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Adab-Adab Masjid Part 2

Barakallahu fikum, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada antum sekalian,
berikut ini adalah Adab-Adab Masjid yang masih berkaitan dengan pembahasan Nailul Author
hal 230 tentang Takdzimul Masaajid (Memaksimalkan fungsi masjid).

Barakallahu fikum, semoga Allah senantiasa memberikan kepada antum sekalian barokah serta
kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i bekal kita menuju alam yang kekal.

Berikut ini kita akan membahas tentang adab-adab Masjid lengkap dengan dalil-dalil shohih
dari Suri Teladan kita Rasulullah Shallallahu'alaihi wassalam. Pembahasan ini diambil dari
berbagai rujukan terutama ana nukil dari kitab Ats Tsamru al-Mushthathob karya Syaikh
Muhammad Nashiruddin al-Albani dan kitab-kitab yang lainnya.

Masjid merupakan tempat suci lagi mulia yang dijaga dan dipelihara dari berbagai hal yang
mencemarinya, baik secara maknawi ataupun lahiriah Masjid merupakan tempat
pengagungan nama-nama Allah, syari'at Allah dikumandangkan dan ditegakkan, tempat
berhubungan langsung dengan Sang Pencipta, tempat seorang mus- lim berniaga dengan
Penciptanya, tempat yang harus dijaga dari kotoran dan najis.

Allah berfirman,

ُﻑِﻱ ﺏُﻱُوﺖٍ ﺃَﺫِﻥَ اﻠﻠﻪُ ﺃَﻥْ ﺕُﺭْﻑَﻉَ ﻭَﻱُﺫْﻙَﺭَ ﻑِﻳﻪَﺍ اﺲْﻡُﻩُ ﻱُﺱَﺏِّﺡُ ﻝَﻩ
َ( ﺭِﺝَاﻞٌ ﻟﺎَ ﺕُﻝْﻩِﻳﻪِﻡْ ﺕِﺝَاﺮَﺓٌ ﻭَﻟﺎ36) ِﻑِﻳﻪَﺍ ﺏِاﻞْﻍُﺩُﻭِّ ﻭَﺍْﻟآﺺَاﻞ
َﺏَﻱْﻉٌ ﻉَﻥْ ﺫِﻙْﺭِ اﻠﻠﻪِ ﻭَﺇِﻕَاﻢِ اﻠﺺَّﻟﺎَﺓِ ﻭَﺇِﻳﺖَاءِ اﻠﺰَّﻙَاﺔِ ﻱَﺥَاﻒُوﻦ
(37) ُﻱَﻭْﻡًﺍ ﺕَﺕَﻕَﻝَّﺏُ ﻑِﻳﻪِ اﻞْﻕُﻝُوﺐُ ﻭَاﻞْﺃَﺏْﺹَاﺮ
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Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di
dalamnya, pada waku pagi dan waktu petang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan
dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat.
Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS.
An-Nur: 36-37).

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam Kitab Tafsirnya (Tafsir Ibnu Katsir cetakan Dar
Ibnul Jauzi Jilid V/545, tahqiq Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin th. 1431 H)

ﻝَﻡَّﺍ ﺽَﺭَﺏَ اﻠﻠﻪُ ﺕَﻉَاﻞَﻯ ﻡَﺙَﻝَ ﻕَﻝْﺏِ اﻞْﻡُﺅْﻡِﻥِ ﻭَﻡَﺍ ﻑِﻳﻪِ ﻡِﻥَ اﻞْﻩُﺩَﻯ
ْﻭَاﻞْﻉِﻝْﻡِ ﺏِاﻞْﻡِﺹْﺏَاﺢِ ﻑِﻱ اﻠﺰُّﺝَاﺞَﺓِ اﻠﺺَّاﻒِﻱَﺓِ اﻞْﻡُﺕَﻭَﻕِّﺩِ ﻡِﻥ
ُ ﺫَﻙَﺭَ ﻡَﺡِﻝَّﻩَﺍ ﻭَﻩِﻱَ اﻞْﻡَﺱَاﺞِﺩ،ِﺯَﻱْﺕٍ ﻁَﻱِّﺏٍ ﻭَﺫَﻝِﻙَ ﻙَاﻞْﻕِﻥْﺩِﻳﻞ
َاﻞَّﺕِﻱ ﻩِﻱَ ﺃَﺡَﺏُّ اﻞْﺏِﻕَاﻊِ ﺇِﻝَﻯ اﻠﻠﻪِ ﺕَﻉَاﻞَﻯ ﻡِﻥَ اﻞْﺃَﺭْﺽِ ﻭَﻩِﻱ
ْ ﻑِﻱ ﺏُﻱُوﺖٍ ﺃَﺫِﻥَ اﻠﻠﻪُ ﺃَﻥ:ﺏُﻱُوﺖُﻩُ اﻠﺘﻲ ﻳﻌﺒﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻴوﺤﺪ ﻓﻘاﻞ ﺕَﻉَاﻞَﻯ
ﺕُﺭْﻑَﻉَ أﻲ أﻤﺮ اﻠﻠﻪ ﺗﻌاﻠﻰ ﺑﺘﻌاﻬدﻬﺎ وﺘﻄﻬﻴرﻬﺎ ﻣﻦ اﻠدﻨﺲ واﻠﻠﻐﻮ واﻠأﻘواﻞ واﻠأﻔﻌاﻞ

"Ketika Allah memberikan permisalan tentang hati seorang muslim dengan apa yang ada di
dalamnya berupa petunjuk dan ilmu dengan pelita-pelita di dalam kaca bening dan dinyalakan
dengan minyak yang baik, maka hal itu ibarat pelita yang terang, menyebutkan tempatnya
yakni di masjid-masjid yang merupakan tempat di bumi yang paling Allah cintai, yang
merupakan rumahNya. Tempat Dia diibadahi dan di-Esakan di dalamnya. Maka Allah
berfirman, &quot;Di rumah-rumah (masjid-masjid) yang Allah telah perintahkan
untuk dimuliakan&quot;
(QS. An-Nur: 36). Yakni, Allah memerintahkan dengan
mengikatkan diri dengan-Nya dan menyucikannya dari najis, permainan yang melalaikan dan
ucapan serta perbuatan yang tidak pantas.

ِﻕَاﻞَ ﻉَﻝِﻱُّ ﺏْﻥُ ﺃَﺏِﻱ ﻁَﻝْﺡَﺓَ ﻉَﻥِ اﺐْﻥِ ﻉَﺏَّاﺲٍ ﻑِﻱ ﻩَﺫِﻩِ اﻞْآﻲَﺓ
ُاﻞْﻙَﺭِﻳﻢَﺓِ ﻑِﻱ ﺏُﻱُوﺖٍ ﺃَﺫِﻥَ اﻠﻞَّﻩُ ﺃَﻥْ ﺕُﺭْﻑَﻉَ ﻕَاﻞَ ﻥَﻩَﻯ اﻠﻞَّﻩ
ٍ ﻭَﻙَﺫَﺍ ﻕَاﻞَ ﻉِﻙْﺭِﻡَﺓُ ﻭَﺃَﺏُﻭ ﺹَاﻞِﺡ،ﺱُﺏْﺡَاﻦَﻩُ ﻉَﻥِ اﻠﻞَّﻍْﻭِ ﻑِﻳﻪَﺍ
ﻭَاﻠﺾَّﺡَّاﻚُ ﻭَﻥَاﻒِﻉُ ﺏْﻥُ ﺝُﺏَﻱْﺭٍ ﻭَﺃَﺏُﻭ ﺏَﻙْﺭِ ﺏْﻥُ ﺱُﻝَﻱْﻡَاﻦَ ﺏْﻥِ ﺃَﺏِﻱ
َ ﻭَﻕَاﻞ.َﺡَﺙْﻡَﺓَ ﻭَﺱُﻑْﻱَاﻦُ ﺏْﻥُ ﺡُﺱَﻱْﻥٍ وﻐﻴرﻬﻢ ﻣﻦ اﻠﻌﻠﻤاء اﻞْﻡُﻑَﺱِّﺭِﻳﻦ
 ﻩِﻱَ ﻩَﺫِﻩِ اﻞْﻡَﺱَاﺞِﺩُ ﺃَﻡَﺭَ اﻠﻠﻪ ﺳﺒﺤاﻨﻪ وﺘﻌاﻠﻰ ﺑﺒﻨاﺌﻬﺎ وأﺨﺮ:ُﻕَﺕَاﺪَﺓ
.ﺏِﻉِﻡَاﺮَﺕِﻩَﺍ ﻭَﺕَﻁْﻩِﻳﺮِﻩَﺍ

Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiallahu'anhum tentang
ayat yang mulia diatas, "(Sesungguhnya) Allah melarang perbuatan yang melalaikan di
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dalamnya." Demikian pula dikatakan oleh Ikrimah, Abu Shalih, Adh-Dhahak, Nafi' bin Jubair,
Abu Bakar bin Abi Hatsmah dan Sufyan bin Husein serta para ulama' tafsir lainnya. Dan
Qatadah berkata (tentang maksud ayat diatas), "Yakni masjid-masjid yang Allah telah
perintahkan untuk membangunnya, memakmurkannya dan menyucikannya.

Dari penjelasan di kitab Tafsir Ibnu Katsir tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah
telah menjelaskan secara khusus bahwa masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah
dibandingkan tempat-tempat lainya di muka bumi. Hal ini sebagaimana hadits shohih berikut:

ُﻉَﻥْ ﺃَﺏِﻱ ﻩُﺭَﻱْﺭَﺓَ ﺭَﺽِﻱَ اﻠﻠﻪُ ﻉَﻥْﻩُ ﺃَﻥَّ ﺭَﺱُوﻞَ اﻠﻠﻪِ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻠﻪ
 ) ﺃَﺡَﺏُّ اﻞْﺏِﻟﺎَﺩِ ﺇِﻝَﻯ اﻠﻠﻪِِ ﻡَﺱَاﺞِﺩُﻩَﺍ: َﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﻕَاﻞ
( ﻭَﺃَﺏْﻍَﺽُ اﻞْﺏِﻟﺎَﺩِ ﺇِﻝَﻯ اﻠﻠﻪِِ ﺃَﺱْﻭَاﻖُﻩَﺍ

Dari Sahabat Abu Hurairah radhiallahu'anhu, bahwa Rasulullah Shollallahu'alahi wassalam
bersabda: "Tempat berkumpulnya manusia yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya
dan tempat berkumpulnya manusia yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya" HR.
Muslim no. 671 (288)
.

Oleh karena itu, selayaknya bagi seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasul-Nya untuk
belajar tentang adab-adab dan hal-hal berkaitan dengan masjid, hingga kemudian
mengamalkannya.

Nantikan Part 3 di edisi yang mendatang.
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