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ٰ
ِ ۪ َّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا

ٰ ْ ُ ْ َوا ْ ُ ُوا ا ّٰ َ َو َ ُ ْ ِ ُ ا ِ ۪ َ ْ ً َو ِ ْ َ ا ِ َ ْ ِ اِ ْ َ ً َو ِ ِ ي ا

ِ ِ َّ َوا ْ َ َ ٰ َوا ْ َ َ ۪ ِ َوا ْ َ ِر ِذي ا ْ ُ ْ ٰ َوا ْ َ ِر ا ْ ُ ُ ِ َوا
. ِۙ ۪ َّ ِ ْ َ ْ ِ َوا ْ ِ ا

 َ ْ َ َر ُ َل ا َّ ِ؟ َ َل: َ ِ ، ُ ِ ْ ُ

: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو
ِ َّ  وا، ُ ِ ْ ُ

ِ َّ  وا، ُ ِ ْ ُ

. ُ َ ِ ُر ُه َ َ ا

ِ َّ وا

ُ ْ ُ َ ا َّ ي

GOED NABUURSCHAP

Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘Dien Allah
en vereenzelvig niets met Hem en betoon
vriendelijkheid jegens de ouders, de verwanten, de
wezen, de behoeftigen, de verwante buren, de naaste
buren, de vriend aan je zijde, de [gestrande] reiziger
en degenen die zich in jullie macht bevinden.’1 In een
overlevering (ḥadīth) zei de Profeet (vzmh) driemaal het
volgende: ‘Ik zweer het bij Allah dat hij geen gelovige
kan zijn!’ Hierop vroegen de metgezellen van de Profeet
(aṣḥāb): ‘Over wie heb jij het?’ De Profeet antwoordde
als volgt: ‘Degene wiens buurman niet veilig is voor
zijn kwaadwilligheden.’2
Beste broeders!
Allah heeft ons opgedragen om goede betrekkingen met
de buren te onderhouden. De Profeet (vzmh) bracht
burenrelaties zelfs in verband met geloofsovertuiging
(īmān). Zo zei de Profeet: ‘Dat degene die in Allah en in
de laatste Dag gelooft zijn buren dient.’3 In een andere
overlevering (ḥadīth) zei de Profeet: ‘Dat degene die in
Allah en in de laatste Dag gelooft zijn buren niet
benadeelt.’4 Buren dienen garant te staan voor elkaar.
Mensen zijn sociale wezens die elkaar nodig hebben. Bij
problemen zijn onze buren ons eerste aanspreekpunt. Zo
dienen we ook altijd klaar te staan om onze buren,
gevraagd en ongevraagd, te helpen.
Beste broeders!
Zolang de mensheid bestaat zullen we behoefte hebben
aan goede burenrelaties. Vaak wordt ten onrechte gedacht
dat we door allerlei technologische ontwikkelingen
minder afhankelijk zijn geworden van onze buren. Deze
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gedachte komt voort uit het ontbreken van een gevoel
voor goed nabuurschap en uit vervreemding van de
sociale leefomgeving. Materiële zaken zullen onze
behoeften voor een deel zeker bevredigen. Maar
informeren we wel voldoende naar het wel en wee van
onze buren? Zijn we wel op de hoogte van hun welzijn?
Zitten ze misschien ergens mee waar we bij kunnen
helpen? Beste broeders, veel van onze buren zitten wel
ergens mee waar wij geen weet van hebben. Het is
onverantwoord om je buren geen aandacht te geven. Wie
je buren ook zijn, ontferm je over hen. De Islām houdt ons
verantwoordelijk voor onze omgeving en onze naasten.
Laten we ervoor zorgen dat technologische
ontwikkelingen en ons smartphonegebruik ons niet doen
vereenzamen. Sociale contacten dienen we nimmer te
verwaarlozen.
Beste broeders!
We weten nooit wat ons zal overkomen. Wat we wel
weten is dat we altijd behoefte zullen hebben aan buren,
aan collega’s en aan vrienden die ons kunnen troosten op
onze pijnlijke momenten. Wees je dus bewust van het
belang van je buren. Informeer op gezette tijden naar hun
welbevinden en ga goed met hen om. Je hebt plichten
jegens je buren waarover je ooit rekenschap zult afleggen.
Wie je buren ook zijn, benader hen immer op vriendelijke
en beleefde wijze. Wanneer je buren hulp nodig hebben,
ben je als moslim verplicht om hen te helpen. Als ze ziek
worden, dien je ze te bezoeken. Je dient deelgenoot te zijn
in zowel hun vreugde als in hun verdriet. Je mag je buren
nooit tot last zijn.
Beste broeders!
De Profeet (vzmh) had buren die tot een andere kerkelijke
gezindheid behoorden. Zo had de Profeet ook christelijke
en joodse buren. Hij onderhield goede contacten met hen
en kwam hij zijn plichten die hij naar zijn buren had altijd
na. Door zijn volgroeide karaktervorming wist hij vele
harten te veroveren. De Profeet leefde in harmonie met
zijn omgeving. Laten we ons best doen om de Islām op
een goede manier te vertegenwoordigen in onze
omgeving. Laten we een goede buur zijn en laten we ons
bewust zijn van onze verplichtingen naar onze buren.
Moge Allah ons laten behoren tot degenen die zich
bewust zijn van hun plichten jegens hun buren. Āmīn.
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