برفة مقالد اقـبي حمؿد
بؼؾم :اإلمام اقعالمة عغ مجعة مػتى اقديار ادلية
قؼد صاحب مقالد اقـبي حمؿد صذ اهلل عؾقه وآقه وسؾم برفات ومبؽاات
أصابت من حوقه يف زماكه ,وكرجو أن تتـاز عاذ حمبقاه ومتبعقاه يف زماكـاا
هذا برفات وكػحات يف ذفرى موقده اقؽيف اقذي فان كورا ورمحاة مان
رب اقعادػ عذ خؾ اهلل أمجعػ.
برفته عذ ـومه:
متثؾت يف اقؽشف عان برار زمازم ,اقاذي مؿار ـباي ماقالده بعاـػ عديادة,
ؿؽاكت تتحؿاي ـاريش خال اا ادشاامح يف محاي ادااه وجؾباه إؼ ا ارم وماا
حوقه ,خاصة يف موسم ا جقج اقذي تػد ؿقه ـبائي اقعرب وزوار اقبقات,
وهذه ادفؿة فاكت تعؿى باقعؼاية.
حتى رأى عباد ادطؾاب جاد اقـباي رؤياا وهاو كاائم يف ا جار تالمره بحػار
زمزم ,وؿقفا حتديد دؽاهنا اقذي دؿـت ؿقه عـد مـحر ـريش.
ويف ذقك ربط بػ إسامعقي بن إبراهقم وحمؿد بان عباد اهلل عؾاقفام اقعاالم,
ؿإسامعقي ظؿئ وهو صاغر ؿاقتؿعات قاه أماه مااه ؿؾام اده ؿتػجار عـاد
ـدمه ماه زمزم ؿؽان بداية أماره ,وفاذقك ؿاإن حمؿادا صاذ اهلل عؾقاه وآقاه
وسؾم فان بداية أخرى ذه اقبرر ادبارفة ,ؿؽان موقده برفة عذ ـومه.

برفته عذ أبويه:
فان قؾـبي حمؿد صاذ اهلل عؾقاه وآقاه وساؾم برفاة عاذ أبوياه إساامعقي بان
إبراهقم وعبد اهلل بن عبد ادطؾب ,ؿؼد فاكات كجاا ام مان اقاذبذ باإذن اهلل
بؿعجزة ,وذقك حتى خيارج مان كعاؾفام رساو اهلل ساقد ا ؾا  ,ؿادى اهلل
تعااااس إساااامعقي باااذبذ عظاااقم; ـاااا تعااااؼ{ :و َؿااادَ يـَاه ببا ب
ااذ ابذي َعظباااق يم}
َ ا ِ
اقصاؿات ,]701:وفاكت كجاة عبد اهلل من اقذبذ آياة أيضاا ,حقاث فاان
[ َّ
سقذبذ يف وؿاه عبد ادطؾب بـاذره ,ؿال م اهلل اقؼبائاي أن تػدياه بامئاة كاـاة,
ؿؾام فز وتزوج آمـة بـت وهب ,أكجبا حمؿدا عؾقاه اقصاالة واقعاالم ,ؿفاو
ابن اقذبقحػ.
ومل يؾبااث أبااوه عبااد اهلل أن تااويف بعااد أن محؾاات آمـااة وتاار هااذه اقـعااؿة
ادبارفة ,ودؿن بادديـة عـد أخواقه بـي عدي بن اقـجار ,وفلن اقؼدر يؼو
قه :ـد اكتفت مفؿتك يف ا قااة ,وهاذا انـاػ اقطااهر يتاوؼ اهلل عاز وجاي
بحؽؿته ورمحته تربقته وتلديبه وإعاداده إلخاراج اقبؽاية مان اقظؾاامت إؼ
اقـور.

برفته عذ اقؽعبة ادؽؿة:
ؿػي عام موقده اقؽيف أتى أبرهاة ا بكا مـاتؼام مان اقعارب وحاقػاا أن
هيدم م بقتفم ادعظام اقؽعباة ,وساار بجاقش جارار بؽاي اقعتااد ادؿؽان,
وأحرض ا معااه ؿقؾااه مجااي هاادم اقبقاات ,ؿجاااه عبااد ادطؾااب إؼ ـااريش

ؿالخزهم ا ااز ,وأماارهم بااا روج ماان مؽااة ,واقتحاارز يف فااعف انبااا
واقشعاب ,ثم ـام عبد ادطؾب ,ؿلخذ بحؾؼاة بااب اقؽعباة ,وـاام معاه كػار
من ـريش يدعون اهلل ويعتـلوكه عذ أبرهة وجـاده .وجااه أبرهاة و قال
قدخو مؽة ,وهقل ؿقؾه وعباى جقشاه ,ؿاز اقػقاي ؿرضابوه ققؼاوم ؿالبى,
ؿرضبوه يف رأسه ؿلبى ؿلدخؾوا حماجن م يف مراـاه ققؼاوم ؿالبى ,ؿوجفاوه
راجعا إؼ اققؿن ,ؿؼام هيرو ووجفوه إؼ اقشام ؿػعي مثي ذقاك ووجفاوه
إؼ ادؽمح ؿػعي مثي ذقك ,ووجفوه إؼ مؽة ؿز .
وأرسي اهلل تعاؼ عؾقفم مارا مان اقبحار أمثاا ا طاامقف ماا فاي ماائر
مـفااا ثالثااة أحجااار ؿؾفااا :حجاار يف مـؼاااره وحجااران يف رجؾقااه أمثااا
ا ؿص واقعدس ال تصقب مـفم أحادا إال هؾاك وقاقس فؾفام أصاابت,
ؿخرجوا هاربػ يبتدرون اقطري اقذي مـه جاهوا.
وـد كزقت بشلن هاذه ا ادثاة ساورة باسام اقػقاي تاذفر ـريشاا بػضاي اهلل
عؾقفام ورمحته.
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برفته يف بقت أيب ماقب:

دا مات عبد ادطؾب جد اقـبي وفان ـد عفد إؼ أيب ماقب برعاية ابن أخقه
حمؿد ,وفان أبو ماقاب رجاال ؿؼارا وقاه أوالد فثار وال يؽاادون يشابعون
مجقعا من معام ,ؿؾام فػؾوا رسو اهلل حمؿد صذ اهلل عؾقه وآقه وسؾم بقـفم
صارت اقزفة يف بقتفم ويف حقا م ويف في يشه حتى اقطعام ,وأحس أبو
ماقب بزفاة حمؿاد ؿؽااكوا ال يالفؾون إال وهاو بقاـفم ,مهنام حقـراذ ؿؼاط
يلفؾون ويشبعون ويػقض اقطعام عؾقفم.
ويف حادثة أخرى دا أـحطت مؽاة ساـة مان اقعاـػ وواجاه اقـااس جػاؿاا
فديدا ,ؿلهرع اقـاس إؼ أيب ماقب يطؾبون مـه أن يعتعاؼي ام ,ؿالمرهم
أن ياالتوه بااابن أخقااه حمؿااد ,ؿاالتوه بااه وهااو رقااقا يف ـاممااه ,ؿوـااف اااه
اقؽعبة ,ويف حاقة من اقترضع وا شوع أخاذ يرماي باقطػاي ثاالث مارات
إؼ أعذ ثم يتؾؼػه وهو يؼاو  :ياا رب بحا هاذا اقغاالم اساؼـا ؾقثاا مغقثاا
دائام هطال ,ؿؾم يؿاض إال بعاض اقوـات حتاى ظفارت ؾامماة مان جاكاب
امؿ ؾطت سامه مؽة فؾفا ,وهطي مطر ؾزير فادت معه مؽة تغرمح.
ؿلكشد أبو ماقب ـائال:
وأبقض يعتعؼى اقغامم بوجفه يؾوذ به ا ال من آ هافم
وأصباذ ؿقـاا أمحاد يف أرومة حؾقام رفقد عاد ؾر مائش
ثؿاا اققتاامى عصؿة قألرامي ؿفام عـده يف كعؿة وؿواقي
تؼصار عـفاا ساورة ادتطاو

يواقاي إالها ققس عـاه بغاؿي

