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Elas kord Egiptusemaal üks noormees. Et poisil juba lapsest peale oli nutti kauplemise peale, siis 
polnud ka ime, et ta peagi ühe tulutoova äri juhatajaks sai. Nii mõnigi leidis, et see mees on elab küll 
toredat elu! Tal oli rikkust, oma maja, elustiili juurde kuuluv reisimine võõrastel maadel … 

Noormees kavatses abielluda tubli, islamiusku naisega. Nii väga soovis ta oma tulevase abikaasa 
silmis igati austusväärne ja õilis olla. Ka noormees ise pärines usklikust perekonnast, kuid vahepeal 
polnud ta mahti saanud jumalaasjadele mõelda. 

Ometi oli noormees hakanud vaevama mure. Ta pani tähele, et hommikuti selgesse sinitaevasse 
pilku heites ei tundnud ta enam siirast rõõmu, mida mäletas veel oma lapsepõlvest. Ta oleks 
tahtnud justkui varjuda puhta taevavalguse eest. Ta tundis, et ta süda on raske. Teda vaevas 
omaenese südametunnistus. 

Kord, kui kõlas palvekutse minareti tornist, tuli talle mõtte minna mošeesse, et rääkida imaamiga. 
Kaugele ulatus selle palvejuhi  tarkus ja sirge eluhoiak. Kogus mees julgust … heitis siis juba plaanile 
käega …, kuid ei andnud süda rahu. 

Läks mees imaami juurde ja ütles: „Mu süda süüdistab mind … Mul on halbu kombeid. Millest ma 
peaksin loobuma esimesena?“ – Imaam vastas: „Ära enam valeta, hakka alati rääkima tõde!“ Mees 
tänas nõu eest ja lubas selle järgi ka elada. 

Kuna noormees tahtis ärimehena head raha teenida, oli ta ikka midagi ärikaaslastele valetanud või 
varjanud, kavalasti kaupade hindu tõstnud, et suurendada vaheltkasu.  Kuid siis mõtles mees: kui 
tuleb jumalamees vastu ja küsib, et kuidas ma oma elu vahepeal elanud olen. Siis peaksin vastama, 
et petan ostjaid. Ei, ma ei saaks seda välja öelda, siis poleks ma linnarahva seas enam sugugi 
austusväärne. 

Nõnda otsustas mees lõpetada igasugused kahtlased tehingud. Ja tema süda muutus hoopis 
kergemaks! 

Järgmise puhkepäeva eel kujutas mees ette, kuidas võtab  ühelt läänereisilt kaasaostetud pudeli 
alkoholi ja joob seda. Muhameedlastele on alkohol keelatud, kuid elades välismaal, ei pööranud 
noormees sellele keelule suurt tähelepanu. Siis tuli talle meelde antud lubadus ja ta mõtles, mida 
peaks ta ütlema, kui imaam peaks küsima, et mida ma nädalavahetusel  teinud olen? Mu süda 
hakkaks jälle vaevama, et olen tema ees oma halbu kombeid varjates  midagi kokku valetanud. 

Nõnda alati, kui mehele tuli pähe midagi ebaõiget teha, tuletas ta südametunnistus meelde, et oli 
lubanud mitte valetada – see tähendab, et ka iseenesele mitte! 

Nii sai kunagisest kavaldajast järkjärgult õiglane ja tark mees. Ta abiellus õnnelikult ja elas usus 
Allahi kaitse all. 


