
Kamis, 26 September 2019 | Kajian Shubuh | Masjid Al-Falah Taman Bona Indah 



Topik Pembahasan 

1. Pengertian Nafi’un lighoirihi ? 

2. Aplikasi Nafi’un lighoirihi dalam Kehidupan? 

3. Dengan Apa Nafi’un lighoirihi dalam Kehidupan ? 

4. Apa Kunci agar bisa Nafi’un lighoirihi ? 

5. Apa Manfaat Nafi’un lighoirihi ? 

6. Hak Seoarang Muslim atas Muslim Lainnya ? 

7. Macam-macam Tetangga ? 

8. Cara Nafi’un lil Jaari/tetangga?  

9. Pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah dan Abu Dzar ? 

10. Kesimpulan. 

 

 



PENGERTIAN NAFI’UN LIGHOIRIHI 
“Nafi’un” berarti bermanfaat dan “lighoirihi” 
berarti orang lain. Jadi nafi’un lighoiri berarti 
bermanfaat bagi orang lain (sesama). 

Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat 
yang baik sehingga dimanapun dia berada, 
orang disekitarnya merasakan keberadaannya 
karena bermanfaat besar.  

Rasulullah saw bersabda, “Khoirunnas 
anfa’uhum linnas” : “sebaik-baik manusia 
adalah yang paling bermanfaat bagi manusia 
lainnya” (HR. Qudhy dari Jabir). 



Aplikasi Nafi’un Lighoirihi  dalam Kehidupan : 

1) Berbuat baik kepada Istri/suami dan anak-
anaknya. 

2) Berbakti kepada kedua orang tua. 

3) Berbuat baik kepada tetangga. 

4) Berbuat baik kepada sesama karena Allah swt. 

5) Melakukan Amar ma’ruf Nahi Munkar. 

6) Mendorong orang lain berbuat baik; 

7) Membantu yang terkena musibah; 

8) Menolong yang zhalim dan yang terzhalimi; 

9) Berusaha memenuhi hajat orang lain, memberi 
makan kepada yang merasa lapar. dst 

 



Dengan Apa Kita Memberi Manfaat kepada Orang Lain?  

• Pertama, dengan ilmu. Yakni ilmu yang dianugerahkan Allah 
kepada kita, kita bagikan kepada orang lain. Ilmu ini tidak 
terbatas pada ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia baik berupa 
pengetahuan, keterampilan hidup, serta keahlian dan profesi. 

• Kedua, dengan harta. Kita manfaatkan harta yang 
dianugerahkan Allah untuk membantu sesama.  

• Ketiga, dengan waktu dan tenaga. Yakni ketika kita mendengar 
keluhan orang lain, membantu mereka melakukan sesuatu, 
membantu menyelesaikan urusan mereka, dan sebagainya. 

• Keempat, dengan tutur kata. Yakni perkataan kita yang baik, 
yang memotivasi, yang menenangkan dan mengajak kepada 
kebaikan. 

• Kelima, dengan sikap kita. Sikap yang paling mudah adalah 
keramahan kita kepada sesama, serta senyum kita di hadapan 
orang lain. Sederhana, mudah dilakukan, dan itu termasuk 
memberikan kemanfaatan kepada orang lain. 



Kunci Bisa Bermanfaat bagi Orang Lain ? 

1. Kemauan 
     Hal utama yang harus dimiliki seseorang ketika akan 

melakukan sesuatu pasti adanya kemauan. Misalnya, 
apabila seseorang mempunyai harta, maka dengan 
harta tersebut orang bisa memberikan manfaat kepada 
orang lain. Selain harta, ilmu bahkan tenaga yang kita 
miliki sekalipun, bisa memberikan manfaat kepada 
orang lain. Hal ini tentu tergantung dari niat atau 
kemauan seseorang dalam melakukannya. 

2. Take Action Now 
     Hal ini bisa dimulai dengan melihat sekeliling Anda. 

Apa ada yang bisa Anda bantu? Adakah yang bisa Anda 
lakukan? Apabila Anda peka, maka pasti akan banyak 
yang bisa Anda lakukan untuk memberikan manfaat 
kepada orang lain. 
 



3. Dibiasakan menjadi Gaya Hidup 

 Apabila memberikan manfaat kepada orang 
sudah menjadi kebiasaan Anda, maka Anda 
sudah mulai menjadi pribadi yang bermanfaat.  

4. Tingkatkan Manfaat Diri Anda 

    Ketika sudah mau melakukan, kemudian 
dijadikan kebiasaan, maka langkah selanjutnya 
adalah terus meningkatkan kebermanfaatan 
Anda untuk orang lain. Caranya dengan 
meningkatkan kualitas dan kuantitas kebaikan 
Anda. 

 



5. Meraih Manfaat untuk Diri Sendiri 
• Ketika memberikan manfaat kepada orang lain jangan 

sampai tidak memberikan manfaat untuk diri Anda 
sendiri. Hal ini bukan berarti berharap dari orang yang 
kita berikan manfaat. Namun, Anda harus menghindari 
rasa ketidak ikhlasan atau riya’. 

• Jadi, agar Anda benar-benar mendapatkan manfaat 
dari apa yang kita berikan kepada orang lain, Anda 
harus ikhlas. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal. Dan 
hanya amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta’ala 
yang akan memberikan manfaat baik di dunia dan 
akhirat. 

• Niatkan, bahwa apa yang Anda lakukan hanya karena 
Allah, bukan karena ingin disebut pribadi yang 
bermanfaat (pujian). Penyakit riya sungguh tidak 
terlihat, sangat samar, sehingga kita harus hati-hati.  
 



Keutamaan Memberi Manfaat kepada Orang Lain : 

• “Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian 
berbuat baik bagi diri kalian sendiri ...” (QS al-
Isrâ/ 17: 7), 

•  “Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan 
sebesar dzarrah-pun, ia akan mendapatkan 
balasannya .” (QS al-Zalzalah/99: 7) 

• “... dan barangsiapa (yang bersedia) membantu 
keperluan saudaranya, maka Allah (akan 
senantiasa) membantu keperluannya.” (Hadits 
Riwayat Bukhari, Shahîh al-Bukhâriy, juz III, hal. 
168, hadits no. 2442 dan Muslim, Shahîh Muslim, 
juz VIII, hal. 18, hadits no. 6743 dari Abdullah bin 
Umar r.a) 



    “Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari suatu 
kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu 
kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan 
kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan 
memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa 
menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup 
aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong 
hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya 
sesama muslim. Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari 
ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. 
Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah 
Allah) untuk membaca al-Qur'an, melainkan mereka akan 
diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, 
serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-
malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang 
ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga 
meninggikannya.” (Hadits Riwayat Muslim, Shahîh Muslim, juz 
VIII, hal. 71, hadits no. 7028, dari Abu Hurairah r.a.) 
 



Hak-hak Seorang Muslim Atas Muslim Lainnya : 

    “Dari Abu Hurairah r a. berkata Bahwa Rasulullah Saw. 
bersabda: “Hak seorang muslim atas muslim lainnya 
ada enam perkara:  

1. Apabila engkau berjumpa dengannya, sampaikanlah 
salam;  

2. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah 
undangannya;  

3. Apabila ia minta nasihat, berilah ia nasihat; 

4. Apabila ia bersin dan mengucapkan “al-Hamdulillah”, ‘ 
maka jawablah dengan “Yarhamukallah”, 

5.  Apabila ia sakit, maka jenguklah; dan 

6.  Apabila ia mati, antarkan jenazahnya.” (HR. Muslim) 



Macam –Macam Tetangga 
•  Rasulullah s.a.w. bersabda: ” Tetangga itu ada tiga 

macam iaitu: yang mempunyai tiga hak dan yang 
mempunyai dua hak dan yang mempunyai satu hak: 

• Adapun yang mempunyai tiga hak maka tetangga 
yang sekerabat dan Muslim 

• Adapun yang mempunyai dua hak maka tetangga itu 
yang bukan kerabat tetapi Muslim 

• Adapun yang mempunyai satu hak maka tetangga 
orang kafir dzimmi (orang kafir yang tidak 
menggangu kaum Muslimin) 

• Tiga hak itu ialah hak kerabat, hak ketetanggaan dan 
hak Islam dan dua hak yaitu hak ketetanggan dan hak 
Islam. Satu hak yaitu hak ketetanggaan saja.” 
 



Cara Memberi Manfaat untuk Tetangga 
• Abul Laits meriwaytakan dengan sanadnya dari Alhasan Al-Bashri 

berkata Rasulullah s.a.w. bertanya: “Apakah hak tetangganya?” 
Jawab Rasulullah s.a.w.:  

1. “Jika hutang kau hutangi,  

2. Jika mengundang kau datang,  

3. Jika sakit kau ziarahi/jenguk,  

4. Jika minta tolong kau tolong,  

5. Jika tertimpa bala kau hibur,  

6. Jika mendapat keuntungan kesenangan kau beri selamat,  

7. Jika mati kau hantar jenazahnya,  

8. Jika pergi kau jagakan rumah dan anak-anaknya dan  

9. Jangan kau menggangunya dengan bau masakanmu kecuali jika 
memberikan hadiah dari masakan itu kepadanya. 

10. ” Di lain riwayat ada tambahan iaitu: “Dan jangan meninggalkan 
bangunan atas bagunannya kecuali dengan kerelaan hatinya.” 



Pesan Rasulullah Kepada Abu Hurairah 
• Abu Hurairah r.a. berkata Rasulullah s.a.w. bersabda: 

“Ya Abuhurairah,  
1. Jadilah engkau seorang yang warak (menjauhi dari 

yang syubhat) niscaya kau akan menjadi manusia yang 
sangat ibadat  

2. Jadilah orang yang qana’ah (suka menerima/ terima 
apa adanya) supaya kau menjadi manusia yang sangat 
bersyukur  

3. Sukalah kepada sesama manusia apa yang kau suka 
untuk dirimu sendiri niscaya kau menjadi mukmin 
benar-benar 

4. Perbaikilah hubungan dengan tetanggamu niscaya kau 
menjadi orang muslim yang benar-benar 

5. Kurangilah tertawamu kerana banyak tertawa itu 
mematikan hati.” 

 



Pesan Rasulullah Kepada Abu Dzar 

• Abu Dzar Alghifari r.a. berkata: “Saya dipesan oleh 
kekasihku Rasulullah s.a.w. tiga macam iaitu: 

• Dengarlah dan taatlah kepada pemimpin kaum 
muslimin meskipun yang diangkat itu orang 
yang dipotong hidungnya dan hamba sahaya 

• Jika kamu masak kuah maka banyakkan airnya 
dan perhatikan tetangga-tetanggamu, maka 
berikan kepada mereka 

• Sembahyanglah lima waktu itu tepat pada 
waktunya 

 



Kesimpulan 
• Tidak hanya kepada sesama manusia, manfaat ini 

setidaknya juga bisa ditebarkan kepada alam sekitar kita. 
Salah satunya dengan tidak berbuat dzalim kepada 
binatang maupun tumbuhan yang tidak bersalah. Memang 
ada ya binatang atau tumbuhan yang bersalah?~mikir~ 
Karena sekecil apapun kebaikan kita, akan mendapatkan 
ganjaran dari Allah SWT, asalkan dilakukan ikhlas karena 
Allah. 

• Sebagai makhluk sosial, sudah menjadi tuntutan bagi kita 
untuk bisa memberi manfaat pada sesama. Terlebih sebagai 
seorang muslimah yang orientasi kehidupannya adalah 
akhirat. Tentu kita akan lebih termotivasi untuk menjadi 
muslimah idaman yang kehadirannya selalu menebar 
manfaat. 

      Wallahu a’lam bisshowab 
  


