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Onderwerp: Het goede woord (al kalimah tayiba)

Allah (swt) zegt in surat Al-Ahzab (33 De Bondgenoten) ayat 70 en 71:
70. “O jullie die geloven, vrees Allah en spreek goede woorden.
71. Hij zal voor jullie jullie daden succesvol laten zijn en Hij zal voor jullie jullie zonden
vergeven. En degene die Allah en zijn Boodschapper gehoorzaamt, heeft voorzeker een
grandioze overwinning behaald.”
Wat houdt het goede woord (al kalimah tayiba) in?
Het spreken van het goede woord is afhankelijk van de situatie. Men kan spreken vanuit het
hart, vanuit emotie en gevoel, vanuit kennis of ervaring etc. Het goede woord is een
boodschap en een verantwoordelijkheid, dit betekent dat je heel goed op je woorden moet
letten alvorens je spreekt. In de volgende hadith van Abu Hurairah geeft de profeet (VZMH)
aan hoe belangrijk het spreken is:
"Waarlijk, een dienaar kan een woord spreken zonder zich te bedenken of het goed of slecht
is en kan daardoor verder in het Hellevuur vallen dan de afstand tussen het oosten en het
westen." (overgeleverd door Imam Al-Bukhaari en Imam Muslim)
En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Muslim en Imam al-Bukhaari op gezag
van Abu Hurairah (radiAllahu 'anhu) dat de Boodschapper van Allah (VZMH) zei: "Laat
degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft, het goede zeggen of zwijgen."
Deze hadith benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is dat je nadenkt alvorens je wat zegt en
dat het beter is om te zwijgen in geval je weet dat je slecht zult spreken.
Want ook de nadelen van het spreken onbeperkt. Enkele voorbeelden zijn: Kwaad spreken,
roddelen, schelden, twisten, verdorvenheid, bespotten, liegen en anderen belachelijk
maken etc.
Wat zijn de voordelen van het goede woord?
-

Het brengt mensen tot elkaar en verbetert de ego (nafs) en verwijdert droefenis en
kwaadwilligheid
De sleutel tot het oproepen tot het goede
Je bereikt er goede doelen mee

Het goede woord is dus als een boom die continu goede vruchten afwerpt.
Allah (swt) zegt in surat Ibrahim in ayat 24 en 25:
24. “Heb jij niet gezien hoe Allah een voorbeeld stelt van een goed woord (dat als een goede
boom) is, waarvan de wortels stevig zijn en de takken tot de Hemel reiken.
25. Het geeft zijn vruchten op elk moment met de toestemming van zijn Heer en Allah stelt
de voorbeelden voor de mensen, opdat zij er lering uit zullen trekken.”
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Hoe pas je het goede woord toe?
-

Het roepen van mensen met de naam die zij graag horen (bijv. door gebruik van
lievelingsnamen).
Het aansporen van mensen/gemeenschap tot het goede en weerhouden van het
slechte door goede woorden

Allah (swt) zegt in surat Aali-Imraan (2. De familie van Imran) ayat 104: “En laat een
gemeenschap uit jullie voortkomen die naar het behoorlijke uitnodigt, het goede beveelt en
het slechte verbiedt. En zij zijn degenen die succesvol zijn.”
-

-

Het belonen en bedanken van mensen met goede woorden
Smeekbedes (dua’s) met goede woorden
Voor ouders is het belangrijk om goede woorden te gebruiken bij de omgang met
kinderen
Voor de man is het belangrijk om goede woorden te gebruiken tegen over zijn vrouw
te gebruiken in alle gevallen (en andersom), bijv. bij het geven van advies, opvoeden
van kinderen etc.
Het goede woord gebruiken om de verzoening tussen mensen in conflict tot stand te
brengen
Het goede woord gebruiken om ongelovige mensen aan te sporen tot de islam:

Allah (swt) zegt in surat (29) Al-Ankaboet (De Spin) ayat 46: “En redetwist niet met de lieden
van het boek, behalve op een goede wijze, tenzij het degenen die onder hen (betreft)
onrecht plegen.”
-

Elkaar advies geven middels goede woorden
Het spreken van een goed woord is een aalmoes (sadaqa):

De profeet (VZMH) zegt “Kalimah Tayiba Sadaka”, wat letterlijk vertaald betekent “Een
aardig of goed woord is een sadaka”.
Allah (swt) zegt in surat al-Baqarah (1. De Koe) ayat 263: “Vriendelijke woorden en
vergiffenis zijn beter dan liefdadigheid die door kwetsing gevolgd wordt. En Allah is Rijk
(d.w.z. Vrij van alle behoeften), Meest verdraagzaam.”
-

Het goede woord verspreiden, bijv. tegenwoordig is dat eenvoudig te realiseren voor
iedereen via social media als whatsapp, twitter etc.
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