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Khutbah Pertama

ُ ُ ْ َو َﻧ ُﻌﻮ ُذ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣﻦ،ُ َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮه،إِ ﱠن ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ
 َﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ ِه،ﺎت أَ ْﻋ َامﻟِﻨَﺎ
ِ  َو َﺳ ﱢﻴ َﺌ،ﴍو ِر أَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ
َ ﴍ
ُ َوأَ ْﺷ َﻬﺪ،ُﻳﻚ ﻟَﻪ
ِ َ َ َوأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ،ُ َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِدىَ ﻟَﻪ،ُاﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَﻪ
.ُأَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳﻮ ُﻟﻪ
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ُ ﴍ
 َو َ ﱠ، َو َﺧ ْ َري ا ْﻟ َﻬﺪ ِْي ﻫَ ﺪْيُ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ،َﺎب اﻟﻠ ِﻪ
اﻷ ُﻣﻮ ِر
ُ ﻳﺚ ِﻛﺘ
ِ أَﻻ َﻓﺈِ ﱠن أَ ْﺻﺪ ََق ا ْﻟ َﺤ ِﺪ
َ َ  اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. َو ُﻛ ﱠﻞ َﺿ َﻼﻟَ ٍﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر، َو ُﻛ ﱠﻞ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٍﺔ َﺿ َﻼﻟَ ٌﺔ، َو ُﻛ ﱠﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛ ٍﺔ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٌﺔ،ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛﺎ ُﺗ َﻬﺎ
ﻋﲆ ﻫَ َﺬا
. ُ أ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.أﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
ْ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو
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Kaum Muslimin yang berbahagia…

w.

Pembicaraan hari ini berkaitan dengan sebuah perkara besar yang
dibutuhkan oleh setiap orang. Sebuah perkara yang menjadi wasiat Jibril kepada
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, hingga beliau menyangka bahwa objek
yang diwasiatkan itu akan menjadi salah seorang ahli warisnya. Pembicaraan
kali ini akan berkisar tentang masalah tetangga dan hak-hak mereka.

ww

Ya, tetangga adalah seluruh orang yang tinggal berdampingan dengan
kita, siapapun dia. Tetangga memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan sesuai
tingkatan mereka dan tidak boleh dilalaikan. Tingkatan mereka itu tergantung
pada kedekatan, kekerabatan, agama, dan akhlaknya. Maka hendaknya setiap
mereka diberikan haknya sesuai dengan kadar tingkatan tersebut. Tetangga
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yang tinggal berdampingan dengan kita tentu tidak sama dengan tetangga
yang jauh dari kita, tetangga yang juga sekaligus adalah keluarga kita, tidak
sama dengan tetangga yang bukan keluarga, tetangga yang seagama tidak
sama dengan tetangga yang beragama lain.

Perlu diingat bahwa selain orang-orang yang hidup berdampingan di
tempat tinggal kita, masuk pula dalam kategori tetangga yaitu orang-orang
yang bersama kita di tempat kita berada, di kantor, di pasar, di masjid, di dalam
perjalanan, di tempat studi, dan lain-lain. Bahkan sebuah negara, pun memiliki
negara tetangga, yang juga memiliki hak untuk ditunaikan dalam lingkup yang
lebih luas.
Hadirin yang berbahagia…

ind

Islam adalah agama yang mengatur hubungan bertetangga secara baik.
Islam menempatkan posisi tetangga pada tempat yang tinggi dan terhormat.
Ajaran demikian sebelumnya tidak dikenal dalam aturan atau perundangan
manapun. di dalam Islam, tetangga adalah sosok yang memiliki hak yang wajib
untuk ditunaikan dan kehormatan yang wajib untuk dijaga.

nb

ar

Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah berkata, “Pengertian kata ‘tetangga’
mencakup orang Muslim, kafir, budak, fasik, teman, lawan, orang asing, orang
yang bisa memberi manfaat, orang yang bisa memberi mudharat, keluarga,
yang bukan keluarga, tetangga dekat, dan yang jauh. Hak-hak mereka bervariasi
sesuai dengan tingkatan mereka. yang memiliki tingkatan tertinggi di adalah
golongan yang mengumpulkan seluruh karakter utama yang telah disebutkan,
selanjutnya yang terbanyak, demikian seterusnya. Hal yang sama, juga berlaku
untuk kebalikan dari hal yang telah disebutkan.” (Fathul Baari, 10/441)
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,
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“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada kedua orangtua, karib-kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,
dan teman sejawat, Ibnu sabil [orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat
dan kehabisan bekal] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”” (An- Nisaa’: 36)
Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda,““Jibril masih saja terus mewasiatkan kepadaku (untuk menjaga
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hak) tetangga, hingga hampir aku menyangka bahwa ia akan menjadikannya
sabagai ahli warisku.” (HR. Bukhari, Muslim,Abu Dawud, dan Tirmidzi)
Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda,

اﻵﺧ ِﺮ
ِ  َو َﻣﻦْ َﻛ َﺎن ُﻳ ْﺆ ِﻣﻦُ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ َوا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم،اﻵﺧ ِﺮ َﻓ ْﻠ َﻴ ُﻘ ْﻞ َﺧ ْ ًريا أَ ْو ﻟِ َﻴ ْﺼ ُﻤ ْﺖ
ِ » َﻣﻦْ َﻛ َﺎن ُﻳ ْﺆ ِﻣﻦُ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ َوا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم
.اﻵﺧ ِﺮ َﻓ ْﻠ ُﻴ ْﻜ ِﺮ ْم َﺿ ْﻴ َﻔﻪُ« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ِ  َو َﻣﻦْ َﻛ َﺎن ُﻳ ْﺆ ِﻣﻦُ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ َوا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم،َُﻓ ْﻠ ُﻴ ْﻜ ِﺮ ْم َﺟﺎ َره

ind

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaknya ia berkata baik
atau diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaknya
ia memuliakan tetangganya. dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan
Hari Akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dari Abu Syuraih, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

َ  َو ِﻣﻦْ ﻳﺎ َر ُﺳ:  َواﻟﻠ َﻪ َﻻ ُﻳ َﺆ ﱢﻣﻦُ « َﻗ ﱠﻴ َﻞ، ُ َواﻟﻠ َﻪ َﻻ ُﻳ َﺆ ﱢﻣﻦ، ُ” َواﻟﻠ َﻪ َﻻ ُﻳ َﺆ ﱢﻣﻦ
» ا ﱠﻟ ِﺬي َﻻ: ﻮل اﻟﻠ ِﻪ ؟ َﻗ َﺎل
. َﻳ ْﺄ ُﻣﻦُ َﺟﺎ ُر ُه ﺑﻮاﺋﻘﻪ « أَ ْﺧ َﺮ َﺟ ُﻪ ا ْﻟ ُﺒ َﺨﺎرِيﱠ

ar

“Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah
beriman. Ditanyakan kepada beliau, ‘Siapa orang itu wahai Rasulullah? Rasulullah
bersabda, ‘Mereka itu adalah orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman
dengan gangguannya.” (HR. Bukhari)

mi

nb

Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah berkata, “Pengertian hadits ini menyatakan
bahwa telah menjadi kelaziman bagi orang-orang yang komitmen terhadap
syariat Islam untuk senantiasa menghormati dan memuliakan tetangga dan
tamunya. Hal itu adalah indikasi akan kedudukan dan hak tetangga serta
kewajiban untuk senantiasa memelihara dan menjaga hak-hak mereka.” (AnNawawi dalam Syarah Shahih Muslim)

ww

w.

Syaikh Muhammad bin Abi Jumrah Rahimahullah berkata, ”di masa
jahiliyah, penjagaan terhadap hak-hak tetangga adalah sesuatu yang telah
menjadi kelaziman. Kebiasaan baik ini pun lantas dipertegas dalam Islam dengan
menjadikannya bagian dari kesempurnaan iman. Penjagaan terhadap hakhak mereka diwujudkan dengan usaha untuk memberikan sikap baik kepada
mereka sesuai dengan kadar kemampuan kita. Misalnya berupa hadiah, salam,
wajah yang berseri ketika berjumpa, membantu tatkala ia membutuhkan, dan
sebagainya. Juga diwujudkan dengan melindunginya dari segala yang akan
membahayakan, baik yang bersifat materil atau non materil.” (Fathul Baari,
10/442)
Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda,
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َ ﻴﻞ َﻣﺎ ﻫُ ﻦﱠ َﻳﺎ َر ُﺳ
َ »ﺣﻖﱡ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻢ َﻋ َﲆ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻢ ِﺳ ﱞﺖ« ِﻗ
 َوإِ َذا، »إِ َذا ﻟَ ِﻘﻴ َﺘ ُﻪ َﻓ َﺴ ﱢﻠ ْﻢ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ:ﻮل اﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻗ َﺎل
َ
َ َد َﻋ
 َوإِ َذا َﻣ ِﺮ َض َﻓ ُﻌ ْﺪ ُه َوإِ َذا،ُ َوإِ َذا َﻋ َﻄ َﺲ َﻓ َﺤ ِﻤ َﺪ اﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻓ َﺴ ﱢﻤ ْﺘﻪ،ُ َوإِ َذا ْاﺳ َﺘﻨ َْﺼ َﺤ َﻚ َﻓﺎ ْﻧ َﺼ ْﺢ ﻟَﻪ،ُﺄﺟ ْﺒﻪ
ِ ﺎك َﻓ
َ َﻣ
.ﺎت َﻓﺎ ﱠﺗ ِﺒ ْﻌﻪُ« أَ ْﺧ َﺮ َﺟ ُﻪ ُﻣ َﺴ ﱠﻠ َﻢ

“Hak Muslim atas Muslim yang lainnya ada enam. Beliau ditanya, ‘Apa keenam
hal itu wahai Rasulullah?’ Rasulullah menjawab, ‘Keenam hal itu adalah jika
kamu bertemu dengannya, maka berilah salam. Apabila ia mengundangmu,
maka jawablah undangannya. Apabila ia bersin dan bertahmid, maka jawablah
tahmidnya. Apabila ia sakit, maka jenguklah. dan apabila ia meninggal, maka
hantarkanlah jenazahnya.” (HR. Muslim)
Kaum Muslimin yang dirahmati Allah…

ar

ind

Menyakiti tetangga adalah sebuah kejahatan yang sangat diharamkan
dalam Islam. Diriwayatkan oleh Abu Syuraih, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam, “Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah
tidaklah beriman. Ditanyakan kepada beliau, ‘Siapa orang itu wahai Rasulullah?
Rasulullah menjawab, ‘Mereka itu adalah orang-orang yang tetangganya tidak
merasa aman dengan gangguannya.” (HR. Bukhari)

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, “Tidak akan masuk surga seorang yang
tetangganya tidak merasa aman hidup berdampingan dengannya.”

mi

nb

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, pernah ditanyakan kepada Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam tentang seorang yang rajin melaksanakan
qiyamullaill dan puasa sunnah, tetapi ia juga sering menyakiti tetangganya
dengan perkataannya yang kasar. Maka Rasulullah bersabda, “Tidak ada
kebaikan baginya. Tempat orang itu di dalam neraka.” Kemudian ditanyakan
lagi kepada beliau tentang seorang yang (hanya) melaksanakan shalat wajib,
berpuasa Ramadhan dan bersedekah dengan sepotong gandum. Ia tidak memiliki
yang lain, tetapi ia tidak menyakiti siapapun. Maka Rasulullah bersabda, “Wanita
itu akan berada surga.”

ww

w.

Bahkan dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Allah Subahanhu wa
Ta’ala melaknat orang-orang yang mengganggu dan menyakiti tetangganya.
Disebutkan dalam hadits Abi Juhaifah Radhiyallahu Anhu bahwa seorang
laki-laki pernah datang mengadukan tetangganya kepada Rasulullah. Maka
Rasulullah berkata kepada tetangga yang suka menyakiti orang itu, “Letakkanlah
barang-barangmu di tengah jalan!” Setelah ia melakukannya, setiap orang yang
melewati tempat itu melaknatnya (karena merasa terganggu dengan barangbarang yang ditaruhnya di tengah jalan). Maka orang itu pun kembali kepada
Rasulullah dan mengadukan hal yang dialaminya. Maka Rasulullah Shallallahu
368
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‘alaihi wasallam berkata kepadanya, “Sungguh Allah telah melaknatmu
terlebih dahulu sebelum mereka.” Mendengar itu, ia pun berkata, ‘Ya Rasulullah,
sesungguhnya saya tidak akan mengulangi perlakuanku menyakiti tetangga.” (HR.
Bukhari, dalam Al-Adab Al-Mufrad)
Hadirin yang berbahagia, jika ancaman agama kepada orang-orang yang
menyakiti tetangga amatlah keras, mungkinkah setelah itu kita masih saja
menyepelekan persoalan ini?

ind

Dalam tataran realita sangat disayangkan ternyata masih banyak kita
temukan orang-orang yang sering menyakiti tetangganya, memarkir mobil di
depan pintu masuk rumahnya, membiarkan aliran air dari rumahnya merembes
ke halaman rumah tetangga dengan membawa bau yang tidak sedap,
membuang sampah di depan rumah tetangga, membiarkan sisa-sisa bangunan
yang tidak terpakai lagi tetap berada di halaman depan rumah tetangganya,
dan berbagai fenomena buruk lainnya.

ar

Diriwayatkan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam , bertanya kepada para sahabat, “Bagaimana pendapat kalian
terhadap perbuatan mencuri? Mereka berkata, ‘Allah dan Rasul-Nya telah
mengharamkannya, maka perbuatan itu adalah haram. Rasulullah bersabda,
‘Jika sekiranya seorang mencuri dari sepuluh rumah, niscaya hal itu adalah lebih
baik baginya daripada ia mencuri dari satu rumah tetangganya.”

mi

nb

Contoh lainnya adalah dengan menyakiti anak tetangga, merusak mobil
atau barang lain miliknya, berisik di waktu-waktu istirahat, baik dengan
memutar musik, bermain dengan anak, bertengkar, membunyikan klakson,
menyewakan tempat atau rumah atau menjualnya kepada orang-orang yang
berpotensi mendatangkan kemudharatan bagi tetangga, tanpa meminta
persetujuan dari mereka, dan yang lainnya

w.

Ibnu RajabRahimahullahberkata,”Madzhab Imam Ahmad dan Malik menyatakan
bahwa seorang itu diharamkan melakukan tindakan terhadap kepemilikannya
sendiri, namun bersinggungan dengan hak tetangganya.”’
Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam, “Barangsiapa memiliki tanah yang hendak dijualnya, maka hendaklah
ia menawarkannya kepada tetangganya terlebih dahulu.”

ww

Contoh perbuatan terburuk yang menyakiti tetangga adalah mengkhianati
mereka, membuka aib dan kelemahannya, mengganggu anak-anak wanitanya,
menggoda istrinya, dengan terlebih melakukan perselingkuhan dengannya,
baik secara langsung atau tidak langsung. Sungguh perbuatan ini adalah
seburuk-buruk dosa yang sangat dibenci dan dikutuk oleh seluruh jiwa yang
369
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sehat. Karena itu, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam meletakkan
kejahatan demikian pada jajaran dosa-dosa terbesar yang dilakukan seorang
kepada Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas Radhiyallahu
Anhum, “Saya pernah bertanya kepada Rasulullah, ‘Dosa apakah yang terbesar?
Rasulullah menjawab, ‘Kamu jadikan sekutu bagi Allah, sedangkan Dia lah
yang telah menciptakanmu.’ Saya kembali bertanya, ‘Kemudian dosa apa
lagi?’ Rasulullah menjawab, ‘Kamu bunuh anakmu sendiri karena takut akan
menghabiskan rezekimu’. Saya kembali bertanya, ‘Selanjutnya apa lagi?’ Rasulullah
menjawab, “Engkau berzina dengan istri tetanggamu.”

ind

Miqdad Radhiyallahu Anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, “Bagaimana pendapat
kalian terhadap perbuatan berzina? Mereka berkata, ‘Allah dan Rasul-Nya telah
mengharamkannya, maka perbuatan itu adalah haram. Rasulullah bersabda, ‘Jika
sekiranya seorang berzina dengan sepuluh orang wanita, niscaya hal itu adalah
lebih baik baginya daripada ia berzina dengan seorang istri tetangganya.”

ar

Karena itu, hendaklah orang-orang yang gemar melakukan tindakantindakan amoral semacam ini senantiasa menanamkan perasaan takut kepada
Allah. Dan hendaknya senantiasa mengingat ancaman Allah lewat firman-Nya,

k j i h g f e d c b a `)
[۵۸:]اﻷﺣﺰاب
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nb

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat
tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah
memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (Al-Ahzab: 58)

Khutbah Kedua

mi

ُ أَ ُﻗ
ني ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢ
َ ﻮل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا َوأَ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺴـﺎ ِﺋ ِﺮ ا ْﻟ ُـﻤ ْﺴ ِﻠـ ِﻤـ
 َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮو ُه إِ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ،ـﻞ َذ ْﻧ ٍﺐ
ـﻴﻢ
ُ ا ْﻟ َﻐ ُﻔﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ

w.

 ﱡ، إﺣﺴﺎ ِﻧ ِﻪ
 وأﺷﻬﺪُ ْأن ﻻ إﻟ َﻪ إﻻ اﻟﻠ ُﻪ َوﺣ َﺪ ُه ﻻ، واﻟﺸﻜ ُﺮ ﻟَ ُﻪ َﻋ َﲆ َﺗﻮ ِﻓﻴ ِﻘ ِﻪ واﻣ ِﺘﻨَﺎ ِﻧ ِﻪ
َ
َ اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ َﻋﲆ
َ ﴍ
 اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. وأﺷﻬﺪُ ﱠأن ُﻣﺤ َﻤﺪاً ﻋﺒﺪُ ُه ورﺳﻮ ُﻟ ُﻪ اﻟﺪﱠا ِﻋﻲ إﱃ رﺿﻮا ِﻧ ِﻪ، ﺗﻌﻈﻴ ًام ﻟِ َﺸﺄ ِﻧ ِﻪ
ِ ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ
َِ
ََ
. ُ أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.ﻋﲆ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َوأَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
Kaum Muslimin yang dirahmati Allah..

ww

Fenomena menyakiti dan mengganggu tetangga amatlah banyak
dijumpai, Di antaranya melakukan tindakan di dalam wilayah miliknya namun
menyinggung hak tetangganya. Misalnya, menanam pepohonan yang
cabangnya masuk ke dalam halaman tetangga sehingga mengganggu, atau
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menggali sumur yang menyerap air dari wilayah tetangganya, atau membuat
pabrik yang menghasilkan polusi yang mengganggu, atau membuat jendela
dan meninggikan bangunan hingga membuat tetangga yang berdampingan
dengannya merasa risih, terbatasi geraknya, dan terhalang untuk juga
mendapat udara segar dan cahaya matahari, dan sebagainya.
Perilaku yang juga sangat merugikan tetangga adalah menyewakan rumah
kepada orang-orang yang tidak melaksanakan shalat dan tidak takut kepada
Allah. Mereka ini akan sangat merugikan kaum Muslimin dan mungkin juga
akan mempengaruhi anak-anak mereka. Demikian juga orang-orang yang
menyewakan tempat-tempat dagang kepada orang-orang yang menjual
produk-produk haram.

ar
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Salah satu tindakan yang mendatangkan mudharat bagi tetangga adalah
mencegah mereka mengambil manfaat dari hal kecil yang kita miliki dan
tidak menimbulkan mudharat bagi kita. Misalnya dengan melarang mereka
menancapkan paku di dinding rumahnya yang bersebelahan dengan dinding
rumah kita. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, dalam hadits Abu
Hurairah Radhiyallahu Anhu, ““Janganlah salah seorang dari kalian melarang
tetangganya untuk menancapkan paku ke dinding rumahnya.”

mi

nb

Contoh lain yang mendatangkan mudharat bagi seorang adalah mencegah
orang yang ingin memanfaatkan fasilitas umum, seperti air yang mengalir di
sungai, rumput yang tumbuh di tanah yang tidak bertuan untuk dijadikan
makanan hewan ternak, kayu bakar dari pohon-pohon liar, batu-batu garam,
dan yang semisalnya. Disebutkan dalam As-Shahihain, dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ““Janganlah kamu melarang
seorang yang ingin mengambil manfaat dari air yang sisa dengan tujuan untuk
menghalanginya mengairi tanamannya.”
Selain itu perilaku yang mendatangkan mudharat bagi orang adalah
dengan meletakkan duri atau pengahalang di tengah jalan atau melanggar
aturan lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan yang lainnya.

w.

Hadirin sekalian…

ww

Seluruh jenis gangguan tersebut adalah haram. Karena itu, hendaknya kita
semua senantiasa bertakwa kepada Allah dengan berupaya sebisa mungkin
memberikan manfaat kepada saudara kita dan mencegah kemudharatan yang
bisa menimpa mereka.
Allah berfirman,
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maaidah: 2)
Hadirin yang berbahagia…
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Dalil-dalil yang menyuruh kita untuk menjaga hak para tetangga sangatlah
banyak, begitupun teladan dari para ulama yang menyebutkan tentang sikap
mereka pun amatlah banyak. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam
Siyar A’lam An-Nubala (13/433), “Seorang laki-laki yang merupakan tetangga
dari Abi Hamzah As-Sukary hendak menjual rumahnya. Maka ditanyakanlah
padanya, ‘Berapa harganya? Ia berkata, ‘Empat ribu’. Abu Hamzah kemudian
berkata, ‘Janganlah Anda jual rumahmu.’ Lantas ia memberikan sejumlah harga
penawaran rumah itu kepada Abi Hamzah.”

nb

Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah ditanya tentang pribadi Al-Walid
bin Al- Qasim bin Al-Walid Al-Hamadani. Ia berkata, “Al-Walid adalah seorang
yang tsiqah (terpercaya), kami menulis hadits-hadits yang dibawakannya. Beliau
bertetangga dengan Ya’la bin ‘Ubaid, dan saya (Imam Ahmad) pernah bertanya
kepadanya tentang dirinya. Lantas Ya’la berkata, ‘Sungguh ia itu benar-benar
tetangga yang baik. Saya telah bertetangga selama 50 tahun bersamanya, dan
saya tidak mengetahui darinya melainkan kebaikan. (Siyar A’lam An-Nubalaa,
17/ 463)

mi

Abu Daud As-Sijistani Rahimahullah berkata, “Sungguh saya sangat ingin
menjadi tetangga Sa’id bin Amir.” (Ibid., 17 / 396)

w.

Demikianlah beberapa contoh dan teladan bagi setiap Muslim dalam
berinteraksi dengan tetangganya. Semoga Allah menjaga dan senantiasa
memberi taufik-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin..

َﻓﺎِ ْﻋ َﻠ ُﻤﻮا أَ ْن اﻟﻠ َﻪ أَﻣ ﱠﺮ ُﻛ ْﻢ ﺑﺄﻣﺮ َﺑﺪَأَ ِﻓﻴﻪ ِﺑ َﻨ ْﻔ ُﺴﻪ َو َﺛﻨَﻰ ِمبَ َﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ُﻪ ا ْﻟ َﻤ ْﺴ َﺒ َﺤ َﺔ ِﺑ ُﻘﺪُ ِﺳ ُﻪ َو ُﺛـ ْﻠ َﺚ ِﺑ ُﻜ ْﻢ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ
ﻮن َﻓ َﻘ َﺎل ِﻋ ﱢﺰ ِﻣﻦْ َﻗﺎ ِﺋﻞ

ww

(P O N M L K J I H G F E D C B)ِ

 اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ِﺻ ﱢﻞ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َﻋ َﲆ َﻧ ِﺒ ﱢﻴﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ َوﺻﺤﺎ َﺑ َﺘ ُﻪ َو ِﻣﻦْ اِِﻫْ َﺘﺪَى ِﺑ ُﻬﺪ ِﻳ ُﻪ واﺳنت.[۵٦:]اﻷﺣﺰاب
َ  َﺛ ﱠﻢ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ُا ْر ُض ﻋَﻦْ ا ْﻟ ُﺨ َﻠ َﻔﺎ ِء اﻟ ﱠﺮ ِاﺷ ِﺪﻳﻦَ ا ْﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ ﱢﻳ. ﱢﻳﻦ
ني أَ ِيب َﺑ َﻜ َﺮ َو َﻋ َﻤ َﺮ وﻋﺜامن
ِ ِﺑ َﺴ َﻨ ِﺘ ُﻪ إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟﺪ
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رﺣﻢ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ِﻤ َ
ني َو َﺗﺎ ِﺑ َﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
اﻟﺼ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ َواﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
ني .
َو َﻋ َﻠ ِﻴﻲ َو َﻋ َﲆ َﺑ ِﻘ ﱠﻴ َﺔ ﱠ
ني َو َﻋ َﻠﻴﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑ َﺮ ِﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ﻳﺎ أَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ِﺑ ُﻜ ﱠﻞ اِ ْﺳ َﻢ ﻫَ ْﻮﻟِ َﻚ َﺳ ﱠﻤ ْﻴ ُﺖ ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﻔ ُﺴ ِﻚ أَ َوأَ ْﻧ َﺰﻟَ ْﺘ ُﻪ ِﰲ ُﻛﺘﱠﺎ ِﺑ َﻚ أَ ْو ُﻋ ْﻠ َﻤ َﺘ ُﻪ أَ ﱠﺣﺪَا ِﻣﻦْ ُﺧ ُﻠ ِﻘ َﻚ
ﻴﻊ ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ َو ُﻧﻮ َر ُﺻﺪُ و ِر َﻧﺎ وﺟﻼ َء أﺣﺰاﻧﻨﺎ
أواﺳﺘﺄﺛﺮﺗﺒﻪ ِﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺐ ِﻋ ْﻨﺪ َِك أَ ْن َﺗ ْﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻘﺮآن َر ِﺑ َ
ﺎب ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ َو ُﻏ ُﻤﻮ َﻣﻨَﺎ
َو َذﻫَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
َﺎت اﻷﺣﻴﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ واﻷﻣﻮات .
ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت واﳌﺆﻣني َوا ْﻟ ُﻤ َﺆ ﱠﻣﻨ ِ
ﱢﻳﻦ
ني َو ُأ ِﻫ ﱡﻠ َﻚ ا ْﻟ َﻜ َﻔ َﺮ َة واﳌﴩﻛني َو َد ﱠﻣ َﺮ أَ َﻋﺪﱠا َء َك أَ َﻋﺪﱠا َء اﻟﺪ ِ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋ ﱠﺰ اﻹﺳﻼم َوا ْﻟ ُﻤ َﺴ ﱠﻠ َﻤ ْ ِ

ind

ﺻﻠﺢ ﻟَﻨَﺎ َد ﱢﻳ َﻨﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫﻮﻋﺼﻤﺔ أَﻣ ﱠﺮ َﻧﺎ َ ،وأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ دﻧﻴﺎَ َﻧﺎ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ َﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ آﺧﺮﺗﻨﺎ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َ
ا ﱠﻟ ِﺘﻲ إِﻟَﻴ َﻬﺎ ُﻣ َﻌﺎ َد َﻧﺎ َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ َﺣ ﱠﻴﺎ ِﺗﻨَﺎ ِزﻳﺎ َد َة ﻟَﻨَﺎ ِﰲ ُﻛ ﱠﻞ َﺧ ﱢ َري َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت َر َاﺣ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱠﻞ َ ﱠ
ﴍ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋﻨﱠﺎ َﻋ َﲆ َذ َﻛ ِﺮ َك َوﺷﻜ َﺮ َك َو َﺣ َﺴﻦَ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ َﻚ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ا ْﻟ ُﻬﺪى َواِ ْﻟ َﺘ َﻘﻰ َوا ْﻟ َﻌ َﻔ َ
ﺎف َوا ْﻟ ِﻐﻨﻰ َو َﺣ َﺴﻦَ ا ْﻟ َﺨ ِ َ
ﺎمت ِﺔ
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اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ واواﻟﺪﻳﻨﺎ َواِ ْر َﺣ ْﻤ ُﻬ ْﻢ َﻛ َام َر ْﺑ َﻮ َﻧﺎ ﺻﻐﺎ َرا
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ﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ إِ ﱠن اﻟﻠ َﻪ َﻳ ْﺄ ُﻣ ُﺮ ُﻛ ْﻢ ِﺑﺎ ْﻟ ِﻌﺪْلِ واﻹﺣﺴﺎن وإﻳﺘﺎء ذى ا ْﻟﻘﺮىب َو َﻳ ْﻨ َﻬﻰ ﻋَﻦْ ا ْﻟ َﻔ ْﺤ َﺸﺎ ِء َوا ْﻟ ُﻤ ْﻨ ِﻜ ِﺮ
َوا ْﻟ َﺒ ْﻐﻲ َﻳ ِﻌ ُﻈ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌ ﱠﻠ ُﻜ ْﻢ َﺗ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ َ
ﻴﻢ َﻳ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ ُﻛ ْﻢ َواِ ْﺳﺄَ ُﻟﻮ ُه ِﻣﻦْ ُﻓ ُﻀ ِﻠ ُﻪ ُﻳ ْﻌ َﻄ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺬ َﻛ ِﺮ
ون َﻓﺎِ ﱠذ َﻛ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠﻪ ا ْﻟ َﻌ ِﻈ َ
اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َواﻟﻠ َﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻠ ُﻢ َﻣﺎ ُﺗ َﺼﻨ ُﱢﻌ َ
ﻮن

