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Perkhidmatan ini tersedia dalam bahasa-
bahasa berikut. Anda dapat memuat 
turunnya dengan mengklik salah satu 
bahasa tersebut. 

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 tajuk untuk ke halaman 
yang dikehendaki

Madinah 
Munawwarah

Keutamaan dan 
Kedudukan Kota 
Madinah

Nama-nama kota 
Madinah
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Masjid Nabawi

Solat dengan pahala 
berlipat ganda

Melakukan perjalanan 
untuk berkunjung ke 
Masjid Nabawi

Bahagian-bahagian 
Masjid Nabawi

Hujrah Syarifah 
(Kamar yang Mulia 
atau Rumah Nabi)

Mengucapkan Salam 
kepada Rasulullah 
SAW 
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Tatacara berziarah ke 
makam Nabi SAW

Raudhah Syarifah

Bagaimana Raudhah 
menjadi salah satu 
taman syurga?

Bagaimana saya bisa 
solat di Raudhah?

Nombor-nombor
Penting
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Madinah adalah destinasi hijrah Nabi 
Muhammad SAW yang kemudian menjadi 
tempat tinggal beliau hingga wafat. Di sana, 
jasad beliau dikebumikan.

Madinah merupakan kota suci kedua umat 
Islam sesudah Makkah. Kota ini menjadi 
benih peradaban Islam yang cahayanya 
tersebar ke penjuru dunia.

Dalam panduan ini, Anda akan mendapatkan 
maklumat dan arahan penting untuk 
berkunjung ke Masjid Rasulullah SAW ini.

Madinah 
Munawwarah

6



Dalam panduan ini, anda akan menemui 
maklumat dan arahan yang paling 
penting untuk lawatan lengkap ke Masjid 
Rasulullah m.
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Madinah adalah tempat suci kedua dalam 
Islam yang dianugerahi Allah dengan banyak 
keistimewaan, antara lain:

Keutamaan dan 
Kedudukan Kota Madinah
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Madinah adalah Negeri Islam dan 
Hidayah

Madinah masih dan tetap akan menjadi 
Tanah Air Islam. Dari sana, Islam 
tersebar, bertumbuh dan berkembang 
pesat. Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya iman akan kembali 
ke Madinah sebagaimana kembalinya 
seekor ular ke dalam sarangnya.”
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Madinah Kota yang Penuh Berkat:
Keberkatan adalah kebaikan yang banyak 
dan bertambah. Rasulullah SAW mendoakan 
keberkatan untuk Madinah dalam makanan, 
rezeki dan seluruh hal yang terkait 
dengannya. “Ya Allah, berkatilah buah-
buahan kami untuk kami, berkatilah kota 
kami untuk kami, berkatilah sha’ (sukatan 
makanan) kami untuk kami, dan berkatilah 
mudd (sukatan makanan) kami untuk kami. 
Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah 
hamba, kekasih dan nabi-Mu dan aku 
adalah hamba dan nabi-Mu. Dulu Ibrahim 
berdoa kepada-Mu untuk (keberkatan) 
kota Makkah dan aku berdoa kepada-Mu 
untuk (keberkatan) kota Madinah seperti 
doa yang dia panjatkan kepada-Mu untuk 
Makkah.” 
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Madinah adalah Tanah Haram:

Sebuah Tanah Haram (kota suci) yang di 
dalamnya kebaikan akan dilipatgandakan 
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

Di antara nama-nama kota Madinah:

Al-Madinah (Kota):  setiap Madinah 
yang bererti kota, pasti diikuti dengan 
nama setelahnya, kecuali Al-Madinah 
yang automatik memiliki erti kota 
Rasulullah SAW. Nama Madinah 
kemudian masyhur.

Nama-nama 
kota Madinah
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Madinah dipanggil dengan nama Nabawi 
kerana dikaitkan kepada Nabi SAW 
(Madinah Nabawiyah). m.

Madinah juga dipanggil Al-Munawwarah 
kerana nur atau cahaya Nabi Muhammad 
SAW yang meneranginya dengan hidayah 
dan agama Islam setelah hijrah.
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Darul Hijrah: kerana Madinah menjadi 
negeri yang memperoleh kemuliaan 
menyambut Rasulullah SAW dan  para 
Sahabat, menolong dan melindungi 
mereka.

Thayyibah: Diambil dari “Asy-Syai’ 
Ath-Thayyib (sesuatu yang baik)” yang 
bermaksud indah, menawan, suci, bagus 
kerana tanahnya bersih, penduduknya 
baik dan aman hidup tinggal di sana.
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Masjid kedua terbesar setelah Masjidil 
Haram. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah 
SAW dan para sahabat beliau sesudah 
hijrah ke Madinah. Nabi membaca Al-
Qur’an di sana dikelilingi para sahabat. 
Mereka semua memperoleh berkat dan 
petunjuknya.

Masjid Nabawi
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Solat dengan 
pahala berlipat ganda

Solat di Masjid Nabawi berlipat ganda 
pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, 
“Solat di masjidku pahalanya setara 
dengan 1000 solat di masjid lain kecuali 
Masjidil Haram.”
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Seorang Muslim yang mampu 
digalakkan melakukan safar atau 
perjalanan untuk peluang solat di 
Masjid Rasulullah SAW. Beliau bersabda, 
“Janganlah suatu perjalanan (rihal) 
diadakan, kecuali ke salah satu dari 
tiga masjid berikut: Masjidil Haram, 
masjidku (Masjid Nabawi), dan masjid 
Al-Aqsa.”

Melakukan perjalanan untuk 

berkunjung ke Masjid Nabawi
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Kaum muslimin berterusan 
membangunkan dan memulihara Masjid 
Nabawi kerana mengikuti Rasulullah 
SAW.

Perluasan Masjid Nabawi berlangsung 
lebih daripada sekali oleh para Raja dari 
Kerajaan Arab Saudi. Luasnya sekarang 
mencapai 500,000 m2 setelah pemerintah 
Arab Saudi berkali-kali melakukan 
perluasan masjid, lantai dan dataran 
solat. 

Masjid Nabawi dalam keadaan 

penuh mampu menampung 

1.000.000
juta jemaah
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Bahagian-bahagian 

Masjid Nabawi

Bangunan 
Masjid Lama: Sarhat

Kawasan 
Perluasan

Sahah/ 
Perkarangan
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Bangunan Masjid Lama: Bangunan masjid 
tempat Rasulullah SAW dan sahabat 
solat. Bentuknya masih dipertahankan 
dalam bentuk aslinya dan ukiran-ukiran 
kunonya.

21



Sarhat:  dua kawasan yang terbuka 
berturut-turut sesudah bangunan Masjid 
Lama. Dulu penuh dengan kerikil sehingga 
disebut juga dengan Al-Hashwah. Saat 
ini, terdapat payung-payung besar yang 
terbuka secara automatik pada siang hari 
untuk melindungi orang-orang solat dari 
terik matahari dan tertutup pada malam 
hari untuk ventilasi udara masjid.
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Kawasan Perluasan: bangunan-
bangunan lain yang mengelilingi 

Sarhat.
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Luas 
235,000m2

Kapasiti 
450,000 
jemaah

Sahah/ Perkarangan:  halaman luas yang 
disediakan untuk orang-orang melaksanakan 
solat. Ditutupi payung-payung yang terbuka 
dan tertutup secara automatik untuk 
melindungi mereka daripada terik matahari, 
untuk ventilasi dan menyejukkan udara.
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Masjid Nabawi dalam Angka

229
Pintu masuk dan keluar

196
Kubah tetap dan bergerak

10 Menara azan

10496 
Kerusi mushaf

262 
Payung di perkarangan dan 
dalam masjid

424
Kipas angin dengan kabut air
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Kediaman Rasulullah SAW yang 
beliau diami bersama Ummul 
Mukminin Aisyah binti Abu Bakar 
RA disebut dengan Hujrah Syarifah. 
Allah SWT memuliakan Aisyah dengan 
menjadikan hujrah itu sebagai makam 
Rasulullah SAW dan dua sahabatnya; 
Abu Bakar Al-Siddiq dan Umar bin Al-
Khatthab ra. 

Hujrah Syarifah 

(Kamar yang Mulia atau Rumah Nabi)
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Hujrah Syarifah terletak di sebelah 
tenggara Masjid Nabawi. Pintu hujrah 
terbuka dan langsung menghadap ke arah 
Raudhah.

Oleh sebab itu, kadang-kadang Nabi 
meminta Aisyah merapikan dan menyisir 
rambut beliau dalam keadaan beriktikaf 
di masjid.
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Saat sakit menjelang wafat, Rasulullah 
SAW berada di hujrah atau rumah Aisyah. 
Nabi SAW   meminta izin daripada isteri-
isteri baginda yang lain agar dirawat di 
Hujrah Aisyah. Mereka memberi keizinan.
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Setelah wafat, Nabi SAW dimakamkan 
di tempat baginda meninggal dunia. 
Kerana baginda bersabda, “Setiap 
Nabi dimakamkan di tempat nyawanya 
dicabut.” Baginda dikebumikan di Hujrah 
Aisyah.

Kemudian dua sahabat Nabi, Abu Bakar 
As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab juga 
dikebumikan di sana.
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Mulanya, Hujrah berada di luar masjid. 
Kemudian, dimasukkan di dalam masjid 
setelah perluasaan masjid dilaksanakan 
berkali-kali.

Kaum muslimin menjaga dan merawat 
Hujrah ini dengan serius daripada terdedah 
hujan, banjir dan serangan musuh.

Dengan dibangunkan dan dipagari, Hujrah 
Syarifah dijaga dan dipelihara sesuai wasiat 
Rasulullah SAW agar jangan menjadikan 
kubur beliau sebagai Hari Raya dan tempat 
syirik serta ibadah kepada selain Allah.
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Pada hari ini, kita melihat di atas 
Hujrah terdapat kubah hijau 
istimewa sebagai tanda hujrah. 
Kubah ini diwarnakan dengan 
warna hijau pada tahun 1253 H.
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Orang yang berada di Madinah 
digalakkan berziarah ke makam 
Rasulullah SAW dan mengucapkan 
salam kepada baginda.

Mengucapkan Salam 

kepada Rasulullah SAW 
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Tatacara berziarah ke 
makam Nabi SAW

1Masuk dari pintu As-Salam di depan 
Masjid Nabawi dari arah timur kemudian 
berjalan dengan tenang dan hormat.
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2Setelah sampai di hadapan Hujrah tempat 
makam Rasulullah SAW, hendaklah kita 
terus mengucapkan salam kepada beliau 
dan mengucapkan, “Assalamu’alaikum 
warahmatullahi wabarakatuh” dan kemudian 
berselawat kepadanya. Dapat juga ditambahi 
dengan mengucapkan sebagai berikut:
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“Keselamatan kepadamu wahai nabi Allah, 
keselamatan kepadamu wahai pilihan Allah di 
antara makhluk-Nya. Keselamatan kepadamu 
wahai penghulu para rasul dan imam orang-
orang bertakwa. Aku bersaksi bahawa engkau 
telah menyampaikan risalah, menunaikan 
amanat dan menasihati umat serta berjihad 
di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ya 
Allah, berselawatlah kepada Muhammad dan 
keluarga Muhammad sebagaimana Engkau 
berselawat kepada Ibrahim dan keluarga 
Ibrahim; dan berkatilah Muhammad dan 
keluarga Muhammad sebagaimana Engkau 
memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha 
Mulia.”
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4

Kemudian jalan selangkah lalu 
mengucapkan salam kepada Abu Bakar 
As-Siddiq RA.

Lalu jalan selangkah kemudian 
mengucapkan salam kepada Umar bin 
Al-Khattab RA. 
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5Berdiri dengan adab dan hormat dan jangan 
mengeraskan suara.

Rasulullah SAW harus dihormati di kala hidup 
dan setelah meninggal dunia. Allah SWT 
berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu meninggikan suaramu 
melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu 
berkata kepadanya dengan suara yang keras, 
sebagaimana kerasnya suara sebahagian 
kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya 
tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan 
kamu tidak menyedari. Sesungguhnya orang 
yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah 
mereka itulah orang-orang yang telah diuji 
hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi 
mereka ampunan dan pahala yang besar.” 
(Al-Hujurat: 2-3)
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Sewaktu mengucapkan salam, seeloknya 
berdiri dekat baginda semampu mungkin 
menghadap ke arah makam baginda.

Hendaklah kita tidak berlama-lama agar 
memberikan kesempatan bagi jamaah 
lainnya untuk mengucapkan salam, selain 
juga agar tidak mengakibatkan kesesakan 
orang ramai dan pergaduhan.
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8
9

Jangan mengusap makam atau tempat di 
sekitarnya.

Sesudah itu, hendaklah kita 
keluar sebagaimana masuk 
dengan tenang dan hormat agar 
tempat menjadi lapang bagi 
kaum muslimin yang ingin masuk 
selepasnya.

Jangan meminta Nabi SAW agar 
mengabulkan keperluan, melapangkan 
kesusahan dan menyembuhkan penyakit. 
Semua itu hanya harus diminta kepada 
Allah Yang Maha Hidup dan tidak pernah 
mati. Nabi SAW datang dengan membawa 
tauhid dan menghapuskan kemusyrikan.
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Raudhah adalah sebahagian daripada 
Masjid Nabawi. Ia terletak di bahagian 
depan masjid dan memanjang dari 
rumah Rasulullah SAW (Hujrah) hingga 
mimbar beliau.

Raudhah 
Syarifah
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Raudhah adalah tempat yang tinggi 
kedudukannya dan sangat berkesan di 
dalam hati. Di tempat itu, rahmat dan 
berkat diturunkan di mana Rasulullahh 
SAW dan para Sahabat biasa bersolat, 
berdoa dan berzikir mengingat Allah 
dalam setiap keadaan.

Raudhah adalah bahagian paling utama 
dari Masjid Nabawi.

Rasulullah Saw bersabda, “Apa yang 
ada di antara rumahku dan mimbarku 
adalah taman (raudhah) di antara 
taman-taman syurga.”
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Bagaimana Raudhah menjadi 
salah satu taman syurga?

Tempat ini mirip dengan taman syurga 
dalam hal kebahagiaan dan ketenteraman 
yang diperoleh orang yang duduk di sana.

Ibadah dan solat di tempat itu menjadi 
sebab yang dapat menghantarkan 
pelakunya menuju taman syurga.
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Disebabkan banyaknya orang yang ingin 
menunaikan solat di Raudhah dan untuk 
mengurangkan orang ramai, masalah ini 
ditangani dengan cara sesiapa pun yang ingin 
berkunjung ke Raudhah perlu mendaftar 
melalui aplikasi rasmi. Di sana, jadual waktu 
dan tempat masuk sudah ditetapkan.

Bagaimana saya bisa 

solat di Raudhah?
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Hal-hal yang perlu diperhatikan 

ketika memasuki  Masjid Nabawi

Sebahagian besar pintu 
masuk dapat dimasuki 
dengan kerusi roda.

Disediakan kerusi untuk warga emas dan 
orang-orang yang memerlukan di samping 
pintu-pintu utama di dalam masjid.
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Ketika Anda masuk, letakkan 
kasut Anda berhampiran 
pintu di tempat-tempat 
yang telah disediakan atau 
di dalam kotak yang banyak 
tersedia di dalam masjid.

Ingat baik-baik nombor 
kotak dan jangan lupa 
kerana kotak-kotak itu mirip 
bentuknya satu sama lain. 

Jangan meletakkan kasut Anda 
selain di tempat yang telah 
disediakan.
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Kebiasaannya, ada petugas 
yang memberikan makanan 
berbuka untuk orang yang 
berpuasa Isnin-Khamis di 
dalam Masjid Nabawi.
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yang dibawa ke Masjid Nabawi dengan 
standard keselamatan dan kebersihan 
yang tinggi.

Semua air minum yang disediakan 
di dalam Masjid berasal dari telaga 
zamzam,
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Ingat bahawa ini adalah tempat yang dilalui 
Rasulullah SAW dan para Sahabat sambil 
beribadah dan berzikir di setiap keadaan 
mereka. Makam Nabi berada dekat dengan 
Anda. Manfaatkan waktu dan kesempatan 
Anda dengan hal-hal bermanfaat. Elakkan 
daripada mengeraskan suara, tertawa dan 
sibuk dengan telefon bimbit.
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Ada banyak halaqah dan majlis bacaan 
dan hafalan Al-Qur’an di dalam Masjid 
Nabawi, yang diajar oleh para guru pakar.
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Jika ada sesuatu yang jatuh di atas 
permaidani atau marmar masjid dan 
menyebabkannya kotor, mintalah 
bantuan petugas kebersihan agar segera 
membersihkannya.
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Koridor di dalam masjid diperuntukkan 
untuk berjalan. Solat di tempat itu dapat 
menyebabkan kesesakan dan orang 
berasak-asakan.
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Di perkarangan luar masjid, disediakan 

banyak tempat wuduk apabila sukar pergi 

ke bilik air luar.
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Hati-hati agar tidak tergelincir di perkarangan 
masjid. Perhatikan jenis kasut Anda agar 
Anda tidak tergelincir.

Dilarang merokok di perkarangan 
masjid.
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Jangan berdiri lebih maju dari imam 
sewaktu solat di perkarangan selatan 
masjid. Anda dapat mengetahui petunjuk 
selaras dengan imam supaya tidak 
mendahuluinya melalui papan petunjuk 
yang terdapat di perkarangan.
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Setiap pintu masjid bertulis angka yang 
jelas di sisi setiap pintu. Anda dapat menuju 
setiap pintu yang Anda inginkan dengan 
cara mengetahui nombor tersebut.
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Ada juga nombor pintu perkarangan 
Masjid Nabawi yang dipasang di atas pintu 
pagar luar perkarangan masjid, di mana 
nombor itu berbeza daripada nombor 
pintu Masjid Nabawi.
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Dalam keadaan Anda memerlukan 
pemeriksaan kesihatan, terdapat dua 
balai kesihatan di pinggir perkarangan 
masjid.
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Apabila Anda kehilangan kasut atau 
mencarinya di perkarangan dalam cuaca 
panas, berjalanlah di atas lantai marmar 
putih saja kerana sejuk.

Elakkan berjalan tanpa selipar atau kasut di 
atas marmar hitam atau berwarna kerana 
sangat panas.

Berjalan tanpa selipar atau kasut 
di perkarangan masjid
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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 

Rakan Kongsi Strategik

Rakan kongsi kami dalam mencapai kejayaan

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


Semoga Allah 
menerima semua 

amal dan usaha Anda

Untuk maklumat dan 
bimbingan tambahan,  

silakan mengunjungi akaun 
kami di laman media sosial. 


