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 يتابع حضرته أيده هللا تعاىل بنصره العزيز حديثه يف هذه اخلطبة أيضا عن الصحابة البدريني:
، كان من ستة أنصار جاؤوا رضي هللا عنهم أمجيعنمعوذ و معاذ  أخ كل من :  ريلصحايب عوف بن احلارث بن رفاعة األنصاا

 ب ي مال  بن عمارة بن حزم أواثن  و أوال إىل مكة وابيعوا، وكان شريكا يف بيعة العقبة أيضا. حني أسلم كسر برفقة أسد بن ضرارة 
شارك رضي هللا عنه يف غزوة بدر وقاتل حىت استشهد. وكان من ضمن الصحابة الذين هامجوا أاب جهل، وتروي بعض النجار. 
  جهل قتله. اايت أن أيبالرو 

يف العقبة الثانية.  ابيعوا النيبَّ الذين سعداء السبعني الكان من   ا،خالد   وامسه ، :   هو أبو أيوب األنصاري الثاينالصحايب 
بدرا وأحدا  شهد أبو أيوب األنصاري مع رسول هللا بني سيدان أيب أيوب األنصاري وسيدان مصعب بن عمري.  آخى النيبُّ 

 املسجد النبوي إىل أن ب يمهاجرا من مكة أقام يف بيت سيدان أيب أيوب األنصاري  حني جاء النيب واخلندق واملشاهد كلها. 
كالتايل: عند الوصول إىل ب ي النجار   لقد كتب حضرة مرزا بشري أمحد احملرتم يف كتابه سرية خامت النبيني عن سكن النيب  ومساكُنه.
 وبعض الناس كانوا ميسكون زمام. الشرفضيفا، وكان كل فرد من القبيلة يتمىن أن ينال هذا  ل أنه يف بيت من ينزل نشأ سؤا

 تحىت انته، فسارت أرخى زمامهامث  وسوف تربك حيث يريد هللا  وا سبيلها فإهنا مأمورةخلُّ  :انقته بدافع احلماس، فقال النيب 
فتت خلفها التقليال، مث  مث وثبت فسارتمن املدينة فربكت، وهو يومئذ مربد لغالمني  ومساكن النيب  إىل موضع مسجده اليوم

ِمن  بيُت م ن :هذا إن شاء هللا املنزل. مث ترجَّل عن الناقة وهو يدعو هللا، وسأل . فقال النيب رجعت إىل مربكها أول مرة فربكتو 
إذن اذهب  نصاري فورا وقال اي رسول هللا بي،ي، وهذا اببه، شرفِفن ي. فقال له النيب فتقدم أبو أيوب األ ؟املسلمني أقرب من هنا
 فحضِفر لنا السكن.  

 :رضي هللا عنه للنيب مظاهر حمبة حضرة أبو أيوب األنصاري 
  النيب ذا طابقني وكان أبو أيوب يريد أن يقيم  بيتهكان   يف الطابق العلوي لكنه  أحبَّ أن يقيم يف الطابق السفلي

هو وزوجته مل يستطيعا أن يناما ، ولكنه طابق السفليال النيبُّ وافق أبو أيوب أن يسكن فلكي يسهل على الزوار لقاُؤه. 
فهكذا أعراب عن حبهما. . اإلساءةحتته. فقد رأى هو وزوجه يف ذل  نوع ا من  على سقٍف ينام رسول هللا طول الليل 

فأخذ حلافه  وحدث أن انكسر إانء للماء وخشي أبو أيوب أن يتساقط بعض املاء على الغرفة ال،ي يشغلها الرسول 
أن  النيب وافق فالبارحة.  حدث ماوحكى له  وجفف به املاء قبل أن يتسرب. ويف الصباح زار أبو أيوب الرسول 

 يسكن الطابق العلوي. 
  فيأكل الرسول كل يوم  له إىل فوقالطعام ويرس ي  ُعدف كان أبو أيوب ،  ن م ما يتبقىأهُل بيته ما يشاء، وأيكل أبو أيوب و

ص ن ع  ذ ات  ي  ونٍم ط ع ام ا ِفيِه ثُوٌم قد تناول الطعام.  مث كان يضع أصابعه بدافع احلب واإلخالص حيث كان النيب  عنده 
( ف ِقيل  مل ن أي نُكلن  ف س أ ل  ع نن م ونِضِع أ ث ِر أ ص اِبِع النَّيبِف   ف أ رنس ل  بِِه إِل ينهِ  ُهو  ف  ق ال  أي الثوم( )ف ص ِعد  إِل ينِه ف  ق ال  أ ح ر اٌم )فقلق 

ر هُ  )ال بل( النَّيبُّ  ر ُه م ا ت كن ر ُهُه ق ال  ف ِإّنفِ أ كن  تيه املالككة والوحي.، أين كانت أتيُ ؤنت ى ك ان  النَّيبُّ . حيث  أ كن



  وهناك ذكر ليلة زفاف السيدة صفية، حني ابت هبا رسول هللا  ُت  أ بُو أ يفوب   ،يف قُ بفٍة ل ه ي نف ُه ُمت  و شفح  األنصاري و اب  ا س 
؟ ق ال  اي  ر ُسول  هللِا  و يُِطيُف اِبلنُقبفِة ح ىتف أ صنب ح  ر ُسوُل هللِا  َي نر ُس ر ُسول  هللِا  ف  ل مفا ر أ ى م ك ان ُه ق ال  م ا ل   اي  أ اب  أ يفوب 

ِديث ة   ا و ز ونج ه ا و ق  ونم ه ا، و ك ان تن ح  ه  رنأ ِة و ك ان تن امنر أ ة  ق دن ق  ت  لنت  أ اب  ِذِه النم  ته ا ع ل ين . ف  ع   ِخفنت ع ل ين  ِمنن ه  فن ِِ ٍر ف  ٍد ِبُكفن  قالهن
ت  َي نف ُظ ِي  :هللِا  ر ُسول ف ظن أ اب  أ يفوب  ك م ا اب  س هللا تعاىل أاب قال السهيلي رمحه هللا فحر و . )سرية ابن هشام( اللفُهمف احن

 . أيوب هبذه الدعوة حىت ان الروم لتحرس قربه ويستسقون به فيسقون
 النيب حلية يف أبصر أيوب أاب أن املسيب بن سعيد عن وروى  النيب فقال إايه، فأراه زعه فن أذى : أيوب أيب عن هللا نزع 

 .أيوب أاب اي السوء يصيب  ال :. ويف رواية: قال النيب يكره ما
 النيب  قرب على وجهه واضعا رجال فوجد )حني كان حاكما على املدينة( يوما مروان أقبل تصنع ما تدري هل :فقال .
 حلجرات،ا آت مل إّن نعم،: فقال أيوب أبو هو فإذا عليه فأقبلي هذا شرك إذا كنت تسجد خاضعا على هذا النحو( أ)
وال أشرك ابهلل شيئا وال أسجد لألحجار بل  . )كان أبو أيوب يقصد من ذل  أنه خاضع حبا للنيب  النيب جئت إمنا

 هذا إظهار حبف ومع ذل  أكنف يف قليب وحدانية هللا تعاىل ال الشرك(
وقد أورد حضرته نصره هللا يف سياق حديثه عن سيدان أبو أيوب األنصاري حديثا أنكره حضرة أبو أيوب األنصار رضي هللا عنه 

ُشنِ كان يف جملس، ختلف   ر ُسول هللِا أن يف معناه  وذل  ليستشهد منه على بضعة أمور واحلديث  عن حضوره  مال  بن الدُّخن
ه  هللِا ف ِإنَّ هللا   :ف  ق ال  ر ُسوُل هللِا فاهتمه بعض احلضور ابلنفاق  ِل   و جن ق دن ح رَّم   ال  ت  ُقلن ذ ِل   أ ال  ت  ر اُه ق دن ق ال  ال  ِإل ه  ِإالَّ هللاُ يُرِيُد ِبذ 

ه  هللا ت ِغي ِبذ ِل   و جن  . ع ل ى النَّاِر م نن ق ال  ال  إِل ه  ِإالَّ هللاُ ي  ب ن
 فمن هذا احلديث نستنتج:

  تهودراي تهمنه رواي ما يصلهم من احلديث بل كانوا يتأملونه ويتحققونيقبلون كل الصحابة ما كان.  
 وجه هللا ال ش  أن النار حرفمت عليه.  ايبتغي هب ،أن الذي ينطق بال إله إال هللا من صدق قلبه 
  ليس مناسبا القول أمام الناس أبن فالان منافق أو إميانه ضعيف ألن النيب   يف هذه املناسبة مل َيب هذا القول عن مال

ُشِن، كره قول ذل  على املأل، مثل هذا التعييب والنقد يتسبب   . الفتنة والشر بدال من اإلصالحيف بن الدُّخن
 فضله ومكانته:

o اختلف  ،كان فضل أيب أيوب األنصاري وكماله مسلفم ا هبما لدرجة أن الصحابة أنفسهم كانوا يسألونه يف بعض املساكل
أ أبو طأفطيغسل رأسه وهو حمرم.  كيف كان النيب   سأالهفمسألة الغسل،  يف خمرمة بن واملسور عباس بن هللا عبدمرة 
على  همث قال ملن كان يسكب عليه املاء أن يسكب ،)وقد كان يف ذل  الوقت يغتسل( رأسه بدا حىت بيده الثوب أيوب

 .حمرم وهو يغتسل  هللا رسول رأيت هكذا: قال مث وأدبر، شعره يف بيديه فأقبل وشعره رأسه بيديه حرك مث رأسه ففعل.
o حتمل أبو أيوب   حبثا عن حديث واحد فقط. مث سافر إىل مصر للمرة الثانية بنيةإىل مصر مشقة السفر يف سنف متقدمة 

 االشرتاك يف حرب الروم. 
o بنية اجلهاد، كان عقبة بن عامر حاكما على مصر فأخفر صالة املغرب، فذهب إليه  مصر عندما جاء أبو أيوب األنصاري

أبو أيوب وقال: ما هذه الصالة اي عقبة؟ قال عقبة: كنا مشغولني. قال أبو أيوب: وهللِا أقصد من ذل  أال يظن الناس 
 .ى خري ما مل يؤخروا صالة املغربيقول: لن تزال أم،ي عل يفعل ذل . أمل تسمع رسول هللا  أن  رأيت  رسول هللا 



o ل ِقيُت أ اب  أ يُّوب  األن ننص ارِيَّ ف ص اف ح  ِي ف  ر أ ى يف أ ظنف ارِي طُوال  ف  ق ال  ق ال  ر ُسوُل اّللَِّ : نن أ يب و اِصٍل ق ال  ع   أ ُل أ ح دُُكمن ع نن ي سن
أ ظ اِفرِي الطَّ   )أي َيب أن تقلموا أظافركم. .رينِ َي نت ِمُع ِفيه ا اجلن ن اب ُة و اخلن ب ُث و الت َّف ثُ خ رب ِ السَّم اِء و ُهو  ي د ُع أ ظنف ار ُه ك 

o بصاحب فمر نصاري؛األ أيوب أبو ومعنا الفزاري، قيس بن هللا عبد وعلينا البحر يف كنا:  قال احلبلي الرمحن عبد أيب عن 
 ولدها بيد أخذف: قال ولدها، وبني بينها قوافرف : قالوا هذه؟ شأن ما: فقال تبكي، ابمرأةٍ  فإذا السيب، أقاموا وقد املقاسم،
 ما على محل  ام: أيوب أيب إىل فأرسل فأخربه قيس، بن هللا عبد إىل املقاسم صاحب فانطلق يدها، يف وضعه حىت

 ."القيامة يوم األحبة وبني بينه هللا قفرف  وولدها والدةٍ  بني قفرف  من: "يقول  هللا رسول مسعت: فقال صنعت؟
o  ئ ا مس ِ  ع نن أ يب أ يُّوب  األن ننص ارِيِف أ نَّهُ ويف رواية ي ن ُت ع ننُكمن ش  ت من ي  ُقوُل  عنُتُه ِمنن ر ُسوِل اّللَِّ ق ال  ِحني  ح ض ر تنُه النو ف اُة ق دن ُكننُت ك 

ُ ت  ب ار ك  و ت  ع اىل  ق  ونم ا  نُِبون  خل  ل ق  اّللَّ ُمن ل ونال  أ نَُّكمن ُتذن نُِبون  ف  ي  غنِفُر َل   . يُذن
o  :مسعُت رسول هللا وعنه أنه قال."يقول: "م ن مات ال ُيِشرك ابهلل شيئ ا دخل اجلنفة ، 
o  ثقة سيدان عليف تتبني  اب أيوب واليا عنيف أ ،أبيب أيوب األنصاري من أنه عندما اختذ عليف الكوفة مقر اخلالفة وانتقل إليها

 . على املدينة
مث أمر ابن عباس أهله  . هللا برسول صنعت   كما  ب  ألصنعنَّ  :قالو  بيته له ففرغ عباس ناب على زل فن البصرةأبو أيوب  قدم

 . مملوكا وعشرين ألفا أربعني أعطاه: ل  ما يف البيت كله، و قالفِرجوا من البيت. ف
 : وفاته

يزيد بن معاوية،  وعلى اجليش ، حيث مرضأثناء غزوة القسطنطينيةللهجرة تويف أبو أيوب األنصاري سنة مخسني أو إحدى ومخسني 
إذا مل جتد مساغا، ف ،يب يف أرض العدو ما وجدت مساغا غن يَّ ب   فأاته يعوده، فقال: حاجت ؟ قال: نعم، إذا أان مت، فاركب يب، مث ت   

 .، مث رجعدفنهيف أرض العدو ما وجد مساغا، مث  فلما مات، ركب به، مث سار به .فادف ي، مث ارجع
موقع ضريح أيب أيوب األنصاري يف إسطنبول برتكيا، وهو بصورة مصطبة مغلقة بباب مشبف  من النحاس، وَيضره الناس من تركيا 

 لسكينة قلوهبم.
 مث تناول حضرته ذكر بعض املرحومني وصلى عليهم اجلنازة:

عن عمر يناهز  2020سبتمرب  25اجلماعة يف اَلند. وقد تويف إثر صدمة قلبية يف  معلم اجلنازة األوىل هي للسيد "عبد احلي م نند ل"
 .عاما. إان هلل وإان إليه راجعون.كان املرحوم خملصا ومتدينا ومطيع ا للغاية 53

عن عمر  0202أكتوبر  14معلم اجلماعة يف حمافظة مرشد آابد يف البنغال الذي تويف يف  اجلنازة الثانية هي للسيد سراج اإلسالم
 .كان املرحوم شديد اإلخالص والتدين والطاعة، وكان ملتزما ابلصوم والصالة  عاما. إان هلل وإان إليه راجعون. 60يناهز 

من بنته وحفيد نواب حممد علي خان من ابنه، وابن نواب  حفيد املسيح املوعود  لسيد شاهد أمحد خان ابشالاجلنازة الثالثة هي 
 تويف يف أكتوبر، وكان يف املشفى. إان هلل وإان إليه راجعون.، أمة احلفيظ بيغم ونواب عبد هللا خان

كت، إان هلل امن شيفيلد بريطانيا الذي وافته املنية إثر توقف حركة القلب يف سبتمرب الف للسيد مسعود أمحد شاهاجلنازة التالية هي 
ا بعاطفة اخلدمة ومواسيا للفقراء وكان إنساان  صاحل ا وخملصا  وإان إليه راجعون.كان املرحوم رجال طيب ا ومضياف ا ونبيل الطبع ومفعم 

 ووفيًّا. كان يرتبط مع اخلالفة أبواصر االحرتام والتقدير الكبريين. 


