Dato, 10.11.17

profeten muhammeds kjennetegn a – tidligere nevnt i injil og toraen
I de tidligere skriftene (toraen og injil), de opprinnelige åpenbaringene som hhv. ble åpenbart til
Mosa og ‘Isa d (Moses og Jesus), fortalte Allah om egenskapene til Profeten Muhammed a, og
dette gjorde Allah, for at de kunne fortsette å følge den rette veien, som begynte helt siden Adam,
Noah, Moses, ‘Isa (Jesus) d, og nå i form av den siste Profeten Muhammed a. Men en gruppe av
skriftens folk som var jøder, endret noen av versene og skjulte andre, som om de ikke engang hadde
blitt åpenbart. Vedrørende dette sier Allah i Koranen:
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﴾راء ظهورِهِم كأن ُهم ال يَعلمون
Og (likeledes var det) da Sendebudet (Muhammed a) fra Allah, kom til dem, som stadfester den
skriften (opprinnelige toraen) som de (allerede) hadde hos seg, at et parti av (disse) skriftens folk
kastet (den samme) skriften av Allah (toraen), bak ryggen sin – som om de ikke kjente den, (enda
den toraen [zabur] hadde opplyst dem om den siste Profeten, Muhammeds ankomst a).1
For de hadde allerede blitt opplyst om Profeten Muhammeds kjennetegn a tidligere i skriftene sine,
hvordan de skulle gjenkjenne ham a, og dermed anta troen på ham a, slik at dem kunne fortsette i
fotsporene til Moses‘ og ‘Isas‘ (Jesus) religion.
I toraen, i bind Songs of Solomon 5:16, står det nevnt:
רּוׁש ִָלם׃
ָ ְדֹודי וְ זֶ ה ֵר ִעי ְּבנֹות י
ִ ִחּכֹו ַמ ְמ ַת ִּקים וְ כֻ ּלֹו ַמ ֲח ַמ ִּדים זֶ ה
Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim Zehdoodeh wa Zehraee Bayna Jerusalem.
Hans ord er de søteste: sannelig, han er alldeles fortreffelig (den roste)! Dette er min elskede, og dette
er vennen Min, å, døtre av jerusalem.
*Ordet מ ֲח ַמ ִּדים,
ַ er på hebraisk, på sin orginal form, som direkte er oversatt til Muhammadim. Gjerne
kopier og lim inn her, for å bekrefte fra hebraisk til engelsk eller norsk: www.translate.google.com
Og i det gamle testamentet, i Johannesevangeliet 14:26, står det:
Men en velynder som Gud vil sende etter meg, og som vil undervise dere i alt, og han vil nevne om
meg til dere (så følg ham).
Så den gruppen av jøder, deres skriftlærde, fornektet disse kjennetegnene til Profeten Muhammed a,
til tross for at de stod nevnt i toraen deres. For de utbrøt:
﴾… ﴿… قالوا َس ِمعنا َو َع َصينا
…vi har hørt, men adlyder ikke! …2
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