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Perkhidmatan ini tersedia dalam 
bahasa-bahasa berikut. Anda boleh 
memuat turun dengan mengklik salah 
satu bahasa yang disediakan. 
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URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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Indeks

Klik pada mana-mana topik untuk 
membaca laman yang dikehendaki.

Melontar Tiga Jamrah

Kisah tentang 
Melontar Jamrah

Apa yang dimaksudkan 
dengan melontar 
jamrah?
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Waktu Melontar 
Jamrah Kubra

Waktu yang sesuai 
untuk melontar 
Jamroh ‘Aqabah

Melontar Jamrah 
pada Hari-hari 
Tasyrik

Mengapa kita 
melontar jamrah?

Melontar Jamrah Kubra 
pada Hari Raya

Bagaimana untuk 
melontar jamrah pada 
hari-hari Tasyrik?
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Mengutip Batu 
Kerikil untuk 
Melontar Jamrah

Tempat Melontar 
Jamrah Dulu dan 
Sekarang

Jambatan Tempat 
Melontar Jamrah 
Hari Ini

Waktu Melontar 
Jamrah

Mewakilkan kepada 
Orang Lain untuk 
Melontar Jamrah

Bentuk batu kerikil 
yang digunakan untuk 
melontar jamrah
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Nombor-nombor
Penting

Penutup

Berikan penilaian 
Anda

Bercukur Setelah 
Melontar Jamrah 
Kubra

Tips Menggunakan 
Kereta Api Masya’ir 

Bagaimana cara pergi 
ke tempat melontar 
jamrah (Jamaraat)?



Melontar jamrah merupakan salah satu syiar 
ibadah haji yang agung yang dilakukan dan 
diperintahkan oleh Rasulullah SAW

Dalam panduan ini, kami akan menyampaikan 
maklumat dan arahan yang perlu Anda ketahui 
tentang Jamaraat (tempat melontar jamrah) 
dalam perjalanan Anda
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Apa yang 
dimaksudkan dengan 

melontar jamrah?
Melontar jamrah merupakan salah satu 
syiar ibadah haji yang agung yang dilakukan 
dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW

Jamrah bukanlah tembok atau sasaran yang 
dilontari di bahagian tengahnya. Tetapi jamrah 
adalah sasaran yang merangkumi seluruh 
bahagian tembok atau struktur tersebut

Melontar jamrah dilakukan dengan cara 
melontar batu kerikil kecil dengan jumlah 
tertentu di tempat yang telah ditentukan 
oleh Rasulullah SAW di Mina yang dinamakan 
“Jamaraat” (tempat melontar jamrah) 
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Jamrah dilakukan sebanyak tiga kali, iaitu:

Tiga Jamrah

Jamrah Sughra: Dinamakan juga “Jamratul 
Ula” (jamrah yang pertama), kerana 
iai merupakan jamrah yang pertama 
dilakukan setelah melepasi Masjid Al-
Khaif di Mina, bagi orang yang berangkat 
menuju Makkah

Jamrah Wusta: Ini adalah jamrah kedua 
yang dilakukan setelah Jamrah Sughra, 
sebelum melakukan Jamrah Kubra

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

Jamrah 
Kubra

Arah 
Makkah

Arah Masjid
 Al-Khaif

Jamrah 
Wusta 

Jamrah 
Sughra
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Allah memerintahkan Nabi-Nya Ibrahim yang 
juga dijuluki sebagai “Khalilullah” (Kekasih 
Allah) untuk menyembelih puteranya Ismail. 
Nabi Ibrahim pun menyahut perintah Allah 
dan berusaha melaksanakannya.  Syaitan cuba 
menghalangnya di tempat yang kemudiannya 
dikenali sebagai “Jamrah Sughra”. Syaitan 
memujuk baginda untuk tidak menyembelih 
puteranya.
 
Ibrahim lalu melontari syaitan dengan meng-
gunakan tujuh batu kerikil. Syaitan pun lari 
dan menghilang.  Lalu Ibrahim meneruskan 
perjalanan, namun syaitan kembali meng-
halangnya, di Jamrah Wusta. Beliau kembali 
melontar  syaitan dengan menggunakan tujuh 
batu kerikil. Syaitan sekali lagi lari dan meng-
hilang.

Kisah tentang 
“Jamaraat”

(Tempat Melontar Jamrah)
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Ibrahim terus bersedia melaksanakan perintah 
Allah, maka baginda pun membaringkan 
puteranya untuk menyembelihnya. Maka Allah 
swt pun memanggilnya dengan berfirman: 
“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).”
Maksudnya, engkau (Ibrahim) telah melaksanakan 
dan tunduk kepada perintah Allah. Engkau pun telah 
lulus dalam cubaan dan ujian ini. 
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Mengapa Kita 
Melontar Jamrah?

Kita mengikuti Nabi SAW dan mengikuti 
perintah beliau. Beliau melontarkan batu 
kerikil ke Jamrah dan berkata: “Hendaklah 
kalian mengambil dariku tatacara ibadah 
(haji).” 

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

1

2
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Kita mengenang kisah Nabi Ibrahim AS. 

Kita membuat syaitan marah, dengan 
menyatakan bahawa kita mengikuti jalan 
para Nabi dalam memusuhinya. Syaitan 
marah ketika ia melihat orang melontari 
tempat di mana ia cuba menghalang kekasih 
Allah, Nabi Ibrahim AS. 

3

4
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Dengan melontar jamrah, kita mengingati 
Allah, mengagungkan dan memuliakan-Nya 
dengan lidah dan hati kita. Rasulullah SAW 
bersabda: “Sesungguhnya tawaf ditetapkan 
di Baitullah dan Sai di antara Safa dan 
Marwah serta melontar jamrah dalam 
rangka menegakkan zikrullah.” Kerana itu, 
orang yang mengerjakan haji mengucapkan 
takbir (Allahu Akbar) setiap kali melontar 
sebiji kerikil, seolah-olah dia mengisytiharkan 
pengagungan dan kecintaannya kepada Allah 
dalam hatinya, di mana pengagungan itu 
lebih besar daripada seluruh keinginan dan 
godaan. 

5
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Pergilah melontar jamrah bersama 
rombongan Anda mengikut jadual yang 
telah ditetapkan, agar Anda terhindar 
daripada orang ramai, tersesat atau 
menyulitkan jemaah haji yang lain. 

Bagaimana 
saya melontar 

jamrah?

1
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Lontarlah jamrah dengan menggunakan 
tujuh biji kerikil secara berasingan. Setiap 
lontaran menggunakan sebiji kerikil. 

Bagaimana 
saya melontar 

jamrah?

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

Bagaimana 
saya melontar 

jamrah?
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Cuba mengelak kesesakan dan dekati 
tempat melontar jamrah yang tidak ramai 
orang.

Bagaimana 
saya melontar 

jamrah?

20



5
Arahkan lontaran Anda ke arah tembok 
yang nampak di hadapan Anda sewaktu 
melontar jamrah agar batu kerikil jatuh ke 
lubang dan tempat jamrah. 

Bagaimana 
saya melontar 

jamrah?
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Usahakan agar tidak mengganggu 
orang lain dengan lontaran Anda. 

Bagaimana 
saya melontar 

jamrah?

22



23



Jamrah Kubra adalah tempat jamrah paling 
jauh apabila Anda datang untuk melontar 
jamrah. Ia terletak di hujung Mina menuju arah 
Makkah, dan merupakan satu-satunya jamrah 
yang dilontar oleh orang yang mengerjakan 
haji pada hari Aidiladha.

Orang yang mengerjakan 
haji wajib melontar 
Jamrah Kubra pada hari 
Aidiladha, tanggal 10 
Zulhijjah, atau malamnya, 
setelah meninggalkan 
Muzdalifah.

Melontar jamrah 
pada Hari Raya 

Jamrah Kubra 
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Orang yang mengerjakan 
haji melontar Jamrah Kubra 
dengan menggunakan tujuh 
batu kerikil sambil bertakbir 
setiap kali melontar jamrah. 

Orang yang mengerjakan haji berhenti 
mengucapkan talbiah ketika melontar Jamrah 
Kubra. 

Teruskan perjalanan Anda setelah melontar 
Jamrah Kubra dan janganlah berhenti 
berjalan agar tidak mengganggu perjalanan 
orang lain sekaligus memberikan kesempatan 
kepada orang lain (untuk melontar jamrah). 
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Waktu Melontar
 Jamrah Kubra

Rasulullah SAW melontar Jamrah Kubra 
setelah meninggalkan Muzdalifah selepas 
fajar dan sebelum matahari terbit. Baginda 
tiba di tempat melontar jamrah pada waktu 
dhuha. 

Waktu melontar Jamrah Kubra bermula 
pada tengah malam bagi mereka yang ingin 
bergegas dan meninggalkan Muzdalifah 
di malam hari. Waktu melontar jamrah 
berlanjutan sepanjang hari Aidiladha. Yang 
lebih utama adalah tidak melewatkan ibadah 
melontar jamrah hingga subuh tanggal 11 
Zulhijjah bagi yang mampu. 
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Jemaah haji melontar tiga 
jamrah pada tiga hari Tasyrik, 11-
12-13 Zulhijjah untuk yang ingin 
tinggal lebih lama, dan 11-12 untuk 
yang ingin bergegas (kembali ke 
Makkah). 

Melontar jamrah adalah aktiviti terpenting 
para jemaah haji pada hari-hari (Tasyrik) ini, di 
mana mereka terus berzikir dan mengucapkan 
takbir.

Melontar Jamrah pada

 Hari-hari Tasyrik
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Orang yang mengerjakan haji bertolak 
bersama rombongannya pada waktu 
yang telah ditentukan untuk mereka dan 
dengan cara yang ditentukan, baik dengan 
menggunakan kereta api atau berjalan kaki ke 
Jamrah.

Orang yang mengerjakan 
haji bertolak menuju 
Jamrah sesuai dengan 
tingkat Jamrah yang 
diperuntukkan baginya, 
dengan mengikuti pedoman 
dan arahan yang terima.

Bagaimana caranya 
melontar jamrah pada

 hari-hari Tasyrik?
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Orang yang mengerjakan haji bermula 
dengan Jamrah Sughra, yang merupakan 
jamrah pertama yang ditemui. Di sana 
dia melontar tujuh biji kerikil, dengan 
mengucapkan takbir pada setiap lontaran.

Kemudian dia berundur 
sedikit dari tempat melon-
tar jamrah, menjauhi orang 
ramai, dan bergerak ke pinggir 
jalan agar tidak meng ganggu 
jemaah haji lain. Setelah 
itu, dia meng hadap kiblat 
dan meng angkat tangan nya 
sambil berdoa. Berdoalah 
untuk menda patkan kasih 
sayang Allah, ampunan, 
pedoman dan agar ibadah 
hajinya diterima.

Jamrah Sughra

30



Setelah itu, dia berjalan menuju Jamrah 
Wusta (Jamrah Kedua), lalu dia melontarkan 
tujuh biji kerikil seperti sebelumnya, dengan 
mengucapkan takbir pada setiap lontaran.

Kemudian dia berpaling dari Jamrah Wusta 
menuju Jamrah Kubra, lalu dia bergerak 
ke pinggir jalan, berdoa kepada Allah dan 
memohon kepada-Nya apa yang diingininya.

Jamrah Wusta

31



Kemudian dia bergerak menuju Jamrah 
Kubra (Jamrah Aqabah), yang merupakan 
jamrah ketiga, di mana dia melontar tujuh 
biji kerikil sama seperti sebelumnya, tetapi 
tidak disyariatkan baginya untuk berdoa 
selepas itu.

Jamrah Aqabah

Jemaah haji tidak boleh berhenti 
setelah selesai melontar jamrah, agar 
tidak mengganggu perjalanan jemaah 
haji yang lain.
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Jangan mengganggu jemaah 
haji lain dengan membuang 
sampah di jalan, tapi buanglah 
di tempat sampah yang telah 
disediakan.

Sewaktu pergi ke Jamrah, patuhi lorong 
perjalanan yang telah ditentukan untuk Anda. 
Peraturan itu ditetapkan untuk kemaslahatan 
Anda dan untuk melayani para tetamu Allah.
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Yakinlah bahawa semua waktu yang telah 
dijadualkan secara rasmi untuk melontar 
jamrah sesuai dengan pendapat para ahli fikah 
dan ulama syariah yang terkemuka. 

Waktu Melontar 
Jamrah

Orang yang mengerjakan haji hendaklah 
mematuhi waktu melontar jamrah yang 
telah ditentukan oleh rombongannya, iaitu 
dengan mengaturkan dengan pihak berkuasa.

Semua hari Tasyrik dianggap sebagai waktu 
melontar jamrah sampai matahari terbenam 
pada tanggal 13 Zulhijjah.
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Kerajaan Arab Saudi telah mengatur 
perkhidmatan ibadah haji dan jamrah 
secara khusus agar proses melontar 
jamrah berjalan lancar, selamat dan 
mudah, sehingga membolehkan para 
jemaah haji melontar jamrah dan 
melaksanakan ibadah haji secara 
selamat dan lancar.

Mewakilkan kepada 
Orang Lain untuk
Melontar Jamrah
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Dibolehkan bagi orang tua, orang lemah, 
orang sakit, wanita hamil, dan sesiapa sahaja 
yang takut membahayakan dirinya dengan 
pergi melontar jamrah untuk mewakilkan 
kepada jemaah haji lain untuk melontar jamrah 
atas namanya.

Orang yang mewakili seseorang untuk 
melontar jamrah hendaklah melontar jamrah 
untuk dirinya terlebih dahulu, selanjutnya 
barulah atas nama orang yang dia wakili. 
Setelah itu, dia bergerak ke jamrah berikutnya 
dan melakukan hal yang sama.
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Bentuk batu kerikil 
yang digunakan
 untuk melontar 

jamrah

Ciri-ciri kerikil yang dilontar:

Batu kerikil kecil.
Lebih kecil daripada buah keras, sebesar biji 
kacang pea atau biji kurma.
Panjangnya lebih kurang 1 cm. Jangan 
menggunakan batu kerikil yang besar.

38



Rasulullah SAW bersabda setelah baginda 
mengumpulkan dan mengambil batu di 
tangannya: “Batu-batu seperti ini seperti inilah 
yang kalian lontarkan. Waspadalah terhadap 
sikap berlebih-lebihan dalam agama. Kerana 
sesuungguhnya sikap berlebih-lebihan dalam 
agama telah menghancurkan orang-orang 
sebelum kamu.” 

Jangan bersusah payah memilih batu kerikil 
agar sama saiznya
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Disyariatkan bagi para jemaah haji untuk 
mengambil tujuh batu kerikil sebelum 
meninggalkan Muzdalifah, yang akan 
digunakan untuk melontar Jamrah Kubra 
pada hari Aidiladha. Jika dia memungutnya 
dari Mina atau tempat lain, maka hal itu 
dibolehkan. 

Sebaiknya jangan mengumpulkan batu 
kerikil untuk jamrah hari-hari lain di 
Muzdalifah agar tidak memberatkan 
jemaah haji, selain hal itu juga tidak 
disyariatkan. Hendaklah dia memungut 
kerikil untuk hari-hari berikutnya di 
Mina atau di mana-mana tempat dalam 
perjalanannya. 

Memungut Batu 
Kerikil untuk  

Melontar Jamrah
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Untuk memudahkan jemaah haji, banyak 
pakej haji yang menyediakan kerikil 
untuk melontar jamrah. Tidak salah 
menggunakannya.

Berhati-hatilah untuk tidak memungut 
kerikil di kawasan pejalan kaki agar tidak 
membahayakan diri sendiri mahupun 
orang lain.
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Pada masa lalu, proses melontar sangat 
susah kerana jumlah orang yang ramai dan 
jemaah haji saling berasak-asak di tempat-
tempat tertentu. Perkara itu terjadi setiap 
tahun sehingga ada orang yang meninggal 
akibat terpijak.

Tempat Melontar 
Jamrah Dulu dan Sekarang
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Kerajaan Arab Saudi memutuskan, sebagai 
suatu tanggungjawab dalam melayani para 
jemaah haji, untuk mengkaji masalah ini dari 
semua segi lalu mengambil penyelesaian asas 
untuk masalah tersebut yang dirancang dan 
dijalankan untuk mengakhiri kesusahan para 
jemaah haji, dengan tetap memenuhi syarat 
yang telah ditetapkan oleh syariat secara jelas 
dan mudah.
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Jambatan
Jamrah Hari Ini 

12 meter 
Tinggi tingkat

Jumlah tingkat 
Jambatan Jamrah

5 tingkat 

Luas keseluruhannya mencapai
lebih daripada 

200 ribu meter persegi. 

Asas bangunan 
dapat menanggung 
beban sehingga 

tingkat pada masa 
hadapan jika 
diperlukan. 

12
Panjang jambatan  
950 meter 
dengan lebar  80 meter. 
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Dapat menampung sekitar 

300,000 ribu jemaah haji 
dalam satu jam

11 laluan masuk 
tempat melontar jamrah

12 pintu keluar 
dari empat penjuru

Terdapat juga sejumlah sistem perlindungan, 
keselamatan, dan panggilan yang canggih. 

Terdapat sistem pendingin yang 
moden dan meliputi pelbagai arah 
serta  dapat menurunkan suhu 

udara hingga 29 darjah.

Tempat landasan 
pesawat

Sistem pengiraan jemaah haji 
dan pemantauan yang canggih, 
di mana jumlah kamera yang 
dipasang di jambatan mencapai
900 kamera.
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4 terowong
untuk kereta dan bas yang 
menghubungkan projek ini 
dengan Kota Makkah

6 bangunan
untuk perkhidmatan. Setiap 
bangunan terdiri dari 

12 tingkat.

3 jana kuasa elektrik
yang khusus untuk projek ini, di 
samping jana kuasa sandaran. 

11 bangunan
yang menggunakan eskalator. Di setiap 
bangunan terdapat  

28 eskalator. 

Jumlah eskalator dalam projek ini mencecah  

328 eskalator.
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Cara pergi ke Jamaraat berbeza-beza menurut 
rombongan, waktu dan lokasinya. Orang 
yang mengerjakan haji hendaklah mematuhi 
peraturan dan kumpulan yang ditetapkan oleh 
rombongannya.

Bagaimana cara
pergi ke tempat melontar 

jamrah (Jamaraat)

Kereta api Al-Masya’ir: Sebahagian jemaah 
haji tiba di Jamrah dengan menaiki kereta 
api Al-Masya’ir. Seterusnya, para jemaah haji 
akan berjalan kaki agak jauh untuk sampai ke 
tempat melontar jamrah. 
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Pejalan kaki dapat sampai ke Jamrah dengan 
berjalan kaki. Digalakkan membawa payung 
untuk melindungi diri daripada sinar matahari 
langsung, jika dia ingin melontar jamrah di 
siang hari. Hendaklah dia memakai kasut 
yang selesai dan sesuai untuk menempuh 
perjalanan jauh. 

Bas. Ada beberapa bas yang digunakan khusus 
oleh sesetengah rombongan untuk sampai ke 
Jamaraat. 
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Kereta golf (atap terbuka) tersedia untuk 
mengangkut orang tua dan mereka yang sukar 
berjalan kaki sewaktu mendaki Jambatan 
Jamrah.

Pastikan Anda membawa ubat-ubatan Anda, 
seperti ubat asma dan ubat sedut alergi 
bagi yang menderitanya. Anda mungkin 
memerlukannya sewaktu kelelahan, selepas 
berjalan jauh dan apabila debu beterbangan.
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Patuhi baik-baik arahan pengawal 
keselamatan  dan peraturan lalu lintas 
dan kumpulan, kerana semua itu untuk 
kepentingan, keselamatan dan keselesaan 
para jemaah haji. Pelanggaran peraturan akan 
mengakibatkan kepadatan, kesesakan, dan 
dapat membahayakan para tetamu Allah.

Terdapat pasukan penyelamat darurat  
yang tersebar di seluruh tempat Jamrah. 
Anda dapat memanggil mereka jika Anda 
mengalami masalah kesihatan, namun 
diharapkan tidak terjadi. 

Setelah Anda selesai melontar Jamrah Kubra, 
Anda akan menjumpai banyak perkhidmatan 
seperti tandas, tukang cukur dan restoran.

51



Tips Menggunakan 
Kereta Api Al-Masya’ir

Sebelum Anda meninggalkan khemah,  
tanyakan nombor stesen yang akan Anda 
gunakan untuk mencapai Jamrah agar Anda 
dapat kembali dari sana.
Di stesen kereta api:
 ¨ Ikuti arahan pekerja kereta api.
 ¨ Terdapat lif untuk warga tua dan orang 
berkeperluan khusus.

Sewaktu naik kereta api:
 ¨ Perhatikan jarak antara platform dan gerabak 
kereta api.

 ¨ Jangan cuba naik kereta api jika gerabak 
penuh.

 ¨ Mohon utamakan tempat duduk untuk warga 
tua. 
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Sewaktu turun kereta api:
 ¨ Pastikan Anda turun di tempat perhentian 
yang betul.

 ¨ Perhatikan jarak antara platform dan 
gerabak kereta api.

 ¨  Elakkan berebut sewaktu turun

Ketika pulang dari Jamrah:
 ¨ Ikuti arahan pekerja kereta api.
 ¨ Berdirilah di laluan yang ditetepkan untuk 
Anda.

 ¨ Keluarlah di stesen yang ditunjuk untuk 
Anda. 

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

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

Jangan segan-segan 
bertanya kepada pekerja 
kereta api tentang cara 
untuk pergi ke destinasi 
Anda.
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Setelah seorang yang mengerjakan haji 
melontar Jamrah Kubra, dia disyariatkan untuk 
mencukur kepala atau menggunting rambut di 
mana itu merupakan salah satu kewajiban haji. 

Terdapat banyak  kios tukang cukur bersijil 
setelah melontar Jamrah Kubra.

Klik di sini untuk mencapai laman

Pilih tukang cukur berlesen di tempat yang 
ditentukan, elakkan tukang cukur jalanan dan 
laluan jalan kaki, dan jangan biarkan diri Anda 
terkena penyakit berjangkit.

Bercukur setelah 
melontar Jamrah Kubra

55



 ¨  Menggunakan pisau cukur 
dengan tangkai plastik pakai 
buang. 

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

 ¨  Mencuci tangannya dengan 
sabun dan air sebelum mulai 
bercukur.

Saat mencukur, pastikan tukang 
cukur:
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Nombor-nombor 
Telefon Penting

911

937

1966

920002814

Nombor panggilan untuk keadaan 
darurat dan perkhidmatan keselamatan

Nombor panggilan untuk rundingan 
perubatan

Nombor panggilan khusus untuk 
pertanyaan tentang Masjidil Haram dan 

Masjid Nabawi

Pusat panggilan Kementerian Haji dan 
Umrah untuk menjawab pertanyaan 

jemaah
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Anda dapat memperoleh panduan dan 
bimbingan lain dengan mengunjungi 
laman web Kementerian Haji dan Umrah 
(klik di sini), Dalam panduan ini, Anda akan 
mendapati semua pedoman dan arahan 
yang memudahkan Anda 

Rakan Kongsi Strategik

Rakan kongsi kami dalam mencapai kejayaan



Semoga Allah 
menerima semua 
amal dan usaha 

Anda

Untuk maklumat dan 
bimbingan tambahan,  

sila kunjungi akaun kami di 
laman media sosial. 
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