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Tanah Suci = Tanah Haram

Tanah Suci
01.

pengertiannya dalam Islam

Secara bahasa haram artinya terlarang (Kamus al-Ma'any).
 

Secara istilah, Haram memiliki beberapa makna. Istilah ini banyak dilekatkan
dalam sesuatu yang khusus seperti wilayah atau tempat (contoh: Tanah

Haram, Masjidil Haram), dilekatkan pada waktu (contoh: bulan Haram), atau
dilekatkan pada ritual ibadah (contoh: takbiratul ihram, pakaian ihram)

dan lainnya.

Dalam konteks wilayah, Tanah Haram adalah wilayah
tertentu yang dikhususkan secara tauqify oleh Allah
dan berlaku di dalamnya hukum serta adab khusus

bagi siapapun yang hendak memasukinya
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Tanah Suci
Menurut Para Ulama 

Makkah
Keharaman Makkah telah menjadi
kesepakatan seluruh ummat Islam
tanpa ada perselisihan pendapat

Madinah
Keharaman Madinah disepakati
mayoritas ulama: Madzhab Maliki,
Syafi'i, dan Hanbali

Madinah

Makkah

Lembah Wujj
Beberapa pendapat dalam
Madzhab Syafi'i mengakuinya
sebagai Tanah Haram

Lembah Wuj



Makkah dan Madinah
Menjadi Tanah Haram

"Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekkah dan
berdoa untuknya dan aku telah mengharamkan
Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan
Mekkah dan berdoa untuknya dalam hal mud dan
sha'nya sebagaimana Ibrahim berdoa untuk Mekkah"

َم ْ�ُ� اْ�َ�ِ��َ�َ� َ�َ�� َ��� َم َ���َ� َوَدَ�� َ�َ�� َوَ��� ا�ن� إِْ�َ�اِ��َ� َ���
َ�� َوَ��ِ�َ�� ِ��َْ� َ�� َدَ�� إِْ�َ�اِ��ُ� َ���َ� َوَدَ�ْ�ُت َ�َ�� �ِ� ُ���

َ��م �َِ���َ� إِْ�َ�اِ��ُ� َ�َ�ْ�ِ� ا���

HR Bukhari 1985
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Lembah Wujj
Apakah menjadi Tanah Haram?

"Sesungguhnya hewan buruan di Wujj (lembah di Thaif)
serta pohon-pohonnya yang berduri adalah haram dan
diharamkan oleh Allah."

Ket. Keharaman Lembah Wujj diyakini oleh sebagian
pendapat dalam Madzhab Syafi'i, namun tidak diakui
oleh mayoritas ulama, Imam Ahmad bahkan
menganggap hadits ini dhaif/lemah

ٌم �ِ��ِ� إِن� َ�ْ�َ� َوج� َوِ�َ��َ�ُ� َ�َ�اٌم ُ�َ���

HR Abu Daud 1737
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Masjidil Aqsa
Apakah Termasuk Tanah Haram?

Jangan kalian bersusah payah melakukan
perjalanan kecuali menuju tiga masjid, Masjid
Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa
(HR Bukhari)

Keutamaan Masjidil Aqsa 

Shalat di Masjidil Haram setara 100.000
shalat, shalat di masjidku (Masjid Nabawi)
setara 1000 shalat, shalat di Masjidil Aqsa
setara 500 shalat (HR Thabrani). Pada riwayat
al-hakim disebutkan setara 250 shalat

Masjidil Aqsa juga menjadi tujuan Rasulullah
dalam perjalanan Isra Mi'raj. Sebagaimana
disebutkan dalam al-Quran surat al-Isra: 1

Masjidil Haram merupakan tempat yang
diberkahi karena dibangun berulang kali oleh
Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi
Sulaiman dan lainnya 

Masjidil Aqsa bukan Tanah Haram
Sekalipun Masjidil Aqsa memiliki banyak keutamaan,
namun para ulama tidak menjumpai ayat ataupun hadits
yang menerangkan keharamannya baik pada hewan
buruannya, pepohonannya, ataupun keamanannya.
( islamqa.info diampu oleh Syaikh Muhammad al-Munajjid)



Gapai Taqwa

Tanah Suci
01.

dengan memakmurkan Tanah Suci

��َ�� ِ�� َ�ْ�َ�ى اْ�ُ�ُ��ِب ْ� َ�َ���َِ� ا���ِ� َ�ٕ�ِ َوَ�� ُ�َ���

Baitullah adalah salah satu syiar (simbol) Islam yang
harus diagungkan. Mengagungkan syiar Baitullah

adalah dengan menziarahinya, mendakwahkannya,
beribadah serta menjauhi maksiat di dalamnya.

Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu
timbul dari ketakwaan hati. (QS al-Hajj: 32)
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Keharaman
Makkah

 �ُ َ�� ُ�ْ�َ�ُ� َ�ْ�ُ�ُ� َوَ�� ُ�َ���

َ�ْ�ُ�ُه َوَ�� َ�ْ�َ�ِ�ُ� ُ�َ�َ�َ�ُ� ٕاِ���

َ�َ�� َوَ�� ُ�ْ�َ�َ�� َ�َ��َ�� ���َ �ْ�َ

Pohon dan Rumput

Hewan Buruan

Pepohonan berdurinya dilarang
ditebang dan rumputnya dilarang
diambil, kecuali rumput idzkhir.
Karena rumput idzkhir
dimanfaatkan untuk pandai besi
dan campuran Tanah saat
membangun rumah

Hewan buruannya dilarang untuk
diganggu baik saat berihram atau

di luar ihram. 

Barang Temuan
Barang temuannya dilarang untuk
diambil dan dimanfaatkan
penemunya selama-lamanya. Jika
ada barang temuan baiknya
dibiarkan, di serahkan kounter,
atau diumumkan selamanya



Keharaman
Makkah

َ�� ا���َ�� ا��ِ��َ� ا�َ�ُ��ا ٕاِ��َ��

اْ�ُ�ْ�ِ�ُ��َن َ�َ�ٌ� َ�َ�� َ�ْ�َ�ُ��ا

اْ�َ�ْ�ِ�َ� اْ�َ�َ�اَم َ�ْ�َ� َ��ِ�ِ�ْ�

َ�ا ۚ ٰ�َ

Non Muslim Dilarang

Senjata

Non-Muslim dilarang masuk Tanah
Suci Makkah, adapun Madinah
para ulama masih
memperbolehkan namun tidak
diperbolehkan masuk ke Masjid
Nabawi

Makkah juga memiliki keharaman
tidak boleh dimasuki seorang yang

membawa senjata.

Berbuat Dzalim
Melakukan perbuatan keji secara
dzalim di Tanah Suci adalah dosa
besar. Bahkan niat melakukan
kedzaliman pun sudah dicatat
sebagai bentuk dosa.
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Keutamaan
Tanah Suci

Hidup di dalamnya adalah kemuliaan,
mati di dalamnya adalah kehormatan.

Ibadah di dalamnya dilipatgandakan,
begitupun kemaksiatan di dalamnya
akan dilipatgandakan

Mengunjunginya dalam rangka haji dan
umrah akan menjadi tamunya Allah.
Permintaannya dipenuhi, doanya
dikabulkan

Dijamin keamanannya oleh Allah dari
berbagai bencana

05 Malaikat akan berjaga di setiap pinggir an
Kota untuk menghalau masuknya dajjal



Batas Tanah
Suci MakkahDitetapkan Tauqify

Timur Laut
Kampung Syarai' Mujahidin (16 km) 

Sebagaimana penetapannya yang bersifat tauqify
(bukan ijtihady) maka batas wilayahnya pun
ditetapkan langsung melalui wahyu. Dahulu Nabi
Ibrahim yang menetapkan pertama kali,
kemudian diperkuat di zaman Nabi Muhammad.

Selatan
Idha'ah Liben (12 km) 

Barat
Kampung Hudaibiyah/Syumaisi (22 km) 

Timur
Lembah Uranah - arah ke Arafah (15 km) 
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Amalan Sunnah 
Di Masjidil Haram

Shalat di Masjidil Haram senilai 100.000
kali shalat

Beribadah umrah: Ihram, Thawaf, Sai,
Tahallul

Memperbanyak thawaf sunnah. Dalam
thawaf dapat memegang Hajar Aswad
dan rukun yamani, minum zamzam dan
shalat setelah thawaf

Banyak minum air zamzam

05 Banyak berdoa di multazam (antara Hajar
Aswad dan pintu Ka'bah) 



Batas Tanah
Suci Madinah

Ditetapkan Tauqify

Utara
Gunung Tsur (8 km) 

Sebagaimana penetapannya yang bersifat tauqify
(bukan ijtihady) maka batas wilayahnya pun
ditetapkan langsung melalui wahyu. Penetapan
batas Suci Madinah oleh Nabi Muhammad.

Selatan
Gunung Ayr (12 km) 

Barat
Waraban lama, di balik Kampus Univ Islam Madinah

Timur
Waqim lama, di balik daerah bebatuan (harrat)
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Amalan Sunnah
Di Masjid Nabawi

Beribadah (shalat, doa, dzikir) di
Raudhah. Raudhah adalah daerah kecil
antara rumah dan mimbarnya Nabi. 

Ziarah ke Makam Rasulullah, Abu Bakar
dan Umar yang letaknya di dalam
rumahnya Nabi

Ziarah ke Makam Baqi' yang di dalamnya
dikuburkan banyak keluarga Nabi dan
para sahabat. Letak makam baqi' ada di
samping halaman Masjid Nabawi. 

Amalan sunnah di luar Masjid Nabawi 
Di antara amalan sunnah yang dapat dilakukan di luar
Masjid Nabawi adalah ziarah ke Makam Syuhada Uhud
dan berkunjung serta shalat di Masjid Quba. Amalan ini
rutin dilakukan Rasulullah hingga akhir hayatnya.



Materi yang disampaikan ini adalah bagian
dari buku Amalan di Tanah Suci yang
diterbitkan oleh penerbit Aqwam.

 Buku yang menjadi rujukan kurikulum di
berbagai kelas manasik haji dan umrah ini
bisa didapatkan di berbagai toko online
maupun offline di Indonesia.

Amalan di
Tanah Suci
Oleh: Rafiq Jauhary



Rafiq Jauhary
@rafiqjauhary | 081 226 833 166
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Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah


