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 ملسو هيلع هللا ىلصصفة حجة النبي  -13

َمَكَث تِْسَع ملسو هيلع هللا ىلص  ٬إِنَّ َرُسوَل ا اَل:قَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ٬َجابِِر ْبِن َعْبِداَعْن 

، ثُمَّ أذََّن يَـحُ  لَـمْ َن نِـيسِ  ، ملسو هيلع هللا ىلص  ٬عَاِشَرةِ؛ أنَّ َرُسوَل اال فِـيالنَّاِس  فِـيجَّ َحاجٌّ

ُهـمْ َمِدينَةَ بََشٌر َكثِيٌر، كُ الفَقَِدَم  ْ تَـمِ لْ يَ  لُـّ ، َويَْعَمَل ِمثَْل ملسو هيلع هللا ىلص ٬بَِرُسوِل ا تَـمَّ ُس أْن يَأ

ى، فََخَرْجنَا َمعَهُ، حَ ِلـهِ َعمَ  فَِة، فََولَدَْت أْسَماُء بِْنُت ُعَمْيٍس لَـيْ حُ النَا ذَا تَـيْ أ تَـّ

َكْيَف أْصنَُع؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬َرُسوِل ا لَـىبَْكٍر، فَأْرَسلَْت إِ  بِـيدَ ْبَن أَحـمَّ ـمُ 

ىفَصَ «. ، َواْستَثِْفِري بِثَْوٍب َوأْحِرِميِلـياْغتَسِ »  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا لَـّ

ىقَْصَواَء، حَ الَمْسِجِد، ثُمَّ َرِكَب ال دَاِء، البَـيْ  لَـىعَ  تُـهُ نَاقَ  بِـهِ إِذَا اْستََوْت  تَـّ

ِمثَْل  ـهِ نِ ييَـمِ ، ِمْن َراِكٍب َوَماٍش، َوَعْن ْيـهِ َن يَدَ بَـيْ َمد ِ بََصِري  لَـىنََظْرُت إِ 

َن بَـيْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ِمثَْل ذَِلَك، َوَرُسوُل ا ِفـهِ ذَِلَك، َوَعْن يََساِرِه ِمثَْل ذَِلَك، َوِمْن َخلْ 

ِمْن  بِـهِ ، َوَما َعِمَل لَـهُ قُْرآُن، َوُهَو يَْعِرُف تَأِْوياليَْنِزُل  لَـْيـهِ أْظُهِرنَا، َوعَ 

يْ لَ »، فَأَهلَّ بِالتَّْوِحيِد: بِـهِ َشْيٍء َعِمْلنَا  همَّ َك بَـّ يْ ! لَ اللَـّ يْ َك، لَ بَـّ َك ال َشِريَك لََك بَـّ

يْ لَ  ذَا بِـهَ َوأَهلَّ النَّاُس «. ُمْلَك ال َشِريَك لَكَ الدَ َوالن ِْعَمةَ لََك وَ الَحـمْ َك، إِنَّ بَـّ

ِزَم َرُسوُل ، َولَ ْنـهُ مِ  ا  َشْيئ لَـْيـِهـمْ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬دَّ َرُسوُل ايَـرُ  لَـمْ ، فَ بِـهِ لُّوَن يُـهِ الَِّذي 

، لَْسنَا نَْعِرُف ال، قال َجابٌِر: لَْسنَا نَْنِوي إِال تَـهُ بِـيَ تَلْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ىعُْمَرةَ، حَ الَحجَّ  تَـّ

ْكَن فََرَمَل ثاَلث لَـمَ َت َمعَهُ، اْستَ البَـيْ نَا تَـيْ إِذَا أ  لَـى، ثُمَّ نَفَذَ إِ ا  َوَمَشى أْربَع ا  الرُّ

َن بَـيْ وَ  نَـهُ بَـيْ َمقَاَم ال. فََجعََل (ىې ې ې ې ۉ)السَّالم، فَقََرأ:  لَـْيـهِ َمقَاِم إِْبَراِهيَم عَ 

ْكعَ  فِـيِت، َكاَن يَْقَرأ البَـيْ  هَ ِن قُْل ُهَو هللاُ أَحدٌ، َوقُْل يَا أتَـيْ الرَّ َكافُِروَن، الا يُـّ

ْكِن فَاْستَ  لَـىثُمَّ َرَجَع إِ  فَا، فَ  لَـىبَاِب إِ الهُ، ثُمَّ َخَرَج ِمَن لَـمَ الرُّ ا دَنَا لَـمَّ الصَّ

فَا قََرأ:  فَا، فََرقَِي «. بِـهِ أْبدَأ بَِما بَدَأ هللاُ . »(ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)ِمَن الصَّ فَبَدَأ بِالصَّ

ى، حَ لَـْيـهِ عَ  دَ هللاَ، َوَكبََّرهُ، َوقَاَل: الَت فَاْستَْقبََل البَـيْ َرأى  تَـّ ال »ِقْبلَةَ، فََوحَّ
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ُكل ِ َشْيٍء  لَـىدُ َوُهَو عَ الَحـمْ  لَـهُ ُمْلُك وَ ال لَـهُ ، لَـهُ هُ ال َشِريَك إِال هللاُ َوْحدَ  لَـهَ إِ 

إِال هللاُ َوْحدَهُ، أْنَجَز َوْعدَهُ، َونََصَر َعْبدَهُ، َوَهَزَم األْحَزاَب  لَـهَ قَِديٌر، ال إِ 

اٍت، ثُمَّ بَـيْ ثُمَّ دََعا «. َوْحدَهُ   لَـىنََزَل إِ  َن ذَِلَك، قال ِمثَْل َهذَا ثاَلَث َمرَّ

ىَمْرَوةِ، حَ ال ىَواِدي َسعَى، حَ البَْطِن  فِـيإِذَا اْنَصبَّْت قَدََماهُ  تَـّ إِذَا َصِعدَتَا  تَـّ

ىَمَشى، حَ  فَا، حَ  لَـىَمْرَوةِ َكَما فَعََل عَ ال لَـىَمْرَوةَ، فَفَعََل عَ ال تَـىأ تَـّ ىالصَّ  تَـّ

اْستَْقبَْلُت ِمْن أْمِري َما  ن ِـيلَْو أ»ةِ فَقَاَل: َمْروَ ال لَـىعَ  فِـهِ إِذَا َكاَن آِخُر َطَوا

َس َمعَهُ لَـيْ ا ُعْمَرة ، فََمْن َكاَن ِمْنُكْم تُـهَ َي، َوَجعَلْ الَهـدْ أُسِق  لَـمْ اْستَْدبَْرُت 

، وَ ْلـيَـحِ ٌي فَ َهـدْ  قَاَل: فَقَاَم ُسَراقَةُ اْبُن َماِلِك ْبِن ُجْعُشٍم فَ «. ا ُعْمَرة  ْلـهَ عَ ْلـيَـجْ لَّ

 فِـيأَصابِعَهُ َواِحدَة  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬! أِلعَاِمنَا َهذَا أْم ألبٍَد؟ فََشبََّك َرُسوُل ا٬يَا َرُسوَل ا

ِ ال فِـيعُْمَرةُ الدََخلَِت »األْخَرى، َوقَاَل:   «. ال بَْل ألبٍَد أبَدٍ »ِن تَـيْ َمرَّ «. َحج 

ِ ِن بِبُدِْن النَّ اليَـمَ ِمَن  ِلـيٌّ َوقَِدَم عَ  ، َولَبَِسْت ـَجدَ فَاِطَمةَ مِ ، فَوَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ْن َحلَّ مَّ

 نِـيأَمرَ  بِـيا، فَقَالَْت: إِنَّ ألَـْيـهَ لَْت، فَأْنَكَر ذَِلَك عَ تَـحَ ، َواكْ ا  غبِـيصَ  ا  ثِيَاب

شُمـحَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىِعَراِق: فَذََهْبُت إِ اليَقُوُل بِ  ِلـيٌّ ذَا، قال: فََكاَن عَ بِـهَ   ا  ر ِ

. ْنـهُ َما ذََكَرْت عَ فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُسوِل اِلـرَ  تِـيا  لَِّذي َصنَعَْت، ُمْستَفْ فَاِطَمةَ، لِ  لَـىعَ 

َصدَقَْت َصدَقَْت، َماذَا قُْلَت »ا، فَقَاَل: لَـْيـهَ أْنَكْرُت ذَِلَك عَ  ن ِـيأ تُـهُ فَأْخبَرْ 

؟الِحيَن فََرْضَت  همَّ قال قُْلُت: «. َحجَّ ُسولَُك، رَ  بِـهِ أِهلُّ بَِما أَهلَّ  ن ِـي! إِ اللَـّ

يِ الَِّذي قَِدَم الَهـدْ اَعةُ َجـمَ قال: فََكاَن «. لُّ تَـحِ َي فاَل الَهـدْ فَإِنَّ َمِعَي »قال: 

ِمائَة ، قال: فََحلَّ النَّاُس ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  بِـهِ  تَـىِن َوالَِّذي أاليَـمَ ِمَن  ِلـيٌّ عَ  بِـهِ 

ُهـمْ كُ  ُروا، إِال النَّ  لُـّ ا َكاَن يَْوُم لَـمَّ ٌي، فَ َهـدْ َن َمعَهُ َوَمْن َكاملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ َوقَصَّ

رْ ال ُهوا إِ تَـّ ِ، َوَرِكَب َرُسوُل االِمن ى، فَأَهلُّوا بِ  لَـىِويَِة تََوجَّ ىفَصَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َحج   لَـّ

ىال حَ ِلـيفَْجَر، ثُمَّ َمَكَث قَ الِعَشاَء وَ الَمْغِرَب وَ العَْصَر وَ الا الظُّْهَر وَ بِـهَ   تَـّ
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 ٬بِنَِمَرةَ، فََساَر َرُسوُل ا لَـهُ َر بِقُبٍَّة ِمْن َشعٍَر تُْضَرُب َطلَعَِت الشَّْمُس، َوأمَ 

هُ َوال تَُشكُّ قَُرْيٌش إِال أملسو هيلع هللا ىلص  َحَراِم، َكَما َكانَْت قَُرْيٌش الَمْشعَِر الَواقٌِف ِعْندَ  نَـّ

ىحَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ِة، فَأَجاَز َرُسوُل اِلـيَّ َجاهِ ال فِـيتَْصنَُع  قُبَّةَ قَْد الَعَرفَةَ، فََوَجدَ  تَـىأ تَـّ

ىا، حَ بِـهَ بِنَِمَرةَ، فَنََزَل  لَـهُ ُضِربَْت  قَْصَواِء، الإِذَا َزاَغِت الشَّْمُس أَمَر بِ  تَـّ

إِنَّ ِدَماَءُكْم »َواِدي، فََخَطَب النَّاَس َوقَاَل: البَْطَن  تَـى، فَألَـهُ فَُرِحلَْت 

بَلَِدُكْم  فِـيَشْهِرُكْم َهذَا،  فِـيْم َهذَا، ُكْم، َكُحْرَمِة يَْوِمكُ لَـيْ َوأْمَوالَُكْم َحَراٌم عَ 

َت قَدََميَّ َمْوُضوٌع، َوِدَماُء تَـحْ ِة ِلـيَّ َجاهِ الَهذَا، أال ُكلُّ َشْيٍء ِمْن أْمِر 

َل دٍَم أَضُع ِمْن ِدَمائِنَا دَُم اْبِن رَ ِلـيَّ َجاهِ ال عَةَ ْبِن بِـيِة َمْوُضوَعةٌ، َوإِنَّ أوَّ

ِة ِلـيَّ َجاهِ الُهذَْيٌل، َوِربَا  تْـهُ َسْعٍد فَقَتَلَ  نِـيبَ  فِـي ا  ِضعتَـرْ سْ َحاِرِث، َكاَن مُ ال

ُل ِرب هُ ُمطَِّلِب، فَإِ الأَضُع ِربَانَا، ِربَا َعبَّاِس ْبِن َعْبدِ  ا  َمْوُضوٌع، َوأوَّ  نَـّ

هُ َمْوُضوٌع كُ  ، ٬أَماِن اوُهنَّ بِ تُـمُ الن َِساِء، فَإِنَُّكْم أَخذْ  فِـي، فَاتَّقُوا هللاَ لُـّ

 ا  نَّ أْن ال يُوِطئَْن فُُرَشُكْم أَحدلَـْيـهِ ، َولَُكْم عَ ٬ِة اِلـمَ فُُروَجُهنَّ بِكَ  تُـمْ لَلْ تَـحْ َواسْ 

حٍ، وَ  ْيـرَ غَ  ا  ، فَإِْن فَعَْلَن ذَِلَك فَاْضِربُوُهنَّ َضْربنَـهُ تَْكَرُهو ُكْم لَـيْ نَّ عَ لَـهُ ُمبَر ِ

ُكْم َما لَْن تَِضلُّوا بَْعدَهُ إِِن فِـيْكُت تَـرَ َمْعُروِف، َوقَْد لانَّ بِ تُـهُ ِرْزقُُهنَّ َوِكْسوَ 

 «. قَائِلُوَن؟ تُـمْ ، فََما أنْ ن ِـيتُْسألُوَن عَ  تُـمْ ، َوأنْ ٬، ِكتَاُب ابِـهِ  تُـمْ اْعتََصمْ 

بَّابَِة، أنََّك قَْد بَلَّْغَت َوأدَّْيَت َونََصْحَت، فَقَاَل بِإِْصبَِعِه السَّ  َهـدُ قَالُوا: نَشْ 

همَّ »النَّاِس:  لَـىا إِ تُـهَ السََّماِء َويَْنكُ  لَـىفَعَُها إِ يَـرْ  همَّ ، َهـدْ ! اشْ اللَـّ «. َهـدْ ! اشْ اللَـّ

اٍت، ثُمَّ أذََّن ثُمَّ أقَاَم فَصَ  ىثاَلَث َمرَّ ىالظُّْهَر، ثُمَّ أقَاَم فَصَ  لَـّ  لَـمْ عَْصَر، وَ ال لَـّ

ىحَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ثُمَّ َرِكَب َرُسوُل ا، ا  ا َشْيئنَـُهـمَ بَـيْ يَُصل ِ  َمْوقَِف، فََجعََل ال تَـىأ تَـّ

َخَراِت، َوَجعََل َحْبَل  لَـىقَْصَواِء إِ ال تِـهِ بَْطَن نَاقَ  ، ْيـهِ َن يَدَ بَـيْ ُمَشاةِ الالصَّ

ىحَ  ا  يََزْل َواقِف لَـمْ ِقْبلَةَ، فَ الَواْستَْقبََل  ْفَرةُ  تَـّ  َغَربَِت الشَّْمُس، َوذََهبَِت الصُّ
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ىحَ  ال  ِلـيقَ  َوقَْد ملسو هيلع هللا ىلص  ٬، َودَفََع َرُسوُل افَـهُ قُْرُص، َوأْردََف أَساَمةَ َخلْ الَغاَب  تَـّ

َماَم، حَ  ىَشنََق ِلْلقَْصَواِء الز ِ ، َويَقُوُل ِلـهِ ِصيُب َمْوِرَك َرحْ لَـيُ إِنَّ َرأَْسَها  تَـّ

هَ أ: »نَـىاليُـمْ ِدِه بِـيَ  مَ كُ «. ينَةَ ا النَّاُس! السَِّكينَةَ السَّكِ يُـّ َحْبال  ِمَن  تَـىا ألَـّ

ىال، حَ ِلـيا قَ لَـهَ ِحبَاِل أْرَخى ال ىتَْصعَدَ، حَ  تَـّ ىُمْزدَِلفَةَ، فَصَ ال تَـىأ تَـّ ا بِـهَ  لَـّ

، ثُمَّ ا  ا َشْيئنَـُهـمَ بَـيْ يَُسب ِْح  لَـمْ ِن، وَ تَـيْ ِعَشاَء بِأذَاٍن َواِحٍد َوإِقَامَ الَمْغِرَب وَ ال

ىحَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬وُل ااْضَطَجَع َرسُ  ىفَْجُر، َوصَ الَطلََع  تَـّ  لَـهُ َن بَـيَّ فَْجَر، ِحيَن تَ ال لَـّ

ْبُح، بِأذَاٍن َوإِقَاَمٍة، ثُمَّ َرِكَب  ىقَْصَواَء، حَ الالصُّ َحَراَم، الَمْشعََر ال تَـىأ تَـّ

دَهُ، فَ  لَـهُ ِقْبلَةَ، فَدََعاهُ َوَكبََّرهُ َوَهلَّ الفَاْستَْقبََل  ىحَ  ا  َزْل َواقِفيَ  لَـمْ َوَوحَّ أْسفََر  تَـّ

فَْضَل ْبَن َعبَّاٍس، َوَكاَن َرُجال  الِجد ا ، فَدَفََع قَْبَل أْن تَْطلَُع الشَّْمُس، َوأْردََف 

ْت ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا دَفََع َرُسوُل الَـمَّ ، فَ ا  َض َوِسيمْبـيَ َحَسَن الشَّْعِر أ ُظعٌُن  بِـهِ َمرَّ

، فََوَضَع َرُسوُل الَـْيـهِ فَْضُل يَْنُظُر إِ الِريَن، فََطِفَق يَـجْ  َوْجِه  لَـىيَدَهُ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬نَّ

َل ال َل َرُسوُل ا لَـىفَْضُل َوْجَههُ إِ الفَْضِل، فََحوَّ ِ اآلَخِر يَْنُظُر، فََحوَّ ق  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬الش ِ

ِ اآلَخِر عَ  ق  ِ اآلَخِر الَوْجِه  لَـىيَدَهُ ِمَن الش ِ ق  فَْضِل، يَْصِرُف َوْجَههُ ِمَن الش ِ

ىيَْنُظُر، حَ  َك قَ ُمـحَ بَْطَن  تَـىأ تَـّ ٍر، فََحرَّ ُوْسَطى الال، ثُمَّ َسلََك الطَِّريَق ِلـيس ِ

ىُكْبَرى، حَ الَرةِ الَجـمْ  لَـىُرُج عَ تَـخْ  تِـيالَّ  ِعْندَ  تِـيَرةَ الَّ الَجـمْ  تَـىأ تَـّ

ا، ِمثِْل َحَصى ْنـهَ الشََّجَرةِ، فََرَماَها بَِسْبعِ َحَصيَاٍت، يَُكب ُِر َمَع ُكل ِ َحَصاةٍ مِ 

 ا  َمْنَحِر، فَنََحَر ثاَلثال لَـىَواِدي، ثُمَّ اْنَصَرَف إِ الَخْذِف، َرَمى ِمْن بَْطِن ال

، ثُمَّ أَمَر يِـهِ َهـدْ  فِـيا  فَنََحَرَما َغبََر، َوأْشَرَكهُ ِلـي  ِدِه، ثُمَّ أْعَطى عَ بِـيَ َن ت ِـيَوسِ 

َها لَـْحـمِ قِْدٍر، فَُطبَِخْت، فَأَكال ِمْن  فِـيِمْن ُكل ِ بَدَنٍَة بِبَْضعٍَة، فَُجِعلَْت 

ىِت، فَصَ البَـيْ  لَـىفَأفَاَض إِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َوَشِربَا ِمْن َمَرقَِها، ثُمَّ َرِكَب َرُسوُل ا  لَـّ

اْنِزُعوا »َزْمَزَم، فَقَاَل:  لَـىُمطَِّلِب يَْسقُوَن عَ الَعْبدِ  نِـيبَ  تَـىبَِمكَّةَ الظُّْهَر، فَأ

«. ِسقَايَتُِكْم لَنََزْعُت َمعَُكمْ  لَـىطَِّلِب، فَلَْوال أْن يَْغِلبَُكُم النَّاُس عَ مُ الَعْبدِ  نِـيبَ 
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