
 

 

 

Zaken die men dient te vermijden als men wil slachten 

Door de nobele grote geleerde shaykh Mohammed bin Saalih al-‘Othaymien 

Bron:  talkhies kitaab ahkaam al-odhiyyah wad-dhakaat; hoofdstuk 7. 

http://www.ibnothaimeen.com/all/index/alodhiawaalzakah.pdf  

 
 

Als iemand de intentie heeft om een offer te slachten, en het is vastgesteld dat de maand 

Dhoel-Hidjah begonnen is -door het zien van de wassende maan of door het voltooien van de 

dertig dagen van Dhoel-Qi’dah-, het is dan verboden voor hem om van zijn haar, nagels of huid 

te knippen tot het moment dat hij zijn offer geslacht heeft. Dit is gebaseerd op de hadith van 

Oem Salamah -radiallaahoe ‘anhaa- die vertelde dat de Profeet -sallallaahoe ‘alayhie wa 

sallam- gezegd had:  

» ...��� ��ي� هال	 �� �لحجة«   

 

 “Als je de wassende maan van dhoel-Hidjah ziet...” 

 

en in een andere overlevering: 

» . � ���& �حدكم �! يض� فاليمسك عن ش�� � �ظفا����� ��ي� هال	 �� �لحجة«   

 

 “Als de tien dagen [van dhoel-Hidjah] beginnen en iemand van jullie heeft de intentie om 

een offer te slachten dan zou hij niets van zijn haar of nagels moeten knippen.” 
[overgeleverd door Ahmad en Moslim] 

 

en in een andere overlevering: 

» .فال يأخذ من ش�� � �ظفا�� شيئا حتى يض�«   

 

“...hij zou dan niets van zijn haar of nagels moeten verwijderen  

tot het volbrengen van het offer.”   

 

en in een andere overlevering: 

» .فال يمس من ش�� � ال /.� شيئا«   

 

“...hij zou dan niet aan zijn haar of huid moeten komen.”
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Vanwege dit, als iemand tijdens de tien dagen van Dhoel-Hidjah de intentie heeft om een offer 

te slachten [op de dag van ‘ied] zou hij moeten mijden om te knippen van de zaken [die 

hierboven genoemd zijn]. [Dit is] vanaf het moment dat hij de intentie heeft [om te slachten] tot 

het moment dat hij het offer volbrengt. Er rust geen zonde op hem vanwege wat hij verwijderd 

heeft [van zijn haren, nagels of huid] voordat hij de intentie had [om te slachten]. 
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 [Sahieh Moslim; Boek van Rituele Offers (1977); Soenan abie Dawoed: Boek van Rituele Offers (2971); Soenan 

at-Tirmidhie; Boek van Rituele Offers (1523), Soenan an-Nasaa’ie: Boek van Rituele Offers (4361) en Soenan ibn 

Maajah; Boek van Rituele Offers (3149), Ahmad (6/289)] 



 

Zaken die men dient te vermijden als men wil slachten 

 
 

De wijsheid achter dit verbod is omdat de persoon die een offer volbrengt meedoet aan een van 

de rituelen die een persoon tijdens Hadj doet terwijl hij toenadering tot Allaah zoekt door het 

slachten van een dier. Hij zou daarom ook deel moeten nemen aan sommige van de specifieke 

rituelen van ihraam zoals het niet knippen van het haar enzovoort. 

 

Dit is een specifieke regelgeving die van toepassing is op een persoon die een rituele offer 

slacht. Wat betreft een persoon voor wie geslacht wordt (zijn echtgenote en kinderen)
2
, deze 

regelgeving is niet toepasbaar op hem omdat de Profeet -sallaahoe ‘alayhie wa sallam- zei: 

 

» .� ���& �حدكم �! يض� فاليمسك عن ش�� � �ظفا��«   

 

 “...en iemand van jullie heeft de intentie om een offer te slachten  

dan zou hij niets van zijn haar of nagels moeten knippen.” 

 

En niet: “…dat er voor hem geslacht wordt…” Dit is ook vanwege het feit dat de Profeet            

-sallallaahoe ‘alayhie wa sallam- een offer volbracht voor zijn familieleden en het is niet 

overgeleverd van hem dat hij hen opdroeg om deze zaken niet te knippen van henzelf. 

 

Hierop gebaseerd is het toegestaan voor de familieleden van degene die wil slachten om hun 

haar, nagels en huid te verwijderen tijdens de eerste tien dagen van Dhoel-Hidjah. 

 

Als een persoon die de intentie heeft om een offer te volbrengen toch zijn haar, nagels of huid 

knipt (nadat hij de intentie had om te slachten), dan dient hij berouw te tonen aan Allah en niet 

meer terug te keren. Er is geen voorgeschreven boetedoening voor hem. Verder weerhoudt dit 

hem er niet van om het offer te volbrengen zoals sommige gewone mensen denken. Als hij van 

zijn haar, nagels of huid knipt vanwege vergeetachtigheid of onwetendheid of zijn haar valt per 

ongeluk  uit, dan rust er geen zonde op hem. Een voorbeeld hiervan is dat hij een nagel breekt 

en dit doet hem pijn. In dit geval mag hij het afknippen. Of wellicht komt zijn haar voor zijn 

ogen. In dit geval mag hij het korter maken. Een ander voorbeeld is wanneer een persoon zijn 

haar moet verwijderen om een wond of iets dergelijks te kunnen behandelen. 
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 [VT] http://www.binbaz.org.sa/mat/3402 


