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Osoul Global Center introducerer en kort biografi 
om profeten Muhammad og hans lære, som oplyser  
millioner af mennesker på jorden. Da hans ledsagere og 
tilhængere oprigtigt troede på Guds endelige budskab 
og anvendte hans sendebud Muhammeds lære (fred 
være med ham), kunne de lede verden og sprede 
retfærdighed, barmhjertighed og velvilje, hvor de nåede 
frem.

Med de nuværende komplikationer i verden ses en 
grad af eskalerende vold og terrorisme. Det forårsager 
negativ medieomtale af og uretfærdig tilknytning til 
profet Muhammads lære. Efter at have læst denne bog, 
der understøttes af autentiske fortællinger, opfordrer 
vi vores ikke-muslimske læsere til at være objektive 
og upartiske. Når de læser bogen omhyggeligt og 
reflekterer over profet Muhammeds biografi, vil de nå 
en retfærdig konklusion.

Gud siger i Koranen: "Og vi har ikke sendt dig, men som 
barmhjertighed til verdenerne" Koranen 21: 107

 Vi beder vores Herre, universets og alle væseners skaber 
til at lede os til den sande og lige vej.

Osoul Global Center
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Den Hellige Moské (Al-Masjid Al-Haram) i Mekka, Saudi-Arabien. 
Dette er Islams mest hellige moské; den sorte bygning er kabaen. 
Muslimer tror på, at Allah bød Profeten Abraham at påbegynde 
byggeriet af kabaen for at ære og tilbede ham (Allah). Når 
muslimer beder, vender de ansigtet mod kabaen (uanset hvor i 
verden, de befinder sig).



På arabisk betyder Muhammed den person, 
som er højt, hyppigt og gang på gang prist 

for sine gode gerninger. Derfor er han en 
prisværdig person.

Dette er det arabiske ord for Muhammed 
skrevet på en formativ måde. Det ligner 
den øverste del af en moské med en 
kuppel i midten. Det skal nævnes, at 
kuplen er bogstavet H i ordet Muhammed. 
Den nederste del af moskéen er formet ud 
fra sætningen "Rasuul-Allah", 
som betyder Guds sendebud.

Skabt af plastikkunstneren Farid Al-Ali

6

Kapitel

1

Når muslimer nævner Muhammeds navn, er 
det af religiøse årsager respektfuldt at sige 
”fred og velsignelse være med ham”. I denne 
bog og mange andre udgivelser om Profeten 
Muhammed er dette blevet forkortet som 
, og på arabisk er det skrevet således:  ( )Li
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afi
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Liv og biografi

Navn Muhammad 

Faders navn Abdullah, søn af Abdul-Muttalib (slægten går 
helt tilbage til Profeten Ismael, Abrahams søn).

Efternavn Han var fra slægten Bani-Hashim (Bani-Hashim var 
fra Quraysh, en højtstående stamme i Arabien).

Fødselsdato 20-22. april, år 570 e.Kr. 1 (omtrentlig)

Fødselssted Mekka – Den arabiske halvø (det nuværende 
Saudi-Arabien).

Dødsdato 6. juni, 632 e.Kr. (Han døde i en alder af 63).
(omtrentlig)

Døds- og 
begravelsessted

Madinah (Omtrent 400 km nord for Mekka).
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Kapitel 1
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Barndom og opvækst
Fødsel – 2 år Muhammed havde ingen søskende, og hans far 

døde før hans fødsel. Hans mor sendte ham ud 
af Mekka for at blive ammet af en kvinde ved 
navn Halima (normal arabisk skik dengang).

2 -6 år Han boede med sin mor Amina indtil hendes 
død i 576 e.Kr.

6 – 8 år Han boede med sin bedstefar Abdul-Muttalib 
indtil hans død.

8 – 25 år Han boede med sin onkel Abu-Talib, som havde 
10 børn.

Uddannelse
Muhammad var analfabet: Han kunne ikke læse eller 
skrive eller søgte fremmed uddannelse. Muslimerne tror 
på, at Muhammad overleverede Den Hellige Koran som 
Guds besked og bog til folket. Han gjorde dette uden at 
omformulere ordene eller indsætte sine 
egne.
Muhammads citater og lærdomme 
blev ikke blandet sammen med 
Koranens ord: De blev samlet i 
bøger kaldet ”Profetens Sunnah”, 
som betyder hans lærdomme, 
levevis og forklaring af Koranen2.
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Arbejdsliv

Barndom – 
midten af 
tyverne

Han arbejdede som fårehyrde (vogtede over 
geder og får for andre). Ved siden af dette 
arbejdede han som handelsmand sammen med 
sin onkel Abu-Talib. Ifølge autentiske beretninger 
var Muhammed 12 år, da han for første gang 
ledsagede Abu-Talib på en handelsrejse til Syrien.

Midten af 
tyverne – 40 år

Han arbejdede som en købmand eller en 
erhvervsdrivende for en velhavende kvinde 
kaldet Khadijah, som havde en generel 
handelsvirksomhed (de plejede at købe varer fra 
et område og sælge dem i et andet).

Han var kendt for sin nøjagtighed, integritet og 
troværdighed.Det varede ikke længe før han 
blev tildelt titlen As-Sadiqul Ameen, hvilket 
betyder den sandfærdige og troværdige.

40 – 63 år Da han var 40 år (år 610 e.Kr.), modtog 
Muhammed den guddommelige åbenbaring og 
dedikerede sit liv til at overlevere Guds besked til 
hele folket. Han lærte folket om Guds enhed og 
viderebragte Guds bog (Koranen), som befaler 
social retfærdighed, fred, harmoni og trivsel.
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Han beskrev hende 
under flere lejligheder 
som den bedste kvinde 

af sin tid, som Maria, 
mor til Jesus, var det i 

sin tid
(Fortalt af Bukhari)

Civilstand
Gift med en kvinde i 25 år: Muhammed giftede sig med 
Khadijah, datter af Khuwaylid, som kom fra en ædel familie 
kaldet Asad.2 

Hun var en respekteret kvinde i samfundet og enke. 
Muhammed arbejdede for hende i to år, indtil hun friede til 
ham gennem en tredje person. Hun så ham som en meget 
loyal,  tydelig og etisk bevidst person.

Et godt ægteskab: De kom fra samme socialklasse 
i samfundet, og selvom Khadija var 15 år ældre end 
Muhammed, var aldersforskellen ingen hindring for et 
vellykket ægteskab, som varede i 25 år3, indtil Khadija 
døde i år 619 e.Kr. i en alder af 65.

Muhammed giftede sig igen efter Khadijas død.

En god familiefar med 
seks børn: Muhammed og 
Khadijah levede i harmoni 
og fred; de fik fire døtre 
(Zaynab, Ruqayya, Um 
Kulthoum og Fatima) og 
to sønner (Al-Qassim, som 
døde i en alder af 3 år, og 
Abdullah, som døde i en 
alder af 4 år). 

Muhammed  brugte 
megen tid sammen med 

Muhammad elskede 
Khadijah og var loyal over 

for hende og sine børn
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Billedet er fra Bagee-
kirkegården, som ligger ved 
siden af Profetens moské i 
Medina. Nogle af Muhammeds 
følgere, slægtninge, koner og 
børn ligger begravet her.

sin familie og hjalp sin kone med de huslige pligter; han 
syede sit eget tøj og hjalp til med børnene.

Al-Ma'ala-kirkegården i 
Mekka, hvor Khadidjah ligger 
begravet.
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Første Guddommelige åbenbaring:
Muhammed modtog sin første 
åbenbaring. Han var blevet 
udpeget som Guds sendebud til 
at overlevere Guds åbenbaring 
til mennesket. En mission, der 
krævede stærk tro, forpligtelse og 
ærlighed.

År 610 – 612 e.kr.
De første muslimer 
Muhammed  inviterede sine venner, omgangskreds og 
højtstående folk til islam. I de første tre år var omkring 130 
personer konverteret til islam og blevet til en stærk kerne, 
som kunne sprede ordet til resten. Disse første muslimer 
kom fra vidt forskellige kår, både rige og fattige.

År 613 – 615 e.kr.
Muhammeds invitationer afvist:

Muhammed  og hans følgesvende begyndte at tale 
åbent om islam.

På trods af at Muhammed var kendt 
som en troværdig og ærbødig 
mand, tog Mekkas ledere ikke imod 
hans invitation og afslog ham. De 
kaldte ham en digter, en magiker 
og en vanvittig mand.

Den hellige mission fuldførtes på 23 år
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Muhammad fristes og trues: Mekkas ledere forsøgte at 
afholde Muhammed fra at sprede sit budskab med både 
trusler og bestikkelse. Samtidig forsøgte de at afholde folk 
fra at høre på ham. De viste omgående fjendtlighed mod 
nye muslimer, og de forfulgte og torturerede de fattige og 
svage muslimer.

Muhammed støttede sine følgesvende og sendte nogle 
af dem til Abessinien:  Muhammed var tæt knyttet til sine 
tro følgere. Han plejede at samles med dem i Al-Arqam-
huset, som fungerede som et mindre universitet. Han lærte 
dem om værdier og moral og snakkede om ansvarlighed 
og forpligtelse.

Muhammed så, hvordan hans følgere led, og anbefalede 
dem at søge tilflugt i Abessinien, som ifølge ham var et 
dydens land styret af en retfærdig, kristen konge, som 
behandlede alle retfærdigt.

To indflydelsesrige mænd konverterer: To stærke 
og velrespekterede mekkanske mænd tog islam til sig, 
Omar Bin Al-Khattab og Hamza Bin Abdul-Muttalib 
(Muhammeds onkel). Dette var en vigtig drejning for 
muslimerne. Hamza støttede og beskyttede Muhammed 
indtil sin død under Uhud-slaget (år 625 e.Kr.). Tre år efter 
Muhammeds  død blev Omar den anden islamiske 
kalif og var den islamiske stats leder i 11 år.
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År 616 – 618 e.kr.
Muhammad boykottes: Mekkas ledere boykottede 
Muhammed og hans følgere og udstedte love, der socialt 
og økonomisk begrænsede dem i tre år, hvorunder 
Muhammed og hans følgere led mange trængsler. 
Denne tid var en hård prøve af deres tålmodighed, tro og 
forpligtelse til sandheden.

År 619 – 620 e.kr.
Et sørgeligt år:  Mekkas ledere ophævede den sociale og 
økonomiske blokade, da den ikke nyttede noget. Samme år 
døde Muhammeds kone, Khadijah, og hans onkel, Abu-Talib.
Muhammed mistede alt håb for Mekka og besluttede 
sig for at udbrede Guds budskab og søge støtte uden 
for Mekka. Han tog til byen Ta’if, men blev mødt med 
vrede.4 Han snakkede også med mere end 20 arabiske 
stammer om islam, men fik ingen positiv respons.

År 620 – 622 e.kr.
Et glimt af håb: Muhammed mødtes med seks personer 
fra en by ved navn Yathrib (400 km nord for Mekka) 
under deres pilgrimsrejse og fortalte dem om islam. De 
troede på Muhammed og vendte tilbage til deres by 
for at invitere flere folk til islam fra deres egen og andre 
stammer i Yathrib. De blev enige om at vende tilbage 
til Mekka næste år for at mødes med Guds profet og 
sendebud, Muhammed.
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Gruppen vendte tilbage til Yathrib og inviterede deres 
stammeledere til at tage imod islam. De vendte tilbage 
igen det følgende år (år 622 e.Kr.) under deres pilgrimsrejse 
med mere end 70 mænd og to kvinder. Samme troskabsed 
blev svoret af disse folk mod Muhammed .

Nye muslimer sværger troskab mod Muhammed:

Aqaba- eller Al-Bay'aa-moskéen

(1) Ikke at tilbede nogen anden end Allah, den ene Gud,
(2) Ikke at stjæle, (3) ikke at begå utroskab, (4) ikke at dræbe,
(5) ikke at bagtale naboer, (6) ikke at være ulydige mod 
Guds sendebud.

Året efter (år 621eKr.) kom den samme gruppe med seks 
andre personer.5 De svor deres troskab mod Muhammed 

 , accepterede ham som værende Guds sendebud og 
lovede:



1616

Li
v 

og
 b

io
gr

afi

Et nyt muslimsk samfund oprettes 450 km nord for 
Mekka:  Lederne af de to største stammer i Yathrib (Aws 
og Khazra) tog islam til sig, og efterhånden blev deres 
folk også muslimer. Profeten Muhammed  var blevet 
inviteret til at komme til Yathrib og blive stammens leder.

År 622 e.kr.
Mekkas ledere planlægger et attentat imod Muhammed; 
udvandringen til Yathrib begynder: 
Situationen forværredes i Mekka. Muhammed tilskyndede 
muslimerne fra Mekka6 om at udvandre til Yathrib, 
hvorefter han selv fulgte i september 622 e.Kr.7 Hans 
udvandring blev det mest betydningsfulde vendepunkt 
i islams historie. Med Yathrib som centrum vandt Islam 
større popularitet; en islamisk stat blev grundlagt, og 
hermed fødtes et retfærdigt socialt samfund.

År 623 - 624 e.kr.
Muhammad bliver udvalgt til Yathribs leder: 
Befolkningen i Yathrib bestod både af arabere og jøder. 
Selvom der var to store arabiske stammer og 
to mindre jødiske stammer, var det arabiske 
samfund større end det jødiske samfund 
og styrede samfundet. Muhammed, Guds 
Profet, blev udvalgt som leder, villigt og 
fredeligt med samtykke fra flertallet af 
befolkningen.
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Muhammed ændrer navnet på det multikulturelle 
samfund:  Madinah var det nye navn, som Muhammed  
gav byen Yathrib.

Efter den muslimske udvandring fra Mekka tilhørte Yathrib 
ikke længere en bestemt gruppe arabere, men blev 
dermed hjemsted for tusinder af troende, som tog islam 
til sig.

Siden der var jødiske stammer i Yathrib samt andre 
arabere, som ikke havde taget islam til sig, kaldte 
Muhammad  ikke byen for Islams by. Den blev 
i stedet kaldt for Al-Madinah, som betyder Byen, 
hvor alle beboere havde lige rettigheder.

Muhammed tilskynder til fred og sammenhold i Madinah:
Under sin første tale til Madinahs folk leverede Muhammed 
en meget kortfattet tale, som fremmede harmoni og 
socialt sammenhold.

Han sagde: ”O, mit folk, søg og spred fred, og tilbyd mad til 
hinanden, pas på jeres familier, og bed til Gud om natten, mens 
andre sover, så vil I modtage Guds glæde og træde ind i Hans 
paradis. (Ibn Majah, 4331) and (Tirmidhi, 5842)

Muhammed forklarede, at disse 
handlinger var til glæde for Gud, 
således at folk blev motiveret til at 
elske hinanden i fred og harmoni 
i et multikulturelt samfund.

jøder
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År 624 e.kr.
Det uundgåelige slag ved Badr: Da muslimerne 
udvandrede fra Mekka til Madinah, var mange af dem 
tvunget til at forlade deres hjem, og deres ejendele blev 
konfiskeret.

År 623 - 624 e.kr.
Muhammed indgår den første aftale med jøderne 
for at beskytte individets ret og frihed: De fleste 
jøder havde håbet på, at den sidste profet ville have en 
jødisk baggrund. Selvom størstedelen af jøderne ikke 
tog imod Muhammed som Guds sendebud, underskrev 
Muhammed (som statsleder) den første traktat om 
menneskerettigheder, som alle de arabiske og jødiske 
stammer anerkendte.

Traktaten garanterede religionsfrihed for muslimer, 
jøder og arabere, der ikke havde accepteret islam. 
Endvidere beskyttede traktaten alle indbyggernes 
liv og forlangte, at alle stammer, som skrev 
under på traktaten, skulle være medlemmer af 
den nationale hær i tilfælde af, at Madinah blev 
angrebet. I traktaten indgik bl.a. aftaler vedrørende 
retfærdighed, menneskerettigheder og frihed og 
forbud mod kriminalitet og amoralsk opførsel.

Slagpladsen ved Badr

18
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Mekkas ledere brugte de konfiskerede ejendele i handel. 
Muslimerne kendte til en karavane tilhørende Mekkas 
ledere, ledet af deres fjende Abu-Sufyan, som skulle følge 
en rute tæt på Madinah.

Muhammed  kaldte muslimerne sammen for at 
beslaglægge karavanen som godtgørelse for deres 
konfiskerede ejendele i Mekka. En mindre hær på kun 
313 muslimer drog ud på missionen. Den mekkanske 
myndighed rådede Abu-Sufyan til at ændre ruten. Udover 
dette sendte Mekka en hær på 950 soldater til at bekæmpe 
muslimerne, som hverken var beredt på kamp eller når så 
tungt udrustet som den mekkanske hær.

Mod alle forventninger vandt muslimerne deres første 
kamp mod Mekkas ledere. Mange mekkanske ledere og 
vigtige personer blev dræbt i denne kamp.

19
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År 625 e.kr.
Mekkas ledere angriber Muhammed og hans følgere i 
slaget ved Uhud: Som hævn for det tabte slag ved Badr 
og af frygt for at miste deres lederstilling i Arabien, sendte 
Mekkas ledere, sammen med andre arabiske stammer, 
3000 soldater af sted for at bekæmpe muslimerne ved 
Uhud-bjerget nord for Madinah.

Muslimerne tabte dette slag, og Muhammed  blev såret 
under slaget, men overlevede. Under slaget døde mange 
af Muhammeds venner, inklusive hans elskede onkel, 
Hamza.

Uhud-bjerget nær Madinah i Saudi-Arabien

Uhud-slagets martyrer ligger begravet på Uhud begravelsesplads  
(Madinah i Saudi-Arabien)
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År 626 e.kr.
Mekka og andre stammer angriber Muhammed og 
hans følgere i 'Slaget ved graven': Siden Muhammed 
ikke døde under det sidste slag, slog Mekkas ledere sig 
sammen med nogle arabiske stammer og jødiske stammer 
i en fælles indsats og et omfattende angreb for at dræbe 
Muhammed og ødelægge det muslimske samfund.

10.000 soldater marcherede mod Madinah. Efter at have 
rådspurgt sine følgere valgte Muhammed  at tage 
imod den persiske muslim, Salmans, forslag om at grave 
en skyttegrav nord for Madinah (5,5 km lang og 4,6 
meter bred). Dette slag går derfor også under navnet 
Skyttegravsslaget.

Muslimerne var hårdt pressede og forsvarede sig selv efter 
bedste evne, også ved hjælp af psykologisk krigsførelse. 
Efter en månedlang belejring blev den hæren fra Mekka 
utålmodig, og da en stærk storm desuden tog til, blev den 
hedenske hær tvunget til at pakke deres telte og trække 
sig tilbage.

År 627 e.kr.
Hudaybiya-aftalen, 10 års våbenhvile:  
Et år efter slaget ved skyttegraven tog 
Muhammed initiativ til at udføre Umrah (at 
besøge Ka’baen, Guds hus i Mekka, og udføre 
forskellige religiøse ritualer). Besøg i Mekka af 
religiøse årsager var en religiøs ret, som Mekka havde givet 
alle i Arabien lov til. Mekkas ledere blev overraskede over  

10 års10 års

våbenhvile
våbenhvile
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at se Muhammed  nærme sig Mekka med 1400 
mennesker fra Madinah. Efter adskillige forhandlinger blev 
en 10 år lang våbenhvile udstedt mellem Mekkas ledere 
og Muhammed  , så Muhammed  og hans ledsagere 
kunne komme og besøge Mekka igen det følgende år (år 
628 e.Kr.). Aftalen bød på mange vilkår, som muslimerne 
ikke var glade for, da de gav større fordele for 
Mekkas ledere.

År 628 - 629 e.kr.
Muhammed deler under våbenhvilen Guds 
budskab i og udenfor Arabien:  Våbenhvilen
gav Muhammed  en oplagt mulighed for at
prædike Guds budskab og tale frit til folk om islam uden at 
blive stoppet eller afbrudt af nogen. Muhammed  sendte 
delegationer til andre arabiske stammer i Arabien og skrev 
breve til nabolandenes og supermagternes ledere og 
konger i bl.a Persien, Det byzantinske rige og Egypten, hvori 
han inviterede dem til at tage islam til sig. Der blev stadig 
flere og flere muslimer i takt med, at islams sandhed blev 
synlig for folk
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År 630 e.kr.
Den fredelige overtagelse af Mekka:  På under to år 
blev våbenhvilen brudt af mekkanerne, da deres allierede 
dræbte 20 muslimer.

Som svar på denne chokerende handling drog Muhammed 
 ud til Mekka med 10.000 muslimer for at overtage Mekka, 

men bad sine soldater om ikke at angribe, medmindre de 
selv blev angrebet.7

Mekkas ledere blev forlegne 
og var ikke klar til kamp 
mod muslimerne. Da den 
muslimske hær ankom til 
Mekka, holdt Muhammed  
en tale til hele Mekkas befolkning, 
hvor han understregede, at der kun findes én Gud, og at 
sejren altid vil tilkomme ham. Han huskede folk på, at de 
alle var beslægtede med Adam, og at Adam var blevet 
skabt af jord.
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Eksemplarisk tilgivelse:  På trods af alle de lidelser, som 
Mekkas befolkning havde påført Muhammed gennem de 
seneste 21 år, var Muhammed nådig og retfærdig. Han 
svarede: ”Frygt ej, ikke i dag! Vend tilbage til jeres hjem, 
I er frie!” Muhammeds tale havde stor påvirkning, og 
mange folk kom til ham for at afgive et løfte og tage islam 
til sig. (Sunan Al-Bayhaqi, 9/118, 18342, 18343)

År 630-631 e.kr.
Arabiske stammer tager islam til sig: Efter den fredelige 
overtagelse af Mekka kom delegationer fra hele verden 
for at lære om islam. Udover Hawazen-stammen, som 
bekæmpede muslimerne og tabte slaget ved Hunayn, 
tog alle arabiske stammer islam til sig. Muhammed  
sendte mange af sine ledsagere til forskellige provinser i 
Arabien for at lære folk om islam, Guds budskab.

Derefter spurgte han Mekkas befolkning: ”Hvad tror I, jeg 
vil gøre med jer nu?”. De svarede: ” Vi håber på, at du vil 
gøre det bedste. Du har trods alt været en nådig broder og 
en høflig fætter”.

Ved samme lejlighed væltede Muhammed  alle afguder i Ka’baen (Guds 
hus), som blev opført af Profeten Abraham , for at ophøje og prise én 
Gud (Skaberen af universet og alt levende).
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År 632 e.kr.
Muhammads afskedstale: Muhammeds mission var 
fuldført, og hans liv var ved at nærme sig sin afslutning. 
I år 632 e.Kr. tog Muhammed  på pilgrimsrejse og 
gav sin sidste tale til mere end 100.000 mennesker. 
Hans tale mindede folk om de basale trossøjler om tro, 
Guds eksistens, livets, rigdoms og ejendoms hellighed, 
racelighed, retfærdighed, kvindernes rettigheder og 
forpligtelser samt korrekt levevis.
 
Muhammeds bortgang: 
Profeten Muhammed  døde i sit hjem i Madinah i år 632 
e.Kr. og efterlod sig kun få ejendele. Han efterlod sig ingen 
penge eller ejendele, kun troens arv, der med Guds lys har 
oplyst millioner af menneskers hjerter rundt omkring i 
hele verden.

"  Det er menneskeligt at fejle, men guddommeligt at tilgive."     
   Alexander Pope
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Af alle Guds profeter er Muhammed 
 den eneste profet, hvis gravsted 

er kendt med stor sandsynlighed, 
og hans efterfølgere er også sikre på 
dets placering.

Muhammed  blev begravet i 
sit hus, som er lagt sammen med 
hans moské, An-Nabawi-Moskéen, 
i Madinah.

Dette foto viser moskéen fra siden, 
hvor folk kan træde ind for at se 
Muhammeds  grav og hus, som i 
øjeblikket er buret inde.

26
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Hvordan så han ud? 
Muhammed  var af god 
arabisk afstamning, men lys 
i huden med et rosenrødt 
skær. Han var en smule højere 
end gennemsnittet. Han var 
velbygget med brede skuldre. 
Hans mave stak aldrig længere 
ud end hans bryst. Hans gang 
var energisk og målrettet.

Muhammeds følgere beskrev ham som en smuk person 
med en fremtrædende pande, en velformet næse, lange 
øjenvipper, store sorte øjne, et velplejet tandsæt og et 
imødekommende smil. Han havde let krøllet hår og et tykt 
skæg.

Hans følgere har antydet, at han havde et venligt, lyst 
ansigt som en fuldmåne. Han lo aldrig højlydt; hans latter 
var mest et smil, der viste hans tænder, som var de små 
hagl. Hans munterhed og åbne personlighed smittede af 
på alle.

Muhammads Karaktertræk
Kapitel 2

Der findes ingen tegninger eller billeder af Profeten 
Muhammed eller af profeterne før ham. Men modsat 
mange grundlæggere af åndelige traditioner før ham er 
profeten Muhammed en langt mere genkendelig historisk 
person, da hans følgere og familie har beskrevet ham 
detaljeret. Der er også nedskrevet mange beretninger om 
hans liv til glæde for eftertiden.

27
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Hans natur
Muhammed  var altid glad, rolig af natur og 
havde gode manérer. Han var ikke åbenmundet 
eller højlydt og handlede ikke uanstændigt. Han 
prøvede ikke at finde fejl hos andre, men han 
overroste dem heller ikke.

Måden, han talte på
Muhammed  talte ikke unødvendigt, og det han 
sagde, var altid ligetil og uden omsvøb. Hans ord var altid 
præcise og kortfattede med stor betydning. Han udtrykte 
sig formfuldendt uden at bruge for mange ord eller tøve.
Når han understregede en pointe, gentog han den tre 
gange med en gestus. Han snakkede ikke om noget uden 
håbet om at få en belønning af Gud for det. Han sagde til 
sine følgesvende:

 
"Jeg er garant for et hus i udkanten af paradiset for de af 
jer, der holder op med at scamming, selvom de har ret. Og 
jeg vil være garant for et hus midt i paradiset for dem, der 
holder op med at lyve Selvom de har det sjovt. Og jeg vil 
være garant for et hus i den højeste del af paradiset for dem, 
der opfører sig godt! ". (Leveret af Abu Dawood, 4974/4800).
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Hans temperament
Han holdt sine følelser under kontrol. Når 
han var irriteret, vendte han sig bare 
om eller forholdt sig stille. Når nogen 
handlede i strid med Guds lov, plejede 
han at stå fast og vise alvorlig vrede. 
Ingen ville sige hans vrede imod, når det 
gjaldt et brud på Herrens love, men han 
ville aldrig blive vred for sin egen skyld.

Hvordan behandlede han folk?
Muhammed  var altid den første til at imødekomme 
andre og trak ikke sin hånd fra et håndtryk, før den anden 
mand trak sin.

Hvem end, der så ham, ville øjeblikkeligt beundre og ære 
ham. Og alle, der stiftede bekendtskab med ham, elskede 
ham. Han var blid af natur. Han var aldrig grov, og han 
ringeagtede ikke andre.

Når han kiggede på folk, vendte han ansigtet mod dem. 
Hvis nogen kaldte på ham, drejede han ikke kun hovedet, 
men hele kroppen.

29
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Når han sad i en forsamling, satte han sig altid, hvor der 
lige var plads. Han befalede sine følgesvende at gøre det 
samme. Han gav sine sidemænd sin fulde opmærksomhed, 
så ingen troede, at han var blevet givet forrang. Han 
reserverede heller ikke siddepladser. Han var 
retskaffen over for sine følgere og alle andre 
mennesker. Han vurderede alle mennesker ud 
fra deres dyder og hengivelse over for Gud.

Hans levestil

Han gjorde alt med mådehold og uden overdrivelse og 
vrangvillighed. Han beklagede sig aldrig over den mad og 
drikke, som han blev tilbudt, og han overroste den heller 
ikke.

Når han var hjemme, delte han sin tid op i tre dele. Tid til Gud, 
tid til sin familie og tid til sig selv. Han 

deltog altid i husholdningsarbejde 
og ordnede sit eget tøj, sine sko og 
fejede gulvet. Han plejede også at 
klæde sig pænt på og dufte godt.         

(Sahih Bukhari, Kapitel: Kitabul Adab)

Efter morgenbønnen blev han siddende i moskéen og 
reciterede Koranen og priste Gud indtil morgengry. Efter 
midnat plejede han at stå op til Tahajjud-bønnen (den 
ekstra natbøn). (Sahih Bukhari)



Således menes det, at Profeten 
Muhammeds hus så ud 

Således menes det, at Profeten 
Muhammeds moské så ud
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Han havde forbudt sig selv og sin familie at modtage 
nogen som helst form for zakat (muslimers almisse 
til de, der har mindre end dem selv). Han var så 
optaget af dette, at han ikke ville udpege nogen 
af sine familiemedlemmer til at indsamle zakat.

Hans hus var ikke andet end en hytte med 
mure, der bestod af vådt ler og et stråtækt 
tag af palmeblade dækket af kamelskind.

Muhammed  sagde: ”Hvilken glæde har jeg af materielle 
ting? Jeg er blot en rejsende i verden, som hviler sig under 
skyggen af træ og derfra bevæger sig videre.”  (2/666- 2788, 

Musnad Ahmad, Overleveret af Abdullah bin Abbass).

Da han døde, efterlod han sig ikke nogen penge eller 
ejendom med undtagelse af et hvidt muldyr og et 
stykke land, som han donerede til gavn for samfundet. 
(Sahih Bukhari).
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Muhammed sagde (med sine hænder foldet):

”De troende er som en bygning, hvor 
hvert stykke støtter hinanden.”

Overleveret af al-Bukhaari (481) and Muslim (2585)

Muhammed  tegnede tre streger i sandet 
og sagde: Dette er mennesket (som har 
mange håb og planer i det verdslige liv). 

Mens han prøver på at opnå disse, kommer 
døden til ham.

(Fortalt af al-Bukhaari (6417) and Muslim (1671)

Håb

Forudbestemt 
død

Mennesket
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Profetens udtalelser

De perfekte troende er dem med de bedste manerer.
(Fortalt af Tirmithi)

Udnyt fem før fem:
Din ungdom før din alderdom
Din sundhed før din sygdom
Din rigdom før din fattigdom
Dit liv før din død

      (Fortalt af Al-Hakim in Al-Mustadriq No. 7846 (4/341)

Kapitel 3

Muhammads ord og lære er meget indflydelsesrige, da de dæk-
ker de fleste aspekter af livet. De stammer fra en base af visdom 

og Guddo melig åbenbaring. Hans ord, handlinger, godkend-
elser og attributter, bedre kendt som Sunnah, repræsenterer en 
anden kilde til islamisk lovgivning næstefter Den Hellige Koran.

"Din ledsager (Muhammed)
har ikke trådt ved siden af sandhedens vej, ej heller er 

han blevet vildledt. Han taler ej heller uovervejet."
Koranen, 53:2-3
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To gaver, som mange undervurderer;
sundhed og fritid. 

(Bukhaari, 6049)

Misundelse er forbudt med undtagelse af to tilfælde 
(Du ønsker det samme som andre). Den første er en 
mand, som Gud har skænket rigdom, så han bruger 

den vist. Den anden er en mand, som Gud har skænket 
viden, så han handler ifølge den og lærer andre den. 

 (Bukhari, 73/15)

Gør tingene lette for folk (angående religiøse sager), 
og gør det ikke svært for dem; giv dem gode nyheder, 

og få dem ikke til at løbe væk.   
(Bukhari, 69/11)

Dem, som køber og sælger ærligt baseret på ærlige vilkår, 
vil modtage Guds velsignelse. Dog vil Gud ikke velsigne 

dem, som lyver.  (Bukhari, 2082/22)
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Du er ikke en sand troende, førend du ønsker for din 
broder, hvad du ønsker for dig selv.  (Bukhari, 13/7)

Enhver muslim skal betale Sadaqa 
(velgørenhedspenge). Hvis ikke han kan det, så skal 

han arbejde for velgørenhed. Hvis han ikke kan det, så 
skal han hjælpe andre. Hvis ikke han kan det, så skal 
han udføre gode gerninger og holde sig fra dårlige 

gerninger. Dette er velgørenhed for ham.  
(Bukhari, 1445/30)

Når en mand dør, modtager han ingen belønninger 
udover tre ting. Hvis han har givet til velgørenhed, 

så folk får gavn af det, eller hvis han havde en viden, 
som han delte ud til folk, så de kunne få gavn af den, 
eller hvis han har efterladt sig en god (troende) søn, 

som beder til Gud om velsignelse og tilgivelse for sine 
forældre.  

(Dette gælder for både kvinder og mænd)

(Fortalt af Muslim, Tirmithi, Nassa’i)
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"Frygt Allah, uanset hvor du er, du skal altid efterfølge 
en dårlig gerning med en god gerning, da den gode 

ophæver den dårlige, og beskæftig dig kun med 
mennesker med høj etisk sans."  (Tirmithi - 1987 & Ahmad 5/153)

Godhed (rigtighed) er god moral, og synd
(ugerning) er det, der gør dig flov (dvs., at du ikke er
tilpas med dig selv), og du hader, at andre ved det." 

(Muslim, 15/2553)

"En stærk person er ikke den, der kaster sine
modstandere til jorden. En stærk person er ham, der

behersker sig, når han er vred." 
(Bukhaari, 5785) and (Muslim, 4853)

"Den, der tror på Allah og Dommedag,
bør sige gode (ord) eller tie, og den, som

tror på Allah og Dommedag, skal ære
(være generøse over for) sin nabo, og den, som tror på

Allah og Dommedag, skal ære (være generøs
over for) sin gæst." 

(Bukhari, 6018 & Muslim 74-47)

(Bemærk venligst, at alle læresætningerne ovenover gælder både for mænd og kvinder.)
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 ”Jeg sværger ved Gud, at ingen af jer er 
sande troende, førend I elsker hinanden. 
Jeg vil fortælle jer noget, og når I hører 

det, vil I elske hinanden. Hils på hinanden 
regelmæssigt, og gør det til en vane”.  

( Muslim 54) 

”Ingen af jer er sande troende, førend han 
ønsker for sin broder, hvad han ønsker for sig 

selv”. ( Muslim 54)

”Hvem end, der hjælper sin broder 
med noget svært, vil Gud hjælpe på 

Dommedagen, og Gud vil altid hjælpe den, 
som hjælper andre”. 

(Muslim 2699)

”Undervurder aldrig en venlig gerning, selv hvis du møder 
andre med et smil”2. Og han sagde: ”Den, som hilser på 

én først, er tættere på Gud end andre” 3. Under en anden 
begivenhed sagde han til én, som spurgte, hvordan man 

skulle opføre sig overfor andre: ”Tilbyd folk mad, og hils på 
dem, du kender og dem, du ikke kender.”. 

 (Narrated by Muslim 2626)
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Muhammed gav kvinder deres 
rettigheder

Før islam havde kvinder ingen civile rettigheder. Araberne 
foretrak børn af hankøn frem for hunkøn, hvilket 
resulterede i, at mange fædre begravede deres døtre 
levende.

Ingen kønsdiskrimination: Muhammad  fordømte 
diskrimination mellem pige- og drengebørn og lærte sine 
følgesvende at elske deres børn og opdrage dem ordentligt 
uanset køn. Faktisk lagde han vægt på at give døtrene mere 
opmærksomhed, indtil de er blevet voksne og gift:

Kvinder arver ligesom mænd:  Før islam havde kvinder
ingen arveret. Muhammed ændrede dette med
succes. Kvinder fik ret til at arve ligesom mænd
gjorde. Det var dog ikke Muhammad , som
skabte det islamiske arvesystem. Han indførte
blot Guds ord (skrevet i Koranen), som fastslår,
at begge køn (mand og kvinde) har ret til at arve.

Ordet Muhammed skrevet med arabisk kalligrafi på en kunstnerisk måde. 
Ordet ser i virkeligheden således ud . Bogstaverne M og H, som udgør 
første halvdel af ordet Muhammad, er symmetriske med bogstaverne 
M og D, som udgør anden halvdel af ordet Muhammad på arabisk.

”Kvinder er mænds halve tvillinger”. (Tirmithi, 1/154, 113)
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Kvinden som moder: En mand spurgte 
Muhammed : ”Hvem fortjener min nærmeste 
støtte og selskab?”. Muhammed svarede: ”Din 
mor”. Derefter spurgte manden: ”Hvem så?”. 
Muhammed  svarede: ”Din mor”. Manden 
stillede det samme spørgsmål igen, og 
Muhammed  svarede for tredje gang: ”Din 
mor”. Af ren nysgerrighed spurgte manden 
Muhammed spørgsmålet for fjerde gang (han 
forstod, at Muhammed ønskede den bedste behandling 
for mødrene), og derefter svarede Muhammed : ”Din 
far”. (Altså fortjener din far din nærmeste støtte og selskab 
næst efter din mor).2

Kvinden som ægtefælle: Muhammed  sagde, at hvis en 
mand ikke kan lide en af sin kones egenskaber, så vil han synes 
godt om en anden egenskab. Han sagde også:

Dette fremmede kærlighed, harmoni og 
fælles forståelse.

Lærde har sagt om ovenstående historie, at der er tre 
pinsler, som moderen skal gennemgå: 1. graviditet, 2. 
veer og fødsel, 3. amning og fravænning.

De troende, som udviser eksemplarisk tro, 
er dem med den bedste opførsel; og de 
bedste af jer er dem, som er gode mod 
jeres koner. (Tirmithi, 6/188, 3895)
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”Din Herre er én. Alle 
mennesker nedstammer 
fra Adam, og Adam var 
skabt af jord. En araber er 
ikke overlegen over en ikke-
araber, og en ikke-araber 
er ikke en araber overlegen 
undtagen ved gudsfrygt 
og gode handlinger.”1 
(Musnad Ahmad 10/5586, 23972) 
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Frihed, retfærdighed og beskyttelse

Ingen tvang er en nødvendig regel i islam:
Muhammed  overbragte Guds budskab ved at invitere 
folk til at tro på én Gud og underkaste sig ham. Følgende 
vers i Den Hellige Koran bekræfter valgfriheden for alle 
folk.

Lighed over for alle 
racer: Enhver person 
nyder lighed i Guds øjne 
og under loven, da disse 
tilhører den menneskelige 
race. Gudsfrygt og høj 
moral er de eneste krav 
for overlegenhed i Guds 
øjne. Muhammed  
nævnte følgende vers:

”Og havde din Herre villet det, ville alle folk i verden tro 
(sammen). Så vil du (Muhammed) tvinge folk til troen?”

Koranen, 10: 99

”Der er ingen tvang i religionen, sandheden (den rette 
vej) har erstattet løgnen (forkerte vej). Og hvem end, der 
forkaster ondt og tror på Gud, har trykket den hånd, som 

aldrig slipper. Og Gud er den Althørende, Altvidende."
Koranen, 10: 256
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”Enhver muslim der planter 
et frø der vokser til noget, 
mennesker eller dyr eller 
fugle kan drage fordel af eller 
spise af det, betragtes denne 
handling som en Sadaqa".  (en 

handling, som belønnes af Gud). 1 
Muhammed 

(Bukhaari, 2320) and (Muslim,1188)

Muhammads lærdomme om 
bevarelse af miljøet

Muhammed opfordrede til en grøn verden: 
Muhammed  opfordrede til en grøn verden og lagde 
miljøets bevarelse sammen med Guds glæde. Da hele 
verden er Guds rige, må mennesket ikke forårsage skade 
på jorden. At skade miljøet (jord, planter, dyr og luft) og 
spilde dets resurser, er ikke acceptabelt. 
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Islam i korte træk: Islam betyder 
'underkastelse' og tilbedelse af én Gud. Det er 
en monoteistisk religion, og muslimer tror på, 
at der ikke findes andre guder end Allah, og 
at ingen er hans lige. Han har ingen partnere 
og ingen sønner. Han har intet afkom og er 
ikke selv født. Han er skaber af universet og 
alt levende. Ingen er som han guddommelig, 
og ingen fortjener tilbedelse som Han og Han 
alene

Hvad er Guds navn?  Hans navn er Allah. 
Det udtales Allaah; det sidste A er langt. Gud 
har mange egenskaber og kan tillægges 
mange navne. I Islam anerkender man 99 
'skønne navne' og egenskaber, der kan 
tillægges Allah. Han er eksempelvis Den 
Mest Barmhjertige og Den Alvidende. 
Ingen er mere barmhjertig end 
Han, og ingen ved mere end 
Han.

Arabisk Hebraisk Aramæisk

Elah Eloha Elaha
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Islams budskab
Kapitel
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Muhammad og Islam: Da en mand 
engang bad Muhammed forklare Islam 
med få ord, så det hele stod helt klart for 
ham, sagde Muhammed ganske enkelt: 

Essensen i Islam er at leve et liv i balance uden at lade sig 
vildlede til ekstremisme i hverken handlinger, tale eller 
gerninger. 

VærVær

oprigtigoprigtig

"Han er Allah, og ved siden af Ham findes ingen anden 
gud; Den Vidende om alt set og uset; Han er Den 

Godgørende, Den Barmhjertige.

Han er Allah, og ved siden af Ham findes ingen anden 
gud; Kongen, Den Hellige, Bevareren af Fred, Han, 

Der Giver Beskyttelse; Den Almægtige, Den Højeste, 
Besidderen af Storhed. Ære være med Allah, hævet over 

alt, de sætter op ved hans side!

Han er Allah; Skaberen, Formgiveren, Den, Der 
Fuldender; de skønneste navne tilkommer Ham. Alt 
i himlen og på jorden lovpriser Ham; og Han er Den 

Mægtige, Den Vise."
Koranen, 59:22-24

"Sig: 'Jeg tror på Allah (Den Ene)', og vær oprigtig."
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Islam og fred: Ordet Islam stammer fra ordet salama, som 
betyder beskyttet mod fortræd; det er igen afledt af ordet 
Salaam, som betyder 'fred'.

I Islam er Freden et af de mægtige 
navne, som tillægges Allah. Den, der 
underkaster sig Allah, vil finde indre ro 
og leve i fordragelighed med naturen og 
andre mennesker.

Det er værd at bemærke, at i et muslimsk samfund hilser folk 
hinanden med ordene Assalamo Alaykom, hvilket betyder 
fred være med dig, i stedet for blot 'hej' eller 'goddag'. Den 
fulde betydning af udsagnet er fred være med dig samt 
Allahs nåde og velsignelser.

Muslimer eller muhammedanere? Modsat følgerne 
af andre religioner kaldes Muhammeds tilhængere ikke 
muhammedanere. En tilhænger af Islam eller en, som 
tilslutter sig troen og livsstilen, kaldes en muslim; det vil sige, 
at han eller hun tror på Gud og underkaster sig Ham.

De seks elementer i den islamiske tro:   Troen på Den Ene 
Gud omfatter anerkendelsen af Hans Engle, Hans Bøger, 
Hans Profeter samt troen på Dommedagen og Guds 
Guddommelige Visdom.

Profeten Muhammed definerede en muslim som 'Den, 
som aldrig skader andre med ord eller handlinger'. Det 
vil sige, at folk ikke skal frygte fortræd eller ond tale fra en 
muslim.
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Islams søjler; udøvelse af den islamiske tro

Den islamiske tro er baseret på fem søjler, som en muslim 
må udføre:

1 Shahada                Trosbekendelsen (Der findes ingen
 anden gud end Allah, og Muhammed
er Hans profet)

2 Alsalat               Bønnen; udføres dagligt efter et
bestemt mønster

3 Siyam              Fasten; udføres under ramadanen

4 Zakat              Almissen; hvert år betales der almisse

5 Hajj              Pilgrimsrejsen; en muslim skal én gang 
i sit liv rejse til Den Hellige Moské i Me-
kka, hvis helbredet eller økonomien er 
til det
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1. Udsigelse af trosbekendelsen, Shahada 

Islams søjler

Således ihukommer og anerkender man, at der 
kun findes én Gud, Han, som skabte alt levende. 
Hans navn er Allah. 

En person kan kalde sig selv muslim, når han 
eller hun bærer troen i hjertet og udsiger 
trosbekendelsen, Shahada: "Der findes inden anden Gud 
end Allah, og Muhammed er hans profet."
(På arabisk staves det Ash'hado an la illaha illa, Wa 
Ash'hado anna Muhammadan rasoolo'Allah).

Når man anerkender Muhammed som 
Guds profet og budbringer, kræves det, at 
man ligeledes anerkender alle de profeter 
og budbringer, Gud sendte før ham.

2. Daglig bøn efter forskrifterne, Alsalat

Bønnen i Islam tillader, at en muslim 
kan opnå nærhed med Allah. Der er fem 
obligatoriske bønner om dagen, som ligger 
fordelt over dagens timer. Bønnens formål er 
at ære, ophøje og lovprise Herren med hjertet, ordet og 
kroppen. 

Islam: Islam: 

en levende
en levende

trotro

Dette er et vidneudsagn skrevet med arabisk kalligrafi på en kunstnerisk 
måde. Der står: 'Jeg bevidner, at der ikke findes nogen anden gud end 
Allah, og at Muhammed er hans tjener og budbringer.'
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Islams søjler

Ordet salat betyder 'varm forbindelse'. 
Det er et synligt bevis på troen. Hver bøn er 
tilknyttet fysiske bevægelser som buk, og at 
man bøjer sig mod jorden for Allah. Bønnen viser, i hvor 
høj grad man har underkastet sig Allahs vilje. Den kræver 
fuld koncentration, og at man lader den fysiske verdens 
trængsler vige for underkastelsen. Profeten Muhammed 
sagde: "Man er tættest på Allah, når man ligger bøjet mod 
jorden for Ham." 

"Og når mine tjenere spørger dig (Oh, Muhammed) 
om Mig – Vid, at Jeg er dig nær. Jeg lytter til de 

underdaniges bønner, når de påkalder Mig. Lad dem 
derfor tale til Mig og tro på Mig, således at de kan blive 

vejledt til den rette vej."
Koranen, 2 :186  

Nogle vil måske mene, at det virker overdrevet at bede 
fem gange om dagen. Men bønnen er som en meditation, 
som ikke bør tage mere end 40 minutter om dagen. Vi 
beklager os aldrig over, at vi er nødt til at spise tre til fire 
gange om dagen, da vi ved, at vi er nødt til at indtage føde 
for at overleve. Således har vores sjæl og ånd også brug 
for næring. Bøn med jævne mellemrum gennem dagen er 
netop åndelig næring.      

Bøn før 
solopgang

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

Solopgang Middags-
bøn

Eftermid-
dagsbøn

Bøn ved
Solnedgang

Aftensbøn

Kraftfuld
Kraftfuld

bønbøn
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3.  Zakat, at give almisse  

Almissen er en af Islams vigtigste søjler. 
Det indebærer, at man giver almisse 
(betaler til velgørende formål) en gang 
om året til de fattige, trængende eller på 
anden måde værdige ifølge Koranens 
anvisninger. Almissen er angivet til at være 2,5 % af en 
persons indtjening.

Zakat renser hjertet for grådighed og borttager fattiges 
had og jalousi. Almissen skaber social samhørighed og 
fremmer samarbejdet, medfølelsen og respekten. Gennem 
almissen opnås en fornemmelse af social retfærdighed, og 
samfundet styrkes.

2,5% 2,5% 
af den årlige
af den årlige

nettoindkomst
nettoindkomst

4. Faste under ramadanen

Muslimer skal faste i den måned, 
ramadanen varer (29 eller 30 dage), 
fra solopgang til solnedgang. Under 
fasten skal muslimer afstå fra at spise 
drikke eller dyrke seksuelt samkvem, 
men derudover føre et helt normalt 
hverdagsliv. 

Når muslimer faster til ære for Allah, får de fornemmelsen 
for, hvordan det føles at mangle de ting, vi tager for givet; 
ting, som Allah skænker mennesket. 

Islams søjler



49

O
m

 is
la

m

Når almindelige mennesker føler 
sulten, føler de på egen krop, hvordan 
de fattige må gå gennem livet hver 
dag, fx i områder med hungersnød. 
De rige vil blive mere villige til at give 
almisse, når de faster. Således skabes 
der nærhed mellem de rige og de 
fattige til gavn for harmonien i et 
samfund. 

Fasten lærer mennesket at lægge 
låg på de indre behov, at få større 
selvkontrol, og dermed udvikles 
den rette åndelige indstilling. Faste 
er desuden sundt for kroppen, og 
lægevidenskaben anbefaler faktisk 
faste som behandling af visse lidelser.

Månekalenderen

1 Al-Muharram

2 Safar

3 Rabi' Al-Awal

4 Rabi' Al-Akharah

5 Jumada Al-Oula

6 Jumada Al-Akharah

7 Rajab

8 Sha'ban

9 Ramadan

10 Shawwal

11 Zul Qui'da

12 Zul Hijjah

5. Pilgrimsrejsen til Mekka

Folk af alle racer og 
fra alle lande drages 

mod det åndelige 
centrum for den 

islamiske verden: 
Her bekræfter de, 
at vi alle stammer 

fra Adam, og at 
vores åndelige 

ophav stammer fra 
Abraham.

Hajj er pilgrimsrejsen til Mekka 
i måneden Zul Hijjah ifølge den 
islamiske månekalender; målet 
er at besøge Den Hellige Moské 
(Allahs Hus) og udføre visse rituelle 
handlinger. Pilgrimsrejsen er Islams 
femte søjle, og den skal udføres 
én gang i enhver muslims liv (efter 
pubertetens indtræden), forudsat 
at han eller hun har pengene og 
helbredet til at udføre rejsen.

Islams søjler
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Én Gud, ét budskab
Profeterne og budbringerne af Guds budskab i Koranen:
Islam anerkender alle profeter og 
sendebud sendt af Gud før Muhammed 

 for at retlede menneskeheden. 
Gud sendte dem for at forhindre 
mennesket i at tage den forkerte 
vej, lære dem om god moral, 
adfærd og meningen med livet.

Gud sendte dem for at lære 
mennesket om livets mening og 
god opførsel samt for at beskytte 
dem mod vildfarelse

Den Hellige Koran nævner 25 profeter 
og budbringere ved navn og beretter om nogle af dem. 
I Koranen bliver Adam nævnt 25 gange, Noah 43 gange, 
Abraham 69 gange, Moses 136 gange, David 16 gange, 
Jesus 25 gange og Muhammed  4 gange.

Muhammed sagde: "Hør, hvordan jeg adskiller mig fra 
de profeter, der kom før mig: En mand byggede et hus, 
fuldstændigt og formfuldendt, på nær en enkelt sten. 
Alle beundrer husets skønhed og siger: 'Huset vil være 

uovertruffent, hvis blot den sidste sten lægges.' Jeg er den 
sten, jeg er den sidste af profeterne.” 

(Berettet af Bukhari 4.734, 4.735)
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Muhammad  og Abraham :
Abraham betragtes som alle profeters 
fader i både kristendommen, 
jødedommen og islam, fordi de 
fleste kendte profeter stammer fra 
ham. Muslimerne tror på, at Profeten 
Muhammed nedstammer fra ham 
gennem hans førstefødte søn, 
Ismael, som også var fader til mange 
arabiske stammer. På den anden side 
nedstammer nationen Israel og mange 
profeter såsom Jakob, Josef, Moses, 
David og Salomon fra hans anden 
søn, Isak.

Abraham viede sit liv til at 
lære folk om monoteisme; 
en hård kamp for ham. Den 
Hellige Koran nævner hyppigt 
Abraham og nævner, at efter 
al sin søgen efter sandheden 
og overbevisningen om Guds 
énhed beviste Abraham 
sandelig sin oprigtighed, 
ærlighed, taknemmelighed 
og lydighed over for Gud. Han 
udviste et af de største og mest 
mindeværdige eksempler i 
historien på fuld underkastelse 
af én Gud, selv i de vanskeligste 
situationer.
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Muhammad  og Moses : 
Muhammed  priste profeten Moses højt 
og nævnte, at på Genopstandelsens Dag ville han se Moses stå 
ved siden af Allahs trone.  ( Sahih Al-Bukhari, 4/157, 3408. 4/159, 3414)

Endvidere skal det også nævnes, 
at da Muhammed  ankom til 
Madinah, så han jøderne faste 
på Ashura-dagen (den dag, 
da Gud reddede Israels børn, 
jøderne, fra Egyptens Farao), 
og han opfordrede derefter 
muslimerne til frivilligt at 
faste denne dag, fordi Moses 
fastede den dag som tegn på 
sin taknemmelighed til Gud. 
("Ashura" er den 10. dag i den første 
måned, Muharram, ifølge den islamiske 
kalender). 

Manden,

der talte

til Gud
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”Jeg er den tætteste af alle personer på Marias søn, og alle 
profeter er faderlige brødre, og der har ikke været nogen 
profet mellem mig og ham (Jesus)”. (Bukhaari, 3285)

Muhammad  og Jesus :

Ifølge autentiske beretninger sagde Muhammed :

Koranen beskriver Jesus som Guds ord. 
Hans navn er Jesus Messias, søn af Maria.
Gud sendte ifølge Koranen Helligånden 
(Ruuh Al Qudus) til ham som støtte og 
nedsendte ham som sendebud til Israels 
børn for at lede dem ad den Rette Vej og til at 
tilbede Gud, hans Herre og deres Herre og Herren over 
alt (vers 87, sura 2, vers 45- 49, sura 3, og vers 171, sura 4). 

Nazaret er en historisk by i Galilæa, Palæstina. Den bliver nævnt i Bibelen 
som Marias hjemby og er tæt sammenknyttet med Jesus’ barndom. 
Ifølge romersk katolicisme fandt bebudelsen (om Jesus' fødsel) sted ved 
Bebudelsens Kirke i Nazaret.

 Jesus i

Koranen
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Profeten Muhammeds  moské (Al-
Masjid Al-Nabawi), Madinah, Saudi 
Arabien

Note: Profeten Muhammeds  hus og grav er 
stadig en del af moskéen.
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Manden Muhammed

Gennem tiderne er alle Muhammeds sublime og humane 
interaktioner med folk blevet dokumenteret. Hans kald og 
lærdomme var baseret på venlighed og broderskab, og 
der var ingen dårlige opførsel at 
spore hos ham.

Michael Hart skriver i sin bog 
The 100; A Ranking of the Most 
Influential Persons in History:

”Muhammed grundlagde og 
udbredte en af verdens største 
religioner og blev en yderst effektiv 
politisk leder. I dag, 13 århundreder efter hans død, er hans 
indflydelse stadig stærk og overvældende. Størstedelen af 
folkene i denne bog havde den fordel, at de blev født og 

opvoksede midt i civiliserede 
og politisk centrerede 
samfund.”

Muhammad derimod blev 
født i år 570 e.Kr. i Mekka 
i det sydlige Arabien, i en 
helt anden ende af verden, 
langt væk fra handels- og 
undervisningscentre.

”Det er denne 
usammenlignelige 

blanding af verdslig og 
religiøs indflydelse, som 

jeg føler, gør Muhammad 
fortjent til at være den 
mest indflydelsesrige 
mand i menneskets 

historie.”

Michael Hart

Dette er ordet ”Muhammad” på arabisk skrevet på en kunstnerisk måde.

Kapitel 5
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Lederen Muhammed

Den franske forfatter og politiker, Alphonse de Lamartine, 
skrev følgende om Muhammed i sin bog Histoire de la Tur-
quie: 

”Hvis storhed i målsætning, 
lidenhed i midler og enorme 
resultater er de tre kriterier 
for et menneskeligt geni, hvem 
ville så vove at sammenligne 
nogen stor mand i historien 
med Muhammad?”

Aldrig har noget menneske, 
frivilligt eller ufrivilligt, sat sig et højere mål, eftersom dette 
mål var overmenneskeligt; at undergrave den overtro, der 
var kommet imellem skabningen og dens Skaber, at give 
Gud til mennesket og mennesket til Gud; at genoprette 
de rationelle og hellige ideer om guddommelighed midt i 
kaosset af materielle og forvrængede afguder. Aldrig har et 
menneske nogen sinde på så kort tid gennemført så enorm 
og varig revolution i verden.

”Det er muligt, at Muhammeds indflydelse på islam er større 
end Jesus Kristus’ og St. Pauls indflydelse på kristendommen 
kombineret.
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Lamartine nævnte også, at Muhammed ikke skabte 
våben og imperier for at opnå en materiel magt, men han 
flyttede tanker, tro og sjæle. På grundlag af en bog, hvor 
hvert eneste bogstav er blevet lov, skabte han en åndelig 
nationalitet, som indbefatter folk af alle tungemål og racer.



Profeten Muhammeds  gravsted ved Nabawi-moskéen i Madinah. Ved 
siden af ligger den første kalif (efterfølger) og leder af den islamiske stat, Abu 
Bakr As-Siddiq, og den anden Kalif Omar Bin Al-Khattabs gravsted.

5858
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Muhammad, en profet for vor tid

Karen Armstrong, forfatter af Muhammad a prophet for our 
time angiver, at vi må se på Profeten Muhammeds liv på en 
nuanceret måde for at kunne værdsætte hans betydelige 
resultater. Han havde nogle vigtige læresætninger, ikke 
kun brugbare for muslimer, men også for vestlige folk.

Muhammed knoklede bogstaveligt talt for at bringe fred 
til det krigsramte Arabien. Hans liv var en utrættelig kamp 
mod grådighed, uretfærdighed og arrogance.

Karen tror på, at hvis vi skal afværge en katastrofe, så må 
den muslimske og den vestlige verden lære ikke kun at 
tolerere hinanden, men også at værdsætte hinanden. Et 
sted at starte kunne være med personen Muhammed.
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John Adair 
Forfatter til The Leadership og Muhammad, Formand for 
Leadership Studies United Nations System Staff College 
i Torino.

“I islamisk tænkning var lederne ophøjede og samtidig 
ydmyge. De var i stand til at visualisere og inspirere og 
samtidig tjene deres folk. Når du læser disse sider i bogen, 
vil du forhåbentligt selv bedømme, om Muhammed lever 
op til dette ideal. Min bogs budskab er, at dette ideal – 
som Muhammeds levned bærer præg af – lader til at passe 
godt med den universelle sandhed om naturen og sættes i 
praksis i hans lederposition.”

William Montgomery Watt
(1909 - 2006) Skotsk historiker og professor emeritus i 
arabiske og islamiske studier ved University of Edinburgh.

”Hans vilje til at imødekomme 
undertrykkelse for sin tro, hans folk, som troede på 
ham og så op til ham, og fuldførelsen af hans ultimative 
mål – alt dette vidner om hans fundamentale integritet. 
Ingen anden så stor historisk personlighed nyder så lidt 
værdsættelse som Muhammed.”
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(1869 – 1948) Politisk og åndelig leder af Indiens 

uafhængighedsbevægelse.

”Jeg ønskede at kende den, som har 
haft den største positive indflydelse på millioner blandt 
verdens befolkning. Jeg blev helt overbevist om, at det 
ikke var med sværdet, at Islam i disse dage vandt frem. 

Det var derimod den regelrette enkelthed, Profetens 
absolutte ydmyghed, hans samvittigfuldhed over for sine 
løfter, hans intense hengivenhed over for sine venner 
og følgere, hans frygtløshed, hans retfærdighed og hans 
fuldstændige tillid til Gud og sin egen mission. Da jeg 
lukkede andet bind af bogen om Profetens liv og levned, 
var det med beklagelse, at der ikke var mere, jeg nu kunne 
læse om hans storslåede liv.”

Alphonse de Lamartine
(1790 – 1869) Fransk poet, forfatter og politiker. Historie 

de la Turquie, Paris, 1854, bind II, siderne 267-277.

”Filosof, taler, apostel, lovgiver, kriger, 
erobrer af ideer, genskaber af rationelle 

dogmer fra en kult uden rollemodeller; grundlægger af 
tyve imperier her på jorden og ét åndeligt imperium. Det er 
Muhammed! Hvad angår alle standarder, som menneskelig 
storhed kan sammenlignes med, kan vi spørge: Findes der 
et større menneske end ham?”
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(1885 – 1981) Amerikansk historiker, filosof og forfatter. 

Forfatter til The Story of Civilization, del 4, bind 4, side 25.

”Hans navn, som betyder højt prist, 
passede ret godt med de henvisninger i Biblen, som 
forudsagde hans ankomst. Muhammed var kendt for ikke 
at skrive noget selv; han brugte en amanuensis. Hans 
tydelige analfabetisme afholdt ham ikke fra at komponere 
den mest berømte og velskrevne bog på arabisk (Den 
Hellige Koran, som åbenbaredes for ham), og i at tilegne 
sig den store menneskeforståelse, som sjældent kommer til 
højtuddannede personer.”
NB: Ordet amanuensis betyder en person, som nedskriver, hvad der dikteres til 
ham. William Durant brugte ordet komponere, som ikke godkendes ud fra et 
islamisk synspunkt, da muslimer tror på, at Den Hellige Koran bogstaveligt talt er en 
guddommelig åbenbaring fra Allah til Muhammed gennem ærkeenglen Gabriel.

Johann Wolfgang Von Goethe
(1749 – 1832) Stor tysk poet. Noten und Abhandlungen 

zum Weststlichen Dvan, WA I, 7, 32.

”Han var en profet og ikke en poet, 
derfor skal hans Koran ses som en 

guddommelig lov og ikke som en menneskelig skabt bog 
for uddannelse og underholdning.”
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(1795 – 1881) Historiker, filosof og forfatter til ”Heroes and 
Hero Worship and the Heroic in History”..

“Hvordan kunne én mand på egen 
hånd samle stridende stammer og vandrende beduiner til 
en magtfuld og civiliseret nation på under to årtier?”
NB:  Thomas Carlyle prøvede at tegne et billede ud fra udviklingen af det menneskelige 
intellekt ved at bruge historiske personer som pejlemærker og tildelte Muhammed en 
særlig plads i bogen under kapitlet Hero as a Prophet. I sit værk erklærede Carlyle sin 
beundring for Muhammed, som i hans øjne skal ses som en hegeliansk fortaler for 
reform.

Pastor Reginald Bosworth Smith 
(1839-1908) Forfatter til Mohammad and 

Mohammedanism, London, 1874, side 92)

“I sin funktion som både statslig og åndelig leder var 
han Cæsar og pave i ét; men han var pave uden pavens 
samtykke, og Cæsar uden Cæsars legioner, uden en hær, 
uden en livvagt, uden et palads, uden faste indtægter. 
Hvis nogen havde ret til at erklære sig som leder af 
en guddommelig sag, så var det Muhammed, for han 
havde magten uden midlerne og den støtte, der følger. 
Han var ikke interesseret i selve magten. Han holdt af 
enkelthed i både sit private og sit offentlige liv.”
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Maurice Bucaille   
(1920 - 1998) Fransk læge og specialist i fordøjelsessystemet. 
Medlem af det franske egyptologisamfund. Forfatteren til The 
Bible, The Qur'an and Science.

“Islam viser, at Gud har givet mennesket 
fornuften, og derfor forventer han, at mennesket bruger 
sin fornuft objektivt og systematisk. På Muhammeds tid 
havde man begrænset viden om mange ting, og det er 
derfor helt utænkeligt, at Koranens videnskabelige indsigt 
skulle stamme fra en mands tanker. Med den viden, vi har 
i dag, står det klart, at Koranens videnskabelige udsagn er 
korrekte".

Leo Tolstoy
(1828 - 1910) Russisk forfatter og digter. Forfatteren til den 
berømte roman Krig og fred. 

“Der er ingen tvivl om, at Muhammed er 
en af de største reformatorer, der har tjent det almindelige 
menneske. Hans ønske var blot at føre en hel nation til lyset 
og sandheden og at overbevise dem om fordelene ved fred 
og fordragelighed; således undgik hans følgere at udgyde 
blod og ofre menneskeliv (det var anerkendt blandt arabere 
før islam, men var ikke udbredt). Han banede vejen for 
udvikling og civilisation. Det er så stor en dåd, en gerning, 
som kun en stærk mand kan udføre. Derfor fortjener han at 
blive prist og beundret." 
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“Mit valg af Muhammad som den fremmeste af verdens 
mest indflydelsesrige personer vil måske overraske nogle 
læsere og kan sættes spørgsmålstegn ved andre, men han 
er den eneste mand i historien, som har haft størst succes 
på både de religiøse og verdslige plan.”

Michael H. Hart
Forfatter af ‘The 100: A Ranking of the Most Influental Persons in History’
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