
ISLAMS SVARTA HISTORIA
Del 1: Den heliga Koranen



Definitionen av Mushaf

• Sahifa = Det som skrivs på 

• Sohof = Plural av Sahifa 

• Mushaf = Det mellan två omslag 

• Daffat at-tabl = Skinnet som täcker båda sidorna av en 
trumma 

• Daffat al-mushaf = Omslaget inkl. alla sidor av en bok 

• Slutsats: Mushaf är en samling sidor, sohof, som är samlade 
mellan två omslag. Dvs. en bok.



Mushaf i Sunni-hadither

• Abu Dawood i sin Sunan: När Profeten dog lovade Ali 
att inte ta på sin mantel, förutom för fredagsbönen, tills 
han hade sammanställt Koranen som en Mushaf. 

• Bukhari i sin Sahih: När Uthman bestämde sig för att 
sammanställa Koranen skickade han Anas till Hafsa bint 
Omar och bad henne överlämna alla Sohof (sidor) till 
Othman så han kunde transkribera Mushaf utifrån dem.  

• Slutsats: Ordet Mushaf användes på den tiden som 
referens till en inbunden bok snarare än till själva 
Koranen.



– Imam Sadiq(A)

”Den som reciterar Koranen från Mushaf, hans 
ögon kommer att dra nytta och hans föräldrar 

kommer välsignas, även om de vore förnekare.”



– Den heliga Koranen 87:19

"I Ibrahims och Mosas skrifter (sohof)"
ُصُحِف إِبْرَاِهيَم َوُموَسىٰ





Följeslagarnas personliga Mushaf

• Följeslagarna hade som vana att skriva ner Koranens verser 
tillsammans med förklaringar de hört från Profeten(S). 

• I Aishas & Hafsas mushaf: FÖRRÄTTA regelbundet [de dagliga] 
bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i from 
ödmjukhet inför Gud. (2:238) 

• Ibn Mas’ods mushaf i Kufah. 

• Ubay ibn K’abs mushaf i Medina. 

• Abu Musas mushaf i Basrah. 

• Miqdad ibn Aswads mushaf i Damaskus



– Imam Ali(A)

"Ingen vers uppenbarades till Profeten(S) utan 
att han läste den för mig, stavade den för mig 

och jag skrev ner den. Vidare lärde Profeten(S) 
mig varje vers tolkning (tafsir), upphävande 

(nasekh) och upphävda (mansokh), ytliga (mohkam) 
och metaforiska (motashabeh) och bad (duaa) för 
mig att Gud skulle bevilja mig förståelsen och 

memorerandet av Koranen. Från den dagen till 
idag har jag inte glömt en enda vers och inte 

heller förlorat en enda kännedom som 
Profeten(S) lärde mig och jag skrev ner."



Imam Alis(A) Mushaf

• Imam Sadiq(A) berättar att Profeten(S) sade till Imam 
Ali(A): ”Koranen vid min säng är samlad mellan omslag, 
tyger och papper. Så samla ihop den och korrumpera 
den inte såsom judarna korrumperade Tora.” 

• Ibn Nadim (historiker, d. 998)"Den första mushaf som 
samlades var Alis mushaf.” 

• Sidnoter med bakomliggande orsaker till uppenbarelsen 
(asbab nozol) samt generell innebörd av versen (t’awil 
ayah) som förklarade dess mening obunden av tid, plats 
eller person.



VAD HÄNDE MED IMAM 
ALIS(A) MUSHAF?



Splittring bland muslimerna

• I varje område reciterade folket Koranen baserat på den 
version av mushaf som fanns där.  

• Variationerna var bl.a. i följande områden: Sättet som 
Koranen samlades ihop, ordningen på surorna, 
läsningen och uttalet av verserna. 

• Kalif  Uthman tillsätter 2 grupper för sammanställning 
av Koranen som en enhetlig mushaf. 

• Samlar in alla olika mushaf spridna överallt. Folk lämnar 
in alla olika sorters exemplar med delar ur Koranen.



VAD HÄNDER MED ALLA ÖVRIGA 
SOHOF OCH MUSHAF AV KORANEN?



– Umar ibn Khattab

”Guds bok räcker för oss.”



Varför denna politik från kalifen?

• Vissa verser i Koranen uppenbarades som ett fördömande av 
viktiga/kända personligheter som åtnjöt maktpositioner. 

• Vi har låtit dig se den syn som du fick se för att den - liksom [synen av] det i 
Koranen förbannade trädet - skall bli en prövning för människorna; Vi 
hotar och varnar dem, men därigenom förhärdas de bara än mer i synd och 
trots."(17:60) 

• Vers 66:4-5 som varnar två av Profetens(S) fruar att inte göra en 
sammansvärjning mot Profeten(S). 

• Å andra sidan finns verser som starkt berömmer och prisar vissa 
personligheter som förtrycktes, såsom Ayat Tathir om Ahl al-
Bait(A).



Mushaf idag

• Kalifens version var den enda godkända och kopior gjordes av denna och 
spreds. 

• En uppdatering gjordes för att addera punkter och harakat till bokstäverna.  
Exempel: ba َب , bo ُب , be ِب 

• Imam Alis(A) & Imam Sadiqs(A) ståndpunkt. 

• Ordet mushaf blev synonymt med Koranen utan Profetens(S) ord. 

• Andra generationens muslimer visste inte att de tidiga personliga mushaf av 
följeslagarna innehöll Profetens(S) ord. 

• Mansor Abbasi, år 143 e.H, uppmuntrade att sammanställa en Koran 
tillsammans med Profetens(S) hadither. Dessa mushaf, som innehöll 
uppenbarade verser och hadither, började kallas för tafsir.



Fatimas(A) Mushaf

• Allvarliga anklagelser mot Shia om att de tror på en annan Koran 
eller på "Fatimas mushaf". 

• Imam Sadiq(A): "Profeten(S) lämnade oss med en bok som innehåller alla 
nödvändiga saker för människorna [...]. Och Fatima(A) har lämnat en mushaf  
som INTE ÄR Koranen..." 

• Fatima(A) hade alltså en bok däri hon hade samlat sina anteckningar 
om diverse saker, inkl. samtida och framtida angelägenheter, som inte 
ens innehöll några verser från Koranen! 

• Shia-lärda anser att den Koran som finns idag i våra händer är 
densamma ursprungliga kompletta och rätta Koranen.  Likaså är 
också dagens recitering (Hafs-läsningen) även den läsning som är 
korrekt i bönen!



DE BRÄNDE KORANENS INNEBÖRD
DE BRÄNDE KORANENS HUS

DE BRÄNDE KORANENS ARVINGAR




