
املعيصم
حممد سعيد النجايت.1

ملخص البحث:

اعتاداً عى املوقع االلكروين، والذي يجيب عن شـتى األسـئلة، واسـتفادًة ما أعّدته اللجنة 

املختصـة يف بعثـة الحج اإليرانية لسـنة 1439هـ، سـلط الكاتب يف تقريره هـذا الضوء عى األبعاد 

املتعـددة لهذا املرشوع:

آليـة الذبـح يف املجـازر الحديثـه، فهرسـت البلـدان املسـتفيدة مـن االضاحـي، مراکـز توزيـع 

لحـوم األضاحـي يف اململكة السـعوديه، اإلحصائيات املرتبطة بالذبح واألضاحي يف موسـم الحج... 

الكلامت املفتاحيه:
األضاحي، معيصم، مشعر منى، حج، مرشوع األضاحي

1 .  الدكتـور الشـيخ حممدسـعيد النجايت)الكاشـاين(،عضو اللجنـة العلميـة ملعهد احلج و الزيـارة يف قم 
nejati13@gmail.com.املقدسة
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املقدمه:

نظـرًا للتطور الكبري يف وسـائل  التقنية وآليات السـفر  والنقل واحلمـل، وتوفر األمان 

والراحـة والسـكن، تضاعفـت أعـداد احلجـاج كثـريًا، فكثـرت األضاحـي، وعمليـات 

الذبـح التـي أدى  بعضهـا، وبسـبب الزحـام وعـدم االنتظـام يف بعـض السـنني إىل وقوع 

ضحايـا بـني احلجـاج... كا أّن عـدم توفـر االمكانيات املسـتلزمة لالسـتخدام الصحيح 

للحـوم األضاحـي أدى التلويـث وشـيوع األمـراض بـني احلجيـج و إىل عدم االسـتفادة 

منهـا إطعـام املحتاجـني من القانـع واملعرت، ممـا أتلـف املنافع املتوخـاة من هذا النسـك ..

وقـد ذكر هـذه الظواهر السـلبية الكثري من حجاج هـذه الفرتات الزمنيـة يف رحالهتم 

وذكرياهتـم عـن احلـج، كـا أّن هـذه املحـاذر أدت إىل اختاذ قرار حاسـم من قبل سـلطات 

احلرمـني يف أدوار خمتلفـة إلهنائهـا، بينـا أفتـى األغلـب مـن علاء الشـيعة والسـنة بلزوم 
متابعـة هـذه العمليـة العبادية، ومنع أي سـبب لوقوع الفسـاد  املذكـور آنفًا..1

ويف العقـود األخـرية دعـت االعرتاضـات الكثـرية مـن هنا وهنـاك إىل اختاذ قـرار بني 
احلكومه السـعودية وبنك  التوسـعه اإلسـالمية مع مشـاركة عدد من بعـوث احلج إلجياد 
حـلٍّ هلذه املشـكلة. فقامـوا بتأسـيس أول مذبح كبري جمهـز بتقنيات رفيعة املسـتوی حلفظ 
اللحـوم مـن التلـف يف وادي حمرس بجانب مشـعر منى، بادئـًا بتقديم خدماتـه لعدد قليل 

مـن احلجيج..2 

وقـد أدت االحتياجـات إىل تطويـر هـذا املـرشوع وتوسـيعه، ونقل املذابح مـن وادي 
حمـرس إىل ُمَعْيصـم عىل 500 مرت بالقرب من مشـعر منـى، يف عـام 1420 هجرى، لينتفع 

1 . حج در قــرآن : 89ـ  85 ؛ حكــم األضــحية فـي عصـر نا : 15 ؛ مقاله از هندوستان تا حريم يـار، 
حممــد عـىل مقدادى، فصلنامـه »ميقات حـج 14 : 170 ؛ حممد جواد مغنيه، فقه اإلمــام الصــادق 

عليـه السـالم 2 : 237 .
2 . فصلنامه »ميقات حج«  7 : 93 .
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منـه مجيع احلجـاج به يف موسـم احلـج، وأهل مكـة وغريها يف طيلة السـنة.1

وحتـى يتـم التعـرف عىل هـذا املرشوع املسـمى بمـرشوع األضاحـي، فعلينـا باملوقع 
املخصـص لـه رسـميًا عـىل النـت، ونضيـف إليـه املعلومـات التـي ختـّص األضاحـي 
للحجـاج اإليرانيـني مـن قبـل بعثـه احلـج اإليرانيـة، والتـي حصلنـا عليهـا مـن مقابلـة 
أجريناه مع األسـتاذ أسـداللهي مسـئول ذبح األضاحـي يف البعثه احلـج اإليرانية يف الفرتة 

األخـرية وهـي تشـمل نقاطـًا مهمة.

التعريف باملروع

أنشـئ مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية لإلفـادة مـن اهلـدي واألضاحـي عـام 

1403هــ، 1983م وأسـندت مهمـة إدارتـه إىل البنك اإلسـالمي للتنميـة، ويرشف عىل 

أعـال املـرشوع جلنـة اإلفـادة مـن اهلـدي واألضاحي املشـّكــلة من عــدد مـن اجلهات 

احلكوميـة يف اململكـة العربيـة السـعودية.

 يعمـل يف إطـار املـرشوع كّل عام حـوايل )40،000( فـرد من القوى العاملة، تشـمل 

اجلزارين ومسـاعدهيم واألطبـاء والبيطريني، واملرشفيني الرشعيـني، واإلداريني، واجلهاز 

الفنـي املسـؤول عـن التشـغيل والصيانـة واإلدارة واإلعاشـة والرعايـة الطبية، ووسـائل 

النـقل.

مشـاريع تطويريـة ملجـازر »مـرشوع األضاحـي« يف منطقـة املشـاعر املقدسـة، نجـح 
مـرشوع اململكة العربية السـعودية لإلفـادة من اهلـدي واألضاحي يف إنجاز 10 مشـاريع 
تطويريـة نوعيـة ملجـازر املـرشوع تنوعـت بني حتديـث أنظمة تشـغيل اآلالت، وحتسـني 
التجهيـزات الكهربائيـة الالزمـة، وهـذه مـن شـأهنا زيـادة  الكفـاءة التشـغيلية ملجـازر 

ومواقـع املـرشوع يف منطقة املشـاعر املقدسـة.

1 . آثار اسالمى مكه ومدينه : 170.
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https://www.adahi.org/Arabic/WhoWeAre/Pages/Mission-And-Goals.aspx

وأوضـح املـرشف العـام عىل املـرشوع األسـتاذ/ رحيمي أمحـد رحيمي، أّن املشـاريع 
التطويريـة هتـدف إىل رفـع كفـاءة العمـل والتسـهيل عىل حجـاج بيـت اهلل احلـرام، ومن 
أهـم املشـاريع املطـورة، اسـتبدال سـيور املخلفات بمجـزرة املعيصـم رقـم 1، باإلضافة 
إىل اسـتبدال املحـوالت الكهربائيـة بمجـزريت املعيصـم رقـم )2(، )3(،الفتـًا إىل أنـه تّم 

عزل أرضيـة الثالجـات بمجـزريت املعيصـم رقـم )2(، )3( املطّورتـني.

وأضـاف األسـتاذ/ رحيمـي موضحـًا أبرز األعـال املنجـزة بمنطقـة املجازرمتمثلة، 
باسـتبدال مواسـري ميـاه املكّثفـات التبخرييـة بوحـدات املجـزرة احلديثة، وكذلك إنشـاء 
غـرف تريـد )ثالجات( بمجـزريت املعيصـم رقـم )2(، )3( املطّورتـني، وحتديث أجهزة 

احلايـة بمحطـات اجلهد املتوسـط بوحـدات املجـزرة احلديثة.

فيـا تـم إجـراء التجهيـزات الكهربائيـة الالزمـة لتوصيل موّلـدات الطـوارئ، وتبعه 
أيضـًا تطويـر نظم التحكـم والتشـغيل جلنازير الغسـيل والـوزن اآليل.

وأكـّد األسـتاذ/ رحيمـي أّن احلكومـة أولـت اهتامـًا بالغـًا بخدمة ضيـوف الرمحن، 
ومـن  احلـرام،  اهلل  بيـت  حلجـاج  املقدمـة  اخلدمـات  تطويـر  عاتقهـا  عـىل  وأخـذت 
ضمنهـا  مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية لإلفادة مـن اهلـدي واألضاحـي ومواصلة 
تطويـر املجـازر التابعـة للمـرشوع تزامنـًا مـع تزايـد أعـداد احلجـاج، هبدف رفـع الطاقة 

االسـتيعابية واإلنتاجيـة للمجـازر الثانيـة يف منطقـة املشـاعر املقدسـة.

وهيـدف املـرشوع يف جمملـه إىل التسـهيل عـىل حجـاج بيـت اهلل احلـرام ألداء نسـك 
اهلـدي واألضاحـي والفديـة، وكذلك أداء نسـك الفديـة والصدقة نيابة عنهـم ملن يرغب 
مـن عمـوم املسـلمني وتوزيع اللحوم عىل مسـتحقيها، سـواء داخـل اململكـة أو خارجها 

ليشـمل حـوايل )25( دولة حـول العامل.

https://www.adahi.org/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news1009.aspx



صم
عي

امل

187

رسالة املروع:

التسـهيل عـىل حجاج بيـت اهلل احلرام ألداء نسـك اهلدي والفدية، وكذلك أداء نسـك 

األضحيـة والصدقـة نيابـة عنهـم ملن يرغـب من عمـوم املسـلمني  وتوزيع اللحـوم عىل 

. مستحقيها

أهداف املروع:

احلفاظ عىل بيئة املشاعر املقدسة

توفري الرشوط الرشعية والصحيـة بالذبائح.

توزيع اللحوم عىل الفقراء واملستحقني.

اإلفادة من املخلفات وتوزيع عائدها عىل فقراء احلرم

 جلنة اإلفادة من اهلدي واألضاحي

اجلهات احلكومية التي متثل جلنة اإلفادة من اهلدي واألضاحي:

وزارة الشؤون البلدية والقروية )مرشوع تطوير منىـ  أمانة العاصمة املقدسة(.

وزارة الداخلية )إمارة منطقة مكة املكرمة(.

وزارة املالية.

وزارة العدل.

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.

وزارة احلج والعمرة.

وزارة البيئة واملياه والزراعة.

معهد خادم احلرمني الرشيفني ألبحاث احلج والعمرة.
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البنك اإلسالمي للتنمية.

*     *     *

املرافق والتجهيزات:

وحدات التشغيل: 

املعيصم النموذجية رقم )1(

املعيصم رقم )2( املطورة.

املعيصم رقم )3( املطورة.

اجلال واألبقار رقم )4(

الوحدة )ب(

الوحدة )د(

الوحدة )هـ(

الوحدة )و(
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 نظام التشغيل:

تعمـل الوحـدات بنظـام الورديـات حيـث يعمـل اجلـزارون والرشعيـون والعالـة 
املسـاندة إىل جانـب األطباء البيطريني للتأكد مـن توافر مجيع الـرشوط الرشعية والصحية 

األنعام. يف 

 وتنقسم وحدات التشغيل إىل قسمني:

 1(   وحدات مفتوحة.

2(   وحدات مغلقة.

 الوحدات املفتوحة:

هـذه الوحـدات خاصـة باألغنـام ومفتوحـة للجميـع حيـث يشـرتي احلاج عنـد مدخل 
الوحـدة سـندًا أو أكثـر بعدد األغنام التي يرغب يف شائها، وبإمكان احلاج أداء نسـكه بنفسـه 
أو حتـت إشافـه ومـن ثم تتـوىل إدارة املرشوع إمتـام عملية السـلخ والتنظيـف، إىل غري ذلك.

تشمل الوحدات املفتوحة:

الوحدات احلديثة لألغنام )ب ، د ، هـ ، و(

وحدة اجلال واألبقار.

ويف وحـدة اجلـال واألبقـار يقـوم احلـاج بـرشاء األنعام مـن التاجر مبـاشة ويضاف 
مبلـغ )150 ريـاالً( إىل قيمـة الـرشاء لتغطيـة جـزء مـن تكاليـف التشـغيل واخلدمـات 

الرشعيـة والبيطريـة وإيصـال اللحـوم إىل املسـتحقني.

الوحدات املغلقة )التوكيل(:

يتـم العمـل فيهـا بنظام التوكيـل حيث يقـوم احلاج بـرشاء السـندات من منافـذ البيع 
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ويقوم املـرشوع بتنفيذ النسـك نيابـة عنه.

هذه الوحدات هي:

وحدة املعيصم النموذجية رقم )1(

وحدة املعيصم رقم )2( املطورة.

وحدة املعيصم رقم )3( املطورة.

كـا يمكـن أن يسـمح لـكّل )30( حاجًا فأكثر إرسـال وكيـل عنهم ليقـوم باإلشاف 
عـىل تنفيـذ النسـك نيابة عـن موكليه ويعطـى تريح دخول وحـدة املعيصـم النموذجية 

)1( رقم 

https://www.adahi.org/Arabic/WhoWeAre/FacilitiesAndEquipment/Pages/ 

default.aspx

اإلفـادة مـن أكثر من )928( ألـف رأس من األغنـام يف إطار مـرشوع اململكة لإلفادة 
مـن اهلدي واألضاحي ملوسـم حج العـام 1438هـ

 رصح معـايل الدكتـور/ بندر بـن حممد محزة حجـار، رئيس جمموعة البنك اإلسـالمي 
العربيـة  اململكـة  لتنميـة، رئيـس جلنـة اإلفـادة مـن اهلـدي واالضاحـي، أن مـرشوع  ل
السـعودية لإلفـادة مـن اهلـدي واألضاحـي قـد أهنـى قبل غـروب شـمس اليـوم االثنني 
1438/12/13هــ عمليـات أداء نسـك اهلـدي واألضاحـي جلميـع حجـاج بيـت اهلل 
احلـرام الذيـن تعاونوا مع املرشوع يف إطــار مرشوع اململكة العربيــة السـعودية لإلفــادة 
مـن اهلـدي واألضاحي ملوسـم حج العام احلـايل 1438هــ )2017م( ، وقد بلـغ عدد ما 
تـم بيعه مـن سـندات اهلـدي واألضاحي والفـدو والصدقـة ما يزيـد عـىل)928،298( 

ألف سـند.

وبالنسـبة لألبقـار فقـد بلغ جمموع مـا متت اإلفـادة منه هذا املوسـم )447( رأسـًا من 
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البقـر، بعـد إجـراء الكشـف الرشعـي والبيطـري، وبعـد التأكد مـن توفر مجيـع الرشوط 
الرشعيـة والصحيـة يف كافة أنعـام املرشوع.

وفيـا يتصـل بالتوزيـع الداخيل، أوضـح رئيس جمموعـة البنك أن توزيـع اللحوم عىل 

حجـاج بيـت اهلل احلـرام يف منـى وفقراء احلرم قـد بدأ منـذ السـاعات األوىل لصبيحة يوم 

السـبت 1438/12/11هــ املوافـق 2017/9/2م أول أيام الترشيـق عىل حجاج بيت 

اهلل احلـرام يف منـى واملشـاعر املقدسـة، وفقـراء احلـرم، وبلـغ إمجايل مـا تـم توزيعه خالل 

أيـام الترشيـق عىل فقـراء احلرم مـا يناهز مخسـني ألف ذبيحة ومـا يفيض يتـم توزيعه عىل 

املحتاجـني عر العديـد من اجلمعيـات اخلريية املعتمـدة يف اململكة العربية السـعودية.

وكان مـن املقرر أن يبدأ خالل بضعة أسـابيع بمشـيئة اهلل، شـحن كميـات من اللحوم 

املجمـدة بـرًا وبحرًا وجـوًا إىل )23( دولة خارج اململكة العربية السـعودية، حسـب خطة 

التوزيع املقررة ملوسـم حج العـام 1438 هـ )2017م(.

وتوجـه رئيـس جمموعـة البنـك اإلسـالمي للتنميـة هبـذه املناسـبة، بالشـكر والتقدير 
لكافـة حجاج بيـت اهلل احلرام الذين أولـوا املرشوع ثقتهم الغالية، كا نـوه بتعاون مكاتب 
احلجيـج واملسـؤولني عن شـؤون احلجـاج من كافـة الدول املشـاركة يف موسـم حج هذا 
العـام من حيـث تعريف احلجاج مسـبقًا بمـرشوع اململكة العربيـة السـعودية لإلفادة من 
اهلـدي واألضاحـي، وحّثهم عـىل مواصلة جهودهـم اخلـرية يف بلداهنم للتعريـف بمزايا 

هذا املـرشوع وأهدافـه اخلريية والرشعيـة والصحية.

وأشـاد رئيـس جمموعـة البنـك باإلقبـال املتزايـد عـىل موقـع املـرشوع مـن خـالل 
االنرتنـت، وعـر عن سـعادته حيـث أصبح بإمـكان املسـلمني، وهلل احلمـد، يف أي مكان 
يف العـامل أداء األضحيـة والفديـة والصدقة والعقيقـة طوال أيام السـنة واألضحية واهلدي 
www. :خـالل أيام عيـد األضحى املبـارك، عن طريق موقـع املرشوع عىل الشـبكة، وهو
adahi.org ممـا أتـاح لـكل مسـلم أينـا كان احلصـول )بـإذن اهلل( عـىل أجـر أداء نسـك 
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األضحيـة والفديـة والصدقـة والعقيقـة، ويتـم أدائها بمكـة املكرمة.

وعـر رئيـس جمموعة البنـك اإلسـالمي للتنميـة عن صــادق التقديــر والعرفــان، 
عـىل الدعـم السـخي واملتواصل الـذي حيظى به هـذا املرشوع اخلـريي الذي أسـهم، وهلل 
احلمـد، يف خدمـة حجـاج بيـت اهلل احلـرام ويف املحافظة عىل نظافة وسـالمة بيئة املشـاعر 

املقدسـة، واسـتفاد منـه الكثـري من فقـراء احلـرم واملحتاجـني يف )23( دولة.

واختتـم معـايل الدكتـور بندر بن حممد محـزة حجار ترحيـه بالدعـاء إىل اهلل عز وجل 
أن يتقبـل مـن احلجيـج حجهـم وأن يعيدهـم إىل ديارهـم سـاملني غانمـني، وأن يوفق اهلل 

اجلميـع لـكل ما حيـب ويرىض.

https://www.adahi.org/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news852.aspx

منافذ رشاء النسك:

     عمـل املـرشوع جاهـدًا منـذ نشـأته عـىل تطويـر أدواتـه وأعالـه ، وقبـل عـدة أعوام 

أطلـق املرشوع موقعـه عىل الشـبكة العنكبوتيـة   www.adahi.org  لتسـهيل أداء نسـك 

الراغبـني داخـل وخارج اململكـة بالدخول إىل موقع املـرشوع يف الشـبكة العنكبوتية التي 

تقـدم معلومـات متكاملـة ودفع قيمة النسـك، وذلـك إما عن طريـق سـداد أو البطاقات 

االئتانيـة )بطاقـة فيـزا، أو بطاقـة ماسـرت كارد( ، أو من خـالل التحويل النقـدي ، ويقوم 

الرنامـج الداعـم للموقع بإشـعار املسـتفيد من خدمة املـرشوع مباشة حال تنفيذ نسـكه 

بواسـطة تقنية الرسـائل القصـرية SMS عر هاتفه اجلـوال لتأكيد اكتال تنفيـذ التوكيل يف 

جمـازر املرشوع.

وقد تعاقد املرشوع لعملية تسويق السندات مع كّل من:

الريد السعودي

مرف الراجحي
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مجعية هدية احلاج واملعتمر اخلريية

شكة االتصاالت السعودية 

الريد األردين

مسار احلج االلكرتوين 

مجعية ناء اخلريية

وغريها كا يمكن شاء السندات من خالل الرابط.

يتم تنفيذ مجيع أنواع النسك أسبوعيًا.

أنشـئ مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية لإلفـادة مـن اهلـدي واألضاحـي عـام 
1403  هــ ، 1983 م وأسـندت مهمـة إدارتـه إىل البنـك اإلسـالمي للتنميـة ، ويـرشف 
عـىل أعـال املـرشوع جلنة اإلفـادة من اهلـدي واألضاحـي املشـكلة من عدد مـن اجلهات 

احلكوميـة يف اململكـة العربيـة السـعودية وهـي:

*  وزارة الشؤون البلدية والقروية )مرشوع تطوير منىـ  أمانة العاصمة املقدسة(.

*  وزارة الداخلية )إمارة منطقة مكة املكرمة(.

*  وزارة املالية.

*  وزارة العدل.

*  وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

*  وزارة احلج والعمرة.

*  وزارة البيئة واملياه و الزراعة.

*  معهد خادم احلرمني الرشيفني ألبحاث احلج.

*  البنك اإلسالمي للتنمية.

يقـوم مرشوع اململكـة لإلفادة من اهلـدي واألضاحي بنـاءًا عىل فتـوى شعية صادرة 
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مـن دار اإلفتـاء ومصدقة من قبل جملس الوزراء السـعودي بإقرار وإجـازة التوكيل يف أداء 
النسـك ملـرشوع اململكة لإلفـادة من اهلدي واألضاحـي حرًا، ألهنـا خاضعة لإلشاف 
احلكومـي الـذي يضمـن سـالمة التطبيـق الصحيـح وفـق الـرشوط الرشعيـة والصحية 
املطلوبـة، وتوفري املجـازر ذات الطاقة االنتاجيـة الكبرية والكافية ألداء النسـك، وخاصة 
يف فـرتة احلـج التـي يسـارع فيهـا كّل املسـلمني مـن حجـاج وغريهـم إىل أداء نسـكهم. 

ولذلـك يعتـر املرشوع اجلهـة الوحيـدة املرح هلا بـأداء النسـك بالوكالة.

يتأكـد احلـاج أو غـريه من عمالء املـرشوع من إمتام كّل مـن عملية الدفـع وعملية أداء 
النسـك عند الرشاء عر املوقـع اإللكرتوين:

1. يف حالة الدفع بواسـطة البطاقة االئتانية فسـتصل للعميل يف حال تسـجيله لعنوان 
بريـده اإللكرتوين ورقم جواله رسـالتان ومها:

ـ  األوىل: عند الدفع، تبلغه بتأكيد استالم قيمة طلبه.

ـ الثانية: عند التنفيذ، تبلغه بتأكيد تنفيذ النسك لطلبه.

2. يف حالة الدفع عن طريق خدمة سداد فستصل للعميل ثالث رسائل، وهي:

ـ األوىل: عنـد تسـجيله طلـب الـرشاء باملوقـع، تبلغـه برقـم الطلب اخلاص بـه ورقم 
املفوتـر اخلـاص باملـرشوع لـدى نظام سـداد وتعلمـه بآخر ميعـاد للدفع.

ـ الثانية: عند الدفع، بتأكيد استالم قيمة طلبه.

ـ الثالثة: عند التنفيذ، تبلغه بتأكيد تنفيذ النسك لطلبه.

عنـد الـرشاء عر مركـز االتصـال )اهلاتف املجـاين(، سـتصل للعميل ثالث رسـائل، 
: هي

ـ األوىل: عنـد قيـام موظـف خدمـة العمـالء بتسـجيل طلـب العميـل، تبلغـه برقـم 

الطلـب اخلـاص بـه ورقـم املفوتـر اخلـاص باملـرشوع وتعلمـه بآخـر ميعـاد للدفـع.

ـ الثانية: عند الدفع، تبلغه باستالم املبلغ ووصوله حلساب املرشوع.
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ـ الثالثة: عند الذبح، تبلغه بأن العملية قد متت.

عنـد الـرشاء عـر قنـوات مـرف الراجحـي االلكرتونية، سيسـتلم العميـل إيصاالً 
مـن مـرف الراجحـي يفيد بخصـم املبلـغ من حسـابه وحتويلـه حلسـاب املرشوع.

عنـد الـرشاء عر فروع الريد السـعودي، سيسـتلم العميـل من مكتب الريـد إيصاالً 
يفيد بدفعه قيمة السـند.

عنـد الـرشاء عـر مجعيـة هديـة احلـاج، سيسـتلم العميـل مـن اجلمعيـة إيصـاالً يفيد 
النسـك. بدفعـه مبلغ 

يوجـد يف مـرشوع اململكـة لإلفـادة مـن اهلـدي واألضاحـي جمـزرة للجـال واألبقار 
وهـي جمـزرة مفتوحة حيـث يقوم احلاج بـرشاء األنعام مـن التاجر مبـاشة ويضاف مبلغ 
)150 ريـال( إىل قيمـة الـرشاء لتغطيـة جـزء مـن تكاليف التشـغيل واخلدمـات الرشعية 
والبيطريـة وإيصـال اللحـوم إىل املسـتحقني، وهبـذا فإنـه مـن غـري املتـاح شاء اجلـال 

واألبقـار إالّ عـر هـذه الطريقة.

توزيع حلوم اهلدي)60% من حلوم األضاحي توزع داخل اململكة(.

يتـم توزيـع اللحـوم عـىل فقـراء احلـرم املكـي ومـا فاض مـن اللحـوم خيزن ويرسـل 
إلعانـة الـدول الفقـرية املحتاجـة مـن الـدول اإلسـالمية أو يف حالـة حدوث كـوارث يف 

إحـدى بلـدان العـامل اإلسـالمي فريسـل إليها مـا حتتاجه.

 كشـف املـرشف العـام عـىل مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية لإلفـادة مـن اهلدي 
اهلـدي  حلـوم  نسـبة 60% من  بـأّن  رحيمـي،  األسـتاذ أمحد  )أضاحـي(  األضاحـي  و
واألضاحـي التابعـة للمرشوع تـوزع داخل اململكة، فيـا النسـبة املتبقية 40%يتم توزيعها 

عـىل أكثـر من 25 دولـة حـول العـامل عـىل مـدار العام.

عـر  املكـي  احلـرم  لفقـراء  تكـون  أولويـة  التوزيـع  إّن  رحيمـي:  السـيد  شـار  أ و
خـالل  مـن  ثـم  املقدسـة،  العاصمـة  يف  رسـمية  خرييـة  ومؤسسـة  ايل 31 مجعيـة  و ح
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حوايل 22 مجعيـة خرييـة يف مدينـة جـدة، يليهـا مجعيـات ومؤسسـات خرييـة يف الطائف 
واملدينـة املنـورة بعدد 4 مجعيـات لـكل منها، كـا يتم توزيع حلـوم اهلـدي واألضاحي يف 

مجيـع مناطـق ومـدن اململكـة عـر حوايل 88 مجعيـة خرييـة.

باكسـتان،  سـنويًا:  األضاحـي  حلـوم  تصلهـا  التـى  الـدول  قائمـة  وتشـمل 
وبنجالديش، والعـراق، وأذربيجـان، وتشـاد، ومـر، ولبنـان، وفلسـطني، واألردن، 
وبروكينـا  وغانـا،  ومـايل،  والنيجـر،  القمـر،  وجـزر  وموزمبيـق،  وتنزانيـا،  وجيبـويت، 
فاسـو، وليبرييـا، وسـرياليون، وموريتانيا، وغامبيـا، وغينيا، وبيسـاو، وغينيـا كوناكري، 

والسـنغال.

وتقـوم رسـالة مرشوع اململكـة العربيـة السـعودية لإلفـادة مـن اهلـدي واألضاحـي 
بصفـة أساسـية، عـىل تسـهيل أداء حجـاج بيـت اهلل احلـرام لنسـك اهلـدي والفديـة، 
والصدقة والعقيقة، نيابـة ملـن يرغب من عموم املسـلمني وتوزيع اللحوم عىل مسـتحقيها 

يف داخـل اململكـة وخارجهـا. 

مراكز التوزيع:

  تقـوم إدارة مـرشوع اململكة العربية السـعودية لإلفـادة من اهلـدي واألضاحي بتوزيع 
اللحـوم عـىل مسـتحقيها من فقـراء احلرم، ومـا يفيض منها يتـم توزيعها عىل املسـتحقني 

يف عـدد من الدول، بـرًا، و بحـرًا، وجوًا.

ـ : وفيام ييل أسامء املراكز لتوزيع الداخيل للحوم اهلدي واألضاحي املنفذة 

 منطقة مكة املكرمة.

 مراكز االحياء )بواسطة املستودع اخلريي(.

 وقف الركة اخلريي.
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 اجلمعية اخلريية.

 مجعية الر.

 املستودع اخلريي.

 أم القرى النسائية.

 حفظ النعمة.

 املؤسسة اخلريية.

 وقف يعقوب بيك.

 وقف أمري بخاري.

 اللجنة اخلريية بمسجد الربوعي.

 ثالجة بن عثيمني.

 مسجد النوير.

 د/ سعود كاتب.

 الشيخ/ أمحد احلاد.

 م/ أمحد آل زيد.

 أمانة العاصمة.

 طلبة احلرم املكي.

 دار احلديثة اخلريية.

 أوقاف الراجحي اخلريية.

مؤسسة مكة املكرمة اخلريية.

 أ/ حممد صالح ألطف.
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 وقف سمري نجار اخلريي.

 عناية للخدمات اخلريية.

 مسجد الرشايع العام.

 عاير الرباط ومطبخ املنصور اخلريي.

خمتار األنصاري.

 أ/ طالل راوا.

 إدارة التعليم )مكة بال أمية(.

 مجعية الر برهاط ومدركة.

 مسجد احلرس بالرشايع.

 حمافظة جـدة.

 مجعية الر.

 جممع األمري منصور اخلريي.

 املؤسسة اخلريية.

 وقف الركة اخلريي.

 مسجد اجلمعان.

 مسجد عبدالرمحن بن عوف.

 مسجد العيبان.

 مسجد سعد بن معاذ.

مسجد أبو زنادة.

 مكتب التكافل االجتاعي.
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 مركز أيب بن كعب.

 اجلمعية اخلريية النسائية »بحرة«.

 اجلمعية اخلريية »بحرة«.

 عمدة حي الصحيفة.

 عمدة حي الثغر الرشقي.

 د/ عصام كوثر.

 منسويب البنك اإلسالمي.

 قنصلية دولة فلسطني.

 مركز األبحاث الزراعية.

 مجعية الر بخليص وقديد.

 الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.

 الشيخ/ حسني بن حمفوظ.

 منطقة الطائف.

 اجلمعيات اخلريية بمحافظة الطائف.

 وقف سمري نجار اخلريي.

 مجعية الر اخلريية بعشرية الطائف.

 املستودع اخلريي.

 منطقة املدينة املنورة.

 املستودع اخلريي.

 وقف الركة اخلريي.
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 املطعم اخلرييـ  أبو جابر.

 مجعية خير النسائية اخلريية.

 باقي مناطق اململكة:

 الزاد اخلريي »القصيم«.

 مجعية الر واخلدمات االجتاعية اخلريية »ينبع البحر«.

 مجعية الر واخلدمات »الباحة«.

 اجلمعية اخلريية عني ابن فهيد »القصيم«.

 مكتب الدعوة واالرشاد »الدوادمي«.

 مجعية جود النسائية اخلريية »الدمام«.

 اجلمعية اخلريية بالشميل »حائل«.

 مجعية وّد اخلريية »اخلر«.

 مجعية الر اخلريية بعائر بن صنعاء »حائل«.

 مجعية الر اخلريية باخلصيبة »القصيم«.

 اجلمعية اخلريية بتنومة »تنومة«.

 مجعية الر اخلريية بالتويم »الرياض«.

 اجلمعية اخلريية مركز ابانات »القصيم«.

 مكتب دعوة اجلاليات بقاعدة الرياض اجلوية »الرياض«.

 مجعية الر اخلريية بالرين »القويعية«.

 مركز العناية باملسلمني اجلدد »الرياض«.

 اجلمعية اخلريية بالناص »الناص«.
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 مكتب توعية اجلاليات بالبدائع »القصيم«.

 مجعية الر اخلريية بخرخري »خرخري«.

 مجعية الر بعشرية سدير »طريق الرياضـ  القصيم الرسيع«.

 اجلمعية اخلريية ببني حسن »الباحة«.

 املستودع اخلريي فرع العال »العال«.

 املستودع اخلريي فرع العيص »العيص«.

 املستودع اخلريي فرع ينبع البحر »ينبع البحر«.

 املستودع اخلريي فرع احلناكية »احلناكية«.

 املستودع اخلريي فرع النخيل »النخيل«.

 املستودع اخلريي بوادي الفرع »وادي الفرع«.

 املستودع اخلريي فرع خير »خير«.

 املستودع اخلريي فرع املهد »مهد الذهب«.

 املستودع اخلريي فرع ينبع النخل »ينبع النخل«.

 املستودع اخلريي فرع الواسطة وبدر »الواسطة«.

 املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد »القصيم«.

 مجعية الر اخلريية يف رضية »القصيم«.

 املستودع اخلريي باملزامحية »املزامحية«.

 مستودع الر اخلريي بمرحب العليا »حائل«.

 مجعية اجلفر اخلريية »االحساء«.

 مجعية الر بالسليل »السليل«.
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 مجعية الر باالحساء »االحساء«.

 مجعية الر بالبجادية »الدوادمي«.

 مركز سنابل اخلريي بالبكريية ومكتب دعوة اجلاليات »القصيم«.

 اجلمعية اخلريية بعيون اجلواء »القصيم«.

 املستودع اخلريي برشورة »شورة«.

 مركز اإلحسان اخلريي »بريدة«.

 مجعية الر اخلريية »اجلوف«.

 مجعية الروضة اخلريية »حائل«.

 مجعية العمران اخلريية للخدمات االجتاعية »االحساء«.

 مكتب توعية اجلاليات باخلدمات الطبية للقوات املسلحة »الرياض«.

 املستودع اخلريي بالقويعية »القويعية«.

 مجعية القرى للر واخلدمات االجتاعية »الباحة«.

مكتب دعوة اجلاليات »القصيم«.

 مجعية الر اخلريية بطابة »حائل«.

 مجعية الر اخلريية باجللة وتراك »الرياض«.

 مجعية الر اخلريية يف عقلة الصقور »القصيم«.

 مكتب توعية اجلاليات واخلدمات الطبية بوزارة الدفاع »الرياض«.

بعثة جلنة اإلفادة من اهلدي البحرينية »الدمام / ثالجة سند«.

 مجعية حزم أم الساهك اخلريية »الدمام«.

 مجعية الر اخلريية »خير«.
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 مجعية الر اخلريية بدليهان »حائل«.

 املستودع اخلريي بعنيزة »القصيم«.

 مجعية الر اخلريية برحرح »الباحة«.

 مجعية البدائع اخلريية »القصيم«.

 مجعية الر »أهبا«.

مكتب دعوة اجلاليات بمرات »الرياض«.

 مكتب دعوة اجلاليات بأم محام »الرياض«.

 مجعية الر اخلريية بوادي شى »بلجريش«.

 مجعية امللك عبدالعزيز النسائية بريدة »القصيم«.

 مجعية الر اخلريية بفويلق »القويعية«.

 مجعية األمحر اخلريية »األفالج«.

 مجعية الر اخلريية بالعظيم »حائل«.

 مجعية الفضول اخلريية »االحساء«.

 مجعية الر اخلريية »بلجريش«.

 مجعية البطالية اخلريية »االحساء«.

 اجلمعية اخلريية للخدمات االجتاعية »نجران«.

 مجعية الر ببني حرير وبني عدوان »الباحة«.

 مكتب دعوة اجلاليات برياض اخلرضاء »القصيم«.

 فرع مجعية الر يف ريان اجلنويب »القصيم«.

 املجمع اخلريي بريدة »القصيم«.
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 اجلمعية اخلريية بمحافظة الداير بني مالك »جازان«.

 مجعية األفالج اخلريية »الرياض«.

 مجعية الطرف اخلريية للخدمات االجتاعية »االحساء«.

 مجعية عمر بن اخلطاب بالفويلق »القصيم«.

 مجعية جّو اخلريية »الرياض«.

 مجعية قرن ظبي اخلريية »الباحة«. املكتب التعاوين للدعوة باملذنب »القصيم«.

 املكتب التعاوين يف البديع + مجعية الر اخلريية بالبديع »الرياض«.

 مكتب توعية اجلاليات بالقوارة »شال بريدة«.

 اجلمعية اخلريية »حمافظة حقــل«.

 مجعية الر اخلريية برياض اخلراء »القصيم«.

بيان بأعداد األغنام املنفذة ، اجلدول التايل يوضع أعداد األغنام املنفذة:

عددعامعددعامعددعام
14036300014154344141427683931
140418619514164319111428732855
140530737714174286301429836403
140630514014184407521430664623
140747894414194749251431934004
1408473672142061875714321001206
140949559114216187971433998141
141048535514225937571434769918
141141055114236253171435874000
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عددعامعددعامعددعام
141252539114245846141436835282
141342408514255039541437712734
14145200741426574141

بيـان بأعـداد اجلـامل واألبقـار املنفـذة ، اجلـدول التـايل يوضع أعـداد اجلامل 
واألبقـار املنفذة:

عدداألضاحيموسم عامعدداألضاحيموسم عام
14111117414245076
14121438114254495
14131062414267156
14141036114275220
1415905314286133
1416702214293226
1417774414309529
1418926914312409
1419819514322487
1420613614331217
142160271434569
1422528514351500
14231436327

1437372
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الدول املستفيدة من اللحوم:

تتـم عمليـة الذبـح يف إحـدى جمـازر املـرشوع الكائنـة يف مكـة املكرمـة والتـي تعمل 
بنظـام الورديات حيث يعمـل اجلزارون والرشعيـون والعالة املسـاندة إىل جانب األطباء 

البيطريـني للتأكـد من توافـر مجيع الـرشوط الرشعيـة والصحيـة يف الذبائح.

نري يف التايل تقارير من توزيع هذه اللحوم يف أوان خمتلفة:

توزيـع عـدد 15 ألـف كرتـون مـن حلـوم األضاحـي إىل قطـاع غـزة يف يـوم اجلمعـة 
رمضان/1439هـ  املوافـق 10 

  تـم مـن شـحن اللحـوم املقدمة مـن مـرشوع اململكـة العربية السـعودية لإلفـادة من 
اهلـدي واألضاحـي إىل األشـقاء يف قطـاع غزة وهـي عبارة عـن )10( بـرادات حيمل كّل 
بـراد )1500( كرتـون مـن اللحـوم املجمدة، ويـزن كل كرتـون  )10( كـغ مـن اللحوم 
اجلاهـزة للتوزيـع وقـد وصلـت الشـحنة القادمـة مـن مينـاء ضبـاء البحـري السـعودي 
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يوم السـبت السـاعة 11 صباحـًا ملينـاء سـفاجا البحـري املـري وسـتنطلق الـرادات 
يف صباح األحـد باجتاه معر رفح احلدودي السـتكال إجراءات مراسـم تسـليم الشـحنة 
بحضـور كاًل مـن ممثـل السـفارة السـعودية يف القاهـرة وممثـل وزارة األوقاف والشـؤون 
الدينيـة بقطـاع غـزة وممثـل اهلـالل األمحـر الفلسـطيني وسـتقوم سـفارة خـادم احلرمـني 
الرشيفـني يف القاهـرة بتغطية احلدث إعالميًا،  وسـيكون يف اسـتقبال الشـحنة من سـفارة 
خـادم احلرمـني الرشيفـني يف مينـاء سـفاجا ومـن إدارة املراسـم بالسـفارة األسـتاذ نارص 

اهلوالن.

https://www.adahi.org/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news1003.aspx

توزيـع مخسـة وعريـن ألـف ذبيحـة مـن حلـوم اهلـدي واألضاحـي عـىل 
مسـتحقيها يف مـر:

 يف إطـار مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية لإلفـادة مـن اهلـدي واألضاحـي الذي 

يديره البنـك اإلسـالمي للتنميـة، تتواصـل عمليـات توزيـع حلـوم اهلـدي واألضاحـي 

عـىل مسـتحقيها يف مناطـق اململكـة وخارجهـا وفقًا خلطـة التوزيـع املعتمدة ملوسـم حج 

1438هــ )2017م(، والتـي تتضمـن هـذا العام توزيـع نحـو )928،000( ذبيحـة من 

حلـوم اهلـدي واألضاحـي، حيث تم توزيـع نحـو )46،638( ذبيحة عىل مسـتحقيها من 

فقـراء احلـرم بمكة املكرمة ، وسـيتم بإذن اهلل التوزيـع عىل حـوايل )400( مجعية خريية يف 

خمتلف مناطـق اململكة، وكا جيري حاليًا اسـتكال إجراءات شـحن )250،000( ذبيحة 

جممـدة ومعبـأة يف كراتـني لتوزيعها عىل مسـتحقيها يف )23( دولة يف قاريت آسـيا وأفريقيا، 

وجوًا. وبحـرًا  رًا  ب

ويف هـذا اإلطـار، تـم هـذا األسـبوع إرسـال شـحنة مـن حلـوم اهلـدي واألضاحـي، 

وصلـت إىل مينـاء سـفاجا املـري، يـوم االثنـني بتاريـخ 1439/3/02هــ املوافـق 
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2017/11/20م، وحتتـوي الشـحنة عـىل )30،000( ذبيحـة جممـدة ومقطعـة ومعبأة 
يف كراتـني، سـيتم توزيعهـا عىل مسـتحقيها بجمهوريـة مر العربيـة، وكان يف اسـتقبال 
الشحنــة لـدى وصوهلـا إىل ميناء سفاجــا، عـدد من املسـؤولني املريـني ومندوبني من 
مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية لإلفـادة مـن اهلـدي واالضاحـي، وممثـيل السـفارة 
السـعودية وذلـك لـإلشاف واملشـاركة يف أعـال التوزيـع عـىل مجيـع حمافظـات البالد.

وهبـذه املناسـبة أعرب معـايل الدكتـور بنـدر بـن حممد محـزة حجـار، رئيـس جمموعة 

البنـك اإلسـالمي للتنميـة، ورئيـس جلنـة اإلفـادة مـن اهلـدي واألضاحـي، عن شـكره 

وتقديـره لدعـم سـخي هلـذا املـرشوع اخلـريي الـذي يقـوم عـىل توفـري حلـوم اهلـدي 

واألضاحـي لكافـة املسـلمني املسـتحقني يف أنحـاء العـامل.

(https://www.adahi.org/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news1002.aspx)

توزيـع )13( ألـف ذبيحة من حلـوم األضاحي عىل مسـتحقيها يف أذربيجان 
وموزمبيق: وتشاد 

 يف إطـار مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية لإلفـادة من اهلـدي واألضاحـي، الذي 

يديـره البنـك اإلسـالمي للتنميـة، تواصلـت عمليـات توزيع حلـوم اهلـدي واألضاحي، 

والتـي تتضمـن هـذا العـام توزيـع نحـو )195( ألـف ذبيحـة جممـدة عىل مسـتحقيها يف 

)23( دولـة يف قـاريت آسـيا وأفريقيـا، بـرًا وبحـرًا وجوًا.

ويف هـذا اإلطـار، وصلـت إىل العاصمـة باكـو، يف مجهوريـة اذربيجـان، الغـري مطلـة 

عـىل البحـر، شـاحنتان مردتـان حتمالن عـىل متنها مخسـة آالف ذبيحة جممـدة، من حلوم 

اهلـدي واألضاحـي، حيث تـم توزيعها بالكامل عىل مسـتحقيها هناك، وكان يف اسـتقبال 

الشـحنة لـدى وصوهلـا إىل مدينـة باكـو قادمة مـن مجهوريـة جورجيـا املجاورة عـدد من 

املسـؤولني األذربيجانيـني وممثلـني عن السـفارة السـعودية يف باكو، ومندوبـني من البنك 
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اإلسـالمي للتنميـة، كانـا قـد وصال يف وقـت سـابق إىل العاصمـة لإلشاف عـىل عملية 
التوزيع.

كـا وصلـت يف وقـت سـابق إىل مطـار نجامينا، طائـرة حتمل عـىل متنها مخسـة آالف 
ذبيحـة جممـدة من حلـوم اهلـدي واألضاحـي، ليتـم توزيعها عـىل مسـتحقيها يف مجهورية 
تشـاد، وكان يف اسـتقبال الطائـرة لـدى هبوطهـا يف املطار عدد من املسـؤولني التشـاديني 

وممثلـني عـن السـفارة السـعودية يف العاصمـة نجامينـا ومنـدوب مـن البنك اإلسـالمي 

للتنميـة، كان قـد وصـل يف وقـت سـابق إىل العاصمـة لإلشاف عـىل عمليـة التوزيع.

وكانـت قـد وصلـت يـوم اجلمعـة املـايض إىل مينـاء نـاكاال، يف مجهوريـة موزمبيـق، 

باخـرة حتمـل عـىل متنها ثالثـة آالف ذبيحة جممـدة، من حلـوم اهلـدي واألضاحي، حيث 

تـم توزيعها عىل مسـتحقيها هناك، وكان يف اسـتقبال الباخرة لدى وصوهلـا إىل امليناء عدد 

مـن املسـؤولني بموزمبيـق، ومنـدوب مـن البنـك اإلسـالمي للتنميـة، كان قـد وصل يف 

وقـت سـابق إىل موزمبيق لـإلشاف عـىل التوزيع.

 وهبـذه املناسـبة توجـه معـايل الدكتـور بنـدر حممـد حجـار، رئيـس جمموعـة البنـك 

اإلسـالمي للتنمية، باسـم جلنة اإلفـادة من اهلدي واألضاحي، بــأجزل الشـكر والتقدير 

لدعم سـخي هلـذا املرشوع اخلـريي الكبري، مما جعـل يف اإلمكان إفادة ماليني املسـتحقني 

يف أنحـاء العـامل مـن حلوم اهلـدي واألضاحـي، حتقيقـًا للحكمة اإلهليـة البالغة مـن هذه.

(https://www.adahi.org/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news55.aspx)

توزيـع )20( ألـف ذبيحـة من حلـوم اهلـدي واألضاحي عىل مسـتحقيها يف 
موريتانيا والسـنغال:

 ويف هـذا اإلطـار، وصلـت إىل مينـاء نواكشـوط، يف مجهوريـة موريتانيـا اإلسـالمية، 
باخـرة حاملـة عـىل متنها عـرشة آالف ذبيحة جممـدة، من حلـوم اهلدي واألضاحـي، ليتم 
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توزيعهـا عـىل مسـتحقيها هنـاك، وكان يف اسـتقبال الباخرة لـدى وصوهلـا إىل امليناء عدد 
مـن املسـؤولني املوريتانيني وممثلـني عن السـفارة السـعودية يف نواكشـوط، ومندوب من 
البنـك اإلسـالمي للتنميـة، كان قـد وصـل يف وقت سـابق إىل نواكشـوط لـإلشاف عىل 

عمليـة التوزيع.

كـا وصلـت إىل مينـاء دكار، يف مجهوريـة السـنغال، باخـرة حاملـة عـىل متنهـا عرشة 
آالف ذبيحـة جممـدة، مـن حلـوم اهلـدي واألضاحـي، حيث تـم توزيعها عىل مسـتحقيها 
هنـاك، وكان يف اسـتقبال الباخـرة لـدى وصوهلا إىل امليناء عدد من املسـؤولني السـنغاليني 
وممثلني عن السـفارة السـعودية يف دكار، ومنـدوب من البنك اإلسـالمي للتنمية، كان قد 

وصـل يف وقـت سـابق إىل دكار لـإلشاف عىل عمليـة التوزيع.

وهبـذه املناسـبة توجـه رئيـس جمموعة البنـك اإلسـالمي للتنمية، باسـم جلنـة اإلفادة 
مـن اهلـدي واألضاحـي، بــأجزل الشـكر والتقديـر لدعم سـخي هلـذا املـرشوع اخلريي 
الكبـري، ممـا جعـل يف اإلمـكان إفـادة ماليـني املسـتحقني يف أنحاء العـامل من حلـوم اهلدي 

واألضاحـي، حتقيقـًا للحكمـة اإلهليـة البالغـة من هـذه الشـعرية العظيمة.
(https://www.adahi.org/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news17.aspx)

توزيـع )17( ألـف ذبيحـة من حلـوم اهلـدي واألضاحي عىل مسـتحقيها يف 
جيبـويت وغامبيا وغينيا بيسـاو:

 ويف هـذا اإلطـار، وصلـت إىل مينـاء جيبـويت، باخـرة حاملـة عـىل متنها سـبعة آالف 
ذبيحـة جممـدة، من حلـوم اهلدي واألضاحـي، ليتم توزيعها عىل مسـتحقيها هنـاك، وكان 
يف اسـتقبال الباخـرة لـدى وصوهلـا إىل امليناء عـدد من املسـؤولني اجليبوتيـني وممثلني عن 
السـفارة السـعودية يف جيبـويت، ومندوب من البنك اإلسـالمي للتنميـة، كان قد وصل يف 

وقـت سـابق إىل جيبويت لـإلشاف عىل عمليـة التوزيع.

كـا إىل مينـاء بانجـول، يف مجهورية غامبيـا، باخرة حاملة عىل متنها مخسـة آالف ذبيحة 
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جممـدة، مـن حلـوم اهلـدي واألضاحي، حيـث تم توزيعهـا عىل مسـتحقيها هنـاك، وكان 
يف اسـتقبال الباخـرة لـدى وصوهلـا إىل املينـاء عدد مـن املسـؤولني الغامبيـني ، ومندوب 
مـن البنك اإلسـالمي للتنميـة، كان قد وصـل يف وقت سـابق إىل بانجول لـإلشاف عىل 

عمليـة التوزيع.

 وكانـت قد وصلت باخـرة أخرى إىل ميناء بيسـاو بجمهورية غينيا بيسـاو حاملة عىل 
متنهـا مخسـة آالف ذبيحـة جممدة، مـن حلوم اهلـدي واألضاحـي، حيث تـم توزيعها عىل 
مسـتحقيها هنـاك، وكان يف اسـتقبال الباخـرة لدى وصوهلـا إىل امليناء عدد من املسـؤولني 
بغينيـا بيسـاو، ومنـدوب من البنك اإلسـالمي للتنميـة، كان قد وصل يف وقت سـابق إىل 

بيسـاو لإلشاف عىل عمليـة التوزيع.

(https://www.adahi.org/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news16.aspx0)

توزيـع )20( ألـف ذبيحـة مـن حلـوم اهلـدي واألضاحـي عـىل مسـتحقيها يف 
األردن:

 ويف هـذا اإلطـار، تـم توزيـع )20( ألـف ذبيحـة جممـدة وصلـت بـرًا إىل العاصمـة 
األردنيـة عـان عـىل متن قافلة مـن الشـاحنات املردة، حيث تـم توزيعها عىل مسـتحقيها 
يف أنحاء اململكـة األردنيـة اهلاشـمية، بحضـور ممثلـني عـن السـفارة السـعودية بـاألردن 
وبعثـة من البنك اإلسـالمي للتنميـة كانت قد وصلـت إىل العاصمة عان يف وقت سـابق 

الغرض. هلـذا 

https://www.adahi.org/Arabic/MediaCenter/News/Pages/news13.aspx

توزيع اللحوم اإليرانية:
وفقـًا للتقاريـر املوجـودة يف موسـم حج سـنة  1382 اهلجري الشـمي  لقد اشـرتك 
مـا يقـارب  99%  من احلجـاج اإليرانيني يف هـذا املرشوع واسـتهلك أضاحيهم التي تبلغ 



212

51
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

0 
ب

رج
ر 

شه

93782  يف اجلهـات املعينة ومع التنسـيق مع الطرف السـعودي حـوايل35000 أضحية 
منهـا انتقـل إىل لبنـان عـر وسـائط جلنـة إمـام اخلمينـي لإلغاثة لتـوزع بـني ذوي احلاجة 

هناك.1

ووفقـًا ملـا نقله السـيد أسـداللهي يف مقابلتـه: نفذ هذا القـرار يف سـنة 1389 اهلجري 
الشـمي ... ويف هذه السـنة أرسـل قسـٌم من حلوم االضاحي اإليرانية إىل باكسـتان، التي 

كانـت قـد أصيبت بالسـيول مما أدى إىل خسـائر وضحايا كثـرية فيها.

لكـن مع توتـر العالقات اإليرانية السـعودية مل تسـتمر هذه العمليـة، فتصدى الطرف 
السـعودي لتوزيع مجيع األضاحـي با فيها األضاحـي األيرانية.

وفقـًا ملـا نقلـه السـيد أسـداللهي، أبـدی السـيد الدكتـور أمحـد عـيل الرئيس السـابق 
لصنـدوق التوسـعة اإلسـالمية  االسـتعداد التـام هلـذا الصنـدوق يف املشـاركة لتوفـري 
األضاحـي للحـج إذا مـا اسـتعدت اجلمهوريـة اإلسـالمية يف هـذا الصـدد. كان هـذا يف 
زيـارة أجراهـا قبـل سـنوات يف هـذا املضار، والتـي زار فيهـا عدة مـزارع لرتبيـة األغنام 

يف إيـران.

وحصـل جممـع تربيـة األغنـام يف فسـاران االصفهان عـىل التوثيـق من قبـل املنظات 
الصحيـة املختصـة يف السـعودية كـي يمهـد اإلسـتثار يف إيـران لرتبيـة أغنـام األضاحي 

وتصديرهـا للسـعودية، لكنـه مل يسـتمر ومل يسـتتبع األمر.2

تنقسم مازر املروع إىل قسمني مها:

 جمـازر مفتوحـة: هذه املجـازر مفتوحة للجميع حيث بإمكان احلاج وغريه أن يشـرتي 
عنـد مدخـل املجـزرة سـندًا أو أكثر بعدد األغنـام التي يرغـب يف شائهـا، وبإمكانه أيضًا 

1 . مقالـه ارزيابـی اجـرای طرح قربانی در چهار سـال متوالـی 5 ، دوره 13، شـاره 49، پاييز 1383، 
.1 صفحه 

2 . مقابلة الكاتب مع السيد أسداللهي .
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أداء نسـكه بنفسـه أو حتـت إشافـه ومـن ثـم تتـوىل إدارة املـرشوع إمتـام عمليـة السـلخ 
والتنظيـف، إىل غـري ذلـك. واملجـازر املفتوحة هي:

1. الصالة )أ( من جمزرة املعيصم رقم )2(.

2. وحدات املجزرة احلديثة لألغنام ) ب ، د ، هـ ، و (.

3. جمزرة اجلال واألبقار.

حيـث جمـزرة اجلـال واألبقـار مـن املجـازر املفتوحة، وكـا ذكر سـابقًا مـن اختالف 

بينها وبـني جمـازر األغنـام األخرى.

جمـازر مغلقـة: يتـم العمـل فيهـا بنظـام التوكيـل حيـث يقـوم احلـاج وغـريه بـرشاء 

السـندات مـن منافذ البيـع وطرق البيـع املبينة سـابقًا ويقوم املـرشوع بتنفيذ النسـك نيابة 

عنـه، واملجـازر املغلقـة هي:

1. جمزرة املعيصم النموذجية رقم )1(.

2. الصالة )ب( من جمزرة املعيصم رقم )2(.

3. جمزرة املعيصم رقم )3(.

كـا يمكن أن يسـمح لكل30 حاجـًا فأكثر إرسـال وكيل عنهم ليقوم بـاإلشاف عىل 

تنفيـذ النسـك نيابة عـن موكليه بحيث يعطى تريـح دخول ملجزرة املعيصـم النموذجية 

.)1( رقم 

بعـد الـرشاء وبمجـرد أن يتـم خصـم املبلـغ من حسـاب العميـل وتأكيد اسـتالمه يف 

حسـاب املـرشوع أو حصول العميل عىل الكوبون أو سـند النسـك، يعتـر العميل بذلك 

قـد وكل املـرشوع ألداء النسـك نيابة عنه وبذلك تـرأ ذمته من أداء النسـك. مع مالحظة 

أنـه يف حـال كـون الـرشاء والدفع تم عـر املوقع اإللكرتوين سـيتم إرسـال رسـالة تعلمه 
بتنفيـذ طلبه )إمتـام الذبح(.
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آلية عملية الدفع عرب مكائن الراف:

عن طريق مكائن رصاف الراجحي: سبق احلديث عنها يف الفقرة السابقة.

عـن طريق مكائن رصاف باقي بنوك اململكة: وذلك بواسـطة خدمة سـداد وبالشـكل 
التايل:

1. اختيار خدمات سداد من القائمة الرئيسية.

2. اختيار تعريف فاتورة من قائمة خدمات سداد.

3. اختيـار اسـم الرشكـة )أضاحـي( من قائمة أسـاء الـرشكات بالقائمة املنسـدلة أو 
بإدخـال رقـم املفوتر اخلـاص باملـرشوع )043(.

4. إدخال رقم الفاتورة )رقم الطلب(.

5. تأكيد العملية.

وبذلـك يتـم اخلصم من حسـاب العميـل البنكي وحتويـل املبلغ إىل حسـاب املرشوع 
وتنتهي عمليـة الدفع.

كيفية الدفع بعد إمتام عملية الراء

عنـد الرشاء عـر املوقع االلكـرتوين، فباإلمكان الدفع عـن طريق البطاقـات االئتانية 

)فيـزا أو ماسـرتكارد فقـط(، أو عـن طريق خدمة سـداد لدى مجيـع البنـوك يف اململكة إما 

مـن مكائـن الراف أو سـداد اون اليـن )اإلنرتنت املـريف( أو عـر اهلاتف املريف.

عنـد الرشاء عـر مركز االتصـال )اهلاتـف املجاين( للمـرشوع، فباإلمـكان الدفع عن 

طريـق خدمة سـداد لـدى مجيع البنـوك يف اململكة إمـا من مكائـن الراف أو سـداد اون 

اليـن )اإلنرتنت املـريف( أو عر اهلاتـف املريف.

عنـد الـرشاء عـر قنـوات مـرف الراجحـي اإللكرتونيـة، يتـم الدفـع عـر خدمـة 



صم
عي

امل

215

التحويـل إىل »مجعيـات خريية« واملتاحـة فقط لعمالء احلسـابات لدى الراجحـي كا ييل:

1. اختيار »احلواالت« من القائمة الرئيسية.

2. اختيار »إىل مجعيات خريية«.

3. اختيار »اهلدي واألضاحي«.

4. اختيار نوع النسك )فدية، هدي، صدقة، أضحية، عقيقة(.

5. إدخال عدد الرؤوس املطلوبة.

6. تأكيد العملية.

وبذلـك يتـم اخلصـم من حسـاب العميل لـدى الراجحـي وحتويل املبلغ إىل حسـاب 
املـرشوع وتنتهي عمليـة الدفع.

عنـد الـرشاء عـر فـروع الريد السـعودي، يتـم الدفـع نقدًا وبشـكل مبـاش ملوظف 
مكتـب الريـد ويتـم احلصول عـىل الكوبون )سـند النسـك(.

عنـد الـرشاء عر مجعيـة هدية احلـاج واملعتمر، يتـم الدفع نقدًا وبشـكل مبـاش ألحد 

نقـاط البيـع التابعـة للجمعيـة والتي تغطي مكـة املكرمـة واملدينـة املنورة ويتـم احلصول 

عـىل الكوبون )سـند النسـك( مـن اجلمعية.

سـبب كون أداء النسـك عن طريـق مرشوع اململكـة لإلفادة من اهلـدي واألضاحي 

رخيصـة الثمـن يعـود سـبب انخفـاض قيمـة األضحيـة مقارنـة بأسـعار األغنـام يف 

األسـواق، إىل كـون البنك اإلسـالمي تعاقد عـىل شاء كمية كبرية مـن األغنام لتذبح يف 

موسـم احلـج كا ويعـود أيضـًا إىل كون املـرشوع عبارة عـن مرشوع خريي غـري هادف 

للربـح. علـًا بأنه وعىل الرغم مـن انخفاض قيمة النسـك إالّ أنه تم اختيـار األغنام عىل 

النحـو الرشعـي والصحـي املطلـوب وبعـد مراعـاة كافة الـرشوط الصحيـة والرشعية 

الواجـب مراعاهتا.
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تكلفة أداء النسك عرب املروع:

تبلـغ تكلفـة أداء النسـك )أضحيـةـ  هـديـ  فديـةـ  صدقـةـ  عقيقـة( مبلغـًا وقـدره 
)475 ريـال(، وتفاصيـل هـذه التكلفـة عـىل الشـكل التـايل:

متوسط سعر الرأس من األغنام: 371ر.س.

مسامهة احلاج يف تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع: 104 ر.س.

اإلمجايل: 475 ريال سعودي.

وبذلـك يكـون السـعر اإلمجـايل )475 ريـال( وهو السـعر املعتمـد من قبـل املرشوع 
ألداء النسـك هلـذا العام.

كيفية رشاء نسك:

يكون الرشاء بإحدى الوسائل التالية:

عر زيارة املوقع االلكرتوين ملرشوع اململكة لإلفادة من اهلدي واألضاحي

 www.adahi.org.

االتصال عىل مركز خدمة العمالء عر الرقم املجاين )8004306666(.

مرف الراجحي.

الريد السعودي.

مجعية هدية احلاج واملعتمر.     

مجعية نمــاء اخلريية

أنواع النسك: النسك وينقسم لألنواع التالية:

هـدي: واجـب عـىل املتمتـع )أي مـن أتـى بعمـرة يف أشـهر احلـج ثـم جـاء بحـج يف 
العـام نفسـه(، وعىل القـارن )أي من أتـى بعمرة وحج مجيعـًا قائالً: لبيك عمـرة وحجًا(، 



صم
عي

امل

217

ووقـت ذبحـه مـن بعد صـالة عيد األضحـى إىل غـروب شـمس اليـوم الثالث مـن أيام 
الترشيـق )يـوم13 ذواحلجـة(، وأمـا املفـرد باحلج فال هـدي عليه.

األضحيـة: يتـم ذبحهـا كنـوع مـن أنـواع النسـك يف املـدة الرشعيـة الواجبـة ألدائها 
الترشيـق  أيـام  أخـر  شـمس  مغـرب  وحتـى  األضحـى  عيـد  صـالة  بعـد  مـن  وهـي 

)يوم13ذواحلجـة(.

الفديـة: جتـب عىل احلاج أو املعتمر إذا ترك شـيئًا مـن الواجبات يف حجـه أو عمرته أو 
فعـل شـيئًا من حمظـورات اإلحرام، وتـّم ذبحها كنـوع من أنواع النسـك عىل مـدار العام 

فليس هنـاك وقت حمـدد ألدائها.

الصدقـة: يتـم ذبحهـا كنـوع مـن أنـواع النسـك عـىل مـدار العـام فليس هنـاك وقت 
ألدائها. حمـدد 

العقيقة: هي سنة مؤكدة يتم إخراجها للمولود شكرًا هلل تعاىل.

الروط الرعية يف النسك

أن ال يقل السن عن ستة أشهر للضأن وسنة للاعز.  .1

أن ال تكون عرجاء بنٌي عَرُجها.  .2

أن ال تكون عجفاء ال ُتنقي.  .3

أن ال تكون عوراء بنٌي عَوُرها.  .4

أن ال تكون مقطوعة األذن ألكثر من النصف.  .5

أن ال تكون هتاء )مكسورة الثنايا ألكثر من النصف(.  .6

أن ال تكون مريضة بنٌي مَرُضها.  .7

أن ال تكون مكسورة القرن.  .8

أن ال تكون مقطوعة اإللية أو الذيل.  .9
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أن ال يزيد عمرها عن ثالث سنوات.  .10

مراقبه تنفيذ أداء النسك:
غرفـة العمليـات بمجـازر مـرشوع األضاحـي تراقـب تنفيـذ أداء النسـك يف مليـون 

أضحيـة خـالل 84 سـاعة.

تقـوم غرفـة العمليـات التابعة ملـرشوع اململكـة العربية السـعودية لإلفادة مـن اهلدي 

واألضاحـي )أضاحـي( بمتابعـة ومراقبـة تنفيـذ أداء النسـك يف أكثر من مليـون أضحية 

وهـدي حلجـاج بيـت اهلل احلـرام مـن خـالل 12 شاشـة تلفزيـون يف 8 جمـازر تابعـة 

للمـرشوع، وذلـك عىل مدار السـاعة بدءًا من يـوم النحر )العاش مـن ذي احلجة( وحتى 

هنايـة ثالـث أيـام الترشيـق )الثالـث عرش مـن ذي احلجة( بمشـاركة سـت جلـان خمتلفة.

وأوضح املـرشف العـام عىل مـرشوع اململكـة العربية السـعودية للهـدي واألضاحي 

األسـتاذ رحيمي أمحـد رحيمـي أّن غرفـة العمليـات التابعـة للمـرشوع جمهـزة بجميـع 

األجهـزة املتخصصـة لنقـل احلـدث مبـاشة لغرفـة العمليـات، حيـث تقوم الشاشـات 
الــ 12 بمراقبـة عمـل كّل املجـازر يف وقـت واحـد، الفتـًا إىل أنـه يف حـال حـدوث أي 
طـارئ، يتـم التدخـل الفـوري لعالج اخللـل أيًا كان مـن رأس اهلـرم ممثالً بمعـايل رئيس 
جمموعـة البنـك اإلسـالمي للتنمية الدكتـور بندر بن حممد حجـار أو من املـرشف العام لـ 

)أضاحـي(، أو مـن املختصـني يف أعـال التشـغيل والصيانة.

ومـن مهـام غرفة العمليـات إرسـال الرسـائل التوجيهية ألعـال التشـغيل يف املجازر 

املختلفـة عـر األجهزة املتخصصـة، للقيـام بتعديل خطط التشـغيل متى ما تطلـب األمر، 

وقـال رحيمـي: تبـدأ مهمـة غرفة العمليـات فعليًا مـن شوق فجـر اليوم العـاش من ذي 

احلجـة )يـوم النحـر(، وحتـى مغـرب الثالث عـرش مـن ذي احلجـة وذلك عىل مـدار 84 

سـاعة متواصلة، وتكّمل أعاهلا بانتهـاء أعال الذبح ودخول مجيـع الذبائح إىل الثالجات.
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وأشـار رحيمـي، إىل أنـه يتواجـد بغرفـة العمليـات معـايل رئيـس جمموعـة البنـك 
اإلسـالمي للتنميـة واملـرشف العـام عـىل مـرشوع )أضاحـي( ورؤسـاء جلان التشـغيل، 
وأداء النسـك، واملبيعـات، واملالية، والطـوارئ اخلاصة، وأكد املرشف العـام عىل مرشوع 
اململكـة العربية السـعودية لإلفادة من اهلـدي واألضاحي أّن لدهيـم كّل الدعم الالزم من 
حكومـة خـادم احلرمـني الرشيفني لتمكـني املرشوع مـن القيـام بمهامه اإلنسـانية املنوطة 

به عـىل أكمـل وجه.

800 خمتص ملطابقة أكثر من مليون أضحية بالرشوط الرشعية.

 أكـد املـرشف العـام عـىل مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية لإلفـادة مـن اهلـدي 

واألضاحـي، األسـتاذ رحيمـي أمحد رحيمـي، بـأن عدد الرشعيني الرسـميني املشـاركني 

يف موسـم حـج العام 1439هــ )2018 م( قـد بلـغ 550 طالـب علـم شعـي.

وأضاف األسـتاذ رحيمي: أن مهمة الرشعيني املشـاركني يف املرشوع بشـكل رسـمي، 
تتلخـص يف التأكـد من مطابقـة األضحية للرشوط الرشعيـة، قبل أداء النسـك للتأكد من 

اسـتيفاءها للرشوط الرشعية.

وأوضـح بـأّن هنـاك عـدد مـن اجلامعـات السـعودية يقـوم برفـد مـرشوع اململكـة 
العربيـة السـعودية لإلفادة مـن اهلـدي واألضاحي بطلبة العلـم الرشعـي املؤهلني لذلك 

واملتميزيـن يف جماهلـم الـدرايس، للمسـامهة يف تنفيـذ أكثـر مـن مليـون أضحية.

ومـن اجلامعـات املسـامهة بطلبـة العلـم الرشعـي، جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود 
اإلسـالمية بالرياض )150شعي(، واجلامعة اإلسـالمية باملدينة املنـورة )100شعي(، 
وقسم الدراسـات اإلسالمية بكلية الرتبية بجامعة امللك سـعود بالرياض )100شعي(، 

وجامعـة أّم القـرى )150شعـي(، ودار احلديث اخلرييـة بمكة املكرمـة )50شعي(.

وأشـار األسـتاذ رحيمي إىل أنه يتـم تنفيذ النسـك يف داخل حدود منطقـة احلرم بمكة 
املكرمـة يف جمـازر املـرشوع املجهـزة بأحدث الوسـائل الفنية التـي توفر بيئـة صحية وآمنة 



220

51
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

0 
ب

رج
ر 

شه

حيـث يتـم أداء النسـك فيهـا ألكثرمن مليـون ذبيحة يتـم تنفيذها خـالل 84 سـاعة بدءًا 
مـن شوق أول أيـام عيـد األضحـى املبـارك حتى هنايـة اليوم الثالـث من أيـام الترشيق، 

وفقًا لألحـكام الرشعية. 

1400% أضحيات احلجيج من أغنام مرشوع اململكة لإلفادة خالل 36 عامًا.

 رّصح املـرشف العـام عـىل مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية للإلفـادة مـن اهلـدي 
واألضاحـي األسـتاذ رحيمـي أمحـد رحيمي، بـأّن الزيادة املئويـة يف عـدد األضاحي التي 
تـم تنفيذهـا منـذ بـدء املـرشوع قبل 36 عامـًا حتى موسـم احلج املـايض بلغت مـا يقرب 

.  %1400 ن م

وأوضـح املـرشف العـام بأن عـدد األضحيـات التـي نفذها مـرشوع اململكـة لإلفادة 

مـن اهلـدي واألضاحـي يف سـنة التأسـيس )1403هــ.(  بلغت 63 ألـف رأس، فيا بلغ 

العـدد يف موسـم احلـج املـايض )1438هــ(  )2017 م( أكثـر مـن 927 ألـف رأس من 

نام. غ أل ا

واعتـر األسـتاذ رحيمـي أّن معـدل الزيـادة املئوية املرتفـع، يدل عىل ثقـة حجاج بيت 
اهلل مـن كّل أنحـاء العـامل وثقة بعثـات احلج يف السـفارات والقنصليات بمـرشوع اململكة 

لإلفـادة مـن اهلدي واألضاحـي، وهو مـا أظهرته األرقـام اإلحصائية بشـكل دقيق.

وكانـت حكومـة اململكـة العربية السـعودية قد أسـندت مهمـة إدارة مـرشوع اإلفادة 
ـ . )1983م( إىل البنك اإلسـالمي  مـن اهلـدي واألضاحـي منـذ تأسيسـه عـام 1403هـ
للتنميـة، هبدف التسـهيل عـىل حجاج بيـت اهلل احلرام ألداء نسـك اهلـدي والفدية عنهم، 

وتوزيـع األضاحـي عىل مسـتحقيها داخـل اململكـة وخارجها.

 وأضـاف األسـتاذ رحيمـي قائـالً: جـاء إنشـاء مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية 
لإلفـادة مـن اهلدي واألضاحـي بناءًا عىل فتـوى شعية صـادرة من دار اإلفتـاء ومصدقة 
مـن قبل جملس الوزراء السـعودي بإقرار وإجـازة التوكيل يف أداء النسـك ملرشوع اململكة 
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لإلفـادة مـن اهلـدي واألضاحي حـرًا ألهنا خاضعة لـإلشاف احلكومـي الذي يضمن 
سـالمة التطبيق الصحيح وفق الـرشوط الرشعية والصحية املطلوبة وتوفـري املجازر ذات 
الطاقـة االنتاجيـة الكبـرية والكافية ألداء النسـك وخاصة يف فـرتة احلج التي يسـارع فيها 
كل املسـلمني من حجاج وغريهم إىل أداء نسـكهم. ولذلك يعتر املـرشوع اجلهة الوحيدة 

املـرح هلـا بأداء النسـك بالوكالة يف منطقة املشـاعر املقدسـة خالل موسـم احلج.
وأكـد املـرشف العـام عـىل مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية للإلفـادة مـن اهلـدي 
واألضاحـي رحيمـي أمحـد رحيمـي، بـأن عمليـة الذبـح تتـم يف جمـازر املـرشوع الكائنة 
يف منطقـة املعيصـم بمكـة املكرمة والتـي تعمل بنظـام الورديـات حيث يعمـل اجلزارون 
والرشعيـون والعالـة املسـاندة إىل جانـب األطبـاء البيطريـني للتأكـد مـن توافـر مجيـع 

الـرشوط الرشعيـة والصحيـة يف كافـة األنعـام قبـل وبعـد أداء النسـك.
وأكـد األسـتاذ رحيمـي حـرص إدارة مـرشوع األضاحي الدائـم عىل أن يكـون ثمن 
األضحيـة يف متنـاول كافـة احلجاج واألقـل سـعرًا مقارنة باألسـعار الّسـائدة، وأعلن أّن 
سـعر الكوبـون الواحد ملوسـم احلج هذا العـام هو )475( ريال سـعودي وهـو ما يعادل 
)127( دوالر أمريكـي، ويعـود إنخفـاض الّسـعر هـذا إىل أّن املرشوع خـريي غري هادف 
للربـح، وأكـد أنـه عـىل الرغـم مـن انخفـاض قيمـة الكوبـون إالّ أنه تـم اختيـار األغنام 
عـىل النحو الرشعـي والصحي املطلـوب وبعد مراعـاة كافة الرشوط الصحيـة والرشعية 

الواجـب إتباعها. 

اتفاقيـات توكيـل بـني بعثـات احلـج ومـروع اململكـة لإلفادة مـن اهلدي 
واألضاحي

وّقعـت عـدد مـن بعثـات احلـج التابعـة للسـفارات والقنصليـات يف اململكـة العربية 
اهلـدي واألضاحـي  السـعودية لإلفـادة مـن  العربيـة  اململكـة  السـعودية مـع مـرشوع 
)أضاحي( ملوسـم حج العام احلـايل 1439هـ)2018م( لتوكيل املـرشوع يف تنفيذ هدهيم 
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وأضاحيهـم وتوزيـع اللحوم عىل فقراء احلـرم، ونقل الفائض إىل أكثر مـن 25 دولة حول 
العـامل جـوًا وبـرًا وبحـرًا للتوزيـع عـىل مسـتحقيها يف تلك الـدول عىل مدار السـنة.

   وأوضـح املـرشف العام عىل مرشوع اململكـة لإلفادة من اهلدي واألضاحي األسـتاذ 
رحيمـي أمحـد رحيمـي، بـأّن إمجايل بعثـات احلـج التي وقعـت اتفاقيـة تفاهـم فيا خيص 
املـرشوع ملوسـم حـج هـذا العـام يف تزايد، ومـن ضمنها بعثـات تركيـا، واهلنـد، وإيران، 

وباكسـتان، وماليزيا.

وتوقـع األسـتاذ رحيمـي زيـادة يف عـدد أضاحـي وهـدي بعثـات احلـج ملوسـم حج 

العـام احلايل 1439هــ، وذكـر بـأّن إمجـايل ذبائـح البعثات املوسـم املايض بلـغ420 ألف 

ذبيحـة، مؤكـدًا أّن إدارة املـرشوع تسـعى السـتقطاب أغلـب البعثـات، بدالً مـن ذهاهبم 

للسـارسة اخلارجيـني للقيـام بالذبـح العشـوائي الذي يرض بصحـة وبيئة منطقة املشـاعر 

املقدسة.

وأضـاف األسـتاذ رحيمي قائـالً: تعمل املجـازر الثانية عـىل تنفيذ ذبائـح البعثات يف 

اليـوم األول مـن الترشيق، كـا أّن جزءًا منهـم ال يانع تنفيذها خـالل اليومني األولني من 

أيـام الترشيق، الفتـًا إىل وجود ترتيـب لتلك األعال عـن طريق جلنة التشـغيل التي توّزع 

اخلطـط وأوقـات الذبـح وحتديد املجـازر املكلفـة بذلك، وتسـمح إدارة مـرشوع اململكة 

العربيـة السـعودية لإلفـادة مـن اهلدي واألضاحـي، لبعثات احلج بإرسـال منـدوب عنها 

ملتابعـة عمليـة الذبـح وفـق املواصفات الرشعيـة والصحيـة واسـتالم بعض الذبائـح إذا 

رغبـوا بذلك.

وأشار األسـتاذ رحيمـي إىل أّن تعـاون بعثـات احلـج، جـاء بعد سلسـلة ندوات لعدد 
مـن السـفراء وقناصـل الـدول العربيـة واإلسـالمية يف اململكـة نظمها البنك اإلسـالمي 
للتنميـةـ  اجلهـة املنفـذة للمـرشوع نيابـة عـن حكومة خـادم احلرمـني الرشيفـنيـ  هبدف 
توعيـة حجيجهـم باقتصـار شاء كوبونـات النسـك مـن اهلـدي، واألضحيـة، والفدية، 
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والصدقـة، عـىل مـرشوع اململكة العربية السـعودية لإلفادة مـن اهلدي واألضاحـي، نظرًا 
لتوفـري املـرشوع كافة الـرشوط الصحيـة والرشعيـة والبيئية. 

األتراك يسامهون براء94500 رأس غنم يف املشاعر املقدسة

كشـفت إدارة مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية لإلفادة مـن اهلـدي واألضاحي لـ 

»األناضـول«، بـأّن بعثة احلج الرتكيـة، تعتر أكثر البعثات شاًء لنسـك اهلدي واألضاحي 

هـذا العـام بواقـع 94،500 رأس مـن األغنـام، وأحلت بذلـك املرتبـة األوىل بني عموم 
البعثـات التـي تعاقدت مع املـرشوع وعـدد 19 بعثة.

وذكـر القائمـون عىل املـرشوع، والذي يـرشف عىل إدارتـه البنك اإلسـالمي للتنمية، 

نيابـة عـن احلكومـة السـعودية منذ إنشـائه عـام1983م، بأّن أكثـر اجتاه احلجيـج األتراك 

وعمـوم حجيـج البعثات ومحـالت احلج األخرى تتجه صوب نسـك اهلدي بنسـبة كبرية 

األضحية. تليها 

وللمـرة األوىل يف تاريـخ املرشوع منـذ 35 عامًا طبق يف مبيعاته التي تسـتهدف األفراد 

وجمموعـات احلجيج البيع اإللكرتوين بشـكل كامل خالل موسـم احلج احلايل، مسـتبدالً 

الطـرق التقليديـة التـي كانـت سـائدة يف املواسـم املاضيـة القائمـة عـىل القسـام الرشائية 

اليدويـة )كوبانـات(، وهو ما سـاهم يف مكافحة عمليـات التزوير.

وقـال املـرشف العـام عـىل مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية لإلفـادة مـن اهلـدي 
واألضاحـي املهندس موسـى بن عيل العـكايس: إنه وفقـًا ألخر اإلحصـاءات املعلوماتية 
اهلـدي  إقبـال احلجيـج عـىل نسـك  بـأّن  للمـرشوع،  التسـويقية  الصـادرة مـن اإلدارة 

بــلغ 666،356 تليهـا نسـك األضحيـة بــ:34،502  .

ويف سـؤال وجهه مراسـل »األناضول« للمرشف العام العكايس، حيال عدد سـندات 
التعاقـد التـي متت مع بعثة شـؤون احلج الرتكيـة املمثلة يف رئاسـة الشـؤون الدينية، فذكر 
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بأّن بعثة احلج الرتكية اسـتكملت كامل سـنداهتا بنسـبة 100%، إىل جانـب بعثات كّل من 
»جيبويت، والصني، ونيجرييا، وباكسـتان«.

وبـدأت املجـازر التابعة ملـرشوع اململكة لإلفادة مـن اهلدي واألضاحـي اليوم اجلمعة 

العـاش مـن ذي احلجة أداء نسـك النحر، والتي بـدأت بعد صالة عيـد األضحى املبارك.

ولـدى املـرشوع 7 جمـازر لألغنـام، وجمـزرة واحـدة لألبقـار موزعـة يف مكـة املكرمة 

ومنطقـة املشـاعر املقدسـة، وهنـاك نوعني مـن املجـازر، املفتوحـة واملغلقـة، واألوىل هي 

وحـدات املجـزرة احلديثـة لألغنـام )ب،د،هــ،و(، ومفتوحـة للجميـع، بحيث يشـرتي 

احلـاج عنـد مدخـل املجـزرة سـند أو أكثـر بعـدد األغنـام التـي يرغـب برشاءها، كـا أّن 

بإمكانـه أداء نسـكه بنفسـه، أو حتـت إشافـه، ومن ثم تتـوىل إدارة املرشوع عملية السـلخ 

والتنظيف.

كـا تعتر جمـزرة األبقار من املجـازر املفتوحة، ويقـوم احلاج برشاء األنعـام من التاجر 
مبـاشة، مضافـًا عليهـا مبلـغ 150 ريال مـا يعـادل40 دوالر أمريكي عىل قيمـة الرشاء، 
لتغطيـة جـزء من تكاليـف »النحر، والذبـح، والسـلخ، والتنظيف، واخلدمـات البيطرية، 

وإيصال اللحوم إىل املسـتحقني«.

وأمـا املجـازر املغلقـة، فحـددت بمجـرزة املعيصـم النموذجيـة رقـم )1( وجمـزرة 
املعيصـم رقـم )2( وجمـزرة املعيصـم رقـم )3(، ويتـم العمـل هبا بنظـام التوكيـل، ويقوم 
احلـاج برشاء سـنداته من منافذ البيـع، ويقوم املرشوع بتنفيذ النسـك نيابة عنـه دون عناء، 
كـا يمكن السـاح لـكّل 30 حاجـًا وأكثر إرسـال وكيل عنهـم يرشف عىل تنفيذ النسـك 

نيابـة عـن موكليـه، ويعطي ترحيـًا رسـميًا بدخوله ملتابعـة ذلك.

فيا اسـتعان املرشوع للقيـام بمهامه املوكلة إليه بعالة 7 دول، مـن بينها تركيا، ومر، 
واألردن، وجيبـويت، والسـودان، ولبنـان، واملغـرب، وتوزعـت بني »األطبـاء البيطريني، 
والرشعيـني، واجلزارين، والفنيني، والعالة املسـاندة«، وتقدر الكـوادر البرشية العاملة يف 
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مـرشوع اململكـة العربيـة السـعودية لإلفادة مـن اهلدي واألضاحـي40 ألف فـرد، ونحو 
800 طبيـب بيطـري، و800  مـن طلبـة العلم الرشعيني واملعنيني للكشـف عىل سـالمة 

األغنـام، والتأكـد من توفـر كافة الرشوط الرشعية والصحيــة عىل مجيع األنعــام.

وال تـزال عمليـات بيع السـندات مسـتمرة حتـى عر ثالث أيـام الترشيـق )13 ذي 
احلجـة(، وحـددت اللجنـة الفنيـة للمـرشوع سـعر سـند بيـع األضاحي يف موسـم احلج 

احلـايل بـ 450 رياالً سـعوديًا، مـا تعادل نحـو 120 دوالر أمريكي، أو 93 يـورو، وذلك 

حسـب أسـعار رصف العمالت اليوم.

نظـرًا لـرضورة إخالء مشـعر مزدلفـة من املجـازر القديمة إلنشـاء مواقـف حلافالت 

احلجـاج فقـد تـم يف عام 1425هــ جتميع املجـازر يف منطقـة املعيصم، حيـث تم تفكيك 

جمـزرة املعيصـم رقم )2( لألغنام الواقعة شـال شـارع امللـك فهد بمزدلفة وجمـزرة وادي 

حمـرس رقـم )3( الواقعة شـال شـارع سـوق العـرب بمزدلفة وإعـادة تركيبهـا بموقعها 

اجلديـد شـال طريق املعيصـم، وتنفيذ مجيع أعال التحسـينات والتعديـالت واإلضافات 

املطلوبـة وتطويرمهـا كمجزرتـني آليتـني حديثتني مـع زيادة الطاقـة االسـتيعابية هلا، وتم 

إنشـاء حمطـة معاجلة خملفـات الذبح وفق نظام متطـور للتخلص من هـذه املخلفات بطاقة 

حـوايل )500 طـن يوميـًا( وحتويلها إىل أسـمدة طبيعية مـع تصفية الدهون واسـتخدامها 

صناعيـًا بحيـث يمكـن التخلـص مـن مجيع خملفـات الذبح خـالل ثانيـة أيام بعـد انتهاء 

موسـم احلج.

https://www.alyaum.com/articles/827880/)  

جمازر املعيصم من الدفن يف العراء إىل إنتاج اجليالتني(.

ذبح أضاحي احلجاج اإليرانيني يف موسم عام 1397 اهلجري الشميس:

إّن عدد األضاحي يف هذا املوسـم بلغ 83256 عىل ما نقله السـيد األسـتاذ أسـداللهي 
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»قائـم مقـام بـازريس بعثه حـج ايـران«، والتـي يعـادل كّل واحـدة منهـا492000 ريال 
إيراين.

لقـد قـام فريق متشـكل من عرشين شـخص من خـراء الصحيـني ويرافقهم املرشف 
الرشعـي لإلشاف عـىل األضاحـي املخصصة للحجـاج اإليرانيني يف منطقه الشـميي. 
بـاإلشاف عـىل األغنام املسـتوردة من السـودان والصومال مـن الناحية الصحيـة وتوفر 

الـرشوط الرشعيه فيها.

أمـا يف أيـام الرشيـق فقد تـم عملية ذبـح حـوايل65000 أضحية للحجـاج اإليرانيني 
عـىل يـد 65 نفـرًا مـن الذابحـني اإليرانيـني املحرتفـني، وكان قـد أشف عـىل الذبـح  يف 
كّل صالـة املـرشف الرشعـي وكان بإمـكان كّل واحـد مـن مرشـدي القوافـل أن يدخلوا 
املذبـح مع التنسـيق لإلشاف عـىل عملية ذبـح األضاحي املخصصة ألهـل محلتهم. وقد 
اشـرتطنا عىل مسـئوويل املذبـح أن يتوفـر يف كّل أضحية مضافـًا عىل الرشائـط املذكورة يف 

فقـه أهـل السـنة، الرشائط املندرجـه يف  الفقـه اجلعفري.1

إغالق أحد مذابح معيصم يف موسم 1439هـ

وجـه وزيـر الشـؤون البلديـة والقرويـة بإيقاف مديـر عام املسـالح بأمانـة منطقة مكة 

املكرمـة وإحالتـه للتحقيـق بسـبب اإلمهـال يف مسـلخ املعيصـم وانعـدام االشـرتاطات 

. لصحية ا

ووفـق صحيفـة »سـبق« املحلية، فقد وجـه الوزير بتشـكيل جلنة للوقوف عىل مسـلخ 

املعيصـم بمكـة بسـبب تكـدس الذبائـح أول أيـام العيـد وإحالـة عقد املسـتثمر لـإلدارة 

القانونيـة الختـاذ اإلجـراءات الالزمة.

وأمـر أمـري منطقة مكة املكرمـة خالد الفيصل يف وقت سـابق بإغالق مسـلخ املعيصم 

1 . مقابلة مع السيد أسداللهي .
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بشـكل هنائـي، وذلك بعد تداول مقطـع عر مواقـع التواصل االجتاعـي، يعكس غياب 
النظافـة خالل ذبح األضاحي يف املسـلخ.

ووثـق أحـد املواطنني املقطـع وهو ينتقد غيـاب النظافة عن املسـلخ، ويقـول: »وينك 
يـا خالـد الفيصـل وينـك؟ بـاهلل عليـك هـذه مكـة؟«، وبعدها سـأل عن إسـم املسـلخ، 

حيـث أجابـه أحدهـم أنه مسـلخ املعيصـم املركزي.
وعـرض املواطـن القـذارة والذبائـح املكدسـة بالعـرشات والعالـة التـي تعمـل يف 

ظـروف غـري صحيـة، كـا وثـق القـذارة التـي مـألت أرضيـة املسـلخ بشـكل كبـري.
https://www.eremnews.com/news/arab-world/saudi-arabia/1465737.

وإّن أمانـة العاصمة املقدسـة أصـدرت بيانًا صحفيًا أشـارت فيه إىل أن املسـلخ يدوي 
تـم ختصيصـه لألهايل وليـس للحجاج ولـه طاقة اسـتيعابية حمـدودة، موضحـة أن إعاقة 
عمليـة الرتتيـب والتنظيـم نجمـت عن توافـد أعداد كبـرية جدًا مـن احلجاج إىل املسـلخ 
بصحبـة جزاريـن من خمالفـي نظـام اإلقامة بدالً مـن توجههم للمسـالخ التابعـة ملرشوع 
اململكـة لإلفـادة من حلـوم اهلدي واألضاحـي التي خصصت خدماهتـا للحجاج، مضيفة 
أن اسـتعجال احلجـاج لذبح أضاحيهم يف وقت حمـدد وتركها دون االسـتفادة منها ودون 

االلتـزام بالتنظيـم نتج عنه تكـدس للذبائح وانتشـار خملفاهتا.
وتابعت األمانة أن املسـتثمر املشـغل للمسـلخ مل يكن مستعدًا السـتقبال هذه األعداد 
الكبـرية مـن الذبائح يف وقت واحد والتي تفوق الطاقة االسـتيعابية للمسـلخ، مشـرية إىل 

ذبـح 27690 رأسـًا من الغنم يف ذلـك اليوم. )صحيفة عـكاظ 1397/9/29،
https://www.okaz.com.sa/article/1666082 2/2)

اقرتاح ملستقبل الذبح يف احلج:

لقـد اقـرتح هذا املقام املسـئوول بأنـه يمكن أن نحـرض احلجاج اإليرانيـني واقناعهم 
للذبـح يف إيـران، بالنظـر إىل آراء بعـض املراجـع الـذي ذهـب إىل التخيـري يف الذبـح يف 
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مذابـح معيصـم والذبح يف الوطـن أن هذا يسـبب التوفري للعملة اإليرانيـة ويتيح الفرصة 
ألن يسـتمتع الفقـراء بـا يعـادل800 طنـًا من حلـوم األضاحي داخـل البالد.1

لكـن من البعيـد أن يرى هـذا املقرتح ضوء احلقيقـة، ألنه غري مالئم لكثـري من فتاوي 
املراجـع  املعارصيـن،2 وهـو  يف حملـه عـىل مـا حققنـاه يف مقـال مسـتقل يف هـذا املضـار 
واألجـدر أن تكـدس املسـاعي ألجـل ترخيـص أسـعار األضاحـي أو االسـتثار إلنتاج 
األضاحـي يف إيـران وإيرادهـا إىل السـعودية كـا دعـا إليـه منـدوب صنـدوق التوسـعه 
اإلسـالمية لـدى زيارتـه حلقـول األغنـام يف إيـران كا نقلـه السـيد أسـداللهي يف مقابلته 

. معنا
مـن ناحيـة أخـرى يظهـر أنه مـن الراجـح اإلعتنـاء إىل عملية نقـل أضاحـي احلجاج 
اإليرانيـني إىل بالدهـم كـي يسـهل هلـم مناولـة حلـوم أضاحيهـم و ربـا يكـون فعالة من 
حيـث التكلفـة بالنظـر إىل إرتفـاع أسـعار اللحـوم داخـل البالد، جيـدر أنه بحاجة ماسـة 
للتنسـيق مع الطرف السـعودي وأيضًا التنسـيق مع املنظمـة البيطرية اإليرانيـة التي تعتني 
بشـؤون إيـراد اللحـوم داخل البالد، وسـبق منها العرقـة إليراد حلوم األضاحـي األيرانية 
يف السـنوات السـابقة ممـا أدى إىل إزالـة حجـم كبريمنهـا داخـل البـالد آنذاك،حسـب ما 

أفاده السـيد أسـداللهي يف مقابلته.

النتيجة:
املذابـح املتاحـة يف معيصـم بالقرب من مكـة، األماكـن الوحيدة املسـموح فيها لذبح 
األضاحـي يف موسـم احلـج، وقـد توفـرت فيهـا كثـري مـن اجلوانـب الرشعيـة فيهـا قدر 
املسـتطاع بحـث اليفـوت مـن اجلهات الرشعيـة إالّ كوهنـا داخل منـى الذي يضطـر إليه 

والبـد منـه يف هـذه الظروف.

1 . نفس املصدر .
2 . مناسك حج، العدد 96، : 415 .
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وتنفـذ عمليـة الذبـح حتـت إشاف عـدد كبـري مـن اخلـراء الرشعيـني مـن السـنة و 
الشـيعة، وأمـا حلـوم األضاحـي فيوزع منهـا قرابـة60% داخل السـعودية ويـوزع ما بقي 
منهـا يف بعـض البلدان اإلسـالمية مثل مـر وأثيوبيا وآذرباجيان وسـوريا وسـنغال و... 

التفـاوض إليرادهـا إىل داخـل البـالد ممكن. 

 املصادر:

(https://www.adahi.org/Arabic/WorldwideDistribution/Pages/

Distribution-Centers.aspx).

يف  الدفـن  مـن  املعيصـم  جمـازر   /https://www.alyaum.com/articles/827880)

العـراء إىل إنتـاج اجليالتـني.
https://www.eremnews.com/news/arab-world/saudi-arabia/1465737)

ارزيابـی اجـرای طرح قربانـی در چهار سـال متوالی مقاله 5، دوره 13، شـاره 49، 
پاييـز 1383، صفحه 1-1

هبشـتي سيدحممدحسـيني ـ  حـج در قـرآن  ـ دفـرت نـرش فرهنـگ اسـالمي ـ اول  ـ 
تابسـتان 1365 ـ هتـران 

صحيفة عكاظ 1397/9/29 ، 

https://www.okaz.com.sa/article/1666082 2/2

 مصاحبه با جناب آقاى اسداللهي مسئول طرح قرباين، حج 1397.

مغنيـهـ   حممـد جـوادـ   فقـه اإلمام الصادق عليه السـالمـ   مؤسسـه انصاريـانـ   قمـ  
دوم ـ  1421 هـ . ق.

مقاله: از هندوسـتان تا حريم يار، سـريى در سـفرنامه حج مرحوم صاحب »عبقات 
األنـوار« عاّلمـه مـري حامد حسـني هندى ، ترمجـه وحتقيـق: حممدعىل مقـدادى ، فصلنامه 
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»ميقات حـج«، عدد 14.

مـكارم شـريازى نـارص ـ حكـم األضحيـة يف عرنـا ـ  انتشـارات مدرسـه امـام 
عـيل  بـن  أيب طالـب عليـه السـالم ـ  قـم ـ ايـران ـ  سـوم ـ  1418 هــ . ق.

مناسـک حج مطابـق با فتواي امام مخينـي و مراجع عظام تقليد، چـاپ 12 )ويرايش 
جديد(، پژوهشـكده حج وزيارت، مشعر1396.




