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Layanan ini tersedia dalam berbagai bahasa 
berikut ini. Anda dapat mengunduhnya deng-
an mengklik salah satu dari bahasa tersebut. 
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Indeks 

Klik pada topik apa saja untuk tiba pada 
halaman yang diinginkan

Madinah
Al-Munawwarah

Keutamaan Kota 
Madinah

Nama-nama Kota 
Madinah
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Masjid Nabawi

Masjid Quba’

Jalan Quba’

Masjid
Al-Qiblatain

Masjid Ijabah
(Masjid Bani Muawiyah-
Masjid Al-Mubahalah)

Masjid
Al-Ghamamah
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Masjid 
Abu Bakar
Ash-Shiddiq 

Masjid Umar bin
Al-Khatthab

Masjid Ali
bin Abi Thalib

Pemakaman Baqi’

Gunung Uhud

Bukit Ar-Rumah
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Makam Syuhada 
Uhud

Saqifah Bani 
Saidah

Komplek Percetakan
Al-Qur’an Raja Fahd

Museum Madinah
Al-Munawwarah (Museum 
Terminal Kereta Hijaz)

Museum Darul 
Madinah lit-Turats 
Umrani wal Hadhari

Pameran Pembangunan 
Masjid Nabawi
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Gedung Pameran dan 
Museum Internasional Sirah 
Nabi dan Peradaban Islam

Bus Kota

Bus Wisata

Nomor-nomor 

Penting
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Madinah adalah destinasi hijrah Nabi 
Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 
yang kemudian menjadi tempat tinggal 
beliau hingga wafat. Di sana jasad beliau 
dikebumikan.

Kota suci kedua kaum muslimin sesudah 
Makkah.

Kota ini menjadi ibukota Islam pertama 
sekaligus benih peradaban Islam yang 
cahayanya tersebar ke penjuru dunia.

Madinah
Al-Munawwarah
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Dalam petunjuk ini, Anda akan mengeta-
hui informasi dan arahan penting untuk 
berkunjung ke kota Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam ini.
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Madinah adalah tempat suci kedua dalam 
Islam yang dianugerahi Allah dengan 
banyak keistimewaan. Di antaranya:

Keutamaan Kota 
Madinah
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Madinah menjadi sumber Islam dan 
hidayah:

Madinah masih dan tetap akan menjadi 
sumber Islam dan hidayah. Dari sana Islam 
tersebar, tumbuh dan berkembang pesat. 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
bersabda, “Sesungguhnya iman akan 
kembali ke Madinah sebagaimana 
kembalinya seekor ular ke dalam 
sarangnya.”
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Syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam   untuk Penduduk Madinah:

Penduduk Madinah dan yang bersabar 
atas kerasnya hidup di kota itu akan 
menerima anugerah yang agung, di 
mana Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam akan memberikan syafaat 
kepadanya. Sebagaimana sabda beliau: 
“Tidaklah seseorang (dari umatku) 
sabar terhadap cobaan Madinah dan 
kerasnya (kesusahannya), kecuali aku 
akan memberikan syafaat padanya atau 
menjadi saksi baginya pada hari kiamat.”
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Madinah Kota yang Diberkahi

Berkah adalah kebaikan yang banyak dan 
bertambah. Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam mendoakan keberkahan untuk 
Madinah dalam makanan, rezeki dan seluruh 
hal terkait dengannya. Doa Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam: “Ya Allah, berkahilah buah-
buah kami untuk kami, berkahilah kota 
kami untuk kami, berkahilah sha’ kami 
(ukuran takaran makanan) untuk kami, dan 
berkahilah mudd (ukuran takaran makanan) 
kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim 
adalah hamba, kekasih dan nabi-Mu dan 
aku adalah hamba dan nabi-Mu. Di dulu 
berdoa kepada-Mu untuk kota Makkah dan 
aku berdoa kepada-Mu di untuk Madinah 
seperti doa yang dia panjatkan kepada-Mu 
untuk Makkah.”
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Madinah Adalah Tanah Haram

Madinah adalah Tanah Haram yang di 
dalamnya kebaikan dilipat-gandakan 
pahalanya dan keburukan diberatkan 
siksanya. Bahkan menyakiti atau meng-
ganggu penduduk Madinah sudah ter-
hitung sebagai salah satu dosa besar di sisi 
Allah.
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Madinah mempunyai beberapa nama 
dengan makna yang agung:

Al-Madinah (Kota): Setiap madinah 
(kota) dilekatkan setelahnya sebuah 
kota kecuali kota Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam (bila disebut Madinah, 
maka yang dimaksud adalah kota Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam. Nama 
Madinah kemudian populer dengan 
sendirinya.

Nama-nama Kota 
Madinah
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Madinah dilekatkan dengan kata Nabawiyah 
karena dinisbatkan kepada Nabi (Madinah 
Nabawiyah). Juga dilekatkan padanya 
kata  Al-Munawwarah karena cahaya Nabi 
Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang 
meneranginya dengan hidayah dan Islam 
beliau setelah hijrah ke sana.
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Darul Hijrah: Karena Madinah menjadi negeri 
yang memperoleh kemuliaan menyambut 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam para 
sahabat, menolong dan melindungi mereka.

Thayyibah: Diambil dari  kata: “Asy-Syai’ Ath-
Thayyib (sesuatu yang baik)”  yang artinya 
indah, menawan, suci, bagus, karena tanahnya 
bersih, penduduknya baik dan nyaman hidup 
tinggal di sana.
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Ziarah ke Masjid Nabawi termasuk amalan 
sunnah.

Tidak ada waktu khusus untuk mengunjungi 
Masjid Nabawi. Setiap orang dapat 
melakukannya dalam waktu kapanpun.

Masjid
 Nabawi
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Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 
bersabda, “Janganlah suatu perjalanan 
(rihal) diadakan, kecuali ke salah satu 
dari tiga masjid berikut: Masjidil Haram, 
masjidku (Masjid Nabawi), dan masjid Al 
Aqsha.”
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Etika Ziarah ke Masjid Nabawi:

 ¨ Masuk masjid dengan kaki kanan.

 ¨ Membaca doa masuk masjid.

 ¨ Mendahulukan kaki kiri ketika keluar.

 ¨ Membaca doa keluar masjid.
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 ¨ Mengerjakan shalat sunnah di Raudhah 
setelah mendapatkan izin untuk shalat 
di sana dan menghindari waktu-waktu 
keramaian.

 ¨  Memperbanyak doa dan zikir.

 ¨ Mengucapkan salam kepada Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam dan dua sa-
habatnya, dengan tetap mengikuti etika 
Islam.
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 ¨ Memanfaatkan waktu dengan menjaga 
shalat fardhu di Masjid Nabawi.          
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam  
bersabda, “Shalat di masjidku setara 
1000 shalat di masjid lain kecuali Mas-
jidil Haram.”

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut 
tentang Masjid Nabawi, silakan:

Unduh Panduan Masjid Nabawi
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Masjid Quba’

 ¨ Masjid pertama yang dibangun dalam 
sejarah Islam.

 ¨ Didirikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam di awal masuk ke kota Madinah.

 ¨  Nabi Shallallahu alaihi wasallam tinggal 
di Quba’ selama empat hari. Pada hari 
kelima, beliau meneruskan perjalanan 
menuju Madinah bersama Abu Bakar Ash-
Shiddiq.
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Keutamaan Masjid Quba:
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam    
berkunjung ke Masjid Quba dan shalat             
di sana. Kemudian beliau bersabda, 
“Barangsiapa bersuci di rumahnya 
kemudian mendatangi masjid Quba 
dan shalat di dalamnya, maka ia akan 
mendapatkan pahala umrah.”

 ¨ Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya 
masjid yang didirikan atas dasar takwa 
(Masjid Quba’), sejak hari pertama 
adalah lebih patut kamu shalat di 
dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada 
orang-orang yang ingin membersihkan 
diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bersih.” (At-Taubah: 
108)
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Lokasi Masjid Quba:
Terletak di selatan kota Madinah, berada 
di area yang subur dengan perkebunan 
kurma.
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Luas Masjid Quba’:
 ¨ Total luas masjid mencapai 13.500 m2.

 ¨ Mampu menampung 25.000 jamaah.
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Proyek Raja Salman untuk Perluasan 
Masjid Quba’ Tahun 1443 H:

 ¨ Merupakan perluasan terbesar dalam 
sejarah Masjid Quba’.

 ¨ Bertujuan untuk memperluas masjid 
dan mengembangkan area yang ada di 
sekitarnya.

 ¨ Luas total Masjid Quba’ menjadi 50.000 m2.

 ¨ Memiliki daya tampung hingga 66.000 
jamaah.
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Sebuah jalan lebar bagi pejalan kaki yang 
menghubungkan Masjid Nabawi dengan 
Masjid Quba yang dilengkapi dengan 
fasilitas terbaik untuk mengantarkan 
pejalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid 
Quba dan sebaliknya.

Trotoar penuh dengan kios, kedai kopi 
dan makanan tradisional.

Jalan Quba
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Jalan ini memiliki panjang hingga 3.6 km.

Sebagian jalan ini dapat dilalui untuk 
menikmati suasana Madinah, misalnya ada 
taman untuk orang dewasa dan anak-anak. 
Sangat cocok berjalan di malam hari bila 
cuaca sedang panas.
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Ini adalah masjid yang menjadi tempat 
peristiwa perpindahan arah kiblat untuk 
pertama kali. Saat Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam masih berada di Makkah, 
beliau shalat menghadap Baitul Maqdis dan 
menjadikan Ka’bah berada di hadapannya, 
antara dia dan Baitul Maqdis.

Masjid Al-Qiblatain
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Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam shalat dengan tetap 
menghadap Baitul Maqdis selama lebih 
dari satu tahun. Beliau sangat ingin shalat 
menghadap kiblat, hingga kemudian Allah 
SWT menurunkan ayat, “Sungguh Kami 
(sering) melihat mukamu menengadah 
ke langit, maka sungguh Kami akan 
memalingkan kamu ke kiblat yang kamu 
sukai. Palingkanlah mukamu ke arah 
Masjidil Haram.” (Al-Baqarah: 144) Sejak 
saat itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam  
shalat menghadap Ka’bah.
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Disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi 
saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam  
berada di perkampungan Bani Salamah. 
Beliau shalat Zuhur bersama mereka. Setelah 
menjalankan dua rakaat, turunlah wahyu 
kepada beliau agar memindahkan kiblat ke 
Ka’bah. Beliau kemudian menghadap ke 
Ka’bah dalam kondisi beliau dan jamaah 
masih dalam shalat. Maka Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam  mengimami mereka dari 
arah yang lain. Maka dinamakanlah masjid 
itu dengan Masjid Qiblatain (dua kiblat).
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Masjid ini terletak sejauh 4 km dari Masjid 
Nabawi di daerah Bani Salamah.

Untuk sampai ke Masjid 
Al-Qiblatain, silakan klik 

dari sini
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Masjid tua bersejarah yang dibangun 
pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam. 

Masjid Ijabah

(Masjid Bani Muawiyah/
Masjid Al-Mubahalah)
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 ¨ Alasan di balik penamaan masjid ini    
berkaitan dengan doa Nabi Shallallahu 
alaihi wasallam yang dikabulkan Allah.

 ¨ Suatu hari Nabi  Shallallahu alaihi wasallam 
melewati masjid ini lalu shalat dua rakaat 
di dalamnya. Kemudian sebagian sahabat 
ikut shalat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam 
berdoa dan meminta tiga perkara: dua di 
antaranya dikabulkan.
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 ¨ Masjid Ijabah terletak di timur laut Masjid 
Nabawi.

 ¨ Berjarak 580 m dari Masjid Nabawi setelah 
perluasan.

 ¨ Masjid yang sekarang dibangun di lokasi 
masjid lama, dimana hal itu dilakukan pada 
masa pemerintahan Kerajaan Arab Saudi.

 ¨ Diperkirakan luasnya mencapai 500 m2.

Kedudukan Masjid
Masjid disediakan bagi semua orang 

untuk menunaikan shalat di sana

Klik di sini
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Masjid Al-Ghamamah

 ¨ Dibangun di tempat Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam menunaikan shalat Id dan 
shalat Istisqa’.

 ¨ Berjarak 500 m dari Masjid Nabawi dari arah 
barat daya.
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 ¨ Alasan Penamaan Masjid Al-
Ghamamah:

 ¨ Karena Nabi shalat Istisqa (meminta hujan) 
di sana. Ada yang mengatakan bahwa 
mendung menutupi terik matahari agar 
tidak mengenai Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam  ketika shalat di tempat ini.

 ¨ Masdjid ini dibangun pada saat Umar bin 
Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah.

 ¨ Masjid ini telah mengalami banyak renovasi 
dari dulu hingga sekarang.
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Status Masjid Al-Ghamamah:

 ¨ Lima shalat fardhu dijalankan di masjid ini 
kecuali shalat Jumat.

 ¨ Masjid ini terus dijaga dan dirawat untuk 
melestarikan gaya arsitekturnya.

Letak Masjid Al-Ghamamah

Klik di sini

41

https://goo.gl/maps/JPXruoXiRiYfhUpNA


Masjid Abu Bakar 
Ash-Shiddiq 

radhiyallahu anhu 

 ¨ Masjid yang dibangun di tempat Abu Bakar 
Ash-Shiddiq menunaikan shalat Id bersama 
penduduk Madinah ketika menjabat 
khalifah. Letaknya berada dekat dari tempat 
shalat Id Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam.
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 ¨ Berada sangat dekat dengan Masjid Al-
Ghamamah.

 ¨ Salah satu masjid bersejarah yang gaya 
arsitektur klasiknya dilestarikan dan 
panoramanya menarik perhatian para 
pengunjung.
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 ¨ Dibangun pada saat Umar bin Abdul Aziz 
menjabat gubernur Madinah.

 ¨ Dinding batu hitam masjid dengan gaya 
klasiknya masih dipertahankan hingga 
hari ini.

 ¨ Bentuknya masih seperti yang dibangun 
pada tahun 1254 H.

Lokasi Masjid:

Para pengunjung bisa melihat masjid dari 
dekat dan mengambil foto di pelataran 
luar.

Lokasi Masjid

Klik di sini
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Masjid Umar
bin Al-Khatthab RA

Sebuah masjid yang didirikan di tempat 
pelaksanaan shalat Id pada masa Khalifah 
Umar bin Al-Khatthab.
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 ¨ Masjid ini terletak di sebelah barat daya dari 
Masjid Nabawi.

 ¨  Berjarak 455 m dari gedung perluasan.

 ¨ Dibangun pertama kali sesudah tahun 850 H.

Lokasi Masjid

Klik di sini
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Masjid Ali
bin Abi Thalib

Masjid yang dibangun di tempat pelaksanaan 
shalat Id pada masa Khalifah Ali bin Thalib.

48



 ¨ Terletak di sebelah barat Masjid Nabawi.

 ¨ Berjarak 400 m dari Masjid Nabawi.

 ¨ Masjid ini dibangun pertama kali pada saat 
Umar bin Abdul Aziz menjabat gubernur 
Madinah.

 ¨ Masjid ini mengalami perbaikan dan 
renovasi oleh Kerajaan Arab Saudi pada 
tahun 1411 H.

Letak Masjid

Klik di sini
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Sebuah komplek pemakaman di Madinah 
sejak era Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam  hingga hari ini.

Pemakaman Baqi’
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Dalam sejarah banyak orang wafat di-
makamkan di sana. Di antara mereka adalah 
sebagian istri-istri Nabi dan sejumlah besar 
sahabat.

Terletak di sebelah tenggara Masjid Nabawi.

Memiliki luas 180.000 meter persegi.
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Disebut Baqi’ karena dahulu adalah 
tempat yang ditumbuhi banyak pohon. 
Baqi’ adalah tempat lapang yang ada 
banyak pohon beraneka ragam di sana.

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering 
berziarah ke makam Baqi’ dan mendoakan 
para penghuninya.
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Laki-laki dapat berziarah ke makam Baqi’:

 ¨ Sesudah shalat Subuh hingga jam 8.

 ¨ Sesudah shalat Ashar selama 1 jam.

 ¨ Sesudah shalat fardhu langsung ketika ada 
jenazah.

Untuk sampai ke makam 
Baqi’ silakan 

Klik di sini
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Sebuah gunung besar yang memiliki 
kedudukan istimewa di sisi Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah 
bersabda, “Uhud adalah gunung yang 
mencintai dan dicintai oleh kami.”

Gunung Uhud
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 ¨ Di tempat itu pernah terjadi salah satu 
perang terbesar dalam Islam. Yaitu Perang 
Uhud yang menyebabkan 70 sahabat gugur 
syahid, termasuk di antaranya Sayyid Syuhada 
(penghulu para syuhada) Hamzah bin Abdul 
Muthalib radhiyallahu anhu.
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 ¨ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering 
menjadikan gunung Uhud sebagai metafora 
karena ukurannya yang besar. Seperti saat 
memuji dan menyanjung para sahabat, Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, 
“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-
Nya, seandainya salah satu dari kalian 
menginfakkan emas sebanyak gunung Uhud, 
niscaya belum dapat mencapai 1 mudd 
salah seorang dari mereka dan  bahkan 
setengahnya.”

 ¨ Gunung ini berjarak hampir 4 km dari se-
belah utara Masjid Nabawi.
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Dinamakan dengan Uhud karena menyatu 
dengan gunung-gunung yang ada di 
sekelilingnya sehingga tampak terlihat 
seperti satu gunung.

Gunung ini memanjang seperti rantai dari 
timur ke barat dan miring ke arah utara.

Ia memiliki ukuran:

 ¨ Panjang 7 km.

 ¨ Lebar 2-3 km.

 ¨ Tinggi mencapai 1077 m.
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 ¨ Warna bebatuan gunung Uhud 
bervariasi, berasal dari granit merah, 
sebagiannya berwarna hijau tua dan 
hitam.

 ¨ Ada banyak gua, celah dan lubang yang 
dapat menahan air hujan.
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Ketika berziarah ke gunung Uhud, 
pengunjung akan menyaksikan:

 ¨ Gunung Uhud.

 ¨ Bukit Ar-Rumah.

 ¨ Makam para syuhada.

Ada banyak cara untuk sampai ke gunung 
Uhud:

1- Bus kota dengan titik start dari Al-Haram, 
atau terminal bus kota (Al Haram-Uhud)

2- Bus wisata.
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Bukit Ar-Rumah

Sebuah gunung kecil yang terletak di sisi 
gunung Uhud.

Alasan Penamaan Bukit Ar-Rumah:

Nabi memerintahkan Ar-Rumah (para 
pemanah) di perang Uhud agar naik 
ke atas dan bertahan di sana untuk 
melindungi pasukan kaum muslimin dari 
serangan musuh dan menghalangi musuh 
mengepung pasukan muslim.
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 ¨ Jumlah pemanah ada 50 sahabat.

 ¨ Di bawah komando Abdullah bin Jubair 
radhiyallahu anhu.

 ¨ Sebagian pemanah tidak mematuhi 
perintah Nabi    Shallallahu’alaihi wasallam   
ketika  melihat orang-orang musyrik kalah 
dan lari. Mereka kemudian turun untuk 
mengumpulkan ghanimah meski pimpinan 
mereka Abdullah bin Jubair telah berusaha 
melarang mereka.

 ¨ Khalid bin Walid (yang saat itu masih musyrik) 
memanfaatkan kesempatan itu. Dia dan 
pasukannya bergerak mengepung pasukan 
muslim sehingga hasil peperangan berubah. 
Kemenangan pasukan muslim berubah 
menjadi kekalahan hingga menewaskan 
puluhan sahabat. Allah SWT berfirman, “Dan 
mengapa ketika kamu ditimpa musibah 
(pada peperangan Uhud), padahal kamu 
telah menimpakan kekalahan dua kali lipat 
kepada musuh-musuhmu (pada peperangan 
Badar), kamu berkata, “Darimana datangnya 
(kekalahan) ini? Katakanlah, “Itu dari 
(kesalahan) dirimu sendiri.” (Ali Imran: 165)
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Makam Syuhada 
Uhud

 ¨ Terletak di utara Masjid Nabawi.

 ¨ Berjarak 5 km dari masjid.

 ¨ Berada di kaki gunung Uhud.
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 ¨ Komplek pemakaman ini dinamakan 
juga dengan Pelataran Syuhada 
(Sahah Asy-Syuhada’)

 ¨ Dinamakan dengan nama ini karena 
memuat 70 jasad sahabat yang mati 
syahid dalam Perang Uhud.

Di antara pembesar sahabat yang 
dimakamkan di Makam Syuhada 
Uhud adalah:

 ¨ Sayyid Asy-Syuhada (Penghulu Para 
Syuhada) Hamzah bin Abdul Mutthalib,       
yang merupakan paman Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam.
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Disunnahkan bagi peziarah untuk 
mengucapkan salam dan mendoakan orang 
yang dikuburkan di sana sebagaimana sabda 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, 
“Kedamaian atas kalian, wahai kaum 
mukminin. Sesungguhnya kami insya 
Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah 
merahmati yang telah wafat lebih dahulu 
di antara kita dan yang wafat kemudian.”

 ¨ Makam Syuhada Uhud pada hari ini 
dikelilingi dinding tembok. Peziarah tetap 
dapat melihat apa yang ada di dalamnya.
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 ¨ Tempat para sahabat berkumpul 
sepeninggal Rasululullah Shallallahu 
alaihi wasallam dan membaiat Abu Bakar 
Ash-Shiddiq radhiyallahu  anhu sebagai 
khalifah.

 ¨ Nama ini dinisbatkan kepada Bani 
Saidah karena berlokasi di salah satu    
perkebunan kabilah ini.

Saqifah Bani Saidah
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 ¨ Tempat ini tercatat sebagai salah satu 
tempat bersejarah penting di kota 
Madinah. 

 ¨ Memiliki kedudukan penting di hati kaum 
muslimin, karena nilai sejarahnya yang 
lahir dari peristiwa penting yang terjadi 
di sana. 

 ¨ Ia terletak di arah barat laut dari Masjid 
Nabawi.

 ¨ Berjarak sekitar 500 m dari Masjid 
Nabawi.
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Posisi Saqifah:

 ¨ menyerupai taman, dimana pengunjung 
biasanya berjalan di antara banyak 
pepohonan untuk mengenal situs kuno 
bersejarah ini.

 ¨ Dahulu berbentuk bangunan beratap 
yang luas, memiliki tiga dinding dan sisi 
yang terbuka.

 ¨ Saat ini Saqifah adalah kebun berdinding 
pagar.
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Sebuah komplek terkemuka dalam berkhidmah 
kepada Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Qur’an beserta 
terjemah maknanya, dan upayanya dalam 
melindungi nash Al-Qur’an dari penyelewengan 
melalui penggunaan teknologi canggih secara 
optimal di bidang percetakan, rekaman suara, 
penerbitan elektronik dan aplikasi digital.

Komplek 
Percetakan

Al-Qur’an Raja Fahd
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Di dalamnya terdapat percetakaan 
terbesar di dunia untuk mencetak 
mushaf Al-Qur’an.

Komplek ini menjadi salah satu 
landmark utama Kerajaan Arab Saudi 
dalam melayani Islam dan kaum 
muslimin.

Hingga saat ini telah dicetak lebih dari 
350 juta mushaf. 

Setiap tahun hampir 20 juta mushaf 
dicetak dengan variasi ukuran dan 
terjemahan.
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Percetakan ini telah mencetak mushaf 
dalam lebih dari 70 bahasa dunia di mana 
39 di antaranya adalah bahasa negara-
negara Asia.

Lokasi:
Madinah, Jalan Tabuk.

Untuk sampai ke sana, 
silakan klik 

di sini
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https://goo.gl/maps/ZmX63QmUhdBm941m6


Diresmikan pertama kali pada tahun 
1405 H.

Anda dapat mengetahui waktu dan 
layanan yang disediakan dengan 

mengujungi websitenya.
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https://qurancomplex.gov.sa/


Pada tahun 193 M, diluncurkanlah 
proyek alih fungsi stasiun kereta api 
Hijaz yang dibangun pada tahun 1908 M 
menjadi museum dengan nama Museum       
Madinah.

Museum Madinah 
Al-Munawwarah 

(Museum Terminal Kereta Api Hijaz)
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Koleksi:

 ¨ Berbagai koleksi peninggalan arkeologis, 
galeri visual, dan foto-foto langka tentang 
kota Madinah dari masa ke masa.

 ¨ Hampir 2000 artefak yang mencerminkan 
warisan dan kebudayaan Madinah yang 
mendokumentasikan panorama alam 
Madinah dan penduduknya serta proses 
terbentuknya kota ini dari masa ke masa.
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Lokasi Museum :
Di kota Madinah Munawwarah, di gedung 
stasiun yang merupakan terminal terakhir 
kereta Hijaz, di dekat Masjid Al-‘Anbariyah.

Untuk sampai ke lokasi, 
silakan klik 

di sini
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https://goo.gl/maps/v2e54K5FyqGmvK1F7


Merupakan museum pertama yang 
secara khusus menyajikan sejarah 
peradaban, kebudayaan dan Islam 
kota Madinah, sejak zaman Hijrah Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam hingga 
kini.

Museum Darul 
Madinah lit- Turats 

Umrani wal Hadhari
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Museum ini akan membawa Anda 
berpetualang menelusuri sejarah kota 
Madinah, Masjid Nabawi dan sirah Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam.

Para pemandu di dalam museum akan 
menjelaskan berbagai informasi dengan 
berbagai bahasa tentang hal-hal berikut:

 ¨ Jumlah koleksi sejarah dan arkeologi yang 
ada di sana.

 ¨ Patung replika bersejarah.

 ¨ Foto, gambar, ukiran, tulisan dan 
manuskrip.
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Pameran 
Pembangunan 
Masjid Nabawi

Bangunan Masjid Nabawi merupakan saksi 
keindahan dan akurasi arsitektur Islam 
beserta warisan sejarah yang terdapat di 
dalam masjid.
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Pameran ini bertujuan untuk memperkaya 
pengalaman pengunjung dan menonjolkan 
berbagai sisi pembangunan Masjid Nabawi 
dan layanan yang tersaji.

Lokasi Pameran:

Sebelah selatan (sejajar arah kiblat) Masjid 
Nabawi. 
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 ¨ Pameran akan memperkaya pengalaman 
pengunjung dengan paparan tentang 
bagian-bagian penting Masjid Nabawi 
seperti mimbar, mihrab, kubah, payung 
besar, pintu, tempat azan dan menara.

 ¨ Disajikan dengan cara paling modern 
dalam berbagai macam bahasa dunia.
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Setiap pengunjung harus menjaga ber-
bagai koleksi Masjid Nabawi dan pameran 
sebagai bukti kesadaran mereka.

12 Replika:

 ¨  Menampilkan sejarah pembangunan masjid 
sejak awal dibangun.

 ¨ Berlanjut dengan beberapa kali perluasan 
masjid sepanjang sejarah.
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Dimaksudkan untuk menyajikan pengantar 
sejarah yang menyeluruh  tentang Nabi 
Shallallahu alaihi wasallam, akhlak 
dan syariatnya dengan metode ilmiah 
terkemuka, yang berangkat dari kajian 
serius, inovasi teknologi dan presentasi 
kreatif yang inovatif.

Gedung Pameran dan 
Museum Internasional 

Sirah Nabi dan 
Peradaban Islam
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Lokasi:
Di area selatan yang menghadap kiblat 
Masjid Nabawi

Pameran ini bertujuan untuk:

 ¨ Mengenalkan tentang Allah Azza wa Jalla, 
serta berbagai Nama dan sifat-Nya, juga 
bukti-bukti kekuasaan-Nya.

 ¨ Memperkenalkan Islam berikut nilai-nilai 
dan prinsip-prinsip ajarannya. 

82



Bahasa pameran:
Tersedia berbagai bahasa untuk sajian 
pameran, seperti Inggris, Prancis, Spanyol, 
Urdu, Turki dan Indonesia.

 ¨ Menampilkan sirah Nabi Muhammad bin 
Abdullah Shallallahu alaihi wasallam. 

 ¨ Memperkenalkan para nabi dan rasul 
alaihimussalam.

 ¨ Memperkenalkan peninggalan Islam dan 
jejak-jejak warisan peradaban Islam.
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Bus yang disiapkan dengan layanan terbaik, 
siap mengantarkan Anda dari dan ke lokasi-
lokasi penting di Madinah lewat perjalanan 
yang terjadwal dan dengan harga tiket yang 
murah.

Bus Kota
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Dapat dibayar secara tunai, elektronik atau 
lewat aplikasi khusus untuk pemesanan bus. 

Untuk mengetahui titik-titik halte dan rute 
perjalanan, silakan mendownload aplikasi 
khusus di ponsel Anda.

Android IPhone
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madinabuses&hl=ar&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/madina-buses/id1304140725


Sebuah armada bus wisata dua tingkat, di mana 
tingkat atas terbuka, yang berjalan melalui 12 
titik obyek wisata penting. Pengunjung dapat 
berhenti di tempat yang diinginkan kapan saja, 
kemudian berganti bus lain untuk meneruskan 
perjalanan.

Tiket berlaku selama 24 jam, dan disediakan 
panduan audio dalam 8 bahasa.

Bus Wisata

jam bahasa
24 8
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Bus wisata berhenti di 12 halte,

termasuk di antaranya:

Masjid Nabawi

Masjid Quba’

Lokasi Perang Uhud

Lokasi Perang Khandaq

An-Noor Mall

Stasiun kereta api Hijaz

Jalan Quba’

Untuk mengetahui 
jadwal bus dan 
detailnya:
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https://csmadinah.com/h/


Nomor-nomor Telepon Penting

911

937

1966

920002814

Nomor panggilan untuk kondisi darurat 
dan layanan keamanan

Nomor panggilan untuk konsultasi 
medis

Nomor panggilan khusus untuk pertanyaan 
tentang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Call center Kementerian Haji dan Umrah 
untuk menjawab pertanyaan jamaah
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Anda dapat memperoleh panduan dan 
bimbingan lainnya dengan mengunjungi 
situs web Kementerian Haji dan Umrah 
(klik di sini). Dalam panduan ini, Anda akan 
menemukan semua petunjuk dan arahan 
yang membantu Anda menunaikan ibadah 
haji dengan mudah dan tentram.

Mitra Strategis

Mitra kami dalam mencapai kesuksesan

https://guide.haj.gov.sa/


Semoga Allah 
menerima semua 

amal dan upaya Anda

Untuk informasi dan 
bimbingan tambahan, silakan 

mengunjungi akun kami di 
situs-situs media sosial 


