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Z WIZYTĄ W JATRIB
Opowiadania dla dzieci na podstawie Koranu

pokoloruj 

obrazki



Kiedy mały Muhammad  miał sześc lat, jego mama - Amina - zabrała go 
ze sobą w odwiedziny do krewnych mieszkających w Jatrib. W dzisiejszych 
czasach miasto to nazywamy Medyną - Miastem Proroka.
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Jatrib znajdowało się na Półwyspie Arabskim, między wulkanicznymi górami, 
w rejonie Hidżaz, około 160 kilometrów w głąb lądu od Morza Czerwonego.
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W tamtych czasach była to duża oaza otoczona gajem palm daktylowych.
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Droga była bardzo daleka i wymagała wiele wysiłku, ale mody Muhammad 
cieszył się na spotkanie z krewnymi. 



Przez miesiąc Amina i jej synek rozkoszowali się przyjemnym klimatem  
i towarzystwem krewnych.
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Ale grdy wracali do Mekki Amina nagle zachorowała i zmarła. Ojciec Muham-
mada umarł jeszcze wcześniej, zanim chłopiec się urodził.
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Muhammad wracał do domu w towarzystwie służącej matki, Baraki.
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Chłopcem zaopiekował się dziadek ze strony ojca: Abd Al-Muttalib.
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Abd Al-Muttalib bardzo kochał Muhammada i był pewny, że wyrośnie z niego 
wielki człowiek.
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Zawsze, kiedy Abd Al-Muttalib siedział przy Kabie i przemawiał, Muhammad 
siedział obok niego.

 

A kiedy Abd Al-Muttalib w dwa lata później zachorował, opiekował się nim.
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Niestety, choroba Abd Al-Muttaliba okazała się śmiertelna. Opiekę nad 
ośmioletnim Muhammadem przejął wujek: Abu Talib. 
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Muhammad  stał się członkiem wielkiej rodziny Abu Taliba. Wuj szczerze 
kochał chłopca i roztaczał nad nim opiekę do końca swojego życia.


