
Løgneren
En gang var det en rettssak i en rettssal. Det var en kvinne som hadde anmeldt 
en mann. 
 Dommeren kom og satte seg, og rettssaken begynte. Dommeren ga tillatelse 
til kvinnen at hun skulle tale først. Kvinnen pekte på en mann ved siden av henne, 
som var tynn og svak. Hun begynte å gråte og sa: «Denne mannen angrep meg og 
ranet meg!»  
  Så var det mannens tur til å forsvare seg. Han sa: «Ærede dommer! Denne 
kvinnen lyver. Da jeg satt og talte pengene som jeg hadde tjent etter å ha solgt 
geitene mine, kom hun og sa til meg at jeg måtte gi henne pengene, ellers skulle 
hun lage store problemer for meg. Da hun så at jeg ikke ville godta det hun sa, 
begynte hun å skrike og jamre seg.» 

 Dommeren forstod hva som hadde hendt, etter å ha hørt begges versjon. Han var klar over hvem som 
hadde rett, og hvem som ikke hadde det. Men han lot dem ikke vite det. Han skrek til mannen: «Du 
overfalt denne stakkars kvinnen, og du løy da du sa at du ikke gjorde det. Gi henne pengene som du har i 
lommen med en eneste gang! Hvis du ikke gjør det, skal jeg kaste deg i fengselet.» Alle som hørte 
avgjørelsen og så oppførselen til dommeren, kunne ikke tro det de hørte. Kvinnen reiste seg og gikk, og hun 
var glad, for hun hadde fått pengene som hun ville ha. Hun takket og ba for dommeren. 
  Da hun hadde gått, gikk dommeren til mannen og sa: «Skynd deg etter den kvinnen og ta pengene som 
hun fikk.» Mannen skyndte seg, men undret seg over det dommeren hadde gjort. Idet han løp, håpet han å 
ta henne igjen og få tilbake pengene sine. 

 Etter en stund kom begge tilbake til rettssalen. Mannen stod der i smerter med 
tydelige sår, og blodet rant fra ansiktet hans. Igjen fikk kvinnen lov til å tale først. 
Hun var rasende. Hun sa: «Ærede dommer! Denne onde mannen prøvde å nappe 
pengene ut av hendene mine, de pengene som du ga meg.» Dommeren ble sint og 
spurte henne: «Klarte han å ta pengene fra deg?» Hun svarte: «Hvordan skulle denne 

stakkaren klare å ta pengene mine, jeg er da ingen svekling?!» Da utbrøt dommeren i fullt raseri: «Kvinne, du eier 
ikke skam! Først påstod du at denne mannen angrep deg, at du var uskyldig og han tok dine penger. Men nå sier du 
det du sier ... Jeg tror det er bedre for deg å forsøke å være en ærlig person enn å vokte de pengene som du 
tjente på uærlig vis. Gi nå pengene tilbake til mannen med en gang.» Før dommeren ga henne straffen hennes, 
minte han henne på disse ordene: «'Ta dere i akt for løgn! Sannelig, løgn leder til synd, og synd leder til ilden!'»
إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يـَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يـَهْدِي إِلَى النَّارِ «                         »


