
7 Geheimen 
van de 

Arabische taal



Assalaamoe alaykoem wa rahmatoellah!

Wat weet jij allemaal al over de Arabische 
taal? 

In dit artikel vertel ik je wat bijzondere 
dingen over deze taal. 

Achterin het artikel vind een opsomming 
van de 7 belangrijkste punten.

Een introductie over de Arabische taal
Het Arabisch is de moedertaal van zo'n 467 miljoen mensen. 

Tegenwoordig is de taal vertakt in verschillende dialecten. 

Deze zijn soms zo verschillend dat je haast de oorsprong niet 

kan vinden in het oude Arabisch.

Maar alle Arabische landen – van Irak tot en met Marokko –

hebben 1 officiële taal. 

Deze leren ze op school, wordt gebruikt in boeken, kranten 

en internet, gesproken in vrijdagspreken, officiële 

spreekbeurten en op TV en radio. 

En hiermee kunnen mensen –van alle Arabische landen-

contact houden via brieven en sociaal media.

Dit is het Arabisch: ook wel de Taal van de Qor'aan genoemd.



Wat is de oorsprong van de Arabische taal?
De Arabische taal werd als eerste gesproken door hele 
oude volkeren, afstammelingen van de profeet Nouh
alaihis-salaam. 

Tot hun behoren de volkeren van Aad en Thamoed. 
Deze leefden in de Yemenitische woestijn. 

We weten echter weinig over deze uitgestorven Arabieren 
behalve wat in de Qor'aan over hun is verteld. 

De volkeren van Qahtaan, ook in Yemen, spraken Arabisch. 

Zij zijn de oorsprong van alle huidige Arabieren, en vanuit 
Yemen zijn Arabische stammen dieper het Arabische 
schiereiland ingetrokken.



Arabisch bij de kinderen van Ibrahim
Toen de Profeet Ibrahim, alaihis-salaam, zijn zoontje 
Ismaa'iel en diens moeder, Hadjar, achterliet in Mekka, 
schonk Allah hen een bron zoet water. 
Dit is de Zamzambron.

Al snel werd het water ontdekt door passerende reizigers. 

Een groep Arabieren van de stam Djoerhoem, die in de 
nabije omgeving leefden, vroegen Hadjar of zij haar 
woonplaats met hen wilde delen. 

Dit deed zij graag, en deze mensen maakten Mekka hun 
nieuwe verblijfsplaats.

Ismaa'iel groeide op en leerde van hen het zuivere 
Arabisch. 

Hij trouwde met een van hun dochters en kreeg veel 
kinderen. 

Sindsdien is het Arabisch de 

taal van de nakomelingen 

van Ismaa'iel, totdat onze 

profeet Mohammed salla 

Allahu alaihi wa sallam werd 

gezonden vanonder de 
kinderen van Ismaa'iel.



De Arabische taal door de eeuwen heen
Er is één reden die ervoor gezorgd heeft, dat de Arabische taal 
meer dan 14 eeuwen lang onveranderd is gebleven. 

Dit is dat de Qor'aan is neergedaald in de Arabische taal.

De moslims hebben hierom de taal beschermt, en alles eraan 
gedaan om deze taal te behouden.

En ze hebben het gedaan. 

Nog steeds wordt het Arabisch onveranderd gebruikt en 
onderwezen. 

Nog steeds worden de gedichten van de djaahiliyah – de tijd 
voor de islaam – onveranderd opgelezen en behandeld. 

De geleerden die het Arabische continent hebben afgereisd, 
hebben ieder zinnetje en woordje dat uit de monden kwamen 
van de Arabieren onthouden, opgeschreven en doorgegeven 
aan hun studenten.

Nog steeds lezen wij moslims de Qor’aan in het zuivere 
Arabisch, en dit zullen wij blijven doen tot aan het einde van 
deze Wereld. 

Doordat onze Heer de Qor’aan heeft beschermd, is ook de 
Arabische taal beschermt tegen verandering en verdraaiing.

Alhamdulillaah.



7 weetjes uit dit artikel

Dit heb je geleerd:

1. Het Arabisch is de moedertaal van zo'n 467 miljoen 
mensen.

2. Ondanks dat er verschillende dialecten zijn, hebben alle 
Arabische landen 1 officiële taal: het Arabisch.

3.  Arabisch werd als eerste gesproken door hele oude 
volkeren zoals ‘Aad en Thamoed.

4. Alle huidige Arabieren zijn afstammelingen van Qahtaan, uit 
Yemen.

5.  De profeet Ismaa’iel heeft Arabisch geleerd van de stam 
Djoerhoem, die oorspronkelijk uit Yemen kwamen. 

6. Het Arabisch dat we nu leren is 14 eeuwen lang hetzelfde 
gebleven, geen woordje is er veranderd.

7. De reden dat de Arabische taal niet veranderd is, is omdat 
de Qor’aan in het Arabisch is.



Jij kunt het ook!

Wil jij graag op een leuke en makkelijke manier Arabisch leren? 

Wil je graag Arabisch kunnen begrijpen, spreken en verstaan?

Meld je dan aan bij mijn online video cursus: Van Alif tot 

Arabisch.

Voor vrouwen en kinderen, heb ik deze cursus gemaakt met jou

in gedachten.

Je kunt in je eigen tijd en op je eigen tempo Arabisch leren, en 

je wordt toch volledig begeleidt door een ervaren en bekwame 

docente. 

Bij de telegram quizjes wordt je gemotiveerd door andere 

studenten, en zie je dat je er niet alleen voor staat!

Bezoek de website: 

www.vanaliftotarabisch.nl

Je kunt ook direct contact met me opnemen: 

contact@vanaliftotarabisch.nl

Of via WhatsApp:

+212 6 03 70 14 58

Alle vragen, opmerkingen of feedback 

zijn van harte welkom. 

Moge Allah je veel succes schenken in

het leren van Arabisch!

https://www.vanaliftotarabisch.nl/
https://www.vanaliftotarabisch.nl/
mailto:contact@arabischvoormij.nl
https://wa.me/212603701458

