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Kata Pengantar

Ibadah haji merupakah ibadah fisik dan no-fisik 
yang membutuhkan persiapan yang matang. Perlu disadari 
bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji, di samping kemam-
puan dari segi materi dan kemampuan dari segi fisik 
kita juga dituntut untuk memiliki kemampuan di bidang 
ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan haji, sebab pada 
hakekatnya segala ibadah apapun yang kita lakukan tanpa 
adanya pengetahuan tentang ibadah ter sebut maka ibadah 
yang kita lakukan itu tidak akan men capai kesempurnaan 
bahkan tidak sah, sehingga sia-sialah ibadah yang kita 
laku kan. Oleh sebab itu perlu kita benar-benar harus 
melurus kan/memperbaiki niat dan membekali diri dengan 
pengetahuan semaksimal mungkin tentang pelaksanaan 
ibadah haji ini. 

Ada dua pengetahuan penting yang perlu kita tuntut 
untuk bisa meraih haji yang mabrur yaitu ilmu pengetahuan 
yang berkaitan dengan syariat pelaksanaan haji (manasik haji) 
seperti do’a-doa, dzikir-dzikir, rukun haji, wajib haji, sunnat-
sunnat haji dll, dan ilmu pengetahuan yang bekaitan dengan 
hakikat pelaksanaan haji seperti niat-niat di setiap rangkaian 
kegiatan ibadah haji, bahkan sejak berangkat dari rumah 
sampai ke tanah suci Mekah. Mulai dari memakai pa kaian 
ihram, tawaf, sa’i, wuquf di Arafah, mabit di Muzda lifah dan 
Mina, melontar jumrah, dan lainnya, semua ke giatan ini sarat 
dengan rahasia-rahasia atau nilai filosofis di balik per buatan-
perbuatan tersebut yang tentunya dalam pe lak sanaannya ada 
niat yang benar sesuai hakikat yang sebenarnya. 
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Memang, jika dibandingkan dengan rukun-rukun 
Islam lainnya, ibadah haji merupakan satu-satunya ibadah 
dengan dana atau pembiayaan yang tidak sedikit. Selain itu, 
diperlukan tenaga yang cukup dan kesehatan yang teruji 
karena kegiatan-kegiatan seputar ibadah haji perlu kondisi 
fisik yang prima dan membutuhkan tenaga ekstra. Oleh karena 
itu, persiapan ibadah haji ini harus benar-benar diperhatikan, 
mulai dari niat, kesehatan, dan perlengkapan ibadah haji. Hal 
yang tidak kalah pentingnya adalah membekali diri dengan 
pengetahuan yang mendalam mengenai ibadah haji, atau 
dengan pelatihan manasik haji, pelatihan yang mengajarkan 
tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji.

Untuk itu, para jamaah perlu membekali diri dengan 
pe ngetahuan tentang manasik haji. Maka, buku yang 
ditulis oleh Dr. H. Dihyatun Masqon, M.A. dan Dr. H. 
Sujiat Zubaidi, M.A. ini me rupakan upaya untuk memberi 
bekal pada calon ja  maah haji demi mematangkan dan 
me lan carkan per siapan melaksanakan rukun Islam kelima 
ini. Di harapkan, kehadiran buku panduan manasik ini se-
makin mempermudah para calon jamaah haji dalam me-
mahami persoalan-persoalan seputar ibadah haji. Dengan 
demikian, ibadah haji yang akan dijalankan ter lak sana 
dengan sempurna sesuai dengan syariat Islam. Buku ini 
disusun secara, praktis, menyeluruh dan mudah dipahami 
oleh para calon jamaah haji.

Gontor, 1 Juni 2013
Pimpinan Pondok Modern
Darussalam Gontor,

K.H. Syamsul Hadi Abdan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Persiapan Batin

Sebelum berangkat menunaikan ibadah haji,Seorang 
calon jama’ah haji hendaknya mempersiapkan diri sebaik 
mungkin agar dalam perjalanan melaksanakan ibadah 
hingga pulang kembali ke tanah air tidak mendapatkan 
hala  ngan yang berarti. Berikut ini akan diuraikan persiap-
an-persiapan khusus yang harus dilakukan oleh seorang 
calon jama’ah haji.

1. Ikhlas

Niat ikhlas mutlak diperlukan oleh orang yang in-
gin menunaikan ibadah haji. Ikhlas di sini berarti ia harus 
benar-benar meninggalkan rasa egonya dan hanya beriba-
dah un tuk Allah. Ia sama sekali tidak ingin dipanggil Pak 
Haji, Bu Haji, Engkong Haji, Mbah Haji dan lain sebagai nya. 
Jadi ia be   rangkat ke tanah suci karena ikhlas semata-mata 
untuk Allah swt.

2. Sabar

Kesabaran diperlukan dalam melaksanakan ibadah 
haji, kesabaran tidak hanya dibutuhkan pada saat di tanah 
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suci saja,tetapi juga pada saat awal mengurus adminis trasi. 
Mulai dari pembayaran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah 
Haji), pemeriksaan kesehatan, mengikuti manasik haji, 
menunggu panggilan keberangkatan dan lain sebagainya. 
Di tanah suci juga demikian, di sana telah berkumpul jutaan 
jama’ah dari seluruh penjuru dunia. Tentu saja mereka ber-
beda ka rak ter, watak, kebiasaan, dan sifat. Maka terkadang 
ada saja tingkah mereka yang membuat emosi seseorang 
terpancing, se perti menyerobot tempat duduk, mendorong 
atau me ngin  jak kaki saat thawaf, saat shalat jama’ah di 
Masjidil Haram atu di Masjid Nabawi dan lain sebagainya. 
Karena itu, calon jama’ah haji harus benar-benar mampu 
menahan diri dan sabar.

3.  Menyucikan Diri

Menyucikan diri sebelum berangkat menunaikan 
ibadah haji dapat di lakukkan dengan cara:

1. Bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas se-
gala dosa yang telahdi lakukan. 

2. Mohon ma’af pada keluarga, sanak saudara, family, 
dan kerabat lainnya.

3. Menyelesaikan hutang-piutang atau menulis tanggun-
gan hutang kepada keluarga yang ditinggalkannya.

4. Menyelesaikan perbuatan aniaya (zalim) kepada orang 
lain dengan cara memohon ma’af.

4. Berbekal dengan Rezeki yang Halal

Ibadah haji merupakan perjalanan menuju Allah. 
Maka Allah memerintahkan agar jamaah haji membekali 
diri dengan baik, agar semua aktivitas yang dilakukan 
sebe lum berangkat, selama dalam manasik, dan perjalanan 
pulang, bahkan semua hidupnya sebagai ibadah kepada 
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Allah. Bekal itu meliputi ilmu tentang fiqih haji, terutama 
fil safat atau nilai-nilai haji, bekal biaya perjalanan yang halal 
yang tidak tercampur sedikitpun dengan syubhat apalagi 
dengan yang haram. 

َم: 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللِا َعل

َّ
اَل َرُسْوُل هللِا َصل

َ
اَل: ق

َ
، ق

َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
َعْن أ

ْرِز، 
َ
غ

ْ
ُه ِفى ال

َ
َبٍة، َوَوَضَع ِرْجل ّيِ

َ
ٍة ط

َ
ُجُل َحاًجا ِبَنَفق َرَج الرَّ

َ
ا خ

َ
ِإذ

ْيَك  بَّ
َ
ل َماِء:  السَّ ِمَن  ُمَناٍد  اَداُه 

َ
ن ْيَك،  بَّ

َ
ل ُهمَّ 

َّ
الل ْيَك  بَّ

َ
ل َناَدى: 

َ
ف

َك َمْبُرْوٌر  ٌل، َوَحجُّ
َ

ُتَك َحل
َ
ٌل، َوَراِحل

َ
َوَسْعَدْيَك، َزاُدَك َحل

ِفى  ُه 
َ
ِرْجل َوَضَع 

َ
ف ِة، 

َ
ِبْيث

َ
الخ ِة 

َ
َفق ِبالنَّ َرَج 

َ
ا خ

َ
َوِإذ ُزْوٍر، 

ْ
َمأ ْيُر 

َ
غ

 
َ
ْيَك َوال بَّ

َ
 ل

َ
َماِء: ال اَداُه ُمَناٍد ِمَن السَّ

َ
ْيَك، ن بَّ

َ
َناَدى: ل

َ
ْزِر، ف

َ
غ

ْ
ال

ْيُر َمْبُرْوٍر. 
َ
َك غ ُتَك َحَراٌم، َوَحجُّ

َ
َفق

َ
َسْعَدْيَك، َزاُدَك َحَراٌم، َون

)رواه الطبراني(

“Jika seseorang keluar haji dengan bafkah yang baik 
dan meletakan kakinya di panjatan, lantas menyeru, 
‘Labbaika Alla hum ma labbaika,’ ia dipanggil oleh 
penyeru dari langit, ‘Labbaaika wa sa’daika,’ bekalmu 
halal, kenda ra anmu halal, hajimu mabrur tanpa 
dengan dosa. Dan jika keluar dengan nafkah yang 
buruk, serta mele takkan kakinya di panjatan, lantas 
menyeru, ‘Lab baika,’ ia dipanggil oleh penyeru dari 
langit, ‘Tidak ada talbiyah, tidak ada bahagia, bekal
mu haram, nafkah mu haram, hajimu tidak mabrur,”
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B. Persiapan Lahir

1. Mengikuti Pelatihan Manasik Haji

Untuk mengetahui tentang proses pemberangkatan 
dan apa saja yang harus diketahui oleh calon jama’ah haji 
dalam perjalanan ke tanah suci. Maka hendaknya mereka 
mengikuti pelatihan manasik haji, baik yang diadakan oleh 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun oleh 
Kementerian Agama (biasanya diadakan oleh kantor urusan 
agama). Insyaallah dengan mengikuti pelatihan manasik 
haji mereka akan memperoleh banyak wawasan sehingga 
mempermudah pelaksanaan ibadah haji, terutama ketika 
sudah berada di tanah suci.

2. Menjaga Kesehatan

Kesehatan jasmani calon jama’ah haji harus diper-
siapkan dengan baik agar tetap sehat dan bugar selama 
menunaikan ibadah haji. Sangat dianjurkan bagi calon 
jama’ah haji untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga, 
senam, jalan-jalan pagi, menjaga menu makanan, dan rajin 
memeriksakan kesehatannya pada dokter terdekat. Hal ini 
sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi cuaca di 
tanah suci. Pada musim panas, temperatur di Saudi Arabia 
bisa mencapai 50 derajat Celsius. Panasnya sangat menyen-
gat hingga dapat mengakibatkan heatsroke, yaitu penyakit 
yang timbul akibat kekurangan cairan tubuh. Sedangkan 
pada musim dingin, temperatur bisa turun sampai 10 de-
rajat Celsius disertai angin kering yang dingin menusuk 
tulang. Perlu dicatat oleh jamaah haji, bahwa ibadah haji 
merupakan ibadah fisik yang harus dilakukan dengan 
fisik yang sehat dan tanggung. Ibadah fisik seperti thawaf, 
sa’i, melempar jumrah, wukuf, shalat berjamaah di Masjid 
Nabawi dan Masjidil Haram dan lain sebagainya. Karena 
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itu fisik harus benar-benar di persiapkan agar tetap sehat, 
bugar, dan selalu dalam kondisi prima. Berikut ini adalah 
beberapa hal yang harus dilakukan oleh calon jamaah haji 
agar tetap sehat dan bugar:

a. General Check up 

 General check up, ini biasanya dijadwal secara khusus 
oleh dinas kesehatan bekerja sama dengan kantor 
Kementerian Agama Kabupaten. Pada General Check up 
calon jamaah haji diharuskan untuk memeriksakan diri 
secara lengkap, yang meliputi tes urine, darah, tinjak, 
dan ronten. Dengan cara mengetahui kondisi fisik 
sejak dini calon jamaah haji bisa mengambil langkah 
pencegahan misalnya saja dari hasil pemeriksaan itu di 
temukan penyakit tertentu, maka ia bisa berobat secara 
rutin kepada dokter terdekat sampai sembuh.

b. Vaksinasi

 Yang harus diperhatikan lagi oleh calon jamaah haji 
a dalah hendaknya ia mengikuti vaksinasi. Perlu di ke  -
tahui bahwa vaksinasi sebelum berangkat ke tanah 
suci merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan 
iba dah haji. Dalam hal ini, pemerintah Arab Saudi te-
lah menetapkan peraturan bahwa setiap calon jama ah 
haji tidak diizinkan masuk Arab Saudi sebelum diberi 
vaksinasi tertentu. Tujuannya tidak lain, bahwa vak-
si nasi ini membantu melindungi jamaah dari aneka 
penyakit. Berikut beberapa macam vaksinasi.

b.1.Vaksin Meningitis

 Meningitis adalah penyakit paling umum yang 
disebabkan oleh kriptokokus. Meningitis adalah 
infeksi pada lapisan urat saraf tulang belakang dan 
otak. Penyakit ini dapat menyebabkan koma dan 
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kematian. Kriptokokus juga dapat menginfeksi kulit, 
paru, dan bagian tubuh lain. Vaksin Meningitis 
me  rupakan vaksin penting yang diwajibkan oleh 
pe merintah Arab Saudi. Vaksin ini sudah harus di-
be rikan sebelum berangkat ke tanah suci. Alasan-
nya, karena penyakit Meningitis merupakan pe-
nya  kit menular dan berbahaya. Penyakit ini bisa 
me   nyebabkan kematian jika si penderita tidak 
di ra wat intensif.

  Selain itu, Saudi Arabia termasuk daerah endemis 
penyakit meningitis. Yaitu apabila seseorang datang 
ke negara tersebut dan belum di vaksin meningitis, 
di kha watirkan ia akan tertular penyakit tersebut dan 
selanjutnya dapat menularkan kepada orang lain. 

 Bagi calon jamaah haji Indonesia, vaksinasi me
ni ngi tis ini biasanya dilakukan pada saat check 
kese hatan yang kedua. Yang pertama di Puskesmas 
ketika akan men  daftarkan diri ke Kantor Kement-
erian Agama Ka bu  paten, yaitu di Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota.

b.2. Vaksinasi Influenza

  Influenza termsuk penyakit yang banyak 
me nyerang jamaah haji sehingga mengganggu 
pelaksanaan ma nasik serta mengakibatkan kelela-
han dan keletihan. Terkadang influenza masih 
ber kelanjutan hingga mana sik haji selesai. Karena 
itu, departemen ke se hatan mere ko mendasikan 
vaksinasi influenza na mun, vaksi nasi ini bersifat 
opsional (boleh di ambil boleh tidak). 

b.3. Vaksinasi radang paru-paru

 Vaksin jenis ini juga dikenal dengan nama vaksin 
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pneu mokokus. Ini adalah vaksin khusus dan 
tidak diberi kan kepada setiap calon jamaah haji, 
te tapi hanya diberikan kepada penderita Falci va-
rum anemia, penderita gagal ginjal, immune de-
fisiensi, atau orang yang limfanya diangkat total 
(spelenctomy). 

b.4. Vaksinasi demam kuning (yellow fever)

 Vaksinasi jenis ini wajib bagi calon jamaah haji dari 
negara pandemi penyakit demam kuning, seperti 
Negara-negara sub-sahara Afrika dan beberapa 
negara Amerika Selatan. Secara berkala, WHO 
selalu mengidentifikasi Negara-negara tersebut 
dalam laporanya. 

3.  Peralatan dan perlengkapan

1. Tas kecil/Tas passport berisi: 

a. Surat-surat penting. 

b.  Buku/brosur bimbingan haji, al-Qur’an, buku 
doa, buku notes (yang digunakan untuk men-
catat alamat tempat menginap, nama jalan, rute 
yang dilalui, dan nomor bus), serta spidol.

c.  Sisa-sisa foto.

d.  Uang bekal secukupnya. 

e.  Obat-obatan dalam perjalanan.

f.  Kunci.

2. Tas tentengan berisi: 

a.  Satu stel pakaian ihram/rukuh bagi wanita.

b.  Peralatan mandi (sabun, pasta gigi, sikat gigi, 
sampo, dan lain-lain).

c.  Satu sarung dan satu stel pakaian ganti.
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d. Kaca mata hitam.

e.  Handuk.

f.  Minyak.

g.  Masker.

h. Kaos kaki dan sarung tangan.

3. Tas besar/koper berisi:

a.  Pakaian secukupnya.

b.  Pakaian ihram

c.  Peralatan memasak antara lain, wajan kecil, 
panci kecil, piring, sendok, gelas, mangkok, 
dan lain sebagainya.

4. Bahan-bahan memasak antara lain:

a.  Beras, gula, kopi, dan yang sejenisnya.

b.  Lauk kering/ikan kering, dan lain sebagaiya.

c.  Bumbu-bumbu memasak.

5.  Sandal jepit secukupnya minimal tiga pasang.

6. Tali secukupnya.

7.  Obat-obatan yang dibawa antara lain obat batuk 
(tablet, kapsul), obat flu dan pilek, obat diare 
(oralit), obat kumur, obat luka (betadine), plaster 
(handsaplast), krem pelindung kulit, pelembab 
bibir, minyak gosok, obat tetes mata, obat penunda 
menstruasi, obat khusus yang biasa dikonsumsi.

8.  Selimut tidur/Jaket.

9. Gunting kecil dan potongan kuku.

10. Gantungan baju secukupnya.

Di samping persiapan-persiapan sebagaimana yang 
telah dijelaskan di atas, calon jamaah haji harus juga ba-
nyak mempelajari tentang tata cara shalat jenazah. Sebab 
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pada musim haji, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid 
Nabawi, setelah selesai shalat wajib, selalu diiringi dengan 
shalat jenazah. Karena itu, bagi calon jemaah haji yang be-
lum mengetahui tata cara shalat jenazah atau belum hafal 
bacaannya, agar mempelajarinya terlebih dahulu sebelum 
berangkat menunaikan ibadah haji.

4.  Berpamitan

Setelah semua telah siap, maka calon jamaah haji 
disunahkan untuk berpamitan kepada sesepuh, karib kera-
bat, tetangga dekat, teman sejawat guna mohon doa restu. 
Rasulullah saw menyatakan dalam sebuah hadist, “Barang-
siapa yang hendak bepergian hendaknya berkata kepada 
yang diserahi (dititipi): ‘aku akan bepergian mohon pamit 
kepada kamu semua, semoga Allah senantiasa memelihara 
(dan menyelamatkan) apa yang aku tinggal kan.” (HR, Ibnu 
Sunni dan Ahmad dari Abu Hurairah).

Masjidil Haram
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Kata haji berasal dari bahasa Arab hajjayahujju
hajjan, yang berarti qashada, yakni bermaksud atau 
berkunjung. Dalam istilah agama, haji adalah sengaja 
berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka’bah) di Makkah 
Al-Mukarramah untuk melakukan rangkaian amalan yang 
telah diatur dan ditetapkan oleh Allah sebagai ibadah 
guna memenuhi panggilan-Nya dengan mengharapkan 
ridha-Nya.

Adapun umrah berasal dari bahasa Arab yang ber-
arti ziarah. Dalam istilah agama, umrah adalah beziarah 
atau berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka’bah) untuk 
me lak sanakan rangkaian amalan ibadah meraih ridha 
Allah Ta’ala. Sedang waktu pelaksanaannya sepanjang 
tahun. Tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah haji 
meliputi; Arafah untuk wukuf; Muzdalifah, untuk mabit 
(menginap); Mina, untuk mabit dan melempar jumrah, 
dan Tahallul. Sedangkan Masjidil Haram, untuk Thawaf, 
Sa’i, dan Tahallul. Jadi pelaksanaan ibadah umrah hanya 
berada di Masjidil haram,thawaf mengelilingi Ka’bah dan 
sa’i di Mas’a (tempat sa’i antara bukit Shafa dan Marwa). 

C. Fadhilah Haji dan Umrah

Fadhilah atau keutamaan ibadah Haji sangat besar, 
sehingga banyak orang yang berbondong-bondong pergi 
ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah Haji. Perintah 
Allah kepada Nabi Ibrahim agar menyeru manusia untuk 
ber ibadah Haji ke Baitullah Al-Haram mendapat sambutan 
yang gegap gempita. Mereka datang berduyun-duyun ke 
Tanah Suci untuk beribadah haji.

Allah berfirman:
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ِتْيَن 
ْ
ّلِ َضاِمٍر َيأ

ُ
ي ك

َ
 َوَعل

ً
ْوَك ِرَجاال

ُ
ت

ْ
َحّجِ َيأ

ْ
ْن ِفي الَناِس ِبال

ّ
ِذ

َ
َوأ

ُهْم )الحج:27-28(
َ
َهُدْوا َمَناِفَع ل

ْ
ّجٍ َعِمْيٍق, ِلَيش

َ
ّلِ ف

ُ
ِمْن ك

“Dan berserulah kepada manusia untuk berhaji, nis
caya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan 
kaki dan mengendarai unta yang kurus (karena jauh 
dan sulitnya perjalanan) yang datang dari segenap 
pen juru yang jauh supaya mereka menyaksikan ber
bagai manfaat bagi mereka.” (Q.S. Al-Hajj:27-28)

Di antara manfaat dan keutamaan ibadah haji yang 
segera dapat dirasakan di dunia adalah:

a. Mengambil pelajaran dari rangkaian ritual haji. Kita 
dapat menelusuri dan mengenang kembali jejak (napak 
tilas) nabi Ibrahim dan Ismail yang sangat dikagumi 
beserta perjuangannya dalam menegakkan perintah 
Allah di muka bumi, dan perjuangannya mengatasi 
berbagai godaan dan rintangan. Hal tersebut akan 
memberikan inspirasi bagi kita untuk dapat mencontoh 
mereka dalam menegakkan kebenaran. 

b. Memperluas wawasan dan pandangan. Berkumpulnya 
kaum muslimin di Makkah dan sekitarnya, yang datang 
dari berbagai belahan bumi ini merupakan pertemuan 
akbar umat Islam sedunia. Di samping menunaikan 
iba dah, mereka juga saling berhubungan dan tukar 
me nukar informasi tentang berbagai hal, tanpa rasa 
cang gung apalagi permusuhan di antara mereka. 

c. Tolong-menolong dan toleransi, karena yang datang 
pada “pertemuan akbar” tersebut berasal dari berbagai 
suku, bangsa, dan ras, dengan latar belakang kehidupan 
dan budaya atau adat istiadat, serta bahasa yang ber-
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beda-beda, maka satu sama lain membutuhkan pe-
nger  tian dan toleransi untuk dapat memahami keada an 
orang lain. Mereka saling menghormati, saling menga-
sihi, saling mengingatkan, dan tolong-menolong di 
an tara mereka. Itulah ajaran Islam yamg benar yang 
harus ditindaklanjuti setelah pulang ke negara masing-
masing.

d. Mempererat hubungan di segala bidang. Banyak di an-
ta ra jamaah haji yang sebelumnya tidak saling menge-
nal, kemudian saling mengenal di Tanah Suci dengan 
akrab dalam berbagai bidang, antara lain; pendidikan, 
perdagangan, perusahaan, dan sebagainya yang akan 
ditindaklanjuti setelah kembali ke rumah masing-
masing. Di samping itu ada hal yang akan sangat 
dirasakan di hari kemudian, sebagaimana Rasulullah 
bersabda:

ِة 
َ
ِمائ ِبَسْبِع  هللِا  َسِبْيِل  ِفى  ِة 

َ
الَنَفق

َ
ك َحّجِ 

ْ
ال ِفى   

ُ
ة

َ
الَنَفق

ِضْعٍف )رواه أحمد والترمذي(

“Biaya yang dikeluarkan untuk berhaji sama dengan 
biaya yang dikeluarkan untuk jihad fi sabilillah, 
dengan dilipatgandakan pahalanya sebanyak 700 
(tujuh ratus) kali lipat.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Rasulullah bersabda:

ْيَس 
َ
ْبُرْوُر ل

َ ْ
َحجُّ ال

ْ
َبْيَنُهَما َوال ا 

َ
 ِل

ٌ
اَرة فَّ

َ
ُعْمَرِة ك

ْ
ى ال

َ
 ِإل

ُ
الُعْمَرة

 )رواه النسائي(
ُ
ة َجنَّ

ْ
 ال

َّ
ُه َجَزاٌء ِإال

َ
ل
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“Umroh ke umrah lainnya, dapat menghapus dosa 
di antara keduanya, haji mabrur itu tidak ada ba
lasan  nya selain surga.” (HR. Nasa’i)

Rasulullah bersabda:

َما 
َ

ك َرَجَع  َْيْفُسْق  َولَم   
ْ

ث
ُ
َيْرف ْم 

َ
ل

َ
ف َبْيَت 

ْ
ال ا 

َ
َهذ َحجَّ  َمْن 

ُه )رواه النسائي( مُّ
ُ
ُه أ

ْ
َدت

َ
َول

“Barangsiapa datang ke Baitullah ini (berhaji atau 
berumrah) lalu tidak berbuat keji dan fasik, dia akan 
menjadi seperti saat dilahirkan (bersih dari dosa).” 
(HR. Nasa’i)

Rasulullah bersabda:

هللِا,  َرُسْوَل  َيا  ْت: 
َ
ال

َ
ق َها  نَّ

َ
أ َعْنَها  هللُا  َر�ِضَي   

َ
ة

َ
َعاِئش َعْن 

ِكنَّ 
َ
, ل

َ
اَل: ال

َ
َجاِهُد؟ ق

ُ
 ن

َ
ل

َ
ف

َ
َعَمِل أ

ْ
َضَل ال

ْ
ف

َ
ِجَهاَد أ

ْ
َرى ال

َ
ن

ِجَهاِد َحجٌّ َمْبُرْوٌر )رواه البخارى(
ْ

َضَل ال
ْ
ف

َ
أ

Dari Aisyah, dia berkata: “Ya Rasulullah, menurut 
kami, jihad adalah amalan paling utama, lalu apakah 
kami boleh berjihad?’ Nabi menjawab,’Tidak, tetapi 
jihad yang paling utama adalah haji mabrur.’” (HR. 
Bukhari)

Rasulullah bersabda:

وإن  أجابهم  دعوه  إن  هللا  وفد  والعّمار  الحّجاج 
استغفروه غفرلهم )زواه ابن ماجه(
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“Jamaah haji dan umrah adalah tamutamu Allah. 
Jika mereka berdoa kepadanya, dia akan menga
bulkannya dan jika memohon ampun kepadanya, 
dia akan mengampuniya.” (HR. Ibnu Majah)

 Penyebutan mereka sebagai tamu Allah, merupakan 
ke hor matan besar dari Tuhan kepada hamba-hamba-
Nya.

 Tentang keutamaan umrah di bulan Ramadhan, Rasu-
lullah bersabda:

 )رواه أحمد والترميذي(
ً
ة ْعُدُل ِحجَّ

َ
 ِفي َرَمَضاَن ت

ٌ
ُعْمَرة

“Umrah di bulan Ramadhan itu sebanding dengan 
ibadah haji.”(HR. Ahmad dan Tirmidzi)

1. Ancaman bagi yang Enggan Berhaji

Allah telah mewajibkan ibadah haji bagi yang mam-
pu melakukannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam 
firman-Nya:

 َوَمْن 
ً
ْيِه َسِبْيل

َ
اَع ِإل

َ
َبْيِت َمِن اْسَتط

ْ
ى الَناِس ِحجُّ ال

َ
ِ َعل

ّ
َوِل

ْيَن )ال عمران: 97( ِ
َ

َعال
ْ
نِيٌّ َعِن ال

َ
ِإنَّ هللَا غ

َ
َفَر ف

َ
ك

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia tern
hadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup menga
dakan parjalanan ke Baitullah. Barangsiapa meng
ingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah 
maha kaya(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta 
alam.” (Q.S Ali Imran:97)
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Berkaitan dengan ayat tersebut, Rasulullah telah me-
merintahkan umatnya untuk segera menunaikan haji bagi 
yang telah mampu, dengan sabdanya:

 َيْدِري َما 
َ
ْم ال

ُ
َحَدك

َ
ِإنَّ أ

َ
َفِرْيَضِة ف

ْ
َحّجِ َيْعِني ال

ْ
ى ال

َ
ِإل ْوا 

ُ
ل َعجَّ

َ
ت

ُه )رواه أحمد(
َ
َيْعِرُض ل

“Bersegeralah kamu untuk beribadah haji, yakni haji 
wajib, karena seorang tidak akan tahu yang akan 
terjadi pada dirinya. (HR Ahmad)

Ini merupakan peringatan keras bagi kaum muslimin 
yang telah mampu untuk segera menunaikan ibadah haji 
yang telah menjadi kewajiban mereka, agar tidak terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkannya di kemudian hari.
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2. Keutamaan Masjidil 
Haram dan Masjid 
Nabawi

Masjid Nabawi yang 
mulia memiliki ke du dukan, 
ke muliaan, dan keutamaan 
yang tak ter hitung. Tentang 
ke dudukan, kemuliaan dan 
keutamaannya disebutkan dalam al-Qur’an dan sun nah 
Nabi SAW. Allah SWT ber firman dalam al-Qur’an surah 
At-Taubah 108:

ُقْوَم 
َ
ت ْن 

َ
أ َحقُّ 

َ
أ َيوٍم  ِل  وَّ

َ
أ ِمْن  ْقَوى  التَّ ى 

َ
َعل َس  ّسِ

ُ
أ ْسِجٌد 

َ ْ
ل

َ
ا

ِرْيَن ّهِ
َ
ط

ُ ْ
ُرْوا وهللُا ُيِحبُّ ال هَّ

َ
ْن َيَتط

َ
ْوَن أ ِفْيِه ِفْيِه َرَجاٌل ُيِحبُّ

“Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar 
taq wa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu 
shalat di dalam nya. Di dalamnya ada orangorang 
yang ingin mem bersihkan diri dan Allah menyukai 
orangorang yang membersihkan diri”.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW ber-
sabda:

ٍة ِفْيَما ِسَواُه 
َ

ِف َصل
ْ
ل

َ
َضُل ِمْن أ

ْ
ف

َ
ا أ

َ
 ِفْي َمْسِجِدْي َهذ

ٌ
ة

َ
َصل

ْسِجِد الَحَراِم
َ ْ
 ال

َّ
ِإال

"Satu shalat di masjidku (Masjid Nabawi) ini lebih 
utama dari 1.000 shalat di tempat lain, kecualai di 
Masjidil Haram."

Masjid Nabawi
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Al Bazzar dan Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda 
r.a, Nabi SAW bersabda:

 
ُ
ة

َ
ل َوالصَّ ٍة، 

َ
َصل ِف 

ْ
ل

َ
أ ِة 

َ
ِبِمائ َحَراِم 

ْ
ال ْسِجِد 

َ ْ
ال ِفي   

ُ
ة

َ
ل الصَّ

ْقِدِس 
َ ْ
ال َبْيِت  ِفي   

ُ
ة

َ
ل َوالصَّ ٍة، 

َ
َصل ِف 

ْ
ل

َ
ِبأ َمْسِجِدْي  ِفي 

ٍة
َ

ِة َصل
َ
ْمِسِمائ

َ
ِبخ

Satu shalat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 
shalat di tempat lain, dan satu shalat dimasjidku ini 
sama dengan 1.000 shalat, dan satu shalat di Baitul 
Maqdis sama dengan 500 shalat”.

Diriwayatkan dari 
Ar qam bahwa ia bersiap-
siap ingin berziarah ke 
Baitul Maqdis, tatkala per-
sia pan nya se  lesai, ia da-
tang kepada Nabi SAW 
un tuk berpamitan. Kemu -
dian beliau bertanya: “Mau 
kemanakah engkau”, ia 
menjawab: “Aku hendak mengadakan perjalanan ke Baitul 
Maqdis”. Beliau bersabda: “untuk apa?”, ia berkata: “untuk 
melakukan shalat di sana”. Beliau bersabda: “Di sini lebih 
utama dari pada shalat di sana 1.000 kali”. At-Tabrani 
me riwayatkan dengan sanad yang tsiqah (terpercaya) dari 
Arqam r.a dengan lafadz: “Shalat di sini lebih baik dari 
1.000 shalat di sana.

Betapa tingginya kedudukan Masjid Nabawi, se hing-
ga Rasulullah tidak menyarankan perjalanan kecuali ke tiga 
masjid saja: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil 

Masjidil Haram 
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Aqsa. Rasulullah SAW bersabda:

َحَراِم، َو 
ْ

ْسِجِد ال
َ ْ
ِة َمَساِجَد: ال

َ
ث

َ
ل

َ
ى ث

َ
 ِإل

َّ
دُّ الّرَِحاُل ِإال

َ
ش

ُ
 ت

َ
ال

�َضى
ْ
ق

َ ْ
ْسِجِد ال

َ
ُسْوِل، َوال َمْسِجِد الرَّ

“Tidaklah kalian dianjurkan mengadakan suatu perg
jalanan khusus kecuali ke tiga masjid; Masjidil Haram, 
Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa.”
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BAB II
FIKIH HAJI

A. Manasik Haji dan Umrah

Untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan benar 
dan baik, maka seseorang harus mengerti dan memahami 
cara-cara pelaksanaannya, tujuannya, dan kandungan 
mak  na yang terdapat dalam ibadah haji tersebut. Itulah 
yang kemudian disebut dengan ilmu manasik haji dan 
umrah. Apalagi ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang 
telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, maka ia harus 
mengetahui ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan 
dengan pelaksanaan ibadah haji, agar hajinya diterima oleh 
Allah Ta’ala. Mengingat pentingya ilmu manasik haji dan 
umrah ini bagi calon jamaah haji, maka mempelajari ilmu 
manasik haji dan umrah hukumnya wajib. Dalam kaidah 
ilmu ushul fiqih disebutkan:

ُهَو َواِجٌب.
َ
 ِبِه ف

َّ
لَواِجُب ِإال

ْ
َيِتمُّ ا

َ
 ال

َ
ما

“suatu kewajiban yang tidak dapat terlaksana dengan 
sempurna, kecuali dengan prasarana lain, maka pra
sarana tersebut wajib hukumnya.”
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Diperkuat lagi dengan hadits Nabi:

ّلِ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمٍة. )رواه ابن حّبان(
ُ
ى ك

َ
 َعل

ٌ
ِرْيَضة

َ
ِم ف

ْ
لِعل

ْ
ُب ا

َ
ل
َ
ط

“menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap 
muslim dan muslimah.” (HR. Ibnu Hibban).

Dalam Syair disebutkan:

ْقَبُل
ُ
 ت

َ
 ال

ٌ
ُه َمْرُدْوَدة

ُ
ْعَمال

َ
ٍم َيْعَمُل * أ

ْ
ْيِر ِعل

َ
لُّ َمْن ِبغ

ُ
َوك

“Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka seluruh 
amalnya di tolak.”

Bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan 
baik dan sempurna, maka adalah salah satu pokok di anta-
ranya adalah mempelajari dan memahami ilmu manasik haji 
dan umrah dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh.

1. Syarat, Rukun, Wajib, dan Sunah Haji/Umrah

a. Syarat Wajib Haji

 Seseorang berkewajiban melaksanakan ibadah haji 
apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Islam, bagi yang bukan Islam tidak wajib

b. Dewasa atau baligh, bagi anak-anak tidak wajib

c. Berakal sehat, bagi orang gila tidak wajib

d. Merdeka, bagi budak tidak wajib Mengerti cara 
melaksanakan haji

e. Mampu, dengan syarat sebagai berikut:

•	 Sehat rohani dan jasmani
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•	 Cukup bekal untuk perjalanan haji dan nafkah 
yang cukup bagi keluarga yang ditinggalakan

•	 Tidak berhalangan untuk berhaji, seperti di-
tahan atau larangan dari pemerintah yang zalim 

•	 Tersedianya prasana kendaraan

•	 Waktu memungkinkan (pendaftaran belum 
tutup)

f. Aman perjalanan, dalam situasi perang dan ke ka-
cau an tidak wajib

 Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka 
dengan penuh kesadaran, hendaknya seseorang segera 
datang mendaftarkan diri kepada petugas yang dapat 
dipercaya. 

b. Rukun Haji dan Umrah

 Rukun haji atau umrah adalah suatu bagian dari ibadah 
haji atau umrah yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila 
salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak dilakukan 
maka haji atau umrahnya batal.

 Adapun rukun haji adalah sebagai berikut:

a. Niat dengan berihram

b. Wukuf di Arafah

c. Thawaf Ifadhah dengan mengelilingi Ka’bah 7 kali

d. Sa’i antara bukit Shafa dan Marwah 7 kali

e. Tahallul

f. Tertib 

 Adapun umrah jenis pekerjaannya sama dengan rukun 
haji, hanya dalam ibadah umrah tidak ada wukuf di 
Arafah. Rukun umrah adalah sebagai berikut:

a. Niat dengan berihram
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b. Thawaf umrah dengan mengelilingi ka’bah 7 kali

c. Sa’i antara Shafa dan Marwah 7 kali

d. Tahallul

e. Tertib

c. Wajib Haji dan Umrah

  Wajib haji dan umrah adalah amalan wajib yang 
harus dikerjakan, tetapi apabila amalan wajib tersebut 
tidak bisa dipenuhi karena beberapa sebab, maka 
ibadah haji atau umrahnya tetap sah, tetapi dia harus 
membayar uang dam (denda).

 Adapun wajib haji adalah sebagai berikut:

a. Berihram dari Miqat

b. Mabit (menginap) di Muzdalifah

c. Mabit di Mina pada hari-hari Tasyriq

d. Melempar Jumrah Ula, Wusto, dan Aqabah di Mina

e. Thawaf Wada’ sebelum meniggalkan Makkah

  Ketentuan ini jika dilanggar, hajinya tetap sah, tetapi 
dia harus membayar dam. Sedangkan wajib umrah 
adalah:

a. Berihram dari Miqat

b. Thawaf Wada’

d. Sunah-sunah Haji dan Umrah

 Sunah adalah amalan yang jika dikerjakan, akan mem-
per oleh pahala, dan jika ditinggalkan, kesempatan 
mendapat pahala akan hilang. Amalan yang disunahkan 
untuk dilakukan dalam ibadah umrah, juga disunahkan 
dalam ibadah haji. Artinya, amalan sunah yang berlaku 
pada umrah juga berlaku pada haji. Artinya, amalan 
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sunah yang berlaku pada umrah, juga berlaku pada 
haji. Hanya saja karena amalan ibadah haji itu lebih 
banyak di banding dengan ibadah umrah, maka sudah 
barang tentu amala-amalan sunah haji lebih banyak.

Tabel 2.1. 
Rukun Haji/Umrah

Rukun Haji Rukun Umrah

1. Niat dengan berihram
2. Wukuf 
3. Thawaf Ifadhah 
4. Sa’i 
5. Tahallul (Cukur rambut)
6. Tertib

1. Niat dengan berihram 
2. Thawaf umrah 
3. Sa’i 
4. Tahallul (Cukur rambut) 
5. Tertib

Tabel 2.2. 
Wajib Haji/Umrah

Wajib Haji Wajib Umrah

1. Niat dan Ihram dari 
Miqat 

2. Mabit di Muzdalifah 
3. Mabit di Mina 
4. Melempar Jumrah
5. Thawaf Wada’

1. Niat dan Ihram dari 
Miqat

2. Thawaf

Keterangan: Dalam ibadah umrah tidak ada Mabit di Muzdalifah, Mabit 
di Mina dan melempar Jumrah. Dari kedua bagian di atas 
dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara ibadah 
haji dan umrah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini bagan 
keterangannya; 



Panduan Praktis Haji & Umrah 24

Tabel 2.3. 
Perbedaan dan Persamaan

Antara Haji dan Umrah

Jenis Amalan Haji Umrah

1. Niat Ihram 
2. Wukuf di Arafah 
3. Mabit di Muzdalifah 
4. Melempar Jumrah 
5. Mabit di Mina
6. Sa’i 
7. Tahallul 
8. Thawaf di Masjidil Haram 
9. Thawaf Wada’ di Masjidil 

Haram 
10.Waktu pelaksanaan

ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada

setahun 
sekali

ada
tidak ada
tidak ada
tidak ada
tidak ada

ada
ada
ada
ada

setiap 
saat

2. Macam-macam Pelaksanaan Ibadah Haji 

Seseorang yang ingin berhaji harus melaksanakan 
ibadah haji sekaligus ibadah umrah. Jadi, setiap pelaksanaan 
ibadah haji yang waktunya tertentu dan terbatas, harus 
melaksanakan ibadah umrah juga. Pasangan ibadah haji 
dan umrah ini cukup disebut dengan ibadah haji saja. 

Dalam pelaksanaan ibadah haji ada tiga macam cara 
yang dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara di 
antara ketiga cara ini yaitu: 

a. Tamattu’ )ع ُّ
َمت

َّ
)الت

  Cara pelaksanaan Haji Tamattu’, yaitu mendahulukan 
ibadah umrah dulu, kemudian melaksanakan ibadah 
haji pada musim haji tahun itu juga, atau dengan kata 
lain, berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji 
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(1 Syawal-hari Wukuf 9 Dzulhijah), kemudian ber-
tahallul, setelah itu berihram lagi untuk haji (menjelang 
Wukuf) sam pai selesai hajinya. Dalam hal ini, dia wajib 
membayar dam (denda). 

 Keterangan:

 Setelah tiba di Makkah dengan berpakaian ihrom sejak 
dari Miqat, lalu singgah ke pemondokan atau Maktab 
untuk menyimpan barang bawaan, kemudian pergi ke 
Masjidil Haram untuk umrah, lalu kembali ke Maktab 
dengan memakai pakaian biasa lagi. Sambil melakukan 
aktivitas ibadah di Makkah, dia menunggu sampai tang-
gal 8 Dzulhijah untuk pelaksanaan berbagai rangkaian 
ibadah haji sampai selesai. Demikian inilah cara “Haji 
Tamattu’.” 

b. Ifrad )َراد
ْ
)اإِلف

  Haji Ifrad ini adalah kebalikan dari Haji Tamattu’, 
yaitu de ngan mendahulukan pelaksanaan ibadah haji 
baru kemudian melaksanakan ibadah umrah di luar 
musim haji, atau dengan kata lain, berihram untuk 
pelaksanaan ibadah haji sampai selesai, lalu berihram 
lagi untuk pelaksanaan ibadah umrah di luar bulan-
bulan haji, apabila sebelumnya (sebelum tanggal 1 
Syawal pada tahun itu juga) belum berumrah yang 
berkaitan dengan ibadah haji. 

 Keterangan: 

  Setelah bulan-bulan haji tiba, orang yang ingin berhaji 
dengan cara Ifrad, begitu sampai di pemondokan di 
Makkah dengan ber ihram serta meletakkan barang-
barangnya dan beristirahat se cukupnya, hendaknya dia 
segera pergi ke Masjidil Haram untuk Thawaf Qudum 
(Thawaf kedatangan). Setelah itu dia boleh me milih, 
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melanjutkan Sa’i, atau kembali ke pondokan. Apabila 
di lanjutkan dengan Sa’i, maka Sa’inya ini dihitung 
sebagai Sa’i untuk haji sehingga besok ketika Thawaf 
Ifadhah tidak perlu lagi Sa’i, Harus diingat, ketika selesai 
Sa’i tersebut tidak boleh bercukur rambut. 

  Setelah itu, kernbali ke pondokan, dengan tetap 
ber  pakai an ihram menunggu sampai se1esainya se-
luruh rangkaian ibadah haji, kemudian dia berihram 
lagi untuk pelaksanaan ibadah umrah sampai selesai. 
Dengan cara ini, dia tidak terkena dam (denda). 

c. Qiran )ْالِقَران( 
  Pelaksanaan ibadah haji dengan cara Qiran adalah 

pelaksana an ibadah haji dan ibadah umrah bersama-
sama. Hal tersebut “dikarenakan antara haji dan um-
rah terdapat amalan-amalan yang sarna, seperti niat 
Tha waf, Sa’i dan cukur rambut yang dapat di lakukan 
sebagai amalan haji sekaligus sebagai amalan umrah. 

 Keterangan:

  Setelah sampai di Makkah dengan berpakaian ihram 
dan isti rahat secukupnya di pondokan, hendaklah 
segera melakukan Thawaf Qudum di Masjidil Haram. 
Setelah selesai, boleh memilih, melanjut kan Sa’i atau 
kembali ke Maktab (pondokan). Apabila dilanjutkan 
dengan bersa’i maka Sa’i tersebut dihitung sebagai 
Sa’i untuk haji, se hingga besok ketika melakukan 
Tha waf Ifadhah tidak perlu melaku kan Sa’i lagi. Perlu 
diingat bahwa selesai Sa’i tidak boleh bercukur, kemu-
dian kembali ke pondokan dengan tetap berihram 
menunggu sampai selesai pelaksanaan ibadah haji dan 
ibadah umrah sekaligus.
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3. Rangkaian Amalan-amalan Haji dan Umrah 

Ihram adalah niat untuk berhaji atau berumrah 
dengan me lakukan berbagai pantangan untuk sementara 
waktu terhadap hal -hal yang sebelumnya dihalalkan atau 
diperbolehkan untuk me lakukannya sampai selesainya 
pelaksanaan ibadah haji atau umrah, yang ditandai dengan 
bertahallul. Misalnya, pantang berburu hewan, mencabut 
pepohonan, hubungan suami-istri dan sebagainya. Orang 
yang melanggar pantangan-pantangan itu akan dikenai 
sangsi berupa dam, atau bahkan di samping membayar 
dam, ibadah haji atau  umrahnya juga batal dan harus 
mengulang pada kesempatan lain. 

a. Niat Haji dan Umrah 

  Setiap amalan baik, harus diniatkan dengan niat 
yang baik pula apa lagi untuk ibadah haji dan umrah. 
Maka, orang yang melaksanakan haji dan umrah hen-
daknya berniat dengan niat yang baik, benar dan ikhlas 
mengharapkan ridho dari Allah Ta’ala. Niat haji atau 
umrah bisa dilakukan dengan bahasa yang dipahami 
atau dengan bahasa Arab lalu diterjemahkan ke dalam 
bahasa yang dia pahami.

a. Niat Haji 

1) Labbaikallahumma hajjan. 

ا. َبْيَك اللُهمَّ َحجًّ
َ
ل

 “aku penuhi panggilanMu, ya Allah untuk 
berumrah.”
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2) Nawaitul ‘hajja wa ahramtu bihi lillahi Ta’ala.

لَى.
َ
عا

َ
ْحَرْمُت ِبا ِهلِل ت

َ
لَحجًّ َوأ

ْ
َوْيُت ا

َ
ن

  “Aku berniat haji dengan berihram karena 
Allah Ta’ala.”

  Pelaku umrah yang berasal dari luar Makkah 
yang berada di luar Miqat melakukan haji 
dengan cara: 

a. Ifrad: Niat umrahnya dilakukan di sekitar 
kota Makkah, seperti Tan'im, Ji’ranah, dan 
se  bagainya, setelah menyelesaikan seluruh 
rang kaian ibadah hajinya. Sedangkan niat 
dari Miqat di luar Makkah sebelumnya 
adalah niat untuk haji. 

b. Qiran: Niat umrah dan hajinya dilakukan 
sekaligus di Miqat terdekat yang dilewati-
nya, jauh di luar Makkah, seperti Bir Ali, Ya-
lamlam, dan sebagainya, atau sebelum nya. 

c. Tamattu’: Niat umrahnya dilakukan di Miqat 
terdekat yang dilewatinya yang berada jauh 
dari kota Makkah, seperti Bir Ali, Rabigh, 
dan sebagainya, atau sebelumnya. 

b. Tempat (batas akhir) niat Ihram haji dan umrah 

 Ada ketentuan tersendiri tentang tempat batas terakhir 
un tuk melakukan niat Ihram haji dan niat Ihram umrah. 
Ketentuan yang berkaitan dengan tempat ini disebut 
dengan Miqat Makani (ِنّي

َ
كا

َ
لـــ

ْ
اُت ا

َ
ِلْيق

ْ
.(ا

 Jika orang yang ingin berhaji atau umrah sebelum 
sampai di Miqat Makani, berniat ihram haji atau umrah, 
maka niat ihramnya boleh dan sah. Tetapi, jika dia telah 
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melewati Miqat Makani, ke mudian baru berniat ihram 
haji dan umrah, maka niat ihramnya tersebut tetap sah, 
tetapi dia harus membayar dam atau denda. Le bih baik 
atau afdhalnya adalah niat Ihram tersebut dilakukan di 
tempat-tempat Miqat yang telah ditentukan atau tempat 
yang ber ada pada garis lurus antara dua Miqat yang 
berdekatan.

a. Miqat Makani haji 

1) Bagi orang yang datang dari luar daerah 
sebelum Miqat, batas akhir niat Ihramnya 
berada di tempat-tempat di bawah ini:

a) Dzul Hulaifah (ْيَفِة
َ
لُحل

ْ
وا

ُ
 atau yang lebih (ذ

di kenal dengan nama Bir Ali, berada di de-
kat kota Madinah. Tempat ini adalah Miqat 
Makani bagi yang berniat Ihram haji atau 
um rah yang lewat Madinah. 

b) Dzatu Irqin (اُت ِعْرٍق
َ
 Miqat Makani bagi .(ذ

orang-orang yang datang dari arah Timur, 
seperti Irak, Kuwait, Iran, dan seterusnya. 

c) Qarnul Manazil َناِزِل) 
َ
ل

ْ
ا ْرُن 

َ
 Miqat Makani.(ق

bagi yang datang dari arah Hijaz, Yaman, 
dan sebagainya. 

d) Yalamlam Miqat Makani bagi yang datang 
dari arah Selatan, seperti dari Yaman, 
Indonesia dan sebagainya. 

e) Juhfah atau Rabigh (ْو َراِبْغ
َ
 أ

ْ
 Miqat .(ُجْحَفة

Makani bagi yang datang dari arah Mesir, 
Libia, Tunis, Maroko, dan se bagainya. 

f) Jeddah  (
ْ
ة (ِجدَّ  Ini terletak di arah barat 

Mak kah. Kota ini dipakai sebagai Miqat 
Makani bagi orang-orang yang datang lewat 
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pelabuhan laut Jeddah atau pelabuhan 
udara King Abdul Aziz. 

2) Bagi penduduk Makkah atau yang tinggal di 
Makkah maka Miqat Makaninya adalah kota 
Mak kah, di rumah masing-masing atau pon-
dokannya.

3) Bagi yang tinggal di antara kota Makkah dan 
Miqat, maka Miqat makaninya adalah rumah 
tempat tinggalnya atau pergi ke Miqat Makani 
yang terdekat. 

b. Miqat Makani Umrah 

1) Bagi yang datang dari daerah di luar Miqat, 
Miqat Makaninya untuk berihram umrah adalah 
seperti tertera dalam Miqat Makani haji yang 
telah dijelaskan sebelumnya. 

2) Bagi penduduk Makkah atau tinggal di Makkah, 
Miqat Makaninya adalah: 

a) Tan’im (ْنِعْيْم
َ
 .di utara Makkah (ت

b) Ji’ranah (
ْ
ة

َ
 .di timur Makkah (ِجْعَران

c) Wadi Nahlah )َواِدْي نحلة(   di timur laut 
Makkah. 

d) Adhah (
ْ
َضاة

َ
 .di selatan Makkah (أ

e) Syurnaisi (َمْي�ِضّي
ُ

/di barat laut Makkah (ش
Hu dai biyah

3) Bagi yang tinggal di daerah antara Miqat (seperti 
Bir Ali, Juhfah, dan sebagainya) dan Makkah, 
maka Miqat Makaninya dari tempat tinggal 
masing-masing atau dari Miqat yang terdekat. 

c. Waktu niat Ihram dan Umrah (Miqat Zamani) 

  Mengenai kapan seseorang itu dibolehkan berniat 
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Ihram un tuk ibadah haji maupun umrah, hal tersebut 
telah ada ketentuan tersendiri yang disebut dengan 
Miqat Zamani .)َماِنّي اُت الزَّ

َ
لِيق

ْ
 Miqat Zamani bagi ibadah )ا

haji berbeda dengan Miqat Zamani bagi ibadah umrah.

a. Miqat Zamani bagi Haji

 Ketentuan waktu untuk niat ihram haji adalah 
dimulai dari tanggal 1 Syawal sampai 10 Dzulhijah 
sebelum fajar. Ini artinya, bahwa niat Ihram haji 
da pat dibenarkan dan dianggap sah apabila 
dikerjakan dalam waktu-waktu tersebut.

b. Miqat Zamani bagi Umrah 

 Ketentuan waktu bagi niat Ihram umrah adalah 
sepanjang tahun. Ini artinya, bahwa kapan saja dan 
di bulan apa saja seseorang berniat Ihram untuk 
ibadah umrah itu benar dan sah. 

d. Sunah-sunah Ihram 

 Sebelum berniat Ihram, baik untuk haji maupun umrah, 
di sunahkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Membersihkan badan dan pakaian Ihram dari najis 
dan kotor 

b. Memotong kuku 

c. Mandi Ihram, seperti mandi besar dan wudhu 

d. Memakai wangi-wangian sebelum Ihram 

e. Shalat dua rakaat untuk Ihram 

f. Menghadap kiblat ketika niat 

g. Memakai pakaian Ihram berwarna putih 

h. Memperbanyak bacaan talbiyah

i. Memperbanyak bacaan shalawat

j. Berdoa dengan khusyu' dan sungguh-sungguh
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e. Pakaian Ihram 

 Bagi pria, memakai dua potong kain yang tidak ber-
jahit, arti nya tidak tertangkup atau sambung, seperti 
sarung. Bila memakai sabuk atau ikat pinggang, cara 
memakainya jangan dimasukkan dalam gelangan sam-
pai dua kali. Bila memakai tali, jangan diikat dengan 
cara simpul mati (bahasa Jawa: tali pati). 

 Bagi wanita, memakai pakaian yang menutupi seluruh 
tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan. 

f.  Larangan selama berihram 

a. Larangan bagi pria; 

1) Memakai pakaian berjahit yang sambung, 
seperti kaos atau pakaian biasa 

2) Menutupi kepala yang melekat, seperti topi dan 
sebagainya, tetapi kalau tidak melekat, seperti 
payung, itu boleh 

3) Memakai alas kaki yang menutupi kedua mata 
kaki, untuk afdhalnya pakailah sandal jepit 

b. Larangan bagi wanita; 

1) Memakai kaos tangan atau menutupi kedua 
telapak tangan 

2) Menutup muka

c. Larangan bagi pria dan wanita; 

1) Memakai wangi-wangian, kecuali yang sudah 
dipakai sebelum berihram

2) Memotang kuku dan mencukur atau mencabut 
rambut 

3) Berburu dan menganiaya binatang atau bah kan 
mern bunuhnya, kecuali binatang ber bahaya

4) Menikah atau menikahkan; meminang atau 
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me minang kan untuk dinikah

5) Bercumbu rayu

6) Bersetubuh 

7) Memotong tanaman atau pepohonan di Tanah 
Suci

8) Bertengkar, mencaci, atau berkata kotor 

9) Berbuat maksiat atau dosa

g. Talbiyah 

 Talbiyah adalah suatu ungkapan akan kepatuhan dan 
ketaatan untuk memenuhi panggilan melaksanakan 
ibadah haji atau umrah. Bagi jamaah sangat disunahkan 
untuk banyak membaca talbiyah ini setelah niat Ihram 
sampai ketika akan memulai Thawaf: 

لَحْمَد 
ْ
َبْيَك. ِإنَّ ا

َ
َك ل

َ
ِرْيَك ل

َ
 ش

َ
َبْيَك ال

َ
َبْيَك. ل

َ
ُهمَّ ل

ّ
َبْيَك الل

َ
ل

َك.
َ
ِرْيَك ل

َ
 ش

َ
َك ال

ْ
ل
ُ ْ
َك َوال

َ
 ل

َ
ْعَمة َوالّنِ

"Aku datang memenuhi panggilanMu, ya Allah. Aku 
datang memenuhi panggilanMu. Aku datang meme
nuhi panggilan Mu. Tidak ada sekutu bagiMu. Aku 
da tang memenuhi panggil anMu. Sungguh segala 
puji, nikmat, dan seluruh kekuasaan adalah milikMu 
semata. Tidak ada sekutu bagiMu."

Lalu disertakan juga bacaan shalawat Nabi: 

ٍد. ى آِل ُمَحمَّ
َ

ٍد َوَعل ى ُمَحمَّ
َ

ُهمَّ َصّلِ َعل
ّ
لل

َ
ا

“Ya, Allah limpahkan rahmat atas Nabi Muhammad 
dan ke luarganya.” 



Panduan Praktis Haji & Umrah 34

 Pada kesempatan yang sangat agung dan baik ini, tidak 
lupa pula membaca doa ini untuk diri sendiri, keluarga, 
dan handai taulan. 

ِطَك 
َ

ِبَك ِمْن َسخ
ُ
ُعْوذ

َ
 َون

َ
ة لَجنَّ

ْ
َك ِرَضاَك َوا

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ا ن ُهمَّ ِإنَّ

ّ
لل

َ
ا

 َوِقَنا 
َ
آلِخَرِة َحَسَنة

ْ
 َوفِى ا

َ
 َحَسَنة

َ
يا

ْ
ن َنا آِتَنا فِى الدُّ اِر. َربَّ َوالنَّ

اِر.  اَب النَّ
َ

َعذ

"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ridhoMu 
dan surga. Kami berlindung kepadaMu dari murka
Mu dan siksa neraka. Ya Tuhan kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan 
selamatkanlah kami dari siksa neraka."

h. Thawaf 

 Thawaf adalah menge lilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali, 
di mulai dari rukun Hajar Aswad dan diakhiri pula di 
rukun Hajar Aswad, dengan menjadikan Ka’bah berada 
di sebelah kiri.

a. Syarat-syarat Thawaf 

 Syarat-syarat sah Thawaf, yaitu: 

1) Menutup aurat 

2) Suci dari hadas besar dan hadas kecil 

3) Suci dari najis, baik pada badan maupun 
pakaian 

4) Tujuh kali putaran 

5) Dilakukan di dalam Masjidil Haram, di luar itu 
tidak sah 

6) Dilakukan di luar Ka’bah dan Hijir Ismail 
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7) Menjadikan Ka’bah berada di sebelah kiri 

8) Dimulai dan diakhiri dari rukun Hajar Aswad 

b. Wajib Thawaf 

Wajib Thawaf adalah: 

1) Niat Thawaf. Kalau thawaf ini bagian dari 
rang kaian iba dah haji atau ibadah umrah, atau 
rang kaian dari haji dan umrah sekaligus (Haji 
Qiran), maka itu sudah termasuk di dalam 
niat haji atau umrah. Sedangkan thawaf yang 
dilakukan di luar itu, seperti Thawaf Qudum, 
Thawaf Nadzar, Thawaf Wada’, dan Thawaf 
Sunah, wajib disertai niat Thawaf. 

2) Hati harus hadir menghadap Allah dengan 
khusyu' dan sungguh-sungguh. 

c. Sunah-sunah Thawaf

1) Ketika memulai Thawaf, menghadap Hajar 
Aswad dengan seluruh badan dan muka. 

2) Istilam, yaitu mengangkat tangan kanan ke arah 
Hajar Aswad lalu mencium tangan tersebut. 

3) Ketika mengangkat tangan tersebut dibarengi 
dengan baca an “Bismillahi wallahu Akbar”. 

َبُر
ْ

ك
َ
ِبْسِم هللِا َوهللُا أ

4) Lebih dekat ke Ka’bah. 

5) Lari-lari kecil pada putaran pertama sampai 
ketiga bagi laki- laki. 

6) Istilam pada rukun Yamani dengan mengangkat 
tangan kanan tanpa mengecupnya. 

7) Ketika mengangkat tangan kanan dibarengi 
dengan bacaan dan takbir, seperti nomor 3. 
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8) Bagi laki-laki yang berihram disunahkan إِلْضِطَباْع
ْ
 ,ا

yaitu menyelempangkan rida’ (selendang kain 
Ihram) di atas bahu kiri melingkari ketiak kanan 
dengan satu ujungnya berada di punggung 
dan satunya lagi berada di depan atau di dada. 
Demikian ini hanya pada putaran pertama 
sampai putaran ketiga sewaktu lari-lari kecil 
(arramal).

9) Berdoa selama Thawaf, baik doa-doa yang telah 
ditentukan atau pun doa-doa sendiri. 

10) Berdiri di Multazam, antara Hajar Aswad dan 
pintu Ka’bah 

11) Seusai Thawaf, shalat sunah dua rakaat di bela-
kang Maqam Ibrahim bila memungkinkan. Bila 
tidak, boleh shalat di mana saja dalam Masjidil 
Haram. 

12) Shalat sunah di dalam Hijir Ismail dan berdoa. 
Jangan me lakukannya sebelum Thawaf usai. 

13) Minum air zamzam dengan berdoa. 

d. Macam-macam Thawaf

1) Thawaf Qudum: yaitu Thawaf kedatangan dari 
ja maah haji sebagai penghormatan kepada 
Ka’bah. Thawaf ini tidak termasuk dalam 
rang kai an ibadah haji. Ada di antara ulama 
yang ber   pendapat bahwa Thawaf Qudum itu 
wajib dilakukan bagi siapa saja yang datang 
ke Makkah, untuk berbagai urusan di kota 
tersebut, baik urusan ibadah, se perti haji dan 
umrah, atau urusan duniawi, seperti bisnis, 
keluarga, dan sebagainya. Bagi Haji Tamattu’, 
Thawaf Qudumnya sudah termasuk di dalam 
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Thawaf umrah. Te tapi banyak juga yang 
berpendapat bahwa hukum Thawaf Qu dum 
itu sunah muakkadah yang sangat dianjurkan 
un tuk dilaksanakan. 

2) Thawaf Umrah: yaitu salah satu rukun dari iba-
dah umrah yang tidak dapat ditinggalkan demi 
sahnya ibadah umrah itu sendiri. Dalam Thawaf 
ini harus dilakukan dengan memakai pakaian 
Ihram. Thawaf umrah harus dikerjakan sebelum 
melakukan Sa’i dan Tahallul (bercukur). 

3) Thawaf Ifadhah: yaitu termasuk salah satu 
rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. 
Apabila tha waf ini tidak di lakukan, hajinya 
tidak sah. Tha waf ini tidak boleh men dahului 
Wuquf di Ara fah. Tentang pakaian thawaf 
ini, apabila seseorang belum Tahallul Awal, 
pelaksanaannya harus dengan tetap berpakaian 
Ihram. Tetapi apabila dia telah melaksanakan 
Tahallul Awal, maka sudah diperbolehkan 
berpakaian biasa. Mengenai waktu pelak-
sanaannya dapat dimulai setelah lewat tengah 
malam tanggal 10 Dzulhijah, sesudah bermalam 
di Muzdalifah dan tidak ada batas akhirnya. 
Namun demikian, apabila ada ke sem patan, 
sebaiknya segera dilaksanakan. Thawaf ini 
tidak harus dilakukan setelah melem par Jumrah 
Aqabah di Mina. Jadi pada tengah malam 
setelah menginap di Muzdalifah boleh lang-
sung ke Masjidil Haram melaksanakan Thawaf 
Ifadhah ini. 

5) Thawaf Wada’: yaitu Thawaf untuk pamitan 
dan meru pakan penghormatan akhir kepada 
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Baitullah Al-Haram. Waktu pelaksanaannya 
ialah setelah ada ketentuan kapan dia akan 
kembali pulang ke tempat tinggal atau 
negaranya. Tha waf Wada’ ini hukumnya 
wajib bagi orang yang akan meninggalkan 
kota Makkah. Thawaf ini tidak usah diikuti 
dengan Sa’i dan cukur ram but dan cukup 
berpakaian biasa. Maka, bagi ja ma  ah yang 
tidak mengerjakannya diwajibkan membayar 
dam dengan menyembelih kambing. Khusus 
bagi wanita yang sedang haid atau nifas, tidak 
diwajibkan melakukan Thawaf Wada’, dan 
sebagai penghormatan dan pamitannya kepada 
Baitullah Al-Haram cukup dengan meman-
dangnya dari luar pintu Masjid. 

6) Thawaf Sunah: yaitu Thawaf yang dapat dilaku-
kan pada setiap saat dan kesempatan dengan 
ber   pakaian biasa dan tidak perlu diikuti dengan 
Sa’i. 

i. Sa’i 

 Sa’i adalah berjalan di antara Bukit Shafa dan Marwah 
sebanyak tujuh kali. Dimulai dari Shafa ke Marwah. 
Perjalanan ini dihitung satu kali, lalu diteruskan dari 
Marwah ke Shafa. Hal ini juga dihitung satu kali per-
jalan an, dan begitu seterusnya yang akan berakhir 
di bukit Marwah. Untuk lebih jelasnya, berikut 
gambarannya: 
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Shafa Marwah Shafa Marwah Shafa Marwah Shafa Marwah

 Sa’i merupakan salah satu dari rukun haji dan rukun 
umrah, maka wajib dikerjakan, demi sahnya haji atau 
umrah dan tidak di kenal adanya Sa’i sunah. Tempat 
Sa’i adalah sebelah timur Masjidil Haram, dan statusnya 
bukan termasuk bagian dalam Masjidil Haram, tetapi 
di luarnya. Oleh karena itu, bagi wanita yang sedang 
haid dan nifas boleh dan sah melakukan Sa’i di tempat 
tersebut, baik di lantai dasar, lantai dua, maupun lantai 
tiga. 
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a. Syarat-syarat Sa’i 

 Untuk sahnya Sa’i, harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai ber ikut: 

1) Dilakukan di tempat Sa’i, Shafa Marwah 

2) Dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah 

3) Tujuh kali perjalanan 

4) Dikerjakan setelah Thawaf 

5) Dilakukan dengan kesungguhan hati 

6) Tidak harus dalam keadaan suci

b. Sunah-sunah Sa’i 

1) Suci dari hadas besar dan kecil 

2) Suci dari najis pada badan dan pakaian 

3) Bagi laki-laki disunahkan lari-lari kecil (ramal) 
antara dua garis hijau yang ditandai dengan 
lampu neon hijau. Se lebihnya dengan berjalan 
biasa 

4) Naik sambil menginjakan kaki di atas batu Shafa 
dan Marwah bagi laki-laki. Bagi wanita cukup 
merapatkan kaki pada batunya saja 

5) Berdo'a selama Sa’i dengan doa sendiri, 
membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, shalawat, 
istighfar, dan sebagainya 

6) Berdo'a ketika berada di Shafa dan Marwah, 
sambil meng hadap ke arah Ka’bah. 

j. Bercukur atau memotong rambut 

 Bercukur atau potong rambut ini dimaksudkan pada 
rambut bagian kepala saja, bukan rambut lainnya. Bagi 
pria, afdhalnya adalah mencukur rambut kepala sampai 
habis (gundul). Tetapi dengan memotong sebagian 
rambut kepala walaupun sedikit (mi nimal 3 helai rambut 
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pada bagian mana saja; pada bagian depan, be lakang, 
samping, tengah, maupun pinggir) itu sudah cukup. 

 Cukur atau potong rambut (tahallul) ini merupakan 
salah satu rukun haji maupun rukun umrah, sehingga 
bila hal itu tidak dikerjakan maka ibadah haji atau 
ibadah umrahnya tidak sah. Tetapi banyak juga di 
antara para ulama yang berpendapat bahwa potong 
rambut itu termasuk amalan wajib haji atau wajib 
umrah. Artinya, haji atau umrahnya tetap sah, tetapi dia 
wajib membayar dam, dengan me nyembelih kambing. 

 Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan 
dengan cukur atau potong rambut ini: 

a. Rambut yang dipotong adalah rambut kepala bukan 
yang lainnya 

b. Bagi laki-laki afdhalnya mencukur rambut tersebut 
sampai habis (gundul). Hal ini tidak berlaku bagi 
wanita. 

c. Boleh memotong sendiri rambutnya. Tetapi apabila 
di   potongkan oleh orang lain, maka orang tersebut 
ha  rus su dah memotong rambutnya sendiri terlebih 
dahulu. 

d. Bagi yang tidak berambut kepala karena memang 
botak atau gundul, maka potong rambutnya tetap 
dilakukan walaupun hanya isyarat (simbolis), yaitu 
dengan menjalankan gunting atau pisau di atas 
kepala. 

e. Untuk ibadah umrah, dengan telah usainya cukur 
atau potong rambut, maka selesailah seluruh 
rang kaian ibadah umrah, karena sudah Tahallul, 
se hingga semua larangan yang berkenaan dengan 
dirinya sudah tidak berlaku lagi. 
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f. Untuk ibadah haji, dengan selesainya potong 
rambut mungkin baru menyelesaikan Tahallul 
Awal, karena masih ada Tahallul Tsani. 

B. Kegiatan Ibadah Haji

1. Hari Tarwiyah

•	 Pada hari Tarwiyah disunahkan menginap dahulu di 
Mina sebelum ke Arafah.

•	 Sebelum berangkat, mandi dan kemudian mengena kan 
baju ihram dari tempat masing-masing di Mekkah.

•	 Shalat sunnah ihram dua rakaat, lalu berniat (disu nah-
kan dilafalkan) dengan mengucapkan (khusus haji 
tamattu) “Labbaikallahumma hajjan” (Aku memenuhi 
panggilan-Mu untuk menunaikan ibadah haji).

•	 Menjauhi segala larangan ihram hingga tahallul.

•	 Menuju ke Mina, dengan memperbanyak membaca 
Talbiyah.

•	 Setelah sampai di Mina pada hari Tarwiyah, tidak men-
jama’ shalat, tapi meng-qashar shalat: shalat Zuhur, 
shalat Ashar dua rakaat, shalat Maghrib tiga rakaat, 
shalat Isya’ dua rakaat, shalat Subuh dua rakaat. Masing-
masing dilakukan berjamaah tepat pada waktunya. 

•	 Selain itu, memperbanyak shalat sunnah, membaca 
Al-Qur’an, zikir, dan do’a.

2. Hari Arafah: Wukuf (9 Dzulhijjah)

•	 Wukuf berarti berdiam di Padang Arafah, dimulai sejak 
tergelincir matahari (Zuhur) hingga menjelang matahari 
terbenam (Maghrib). “Tidak ada hari yang pada hari 
itu Allah membebaskan hambaNya dari neraka 
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dengan jumlah yang lebih banyak dari pada Hari 
Arafah. Sesungguhnya (pada hari itu) Dia turun dan 
membanggabanggakan mereka kepada para Malaikat. 
Dia lalu berkata, “apa yang mereka inginkan, akan 
Aku kabulkan” (HR Muslim).

•	 Dalam keadaan ihram dan memperhatikan larangannya.

•	 Menuju Arafah dengan memperbanyak Talbiyah. Jika 
sempat, mampir di Masjid Namirah. Rombongan besar 
(dengan bus) biasanya langsung ke lokasi wukuf di 
Arafah. 

•	 Karena termasuk rukun, semua jama’ah wajib berada di 
Arafah. Jama’ah yang sedang sakit dapat melaksanakan 
dengan pelayanan khusus atau safari wukuf (di mobil 
ambulans)

•	 Sebelum shalat Zuhur, jama’ah berada di Arafah (dalam 
tenda). Dengan khusyuk, mendengarkan Khutbah 
Arafah.

•	 Usai shalat dilanjutkan dengan zikir, do’a, muhasabah, 
membaca Al-Qur’an, dan shalawat kepada Rasulullah 
hingga matahari terbenam. 

•	 Doa yang paling banyak diucapkan Rasulullah: Laa 
illaha illahu wahdahu laa syarikalah, lahul mulku 
walahul hamdu biyadihil khair, wahuwa ‘ala kulli 
syai’in qadir” (Tidak ada Tuhan selain Allah, Dia 
Tung  gal tidak berserikat, yang memiliki kerajaan dan 
segala puji-pujian. Di-tangan-Nya segala kebaikan, dan 
Dia berkuasa menakdirkan sesuatu (HR Ahmad dan 
Tirmidzi).

•	 Memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. 
(di mulai dengan mengakui semua dosa, istighfar dan 
berdo’a dengan penuh keyakinan)
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•	 Selama wukuf dianjurkan bersuci. Perempuan yang 
sedang haid atau nifas boleh melakukan wukuf. 

•	 Menjelang maghrib, bersiap-siap menuju Muzdalifah. 
Meninggalkan Arafah tidak terburu-buru selelah 
matahari terbenam.

3. Bermalam di Muzdalifah (Malam 10 Dzulhijjah)

•	 Menuju Muzdalifah untuk menginap pada malam Nahr 
(malam Id). Jika setelah Maghrib langsung berangkat, 
shalat Maghrib dan Isya (jama ta’khir dan qashar), 
dilaksanakan di Muzdalifah. Ada juga yang shalat 
Maghrib dan Isya (jama taqdim dan qashar) di Arafah 
karena bus yang membawa rombongan berangkat 
malam. (memakai sistem tarraddudi/diunjal)

•	 Memasuki kawasan Muzdalifah sambil bertalbiyah atau 
takbiran dan berdoa.

•	 Di Muzdalifah, mengambil 49 atau 70 butir kerikil (batu 
kecil) sebagai persiapan melontar jumrah. Mengambil 
batu dapat juga di Mina.

•	 Bermalam di Muzdalifah di atas tikar tanpa tenda. 

•	 Shalat Subuh di Muzdalifah, kemudian menuju Mina 
setelah lewat tengah malam.

4. Hari Nahr: Penyembelihan (10 Dzulhijjah)

•	 Sebelum matahari terbit menuju Mina. Memasuki tenda, 
beristirahat, sambil menunggu pelaksanaan jumrah.

•	 Dari Muzdalifah, sebagian jamaah berangkat ke Mekkah 
untuk thawaf ifadhah, baru kemudian ke Mina untuk 
melontar jumrah (jika memungkinkan), jika tidak 
langsung menuju Mina.
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•	 Melontar jumrah Aqabah (7 kali) setelah terbit matahari 
(waktu Dhuha) hingga malam untuk menghindari 
ke padatan (sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh 
Mak tab). Setiap melontar membaca Bismillahi Allahu 
Akbar.

•	 Setelah jumrah Aqabah, kemudian tahallul awal (meng-
gunting rambut atau menggundul rambut bagi pria). 
Bebas larangan ihram, kecuali berhubungan badan 
dengan istri. 

•	 Menyembelih bintang qurban (diberi kesempatan 
selama empat hari). Bisa dilakukan sendiri atau oleh 
pihak lain (dikoordinir oleh ketua rombongan).

•	 Setelah tahallul awal, menuju ke Mekkah untuk thawaf 
ifadhah, jika memungkinkan.

•	 Usahakan kembali ke Mina sebelum Magrib. Jika tidak 
memungkinkan, thawaf ifadhah bisa diundur setelah 
pulang dari Mina. 

5. Hari Tasyriq: Melontar Jumrah (11, 12, 13 Dzulhijjah)

•	 Bermalam di Mina malam 11 Dzulhijjah. Keberadaan 
ja ma’ah sah bila telah melewati lebih separuh malam 
dan utamanya sepanjang hari.

•	 Melontar jumrah dengan tertib dan berurutan di jum-
rah Ula, Wustha, Aqabah (masing-masing 7 kali) pada 
tanggal 11, 12, dan 13. Kalau tidak berurutan pelem-
paran diulang. 

•	 Setelah melempar semua (setiap hari), lalu menghadap 
Kiblat sambil berdo’a.

•	 Selama di Mina tetap shalat berjama’ah, memperbanyak 
zikir dan berdo’a, membaca Al-Qur’an.
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6. Nafar: Meninggalkan Mina

Nafar berarti rombongan atau keberangkatan ja-
ma’ah haji meninggalkan Mina pada hari Tasyriq.

1. Nafar awal: bagi jama’ah yang ingin bersegera pulang 
setelah melempar jumrah Ula, Wustha, Aqabah (total 
49 buah batu), dapat meninggalkan Mina sebelum 
terbenam matahari pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum 
Maghrib tiba. Jika Maghrib masih di Mina, harus 
menginap di Mina dan melontar jumrah pada esok 
harinya.

2. Nafar tsani: meninggalkan Mina pada tanggal 13 
Dzulhijjah setelah melempar jumrah Ula, Wustha, Aqa-
bah (total 70 buah batu), kemudian dapat meninggalkan 
Mina saat Dhuha.

2. Wuquf di Arafah 

Wuquf di Arafah adalah berdiam diri di Arafah, walau 
sebentar pada tanggal 9 Dzulhijah setelah tergelincirnya 
matahari (setelah masuk waktu Zhuhur, waktu setem pat) 
sampai waktu fajar tanggal 10 Dzulhijah untuk beribadah 
haji karena Allah Ta’ala. Wuquf di Arafah termasuk salah 
satu rukun haji yang utama. 

Tanpa Wuquf di Arafah, ibadah haji dinyatakan batal, 
tidak sah. Rasulullah Saw, bersabda:

لَفْجِر 
ْ
ا ْوِع 

ُ
ل
ُ
ط ْبَل 

َ
ق َجْمٍع   

َ
ة

َ
ْيل

َ
ل َجآَء  َمْن   

ُ
ة

َ
َعَرف لَحجُّ 

ْ
ا

ماجه  وابن  داود  وأبو  أحمد  )رواه   . لَحجَّ
ْ
ا ْدَرَك 

َ
أ ْد 

َ
ق

َ
ف

والترميذّي والنسائّي( 
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“Haji adalah Wuquf di Arafah. Barang siapa datang 
pada malam pertemuan itu (malam tanggal 10 Dzul
hijah sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya ia telah 
mendapatkan haji).” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu 
Majah, Tirmidzi, dan Nasa’i). 

Wilayah atau daerah Arafah ini sangat luas, tetapi 
ada batas -batasnya. Biasanya di atas jalan raya atau 
batas-batasnya terdapat tulisan besar yang mudah dibaca 
“Bidayatu Arafah” dalam bahasa Arab ) َ

ة
َ
 َعَرف

ُ
 artinya ,)ِبَداَية

"Mulai Masuk Wilayah Arafah". Ke mudian jauh di sebelah 
sana ada tulisan besar dengan bahasa Arab yang berbunyi 
"Nihayatu Arafah" ) َ

ة
َ
 َعَرف

ُ
 yang berarti "Batas Akhir)ِنَهاَية

Wilayah Arafah". 

Ada sebuah masjid satu-satunya yang cukup besar di 
sana un tuk khutbah Wuquf, kemudian diikuti shalat Jama’ 
Taqdim Qashar Zhuhur dan Ashar pada tanggal 9 Dzulhijah. 
Masjid tersebut ber nama Masjid Namirah. Pelaksanaan 
Wuquf boleh dilakukan secara ber jama ah atau sendiri-
sendiri, dengan melakukan berbagai hal untuk mendekat-
kan diri kepada Allah, seperti dzikir, istig hfar, doa, baca 
Al-Quran, dan sebagainya. Dalam Wuquf tidak disyaratkan 
suci dari hadas. Oleh sebab itu, para wanita yang sedang 
haid atau nifas boleh Wuquf dan sah. Jamaah yang sedang 
sakit akan mendapatkan pelayanan khusus dari petugas 
untuk keperluan Wuqufnya, dengan safari wuquf. 

a. Yang perlu diperhatikan tentang Wuquf: 

•	 Waktu Wuquf dimulai dari tergelincirnya matahari 
(masuk waktu Zhuhur) tanggal 9 Dzulhijah hingga 
waktu fajar pagi hari tanggal l0 Dzulhijah. 
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•	 Pada umumnya, jamaah tidak melakukan Wuquf 
sampai pagi hari, tetapi mengambil waktu siang hari 
tanggal 9 Dzulhijah dan sebagian malam tanggal 10 
Dzulhijah setelah shalat Maghrib dan Isya’ secara 
Jama’ (menggabungkan dua waktu shalat). 

•	 Wuquf sah apabila dilaksanakan di dalam wilayah 
Arafah dan pada waktu yang telah ditentukan, 
walau pun sebentar. 

•	 Waktu Wuquf adalah waktu yang sangat berharga 
dan istime wa di Arafah ini, Maka hendaknya waktu 
yang sangat terbatas, langka, dan di tempat yang 
istimewa ini digunakan untuk melakukan berbagai 
amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah 
Ta’ala, Tuhan Yang Mahakuasa untuk mem peroleh 
kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan 
akhirat. 

Hari Arafah adalah hari yang sangat utama dan isti-
me wa. Pada hari itu, Allah membuka pintu rahmat dan 
ampunan seluas- luasnya. Para malaikat mendapat tugas 
khusus dari Allah Ta’ala untuk memperhatikan, me ngawasi, 
dan melaporkan langsung kepada-Nya segala permohonan 
hamba-Nya, apalagi Wuquf di Arafah ini, karena Wuquf di 
Arafah adalah inti dari segala ru kun haji. 

b. Kegiatan-kegiatan di Arafah 

Untuk memaksimalkan kesempatan langka yang 
sangat isti mewa dan berharga ini, jamaah harus selalu 
menjaga kesehatan serta makan dan minum secukupnya, 
agar badan tetap segar serta dalam kondisi prima. Di 
samping itu selalu berdoa kepada Allah. 

Sebelum waktu Wuquf tiba, beristirahatlah secu kup-
nya, bukan malah bergurau atau pergi ke sana-kemari yang 
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sangat melelahkan. Dengan istirahat yang cukup, ketika 
waktu Wuquf telah tiba akan dapat mengoptimalkan waktu 
Wuquf tersebut dengan sebaik -baiknya, dalam kondisi 
badan yang tetap fit, karena waktu yang sangat istimewa 
saat Wuquf adalah saat tergelincirnya matahari (waktu 
shalat Zhuhur) sampai saat terbenamnya (waktu Maghrib). 
Meski demikian, seseorang tetap boleh makan, minum, 
dan keper luan lainnya, tetapi dilakukan se perlunya, agar 
peluang untuk amalan-amalan ibadah pada saat-saat yang 
sangat istimewa ini tidak banyak terbuang. 

Menjelang tiba waktu Zhuhur, jamaah berkumpul di 
dalam tenda masing-masing untuk mendengarkan khutbah 
Wuquf dari khatib tentang haji, sejarah nabi-nabi, jihad, 
nasihat-nasihat agama, dan sebagainya sebagai mana yang 
dilakukan oleh Rasulullah pada hari Arafah saat Wuquf, 
yang terkenal dengan nama khutbah Wada’. Setelah itu, 
menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar dengan Jama’ Qashar 
Taqdim, dengan satu adzan dan dua iqamat, kemudian 
dilanjutkan dengan berbagai amalan, seperti dzikir, tahlil, 
tasbih, berdoa, membaca al-Quran, shalawat nabi dan 
sebagainya.

c. Sunah-sunah Wuquf 

•	 Mandi, tetapi harap dijaga jangan memakai sabun 
wangi atau wewangian lainnya dan jangan sampai 
merontokkan rambut 

•	 Suci dari hadas 

•	 Menjaga aurat 

•	 Wuquf di luar kemah bila didalam tenda kurang 
nyaman

•	 Membaca doa Wuquf
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•	 Memperbanyak bacaan shalawat Nabi, dzikir, istigh-
far, baca AI-Quran, dan sebagainya 

•	 Bertaubat dan rnenyesali diri, kalau bisa dengan 
me nangis Memahami bacaan-bacaan tersebut 
dengan baik 

•	 Menghadap kiblat dengan hati khusyuk dan hadir 
di hadapan Allah 

•	 Bersikap ramah dan tolong-menolong sesama 
jamaah haji 

•	 Mengambil waktu siang ketika Wuquf di Arafah 

•	 Bersabar, tidak banyak berkeluh kesah 

3. Mabit di Muzdalifah 

Mabit di Muzdalifah 
arti nya bermalam di Muz-
dalifah setelah Wuquf di 
Arafah. Pada malam hari 
itu, setelah melakukan 
Wuquf di Arafah, jamaah 
hadir  di  daerah atau 
wilayah Muzdalifah. 

Sebelum berangkat 
me nuju Muzdalifah, jamaah 
boleh melak sanakan shalat 
Maghrib dan Isya’ dengan 
Jama’ Qashar. Afdhalnya, shalat Jama’ Qashar tersebut 
dilakukan sesampainya di Muzdali fah, lalu mulai bergerak 
menuju Muzdalifah dengan berbagai sarana angkutan darat 
atau berjalan kaki, sambil mem perbanyak bacaan takbir di 
malam Hari Raya Idul Adha. 
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Setelah sampai di Muzda lifah, sambil menanti tengah 
malam atau sampai fajar, jamaah bo leh memungut kerikil 
sebanyak 70 (tujuh puluh) biji, atau 49 (empat puluh 
sembilan) biji, dan hendaknya jangan lupa untuk selalu 
bertalbiyah, berdzikir, beristighfar, berdoa, membaca Al-
Quran, bertakbir, dan sebagainya.

Pada dasarnya, kerikil itu dapat diperoleh dari mana 
saja, na mun disunahkan mengambil dari Muzdalifah. Batu 
kerikil yang terdapat di Muzdalifah banyak di da tang kan oleh 
petugas dari tempat lain, termasuk dari tempat Jamarat di 
Mina. Hal ini dilakukan, karena berbagai pertimbangan dan 
banyaknya kesulitan yang dihadapi jamaah haji yang rata-
rata sudah berusia lanjut. Dalam hadits disebutkan bahwa 
Rasulullah Saw. bersabda: 

ُرْوا )رواه البخاري( َعّسِ
ُ
 ت

َ
ْوا َوال َيِسرُّ

"Berilah kemudahan dan jangan kau persulit." (HR. 
Bukhori) 

a. Hukum Mabit di Muzdalifah 

 Mabit atau bermalam di Muzdalifah adalah wajib. 
Bagi jamaah yang tidak Mabit di Muzdalifah wajib membayar 
dam de ngan menyembelih kambing. Kalau tidak mampu, 
harus berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari di Tanah Suci dan 7 hari 
selebihnya berpuasa di tanah air. Tetapi jika tidak mampu 
berpuasa 3 hari di Tanah Suci, maka berpuasa 10 hari di 
tanah air, di mana yang 3 hari diniatkan untuk qadla dari 
puasa di Tanah Suci. 
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b. Cara Mabit di Muzdalifah 

Ada dua macam cara Mabit di Muzdalifah, yaitu: 

1) Bermalam sampai pertengahan malam, lalu be rang-
kat ke Mina untuk melempar Jumrah Aqa bah, atau 
langsung ke Masjidil Haram untuk Thawaf Ifadhah 

2) Bermalam sampai fajar waktu shalat Subuh, dan ini 
yang afdhal 

Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah ini secara teknis 
tidak ada ke tentuan yang mengaturnya, tapi bebas dan 
terserah kepada masing- masing jamaah, apakah dengan 
tidur, berjaga di dalam kendaraan, di luar kendaraan, 
berjalan-jalan, dan sebagainya. Bahkan walau hanya 
sekadar lewat pun boleh dan sah, asal keluarnya dari 
Muzdalifah setelah tengah malam. 

4. Lempar Jumrah di Mina 

Ada tiga tempat untuk 
melempar Jumrah di Mina. 
Ketiga-tiga nya ditandai dengan 
tugu atau tembok memanjang 
dan di bawahnya ada kubangan 
tempat jatuhnya batu. Pertama 
adalah Jumrah Ula atau juga 
disebut Jumrah Sughra yang terletak di ujung paling timur 
dekat masjid AI-Khaif. Kedua Jumrah Wustha (tengah), 
letaknya yang paling tengah antara tiga Jamarat. Dan 
terakhir adalah Jumrah Aqabah, atau Jumrah Kubra yang 
letaknya paling barat dekat batas akhir Mina. Pelemparan 
Jumrah ini bisa dilakukan di tingkat atas atau di tingkat 
dasar, sebab memang dibuat bertingkat (lima tingkat). 
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Melempar Jum    rah ada lah sa lah satu wa jib haji yang 
ha  rus di laku kan. Bagi ja ma  ah haji yang tidak melontar 
Jumrah selama tiga hari di Mina, dia wajib membayar dam 
dengan me nyembelih seekor kambing, kalau tidak mampu 
melakukannya, berpuasa 10 hari (tiga hari di Tanah Suci 
dan tujuh hari di tanah air). Kalau hal tesebut juga tidak 
mampu, maka memberi makan beberapa orang mis kin 
dengan nilai 10 mud (nilai puasa 1 hari=1 mud). 

a. Waktu melempar 

Waktu melempar jumrah adalah sebagai berikut:

1) Pada tanggal 10 Dzulhijah: Pelemparan hanya pada 
Jumrah Aqabah atau Jumrah Kubra, dengan tujuh 
batu kerikil, satu persatu. Disunahkan de ngan 
bacaan doa. Waktu melempar yang af d hal adalah 
mulai dari waktu fajar sampai wak tu tergelincirnya 
matahari pada Hari Raya Idul Adha. Tetapi 
karena banyaknya jamaah yang ingin melempar 
pada saat-saat tersebut dan berdesak-desakan 
sehingga berbahaya bagi keselamatan jiwa, maka 
diperbolehkan untuk melempar Jumrah Aqabah ini 
sampai subuh pagi hari tanggal 11 Dzulhijah. 

2) Tanggal 11-12-13 Dzulhijah: Pelemparan dila kukan 
untuk ketiga-tiganya, dimulai dari ujung paling 
timur, yaitu Jumrah Ula atau Shughra, kemudian 
Jumrah Wustha, dan berakhir pada Jum rah Aqabah 
atau Jumrah Kubra, di ujung paling barat. Masing-
masing Jumrah dengan 7 (tujuh) kerikil dengan 
melempar satu persatu. Waktu melempar yang 
afdhal dimulai dari saat tergelincirnya matahari 
sampai tenggelamnya. Karena sesuatu hal, boleh 
dilakukan pada ma lam hari sampai Subuh. Atau 
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karena ada ha langan, maka semua pelemparan 
Jamarat ter sebut bisa dilakukan pada tanggal 13 
Dzul hijjah, sebelum tenggelamnya matahari.

b. Cara melempar 

Untuk melaksanakan kewajiban melempar Jamarat, 
harus mem perhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Pelemparan dilakukan dengan tujuh kali pelem-
paran, masing-masing dengan satu batu kerikil, 
pada setiap Jamarat atau tembok. 

2) Batu-batu tersebut tidak harus mengenai tem bok, 
tetapi sudah cukup dengan jatuhnya batu ter sebut 
ke dalam kubangan yang mengelilingi tembok. 

3) Harus tertib dan urut. Untuk tanggal 10 Dzulhijah, 
pe lemparan hanya pada Jumrah Aqabah. Sedang 
tanggal 11-12-13 Dzulhijah, pelemparan harus 
dimulai se cara urut dari Jumrah UIa, kemu dian 
Jumrah Wustha, lalu berakhir pada Jumrah Aqabah. 
Tertib dan urutan ini juga berlaku bagi jamaah 
yang berhalangan pada tanggal 10-11-12, sehingga 
seluruhnya dilaksanakan pada tanggal 13 Dzulhijah, 
maka dia harus melempar dulu untuk tanggal 10, 
yaitu pada Jumrah Aqabah saja, kemudian untuk 
tanggal 11 dimulai dari Jumrah Ula-Wustha-Aqabah. 
Demikian pula untuk tanggal 13 harus dimulai dari 
Jumrah Ula- Wustha-Aqabah.

4)  Kerikil-kerikil tersebut harus dilemparkan bu kan 
diletakan atau dijatuhkan, misalnya karena sangat 
berdekatan dengan kubangan Jumrah. 

5) Bila seseorang mewakili orang lain, dia sendiri 
harus sudah melempar ketiga Jamarat tersebut 
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untuk dirinya sendiri, baru kemudian dia me-
lem par untuk orang yang diwakili nya. Ada lagi 
yang berpendapat bahwa ketika selesai me lempar 
Jumrah Ula untuk diri sendiri, ke mu dian melem par 
lagi untuk orang lain yang diwakilinya. Demi kian 
seterusnya pada pe lemparan Jumrah Wustha dan 
Aqabah. Walau de mi kian, cara yang pertama adalah 
cara yang utama. 

6) Jika ada halangan sehingga tidak bisa melempar 
pada hari pertama maka dilakukan pada hari kedua. 
Bila pada hari kedua juga tidak bisa maka semua 
lemparan boleh dilaku kan pada hari ketiga. Caranya 
adalah seperti pada nomor 3 di atas. 

7) Setiap kali akan melempar, disunahkan mem baca 
doa, atau membaca “Bismillahi Allah Akbar”, atau 
takbir saja “Allahu Akbar”.

c. Mabit di Mina 

Mabit di Mina adalah bermalamnya jamaah haji 
di wilayah Mina pada malam tanggal 11-12 atau sampai 
malam tanggal 13 Dzulhijah. Mabit di Mina ini berbeda 
peraturannya dengan Mabit di Muzdali fah, di mana Mabit 
di Muzdalifah walau sebentar, asal sudah lewat tengah 
malam, itu diperbolehkan. Sedangkan Mabit di Mina pada 
malam-malam tersebut harus berada di sana selama lebih 
dari 6 jam pada setiap malamnya. Lebih dari itu lebih baik. 

Tempat Mabit di Mina ada lah seluruh wilayah Mina. 
Semua tempat di sana sah dijadikan tempat ber malam. 
Sedangkan batas-batas wilayah Mina ditetapkan oleh 
Pemerintah Arab Saudi atas perse tujuan para ulama yang 
dapat dipercaya. Ketetapan ini diambil ka rena mengingat 
banyaknya jamaah haji yang datang dari seluruh du nia, 
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sehingga ha rus diadakan per lua san wi  la yah Mina seperlunya 
un tuk menampung mereka, ter  masuk di antaranya Haratul 
Lisan, yang telah ditetap kan oleh Pemerintah Arabi Saudi 
sebagai tempat Mabit bagi jamaah haji dari negara-negara Asia 
Tenggara dan lainnya. 

a. Hukum Mabit 

 Mabit di Mina ini ter masuk wajib haji, sehingga jika 
tidak dapat Mabit sama sekali, wajib membayar dam 
dengan menyembelih kambing atau berpuasa 10 hari 
(tiga hari di Tanah Suci dan tujuh hari di tanah air). 

 Jika meninggalkan mabit satu malam saja, harus 
mem  bayar fidyah 1 mud (3/4 liter beras atau seje-
nis nya), dan jika meninggalkan 2 malam (bagi yang 
me  ngambil Nafar Tsani), diwajibkan membayar 
fidyah 2 mud.

b. Meninggalkan Mina 

 Ada dua cara meninggalkan Mina, setelah melempar 
Jumrah. Pertama disebut Nafar Awal, sedang yang 
kedua disebut Nafar Tsani. Kedua Nafar ini dalam 
bahasa kita disebut “rombongan pertama” dan 
“rombongan kedua” atau “rombongan terakhir”. 

1) Nafar Awal, yaitu keberangkatan jamaah haji 
un tuk meninggalkan Mina lebih awal setelah 
me  lem par Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah 
pada hari kedua setelah ter gelincirnya matahari 
sampai sebelum terbenamnya pada tanggal 12 
Dzulhijah. 

2) Nafar Tsani atau Nafar Akhir, yaitu keberangkatan 
jamaah haji meninggalkan Mina setelah me lem-
par Jumrah terakhir pada tanggal 13 Dzulhijah.
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d. Tahallul 

 Tahallul menurut bahasa berarti menjadi halal atau 
diper bolehkan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu 
manasik haji ada lah sebagian larangan atau semua hal 
yang semula dilarang bagi orang-orang yang berihram 
haji atau umrah, sudah tidak dilarang lagi.

a. Macam-macam Tahallul 

 Terkait dengan ibadah haji dan umrah, Tahallul ada 
dua ma cam, yaitu: 

1) Tahallul Umrah, yaitu Tahallul yang berkaitan 
dengan ibadah umrah. Jika seseorang telah 
me  nyelesaikan rangkai an ibadah umrah, lalu 
diakhiri dengan memotong rambut, maka selu ruh 
larangan terhadap dirinya sudah tidak ber laku. 
Jadi Tahallul Umrah itu ditandai dengan me-
motong rambut kepala. Dalam umrah, Ta hal lul-
nya cuma satu ma cam ini, tidak ada yang lain. 

2) Tahallul Haji, yaitu Tahallul yang berkaitan 
dengan pelak sanaan ibadah haji. Untuk haji 
ini, ada dua tingkatan Tahal luI, yaitu: 

a) Tahallul Awal, yaitu Tahallul haji tahap 
per    tama, artinya sebagian larangan sudah 
ti dak berlaku lagi baginya, tetapi masih ada 
beberapa larangan lain yang berlaku, yaitu: 

•  Bersebadan 
•  Menikah atau Menikahkan 

b) Tahallul Tsani, yaitu Tahallul haji ta hap 
kedua, atau tahap akhir. Dengan ter   -
penuhinya Tahallul tahap kedua ini, maka 
seluruh larang an haji sudah tidak ber-
laku lagi. Mereka su dah dihalalkan dan 
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diperbolehkan melakukan hal-hal yang 
sebelumnya dilarang. 

b. Sebab-sebab terjadinya Tahallul haji 

 Ada tiga macam perbuatan atau amalan haji yang 
menjadi un sur atau sebab terjadinya tahallul haji. 
Ketiga sebab atau unsur tadi adalah: 

1) Melempar Jumrah Aqabah atau Kubra di Mina 

2) Thawaf Ifadhah di Masjidil Haram Makkah 

3) Potong rambut kepala di mana saja 

 Apabila seseorang telah melakukan 2 (dua) dari tiga 
unsur ta hallul tersebut, berarti dia telah bertahallul 
awal, sehingga sebagian larangan haji sudah tidak 
berlaku lagi, seperti yang sudah diterangkan 
sebelumnya. Dengan demikian akan terdapat 3 
cara untuk tahallul Awal, yaitu: 

•	 Melempar Jumrah Aqabah + Thawaf Ifadhah

•	 Melempar Jumrah Aqabah + potong rambut

•	 Thawaf Ifadhah + potong rambut

 Setelah Tahallul Awal terlaksana, maka jamaah haji 
sudah boleh mandi dengan sabun wangi, memakai 
pakaian biasa, pakai parfum, dan sebagainya selain tiga 
larangan (bersebadan, menikah, dan menikahkan). 

 Setelah bertahallul Tsani, seluruh larangan sudah tidak 
berlaku lagi, termasuk hubungan suami-istri, meskipun 
seluruh rangkaian ibadah hajinya belum selesai, seperti 
Mabit di Mina dan rnelempar Jumrah Ula, Wustha, dan 
Aqabah pada hari- hari Tasyriq.
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C. Haji Wanita

1. Ketentuan-ketentuan khusus bagi haji wanita

Allah Ta’ala telah mewajibkan ibadah haji kepada 
kaum Mus limin yang memenuhi persyaratan-persyaratan 
yang telah ditetap kan oleh syara’, baik kaum pria maupun 
wanita, Khusus bagi haji wanita, ada syarat tambahan, 
yaitu harus ada mahram atau suami yang mendampinginya 
selama perjalanan ibadah haji di Tanah Suci sampai 
kembali ke tanah air. Namun ada juga pendapat lain yang 
membolehkan wanita untuk pergi haji sendiri atau bersama 
dengan wanita lain yang didampingi oleh mahramnya serta 
dapat dipercaya apabila aman dalam perjalanannya dari 
segala macam gangguan Di samping itu, ada ketentuan-
ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi haji wanita, 
yaitu antara lain sebagai berikut: 

a. Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua 
telapak tangan. 

b. Tidak boleh mengeraskan suara ketika membaca 
talbiyah, berdoa, dan bacaan-bacaan lainnya, tetapi 
membacanya dengan suara sedang atau lirih. 

c. Tidak disunahkan mencium Hajar Aswad, tapi cukup 
dengan isyarat tangan. 

d. Tidak disunahkan lari-lari kecil ketika Thawaf pada 
putar an pertama, kedua, dan ketiga serta ketika Sa’i di 
antara kedua lampu hijau di tempat Sa’i antara Shafa 
dan Marwah. 

e. Tidak mencukur habis rambut kepala ketika Tahallul, te-
tapi cukup dengan memotong rambutnya atau minimal 
ujung rambutnya, minimal 3 (tiga) helai rambut. 
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2. Pelaksanaan haji bagi wanita haid dan nifas 

Bagi wanita yang sedang haid atau nifas, tetap 
diperbolehkan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah 
haji kecuali Thawaf, ka rena pelaksanaan Thawaf tersebut 
berada di dalam Masjidil Haram, di samping juga karena 
persyaratan Thawaf adalah harus suci dari hadas besar 
dan kecil. Sementara haid dan nifas termasuk hadas besar. 
Bagi yang berhadas besar, berdiam diri di dalam masjid 
saja dilarang, lebih-lebih Thawaf di Masjidil Haram tempat 
yang paling suci di dunia ini. 

Oleh karena itu, wanita yang sedang haid atau 
nifas yang melaksanakan Haji Tamattu’, baik sebelum niat 
umrah maupun sesudahnya, ketika sampai di Makkah 
(masih dalam haid), harus menunda pelaksanaan umrahnya 
(Thawaf) sampai suci. Setelah suci, hendaknya segera 
mandi hadas besar lalu ke Masjidil Haram untuk Thawaf 
umrah, Sa’i, dan potong rambut (Tahallul). 

Jika hal tersebut tidak mungkin dia lakukan, karena 
sampai dengan ke sempatan terakhir, sebelum keberang-
katannya ke Arafah untuk Wuquf, ternyata dia masih dalam 
keadaan haid atau nifas, maka dia harus mengubah niat 
untuk melaksanakan hajinya dengan meng gunakan cara 
Haji Qiran bukan Haji Tamattu’, sehingga dia hen daknya 
mengucapkan “Lab bai kallahumma hajjan wa ‘umratan", 
“Saya penuhi panggilanMu ya Allah, untuk haji dan umrah 
bersamasama. 

Dalam keadaan haid atau nifas terse but, dia harus 
berangkat ke Arafah untuk Wuquf. Tidak ada larangan 
baginya untuk mem baca doa-doa Wuquf, istighfar, tasbih, 
tahlil, dzikir, shalawat, dan sebagainya, kecuali membaca 
AI-Quran. Untuk seterusnya, dia diperbolehkan melakukan 
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amalan-amalan haji, seperti Mabit di Muzdalifah dan Mina, 
melempar Jumrah, dan memotong rambut. Setelah itu, 
kembali ke Makkah untuk kemudian melakukan Thawaf 
Ifadhah dan Sa’i di Masjidil Haram, jika dia telah suci dari 
haid atau nifas. Dengan demikian, selesailah seluruh rang-
kaian ibadah hajinya kecuali Thawaf Wada’.

3. Thawaf Ifadhah bagi wanita yang berhalangan 

Jika jamaah wanita setelah kembali ke Makkah dari 
Mina, ter nyata masih dalam keadaan haid atau nifas, maka 
jalan keluarnya adalah sebagai berikut: 

a. Jika masa tinggal di Makkah masih cukup lama, hen-
daklah menunggu sampai suci. Setelah suci, hendaknya 
segera rnandi besar lalu pergi ke Masjidil Haram untuk 
Thawaf Ifadhah kemudian Sa’i. 

b. Ada masa-masa di mana darah haid atau nifas itu keluar 
dengan deras, tetapi ada pula masa-masa di mana 
darah tersebut terasa berhenti beberapa lama. Maka, 
pada saat darah tersebut terasa berhenti, segeralah 
mandi besar dan cepat-cepat ke Masjidil Haram untuk 
Thawaf Ifadhah dilanjutkan Sa’i. Apabila selama 
Thawaf Ifadhah sampai selesai, darah tersebut tidak 
keluar, maka Thawaf Ifadhahnya sah, walaupun selesai 
Thawaf, darah keluar lagi. Sedangkan untuk bersa’i, 
boleh dilakukan dalam keadaan haid atau nifas. 

c. Ada cara lain yang dapat dibenarkan oleh syara’, yaitu 
meng  gunakan obat tertentu atas izin dokter untuk 
meng hentikan ‘ haid atau menundanya beberapa waktu 
yang cukup untuk me lakukan Thawaf Ifadhah. 
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4. Thawaf Wada’ bagi wanita yang berhalangan 

Berbeda dengan Thawaf Ifadhah yang merupakan 
salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan, Thawaf 
Wada’ adalah amalan wajib yang harus dikerjakan, di mana 
jika tidak dikerjakan, jamaah akan dikenakan dam, tetapi 
kewajiban ini tidak berlaku bagi wanita yang sedang haid 
atau nifas, dan sebagai gantinya, dia cukup memandang 
Ka'bah dan berdoa di depan pintu luar Masjidil Haram 
sebagai pamitan kepada Baitullah al-Haram.

D. Dam dan Haji Badal

1.  Dam (Denda)

Arti “dam” itu sebenarnya adalah darah, karena pada 
mulanya denda itu berupa mengalirkan darah binatang 
alias menyembelih binatang ternak, di mana dagingnya 
dibagi-bagikan kepada fakir miskin. 

Adapun maksud “dam” dalam ibadah haji adalah 
denda yang dikenakan bagi yang meninggalkan wajib 
haji atau umrah. Atau karena melanggar larangan haji atau 
umrah dan atau ketentuan lain yang sudah ditetapkan oleh 
peraturan pelaksanaan ibadah haji atau ibadah umrah.

a. Sebab-sebab terkena Dam 
 Seseorang terkena keharusan membayar dam itu 

disebabkan oleh beberapa hal berikut ini: 

a. Adanya peraturan atau ketentuan yang telah di te-
tapkan oleh syara’ untuk membayar dam, seperti dam 
yang dikenakan bagi jamaah yang berhaji Ta mattu’ 
atau Qiran. Dam ini disebut Dam alNusuk (ُسِك

ُّ
 (َدُم الن

Bagi yang terkena dam Nusuk ini boleh memakan 
se bagian daging binatang ternak yang disembelih. 
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b. Melakukan kesalahan, dan ini bisa terjadi karena 
sebab-sebab sebagai berikut: 

•	 Melanggar larangan haji atau umrah

•	 Meninggalkan wajib haji atau wajib umrah

•	 Tertinggal, tidak dapat Mabit di Muzdalifah

•	 Ihshar (terhalang) di perjalanan, sehingga tidak 
dapat me lanjutkan haji atau umrah 

•	 Dam ini disebut Dam alIsa’ah (إِلَساَءة
ْ
 Bagi .(َدُم ا

yang terkena Dam al-Isa’ah ini sama sekali tidak 
diperbolehkan makan sebagian daging binatang 
ternak yang disembelih. 

b. Bentuk-bentuk Dam

 Dam atau denda itu beberapa bentuk sebagai berikut:

•	 Menyembelih hewan ternak (kambing, sapi, atau 
unta)

•	 Sedekah makanan pokok (beras gandum dan seba-
gai nya)

•	 Berpuasa

c. Macam-macam dam

  Ditinjau dari segi pelaksanaannya, dam itu ada dua 
macam, yaitu: 

a. Dam Tartib (ْرِتْيِب
َّ
 yaitu melaksanakan dam ,(َدُم الت

secara tertib atau berurutan, Artinya, seseorang 
harus melakukan dam dari urutan pertama, lalu 
jika tidak sanggup melaksanakan nya, kemudian 
melaksanakan dam urutan berikutnya, Contoh: 
Dam Haji Tamattu’ atau Haji Qiran berdasarkan 
urutannya adalah me nyem belih seekor kambing 
atau puasa 10 hari (3 hari di Tanah Suci dan 7 hari 
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di tanah air). Jika me nyem  belih kam bing dia tidak 
sanggup karena be kalnya sudah tipis atau bahkan 
sudah habis, maka dia dibolehkan mengambil dam 
urutan berikutnya, yaitu puasa 10 hari. Selagi dia 
masih mampu untuk membeli seekor kambing dia 
tidak boleh mengambil puasa 10 hari tersebut.

b. Dam Takhyir (ِيْير
ْ

خ  yaitu melaksanakan dam(َدُم التَّ
dengan memilih salah satu pilihan dari beberapa 
pilihan yang sudah ditentukan, contoh: 

 Dam melepas rambut 3 helai atau lebih atau me-
motong kuku tiga jari adalah menyembelih kambing 
atau memberi makan 3 sha’ (beras, gandum, dan 
sebagainya) untuk 6 orang fakir miskin atau ber-
puasa 3 hari. Dia bebas memilih salah satu dari 
pilihan tersebut. 

d.  Sifat-sifat Dam 

  Ditinjau dari sifat dan ketentuannya, dam ada 2 macam, 
yaitu: 

a. Dam Taqdir (ْقِدْير  yaitu dam yang sudah ;(َدُم التَّ
diten tu kan dan diatur oleh syara’, berikut pilihan 
lain nya. Dam ini bisa Tartib atau Takhyir. Contoh: 

• Dam Taqdir yang Tartib, seperti tertulis pada 
dam Tartib di atas (macam-macam dam). 

• Dam Taqdir yang Takhyir, seperti tertulis pada 
Dam Takhyir di atas (macam-macam dam)

b. Dam Ta’dil (ْعِدْيل التَّ  yaitu kebalikan dari ,(َدُم 
dam Taqdir, yaitu dam yang tidak ditentukan 
jumlah nilainya, tetapi ber dasarkan kelayakan, 
kepatutan, atau perkiraan harga yang dianggap 
sudah sebanding. Contoh: 
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1) Dam Ta’dil yang Tartib, seperti bersebadan 
suami-isiri yang merusak dan membatalkan haji 
atau umrah, yaitu sebagai berikut: 

•  Menyembelih seekor unta, atau kalau tidak 
bisa,

• Menyembelih seekor sapi, atau kalau tidak 
bisa,

• Menyembelih 7 (tujuh) ekor kambing, atau 
kalau tidak bisa, 

• Memberi makan kepada fakir miskin 
seharga unta, atau kalau tidak bisa

• Berpuasa sebanyak satu mud satu hari 
dari beras atau gandum seharga unta. Bila 
harga unta 2000 riyal dan harga beras atau 
gandum 2 Riyal/ mud, maka keduanya 
harus berpuasa 1000 (seribu) hari

2) Dam Ta’dil yang takhyir, seperti dam bagi orang 
yang membunuh binatang, sebagai berikut:

•	 Bila yang dibunuh tersebut seekor kijang, 
misal nya, maka damnya adalah me nyem-
belih seekor kambing. Bila kuda yang 
dibunuh, maka damnya menyembelih se-
ekor sapi.

•	 Memberi makan kepada fakir miskin se-
harga binatang yang sepadan.

•	 Puasa sebanyak satu hari untuk satu mud 
sejumlah beras atau gandum seharga bina-
tang yang sepadan.

 Baginya boleh memilih salah satu dari tiga cara 
tersebut.
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e. Pemberlakuan dan penerapan dam

a. Dam tartib (Taqdir) menurut urutan pemberlakuan 
dan penerapannya, itu berlaku bagi;

•	 Jamaah yang bisa melakukan haji tamattu’ atau 
haji Qiran

•	 Niat haji atau umrahnya setelah melewati batas 
akhir (Miqat)

•	 Tidak Mabit di Muzdalifah

•	 Tidak Mabit di Mina malam tanggal 11, 12, atau 
13 Dzulhijah

•	 Tidak melempar Jumrah

•	 Tidak melakukan Thawaf Wada’

 Sedangkan jenis damnya adalah menyembelih 
seekor kambing. Bila tidak mampu, dia harus 
melakukan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 
7 hari di tanah air.

b. Dam Tartib (Ta’dil) berdasarkan urutan penerapan 
dan pemberlakuannya itu berlaku bagi jamaah 
seba gai berikut; 

•	 Jamaah yang tertahan atau terhalang sehingga 
tidak bisa meneruskan perjalanan ibadah haji 
atau umrah

•	 Jamaah yang bersetubuh

 Sedangkan jenis dam lantaran terhalang atau 
tertahan adalah:

•	 Menyembelih seekor kambing, jika mampu

•	 Memberi makan kepada fakir miskin seharga 
kambing, jika mampu

•	 Berpuasa sebanyak satu mud satu hari dari 
beras atau gan dum seharga seekor kambing
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 Sedangkan jenis dam lantaran bersetubuh yang 
mem batalkan haji berikut:

•	 Menyembelih seekor unta, jika mampu

•	 Menyembelih seekor sapi, jika mampu 

•	 Menyembelih 7 ekor kambing, jika mampu

•	 Memberi makanan seharga unta, jika mampu

•	 Berpuasa sebanyak satu mud satu hari dari 
be r as seharga seekor unta/ seekor sapi/7 ekor 
kambing. 

c. Dam Takhyir (Taqdir), boleh memilih salah satu, 
dan ini di terapkan dan diberlakukan bagi jamaah 
yang melakukan hal- hal sebagai berikut: 

•	 Menggugurkan rambut 3 helai atau lebih

•	 Memotong/menghilangkan kuku tiga jari atau 
lebih

•	 Menutup kepala secara langsung (menempel 
ke pala) bagi pria

•	 Memakai pakaian berjahit (pakaian biasa) bagi 
laki-laki

•	 Menutup wajah/telapak tangan bagi wanita

•	 Memakai minyak wangi untuk rambut kepala 
atau muka

•	 Memakai wangi-wangian

•	 Bercumbu rayu

•	 Bersetubuh setelah Tahallul Awal sebelum 
Tahallul Tsani

Sedangkan jenis damnya adalah:

•	 Menyembelih seekor kambing

•	 Memberi makan 3 sha’ beras/gandum untuk 6 
orang miskin
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•	 Berpuasa 3 hari

•	 Bila merontokkan 1 helai rambut/memotong 1 
kuku, damnya adalah 1 mud atau puasa 1 hari

•	 Bila menghilangkan 2 helai rambut/2 kuku, 
damnya adalah sedekah 2 mud atau puasa 2 
hari

d. Dam takhyir (Ta'dil) boleh memilih

 Dam ini diberlakukan bagi jamaah yang melakukan 
hal-hal sebagai berikut:

•	 Berburu atau membunuh binatang buruan di 
tanah haram

•	 Merusak tumbuh-tumbuhan atau tanaman di 
tanah Haram

Sedangkan jenis damnya sebagai berikut:

 Bila membunuh binatang di tanah haram, damnya 
sebagai berikut:

•	 Menyembelih binatang yang sepadan dengan 
binatang yang dibunuh.

	•	 Memberi makan seharga binatang yang sepadan 
tersebut 

•	 Berpuasa sebanyak 1 hari 1 mud dari beras 
atau gandum seharga binatang yang sepadan 

 Jika binatang yang sepadan tidak dapat diperoleh, 
maka damnya sebagai berikut: 

•	 Memberi makan seharga binatang yang dibunuh 
atau tumbuh-tumbuhan yang dirusak

•	 Berpuasa sebanyak 1 mud sehari dari harga 
bi na  tang yang dibunuh atau tumbuhan yang 
dirusak
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Pelaksanaan dam, baik berupa penyembelihan 
maupun pemberian makanan, seluruhnya harus dilakukan 
di Makkah AI-Mu karramah dan sekitarnya, kecuali dam 
bagi jamaah yang terhalang (Ihshar), di mana pelaksanaan 
penyembelihannya di tempat mereka terhalang, atau kalau 
hewan sembelihan di tempat tersebut tidak didapatkan, 
pelaksanaan penyembelihannya dialihkan ke tanah haram. 

2.  Haji Badal 

Haji Badal adalah seseorang melakukan ibadah 
haji untuk orang lain. Demikian ini diperbolehkan dalam 
agama, dengan syarat yang melaksanakan haji badal 
tersebut sudah melakukan haji wajib bagi dirinya, 

Haji Badal ini dilakukan karena beberapa sebab 
terkait dengan orang lain yang akan dihajikan, antara lain: 

1. Meninggal dunia lebih dulu setelah sebelumnya dia 
berniat berangkat haji. 

2. Orang yang akan dihajikan tersebut telah mampu se-
cara materi tetapi tidak dapat melaksanakannya sen-
diri, karena sakit yang tidak dapat diharapkan ke sem-
buhannya. 

3. Fisiknya sangat lemah karena sudah sangat tua atau 
sebab -sebab lain. 

Pelaksana haji dadal ini sangat diutamakan dari ke-
luarga atau kerabat yang sudah naik haji. Berkenaan dengan 
Haji Badal ini dalam hadits telah disebutkan sebagai berikut: 

َياَرُسْوَل  ْت: 
َ
ال

َ
ق  

ً
ة

َ
اْمَرأ نَّ 

َ
أ َعْنُهَما  َر�ِضَي هللُا  ٍس 

َّ
َعبا اْبِن  َعْن 

ا 
ً

ْيخ
َ

ِبْي ش
َ
ْت أ

َ
ْدَرك

َ
لَحّجِ أ

ْ
ى ِعَباِدِه ِفى ا

َ
 هللِا َعل

َ
ِرْيَضة

َ
هللِا، ِإنَّ ف
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َعْم. )مّتفق 
َ
اَل ن

َ
ُحجُّ َعْنُه ؟ ق

َ
أ

َ
ف

َ
ِة، أ

َ
اِحل ى الرَّ

َ
ُبُت َعل

ْ
 َيث

َ
ِبْيًرا ال

َ
ك

عليه(

"Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata: «Seorang wanita 
bertanya, "Wahai Rasulullah, kewajiban haji 
sampai kepada ayahku da lam usia yang sangat 
tua hingga tidak mampu naik kendaraan, apakah 
boleh saya berhaji untuknya?" Nabi menjawab, 
‘Boleh.’” (HR. Bukhari dan Muslim).
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BAB III
MENJAGA NILAI-NILAI HAJI 

SELAMA DI TANAH SUCI 

A. Akhlak Kepada Allah

Tawakal

•	 Tawakal adalah sikap pasrah seseorang kepada Sang 
Pen cipta atas seluruh kebutuhan sesuai dengan kehen-
dak-Nya.

•	 Sikap pasrah kepada pertolongan dan kekuatan Allah 
yang dia yakini akan menyertai, menolong, dan me-
lindungi dalam setiap usaha yang dia rencanakan dan 
lakukan dengan sungguh-sungguh.

•	 Menyerahkan sepenuhnya amal yang telah dilakukan 
hanya kepada Allah. “Dan hanya kepada Allah hen
dak nya kalian bertawakal jika kalian benarbenar 
orang yang beriman.” (QS al-Maidah: 23)

•	 “Jika telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada 
Allah karena sesungguhnya Allah menyukai orang
orang yang bertawakal kepadaNya.” (QS Ali Imran: 
159)

•	 Hakikat tawakal: tunduk dan pasrah kepada Allah, 
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selalu berprasangka baik kepada Allah, menyerahkan 
segala sesuatu kepada Allah, totalitas tauhid.

Ikhlas

•	 Ikhlas adalah menjadikan satu-satunya tujuan taat, 
hanya untuk dan kepada Allah.

•	 Amal perbuatan bergantung pada niat dan keikhlasan.

•	 Ketaatan hamba untuk mendekatkan diri kepada 
Allah, tidak untuk yang lain (misalnya pamer, mencari 
popularitas, atau tujuan lain).

•	 Tand-tanda ikhlas: tunduk pada kebenaran, yakin akan 
pertolongan Allah, gigih menyempurnakan ikhtiar, dan 
tidak menyerah jika usahanya belum berhasil.

Syukur

•	 Bersyukur berarti tunduk dan taat kepada Allah dengan 
memuji dan mencintai yang disyukuri, menerima segala 
nikmat dan karunia-Nya, menggunakan nikmat untuk 
yang dicintai-Nya dan bukan yang dibenci-Nya.

•	 Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bersyukur. 
Ba rang siapa bersyukur, Allah akan menambah rezki. 
Sebaliknya bagi yang tidak bersyukur, sungguh siksa 
Allah sangat pedih.

•	 Bersyukur atas panggilan haji, yakni melaksanakan 
ibadah dengan sungguh-sungguh dan berusaha meraih 
haji mabrur.

•	 Melakukan Muhasabah (perenungan untuk mawas 
diri). Lepaskan diri untuk dihargai dan dipuji sesama 
masnusia. 
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Bertaubat

•	 Bertaubat adalah menyesali diri atas segala kesalahan 
dan kekhilafan, baik disengaja maupun tidak, dengan 
memohon ampunan dari Allah. “Wahai orang yang 
ber iman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat 
yang sesungguhnya.” (QS at-Tahrim: 8)

•	 Bertaubat dilakukan terus menerus karena manusia 
tidak luput dari dosa. Bahkan, setiap hari Rasulullah 
selalu berzikir taubat. “Rabbighfirlii watub alayya 
innaka antattawabul ghafur.” (Ya Tuhan, ampunilah 
dosaku dan terimalah taubatku karena sesungguhnya 
Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun 
(HR Abu Daud dan Tirmidzi).

•	 Selain dengan berzikir, bertaubat dengan beristighfar 
dan berdo’a.

•	 Hikmah bertaubat: terbukanya ampunan Allah, terlepas 
dari kezaliman, mendapat hidayah-Nya, menjadi hamba 
yang disayang Allah.

Berzikir

•	 Berzikir adalah mengingat Allah dengan hati dan 
menyebut-Nya dengan lisan.

•	 Zikir merupakan pembersih dan pengasah hati serta 
obat penangkal hati yang terkena penyakit.

•	 Zikir dilakukan di mana saja dan kapan saja, sebanyak-
banyaknya dalam kondisi senang atau susah, lapang 
maupun sempit. “Dan sebutlah nama Allah yang 
sebanyakbanyaknya agar kamu beruntung.” (QS al-
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Anfal: 45)

•	 Hikmah berzikir: selalu rindu kepada Allah, mendapat 
rahmat dan ketentraman hati, ampunan dan pahala 
besar, mencapai derajat mulia, kunci masuk surga, 
Allah selalu mengingat hamba-Nya.

B. Akhlak Kepada Manusia

Menjaga Akhlak

•	 Bersyukur atas segala kenikmatan, kesehatan, kemu-
dahan, kelancaran, kenyamanan dalam beribadah.

•	 Berusaha untuk melaksanakan seluruh rangkaian 
ibadah haji semata-mata karena Allah dan menjauhkan 
diri dari sikap riya.

•	 Sabar dalam menyikapi berbagai kondisi, kesulitan, 
dan kegagalan.

•	 Berbuat kebajikan, saling tolong-menolong (ta’awwun), 
bermurah hati untuk membantu jama’ah yang lain.

•	 Bersedekah dan menolong orang lain di tanah suci 
pahalanya berlipat.

•	 Toleran (tasamuh) menghargai pendapat, pendirian, 
dan kebiasaan orang lain, serta tidak memaksakan 
kehendak.

•	 Menjauhkan diri dari perbuatan, pikiran, ucapan yang 
mengarah kepada syirik dan menyekutukan Allah.

•	 Menjaga diri dari dosa lisan: menghina, menggunjing, 
memperolok, atau menghasut.

•	 Menjauhkan diri dari penyakit hati: kikir, takabur, gila 
pujian, iri, dengki, sombong.
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Berakhlak Baik

•	 Terhadap jama’ah yang lain, selalu bersikap simpatik 
dengan sopan santun, menyapa, memberi salam, dan 
tersenyum. Senyum untuk saudaramu adalah ibadah.

•	 Mencontoh Rasul, senantiasa bersahaja, menjaga se-
ma ngat persaudaraan. Jika ada masalah, bukan mem-
per  sulit, melainkan mencari solusi untuk kemaslahatan 
be r sama.

•	 Selain hati bersih, juga menjaga tampilan dan 
lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan rapi.

•	 Jama’ah yang terpuji tidak menjadi ancaman dan mencari 
permusuhan, tapi memberikan kedamaian, ketenangan, 
dan kenyamanan. Teman yang menyenangkan untuk 
diskusi dan berbagi.

•	 Di sisi lain, jama’ah yang berakhlak mulia tidak cepat 
putus asa, tidak cepat marah, tidak tergesa-gesa, tidak 
suka berkata kotor dan menyakitkan.

•	 Ciri jama’ah yang berakhlak mulia adalah rajin 
beribadah (termasuk shalat tahajud), cinta Al-qur’an, 
berkumpul dengan orang saleh, dan selalu berpikiran 
positif.

•	 Pribadi yang sukses adalah mereka yang selalu se ma-
ngat, optimis, melihat sisi positif, tenang dan tegar, 
tekun belajar dan beribadah, istiqamah, pantang me-
nye rah. Selain itu, bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. 
Ini lah modal bagi jama’ah ketika menghadapi berbagai 
persoalan di tanah suci.

Tips Sedekah

•	 Ibadah haji menjadi momentum untuk berbagi kepada 
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sesama. Karena itu, niatkan untuk bersedekah selama 
di tanah suci karena ganjarannya juga berlipat ganda.

•	 Setiap ada kesempatan, berikan sebagian harta, tenaga, 
ilmu, dan pikiran. 

•	 Bagilah kurma atau makanan kecil lain ke jama’ah lain 
di masjid atau di pemondokan. 

•	 Selain mendapat ganjaran berlipat, sedekah akan 
membersihkan harta sekaligus memudahkan jalan bagi 
pemberi dan menjauhkan dari kesulitan/bencana.

•	 Kebiasaan bersedekah di tanah suci akan terbawa ke 
tanah air.

C. Tips Mengatasi Godaan

1. Hindarilah tiga hal sebagaimana disebut dalam al-
Qur’an:

a. Rafats: berhubungan badan (termasuk bercumbu), 
perkataan yang sia-sia, keji, porno, dan kotor 
(ghibah/gosip, adu domba, menggunjing, fitnah).

b. Fusuq: Perbuatan fasik dan maksiat, melakukan 
dosa atau perbuatan yang melanggar peraturan 
Allah.

c. Jidal: bertengkar, berbantah, berselisih, atau ber-
debat yang tidak berguna, jika terlanjur marah, 
cepat-cepat beristighfar.

d. Untuk mengobati Rafats, fusuq, dan jidal, Imam 
Ghazali menyarankan, agar lidah dibiasakan me-
lafal kan wirid dengan membaca Al-Qur’an, do’a, 
Asmaul Husna (Nama-nama Allah yang terbaik). 
Memperbanyak wirid pada setiap waktu, tempat, 
dan kesempatan, akan menjadikan lidah terbiasa 
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mengucapkan segala sesuatu yang baik. 

2. Tidak sabar

•	 Orang yang tidak sabar ketika harus antri atau 
menghadapi suatu masalah. Haji adalah ujian dan 
salah satu ujiannya adalah ujian kesabaran. 

•	 Pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah yang 
mengatur segalanya.

3. Egois

•	 Sifat dari tanah air kadang terbawa ke tanah suci, 
misalnya mau menang sendiri, pendapatnya paling 
benar.

•	 Karena semangat ibadah, bisa juga tidak peduli 
terhadap teman. 

•	 Mengobrol dan mengajak ke arah kebaikan bisa 
mengurangi sikap egois.

•	 Suka berbagi pada teman, sehingga akan meluluhkan 
hati orang yang pelit.

4. Selalu protes

•	 Ada saja jama’ah yang suka protes, misal soal 
pelayanan atau fasilitas yang kurang.

•	 Jika tidak dapat berkata baik, lebih baik berbicara 
secukupnya dan memberikan solusi. Lebih baik 
banyak berzikir dan berdo’a kepada Allah.

5. Suka mengumpat atau menggunjing

•	 Jamaah tidak perlu membicarakan jama’ah lain, 
kecuali di hadapan mereka dengan cara yang bijak 
dan mengajak mereka pada kebenaran.

•	 Jauhkan dari tindakan menggunjing karena hal itu 
adalah dosa.
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6. Suka mengeluh, kurang bersyukur

•	 Tidak ada gunanya mengeluh. Ketika teman kita 
pun mengeluh, cukup kita ingatkan untuk bersabar.

•	 Allah akan menolong hamba-Nya yang benar-benar 
bergantung dan menyerahkan diri kepada-Nya.

D. Hikmah Ibadah Haji

	Berpakaian Ihram. Pakaian tidak berjahit agar 
melepas diri dari sifat buruk (sombong, jauh dari 
kemewahan, meninggalkan perhiasan dunia). Putih 
berarti mensucikan hati dan menjauhkan diri dari 
kotoran. Tahap pengkondisian, mempersiapkan diri 
untuk bertemu dengan Allah.

	Miqat, memenuhi panggilan Allah dengan penuh 
ketundukan, keyakinan, kepasrahan, meninggalkan 
keakuan (melepas segala atribut dunia, pangkat, 
jabatan, kekayaan), yang dimulai dari tempat yang 
ditentukan.

	Niat, Perpindahan dari kehidupan duniawi untuk 
menempuh perjalanan ukhrawi.

	Talbiyah, Ikhlas memenuhi panggilan Allah, tawadhu, 
merendahkan diri, tunduk kepada Allah. Dengar, 
patuh, hadir. Pembersihan jiwa dari segala kekufuran, 
kebersihan jiwa dari sifat kesombongan dan kebersihan 
jiwa dari adanya kekuasaan-kekuasaan selain dari Allah.

	Thawaf. Mengelilingi Ka’bah untuk mendekatkan diri 
dan tunduk kepada Allah, perjuangan untuk mencapai 
tujuan dengan cara yang baik, selalu bergerak dinamis 
menuju Allah. Seluruh aktivitas, kita tujukan hanya 
kepada Allah.
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	Ka’bah. Pusat gerakan yang memiliki energy super 
besar yang memberikan kekuatan dan semangat. 
Memandangnya memberikan ketenangan, memberikan 
rahmat. Menghadapkan hati sebagai bentuk ketundukan 
kepada Sang Pencipta.

	Sa’i. Perjuangan, kesungguhan, kesabaran, dan sikap 
optimis dalam berusaha untuk mencapai tujuan yang 
lebih baik.

	Wukuf. Berdiam, berhenti sejenak, berkontemplasi 
dengan merendahkan diri untuk mengenal diri (penge-
ta huan) dan merasakan kehadiran Sang Pencipta.

	Muzdalifah. Kekuatan hati, kesadaran, dan bertawakal 
menghadapi ancaman musuh (syetan).

	Mina. Pengorbanan dan ketulusan (karena cinta) 
melaksanakan perintah Allah dan menangkis bujuk 
rayu iblis.

	Madinah. Bayangkanlah bahwa itu adalah negeri 
yang telah dipilih untuk Nabi-Nya, bercerminlah dari 
kekhusyukan dan ketenangan Rasulullah ketika berada 
di negeri tersebut.

E. Haji Mabrur dan Tanda-tandanya

1. Haji Mabrur

•	 Mabrur berasal dari kata Barrayabirrubarran yang 
artinya taat berbakti

•	 Mabrur diambil dari kata albirru (kebaikan). Lan 
tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun (“Kamu 
tidak akan mendapatkan kebajikan, sehingga kamu 
menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.” (QS 
Ali-Imran: 92)
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•	 Orang-orang yang selalu menaati Allah dan menjauhi 
segala yang dilarang disebut alAbrar. Kelak mereka di 
hari kiamat akan ditempatkan di surga. Innal abrara 
lafii na’im (QS al-infitar: 13).

•	 Haji mabrur berasal dari kata “hajjun mabrur”, haji 
yang memenuhi rukun dan syarat serta mempunyai 
nilai kebajikan bagi pribadi dan masyarakat. Haji yang 
tidak ada celanya.

•	 Haji yang mabrur itu ketika pulang membawa peru ba-
han yang baik, mengantarkan pelakunya menjadi lebih 
baik dari masa sebelumnya.

•	 Hasil haji mabrur tidak hanya dinilai pada saat menu-
naikan ibadah haji, tapi yang tidak kalah penting setelah 
kembali ke tanah air.

•	 Haji mabrur akan selalu ditandai dengan perubahan 
dalam diri pelakunya dengan mengalirnya amal saleh 
yang tiada putus-putusnya. Sampai kembali menghadap 
Allah, ia akan tergolong kelompok alabrar dan masuk 
surga. “Haji yang mabrur tiada balasan kecuali surga.” 
(HR Bukhari dan Muslim)

2. Ciri Haji Mabrur

	Taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan berpegang 
kepada Al-Qur’an dan al-Hadis

	Meningkat imannya. Patuh melaksanakan apa yang 
diperintahkan Allah SWT.

	Konsekuen meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, 
terutama dosa-dosa besar.

	Malu kepada Allah untuk melakukan perbuatan yang 
dilarang. Cepat melakukan taubat apabila terlanjur 
melakukan kesalahan dan dosa.
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	Gemar melakukan ibadah wajib, sunah dan amal saleh 
lainnya, serta berusaha meninggalkan perbuatan yang 
tidak bermanfaat. 

	Teguh dalam beragama dan khusyuk dalam beribadah.

	Aktif berkiprah dalam memperjuangkan, mendakwahkan 
Islam, dan istiqamah dalam melaksanakan amar ma’ruf, 
nahi munkar.

	Menjadi pribadi yang ikhlas, rendah hati (tawadu’), 
gemar berbuat kebajikan, penyantun, kasih sayang 
pada yang lemah dan lembut pada sesama.

	Memiliki sifat dan sikap terpuji, seperti teguh hati, 
tenang, sabar, syukur, tawakal, jujur, tasamuh, pemaaf.

	Menebar kedamaian dan menghilangkan penyakit 
hati serta menjauhi dari sikap iri, dengki, riya, takabur 
sombong.

	Bekerja keras dan tekun untuk memenuhi keperluan 
hidup untuk dirinya, keluarganya, dan dalam rangka 
mem bantu orang lain, serta berusaha untuk tidak 
membebani dan menyulitkan orang lain.

	Semangat, sungguh-sungguh, dan sabar dalam menam-
bah dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

	Sungguh-sungguh memanfaatkan segala potensi yang 
ada pada dirinya untuk menolong orang lain.

F. Makna Filosofis Ibadah Haji

1. Ihram

Ihram berasal dari kata ahrama–yuhrimuihraman 
yang berarti masuk wilayah atau waktu yang dimuliakan 
atau masuk wilayah yang diharamkan; yang tadinya halal 
seperti minyak wangi, atau bercumbu pada istri menjadi 
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haram. Ihram adalah rukun pertama yang dilakukan oleh 
jamaah haji, yaitu niat memasuki ibadah haji atau umrah, 
yang dengan itu ia memasuki ibadah yang mulia dan haram 
bagi dia melakukan beberapa hal yang merusak ihramnya.

Ihram memiliki makna tajarrud yang berarti 
totalitas, melepaskan semua pakaian dan atribut duniawi 
dan mengganti dengan pakaian takwa. Ihram berarti 
melepaskan segala kebanggaan terhadap atribut duniawi 
yang sering melupakan diri, dan meyakini sebagai tanda 
cinta dan ridha Allah kepadanya. Karena, pakaian dan 
atribut duniawi tidak ada artinya apa-apa jika tidak 
membawa pada keridhaan Allah.

Diperintahkan bagi kaum laki-laki ketika ihram 
harus melepaskan seluruh pakaian yang berjahit, dan 
hanya memakai dua lembar kain yang tidak berjahit. Satu 
untuk selendang atau pakaian atas, sedang yang satu lagi 
untuk sarung, dan pakaian ini sama bagi semua laki-laki. 
Tidak boleh memakai celana dalam atau kaos dalam. 
Dengan melepaskan semua pakaian dan hanya memakai 
dua lembar kain mengingatkan kita bahwa suatu saat pasti 
akan menghadap Allah dalam kondisi demikian. Semua 
yang didapatkan dari segala atribut kemewahan dunia 
akan ditinggalkan. Semua menghadap sendiri-sendiri tidak 
membawa bekal kecuali amalnya.

Rasullullah bersabda:

مَّ 
ُ
 ث

ً
ْرال

ُ
 غ

ً
 ُعَراة

ً
ى هللِا ُحَفاة

َ
ْوُرْوَن ِإل

ُ
ْم َمْحش

ُ
ك اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
َيآ أ

ْيَنا 
َ
ِعْيُدُه َوْعًدا َعل

ُ
ٍق ن

ْ
ل

َ
َل خ وَّ

َ
ا أ

َ
ن

ْ
َما َبَدأ

َ
: ك

َ
َرأ

َ
ق

“wahai manusia, sesungguhnya kalian digiring 
kepada Allah dalam kondisi tak beralas kaki, telanjang 
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dan belum disunat. Lantas beliau membaca ayat, 
“sebagaimana kami memulai pertama penciptaan, 
kami mengulangi lagi, janji atas kami. “ (HR. Bukhari) 

Diharapkan dengan ibadah ihram akan mendapatkan 
kemerdekaan dari segala ketergantungan dunia dan hanya 
bergantung kepada Allah. 

2. Talbiyah

Memasuki Ibadah haji dimulai dengan niat ihram 
kemudian membaca ‘labbaika Allahumma umratan’ atau 
‘labbaika Allahumma hajjan’, dan mengucapkan talbiyah:

َحْمَد 
ْ

ال ِإنَّ  ْيَك  بَّ
َ
ل َك 

َ
ل ِرْيَك 

َ
ش  

َ
ال ْيَك  بَّ

َ
ل ْيَك  بَّ

َ
ل ُهمَّ 

َّ
الل ْيَك  بَّ

َ
ل

َك
َ
ِرْيَك ل

َ
 ش

َ
َك ال

ْ
ل
ُ ْ
َك َوال

َ
 ل

َ
ْعَمة َوالّنِ

“Aku sambut panggilanMu aku sambut panggilan
Mu tidak ada sekutu bagiMu. Sesungguhnya pujian, 
kenikmatan dan kerajaan, hanya milikMu tidak ada 
sekutu bagiMu.”

Talbiyah merupakan satu dari inti ibadah haji, 
talbiyah dengan lisan, hati maupun perbuatan. Talbiyah 
disunahkan untuk diulang-ulang terus selama ibadah haji 
dan umrah dalam keadaan ihram. Rasulullah mengatakan 
bahwa ibadah haji yang terbaik adalah yang banyak 
mengucapkan talbiyah dan menyembelih qurban.

Kata talbiyah, diambil dari labbayulabbi, artinya 
memenuhi panggilan. Kata labbaik adalah sebuah 
jawaban seorang yang diundang, diajak, atau diperintah 
dalam keadaan siap siaga menjalankan perintah, dengan 
pakaian yang siap menyambut undangan. Labbaika berarti 
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siap menyambut perintah dan menjalankannya tanpa 
penentangan. Labbaika hanya diberikan jika diyakini 
bahwa perintah dan panggilan datang dari dzat yang pantas 
memanggil, apa lagi Allah SWT yang tidak membutuhkan 
kita dan kitalah yang tergantung kepada-Nya. Maka, 
setiap orang berhaji juga meyakini, bahwa haji adalah 
sebuah panggilan dari Allah, yang ketika Allah sudah 
memanggilnya untuk berhaji, semua sudah terkondisikan 
dan dimudahkan jalan menuju haji.

2. Thawaf

Thawaf adalah rukun yang sangat penting dalam 
umrah dan haji. Bahkan, sangat disunnahkan untuk 
dilakukan berulang-ulang, terutama setiap kali masuk 
masjid. Thawaf dari akar kata thafayathufu, yang berarti 
mengitari atau mengelilingi. Yang dimaksudkan thawaf 
adalah mengelilingi ka’bah mulai dari hajar aswad sampai 
tujuh kali dengan niat ibadah kepada Allah. Thawaf 
memberikan pelajaran bahwa hendaklah seorang muslim 
berthawaf dengan hati mengikuti orbit menuju dan mencari 
ridha Allah, sebagaimana seluruh alam mengelilingi orbit 
yang telah ditentukan Allah.

Thawaf mengajarkan pada kita bahwa Allahlah 
sebagai tujuan hidup, ridha, dan cinta-Nya. Dambaan 
hamba dalam segala langkahnya dengan menyerahkan 
jiwa dan raga di jalan dakwah dan perjuangan dalam 
hidup. Kiblat bisa berarti arah yang kita menghadapkan 
wajah ketika ibadah, tetapi juga bermakna orientasi ketika 
menjalankan segala aktivitas. Ketika wajah menghadap 
kiblat, dan hati, niat, serta motivasi menghadap Allah, 
karena Allah Maha Sempurna dan jika seorang muslim 
meng hadapkan hati untukNya, maka kualitas amal akan 
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sebanding lurus dengan kemuliaan tujuan. 

4. Sa’i

Sa’i berasal dari kata sa’ayas’a yang berarti usaha 
atau lari. Yang dimaksudkan adalah berjalan atau lari dari 
Shafa menuju Marwa sebanyak tujuh kali. Sa’i dilakukan 
setelah melakukan thawaf. Sa’i memiliki pelajaran yang 
sangat banyak, di antaranya keyakinan bahwa sebuah 
orientasi hidup harus diikuti dengan usaha keras. Kalau 
dalam masalah duniawi semua memahami bahwa segala 
keberhasilan dicapai dengan usaha keras, maka demikian 
pula dengan iman. Perjuangan untuk meningkatkan iman 
menuju kebahagiaan akhirat sangat memerlukan usaha 
keras pula.

Sa’i menggambarkan bahwa usaha merupakan 
ibadah itu sendiri maka harus dilakukan secara terus-
menerus dan maksimal. Adapun hasil adalah bonus dari 
Allah SWT. Apa yang diusahakan di balik sa’i adalah nilai-
nilai tauhid dalam kehidupan. 

5. Wukuf di Arafah

Wukuf berasal dari kata waqafayaqifuwuqufan 
yang berarti berhenti. Adapun ‘arafa yang berarti menge-
tahui. Wukuf adalah keberadaan jama’ah haji di padang 
Arafah untuk ibadah haji. Wukuf adalah berhentinya 
jama’ah haji, atau menahan diri di padang Arafah pada 
tanggal 9 Dzulhijjah mulai dari tergelincir matahari sampai 
terbenam, untuk berdo’a, berdzikir kepada Allah SWT. 
Wukuf merupakan klimaks ibadah haji sebagaimana hadits 
Nabi: “Alhajju ‘Arafah.” Yang artinya ‘Hakikat haji itu 
wukuf di Arafah.’
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Ada dua pelajaran yang besar dari ibadah wukuf. 
Pertama, kata wukuf sendiri yang berarti berhenti, 
mengisyaratkan berhentinya manusia pada waktu kiamat 
di padang mahsyar dengan tidak membawa apa-apa, 
kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. 
Pada waktu wukuf di padang Arafah, jama’ah haji hanya 
memakai pakaian ihram seperti ketika meninggal dengan 
dikafani dua lembar kain. Harapan mereka hanya satu, yaitu 
diterima hajinya, diampuni dosanya, dikabulkan do’anya 
oleh Allah. Wukuf mengingatkan akan suatu hari di mana 
manusia dimintai pertanggungjawaban atas segala yang 
dilakukan.

Kedua, Tempat wukuf adalah padang Arafah. Arafah 
derivasi dari kata ‘arafaya’rifuma’rifah yang berarti: 
mengetahui. Dan dari mengetahui ada tuntutan untuk 
mengakui dan menyadari akan hakikat dirinya sebagai 
hamba Allah, kelemahan di hadapan-Nya, banyaknya dosa, 
mengakui akan kefakiran kepada-Nya, mengakui bahwa 
harta benda, kedudukan, jabatan, popularitas, ilmu atau 
segala atribut keduniaan tidak ada manfaatnya apa-apa di 
hadapan Allah, kalau tidak mendukung ketaatan kepada-
Nya.

Selama wukuf disunnahkan banyak berdo’a, dan 
berdo’a yang baik adalah tekad untuk mentauhidkan Allah 
dalam ibadah, pujian, ketaatan, hukum, dan kekuasaan. 
Rasulullah saw. Bersabda:

ْوَن ِمْن  ِبيُّ ا َوالنَّ
َ
ن

َ
ُت أ

ْ
ل

ُ
ْيُر َماق

َ
 َوخ

َ
ة

َ
َعاِء ُدَعاُء َيْوَم َعَرف ْيُر الدُّ

َ
خ

َحْمُد 
ْ

ُه ال
َ
ُك َول

ْ
ل
ُ ْ
ُه ال

َ
ل ُه 

َ
ل ِرْيَك 

َ
ش

َ
 هللُا َوْحَدُه ال

َّ
َه ِإال

َ
ِإل

َ
ْبِلْي ال

َ
ق

ِدْيٌر
َ
ْيٍئ ق

َ
ّلِ ش

ُ
ى ك

َ
َوُهَو َعل



87Panduan Praktis Haji & Umrah

“Sebaik-baik do’a adalah do’a hari Arafah, dan sebaik-
baik apa yang kukatakan dan para Nabi sebelumku 
ialah “la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lahu 
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli 
syai’in qadir”

6. Mabit di Muzdalifah

Setelah terbenam matahari, maka selesailah wukuf 
di Arafah dan disyariatkan segera berangkat menuju 
Muzdalifah untuk mabit dan mengambil kerikil untuk 
melempar jumrah. Jama’ah haji melaksanakan shalat 
Maghrib-Isya’ jama’ ta’khir di Muzdalifah, atau bisa 
melaksanakan shalat Maghrib Isya jama’ taqdim di Arafah, 
karena menunggu kendaraan dengan sistem taraddudi 
(diunjal). Setelah lewat tengah malam, jama’ah bersiap 
untuk dibrangkatkan ke Mina dengan sistem taraddudi 
juga. 

7. Melontar Jumrah dan Mabit di Mina

Melontar jumrah dilakukan pada tanggal 10 
Dzulhijjah dengan melontar jumrah Aqabah saja, dilanjutkan 
pada tanggal 11, 12, serta 13 Dzulhijjah melontar jumrah 
ula, wustha, dan aqabah masing-masing sebanyak tujuh 
kali lontaran.

Melontar jumrah merupakan simbol melepaskan diri 
dari segala sifat-sifat yang buruk, dan permusuhan abadi 
dengan setan, serta siap menolak segala godaan setan dan 
bisikan setan dalam menjalankan tugas dari Allah SWT.

Memusuhi setan dengan cara masuk Islam secara 
kaffah, dan tidak terjatuh kepada jebakan langkah-
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langkah setan. Islam itu utuh dan sempurna, dan setiap 
kali meninggalkan sebagian dari Islam ketika itu sudah 
terperangkap dalam jebakan setan maka haruslah 
mengislamkan kehidupan, dan meninggalkan segala 
bentuk jahiliyah dan kemaksiatan.

8. Mabit di Mina

Mina atau Muna berarti ‘ditumpahkan’ atau ‘cita-
cita’, adapun ditumpahkan karena di Mina adalah tempat 
tumpahnya darah penyembelihan Qurban. Sedangkan 
Muna yang berarti ‘cita-cita’, karena serangkaian kegiatan 
di Muna yang selama tiga hari berkaitan dengan ketekadan 
Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar dalam membuktikan 
ketinggian cita-cita mereka, sehingga mereka mampu 
mengalahkan godaan dan gangguan setan yang berusaha 
menggagalkan pelaksaan ujian penyembelihan Ismail as.

Nabi Ibrahim pergi ke Palestina meninggalkan 
anak dan istrinya di Makkah. Ketika pergi, Istrinya Hajar 
memanggilnya, “wahai Ibrahim, kemana engkau pergi dan 
kepada siapa kami engkau tinggalkan?” Ibrahim berhenti 
dan tidak menoleh, demikian berkali-kali, dan akhirnya 
Hajar berkata, ‘Apakah Allah memerintahkanmu?’Barulah 
Ibrahim berkata, ‘Ya’, dan Hajarpun menjawab, ‘Kalau 
begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami.

Ketika Ismail mulai besar dan bisa diajak bekerja, 
Allah menguji Ibrahim dengan perintah agar ia menyembelih 
putranya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, ‘Aku 
diperintahkan dalam mimpiku untuk menyembelihmu. 
‘Subhanallah, ternyata putranya mengatakan, ‘Wahai 
ayahanda laksanakan apa yang diperintahkan, engkau akan 
mendapatkan aku sebagai orang yang sabar.’
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Selama tiga hari jamaah haji merenung tentang apa 
yang paling diagungkan di dalam hatinya. Menentukan 
muna (cita-cita) orientasi hidup dan mengarahkan seluruh 
aktivitas hidup untuk cita-cita, adalah ridha Allah dan 
ibadah kepada-Nya, sebab Allah lah yang kekal dan tidak 
ada kekekalan kecuali Allah serta semua hanya untuk Allah.
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BAB IV
DO’A-DO’A DALAM 

IBADAH HAJI

A. Do’a sewaktu berada di atas kendaraan

َوَما  َرِحْيٌم.  ُفْوٌر 
َ
غ

َ
ل ى  َرّبِ ِإنَّ   

َ
َوُمْرَسها مَجِرْيَها  هللِا  ِبْسِم 

َيْوَم  ْبَضُتُه 
َ
ق  

ً
َجِمْيعا ْرُض 

َ
ل

ْ
َوا ْدِرِه 

َ
ق َحقَّ  هللُا  ُروا  دَّ

َ
ق

ى 
َ
َعال

َ
َوت ُه 

َ
ِبَيِمْيِنِه ُسْبَحان ٌت 

َ
ِويا

ْ
َمَواُت َمط ِقَياَمِة َوالسَّ

ْ
ال

ْوَن.
ُ
ِرك

ْ
ا ُيش َعمَّ

Artinya:

Dengan nama Allah di waktu berangkat dan berlabuh, 
sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. Dan mereka tidak mengagungkan 
Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal 
bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari 
kiamat, dan langit digulung dengan kekuasan-Nya. 
Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia dari apa yang 
mereka persekutukan.
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B. Do’a sewaktu kendaraan mulai bergerak

َبُر. 
ْ

ك
َ
َبُر هللُا أ

ْ
ك

َ
َبُر هللُا أ

ْ
ك

َ
هلُل أ

َ
ِحْيِم. ا ْحَمِن الرَّ ِبْسِم هللِا الرَّ

 
َ
ا

ّ
َوِإن ُمْقِرِنْيَن.  ُه 

َ
ل ا  نَّ

ُ
ك َوَما   

َ
َنا َهذا

َ
ل َر  ِى َسخَّ

َ
الذ ُسْبَحاَن 

لِبرَّ 
ْ
ا َهذا ا

َ
َك ِفْى َسَفِرن

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ا ن ُهمَّ ِإنَّ

َّ
لل

َ
ِلُبْوَن. ا

َ
ْنق

ُ َ
َنا ل ى َرّبِ

َ
ِإل

 
َ
ْيَنا َسَفَرنا

َ
ْن َعل ُهمَّ َهّوِ

َّ
لل

َ
ْر�َضى. ا

َ
َعَمِل َما ت

ْ
ْقَوي َوِمَن ال َوالتَّ

َفِر  السَّ ِفى  اِحُب  الصَّ َت 
ْ
ن

َ
أ ُهمَّ 

َّ
لل

َ
ا ُبْعَدُه.  ا  َعنَّ ِو 

ْ
َواط  

َ
َهذا

َفِر  ِء السَّ
َ
ِبَك ِمْن َوْعثا

ُ
ُعْوذ

َ
ِى أ

ّ
ُهمَّ ِإن

َّ
لل

َ
ْهِل. ا

َ
ل

ْ
 ِفى ا

ُ
لِيَفة

ْ
َوالخ

ِد.
َ
َول

ْ
ْهِل َوال

َ
ل

ْ
اِل َوا

َ ْ
ِب ِفى ال

َ
ل

َ
ْنق

ُ ْ
ِر َوُسْوِء ال

َ
ْنظ

َ ْ
آَبِة ال

َ
َوك

Artinya:

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi 
Maha Penyayang, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, 
Allah Maha Besar. Maha suci Allah yang telah meng-
gerakkan untuk mami kendaraan ini padahal kami 
tiada kuasa menggerakkannya. Dan sesungguhnya 
kami pasti kepada Tuhan kami, kami pasti akan 
kembali. Ya Allah kami memohon kepada-Mu dalam 
perjalanan kami ini kebaikan dan taqwa serta amal 
perbuatan yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah 
perjalanan kami ini dan dekatkan jauhnya. Ya Allah, 
Engkau adalah yang me nyertai dalam bepergian dan 
pelindung terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ya 
Allah kami berlindung kepada-Mu dari kesukaran 
dalam bepergian, penampilan yang buruk, kepulangan 
yang menyusahkan dalam hubungan dengan harta 
benda, keluarga dan anak.
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C. Do’a ketika sampai di tempat tujuan

ِفْيَها  َما  ْيَر 
َ

َوخ ْهِلَها 
َ
أ ْيَر 

َ
َوخ ْيَرَها 

َ
خ َك 

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ ى  ِ

ّ
ِإن ُهمَّ 

َّ
لل

َ
ا

ّرِ َما ِفْيَها 
َ

ْهِلَها َوش
َ
ّرِ أ

َ
َها َوش ّرِ

َ
ِبَك ِمْن ش

ُ
ُعْوذ

َ
َوأ

Artinya:

Ya Allah, saya mohon kepada-Mu kebaikan negeri ini 
dan kebaikan penduduknya seta kebaikan yang ada 
di dalam nya. Dan saya berlindung kepada-Mu dari 
ke jahat an negeri ini dan kejahatan penduduknya serta 
ke jahatan yang ada didalamnya.

D. Niat umrah dan haji

1. Niat Umrah

َعالَى 
َ
ْحَرْمُت ِبَها هلِل ت

َ
 َوأ

َ
ُعْمَرة

ْ
َوْيُت ال

َ
ن

Artinya:

Aku niat umrah dengan berihram karena Allah ta›ala.

atau

 
ً
ُهمَّ َُعْمَرة

َّ
ْيَك الل بَّ

َ
ل

2. Niat Haji

ا ُهمَّ َحجًّ
َّ
ْيَك الل بَّ

َ
ل

Artinya:

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji
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Atau :

َعالَى 
َ
ْحَرْمُت ِبِه هلِل ت

َ
َوْيُت الْحجَّ َوأ

َ
ن

Aku niat haji dengan berihram karena Allah ta’ala.

Niat Haji Qiraan :

 
ً
ا َوُعْمَرة ُهمَّ َحجًّ

َّ
ْيَك الل بَّ

َ
ل

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji dan 
berumrah.

Atau :

َعالَى 
َ
ْحَرْمُت ِبِهَما هلِل ت

َ
 َوأ

َ
ُعْمَرة

ْ
َوْيُت الْحجَّ َوال

َ
ن

Aku niat haji dan ‘umrah dengan berihram karena 
Allah ta’ala

E. Bacaan Talbiyah salawat dan Do’a

1. Bacaan Talbiyah

ِإنَّ  ْيَك،  بَّ
َ
ل َك 

َ
ل ِرْيَك 

َ
ش  

َ
ال ْيَك  بَّ

َ
ل ْيَك،  بَّ

َ
ل ُهمَّ 

َّ
الل ْيَك  بَّ

َ
ل

َك.
َ
ِرْيَك ل

َ
 ش

َ
َك ال

ْ
ل
ُ ْ
َك َوال

َ
 ل

َ
ْعَمة َحْمَد َوالّنِ

ْ
ال

Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku 
datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memenuhi 
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panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang 
meme nuhi panggilan-Mu. Se sung  guhnya segala puji, 
ni›mat dan segenap ke kua sa an adalah milik-Mu, tidak 
ada sekutu bagi-Mu.

2.  Bacaan Sholawat

ٍد. ٍد َوَعلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمَحمَّ
َّ
لل

َ
أ

Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Muhammad 
dan keluarganya.

3.  Do’a sesudah salawat

ِمْن  ِبَك   
ُ
ُعْوذ

َ
َون  

َ
ة َجنَّ

ْ
َوال ِرَضاَك  َك 

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ن ا  ِإنَّ ُهمَّ 

َّ
لل

َ
أ

 َوِفي اآلِخَرِة 
ً
َيا َحَسَنة

ْ
ن َنا آِتَنا ِفي الدُّ اِر, َربَّ ِطَك َوالنَّ

َ
َسخ

اِر. اَب النَّ
َ

 َوِقَنا َعذ
ً
َحَسَنة

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kerida an-Mu 
dan surga, kami berlindung pada-Mu dari kemurkaan-
Mu dan siksa neraka. Wahai Tuhan kami, berilah kami 
kebai kan di dunia dan ke baikan di akhirat, dan hin-
dar kanlah kami dari siksa neraka

F. Do’a memasuki kota Makkah

ْعِرى 
َ

ْحِمى َوَدِمى َوش
َ

ْم ل َحّرِ
َ
ْمُنَك ف

َ
ا َحَرُمَك َوأ

َ
ُهمَّ َهذ

َّ
لل

َ
ا

 ِعَباَدَك 
ُ

ْبَعث
َ
اِبَك َيْوَم ت

َ
ى ِمْن َعذ اِر َوآِمِنّ ِرى َعلَى النَّ

َ
َوَبش
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اَعِتَك.
َ
ْهِل ط

َ
ْوِلَياِئَك َوأ

َ
ِنى ِمْن أ

ْ
َواْجَعل

Ya Allah, kota ini adalah Tanah Haram-Mu dan tempat 
aman-Mu, maka hindarkanlah daging, darah, rambut 
dan kulitku dari neraka. Dan selamatkanlah diriku dari 
siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali 
hamba-Mu, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang 
yang selalu dekat dan taat kepada-Mu.

G. Do’a memasuki Masjidil Haram

ُم 
َ
ل ْيَك َيُعْوُد السَّ

َ
ُم َوِإل

َ
ل ُم َوِمْنَك السَّ

َ
ل َت السَّ

ْ
ن

َ
ُهمَّ أ

َّ
لل

َ
ا

ِم 
َ
ل السَّ َداَر   

َ
ة الْجنَّ َنا 

ْ
ْدِخل

َ
َوأ ِم 

َ
ل ِبالسَّ َنا  َربَّ َنا  َحّيِ

َ
ف

ُهمَّ 
َّ
لل

َ
ا َراِم. 

ْ
إِلك

ْ
َوا ِل 

َ
الْجل  

َ
َياذا ْيَت 

َ
َعال

َ
َوت َنا  َربَّ َت 

ْ
َباَرك

َ
ت

 
َ
ل ْبَواَب َرْحَمِتَك. ِبْسِم هللِا َوالْحْمُد هلِل َوالصَّ

َ
َتْح لِى أ

ْ
اف

ُم َعلَى َرُسْوِل هللِا.
َ
ل  َوالسَّ

ُ
ة

Ya Allah, Engkau sumber keselamatan dan daripada-
Mulah datangnya keselamatan dan kepada-Mu kembali-
nya keselamatan. Maka hidupkanlah kami wahai 
Tuhan, dengan selamat sejahtera dan masukkanlah 
kami ke dalam surga negeri keselamatan. Maka banyak 
anu gerah-Mu dan Maha Tinggi Engkau wahai Tuhan 
yang me miliki keagungan dan kehormatan. Ya Allah, 
bukukanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. (aku 
masuk masjid ini) dengan asma Allah disertai dengan 
segala puji bagi Allah serta shalawat dan salam untuk 
Rasulullah.
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H. Do’a ketika Melihat Ka’bah

 .
ً
 َوَمَهاَبة

ً
ِرْيما

ْ
ك

َ
 َوت

ً
ْعِظْيما

َ
 َوت

ً
ِرْيفا

ْ
ش

َ
َبْيَت ت

ْ
ا ال

َ
ُهمَّ ِزْد َهذ

َّ
لل

َ
ا

ُه اًو اْعَتَمَرُه  مْن َحجَّ َمُه ِمَّ رَّ
َ

َمُه َوك
َّ
ُه َوَعظ

َ
ف رَّ

َ
َوِزْد َمْن ش

.
ً
 وِبّرا

ً
ِرْيما

ْ
ك

َ
 َوت

ً
ْعِظْيما

َ
 َوت

ً
ِرْيفا

ْ
ش

َ
ت

Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, ke hor-
matan dan wibawa pada bait (ka’bah) ini. Dan tam bah-
kan pula pada orang-orang yang memuliakan, meng-
agungkan dan menghormatinya diantara mereka yang 
berhaji atau berumrah dengan kemuliaan, keagungan, 
kehormatan dan kebaikan.

I. Do’a ketika Melintasi Maqam Ibrahim

َربِّ اَْدِخْلِن ُمْدَخَل ِصْدٍق وََّاْخرِْجِن ُمْرََج ِصْدٍق وَّاْجَعْل 
لِّ ِمْن لَُّدْنَك ُسْلطَاانً َنِصْياً. َوُقْل َجاَء احْلقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل 

ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهْوقًا.
Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang 
benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang 
benar dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasan 
yang menolong. Dan katakanlah (wahai Muhammad) 
yang benar telah datang dan yang bathil telah lenyap. 
Sesungguhnya yang bathil itu adalah sesuatu yang 
pasti lenyap.
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I. DO’A-DO’A THAWAF

Do’a Tawaf 

Pada setiap awal putaran (pertama s.d ketujuh), 
ber diri meng hadap Hajar Aswad dengan seluruh badan 
atau miring (sebagian badan) sambil mengangkat tangan 
dan mem baca. “Bismillahi Allahu akbar” َُب

ْ
ك

َ
  ِمْسِب اهلِل  َ اهلُل أ

Artinya :

Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar.

Serta mengecup tangan kanan, lalu mulailah ber-
gerak dengan posisi Ka’bah di sebelah kiri

A. Do’a putaran 1 s.d 7

mulai dibaca dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani.

 
َ
َبُر َوال

ْ
ك

َ
 هللُا َوهللُا أ

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
َحْمُد ِهلِل َوال

ْ
ُسْبَحاَن هللِا َوال

ُهمَّ ِإْيَماًنا ِبَك 
َّ
لل

َ
َعِظْيِم. ا

ْ
لَعِلّيِ ال

ْ
 ِباهلِل ا

َّ
 ِإال

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
َحْوَل َوال

َك  ِبّيِ
َ
ِة ن َباًعا ِلُسنَّ ِ

ّ
اًء ِبَعْهِدَك َوِات

َ
ْصِدْيًقا ِبِكَتاِبَك َوَوف

َ
َوت

َعْفَو 
ْ
َك ال

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ي أ ِ

ّ
ُهمَّ ِإن

َّ
لل

َ
َم. ا

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ٍد َصل ُمَحمَّ

ِخَرِة 
ْ

َيا َواآل
ْ
ن ْيِن َوالدُّ  ِفى الّدِ

َ
اِئَمة  الدَّ

َ
اة

َ
َعاف

ُ ْ
 َوال

َ
َعاِفَية

ْ
َوال

اِر.  ِمَن النَّ
َ
َجاة ِة َوالنَّ َجنَّ

ْ
َفْوَز ِبال

ْ
َوال

Artrinya :

“Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada 
Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Tiada daya 
(untuk memperoleh manfaat) dan daya kemampuan 
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(untuk menolak bahaya) kecuali pertolongan dari Allah 
Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya Allah, aku tawaf 
ini karena beriman kepada-Mu membenarkan kitab-
Mu dan memenuhi janji-Mu dan mengikuti sunnah 
Nabi-Mu Muhammad SAW. Ya Allah sesungguhnya 
aku mohon kepada-Mu ampunan, kesehatan dan 
kesejahteraan yang kekal dalam menjalankan agama, di 
dunia dan di akhirat, dan keberuntungan memperoleh 
surga dan terhindar dari siksa neraka”.

B. Doa setelah Mencium Hajar Aswad 

َبَعْهِدَك  اًء 
َ
َوَوف ِبِكَتاِبَك   

ً
ْصِدْيقا

َ
َوت ِبَك   

ً
ِإْيَمانا ُهمَّ 

َّ
لل

َ
ا

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ي هللُا َعل

َّ
ٍد َصل َك ُمَحمَّ ِبّيِ

َ
ِة ن  ِلُسنَّ

ً
َباعا ِ

ّ
َوات

Ya Allah, Aku datang Kemari karena iman kepada-
Mu membenarkan kitab-Mu memenuhi Janji-Mu 
dan karena menuruti Sunnah Nabi-Mu Muhammad 
Shallalahu ‘Alaihi wa sallama

C.  Do’a diantara Rukun Yamani dan Hajar Aswad

اَب 
َ

 َوِقَنا َعذ
ً
آلِخَرِة َحَسَنة

ْ
 َوِفى ا

ً
َيا َحَسَنة

ْ
ن َنا آِتَنا ِفى الدُّ َربَّ

اٌر َيا َربَّ  فَّ
َ
 غ

َ
ْبَراِر. َيا َعِزْيٌز يا

َ
ل

ْ
 َمَع ا

َ
ة َجنَّ

ْ
َنا ال

ْ
ْدِخل

َ
اِر َوأ النَّ

ْيَن.
َ
َعال

ْ
ال

Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia 
dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari 
siksa neraka
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D. Do’a sesudah Thawaf

اَب آَباِئَنا 
َ
اَبَنا َوِرق

َ
ْعِتْق ِرق

َ
َعِتْيِق أ

ْ
َبْيِت ال

ْ
ُهمَّ َيا َربَّ ال

ّ
الل

َرِم 
َ

ك
ْ
ُجْوِد َوال

ْ
ا ال

َ
اِر َيا ذ ا ِمَن النَّ

َ
ِدن

َ
ْوال

َ
َواِنَنا َوأ

ْ
خ

َ
َهاِتَنا َوإ مَّ

ُ
َوأ

ْحِسْن 
َ
أ ُهمَّ 

ّ
الل إِلْحَساِن. 

ْ
َوا اِء 

َ
َعط

ْ
َوال ّنِ 

َ ْ
َوال َفْضِل 

ْ
َوال

اِب 
َ

َيا َوَعذ
ْ
ن ا ِمْن ِخْزِي الدُّ

َ
ِجْرن

َ
َها َوأ ِ

ّ
ل

ُ
ُمْوِر ك

ُ
ل

ْ
َنا ِفي ا

َ
َعاِقبت

ْحَت 
َ
ت  

ٌ
َواِقف َعْبِدَك  َواْبُن  َعْبُدَك  ي  ِ

ّ
ِإن ُهمَّ 

ّ
الل آلِخَرِة. 

ْ
ا

ْرُجْو َرْحَمَتَك 
َ
َبْيَن َيَدْيَك أ ٌل  ِ

ّ
ل

َ
ْعَتاِبَك ُمَتذ

َ
ِبأ ِزٌم 

َ
ت
ْ
َباِبَك ُمل

َك 
ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ي أ ِ

ّ
ُهمَّ ِإن

ّ
ِدْيَم اإِلْحَساِن. الل

َ
اَبَك َيا ق

َ
�َضى َعذ

ْ
خ

ْ
َوأ

ِبي 
ْ
ل

َ
َر ق ّهِ

َ
ط

ُ
ْمِري َوت

َ
ْصِلَح أ

ُ
َضَع ِوْزِري َوت

َ
ِري َوت

ْ
َع ِذك

َ
ْرف

َ
ْن ت

َ
أ

َرَجاِت  الدَّ َك 
َ
ل

َ
ْسأ

َ
َوأ ِبي 

ْ
ن

َ
ذ ِلي  ِفَر 

ْ
غ

َ
َوت ْبِري 

َ
ق ِفي  ِلي  َر  َنّوِ

ُ
َوت

ِة. َجنَّ
ْ

ى ِمَن ال
َ

الُعل

Ya Allah, yang memlihara ka’bah ini merdekakanlah 
diri kami, bapak dan ibu kami, saudara-saudara dan 
anak-anak kami dari siksa api neraka, wahai Tuhan 
yang maha pemurah, yang mempunyai keutamaan, 
kele bih an, anugerah, pemberian dan kebaikan.  Ya 
Allah, baikkanlah kesudahan segenap urusan kami 
dan jauhkanlah dari kehampaan dan kehinaan di 
dunia dan siksa di akhirat.Ya Allah, sesungguhnya aku 
adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, tegak berdiri 
merapat di bawah pintu ka’bah-Mu menundukkan 
diri di hadapan-Mu sambil mengharapkan rahmat-Mu, 
kasing sayang-Mu, dan takut akan siksa-Mu. Wahai 
tuhan pemilik kebaikan abadi, aku mohon pada-Mu 
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agar Engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, 
perbaiki segala urusanku, bersihkan hatiku berilah 
cahaya kelah dalam kuburku. Berilah ampunan dosaku 
dan aku mohon pada-Mu martabat yang tinggi di 
dalam surga.

E.  Do’a waktu Minum Air Zam-zam

ا َواِسًعا َوِشَفاًء ِمْن 
ً
اِفًعا َوِرْزق

َ
ًما ن

ْ
َك ِعل

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ي أ ِ

ّ
ُهمَّ ِإن

ّ
الل

اِحِمْيَن. ْرَحَم الرَّ
َ
ٍم ِبَرْحَمِتَك َيا أ

َ
ّلِ َداٍء َوَسق

ُ
ك

Ya Allah, aku mohon pada-Mu ilmu pengetahuan 
yang ber manfaat, rizqi yang luas dan kesembuhan 
dari segala sakit dan penyakit dengan rahmat-Mu ya 
Allah Tuhan yang maha pengasih dari segenap yang 
pengasih.

F.  Do’a sesudah Salat Sunat Mutlak di Hijir Ismail

ا 
َ
ن

َ
ا َعْبُدَك َوأ

َ
ن

َ
ْقَتِني َوأ

َ
ل

َ
َت خ

ْ
ن

َ
 أ

َّ
 ِإلَه ِإال

َ
ي ال َت َرّبِ

ْ
ن

َ
ُهمَّ أ

ّ
الل

ّرِ 
َ

ِبَك ِمْن ش  
ُ
ُعْوذ

َ
أ ْعَت. 

َ
َوَوْعِدَك َمااْسَتط ى َعْهِدَك 

َ
َعل

ِفْرِلي 
ْ
اغ

َ
ِبي ف

ْ
ن

َ
ُبْوُء ِبذ

َ
يَّ وأ

َ
َك ِبِنْعَمِتَك َعل

َ
ُبْوُء ل

َ
َما َصَنْعَت أ

َك ِمْن 
ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ ي  ِ

ّ
ِإن ُهمَّ 

ّ
َت. الل

ْ
ن

َ
أ  

َّ
ْوَب ِإال

ُ
ن

ُّ
ِفُر الذ

ْ
 َيغ

َ
ُه ال ِإنَّ

َ
ف

ِمْن  ِبَك   
ُ
ُعْوذ

َ
َوأ اِلُحْوَن  الصَّ ِعَباُدَك  ِبِه  َك 

َ
ل

َ
َسأ َما  ْيٍر 

َ
خ

اِلُحْوَن. َك ِمْنُه ِعَباُدَك الصَّ
َ
ّرِ َمااْسَتَعاذ

َ
ش
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Ya Allah, engkahlah pemeliharaku, tiada Tuhan selain 
engkau yang menciptakanku. Aku ini hamba-Mu, 
me me nuhi janji dan ikatan pada-mu sejauh kemam-
puan ku. Aku berlindung pada-Mu dari kejahatan 
yang telah kuperbuat, aku akui segala nikmat dari-Mu 
kepadaku dan aku akui dosaku, maka ampunilah aku. 
Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa 
selain Engkau sendiri. Ya Allah, aku mohon pada-Mu, 
kebaikan yang diminta hamba-hamba-Mu yang saleh. 
Dan aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang 
hamba-hamba-mu yang saleh meminta perlindungan 
pula padanya. 

II. DO’A-DO’A SA’I

A. Do’a ketika mendekati bukit Marwa dan bukit 
Shafa.

ِو 
َ
َبْيَت أ

ْ
َمْن َحجَّ ال

َ
َعاِئِر هللِا ف

َ
 ِمْن ش

َ
ْرَوة

َ ْ
َفا َوال ِإنَّ الصَّ

َع  وَّ
َ
ط

َ
ت َوَمْن  ِبِهَما   

َ
ف وَّ

َّ
ط يَّ ْن 

َ
أ ْيِه 

َ
َعل ُجَناَح   َ ل 

َ
ف اْعَتَمَر 

اِكٌر َعِلْيٌم.
َ

ِإنَّ هللَا ش
َ
 ف

ً
ْيرا

َ
خ

Sesungguhnya Shafa dan Marwa itu sebagian dari 
syiar (tanda kebesaran) Allah. Barang siapa yang 
berhaji ke baitullah atau berumrah, maka tidak ada 
salahnya untuk bersya›i di antara keduanya dan barang 
siapa yang berbuat lebih karena kebaikan semata, 
maka sesungguhnya Allah Maha Menerima dan Maha 
Mengetahui
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B. Do’a di atas bukit Safa ketika menghadap kiblat.

ا 
َ
ى َما َهَدان

َ
َبُر َعل

ْ
ك

َ
َحْمُد, هللُا أ

ْ
َبُر َوهلِل ال

ْ
ك

َ
َبُر هللُا أ

ْ
ك

َ
هللُا أ

ِرْيَك 
َ

 ش
َ
 هللُا َوْحَدُه ال

َّ
 ِإلَه ِإال

َ
ا. ال

َ
ن
َ
ْوال

َ
ى َما أ

َ
َحْمُد هلِل َعل

ْ
َوال

ْيِر َوُهَو 
َ

خ
ْ

َحْمُد ُيْحِيي َوُيِمْيُت ِبَيِدِه ال
ْ

ُه ال
َ
ُك َول

ْ
ل
ُ ْ
ُه ال

َ
ُه, ل

َ
ل

ِدْيٌر.
َ
ّلِ �َضْيٍء ق

ُ
ى ك

َ
َعل

َصَر 
َ
َون َوْعَدُه  َجَز 

ْ
ن

َ
أ ُه 

َ
ل ِرْيَك 

َ
 ش

َ
َوْحَدُه ال  هللُا 

َّ
ِإال ِإلَه   

َ
ال

 
َّ
ْعُبُد ِإال

َ
 ن

َ
 هللُا َوال

َّ
 ِإلَه ِإال

َ
ْحَزاَب َوْحَدُه ال

َ
َعْبَدُه َوَهَزَم ال

اِفُرْوَن.
َ
ك

ْ
ِرَه ال

َ
ْو ك

َ
ْيَن َول ُه الّدِ

َ
ِلِصْيَن ل

ْ
اُه ُمخ ِإيَّ

Allah maha besar, Allah maha besar, segala puji bagi 
Allah, Allah maha besar, atas petunjuk yang diberikan-
Nya kepada kami, segala puji bagi Allah atas karunia 
yang telah dianugerahkan-Nya kepada kami, tiada 
Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dialah yang 
menghidupkan dan mematikan, pada kekuasaan-
Nya lah segala kebaikan dan Dia berkuas atas segala 
sesuatu. Tiada Tuhan selai Allah yang maha Esa, tidak 
sekutu bagi-Nya, yang telah menempati janji-Nya, 
menolong hamba-Nya dan menghancurkan musuh-
musus-Nya dengan ke Esaan-Nya tiada Tuhan selain 
Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya 
dengan ikhlas dari menurut agama-Nya walaupun 
orang-orang kafir tidak senang.
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C. Do’a diantara dua pilar hijau saat melaksanakan 
sa’i

َك  ُم ِإنَّ
َ
ْعل

َ
ا ت َجاَوْز َعمَّ

َ
ْم َوت رَّ

َ
ك

َ
 ًوت

ُ
ِفْر َواْرَحْم َواْعف

ْ
َرّبِ اغ

َرُم
ْ

ك
َ
ل

ْ
َعزُّ ا

َ
ل

ْ
َت هللُا ا

ْ
ن

َ
َك أ ُم ِإنَّ

َ
ْعل

َ
 ن

َ
ُم َماال

َ
ْعل

َ
ت

Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, serta 
ha pus kanlah apa-apa yang Engkau ketahui dari dosa 
kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa-
apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya 
Engkau ya Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah

D. Do’a Selesai Sa’i di Marwa

َعِتَك 
َ
ى طا

َ
ا َوَعل  َعنَّ

ُ
ا َوَعاِفَنا َواْعف ْل ِمنَّ بَّ

َ
ق

َ
َنا ت ُهمَّ َربَّ

َّ
لل

َ
ا

إِلْيَماِن 
ْ
ا ى 

َ
َوَعل َنا 

ْ
ِكل

َ
ت  

َ
ال ْيِرَك 

َ
غ ى 

َ
َوَعل ا  ِعنَّ

َ
أ ِرَك 

ْ
ك

ُ
َوش

ُهمَّ 
َّ
لل

َ
ا، ا َت َراٍض َعنَّ

ْ
ن

َ
َنا َوأ

َّ
َوف

َ
 ت

ً
اِمِل َجِمْيعا

َ
ك

ْ
ِم ال

َ
إِلْسل

ْ
َوا

َواْرَحْمِنى  ْيَتنِى 
َ

ْبق
َ
أ َما  َبًدا 

َ
أ َعا�ضِى 

َ ْ
ال ْرِك 

َ
بت اْرَحْمِنى 

ِفْيَما  ِر 
َ
ظ النَّ ُحْسَن  نِى 

ْ
َواْرُزق َيْعِنْيِنى   

َ
َماال  

َ
ف

َّ
ل

َ
ك

َ
ت

َ
أ ْن 

َ
أ

اِحِمْيَن. ْرَحَم الرَّ
َ
ى َيا أ ُيْرِضْيَك َعّنِ

Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal kami, berilah 
perlindungan kepada kami, maafkanlah kesalahan 
kami dan berilah pertolongan kepada kami untuk 
taat dan bersyukur kepada-Mu janganlah Engkau 
jadikan kami bergantung selain kepada-Mu. Matikanlah 
kami dalam iman dan Islam secara sempurna dalam 
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keridlaan-Mu. Ya Allah rahmatilah kami sehingga 
mampu me ning  galkan segala kejahatan selama hidup 
kami, dan rahma tilah kami sehingga kami tidak berbuat 
hal yang tidak berguna. Karuniakanlah kepada kami 
sikap pandang yang baik terhadap apa-apa yang 
membuat-Mu ridlo terhadap kami. Wahai Tuhan yang 
Paling Pengasih dari segala yang pengasih.

E. Doa Tahallul (memotong rambut) setelah Sa’i

ُهمَّ 
َ
لل

َ
ا ْوِبى 

ُ
ن

ُ
ذ ِفْر 

ْ
َواغ ي  ِمِنّ ْل  بَّ

َ
َتق

َ
ف اِصَيِتي 

َ
ن َهِذِه  ُهمَّ 

َّ
لل

َ
ا

ُهمَّ 
َّ
لل

َ
ا ِفَرِة 

ْ
غ

َ ْ
ال َياَواِسَع  ِرْيَن  ّصِ

َ
ق

َ
ل

ْ
َوا ِقْيَن 

ّ
ُمَحِل

ْ
ِلل ِفْر 

ْ
اغ

 .
ً
ة

َ
ئ َسِيّ ِبَها  ي  َعِنّ َواْمُح   

ً
َحَسَنة ْعَرٍة 

َ
ش ِلّ 

ُ
ِبك ِلى  ُبْت 

ْ
اث

�َضى َعَنا 
َ
ِدى ق

َّ
َحْمُد هلِل ال

ْ
ل

َ
 ا

ً
ْع ِلْى ِبَها ِعْنَدَك َدَرَجة

َ
َواْرف

َنا 
َ
ل ِفْر 

ْ
َواغ َوَعْوًنا  َوَيِقْيًنا  ا 

َ
ِاْيَمان ا 

َ
ِزْدن ُهمَّ 

َّ
لل

َ
َنا. ا

َ
َمَناِسك

ْسِلَماِت
ُ
ل

ْ
ْسِلِمْيَن َوا

ُ
ل

ْ
َوِلَواِلَدْيَنا َوِلَساِئِر ا

Ya Allah ini ubun-ubunku, maka terimalah dariku  (amal 
per buatanku) dan ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, 
ampu nilah orang-orang yang mencukur dan memen-
dek kan rambutnya wahai Tuhan yang Maha Luas 
ampunan-Nya. Ya Allah tetapkanlah untuk diriku setiap 
helai rambut kebajikan dan hapuskanlah untukku 
dengan setiap helai rambut kejelekan. Dan angkatlah 
derajatku di sisimu.”

“Segala puji bagi Allah yang telah menyelesaikan mana-
sik kami, Ya Allah tambahkanlah kepada kami iman, 
ke ya kinan, dan pertolongan dan ampunilah kami, 
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ke dua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin 
dan muslimat.”

III. DOA BERANGKAT KE ARAFAH DAN DO’A WUKUF

A. Do’a ketika berangkat ke Arafah

اْجَعْل 
َ
َرْدُت ف

َ
ِرْيِم أ

َ
ك

ْ
ى َوْجِهَك ال

َ
ْهُت َوِإل َوجَّ

َ
ْيَك ت

َ
ُهمَّ ِإل

ّ
الل

َك  ِإنَّ ْبِني  ّيِ
َ

خ
ُ
ت  

َ
َواْرَحْمِني َوال َمْبُرْوًرا  ي  َوَحّجِ ُفْوًرا 

ْ
ِبي َمغ

ْ
ن

َ
ذ

ِدْيٌر.
َ
ّلِ �َضْيٍء ق

ُ
ى ك

َ
َعل

Ya Allah, aku menghadap kepada-Mu dan aku meng-
ingin kan kemurahan-Mu, maka jadikanlah dosaku ter-
ampu ni, hajiku diterima, kasihanilah aku dan jangan 
diabaikan permintaanku. Sesungguhnya Engkau maha 
kuasa atas segala sesuatu.

B. Do’a waktu masuk Arafah

ُت 
ْ
ل

َّ
َوك

َ
ت ْيَك 

َ
َوَعل ِاْعَتَصْمُت  َوِبَك  ْهُت  َوجَّ

َ
ت ْيَك 

َ
ِإل ُهمَّ 

ّ
الل

َك  ِإنَّ ُتَك 
َ

ِئك
َ
َمل َيْوَم 

ْ
ال ِبِه  َباِهي 

ُ
ت ْن  ِممَّ ِني 

ْ
اْجَعل ُهّم 

ّ
الل

ِدْيٌر.
َ
ّلِ �َضْيٍء ق

ُ
ى ك

َ
َعل

Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku menghadap, 
dengan engkaulah aku berpegang teguh, pada 
Engkaulah aku menyerah diri. Ya Allah, jadikanlah 
aku diantara orang yang hari ini engkau banggakan 
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di hadapan ma lai kat-Mu, sesungguhnya Engkau maha 
kuasa atas segala sesuatu.

C. Do’a Melihat Jabal Rahmah

ْيَر 
َ

خ
ْ

ْه ِلَي ال اِلي, َوَوّجِ
َ

ْعِطِني ُسؤ
َ
يَّ َوأ

َ
ْب َعل

ُ
ِفْرِلي َوت

ْ
ُهمَّ اغ

ّ
الل

 هللُا 
َّ
 ِإلَه ِإال

َ
َحْمُد هلِل َوال

ْ
ْهُت. ُسْبَحاَن هللِا َوال َوجَّ

َ
ْيَنَما ت

َ
أ

َبُر.
ْ

ك
َ
َوهللُا أ

Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku, penuhilah 
segala permintaanku dan hadapkanlah kebaikan ke-
pada ku di manapun aku pergi. Maha suci Allah, segala 
puji hanya bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah 
dan Allah maha agung

D. Do’a Wukuf

َحيُّ 
ْ
ال ُهَو   

َّ
ِإال َه 

َ
ِإل

َ
ال ِذي 

َّ
ال َعِظْيِم 

ْ
ال هللَا  ِفُر 

ْ
ْسَتغ

َ
أ  .1

 )001x ( ْيِه
َ
ْوُب ِإل

ُ
ت

َ
ُيْوِم َوأ

َ
ق

ْ
ال

ِإنَّ  ْيَك،  بَّ
َ
ل َك 

َ
ل ِرْيَك 

َ
 ش

َ
ْيَك ال بَّ

َ
ل ْيَك،  بَّ

َ
ل ُهمَّ 

َّ
الل ْيَك  بَّ

َ
ل  .2

ُه.
َ
ِرْيَك ل

َ
 ش

َ
ُك ال

ْ
ل
ُ ْ
َك َوال

َ
ْعَمِة ل َحْمَد َوالّنِ

ْ
ال

َبُر 
ْ

ك
َ
 هللِا َوهللُا أ

َّ
َه ِإال

َ
ِإل

َ
َبُر ال

ْ
ك

َ
َبُر هللُا أ

ْ
ك

َ
َبُر هللُا أ

ْ
ك

َ
هللُا أ  .3

)3 x( .َحْمُد
ْ

َبُر َوهلِل ال
ْ

ك
َ
هللُا أ
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ُه 
َ
َول ُك 

ْ
ل
ُ ْ
ال ُه 

َ
ل ُه، 

َ
ل ِرْيَك 

َ
ش  

َ
ال َوْحَدُه  هللِا   

َّ
ِإال َه 

َ
ِإل

َ
ال  .4

يٍئ 
َ

ّلِ ش
ُ
ى ك

َ
ْيَر َوُهَو َعل

َ
خ

ْ
َحْمُد ُيْحِي َوُيِمْيُت ِبَيِدِه ال

ْ
ال

 )001x (ِدْيٌر
َ
ق

َعِظْيِم.
ْ
َعِلّيِ ال

ْ
 ِباهلِل ال

َّ
 ِإال

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 َحْوَل َوال

َ
ال  .5

ِدْيِم 
َ

ق
ْ
ِرْيِم ُوُجْوِدَك ال

َ
ك

ْ
َك ِبَوْجِهَك ال

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ي أ ِ

ّ
ُهمَّ ِإن

َّ
الل  .6

ٍد  ُمَحمَّ ا 
َ
ِدن َسّيِ ى 

َ
َعل َي  ِ

ّ
َصل

ُ
ت ْن 

َ
أ ِم 

َ
ْعظ

َ ْ
ال َوِباْسِمَك 

ِرَباِئَنا 
ْ
ق

َ
َواِنَنا َوأ

ْ
ا َوِإخ

َ
ِدن

َ
ْوال

َ
َنا َوِلَواِلَدْيَنا َوأ

َ
ِفَر ل

ْ
غ

َ
ْن ت

َ
َوأ

ْن 
َ
َوِل اِئَنا 

َ
ْصِدق

َ
َوأ ْزَواِجَنا 

َ
َوأ ْصَحاِبَنا 

َ
َوأ اِيِخَنا 

َ
َوَمش

َحقٌّ  ُه 
َ
ل ْن 

َ
َوِل ْيَنا 

َ
ِإل ْحَسَن 

َ
أ ْن 

َ
َوِل َعاِء  ِبالدُّ ا 

َ
ْوَصان

َ
أ

ْسِلِمْيَن 
ُ ْ
ْيِه َوِلَجِمْيِع ال

َ
ا ِإل

َ
ن

ْ
َسأ

َ
ْو أ

َ
ْمَناُه أ

َ
ل
َ
ْن ظ

َ
ْيَنا َوِل

َ
َعل

َنا 
َ
ْرُزق

َ
ت ْن 

َ
َوأ ْمَواِت 

َ ْ
َوال ِمْنُهْم  ْحَياِء 

َ ْ
ال ْسِلَماِت 

ُ ْ
َوال

اُهْم  َوِإيَّ َنا 
َ
ْحَفظ

َ
ت ْن 

َ
َوأ ِخَرِة 

َ ْ
َيا َوال

ْ
ن ْيَرِي الدُّ

َ
اُهْم خ َوِإيَّ

ْن 
َ
َوأ ِقَياَمِة 

ْ
ال َيْوَم  ْهَواِل 

َ
َوأ َيا 

ْ
ن الدُّ ِء 

َ
َبل َجِمْيِع  ِمْن 

ْن 
َ
َوأ اِلَحِة  الصَّ ْعَماِل 

َ ْ
ِوال اِفَعِة  النَّ ْوَم 

ُ
ُعل

ْ
ال َنا 

َ
ْرُزق

َ
ت

َباِطَنِة 
ْ
َوال اِهَرِة 

َّ
الظ َعا�ِضي 

َ ْ
ال َجِمْيِع  ِمْن  ْعِصَمَنا 

َ
ت

رَّ 
َ

ِفَيَنا ش
ْ

ك
َ
ت ْن 

َ
َوأ َواِسًعا 

ً
ال

َ
َحل ا 

ً
ِرْزق َنا 

َ
ل َل  َسّهِ

ُ
ت ْن 

َ
َوأ

ْن 
َ
َوأ ْيِرَها 

َ
َوغ َواّبِ  َوالدَّ ِجّنِ 

ْ
َوال ِس 

ْ
ن ِ

ْ
اإل ِمَن  َراِر 

ْ
ش

َ ْ
ال

اِتَمِة آِمْيَن. 
َ

خ
ْ

اُهْم ِبُحْسِن ال ِتَمَنا َوِإيَّ
ْ

خ
َ
ت
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Artinya :
1. Aku memohon ampun pada Allah Yang Maha Agung, 

yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan 
Maha Kekal dan Kepada-Nya aku bertaubat. 100 X.

2. Aku datang memenuhi panggilan-Mu wahai Allah, 
aku datang memnuhi panggilanMu, aku datang 
memenuhi panggilanMu tiada sekutu bagi-Mu. Aku 
penuhi panggilan-Mu sesungguhnya segalapuji dan 
nikmat serta kerajaan hanya untuk-Mu, tiada sekutu 
bagi-Mu.

3. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha 
Besar, tiada ada Tuhan selain Allah. Allah-lah yang 
Maha Besar, Allah-lah yang Maha Besar dan segala 
puji bagiNya 3 X.

4. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa tiada sekutu 
bagi-Nya, Bagi-Nyalah segala, kerajaan dan pujian, 
yang menghidupkan dan mematikan. Di tangan-Nya 
segala kebaikan dan Dialah Yang Maha Kuasa atas 
segala sesuatu 100 X.

5. Tiada daya (untuk memperoleh manfaat) dan 
kemampuan (untuk menolak bahaya) kecuali 
bersumber dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha 
Agung. Aku bersaksi sesungguhnya Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu 
Allah meliputi segala sesuatu.

6. Ya Allah, kami mohon dengan Zat-Mu yang mulia 
kemurahan-Mu yang kekal abadi dan dengan nama-
Mu yang Maha Agung, limpahkanlah rahmat-Mu 
kepada junjungan kami Muhammad SAW. Ampunilah 
kami, ayah bunda kami, anak-anak kami, saudara-
saudara kami, kaum kerabat kami, guru-guru kami, 
sahabat-sahabat kami, pasangan-pasangan kami 



109Panduan Praktis Haji & Umrah

teman-teman kami dan orang-orang yang berpesan 
untuk didoakan dan semua orang yang berbuat baik 
kepada kami, dan yang mempunyai hak atas kami, 
orang-orang yang pernah kami zhalimi ataupun 
yang pernah kami berbuat jahat kepadanya, semua 
orang-orang Muslim dan Muslimat yang masih hidup 
dan yang sudah meninggal. Dan berilah kami rizqi, 
juga mereka dengan kebaikan dunia dan akhirat, 
peliharalah kami dan mereka dari segala macam 
bencana dunia dan bencana pada hari kiamat. 
Berilah kami ilmu yang bermanfaat amal perbuatan 
yang baik, peliharalah kami dari semua perbuatan 
maksiat yang nyata dan tersembunyi, mudahkanlah 
kepada kami dari segala kejahatan manusia, jin, 
serta binatang dan lainnya, dan akhirilah hidup kami 
dalam keadaan husnul khatimah. Amin.

IV. DO’A-DO’A DI MUZDALIFAH DAN MINA

A. Doa ketika sampai di Muzdalifah

 
ٌ
َتِلَفة

ْ
ُمخ  

ٌ
ِسَنة

ْ
ل

َ
أ ِفْيَها  ُجِمَعْت   

ُ
ُمْزَدِلَفة هِذِه  ِإنَّ  ُهمَّ 

ّ
الل

َدَعاَك  ْن  ِممَّ ِنى 
ْ
اْجَعل

َ
ف  

ً
َعة ُمَتَنّوِ َحَوِائَج  َك 

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ت

اِحِمْيَن. ْرَحَم الرَّ
َ
َفْيَتُه َيا أ

َ
ك

َ
ْيَك ف

َ
َل َعل

َّ
َوك

َ
ُه َوت

َ
اْسَتَجْبَت ل

َ
ف

Ya Allah, sesungguhnya ini Muzdalifah telah berkumpul 
bermacam-macam bahasa yang memohon kepada-Mu 
keperluan yang aneka ragam. Maka masukkanlah aku 
ke dalam golongan orang yang memohon kepada-Mu, 
lalu Engkau penuhi permintaannya, yang berserah diri 
pada-Mu lalu Engkau lindungi dia, wahai Tuhan Yang 
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maha Pengasih dari segala yang pengasih.

B.  Doa melontar Jamrah

Setiap melontar 1 jamrah 7x lontaran kerikil dan 
di anjur kan berdo’a: 

ْحمِن.  ِللرَّ َوِرًضا  َياِطْيِن  ِللشَّ َرْجًما  َبُر 
ْ

ك
َ
أ هلُل 

َ
أ هللِا  ِبْسِم 

ْوًرا.
ُ
ك

ْ
ا َمْبُرْوًرا َوَسْعًيا َمش ُه َحجًّ

ْ
ُهمَّ اْجَعل

ّ
الل

Artinya : 

“Bismillah, Allahu Akbar, kutukan bagi segala setan 
dan rida bagi Allah Yang Maha Pengasih, Ya Allah 
Tuhanku, jadikanlah ibadah hajiku ini haji yang mabrur 
dan sa’i yang diterima.”

C. Do’a setelah melempar jumrah

ْح�ِضى 
ُ
 أ

َ
ُهمَّ ال

ّ
ا ِفْيِه. الل

ً
ًبا ُمَباَرك ّيِ

َ
ِثْيًرا ط

َ
َحْمُد هلِل َحْمًدا ك

ْ
ال

ْيَك 
َ
ُهمَّ ِإل

ّ
ْفِسَك، الل

َ
ى ن

َ
ْيَت َعل

َ
ــن

ْ
ث

َ
َما أ

َ
َت ك

ْ
ن

َ
ْيَك أ

َ
ـــَناًء َعل

َ
ث

َوِمْنَك  َرِغْبُت  ْيَك 
َ
َوِإل َفْقُت 

ْ
ش

َ
أ اِبَك 

َ
َعذ َوِمْن  ْضُت 

َ
ف

َ
أ

ِعي  َضرُّ
َ
ت َواْرَحْم  ْجِرى 

َ
أ ْعِظْم 

َ
َوأ ُسِكى 

ُ
ن َبْل 

ْ
اق

َ
ف َرِهْبُت 

ْعِطِنى 
َ
َوأ َدْعَوِتى  َواْسَتِجْب  َرِتْى 

ْ
َعث ِقلَّ 

َ
َوأ ْوَبِتى 

َ
ت َبْل 

ْ
َواق

ْجِرِمْيَن. 
ُ ْ
َنا ِمَن ال

ْ
ْجَعل

َ
 ت

َ
ا َوال ْل ِمنَّ بَّ

َ
ق

َ
َنا ت ُهمَّ َربَّ

ّ
اِلى . الل

َ
ُسؤ

اِحِمْيَن. ْرَحَم الرَّ
َ
اِلِحْيَن َيا أ َنا ِفى ِعَباِدَك الصَّ

ْ
ْدِخل

َ
َوأ

Artinya : 
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“Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak lagi baik 
yang membawa berkat didalamnya. Ya Allah, sekali-
kali kami tidak mampu mencakup (segala macam) 
pujian untuk-Mu, sesuai pujian-Mu atas diri-Mu. Ya 
Allah, hanya ke pada-Mu aku menyerah, dari siksa-
siksa-Mu aku mohon belas kasihan dan kepada-Mu lah 
aku berharap dan aku takut, maka terimalah ibadahku, 
perbesarlah paha laku, kasihanilah kerendahan 
hatiku, terimalah tau batku, perkecillah kekeliruanku 
perkenankanlah per mohonanku dan berikanlah 
permintaanku. Ya Allah kabul kanlah! Terimalah 
persembahan kami ini dan jangan lah kami dijadikan 
ornag-orang yang berdosa, tetapi masukanlah kami 
dalam hamba-Mu yang saleh, Wahai Tuhan Yang Maha 
Pengasih melebihi segenap yang pengasih.

D.  Do’a Thawaf Wada’ 

َه 
َ
ِإل  

َ
َوال هلِل  َوالْحْمُد  هللُا  ُسْبَحاَن  َبُر 

ْ
ك

َ
أ هللُا  هللِا  ِبْسِم 

ى  َعِلّيِ
ْ
ال  ِ ِباهلل   

َّ
ِإال  

َ
ة وَّ

ُ
ق  

َ
َوال َحْوَل   

َ
َوال َبُر 

ْ
ك

َ
أ َوهللُا  هللُا   

َّ
ِإال

ى هللُا 
َّ

ى َرُسْوِل هللِا َصل
َ

ُم َعل
َ
ل  َوالسَّ

ُ
ة

َ
ل لَعِظْيِم، َوالصَّ

ْ
ا

اًء 
َ
 ِبِكَتاِبَك َوَوف

ً
ْصِدْيقا

َ
 ِبَك َوت

ً
ُهمَّ ِإْيَمانا

َّ
َم. َالل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
َعل

ْيِه 
َ
َعل هللُا  ى 

َّ
َصل ٍد  ُمَحمَّ َك  ِبّيِ

َ
ن ِة  ِلُسنَّ  

ً
َباعا ِ

ّ
َوات ِبَعْهِدَك 

ى َمَعاٍد. 
َ
َك ِإل َرآدُّ

َ
ُقْرآَن ل

ْ
ْيَك ال

َ
َرَض َعل

َ
ِذي ف

َّ
َم . ِإنَّ ال

َّ
َوَسل

ْجُبْرِنى 
ُ
ا اُر  َجبَّ َيا  ْسِمْعِنى 

َ
أ َسِمْيُع  َيا  ِعْدنِى 

َ
أ َياُمِعْيُد 

ِإلَى  ْرُدْدنِى 
ُ
ا اُد  َردَّ َيا  ِاْرَحْمنِى  َرْحَمُن  َيا  ْرِنِي 

ُ
ْست

ُ
أ اُر  َستَّ َيا 

َبْعَد  اٍت  رَّ
َ

ك َعْوَد 
ْ
ال مَّ 

ُ
ث َعْوَد 

ْ
ال ِنى 

ْ
َواْرُزق ِم  َحرَّ

ُ
ال َبْيِتَك 
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َحاِمُدْوَن.  َنا  ِلَرّبِ َساِئُحْوَن  َعاِبُدْوَن  ِئُبْوَن 
َ
تا اٍت  َمرَّ

َوْحَدُه.  ْحَزاَب 
َ
ل

ْ
ا َوَهَزَم  َعْبَدُه  َصَر 

َ
َون َوْعَدُه  َصَدَق هللُا 

َداِمى 
ُ
ق َوِمْن  َيَساِرى  َوَعْن  َيِمْيِنى  َعْن  ِنى 

ْ
اْحَفظ ُهمَّ 

َّ
لل

َ
ا

ِنى 
َ
ل َوّصِ

ُ
ت ى  َحتَّ ْحِتى 

َ
ت َوِمْن  ْوِقى 

َ
ف َوِمْن  ْهِري 

َ
َوَراِء ظ َوِمْن 

َنا 
َ
ل ِو 

ْ
َواط َفَر  السَّ ْيَنا 

َ
َعل ْن  َهّوِ ُهمَّ 

َّ
لل

َ
ا ِدى. 

َ
َوَبل ْهِلى 

َ
أ ى 

َ
ِإل

ْهِلَنا 
َ
أ ِفْى  ِلْفَنا 

ْ
َواخ ا 

َ
َسَفِرن ِفْى  ْصِحْبَنا 

َ
أ ُهمَّ 

َّ
لل

َ
ا ْرَض. 

َ
ل

ْ
ا

ْيَن. ِ
َ

َعال
ْ
 َربَّ ال

َ
اِحِمْيَن َويا ْرَحَم الرَّ

َ
َياأ

Dengan menyebut asma Allah, Allah Maha Besar. 
Maha Suci Allah dan segala puji hanya kepada Allah 
jua, tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Agung, 
tiada daya (untuk memperoleh manfaat) dan tiada 
kekuatan (untuk menolak kesulitan) kecuali dengan 
pertolongan dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha 
Besar. Shalawat dan salam bagi junjungan Rasulullah 
SAW. Ya Allah, aku datan kemari karena iman kepada-
Mu, menbenarkan kitab-Mu, memenuhi janji-Mu dan 
karena menuruti sunnah nabi-Mu Muhammad SAW. 
Sesungguhnya Tuhan yang menurunkan Al-Qur’an 
kepadaMu niscaya memulangkanmu ke tempat 
kembali. Wahai Tuhan yang Kuasa mengembalikan, 
kembalikan aku ketempatku, wahai Tuhan yang maha 
mendengar, dengarlah (kabulkanlah) permohonanku, 
wahai Tuhan yang maha memperbaiki, perbaikilah 
aku, wahai Tuhan yang Maha Kasih Sayang, sayangilah 
aku, wahai Tuhan yang Maha kuasa mengembalikan, 
kembalikanlah aku ke Ka’bah ini dan berilah aku rizqi 
untuk mengulanginya berkali-kali, dalam keadaan 
bertaubat dan beribadat berlayar menuju Tuhan 
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kami sambil memuji, Allah Maha menepati janji-Nya 
membantu hamba-hamba-Nya, yang menghancurkan 
sendiri musuh-musuh-Nya. Ya Allah, perihalah aku dari 
kanan, kiri depan dan belakang, dari sebelah atas dan 
bawah sampai Engkau mengembalikan aku kepada 
keluarga dan tanah airku. Ya Allah, permudahkanlah 
perjalanan bagi kami, lipatkan bumi untuk kami. Ya 
Allah sertailah, kami dalam perjalanan, dan gantilah 
kedudukan kami dalam keluarga yang ditinggal, wahai 
Tuhan kami yang Maha Pengasih melebihi segala 
pengasih, wahai Tuhan yang Memelihara seluruh alam.

V. DO’A-DO’A ZIARAH DI MADINAH

A. Do’a masuk Masjid Nabawi

َل 
َ

ُمْدخ ِني 
ْ
ْدِخل

َ
أ َرّبِ  هللِا.  َرُسْوِل  ِة 

َّ
ِمل ى 

َ
َوَعل هللِا  ِبْسِم 

َك 
ْ
ُدن

َ
ل ِمْن  ِلي  َواْجَعْل  ِصْدٍق  َرَج 

ْ
ُمخ ِرْجِني 

ْ
خ

َ
َوأ ِصْدٍق 

ى آِل 
َ

ٍد َوَعل ا ُمَحمَّ
َ
ِدن ى َسّيِ

َ
ُهمَّ َصّلِ َعل

ّ
ِصْيًرا. الل

َ
اًنا ن

َ
ط

ْ
ُسل

ْبَواَب َرْحَمِتَك 
َ
َتْح ِلي أ

ْ
ْوِبي َواف

ُ
ن

ُ
ِفْرِلي ذ

ْ
ٍد. َواغ ا ُمَحمَّ

َ
ِدن َسّيِ

اِحِمْيَن. ْرَحَم الرَّ
َ
ِني ِفْيَها َيا أ

ْ
ْدِخل

َ
َوأ

Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Ya Allah 
masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan 
keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, 
dan berikanlah padaku dari sisi-Mu kekuasaan yang 
dapat menolong. Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada 
junjungan kami Muhammad saw dan keluarganya. 
Ampunilah dosaku, bukalah pintu rahmat-Mu bagiku 
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dan masukkanlah aku ke dalamnya, wahai Tuhan yang 
maha pengasih dari segala yang pengasih.

B. Do’a salam ketika berada di makam Rasulullah saw

ُه. 
ُ
ات

َ
َوَبَرك هللِا   

ُ
َوَرْحَمة هللِا  َرُسْوَل  َيا  ْيَك 

َ
َعل ُم 

َ
ل السَّ

 هللِا. 
َ
ْيَك َيا َصْفَوة

َ
ُم َعل

َ
ل ِبيَّ هللِا. السَّ

َ
ْيَك َيا ن

َ
ُم َعل

َ
ل السَّ

ْيَك َيا َحِبْيَب هللِا. 
َ
ُم َعل

َ
ل السَّ

َك َعْبُدُه  نَّ
َ
ُه, َوأ

َ
ِرْيَك ل

َ
 ش

َ
 هللُا َوْحَدُه ال

َّ
 ِإلَه ِإال

َ
ْن ال

َ
َهُد أ

ْ
ش

َ
أ

 
َ
ة

َ
َمان

َ
ال ْيَت  دَّ

َ
َوأ  

َ
ة

َ
الّرَِسال َت 

ْ
غ

َ
َبل َك  نَّ

َ
أ َهُد 

ْ
ش

َ
َوأ ُه, 

ُ
َوَرُسْول

هللُا  ى 
َّ

َصل
َ
ف هللِا.  َسِبْيِل  ِفي  َوَجاَهْدَت   

َ
ة مَّ

ُ
ال َصْحَت 

َ
َون

 
َ
ة

َ
ُهمَّ آِتِه الَوِسْيل

ّ
ْيِن. الل ى َيْوِم الّدِ

َ
 ِإل

ً
 َداِئَمة

ً
ة

َ
ْيَك َصل

َ
َعل

َمْحُمْوًدا  اًما 
َ

َمق ُه 
ْ
َواْبَعث  

َ
ِفْيَعة الرَّ  

َ
َرَجة َوالدَّ  

َ
ة

َ
َفِضْيل

ْ
َوال

ْيَعاَد. ِ
ْ

 ال
ُ

ِلف
ْ

خ
ُ
 ت

َ
َك ال ُه ِإنَّ

َ
ِذي َوَعْدت

َّ
ال

Selamat sejahtera atasmu wahai rasulullah, rahmat 
Allah dan berkah-Nya untukmu selamat sejahtera 
atasmu wahai Nabiullah. Selamat sejahtera atasmu 
wahai makhluk pilihan Allah. Selamat sejahtera atasmu 
wahai kekasih Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 
yang berhak disembah selain Allah yang maha Esa, 
tiada sekutu bagi dan sesungguhnya Engkau adalah 
hamab rasul-Nya dan aku bersaksi bahwa engkau 
telah menyampaikan risalah, engkau telah menunaikan 
amanat, engkau telah memberi nasehat kepada ummat, 
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engkau telah berjihad di jalan Allah. Maka salawat-Nya 
untukmu salawat yang berkekalan sampai hari kiamat. 
Ya Allah berilah kepada beliau kemuliaan dan martabat 
yang tinggi serta bangkitkan dia di tempat yang terpuji 
yang telah Engkau janjikan padanya, sesungguhnya 
Engkau tidak akan mengingkari janji.

C. Do’a ketika di Raudhah

اِتي  َوَجدَّ ْجَداِدي 
َ
َوأ َوِلَواِلَديَّ  ْوِبي 

ُ
ن

ُ
ذ ِفْرِلي 

ْ
اغ ُهمَّ 

ّ
الل

ْؤِمَناِت 
ُ ْ
ْؤِمِنْيَن َوال

ُ ْ
اِيِخي َوِلَجِمْيِع ال

َ
َواِني َوَمش

َ
خ

َ
اِرِبي َوأ

َ
ق

َ
َوأ

ْمَواِت ِبَرْحَمِتَك 
َ
ل

ْ
ْحَياِء ِمْنُهْم َوا

َ
ْسِلَماِت ال

ُ ْ
ْسِلِمْيَن َوال

ُ ْ
َوال

اِحِمْيَن. ْرَحَم الرَّ
َ
َيا أ

ُفَسُهْم 
ْ
ن

َ
ُمْوا أ

َ
ل
َ
ُهْم ظ نَّ

َ
ْو أ

َ
َحقُّ َول

ْ
َك ال

ُ
ْول

َ
َت َوق

ْ
ل

ُ
َك ق ُهمَّ ِإنَّ

ّ
الل

ُسْوَل  الرَّ ُهُم 
َ
ل ِفْر 

ْ
َواْسَتغ هللَا  ِفُرْوا 

ْ
اْسَتغ

َ
ف َجاُءْوَك 

اًبا َرِحْيًما. وَّ
َ
َوَجُدْوا هللَا ت

َ
ل

ًدا  ُمَحمَّ َك 
َ
َوَرُسْول َك  ِبيَّ

َ
ن ِفيَّ  َفَع 

ْ
ش

َ
ت ْن 

َ
أ َك 

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ ُهمَّ 

ّ
الل

 
َّ
ِإال َبُنْوٌن   

َ
َوال َماٌل  َيْنَفُع   

َ
ال َيْوَم  م 

َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل هللُا  ى 

َّ
َصل

َما 
َ

ك  
َ
ِفَرة

ْ
غ

َ ْ
ال ِلي  ْوِجَب 

ُ
ت ْن 

َ
َوأ َسِلْيٍم.  ٍب 

ْ
ل

َ
ِبق ى هللَا 

َ
ت

َ
أ َمْن 

ْن َجاَءُه ِفي َحَياِتِه.
َ
ْوَجْبَتَها ِل

َ
أ

َرَم 
ْ

ك
َ
َوأ اِئِلْيَن  السَّ َجَح 

ْ
ن

َ
َوأ اِفِعْيَن  الشَّ َل  وَّ

َ
أ ُه 

ْ
اْجَعل ُهمَّ 

ّ
الل

َرِمْيَن.
ْ

ك
َ
ل

ْ
َرَم ا

ْ
ك

َ
َرِمَك َيا أ

َ
َك َوك ِلْيَن َواآلِخِرْيَن ِبَمّنِ وَّ

َ
ال
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َحتىَّ  ا 
ً
َصاِدق َوَيِقْيًنا   

ً
اِمل

َ
ك ِإْيَماًنا  َك 

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ ي  ِ

ّ
ِإن ُهمَّ 

ّ
الل

ًبا 
ْ
ل

َ
اِفًعا َوق

َ
ًما ن

ْ
َتْبَت ِلي َوِعل

َ
 َما ك

َّ
 ُيِصْيُبِني ِإال

َ
ُه ال نَّ

َ
َم أ

َ
ْعل

َ
أ

 
ً
 َوَعَمل

ً
با ّيِ

َ
 ط

ً
ال

َ
ا َواِسًعا َوَحل

َ
اِكًرا َوِرْزق

َ
اِشًعا َوِلَساًنا ذ

َ
خ

ُبْوَر.
َ
ْن ت

َ
 ل

ً
 َوِتَجاَرة

ً
َصاِلًحا َمْقًبْوال

Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa kedua 
orangtuaku dan sekalian guru-guruku, sekalian orang-
orang mukmin dan mukminat, juga muslimin dan 
musli mat baik yang hidup ataupun yang telah mati 
dengan lilmpahan rahmat-Mu wahai Tuhan yang 
maha pengasih dari segala yang pengasih. Ya Allah 
sesung guh nya Engkau telah berfirmat dan firman-Mu 
adalah benar.

Dan jika sekiranya mereka sungguh telah mendzalimi 
diri mereka sendiri, lantas mereka dating kepadamu 
(wahai Muhammad) lalu memohon ampunan kepada 
Allah, Rasulullah saw memohon ampun untuk mereka 
tentulah mereka mendapati Allah itu Maha Penerima 
Ampun lagi maha penyayang.

Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon 
syafa’at (per tolongan) dari Nabi dan Rasul-Mu 
Muhammad saw pada hari dimana harta benda 
dan anak tidak dapat memberi pertolongan sesuatu 
apapun, kecuali orang yang menyerahkan diri kepada 
Allah dengan hati yang selamat (bebas dari syirik 
dan penyakit nifak). Dan berilah ke pasti an ampunan 
untukku sebagaimana Engkau telah me mastikan 
memberi ampunan bagi orang yang datang kepada 
Rasul di waktu hidupnya. Ya Allah, ya Tuhanku, 
jadikanlah nabi Muhammad saw orang yang pertama 
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memberi syafaat yang paling ber jaya di antara orang-
orang yang memohon dan paling mulia dari golongan 
mereka terdahulu dan ter akhir dengan kemuliaan dan 
kemurahan-Mu wahai Tuhan yang amat mulia lagi 
amat pemurah. Ya Allah, ya Tuhanku aku memohon 
kepada-Mu keimanan yang sempurna, keyakinan 
yang sungguh, sehingga aku dapat mengetahui bahwa 
tiada sesuatu bencana yang akan menimpa kepadaku 
kecuali yang telah Engkau tetapkan. Aku memohon 
ilmu yang bermanfaat, hati yang khusuk, lidah yang 
selalu menyebut nama-Mu, rizki yang luas, halal dan 
baik, amal saleh yang diterima serta urusan yang tidak 
rugi.

D. Do’a salam waktu di Baqi’

ْوَعُدْوَن 
ُ
ت ْم َما 

ُ
اك

َ
ت

َ
َوأ ْوٍم ُمْؤِمِنْيَن. 

َ
ْم َداَر ق

ُ
ْيك

َ
ُم َعل

َ
ل السَّ

ُهمَّ 
ّ
الل ِحُقْوَن. 

َ
ال ْم 

ُ
ِبك هللُا  اَء 

َ
ش ِإْن  ا  َوِإنَّ ِلْيَن  ّجِ

َ
ُمؤ ًدا 

َ
غ

ِد.
َ
ْرق

َ
َبِقْيِع الغ

ْ
ْهِل ال

َ
ِفْر ل

ْ
اغ

Mudah-mudahan sejahtera atas kamu hai (penghuni) 
tempat kaum yang beriman! Apa yang dijanjikan 
kepada mu yang masih ditangguhkan besok itu, pasti 
akan datang kepadamu, dan kami insya Allah akan me-
nyusulmu. Ya Tuhan! Ampunilah ahli Baqi’ Al-Gorqod.

E. Do’a salam kepada Syuhada di Uhud

َعِن  ِجْزُهْم 
َ
أ ُهمَّ 

َّ
الل ُحٍد. 

ُ
أ َهَداَء 

ُ
ش َيا  ْم 

ُ
ْيك

َ
َعل ُم 

َ
الَسل
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ِرْم 
ْ

ك
َ
َوأ َدَرَجاِتِهْم  ْع 

َ
َواْرف الَجَزاِء  َضَل 

ْ
ف

َ
أ ْهِلِه 

َ
َوأ ِم 

َ
اإِلْسل

َرِمْيَن
ْ

ك
َ ْ
َرَم ال

ْ
ك

َ
َرِمَك َيا أ

َ
اَمُهْم ِبَفْضِلَك وك

َ
َمق

Mudah-mudahan sejahtera atasmu wahai para syuhada 
Uhud. Ya Allah, berilah mereka semua ganjaran karena 
islam dan para pemeluknya dengan semulia-mulia-
nya ganjaran dan angkat tinggilah mereka dengan 
keagungan-Mu dan kemurahan-Mu, wahai Tuhan yang 
maha pemurah dari segenap yang pemurah.

F.  Do’a meninggalkan Madinah

ُه 
ْ
ْجَعل

َ
ت  

َ
َوال ٍد  ُمَحمَّ آِل  ى 

َ
َوَعل ٍد  ُمَحمَّ ى 

َ
َعل َصّلِ  ُهمَّ 

ّ
الل

ْصِحْبِني ِفي 
َ
ْوَزاِري ِبِزَياَرِتِه َوأ

َ
 أ

َّ
َك َوُحط َعْهِد ِبَنِبّيِ

ْ
آِخَر ال

ا, 
ً
ِني َساِل

َ
ْهِلي َوَوط

َ
ى أ

َ
ْر ُرُجْوِعي ِإل  َوَيّسِ

َ
َمة

َ
ل َسَفِري السَّ

اِحِمْيَن. ْرَحَم الرَّ
َ
َيا أ

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada nabi Muhammad 
dan keluarganya dan janganlah menjadikan kunjungan 
ini sebagai akhir kedatanganku kepada nabi-Mu, 
hapus kanlah segala dosaku dengan menziarahinya dan 
bekali lah aku keselamatan dalam perjalananku serta 
mudah kanlah kepulanganku ini menuju keluargaku 
dan tanah airku, dengan selamat wahai Tuhan Yang 
Maha Pengasih dari segala yang pengasih.
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VI. DO’A TIBA DI RUMAH/ KAMPUNG HALAMAN

Setibanya di rumah dianjurkan melaksanakan salat 
sunat 2 raka’at sebagai tanda syukur telah kembali dengan 
selamat dan disunatkan salatnya di masjid yang ada di dekat 
rumahnya. Setelah selesai salat 2 raka’at hendaklah berdo’a:

ِمْن  ِني 
َ
َوَحِفظ ُسِكي 

ُ
ن َضاِء 

َ
ِبق َصَرِني 

َ
ن ِذي 

َّ
ال َحْمُد هلِل 

ْ
ال

ِرْك ِفي َحَياِتي 
َ
ُهمَّ با

ّ
ْهِلي. الل

َ
ى أ

َ
ُعْوَد ِإل

َ
ى أ َفِر َحتَّ اِء السَّ

َ
َوْعث

اِلِحْيَن. ِني ِمَن الصَّ
ْ
َحّجِ َواْجَعل

ْ
َبْعَد ال

Segala Puji bagi Allah yang telah menolongku menye-
lesai kan ibadah hajiku, dan menjagaku dari derita per-
jalanan sehingga aku dapat kembali ke keluargaku. Ya 
Allah, berkahilah hidupku setelah haji dan jadikanlah 
aku dari golongan orang-orang yang shalih.

Bacaan sujud syukur

قَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه ِبَحْوِلِه 
َ

ُه َوش
َ

ق
َ
ل

َ
ِذْي خ

َّ
َسَجَد َوْجِهْي ِلل

ِتِه وَّ
ُ
َوق

Diriku sujud kepadaMu Tuhan yang telah menjadikan 
dan membentuknya dan yang telah menjadikan diri-
ku mendengar dan melihat dengan kekuasaan dan 
kekuatan Nya
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GLOSARI HAJI

ARAFAH:  Padang pasir yang terletak 25 km sebelah timur 
kota Makkah. Setiap musim haji menjelang 
9 Dzulhijjah didatangi umat islam untuk 
melakukan wukuf.

ARBA’IN:  bilangan yang berarti empat puluh, yaitu shalat 
wajib 5 waktu yang dilakukan berjama’ah di 
Masjid Nabawi Madinah selama 8 hari terus-
menerus tanpa terputus sampai bilangannya 
mencapai 40 waktu (8 hari X 5 waktu).

BAQI’:  Komplek pekuburan penduduk Madinah yang 
terletak + 30 meter di timur Masjid Nabawi. 
Sekarang menjadi tempat pemakaman siapa pun 
yang meninggal di Madinah termasuk jama’ah 
umrah dan haji dari seluruh dunia.

BIER ALI: sebuah desa yang terletak sekitar 12 km dari 
kota Madinah. Merupakan miqat makani, 
yaitu tempat memulai memakai ihram bagi 
jama’ah yang datang dari arah Madinah dan 
sekitar nya sebelum menuju ke Makkah. Di 
sini jama’ah mengambil wudhu’, memakai 
ihram dan melaksanakan shalat sunat ihram 
2 rakaat dengan mengikrarkan niat umrah: 
“Labbaikallahumma Umratan”.
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CUACA:  Di Arab Saudi, pada umumnya cuacanya panas, 
meskipun ada bulan-bulan yang bercuaca 
dingin. (November, Desember, Januari, Februari 
dan Maret cuaca dingin dan malam hari 
waktunya lebih panjang. Bulan April udara 
sedang, Mei udara telah mulai panas. Sedangkan 
bulan Juni, Juli, Agustus, September, udara 
panas sekali, dan siang waktunya lebih panjang. 
Bulan Oktober, panas sudah mulai berkurang.

EMBARKASI: Tempat pemberangkatan jama’ah haji. 
Saat ini terdapat 7 embarkasi yang ada di se-
jumlah Bandara di Indonesia (Halim Per dana-
kusuma Jakarta, Adi Soemarno Solo, Juanda 
Surabaya, Polonia Medan, Iskandar Muda Banda 
Aceh, Hasanuddin Makassar, dan Sepinggan 
Balikpapan).

HARATUL LISAN: nama kawasan tempat bermalamnya 
jama’ah haji asal Asia Tenggara, yaitu suatu 
kawasan di pinggiran Mina yang status adminis-
trasi religinya termasuk ke dalam wilayah Mina.

HIJIR ISMAIL: Salah satu bagian dari ka’bah yang 
dahulunya adalah bagian dari ka’bah itu sendiri. 
Dipagari oleh tembok rendah (alHatim) 
berbentuk setengah lingkaran, Hijir Ismail sering 
dipakai jama’ah untuk melakukan shalat sunnat 
karena diyakini juga sebagai salah satu tempat 
yang mustajab untuk berdo’a. Hijir Ismail dahulu 
adalah tapak rumah keluarga Ibrahim. Di situlah 
Nabi Ismail tinggal semasa hidup dan kemudian 
menjadi kuburan beliau dan sang ibu Siti Hajar. 
Salat di Hijir Ismail pada umumnya dilakukan 
setelah melakukan thawaf
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JABAL QUBIS: Bukit kecil yang berada didekat dan 
berhadapan dengan Masjidil Haram. Di atas 
bukit ini sekarang dibangun istana raja Saudi 
yang megah dan mewah.

JABAL RAHMAH: Bukit batu di Padang Arafah, yang ter letak 
sekitar 25 km sebelah Tenggara kota Makkah. Di 
puncak bukit tersebut terdapat tugu putih yang 
dibangun untuk mengenang pe ristiwa pertemuan 
antara Nabi Adam dan Siti Hawa.

JABAL TSUR: Gunung tertinggi yang terletak sekitar + 5 
km dari kota Makkah, menjadi sangat terkenal 
karena di Gua yang terdapat di puncak gunung 
inilah Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar 
bersembunyi sewkatu dikejar oleh kaum kafir 
Quraisy.

JAMARAT: Lokasi yang dilempari batu kerikil oleh para 
jama’ah haji saat mereka berada di Mina. 
Didirikan untuk memperingati saat nabi Ibrahim 
digoda setan agar tidak melaksanakan perintah 
allah menyembelih putranya Ismail. 

Ada tiga jumrah:

1. Jumrah Ula (jumrah pertama), disebut juga 
“jumrah Sugra” (jumrah kecil) terletak di 
dekat masjid Khaif.

2. Jumrah Wustha (Jumrah kedua), disebut juga 
“jumrah Tsaniyah” (jumrah sedang), jaraknya 
dari jumrah ula + 150 M.

3. Jumrah Aqabah (jumrah ketiga), disebut juga 
“jumrah Tsalisah” (jumrah besar), berada 
di pintu gerbang mina yang jaraknya dari 
jumrah kedua kira-kira 190 M.
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KISWAH:  Kain penutup Ka’bah yang berwarna hitam yang 
berfungsi sebagai “pembungkus”.

MABIT:  Bermalam beberapa hari atau berhenti sejenak 
untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam 
pelaksanaan melontar jumrah. Mabit dilakukan 
di Mina, karena di Mina inilah letak ketiga jumrah 
yang akan dilontar. Dengan berdiam (mabit) di 
Mina, maka jarak untuk melontar jumrah akan 
lebih dekat. Mabit dilakukan dua tahap di dua 
tempat yaitu di MUZDALIFAH dan di MINA.
Tahap pertama, mabit di Muzdalifah dilakukan 
tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu lewat tengah malam 
sehabis wukuf di Padang Arafah. Tahap kedua 
dilakukan di mina dalam 2 hari (11 dan 12 
Dzulhijjah) bagi yang akan mengambil Nafar 
Awwal dan 3 hari (11, 12 dan 13 Dzulhijjah) 
bagi yang akan mengambil Nafar Tsani/Akhir.

MAQAM IBRAHIM: batu (bekas telapak kaki) yang diguna-
kan nabi Ibrahim untuk berpijak pada waktu 
beliau membangun ka’bah. 

MAKTAB: Kantor atau tempat yang mengatur urusan 
iba dah haji. Maktab bertugas melakukan pem-
bagian jama’ah haji di setiap muassasah. Di 
mana setiap muassasah dibagi dalam beberapa 
maktab, biasanya setiap maktab mengurusi se-
kitar 2500 – 3000 jamaah haji. Maktab inilah 
yang mengurus kavling di Arafah dan Mina. 
Di samping itu mengurusi pemondokan dan 
akomo dasi.

MA’LA:  Pemakaman umum untuk penduduk Mekkah 
tetapi banyak juga dikubur disini jamaah haji 
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yang meninggal di kota suci itu. Terletak sekitar 
600 meter sebelah utara Masjidil Haram.

MAS’A:  Sebutan untuk tempat para jamaah haji yang 
melakukan sa’i. Dibangun untuk meng hubung-
kan bukit Shafa dan bukit Marwah. Terbuat dari 
batu pualam yang terhampar sepanjang 405 m.

MASJIDIL HARAM: Masjid tertua di dunia yang dibangun 
Ra sulullah saw. Berbentuk empat persegi dan 
dibangun mengelilingi ka’bah. Saf di Mas jidil 
Haram berbentuk lingkaran, semuanya meng-
hadap ke ka’bah yang berada di tengah-tengah. 
Masjid ini terdiri dari 49 pintu. 4 pintu utama, 
dan 45 pintu biasa. Agar tidak tersesat, jamaah 
dapat mencatat nomor atau mengingat nama 
masing-masing pintu. 

MENINGITIS: Peradangan selaput otak yang menurut 
be berapa ahli menjadi salah satu gangguan ke-
sehatan yang paling ditakuti. Karena itu setiap 
calon jamaah haji harus mendapatkan imunisasi 
atau suntikan kekebalan meningitis terlebih 
dahulu, karena menjadi syarat untuk masuk 
wilayah Arab Saudi.

MIHRAB:  Satu cekungan kecil tempat imam memimpin 
shalat dan sekaligus berfungsi sebagai pemandu 
arah kiblat.

MINA:  Sebuah hamparan padang pasir yang panjangnya 
sekitar 3,5 km, terletak di kawasan berbukit-
bukit antara kota makkah dan muzdalifah. 
Tem pat ini merupakan bagian dari tanah haram 
mekkah yang dikunjungi selama 3 – 4 hari oleh 
seluruh jama’ah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah 
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atau sehari sebelum wukuf di Arafah. Mereka 
tinggal disini untuk mabit sehari semalam.

MIQAT:  garis demarkasi atau garis batas antara boleh 
dan tidak, atau perintah mulai dan berhenti, 
yaitu kapan mulai melafadzkan niat untuk 
me masuki batas antara tanah biasa dan tanah 
suci. Terdapat lima tempat miqat. Bier Ali (Zul-
hulaifah), Al-Juhfah, Yalamlam, Qarnul Manazil 
dan Zatu ‘Irqin.

MIZHAB (Talang Emas): mulanya ka’bah tidak mempunyai 
atap, sehingga tidak memerlukan talang. Per-
tama kali ka’bah diberi atap oleh suku Quraisy 
adalah ketika mereka merenovasinya. Karena 
atapnya ada, maka diperlukan talang untuk 
membuang air hujan. Talang ini mereka lapisi 
dengan emas dan dibikin pada sisi Mizhab 
menghadap Hijr Ismail. 

MUAISHIM: Terowongan yang terletak di Mina, berjarak 
15 km bagian timur Makkah, termasuk ke dalam 
salah satu komplek perkemahan jama’ah haji 
Asia Tenggara yang berada sekitar 2,5 km dari 
lokasi jumrah yang harus ditempuh berjalan kaki 
melalui terowongan panjang, yang diberi nama 
terowongan Muaishim.

MU’ASSASAH: Organisasi gabungan antara Mutawif (pem-
bim bing thawaf yang biasa disebut Syekh) dan 
Muzawir (Pembimbing ziarah). Organisasi ini 
bertugas dan bertanggung jawab dalam me-
layani akomodasi, transportasi, bimbingan 
ibadah haji dan pelayanan umum.
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MULTAZAM: Bagian tembok atau dinding yang terletak 
antara Hajar Aswad dan pintu Ka’bah. Tempat ini 
dipergunakan oleh jamaah haji untuk bermunajat 
kepada Allah setelah selesai melakukan Thawaf. 
Jarang orang tidak meneteskan air mata di 
sini, terharu di hadapan kebesaran Ilahi. Ka-
rena multazam inilah yang dinyatakan oleh 
Rasulullah sebagai salah satu tempat paling 
mustajab untuk berdo’a.

MUSTAJAB DO’A: Lokasi mabrur untuk berdo’a terutama 
di tiga tempat Multazam (Ka’bah), di Raudhah 
(Masjid Nabi) dan di Arafah (wukuf). 

MUZDALIFAH: Tempat atau kawasan yang selalu dilewati 
jamaah haji sewaktu jama’ah haji memulai 
wukuf dan melontar. Muzdalifah merupakan 
sebuah lembah yang panjangnya sekitar 4 km 
dan terletak antara lembah muhassir sebelah 
Barat dan alma’azamin sebelah Timur. Berada 
di jalur antara Makkah dan Mina, di Muzdalifah 
inilah jama’ah akan mabit awal (berhenti 
sejenak) untuk memungut 70/49 butir batu 
kecil/kerikil.

MASJID NABAWI: Masjid yang dibangun oleh nabi saw 
bersama para sahabat dan kaum muslimin di 
tengah kota Madinah. Pembangunannya dimulai 
pada bulan Rabiul awal tahun 1 Hijriah segera 
setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. 
Masjid ini dibangun di atas tanah milik dua 
anak yatim Sahal dan Suhail yang dibeli dengan 
harga 10 dinar.
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NAFAR AWAL: Apabila jamaah meninggalkan Mina pada 
tanggal 12 Dzulhijjah. Disebut nafar awal karena 
jama’ah lebih awal meninggalkan Mina untuk 
kembali ke Makkah dan hanya melontar 3 hari. 
Jumlah kerikil yang dipakai melontar sebanyak 
49 buah. (10 Dzulhijjah, 7 buah karena hanya 
jumrah Aqabah saja, 11 Dzulhijjah, 21 buah, dan 
12 Dzulhijjah, 21 buah - masing-masing untuk 
Aqabah, Ula dan Wustha)

NAFAR TSANI: Atau nafar akhir apabila jama’ah melontar 
jumrah selama empat hari, tanggal 10, 11, 12, 
dan 13 Dzulhijjah. Sehingga jumlah batu yang 
dilempar sebanyak 70 kerikil.

PINTU KA’BAH: Pintu ka’bah sebenarnya terdiri dari dua 
pintu tetapi yang selalu digunakan untuk keluar 
masuk ka’bah adalah pintu yang berada di 
samping Hajar Aswad. Pintu ka’bah ini dibuat 
dari bahan emas murni 24 karat, dengan berat 
keseluruhannya 280 kilogram.

PINTU MASJIDIL HARAM: Masjidil Haram mempunyai 
4 pintu utama dan 45 pintu biasa. Karena 
banyaknya pintu, banyak jama’ah yang tersesat. 
Karenanya catatlah nomor atau nama pintu 
tempat anda masuk agar tidak salah sewaktu 
pulang. Tiap pintu mempunyai nama sendiri, 
yang dikaitkan dengan nama tokoh dan tempat 
yang memegang peran dalam perkembangan 
Islam.

MASJID QIBLATAIN: Masjid pertama yang didirikan 
Rasulullah sewaktu mampir di Quba dalam 
perjalanan beliau Hijrah dari Madinah. Masjid 
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ini terletak di atas sebuah bukit kecil di utara 
Harrah Wabrah, Madinah. Perubahan kiblat 
dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ter jadi 
pada bulan Rajab 12 H. Ketika itu Ra su lullah 
me laksanakan shalat Dhuhur dengan meng-
hadap ke arah Masjidil Aqsa. Namun baru saja 
Nabi menyelesaikan rakaat kedua, tiba-tiba 
da tang wahyu Allah melalui malaikat Jibril 
yang memerintahkan nabi agar arah kiblat 
dipindahkan dari Masjidil Aqsa di Palestina ke 
Masjidil Haram di Saudi Arabia. Maka segera 
nabi menghentikan shalatnya lalu ber sama 
jama’ah berputar (1800) menghadap arah baru 
sehingga jama’ah terpaksa berjalan memutar 
agar tetap berada di belakang nabi. Jadi dalam 
melaksanakan shalat Dhuhur itu nabi melakukan 
shalat dua kiblat, 2 raka’at ke Masjidil Aqsa dan 
2 raka’at sisanya ke Masjidil Haram.

QUBA’:  Nama desa yang kemudian juga menjadi nama 
masjid, terletak 5 km di luar kota Madinah. 
Masjid Quba merupakan masjid pertama yang 
dibangun Rasulullah, maka di sini pulalah shalat 
berjama’ah pertama kali dilakukan.

Thawaf QUDUM: Thawaf pembukaan atau thawaf selamat 
datang yang dilakukan pada waktu jama’ah baru 
tiba di Makkah.

RAUDHAH: Nama lokasi yang ada di dalam Masjid Nabawi, 
yaitu antara makam rasul dan mimbar, luasnya 
kurang lebih 144 M2 yang sekarang ditandai 
dengan pilar-pilar berwarna putih dengan 
ornamen yang khas sedangkan lantainya dilapisi 
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dengan permadani wool yang sangat indah dan 
unik. Salah satu tempat yang paling mustajab 
dan makbul untuk berdoa kepada Allah.

RUKUN:  Asas atau sendi atau tiang. Dalam pengertian 
itulah keempat sudut ka’bah diberi nama Rukun 
Aswad, Rukun Iraqi, Rukun Syami, dan Rukun 
Yamani.

SA’I:  salah satu rukun haji dan umrah yang dilakukan 
dengan berjalan kaki bolak-balik tujuh kali dari 
bukit safa ke bukit marwah dan sebaliknya, 
sebanyak tujuh kali.

TAHALLUL: berarti menjadi boleh atau diperbolehkan. 
Dengan demikian tahallul adalah diper boleh-
kannya atau dibebaskannya seseorang dari 
larangan atau pantangan ihram. Pembebasan 
tersebut ditandai dengan tahallul yaitu dengan 
mencukur atau memotong rambut sedikitnya 3 
helai rambut.

TAHALLUL AWAL: Melepaskan diri dari keadaan ihram, 
setelah melakukan dua di antara tiga perbuatan 
alternatif sebagai berikut:

• Melontar jumrah aqabah dan mencukur

• Melontar jumrah aqabah dan thawaf ifadah

• Thawaf ifadah, sa’i dan mencukur.

TAHALLUL TSANI/KUBRA: Melepaskan diri dari keadaan 
ihram setelah melakukan ketiga ibadah secara 
lengkap yaitu sebagai berikut:

• Melontar jumrah aqabah

• Bercukur
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• Thawaf ifadah dan sa’i

TALBIYAH: Bacaan yang dianjurkan secara terus menerus 
di lafadzkan sesuai dengan kemampuan masing-
masing jamaah, dimulai setelah ber ihram dari 
miqat dan berhenti membaca tal biyah apabila 
sudah mulai thawaf untuk ibadah umrah atau 
sesudah tahallul awal untuk ibadah haji.

TANAH HARAM: Terdiri dari dua tempat yaitu Makkah 
dan Madinah.

TARWIYAH: Hari tarwiyah adalah hari kedelapan dari 
bulan Dzulhijjah. Disebut demikian karena pada 
hari itu para jama’ah haji member minum unta 
untuk persiapan melaksanakah ibadah wukuf 
di Arafah. 

Thawaf:  Mengelilingi ka’bah sebanyak tujuh kali, di 
mana tiga putaran pertama dengan lari-lari kecil 
(jika mungkin), dan selanjutnya berjalan biasa. 
Thawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad 
dengan menjadikan Baitullah di sebelah kiri.

Macam-macam thawaf:

1. Thawaf Ifadah: semua ulama menetapkan 
bahwa thawaf ifadah adalah rukun haji 
yang tidak boleh ditinggalkan karena dapat 
membatalkan haji. Thawaf ini juga disebut 
thawaf ziarah atau thawaf rukun.

2. Thawaf Qudum: disebut juga thawaf dukhul 
yaitu thawaf pembukaan atau thawaf selamat 
datang yang dilakukan pada waktu jamaah 
baru tiba di Makkah. 

3. Thawaf Wada: dilakukan pada saat akan me-
ninggalkan Makkah yang biasanya dilaku kan 
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untuk menghormati Baitullah karena akan 
berpisah.

4. Thawaf Sunat: thawaf yang bisa dilakukan 
kapan saja.

MASJID TUJUH: kelompok masjid yang terletak di kaki 
bukit Sala’ kurang lebih 3 km sebelah Barat laut 
masjid Nabawi. Disebut masjid tujuh karena 
jumlahnya ada tujuh yaitu: masjid Salman, 
masjid Abu Bakar, masjid Umar, Masjid Usman, 
Masjid Ali, Masjid Fatimah dan Masjid Fatah.

UKUF:  adalah mengasingkan diri atau mengantarkan 
diri ke suatu panggung replika Padang Masy-
har; suatu tamsil bagaimana kelak manusia di-
kumpulkan di Padang Masyhar dalam formasi 
antri menunggu giliran untuk dihisab Allah swt. 
Wukuf merupakan salah satu puncak ibadah 
haji yang harus dilaksanakan di Padang Arafah 
pada tanggal 9 Dzulhijjah.

ZAM-ZAM:Sumur di bawah tanah yang terletak kurang 
lebih 20 meter sebelah Tenggara Ka’bah. Sumur 
ini mengeluarkan air bersih zam-zam tanpa 
pernah berhenti. Saat minum air zam-zam kita 
menghadap kiblat dengan mengangkat kedua 
tangan sambil berdo’a.
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MAKKAH DAN KEUTAMAANNYA

Makkah adalah kota pertama yang ada di bumi 
ini, karena manusia pertama, yaitu Nabi Adam tinggal di 
tempat ini, dan dari sini pula keturunannya berkembang 
dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ketika nabi Adam 
diturunkan ke bumi, ia memohon kepada Allah untuk 
diselamatkan dari godaan iblis yang dulu telah men je rumus-
kannya ke dalam dosa. Lalu Allah me merin tahkan malaikat 
untuk turun ke bumi dan mengelilingi tem pat nabi Adam 
tersebut. Tempat para malaikat dalam menjaga nabi Adam 
inilah yang kemudian menjadi batas tanah haram Makkah. 
Yaitu dari arah utara al-masjid al-haram kurang lebih 7 
kilometer, dari arah selatan kurang lebih 13 kilometer, dari 
arah barat kurang lebih 25 kilometer, dan dari arah timur 
kurang lebih 25 kilometer.

Kota Makkah ini secara geografis terletak antar 39-
40 derajat garis bujur timur dan 21-22 derajat garis lintang 
utara. Jarak dari kota Jeddah 74 kilometer, dari kota Thaif 
80 kilometer, dari kota Madinah 470 kilometer dan dari 
kota Riyadh 990 kilometer. Permukaan kota ini tidak rata, 
banyak terdapat bukit dan gunung bebatuan yang tandus. 
Tinggi dataran ini dari permukaan laut kira-kira 280 meter. 
Suhu kota Makkah pada bulan Juli dan Agustus sangat 
panas mencapai kira-kira 54 derajat celcius, sedangkan 



133Panduan Praktis Haji & Umrah

pada bulan Desember dan Januari sangat dingin sampai 
10 derajat celcius. 

Kota Makkah ini merupakan kota yang sangat 
penting bagi umat Islam sejak didirikannya hingga sekarang 
dan juga waktu mendatang. Di sinilah nabi akhir zaman 
dilahirkan, di sinilah binatang buruan tidak boleh diburu, 
pepohonan tidak boleh dirusak, tanah dan batunya tidak 
boleh dibawa keluar dan orang non muslim tidak boleh 
masuk. 

Di antara keutamaan Makkah ialah: (1) tempat 
di bangunnya Baitullah; (2) kota kelahiran & kenabian 
Muhammad SAW, Penutup Para Rasul; (3) adanya kewaji-
ban untuk mengunjunginya bagi yang mampu, baik 
yang dari jauh maupun yang dari dekat; (4) tempat yang 
dijadikan Allah sebagai Tanah Suci yang aman, yang tidak 
boleh ada pertumpahan darah; (5) tempat yang dimaksud-
kan untuk menghapus dosa-dosa masa lalu; (6) tempat yang 
Allah mensyariatkan kepada menusia untuk berthawaf di 
Ka’bah; (7) tempat yang tidak boleh seorang pun masuk 
ke dalamnya kecuali dengan keindahan hati, khusyu’, ke-
pala terbuka, dan meninggalkan segala bentuk pakaian 
dan perhiasan dunia.

Di samping itu masih pula terdapat beberapa keisti-
mewaan lainnya, seperti dilarang menghadap ke padanya, 
atau membelakanganginya ketika buang hajat. Artinya, 
dalam syariat orang dilarang buang hajat meng hadap atau 
memebelakangi kiblat. Lebih dari itu, ditegaskan pula bahwa 
tidak ada di muka bumi ini satu masjid pun yang Allah SWT 
dan Rasul-Nya menjanjikan akan melipatgandakan pahala 
orang yang shalat didalamnya hingga 100 ribu dibanding 
di masjid-masjid lain di muka bumi.
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Itulah Makkah Al-Mukarramah, Kota Abadi sepanjang 
masa. Di sana Allah SWT menyediakan tempat-tempat yang 
mustajab untuk dikabulkannya doa, seperti Multazam, 
Maqam Ibrahim, Hijir Ismail, Hajar Aswad, Rukun Yamani, 
termasuk Arafah. 

Balasan kebaikan di Tanah Suci Makkah akan dilipat-
gandakan sebagaimana halnya balasan atas setiap tindak 
kejahatan. Semua keistimewaan itu ditetapkan sendiri oleh 
Allah SWT kepada Tanah Suci Makkah. Bahkan, Allah SWT 
sering bersumpah dengan kota Suci ini, dan melarang 
orang-orang kafir untuk masuk ke dalamnya. “Aku (Allah) 
benarbenar bersumpah dengan kota ini (Makkah), dan 
ka mu (Muhammad) bertempat di kota Makkah ini.” (Qs. 
AlBalad [90]: 1-2)

Nabi Ibrahim AS pernah berdoa kepada Allah SWT 
ketika menempatkan keluarganya – yaitu istri tercinta 
Hajar dan putranya Ismail – di Makkah yang pada waktu 
itu kondisinya sangat tandus dan tidak terdapat tanam-ta-
naman. Meskipun demikian, Ibrahim tetap optimis dan pe-
nuh harap kepada Allah SWT. Simaklah doanya berikut ini:

”Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menem
patkan sebahagian keturunanku di lembah yang 
tidak mempunyai tanamtanaman di dekat rumah 
Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami 
(yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, 
Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung 
kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah
buahan, Mudahmudahan mereka bersyukur.”(Qs. 
Ibrahim [14]:37)

Sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa untuk Makkah 
se  cara keseluruhan, sebagaimana dalam ayat 35: “Ya 
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Tuhan, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeeri yang 
aman, dan jauhkanlah aku besrta anak cucuku agar tidak 
me nyembah berhala.” Ternyata, Allah SWT mengabulkan 
doa Ibrahim AS, dan kini Makkah menjadi negeri yang 
makmur dan melimpah.

Kota suci Makkah sering disebut dalam Al-Quran 
dalam beberapa sebutan, di antaranya seperti:

1. Ummul Qura (perkampungan tua); “Demikian kami 
wahyukan kepadamu AlQuran dalam bahasa Arab, 
supaya kamu member peringatan kepada ummul qura 
(penduduk Makkah) dan penduduk (negerinegeri) 
sekelilingya serta member peringatan (pula) tentang 
hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan 
padanya. Segolongan masuk surga, dan segolongan 
masuk Jahannam.”(Qs. AsySyura [42]:7)

2. Al-Baladul Amin (Negeri yang aman);”Dan demi kota 
(Makkah) ini yang aman.” (Qs.Attin[95]:3)

3. Haram Amin (Tanah Suci yang Aman);”Dan Apakah 
mereka tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya 
Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci 
yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok
merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) 
mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar 
kepada nikmat Allah?”(Qs.AlAnkabut[29]:67)

Demikianlah bebrapa keutamaan Kota Suci Makkah, 
kota tertua di muka bumi. Oleh karenanya, sepatutnya kita 
tia da henti-hentinya bersyukur kepada Allah SWT yang telah 
memperjalankan kita ke Tanah Suci ini dan mendapat peng -
hormatan sebagai tamu-tamu Allah (dhuyufurrah man).

Jika kita benar dan baik selama menjadi tamu Allah 
di Kota Suci-Nya, maka sebagaimana janji-Nya sendiri, 
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kita akan mendapat penghormatan dari penghuni langit 
dan bumi. Namun, jika selama menjadi tamu Allah kita 
melakukan penyimpangan dari tuntunan-Nya, melakukan 
syirik dan menodai kesucian ibadah haji, maka itu pun 
akan dilaknat oleh Allah, rasul-Nya dan seluruh penghuni 
langit dan bumi.

Maka, sudah selayaknya bahwa ketika memasuki 
kota Makkah yang mulia, kita berdoa kepada Allah SWT 
agar selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus, 
“Ya Allah, kota ini adalah Tanah SuciMu, dan tempat 
amanMu, maka hindarkanlah daging, darah, rambut 
dan kulitku dari api neraka. Dan selamatkanlah diriku 
dari siksaMu, dan jadikanlah aku termasuk orangorang 
yang selalu mendekat dan taat kepadaMu.”

“wahai Tuhan Yang Maha Kuasa Mengembalikan, 
kembalikanlah aku ke Ka’bah ini, dan berilah 
aku rezeki untuk mengulanginya berkalikali. Ya 
Allah, jangan engkau jadikan kunjunganku kali ini 
sebagai terakhir perjumpaanku dengan Baitullah-
Mu ini, namun sekiranya ini adalah yang terakhir, 
maka gantilah surga untukku, dengan rahmatMu, 
wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang 
pengasih.”

KEUTAMAAN KA’BAH

Ka’bah merupakan rumah ibadah pertama yang 
dibangun di muka bumi. “Allah telah menjadikan Ka’bah, 
rumah Suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan 
dunia) bagi manusia.” (Qs. AlMaidah [5]:97).

َبْيَت الَحَراَم ِقَياًما ِللَناِس
ْ
 ال

َ
ْعَبة

َ
َجَعَل هللُا الك
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Selain disebut dengan “AlBait”, dalam Al-Quran 
Ka’bah sering disebut dengan sebutan lain, diantaranya 
adalah: baitullah (rumah Allah), AlBaitul Haram (Rumah 
Suci), AlBaitul ‘Atiq (Rumah tua atau Pusaka), Qiblat 
(kiblat) dan lain sebagainya.

Dinamakan dengan Rumah tua atau AlBaitul ‘Atiq 
karena merupakan rumah pertama di muka bumi yang 
dibangun untuk menyembah Allah SWT. Bisa juga dimaknai 
sebagai rumah yang bebas, karena tidak pernah ada orang 
yang mengaku memilikinya kecuali Allah SWT semata. Maka 
Dia, Allah SWT sendirilah yang akan membinasakannya, 
sebagai pernah menimpa Raja Abrahah, Gubermur Yaman 
yang dibinasakan oleh Allah SWT melalui lemparan batu-
batu panas yang dibawa burung-burung ababil. 

Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Ka’bah 
dibangun (direnovasi) setidaknya sebanyak 13 kali sepan-
jang sejarah. Diantara nama-nama yang pernah membangun 
atau merenovasi Ka’bah ialah (berdasarkan kronologi 
sejarah): (1) para Malaikat; (2) Nabi Adam AS; (3) Nabi Syits 
bin Adam AS; (4) Nabi Ibrahim dan nabi Ismail AS; (5) Al-
Amaliqah; (6) Jurhum; (7) Qushai bin Kilab; (8) Quraisy; 
(9) Abdullah bin Zubai (tahun 65 H); (10) Hujaj bin yusuf 
(tahun 74 H); (11) Sultan Murad Al-Utsmani (tahun 1040 
H); (12) Raja Fahd bin Abdul Aziz (tahun 1417 H); dan (13) 
yang sekarang ini, Raja Abdullah bin Abdul aziz.

Pembangunan pertama sampai ketujuh terjadi se-
belum masa Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat direno-
vasi oleh kaum Quraisy, Beliau terlibat di dalamnya, yaitu 
pada tahun 18 sebelum Hijrah. Kaum Quraisy sepakat 
hanya akan melibatkan orang-orang yang bersih saja dan 
menolak bantuan apapun, termasuk bantuan dana yang 
berasal dari orang-orang yang berbuat keji, memakan harta 
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riba, dan berbuat zalim kepada orang lain.

Rasulullah Saw terlibat dalam proses renovasi ini, 
yaitu ketika Beliau terpilih secara aklamasi untuk meletak-
kan kembali Hajar Aswad ke tempat semula di salah satu 
sudut Ka’bah. Sebalumnya, para pemuka suku Quraisy ber-
sitegang dan memperebutkannya, namun ketika diaju kan 
nama Muhammad bin Abdullah yang terkenal sangat dapat 
dipercaya, semua orang menyetujuinya dan bergembira atas 
itu, mereka berseru. “Ini dia al-Amien (orang yang dapat 
dipercaya) itu, kami rela jika dia yang melakukannya.”

Hajar Aswad berasal dari batu-batu mulia (yaqut) 
dari surga yang diberikan kepada Ibrahim AS agar diletak-
kan di salah satu sudut Ka’bah. Rasulullah SAW pernah ber-
sabda: “Hajar Aswad itu diturunkan dari surga, warnanya 
lebih putih daripada susu, tetapi dosadosa anak cucu 
Adamlah yang menjadikannya hitam.”(HR. Tirmidzi) 
artinya, dahulu kala Hajar Aswad yang berasal dari batu 
surga warnanya putih, kemudian dosa-dosa manusia yang 
menyentuh dan menciuminya itulah yang lambat laun 
mengubah warnanya menjadi hitam pekat, oleh karenanya 
disebut dengan Hajar Aswad yang berarti ‘Batu Hitam’.

Rasulullah SAW sering menciumnya pada saat thawaf, 
dan diikuti oleh para sahabat, tabiin dan orang-orang saleh 
se sudahnya. Tetapi, Sahabat Umar bin Khattab r.a. yang 
di kenal kritis mempertanyakan tradisi ini, lalu pada suatu 
ketika saat dia di depan hajar Aswad, Umar mengatakan: 
“Kamu hanyalah batu hitam, seandainya bukan karena 
aku melihat sendiri Rasulullah melakukannya, maka aku 
tidak akan menciummu.” Meskipun pada akhirnya Umar 
bin Khattab r.a. mengikuti pula tadisi mencium hajar Aswad. 
Ini menunjukkan bahwa sikap kritis perlu dan dibenarkan 
dalam beragama, tidak taklid buta tanpa mengerti apa yang 
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dikerjakannya.

Sampai sekarang ini, Hajar Aswad menjadi pertemu-
an bibir para nabi dan rasul serta orang-orang saleh. 
Maka, jika kita menempelkan bibir kita ke Hajar Aswad 
ke tika menciumnya, itu karena secara simbolik kita telah 
menyatakan ‘satu kata’ yang serupa dengan yang di katakan 
oleh para nabi dan rasul serta orang-orang saleh, yaitu 
tauhid, laa ilaaha illallah, wahdahu la syarikalah.

Namun demikian, karena bertambahnya jamaah 
thawaf yang sudah pasti akan berusaha mencium Hajar 
Aswad, maka para ulama salaf terdahulu sudah mem berikan 
fatwa bahwa melihat kondisi yang sangat padat, maka tidak 
semuanya bisa menciumnya, dan seba gai gantinya adalah 
dengan melambaikan tangan kepadanya sambil mengucap 
“Bismillahi Allahu Akbar”. Dan itu juga bagian dari ittiba’ 
(mengikuti) sunah Rasul SAW.

Maka dari itu, situasi sekarang ini dengan jumlah 
jamaah yang luar biasa banyaknya, maka terdapat beberapa 
etika ketika mencium atau melambaikan tangan kepada 
Hajar Aswad, diantaranya adalah: (1) Jangan menyakiti atau 
saling mendorong; (2) Kaum wanita jangan memaksakan 
diri masuk ke keramaian kaum lelaki untuk sekedar 
mencium Hajar Aswad; (3) jangan bersuara keras ketika 
mencium atau melambaikan tangan kepadanya; (4) dilarang 
berhenti di Hajar Aswad untuk berdoa atau shalat, karena 
akan menggangu perjalanan thawaf orang lain, disamping 
juga berbahya bagi diri sendiri.

Mengenai bagaimana kondisi Ka’bah dari masa 
Adam AS sampai dibangunnya kembali oleh Ibrahim AS, 
diriwayatkan oleh Abdullah bin umar RA, bahwasannya 
ketika menurunkan Adam dari surga, 
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Perlu diketahui bahwa Ibrahim berdoa demikian 
itu setelah ia meninggalkan Ismail dan ibunya, Hajar, di 
lembah tersebut. Ketika wajahnya menghadap Ka’bah 
dan ketika berdoa (di dekat rumah Engkau yang di hor-
mati), hal demikian menunjukkan keberadaan Ka’bah 
sebelum Ibrahim, hanya saja waktu itu telah dihancurkan 
dan yang tersisa hanya pondasinya saja. Sampai saat ini, 
umur pondasi Ka’bah mencapai 5000 tahun lebih, namun 
sepanjang waktu tersebut ia tetap bertahan walaupun 
diterpa oleh perubahan cuaca dan banjir. Bisa jadi, pon-
dasi tersebut sengaja disediakan untuk bangunan Ka’bah 
yang Mulia hingga Allah SWT mengambil kembali bumi 
dan segala isinya. Jadi, pondasi Ka’bah dengan demikian 
merupakan salah satu mu’jizat abadi dari Allah SWT untuk 
kejayaan agama-Nya sepanjang masa.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas bah wa 
sesungguhnya Ka’bah yang ada di muka bumi me ru pakan 
‘miniatur’ dari Ka’bah yang ada di atas langit ketujuh, 
yang disebut dengan Al-Baitul Makmur, se bagai mana 
diriwayatkan oleh Ali bin Abbas r.a. dalam taf sir nya atas 
surat At-Thur ayat 4, dimana Allah SWT ber sumpah 
dengan nya 

Dan demi Baitul Ma›mur, Dan atap yang ditinggikan 
(langit).

Menurut para ahli tafsir, Baitul Makmur ialah 
sebuah rumah yang berada di atas langit ketujuh, yang ramai 
tiap saat oleh para malaikat yang thawaf mengelilinginya 
sambil bertasbih, yang jumlahnya tiap hari mencapai 70 
ribu orang, dan setiap malaikat yang telah memasukinya 
dan berthawaf di sana mereka tidak akan keluar lagi hing-
ga Hari Kiamat (HR. Bukhori & Muslim). Dari Anas bin 
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Malik r.a. bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Baitul 
Makmur itu berada di atas langit yang ketujuh, setiap hari 
dimasuki oleh 70 ribu malaikat yang tidak akan keluar 
lagi.”(HR. Ahmad)

Baitul Makmur tepat berada di atas Ka’bah: kesucian 
dan kemuliaannya sama dengan Ka’bah yang di bumi. 
Oleh karenanya, bagi para jamaah haji maupun umrah, 
perbanyaklah thawaf mengelilingi Ka’bah, karena selain 
meniru ibadahnya para malaikat, keutamaan yang terdapat 
di dalam thawaf sungguh dahsyat.

Ketika Adam AS dan Hawa turun ke muka bumi 
ka rena pelanggaran yang dilakukan keduanya, maka yang 
pertama kali dilakukan mereka adalah menyesali per-
buatannya itu, lalu bertobat dan memohon ampun atas 
kesalahannya.

Menurut para ahli tafsir, redaksi doa ini langsung 
diajarkan oleh Allah SWT untuk diucapkan oleh Adam dan 
Hawa. Inilah naskah doa pertama di muka bumi, dan isinya 
adalah pengakuan dosa, permohonan ampun dan meminta 
rahmat Allah SWT. Doa inilah yang dianjurkan oleh para 
ulama untuk menjadi bagian dari zikir dan doa harian. Bagi 
jamaah haji, sangat dianjurkan dibaca secara berulang-
ulang terutama ketika sedang wukuf, karena sesuai dengan 
makna wukuuf itu sendiri sebagai tempat perenungan dan 
permohonan ampun atas dosa-dosa masa lalu.

Kemudian, setelah tobatnya diterima oleh Allah SWT, 
Adam AS ingin menyibukkan diri dengan ibadah kepada 
Allah. Maka, Allah SWT melalui para malaikat mengajari Adam 
AS cara thawaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bah wa 
thawaf adalah ibadah pertama makhluk di muka bumi.
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Mengapa thawaf dengan cara mengelilingi Ka’bah 
sebanyak tujuh kali? Sebagian ahli tafsir, diantaranya adalah 
Syeikh Mutawalli Sya’rowi dari Mesir berpendapat bahwa 
tujuh kali mengelilingi Ka’bah sesungguhnya bersifat 
simbolik; setiap putaran pada hakekatnya menunjukkan 
bahwa secara maknawiyah kita akan naik ke langit pertama, 
kedua, ketiga, dan seterusnya hingga ketujuh. Setelah sele-
sai thawaf tujuh kali, maka secara simbolik pula kita telah 
sampai ke Baitul Makmur, yaitu Ka’bah yang ada di atas 
langit ketujuh, tempat para malaikat sedang berthawaf dan 
bertasbih, dan tempat dahulu kala Adam AS dan Hawa 
me laku kan thawaf bersama malaikat sebelum akhirnya 
turun ke bumi.

Setelah thawaf kita disunahkan shalat sunah dua 
rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Mengapa demikian? 
Sebetulnya secara simbolik ini menunjukkan bahwa kita 
mem posisikan diri shalat di belakang Nabi Ibrahim AS, 
karena Maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya ketika 
membangun Ka’bah; seolah-olah kita shalat bermakmum 
kepada Nabi Ibrahim AS.

Sebagaimana disebutkan dalam surat AlHajj [22]:27 
bahwa perintah berhaji dari Allah SWT disampaikan melalui 
panggilan lisan nabi Ibrahim AS; jadi seolah-olah kita datang 
memenuhi seruan Ibrahim. Maka, selesai thawaf di mana 
secara simbolik kita telah sampai di Baitul Makmur, kita 
mene muinya melalui shalat. Ini sesuai dengan hadis Rasul 
SAW berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik r.a., bahwa 
Nabi Ibrahim AS ketika ditemui Nabi Muhammad SAW di 
atas langit ketujuh, Nabi Ibrahim AS sedang bersandar di 
dinding Baitul Makmur.

Sesampai Rasulullah SAW di langit ketujuh dalam 
Mi’rajnya, Beliau melihat Baitul Makmur. ”Aku telah me
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lihat Baitul Makmur yang didalamnya terdapat lampu
lampu dari batu permata dan dari cahaya yang mengitari 
ruangannya. Sebagian batu permata itu berasal dari 
batu akik berwarna kuning, sebagiannya dari batu akik 
berwarna hijau, dan sebagiannya lagi dari mutiara
muti ara yang masiih basah. Terlihat pula olehku para 
malaikat berthawaf mwngitarinya. Lalu aku berdiri dan 
ikut thawaf bersama mereka selama tujuh kali. Selanjutnya 
aku katakana kepada malaikat, ‘Berapa kali kalian 
mengunjungi Baitul Makmur ini?’ mereka menjawab, 
‘Sejak dua ribu tahun sebelum Allah menciptakan ayahmu, 
Adam AS.’”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa thawaf 
sesungguhnya merupakan perjalanan menuju surga Allah 
SWT. Maka, selama berada di Makkah perbanyaklah me-
laku kan thawaf sunah sambil tiada henti-hentinya bertasbih 
memuji dan mengagungkan Allah SWT. Dalam Kitab 
Faidhul Kabir diriwayatkan bahwa: “Sesungguhnya Allah 
menurunkan di Haram (Ka’bah) sebanyak 120 rahmat; 
60 untuk yang thawaf, 40 untuk yang shalat dan 20 
untuk yang melihatnya.” Maka, para ulama menasehatkan 
kepada kita agar berthawaf, lalu ikuti dengan shalat sunah, 
dengannya kita akan mendapatkan seluruh rahmat itu.

Di Ka’bah terdapat Rukun Yamani, Multazam dan 
Hijir Ismail. Rukun Yamani adalah salah satu sudut ka’bah 
yang letaknya sejajar (sebelum) dengan sudut Hajar Aswad. 
Rukun atau sudut ini menghadap ke arah Yaman, maka 
disebut Rukun Yamani. Multazam adalah suatu tempat 
antara Hajar Aswad dan Pintu Ka’bah, lebarnya sekitar 
2 m. Multazam ialah tempat dikabulkannya doa, dan di 
situlah kita disunahkan untuk berdoa sambil menepelkan 
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pipi, dada, lengan dan kedua telapak tangan. Dalam 
Kitab Akhbar Makkah Li Al-Fakihi, dikisahkan bahwa 
Abdullah bin Amru r.a. setelah thawaf lalu shalat dan 
mencium Hajar Aswad, kemudian berdiri diantara Hajar 
ASwad dan Pintu Ka’bah, menempelkan dada, kedua 
tangan dan pipinya sambil berkata, “Seperti inilah aku 
melihat Rasulullah melakukannya.” 

Sedangkan Hijir Ismail ialah bangunan terbuka 
membentuk setengah lingkaran yang berada persis di 
samping Ka’baah. Di Hijir Ismail itulah diyakini keluarga 
Ibrahim AS menjadikannya sebagai tempat tinggal dari 
batang-batang pohon yang berdahan lebat. Sebagian Hijir 
Ismail merupakan bagian dari Ka’bah, yaitu kira-kira 3 m 
dari dinding Ka’bah, sedangkan sisanya bukan bagian dari 
Ka’bah. Oleh karenanya tidak dianggap sebagai putarn 
thawaf, jika seorang menerobos masuk melewati Hijir Ismail 
dalam thawafnya.

Aisyah r.a. pernah bertanya kepada Rasul SAW: 
“apakah ia bagian dari Rumah Suci ini?” Nabi menjawab, 
“Betul.” (HR. Bukhari) Para ulama salaf menyatakan bahwa 
doa di Hijir Ismail di bawah talang air termasuk doa yang 
mustajab (dikabulkan).

“Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, 
kehormatan dan wibawa pada Rumah (Ka’bah) 
ini. Dan tambahkanlah pula pada orangorang 
yang memuliakan, mengagungkan dan meng
hor matinya diantara mereka yang ber haji atau 
yang berumrah dengan kemuliaan, ke agu ng an, 
kehormatan, dan kebaikan.”
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KEUTAMAAN MASJIDIL HARAM
Masjidil Haram memiliki banyak keutamaan, seba-

gai mana dikisahkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis 
Nabi SAW. Salah satunya adalah riwayat dari Abu Dzar 
r.a.. bahwa ia berkata: Wahai Rasulullah, masjid apakah 
yang pertama kali dibangun di muka bumi?, Rasulullah 
menjawab, ‘Masjidil Haram.’ Lalu masjid apa lagi?, tanyaku 
kembali. Beliau menjawab, ‘Masjidil Aqsa.’ Berapa lama 
antara keduanya?. ’40 tahun,’ jawab Rasul.(HR. Muslim)

Sedangkan dari Jabir r.a. dikisahkan bahwa Rasu-
lullah SAW bersabda,

َضُل 
ْ
ف

َ
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ٌ
ة

َ
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“Shalat di masjidku (masjid nabawi) ialah 1000 kali 
lebih utama daripada shalat di masjid selainnya, 
kecuali Masjidil Haram. Karena shalat di Masjidil 
Haram ialah lebih utama 100.000 kali daripada shalat 
di masjid lain.”(HR. Ibnu Majah)

Jika dihitung, maka keutamaan shalat di Masjidil 
Haram kira-kira sama dengan shalat di masjid lain selama 
55 tahun, 6 bulan, 20 malam. Namun demikian, bukan 
ber arti jika sesorang telah shalat di Masjidil Haram kemu-
dian tidak perlu shalat lagi jika telah kembali ke kampong 
halamannya, karena mengira telah kelebihan pahala dan 
keutamaan. Pandangan ini keliru besar! Sebab yang di 
maksud oleh Rasulullah SAW ialah keutamaan dan pa-
hala, bukan kewajiban shalatnya. Artinya, jika seseorang 



Panduan Praktis Haji & Umrah 146

telah shalat di Masjidil Haram dan mendapatkan banyak 
sekali keutamaan yang berlipatganda, ia tetap wajib 
melaksanakan shalat di tempat lain selama masih hidup, 
karena meninggalkan shalat berarti berbuat dosa besar 
kepada Allah SWT (minal kabair).

Pada mulanya, dahulu orang shalat bersama imam 
dibelakang Maqam Ibrahim, dekat Ka’bah. Namun, lama 
kelamaan dirasa makin sempit karena bertambahnya 
jum lah jamaah, sehingga Gubernur Makkah pada waktu 
itu, Khalid bin Abdullah Al-Qusary (wafat 120 H) menata 
dan menertibkan shaf orang-orang yang shalat di Masjidil 
Haram. Perbuatannya didukung oleh para ulama besar dari 
golongan tabi’in dan para ulama assalafus shaleh, maka 
diteruskanlah upaya baik tersebut.

Imam Atha’ ketika dimintai fatwanya tentang hal 
ini, Beliau mengatakan, “satu shaf di sekeliling Ka’bah dan 
se terusnya.” Maksud dari fatwa ini adalah bahwa shaf di 
Masjidil Haram berbentuk melingkar mengelilingi Ka’bah, 
mulai dari shaf paling depan – paling dekat dengan Ka’bah 
dan seterusnya melingkar ke belakang. Fatwa inilah yang 
digunakan hingga sekarang ini.

Pada zaman rasulullah SAW maupun Khalifah Abu 
Bakar Ash Shiddiq r.a., Masjidil haram tidak memiliki 
dinding atau tembok, hanya hamparan halaman. Kemudian, 
pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a. timbul inisiatif 
untuk memperluas Masjidil Haram dengan cara membeli 
tanah di sekitarnya, karena dirasakan jamaah semakin 
membludak.

Tetapi ketika akan transaksi jual-beli tanah itu ada 
bebrapa pemuka Makkah yang mencegah dan menghalang-
halanginya, lalu Umar bin Khattab menghardik mereka 
dengan nada keras, “Kalian semua memang ditrurnkan 
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di Ka’bah, tetapi Ka’bah tidak diturunkan untuk kalian, 
melainkan karena keabadiannya.”

Dengan demikian sejarah mencatat bahwa Khalifah 
Umar bin Khattab r.a. ialah orang pertama kali memberi 
dinding dan tembok di sekeliling Masjidil Haram, membuat 
pintu-pintunya, dan melapisi lantai tempat thawaf dengan 
batuu-batu krikil. Setelah Khalifah Umar bin Khattab r.a., 
perluasan dilakukan secara berturut-turut oleh khalifah-
khalifah selanjutnya, antara lain: (1) Usman bin Affan r.a. 
(26 H); (2) Abdullah bin Zubair r.a. (65 H); (3) Al-Walid bin 
Abdul Malik (91 H); (4) Abu Ja’far Al-Manshur Al-Abbasi 
(137 H); (5) Muhammad Al-Mahdi Al-Abbasi (160 H); (6) Al-
Mu’tadid Al-Abbasi (284 H); (7) Al-Muqtadir Al-Abbasi (306 
H); (8) Raja Abdul Aziz As-Saudi (1375 H); (9) Raja Fahd bin 
Abdul Aziz (1409 H); (10) Raja Abdullah bin Abdul Aziz, yang 
sekarang ini sedang membangun mega proyek perluasan 
Masjidil Haram dengan dana mencapai milyaran dolar.

Di Masjidil Haram terdapat sai. Nabi SAW pernah 
mengumpulkan orang-orang Quraisy Makkah di bukit Shafa 
untuk mendakwahi mereka kepada tauhid, risalahnya dan 
kepada peringatan Hari Akhir. Sesungguhnya ibadah sai 
antara bukit Shafa dan Marwa baik dalam haji maupun 
umrah adalah dalam rangka menapaktilasi perjuangan 
dan pengorbanan Hajar. Kisahnya adalah ketika Ibrahim, 
Hajar dan putranya Ismail sedang berada di dekat Ka’bah. 
Ketika Ibrahim AS dipanggil oleh Allah untuk pergi ke suatu 
tempat, otomatis hajar dan anaknya ditinggalkannya disitu 
dengan persediaan air seadanya. Ketika air itu habis, Hajar 
memandangi putranya, Ismail, yang menggeliat karena 
mulai kehausan. Maka, Hajar pun naik ke bukit Shafa untuk 
melihat apakah ada orang lain yang bisa menolongnya 
atau bahan makanan minuman yang bisa diperolehnya. 



Panduan Praktis Haji & Umrah 148

Ternyata tidak ada. Lalu, larilah ia ke bukit Marwa, namun 
hasilnya pun sama.

Hal itu dilakukannya sebanyak tujuh kali antara 
Shafa dan Marwa. Dan pada putaran ketujuh di Marwa, 
Hajar mendengar suara, lalu ia berkata, “diamlah”, namun 
suara itu terus terdengar. Ternyata itu adalah suara malaikat 
yang mengepakkan sayapnya di dekat Ka’bah, maka 
memancarlah air zam-zam. Itulah usaha dan kesungguhan 
Hajar yang akhirnya membuahkan hasil. Ibnu Abbas 
r.a. meriwayatkan dari Nabi SAW, Beliau bersabda, 
“Demikianlah usaha manusia diantara keduanya.”

Hikmah dari sai adalah bahwa sesorang tidak dibe-
nar kan berputus asa dalam usahanya mencari kehidu pan, 
sebagai-mana Hajar yang tidak putus asa dan terus mencari 
air untuk kehidupan meskipun berlari-lari ditempat yang 
sama yaitu antara Shafa dan Marwa sebanyak tujuh kali. 
Se bab, di balik setiap usaha Allah SWT akan memberikan 
bala sannya. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan.”(Qs. Alam Nasyrah [94]:5-6)

Selama di Masjidil Haram, selain melaksanakan 
shalat fardu berjamaah, perbanyak pula thawaf, said an 
zikir. Rasulullah SAW pernah bersabda, “Tidaklah ia (orang 
yang thawaf itu) meletakkan satu kakinya dan mengangkat 
kaki yang lain, kecuali Allah gugurkan daripadanya satu 
kesalahan (dosa), dan dituliskan oleh Allah untuknya satu 
kebaikan.”(HR. At-Tirmidzi). Gunakan kesempatan selama 
di Makkah untuk memperbanyak beribadah di Masjidil 
Haram. Nikmatilah setiap kesempatan untuk bercengkrama 
dengan Ka’bah.

Setelah penjelasan singkat tentang kota Makkah ini, 
selanjutnya akan dibahas tempat-tempat bersejarah di kota 
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yang dimulai dengan penjelasan tentang Masjidil Haram 
kemudian al-Mas’ar al-Haram, yaitu Arafah, Muzdalifah, 
Mina, dan tempat bersejarah lainnya.

Masjidil Haram Makkah

Masjidil haram adalah merupakan pusat kota 
Makkah, di mana di dalamnya terdapat ka’bah yang meru-
pakan kiblat bagi umat Islam pada waktu shalat. Masjid ini 
mula-mula dibangun secara permanen oleh Khalifah Umar 
bin Khattab pada tahun 638 masehi, karena sebelumnya 
masjid ini hanya berupa halaman kosong di sekeliling 
ka’bah yang dibatasi dengan rumah-rumah penduduk, 
kemudian gang atau lorong di antara rumah-rumah tersebut 
dijadikan sebagai pintu ka’bah. Kemudian Umar membeli 
tanah dan rumah-rumah sekitar ka’bah untuk dibangun 
masjid. Selanjutnya, pada tahun 646 M, Usman bin Affan 
memperluas bangunan masjid tersebut dengan cara yang 
sama, yaitu membeli tanah sekitar masjid.

Dari masa ke masa masjid ini mengalami perubahan 
dan perluasan oleh raja-raja Islam. Dan yang paling besar 
dalam sejarah perluasan Masjidil Haram adalah yang di 
prakarsai oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz yang bergelar 
“Khadim alHaramain”atau pelayan dua tanah haram, 
raja kerajaan Arab Saudi saat itu. Masjid ini dikelilingi oleh 
4 pintu utama dan 45 pintu biasa yang di buka 24 jam. 
Maka setiap jama’ah haji atau umrah yang baru pertama 
kali datang ke masjidil haram, hendaknya mengingat dari 
pintu mana ia masuk, guna memudahkan keluar masjid 
dan menghindari agar tidak tersesat.

Masjid ini banyak memiliki keistimewaan, selain 
di dalamnya terdapat ka’bah yang merupakan kiblat 
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bagi umat Islam di seluruh dunia, juga terdapat tempat-
tempat suci lainnya, di antaranya, Hajar Aswad, Multazam, 
Maqam Ibrahim, Hijir Ismail dan lainnya. Selain itu di 
antara keistimewaannya adalah bahwa shalat di mesjid 
ini lebih utama dari pada shalat seratus ribu kali di masjid 
lain. begitupun dengan berzikir, berdo’a, bersedekah dan 
beramal baik lainnya.

Ka’bah

Ketika salah seorang dari suku Quraisy yang ikut 
membangun ka’bah memasukkan tongkat pengungkitnya 
di antara dua buah batu agar dapat mengambil salah 
satunya untuk dijadikan dasar atau pondasi bangunan 
ka’bah yang dibangun oleh nabi Ibrahim, bergeraklah batu 
itu, kemudian diikuti getaran bumi sekitar Makkah. Dan 
ketika dicoba lagi, kembali bergetar. Maka mereka mulai 
menetapkan dari dasar pondasi itulah, ka’bah dibangun 
kembali pada tahun 606 masehi.

Nama ka’bah diambil dari bahasa Arab yang berarti 
bangunan segi empat. Menurut sebagian orang, bangunan 
persegi empat adalah melambangkan persatuan yang kokoh 
karena terdiri dari empat sisi, yang satu dan lainnya saling 
memperkuat untuk berdiri. Namun kenyataannya, sisi-sisi 
ka’bah tidak sama panjang walaupun tampak sama, dan 
barangkali hal itu juga mengisyaratkan bahwa persatuan 
umat islam adalah dalam akidah dan kiblat, bukan dalam 
bentuk dan kelompok.

Sejak zaman nabi Isma’il, ka’bah ditutupi dengan 
kain yang disebut kiswah. Yang pertama kali memberi 
kiswah dari bahan sutra adalah Hajjaj pada tahun 684 M. 
Adapun kiswah hitam yang ada sekarang adalah dibuat 
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pemerintah Arab Saudi yang terbuat dari sutra asli yang 
beratnya sampai 670 kilogram, dilengkapi dengan kaligrafi 
dari benang emas. Kiswah ini memiliki dua bagian, bagian 
luar berwarna hitam, dan bagian dalam ka’bah berwarna 
hijau.

Pembuatan Kiswah ini dilakukan di sebuah pabrik 
khusus yang ada di Makkah dengan peralatan modern dan 
tenaga ahli yang berjumlah 240 orang. dalam satu tahun 
ka’bah dicuci dua kali, yaitu pada awal bulan Dzulhijjah 
dan pada awal bulan Sya’ban. Namun, kiswah hanya diganti 
sekali dalam satu tahun dengan anggaran 17 juta real Saudi 
(kurang lebih US$ 4.550.000) untuk satu kiswah.

Selain sebagai bangunan pertama di bumi, Ka’bah 
juga memiliki keistimewaan,antara lain:

1.  Ia berada pada satu garis lurus dengan albait al-ma’mur, 
yaitu pusat ibadah para malaikat di langit.

2. Jika memandangnya dengan khidmat kita akan men da-
pa tkan kekhidmatan, ketenangan, apalagi jika dibarengi 
dengan bacaan di bawah ini secara berulang-ulang.

ِم
َ
َنا ِبالَسل َنا َربَّ َحّيِ

َ
ُم ف

َ
ُم َوِمْنَك الَسل

َ
َت الَسل

ْ
ن

َ
ُهمَّ أ

ّ
الل

Artinya:

Ya Allah, Engkaulah maha damai, dan dari-Mu keda-
maian, maka berilah aku kehidupan yang damai.

3. Setiap hari selama 24 jam Allah menurunkan 120 rahmat-
Nya di ka’bah ini, yang enam puluh diberikan kepada 
mereka yang sedang berthawaf, yang empat puluh 
diberikan kepada mereka yang sedang shalat, dan yang 
dua puluh diberikan bagi mereka yang memandang ka’bah.
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Bagian dalam Ka’bah

Melalui pintu yang berlapis emas,orang dapat masuk 
ke dalam ka’bah dan melakukan shalat atau berdo’a di 
dalamnya.Namun demi menjaga kesucian ka’bah,tidak 
semua orang di perbolehkan masuk ke dalamnya,kecuali 
mereka yang mendapatkan izin dari Raja Saudi atau 
Walikota Makkah.

Di dalam Ka’bah terdapat tiga buah tiang yang 
besarnya kira-kira setengah meter yangt terbuat dari kayu 
yang berwarna merah kekuning-kuningan.tiang ini yang 
di pasang oleh Abdullah bin zubair pada tahhun 683 
M.untuk penyangga loteng.di antara tiga tiang besar itu di 
pasang kayu melintang dari utara ke selatan,tingginya kira-
kira 2/3 tinggi ka’bah.di situ di gantung lampu beraneka 
ragam,hadiah yang di terima ka’bah sejak zaman dahulu.
kecuali lantai,semua sisi dalam ka’bah di tutup oleh kain 
sutera hijau yang sangat anggun untuk dinding samping,dan 
sutra merah mawar untuk loteng.Adapun lantainya adalah 
marmer putih,hanya sedikit yang berwarna lain.

Pembersihan Ka’bah

Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk 
menghancurkan patung-patung peninggalan zaman jahiliyah 
yang disimpan di dalam Ka’bah, dengan maksud untuk 
menghilangkan sisa sisa dan bekas-bekas kemusyrikan. 
Kemudian memerintahkan pula untuk mencuci Ka’bah. 
Maka segeralah kaum muslimin mengambil air zam-zam, 
lalu mencuci bagian luar dan dalam, sehingga terkikis 
habis bekas-bekas yang ditinggalkan oleh orang orang 
musyrik. Ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW. Dan kaum 
muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah. Setelah itu 
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menjadi kebiasaan untuk mencuci Ka’bah setiap tahun.

Upacara pencucian ini biasanya dihadiri oleh raja-
raja, menteri-menteri, tokoh-tokoh masyarakat dan utusan-
utusan dari negara-negara Islam yang sengaja diundang 
oleh pemerintah Arab Saudi. Dan dalam kesempatan 
seperti ini mereka diizinkan memasuki Ka’bah. Setelah 
dicuci bersih dengan air zam-zam, Ka’bah disiram berulang 
kali dengan air mawar dan pewangi lainnya, lalu diasapi 
dengan asap kayu ambar, kayu gaharu dan semacamnya. 
Maka kalau kita ada disekitar Ka’bah, kita akan mencium 
bau wangi yang seolah memancar dari Ka’bah.

Talang Emas Ka’bah

Yang pertama kali memberi atap loteng pada Ka’bah 
adalah suku Quraisy ketika meraka membangun Ka’bah. 
Karena ada atapnya,maka memerlukan talang untuk 
membuang air hujan. Talang ini mereka buat pada sisi yang 
menghadap Hijir Isma’il dan mereka berri nama Mizab.

Pada tahun 317 H. Salah seorang pengikut Abu Taher 
al-Qurmuthi memanjat tembok Ka’bah untuk merampas 
Mizab yang pada saat itu sudah dilapisi dengan emas. 
Namun, ketika tangannya hampir sampai pada Mizab, orang 
itu jatuh kelantai Hijir Isma’il dan langsung mati.

Mizab ini sudah berkali-kali diganti,dan yang ada 
sampai sekarang adalah Mizab hadiah dari Sultan Abdul 
Majid Khan bin Sultan Muhammad Khan dari Konstantinopel 
pada tahun 1276 H (1859 M). Mizab tersebut dilapisi dengan 
emas kira-kira seberat 40 kg.

Di bawah Mizab ini adalah termasuk tempat yang 
baik untuk berdo’a, sehingga pada suatu ketika Sayyidina 
Utsman bin Affan berkata pada rombongannya,”Tanyakan 
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padaku dari mana aku tadi.” Mereka lalu bertanya,”Dari 
mana engkau, wahai Amirul Mukminin?” “ aku baru saja 
dari pintu surga,” jawab Sayyidina Utsman. Padahal baru 
saja beliau berdiri di bawah Mizab dan berdoa disitu.

Hajar Aswad

Hajar Aswad adalah batu berwarna hitam yang 
berada di sudut tenggara Ka’bah, dilingkari dengan besi 
putih yang direkat dengan timah, terletak kira-kira setinggi 
satu setengah meter dari permukaan lantai masjid. Dari 
sudut inilah putaran thawaf diawali dan diakhiri, dan jika 
keadaan memungkinkan, disunnahkan mencium atau 
menyalami atau mengusap dengan tangan kanan pada 
Hajar Aswad ini pada setiap mulai putaran, tetapi jika tidak 
mungkin , disunnahkan untuk melambaikan tangan kanan 
seolah memberi isyarat menyalami.

Menurut sejarahnya, batu ini ketika diturunkan 
dari surga, berwarna putih mengkilap, kemudian karena 
kedurhakaan anak anak Adam, batu ini semakin lama 
semakin menghitam. Sejarah batu ini sangat panjang 
sepanjang sejarah Ka’bah. Di antara peristiwa penting yang 
berkenaan dengan batu ini adalah peristiwa yang terjadi 
tahun 16 sebelum Hijrah (606 M), yaitu ketika suku Quraisy 
melakukan pemugaran Ka’bah. Pada saat itu hampir terjadi 
pertumpahan darah yang hebat karena ada empat kabilah 
dalam suku Quraisy saling bersitegang mempertahankan 
pendapat masing masing dalam perselisihan tentang siapa 
yang berhak mengangkat dan meletakkan batu ini pada 
tempatnya setelah pemugaran Ka’bah selesai.

Kisah lain yang sangat penting adalah yang terjadi 
pada musim haji tahun 317 H. Pada saat itu dunia islam 
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sangat lemah dan bercerai berai sehingga kesempatan ini 
dimanfaatkan oleh Abu Thahir al-Qurmuthi seorang kepala 
suku Jazira Arab bagian timur untuk melampiaskan nafsu 
angkara murkanya. Dengan keji ia bersama anak buahnya 
sebanyak 700 orang bersenjata perang mendobrak al-Masjid 
al-Haram dan membongkar Ka’bah serta mengambil Hajar 
aswad dengan paksa kemudian membawanya ke negaranya 
di kawasan teluk Persia sekarang, lalu dia menantang umat 
Islam untuk mengambil batu itu, boleh dengan perang 
atau dengan membayar sejumlah uang yang pada saat itu 
sangat berat bagi umat Islam. Baru setelah 22 tahun (tahun 
339 H) batu itu dikembalikan ke Makkah oleh Khalifah 
Abbasiyah al-Muthi’ lillah setelah ditebus dengan uang 
sebanyak 30.000 dinar.

Multazam 

Kalau diartikan secara harfiah, Multazam berarti 
tempat yang amat diperlukan. Tetapi nama ini sudah 
menjadi nama tempat tertentu, yaitu antara sudut Hajar 
Aswad dengan pintu Ka’bah. Tempat inilah yang dinyatakan 
oleh nabi Muhammad SAW sebagai tempat yang paling 
mustajab untuk berdo’a

Rasulullah bersabda,”Multazam adalah tempat 
berdo’a yang mustajab, tidak seorang pun hamba Allah 
yang berdo’a ditempat ini tanpa terkabul permintaannya.”

Rasulullah sendiri kalau sampai ditempat ini 
langsung menempelkan dada, wajah, atau pipinya, kedua 
lengan dan kedua telapak tangannya pada Ka’bah dan 
meratap dalam do’a.
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Hijir Isma’il

Lokasi sebelah utara Ka’bah yang dibatasi tembok 
berbentuk setengah lingkaran itulah yang disebut Hijir 
Ismail atau temat tinggal Nabi Ismail. Disitulah Nabi Ismail 
semasa hidupnya dan kemudian menjadi kuburan beliau 
dan juga ibunya.

Ketika suku Quraisy memugar Ka’bah (606 M), 
mereka kehabisan dana untuk dapat membangun seukuran 
Ka’bah yang asli, kemudian mereka mengurangi panjang 
tembok sisi barat dan sisi timur dibagian utara lebih kurang 
tiga meter sehingga Hijr Ismail luasnya menjadi bertambah. 
Jadi sebagian Hijir Ismail adalah termasuk Ka’bah. Maka 
orang yang Thawaf harus mengitari Ka’bah dan Hijir Ismail, 
dan tidak sah Thawafnya kalau dalam melakukan Thawaf 
itu ia mengitari Ka’bah dengan melewati gang antara Hijir 
Ismail dan Ka’bah.

Kalau anda ingin shalat didalam Ka’bah, cukup 
sha latlah di Hijir Ismail. Sebagaimana yang pernah diri wa -
yatkan oleh Siti Aisyah,”Aku pernah minta kepada Rasu-
lullah agar diberi izin masuk ke dalam Ka’bah untuk shalat 
didalamnya, lalu beliau membawa aku ke Hijir Ismail dan 
bersabda,”Shalatlah kamu disini, kalau kamu ingin shalat di 
dalam Ka’bah, karena ini termasuk sebagian dari Ka’bah.”

Rukun Yamani

Ini adalah sudut yang keempat bagi orang yang 
thawaf. Tempat ini dinyatakan sebagai salah satu tempat 
yang sangat baik untuk berdoa, yaitu dengan cara 
meletakkan tangan kanan lalu minta kepada Allah apa 
yang yang dimaksudkan. Diriwayatkan oleh Amir bin 
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Syaraahil al-Sya’bi,”Aku membuktikan suatu keajaiban,yaitu 
pada suatu hari aku,Abdullah bin Umar, Abdullah bin 
Zubair, Mush’ab bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan 
sedang duduk bercakap-cakap diruang terbuka dekat 
Ka’bah. Kemudian disepakati bahwa sebelum kita saling 
berpisah, satu per satu dari kita harus berdo’a di Rukun 
Yamani. Abdullah bin Zubair kita tunjuk sebagai orang 
yang pertama, lalu ia berdiri dan memegang Rukun Yamani 
sambil berdo’a, “Ya Allah, aku mohon padaMu agar dapat 
menguasai seluruh wilayah Hijaz sebagai Khalifah sebe-
lum aku meninggal dunia.” Kemudian ganti Mush’ab bin 
Zubair,”Ya Allah, aku mohon kepada Mu agar dapat me-
nguasai Iraq, dan mengawini Sakinah binti al-Husain.” 
Kemudian ganti Abdullah bin Marwan,”Ya Allah, aku 
mohon kepada-Mu agar dapat menguasai dunia timur 
dan dunia barat dan tidak ada yang berani melawan aku 
kecuali Kau serahkan kepadaku kepalanya.” Kemudian 
ganti Abdullah bin Umar,”Ya Allah,aku mohon kepada-
Mu agar jangan Kau matikan aku sebelum Kau wajibkan 
aku masuk surga.” Sungguh aku buktikan dengan mataku 
sendiri bahwa mereka telah benar-benar mendapatkan apa 
yang mereka minta.

Maqam Ibrahim

Maqam di sini berarti tempat pijakan orang berdiri. 
Maka Maqam Ibrahim adalah batu yang digunakan oleh Nabi 
Ibrahim berpijak pada waktu beliau membangun Ka’bah.

Di batu ini terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, 
karena ketika Nabi Ibrahim menginjaknya, ia menjadi 
empuk sehingga kedua kakinya masuk sedalam 9 cm. Batu 
ini dapat naik dan turun sendiri sesuai dengan keperluan 
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Nabi Ibrahim ketika membangun tembok Ka’bah.

Diterangkan bahwa setelah Nabi Ibrahim menye-
lesai kan pembangunan Ka’bah, beliau diperintahkan me-
mang gil semua umat manusia untuk berhaji di Baaitullah. 
Lantas Nabi Ibrahim menaiki batu yang dinaikinya ketika 
membangun Ka’bah, dan batu itu pun langsung naik 
sampai lebih tinggi daripada gunung-gunung yang ada 
di Makkah. Dengan kehendak Allah, suara Nabi Ibrahim 
dapat didengar oleh semua manusia yang ada dan yang 
akan ada sehingga mereka menjawab,”ya...ya...aku penuhi 
panggilanmu.” Mereka yang menjawab sekali, akan dapat 
berhaji sekali sepanjang umurnya, dan yang menjawab dua 
kali akan dapat berhaji dua kali, dan begitu seterusnya. 
Adapun yang pada waktu itu tidak menjawab ia tidak akan 
dapat melakukan ibadah haji sepanjang umurnya.

Islam tidak menganjurkan untuk mencium atau 
me ngusap Maqam Ibrahim (tidak seperti Hajar Aswad), 
namun islam mengajarkan agar umatnya menghormati 
Maqam Ibrahim itu sebagai bukti dan kebesaran Allah yang 
ada di bumi ini, yaitu dengan mengambil tempat shalat di 
dekatnya. Shalat di sini utamanya dilakukan setelah Tha-
waf, sebagai shalat sunnat thawaf, dan setelah itu bacalah 
do’a dengan khusyuk. Seperti Hajar Aswad, batu ini pun 
diturunkan oleh Allah dari surga, dan Allah akan selalu 
menjaganya sampai nanti mendekati hari kiamat batu ini 
ditarik kembali ke surga.

Mata Air Zamzam

Ketika Siti Hajar sudah kebingungan karena 
persediaan air untuk dia dan anaknya (Ismail) sudah 
tidak ada lagi, dan dia sudah berusaha mencari kesana 
kemari tenyata tidak dapat menemukannya, sekonyong-
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konyong terdengarlah olehnya suara orang memanggil, 
padahal di sekitar tempat itu tidak ada orang kecuali ia 
dan Ismail yang masih bayi. Lantas ia berseru,”Aku dengar 
suaramu, tolonglah aku kalau engkau memang orang 
baik.” Muncullah malaikat Jibril yang berjalan menuju suatu 
tempat kemudian berhenti dan menghentakkan tumitnya di 
tanah, langsung memancarlah air di tempat itu dan dengan 
tergopoh-gopoh Siti Hajar membendung air dengan tanah 
dan pasir di sekelilingnya agar tidak mengalir ke mana 
mana. Maka disebutlah air itu dengan nama Zam zam 
berarti air yang gemercik tapi terkumpul. 

Kemudian setelah beberapa hari Siti Hajar dan 
anaknya tinggal di dekat mata air itu, datanglah kepadanya 
dua orang dari suku Jurhum yang mewakili bangsanya 
untuk berkenalan sekaligus meminta izin untuk ikut 
memanfaatkan air itu dan kalau boleh akan tinggal 
disekitarnya. Maka Siti Hajar dengan senang hati menerima 
mereka dan akhirnya menjadi sekumpulan masyarakat baru 
disekitar mata air dan menjadi kota yang ramai.

Dalam sejarahnya, Zamzam ini sudah berkali kali 
digali untuk renovasi atau pemberrsihan, antara lain yang 
dilakukan oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad 
SAW pada jaman Jahiliyah, dan yang terakhir adalah yang 
dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi pada awal tahun 
1400 H (1980 M).

Rasulullah bersabda,”Tanda yang membedakan 
antara kita (umat Muhammad) dengan orang orang munafik 
itu tidak mau minum air Zamzam sampai kenyang.” Maka 
janganlah anda ragu atau bimbang ketika akan minum air 
Zamzam, terutama kalau anda sedang ada di dalam al-
Masjid al-Haram Makkah. Dan setiap kali minum hendaknya 
diikuti dengan do’a.
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Shafa dan Marwa

Sebagaimana diriwayatkan bahwa setelah Nabi 
Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya (Ismail), 
maka perbekalan mereka lama kelamaan semakin habis, 
sehingga air susu pun sudah tidak keluar lagi. Maka 
menangislah Ismail karena rasa lapar. Dari itu, Siti Hajar 
berusaha untuk mendapatkan minuman dan makanan. 
Ia berjalan ke bukit Shafa dan menaikinya, kemudian 
melepaskan pandangannnya ke depan jauh-jauh, juga 
ke kiri dan ke kanan, kalau kalau ada orang yang dapat 
dimintai tolong, lalu berjalan setengah berlari menuju 
bukit Marwah, sebagaimana yang dia lakukan di bukit 
Shafa, namun ia tetap tidak menemukan air dan makanan 
atau orang yang dapat dimintai tolong walaupun ia telah 
berkali-kali berjalan pada kedua bukit itu. Akhirnya setelah 
ia menaiki Marwah yang ke empat kalinya, dia merasakan 
bahwa usahanya sudah maksimal, lalu kembalilah dia 
ke tempat anaknya. Kemudian datanglah malaikat Jibril 
dan dengan kakinya, Jibril menghentak tanah sehingga 
keluarlah air Zamzam yagn kemudian dipakai oleh Siti 
Hajar dan anaknya minum dan makan, maka sengan air 
Zamzam, mereka dapat hidup berhari-hari. Malah dalam 
sebagian riwayat berrbulan-bulan.

Peristiwa ini diabadikan oleh islam sebagai ibadah 
Sa’i yang termasuk dalam rangkaian ibadah haji dan umrah. 
Kemudian kedua lokasi tempat ini disebut dengan Mas’a 
(tempat Sa’i).

Mina

Mina adalah lokasi di Tanah Haram Makkah yang 
didatangi oleh para jama’ah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah 
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atau seharri sebelum wukuf di Arafah. Mereka tinggal 
disini sehari semalam, sehingga dapat melakukan shalat 
Zuhur,Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh, kemudian setelah 
shalat Subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, mereka berangkat 
ke Arafah. Amalan ini seperti yang dilakukan Rasulullah 
SAW ketika beliau berhaji, dan hukumnya sunnah. Mereka 
masuk ke Mina lagi dan tinggal disini setelah wukuf di 
Arafah sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah.

Keperluan mereka tinggal disini setelah wukuf di 
Arafah adalah untuk bermalam pada malam harinya dan 
melempar jumrah pada siang harinya, yaitu pada tanggal 10, 
11, 12 Dzulhijjah untuk mereka bernafar awwal dan pada 
tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah untuk mereka bernafar 
Tsani. Dua amalan ini (bermalam dan melempar) adalah 
termasuk amalan wajib haji.

Kalau diartikan secara harfiah, Mina berarti tempat 
tumpahan darah binatang yang disembelih. Ini sesuai 
dengan kenyataan yang berlaku, bahwa di daerah ini setiap 
tahun disembelih sekitar satu juta binatang yang terdiri dari 
unta, sapi dan kambing. Maka kawasan 9 km di sebelah 
timur al-Masjid al-Haram ini diberi nama Mina.

Panjang kawasan ini, dari arah Makkah, dibatasi 
dengan Jumrah Aqabah dan dari arah Arafah dibatasi 
dengan Wadi Muhassir, yang mana di kedua tempat itu oleh 
pemerintah Arab Saudi sudah ditandai dengan petunjuk 
yang ditulis dengan berbagai bahasa. Jaraknya sekitar 3,5 
km. Adapun lebarnya dibatasi oleh dua buah bukit yang 
berhadap-hadapan, yang berarti di balik bukit itu adalah di 
luar Mina. Namun menurut fatwa Ketua Majlis Ulama Arab 
Saudi, daerah Mu’ashim adalah termasuk kawasan Mina.
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Tempat-tempat penting di Mina

1. Jamarat (Jumrah Aqabah, Jumrah Wustha, dan Jumrah 
‘Ula)

2. Al-Manhar (Jabal Qurban). Lokasi penyembelihan 
binatang.

3. Masjid al-Khaif. Lokasi Nabi Muhammad SAW 
melakukan shalat dan khutbah ketika beradda di Mina 
sewaktu haji.

4. Masjid al-Bai’ah. Lokasi Nabi Muhammad SAW dibaiat 
oleh orang-orang Anshar yang datang dari Madinah 1 
tahun sebelum Hijrah.

Jamarat

Kata Jamarat adalah bentuk jamak dari kata Jumrah 
yang berarti Jumrah Aqabah, Jumrah Wustha dan Jumrah 
‘Ula. Kata Jumrah berarti kumpulan batu-batu kecil, namun 
kata ini akhirnya menjadi nama lokasi yang dilempari batu 
kerikil oleh para jama’ah haji saat mereka berada di Mina.

Jumrah Aqabah disebut juga dengan Jumrah Kubra, 
yaitu Jumrah yang paling dekat dengan Makkah, sekaligus 
sebagai batas antara Mina dan Makkah.

Pada tanggal 10 Dzulhijjah setiap jama’ah mesti 
melempari jumrah ini tujuh kali lemparan, yaitu setelah 
melakukan wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah. 
Kemudian pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah mereka 
melempari Jumrah lagi setelah mereka melempari Jumrah 
Ula dan Jumrah Wustha secara urut. Jadi pada tanggal 10 
Dzulhijjah para jamaah haji hanya melempar satu Jumrah 
saja, yaitu Jumrah Aqabah, namun pada tanggal 11, 12 dan 
13 Dzulhijjah mereka melempar tiga Jumrah yang dimulai 



163Panduan Praktis Haji & Umrah

dari Jumrah Ula dan diakhiri dengan Jumrah Aqabah.

Adapun masa atau waktu melempar Jumrah Aqabah 
pada tanggal 10 Dzulhijjah dimulai dari setelah tengah 
malam dan batas terakhirnya sampai matahari tenggelam 
tanggal 13 Dzulhijjah. Dan waktu yang disunnahkan adalah 
setelah matahari terbit sampai tergelincirnya matahari 
(tengah hari) tanggal 10 Dzulhijjah.

Masa atau waktu melempar tiga jumrah yaitu 11, 
12 dan 13 Dzulhijjah adalah mulai dari tergelincirnya 
matahari sampai pertengahan malam pada setiap hari 
tersebut, namun waktu yang disunnahkan adalah mulai 
tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya. 

Jarak antara Jumrah Aqabah dengan Jumrah Wustha 
adalah 117 meter, dan jarak antara Jumrah Wustha dengan 
Jumrah Ula adalah 156 meter.

Pada tahun 1975 M. Pada tempat melempar jumrah 
ini dibangun semacam jembatan layang agar sebagian 
jama’ah dapat melempar dari atas untuk mengurangi 
kepadatan pada lokasi aslinya yang sudah terasa sempit.

Arafah

Arafah adalah tempat ketiga bagi jama’ah haji setelah 
Makkah dan Mina. Disinilah jama’ah haji harus melakukan 
wukuf yang arti harfiyahnya adalah berdiam diri atau 
berhenti tidak jalan.

Wukuf di Arafah ini adalah rukun haji, yang mana 
tanpa wukuf di Arafah berarti hajinya tidak sah. Jadi wukuf 
di Arafah maksudnya adalah berada di Arafah pada waktu 
antara tergelincirnya matahari (tengah hari) tanggal 9 
Dzulhijjah sampai tengah malam dengan berpakaian ihram 
(walaupun keberadaannya di lokasi itu hanya sebentar).
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Arafah terletak di sebelah tenggara Makkah lebih 
kurang 21 km dan merupakan tanah lapang atau padang 
yang amat luas dan di bagian belakang dikelilingi oleh bukit 
yang berbentuk setengah lingkaran. Padang ini luasnya 
3,5 km x 3,5 km dan sudah beraspal dan ditanami pohon-
pohon rindang.

Pada musim haji, di bawah pohon-pohon ini 
dipasang tenda, dan bagi yang tidak mendapatkan tenda 
cukup berteduh di bawah pohon. Itu pun tidak terasa 
panas karena setiap 20 meter ada pipa setinggi 6 meter 
yang dari atasnya memancar air halus yang mirip gerimis 
namun airnya lebih lembut sehingga menurunkan suhu 
di sekitarnya.

Dinamakan Arafah yang berarti tahu atau kenal, 
karena lokasi ini adalah tempat pertemuan Nabi Adam dan 
Siti Hawa yang mana sebelum itu mereka mereka terpisah 
sangat jauh, yaitu sewaktu turun dari surga, Nabi Adam di 
India dan Siti Hawa turun di Jeddah. Mereak saling mencari 
dan akhirnya saling melihat dan mengenal di tempat ini, 
yaitu di Jabal Rahmah. Kemudian mereka berkumpul dan 
menetap di Makkah.

Keutamaan Arafah, sebagaimana disabdakan oleh 
Nabi Muhammad SAW,”Do’a yang paling utama adalah doa 
di hari Arafah.” Dalam riwayat lain Nabi bersabda “Tidak 
ada hari yang paling banyak Allah menetukan pembebasan 
hambanya dari neraka kecuali hari Arafah.”

Muzdalifah

Bagi jama’ah haji, wajib hukumnya bermalam di 
Muzdalifah, ketika selesai melakukan wukuf di Arafah 
sebelum sampai di Mina.
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Lokasi Muzdalifah memang terletak antara Arafah 
dan Mina sehingga termasuk tanah haram Makkah. Jarak 
antara tanda batas yang ada di dekat Arafah dan yang di 
dekat Mina adalah 4.370 meter.

Waktu untuk bermalam di sini adalah sebelum 
masuk waktu subuh sampai terbit matahari, jadi tidak boleh 
meninggalkan lokasi ini sebelum shubuh datang. Namun 
Imam Syafi’i memperbolehkan meninggalkan lokasi ini 
menuju Mina setelah lewat tengah malam.

Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah adalah 
semalam suntuk berada di lokasi ini, sehingga beliau dan 
para shahabatnya melakukan shalat Maghrib, ‘Isya dan 
Shubuh, baru kemudian setelah hari mulai remang-remang 
pagi beliau berangkat ke Mina.

Jama’ah haji pada zaman sekarang kebanyakan 
bermalam di Muzdalifah ini di atas kenderaan masing-
masing dan sebagian merreka mempergunakan kesempatan 
untuk mencari batu kerikil yang akan digunakan untuk 
melempar Jumrah. Dan itu hukumnya sudah memenuhi 
syarat mabit (bermalam) asal mereka meninggalkan 
Muzdalifah menuju Mina setelah tengah malam.
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MADINAH DAN KEUTAMAANNYA

Kota Madinah memiliki 94 nama dan sebutan, 
namun yang paling populer adalah sebutan al-Madinah 
al-Munawwarah, yang berarti Kota Yang Disinari. Secara 
geografis kota ini terletak antara 39-40 derajat garis Bujur 
Timur dan 24-25 garis Lintang Utara. Jarak dari laut Merah 
lebih kurang 170 kilometer dan dari Makkah 450 kilometer 
dan dari Riyadh 1000 kilometer. Kota ini berada di dataran 
tinggi (660 meter dari permukaan laut). Berbentuk semacam 
piring terbuka karena dikelilingi bukit-bukit berbaris.

Tanah di kota ini adalah sangat subur dan mudah 
didapat air karena pada zaman dahulu merupakan oase 
besar yang ada di tengah-tengah gurun pasir. Cuaca di kota 
pada musim panas mencapai 59 derajat celcius dan pada 
musim dingin mencapai 2 derajat celcius, dan biasanya 
pada masa peralihan musim terkadang turun hujan.

Sesungguhnya hadis-hadis yang meriwayatkan 
mengenai keutamaan Madinah cukup banyak. Madinah 
adalah bumi kekasih Allah SWT dan ibu kota Islam pertama. 
Madinah merupakan tempat hijrah Rasulullah SAW, yaitu 
tempat Beliau berjuang untuk Islam dan mengakhiri 
hidupnya, sekaligus tempat dimana Beliau dimakamkan, 
dan dari sana pula Rasulullah akan dibangkitkan.
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Sesuai dengan namanya, Al-Madinah Al-Munaw-
warah, artinya kota yang bercahaya, Madinah merupakan 
kota yang memancarkan cahaya iman ke seluruh penjuru 
dunia sampai hari kiamat. Karena kota ini mendapat keber-
kahan berlipat-lipatdari Allah SWT. Madinah akan terus 
makmur sehingga ditiupnya sangkakala (hari kiamat), dan 
merupakan kota Islam yang terakhir binasa sebelum hari 
kiamat tiba.

Ketika pertama kali Rasulullah SAW memasukinya 
pada saat hijrah, batu-batu kerikil dalam genggaman 
tangan beliau bertasbih, gunung-gunung bergoncang, dan 
terpancarlah mata air dari celah jari jemari Rasulullah SAW.

Dahulu kota Yatsrib (sebelum diganti oleh nabi 
Muhammad SAW menjadi Madinah) adalah kota kumuh 
dan tempat bersarangnya wabah penyakit, Aisyah ra 
meriwayatkan,’’Ketika kami masuk, Madinah adalah 
negeri tempat bersarangnya penyakit, lalu Rasulullah 
SAW berdo’a, ‘’Ya Allah, berikanlah kecintaan kami 
kepada Madinah, sebagaimana Engkau berikan kecintaan 
kepada Mekah, atau lebih dari itu, dan bersihkan ia serta 
berkatilah kepada kami dalam makanan dan bekalnya, 
dan gantilah wabah penyakitnya dengan’Juhfah’ ,’’(HR 
Bukhari dan Muslim)

Maka setelah diganti namanya menjadi Madinah oleh 
Nabi SAW dan disucikan olehnya, kaum muslimin sangat 
tidak dianjurkan untuk menyebutnya dengan sebutan lama 
yaitu Yatsrib. Sebutan Yatsrib adalah sebutan jahiliyah 
sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Nabi SAW sendiri 
dalam sabdanya:’’orang jahiliyah dulu menyebut Madinah 
dengan Yatsrib, kemudian Rasulullah SAW menyebutnya 
Thayyibah.’’(HR. Ahmad). Menurut berbagai sumber 
sejarah, orang yang pertama kali mendirikan Madinah ber-
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nama Yatsrib, yang masih merupakan keturunan Nabi Nuh 
AS. Konon, ia merupakan generasi keenam dari keturunan 
Nabi Nuh AS.

Menurut Imam Ibnu Hajar, larangan menyebut 
Yatsrib karena kata tersebut bisa bermakna dari’’ tastrib’’ 
yang berarti menjelekkan atau menghinakan atau bisa juga 
bermakna dari ’tsarab’’ yaitu rusak, sementara Rasulullah 
SAW lebih suka dengan nama yang baik dan menghindari 
nama yang buruk.

Masjid Nabawi di Madinah

Disebut Masjid Nabawi karena Nabi Muhammad 
saw. Selalu menyebutnya dengan kata ‘Masjidku’ setiap kali 
beliau menerangkan tentang masjid yang sekarang berada 
di pusat kota Madinah ini. Masjid ini dibangun oleh Nabi 
dan sahabat–sahabatnya pada tahun pertama hijrah (622 M), 
dengan luas 1.050 meter persegi. Masjid ini berada persis di 
sebelah barat rumahnya yang kemudian rumah itu menjadi 
makam Rasulullah dan masuk dalam bangunan masjid.

Masjid ini mengalami perluasan berkali-kali. Yang 
pertama kali adalah perluasan yang dilakukan oleh Nabi 
sendiri dan para sahabatnya ketika masjid itu berusia 
tujuh tahun sehingga luasnya menjadi 2.450 meter persegi. 
Kemudian sayyidina Umar pada masa ia menjabat sebagai 
khalifah, kemudian sayyidina Utsman, dan raja-raja Islam 
pada zamanya sehingga pada saat ini.

Pada bulan safar 1405 H, yang bertepatan dengan 
bulan November 1984 M, Raja Fahd yang bergelar Khadimul 
Haramain (pelayan dua tanah Haram) meletakan batu 
pertama proyek perluasan Masjid Nabawi.
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Setelah tertunda satu tahun, tepatnya pada bulan 
Muharram 1406 H. atau Oktober 1985 M. dimulailah proyek 
besar ini dengan menggusur bangunan-bangunan yang 
ada disekitar masjid. Penggusuran pertama meliputi seluas 
100.000 meter persegi, yang mulanya berupa bangunan 
hotel dan komplek pertokoan.

Kemudian dibangunlah suatu bangunan masjid baru 
seluas 82.000 meter persegi yang mengitari dan menyatu 
dengan bangunan masjid yang sudah ada. Dengan tambahan 
bangunan baru ini, luas lantai dasar masjid Nabawi menjadi 
98.000 meter persegi yang dapat menampung jamaah 
250.000 orang. Dan lantai atas yang dapat digunakan 
seluas 67.000 meter persegi dapat menampung sebanyak 
90.000 jamaah. Kalau halaman sekitar masjid Nabawi dan 
halamanya dan menampung 650.000 jamaah pada musim 
biasa dan dapat menampung lebih dari satu juta jamaah 
pada musim haji dan bulan Ramadhan. Luas Masjid Nabawi 
beserta halamannya pada saat ini sekitar 305.000 meter 
persegi, yang berarti sama dengan luas kota Madinah pada 
saat kehadiran Nabi Muhammad saw.

Untuk pengaturan udara dalam bangunan yang 
sedemikian besar dan luas, dibuatlah 27 ruang terbuka 
dengan ukuran 18 X18 meter setiap ruang. Sebagai penutup 
ruang-ruang ini, dibuatlah kubah yang dapat dibuka secara 
manual. Setiap satu kubah memiliki berat 80 ton, terbuat 
dari kerangka baja dan beton yang dilapisi dengan kayu 
pilihan dan direlief dengan bertahtakan batu mulia sejenis 
phirus yang sangat indah, dan bahagian luarnya (atas) 
dilapisi dengan keramik tahan panas.

Untuk menyejukan masjid, dibangunlah satu unit AC 
sentral raksasa di atas tanah seluas 70.000 meter persegi 
dilokasi sejauh 7 kilometer sebelah barat masjid. Hawa 
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dingin yang dihasilkan sistem ini, dialirkan melalui pipa 
di bawah tanah yang diterima oleh mesin-mesin di bawah 
tanah, dan dari situ didistribusikan ke setiap penjuru masjid 
melalui pot-pot marmer di kaki pilar-pilar masjid yang 
berjumlah 2.104 buah.

Pilar-pilar bundar ini dibuat dari beton bergaris 
tengah 64 cm, kemudian dilapisi dengan marmer tebal 
berwarna putih susu. Jarak antara satu pilar dengan posisi 
arsitekturnya. Tinggi dari lantai dasar sampai lengkungan 
lantai atas 5,6 meter dan pada batas lengkungan itu dipajang 
lampu indah yang dikurung dengan ornamen piringan 
emas.

Sebelum diperluas dengan bangunan baru ini, masjid 
Nabawi hanya memiliki empat menara. Dan pada bangunan 
yang baru disetiap pojok didirikan sebuah menara, begitu 
juga di gerbang utama yang diberi nama pintu Raja Fahd bin 
Abdul Aziz didirikan dua buah menara sehingga semuanya 
ada enam. Setiap menara yang baru berketinggian 104 
meter dan dirancang khusus untuk masjid Nabawi yang 
dipuncaknya terdapat ornamen bulan sabit dari bahan 
perunggu yang dilapisi emas murni 24 karat, setinggi 7 
meter dan beratnya 4,5 ton. Juga di ketinggian 87 meter 
pada menara ini dipasang satu sistem sinar laser yang 
memancarkan cahaya ke arah Makkah sejauh 50 kilometer. 
Untuk menunjukkan arah kiblat dinyalakan pada saat-saat 
tertentu. Jadi pada saat ini masjid Nabawi memiliki sepuluh 
menara.

Untuk menambah penerangan dan keindahan di 
dalam masjid yang lama (ruangan yang berpilar warna 
kuning pastel) dipasamg lampu-lampu kristal pilihan yang 
tidak membiaskan panas dan disusun dengan kerangka dari 
bahan kuningan berlapis emas berjumlah 674 set terdiri 
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dari tiga macam ukuran, yaitu besar, menengah dan kecil. 
Adapun yang besar berukuran garis tengah 342 cm. dan 
berat sekitar 485 kilogram. (seperti yang ada di Raudhah), 
dan yang menengah berukuran garis tengah 120 cm. dan 
berta 125 kilogram. Lampu-lampu ini dipesan khusus dari 
produsen kristal terkenal dari Italia dan dipatenkan hanya 
untuk masjid Nabawi.

Pada bagian tengah masjid Nabawi terdapat dua 
ruang terbuka. Setiap ruangannya dilengkapi dengan 
payung artistik sebanyak enam buah yang terbentuk dari 
paduan arsitektur modern dan teknologi canggih. Dua belas 
payung raksasa yang dapat terbuka dan tertutup dengan 
sistem komputer secara otomatis itu memancarkan hawa 
dingin melalui sebagian batang tubuhnya bila suhu udara 
terasa panas. Dan, kini, di seluruh pelataran masjid Nabawi 
terutama dari pintu utama, juga sudah dipasang payung 
raksasa dengan system buka tutup secara otomatis, untuk 
kenyamanan jamaah.

Di bawah lantai bangunan baru terdapat ruang 
bawah tanah seluas 73.500 meter persegi dan tinggi 
4,5 meter. Ruangan tersebut digunakan sebagai pusat 
pengaturan peralatan elektronik, mekanik, sound system 
serta AC. Sebagai usaha penjagaan, disiapkanlah satu unit 
pembangkit listrik yang terdiri dari 8 set pembangkit. Setiap 
set menghasilkan 2,5 megawatt untuk menyuplai listrik di 
seluruh bangunan masjid dan halaman di sekitarnya apabila 
listrik padam.

Halaman masjid Nabawi yang dapat digunakan 
salat seluas 206.000 meter persegi, dan diperkirakan dapat 
menampung jamaah sekitar 400.000 orang. Halaman ini 
berlantai granit dan marmer berwarna yang didesain 
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sedemikian rupa sehingga menampakan bentuk-bentuk 
seni arsitektur Islam, selain itu di beberapa tempat berdiri 
pilar-pilar marmer penyangga lampu.

Bagian bawah halaman ini dibangun sebuah 
kontruksi raksasa terdiri dari dua lantai bawah tanah yang 
dimanfaatkan sebagai tempat parkir seluas 292.000 meter 
persegi yang dapat menampung 4.500 mobil. Selain itu 
terdapat pula toilet sebanyak 2.500 unit, tempat wudhu 
6.800 pancuran dan tempat minum air dingin sebanyak 
560 lokasi.

Untuk masuk atau keluar di dalam area bawah tanah 
ini, bagi pejalan kaki disediakan tiga macam system: tangga 
biasa, tangga bergerak (30 unit) dan lift untuk orang-orang 
yang lemah. Adapun untuk mobil (kendaraan) disediakan 
enam pintu yang langsung bertemu dengan jalan-jalan raya 
utama kota Madinah.

Di antara keutamaan Masjid Nabawi yang paling 
menonjol adalah bahwa shalat di dalamnya mendapat 
keutamaan hingga seperti 1000 kali shalat di masjid lain 
di muka bumi ini, kecuali Masjidil Haram, karena di 
Masjidil Haram oleh Nabi SAW dinyatakan bahwa shalat 
di dalamnya lebih utama daripada 100.000 kali shalat di 
Masjid lain. Demikian penegasan Rasulullah SAW:

ٍة ِفْيَما ِسَواُه 
َ

ِف َصل
ْ
ل

َ
َضُل ِمْن أ

ْ
ف

َ
ا, أ

َ
 ِفي َمْسِجِدي هذ

ٌ
ة

َ
َصل

َحَراَم )متفق عليه(
ْ

ْسِجَد ال
َ ْ
 ال

َّ
ِإال

“Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu 
kali shalat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram.”(HR.
Mutafaq Alaih)
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Perluasan area Masjid Nabawi mempunyai hukum 
yang sama dengan masjid aslinya dalam hal keutamaan dan 
kelipatan pahala. Para ulama salaf menyepakati pendapat 
ini, demikian juga mayoritas ulama kontemporer. Menurut 
Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu’ Fatawa, hukum 
perluasan itu mengikuti seluruh hukum yang diberlakukan 
pada masjid aslinya. Buktinya para sahabat dan orang-orang 
salaf yang hidup setelah mereka melaksanakan shalat pada 
bagian perluasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab 
ra, Ustman bin Affan ra dan dan Al-Walid dan seterusnya 
tanpa harus membedakan satu tempat dari tempat yang lain 
di bagian Masjid Nabawi, kecuali Raudhah dan sekitarnya 
yang memang memiliki keutamaan lebih, sebagiamana 
tersebut dalam hadis.

Dalam sejarah dijelaskan bahwa pada saat Rasulullah 
SAW keluar dari Quba menuju Madinah untuk meneruskan 
perjalanan hijrahnya dari Mekkah, banyak kaum muslimin 
yang mengikutinya dan berebut untuk memegang tali unta 
yang ditunggangi Rasul SAW. Mereka berebut dengan 
tujuan agar bisa membawa unta Rasul untuk singgah 
di rumahnya, karena barang siapa yang disinggahi oleh 
Rasul maka ia telah mendapatkan kehormatan yang 
tinggi. Namun, dengan lembut dan penuh kearifan Beliau 
menjawab permintaan dan harapan penduduk Madinah itu 
seraya mengatakan, ‘’biarkan unta ini berjalan, karena ia 
diperintah oleh Allah.’’

Kemudian, sampailah unta nabi itu di rumah Abu 
Ayyub Al-Anshari ra, dan Abu Ayyub mempersilahkan Rasul 
untuk singgah di rumahnya. Setelah beberapa bulan tinggal 
di rumah Abu Ayyub, Rasulullah lalu mendirikan sebuah 
masjid di atas sebidang tanah wakaf dari As’ad bin Zurrah 
dan anak yatim Sahal dan Suhail anak Amir bin Amarah 
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yang diasuh oleh Mu’adz bin Atrah.

Saat mulai pembangunan masjid, Rasulullah SAW 
meletakkan batu pertama, kemudian diikuti oleh Abu Bakar, 
Umar, Usman, Ali. Kemudian masjid tersebut dikerjakan 
bersama-sama antara kaum Anshar dan Muhajirin hingga 
selesai.

Di antara keutamaan Masjid Nabawi yang paling 
menonjol adalah bahwa shalat di dalamnya mendapat 
keutamaan hingga 1000 kali shalat di masjid lain di muka 
bumi ini, kecuali Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram 
oleh Nabi SAW dinyatakan bahwa shalat di dalamnya lebih 
utama daripada 100.000 kali shalat di Masjid lain. Demikian 
penegasan Rasulullah SAW:

ٍة ِفْيَما ِسَواُه 
َ

ِف َصل
ْ
ل

َ
َضُل ِمْن أ

ْ
ف
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َ
 ِفي َمْسِجِدي هذ

ٌ
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ْ
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“Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu 
kali shalat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram.”(HR.
Mutafaq Alaih)

Perluasan area Masjid Nabawi mempunyai hukum 
yang sama dengan masjid aslinya dalam hal keutamaan dan 
kelipatan pahala. Para ulama salaf menyepakati pendapat 
ini, demikian juga mayoritas ulama kontemporer. Menurut 
Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu’ Fatawa, hukum 
perluasan itu mengikuti seluruh hukum yang diberlakukan 
pada masjid aslinya. Buktinya para sahabat dan orang-orang 
salaf yang hidup setelah mereka melaksanakan shalat pada 
bagian perluasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab 
ra, Ustman bin Affan ra dan dan Al-Walid dan seterusnya 
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tanpa harus membedakan satu tempat dari tempat yang lain 
di bagian Masjid Nabawi, kecuali Raudhah dan sekitarnya 
yang memang memiliki keutamaan lebih, sebagiamana 
tersebut dalam sejumlah hadis.

Mengingat keutamaan tersebut, maka sebagian kaum 
muslim ada yang berkeyakinan untuk melaksanakan ibadah 
shalat arba’in (40 waktu) selama di Madinah. Namun, perlu 
diingat bahwa shalat arba’in tidak termasuk rukun haji atau 
rukun ziarah ke Masjid Nabawi. Karena, ziarah ke Masjid 
Nabawi telah dikatakan sempurna apabila seseorang telah 
melakukan shalat 2 rakaat tahiyyatul masjjid, membaca 
shalawat kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam 
kepada Abu Bakar ra dan Umar bin Khattab ra, kemudian 
berdo’a bagi dirinya dan kaum muslimin. Setelah itu ia 
boleh langsung pergi atau duduk sebentar dan melakukan 
shalat.

Imam Ahmad merriwayatkan dari Anas bin Malik ra 
bahwasanya Nabi SAW bersabda:’’ Barangsiapa shalat di 
masjidku sebanyak 40 shalat, tidak terlewatkan satu shalat 
pun, niscaya dia akan terbebas dari api neraka, selamat dari 
siksa dan bersih dari kemunafikan.’’ (HR. Ahmad)

Terhadap hadis di atas terjadi perbedaan pendapat di 
antara ulama; ada yang berpendapat bahwa hadis tersebut 
bisa diamalkan, tetapi ada pula sebagian ulama yang 
beranggapan bahwa hadis tersebut lemah oleh karenanya 
tidak wajib diamalkan. Meskipun terjadi beda pendapat 
mengenai shalat arbain tersebut, kita ambil hikmahnya 
saja. Syeikh Muhammad Athiyyah Salim menjelaskan 
bahwa anjuran Shalat arbain di Masjid Nabawi bisa jadi 
dimaksudkan untuk membiasakan orang, juga supaya 
membuat seseorang memperhatikan shalat lima waktu 
dan menunaikannya dengan penuh antusiasme, sehingga 
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ia akan terbiasa dengannya dan tidak akan meninggalkan 
jamaah kecuali disebabkan oleh sebuah halangan.

Dalam hal adab masuk masjid, Rasulullah SAW 
memberikan tuntunannya, yaitu disunahkan mendahulukan 
kaki kanan, dan ketika keluar mendahulukan kaki kiri. 
Kemudian melaksanakan shalat tahiyyatul masjid dua 
rakaat, lalu berdoa untuk dirinya dan kaum muslimin 
umumnya, kemudian menuju makam Rasulullah SAW yang 
dilanjutkan dengan membaca shalawat dan salam untuk 
Nabi SAW dan salam kepada kedua sahabatnya, Abu Bakar 
ra dan Umar b ra. 

Kaum muslimin dilarang bersuara keras selama 
berada di Masjid Nabawi, meskipun suara keras itu 
berupa salam, shalawat, tilawatil Qur’an atau dzikir. 
Jika ingin mengucapkan salam, shalawat bahkan dzikir 
maka lakukanlah dengan wajar. Larangan bersuara keras 
di hadapan Rasul ini adalah bentuk kehormatan dan 
pengagungan terhadap kedudukan beliau SAW, sebab 
mengangkat suara di hadapannya berarti tidak menjaga 
rasa malu dan rasa hormat kepada Nabi SAW. 

Tentu saja, Allah SWT memiliki alasan dibalik 
penetapan adab-adab terhadap Rasul ini, yaitu agar tidak 
gugur amalan-amalan kita sebagaimana ditegaskan dalam 
ayat tadi. Di dalam masjid Nabawi terdapat Raudhah. 
Yaitu tempat yang letaknya antara mimbar dan rumah 
Nabi (sekarang makam). Area Raudhah ditandai dengan 
permadani berwarna krem kehijau-hijauan, dan sangat 
kontras dengan warna permadani masjid Nabawi pada 
umumnya yang berwarna merah.

Ibnu Najjar ketika menerangkan hadis ini mengatakan 
bahwa di antara mimbar dan rumah Nabi SAW seperti 
taman dari taman-taman surga. Adapula yang berpendapat 
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bahwa rahmat dan anugerah kebahagiaan yang turun 
ke taman surga disebabkan karena dzikir kepada Allah 
yang dilakukan terus-menerus di tempat itu. Pendapat 
ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar bahwa menurutnya ibadah 
yang dilakukan di Raudhah dapat membawa pelakuknya 
ke surga. 

Ibnu Abdil Barr ra berpendapat mengapa tempat 
itu disebut dengan roudhah (taman), karena di tempat 
itu lah para sahabat senantiasa bersama Rasulullah SAW 
sehing ga ia menjadi seperti sebuah taman. Pendapat ini 
diperkuat dengan adanya hadis Rasul SAW: ’’Apabila kamu 
melalui salah satu taman surga, hendaklah kamu berhenti.’’ 
Sahabat bertanya: ‘’apakah taman surga itu? ‘’ Rasulullah 
SAW menjawab: ‘’Majlis dzikir’’ jika Rasulullah SAW sedang 
duduk-duduk bersama sahabat pasti di dalamnya sedang 
diadakan majlis dzikir. 

Maka, gapailah raudhah tersebut, dan jika memung-
kinkan shalatlah dan berdo’alah di dalamnya, karrena selain 
raudhah merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa, 
ia kelak akan menjadi saksi bagi siapa saja yang shalat di 
dalamnya. 

Mengingat keutamaan tersebut, maka sebagian kaum 
muslim ada yang berkeyakinan untuk melaksanakan ibadah 
shalat arba’in (40 waktu) selama di Madinah. Namun, perlu 
diingat bahwa shalat arba’in tidak termasuk rukun haji atau 
rukun ziarah ke Masjid Nabawi. Karena, ziarah ke Masjid 
Nabawi telah dikatakan sempurna apabila seseorang telah 
melakukan shalat 2 rakaat tahiyyatul masjid, membaca 
shalawat kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam 
kepada Abu Bakar ra dan Umar bin Khattab ra, kemudian 
berdo’a bagi dirinya dan kaum muslimin. Setelah itu ia 
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boleh langsung pergi atau duduk sebentar dan melakukan 
shalat.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik ra 
bahwasanya Nabi SAW bersabda:’’ Barangsiapa shalat di 
masjidku sebanyak 40 shalat, tidak terlewatkan satu shalat 
pun, niscaya dia akan terbebas dari api neraka, selamat dari 
siksa dan bersih dari kemunafikan.’’ (HR. Ahmad)

Terhadap hadis di atas terjadi perbedaan pendapat di 
antara ulama; ada yang berpendapat bahwa hadis tersebut 
bisa di amalkan, teteapi ada pula sebagian ulama yang 
beranggapan bahwa hadis tersebut lemah oleh karenanya 
tidak wajib diamalkan. Meskipun terjadi beda pendapat 
mengenai shalat arbain tersebut, kita ambil hikmahnya 
saja. Syeikh Muhammad Athiyyah Salim menjelaskan 
bahwa anjuran shalat arbain di Masjid Nabawi bisa jadi 
dimaksudkan untuk membiasakan orang, juga supaya 
membuat seseorang memperhatikan shalat lima waktu 
dan menunaikannya dengan penuh antusiasme, sehingga 
ia akan terbiasa dengannya dan tidak akan meninggalkan 
jamaah kecuali disebabkan oleh sebuah halangan.

Raudhah Tempat Mustajab

Secara bahasa, “Raudhah” berarti taman. Raudhah 
merupakan salah satu ruangan di Masjid Nabawi yang 
banyak dimasuki jamaah untuk memanjatkan doa. Ia terletak 
di antara kamar Nabi dan mimbar untuk berdakwah.  Luas 
Raudhah dari arah Timur ke Barat sepanjang 22 m dan dari 
Utara ke Selatan sepanjang 15 m. Luasnya yang hanya 144 
meter persegi tak sebanding dengan jutaan jamaah yang 
berebut ingin masuk ke sana. Jamaah haji atau Umroh yang 
berada di Madinah, biasanya akan menyempatkan berdoa 
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di Raudhah. Tempat ini tak pernah sepi, menjadi tempat 
yang paling afdhal untuk memanjatkan doa. 

Keutamaan Raudhah disebutkan sendiri oleh Nabi 
SAW:

ِة َجنَّ
ْ

 ِمْن ِرَياِض ال
ٌ
َما َبْيَن َبْيِتي َوِمْنَبِري َرْوَضة

’Di antara rumah dan mimbarku adalah taman dari 
tamantaman surga, dan mimbarku berada di atas 
telaganya.’’(HR. Bukhari)

Mimbar Nabi Muhammad saw

Para ahli hadits menafsirkan taman surga sebagai 
tempat Allah SWT menurunkan rahmat dan kebahagian-Nya 
karena dilakukan zikir serta pemujaan kepada Allah SWT. 
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 Satu area di dalam masjid yang dinamakan Raudhah 
ini ditandai tiang-tiang putih dengan ornamen kaligrafi yang 
khas dan juga karpet warna hijau yang menutup lantainya. 
Warna karpet ini berbeda dengan warna karpet Masjid 
Nabawi yang semuanya berwarna merah. Di kawasan ini 
juga terletaknya maqam junjungan besar kita, Rasulullah 
saw, juga dua sahabat besar, Saidina Abu Bakar R.A dan 
Saidina Umar R.A. 

Lokasi ‘raudhah/taman surga’ ini merupakan bagian 
dari shaf laki-laki, hanya terbuka untuk perempuan di jam 
tertentu, saat dhuha dan setelah shalat dhuhur. Bukan hal 
yang mudah untuk bisa memasuki Raudhah. Upaya lainnya 
adalah usahakan datang ke mesjid pada awal pintu mesjid 
dibuka. Dengan demikian mempunyai waktu cukup untuk 
melaksanakan salat Tahajud, salat Tasbih, dan salat Fajar 
serta melakukan zikir atau membaca Alquran.  Jika sudah 
berhasil masuk setelah berjuang berdesak-desakan, jamaah 
memanfaatkan kesempatan berada di area ini untuk shalat 
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dua rakaat, berdzikir, berdoa. 

Jangan lupa, ketika berdo’a di sini (atau di manapun 
di Masjid Nabawi), janganlah sambil menghadap makam. 
Menghadaplah ke arah Kiblat. Sementara ketika di depan 
makam Nabi, tidaklah perlu mengusap2 jendela makam dan 
menciumnya, atau menempelkan dada dan perut, karena 
syariat Islam sama sekali tidak mengajarkan demikian. 

Dibutuhkan kesabaran yang tinggi di Raudhah, karena 
sudah biasa ketika shalat jamaah lain berdiri didepan kita 
sehingga tidak bisa ruku’ dan sujud. Duduk berdempetan, 
tetapi masih ada saja jamaah lain memaksakan diri untuk 
minta duduk. Kepala/bahu dilangkahi atau tertendang, 
tangan terinjak dan perlu hati-hati disaat sujud karena 
sangat berbahaya ketika lehernya terinjak jamaah lain.  
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Mimbar Nabi Muhammad saw

Mimbar Nabi terbuat dari kayu, memiliki empat 
tingkatdan tingkat yang keempat dipergunakan untuk 
tempat duduk. Pada zaman Muawiyah, mimbar Nabi 
diperbaiki dan ditambah tingkatnya sehingga menjadi 
Sembilan tingkat. Pada tahun 654 H (1256) terjadi kebakaran 
besar di Masjid Nabawi, dan mimbar Nabi itu pun terbakar. 
Kemudian kayu-kayu sisanya dikumpulkan dalam satu peti 
makam batang kurma. 

Setelah itu dibuat sebuah mimbar yang baru sebagai 
hadiah dari Raja Mudhaffar dari Yaman. Kemudian mimbar 
nabi mengalami pergantian berkali-kali namun tetap 
pada tempat semula,yaitu kira-kira 18 meter dari sebelah 
baraat makam nabi. Adapun mimbar yang dapat kita luhat 
sekarang ini adalah dibuat oleh Sultan murad al-Usmani 
pada tahun 1600 M. Mimbar ini terletak tepat di tempat 
mimbar Nabi dan terbuat dari Batu pualam yang terukir 
dengan indah.
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Mihrab Nabi Muhammad saw

Mihrab adalah tempat imam shalat berjamaah di 
maskod, yang biasanya berbentuk etengah lengkungan 
(setengah lingkaran di bagian depan masjid).

Ketika Nabi membangun masjidnya, mihrab ini 
tidak sekaligus di buat, namun Nabi yang selalu menjadi 
imam shalat selalu berada pada tempat yang sama, yaitu 
di sebelah timur mimbar lebih kurang enam merer. 
Kemudian pada tahun 90 Hijriah (712 M) Khalifah Umar 
bin Abdul Aziz memerintahkan untuk membuar bangun-
bangunan setengah lingkaran di tempat tersebut di atas 
yang kemudian dinamakan Mihrab Nabi.

Adapun mihrab Masjid Nabawi yang sekarang 
dipergunakan sebagai tempat imam waktu shalat berjamaah 
, disebut mihrab Usmani karena lokasi mihrab ini adalah 
tempat imam setelah Masjid Nabawi diperluas oleh 
Sayyidina Utsman bin Affan pada tahun 29 H/649 M.

Makam Rasulullah

Kalau kita sedang berada di Raudhah dan menghadap 
kiblat, berarti di sebelah kiri kita adalah bangunan persegi 
empat berwarna hijau tua yang anggun dan berwibawa 
sera menebarkan bau wangi-wangian. Bangunan itu 
asal mulanya adalah dua buah rumah, yaitu rumah Nabi 
dengan Aisyah dan rumah Ali dengan Fatimah. Sejak Nabi 
Muhammad saw. Wafat pada tahun 11H (532 M) rumah 
Nabi terbagi menjadi dua, yaitu bagian arah kiblat (bagian 
selatan untuk makam nabi dan atau kuburan nabi dan yang 
sebagian utara adalah untuk tempat tinggal Aisyah. Sejak 
tahun 678 H (1279 M)di atas rumah ini dipasang kubah 
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sampai sekarang. Jadi persis di bawah kubah hijau jasad 
Nabi Muhammad saw, dimakamkan. Disamping jasasd 
Nabi juga dimakamkan jasad Abu Bakar dan Umar dan 
sekarang tempat ketiga jasad ini dikelilingi oleh bangunan 
segi empat.

Dalam perjalanan sejarahnya bangunan makam Nabi 
ini mengalami beberapa perbaikan terutama setelah adanya 
usaha-usaha untuk pengambilan jasad Nabi dari makamnya 
untuk dipindahkan ketempat lain, diantaranya adalah yang 
terjadi pada tahun557 H (1163 M)

Pada tahun itu Sultan Nuruddin Mahmud Zinky 
yang menguasai Mesir dan Syiria terkenal sebagai raja 
yang saleh dan memperhatikan Islam. Pada suatu malam 
ketika tidur di istananya di Damaskus, ia mimpi bertemu 
Nabi Muhammad SAW sedang menudingkan tangannya ke 
arah dua orang berwajah Eropa, seraya berkata, ”Wahai 
Mahmud tolonglah aku dari dua orang ini”. Kemudian dia 
bangun dan tertegun kaget, lalu berwudhu dan shalat dua 
raka’at dan tidur lagi. Ketika sudah tidur ia melihat seperti 
yang ia lihat tadi, kemudian terbangun dan mengambil air 
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wudhu lalu shalat dan tidur lagi dan untuk ketiga kalinya 
ia melihat seperti yang ia lihat pada yang pertama.

Tanpa menunggu pagi, saat itu juga ia panggil men-
terinya yang paling saleh dan taat beragama, Jamaluddin 
Al-Musili dengan hati-hati berkata” itu pasti terjadi sesuatu 
yang negatif di Madinah, sekarang juga kita harus ke sana 
dan harus kita rahasiakan dahulu peristiwa yang sultan 
alami tadi”.

Malam berikutnya, Sultan dan menterinya ini dengan 
rombongan yang membawa harta dan uang berangkat ke 
Madinah. Harta dan uang ini sangat banyak agar cukup 
untuk dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah. 
Tiba di Madinah langsung shalat di Raudhah dan ziarah di 
makam Nabi, terus duduk termenung, bingung tidak tahu 
apa yang harus dikerjakan. Berkatalah menteri kepada 
Sultan,” Dapatkah Tuan memastikan dua orang itu kalau 
sekarang tuan melihatnya?” “ ya pasti”, jawab Sultan.

Maka menteri langsung berdiri dan mengumumkan 
agar semua penduduk Madinah datang ke masjid, karena 
Sultan akan membagikan hadiah dan sedekah, jangan 
sampai ada yang ketinggalan. Kemudian satu-persatu 
penduduk Madinah datang dan dicatat di depan Sultan. 
Sampai yang terakhir, sultan tak melihat orang yang 
terlihat dalam mimpi. Karena diilhami peristiwa ini Sultan 
memerintahkan memperkuat bangunan makam dengan 
menggali sekelilingnya ter kemudian dicor atau dibeton 
dengan timah. 

Dalam kitab Khulashah alwafa diterangkan bahwa 
sebanyak 40 orang dari ALEPPO (Syiria utara) dari ekstrim 
Syiah pernah datang ke Madinah dengan maksud akan 
memindahkan makam Abu Bakar dan Umar dari lokasi 
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Nabi supaya tidak berkumpul dengan makam Nabi. 
Mereka datang pada siang hari menghadap wali kota 
Madinah dengan membawa hadiah besar dan minta izin 
agar dapat masuk Masjid pada malam hari, setelah para 
jama’ah Isya pulang, mereka dengan segala peralatannya 
dan semangatnya masuk Masjid melalui pintu Bab-al-salam. 
Namun tiba-tiba bumi antara pintu Bab al-salam dengan 
mimbar Nabi menganga dan mereka habis.

Dari Yahya bin Sa’id ra, bahwa Aisyah, istri Nabi 
SAW berkata, ‘’aku melihat dalam mimpiku melihat tiga 
rembulan jatuh didalam kamarku, kemudian aku ceritakan 
kepada bapakku, Abu Bakar assidiq ra.’’ketika Rasulallah 
SAW wafat, jasad beliau disemayamkan dikamar Aisyah, 
maka Abu Bakar berkata,’’ ia adalah salah satu dari ketiga 
rembulan (dalam mimpimu itu), dan itu yang terbaik (dari 
kedua yang lain).’’ Dalam banyak riwayat yang masyhur 
disebutkan bahwa Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 
dan dikebumikan pada hari Selasa. Satu per satu orang 
berebut untuk menshalati jenazah beliau tanpa seorang 
imampun. Karena para sahabat tidak ada yang berani 
menjadi imam dalam shalat jenazah atas Rasulullah SAW.

Sebagian sahabat mengusulkan agar beliau dima-
kam kan di Baqi’ bersama para sahabat yang telah syahid 
ter lebih dahulu. Sebagian lagi ada yang mengusulkan di 
ba wah mimbar. Lalu, datanglah Abu Bakar Assidiq ra seraya 
berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘’Tak 
seorang nabipun yang wafat kecuali akan dikebumikan di 
tempat di mana dia wafat.’’ Maka dibuatlah lahat. Ketika 
mereka hendak melepas pakain Nabi SAW tiba-tiba 
terdengar suara, ‘’jangan dilepas’’, maka dimandikanlah 
jasad Nabi SAW bersama pakaian yang masih melekat di 
tubuhnya yang mulia itu.’’ (Muwattha’ Malik) Hadis ini 
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menurut banyak ulama’ hadis adalah sahih, dipandang 
dari berbagai segi dan tambah oleh hadi-hadis lain yang 
dikumpulkan oleh Imam Malik, demikian menurut Syeikh 
Ibnu Al Barr. 

Adapun kisah pemakaman Abu Bakar Ash-Shidiq ra 
diceritakan oleh sebuah riwayat dari Ibnu Sa’ad,dari Urwah 
dan Qosim bin Muhammad, keduanya berkata,”Abu Bakar 
memberikan wasiat kepada Aisyah agar dia dimakamkan 
di samping makam Rasullalah SAW, Maka ketika ajalnya 
tiba dibuatlah untuknya sebuah lahat, dan posisi kepala 
beliau sejajar dengan pundak Rasulullah SAW. 

Sedangkan Umar bin Khatab ra pulang ke rahma tul-
lah dengan cara yang pernah ia harapkan sendiri melalui 
do’anya, yaitu ”Ya Allah matikanlah aku dalam keadaan 
syahid dan di jalanmu (HR. Bukhari). Dan do’anya itu 
dikabulkan oleh allah SWT, Umar ra meninggal dunia di 
Madinah melalui tangan jahat (di bunuh) seorang Majusi 
bernama Abu Lu’lu’ah. 

Sebelum wafatnya umar mengutus putranya muntuk 
menemui Aisyah ra, Berkatalah Umar kepada anaknya 
itu, ”Wahai Abdullah bin Umar, pergilah kepada Ummul-
Mu’minin Aisyah ra. Katakan bahwa Umar menyampaikan 
salam, kemudian mintalah izin kepadanya agar aku 
bila meninggal nanti bisa di makamkan bersama kedua 
sahabatku (Rasulullah & Abu Bakar)

Lalu, Aisyah ra menjawab,”Awalnya aku inginkan 
tempat itu untuku sendiri, tapi hari ini aku berikan 
untuknya. ”Maka, ketika Abdullah bin Umar kembali ke 
bapaknya, dia ditanya,”Bagaimana hasilnya?”Abdullah 
Menjawab, ”Aisyah ra telah memberikan izin kepadamu 
wahai amirul mukminin.’’Lalu, Umar bin Khattab ra pun 
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menimpalinya, ’’tempat itulah yang paling penting bagiku.’’ 
(HR. Bukhari)

Tentang posisi pemakaman diterangkan dalam bebe-
rapa riwayat yang shahih, yaitu bahwa makam Ra sulullah 
SAW berada di sisi kiblat paling depan, kemudian Abu 
Bakar ra dibelakangnya; kepala Abu Bakar ra sejajar dengan 
pundak Rasulullah SAW. Sedangkan Umar bin Khattab ra 
berada di belakangnya lagi, yaitu di belakang Abu Bakar 
ra. Beginilah menurut riwayat Nafi’ bin Abi Na’im.

Makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab

Abu Bakar wafat pada tahun 634 M., dua tahun 
setelah Nabi wafat. Atas kesepakatan pemuka Islam pada 
saat itu, jasadnya dimakamkan di dekat makam Nabi, yaitu 
di arah punggung dengan jarak kira-kira setengah meter, 
dan letak kepalanya lurus dengan arah pundak Nabi. Maka 
pada saat itu rumah Nabi berisi dua makam, yaitu makam 
Nabi dan makam Abu Bakar, walaupun begitu Aisyah masih 
tetap menempati rumah itu tanpa membuat pemisah antara 
kamarnya dan lokasi dua makam, karena Aisyah merasa 
bahwa yang ada di tempat itu adalah suami dan bapaknya.

Pada tahun 644 M., dua belas tahun setelah Nabi 
wafat, Umar wafat. Kemudian atas kesepakatan para 
pemimpin Islam pada saat itu, dia dimakamkan di dekat 
makam Nabi dan Abu Bakar. Oleh karena Umar sangat 
tinggi, maka kedua kakinya mentok pada pondasi rumah 
Nabi. Kaki Umar ini pernah terlihat masih utuh ketika 
tembok bangunan rumah Nabi pada bagian timur ambruk 
karena hujan lebat pada tahun 712 M.

Setelah di lokasi makam Nabi dan Abu Bakar ada 
makam Umar, maka Aisyah membangun tembok pemisah 
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antara kamarnya dengan lokasi tiga makam itu, karena 
merasa Umar adalah bukan muhrimnya. Rumah Nabi yang 
terisi tiga makam ini, di bagian pondasinya dikelilingi beton 
dari timah sedalam lebih kurang 15 meter di dalam tanah, 
sejak tahun 1163 M. pondasi ini dibangun oleh Sultan 
Nuruddin Mahmud Zinky setelah ia dapat menggagalkan 
rekayasa pencurian jasad Nabi Muhammad saw.

Al-Baqi’

Kata Baqi’ berarti sebidang tanah lembut yang tidak 
berbatu dan berkrikil. Tanah semacam ini paling baik untuk 
lokasi kuburan dan sangat jarang didapati di Madinah. Maka 
sejak zaman dahulu, penduduk Madinah memanfaatkan 
Baqi’ yang ada di sebelah timur Masjid Nabawi sebagai 
tempat pemakaman umum.

Tempat pemakaman Baaqi’ ini sudah ada sejak 
Nabi Muhammad belum menetap di Madinah. Jadi sampai 
sekarang sudah berusia 1414 tahun, dan sekarang memiliki 
luas lebih kurang 98.000 meter persegi. Dibatasi pagar 
tembok yang berjeruji, terletak di tengah-tengah kota 
Madinah.

Lebih dari 10.000 sahabt Nabi dimakamkan disini, 
termasuk Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abbas 
(paman Nabi), dan Sayyidina Hasan bin Ali (cucu Nabi). 
Semua istri Nabi juga dimakamkan di sini, kecuali Khadijah 
yang dimakamkan di Ma’la Makkah dan Maimunah yang 
dimakamkan di daerah Jammum. Dan siapa pun yang 
meninggal di Madinah, boleh dimakamkan di sini termasuk 
jamaah umrah dan haji.

Keistimewaan tempat pemakaman ini adalah bahwa 
Nabi pernah berdoa agar semua yang dimakamkan di sini 
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diampuni dosanya oleh Allah.

Pada saat ini Baqi’ sudah diperbesar sehingga 
luasnya menjadi 138.000 meter persegi dan dikelilingi oleh 
pagar marmer. Pada bagian luarnya dibangun tempat ziarah 
yang tinggi sehingga para peziarah dapat melihat lokasi 
pemakaman itu tanpa harus masuk dan membungkuk. 
Perluasan ini berbarengan dengan proyek perluasan Masjid 
Nabawi sehingga antara Baqi dan Masjid Nabawi pada saat 
ini hanya terpisah dengan halamn masjid.

Masjid Quba

Bangunan masjid yang ada sekarang adalah baru dan 
sudah diperluas berkali-kali. Jadi yang aslinya hanya lokasi 
tengahnya, yang mana sebelum dibangun masjid hanya 
berbentuk sebidang tanah yang dipakai untuk menjemur 
kurma milik kultsum bin al-hadm.

Masjid ini dapat dipakai oleh 25.000 orang jamaah, 
terbuat dari batu granit dan marmer anti panas. Juga 
dibagian tengahnya terdapat tenda raksasa yang dapat 
terbuka dan tertutup secara otomatis. Keistimewaan lain 
masjid ini adalah apa yang dilakukan nabi, yaitu hampir 
setiap hari Sabtu nabi sengaja dating ke masjid ini untuk 
shalat.

Masjid Quba diambilkan namanya dari nama sebuah 
kampung yaitu Quba, sekitar 3 km ke selatan dari Madinah. 
Sebetulnya Quba itu nama sebuah telaga di tempat tersebut. 
Masjid Quba mempunya bentuk segi empat dengan luas 
sekitar 5.035m2.

Mengenai Masjid Quba ini, Allah SWT befirman 
dalam surat At-Taubah: 108,
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‘’Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar 
taqwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih 
patut kamu shalat di dalamnya. Di dalam masjid 
itu ada orangorang yang ingin membersihkan diri. 
Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang 
membersihkan dirinya.’’

Sesuai pendapat mayoritas ulama (jumhur), yang 
dibahas dalam ayat ini adalah Masjid Quba dan Masjid 
Ad-Dharir (atau Dhirar); keduanya berada di Quba. Masjid 
Ad-Dharir adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang 
munafik di Madinah sebagaimana dijelaskan oleh Allah 
SWT dalam ayat 107:

“Di antara orangorang munafik terdapat kelompok 
yang membangun Masjid bukan untuk mencari 
ke  ridhaan Allah, tetapi untuk menimbulkan kemu
dharatan, kekufuran dan perpecahan di antara orang
orang mukmin serta untuk memfasilitasi orangorang 
yang hendak memerangi Allah dan RasulNya. Mereka 
akan bersumpah bahwa mereka, dalam membangun 
Masjid ini, tidak bertujuan apaapa selain untuk 
kebaikan dan dalam rangka berbuat sesuatu yang 
lebih baik. Allah menjadi saksi atas mereka bahwa 
mereka berdusta atas sumpahsumpah itu.”

Pada Masjid ini, Allah melarang kita untuk shalat di 
dalamnya, dan menyatakan bahwa Majid Quba lebih baik 
dari pada Masjid ini.

Kedudukan Masjid Quba sama dengan Masjid Na-
bawi, keduanya dibangun atas dasar taqwa kepada-Nya. 
Karena yang membina keduanya ialah Rasulullah SAW. 
Kedua Majid ini (Masjid Quba & Majid Nabawi) adalah 
yang dimaksudkan dalam firman-Nya untuk dikunjungi 
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dan dilakukan ibadah di dalamnya.

Mengunjungi Masjid Quba memiliki keistimewaan 
dan keutamaan tersendiri, sebagaimana diriwayatkan 
dalam sebuah Hadis dari Sahl bin Hunaif ra, Rasulullah 
SAW bersabda,
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”Barang siapa yang berwudhu dari rumahnya 
(hotel),kemudian mendatangi Majid Quba, lalu shalat 
di dalamnya dua rakaat, maka baginya sama dengan 
pahala menunaikan umrah.” (HR. Ahmad, An-Nasai, 
& Ibnu Majah)

Para ulama menegaskan bahwa lebih utama jika kita 
telah berwudhu di rumah (atau hotel), kemudian tidak batal 
hingga masuk Masjid Quba dan shalat di dalamnya. Yang 
demikian akan mendapatkan pahala seperti menunaikan 
Umrah.

Berkenaan dengan Hadis ini, Syeikh Attiyah ber-
pen dapat bahwa disyaratkan mengambil wudhu di ru-
mah (atau hotel), karena beberapa sebab: pertama, me-
nunjukkan ketinggian kedudukan Masjid Quba; kedua, 
agar orang merasakan bahwa semata-mata ia bertujuan 
dan menyengajakan diri untuk ke Majid Quba; ketiga, agar 
se akan-akan melakukan niat ihram umrah di tanah halal, 
kemu dian masuk ke tanah haram untuk thawaf dan sai.

Bahkan, dalam riwayat Sa’ad bin Abi Waqqas ra, 
katanya, Rasulullah SAW bersabda, “Bershalat dua rakaat 
di Majid Quba adala lebih aku cintai dari pada aku 
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mendatangi Baitul Maqdis sebanyak dua kali. Jika orang 
tahu apakah yang terdapat pada Quba ini (keutamaan 
dan ganjarannya), maka mereka akan datang dengan 
menunggang untaunta mereka. (HR, Bukhari & Muslim)

Ada riwayat yang dijelaskan oleh Imam Bukhari 
bahwa Salim, hamba sahaya Abu Huzaifah pernah 
menjadi imam bagi kaum muhajirin sebelum kedatangan 
Rasulullah SAW. Salim merupakan salah seorang sahabat 
yang menghafal Al-Qur’an. Kemudian Zain bin Aslam 
berkata,”segala puji bagi Allah yang telah mendekatkan kita 
dengan Masjid Quba, sekiranya ia berada di ujung dunia, 
niscaya kami akan mendatanginya”.

Dinamakan dengan Masjid Qiblatin artinya ‘masjid 
yang memilki dua kiblat’. Di tempat inilah dahulu 
Rasulullah SAW menerima wahyu perpindahan kiblat dari 
Baitul Maqdis di Yerusalem ke Ka’bah di Mekah.

Setelah hijrahnya Rasulullah SAW dan para saha-
batnya ke Madinah, mereka melaksanakan shalat masih 
menghadap ke Baitul Maqdis, kurang lebih selama 16 
bulan. Ketika itu, banyak penduduk Madinah berasal dari 
kaum Yahudi, mereka berkiblat ke Baitul Maqdis. 

Majid Qiblatain

Pada jarak 4 kilometer sebelah barat laut Masjid 
Nabawi ada sebuah masjid yang bermenara dua, berwarna 
putih bersih yang bernama masid Qiblatain (masjid dua 
kiblat).

Dinamakan demikian karena pada bulan ketujuh 
belas setelah Nabi Muhammad saw. tinggal di Madinah, 
beliau berkunjung ke rumah Umi Basyar di kampung 
Bani salamah untuk takziyah atas wafatnya salah seorang 
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putranya. Kehadiran nabi Ini sangat menyenangkan 
hatinya, lalu ia masak besar dengan menyembelih kambing 
muda dan meminta kepada nabi agar sudi makan siang 
dirumahnya. Nabi memenuhi permintaan tuan rumah, dan 
ketika datang waktu shalat dzuhur, Nabi dan para sahabat 
yang menyertainya melakukan shalat berjamaah. Namun 
ketika Nabi sudah mendapat dua rakaat, turunlah perintah 
Allah agar-pada saat itu juga- Nabi menghadap makkah 
(Ka’bah), padahal ketika itu Nabi masih menghadap ke 
Bait al-Maqdis (Al-Masjid al-Aqsha) Palestina. Maka Nabi 
melakukan balik kanan dan para makmum jalan memutar 
agar tetap berada di belakang Nabi. Jadi dalam satu shalat 
itu Nabi dan para makmumnya menghadap dua arah kiblat.

Kemudian rumah itu akan dibeli oleh masyarakat 
sekitarnya untuk dijadikan masjid , tetapi ternyata oleh 
pemiliknya (Umi Basyar) rumah itu dihibahkan kepada 
masyarakat agar diijadikan masjid. Setelah itu masjid itu 
dinamakan dengan masjid Qiblatain.

Sehubungan dengan riwayat diatas, shalat yang 
menghadap ka’bah pertama kali adalah shalat dzuhur di 
Masjid Qiblatain, dan shalat ashar di Masjid Nabawi pada 
hari itu juga.

Jadi ketika Nabi membangun Masjid Quba’ dan 
masjidnya sendiri (Masjid Nabawi), kedua masjid itu 
menghadap ke arah al-Masjid al-Aqsha atau ke arah utara. 
Baru seetelah ada perintah dari Allah agar menghadap 
ke arah Masjidil Haram Makkah (setelah kedua Masjid itu 
berusia 17 bulan), Nabi membangun kembali kedua Masjid 
itu dengan dibantu oleh Malaikat jibril, terutama dalam 
membentuk arah kiblat.

Peristiwa pindah kiblat itu terjadi pada saat Rasul 
sedang shalat Zuhur, yaitu setelah tahiyyat awal, ketika 
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bangun untuk rakaat ketiga sebelum membaca Al-Fatihah, 
Jibril AS menurunkan wahyu perpindahan kiblat tersebut. 
Maka seketika itu juga Rasul langsung memalingkan wajah 
(dan badannya) ke arah kiblat Baitullah di Mekkah.

Posisi arah Baitul Maqdis dan kiblat Baitullah di 
Mekkah adalah diametral (180 derajat). Jadi, apabila di 
dalam Masjid Qiblatain kita menghadap kiblat shalat yang 
sekarang (ke Ka’bah), maka Baitul Maqdis berada di arah 
belakang kita. 

Masjid Jum’at

Dalam perjalanan hijrahnya, Nabi Muhammad saw. 
tiba di Quba’ pada hari Senin tengah hari, kemudian 
singgah di situ selama tiga hari. Pada hari Jum’at beliau 
berangkat ke Madinah yang berjarak 4 kilometer. Di tengah 
perjalanan, Nabi singgah lagi di kampung Bani Sulaim, 
hingga tiba waktu shalat Dzuhur, kemudian Nabi mengajak 
sahabatnya dan para pengikutnya melaksanakan shalat 
jum’at. Jadi shalat Dzuhur yang empat rakaat itu pada hari 
jum’at diganti dengan dua khutbah dan dua rakaat shalat, 
kemudian nabi dan para pengikutnya tidak shalat Dzuhur 
lagi.

Shalat Jum’at itu dilakukan Nabi di sebuah wadi yang 
ada di kampung Bani Sulaim yang disebut wadi Ranuna. 
Sekarang pada lokasi itu dibangun sebuah masjid yang 
dinamakan masjid jum’at.

Masjid Ghamamah

Masjid Gahamamah artinya masjid mendung atau 
awan tebal. Terletak lebih kurang 500 meter dari arah 
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barat daya masjid nabawi. Lokasi masjid ini pada zaman 
Rasulullah merupakan alun-alun atau tanah lapang di 
tengah-tengah kota. Setiap shalat hari Idul Fitri atau Idul 
Adha, Nabi selalu melaksanakan di alun-alun ini, juga pada 
waktu shalat istisqa’ (shalat minta hujan), karena pada 
acara-acara tersebut Nabi memerintahkan kaum muslimin 
mengikutinya, termasuk para wanita yang sedang haid, 
yang tidak dibenarkan untuk memasuki masjid. Karena 
itulah maka lokasi ini biasa disebut mushalla nabi.

Diriwayatkan pada suatu ketika Nabi Muhammad 
saw. berkhutbah Idul Fitri dengan khutbah yang sangat 
panjang, sehinggga para jamaah menjadi gelisah karena 
terik matahari. Kemudian datanglah mendung atau awan 
tebal yang menutupi matahari hingga acara selesai. Maka 
karena itu masjid ini dinamakan masjid Ghamamah, yang 
berarti awan atau mendung.

Jabal Uhud

Jabal Uhud adalah sekelompok gunung yang 
ada di kota Madinah dan tidak bersambungan dengan 
gunung –gunung lain. Pada umumnya gunung-gunung 
di Madinah saling sambung-menyambung, maka karena 
itulah gunung ini disebut Jabal Uhud, yang artinya gunung 
yang menyendiri.

Gunung ini disebut Nabi sebagai salah satu gunung 
yang ada di surga. Terletak di sebelah utara Masjid Nabawi 
lebih kurang 6 kilometer. tinggi gunung ini 1.050 meter dan 
panjangnya 7 kilometer. terdiri dari batu-batuan, antara lain: 
granit, marmer ,merah dan juga batu-batu mulia.

Gunung ini memiliki nilai sejarah yang sangat 
penting, karena Nabi Musa dan Nabi Harun pernah naik ke 
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puncak gunung ini untuk melihat daerah yang akan menjadi 
tempat tinggal Nabi akhir zaman. Setelah itu Nabi Harun 
sakit sehingga meninggal, dan kemudian dimakamkan 
salah satu tebing yang akhirnya terkenal dengan sebutan 
tebing Nabi Harun, yaitu di antara tebing-tebing jabal 
Uhud bagian tengah. Juga menurut salah satu riwayat, 
gunung ini pernah bergetar ketika Nabi Muhammad naik 
di atasnya bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lantas 
Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, “Diamlah kamu 
Uhud, di atasmu sekarang adalah Rasulullah dan orang 
yang selalu membenarkannya dan dua orang yang akan 
mati syahid.” Kemudian gunung itu diam menaati. 

Peristiwa penting lainnya adalah terjadinya perang 
antara Nabi dan para sahabatnya melawan orang-orang 
Makkah yang menyerbu ke Madinah, dimana Nabi meng-
hadapi mereka di lereng gunung ini sehingga disebut 
de ngan perang Uhud. Terletak di sebelah selatan gunung 
ini, terdapat Jabal Rumat (bukit pemanah), bukit yang 
dipakai oleh Nabi Muhammad dan tentara muslim dalam 
menghadapi serbuan kaum kuffar Makkah, yang dipimpin 
oleh Khalid bin Walid (sebelum masuk Islam).
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Masjid Tujuh

Masjid tujuh adalah sekelompok masjid yang 
jumlahnya ada tujuh di kaki bukit Sala’, yaitu sebelah barat 
laut Masjid Nabawi lebih kurang 3 kilometer.

Masjid tujuh ini sekarang tinggal enam karena yang 
satu konon digusur untuk perluasan jalan. Yang paling 
dapat dibuktikan kebenaran sejarahnya adalah yang disebut 
Masjid Fatah, karena masjid-masjid yang lain (Masjid 
salman, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Utsman, 
Masjid Ali dan Masjid Fatimah) banyak riwayat yang satu 
dengan yang lainnya tidak dapat dikompromikan sehingga 
semua riwayat itu dianggap lemah.

Masjid Fatah adalah tempat Nabi memimpin Islam 
pada waktu perang parit (Khandaq) dan disitiu pula Nabi 
berdoa selama tiga hari berturut-turut, kemudian doa 
itu bdikabulkan pada hari ketiga. Doanya adalah agar 
musuh yang sangat banyak dihadapanya (10.000 tentara) 
dihancurkan langsung oleh Allah sendiri.

Maka setelah itu musuh porak poranda dan lari 
tunggang langgang menuju Makkah dengan ketakutan, 
karena Allah menurunkan tentara malaikat-Nya.

Menurut salah satu riwayat, masjid-masjid yang 
lain adalah tempat-tempat pertahanan para sahabat Nabi 
terkemuka ketika perang parit. Kemudian untuk mengenang 
peristiwa itu dibangunlah masjid-masjid dilokasi itu sebagai 
monument penting dan diberi nama sesuai dengan nama-
nama sahabat yang menempati. 

Di Madinah, ganjaran amalan-amalan dilipat-
gandakan bagi siapapun yang beribadah di dalamnya, 
dan Raudhah yang terdapat di dalam masjid Nabawi 
akan menjadi saksi bagi siapa saja yang pernah shalat di 
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dalamnya. Begitu juga shalat yang dilakukan di beberapa 
masjid di Madinah, seperti Masjid Nabawi dan Masjid Quba 
yang ganjarannya menyamai pahala umrah yang sempurna.

Keistimewaan lainnya adalah karena kurmanya 
(tamar ajwa’) disebutkan oleh Nabi SAW dapat menjadi 
pelindung bagi racun dan sihir. ‘’Barangsiapa di waktu pagi 
maka tujuh butir kurma ajwa’, pada hari itu ia tidak akan 
kena racun maupun sihir.’’ (HR. Bukhari)

Nabi pernah bersumpah, sebagaimana diriwayatkan 
oleh Abu Sa’id Al-Khudry ra: ‘’ Demi Dia (Allah) yang 
menggenggam jiwaku, tidaklah ada suatu lembah (di 
Madinah ini) maupun tempat yang terbuka melainkan 
padanya terdapat dua malaikat yang menjaganya hingga 
kamu sampai padanya.’’ Maksudnya, kota Madinah 
senantiasa dijaga oleh dua malaikat yang khusus ditugaskan 
untuk bersiaga disetiap sudut kota untuk menghalau setiap 
gerakan yang akan merusak dan menghancurkan kota 
Madinah. Hadis yang lain yang senada disampaikan oleh 
Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: 
‘’ Pada setiap lembah di Madinah terdapat para malaikat. 
Madinah tidak akan dimasuki oleh penyakit taun dan tidak 
juga oleh Dajjal.’’ (HR. Bukhari & Muslim).

Rasulullah SAW sangat menekankan umatnya untuk 
mengunjungi madinah (selain Mekah dan Masjidil Aqsha). 
Dalam sabdanya yang masyhur seperti yang diriwayatkan 
oleh Abu Hurairah ra:

َو  ا, 
َ

هذ َمْسِجِدى  َمَساِجَد:  ِة 
َ
ث
َ
ل

َ
ث ى 

َ
ِإل  

ّ
ِإال الّرَِحاُل  دُّ 

َ
ش

ُ
ت  

َ
ال

�َضى )رواه مسلم(
ْ
ق

َ
ْسِجِد ال

َ ْ
َحَراِم َو ال

ْ
ْسِجِد ال

َ ْ
ال



Panduan Praktis Haji & Umrah 200

‘’Janganlah berpayahpayah untuk mengadakan 
perjalanan, kecuali ke tiga masjid: masjidku ini, 
Masjidil Haram & Masjidil Aqsha.’’

Madinah memiliki banyak nama, di antaranya 
ada lah Thayyibah dan Thabah, keduanya bermakna 
‘’baik’’. Rasulullah SAW bersabda, ‘’Sesungguhnya ia ada-
lah Thayyibah, sesungguhnya ia dapat menghapus dosa 
seba gaimana api dapat menghapus kotoran perak.’’ (HR. 
Muslim)

Allah SWT telah memberi kesempatan kita untuk 
tidak saja shalat di dalam Masjid Nabawi yang keutamaannya 
1000 kali shalat di masjid lain, tetapi lebih dari itu Allah SWT 
memberi kita kesempatan tak ternilai untuk menziarahi 
makam Rasulullah SAW yang mulia, makam kedua 
sahabatnya yang setia (Abu Bakar As-Shiddiq ra & Umar bin 
Khattab ra), serta makam para sahabat di Baqi’ Gharqad, 
para syuhada Uhud, dan lain sebagainya.


