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Dalam rangka memotivasi kaum mus-
limin untuk memakmurkan masjid, 
Allah memberikan banyak janji dan 

keutamaan bagi orang yang menghadiri 
shalat jamaah. Di antaranya:

Hadis dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Jika seseorang wudhu dengan sem-
purna, kemudian menuju masjid maka 
Allah akan mencatat setiap langkahnya 
sebagai pahala untuknya, mengangkat 
derajatnya, dan menghapuskan dosanya..” 
(HR. Muslim)

2. Hadis dari Utsman bin Affan radhi-
yallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda,

“Siapa yang berwudhu untuk shalat 
dan dia sempurnakan wudhunya, kemudi-
an dia menuju masjid untuk shalat fardhu. 
Lalu dia ikut shalat berjamaah atau shalat 
di masjid maka Allah mengampuni dosa-
dosanya”. (HR. Muslim)

Untuk menyempurnakan pahala Anda 
ketika menuju masjid, berikut beberapa 
adab yang diajarkan Rasulullah shallal-
lahu ‘alaihi wa sallam ketika berangkat 
ke masjid:

Pertama, berwudhulah dari rumah, 
dan bukan di masjid

Terdapat banyak dalil yang menunjuk-
kan bahwa keadaan yang sesuai sunnah 
adalah berwudhu di rumah dan bukan di 
masjid. Di antaranya adalah hadis Utsman 
di atas, “Siapa yang berwudhu untuk shalat 
dan dia sempurnakan wudhunya, kemudia 
dia menuju masjid untuk shalat fardhu”

Zahir hadis ini, wudhu tersebut dilaku-
kan sebelum berangkat menuju masjid, 
itu artinya, wudhu tersebut dilakukan di 
rumah.

Di samping itu, terdapat dalil tegas 
yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu 
Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallal-
lahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

hal ini adalah mendahulukan kaki kanan 
ketika masuk masjid.

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, 
mengatakan,

“Termasuk ajaran Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam, ketika anda masuk mas-
jid, anda mendahulukan kaki kanan dan 
ketika keluar anda mendahulukan kaki kiri.” 
(HR. Hakim, beliau shahihkan dan disetujui 
Ad-Dzahabi)

Kesembilan, berdoalah ketika masuk 
masjid

Ada banyak doa yang diajarkan Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sikap yang 
tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut 
beberapa doa ketika masuk masjid,

BISMILLAH, WAS SHALATU WAS SAL-
AMU ‘ALA RASULILLAH

(HR. Ibnu Sunni, Abu Daud, dan disha-
hihkan Al-Albani)

ALLAHUMMAF-TAH-LII ABWAABA RAH-
MATIK (HR. Muslim)

Diantara doa yang layak dirutinkan,

َأُعوُذ بِاللَِّه اْلَعِظيِم، َوِبَوْجِهِه اْلَكرِيِم، 
َوُسْلطَانِِه اْلَقِديِم، ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم
Untuk doa terakhir ini, terdapat keuta-

maan khusus:
Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhi-

yallahu ‘anhuma, bahwa Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam ketika masuk masjid, 
beliau membaca doa di atas. Kemudian 
beliau bersabda,
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“Jika orang membaca doa ini, maka 
setan berteriak, ‘Orang ini dilindungi 
dariku sepanjang hari.’” (HR. Abu Daud 
dan dishahihkan Al-Albani)

Kesepuluh, shalat tahiyatul masjid, jika 
masih memungkinkan

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
berpesan,

 “Apabila kalian masuk masjid, jangan 
duduk, sampai shalat dua rakaat.” (HR. 
Muslim)

Itulah shalat tahiyatul masjid.
Kesebelas, Perbanyak doa antara  

adzan dan iqamah
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ber-

pesan, “Doa antara adzan dan iqamah, 
tidak ditolak.” (HR. Abu Daud, dan shahih)
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“Siapa yang berwudhu di rumahnya 
kemudian berjalan menuju salah satu 
rumah Allah, untuk menunaikan shalat 
wajib…dst.”  (HR. Muslim)

Kedua, gunakan pakaian yang sopan, 
nan suci

Allah berfirman yang artinya,
“Wahai bani Adam, gunakanlah per-

hiasan kalian setiap kali menuju masjid, 
makan dan minumlah kalian…” (QS. Al-
A’raf: 31)

Sebagai orang yang beriman, seharus-
nya kita merasa malu ketika mengenakan 
kaos atau pakaian tidak sopan ketika 
menuju masjid. Sementara kita sadar bah-
wa kita hendak menghadap Allah.

Ketiga, bacalah doa ketika keluar 
rumah

Di antara doa yang disyariatkan adalah
Dengan nama Allah, aku bertawakkal 

kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan 
kecuali dengan Allah.

Dalam hadis Anas bin Malik radhiyalla-
hu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Apabila ada orang yang 
keluar dari rumahnya, kemudian dia mem-
baca doa di atas, dikatakan kepadanya: 
‘Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan 
kamu dilindungi’. Hingga setan-setanpun 
berteriak. Kemudian ada salah satu setan 
yang berkata kepada lainnya: “Bagaimana 
mungkin kalian bisa menggoda orang 
yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan 
dilindungi.” (HR. Abu Daud, Turmudzi dan 
dishahihkan Al-Albani)

Keempat, gunakanlah sandal atau alas 
kaki lainnya dengan mendahulukan kaki 
kanan

Dari A’isyah radhiyallahu ‘anha, beliau 
mengatakan,

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
suka mendahulukan yang kanan, ketika 
memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, 
dan yang lainnya.” (HR. Bukhari, Ahmad)

Kelima, berjalanlah menuju masjid 
dengan tenang

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ber-
sabda,

 “Apabila kalian mendengar iqamah, 
berjalanlah menuju shalat dan kalian ha-
rus tenang, dan jangan buru-buru…” (HR. 
Bukhari & Muslim)

Di samping itu, dengan berjalan tenang, 
kita akan mendapatkan banyak pahala. 
Karena setiap langkah kaki kita dicatat se-
bagai pahala dan menghapus dosa. 

Di antara hikmah larangan terburu-bu-

ru ketika shalat, agar kita tidak tersengal-
sengal ketika melaksanakan shalat. 

Keenam, membaca doa ketika menuju 
masjid.

Doa yang diajarkan Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam ketika menuju masjid sa-
ngat bervariasi. Ada yang panjang dan ada 
yang pendek. Sebagian ulama menganjur-
kan agar dibaca semuanya. Sehingga kita 
mendapatkan semua keutamaan dalam 
doa tersebut. Tapi, bagi yang kesulitan 
menghafalkan semua, bisa menghafalkan 
yang pendek, dan dibaca berulang-ulang.

Diantara doa yang diajarkan Nabi shal-
lallahu ‘alaihi wa sallam,

َوِفي  نُوًرا،  �قَْلِبي  ِفي  اْجَعْل  اللُهمَّ 
ِلَساِني نُورًا، َواْجَعْل ِفي َسْمِعي نُورًا، 
َواْجَعْل ِفي َبَصِري نُورًا، َواْجَعْل ِمْن 
َخْلِفي نُورًا، َوِمْن َأَماِمي نُورًا، َواْجَعْل 
نُوًرا،  َتْحِتي  َوِمْن  نُوًرا،  فقَْوِ�ي  ِمْن 

اللُهمَّ َأْعِطِني نُورًا
“Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, 

cahaya di lisanku, cahaya bagi pendenga-
ranku, cahaya di penglihatanku, cahaya 
di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di 
depanku, dan  cahaya di belakangku. Ya Al-
lah, berikanlah aku cahaya.” (HR. Muslim)

Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas 

sandal dengan mendahulukan kaki kiri. 
Sunah ini dinyatakan dalam hadis dari 

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Apabila kalian memakai sandal, mulai-
lah dengan kaki kanan, dan jika melepas, 
mulailah dengan kaki kiri.” (HR. Ibnu Majah 
dan dishahihkan Al-Albani)

Agar Anda tetap bisa masuk masjid 
dengan kaki kanan, setelah melepas san-
dal, kaki jangan langsung diinjakkan ke 
lantai masjid, tapi diinjakkan dulu ke tanah 
atau ke sandal kiri yang sudah dilepas. 
Kemudian naiklah ke lantai masjid dengan 
kaki kanan.

Kedelapan, masuk masjid dengan men-
dahulukan kaki kanan

Dari A’isyah radhiyallahu ‘anha, beliau 
mengatakan:

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
suka mendahulukan yang kanan, ketika 
memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, 
dan yang lainnya.” (HR. Ahmad & Bukhari)

Para ulama mengatakan, semua keg-
iatan yang baik, dianjurkan mendahulukan 
bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam 
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