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Perkhidmatan ini tersedia dalam bahasa-
bahasa berikut. Anda boleh memuat 
turunnya dengan mengklik salah satu 
bahasa yang disediakan. 

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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Indeks

Klik pada mana-mana topik untuk 
membaca laman yang dikehendaki

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
As-Siddiq RA

Masjid Umar bin 
Al-Khattab RA

Masjid Ali bin Abi 
Talib RA

Pemakaman 
Baqi’

Gunung 
Uhud

Bukit 
Ar-Rumah
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Makam Syuhada 
Uhud

Saqifah Bani 
Saidah

Kompleks Percetakan 
Al-Qur’an Raja Fahd

Muzium Madina 
Al-Munawwarah 
(Muzium Terminal Kereta Api Hijaz)

Muzium Darul 
Madinah lit-Turats 
Umrani wal Hadhari

Pameran 
Pembangunan Masjid 
Nabawi
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Gedung Pameran dan 
Muzium Antarabangsa Sirah 
Nabi dan Peradaban Islam

Bas Kota

Bas 
Persiaran

Nombor-nombor Telefon 
Penting
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Madinah adalah destinasi hijrah Nabi Muham-
mad SAW yang kemudian menjadi tempat ting-
gal baginda hingga wafat. Jasad baginda dike-
bumikan di sana.

Kota suci kedua kaum muslimin sesudah Mak-
kah.

Kota ini menjadi ibu kota Islam pertama dan 
benih peradaban Islam dan cahayanya terse-
bar ke penjuru dunia.

Madinah 

Al-Munawwarah
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Dalam panduan ini, Anda akan 

mengetahui maklumat dan arahan 

penting untuk berkunjung ke kota 

Rasulullah SAW 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 Tanah Air Islam dan 
hidayah :

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

Penduduk Madinah dan yang bersabar dengan 
hidup susah di kota itu akan menerima anugerah 
yang agung, di mana Rasulullah SAW akan 
memberikan syafaat kepadanya. Sebagaimana 
sabda baginda, “Tidaklah seseorang (dari 
umatku) sabar terhadap ujian Madinah dan 
kerasnya (kesusahannya), kecuali aku akan 
memberikan syafaat padanya atau menjadi 
saksi baginya pada hari kiamat.”
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Madinah Kota yang Diberkati :

Berkat adalah kebaikan yang banyak dan 
bertambah. Rasulullah SAW mendoakan 
keberkatan untuk Madinah dalam makanan, 
rezeki dan seluruh hal terkait dengannya. Doa 
Nabi SAW: “Ya Allah, berkatilah buah-buah 
kami untuk kami, berkatilah kota kami untuk 
kami, berkatilah sha’ kami (ukuran sukatan 
makanan) untuk kami, dan berkatilah mudd 
(ukuran sukatan makanan) kami. Ya Allah, 
sesungguhnya Ibrahim adalah hamba, 
kekasih dan nabi-Mu dan aku adalah hamba 
dan nabi-Mu. Dia dulu berdoa kepada-
Mu untuk Kota Makkah dan aku berdoa 
kepada-Mu di 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 seksanya. Bahkan 
menyakiti atau mengganggu penduduk Madinah 
sudah terhitung 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 SAW (bila 
disebut Madinah, maka yang dimaksud 
adalah kota Nabi SAW. Nama Madinah 
kemudian mahsyur.

Nama-nama Kota Madinah
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Madinah bersinonim dengan kata Nabawiyah 
kerana dikaitkan kepada Nabi (Madinah 
Nabawiyah).

Juga bersinonim dengan kata

«Al-Munawwarah» kerana cahaya Nabi 
Muhammad SAW yang meneranginya dengan 
hidayah dan Islam baginda setelah hijrah ke 
sana.

17



Darul Hijrah: Kerana Madinah menjadi negeri 
yang memperoleh kemuliaan menyambut 
Rasulullah SAW para sahabat, menolong dan 
melindungi mereka.

Thayyibah: Diambil dari “Asy-Syai’ Ath-Thayyib 
(sesuatu yang baik)”  yang bererti indah, 
menawan, suci, bagus, kerana 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 boleh 
melakukannya pada bila-bila masa.

Masjid 
Nabawi
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Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah suatu 
perjalanan (rihal) diadakan, kecuali ke 
salah satu dari tiga masjid berikut: Masjidil 
Haram, masjidku (Masjid Nabawi), dan 
masjid Al-Aqsa.”
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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.

21



22



	¨ Mengerjakan solat sunnah di Raudhah setelah 
mendapatkan izin untuk solat di sana dan 
menghindari waktu sesak.

	¨ Memperbanyak doa dan zikir.

	¨ Mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan dua 
Sahabatnya, secara berterusan berdasarkan 
etika Islam.
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	¨ Memanfaatkan waktu dengan menjaga 
solat fardu di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW 
bersabda, “Solat di masjidku setara 1000 
solat di masjid lain kecuali Masjidil Haram.”

Untuk mengetahui maklumat lanjut tentang Masjid 
Nabawi, sila muat turun Panduan Masjid Nabawi.

klik di sini
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https://guide.haj.gov.sa/


Masjid Quba’

	¨ Masjid pertama yang dibangun dalam 
sejarah Islam.

	¨ Didirikan oleh Rasulullah SAW di awal 
ketibaan ke kota Madinah.

	¨ Nabi SAW tinggal di Quba’ selama empat 
hari. Pada hari kelima, baginda meneruskan 
perjalanan menuju Madinah bersama Abu 
Bakar As-Siddiq.
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Keutamaan Masjid Quba’ :
Rasulullah SAW berkunjung ke Masjid Quba’ 
dan solat di sana. Kemudian baginda 
bersabda, “Barangsiapa bersuci di rumahnya 
kemudian mendatangi Masjid Quba dan solat 
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 solat di 
dalamnya. Di dalamnya masjid 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, di 
kawasan yang subur dengan kebun kurma.
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Luas Masjid Quba’ :

	¨ Total keluasan masjid mencapai 
13,500 m2.

	¨ Mampu menampung 25,000 

jemaah.
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Projek Raja Salman untuk Perluasan 
Masjid Quba’ Tahun 1443 H :

	¨ Merupakan perluasan terbesar dalam 
sejarah Masjid Quba’.

	¨ Bertujuan untuk memperluas masjid 
dan mengembangkan kawasan di 
sekitarnya.

	¨ Luas keseluruhan Masjid Quba’ menjadi 
50,000 m2.

	¨ Mampu memuatkan sehingga 66,000 
jamaah.
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Sebuah jalan lebar untuk pejalan kaki yang 
menghubungkan Masjid Nabawi dengan 
Masjid Quba’ yang dilengkapi dengan 
kemudahan terbaik untuk menghantar 
pejalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid 
Quba’ dan sebaliknya.

Kaki lima penuh dengan gerai, kedai 
kopi dan makanan tradisional.

Jalan Quba’
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Jalan ini sepanjang 3.6 km.

Sebahagian jalan ini dapat digunakan untuk 
menikmati suasana Madinah, seperti wujud 
taman untuk orang dewasa dan anak-anak. 
Sangat sesuai berjalan di malam hari ketika 
cuaca sedang panas pada waktu siang.
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Ini adalah masjid yang menjadi tempat peristiwa 
perpindahan arah kiblat untuk pertama kali.

Sewaktu Rasulullah SAW masih berada di 
Makkah, baginda solat menghadap Baitul 
Maqdis dan menjadikan Kaabah berada di 
hadapannya, antara baginda dan Baitul Maqdis.

Masjid 
Al-Qiblatain
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Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW tetap 
solat menghadap Baitul Maqdis selama 
lebih dari satu tahun. Baginda sangat 
ingin solat menghadap Kaabah, 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) Setelah 
itu, Nabi SAW solat menghadap Kaabah.

33



Dinyatakan bahawa peristiwa itu terjadi 
sewaktu Rasulullah SAW berada di 
perkampungan Bani Salamah. Baginda 
Solat Zuhur bersama mereka. Setelah 
menjalankan dua rakaat, turun wahyu 
kepada baginda agar memindahkan kiblat 
ke Kaabah. Baginda kemudian menghadap 
ke Kaabah dalam keadaan baginda dan 
jemaah masih dalam solat. Maka Nabi SAW 
mengimami mereka dari arah yang lain. 
Maka dinamakan masjid itu dengan nama 
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
sila klik  sini
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https://goo.gl/maps/TzokRjk8jgBBaAnH6


Masjid kuno bersejarah yang dibangunkan 
pada zaman Rasulullah SAW. 

Masjid Ijabah 

(Masjid Bani Muawiyah-
Masjid Al-Mubahalah)
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	¨ Alasan di balik penamaan masjid ini berkait 
dengan doa Nabi SAW yang dikabulkan Allah.

	¨ Suatu hari Nabi SAW melewati masjid ini lalu 
solat dua rakaat di dalamnya. Kemudian, 
sebahagian Sahabat ikut solat. Nabi SAW 
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 
diluaskan.

	¨ Masjid kini dibangunkan di lokasi masjid 
lama, perkara itu dilakukan pada zaman 
pemerintahan Kerajaan Arab Saudi.

	¨ Dianggarkan luasnya mencapai 500 m2.

Kedudukan Masjid :
Masjid disediakan untuk semua orang 

menunaikan solat di sana.

klik di sini
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https://goo.gl/maps/3S2tC8rxHkthSPTK6


Masjid
Al-Ghamamah

	¨ Dibangunkan di tempat Rasulullah SAW solat  
Aidilfitri/ Aidiladha dan Solat Istisqa’.

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

	¨ Kerana Nabi solat Istisqa (meminta hujan) 
di sana. Ada yang mengatakan bahawa 
mendung menutupi terik matahari agar 
tidak mengenai Nabi SAW ketika solat di 
tempat ini.
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Status Masjid Al-Ghamamah :

	¨ Lima solat fardhu dijalankan di masjid ini 
kecuali solat Jumaat.

	¨ Masjid ini dibangunkan sewaktu Umar bin 
Abdul Aziz menjadi Gabenor Madinah.

Status Masjid Al-Ghamamah

klik di sini
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https://goo.gl/maps/JPXruoXiRiYfhUpNA


Masjid 
Abu Bakar 

As-Siddiq RA

	¨ Masjid yang dibangun di tempat Abu Bakar 
As-Siddiq menunaikan solat Aidilfitri/ 
Aidiladha bersama penduduk Madinah 
ketika menjawat tugas khalifah. Terletak 
berdekatan dengan tempat solat Aidilfitri/ 
Aidiladha Rasulullah SAW.
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	¨ Berhampiran dengan Masjid Al-Gham-
amah.

	¨ Salah satu masjid bersejarah yang gaya 
seni bina klasiknya dilestarikan dan pan-
oramanya menarik perhatian para pen-
gunjung.
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	¨ Dibangunkan sewaktu Umar bin Abdul Aziz 
memegang jawatan Gabenor Madinah.

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

	¨ Bentuknya masih seperti yang 
dibangunkan pada tahun 1254 H.

Kedudukan Masjid :

Para pengunjung boleh melihat masjid 
dari dekat dan bergambar di perkarangan 
luar.

Kedudukan Masjid

klik di sini

45

https://goo.gl/maps/LvkV3mL4vwp3JkRh7


Masjid Umar 

bin Al-Khattab RA

Sebuah masjid yang didirikan di tempat 
pelaksanaan solat Aidilfitri/Aidiladha pada 
zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab.
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	¨ Masjid ini terletak di sebelah barat daya 
dari Masjid Nabawi.

	¨ Berjarak 455 m dari Gedung Perluasan.

	¨ Dibangunkan pertama kali selepas tahun 
850 H.

Kedudukan Masjid

klik di sini
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https://goo.gl/maps/HQPoPLdbjtQRXtkv7


Masjid Ali 

bin Abi Talib RA

Masjid yang dibangunkan di tempat 
pelaksanaan solat Aidilfitri/Aidiladha pada 
zaman Khalifah Ali bin Talib.
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	¨ Terletak di sebelah barat Masjid Nabawi.

	¨ Berjarak 400 m dari Masjid Nabawi.

	¨ Masjid ini dibangunkan pertama kali 
sewaktu Umar bin Abdul Aziz memegang 
jawatan Gabenor Madinah.

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

Kedudukan Masjid

klik di sini
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https://goo.gl/maps/WfEJBBeB7i2MBk2F6


Sebuah kompleks pemakaman di Madinah 
sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.

Pemakaman
Baqi’
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Dalam sejarah, banyak orang wafat 
dimakamkan di sana. Di antara mereka 
adalah sebahagian isteri-isteri Nabi dan 
sejumlah besar Sahabat.

Terletak di sebelah tenggara Masjid Nabawi.

Memiliki luas 180,000 m2.
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Disebut Baqi’ kerana dahulu merupakan 
tempat yang ditumbuhi banyak pohon. 
Baqi’ adalah tempat lapang yang wujud 
banyak pohon dengan pelbagai jenis di 
sana.

Rasulullah SAW sering berziarah ke makam 
Baqi’ dan mendoakan para penghuninya.

52



Kaum lelaki dapat berziarah ke makam 
Baqi’ :

	¨ Sesudah Solat Subuh hingga jam 8.

	¨ Sesudah Solat Asar selama 1 jam.

	¨ Sesudah solat fardu sebaik sahaja ketika 
ada jenazah.

Untuk sampai ke makam 
Baqi’ sila

klik di sini
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https://goo.gl/maps/gqt3RT7cmVgTjTnC9


Sebuah gunung besar yang memiliki 

kedudukan istimewa di sisi Rasulullah SAW. 

Baginda pernah bersabda, “Uhud adalah 

gunung yang mencintai dan dicintai oleh 

kami.”

Gunung Uhud
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	¨ Di situ, pernah terjadi salah satu perang 
terbesar dalam Islam iaitu Perang Uhud yang 
menyebabkan 70 Sahabat gugur syahid, 
termasuk Sayyid Syuhada (penghulu para 
syuhada) Hamzah bin Abdul Muthalib RA.
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	¨ Rasulullah SAW kerap menjadikan gunung 
Uhud sebagai metafora kerana ukurannya 
yang besar. Seperti saat memuji dan 
menyanjung para Sahabat, Nabi SAW 
mengatakan, “Demi Zat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, seandainya salah satu 
dari kalian menginfakkan emas sebanyak 
Gunung Uhud, nescaya belum dapat 
mencapai 1 mudd salah seorang dari mereka 
dan bahkan setengahnya.”

	¨ Gunung ini berjarak hampir 4 km dari 
sebelah utara Masjid Nabawi.
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Dinamakan dengan Uhud kerana tampak 
bersatu dengan gunung-gunung yang ada 
di sekelilingnya sehingga kelihatan seperti 
satu gunung.

Gunung ini memanjang seperti rantai dari 
timur ke barat dan mengunjur ke arah 
utara. Ia memiliki ukuran:

 ¨ Panjang  : 7 km

 ¨ Lebar  : 2-3 km

 ¨ Tinggi mencapai  1 077 m
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	¨ Warna batu gunung Uhud pelbagai, 
berasal dari granit merah, sebaha-
giannya berwarna hijau tua dan hi-
tam.

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

	¨ Gunung Uhud.

	¨ Bukit Ar-Rumah.

	¨ Makam para syuhada.

Ada banyak cara untuk sampai ke Gunung 
Uhud :

1- Bas kota :

dengan titik mula dari Al-Haram.

Terminal bas kota (Al-Haram-Uhud)

2- Les autobus touristiques 
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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 menghalang musuh 
mengepung pasukan muslim.
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	¨ Jumlah pemanah ada 50 Sahabat.

	¨ Di bawah komando Abdullah bin Jubair RA.

	¨ Sebahagian pemanah tidak mematuhi 
perintah Nabi SAW ketika melihat orang-orang 
musyrik kalah dan lari. Mereka kemudian 
turun untuk mengumpulkan ghanimah meski 
pimpinan mereka Abdullah bin Jubair telah 
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, “Dari mana 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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	¨ Kompleks pemakaman ini dinamakan 
juga dengan Perkarangan Syuhada 
(Sahah Asy-Syuhada’)

	¨ Dinamakan dengan nama ini kerana 
memuatkan 70 jasad Sahabat yang 
mati syahid dalam Perang Uhud.

Di antara pembesar sahabat yang 
dimakamkan di «Makam Syuhada 
Uhud» ialah :

	¨ Sayyid Asy-Syuhada (Penghulu Para 
Syuhada) Hamzah bin Abdul Mutalib, yang 
merupakan bapa saudara Rasulullah SAW. 
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Disunatkan bagi penziarah untuk 
mengucapkan salam dan mendoakan 
orang yang dikuburkan di sana 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 
“Kedamaian atas kalian, rumah kaum 
mukminin. Sesungguhnya Kami insya-
Allah akan menyusul kalian. Semoga 
Allah merahmati yang meninggal dahulu 
di antara kita dan yang meninggalkan 
nanti.”

	¨ Makam Syuhada Uhud pada hari ini 
dikelilingi dinding tembok. Penziarah 
dapat melihat kawasan di dalamnya.
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	¨ Tempat para sahabat berkumpul sep-
eninggalan Rasululullah SAW dan mem-
baiah Abu Bakar As-Siddiq RA sebagai 
khalifah.

	¨ Nama ini dikaitkan dengan Bani Saidah 
kerana bertempat di salah satu perke-
bunan kabilah ini.

Saqifah

Bani Saidah
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	¨ Tempat ini dianggap sebagai salah tempat 
bersejarah penting di Kota Madinah. 

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

	¨ Terletak di arah barat laut dari Masjid 
Nabawi.

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

	¨ Sebuah tempat menyerupai taman, 
pengunjung biasanya berjalan di antara 
banyak pepohonan untuk mengenal 
tapak kuno bersejarah ini.

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

	¨ Pada ketika ini, Saqifah adalah kebun 
yang terletak di dalam dinding pagar.
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Sebuah kompleks terkemuka berkhidmat 
kepada Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Qur’an 
berserta terjemah maknanya, dan usaha 
dalam melindungi nas Al-Qur’an daripada 
penyelewengan melalui penggunaan 
teknologi canggih secara optimum di bidang 
percetakan, rekaman suara, penerbitan 
elektronik dan aplikasi digital.

Kompleks Percetakan

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

Kompleks ini menjadi salah satu mercu tanda  
Kerajaan Arab Saudi dalam berkhidmat untuk 
Islam dan kaum muslimin.

Hingga kini, telah dicetak lebih dari 350 
 juta mushaf. 

Setiap tahun, hampir 20 juta mushaf di-
cetak dengan pelbagai ukuran dan terje-
mahan.
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Hingga kini, telah dicetak lebih dari 350 
juta mushaf. Setiap tahun, hampir 20 juta 
mushaf dicetak dengan pelbagai ukuran 
dan terjemahan.

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

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


Perasmian Dibuka pertama kali pada 
tahun 1405 H.

Anda boleh mengetahui waktu dan 
perkhidmatan yang disediakan dengan 

mengunjungi laman webnya.
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https://qurancomplex.gov.sa/


Pada tahun 193 M, pelancaran projek 
menukar fungsi stesen kereta api Hijaz 
yang dibangun pada tahun 1908 M sebagai 
muzium dengan nama Muzium Madinah

Muzium Madinah 

Al-Munawwarah 
(Muzium Terminal Kereta Api Hijaz)
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Koleksi :

	¨ Pelbagai koleksi peninggalan arkeologi, 
galeri visual dan foto-foto antik tentang Kota 
Madinah dari masa ke masa.

	¨ Hampir 2,000 artifak 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 Muzium :
Di Kota Madinah Munawwarah, di 
gedung stesen yang merupakan terminal 
terakhir kereta api Hijaz, berhampiran 
Masjid Al-‘Anbariyah.

Untuk sampai ke lokasi, sila 

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


Merupakan muzium pertama yang secara 
khusus menceritakan sejarah peradaban, 
kebudayaan dan Islam Kota Madinah, sejak 
zaman Hijrah Nabi SAW hingga kini.

Muzium Darul Madinah 

lit-Turats Umrani 
wal Hadhari
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Muzium ini memberi peluang untuk Anda 
mengembara menelusuri sejarah kota 
Madinah, Masjid Nabawi dan sirah Nabi SAW.

Para pemandu di dalam muzium akan 
menjelaskan pelbagai maklumat dengan 
pelbagai 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 ketepatan seni bina Islam 
beserta warisan sejarah yang ada di dalam 
masjid.
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Pameran ini bertujuan untuk memperkaya 
pengalaman pengunjung, menonjolkan 
pelbagai sisi pembangunan Masjid Nabawi 
dan perkhidmatan yang diberikan.

Lokasi Pameran :

Sebelah selatan (sejajar dengan arah kiblat) 
Masjid Nabawi.
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	¨ Pameran akan memperkaya pengala-
man pengunjung dengan paparan ten-
tang bahagian-bahagian penting Mas-
jid Nabawi seperti mimbar, mihrab, 
kubah, payung besar, pintu, tempat 
azan dan menara.

	¨ Disediakan dengan cara paling moden 
dengan pelbagai bahasa dunia.
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Setiap pengunjung harus menjaga 
pelbagai koleksi Masjid Nabawi dan 
pameran sebagai bukti kesedaran 
mereka.

12 Replika :

	¨ Menampilkan sejarah pembangunan masjid 
sejak awal dibangunkan.

	¨ Berlanjutan dengan beberapa kali perluasan 
masjid sepanjang sejarah.
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Menyediakan pengenalan sejarah yang 
menyeluruh  tentang Nabi SAW, akhlak 
dan syariatnya dengan kaedah ilmiah 
terkemuka, dari kajian secara serius, 
inovasi teknologi dan penyampaian 
kreatif yang inovatif.

Gedung Pameran dan 
Muzium Antarabangsa

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

Pameran ini bertujuan untuk :

	¨ Memperkenalkan Allah Azza wa Jalla, 
serta pelbagai Nama dan sifat-Nya, juga 
bukti-bukti kekuasaan-Nya.

	¨ Memperkenalkan Islam berikut nilai-nilai 
dan prinsip-prinsip ajarannya.
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Bahasa pameran :
Terdapat pelbagai bahasa dipaparkan untuk 
pameran, seperti Inggeris, Perancis, Sepanyol, 
Urdu, Turki dan Indonesia.

	¨ Menampilkan sirah Nabi Muhammad bin 
Abdullah SAW 

	¨ Memperkenalkan para nabi dan rasul AS.

	¨ Memperkenalkan peninggalan Islam dan 
jejak-jejak warisan peradaban Islam.
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Bas yang disiapkan dengan perkhidmatan 
terbaik, sedia menghantar Anda dari dan 
ke lokasi-lokasi penting di Madinah melalui 
perjalanan yang dijadualkan dengan harga 
tiket yang murah.

Bas Kota
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Dapat dibayar secara tunai, elektronik atau 
melalui aplikasi khusus untuk tempahan bas. 

Untuk mengetahui lokasi perhentian dan 
laluan perjalanan, sila muat turun aplikasi 
khusus di telefon bimbit Anda.

Android IPhone

85

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


Sebuah syarikat bas persiaran dua tingkat, 
dengan tingkat atas terbuka melalui 12 tempat 
pelancongan yang penting. Pengunjung dapat 
berhenti di tempat yang diinginkan bila-bila 
sahaja, kemudian menukar bas lain untuk 
meneruskan perjalanan.

Tiket sah untuk digunakan dalam tempoh 
24 jam dan panduan audio dalam 8 bahasa 
disediakan.

Bas Persiaran

JAM BAHASA
24 8
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Bas persiaran berhenti di 12 lokasi, 
di antaranya :

Masjid Nabawi

Masjid Quba’

Lokasi Perang Uhud

Lokasi Perang Khandaq

An-Noor Mall

Stesen kereta api Hijaz

Jalan Quba’

Untuk mengetahui 
lebih lanjut 
jadual bas secara 
terperinci
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Nombor-nombor 
Telefon Penting

911

937

1966

920002814

NOMBOR PANGGILAN UNTUK KEADAAN 
DARURAT DAN PERKHIDMATAN KESELAMATAN

NOMBOR PANGGILAN UNTUK 
RUNDINGAN PERUBATAN

NOMBOR PANGGILAN KHUSUS UNTUK 
PERTANYAAN TENTANG MASJIDIL HARAM DAN 

MASJID NABAWI

PUSAT PANGGILAN KEMENTERIAN HAJI DAN 
UMRAH UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN 

JEMAAH
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Anda dapat memperoleh panduan dan 
bimbingan lain dengan mengunjungi 
laman web Kementerian Haji dan Umrah 
(klik di sini), Dalam panduan ini, Anda akan 
mendapati semua pedoman dan arahan yang 
memudahkan Anda untuk menjalankan syiar 
ibadah haji dengan mudah dan tenteram.

Rakan Kongsi Strategik

Rakan kongsi kami dalam mencapai kejayaan

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


Semoga Allah 
menerima semua 

amal dan usaha Anda

Untuk maklumat dan 
bimbingan tambahan, 

silakan mengunjungi akaun 
kami di laman media sosial.


