
"Що говорили відомі у світі люди про Мухаммада, мир 
йому і благословення Аллаха!" 

 

1 

 
 

"Що говорили відомі у 
світі люди про 

Мухаммада, мир йому і 
благословення Аллаха!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Що говорили відомі у світі люди про Мухаммада, мир 
йому і благословення Аллаха!" 

 

2 

Махатма Ганді, говорячи про риси 
Мухаммада, (сас) сказав (Молода 
Індія): 
 
 

«Я хочу пізнати одного з найкращих, який до цього 
часу має беззаперечний вплив на мільйони людських 
сердець… Я більш ніж впевнений у тому, що не меч 
виграв місце для ісламу в ті дні, при тодішньому 
способі життя. Це була тверда простота, надзвичайне 
самозречення Пророка, найвідповідальніше ставлення 
до своїх обов’язків, велика відданість своїм друзям і 
послідовникам, його відвага, відсутність страху, його 
цілковита довіра Богу і віра в свою власну місію. 
Саме це, а не меч, відкривало все перед ними 
(мусульманами) і долало кожну перешкоду. Коли я 
закрив друге видання (біографії Пророка), то дуже 
жалкував, що не мав нічого більше, щоб почитати про 
це велике життя». 
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Ламартін писав: 
 

«Якщо велич мети, обмаль засобів, та вражаючі 
результати є трьома критеріями людського генія, то 
хто сміє порівнювати будь- яку визначну людину в 
сучасній історії з Мухаммадом? Найвідоміші люди 
лише створили війська, закони та імперії. Вони 
заснували – якщо взагалі заснували щось – не більше 
ніж матеріальні сили, котрі часто руйнувалися перед 
їхніми очима. Цей чоловік рухав не лише арміями, 
законами, імперіями, людьми та династіями, але 
мільйонами людей у третій частині населеного тоді 
світу; і, навіть, більше того – він рухав вівтарями, 
богами, релігіями, ідеями, віруваннями та душами… 
Його стриманість в перемозі, його амбіції, котрі були 
цілком спрямовані до однієї ідеї, і ніяким чином не до 
боротьби за імперію; його безкінечні молитви, його 
містичні розмови з Богом, його смерть і успіх після 
смерті; все це свідчить не про обман, а про стійкі 
переконання, якіі дали йому силу відновити догму. Ця 
догма була подвійною, єдність Бога та Його 
нематеріальність; перші відомості про те, чим Бог є, і 
останні відомості про те, чим Бог не є; один скидає 
фальшивих богів мечем, а інший починає ідею зі 
слів». 
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«Філософ, промовець, посланець, законодавець, воїн, 
завойовник ідей, відновлювач раціональних догм 
культу без зображень, засновник двадцяти земних 
імперій і однієї духовної імперії, це – Мухаммад. 
Відповідно до усіх критеріїв, якими може бути 
виміряна людська велич, ми можемо запитати – чи є 
людина, величніша за нього?». 
 
Lamartine, HISTOIRE DE LA TURQUIE, Paris, 1854, 
Vol. II, pp. 276-277. 
 
Британська енциклопедія стверджує: 
 

«Мухаммад є найбільш успішним з усіх Пророків і 
релігійних особистостей».  
 
Д  
жон Остін:  

«Трохи більше, ніж за рік, він став духовним, 
просторовим і часовим правителем Медини, 
тримаючи руку на важелі, який мав струснути світ». 
Джерело: Джон Остін «Мухаммад – Пророк Аллаха», 
T.P.'s and Cassel's Weekly 24 вересня 1927 р. 
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Джон Вільям Драппер:  
 

«Через чотири роки після смерті Юстиніана у 569 році 
Р.Х, в Мецці, в Аравії народився чоловік, який 
найбільше за інших вплинув на людський рід… 
Мухаммад…». 
 
Джерело: John William Draper, A History of the 
Intellectual Development of Europe, London 1875, Vol. 
1, pp. 329-330.  
 
В. Монтгомері Уотт: 
 

«Його готовність зазнати переслідувань за свою віру,  
високі моральні якості людей, котрі вірили у нього і 
дивилися як на лідера, велич його кінцевого успіху – 
все це доводить його фундаментальну цілісність. 
Припущення про те, що Мухаммад був самозванцем, 
піднімає більше проблем, ніж вирішує. Більше того, 
жодна з великих фігур історії не оцінювалася так 
погано на заході, як Мухаммад».  
 
W. Montgomery Watt, MOHAMMAD AT MECCA, 
Oxford, 1953, p. 52. 
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Джордж Бернард Шоу: 
 

«Якби чоловік, схожий на Мухаммада, мав би 
прийняти владу сучасного світу, то він би здобув 
успіх у вирішенні всіх його проблем, приніс би такий 
довгоочікуваний мир і щастя. Читайте наступні 
записи інших західних авторів…» 
 
Томас Керліль в своїх «Героях і геройстві» був 
просто вражений: 
«Як могла одна людина, за менш ніж двадцять років, 
одноосібно звести ворогуючі племена і кочовників-
бедуїнів, в наймогутнішу і найцивілізованішу 
націю?». 
 
Діван Чанд Шарма: 
 
 

 

«Мухаммад був сповненою доброти душею, і його 
вплив відчувався і ніколи не забувався людьми 
навколо нього». 
 
D.C. Sharma, The Prophets of The East, Calcutta, 1935, 
pp. 12. 
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В словах проф. С. Сноука Гургроньє: 
 

«Ліга націй, заснована Пророком ісламу, поставила 
принцип міжнародної єдності і людського братства на 
такі універсальні засади, що показала світло іншим 
народам». Він продовжує: «Фактично жодна нація у 
світі не може продемонструвати щось подібне тому, 
що зробив іслам у напрямі здійснення ідеї Ліги 
Націй».   
 
Проф. Рамакрішна Рао: 
 

«Індивідуальність Мухаммада є дуже складною для 
того, щоб зрозуміти її цілісно. Єдиним проблиском, 
котрий я можу вловити, є драматична послідовність 
мальовничих сцен. Є Мухаммад - пророк. Є 
Мухаммад - воїн; Мухаммад - бізнесмен; Мухаммад - 
державний діяч; Мухаммад - промовець; Мухаммад - 
реформатор; Мухаммад - притулок для сиріт; 
Мухаммад - захисник рабів; Мухаммад, котрий 
зрівняв жінок у правах з чоловіками; Мухаммад - 
суддя; Мухаммад - Святий. У всіх цих визначних 
ролях, в усіх сферах людської діяльності, він 
подібний герою». 
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Сароджині Наїду, відома індійська поетеса, 
говорила наступне про іслам: «Це була перша релігія, 
котра проповідувала і практикувала демократію. Коли 
в мечеті лунає заклик до молитви і віруючі 
збираються разом, то демократія ісламу втілюється у 
життя п’ять разів на день; коли селянин і правитель 
стають поруч на коліна і возвіщають: «Бог Єдиний, 
Великий…». Я була вражена багато разів цією 
неділимою єдністю ісламу, який інстинктивно робить 
людину людині братом».  

(S. Naidu, Ideals of Islam, video Speeches and Writings, 
Madras, 1918, p.169).  

1 – Анні Безант:  
 

«Це неможливо ні для кого, хто вивчає життя і риси 
великого Пророка Аравії, хто знає, як він вчив і як він 
жив, відчувати щось інше, крім поваги до нього, 
одного з найвеличніших посланців Вищих. І хоча я 
говоритиму про багато різних речей, котрі будуть 
відомі багатьом, сама я при їх перечитуванні завжди 
відчуваю нове захоплення та нову повагу до 
могутнього арабського вчителя.   
Annie Besant, THE LIFE AND TEACHINGS OF 
MUHAMMAD, Madras, 1932, p. 4. 
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2-Шлюби Пророка Мухаммада (сас). 
 

«Чи не збираєтеся ви сказати мені, що юний, 
сповнений енергії, молодий чоловік, якому двадцять 
чотири роки, одружився на п’ятдесятирічній жінці 
лише для тілесного задоволеня, набагато старшій за 
нього і залишався відданим їй на протязі двадцяти 
шести років, коли пристрасті вже помирають,? Не 
таким чином повинне бути оцінене людське життя. 
Якщо ви поглянете на жінок, з якими він 
одружувався, то побачите, що союз з кожною з них 
був взятий заради його народу, заради його 
послідовників, або ж жінка дуже потребувала захисту.  
Annie Besant, THE LIFE AND TEACHINGS OF 
MUHAMMAD, Madras ,1932, p. 4.  
 
Босврот Сміт: 
 

«Він був одночасно Цезарем і Папою; але він був 
Папою без папських амбіцій, Цезарем без легіонів 
Цезаря: без постійної армії, без охоронця, без палацу, 
без сталого прибутку; якщо колись будь-який чоловік 
мав право говорити, що він керується Божественним 
правом, то це був Мухаммад, бо він мав всю владу без 
засобів і без підтримки».   
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Мішель Г. Харт: 
 

 «Мій вибір Мухаммада як першого у списку 
найвпливовіших людей світу може здивувати деяких 
читачів і може бути підданий сумніву іншими, але він 
був єдиною людиною в історії, котра була на вищому 
ступені успіху як на релігійному, так і на світському 
рівні».  
Michael H. Hart, THE 100: A RANKING OF THE 
MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY, New 
York: Hart Publishing Company, Inc., 1978, p. 33. 
 
Відомий британський автор відзначав:  
 

 «На жодного великого релігійного лідера не було 
зведено стільки наклепу, як на Пророка Мухаммада. 
На нього нападали як на єретика, самозванця, 
розпусника, і ще зараз можна знайти згадку про нього 
як «псевдопророка». Сучасний німецький письменник 
звинувачує Пророка Мухаммада у розпусті, оточуючи 
Мухаммада молодими жінками. Цей чоловік був 
неодруженим, доки йому не виповнилося двадцять 
п’ять років, а далі він і його дружина жили у щасті і 
відданості на протязі двадцяти чотирьох років до її 
смерті, коли йому виповнилося сорок дев’ять. Лише 



"Що говорили відомі у світі люди про Мухаммада, мир 
йому і благословення Аллаха!" 

 

11 

між віком у сорок років і смертю у віці шістдесяти 
двох років, Пророк брав інших дружин, і тільки одна з 
них була цнотливою, а більшість шлюбів було 
укладено з династичних і політичних причин. 
Справді, Пророк виглядає набагато краще, ніж голова 
Англіканської церкви Генріх VIII.». 
 
Geoffrey Parrinder, Mysticism in the World's Religions 
(New York: Oxford University Press, 1976, pg. 121) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Що говорили відомі у світі люди про Мухаммада, мир 
йому і благословення Аллаха!" 

 

12 

Джеймс А. Міченер: 
 

Мухаммад, натхненний чоловік, який заснував іслам, 
народився біля 570 року Р.Х. у арабському племені, 
котре поклонялося ідолам. Осиротілий у дитинстві, 
він завжди особливо піклувався про бідних і 
нужденних, вдів та сиріт, рабів і принижених. У віці 
двадцяти років він вже був успішним купцем, і 
швидко став керівником верблюжих караванів у 
багатої вдови. Коли йому виповнилося двадцять п’ять 
років, то вдова, у якої він працював, запропонувала 
йому одружитися. Не дивлячись на те, що вона була 
на п’ятнадцять років старшою за нього, він одружився 
на ній, і, поки вона жила, залишався відданим 
чоловіком». 
 
«Як кожен великий пророк до нього, Мухаммад 
смиренно боровся як проповідник слова Божого, 
відчуваючи свою власну недосконалість. Але ангел 
наказав: «Читай». Наскільки нам відомо, Мухаммад 
не вмів ні читати, ні писати, але він почав диктувати 
ці слова божественного натхнення, які скоро змінять 
величезну частину землі: «Є лише один Бог». 
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«В усіх справах Мухаммад був глибоко практичним. 
Коли його улюблений син Ібрагім помер, то відбулося 
сонячне затемнення і виникли чутки про особисте 
співчуття Бога. Як прийнято вважати, Мухаммад 
проголосив, що затемнення є природним явищем, і 
нерозумно приписувати такі речі народженню чи 
смерті людської істоти. Після смерті Мухаммада була 
зроблена спроба його боготворіння, але людина, яка 
мала стати його наступником, цілком знищила істерію 
однією з найкращих промов у релігійній історії: 
«Якщо є серед вас ті, хто поклонявся Мухаммаду, то 
він помер. Але якщо ви поклонялися Богу, то Він буде 
жити вічно».  
James A. Michener, "ISLAM: THE MISUNDERSTOOD 
RELIGION," in READER'S DIGEST (American edition), 
May 1955, pp. 68-70. 
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Едвард Гіббон і Сімон Оклей:  
 

«Не поширення, а постійність його релігії, яка 
заслуговує нашого здивування, залишає те ж саме 
чисте і досконале враження, котре, будучи 
закарбованим у Мецці і Медині, збережене після 
дванадцяти століть революцій індійцями, 
африканцями і турками, що навернулися до Корану… 
Магометани одностайно протистояли спокусі 
скоротити предмет їхньої віри і віддатися відчуттям і 
уявленням людини. Слова «Я вірую в Єдиного Бога і 
Магомета, Посланця Божого» є простим і незмінним 
кредом ісламу. Інтелектуальний образ Божества 
ніколи не спрощувався жодним видимим ідолом, 
почесті пророка ніколи не порушили міри людської 
гідності, і його живучі приписи обмежили вдячність 
його учнів в межах розсудку і релігії».  
Edward Gibbon and Simon Ocklay, HISTORY OF THE 
SARACEN EMPIRE, London, 1870, p. 54.  
 
Переклад з англійської М. Якубовича 


