36775 - Haccı Ekber Günü
Soru
Hacc-ı Ekber günü ve Hacc-ı Ekber ne demektir.
İkisi de aynı anlama mı gelmektedir? Yoksa biri diğerinden farklı mıdır?
Her ikisi de Kur'an-ı Kerim'de ve sahih sünnette var mıdır?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Hacc-ı Ekber Günü, Kurban bayramının birinci günü (Zilhicce'nin 10. günü)dür.
Nitekim Abdullah b. Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o
şöyle demiştir:
.ِﺮ اﻟﻨﱠﺤمﻮ ﻳ:ﺬَا؟ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻫمﻮ ﻳي ا: ﻓَﻘَﺎلﺞ ﺣ اﻟﱠﺘﺔﺠ اﻟْﺤاتِ ﻓﺮﻤ اﻟْﺠﻦﻴﺮِ ﺑ اﻟﻨﱠﺤمﻮ ﻳﻗَﻒ وﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳنﱠ را
 داود ﺻﺤﻴﺢ أﺑ ﻓ ] رواه أﺑﻮ داود وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ.ِﺮﺒﻛ اﺞ اﻟْﺤمﻮﺬَا ﻳ ﻫ:] ﻗَﺎل
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- hac yaptığı yılın haccında cemrelerin arasında durdu ve
şöyle buyurdu:
- Bugün hangi gündür?
(Sahâbe):
- Nahr (kurban bayramının birinci) günüdür, dediler.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
- Bugün, Hacc-ı Ekber (Büyük Hac) günü'dür." (Sünen-i Ebî Davud; hadis no: 1945. Elbânî, "Sahih-i
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Ebî Davud"; hadis no: 1700'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)
Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
ﺮِ؛ﺒﻛ اﺞ اﻟْﺤمﻮﻳ و،ٌﺎنﻳﺮﺖِ ﻋﻴ ﺑِﺎﻟْﺒﻄُﻮف ﻳ و،ٌﺸْﺮِك ﻣﺎمﺪَ اﻟْﻌﻌ ﺑﺞﺤ ﻳ :ًﻨﺮِ ﺑِﻤ اﻟﻨﱠﺤمﻮذِّنُ ﻳﻮ ﻳﻦﻴﻤ ﻓﻨْﻪ ﻋﻪ اﻟﺿﺮٍ رﻮ ﺑﺑ اﺜَﻨﻌﺑ
ﺔﺠ ﺣﺎم ﻋﺞﺤ ﻳ ﻓَﻠَﻢ،ﺎمﻚَ اﻟْﻌ ذَﻟ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓَﻟﺮٍ اﻮ ﺑﺑﺬَ ا ﻓَﻨَﺒ.ﻐَﺮﺻ اﺞلِ اﻟﻨﱠﺎسِ اﻟْﺤ ﻗَﻮﻞﺟ اﻦ؛ ﻣﺮﺒﻛ اﻴﻞﺎ ﻗﻧﱠﻤا و،ِﺮ اﻟﻨﱠﺤمﻮﻳ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري.ٌﺸْﺮِك ﻣﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻴﻪ ﻓﺞ اﻟﱠﺬِي ﺣاعد] اﻟْﻮ
"Ebu Bekir -Allah ondan râzı olsun- Nahr (kurban bayramının birinci) günü Minâ'da ilân yapacak
kimseler arasında beni de gönderdi: Artık bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac yapamayacak ve hiç
kimse de Beytullah'ı (Kâbe'yi) çırılçıplak tavaf edemeyecektir. Hacc-ı Ekber günü de, Nahr günü
(kurban bayramının birinci günü)dür.Hacc-ı Ekber (büyük hac) denilmesinin sebebi; insanların
Hacc-ı Asğar (küçük hac) demelerinden dolayıdır.Ebu Bekir o yıl, insanlara antlaşmalarının
bozulduğunu ilân etti. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hac yaptığı Vedâ haccı yılında
hiçbir müşrik hac yapmadı." (Buhârî; hadis no: 369).
Arafat'ta durmak (vakfe), Müzdelife'de gecelemek, (bayramın birinci gününün) gündüzünde Akabe
cemresine taşları atmak, kurban kesmek (nahr), saçları traş etmek, Farz (Ziyâret) tavafı yapmak
ve Sa'y etmek gibi hac ile ilgili amellerin bu günde olması sebebiyle Nahr günü, Hacc-ı Ekber
günüdür.Hac günü; zamandır.Hacc-ı Ekber ise, Hac gününde yapılan ameldir. Kur'an-ı Kerim'de de
Hacc-ı Ekber günü zikredilmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
ﺘُﻢﻟﱠﻴن ﺗَﻮا وﻢ ﻟﱠﺮ ﺧَﻴﻮ ﻓَﻬﺘُﻢن ﺗُﺒ ﻓَﺎﻮﻟُﻪﺳر وﻴﻦﺸْﺮِﻛ اﻟْﻤﻦ ﻣﺮِيء ﺑﻪنﱠ اﻟﺮِ اﺒﻛ اﻻﺞ اﻟْﺤمﻮ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻳَﻟ اﻪﻮﻟﺳر وﻪ اﻟﻦذَانٌ ﻣاو
3 : ] ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔﻴﻢﻟﺬَابٍ اواْ ﺑِﻌﻔَﺮ ﻛﺮِ اﻟﱠﺬِﻳﻦّﺸﺑ وﻪﺠِﺰِي اﻟﻌ ﻣﺮ ﻏَﻴﻢﻧﱠﻮاْ اﻠَﻤ] ﻓَﺎﻋ
"Büyük hac günü, insanlara Allah ve Rasûlünden bir ilân (ve uyarı)dır: Şüphesiz ki Allah ve Rasûlü,
artık müşriklerden uzaktır. (Ey müşrikler!) Eğer tevbe eder (hakka döner ve şirkinizi terkeder)seniz;
bu, sizin için daha hayırlıdır. Yok eğer (hakkı kabul etmekten) yüz çevirir(ve Allah'ın dînine
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girmez)seniz, bilin ki siz, Allah'ı âciz bırakacak değilsiniz (O'nun azabından asla
kurtulamazsınız).(Ey Rasûl!) İnkâr edenlere acıklı bir azabı müjdele." (Tevbe Sûresi: 3).
Tevﬁk, yalnızca Allah'tandır.
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