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Ibrahim (pokój z nim) urodził się w miejscowości Babel, 

na terenie obecnego Iraku. W tamtych czasach ludzie 

czcili gwiazdy, planety oraz bożki. Ibrahim nie zgadzał się 

z oddawanie czci takim rzeczom. 
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Ojciec Ibrahim nie wierzył w jednego boga. Robił bożki, 

które czcili ludzie. Pewnego dnia Ibrahim przyszedł  

do ojca i zaczał z nim spokojnie rozmawiad. Poprosił go,  

aby nie robił już więcej posągów. Jego ojciec odmówił  

i zagroził mu, że go zabije. 
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Ibrahim postanowił zniszczyd posążki. Podczas świąt, 

kiedy ludzie bawili się zdala od posągów, Ibrahim rozbił 

je. Pozostawił tylko jeden i przyczepił mu do szyi siekierę.
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Kiedy ludzie powrócili, rozgniewali się widząc zniszczone 

posągi. Zaczeli zastanawiad się, kto mógł tak postąpid  

z ich bogami. Wkrótce zdali sobie sprawę, że Ibrahim 

zniszczył te figurki. 
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Niewierzący postanowili  

ukarad Ibrahima (pokój z nim). 

Podpalili ognisko i wrzucili  

do niego Ibrahima. Allah 

nakazał, aby ogieo nie poparzył 

Jego Proroka. Allah rozkazał: 

„Bądź zimny i bezpieczny dla 

Ibrahima”. 
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Ogieo palił się przez kilka dni. Kiedy zgasł, z ogniska 

wyszedł Ibrahim. Niewierzący zdziwili się, widząc 

uratowanego Ibrahima, ale nie wierzyli jego słowom. 
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Allah rozkazał Ibrahimowi wyemigrowad do innych 

krajów. Tam mógł znaleźd ludzi, którzy wierzyli mu  

i podąrzali za jego naukami. Najpierw udał się  

do Al-Szams, a później do Egiptu. Ożenił się z Hagar  

i urodził im się syn, któremu nadał imię Ismail.  
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Następnie Allah rozkazał Ibrahimowi, udad się z żoną 

Hagar i synem Ismailem do Mekki, a później zostawid ich 

niedaleko Kaaby. Ibrahim tak zrobił. Hagar z synkiem 

doświaczyli ciężkich chwil, gdy zostali sami. Kiedy 

skooczyła im się woda, Hagar zaczeła szukad jej wszędzie 

na pustyni. Ale niestety nie mogła jej znaleźd. Wówczas 

Allah zesłał anioła, który uderzył w ziemię swoimi 

skrzydłami. Wtedy trysneła woda z źródła, nazwanego 

później  Zamzam. Hagar i Ismail zaczeli z niego pid; 

później zaczeli z niej pid również okoliczni mieszkaocy.  
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Abraham powrócił do Al-Szams położonego na terenie 

obecnej Palestyny. Odwiedzał swoją żonę i syna od czasu 

do czasu. Ismail rósł, a miłośd Ibrahima do niego była 

ogromna. Allah poddał Ibrahima i Ismaila testowi. 

Rozkazał, aby Ibrahim złożył syna w ofierze. Ibrahim się 

nie wahał. Nie bał się. Poszedł do Ismaila i powiedział mu, 

czego od niego oczekuje Allah. 

  



11 
 

polska wersja: nauczaniepoprzezzabawe.wordpress.com
   

 

 

Ismail się nie wahał i powiedział swojemu ojcu: “O mój 

ojcze. Rób to, co nakazano ci zrobid.” Ibrahim wziął nóż  

i już miał złożyd syna w ofierze. Wtedy przyszedł anioł, 

który zwrócił się do niego słowami: „Zdałeś swój test 

pomyślnie”.   

„O mój ojcze. Rób to,  

co ci nakazano zrobid”. 
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Allah nie pozwolił ofiarowad Ismaila. Zamiast niego 

nakazał ofiarowad jednego baranka.  
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Ismail stał się mężczyzną. Ibrahim powiedział, że Allah 

rozkazał mu odbudowad Święty Dom. Rozpoczął budowę 

Domu. Jego syn pomagał mu w budowie Kãby.  

Kaaba stała się kierunkiem, w którym ludzie zwracają się 

podczas modlitwy. Ludzie przyjeżdżają do Kãby 

z różnych stron świata, aby odbyd pielgrzymki. 
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Z opowieści  

o Ibrahimie nauczyłam 

się, że Allah jest 

potężny. Uchronił 

Ibrahima  

od płomieni ognia  

i sprawił, że był on dla 

niego bezpieczny  

i zimny. Muzułmanie 

powinni postępowad 

zgodnie z rozkazami 

Allah. 

Od Ismaila 

nauczyłem się,  

że powiniem 

słuchad rodziców  

i pomagad im. 


