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คุณธรรมต่อเพื่อนบ้าน
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ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
อิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับสังคมเพื่อนบ้าน โดยมีคุณธรรม
)جي را ٌن( ِ ซึ่งคาว่า
ِ
)جحي َرا ٌن ( ต่อกันและกัน ห้ามสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้าน
 หรือح َ
เพื่อนบ้านตามหลักการอิสลามมีอยู่สามประเภทด้วยกัน
ประเภทที่ 1 เพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมและเป็นเครือญาติใกล้ ชิด เขาต้องได้รับ
สิทธิสามประการดังต่อไปนี้ คือสิทธิของการเป็นเพื่อนบ้าน สิทธิของความเป็นมุสลิม
ิและสิทธิของความเป็นเครือญาต
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ประเภทที่ 2 เพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิม เขาต้องได้รับสิทธิสองประการ คือสิทธิ
ความเป็นมุสลิม และสิทธิของความเป็นเพื่อนบ้าน
ประเภทที่ 3 เพื่อนบ้านที่มิใช่มุสลิมเขาได้รับสิทธิหนึ่งประการ คือให้แสดง
ความมีคุณธรรมแก่เขาในฐานะความเป็นเพื่อนบ้าน
ได้มีรายงานที่บันทึกโดยท่านบุคอรีย์และมุสลิมจากอบูฮุรอยเราะห์ว่า

ِ
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ความว่า “แท้จริงนบีมุฮาหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่า
ไม่ถือว่าเขามีอีหม่านอย่างสมบูรณ์ ขอสาบานต่ออัล ลอฮ์ว่า ไม่ถือว่าเขาอีหม่าน
อย่างสมรบูรณ์ ขอสาบานต่ออัล ลอฮ์ว่า ไม่ถือว่าเขาอีหม่านอย่างสมบูรณ์ จึงมี
ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งถามว่า ใครกันโอ้ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่าน
ร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงกล่าวตอบว่า คือเพื่อนบ้านของเขาไม่ได้รับ
ความปลอดภัยจากความชั่วร้ายของเขา”
การยืนยันด้วยการสาบานของท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถึงสาม
ครั้ง ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของเพื่อนบ้านและถือว่าขาดคุณธรรมต่อผู้ที่สร้างความ
เดือดร้อนแก่บ้านใกล้เรือนเคียงและท่านนบี มุฮาหมัด (ศ็อลฯ) ได้กล่าวเตือนให้ทราบ
ว่าผู้ที่สร้างความเดือดร้อนอันตรายต่อเพื่อนบ้านคือผู้ที่ไม่มีอีหม่าน ต่ออัลลอฮ์และวัน
อาคิเราะห์อย่างสมบูรณ์
ซึ่งมีรายงานจากอะบูฮุรอยเราะห์ว่า
ِ ِ ِ
ِ اهلل والحي وِم احآل
 رواه البخاري ومسلم: ُخ ِرفَالَ ي حؤِذى جاره
ُ
َم حن َكا َن يُ حؤم ُن ب َ َ ح
ََ
ความว่า “ผู้ที่อีหม่านต่ ออัลลอฮ์ และวัน อาคิเราะห์เขาจะต้องไม่สร้าง
ความเจ็บเนื้อร้อนใจแก่เพื่อนบ้านของเขา”
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คาสั่ งเสี ย จากท่านนบี มุ ฮาหมัด (ศ็อลฯ) มิได้แบ่ งแยกในกรณี ของการท า
ความดีมีคุณธรรมต่อเพื่อนบ้านว่าต้องเป็นมุสลิมหรือไม่ เพื่อนบ้านทุกคนมีสิทธิได้รับ
คุณงามความดีจากเพื่อนบ้านของเขาด้วยกันทั้งนั้น
ดังปรากฏจากท่านอับดุลลอฮ์ บุตรของท่านอุมัร ท่านมีเพื่อนบ้านเป็นชาวยิว
เมื่อคราใดที่ท่านได้เชือดแกะ ท่านจะกล่าวว่า
ท่านทั้งหลายโปรดแบ่งแกะส่วนหนึ่งแก่เพื่อนบ้านของเราที่เป็นชาวยิวด้วย
ได้มีรายงานที่ถูกบันทึกจากท่านบัยฮะกีย์ จากรายงานของอะบูฮุรอยเราะห์
ว่า มีชายผู้หนึ่งมาพบท่านนบีมุฮาหมัด (ศ็อลฯ) และกล่าวว่า โอ้ท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์
โปรดชี้ให้แก่ฉันในงานชิ้นหนึ่งที่ฉันทาไปแล้วจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ และท่าน
นบีมุฮาหมัด (ศ็อลฯ) ได้กล่าวแก่ชายผู้นี้ว่า ( ) ُك حن ُحُم ِسنًاจงเป็นผู้มีคุณธรรม ชายผู้นี้ก็
ถามอีกว่า โอ้ท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันเป็นคน ()ُم ِس ٌن
 ُحมี
คุณธรรม ท่านนบีมุฮาหมัด (ศ็อลฯ) ตอบชายผู้นี้ว่า ท่านจงถามเพื่อนบ้านของท่าน
ถ้าแม้นเขาทั้งหลายกล่าวว่าท่านเป็นคนดีมีคุณธรรมท่านก็เป็นผู้นั้น และถ้าแม้นว่า
เขาทั้งหลายกล่าวว่า ท่านเป็นคนไม่ดีท่านก็เป็นผู้นั้น
ท่านพี่น้องที่รัก
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดความสุข ขึ้นได้ในหมู่บ้าน คือ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันประดุจดังน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า นั้นหมายความว่า เป็นมนุษย์ต้องพึ่งพาซึ่งกั น
และกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือกันเท่าที่มีความสามารถ ไม่สร้างความเดือดร้อน
ในการรับ จนกลายสภาพเป็ น คนเห็ น แก่ตัว ได้คื บ เอาศอกจนเพื่ อนบ้านเบื่ อระอา
หรือไม่เคยให้อภัยแก่เพื่อนบ้านเลยในสิ่งที่อาจกระทบกระทั่งโดยไม่ได้ตั้งใจ
ท่านพี่น้องทราบไหมว่า ส่วนหนึ่งของความเป็นผู้มีคุณธรรม ()ُم ِس ٌن
 ُحคือ ผู้
นั้นมีความอดทนอดกลั้นบ้าง ในความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากเพื่อนบ้านเขาไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องริดรอนสิทธิ์หรืออื่นใดก็ตาม และถึงแม้นว่าเพื่อนบ้านนั้นไม่ใช่มุสลิม
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ซึ่งมีรายงานเล่าจากท่านซะฮ์ล บุตรอับดุลเลาะห์ อัสตุสตุรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮ์
ว่า แท้จริงเขามีเพื่อนบ้านที่เป็นกาฟิรซิมมีมะยูซี ได้ทาท่อระบายน้าโสโครกไหลท่วม
ล้นเข้าบ้านของซะฮ์ล และซะฮ์ลได้นาถังมารองน้าโสโครกทุกวันพร้อมกับท่านได้แอบ
เอาไปทิ้งในยามดึก เพื่อมิไห้ใครทราบ เวลาได้ผ่านไปเนิ่นนาน จนกระทั่งซะฮ์ล มี
อาการป่วยใกล้กลั บไปสู่ความเมตตาของอัล ลอฮ์ เพื่อนบ้านซึ่งเป็นกาฟิรซิมมี ได้เข้า
ไปในบ้านของซะฮ์ล และได้พบเห็นว่า น้าจากท่อระบายน้าโสโครก หยดใส่ถังซึ่งอยู่ใน
บ้านของซะฮ์ล
เขากล่าวว่า... นี่มันอะไรกัน
ซะฮ์ล ตอบว่า... มันหยดลงมาเป็ นเวลาอัน ยาวนานแล้วจากท่อระบายน้า
สกปรกของบ้านท่าน ฉันรองมันกลางวันและเททิ้งในยามดึก ถ้าแม้นท่านไม่มาเยี่ยม
ฉัน ฉันก็จะไม่บอกท่านหรอก และฉันกลัวจะเกิดเรื่องแบบนี้แก่ผู้อื่น นอกจากฉันอีก
ดังนั้นท่านจะทาอย่างไรต่อไป
ชายเพื่อนบ้านที่เป็ นกาฟิรซิมมี จึงกล่ าวว่า.. โอ้ผู้ที่ฉันนับถือ ท่านปฏิบัติ
อย่างนี้กับฉันมาเป็นเวลาอันยาวนาน แต่ฉันยังคงสภาพเป็นกาฟิรอยู่ ได้โปรดยื่ นมือ
ِ  )الَ إِلَه إِالَّ هللا ُُم َّم ٌد رسو ُلไม่มีพระเจ้า
ของท่านมาเถิด และฉันขอปฎิญาณว่า (هللا
َ
ُ َ َ ُح
อื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้ นอกจากอัล ลอฮ์ และนบีมุฮัมหมัดเป็นศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์
ต่อ มาหลั งจากนั้ น อีก ไม่น าน ซะฮ์ ล ได้ก ลั บ ไปสู่ ความเมตตาของอั ล ลอฮ์
ขออัลลอฮ์ได้ทรงฮิดายะฮ์พวกเรา ให้ได้เป็นผู้มีคุณธรรมต่อเพื่อนบ้านทั้งกิริยา วาจา
และจิตใจ โปรดให้พวกเราสวยงามในบั้นปลายของชีวิต แท้จริงอัล ลอฮ์ทรงสงสาร
และทรงเมตตายิ่ง
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