
مالحظة

ابتداء املشروع

أحكام األضاحي

منهيات الذبح
 الوخز و هو طعن الذبيحة بالسكني

 اخلزل و هو قطع كامل الرأس
 النخع و هو قطع النخاع وقد شدد فيه ألن فيه

 تعذيب للدابة تعمد إبداء  السكني للبهيمة بل يجب إخفاؤها
 يؤمر باستقبال القبلة حال الذبح و اضجاعها

 على شقها األمين و ذكر اهللا قبل الشروع في الذبح

 يكره ملن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظافره 
لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم:( إذا هل هالل شهر

 ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن
 شعره وأظافره حتى يضحي) وهذا احلكم للمضحي

 فقط دون بقية أفراد األسرة فإنه يجوز لهم ما كره
 على املضحي.

وقت الذبح هو صباح يوم العيد بعد الصالة أي بعد صالة
 العيد فمن ذبح قبلها فال حتزؤه أبدا  لقول النبي صلى

 اهللا عليه و سلم:( من ذبح قبل الصالة فإمنا يذبح
 لنفسه ومن ذبح بعد الصالة فقد مت نسكه و أصاب

 سنة املسلمني)
 يجوز تأخير الذبح لليوم احلادي عشر

 والثاني عشر والثالث عشر ألنه كل  أيام التشريق أيام ذبح. 

 وقت ذبح األضحية

األضحية عن امليت

 األصل أن ال يضحى عن امليت استقالال به يضحي
 الرجل عن أهل بيته األحياء و األموات إال إن أوصى

 امليت فإنه يضحى عنه القسمة املستحبة

 يستحسن أن تقسم ثالثا: يأكله أهل البيت الثلث،
 ويتصدقون بالثالث، و يدخرون  الثلث أو يهدون
 ألصدقائهم  لقوله صلى اهللا عليه و سلم:

( كلوا وادخروا و تصدقوا) كما ال يجوز أن ال يهدوا 
منها شيئا لقوله تعالى:

(( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)) 

تضحية الرسول عليه السالم عن أمته

 من عجز عن األضحية من املسلمني يناله أجر املضحني
 و ذلك ألن النبي عليه السالم عند ذبحه  ألحد

 الكبشني قال:
( اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي)

 يستحب أن يباشر املضحي ضحيته بنفسه وإن أناب
 غيره في ذبحها جاز   ذلك فال حرج وال خالف بني أهل العلم.

 الوكالة في األضحية 

بنك نزوى رقم احلساب
٠٠٧٥٠٠٠٠٤٦٤٠٠١

بنك مسقط رقم احلساب
٠٤١٥٠٢٠٧٧٧٧٠٠١٦

مالحظة/قيمة األضحية
٤٥ ريال مع الذبح

بإمكانكم تسليم املبلغ في

برنامج األضاحي
لجنة الزكاة بوالية إبراء



التعريف باملشروع

ابتداء املشروع

هو برنامج تكافلي بني أفراد اجملتمع يهدف الى توطيد
 أواصر احملبه و التعاون من خالل توفير أضاحي لألسر

 املعوزة املستحقه للعطاء يوم عيد االضحى السعيد

ابتداء املشروع
بدأ املشروع بحمد اهللا عام 1429 هجري حيث أكمل 11

 سنه وهو يخطو بخطى ثابته منذ انطالقته االولى
 ،وقد برزت فكرة املشروع حبا في تطبيق سنة النبي صلى

 اهللا عليه وسلم بإعطاء املعوزين من أضاحي العيد وقد
 بدأنا اول األمر في استقبال ثلث األضحيه  وبلغ مقدار

 الثلث في اول سنه 700 كيلو وتطور املشروع الى التبرع
 باألضحية كامله حيث بلغ عدد األضاحي 570 أضحيه

 لعام 1439 تقريبا،وهذا ليس بغريب على ابناء هذه الوالية
 العريقه إذ لهم سابقة مجيده في أمثال هذا 

النشاط من األعمال التطوعيه

أحكام األضاحي

أخي العزيز إن لألضحية أحكاما نوجزها قدر عن من جتزئ األضحية؟
 اإلمكان في نقاط مختصرة يسهل الرجوع إليها.

 تعريف األضحية 

حكم األضحية

 هي ما يذبح من النعم يوم النحر أو العيد وأيام
 التشريق 11، 12، 13  من ذي احلجة.

األظهر أنها سنة مؤكدة للقادر عليها وقيل واجبة.

سنن األضحية

 األصل ما رواه مسلم عن النبي صلى
 اهللا عليه و سلم قال: 

( ال تذبحوا اال مسنة اال أن تعسو 
عليكم فتذبحوا جذعة  من الضأن)

املسنهة : هي الثنية فما فوقها اجلذعة : ما دون ذلك

األضحية       العمر

 اإلبل  ٥ - ٦سنوات
 البقر  ٢-٣ سنوات

الغنم    ٢-٣ وقيل من سنه
            الى سنتني

 الضان   ٦ أشهر - سنة

اإلبل والبقر :
 جتزئ الواحدة عن سبعة مضحني  أي عن سبع أسر

 ألن املضحي هو رب األسرة.
الشاة : 

جتزئ عن الواحدة عن الرجل وأهل بيته.

 على املضحي أن يختار أضحية سليمة 
خاليه من العيوب ألنها قربة إلى اهللا عز وجل و

 لها أجر جزيل وهذه العيوب هي :-

السالمة و خلو األضحية  من العيوب

 العور أو العمى الواضح البائن .
 املرض الواضح البائن الذي يظهر أثره على

 البهيمة كاجلرب املفسد للحم
 و اجلرح العميق.

العرج الواضح البائن و مقطوعة اليد أو الرجل.
الهزال البائن و العاجز عن السير لعاهة.

كره أهل العلم التضحية بالبهيمة التي قطعت
 أذنها أو ذيلها أو ما سقطت أسنانه ملرض و ذهب

 كثير من العلماء إنها ال جتزئ واألحوط البحث
 عن السليمة قال تعالى: (( ومن يعظم شعائر اهللا

 فإنها من تقوى القلوب)) 

 العور أو العمى الواضح البائن.
 املرض الواضح البائن الذي يظهر أثره على

 البهيمة كاجلرب املفسد للحم
 و اجلرح العميق.

العرج الواضح البائن و مقطوعة اليد أو الرجل.
الهزال البائن و العاجز عن السير لعاهة.

كره أهل العلم التضحية بالبهيمة التي قطعت أذنها
 أو ذيلها أو ما سقطت أسنانه ملرض و ذهب كثير من

 العلماء إنها ال جتزئ واألحوط البحث عن السليمة قال تعالى: 
(( ومن يعظم شعائر اهللا فإنها من تقوى القلوب)) 


