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O podróży Proroka Ibrahima
do Arabii.

Pewnej nocy Prorok Ibrahim miał sen. We śnie  
Allah przemówił do niego. 
 

Allah powiedział: „Spakuj bagaże. Weź 
wielbłąda. Powiedz żonie i synowi, żeby też się  
przygotowali. Pojedźcie do Arabii.”

Prorok Ibrahim zawołał żonę Hagar i powiedział 
jej: „Przygotuj się. Wyruszamy w podróż.”

Następnego dnia wszyscy wsiedli na wielbłądy  
i opuścili wioskę.
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Prorok Ibrahim z rodziną podróżowali przez wiele 
dni. Wspinali się na góry. Przekraczali głębokie 
doliny. W końcu dotarli do wielkiej pustyni.

Na pustyni nie było niczego oprócz piasku. Nie 
było żadnego drzewa, które dawałoby cień. 
Nigdzie nie można było schować się przed 
słońcem. Na niebie nie było ani jednej chmury.

Upał sprawił, że wszystkim chciało się pić. Ale 
nigdzie nie było źródła. A oni nie mieli już więcej 
wody!

Dotarli do małej doliny. Wielbłądy zatrzymały 
się i Prorok Ibrahim, Hagar i mały Ismail zsiedli 
z ich grzbietów.

Prorok powiedział do Hagar: „Zostań tutaj  
z Ismailem. Muszę wracać”. Pożegnał się  
z rodziną, odwrócił i odjechał.
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Szukała wody pod kamieniami, ale 
tam również jej nie znalazła. Biegała 
to w jedną, to drugą stronę, ale nie 
przyniosło to żadnego pożytku. 
Nigdzie nie znalazła wody.

Hagar z synkiem zostali sami. Ismail zaczał 
płakać. Bardzo chciało mu się pić. Hagar  
położyła dziecko na ziemi.

Sama poszła szukać jakiejś wody do picia. Nie 
mogła jednak żadnego znaleźć. W tej dolinie nie 
było żadnego źródła!



Hagar próbowała dalej: biegała między  
wzgórzami. Szukała wody i bardzo bała się  
o swojego synka. Nie wiedziała, co ma robić: 
nigdzie nie było wody!

Słyszała Ismaila, który płakał bardzo głośno. 
Podbiegła do niego. Bardzo bała się, że coś  
mogło mu się stać. Przestraszyła się, że  
zachorował z wielkiego gorąca.
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Ismail leżał na gorącym piasku. Płakał  
i kopał nóżkami w piasek. I Wtedy stał się cud!  
Przy stopach dziecka powstało zagłębienie.  
A w tym dołku była woda! 

Dzięki niech będą Allahowi!

Hagar rozpłakała się z radości. Wzięła trochę 
wody w dłonie i napoiła synka.
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Zagłębienie zamieniło się w źródło. 
Później nazwano je Zamzam. Nigdy nie wyschło. 
Nawet dziś możemy z niego pić wodę.

Morał tej opowieści jest taki, że jeśli wierzący, 
pomimo wszystkich niedogodności, podążają 
drogą Allaha, Allah wspomoże ich w cudowny 
sposób. Tak samo, jak uratował małego Ismaila 
dzięki cudownemu źródełku Zamzam.




