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Allah (s.w.t) draagt ons op om goed om te gaan met buren. Allah de Verhevene zegt: “En aanbid 

Allah en ken geen enkele deelgenoot toe aan Hem. En wees goed voor de ouders en voor de 

familieleden en de wezen en de armen en de verwante buur en de niet-verwante buur, de reiziger en 

aan degene die onder uw macht zijn…” (S4: A36)   
 

De Islam is een sociale religie die zich richt op de gemeenschap en de gelovigen verplicht stelt op een 

goede en ethisch hoogstaande wijze met de medemens om te gaan. Daarbij is het niet van belang op 

welke manier van sociale omgang of om welke transactie het gaat, of welk geloof onze medemens 

heeft. Deze verplichting is van toepassing ten opzichte van alle mensen en geldt in het bijzonder 

wanneer de betrokkenen ouders, overige familieleden of buren zijn. 
 

Maar vooral het respecteren en helpen van je buren, ook al zijn het niet moslims. Het respecteren en 

goed behandelen van je buren is in de islam een pré. Onze geliefde profeet (s.a.w) zegt: “Eenieder die 

gelooft in Allah en de Laatste Dag, laat hem zijn buur respecteren”. Tevens zegt onze geliefde 

profeet (s.a.w): “Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet goed zijn voor zijn buur”. De Hadith 

spreekt natuurlijk voor zich aangezien het sterk geloof verbindt met het respecteren en goed zijn voor 

je buren. 
 

De volgende Hadith werd overgeleverd door Abou Huraira (r.a.) en staat vermeld in Sahih Bukharie. 

“O moslimvrouwen, niemand van jullie zou moeten neerkijken op een gift die ze van haar 

buurvrouw krijgt, zelfs wanneer het om de poten van een schaap gaat (deel van de poten zonder 

vlees”. 
 

Abou Huraira (r.a) verhaalde: Een man vroeg: ‘O boodschapper van Allah! Er is een vrouw die  

(vrijwillig) bidt, liefdadigheid uitgeeft en vaak vast, maar ze berokkend haar buren kwaad door haar  

spraak (door hen te beledigen). De profeet (s.a.w) zei: “Zij zal naar de Hel gaan (als ze er geen 

berouw voor toont”. De man zei: ‘O boodschapper van Allah! Er is een (andere) vrouw die er bekend 

om staat dat ze weinig (vrijwillig) vast en bidt, maar ze geeft liefdadigheid van de gedroogde yoghurt 

die ze maakt en ze berokkend haar buren geen kwaad. De profeet (s.a.w) zei: “Zij zal naar het 

Paradijs gaan”. 
 

De profeet (s.a.w) heeft gezegd: “Bij Allah, hij gelooft niet! Bij Allah, hij gelooft niet! Bij Allah, hij 

gelooft niet!” Ze vroegen aan de Profeet (s.a.w): Wie (gelooft er niet), De profeet antwoorde: “Degene 

wiens buren niet veilig zijn voor zijn kwaad”.  

Naast bovenstaande principes leert de Islam hoe moet worden omgegaan met overtredingen ten 

aanzien van de rechten en plichten van buren. 

Verdraagzaamheid onder buren. Dit wil zeggen dat men er rekening mee houdt dat bepaalde overlast 

niet voorkomen kan worden. Zoals het gehuil van kinderen, geluiden van een verbouwing, etc. 

Deze aanwijzingen gelden in het bijzonder met betrekking tot buren. 

Dit waren in het kort enkele principes in de Islam over het betrachten van goedheid ten opzichte van de 

buren. Wanneer een moslim in strijdt met de leer leeft of algemene codes op het gebied van ethiek 

breekt, dan treft die persoon blaam en niet de Islam. 
 

De volgende Hadith werd overgeleverd door Abou Huraira (r.a) en staat vermeld in Bukharie en 

Moslim. “Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen. En wie in 

Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn buurman op een goede wijze te behandelen. En wie in 

Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn gast op een goede wijze te behandelen”. 
 

Onze geliefde profeet (s.a.w) heeft gezegd: “Jibriel (a.s) heeft zo vaak het goede gedrag jegens de  

buren benadrukt, dat ik dacht dat hij mij zou gaan bevelen hen het recht van erfgenamen te geven”. 

Wees zachtaardig voor degene die jou slecht behandelt, vergeef degene die jou onrecht aandoet, geef 

geschenken aan degene die jou wil verstoten en haal vriendschapsbanden aan met degene die deze wil 

verbreken. 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 181221 
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Als wij goed zijn voor onze buren, dan zorgt dat uiteindelijk voor een betere wereld waar iedereen zich 

veilig voelt om met moslims te zijn. Angst verdwijnt dan uit de harten. Rust en vrede komt bij alle 

mensen, omdat Allah dit zo gewild heeft. De islam verplicht ons om het recht te geven aan wie er recht 

op heeft. Leef volgens de rechtvaardigheid van de islam en maak de wereld iedere dag een beetje 

mooier en beter. 
 

Moge Allah (s.w.t) ons tegen onrecht beschermen. 

Moge Allah (s.w.t) ons dichter bij elkaar brengen en onze vreugde doen verlengen. 

Moge Allah (s.w.t) ons tot Zijn gehoorzaamheid leiden. 
 

Amien 
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