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Glossarium232
 

 

De islamitische begrippen worden op een simpele manier in het Nederlands 

weergegeven. De begrippen in citaten uit teksten van informanten zijn niet aangepast. 

 

abu     vader van, gebruikt als deel van een kunya 

ajr    beloning, religieuze verdienste 

akhi     mijn broeder 

ahl al-kitab    mensen van het Boek (benaming voor joden en  

    christenen) 

ahl al-sunna wa-l-jama'a  lett. de mensen van de sunna en de gemeenschap,  

    verwijst naar de groep moslims die beschermd zijn  

    tegen het hellevuur. De  term verwijst naar de  

    soennitische islam in het algemeen. Salafi’s hebben de 

    neiging deze term op zichzelf te betrekken. 

akhlaq     goede eigenschappen, ethiek, hier: goede gedrag 

al-firqa al-najiya   de groep die gered wordt (door God) van het hellevuur 

alhamdulilah    islamitische uitspraak ‘lof zij aan God’ 

allahu a'lam    God weet het het beste 

al-salaf al-salih  de rechtschapen vroegere eerste drie generaties, de 

vrome voorgangers 

al-sirat al-mustaqim   het rechte pad 

al-wala wa-l-bara  loyaliteit en afkeer omwille van Allah, de liefde (voor 

moslims) en het zich verre houden (van niet-moslims) 

aqidah     geloofsleer 

astikfirullah    islamitische uitspraak ‘God is verheven’ 

awrah delen van het lichaam die bedekt moeten worden, 

volgens islamitische voorschriften 

aya    vers van de Koran 

bid'a     (verboden) vernieuwing; invoering van iets nieuws in de 

    religie 

bismillah    islamitische uitspraak, ‘In de naam van Allah’ 

da'i     missionaris, verspreider van het geloof, (degene die  

    da'wa verricht) 

dalil     teken, bewijs 

da'wa     de oproep tot islam, missie, verspreiding van het geloof 

dawra     islamitische conferentie 

din     het geloof 

du'a     (persoonlijk) gebed, smeekbede 

dunya     deze wereld, het ondermaanse 

fard     verplichting 

fard ‘ayn    individuele plicht 

fard kifaya collectieve plicht uitgevoerd door een groep individuen 

namens de hele gemeenschap  

fatwa  gezaghebbend advies van islamitische geleerde in 

religieus-juridische kwesties 
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Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit) voor opmerkingen en 

verbeteringen op eerdere versies van dit glossarium.   
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fiqh     jurisprudentie van de islamitische wet 

fitna     chaos, conflict 

ghanima    oorlogsbuit 

ghayb     het verborgene 

ghimar  lange hoofddoek tot heup, knie of enkel; bedekt armen 

en boezem, niet het gelaat 

ghuraba    vreemdelingen 

hadith     overlevering van de uitspraken en handelingen van  

    Mohammed 

hajj     bedevaart 

halal     toegestaan, tgov. haram 

haram     verboden, tgov. halal 

hasanat  vrome daden die een gelovige religieuze beloning (ajr) 

kunnen opleveren 

hijra emigratie van Mohammed van Mekka naar Medina in 

622, hier: religieuze verplichting om te emigreren naar 

een islamitisch land als moslims in het land van verblijf 

onderdrukt worden in hun geloof of het idee hebben niet 

volledig moslim te kunnen zijn 

hisba de plicht om al-amr bi-l-ma'ruf wa-l-nahy 'an al-munkar 

te doen:  het gebieden van het goede en het verbieden 

van het slechte 

ibada  aanbidding van God; praktisering van het geloof; 

uitoefening van de religieuze plichten  

ikhlas     oprechtheid 

ilm     kennis 

imam     voorganger van het gebed 

iman     geloof, tgov. kufr 

in sha’Allah    islamitische uitspraak, ‘zo/als God het wil’ 

Isa     Jezus, één van de profeten in de islam 

istiqama  het streven naar het rechte pad, het streven naar het 

juiste gedrag, hier: standvastigheid in het geloof 

jahiliyya     onwetendheid, periode voor de islam, ook gebruikt om 

    huidige tijd aan te duiden 

jama'at ahl al-sunna de gemeenschap van de mensen die zich aan de sunna 

van Mohammed houden 

janna     paradijs 

jihad  lett. inspanning; streven naar goedheid; ook verdediging 

van de islam; hier meestal gebruikt als heilige oorlog 

kafir     ongelovige, mv. kuffar 

khair in sha’Allah   islamitische uitspraak ‘Goed, als Allah het wil’ 

khawarij  afgescheidenen (groep moslims die zich afscheidden 

van de kalief Ali toen hij akkoord ging met een 

scheidsgericht tussen hem en Mu'awiya, de eerste 

Umayyadische kalief), hier gebruikt als pejoratief label 

om andere moslims te delegitimeren als extremisten 

Koran     verzameling van openbaringen aan de Profeet  

    Mohammed 

kuffar     ongelovigen 

kufr     ongeloof, lett. ondankbaarheid tegenover God 
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kunya  islamitische naam, overeenkomstig de sunna (meestal 

samengesteld met Abu 'vader van' of Umm ‘moeder 

van’) 

madhhab    islamitische rechtsschool 

mahram  graad van verwantschap die huwelijk onmogelijk 

maakt; een mannelijk persoon waar een vrouw niet mee 

kan trouwen volgens de shari’a; haar vader, broers, 

ooms en schoonvader 

makruh    afkeurenswaardig 

manhaj    weg, methode 

mubtadi'u ahl al-hadith  diegenen onder de bestudeerders van de hadith die 

vernieuwingen willen invoeren 

mujahidin    strijders voor het geloof [afgeleid van jihad] 

munafiq  hypocriet (oorspronkelijk de benaming voor moslims in 

Medina die zich onttrokken aan de strijd tegen de 

Mekkanen) 

nasiha     raad, advies 

nifaq    huichelarij, hypocrisie 

niqab     gezichtssluier 

rabb     Heer 

radiya Allahu anhu   lofprijzing voor de eerste kaliefen ‘Moge God hem  

    genadig zijn’ 

sabr     geduld 

sadaqa     (vrijwillige) aalmoes 

sahaba     de metgezellen van Mohammed 

salaf     zie al-salaf al-salih 

salla Allahu alayhi wa-sallam lofprijzing voor de Profeet Mohammed ‘Moge God  

    over hem bidden en hem vrede geven’ 

shahada  geloofsgetuigenis, specifiek gebruikt voor de 

geloofsformule ‘er is geen god behalve Allah en 

Mohammed is zijn Profeet’ 

shaytan    duivel 

shari'a     islamitische wetgeving 

shirk     afgoderij, polytheïsme 

sjeik     geleerde 

subhana wa-ta'ala   lofprijzing voor God ‘Hij zij geloofd en verheven’ 

sunna  gewoontes en praktijk van Mohammed vastgelegd in de 

hadith, wordt gezien als ideaal en nastrevenswaardig 

sura     hoofdstuk van de Koran 

tabarikallah    islamitische uitspraak ‘Moge God… zegenen’ 

tabi'u al-tabi'in   de tweede generatie na de metgezellen van de  

    Mohammed 

taghut     afgod 

ta'ifat al-mansura   de groep die uiteindelijk overwint (door God) 

takfir     het tot ongelovigen verklaren van een moslim,  

    excommunicatie 

talib ‘ilm   student van religieuze kennis 

taqlid     het blindelings volgen van een rechtsschool 

taqwa     Godvrezendheid, Godsvrucht 

tarbiya    opvoeding, onderwijs 
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tasfiya     zuivering 

tawhid    Eenheid en uniekheid van God: God is één en er is 

    één God 

tawhid al-asma' wa-l-sifat  het belijden van de eenheid van God als enige die 

bepaalde namen en eigenschappen heeft; getuigenis dat 

God op geen enkele manier op de schepselen lijkt 

tawhid al-hakimiyya   het belijden van God als de enige die de wereld bestiert 

tawhid al-ilahiyya   het belijden van de eenheid van God als enige God en 

    die als enige aanbeden mag worden 

tawhid al-rububiyya   het belijden van God als de enige Heer der schepping 

ulama     religieuze geleerden 

ukhti     mijn zuster 

umm     moeder van, gebruikt als deel van een kunya 

umma     wereldwijde geloofsgemeenschap van moslims 

urf     gewoonte, gemeengoed, algemene kennis in de  

    gemeenschap 

wali     voogd 

wudu     rituele, kleine wassing voor het gebed 

zakat     (verplichte) aalmoezen 

zina     ontucht, overspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


