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POHON YANG MENJULUR KE PEKARANGAN TETANGGA 

 

Pertanyaan Dari: 

Syamsuddin Noor, Magelang, Jawa Tengah 

(disidangkan pada hari Jum’at, 20 Zulhijjah 1434 H / 25 Oktober 2013 M) 

 

 

Pertanyaan :  

 

Assalamu’alaikum wr. wb.  

Dalam hidup bertetangga utamanya di perkotaan yang lahannya terbatas, sering kita 

amati ada yang punya pohon besar dan berdaun rimbun yang melewati batas lahannya 

sendiri. Dalam hati sering terganggu (ndosani), tapi yang punya pohon cuek saja. 

Bagaimana tuntunan dan adab bertetangga menurut Islam agar tidak ndosani tetangga? 

 

Jawaban: 

 

Wa'alaikumussalam wr. wb.  

Tetangga merupakan salah satu orang yang terdekat. Jika seorang muslim 

mengetahui bahwa tetangga berbuat kesalahan atau sesuatu yang melenceng, maka sebagai 

seorang muslim, hendaklah ia memberi nasehat kepada tetangganya itu. Agama Islam 

melarang umatnya melakukan sesuatu yang dapat mengganggu atau menyakiti 

tetangganya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari 

Abu Hurairah sebagai berikut: 

رِمْ  اآلِخرِْ َواليَ و مِْ بِاللِْ يُ ؤ ِمنُْ َكانَْ َوَمنْ  َجاَرُه، يُ ؤ ذِْ َفلَْ اآلِخرِْ َواليَ و مِْ بِاللِْ يُ ؤ ِمنُْ َكانَْ َمنْ  َفُو، فَ ل ُيك   َضي  
رًا فَ ل يَ ُقلْ  اآلِخرِْ َواليَ و مِْ بِاللِْ يُ ؤ ِمنُْ َكانَْ َوَمنْ  .ْ]رواهْالبخارى[ َأوْ  َخي   ْلَِيص ُمت 

Artinya: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyakiti 

tetangganya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka supaya 

memuliakan tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka supaya 

berkata yang baik atau diam.” [HR. al-Bukhari] 

Disebutkan pula dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar dan ‘Aisyah 

radhiyallahu „anha, keduanya berkata; Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

ْظَنَ ن ُتْأَنىُوَْسيُ َورِّثُوُْ َاِر،َْحَّتى ِيُلْيُوِصيِِنْبِاْل  ْ.ْ]متفقْعليو[ َماْزَاَلِْجْب 
Artinya: “Tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku supaya berbuat baik 

kepada tetangga, sehingga saya menyangka seolah-olah Jibril akan memasukkan tetangga 

sebagai ahli waris- yakni dapat menjadi ahli waris dari tetangganya.” [HR Muttafaq 

‘Alaih] 

Dalam Islam, setiap terjadi permasalahan hendaklah diselesaikan dengan jalan 

musyawarah atau didialogkan dengan santun. Berikut ini adalah sebuah riwayat Abu 

Dawud dari Samurah bin Jundub yang menjelaskan bagaimana Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam menyelesaikan suatu permasalahan ketika ada seorang sahabat yang 

merasa terganggu dengan tanaman tetangganya yang tumbuh di pekarangannya. 

ْ َْعن  ُُْيَدُِّثَْعن  َنَةْقَاَلَْسَِع ُتْأَبَاَْجع َفٍرُُْمَمىَدْب َنَْعِليٍّ ْلَُوَْعُضٌدْ ََسَُرَةْب ِنُْجن ُدبٍَْأِبُْعيَ ي   َْكاَنت  أَنىُو
ُلُوْقَاَلْفَْ َن َصاِرْقَاَلَْوَمَعْالرىُجِلْأَى  ْاْل  ََْن ٍلِْفَْحاِئِطَْرُجٍلِْمن  ُخُلِْإََلََْن ِلِوْفَ َيَتَأذىىِْمن  َكاَنََْسَُرُةَْيد 

ْيُ َناِقَلُوَْفَأََبَْفأََتىْالنىِبْى ْيَِبيَعُوَْفَأََبَْفطََلَبْإِلَي ِوَْأن  َْعَلي ِوَْفطََلَبْإِلَي ِوَْأن  َعَلي ِوَْوَسلى ََِْبِوَْوَيُشقُّ َْصلىىْاللُْ
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ْيُ َناِقَلُوَْفَأََبْقَاَلَْفذََكَرَْذِلَكَْلُوَْفطََلَبْإِلَي ِوْالنىِبُّْ ْيَِبيَعُوَْفَأََبَْفطََلَبْإِلَي ِوَْأن  َْصلىىْالُلَْعَلي ِوَْوَسلى َََْأن 
ْفَ َقاَلَْرُسوُلْالِلَْصلىىْاللُْ رًاَْرغىَبُوِْفيِوَْفَأََبْفَ َقاَلْأَن َتُْمَضارٌّ َْكَذاْوََكَذاْأَم  َعَلي ِوَْوَسلى َََْْفِهب ُوَْلُوَْوَلَك

ََْن َلُو.لِْ ْفَاق  َلع  َن َصارِيِّْاذ َىب  ْ]رواهْابوْداود[ْ ْل 
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Uyainah, ia berkata: Aku mendengar Abu Ja‟far 

Muhammad bin Ali menceritakan tentang Samurah bin Jundub bahwa ia dahulu memiliki 

pohon kurma kecil yang berada di kebun seorang laki-laki Anshar. Samurah berkata: 

Laki-laki itu mempunyai keluarga. Muhammad berkata: Samurah pernah memasuki kebun 

kurmanya sehingga laki-laki Anshar tersebut merasa terganggu dan berat hati. Lalu ia 

meminta kepada Samurah untuk menjual pohon kurma tersebut, namun Samurah menolak. 

Lalu laki-laki Anshar itu meminta agar ia memindahnya, namun Samurah menolak. Lalu 

ia pun datang menemui Nabi shallallahu „alaihi wa sallam dan menceritakan hal tersebut 

kepadanya. Nabi shallallahu „alaihi wa sallam kemudian meminta Samurah agar menjual 

pohon kurma tersebut, namun ia menolak, lalu beliau memintanya agar memindahkannya, 

namun Samurah tetap menolak. Beliau pun bersabda: Berikan kepadanya dan bagimu 

demikian dan demikian, -sesuatu yang menyenangkan-, namun ia menolak. Beliau lalu 

bersabda: Engkau adalah orang yang menimbulkan madlarat (kesusahan). Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam kemudian berkata kepada orang Anshar tersebut: Pergi dan 

cabutlah pohon kurmanya!” [HR. Abu Dawud]  

Berdasarkan hadis di atas, menurut hemat kami untuk menyelesaikan masalah yang 

saudara hadapi, dapat dilakukan dengan cara: pertama, jika saudara rela dan ikhlas pohon 

tetangga menjulur ke tanah saudara, maka hal itu akan menjadi amal kebaikan bagi 

saudara; kedua, jika saudara tidak rela, hendaklah saudara memusyawarahkan agar dapat 

diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak, apabila perlu dapat dikomunikasikan juga 

dengan Ketua RT atau RW setempat. Cara lain bisa dengan memohon kepada pemilik 

pohon untuk memotong dahan yang menjulur ke tanah saudara. 

Dalam kehidupan bertetangga pada prakteknya tidak jarang terjadi perselisihan dan  

pertengkaran. Untuk menghindari hal itu, Islam memberikan aturan dalam bertetangga agar 

terwujud hubungan yang rukun dan harmonis. Adapun adab bertetangga menurut ajaran 

Islam berdasarkan ayat al-Quran dan hadis Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, antara 

lain adalah: 

1. Berbuat baik kepada tetangga 

َْوال َمَساكِْ َْوال َيَتاَمى ْال ُقر ََب َْوِبِذي َسانًا ِْإح  َْوبِال َواِلَدي ِن َْشي ئًا ِْبِو رُِكوا  ُْتش  َْواَل َاِرَْواع ُبُدوا ْالَل َْواْل  نِي
ُُنِبْ.ْ.ْ.ْ]النسآء،ْ َاِرْاْل  ْ[4ْ:63ِْذيْال ُقر ََبَْواْل 

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.” [QS. 

an-Nisa’  (4): 36] 

2. Saling memberi 

ْقَالَْ َْأِبَْذرٍّ َْماَءَىاْقَاَلَْرُسوُلْالِلْصَْ: َعن  ِثر  َتَْمَرَقًةَْفَأك  ِْإَذاْطََبخ  لىىْالُلَْعَلي ِوَْوَسلى ََْيَاْأَبَاَْذرٍّ
ِْجريَاَنَك.ْ]رواهْمسل َ[  َوتَ َعاَىد 

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata; Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda: Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak kuah sayur, maka 

perbanyaklah airnya, dan berikanlah sebagiannya kepada tetanggamu.” [HR. Muslim] 

3. Tidak saling mengganggu 
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َْجا ْيَأ َمُن ْاَل َْمن  َنىَة ْاْل  ُخُل َْيد  ْاَل ْقَاَل َْوَسلى ََ َْعَلي ِو ْالُل َْصلىى ْالِل َْرُسوَل َْأنى ُْىَري  َرَة َْأِب رُُهَْعن 
ْل َ[بَ َوائَِقُو.ْ]رواهْمس

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam. bersabda: "Tidak akan masuk surga, orang yang tetangganya itu tidak aman 

dari kejahatannya (tipuannya).” [HR. Muslim] 

4. Memberikan kelapangan kepada tetangga 

َْأِبُْىَري  َرَة،َْرِضَيْ َْعن  َْجاٌرَْجارَُهَْأن  َْرُسوَلْالِلْصلىْاللْعليوْوسل َْقَاَل:ْاَلََْي َنع  الُلَْعن ُو،َْأنى
ْبَِْ َْْلر ِمنَيى َْوالِل ُْمع ِرِضنَي َها َْعن   ْأََراُك َ  ِْل َْما ُْىَري  َرَة ْأَبُو ُُْثىْيَ ُقوُل ِْجَدارِِه ِْف َْخَشَبُو ْيَ غ رَِز َ ْبَ ني  ا

َتاِفُك َ .ْ]  واهْالبخارى[ْرَأك 
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu bahwa Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: Janganlah seseorang melarang tetangganya 

untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya. Kemudian Abu Hurairah berkata: 

Jangan sampai aku melihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah kalau 

sampai terjadi, akan aku lempar kayu-kayu itu menimpa bahu-bahu kalian.” [HR. al-

Bukhari] 

 

Wallahu a‟lam bish-shawab. 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No. 10, 2014 

 


