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 السهارنفوري اجلونفوري يونس حممد املحقق ماإلما احلديث شيخ وفاة

 تعاىل اهلل رمحه( 5511-5351)

شيخنا اإلمام املحدث املحقق  5351سنة  (ديف اهلن 51بتقويم أم القرى، ) شوال 51انتقل صبيحة اليوم الثالثاء 

َهاَرْنفوري، شيخ احلديث يف جامعة  اجلهبذ القدوة الزاهد حممد يونس بن َشّبري أمحد بن شري عيل اجلَْوْنفوري السَّ

مظاهر العلوم بَسَهاَرْنفور، وشارح صحيح البخاري وغريه، بل أحد أبرز املتخصصني فيه منذ دهر، رمحه اهلل تعاىل 

 .سعة، وأسكنه فسيح جناتهرمحة وا

، توفيت أمه وهو ابن 5511ُولد شيخنا رمحه اهلل يف قرية ُكوَرْيني قرب َجونفور، خامس عرشي رجب سنة  

مخس، فربته جدته ألمه، وكانت من الصاحلات، فرتبى يف بيئة متدينة، ثم التحق بالكتاتيب وأخذ فيها القراءة 

مدرسة ضياء العلوم بامين كالن قرب قريته، واستزاد من العلوم فيها، وأكثر والكتابة واملبادئ، وبعدها انتقل إىل 

 .استفادته فيها من الشيخني ضياء احلق الفيض آبادي، وعبد احلليم اجلونفوري، رحم اهلل اجلميع

، وخترج منها بعد ثالث سنني، وتضلع من 5515ثم التحق بجامعة مظاهر العلوم يف سهارنفور يف شوال سنة  

 .علم، خاصة من احلديث الرشيفال

والزم عددًا من األكابر، منهم شيخ احلديث حممد زكريا الكاْنِدْهلوي، أخذ عنه قراءة وسامعًا مجيع البخاري، 

 .وغريها، وأجاز له عامة -وبعض مقدمة مسلم، ونصف سنن أيب داود، والرسائل الثالث، والسنبلية 

أخذ عنه سنن أيب داود إال قدر صفحة من كتاب الصالة، وأول  وري،ومنهم العالمة حممد أسعد اهلل الراْمفُ  

 .صحيح البخاري، ورشح معاين اآلثار إىل هناية كتاب النكاح، واستفاد منه كثريا، وأجاز له عامة

صفحات أواخره ومن كتاب  1أخذ عنه صحيح مسلم بفوت نحو  ومنهم الشيخ منظور أمحد السهارنفوري، 

 .واية الشيباين، وأجاز له عامةالصالة، واملوطأ ر
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أخذ عنه قراءة وسامعًا سنن الرتمذي والشامئل، والنسائي،  ومنهم الشيخ أمري أمحد بن عبد الغني الكاندهلوي، 

 .وابن ماجه، واملوطأ رواية حييى إىل كتاب احلج، واملشكاة، ونزهة النظر، وأجاز له عامة

عىل الشيخ فخر الدين أمحد املراد أبادي، وسمع أوائل الستة عىل  وحرض ختم البخاري يف دار العلوم بديوبند 

 .العالمة حممد حسن بن حامد الكنكوهي، وأجازا له عامة

واستجاز يف الكرب من املشايخ عبد الفتاح أيب غدة، وعبد اهلل الناخبي، وأمحد عيل السوريت، وعبد الرمحن الكتاين، 

 .وغريهم

، وال سيام يف احلديث وحتقيق مسائله، وكان بعض كبار شيوخه يرجع إليه ويسأله ظهر نبوغ الشيخ ومتيزه مبكراً  

ويعتمد عليه، ومنهم شيخه حممد زكريا، وتوجد عدة أسئلة موجهة منه لتلميذه مقرونة بعبارات التقديم 

 .والتبجيل

د، والنسائي، وابن ، يف تدريس صحيح مسلم، وسنن أيب داو5515وتم تعيينه مدرسًا يف اجلامعة يف شوال سنة 

 .ماجه، واملوطأ بروايتيه، وعدٍد من كتب الفقه وأصوله

وملا أراد الشيخ حممد زكريا اجلوار يف املدينة استخلف حمله الشيخ يونس شيًخا للحديث ومدرسا للبخاري يف  

د كتب له ، مع وجود بعض كبار األساتذة وكبار أصحابه، وكذلك فق5511تلك اجلامعة الكربى، يف شوال سنة 

بارك اهلل يف : وأمره أال يفتحها إال بعد أربعني سنة، وبعد أن حان موعدها ُوجد فيها 5511رجب  71رسالة يف 

حياتك، وجعلك مشتغالً معنيًّا باألمور امليمونة املباركة إىل مدة طويلة، وحينام تبلغ السابعة واألربعني ستتقدم عيّل 

 .اهلل وفضله وُيرجى أن ذلك قد حتقق بمن. وتسبقني

تأثر الشيخ يونس كثريًا بأئمة احلديث األوائل، وباإلمامني ابن تيمية وابن حجر، وكان بحرًا يف علوم احلديث  

ورجاله وحتقيق مسائله، ما فرتت عنايته إىل آخر حياته يف تتبع آثار املحّدثني وما يستجد إصداره والعثور عليه من 

 .كتبهم، شديد الفرح بذلك



Uploaded by: www.nawadir.org  
Source: http://www.alukah.net/culture/0/118153/  

وقد كتبُت شيئًا من ذلك ومواقف عديدة عنه يف مقدمتي لثبت شيخنا املسمى الفرائد، من ختريج تلميذه الشيخ  

حممد أكرم الندوي، فإنه خرج له ثبتًا مفيدًا، وضمنه ترمجة شيخنا، مما أفدت منه ههنا، وكان . البحاثة املفيد د

ا هناك، وأحيل أكرمني بتكليفي بكتابة مقدمة له، وُطبعت قبل سنتني، فال ُُ  أُكرر املواقف واالنبباعات التي ذكر

عليها، ففيها مواقف عديدة وقصص عن شخصيته النادرة، وعلمه، وإنصافه، وحتقيقه، وانتصاره للسنّة قوالً 

 .وعماًل وسلوكًا واعتقاداً 

منها تلميذه البار شيخنا حممد  كتب شيخنا رمحه اهلل رسائل وأبحاثًا عديدة ومفيدة، بالعربية واألوردية، مجع كثرياً  

أيوب السوريت، وطبع منها أربع جملدات باسم اليواقيت الغالية، كام مجع كبار أصحاب شيخنا تقريراته الكثرية 

عىل الكتب، ورُشع يف طباعة رشح صحيح البخاري منها، طبع منه جملد بالعربية من أول الكتاب، وجملد لرشح 

اية الشيخ حممد أيوب، وبمراجعة شيخنا رمحه اهلل، وكان مغتببا ببباعته، وفيه آخره باألوردية، وهي كذلك بعن

 .من التحقيقات والفوائد ما لعله ال يوجد يف الرشوح

حتى آخر أيامه، ومن ذلك أتم تدريس البخاري مخسني دورة،  5515وأما إقراء احلديث وتدريسه فهو من سنة  

إنجلرتا وغريمها، ومنه سفره هلام قبل شهرين، وقد اتصلُت عليه يوم عيد سوى ما قرئ عليه يف أسفاره يف احلجاز و

وحدثنا ومجلة من األصحاب بمسلسل العيد وغريه، وكان مغتببًا  -أي منذ أسبوعني فقط-الفبر عندهم 

 .مرسورًا، ودعا بخري، وكان ذلك آخر عهدي به رمحه اهلل تعاىل وريض عنه، وجزاه عني وعن طلبته خرياً 

ا  ى شيخنا رمحه اهلل من األمراض غالب عمره،عان  واشتد به األمر أواخر حياته، وكم مرة تراجعت حاله جدًّ

وشارف عىل املوت، ثم يعافيه اهلل وينشط، إىل أن انتقل إىل رمحة اهلل صبيحة الثالثاء يف سهارنفور، وما أن تويف إال 

ا أكثرهم، وتدفق الناس إىل مكانه، وصار الناس يرسلون وانترش خربه يف أرجاء األرض، وتأثر به طلبته وحمبوه وم

التعازي لبعضهم بعضًا من أنحاء األرض، وُصيل عليه عرصًا يف سهارنفور، وشهدها خلق غفري من مناطق اهلند، 

وتأسف الناس لفقده، بكت العيون وتأملت القلوب، وما خلف يف جمموعه مثله رمحه اهلل، ويصعب أن يأيت مثله 

 .شاء اهلل الكريمإال أن ي
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اللهم اغفر لشيخنا وارمحه، وارفع يف الفردوس نزله، وبارك يف آثاره وطالبه وانرش حسناته، اللهم ضاعف  

حسناته، وبدل سيئاته، وامجعنا به يف الفردوس، واجعلنا ضمن السبعة الذين تظلهم يف ظلك يوم ال ظل إال ظلك، 

 .ليهممن حتابا يف اهلل، فاجتمعا عليه وتفرقا ع

 .اللهم أفرغ عىل قلوبنا صربًا، وأجرنا يف مصيبتنا، واخلف عىل املسلمني من أمثاله 

 .رمحه اهلل، وسائر شيوخنا، وشيوخهم واملسلمني

 .إنا هلل وإنا إليه راجعون

 وكتبه حممد زياد بن عمر التكلة، حامدًا مصليًا مسلامً 

 

 

 


