Profeten
Muhammed
(fred være med ham)

2-3

Profeten Muhammed
(fred være med ham)

Hvem er Muhammed?
I 571 e.Kr. blev et barn født af en nobel
familie i Mekka på den arabiske halvø.
Hans slægt kan tilbageføres til den
profetiske slægt af Ismael, Abrahams
søn. Han blev kaldt Muhammed, “den
lovpriste”. I en tidlig alder blev han
forældreløs og han havde derfor en god
forståelse for, hvordan de forældreløse
og underprivilegierede havde det i
samfundet.
Muhammed voksede op og blev en ung
mand med enestående karakter. Allah
den Almægtige beskyttede ham fra
alt det dårlige i den arabiske livsstil i

uvidenhedens tid (Jahiliyya), såsom at
at drikke alkohol, bedrive utugt, tyveri
osv. Han var kendt som “al-Amin” “den
troværdige” og folk betroede ham deres
værdigenstande.
Allerede før islam var Muhammed
interesseret i problemerne i sit
samfund og forsøgte at etablere
værdsættelse af dyd i samfundet. Som
et eksempel arbejdede han målrettet
mod forebyggelse af uretfærdigheder
mod udenbyske handlende i Mekka.
Profetskabet
Som 40 årig modtog han sin første
åbenbaring fra Allah. Det skete i
Ramadanen, den niende måned af
månekalenderen og blev leveret af
ærkeenglen Gabriel. De første vers,
der blev åbenbaret for ham, var: “Læs i
din Herres navn, Han som skabte dig!”
Siden sin spæde start har Islam altid
understreget en livsstil med dannelse,
tilegnelse og formidling af viden. I en
periode på 23 år fortsatte han med at
modtage åbenbaringer. Samlingen af
disse blev af Allah navngivet “Koranen”.
Dens besked er rettet mod hele
menneskeheden og har ét grundlæggende
sæt af trosprincipper: tro på enheden
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af Allah/Skaberen, Hans engle, Hans
budbringere, Hans bøger, Dommedag,
og hans herredømme over hele Hans
skaberværk.
Ti år efter hijrah vendte profeten
Muhammed tilbage til Mekka med en
hær på 10.000 mænd, hvem han på
turen havde meddelt den strenge ordre,
at der under ingen omstændigheder
måtte udgydes blod og at der måtte ikke
tages hævn. På vej ind i Mekka red han på
sin kamel og bøjede sig respektfuldt, så
hans hoved næsten hvilede på kamelens
hals. Da han kom ind i byen, fortalte han
beboerne: ”Jeg siger jer, hvad profeten
Josef (Yusuf) sagde til sine brødre: ”I dag
er der ingen vanære over jer. Må Allah
tilgive jer. I er fri.”
Det følgende år under pilgrimsfærden
holdte han sin afskedstale, hvor han
sagde: “Vi har lagt vejen for uvidenhed
bag os nu. Vi forbyder alle former for
renter. Der skal være retfærdighed, og
ingen skal nogensinde blive undertrykt;
alle mennesker er lige uanset om de er
sorte eller hvide, rige eller fattige, arabiske
eller ikke-arabiske. Det, der adskiller os
fra hinanden, er fromhed; alle former for
afgudsdyrkelse skal afskaffes... ”

På dette tidspunkt blev følgende vers
også åbenbaret for ham:
”I dag har jeg gjort jeres religion
fuldkommen; Jeg har fuldbyrdet Min
gunst mod jer, og Jeg har udvalgt Islam
som religion for jer...” (Koranen, 5: 3).
Profeten Muhammed gik bort i 632 og blev
stedt til hvile i Medina, Saudi-Arabien.

Hans moralske egenskaber

Han var af natur meget beskeden og
talte aldrig med grimme ord, og hvis
der I hans tilstedeværelse skulle opstå
uanstændighed, ville han forlade stedet
eller irettesætte det.
Han hævede aldrig sin stemme eller
gengældte aldrig en dårlig gerning med
en dårlig gerning. Han benådede altid og
tilgav. Han hævnede sig aldrig på dem,
der prøvede at undertrykke ham. Han
brød aldrig nogen af Guds befalinger. Når
han stod over for to muligheder, foretrak
han altid den letteste, så længe det ikke
stred mod Guds vilje. Han hjalp til med at
lave mad og gøre rent i huset. Han talte
kun om det, der vedrørte ham.

Han behandlede folk venligt og fik dem
til at føle sig veltilpasse i hans selskab.
Han var gavmild med alt hvad han ejede.
Han var meget afbalanceret i sin
karakter. Hvis han sad sammen med
nogen, ville han aldrig rejse sig, indtil
hans gæst forlod ham først. Hvis nogen
behandlede ham hårdt, var han tålmodig

mod dem. Derfor kunne alle lide at være
i hans selskab. Han var meget kærlig og
aldrig grådig. Han lod ikke folk rose ham
til skyerne og ville aldrig tage imod andet
end hvad der var rimeligt.

Hans reformering af
samfundet

Profeten Muhammed udførte mange
ændringer i sit samfund:
• Han forsvarede kvinders rettigheder;
han gjorde op med forestillingen om, at
kvinder var mænds ejendele. Han gav
kvinder ret til at eje og til at arve. Han
forsvarede kvinders ret til selv at vælge
eller nægte en mand til ægteskab.
• Han værnede om de forældreløse
børn; han beordrede at behandle dem
godt. Et stadig velkendt citat af ham
er: “Det bedste hjem er et hjem, hvor
et forældreløst barn behandles godt,
og det værste hjem er et hjem, hvor et
forældreløst barn mishandles.” Han
forbød misbrug af de forældreløse børns
penge og arv og sikrede, at de med rette
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kunne modtage det der tilhørte dem, når
de nåede en vis alder.
• Han var miljøforkæmper. For eksempel
var det hans almindelige praksis at
beordre en af sine ledsagere til at samle
alt affaldet på de steder, hvor de havde
gjort ophold på deres rejser.
• Han forbød alle former for dyrplageri.
Han befalede barmhjertig behandling af
alle dyr.
•Han lærte sine tilhængere at elske og
respektere naturen omkring dem og
opfordrede sine tilhængere til at plante
træer, om der så var et øjeblik til, at
Jorden gik under.
• Han forbød ødelæggelse af naturen,
især træer, selv i krigstider.
• Han var optaget af folkesundheden
i samfundet. Han arbejdede på at
eliminere brugen af alkohol, rusmidler,
slaveri og ludomani.
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