
Aanpassing van de heilige Koran, feit of fictie: 
 

Vaak genoeg worden de sjiieten beschuldigd van het geloven in de aanpassing van de koran, en 
worden daarbij overleveringen gebruikt die in meerdere boeken vermeld staan, en ook worden 
uitspraken van bepaalde geleerden erbij gehaald. 
Dit onderwerp wordt vaak herhaald en er zijn – ter weerlegging- meerdere boeken – in het 
Arabisch- geschreven, maar het lijkt erop dat de andere deze weerleggende boeken weigert te 
accepteren en zich blijft klampen aan overleveringen die geheel tegen de doorgaans sjiitische 
geloof –in dat onderwerp- ingaat.  
 
In dit klein stukje tekst zal –met Allah’s wil- blijken waar de waarheid ligt, hopend een 
verlichtend antwoord te geven op de aantijgingen die vaak genoeg ons kant worden geslingerd. 
Onlangs heb ik deze link gekregen van een mede internetgebruiker, met het verzoek erop te 
reageren en te zeggen wat ons- sjiieten- standpunt ervan is, gezien op een andere pagina een 
discussie over gaande was: http://www.sjiieten-ontmaskerd.nl/koran/ 
Daarom leek het mij voor de hand liggend een weerlegging –streven- te geven aan de hand van de 
gepresenteerde ‘feiten’ op de gegeven webpagina. De vertaling zal door mij persoonlijk worden 
gedaan, en dus kan het enigszins foutief vertaalde woorden bevatten. 
 
Als men het eerste kopje opent ziet men meteen het volgende: “In de credo van het Shi’isme 
schuilt een uitermate storende realiteit die noch de meeste Shi’a, noch de non Shi’a als acceptabel 
vinden.”  
Dit geeft aan dat het geloof in de aanpassing van de Koran niet iets is waarin de meerderheid van 
de sjiieten in geloven, maar het is iets wat een minderheid aanhangt. Als men dat weet, dan lijkt 
het me voor de hand liggend om niet de gehele sjiieten ervan te beschuldigen, maar telkens aan te 
geven dat er een minderheid is die dat gelooft. En dat is niet opmerkelijk, gezien in iedere 
cultuur, samenleving, geloofsovertuiging, sekte, etc., een minderheid aanwezig is die net iets 
anders denkt dan de norm, en dat zou geen aanleiding moeten zijn om de gehele sekte of geloof 
over een kam te scheren. Als men dat toch doet, is men niet verstandig bezig, maar juist, willens 
en wetens, de feiten zodanig manipuleert om ze te presenteren als iets waarin de meerderheid 
gelooft. 
 
Als eerst wordt de geleerde Al Majlisi behandeld en er wordt eerst over zijn biografie gesproken 
en daarna over zijn uitspraak over een overlevering in Al-Kafi, waarin gezegd wordt dat de Koran 
uit 1700 verzen bestaat.  
Ten eerste: als men een uitspraak van een geleerde naar voren brengt, en die presenteert als de 
algemene denkwijze van deze geleerde, dient men in al zijn geschreven boeken te lezen om te 
kijken of deze uitspraak tegengesproken wordt of niet. Het is zo het geval dat men met de tijd 
wijzer wordt en over meer informatie beschikt waardoor zijn denkwijze verandert, en zo kun je 
zien dat een geleerde in zijn vroege boeken iets zegt en in zijn latere boeken afstand doet van zijn 
eerder gemaakte uitspraken. En daarom moet men beter kijken naar de uitspraken van Al Majlisi 
wat betreft de corruptie en aanpassing van de Koran.  
Ten tweede: over de genoemde overlevering bestaat een dubio die door de uitleggers van Al-Kafi 
behandeld is, waarin zij deze overlevering met dezelfde overlevering vergelijken- in andere 
versies- en ze kwamen tot de conclusie dat (1700) een fout is van de schrijver (niet de auteur zelf), 
en is in de exegese van Al-Mazindarani op Al-Kafi verduidelijkt.  

http://www.sjiieten-ontmaskerd.nl/koran/


Ten derde: zijn uitspraak over deze overlevering kan ter discussie gesteld worden, maar om terug  
te keren naar het eerste punt, zal bewijs worden gegeven, vanuit Bihaar al Anwaar van Al-Majlisi 
zelf, over wat Al-Majlisi werkelijk denkt over deze kwestie: 
 

 
 
Duidelijk is te zien wat Al-Majlisi erover denkt; hij zegt: 
“Als men zegt: hoe kan het waar zijn om te zeggen dat wat we bezitten de woorden van Allah zijn, 
zonder toevoeging of vermindering, en jullie vertellen over van de Imams dat zij lazen [en jullie 
waren de beste Imams die naar de mensheid zijn voortgebracht], [en zo hebben we jullie Imams 
als midden gemaakt],en zij lazen [ze vragen voor ‘anfaal’], en dit is tegenstrijdig met het boek dat 
is in de handen van mensen. Wordt tegen hem gezegd: er is al eerder een antwoord erop gegeven; 
namelijk: de overleveringen die dit beweren zijn enkele overleveringen (ahaad: door één persoon 
verteld), en worden niet als authentiek beschouwd.” 
 
Daarna wordt geprobeerd met andere overleveringen te komen waarin de naam “Ali” wordt 
vermeld. Maar men moet begrijpen dat vaak genoeg de boeken geschreven zijn met het uitleg 
erbij, dat wil zeggen: het uitleg wordt met de originele vers samen geschreven waardoor men 
denkt dat het uitleg een deel uitmaakt van de vers. Dat kunnen we terugvinden in soenitische 
boeken die de koran uitleggen. En dat moet ook voor de sjiitische boeken gelden.  



Er wordt ook gesproken over Tafseer Al-Qummi, en de gegeven citaat ervan. Echter, deze exegese 
wordt met grote twijfel door de sjiieten bekeken, en gaan zover in dat er twijfel bestaat over de 
schrijver ervan. Want er bestaat geen enkel bewijs dat het boek daadwerkelijk door Al-Qummi is 
geschreven, en daarom kan het niet als bewijs worden gebruikt. 
 
Al-Kulayni  ontkomt ook niet aan de aantijgingen en wordt wederom geciteerd uit Tafseer al 
Qummi, en daarna uit Mir’at Al-Uqul van Al-Majlisi.  
Men moet in de gaten hebben dat nergens verwezen wordt naar een boek of paginanummer, en 
dus werd alles persoonlijk door mij opgezocht om zo te kijken waar en wat precies is gezegd om  
zo achter te komen dat vaak teksten uit hun context geplaatst worden:  
 

 
Al-Kulayni heeft inderdaad een ‘hoofdstuk’ gewijd aan het feit dat alleen de Imams (as) de Koran 
verzameld hebben en over al zijn kennis bezitten. Maar wat men ‘vergat’ erbij te melden is de 
volledige uitleg van het woord “Koran”, die door Al-Majlisi wordt gegeven: [En met de Koran 
wordt bedoeld zijn gehele uitspraken en letters. En met “zoals het geopenbaard is” wordt bedoeld 
de wijze van schikking, zijn zinsontleding, de (lees)tekens, en het einde van verzen en sura’s]. 
 
En hij heeft daarin ook gelijk, want wij geloven dat Imam Ali (as) de koran verzameld heeft en 
anders gerangschikt heeft, met erbij noterend wat woorden betekenen en waarom bepaalde 
verzen geopenbaard zijn, hoewel deze uitleg niet deel uitmaakt van de Koran, en niet te zien is in 
de huidige versie van de Koran.  



Verder wordt ingegaan op Al-Mufid en zijn uitspraken die volgens de schrijvers van het 
webpagina duiden op de aanpassing van de Koran en gebruiken zijn eigen woorden hiervoor.  
‘’Ik zeg: de overleveringen van a’immatul hudaa, van de familie van Muhammad (sallalahu aleyhi 
wasallam) laten zien dat er sprake is van antagononisme in de Qur’an d.m.v. verwijdering en 
verkorting ervan door de onderdrukkers’’. 
Wederom zien we dat niet de gehele tekst wordt gebruikt maar enkel een zin uit een alinea of 
meerdere pagina’s, en hieronder ziet men wat Al-Mufid echt denkt: 

 
Duidelijk is te zien wat zijn mening is over de corruptie van de Koran, betreffend toevoeging of 
vermindering ervan.  
Qua toevoegingen die eruit zijn gehaald, heeft Al-Mufid het over wat Imam Ali (as) als exegese 
erbij heeft genoteerd, en hij zegt zelf dat dat deel niet van de Koran zelf is, en als dat eruit gehaald 
wordt, kan men niet zeggen dar de Koran veranderd is. En wat de vermindering betreft, zegt hij 
uiteindelijk (p.82) dat hij dat ook niet waarschijnlijk acht en neigt te geloven in het tegendeel. 



Wat men probeert te doen is authentieke overleveringen te geven die de aanpassing van de Koran 
bewijzen, maar men vergeet iets van groot belang: een authentieke overlevering hoeft niet per se 
te kloppen qua inhoud, want al is het authentiek, het moet niet in strijd zijn met de Koran, of de 
Sunnah (daarmee bedoel ik de overgrote meerderheid van de overleveringen). 
Wat men ook vergeet is dat binnen de sjiis’me het concept van een ‘saheeh’ niet bestaat, en dus is 
ieder boek, en daarmee ieder uitspraak en overlevering, vatbaar voor onderzoek en verwerping of 
acceptatie.  
De overleveringen in Al-Kafi bijvoorbeeld worden in een hoofdstuk vermeld getiteld: “Zeldzaam”, 
wat aangeeft dat zelfs de auteur van Al-Kafi deze overleveringen niet accepteert als meerderheid 
maar als enkele overleveringen die qua ‘senad’ authentiek –voor hem- zijn, maar dat geeft niet aan 
dat hij de inhoud van deze overleveringen accepteert. 
Soennieten kennen het concept van een boek dat alles ‘saheeh’ bevat en dus accepteren ze alles 
wat erin staat, helaas is dat niet het geval voor ons, want wat voor ons de Koran tegenstrijdt, slaan 
we tegen de muur en accepteren het niet, ongeacht authenticiteit ervan. Laat dat voor iedereen 
duidelijk zijn. 
 
Verder in het artikel worden enkele namen van geleerden erbij gehaald om aan te tonen dat ze in 
de corruptie van de Koran geloven, zoals Al-Tabataba’i (auteur van exegese Al-Mizaan): 
 
‘’Al met al, de overleveringen bewijzen, dat wat aanwezig is tussen de twee kaften van de geprinte 
Qur’an het woord van Allah is. Niets is eraan toegevoegd, en niets is er gewijzigd. Hoewel zij (de 
overleveringen) niet met zekerheid bewijzen dat een deel van de tekst niet mist’’. 
‘’Al met al, de bovenstaande overlevering zoals is overgeleverd door individuen, samen met 
andere ondersteunende bewijzen sluiten uit dat er wijziging in de Qur’an plaats heeft gevonden 
d.m.v. toevoeging of wijziging. Hoewel er geen samenhangend bewijs is voor deze individuele 
overleveringen dat er niets mist van de tekst. De doctrine dat geen enkel deel van de tekst 
verloren is gegaan, is louter speculatief. De claim dat de tekst feilloos bewaard is door de 
overleveraars in alle drie de aspecten, (i.e. toevoeging, wijziging, verwijdering van woorden) heeft 
geen autoritair bewijs’’. 
 
We zullen kijken wat Al-Tabataba’i echt denkt/zegt over wijzigingen in de Koran: 
Hij zegt in zijn exegese, volume 12, pagina 105: [Gebleken is uit wat eerder is uitgebreid besproken 
dat de Koran die Allah (swt) op de profeet (vzmt) heeft geopenbaard, die Hij beschreef als een 
herinnering, behouden met een Goddelijke behoudenis zoals het geopenbaard is; behouden van 
vermindering of toename of verandering, zoals Allah zijn profeet heeft beloofd.] 
En verder zegt hij: [En wat niet op vervorming wijst, zijn de vele overleveringen van de profeet 
(vzmh) vanuit de twee groepen –sjiieten en soennieten- die bevelen op het terugkeren naar de 
Koran in het  geval van Fitna’s en het oplossen van problemen.] 
En op pagina 106 zegt hij: [En het totaal van deze overleveringen, met verschillende soorten, geeft 
een doorslaggevende indicatie dat de Koran die wij in onze handen hebben is de Koran die op de 
profeet (vzmh) geopenbaard is, zonder het verliezen van één van zijn beschrijvingen of effecten of 
zegeningen.] 



 
Wat men niet begrijpt is de werkwijze van Al-Tabataba’i; want hij is niet enkele een uitlegger van 
de Koran die puur een uitleg geeft, maar hij is ook een onderzoeker. Daarom geeft hij altijd 
meerdere verklaringen die hij dan één voor één weerlegt om tot een heldere en uiteindelijke 
verklaring of conclusie te komen. En als men zijn boek in zijn geheel leest, zal men daarvoor 
meerdere voorbeelden zien. 



 
 
Wat betreft Al-Ayyaashi, die in zijn vroege jaren een soenniet was, is niet veel over hem te 
vertellen behalve dat hij vaak van zwakken overlevert en dus is niet alles wat hij vermeldt 
authentiek en waardevol om een conclusie erop te baseren. 
 
En het is verbazend om geleerden te beschuldigen van het geloven in de aanpassing van de Koran 
terwijl deze geleerden een exegese over schrijven! Het zou voor de hand liggend om geen exegese 
te schijven van een boek dat men incompleet vindt.  
 
Verder heeft de schrijve van he artikel over Al-Tabrasi, die ook een exegese heeft geschreven. 
Maar wederom worden niet zijn eigen woorden gebruikt, maar men komt met een citaat over 
hem van een ander boek, wat wijst op onwetendheid van de schrijvers van het artikel. 



 



Bovenaan ziet men wat Al-Tabrasi zegt in zijn exegese. Voor hem is het duidelijk dat er geen 
aanpassing in de Koran heeft plaats gevonden, en haalt daarbij bewijs van wat Al-Murtadha erover 
geschreven heeft. En verder zegt hij: [En hij heeft vermeld dat wie ervan afwijkt, zowel van de 
Imamiyah als van Hashawiya, wordt niet op hun afwijking gerekend], waarbij hij denkt dat deze 
mensen afgeweken hebben omdat ze overleveringen als authentiek hebben bestempeld terwijl ze 
–de overleveringen- dat niet zijn. 
Al met al kunnen we zeggen dat ook Al-Tabrasi van mening is dat de Koran niet veranderd is. 
 
Verder wordt ingegaan op Al Faydh al Kashaani, maar wordt niet ingegaan op zijn exegese (Al-
Safi) waarin hij duidelijk zegt dat de overleveringen  over aanpassing van Koran tegen de Koran 
zelf ingaan en moeten verworpen worden of anders opgevat. Zie Al-Safi, volume 1, pagina 46.  
 
Het is de selectieve manier waarop dit artikel is geschreven, waardoor men denkt dat de sjiitische 
meerderheid van geleerden denkt in de aanpassing en corruptie van de Koran, wat niet waar is. 
 
Tot zo ver is gebleken dat veel van de bewijzen in dit artikel te weerleggen zijn en daarom niet 
zijn te gebruiken als bewijs.  
Er is niet ingegaan op alle namen die in het artikel zijn vermeld omdat dat veel tijd vergt, en 
omdat het al duidelijk is geworden dat de auteurs van het artikel de woorden uit hun context 
halen zonder daarbij bronnen te vermelden, wat het zoeken naar de betrouwbaarheid van hun 
woorden vermoeilijkt. 
 
Als men toch denkt dat de sjiitische geleerden geloven in de aanpassing van de Koran, mag men 
de boeken lezen die ter weerlegging van deze stelling zijn geschreven. 
Eén van deze boeken is: الشفري  القفرن  عف  التحريف  نفي في التحقيق  door Ali Al-Husseini Al-Milani, waarin 
hij ingaat op deze aantijging en vermeldt de woorden van onze geleerden die ervan beschuldigd 
worden, en ook wat andere geleerden ervan denken. 
http://rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=232  
 
Een bekend spreekwoord luidt “Wie in een glazen huis woont, moet geen stenen gooien op zijn 
buurmans dak.” 
Men vergeet altijd naar zichzelf te kijken eer anderen te bekritiseren. En ik zal niet proberen 
anderen zwart te maken met bewijzen - die zeker te leveren zijn-, maar ik zal enkel zeggen: als 
het om overleveringen gaat, dan zijn deze overleveringen over de aanpassing van de Koran, of 
verzen die er horen te staan, of hele sura’s die van de Koran missen, deze overleveringen zijn ook 
te vinden in de soennitische boeken.  
 
Waarom gebruiken wij die niet om hen ermee te beschuldigen? Omdat wij weten dat het alleen 
overleveringen zijn, en dat ze zelf niet erin geloven. We weten ook dat het vermelden van een 
overlevering niet per se aangeeft dat men daarin gelooft.  
En dat is wat wij van de anderen vragen. Kijk niet naar overleveringen die als zeldzaam worden 
bestempeld, of die tegen de meerderheid ingaan, maar kijk naar waar de grote meerderheid van 
de geleerden in geloven! 
 
Als men hierna toch probeert om de sjiieten te beschuldigen van aanpassing van de Koran, zal er 
bewijs geleverd worden dat de soennitische geleerden dat ook geloven.  

 

 مد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرينوآخر دعوانا ان احل
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