
WAARHEID EN FICTIE OVER MUSHAF FATIMA (AS) 

Wederom bespreken we een onderwerp dat vaak aangehaald wordt in discussies met sjiieten, of als men 

over sjiieten praat, schrijft, of leest.  

Velen, door gebrek aan kennis, beschuldigen de sjiieten van allerlei zaken, die na enig onderzoek de 

zoeker een helder beeld geven over de sjiieten.  

In de volgende pagina’s zullen we met Allah’s wil Mushaf Fatima (as) bespreken. We gaan onderzoeken 

wat de oorsprong is van deze Mushaf, wat erin staat, en waarom het een probleem vormt voor niet-

sjiieten.  

In de overleveringen die we hebben gekregen van de Imams (as), zien we het gebruik van het woord 

“mushaf” als ze refereren naar een boek dat Fatima Al-Zahra’ (as) in bezit had.  

En dit boek is bekend komen te staan als “Mushaf Fatima”. [muS-Haf FaTima] 

Van deze overleveringen zijn de volgende: 

 Muhammed ibn Muslim leverde dat Imam Al-Sadiq (as) zei: “…..en Fatima liet een mushaf 

achter, en het is geen Koran.”
1
 

 Ali ibn Sa’eed leverde over Imam Al-Sadiq (as) dat hij zei: “….en bij Allah, wij hebben Mushaf 

Fatima (as), en erin zit geen vers van Allah’s boek [De Koran].”
2
 

En door de benaming van “Mushaf”, gebruikte men deze overleveringen om de sjiieten te beschuldigen 

dat ze een andere Koran hebben, omdat de moslims in het algemeen het woord “mushaf” voor de Koran 

gebruiken, en dus, denken zij, hebben wij een andere Koran dan de rest van moslims. Dit is ook mede 

door de overleveringen waarin staat dat Mushaf Fatima qua inhoud drie keer groter is dan de Koran
3
. 

Door deze overleveringen die verkeerd zijn begrepen door gebrek aan kennis, of met opzet zijn 

misverstaan, worden de sjiieten ook beschuldigd dat ze geloven dat de Koran die we nu hebben 

incompleet is. 

De vraag die we eerst moeten stellen is: Wordt het woord Mushaf enkel gebruik om de Koran aan te 

duiden of kan het gebruikt worden voor andere boeken? 

Het woord “mushaf” مصحف wordt op meerdere manieren geschreven. Soms wordt het “mushaf” en 

soms wordt het “mishaf”, en weer soms wordt het “mashaf” geschreven. 

Als we terug gaan naar woordenboeken om te zien wat het woord voor de Arabieren betekent zien we 

het volgende: 

 ."الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين"
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Vertaling: “Een verzameling aan papieren tussen twee zijden [kaften]” 

Dus een Mushaf is: 

- Een verzameling aan papieren 

- Die samen zijn gezet en bewaard tussen twee zijden, hetzij van leer of andere soort 

bescherming. 

Het is waar dat het woord Mushaf vaak gepaard gaat met de Koran, maar dat is omdat de Koran een 

mushaf is, in de zin dat de Koran een verzameling aan papieren is die beschermd wordt door een kaft 

aan beide zijden. Dus iedere Koran is een Mushaf, maar niet iedere Mushaf is een Koran. 

Bovendien zien we Allah (swt) in de Koran nooit het woord Mushaf gebruikt om naar de Koran zelf te 

refereren. Zo wordt de Koran “Het boek” genoemd, en “de Koran”, en “Al-Furqaan” naast ander namen.  

Daarom is het frappant dat men zo’n commotie maakt over het gebruik van het woord Mushaf terwijl 

het nooit in de Koran voorkomt als beschrijving van de Koran zelf, en dus kan men niet zeggen dat het 

enkel naar de Koran refereert.  

Al-Mushaf in de woorden van de Profeet (sawa): 

Hoewel het woord “Mushaf” niet in de Koran is voorgekomen, de Profeet (sawa) heeft het woord wel 

gebruikt, maar niemand kan claimen dat de profeet (sawa) het woord enkel voor de Koran gebruikt 

heeft.  

Van deze overleveringen: 

 Via Uthman ibn Abd-Allah ibn Uways, dat de profeet (saw) zei “Wie de Koran in de 

Mushaf leest krijgt twee duizend hasanah, en wie het elders leest krijgt – ik denk dat hij 

zei- een duizend hasanah.”
4
 

 Via Abu Sa’eed Al-Khudri, dat de profeet (sawa) zei: “Geef uw ogen hun deel van het 

gebed.” Ze vroegen hem: “En wat is hun deel, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Het 

kijken in de Mushaf, en het nadenken erover, en het beseffen van zijn wonderen.”
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We zien dat de profeet (sawa) het woord Mushaf gebruikte voor de geschreven Koran.  

Vanuit deze overleveringen blijkt ook iets wat door veel soennieten vals wordt beweerd, want veel 

soennieten beweren dat de Koran pas in de tijd van Abu Bakr is verzameld en in elkaar is gezet, maar 

vanuit de vorige overleveringen zien we dat in de tijd van de profeet (sawa) al een geschreven boek is, 

Koran, die in elkaar is gezet. Dus hun bewering dat Abu Bakr de Koran heeft verzameld, of dat het in 

zijn tijd gebeurde, is onjuist.  

Bovendien zien we dat het woord “mushaf” pas na de dood van de Profeet (sawa) door de metgezellen 

werd gebruikt, zoals sommige geleerden aan overleveringen leveren. Zoals: 

1. Toen Abu Bakr De Koran verzamelde, zei hij dat het een naam moet krijgen, waarna een deel 

van hen [de metgezellen] zei: noem het Indjeel [Bijbel], maar ze hekelden dat woord. En 

                                                                 

4 Al-Burhan fi ‘Uluum Al-Quran, Al-Zarkashi, Vol 1, pag 546. En ook in Al-Itqaan, Al-Suyuti. 
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anderen zeiden: noem het Sifr [Torah], maar hekelden het ook door de Joden. Waarna Ibn 

Mas’ood zei: In Al-Bahbasha [Ethiopie] zag ik een boek dat ze Mushaf noemen, en dus noem 

het [de Koran] zo. 
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Het woord “mushaf” als Bijbel voor de Christenen: 

2. Um Salamah levert, sprekend over Hijra naar Al-Habasha: “En ze [volgelingen van Al-Najashi] 

hebben hun Masahif voor voren gebracht.”
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o [ Masahif is meervoud van mashaf ] 

Sahl, de bediende van Utbah, was een christen en was een weeskind en had een oom. Sahl zei: “En ik 

nam een Mushaf van mijn oom en ging erin lezen, tot ik op een pagina was en was niet eens met wat 

erin geschreven stond, waarna ik het ging voelen, en keek dichterbij en zag dat de pagina’s gelijmd 

waren. Toen ik de pagina’s uit elkaar haalde, zag ik de beschrijving van Mohammed (sawa)…”
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Ook Al-Sijistani levert, via Abu Ishaaq Al-Fazari, dat hij Al-Awzai’ vroeg: En Mushaf van de 

Romijnen, hebben we die in hun landen gevonden of in landen van anderen?  

En Al-Awzai’ leefde tussen het jaar 88 en 157 Hijri. Dus ook in die tijd werd het woord gebruikt om de 

Bijbel ermee aan te duiden. 

Al-Mushaf in de woorden van de metgezellen: 

Abu Nadhra en andere metgezellen gingen naar Abu Sa’eed Al-Khudri en vroegen hem om hen hadiths 

te vertellen die hij van de profeet (sawa) heeft gehoord, zodat zij die konden opschrijven. Hij zei tegen 

hen: “Ik dicteer jullie niets, jullie gaan het dan als Masahif [boeken] lezen, terwijl wij alles onthoudden 

wat de profeet zei! En dus moeten jullie alles onthouden [uit het hoofd kennen] zoals wij het deden.” 

Hieruit kunnen we zien Abu Sa’eed het woord gebruikte om normale boeken aan te geven en niet de 

Koran.  

Abu Uthman Al-Jahidh schreef een boek genaamd Al-Haywan, en noemde ieder volume [of deel] van 

dat boek mushaf, zo schreef hij aan het eind van het eerste deel: “De eerste mushaf is voltooid en erna 

komt de tweede mushaf van het boek Al-Haywan”.  

Tot hier is het duidelijk geworden dat het woord mushaf niet enkel voor de Koran is gebruikt, en dat 

het woord in het Arabisch betekent: ieder boek dat tussen twee kaften zit.  

Inhoud van Mushaf Fatima: 

Sjiietische geleerden hebben niet veel aandacht geschonken aan onderzoeken wat de Mushaf is en wat 

het inhield, maar schonken veel tijd aan het verdedigen van zijn bestaan en de benaming ervan. Ze 

zochten ook niet veel over wie het geschreven heeft, of wie het dicteerde, en wat het inhield, en zo zijn 

verschillende meningen erover komen te ontstaan: 

                                                                 

6 Al-Itqaan, Al-Suyuti, vol 1, pag 53. 
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Sommigen zeggen dat: de Mushaf van Fatima bevatte gezegden, spreekwoorden, korte verhalen, en dat 

Ameer Al-Mu’mineen het geschreven heeft en gaf het aan Al-Zahra’ om haar te condoleren met het 

overlijden van de profeet (sawa). 
9
 Terwijl anderen zeggen dat: het bevat kennis over jurisprudentie en 

moraal, en wat in de toekomst zal gebeuren, en dat Al-Zahra’ het boek zelf schreef aan de hand van wat 

ze hoorde van haar vader en haar man.
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Naast het boek [mushaf], worden vier andere boeken, of geschriften aan haar toegewezen: 

1. Een boek in het moraal. Het boek wordt niet met naam genoemd, maar wel wat het inhoudt, 

zowel door sjiieten als soennieten. Zo levert Al-Khara’iti via Muhahid dat hij zei: “Ubay ibn 

Ka’b ging bij Fatima (as) binnen en ze bracht hem een boek [geschrift] met daarin: ‘Wie in 

Allah gelooft en in het dag des oordeel, laat hem zijn buur goed behandelen’. 
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. Dit lijkt een 

deel te zijn van wat het boek inhoudt, want een langer overlevering met dit deel erin wordt door 

Al-Tabari geleverd in zijn boek Al-Mustarshid, pag 16.  

2. Een boek over jurisprudentie. Zo levert Al-Kuleyni in Furu’ Al-Kafi, dat Imam Al-Sadiq (as) 

toen hij een brief schreef aan een gouverneur die vragen had, verwees hij (as)  naar een boek 

van Fatima (as). Hij werd gevraagd, nadat hij een antwoord had gegeven: “Waar hebt u dat 

vandaan?” waarna de Imam (as) zei: “Ik las dat in het boek van uw moeder Fatima”. Waarna 

Mohammed ibn Khalid naar hem iemand stuurde om het boek te overhandigen, maar de Imam 

(as) antwoordde daarop: “Ik zei dat ik het gelezen had, en niet dat ik het boek in mijn bezit 

heb.” 

3. Lawh Fatima. Het woord lawh لوح in het Arabisch betekent ieder breed stuk hout of bot waarop 

geschreven wordt. En de stuk van Fatima (as) is erg bekend bij de sjiieten omdat de inhoud 

ervan zeer belangrijk wordt geacht. Abu Al-Fath Al-Karaji schrijft erover: “Het is het 

beroemde, alom bekende, waarover de sjiieten een consensus hebben bereikt en niet erin 

hebben verschild”.
12

 De overlevering over lawh Fatima wordt op verscheidene wijzen, met 

verscheidene woorden geleverd. Zo levert Al-Kuleyni, met een authentieke ketting der 

overleveraars, van Jabir ibn Abd Allah Al-Ansari, dat hij zei: “Ik ging bij Fatima binnen en 

vond tussen haar handen een stuk, met daarin de namen van de heerders (awsiay’) van haar 

zonen. Ik telde twaalf, en als laatste was Al-Mahdi, van deze twaalf waren drie genaamd 

Mohammed, en drie genaamd Ali.”
13

 

4. Het boek met daarin daar haar testament. Het bevat, volgens de overleveringen, twee 

onderdelen: een juridisch testament, met wat ze achterliet en aan wie, en een politiek testament, 

waarin ze praat over wie haar tekort schoot en wat met haar is gebeurd. 
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9 Al-Muraja’aat, Sharaf Al-Deen, pag 521.  

10 Sirat Al-A’immah, Hashim Al-Hasani, vol 1, pag 96.  

11 Makarim Al-Akhlaaq, Al-Khara’iti, pag 43. Taqyeed Al-Ilm, Al-Khateeb Al-Baghdadi, pag 99.  

12 Al-Istinsaar, pag 18.  

13 Usul Al-Kafi, vol 1. Pag 532.  

14 Bihar Al-Anwar, Al-Majlisi, vol 103, pag 186, hadithnummer 14.  



Schrijver van de mushaf:  

Veel overleveringen stellen vast dat Ameer Al-Mu’mineen (as) de schrijver is van het boek. Van deze 

overleveringen is wat Al-Kuleyni
15

, Al-Majlisi
16

, en Al-Saffaar
17

 leverden: via Hammad ibn Uthman, 

dat hij Abu Abd Allah (as) vroeg over Mushaf Fatima, hij (as) antwoordde: “…. [tot aan hij zei] en zo 

schreef Ameer Al-Mu’mineen alles wat hij hoorde, tot hij daarvan een boek [mushaf] maakte.”  

Dicteerder: 

De overleveringen over wie de mushaf dicteerde verschillen onderling. Zo wordt gemeld dat de 

dicteerder Allah (swt) is:  

 Via Abu Baseer, van Abu Abd Allah (as) dat hij zei: “En we hebben Mushaf Fatima…. Het is 

iets wat Allah (swt) haar dicteerde en aan haar geopenbaard heeft.”
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En omdat Allah (swt) niet zonder schakel met haar kan praten, moet men niet begrijpen dat Allah (swt) 

direct met haar gepraat heeft en haar het boek gedicteerd heeft. Men kan zeggen dat ook de mogelijkheid 

dat zij openbaring krijgt onmogelijk is, opdat zij geen profeet is, en de openbaring is niet meer van 

toepassing gezien onze profeet (sawa) de laatste profeet is en na zijn dood is de openbaring gestopt. 

Hierop kan geantwoord worden dat de openbaring die Fatima (as) kreeg te vergelijken is met de 

openbaring die de moeder van Musa (as) kreeg, zoals Allah (swt) ons dat duidelijk in de Koran vertelt: 

{En Wij openbaarden aan de moeder van Mozes: "Zoog hem; en indien gij voor hem vreest, werp hem 

dan in de rivier en vrees noch treur; want Wij zullen hem aan u teruggeven en zullen hem tot een 

boodschapper maken."} [Al-Qasas:7] 

Andere overleveringen zeggen dat de dicteerder en engel is: 

 Hammaad ibn Uthman leverde dat hij Abu abd Allah (as) leverde: “…. En toen Allah (swt) de 

profeet (sawa) naar Hem genomen had, werd Fatima (as) overgoten door verdriet, waardoor 

Allah naar haar een engel stuurde om haar gezelschap te houden en met haar te praten, waarna 

zij dit aan Ameer Al-Mu’mineen vertelde…”
19

 

Andere overleveringen zeggen dat deze engel de Aartsengel Gabriel is: 

 Abu Ubayda leverde van Al-Sadiq (as) dat hij zei: “Fatima (as) bleef na de dood van de Profeet 

(sawa) 75 dagen, en zij werd enorm verdrietig over de dood van haar vader, en Gabriel zou naar 

haar komen en haar condoleren met haar vader, en haar vertellen over haar vader en zijn positie. 

En hij vertelde haar ook over wat met haar nakomelingen zal gebeuren, en Ali (as) schreef dat, 

en dat is mushaf Fatima (as).”
20
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Weer andere overleveringen leveren dat de profeet (sawa) is diegene die het gedicteerd heeft. Van deze 

overleveringen is: 

 Wat Ali ibn Al-Hussein leverde via Abu Abd Allah (as) dat hij (as) zei: “En we hebben de 

Mushaf van Fatima, en bij Allah er is geen letter erin van de Koran, het is enkel wat de 

boodschapper van Allah dicteerde, en wat Ali opschreef.”21 

Is de dicteerder Gabriel of de boodschapper van Allah? 

Het is duidelijk dat de drie eerste dicteerders geen contradictie vormen onderling, omdat Allah (swt) de 

Mushaf aan haar kan openbaren via een engel, en die engel is de aartsengel Gabriel. Maar men kan 

denken dat het feit dat Gabriel de dicteerder is in contradictie is met de overleveringen die zeggen dat 

de profeet (sawa) de dicteerder is. Hoe kunnen we deze contradictie verklaren? 

Ten eerste, we kunnen niet zeggen dat Gabriel het aan de profeet (sawa) vertelde en de profeet (sawa) 

dan verder aan Fatima (as) doorvertelde, omdat de overleveringen die zeggen dat Gabriel de dicteerder 

is, zeggen dat het gebeurde na de dood van de profeet (sawa) terwijl aan de andere kant zeggen de 

overleveringen dat de profeet (sawa) is diegenen die het dicteerde. Vandaar dat we de twee 

overleveringen als één kunnen zien.  

Ten tweede, we kunnen de overleveringen die zeggen dat Gabriel de dicteerer is niet naast ons neer 

leggen omdat die authentiek, en in grote aantallen worden geleverd.  

Contradictie oplossen: 

Om de contradictie op te lossen, zijn er meerdere mogelijkheden aan te nemen:  

 Ten eerste kan het zo zijn dat Mushaf Fatima één boek is dat twee soorten kennis bevat; een 

soort dat door de profeet (sawa) is gedicteerd en de andere door Gabriel.  

 Ten tweede kan Fatima (as) twee boeken hebben die Mushaf genoemd worden, waarvan een 

door Gabriel is gedicteerd, en een door de profeet (sawa).  

 Ten derde kan het woord “boodschapper van Allah” op Gabriel slaan want engelen worden ook 

wel de boodschappers van Allah (swt) genoemd. 

De eerste mogelijke verklaring kan aannemelijk zijn opdat men uit het woord mushaf kan begrijpen dat 

het papieren zijn die door twee kaften bijeen worden gehouden, en zo’n boek kan dus allerlei papieren 

bevatten met allerlei kennis, en dus kan het zijn dat in zo’n boek twee of meer soorten kennis zitten. 

Maar deze mogelijkheid wordt tegengesproken door wat men op het eerste gedachte zou denken na het 

lezen van de overleveringen die zeggen dat de dicteerder Gabriel is van het gehele boek en niet een deel 

ervan. 

De tweede mogelijkheid is aangenomen door Sayed Muhsin Al-Amin in zijn boek A’yaan Al-Shia, 

zonder dat hij een reden voor geeft, behalve dat het minder aannemelijk is dat de boodschapper van 

Allah op Gabriel slaat. Ook kan Al-Amin dat aangenomen hebben gezien er meerdere boeken aan 

Fatima (as) toegeschreven worden. 
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De derde mogelijkheid die stelt dat Gabiel is de boodschapper van Allah in deze overleveringen is 

gekozen door al-Allama Al-Majlisi in Bihar Al-Anwar (vol 26, pag 42). Zo horen we Allah (swt) in de 

Koran zeggen over de engelen: 

 { Allah kiest boodschappers uit het midden der engelen, eveneens uit het midden der mensen. 

Voorzeker, Allah is Alhorend, Alziende.} [Al-Hadji:75] 

 {Alle lof komt Allah toe, de Schepper der hemelen en der aarde, Die de engelen tot 

boodschappers maakt met twee, drie en vier vleugelen……} [Faatir:1] 

 { Hij is oppermachtig over Zijn dienaren en Hij zendt bewakers over u, totdat, wanneer de dood 

tot een uwer komt, Onze boodschappers zijn ziel wegnemen; zij falen daarin niet.} [Al-

An’aam:61] 

 { Wie is dan onrechtvaardiger dan hij, die een leugen over Allah uit, of Zijn tekenen 

verloochent? Dezen zijn het, die hun lot zullen ondergaan zoals het verordend is, als Onze 

boodschappers hen zullen bezoeken om hun zielen weg te nemen; zij zullen hen vragen: "Waar 

is hetgeen gij naast Allah aanriep?"…..} [Al-‘Araaf:37] 

 { En voorzeker Onze boodschappers kwamen met blijde tijdingen tot Abraham…} [Hooed:69] 

 { En toen Onze boodschappers tot Lot kwamen was hij verdrietig en voelde zich bezwaard om 

hen en zeide: "Dit is een moeilijke dag."} [Hooed:77] 

En zo vinden we nog andere verzen in de Koran waarin de engelen als boodschappers van Allah (swt) 

worden genoemd. Daardoor kunnen we aannemen daar de dicteerde Gabriel is, en dat hij de 

boodschapper van Allah (swt) is in deze overleveringen en wordt de profeet (sawa) niet ermee bedoeld. 

Men kan daarna zeggen: waarom wordt het aan Fatima (as) toegeschreven terwijl zij het boek noch 

gedicteerd, noch geschreven heeft? Is het niet beter om het Mushaf Ali te noemen omdat hij het 

geschreven heeft? 

Als antwoord daarop moet men eerst begrijpen dat wat in het boek staat voor haar bedoeld was, en 

Gabriel tegen haar aan het spreken was. En we zien verder dat sommige boeken aan de profeten worden 

toegewezen terwijl zij die niet zelf geschreven hebben, zoals de Tora en de Bijbel, of de Zaboor van 

David. Zo zegt Allah (swt) in de edel Koran het volgende:  

 { Of is hem dan niet meegedeeld wat er staat in de bladen van Moesa, en Ibrahiem die [zijn 

plicht] vervulde?} [Al-Nadjm: 36-37] 

 { Dit staat al in de eerdere bladen; de bladen van Ibrahiem en Moesa.} [Al-‘Ala:18-19] 

Dus zulke bladen, of boeken, kunnen aan personen toegeschreven worden zonder dat deze personen per 

se de schrijvers of dicteerder ervan zijn.  

Inhoud van mushaf Fatima (as): 

Overleveringen spraken in twee delen over de inhoud van Mushaf Fatima. Een deel van de 

overleveringen sprak over wat voor kennis erin stond, en een deel sprak over wat het niet inhield.  

Zo hebben de overleveringen van Ahl Al-Bayt ontkend dat de Mushaf iets van de Koran bevat. Dat is 

terug te lezen in Bihar Al-Anwar, Usuul Al-Kafi,  en Basa’ir Al-Darajaat. Er is wel een overlevering in 



Bihar Al-Anwar22 en in Rawdhat Al-Kafi23, waarin gesproken wordt over een vers die in Mushaf Fatima 

zou zijn, die anders is dan in de Koran, maar in de ketting van deze overlevering zit Mohammed ibn 

Suleyman Al-Daylemi maar hij wordt door de grote geleerden als zwak beschouwd.  

Andere overleveringen ontkenden dat Mushaf Fatima jurisprudentie inhield, wat wel toegestaan is en 

wat verboden is, en dat geeft weer aan dat het geen Koran bevat omdat veel geboden en verboden in de 

Koran vaststaan. Zo wordt geleverd via Hammad ibn Utham, dat Imam Al-Sadiq zei: “De afvalligen 

zullen in het jaar 128 verschijnen, dat heb ik gezien in Mushaf Fatima….en erin zit niets van Halal en 

Haram regeling maar erin zit de kennis over wat er zal gebeuren.”24 

We hebben gezien wat er sowieso niet staat in Mushaf Fatima (as), maar wat staat er wel in? De 

overleveringen zeggen niet in details wat de inhoud is, en er is geen overlevering waarin alle inhoud 

wordt besproken. Echter, iedere overlevering refereert naar een deel van de inhoud van het boek. Zo 

wordt gerefereerd naar: 

- De status van de profeet (sawa)25; 

- De toekomst van de nakomelingen van Fatima (as); 

- Kennis over gebeurtenissen in de toekomst in het algemeen26; 

- De namen van de profeten en de leiders na hen27;  

- De namen van koningen [heersers] en hun vaders28;  

- Testament van Fatima (as)29.  

Mushaf Fatima en corruptie van de Koran:  

Door het gebruik van het woord “mushaf” bracht men het boek altijd voort als men over corruptie van 

de Koran ging praten, om zo de sjiieten te beschuldigen. Soennieten denken dan dat het boek gelijk 

staat aan Mushaf Aisha, of Mushaf Hafsa, of Mushaf Abd Allah Ibn Mas’ood, die wel versies van de 

Koran zijn. En aan de hand van wat we reeds besproken hebben, is duidelijk geworden dat Mushaf 

Fatima (as) niets met de Koran te maken heeft behalve de hier ook Gabriel ermee naar haar kwam.  

In het geval sommigen niet bekend zijn met de Koran versies die er bestonden, gaan we die nader 

bespreken. Soennitische boeken bevatten overleveringen die spreken over masahif [meervoud van 

Mushaf] voor de vrouwen van de profeet (sawa), en ook voor zijn metgezellen. In deze overleveringen 

zien we sprake van verzen en hoofdstukken die missen, of woorden die toegevoegd worden aan de 

verzen.  

Zo lezen we dat Aisha en Hafsa een eigen Koran hadden met daarin: “Waakt over uw gebeden en het 

tussengebed, en het namiddaggebed, en stelt u ootmoedig voor Allah.”30 We lezen zelfs in Sahih 

Muslim dat Aisha geleverd heeft dat een vers was over het geven van borstvoeding aan iemand waarna 

die persoon verboden wordt. Eerst was het tien keer een borstvoeding geven, maar daarna werd het vijf 

keer. En deze vers zien we in de hedendaagse Koran niet terug.  

                                                                 

22 Bihar Al-Anwar, vol 37, pag 176, #63.  

23 Rawdhat Al-Kafi, pag 48, #18. 

24 Al-Kuleyni, Usul Al-Kafi, vol 1, pag 240, #2.  

25 Al-Kuleyni, Usul Al-Kafi, vol 1, pag 241, #5.  

26 Al-Majlisi, Bihar Al-Anwar, vol 26, pag 44.  

27 Al-Majlisi, Bihar Al-Anwar, vol 47, pag 22.  

28 Al-Majlisi, Bihar Al-Anwar, vol 26, pag 18, #1. Al-Kuleyni, Usuul Al-Kafi, vol 1, pag 242, #8. 

29 Usuul Al-Kafi, vol 1, pag 241, #4.  

30 Al-Musannaf, Al-San’ani, vol 1, pag 578, #2201, 2202.  



Ibn Mas’ood en zijn Koran: het wordt overgeleverd dat Ibn Mas’ood van mening was dat Surat Al-

Falaq en Surat Al-Naas niet deel uitmaken van de Koran, en als hij die tegenkwam, dan schrapte hij die 

eruit.31 

En zo levert Al-Suyuti, als hij over Surat Al-Fatiha spreekt, dat Ibn Mas’ood zelfs Al-Fatiha niet in zijn 

Koran schreef.  

Ubay ibn Ka’b had ook zijn eigen geschreven Koran, waarin verzen anders stonden dan we nu in de 

Koran lezen. We lezen32 dat Umar een Koran vond bij een kind met daarin: “En de profeet is hun vader”, 

waarna hij tegen de jongen zei: “Schrap het, jongen.” Waarop de jongen antwoordde: “Bij Allah zal ik 

dat niet doen en het staat in de mushaf van Ubay ibn Ka’b.”  

En zo zijn andere overleveringen in soennitische boeken die geven dat Ubay een mushaf had die verzen 

bevatte die anders zijn dan we nu kennen.  

Niet alleen had Ubay verzen die verkeerd waren, hij had zelfs twee hoofdstukken die we nu nergens 

vinden, namelijk Surat Al-Khal’e en Surat Al-Hafid33. 

Deze overleveringen spreken duidelijk over versies van de Koran waarin corruptie voorkomt, terwijl 

niemand de soennieten beschuldigt van het erkennen van corruptie van de Koran. Terwijl de sjiieten 

beschuldigd worden van het geloven in de corruptie van de Koran en onze overleveringen van Mushaf 

Fatima duidelijk aangeven dat het boek geen versie van de Koran is, en dat het een boek is met een 

ander inhoud dan de Koran. Maar het blijkt dat sommigen de waarheid niet onder ogen willen zien, of 

juist de waarheid kennen maar weigeren te geloven.  

 

Hierbij komen we ten einde van deze telbare pagina’s over Mushaf Fatima (as), waarin we duidelijk 

aangaven wat het is, en wat de inhoud daarvan kan zijn en wie de dicteerder en schrijver is. Bovendien 

hebben we ook aangetoond dat de aantijging dat het boek een aanleiding is tot het geloven in de 

corruptie van de Koran ongegrond is en duidt op tekort aan kennis. 

 

 الة والسالم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والص

                                                                 

31 Al-Suyuti, Al-Durr Al-Manthoor, vol 15, pag 784.  
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