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يخ الدين الحنيف وأساس  قصة اليوم حدثت فيها تغييرات عظيمة في تار
العبادات والتقرب إلى هللا حتى يومنا هذا

 كان لنبي هللا إبراهيم عليه السالم وزوجته هاجر مولود صغير اسمه
إسماعيل عليه السالم

 بعد والدته أمر هللا ابراهيم عليه السالم بنقل هاجر وإسماعيل من
 فلسطين إلى مكة المكرمة التي كانت خالية من مظاهر الحياة ...فقد كانت

 مكه صحراء موحشة ال زرع فيها وال ماء وال بشر.... تركهم إبراهيم عليه
به أن يجعل قلوب الناس تتعلق  السالم كما أمره هللا واستودعهم هللا ودعا ر

بهذا المكان ويرزقهم من الخيرات والثمرات.... ورجع إلى فلسطين

 أما أم إسماعيل فرضيت بأمر هللا وكانت موقنة بأن هللا سيتولى رعايتها هي
وصغيرها في هذه األرض المقفرة

 مكثوا عدة أيام حتى نفذ منهم الطعام والشراب.. وبدأ الصغير بالبكاء من
الجوع و العطش

 عندها قررت أمه هاجر أن تبحث عن نبع ماء أو أي شي يؤكل وطلبت من هللا
 (الرحمن الرحيم) أن يعينها ويرحم حالها هي وصغيرها ويرزقها ما يسد

 جوعها هي وصغيرها ويروي عطشهم... وكلما ابتعدت عن إسماعيل لتبحث
عن ماء أو طعام رجعت إليه من شدة صياحه وصراخه

 وهذا حالها في كل مره تبتعد عن إسماعيل .. ترجع إليه لتطمئن عليه...وفي
ينة على حالهم المرة السابعة عندما وقفت عند إسماعيل باكية حز

حدثت معجزة غيرت مجرى حياتهم.. وحياة البشرية في مكه

 فأثناء صراخ الصغير إسماعيل كان يحرك يديه ورجليه و ضرب برجله الصغيرة
 األرض وفوراً تفجر من تحتها ماء عذباً يتدفق...فرحت هاجر كثيراً برحمة هللا

بها وبصغيرها
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  فأخذت تبلل وجهه وتقطر الماء في فمه الصغير ..ثم شربت منه حتى ارتوت
هي وصغيرها ودبت الحياة في جسديهما

 من هنا بدأت قصة ماء زمزم ياأصدقائي ...النبع الذي جعله هللا ال ينبض إلى
يومنا هذا

 والمنطقة التي كانت أمنا هاجر تسعى فيها ذهاباً وإياباً سبع مرات هي منطقة
 السعي بين جبلي الصفا والمروة التي فرضها هللا على عباده المؤمنين في

 الحج والعمرة

 بعد خروج ماء زمزم حطت الطيور العطشى لتشرب من هذا الماء الذي تفجر من
 تحت قدم صغير.. والحظ قوم من قبيلة تدعى (ُجْرُهم) تجمع الطيور...

فتجمعوا حول ماء زمزم أيضاً ليستقروا في مكه

 ففرحت هاجر رضي هللا عنها كثيراً برحمة هللا أن سخر لها الطيور والناس
تستأنس بوجودهم..وشكرته على وفرة الماء والطعام

 كبر إسماعيل عليه السالم ونشأ في مكه مع أمه هاجر و أصحابه وجيرانه
فرحيين منعمين

ورهم من وقت آلخر وكان أبوه إبراهيم عليه السالم يز

يارات إبراهيم عليه السالم كان فرحاً بابنه إسماعيل الذي أصبح  وفي إحدى ز
شاباً فتياً فحمد هللا وشكره

ؤيا األنبياء في  وفي الليل نام إبراهيم ورأى في المنام أنه يذبح إبنه .. وألن ر
 المنام حق و وحي من هللا ..قرر أن يخبر إبنه إسماعيل

 قال إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟
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 فرد إسماعيل بقلب مؤمن مطيع ألمر هللا: يا أبت إفعل ماتؤمر ستجدني إن شاء هللا 
..من الصابرين...إنه اختبار صعب للنبيين إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم

 وتوجه ابراهيم وابنه إلى منطقة بعيدة لتنفيذ أمر هللا... وأثناء سيرهما اعترض
 الشيطان طريق إبراهيم ثالث مرات يحرضه على التراجع عن تنفيذ أمر هللا... ولكن

إبراهيم عليه السالم كان يرجمه بالحصيات كلما ظهر له

 وعندما وصل إبراهيم لمنطقة نائية في ِمَنى وقلبه يتفطر حزناً على ابنه... سلم
.. إسماعيل نفسه وتمدد على األرض مستعداًألمر هللا

فنادته المالئكة: ياإبراهيم هل صدقت الرؤيا؟؟

يك خير الجزاء إن هللا كان يختبر إيمانك وسيجز

فأنزل هللا رحمته عليهم وطمأن قلوبهم... بأن أنزل
كبشاً كبيراً أبيض أقرن.. وأمر بذبحه فداًء إلسماعيل االبن

البار والفتى المؤمن

 ثم سمى هللا إبراهيم عليه السالم بخليل هللا ألنه أثبت لله أن قلبه عامر بحب  
هللا وحده عما سواه من المخلوقات

ومن هذه القصة فرض هللا شعائر الحج وهي

 رمي الجمرات في ثالث أماكن في ِمَنى الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى اقتداًء
 بنبينا إبراهيم عليه السالم عندما رجم الشيطان في هذه األماكن الثالث إذالًال له

بسبب وسوسته وعصيانه ألوامر هللا تعالى
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 وكذلك شرع هللا ذبح األضاحي في عيد األضحى المبارك اقتداًء بنبينا إبراهيم
عليه السالم وتذكيراٍ بإسماعيل الولد المطيع الذي فداه هللا بكبش الفداء

 وبعد فترة من الوقت عاد إبراهيم عليه السالم إلى مكه وأخبر إسماعيل أن هللا
أمره ببناء الكعبة أول مسجد على األرض لعبادة هللا وحده

فما كان من إسماعيل إال أن قال لوالده: سمعاً وطاعة

 وساعده على بناء الكعبة وهما يدعوان هللا أن يتقبل عملهم وأن يجعل قلوب
يتهما أمة مسلمة لله الناس تتجه لبيت هللا الحرام ويجعل من ذر

 فاستجاب هللا دعواتهم فالكعبة اآلن هي قبلة المسلمين من شتى بقاع
األرض...وإليها يقدموا الحجاج من كل البالد ..ويطوف حولها كل زائر للمسجد الحرام

 وكان البيت الحرام مقدس عند العرب حتى الكفار منهم فقد كانوا يعظمون المسجد
الحرام ويكرمون ضيوفه

 ويوجد إلى يومنا هذا أثر لقدم إبراهيم عليه السالم محفوظ في مقام إبراهيم عند
الكعبة

كانت رحلة ممتعة مع سيدنا إسماعيل عليه السالم
ووالديه منذ أن كان رضيعاً حتى أصبح شاباً قوياً

حيث جعلهم هللا عائلة مباركة
بسببهم تشرعت أمور الدين من حج وصالة وعبادة ودعاء 
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اقترب وقت أذان العصر ومريم صائمة تشعر بجوع شديد
توجهت مريم إلى المطبخ حيث كانت أمها  تعد أصناف وجبة االفطار

وكانت رائحة الطعام شهية
 

 قالت مريم ألمها: أنا أشعر بجوع شديد ياماما
فردت عليها أمها بحنان: لتصبري ياحبيبتي فقد تبقت ساعات قليلة على آذان المغرب

 قالت مريم: لدي سؤال محيرني ياماما، لماذا فرض هللا علينا الصيام؟
ابتسمت األم وردت قائلة: سؤالك جميل ياابنتي

 فرض هللا علينا الصيام رحمة بعباده المؤمنين. قاطعتها مريم بحزن: كيف رحمة بنا 
واحنا ويطهر  ونحن نشعر بالجوع ياماما، حضنتها أمها وأكملت: يامريم الصيام يطهر أر

.نفوسنا حتى نشعر بالفقراء والمحتاجين من حولنا
سألت مريم بحماس: وهل تشمل رحمة هللا مخلوقات غير اإلنسان؟

 ردت األم: نعم يا ابنتي فإن هللا ( الرحمن ) وسعت رحمته كل شيء لتشمل جميع
المخلوقات

زاقهم حتى األسماك في أعماق البحار فهو يرحم اإلنسان والحيوان والطيور ويسوق لهم أر

 وهللا ( الرحمن ) له 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة وزعها بين مخلوقاته يتراحمون بها
 فيما بينهم، فمنها رحمة األم بصغارها ومنها تراحم األقارب والجيران، فيتواصلوا فيما

بينهم، و منها رحمة األغنياء بالفقراء فيتصدقوا عليهم بأموالهم

 في هذه اللحظة نسيت مريم جوعها وأخذت تفكر في  المحتاجين الذين ال يملكون
الطعام، وكيف أنها مقصرة بحقهم

يد أن أتبرع بهذا المال  وفوراً أسرعت مريم لغرفتها وأحضرت حصالتها  وقالت ألمها: أر
ألطعم الفقراء والمحتاجين في رمضان

فرحت األم كثيراً وقبلت ابنتها وقالت: جزاك هللا خيًرا يامريم وبارك فيك أنا فخورة بك
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المراجع

القصة كتبت بتصرف بقلم
be.curious_ksa@ بيان

 المراجع

القرآن الكريم
قصص القرآن للمؤلف محمد موفق سليمة

قصص األنبياء لألطفال للكاتب منار النحاس

قصة نبي هللا اسماعيل عليه السالم

القصة كتبت بتصرف بقلم
 dal.library@ دعاء

 المراجع

سلسلة بها ابدئي يا أمي

قصة اسم هللا الرحمن
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