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Πρόκειται για μία από τις πιο καλογραμμένες βιογραφίες γύρω από το πρόσωπο 

του Μωάμεθ. Ο συγγραφέας προσπαθεί να παρουσιάσει τον Μωάμεθ ως έναν 

άνθρωπο που άφησε εποχή χάρη στην έντονη και χαρισματική του 

προσωπικότητα.  

Παρόλα αυτά, ο Ίρβινγκ φροντίζει να εισάγει με σαφήνεια τον αναγνώστη 

στην εποχή και το κλίμα που επικρατούσε πριν από την γέννηση του προφήτη. Η 

έντονη ύπαρξη του πολυθεϊσμού, καθώς και η πίστη σε θρησκείες όπως ο 

Χριστιανισμός και ο Ιουδαϊσμός, αλλά και της λατρείας των κατοίκων των 

ανατολικών χωρών προς διάφορες αιρέσεις (π.χ., μαγεία), καταρρίπτονται με την 

άφιξη του μεγαλύτερου προφήτη σύμφωνα με τον μουσουλμανισμό.  

Με τη γέννηση του Μωάμεθ, είναι αναμενόμενο και σχεδόν 

αδιαμφισβήτητο πως οι λαοί της Ανατολής βρίσκουν στα λεγόμενα που κήρυττε 

και που καταγράφονται στο ιερό Κοράνιο αυτό που αναζητούσαν. Το είδος της 

πίστης που τους ταιριάζει και που θα αγαπήσουν και θα μυηθούν σε αυτό (μετά 

από αμέτρητες δυσκολίες βέβαια) με αγάπη, πίστη και σωφροσύνη. 

Ο Μωάμεθ  γεννιέται το 570 μ. Χ., στην Μέκκα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 

χαρισματικό παιδί, που παρόλο που δεν έμαθε ανάγνωση και γραφή, είχε 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένη την κριτική σκέψη, ήταν σοβαρός, του άρεσε να μαθαίνει 

μέσα από συζητήσεις με μεγαλύτερους ανθρώπους και τον προσέλκυαν 

ζητήματα θρησκευτικά από πολύ νωρίς. Μεγαλώνοντας ο Μωάμεθ έβλεπε 

διάφορα οράματα, τα οποία του αποκάλυπταν σταδιακά το προφητικό του 

χάρισμα και τον σκοπό του στον κόσμο. Κάπως έτσι ξεκίνησε το προφητικό του 

ταξίδι, αρχικά σε στενό κύκλο ακροατών, που αυξανόταν όσο περνούσε ο καιρός, 

με χριστιανικά ερεθίσματα που όμως είχαν έναν διαφορετικό χαρακτήρα από τον 

Χριστιανισμό. 

Οι δυσκολίες ήταν τεράστιες, κι ο Μωάμεθ υπέφερε πολλά στο ταξίδι του 

αυτό, τον κυνήγησαν και καταδίωξαν μέχρι θανάτου οι άπιστοι και οι εχθροί του, 

κι έζησε κάτω από τις χειρότερες συνθήκες. Τα οράματα πλήθαιναν, έτσι και οι 

πιστοί, ώσπου όταν κάποια στιγμή ο προφήτης απέκτησε αρκετή δύναμη, η μέχρι 

τώρα απλή, ταπεινή και παρόμοια της χριστιανικής, θρησκεία, πήρε άλλη τροπή. 

Ο Μωάμεθ αποφασίζει να πάρει εκδίκηση, και τότε καθιερώνεται ο ιερός πόλεμος 

(τζιχάντ). Μετά από αυτό ακολουθεί μια σειρά από πολέμους κι από εκεί που το 

Ισλάμ ήταν μια θρησκεία ταπεινή και λιτή, μετατρέπεται σε θρησκεία του 

πολέμου, κι έτσι εδραιώνεται. 


