
Den blodige filen
En gang ville Adam handle noen ting. Han våknet tidlig om morgenen og gikk til 
markedet. Han fylte den lille bagen sin med det han skulle kjøpe. Men han hadde 
glemt den filen som han hadde kjøpt i jernvarebutikken, og den stakk hull i posen 
med lever som han hadde kjøpt hos slakteren. Da han kom hjem, tok han ut den 
skarpe filen fra bagen og la den foran døren for å vaske vekk blodet som var på 
den. 

  Han kom tilbake og så en katt slikke den. Lukten av blod som hadde satt seg 
på filen, hadde drevet katten til den. Men det merkelige var at hver gang katten 
slikket filen, ble det bare mer blod på den, enda det burde ha blitt mindre. 
Adam så det hele og syntes veldig synd på katten. Han fjernet den fra filen, 
men katten trodde han prøvde å fjerne den fra maten dens. Den ble bare sint på 
gutten. Det den ikke forstod, var at det blodet som den drev og slikket, faktisk 
var dens eget blod. Filen hadde kuttet den på tungen.

 Adam gikk og fortalte sin far om det som hadde hendt. Faren lo og sa: «Min sønn, noen 
mennesker er også som denne katten. De tenker ikke på det onde de gjør, som til slutt vil skade 
dem selv. De blir også sinte som denne katten når noen prøver å nekte og stanse dem fra å gjøre 
det som er ondt.» Adam sa til sin far: «Vi må ikke advare dem mot det onde de gjør, men heller 
la dem selv få vite at det de gjør, er feil!» Da faren hørte ham si det, sa han: «Min sønn! Det 
rette er ikke å la dem være uten å nekte dem, slik at de bare kan fortsette med å gjøre det 
som er synd og galt som de ønsker å gjøre. Det er vår plikt å gjøre det vi kan for å få folk til å 
gi opp synd og gale ting. På den måten har vi ikke bare hjulpet dem, men også hele samfunnet.» gi opp synd og gale ting. På den måten har vi ikke bare hjulpet dem, men også hele samfunnet.» 
Etter det framsa han profetens s ord for ham: «Den av dere som ser noe motbydelig (noe galt), 
bør forandre på det med sin hånd. Men hvis han ikke klarer det, bør han gjøre det med sin 
tunge, og hvis han ikke klarer det heller, bør han i det minste hate det med sitt hjerte.»

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فـَلْيـُغَيـِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ «                         »


