
   Vem är Profeten Mohammed (saws)? 

  

För ca 1500 år tillbaka föddes han (saws). Mitt i ett korrupt samhälle växte han upp. 

Nyfödda flickor begravdes levande, våld var en vardaglig vana och människor bad till 

statyer.  Han sändes av nåd till mänskligheten, för att få ut människor från mörker till 

ljus. Den absolut bästa av Allahs (swt) skapelser, Profeten Mohammed (saws). 

  

Från att ha tidigare blivit begravd levande till att få den statusen som gjorde kvinnan till 

en viktig aktör i samhället, är ingen enkel process. Ändå lyckades Profeten Mohammed 

(saws) under en kort tid tillfredsställa det. En tankeställare som slår är; Hur lyckades 

Profeten (saws) med det? Jo, det handlar om Profetens moral, hans attityd och 

framförallt lugnet. Detta bekräftas i den heliga Koranen i en vers som tilltalar Profeten 

Mohammed (saws): “Sannerligen är du i en god moralisk karaktär” [68:4]. Profeten 

Mohammed (saws) gestaltar alltså den absolut perfekta bilden av människan som Allah 

(swt) vill att vi skall sträva mot. En människa vars goda handlingar bör speglas i sitt 

beteende och moral. 
  

När man talar om Profetens (saws) egenskaper kan man inte missa att tala om hur 

modest han var. Det återberättas att när någon ville besöka Profeten Mohammed 

(saws) brukade man hitta en grupp människor sittande tillsammans. Besökaren var 

alltid tvungen att fråga; vem av er är Mohammed (saws)?. Detta för att han (saws) inte 

hade någon arrogans. Det handlade helt enkelt om att man lever som man lär. Ska man 

lära modest då ska man själv avbilda det. Liksom allt annat, lärde Profeten Mohammed 

(saws) ut hur den perfekta människan bör vara, för att han själv handlade med dem 

egenskaper han lärde ut.  
  

Vidare var Profeten Mohammed (saws) inte endast en religiös ledare, utan han var 

även en politisk och militär ledare som enade Arabiska halvöns stammar. Han gjorde att 

inga skillnader existerade längre mellan en arab och en pers eller mellan en vit- och 

mörkhyad människa. Idag lever vi tyvärr i en värld som är så pass segregerad att 



människor från en enda folkgrupper behöver förenas. Folk dödar varandra kallblodigt 

och tyvärr bortförklarar man det via religionen. Ibland undrar man hur människor har 

missat vad Profeten (saws) sagt: “Det är förbjudet för en muslim att skada något, oavsett om 

det är ett djur, person eller livlös sak”. 
  

 

 

Under de senaste åren har Profeten (saws) blivit attackerad av många aktörer i väst. En 

av attackerna är Charlie Hebdo attacken. Som följd av det tog två s.k. muslimer på sig 

initiativet och attackerade Charlie Hebdos kontor i Paris och dödade 12 personer. Detta 

väckte starka känslor hos en hel del människor som anklagade Islam och muslimerna 

och förväntade sig en ursäkt av oss vilket är väldigt patetiskt. Ingen kristen har någon 

gång fått skulden eller bett om ursäkt för vad KKK medlemmar gjort. KKK är en 

organisation som strävade efter vit överhöghet och ett samhälle baserat på rasism. De 

dödade många mörkhyade människor på brutala sätt och brände kors öppet på gatorna 

för att skrämma människor på det sättet. Allt det här gjordes under kristendomens namn 

men ingen kristen fick skulden så som muslimerna anklagas för vad dem s.k.  muslimer 

gör. Vidare är vi definitivt emot övergreppen mot vår profet (saws) men vi kan uttrycka 

vårt missnöje på mycket bättre sätt än att döda. De som attackerar vår profet (saws) har 

ingen kunskap alls om vem han var och vad han stod för. Hade de haft tillräckligt med 

kunskap om profeten (saws) hade ingen uttryckt hat mot honom.  
 



Å anda sidan har Profeten Mohammad (saws) inspirerat många kända historiker i väst 

genom tiderna. En av dem är den franska historiken William Montgomery som beskriver 

profeten på följande sätt: ”Hans beredskap att uthärda förföljelse för sin tro, karaktären 

och etiken hos de män som trodde på honom och som såg upp till honom som ledare, 

och storheten av hans slutgiltiga bedrift – allt detta är bevis för hans 

integritet/hederlighet. Att hävda att Mohammed var en bedragare skapar fler problem än 

det löser. I väst är ingen av de stora historiska personligheterna så lite uppskattade som 

Mohammed.” 

 

 


