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  رجل يف أمة:  اجلونفوري يونس حممد املحدث الشيخ

 الدكتور سعيد الرمحن الفييض الندوي

 رئيس مركز الندوة للدراساتاإلسالمية بكندا

 :علم احلديث يف اهلند

سنة / من اهلجرة ونفقت  92بن قاسم الثقفي يفإن اهلند قد سعدت بقدوم املسلمني مع قائدهم الشاب حممد 

بمجيئهم سوق الكتاب والسنة وازدهرت حتت لواء إمام املحدثني يف اهلند ربيع بن صبيح السعدي من أتباع 

التابعني، واهتم أهل اهلند باحلديث اهتاممًا بالغًا، فلم ختل فرتة من فرتات هذه البالد إال وأنجبت علامء ربانيني 

بيني، منهم أبو معرش نجيح السندهي واإلمام حسن بن حممد الصغاين والشيخ عيل متقي الربهانبوري وشيوخًا مر

واملال حممد طاهر الفتني، وبلغ علم احلديث أوجه يف عهد الشيخ املحدث عبد احلق الدهلوي واإلمام ويل اهلل 

ء البالد كلها، ومن أعياهنم موالنا كرامت الدهلوي وورثه ابنه اإلمام عبد العزيز الدهلوي، وانترشتالميذه يف أنحا

عيل اجلونفوري وموالنا سخاوت عيل اجلونفوري واملولوي قطب الدين الدهلوي والعالمة أنور شاه الكشمريي 

والشيخ حممد زكريا الكاندهلوي وشيخنا املحدث حممد يونس اجلونفوري، هؤالء ورثة النبي األمي صىل اهلل عليه 

 وسعهم وجادوا بالنفس والنفيس حلفظ احلديث واالستقاء من هذا املنبع الصايف الساموي وسلم أنفذوا كل ما يف

وعاشوا عيشة القرآن واحلديث ومتسكوا به ماداموا أحياًء، فطار صيتهم يف العرب والعجم، وطبقت شهرهتم 

حتى تبدلت األرض غري  اآلفاق، وامتألت املكتبات بكتبهم ومؤلفاهتم يف علم احلديث، ويشهده أهل الذكر والعلم

معرتًفا  "مفتاح كنوز السنة"يف مقدمة  "املنار"األرض والساموات، وقال السيد رشيد رضا املرصي مدير جملة 

 : بخدماهتم

لوال عناية إخواننا علامء اهلند بعلوم احلديث يف هذا العرص لقيض عليها بالزوال من أمصارالرشق، فقد ضعف يف "

 . "جاز منذ القرن العارش للهجرةمرص والشام والعراق واحل
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رمحكم اهلل ـ أهيا األبرار ـ وأسكنكم فسيح جناته التي جتري من حتتها األهنار. إىل القراء نبذة من حياة الشيخ حممد 

 . يونس اجلونفوري

 : شخصيته اجلامعة

وفاجأت اهلند ثم العامل  الوجود، إىل قفزت وال شك أن الشيخ حممد يونس كان شخصية عبقرية نادرة عمالقة فذة  

العريب اإلسالمي بتضلعها ورسوخها وسعة اطالعها عىل علم احلديث، فحباه اهلل القلب احلي والعاطفة اجلياشة 

باحلب هلل العظيم ولرسوله الكريم ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ولدينه القويم، وكان ـ رمحه اهلل ـ حيمل بني جنبيه نبًعا من 

 ومجرة ختبو ال التي حلفظه هلل عليه عىل صاحبه الصالة والسالم الذي ال يغيض وشعلة حديث رسول اهلل صىل ا

 حتية ألف ألف عليه ـ الكريم ولرسوله هلل حباً  أشد يعيش احلي القلب هذا وكان رماد، إىل تتحول ال التي فيه للتقدم

ل الشيخ كنانة اإلسالم ومصدر العلم زا وما  ربه، رمحة ويرجو اآلخرة حيذر من وخائفاً  اهلل من راجًيا ـ وسالم

والعرفان، وسقى اهلند وخارجها من منبع الكتاب والسنة وانخرط بإذن يف سلك أولئك الرجال الذين حيملون هذا 

 . العلم من كل خلف عدوله ينفون عنده حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني

درسة لعلم احلديث، واملؤلفات التي يتجمل هبا تاريخ اإلسالم، وكان ـ طّيب اهلل ثراه ـ منشئ جيل وصاحب م

وكانت تتأجج بني جوانحه عزة اإلسالام وتتوقد يف فؤاده كربياء اإليامن لشاهدة عىل ذلك، وكان من مراجع 

  . احلديث احلية يف شبه القارة اهلندية وأحد فرسانه

هيأهتا القدرة اإلهلية وأنبتـته الرتبية الربانية، وأبرزهتا يف خري  وقد كان الشيخ ـ ريض اهلل عنه ـ من تلك العباقرة التي

زمان وأفضل مكان، وليس من صنع الرجال وصنع بيئة أو مدرسة فحسب إنام كان من صنائع التوفيق واحلكمة 

يل يف زمن اإلهلية والغاية هبذا الدين القويم وهبذه األمة املسلمة وبالغرس الكريم الذي هييأ ألمرعظيم ولعمل جل

 . تشد إليه حاجته

 : مولده ونشأته

هـ 1355رجب /25هو الشيخ حممد يونس بن الشيخ شبري أمحد، ولد يف مدينة الرجال يف جونفور يوم السبت 

م، وقد بدأ الشيخ حياته بدراسة القرآن الكريم عىل والده فأمتّه يف سّن مبكرة، وقرأ الكتب 1937املصادف أكتوبر

http://www.nawadir.org/


Uploaded by: www.nawadir.org  

بقريته ثم التحق بمدرسة ضياء العلوم يف أمائي كالن، فهوابن الثالث عرش من عمره، وتلقى األردية يف مدرسة 

هـ، ثم حبب إليه احلديث 1380معظم دراساته الرشعية واللغوية واألدبية هناك، حتى أتم دراسته وخترج فيها عام 

  : ز شيوخهالنبوي، فالزم كثريًا من الشيوخ من املحدثني مالزمة الظل لصاحبه، وكان أبر

 الشيخ حممد زكريا الكاندهلوي

 الشيخ منظور أمحد خان

 الشيخ أسعد اهلل

  الشيخ أمري، رمحهم اهلل رمحة واسعة

 : تدريسه لصحيح البخاري

هـ ومازال جيتهد ويرتقي ويتقدم ويسهر عىل استعداد الدروس 1382عني أستاذًا يف مظاهر علوم يف شوال سنة 

وينظر إليه الشيخ حممد زكريا الكاندهلوي، حتى وىل إىل هذا الشاب الناهض مشيخة احلديث بني شيوخه، ذلك 

ولعب دورًا هامًا جتاه علم احلديث، يليق أن  فضل اهلل يؤتيه من يشاء، وصار حممد يونس شيخًا وحمدثًا يف شبابه،

يكتب بامء الذهب يف كتب التاريخ وقد عاين ـ رمحه اهلل ـ يف ذلك السبيل ما عانى حتى أصيب بام حفظ اهلل منه 

األعداء، ولكن الشيخ ثبت ثبوت الراسيات وعطف تيار العاصفات، وربى أجياالً عىل منهج السنة وأرشب بلباهنم 

 .نة، وخرج رجاالً وأكفاء هم من رجاالت علم احلديث وأعالمهالكتاب والس

 : ميزات درسه

 :إن األستاذ حممد أيوب من تالميذ الشيخ حممد يونس حيدث ميزات جملس شيخه للحديث

إنا وجدنا عند شيخنا ما مل نجد عند أحد من املحدثني من آليل احلديث ويواقيته ومراميه وأرساره كأن جملسه "

 ذهنه يف ويرتسم موهبته حسب فيه يغوص من منه وينهل زخار تتالطم فيه أمواج علوم احلديث،  للحديث بحر

 األئمة أقوال ويوازن وأحواهلم الراوة يذكر ـ اهلل رمحه ـ وكان احلديث، ورشاح واملفرسين واملتكلمني املحدثني أسامء

فتح الباري والعيني والقسطالين والكرماين،  يف ما وقت يف بأعيننا نشاهد كأننا ، الرتجيح وسبب الطرفني ودليل
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وذقنا هبذا الطراز ذواق البحث وتعّلمنا به أسلوب القراءة والكتاب، ونجد أكثر املحدثني يف شبه قارة آسيا تالميذ 

 . الشيخ وتالميذ تالميذه هم حيدثون وحيسنون

 وفاته : 

 . م2017يوليو /11صادف هـ امل1438شوال عام  /16رزئت أمة اإلسالم اهلندية بوفاته يف 

افتقده العامل بأرسه وافتقده كل من استفاد منه ومن علمه وكتبه، وال شك أن فقده مصاب جلل وخسارة قادحة 

لألمة، وثلمة ال تكاد ترتق، وإن وفاته هزت القلوب، وأحزنت النفوس، وأدمعت العيون، وما نقول إال بام قال 

برحلة ابن بنته : القلب حيزن والعني تدمع، وإنا )أهيا املحدث( عىل فراقك  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم متأسني

 . ملحزونون، تغّمدك الرمحن بواسع رمحته ويسكنك فسيح جناته

   :مؤلفاته

  . ختريج أحاديث جمموعة أربعني حديثاً  (1)

 الدهلوي واملال عيل قاري، هذا جمموع من األحاديث مجعها كل أحد من الشيخ عبد الرمحن اجلامي واإلمام ويل اهلل

 الرتمجة صاحب يونس حممد الشيخ قام وقد حسني، حممد والشيخ قطب الدين، والشيخ عنايت أمحد، والشيخ 

 . قبل من خترج التي الروايات ختريج

  فيوض سبحاين (2)

اح دار احلديث هي خطبة ألقاها الشيخ يف جملس اختتام صحيح البخاري باجلامعة يف كهرود/غجرات بمناسبة افتت

 : هـ، فقيدها حممد حنيف فأصدرهتا اجلامعة بتصحيح وحتقيق، وله مؤلفات غري بيناه كام ييل1419يف شعبان 

 . إرشاد القاصد إىل ما تكرر يف البخاري بإسناد واحد

 جزء القراءة -1

 جزء رفع اليدين -2
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 جزء املحراب -3

 جزء املعراج -4

  مقدمة أيب داود -5

 املشكاةمقدمة  -6

 ختريج أحاديث أصول الشايش -7

 جزء حياة األنبياء -8

 جزء عصمة األنبياء -9

 اليواقيت والآليل -10

 مقدمة البخاري -11

  ترمجة عبد اهلل بن زبري ريض اهلل عنه -12

  مقدمة اهلداية -13

  ـ نرباس الساري إىل رياض البخاري14

  : نموذج من حتقيقاته

احلديث الضعيف بصيغة قال وروي منهيان، وقال اإلمام النووي يف كتابه رشح مهذب )ص: سئل الشيخ أن رواية 

( إن العلامء الباحثني هنوا عن ذلك، ومن حدث احلديث الضعيف بصيغة قال وروي فكذب، فكيف 104, 103

 . بالعلامء الذين حيدثون احلديث الضعيف بصيغة قال وروي مع هذا الوعيد الشديد

( وأطنب وهذه هي األصول عند أهل 63ـ 1إلمام النووي كتب عن ذلك يف مقدمة رشح املهذب )اجلواب : إن ا

احلديث، وذكر النووي فيها أن كثريًا من العلامء العظام تركوا هذه األصول، يقول النووي: هذا األدب أخل به 
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هم، بل مجاهري أصحاب املصنف يعني أبا إسحاق الشريازي صاحب املهذب ومجاهري الفقهاء من أصحابنا وغري

العلوم مطلًقا ماعدا حذاق املحدثني ، وذلك تساهل قبيح فإهنم يقولون كثريًا يف الصحيح ، روي عنه ويف الضعيف 

 . انتهى ، قال ووري فالن ، وهذا حيد عن الصواب 

أدخله يف عباده رمحه اهلل تعاىل الشيخ حممد يونس رمحًة واسعًة وأغرق عليه شآبيب رمحته وأسكنه فسيح جناته و

 . الصاحلني
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