الاحتاد العاملي لعلامء املسلمني ينعي فضيةل الش يخ احملدث محمد يونس اجلونفوري رمحه هللا.
فقد تلقينا بقلوب مفعمة بقضاء هللا وقدره خرب وفاة فضيةل الش يخ احملدث محمد يونس اجلونفوري بعد رصاع ومعاانة مع املرض عن معر
يناهز  80عام ًا ،بعد حياة حافةل ابلعمل وخدمة ادلين من خالل تدريس عمل احلديث حيث عُ ّ نني ُمدرس ًا يف جامعة مظاهر ال ُعلُوم يف شهر
درس حصيح ُمسمل ،وسنن أيب داود ،والنسايئ ،وابن ماجه ،واملوطأ بروايتيه ،وعد ٍد من ُك ُتب الفقه وأصوهل،
شوال س نة 1381هـّ ،ل ُي ن ّ
َّ
شوال س نة 1388هـ اس تخلف ُه ش يخه ُمح َّمد زكر ََّّي الاكندهلوي يف منصبه ،فأصبح ش يخ احلديث يف اجلامعة املذكورة ،واس َّمتر بّمنصبه
ويف َّ
هذا حوايل  48عاما.
واكن رمحه هللا من كبار احملدثني اذلين أثروا املكتبة الإسالمية بكثري من املؤلفات والتحقيقات املعروفة دلى أهل العمل ،حيث مجع الش يخ
ُمح َّمد أيُّوب السوريت الكثري من رسائل اجلونفوري وحتقيقاته وخترجياته ّابلُّلغتني العرب َّية وا ُألوردية ،وطبع مهنا أربع ُم َّ
جَلات كبار يف مدينة
ليسرت بربيطانيا ،ابمس «اليواقيت الغالية» .كام أخرج ادلكتور ُمح َّمد أكرم الندوي كتاب «الفرائد يف عوايل األسانيد وغوايل الفوائد» من
وضع اجلونفوريّ .وابلإضافة اإىل رشح حصيح ال ُبخاري وإاصداره بّعنوان «نرباس الساري اإىل حصيح ال ُبخاري» ،حقَّق اجلونفوري ُك ُت ًبا
اإسالميَّة تُراث َّية عديدة ُأخرى ،أبرزها كتاب التوحيد يف الرد عىل اجلهم َّية.
هذا وقد ودل محمد يُونُس اجل َْونْفوري يف قرية « ُك َوريْين» قُرب «جون پور» يف ولية ُأتر پرديش ّابلهند ،وذكل يوم  25رجب 1355هـ
املُوافق فيه  2ترشين األول (أكتوبر) 1937م .تُوفيت أمه وهو يف سن اخلامسة ،فربَّته جدَّته ألمهَُّ ُ ،ث التحق ابلكتاتيب وأخذ فهيا القراءة
والكتابة واملبادئ ،وبعدها انتقل اإىل مدرسة ضياء العلوم يف منطقة «ماين الكن» قرب قريته ،واسزتاد من ال ُعلُوم فهيا ،وأكرث اس تفادته
شوال س نة 1373هـ،
فهيا من الش يخني ضياء احلق الفيض أابدي ،وعبد احللمي اجلونفوريَُّ ُ .ث التحق ِّبامعة مظاهر ال ُعلوم يف سهارنپور يف َّ
وخترج فهيا بعد ثالث س ننيُ ،مبد ًَّي تفوقًا يف العلوم الإسالمية ،خاص ًة عمل احلديث ..ويف س نة 1377هـ لزم اجلونفوري الإمام محمد زكرَّي
َّ
الاكندهلوي والعالمة محمد أسعد هللا الرا ْم ُفوري ،بعد أن لفت انتباههام بّسعة علمه وقد أخذ اجلونفوري عن ُأس تاذه الاكندهلوي مجيع
السن ُبل َّية  -وغريها ،وأجاز ُهل
حصيح ال ُبخاري قراء ًة وسامعًا ،وبعض مقدمة حصيح مسمل ،ونصف سنن أيب داود ،والرسائل الثالث ،و ُ
اإجازة عا َّمة .ومن أساتذته األخرين اذلين أجازوا هلَّ :
العالمة ُمح َّمد أسعد هللا الرا ْم ُفوري والش يخ منظور أمحد السهارنفوري ،وأمري أمحد
بن عبد الغين الاكندهلوي.
وقد فقدت األمة الاسالمية واحد ًا من أبناهئا اخمللصني األفاضل نسأل هللا العيل القدير أن يغفر هل ويرمحه رمحة واسعة ويعفو عنه ،وجيزيه
خري اجلزاء ،ويكرم نزهل ،ويدخهل جنة الفردوس ،وأن يلهم أههل وذويه وحمبيه وزمالءه الصرب والسلوان اإنه نعم املوىل ونعم اجمليب.

