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 نصف قرن مع صحيح اإلمام البخاري

 أحد علامء اهلند شيخ احلديث حممد يونس اجلونفوري

 حممد رفيق احلسيني. د/ بقلم 

ة مبكرًا، واإلسالم يف ازدياد واملسلمون يف انتشار، وكان هذا االنتشار عن  منذ وصول اإلسالم إيل القارة اهلنديَّ

ار العرب وبسبب معاملتهم  ة طريق جتَّ ادقة معهم، حيث أقبلت الطَّبقات املنبوذة واملستضعفة وعدَّ اإلنسانيَّة والصَّ

تي كانت  ين الَّذي يساوي بني اإلنسان واإلنسان، ويلغي تلك الطَّبقيَّة القبيحة الَّ قبائل هنديَّة عىل اعتناق هذا الدِّ

وهكذا انترش اإلسالم يف اهلند باحلكمة متغلغلة يف املجتمع اهلندي، وحيارب العبوديَّة حيث ال قيمة لإلنسان، 

 .واملوعظة احلسنة ثم انتقل إىل املناطق املجاورة للهند 

ين  امها املسلمني، ومدارسها اإلسالميَّة، وبعلامئها األفذاذ الَّذين نرشوا العلم والدِّ ة قد ُعرفت بحكَّ ة اهلنديَّ والقارَّ

ثون هذا العلم  إىل من بعدهم، طبقًة بعد طبقٍة، وجياًل بعد جيل حتَّى وصل إىل العامل إىل العامل، وال زال العلامء يورِّ

ة  ين وامللَّة يف تلك القارَّ د الدِّ هلوي، جمدِّ حيم الدَّ اه ويلِّ اهلل أمحد بن عبدالرَّ ث املصلح الشَّ مة الفقيه املحدِّ العالَّ

اسعة، وترك من بعده جياًل من العلامء املصلحني عىل رأسهم ابنه ا هلوي، الشَّ اه عبدالعزيز الدِّ ث الفقيه الشَّ ملحدِّ

د نذير  يِّد حممَّ هلوي، ثمَّ نرش العلم عنه إىل اآلفاق تلميذه السَّ د إسحاق الدِّ اه حممَّ وأخذ مكانه من بعده سبطه الشَّ

هلوي، ورحل إليه العرب والعجم، حتَّى أصبح مرجع املسندين، وجممع األسانيد، وممن انتظم يف ه ذه حسني الدِّ

د يونس اجلانفوري اهلندي، والَّذي وافته املنيَّة صبيحة اليوم الثُّالثاء  اهد حممَّ ث الزَّ لسلة املباركة شيخنا املحدِّ السَّ

ياع،  نا  املايض، وحرًصا منَّا عىل إبقاء ذكر أهل الفضل والعلم بعد مماهتم، وتقييد ترامجهم من النِّسيان والضِّ فإنَّ

احم، ويستفيد منه الطَّالب، فأقول وذكر حماسنهم،نسَعى إىل نرش ترامجهم  م عليه الرَّ  :ليرتحَّ
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 : اسمه ونسبه

َهاَرنرُفوري، اهلندي،  د يونس بن َشبِّري أمحد بن ِشرير عيل الـَجـَونرـفوري، السَّ اهد حممَّ ق الزَّ ث املحقِّ يخ املحدِّ هو الشَّ

 .بَسَهاَرنرفور « جامعة مظاهر العلوم»يف « شيخ احلديث»

 :مولده ونشأته

هـ ، تربَّى يف 5511، مديرية َجونفور، صباح يوم اخلامس عرش من شهر رجب سنة « جوكيا»ولد رمحه اهلل يف قرية 

بيئة ديٍن وصالٍح وعبادٍة، منذ صغره التحق بالكتاتيب وتعلَّم القراءة والكتابة ومبادئ العلوم، ُثمَّ انتقل إىل مدرسة 

ريته، وفيها تعلَّم اللُّغة الفارسيَّة، واللُّغة العربيَّة، وأخذ املواد بالقرب من ق « ماين كالن»بـ « علومضياء ال»

تي درسها يف هذه املدرسة  عيَّة، ومن الكتب الَّ محن اجلامي عىل  : الرشَّ كالكافية البن احلاجب، ورشح املالَّ عبدالرَّ

يف الفقه احلنفي، ونور األنوار يف رشح ، ومقامات احلريري، ورشح الوقاية الكافية، وخمترص املعاين لسعد التَّفتازاين

يخني ضياء احلق الفيض آبادي، وكان اجلونفوري  املنار يف أصول الفقه، وغري ذلك، وأكثر استفادته فيها من الشَّ

 .رمحه اهلل يثني عليه كثرًيا، واملرِّبِّ عبداحلليم اجلونفوري، رحم اهلل اجلميع

ج منها بعد ثالث سنوات، وممَّا « جامعة مظاهر العلوم»هـ التحق بـ 5535شوال سنة ويف  يف سَهاَرنرُفور، وخترَّ

ر املختار يف الفقه احلنفي ، ومشكاة : درسه يف هذه اجلامعة  تفسري اجلاللني، وتفسري البيضاوي، واهلداية، والدُّ

ريازي، وسلم العلوم يف املنطق ملحب اهلل املصابيح، ورشح اهلداية يف احلكمة للميبذي، ورشح اهلد اية للشِّ

مس البازغة ملالَّ حممود اجلونفوري، وحترير أصول األقليدس للطُّويس، وغري ذلك، وفيها الزم  البعاري، والشَّ

 :عددًا من األكابر، فممن الزمهم واستفاج منهم 

لوي، أخذ عنه قراءًة وسام ـ5 د زكريا الكانرِدهر مة صحيح شيخ احلديث حممَّ عًا مجيع صحيح البخاري، وبعض مقدِّ

سائل الثَّالث ، والنَّوادر من حديث سيِّد  نبليَّة، والرَّ ل من ُسنن أِّب داود، واألوائل السُّ مسلم، والنِّصف األوَّ

هلوي، وغري ات النَّبيِّ األمني، كلُّها لإلمام ويلِّ اهلل الدَّ ر الثَّمني يف مبرشِّ ها، وأجاز له عامة األوائل واألواخر، والدُّ

وال سيام يف املسموعات ، بقلم الشيخ املحدث  لشيخ احلديث حممد زكريا الكاندهلوي ترمجة جليلة مفصلة) .

 .حممد يونس اجلونفوري رمحهام اهلل تعاىل 
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(-shaykhul-of-biography-https://nawaader.files.wordpress.com/2015/05/brief

zakariyya.pdf-muhammad-moulana-hadith ) 

الة ـ بسبب مرضه ـ، 2 ُفوري، أخذ عنه ُسنن أِّب داود إالَّ قدر صفحة من كتاب الصَّ د أسعد اهلل الرامر مة حممَّ ـ العالَّ

ل   .صحيح البخاري، ورشح معاين اآلثار إىل هناية كتاب النِّكاح، واستفاد منه كثرًيا، وأجاز له عامة وأوَّ

هارنفوري 5 يخ منظور أمحد السَّ صفحات من أواخره ومن كتاب  6قرأ عليه صحيح مسلم بفوت نحو : ـ الشَّ

يباين، وأجاز له عامة الة، واملوطَّأ برواية الشَّ  .الصَّ

يخ أمري 4 امئل، وُسنن النَّسائي، ـ الشَّ مذي والشَّ أمحد بن عبد الغني الكاندهلوي، أخذ عنه قراءًة وسامعًا ُسنن الرتِّ

، ومشكاة املصابيح، ونزهة النَّظر، وأجاز له عامة  .وُسنن ابن ماجه، واملوطَّأ برواية حييى إىل كتاب احلجِّ

ين أمحد املراد أبادي، حرض عل1 ث فخر الدِّ يخ املحدِّ  .يه ختم صحيح البخاري يف دار العلوم بديوبند ـ الشَّ

تة، وأجازا له عامة، وغريهم6 د حسن بن حامد الكنكوهي، سمع أوائل الكتب السِّ مة املفتي حممَّ  .ـ العالَّ
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 : مسريته العلمية

ة كتب يف شتَّى العلوم، «جامعة مظاهر العلوم»هـ ُعنيِّ مدرًسا يف 5535يف سنة  س فيها عدَّ رشح : فمنها ، فدرَّ

ايش، ونور األنوار، كالمها يف أصول الفقه، ومطالع  الوقاية ، وكتاب اهلداية، كالمها يف الفقه احلنفي، وأصول الشَّ

مشكاة املصابيح، وُسنن أِّب داود، وُسنن : األنوار يف احلكمة، وخمترص املعاين يف البالغة واملعاين، ويف احلديث 

يباين وحييى اللَّيثي النَّسائي، وُسنن ابن ماجه، وصح  .يح مسلم، واملوطَّأ برواية الشَّ

سنة من  55وهو أعىل منصب تدرييس يف املدارس اهلنديَّة، وهو سنِّ « شيخ احلديث»هـ تمَّ تعيينه 5533ويف سنة 

اه اهلل تعاىل، وقد أتمَّ «صحيح اإلمام البخاري»عمره، وعهد إليه تدريس  تدريس ، فقام به أحسن قيام إىل أن توفَّ

  صحيح البخاري مخسني دورة، سَوى ما ُقرئ عليه يف أسفاره يف احلجاز وإنجلرتا، وغريمها

ج عليه الكثريون من الطَّالب، السيَّام يف احلديث، واستجازه النَّاس من مجيع البلدان   .واألقطار وقد خترَّ
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 :مصنفاته 

ة رسائل وأبحاٍث، بعضها  ة، منها ترك رمحه اهلل عدَّ جزء املعراج، وجزء القراءة، : بالعربيَّة واألخرى باألورديَّ

مة مشكاة  مة ُسنن أِّب داود، ومقدِّ وجزء رفع اليدين، وجزء املحراب، وإرشاد اللَّبيب إىل حديث التَّحبيب، ومقدِّ

بري، وإرشاد القاري إىل ايش، وترمجة عبداهلل بن الزُّ ر يف البخاري  املصابيح، وختريج أحاديث أصول الشَّ ما تكرَّ

تي ُوِسمت بالوضع وهي يف  بإسناٍد واحٍد، وجزء حياة األنبياء، وجزء عصمة األنبياء، وجزء حتقيق األحاديث الَّ

تي ُوِسمت بالوضع وهي يف جامع الرتمذي، وجزء حتقيق األحاديث  ُسنن أِّب داود، وجزء حتقيق األحاديث الَّ

تي ُوِسمت بالوضع وهي يف ُسنن ا تي ُوِسمت بالوضع وهي يف ُسنن ابن الَّ لنَّسائي، وجزء حتقيق األحاديث الَّ

وريت، وطبع منها أربع جملدات باسم د أيوب السُّ يخ حممَّ ، «اليواقيت الغالية» ماجه، وغريها، وقد مجعها تلميذه الشَّ

، طبع منه جملد «بخارينرباس الساري رياض ال» كام مجع تالميذه تقريراته الكثرية عىل الكتب، ورُشع يف طباعة

وح ل الكتاب، وفيه من التَّحقيقات والفوائد ما لعله ال يوجد يف غريه من الرشُّ  .من أوَّ

     

 :بينه وبـيـن شيخه الكاندهلوي 

د زكريا الَكانرَدهلوي مؤلِّف  يخ حممَّ حمبَّة أكيدة، وصلة « أوجز املسالك إىل موطَّأ مالك»كانت بينه وبني شيخه الشَّ

يخ الكاندهلوي كان يرجع إىل تلميذه اجلونفوري بعض األحيان ويعتمد عليه لتحقيق مسألٍة أو قوي ة، حتَّى أنَّ الشَّ

يخ  رة استخلف حملَّه الشَّ يخ الكاندهلوي جماورة املدينة املنوَّ بحث ُمعضلٍة، السيِّام املتعلِّقة باحلديث، وملَّا عزم الشَّ

، وذلك رغم وجود بعض «جامعة مظاهر العلوم»يف  « ا لصحيح البخاريمدرًس »و « شيًخا للحديث»اجلونفوري 
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يخ الكاندهلوي كتب له رسا  5533رجب  23لة يف كبار األساتذة وكبار أصحابه، ومن غريب ما ُيذكر أنَّ الشَّ

يخ اجل ونفوري أمرها، إىل وأمره أن خيفيها يف طيَّات الُكتب، وأالَّ يفتحها إالَّ بعد مرور أربعني سنة، حتَّى نيِس الشَّ

د َشبِّري من بني كتبه، وإذا فيها بارك اهلل يف حياتك، وجعلك مشتغاًل معنيًّا باألمور " أن عثر عليها شيخنا حممَّ

م عيلَّ وتسبقني ابعة واألربعني من تدريسك ستتقدَّ  ."امليمونة املباركة إىل فرتة أطول، وحينام تبلغ السَّ

 

  يونس يبرشه بأن اهلل تعاىل يستعمله خلدمة احلديث الرشيف أكثر من شيخهرسالة الشيخ زكريا إىل الشيخ 

 :وفاته 

هـ، املوافق 5453سنة ( بتقويم أم القرى باهلند  56) من شهر شوال  53تويف رمحه اهلل تعاىل صبيحة اليوم الثُّالثاء 

رس والتَّدريس، واإلفادة و 35م ، عن 2153/ يوليو /  55 التَّأليف، وكانت جنازته مهيبة سنة، قضاها يف الدَّ

  . كبرية مشهودة، ودفن يف مقربة املدرسة، رمحه اهلل رمحًة واسعًة، وأحلقنا وإياه بالصاحلني 

 !*ِرَثاٌء لشيخ املحدثني يف الديار اهلندية العالمة حممد يونس اجلونفوري رمحه اهلل تعاىل ، وأسكنه فسيح جناته 

امَء َبكتر واألرض َق َختر إنَّ السَّ اَم  * د ََصَ  ُدنياَنا    بامَلوت      ُزلِزَلتر    كأنَّ

َدَق  * مرارَتنَا  َزادتر   قد   املرارةِ   كأُس   ُودياًنا    واألحَزانُ    الَغم ُّ    وأغر

https://2.bp.blogspot.com/-1fC2w0so3Ng/WWYukk-22-I/AAAAAAAAAII/iBvQzgvkmTU1FCigc2XZgilR3Ap4aqjMQCLcBGAs/s1600/IMG_9171.PNG


Uploaded by: www.nawadir.org  
Source: http://www.alukah.net/culture/0/118153/  

ى  ملَّا  ُطغياًنا  النَّاسِ   فاَضتر ُعيون ُ مَجيعِ  * ناحيةٍ   ُكلِّ    من  َنعُيه  ََسَ

 ُبنياًنا     للعلم    َشيَّدتر      أسفاُره * َلهُ   احلديِث   شيُخ املَشائخ يف ِعلرم

يخ  َيَرون  أهُل احلديث  وعرفاًنا   ُنوًرا     ُرؤوسِهمُ     عىل *  َ تاَجُهمُ   الشَّ

 وإيامًنا   تقَوى    باهلُدى   زادهتمُ  * من جَمالسهِ   أنارتر   كم من نفوسٍ 

 أقراًنا    فاَق    جياًل     ُيعلِّم   مَض  * هبا  احلديث  بحر  يف  َمعارُف   له

 تِبَياًنا     باحلَقِّ      ُروُحه   فأوَقدتر  * دهًرا   باسمه  ُيَباهي  علُم احلديث

َتدَّ     للُبخاري   فرشُحه * عزيمُتهُ     َتفرُتر      ملَ     وَربِّك   فال  أزماًنا    امر

 أذهاًنا   قد أتَرعَت    ِعلمك    بفيض * طافحةً   صَببَت ُكؤوَس العلم  يا َمن

ن َت  *ُمصَطرًبا   أفنيَت ُعمَرَك نصَف الَقرر اًدا    للعلم   أعددر  و ُفرَساًنا   ُروَّ

رت َ    الُبخاري ر وقد   من * ثَمًرا  جَتَتني   عاًما  ِستِّنيَ    قَضيَت   أكواًنا  َنوَّ

ٍب    َموكٍِب   يف *َجناَزته     يف   ُنفوٌس    عليه  َصلَّتر   ملُيوًنا  قد فاَق    جَلِ

ًعا  انفجَرتر   قد   ناٌس   آذاًنا    َسدَّ   قد     َصِخٍب     بمشهدٍ  *عيوهُنُم    دمر

ُقوا وا    بَركبهمر  * َمنفُذها  ضاَق    ُدروٍب   من  تدفَّ ُ  و َميداًنا   أرًضا    َسريَّ

ي * وَطغتر   أطاَمُعها  يا َنفُس إن كُثرتر   َيغَشاَنا    امَلوَت    فإنَّ    فال تُغرِّ

ام  النَّفُس   ُقرآًنا   اهللِ    كاَلمَ    فاقرأر   إن ِشئَت  * ذائقةٌ   فامَلوَت   تُطلر   َمهر

عتِنا   ُيوُنَس    يا نفَس  ًحا *َوَجًعا    قد جرَّ  ُسلواًنا    النَّاُس     اَل ُيطيُق    ُمربِّ

 ورضواًنا  فيًضا  َغيمه  من   ُتسقيِك  *  مغفرةً    اهللَ  يونس َ نرُجو  يا نفَس 
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ارٌ       أنَت       إاَلَهنا ُكبر  * وَرمَحانُ     َغفَّ َاًنا  َروًحا  َقربه  َعىَل   فاسر  وَرحير

 حممد أرشد بن عبدالغفور الندوى ✍

 من شوال53: يوم األربعاء 

 م2153/3/52املوافق  ھ5453/51/53

 .بالقاهرةمدينة البعوث اإلسالمية ، جامعة األزهر الرشيف 

 شيخنا املحدث حممد يونس اجلونفوري رمحه اهلل
ِ
 يف رثاء

مِع ُفوِري  ي بدمِعِك املوفورِ  *يا عيوين بأوفِر الدَّ  ال َتشحِّ

د يف ُغصنِها عصفوِري *مل تعدر حُتسُن القصيَد حرويف  مل ُيغرِّ

ث    *واكتبي بالدمع شعًرا حزينًا  "اجلنفوِري"يف رثاء املحدِّ

اشيخ أهِل احل  واإلماُم النصرُي للمأثورِ  *ديِث يف اهلنِد طرًّ

 اُه وطوبى له بداِر احلبورِ  *عاَش للعلِم واحلديِث فُبرشا

 كلُّ ُحورِ   وقصوٍر َتزينُها *يف رياٍض ونرضٍة وحريٍر 

ى  ربٍّ غفورِ  *رمحُة اهلل كلَّ حنٍي تغشَّ
ِ
 روَحُه يف رضاء

اُث   وهمر ضيائي ونوري همر دلييل (*طه)إنَّ أهَل احلديِث ُورَّ

 نقشتُه يُد اهلدى حمفورِ  *حبُّهمر يف الفؤاد باٍق كنَقشٍ 

 أمحد بن عباس املساح املعمري /شعر
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 :مصادر الرتمجة 

د 5 يخ حممَّ  .مطبوع بآخر اليواقيت الغالية املجلد الثالث : يونس ـ التَّأنس بذكر أسانيد الشَّ

 .حممد أكرم الندوي . ختريج د:  الفوائدالفرائد يف عوايل األسانيد وغوايل ـ 2

د زياد التكلة 5 هلوي، طبع .ـ مقالة شيخنا حممَّ ث ويلُّ اهلل الدَّ مة كتاب اإلرشاد إىل مهامت اإلسناد للمحدِّ قدِّ

 .بتحقيقي 

 .وثائق أخرى وصلتني من الشيخ مفتي حممد شبري ، وسيد حممد سفيان الكنكوهيـ 4
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