
 حديث جابر

ة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في صفة حجَّ

]13/1231[ حدثنا أبوَبكِر بُن أيب َشيَبَة وإسحاُق 

أبوَبكٍر:  قال  حاتٍِم،  عن  مجيًعا  إبراهيَم،  ابُن 
، عن جعفِر بِن  حدثنا حاتُِم بُن إسامعيَل الَمَدنيُّ
 حممٍد، عن أبيِه، قال: دخلنا عىل جابِر بِن عبداهللِ، 
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، فقلُت: أنا حممُد  فسأَل عِن الَقوِم حتى انتهى إَلَّ

ابُن عيلِّ بِن حسنٍي، فأهوى بيِدِه إىل رأيس فنزَع 

ُثمَّ وَضَع  ِزّري األسَفَل،  َنَزَع  ُثمَّ  ِزّري األعىل، 

فقال:   ، شابٌّ غالٌم  يومئٍذ  وأنا  َثدَييَّ  بنَي  ُه  َكفَّ

مرحًبا بَك يا ابن أخي، َسل عامَّ شئَت، فسألُتُه، 

يف  فقاَم  الِة،  الصَّ وقُت  وحرَض  أعمى،  وهو 

ساَجٍة ُملَتِحًفا هبا، كلام وضَعها عىل َمنِكبِِه رجَع 

جنبِِه،  إىل  وِرداُؤُه  ِصَغِرها،  من  إليه  طَرفاها 

عن  أخربين  فقلُت:  بنا،  فصىلَّ  املِشَجِب،  عىل 

تسًعا،  فعقَد  بيدِه  فقال  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللِ  رسوِل  ِة   َحجَّ
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مل  سننَي  تسَع  مكَث  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  رسوَل  إنَّ  فقال: 

أنَّ رسوَل  العارشِة،  الناِس يف  َن يف  ُأذِّ ثمَّ   ، َيُجَّ

ُكلُُّهم  َكثرٌي،  َبَشٌ  امَلدينََة  فَقِدَم   ، حاجٌّ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ 

مثَل  وَيعَمَل  برسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  َيأَتمَّ  أن  َيلَتِمُس 

ذا الُحَليَفِة،  أَتينا  حتى  َمَعُه،  فَخَرجنا  َعَمِلِه، 

َبكٍر،  أيب  بَن  حممَد  ُعَميٍس  بنُت  أسامُء  فَوَلَدت 

أصنَُع؟  كيف  رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:  إىل  فأرَسَلت 

وأحِرمي«،  بَثوٍب  واسَتثِفري  »اغَتِسيل،  قال: 

َرِكَب  ُثمَّ  امَلسِجِد،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوُل  فَصىلَّ 

 الَقصواَء، حتى إذا اسَتَوت بِه ناَقُتُه عىل الَبيداِء، 
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راِكٍب  ِمن  َيَديِه،  بنَي  َبَصي  َمدِّ  إىل  َنَظرُت 

وماٍش، وَعن َيمينِِه مثَل ذلك، وَعن َيساِرِه مثَل 

ذلك، وِمن َخلِفِه مثَل ذلك، ورسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بنَي 

أظُهِرنا، وعليه َينِزُل الُقرآُن، وهَو َيعِرُف َتأويَلُه، 

وما عِمَل بِه من يشٍء َعِملنا بِه، فأَهلَّ بالتَّوحيِد: 

»َلبَّيَك اللُهمَّ َلبَّيَك، َلبَّيَك ال َشيَك َلَك َلبَّيَك، إنَّ 

احلمَد والنِّعمَة لَك وامُللَك، ال َشيَك لَك«، وأَهلَّ 

الناُس هبذا الذي ُيِّلوَن بِه، فَلم َيُردَّ رسوُل اهللِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص عليهم شيًئا منُه، وَلِزَم رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َتلبَيَتُه،
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، َلسنا   قال جابٌِر : َلسنا َننوي إلَّ احلَجَّ
َنعِرُف الُعمَرَة.

كَن، فَرَمَل َثالًثا  حتى إذا أَتينا البيَت معُه، اسَتَلَم الرُّ
 ، ومشى أربًعا، ُثمَّ َنَفَذ إىل َمقاِم إبراهيَم
]البقرة:  ې(  ې    ې   ې   )ۉ   فَقَرأ: 
أيب  البيِت، فكان  بينَُه وبنَي  الَمقاَم  فَجَعَل   ،]125

َيقوُل -ول أعلُمُه ذكرُه إلَّ عِن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص-: كان 
َيقرُأ يف الركعتنِي )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ( و)ٱ  ٻ  
فاسَتَلَمُه، كِن  الرُّ إىل  َرَجَع  ُثمَّ   ٻ(، 
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فا  فا، فَلاّم َدنا ِمَن الصَّ  ُثمَّ َخَرَج ِمَن الباِب إىل الصَّ

 ]158 ]البقرة:  ژ(  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   )ڌ    َقَرأ: 

عليه،  فَرقَي  فا،  بالصَّ فَبَدأ  بِه«،  اهللُ  َبَدأ  بام  »أبَدُأ 

اهللَ  َد  فَوحَّ الِقبَلَة،  فاسَتقَبَل  الَبيَت  َرأى  حتى 

َشيَك  ال  وحَدُه  اهللُ،  إاّل  إَلَه  »ال  وقال:  ُه،  َ وَكربَّ

َشٍء  ُكلِّ  عىل  وهَو  الَحمُد  وَلُه  الُملُك  َلُه  َلُه، 

وَنَصَ  أنَجَز وعَدُه،  اهللُ وحَدُه،  إاّل  إَلَه  َقديٌر، ال 

بنَي  َدعا  ُثمَّ  وحَدُه«،  األحزاَب  وَهَزَم  عبَدُه، 

إىل  َنَزَل  ُثمَّ  َمّراٍت،  َثالَث  َهذا  مثَل  قال  ذلك، 

 الَمرَوِة، حتى إذا انَصبَّت َقَدماُه يف َبطِن الوادي،



7

 حتى إذا َصِعَدتا َمشى، حتى أتى الَمرَوَة، فَفَعَل 

كاَن  إذا  حتى  فا،  الصَّ عىل  فَعَل  َكام  الَمرَوِة  عىل 

اسَتقَبلُت  أّن  »َلو  قال:  الَمرَوِة  َطواٍف عىل  آِخُر 

َعلُتها  ِمن أمري ما اسَتدَبرُت َل أُسِق اهَلدَي، وَلَ

 ، ُعمَرًة، فَمن كاَن ِمنُكم َليَس َمَعُه َهدٌي فلَيِحلَّ

ولَيجَعلها ُعمَرًة«، فقاَم ُساَقُة بِن ُجعُشٍم، فقال: 

يا رسوَل اهللِ، ألِعاِمنا َهذا أم أِلَبٍد؟ فَشبََّك رسوُل 

وقال:  األُخرى،  يف  واِحَدًة  أصابَِعُه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ 

أِلَبِد  َبل  ال  َتنِي-،  -َمرَّ احَلجِّ  الُعمَرُة يف  »َدَخَلِت 

أَبٍد«.
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فَوَجَد  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبيِّ  بُبدِن  الَيَمِن  ِمَن  َعيلٌّ  َوَقِدَم 

َصبيًغا،  ثياًبا  وَلبَِست   ، َحلَّ ِمَّن    فاطَِمَة 

أيب  إنَّ  فقالت:  َعَليها،  ذلك  فأنَكَر  واكَتَحَلت، 

بالِعراِق:  َيقوُل  َعيلٌّ  فكاَن  قال:  هَبذا،  أَمَرين 

فاطَِمَة  عىل  ًشا  ُمَحرِّ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوِل  إىل  فَذَهبُت 

فيام  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  لِرسوِل  ُمسَتفتًيا  َصنََعت،  لِلَّذي 

َعَليها،  ذلك  أنَكرُت  أيّن  فأخرَبُتُه  َعنُه،  َذَكَرت 

فقال: »َصَدَقت َصَدَقت، ماذا ُقلَت حنَي فَرضَت 

أَهلَّ  بام  ُأِهلُّ  إيّن  اللُهمَّ  ُقلُت:  قال:  ؟«،  احَلجَّ

 ،» َتِلَّ فال  اهَلدَي  َمعَي  »َفإنَّ  قال:  رسوُلَك،   بِه 
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ِمَن  َعيلٌّ  بِه  َقِدَم  الذي  اهلَدِي  مَجاَعُة  فكاَن  قال: 

فَحلَّ  مئًة، قال:  النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِه  الَيَمِن والذي أتى 

كاَن  وَمن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  إّل  وا،  وَقصَّ ُكلُُّهم  النّاُس 

هوا إىل ِمنًى،  وَيِة َتَوجَّ َمَعُه َهدٌي، فَلاّم كاَن َيوُم التَّ

، وَرِكَب رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، فَصىلَّ هبا  فأَهّلوا باحلَجِّ

ُثمَّ  والِعشاَء والَفجَر،  الظُّهَر والعَص والَمغِرَب 

بُقبٍَّة  وأمَر  مُس،  الشَّ َطَلَعِت  حتى  قلياًل  مكَث 

ملسو هيلع هللا ىلص  ِمن َشَعٍر ُترَضُب لُه بنَِمَرَة، فساَر رسوُل اهللِ 

الَمشَعِر  ِعنَد  واِقٌف  ُه  أنَّ إّل  ُقَريٌش  َتُشكُّ  ول 

اجلاِهليَِّة، يف  َتصنَُع  ُقَريٌش  كاَنت  َكام   الَحراِم، 
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فوجَد  َعَرَفَة،  أتى  حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوُل  فأجاَز   

إذا  حتى  هبا،  فنزَل  بنَِمَرَة،  لُه  َبت  ُضِ قد  الُقبََّة 

مُس أَمَر بالَقصواِء، فُرِحَلت َلُه، فأتى  زاَغِت الشَّ

َبطَن الوادي، فَخَطَب النّاَس وقال: »إنَّ ِدماَءُكم 

َهذا،  َيوِمُكم  َكُحرَمِة  َعَليُكم،  َحراٌم  وأمواَلُكم 

َشٍء  ُكلُّ  أال  َهذا،  َبَلِدُكم  يف  َهذا،  َشهِرُكم  يف 

وِدماُء  َموضوٌع،  َقَدَميَّ  َتَت  الاِهليَِّة  أمِر  ِمن 

َل َدٍم أَضُع ِمن ِدمائِنا  الاِهليَِّة َموضوَعٌة، وإنَّ أوَّ

يف  ُمسَتَضًعا  كاَن  احلاِرِث،  بِن  َربيَعَة  ابِن  َدُم 

َبني َسعٍد فَقَتَلتُه ُهَذيٌل، وِربا الاِهليَِّة َموضوٌع، 
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ُل ِرًبا أَضُع ِربانا ِربا َعّباِس بِن عبِد امُلطَّلِِب،  وأوَّ

فإنَُّكم  النِّساِء،  يف  اهللَ  فاتَّقوا  ُه،  ُكلُّ َموضوٌع  ُه  فإنَّ

ُفروَجُهنَّ  واسَتحَللُتم  اهللِ،  بأماِن  أَخذُتوُهنَّ 

ُفُرَشُكم  يوطِئَن  ال  أن  عليهنَّ  وَلُكم  اهللِ،  بَكلَِمِة 

فارِضبوُهنَّ  ذلك  فَعلَن  فإن  َتكَرهوَنُه،  أَحًدا 

نَّ َعَليُكم ِرزُقُهنَّ وكِسَوُتُنَّ  ٍح، وهَلُ رَضًبا َغرَي ُمَبِّ

بامَلعروِف، وَقد َتَركُت فيُكم ما َلن َتِضّلوا َبعَدُه 

ُتسألوَن  وأنُتم  اهللِ،  كِتاَب  بِه:  اعَتَصمُتم  إِن 

َقد  أنََّك  َنشَهُد  قالوا:  قائِلوَن؟«،  أنُتم  فام  َعنّي، 

ّباَبِة، يَت وَنَصحَت، فقال بإصَبِعِه السَّ  َبلَّغَت وأدَّ
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»اللُهمَّ  النّاِس:  إىل  وَينُكُتها  امِء  السَّ إىل  َيرَفُعها   

اشَهد، اللُهمَّ اشَهد« َثالَث َمّراٍت.

فَصىلَّ  أقاَم  ُثمَّ  الظُّهَر،  فَصىلَّ  أقاَم  ُثمَّ  َن،  أذَّ ُثمَّ 

َرِكَب  ُثمَّ  َشيًئا،  بينَُهام  ُيَصلِّ  ومَل  الَعَص، 

رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، حتى أتى الَموِقَف، فَجَعَل َبطَن 

َحبَل  وَجَعَل  َخراِت،  الصَّ إىل  الَقصواِء  ناَقتِِه 

الُمشاِة بنَي َيَديِه، واسَتقَبَل الِقبَلَة، فَلم َيَزل واِقًفا 

َقلياًل،  فَرُة  الصُّ وَذَهَبِت  مُس،  الشَّ َغَرَبِت  حتى 

َخلَفُه،  ُأساَمَة  وأرَدَف  الُقرُص،  غاَب  حتى 

ماَم،  وَدَفَع رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وَقد َشنََق لِلَقصواِء الزِّ
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وَيقوُل  َرحِلِه،  َموِرَك  َلُيصيُب  َرأَسها  إنَّ  حتى 

كينََة«،  السَّ كينََة  السَّ النّاُس،  ا  »أيُّ الُيمنى:  بَيِدِه 

ُكلَّام أتى َحباًل ِمَن احِلباِل أرخى هَلا َقلياًل، حتى 

َتصَعَد، حتى أتى الُمزَدلَِفَة، فَصىلَّ هبا الَمغِرَب 

والِعشاَء بأذاٍن واِحٍد وإقاَمَتنِي، ومَل ُيَسبِّح بينَُهام 

َطَلَع  حتى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوُل  اضَطَجَع  ُثمَّ  َشيًئا، 

بُح،  الصُّ َلُه   َ َتَبنيَّ حنَي  الَفجَر  وَصىلَّ  الَفجُر، 

أتى  حتى  الَقصواَء،  َرِكَب  ُثمَّ  وإقاَمٍة،  بأذاٍن 

ُه  َ الَمشَعَر الَحراَم، فاسَتقَبَل الِقبَلَة، فَدعاُه وَكربَّ

ا،  َدُه، فَلم َيَزل واِقًفا حتى أسَفَر ِجدًّ َلُه وَوحَّ وَهلَّ
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مُس، وأرَدَف الَفضَل بَن  فَدَفَع َقبَل أن َتطُلَع الشَّ

عِر أبَيَض وسياًم،  َعّباٍس، وكاَن َرُجاًل َحَسَن الشَّ

َيريَن،  ُظُعٌن  بِه  ت  َمرَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َدَفَع رسوُل اهللِ  فَلاّم 

، فَوَضَع رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  فَطِفَق الَفضُل َينُظُر إليهنَّ

َل الَفضُل وجَهُه إىل  َيَدُه عىل وجِه الَفضِل، فَحوَّ

َل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَدُه ِمَن  قِّ اآلَخِر َينُظُر، فَحوَّ الشِّ

َيِصُف وجَهُه  الَفضِل،  وجِه  اآلَخِر عىل  قِّ  الشِّ

قِّ اآلَخِر َينُظُر. ِمَن الشِّ

َسَلَك  ُثمَّ  َقلياًل،  َك  فَحرَّ ٍر،  ُمَحسِّ َبطَن  أتى  حتى 

تي َتُرُج عىل اجلَمَرِة الُكربى،  الطَّريَق الُوسطى الَّ
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َجَرِة، فَرماها بَسبِع  تي ِعنَد الشَّ حتى أتى اجلَمَرَة الَّ

ُ َمَع ُكلِّ َحصاٍة ِمنها، مثِل َحىص  َحَصياٍت، ُيَكربِّ

َف إىل  الَخذِف، َرمى ِمن َبطِن الوادي، ُثمَّ انَصَ

الَمنَحِر، فنََحَر َثالًثا وِسّتنَي بَيِدِه، ُثمَّ أعطى َعليًّا، 

، وأرَشَكُه يف َهدِيِه، ُثمَّ أَمَر ِمن ُكلِّ  فنََحَر ما َغرَبَ

فأَكال  فُطبَِخت،  ِقدٍر،  يف  فُجِعَلت  بَبضَعٍة،  َبَدَنٍة 

با ِمن َمَرِقها. ِمن حَلِمها ورَشِ

إىل  فأفاَض  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوُل  َرِكَب  ُثمَّ 

َبني  فأتى  الظُّهَر،  َة  بَمكَّ فَصىلَّ  الَبيِت، 

َزمَزَم، عىل  َيسقوَن  الُمطَِّلِب،   عبِد 
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أن  فَلوال  امُلطَّلِِب،  عبِد  َبني  »انِزعوا،  فقال:   
َمَعُكم«،  َلنََزعُت  ِسقاَيتُِكم  عىل  النّاُس  َيغلَِبُكُم 

َب ِمنُه. فناَولوُه َدلًوا فَشِ

غياٍث،  بِن  َحفِص  بُن  ُعَمُر  وحدثنا   ]14/1231[

بُن  َجعَفُر  حدثنا  قال:  أيب،  حدثني  قال: 
جابَِر  أَتيُت  قال:  أيب،  حدثني  قال:  حممٍد، 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوِل  ِة  َحجَّ َعن  فَسألُتُه  عبداهللِ،  بَن 
بِن  حاتِِم  حديِث:  بنَحِو  احلديَث  وساَق   ...
الَعَرُب  وكاَنِت  احلديِث:  يف  وزاَد  إسامعيَل، 
أجاَز  فَلاّم  ُعرٍي،  ِحاٍر  عىل  أبوَسّياَرَة  هبِم  َيدَفُع 
احلَراِم، بالَمشَعِر  الُمزَدلَِفِة  ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رسوُل 
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ُه َسَيقَتِصُ عليه وَيكوُن َمنِزُلُه   مَل َتُشكَّ ُقَريٌش أنَّ
، فأجاَز ومَل َيعِرض َلُه، حتى أتى َعَرفاٍت فنََزَل. َثمَّ

غياٍث،  بِن  َحفِص  بُن  ُعَمُر  حدثنا   ]15/1231[

أيب،  حدثني  قال:  َجعَفٍر،  َعن  أيب،  حدثنا  قال: 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوَل  أنَّ  ذلك:  حديثِِه  يف  جابٍِر،  َعن 
قال: »َنَحرُت هاُهنا، وِمنًى ُكلُّها َمنَحٌر، فانَحروا 
ُكلُّها  وَعَرَفُة  هاُهنا،  وَوَقفُت  ِرحالُِكم،  يف 
َموِقٌف«. ُكلُّها  وَجٌع  هاُهنا،  وَوَقفُت   َموِقٌف، 
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قال:  إبراهيَم،  بُن  إسحاُق  وحدثنا   ]16/1231[

ُسفياُن،  حدثنا  قال:  آَدَم،  بُن  َييى  نا  أخرَبَ
بِن  جابِر  َعن  أبيِه،  َعن  حممٍد،  بِن  َجعَفِر  َعن 
َة  ا َقِدَم َمكَّ عبداهللِ : »أنَّ رسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص لمَّ
أتى احلََجَر فاسَتَلَمُه، ُثمَّ َمشى عىل َيمينِِه، فَرَمَل 

َثالًثا وَمشى أرَبًعا«.
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