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    يوم الترويةيوم الترويةيوم الترويةيوم التروية

 �	م�א��و��
هو يوم الثامن هو يوم الثامن هو يوم الثامن هو يوم الثامن     يوم الترويةيوم الترويةيوم الترويةيوم التروية

، وسمي بهذا ، وسمي بهذا ، وسمي بهذا ، وسمي بهذا ذي الحجةذي الحجةذي الحجةذي الحجة    من شهرمن شهرمن شهرمن شهر
االسم ألن الناس كانوا يرتوون االسم ألن الناس كانوا يرتوون االسم ألن الناس كانوا يرتوون االسم ألن الناس كانوا يرتوون 

في مكة ويخرجون في مكة ويخرجون في مكة ويخرجون في مكة ويخرجون     الماءالماءالماءالماء    فيه منفيه منفيه منفيه من
، حيث كان معدوما ، حيث كان معدوما ، حيث كان معدوما ، حيث كان معدوما منىمنىمنىمنى    به إلىبه إلىبه إلىبه إلى

في ذلك االيام ليكفيهم حتى في ذلك االيام ليكفيهم حتى في ذلك االيام ليكفيهم حتى في ذلك االيام ليكفيهم حتى 
اليوم األخير من أيام اليوم األخير من أيام اليوم األخير من أيام اليوم األخير من أيام 

بالنسبة للحاج بالنسبة للحاج بالنسبة للحاج بالنسبة للحاج [[[[59595959]]]][[[[58585858]]]]الحج،الحج،الحج،الحج،
المقرن والمفرد فهما يبقيان المقرن والمفرد فهما يبقيان المقرن والمفرد فهما يبقيان المقرن والمفرد فهما يبقيان 

، أما ، أما ، أما ، أما     على إحرامهما من الميقاتعلى إحرامهما من الميقاتعلى إحرامهما من الميقاتعلى إحرامهما من الميقات
الحاج المتمتع فيحرم الحاج المتمتع فيحرم الحاج المتمتع فيحرم الحاج المتمتع فيحرم 

والمستحب أن يحرم به والمستحب أن يحرم به والمستحب أن يحرم به والمستحب أن يحرم به [[[[60606060]]]]بالحج،بالحج،بالحج،بالحج،
صباحا قبل الزوال، يتوجه صباحا قبل الزوال، يتوجه صباحا قبل الزوال، يتوجه صباحا قبل الزوال، يتوجه 

الحاج بعد ذلك إلى الحاج بعد ذلك إلى الحاج بعد ذلك إلى الحاج بعد ذلك إلى 
لقضاء هذا اليوم لقضاء هذا اليوم لقضاء هذا اليوم لقضاء هذا اليوم     منىمنىمنىمنى    مشعرمشعرمشعرمشعر

والمبيت بها، والمبيت في منى والمبيت بها، والمبيت في منى والمبيت بها، والمبيت في منى والمبيت بها، والمبيت في منى 
سنة وليس واجب؛ بمعنى أن سنة وليس واجب؛ بمعنى أن سنة وليس واجب؛ بمعنى أن سنة وليس واجب؛ بمعنى أن 

الحاج لو تقدم إلى عرفة ولم الحاج لو تقدم إلى عرفة ولم الحاج لو تقدم إلى عرفة ولم الحاج لو تقدم إلى عرفة ولم 
ي منى في ليلة التاسع ي منى في ليلة التاسع ي منى في ليلة التاسع ي منى في ليلة التاسع يبت فيبت فيبت فيبت ف

ومنى ومنى ومنى ومنى     [[[[61616161]]]]فال حرج عليه،فال حرج عليه،فال حرج عليه،فال حرج عليه،
    ٧٧٧٧عد حوالي عد حوالي عد حوالي عد حوالي تبتبتبتب    صحراويةصحراويةصحراويةصحراوية    منطقةمنطقةمنطقةمنطقة

كم شمال شرق مكة على الطريق كم شمال شرق مكة على الطريق كم شمال شرق مكة على الطريق كم شمال شرق مكة على الطريق 
    الرابط بين مكةالرابط بين مكةالرابط بين مكةالرابط بين مكة

ويستحب للحاج ويستحب للحاج ويستحب للحاج ويستحب للحاج     [[[[62626262]]]]،،،،ومزدلفةومزدلفةومزدلفةومزدلفة
اإلكثار من اإلكثار من اإلكثار من اإلكثار من 

أثناء فترة أثناء فترة أثناء فترة أثناء فترة     والتلبيةوالتلبيةوالتلبيةوالتلبية    الدعاءالدعاءالدعاءالدعاء

 



كما يقوم كما يقوم كما يقوم كما يقوم     [[[[63636363]]]]إقامته في منى،إقامته في منى،إقامته في منى،إقامته في منى،
وصالة وصالة وصالة وصالة     صالة الظهرصالة الظهرصالة الظهرصالة الظهر    الحاج بأداءالحاج بأداءالحاج بأداءالحاج بأداء

وصالة وصالة وصالة وصالة     وصالة المغربوصالة المغربوصالة المغربوصالة المغرب    العصرالعصرالعصرالعصر
قصرا دون جمع؛ بمعنى قصرا دون جمع؛ بمعنى قصرا دون جمع؛ بمعنى قصرا دون جمع؛ بمعنى     العشاءالعشاءالعشاءالعشاء

ثم ثم ثم ثم     [[[[63636363]]]]أن كل صالة تصلى منفردة،أن كل صالة تصلى منفردة،أن كل صالة تصلى منفردة،أن كل صالة تصلى منفردة،
يقضي ليلته هناك، ويصلي يقضي ليلته هناك، ويصلي يقضي ليلته هناك، ويصلي يقضي ليلته هناك، ويصلي 

صالة صالة صالة صالة     الحاج بعد ذلكالحاج بعد ذلكالحاج بعد ذلكالحاج بعد ذلك
ويخرج من منى متجها ويخرج من منى متجها ويخرج من منى متجها ويخرج من منى متجها     الفجرالفجرالفجرالفجر

إلى عرفة لقضاء يوم الحج إلى عرفة لقضاء يوم الحج إلى عرفة لقضاء يوم الحج إلى عرفة لقضاء يوم الحج 
    ....األكبراألكبراألكبراألكبر

    

    ::::المراجع المراجع المراجع المراجع 
سبب تسمية يوم التروية بهذا   .٥٨

  مركز الفتاوى، -إسالم ويب  االسم
حجاج بيت اهللا الحرام   .٥٩

يتوافدون على مشعر منى 
العربية  الترويةلقضاء يوم 

 نت، 
ماذا يفعل الحاج في يوم   .٦٠

  طريق اإلسالم،  التروية
المبيت بمنى يوم   .٦١

  إسالم أون الين التروية
االسم والمكان / مشعر منى / عام  .٦٢

وكالة األنباء  والشعيرة
  ، )واس(السعودية 

أعمال النبي محمد في يوم   .٦٣
  موقع الحج والعمرة،  التروية

 

 


