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الحاج داکترامين الدين سعيدی  -سعيد افغانی
 ٢٠سپتمبر ٢٠١۶

حج ،حج است اکبر و اصغر ندارد
در بين مردم مسلمان کشور ما چنين معروف است که  :روز عرفه و يا روز عيد اگرموافق با روز جمعه باشد  ،حج
ھمان سال را حج اکبر مسمی نموده  ،وآن را مساوی به ھفت حج بھحساب می آورند .
بناء برای حجاج تبريکی و استقبال خاص به عمل می آورند  ،که گويا حج شان به حج اکبر تصادف نموده و به
ً
اصطالح ثواب ھفت حج را کمائی نموده است  ،با تمام دقت بايد گفت که اين نظريه دقيق وصحيح نمی باشد  .در
شرعيت دين مقدس اسالم چنين چيزی وجود ندارد که حج اکبر مساوی با ھفت حج معمولی باشد و اين فھم که در بين
عوام الناس معروف است اساس دينی نداشته  ،وخياالت وتصوراتی است که دربين مردم وعوام الناس معروف است .
خدمت برادران وخواھران بايد به عرض برسانم که روز دھم ذی حجه ،روز عيد مسلمانان در تمامی جھان می باشد
و آن روز حج أکبر است ،زيرا که بسياری از اعمال حج در آن اجراء می گردد  :از جمله  :رمی جمرات  ،ذبح ھدی يا
قربانی  ،تراشيدن سر ،طواف کعبه و سعی بين صفا و مروه وغيره . ...
ولی برخی ازعلماء گفته اند که مراد از حج اکبر ھمان فريضۀ حج می باشد ،و مراد از حج اصغر عمره می باشد و
بعضی ديگر نظرشان بر اينست که منظور از حج اکبر روز قربان )اولين روز عيد قربان( می باشد و مراد از حج
اصغر روز عرفه می باشد ،و بعضی ديگر گفته اند که حج اکبر روز عرفه می باشد )مانند امام صاحب ابو حنيفه وامام
صاحب شافعی( ،ولی جمھور أھل علم و امام مالک و طبری و غيره نظرشان بر اينست که حج اکبر ھمان روز نحر
)روز قربان( می باشد ،از آنجائی که در صحيح بخاری از ابو ھريره رضی ﷲ عنه نقل شده است که پيامبر صلی ﷲ
عليه و سلم در ھنگام حج و روز قربان فرمودند » :ھذا يوم الحج األکبر« ،يعنی » :اين روز حج اکبر است«.
پس به طور خالصه ،چه منظور از حج اکبر روز عرفه ،قربان ،و يا غيره باشد ،و چه روز جمعه واقع شود و يا ديگر
ايام ھفته ،آن حج بر حجی ديگر مزيتی ندارد ،و حج ھمان حج است ،ولی توصيف آن به » اکبر« به اين دليل است که
مردم ھمه در اين روز ،گرد ھم میآيند چرا که معظم افعال حج در آن انجام میشود ،يا بدان سبب که عمره »حج
اصغر« ناميده شده ،اين مناسک» ،حج اکبر« ناميده میشود .
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