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Barakallahu fikum, semoga Allah senantiasa memberikan barokah kepada antum sekalian,
Berikut adalah pembahasan kitab Nailul Author (cetakan Dar Ibnul Jauzi yang ditahqiq oleh
Syaikh Muhammad Shubhi bin Hasan Hallaaq hal.230) tentang memaksimalkan fungsi masjid
"Takdhimul Masaajid".

ٌ إﻞَﺥْ ﻡَﻑْﻩُوﻢُ اﻞْﺡَﺹْﺭِ ﻡُﺵْﻉِﺭ. . . (َ )إﻦَّ ﻩَﺫِﻩِ اﻞْﻡَﺱَاﺞِﺩ:ُﻕَﻭْﻝُﻩ
 ﻭَاﻞْﻕَﺫَﻯ،ِﺏِﻉَﺩَﻡِ ﺝَﻭَاﺰِ ﻡَﺍ ﻉَﺩَﺍ ﻩَﺫِﻩِ اﻞْﻡَﺫْﻙُوﺮَﺓَ ﻡِﻥْ اﻞْﺃَﻕْﺫَاﺮ
ِﻭَاﻞْﺏُﺹَاﻖِ ﻭَﺭَﻑْﻉِ اﻠﺺَّﻭْﺕِ ﻭَاﻞْﺥُﺹُوﻢَاﺖِ ﻭَاﻞْﺏَﻱْﻉِ ﻭَاﻠﺶِّﺭَاء
َ ﻭَاﻞْﻙَﻝَاﻢِ اﻞَّﺫِﻱ ﻝَﻱْﺱ،ِﻭَﺱَاﺊِﺭِ اﻞْﻉُﻕُوﺪِ ﻭَﺇِﻥْﺵَاﺪِ اﻠﺾَّاﻞَّﺓ
 ﻭَﺃَﻡَّﺍ اﻞَّﺕِﻱ، ﻭَﺝَﻡِﻳﻊِ اﻞْﺃُﻡُوﺮِ اﻞَّﺕِﻱ ﻝَﺍ ﻁَاﻊَﺓَ ﻑِﻳﻪَﺍ،ٍﺏِﺫِﻙْﺭ
ِﻑِﻳﻪَﺍ ﻁَاﻊَﺓٌ ﻙَاﻞْﺝُﻝُوﺲِ ﻑِﻱ اﻞْﻡَﺱْﺝِﺩِ ﻝِﻝِاﻊْﺕِﻙَاﻒِ ﻭَاﻞْﻕِﺭَاءَﺓ
،َﻝِﻝْﻉِﻝْﻡِ ﻭَﺱَﻡَاﻊِ اﻞْﻡَﻭْﻉِﻅَﺓِ ﻭَاﻦْﺕِﻅَاﺮِ اﻠﺺَّﻝَاﺔِ ﻭَﻥَﺡْﻭُ ﺫَﻝِﻙ
ُﻑَﻩَﺫِﻩِ اﻞْﺃُﻡُوﺮُ ﻭَﺇِﻥْ ﻝَﻡْ ﺕَﺩْﺥُﻝْ ﻑِﻱ اﻞْﻡَﺡْﺹُوﺮِ ﻑِﻳﻪِ ﻝَﻙِﻥَّﻩ
ُﺃَﺝْﻡَﻉَ اﻞْﻡُﺱْﻝِﻡُوﻦَ ﻉَﻝَﻯ ﺝَﻭَاﺰِﻩَﺍ ﻙَﻡَﺍ ﺡَﻙَاﻪُ اﻠﻦَّﻭَﻭِﻱُّ ﻑَﻱُﺥَﺹَّﺹ
ِﻡَﻑْﻩُوﻢُ اﻞْﺡَﺹْﺭِ ﺏِاﻞْﺃُﻡُوﺮِ اﻞَّﺕِﻱ ﻑِﻳﻪَﺍ ﻁَاﻊَﺓٌ ﻝَاﺊِﻕَﺓٌ ﺏِاﻞْﻡَﺱْﺝِﺩ
ٌﻝِﻩَﺫَﺍ اﻞْﺇِﺝْﻡَاﻊِ ﻭَﺕَﺏْﻕَﻯ اﻞْﺃُﻡُوﺮُ اﻞَّﺕِﻱ ﻝَﺍ ﻁَاﻊَﺓَ ﻑِﻳﻪَﺍ ﺩَاﺦِﻝَﺓ
ِﺕَﺡْﺕَ اﻞْﻡَﻥْﻉ

Perkataan Nabi Shallallahu'alaihi wassalam Sesungguhnya masjid-masjid ini…sampai
lafazh yang terakhir, mengandung maksud pemahaman yang bermakna pembatasan (yaitu
masjid hanya boleh digunakan untuk beberapa hal tertentu saja tidak untuk yang lainnya)
kecuali yang disebutkan baik berupa kotoran, noda, meludah sembarangan, meninggikan
suara, perselisihan/pertengkaran, jual dan beli serta kontrak perjanjian, melantunkan nyanyian
syair yang sesat (maksudnya bernyanyi atau bersyair dengan syair atau nyanyian yang
mengandung kemaksiyatan bukan mengandung ketaatan), dan setiap pembicaraan yang bukan
bagian dari dzikir (mengingat Allah), dan setiap hal yang tidak mengandung ketaatan.
Sedangkan setiap hal yang mengandung ketaatan seperti duduk-duduk di dalam masjid untuk
iktikaf, mempelajari ilmu membaca ilmu dan mendengarkan nasehat, menunggu waktu sholat
dan yang semisalnya maka hal tersebut walaupun tidak masuk kepada batasan (kegunaan
masjid yang asasi) namun telah disepakati bersama oleh kaum muslimin tentang
pembolehannya sebagaimana telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah
Shohih Muslim (III/191); pengkhususan tentang pemahaman yang bermakna pembatasan
dengan setiap hal yang di dalamnya mengandung ketaatan yang pantas dilakukan di dalam
masjid. Oleh karena itu telah disepakati bahwa setiap hal yang tidak mengandung ketaatan itu
masuk dalam area larangan (tidak boleh dilakukan didalam masjid)
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ِﻭَﺡَﻙَﻯ اﻞْﺡَاﻒِﻅُ ﻑِﻱ اﻞْﻑَﺕْﺡِ اﻞْﺇِﺝْﻡَاﻊَ ﻉَﻝَﻯ ﺃَﻥَّ ﻡَﻑْﻩُوﻢَ اﻞْﺡَﺹْﺭ
ِ ﻭَﻝَﺍ ﺭَﻱْﺏَ ﺃَﻥَّ ﻑِﻉْﻝَ ﻍَﻱْﺭ:َ ﻕَاﻞ،ِﻡِﻥْﻩُ ﻍَﻱْﺭُ ﻡَﻉْﻡُوﻞٍ ﺏِﻩ
اﻞْﻡَﺫْﻙُوﺮَاﺖِ ﻭَﻡَﺍ ﻑِﻱ ﻡَﻉْﻥَاﻪَﺍ ﺥِﻝَاﻒُ اﻞْﺃَﻭْﻝَﻯ

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani menuturkan dalam Fathul Bari Syarah Shohih al-Bukhori
(I/325) tentang ijma'/kesepakatan mengenai pemahaman yang bermakna pembatasan dari
kandungan hadits tersebut tidaklah berlaku mutlak (sebatas itu saja). Beliau berkata: "Tidaklah
diragukan lagi bahwa perbuatan yang tidak disebutkan (dalam hal konsep kegunaan masjid)
dan yang semakna dengannya (semua aktivitas yang mengandung ketaatan kepada Allah)
walaupun tidak sama dengan konsep asasi kegunaan masjid (contohnya tidur di masjid, masjid
tidak diperuntukkan sebagai tempat tidur, namun karena tidak ada dalil larangan tentang tidak
bolehnya tidur di masjid, maka tidur di masjid merupakan hal yang boleh)

ِ )ﻑَﺝَاءَ ﺏِﺩَﻝْﻭٍ ﻑَﺵَﻥَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ( ﻱُﺭْﻭَﻯ ﺏِاﻠﺶِّﻳﻦِ اﻞْﻡُﻉْﺝَﻡَﺓ:ُﻕَﻭْﻝُﻩ
ِ ﻕَاﻞَ اﻠﻦَّﻭَﻭِﻱُّ ﻭَﻩُﻭَ ﻑِﻱ ﺃَﻙْﺙَﺭِ اﻞْﺃُﺹُوﻞ.ِﻭَاﻠﺲِّﻳﻦِ اﻞْﻡُﻩْﻡَﻝَﺓ
ُ ﻭَﻑَﺭَّﻕَ ﺏَﻉْﺽ.ُﻭَاﻠﺮِّﻭَاﻲَاﺖِ ﺏِاﻞْﻡُﻉْﺝَﻡَﺓِ ﻭَﻡَﻉْﻥَاﻪُ ﺹَﺏَّﻩ
،ٍ ﻩُﻭَ ﺏِاﻞْﻡُﻩْﻡَﻝَﺓِ اﻠﺺَّﺏُّ ﺏِﺱُﻩُوﻞَﺓ:َ ﻑَﻕَاﻞ،اﻞْﻉُﻝَﻡَاءِ ﺏَﻱْﻥَﻩُﻡَﺍ
 ﻭَﻕَﺩْ ﺕَﻕَﺩَّﻡَ اﻞْﻙَﻝَاﻢُ ﻉَﻝَﻯ،ِﻭَﺏِاﻞْﻡُﻉْﺝَﻡَﺓِ اﻠﺖَّﻑْﺭِﻳﻖُ ﻑِﻱ ﺹَﺏِّﻩ
 ﻭَﻑِﻳﻪِ ﺩَﻝِﻳﻞٌ ﻉَﻝَﻯ:- ُ ﺭَﺡِﻡَﻩُ اﻠﻞَّﻩ- ُ ﻕَاﻞَ اﻞْﻡُﺹَﻥِّﻑ.ِﻑِﻕْﻩِ اﻞْﺡَﺩِﻳﺚ
ُ ﻑَاﻞْﺃَﺭْﺽ،ِﺃَﻥَّ اﻠﻦَّﺝَاﺲَﺓَ ﻉَﻝَﻯ اﻞْﺃَﺭْﺽِ إﺬَﺍ ﺍُﺱْﺕُﻩْﻝِﻙَﺕْ ﺏِاﻞْﻡَاء
ِ ﻭَﻝَﺍ ﻱَﻙُوﻦُ ﺫَﻝِﻙَ ﺃَﻡْﺭًﺍ ﺏِﺕَﻙْﺙِﻳﺮِ اﻠﻦَّﺝَاﺲَﺓ،ِﻭَاﻞْﻡَاءُ ﻁَاﻪِﺭَاﻦ
.ﻑِﻱ اﻞْﻡَﺱْﺝِﺩِ اﻦْﺕَﻩَﻯ

Perkataannya Nabi Shallallahu'alaihi wassalam: Maka ia datang dengan membawa ember
berisi air kemudian menyiram diatasnya (kencing dari orang Badui yang dilakukannya di
masjid). Diriwayatkan dengan huruf SHIN  ﺵdisertai titik tiga dan huruf SIN  ﺱyang tidak
disertai titik. Imam an-Nawawi berkata, "Kebanyakan riwayat adalah menggunakan huruf
SHIN
yang disertai tiga titik dan maknanya adalah "menyiramkannya", Ada beberapa Ulama yang
membedakan penggunaan antara
SHIN
dan
SIN
, selanjutnya beliau berkata: "Maknanya apabila dengan
SIN
adalah menyiramkannya dengan sekali siraman/tuang, sedangkan bila dengan
SHIN
maknanya adalah menyiramkannya dengan beberapa kali siraman/tuang.
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Telah berlalu pembahasan mengenai Fiqih Hadits – Kandungan Hadits. (insya Allah akan
diupload pada kesempatan mendatang). Penulis kitab (Ibnu Taimiyah Al-Jadd) berkata, "Di
dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menerangkan bahwa Najis yang terletak di atas tanah
akan hilang apabila disiram air, oleh karena itu tanah dan air adalah dua materi yang suci dan
itu tidak berarti bahwa apabila air yang dituangkan/disiramkan mengenai najis (yang secara
logika) menyebabkan daerah yang tercemar oleh najis menjadi luas dari sebelumnya di dalam
masjid. (maksudnya hukum tanah yang terkena najis yang awalnya sedikit kemudian menjadi
meluas akibat terkena siraman air tidak berarti bahwa daerah najisnya menjadi meluas pula
namun itu tetap dinyatakan suci karena sifat asal air dan tanah adalah suci)
. " Selesai

Demikian pembahasan yang pertama dari kitab Nailul Author hal 230 tentang memaksimalkan
fungsi masjid, insya Allah akan disambung pada pembahasan kedua tentang adab-adab masjid
sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Sholeh Al-Masyari Al-Imaraty.

Demikian semoga bermanfaat,

Zaki Rakhmawan

Abu Kayyisa, Abu Dhabi UAE
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