وفاة العالمة املحدث الشيخ حممد يونس اجلُونفوري رمحه اهلل
وفاة شيخنا العالمة املحدث الشيخ حممد يونس اجلُونفوري شيخ احلديث بمدرسة مظاهر
العلوم يف سهارنفور باهلند
وح ّبب إليه حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم ،والزم
ولد شيخنا اجلليل سنة  ٥٥١١فيكون عمره اآلن  38عام ًاُ ،
شيخنا اإلمام حممد زكريا الكاندهلوي رمحه اهلل و هو من أخص تلميذة (ت  )2041وسمع عليه البخاري ومقدمة
صحيح مسلم ونصف سنن أيب داود ،وعىل شيوخ آخرين من كبار علامء اهلند ،وأجازه شيخنا العالمة املحدث عبد
الفتاح أبو ُغدة رمحه اهلل.
و ُي َعدُّ الشيخ من أكثر العلامء عناي ًة بصحيح البخاري وإتقانًا له ومعرف ًة دقيقة بمنهجه  ،وقد ختصص بإقرائه
وتدريسه ،وله عليه تقريرات مفيدة جد ًا .وهو آية يف الزهد والورع واالنقطاع للتعليم واإلفادة ،وهو من العلامء
ال ُع ّزاب الذين آثروا العلم عىل الزواج .وله رسائل وفتاوى حديثية نادرة ُطبعت يف أربع جملدات.
كان رمحه اهلل من كبار املحدثني يف العامل إالسالمي .اشتغل باحلديث اشتغاال اليوجد له نظري يف العرص احلديث فنبغ
يف هذا الفن ،وفاق أقرانه ،وطار صيته يف اآلفاق لرباعته وإمامته يف معرفة السنن ومصطلح احلديث واجلرح
والتعديل بدون منازع .وقد رحل إليه الطلبة ورواد احلديث والسنة من سائر البالد وأحلق األحفاد باألجداد ،وكان
حمدثا عايل االسناد.
وقد بلغنا أن العالمة املحدث الفقيه األصويل الشيخ سعيد أمحد البالنبوري ،شيخ احلديث ورئيس املدرسني يف
اجلامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند ،سئل عمن يستحق لقب أمري املؤمنني يف احلديث يف هذا العرص فأجاب حفظه
اهلل :الشيخ حممد يونس اجلونفوري هو الذي يستحق أن يلقب بأمري املؤمنني يف احلديث يف هذا الزمان.
و مما قال رمحه اهلل تعاىل:
ثم ملا أكرمني اهلل باحلديث
عيل ،إين نشأت حنفي ًا ّ
"يا ابني خذ مني كالم ًا وال تنقله إال بعد وفايت كيال ُتثار الفتن ّ
الرشيف تساقطت كل املسميات أمامي ورصت بخاري ًا يف األصول والفروع"
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و قال أيضا:
"يا ابني اسمع من الكل وال تأنف ،حتى إذا امتلكت حصيل ًة فتّش فيام توافر لديك من مادة واتبع ما ظهر لك أنه
حق ،إين لطاملا استقيت من موائد ابن حجر وها أنا أرد عليه يف تآليفي"
إنا هلل وإنا إليه راجعون.
عن احلسن رمحه اهلل قال" :كانوا يقولون :موت العامل ثلمة يف اإلسالم ال يسدها يشء ما اختلف الليل والنهار".
رواه الدارمي ح.٥٤٣
قال ابن القيم :ملا كان صالح الوجود بالعلامء ،ولوالهم كان الناس كالبهائم ،بل أسوأ حاالً كان موت العامل
مصيبة ال جيربها إال خلف غريه له .مفتاح دار السعادة ج٥ص .٨٦
اللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بامء وثلج وبرد ونقه من الذنوب كام ينقى
الثوب األبيض من الدنس وابدله دارا خريا من داره وجريانا خريا من جريانه وأهال خريا من أهله
وأهلم أهله وأحبابه وطالبه وحمبيه الصرب والسلوان.
حممد علی يامنی
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