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Prorok Adam i jego żona Ewa mieli dwóch synów. 
Najstarszy nazywał się Habil (Abel), a młodszy 
Qabil (Kain).

O dwóch braciach  
walczących ze sobą.

Habil był pasterzem. 
Qabil był rolnikiem.
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W dawnych czasach ludzie składali ofiary  
Allahowi. Wybierali najlepsze rzeczy spośród 
tych, które posiadali. Jeśli Allah był z nich  
zadowolony, wówczas zsyłał z nieba ogień,  
który palił ofiarowywaną rzecz.

Habil i Qabil chcieli złożyć ofiarę Allahowi.  
Habil wybrał dla Allaha owcę. Qabil przyniósł  
najlepsze plony. Owcę Habila i zbiory Qabila 
zostawili na wierzchołku góry.
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Nagle pojawiła się błyskawica. Spaliła tylko 
owce ofiarowaną przez Habila. Plony ofer-
owane przez Qabila  pozostały nietknięte.  
Allah zaakceptował owcę złożoną przez Habila! 
Był zadowolony z Habila, ale nie przyjął plonów 
złożonych przez Qabila!
 

Allah nie był zadowolony z Qabila. Qabil bard-
zo się zezłościł, ponieważ Allah nie był z niego  
zadowolony. Zaczał walczyć z Habilem.  
Krzyczał: „To twoja wina! Zabiję cię!”



Habil bardzo kochał Allaha i zawsze w sercu miał 
dla Niego respekt. Powiedział Qabilowi: 
„Ty nie boisz się Allaha. Jak Allah może przyjąć 
twoją ofiarę? Obawiaj się Allaha i wtedy Allah 
będzie z ciebie zadowolony”.

87

Qabil poczerwieniał ze złości, a jego serce stało 
się nieczułe. „Nie” - wykrzyknał - „Zabiję cię!”. 
Habil nie zareagował na groźbę starszego  
brata. Odpowiedział łagodnie: „Nawet jeśli  
podniesiesz na mnie rękę, nie oddam ci ze  
względu na bojaźn wobec Allaha, Pana  
światów”. 
Qabil był bardzo zazdrosny o swojego brata  
i nie posłuchał go. Zaczał go bić i zabił go.
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Qabil się zawstydził i przestraszył. Zaczął  
płakać. Zwrócił się do Allaha o pomoc. Allah  
zesłał czarnego kruka. 
Kruk zaczał drapać ziemię i pokazał Qabilowi, 
jak powinien pochować swojego brata.

Allah jest zadowolony, gdy ludzie boją się 
Go. Alah nie lubi, jeśli walczymy ze sobą  
i krzywdzimy innych.

Morał tej opowieści jest taki, że dwaj bracia 
nie powininni nigdy walczyć ze sobą. Nawet jeśli  
jeden z nich bardzo do tego dąży, drugi – jak 
spokojny i posłuszny Habil – nie powinien   
reagować.


