وأظلمت سهارنفور بعد وداع شيخ احلديث!
حممود بن حممد محدان
ِ
ِ
َ
ثامنون عا ًما وهو يرتنَّم بـ«حدثنا» و«أنبأنا» ،منها مخسة
بالسنة وعلومها؛
وهكذا َت َق َّضت عقود عم ِره احلافل بالعناية ُّ
ِ
ومؤلفه إمام الدُّ نيا أيب عبد اهلل البخاري؛ حتَّى َأر َبى يف فِق ِهه عىل الغايةَ ،
وبلغ يف
عقود يف صح َبة «اجلام ِع الصحيح»
روايتِه النِّهاية.
ِ
ِ
َ
بالرحلة ،ويتابعونه قراء ًة
وجهوده املباركة
فكان ملسريتِه العلم َّية،
صدى َ
ً
بي رجال املرشق وا َملغرب؛ يقصدونه ِّ
ِ
عجام وعر ًبا ِذكر محيد ،وثناء جميد.
وحتريرا
وسامعا،
واستمال ًء ،وحتقي ًقا
ً
وتقريرا؛ َف َغدا له بي علامء احلديث وطالبه؛ ً
ً
ً
الز ِ
َ
وكان أسي ًفا
والورع ،وانقطاع عن الدُّ نيا ،وإقبال عىل اآلخرة،
هد
وإن
سألت عن َسمتِه وهد ِيه و َد ِّله فهو آية يف ُّ
َ
َ
رسيع الدَّ معة.
َ
أهل احلديث ِ
ِ ِ
هب نَْض َة ِ
وس َيامهم؛ ف َبدا ذا مجال ظاهر ،وإرشاق باهر.
ببهي طلعته،
يبهج
ومجيل ط َّلته؛ فقد و َ
َ
القلب ِّ
ِ
جلونفوري ا َملظاهري -رمحه
إنِّه جميزنا العالمة ،املحدِّ ث الفقيه ،شيخ احلديث حممد يونس بن َش َّبري أمحد بن شري عيل ا َ
ِ
بجامعة مظاهر العلوم ،بسهارنفور اهلند.
اهلل وأثابه رضاه -شيخ احلديث
الذي وافته من ِ َّيته صباح ِ
أول أمس ،الثالثاء ( 71شوال 7341هـ) مبطونًا شهيدً ا -إن شاء اهلل -بعد صب مجيل عىل
َ
مرض َرا َف َقه حتى فارقه.
ِ
ِ
بقبض أهلِه يف ِ
ِ
ب املصطفى صىل اهلل عليه وسلم عن َقب ِ
املتفق عليه ،وهذا ال يتأتَّى
املشهور
اخلب
ض العلم
ولقد أخ َ
الذين بموهتم يموت العلم ،وأحسب َّ
الباعون قايض صفد يف أوائل
أن فقيدَ نا منهم ،وممَّن عناهم العالمة
إال للعلامء
َ
ُّ
نظمه لـ(منهاج النووي) ،حيث قال:
وقد قىض اهلل القضا وأبرما
ِ
بقبض العلام
قبض العلم
أن ي َ
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ِ
اجلهل
رؤوس
ويت َب َع الناس
َ
أفتوا بال علم وغري ِ
نقل
َ
وللخل ِق فقد أضلوا
ضلوا
هناك أنواع البال ِ
حت ُّل
أظن قد دنا
وإن ذا فيام ُّ
مات كثري يف الفنا
آلفة َ
كانوا إذا َج َّن الظالم قاموا
وإن رأوا ما يكرهون ناموا
كانوا نجو ًما يقتدى بنورهم
فأفلوا عنَّا إىل قبورهم
صباح االثني ،اخلامس والعرشين من شهر رجب ،سن َة (7411هـ) ،يف قرية
ولِد الفقيد -كام جا َء يف « َث َبتِه»-
َ
ِ
وكثرة اجلوامع
(كو َريني) قرب ( َجونفور) شامل اهلند ،و( َجونفور) التي ينتمي إليها الشيخ معروفة بالعلم والفضل،
واملدارس ،ووفرة علامئها وشيوخها وأدبائها عب التاريخ ،وبلغت ذروهتا يف ِ
العلم والثقافة واحلضارة إ َّبان السلطنة
الرشقية؛ فل ِّقبت بـ(شرياز اهلند).
غري َّ
الرتف ،شأن القرى واألرياف ،واحلياة احلديثة مل
أن قريته (كو َريني) كانت تعيش حيا َة البساطة والبعد عن َّ َ
َ
تغزها بعد إذ مل يكن فيها دور التعليم؛ كام يف ( َجونفور).
الفطرة السليمة ،والعقائد الصحيحة ،وصالح ِ
وكان الناس بصفة عامة عىل ِ
ودين ،مع صدق وإخالص.
َّ
ِ
وقراءة القرآن ،واألعامل الصاحلة ،وبعد عن البِدع
فكانت بيئته التي نشأ هبا بيئ ًة حمافظة ،مستقيم ًة عىل العبادة،
واملحدثات عمو ًما.
ِ
حق
نشأ الفقيد َع ِج ًّيا[]7؛ إذ َفقدَ أ َّمه وهو ابن
مخس سني ،فتو َّلت جدَّ ته ألمه الصاحلة الفاضلة تربيته ،فرعته َّ
رعايتِه ،وكان لذلك أعظم األثر يف توجهه.
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ِ
بمدرسة ضياء العلوم بـ(مان كالن) من
التحق
ثم
َ
ابتدأ تعليمه يف البيوت والكتاتيب؛ فتع َّل َم القراء َة والكتابةَّ ،
جونفور؛ فتع َّلم الفارس َّية ،والعرب َّية ،والعلوم الدين َّية.
ِ
َّ
مقررات املدرسة كـ«الكافية» البن
درس عليه معظم َّ
ولعل َّأو َل شيوخه األستاذ ضياء احلق الفيض آبادي الذي َ
احلاجب ،و«مقامات احلريري» ،و«رشح الوقاية» يف الفقه احلنفي ،وغريها.
املريب عبد احلليم اجلونفوري.
وأعاد دراسة «رشح الوقاية» وغريها عىل شيخه ِّ

التحاقه بمظاهر العلوم:
ِ
يف ِ
باجلامعة َّ
ودر َس فيها ثالث سنوات ،وانتفع
التحق الشيخ
سنة (7411هـ)
َ
الشهرية بسهارنفور = َمظاهر العلومَ ،
درسه من مقرراهتا؛ كـ«تفسري البيضاوي» ،و«مشكاة املصابيح» ،و«اهلداية» و«الدر املختار» يف الفقه احلنفي.
بام َ
َ
فسمع عليه
شيخها حممد زكريا الكاندهلوي (ت7341هـ) صاحب «أوجز املسالك إىل موطأ مالك»
والزم
َ
«صحيح البخاري» ،وقطع ًة ِمن مقدمة «مسلم» ،ونصف «سنن أيب داود» إىل غري ذلك.
ومن حرصه -رمحه اهلل -عىل ِ
العلم ومثا َف ِنة الشيوخ أنَّه اكتنفته بعض األسقام أثناء فرتة دراسته ،فر َّبام حْض الدَّ رس
بالرجوع إىل أهله،
وبه ع َّلة ،وكان
ثابرا ،حتَّى أمل َّ به مرض جعله يتقيأ د ًما ،فنصحه شيخه الكاندهلوي ِّ
صابرا م ً
ً
وأظهر ِمن حرصه ما َ
وبي
رفضا قاط ًعا
جعل شيخه يرفق بحالته ،ويأذن له بالبقاء ،فام حا َلت األسقام بينه َ
فرفض ً
َ
السنة واحلديث.
نسه ُّ
العلم ،فقد كان أ َ
وسمع «سنن أيب داود» ،وجز ًءا من «صحيح البخاري» ،و«رشح معان اآلثار» عىل العالمة حممد أسعد اهلل
كثريا.
الرامفوري (ت 7411هـ) ،والزمه مالزمة طويلة ،وانتفع به ً
وكذا أخذ عن الشيخ منظور أمحد السهارنفوري (ت٨٨١١هـ) ،واملحدث أمري أمحد بن عبد الغني الكاندهلوي
(ت7413هـ) ،واملحدث فخر الدِّ ين أمحد املراد أبادي (ت7411هـ) وغريهم.
عمر أمحد عيل سوريت رمحهم
ثم َ
أجاز له بعدَ ذلك العالمة عبد الفتاح أبو غدة ،والشيخ عبد اهلل الناخبي ،وجميزنا امل َّ
َّ
اهلل ،يف آخرين.
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الصحيح:
بالسنة ،ال س َّيام اجلامع َّ
عنايته ُّ
ِ
حفظ احلديث؛ إن عدَّ املحدِّ ثون فهو من ِ
كبارهم ،وإن ذكِ َر املشتغلون
نسيج وح ِده يف
كان جميزنا العالمة اجلَونفوري
َ
ِ
اقرتن ِذكره بصحيحِ البخاري الذي أواله عناي ًة فائقة ،ورعاي ًة الئقة َّ
َ
العص
قل نظريها يف
بالسنة فهو ِمن أعياهنم،
ُّ
أغواره ،ولباعتِه
ب
أسفاره،
وطالع
وحه
َ
َ
رأسا فيه ،فقرأ رش َ
َ
وعرف غوامضه وس َ
َ
صار ً
احلديث؛ فنبغ يف علومه حتَّى َ
السنن ،ومصطلح احلديث ،واجلرح والتعديل ذاع صيته يف اآلفاق.
يف معرفة ُّ
ِ
دائم ال َّل َهجِ باحلديث؛ َّ
أي وقت شاء! وكان من
السن َة عىل َطرف لسانه خيتار منها ما يشاء يف ِّ
كأن ُّ
به َعل َم أنَّه َ
و َمن َخ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
نصف َقرن
أكثر ِمن
للسنة وعلومها ،وللحديث وفنونه ،ال سيام صحيح البخاري أنَّه انقطع لتدريسه وإقراءه َ
حم َّبته ُّ
الزمانَ ،
والسنة من سائر البالد ،فأحلق
بالرحلة،
من َّ
َ
وحرص عليه ر َّواد احلديث ُّ
دون كَلل أو ملل! فقصده ال ُّطالب ِّ
األحفا َد باألجداد ،حليازته عال اإلسناد.
ِ
مرة ،وال نبالغ إن قلنا :إنَّه ِمن أكثر
َّ
وحتص َل له يف مخسة عقود عاشها مع صحيح البخاري أن رشحه فيها مخسي َّ
بعضها تلميذه
رشحا وإقرا ًء
وختصصا باجلامع الصحيح،
علامء عصه عناي ًة
مجع َ
وفقها ،وله عليه تقريرات مفيدةَ ،
ً
ً
ً
الساري إىل رياض البخاري».
سامه« :نباس َّ
وريت يف كتاب َّ
الس َ
حممد أيوب ُّ
الشيخ َّ
وطبع له َ
قبل ذلك من تقريراته وإفاداته عىل الصحيح« :كتاب التوحيد والرد عىل اجلهمية».
الرائق« :اليواقيت الغالية يف حتقيق وختريج األحاديث العالية» يف ختريج األحاديث،
وله يف أربعة جملدات كتابه َّ
السوريت.
وحتقيق املباحث العلم َّية ،كالمها من مجع تلميذه ُّ
ِ
ِ
ِ
ستمرة،
لم عىل َّ
الزواج» وتوانيه عن الزواج بسبب أمراضه امل َّ
وجدير ذكره أنَّه من «العلامء العزاب الذين آثروا الع َ
وأسقامه الدَّ ائمة؛ و َّملا كب ِسنُّه ،وضعفت حاجته إىل الزواج كان يقول :زوجتي نسختي من صحيح البخاري.
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ِ
ِ
ِ
شيخه
برتشيح
ومن َمكرماته وأياديه البيضاء تو ِّليه مشيخة احلديث بجامعة مظاهر العلوم -والتي كانت
الكاندهلوي َ
حال حياته -فأفاد وأجاد َّ
وخترج به آالف ال ُّطالب الذي َن قصدوه ِمن ك ِّل جانب طالبي
ووّف باملرادَّ ،
العلم الذي هو أسنى املطالب ،وصار لبعضهم شأن كبري يف ِ
ِ
العلم والتدريس.
َ
ِ
مؤثرا َ
ذلك
الرغبة يف إفادة طالبهً ،
دائم َّ
أ َّما يف أسفاره املتكررة إىل م َّك َة ،واملدينة والدَّ وحة ،وليسرت ،وغريها فكان َ
قليل االنقطا ِع عن جمالس اإلقراء ،ال يرد طالبيه ،وال يعتذر إال ملِاما ،رمحه اهلل َّ
عىل راحتهَ ،
وبل ثراه.
والسنن ،و َّقا ًفا عندها ،مع كثرة تأنيه يف املسائل ،وعدم القطع فيها بحكم
ومن مناقبه أنه كان شديد التعظيم لآلثار ُّ
ِ
البحث يف الدالئل.
قبل استفراغ
ِ
َ
خالل ختريج حديث!
مرات للبحث عن كلمة واحدة
ومن عجائبه :أنَّه قر َأ مسند عائشة يف مسند اإلمام أمحد َ
أربع َّ

قصتي مع الشيخ (ال ِّلقاء املفقود):
َّ
ِ
ِ
الس ِنة الواحدة ،وكان وقف امللك عبد العزيز (برج
كررها يف َّ
وكان من عادة الشيخ = العمرة يف ك ِّل سنة ،ور َّبام َّ
ِ
بقدومه حتَّى
الساعة) نزله يف م َّك َة املع َّظمة ،وما إن يعلم طالبه وحم ُّبوه من مشاهري املح ِّققي وفضالء املشايخ
َّ
يتسابقوا لزيارته؛ للسالم والقراءة عليه ،واالستفادة من ِ
علمه وسمتِه.
ويف سنة (7341هـ) وحتديدً ا يف شهر (شعبان) َ
ووافق ذلك وجودي يف اململكة
نزل الشيخ م َّك َة كعادتِه الكريمة،
َ
ِ
السنن األربعة عىل مجلة ِمن العلامء واملحدِّ ثي يف الرياض ،وعىل هامش هذه املجالس
للعمرة ،وذهايب
ملجلس سامع ُّ
ِ
زيارة أعالمها وفضالئها؛ فزرت سامح َة املفتي الشيخ عبد
امليمونة ،كنت أغتنم فرص َة إقامتي القصرية بالرياض يف
العزيز آل الشيخ ،والشيخ الفاضل عبد اهلل ع ُّلوش -تلميذ اإلمام األلبان -وغريمها.
حممد مصطفى األعظمي ،حفظه اهلل ،قالوا :الشيخ ال يستقبل الزيارات؛
عمر دَّ .
و َّملا سألت عن الشيخ العالمة امل َّ
لكِبه ومرضه! فقلت :ال َ
قو َة إال باهلل ،وفوضت أمري إىل اهلل! لكني مل َأي َأس؛ فتحصلت عىل رقم ابنه البار
حول وال َّ
ِ
سمح بالزيارة ،وكانت ِ -
الرحلة ،فيممت بيتَه،
فلام َعلِ َم الشيخ أن من غزة،
َ
لعمر اهللِ -من غنائم هذه ِّ
م .أنس؛ َّ
رافقة الشيوخ :حممد زياد التُّكلة ،وحممد احلريري اجلدي ،وأيمن ذو ِ
وترشفت بم ِ
الزيارة
الغنى،
وخصني يف هذه ِّ
َّ
َّ
باإلجازة ،وناولني نسخ ًة من كتابِه «كتَّاب النَّبي صىل اهلل عليه وسلم ».
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وعقيب زيارتنا لشيخنا األعظمي ،أخبن الشيخ احلريري ،وهو ِمن أخص طالب الشيخ اجلونفوري ،بوجوده يف
َ
فطرب قلبي هلذا اخلب اجلميل؛ إذ سامعي بالشيخ وجهوده َ
قبل ذلك بكثري.
مكةَّ ،ملا رأى شوقي لزيارة العلامء،
َ
وقدَّ ر اهلل َّ
الرجوع إىل غزة! واملؤمل يف
أن رشك َة العمرة اتصلت يب لتخبن بْضورة رجوعي إىل مكَّة؛ إذ َ
أزف موعد ُّ
أن جمالس السامع مل ِ
ِ
األمر َّ
تنته بعد ،فلم نسمع إال «سنن النَّسائي» وهذه فرصة قد ال تتكرر! والذي يعرف ماذا يعني
َّ
ِ
للبقاء يف الرياض وتأخري خروجي
السفر من غزة فإنَّه سيغتنم ك َّل دقيقة فيام ينفعه! فطفقت أجتهد يف ك ِّل سبيل
َّ
ً
سبيال! فعدت إىل م َّك َة قبل انتهاء املجالس ،وتذكرت وجو َد الشيخ اجلونفوري بجوار
منها ،فام استطعت لذلك
ِ
ثم مهمت َّ
بالذهاب إىل الشيخ
يممت املسجدَ احلرام ،وتن َّعمت باجللوس فيهَّ .
فلام وصلت مكَّة َّ
املسجد احلرامَّ ،
ِ
غمرة هذا الشوق العارم إذا هباتفي ُّ
مر ًة
اجلونفوري؛ فال يفصلني عنه إال بضعة أمتار ،ودقائق معدودة؛ وأنا يف
يرن َّ
أن احلافالت اآلن ستنطلق للمطار ،وما ِمن بد ِ
ثانية؛ ليخبن املتصل َّ
فورا!
من حضوري ً
َّرشف به؟!
ويا ناس! مقابلة الشيخ اجلونفوري؟ َّ
والسالم عليه؟ والقراءة عليه؟ والت ُّ
فام َ
كان ِمنَّي إال أن عدت أدراجي إىل الفندق حتت ضغط اتصاالت احلملة ويف قلبي حرسة! إذ فاتني لقاء الشيخ!
ِ
َّبي املختار صىل اهلل عليه وسلم
ولئن فاتني لقاؤه يف الدُّ نيا فأسأل اهلل أن جيمعني به يف جنَّته ودار كرامته ،مع الن ِّ
وصحبه األطهار.
ِ
أنفاسه َص ِحبوا
احلديث هم أهل النبي وإن ♦♦♦ مل
فــ أهل
َ
نفسهَ ،
يصحبوا َ

روايتي عنه ،وإجازته:
مراراَّ ،
لعل َّأوهلا بواسطة كريم
عيل
َ
ولئن حرمت لقا َء الشيخ ِّ
وأجاز ل الشيخ ً
فإن مل أحر َم إجازته ،فقد م َّن اهلل َّ
حممد زياد التُّكلة فرت َة مرافقته للفقيد يف الدَّ وحة بتاريخ 11( :ذي احلجة 7343هـ) وزا َد :وأجاز ملن
املساعي الشيخ َّ
بتفضل الشيخ الفاضل يوسف العالوي يف رحلته إىل اهلند ،بتاريخ:
ثم ُّ
يدرك من األوالد واألزواج حيا َة الشيخَّ ،
بتكرم الشيخ احلبيب تركي الفضيل الذي كان يتعاهد الشيخ حي نزوله م َّك َة بتاريخ:
ثم ُّ
( 73ذي احلجة 7341هـ)َّ ،
ضمت جمموعة من األشياخ وطلبة العلم،
( 71ذي احلجة 7341هـ) ،وهذه اإلجازات الثالث ضمن استدعاءات َّ
ِ
َ
خاصة ،وكان ذلك يف 11( :ذي احلجة 7341هـ).
ثم
تفضل الشيخ املسند د .عبد اهلل التوم باستجازته ل إجاز ًة َّ
َّ
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ِ
ومن عجائب االتفاقات َّ
احلجة.
أن إجازاته ك َّلها ل توالت يف أربع سنوات ،ومجيعها يف ذي َّ

عقيدته ومنهجه:
الشيخ نش َأ يف بيئة يغلب عليها التَّعصب املذهبي ،وامليل إىل العقيدة املاتريدية ،إىل ِ
غري ذلك؛ إال َّ
غم َّ
َ
أن اشتغا َله
أن
ر َ
ِ
والتعصبات املذهبيةَ ،ف َسام به -رمحه اهلل -إىل القول
الردية،
ُّ
السنوات ال ِّطوال بعل ِم احلديث قا َده إىل ا ِّطراح اآلراء َّ
تم له به.
الرجيح ،واملعتقد َّ
السلف الصاحلي سلوكًا واعتقا ًدا ،وخ َ
الصحيح ،فكان عىل هنج َّ
َّ
ت ِ
* وقد أخب الشيخ الفاضل حممد احلريري  -وهو مدون يف خامتة َثب ِ
شيخه :-
َ
َّ
َّ
َّ -7ملا َف َرغنَا أنا والشيخ التوم من قراءة «اعتقاد أيب عبد اهلل البخاري» الذي أفرده الشيخ حممد زياد التكلة واعتنى
به؛ وعند قول املعتني (ص « :)71هذا آخر املنقول عن اإلمام البخاري رمحه اهلل وإيانا واملسلمي» ،قال شيخنا:
«وهذه عقيديت» ثم َبكى -حفظه اهلل .-املدينة النبوية (7344/71/71هـ).
السنة» لإلمام أيب جعفر بن جرير الطبي  -من نسخة متام املنة (ص - )37عند
 -1و َّملا قرأت عليه بمنزل «رصيح ُّ
قوله رمحه اهلل« :باب :القول يف اإليامن زيادته ونقصانه؛ قال :وأما القول يف اإليامن :هل هو قول وعمل؟ وهل يزيد
وينقص؟ أم ال زيادة فيه وال نقصان؟ فإن الصواب فيه :قول من قال« :هو قول وعمل يزيد وينقص» .قال شيخنا:
«واش َهد َع َ َّيل أن أقول بذلك»7344 /71 /1( .هـ).
 -4وملا قرأنا عليه يوم اخلميس ( 7344 /71 /71أنا واملشايخ التوم وعاشور) كتاب (الصفات) لإلمام
الدارقطني قال شيخنا يف هناية احلديث األول وفيه قوله صىل اهلل عليه وسلم " :يلقى يف النار ،وتقول :هل من
مزيد؟ حتى يضع رجله فيها -أو قدمه -فتقول :قط قط" قال شيخنا( :أما أنا فأقول بظاهر ما جاء يف األحاديث).
النبي صىل اهلل عليه وسلم
 -3وقال يف آخر احلديث ( )71من كتاب (الصفات) للدارقطني( :وقال الزعفران أتى َّ
رجل من أهل الكتاب ،فقال :يا أبا القاسمَ ،أ َب َلغك أن اهلل عز وجل حيمل اخلالئق عىل إصبع ،والسموات عىل
إصبع ،واألرضي عىل إصبع ،والشجر عىل إصبع ،والثرى عىل إصبع؟ قال :فضحك رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم حتى بدت نواجذه ،قال :وأنزل اهلل ﴿ َو َما َقدَ روا اهللََّ َح َّق َقد ِر ِه َواألَرض َمجِيع ًا َقب َضته َيو َم ال ِق َيا َم ِة﴾ ...
[الزمر ]11 :إىل آخر اآلية.
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قال شيخنا( :ونحن نقول بإثبات األصابع ،واألشاعرة ينكرون ذلك مع أن فيه عرشة أحاديث ،وقوهلم غلط)!
 -1وقال عند احلديث ( )71من كتاب (الصفات) للدارقطني؛ وهو قوله صىل اهلل عليه وسلم " :ال تقبحوا الوجه؛
وجها هلل يليق بجالله سبحانه وتعاىل).
فإن اهلل عز وجل خلق آدم عىل صورته"( :نثبت ً
للسنة وال تعارضوها"،
 -1وقال عند آخر كتاب (الصفات) لإلمام الدارقطني وقول الزهري برقم (َ " :)11س ِّلموا ُّ
قال شيخنا( :ونحن نؤمن بام يف هذا الكتاب).
 -1وملا قرأت عىل شيخنا (كتاب يف رؤية اهلل تبارك وتعاىل) أليب حممد عبد الرمحن بن عمر بن حممد املعروف بابن
النحاس؛ قال شيخنا يف آخره( :أما أنا فأؤمن بام جاء يف األحاديث)7344 /71 /1.
َّ
 -1وقال شيخنا عند احلديث ( )111من سنن أيب داود وفيه" :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان إذا سمع
املؤذن يتشهد قال :وأنا وأنا)( ،فإن قال رجل يف اجلواب" :وأنا وأنا" فهذا كاف؛ خال ًفا لبعض احلنفية لذين جعلوا
خاصا بالنبي صىل اهلل عليه وسلم )7341 /71 /71.
ذلك ًّ
 -1وقال شيخنا عند قراءتنا حلديث معاوية بن احلكم السلمي ريض اهلل عنه يف صحيح مسلم ( )141وفيه قوله
صىل اهلل عليه وسلم للجارية ..." :أين اهلل؟ قالت :يف السامء ،"...قال( :الصواب إثبات صفة الفوقية هلل جل وعال،
وال أذهب إىل أقوال املتكلمي)!7347 /71 /14ه.
 -74وقال شيخنا تعلي ًقا عىل حديث ( )7341يف صحيح مسلم وفيه" :ال تنكَح املرأة عىل عمتها وال عىل خالتها"،
النص نَسخ ،وعندهم ال َّظني  -كام هو احلال هنا  -ال َينسخ القطعي  -وهو آية
قال( :مذهب احلنفية أن الزيادة عىل ِّ
املحرمات ،فكيف اجلواب؟! قال :قالوا :املشهور يزاد به عىل الكتاب؛ لكن املشهور عندهم اشرتطوا فيه التواتر يف
َّ
الطبقات الثالث األوىل ،وهذا غري موجود هنا ،فمذهب اجلمهور َأوىل وأصح)7347 /71 /14.هـ.
وصاعا من متر"( :مسألة
فلري َّدها
ً
املصاة يف صحيح مسلم ( )7113وفيه" :وإال َ
 -77وقال شيخنا عند حديث َ َّ
املصاة واضحة ،وقول من َع َّل َله ال أقبله!
َ َّ
ثم قال :فإذا ِم ُّت فأظهروا قول؛ فإن أهل البلد عندنا ال يتحملون املخالفة يف مثل هذه املسائل الظاهرة!).
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قلت (احلريري)  -ومن نسختي أنقل « :-مذهب شيخنا اتباع احلديث وإن خالف املذهب ،وكان  -وفقه اهلل -
يثني عىل بعض أهل احلديث وعىل شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن كثري وابن عبد اهلادي والذهبي  -وقال
عنه :الذهبي كأنه ِص َ
الذهب  -واإلمام أمحد  -قبلهم  -ويقول :أنا عىل مذهب السلف يف االعتقاد.
يغ من َ
وال يوافق غالة الصوفية وال األشعرية واملاتريدية ،وكنا إذا جلسنا معه أحسسنا كأننا أمام رجل من السلف من أهل
دره».
احلديث  -نحسبه كذلك وال نزكي عىل اهلل أحدً ا  -فلله ُّ
 -71وقال شيخنا عند قراءتنا حلديث ( )1171من صحيح مسلم" :إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن
لق آد َم عىل صورته"( :اإلمام أمحد حيمل احلديث عىل ظاهره ،وقد جاء يف السنة البن أيب عاصم" :عىل صورة
اهللَ َخ َ
الرمحن" ،واملنبغي يف مثل هذا السكوت عن التأويل ،وإمرارها كام جاءت)7341 /1 /7 .هـ.
السن َّية ينظر َث َبت الشيخ« :الفرائد يف عوال األسانيد وغوال الفوائد» (ص 717
السن َّية ،والنُّقول ُّ
ولتام ِم هذه الفوائد َّ
.)711ِ
ِ
حممد زياد التُّكلة –حفظه اهلل:-
وم َن املواقف اجلليلة التي رصدها قلم شيخنا َّ
«َّ ..ملا قرأت عليه «المية ابن تيمية» بكى بكا ًء شديدً ا –وهو ً
ورفع شأنه،
أصال كثري اخلشوع والبكاء -وأثنى عليه
َ
وقال :إنَّه عامل حمقق جليلَّ ،
وإن ما رمي به من انحراف يف االعتقاد غري صحيح؛ فإنَّه موافق ملذهب السلف.
وسبق أن كان لشيخنا أثر عىل أحد أفاضل أصحابنا ممَّن تكلم ضد ابن تيمية أمامه ،فرد عليه شيخنا وأرشده إىل
سبب خري َ
فاحصا وانقلب عنده املوقف من شيخ اإلسالم.»..
جعل أخانا يراجع كالمه
ً
مكانته ،وكان َ
• وممَّا ر َق َمه الشيخ عبد احلميد ابن شيخنا غالم اهلل رمحتي –حفظهام اهلل -عن لقائه بالفقيد رفقة الشيخ عيل احلدَّ ادي
ِ
خريا ،و َب َّج َله
باملسجد النَّبوي قوله..« :
َ
فذهب يب إليه وسأ َله عن شيخ اإلسالم وعقيدته؛ فأثنى عليه وعىل عقيدته ً
ثم قر َأ علينا احلديث املسلسل باألولية ،وأجازنا.»..
كثرياَّ ،
وع َّظ َمه جدًّ ا ،وقال :تأثرت به ً
متمسكًا باألحاديث،
• وقال الشيخ املفتي عمر رشيف القاسمي اهلندي –حفظه اهلل« :-الشيخ حممد يونس كان
ِّ
ِ
دائام
احلديث
متعص ِبة احلنف َّية ،وكان ينكر ويكره التأويل يف
وكان ير ُّد عىل
ِّ
إنكارا ك ِّل ًيا ،وكذلك يف العقيدة كان يميل ً
ً
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ِ
يرجح عقيدهتم ،ويقول بقوهلم ،وكان يرجح احلديث عىل ك ِّل األقوال ..وهذا
إىل عقيدة السلف الصاحلي ،وكان ِّ
ومتسكي به عندما كنت طال ًبا يف جامعة ديوبند َ
قبل مخسة عرش عا ًما».
أ َّث َر َّيف ،ويف اختياري َ
السلف ُّ
منهج َّ

الفقيد يف ع ِ
يون تالميذه العرب:
َ
أرسل ل شيخنا حممد بن نارص العجمي -حفظه اهلل« :-ع َّظم اهلل أجر اجلميع ،وغفر اهلل له ورمحه ،وأثابه رضاه،
•
وجعله من املقبولي لديه ،وهو -إن شاء اهلل -من عباد اهلل الصاحلي الذين سيكرمهم اهلل  -عز وجل-؛ ولكن
الفجيعة يف فقد أمثال هؤالء العلامءَ ﴿ .أ َو َمل َي َروا َأنَّا نَأ ِيت األَر َض نَنقص َها ِمن َأط َرافِ َها﴾.هذا واهلل هو النقصان
ِ
خريا ،وجعل
العظيم؛ ل َفقد مثل هذا اإلمام العامل ،الذي كان أدرى الناس بصحيح البخاري ،رمحه اهلل ،وجزاك اهلل ً
اخللف فيكم ويف أمثالكم من طالب العلم».
حممد زياد التُّكلة -حفظه اهلل-ـَّ « :
درس ألكثر من نصف قرن ،وخترج عليه عرشات
•
َ
إن شيخنا قد َّ
وكتب شيخنا َّ
اآلالف يف بلده من طبقات عدة ،وأخذ عليه اآلالف يف أسفاره ،وال سيام يف احلرمي الرشيفي الذين يكثر شيخنا من
ً
زيارهتام ...وإن أبرز ما يلمس من شيخنا شدة تعظيمه للسنة ،وهو متمثل فيه ً
ومقاال ،فال أعرفه يقدم عىل
حاال
السنة شيئا ،ويعظم أئمة السلف والسنة من املتقدمي واملتأخرين إجالال عجي ًبا ،ناهيك عن الصحابة مجيعهم ،ريض
اهلل عنهم».
* وقال شيخنا د .عاصم القريويت -حفظه اهلل« :-رحم اهلل شيخنا العالمة بحق الشيخ املحدث حممد يونس
خريا منه.وهو آية يف احلفظ
اجلونفوري شيخ احلديث بجامعة مظاهر العلوم بسهارنفور باهلند ،وأخلف املسلمي ً
واإلتقان والفهم ،مع حسن املعتقد ،حمَىل بالزهد والتواضع رمحه اهلل،وكان يقول :ثالثة َأ َّثروا يف مسرييت العلمية :ابن
تيمية ،والذهبي ،وابن كثري».
* ورثاه شيخنا دَ .حي َيى الغوثان -حفظه اهلل ..« :-هو من نوادر علامء العص تعرفت عليه أول مرة يف عام
(7341هـ) مقابل ميزاب الرمحة يف صحن الطواف وكانت حليته سوداء فقرأ عيل حديث الرمحة من حفظه ،وقرأت
أول البخاري ،ثم قرأ هو آخر البخاري بسنده فتعجبت من حفظه ،وأجازن يف احلديث عن شيخه الشيخ حممد
زكريا الكاندهلوي ،وعن شيوخه يف مظاهر العلوم سهارنفور ،وهو عامل ربان خمبت خاشع خاضع هلل تعاىل ،وقد
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جرى ذكر الشيخ الفادان فتشوف لزيارته ورؤيته ،وقال :إنني بشوق لزيارته ،فلم تتحقق يف تلك السنة ،ويف
زيارات أخرى ملكة املكرمة كان الشيخ الفادان قد تويف رمحه اهلل ،فتأوه لعدم إدراكه والرواية عنه».
وكتب شيخنا بدر العتيبي -حفظه اهلل..« :-الشيخ املحدث حممد يونس اجلونفوري رمحه اهلل ،أجازن ورأيت منه
*
َ
ِ
لشيخ اإلسالم ابن تيمية».
للسنة ،وح ًّبا
تعظيام ُّ
ً
ِ
َّ ِ
احلديث ِعلم رجال
لم
إن ع َ
االبتداع لالتبا ِع
ت ََركوا
َ
فإذا جا َء ليلهم َكتَبوه
وإذا أصبحوا َغدَ وا للسام ِع
فنحسب الفقيدَ من األتقياء األخفياء ،وكل من تتلمذ عليه ِمن شيوخنا العرب شهدَ له بزهده وورعه ،وإقباله عىل
غرز احلديث.
العبادة ،وإصالح النَّفس ،ولزومه َ
تم له وهو يذكر اهلل َّ -
جل يف عال ،-ور ِئيت له رؤى حسن ًة.
و َمن عاجل برشاه -إن شاء اهلل -أنَّه خ َ
وقد شهدَ جنازتَه ما يقرب من مليون مش ِّيع يف منظر مهيب ،ولع َّله يصدق فيه قول اإلمام أمحد« :قولوا ألهل البدع
ِ
علامء اإلسالم دليل عظمتهم.
بيننا وبينكم يوم اجلنائز» ،فجنائز
َ
يخ املحدِّ َ
الش َ
فرحم اهلل َّ
بي يديه يوم القيامة
ث وأسكنه جنات النعيم،
وروى وع َّلم َ
وجعل ما حدَّ ث به وأفا َدَ ،
َ
شفي ًعا ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
[ ]7ال َّلطِيم الذي يموت َأبواه ،وال َع ِج ُّي الذي متوت أ ُّمه ،واليتيم الذي يموت َأبوه .لسان العرب (.)131/71

Uploaded by: www.nawadir.org
Source: http://www.alukah.net/culture/0/118452/

