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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! Het vermogen om te spreken, ofwel onze
taal, is een van de kenmerken die ons menselijk maken,
verfraaien en waarde geven, en ons onderscheiden van andere
levende wezens. Allah heeft deze prachtige zegen niet
geschonken aan enig ander schepsel dan de mens. Dankzij de
tong kan een persoon Allah gedenken, de Qurʾān lezen,
gebeden en smeekbeden verrichten, de poorten van het
paradijs openen en de poorten van de hel sluiten. Door onze
taal te gebruiken in overeenstemming met de Wil van Allah,
geeft het ook nog eens profijt aan anderen. Een tong die voor
Allah werkt en spreekt, nodigt mensen uit naar het pad van
Allah, verzoent de wrok tussen vijanden, verenigt mensen en
komt uiteindelijk ten goede van de samenleving. Allah zegt
over deze zegen: “Het uitspreken van vriendelijke
woorden en vergeving is beter dan een liefdadigheid die
door een kwetsing gevolgd wordt. Allah is
Behoefteloos, Zachtmoedig.”1
Beste Gelovigen, naast deze mooi aspecten van onze tong
zijn er ook nadelen als gevolg van het misbruik ervan. Een
persoon kan de mooiheid waarvoor hij hard gewerkt heeft en
veel tijd in heeft gestoken, verliezen door een paar slechte
woorden. Er is niets goeds dat we kunnen winnen door te
liegen, lasteren, roddelen en vloeken. Deze dingen zijn
simpelweg schadelijk voor onszelf. De Qurʾān geeft het
volgende voorbeeld over een slecht en een goed woord: “Zie
jij niet hoe Allah een vergelijking maakt met een goed
woord, die als een goede boom is, waarvan de wortel
stevig staat en de takken naar de hemel reiken? Hij geeft
zijn vruchten in elk seizoen, met verlof van zijn Heer.
Allah maakt de vergelijkingen voor de mensen.
Hopelijk zullen zij er lering uit trekken. En de
vergelijking met een slecht woord is als die met een
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slechte boom, die ontworteld op de aarde staat, en die
geen stevigheid heeft.”2
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: “En zeg tegen Mijn dienaren dat zij wat
beter is zeggen. Voorwaar, de Satan zaait verdeeldheid
onder hen. Voorwaar, de Satan is voor de mensen een
duidelijke vijand.”3 “Allah houdt er niet van dat er
openlijk slechte woorden worden gesproken, behalve
door wie onrecht aangedaan is. En Allah is Alhorend,
Alwetend.”4 Volgens een ḥadīth zei de Profeet  ﷺhet
volgende: “Iedereen die in Allah en de Laatste Dag
gelooft, moet goed spreken of zwijgen.”5 “Een moslim
is iemand voor wiens hand en tong mensen veilig zijn.”6
“Op de Dag des Oordeels weegt niets zwaarder dan een
goede zeden op de schaal van de gelovige. Allah haat
degenen die lelijke woorden en gedrag vertonen.”7
Beste broeders en zusters! Wanneer de woorden van Allah
en onze geliefde Profeet worden onderzocht, zien we dat de
tong een van onze belangrijkste organen is wat betreft zijn
daden, ook al is het qua uiterlijk een stuk vlees. Laten we onze
taal gebruiken in 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.
Daarom moeten we geen slechte woorden zeggen of toestaan
dat onze Heer en de mensen waar we leven niet blij mee zijn,
en we moeten ervoor zorgen dat we niet op plaatsen zijn waar
slechte woorden worden gesproken. Degenen die hun tong,
handen en ziel niet beheersen, zullen er uiteindelijk spijt van
krijgen.
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