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           Vrijdag 28-09-2018 
 
 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Het belang van de Arabische taal 
 
 
De verzen in de koran zijn geopenbaard in de Arabische taal. 
Allah subhanahoe wata3ala zegt: “Wij hebben het geopenbaard –als de Arabische Koran- 
opdat je zult begrijpen” (soera Yusuf: 2)  En Allah zegt: “Waarmee de betrouwbare Roeh 
(d.w.z. Gabriël) neerdaalde. Op jouw hart (o Mohammed), opdat jij tot de waarschuwers 
zult behoren. (Deze Koran is geopenbaard) in een duidelijke Arabische taal” (Ash-Shuara 
193 t/m 195)  En Allah zegt: “Een boek waarvan de verzen zijn verklaard als duidelijke 
verkondiging voor mensen die kennis bezitten” (soera Fussilat: 3) 
En Allah zegt: “Voorwaar, Wij hebben het (d.w.z. de Koran) tot een Arabische Koran 
gemaakt, opdat jullie zullen begrijpen” ( Az-Zukhruf: 3) en meerdere Ayaat. 
 
Omar ibn alkhattab r.a. zei: Leer de Arabische taal want het vermeerdert het goede gedrag.  
En leer de Arabische taal want het is van het geloof. 
Dit is een uitspraak van de vrome voorgangers en het is aan ons om de Sunnah van de vrome 
voorgangers op te volgen, zij die geleid zijn naar het goede door Allah subhanahoe wata3ala.  
Omar r.a. zei: Leer de Arabische taal want het is van het geloof. 
Shoe3ba zei: Leer de Arabische taal want het vermeerdert het gezonde verstand. 
En zo zijn er meerdere vrome voorgangers die een uitspraak hebben gedaan over de 
voordelen van het leren en kennen van de Arabische taal. 
 
Allah subhanahoe wata3ala zegt: “De meest barmhartige. Hij heeft de Koran onderwezen. 
Hij heeft de mens geschapen. Hij heeft hem de verduidelijking (d.w.z. het spreken) 
geleerd”  (Ar-rahmaan: 1 t/m 4) 
 
Allah subhanahoe wata3ala heeft de Arabische taal verheven met het verduidelijken van de 
koran middels deze taal. 
Zoals Tha3alibi heeft gezegd: Wie van Allah houdt, houdt van zijn profeet. Wie van de 
Arabische profeet houdt, houdt van de Arabieren. Wie van de Arabieren houdt, houdt van het 
Arabisch waarmee de beste onder de boeken is geopenbaard. 
 
Een van de geleerden heeft gezegd dat omdat Allah subhanahoe wata3ala de Koran in de 
Arabische taal geeft geopenbaard. Het geloof, de Islam ook alleen volledig begrepen en 
bestudeerd kan worden middels deze taal. 
 
Het leren van de Arabische taal is van het geloof. 
Hiermee wordt bedoelt dat we goed op onze kinderen moeten letten. Een van de grootste 
oorzaken dat onze kinderen afdwalen is dat ze niet de juiste opvoeding krijgen en dat ze tekort 
schieten op het gebied van taal. De Arabische taal hebben ze nodig om hun geloof te 
begrijpen, het boek van Allah 3azza wajjal te lezen en het begrijpen van de Sunnah van onze 
geliefde profeet v.z.m.h. 
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Waar je ook op de wereld heen gaat zal je zien dat de kinderen hun eigen talen spreken in hun 
landen. Waar de Moslimjongeren en ouderen ook samen komen voor een lezing of wat dan 
ook is er vaak een vertaling nodig om het te kunnen begrijpen. 
Ze leren helaas niet de Arabische taal. Hiermee wordt het klassiek Arabisch bedoelt waarmee 
de Koran is geopenbaard. 
Het is ook een verplichting om de Arabische taal te leren het bewijs hiervoor is: Het is een 
verplichting om Het boek te begrijpen en de Sunnah.(dit natuurlijk omdat we Allah correct 
dienen te aanbidden middels deze boodschap) En het gene wat je enkel kunt begrijpen 
middels de taal maakt de taal verplicht. 
Het aanbidden van Allah is een verplichting. Door je meer te verdiepen in de Arabische taal en 
dit ook te begrijpen zorgt dit er ook voor dat je meer vrees krijgt jegens Allah bijvoorbeeld in je 
gebed. Dit omdat je de woorden van Allah begrijpt. 
Dit is een belangrijke zaak voor jong en oud. Vaak hoor je de ouderen onder ons zeggen: ik 
ben te oud om te leren. Vergeet niet dat het leren van de Arabische taal van het geloof is. Je 
bent immers nooit te oud om te leren. Dus haast je naar het goede en wees ijverig hierin. 
 
Beste Broeder en Zuster, leer de Arabische taal want het is van het geloof. 
Er zijn talloze moskeeën of scholen in de buurt waar je de taal kunt leren. Schrijf je kinderen in 
bij een plaatselijke moskee om hen de taal te leren die zij uiteindelijk nodig hebben en die ze 
ten goede komt in hun opvoeding. 
Dit is de taal die ze kan helpen in het wereldse en in het hiernamaals. De taal van de Koran, 
de taal waarmee onze geliefde profeet v.z.m.h. gesproken heeft. 
 
Moge Allah een ieder van onze Ummah in staat stellen de taal te leren en ons standvastig te 
maken op het juiste pad. 
 
Beste gelovigen onthoud wij zijn met het doel op het wereldse leven om Allah subhanahoe 
wata3ala te aanbidden. Leer Allah subhanahoe wata3ala kennen en zuiver jouw aanbidding. 
 
Denk aan Allah, De Grote, de Verheerlijke, en Hij zal je herrineren. Bedank hem voor Zijn 
zegeningen en zijn genade en hij zal ze voor je verhogen. Allah gedenken is groter dan alles 
en Allah weet wat je doet. 
 


