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Är Profeten Muhammad  
(Må Guds frid och välsignelser vara över honom)  

författare till Koranen? 
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(översatt till svenska av syster umm Zakaria) 
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Vem skrev Koranen? Någon måste ha gjort det. För när allt kommer omkring, hur 
många ökenmän har under historiens gång skrivit något liknande som Koranen? 
Boken har förvånande i detaljer om forntida nationer, profeter och religioner såväl 
som vetenskaplig information som inte fanns tillgängligt på den tiden. Vilken är källan 
till allt detta? Om vi förnekar det gudomliga ursprunget hos Koranen så återstår 
endast ett par valmöjligheter:  
 
- Profeten Muhammad skrev den själv.  
- Han tog den från någon annan. I det här fallet tog han det antingen från en jude 
eller en kristen eller någon av utlänningarna i Arabien. Mecka-borna brydde sig inte 
om att anklaga honom från att ha tagit något från dom.  
 
Ett kort svar från Gud är:  
’’De säger också: ’’(Det är bara) sagor från förfäderans tid som han har låtit skriva 
ned och som han får upplästa för sig morgon och afton.’’  
Säg (Muhammad): ’’Den som har uppenbarat denna (Koran) är Den som känner 
himlarnas och jordens hemligheter. Han är Gud, ständigt förlåtande och barmhärtig!’’ 
Koranen 25:5-6  
 
Det var väl känt bland de som motsatte sig honom och som han växte upp bland, att 
han aldrig lärde sig läsa eller skriva. Dom visste vem hans vänner var och vart han 
hade rest, dom erkände hans integritet och ärlighet genom att kalla honom ’Al-
Ameen’, den pålitlige, den trovärdiga, den ärlige (II). Det vara bara gentemot hans 
predikning som dom anklagade honom – och då vad dom kunde komma på: Han 
anklagades för att vara en trollkarl, en poet och t.o.m. en bedragare! Dom kunde inte 
bestämma sig för vad dom tyckte. Gud säger:  
 
’’Vi vet väl vad det är de lyssnar efter då de lyssnar till dig; när de samlas för sig 
själva säger nämligen (några av) dessa orättfärdiga (människor till andra); (Följer ni 
Muhammad) följer ni bara en man som står under (inflytande av) trolldom.’’ Koranen 
17:47  
 
Enkelt uttryckt, Gud är medveten om vad som finns i himlarna och på jorden, Han vet 
vad som hänt tidigare och vad som hänt och vad som händer och uppenbarar 
sanningen för sin profet.  
 
Kan Muhammad ha bemyndigat den? 
 
Det är möjligt att Muhammad kan ha bemyndigat Koranen pga någon av följande 
orsaker:  
För det första, vid flera tillfällen kan han ha satt ihop en uppenbarelse. T.ex. efter att 
den första uppenbarelsen kom, då människor väntade på att få höra mera och 
profeten inte fick ta emot något nytt under flera månader. Mecka-borna började att 
göra sig roliga över honom, ’’Hans Herre har övergivit honom!’ Detta fortsatte tills 93 
kapitlet, Ad-Doha uppenbarades. Profeten kan ha satt ihop något och presenterat det 
som den sista uppenbarelsen för att få slut på hånandet, men han gjorde inte det. Vid 
en punkt under hans profetskap, så anklagade en av hycklarna hans älskade fru 
Aisha för att vara okysk. Profeten skulle lätt ha hittat någonting för att rena henne 
från den skulden, men han väntade under många plågsamma dagar, under vilka han 
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led av plågoe, hån och kval tills det kom en uppenbarelse från Gud som befriade 
henne från anklagelserna.  
 
För det andra, det finns ett internt bevis i Koranen som berättar om att Muhammad 
inte är dess författare. Flera verser kritiserar honom, och blev vid ett tillfälle starkt 
uttryckt. Hur kan en bedragande profet ge sig själv skulden när det skulle kunna 
resultera i att förlora respekten och kanske hans följeslagare? Här är några exempel:  
 
’’PROFET! Varför pålägger du (dig själv) förbud – i en önskan att vara dina hustrur till 
lags – mot det som Gud har förklarat tillåtet för dig? Gud är ständigt förlåtande, 
barmhärtig.’’ Koranen 66:1  
 
‘’DET ANSTÅR inte Profeten och inte heller de troende att be om syndernas 
förlåtelse för avgudadyrkare, även om de härde till deras nära anförvanter, sedan det 
klargjorts för dem att Elden är sådana (människors) arvedel.’’ Koranen 9:113  
 
’’men den som kom till dig med sin enträgna bön  
och (visade att han) fruktade Gud,  
(honom) lät du gå sin väg ohörd!  
NEJ (låt) detta bli en påminnelse (för dig)!’’ Koranen 80:8-11  
 
Om han skulle ha velat dölja något, skulle han ha gömt dessa verser, men han 
reciterade dessa verser uppriktigt.  
 
’’och han undanhåller ingenting av (vad han fått veta av) det som är dolt för 
människor. Och i (Skriften) finns ingalunda ord av en utstött demon. Vilken väg skall 
ni (nu) slå in på (i försöken)(att beljuga och misstänkliggöra den)? Denna (Skrift) är 
ingenting mindre än en påminnelse till alla människor.’’ Koranen 81:24-27  
 
Profeten tillrättavisas rent av varnas i följande verser:  
’’VI HAR uppenbarat Skriften med sanningen för dig (Muhammad), för att du skall 
döma mellan människorna med (stöd av) Guds uppenbarelse. Men försvara inte dem 
som sviker (alla förtroeden som dom fått), men bed Gud förlåta (dem), Gud är 
ständigt förlåtande, barmhärtig.  Och tala inte till förmån för dem som bedrar sig 
själva; Gud är inte bedragares och förhärdade syndares vän.  
De försöker gömma sig för människorna, med de kan inte gömma sig för Gud; Han är 
med dem när de överlägger i nattens mörker om lögnaktiga utsagor, som Han inte 
godkänner. Ja, Gud har full uppsikt över allt vad de företar sig.  
Här är det ni som tar dem i försvar i frågor som gäller det jordiska, men vem skall 
försvara dem på Uppståndelsens dag inför Gud? Vem skall vara deras talesman?  
Den som begår en dålig handling eller (på annat sätt) syndar mot sig själv och som 
därefter ber Gud förlåta honom, skall finna att Gud är förlåtande, barmhärtig.  
Den som syndar, skadar nämligen bara sig själv. – Gud är allvetande vis.  
Men om någon begår ett fel eller en synd och sedan skjuter skulden för (den) på en 
oskyldig, bär han (ansvaret för) förtal och uppenbar synd.  
Om inte Gud i Sin nåd hade förbarmat Sig över dig (Muhammad) skulle några av 
dessa (bedragare) ha försökt leda dig vilse; men de leder ingen vilse utom sig själva. 
Och de skall inte kunna skada dig på något sätt, Gud har nu uppenbarat Skriften för 
dig, skänkt dig visdom och lärt dig vad du inte visste. Gud har visat dig stor nåd. ’’ 
Koranen 4:105-113  
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Dessa verser förklarar en situation där en man från muslimerna i Medina stal 
vapenutrustning och gömde det bland sin judiska grannes egendom. När de som 
blivit bestulna på vapenutrustningen kom på vad han hade gjort förnekade han att 
han hade gjort någonting fel, och vapenutrustningen hittades hos den judiske 
mannen. Han i sin tur pekade ut sin muslimske granne, och förnekade sin 
inblandning i brottet. Människorna i den muslimska stammen gick till profeten för att 
vädja för hans skull, och profeten började att luta sig mot dem tills de ovan nämnda 
verserna uppenbarades som frikände den judiske mannen från att ha begått något 
fel. Allt detta trots judarnas förnekande av Muhammads profetskap. Verserna själva 
instruerar profeten Muhammad att inte ge sig i lag med bedragarna.  
 
’’...Men försvara inte dem som sviker (alla förtroenden som de får),  
men bed Gud förlåta (dem...’’  
’’...Om inte Gud i Sin nåd hade förbarmat Sig över dig (Muhammad) skulle några av 
dessa (bedragare) ha försökt leda dig vilse;...’’ 
 
Om Muhammad skulle ha författat Koranen, utifrån att vara en ljugande bedragare, 
skulle han säkert ha sett till att det inte fanns något med i den som skulle kunna 
riskera att vinna följeslagare och utövare. Det faktum att Koranen vid varierande 
tillfällen tillrättavisar profeten utifrån vissa aspekter där han dragit felaktiga slutsatser, 
är i sig själv ett bevis att den inte författats av honom.  
 
Not: (1) ’’Muhammad: His life based on the earliest sources’’ av Martin Lings sidan 34  
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För ytterligare information om Islam besök: 
På svenska: 
www.islamguiden.com 
www.bilal.se 
www.islam.se 
www.hikma.se 
www.islamiska.org 
www.moslim.se 
www.barnskolan.com 
www.islam-svarar.se 
www.islamiska.org 
www.detgoda.se 
www.silom.se 
 
På engelska: 
www.islam-guide.com 
www.discoverislam.com 
www.evolutiondocumentary.com 
www.harunyahya.com 
www.beconvinced.com 
www.sultan.org 
www.islaam.com 
www.islamway.com 
www.islamonline.net 
www.islamweb.net 
www.thisistruth.org 
www.islamicweb.com 
www.islamic-awareness.org 
www.islamicweb.com 
 
På finska: 
www.islamopas.com 
 
På kurdiska: 
www.dangiislam.org 
 
På arabiska: 
www.islamway.com 
www.islam-qa.com 
www.sultan.org 
www.islamweb.net 
www.islamonline.net 
www.al-islam.com 
 
På persiska: 
www.ahlesonnat.net 
 
På många andra språk: 
www.al-islam.com 
www.islam-qa.com 


