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สทิธิของเพื่อนบ้าน 

 

   

 
อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ۡينِ  ٔ ٔ ا  َشۡ  بِهِۦ تُۡۡشُِكوا   َوَل  ٱّلَلَ  ۞َوٱۡعُبُدوا   ﴿ َِِٰلَ ا َوبِٱۡلَو َتََٰمَٰ  ٱۡلُقۡرَبَٰ  َوبِِذي إِۡحَسَٰن  ارِ  َوٱلَۡمَسَِٰكيِ  َوٱۡۡلَ ارِ  ٱۡلُقۡرَبَٰ  ِذي َوٱۡۡلَ ُنبِ  َوٱۡۡلَ  ٱۡۡلُ
يَۡمَُٰنُكۡم   َملََكۡت  َوَما ٱلَسبِيلِ  َوٱبۡنِ  بِٱۡۡلَۢنبِ  َوٱلَصاِحبِ 

َ
 [ ٦٣: النساء] ﴾ ٣٦  افَُخور   ُُمَۡتال   ََكنَ  َمن ُُيِب   َل  ٱّلَلَ  إِنَ  أ

"และจงเคารพสกัการะอลัลอฮฺเถิด และอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์ และจงท าดีต่อผู้บงัเกิด
เกล้าทัง้สองและต่อผู้ เป็นญาติท่ีใกล้ชิด และเด็กก าพร้าและผู้ ขดัสน และเพ่ือนบ้านใกล้เคียงและเพ่ือนท่ี
ห่างไกล และเพ่ือนเคียงข้าง และผู้ เดินทาง และผู้ ท่ีมือขวาของพวกเจ้าครอบครอง แท้จริงอลัลอฮฺ ไม่ทรง
ชอบผู้ยะโส ผู้ โอ้อวด" {อนั-นิซาอฺ: 36} 
 

ทา่นอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั ได้กลา่ว
วา่ 

ِ اَل  » ِ اَل يُْؤِمُن، َواَّلله ِ اَل يُْؤِمنُ َواَّلله ؟ قَاَل: « يُْؤِمُن، َواَّلله ِ َمُن َجارُهُ بََوايَِقهُ »ِقيَل: َوَمْن يَا رَُسوَل اَّلله
ْ
ِي اَل يَأ  [متفق عليه] « اَّله

“ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ ว่าเขายงัไม่มีอีมาน ขอสาบานตอ่อลัลอฮฺ ว่าเขายงัไม่มีอีมาน ขอสาบานตอ่อลัลอฮฺ 
วา่เขายงัไมมี่อีมาน มีคนถามว่า “และเป็นผู้ ใดกนั ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ? ท่านตอบวา่ “ผู้ ท่ีเพ่ือนบ้านของเขาไม่
ปลอดภยัจากความเลวร้ายของเขา”” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺและมสุลิม 

 
และในบนัทกึของมสุลิมระบวุา่ 

َمُن َجارُُه بََوائَِقهُ  »
ْ
 « اَل يَْدُخُل اجْلَنهَة َمْن اَل يَأ

“จะไมไ่ด้เข้าสวรรค์ ผู้ ท่ีเพ่ือนบ้านของเขาไมป่ลอดภยัจากความเลวร้ายของเขา” 
 

ทา่นอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั ได้กลา่ว
วา่ 

ِ َوايلَْوِم اآلِخِر فاََل يُؤِْذ َجارَُه، َوَمْن ََكَن يُْؤِمنُ  » ِ َوايلَْوِم اآلِخِر  َمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاَّلله ِ َوايلَْوِم اآلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفُه، َوَمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاَّلله بِاَّلله
ْو يِلَْصُمْت 

َ
ا أ  [متفق عليه] « فَلْيَُقْل َخْْيً

“ผู้ ใดศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัอาคิเราะฮฺ เขาก็จงอย่าท าร้ายเพ่ือนบ้านของเขา และผู้ ใดศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ
และวนัอาคิเราะฮฺ เขาก็จงให้เกียรติเพ่ือนบ้านของเขา และผู้ ใดศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัอาคิเราะฮฺเขาก็จง
พดูดีหรือไมก็่ให้นิ่งเสีย” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺและมสุลิม 
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ทา่นอิบนอุมุรั และทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ ได้เลา่วา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ثُهُ  » نهُه َسيَُورِّ
َ
يُل يُوِصيِِن بِاجْلَاِر، َحَّته َظنَنُْت أ  [متفق عليه] « َما َزاَل ِجْْبِ

 “ญิบรีลยงัคงสัง่เสียฉันในเร่ืองของเพ่ือนบ้านอยู่ตลอด จนกระทัง้ฉันคิดว่าเขาจะให้เพ่ือนบ้านรับมรดกกัน
ได้” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺและมสุลิม 
 

ทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ได้เลา่ว่า 
ْهِدي؟ قَاَل:  »

ُ
ِهَما أ يِّ

َ
، إِنه ِِل َجاَريِْن، فَإََِل أ ِ قَْربِِهَما ِمنِْك بَابًا»قُلُْت يَا رَُسوَل اَّلله

َ
 [ابلخاري أخرجه] « «إََِل أ

 
“ฉนัได้ถามวา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ฉนัมีเพ่ือนบ้านสองคน จะให้ฉนัมอบของฮะดียะฮฺแก่คนไหนดี” ทา่นก็ตอบ
วา่ “ให้แก่ผู้ ท่ีประตบู้านอยูใ่กล้กบัเธอมากกวา่” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺ 

 
ค าอธิบาย 

ในอิสลามเพ่ือนบ้านนัน้มีสิทธิท่ีต้องได้รับ อัลลอฮฺได้ทรงก าชับใช้ในเร่ืองเพ่ือนบ้าน และท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็สั่งเสียในเร่ืองเพ่ือนบ้านเช่นกันและท่านได้ก าหนดให้การท าดีต่อ
เพ่ือนบ้านนัน้คือสว่นหนึง่ของการมีอีมานท่ีสมบรูณ์ 

  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ยืนยนัสิทธิของเพ่ือนบ้าน และการต้องท าดีกับพวกเขา โดยท่ีอลัลอฮฺทรงใช้มนั และกล่าวไว้ควบคู่
กบัการท าอิบาดะฮฺตอ่พระองค์ 

 ห้ามท าร้ายเพ่ือนบ้าน และเป็นการปรามอยา่งเดด็ขาด และถือเป็นหนึง่ในบาปใหญ่ 

 การให้เกียรตเิพ่ือนบ้านเป็นเหตใุห้ได้เข้าสวรรค์ 

 ควรหมัน่ให้ของฮะดียะฮฺและของอ่ืนๆแก่เพ่ือนบ้าน  

 เพ่ือนบ้านท่ีควรใกล้ชิดท่ีสดุและสมควรท่ีสุดท่ีจะได้รับการปฏิบตัิตอ่กันอย่างดี คือผู้ ท่ีมีประตบู้าน
ใกล้ท่ีสดุ 

 واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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