
Røyken

Det var en gang en veldig rik mann, han het Hatim. Til tross for at han var veldig rik, var han også sjenerøs. Han hadde en stor mengde 
med buskap som var spredd over den enorme gården. Hatim gledet seg over å hjelpe andre. Han hadde en svart hest som ble kalt 
«Røyken». Det ble fortalt at ingen hest kunne løpe så raskt som Røyken. Den løp som en vind overalt. Når den løp, svevde den som en 
ørn. Hatim elsket denne hesten over alt på jord, den var hans øyenstein. 

  Sultanen fikk vite om hvor sjenerøs Hatim var, og hvor enestående hesten var. En dag kalte sultanen på sjefsvesiren og sa til ham: 
«Jeg ønsker å sette Hatim på prøve for å se hvor sjenerøs han egentlig er. Jeg skal se om han gir meg hesten sin, Røyken, om jeg ber 
ham om den.» 

 Neste dag kom sultanens menn til landsbyen der Hatim bodde. Da de kom fram, var det blitt natt. Det var veldig mørkt ute, og det 
regnet. De søkte ly hos Hatim. Han bevertet dem med glede og var sjenerøs mot sine gjester. Han ba sine tjenere om å gjøre klar mat til 
dem. 

  Ikke lenge etter var bordet dekket med mat og drikke. De fikk grillet kjøtt å spise. Etter at de hadde spist, gjorde de klar behagelige 
senger til dem. De la seg til å sove, og de sovnet dypt. 

 Om morgenen neste dag fortalte mennene hvorfor de var kommet. Da Hatim hørte det, begynte han å gråte 
sårt. Han sa: «Ve dere! Om dere hadde fortalt meg med en gang hva sultanen ønsket, da dere kom! Jeg vet 
godt at dere elsker hestekjøtt, og på grunn av det dårlige været kunne jeg ikke finne et eneste dyr å slakte 
utenom Røyken for å kunne beverte dere.» 

  Denne sjenerøsiteten til Hatim ligner veldig vår profets s den gang Hans Hellighet s ga noen geiteflokker 
til en mann som bare ønsket to geiter. Vår elskede mester s lærte oss at den beste kvaliteten en kan besitte 
er den å være sjenerøs: «Den sjenerøse står Gud nær, er paradiset nær og står menneskene nær, men er langt 
ifra ilden!»
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