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Bertetangga di dalam Islam 

Islam sebagai agama yang universal dengan segala aturan dan hukum yang menyentuh 

setiap prilaku dan aktifitas seluruh hamba, baik individu maupun sebagai makhluk sosial 

merupakan agama yang di dasari atas asat ta’awun (tolong menolong/saling membantu) dalam 

kebaikan dan ketaqwaan serta saling menjaga dari perbuatan kemaksiatan, dosa dan 

permusuhan, silaturrahim serta penegakan hak-hak setiap hamba dalam setiap interaksi sosial. 

Yang berujung pada terciptanya kondisi saling mengasihi dan menyayangi satu hamba dengan 

lainnya. Allah ta’al telah mengagungkan hak muslim atas muslim lainnya, hak kerabat dengan 

kerabat lainnya serta hak antara seorang hamba dengan tetangganya. Dan penegakan hak-hak 

inilah yang menjadi salah satu sebab terciptanya kebahagiaan dan ketentraman, baik bagi 

individu maupun pada masyarakat. 

Tetangga, adalah individu terdekat bagi seorang hamba, dan juga yang paling sering 

hamba tersebut berinteraksi dengannya, yang mengetahui kondisi hamba tersebut –setelah 

keluarga dan kerabatnya-. Bahkan tidak jarang tetangga dalam beberapa situasi lebih dekat 

kepada hamba tersebut dan yang paling banyak membantu dari kerabat sekalipun juga. Dari 

sinilah diketahui betapa pentingnya nilai, pengaruh serta besarnya hak seorang tetangga. Hanya 

saja hak ini telah terabaikan oleh banyak kaum muslimin, sehingga kita jumpai suatu komunitas 

yang masing-masing individu pada komunitas tersebut sibuk dengan aktifitas dan kegiatan 

mereka, bersikap acuh dan tidak memiliki penghargaan sedikitpun bagi tetangga terdekatnya. 

Sementara di dalam banyak ayat di dalam al-Qur`an dan Sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam terdapat penjelasan akan hak-hak tetangga. Di antaranya Allah ta’ala berfirman di 

dalam surah an-Nisa`: 36,  

ِبِوَِشْيًئاَِوبِاْلَواِلَدْيِنِِإْحَسانًاَِوِبِذيِاْلُقْرََبَِواْلَيَتامَِ الّلَوَِواَلُِتْشرُِكواِْ ىَِواْلَمَساِكنِيَِواْْلَاِرِِذيِاْلُقْرََبَِواْْلَاِرَِواْعُبُدواِْ
 اْْلُُنِبَِوالص اِحِبِبِاْلَنبِِ

“Dan kalian sembahlah Allah ta’ala dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada-Nya dengan 

sesuatu apapun juga. Dan berlaku baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak-anak 

yatim, kaum miskin, tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan, tentangga yang berada 

berdampingan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan  dan  teman yang berada didekat.” 

Dan di dalam as-Sunnah, telah diriwayatkan dari hadits Aisyah dan Ibnu Umar radhiallahu 

‘anhum dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda,  

ََِّت ِحَِِارِِاْلَِِبِِلُِْيِبِِْجِِِِنِْيِْصِِوِْي ُِِالَِاِزَِمَِ  وُِثُِِرِوِْي ُِسَِِوُِن َِأِِتُِنِْن َِِ



“Dan Jibril senantiasa memberi wasiat kepadaku akan –kedudukan- tetangga, hingga Saya 

menyangkan bahwa tetangga tersebut akan menjadi ahli warisku.” (Diriwayatkan oleh al-

Bukhari no. 5668, 5669 dan Muslim no. 2624, 2625) 

Dan dalam hadits lainnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,  

 هُِارَِجَِِْمِرِِكُِْيِلِْف َِِرِِاآلخِِِمِِوِْالي َِوَِِاللِِِبِِنُِمِِؤِْي ُِِنَِكاَِِِنِْمَِ
“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah dia memuliakan 

tetangganya.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 5673) dan Muslim no. 47,48) 

Hal ini yang kemudian dipertegas oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di hadits yang 

lainnya, 

ُُِِّت ِحَِِدٌِبِْعَِِنُِمِِؤِْي ُِِالَِِهِِدَِِيِِبِِيِْسِِفِْن َِِيِْذِِالِ وَِ ُُِِمَِِوِِيِْخِِلَِِالَِقَِِوَِْأِِهِِِرِاَِْلِِِبِ ِ  وِِسِِفِْن َِِلِِبِ اِ
“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak seseorang beriman hingga dia mencintai 

tetangganya –atau beliau bersabda: saudaranya- sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.” 

(Diriwayatkan oleh Muslim no.45) 

Hadits ini menunjukkan tingginya kedudukan tetangga bagi seorang muslim, betapa tidak ?! 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjadikan kesempurnaan iman yang wajib tidak akan 

tercapai hingga seorang muslim mencintai tetangganya dan memuliakannya. Bahkan Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam menerangkan bahwa sebaik-baik kaum manusia adalah mereka yang 

terbaik bagi tetangga dan sahabatnya. Beliau bersabda, 

 هِِِرِاَِْلِِِمِْىُِرُِي ِْخَِِاللِِِدَِْنِعِِِنِِاَِيِْاْلِِِرُِي ِْخَِ،ِوَِوِِبِِحِِصاَِِلِِمِْىُِرُِي ِْخَِِاللِِِدَِنِْعِِِحابِِصِْالَِِرَِي ِْخَِ
“Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang terbaik bagi sahabatnya, dan sebaik-baik 

tetangga disisi Allah adalah mereka yang terbaik bagi tetangganya.” (Diriwayatkan oleh at-

Tirmidzi no. 1944, Ahmad no. 6566, al-Bukhari di dalam al-Adab al-Mufrad no. 115 di shahihkan 

oleh al-Albani di dalam Shahih al-Jami` ash-Shaghir no. 3270) 

Juga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjadikan perlakuan baik kepada tetangga 

sebagai wasiat beliau kepada para sahabat beliau. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah radhiallahu ‘anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda, 

ِ؟نِ بِِِِلُِمَِعِْي َِِنِْمَِِِلمُِعَِي ُِِوَِْأِِنِ بِِِِلُِمَِعِْي َِف َِِتِِماَِلِِالكَِِءِِالَِؤُِىَِِِنِْعَِِذُِخُِأَِْيِِنِْمَِ
 ".ِاللِِِلُِوِْسُِاِرَِناِيَِ:ِ"أَِتُِلِْقُِة:ِف َِرَِي ِْرَِىُِِوِْب َُِأِِالَِقَِف َِ
ِوَِِدِ عَِف َِِيِ دََِيِِبِِذَِخَِأَِفَِ ِِقِِاتِ ِ:لَِقاَِمخًسا،

َ
ِوَِاسِِالنِ ِدَِبَِعَِْأِِنِْكَُِتِِمَِارِِحَِال ،ِاسِِِالنِ َنِغَِْأِِنِْكَُِتِِكََِلِِاللُِِمَِسِ قَِِاَِبِِِضِِارِْ،

ِةَِرَِث ِْكَِِِنِ ِإِفَِِكَِحِْالضِ ِرِْثِِكُِْتِِالًَِما،ِوَِلِِسِْمُِِنِْكَُِتِِكَِسِِفِْن َِِلِِبِ اِتُِِمَِِاسِِلنِ ِلِِبِْحِِأًَِنا،ِوَِمِِؤِْمُِِنِْكَُِتِِكَِرِِجاَِِلَِِإِِنِْسِِحِْأَِوَِ
 بَِلِْالقَِِتُِْيِتُِِِكِِحِْالضِ 

“Siapakah yang bersedia menyadur dariku beberapa kalimat –wasiat- kemudian dia 

mengamalkannya ataukah mengajarkannya kepada siapa saja yang akan mengamalkannya?” 

Maka berkatalah Abu Hurairah, “Saya wahai Rasulullah.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi 



wasallam menggandeng tanganku seraya menyebutkan lima hal, beliau bersabda, “Jagalah dari 

segala yang diharamkan maka engkau menjadi hamba yang paling beribadah kepada Allah, 

ridhalah dengan segala yang Allah bagikan bagimu, niscaya engkau akan menjadi orang yang 

paling berkecukupan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu niscaya engkau akan menjadi 

seorang mukmin. Cintailah kepada seluruh kaum manusia apa yang engkau cintai atas dirimu, 

niscaya engkau menjadi seorang muslim. Dan janganlah engkau memperbanyak tertawa, 

karena banyaknya tertawa akan mematikan hati.”  

(Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 2305, Ahmad no. 8081, ath-Thabrani no. 7054. Syaikh al-

Albani menghasankan hadits ini di dalam Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah no.930) 

Keterangan dari al-Qur`an maupun dari as-Sunnah di atas menunjukkan bahwa berlaku baik 

kepada tetangga adalah manifestasi dari kebenaran iman seorang hamba, salah satu dari 

cabang-cabang keimanan, serta sebab bertambah atau berkurangnya iman hamba tersebut. 

Karenanya ahli hikmah menyebutkan, “Ada tiga hal jika terpenuhi pada seseorang maka tidaklah 

disangsikan akan –kemapanan- akal/nalar dan keutamaannya: Apabila tetangga, kerabat dan 

rekan-rekannya memuji hamba tersebut.” (al-Adab asy-Syar’iyah 2/16)    

Karena itulah sebelum seseorang menentukan pilihan di mana dia berkehendak untuk 

bermukim atau tinggal di suatu lingkungan untuk memperhatikan siapakah yang akan 

bertetangga dengannya. Dan memilih lingkungan yang terdapat orang-orang yang shalih sebagai 

tetangganya. Seorang tetangga yang shalih akan memberi banyak manfaat dan kebaikan bagi 

dirinya. Sa’ad bin Abi Waqqash meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, 

ِةِِدَِعاَِالسِ ِنِْمِِِعٌِبَِْرِأَِ
َ
ِ،ِوَِةُِالَِِالصِ ِةُِأَِرِْ:ِال

َ
ِ،ِوَِحُِالِِالصِ ِرُِاْلاَِ،ِوَِعُِسِِالواَِِنُِكَِسِْال

َ
ِءِِقاَِالشِ ِنِْعِمِِبٌِْرِأَِ.ِوَِئُِنِِالَِِبُِكَِْرِال

َ
ِةُِأَِرِْ:ِال

ِ،ِوَِءُِوِْالسِ ِرُِاَِاْلِْء،ِوَِوِْالسِ 
َ
 قُِيِِالضِ ِنُِكَِسِْمَِالِْ،ِوَِءُِوِْالسِ ِبُِكَِْرِال

“Ada empat sebab kebahagiaan: Wanita yang shalihah, kediaman yang lapang, tetangga yang 

shalih dan tunggangan yang tenang. Dan ada empat sebab kesengsaraan: wanita yang 

berperangai buruk, tetangga yang jahat, tunggangan yang buruk serta kediaman yang sempit.” 

(Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam al-Musnad 1/168, Ibnu Hibban no. 4021, al-Baihaqi di dalam 

asy-Syu’ab no. 9556, 9557 dan dishahihkan oleh syaikh al-Albani di dalam Shahih al-Jami` no. 

887) 

Dan pengaruh tetangga yang shalih sangatlah banyak bagi keluarga muslim, baik yang 

berkenaan dengan diri pribadi maupun dalam interaksi sosial. Diantaranya pengaruh-pengaruh 

baik tetangga yang shalih: 

Pertama: Tetangga yang shalih akan menjaga aurat tetangganya, tidak mencari-cari celah untuk 

mengumbar aurat dan cacat celatetangganya. 

Tetangga sebagai orang yang paling terdekat bagi keluarga muslim, kedekatan antara keduanya 

bahkan terkadang menjadikan masing-masing saling hal ihwal yang paling spesifik dalam urusan 

rumah tangga satu dengan lainnya. Saling bersua setiap waktu, seringnya saling menziarahi satu 

dengan lainnya terlebih para istri. Hal tersebut tidak menutup mereka saling membicarakan aib, 

cacat cela dan hal-hal yang tidak patut untuk disampaikan. Sebagaimana di sebutkan di dalam 

Shahih al-Bukhari no. 4893 dan Shahih Muslim no. 2448 dari hadits Aisyah radhiallahu ‘anha 



tentang hadits Ummu Zara`, dimana sebelah wanita berkumpul di sisi Aisyah dan masing-masing 

menceritakan perihal hubungan mereka dengan masing-masing suami mereka ! 

Hal berbeda jika bertetangga dengan seorang yang shalih yang akan menjaga hak-hak 

tetangganya, tidak melakukan ghibah atas tetangganya serta membantu menjaga kehormatan 

dan harta tetangganya. 

Kedua: Tetangga yang shalih akan membantu perkembangan anak di dalam lingkungan yang 

shalih dan terpandu dengan nilai-nilai spiritual Islam. 

Ketiga: Tetangga yang shalih akan membantu dalam menuntut ilmu dan dakwah Ilallah 

Hingga Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu mengatakan, “…Adalah saya memiliki seorang 

tetangga dari kaum Anshar, dimana kami saling bergantian menjumpa Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam. Dia datang menjumpai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada hari ini, dan 

saya menjumpai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada keesokannya. Kemudian dia 

menyampaikan berita wahyu yang turun kepadaku dan saya menyampaikan hal serupa 

kepadanya.” Diriwayatkan oleh Muslim no. 1479 dari hadits Ibnu Abbas.  

Demikianlah seorang tetangga yang shalih dan istiqamah di atas agama dan dakwah, akan 

senantiasa memberi nasihat, menyeru kepada perkara yang ma’ruf dan memperingatkan dari 

hal yang mungkar, mengajak ke majlis-majlis ilmu serta berbagi ilmu yang diketahuinya. 

Bukankah ini merupakan kebahagian yang demikian besar, kebahagiaan beroleh seorang yang 

menuntun ke jalan akhirat dan keridhaan Allah ta’ala ? 

Keempat: Tetangga yang shalih memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap setiap 

tetangganya. 

Kelapangan dan kesempitan, adalah dua keadaan yang akan silih berganti dialami setiap hamba. 

Terkadang pada suatu saat suatu keluarga berada dalam keadaan tidak memiliki harta sama 

sekali dan butuh bantuan atas kebutuhan tersebut. Tetangga yang shalih adalah sebaik-baik 

pemberi bantuan setelah Allah ta’ala. Bahkan hal tersebut telah diperintahkan oleh Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam, 

ِِاءَِسَِِنِِياَِ
ُ
 ةٍِِفرِسنِشاَِِوِْلَِا،ِوَِتَِِارَِْلِِِةٌِرَِرن ِجاََِتقِِِ،ِالَِاتٍِمَِلِِسِْال

“ Wahai para wanita muslimah, janganlah seseorang merendahkan pemberian dari tetangganya, 

walau pemberian tersebut hanya daging kambing yang sedikit.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari 

no. 2566 dan Muslim no. 1030 dari hadits Abu Hurairah) 

Dan di hadits lainnya, dari hadits Abu Dzar radhiallahu ‘anhu, beliau mengatakan,  

ِفََِرِمَِِتُِخِْبَِطَِِذاَِِإِ ِنِْصاَِوَِْأِِمَِلِ سَِوَِِوِِْيِلَِعَِِاللُِِلىِ صَِِيِِْلِْيِلِِخَِِنِ إِِ ُِثِ ِهُِاءَِمَِِرِْثِِكِْأَِقًا ،ِِكَِِنِاَِيِْجِِِنِْمِِِتٍِيِْب َِِلَِىَِْأِِرِْظُِانِِْ،
 فٍِْوِرُِعِْبَِِِهاَِْنِمِِِمِْهُِب ِْصِِأَِفَِ

“Kekasihku Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku jika saya memasak 

makanan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian lihatlah keluarga dari tetanggamu 

dan berilah mereka dari masakan tersebut dengan cara yang makruf.” (Diriwayatkan oleh 

Muslim no. 2625) 



 Demikianlah uregensi memilih tetangga yang shalih dan mencari tempat untuk tinggal bersama 

keluarga di lingkungan yang terdapat tetangga-tetangga yang dapat membantu mengenal dan 

mengamalkan agama serta mendakwahkannya.Wassalam. 

 

Disusun oleh : Abu Zakariya Rishky 

 

 


