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Layanan ini tersedia dalam berbagai bahasa 
berikut ini. Anda dapat mengunduhnya dengan 
mengklik salah satu dari bahasa tersebut. 
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Indeks 
Panduan Tata Cara 
Melempar Jamrah

Klik pada topik apa saja untuk tiba pada 
halaman yang diinginkan

Apa yang dimaksud 
dengan melempar 
jamrah? 

Melempar Tiga Jamrah

Kisah tentang 
Melempar Jamrah
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Bagaimana Cara Saya 
Melempar Jamrah?

Melempar Jamrah 
Aqabah pada Hari 
Raya 

Waktu Melempar 
Jamrah Aqabah

Melempar Jamrah 
pada Hari-Hari 
Tasyriq

Mengapa Kita 
Melempar Jamrah?

Bagaimana Cara Saya 
Melempar Jamrah pada 
Hari-Hari Tasyriq?
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Bentuk Batu Kerikil 
yang Digunakan untuk 
Melempar Jamrah

Memungut Batu 
Kerikil untuk 
Melempar Jamrah

Tempat Melempar 
Jamrah Dulu dan 
Sekarang

Jembatan Tempat 
Melempar Jamrah 
Saat Ini

Waktu Melempar 
Jamrah

Mewakilkan kepada 
Orang Lain untuk 
Melempar Jamrah 
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Nomor-Nomor 
Penting

Bercukur setelah 
Melempar Jamrah 
Aqabah

Tips Menggunakan 
Kereta Masya’ir 

Bagaimana Caranya Saya 
Tiba di Tempat Melempar 
Jamrah (Jamaraat)?



Melempar jamrah merupakan salah satu 
dari rangkaian ibadah haji yang agung yang 
dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wasallam.
Dalam panduan ini, kami akan menyampaikan 
informasi dan arahan yang perlu Anda ketahui 
tentang Jamaraat (tempat melempar jamrah) 
dalam perjalanan Anda.
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Apa yang 
Dimaksud dengan 

Melempar Jamrah?

Melempar jamrah merupakan salah satu 
rangkaian ibadah haji yang agung yang 
dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Jamrah bukanlah tembok atau target yang 
dilempari di bagian tengahnya saja, tetapi 
juga mencakup seluruh tembok atau sasaran 
tersebut.  

Melempar jamrah dilakukan dengan cara 
melempar batu kerikil kecil dengan jumlah 
tertentu di tempat yang telah ditentukan oleh 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam di Mina 
yang dinamakan dengan “Jamaraat” (tempat 
melempar jamrah) 

8



123

1

2
3

Jamrah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu:

Tiga Jamrah

Jamrah Sughra: Dinamakan juga “Jamrah Ula” 
(jamrah yang pertama), dimana ini merupakan 
jamrah yang pertama kali dilakukan setelah 
melewati Masjid Al-Khaif di Mina, bagi orang 
yang berangkat menuju Makkah. 

Jamrah Wustha: Ini adalah jamrah kedua 
yang dilakukan setelah Jamrah Shugra, 
sebelum melakukan Jamrah Aqabah. 

Jamrah Aqabah: Dinamakan juga dengan 
“Jamrah Kubra” yang dilakukan di penghujung 
Mina, menuju arah Makkah. 

Jamrah 
Aqabah

Arah
 Makkah

Arah 
Masjid Al-Khaif 

Jamrah 
Wustha 

Jamrah 
sughra 
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Allah memerintahkan Nabi-Nya, Ibrahim, yang 
juga dijuluki sebagai “Khalilullah” (Kekasih Allah) 
untuk menyembelih putranya, Ismail. Nabi Ibrahim 
pun menyambut perintah Allah dan berusaha 
melaksanakannya.  Syetan berupaya mencegahnya 
di tempat yang di kemudian hari dikenal sebagai 
“Jamrah Sughra”. Syetan membujuk beliau untuk 
tidak menyembelih putranya.

Ibrahim lalu melempari syetan dengan 
menggunakan tujuh kerikil. Syetan pun pergi dan 
menghilang. Lalu Ibrahim pun berangkat lagi, 
namun syetan kembali mencegatnya di Jamrah 
Wustha. Beliau kembali melempari syetan dengan 
menggunakan tujuh batu kerikil. Syetan pun kembali 
pergi dan menghilang. Ibrahim lalu melanjutkan 
perjalanan, namun syetan kembali mencegatnya 
untuk ketiga kalinya di Jamrah Kubra. Maka Ibrahim 
pun melemparinya lagi hingga syetan pun pergi dan 
menghilang.

Kisah tentang “Jamaraat” 
(Tempat Melempar Jamrah)
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Ibrahim tetap bersiap melaksanakan perintah 
Allah, maka ia pun meletakkan dahi putranya untuk 
menyembelihnya. Maka Allah pun memanggilnya 
dengan mengatakan: 
“Lalu Kami panggil dia, “Wahai Ibrahim! (104). 
Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu.” 
Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat baik (105). 
Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang 
nyata (106).” (As-Saffat)

Maksudnya, engkau (Ibrahim) telah melaksanakan 
dan tunduk kepada perintah Allah. Engkau pun telah 
lulus dalam cobaan dan ujian ini. 
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Mengapa Kita 

Melempar Jamrah?

Kita mengikuti Nabi Shallallahu ‘alaihi 
wasallam dan melaksanakan perintah beliau.
Beliau melemparkan kerikil ke Jamarat dan 
berkata: “Hendaklah kalian mengambil dariku 
tata cara ibadah (haji).” 

Dengan melempar jamrah, kita tunduk 
kepada Allah dan mematuhi perintah dan 
syariat-Nya. Haji merupakan ibadah agung 
yang dipenuhi dengan sikap patuh dan tunduk 
secara sempurna kepada Allah dan hukum-
Nya dalam semua rinciannya.

1

2
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Kita mengenang kisah Nabiyullah Ibrahim 
alaihissalam. 

Kita membuat syetan marah, dengan 
menyatakan bahwa kita mengikuti jalan para 
Nabi dalam memusuhi syetan. Syetan marah 
ketika ia melihat orang melempari tempat di 
mana ia berupaya mencegat kekasih Allah, 
Nabiyullah Ibrahim ‘alaihissalam. 

3

4
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5
Dengan melempar jamrah, kita mengingat 
Allah, mengagungkan dan memuliakan-Nya 
dengan lidah dan hati kita. Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya 
thawaf ditetapkan di Baitullah dan Sai di antara 
Shafa dan Marwah serta melempar jamrah 
dalam rangka melakukan dzikrullah.” Karena itu, 
orang yang berhaji mengucapkan takbir (Allahu 
Akbar) setiap kali melempar satu batu kerikil, 
seolah dia mendeklarasikan pengagungan dan 
kecintaannya kepada Allah dalam hatinya, di 
mana pengagungan itu lebih besar dari seluruh 
keinginan dan godaan. 
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Pergilah melempar jamrah bersama rombongan 
Anda sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, 
agar Anda terhindar dari keramaian, tersesat, atau 
menyulitkan para jamaah haji lainnya. 

Bagaimana Saya

Melempar Jamrah?

1
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Lemparlah jamrah dengan menggunakan 
tujuh kerikil secara terpisah. Setiap lemparan 
menggunakan satu kerikil. 

Bagaimana Saya

Melempar Jamrah?

2
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3
Ucapkanlah takbir setiap kali melempar jamrah 
dengan berkata “Allahu Akbar”.

Bagaimana Saya

Melempar Jamrah?
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4
Upayakan untuk menjauhi keramaian dan 
dekati tempat melempar jamrah yang lebih 
sepi dari keramaian.

Bagaimana Saya

Melempar Jamrah?
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5
Arahkan lemparan Anda ke tembok yang 
tampak di hadapan Anda saat melempar 
jamrah, agar batu kerikil jatuh ke lubang dan 
tempat jamrah. 

Bagaimana Saya

Melempar Jamrah?
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Usahakan untuk tidak mengganggu orang 
lain dengan lemparan Anda. 

Bagaimana Saya

Melempar Jamrah?
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Jamrah Aqabah adalah tempat jamrah terjauh 
ketika Anda datang untuk melempar jamrah. 
Ia terletak di ujung Mina, menuju arah Makkah, 
dan merupakan satu-satunya jamrah yang 
dilempar oleh orang yang berhaji pada hari 
Idul Adha.

Orang yang berhaji wajib 
melempar Jamrah Aqabah 
pada hari Idul Adha, 
tanggal 10 Dzulhijjah, 
atau malamnya, setelah 
meninggalkan Muzdalifah.

Melempar Jamrah
pada Hari Raya 

Jamrah Aqabah
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Orang yang berhaji 
melempar Jamrah Aqabah 
dengan menggunakan tujuh 
kerikil sambil bertakbir 
pada setiap kali melempar 
jamrah. 

Orang yang berhaji berhenti mengucapkan 
talbiyah ketika melempar Jamrah Aqabah. 

Lanjutkan perjalanan Anda setelah melempar 
Jamrah Aqabah dan janganlah berhenti 
berjalan agar tidak mengganggu perjalanan 
orang lain sekaligus Anda memberikan 
kesempatan kepada orang lain (untuk 
melempar jamrah). 
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Waktu Melempar 
Jamrah Aqabah

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
melempar Jamrah Aqabah setelah 
meninggalkan Muzdalifah setelah fajar dan 
sebelum matahari terbit. Beliau tiba di tempat 
melempar jamrah pada waktu dhuha. 

Waktu melempar Jamrah Aqabah dimulai 
pada tengah malam bagi mereka yang ingin 
cepat meninggalkan Muzdalifah di malam hari. 
Waktu melempar jamrah berlanjut sepanjang 
hari Idul Adha. Yang lebih utama adalah tidak 
mengakhirkan ibadah melempar jamrah hingga 
subuh hari tanggal 11 Dzulhijjah bagi yang 
mampu. 
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Jamaah haji melempar tiga 
jamrah pada tiga hari Tasyriq, 
11-12-13 Dzulhijjah untuk yang 
ingin tinggal lebih lama, dan 
11-12 untuk yang ingin cepat-
cepat (kembali ke Makkah). 

Melempar jamrah adalah kegiatan 
terpenting para jamaah haji pada hari-hari 
(Tasyriq) ini, dimana mereka terus berdzikir 
dan mengucapkan takbir.

Melempar Jamrah

 pada Hari-hari Tasyriq 
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Orang yang berhaji berangkat bersama 
rombongannya pada waktu yang telah 
ditentukan untuk mereka dan dengan cara yang 
ditentukan, baik dengan menggunakan kereta 
atau berjalan kaki ke Jamarat.

Orang yang berhaji berangkat 
menuju Jamarat sesuai 
dengan tingkatan Jamarat 
yang diperuntukkan baginya, 
dengan mengikuti petunjuk 
dan arahan yang ia terima.

Bagaimana Caranya Saya 
Melempar Jamrah 

pada Hari-Hari Tasyriq?
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Orang yang berhaji memulai dengan Jamrah 
sughra, yang merupakan tempat melempar 
jamrah pertama yang ia temui. Di sana ia melempar 
tujuh kerikil, dengan mengucapkan takbir pada 
setiap lemparan.

Kemudian dia sedikit menjauh 
dari tempat melempar jamrah, 
menjauh dari keramaian, 
dan menepi ke pinggir jalan 
agar tidak mengganggu jalan 
para jamaah haji. Setelah 
itu, ia menghadap kiblat 
dan mengangkat tangannya 
sambil berdoa. Hendaknya dia 
berdoa untuk mendapatkan 
kasih sayang Allah, ampunan, 
petunjuk dan agar ibadah 
hajinya diterima. 

Jamrah Sughra 
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Setelah itu, ia berjalan menuju Jamrah Wustha 
(Jamrah Kedua), lalu ia melemparkan jamrah 
sebanyak tujuh kerikil seperti sebelumnya, dengan 
mengucapkan takbir pada setiap lemparan.

Kemudian dia berpaling dari Jamrah Wustha, 
menuju Jamrah Aqabah, lalu ia menepi di pinggir 
jalan, berdoa kepada Allah dan memohon kepada-
Nya apa pun yang ia inginkan.

Jamrah Wustha 
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Kemudian dia berangkat menuju Jamrah 
Aqabah (Jamrah Kubra), yang merupakan 
jamrah ketiga, dimana dia melempar tujuh 
kerikil sama seperti sebelumnya, tetapi 
tidak disyariatkan baginya untuk berdoa 
setelah itu.

Jamrah Aqabah

Jamaah haji tidak boleh berhenti setelah 
selesai melempar jamrah, agar tidak 
mengganggu perjalanan para jamaah haji 
lainnya.
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Jangan mengganggu jamaah 
haji lainnya dengan membuang 
sampah di jalan, tapi letakkanlah 
di tempat sampah yang telah 
disediakan.

Saat pergi ke Jamarat, patuhi jalur perjalanan 
yang telah ditentukan untuk Anda. Aturan itu  
ditetapkan untuk kemaslahatan Anda dan untuk 
melayani para tamu Allah.
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Yakinlah bahwa semua waktu yang telah 
dijadwalkan secara resmi untuk melempar 
jamrah sesuai dengan pendapat para ahli fikih 
dan ulama syariah yang terkemuka. 

Waktu Melempar 
Jamrah

Semua hari Tasyriq dianggap sebagai waktu 
melempar jamrah sampai matahari terbenam 
pada tanggal 13 Dzulhijjah.

Orang yang berhaji harus mematuhi waktu 
melempar jamrah yang telah ditentukan oleh 
rombongannya, yaitu dengan berkoordinasi 
dengan otoritas yang berwenang.
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Kerajaan Arab Saudi telah mengatur 
pelayanan ibadah haji dan jamarat secara 
khusus agar prosesi melempar jamrah 
berjalan lancar, aman dan mudah, sehingga 
memungkinkan para jamaah haji untuk 
melempar jamrah dan melaksanakan ibadah 
haji secara aman dan lancar.

Mewakilkan kepada 
Orang Lain

dalam Melempar Jamrah
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Dibolehkan bagi orang tua, orang lemah, orang 
sakit, wanita hamil, dan siapa saja yang takut 
membahayakan dirinya dengan pergi melempar 
jamrah untuk mewakilkan kepada jamaah haji 
lainya untuk melempar jamrah atas namanya.

Orang yang mewakili untuk melempar jamrah 
harus melempar jamrah untuk dirinya terlebih 
dahulu, selanjutnya barulah atas nama orang 
yang ia wakili. Setelah itu, ia pindah ke jamrah 
berikutnya dan melakukan hal yang sama.
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Bentuk Kerikil yang 
Digunakan untuk
Melempar Jamrah

Ciri-ciri kerikil yang digunakan untuk 
melempar:

Kerikil kecil.
Lebih kecil dari kemiri, mirip seukuran biji 
kacang polong atau biji kurma.
Panjangnya sekitar 1 cm, kurang lebih. Jangan 
menggunakan kerikil berukuran besar.
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Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda 
setelah beliau mengumpulkan batu di tangannya 
dan mengambilnya: “Batu-batu seperti inilah 
yang kalian lemparkan. Waspadalah terhadap 
sikap berlebih-lebihan dalam agama. Karena 
sesungguhnya sikap berlebih-lebihan dalam 
agama telah menghancurkan orang-orang 
sebelum kamu.” 

Jangan bersusah payah untuk memilih 
batu kerikil agar sama ukurannya
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Disyariatkan bagi para jamaah haji 
untuk mengambil tujuh kerikil sebelum 
meninggalkan Muzdalifah, yang akan ia 
lempar pada Jamrah Aqabah pada hari Idul 
Adha. Jika ia memungutnya dari Mina atau 
tempat manapun, maka hal itu dibolehkan. 

Sebaiknya jangan mengumpulkan batu 
kerikil untuk jamrah untuk hari-hari lainnya 
di Muzdalifah agar tidak memberatkan 
orang yang berhaji, selain hal itu juga tidak 
disyariatkan. Hendaknya ia memungut kerikil 
untuk di hari-hari berikutnya di Mina atau di 
tempat manapun dalam perjalanannya. 

Memungut Kerikil untuk

Melempar Jamrah
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Untuk memudahkan jamaah haji, banyak 
travel haji yang menyediakan kerikil untuk 
melempar jamrah. Tdak ada salahnya untuk 
digunakan.

Berhati-hatilah untuk tidak memungut 
kerikil di area pejalan kaki agar tidak 
membahayakan diri sendiri maupun orang 
lain.
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Di masa lalu, proses melempar jamrah 
penuh dengan kesulitan karena massa yang 
berjumlah banyak dan jamaah haji saling 
berdesak-desakan di titik-titik tertentu. 
Hal itu terjadi setiap tahun di mana 
mengakibatkan sejumlah orang meninggal 
akibat terinjak-injak.

Tempat Melempar Jamrah

Dulu dan Sekarang 
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Kerajaan Arab Saudi memutuskan, sebagai 
bentuk tanggung jawab dalam melayani para 
jamaah haji, untuk mempelajari masalah 
ini dalam semua aspeknya lalu mengambil 
solusi mendasar untuk masalah tersebut yang 
dirancang dan dikerjakan untuk mengakhiri 
kesulitan para jamaah haji, dengan tetap 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 
oleh syariat secara jelas dan mudah.
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Jembatan Jamaraat 

Saat Ini  

12 meter 
tinggi tingkatan

Jumlah tingkatan 
jembatan Jamaraat

5 tingkat 

Luas totalnya mencapai lebih dari 
200 ribu meter persegi. 

Pondasi bangunan 
dapat menanggung 
beban hingga 

tingkat di masa 
mendatang jika 
diperlukan. 

12

Panjang jembatan 950 meter
dengan lebar 80 meter
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Dapat menampung sekitar 

300 ribu jamaah haji 
dalam satu jam

11 pintu masuk tempat 
melempar jamrah

12 pintu keluar 
dari empat penjuru

Terdapat juga sejumlah sistem 
perlindungan, keamanan, dan 
sambungan panggilan yang canggih. 

Terdapat sistem pendingin yang 
modern dan mencakup berbagai 
arah serta dapat menurunkan suhu 
udara hingga 29 derajat.

Tempat-tempat 

landasan pesawat

Sistem penghitungan jamaah haji 
dan pemantauan yang canggih, 
di mana jumlah kamera yang 
dipasang di jembatan mencapai 
900 kamera.

45



46



4 terowongan 
untuk mobil dan bus 
yang menghubungkan proyek 
ini dengan kota Makkah

6 bangunan
untuk pelayanan. 
Setiap bangunan terdiri 
dari 12 tingkat.

3 pusat tenaga listrik 
yang dikhususkan untuk proyek 
ini, disamping pembangkit listrik 
cadangan. 

11 bangunan 
yang menggunakan eskalator. 

Di setiap bangunan terdapat 
28 eskalator. 

Jumlah eskalator dalam proyek ini mencapai 

328 eskalator.
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Cara mencapai Jamaraat berbeda-beda 
menurut rombongan, waktu dan lokasinya. 
Orang yang berhaji harus mematuhi aturan 
dan pengelompokan yang digunakan oleh 
rombongannya.

Bagaimana Cara Agar 
Saya Dapat Sampai 

ke Tempat Melempar 
Jamrah (Jamaraat)

1. Kereta Al-Masya’ir: Sebagian jemaah haji 
tiba di Jamarat dengan menumpang kereta 
Al-Masya’ir. Selanjutnya, para jamaah haji 
akan menempuh jarak yang cukup jauh 
dengan berjalan kaki untuk mencapai tempat 
melempar jamrah. 

48



2. Pejalan kaki dapat mencapai Jamarat 
dengan berjalan kaki. Sebaiknya ia membawa 
payung untuk melindunginya dari sinar 
matahari langsung, jika ia ingin melempar 
jamrah di siang hari. Hendaknya ia memakai 
sepatu yang nyaman dan cocok untuk 
menempuh perjalanan jauh. 

3. Bus. Ada beberapa bus yang digunakan 
khusus untuk sejumlah rombongan untuk 
sampai ke Jamaraat. 
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Mobil atap terbuka (golf) tersedia untuk 
mengangkut orangtua dan mereka yang 
kesulitan berjalan kaki saat mendaki 
jembatan Jamarat.

Pastikan untuk membawa obat-obatan 
Anda, seperti obat asma dan inhaler alergi 
bagi yang menderitanya. Anda mungkin 
membutuhkannya saat kelelahan, selepas 
berjalan jauh dan jika debu beterbangan.
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Patuhi baik-baik arahan petugas keamanan 
dan aturan lalu lintas dan pengelompokan, 
karena itu dimaksudkan untuk kepentingan, 
keselamatan dan kenyamanan para jamaah 
haji. Pelanggaran terhadap aturan akan 
mengakibatkan kepadatan, kemacetan, dan 
dapat membahayakan para tamu-tamu Allah.

Terdapat tim penyelamat darurat yang 
tersebar di seluruh tempat Jamarat. 
Anda dapat memanggil mereka jika Anda 
mengalami gangguan kesehatan. Semoga 
saja tidak terjadi. 

Setelah Anda selesai melempar Jamrah 
Aqabah, Anda akan menemukan banyak 
layanan seperti toilet, tukang cukur dan 
restoran.
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Tips Menggunakan
Kereta Al-Masya’ir

Sebelum Anda meninggalkan kemah, 
tanyakan nomor stasiun yang akan Anda 
gunakan untuk mencapai Jamarat agar Anda 
dapat kembali dari sana.

Di stasiun kereta:

 ¨ Ikuti instruksi dari operator kereta
 ¨ Lift tersedia untuk lansia dan orang       

berkebutuhan khusus.

Saat naik kereta:
 ¨ Perhatikan jarak antara peron dan gerbong  

kereta.
 ¨ Jangan mencoba naik kereta saat gerbong 

penuh.
 ¨ Mohon biarkan tempat duduk untuk para 

lansia.
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Saat turun dari kereta:
 ¨ Pastikan Anda turun di halte yang benar.
 ¨ Perhatikan jarak antara peron dan ger-

bong kereta.
 ¨ Hindari berebut saat turun.

Saat kembali dari Jamarat:
 ¨ Ikuti instruksi dari operator kereta.
 ¨ Berdirilah di jalan yang telah ditentukan 

untuk Anda.
 ¨ Keluarlah di stasiun yang ditunjuk untuk 

Anda. 

Hendaknya Anda berdisiplin 
dengan waktu-waktu yang 
telah ditetapkan untuk 
menggunakan kereta api. 

Simpan gelang kereta Anda, 
karena ini adalah satu-
satunya cara Anda dapat 
menggunakan kereta.

Jangan segan-segan untuk 
bertanya kepada petugas 
kereta api tentang cara 
untuk tiba di tujuan Anda.
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Setelah seorang yang berhaji melempar Jamrah 
Aqabah, ia disyariatkan untuk menggundul 
kepala atau mencukur rambut kepala di mana itu 
merupakan salah satu kewajiban haji. 

Di tempat setelah melempar Jamrah Aqabah, 
tersedia sejumlah besar kios tukang cukur 
berlisensi.

Klik di sini untuk mengakses situs:

Pilih tukang cukur berlisensi di tempat yang 
ditentukan, hindari tukang cukur jalanan dan 
trotoar, dan jangan biarkan diri Anda terkena 
penyakit menular.

Bercukur Setelah 
Melempar 

Jamrah Aqabah
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 ¨   Menggunakan pisau cukur   
 dengan gagang plastik sekali  
 pakai. 

 ¨   Mengganti alat cukur        
 yang digunakan sebelumnya  
 dengan alat cukur yang     
 baru.

 ¨   Mencuci tangannya dengan  
 sabun dan air sebelum     
 mulai mencukur.

Saat mencukur, pastikan 
tukang cukur:
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Nomor-Nomor Telepon Penting

911

937

1966

920002814

Nomor panggilan untuk kondisi 
darurat dan layanan keamanan

Nomor panggilan untuk 
konsultasi medis

Nomor panggilan khusus untuk 
pertanyaan tentang Masjidil Haram dan 

Masjid Nabawi

Call center Kementerian Haji dan 
Umrah untuk menjawab pertanyaan 

jamaah
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Anda dapat memperoleh panduan dan 
bimbingan lainnya dengan mengunjungi 
situs web Kementerian Haji dan Umrah 
(dengan mengklik di sini).
Dalam panduan ini, Anda akan menemukan 
semua petunjuk dan arahan yang 
memudahkan Anda untuk melakukan 
rangkaian ibadah haji dengan mudah dan 
tenang.

Mitra Strategis

Mitra kami dalam mencapai kesuksesan

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


Semoga Allah 
menerima semua 

amal dan upaya Anda

Untuk informasi dan 
bimbingan tambahan, silakan 

mengunjungi akun kami di 
situs-situs media sosial 


