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KATA PENGANTAR 

/\ssalamu'alaikum Wr. Wh. 

Puji syukur kita panjatkan kchadirat /\ llah S WT, karcna aras rahmut 
dan karuniaNya Buku Fiqih Masjid dapat diterhitkan olch Aadnn 
Kesejahtcraan Masjid (BKM) Pusat. 

Buku ini dischut Fiqih Masjid, karcna isinya mcngcmukaknn tcnrang 
masalah-masalah hukum yang herhubungan dengan masjid dcngan 
hcrtu.iuan untuk memberikan pelayanan dan himhingan kcpada 
masyarakat luas dalam rangka memclihara kcsucian dan martahat masjid 
scbagai tcmpal ibadah umat Islam dan pusat kcgiaian umal. 

Naskah huku Fiqih Masjid ini scbclumnya tclah dilakuknn 
pcmhahasan olch para ahlinya dalam l.okakarya Schari di Departcmcn 
Agama. Walaupun dcmikian kami mcnyadari kcmungkinan masih 
tcrdapatnya kek.urangan-kckurangan. olch karcnanya segala saran dan 
kritik yang ditujukan pcnycmpumaan buku ini dcngan senang hati akan 
kami samhut dcngan haik. 

Scmoga /\llah SWT scnantiasa mcmbcrik::rn bimhingan dnn 
hidaynhNya kcpada kita scmua. /\min. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wh. 





SAMBUTAN DIREKTURJENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN 

URUSAN HAJI 

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan tuntunan dan 
bimbingan melalui Nabi-Nya Muhammad SAW, shalawat dan salam bagi 
nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada 
kita penuh dengan kesabaran dan Akhlaqul Karimah. 

Masjid adalah kepunyaan Allah, karena itu martabat dan 
kesuciannya harus dipelihara. Segala sesuatu yang mengurangi kesucian 
masjid tidak boleh dilakukan di dalam masjid. 

Untuk memelihara kesucian masjid, Allah SWT berfirman agar 
para pengunjungnya memakai hi as an ketika mengunjungi masj id 
sebagaimana dalam surat Al · Araf (7) : 31 yang artinya : "Hai anak
anak Adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 
masjid". 

Rasulullah SAW menganjurkan agar memakai wangi-wangian saat 
berkunjung ke masjid dan melarang mereka yang baru saja memakan 
bawang memasukinya. 

Agaknya pengetahuan tentang hukum-hukum dan adab masjid 
seperti contoh di atas belum diketahui oleh sebagian besar uma~ oleh 
karena itu masih sering terlihat pada masjid dan sekitamya adanya 
transaksi perniagaan di dalam masjid atau kehadiran para pengemis di 
sekitar masj id. 

Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, maka sangatlah tepat 
diterbitkannya Buku " Fiqih Masjid " yang disusun oleh Badan 
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Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat. memperkaya khazanah perpustakaan 
kemasjidan dan sebagai salah satu rujukan upaya bimbingan kepada umat. 

Akhirnya atas nama pimpinan Departemen Agama, kami 
menyambut baik dan menyampaikan penghargaan kepada Badan 
Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat dan semua pihak yang telah berupaya 
sampai buku ini dapat diterbitkan. 

Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, dan bennanfaat 
bagi nusa dan bangsa. 

Oktober 2000 
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I. Pendahuluan 

A. Masjid di Indonesia. 

Tempat peribadatan ummat Islam di Indonesia disebut dalam 
berbagai istilah. Ada Surau, Langgar, Tajug dan Masjid. 
Keragaman istilah tersebut terkait dengan fungsi, ukuran dan 
kepemilikannya. Tajug (daerah Jawa Barat) umpamanya selain 
fungsi utamanya sebagai tempat shalat berjamaah rukun warga, 
juga sekaligus berfungsi sebagai lembaga pendidikan non for
mal keagamaan. Dipastikan ukurannya lebih kecil dari masj id 
yang ada di daerah tersebut. Waiau bersifat terbuka yakni 
siapapun boleh menggunakannya sebagai tempat beribadah, 
namun kepemilikannya dinisbahkan ada ustadz pengasuh yang 
biasanya menjadi pendiri tajug tersebut. Hal ini tentu berbeda 
dengan penggunaan istilah masjid yang merupakan milik 
masyarakat banyak. Namun demikian, dalam perjalanan 
ummat Islam Indonesia, bangunan semacam tajug itulah 
kemudian jadi cikal bakal pesantren. Berawal dari tajug yang 
ustadznya menekuni secara khusus pengjaran Islam, 
berkembang pondok-pondok di sekitar ta jug dan rumah ustadz. 
Secara timbal balik (sinergi) terjadi perkembangan tajug 
menjadi kerumunan pondok, masj id, madrasah dan komplek 
pesantren. 

Pada saat sekarang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan 
perkembangan masyarakat kota yang semakin padat dan 
sempit, banyak masj id yang menyatu dengan bangunan
bangunan besar lainnya, seperti madrasah, kafe/kantin/toko 
buku, kantor, ruangan rapat dan malah ruangan pesta. Dari 
sini kemudian muncul masalah-masalah beruntun yang bisa 
jadi tidak terjadi di masj id-masjid Timur Tengah, seperti 
masalah batas, kriteria dan adab serta aktivitas yang boleh atau 
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tidak boleh ada di masjid. Didorong oleh hal-hal yang antara 
lain seperti itulah, masyarakat Islam Indonesia perlu fiqh 
Masjid yakni pemahaman mendalam dan otentik terhadap 
infonnasi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan masjid. 

B. Deskripsi Urn um Masjid dalam Al-Qur'an 

2 

Di dalam Al-Qur'an masjid diungkapkan dalam dua sebutan 
pertama masjid dan kedua Bait. Istilah masjid langsung 
menunjuk kepada pengertian tempat peribadatan ummat Is
lam yang senafas dengan sebutan tempat peribadatan penganut 
agama lain seperti biara, gereja dan sinagog (QS. 22 : 40). 

l~~/\~t'!/!1~,:./ "< ~, ~·' \"-' ~'1~~:51 
-~~~CJ /~~1~-':! /~~~ ~~, 

/ y / ,,,,,.,, , ., / ,, 

, .......... "! .J. t • ., / ., J / ., / / ' -!"' t ' ., ' .J • ,, ... J ., .. t ..... ' .,, , ..... - .-.... ~ ui'? S +) lf':.t, c•a cJ I Ml~ 4'..U ~.):I "J JJJ / ~ ·;.1 ( • ~ / c 
~ .,,~,'(-~~/~,~~/J'/ /.J ,// 
~ " :._r1 - • ~ .:.:r-r'-' ~ _, ~ ~ , ~ / , / .,,,, , 
~'"',.--..,;;! ~~-~~~~\~~~" .. '"'.::) ~ ,1.1:.~~\ 

---~/ '-·rF - -.....;( -'-"~ j -. ,;"'/ 

? . ., . / .7r>_iil 
• ..>::::J~ - ;..-

Artinya: 
"Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman 

mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka 
berkata" Tuhan kami hanyalah Allah" dan sekiranya Allah 
tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian 
yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, 
gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid
m as j id, yang di dalam banyak disebut nama Allah. 
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat /agi Maha 
Perkasa ". 



Sementara istilah bait dimaksudkan untuk dua pengertian yakni 
tempat tinggal sebagaimana lazimnya rumah manusia atau 
sarang binatang dan kedua baitullah yakni bangunan yang 
manjadi pusat bangunan masjidilharam, dan dengan demikian 
istilah bait terse but diterjemahkan dengan masj idilharam. 
Sebutan masjid diungkapkan Al-Qur'an sebanyak 28 kali, 22 
kali dalam bentuk tunggal (mufrad) dan 6 kali dalam bentuk 
jama'. Dari sejumlah ayat tersebut 15 kali diantaranya 
membicarakan tentang masj idilharam, bait yang berkenaan 
dengan kesejarahan, fungsi, adab-adab maupun motivasi 
pembangunan dan peran yang harus dimainkannya. Banyaknya 
sebutan masj idilharam dalam ayat-ayat ten tang masj id 
mengindikasikan adanya standar norma masj id yang 
seharusnya meruj uk kepada norma yang berlaku di 
masj idilharam. Dalam kaitan dengan pengertian seluruh kaum 
muslimin beribadah shalat, sehingga dimanapun kaum 
muslimin berada, arah ibadat/shalatnya sama yakni 
masjidilharam (QS. 2: 144,149,150). 

Artinya: 
"Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menegadah 
ke langit mereka sungguh. Kami akan memalingkan kami Ice 
kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah 
masjidilharam. Dan dimana yang kamu berada, paling/can/ah 
mukamu ke arahnya. dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi 
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dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Faurat dan /njil) memang 
mengetahui, bahwa berpaling ke masjidilharam itu adalah 
benar dari Tuhannya; dan Allah tidak sekali-kali tidak lengah 
dari apa yang mereka kerjakan " . 

.,.....:t~l) ... ~~/ /,, / 1 .... ~ / - ;'-( '- ,,,, , " J.. ,. ,,,._ - 1-,,, ~ .• -....:)~~.>-~~,.,..~. ,,, ,,, . r, •'"'-" ,,,-:..;::r"' • ...r ... .,,,..J 
,/- / l ·'· , .. ,,,.....,, ~~" J:;~,t''~ '""' ~// .t 
"°' -'.S-v-., •9.J ~IVJ , ' '~ ~ A:..J'• ;Jj 

~ / ;, ;,.._j / ~ ..f. / 

Artinya: 

"'.•1 ,......,,,_ 
-~~ ... 

"Dan darimana saja kamu keluar (datang) maka palingkanlah 
wajahmu ke arah masjidilharam; sesungguhnya ketentuan itu 
benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah tidak 
sekali-kali lengah dari apa yang kamu kerjakan ". 

-/\\~t -s: "'lL'/ "'A/</"/< J. I/ - ""' J.."" ,~, - ,.,,~,'> •...:J-~ ,-<> 4>'"- ·~ ~..J 
""' ""' • • ....,,,7 / "..::JI""' • \,,,F - ,.. 

~l ~ • !~t.:(f~ ., J •!'1, /( 1~ ~.J('"\/.I_,. ,,_...._.... \MJ'. 1\ 
~~f~~~~~~te~Jf:_:r 
' -' '·*A (!1 r: ~· ~' ~' '1""-:c ("' · lf.u~ 
(' '~ ~~ ~/ /' . ~~ / .. 

• j ~ ,,_ / • • ...,,,<.. // ., -'!: --; XS: ........... .., - ~ • , i.. ,,,, ~ .. ,'7.';4~ 
~ --:.. ~~/ ~~,- ~~""-//. 

,,.,.,~ ·" .,, / . ~ __, ~" .,.. ., l' 
Artinya: 
"Dan dari mana saja kamu berangkat palingkan/ah 
wajahmu ke arah masjidilharam. dan dimana saja kamu 
(sekalian) berada, maka palingkan/ah wajahmu ke 
arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, 
kecuali orang-orang zhalim diantara mereka. Maka 
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah 
kepadaKu. Dan agar Ku sempurnakan nikmatKu atasmu, 
dan supaya kamu mendapat petunjuk". 



Berdasarkun itu pula maka seluruh bangunan masjid di dunia 
Islam sclalu mcngarah ke masj idilharam, sesuatu yang sangat 
berbeda manakala k ita memband ingkan dengan bentuk 
bangunan rumah peribadatan agama-agama lain. 

Dalam fungsinya sebagai pusat arah ibadat. masj idilharam 
mendapal kedudukan sangat suci/istimewa. di dalam dan 
daerah sck itar masj idi lharam, um mat Islam harus menjaga 
kcamanan dan kekhusukan ibadah sedemikian rupa sehingga 
orang-orang yang menolak kebenaran Islam tidak dapat masuk 
dan bahkan tidak dapal mendekatinya (QS. 9 : 28). 

Artinya: 
"/-/ai orang-orang yang heriman, sesungguhnya orang-orang 
musyrik itu nqjis. maka janganlah mereka mendekati 
masjidilharam scsudah tahun ini. Dana jika kamu khcni:atir 
menjadi miskin. maka Allah akan memberikan kekayaan 
kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. 
Sesungguhnya Allah A1aha Mengetahui /agi Maha Bijaksana. 

Di dalam dan di daerah sekitarnya ummat Islam juga diJarang 
berperang kecuali kalau diserang (QS. 2: 191). 
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Artinya: 
"Dan bunuhlah mereka dimana saja kamujumpai mereka, dan 
usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu 
(Mekkah}; dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari 
pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di 
masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi mereka di 
tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu}, maka 
bunuhlah mereka.Demikianlah balasan bagi orang-orang 
kafir ". 

Sebaliknya ummat Islam juga diperintahkan untuk memakai 
perhiasan indah dan wangi saat masuk kedalamnya. (QS. 7: 31), 

•J J / ,,,,,, ~, /, ~/-(9. ,,J.-! //,,I"(/' 
l ~ ~ ~ - ~ .,,.~ 
~- ,, .. ~~ r ~~ 

. /.~ •• ~~t ·, ~ '_:;, :', ,,.J. ~-! .j~\'' /~:. \" 
• ~~ ~.J-;a d-:J'~->:'", u~~~ -,.. ~ •/ - / ~ . 

Artinya: 
"Hai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah disetiap 
(memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah 
berlebih-lebihan. Sesungguhnya A I/ah tidak menyukai orang
orang yang berlebihan ". 

Berusaha untuk saling menjamin keperluan fisik/minuman 
pada orang yang mengunjungi masjidilharam, dengan dasar 
keikhlasan, sebab tanpa ikhlas karena Allah, hal itu akan kurang 
bermakna (QS. 9 : 19)~ 



~trr~i~/~/ ~(1.i~1~ ... ·µ;;;;:j t!_;P-' / :.-- u ~ ~ - ,, . . 
~ ~' J:~~J ~ . >~; •:'tj,, J, \., '::/ ,, :1 / ' -~ / • ~ t~ !._J / • V"' I 

./ .,, ,,, ,, - / / ' , ,,,.,,, 
• ~ ~ ~ Eh,,,~l"-'~~ 1~)""' ~ti·:c. 6' - •,;> '-'~//~ r .,, - .!.J / .,,,. J-4- .... 
Artinya: 
"Apakah (urang-urang) yang memberi minuman kepacla or
ang-orangyang mngerjakan haji dan mengurus masjidi/haram 
kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan hari kemudian serta berjihad dijalan Allah? mereka 
tidak sama di sisi Allah: dan Allah tidak memberikan petunjuk 
kepada kaum yang zalim ". 

Ummat Islam dilarang keras berbuat sewenang-wenang 
terhadap orang yang sempat menghalangi ummat Islam untuk 
pergi ke masj id. Mereka dibimbing untuk membalas kejahatan 
orang dengan perilaku yang disemangati jiwa keadilan dan 
kebenaran (QS. 5 : 2). 
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Artinya: 
"Hai orang-orang yang berimanjanganlah kamu melanggar 
syiar-syiar Allah danjanganlah melanggar kehormatan bulan
bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had
ya, dan binatang-binatang qalaaid, dan jangan (pula) 
menggangu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang 
mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan 
apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 
berburu. Dan janganlah sekali-sekali kebencian (mu) kepada 
sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada 
mereka). dan tolong menolonglah kamu (mengerjakan) 
kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya ". 

Di luar pembicaraan tentang masj idilharam, Al-Qur'an 
menegaskan dua macam motivasi pendirian masj id. Pertama, 

t 
motivasi takwa dan kedua, motivasi kejahatan. Motivasi 
tersebut dikemukakan indikatornya dalam bentuk prilaku. 
Motivasi takwa ditandai oleh kelurusan dan hati para 
aktivisnya. Mereka tidak mempertukarkan kejujuran dan 
kebenaran dengan usaha mencari keuntungan duniawi. 
Kejujuran dan kebenaran tetap ditegakkan walau dengan itu 
menghadapi resiko kerugian duniawi. Sebaliknya pendirian 
masjid dengan motifasi kejahatan ditandai perilaku jahat, 
pembangkangan, tempat rekayasa memecah belah persatuan 
umrnat Islam serta sebagai markas pengintai bagi gerak-gerik 
umat Islam yang selalu berjuang menegakkan kebenaran dan 
keadilan (QS. 9 : 107-110). 



Artinya: 
"Dan (diantara orang-orang munafik itu) ada orang-orang 
yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan 
(ada orang-orang mukmin) dan kekafiran(nya), dan untuk 
memecah be/ah antara orang-orang mukmin. Serta menunggu 
kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan 
Rasu/Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah 
"Kami tidak menghendaki selain kebaikan ". Dan Allah 
menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah 
pendusta (dalam sumpahnya). 

// ,,,,,, JA,j ~ ~ j// ... o·)·" .,.,_--::,,/l:,,,, - ,~\~d·---~ 
,,,,J ~~ <r~ / - /-/~ 

'-.. ';.)\~~~ ~ ci/·!" b'fJ~/ '~ .,,,, • / - -~ / -/ " .. ,,,, r-.J4;' ()> ~~ 
~ " I 1' J ,J J"" \ / ~\ •ji ~ t: $ • ~ • ._::,,~ ~ !.J .. ""' ./.. -

Artinya: 
"Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama
lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar 
takwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut 
kamu bersembahyang di dalamnya. Ada orang yang ingin 
membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang 
bersih ". 
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Artinya: 
"Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di 
atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan(Nya) itu yang 
baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di 
tepijurangyang runtuh, lalu bangunannya itujatuh bersama
sama dengan dia ke dalam nerakajahanam? Dan Allah tidak 
memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 

Artinya: 
"Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa 
menjadi pang/cal keraguan dalam hati mereka, kecuali bi/a 
hati mereka telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijak.sana ". 

Dalam pada itu istilah bait dalam segala bentuknya disebutkan 
Al-Qur'an sebanyak 69 kali, 15 sebutan diantaranya 
dimaksudkan untuk menyebut masjidilharam. Hal ini umwnnya 
ditandai dengan istilah bait yang dikaitkan dengan kisah 
kehidupan Ibrahim dan Ismail, serta pembicaraan tentang 
ibadat haji. Dari ayat-ayat tersebut diketahui bahwa 
masj idilharam sebagai tern pat umum bagi penyembahan pada 



Allah dengan cara berkeadaban dan berkeadilan (QS. 3 :96). 

, .J /1~(!~~ ~"" I~ U/ J -~ 1~~4' I 
d! l A•~t1 1L' \.!..Al •.aL-1U !..Jr~ \.;lll'~v... -;,~,. ~ ,,~-"7-· ~ 

""' ""• "',.~-
A . -'-M~ rt1nya : .,,.,, .,,, 
"Sesungguhnya rumah yang mu/a-mu/a dibangun untuk 
(tempat beribadat) manusia, ialah baitullah yang di Bakkah 
(Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua 

. ,, 
manus1a . 

Dibangun oleh Ibrahim dan Ismail (Q.S. 2 : 127). 

Artinya: 
"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) 
dasar-dasar baitullah beserta Ismail (seraya berdoa): Ya Tuhan 
kami terimalah daripada kami (amalan kami). sesungguhnya 
Engkaulah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ". 

Masjid tersebut merupakan tempat berfungsi sebagai tempat 
perlindungan yang aman (QS. 2 : 125). 



Artinya: 
"Dan (ingatlah) ketika kami menjadi rumah itu (baitullah) 
tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan 
jadikanlah bagian makam Ibrahim tempat shalat. Dan telah 
kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah 
rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i ~iqaf, yang ruku' 
dan yang sujud". 

Namun demikian dalam perjalanan sejarahnya masjidilharam 
sempat dijadikan tempat ibadah yang tidak berkeadaban. 
Musyrikin Quraiys beribadah di dalamnya dengan cara yang 
tidak beradab. Mereka bersiul, bertepuk tangan sambil 
bertelanjang mengelilingi ka 'bah. Suatu gambaran 
penyembahan berhala yang ramai, ribut, penuh kepalsuan diri. 
Peribadatan yang sama sekali jauh dari ketenangan dan 
kek.husukan bathin. Sebagaimana yang cliajarkan Rasullullah 
SAW. 

C. Masjid Dalam Kehidupan Rasullullah 
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Pada zaman Rasul, masj id menduduki posisi yang sangat 
strategis. Hal ini terlihat baik pada saat beliau di Mekkah 
maupun dan terutama saat beliau di Madinah. Di Mekkah 
masjidilharam dijadikan tempat sosialisasi wahyu secara 
terbuka dengan resiko yang tidak kecil, seperti dilempari batu 
dan kotoran unta sebagaimana yang menimpa sahabat Abdullah 
bin Mas'ud umpamanya. Sementara di Madinah masjid 
merupakan bangunan yang pertama sekali dibangun 
Rasullullah SAW, sebelum rumah dan benteng-benteng 
pelindung keamanan diri dan masyarakatnya. Hanya dalam 
tempo lima hari Rasul di Madinah beliau memulai dan 
membangun dua masjid. Pertama masjid Kuba, tempat berjarak 



sekitar enam kilometer dari arah utara Madinah. Disitu Rasul 
berdoa selama empat hari untuk kemudian pada hari kelimanya 
beliau menuju Madinah dan memulai langsung membangun 
masjid Nabawi. Di masjidlah saat itu dilaksanakan gerakan 
muakbkhat (mempersaudarakan muhajirin dan anshar) sebuah 
strategi konsolidasi ummat yang sangat berhasil memperkuat 
kesatuandan persatuan ummat dan belum pernah dilakukan 
para nabi sebelumnya. Gerakan muakhkhat ini dipertegas oleh 
khutbah-khutbah beliau di masjid Nabawi khutbah pertama 
beliau di masjid Madinah berbicara tentang keharusan 
menolong sesama walau dalam keadaan sangat miskin sehingga 
hanya dapat menolong dengan sebiji kurma. 

Artinya: 
"Barang siapa yang dapat melindungi mukanya dari adzab 
neraka sekalipun dengan sebiji kurma, lakukanlah. Bila ha! 
itu tidak ada, ungkapkanlah kata-kata baik. Setiap kebaikan 
akan dibalas dengan sepuluh kali lipat ". 

Betapa kuat penegasan Rasul Dalam membina hubungan bailc 
sesama manusia. segera setelah itu pada khutbah kedua beliau 
menegaskan syarat berhasilnya hubungan sesama manusia, 
yakni harus dalam kerangka ibadah kepada Allah S WT. Beliau 
berkhutbah: 
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Artinya: 
"Beribadatlah kamu seka/ian kepada Allah dan janganlah 
mempersekutukannya dengan apapun. Takutlah dengan 
sebenar-benarnya takut, jujur kepada Allah dengan apa yang 
dikatakan, saling mencintai atas dasar ruh Allah, (tepatilah 
janji sebab) Allah murka kepada orang yang melanggar 
janjinya sendiri." 

Di masj id Madinah dilaksanakan penerimaan tamu-tamu 
penting nabi, yang untuk itu dibuatkan tempat pemondokan 
(namanya Syuffah) khusus untuk menampung sahabat yang 
jauh, miskin dan tidak punya tempat tinggal. 

Pada abad-abad selanjutnya syuffah ini berkembang jadi 
madrasah, ribath dan zawiyah. Tempatnyapun terpisah dari 
masjid namun masih berada di sekitar masjid. Khusus untuk 
masjidilharam dan masjid nabawi, tempat-tempat pendidikan 
tersebut karena dibuat melalui wakaf para dennawan muslim 
dari seluruh penjuru dunia, selain pengurusannya lebih 
profesional, juga lebih bersifat kosmopolit. 

Keadaan demikian pada gilirannya menjadikan para pelajar 
madrasah di sekitar masjid hararnain tersebut memilik.ijaringan 
intemasional dalam bentuk ajaran dan sistem penyebaran atau 
madzhab mereka. 

Pada zaman nabi, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat 
ibadah dan kegiatan pt=ndidikan (tua, muda) tapi mencakup 



berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti menyelesaikan 
pertikaian, merancang pembangunan masyarakat, menyiapkan 
pasukan dan menawan tawanan perang, berlatjh pedang dan 
malah dipakai membaca syair untuk menjawab syair yang 
ditujukan kepada Nabi. Dalam kaitan ini nabi sempat 
mendoakan Hasan ibn Tsabit. 

Artinya: 
"Ya Allah tolonglah Hasan dengan semangat yang suci ". 

D. Definisi Masjid 

Masj id adalah salah satu kata yang diderivasi dari kata sajada 
dan berarti tempat sujud, tempat shalat. 

1. Menurut Lughah. 
Secara lughawi, masjid berarti tempat sujud (atau tempat 
shalat). Dalain pengertian bahasa ini seluruh muka burni 
ini adalah masj id. 
Rasullullah SAW bersabda : 

Artinya: 
"Dimana saja engkau berada, jika waktu shalat tiba 
dirikanlah shalat, karena disitupun masjid" (HR. Muslim). 

Artinya, orang yang mendirikan shalat dimana saja (kecuali 
di beberapa tempat yang ditetapkan agama seperti kuburan 
dan toilet) di muka bumi, sah shalatnya. 

15 



16 

2. Menurut Syar'i. 
DaJam pengertian syar'i masjid adaJah sebuah bangunan, 
tempat ibadah ummat Islam, yang digunakan oleh ummat 
Islam terutama sebagai tempat dilangsungkannya shaJat 
jamaah. 

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (guru besar fiqh Islam di Uni
versitas Damascus, Suriah), dinding masjid, baik sebelah 
luar maupun sebelah daJam, dianggap sebagai bagian dari 
masj id yang harus dipelihara kehormatannya. Demikian 
juga halnya dengan atap. Karena semuanya itu merupakan 
bagian dari masjid, maka baginya berlaku hukum masjid, 
misaJnya orang yang berhadast besar (hadast) dilarang 
berada di serambi masj id karena serambi masj id itu adalah 
bagian masj id. 

Secara ilrniah, satu hal apabila ada pengertian syara 'nya, 
maka pengertian semantiknya sudah tidak berarti secara 
hukum. Oleh sebab itu lebih gantinya, kata masj id yang 
secara bahasa itulah yang dimaksud dengan masjid secara 
umum ini tidak diberlakukan hukum masjid kecuali shalat 
di atasnya. 

Sedangkan masjid dan pengertian khusus, dan ini yang pada 
umumnya yang dimaksud dengan kata masj id dalam 
literatur-literatur agama adalah pengertian yang ada masih 
dengan masjid menurut syara' itu dan atasnya diberlakukan 
hukwn masj id. 

3. Sejarah Masjid. 
Shalat disyariatkan pada awal kelahiran Islam sebanyak 
empat rakaat, dua di pagi hari dan dua di sore hari. 
Penetapan sholat menjadi Ii.ma waktu seperti sekarang ini 



baru disyariatkan menjelang Nabi hijarah ke Madinah. 
Sampai saat itu ibadah shalat dilakukan di rumah-rumah. 
Tiadanya us aha mendirikan masj id karena lemahnya 
kedudukan ummat Islam, sedangkan tantangan dari 
penduduk Mekkah begitu gencarnya. 

Menyadari akan kekerasan dan tantangan dari Quraiys yang 
mengancam kaum muslimin setelah mendapat perintah 
Tuhan kepada Muhammad supaya berhijrah, ketika itulah 
Nabi pergi ke rumah Abu Bakar dan memberitahukan, 
bahwa Allah telah mengijinkan ia hijrah. Dimintanya Abu 
Bakar supaya menerimanya dalam hijrahnya itu, yang lalu 
diterima baik oleh Abu Bakar. 

Dengan menempuh jalan lain dari yang biasa, menjelang 
larut malam nabi keluar menuju ke rumah Abu Bakar dan 
terus bertolak ke Yastrib, dengan diselingi persembunyian 
di gua Thaur Nabi sampai di Quba-dua Fasakhjauhnya dari 
Madinah. Empat hari ia tinggal di tempat itu, ditemani oleh 
Abu Bakar. Selama masa empat hari itu nabi membangun 
masjid bersama para sahabat. Ali bin Abi Thalib yang datang 
menyusul ikut pula mengangkat dan meletakkan batu. Jerih 
payah Nabi dan para sahabat menghasilkan sebuah masjid 
yang sangat sederhana yang disebut masjid Quba. 

Bangunan masj id Quba terdiri dari pelepah kurma, 
berbentuk persegi empat, dengan enam serambi yang 
bertiang. Sejarah mencatat, masj id Quba berdiri pada 
tanggal 12 Rabiul Awai tahun pertama hijriyah. Masjid Quba 
merupakan rumah ibadah pertama umat Islam yang lantas 
menjadi model di masa-masa selanjutnya. 
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Ketika orang-orang munafik dari suku-suku Aus dan 
Khawarij membangun masj id tandingan di dekat masjid 
Quba dikenal dengan masjid Dhirar atau masjid yang 
menyesatkan, dengan niat memecah belah ummat Islam. 
Allah S WT memperingatkan dalam surat At-Tau bah ayat 
108: 

Artinya: 
"Janganlah kamu shalat dalam masjid itu selama-lamanya. 
Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa 
(masjid Quba) sejak hari pertama /ebih patut kamu shalat 
di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin 
membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang 
bersih ". 

Jadi masjid yang didirikan berdasarkan takwa sejak hari 
pertama, itulah masj id Quba mengalami perbaikan. 
N agarawan pertama yang mengupayakan pelestarian atas 
baitullah itu setelah khalifah Ustman bin Affan. Renovasi 
terakhir terjadi pada masa pemerintahan raja Fahd bin 
Abd Aziz. Sebagaimana kita saksikan selama ini, 
bangunan masj id itu kini berdiri di atas tan ah seluas lebih 
kurang 13 .500 meter persegi, dengan rancangan 
arsitektur modem. Terdapat empat menara dan 56 kubah. 



E. Fungsi Masj id 

1. Sosial 
Sebagai baitullah, masjid adalah tempat turunnya rahmat 
Allah SWT dan malaikat. Oleh karena itu, masjid dalam 
pandangan Islam merupakan tempat yang paling baik di 
muka bumi. Di masj id, kaum muslimin menemukan 
ketenangan hidup dan kesucianjiwa, karena di sana terdapat 
majelis-majelis dan forum-forum terhonnat. Masjid bagi 
ummat Islam merupakan institusi yang paling penting untuk 
membina suatu masyarakat Islam.Di masjidlah rasa 
kesatuan dan persatuan umrnat Islam ditumbuhkan. 

2. Pendidikan 
Masjidjuga dapat dipergunakan untuk mengadakan halaqah 
'ilmiyyah di masjid. Ulama sepakat bahwa disunahkan 
mengadakan halaqah 'ilmiyyah di masjid. dalam hal ini, 
hadits-hadits yang mendorong untuk mengadakan halaqah 
'ilmiyyah banyakjumlahnya, diantaranya dari Abdullah bin 
Amr bin As (sahabat; w. 65H). 

Artinya: 
"Rasullullah SAW melihat dua majelis di masjidnya, yang 
pertama berdoa dan bermunajat kepada Allah dan yang 
kedua be/ajar dan mengajar fikih. Rasullullah SAW 
kemudian bersabda: Kedua majelis itu baik tetapi sa/ah 
satu diantaranya lebih utama ". 
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Orang-orang yang berdoa, Allah akan mengabulkan doanya 
kalau Ia berkehendak, atau menolaknya kalau Ia tidak ingin 
mengabulkannya. Adapun orang-orang yang berada pada 
majelis lainnya, mereka belajar dan mengajar orang yang 
bodoh. 

Lt.!:C'~'~,< ..... ~(.,..., .~~ ..... ,? •"" i /,,,.,, 
..... -· ~<S"!~~J:t,~"'f:~~~~u,. 
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Artinya: 
"Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar. 
Setelah itu Rasullullah SAW bergabung dengan majelis ini 
(H.R. Abu Daud, At-Darimi dan lbnu Majah). 

Hadits ini menunjukkan bahwa belajar dan mengajar lebih 
utama. 

3. Pemersatu Ummat 
Masjid berfungsi sebagai alat pemersatu, sebagaimana 
Rasullullah SAW mempersatukan antara kabilah Auz dan 
Khawarij di satu pihak dengan Muhaj irin di pihak lain. 

Rasullullah SAW mempersatukan ummat Islam di masjid 
Nabawi. Sebagai contoh yang paling nyata adalah 
menekankan pentingnya kelurusan shaf. 
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Artinya: 
lbnu Mas 'ud ra berkata "Ada/ah Rasullullah mengusap
usap bahu kamu dalam shalat sambil berkata" pastikan 
barisan dan jangan berselisih, maka jika tidak demikian 
berselisihlah hati kamu, hendaklah mendekat pada saya 
orang-orang tua dan pandai-pandai dari kamu. Kemudian 
orang-orang yang di bawah mereka, kemudian yang di 
bawah mereka, kemudian yang di bawah mereka (H.R. 
Muslim). 

Bukti persatuan dan kesatuan yang dicontohkan oleh 
Rasullullah SAW dalam menjaga keutuhan ummat adalah 
dengan membakar masj id dhirar. 

4.Agama 
Di masj id, semua strata masyarakat bertemu dalam derajat 
yang sama, karena Allah SWT tidak memandang strata 
masyarakat di atas dunia. Bagi AIJah S WT, yang paling 
terhormat diantara mereka adalah mereka yang paling 
bertakwa. Dalam bidang keagamaan, masj id berfungsi 
sebagai tempat melakukan shalat, yang dalam hadits 
disebutkan sebagai tiang agama, baik fardhu maupun sunah. 

F. Masjid Taqwa 

Sebagairnana telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa 
kata masj id mengandung makna tunduk dan patuh, sehingga 
hakekat masj id adalah tempat melakukan segala aktivitas yang 
mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Sebagaimana 
ditegaskan dalam surat Al-Jin (72; 18). 
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Artinya: 
"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan 
Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di 
dalamnya disamping (menyembah) Allah. 

Dalam uraian yang terdahulu juga sudah disinggung bahwa 
masjid pertama yang dibangun oleh Rasullullah SAW adalah 
masjid Quba, kemudian disusul dengan masjid Nabawi di 
Madinah. Baile masjid Quba maupun masjid Nabawi keduanya 
merupakan masj id yang dibangun atas dasar taqwa. Dan setiap 
masjid seharusnya memiliki landasan dan fungsi seperti itu. 
Itulah sebabnya Rasullullah SAW memerintahkan bangunan 
munafik yang juga mereka sebut masjid, karena di bangunan 
tersebut tidak dijadilcan fungsi masjid yang sebenamya yakni 
ketaqwaan. 

Al-Qur'an menyebutkan fungsi masjid yang dibangun atas 
dasar taqwa mencakup antara lain di dalamnya dirnuliakan dan 
disebut nama Allah di dalamnya, dzikrullah, tempat mendirikan 
shalat, tempaty membayar zakat. Finnan Allah : 

Artinya: 
"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah 
diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namaNya di 
dalamnya, pada waktu pagi dan petang (Q.S. An-Nur 24; 36). 



Artinya: 
"Laid-laid yang tidak dilalaikan oleh pemiagaan dan tidak 
(pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) 
mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat. Mere/ca 
takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan 
menjadi goncang (QS. An-Nur 24,· 3 7). 
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II. Pembangunan dan Pemeliharaan Masjid 

A. Hukum Pembaoguoao Masjid 
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1. Diterima dari Ustman bahwa Nabi SAW bersabda : 

Artinya: 
"Barang siapa membangun sebuah masjid Allah walau hanya 
sebesar sarang burung yang dibuatnya untuk tempat te/urnya, 
maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah dalam 
surga". 

Ahmad, Ibnu Hibban dan Bazzar meriwayatkan dengan sanad 
yang sah dari lbnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: 

Artinya: 
"Barang siapa membangun sebuah masjid karena 
mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan 
membangunkan pula untuknya sebuah rumah da/am surga ". 

Berkenan dengan hukurn pembangunan masjid tersebut, ulama 
berpendapat bahwa secara individual hukumnya adalah sunnah. 
Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa membangun 
masjid di kota-kota dan ii desa-desa hukurnnya adalah fardhu 
kif ayah. Akan tetapi, dilarang mendirikan masj id di kuburan 



sebagai penghormatan terhadap orang yang dikubur, 
berdasarkan hadits Rasullullah SAW : 

Artinya: 
"Allah telah membinasakan kaum Yahudi, karena mereka 
menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. 
Apabila mati salah seorang dari mereka yang saleh mereka 
itu lantas mendirikan di atas kuburnya satu masjid" (H.R. 
Muslim). 

B. Sumbangan Non Muslim 

Firman Allah : 

Artinya: 
"Tidaklah layak orang-orang musyrik itu a/can memakmurkan 
masjid-masjid Allah dimana mereka telah menyatakan kufur 
dalam hati mereka. Ama/-amal mere/ca itu sia-sia be/aka dan 
mere/ca akan kekal di neraka" (QS. At-Taubah 17). 
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Berdasarkan Ayat ini, sebagian ulama ada yang berpendapat 
tidak boleh seorang muslirn minta bantuan pada orang kafir 
untuk membangun masjid, karena ini tennasuk memakmurkan 
dalam arti fisik, dimana Allah SWT sendiri telah melarang 
untuk memperkenankan kaum musyrikin memakmurkan 
masjid-masjid Allah. 

Tetapi yang tampak dalam ayat, adalah boleh, sebab yang 
terhalang hanya "penguasaannya" yang seolah-olah mereka 
itu sebagai pengawas/ta'mir masjid. Adapun minta bantuan 
kepada orang kafir dalam bentuk pekerjaan yang tidak ada 
hubungannya dengan kekuasaan, seperti mengukir batu, 
memasang batu dan sebagainya tidak terlarang. Demikian 
menurut pendapat sebagian besar ahli fiqih. 

C. Pemeliharaan Masjid 
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Yang dimaksud Shiyanah masj id adalah memelihara masjid 
dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya 
pembinaan shiyanah masjid, masjid sebagai baitullah (rumah 
Allah) yang suci dan mulia akan nampak dan bersih, cerah 
dan indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman 
dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, 
memasuki dan beribadah di dalamnya. 
Sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam Al-Qur'an surat 
Ali Imran ayat 97 : 



Artinya: 
"Barang siapa memasuki (baitullah) menjadi amanlah dia ". 

Pemeliharaan bangunan masj id meliputi antara lain : 

1. Pemeliharaan Bangunan 
Segala peralatan dan fasilitas masjid yang dapat menunjang 
fungsi masj id baik sebagai tern pat ibadah maupun untuk 
memancarkan syiar agama Islam harus dipelihara dan 
dirawat dengan baik antara lain : 
a. Tikar sembahyang. 

Tikat sembah yang maupun karpet maupun pennadani 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid. Oleh 
karena itu baik kebersihan maupun kerapian dan 
keserasian masj id harus dipelihara. 

b. Peralatan elektronik. 
Penggunaan peralatan elektronik seperti pengeras suara 
tape recorder, radio kaset, amplifier dan sebagainya 
sudah hampir merata di setiap masjid. Peralatan tersebut 
harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dan diserahkan 
kepada anggota pengurus yang mengerti cara 
menggunakan dan memeliharanya supaya peralatan 
tersebut tidak cepat rusak. 

c. Almari perpustakaan. 
Setiap masj id hendaknya dapat menyediakan almari 
untuk menyimpan Al-Qur'an dan buku-buku agama 
lainnya, yang sekaligus merupakan perpustakaan masjid. 

d. Rak sepatu/sandal. 
Hilang atau tertukarnya sandal/sepatu para jemaah di 
masjid adalah tidak mustahil, mengingat masjid adalah 
tempat umum. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi 
pengurus masjid agar menjaga keamaan sepatu/sandal 
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dan barang bawaan para jamaah, tapi hendaknya tidak 
mengganggu keindahan ruangan atau lingkungan masjid. 

e. Bedug. 
Sebagian masj id di Indonesia terutama di desa-desa 
masih mempergunakan bedug sebagai sarana komunikasi 
terutama untuk pemberitahuan tentang masuk waktu 
shalat dan mensyiarkan hari raya (ldul Fitri dan Idul 
Adha). Terlepas dari asal-usul dan kedudukan bedug 
tersebut dalam masyarakat Islam, namun keberadaannya 
hampir takdapat dipisahkan dari masj id dan telah 
membudaya, bedug yang bertalu-talu terutama pada hari 
raya ldul Fitri dan Idul Adha mempunyai syiar islam 
tersendiri. Oleh karena itu keberadaan bedug perlu 
dipelihara dengan sebaik-baiknya dan diatur 
penempatannya sehingga tidak mengganggu 
pemandangan serta keindahan masj id dan tidak mudah 
dipermainkan oleh anak-anak. 

2. Pemeliharaan Kemakmuran 
Allah SWT berfinnan: 

Artinya: 
" Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakn1urkan 
masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka 
sendiri hafit. ltulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya 
dan mereka kekal di dalam neraka .. (QS. At-Taubah: 17). 

28 



Dalam ayat lain Allah berfinnan : 

Artinya: 
"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah 
orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 
kemudian, serta tetap mendirikan shalat, mengeluarkan 
zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Al
lah SWT, merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk 
golongan yang mendapat petunjuk. " (QS. At-Taubah : 18). 

Berdasarkan ayat tersebut di atas kita memperoleh 
kesirnpulan : 
1. Orang-orang yang tidak beragama Islam tidak mungkin 

dapat memakmurkan masjid. 
2. Syarat minimal bagi orang-orang yang dapat me

makmurkan masj id adalah orang yang beriman yang 
mendirikan shalat, membayar zakat dan tidak ada yang 
ditakutinya kecuali hanya Allah SWT. 

3. Orang yang memakmurkan masjid dijamin oleh Allah 
akan selalu memperoleh hidayah Allah SWT. 

Rasullullah SAW memberikan penghargaan besar kepada 
mereka yang selalu memakmurkan masj id, diantara lain 
dinyatakan : 
a. Orang yang memakmurkan masj id adalah ahli Allah. 

29 



30 

Artinya: 
"Sesungguhnyayang menunaikan rumah-rumah (masjid
masjid) Allah mereka itu adalah ahli Allah 'azrawajalla 
(H.R. Bukhari). 

b. Allah akan mencintai orang yang mencintai masjid. 
Rasullulah SAW bersabda : 

Artinya: 
"Barang siapa mencintai masjid maka Allah men
cintainya (H.R. Thabrani). 

3. Pemeliharaan Lingkungan 
1. Membersihkan masjid dan memberi wewangian. 

Jwnhur ulama berpendapat bahwa masjid sebagai tempat 
ibadah, harus dipelihara dari segala macam kotoran dan 
bau-bauan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, 
mereka berpendapat bahwa adalah sunah hukumnya 
menyapu dan membersihkan, serta memberi wewangian 
pad an ya. Berkenaan dengan menj aga kebersihan masj id, 
Rasullullah SAW bersabda: 



Artinya: 
"Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak selayaknya bi/a 
sampai kena kencing atau kotoran, karena ia adalah untuk 
tempat berdzikir kepada Allah dan tempat membaca Al
Qur 'an" (H.R. Muslim). 

Hadits-hadits yang berhubungao : 

1 ). Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, lbnu Majjah dan lbnu 
Hibban meriwayatkan dengan sanad yang baik dari 
Aisyah ra. bahwa : 

Artinya: 
"Nabi SAW memerintahkan untuk membangun masjiG 
di desa-desa dan diperintahkannya pu/a dibersihkar 
dan diharum-harumi ". 

Pada riwayat Abu Daud /afazhnya berbunyi: 



Artinya: 
"Nabi SAW. menyuruh kami membangun masjid di 
desa-desa kami dan memperbagus buatannya serta 
membersihkannya. Dan Abdullah selalu membakar 
harum-haruman di masjid apabila Umar duduk di 
mimbar". 

2). Dari Anas bahwa Rasullullah SAW bersabda: 

Artinya: 
" Dihadapan kepadaku pelaku semua paha/a yang 
diperbuat ummatku, sampai-sampai pada satu lcotoran 
yang dikeluarkan o/eh seorang dari dalam masjid" 
(Riwayat Abu Daud, Turmudzi dan disahkan Ibnu 
Hibban). 

D. Hiasan Masjid 
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Berlomba-lomba menghias masjid adalah perbuatan yang tidak 
disenangi k.arena perbuatan itu sama dengan perbuatan orang 
Yahudi dan Nasrani. 
a. Ahmad, Abu Daud, Nasa-1 serta Ibnu Majah meriwayatkan 

hadits yang di sahkan oleh lbnu Hibban dari Anas bahwa 
Nabi SAW bersabda : 



Artinya: 
"Tidak a/can datang hari kiamat sampai orang ber/omba
lomba menghias masjid. 

b. Pada riwayat Ibnu Khuzaimah, lafazhnya berbunyi sebagai 
berikut: 

lZJ'~4~i ..1..1~-;.t~,:'.·~(f~t~:- ltl1~l't: 
'...r·· f / ~ ii'~.·- ~~ ,,_ 

..... ,,, ~ 
-~~, 

•• ,, ,ti' 

Artinya: 
"Akan datang suatu masa di mana orang-orang hanya suka 
berlomha-lomba menghias masjid tetapi tidak 
meramaikannya kecuali hanya sedikit ". 

c. Diriwayatkan oleh Abu Daud serta lbnu Hibban yang 
menganggapnya sah yakni dari lbnu Abbas bahwa Nabi 
SAW bersabda : 

Artinya: 
"Tidaklah aku dititah untuk mendirilcan bangunan masjid 
pada riwayat Abu Daud ada tambahan berkata lbnu Abbas 
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nanti suatu ketika kamu akan menghias masjid sebagaimana 
dilakukan oleh go/ongan Yahudi dan Nasrani ". 

Artinya: 
"Tidaklah aku diperintahkan untuk mendirikan bangunan 
masjid" (HR. Abu Daud dan lbnu Hibban). 

Sejalan dengan i~ Umar bin Al-Khattab ketika membangun 
masj id berkata : 

Artinya: 
"Maksud saya adalah ingin menjaga agar orang-orang itu 
tidak sampai kehujanan, tetapijangan sekali-sekali diberi 
warna merah atau kunig, sebab akan menimbulkanjitnah 
be/aka" (H.R. Ibnu Khuzaimah). 

Menurut ulama mazhab Maliki dan Hambali menghias 
masj id hukumnya makruh, karena dapat mengganggu 
kekhusyukan orang yang sedang beribadah. Akan tetapi 
ulazna mazhab Hanafi membolehkan mengukir dan melukis 
masj id dengan bahan yang halal. Menurut merek~ yang 
dimakruhkan hanyalah menghiasi mihrabnya, karena dapat 
membuat orang yang shalat lalai. 



Menurut ulama mazhab Safi'i Hanafi dan Hambali, 
menuliskan sesuatu di dinding dan di atap masjid hukumnya 
adalah makruh. Akan tetapi, ulama mazhab Maliki dan 
Hambali berpendapat bahwa yang dimakruhkan itu hanyalah 
menulis sesuatu di dinding masjid di sebelah depan (arah 
kiblat), karena dapat mengganggu kekhusyukan orang yang 
sedang shalat. Menurut merek~ menulis di dinding yang 
lainnya tidak dimakruhkan. Tulisan itu dapat menyebabkan 
orang yang sedang shalat membacanya. 

E. Berlomba Membangun Masjid 

Al-Qur'an maupun Al-Hadits banyak memberikan perhatian 
kepada masalah pembangunan masjid. Islam memerintahkan 
kepada ummatnya agar dalam sctiap tempat, dimana ummat 
Islam berkumpul atau bertempat tinggal untuk membangun 
bangunan khusus yang disebut masjid. Bahkan di tempat tinggal 
seperti rumah yang cukup besar, juga ummat Islam 
diperintahkan agar menyediakan ruangan khusus untuk shalat 
dan sujud (mushalla atau masjid). 

Banyak hadits-hadits Rasullullah SAW yang memerintahkan 
kepada ummat Islam untuk membangun masj id terse but 
diantaranya : 
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Artinya: 
"Rasullulah menyuruh kepada kita untuk membangun masjid 
di rumah dan dia memerintahkan untuk se/a/u 
membersihkannya ". (HR. Ahmad dan Tirmidzi). 

Artinya: 
"Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka baginya 
Allah akan membangun gedung di surga" (HR. Bukhari dan 
Muslim). 

Artinya: 
"Barang siapa membangun masjid, hanya dzat Allah yang dia 
pandang (harapkan). niscaya Allah akan membangun pula 
baginya sebuah gedung di surga ". Dalam suatu riwayat : "Allah 
membangun yang sejenis dengan itu baginya di surga ". (HR. 
Bukhari dan Muslim serta selain mereka berdua). 

Artinya: 
"Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap 
ridha Allah, yang di dc.Jlamnya diingat nama Allah. ma/ca 



Allah akan membangun pula sebuah rumah di surga baginya ". 
(HR. lbnu Majah dan Ibnu Hibban). 

Artinya: 
"Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kecil 
atau besar, niscaya Allah membangun bagi orang tersebut 
sebuah gedung di surga" (H.R. Tirmidzi). 

Keterangan-keterangan hadits di atas, merupakan kekuatan 
pendorong bagi umat Islam untuk berlomba-lomba 
membangun masjid. Setiap tempat, kampung atau desa yang 
berhimpun di dalamnya umat Islam, pasti akan didapatkan 
bangunan masjid. Bahkan terkadang saling berdekatan antara 
masj id yang satu dengan masj id lainnya. 

Namun ada fenomena yang menarik untuk diperhatikan, bahwa 
keberadaan masj id yang banyak dan berdekatan itu terkadang 
sering menimbulkan konflik antar urnat itu sendiri. Masjid yang 
satu merasa tersaingi oleh masj id lainnya. Akhirnya saling 
memaki antar kelompok masjid. Oleh karena itu masjid bukan 
lagi tempat yang aman, menenteramkan serta menyejukkan 
jiwa, melainkan telah menjadi pemicu dan sumber konflik. 
Kecenderungan ini semakin meningkat pada saat umat ditekan 
pada fanatisme golongan, partai politik dan kepentingan
kepentingan yang bersifat pragmatis lainnya, sehingga tidak 
ada nilai spiritualitas pemakmuran masj idnya. Hal ini 
sebagairnana diprediksikan oleh Rasullullah bahwa pada suatu 
masa akan terjadi pembangunan masjid yang saling bersaing 
tetapi nilai spiritualitas pemakmurannya sangat kering. 
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Artinya: 
"Sesungguhnya akan datang pada umatku suatu masa dimana 
mereka saling bermegah-megahan dengan membangun masjid, 
tapi yang memakmurkannya hanya sedildt ". (HR. Abu Dawud) 

Berlomba membangun masj id memang merupakan kebai.kan 
yang tinggi, tetapi Rasullullah mengingatkan agar 
pembangunan masj id terse but tidak didasarkan pada arogansi 
atau kecongkakkan (karena ingin dilihat atau menyaingi yang 
lain) Rasullullah bersabda : 

Artinya: 
"Barang siapa membangun masjid dengan tidak riya dan su 'ah 
(pamer dan sombong), maka Allah akan membangun untulcnya 
rumah di surga ". (HR. Thabrani). 

Berdasarkan keterangan hadits di atas, etika pembangunan masjid 
seperti di atas, haruslah mendapat perhatian kaum muslimin yang 
hendak mendirikan masjid. Etika ini penting agar pembangunan 



masjid yang dilaksanakan dapat menjaga keutuhan wnat. Oleh 
karena itu para ulama menyarankan untuk tidak membangun 
masjid pada tempat yang jaraknya sangat dekat dengan masjid 
yang ada, clan menyarankan untuk memakmurkan masjid yang 
sudah ada. Hal ini dimaksudkan agar keutuhan umat tetap terj aga 
dan tidak terjadi keretakan. Di samping itu syi'amya akan lebih 
tampak j ika pemakmuran masj id terse but dilakukan secara 
bersama-sama dalam jamaah yang satu. 

F. Ruang Serba Guna dan Lapangan Masjid. 

Perkembangan bentuk penampilan masjid, sangat berkait erat 
dengan perkembangan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 
diselenggarakan oleh umat Islam di dalamnya. Sedang 
perkembangan kegiatan keagamaan berkait erat dengan 
perkembangan pemikiran mengenai aj aran Islam itu sendiri. 
Pemikiran tentang Islam selalu mengalami perkembangan dan 
perluasan, karena Islam selalu berinteraksi dengan realitas 
sosial yang dinamis. Perkembangan pemikiran Islam ini, 
menuntut pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk 
menerapkan ajaran Islam tersebut dalam berbagai dimensi 
kehidupan. Dan pengembangan kegiatan keagamaan ini selalu 
diikuti dengan perkembangan bentuk penampilan masjid 
sebagai penampung segala bentuk kegiatan urnat Islam dalam 
melaksanakan ajaran agamanya. 

Semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan keagamaan, maka 
semakin bertambah pula ruang-ruang pada bangunan masj id 
tersebut, baik dari segi ukuran luas maupun jumlahnya. 
Tampillah misalnya ruangan Baitul Mal Wa Tamwil (BMn, 
WARTEL, masjid, Koperasi, Bank dan ruangan-ruangan 
serbaguna sebagai konsekwensi dari pengembangan pemikiran 
Islam mengenai pentingnya pemberdayaan ekonomi umat 
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(masjid). Fenomena bahwa masjid tidak hanya menjadi pusat 
peribadatan dalam pengertian sempit (tempat shalat), 
melainkan juga telah menjadi pusat-pusat perekonomian, 
politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan dewasa ini, tentu 
saja sangat menggembirakan karena disamping lebih 
memakmurkan masjid, juga dapat mengembangkan potensi 
ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan umat 
sehingga lebih mendekati terhadap pencapai Islam yang 
rahmatan Iii 'alamin. 

N amun demikian, fenomena yang menggembirakan tersebut 
tidaklah menjadikan kegiatan keagamaan di dalamnya, luput 
atau terhindar dari masalah. Kehadiran ruangan-ruangan 
pendukung masj id seperti di atas (khususnya ruangan serba 
guna), telah banyak menimbulkan masalah baru terutama 
dalam kaitannya dengan fungsi masj id sebagai tempat 
peribadatan yang harus terjaga kebersihan dan ketenangannya. 
Hal ini sesuai dengan Sabda Rasullullah SAW : 

~inya: 
Segala bentuk aktivitas yang berusaha mengha/ang-halangi 
(mengganggu) manusia dari menyebut nama Allah (dzikrullah) 
di dalam masjid adalah sesuatu yang amat aniaya ". 

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah, 2: 114 
menyatakan bahwa : 
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Artinya: 
"Dan s iapakah yang lebih aniaya dari'pada orang-orang yang 
menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid
masjid-Nya dan berusaha untuk merobohkannya ". 

Mengenai batasan masjid, Wahbah az-Zuhaili (Guru Besar Fiqh 
Islam di Universitas Damascus, Suriah), berpendapat bahwa 
dinding masjid, baik sebelah luar maupun sebelah dalam, 
dianggap sebagai bagian dari masjid yang harus dipelihara 
kehonnatannya. Demikian juga halnya dengan atap, serambi 
dan surnur yang terdapat di dalamnya. Karena semuanya itu 
merupakan bagian dari masj id, maka baginya berlaku hukwn 
masjid, misalnya orang yang berhadast besar dilarang berada 
di serambi masjid karena serambi masjid itu adalah bagian 
dari masjid. Itulah sebabnya, Imam syafi'i dan pengikutnya 
serta mazhab-mazhab yang lainnya juga, berpendapat bahwa 
sah i'tikaf di serambi masjid atau di atapnya, sebagaimana 
orang yang bermakmwn kepada imam di dalam masj id, sedang 
ia berada di serambi masjid, maka shalat berjamaahnya sah 
dan dihukumkan sebagai shalat di masj id. 

Masih berkaitan dengan batasan masjid di atas, dalam wacana 
pemikiran hukum Islam Indonesia, dikenal juga fiqih 
kekuasaan yaitu fiqih yang memberikan otoritas kepada 
penguasa setempat dalam menentukan batasan atau kapan suatu 
tempat itu disebut masjid. Misalnya,jilca suatu waktu penguasa 
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setempat karena berbagai pertimbangan menunjuk suatu 
ruangan atau tempat (lapangan/gedung) itu masj id, maka secara 
langsung otoritas penentuan masj id itu menj adi berlaku. 
Demikian pula dalam menentukan batas-batas ruangan masjid. 
Penguasa setempat mempunyai otoritas untuk menentukan 
apakah ruangan tertentu itu aula, kantor, perpustakaan dan 
lainnya atau termasuk ruangan masjid. 

Mungkin barangkali pandangan para ulama mazhab fiqih 
(tennasuk Imam Syafi'i) akan dipandang berbenturan, jika 
dihadapkan dengan fiqih kekuasaan tersebut. Sebab pandangan 
para ulama mazhab tampaknya bersifat mutlak, sementara fiqih 
kekuasaan mengandalkan penguasa. Oleh karena itu, untuk 
menghindari benturan tersebut diperlukan pembahasan lebih 
lanjut mengenai fiqih masjid terutama yang berkaitan dengan 
batasan ruang tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruangan apapun 
di dalam masj id termasuk ruangan serbaguna, tidak ada 
larangan untuk dipergunakan kegiatan apapun asalkan dalam 
koridor agama atau kebaikan, selama kegiatan tersebut 
mendukung tujuan utama dibangunnya masjid yaitu sebagai 
tempat atau pusat peribadatan. Sedang untuk menentukan 
batasan ruangan-ruangan dalam masj id terdapat dua 
pandangan. Pertama pandangan para ulama mazhab yang 
menetukan seluruh ruangan di dalam masjid termasuk bagian 

dari masjid itu sendiri; dan pandangan kedua diserahkan kepada 
otoritas penguasa (yang berwenang) di tempat itu. 

G. Menjual Masjid. 
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Umumnya, masjid dibangun di atas tanah wakafatau sekaligus 
bangunan itu merupakan harta wakaf. Berkenaan dengan 



pengalihan, penggantian ataupun penjualan harta wakaf ini, 
terdapat keragaman pendapat dan pandangan ulama. 

Ulama mazhab Hanafi, berpendapat bahwa harta wakaf, 
khususnya masj id tidak bisa dialihkan atau dijual sekalipun 
sud ah tidak berfungsi, misalnya bangunan masj id itu sudah 
roboh dan tidak ada yang membangun kembali, sementara 
masyarakat telah membangun masj id baru, maka masjid wakaf 
tersebut tetap dibiarkan sebagaimana adanya sampai hari 
kiamat; tidak dikembalikan kepada orang yang 
membangunnya, dan tidak pula kepada ahli warisnya. Selain 
itu masj id terse but, tidak boleh dipindahkan a tau dialihkan ke 
masjid lain, baik masjid wakaf tersebut masih dipergunakan 
maupun tidak. Akan tetapi, Muhammad Hasan al-Syaibani 
berpendapat, bilamana masj id wakaf itu telah rusak dan hancur, 
sementara hasil atau harta masjid itu tidak ada, maka masjid 
itu dikembalikan kepada orang yang membangun atau ahli 
war1snya. 

Demikian pula halnya, ulama madzhab Maliki, berpendapat 
bahwa harta wakaf dalam bentuk masjid tidak bisa dijual sama 
sekali. 

Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi' i harta wakaf dalam 
bentuk masjid tidak boleh dijual dan tidak boleh dikembalikan 
kepada waqif atau siapapun, sekalipun masjiditu telah rusak 
dan tidak dapat digunakan untuk shalat. Alasannya karena 
masjid tersebut sudah menjadi harta Allah. Akan tetapi pihak 
penguasa boleh membangun masj id lain, j ika penguasa 
menganggap hal itu yang terbaik. Jika tidak, maka kekayaan 
masj id itu rusak clan dikhawatirkan akan roboh, maka penguasa 
harus memperbaikinya. 
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Lain halnya dengan madzhab Hambali, dalam hal ini mereka 
berpendapatsebagaiberikut: 
1. Jilca harta wakaf itu sudah tidak berfungsi lagi, seperti rumah 

telah hancur, perkebunan sudah tidak lagi bisa dilcelola, dan 
khususnya masjid yang sudah tidak bisa menampung lagi 
jamaah setempat, sedangkan biaya untuk memperbaiki dan 
memperluas masjid tersebut tidak ada maka harta wakaf 
itu boleh dijual. 

2. Jilca harta wakaftelah dijual, maka basil penjualannya boleh 
dibelikan apa saja; benda wakaf yang lain baik sejenis 
maupun tidak, asal harta yang dibeli itu berguna atau 
bermafaat untuk kepentingan umum. Karena prinsip dasar 
wakaf adalah pemanfaatan harta tersebut seoptimal 
mungkin untuk kepentingan umum. 

3. Pada dasamya harta wakaf dalam bentuk masjid tidak boleh 
dipindahkan, ditukar ataupun dijual, termasuk halamannya, 
kccuali apabila masjid dan pekarangannya itu sudah tidak 
bermafaat lagi. 



Ill. Memakmurkan Masjid 

Apa yang dimaksud dengan memakrnurkan masj id, sebagian 
ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan 
memakmurkan masj id itu ialah membangun, memperkuat 
bangunannya dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak. 

Sebagian ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud 
memakrnurkan masj id, yaitu mendirikan shalat, ibadah dan 
amal Qurban lainnya di masj id, berdasarkan finnan Allah : 

Artinya: 
"Di rumah-rumah (masjid-masjid) yang oleh Allah telah 
diizinkan untuk didirikan dan disebutkan asma-Nya di situ 
(Q.S. An-Nur : 36). 

Memakmurkan masjid dalam pengertian ini adalah 
memakrnurkan dalam arti ma'nawi (moril) yang merupakan 
tujuan utama didirikan masj id. 

Menurut Muhammad Ali Ash-Shobuni kedua pengertian 
tersebut sama-sama dibenarkan, karena lafal "Ya'muru" dan 
status masjid itu sendiri menunjukkan demikian. 

Abu Balcar al-Jashshash mengatakan :"memak.murkan masjid 
itu mengandung dua pengertian : 

1. Berk:unjung dan berdiam di masjid. 
2. Membangun dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak.. 
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A. Kepengurusan Masjid 

Untuk meningkatkan fungsi masjid yang berkualitas, maka 
masj id harus mempunyai kepengurusan. 

Pengurus masjid sebaiknya mempunyai masajabatan tertentu 
misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau selama-lamanya 5 
tahun, dan personalia kepengurusan sebaiknya mengikut 
sertakan unsur jamaah yang terdiri dari tokoh masyarakat 
sekitamya. 
Personil kepengurusan masjid sekurang-kurangnya terdiri atas: 
1. Seorang Ketua. 
2. Seorang Sekretaris. 
3. Seorang Bendahara. 
4. Ketua Bidang Imarah. 
5. Ketua Bldang Ri'ayah. 
6. Ketua Bidang Idarah. 

Susunan Organisasi tersebut dapat tergambar dalam bagan: 

STRUKTUR PENGURUS MASJID 

KETIJA I 

I BENDAHARA l i SEKRETARlS 1 

I I I l 
BID.IDARAH BID.IMARAH IBID. RI' AYAH PERPUSTAKAAN REMAJA 

MASJID MASJID 
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(Pengelolaan) 
Seksi: 
1. Perencanaan 
2. Administrasi 
3. Dokumen 

(Pemakrnuran) 
Seksi: 
1. Peribadatan 
2. Pendidikan & 

Keterampilan 
3. PHBI & Dakwah 
4. Sosial kemasya

rakatan 
5. Ramaja 

B. Kepanitiaan Kegiatan 

(Pemeliharaan) 
Seksi: 
1. Keamanan 
2. Pemeliharaan & 

Kebersihan 
3. Peralatan/Per

lengkapan 
4. Lingkungan 

Masjid 

Peringatan hari besar Islam (HBI) dan Hari Besar Nasional 
sudah cukup melembaga dan telah menjadi bagian kegiatan 
pengurus masjid. 

Peringatan Hari Besar Islam merupakan usaha memelihara 
syiar Islam dan menyegarkan kembali penghayatan seseorang 
terhadap makna dan nilai peristiwa bersej arah dalarn agama 
Islam. 

Peristiwa bersejarah yang lazim diperingati adalah Maulid 
Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an dan Tahun Baru Hijriyah 
dan termasuk juga penyelenggaraan shalat "Idul Fitri, Idul 
Adha" dan penyelenggaraan Qurban. 

Susunan kepanitiaan pada umumnya terdiri dari Ketua, Wakil 
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota danjumlahnya sesuai 
dengan besar kecilnya acara diselenggarakan. 

Agar dapat menghasilkan sesuatu optimal, kepanitiaan supaya 
mengikutsertakan unsur-unsur seperti Pemuda, Pengurus 
Masjid, remaja masjid, pejabat setempat dan organisasi sosial. 
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C. Keutamaan Shalat di Masjid 

1. Shalat Fardhu 
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Dari Ibnu Umar berkata :"Telah bersabda Rasullullah, 
Shalatjamaah lebih utama daripada shalat sendiri sebanyak 
27 derajat. 

Dalam suatu riwayat dari Ibnu Mas'ud oleh Ahmad dengan 
lafal :"Sebanyak 25 derajat". 

Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi SAW bersabda: 

Artinya: 
11Shalat seseorang dengan berjamaah, pahalanya berlipat 
ganda daripada shalat seorang diri di rumahnya atau di 
pasar, dua puluh lima kali ganda. Sebabnya ialah, karena 
apabila seseorang berwudhu, kemudian disempurnakan 
wudhunya itu, lalu ia pergi ke masjid dengan niat hanya untuk 
menunaikan shalat, maka tidak sah, langkahpun langkah 
yang dilangkahkannya melainkan ditinggikan Allah 
derajatnya satu tingkat untuk setiap langkah dan dihapuskan 
pula kesalahannya 11

• 

Menurut Imam As-Syaukani dalam Nailul Authar bahwa 
Sabda Nabi :"Dari pada shalatnya di pasar, menjelaskan 
bahwa shalat di masjid dengan berjamaah berlipat ganda 
daripada shalat di rumah atau di pasar dengan jamaah". 



Berjamaah dalam shalat wajib yang dilakukan di masjid 
lebih utama daripada shalat j amaah yang dilakukan di luar 
masj id, seperti di rumah, kecuali bagi wanita. 
Berdasarkan hadits Rasullullah SAW: 

Artinya: 
"Wahai manusia, shalatlah kamu di rumah kamu masing
masing, sesungguhnya shalat seseorang yang paling 
utama adalah yang dilaksanakan di rumahnya, kecua/i 
shalat wajib" (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

Ulama Mazhab Hambali berpendapat, apabila masjid 
terletak di sebuah negeri yang sedang ditimpa kekacauan 
atau dikhawatirkan akan diserbu musuh, maka yang utama 
bagi penduduk negeri itu menunaikan shalatjamaah di satu 
masj id, karena hal itu dapat mengukuhkan persatuan dan 
mendatangkan ketakutan bagi musuh. Akan tetapi, bagi 
ulama selain ulama Mazhab Hambali, yang utama bagi 
seseorang adalah shalatjamaah di masjid. Alasannya, karena 
dengan demikian ia mendapat pahala memakmurkan 
masjid.Disamping itu, melakukan shalat berjamaah yang 
baik adalah di masj id yang j amaahnya besar. 

Rasullullah SAW bersabda: 



Artinya: 
"Sha/at jamaah berdua lebih utama daripada shalat 
sendirian, shalat jamaah bertiga lebih utama daripada 
shalat jamaah berdua, semakin besar jamaah sha/at 
semakin disenangi Allah "(HR. Ahmad dan Abu Dawud). 

Berdasarkan had its ini, ulama Mazhab Syafi' i berpendapat 
bahwa bagi lak.i-lak.i shalat jamaah di masjid lebih utama 
daripada shalat jamaah di rumah, tetapi apabila jumlah 
jamaah shalat di rumah lebih besar, maka shalat jamaah di 
rumah lebih utama. Semak.in besar jumlah jamaah semakin 
utama nilainya. Akan tetapi, menurut mereka, apabila orang 
memilih shalat di rumah sehingga di masj id tidak terdapat 
shalat jamaah, maka dalam hal ini shalat di masj id itu lebih 
utama, meskipun jwnlah jamaahnya lebih kecil. Sedangkan 
menurut ulama Mazhab Maliki, shalatjamaah di masjid lebih 
utama, karena di sana hadir ulama dan orang-orang saleh. 
Mereka berpendapat bahwa shalat bersama orang-orang itu 
lebih utama karena doanya lengkap dan cepat terkabul di 
sana juga terdapat banyak rahmat. 

2. Sbalat Sunnab 
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Dari Zaid Bin Tsabit bahwa Nabi SAW bersabda : Seutama
utamanya shalat se eorang adalah di rumahnya kecuali 



shalat fardhu (riwayat jamaah kecuali Ibnu Maj ah). 
Dari Jabir berkata telah bersabda Rasullullah SAW : 

Artinya: 
"Apabila seseorang kamu telah melaksanakan shalat di 
masjid (shalat /Ima waktu), maka hendaklah ia berinya 
bagian untuk rumahnya dapat shalat itu, karena Azza 
Wajalla Allah menjadikan shalatnya (Sha/at sunat) di 
rumah saya sebagai kebutuhan (riwayat muslim). 

Hadits tersebut menunjukkan disunnahkan mengerjakan 
shalat sunat Nafilah, di rumah dan melakukan shalat sunat 
di rumah lebih utama daripada di masjid sekalipun masjid 
yang diutamakan seperti masjid al Haram, masjid An
Nabawi dan masjid Bait al-Maqdis. 

Imam Nawawi mengemukakan bahwa dianjurkan 
pelaksanakan shalat Nafilah di rumah, karenajauh dan dapat 
memelihara dari riya' dan lebih terpelihara dari hal-hal yang 
merusak amal-amal dan guna memperoleh keberkahan, dan 
dapat menurunkan rahrnat dan malaikat sehingga syaitan 
lari dari rumah. 

1. Shalat Tahiyat Masjid. 
Setelah masuk dan berada di dalam, seseorang 
disunahkan untuk menunaikan shalat tahiyatul masjid 
(penghormatan pada masj id). 
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Rasullullah SAW bersabda : 
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Artinya: 
"Apabila salah seorang di antara kamu datang ke masjid, 
maka hendaklah ia menunaikan shalat (tahiyatul-masjid} 
dua rakaat sebelum duduk" (HR. al-Jamaah ahli hadits). 

2. Sbalat 'Id (Fitri dan Adba) 

Artinya: 
"Dari Abi Hurairah ra. bahwasannya mere/ca ditimpa 
hujan pada suatu hari raya, maka Na bi SAW shalat 
dengan mere/ca dalam masjid" (H.R. Abu Daud dengan 
sanad yang lemah). 

Mengenai tempat shalat hari raya terdapat perbedaan 
pendapat ulama dalam dua kelompok pendapat, manakah 
yang afdhal (utama) pada shalat dua hari raya itu, keluar 
kelapangan? Maukah shalat di masjid jami' bila masjid 
itu luas? 
a. Syafi'i mengatakan: Shalat di masjid lebih utama, 

apabila masjid itu luas, maka shalatlah di tempat !tu, 
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tidak boleh keluar dari situ. Alasannya ialah bahwa 
keluar Hari Raya itu adalah untuk tujuan berkumpul. 
Itulah sebabnya Nabi SAW menyuruh ajak keluar 
muda mudi yang masih kecil dan perempuan yang 
dalam keadaan haid. Apabila tercapai tujuan itu dalam 
masjid, maka itulah yang lebih utama. Dan dengan 
alasan itu pulalah penduduk Mekkah tidak mau keluar 
ke lapangan karena luas masjidnya dan sempit 
lapangan di Mekkah. Ulama yang berpendapat seperti 
Syafi'i itu ialah Imam Yahya dan sekelompok ulama 
lagi. Mereka mengatakan: shalat dalam masjid itu 
lebih afdhal (utama). 

b. Ulama Syi'ah dan Malik mengatakan: lebihafdhal 
(utama) shalat hari raya di lapangan. Mereka 
mengatakan bahwa keluar ke lapangan itu lebih afdhal 
sekalipun masj id itu luas dan bisa memuat semua 
herjjeah (argumentasi) mereka ialah karena Nabi SAW 
selalu menjaga shalat hari raya di lapangan itu. Dan 
beliau tidak shalat di masj id itu kecuali karena ada 
udzur, yaitu karena hujan. Tidak mungkin Nabi SAW 
selalu menjaga hal itu kecuali karena lebih 
keutamaannya. Juga berdasarkan perkataan Ali RA. 
Sebagairnana yang diriwayatkan bahwa dia keluar ke 
lapangan untuk shalat Hari Raya seraya berkata 
:"Seandainya shalat di lapangan itu bukan karena 
sunnah, maka sungguh aku shalat dalam masjid". 

D. Aqad Nikah 

Al-Qur'an 1 menegaskan bahwa berpasangan atau kaw1n 
merupakan ketetapan Nabi bagi makhlukNya, Rasul 
menegaskan bahwa: 
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Artinya: 
"Nikah adalah Sunnahku. Siapa yang tidak senang dengan 
sunnahku, maka tidak termasuk umatku ". 

Narnun demikian penegasan yang tegas dari Al-Qur'an maupun 
hadits mengenai tempat pelaksanaan akad nikah, apakah itu 
di rumah, Gedung ataupun di masj id, karena tidak ada larangan 
dan perintah mengenai tempat dan dilangsungkannya akad 
nikah, maka dengan demikian akad nikah dapat dilaksanakan 
di masjid. Hal ini sebagaimana telah diuraikan mengenai fungsi 
masj id bukan hanya sekedar tern pat melaksanakan aktifitas 
manusia yang mencenninkan kepatuhan kepada Allah SWT. 
Narnun hal yang perlu mendapat perhatian adalah agar kawn 
muslimin tetap memelihara kesucian masjid, karena menurut 
pengamatan sementara menunjukkan adanya benih yang dapat 
mengurangi kesucian masjid. 
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IV. Adab-adab di Masjld 

A. Masuk Keluar Masjid 

1. Doa ketika masuk masjid. 
Sewaktu melangkah masuk masj id seseorang itu disunatkan 
mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan: 

Artinya: 
"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan 
wajahNya Yang Maha Mu/ia serta kerajaanNya yang azali, 
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, Ya 
Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad. Ya Allah, 
ampunilah segala dosaku dan bukakanlah untukku semua 
pintu rahmatMu ". 

2. Doa ketika keluar dari masjid. 
Dan sewaktu keluar, disunatkan melangkahkan kaki kiri 
lebih dahulu dan membaca : 



SS 

Dari Busr bin Sahid diriwayatkan : 

Artinya: 
"Bahwa Zaid bin Khalid mengutusnya kepada Abu Juhaim 
guna menanyakan apa yang telah didengarnya dari 
Rasullullah SAW mengenai lewat di muka orang yang sedang 
bersembahyang. Ujar Abu Juhaim : "Rasullullah SAW 
bersabda : "Andaikata seorang itu mengetahui betapa besar 
dosa yang ditanggungnya karena lewat di muka orang yang 
sedang bersembahyang, niscaya ia akan lebih suka berdiri 
menunggunya selama empat puluh dari pada lewat di 
mukanya itu ". (Riwayat Jamaah). 

J uga dari Zaid bin Khalid bahwa N abi SAW bersabda : 



Artinya: 
"Seandainya seseorang itu mengetahui betapa besar dosa 
yang a/can dipikulnya lcarena berjalan di muka orang yang 
sedang bersembahyang, niscaya ia lebih suka berdiri 
menunggunya sampai empat puluh musim daripada lalu di 
mukanya ". (Riwayat Bazzar dengan sanad yang sah). 

Berkata lbnul Qayyim :"Menurut lbnu Hibban dan lain-lain, 
hukum yang disebutkan itu ialah bila orang yang 
bersembahyang itu menggunakan tabir, maka kalau tidak pakai 
tabir tidaklah haram lewat di mukanya. Dalam hal ini lbnul 
Habban mengambil alasan kepada sebuah hadits yang 
diriwayatkan dalam buku shahihnya dalam Al-Muthalib bin 
Abi Wada'ah, katanya: 

Artinya: 
"Saya melihat Nabi SAW setelah selesai thawaf berjalan 
melalui tempat thawaf, kemudian bersembahyang dua rekaat, 
sedang diantara be/iau dengan orang-orang yang thawaf itu 
tidak ada tabir apapun ". 

Selanjutnya kata lbnu Hibban :"Hadits inijadi bukti tegas yang 
menyatakan bahwa lewat di muka orang yang bersembahyang 
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apabila tidak memakai tabir itu, hukumnya boleh. Jadi 
terpikulnya dosa bagi orang yang lewat di muka orang yang 
bersembahyang itu hanyalah bila menggunakan tabir, sedang 
jika tidak menggunakan maka tidak mengapa". Kemudian 
dijelaskan pula "Terang bahwa shalat yang dilakukan Nabi 
SAW itu tidak mamakai tabir yang membatasi diri beliau 
dengan orang-orang yang sedang thawaf." Keterangan itu 
disesuaikan dengan hadits Al-Muthalib katanya "Saya lihat 
N abi SAW bersembahyang di dekat Rukun Aswad dan orang
orang lelaki serta perempuan berjalan di mukanya sedang 
antara mereka dengan beliau tidak ada sebuah tabirpun. 

Dalam buku Raudlah dijelaskan bahwa apabila seseorang dan 
tetapi menjauh dari tabimya itu, maka menurut pendapat yang 
terkuat orang itu tidak berhak menolak siapa saja yang lewat 
di depannya sebab ia tidak berhati-hati. Dan dalam hal ini 
tidaklah haram berjalan di muka orang itu hanya sebaiknya 
janganlah berbuat demikian." 

Jika telah menggunakan tabir maka orang yang bersembahyang 
itu diperintah untuk menolakkan siapa saja yang lewat di 
mukanya baik manusia atau hewan. Jika lewatnya itu di luar 
tabir, maka tidak perlu ditolak sebab memang hal itu tidak 
jadi apa. Diterima dari Humaid bin Hilal katanya : 



Artinya: 
"Pada suatu ketika sewaktu saya sedang mempercakapkan 
suatu hadits dengan salah seorang teman, tiba-tiba Abu Shahih 
Saman berkata : Mari/ah saya sampaikan padamu sesuatu 
yang pernah kudengar dari Abu Said Al-Khudri bahkan saya 
saksikan sendiri. Suatu ketika yakni pada hari Jum 'at saya 
bersembahyang bersama Abu Said dengan menggunakan tabir. 
Tzba-tiba datang/ah seorang anak muda dari Bani Abi Mu 'aith 
yang hendak lewat. Anak muda itu melihat kesana kemari tapi 
rupanya tak ada jalan lagi selain di maka Abu Said. Maka 
dicobanyalah seka/i lagi hendak lewat di mukanya, tetapi Abu 
Said menolaknya lebih keras lagi dari yang pertama. Akhirnya 
anak muda itu berdiri saja sambil memaki-maki Abi Said 
hingga orang-orangpun sama berkerumun, lalu ia pergi ke 
tempat Marwan untuk mengadukan perbuatan Abu Said, Abu 
Said juga menghadap Marwan yang segera menanyakan 
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kepadanya : "Ada apa, mengapa anak muda itu mengadukan 
anda? "Ujar Abu Said" Saya dengar Nabi SAW bersabda 
: "Apabila salah seorang diantaramu bersembahyang dengan 
menggunakan tabir yang membatasinya dari orang banyak 
kemudia ada orang yang hendak lewat di depannya, maka 
hendaklah ditolaknya. Ka/au ia enggan bolehlah dibunuhnya 
sebab sebenarnya orang itu adalah syaitan" (Riwayat Bukhari 
dan Muslim). 

D. Tidur di Dalam Masjid 
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Tidur di masjid menurut ulama Mazhab Syafi'i, hukumnya 
boleh, tidak makruh. Alasannya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim karena 
ahl as-suffah atau uramyyum (orang-orang yang tinggal di 
beranda masjid) seperti Ali bin Abi Thalib., Safwan bin 
Umayyah bin Khallaf dan beberapa sahabat Nabi SAW lainnya 
tidur di beranda masjid. Semua itu terjadi didi masa Rasullullah 
SAW masih hidup. Imam malik hanya membolehkan tidur di 
masj id bagi orang asing yang datang ke sana. Ada pun 
berkenaan dengan penduduk yang mukim di sekitar masj id, 
Imam Malik tidak memperkenankannya. Pendapat terakhir ini 
juga dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama Mazhab 
Hanafi. Menurut mereka, tidur di masjid hukumnya adalah 
makruh, kecuali bagi orang asing dan orang yang sedang 
melakukan I 'tikaf. 
Dari Ibnu Umar, katanya: 



Artinya : 

"Dimasa Rasullullah SAW. kami juga pernah tidur di 
masjid. Waktu itu kami masih muda-muda. " 
Nawawi berkata "Teranglah sudah bahwa ash-habus 
Suffah. Uraniyyin 1). Ali, Shafwan bin Umaaiyah dan 
segolongan sahabat Na bi SAW, mereka itu tidur dalam 
masjid, bahkan Tsumamah sebelum masuk Islam juga 
pernah tidur di masjid. Semua itu terjadi dimasa 
Rasullullah SAW. " 
Syafi 'i berkata dalam buku Al-Um : "Tidak apa seorang 
musyrik diperkenankan tidur, apalagi seorang muslim. " 

E. Anak dan Masjid 

Memakmurkan a tau membangun masj id pad a hakekatnya 
adalah membangun generasi masa depan yang shaleh. 
Fenomena menjamurnya TP dan TK Al-Qur' an adalah 
merupakan bukti ad an ya upaya pemakmuran masj id dalam 
rangka membangun generasi yang shaleh. Disamping 
pesantren-pesantren kilat pada saat liburan sekolah yang 
banyak berbasiskan masjid, menjadi fenomena tersendiri yang 
cukup menarik. Tampaknya dari fenomena yang 
menggembirakan ini dapat disimpulkan bahwa dalam 
masyarakat kita sekarang telah tumbuh kesadaran akan 
pentingnya pendidikan agama untulc anak-anak. Disisi lain, 
karena hampir seluruh kegiatan terse but berbasiskan masj id, 
maka timbul persoalan mengenai boleh tidaknya anak kecil 
memasuki masjid. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa 
anak-anak ketika berada di masjid cenderung melakukan 
kegaduhan dan bermain dengan sesama temannya sehingga 
sering dianggap mengganggujamaah yang lainnya. Tulisan ini 
akan mencoba mengangkat persoalan tersebut mengenai 
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hukum boleh dan tidaknya anak kecil memasuki masj id. 
Al-Hafizh Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah fl l/m al-Riwayah 
mengisahkan: seseorang berkata kepada A'masy, "Anak-anak 
berada di sekitarmu dan tampaknya cukup mengganggu karena 
banyak menyibukkanmu". Berkata A'masy "Diamlah, mereka 
justru tengah menjaga urusan agamamu. 

Kisah di atas mengingatkan kita yang terkadang 
memperlakukan anak secara tidak waj ar. Anak cenderung 
dipersalahkan pada saat bermain-main di masjid karena 
dianggap menjadi sumber kegaduhan dan ketidakkhusuan. 
Semua orang tentunya sangat mengharapkan ibadah (shalat)nya 
dilakukan secara tenang dan khusu'. Tetapi apakah harapan 
tersebut hams ditempuh dengan melarang anak-anak untuk 
tidak bennain di dalam masj id, padahal itu telah menjadi 
fitrahnya. Tidak sedikit orang tua dengan alasan untuk 
mendidik mereka merampas hak-hak anak. 
Abdullah bin Syaddad dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 
olehAhmad, An-Nasa'i danAI-Hakim menuturkan bahwapada 
suatu waktu (zhuhur atau ashar) Rasullullah datang kepada 
kami sambil menggendong Hasan atau Husen. Nabi SAW maju 
lalu diletakkan cucunytf itu, kemudian membaca takbir 
memulai shalatnya. Di tengah shalatnya, beliau sujud lama 
sekali. Sungguh aku tutur Saddad, mengangkat kepalaku dan 
temyata anak kecil itu ada di atas punggung Rasullullah SAW, 
sementara beliau masih dalam sujudnya. Dan akupun kembali 
sujudnya. Dan akupun kembali sujud lagi. Maka ketika 
Rasullullah SAW menyelesaikan shalatnya, orang-orang 
bertanya :"Ya Rasullullah sesungguhnya engkau telah sujud 
pada saat shalat tadi lama sekali, sampai kami menyangka ada 
sesuatu yang telah terj adi a tau engkau telah menerima wahyu". 
Nabi berkata :"Semua itu tidak terjadi, tetapi cucuku 
menunggangiku, clan aku tak ingin membuatnya tergesa hingga 



ia menyelesai.kan sendiri keperluannya". Dalam suatu riwayat 
lain disebut bahwa : 

Artinya: 
"Beliau (Rasullu/lah) SAW, sha/at sedang di depannya ada 
cucu beliau, putri Zainab binti Na bi SAW. Cucunya terse but 
merangku/ pada pundak Rasullullah. Apa bi/a ruku 'Rasullu/lah 
meletakkan cucunya itu, dan apabi/a Rasu//ullah bangkit dari 
sujud, kembali diambil kepundaknya ". (HR. Ahmad dan An
Nasa' 1 serta yang lainnya dari Abu Qatadah. Menurut lbnu 
Juraij, isnadnya jayyid). 

Perlakukan Rasullullah terhadap cucunya di atas, 
menggambarkan begitu mendalam perhatiannya kepada anak
ana~ hingga menjadi pertimbangan utama dalam ibadah shalat 
sekalipun pertimbangan ini, lebih ditegaskan lagi dalam sebuah 
riwayat bahwa Rasullullah SAW telah memerintahkan kepada 
para imam shalat untuk meringankan (memendekkan) 
bacaannya sebagai kasih sayang kepada anak-anak kecil yang 
melaksanakan shalat berjamaah bersama mereka. Dari situ 
dapat disirnpulkan bahwa anak bukanlah pengganggu karena 
menyibukkan perhatian atau menghilangkan kekhusu'an 
melainkan menjadi penjaga urusan agama. 

Kebenaran bahwa Rasullullah pernah membawa cucunya ke 
masjid dan perintah kepada para imam shalat untuk 
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memendekkan bacaannya sebagai ungkapan kasih sayang 
kepada anak-anak di atas, tak terbantahkan lagi merupakan 
penegasan hukum mengenai bolehnya anak-anak mengikuti 
shalat berjamaah di masjid dan para ulama sepakat tetntang 
hal ini. 

Meskipun demikian tidak ada keterangan yang jelas mengenai 
beberapa usia anak-anak yang diperbolehkan memasuki masjid. 
Kita tidak mengetahui secara persis berapa usia Hasan, Husen, 
atau putri Zaenab pada saat itu. Hanya sajajika memahami cara 
Nabi SAW memperlakukan cucunya pada waktu shalat, maka 
diperkirakan usianya masih sangat kecil, kekanak-kanakan dan 
mungkin belum memahami tata tertib (akhlak) di dalam masjid. 
Tetapi dalam perkembangarmya para ulama memberikan batasan 
terhadap anak-anak yang diperbolehkan memasuki masjid untuk 
melaksanakan shalat berjamaah, yaitu jika dia sudah marnpu 
melepaskan hajatnya sendiri. Muhammad Nur Abdul Hafizh 
dalam Manha} Al-Tarbiyah Al-Nabawiyyah Li Al-Thifl, 
menjelaskan : pertama, apabila dia menginginkan buang air besar 
atau kecil, dia mampu berjalan sendiri menuju kamar kecil dan 
melepaskan hajatnya di sana. Kedua, sudah mampu menjaga 
kebersihan lingkungan sekitamya. Ketiga, ketika anak itu sudah 
mengenal tata tertib (akhlak) berada di masjid; serta memasuki 
masjid dengan tenang dan tidak membuat kegaduhan; 
meletakkan sandal atau sepatunya di tempat yang sudah 
ditentukan dan tidak bercanda dengan sesama temannya. 

Imam Malik pemah ditanya tentang hukum membawa anak 
ke masjid. Beliau menjawab, "apabila anak telah mengenal 
tata tertib di dalam masjid, juga sudah bisa menjaga dirinya 
dan tidak bercanda di dalarnnya, dibolehkan baginya memasuki 
masjid. Namun apabila dia belum mampu melakukan semau 
itu aku tidak menyukamya. 



Ada beberapa manfaat atau nilai kebaikan yang dapat diperoleh 
apabila anak, diperbolehkan memasuki masj id untuk 
melaksanakan shalat berjamaah, diantaranya : 

1. Apabila anak telah dibiasakan untuk melaksanakan shalat 
berjamaah di masjid, maka diharapkan pada usia 
dewasanya, dia menjadi terbiasa melakukannya tanpa harus 
dipaksa. Hal ini sesuai dengan perintah Rasullullah," 

Artinya: 
"Ajarkanlah anakmu tata cara shalat ketika teah berusia 
tujuh tahun. Dan pukullah dia pada saat sepuluh tahun 
apabila meninggalkannya dan pisahkanlah mereka dari 
tempat tidur ". (HR. Tirmidzi, had its serupa diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Daru Qutni) Hadits lain yang senada 
dengan itu tetapi dalam bentuk redaksi yang berbeda 
diriwayatkan oleh Abu Dawud. 

2. Mendidik anak untuk biasa disiplin dengan dimulai dari 
pendidikan disiplin dalam shalat berjamaah di masjid. 

3. Membina anak untuk selalu mengikatkan dan menggan
tungkan qalbunya kepada masj id, sehingga anak akan mulai 
menyukai masjid bukan sebagai pelarian atau karena 
tuntutan tugas sekolah, tetapi berfungsi sebagai pembangkit 
semangat anak dalam menggali dan mendalami nilai-nilai 
kebenaran. 
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Hal ini sesuai dengan sabda Rasullullah, 

Artinya: 
"Tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah dalam 
naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan /agi 
naungan-nya : ... . Seo rang laki-/aki yang hatinya se/alu 
bergantung pada masjid apabi/a ia keluar dari masjid itu 
sehingga ia kembali lagi kepadanya. (HR. Bukhari dan 
Muslim). 

4. Membentengi anak dari pengaruh 7.aman yang cenderung 
semakin anarkis, amoral, sekuler dan tidak toleran. Hal ini 
sesuai dengan perintah Rasullullah, 
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"Didiklah anak-anakmu. karena sesungguhnya mereka 
a/can hidup pada zaman yang berbeda dengan kamu 11

• 

Lalu mungkin muncul pertanyaan, dimana posisi yang baik 
bagi anak kecil pada waktu mereka ikut melaksanakan 
shalat berjamaah. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa 
Nabi SAW. Menempatkan laki-laki dewasa berdiri pada 
barisan pertama, anak-anak di belakang barisan lak.i-laki 



Artinya: 
"Dari Abdurrahman bin Ghanim, dari Abu Malik al
Asy 'ari, mengenai Rasullullah SAW. Bahwa dalam 
membaca surat dan berdiri, beliau sederhanakan empat 
rakaat seluruhnya, hanya rakaat pertamalah yang beliau 
buat (bacakan paling panjang. Laki-laki beliau tempatkan 
di depan anak-anak kecil, dan di belakang anak-anak 
jamaah perempuan '' (HR. Ahmad). 

Dalam riwayat lain disebutkan, Abu Dawud berkata, 
"Tahukah engkau bagaimana Nabi SAW melaksanakan 
shalat berjamaah? Beliau menempatkan orang-orang yang 
sudah dewasa di barisan pertama, lalu barisan berikutnya 
adalah anak-anak. 

F. Wanita dan Masjid 

Masjid adalah simbol moral dan spiritualitas yang dapat 
mendatangkan ketenterarnan j iwa, kepuasan batin serta sikap 
ketundukan, kerendahhatian dan kepasrahan kepada Allah 
S WT. Dari masj id muncul semangat a tau etos sosial dan 
kesadaran untuk selalu mengabdikan diri bagi kepentingan 
kebenaran. Oleh karena itu setiap orang tak terkecuali wanita 

69 



70 

yang memiliki kesadaran keagamaan (religiusitas) tinggi, akan 
selalu mendambakan kehadiran dirinya di masj id. Hanya saja 
secara sepintas Islam terkesan membatasi ruang gerak 
perempuan dengan menyabutkan bahwa bagi wanita shalat di 
rum ah lebih utama ketimbang di masj id. 

Meskipun tidak ada larangan bagi wanita pergi ke masjid untuk 
melaksanakan shalat berjamaah sebagaimana yang dijelaskan 
dalam beberapa riwayat seperti hadits Ibnu Umar yang 
meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda: 

Artinya: 
"Apabila isteri-isterimu meminta izin kepadamu pergi ke 
masjid ma/am hari, maka izinkanlah ". (HR. Jamaah selain lbnu 
Majah, sedang periwayatan di atas adalah dari Ahmad dan Abu 
Dawud). 

Dalam riwayat lain disebutkan juga bahwa : 



Artinya: 
"Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi SAW, bersabda: 
"Janganlah kamu ha/angi (larang) hamba-bamba wanita Al
lah pergi ke masjid-masjid Allah, dan hendaklah mereka pergi 
(ke sana) dengan memakai wewangian" (HR. Ahmad dan Abu 
Dawud). 

Tetapi dalam beberapa riwayat lain dijelaskan seolah-olah 
membatasi ruang gerak perempuan bahwa tempat ibadah shalat 
bagi wanita lebih baik di rumah daripada di masjid. 

Artinya: 
"Janganlah kamu halangi (larang) wanita-wanita untuk pergi 
ke masjid, meski rumah mereka lebih baik bagi wanita ". (HR. 
Ahmad dan Abu Dawud). 

Demikianlah pula dalam riwayat yang lainnya dijelaskan bahwa 
Ummu Hamid As-Sa'idiyah datang kepada Rasullullah SAW 
lalu berkata: "Ya Rasullullah sesungguh-
nya aku ingin shalat bersamamu". 
Maka Rasullullah berkata : 
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Artinya: 
"Sesungguhnya aku pun mengerti, tapi shalatmu di rumah 
adalah lebih baik bagimu daripada shalat di kamarmu, dan 
shalat di kamar lebih baik bagimu daripada sha/at di 
kampungmu, dan shalat di kampungmu /ebih baik bagimu 
daripada sha/at di masjid kaummu, dan shalat di masjid 
kaummu lebih baik bagimu daripada shalat di masjid umum ". 
(HR. Ahmad dan Thabrani) 

Artinya: 
.. Tidak ada satupun dari shalat-shalat yang lebih disukai Al
lah dari shalatnya yang dikerjakan di rumahnya yang 
tertutup ". (HR.At-Thabrani dari Abdullah bin Mas'ud). 

Kebolehan itupun masih dengan catatan atau syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh kaum wanita apabila hendak ke masjid. 
Haya binti Mubarok Al-Barik dalam Mausu 'ah Al-Mar 'atul 
Muslimah misalnya menjelaskan bahwa berdasarkan 
keterangan-keterangan hadits di atas para ulama membolehkan 
wanita pergi kc masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah 
dengan syarat : 
I. Tidak memakai harum-haruman. 
2. Tidak memakai perhiasan. 



3. Tidak memakai gelang kaki yang berbunyi. 
4. Tidak berpakaian megah dan mewah (menyolok). 
5. Tidak bercampur baur dengan laki-laki. 
6. Tidak menyerupai laki-Iaki atau seumpamanya yang 

mendatangkan fitnah. 
7. Aman dalam perjalanan pulang dan pergi ke masjid dari 

fitnah dan bahaya yang mungkin terjadi. 

Namun bukanlah persyaratan ini juga dapat berlaku kepada 
laki-laki. Dengan alasan maqashid asy-syari 'ah (prinsip-prinsip 
syari'ah), bukanlah setiap orang tennasuk kaum laki-laki akan 
dilarang pergi ke manapun tak terkecuali ke masj id, j ika dalam 
kepulangan dan kepergiannya dapat menimbulkan fitnah atau 
bahya. Demikian pula ketidakbolehan bercampur baur dengan 
kaum perempuan serta memakai gelang kaki yang berbunyi 
karena dapat mengganggu kekhusu'an yang lain. 

Kecenderungan ini lebih diperkuat lagi oleh pandangan
pandangan para ulama madzhab yang mendukung pemahaman 
hukum bahwa shalat di rumah bagi kaum wanita lebih utama 
daripada di masjid. Para ulama madzhab Maliki berpendapat 
shalat di rumah bagi wanita lebih utama daripada shalat di 
masjid. Tetapi shalat berjamaah di masjid bagi wanita, 
hukumnya sunnah as al imamnya tetap laki-laki. 

Sedang para ulama madzhab Hambali berpandangan bahwa 
bagi wanita, shalat berjamaah itu sunnah dilaksanakan oleh 
kaum wanita sendiri tidak bersama jamaah lelaki, baik yang 
menjadi imam itu laki-laki ataupun perempuan. Dan apabila 
jamaah itu dilaksanakan bersama jamaah laki-laki, maka 
makruh hukumnya bagi wanita cantik, serta boleh saja bagi 
wanita yang tidak cantik. 
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Kemudian menurut ulama madzhab Syafi'I, bagi wanita 
berjamaah di rumah adalah lebih utama dari pada di masjid. 
Sedang shalatjamaah itu sendiri bagi wanita hukumnya sunnat 
(mua 'akadah). 

Adapun para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa shalat 
jamaah itu tidak disyari' atkan atas kaum wanita. Bahkan 
jamaah wanita yang diimami oleh seorang wanita hukumnya 
makruh takrim, sekalipun shalat mereka dan keimanannya sah. 
Dan jika yang menjadi imam tersebut laki-laki, maka tidak 
ada apa-apa, sekalipun kepergian mereka itu ke masjid 
sebenarnya makruh yakni manakala dikhawatirkan akan 
menimbulkan fitnah. 

Semua keterangan di ats jelas menunjukkan bahwa tidak ada 
larangan bagi wanita untuk pergi ke masjid selarna syarat-syarat 
di atas terpenuhi. Artinya, kebolehan mereka pergi ke masjid 
masih dibarengi dengan catatan-catatan atau syarat-syarat yang 
harus dipenuhi. Dan ini tentu saja keberlakuannya berbeda 
terhadap laki-laki. Yang penting untuk dicatat lagi adalah 
pandangan para ulama yang membenarkan keterangan
keterangan hadits bahwa shalat di rumah bagi wanita adalah 
lebih utama daripada di masjid.Pandangan inilah yang sering 
dituding, sangat membatasi ruang gerak perempuan. 
Bagaimanapun juga, tentu saja setiap orang akan memilih dan 
mengerjakan yang lebih utama daripada yang lainnya. 

Lalu apa hikmah yang terkandung dalam formula bahwa tidak 
ada larangan bagi kaurn wanita untuk pergi ke masjid, tetapi 
yang lebih utama adalah shalat di rumah daripada di masj id. 
Ada beberapa hikmah atau nilai kebaikan yang dapat diperoleh 
dari fonnulasi hukum tersebut, yaitu : 
1. Wanita lebih diringankan bebannya dari kewaj iban untuk 
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pergi ke masj id, sehingga dapat mengkonsentrasikan 
pikirannya dalam mengurus serta membangun rumah tangga 
yang harmonis, dinamis dan dipenuhi rahmat oleh Allah 
SWT. 

2. Memberikan keleluasan kepada kaum wanita dalam 
mengambil pilihan apakah mau pergi atau tidak ke masj id 
sesuai kehendaknya. 

3. Memberikan ketenangan kepada suami ketika dia pergi ke 
masj id atau ke luar rumah karena kehormatan atau 
keamanan rumah tangga dijaga oleh isterinya. 

Dengan demikian hukum wanita pergi ke masj id itu tidak 
dilarang selama masih dalam batas kebaikan, tetapi yang lebih 
utama adalah di rumah. Fonnulasi ini sekalipun terkesan sangat 
membatasi ruang gerak perempuan, narnun harus diletakkan 
dalam dirnensi kemanusiaan perempuan yang sangat terbatas. 
Sehingga formulasi hukwn terse but justru akan mendatangkan 
nilai-nilai kebaikan kepada semua pihak. 

Artinya: 
"Dari Aisyah, berkata : "Pada suatu ketika Nabi SAW shalat 
subuhJ beberapa orang wanita mu 'minah turut shalat 
berjamaah dengan Nabi SAW. Mereka shalat berselimut kain. 
Setelah selesai shalat mere/ca kembali ke rumahnya masing
masing dan tidak seorangpun yang mengenal mereka (Riwayat 
Muslim bah Shalat). 
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Artinya: 
"Dari Ibnu Umar ra. dan Nabi SAW, bahwa beliau bersabda 
"Jika isterimu meminta izin kepadamu untuk pergi ke masjid 
di malam hari hendak/ah kamu izinkan ". 

Dalam suatu lafat dikatakan : 

Artinya: 
"Janganlah kamu mencegah wanita-wanita keluar pergi ke 
masjid dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mere/ca. 
(riwayat Ahmad dan Abu Daud). " 



Artinya: 
"Dari Abi Huzaimah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda 
"Janganlah kamu mencegah budak-budak pergi ke masjid dan 
hendaknya mereka tidak menggunakan wangi-wangian 
(riwayat Ahmad dan Abu Daud). 

Artinya: 
"Dari Abu Hurairah telah bersabda Raullul/ah: "Wanita mana 
saja yang menggunakan Dupa (kemenyan), makajangan dekat. 
karena mareka ikut karena kami melaksanakan shalat isya" 
(Riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasai). 

Artinya: 
"Dari Umi Salamh bahwasannya Rasullul/ah SAW bersabda. 
Sebaik-baiknya masjid wanita adalah kamar rumah mereka •• 
{riwayat Ahmad). 
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Berdasarkan hadits-hadits tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa lelaki memberikan izin bagi wanita mereka pergi ke 
masj id, selama bepergian mereka ke masj id tidak akan 
mengundang fitnah sejauhpun menggunakan parfum dan 
perhiasan, adalah waj ib bagi suami memberi izin. Dan tidak 
wajib bagi suami memberikan izin kepada isteri selama ada 
diduga ada hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Dan bagi 
wanita pergi ke masjid dalam segala keadaan dan shalat mereka 
di rumah dan lebih utama daripada shalat di masjid. 

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hadirnya wanita di masjid 
hukumnya boleh bagi wanita yang telah lanjut usia, dan makruh 
hukumnya bagi yang masih berusia muda, shalat di rumah 
adalah lebih utama. Mak.ruhnya wanita muda pergi ke masjid 
juga dianut oleh ulama Madzhab Hanafi. Imam Abu Hanifah 
berpendapat bahwa wanita Ian jut usia, boleh menunaikan shalat 
jamaah di masjid pada waktu-waktu subuh, maghrib, dan isya, 
karena orang-orang fasik sedang tidur di waktu subuh dan sibuk 
mengurusi makanan di waktu maghrib dan isya. Akan tetapi, 
Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy Syaibani 
(keduanya ulama besar Madzhab Hanafi) membolehkan wanita 
lanjut usia untuk menunaikan shalat lima waktu di masjid, 
karena menurutnya, wanita lanjut usia tidak lagi mendatangkan 
fitnah. 

Adapun ulama Madzhab Maliki membolehkan wanita setengah 
umur untuk hadir ke masjid untuk menunaikan shalatjamaah 
hari raya, shalat istiska (shalat minta hujan), dan shalat gerhana. 
Mereka juga membolehkan wanita muda hadir di masjid 
apabila wanita itu tidak akan menimbulkan fitnah, seperti di 
masjid yang dekat rumahnya atau shalat jenazah yang dekat 



hubungan keluarganya. Namun, apabila dikhawatirkan adanya 
fitnah, mereka berpendapat bahwa wanita muda mutlak tidak 
diperkenankan ke masjid. 

Ulama Mazhab Syafi' i dan Hambali berpendapat bahwa bagi 
wanita makruh menghadirijamaah kaum lelaki, karena diduga 
keras dapat menimbulkan fitnah. Mereka disunahkan 
menunaikan sh al at di rumah. N amun wanita boleh shalat 
jamaah di masjid, dengan syarat tidak berdandan dan diizinkan 
oleh suami mereka Pendapat ini disandarkan pada hadits. 
Rasullullah SAW bersabda :" Janganlah kamu mencegah 
wanita untuk pergi ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih 
baik bagi mereka" (HR. Al-J amaah ahli had its kecuali lbnu 
Maj ah). 

G. Pengaturan Shaf 

Untuk kesempurnaan shalat jamaah. Sebelum imam bertakbir 
untuk memulai shalat, 

1. Imam hendaknya menertibkan shaf jamaah, jangan 
langsung bertakbir sebelum menertibkan shaf. 

Menghadap ke arah jamaah agar mendapatkan dan 
meluruskanjamaah. Ini bedasarakan hadits Nabi Besar SAW 
bersabda: 
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Artinya: 
"Nabi SAW ketika akan menghadiri shalat, sebelum takbir 
beliau menghadap ke belakang kepada kami dan bersabda: 
Rapatkan dan luruskan shaf". (HR. Bukhari Muslim dan 
Anas ra} 

2. Imam Hendaklab di Tengah Shaf dan Di Sampingnya 
Golongan Cerdik Pandai. 

lni berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW 
bersabda: 

Artinya: 
"Tempatkanlah imam itu di tengah dan penuhilah sela-sela 
shaf' (Diriwayatkan oleh A bu Gaud tetapi olehnya dan oleh 
Mundziri hadits ini didiamkan saja). 

Juga dari lbnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda: 

Artinya: 
"Hendaklah yang berdiri di dekatku orang-orang cerdik 
pandai, menyusul orang-orang yang hampir bersamaan 



dengan mereka, kemudian orang-orang yang hampir 
menyamai mereka pula, dan jauhilah olehmu suara ribut 
seperti di tengah pasar" (Riwayat Ahmad, Muslim, Abu 
Daud dan Thurmudzi). 

Dan Anas, katanya : 

Artinya: 
"Rasul/ul/ah SAW itu senang ka/au didampingi oleh kaum 
Muhajirin dan Anshar supaya mereka dapat mengambil 
pe/ajaran daripadanya" (Riwayat Ahmad dan Abu Daud). 

Adapun kepentingannya mendahulukan mereka ialah agar 
mereka dapat mengingatkan imam diwaktu ada kekeliruan 
atau menggantikannya dimana perlu. 

3. Tempat Anak-anak dan Kaum Wanita. 

Ialah sebagaimana tersebut dalam sebuah hadits : 
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Artinya: 
''Bahwa Rasullullah SAW menempatkan kaum lelaki di 
muka anak-anak, sedang kaum wanifa di belakang anak
anak itu" (Riwayat Ahmad dan Abu Daud). 

Jamaah kecuali Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah 
bahwa Rasullullah SAW bersabda : 

Artinya: 
"Sebaik-baik shaf kaum lelaki ialah yang pert a ma dan yang 
seburuk-buruknya ialah yang terakhir, sedang sebaik-baik 
kaum wanita ialah yang terakhir dan seburuk-buruknya 
ialah yang pertama ". 

Adapun sebabnya shaf kau1n wanita yang terakhir itu yang 
terbaik, ialah karena letaknya berjauhan dengan kaum lelaki 
dan tidak dikhawatirkan akan campur baur. Berbeda halnya 
dengan shaf pertama sebab am at berdekatan dengan kaum 
lelaki hingga tidak mustahil terjadinya campur baur. 

4. Bersembanhyang Sendirian di Belakang Shaf. 

Apabila ada seseorang yang takbir di belakang shaf, lalu ia 
masuk ke dalam shaf itu serta mendapat pula ruku' bersama 
imam, maka sahlah shalatnya dari A bu Bakrah: 



Artinya: 
"Bahwa pada suatu ketika ia sampai dalam masjid, dan 
Na bi SAW sedang ruku' sebelum ia sampai pada shaf. Ia 
terus saja takbir dan ruku 'sambil terus maju mendapatkam 
shaf Dan setelah shalat, disampaikannyalah ha/ itu kepada 
Nabi SAW. maka sabdanya "Mudah-mudahan Allah akan 
menambah kegiatanmu tetapi diulangi" (Riwayat Ahmad, 
Bukhari, Abu Daud dan Nasa 'i). 

Tetapi bila seseorang itu bersembahnyang sendirian di 
belakanh shaf, maka menurut Jumhur ulama shalatnya itu 
sah hanya makruh. Pendapat ini berlainan dengan pendapat 
Ahmad, Ishak, Hammad, Abu Laila, Waki', Hasan bin Saieh, 
Nakha'i dan lbnul Mundzir yang mengatakan : "Barang 
siapa bersembahyang serakaat penuh di belakang shaf 
seorang diri, maka shalatnya batal". Alasannya ialah hadits 
yang diriwayatkan dari Wabishah; 
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Artinya: 
'"Bahwa Ras111/11/lah SA Jl' mt!lihat se.\·cora11g 
hersembahyang di belakang shaf seorang diri. maka oleh 
heliau clipcrintahkan untuk mengulanginya sekali log(" 

(Riwayat Bukhari. A1uslim. Abu Daud dcm //mu 11u~jallJ. 

Ahmad mcriwayatkan pula : 

Artinya : 
"'Rasullullah SA H' ditanya perihal seseorang yang 
hersembah)·ang di be/akang shafseorang cliri. maka salu/a 
he/iau: "la harus ulang, shalatnya ". (Hae/its ini dianggap 
llasan oleh Thurmudzi dan /snad Ahmau ini haik). 
Dari Ali bin Syaiba bahwa : 

i /!.·.ti~/.,.'\"~,, d. ·~ ~\i;;;.Ji1 ./I ~,~ti 
~.J'!':J".!.Jr-~~ ,,, ~ 
~ / / // J / ~ " / //- ( . !"_ ~ - ' / , / 
:~al:a~j'~' ~WL''°"*\~ 

~ ' .. , <~,~ fi..t ~~/ / ~~ ')\~~/ /. l ! :::: • , ., ~al ~~ 0 ~~ lJ':,4, .+J 
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Artinya: 
''Rasu/lullah SAW melihat seseorang bersemhohyang di 
belakang shaf Beliau diam saja sampai orang, terse/mt itu 
selesai shalat. Setelah itu barulah beliau hersahda 
: "Kembali/ah bersembahyang, sebah tidak sah shalat 
sendiri itu di belakang sha.f '. 



(Diriwayatkan oleh Ahmad, lbnu Majah serta Baihaqi dan 
menurut Ahmad had its ini adalah hadits hasan, sedang lbnu 
Sayyidin Nas mengatakan bahwa perawi-perawinya dapat 
dipercaya dan dikenal). 

Hanyajumhur ulama dengan berpegang kepada hadits Abu 
Bakrah yl. Berpendapat bahwa shalat sendirian di belakang 
shaf itu sah sedang perintah Nabi SAW untuk mengulangi 
itu hanyalah untuk menunjukkan sunah, agar lebih hati-hati 
dan selalu memilih yang lebih utama. Seperti diketahui Abu 
Bakrah mengerjakan sebagian dari shalatnya di belakang 
shaf dan tidak diperintah untuk mengulangi. Maka agar 
sesuai dengan hadits ini pada hadits Wabishah perintah itu 
dianggap sunah sedang pada hadits Ali bin Syaiban dianggap 
tidakl sempuma bila melakukan seperti itu, karena pada 
akhirnya tidak ada keharusan untuk mengulangi disebabkan 
tidak adanya perintah yang tegas untuk itu. Dan apabila 
seseorang datang dan tidak menemukan celah di sela barisan 
ada yang berpendapat bahwa ia hams berdiri sendirian di 
belakang dan makruh menarik orang lain untuk jadi 
temannya sedang pendapat lain menarik orang lain untuk 
menjadi temannya, sedang pendapat lain ialah agar ia 
menarik orang lain yang mengerti hukum untuk baris di 
belakang setelah takbiratulihram. Dan orang yang diajak 
ini sunat untuk mengabulkannya. 

5. Meratakan shaf dan Menutup yang Lowong. 

Seorang Imam disunahkan untuk memerintah para 
makmum agar meratakan shaf serta menutup semua sela
selanya sebelum memulai shalat. Dari Anas, katanya : 
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Artinya: 
"Bahwa Nabi SAWmenghadap kepada kami sebelum takbir 
dan bersabda: Rapatkan barisanmu dan ratakan" 
(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). 

Keduanya juga meriwayatkan dari Nabi SAW dalam 
sabdanya: 

Artinya: 
"Ratakanlah shafmu sebab sesungguhnya meratakan shaf 
itu termasuk kesempurnaan shalat ". 

Juga diriwayatkan dari Luqman bin Basyir katanya: 



Artinya: 
"Rasu/ullah SAW meratakan shaf kami sebagai meratakan 
anak-anak panah, sehingga sete/ah be/iau merasa bahwa 
kami telah memnuhi perintahnya itu dan mengerti benar
benar, tiba-tiba pada suatu hari be/iau menghadapkan 
mukanya kepada kami dan me/ihat ada seseorang yang 
menonjolkan dadanya ke muka, maka be/iaupun bersabda 
: Hendak/ah kamu meratakan shafmu atau kalau tidak Al
lah akan memperlain-lainkan wajahmu semua 
(Diriwayatkan oleh Bukharim,Muslim, Abu Faud, Nasa 'i 
serta lbnu Majah dan disahkan oleh Turmudzi). 

Ahmad dan Thabrani meriwayatkan pula dengan sanad yang 
tak ada salahnya dari Abu Umamah katanya: 

Artinya: 
"Rasu//u//ah bersabda: "Ratakanlah shafmu rapatkan 
bahu-bahumu, lunakkan tangan berdampingan dengan 
saudara-saudaramu dan tutupilah sela-sela shaf itu, karena 
sesungguhnya setan itu memasuki sela-sela itu tak obahnya 
bagai anak kambing kecil ". 
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Dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Nasa' i dan Baihaki 
dari Annas bahwa Nabi SAW bersabda : 

Artinya: 
"Sempurnakan/ah dulu shafyang pertama kemudianyang 
kedua dan seterusnya, ka/aupun ada barisan yang lowong 
hendaklah di bagian belakang saja ". 

Masa'i Hakim dan lbnu K.huzaimah meriwayatkan dari Ibnu 
Umar katanya: 

J, ·~re~0tt1 ·//, ~ \,,(~ ~;.-1.~ : ... • .l.....!..U> UAJ' ~ ~-' ~JC>A 

Artinya: 
Rasu//u/lah SAW bersabda: "Barang siapa yang 
menyambung shaf. maka hubungannya akan di sambung 
pula oleh Allah dan barang siapa yang memutuskan shaj, 
maka hubungannya akan diputuskan pula oleh Allah". 
Kemudian jamaah selain Bukhari dan Turmudzi 
meriwayatkan dari Jabir bin Sumurah katanya : 



Artinya: 
"Pada suatu hari Rasullullah SAW keluar bersembahyang 
dengan kami lalu bersabda: Tidak kamu ingin berbaris 
sebagai halnya malaikat di hadapan Tuhan?" kami 
bertanya, Ya Rasullullah bagaimanakah cara malaikat ini 
berbaris di hadapan Tuhan" ujar be Ii au '' Mereka 
menyempurnakan dahulu shaf pertama serta merapatkan 
benar-benar ". 

H. Kegiatan di Dalam Ruangan Yang Menyatu Dengan Masjid. 

1. Shalat diantara tiang-tiang. 
Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Qurrah, bahwa ayahnya 
(sahabatnya) berkata : "Kami dilarang berbaris (membuat 
shaf dalam shalat) diantara tiang-tiang di masa Rasullullah 
SAW bahkan kami diusir dari tempat itu dengan keras" .(HR. 
lbnu Majah). Menurut Sayid Sabiq yang dilarang shalat 
diantara tiang-tiang itu adalah makmum, karena demikian 
shaf-shaf (baris-baris) jamaah shalat jadi terputus. Akan 
tetapi larang itu hanya menunjukkan makruh. Namun, kalau 
tempat shalat itu sempit, maka shalat makmum diantara 
tiang-tiang hukumnya tidak makruh. Adapun imam atau 
orang yang shalat sendirian, shalat diantara tiang-tiang itu 
hukumnya boleh. 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa : Nabi SAW ketika 
masuk Ka'bah, melakukan shalat diantara tiang-tiang" (HR. 
Al-Bukhari dan Muslim). 

Seseorang itu boleh saja bersembahyang diantara tiang-tiang 
masjid, baik ia sebagai imam atau munfarid berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari lbnu 
Umar: 
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Artinya: 
"Bahwa Nabi SAW ketika masuk ke dalam Ka 'bah beliau 
melakukan shalat diantara tiang-tiang. 

Said bin Jubeir dan Ibrahim at Taimi serta Suwaid bin 
Ghuflah sering shalat sebagai imam bagi kaumnya diantara 
tiang-tiang. Adapun makmum, maka bersembahyang 
diantara tiang-tiang itu hukumnya makruh karena 
memotong shaf, tetapi kalau tempat itu sempit maka 
tidaklah makruh. 

Dari Anas, katanya : 

Artinya: 
"kami dilarang bersembahyang di antara tiang-tiang 
bahkan diusir dari tempat-tempat itu. " (Diriwayatkan serta 
disahkan o/eh Hakim). 

Diriwayatkan pula dari Muawiyah bin qurrah dari ayahnya, 
katanya: 



Artinya: 
"kami dilarang berbaris di antara tiang-tiang di masa 
Rasullullah SAW bahkan kami diusir dari tempat itu dengan 
keras. " 
(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hanya dalam isnadnya ada 
seseorang yang majhul artinya tidak dikenal). 

Dalam sunnahnya, Said bin Mashur meriwayatkan perihal 
larangan demikian itu dari lbnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan 
Hudzaifah. Dan lbnu Sayidin Naas berkata :"Tidak 
seorangpun di antara para sahabat yang menyalahi pendapat 
ini." 

2. Jual beli di masjid 
Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa 
melakukan jual beli di masjid hukumnya adalah makruh. 
Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa jual beli yang 
dilakukan di masjid hukumnya haram, dan akad jual beli 
itu dinyatakan tidak sah. Rasulullah SAW bersabda: 

Artinya: 
"Apabi/a kamu melihat seseorang yang berjual beli di 
dalam masjid maka ucapkanlah: ,. semoga Allah tidak akan 
memberi keuntungan dalam daganganmu" (HR. an-Nasa 'i 
dan at-Tirmizi). 

Juga Abu Hurairah ra, bahwa nabi SAW bersabda : 
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Artinya: 
"Apabi/a kamu melihat seseorang yang berjual beli dalam 
masjid. maka ucapkanlah: semoga A //ah tiada akan 
menguntungkan daganganmu! " (Diriwayatkan oleh 
Bukhari, Muslim, Abu daud, Nasa'i dan Ibnu Majah serta 
disahkan oleh Thunnidzi). 

Dari Abdullah bin Umar, katanya : 

Artinya: 
"Rasullullah SAW melarang jual bell dalam masjid, 
mengucapkan syair dan mencari barang yang hilang. 
Dan dilarangnya pula berkerumun di masj id sebelum shalat 
Jum'at." 

3. Bekerja di masjid. 
Menurut Imam an-Nawawi duduk di masjid untuk bekerja, 
seperti menjahit hukumnya adalah makruh. 
Pendapat ini didasarkan pada had its Rasullullah SAW : 

c ~·II .. >· 9~1o~J)J2ii~:o~~1t1 ,,,,. ,,,,. / / ,,,, ;,, / 
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Artinya: 
"Seszmgguhnya ma.~jid adalah tempat untuk zikir 11n111k 

(mengingat) Al/uh dan memhaca Al-Qur 'an." 
(HR. Muslim). 

4. Mcmbaca syair di dalam masjid. 
Menurut jumhur ulama, membaca syair di masjid adrihah 
hukumnya haram. 

Mcnurut Sayid Qutuh (1906-1966; ahli tafsir dan fikih asal 
Mesir), yang dimaksud dengan bcrsyair disini adalah 
membaca syair yang mengandung ejekan terhadap mus I im, 
pujian terhadap orang yang dhalim, kata-kata cabul dan 
sebagainya. Akan tetapi, apabila syair itu mengandung 
hikmah, pujian terhadap Islam, anjuran berbuat kehaikan, 
maka seseorang tidak dilarang memhaca syair-syair 
semacam itu. 

Sayid Sabiq (Ahli fikih asal Mesir) beralasan pada 
pengalaman Hasan bin Ali bin Abi Thalih yang memhaca 
syair di dalam masjid tetapi tidak dilarang oleh Rasullullah 
SAW (HR. al-Bukhari dan Muslim). 



.-\rt in) a : 
"Balrn·a J>acla .\'1tat11 hari U111ar herialan mc:la/ui Hassan 

yang \'L'cla11g h(·1·syair dalc1111 ma.~'jid. U111ar pun mclihat 
k('/>adanya dengan tc~iam. llassan /a/11 herkata "Dalmlu 
saya 111111 pe'rnah hersyair di 1c1npat ini, yang dihadiri pula 
o/eh scora11g yang lehih utama daripacla ancla maksudnya 
Nahi A fuhammad SA J+~ l.a/11 //assa11 111ennleh kcpada Ahu 
llurairah clan mengatakan: "Alas 11a11u1 Allah aku berta1~va 
kepcula ancla, tidaklah anda dengar Rasu/1111/ah SAIV 
hc.:rsahda .. Kahulkan/ah doaku ini ya Allah. kuatkanlah ia 
dengan bantuan Ruhul Kudus! ". /0. Ahu Hurairah pun 
men;, m·ab: ·· }(1 hc>nar. " 
(Riwayal Bukhari dan Musli1n). 
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