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ش��اء الله سبحانه وتعالى أن تكون 
)س��ارة( زوج��ة سيدنا إبراهيم عقيًما ال 
تلد، وكانت زوجة وفّية مخلصة لزوجها، 
عارفة بحقوق ربها. وحني أدرك إبراهيم 
الكبر ولم يرزق منها ذرية. آملها أال ينعم 
بالولد بسبب عقمها، فأهدت إليه جارية 
متلكها تسمى )ه��اج��ر( وطلبت إليه أن 
ي��ت��زوج��ه��ا فلعلها ت��س��ع��ده مب��ا عجزت 
هي عنه.. ولقد كان ما أملته، إذ لم تلبث 
)ه��اج��ر( أن وضعت ولدها )إسماعيل( 
عليه ال��س��ام، ففرح به أب��وه )إبراهيم( 
فرًحا عظيًما، وشاركته زوجته )سارة( 
ذل���ك.  لكن س��رع��ان م��ا دب��ت الغيرة إلى 
قلبها فأحلت على سيدنا إبراهيم أن يبعد 
)إسماعيل( وأمه )هاجر( إلى مكان بعيد.  
وكانت إرادة الله سبحانه وراء كل ذلك، 
فأوحى إلى إبراهيم أن يستجيب لزوجته. 
وأخذ إبراهيم وولدها، وسار بها ترشده 
عناية الله وتقوده إرادته، حتى وقف بها 
عند مكان البيت العتيق مبكة، فأنزلهما، 
وتركهما في تلك البقعة اجل��رداء وليس 
معهما من الزاد ما يكفي يوًما أو بعض يوم.

االمتحان الرهيب
وذات ليلة ف��اج��أت ال��رؤي��ا الصادقة 
إبراهيم تأمره أن يذبح ول��ده إسماعيل. 
وتوجه إبراهيم إلى ول��ده يقص عليه ما 
رأى، وقال: يا بني إني أرى في املنام أني 
أذبحك فانظر ماذا ترى؟ فرد إسماعيل: ﴿ 
َيا أََبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني إِْن َشاَء اللَُّه 
اِبِريَن وأسلم نفسه وطلب من أبيه  ِمَن الصَّ
أن يشد وثاقه وأن يطرحه على صدره 
حتى ال يرى السكني وأن يحدها جيًدا وأن 
يسرع إمرارها على رقبته حتى ال تأخذه 
الشفقة فيتردد فيخالف أمر الله ورجاه 
أن يبلغ أمه السام وأن يقوم بالتسرية 
عنها بعد ذبحه.  فلما شد )إبراهيم( ابنه 
على النحو الذي طلبه منه أمر الله السكني 
فكلت عن القطع وح��ار إبراهيم في األمر 
وأحس أن الله سبحانه قد رحم هذا االبن 
املطيع، وسرعان ما انكشفت حيرته حني 
رأى أم��ام��ه كبًشا عظيما – وسمع ن��داء 
علويا يرتفع بالثناء عليه، وبأن الله أنزل 
ه��ذا الكبش ف��داء إلسماعيل فأسرع إليه 
إبراهيم يذبحه.  وفرج الله - بهذا - الكرب 
عن الوالد والولد معا. وقد سجل القرآن 
الكرمي هذه القصة ونهايتها فقال تعالى: 
اأَْسلََما َوَتلَُّه ِلْلَجِبنِي * َوَناَدْيَناُه أَْن  ﴿ َفلَمَّ
ا َكَذِلَك  ْؤَيا إِنَّ ْقَت الرُّ َيا إِْبَراِهيُم * َقْد َصدَّ
ِْسِننَي * إِنَّ َهَذا َلُهَو اْلَبَاُء امْلُِبنُي  ِزي اْلُ َنْ

* َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم.

 عتبة البيت
وعاش إسماعيل في هذا املكان، واختلط 
في طفولته وصباه بأبناء جرهم فتعلم 
منهم العربية وأحبهم وأحبوه، فلما صار 
شابا تزوج منهم وعاش معهم سعيدا بأمه 
وسعيدا بهم. لكن املنية نزلت بأمه فامتأل 
قلبه باألسى لفراقها وسأل الله تعالى أن 
يجزيها على جهادها وصبرها خير اجلزاء 
،وبني احلني واحلني، كان سيدنا إبراهيم 
يكابد مشقة السفر ب��ني فلسطني ومكة 

ليزور ابنه ويتفقد أحواله.

البيت العتيق
وأمر الله سبحانه إبراهيم عليه السام 
ببناء البيت العتيق. في موضع محدد مبكة 
فجاء إليها باحًثا عن فلذة كبده ليكون عوًنا 
في مهمته العظيمة، وأسرع إسماعيل يعني 

أب��اه على تنفيذ أم��ر الله وشرعا يبنيان 
البيت احل���رام، طالبني م��ن الله القبول 
والثواب ﴿ َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن 
َك أَْنَت  ا إِنَّ ْل ِمنَّ َنا َتَقبَّ اْلَبْيِت َوإِْسَماِعيُل َربَّ

ِميُع اْلَعلِيُم. السَّ

بيُح الذَّ
هاَجَر سّيدنا إبراهيم من أرض النَّهَرين 
)1(، أخذ معه زوجَته سارَة وابن خالته 
سّيدنا ل��وط��اً عليه ال��ّس��ام، ذه��ب��وا إلى 
مملكة األق��ب��اط، وهناك أه��دى امللك فتاة 
اسمها هاجر إلى سارة إكراماً لزوجة خليل 

الرحمن.
مضى سّيدنا إبراهيم إلى فلسطني، في 
الطريق وعندما وصلوا إلى قرية » َسُدوم « 
على سواحل البحر املّيت أمر سّيدنا إبراهيم 
لوطاً أن يسكن في تلك القرية ويدعو أهلها 
إلى عبادة الله سبحانه. أما سّيدنا إبراهيُم 
فقد واصَل طريَقُه مع زوجتِه سارَة والفتاِة 
هاجر إل��ى أرِض فلسطني. رأى سّيُدنا 
اوب��ي  إبراهيم وادي���اً جميًا حتيطه ال��رَّ

والتِّال، فألقى َرْحلَُه هناك.
ومنذ ذلك التاريخ وقبل آالف السنني 
سكن سّيدنا إبراهيم األرض التي ُتدعى 
اليوم مبدينة اخلليل. ضرب سّيدنا إبراهيم 
خيامه ف��ي ذل��ك ال���وادي الفسيح وت��رك 
ماشيته ترعى بسام. كان ذلك الوادي في 
طريق القوافل املسافرة، لهذا كان يقصده 
الكثير من املسافرين فيجدون عنده املاء 
العذب، والطعام الطيب والكرم واالستقبال 

احلسن، ويجدون عنده الكلمات الطيبة..
كان سّيدنا إبراهيم يتحدث مع ضيوفه، 
وكان هّمه أن يعبد الناُس اللَه الواحد األحد 
ال شريك له وال معبود سواه. ومتّر االيام 
واألع���وام وع��رف الناُس إبراهيَم الرجل 
الصالح ال��ك��رمي... عرفوا أخاقه وكرمه 
وحّبه للضيوف، عرفوا صاحه وعبادته 

وتقواه، وعرفوا حّبه للخير والناس.

حيل الرَّ
َوَه��ب الله سبحانه إبراهيَم ول��داً هو 
إسماعيُل. كاَن طفاً محبوباً مأل قلَب أبيه 
َفَرحاً وَمَسّرة. لهذا كان يحتضُنه ويقّبلُه 
وكان يقضي بعَض أوقاته في خيمِة أّمِه 

هاجر.
سارة املرأة الصاحلة كانت حتّب سّيدنا 
إبراهيم، حتّب أن يفرح زوجها.. ولكنها 
بدأت تغار من هاجر.. هاجر التي ُرزقت 

طفاً أّما هي فظلّت محرومة. سارة ال تريد 
للغيرة أن تأكل قلبها.. ال تريد أن تكره أو 

حتقد على هاجر بسبب ذلك..
من أجل هذا قالت لزوجها إبراهيم: انها 
ال تريد أن ترى هاجَر بعد اآلن.. ألنها إذا 
رأت هاجر، فستغار منها وحتقد عليها 

وهي ال تريد أن تدخل النار بسبب ذلك.
الله سبحانه رؤوف بعباده.. كانت 
سارة محرومة من األطفال، حتّملت العذاب 
والهجرة بسبب إميانها بزوجها إبراهيم 
وه��ي صابرة ط��وال ه��ذه السنني.. ظّلت 

مؤمنة بربها وبرسوله إبراهيم.

إلى البيت الَعتيق
وقضت مشيئة رّبنا سبحانه ان يأخذ 
إبراهيُم هاجر وابنها إسماعيل إلى أرض 
بعيدة في اجلنوب. امتثل سّيدنا إبراهيم 
ألمر الله فشّد الرحال إلى مكان مجهول لم 

يذهب إليه من قبل..
وس���ار إب��راه��ي��م م��ع زوج��ت��ه ه��اج��ر، 
ومعهما إسماعيل الطفل الرضيع سارا 
أّياماً طويلة.. وفي كل مّرة وعندما يرى 
سّيدنا إبراهيم مكاناً جمياً أو وادياً معشباً 
كان ينظر إلى السماء، كان يتمّنى أن يكون 

قد وصل املكان املوعود.
ولكن املاك يهبط من السماء ويخبره 
باستئناف املسير. وه��ك��ذا ك��ان سّيدنا 
إبراهيم يسير ويسير ومعه زوجته هاجر 
وه��ي حتمل طفلها الرضيع. وبعد أيام 
طويلة وصلوا أرضاً جرداء عبارة عن واد 
ليس فيه سوى الرمال، وبعض شجيرات 
الصحارى اجل��اّف��ة. في ذل��ك املكان هبط 
املاك وأخبر سّيَدنا إبراهيم بانه قد وصل 
األرض امل��ق��ّدس��ة. ن��زل إب��راه��ي��م ف��ي ذلك 
الوادي... كان وادياً خالياً من احلياة ليس 
فيه نهر وال نبع وال يعيش فيه إنسان. إنها 
إرادة الله أن يعيش الصبي إسماعيل واّمه 

في هذا املكان.

الَوداع
ق��ّب��ل س��ّي��ُدن��ا إب��راه��ي��م طفلَه ال��ودي��َع 
إسماعيل.. بكى من أجله. على إبراهيَم أن 
يعوَد ويترَك هاجَر وابَنها في هذا املكاِن 
املوحِش، بكى إبراهيُم من أجلهما، وهو 
يبتعُد عائداً إلى فلسطني. التفتت هاجُر 
حواَليها.. َلم َتَر شيئاً سوى الرِّمال، وسوى 
ُصخوِر اجلبال الصّماء.. قالت لزوجها: � 
أَتتُركنا هنا.. في هذا الوادي املُوِحش ؟! � 

لقد أَمَرني الله بذلك يا هاجر. كانت هاجر 
امرأة مؤمنة عرفت أن الله رؤوف بعباده 

ويريد لهم اخلير والبركات. 
قالت البراهيم: � ما دام ان الله قد أمرك 
فهو كفيلنا وه��و ي��رع��ان��ا.. إّن��ه ال ينسى 
عباده. ابتعد إبراهيُم بعد أن وّدع ابنه 
وزوج��ت��ه. وق��ف ف��وق ال��ت��ال ونظر إلى 
السماء وابتهل إلى الله أن يحفظهما من 

الشرور.

املاء!
اختفى إبراهيم في االفق البعيد. لم تعد 
هاجر تراه، أّما إسماعيل فلم يكن يعلم ماذا 
يجري حوله.. فرشت هاجر البنها جلد 
كبش، وقامت لتصنع لها ولطفلها خيمة 
صغيرة. كانت تعمل بكل طمأنينة، وكأنها 
في بيتها..كانت تؤمن أن هناك من يرعاها 

ويرعى وليدها.
في النهار جتمع بعض احلطب، وفي 
امل��س��اء ت��وق��د ال��ن��ار وتصنع لها رغيفاً 
تتعّشى به، وكانت تسهر معظم الليل وهي 

تنظر إلى السماء املرصعة بالنجوم.
مضت عّدة أيام وهاجر على هذه احلال.. 
نفد ما معها من امل��اء.. لم يبق في القربة 
حتى قطرة واحدة. َنَفد املاُء كّله.. لم َتبَق 
منه َقطرٌة واحدة.. الوادي املُوِحُش مَيأله 
مت. راَح��ت هاجُر ُتدير َبَصرها في  الصَّ
َجَنباِت ال��وادي.. ولكْن ال شيء، أيقنت ان 
هذه أرض جرداء خالية من امل��اء.. لم ميّر 
بها انسان من قبل وال يطير في سمائها 
طائر.. بكى إسماعيُل الطفُل الرضيُع.. كان 
عطشاناً َيبحُث عن َقطرِة ماء.. إّنه ال ُيدرُك 
ما َيجري حوله.. ال يدري في أيِّ مكاٍن هو 
ه إليه بإشفاق...  في هذه األرض. َنَظرت أمُّ
ماذا َتفعل.. ِمن أين لها أن تأتي باملاِء في 

هذه الصحراء ؟!
فجأة َتفّجرت في قلبها إرادٌة األُمومة.. 
البّد أن َتفعَل شيئاً.. البّد أن ُيوَجد في هذه 
األرض م��اٌء ول��و َق��ط��رة.. لعّل َخلَف هذا 
اجلبِل َغديراً أو َنْبعاً.. لعّل َخلف ذاك التَّلِّ 
بئراً َحَفرهما إنساٌن طّيٌب من أجل الَقوافِل 
املُسافرة. َنَهَضت هاَجُر.. َنَظرت َحواَليها 
لتتأّكَد من َعدِم وجوِد ذئٍب أو َضبٍع َيفَترُس 
ابَنها الرضيع.. ال شيء سوى ُشَجيراِت 
وِك هنا وهناك.. َرَكَضت هاجُر باجّتاِه  الشَّ

فا. َجَبِل الصَّ
كانت َتركُض بعزٍم وأم��ٍل، وكان هناَك 
خ��وٌف ف��ي قلِبها.. فقد َيخَتِطُف الذئُب 

صغيَرها الظامئ إسماعيل.. كان ُصراُخ 
إسماعيَل ُي��دّوي في أُذِنها.. ارَتَقْت هاَجُر 
ِقّمَة اجلبل.. فَنَظرت في ال��وادي.. َرأت ما 
ج��اِت امل��اء.. ان��َح��َدرت باجّتاِه  ��وُّ ُيشِبُه مَتَ
الوادي... ولكن ال شيء! لم تكن هناك غير 
الرمال.. لقد كان مجّرد سراٍب ما رأته في 

قلب الوادي...
ع����اَدت ه��اَج��ُر ت��رُك��ُض ن��ح��َو طفلِها 
إسماعيل.. ما َي���زاُل َيبكي َي��ص��رُخ ُيريد 
ماًء... َنَظرت إلى َجَبِل املَْرَوة في أَمل.. َلعّل 
هناك ماًء.. راَحت َتركُض بأقصى ُسرعة.. 
م��ال َتتطاَيُر حَت��َت َقدَميها..  وك��اَن��ت ال��رِّ
ت���راءى لها م��ا ُيِشبُه امل���اء... َرك��َض��ت... 
َرَكضت... َرَكضت بسرعة... ولكْن ال شيَء 
راب.. انَقَطع بكاُء إسماعيل غاَب  ِسوى السَّ

عن َبَصِرها...
عاَدت بُسرعة... َرأْتُه ِمن بعيٍد َيبكي.. 
ما ي��زاُل َيطلُُب امل��اَء... ورمّب��ا ك��اَن َيبَحُث 
عن أُّمه... كاَن خائفاً.. راَحت هاَجُر َتْعُدو 
َوِة َتبَحُث عن  فا وَجَبِل املَ��رْ بنَي َجَبِل الصَّ
مأ،  ماٍء لوليِدها إسماعيل.. سيموُت من الظَّ
سيموُت من الَعَطش..ََظرت إلى السماء، 

! صاَحِت ِمن كلِّ قلِبها: يا َربِّ
ارَتَقْت َجَبل املَ��رَوَة، غاَب إسماعيُل عن 
َبَصِرها.. انَقَطع بكاؤه.. خاَفت هاَجُر رمّبا 
يكون قد ماَت.. رمّبا افَتَرسه ذئٌب جائع.. 
أقَبلَت َتْعدو بكلِّ ما أُوِتَيْت ِمن ُق��درٍة رأْت 
من بعيٍد إسماعيَل هادئاً، كان ُيحّرُك يدَيِه 
ر عنَد  وَقَدميِه، وك��اَن هناَك َنبٌع قد َتَفجَّ

غيرتني. َقَدميِه الصَّ
َنَظرت هاجُر إلى الّسماِء وهي َتبكي، 
لقد اسَتجاَب اللُه َدعَوَتها فَتدّفَق املاُء من 
قلِب الرِّمال.. أسَرَعت هاَجُر ِلتَصَنع َحوضاً 
حوَل املاِء.. ليكوَن فيما َبعُد ِبئَر َزمزم التي 

َيشَرُب ِمنها الظاِمئون.

الُقْربان

َهَبط املَاُك جبريُل وأَمَر سّيَدنا إبراهيَم 
أن َيتَزّوَد باملاِء َثّم يذهَب إلى َجَبل َعَرفات 
وِمنى، ومن ذلك الوقِت ُسّمي يوم الثامِن 
م��ن ذي احل��ّج��ِة احل���رام ب��ي��وِم ال��تَّ��ْرِوَي��ة. 
أمضى سّيُدنا إبراهيُم ليلَته هناك.. نَظَر 
َعة بالنجوم. نَظَر إلى  إلى السماء املُرصَّ
م��ا َخ��لَ��ق الله م��ن ال��ك��واك��ِب التي ُتشِبُه 
املَ��ص��اب��ي��َح، فسَجَد لله اخل��ال��ِق البارئ 
ِر له األسماُء احُلسنى ُيحيي ومُييُت  املصوِّ

وهو على كلِّ شيٍء قدير.
أغَمَض سّيُدنا إبراهيُم َعيَنيه ون��اَم.. 
في عاَلِم املَناِم رأى سّيُدنا إبراهيُم شيئاً 
عجيباً!! رأى نفَسُه َيذَبُح ولَدُه إسماعيل... 
إنَتَبه من ن��وِم��ه.. كانت السماُء ما تزال 
زاِخ��رًة بالنجوِم، ورأى ابَنه نائماً. عاَد 
سّيُدنا إبراهيُم إل��ى َن��وِم��ه.. م��ّرًة أخرى 
ؤيا.. رأى نفَسُه َيذَبُح ابَنُه  َتكرَّرت ذاُت الرُّ

وُيقِّدُمه ُقرباناً إلى ربِّ العاملني!!
اسَتيَقظ سّيُدنا إبراهيُم وق��د انَفَلق 
َعموُد الَفجِر.. َتوّضأ وصّلى... واستَيَقظ 
إسماعيُل فَتوّضأ وصّلى. َطلََعِت الشمُس 
وَغَمرت التِّاَل بالنور. كاَن سّيُدنا إبراهيُم 
َحزيناً.. إّن الله ع��ّزوج��ّل مَيَتِحنُه َم��ّرًة 
أخرى... مَيتِحُنُه هذه املّرَة بذبِح ابِنه.. ماذا 
يفعل ؟ لو أَم��َره اللُه سبحانه بأن َيقِذَف 
نفَسه في الناِر َلَفعل، ولكن ماذا َيفعُل ؟ في 
هذه املّرة عليه أن َيذبَح ابَنه ؟! ترى ماذا 
َيفعل ؟ هل ُيخِبُر ابَنه بذلك ؟ هل َيذَبُحه 
ُعنَوًة ؟ وإذا أخَبَر ابَنُه هل َيقَبُل ابُنُه بالذبِح 

؟ هل َيتَحّمُل إسماعيُل آالَم الذَّبح ؟!
إسماعيُل رأى أباه َحزيناً، فقال له: � ملاذا 
أنَت َحزيٌن يا أبي ؟ قاَل سّيُدنا إبراهيم: � 
هناك أمٌر أقلََقني... يا ُبنّي إّني أرى في املَناِم 

أّني أذَبُحَك، فماذا َترى ؟ أدَرَك إسماعيُل أّن 
الله سبحانه يأمُر رس��وَل��ه إبراهيَم أّن 
ُيضّحي بولِده... إسماعيُل كاَن ُيحبُّ أباه 
كثيراً، َيعِرُف أّن أباه ال َيفعُل شيئاً إالّ بأمِر 
ربِّه... إّنه خليُل الرحمن الذي امَتَحَنه اللُه 
عندما ك��اَن فتًى في بابَل وحّتى بعد أن 
أصَبَح شيخاً كبيراً. َعَرف إسماعيُل أّن اللَه 
َتِحُن خليلَه إبراهيم... لهذا قال له: � يا  مَيَ
أبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر َسَتِجُدني إْن شاَء اللُه ِمن 
اِبرين. سّيُدنا إبراهيُم ِفِرَح بذلك. كاَن  الصَّ
إسماعيُل َول��داً ب��اّراً ُمطيعاً وُمؤمناً باللِه 

ورسولِه.

بيح الذَّ
أَخَذ سّيُدنا إبراهيُم ُمْدَيًة وَحباً، وَذَهب 
إلى أحِد الِوديان القريبة.. كاَن إسماعيُل 
ُيراِفُق أباه ساِكتاً. كاَن ُيهّيُئ َنفَسُه ِللَحظِة 
ال��ذَّب��ح، وُي��دع��و الله أن مَي��َن��َح��ُه الصبَر 
لتحّمِل اآلالِم في سبيله.. هاَجُر عندما رأْت 
سّيَدنا إبراهيَم وإسماعيَل قد انَطلَقا نحو 
ال��وادي، ظّنت أّنهما َذَهبا جلمِع احَلَطب.. 
وَص���َل س��ّي��ُدن��ا إب��راه��ي��ُم وإسماعيل إلى 
ال��وادي..َن��َظ��ر إسماعيُل إل��ى أبيه، كانت 
َعيناُه َمليئتني بالدُّموع.. هو أيضاً بكى 
من أجِل أبيِه الشيخ ف��أراد أن ُينِهَي األمَر 
بسرعة، قاَل ألبيه: � يا أبي، أْحِكْم َوثاقي، 
َخ بالدِم فَتراُه  واْكُفْف ِثياَبَك حّتى ال َتَتلطَّ
نَي َجّيداً، وأْسِرْع  كِّ أُّمي.. يا أبي، واْشَحِذ السِّ
في َذْب��ح��ي ف��إّن آالَم ال��ذَّب��ح ش��دي��دة. بكى 
سّيُدنا إبراهيُم وقال: � ِنْعَم الَعْوُن أنَت يا 
ُبَنّي على أمِر الله. أحَكَم سّيُدنا إبراهيم 
الَوثاَق على َكِتَفي إسماعيَل.. كاَن إسماعيُل 
ُمسَتسلِماً مَتاماً ألمِر الله. أغَمَض َعْيَنِه.. 
سّيُدنا إبراهيُم أمَسَك ِبَجبنِي ولِده وَحناُه 
إلى األرض. َجثا إسماعيُل الَفتى بهدوٍء. 
��ه وأب���اه...  ُع احَل��ي��اة، ُي���وّدُع أُمَّ ك��اَن ُي���ودِّ
وَض��َع سّيُدنا إبراهيُم السكِّني على ُعُنِق 
إسماعيل.. حلظٌة واحدٌة وينتهي كلُّ شيء. 
ماذا َحَصل في تلك اللحظاِت املُثيرة ؟! هل 
ُذِبح إسماعيل ؟ كّا. َسِمع َسّيُدنا إبراهيُم 
ِن��داًء سماوّياً... يأمُره بذبِح َكْبٍش ِف��داًء 
إلسماعيل... َنَظر سّيُدنا إبراهيُم إلى جهِة 
وت.. فرأى َكْبشاً َسميناً َينِزُل من فوِق  الصَّ
قّمِة اجلبل.. كاَن كبشاً أملََح َله ُقرون! َحل 
سّيُدنا إبراهيُم الَوثاَق عن ابنِه إسماعيل... 
َثّم َقّدَم الكبَش وَذَبَحُه باسِم الله، وقّدمه 
قرباناً إلى رّبنا الرحيم. ومن ذلك اليوِم 
أصَبَح تقدمُي األضاحي من ِمناِسَك احلّج. 
املسلموَن في كلِّ مكاٍن َيذهبوَن لزيارِة بيِت 
الله... البيِت الذي بناُه إبراهيُم وإسماعيُل 
ّجدوَن  لعبادِة الله.. َيطوفوَن َحوَلُه ومُيَ
فا واملَ��رَوِة كما  اسَمُه... وَيْسَعون بنَي الصَّ
َسَعت هاَجُر ِمن َقبُل، وُيقدِّموَن الَقرابنَي 
كما َقّدم إبراهيُم ُقرباناً ِمن َقبُل... َيفعلوَن 
ذلَك ألّنهم على ديِن إبراهيم، وديُن سّيِدنا 

إبراهيَم هو ديُن اإلساِم احلنيف.

املسجد احلرام 
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