In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Alles horende, de Allesziende. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te
helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte
gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan
jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou
leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets
of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)
Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie
goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en
Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning
behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper
Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de problemen die door
de tong kunnen komen. De tong zorgt voor de praatjes en de roddels waar wij ver
weg van moeten blijven. In heel veel Overleveringen heeft de Profeet (saws) ons er
voor gewaarschuwd. Samen met de tong heeft de Profeet (zvmh) de gevoelens
genoemd die van binnen uit komen, zoals waardoor zina gebeurt en een buik vol
haraam. Deze dingen brengen veel mensen uiteindelijk in grote problemen.
Oh jullie die geloven, de Weg naar het Paradijs is voor iemand die God vreest en die
goed gedrag heeft. Maar de Weg naar het Vuur is voor degene die toegeeft aan de
dingen die van binnen uit komen en daarom niet op zijn tong let. In een Hadith heeft
een man aan Rasoeloellah (saws) gevraagd: ‘Onze Profeet, vertel voor mij iets

dat ik vast kan houden tot ik naar Allah ga.’ Daarop antwoordde de
Profeet: ‘Je moet zeggen dat je in Allah gelooft en dat je op de rechte Weg
blijft.’ Toen vroeg de man: ‘Oh Rasoeloellah, waarover maak je je zorgen?’
Toen wees de Profeet (zvmh) naar zijn tong.
Lieve broeders en zusters, de tong brengt mensen naar de hel. Woorden brengt
mensen naar de hel! In veel Overleveringen wijst de Profeet (saws) de tong aan als
boosdoener. Keer op keer pakt hij dit lichaamsdeel vast als mensen hem om advies
vragen. Pas dus op voor jouw tong, ja, let op jouw woorden. Zeg liever niets dan dat
je jezelf het Vuur in praat. Aboe Bakr assiddieq heeft gehoord dat de Profeet (zvmh)
zei dat het hele lichaam klaagt over de tong. Kun je voorstellen hoe je ogen hun best
doen niet te kijken naar het verkeerde, je voeten je brengen naar het goede, je
handen anderen helpen… en dan denk je dat dat ene woordje niets uitmaakt, maar
het kan al het goede kapot maken. De Profeet (zvmh) heeft dan ook gezegd: ‘Zeg

goede dingen of anders zwijg, voordat je spijt krijgt.’.

Ja, de meeste foutjes van de kinderen van Adam (as) komen van de tong.
Oh mensen, het beste medicijn in deze tijd is dat we onze grote mond houden. Het
verstandigste is om kalm te blijven en om je niet te bemoeien. Veel van ons denken
niet na en praten over anderen. Ze doen alsof ze wetenschappers zijn, geleerden
zijn. Alles weten ze beter. Hun woorden vinden ze oh zo belangrijk en iedereen moet
naar ze luisteren. Maar hun verhalen zijn niet meer dan oud nieuws en toch willen zij
iedere keer opnieuw hun verhaal kwijt. Ze proberen mensen tegen elkaar op te
zetten en zijn op zoek naar problemen. Ze hangen maar wat rond en zoeken jou op
om jou mee te trekken in hun negatieve gedachten. Nee, zorg dat je een tevreden
moslim bent. Maak geen drama van iets kleins. Hou je bezig met het gedenken van
Allah in plaats van of je nog iets van een ander zou moeten krijgen. Denk je soms
dat je iets van de dingen hier op aarde mee kan nemen, behalve de daden die je
deed en de woorden die je hebt gezegd?
Moslims, wij vragen aan Allah om ons te beschermen. De deuren van het onrecht zijn
ontelbaar. De eerste deur is dat als je praat over iets waar je niets mee te maken
hebt. Het advies van onze Profeet (zvmh) is dat je weg moet gaan bij iets waar je
niets mee te maken hebt. Knoop dit advies in je oren. Loop weg bij iets waar je niets
mee te maken hebt. Er zijn zoveel mensen die nog graag even hun neus in
andermans zaken willen steken, maar luister nog een keer: loop weg bij iets waar je
niets mee te maken hebt als je weet dat er problemen zijn of problemen van kunnen
komen. De mensen van de hel worden op Yaum al Qiyama, de Dag van het Oordeel,
gevraagd hoe ze daar terecht kwamen.
Ze zeggen dan: ‘Wij waren niet van het bidden, wij gaven geen eten aan
armen en wij praatten samen met de mensen die met slechte woorden
praatten.’ (soera Al-Moeddaththir 43-45)
Ja, deze mensen deden de dingen waar Allah niet van houdt. Loop daarom weg als
er gepraat wordt over een ander. Bemoei je daar niet mee. Een van de

metgezellen heeft eens verteld over een jongen die gestorven was. De
jongen had een steen op zijn buik tegen de honger en zand in zijn gezicht.
Zijn moeder veegde het gezicht schoon en zei tegen haar overleden
jongen: ‘Ik feliciteer jou, mijn zoon, met het Paradijs.’ De Profeet (zvmh)
vroeg toen aan haar: ‘Hoe weet je dat?’ De moeder antwoordde: ‘Hij
bemoeide zich niet met de zaken van iemand anders.’
Oh jullie die geloven, onze geliefde Profeet (zvmh) heeft gezegd: ‘Wie wat tussen

de kaken is en wat tussen de benen is in bedwang houdt gaat naar het
Paradijs.’ Ja, jouw tong tussen de kaken is gevaarlijk. De zware
verantwoordelijkheid ligt op de tong, de tong met zijn woorden. Dingen gaan kapot
door onze woorden. Roddel en laster zijn woorden. Woorden kunnen hele families of
groepen vrienden kapotmaken, woorden die zonder na te denken worden rond
gegooid. Woorden zijn de ziekte van de tong. Woorden zetten de mens in brand. Ja,
weet wat woorden zijn! Woorden hebben waarde, woorden zijn als wapens. Hou je

ver weg van slechte woorden en alles wat er mee te maken heeft, de praatjes, de
gebaren, met de handen, met de ogen, alles wat je over de ander wil zeggen en of
dat nou is met woorden of met daden of zelfs iets dat je schrijft, dat maakt niets uit.
Pas dus ook op met wat je op internet, op facebook, schrijft, of wat je whatsappt of
sms't.
Mensen, wij moeten onszelf opvoeden. Onze tong moeten wij de slechte woorden
afleren. Deze wereld heeft mensen nodig die doen en niet alleen maar praten. De
Metgezellen van de Profeet (zvmh) waren mensen van weinig woorden en veel
daden. Ja, zorg daarom dat je godsvrees krijgt en hou je bezig met je eigen fouten.
Wanneer je over de fouten van een ander wil beginnen, herinner je dan je eigen
fouten. Als je spijt heb van wat je verkeerd hebt gedaan, dan zal het met Gods Wil
vergeven worden.
Broeders en zusters, pas op met wat je zegt. Praat niet over de anderen. Iemand die
zwijgt, zwijgt niet voor niets. Hou stil wat verborgen is. Je moet geen praatjes maken
en probeer mensen juist bij elkaar te krijgen in plaats van zogenaamd te
waarschuwen. Laat anderen veilig zijn voor jouw handen en ogen, maar vooral voor
jouw tong, zodat je lichaamsdelen op de Dag van het Oordeel niet tégen, maar vóór
jou zullen getuigen. Reken af met jezelf, voordat er met jou wordt afgerekend.
Moge Allah de Verhevene ons helpen onze tong vast te houden. Moge Allah ons
beschermen tegen roddels en de mensen die roddelen. Oh Allah, geef ons eerlijkheid
en vertrouwen als we spreken. Oh Allah, houd ons weg van leugens. Oh Allah,
bescherm ons tegen onze tong. Allahoemma, laat ons eerlijke moslims zijn waar
geheimen veilig zijn. Allahoemma, verberg onze zondes voor anderen. Ya Allah, laat
ons ziekte en tegenslag met geduld ontvangen. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn
van onze broeders en zusters waar ook in de wereld niet vergeten. Ya Allah, verzacht
hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, maak ons één. Oh Allah, laat ons niet
anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.
Moge de Almachtige ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben
vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en
metgezellen zegenen.
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