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profetens s omsorg for dyr og mennesker
Den hellige Profeten s spredte fred, harmoni og gjensidig respekt blant de ulike stammene i Mekka, og
gjorde det til ett og samme samfunn – i hvilket alle levde fritt.
Da Profeten s pleide å sitte i selskap med folk, viste han stor hensyn til barn, han brydde seg mye om de
små; sørget for at de fikk mat og drikke, og ellers viste stor barmhjertighet overfor folk generelt – han s var
veldig omsorgsfull, hjelpsom overfor alle. Takket være den elskede Profeten s, fikk følgesvenner status som
hans s nære venner, også andre mennesker kunne man se bedre oppførsel i – alt dette takket være Profetens
s innsats med å implementere grunnleggende menneskerettigheter.
En gang tok en person en sau fra en sahabi g og stakk av. Så sahabi g løpte etter denne personen og tok
han. Da sa sahabi g til denne personen: «Har ikke Allah u gitt deg nok mat, hvorfor tok du sauen min?».
Etter det ble denne personen, en bedre person og angret seg. Denne personen ble overasket over at noen
tok han fatt for dette – siden det før Profetens grunnleggelse av rettigheter i samfunnet, ikke var noen lover
og regler for hva som var rett og galt. Deretter fortalte sahabi g denne personen det om de storslagne
endringene Profeten s hadde iverksatt i samfunnet, blant annet beskyttelse av eiendom og god moral – rett
ble klart skilt fra urett.
En gang ble et dyr ved navn Ya’fur (et navn Profeten s ga den) såret. Profeten s la sin velsignede arm over
dette dyret, og dermed ble den frisk som en fisk. Senere kjøpte Profeten s dette dyret. Dyret snakket til
Profeten s, dyret sa: «Jeg er en av de siste av de som har gitt kjøretur til tidligere profeter f.» Dette dyret
var glad i Profeten s, den gråt i hele tre dager etter den høyaktede Profetens s fysiske bortgang.1 Dette viser
hvor omsorgsfull den nåderike Profeten s var mot ikke bare mennesker, men også mot dyr.
Imam Abu Nuaym g forteller at Umm-e-Salama j beretter at en dag var det en hjort som ropte på Profeten
s mens han gikk langs en gangvei. Hjorten ropte «Å, Allahs Sendebud! Hjelp meg!» Hjorten fortalte om at
eieren hadde bundet den fast, slik at den ikke kunne gå for å gi melk til sine barn. Hjorten spurte Profeten
s om han kunne spørre eieren om å låse opp knutene, slike at den kunne gå og gi melk til barna sine.
Følgelig spurte den omsorgsfulle Profeten s eieren til den, og forsikret eieren om det at den hjorten vil
komme tilbake etter at den har gitt melk til sine barn, hvis ikke forsikret Profeten s eieren om stille seg til
disposisjon til erstatningskravet for det. Den velvillige Profeten s brydde seg så mye om hjortens tilstand at
han s løskjøpte denne hjorten. Denne hjorten gjenkjente Profeten s som en nåde til all verden og følgelig
ga et vitnesbyrd om hans s profetskap.2 Faktisk så var det ellers mange dyr som ga vitnesbyrd om Profetens
s profetskap i hans tid. Noen dyr til og med knelte ned i respekt for Profeten s – de gjenkjente Profeten s,
hans stråleglans.
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Ibn Kathir, bok [Begynnelsen & slutt], kapittel 6: ‘Samtalen med dyret’, fortalt av Abu Manthur.
At-Tabaraani i Al-Mu‘jam Al-Kabeer, fortalt av Umm-ul-Mu’mineen Umm-e-Salama

