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Ко је био Мухаммед? (мир над њим)
“Ви у Божијем Посланику имате диван узор
за онога ко се нада Божијој милости и награди на
ономе свету, и који често Бога спомиње.” Кур’ан
33:21
Муслимани верују да је Мухаммед (мир над
њим) последњи Посланик у дугом низу Посланика
послат да позове људе послушности и обожавању
једног Бога (“Алах” на Арапском). Неки од ових
Посланика су Адам, Ноје, Аврам, Ишмаел, Исак,
Јакуб, Јозеф, Мојсије, Давид,Соломон и Исус (мир
нека је над свима њима).
Исто као што је и Мојсије (мир над њим)
послат са Тором (оригиналним аутентичним
откровењем) и Исус (мир над њим) са Јеванђељем (
аутентичним откровењем – а не модерним измењеним
верзијама), муслимани верују да је Мухаммед (мир
над њим) послат са Кур’аном да својим примером
демонстрира како би његова учења требала бити
примењена.
Посланикова (мир над њим) жена, ‘Аиша, је
једном питана да опише Посланика (мир над њим), и
она је одговорила да је он био “ходајући Кур’ан”, што
значи да је пажљиво и у потпуности примењивао
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племенита учења Кур’ана кроз свој свакидашњи
живот. Показаћемо како је ова племенита учења
преточио у племенита дела.
Мисија милости
“А тебе (Мухамеде) Смо (Бог) само као
милост световима послали.” Кур’ан 21:107
Поред позивања људи на молитву, пост и
удељивање милостиње, Посланик (мир над њим) је
подучавао да би вера појединца у Бога требала такође
да утиче на његов однос према другима. Рекао је:
“Најбољи од вас су они који се најбоље
понашају.”
Многа казивања Посланика (мир над њим)
истичу везу између веровања и деловања, на пример:
“Ко год верује у Бога и у Судњи Дан, не сме да
узнемирава свог комшију, код год верује у Бога и у
Судњи Дан, треба да буде дарежљив према својим
гостима, ко год верује у Бога и у Судњи Дан, треба
да прича само о добру или да ћути.”
Последњи Посланик (мир над њим) је учио
људе да покажу милост и да поштују једни друге:
“Ономе ко не укаже милост другима, неће
бити указана милост.”
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У другом приповедању, неки људи су тражили
од Посланика (мир над њим) да призове Бога и казни
невернике,па је на то одговорио: “Ја нисам послат
да проклињем већ као милост.”
Опрост
“Нека опросте и не замере! Зар вам не би
било драго да и вама Бог опрости? А Бог прашта и
самилостан је?” Кур’ан 24:22
Посланик (мир над њим) је био
најопростљивији од свих људи и био је најљубазнији.
Када би га злостављали, опраштао им је, и што би
особа била грубља , он је постајао стрпљивији. Био је
екстремно благ и попустљив, поготово када је владао
и када је имао моћ да се освети.
Мухаммед (мир над њим) је давао све за
опроштај без обзира колики злочин или колика је
била агресија почињена над њим, за њега никада није
била толика да он није могао да опрости. Био је
најбољи пример опроштаја и љубазности, као што
помиње следећи стих из Кур'ана:
"Ти са сваким лепо! (О Мухаммеде) И
тражи да се чине добра дела, а незналица се клони!
" Кур’ан 7:199
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Једнакост
“Доиста, најугледнији код Бога је онај који
је најправеднији од вас.” Кур’ан 49:13
У следећим Посланиковим (мир над
њим)казивањима, подучавао је како су сва људска
бића једнака у очима Бога:
“Сво човечанство је од Адама а Адам је од
иловаче. Арапин нема предност над не-Арапом,
нити црнац над белцем; осим у богобојазности.”
“Бог вам не суди по вашем изгледу ни богатству,
већ гледа у ваша срца и гледа у ваша дела.”
Записано је да је један од Посланикових (мир
над њим) следбеника назвао другог на увредљив
начин, “Сине црне жене!” Посланик (мир над њим),
се разљутио и одговорио, , “Да ли га осуђујеш по
томе што је његова мајка била црна? Још увек у
себи носиш трагове незналице из предисламског
периода.”

Толеранција
“Добра и зла дела нису иста! Зло добрим
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узврати, па ће ти душманин твој одједном
пријатељ постати” Кур’ан 41: 34
“Не би требали наносити зло онима који
вама наносе зла, већ са њима поступајте са
опроштајем и љубазношћу.” Овако је последњи
Божији Посланик (мир над њим) реаговао на личне
увреде и злостављања.
Исламски извори укључују бројне случајеве
где је Посланик (мир над њим) имао шансу да се
освети онима који су га повредили, али се уздржао.
Учио је људе да се уче стрпљењу у сред
недаћа: “Није јак онај који надјача људе својом
снагом, већ је јак онај који се стрпи и контролише
у љутњи.” Бити стрпљив и толерантан не значи да
муслиман треба да буде пасиван и да се не брани у
случају напада. Посланик Мухамед (мир над њим) је
казао: “Не пожелите да се сусретнете са
непријатељем, али ако га сретнете, будите
стрпљиви (односно будите мирни и храбри када
се с њим суочите).”

Благост
“Само Божијом милошћу ти си благ према
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њима; а да си осоран и груб, разбежали би се из
твоје близине.“ Кур’ан 3:159
Помоћник који је служио Мухамеда (мир над
њим) десет година рекао је да је Мухаммед (мир над
њим) увек био љубазан при свим његовим контактима
са њим. Енес ибн Малик, каже: ''Служио сам
Аллаховог Посланика, десет година и никада ми
није рекао ни ух, никада ми није рекао за нешто
што сам урадио: 'Зашто си то урадио', нити за
нешто што нисам урадио: 'Зашто то ниси урадио'.
Био је најлепшег понашања од свих људи.
Једном приликом, жена Посланика (мир над
њим) реаговала је љутито након што је била увређена
од једне особе. Посланик (мир над њим) ју је
саветовао: “Буди блага и смирена, О ‘Аиша, јер Бог
воли благост у свим стварима.”
Такође је рекао: “Покажи благост! Јер у чему
код се нађе благост, улепшаће ту ствар, а из чега
год се изузме, учини ту ствар мањкавом.”

Понизност
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“А робови Милостивог (Бога) су они који по
земљи понизно ходају, а када их бестидници
ослове, одговарају: Мир вама!” Кур’ан 25:63
Посланик (мир над њим) је спречавао људе да
се залажу за њега из поштовања. Седео би где год би
било слободног места на скупу, а никада није тражио
истакнуто или узвишено место. Никада није носио
гардеробу која се истицала од осталих а ни ону која
би му означавала виши ранг. Дружио се са
сиромашнима; Седео би са старијима и помагао би
удовице. Људи који га нису познавали, нису га могли
разликовати од осталих када би био у друштву.
Обраћајући се следбеницима, казао је: “Бог ми је
објавио да ви морате да будете скромни. Не смете
да се хвалишете један пред другим, и не смете
један другом да насиље чините .”
Толика је била његова скромност да се плашио
да не псотане предмет обожавања, право које само
једином Богу припада:
“Не прелазите границе у величању мене као
што то хришћани раде величајући Исуса,
Маријиног сина. Ја сам једино Божији слуга;
према томе, зовите ме слугом Божијим и Његовим
Послаником.”
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Идеални муж
“С њима (вашим женама) лепо живите.”
Кур’ан 4:19
Посланикова вољена жена Аиша, казала је о
свом племенитом мужу: “Увек је помагао око
кућних послова и повремено би крпио своју одећу,
поправљао би своје ципеле или чистио под. Музао
би животињу, чувао их и хранио и радио остале
кућне обавезе.”
Не само да је био посвећен муж, такође је
охрабривао своје следбенике да прате његов пример:
“Најбољи од верника је онај који је најбољи
у лепом понашању. А најбољи међу њима су они
који се најлепше односе према својим женама .”
Идеални пример
“Јер ти си (О Мухаммеде), заиста, најлепше
ћуди.” Кур’ан 68:4
Оно што је претходило је само одсјај оног како
је Мухамед (мир над њим) живео свој живот.
Поменути примери љубазности и милости су за неке
можда изненађење због начина представљања ислама
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у медијима и константним нетачним изношењима.
Важно је при покушају да се разуме ислам, да
се иде директно на извор исламског знања: Кур’ан, и
учења и дела Посланика Мухамеда (мир над њим), и
да не треба да се суди исламу према погрешним
акцијама неколицине муслимана.
Коментари немуслимана
Махатма Ганди, врховни политички и духовни
вођа покрета Индијског ослобођења, приметио је: “То
је била прелепа једноставност, потпуна скромност
Посланика, потпуно испуњавање његових
обећања, његова чврста посвећеност својим
пријатељима и следбеницима, његова храброст,
његово потпуно поверење у Бога и у сопствену
посланичку мисију. Ова дела, а не мач, донела су
успех пред њима и помогла су им да превазиђу
сваку препреку.
Џорд Бернард Шо, британски драматург и
политичар је изјавио: “Свет је у очајничкој потреби
за човеком са умом Мухамеда; религиозни људи
Средњег века, због свог незнања и предрасуда,
приказивали су га на веома мрачан начин јер су га
схватали непријатељем Хришћанства. Али
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изучавајући причу о овом човеку пронашао сам то
да је био запањујућа личност и чудотоворна, и
дошао сам до закључка да он никада није био
непријатељ Хришћанства, и да би уместо тога
требао да буде прозван спасиоцем човечанства.По
мом мишљењу, ако би му била дата контрола над
светом данас, решио би наше проблеме и обезбедио
би мир и срећу за којом свет жуди.”
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