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Dawno dawno temu, przed około 4000 lat, gdzieś w Iraku narodził się 

chłopiec o imieniu Ibrahim (lub Abraham, pokój z nim). 



  

Był wrażliwy, miłosierny i czysty w wierze. Allah był z niego zadowolony 

i uczynił go swoim najlepszym przyjacielem. 



  

Kiedy Ibrahim (pokój z nim) dorósł, został wielkim prorokiem,              

głosił prawdę i nauczał w swoim kraju o Jedynym Bogu. A później udał się 

w podróż do Syrii, Palestyny i Egiptu.  



  

Kiedy jego żona Hadżar (lub Hagar) urodziła mu ślicznego synka, Ibrahim 

(pokój z nim) otrzymał od Allaha rozkaz udania się wraz z żoną i malutkim 

dzieckiem – Ismailem – w kierunku miejsca, które dziś znamy jako Mekka. 

Długo podróżowali razem, aż w końcu dotarli do odludnej, nieurodzajnąej 

doliny,  w pobliżu dwóch małych wzgórz zwanych Safa i Marła. 



  

Prork Ibrahim (pokój z nim) poprosił żonę, aby została pod jednym 

ze wzgórzy, razem z malutkim Ismailem, a sam zaczął się oddalać. Jego 

żona zaprotestowała: „Dlaczego nas tutaj zostawiasz?” Chcesz żebyśmy 

tutaj  



  

tutaj umarli? Lecz Ibrahim (pokój z nim) odrzekł: „Mój Pan tak mi nakazał” 

Wówczas Hadżar, odetchnąwszy z ulgą, powiedziała: „Jeśli Allah tak kazał 

ci postapić, to z pewnością nas nie opóści.” 



  

Chwilę później mały Ismail zaczął płakać z pragnienia. Ale nie mieli nawet 

jednej kropli wody do picia. Hadżar biegała bezradnie z jednego wzgórza 

na drugie, ale nie mogła dostrzec ani źródła wody, ani żadnego człowieka, 

który mógłby się z nią podzielić. 



  

Podczas gdy dziecko desperacko płakało z pragnienia, a strapiona matka 

biegała z jednego wzgórza na drugie, Allah sprawił cud – strumień wody 

wytrysnął spod stóp Ismaila (pokój z nim). 



  

Gdy Hadżar dostrzegła wodę z oddali, krzyknęła: „Zam-zam”  - „stój, stój” 

w języku babilońskim.  



  

Hadżar przybiegła pędem i dała spragnionemu niemowlęciu odrobinę 

świeżej źródlanej wody do wypicia, tym samym ratując jego życie.  

Z czasem to źródło zasłynęło pod nazwą Zamzam. 



  

Ismail (pokój z nim) oraz jego matka zamieszkali w dolinie,                        

a dzięki źródle Zamzam, stopniowo osiedlało się tam co raz więcej ludzi 



  

i powoli budowali  małe miasteczko, które później nazwano Bakką. 



  

Ibrahim (pokój z nim) od czasu do czasu odwiedzał Bakkę, aby spotkać się 

z żoną oraz zobaczyć swojego syna Ismaila (pokój z nim), dorastającego 

w przepięknym otoczeniu – w nowym miasteczku położonym w dolinie 



  

otoczonej wzgórzami, zdala od tłumu i gwaru wielkich miast, w których 

większość ówczesnych mieszkańców oddawała cześć fałszywym bożkom. 



  

  

Morał z tej historii jest taki, że wierzący, którzy podążają ścieżką Allaha, 

pomimo trudności jakie ich spotykają, przekonają się, że Allah pozostanie 

z nimi i będzie im pomagał w cudowny sposób, tak jak mały Ismail (pokój 

z nim) został ocalony przez cudowne źródło wody Zamzam. 



 

 

KOLOROWY  SPOSÓB            

NA  NAUKĘ              

OPOWIEŚC I   Z   KORANU 

Najlepszym spsosobem na naukę jest możliwość 

zobaczenia, zrobienia i przeanalizowania. A jak 

lepiej poznać ulubione historie z Koranu,        

niż samodzielnie je kolorując? 

Tą kolorowankę 

cechuje prosty, lecz 

ekscytujący tekst do 

czytania na głos oraz 

piękne, duże 

ilustracje, które 

dzieci wprost 

uwielbiają   

kolorować. 

Niniejsza książeczka przedstawia   

historię proroka Ibrahima (pokój z nim) 

i  jego rodziny, zakończoną morałem.  

To wspaniały sposób na wyjaśnienie dzieciom 

najważniejszych historii z Koranu i zachęcenie 

ich do poznawania znaczenia i zastosowania 

Słów Allaha. 

Seria kolorowanek „Pokoloruj historyjkę” 

pobudza młodych czytelników do eksplorowania 

koranicznych opowieści w kreatywny i ciekawy 

sposób. Dzięki tym opowiadaniom dzieci poznają 

wiadomość i wartości moralne wspaniałego  

bożego przewodnika na życie i mają przy tym 

mnóstwo zabawy. 

Ta kolorowanka, stanowiąca świetny początek 

dla malców zarówno w domu jak i w szkole, 

sprawi, że będą chciały usłyszeć jeszcze więcej 

wspaniałych historii z Koranu, insha’Allah. 


