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Rakan Kongsi Strategik



Panduan ini tersedia dalam beberapa bahasa 
berikut. Anda boleh mengunduhnya dengan 
mengklik pautan di bawah: 

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

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.

Sebab Penamaan 
Mina

Lokasi Mina

Had dan Informasi 
tentang Mina
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Mina pada tanggal 8 
Dzulhijjah (Hari Tarwiyah)

Bila Tiba di Mina

Takbir pada 
Hari Tasyriq

Hari-hari 
Tasyriq

Melontar 
Jamrah

Bagaimana untuk mengisi 
waktu Anda pada 8 
Dzulhijjah di Mina?
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Meninggalkan 
Mina

Masjid Al-Khaif

Tawaf Wada’

Saranan agar tidak 
tersesat menuju 
khemah penginapan

Bagaimana untuk ke 
Tempat Jamrah?

Mempercepat dan 
Menangguhkan Keluar 
dari Mina
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Saranan Kesihatan 
selama berada di Mina

Terdedah kepada 
Matahari

Agar Terhindar dari 
Keracunan Makanan

Demam dan 
Penyakit Saluran 
Pernafasan

Nombor-nombor
Penting
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Sebuah lembah kecil yang menyimpan 
perasaan dan kenangan para jemaah haji. Bukan 
untuk hari ini saja, tetapi sepanjang sejarah 
umat manusia. Para Nabi alaihimussalam 
mengenal tempat ini, mereka berdoa dan 
mendirikan solat di sana.

Lembah Mina menampung jamaah haji 
pada awal perjalanan mereka dari tanggal 
8 Dzulhijjah hingga tamatnya manasik haji, 
diteruskan pula dengan Hari Raya Qurban 
dan hari-hari tasyriq.

Berikutan ini panduan interaktif untuk 
mengenal tempat ibadah (masy’ar) yang 
mulia ini.

Lokasi Mina
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Mina adalah lembah yang termasuk 
dalam kawasan Tanah Haram, terbentang 
dari timur hingga barat. Mina dikelilingi 
bukit dari arah utara dan selatan, dan 
bersempadan dengan lembah Muhassir 
di timur hingga Jamrah Kubra.

Sempadan dan

Informasi tentang Mina
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Dianggarkan bahawa kawasan Mina 
menurut syariat adalah 7,82 km 
persegi. 

3.2

7.82
Panjang kawasan Masy’ar yang 
difungsikan mencapai sekitar 3,2 km.
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Keluasan sebenar yang digunakan 
hanyalah  4,8 km persegi, atau bersamaan 
61 % daripada keseluruhan keluasan Minaa. 
Selebihnya (39 %) merupakan bukit bukau 
yang tidak boleh dihuni. Puncak bukitnya 
mempunyai  ketinggian sekitar 500 meter di 
atas permukaan lembah.

10



Ketika Mina sudah dipenuhi sesak oleh 
jamaah haji, maka diberikan kemudahan. 
Dibolehkan tinggal di kawasan sekitarnya 
yang masih berada di dalam sempadan 
Tanah Haram.
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Mungkin juga dinamakan dengan Mina 
kerana dua sebab:

Karena hadyu yang disembelih di Mina 
untuk mendekatkan diri kepada Allah 
saat menuntaskan manasik haji. Mina 
artinya sembelihan. 

Ada yang mengatakan bahwa tok 
moyang kita Adam alaihissalam pernah 
berada di Mina. Saat Jibril alaihissalam   
hendak berpisah darinya, dia berkata, 
“Tamanna (berharaplah)!” Adam 
menjawab, “Aku berharap syurga.” 
Maka daerah itu disebut Mina kerana 
berasal dari kata Tamannni (berharap-
harap).

Sebab
Penamaan Mina
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Mayoriti jamaah haji bermalam di Mina 
pada tanggal 8 Dzulhijjah. Mereka solat 
Zuhur di sana dalam keadaan masih ihram, 
dan tetap bertahan di sana hingga fajar 
tanggal 9 Dzulhijjah.

Mina pada tanggal
8 Dzulhijjah (Hari Tarwiyah
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Disebutkan bahawa Hari Tarwiyah dari kata 
Rayyu Al-Ma` (menyalurkan air), karena 
orang-orang dahulu membawa bekal air 
untuk persiapan Hari Arafah. Segala puji bagi  
Allah yang telah memberikan kemudahan dan 
anugerah-Nya pada hari-hari itu.
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Ketika Anda tiba di Mina, pastikan Anda 
telah mengambil barang-barang Anda 
dari bas yang menghantar Anda.

Bila Tiba
di Mina

Kenal pasti perkhidmatan yang tersedia 
untuk Anda di khemah.
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Ketahui lokasi dan nombor khemah, 
petunjuk terdekat, dan nombor stesen 
kereta (jika rombongan menggunakan 
kereta). Sentiasa bawa panduan 
maklumat bersama Anda!

Ingat: Jalan dan kemah sangat serupa di 
Mina.

Menanda  lokasi khemah Anda menggu-
nakan aplikasi GPS dalam telefon bimbit 
Anda!

17



Kenali penyelia rombongan Anda yang 
dapat menjadi tempat Anda bertanya 
dan meminta bantuan.

Jangan keluar dari kemah kecuali 
kerana keperluan yang mendesak dan 
sesudah meminta izin kepada ketua 
rombongan Anda.
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Bagaimana untuk 
mengisi masa Anda 
pada 8 Dzulhijjah 

di Mina?

Baca dan ketahui hukum dan etika haji.
Untuk mendapatkan panduan lebih 
lanjut, sila klik di sini.

Pastikan telah mempersiapkan seluruh 
keperluan Anda pada Hari Arafah.
Terdapat senarai barang yang Anda perlukan 
pada hari Arafah. 
Klik di sini untuk memuat turun Panduan 
Hari Arafah.
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Para jemaah haji mengqasar solat secara 
berjemaah di khemah mereka. 

Perbanyakan bertalbiyah, membaca Al-
Qur`an, berzikir dan berdoa agar Allah 
memudahkan ibadah haji Anda dan 
menerimanya.

Istirehat dan tidur secukupnya sebelum 
Hari Arafah.
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Hari-hari 
Tasyriq

Hari Tasyriq adalah tiga hari setelah Idul Adha, 
tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Merupakan hari-
hari yang dipimpin dan kebahagiaan bersama 
dengan selesainya ibadah haji.

Rasulullah SAW  bersabda, “Hari-hari Tasyriq 
adalah hari makan, minum dan zikir mengingat 
Allah.”
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Dinamakan Hari Tasyriq kerana orang-
orang sesudah menyembelih hadyu 
(qurban) pada hari Ied, akan memotong 
daging dan menjemurnya agar kering dan 
tidak rosak. Proses ini dinamakan Tasyriq. 
Teknik pengawetan daging ini dikenal di 
banyak negeri sejak dahulu dengan istilah 
yang berbeza.
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Jemaah haji disunatkan bertakbir kepada Allah 
dan berzikir setiap waktu sepanjang Hari Tasyriq, 
terutama sesudah solat fardhu.

Bacaan zikir:
“Allahu akbar, allahu akbar. La ilaha illallah, 
Allahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd.” 
“Allahu akbar kabira, walhamdu lillahi kasira, 
wa subhanallahi bukratan wa asila.”

Takbir pada
Hari Tasyriq
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Sebahagian besar amalan haji pada hari 
Tasyriq adalah melontar jamrah.

Melontar 
Jamrah

Setiap jemaah haji harus:
Mengutip 21 kerikil setiap harinya untuk 
melontar tiga jamrah. Tiap-tiap jamrah 
dengan menggunakan 7 kerikil.
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Jemaah haji terikat  dengan pengang-
kutan yang telah ditetapkan, baik dengan 
kereta api atau bas atau berjalan kaki.

Jemaah haji berangkat ke tempat melontar 
jamrah sesuai jadual waktu kumpulan 
rombongannya.
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Ketika tiba di Jamrah Suhgra (Jamrah 
Ula), jemaah melontar 7 kerikil dan 
bertakbir bersama setiap kerikil yang 
dilemparnya.

Jamrah Sughra

Kemudian hendaklah 
menjauh sedikit dari 
tempat jamrah, untuk 
menghindari kesesakkan 
lalu tarik diri ke sisi jalan 
supaya tidak menggangu 
jalan jemaah yang lain. 
Kemudian ia menghadap 
kiblat, mengangkat tangan 
dan berdoa memohon apa 
yang dia inginkan seperti 
rahmat, ampunan, taufiq 
dan haji mabrur.
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Jamrah Wusta

Kemudian dia berangkat ke Jamrah Wusta 
(Jamrah Thaniah) dan melakukan hal yang 
sama dengan yang dilakukannya pada 
Jamrah Ula.
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Kemudian berangkat ke tempat Jamrah 
‘Aqabah lalu melontar 7 (tujuh) kerikil seperti 
dua jamrah sebelumnya. Namun tidak 
digalkkan untuk berdoa selepasnya.

Jamrah ‘Aqabah.

Jemaah haji digalakkan untuk berhenti 
setelah selesai melontar jamrah, supaya 
tidak mengganggu jemaah lain berjalan 
dan keluar.

Untuk mengetahui panduan 
melonta jamrah, sila

klik di sini
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Bagaimana untuk 
Sampai ke Tempat Jamrah?

Ada banyak sarana untuk sampai ke tempat 
jamrah, tergantung pada rombongan, 
waktu dan lokasi. Setiap jemaah sebaiknya 
mengikuti susunan dan pembahgian waktu 
untuk rombongan masing-masing.

1. Kereta api Al-Masya’ir
Sebahagian jemaah haji tiba di tempat jamrah 
dengan menaiki kereta api Al-Masya’ir. Mereka 
menempuh perjalanan yang jauh seandainya 
jalan kaki untuk mencapai tempat jamrah.
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2. Berjalan kaki
Jemaah menuju tempat jamrah dengan 
berjalan kaki. Sebaiknya mereka membawa 
payung untuk melindungi diri dari terik 
matahari jika waktu jamrah pada siang hari, 
dan memakai kasut yang selesa dipakai untuk 
perjalanan jauh.

3. Bas
Ada juga jemaah yang datang ke tempat 
jamrah dengan menggunakan bas yang telah 
disediakan.
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Disediakan kereta golf (terbuka) untuk 
membawa warga emas dan orang yang 
mempunyai masalah ketika berjalan ketika 
menaiki untuk melepasi jambatan jamrah.

Pastikan membawa ubat-ubat seperti inhaler 
dan ubat alahan bagi yang menderita asma. 
Ubat ini diperlukan saat keletihan, lamanya 
jalan kaki dan debu-debu bertaburan.
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Patuhi arahan petugas keamanan dan peraturan 
lalu lintas jalan. Arahan ini demi kebaikan, 
keamanan dan keselesaan seluruh jemaah. 
Jangan sampai melanggar arahan kerana boleh 
menyebabkan orang ramai, berdesak-desakan 
dan mengganggu sesama tetamu Allah.

Ada pasukan kecemasan yang bertaburan 
di setiap tempat di sekitar tempat jamrah. 
Anda dapat mencarinya saat mengalami 
gangguan kesihatan.

Seelesai melempar Jamrah ‘Aqabah, Anda akan 
mendapati banyak perkhidmatan seperti bilik 
mandi, tempat bercukur dan restoran.
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malad tapecrepmem helob ijah haamaJ 
laggnat adap aniM irad raulek asib aI .ijah 
aggnihes  adnunem  uata  hajjihluzD  21 
.hajjihluzD  31  laggnat  adap  raulek 
,TWS  hallA  namrif  anamiagabeS 
takgnareb tapec nigni gnay apaisgnaraB” 
adait akam ,irah aud haduses (aniM irad) 
nigni gnay apaisgnarab naD .aynigab asod 
irad  aynnatakgnarebek)  nakhuggnanem 
alup asod ada kadit akam ,(uti irah aud 
(302 :haraqaB-lA) “.aynigab

Mempercepat dan 
Menangguhkan

Keluar dari Mina
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Jika termasuk rombongan yang 
mempercepatkan pelepasan dari Mina, 
ia melontar jamrah pada tanggal 11 
kemudian 12 sahaja. Tidak digalakkan 
melontar jamrah dua kali pada tanggal 12 
sebagai ganti dari tanggal 13 yang tidak 
akan dia lalui di Mina.

Mempercepatkan atau menangguhkan 
(berlepas dari Mina) tergantung pada 
program rombongan yang diikuti setiap 
jemaah.
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Setiap jemaah harus mematuhi jadual 
pembahgian waktu dan jadual bergerak 
yang telah diatur untuk rombongan yang 
dia ikuti.
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Patuhi jadual dan arahan dari penyelia 
rombongan berkaitan dengan waktu 
dan cara meninggalkan Mina serta 
waktu Tawaf Wida’ supaya tubuh Anda 
tidak lelah. 

Meninggalkan 
Mina
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Kumpulkan barang-barang Anda 
sebelum pergi. 

Ingat waktu dan tempat yang ditentukan 
ketua rombongan untuk tempat kumpul 
saat berangkat ke Tanah Haram dan kembali 
darinya, sama ada dengan menulis atau 
melalui telefon bimbit. 
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Pastikan untuk selalu bersama jemaah 
lain dalam satu rombongan Anda 
seweaktu pergi dan pulang. Jangan 
bersendirian.

Pastikan bateri telefon Anda sudah terisi 
penuh sebelum meninggalkan Mina.
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Thawaf Wada’ adalah tawaf  yang 
dilakukan jemaah haji sesudah keluar 
dari Mina dan sebelum meninggalkan 
Mekah, kerana mengikuti perintah Nabi 
saw kepada jemaah haji agar saat terakhir 
ibadah haji mereka adalah tawaf.

Namun ada pengecualian untuk orang 
yang memiliki uzur syar’i seperti haid 
atau nifas. Wanita haid atau nifas tidak 
disyariatkan untuk melakukan Thawaf 
Wada’.

Thawaf Wada’
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Apabila jemaah menunda Tawaf Ifadhah 
(tawaf  haji) hingga waktu dia hendak keluar 
dari Mekah, maka tawafnya untuk niat Ifadhah 
sudah mencukupi dari Tawaf Wada’ sehingga 
tidak perlu tawaf  sekali lagi.

Untuk mendapatkan panduan tentang 
Masjidil Haram sila klik pada gambar 
untuk muat turun.
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Masjid terbesar di Mina. Ini adalah tempat 
Nabi tinggal dan solat di Mina saat Haji Wada’.

Masjid Al-Khaif

Para nabi alaihimussalam  sebelumnya juga 
singgah dan solat di tempat itu. Diriwayatkan 
bahwa Rasulullah saw   bersabda, “Ada 70 nabi 
yang pernah soalat di Masjid Al-Khaif.”

Masjid ini masih ramai menjadi tempat solat 
para jemaah haji hingga hari ini.
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25000m2

Luas masjid
25.000 m2.

45000
Memiliki kapasiti yang mampu 
menampung 45.000 jamaah.

Mempunyai empat menara 
besar di empat sudutnya.
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Lokasi Masjid Al-Khaif: Berada 
di Mina di jalan Raja Faisal.

Untuk sampai ke sana, sila klik 
di sini.
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Catat nombor manthiqah (kawasan),  
jalan dan khemah Anda di telefon bimbit.

Cari tahu bangunan terdekat dari 
khemah Anda seperti rumah sakit, 
stesen kereta, pos bantuan.

Saran agar tidak 
tersesat menuju 

tenda penginapan
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Tandakan  lokasi  khemah dalam aplikasi 
GPS di telefon bimbit Anda.

Pastikan Anda mengetahui nombor 
khemah Anda beserta lokasi dan 
pintu masuknya. Selalu bawa gelang 
atau kad identiti yang menunjukkan 
kedudukan khemah Anda.

Tetap berada di dalam khemah kecuali 
bila ada keperluan keluar atau hendak 
menjalankan manasik haji.
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Jika Anda termasuk jemaah yang berangkat 
ke tempat jamrah dengan menggunakan 
kereta, pastikan Anda mengetahui nombor 
stesen terdekat dari khemah Anda.

Selalu bawa telefon bimbit Anda ketika 
keluar dari khemah.

Usahakan bersama rakan Anda ketika 
keluar dari khemah.
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Selalu mencuci dan membersihkan 
kedua tangan, terutama sebelum dan 
sesudah makan, sesudah keluar dari 
kamar mandi, sesudah bersin atau batuk, 
dan ketika kembali ke penginapan.

Saranan Kesihatan 
selama berada di Mina

51



Selalu gunakan masker terutamanya di 
tempat-tempat sesak.

Jauhi udara sejuk terutama setelah 
badan lelah atau ketika sampai di khemah 
setelah datang kembali dari luar.
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Jaga kebersihan diri Anda beserta 
pakaian, mulut dan gigi Anda secara 
berterusan dengan sesuatu yang boleh 
melindungi Anda dari penyakit dan 
kuman.

Bersihkan sampah Anda di tempat-
tempat yang disediakan, sebagai 
sumbangan Anda membersihkan rumah 
Allah dan Tanah Haram.
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Jemaah haji kehilangan banyak air dalam 
badan berpeluh. Disarankan agar minum 
air yang cukup dan jus buah-buahan 
untuk mengganti air dalam badan yang 
hilang.

Terdedah Terik 
Matahari
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Saat Anda keluar pada siang hari, 
elakkan terdedah secara langsung 
sinar matahari. Gunakan payung yang 
berwarna cerah.

Elakkan keluar di bawah terik matahari 
bila tidak ada keperluan.
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Tetapkan waktu yang cukup untuk 
tidur di malam hari dan jangan berjaga 
lewat malam kerana kurang tidur 
akan membuat fizikal Anda lemah dan 
menurunkan daya tahan tubuh dengan 
cepat.
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Agar Terhindar dari
Keracunan Makanan

Elakkan menyimpan makanan yang 
dimasak atau memakannya setelah 
diagihkan dalam tempo waktu yang 
lama, terutamanya ketika bergerak dalam 
waktu lama menjalankan manasik haji.
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Selalu mencuci buah-buahan dan sayuran 
sebelum memakannya.

Elakkan membeli makanan yang dijual 
oleh pedagang kaki lima.
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Demam dan Penyakit 
Saluran Pernafasan

Berbagai jenis penyakit saluran pernafasan 
adalah penyakit yang sering dialami jamaah 
haji, disebabkan perpindahan kuman atau 
virus batuk atau flu.
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Langkah Pencenggahan 
dari Demam:

Jauhkan diri Anda dari pengidap 
sakit tersebut

Jangan menggunakan ubat milik 
orang lain.

Disiplin mencuci 
tangan.

Elakkan tempat 
sesak.

60



Elakkan minum air yang 
sangat sejuk.

Elakkan terdedah dengan 
penyejuk udara (AC) 

secara langsung.

Selalu memakai pelitup muka 
supaya tidak mengganggu 

orang lain.

Minum air panas.
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Berehat dengan 
secukupnya.

Mengambil ubat tahan nyeri atau 
penghilang rasa sakit.

Rujuk doktor untuk mengambil 
ubat batuk dan hidung 

tersumbat. 

Jangan menggunakan antibiotik 
tanpa nasihat dokter
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Saat berangkat ke Mina, pastikan 

terlebih dahulu hal-hal berikut ini:

 ¨ Tinggalkan barang-barang Anda 
mengikut peraturan yang disediakan 
oleh ketua kumpulan.

 ¨ Membawa kad identiti khemah dan 
gelang haji.

 ¨ Jangan sampai lupa barang-barang 
Anda di penginapan

Pastikan Kembali!
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Saat Anda Berada di Khemah

 ¨ Pastikan Anda melatak barang-barang 
Anda di tempat yang disediakan supaya 
Anda dapat mengenali dengan jelas.

 ¨ Jaga barang-barang pribadi Anda dan 
jangan tinggalkan di lantai saat Anda 
duduk.

 ¨ Simpan semua ubat Anda yang 
memerlukan suhu yang sejuk dalam peti 
sejuk khas untuk ubat dalam penyelarasan 
dengan orang yang bertanggungjawab ke 
atas kumpulan.

 ¨ Amil inisiatif  membersihkan tempat duduk 
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dan tidur secara berkala.

 ¨ Pastikan menjalankan langkah-langkah 
pencegahan seperti tidak ikut meng-
konsium ubat milik orang lain.

 ¨ Ketahui titik keluar kecemasan.

 ¨ Ketahui lokasi klinik kesihatan.

 ¨ Ketahui waktu yang dijadwalkan untuk 
rombongan Anda melontar jamrah.

 ¨ Ketahui lokasi pusat kesihatan di sekitar 
Anda. 
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Ketika Anda keluar dari khemah

 ¨  Melapor setiap kali hendak keluar dan 
beritahukan juga tempat tujuan Anda.

 ¨ Bawa payung jika keluar pada siang hari.

 ¨ Bawa kad identiti Anda.

 ¨ Ingat dan simpan lokasi khemah Anda 
di telefon bimbit sebelum pergi.

 ¨ Catat nombor orang yang bertanggung-
jawab ke atas kumpulan dan nombor 
telefon kecemasan pada telefon bimbit 
anda.
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Nombor Telefon Penting

911

937

1966

920002814

Nombor panggilan untuk kecemasan 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 memperolehi 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
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Semoga Allah 
menerima semua 
amal dan usaha 

Anda

Untuk maklumat dan 
bimbingan tambahan,  

sila kunjungi akaun kami di 
laman media sosial. 


