
PAHALA SHALAT DI MASJIDIL HARAM 

 

Pertanyaan Dari: 

Haji Abdul Gani, D., Jl. Karangpaci Rt. 3 no. 27 Buntok Kal.Sel. 

 

 

Pertanyaan: 

 

Menurut seorang muballigh, ganjaran salat di masjid al-Haram adalah 

100.000 lipat bila dibandingkan dengan ganjaran salat dimasjid lainnya, sedang 

menurut muballigh lainnya, ganjarannya sama. Mohon penjelasan dengan dalil-

dalilnya! 

 

 

Jawaban: 

 

Jika dilihat dari latar belakang pembangunannya, maka masjid dapat dibagi 

menjadi dua macam: 

1. Masjid yang dibangun atas dasar taqwa; masjid inilah tempat ibadah yang 

diridhai Allah swt, sebagaimana ditegaskan dalm firmannya: 

َس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيهِ  ... ]التوبة  ... َلَمْسِجٌد ُأسِ 
(9 :)108] 

Artinya: “Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid 

Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di 

dalamnya.” [QS. at-Taubah (9): 108] 

2. Masjid yang dibangun atas dasar kemadaratan; masjid inilah yang disebut 

masjid dirar, sebagimana disebutkan dalam firmanNya: 

َوالَِّذيَن اَّتََُّذوا َمْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا َوتَ ْفرِيًقا َبْْيَ اْلُمْؤِمِنَْي َوِإْرَصاًدا ِلَمْن 
ُْم َيشْ  َوللاُ اْْلُْسََن  َيْحِلُفنَّ ِإْن أََرْدََن ِإلَّ َوَرُسوَلُه ِمْن قَ ْبُل َولَ  للاَ َحاَرَب  َهُد ِإَّنَّ

 [107(: 9. ]التوبة )تَ ُقْم ِفيِه أَبًَدا .. بُوَن. لَ َلَكاذِ 
Artinya: “Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang 

mendirikan mesjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang 

mu'min), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang 

mu'min serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi 

Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: "Kami 

tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa 

sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).Janganlah 

kamu bersembayang dalam masjid itu selamanya …” [QS. at-Taubah (9): 

107] 
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Dari kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa masjid yang dibangun dimuka bumi 

ini berbeda-beda tingkatannya, sesuai dengan motivasi pembangunannya. 

Rasulullah saw pun membedakan antara satu masjid dengan masjid lainnya, 

sehingga ada masjid yang lebih utam untuk berziarah kepadanya, seperti Masjid 

al-Haram, Masjid al-Nabawiy dan Masjid al-Aqsa, sebagaimana disebutkan dalam 

suatu hadis: 

 ُتَشدُّ الر َِحاُل للُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لَ َعِن النَِّبِ  َصلَّى  ْنهُ  َأِب ُهَريْ َرَة َرِضي للُا عَ َعنْ 
َلْيِه َوَسلََّم عَ  للاُ ثَِة َمَساِجَد اْلَمْسِجِد اْْلَرَاِم َوَمْسِجِد الرَُّسوِل َصلَّى ِإََل َثلَ  ِإلَّ 

 [أخرجه البخاري] .ْقَصىَوَمْسِجِد ْالَ 
Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: 

Tidak disunnahkan bepergian (berziarah) kecuali kepada tiga masjid, yaitu: al-

Masjid al-Haram, Masjid Rasul saw dan al-Masjid al-Aqsa.” [Ditahrijkan oleh al-

Bukhari, kitab al-Kusuf, bab Fadlu ash-Shalah, I: 135] 

Dalam hadis lainnya disebutkan sebagai berikut: 

َا ُيَسافَ ُر ِإََل َثلَ َعَلْيِه َوَسلََّم قَا للاُ َصلَّى  للاِ ُهَريْ رََة ُُيِْبُ َأنَّ َرُسوَل  عن َأِب  َثِة َل ِإَّنَّ
 [أخرجه مسلم] .َمَساِجَد َمْسِجِد اْلَكْعَبِة َوَمْسِجِدي َوَمْسِجِد إِيِلَياءَ 

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw bersabda: 

Bepergian (ziarah yang disunnahkan) hanyalah kepada tiga masjid, yaitu: Masjid 

al-Ka’bah, Masjidku dan Masjid Iliya’ (Aqsha).” [Ditahrijkan oleh Muslim, I, 

kitab al-Hajj, no. 511/1397: 636] 

Hadis tersebut menunjukkanadanya perbedaan antara satu masjid dengan 

lainnya. Ada masjid yang dibangun atas dasar taqwa kepada Allah swt, ada masjid 

yang dibangun untuk memecah belah umat Islam atau atas dasar kufur. Ada pula 

masjid yang dibangun nilainya sangat tinggi, sehingga jika beribadah dimasjid 

tersebut pahalanya seratus ribu kali pahala dimasjid lainnya, sebagaimana 

diungkapkan dalam hadis Nabi saw: 

  اْ ِف  ةُ لَ لصَّ اَ 
َ
 ةٍ لَ صَ  فِ لْ ي بَِ دِ جِ سْ  مَ ِف  ةِ لَ الصَّ وَ  ةٍ لَ صَ  فِ لْ أَ  ةِ ائَ بِِ  امِ رَ ْلَ اْ  دِ جِ سْ ل

 اْ  تِ يْ  ب َ ِف  ةُ لَ الصَّ وَ 
َ
 . ]رواه البزار[ةٍ لَ صَ  ةِ ائَ مِ ِة سَ مْ ِبَ  سِ دِ قْ ل

Artinya: “Salat di al-Masjid al-Haram pahalanya seratus ribu salat, dan salat di 

masjidku pahalanya seribu salat dan salat di Bait al-Maqdis lima ratus salat (jika 

dibandingkan dengan masjid lainnya).” [Ditahrijkan oleh al-Bazzar, dari Abi 

Darda’; as-Shan’aniy, 1960, II: 177] 

Menurut at-Tahawiy, yang dimaksudkan dengan salat pada hadis tersebut 

ialah salat fardu, sebab salat sunnah yang paling utama adalah di rumah sendiri. 

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No. 21, 2003 


