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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).



“Ya Allah limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.”

Doa sesudah Shalawat

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu dan surga,
kami berlindung pada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. 

Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, 
dan hindarkanlah kami dari siksa neraka.”



Do’a Haji Mabrur

Semoga Allah 
menganugerahkan

Haji yang mabrur, 

usaha yang disyukuri

dan dosa yang diampuni.

عَْلهُ اَللُّٰهمَّ اجْ 

ا  ْوًراَمْبرُ َحجًّ

اْشُكْورً مَ َسْعيًاَو 

ُفُْوًراَمغْ ذَْنبًاَو 
“diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Umar

diriwayatkan secara marfu’ 
(sampai pada Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam)





Menuju Makkah



Saling memaafkanm
mengikhlaskan, 

Komitmen dan mental 

















1. Hari Ke 8 di Madinah pengajian manasik umrah dan
berkemas-kemas untuk pergi ke makah dengan
mengepak-ngepaki barang-barang ke dalam koper, tas
tentengan dan tas paspor

2. Pada hari ke 9, sebelum berangkat ke makah, melakukan
persiapan umrah sebagai berikut:
 Memotong kuku
 Memotong kumis dan merapihkan jenggot
 Mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan
 Mandi besar
 Memakai parfum dan wangi-wangian
 bersisir- rapih
 Memakai pakaian ihram dari pondok

3. Masuk bus dengan diabsen oleh ketua rombongan
masing-masing dan dan dipandu pembimbing untuk
membaca do’a perjalanan







4. Bus menuju Bir Ali, masjid miqat (± 12km)
5. Di Zulhulaifah (Bir Ali):

Berwudhu bagi yang sudah batal
Shalat sunah ihram 2 raka’at, apabila tidak
bertepatan dengan shalat 5 waktu
Masuk bus masing-masing dan menjatuhkan niat
ihram dengan dipandu oleh ustadz/pembimbing; 
labbaika umratan
Selama dalam perjalanan (486 km/8 jam), 
dianjurkan memperbanyak membaca talbiyah, 
sholawat, dan do’a haji mabrur, juga dianjurkan
memperbanyak dzikir baca Al-Qur’an dan Istiqfar
Apabila letih dianjurkan untuk istirahat





Miqot di Bir Ali































1. memenuhi kewajiban terhadap Allah SWT



Memulai thawaf











Bagian-bagian ka’bah
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sumur zam-zam (dulu)





air zam-zam dalam kontener







Mas’a (tempat sa’i)
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Bukit Safa



Melakukan sa’i



bukit marwa



Melakukan sa’i di lantai 2



Pintu marwa



tahallul





selesai umrah, pulang 
ke hotel


