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Tetangga 

A. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):  

• orang yang tinggal di sebelah rumah. 

• Orang yang tinggal berdekatan dengan rumah. 

• Tetangga: hidup berdekatan karena bersebelahan rumah. 

B. Bahasa Arab،جيرن (tunggal), وجوار((jamak): bertetangga, 
berdampingan, pelindung, penolong, sekutu. 

C. Al-Qur'an: QS. an-Nisa (4):36, QS. al-Anfal (8):
48.......Tolong cari bunyi surat dan ayat tersebut.



Dari kedua ayat Al-Qur'an di atas, ada 2 pengertian 
tetangga: 

1. Tetangga. 

2. Pelindung. 

Batasan tetangga: penghuni rumah di samping rumah 
kita dengan batasan 40 rumah di setiap arah mata 
angin (40 rumah di sebelah timur rumah kita, 40 rumah 
di sebelah barat rumah kita, 40 rumah di sebelah utara 
rumah kita, dan 40 rumah di sebelah utara rumah kita. 



Hak-hak Sesama Muslim
• Adab bertetangga:  

 آداب الجار: ابتداؤه بالسالم، وال يطيل معه الكالم، وال يكثر عليه السؤال، ويعوده في مرضه، ويعزيه في مصيبته، ويهنيه في فرحه، ويتلطف لولده و عبده في
 al-Adab fid Dîn dalam) الكالم، ويصفح عن زلته، ومعاتبته برفق عند هفوته، ويغض عن حرمته، ويعينه عند صرخته، وال يديم النظر إلى خادمته
Majmû'ah Rasâil al-Imam al-Ghazâli (Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, t.th., halaman 444) 

1. Mendahului mengucapkan salam. 

2. Tidak lama-lama berbicara. 

3. Tidak banyak bertanya. 

4. Menjenguk ketika sakit. 

5. Berbelasungkawa kepada yang tertimpa musibah. 

6. Ikut bergembira atas kegembiraannya. 



7. Berbicara lembut kepada anak tetangga dan 
pembantunya. 

8. Memaafkan kesalahan ucapan. 

9. Menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. 

10. Menundukkan mata dari memandang isterinya. 

11. Memberikan pertolongan ketika diperlukan. 

12. Tidak terus-menerus memandang pembantu 
perempuannya. 



Hikmah 12 Adab Bertetangga
1. Mendahului mengucapkan salam, pihak yang terlebih dahulu mengucapkan salam 

secara akhlak lebih baik, sehingga memperoleh kebaikan yang lebih banyak. 

2. Tidak lama-lama berbicara, untuk kebaikan agar terhindar dari ghibah, 
mengguncing, fitnah, dll. 

3. Tidak banyak bertanya, setelah bertanya sesuatu, cukup diikuti dengan kata-kat 
silahkan, atau yang lainnya, tidak meminta jawaban yang detail dari pertanyaan 
pertama kita. 

4. Menjenguk yang sakit, tanpa melihat status sosial, sehingga terjaga kesetaraan 
dalam masyarakat. 

5. Berbela sungkawa kepada yang terkena musibah. 

6. Ikut bergembira atas kegebiraannya, saling mengucapkan selamat atas 
keberhasilan tetangga untuk menghindari sifat iri dan persaingan antar tetangga.



7. Berbicara lembut kepada anak tetangga dan pembantunga, karena mereka 
termasuk golongan yang lemah, sehingga menghindari perasaan takut 
keduanya. 

8. Memaafkan kesalah ucap, karena bisajadi suatu saat kitapun melakukan 
kesalahan yang sama. 

9. Menegur dengan halus ketika berbuat kesalahan, yaitu ketika kesalahan itu 
berhubungan dengan kepentingan orang banyak, tapi tetap harus dengan 
cara yang halus dan sopan. 

10. Menundukkan mata dari memandang isterinya, misal dengan menundukka 
kepala, untuk menghindari godaan-godaan syaitan. 

11. Memberikan pertolongan ketika diperlukan, ketika kita sakit atau tertimpa 
musibah, tetangga adalah orang terdekat yang tahu. 

12. Tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya, karena posisi 
pembantu adalah lemah sehingga rentan terhadap kejahatan dis ekelilingnya.


