De Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei: 'De gehele schepping is de familie
van God, en hij die Zijn schepping het meeste ten dienst staat is het meest geliefd
bij God.' (Mishkaat)

Op een keer kwam er een rouwstoet langs de Heilige Profeet, die toen uit
respect opstond. Er werd hem verteld dat het de uitvaart van een jood was.
Hierop antwoordde de Heilige Profeet: 'Was hij dan geen mens?' (Sahih Bukhari)

In de Islam is gehoorzaamheid aan de wetten van het land een godsdienstige
plicht. De Heilige Koran beveelt moslims om niet alleen aan Allah en de Heilige Profeet Mohammed trouw te zijn, maar ook aan het gezag waaronder zij
leven. Hij verklaart:
'O u die gelooft, gehoorzaam Allah en gehoorzaam Zijn Boodschapper en
degenen die over u gezag hebben.' (4:60)
De Heilige Profeet heeft gezegd: 'Liefde voor het land waar men woont is
onderdeel van het geloof.' (Mirqat Al-Mafatih)

De Heilige Koran benadrukt vrijheid van godsdienst voor allen en laat het
aan de mensen over de godsdienst van hun keuze te volgen. Ook staat het de
mensen vrij om van religie te veranderen. Hierover verklaart de Heilige
Koran: 'Er is geen dwang in godsdienst' (2:257) en 'Hij die geloven wil, gelooft,
en hij die niet geloven wil, gelooft niet' (18:30).

De Heilige Profeet waarschuwde mensen voor dierenmishandeling. Een
metgezel vertelt: Op een keer toen wij onderweg waren tijdens een reis met
de Heilige Profeet, zagen we twee jonge duiven in een nest en hebben we ze
gevangen. Ze waren nog erg jong. Toen de moederduif terugkeerde op het
nest en haar jongen miste begon ze wild en in paniek rondom het nest te
vliegen. Toen de Profeet ter plaatse kwam en hij de duif opmerkte, zei hij:
'Degene van jullie, die de jongen van deze duif heeft gevangen, dient deze per
direct weer vrij te laten om de moederduif weer te kalmeren.' De metgezel
vertelt verder dat toen zij op een keer een mierenhoop zagen waar zij stro op
legden en vervolgens in brand staken, zij door de Profeet werden
tegengehouden. (Sunanu Abi Dawud)

