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 اهلل حفظه الندوي أويس للشيخ متتالية تغريدات

مجيعه.  بالنسبة إىل مجيع ما كتب وشورك عن وفاة العامل املحدث الشيخ يونس اجلونفوري فاعلم جيدا أنه أجّل من

 .نايوأتردد يف مشاركة درره زمن الفتن عل

الشيخ ُعرف باحلديث وال يعني عدم تفنّنه يف علوم أخرى. باُعه كان عاليا يف التفسري وعلوم القرآن. لوال انشغاُله 

 .باحلديث لصار َعَلًما فيه

لصوفية. كان يطرب أيًم طرب كان صاحَب وجد وقرحية نادرة. انتقاده الرومي معروف ال يعني عداءه التصوف وا

  .لكالم السعدي الشريازي والشاعر األردي جگر

كان رمحه اهلل واسع االطالع واملعرفة. خبريا بالتيارات األدبية والدينية، اختذ مواقف إجيابية بناءة جتاهها؛ وهيم لألمة 

 .وصالح الشعب واملسلمني

حممد عيل تبارز املساء. فرفع رأسه إىل متسائال: حممد عيل: املالكم الذي  ختّيْل أنه مرةا سألني عن اخلرب؛ فقلت له: ابنة

  هزم العامل بلكًمته؟

قلت: نعم. فسألني عن ذريته؛ ودعا ألبنائه ثم قال: تنصحها بالتقوى! كان رمحه اهلل حيمل مهوم األمة ويسعى 

  .للخري. وال يفوته متابعة األخبار واجلرائد

بل إصابتي شيئا من علمه. كان جّم األدب ويوّد رؤيته يف اآلخرين، خاصة الطلبة. ال حيظى تعلمُت منه األدب ق

 .بصحبته غري متأدب وال يستمّر غري فصيح

لوال خشية الضجر لشاركت الكثري عنه لكن أجدين أتسائل عن قيمته. لتشييد ذكرى الشيخ طرق أخرى أنسب إن 

  .شاء اهلل. وأظنه يريدنا نتمسك باإلسالم

أكثر من نرش تعليق  -صىل اهلل ...  -وأظنه يريدنا نتمسك باإلسالم ونمثل أعىل وأروع قيمه ونتفانى يف هديه وسنته 

  .أو تعليقني. فاألمر جد واخلطب جلل
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غيض من فيض؛ وبعض قبس مما أعّده ليس من الدنيا وما فيها: صحبة عامل مثل الشيخ. اللهم ال حترمنا أجره وال 

 بعده. أي رجل فقدت األمة؟تفتنا 

. بعيني مثله أر[ مل] أين احلق وإنًم. التملق أو املبالغة وحاشاين لوال اإليًمن بقدرة اهلل لقلُت أن اهلل ال يأيت بمثله... 

  .هلل والعظمة والكًمل

ووفاءا. اللهم  صربا اللهم. له معذرة. البوح بعض سوى  إهنا ذكريات تتابع بعضها بعضا متلكني وال أجد سلوى 

  .الصمود عىل احلق. ال حترمنا بركات الشيخ
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