Beviset for Qur’anens Sandhed
Eftersom Skaberen, Allah (swt), har skabt mennesket, livet og universet så må der have været et formål med
den skabelse og et middel, dvs. systemer, hvormed det formål opnås. Det umiddelbare spørgsmål, der følger
er: ”Hvordan modtager mennesket formålet, regler og reguleringer, som gives af Skaberen, hvormed han
skal styre og forstå sit liv?” ”I hvilken form modtages disse regler og reguleringer af mennesket?” Enten er
mennesket nød til at begynde en kommunikation med Skaberen eller også indledte Skaberen den med os for
at forklare vores eksistens. Mennesket er begrænset, og ikke istand til at forstå eller opfatte det ubegrænsede
og ville således ikke kunne indlede en kommunikation med Skaberen. Dette tydelige faktum betyder altså, at
kommunikationen blev indledt af Skaberen.
Gennem historien har der været sendebude og profeter; mænd der var sendt fra Skaberen, og bragte love
eller åbenbaring om hvordan mennesket skulle leve sit liv. De blev givet mirakler, som beviste for folket, at
de var vejledt af Gud. Et mirakel er noget, som går imod naturloven. Eksempelvis, så havde Profeten Musa
(Moses) en stok, der delte det Røde Hav. Profeten ’Eesa (Jesus) havde evnen til at helbrede de syge blot ved
at berøre dem.
Men hvordan ved vi om disse sendebude overhovedet eksisterede?
Miraklerne, som blev udført af ovennævnte profeter, var kun mirakler for den specifikke tidsperiode. Men
hvordan ved vi, at det ikke bare var legender eller fabelhistorier? De er slet ikke et bevis for os i denne tid.
Hvilket mirakel har vi lige nu til at overbevise os og vejlede os gennem vores liv?
Der er mange tekster til rådighed idag der hævder at være Guds tale. Men er vejledningen de indeholder i sin
oprindelige form, og er den anvendelig i alle situationer, og til alle tider? Enhver tekst der hævder at være fra
Skaberen, må slet ikke have modsigelser, uoverensstemmelser eller ændringer, fordi dette ville betvivle Guds
fuldkommenhed og tekstens gyldighed.
Hvis vi påfører den syretest til disse ”guddommelig tekster”, vil vi finde, at ingen udover Qur’anen opfylder
ovenstående kriterium. Mange religioner indeholder aspekter af samme sandhed (idet sendebude kom for at
oplyse hver eneste nation), men denne sandhed har mennesket ændret på.
Muslimer er overbeviste om, at Qur’anen er Guds Tale. De mener den er fuldkommen, dvs. den giver svar
til alle livets affærer, og den har bibeholdt sin autenticitet, dvs. intet er blevet fjernet eller tilføjet af noget
menneske siden den blev åbenbaret, men ligesom vi ikke kan erkende Skaberen, Gud [Allah (swt)] før vi
blev overbevist intellektuelt, så skal det ”guddommelige” budskab undersøges og bevises. Der må eksistere
et rationelt bevis for tekstens gyldighed, og ikke et blindt emotionelt argument.
Qur’anen blev åbenbaret til Muhammad (saaws). Da den blev åbenbaret, var de hedenske arabere indhyllet
dybt i digteri. Det var en indikation på nobilitet i samfundet. Folk plejede at drage ud i ørknen i dagevis, blot
for at skrive digte. Det arabiske sprog har en mægtig omskiftelighed og udtryksdybde, så det blev højagtet af
araberne.
Altså må vi overveje Qur’anens forfatterskab. Qur’anen kan kun være følgendes værk:
1.
2.
3.
4.

En ikke-araber,
Araber
Muhammad (saaws), eller
Skaberen, Allah (swt)

Først er det vigtigt at påpege her, at Qur’anen blev åbenbaret på arabisk. På grund af den høje standard i det
arabiske Qur’anen anvender, dvs. dens fortræffelighed og beherskelse af sproget, så er den ikke fra en ikkearaber. Det er velkendt at en sekstenårig ikke-araber som hed Jabr, blev anklaget for at konspirere sammen
med Muhammad (saaws), for at skrive Qur’anen, men Allah (swt) besvarede anklagerne således:

ِ
ِ ْ ون إِﻟَ ْﻴ ِﻪ أ
ﻴن
َ ون إِﱠﻨ َﻤﺎ ُﻴ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻪ َﺒ
ٌ ﺎن َﻋَرِﺒ ﱞﻲ ﱡﻤ ِﺒ
ٌﺴ
َ ﺎن اﻟﱠِذي ُﻴ ْﻠ ِﺤ ُد
ُ ﺴ
َ ُ َوﻟَﻘَ ْد َﻨ ْﻌﻠَ ُم أَﱠﻨ ُﻬ ْم َﻴﻘُوﻟ
َ َﻋ َﺠﻤ ﱞﻲ َو َﻫـ َذا ﻟ
َ ﺸٌر ﻟﱢ
”Og Vi ved udemærket, at de siger: ”Det er blot en mand, som underviser ham.” Sproget hos den, de fejlagtigt
peger på, er særdeles fremmed, mens dette er arabisk, klart og tydeligt.” [MOQ al-Nahl 16:103]
Nu ville man vende sig til araberne angående forfatterskabet af Qur’anen, efter at have afvist teorien, at en
ikke-araber kunne have skrevet den, som noget latterligt. En af de vantro arabiske poeter på det tidspunkt,
Waleed bin al-Mugheera, sagde efter at have hørt Qur’anen: ”Ingen af jer er mere kyndig end mig i poesi, melodiske
hymner og sange, og jeg har ved Gud aldrig hørt noget lig det han (Muhammad) siger. Det er så sødt og så yndefuldt, at det vil
forblive på toppen uden noget der kan overgå det.”
Folk der fornægtede den guddommelige autenticitet, blev sendt åbenbaring der udfordrede dem til at bringe
en lignende skrivelse:

ِ
ٍ
ِِ
ِ اﺴﺘَطَ ْﻌﺘُم ﱢﻤن ُد
ﻴن
ْ ون اﻓْﺘََراﻩُ ﻗُ ْﻝ ﻓَﺄْﺘُواْ ِﺒ َﻌ
َ ﺼ ِﺎد ِﻗ
َ ُأ َْم َﻴﻘُوﻟ
ْ ﺴ َو ٍر ﱢﻤﺜْﻠﻪ ُﻤ ْﻔﺘََرَﻴﺎت َو ْاد ُﻋواْ َﻤ ِن
َ ون اﻟ ّﻝه إِن ُﻛﻨﺘُ ْم
ُ ﺸ ِر
”... det kan være de siger: ”Han opfandt den.” Sig: ”Så bring selv ti suwar (dvs. kapitler), ligeledes opfundet, og
påkald (som hjælp) hvem I kan foruden Allah! Hvis I taler sandt.” [MOQ Hud 11:13]
Og da araberne ikke kunne imødekomme dette, blev de udfordret endnu engang:

ِ ِ ﺸﻬ َداء ُﻛم ﱢﻤن ُد
ِِ
ِ
ِ
ﻴن
َ ﺼ ِﺎد ِﻗ
َ ُ ْورٍة ﱢﻤن ﱢﻤﺜْﻠﻪ َو ْاد ُﻋوا
َ ون اﻟﻠّﻪ إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘُ ْم
ُ  َ ٕوِان ُﻛﻨﺘُ ْم ﻓﻲ َرْﻴ ٍب ﱢﻤ ﱠﻤﺎ َﻨﱠزْﻟ َﻨﺎ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﺒد َﻨﺎ ﻓَﺄْﺘُواْ ِﺒ
َ ﺴ
”Og hvis I er i tvivl om det, Vi nedsendte fra tid til anden til vores tjener, så bring et kapitel ligesom det, og
påkald jeres vidner eller hjælpere (hvis der er nogen) foruden Allah, hvis jeres tvivl er ægte.” [MOQ al-Baqarah 2:23]
De prøvede at bringe noget lig med Qur’anen, men de fejlede. Og denne udfordring er vedblevet indtil idag
for enhver, både muslimen og ikke-muslimen, araberen og ikke-araberen. Dette er tydeligvis ikke en arabers
tale, for ikke at tale om en ikke-arabers.
Den Qur’anske udfordring er unik fordi Skaberen, Allah (swt) provokerer mennesket til at bruge sine evner
for at underminere Qur’anens autenticitet. Den fremlægger en dybtgående, men simpel udfordring, med en
antydning af selvtillid. Gennem Islams historie, kan man forestille sig, at det eneste dens fjender skulle gøre,
var at imødekomme denne udfordring, for dermed at destruere hele Islams grundlag. Men ingen, hverken
ikke-muslimske arabere eller ikke-arabere har været istand til at gøre det skønt alle værktøjerne i det arabiske
sprog er til deres rådighed.
Vedrørende muligheden, at Qur’anen skulle være Muhammads (saaws) tale, så er det utænkeligt, at Qur’anen
er hans tale. Han er trods alt en af araberne. Uanset hvilken grad af genialitet folk måtte tilskrive ham, så er
han stadig et menneske med en stamme og en nation. Da araberne fejlede i at bringe noget lig Qur’anen, så
gælder dette ligeledes for Muhammad (saaws). Han kunne ikke bringe noget lig den, altså er den ikke fra ham.
Det er vigtigt at påpege at ingen af araberne, som afskyede Muhammad (saaws) især på det tidspunkt, som var de
mest velbevandrede i den arabiske tales stilarter, nogensinde hævdede at Qur’anen var Muhammads (saaws) tale,
eller endda lignede hans tale. Desuden er det dokumenteret, at Muhammad (saaws) var analfabet, dvs. han kunne
hverken læse eller skrive. Faktisk er analfabetisme et bevis i sig selv.

Også Muhammads (saaws) udtalelser (ahadith) er fuldstændig ulig Qur’anens sproglige stil. Dette er tilfældet
selvom Muhammad (saaws) ville recitere den åbenbarede ayah fra Qur’anen, og komme med en udtalelse på
samme tid. Hvordan kunne en mand opretholde en fuldstændig anderledes talestil i 23 år? Underligt nok
kunne folk kopiere stilarten i hans (saaws) udtalelser, men ikke Qur’anens! Vi har altså afgjort, at Qur’anen
ikke kunne være oprindet fra en ikke-araber, araber eller Muhammad (saaws). Dette efterlader os med den
eneste rigtige kilde, Skaberen, Allah (swt). Han (swt) siger:

ِ ﻨد َﻏ ْﻴ ِر اﻟﻠّ ِﻪ ﻟَوﺠ ُدواْ ِﻓ
ِ ﺎن ِﻤ ْن ِﻋ
ًاﺨ ِﺘﻼَﻓًﺎ َﻛ ِﺜﻴ ار
ْ ﻴﻪ
َ آن َوﻟَ ْو َﻛ
َ ون ا ْﻟﻘُْر
َ أَﻓَﻼَ َﻴﺘَ َدﺒ ُﱠر
ََ
”Overvejer de ikke Qur’anen dybt? Havde den været fra andre end Allah, ville de sandelig have fundet mange
modsigelser i den.” [MOQ al-Nisa 4:82]
Indtil nu har hverken muslimske eller ikke-muslimske retslærde været istand til at finde modsigelser eller fejl
i Qur’anen. Og hvis man sammenlignede en kopi af Qur’anen som blev udgivet nu bogstav for bogstav med
en af de første kopier af Qur’anen som er til rådighed, så ville man opdage, at der ikke er tilføjet eller fjernet
et eneste bogstav. Kopier af Qur’anen, som daterer tilbage til Islams første århundrede, kan findes i Istanbul
(Tyrkiet) og Tashkent (Usbekistan).
Desuden er Qur’anens betydning blevet et bevis i sig selv, fordi den forudsagde begivenheder, og forklarede
ting, som mennesket endnu ikke havde opdaget.
Embryologi er eksempelvis kun 30 år gammel. Og for 1400 år siden var der ingen mikroskoper, og slet ikke
ultralyd, så inddrivelsen af embryologi er ganske utænkelig. Alligevel går Qur’anen i dybden vedrørende
hvordan livet starter, parring af kønscellerne, cellernes deling, formningen af de tre kropslag, og udviklingen
af organer. Hvordan kan Qur’anen så ikke være en åbenbaring fra et guddommeligt væsen?

