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ِِ نِال َّٰر ۪ح
يم
ِِ اّللِال َّٰرحْ هم
ِ ٰــــــــــــــــــــــمِ ه
ِِ
ْبِس

ِِِحليم
َّ اّللِِ َّغ ِن ٰي
َّ ْقَّوْ لِ َّم ْع هروفِ َّو َّم ْغ ِف َّرةِخَّ يْرِ ِمن
ِص َّدقَّ ٍةِيَّ ْت َّب هع َّهَٓاِاَّذًىِ َّو هٰ ه

:اّللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ٰلَّ َِّم
ِص ٰلَّىِ هٰ ه
ِ ٰولِ ه
ِالِ َّر هس ه
َِّ َّق
َّ ِاّلل

ِاسِ ِمنْ ِلِ َّسانِ ِهِ َّويَّ ِد ِه
َّ ْاَّ ْل همسْ لِ همِ َّمن
ِسلِ َّمِال َّٰن ه
JE TONG IN TOOM HOUDEN

Beste moslims! Dankzij de tong kan een persoon Allah
gedenken, de Qurʾān lezen, gebeden en smeekbeden
verrichten en met mensen communiceren. De tong zelf
is klein, maar haar aanbidding of opstandigheid is groot.
Want ongeloof en geloof worden alleen geopenbaard
door het getuigenis van de tong. Iets goeds of slechts
uitdrukken doe je met de tong. Woorden van liefde en
haat worden gezegd met de tong. De makkelijkste
manier om de harten van mensen te winnen of te breken
is met onze tong. Om deze reden heeft Allah ons
gevraagd om onze tong in toom te houden, en wil Hij
dat wij afstand nemen van slechte woorden. Laten we
onze taal gebruiken voor het verbieden van het kwade
en het gebieden van het goede. Laten we niet vergeten
dat een van de belangrijkste taken van onze taal is om de
waarheden van het geloof en de Qurʾān aan mensen
bekend te maken, om hen uit te nodigen naar de
waarheid en de werkelijkheid, en het goede en mooie te
zeggen. Daarom zegt onze Profeet  ﷺin een ḥadīth het
volgende: “Iedereen die in Allah en de Laatste Dag
gelooft, moet goed spreken of zwijgen.”1
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