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Kaum muslimin rahimakumullah;

Masjid merupakan tempat yang dimuliakan dan disucikan. Oleh karena itu
masjid harus dipelihara kebersihannya. Bahkan lebih dari itu, masjid seyogianya
menjadi cerminan kebersihan dari masyarakat sekitarnya. Kebersihan masjid
itu harus bermula dari rencana pembangunan. Dalam membangun masjid
diperlukan persyaratan-persyaratan khusus, disamping persyaratan lain seperti
bangunan rumah yang sehat. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi adalah :
1.

Lantai selalu dalam keadaan bersih dan suci, karena suci ini merupakan
syarat sahnya shalat. Oleh karena itu lantai harus mudah dibersihkan dan
disucikan.

2.

Ada tempat khusus untuk berwudhu’ baik pria maupun wanita dengan
jumlah air pembersih yang cukup. Tempat wudhu sebaiknya menggunakan
kran atau pancuran, dan diusahakan jangan berupa kolam dimana air tidak
mengalir. Hal ini amat penting, karena air yang tersimpan dijamin selalu
bersih, tidak tercemar oleh kotoran atau najis atau dari kuman penyakit dari
orang yang berwudhu ‘, air yang dipakai saat mengambil air wudhu’ dalam
keadaan mengalir terus sehingga lebih menyempurnakan nilai dan fungsi
wudhu mengurangi resiko penularan penyakit melalui air, karena bekas
air wudhu’ seseorang langsung dibuang sebagai air limbah, tidak masuk
kembali ke dalam tempat penampungan air. Pemasangan jumlah kran atau
pancuran diperhitungkan sesuai dengan kapasitas masjid. Tiap 25 orang
memerlukan satu kran.
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dan
lingkungannya
perludari
mendapat
perhatian
kita bersama
sehingga
masjid
membutuhkan.
Bahkan lebih
itu, masyarakat
sekelilingnya
banyak yang
memanfaatkan
fasilitas
kebersihan
masjid.
Karenanya,
diusahakan
agar
masjid
itu
mempunyai
sumber
air
tidak menjadi pusat penyebaran penyakit, tetapi justru memberikan rahmat bagi
bersih yang dapat dimanfaatkan untuk bersuci dan minum. Pada sisi lain, masjid sebagai
jema’ah
dan masyarakat
tempat berkumpulnya
orangsekitarnya.
banyak, ada kemungkinan menjadi daerah penularan ataupun
berjangkitnya berbagai penyakit seperti kolera, diare dan berbagai penyakit yang disebabkan
air. Oleh karena itu, kebersihan dan kesehatan masjid dan lingkungannya perlu mendapat
perhatian
kita bersama
sehingga masjid tidak menjadi pusat penyebaran penyakit, tetapi
Kaum
muslimin
rahimakumullah;
justru memberikan rahmat bagi jema'ah dan masyarakat sekitarnya.

Masjid sebagai tempat suci yang harus dihormati dan dimuliakan. (Allah
Kaum musliminkita
rahimakumullah;
memerintahkan
untuk memakai pakaian yang bersih dan indah bila masuk
Masjid sebagai tempat suci yang harus dihormati dan dimuliakan. (Allah memerintahkan
masjid,
dan
Rasulullah
menganjurkan
untuk
shalat sunnah
kita untuk
memakai
pakaianSAW
yang bersih
dan indah bila
masukmengerjakan
masjid, dan Rasulullah
SAW
menganjurkan
untukbila
mengerjakan
shalat
kita masuk ke dalam
tahiyatul
masjid,
kita masuk
ke sunnah
dalamtahiyatul
masjid. masjid,
(Allah bila
berfirman:
masjid. (Allah berfirman:

ﻨﺪ ُﻛ ﱢﻞ َﻣ ْﺴ ِﺠ ٍﺪ
َ آد َم ُﺧ ُﺬوا ِزﻳﻨَﺘَ ُﻜ ْﻢ ِﻋ
َ ﻳَﺎ ﺑَِﲏ

"Hai anak Adam, pakaialah pakaian yang indah setiap memasuki masjid". (Al 'Araf [7]: 31).

“Hai anak Adam, pakaialah pakaian yang indah setiap memasuki masjid”. (Al
‘Araf [7]: 31).
bersabda:
Nabi Nabi
bersabda:

ِ
ِ
ِ
ِ ْ ﺼﻠﱢﻰ رْﻛ َﻌﺘَـ
ﲔ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى
َ إذَا َد َﺧ َﻞ أ:َﰊ ﻗَـﺘَ َﺎدةَ ﻗَ َﺎل
ْ َِﻋ ْﻦ أ
ْ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠ َﺪ ﻓَﻼَ َْﳚﻠ
َ َ َ ُﺲ َﺣ ﱠﱴ ﻳ
(وﻣﺴﻠﻢ

"Dari Abi Qutadah: Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, maka janganlah
duduk sebelum shalat dua raka'at ”. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).
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Kaum muslimin rahimakumullah;
Kini di negeri kita terdapat lebih dari 500.000 masjid, belum termasuk mushalla, surau
dan langgar, negara yang paling kaya tempat ibadah. Namun jumlah masjid yang sebanyak
itu belum seimbang dengan jumiah Umat Islam di Indonesia yang mencapai sekitar 165 juta

“Dari Abi Qutadah: Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid,
maka janganlah duduk sebelum shalat dua raka’at ”. (Hadits riwayat Bukhari dan
Muslim).
Kaum muslimin rahimakumullah;
Kini di negeri kita terdapat lebih dari 500.000 masjid, belum termasuk
mushalla, surau dan langgar, negara yang paling kaya tempat ibadah. Namun
jumlah masjid yang sebanyak itu belum seimbang dengan jumiah Umat Islam di
Indonesia yang mencapai sekitar 165 juta jiwa. Dari jumlah masjid 500.000 lebih
itu, baru sekitar 30% atau kurang lebih 150.000 masjid yang memiliki fasilitas air
bersih, jamban umum dan sanitasi lingkungan yang memadai. Selebihnya, masjidmasjid tersebut masih menggunakan air kali, pancuran, plumbang (kolam air
tergenang) bahkan harus berjalan jauh untuk mengambil air wudhu’. Jambannya
pun belum diatur secara kesehatan, masih setengah terbuka atau terbuka sama
sekali sehingga kurang menyenangkan. Bahkan masih ada masjid yang belum
mempunyai jamban, sehingga bila ada jama’ah yang ingin membuang hajat
besar harus pergi ke sungai yang letaknya jauh dari masjid.
Hal tersebut memberikan kesan kurang baiknya citra masjid sebagai tempat
suci yang harus dimuliakan. Oleh karena itu, sebagai tanda cintanya kita kepada
masjid, marilah kita perbaiki citra masjid itu agar masjid menjadi cerminan
dari masyarakat muslim di sekitarnya yang bersih dan sehat. Usaha-usaha itu
diantaranya ialah :
1.

Masjid itu mempunyai sumber air bersih yang memenuhi syarat syar’i dan
syarat kesehatan.

2.

Masjid itu mempunyai tempat bersuci baik untuk mandi ataupun berwudhu’
di mana adanya sirkulasi air, sehingga air tetap suci menyucikan.

3.

Masjid itu mempunyai Jamban yang jumlahnya memadai dan mempunyai
tempat pembuangan kotorannya (cubluk) yang letaknya jauh dari tempat
sumber air, minimal 10 meter.

4.

Masjid itu mempunyai tempat pembuangan air kemis yang memenuhi
syarat syar’i dan kesehatan seperti tertutup dan air kemisnya tidak terlihat
warnanya dan tidak tercium baunya.

5.

Adanya saluran air untuk menyalurkan air limbah sehingga di lingkungan
masjid itu tidak ada tempat pengembangbiakan penyebar penyakit seperti
nyamuk dan lain sebagainya.
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6.

Masjid itu
mempunyai tempat pembuangan sampah, sehingga di
lingkungan masjid itu tidak ada sampah berserakan, tetapi kelihatan bersih
dan indah.

7.

Masjid itu mempunyai tempat dan alat-alat shalat yang bersih dan cukup
memadai sehingga jamaah dapat mengerjakan shalat dengan tenang dan
khusu’.

8.

Ruang yang dipergunakan untuk tempat shalat itu mempunyai ventilasi
yang cukup untuk pertukaran udara sehingga jama’ah merasa dingin, sejuk
dan nyaman.

Kaum muslimin rahimakumullah;
Kaum muslimin
rahimakumullah;
Di dalam
hadits riwayat Bukhari disebutkan ada tujuh orang yang
Di dalam hadits riwayat Bukhari disebutkan ada tujuh orang yang dilindungi oleh Allah
dilindungi oleh Allah SWT pada hari kiamat. Salah satunya adalah:
SWT pada hari kiamat. Salah satunya adalah:
Kaum muslimin rahimakumullah;
Di dalam hadits riwayat Bukhari disebutkan ada tujuh orang yang dilindungi oleh Allah
SWT pada hari kiamat. Salah satunya adalah: "yaitu orang yang hatinya terpaut ke masjid”.

ِ ورﺟﻞ ﻗَـ ْﻠﺒﻪ ﻣﻌﻠﱠﻖ ِﰲ اﻟْﻤﺴ
ﺎﺟ ِﺪ
ٌ َ ُ ُُ ٌ ُ ََ
ََ

“yaitu orang yangِ hatinya
terpaut ke masjid”.
ِ

َوَر ُﺟ ٌﻞ ﻗَـ ْﻠﺒُﻪُ ُﻣ َﻌﻠﱠ ٌﻖ ِﰲ اﻟْ َﻤ َﺴﺎﺟﺪ

Kaum muslimin
rahimakumullah;
Sebagai
tanda keterpautan
hati kita ke masjid ialah memperhatikan kebersihan dan
Di Sebagai
dalam
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ada
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Allah
kesehatan
masjid
beserta
lingkungannya.
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ibadah
baik
harta,
tanda
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ke
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yang yang
hatinya
terpaut
ke
masjid”.
SWT pada
hari kiamat.
Salah
satunya
adalah:
tenaga
maupun
pikiran
untuk
memelihara
kebersihan
masjid
dan
lingkungannya
sebagai
kebersihan dan kesehatan masjid beserta lingkungannya. Marilah kita tingkatkan
ibadah
kepadatanda
Allah keterpautan
SWT.
Sebagai
hati kita ke masjid ialah memperhatikan kebersihan dan
amal
ibadah
baik
harta,lingkungannya.
tenaga maupun
pikiran
untuk memelihara
kesehatan
masjid
beserta
Marilah
kita tingkatkan
amal ibadahkebersihan
baik harta,
tenaga maupun
pikiran untuk sebagai
memelihara
kebersihan
masjid
lingkungannya
sebagai
"yaitu
orang
yangdan
hatinya
terpaut ke masjid”.
masjid
dan lingkungannya
ibadah
kepada
Allah
SWT.
ibadah kepada Allah SWT.
Sebagai tanda keterpautan hati kita ke masjid ialah memperhatikan kebersihan dan
kesehatan
masjid
beserta
lingkungannya.
Marilah
kita tingkatkan
amal ibadahhartanya
baik harta,
"Perumpamaan
(nafkah
yang
dikeluarkan oleh)
orang-orang
yang menafkahkan
di
tenaga
maupun
kebersihan
masjid dan tujuh
lingkungannya
jalan
Allah
adalahpikiran
serupauntuk
denganmemelihara
sebutir benih
yang menumbuhkan
butir, padasebagai
tiapibadah
tiap
butirkepada
seratuAllah
biji. SWT.
(Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.
Dan
Allah Maha (nafkah
Luas (karunia
Nya) lagi Maha
Baqarah
[2]: 261).
"Perumpamaan
yang dikeluarkan
oleh)Mengetahui".
orang-orang (Al
yang
menafkahkan
hartanya di
jalan Allah
adalah serupa
dengan
sebutir
benih yang
menumbuhkan
tujuh
butir,
pada tiap“Perumpamaan
(nafkah
yang
dikeluarkan
oleh)
orang-orang
yang
menafkahkan
tiap butir seratu biji. (Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh
Dan Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui". (Al Baqarah [2]: 261).
butir,
pada tiap-tiap
biji. (Allah
melipatgandakan
(ganjaran)hartanya
bagi siapa
"Perumpamaan
(nafkahbutir
yang seratu
dikeluarkan
oleh) orang-orang
yang menafkahkan
di
jalan
Allah
adalah
serupa
dengan
sebutir
benih
yang
menumbuhkan
tujuh
butir,
pada
yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui”.tiap(Al
tiap butir seratu biji. (Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.
Baqarah
261).
Dan Allah[2]:
Maha
Luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui". (Al Baqarah [2]: 261).

ِ ورﺟﻞ ﻗَـ ْﻠﺒﻪ ﻣﻌﻠﱠﻖ ِﰲ اﻟْﻤﺴ
ﺎﺟ ِﺪ
ٌِ َ ُ ُ َُ َﻣﺜُﻞٌ اﻟﱠ ِﺬ
ََ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ُﺖ َﺳْﺒ َﻊ َﺳﻨَﺎﺑ َﻞ ﰲ ُﻛ ﱢﻞ ُﺳﻨﺒُـﻠَﺔ ﱢﻣﺎﺋَﺔ
ْ َﻳﻦ ﻳُﻨﻔ ُﻘﻮ َن أ َْﻣ َﻮا َﳍُ ْﻢ ﰲ َﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ َﻛ َﻤﺜَﻞ َﺣﺒﱠﺔ أَﻧﺒَﺘ
َ ُ َﱠ
ِﺎﻋﻒ ﻟِﻤﻦ ﻳﺸﺎءۗواﻟﻠﱠﻪ و ِاﺳﻊ ﻋﻠ
ِ ﺣﺒﱠ ٍﺔ ۗواﻟﻠﱠﻪ ﻳﻀ
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ُﺖ َﺳْﺒ َﻊ َﺳﻨَﺎﺑ َﻞ ﰲ ُﻛ ﱢﻞ ُﺳﻨﺒُـﻠَﺔ ﱢﻣﺎﺋَﺔ
ْ َﻳﻦ ﻳُﻨﻔ ُﻘﻮ َن أ َْﻣ َﻮا َﳍُ ْﻢ ﰲ َﺳﺒ ِﻴﻞ اﻟﻠﻪ َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ َﺣﺒﱠﺔ أَﻧﺒَﺘ
َ َُ
ِ ِ
ِ ﺎﻋ
ِ ﺣﺒﱠ ٍﺔ ۗواﻟﻠﱠﻪ ﻳ
ﻴﻢ
َُُ َ َ
ُ ﻀ
ٌ ﻒ ﻟ َﻤﻦ ﻳَ َﺸﺎءَُۗواﻟﻠﱠﻪُ َواﺳ ٌﻊ َﻋﻠ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ﱠﻣﺜَ ُﻞ اﻟﱠ ِﺬ
ُﺖ َِﺳِْﺒ َﻊِ َﺳﻨَﺎﺑ َﻞ ِﰲ ُﻛ ﱢﻞ ُﺳﻨﺒُـﻠَﺔ ﱢﻣِﺎﺋَﺔ
َﻳﻦ ﻳُِﻨﻔ ُﻘﻮ َن أ َْﻣ َﻮا َﳍُ ْﻢ ﰲ ِ َﺳﺒﻴﻞ ِ اﻟﻠﻪ َﻛ َﻤﺜَﻞ َﺣِﺒﱠﺔ أَﻧﺒَﺘ
ْ
َ
ِ
.اﳊَﻜْﻴ ِﻢ
ْ ﺑَ ٍَﺎرَك ﱠاﻟﻠﱠﻪُ ﱃ َِوﻟَ ُﻜ ْﻢِ ِﰲ اﻟْ ُﻘ ْﺮآن اﱠﻟْ َﻌﻈْﻴِِﻢ َوﻧَـ َﻔِ َﻌ ِﲎ َواﻳﱠﺎ ُﻛ ْﻢ ﲟَﺎ ﻓْﻴﻪ ﻣ َﻦ اْﻻَﻳَﺎت َواﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ
ﻴﻢ
َ َُﺣﺒﱠﺔ ۗواﻟﻠﻪُ ﻳ
ُ ﻀﺎﻋ
ٌ ﻒ ﻟﻤﻦ ﻳَ َﺸﺎءۗواﻟﻠﻪُ واﺳ ٌﻊ َﻋﻠ
 اَﻗُـ ْﻮُِل ﻗَـِ ْﻮِِﱃ ِ َﻫ َﺬا َواَ ْﺳﺘَِـ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﱢاﷲَِ اﻟْ َﻌ ِﻈْﻴِ َﻢِ ِﱃ.َوﺗَـ َﻘﺒﱠَ َﻞﱠ ِﻣ ﱢِﲎ َوِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ ِﺗَِﻼََوﺗَﻪُ اِﻧِﱠﻪَُُ ُﻫ َﻮِ َاﻟِ ﱠﺴ ِﻤْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌﻠِْﻴُِﻢ
.اﳊَﻜْﻴﻢ
ْ ﺑَ َﺎرَك اﻟﻠﻪُ ﱃ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ ﰲ اﻟْ ُﻘ ْﺮآن اﻟْ َﻌﻈْﻴﻢ َوﻧَـ َﻔ َﻌ ِﲎ َواﻳﱠﺎ ُﻛ ْﻢ ﲟَﺎ ﻓْﻴﻪ ﻣ َﻦ اْﻻَﻳَﺎت َواﻟﺬ ْﻛﺮ
ِ ﺎت واﻟْﻤﺆِﻣﻨِﲔ واﻟْﻤﺆِﻣﻨ
ِ وﻟَ ُﻜﻢ وﻟِﺴﺎﺋِِﺮ اﻟْﻤﺴﻠِ ِﻤﲔ واﻟْﻤﺴﻠِﻤ
ﺎﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔ ُِﺮْوﻩُ اِﻧﱠﻪُ ُﻫ َﻮِ اﻟْﻐَ ُِﻔ ْﻮُر
ﺎت ﻓ
َ اَﻗُـَْﻮ ُلُ ْﻗَـ َْﻮِﱃ َﻫ َﺬاَ َواَْ ْﺳﺘَـ ْﻐﻔ ُﺮ اﷲَ اﻟْ َﻌﻈْﻴ َﻢ ﱃ.َْوﺗَـََﻘﺒﱠ َﻞْ ِﻣ َﱢﲎ ََوِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢُ ﺗِْﻼََوﺗَْﻪَُ اِﻧَﱠﻪُ ُُﻫ َﻮْ اﻟَ ﱠﺴ ِﻤْﻴ ُﻊَ اﻟَُْﻌْﻠِْﻴ ُﻢ
ِ
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ِﺎﺳﺘـﻻَﻳﻐ ِﻔﺮ
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ِْﲔﻟْ ُﻘﺮواﻟ
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ِ
 اَﻗُـ ْﻮ ُل ﻗَـ ْﻮﱃ َﻫ َﺬا َواَ ْﺳﺘَـ ْﻐﻔ ُﺮ اﷲَ اﻟْ َﻌﻈْﻴ َﻢ ﱃ.ِﻣ ﱢﲎ َوِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ ﺗِﻼََوﺗَﻪُ اِﻧﱠﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠﺴ ِﻤْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌﻠِْﻴ ُﻢ.َاﻟوﺗَـﱠﺮَﻘِﺣﺒﱠﻴ َﻞﻢ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎﺳﺘَـ ْﻐﻔ ُﺮْوﻩُ اﻧﱠﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟْﻐَ ُﻔ ْﻮُر
َ ْ ﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ َﻤﺎت َواﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
َ ْ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟ َﺴﺎﺋﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨَﺎت ﻓ
.اﻟﱠﺮِﺣْﻴ ُﻢ
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