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Ο Προφήτης Μουχάμμαντ
(Ειρήνη επ' Αυτού)

Ποιος είναι ο Μουχάμαντ;
Το 571 μ. Χ., ένα παιδί γεννήθηκε σε μια
ευγενή οικογένεια μέσω της προφητικής
καταγωγής του Ισμαήλ, γιου του Αβραάμ,
στη Μέκκα της Αραβικής Χερσονήσου.
Το όνομά του ήταν Μουχάμμαντ, «ο
υμνούμενος». Έμεινε ορφανός σε νεαρή
ηλικία. Εξ'ου και κατάλαβε τη δεινή θέση
των ορφανών και των μη προνομιούχων. Ο
Μουχάμμαντ έγινε ένας νεαρός άνδρας με
εξαιρετικό χαρακτήρα. Ο Παντοδύναμος
Θεός τον προστάτεψε από τα κακά του
αραβικού τρόπου ζωής της εποχής της
Άγνοιας (Τζαχιλίγια) όπως η κατανάλωση
αλκοόλ, η μοιχεία, η κλοπή κ.λπ. Ήταν

γνωστός ως αλ -Αμίν, ο έμπιστος, γιατί
οι άνθρωποι του εμπιστεύονταν σε αυτόν
τα τιμαλφή τους. Ακόμη και πριν από το
Ισλάμ, ο Μouxάμμαντ ενδιαφερόταν για τα
προβλήματα της κοινωνίας του και επεδίωκε
την εγκαθίδρυση της αρετής στην κοινωνία,
όπως την αποτροπή των αδικιών που
διαπράττονταν κατά των ξένων εμπόρων.

Η Προφητεία
Σε ηλικία τον 40 ετών, έλαβε την πρώτη
του αποκάλυψη από τον Αλλάχ κατά τον
ένατο μήνα του σεληνιακού ημερολογίου,
το Ραμαζάνι, που παραδόθηκε από τον
Αρχάγγελο Γαβριήλ. Το πρώτο μήνυμα
που του αποκαλύφθηκε ήταν: «Διάβασε/
διάβασε στο όνομα του Κυρίου σου, που σε
δημιούργησε!» Ως εκ τούτου, το Ισλάμ, ο
τρόπος ζωής που στάλθηκε να διδάξει ο
Μουχάμμαντ, έδωσε έμφαση στην απόκτηση
και τη διάδοση της γνώσης από την έναρξή
του.
Σε μια περίοδο είκοσι τριών ετών, συνέχισε
να λαμβάνει αποκαλύψεις. Αυτό το μήνυμα
που ονομάστηκε «Κοράνι» από τον Αλλάχ,
απευθύνεται σε όλη την ανθρωπότητα και
έχει ένα βασικό μήνυμα: την πίστη στην
μοναδικότητα του Αλλάχ (Mονοθεϊσμός)
του Δημιουργού, στους άγγελους Του, στους
Αγγελιοφόρους Του, στα Βιβλία Του, στην
Ημέρα της Κρίσεως, και στο Θείο Διάταγμά
Του για όλη τη δημιουργία Του.
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Στα πρώτα δεκατρία χρόνια της προφητείας
του,
κάλεσε
τους
ανθρώπους
να
εγκαταλείψουν την ειδωλολατρία και να
πιστέψουν στον Ένα Θεό. Η πρώτη πιστή
ήταν η σύζυγος του Προφήτη, η Χατίτζα
(Khadijah), η οποία θεωρείται η «μητέρα»
των μουσουλμάνων. Δυστυχώς, καθώς
μετέφερε αυτό το μήνυμα, οι κάτοικοι της
Μέκκας τον είδαν ως κίνδυνο για τον τρόπο
ζωής τους, τη λατρεία των ειδώλων. Καθώς
διεκδικούσε τα δικαιώματα των αδύνατων,
προκάλεσε τον θυμό και την οργή των
ισχυρών. Στάθηκε δίπλα στους φτωχούς και
καταπιεσμένους.
Για να τον πείσουν να εγκαταλείψει το
μήνυμά του, χρησιμοποίησαν κάθε είδους
σχέδια όπως δωροδοκία, βασανιστήρια
και εξορία. Παρ' όλες αυτές τις μεθόδους,
κανένας από τους οπαδούς του δεν
εγκατέλειψε το Ισλάμ. Το 622 μ.Χ., ο
Μουχάμμαντ έλαβε εντολή από τον Θεό να
μεταναστεύσει στη Μεδίνα, μια πόλη στα
βόρεια της Μέκκας. Αυτό το γεγονός ήταν
τόσο σημαντικό που το ισλαμικό ημερολόγιο
ξεκινά με αυτή τη μετανάστευση (Xίτζρα/
hijrah). Στη Μεδίνα, οι μουσουλμάνοι έγιναν
μια συνεκτική κοινωνία. Περισσότεροι
άνθρωποι από κάθε θρησκεία, έθνος και φυλή
ασπάστηκαν το Ισλάμ. Άνθρωποι από όλα
τα μέρη επηρεάστηκαν από τον εξαιρετικό
χαρακτήρα και τη χάρη του Προφήτη.

Δέκα χρόνια μετά την χιτζρά/μετανάστευση,
ο προφήτης Μουχάμμαντ επέστρεψε στη
Μέκκα με στρατό 10.000 ανδρών υπό την
αυστηρή διαταγή να μην χυθεί αίμα και να
μη ληφθεί καμία εκδίκηση. Στο πίσω μέρος
της καμήλας του με σεβασμό μπήκε στη
Μέκκα , έτσι ώστε σκύβοντας το κεφάλι του
σχεδόν ακουμπούσε στο λαιμό της. Όταν
μπήκε στην πόλη, είπε στους κάτοικους της:
«Σας λέω αυτό που είπε ο Προφήτης Ιωσήφ
(Γιουσούφ) στους αδελφούς του: «Σήμερα,
δεν θα κατηγορηθείτε. Είθε ο Αλλάχ να σας
συγχωρήσει. Είστε ελεύθεροι.»
Την επόμενη χρονιά στην περίοδο του
προσκυνήματος, έκανε το αποχαιρετιστήριο
κήρυγμα στο οποίο είπε:
«Έχουμε αφήσει πίσω μας τους τρόπους
της άγνοιας. Πρέπει να εγκαταλείψουμε
όλους τους δεσμούς με την τοκογλυφία.
Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη και
κανείς δεν πρέπει ποτέ να καταπιέζεται.
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ανεξάρτητα
από μαύρους ή λευκούς, πλούσιους ή
φτωχούς, Άραβες ή μη-Άραβες. Αυτό
που διακρίνει τον ένα από τον άλλο
είναι η ευσέβεια. Δεν θα υπάρχει πια
παγανισμός...»

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
του αποκαλύφθηκε ο ακόλουθος στίχος:
«Σήμερα τελειοποίησα για σένα τη θρησκεία
σου, ολοκλήρωσα την εύνοιά Μου σε σας και
διάλεξα για σας το Ισλάμ ως θρησκεία…»
(Κοράνι, 5:3).
Ο Προφήτης Μουχάμμαντ πέθανε το 632
και ετάφη στη Μεδίνα της Σαουδικής
Αραβίας.

Τα Ηθικά του
Χαρακτηριστικά.

Ήταν πολύ σεμνός, και δεν μιλούσε ποτέ με
άσχημα λόγια, και όταν βρισκόταν μπροστά
σε αισχρότητα, έφευγε και το επέπληττε.
Ποτέ δεν ύψωσε τη φωνή του ούτε
αντέδρασε σε μια κακή πράξη που έπραξαν
εναντίον του με μια κακή πράξη. Πάντα
συγχωρούσε και έδειχνε αμνήστευση. Δεν
εκδικήθηκε ποτέ κανέναν που τον καταπίεσε.
Ποτέ δεν παραβίασε καμία από τις εντολές
του Θεού. Όταν αντιμετώπιζε δύο επιλογές,
προτιμούσε πάντα την ευκολότερη, αρκεί
να μην εναντιωνόταν στο θέλημα του Θεού.
Ήταν τόσο σεμνός άνθρωπος που βοηθούσε
στο μαγειρέμα και στην καθαρίοτητα του
σπιτιού. Μιλούσε μόνο για αυτό που τον
αφορούσε. Αντιμετώπιζε τους ανθρώπους
με ευγένεια και τους έκανε να νιώθουν άνετα
στην παρέα του. Ήταν γενναιόδωρος με
ό,τι είχε. Ήταν πολύ ισορροπημένος στον
χαρακτήρα του. Αν καθόταν με κάποιον, δεν
θα έφευγε ποτέ μέχρι να φύγει ο καλεσμένος
του πριν από αυτόν. Αν κάποιος τον
δυσκόλευε, έκανε υπομονή μαζί τους. Ως εκ
τούτου, σε όλους άρεσε η παρέα του. Ήταν
πολύ στοργικός, ποτέ σκληρός ή άπληστος.
Ποτέ δεν δέχτηκε επαίνους εκτός από αυτό
που ήταν λογικό.
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Αναμόρφωση της
Κοινωνίας

Ο Προφήτης Μουχάμμαντ επέφερε πολλές
αλλαγές στην κοινωνία του:
Ήταν ο προστάτης των ίσων δικαιωμάτων
των γυναικών. Αφαίρεσε την «ιδιοκτησία»
της συζύγου από τον σύζυγο. Καθιέρωσε
το δικαίωμα της κληρονομιάς καθώς και το
δικαίωμα των γυναικών να έχουν ιδιοκτησία.
Υπερασπίστηκε το δικαίωμα των γυναικών
να επιλέξουν ή να αρνηθούν έναν άντρα για
γάμο.
Έγινε προστάτης των ορφανών. Καθιέρωσε
την κατάλληλη μεταχείριση. Μια κοινή
ρήση του ήταν: «Το καλύτερο σπίτι είναι
ένα σπίτι στο οποίο ένα ορφανό τυγχάνει
καλής μεταχείρισης και το χειρότερο σπίτι
είναι ένα σπίτι στο οποίο ένα ορφανό
κακομεταχειρίζεται».
Απαγόρευσε
την
κατάχρηση της κληρονομιάς του ορφανού,
φροντίζοντας να λάβουν τα όσα δικαιωματικά
τους ανήκαν όταν συμπληρώσουν την
κατάλληλη ηλικία.
Ήταν περιβαλλοντολόγος. Για παράδειγμα,
ήταν πρακτική του να αναθέτει σε έναν άνδρα

από τους συντρόφους του να μαζεύει όλα τα
σκουπίδια στο σημείο που κατασκήνωναν
όταν αυτοί ταξίδευαν.
Απαγόρευσε
την
υπερφόρτωση
οποιουδήποτε ζώου. Συνέστησε συμπονετική
μεταχείριση για όλα τα ζώα.
Δίδαξε στους οπαδούς του να αγαπούν και
να σέβονται τη φύση γύρω τους και έδωσε
εντολή στους οπαδούς του να φυτεύουν
δέντρα ακόμα και αν ήτανε η Ημέρα της
Κρίσης. Απαγόρευσε την καταστροφή της
φύσης, ιδιαίτερα των δέντρων, ακόμη και σε
περιόδους πολέμου.
Ασχολήθηκε με την κοινωνική υγεία.
Βοήθησε στην εξάλειψη της χρήσης αλκοόλ,
μέθης, δουλείας και τζόγου.
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