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Het is zeer jammer om te zien dat veel mensen tegenwoordig niet voor het welzijn van hun buren 

zorgen, noch fysiek, noch mentaal of spiritueel. Sommigen hebben constant ruzie, ze vallen elkaar 

lastig, treiteren en sarren elkaar. Ze stappen op hun eigen natuurlijke rechten als mensen en leden van 

de samenleving. Ze verwaarlozen elkaar, vallen elkaar lastig en bieden elkaar niet de minste 

menselijke beschaafdheid. 

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. 
 

Allah de Verhevene draagt ons op om goed om te gaan met buren. In de Quran in Surat An-Nisaae  

(S4-A36) lezen we: “Dient Allah en voegt aan Hem niets als metgezel toe. En weest goed voor de 

ouders en ook voor de verwant, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de niet-verwante buur, 

de niet-verwante medeburger, hij die onderweg is en slaven waarover jullie beschikken. Allah 

bemint niet wie ingebeeld en verwaand zijn” 
 

In de Islam hebben buren zo’n bijzondere en vooraanstaande plaats dat hun recht op een goede 

behandeling groter is dan dat van een mede-gelovige die geen buur is. Met buren worden in de Islam 

bedoeld degenen die zich dicht naast huis, kantoor, bedrijf of school bevinden. En ook degenen die we 

regelmatig ontmoeten. In de Islam bestaan een aantal rechten en plichten als buren, te weten: men 

dient er voor te zorgen dat buren geen last ondervinden en dient er voor te waken dat buren zich niet 

gestoord en belemmerd voelen. 
 

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. 
 

Allah (s.w.t) zegt: “De welgestelde moet naar zijn welstand bijdragen geven en wie met mate 

levensonderhoud is toebedeeld moet bijdragen geven van wat Allah hem gegeven heeft. Allah legt 

niemand meer op dan Hij hem gegeven heeft. Allah zal het na de moeite gemakkelijk maken”.  
(S65-A07) 
 

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 Abu 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. 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 190301 

 Buren recht is zeer belangrijk! 

Moskee 
Anour 

Nijmegen 
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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. 
 

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 (s.w.t) dit zo gewild heeft. De islam verplicht ons om 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 
 

 

mailto:info@anourmadrasati.nl
http://www.anourmadrasati.nl/

