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 Bab 1 : Tetangga Dan Jenisnya 

A. Pengertian 
Dalam bahasa Arab, tetangga disebut dengan istilah al-jaar (الجار), 

sedangkan bentuk jamaknya adalah al-jiran (الجيران).  

Dan kata al-jaar juga bisa dibentuk menjadi al-jiwar (الجوار) yang bermakna 
al-mujawir fi as-sakan ( السكن  في  المجاور ), artinya adalah orang yang tinggal 
bersebelahan rumah.  

Menurut Asy-Syafi’i, pengertian tetangga adalah : 

لهل بََدَن َصاِحِبِه ِقيل ََلل :   َجار  ُكل َمْن قَاَرَب بََدن

Siapa yang badannya dekat dengan badan temannya, maka disebut 
tetangga. 
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Sedangkan Ar-Raghib Al-Ashfahani menyebutkan definisi tetangga 
sebagai beritkut : 

بل َمْسَكنلهل ِمنْكَ   َمْن يَْقرل

Orang yang rumahnya dekat dengan rumahmu 

اَلَصقَةل ِِف الس   تَاِن َوالَْحانلوِت الْمل ِوِه ََكلْبلس ْ  َكِن َأْو ََنْ

Saling menempel, baik pada rumah, kebun atau toko. 

Istilah tetangga termasuk al-asma’ al-mutadhayifah, atau kata yang yang 
saling bertautan, dimana orang yang menjadi tetangga bagi kita, maka kita 
pun menjadi tetangga bagi dia. Sama dengan teman, orang yang menjadi 
teman kita, maka kita dalam pandangannya adalah teman juga. 
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B. Dalil-dalil tentang Tetangga 
Posisi tetangga dalam pandangan syariat Islam sangat tinggi dna 

dimuliakan. Pandangan ini didasarkan kepada ayat Al-Quran dan hadits-
hadits nabawi. 

ْحَساًًن َوِبِذي الْقلْرََب َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساكِ 
ِ
يِْن ا َ َواَل تلْْشِكلوا ِبِه َشيْئًا َوِِبلَْواِِلَ وا اَّلل  نِي َوالَْجاِر  َواْعبلدل

نلِب   ِذي الْقلْرََب َوالَْجاِر الْجل

Dan sembahlah Allah dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu, berbuat 
baiklah kepada kedua orang tua, serta orang-orang yang dekat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin serta para tetangga yang punya 
kedekatan, para tetangga yang punya hubungan kerabat, tetangga yang 
tidak punya hubungan kerabat. (QS. An-Nisa’ : 36) 

Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk 
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berbuat baik kepada kedua jenis tetangga. Ada dua istilah yang digunakan. 
Pertama, istilah al-jar dzil-qurba dan kedua istilah al-jar –aljunub. Keduanya 
sama-sama menggunakan istilah al-jar yang artinya tetangga, meski pun para 
ulama berbeda pendapat tentang detail atas batasan dan pengertian 
masing-masing. 

Menurut Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan al-jar dzil-qurba 
adalah tetangga yang masih ada hubungan keluarga. Sedangkan al-jar –
aljunub adalah tetangga yang tidak ada hubungan kekeluargaan. 1 

Sedangkan menurut Abu Ishak dari Nauf Al-Bikali,  bahwa yang dimaksud 
dengan al-jar dzil-qurba adalah tetangga yang beragama Islam. Sedangkan 
al-jar –aljunub adalah tetangga yang beragama bukan Islam. 

 
1 Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2 hal. 298 
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Rasul saw bersabda: 

يلَوِرثله   ما زال ِجربِيل يوصيين ِبلَْجاِر َحِّتِ َظنَنْتل َأن هل س َ
Malaikat Jibril tetap berwasiat kepadaku tentang hak-hak tetangga, 
sampai-sampai Aku mengira bahwa tetangga mendapat hak atas harta 
warisan. (HR. Bukhari Muslim) 

َبعل الرجل دون َجاِرهِ   ال يَش ْ

Tidak boleh ada seorang laki-laki kenyang dengan meninggalkan 
tetangganya kelaparan. (HR. Ahmad) 

و  ِ اَل يلْؤِمنل  ِقيل : َمْن ََي َرسل ِ اَل يلْؤِمنل  َواَّلل  ِ اَل يلْؤِمنل  َواَّلل  ِ ؟ قَال : َمْن اَل يَأَْمنل َواَّلل  ل اَّلل 
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هل بََوائِقَهل   َجارل

Rasulullah SAW bersabda,”Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah tidak 
beriman. Demi Allah tidak beriman”. Beliau ditanya,”Siapa itu ya 
Rasulullah?”. Beliau menjawab,”Orang yang tetangganya tidak merasa 
aman dari kejahatannya”. (HR. Bukhari)  

Ibnu Baththal menyebutkan bahwa yang dimaksud tidak beriman disini 
bukan berarti otomatis menjadi orang kafir atau murtad. Namun yang 
maksudnya adalah tidak sempurna iman seseorang, bila tetangganya merasa 
tidak aman dari kejahatan dan ulahnya.2 

 
2 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 13 hal. 52 
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ِخِر فاََل يلْؤِذ َجاَرهل  ِ َوالَْيْوِم الآْ  َمْن ََكَن يلْؤِمنل ِِبَّلل 

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah 
menyakiti tetangganya. (HR. Bukhari Muslim) 

ِخِر فَلْيلْكِرْم َجاَرهل  ِ َوالَْيْوِم الآْ  َمْن ََكَن يلْؤِمنل ِِبَّلل 

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajiblah atasnya 
memuliakan (memberi kepada) tetangganya. (HR. Bukhari Muslim) 

C. Tiga Jenis Tetangga 
Di dalam kitab I’lam Al-Muwaqqi’in karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah 

disebutkan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal membagi dalam hukum 
syariat tetangga itu menjadi tiga macam 

1. Tetangga Muslim Yang Masih Keluarga 
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Tetangga yang beragama Islam dan masih punya hubungan keluarga, 
berarti punya tiga hak sekaligus. Pertama, hak sebagai tetangga, kedua hak 
sebagai muslim dan ketiga adalah hak sebagai keluarga. 

2. Tetangga Muslim Yang Bukan Keluarga 

Tetangga yang beragama Islam tapi bukan keluarga, punya dua hak. 
Pertama, hak sebagai tetangga dna kedua hak sebagai muslim. 

3. Tetangga Non Muslim 

Sedangkan tetangg yang ketiga ini, hanya punya satu hak saja, yaitu hak 
sebagai tetangga.  

Karena posisi letak rumahnya masih berada dalam jangkauan sebagai 
tetangga, meski  tidak beriman kepada Allah, bukan lantas harus diposisikan 
sebagai musuh yang boleh diganggu. 
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Sebaliknya, justru kita bisa menjadikan mereka sebagai sasaran dakwah 
potensial, lewat berbagai macam demonstrasi nyata dari keunggulan akhlaq 
dan muamalah kita sebagai muslim.  

D. Tetangga Yang Buruk 
Tidak semua tetangga itu orang baik walau pun beragama Islam. 

Sebaliknya, tidak semua tetangga yang non muslim itu orang yang jahat. 
Seringkali kita mendapati ironi yang begitu menyayat hati. Ada tetang yang 
beragama Islam, tetapi akhlaqnya sangat kurang menyenangkan. Sebaliknya, 
kadang tetangga yang bukan muslim justru akhlaqnya sangat mulia. 

Tentang tetangga yang jahat ini, Rasulullah SAW pernah 
menyinggungnya dalam salah satu hadits.  

، َوالَْمْرَكبل الْهَيِن  اِلحل ، َوالَْجارل الص  ، َوالَْمْسَكنل الَْواِسعل اِلَحةل َعاَدِة: الَْمْرَأةل الص  ؛ َوَأْربَع   َأْربَع  ِمَن الس  ءل
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، َوالَْمْسَكنل الض   ْوءل ، َوالَْمْرَكبل السُّ ْوءل ، َوالَْمْرَأةل السُّ ْوءل قَاِء: الَْجارل السُّ  ِيِقل ِمَن الش 

Dari Sa'ad bin Abi Waqaash radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW 
bersabda,"Empat hal yang termasuk kebahagiaan seseorang: istri yang 
shalihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan 
yang nyaman. Dan empat hal yang termasuk kesengsaraan seseorang: 
tetangga yang jelek, istri yang jelek, kendaraan yang jelek, dan tempat 
tinggal yang sempit. (HR. Ibnu Hibban) 

Terhadap tetangga yang buruk sikap dan perangainya, Rasulullah saw 
menganjurkan kita bersikap sebagai berikut: 

1. Sabar Atas Tetangga 

Di antara hal-hal yang wajib dilakukan dalam bertetangga adalah 
bersabar saat disakiti oleh tetangga. Dan hal itu sangat mungkin terjadi 
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dalam kehidupan bertetangga. 

هل فَيَْصرِبل  لل يَكلونل ََلل الَْجارل يلْؤِذيِه ِجَوارل جل ….َوالر  ل لْم اَّلل  ُّبُّ ِ َق بَيََْنلَما َمْوت ثاَلثَة  ُيل   عَََل َأَذاهل َحّت  يلَفِرِ

“Tiga golongan yang dicintai Allah:…seseorang yang memiliki tetangga 
dan selalu menyakitinya tapi dia tetap bersabar hingga dipisahkan antara 
keduanya dengan kematian”.(HR.al-Musnad) 

2. Berzina Dengan Istri Tetangga 

Berzina adalah perbuatan haram, namun lebih haram lagi bila berzina 
dengan istri tetangga.  

نِْب عِ  َ َأيُّ اذل  ل عَلَْيِه َوَسَّل  ِ َصَل  اَّلل  ول اَّلل  ل َعْنهل قَاَل :َسأَلْتل َرسل ِ َرِِضَ اَّلل  ِ  َعْن َعْبِد اَّلل  ْنَد اَّلل 

َيَة َأْن يَْطَعَم   َأْكرَبل قَالَ  َك َخش ْ َو َخلَقََك قللْتل ُثل  َأيٌّ قَاَل ُثل  َأْن تَْقتلَل َوَِلَ ا َوهل ِ ِندًّ َعَل َّلِل  َأْن ََتْ
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ِليََلِ َجاِرك.  َمَعَك قللْتل ُثل  َأيٌّ قَاَل َأْن تلَزاِِنَ ِِبَ

“Abdullah bertanya kepada Rasul; Dosa apakah yang terbesar di sisi 
Allah? Rasul menjawab; menyekutukan Allah. Lalu apa lagi? Membunuh anak 
karena takut makan bersamamu. Lalu apa lagi? Berzina dengan istri 
tetanggamu”. 

ول اَّلل   عن الِْمْقَداد بْن اْلَْسَود قَالَ  ًَن ؟ قَاللوا : َحَرام . قَاَل : َلَْن     : قَاَل َرسل َما تَقلوللوَن ِِف الِزِ

ِة ِنْسَوة َأيََْس عَلَْيِه ِمْن َأْن يَْزِِنَ ِِبْمَرَأِة َجاره   ل ِبَعَْشَ جل  يَْزِِنَ الر 

Miqdad bin Aswad berakta bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang 
kalian katakan tentang zina?" Mereka menjawab, "Haram". beliau SAW 
bersabda lagi, "Seseorang berzina dengan sepuluh wanita lebih ringan 
baginya daripada berzina dengan wanita tetangganya. (HR. Ahmad) 
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Bab 2 : Hak Terhadap Tetangga 

Ada banyak hal yang terkait dengan hak serta kewajiban atas tetangga. 
Dan begitu banyak nasihat Islam yang intinya memuliakan tetangga dan 
memberi mereka hak-hak yang teramat istimewa. 

Di antara hadits yang cukup lengkap dalam menjelaskan apa saja hak-hak 
tetangga adalah hadits Muazd bin Jabal berikut ini : 

تَْقَرَضك َأْقَرْضته   ْن ِاس ْ
ِ
ول اَّلل  َما َحقُّ الَْجار عَََل الَْجار ؟ قَاَل : ا َعاذ بْن َجبَل قَاللوا ََي َرسل عن مل

ْن ِافْتَقََر علْدت عَلَ 
ِ
ْن ِاْحتَاَج َأْعَطْيته ، َوا

ِ
ْن َمرَِض علْدته ، َوا

ِ
تََعانَك َأَعْنته ، َوا ْن ِاس ْ

ِ
ْن  ، َوا

ِ
ْيِه ، َوا

تَِطيل عَ  َذا َماَت ِات َبَعْت ِجنَاَزته ، َواَل تَس ْ
ِ
يْته ، َوا ِصيَبة َعز  ْن َأَصابَْتهل مل

ِ
لَْيِه  َأَصابَهل َخْْي َهن يْته ، َوا

ال  َأْن تَْغرِف ََلل 
ِ
ْذِنِه ، َواَل تلْؤِذيه ِبِرحِي ِقْدرك ا

ِ
ال  ِِب
ِ
حي ا ب َعْنهل الِرِ يْت  ِِبلِْبنَاِء فَتَْحجل ْن ِاْشََتَ

ِ
 ، َوا

رِج ِِبَا َوَِلك ِلَيِغيظَ ِِبَا َوَِله.  ْ ا َواَل ُتل ْن لَْم تَْفَعل فَأَْدِخلْهَا ِِسًّ
ِ
 فَاِكهَة فَأَْهِد ََلل ، َوا
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Dari Muadz bin Jabal bahwa orang-orang bertanya kepada Rasulullah 
SAW,"Apa saja hak seorang atas tetangganya?". Rasulullah SAW 
menjawab,"Jika minta pinjaman engkau meminjamkannya. Jika dia 
meminta pertolongan padamu engkau menolongnya, jika dia butuh 
engkau berikan kepadanya, jika dia sakit engkau menjenguknya, jika 
ditimpa kebaikan engkau merasakannya, jika ditimpa musibah engkau 
menghiburnya, jika dia meninggal engkau ikuti jenazahnya, dan janganlah 
engkau meninggikan bangunanmu (rumah) sehingga menghalangi 
angin  (sinar matahari) darinya kecuali dengan izinnya, dan janganlah 
engkau menyakitinya dengan aroma sedap kecuali engkau berikan 
sebagian darinya kepadanya, dan jika engkau membeli buah maka 
hadiahkanlah (sebagiannya), maka jika tidak engkau kerjakan berikanlah 
kepadanya kebahagiaan. 

Kalau kita rinci satu per satu, hadits nampak sangat lengkap dan detail 
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dalam menyebutkan contoh-contoh nyata bagaimana kita seharusnya 
memberikan hak-hak kepada tetangga kita. 

A. Meminjamkan Bila Minta Pinjaman 
Rasulullah SAW memulai penyebutan hak-hak tetangga dari urusan 

pinjaman, bahwa di antara hak tetangga adalah hak untuk meminjam. 

تَْقَرَضك َأْقَرْضته  ْن ِاس ْ
ِ
 ا

Bila tetangga meminta pinjaman, maka pinjamkanlah. 

Umumnya makna istaqradha (استقرض) bukan sekedar meminjam barang 
atau benda, tetapi lebih berupa pinjaman atas uang tunai.  

Lantas apa kira-kira hikmah dibalik perintah Rasulullah SAW dalam hal 
meminjamkan uang kepada tetangga? 
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Di antara hikmahnya adalah kita menjaga agar jangan sampai tetangga 
kita jatuh ke jurang riba yang diharamkan Allah SWT.  Dan karena tetangga 
adalah orang yang paling kita kenal kelakuannya. Sedangkan urusan pinjam 
uang harus didasarkan pada nilai kepercayaan (trust).  

Kalau pun di tetangga itu tidak bayar hutangnya, kita tahu persis dimana 
rumahnya. Sehingga katakanlah kalau pun mau disita, tidak usah repot-repot 
lagi.  

B. Menolong Bila Diminta 

 َ تََعان ْن ِاس ْ
ِ
 ك َأَعْنته َوا

Bila tetangga meminta pertolongan berikanlah 

Sebenarnya menolong tetangga tidak itu tidak harus menunggu diminta 
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terlebih dahulu. Namun karakteristik tiap orang bisa berbeda-beda. Kadang 
ada orang yang mudah dan tidak malu untuk meminta tolong tetangga. Tapi 
kadang ada juga yang tidak suka meminta tolong, namun begitu diberikan 
pertolongan, menerima dengan senang hati. 

C. Menjenguk Bila Sakit 

ْن َمِرَض علْدته
ِ
 َوا

Bila tetangga sakit maka jenguklah 

Salah satu kewajiban tetangga adalah menjenguknya bila sedang sakit. 
Sebab menjenguk orang yang sakit itu akan membesarkan hatinya, bahkan 
muncul rasa dihormati dan dimuliakan.  

Al-Barra’ bin Azib radhiyalahuanhu meriwayatkan sabda Rasululah SAW 
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berikut ini : 

  ِ ول اَّلل  َِِباعِ الَْجنَائِِز َوِبِعَياَدِة الَْمرِيِض.  َأَمَرًَن َرسل  ِِبت

Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengiringi orang 
sakit dan menjenguk orang sakit (HR. Bukhari) 

Bahkan Rasulullah SAW pun menjenguk tetangganya yang beragama 
Yahudi. Anas bin Malik RA menceritakan tentang yahudi yang sakit dan 
dijenguk oleh Rasululah SAW. 

 يَ ُعوُدُه فَ َقال: َأْسِلْم فََأْسَلمَ  َفَمِرَض فََأََتُه النَِّبُّ  َأنَّ ُغاَلًما لِيَ ُهوٍد َكاَن ََيُْدُم النَِّبَّ 
Bahwa seorang budak milik Yahudi pernah melayani Nabi SAW. Ketika dia 
sakit maka Nabi SAW menjenguknya dan berkata, ”Masuk Islam lah 
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kamu”. Maka dia masuk Islam. (HR. Bukhari) 

َذا عَاَد َأَخاهل الْمل 
ِ
ْسَِّلَ ا ن  الْمل

ِ
ْرفَِة الَْجن ِة َحّت  يَْرِجعَ ا  ْسَِّلَ لَْم يََزل ِِف خل

Seorang muslim bila menjenguk saudaranya yang muslim, dia berada 
dalam surga hingga kembali. (HR. Muslim) 

وَن َألَْف َمَلٍ  ْبعل ال  َصَل  عَلَْيِه س َ
ِ
ْسِلًما غَْدَوًة ا ودل مل ْسَِّلٍ يَعل ي ًة    َما ِمْن مل ْن عَاَدهل َعش ِ

ِ
َحّت  يلْمِِسَ َوا

وَن َألَْف َمَلٍ َحّت  يلْصِبحَ  ْبعل ال  َصَل  عَلَْيِه س َ
ِ
 ا

Tidaklah seorang muslim menjenguk saudara muslinya di pagi hari kecuali 
70 ribu malaikat akan bershalawat kepadanya hingga sore. Dan Tidaklah 
seorang muslim menjenguk saudara muslinya di sore hari kecuali 70 ribu 
malaikat akan bershalawat kepadanya hingga pagi. (HR. At-Tirmizy) 



 

23 

D. Memberi Jika Dibutuhkan 

ْن ِاْحتَاَج َأْعَطْيته
ِ
 َوا

Bila dia punya hajat maka tunaikanlah 

Tetangga adalah orang tinggal paling berdekatan dengan kita. Maka bila 
hajat tertentu, orang yang paling sigap dan paling mungkin membantunya 
tidak lain adalah tetangga. Islam sejak awal sudah memerintahkan kita untuk 
saling memenuhi hajat dengan tetangga.  

E. Memberi Selamat Bila Mendapat Kebaikan 

ْن َأَصابَهل َخْْي َهن يْته  
ِ
 َوا

Bila tetangga mendapatkan kebaikan, berilah tahniah. 
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Ikut memberikan tahniah kepada tetangga bila sedang mendapatkan 
kebaikan adalah bagian dari perintah agama. Sebaliknya, rasa iri atas 
kebaikan tetangga adalah sifat buruk yang harus dibuang jauh. 

F. Bersimpati Bila Mendapat Musibah 

يْته   ِصيَبة َعز  ْن َأَصابَْتهل مل
ِ
 َوا

Bila tetangga tertimpa musibah, maka bersimpatilah 

Tetangga yang baik akan ikut bersimpati bila kita mendapat musibah. 
Sedangkan yang bersuka ria atas musibah yang menimpa kita, jelas 
merupakan tetangga yang buruk.  

G.  Mengantar Jenazah Bila Wafat 
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َذا َماَت ِات َبَعْت ِجنَاَزته 
ِ
 َوا

Bila tetangga wafat, antarkan jenazahnya 

Mengantarkan jenazah tetangga yang wafat merupakan bagian dari 
kewajiban yang bersifat fardhu kifayah. Karena mengantar jenazah termasuk 
bagian dari penghormatan ktia atas jenazah itu. Bahkan meski tetangga kita 
bukan muslim, tetapi menghormati jenazahnya tetap disyariatkan.  

Dasar dari larangan untuk menshalatkan jenazah yang bukan muslim 
adalah firman Allah SWT : 

وَِلِ َومَ  وْا ِِبَّلِلِ َوَرسل لْم َكَفرل َّن 
ِ
اَت َأبًَدا َواَل تَقلْم عَََلَ قرَْبِِه ا َْنلم م  ْ فَاسِ َواَل تلَصِلِ عَََل َأَحٍد ِمِ  قلونَ اتلوْا َوُهل

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang 
yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di 
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kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan mereka mati dalam keadaan fasik. (QS. At-Taubah : 84) 

8. Tidak Menghalangi Dengan Bangunan 

ْذِنِه 
ِ
ال  ِِب
ِ
حي ا ب َعْنهل الِرِ تَِطيل عَلَْيِه ِِبلِْبنَاِء فَتَْحجل  َواَل تَس ْ

Jangan tinggikan bangungna hingga menutupi tetangga dari udara, 
kecuali dengan izinnya 

Termasuk menggangu tetangga adalah kita meninggikan bagunan rumah 
atau pagar, sehingga tetangga tetutup aksesnya dan tidak mendapatkan 
udara atau sinar matahari yang cukup dan layak. 

Apalagi kalau sampai menutup jalan masuk buat tetangga, tentu 
termasuk perbuatan yang lebih buruk lagi.  
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H. Tidak Menggangu Dengan Aroma Masakan 

ال  َأْن تَْغرِف ََلل  
ِ
 َواَل تلْؤِذيه ِبِرحِي ِقْدرك ا

Jangan sakiti dengan aroma masakanmu kecuali ajaklah (berilah)  makan 

Salah satu bentuk menyakiti tetangga adalah memasak makanan yang 
enak dengan aroma yang menggugah selera, sehingga asapnya masuk ke 
ruma tetangga. Tetapi tetangga tidak mendapatkan bagian dari masakan itu. 

I. Bila Membeli Buah Hadiahkanlah 

رِج ِِبَا َوَِلك ِلَيِغيظَ ِِبَا ْ ا َواَل ُتل ْن لَْم تَْفَعل فَأَْدِخلْهَا ِِسًّ
ِ
ْن ِاْشََتَيْت فَاِكهَة فَأَْهِد ََلل َوا

ِ
 َوَِله  َوا

Bila kamu membeli buah-buahan hadiahkanlah kepadanya. Tapi bila tidak 
mau memberi maka bawalah masuk diam-diam. Jangan sampai anakmu 
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membuat iri anaknya. 

Sekali lagi hadits ini memerintahkan kita untuk berbagi masalah makanan 
dengan tetangga. Buah-buahan yang kita beli harus dibagi juga kepada 
tetangga.  

Kalaupun jumlahnya terbatas sehingga tidak cukup kalau dibagikan 
tetangga, maka bawa pulang buah-buahan itu dengan cara diam-diam, 
bukan sengaja ditampakkan untuk membuat tetangga iri. 
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