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In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Waarom zijn de boeken en geschriften niet in hun
oorspronkelijke vorm bewaard gebleven?
Er zijn veel argumenten te vinden die bevestigen dat de
voorgaande boeken en geschriften die door Allah geopenbaard
waren niet meer in hun oorspronkelijke vorm bewaard zijn
gebleven. Er is een consensus onder de geleerden dat de boeken
zijn aangetast met opzet, per vergissing in hun vertalingen,
verklaringen of interpretaties. Het is voor de moslims een feit dat
deze boeken niet in dezelfde staat zijn als waarin ze geopenbaard
waren.

De Koran zelf geeft er een aantal redenen voor aan:

Verzwijgen
ﷲ َﺣ ﱠﻕ َﻗ ْﺩ ِﺭ ِﻩ ﺇِ ْﺫ َﻗﺎﻟُﻭﺍ َﻣﺎ ﺃَ ْﻧ َﺯ َﻝ ﱠ
ْﷲُ َﻋﻠَﻰ َﺑ َﺷ ٍﺭ ِﻣﻥْ َﺷﻲْ ٍء ﻗُ ْﻝ َﻣﻥ
َ َﻭ َﻣﺎ َﻗ َﺩﺭُﻭﺍ ﱠ
ﻳﺱ
َ ِﺎﺱ َﺗﺟْ َﻌﻠُﻭ َﻧ ُﻪ َﻗ َﺭﺍﻁ
َ ﺃَ ْﻧ َﺯ َﻝ ْﺍﻟ ِﻛ َﺗ
ِ ﺎﺏ ﺍﻟﱠﺫِﻱ َﺟﺎ َء ِﺑ ِﻪ ﻣُﻭ َﺳﻰ ُﻧﻭﺭً ﺍ َﻭ ُﻫ ًﺩﻯ ﻟِﻠ ﱠﻧ
ﻭﻥ َﻛ ِﺛﻳﺭً ﺍ َﻭ ُﻋﻠﱢ ْﻣ ُﺗ ْﻡ َﻣﺎ ﻟَ ْﻡ َﺗﻌْ ﻠَﻣُﻭﺍ ﺃَ ْﻧ ُﺗ ْﻡ َﻭ َﻻ ﺁ َﺑﺎﺅُ ُﻛ ْﻡ ﻗُ ِﻝ ﱠ
ﷲُ ُﺛ ﱠﻡ
َ ُُﺗ ْﺑ ُﺩﻭ َﻧ َﻬﺎ َﻭ ُﺗ ْﺧﻔ
ْ
ُﻭﻥ
َ َﺫﺭْ ُﻫ ْﻡ ﻓِﻲ َﺧ ْﻭﺿِ ِﻬ ْﻡ َﻳﻠ َﻌﺑ
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Zij hebben Allah niet op de juiste waarde geschat toen
zij zeiden: “Allah heeft niets tot de mens
neergezonden.” Zeg: “Wie heeft het boek
neergezonden dat Moesa (Mozes) als licht en leidraad
voor mensen bracht? Jullie tonen het in geschreven
vorm openlijk, maar jullie verzwijgen ook veel. Aan
jullie is onderwezen wat jullie niet wisten. Jullie niet en
jullie vaderen niet.” Zeg: “Allah.” En laat hen dan in
hun geklets maar schertsen.[Soerat al- An’aam, 6:91]
Tevens zegt de Koran:
َﺏ ﻗَ ْﺪ َﺟﺎ َء ُﻛ ْﻢ َﺭﺳُﻮﻟُﻨَﺎ ﻳُﺒَﻴﱢﻦُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻛﺜِﻴ ًﺮﺍ ِﻣ ﱠﻤﺎ ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗُ ْﺨﻔُﻮﻥَ ِﻣﻦ
ِ ﻳَﺎ ﺃَ ْﻫ َﻞ ْﺍﻟ ِﻜﺘَﺎ
ﻴﺮ ﻗَ ْﺪ َﺟﺎ َء ُﻛ ْﻢ ِﻣﻦَ ﱠ
ٌ ِﷲِ ﻧُﻮ ٌﺭ َﻭ ِﻛﺘَﺎﺏٌ ُﻣﺒ
ﻴﻦ
ِ ْﺍﻟ ِﻜﺘَﺎ
ٍ ِﺏ َﻭﻳَ ْﻌﻔُﻮ ﻋ َْﻦ َﻛﺜ
Mensen van het boek! Onze gezant is tot jullie
gekomen om jullie veel van de dingen die jullie
verzwegen duidelijk te maken en om veel kwijt te
schelden. Tot jullie is een licht en duidelijk boek
gekomen.[Soerat al- Maida, 5:15]
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Verbergen
De Koran zegt:
ﻭﻥ ﺃَ ْﺑ َﻧﺎ َء ُﻫ ْﻡ َﻭﺇِﻥﱠ َﻓ ِﺭﻳ ًﻘﺎ ِﻣ ْﻧ ُﻬ ْﻡ
َ ُﺎﺏ َﻳﻌْ ِﺭﻓُﻭ َﻧ ُﻪ َﻛ َﻣﺎ َﻳﻌْ ِﺭﻓ
َ ِﻳﻥ ﺁ َﺗ ْﻳ َﻧﺎ ُﻫ ُﻡ ْﺍﻟ ِﻛ َﺗ
َ ﺍﻟﱠﺫ
ُﻭﻥ
َ ُﻭﻥ ْﺍﻟ َﺣ ﱠﻕ َﻭ ُﻫ ْﻡ َﻳﻌْ ﻠَﻣ
َ ﻟَ َﻳ ْﻛ ُﺗﻣ
Zij aan wie Wij het boek gegeven hebben, kennen het
zoals zij hun zonen kennen. Een groep verbergt echter
de waarheid willens en wetens.[Soerat al- Baqarah, 2:146]
Tevens zegt de Koran:
َﻭﺇِ ْﺫ ﺃَ َﺧ َﺫ ﱠ
ُﺎﺱ َﻭ َﻻ َﺗ ْﻛ ُﺗﻣُﻭ َﻧ ُﻪ َﻓ َﻧ َﺑ ُﺫﻭﻩ
َ ِﻳﻥ ﺃُﻭ ُﺗﻭﺍ ْﺍﻟ ِﻛ َﺗ
َ ﷲ ُ ﻣِﻳ َﺛﺎﻕَ ﺍﻟﱠﺫ
ِ ﺎﺏ ﻟَ ُﺗ َﺑ ﱢﻳ ُﻧ ﱠﻧ ُﻪ ﻟِﻠ ﱠﻧ
ُ
ً ُﻭﺭ ِﻫ ْﻡ َﻭﺍ ْﺷ َﺗ َﺭ ْﻭﺍ ِﺑ ِﻪ َﺛ َﻣ ًﻧﺎ َﻗﻠ
ُﻭﻥ
َ ﺱ َﻣﺎ َﻳ ْﺷ َﺗﺭ
َ ِﻳﻼ َﻓ ِﺑ ْﺋ
ِ َﻭ َﺭﺍ َء ﻅﻬ
En toen Allah met hen aan wie het boek gegeven is het
verdrag aanging: “Jullie moeten het aan de mensen
duidelijk maken en niet verbergen.” Toen
veronachtzaamden
zij
het
achterbaks
en
verkwanselden het, maar wat zij ervoor gekocht
hebben dat is pas slecht. [Soerat Aal Imraan, 3:187]
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Omkleden van de waarheid
De Koran zegt:
ُﻭﻥ
ِ َﻳﺎ ﺃَﻫْ َﻝ ْﺍﻟ ِﻛ َﺗﺎ
َ ُﻭﻥ ْﺍﻟ َﺣ ﱠﻕ َﻭﺃَ ْﻧ ُﺗ ْﻡ َﺗﻌْ ﻠَﻣ
َ ُﻭﻥ ْﺍﻟ َﺣ ﱠﻕ ِﺑ ْﺎﻟﺑَﺎﻁِ ِﻝ َﻭ َﺗ ْﻛ ُﺗﻣ
َ ﺏ ﻟِ َﻡ َﺗ ْﻠ ِﺑﺳ
Mensen van het boek! Waarom omkleden jullie de
waarheid met onzin en verbergen jullie de waarheid
willens en wetens?[Soerat Aal Imraan, 3:71]
Tevens zegt de Koran:
ُﻭﻥ
َ َﻭ َﻻ َﺗ ْﻠ ِﺑﺳُﻭﺍ ْﺍﻟ َﺣ ﱠﻕ ِﺑ ْﺎﻟﺑَﺎﻁِ ِﻝ َﻭ َﺗ ْﻛ ُﺗﻣُﻭﺍ ْﺍﻟ َﺣ ﱠﻕ َﻭﺃَ ْﻧ ُﺗ ْﻡ َﺗﻌْ ﻠَﻣ
Omkleed de waarheid niet met onzin en verberg haar
niet. Jullie weten wel beter.[Soerat al- Baqarah, 2:42]
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Onwaarheden verkondigen
De Koran zegt:
ِْﺏ ِﻣﻥ
َ ﷲ ْﺍﻟ َﻛﺫ
ِ  َﻓ َﻣ ِﻥ ﺍ ْﻓ َﺗ َﺭﻯ َﻋﻠَﻰ ﱠ. ِﻳﻥ
َ ﺻﺎ ِﺩﻗ
َ َﻓﺄْ ُﺗﻭﺍ ِﺑﺎﻟ ﱠﺗ ْﻭ َﺭﺍ ِﺓ َﻓﺎ ْﺗﻠُﻭ َﻫﺎ ﺇِﻥْ ُﻛ ْﻧ ُﺗ ْﻡ
ِﻙ ُﻫ ُﻡ ﱠ
ُﻭﻥ
َ ﺍﻟﻅﺎﻟِﻣ
َ َﺑﻌْ ِﺩ َﺫﻟ َِﻙ َﻓﺄُﻭﻟَﺋ
Breng de Taurat dan en leest haar voor als jullie de
waarheid spreken. Wie dan daarna over Allah leugens
verzinnen, dat zijn de onrechtplegers.[Soerat Aal Imraan,

3:93-94]

Tevens zegt de Koran:
ُﻭﻥ
َ ُ َﻭ َﻳﻘُﻭﻟ
َ ِﺏ َﻭ ُﻫ ْﻡ َﻳﻌْ ﻠَﻣ
َ ﷲ ْﺍﻟ َﻛﺫ
ِ ﻭﻥ َﻋﻠَﻰ ﱠ
Zij zeggen over Allah willens en wetens een leugen
[Soerat Aal Imraan, 4:78]
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Verdraaiing met de tongen
De Koran zegt:
ﺏ َﻭ َﻣﺎ ﻫ َُﻭ ﻣ َِﻥ
ِ ﺏ ﻟِ َﺗﺣْ َﺳﺑُﻭﻩُ ﻣ َِﻥ ْﺍﻟ ِﻛ َﺗﺎ
ِ ﻭﻥ ﺃَ ْﻟﺳِ َﻧ َﺗ ُﻬ ْﻡ ِﺑ ْﺎﻟ ِﻛ َﺗﺎ
َ َُﻭﺇِﻥﱠ ِﻣ ْﻧ ُﻬ ْﻡ ﻟَ َﻔ ِﺭﻳ ًﻘﺎ َﻳ ْﻠﻭ
ﷲ
ِ ْﺍﻟ ِﻛ َﺗﺎ
ِ ﷲ َﻭ َﻣﺎ ﻫ َُﻭ ِﻣﻥْ ﻋِ ْﻧ ِﺩ ﱠ
ِ ﻭﻥ ﻫ َُﻭ ِﻣﻥْ ﻋِ ْﻧ ِﺩ ﱠ
َ ُ ﺏ َﻭ َﻳﻘُﻭﻟ
En onder hen is een groep die hun tongen verdraaien
bij (het voorlezen van) het boek, zodat jullie denken
dat het uit het boek is, terwijl het niet uit het boek is.
En zij zeggen het komt van Allah, terwijl het niet van
Allah komt.[Soerat Aal Imraan, 4:78]

Ontwrichting van het geloof
De Koran zegt:
ﻴﻞ َﻭ َﻣﺎ ﺃُ ْﻧ ِﺰ َﻝ ﺇِﻟَ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺭﺑﱢ ِﻬ ْﻢ َﻷَ َﻛﻠُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ
َ ﺍﻹ ْﻧ ِﺠ
ِ ْ َﻭﻟَﻮْ ﺃَﻧﱠﻬُ ْﻢ ﺃَﻗَﺎ ُﻣﻮﺍ ﺍﻟﺘﱠﻮْ َﺭﺍﺓَ َﻭ
ُ
ُ
ْ
ٌ
ْ
ْ
ٌ
ََﺼ َﺪﺓ َﻭ َﻛﺜِﻴ ٌﺮ ِﻣﻨﻬُ ْﻢ َﺳﺎ َء َﻣﺎ ﻳَ ْﻌ َﻤﻠﻮﻥ
ِ ﺖ ﺃَﺭْ ُﺟﻠِ ِﻬ ْﻢ ِﻣﻨﻬُ ْﻢ ﺃ ﱠﻣﺔ ُﻣﻘﺘ
ِ ْﻓَﻮْ ﻗِ ِﻬ ْﻢ َﻭ ِﻣ ْﻦ ﺗَﺤ
En als zij zich aan de Taurat en Indjiel en wat van hun
Heer naar u is neergezonden zouden houden, zouden
zij kunnen eten van wat boven hen is en van wat onder
hun voeten is. Onder hen is een gematigde
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gemeenschap, maar voor velen van hen geldt: “Slecht
is het wat zij doen.”[Soerat al- Maida, 5:65]
Tevens zegt de Koran:
ﺍﻹ ْﻧ ِﺟﻳ َﻝ َﻭ َﻣﺎ ﺃ ُ ْﻧ ِﺯ َﻝ
ِ ﻗُ ْﻝ َﻳﺎ ﺃَﻫْ َﻝ ْﺍﻟ ِﻛ َﺗﺎ
ِ ْ ﺏ ﻟَﺳْ ُﺗ ْﻡ َﻋﻠَﻰ َﺷﻲْ ٍء َﺣ ﱠﺗﻰ ُﺗﻘِﻳﻣُﻭﺍ ﺍﻟ ﱠﺗ ْﻭ َﺭﺍ َﺓ َﻭ
ُ ﻙ
ﻁ ْﻐ َﻳﺎ ًﻧﺎ َﻭ ُﻛ ْﻔﺭً ﺍ
َ ْﻙ ِﻣﻥْ َﺭ ﱢﺑ
َ ﺇِﻟَ ْﻳ ُﻛ ْﻡ ِﻣﻥْ َﺭ ﱢﺑ ُﻛ ْﻡ َﻭﻟَ َﻳ ِﺯﻳ َﺩﻥﱠ َﻛ ِﺛﻳﺭً ﺍ ِﻣ ْﻧ ُﻬ ْﻡ َﻣﺎ ﺃ ُ ْﻧ ِﺯ َﻝ ﺇِﻟَﻳ
ﻳﻥ
َ ﺱ َﻋﻠَﻰ ْﺍﻟ َﻘ ْﻭ ِﻡ ْﺍﻟ َﻛﺎﻓ ِِﺭ
َ َْﻓ َﻼ َﺗﺄ
Zeg mensen van het boek! Jullie baseren jullie op niets
zolang jullie je niet houden aan de Taurat en de Indjiel
en wat van jullie Heer is neergezonden. Velen nemen
door wat van Uw Heer naar u is neergezonden nog toe
in onbeschaamdheid en ongeloof. Bekommer je maar
niet om de ongelovige mensen.[Soerat al- Maida, 5:68]
Tevens zegt de Koran:
ﺲ
َ ﺎﺭ ﻳَﺤْ ِﻤ ُﻞ ﺃَ ْﺳﻔَﺎﺭً ﺍ ﺑِ ْﺌ
ِ َﻣﺜَ ُﻞ ﺍﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ ُﺣ ﱢﻤﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺘﱠﻮْ َﺭﺍﺓَ ﺛُ ﱠﻢ ﻟَ ْﻢ ﻳَﺤْ ِﻤﻠُﻮﻫَﺎ َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ ْﺍﻟ ِﺤ َﻤ
ﱠ
ﷲِ َﻭ ﱠ
ﺕ ﱠ
َﷲُ َﻻ ﻳَ ْﻬ ِﺪﻱ ْﺍﻟﻘَﻮْ َﻡ ﺍﻟﻈﺎﻟِ ِﻤﻴﻦ
ِ َﻣﺜَ ُﻞ ْﺍﻟﻘَﻮْ ِﻡ ﺍﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ َﻛ ﱠﺬﺑُﻮﺍ ﺑِﺂﻳَﺎ
Zij aan wie de Taurat is opgelegd en die het daarna
toch niet konden dragen, lijken bijvoorbeeld op een
ezel die boeken draagt. Het voorbeeld van de mensen
die Allah’s tekenen loochenen dat is pas slecht. Allah
wijst de mensen die onrecht plegen de goede richting
niet.

[Soerat al- Jumu’a, 62:5]
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Deels geloven en deels ontkennen:
De Koran zegt:
ْﺾ ﻓَ َﻤﺎ َﺟ َﺰﺍ ُء َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﻔ َﻌ ُﻞ َﺫﻟِﻚَ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﺇِ ﱠﻻ
ِ ْﺾ ْﺍﻟ ِﻜﺘَﺎ
ٍ ﺏ َﻭﺗَ ْﻜﻔُﺮُﻭﻥَ ﺑِﺒَﻌ
ِ ﺃَﻓَﺘُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮﻥَ ﺑِﺒَﻌ
ﺏ َﻭ َﻣﺎ ﱠ
ٌ ِﺧ ْﺰ
ﷲُ ﺑِﻐَﺎﻓِ ٍﻞ
ِ ﻱ ﻓِﻲ ْﺍﻟ َﺤﻴَﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ َﻭﻳَﻮْ َﻡ ْﺍﻟﻘِﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ﻳُ َﺮ ﱡﺩﻭﻥَ ﺇِﻟَﻰ ﺃَ َﺷ ﱢﺪ ْﺍﻟ َﻌ َﺬﺍ
ُ
. ََﻋ ﱠﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠﻮﻥ
Of geloven jullie in een gedeelte van het boek en in
een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet
verdient niets anders dan schande in het
tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen
zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden.
Allah is op de hoogte van wat jullie doen.[Soerat alBaqarah, 2:85]

Veronachtzaming:
De Koran zegt:
َﻭﻟَ ﱠﻤﺎ َﺟﺎ َءﻫُ ْﻢ َﺭﺳُﻮ ٌﻝ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ﱠ
ٌ ﻕ ﻟِ َﻤﺎ َﻣ َﻌﻬُ ْﻢ ﻧَﺒَ َﺬ ﻓَ ِﺮﻳ
ٌ ﺼ ﱢﺪ
ﻖ ِﻣﻦَ ﺍﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ
َ ﷲِ ُﻣ
َﺎﺏ ﱠ
َُﻮﺭ ِﻫ ْﻢ َﻛﺄَﻧﱠﻬُ ْﻢ َﻻ ﻳَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮﻥ
َ َﺎﺏ ِﻛﺘ
َ ْﺍﻟ ِﻜﺘ
ِ ﷲِ َﻭ َﺭﺍ َء ﻅُﻬ
En toen tot hen een gezant van Allah kwam die
bevestigde wat zij hadden, veronachtzaamde een
groep van hen aan wie het boek gegeven was het boek
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van Allah achterbaks alsof zij van niets weten.[Soerat alBaqarah, 2:101]

Tevens zegt de Koran:
َﻭﺇِ ْﺫ ﺃَ َﺧ َﺬ ﱠ
َ ﷲُ ِﻣﻴﺜَﺎ
َ ﻕ ﺍﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ْﺍﻟ ِﻜﺘ
ُﺎﺱ َﻭ َﻻ ﺗَ ْﻜﺘُ ُﻤﻮﻧَﻪُ ﻓَﻨَﺒَ ُﺬﻭﻩ
ِ َﺎﺏ ﻟَﺘُﺒَﻴﱢﻨُﻨﱠﻪُ ﻟِﻠﻨﱠ
ً ُِﻮﺭ ِﻫ ْﻢ َﻭﺍ ْﺷﺘ ََﺮﻭْ ﺍ ﺑِ ِﻪ ﺛَ َﻤﻨًﺎ ﻗَﻠ
َﺲ َﻣﺎ ﻳَ ْﺸﺘَﺮُﻭﻥ
َ ﻴﻼ ﻓَﺒِ ْﺌ
ِ َﻭ َﺭﺍ َء ﻅُﻬ
En toen Allah met hen aan wie het boek gegeven is het
verdrag aanging: “Jullie moeten het aan de mensen
duidelijk maken en het niet verbergen. Toen
veronachtzaamden
zij
het
achterbaks
en
verkwanselden het, maar wat zij ervoor gekocht
hebben, dat is pas slecht.[Soerat Aal Imraan, 3:187]

Vermoeding, veronderstelling:
De Koran zegt:
ََﺎﺏ ﺇِ ﱠﻻ ﺃَ َﻣﺎﻧِ ﱠﻲ َﻭﺇِ ْﻥ ﻫُ ْﻢ ﺇِ ﱠﻻ ﻳَﻈُﻨﱡﻮﻥ
َ َﻭ ِﻣ ْﻨﻬُ ْﻢ ﺃُ ﱢﻣﻴﱡﻮﻥَ َﻻ ﻳَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮﻥَ ْﺍﻟ ِﻜﺘ
Onder hen zijn er ongeletterden die het boek op
verzinsels na niet kennen en die alleen maar
vermoedens hebben.[Soerat al- Baqarah, 2:78]

11

Vergeetachtigheid, uit het verband halen:
De Koran zegt:
ﻀ ِﻬ ْﻢ ِﻣﻴﺜَﺎﻗَﻬُ ْﻢ ﻟَ َﻌﻨﱠﺎﻫُ ْﻢ َﻭ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻗُﻠُﻮﺑَﻬُ ْﻢ ﻗَﺎ ِﺳﻴَﺔً ﻳُ َﺤ ﱢﺮﻓُﻮﻥَ ْﺍﻟ َﻜﻠِ َﻢ ﻋ َْﻦ
ِ ﻓَﺒِ َﻤﺎ ﻧَ ْﻘ
ّ
ﺍﺿ ِﻌ ِﻪ َﻭﻧَﺴُﻮﺍ َﺣﻈًﺎ ِﻣ ﱠﻤﺎ ُﺫ ﱢﻛﺮُﻭﺍ ﺑِ ِﻪ َﻭ َﻻ ﺗَ َﺰﺍ ُﻝ ﺗَﻄﱠﻠِ ُﻊ َﻋﻠَﻰ َﺧﺎﺋِﻨَ ٍﺔ
ِ َﻣ َﻮ
ْ
ﱠ
ﱠ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
َِﻣ ْﻨﻬُ ْﻢ ﺇِﻻ ﻗﻠِﻴﻼ ِﻣﻨﻬُ ْﻢ ﻓﺎﻋْﻒُ َﻋﻨﻬُ ْﻢ َﻭﺍﺻْ ﻔﺢْ ﺇِ ﱠﻥ ﷲَ ﻳ ُِﺤﺐﱡ ﺍﻟ ُﻤﺤْ ِﺴﻨِﻴﻦ
Maar vanwege het verbreken van hun verdrag hebben
Wij hen vervloekt en hun harten hard gemaakt. Zij
verdraaien de woorden (door ze) uit hun verband (te
halen) en zij zijn een deel vergeten van dat waartoe zij
aangemaand waren. En u zal steeds weer verraad van
hun bespeuren, op enkelen van hun na. Reken het hun
maar niet aan en scheld het kwijt. Allah bemint hen die
goed doen.[Soerat al- Maida, 5:13]

Bedrog
De Koran zegt:
َﺎﺏ ﺑِﺄ َ ْﻳ ِﺪﻳ ِﻬ ْﻢ ﺛُ ﱠﻢ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﻫَ َﺬﺍ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ﱠ
ﷲِ ﻟِﻴَ ْﺸﺘَﺮُﻭﺍ ﺑِ ِﻪ
َ ﻓَ َﻮ ْﻳ ٌﻞ ﻟِﻠﱠ ِﺬﻳﻦَ ﻳَ ْﻜﺘُﺒُﻮﻥَ ْﺍﻟ ِﻜﺘ
َ
ْ
ْ
ً ِﺛَ َﻤﻨًﺎ ﻗَﻠ
. َﻴﻼ ﻓَ َﻮ ْﻳ ٌﻞ ﻟَﻬُ ْﻢ ِﻣ ﱠﻤﺎ َﻛﺘَﺒَﺖ ﺃ ْﻳ ِﺪﻳ ِﻬ ْﻢ َﻭ َﻭ ْﻳ ٌﻞ ﻟَﻬُ ْﻢ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻳَﻜ ِﺴﺒُﻮﻥ
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Wee hen die het boek eigenhandig schrijven en dan
zeggen: “Dit komt van Allah.” Om het voor een lage
prijs te versjacheren. Wee hen dus om wat hun
handen hebben geschreven en wee hen om wat zij
eraan hebben verdiend.[Soerat al- Baqarah, 2:79]
Bronvermelding : Soerat al- An’aam, 6:91 Soerat alMaida, 5:15 Soerat al- Baqarah, 2:146 Soerat Aal
Imraan, 3:187 Soerat Aal Imraan, 3:71 Soerat alBaqarah, 2:42 Soerat Aal Imraan, 3:93-94 Soerat Aal
Imraan, 4:78Soerat al- Maida, 5:65 Soerat al- Maida,
5:68 Soerat al- Jumu’a, 62:5 Soerat al- Baqarah, 2:85
Soerat Aal Imraan, 3:187 Soerat al- Baqarah, 2:78
Soerat al- Maida, 5:13 Soerat al- Baqarah, 2:79
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