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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 

Klik pada topik apa saja untuk tiba pada 
halaman yang diinginkan.

Letak 
Muzdalifah 

Apa yang Harus 
Aku Lakukan di 
Muzdalifah?

Muzdalifah
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Makanan dari 
Pedagang Kaki 
Lima

Lindungi Diri dari 
Batuk dan Flu

Masjid Masy’aril 
Haram

Ciri-ciri Batu 
Jamrah

Memungut Kerikil 
untuk Jamrah

Waktu Berdiam di 
Muzdalifah
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Toilet

Bagaimana 
Mengetahui Posisi 
Anda di Muzdalifah

Nomor-nomor 
Penting
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Dalam panduan ini, Anda akan mendapatkan 
informasi, petunjuk, dan arahan terpenting 
dan Anda butuhkan dalam perjalanan haji 
Anda yang terkait dengan Muzdalifah.
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Muzdalifah

Saudaraku yang sedang berhaji, setelah 
melewati momen-momen besar di Hari 
Arafah, kini Anda akan berpindah ke ter-
minal ketiga dalam  perjalanan iman Anda, 
yaitu Muzdalifah. Allah SWT berfirman, 
“Maka apabila kamu telah bertolak dari 
Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’-
aril Haram.” (Al-Baqarah: 198)
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Tempat ini dinamakan Muzdalifah 
karena salah satu dari dua alasan:

Karena orang ramai-ramai mendekat ke 
Masjidil Haram. 

Karena orang menghabiskan beberapa 
waktu (beberapa jam) di malam hari. 
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Nama lain Muzdalifah: 

Dinamakan dengan “Jama’” karena 
orang-orang berkumpul di sana.

Dinamakan juga dengan “Al-Masy’ar Al-
Haram” karena termasuk bagian dari 
Tanah Haram sebagaimana disebutkan 
dalam Al-Qur’an.
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Muzdalifah terletak di antara Mina dan 
Arafah.

Semua area Muzdalifah dapat menjadi 
tempat berhenti. Nabi Shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, “Saya berhenti di 
sini dan seluruh tempat pertemuan 
ini (Muzdalifah) adalah tempat untuk 
berhenti.”

Letak 
Muzdalifah 

Luasnya mencapai 9.630 meter 
persegi.
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Berbagai  rombongan jamaah haji berbeda-
beda dalam mempersiapkan tempat untuk 
berhenti di Muzdalifah. Mayoritas mereka 
menyediakan karpet, kasur untuk tidur, 
makanan ringan, dan toilet umum.

Saudaraku yang berhaji, pertama kali Anda 
tiba di Muzdalifah, tunaikanlah shalat 
Maghrib dan Isya dengan cara menjamak 
dan mengqashar bersama rombongan 
Anda.

Apa yang Harus Aku 

Lakukan di Muzdalifah
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Usahakan beristirahat dan tidur selama 
berada di Muzdalifah untuk persiapan hari 
raya Idul Adha.

Cuaca di Muzdalifah  pada tahun-tahun 
belakangan ini cenderung panas. Kaum 
perempuan dianjurkan mengenakan pa-
kaian yang tidak terlalu panas.

Jangan lupa membawa obat-obatan  yang 
biasa Anda minum. Minumlah pada malam 
ini.
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Saat sedang terjaga dari tidur, bersungguh-
sungguhlah dalam berzikir dan memuji 
Allah serta membaca talbiyah.

Rasakanlah besarnya nikmat Allah yang 
diberikan kepada Anda di mana Dia telah 
memberi Anda hidayah, memberikan 
kemudahan dalam melaksanakan haji, 
menjadikan Anda tiba di Arafah, dan 
memberi Anda taufiq sehingga bisa 
berdoa dan merendahkan diri kepada-
Nya. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman, 
“Dan berzikirlah (dengan menyebut) 
Allah sebagaimana yang ditunjukkan-
Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu 
sebelum itu benar-benar termasuk orang-
orang yang sesat.” (Al-Baqarah: 198)
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Masjid
Masy’aril Haram

Sebuah masjid yang didirikan di tempat 
yang disinggahi Rasulullah Shallallahu 
alaihi wasallam  di Muzdalifah dalam 
Haji Wada’.

Masjid ini terletak di Muzdalifah, di 
antara jalur pejalan kaki no. 4 dan 
Jalan Raja Faisal.
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Masjid ini terletak di pertengahan kira-kira 
di antara Masjid Namirah dan Masjid Al-
Khayf. Ia berjarak 5 km dari Masjid Al-Khayf 
dan 7 km dari Masjid Namirah.

Masjid
Al-Khayf

5 km

7 km

Masjid 
Namirah

Masjidil 
Haram
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Pemerintah Arab Saudi menaruh perhatian 
besar bagi pembangunan masjid ini dengan 
membangunnya kembali.

Panjang 90 meter dan lebar 56 
meter. 

Sekarang masjid ini mampu 
menampung lebih dari 12 ribu 
jamaah. 

Masjid ini memiliki dua menara 
dengan tinggi 32 meter.
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Makanan dari

Pedagang Kaki Lima

Terkadang ada pedagang kaki lima yang 
menjajakan makanan dan minuman. Kami 
sarankan agar Anda tidak makan apa pun 
dari jualan mereka. Batasi diri Anda pada 
makanan dan minuman yang disediakan 
rombongan dengan memperhatikan hal-hal 
berikut:
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Hindari mengkonsumsi makanan yang 
dijual oleh pedagang kaki lima. Ingatlah 
bahwa menyimpan makanan yang dimasak 
selama lebih dari dua jam di kamar dapat 
menyebabkan berkembang biaknya bak-
teri, selain dapat menyebabkan terjadinya 
keracunan makanan.

Pastikan  mencuci buah dan sayuran dengan 
baik sebelum mengkonsumsinya.

Hindari minuman yang sangat dingin.
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Lindungi Diri dari 
Batuk dan Flu

Beberapa penyakit pernapasan kadang 
mulai menyebar selama hari-hari terakhir 
musim haji. Kami sarankan Anda untuk 
mencegahnya dengan:
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Hindari kontak dengan orang yang 
terinfeksi. Hindari pula menggunakan alat 
dan barang pribadi pasien.

Perhatikan kebersihan tangan. Jaga agar 
tangan tidak menyentuh mata dan hidung. 
Sebisa mungkin hindarilah kerumunan. 
Selalu gunakan masker setiap waktu.

Sedapat mungkin hindari berdesak-desakan 
dan gunakan masker setiap waktu.
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Jangan minum air yang sangat dingin.

Saat tiba di perkemahan, jauhi udara langsung 
yang berasal dari pengatur hawa ruangan (AC), 
terutama saat tubuh berkeringat, karena selisih 
ekstrem antara suhu tubuh dan suhu AC dapat 
mempengaruhi kesehatan.
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Waktu Berdiam
di Muzdalifah

Waktu berdiri di Muzdalifah dimulai setelah 
matahari terbenam pada hari Arafah (9 
Dzulhijjah).

Mazhab fikih berbeda-beda dalam 
menetapkan durasi waktu yang diperlukan 
untuk berdiam di Muzdalifah. Sebagian 
mengatakan cukup melewati seukuran 
waktu menaruh kendaraan. Sebagian 
lainnya mengatakan harus berdiam di 
Muzdalifah sampai tengah malam, dua 
pertiga malam, atau sampai Subuh.
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Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam  
berdiam di Muzdalifah sampai shalat Subuh, 
lalu berdoa kepada Allah, kemudian bertolak 
ke Mina.
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Jamaah haji hendaknya mematuhi 
jadwal keberangkatan rombongan dari 
Muzdalifah. Hal ini termasuk dalam urusan 
yang dilonggarkan oleh syariat. Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam pernah 
mengizinkan sahabat yang meminta izin 
kepadanya dalam hal ini. Biasanya setiap 
rombongan selalu terdapat jamaah wanita 
dan orang lanjut usia.

Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam mengizinkan para wanita dan 
orang-orang yang menyertainya untuk 
meninggalkan Muzdalifah sebelum fajar, 
dan di antara mereka adalah Ibnu Abbas 
radhiyallahu anhu.
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Memungut Kerikil 
untuk Jamrah

Disyariatkan bagi jamaah haji untuk 
mengambil tujuh kerikil sebelum me-
ninggalkan Muzdalifah untuk digunakan 
melempar Jamrah Aqabah di hari Idul Adha. 
Namun jika ia memungutnya di Mina atau di 
tempat lain, maka hal itu tidak mengapa. 
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Tidak dianjurkan mengambil kerikil di 
Muzdalifah untuk digunakan di hari-hari 
berikutnya agar tidak memberatkan ja-
maah, selain juga hal itu juga tidak disyari-
atkan. Hendaknya jamaah haji mengambil 
kerikil untuk jamrah di sisa hari saat bera-
da di Mina atau mengambilnya dari tem-
pat manapun (selama masih di area Tanah 
Haram).

Tidak disyariatkan mencuci kerikil jamrah 
atau memakaikannya wewangian.
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Ciri-ciri
Batu Jamrah

Kerikil kecil.
Lebih kecil dari kacang, seukuran biji kacang 
polong atau biji kurma.
Panjangnya sekitar 1 cm, bisa lebih dan bisa 
kurang.

Jangan mengambil kerikil besar.
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Jangan memaksakan diri memilih bentuk 
kerikil untuk menyamakan ukurannya.

Setelah mengumpulkan batu kerikil 
dan menggenggamnya, Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam  bersabda, 
“Lemparlah dengan batu seperti ini! 
Jauhilah sikap melampaui batas dalam 
agama. Sesungguhnya perkara yang 
membinasakan umat sebelum kalian 
adalah sikap melampaui batas dalam 
agama.”
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Bagaimana Mengetahui 
Posisi Anda di Muzdalifah

Anda harus tetap berada dalam 
rombongan jamaah dan perkemahan 
Anda. Jangan meninggalkannya kecuali 
untuk urusan mendesak atau darurat.
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Simpan lokasi Muzdalifah melalui layanan 
GPS seperti Google Map.

Identifikasi petunjuk terdekat yang paling 
penting yang berada di dekat dengan 
Anda dan usahakan ada orang menemani 
Anda.

Saat berada di bus, jalan dan terminal, 
pastikan untuk tetap bersama rombongan 
Anda dan jangan pergi sendiri. Kenali 
pengawas bus atau ketua rombongan untuk 
meminta izin dan berkonsultasi dalam 
segala hal yang Anda butuhkan.
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Toilet

Toilet tersebar di semua sisi Muzdalifah. 
Di sebelah tempat Anda turun, Anda akan 
menemukan toilet dan tempat wudhu 
untuk pria dan untuk wanita.
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Pastikan untuk selalu antri dan tertib jika ada 
orang yang datang ke toilet sebelum Anda.

Jagalah kebersihan tempat dan buang 
sampah pada tempat yang disediakan.
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Jangan mengganggu jamaah haji lain dengan 
membuang kotoran sembarangan. Lokasi 
ini masih bagian dari Tanah Haram yang 
diperintahkan untuk kita sucikan. Seorang 
muslim diperintahkan untuk bersih dan suci 
dalam setiap keadaannya. “Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertobat 
dan menyukai orang-orang yang mensucikan 
diri”

Untuk mengetahui lokasi-lokasi toilet yang 
ada di sebelah Anda, silakan klik di sini..
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Nomor-nomor Telepon Penting

911

937

1966

920002814

Nomor telepon untuk kondisi 
darurat dan layanan keamanan

Nomor telepon untuk konsultasi 
medis

Nomor telepon khusus untuk 
pertanyaan tentang Masjidil Haram dan 

Masjid Nabawi

Nomor telepon 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 
(klik di sini). Dalam panduan ini, Anda akan 
menemukan semua petunjuk dan arahan 
yang memudahkan Anda untuk melakukan 
rangkaian ibadah haji dengan mudah dan 
tentram.

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 


