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Dawno, dawno temu żył pobożny człowiek. Miał na imię Jakub i był  
prorokiem  Allaha. Żył w Kananie, jakieś pięćdziesiąt kilometrów na północ od 
Jerozolimy.



2 3

Prorok Jakub, jego dwunastu synów, reszta rodziny mieszkali w namiotach. 
Jedenasty syn miał na imię Józef. 
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Pewnej nocy Józef miał dziwny sen, w którym pokłoniło się przed nim  
jedenaście gwiazd, Słońce i Księżyc.

Kiedy opowiedział go ojcu, ten zrozumiał, że jego ukochany syn ma w życiu 
bardzo ważną misję do spełnienia.
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Ale dziesięciu starszych braci Józefa nie było zadowolonych. Byli tak zazdrośni 
o miłość ojca, że zaczęli go nienawidzieć.
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Starsi bracia codziennie wyruszali ze stadami, aby mogły zwierzęta się najeść 
na pastwiskach. Ich zadrość stała się tak wielka, że wspólnie uknuli plan  
pozbycia się Józefa.
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Pewnego dnia wyruszając zabrali ze sobą Józefa. Udawali przed nim i ojcem, 
że planują wesoły piknik dla wszystkich.

8 9



Spacerując wszyscy podeszli do studni. Bracia złapali Jakuba i wrzucili 
do środka. Przestraszony chłopiec wylądawał na suchym dnie razem  
z wiaderkiem do nabierania wody.
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Ściany studni były gładkie i nie dało się po nich wspinać do góry, żeby wyjść. 
Jakub był jednak dzielnym chłopcem, a jego odwaga nie zawiodła go jeszcze 
nigdy. Zamiast płakać zwrócił się z prośbą o pomoc do Allaha.

Bracia powiedzieli ojcu, że zginął w tragicznych okolicznościach. Jakub  
uwieżył i bardzo żałował swojego syna, a Józef przez trzy noce leżał  
uwięziony na dnie studni.
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W tym czasie karawana jadąca z Syrii do Egiptu rozbiła obóz niedaleko  
studni. Jeden podróżników wziął wiadro i poszedł nabrać wody. Przywiązał je 
do sznura i wrzucił do środka.

Był bardzo zaskoczony, kiedy zamiast wiadra z wodą wyciągną na górę wiadro 
z chłopcem.
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Kupcy z karawany nakarmili Józefa i wyruszyli dalej. Zawieżli go do Egiptu  
gdzie sprzedali egipskiemu księciu, Azizowi. Aziz zabrał chłopca do swojego  
domu i poprosił żonę, aby się nim dobrze zaopiekowała.

W ten sposób, dzięki pomocy Allaha, Józef przeprowadził się z małej wioski do 
jednego z najbardziej rozwiniętych miast tamtych czasów.
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W ten sposób Allah pomaga tym, którzy idą wyznaczoną przez Niego drogą.


