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 الباب الثاني

 دراسة عامة حول البقرة 

 تعريف البقرة  2.1

 اصطالحالغة و  البقرةتعريف  2.2.1

وإظلا  اسم جنس يقع على الذكر واألنثى،البقرة قال صاحب لسان العرب: : لغة

وقال ادلربد يف  ٜٕ.َسْبَع بَ َقَراٍت ِِسَانٍ قال اهلل تعاىل:  ٕٛ،واجلمع بقراتدخلتو اذلاء للوحدة، 

التمييز، قلت:  ىذا بقرة للذكر، وىذه بقرة لألنثى؛ كما تقول: ىذا بطة  إذا أردت: الكامل

  ٖٓللذكر، وىذه بطة للألنثى.

والباقر: مجاعة البقر مع رعاهتا، والبيقور: اجلماعة. وأىل اليمن  نر ابقال و ريبقالو 

ومنو قيل  يسمون البقرة : باقورة. واشتق ىذا اإلسم من بَ َقَر، إذا شق ألهنا تشق األرض باحلراثة.

حملمد بن على زين العبدين بن احلسني: الباقر، ألنو بقر العلم: أي شقو، ودخل فيو مدخال 

 ٖٔبليغا.

الشائع تسمية و : األبقار والثريان والعجول، ويف ادلوسوعة: وتعين كلمة األبقار عادة

والعجل ولد البقرة واجلمع العجاجيل واألنثى العجلة وبقرة  البقرة األنثى بالبقرة والذكر بالثور

                                                 
 .ٛ٘ٗص  ٔ(،ج ٕٕٓٓالطبعة األوىل،  دار صادر -)بريوت لسان العرب،، ابن منظور ، ادلرحع السابق ٕٛ
 .ٖٗسورة يوسف اآلية :  ٜٕ

 ٔم(،جٜٜٚٔ-ى ٛٔٗٔ: د. زلمد أمحد الدايل،)مؤسسة الرسالة : الطبعة الثالثة: ، احملققالكاملادلربد، أبو العباس زلمد بن يزيد،  ٖٓ
 .ٖٛٔص:

 .ٖٛٗص:  ٔج، ه(ٕٙٗٔ-مٕ٘ٓٓدار البشائر الطبعة: األوىل  -دمشق ، )حياة احليوان الكربىالدمريي، كمال الدين زلمد بن موسى،  ٖٔ
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ِ بقًر : شقو، فتحو، و ّسعو فابتقر. أبقار ادلرأة عن جنينها: شق  ٕٖمعجل أي ذات عجل. بَقَر   

بطنها عن ولدىا. إبتقر: انشق من الوسط. البقري من النوق: اليت شق بطنها عن ولدىا. بِقر   َ  

  ٖٖيبصر. تبقر الرجل: توسع يف العلم و ادلال. بقًر : ضعف بصره فال يكاد

حيوان أليف ٖٗ: البقرة جنس من فصيلة البقريات يشمل الثور واجلاموس.اصطالحاو

 ٖ٘لبون رلًت من الفقريّات ذوات االربع.

 آكالتات ثديية رلًتة من احليوانىي  علماء احليوان عنديف التصنيف العلمي والبقرة 

ربت و ،(artiodactyla)، ورتبة زوجية األصابع على أربع األقداميدب ، و herbivora))األعشاب

، واإلسم اإلنكليزي (mammalia): الثدبيات اللبائن فنوالص، (vertebrata)لفقرياتا شعبتها

)(cattle.  يتولد ابنتهاو (vivipar)   712يف السنة الثانية أو الثالثة من عمرىا وتدوم مدة محلها 

يوما وتنجب عجال واحدا أو انثني، ومن ادلمكن أن يصل عمر البقرة من عشرين إىل مخسة 

 ٖٙ.وعشرون سنة

 

 

 
                                                 

مؤسسة أعمال ادلوسوعة للنشر و : )الرياض ،رئيس ادلؤسسة: الدكتور أمحد مهدي وأصحاب جلنتو ،ادلوسوعة العربيةالعادلية، ادلرجع السابق ٕٖ
 ٓٚص:  ٔ، ج،( مٜٜٜٔة الثانية الطبع، التوزيع

، الطبعة : الثالثة واألربعون: دار ادلشرق -،مجيع حقوق زلفوظة، )بريوت، ادلنجد يف اللغة واألعالمعلي بن احلسن اذلُنائي األزدي وأصحابو ٖٖ
 . ٗٗ(، ص: ٕٛٓٓ

 .٘ٙص، ( ٕ٘ٓٓ  دار الدعوة - بريوت) ،ادلعجم الوسيط ،إبراىيم مصطفى وأصحابو ،ادلرجع السابق ٖٗ
، الطبعة : دار ادلشرق -،مجيع حقوق زلفوظة، )بريوت، ادلنجد يف اللغة و األعالمعلي بن احلسن اذلُنائي األزدي وأصحابو ادلرجع السابق، ٖ٘

 ٗٗص:  (، ٕٛٓٓالثالثة واألربعون: 
عة والنشر يف طبادار ابن األثري لل -العراق )، السماويةحيونات طبية ذكرهتا الكتب أنظر: د. فاطمة قاسم احليايل ود.مظفر أمحد ادلوصلي،   ٖٙ
 .ٗٚو ٗٙ. ص:(جامعة ادلوصل
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 أنواع البقرة  1.2.1

 ادلشهور إن البقرة عند علم حيوان نوعان، وعلا:

، اليت من أكثر جنس Bos Taurus بقارأ، عدم ذوات السنام وىي النوع األول

األرجنتني، أسًتاليا، الربازيل، كندا، الواليات ادلتحدة  يفخصوصًا  .ادلوجودة يف العامل اآلن

 .وأوروبا ونيوزيلندا

اليوم تعيش يف  فهي ،Bos Indicusذوات السنام الواحدة وىي  ،النوع الثانىوأما 

 .ناطق ادلداريةادلوخاصة يف  بعض أضلاء العاملىند وينتشر 

ولكن ما جعل تلك أنواع مهمة وجد أنواع األبقار أخرى من الكاتبني السابقني، تو 

نوع  من  ىي يدخل إلىينا نوع األبقارأول و ت ادلتّحدة األمريكّية. وال سيما يدخل إىل الواليا

وىي أبقار صغرية احلجم وؽلكن نوعها من  (celtic)غالبا ذكر بقرة ، ((Bos longifrons أبقار

 (auroch)وىي كبرية باحلجم  ،(Bos Primigenius) أبقارمن نوع و  .أبقار الرباون سويس

أصلها من  (Bos Taurus)بقار ألاو اليت عرفنا اآلن.   (shorthon)أصلها من أبقار سرطون و 

البقرة األىلي مع أن بعضها يف أصل من من أنوع ى كلها يطلق علومن مث  .نوعنيىاذين 

 ٖٚ .البقرة الوحشى

 

                                                 
37 Blakel, James  –  Bade ,D H.,1991,  ilmu perternakan,gajah mada university press. 

Yogtakarta,  edisi ke 4 Penterjemah Ir. Bambang Srigandono, MSc. Fakultas perternakan 

universitas di ponegoro, semarang.h.24-25.  
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ومن مث يقسم  ها وحليبها،محل لإلنتاج  الًتبية توثيق ذلك باإلضافة إىل البقرة األىليو 

 أبقار اللحم وأبقار احلليب اليت ؽلكن تتبع أسالفها وأصوذلا حىت ساللة ادلنشأ. منو

 أبقار الحليب: (2

من أىم سالالت ، نتاجها من احلليبإل كثرية حلليبوىذه السالالت من أبقار ا

ترىب  .بقرة عكشي، شاميةبقرة  ،بقرة سويسرية بنية ،بقرة جريزي ،ىولستني وىي:  أبقار

 .يف مجيع أضلاء العاملوغري ذلك  آسيا، بالد الشام و عرقالعرب، اجلزيرة  ىذه الساللة يف

البقرة اذلولندية أو بقرة الفريزيان عرق من األبقار موطنو مشال غرب أدلانيا أصبح )

لغزارة إنتاجو من  ىذا العرق العرق الرئيسي يف مزارع إنتاج احلليب التجارية يف العامل نظراً 

كغم يومياً. تبلغ نسبة   ٖٓاحلليب، حيث تنتج البقرة الواحدة البالغة ما قد يزيد عن 

%، وىي نسبة أقل من نسبتها يف أعراق ٘ٚ.ٖالدسم يف حليب ىذه األبقار حوايل 

 38 .(أخرى مثل السويسرية البنية أو بقرة جريزي

 مواصفات البقرة يف قصة بين اسرائيل صفات بقر احلليب الشامي ألسباب التالية: و 

ال فارض والبكر: إشارة إىل بقر احلليب حيث أثبت العلم أن أفضل مراحل  .ٔ

 احلليب يف حياة البقر ىي اليت الفارض والبكر )البطن الثاين(.

 تتالءم مع مناطقنا صفراء فاقع لوهنا )الشية فيها( إشارة إىل البقر الشامي واليت .ٕ

 وغلب اإلىتمام هبا وتطويرىا.

                                                 
 .ٕٛ، ص:  ٔج،العادلية ادلوسوعة العربيةادلرجع السابق،  ٖٛ
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الذلول تثري األرض والتسقي احلرث إشارة إىل أن بقر احلليب اليستعمل من أجل  .ٖ

    ٜٖالفالحة وال من ال األعمال الشاقة.

 أبقار اللحم:  (1

وىذه السالالت من أبقار اللحم سريعة النمو مقارنة بأبقار احلليب إال أن إنتاجها 

احلليب أقل، ومع ذلك فإن الثريان و العجول اليت يف مزارع األلبان تقدم أيضا نوعا من 

شلتازا من اللحم وقد تساعد يف توفري اللحم الذي يتم استخدامو يف كثري من الدول. وحلم 

العجول اليت يقل عمرىا عن ثالثة أشهر يسمى حلم العجل، وأما حلم احليوانات األكرب 

 ٓٗالبقر.سنا فأنو يسمى حلم 

 -ومن أىم سالالت أبقار اللحم الرئيسية السالالت الست اآلتية: األبردين

بقر و أصلس والرباعلان والشارالى واذلريفورد واذلريفورد اجلماء )عدؽلة القرون( و السمنتال.

واحدة من سالالت البقر من اصل مشال شرق اسكتالندا بدأ االىتمام بالعرق أنجس 

سنة ويعترب أف ضل ساللة إلنتاج اللحوم البقرية وينقسم إىل  ٕٓٓوربسني الساللة منذ 

اليوم، ترىب ىذه الساللة يف مجيع أضلاء العامل، خصوصًا يف :  االنغس االمحر واالسود

 ٔٗاألرجنتني، أسًتاليا، الربازيل، كندا، الواليات ادلتحدة وأوروبا ونيوزيلندا(.

 

                                                 
اليوم  ٖٕٔٓأغوستس  ٗيف التاريخ  ،  رللة الراي اإلسالميالبقرة  حيونات متعدد اإلستخدامات حيوانات يف القرآنعبد اهلل متوىل،  ٜٖ

  .ٕٛاألحد.ص: 
 .ٖٛ، ص: ادلوسوعة العربيةالعادليةادلرجع السابق،  ٓٗ
من ، ٕٙٔٓنوفمبري  ٕٗيف مأخوذ  (ٕٕٔٓ-ٕٛ-)معلومات كاملو عن البقرة األب ق  اررللس عطايا الرمحن و الزرعوين، صاحل، ادلنتدى:  ٔٗ

(http://www.uaepigeon.com/vb/uaepigeon6400/) .  

http://www.uaepigeon.com/vb/uaepigeon6400/
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 البقرة  أجسام 2.2.1

لألبقار أجسام قوية خاصة عند التمو الكامل. ومعظم كتاب ادلوسوعة العربية ورد يف  

كجم. وقد تزن   ٜٓٓو ٓٓٗم. وتزن البقار ما بني ٘,ٔاألبقار يصل ارتفاعها إىل حواىل 

، والكثري من األبقار لو طبقة من الشعر يًتاوح لوهنا بني األسود و كجم أو أكثر  ٜٓٓالثريان 

بعض اآلخر لو وبر بدرجات متفاوتة من ىذه األلوان. ودلغظم األبقار األبيض أو األمحر، وال

إىاب ذو شعر قصري يصبح أكثر كثافة وطوال إىل حد ما خالل الشتاء. وقليل من السالسات 

 ذلا شعر طويل.

وشعر أبقار جالوي الطويل اخلشن ؽلكنها من ربمل الطقس الشديد الربودة يف 

وحيث يريب معظمها اآلن. ولألبقار أيضا ذيول طويلة  أسكتلندا، حيث نشأت ىذه الساللة

 تستخدمها لطرد احلشرات.

 ٕٔيف مؤخرتو و ٕٔيف مقدمة الفك السفلي و ٛسناً،  ٕٖلألبقار البالغة . األسنان

يف مؤخرة الفك العلوي. وال تستطيع البقرة قضم العشب، ألهنا ال سبلك أسنانا قاطعة يف مقدمة 

يها تقطيع العشب عن طريق ربريك رأسها وذبًت األبقار غذاءىا فكها العلوي، ويتعني عل

 بوساطة أضراسها.

متفرعة، كما ىو احلال يف بعض احليوانات ذات  قرون األبقار جوفاء وغريالقرون. 

القرون األخرى مثل الغزالن. واألبقار اليت تولد بدون قرون تسمى مجّاء أو َجْلَحاء )العدؽلة 

األبقار من عدد األبقار اجلماء عن طريق عملية اإلنتخاب، ويقوم  القرون(. وقد زاد مالك

ادلزارعون بإزالة القرون من مغظم البقار حىت ؽلنعوىا من إيذاء األبقار األخرى أو الناس، وتتم 
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إزالة القرون عن طريق ادلواد الكيميائية أو عن طريق قضيب ساخن أو آلة قطع، ويف مغظم 

 ما يكون عمر العجل أقل من ثالثة أسابيع.احلاالت تتم اإلزالة عند 

تتكون معدة األبقار من أربعة أقسام، وىذا التكوين ؽلكنها من إرجاع  .31المعدة

الطعام ادلبلوع إىل أفواعلها لُيمضع ويبلع مرة أخرى، و احليوانات اليت ذلا ىذه ادلعدة تسمى 

اجملًتات، انظر اجملًت، احليوان، وىذه األقسام األربعة ىي ادلعدة األوىل )الكرش(، ادلعدة الثانية 

 وعندما(، ادلعدة الثالثة) أم التالفيف( وادلعدة الرابعة )األنفحة( وىي ادلعدة احلقيقة. )القلنسوة

 المريءتأكل األبقار، تضغ طعامها أوال بدرجة سبكنها من بلعو فقط، وؽلر الطعام من خالل 

ه ادلنقة إيل داخل ادلعدة األوىل، وسبثل ادلعدة األوىل و ادلعدة الثانية منطقة زبزينية كبرية، ويف ىذ

ؼللط الطعام ويرقَّق، ويف الوقت نفسو تقوم الكائنات الدقيقة بتكسري ادلواد الكربوىيدراتية ادلركبة، 

وربويلها إىل مواد كربوىيدراتية بوسيط، مثل السكريات و النشويات، وىذه تعد ادلصدر الرئيسي 

 ( ادلركبة.بمن فيتامينات )للطاقة عند احليوان، كذالك تكون الكائنات الدقيقة الروتني والعديد 

وبعد أن يتم خلط الطعام الصلب وترقيقو، وترجعو عضالت ادلعدة إىل فم احليوان، 

وؽلضغ احليوان ىذه اجلرةمرة أخرى ويبلعها، وترجع اجلرة ادلبلوعة إىل ادلعدة األوىل و ادلعدة الثانية 

عام والسوائل إىل أسفل، حيث ؽلر الطعام بعملية تكسري كيميائية أخرى، ومن مث ينتقل الط

داخل ادلعدة الرابعة، وتفرز جدران ادلعدة الرابعة عصارات ىضمية، وىذه العصارات هتضم 

الطعام مرة أخرى، و توصف ادلعدة الرابعة بأهنا ادلعدة احلقيقية، ألهنا تعمل إىل حد كبري 

                                                 
معدة البقرة تتألف من أربعة ذباويف، يدخل الطعام أوال إىل جزءين ادلؤشرين بااخط األمحر، مث تعيد البقرة مضغ الطعام الذي يعود من   ٕٗ

 خالل ادلمر ادلبني  باخط األزراق، وقد كربت معدة احليوان حبجم أكرب من شكلها احلقيقي لبيان كيفية حركة الطعام داخلها.
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نتقل الطعام من ادلعدة بالطريقة نفسها اليت تعمل هبا معدات احليونات غري اجملًتة، وبعد ذلك ي

 إىل األمعاء حيث يتم اسنكمال اذلضم و االمتصاص.

وىو عضو معلق يتدىل من جسم البقرة بني األرجل  للبقرة ضرع ػلفظ حليبهاالضرع.  

اخللفية وأمامها، وللضرع أربعة أقسام ربوي احلليب، وعندما رُبلب البقرة باليد يتسبب الضغط 

 من البلدان يستخدم الضرع من خالل حلمات كبرية، ويف الكثرييف انبجاس احلليب إىل خارج 

أنظر: ، ادلزراعون اليوم اآلت حلب كهربائية سبتص احلليب من ضرع البقرة وتنقلو إىل وعاء

  ٖٗ.وابقار اللحم اليت تدر احلليب لعجوذلا فقط، ذلا ضرع أصغر من ضرع أبقار احلليب احلالبة.

أعمق وأد الدراسات اليت ومن ، عامل احليوان إن من أعجب ما اكتشف يفالعظام. 

ؽلكن هبا أن نلمس القدرة اإللية اليت صممت وخلقت ما نشاىده يف أرجل احليوانات، فاليت من 

السريع، كما تنتهي كل رجل حبفري  يخصائصها اجلري ترى أن أرجلها قوية لتساعدىا على جر 

مار واحلصان، أما البقر واجلاموس، صلب ليحمى الرجل شلا قد يصيبها من كثرة اجلري، كاحل

فأرجلها قصرية قوية، تنتهي بأظالف صلبة مشقوقة، لتساعدىا على السري يف األراضي الزراعية 

      ٗٗاللينة.

 

 

 

                                                 
 .ٖٛ-ٕٛص: ٔ، ادلوسوعة العربيةج سابقادلرجع ال ٖٗ
11

م(ص:  ٕٗٓٓى /  ٕٗٗٔ، دمشق: مكتبة دار ابن حجر: )ٙموسوعة اإلعجاز العلمي للصغار اإلعجاز يف احليوان  ،يوسف أمحد احلاج 
ٕٔ-ٖٔ. 
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 فوائد البقرة  3.2.1

من حيوان شديد القوة كثرية ادلنفعة، خلق اهلل ذلوال، وإظلا مل ؼللق لو سالح األبقار 

رعاية اإلنسان، واإلنسان يدفع عنو عدوه، وألن حاجة اإلنسان إليو شديد كما للسباع ألنو يف 

 ٘ٗماسة فلو كان لو سالح شديد لصعب على اإلنسان ضبطو.

أكثر حيوانات ادلزعة أعلية، ويستهلك اإلنسان حلم األبقار والعجول مسلوقا أو وىي 

تستخدمونو يف مشوبا أو على ىيئة ىامبورجر أو سجق، و يشرب الكثريون حليب األبقار أو 

تصنيع الزبدة واجلنب واآليسكرمي، كما تستخدم جلود األبقار يف صناعة األخذية، وتعترب األبقار 

مصدرا للمواد اليت تستخدم يف صناعة األدوية والصابون والغراء، وتستخدم األبقار يف بعض الدول 

مناطق العامل تقدر  مصدرا للطاقة حيث تستخدم يف سحب احملاريث والغربات واحلافالتويف بعض

 وغري ذلك وما ينتج عنو واالستفادة.   ٙٗثورة األسرة طبقا لعدد األبقار اليت سبلكها،

 

 

 

 

 

 

                                                 
، الطبعة األوىل،  مكتبة اإلسكندرية -لبنان-بريوت، )عجائب ادلخلوقات واحليوانات و غرائب ادلوجوداتالقزويين، زكريا بن زلمود الكويف،  ٘ٗ

 .ٜٖٓ-ٖٛٓم(، ص:ٕٓٓٓ-ى ٕٔٗٔ
 ٔٛص: ٔ، ادلوسوعة العربية جادلرجع السابق ٙٗ
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 البقرة بين الهنود واإلسالم 1.2

 د و الهن في منظورالبقرة  2.1.1

يانات القدؽلة يف العامل. ؽلثل دإحدى الية أكرب ديانات اذلند الوثنية، و اذلندوس

اذلند. واذلندوسية موضوع واسع ومفهوم زلري. ولكي نصف دينا % من سكن ٖٛاذلندوس ضلو 

بلغ تارؼلو مايقرب من ثالث آالف سنة )وردبا أكثر من ذلك( وتعتنقو اليوم مئات ادلاليني، وىو 

  ٚٗفضال عن ذلك دين بال عقيدة زلددة.

اذلندوسية ديانة تقوم على عبادة أكثر من إلو، وقد ازبذ اذلندوس من قوى الطبعية  

كادلطر والشمس والعواطف والرعد والنار وادلاء آذلة، حسب زعمهم. وقد عرف اذلنود القدماء 

 ٛٗعبادة احليوان وخباصة البقرة، كما عرفوا عبادة قوى الطبعية.

اختلفت عقائد اذلندوس خالل آالف السنني، وظهر العديد من الفرق والطوائف، 

الصة هبا. ويعتقد اذلندوس يف اذلند أن األبقار وطورت كل واحدة منا فلسفتها وشكل العبادة اخل

 ٜٗحيوانات مقدسة يعبدوهنا وال يذحبوهنا وال يأكلون حلومها.

الفكر الطوطمى، عن  يوانات نشأتعبادة اذلنود للحويرى األستاذ عباس العقاد أن 

أو تمل حلولو يف ىذا احليوان بعض األحياء فيحل فيها، فيح اعتقادىم بأن اهلل يتجلى يفأو 

                                                 
 .ٚٓٔ، ص: م(ٜٛٚٔعامل ادلعرفة : )، ادلعتقدات الدينية لدى الشعوبنادر، جعفري بار،  ٚٗ
الطبعة احلادية عشرة :  ،، )مكتبة النهضة ادلصريةالبوذية-ينيةاجل-اذلندوسية -( أديان اذلند الكربىٗمقارنة األديان )أمحد شبلى، الدكتور، ٛٗ

 . ٜٕ، ص : م(ٕٓٓٓ
 .ٔٛ، ص: ٔم، جٜٜٜٔ)مؤسسة أعمال ادلوسوعة للنشر و التوزيع: الرياض( الطبعة الثانية   ادلوسوعة العربية العادلية،ادلرحع السابق،  ٜٗ
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، أو ألهنم آمنوا بالتناسخ فجاز عندىم أن يكون احليوان جدا قدؽلا أو صديقا عائدا إىل ذاك

    ٓ٘احلياة.

: يعتقد اذلندوس أن ويف ادلوسوعة، للبقرة من احليوانات قدسية خاصة وقد كان

من الكائنات ذلا روح كما لإلنسان ومن مث قدس اذلندوس البقر والقردة وتتميز البقر بنوع خاص 

 ٔ٘التقديس.

ويناديها باسم فيخاطب البقرة  ٕ٘يأيت ادلهايت غانديمنصور: )ويقول األستاذ أنيس 

)) أمي البقرة(( فيقول: إن محاية البقرة اليت فرضتها اذلندسية ىدية اذلند للعامل، ىي إحياس رابط 

كذلك يف األخوة بني اإلنسان واحليوان، والفكر اذلندي يعتقد أن البقر أم لإلنسان وىي  

  ٖ٘.(، إن البقرة خري رفيق للمواطن اذلندي وىي خري محاية للهنداحلقيقة

و اذلنود من ىذا الباب بل يدخل أيضا يف زمن بين اسرئيل قدسوا العجل وكما قدس

 وعبدوه ألعليتو بالنسبة ذلم.

 

 

 

 

                                                 
 .ٜٕص: ،أديان اذلند الكربى، نقال عن د.أمحد شبلي: ٚٚاألستاذ عباس العقاد: اهلل، ص:  ٓ٘
 ٕٛٔص:ٕٙ، ج: ادلوسوعة العربية العادليةادلرجع السابق،  ٔ٘
 ،العلميةدار الكنب  :انلبن-بريوت ، )اإلسالم واألديانوىو الروح الكبري، وادلفكر العظيم أو الشيخ ادلبجل )انظر:د. مصطفى حلمي،   ٕ٘
 (.  ٛٗى : ص ٕٗٗٔ -مٕٗٓٓالطبعة األوىل 

 . ٛٗم، ص:ٖٜٙٔم( الطبعة األوىل:ٜٛٛٔ-، )ادلكتبة ادلصري احلديثيوم ٕٓٓحول العامل يف ، األستاذ أنيس منصور ٖ٘
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  والبقرة في منظور اإلسالم  1.1.2

خلدمة اإلنسان اهلل البقرة خلق و  عز وجل وال يعبد سواه، للمسلم أن ال ؼلضع إال هلل 

َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِو ِإنَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم  وىذا نراه بأول آية أهنا بدأت " ،ولطعامها وليس ليعبدىا

 ٗ٘". َأْن َتْذحَبُوا بَ َقَرةً 

البهيمة من األنعام، وىي اإلبُل والبقر والغنم، إال ما  ناوقد أَحلَّ اهلل ل :الزىراينقال 

يقول احلق تبارك وتعاىل : يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفواْ  ٘٘بيَّنو من ربرمي ادليتة والدم وغري ذلك،

ٙ٘ي الصَّْيِد َوأَنُتْم ُحرٌُم.بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكم هَبِيَمُة اأَلنْ َعاِم ِإالَّ َما يُ ت َْلى َعَلْيُكْم َغي َْر زلُِل  
  

، حيث يقول ربنا تبارك وتعاىل : لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع ذَلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم وأختم هبذه اآلية

أي  ٚ٘اْلَفِقرَي.اللَِّو يف أَيَّاٍم مَّْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَ ُهم م ن هَبِيَمِة اأْلَنْ َعاِم َفُكُلوا ِمن َْها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس 

: ليحضروا منافع ذلم من : مغفرة ذنوهبم، وثواب أداء نسكهم وطاعتهم ، وتَكسُِّبهم يف 

ذباراهتم، وغري ذلك من ادلنافع العظيمة، وادلقاصد الشريفة يف احلج؛ وليذكروا اسم اهلل على َذْبح 

، أيام بعده حلجة وثالثة: عاشر ذي االبقر والغنم يف أيام معيَّنة ىيما يتقربون بو من اإلبل و 

شكًرا هلل على نعمو، وىم مأمورون أن يأكلوا ِمن ىذه الذبائح استحبابًا، ويُطعموا منها الفقري 

 ٛ٘.الذي اشتد فقره

                                                 
 .ٚٙسورة البقرة : اآلية : ٗ٘
11

البقر، وما ذُكر يف القرآن والسنة ، وأقوال أىل العلم رسالة سلتصرة يف حكم أكل حلم ، ػلىي بن موسى الزىراين ،إمام جامع البازعي بتبوك 
 .  ٕ، ص:والطب

  .ٔسورة ادلائدة اآلية:  ٙ٘
 .ٕٛسورة احلج: اآلية:  ٚ٘
ادللك فهد لطباعة  رلمع -السعودية )التفسري ادليسر،  طلبة من أساتذة التفسري، ربت إشراف الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، ٛ٘

  .ٛٗ، ص: ٙم( ج: ٜٕٓٓ -ى  ٖٓٗٔالطبعة: الثانية، مزيدة ومنقحة، ، ادلصحف الشريف


