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O Iblisie, który nie pokłonił się 
Adamowi.

Allah stworzył Adama i Hałłę. 
Wezwał anioły i powiedział  im, że stworzył 
mężczyznę, który nazwa się Adam, i kobietę, 
która nazywa się Hałła (lub Ewa), i że chce, aby 
żyli wspólnie na ziemi.

Anioły były bardzo zaskoczone. Ludzie zabrudzą 
ziemię. Ludzie zniszczą ziemię i wypełnią ją  
złem i będą się kłucić. 
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Potem Allah wezwał anioły i poprosił je, aby 
podały Mu nazwy wszystkiego. Ale anioły nie 
znały nazw wszystkich rzeczy na świecie.
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Ale Allah jest Wszechwiedzący i Wszystko 
Wiedzący. On zna wszystkie sekrety niebios  
i ziemi. On stworzył wszystko i zna prawdziwą 
nazwę każdej rzeczy, którą stworzył. 
Allah nauczył również Adama nazw tych  
wszystkich rzeczy.



Allah wezwał Adama i poprosił go, aby powiedział, 
jak się wszystko nazywa. 
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Anioły odpowiedziały Allahowi: „Nie znamy nazw 
wszystkich rzeczy, nigdy nam ich nie podałeś. 
My wiemy tylko to, czego nas nauczyłeś.  
Ty jesteś Wszechwiedzący i Mądry”. Adam podał wszystkie nazwy, 

których wcześnie nauczył go 
Allah. Wtedy Allah powiedział 
aniołom: „Pokłońcie się Adamowi”. 

Wszystkie anioły pokłoniły się 
przed Adamem, okazując mu swój 
szacunek, oprócz jednej osoby, 
która była z nimi. 

Nie pokłonił się dżin o imieniu  Iblis.



Allah zapytał Iblisa: „Dlaczego ty nie się  
ukłoniłeś się Adamowi? Dlaczego Mnie nie  
słuchasz?” a Iblis odpowiedział: „Ja jestem 
lepszy niż Adam. Ty stworzyłeś mnie z ognia,  
a Adama stworzyłeś ze zwykłej gliny.” 

Allah powiedział: „Odejdź stąd.  Przeklinam cię 
aż do Dnia Ostatecznego”.
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„Odrocz moją karę, aż do Dnia Sądu  
Ostatecznego” - błagał Iblis - „Będę kusił   
ludzi do grzechu. I sprowadzę ich daleko od  
właściwej drogi”.

Allah powiedział: „Możesz kusić ludzi ile chcesz. 
Prawdziwi wierzący nigdy nie będą cię słuchać”.



„Oni nie skuszą się nigdy. Zawsze będę  
prowadził ich tak, aby postępowali tak jak  
trzeba. I nigdy nie będziesz miał nad nimi  
kontroli.”

Allah jest Najlepszym Przewodnikiem.
On jest Opiekunem.
On prowadzi nas do prostej drogi.
On nie pozwala nam zabłądzić.
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