 ‐ 36567ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺘﻨﺒﻪ ﻣﻦ أراد اﻷﺿﺤﻴﺔ
اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ أراد أن ﻳﻀﺤ أن ﻳﻘﺺ ﺷﻌﺮه وأﻇﻔﺎره ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :
" إذا أراد أﺣﺪ أن ﻳﻀﺤ ودﺧﻞ ﺷﻬﺮ ذي اﻟﺤﺠﺔ إﻣﺎ ﺑﺮؤﻳﺔ ﻫﻼﻟﻪ  ،أو إﻛﻤﺎل ذي اﻟﻘﻌﺪة ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺄﺧﺬ
ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺷﻌﺮه  ،أو أﻇﻔﺎره أو ﺟﻠﺪه ﺣﺘ ﻳﺬﺑﺢ أﺿﺤﻴﺘﻪ ﻟﺤﺪﻳﺚ أم ﺳﻠﻤﺔ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻗﺎل " :
إذا رأﻳﺘﻢ ﻫﻼل ذي اﻟﺤﺠﺔ  ،وﻓ ﻟﻔﻆ  " :إذا دﺧﻠﺖ اﻟﻌﺸﺮ وأراد أﺣﺪﻛﻢ أن ﻳﻀﺤ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﻋﻦ ﺷﻌﺮه وأﻇﻔﺎره " .رواه أﺣﻤﺪ
وﻣﺴﻠﻢ  ،وﻓ ﻟﻔﻆ  " :ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه وأﻇﻔﺎره ﺷﻴﺌﺎً ﺣﺘ ﻳﻀﺤ ، " وﻓ ﻟﻔﻆ  " :ﻓﻼ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه وﻻ ﺑﺸﺮه ﺷﻴﺌﺎً ".
وإذا ﻧﻮى اﻷﺿﺤﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺸﺮ أﻣﺴﻚ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻧﻴﺘﻪ وﻻ إﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﺧﺬه ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻴﺔ .
واﻟﺤﻤﺔ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻨﻬ أن اﻟﻤﻀﺤ ﻟﻤﺎ ﺷﺎرك اﻟﺤﺎج ﻓ ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺴﻚ وﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮب إﻟ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺬﺑﺢ اﻟﻘﺮﺑﺎن ﺷﺎرﻛﻪ
ﻓ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹﺣﺮام ﻣﻦ اﻹﻣﺴﺎك ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ وﻧﺤﻮه .
وﻫﺬا ﺣﻢ ﺧﺎص ﺑﻤﻦ ﻳﻀﺤ ، أﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻀﺤ ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ؛ ﻷن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻗﺎل  " :وأراد أﺣﺪﻛﻢ أن
ﻳﻀﺤ " وﻟﻢ ﻳﻘﻞ أو ﻳﻀﺤ ﻋﻨﻪ ؛ وﻷن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻛﺎن ﻳﻀﺤ ﻋﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻹﻣﺴﺎك
ﻋﻦ ذﻟﻚ .
وﻋﻠ ﻫﺬا ﻓﻴﺠﻮز ﻷﻫﻞ اﻟﻤﻀﺤ أن ﻳﺄﺧﺬوا ﻓ أﻳﺎم اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻈﻔﺮ واﻟﺒﺸﺮة .
وإذا أﺧﺬ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺷﻌﺮه أو ﻇﻔﺮه أو ﺑﺸﺮﺗﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻮب إﻟ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ وﻻ ﻳﻌﻮد ،وﻻ ﻛﻔﺎرة ﻋﻠﻴﻪ  ،وﻻ
ﻳﻤﻨﻌﻪ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮام  .وإذا أﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺎﺳﻴﺎً أو ﺟﺎﻫﻼ ، أو ﺳﻘﻂ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻼ ﻗﺼﺪ ﻓﻼ إﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 ،وإن اﺣﺘﺎج إﻟ أﺧﺬه ﻓﻠﻪ أﺧﺬه وﻻ ﺷء ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ أن ﻳﻨﺴﺮ ﻇﻔﺮه ﻓﻴﺆذﻳﻪ ﻓﻴﻘﺼﻪ ،أو ﻳﻨﺰل اﻟﺸﻌﺮ ﻓ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻠﻪ ،أو ﻳﺤﺘﺎج
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إﻟ ﻗﺼﻪ ﻟﻤﺪاواة ﺟﺮح وﻧﺤﻮه " .
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