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ਗੁਆੰਡੀਆਦਂ ੇਖ਼ਾਸਹੱਕ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਣਾ  
ਡਾ.ਸਈਯਦਜ਼ਫਰ ਮਹੰੋਮਦ 

God expects us to do good to "the neighbor who is near, the neighbor who is distant and the companion by 
your side (on the way, in the locality, in the workplace, etc.)” (Quran 4:36). In this glorious verse, our Creator 
has mentioned the rights of neighbors along with the rights of parents and relatives. Prophet Muhammad 
(peace be upon him) said, “Whoever believes in God and the Last Day should continue to behave kindly 
towards his or her neighbors.” The Prophet also warned that God will be particularly displeased with those 
persons who cause discomfort to their neighbor. He added, “Gabriel (Jibreel - pbuh) kept on enjoining good 
treatment with the neighbor to the extent that I thought that God would order neighbor's share in one's 
property.” The Prophet also recommended, “No one should eat to the fill, while the neighbor is hungry.” He 
said, “If a person fasts during day and worships during night but also causes discomfort to the neighbor, 
then such transgressor would be admitted into Hell. Contrarily, a person who does not offer supererogatory 
(Nafl) prayers but behaves kindly towards the neighbors, would be admitted into Paradise.” One should 
occasionally send gifts to the neighbor and a gift offered by the neighbor should be accepted with respect 
and humility. The Prophet's daughter Ayesha asked him, “I want to send a gift to one of my neighbors; whom 
should I send it to?” He answered, “The one whose door is closest to yours.” 

ਅੱਲ�ਾ ਸਾਡ ੇਤ  !ਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਗੁਆਢਂੀ ਜੋ ਨਜਦੀਕ ਹੈ,ਗੁਆਢਂੀ ਜੋ ਦਰੂ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਵਲ  ਸਾਥੀ 
(ਰਸਤ ੇਿਵੱਚ,ਇਲਾਕ ੇਿਵੱਚ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਤ)ੇ”ਹੈ,ਉਨ� �ਨਾਲ ਚੰਗਾਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ (ਕਰੁਾਨ 
4:36) ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਕਿਵੱਚ,ਸਾਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨ-  ਅੰਮ.-ਅੱਬ◌ੂੀ (ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ) ਦ ੇਹੱਕ�ਨਾਲ 
ਗੁਆੰਡੀਆਦਂ ੇਹੱਕ�ਦਾ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੈਗੰਬਰਮਹੰੁਮਦ (ਉਸ ਤ ੇਸ਼�ਤੀ ਹੋਵ)ੇ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ,ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾ 
ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੰੂ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਤੱਕ,ਆਪਣ ੇਗੁਆੰਡੀਆਦਂ ੇਪ1ਤੀ ਚੰਗਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦ ੇਹੈ ਿਕ ਅੱਲ�ਾ,ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ 
ਜ�ਦ ੇਹਨ ਜੋ ਆਪਣ ੇਗੁਆੰਡੀਆ ਂਦੀਆ ਂਮਸ਼ੁਕਲ� ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦ ੇਹਨ।ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦ ੇ
ਹਨ“ਗੇਿਬ1ਅਲ (ਿਜਬਰੀਲ-ਫਬੁ),ਗੁਆੰਡੀਆਦਂ ੇਨਾਲ ਚੰਗੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਕ 
ਮ2 ਸਚੋਦਾ ਹ� ਿਕ ਅੱਲ�ਾ,ਿਕਸ ੇਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚ ਗੁਆਢਂੀਦ ੇਸ�ਝੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।” ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਵੀ 
ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ,“ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ ਿਢੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹ. ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਜਦ  ਤਹੁਾਡਾ ਗੁਆਡਂੀ ਭੁੱ ਖਾ 
ਹੋਵ।ੇ” ਉਹ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ,“ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਆਕਤੀ ਿਦਨਦ ੇਦਰੌਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਅਤ ੇਰਾਤਦ ੇਦਰੌਾਨ ਪੂਜਾ 
ਕਰੇਪਰ ਆਪਣ ੇਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ,ੇਤ� ਅਿਜਹੇ ਪਾਪੀਨੰੂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਜਗ�ਾ ਿਮਲਦੀ 
ਹੈ।ਇਸਦ ੇਉਲਟ,ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ (ਨਫਲ) ਅਦਾ ਨਹ. ਕਰੇ,ਲੇਿਕਨ ਗੁਆਡਂੀਆ ਂਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ 
ਕਰੇ,ਤ� ਉਸਨੰੂ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।” ਸਾਨੰੂ ਕਦ-ੇਕਦ ੇਆਪਣ ੇਗੁਆਡਂੀਆ ਂਨੰੂ ਿਕਸ ੇਮਕੌ ੇਤ ੇਤਹੋਫਾਦਣੇਾ 



ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਗੁਆਡਂੀਆ ਂਦਆੁਰੇ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਤਹੋਫ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਇਜਜ਼ਤ ਅਤ ੇਿਨਮਰਤਾਨਾਲ ਕਬਲੂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਧੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨ-  ਉਨ� � ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ,“ਮ2 ਆਪਣ ੇਇੱਕ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਤਹੋਫਾ ਦਣੇਾ 
ਚਾਹੰੁਦੀ ਹ�;ਮਨੰੂੈ ਿਕਸਇਹ ਿਕਸ ਨੰੂ ਭਜੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਪੈਗੰਬਰ ਨ-  ਿਕਹਾ,ਿਜਸਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਤਹੁਾਡ ੇਘਰਦ ੇ
ਸਭਤ  ਕਰੀਬ ਹੋਵ।ੇ’’ 
Quranic term ‘the companion by your side’ also includes in its definition the temporary companion at any 
certain place e.g. in the market, in a gathering, in a hostel, in the offices, the people standing, sitting or 
walking beside in bus, train, aeroplane, bus stop, railway station, airport, park etc. The commentators of the 
Quran say that this temporary companionship also imposes some obligation on a decent and civilized 
person, which requires that the other person must not be troubled and should be treated well. And if the 
neighbor happens to be a relative, then one has twofold responsibility; Quran describes this as ‘the neighbor 
who is near of kin’. 

ਕਰੁਾਨ ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਸ਼ਬਦ,‘ਤਹੁਾਡਆੇਪਣਵੱੇਲਦ ੇਸਾਥੀ’ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਖਾਸਜਗ�ਾ ਤ ੇਿਜਵ=-ਬਾਜ਼ਾਰ 
ਿਵੱਚ,ਸਭਾ ਿਵੱਚ,ਹੋਟਲ ਿਵੱਚ,ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ,ਖੜ ੇਲੋਕ�,ਬਸ ਿਵੱਚ ਬਠੈ-  ਜ� ਖੜ ੇਲੋਕ�,ਟ1ਨੇ,ਹਵਾਈ 
ਜਹਾਜ਼,ਬਸ ਸਟਾਪ,ਰੇਲਵ ੇਸਟਸ਼ੇਨ,ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ,ਪਾਰਕ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਵੀ 
ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਰੁਾਨਦ ੇਿਟੱਪਣੀਕਾਰ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ ਿਕ, ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ,ਇੱਕ ਸਿਭਅ ਅਤ ੇ
ਸੱਮਝਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ੇਕੁੱ ਝ ਅਿਹਸਾਨ ਥਪੋਦਾ ਹੈ,ਿਜਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ, ਹੋਰਿਵਅਰਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਨਹ. ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਅਤ ੇਉਨ� � ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਤ ੇਜੇਕਰ 
ਤਹੁਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤਸ਼ੇਦਾਰ ਹੀ ਤਹੁਾਡਾ ਗੁਆਡਂੀ ਬੰਨ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤਹੁਾਡ ੇਤ ੇਦੁੱ ਗਣੀ ਿਜੰਮਦੇਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ;ਕਰੁਾਨ 
ਇਸਨੰੂ “ਗੁਆਡਂੀ ਜੋ ਨਜਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤਪੇਦਾਰ ਹੋਣ” ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
A man came to the Prophet (pbuh) and complained, “I am not feeling secure with my neighbor, let alone the 
expectation of some good from him.” After that the Prophet proclaimed in the Grand Mosque, “If one’s 
neighbors are not safe from his evils, then he is not a true believer". After this, the Prophet said, “In each 
direction, forty houses come under the canvas of neighborhood.” The scholars of Quran and Prophetic 
Traditions agree that kind behavior with the neighbor making sure that the basic necessities oflife are 
available with him or her include participation in happy and sad times, non-violation of privacy, keeping the 
common paths and entrances in and around the houses neat and clean, extending one’s helping hand when 
the neighbor in a bad condition, offering loan if asked for, visiting during illness, attending funeral prayer, 
providing special assistance, not to build one's house higher to the extent that it deprives the neighbor's 
house of light and ventilations, and not to let the odor of the meals of one’s house reach the neighborhood. 

ਇੱਕ ਇੰਸਾਨ,ਪੈਗੰਬਰਰਦ ੇਕਲੋ ਆਇਆ ਅਤ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਣ ਲਗਾ ਿਕ,“ਮ2 ਆਪਣ ੇਗੁਆੰਡੀਆਨਂਾਲ 
ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਮਿਹਸਸੂ ਨਹ. ਕਰਦਾ,ਉਨ� � ਦੀ ਵਲ  ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ  
ਆਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।” ਇਸਦ ੇਬਾਅਦ,ਪੈਗੰਬਰ ਨ-  ਵੱਡੀ ਮਸਿਜਦ ਿਵੱਚ ਐਲਾਨਕੀਤਾ ਿਕ,“ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਦਾ 
ਗੁਆਢਂੀ,ਉਸਦੀ ਬਰੁਾਈਆ ਂਤ  ਸਰੱੁਿਖਅਤ ਨਹ. ਹੈ ਤ� ਉਹ ਸੱਚਾਆਸਤਕ ਨਹ. ਹੈ।” ਇਸਦ ੇ



ਬਾਅਦ,ਪੈਗੰਬਮਰ ਨ-  ਿਕਹਾ,“ਹਰ ਇੱਕ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ,ਚਾਲ�ੀ ਘਰ ਗੁਆਢਂੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।” ਕਰੁਾਨਦ ੇਜਾਣਕਾਰ 
ਅਤ ੇਚੰਗੇ ਆਦਰਸ਼ ਿਰਵਾਜ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ, ਗੁਆੰਡੀਆਨਂਾਲ ਨ- ਕ ਿਵਵਹਾਰਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਿਕ,ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿੁਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ�,ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੁਕੀਆਹਂਨ ਿਕ,ਤਸੁ. ਉਨ� �ਦਸੇਖੁ-ਦੁੱ ਖ ਿਵੱਚ ਸਾਥ 
ਿਦਓ,ਗੁਪਤਤਾ, ਲੁਕਾਓ ਨੰੂ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰੋ,ਘਰਦ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਅਤ ੇਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਆੇ ਂਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇ
ਸਥੁਰੇ ਰੱਖੋ,ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਮਾੜ ੇਸਮ= ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ,ਤ� ਉਸ ਵੱਲ ਮਦਦਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਓ,ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇ
ਨੰੂ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� ਪੈਸਾ ਿਦਓ,ਜਨਾਜ਼ੇ ਤ ੇ
ਜਾਓ,ਜ਼ਰੂਰੀਿਹਮਾਇਤਿਦਓ,ਆਪਣਾ ਆਿਸ਼ਆਨਾ ਇੰਨਾ Aਚਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵ ੋਿਕ, ਗੁਆਢਂੀਦ ੇਘਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 
ਅਤ ੇਹਵਾ ਰੱੁਕ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ ਿਕ, ਤਹੁਾਡ ੇਘਰਦ ੇਖਾਣਦੀ ਮਿਹਕ ਗੁਆਢਂੀਦ ੇਘਰ ਤੱਕ 
ਪੱੁਜੇ। 

It is the requirement of the true spirit of the faith that whenever we go to a certain area as new neighbors or 
a new neighbor comes to our area, we should introduce ourselves to the family in order to establish positive 
and equitable social cohesion and inclusion. 

ਇਸਨੰੂ,ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚੀਭਾਵਨਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ, ਜਦ  ਕਦ ੇਅਸ. ਨਵ= ਗੁਆਢਂੀਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਨਵ= 
ਇਲਾਕ ੇਿਵੱਚ ਜਾਈਏ ਜ� ਕਈੋ ਨਵ� ਗੁਆਢਂੀ ਸਾਡ ੇਇਲਾਕ ੇਿਵੱਚ ਆਵ,ੇਤ� ਸਾਨੰੂ ਮਸੁਬਤ ਅਤ ੇ
ਮਨੁਾਸਬਸਾਮਾਜਕ ਇਖਲਾਕਬਣਾ!ਦ ੇਹੋਏ ਸਾਡ ੇਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਮਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

One wide realm for positive effort in the society is kinship and the other one is neighborhood. If we 
proactively perform well in these two orbits of life, each one of us can shine as a brilliant star on the societal 
firmament. Then, if some insane person dares to break peace, the society - rich with high ethical values - will 
jointly come to its own rescue. 

ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਮਸੁਬਤ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ,ਿਰਸ਼ਤਕੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਦਜੂਾ ਗੁਆਡਂੀ ਹਨ।ਜੇਕਰ 
ਅਸ. ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦ ੋਲੋਕ�ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਰਿਹ ਲ2ਦ ੇਹ� ਤ� ਸਾਡ ੇਿਵਚ  ਹਰ ਕਈੋ ਇੱਕ 
ਸਾਮਾਜਕ ਆਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦ ੇਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ�� ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਵੇਗੇਾ।ਲੇਿਕਨ,ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਬਸੇਮਝ 
ਇਨਸਾਨ,ਸ਼�ਤੀ ਿਵੱਚ ਖ਼ਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਤ� Aਚਇੇਖਲਾਕੀਕਦਰ� ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਿਮਲਕ ੇਇਕੱਠ-  
ਇਸਦ ੇਬਚਾਓ ਲਈ ਸਾਹਮਣ ੇਆਓਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 


