
MANASIK HAJI

H. Junni Al Jundi,S.Psi

08156-887-997

KBIH BINA UMAT

PERTEMUAN 03
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Talbiyah

كَ لَبَّْيَك اللُّٰهمَّ لَبَّيْ 

بَّْيكَ لَبَّْيَك الََشِرْيَك لََك لَ 

اِنَّ اْلَحْمدَ َوالن ِْعَمةَ 

لََك َواْلُمْلَك 

الََشِرْيَك لَكَ 

Aku penuhi panggilan-Mu Ya
Allah,Aku penuhi panggilan-
Mu, 

Aku penuhi panggilan-Mu, 
tidak ada sekutu bagi-Mu, aku
penuhi panggilan-Mu.

Sesungguhnya segala puji
dan nikmat hanyalah
milik-Mu,

juga semua kerajaan, 
tidak ada sekutu bagi-Mu.

‘Abdullah bin ‘Umar menuturkan bahwa talbiyah
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah : 

(HR. Bukhari no. 1549 dan Muslim no. 19).



لَنَا يَِس رْ اَللهم

ِدْينَةَ ةَ َومَ ِزيَاَرةَ َمكَّ 











Dokumentasi FILM
di Madinah







Madinah



Dokumentasi Foto di Madinah















Kajiandengan Bahasa Indonesia







Di Madinah
(9 hari)

1. Bus berhenti di depan hotel atau pondokan. Jama’ah turun
dengan barang bawaan jangan sampai ada yang tertinggal

2. Jama’ah mengambil kartu alamat hotel atau kepondokan
3. Jama’ah menempati kamar masing-masing sesuai dengan

pembagiannya
4. Jama’ah istirahat dan mandi-mandi
5. Jama’ah bersiap-siap berangkat menuju masjid Nabawi untuk

menunaikan shalat 5 waktu Sebaiknya secara bersama-
sama/Rombongan/ada barengan ( Supaya tidak
hilang/Tersesat

6. Pada saat pergi maupun kembali dari masjid Nabawi, 
sebaiknya jama’ah selalu memperhatikan tanda-tanda hotel/ 

kepondokannya agar tidak tersesat ( Pintu no berapa
atau Kamar Mandi no Berapa )



Di Madinah
(9 hari)

7. Sangat dianjurkan untuk dapat menunaikan
shalat 5 waktu di Masjid Nabawi (arbain) 
bilamana kondisi badan memungkinkan

8. Bagi jama’ah yang kondisi badannya tidak
sehat, sebaiknya tidak terlalu memaksakan
diri untuk shalat 5 waktu di masjid

9. Pada saat berziarah, hendaklah selalu
menjaga keamanan dan kekompakan
rombongan dan regu

10.Pengajian diadakan di hari-hari selain untuk
ziarah

11.Info, Konsumsi,Logistik dll, via Karu/Karom







MASJID NABAWI AL MUNAWWARAH
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MASJID NABAWI AL MUNAWWARAH



MASJID NABAWI AL MUNAWWARAH



BAGIAN DALAM MASJID NABAWI



BAGIAN DALAM MASJID NABAWI



BAGIAN DALAM MASJID NABAWI



Ziarah raudhah



raudhah



Mihrab nabi di raudhah



Ziarah ke makam Nabi



Pintu masuk ke raudhah bagi perempuan



TEMPAT WUDHU MASJID NABAWI



ANTRI DI WC



LINGKUNGAN MASJID NABAWI



LINGKUNGAN MASJID NABAWI

../masjid nabawi almunawarah.flv


Amalan di Madinah
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Amalan di Madinah



Beberapa Catatan Tentang Praktek Shalat Arba’in

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan seputar amalan
ini, di antaranya:

1- Kadang-kadang terjadi pelanggaran sunnah yang sudah jelas untuk mengejar pahala amalan yang 
masih diperselisihkan ini. Saat musim haji, di Masjid Nabawi kita bisa dengan mudah melihat banyak

orang yang berlarian saat mendengar iqamat dikumandangkan. Hal ini mereka lakukan untuk
mengejar takbiratul ihram bersama imam. Padahal Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-

memerintahkan kita untuk mendatangi masjid dengan tenang dan melarang kita untuk tergesa-gesa
saat hendak shalat. Beliau bersabda:

« ينَِة الَةِ َوَعلَْيُكْم بِالسَّكِ إِذَا َسِمْعتُُم اإِلقَاَمةَ، فَاْمُشوا إِلَى الصَّ 

فََصلُّوا، َوَما فَاتَُكْم َوالَوقَاِر، َوالَ تُْسِرُعوا، فََما أَْدَرْكتُمْ 

وا «فَأَتِمُّ
“Jika kalian mendeng ar iqamat, berjalanlah untuk shalat dengan tenang dan

wibawa, jangan terburu-buru, shalatlah bersama imam sedapatnya, dan
sempurnakan sendiri bagian yang tertinggal.” (HR. al-Bukhari no.636 dan Muslim 

no. 154, dan ini adalah lafazh al-Bukhari)



• 2- Sebagian orang tidak lagi bersemangat untuk shalat di Masjid Nabawi setelah
menyelesaikan arba’in. Hal ini bisa mudah dilihat di penginapan para jamaah haji
menjelang kepulangan dari Madinah. Panggilan adzan yang terdengar keras dari
hotel-hotel yang umumnya dekat dari Masjid Nabawi tidak lagi dijawab
sebagaimana hari-hari sebelumnya saat program arba’in belum selesai. Jika kita
melihat kondisi para jamaah haji setelah sampai di negeri masing-masing, kita bisa
melihat kondisi yang lebih memprihatinkan lagi. Adakah ini karena keyakinan
mereka bahwa mereka telah bebas dari neraka dan kemunafikan setelah
menyelesaikan program arba’in? Jika demikian, maka amalan yang masih
diperselisihkan ini telah memberikan dampak buruk atau dipahami secara salah.

• Syaikh ‘Athiyyah Muhammad Salim –salah satu ulama yang 

ikut menshahihkan amalan ini- berkata, “Perlu
diketahui bahwa tujuan

dari arba’in adalah membiasakan dan
memompa semangat shalat jamaah. 



• 3- Sebagian orang memaksakan diri untuk menginap di
Madinah untuk waktu lama, sedangkan mereka tidak
memiliki bekal yang memadai. Padahal mereka perlu
menyewa penginapan dan menyediakan kebutuhan
hidup yang lain. Sebagian orang yang kehabisan bekal
akhirnya mengemis di Madinah demi mengejar
keutamaan arba’in.

• Adapun jamaah haji Indonesia, insyaallah tidak
mengalami hal ini karena biaya hidup di Madinah
sudah masuk dalam paket biaya pelaksanaan ibadah
haji yang harus dibayarkan sebelum berangkat.

• Di samping itu, jika ada bekal dan waktu berlebih, lebih
baik jika digunakan untuk memperbanyak ibadah di
Makkah dan Masjidil Haram yang jelas memiliki
keutamaan lebih besar.



• 4- Barangkali ada jamaah haji yang memaksakan diri
untuk tetap shalat di Masjid Nabawi saat sedang saat
keras demi mengejar keutamaan arba’in. Semangat
ibadah tentu sangat dianjurkan, namun jika sampai
membahayakan kesehatan, maka hal ini menjadi
tidak boleh. Dalam beberapa kasus, saya melihat
bahwa memforsir tenaga secara berlebihan selama
perjalanan haji adalah salah satu faktor penyebab
banyaknya kematian para jamaah haji. Sayangnya hal
ini kadang terjadi dalam ibadah yang tidak kuat
dalilnya, seperti mengulang-ulang umrah saat di
Makkah. Sementara sebagian jamaah lain justru sakit
saat ibadah utama (haji) tiba waktunya, karena
sebelumnya sudah terforsir untuk ibadah-ibadah
seperti ini.



Jangan Lewatkan Pahala Jihad di
Masjid Nabawi

ِ صَ : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ  ِِ َوَسلََّم يَ َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ :قُولُ لَّى هللُ َعلَْي

ِِ إاِلَّ »  يُعَِل ُمُِ،  ِلَخْيٍر يَتَعَلَُّمُِ أَوْ َمْن َجاَء َمْسِجِدي َهذَا، لَْم يَأْتِ

ِ، َوَمْن َجاَء ِلغَْيرِ فَُهَو بَِمْنِزلَِة اْلُمَجاِهِد فِي َسبِي ذَِلَك، ِل اَّللَّ

ُجِل يَْنُظُر إِلَ  «ى َمتَاعِ َغْيِرهِ فَُهَو بَِمْنِزلَِة الرَّ
Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah –shallallahu ‘alaihi

wasallam- bersabda: “Barang siapa mendatangi masjidku ini, 
tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ingin dia

pelajari atau dia ajarkan, maka kedudukannya seperti
mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa datang untuk selain itu, 
maka ia laksana orang yang hanya memandang barang orang lain.” 

(HR. Ibnu Majah no. 227)



CATAT JADWAL SHOLAT



PENGAJIAN PAGI OLEH USTADZ





PENGAJIAN PAGI OLEH USTADZ



ZIARAH KE SEKELILING MASJID NABAWI



Tempat Tempat Ziarah

• Masjid Nabawi; di dalamnya:

Makam Rasulullah SAW



Dinding makam rasul



Bagian dalam makam rasul











MAKAM BAQI





BAGIAN DALAM MAKAM BAQI



ABDULLAH PUTRA NABI DI DALAM MAKAM BAQI

http://2.bp.blogspot.com/_LstNrmHj304/TRIjx9PeO2I/AAAAAAAABcY/pzP_9SYlmSg/s1600/SANY1163+cprs.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_LstNrmHj304/TRIjx9PeO2I/AAAAAAAABcY/pzP_9SYlmSg/s1600/SANY1163+cprs.JPG




اٍر َحدَّثَنَا َحاتُِم ْبُن إِْسَمِعيَل َوِعيَسى ْبُن يُونُ  دُ ْبُن ُسلَ َحدَّثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ يُّ قَاَل َسِمْعُت ْيَماَن اْلَكْرَمانِ َس قَاََل َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ أَبَا أَُماَمةَ ْبَن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف يَقُوَل قَاَل َسْهُل ْبُن ُحنَْيٍف قَاَل َرسُ  ِ َصلَّى اَّللَّ فِي بَْيتِِه ثُمَّ َم َمْن تََطهَّرَ وُل اَّللَّ

أَتَى َمْسِجدَ قُبَاَء فََصلَّى فِيِه َصََلةً َكاَن لَهُ َكأَْجِر ُعْمَرةٍ 

Barangsiapa bersuci di rumahnya kemudian
mendatangi masjid Quba & shalat di dalamnya, 

maka ia akan mendapatkan pahala umrah. 
[HR. ibnumajah No.1402].

https://www.mutiarahadits.com/95/42/76/shalat-di-masjid-quba.htm


Dalamnya masjid Quba



Jabal Uhud



Stasiun Kereta Api Madain Saleh, dahulu merupakan stasiun yang ada pada jalur kereta
api Damaskus-Madinah, pada zaman Turki Utsmani





KEBUN KURMA





BIR USMAN BIN AFFAN





Universitas Islam Madinah



Menuju Makkah



Saling memaafkanm
mengikhlaskan, Komitmen

dan mental 



Miqot di Bir Ali


