




Dawno, dawno temu żona Proroka
Ibrahima, Hagar, ze swoim synkiem
                  Ismailem zamieszkała       

w przepięknej dolinie w Arabii.
Dzięki cudownemu źródłu  
Zamzam inni ludzie też się  
tam osiedlili. Powoli powstało  
miasteczko znane później  
jako Mekka. 
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Ismail wyrósł na silnego i wrażliwego młodzieńca.



Allah nakazał obu Prorokom - Ibrahimowi i Ismailowi - zbudować w Mekce  
Dom Boga: Kabę.
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Zebrali kamienie z okolicznych 
wzgórz i zaczęli pracę.



Na tej świętej ziemi Ibrahim modlił się: “Panie 
mój, uczyń tę krainę bezpieczną i daj zaopatrzenie 
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jej mieszkańcom z jej owoców - tym z nich,  
którzy uwierzyli w Boga i w Dzień Ostatni”.
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Ibrahim i Ismail układając pierwsze kamienie, z których budowali Kabę,  
modlili się: “Panie nasz, przyjmij to od nas! Ty jesteś Słyszący, 
Wszechwiedzący”.



Modlili się dalej: “Panie nasz, uczyń nas całkowicie poddanymi 
Tobie, a z naszego potomstwa naród Tobie całkowicie poddany! 
Pokaż nam nasze miejsca czci i zwróć się ku nam!”.
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Modlili się również, aby w ich rodzinie urodził się prorok, który nauczałby ludzi 
mądrości i oczyścił ich wiarę. Allah odpowiedział na tą modlitwę po wielu latach, 
kiedy urodził się Prorok Mohammed.
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Allah nakazał Prorokowi Ibrahimowi, aby oczyścił Kabę dla ludzi, którzy przyjdą  
się modlić, i aby wzywał ludzi do Hadż.



Allah powiedział Prorokowi Ibrahimowi: 
  “I głoś wśród ludzi Pielgrzymkę: oni przyjdą 
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do ciebie pieszo lub na wszelkiego 
rodzaju wysmukłych wierzchowcach; 
oni przybędą z każdego głębokiego 
jaru”.
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W ten sposób Allah nałożył na wszystkich muzułmanów - mężczyzn  
i kobiety - obowiązek odbycia raz w życiu Hadż, jeśli tylko mają taką  
możliwość.
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Hadż jest jednym z pięciu filarów islamu. Obecnie ponad 2 miliony osób z całego 
świata zbierają się co roku w Mekce, aby wypełnić ten święty obowiązek.
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Historia ta mówi o tym, że wierzący w Allaha, powinni 
naśladować Proroka Ibrahima i jego rodzinę, wykonujących 
rozkazy Allaha, jakiekolwiek by były, budujących swoje 
życie na prawdzie, i jeśli to konieczne porzucających 
przyjemne życie. Celem wierzących, od którego nigdy się 
nie odwrócą, mimo starań szatana, jest Allah.

Historię o Ibrahimie, Ismailu i budowie Kaby znajdziesz  
w Koranie 2:125-127 oraz 3:96-97.


