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Dawno temu w krainie  
należącej do obecnej Syrii  
mieszkał pewien człowiek.  
Nazywał się Hiob i bardzo  
mocno kochał Allaha. A Allah  
sprawił, że był bardzo mądrym  
człowiekiem. I sprawił, że był też  
bardzo bogatym człowiekiem. 
Hiob był również prorokiem.

Prorok Hiob miał dużo ziemi i wiele owiec. Jego 
dom był wielki i zatrudniał w nim wielu służących.

O najcierpliwszym człowieku.
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Dzieci Hioba były bardzo miłe. Prorok wiedział,  
że wszystko co posiada pochodzi od Allaha.

Wiedział, że to Allah dał mu ziemię, owce  
i pieniądze. Modlił się do Allaha i dziękował za  
wszystkie dary.

Mieszkańcy wioski mówili: „Hiobowi jest łatwo 
kochać Allaha i codziennie modlić się do Niego. 
Jest bogaty i ma dużo wolnego czasu. My 
jesteśmy biedni. Nie mamy tak pięknych domów  
i urodzajnych pól”.
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Mówili: „Gdyby Hiob był tak biedny, jak my, na  
pewno nie kochałby Allaha tak bardzo! I nie 
modliłby się tak często!”.

Aby udowodnić ludziom, jak bardzo się mylą,  
Allah poddał Proroka Hioba próbie. Chciał im 
pokazać, że Hiob nigdy nie przestanie kochać  
Allaha.

Pewnego dnia owce, należące do Proroka Hioba, 
zaginęły. Następnego dnia woda na polach  
i w ogrodach wyschła. Prorok Hiob stał się  
biedakiem. Członkowie jego rodziny umarli  
i został sam. A po pewnym czasie zachorował.
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Ale Prorok Hiob nie narzekał. Nie przestał 
modlić się do Allaha. Wiedział, że Allah mu 
pomoże. Zwracał się do Niego: „Oto dotknęło 
mnie utrapienie, a Ty jesteś Najmiłosierniejszy  
z miłosiernych!”.

Allahowi podobała się cierpliwość Hioba. Zwrócił 
się do niego: „Uderz nogą”. W tym miejscu 
wytrysnęło źródełko. Allah kazał Prorokowi 
wykąpać się w tej wodzie i Prorok wyzdrowiał.
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Allah obdarzył Proroka wieloma dziećmi i sprawił, 
że Hiob był jeszcze bogatszy, niż wcześniej.

Ponieważ Prorok okazał wielką cierpliwość w mo-
mentach największych katastrof, Allah nie tylko 
nagrodził go wielką hojnością w życiu wiecznym, 
ale podwoił jego poprzednie bogactwo na tym 
świecie. Prorok miał też nową rodzinę: siedmiu 
synów i trzy córki. Żył 93 lat i był tak bogaty, że 
powiadano, iż „opadła go złota szarańcza”.

Prorokowi Hiobowi znów zaczęło się powodzić. 
Allah ofiarował mu piękny dom, dużo ziemi  
i stada owiec. 




