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Öldum saman hefur Íslam og Múhammad  
spámaður vakið áhuga Vesturlandabúa. En til 
þessa má segja að sá áhugi hafi fyrst og fremst 

verið fræðilegur og umfjöllunin einskorðast við vísindalegar 
rannsóknir. En segja má að í stað þess að vera einlæg og 
hlutlaus hefur umfjöllunin oftar en ekki verið einhliða og 
hlutdræg, og því hefur hún sagt meira um rannsakandann 
en rannsóknarefnið.
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Miklir fólksflutningar og alþjóðavæðing samtímans 

hefur nú aukið áhuga Vesturlandabúa á Íslam og 

 Múhammad spámanni. En til að ganga í augun á 

almenningi hafa menn nær undantekningalaust dregið 

upp neikvæðar myndir af hvoru tveggja í nafni málfrelsis, 

gagnrýninnar hugsunar og  efahyggju. Þessar myndir eru 

furðueinhliða og taka ekki mið af fyrirliggjandi heimildum.

Tilgangur þessa rits er að leiðrétta bjagaða umræðu 

um Múhammad spámann með því að vitna í nokkra 

Vesturlandabúa sem hafa kynnt sér ítarlega þau gögn sem 

fyrir liggja.
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MahatMa Gandhi, stateMent published in “YounG india”, 1924:

  I wanted to know the best of the life of one who holds today an 
undisputed sway over the hearts of millions of mankind... I became 
more than ever convinced that it was not the sword that won a place 
for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid  
simplicity, the utter self-effacement of the Prophet, the scrupulous  
regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, 
his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his 
own mission. These and not the sword carried everything before them 
and surmounted every obstacle. When I closed the second volume (of 
the Prophet’s biography), I was sorry there was not more for me to 
read of that great life.
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MahatMa Gandhi, erindi birt í 
“YounG india”, 1924:

 Ég vildi fræðast sem mest um líf þess manns sem nú hefur óvefengjanleg áhrif á hjörtu milljóna manna...  Ég varð sannfærðari um það en nokkru sinni að það var ekki sverðið sem tryggði framgang Íslam í þá daga þegar allt kemur til alls. Það var strangur einfaldleikinn,  hógværð Spámannsins og virðing hans fyrir heitum, algjör tryggð hans við vini og fylgjendur, hugrekki hans, óttaleysi, algjört traust á Guði og hans eigin köllun. Þegar ég lauk aftur öðru bindinu (af ævisögu Spámannsins) þótti mér leitt að geta ekki lesið meira um ævi þessa merka manns.



alphonse de laMartane in 

“historie de la turquie”, paris, 1854:

 If greatness of purpose, smallness of means, and astonishing  

results are the three criteria of a human genius, who could dare 

compare any great man in history with Muhammad? The most  

famous men created arms, laws, and empires only. They founded, 

if anything at all, no more than material powers which often crumbled  

away before their eyes. This man moved not only armies, legislations,  

empires, peoples, dynasties, but millions of men in one-third of 

the then in habited world; and more than that, he moved the altars, 

the gods, the religions, the ideas, the beliefs and the souls.

As regards all standards by which human greatness may be measured, 

we may well ask, is there any man greater than he?        
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alphonse de laMartane í 

“historie de la turquie”, parís 1854:

 Ef mikilfenglegur tilgangur, lítil efni og  

afburðaárangur eru þau þrjú atriði sem  

skilgreina snilli manna stenst ekkert stórmenni 

sögunnar samanburð við Múhammad. Frægustu  

menn sögunnar skópu aðeins heri, lög og 

heimsveldi. Ef þeir komu einhverju á fót yfir  

höfuð var það aðeins veraldlegt vald sem oft  

molnaði niður í höndum þeirra. Þessi maður hreyfði  

ekki aðeins við herjum, löggjöf, heimsveldum, fólki og 

konungsveldum heldur milljónum manna í þriðjungi 

þeirra landa sem þá voru þekkt. Og það sem meira er,  

hann hreyfði líka við ölturunum, guðunum,  

trúarbrögðunum, hugmyndunum, trú manna og 

sálum þeirra. Þegar tekið er tillit til alls þess sem  

gerir mennina mikla má spyrja hvort nokkur maður 

hafi verið meiri en hann.      



W. MontGoMerY Watt in  
“MuhaMMad at Mecca”,  oxford 1953:

 Muhammad, the inspired man who founded Islam, was born 
about AD. 570 into an Arabian tube that worshipped idols.  
Orphaned at birth, he was always particularly solicitous of the 
poor and needy the widow and the orphan, the slave and the 
downtrodden. At twenty he was already a successful businessman, 
and soon became director of camel caravans for a wealthy widow.  
When he reached twenty-five his employer, recognizing his meet, 
proposed marriage. Even though she was fifteen years older, he 
married her, and as long as she lived remained a devoted husband. 
Like almost every major prophet before him, Muhammad fought 
shy of serving as the transmitter of God’s word, sensing his own 
inadequacy. But the angel commanded ‘Read’. 
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W. MontGoMerY Watt í  

“MuhaMMad at Mecca”, oxford 1953:

 Múhammad, maðurinn sem kom Íslam á fót,  

fæddist um 570 e.Kr. í arabískum ættbálki  

skurðgoðadýrkenda en varð munaðarlaus við 

fæðingu. Hann lét sér alltaf sérstaklega annt um þá 

fátæku og þurfandi, ekkjur og munaðarleysingja, 

þræla og þá er minna máttu sín. Um tvítugt var hann 

þegar orðinn vel stæður kaupsýslumaður og varð 

stuttu síðar stjórnandi úlfaldalesta fyrir auðuga ekkju.  

Þegar hann varð tuttugu og fimm ára hafði vinnuveitandinn 

komið auga á verðleika hans og bað hann að giftast sér. Og þótt 

hún væri fimmtán árum eldri en hann þá játaðist hann henni 

og reyndist trúr eiginmaður allt til æviloka hennar. Líkt og nær 

allir meiriháttar spámenn á undan honum veigraði Múhammad 

sér við að þjóna sem miðlari Guðs orðs, þar sem hann óttaðist 

að hann væri ekki til þess hæfur. En engillinn boðaði honum: 

“Lestu”.



sir GeorGe bernard shaW in “the Genuine islaM” Vol. 1, no. 8, 1936: If any religion had the chance of ruling over England, nay Europe within the next hundred years, it could be Islam.”
“I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that as-similating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. I have studied him - the wonderful man and in my opinion far from being an anti-Christ, he must be called the Savior of Humanity.”“I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness: I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be  acceptable to the Europe of today.       
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sir GeorGe bernard shaW i  

“the Genuine islaM”, bindi i, 

nr. 8, 1936

 Hafi nokkur trúarbrögð  

möguleika á að ríkja í Englandi, 

nei í Evrópu á næstu hundrað 

árum, gæti það verið Íslam.

Ég hef alltaf borið mikla 

virðingu fyrir trúarbrögðum 

Múhammads vegna þess hvað 

þau eru dásamlega lifandi. 

Að mínu viti eru þetta einu 

trúarbrögðin sem geta aðlagast 

breyttum aðstæðum hverju sinni 

og höfðað til fólks á öllum tímum. 

Ég hef kynnt mér hann – þennan 

dásamlega mann sem er svo langt 

frá því að vera andkristur, hann 

ætti að kalla Frelsara mannkyns.

Ég held að ef að maður eins og hann 

öðlaðist alræðisvald í heiminum gæti 

honum tekist að leysa vandamál hans 

og koma á langþráðum friði og hamingju.  

Ég hef spáð því að trú Múhammads gæti 

fallið jafnvel að Evrópu framtíðarinnar  

eins og hún er farin að falla að 

Evrópu samtíðarinnar.      



Michael hart in “the 100, a rankinG of the Most

 influential persons in historY” neW York, 1978:
 My choice of Muhammad to lead the list of the world’s most 

influential persons may surprise some readers and may be 
questioned by others, but he was the only man in history who 
was supremely successful on both the secular and religious 
level. It is probable that the relative influence of Muhammad 
on Islam has been larger than the combined influence of  
Jesus Christ and St. Paul on Christianity. It is this  
unparalleled combination of secular and religious influence 
which I feel entitles Muhammad to be considered the most   
influential single figure in human history.        
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Michael hart í “the 100, a rankinG of the Most influential persons in historY”,  neW York 1978: Það kann að koma sumum lesendum á óvart að sjá 
 Múhammad efst á lista yfir áhrifamestu  menn veraldar 
og aðrir kunna að setja spurningamerki við það. En hann 
var eini maðurinn í sögunni sem náði gríðarlegum árangri 
bæði á veraldlega sviðinu og því trúarlega.  ...Líklega 
hafa áhrif  Múhammads á Íslam verið meiri en samanlögð 
áhrif Jesú Krists og Páls postula á kristnina. ...Það eru 

þessi óviðjafnanlegu áhrif á bæði veraldlega og 
trúarlega sviðið sem gera það að verkum að 
líta má á Múhammad sem áhrifamesta mann 
mannkynssögunnar.



russian Writer leo tolstoY, “the rule of prophet MuhaMMad” There is no doubt that Prophet Muhammad is one of 
the greatest reformers who served the social framework 
profoundly. It suffices him that he led a whole nation to 
the enlightenment of truth and made it more inclined 
towards tranquility and peace, prefer modesty and  
prevented it from shedding blood and giving human  
sacrifices and widely opened to it the gate to development  
and civilization. This is a great deed that only a strong 
man can do and a man like that deserves to be regarded 
with respect and admiration.   
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rússneski rithöfundurinn leo tolstoY, 
“ríki MúhaMMads spáManns”

 Múhammad spámaður er vafalaust einn mesti umbótamaður veraldar á félagslega sviðinu. Þar nægir að nefna að hann leiddi heila þjóð til upplýsingar sannleikans og gerði hana hneigðari til friðsældar og friðar. Hann fékk hana til að kjósa hógværð, kom í veg fyrir blóðsúthellingar og mannfórnir hennar og greiddi götu hennar til þróunar og siðmenningar. Þetta er merkilegur árangur sem er aðeins á færi sterkra manna og slíkur maður á skilið virðingu og aðdáun.        



edWard Montet, “la propaGande chretienne et 

ses adVersaries MusulMans” paris 1890. also 

in t.W. arnold in “the preachinG of islaM” 

london 1913:

 Islam is a religion that is essentially rationalistic in 

the widest sense of this term considered  

etymologically and historically...the teaching of the 

Prophet, the Quran has invariably kept its place as 

the fundamental starting point, and the dogma of 

unity of God has always been proclaimed therein with 

a grandeur of majesty, and invariable purity and with 

a note of sure conviction, which it is hard to find sur-

passed outside the pale of Islam...A creed so precise, so 

stripped of all theological complexities and consequently  

so accessible to the ordinary outstanding might be  

expected to posses and does indeed possess a  

marvelous power of winning its way into the  

consciences of men.      
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edWard Montent, “la propaGande chretienne et ses adVersaries MusulMans”, parís 1890. (lika í t.W. arnold í “the preachinG of islaM”,  london 1913.)
 Íslam er trúarbrögð sem eru í grundvallaratriðum skynsamleg í villtustu merkingu þess hugtaks,  orðsifjafræðilega og sögulega séð... boðskapur  Spámannsins, Kóraninn, hefur ávallt haldið stöðu sinni sem útgangspunktur, og kenningin um einingu Guðs hefur alltaf verið haldið á lofti í allri sinni dýrð í einlægni og af sannfæringu sem er vandfundin utan Íslam... Maður gæti haldið að svo nákvæm trúarjátning, svo laus við allar guðfræðilegar flækjur og þar af leiðandi svo aðgengileg venjulegum skilningi höfðaði sterklega til manna og sú er vissulega raunin. 



edWard Gibbon and siMon ockleY in 
“historY of the saracen eMpire” london, 1870

 The greatest success of Muhammad’s life was effected by 
sheer moral force.
It is not the propagation but the permanency of his religion that 
deserves our wonder, the same pure and perfect impression 
which he engraved at Mecca and Medina is preserved after the 
revolutions of twelve centuries by the Indian, the African and 
the Turkish proselytes of the Koran....The Mahometans have 
uniformly withstood the temptation of reducing the object of 
their faith and devotion to a level with the senses and imagina-
tion of man. ‘I believe in One God and Mahomet the Apostle of 
God’ is the simple and invariable profession of Islam. The 
intellectual image of the Deity has never been degraded 
by any visible idol; the honors of the prophet have never 
transgressed the measure of human virtue, and his living 
precepts haverestrained the gratitude of his disciples 
within the bounds of reason and religion.  
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edWard Gibbon oG siMon ockleY in 

“historY of the saracen eMpire”, 

london 1870

 Mestu velgengni Múhammads má þakka  

óbilandi siðaboðskap hans. Það er ekki útbreiðsla  

heldur langlífi trúar hans sem er aðdáunarverð. Það 

er þetta sama hreina og fullkomna mark sem hann 

setti á Mekka og Medína sem er enn haldið á lofti tólf 

öldum síðar af indverskum, afrískum og tyrkneskum 

 fylgjendum Kóransins... Múhammads trúarmenn hafa  

allir sem einn staðist þá freistingu að draga trú sína og tilbeiðslu  

niður á plan skynjana og ímyndunarafls manna.“Ég trúi á einn 

Guð og Múhammad Postula Guðs” er hin einfalda og óbreytanlega 

 yfirlýsing Íslam. Ímynd guðdómsins hefur aldrei verið saurguð 

með nokkru sýnilegu skurðgoði; upphefð Spámannsins hefur 

aldrei farið út fyrir mörk mannlegra dyggða, og lífsreglur hans 

hafa haldið þakklæti lærisveina hans innan marka skynsemi og  

trúarbragða.       



Jules MasserMan in “Who Were histories Great 
leaders?” tiMe MaGazine, JulY 15, 1974

Leaders must fuLfiLL three functions:

1. Provide for the well being of the led,
2. Provide a social organization in which people feel  

relatively secure, and
3. Provide them with a set of beliefs...

Perhaps the greatest leader of all time was Muhammad, 
 who combined all three functions. To a lesser degree,  

Moses did the same.
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Jules MasserMan in  

“Who Were  histories Great leaders?”, 

í  tiMaritinu tiMe, 15. Júlí 1974

 Leiðtogar verða að sinna þremur 

 hlutverkum:

1. Tryggja velferð fjöldans,

2. tryggja samfélagsgerð þar sem fólk finnur 

til þokkalegs öryggis og

3. leggja því til ákveðna trú.

Múhammad var hugsanlega mesti leiðtogi 

allra tíma, sem sameinaði öll þrjú hlutverkin. 

Móses gerði það sama að minna leyti. 

 



annie besant, 

“the life and teachinGs of MuhaMMad”,

 Madras 1932, p 4

 His readiness to undergo persecution for his beliefs, the 

high moral character of the men who believed in him and 

looked up to him as leader, and the greatness of his ultimate 

 achievement all argue his fundamental integrity. To suppose  

Muhammad an impostor raises more problems than 

it solves. Moreover, none of the great figures of 

history is so poorly appreciated in the West as 

Muhammad.  
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annie besant, “the life and teachinGs of MuhaMMad”, Madras 1932, p 4  Vilji hans til að þola ofsóknir vegna trúar sinnar, heilindi þeirra manna sem trúðu á hann og litu upp til hans sem leiðtoga og sá mikli árangur sem hann náði ber allt vitni um einstaka ráðvendni hans. Það að ætla að Múhammad hafi verið svindlari vekur upp fleiri vandamál en það leysir. Ennfremur er enginn af stórmennum sögunnar í jafnlitlum metum á Vesturlöndum  
og Múhammad.



philip k. hitti in “historY of the arabs”
 Within a brief span of mortal life, Muhammad cal-

led forth of unpromising material, a nation, never 
welded before; in a country that was hitherto but a 
geographical expression he established a religion which 
in vast areas suppressed Christianity and Judaism, and 
laid the basis of an empire that was soon to embrace 
within its far flung boundaries the fairest provinces 
of the then civilized world.       
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philip k. hitti í “historY of the arabs” Á stuttu mannlegu æviskeiði tókst Múhammad , úr  efniviði sem lofaði ekki miklu, að leiða fram þjóð, sem ekki hafði tekist að sameina áður, í landi sem fram til þess tíma hafði aðeins verið landsvæði. Hann kom á fót trúarbrögðum sem höfðu betur en kristni og gyðingdómur á stórum svæðum og lagði grunninn að heimsveldi sem brátt náði allt til ystu marka hins siðmenntaða heims þess tíma. 



stanleY lane-poole in “studies in a Mosque”
 He was one of those happy few who have attained  the supreme joy of making one great truth their very life spring. He was the messenger of One God, and never to his life’s end did he forget who he was or the message which was the marrow of his being. He brought his tidings to his people with a grand dignity sprung from the consciousness of his high office,  together with a most sweet humility.          
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 stanleY lane-poole í “studies in a Mosque”

 Hann var einn af þeim örfáu mönnum sem hefur  

hlotnast sú mikla gleði að geta gert einn mikinn sannleika 

að þungamiðju lífs síns. Hann var sendiboði eins Guðs og 

allt til dauðadags gleymdi hann aldrei hver hann var eða 

boðskapnum sem var kjarninn í veru hans. Hann bar 

boðskap sinn til sinna manna af myndugri reisn sem 

stafaði af meðvitund hans um þetta merka embætti, en 

um leið með ljúfu lítillæti.



J.W.h. stobart in “islaM and its founder”

 Judged by the smallness of the means at his disposal,  

and the extent and permanence of the work that he  

accomplished, his name in world’s history shines with a 

more specious lustre than that of the Prophet of Makkah. 

To the impulse which he gave, numberless dynasties have 

owed their existence, fair cities and stately palaces and 

temples have arisen, and wide provinces became obedient 

to the Faith. And beyond all this, his words have governed  

the belief of generations, been accepted as their rule of 

life, and their certain guide to the world to come. At a 

thousand shrines the voices of the faithful invoke  blessings 

on him, whom they esteem the very Prophet of God, the 

seal of the Apostles.... Judged by the standards to human 

renown, the glory of what mortal can compare with his?       
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J.W.h. stobart í “islaM and its founder”
 Ef haft er í huga úr hve litlu hann hafði að moða og hversu 

víðtæk og varanleg áhrif hans urðu skín ekkert nafn í  
mannkynssögunni skærar en nafn Spámannsins frá Mekka. 
Til áhrifa hans má rekja stofnun óteljandi konungdæma, 
fagurra borga og glæsilegra halla og það að fólk á stóru 
landsvæði varð undirgefið trúnni. Þar að auki hafa orð hans 
ráðið trú margra kynslóða, fólk litið á þau sem lífsreglur og 
óbrigðulan leiðarvísi að komandi heimi. Í þúsundum helgidóma  
hafa raddir þeirra trúföstu blessað hann, sem þeir virða sem 
Spámann Guðs, innsigli postulanna... Hvaða dauðlegur maður 
hefur getið sér annan eins orðstír?



dr. WilliaM draper in “historY of 
intellectual deVelopMent of europe”

 Four years after the death of Justinian, A.D. 569, was born in Mecca , in Arabia , the man who, of all men, has exercised the greatest influence upon the human race... To be the religious head of many  
empires, to guide the daily life of one-third of the human race, may perhaps justify the title of 
a Messenger of God.     
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 Fjórum árum eftir  

andlát Justiníusar, árið 

569, fæddist sá maður 

í Mekka í Arabíu sem 

hefur haft meiri áhrif en 

nokkur annar á mannky-

nið... Hann er trúarleiðtogi 

margra stórvelda og mótar 

daglegt líf þriðjungs  

mannkyns og því má  

kannski segja að hann beri 

með réttu titilinn  

Sendiboði Guðs. 

dr. WilliaM draper í  

“historY of the intellectual deVelopMent of europe”
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