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Traditionerne om Muḥammad som ummī. 

Et casestudium i overleveringen 
og brugen af islamiske profettraditioner.

Af Philippe Provençal

Abstract
Philippe Provençal, Syddansk Universitet Odense & Naturhistorisk Museum, Århus.
The traditions of the Prophet as ummī

This article is concerned with two different versions of an Islamic tradition relating how 
the first verses of the Qur’an were revealed to the prophet Muhammad. The two traditions 
can be found in the Sira of the prophet and from the Sahîh of Bukhârî, respectively. The 
original Arabic text of these two traditions is analysed linguistically, and this analysis 
reveals that the two accounts are mutually incompatible regarding the words of the prophet 
to the angel Gabriel. The tradition stemming from Bukhârî, which in all probability is the 
latest of the two, is written in a way that supports the Islamic dogma of the illiteracy of the 
prophet, while the other is merely the telling of a prophetic experience. 

Keywords
Sira; Bukhâri; hadîth; linguistic analysis.

I islamisk religion spiller beretningerne om profeten Muḥammads ord 
og gerninger en afgørende rolle. Selv om den egentlige åbenbaring findes i 
Koranen, er denne bog langtfra utvetydig, og profettraditionerne (arabisk 
ḥadīt eller ḫabar, flertal aḥādīt og aḫbār) udgør det nødvendige supplement, 
som ekspliciterer og udlægger de enkelte koranvers og passager. Traditionerne 
begyndte at blive samlet i løbet af 700-tallet, men de autoritative værker med 
de traditioner, som blev betragtet som helt ægte, blev først samlet i 800-tallet. 

Ikke alene er traditionerne uundværlige for islamiske teologer i 
deres eksegese af den koraniske tekst, de er ofte også primærkilder for 
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religionshistorikere, som gerne vil situere den koraniske tekst i forhold til 
enten det hændelseshistoriske eller mere bredt det religionshistoriske forløb 
i den islamiske religions formative periode. Generelt er traditionerne dog 
vanskelige at bruge som historiske kilder, da mange er apokryfe, og da den 
traditionelle islamiske måde at sortere de ægte fra de apokryfe slet ikke 
tilfredsstiller moderne kriterier for kildekritik.

Allerede i 800-tallet blev det nemlig klart for de islamiske teologer, 
at en ikke ringe del af de profettraditioner, som var i omløb, ikke kunne 
være andet end apokryfe. Dels var der et enormt antal, og dels var nogle så 
fantastiske eller passede så godt til heterodokse teser, at det var let at se, at de 
ikke kunne være ægte på trods af tilsyneladende pletfrie kæder af tradenter 
eller hjemmelsmænd. Det er velkendt inden for islamologien, at kritikken af 
profettraditionerne næsten udelukkende blev foretaget ved en analyse af isnād 
(tradentkæden), men det er nu en fejl, hvis man mener, at traditionssamlerne 
i deres redaktionsarbejde kun studerede isnād, altså kæden af tradenter eller 
hjemmelsmænd, som garanterede beretningens ægthed. Således var der en 
profettradition, ifølge hvilken profeten skulle have sagt: “Jeg er profeternes 
segl. Der kommer ingen profet efter mig, medmindre Gud vil”. På trods af en 
pletfri isnād, og på trods af, at vendingen “medmindre Gud vil” er særdeles 
anvendt på arabisk, blev beretningen erkendt som åbnende en dør til den 
kætterske forestilling om, at der kunne komme en profet efter  Muḥammad, 
og blev derfor anset som mistænkelig (jf. Robson 2009). 

Formålet med denne artikel er at give et eksempel på, hvordan to islamiske 
profettraditioner kan bruges til at illustrere en historisk udvikling, i hvilken 
det blev nødvendigt at ophøje en opfattelse af profeten som analfabet til 
dogme. Dette dogme er opstået som følge af det apologetiske arbejde, som den 
islamiske teologi har udført i forhold til kritikken af  Muḥammads gerning 
som forkynder. Den islamiske teologi betragter  Muḥammad som et nærmest 
passivt redskab for den guddommelige åbenbaring. Hans eneste opgave var at 
fremsige de åbenbaringer, han fik. Han tilkendes allerhøjst en begrænset rolle 
i den sproglige udformning af åbenbaringerne, nemlig at iklæde dem ord efter 
at have fået åbenbaringen som en indre inspiration. Andre steder, inklusiv i 
Koranen selv, er hans rolle reduceret til at fremsige de ord, som bliver sagt til 
ham som åbenbaring (Wensinck og Rippin 2010). 

Allerede i profetens samtid blev han anklaget for selv at (op)digte sine 
åbenbaringer. Koranen indeholder således apologetiske passager, hvor han 
tages i forsvar og det pointeres, at hans sproglige ytringer hidrører fra Gud, 
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og ikke er noget, han selv eller andre er ophav til. Der var to typer af anklager 
mod profeten: 
1) At hans sproglige ytringer stammede fra inspiration fra en jinn, dvs. en ånd. 
Det var en almindelig forestilling på Den Arabiske Halvø i profetens samtid, 
at dette var ophav til f.eks. digternes inspiration og til oraklernes orakelsvar. 

2) At hans sproglige ytringer var referater eller gendigtninger af fortællinger 
og forklaringer, som var hentet hos de ældre skriftreligioner. Med andre 
ord; at Muḥammad kun reciterede ting, han havde læst i andre religioners 
grundskrifter, og som han så gengav med sine egne ord (Günther 2002: 4.3).
Som eksempler på apologetiske passager, der forsvarer profeten mod anklager 
af den første kategori, kan nævnes:1

Koranen 68; 2:

Ved din Herres nåde er du ikke besat af en jinn (majnūn)2.

Koranen 52; 29-30:

Så forkynd [ Muḥammad]! For du er ved din Herres nåde hverken et orakel 
(kāhin)3 eller besat af en jinn (majnūn). 
Eller siger de [vantro]: “.. en digter, vi står på lur for at se, når han rammes 
af ulykke”?

Som eksempel på forsvar mod anklager af den anden kategori kan nævnes:

Koranen 25;4-5:

De, som er vantro, har sagt: “Dette er ikke andet end opdigtninger, som 
andre folk har digtet og hjulpet ham [ Muḥammad] til”, men de kom til 
uret og falskhed!
Og de har sagt: “De ældre folkeslags4 historier, som han fik andre til at 
skrive ned, og så får dikteret morgen og aften”.

1 De følgende tre citater er oversat af forfatteren.
2  Bogstavelig oversættelse af det arabiske passive participium majnūn. Mindre specifikt kunne 
ordet også betyde begejstret, inspireret eller sindssyg. På moderne arabisk, især i taledialekterne, 
betyder ordet ofte blot tosset.
3  For begrebet kāhin som dækkende først og fremmest funktionen som giver af orakelsvar, se 
Fahd 2010.
4  Den tekstuelle oversættelse er: “De førstes historier”, hvor ordet “de førstes” (al-awwalīn) kan 
betegne både forfædre eller ældre folkeslag.
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Den islamiske teologi blev dog ved med at være følsom over for anklager om 
profetens aktive rolle som kreativ religionsstifter, og derfor blev tesen om 
profetens analfabetisme særdeles vigtig. Det var én af måderne, hvorpå man 
kunne føre bevis for Koranens ophav hos Gud (Günther 2006).

Begrebet ummī
I Koranen bliver profeten Muḥammad betegnet med det arabiske nisbah 
adjektiv ummī (Koranen 7;157-158), altså an-nabī al-ummī, hvilket vil sige, 
at på arabisk er ummī lig med profeten. Betydningen af adjektivet ummī er 
dog mangetydig. Ifølge A.B. Kazimirskis ordbog (1860) har ordet følgende 
betydninger:

1. Moderlig
2. En uvidende person som hverken kan læse eller skrive; en analfabet.
3. Doven, også åndeligt doven.
4. Fåmælt.

Betydningen er imidlertid mere nuanceret, end det er skitseret her. Ordet er i 
sin klassiske arabiske form (ummiyyun i indetermineret nominativ) et typisk 
nisbah adjektiv, hvor endelsen –iyy sættes på et hovedord, som enten er umm 
(moder) eller ummah (nation). Det vil sige, at ordet etymologisk bl.a. kan 
forstås som: Hørende til nationen eller folket, altså folkelig. I første omgang 
kan det forstås som hørende til det arabiske folk, som havde en mundtlig 
kultur og derfor i vid udstrækning var analfabetisk. Ummī betød derfor 
analfabet (jf. Günther 2002: 4.1)5. At profeten betegnes som ummī kan altså 
forstås som analfabet, men det kan etymologisk også forstås som den profet, 
som tilhører det arabiske folk, og som ikke har noget at gøre med folkeslagene 
bag de ældre skriftreligioner. I den samtidige arabiske optik var disse folkeslag 
for de gammeltestamentlige profeters vedkommende israelitterne/jøderne, og 
for de kristnes vedkommende de græsktalende og de aramæisk-syrisktalende 
folk i Mellemøsten. 

Blandt vestlige orientalister er betegnelsen typisk blevet forstået som 
“hedningernes profet”, hvor ordet hedning skal forstås som: “hverken jøde 
eller kristen”. Denne forståelse støtter sig til dels på den rabbinske hebraiske 

5  På moderne egyptisk taledialekt har vi en lignende nisbah konstruktion med ordet baladī, 
hvor ordet balad på moderne egyptiskarabisk betyder land eller landsby. Ordet baladī, som derfor 
betyder “fra landet“ eller “fra landsbyen”, kan derfor oversættes med danske ord som bondeknold, 
uvidende, molboagtig.
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betegnelse ummōt hā-ʿōlām, dvs. “verdens folkeslag” (Watt & Bell 1991: 34), 
altså alle andre end israelitterne. Endelig kan ordet “folkelig profet” forstås i 
tilknytning til den først skitserede forklaring; som folkets profet i betydningen:  
Muḥammad, der som profet er sendt til araberne (ibid.). 

Denne betegnelse af Muḥammad som ummī er i den islamiske tradition 
næsten universelt blevet forstået sådan, at Muḥammad var analfabet (Watt 
& Bell 1991: 33, Günther 2002: 4.3). Dette skulle bekræfte Koranens karakter 
af mirakuløs åbenbaring ved at modbevise den ovenfor beskrevne anklage 
mod ægtheden af  Muḥammads åbenbaringer. Watt & Bell diskuterer den 
historiske virkelighed bag Muḥammads påståede analfabetisme, og kommer 
frem til, at hverken en tekstintern eller tekstekstern analyse af den koraniske 
tekst kan af- eller bekræfte denne påstand (Watt & Bell 1991: 33-36). 
Konklusionen hos Watt & Bell er, at Muḥammad sandsynligvis kunne læse og 
skrive, og at betegnelsen ummī derfor angiver, at han ikke kendte til de ældre 
skriftreligioners skrifter, idet han ikke havde studeret disse (ibid.). Det samme 
siger Günther (2006) og Hoffmann (2008).

Det bør dog bemærkes, at i Ibn Katīrs (ca. 1300-1372) korankommentar 
bliver betegnelsen an-nabī al-ummī forstået sådan: 

“Den profet, som I er blevet lovet og forjættet i de ældre bøger [dvs. bl.a. 
Bibelen], for han er blevet forsynet med denne epitet [ummī] i deres 
[bogfolkenes] bøger, og derfor sagde Gud [dvs. derfor står der i Koranen]: 
an-nabī al-ummī [ummī profeten].”6

Den historiske realitet bag Muḥammads påståede analfabetisme vil ikke blive 
diskuteret yderligere her. For en fin fremstilling af dette emne, se bl.a. Watt & 
Bell 1991:33- 36, og Günther 2002; 2006. Hvad der derimod vil blive fokuseret 
på er, hvordan forholdet har sat sig spor i traditionerne, og dette vil blive 
illustreret med de to føromtalte eksempler. 

Profettraditionerne
Der er to selvstændige sæt af traditioner, som beretter om Muḥammads 
kaldelse til profet. Den ene, som samtidig efter al sandsynlighed er den ældste, 
findes i profetens sīrah. Det vil sige beretningen om Muḥammads levnedsløb. 
Denne biografi blev først forfattet af Ibn Iṣḥāq (ca. 704-767), men findes nu 
kun i en udgave udarbejdet af Ibn Hišām (d. 828 eller 832). Der står:

6 Oversat af forfatteren
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...indtil det blev den nat, i hvilken Gud viste ham [profeten  Muḥammad] 
ære ved at sende ham og vise nåde mod tjenerne [menneskene eller mere 
specifikt de troende]. I den [nat] kom Gabriel til ham ved Guds ordre [eller 
med Guds sag]. Guds Sendebud sagde: “ Og han kom til mig, mens jeg sov, 
med et brokadetæppe på hvilken der var en tekst. Så sagde han: ‘Forkynd!’ 
Jeg sagde: ‘Hvad skal jeg forkynde?’ Så pressede han mig med det, til 
jeg troede, at det var døden, derefter slap han mig og sagde: ‘Forkynd!’ 
Jeg sagde: ‘Hvad skal jeg forkynde?’ Så pressede han mig med det, indtil 
jeg troede, at det var døden, derefter slap han mig og sagde: ‘Forkynd!’ 
Jeg sagde: ‘Hvad skal jeg dog forkynde?’ Jeg sagde det blot for at slippe 
for, at han skulle gøre det samme igen, som han havde gjort ved mig. Så 
sagde han: ‘Forkynd i din Herres navn, som skabte. Skabte mennesket af 
en fasthæftning! Forkynd, for din Herre er den nådigste som lærte ved 
pennen. Lærte mennesket, hvad det ikke vidste!”78

I Buḫārīs samling af profettraditioner, som i den islamiske teologi regnes for 
at være den mest autoritative, findes samme beretning i en noget divergerende 
udgave (Ṣaḥīḥ al-Buḫārī, ed. Dār al-Jayl: 4):

...indtil Sandheden kom til ham [ Muḥammad], mens han var i Ḥirā’s hule. 
Så kom englen til ham og sagde: “læs!”. Muḥammad sagde: “Jeg er ikke 
en, som læser”. Så sagde Muḥammad: “Så tog han mig og sænkede mig i 
vand til jeg ikke kunne holde det ud mere. Derefter slap han mig og sagde: 
‘læs!’ Jeg sagde: ‘Jeg er ikke en som læser’. Så tog han mig og sænkede mig 
i vand anden gang, indtil jeg ikke kunne holde det ud mere. Derefter slap 
han mig og sagde: ‘læs!’ og jeg sagde: ‘Jeg er ikke en som læser’. Derefter 
tog han mig og sænkede mig i vand en tredje gang, indtil jeg ikke kunne 
holde det ud mere. Derefter slap han mig og sagde: ‘Læs i din Herres navn, 
som skabte. Skabte mennesket af en fasthæftning! Læs, for din Herre er 
den nådigste.” Så huskede Guds Sendebud ordene...9

Filologisk analyse af beretningerne
Disse to traditioner kan ikke på nogen måde siges at gengive den samme 
udgave af beretningen. Forskellen mellem dem er mulig, fordi de hver især har 
deres egen fortolkning af nogle arabiske nøgleord, som kan have forskellige 
betydninger. Dette er for det første verbet qaraʾ a, som på førislamisk arabisk 
nok kunne betyde “at læse”, men især blev brugt i betydningen “at recitere”. 

7 Disse sidste ord findes i Koranen i sura 96, vers 1-5 . Det her oversatte citat findes originaltekst i 
Brünnow & Fischer 1988: 41. 
8 Oversat af forfatteren
9 Oversat af forfatteren
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Den arabiske kultur var dengang, ligesom den arabiske beduinkultur stadig i 
vore dage er, en udpræget mundtlig kultur. De samtidige store digteres digte 
blev reciteret (qaraʾ a) enten af digterne selv eller af deres rhapsoder (rāwiyūn). 
Et af verbalsubstantiverne til denne aktivitet var qurʾ ān, dvs. recitation. Det 
blev også betegnelsen for den åbenbaring, som  Muḥammad fik og reciterede 
og/eller forkyndte mundtligt, altså al-Qurʾ ān; Koranen. For det andet er det 
ordet mā, som både kan være det spørgende pronomen hvad? og negationen 
ikke. 

De to traditioner, eller beretninger, bruger begge verbet qaraʾ a, et ord, der 
filologisk korrekt kan oversættes med læse, recitere og forkynde. I den første 
spørger Muḥammad: “mā aqraʾ u”, som enten kan oversættes til: “jeg læser/
reciterer/forkynder ikke” eller til: “hvad skal jeg læse/recitere/forkynde?”. 
Men senere i dialogen bliver formuleringen utvetydig. I det sidste spørgsmål: 
“Hvad skal jeg dog forkynde (qaraʾ a)”, er der ingen mulighed for tvivl med 
hensyn til betydningen. Det forstærkelsesord, dā, som bruges i den arabiske 
sætning og som her oversættes med det danske ord “dog”, kan kun bruges i 
forbindelse med ordet mā som spørgende pronomen. I den anden beretning 
er der imidlertid lige så utvetydigt tale om en negation. Der er her tale om 
en negeret nominalsætning, hvor prædikatet indledes med præpositionen 
bi, hvilket er en grammatisk konstruktion, som kun kan bruges i negerede 
nominalsætninger.10

Den underlige bemærkning i Buḫārīs beretning om, at profeten bliver 
nedsænket i vand skyldes, at verbet med betydningen “at sænke ned i vand” 
er enslydende med det verbum, der blev brugt i sīrahs beretning, dog med den 
undtagelse, at i Buḫārīs beretning bruges et emfatisk bogstav. I sīrah lyder 
verbet ġatta med gemineret almindeligt t, og hos Buḫārī lyder det ġaṭṭa med 
gemineret emfatisk ṭ. Ġatta i det første tilfælde betyder at presse, mens ġaṭṭa 
med emfatisk ṭ betyder at sænke eller at smide ned i vand. Forskellen mellem 
den almindelige og emfatiske udgave af en konsonant er tydelig i udtalen hos 
en person, som har arabisk eller et andet semitisk sprog som modersmål11, 
og de to forskellige udgaver er betydningsbærende, hvilket vil sige, at de også 
skrives med forskellige bogstaver i de forskellige semitiske alfabeter. Ikke desto 

10 Denne tydelige og utvetydige sproglige forskel mellem dialogerne i de to beretninger er allerede 
omtalt hos Wattson & Bell 1991: 35.
11  Eneste undtagelse er moderne hebraisk, hvor ordene skrives med forskellige bogstaver, men 
hvor udtalen i de fleste tilfælde er enslydende, da sprogets brugere almindeligvis har haft et 
europæisk sprog som modersmål i første generation. I nogle arabiske taledialekter synes forskellen 
også at være noget flydende i nogle, men langtfra i alle ord, som indeholder disse konsonanter.



16

mindre sker det, at disse bliver forvekslet med hinanden, især når man har 
at gøre med mundtlige traditioner. De grafiske former hos emfatiske og ikke 
emfatiske konsonanter er for forskellige til, at der kan ske en forveksling i 
tilfælde af skrevne tekster.

Konklusion
De to beretninger omtaler eksplicit den samme begivenhed, og beretningernes 
indhold stemmer stort set overens med hinanden. Den eneste afvigelse er, 
Muḥammads sidste svar i dialogen, hvor det ikke på nogen måde er muligt at 
forlige de to beretninger.

Det er påfaldende, at Buḫārīs tradition indeholder idéen om Muḥammads 
analfabetisme. Hvor traditionen fra sīrah religionsfænomenologisk fint synes 
at kunne beskrive en oplevelse, som man ville kunne forvente som følge af 
sindstilstanden under en profetisk ekstase hos en nærorientalsk profet (jf. 
Otzen 1979: 148-149), så synes Buḫārīs tradition snarere at være skræddersyet 
til at understøtte dogmet om analfabetismen. 

Alt tyder derfor på, at Buḫārīs tradition er en senere og ændret udgave 
af den beretning, vi finder i sīrah. Denne antagelse bygger jeg dels på 
den syntaktiske konstruktion i Muḥammads svar til englen i dialogen 
hos Buḫārī, som kun kan forstås som en negeret sætning, dels på den 
betydningsforskubbelse af verbet “at presse” til det næsten enslydende, men i 
sammenhængen mere eller mindre meningsløse, “at nedsænke i vand”. Den 
negerede sætning kan ikke i sig selv angive en tidsmæssig placering i forhold 
til den spørgende sætning ud fra tekstens egen selvforståelse, men den udsiger 
tesen om profetens analfabetisme, og denne tese fik, som tidligere bemærket, 
en næsten dogmatisk karakter. 

Buḫārīs traditionssamling er den mest autoritative i den sunni-islamiske 
teologi. Buḫārī var kendt for kun at ville bruge tradentkæder, hvor man var 
sikker på, at de enkelte tradenter rent faktisk havde mødt hinanden. Men 
generelt set havde de samtidige teologer og filologer endnu ikke udviklet 
de tekstkritiske redskaber, som ville have muliggjort en tilbundsgående 
analyse af traditionernes indhold. Det ser således ikke ud til, at opfattelsen af 
profeten  Muḥammad som analfabet gjorde sig gældende før fra årene 800-850 
(Günther 2002: 7; Günther 2006). Dette kan bl.a. ses af, at nogle af de klassiske 
korankommentatorer angav andre forklaringer på brugen af ordet ummī på 
førklassisk arabisk, nemlig; tilhørende en nation, som endnu ikke var givet en 
åbenbaring, eller blot tilhørende en nation som sådan (Günther 2002: 6). Det 
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vil altså sige, at traditionen hos Buḫārī med stor sandsynlighed først er opstået 
i det 9. århundrede i den hensigt at understøtte forestillingen om Muḥammad 
som den uvidende profet, og dermed modbevise tanken om, at han blot skulle 
have komponeret sit religiøse budskab, og dermed Koranen, ud fra et kendskab 
til de ældre skriftreligioners tekster. Buḫārīs udlægning eksisterede på forhånd 
i tidligere udgaver, men blev den understøttet ved en omfortolkning af de 
relevante arabiske nøgleord. 

Som analysen viser, er dette et eksempel på, hvordan autoritative tekster 
kan formes og omformes i den hensigt at støtte bestemte teologiske synspunkter 
og dogmer; et fænomen, der er særdeles velkendt fra religionshistorien. Dette 
kan enten ske ved at der digtes helt nye tekster, hvilket allerede blev påpeget af 
de islamiske traditionskritikere, eller ved, at der ændres på et allerede kendt 
hændelsesforløb. Det er det sidste, som gør sig gældende i de her beskrevne 
eksempler. Man kan undre sig over, at så divergerende udgaver af fortællinger 
ikke gav hævede øjenbryn i samtiden. Men dertil er der at sige, at førud for 
islam var den arabiske kultur næsten udelukkende mundtlig. Al formidling 
skete gennem mundtlige fortællinger og recitation. At der fandtes divergerende 
udgaver af fortællinger om det samme hændelsesforløb hørte derfor til dagens 
orden. Ofte var profettraditionerne indbyrdes uenige, men var isnād troværdig, 
blev de alle sammen noteret ned side om side. Hvad der var sandheden, lå åben 
for diskussion. 

Litteratur
Brünnow, R. E. og A. Fischer. 1988. Arabische Chresthomathie aus Prosaschriftstellern, 

Otto Harrassowitz, Wiesbaden.
Buḫārī. (Intet årstal angivet). Ṣaḥiḥ al-Buḫārī, Dār al-Jayl, Bayrūt: 2-6
Fahd, T. 2010. “Kāhin” i Encyclopaedia of Islam, Second Edition, P. Bearman , Th. 

Bianquis , C.E. Bosworth , E. van Donzel and W.P. Heinrichs (Eds.), Brill, 2010. 
Brill Online. SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTHEK(University Library of 
Southern Denmark). 02 February 2010. <http://www.brillonline.nl/subscriber/
entry?entry=islam_SIM-3784>

Günther, S. 2002. “Muḥammad, the Illiterate Prophet: An Islamic Creed in the Qur’an 
and its Qur’anic Exegesis” i Journal of Qur’anic Studies,vol. 4 Nr. 1.

Günther, S. 2006. “Ummī” i Encyclopedia of the Qur’ān, Brill, Leiden Boston.
Hoffmann, T. 2008. “Ummî” i Butler, J. & T. Hoffmann (red.) Gads Leksikon om Islam. 

Gads Forlag. København.



18

Ibn Kathîr. (Intet årstal angivet). Muḫtaṣar Tafsīr Ibn Katīr, iḫtiṣār wa taḥqīq  
Muḥammad Aʿlī aṣ-Ṣabūnī, Dār aṣ- Ṣabūnī, Kairo

Otzen, B. 1979. “Profetlitteraturen” Bibelens Kulturhistorie, b. 2, Politikens Forlag. 
København.

Robson, J. 2009. “Ḥadīth” i Encyclopaedia of Islam, Second Edition, P. Bearman , Th. 
Bianquis , C.E. Bosworth , E. van Donzel and W.P. Heinrichs (Eds.) Brill. 

         Brill Online. SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTHEK. 23 July 2009 <http://
www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_COM-0248>

Watt, W. M. & R. Bell. 1991 [1970]. Introduction to the Qur’an, Edinburgh University 
Press

Wensinck, A.J. & A. Rippin. 2011. “Waḥy (a.).” i Encyclopaedia of Islam, Second Edition, 
P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs (eds.). 
Brill. Brill Online. SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTHEK(University Library 
of Southern Denmark). 23 August 2011 <http://www.brillonline.nl/subscriber/
entry?entry=islam_COM-1331>


