شيخنا املحدث الناقد الورع الزاهد حممد يونس اجلونفوري كام عرفته
بسم هللا الرمحن الرحمی
امحلد هلل وكفی ،وسالم عیل عباده اذلین اصطفی ،خصوصا عیل س ید الرسل وخامت ا ٔالنبیاء ،وعیل آهل وحبه جنوم الهدی
قادة التقیٔ ،اما بعد:
فقد طلب مين حمبنا املكرم العامل احملقق درة كویت فضیةل الش یخ محمد بن انرص العجمي  -حفظه هللا تعایل ورعاه ٔ -ان
أكتب نبذة عن ش یخنا وقدوتنا محمد یونس اجلونفوري اذلي انتقل ایل رمحة هللا تعایل قبل شهر وعن عالقيت معه ،ف ٔاقول
خمترصا وابهلل التوفیق:
ش یخنا هو االمام العالمة البحر الفهامة احملدث الفقیه احلافظ احملقق الناقد الورع الزاهد محمد یونس بن ش بری ٔامحد بن
شری عيل اجلونفوري السهارنفوري.
ودل صباح یوم السبت يف الیوم الثاين من شهر اكتوبر ۷۳۹۱م ،وهذا التارخی ذكره الش یخ وجزم به ،ومل جیزم ابلتارخی
الهجري ،غری ٔان هذا التارخی املیالدي یوافق ٔ ۲٥او  ۲٦رجب ۷۹٥٦ه ال ۷۹٥٥ه كام وقع يف بعض املصادر.
درس ش یخنا العلوم الابتدائیة عیل الش یخ ضیاء احلق فیض آابدي ،مث التحق جبامعة مظاهر العلوم سهارنفور س نة
۷۹۱۱ه و ٔاخذ احلدیث والعلوم الرشعیة عن املشاخی الكرام
وممن روی عهنم الش یخ محمد زكرای الاكندهلوي والش یخ أسعد هللا الرامفوري والش یخ منظور ٔامحد السهارنفوري والش یخ
ٔامری ٔامحد الاكندهلوي واملفيت مظفر حسنی وغریمه.
وحصلت هل االاجازة من الش یخ عبد الفتاح ٔايب غدة والش یخ عبد هللا الناخيب والش یخ عبد الرمحن الكتاين واملفيت محمود
حسن اجلنجويه والش یخ خفر ادلین املرادآابدي والش یخ ٔايب احلسن عيل الندوي وغریمه.
ويف س نة ۷۹۳۷ه مت تعیینه مدرسا يف اجامعة مظاهر العلوم سهارنفور.
ويف الس نوات التابعة درس رشح الوقایة والهدایة و ٔاصول الشايش ونور ا ٔالنوار وخمترص املعاين ومشاكة املصابیح وسنن
النسايئ وسنن ابن مااجه وسنن ٔايب داود وحیح مسمل واملوط ٔا بروایة حییی بن حییی املصمودي وبروایة محمد بن احلسن
الشیباين.
وقد ٔاعطاه هللا تعایل نظرا معیقا وفهام واسعا يف علوم القرآن والس نة النبویة ،واكن ش ی ه موالان محمد زكرای الاكندهلوي
یعرف هذا ویراجعه يف التحقیقات احلدیثیة واملسائل العلمیة ،كام اكن الش یخ ٔابو احلسن عيل الندوي والش یخ ٔابرار احلق

واملفيت محمود حسن اجلنجويه والش یخ عبد احللمی اجلونفوري وغریمه یراجعونه ،وهذا دلیل عیل تبحر علمه وعلو ماكنه
عند مشاخیه و ٔاقرانه.
ويف س نة ۷۹۳۹ه ترمج لش ی ه محمد زكرای الاكندهلوي ابلعربیة ،ويه مطبوعة يف الیواقیت الغالیة ( ،)۲٥ :۲قال فهیا:
هو الش یخ االمام العامل العالمة الفاضل الفهامة ش یخ العباد عمل الزهاد ر ٔاس املتلكمنی امام املتورعنی ییمة ادلهر اندرة
العرص ش یخ احملدثنی امام احلفاظ املتقننی ،ش یخنا وقدوتنا اذلي قل ما یسمح الزمان مبثهل ،الثقة الثبت احلافظ احلجة
الناقد موالان محمد زكرای ،ابن العالمة اذليك البارع املشار الیه ابلبنان موالان احلافظ املولوي محمد حییی ،ابن العارف اجللیل
موالان محمد اسامعیل بن غالم حسنی بن حكمی كرمی خبش ،تنتيي سلسةل نس به ایل ش یخ ا ٔالحاب ٔايب بكر الصدیق
ريض هللا عنه ،انتيی الكم الش یخ.
ومن العجیب ٔان الش یخ محمد زكرای الاكندهلوي ٔارسل الیه ورقة يف س نة ۷۹۳۱ه و ٔأمره أٔن یقر ٔاها بعد مرور ٔأربعنی
س نة ،واذا فهیا’:ابرك هللا يف حیاتك ،وجعكل مش تغال معنیا اب ٔلمور املمونة املباركة ایل فرتة ٔأطول ،وحیامن تبلغ السابعة
وا ٔلربعنی من تدریسك سیتقدَّم عيل وتس بقين‘.
وحكی الش یخ محمد زكرای الاكندهلوي بعض ٔاراء تلمیذه الش یخ اجلونفوري يف ا ٔالبواب والرتامج (انظر  ۲٦۳ :۷و :۷
 ٤۷۳و  )۱۳۳ :٦وحاش یة المع ادلراري (انظر  .)۹۷۳ :۷۱واس ت لفه الش یخ محمد زكرای يف حیاته س نة ۷۹۳۳ه
و ٔاس ند الیه تدریس حیح الب اري مع ٔان بعض مشاخی الش یخ اكنوا ٔاحیاء ،فقام به الش یخ ٔاحسن قیام ایل ٔان تويف رمحه
هللا.
و َّدرس الصحیح من س نة ۷۹۳۳ه ایل هنایة ۷٤۹۳ه مخسنی مرة يف ادلروس الرمسیة ،ودرسه يف اخلارج يف سهارنفور
ويف احلرمنی الرشیفنی مرارا.
ومسعته یدعو هللا تعایل ٔان یس متر يف تدریس الصحیح مبظاهر العلوم سهارنفور ایل النفس ا ٔالخری ،فاس تجاب هللا دعاءه،
واكن مس تجاب ادلعوات.
وقد اعتین ش یخنا ابحلدیث الرشیف اعتناءا ابلغا طول حیاته .اكن یقول’’ :ما طبع كتاب فیه مس ٔاةل حدیثیة اال وقد
طالعته‘‘.
ومل یزتوج ال ملرض كام زمعه البعض ،بل انه من العلامء العزاب اذلین آثروا العمل عیل الزواج ،مثل االمام النووي وش یخ
االسالم ابن تمیة احلراين.
وهل حواش انفعة  -ال تاكد جتدها عند غریه  -عیل حیح الب اري وحیح مسمل ومشاكة املصابیح وفتح الباري وبذل
املهود وتقریب التذیب وغریها من كتب احلدیث ورشوهحا ،واحلق ٔاهنا لیست حبواش فقط ،امنا يه اجلواهر والال ٓ ٔیل
وادلرر.

وقد نقل ابن ٔاخيت موالان رش ید ٔامحد وزوجيت دروس الش یخ عیل حیح الب اري اب ٔالردیة من ا ٔالرشطة واس تفاد مهنا
الكثریون لكن مل تطبع بعد.
وقد دعا يل الش یخ رمحه هللا ٔأن ُأ ِّدرس حیح الب اري اكمال بدار العلوم العربیة االسالمیة بربیطانیا ،فاس تجاب هللا تعایل
دعاء الش یخ ،ومن هللا عيل بتدریس حیح الب اري اكمال بربیطانیا خالل عرش س ننی ،ومجعت كثریا من رشوح
الصحیح ابلعربیة وا ٔالردیة يف مكتبيت ،وعلقت علیه ابلعربیة من ا ٔالول ایل االٓخر ،لكين مل ٔااجد ٔاحدا يف العهد القریب ٔاعمل
من ش یخنا بدقائق حیح الب اري وغوامضه.
اكن  -رمحه هللا  -یتلكم بلسان الب اري من غری تعصب وال حتزی ،اكٔن االمام الب اري حارض یتلكم .واكن حیبه كثریا،
عندما بلغه كتاب بر الوادلین لالمام الب اري ٔالول مرة بد ٔا یقبهل وفرح كثریا.
مسعته یقول غری مرة’’ :حیح االمام محمد بن اسامعیل الب اري من معجزات محمد بن عبد هللا صیل هللا علیه وسمل،
ظهرت هذه املعجزة بعد مائتنی ومخسنی عاما‘‘.
واكن یقول’’ :الب اري ٔافقه خلق هللا‘‘.
واكن یقول’’ :حیح الب اري لیس مجموعة ل ٔالحادیث فقط ،امنا هو موسوعة االسالم (‘‘.)encyclopedia
وقال مرة’’ :الب اري اكن راجال ذكیا يف غایة من اذلاكء‘‘.
وقال مرة’’ :ال ٔاس تطیع ٔان ٔاصف لمك مدی تعلقي مع ا ٔالحادیث النبویة‘‘.
وقبل وفاته بیوم اكن یطالع مس ند االمام ٔامحد بن حنبل طبعة املكزن اذلي ٔاهدي الیه يف احلرمنی الرشیفنی قبل شهرین.
وملا زاران الش یخ س نة ۷٤۹٦ه قال يل’’ :ش بری!  -وهكذا اكن ینادیين دامئا ابملودة واللطف  -مات ٔاقراين ورفقايئ كهم،
و ٔاان ما كنت ٔاظن ٔان ٔابقی حیا ایل االٓن‘‘ ،فقلت هل’’ :هذا بربكة احلدیث ،فان ٔاهل احلدیث طویةل ٔاعامرمه‘‘ ،فقال:
’’نعم ،هكذا‘‘.
و ٔاان حبمد هللا تعایل التحقت جبامعة مظاهر العلوم سهارنفور يف شوال س نة ۷۹۳۳ه وخترجت مهنا بعد س نینی يف شعبان
س نة ۷٤۱۱ه .مث ختصصت يف الفقه عیل الفقیه الزاهد املفيت حییی السهارنفوري  -وهو وادل ش یخنا موالان محمد سلامن
مدیر اجلامعة حالیا  -وخترجت بعد س نة .ويف هذه الس نوات الثالثة الزمت ش یخنا حمدث العرص رمحه هللا واكن حینئذ
يف عنفوان ش بابه.
ووفقين هللا تعایل خلدمته والاس تفادة منه ،فكنت ٔاطبخ هل الطعام لك یوم ظهرا ومساء.
ووفقت بقراءة حیح الب اري وحیح مسمل وا ٔالوائل السنبلیة والفضل املبنی يف مسلسالت النيب ا ٔالمنی علیه ،وقر ٔات
علیه املوط ٔا بروایة محمد بن احلسن الشیباين مرتنی.

واكن من خصائص دروسه ٔانه اكن یرشح مجیع ٔابواب حیح الب اري و ٔاحادیثه من البدایة ایل الهنایة رشحا وافیا اكفیا
بلسان طلیق والكم اجامع وحتقیق مسیند.
وملا اجاء ا ٔالوان للرجوع ایل بریطانیا اجاء الش یخ معي عیل ریاكشة هندیة ایل حمطة سهارنفور وودعين ،ومل یفعل الش یخ
هكذا مع ٔاحد فامی وقفت علیه.
اكن ذا خلق حسن و ٔاخال محیدة ،اكن یس ٔالين عن ٔاحوايل و ٔاحوال وادلي و ٔاهيل و ٔاوالدي .قال يل مرة عندما زاران يف
بریطانیا’’ :ش بری! ما كنت ٔارید ٔان ٔازور بریطانیا هذا العام ،لكين مسعت عن مرضك جفئت ٔالاجكل‘‘.
وبعدما رجعت ایل بریطانیا وبد ٔات التدریس بدار العلوم العربیة االسالمیة كنت يف التواصل مع الش یخ ابلربید ،وعندي
كثری من رسائهل خبطه ایل الیوم.
واكن حیسن ايل كثریا .كتبت الیه مرة عن س نده للموط ٔا بروایة محمد بن احلسن الشیباين ،ف ٔااجاب وكتب س ند املوط ٔا ،مث
كتب’’ :اين ٔاحبك فذلا كتبت س ندي للموط ٔا بروایة حییی بن حییی املصمودي ٔایضا‘‘.
واكن یقول يل دامئا’’ :ال بد ٔان تش تغل بتدریس ا ٔالحادیث النبویة طول حیاتك‘‘.
ولقد ذكرت عنده حبضة ش یخنا موالان محمد عاقل السهارنفوري  -وهو من ٔاقرانه يف ادلرس ٔ -انه جیب عیل لك من
اش تغل ابالفتاء أن یش تغل ابحلدیث الرشیف ،فانه یبارك هل يف علمه ومعهل ،وبذكل یسكل سبیل الاعتدال ،ویعرف
الصحیح من السقمی ،فوافقاين.
واكن الش یخ  -رمحه هللا  -كثریا ما یذكر ذكرایت تكل الس نوات الثالثة .قال لبعض تالمیذه مرة’’ :اكن ش بری یقر ٔا القرآن
خیطی يف املیشاهبات‘‘.
كثریا ملا اكن عندي ،وما اكن ٔ
وقال مرة’’ :اكن ش بری یطبخ الربایين الذلیذ ‘‘.وبعد رجوعي ایل بریطانیا زرته مرارا يف سهارنفور ،وذهبت مع مجیع عائليت
يف س نة ۷۳۳۱م ایل سهارنفور ومكثنا عنده لعدة ٔاسابیع ،وسافران معه ایل بدلة ابنده وزران بیته و ٔاقاربه يف جونفور.
ويف الامثنینات مرض وادله فذهب الش یخ لعیادته ورافقته.
قال يل مرة’’ :ش بری! وادلي ذهب للحج ،ادع هللا ٔان یتوفاه هناك ‘‘.و ٔاتذكر كنا يف احلج يف الامثنینات ،ففقدان ش یخنا مث
واجدانه ،و ٔاخربان ٔانه غاب عنا متعمدا ٔالنه اكن یرید ٔان حیج منفردا ٔاشعث ٔاغرب متوالك عیل هللا تعایل.
واذلكرایت كثریة ال حتیص.
ومن اجلدیر ابذلكر اعتناء ش یخنا ابلس نة النبویة وخمالفته للبدع واحملداثت .ر ٔایناه مرارا ینكر عیل من خالف الس نة كحلق
اللحیة ٔاو قصها ما دون القبضة.

جح أكرث من ثالثنی جحا والزتم ابلس نة النبویة ،اكن یري امجلرة العقبة یوم النحر يف الوقت املس نون ويف الهیئة املس نونة.
حدثين خادمه حمبنا موالان یونس رندیرا ٔانه قیل للش یخ قبل عدة س نوات ملا اكن مریضا ٔان ٔیوخر الري بسبب الازدحام
الكثری ،ف ٔایب وقال’’ :س ٔاذهب و ٔاري وان قدر يل املوت ف ٔاان ٔاحب ٔان ٔاموت و ٔاان ٔاتبع الس نة‘‘.
ومسعت ش یخنا یقول’’ :ادلعاء املس نون الواجزی ٔاویل من الورد الطویل اليت مل تثبت يف الس نة‘‘.
وقال مرة’’ :السنن فهیا لك يشء ولك بركة‘‘.
وقال مرة’’ :النفوس تزكی ابتباع الس نة‘‘.
وقال مرة’’ :التصوف يف احلقیقة اتباع الس نة مع النیة الصحیحة‘‘.
وقال مرة’’ :من ییبع الس نة ال حااجة هل ٔان یقلق بش ٔان دینه ٔاو دنیاه ،فان هللا یعتين بش ٔانه وحیمیه‘‘.
وقر ٔات يف تعلیقاته خبطه  -رمغ ٔانه مل یزتوج ’ : -الرغبة عن الناكح ان اكن حجدا فكفر ،وان اكنت ترجیحا لفعهل عیل فعل
النيب صیل هللا علیه وسمل من غری تأٔویل فهذا ٔایضا كفر ،فان املؤمن ال یرحج فعهل عیل فعل نبیه ،وان اكن لسبب مرض
ٔاو شغل ٔاو نوع من ا ٔالعذار فیعذر‘.
وحدثنا حمبنا الش یخ ٔأنور نرما ٔانه اكن مع الش یخ يف الطواف يف رمضان س نة ٧٨٩١م ،اذ قال الش یخ لراجل اكن واضعا
یده عیل احلطمی’’ :ال جیوز وضع ا ٔالیدي عیل احلطمی ٔاثناء الطواف‘‘ ،ف ٔااجاب’’ :ادلین یرس‘‘ ،فقال الش یخ’’ :الیرس ما
ثبت عن النيب صیل هللا علیه وسمل‘‘ ،فسكت الراجل ومشی.
واكن الش یخ حیث دامئا عیل الصالة والسالم عیل خری ا ٔالانم ،اكن یقول’’ :ال ٔاحيص ما يف الصالة والسالم عیل ٔافضل
ا ٔالانم من الفوائد واالنعام‘‘.
وقال مرة’’ :يف الصالة عیل النيب صیل هللا علیه وسمل فرج للك مه وخمرج من لك ضیق ،فصلوا وسلموا ابالخالص‘‘.
وقال مرة’’ :لیس بعد قراءة القرآن وكمة التوحید معل أكرث بركة من الصالة والسالم عیل النيب صیل هللا علیه وسمل‘‘.
وقال مرة’’ :صلوا وسلموا عیل النيب صیل هللا علیه وسمل يف بدایة ادلعوات وهنایتا ،فهبا تس تجاب ادلعوات‘‘.
وقال غری مرةٔ ’’ :اطعموا ضیوفمك وأكرمومه بنیة اتباع الس نة ال للشهرة‘‘.
واین شاهدت الش یخ  -رمحه هللا  -ملا یطوي نظارته یطوي اجلانب ا ٔالیرس ٔاوال مث اجلانب ا ٔالمین ،وعندما یفتح نظارته
یفتح اجلانب ا ٔالمین ٔاوال ،هذا ما شاهدته ومل ٔامسع عن الش یخ فیه شیئا ،و ٔاصهل موجود يف الس نة.
واكن ال حیدث احلدیث اال عیل وضوء ،فلام کرب واش تد مرضه ومل یس تطع الوضوء يف السفر اكن ییمم ابلرمل مث حیدث.

ومن اجلدیر ابذلكر تبحر الش یخ يف عمل احلدیث وتعمق نظره يف حیح الب اري ورشوحه وتفقهه واس تحضاره من غری
تعصب وال حتزی ،والیك بعض ا ٔالمثةل:
)٧

)2

)3

)٤
)٥

)٦

قال ش یخنا يف نرباس الساري ( )۹۹ :۷يف رشح الباب ا ٔالول من الصحیح :مث بدا يل ٔان ابقاء الرتمجة عیل
ظاهرها هو الالزم ،فان املصنف ٔاراد بقوهل ’بدء الويح ایل رسول هللا صیل هللا علیه وسمل‘ اثبات نبوته صیل
هللا علیه وسمل ،فان بدء الويح الیه بدء لنبوته ،والثبات نبوته ذكر قوهل تعایل :اان ٔاوحینا الیك كام ٔاوحینا ایل
نوح والنبینی من بعده ،فانه كام تقدم نزل تكذیبا ملن ٔانكر من الهیود انزال الويح عیل برش بعد مویس ،وش به
هللا س بحانه وحیه بويح نوح مفن بعده من ا ٔالنبیاء حتقیقا لنبوته ،وال واجه محلل الرتمجة عیل ما یتعلق بنفس
الويح ،فان املصنف مل یرده ،وذلكل مل یقترص عیل ذكر بدء الويح بل زاد ’ایل رسول هللا صیل هللا علیه
وسمل‘‘  ...ایل ٔان قال :وغرضه من الرتمجة اثبات نبوة النيب صیل هللا علیه وسمل ،و ٔاراد ابلكیفیة مجیع حاهل صیل
هللا علیه وسمل صفة وزماان وماكان ،انتيی.
وقال يف بیان غرض ’ابب التربز يف البیوت‘ ( )٤٤٥ :۷بعد ذكر غرض احلافظ ابن جحر والش یخ زكرای
الاكندهلوي :قلت :هذا التقریر وتقریر احلافظ ابن جحر یقتضیان ٔان هذه الرتمجة ٔایضا تتعلق ابلنساء اكلسابقة،
واذلي یظهر يل ٔان هذه الرتمجة عامة ،وذلكل مل یقیده املصنف ابلنساء ،انتيی.
وقال يف رشح ’ابب من مل یر الوضوء اال من اخملراجنی القبل وادلبر‘ ( :)٤۱٥ :۷ف ٔاما الرشاح الشافعیة فیقررون
الباب عیل وفق مذاههبم ،فظن الكرماين ( )۷۹ :۹وتبعه احلافظ ابن جحر والقسطالين ( )۲٥۳ :۷والزین
املولف امنا ذكر يف هذا الباب اخلارج من السبیلنی ال غریه ،و ٔان الاس تثناء مفرغ ،واملعین من مل یر
زكرای ٔان ٔ
املولف القترص عیل
الوضوء من خمرج من خمارج البدن اال من اخملراجنی .وفیه اشاكل ظاهر ،فانه لو اكن مقصود ٔ
ذكر نقض اخلارج مهنام وعیل عدم نقض اخلارج من غریهام ،ولكنه مل یقترص ،بل ذكر غری اخلارج و ٔانه غری انقض
اكلضحك وخلع اخلف وغریهام مما هو انقض عند بعض ا ٔالمئة ،فالصواب ٔانه حرص النقض يف اخلارج من
السبیلنی ،و ٔاما غریه فال یراه انقضا سواء اكن خاراجا ٔاو غری خارج ،انتيی.
وقال (ٔ :)٦۹ :۷اما ٔرویة الضوء جفاء يف حدیث ابن عباس عند مسمل ( ،)۲٦۷ :۲وتفرد ابخرااجه كام رصح به
امحلیدي يف امجلع بنی الصحیحنی ،وومه صاحب املشاكة (صـ  )٥۲۷فزمع ٔانه متفق علیه ،انتيی.
وقال الش یخ ( :)٦۱ :۷و ٔاما الاحامتل الثاين فزمع ابن جحر ٔان الطیيب جزم به ،قال :ومل یذكر دلیهل .قلتٔ :اما
نس بة اجلزم ایل الطیيب فومه خمالف لنص الكمه ،و ٔاما ادللیل فذكره وهو قوهل ’’كام هو د ٔابه‘‘ ولكن احلافظ ابن
جحر ال یسمل هذا ادللیل ،انتيی.
وقال ( )۷٥۹ :۷يف حبث احلدود وعدم كوهنا كفارة واشرتاط التوبة عند بعضهم :قال احلافظ ابن جحر (:۷
 :)٦۳وهو قول للمعزتةل ،قال :ووافقهم ابن حزم ومن املفرسین البغوي وطائفة یسریة .قلت :احلاكیة عن االمام
ابن حزم ومه ،فانه رصح يف احملیل (ٔ )۷۲٤ :۷۷ان احلدود كفارة ،انتيی .ونقل الكم ابن حزم.

 )١وقال ( )٤۱۱ :۷يف بیان حمك فضالت النيب صیل هللا علیه وسمل :و ٔاما سائر فضالته اكلبول وادلم والعذرة
حفكی العیين عن ٔايب حنیفة طهارهتا .وقال بعد ٔاسطر :ولكن ما نقهل العیين عن ٔايب حنیفة فومه من العیين ،فاين
مل ٔااجد لهذه املس ٔاةل ذكرا يف كتب محمد بن احلسن :املوط ٔا واالٓاثر واحلجة واملبسوط واجلامعنی والسری الكبری
والزایدات ،وال ذكره الطحاوي يف املعاين واملشلك واخملترص و ٔاحاكم القرآن واختالف العلامء ،ولیس هو يف
املتون املعتربة اكلقدوري والكزن والنافع والوقایة واخملتار والتحفة والبدائع والهدایة وغریها ،انتيی.
 )٩وقال ( )۳٥ :۷يف حتقیق لغوي المس ’عبدان‘ :وقول الكشمریي هذا غری مبين عیل التحقیق ،والسبب يف ذكل
عدم وجود الكتب يف ذكل الزمان .وقوهل ا ٔالول اكٔنه مبين عیل ما ذكر عن محمد بن طاهر ،وقوهل الثاين ملخص
مما ذكر عن ابن الصالح ،انتيی.
 )٨وقال ( )۲۲۳ :۷حتت ا ٔالثر ’وقال ابن ٔايب ملیكةٔ :ادركت ثالثنی من ٔاحاب النيب صیل هللا علیه وسمل كهم
خیاف النفا عیل نفسه ،ما مهنم ٔاحد یقول امیاين عیل امیان اجربیل ومیاكئیل‘ :هذا ا ٔالثر وصهل الب اري يف
اترخیه ( )۷۹۱ :۹اتما هبذا اللفظ .وقال بعد ٔاسطر :ومل یس تحض ابن رجب ( )۷۳۱ :۷هذا االس ناد فتعجب
من ایراد الب اري اایه بصیغة اجلزم ،انتيی.
وقال ( )۲۱ :۷يف حبث ترك الب اري امحلد يف افتتاح الكتاب :واجلواب احلادي عرش ٔانه صنف كتب
)٧1
اجلامع اكالمیان والعمل مثال يف صورة ٔاجزاء وكراریس منفردة ،مث مجعت ومل یتفق هل كتابة امحلد ،قال ش یخنا
زكرای :هذا التوجیه مسعته من االمام الب اري يف املنام .قلت :وفیه نظر ،فان الش یخ یقول :ان الب اري فرغ من
ٔاتلیف اجلامع س نة ثالث وثالثنی ومائتنی ،وعیل هذا بقي الب اري بعد ٔاتلیفه وتكیهل ثالاث وعرشین عاما ،فانه
یقروون علیه كتابه هذا وهو ٔایضا یسمعهم ،وقد مسع عنه
تويف س نة ست ومخسنی ومائتنی ،واكن الناس ٔ
الفربري عیل قول الالكابذي مرتنی ،مرة س نة مثان و ٔاربعنی ،و ٔاخری س نة اثنینی ومخسنی ،انتيی.
وقال ( )٥۱ :۷يف حبث الاختصار يف ٔاول حدیث الصحیح :ولكين واجدته يف النس ة اليت كتهبا
)٧٧
الش یخ اسامعیل بن عيل بن محمد البقاعي اتما ،وهو قریب العرص من احلافظ ابن جحر ،انتيی .مث ذكر ٔان
احلافظ لقیه ومدح نسخته للجامع ،مث ذكر دلیلنی يف ثبوته اتما ،ولعكل ال جتد هذا التفصیل يف مقام غری هذا
فاحفظ.
وقال ( :)٤٤ :۷هذا احلدیث ابعتبار متنه واحد ،ولكن لتعدد طرقه جیعل س بعة عند املصنف ،فان
)٧2
احملدثنی جیعلون لك طریق حدیثا برأسه لتحمل املشقة يف لك طریق ،ولیس معناه ٔان احملدثنی زادوا يف
ا ٔالحادیث كام زمع بروكامن ومن سكل مسلكه من املسیرشقنی ،انتيی.
وقال ( )۲٦٦ :۷يف حبث اشرتاط النیة يف الوضوء :والثالث ٔان املقصود من احلدیث بیان العمل
)٧3
الصحیح والفاسد ال الاشرتاط .وهذا جواب ساقط ،فاحلدیث تفید الاشرتاط وبیان العمل الصحیح من
الفاسد واملقبول من املردود ،فهذا من جوامع اللكم ،ولفظ ا ٔالععامل ورد عاما فیلزم ٔان یبقی اللفظ عیل معومه،
وهللا ٔاعمل ،انتيی.

وقال ( )٤٤۷ :۷يف حبث اس تقبال القبةل بغائط :والسابع الهنيي خمصوص ٔابهل املدینة ومن عیل مستم،
)٧٤
وهو قول ٔايب عوانة صاحب املس تخرج عیل مسمل ( .)۷۱۱ :۷هكذا نقل احلافظ ابن جحر هذا املذهب عن
ٔايب عوانة ،وهو سهو ،بل ذهب ٔابو عوانة ایل مذهب امجلهور ا ٔالمئة الثالثة وغریمه .فانه قال :بیان حظر
اس تقبال القبةل واس تدابرها ابلغائط والبول وادللیل عیل اابحة اس تقباهلام يف البیوت واجیاب الاس تقبال هبام رشقا
وغراب ،انتيی.
وقال ( )٤۱۲ :۷بعد ایراد الكم ابن القمی من كتاب الروح :وهذا الالكم خلصه احلافظ ابن جحر يف
)٧٥
الفتح ( )۲۱۹ :۷۹من غری عزوه ایل ابن القمی ومل یرد علیه ،وهذا من عادة ابن جحر ٔانه ینقل من حتقیقات ابن
تمیة وابن القمی من غری عزو الهیام ،وس ی ٔايت الالكم فیه يف املواضع اليت وقفت علهیا ،انتيی .ومسعت ش یخنا یذكر
ٔانه فعل هكذا لغلبة ا ٔالشاعرة يف عرصه.
وقال ش یخنأ :اما اذلي ٔانكره أحابنا فهو كفایة شاة واحدة عن ٔاهل بیت يف اقامة واجب التضحیة،
)٧٦
وهذا مل ٔایت به دلیل وما قامت بذكل جحةٔ ،الان قدمنا ٔان احلدیث حممتل مبعین آخر ،وهو الیرشیك يف الثواب،
وقضاای ا ٔالحوال اذا تطر الهیا الاحامتل سلبت الاس تدالل ملا یبقی فهیا من االجامل .كذا يف الیواقیت الغالیة
(.)۳۳ :۷
وقال يف خترجی حدیث التوسعة عیل العیال یوم عاشوراء :واحلق عندي ٔان احلدیث معلول جبمیع
)٧١
طرقه ،والس ند اذلي زمعه العرايق عیل رشط مسمل وتبعه الس اوي والس یوطي والقاري معلول ،قد نص ابن
جحر يف اللسان عیل ناكرته .و ٔاجود طرقه عندي ما رواه البهیقي من طریق احسا بن راهویه بس نده عن ٔايب
سعید اخلدري ،وهو ٔایضا معلول للراجل املهبم ،ف ٔاعیل ٔاحوال هذا احلدیث ٔانه ضعیف ،وهللا ٔاعمل .كذا يف
الیواقیت الغالیة (.)۹۹۹ :۷
وقال الش یخ :و ٔاما املنهبات فلمن يه؟ ف ٔاقول :اهنا لیست من مصنفات احلافظ الشهری ابن جحر
)٧٩
العسقالين وال من ٔاتلیفات الش یخ ابن جحر امليك الهیمتي امليك .كذا يف الیواقیت الغالیة (.)٤٤۷ :۷
وقال يف حتقیق الالكم املشهور لوالك ملا خلقت ا ٔالفالك :ولیس يشء من اخللق سببا لت لیق اخللق،
)٧٨
بل السبب ا ٔالصيل ذلكل اتصافه تعایل بصفات عالیة ،فال بد من ظهور تكل الصفات وظهور ٔاثرها ،وذكل
ابجیاد اخللق ،وهللا عیل ما یشاء قدیر .كذا يف الیواقیت الغالیة ( .)۷۳٤ :۲وقال يف موضع ( )۲۱٥ :۲ما
معربه :مل تكن عند املال عيل القاري ٔاسانید هذه الرواایت فذلا ٔاحسن الظن ابخملراجنی وادعی بصحة معین
احلدیث ،وتبعه من اجاء بعده  ،انتيی.
وقال يف حتقیق الالكم املشهور ٔاول ما خلق هللا نوري ما معربه :ذكر القسطالين روایة يف املواهب
)21
( )۳۳ :۷وعزاه ایل عبد الرزا عن اجابر مرفوعا :ای اجابرٔ ،اول ما خلق هللا نور نبیك .ومل ٔااجد اس ناده مع
التیبع ،واغال ا ٔاللفاظ یدل عیل ٔانه موضوع .ونقهل الكثریون اعامتدا عیل القسطالين ،لكنه لیس من الناقدین،
انتيی ملخصا من الیواقیت الغالیة ( ،٤۷۲ :۲وراجع  ٦٥ :۲و  .)۲۱٦وجزم بوضعه الس یوطي يف احلاوي
للفتاوي ( )۹۲۹ :۷وعبد هللا بن محمد بن الصدیق الغامري يف رسالته مرشد احلائر لبیان وضع حدیث اجابر

و ٔامحد بن محمد بن الصدیق الغامري يف املغری عیل ا ٔالحادیث املوضوعة يف اجلامع الصغری (صـ  .)٦وحاكه عنه
الش یخ عبد الفتاح ٔابو غدة يف التعلیقات احلافةل عیل ا ٔالجوبة الفاضةل (صـ  )۷۲۳و ٔاقره.
وقال الش یخ :وهل یمتثل الش یطان ابهلل عز واجل (يف املنام) ،فیه خالف ذكره صاحب آاكم املراجان،
)2٧
فاختار ابن العريب واللقاين يف رشح اجلوهرة ٔانه ال یمتثل به تعایل ،وذهب االمام الكنكويه والش یخ التانوي أنه
یمتثل به .كذا يف تعلیقاته عیل الصحیح.
وقال يف رسالته الواجزیة املسمی بـ مساحمات االمام احلافظ ابن جحر يف فتح الباري وغریه :قال رمحه هللا
)22
يف الفتح ( )۹٦۱ :۷۷يف آخر ’ابب یدخلون اجلنة س بعون ٔالفا بغری حساب‘ من كتاب الرقا  :تنبیه :هذه
ا ٔالحادیث ختص معوم احلدیث اذلي ٔاخراجه مسمل عن ٔايب برزة ا ٔالسلمي رفعه’ :ال تزول قدما عبد یوم القیامة
حیت یس ٔال عن ٔاربع ،عن معره فامی ٔافناه وعن جسده فامی ٔاباله وعن علمه فامی معل به وعن ماهل من ٔاین اكیس به
وفمی ٔانفقه‘ .قلت :مل ٔااجده يف مسمل ،بل رواه الرتمذي يف الزهد وادلاري (صـ  )۱۲يف العمل ،ومل یذكر صاحب
اذلخائر ( )۷٤۹ :۹يف ٔاطراف الس تة اال الرتمذي ،وكذا اكتفی احلافظ املنذري يف الرتغیب ( )۹۱ :۷يف
’ابب الرتهیب من ٔان یعمل وال یعمل‘ بعزوه ایل الرتمذي (وكذا يف فصل ذكر احلساب وغریه يف ٔاواخر الرتغیب
 ،)۲۳۱ :۲فقال :رواه الرتمذي وقال حدیث حسن حیح ،وكذا عزاه الیه الزرقاين يف رشح املواهب (:۳
 .)۹۳٤وومه القسطالين فعزاه يف املواهب ایل الرتمذي من حدیث ٔايب هریرة ،وهو فیه من حدیث ٔايب برزة.
كذا يف الیواقیت الغالیة (.)۹٥۱ :۲
وقال الش یخ :علامء ٔاميت اكٔنبیاء بين ارسائیل ،هذا حدیث ال یثبت ،والبسط يف الیواقیت الغالیة (:۲
)23
.)٥۹۹
وقال يف رشح قول هللا عز واجل ’وعیل اذلین یطیقونه فدیة طعام مسكنی‘ وبیان مذاهب العلامء يف
)2٤
وجوب الفدیة عیل الش یخ الكبری واملر ٔاة الكبریة اذلین یشق علهیام الصوم مشقة ال حتمتل :واذلي یظهر يل ٔان
الفدیة ال جتب ٔالنه فرع الصوم ،وهو ال جیب فكذا فرعه كام تقدم ،ولكن ا ٔالحوط ٔان یفتدي خرواجا من
اخلالف .كذا يف الیواقیت الغالیة (.)۲۱۳ :۹
وقال :هل حیح مسمل اجامع ٔأم ال؟ اختلف فیه كام ذكره مس ند الوقت احملدث الكبری الشاه عبد
)2٥
العزیز ادلهلوي يف العجاةل النافعة ،واش تر عن القدماء اطال املس ند الصحیح ،وقد ثبت ذكل عن مسمل
نفسه ،نقهل اخلطیب ،وكذا ٔأطلق علیه املس ند الصحیح احلامك يف علوم احلدیث ويف املدخل هل واخلطیب يف
التارخی ( ،)۷۱۱ :۷۹و ٔأطلق علیه لفظ اجلامع البغوي يف خطبة املصابیح والفریوزأٓابدي و ٔابو اسامعیل
ا ٔالنصاري يف ذم الالكم ( )۷۲٥ :۹واحلافظ ابن جحر يف هتذیب التذیب ( ۷۲۱ :۷۱و  )۹٥۱ :۳ومال
اكتب چليب يف كشف الظنون واسامعیل ابشا البغدادي يف هدیة العارفنی ومحمد بن جعفر الكتاين يف الرساةل
املس تطرفة وابراهمی الكوراين يف ا ٔلمم ومحمد بن ابراهمی الوزیر يف العوامص يف كتاب ا ٔلدب وعبد الغين البحراين
يف قرة العنی .كذا يف الیواقیت الغالیة (.)۹۲٥ :۹

وقال الش یخ :وهذا اذلي ذكره الس نويس هو اذلي مشی علیه الكشمریي وأٓخرون ،ولكن رصح ٔأبو
)2٦
نعمی ا ٔلصهباين يف مس تخراجه عیل مسمل والقايض عیاض ( )۷٦۱ :۲وامجلال الزیلعي ( ٥۳ :۲و  )٦٦وأٓخرون
بنس بة الرتامج ایل مسمل ،و ٔكنه هو ا ٔلقرب ،وهللا ٔأعمل .كذا يف الیواقیت الغالیة (.)۹۹٥ :۹
وقال الش یخ :و ٔأعیل ما یقع ملسمل يف حیحه الرابعي .و ٔأما الثاليث فمل یقع هل يف حیحه ،وامنا وقعت
)2١
الثالثیات للب اري ويه اثنان وعرشون حدیثا .وللرتمذي ٧يف اجامعه حدیث واحد وهو حدیث أٔنس :یأٔيت عیل
الناس زمان الصابر فهیم عیل دینه اكلقابض عیل امجلر ،واس ناده ضعیف ،وزمع بعضهم ٔأنه ثنايئ وهو غلط.
والبن مااجه مخسة ٔأحادیث 2بس ند واحد عن جبارة بن املغلس وهو ضعیف عن كثری بن مسمل الضيب وهو
3
السوال عن احلوض
ضعیف ٔأیضا عن ٔأنس .ومل یقع لبقیة الس تة حدیث ثاليث .و ٔليب داود حدیث واحد يف ٔ
من الرابعیات امللحقة ابلثالثیات ،ويه اتبعي عن اتبعي عن الصحايب ٔأو حايب عن حايب ،فیحسب التابعیان
ٔأو الصحابیان يف دراجة واحدة ،فهام اثنان يف حمك الواحد ،فاذا اكن معهم راو ٔأخذ عنه املؤلف یقال فیه :رابعي
يف حمك الثاليث ،وهو ٔأعیل ما عند ٔأيب داود ،وقد یطلق علهیم بعضهم الثاليث ،فیعدون ٔأاب داود ممن روی
ثالثیا ،رصح به الس اوي يف رشح ا ٔللفیة (صـ ٔ )۹۹۱أن ٔليب داود حدیثا ثالثیا ،ومل یذكر ٔأي حدیث هو.
ومل یقع ملسمل من هذا النحو حدیث ،وامنا وقعت هل الرابعیات وهو ٔأعیل ما عنده كام قدمنا .وكذكل ٔأعیل ما
یقع للنسايئ الرابعیات ،راجع فتح املغیث (ص )۹۹۱والرساةل املس تطرفة (ص .)۳۱كذا يف الیواقیت الغالیة
(.)۹٤۱ :۹
وقال يف رشح قول االمام مسمل يف املقدمة ’فانك یرمحك هللا‘ :هذا اخلطاب فامی یظهر يل ٔليب الفضل
)2٩
ٔأمحد بن سلمة النیسابوري ،مث ر ٔأیت اخلطیب قال يف ترمجة ٔأمحد بن سلمة ( :)۷۳٦ :٤رافق مسمل بن
احلجاج يف رحلته ایل قتیبة بن سعید ،ويف رحلته الثانیة ایل البرصة ،وكتب ابنت ابه عیل الش یوخ ،مث مجع هل
مسمل الصحیح يف كتابه .كذا يف الیواقیت الغالیة (.)۹٤۱ :۹
وقال معلقا عیل قول االمام مسمل يف حبث العنعنة ’مل حیفظ عهنم سامع‘ :قلت :هذا فیه نظر ،فقد ثبت
)2٨
السامع لكثریین كام بیناه مفصال .كذا يف الیواقیت الغالیة (.)٤۱٦ :۹
السوال عن ا ٔالربعینة اليت یذكرها ٔاهل
)31
وقال الش یخ يف رسالته ’املاء املعنی يف ثبوت ا ٔالربعنی‘ :قد كرث ٔ
ادلعوة والتبلیغ ویس ٔالون الناس ٔان یرصفوا ٔاربعنی یوما يف تبلیغ دین هللا خالصا لوهجه الكرمی هل لتكل ا ٔالربعینة
ٔاصل؟ ف ٔاردت ٔان أكتب ما حصل يل من ادلالئل عیل ذكل لتكون عدة يل وتذكرة ملن ٔاراد هللا نفعه ،فاعمل
هداك هللا ٔان ٔاصل تكل ا ٔالربعینة يف الكتاب العزیز .والرساةل مطبوعة يف الیواقیت الغالیة ( .)٤۱۹ :۹قال يف
آخرها :وقد ثبیت ا ٔالربعینة ابلتوارث ،مفن ٔانكرها فعلیه ٔان ینكر التوارث .انتيی.
 ٧رمق (.)۲۲٦۱
 2رمق ( ۹۲٦۱و  ۹۹۷۱و  ۹۹٥٦و  ۹٤۱۳و .)٤۲۳۲
 3رمق (.)٤۱٤۳

املولف ’واجاء يف اخلرب ٔانه علیه السالم س ئل
)3٧
وقال يف ’جزء خترجی ٔاحادیث ٔاصول الشايش‘ حتت قول ٔ
امری مسمل‘ :قلت :مل ٔااجد هذا احلدیث.
عن مرتوك الیسمیة عامدا فقال :كوه ،فان تسمیة هللا يف قلب لك ٔ
و ٔاخرج ادلارقطين (صـ  )٥٤۳من طریق مروان بن سامل عن ا ٔالوزاعي عن حییی بن ٔايب كثری عن ٔايب سلمة
عن ٔايب هریرة قال :س ٔال راجل رسول هللا صیل هللا علیه وسمل فقال’’ :ای رسول هللأ :ار ٔایت الراجل منا یذحب
وینیس ٔان یسمی هللا‘‘ ،فقال النيب صیل هللا علیه وسمل’’ :امس هللا عیل لك مسمل‘‘ ،ويف لفظ’’ :امس هللا عیل
مف لك مسمل‘‘ .قال ادلارقطين :مروان بن سامل ضعیف .قلت :وهذا فمن نيس الیسمیة ال فمن تركها معدا .كذا
يف الیواقیت الغالیة (.)٤۳۹ :۹
وقال الش یخ يف رسالته املفیدة ’جزء حتقیق ا ٔالحادیث اليت ومست ابلوضع ٔاو ابلضعف يف سنن ٔايب
)32
داود‘ :قال العالمة البنوري يف املعارف ( :)۹۷٤ :۷عبد هللا بن معرو بن غیالن روی هل ابن مااجه حدیثه عن
النيب صیل هللا علیه وسمل قال’’ :اللهم من آمن يب وصدقين وعمل ٔان ما بعثت به هو احلق من عندك ف ٔاقل ماهل
وودله وحبب الیك لقاءك‘‘ ،كذا يف االصابة والتذیب ( ،)۳۳ :۳انتيی .قلت :هذا ومه ،امنا ذكره احلافظ
وغریه يف ترمجة معرو بن غیالن۔ وهذا احلدیث رواه ابن مااجه يف الزهد (صـ  )۹۷٤من طریق ٔايب عبد هللا
مسمل بن مشمك عن معرو بن غیالن الثقفي عن النيب صیل هللا علیه وسمل ،ويف ترمجة معرو ذكره العسكري
والبغوي وغریهام .كذا يف الیواقیت الغالیة ( .)۷۳٤ :٤وهكذا تعقب ش یخنا يف بعض التحقیقات احلدیثیة عیل
الش یخ انرص ادلین ا ٔاللباين ( ۹۲۲ :٤و  )۹٦۹ :۷وش یخ االسالم ابن تمیة (.)۲٥۱ :٤
وقال الش یخ :و ٔاخرج احلامك يف مس تدركه ( )۹ :۹عن ابن عباس قال :اكن رسول هللا صیل هللا علیه
)33
وسمل مبكة ف ٔامر ابلهجرة ،و ٔانزل علیه :وقل رب ٔادخلين مدخل صد و ٔاخرجين خمرج صد واجعل يل من
دلنك سلطاان نصریا ،قال احلامك :حیح االس ناد ،وأقره اذلهيب .قلت :فیه نظر ،فان مداره عیل قابوس بن ٔايب
ظبیان ،وقابوس فیه لنی ،كام قال احلافظ ابن جحر يف التقریب ،وقال ٔامحد :مل یكن بذاك ومل یكن من النقد
اجلید .و ٔاحسن ٔاحوال هذا االس ناد ٔان یكون حس نا .كذا يف الیواقیت الغالیة (.)۷٥۳ :۲
وقال احلافظ ابن جحر يف الفتح ( :)۳ :۷وقد اس تقر معل ا ٔالمئة املصنفنی عیل افتتاح كتب العمل
)3٤
ابلبسمةل وكذا معظم كتب الرسائل ،واختلف القدماء فامی اذا اكن الكتاب كه شعرا ،جفاء عن الشعيب منع
ذكل ،انتيی الكم احلافظ .علق ش یخنا خبطه يف حاشیته عیل الفتح :قلتٔ :اخرج ابن ٔايب شیبة ( )٥۹۷ :۳عن
حفص بن غیاث عن جمادل عن الشعيب قال اكن یكره ٔان یكتب ٔامام الشعر بسم هللا الرمحن الرحمی ،و ٔاخرج
ٔامحد يف اترخیه ( ۲٥٦ :۲و  )۲٦۳حدثنا هش می عن جمادل عن الشعيب قالٔ :امجعوا أن ال یكتبوا ٔامام الشعر
بسم هللا الرمحن الرحمی ،قال ٔامحد :مل یسمعه هش می عن جمادل ،انتيی تعلیق الش یخ.
وقال ش یخ املشاخی احملدث الكبری موالان خلیل ٔامحد السهارنفوري يف بذل املهود (النس ة القدمیة
)3٥
الهندیة  )٦ :۲يف حبث رفع الیدین :والسادس ما قال بعضهم من ٔانه جیوز ٔان ابن مسعود نيس الرفع يف غری
الافتتاح كام نيس وضع الیدین عیل الركب يف الركوع .و ٔاول من قال هذا القول ٔابو بكر بن احسا  ،نقل قوهل
البهیقي يف سننه مث ابن عبد الهادي يف التنقیح ،انتيی الكمه .علق ش یخنا خبطه يف حاشیته عیل البذل :قلت:

بل س بقه ایل ذكل ٔابو سلامین اخلطايب املتویف س نة مثان وثالث مائة ،نقل عنه البغوي يف رشح الس نة (:۲
 )۲٥واتبعه علیه ،انتيی تعلیق الش یخ .وقال الش یخ خلیل ٔامحد ( )۲٤۷ :۲يف رشح حدیث ’اكن رسول هللا
صیل هللا علیه وسمل یس بح عیل الراحةل ٔاي واجه تواجه‘ :وهذا ٔامر اتفق علیه ا ٔالمئة ،ومل خیتلفوا فیه يف السفر
اال يف ابتداء التحرمیة ،فان عند الشافعي جیب ٔان یتواجه ایل القبةل مث یتواجه حیث شاء ،انتيی الكمه .علق
ش یخنا علیه :فیه نظر ،فان الشافعي مل یشرتط ذكل ،ولو اكن كذكل ذلكره ٔاهل مذهبه اكلنووي واحلافظ
وغریهام ،بل هو مذهب ٔامحد و ٔايب ثور ،ولكنه مس تحب عندهام كام يف الفتح (صـ  )٤۱٤وراجع ا ٔالوجز (:۲
 .)۳٥انتيی تعلیق الش یخ.
وقال الش یخ خلیل ٔامحد السهارنفوري يف البذل ( :)۲۹۹ :۲وقد ٔاطال الشواكين الالكم يف حدیث
)3٦
ابن عباس يف محهل عیل امجلع الصوري ،انتيی .علق علیه ش یخنا خبطه فقال :قلت :لكنه یتعلق ابمجلع يف
احلض ،فرتمج العالمة ٔابو الرباكت ابن تمیة يف منتقی ا ٔالخبار ( )۲٦۱ :۹ابب جواز امجلع يف السفر يف وقت
ٔاحدهام ،مث ترمج :ابب مجیع املقمی ملطر ٔاو غریه ،و ٔاورد حتته حدیث ابن عباس ٔان النيب صیل هللا علیه وسمل
صیل ابملدینة س بعا ومثانیا ،احلدیث ،وتلكم علیه الشواكين مبا خلصه الشارح .و ٔاما الباب ا ٔالول فمل یذكر فیه هذا
الالكم ،بل قال ( )۲٦٤ :۹بعد اطاةل البحث يف آخره :وهذه ا ٔالحادیث ختصص ٔاحادیث ا ٔالوقات اليت بیهنا
اجربیل وبیهنا النيب صیل هللا علیه وسمل ل ٔالعرايب حیث قال يف آخرها :الوقت ما بنی هذین الوقتنی ،انتيی.
وهذا رصحی يف ٔان الشواكين یری امجلع يف السفر حقیقیا .انتيی تعلیق الش یخ.
وكتب ش یخنا يف تعلیقه عیل البذل ( )۷۷ :۲حتت حدیث وائل بن علقمة :قوهل ’حفدثين وائل بن
)3١
علقمة‘ قال ابن حبان يف حیحه ( :)۲٥٤ :۹هذا ومه من محمد بن حجادة ،والصواب علقمة بن وائل .انتيی
تعلیق الش یخ.
وكتب يف تعلیقه عیل البذل ( )۳٤ :۲حتت حدیث عائشة ريض هللا عهنا ’قالت :اكن رسول هللا
)3٩
صیل هللا علیه وسمل ،قال أمحد :یصيل ،والباب علیه مغلق ،جفئت فاس تفتحت ،قال ٔامحد :مفشی ففتح يل مث
رجع ایل مصاله وذكر ٔان الباب اكن يف القبةل‘ :اس تدل به ابن حزم ( )۳٤ :۹عیل ٔانه جیوز للمصيل ٔان میيش
لفتح الباب وال یض الصالة شیئا .انتيی تعلیق الش یخ.
وقال احلافظ ابن جحر يف تقریب التذیب :احسا بن ابراهمی بن خمدل احلنظيلٔ ،ابو محمد ابن راهویه
)3٨
املروزي ،انتيی .علق علیه ش یخنا خبطه فقال :قوهل ’ ٔابو محمد بن راهویه‘ مما تفرد به ابن جحر يف هذا الكتاب،
وقد ذكر هو يف هتذیب التذیب كنیة ابن راهویه ٔااب یعقوب .وهو اذلي ٔاطبق علیه ا ٔالمئة الب اري (:۷ :۷
 )۹۱۳وابن حبان ( )۷۷٥ :۳واخلطیب ( )۹٤٥ :٦واملزي يف هتذیب الكامل ( )۹۱۹ :۲واذلهيب يف
تصانیفه السری والتذكرة ( )٤٦۹ :۲واملزیان ( .)۷۳۲ :۷انتيی تعلیق الش یخ.
وقال احلافظ ابن جحر يف تقریب التذیب :عيل بن سامل بن شوال ،ابمس الشهر ،ضعیف ،من السابعة،
)٤1
 ،انتيی .علق علیه ش یخنا خبطه فقال :قوهل ’عيل بن سامل بن شوال ابمس الشهر‘ كذا ذكر املزي يف هتذیب
الكامل ( )٤٤٦ :۲۱امس اجده ،وتبعه اذلهيب يف الاكشف ( )٤۱ :۲وابن جحر يف هتذیب التذیب ()۹۲۳ :۱

وتقریب التذیب واللسان واخلزريج يف اخلالصة (صـ  .)۹۱۳وهو ومه ،فان جامعة من ا ٔالمئة اكلب اري (:۹
 )۹۱۳ :۲والعقیيل ( )۲۹۷ :۹وابن حبان يف الثقات ( )۲۷۷ :۱مل یذكروا امس اجده ٔاصال .وان من ذكره اكبن
ٔايب حامت ( )۷۳۳ :۷ :۹وابن عدي ( )۹٤۳ :٦فذكروا بدهل ’ثوابن‘ مبثلثة فواو مفوحدة ف ٔالف فنون .وكذا ذكره
عبد الغين يف الكامل كام حاكه ابن امللقن ،وهو ٔاصل هتذیب الكامل ،وكذا وقع عند ابن مااجه وعبد بن محید
وابن عدي والبهیقي يف اس ناد حدیث معر مرفوعا :اجلالب مرزو واحملتكر ملعون ،وكذا ذكره املزي يف حتفة
ا ٔالرشاف ( )۲٦ :۳واذلهيب يف خمترص املس تدرك ( .)۷۷ :۲فاذلي ٔاظن ٔان قمل املزي س بق فكتب ’شوال‘
ماكن ’ثوابن‘ ،واعمتده من خلص الكمه فوقعوا يف الومه ،وهللا ٔاعمل .انتيی تعلیق الش یخ ،والکامل طبع حدیثا
فلینظر.
واملواضع غری هذه كثریة ال حتیص ،نس ٔال هللا تعایل ٔان یوفقنا وتالمیذ ش یخنا لنرش علومه وطباعة ٔمولفاته ،آمنی.
ومما یلیق ابذلكر زهد الش یخ واس تغناؤه واهامتمه ٔابمور املسلمنی واعتناؤه ابلفقراء واملساكنی ،فاين مل ٔار ٔاحدا يف حیايت
ٔاشد اس تغناءا وزهدا وتوالك من الش یخ رمحه هللا.
املومتر اذلي انعقد جبامعة مظاهر العلوم بعد وفاة الش یخ ٔانه عاش فقریا ،اكن فقره يف البدایة غری اختیاری ،ويف
ذكرت يف ٔ
الهنایة اختیارای ،كام قال الرسول صیل هللا علیه وسمل :اللهم ٔاحیين مسكینا و ٔامتين مسكینا واحرشين يف زمرة املساكنی
یوم القیامة ،رواه الرتمذي ( )۲۹٥۲واحلامك ( )۱۳۷۷وححه ووافقه اذلهيب واملنذري ،وبسط فیه الش یخ يف الیواقیت
الغالیة (.)۹۲۱ :٤
وملا كنت ٔازورہ يف سهارنفور اكن یرسلين ایل مظاهر العلوم اجدید وایل مظاهر العلوم قدمی مبئات االٓالف من الروبیة واكن
یقول يل’’ :تصد هبا عين ٔانت واكتب امسك وال ختربمه ٔابهنا عين‘‘.
ومنذ بضع س نوات ٔامر ا ٔالخ ٔامجل السهارنفوري ٔان یتصد عنه بشاة لك یوم.
ومنذ س نوات عدیدة مل یكن الش یخ ینام عیل الرسیر يف غرفته جبامعة مظاهر العلوم ،وهكذا اكن د ٔابه يف احلرمنی
الرشیفنی ،كنت معه يف شقق الش یخ بكر بن الدن يف مكة املكرمة جبوار بیت هللا احلرام ،لكن الش یخ اختار النوم عیل
ا ٔالرض ومل یسرتح عیل الرسیر.
واكن دامئا یتصد جبمیع الهداای اليت حصل علهیا من انلكرتا والسعودیة لتحفیظ القرآن الكرمی.
ويف السفر ا ٔالخری يف شعبان ۷٤۹۳ه بلغ مجموع الهداای ایل االٓالف من اجلنیه الربیطاين وادلوالر والرایل السعودي،
فتصد هبا كها لتحفیظ القرآن يف السعودیة ومل ٔایخذ معه جنهیا واحدا ایل الهند .وهكذا اكن یفعل لك س نة ممتثال بس نة
الرسول صیل هللا علیه وسمل ،كام روی الب اري ( )٦٤٤٥عن ٔايب هریرة ريض هللا عنه قال رسول هللا صیل هللا علیه
وسمل’’ :لو اكن يل مثل ٔاحد ذهبا لرسين ٔان ال متر عيل ثالث لیال وعندي منه يشء اال شیئا ٔارصده دلین‘‘.

ويف احدی زایراته ایل بریطانیا ٔاخربته ٔابن ٔاحد تالمیذه مدیون ،ففي هنایة السفر مجع الهداای اليت بلغ مجموعها ٔالف جنیه
و ٔاهداها كها الیه.
ويف احدی زایراته مرض مرضا شدیدا ،فیشاوران ٔان نبلغ الهداای ایل سهارنفور واكنت ثالث ٔالف ومخس مائة جنیه .فبعد
ٔاشهر ذهبت ایل سهارنفور وعرضتا عیل الش یخ ،ف ٔایب وقال’’ :ال ٔاریدها بل خذها ٔانت‘‘ ،فقلت’’ :كیف ويه كل؟‘‘،
واكنت زوجيت معي ،فقال لها’’ :خذهیا واس ت دمهیا يف زواج بناتك‘‘ ،هللا أكرب! هذا هو ش یخنا اذلي مل یمتكن من رشاء
ادلواء للعالج يف بدایة حیاته ،ومل یمتكن من رشاء الور يف بدایة تدریسه فكتب احلوايش عیل البطاقات الربیدیة
واملغلفات وقطع الورقات ،واذلي اكن یقول يل’’ :ش بری! اطبخ هذه ادلاجااجة واس ت دهما لعدة ٔاایم وال تطبخها يف یوم‘‘،
واذلي مل ٔایلك لثالثة ٔاایم بسبب الفقر واس متر يف مطالعة الكتب ،واذلي مل میكل اال قصعة واحدة لعدة س ننی ،واس ت دهما
للطبخ وا ٔاللك والرشب وغسل الثیاب.
وابمجلةل عاش زاهدا فقریا ومات زاهدا فقریا ،اكن جوده أكرث من الرحی املرسةل.
اكن وقافا بكتاب هللا تعایل ،متبعا للس نة ،حمبا للكتب ،قوالا للحق ،عاملا متبحرا تقیا نقیا ورعا ،هكذا حنس به وال نزيك
عیل هللا ٔاحدا.
وعندما بلغين وفاة الش یخ صباح یوم االثننی السابع عرش من شوال ۷٤۹۳ه املوافق لـ  ۷۷یولیو ۲۱۷۱م يف الساعة
اخلامسة حسب التوقیت الربیطاين ،جحزت التذكرة وسافرت ایل الهند عیل الفور ،لكن مل نقدر عیل الوصول لصالة
اجلنازة .وكذا مل یقدر عیل الوصول اال من اكن قریبا من سهارنفور ،فمل یبلغ كثری من تالمیذه من كجرات وال من املناطق
ا ٔالخری ،حیت مل یقدر ٔابناء ٔاخیه ٔان یشاركوا يف صالة اجلنازة وادلفن.
وصیل علیه موالان الش یخ محمد طلحة ابن الش یخ محمد زكرای الاكندهلوي بعد صالة العرص ودفن مبقربة حايج شاه جبوار
رضحی الش یخ ٔاسعد هللا الرامفوري وفقا ٔالمنیته .وحزر عدد من صیل علیه مبلیون ،وقیل :حوايل نصف ملیون ،ولعل
هذا ٔاقرب ایل الصواب.
ذكرين هذا قول االمام ٔامحد رمحه هللا’’ :قولوا ٔالهل البدع :بیننا وبینمك اجلنائز‘‘ ،رواه ابن اجلوزي يف مناقب االمام ٔامحد
(صـ  .)٥٦۱وروی ابن اجلوزي ٔان عدد من حض يف جنازة االمام ٔامحد مثان مائة ٔالف خشص ببغداد.
وملا تويف ش یخ االسالم ابن تمیة يف دمشق واكن حمبوسا حزر عدد من حض يف جنازته بس تنی ٔالف وأكرث ایل مائيت
ٔالف راجل حسب ما ذكره احلافظ ابن كثری يف البدایة والهنایة ( )۷۹٦ :۷٤واحلافظ ابن رجب يف ذیل طبقات احلنابةل
( ،)٥۲۱ :٤وقال احلافظ معر بن عيل الزبار يف ا ٔالعالم العلیة (صـ  :)۳٤اكنوا أكرث من مخس م ٔائة ٔالف ،انتيی ،واكن
الش یخ حیب هذین الش ی نی كثریا كام ال خیفی عیل من عرفه وحبه.
وملا وصلنا ایل سهارنفور بعد دفنه شاهدان ا ٔالحذیة والنعال يف الطریق كام نشاهدها عادة يف مشاهد احلج والعمرة.

واجاء كثری من املشاخی وا ٔالحباء من داخل الهند وخارهجا ،واتصل يب كثری من املشاخی وتالمیذ الش یخ من العرب والعجم
للتعزیة ،وراثه املشاخی وطلبة العمل من بالد ش یت.
وحبمد هللا تعایل ولك الینا ش یخنا موالان محمد سلامن مدیر اجامعة مظاهر العلوم ٔان نرشف عیل توزیع املریاث ،فقمنا به
وامحلد هلل اذلي یرس ا ٔالمر.
ٔاما كتب ش یخنا اليت جعلها وقفا فقرران بعد املشورة مع املدیر موالان محمد سلامن بقیام مكتبة الش یخ محمد یونس
اجلونفوري يف نفس الغرفة ،فبد ٔا العمل لهذا املرشوع عیل الفور.
وما جری بعد وفاة ش یخنا یذكران حبدیث ٔايب هریرة ريض هللا عنه عن النيب صیل هللا علیه وسمل قال’’ :اذا ٔأحب هللا
عبدا اندى اجربیل :ان هللا حیب فالان فأٔحبه ،فیحبه اجربیل فینادي اجربیل يف ٔأهل السامء :ان هللا حیب فالان فأٔحبوه،
فیحبه ٔأهل السامء ،مث یوضع هل القبول يف ٔأهل ا ٔلرض‘‘ ،رواه الب اري ( .)٦۱٤۱وحبدیث سهل بن سعد الساعدي قال:
ٔأىت النيب صیل هللا علیه وسمل راجل فقال ای رسول هللا’’ :دلين عیل معل اذا ٔأان معلته ٔأحبين هللا و ٔأحبين الناس‘‘ ،فقال
رسول هللا صیل هللا علیه وسمل’’ :ازهد يف ادلنیا حیبك هللا وازهد فامی يف ٔأیدي الناس حیبك الناس‘‘ ،رواه ابن مااجه
( ،)٤۷۱۲ويف س نده خادل بن معرو القريش والالكم فیه معروف.
اللهم ارزقنا حسن اخلتام ،واحرشان يف زمرة س ید ا ٔالانم ،واغفر لش یخنا و ٔابلغه دار السالم ،برمحتك ومنك ای ذا اجلالل
واالكرام.
ٔاماله ش بری ٔامحد الربیطاين يف یوم الثالاثء  ۷۱ذی القعدة ۷٤۹۳ه املوافق لـ  ۳اغسطس ۲۱۷۱م ،خادم احلدیث
والس نة النبویة.
وصیل هللا وسمل عیل نبینا محمد وعیل آهل وحبه ٔامجعنی.
وآخر دعواان ٔان امحلد هلل رب العاملنی.

