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Inleiding

Lang geleden, in mijn jongere jaren toen ik zo rond de 16-17 was 

hadden wij bij de plaatselijke moskee bijeenkomsten waarbij wij 

voorlichting kregen van de imam en soms ook door de meer opgeleide 

en meer in aanzien zijnde jongeren die gevorderd waren in de islam.

Eén van de gebeurtenissen welke mij is bijgebleven was de toespraak 

van een jongeman die enige aanzien genoot. Hij had een VWO 

vooropleiding en al enige jaren studerend op de universiteit. Geen 

domme jongen dus.

In zijn toespraak verkondigde hij dat een moslim sommige vragen 

NIET mocht stellen. Een vraag die we niet mochten stellen was dat 

“Als God alles had geschapen wie had dan God geschapen?” Ik was het 

niet mee eens met die absurde gedachtegang. Op mijn vraag waarom 

je die vraag niet mocht stellen was zijn antwoord dat God gewoon het 

begin was en verder mocht je niet denken. Ik was het totaal niet eens 

met die gedachtegang maar was niet op de leeftijd en ervaring om een 

discussie te voeren. Bovendien, hij was ouder, een 

universiteitsstudent, wijs en met aanzien. 

Een kleine 30 jaar later kom ik zulke gevallen nog steeds tegen. In de 

praktijk, op sociale media en op websites. Jonge slimme studenten die 

gevangenen zijn van hun geïndoctrineerde brein; geweldige 

voorbeelden van niet kunnen vrijdenken en cognitieve dissonantie.

Als dit de besten zijn in de islam, in welvarende landen, dan besef je in 

wat voor erbarmelijke situatie dan het minder intelligente deel van de 

moslims zich bevind. Het is hopeloos, om te huilen bijna. 

Uitzonderingen daargelaten zag ik in de kleine 30 jaar geen 

vooruitgang in de geesten van de meeste moslims – onlangs zag ik nog 

een knappe, slimme en welbespraakte jongeman de hadith van de 

aarde die op een walvis rust verdedigen voor een enthousiaste 

menigte - Dat doet zeer en wat doe je dan? … Als goede moslims doe je 

dan de juiste boodschap verkondigen, net zo als de gekozen 
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boodschappers. Materiele en in immateriële zaken zet je in. Want de 

meeste moslims van nu belijden voor een fors deel geen islam maar 

een verzonnen religie. Wat zeg je nu? Ik zeg dat de moslims voor een 

fors deel een verzonnen religie aanhangen. Luister eens aandachtig; 

14 eeuwen geleden kiest god na 7 eeuwen wederom een 

boodschapper. Via een engel ontvangt de boodschapper de koran en 

verspreid Zijn woord. De godsdienst wordt vervolmaakt. 

Maar 200 – 300 jaar tot wel 800 jaar later na de laatste boodschapper 

bedenken enkele mensen om het leven van de boodschapper op 

papier te zetten. Dit worden de hadith en soenna. Zeg nu zelf, hoe 

betrouwbaar kan dit zijn? Iedereen weet dat mondelinge overgaven in 

een gemeenschap al binnen een dag worden veranderd en opgeblazen 

laat staat wat er in eeuwen gebeurt! Vriend en vijand zullen dit 

beamen. We zullen verder op in het boek lezen dat de hadith en 

soenna veelal gebaseerd zijn op de fantasieën van een stel leugenaars 

en profiteurs. 

Dat is 1. Maar de ontmaskeringen blijven niet bij de hadith, ook de 

uitleg van de koranverzen zijn in het verleden te vaak uitgelegd vanuit 

het klassieke oogpunt van de man. Dit is bewezen, zonder in detail te 

treden want ere wie ere toekomt; een korandeskundige, mevr. 

Gözükan uit Turkije, legt dit haarfijn uit in haar artikelen.

Samengevat is dit de religie die de moslims aanhangen; verhaaltjes 

opgeschreven van 200 tot 800 jaar na de dood van de laatste grote 

boodschapper en verkeerde interpretaties van de koranverzen of wat 

nog een groter probleem is, het niet lezen van de koran. Uit een 

onderzoek uitgevoerd door de godsdienstzaken van Turkije bleek dat 

92% van de bevolking nooit een koran had gelezen!

Natuurlijk, de meeste moslims, zijn gewoon mensen zoals jij en ik die 

niets liever willen dan geluk en een goede dienaar van God zijn. Ze zijn 

van goede wil, de intentie is goed en vele delen van de religie zullen ze 

best goed naleven. Maar denk na, de intentie bij vrome christenen die 

Jezus beschouwen als de zoon van God, is ook goed terwijl die 

geloofsbeschouwing (of de drie-eenheid), dat Jezus de zoon van God 

is, één van de grootste zonden is. 
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Ik wil wel opmerken dat ik geen totale ontkenner van de hadith ben 

zoals de andere reformisten. Met het gezegde “Waar rook is daar is 

vuur” houd ik altijd rekening. Dit leg ik verder in het boek uit. 

Waar andere modernisten zich vooral specialiseren op het 

ontmaskeren van de hadith behandel ik ook andere onderwerpen om 

een totaalbeeld te geven; onder andere economie en milieu waar ook 

verwijzingen naar staan in de koran. Hele belangrijke onderwerpen!

Ik hoor de atheïst al meewarig lachen, “Wat horen we nu? Naast 

wetenschap staat er nu ook economie en milieu in de koran?” 

Maar het lachen zal je vergaan als je de betreffende hoofdstukken gaat 

lezen.

Mijn doel, mijn boek is met recht een gids te zijn, een gids naar de 

waarheid, naar de koran, een betere planeet en verder.

Naast de dogma ’s die omvergeworpen moeten worden wil ik de 

grootsheid en waarheid van de koran laten zien door middel van mijn 

inzichten zodat de moslims begrijpen dat ik aan de goede kant sta en 

ook om te laten zien dat ik niet de religie wil veranderen.

Dit boek is voor alle moslims maar vooral voor de voormannen zodat 

effectief vanuit de toplagen de boodschap verspreid kan worden. Ook 

is het zo dat niet moslims en niet islamitische landen en 

beleidsmakers dit boek als gids kunnen gebruiken in hun politieke en 

sociale benadering van de moslimgemeenschap in hun land. 

Salih Çengel, april 2017
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De hadith en soenna, net zo onbetrouwbaar als 

de bijbel

               Zou u een persoon geloofwaardig vinden die tussen de     

               waarheden door ook leugens vertelde? 

Het huidige moslimisme is voor een groot deel gebaseerd op de 

hadith. Maar wat zijn de hadith eigenlijk echt? 

De laatste profeet zal op de Dag des Oordeels op deze manier zal 

getuigen:

Koran 25:30 

En de boodschapper zegt “Mijn Heer! Mijn volk heeft de Koran totaal 

verlaten.”

De echte reden waarom de profeet dit zal zeggen op die dag weten we 

niet zeker maar iedereen kan wel vermoeden wat het zou kunnen zijn. 

Naast dat veel mensen de religie de rug toekeren en atheïst worden 

zou de andere reden kunnen zijn dat het overgrote deel van de 

moslims een verzonnen religie, de hadith, aanhangt i.p.v. de religie uit 

de koran.

De hadith zijn ongeveer 200 - 300 jaar na de profeet opgeschreven en 

verzameld. Eeuwen later zijn deze praktijken van overleveringen 

opschrijven wederom herhaald door andere hadithverzamelaars. 

De praktijk leert ons dat er nu en in de geschiedenis veel oplichters 

zijn geweest die voor eigen gewin dingen hebben verzonnen. 

Natuurlijk, er zullen vast en zeker goede en juiste dingen in de hadith 

staan maar zulke goede en juiste dingen staan ook in de bijbel. Maar 

dat maakt de bijbel niet betrouwbaar. Bovendien zijn die ‘goede’ 

(sahih) hadith rechtstreekse kopieën van de ayat uit de koran! 

Een goede richtlijn m.b.t. tot de hadith is om logisch te denken, te 

onderzoeken en te toetsen aan de koran. Wees erg voorzichtig met het 

aannemen van dingen uit de hadith want het merendeel tart elke 


