
2016م - 1437هـ
تقرير مشروع األضاحي
هذا عطائكم



في هذ العام 1437هـــ - 2016م 

ــي في ــاحـ  تـــم تـــوزيـــع لــحــوم األضـ

ــم  ــعــال ال دول  مـــن  ــة  ــ دول  22
اإلسالمي األشد فقرا واحتياجا



"أمة واحدة في تراحمهم, أمة واحدة في تكافلهم, 

أمة واحدة في تعاطفهم"

نسى تلك التي احتضن فيها طفل فقير كيس من اللحم 
ُ
لحظة ال ت

وهو يهرول به فرحا واضعا إياه في يد أمه, لترفع األم يدها للسماء 

ولسانها يلهج بالدعاء لكم .. فهنيئا لكم .. هنيئا لكم ..

ما أجمل الفرحة حين تحل على الجميع غنيهم وفقيرهم, وما أجمل الود والتكاتف بين المسلمين, وما 

أجمل أن يحمل الغني الفقير والقوي الضعيف, وما أجمل أن تشيع المودة واإلخاء بين المسلمين.

 وأفضل صورة لذلك الود والتكاتف هي األضحية فهي تجسد وحدة المسلمين وتكافلهم, وتظهر 

عيد  يوم  والحمى, ففي  بالسهر  الجسد  له سائر  تداعى  منه عضو  اشتكى  إذا  الذي  الواحد  جسدهم 

ملبين  واحد  مشهد  في  الحجيج  يقف  وكما  والتكافل,  والعطف  الرحمة  آيات  تتجلى  األكبر  المسلمين 

والمكروبين,  المحتاجين  إخوانهم  مع  ومتعاطفين  متكاتفين  واإلحسان  الخير  أهل  يقف  ومكبرين, 

ويسارعون بالبذل والعطاء  من أجل تخفيف عبء الحياة ومشاقها من على كاهلهم.

واألضحية فرحة للغني والفقير, فرحة للفقير لسدها جوعه وكفايته شر السؤال, وفرحة للغني في الدنيا 

التي أدخلها على  الله ليجازيه خيرا على تلك السعادة  الكبرى حين يلقى  الفقير, وفرحته  برؤيته بسمة 

عباده, فما بالك بعطاء الكريم.

وقد شرفت لجنة األعمال الخيرية بجمعية اإلصالح بالقيام على مشروع األضاحي هذا العام 1437هـ  

2016م داخل وخارج البحرين, وهي تضع بين أيديكم نتاج دعمكم الكريم لهذا المشروع, سائلين المولى 

عز وجل أن يجازي بالخير واإلحسان تلك األيادي البيضاء التي أعطت وبذلت عن طيب نفس ورضا خاطر.



10 العراق

40 األردن

350 لبنان

350 البحرين

20 فلسطين 100

10 البانيا

10 مقدونيا

10 غانا

40 السودان

30 جنوب أفريقيا

10 باكستان

10 تنزانيا

10 الصومال 100

5 افغانستان

50 بورما

30 الهند

50 اليمن

125 سوريا

50 موريتانيا

40 جيبوتي

50 قرقيزيا

30 سيريالنكا

رسم يوضح خريطة توزيع األضاحي للعام 1437هـ - 1437م 
على دول وبلدان العالم اإلسالمي المحتاجة.



أغنامأبقارالبلد

350-البحرين

-20مخيمات األردن )فلسطين(

-20مخيمات األردن )سوريا(

200-مخيمات لبنان )فلسطين(

150-مخيمات لبنان )سوريا(

20100فلسطين

125-سوريا

-10العراق

-10البانيا

-10مقدونيا

50-موريتانيا

-40السودان

-30مدغشقر وجنوب أفريقيا

10100الصومال

-40جيبوتي

-10غانا

-10تنزانيا

-10باكستان

-5افغانستان

-30سيريالنكا

50-قرقيزيا

50-اليمن

-30الهند

-50بورما

3551٫175اإلجمالي

1437هـ - 2016م

22 دولة

األضاحي

%32

%68



البحريــــن

موريتانيا
نسبة الفقر: %67



العراق
نسبة الفقر: %38

افغانستان
نسبة الفقر: %53



فلسطين )غزة(
نسبة الفقر: %90

موزمبيق
نسبة الفقر: %57



قرقيزستان
نسبة الفقر: %22

غانا
نسبة الفقر: %78



سوريا

الهند

غاناافغانستان

البحرين



موزمبيق

سوريا

العراقافغانستان

فلسطين

قرقيزستان



الخط الساخن: 36006166

www.khairia.org :التبرع اإللكتروني

  )+973( 17333090     )+973( 17325538
 23025, Muharraq, Bahrain  @ info@khairia.org

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

»من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب وال يقبل الله إال 

الطيب ،فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما 

يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل«
)متفق عليه(


