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 المنورة المدينة في   النبي  عهد في الحيواني اإلنتاج
 إعداد 

 النعمان  عثمان   مصطفى محمد
 التاريخ   قسمب  ماجستير باحث

 الوادي جنوب  جامعة  اآلداب،  كلية
1010mmn@gmail.com 

 
العربية:اللغة الملخص ب  

والعطايا  ل والخصائص,  المزايا  ِمن  بالكثير  المنورة  المدينة  وجل  عز  هللا  أكرم  قد 
خصبة  فأرضها  عذبة   ،والهبات,  مختلفة,    ،ومياهها  وأماكن  جهات  ِمن  األودية  بها  وتحيط 

والبيئة   التحتيَّة  البنية  لتوفر  وذلك  الحيوانات؛  ومنتجي  لمربي  جاذبة  مدينة  يجعلها  مما 
وضع قواعد منظمة   ،ى المدينة المنورة إل   ي  هاجر النب   اوعندم   ، الحيوانيالمناسبة لإلنتاج  

سلم بالثروة الحيوانيَّة وتنميتها وتطويرها،  للحياة بأكملها, ومنها: اهتمامه صلى هللا عليه و 
: »ِإيَّاَك  ن ذبح الشاة الحلوب عندما حل ضيًفا على أحد الصحابة فقال له  ع   فقد نهى  
فالحيوانات كانت عمادًا للحياة االقتصادية واالجتماعية عند سكان شبه الجزيرة   (1)َواْلَحُلوَب«

العربية في عصور اإلسالم المختلفة, فكانوا يعتمدون عليها في أسفارهم وحلهم وترحالهم,  
وكان اعتمادهم عليها في أكل لحومها وشرب ألبانها, واستخدام أوبارها وأصوافها وجلودها,  

الحيوان  أعمالهم  واستخدام  من  الكثير  في  ومنتجاتها  وقات  النبي    د اليومية،  حث و   أمر 
ألم هانئ: »اتَِّخُذوا اْلَغَنَم,    على إنتاج الحيوانات النافعة واالستفادة منها, ومن ذلك قوله  

َبَرَكًة« ِفيَها  في  (2) َفِإنَّ  اقتصادية  منافع  من  تحققه  وما  الحيوانية  الثروة  إنتاج  .وألهمية 
النبي  المجتمعات نهج  بيان  في  حرصت  فقد  ذلك  ف  ؛  على  والتأكيد  الحيواني  اإلنتاج  ي 

 واالهتمام بالثروة الحيوانية وإنتاجها في هذا البحث. 
 

 . الغنم   النبي،اإلنتاج الحيواني، عهد  الكلمات المفتاحية:
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ل:  : المعز( –الضأن   –البقر  –إنتاج حيوانات األنعام )اإلبل  المبحث األوَّ
ًما ومكمِ اًل للنشاط الزراعي، وتعتمد عليه في تنميتها   ُتَعدُّ الثروة الحيوانيَّة جانًبا متمِ 
واالجتماعيَّة   االقتصاديَّة  الحياة  عماد  أصنافها؛  بمختلف  الثروة  هذه  لت  شكَّ إذ  وتطويرها؛ 

اإلسالميَّة   العصور  في  العربيَّة  الجزيرة  شبه  سكان  لدى  اعتمدوا    إذالمختلفة،  والجماليَّة 
عليها في َحلِ هم وترحالهم، ولم يستطيعوا االستغناء عنها، وصارت لها المكانة المتميِ زة في  
وشعرها  وصوفها،  أوبارها،  واستخدام  ألبانها،  وُشرب  لحومها،  أكل  على  فاعتمدوا  حياتهم؛ 

وات واألحذية،  المياه،  ِقَرِب  لصناعة  وجلودها  واألثاث،  والُفُرش  المالبس  خذوها  لصناعة 
وسيلًة للنقل، والمواصالت في حياتهم، ونقل األحمال، واألمتعة الثقال لمسافاٍت بعيدٍة، كما  
استخدموها في كل األنشطة الزراعيَّة؛ ِمن حرٍث، وسقٍي، فضاًل عن استخدامها كوسيلٍة في  

 الحروب. 
منها،   الكبيرة  األعداد  امتالك  إلى  والوسائل  الُطُرق  بكل  اإلنسان  سعى  ولقد 

لهذا اإلنسان عالقٌة وطيدٌة    والجاه، وصارت اقتنائها، وتنميتها، حتى صارت مقياًسا للثروة  و 
بهذه الحيوانات، وتجلَّت مالمح هذه العالقة في أروع صورها في العصور اإلسالميَّة األولى؛  

 .(3) وذلك عندما أعطى لها األهميَّة القصوى بعد أن أعطاها حقوًقا ِمن العناية والمكانة
هللا  و  أكرمها  فقد  الحيوانيَّة؛  الثروة  ألهميَّة  ذلك    نظًرا  تمثَّل  العزيز،  كتابه  في  بذكرها 

البقرة   )سورة  الحيوانات؛ مثل  بعض هذه  بأسماء  الكريم  القرآن  ِمن  سورة    –بتسمية سوٍر 
  سورة الفيل(.   – (4)سورة العاديات –األنعام 

بالحيوان في إطار تنظيم الزراعة المتنوعة، وتشجيع اإلكثار    ويأتي اهتمام الرَّسول  
بالقيام   وذلك  الزراعي؛  العمل  في  المساعدة  في  تحديًدا  والبقر  اإلبل  ِمن  باالستفادة  منها 
ببعض العمليَّات الزراعيَّة التي ال يستطيع اإلنسان القيام بها بمفرده؛ مثل : حراثة األرض،  

روثه في زيادة خصوبة التربة، ونقل العمالة والمحاصيل؛ قال  وسقي الزرع، واالستفادة ِمن  
:مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱرئ 

 .  (5) ىثَّ نث مث  زث رث يت ىت نت
ةٌ في المنظومة الكونيَّة المتكاملة،   بيَّن القرآن الكريم أنَّ الحيوانات أجزاٌء هامَّ ولقد 

  ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّٱّٰوأنها أُمٌم أمثالنا؛ كما قال تعالى: 

 .(6) َّيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت
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الشوكاني أيِ   (7) قال  في  تدبُّ  التي  الدواب  ِمن  دابٍة  ِمن  ما   : »المعنى  أمكنة  :  ِمن  مكاٍن 
األرض، وال طائر يطير في أيِ  ناحيٍة ِمن نواحيها؛ إالَّ ُأمٌم أمثالكم؛ أي : جماعاٌت مثلكم،  
بكل   وإحاطته  وتقديره،  علمه  تحت  داخلٌة  رزقكم،  كما  ورزقهم  خلقكم،  كما  هللا  خلقهم 

 .(8)شيٍء«
الحياة، وتمَّ تحديد أرزاقها وآجالها،   الحيوانات مثل اإلنسان، أخذْت مظهر  أي إنَّ 
حسب تقديٍر ُمعيٍَّن، وهي تعيش مجتمعًة مثلكم، وتتقارب أو تتباعد ِمن بعضها البعض وفق  
ة في دائرة التقدير اإللهي، وهي في خصائصها المرئيَّة والخفيَّة   قوانين حاكمة، وُنُظم خاصَّ

 . (9) ُأمًما أمثالكمُتَعدُّ 
المولى   ُيريده  الذي  الشيء  أنَّ  بتلك    والواقع  اإلنسان  على  إنعامه  مقابل  في 

ـ،   يذكره  بأن  وذلك  به؛  يقوم  أن  إنساٍن  أيُّ  يستطيع  بسيٌط  شيٌء  إالَّ  هو  ما  الحيوانات؛ 
 نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذُّ: ويشكره؛ كما في قوله 

 .  (10) َّ  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
وذلك بما كان يقع في أيدي المسلمين ِمن غنائم ِمن اإلبل، والبقر، والغنم، وبلغ ما استطاع  

عفان   بن  كعثمان  المسلمين  ِمن  واحٌد  رجٌل  به  يمدَّ  تسعمائٍة    أن  »الُعْسَرِة«  جيش 
المدينة   في  الحيوانيَّة  الثروة  بنمو  يقطع  الذي  األمر  وهو  َفَرًسا؛  وخمسين  بعيًرا  وخمسين 

 . (11)ة نموًّا كبيًرا بعد الهجرة النبويَّةالمنور 
النبي   عن  جاء  فيما  الحيواني؛  اإلنتاج  عمليَّة  وأفعاٍل،    وتتمثَّل  أقواٍل،  ِمن 

وتقريراٍت كثيرٍة، كلها تصبُّ في التشجيع على اقتناء، وتربية الحيوانات، وحمايتها، وإكرامها،  
لْت ُسنَّة نبويَّة كريمة، ونتج عنها   تراٌث أصيٌل حافٌل بإكرام الحيوان، والعناية به، لم  وكلُّها شكَّ

يعرف العصر الحديث َمن أعطى الحيوان هذه الحقوق، والعناية، كما أعطاها نبي الرحمة 
ين اإلسالمي المنورة في (12) ، والدِ  المدينة  الحيواني في  بياٌن لصور اإلنتاج  يأتي  .وفيما 

 : عهد الرَّسول 
 إنتاج اإلبل: :1

 جض مص خص حص ُّٱجاء ذكر اإلبل في القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى: 
: »يقول تعالى آمًرا  ( 15) وقال ابن كثيرٍ . (14)َّ  ٌّ   ٰى ٰرُّٱ: ، وقوله تعالى(13) َّ  خض حض

خلٌق عجيٌب، وتركيبها غريٌب،    وعظمته: فإنهاعباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته  
الضعيف،   للقائد  وتنقاد  الثقيل،  للحمل  تلين  ذلك  مع  وهي  والشدة،  القوة  غاية  في  فإنها 

دو  غالب  العرب  ألنَّ  بذلك؛  وُنبِ هوا  لبنها،  وُيشرب  بوبرها،  وُينتفع  كانت  وتُؤكل  ابهم 
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الناس  (16)اإلبل« واقتنائها، وحب  فضلها،  ُمبيِ نًة  النبويَّة،  نَّة  السُّ اإلبل في  ذكر  جاء  .وكذلك 
فعن  اليمان    لها.  بن  هللا    حذيفة  رسول  قال  ِعزٌّ  قال:  ِبُل  َواإلِْ َبَرَكٌة،  »اْلَغَنُم   :

ِعزٌّ ألهلها، وفيه دليل على الحرص «.ففي هذا الحديث بياٌن لفضل اإلبل، وأنها  (17)أِلَْهِلَها
 في اإلنتاج الحيواني لهذه اإلبل.
عامٍر   بن  عقبة  ْحُتَها    وعن  َفَروَّ َنْوَبِتي  َفَجاَءْت  ِبِل،  اإلِْ ِرَعاَيُة  َعَلْيَنا  َكاَنْت  قال: 

ُث النَّاَس، َفَأْدَرْكُت ِمْن َقْوِلِه    ، َفَأْدَرْكُت َرُسوَل هللِا  (18)ِبَعِشي ٍ  : »َما ِمْن ُمْسِلٍم  َقاِئًما ُيَحدِ 
ُأ َفُيْحِسُن ُوُضوَءُه، ُثمَّ َيُقوُم َفُيَصلِ ي َرْكَعَتْيِن، ُمْقِبٌل َعَلْيِهَما ِبَقْلِبِه َوَوْجِهِه، ِإالَّ وَ  َجَبْت َلُه  َيَتَوضَّ

َأْجَودَ  َما  َفُقْلُت:  َقاَل  َفِإَذا  اْلَجنَُّة«  َفَنَظْرُت  َأْجَوُد،  َقْبَلَها  َيُقوُل: الَِّتي  َيَديَّ  َبْيَن  َقاِئٌل  َفِإَذا  َهِذِه،   
َفُيْبِلُغ   ُأ  َيَتَوضَّ َأَحٍد  ِمْن  ِمْنُكْم  َقاَل: »َما  ِجْئَت آِنًفا،  َرَأْيُتَك  َقْد  ِإنِ ي  َقاَل:  َفُيْسِبُغ    -ُعَمُر   -َأْو 

ُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُد هللِا َوَرُسوُلُه؛ ِإالَّ ُفِتَحْت َلُه َأْبَواُب  اْلَوُضوَء ُثمَّ َيُقوُل: َأْشهَ 
َشاَء« َها  َأيِ  ِمْن  َيْدُخُل  الثََّماِنَيُة،  اإلبل (19) اْلَجنَِّة  رعاية  علينا  كانت  »قوله:  النووي:  .قال 

الكالم « معنى هذا  إبلهم، فيجتمع    فجاءْت نوبتي فروحتها بعشيٍ  يتناوبون رعي  أنهم كانوا 
الجماعة، ويضمُّون إبلهم بعضها إلى بعٍض، فيرعاها كل يوٍم واحٌد منهم؛ ليكون أرفق بهم،  

 . (20) وينصرف الباقون في مصالحهم«
ها؛ فعن أبي   ومما يدل على إنتاج اإلبل ورعايتها؛ الحثُّ على إخراج الزكاة في حقِ 

رسول  هريرة   سمعُت  َما    هللا    قال:  َخْيِر  َعَلى  َصاِحِبَها  َعَلى  اإِلِبُل  »َتْأِتي  يقول: 
َتَطُؤهُ (21) َكاَنتْ  َها،  َحقَّ ِفيَها  ُيْعِط  َلْم  ُهَو  ِإَذا  َعَلى  (23) ِبَأْخَفاِفَها  (22)،  َيْحِمُلُه  ِبَبِعيٍر  َيْأِتي  َواَل   ،

ِ َشْيًئا، َقْد َبلَّْغتُ َفَيُقوُل: َيا ُمَحمَُّد،  (24) َرَقَبِتِه َلُه ُرَغاءٌ  «.ففي هذا  (25)َفَأُقوُل: اَل َأْمِلُك َلَك ِمَن َّللاَّ
ها جاءْت يوم القيامة تطؤه بأخفافها عقوبًة   الحديث بياٌن إلنتاج اإلبل، وأنَّ َمن لم ُيعِط حقَّ

   .كما جاءت أحاديٌث نبويٌَّة في بيان أنَّ اإلبل فخٌر ألهلها؛ فعن أبي هريرةله ِمن هللا  
؛ ِفي َأْهِل  (28)َوالُخَياَلءُ   (27)، َواْلَفْخرُ (26)َنْحَو اْلـَمْشِرقِ   : »َرْأُس اْلُكْفِر؛قال: قال رسول هللا  

اِدينَ (29)الَخْيِل َواإِلِبلِ  ِكيَنةُ (31)َأْهِل الَوَبرِ  (30)، َوالَفدَّ  .(33)؛ ِفي َأْهِل اْلَغَنِم«(32) ، َوالسَّ
الصحابة   النبي    وجاء عن  يسألون  كانوا  حقِ   أنهم  يدل على  عن  اإلبل مما 

يقول: َقاَل َرُجٌل:    قال: سمعُت ُعبيد بن ُعميٍر    اعتنائهم بإنتاج اإلبل فعن أبي الزبير  
ِبِل؟ َقاَل: »َحَلُبَها َعَلى اْلَماءِ   ( 36)، َوِإَعاَرُة َفْحِلَها(35) ، َوِإَعاَرُة َدْلِوَها(34) َيا َرُسوَل هللِا، َما َحقُّ اإلِْ

 «.(38)، َوَحْمٌل َعَلْيَها ِفي َسِبيِل هللاِ (37) َوَمِنيَحُتَها
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 إنتاج البقر:  :2
تعالى) الكريم؛ كما في قوله  القرآن  البقر في  اْثَنْيِن(جاء ذكر  الَبَقِر  ، وقد  (39) َوِمَن 

ع النبي   على امتالك األبقار، والعناية بها، لـَما لها ِمن فوائد اقتصاديَّة مهمَّة، فهي    شجَّ
المزرو  لسقي  اآلبار  ِمن  المياه  ونقل  الزراعيَّة،  المناطق  في  اأُلولى  الحراثة  عات،  وسيلة 

بإنتاج    يدل على اهتمام الصحابة    واللحوم. ومماومصدٌر هامٌّ إلنتاج الحليب ومشتقاته،  
ًة، ِإنََّما َغِنْمَنا    البقر؛ حديث أبي هريرة   أنه قال:  »اْفَتَتْحَنا َخْيَبَر، َوَلْم َنْغَنْم َذَهًبا َواَل ِفضَّ
 ...«. (40) َوالَحَواِئطَ الَبَقَر، َواإِلِبَل، َوالـَمَتاَع، 

 إنتاج الضأن:  :3
ٱ  جاء ذكر الضأن في القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى:   ، ولم يكن  (41)ىمَّ   جم  يلُّ

النبي   ع  شجَّ فقد  اأُلخرى،  الحيوانات  ِمن  شأًنا  بأقلَّ  اقتنائها،    الصحابة    الضأن  على 
نَّة النبويَّة أحاديٌث  (42)وتربيتها؛ لـَما لها ِمن أهميَّة اقتصاديَّة، ومعيشيَّة .وقد وردْت في السُّ

قال: قال رسول هللا    كثيرٌة تدل على إنتاج الضأن، واالعتناء به، وتربيته؛ فعن أبي هريرة  
ِإالَّ َرَعى َنِبيًّا   ُ َبَعَث َّللاَّ َأْرَعاَها  الَغَنمَ   (43): »َما  ُكْنُت  َفَقاَل: »َنَعْم،  َوَأْنَت؟  َأْصَحاُبُه:  َفَقاَل   ،»

 .(45) أِلَْهِل َمكََّة« (44)َعَلى َقَراِريطَ 
األنبياء يرعى الغنم ألهله؛ مما يدل على اهتمامه بإنتاج  وهو سيِ د  فقد كان النبي 

النبي   عهد  في  الضأن  إنتاج  على  أيًضا  يدل  ومما  للصحابة  الضأن،  إرشاده  لرعي  ؛ 
فعن   النبي  ُأمِ   الغنم؛  أنَّ  َبَرَكًة«  هانئ  ِفيَها  َفِإنَّ  َغَنًما  »اتَِّخِذي  لها:  .وكذلك  (46) قال 

: »اَل َتْذَبُحوا  قال: قال رسول هللا  في ذبح األضحية؛ فعن جابر بن عبدهللا    توجيهاته  
ْأِن« (48) ، ِإالَّ َأْن َيْعُسَر َعَلْيُكْم، َفَتْذَبُحوا َجَذَعةً (47)ِإالَّ ُمِسنَّةً   . (49) ِمَن الضَّ

 إنتاج المعز:  :4
.المعز قرينة  (50)ىمَّ   مم   خم ُّ  جاء ِذكر المعز في القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى:  

االهتمام بإنتاج المعز، لـَما له ِمن    ، وال تقلُّ شأًنا عنها؛ فقد أولى النبي  في الذِ كرالضأن  
الصحابة   حياة  في  كبيرٍة  المجتمع    أهميٍَّة  فقد في  النبويَّة    المدني.  نَّة  السُّ في  جاءْت 

عازٍب   بن  البراء  فعن  المعز؛  إنتاج  على  تدل  كثيرٌة  ِإنَّ    أحاديٌث  هللِا،  َرُسوَل  َيا  قال:  أنه 
َفَقاَل : » اْلَمْعِز،  ِمَن  َجَذَعًة  َقْبَل  َضحِ   ِعْنِدي  َقاَل: »َمْن َضحَّى  ُثمَّ  ِلَغْيِرَك«،  َتْصُلُح  َواَل  ِبَها، 

َوَأَص  ُنُسُكُه،  َتمَّ  َفَقْد  اَلِة  الصَّ َبْعَد  َذَبَح  َوَمْن  ِلَنْفِسِه،  َذَبَح  َفِإنََّما  اَلِة،  ُسنََّة  الصَّ اَب 
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: »َأْكِرُموا اْلِمْعَزى َواْمَسُحوا قال: قال رسول هللا  .وعن أبي سعيٍد الخدري  (51) اْلُمْسِلِميَن«
ُمَراِحَها  (52) الرَّْغمَ  ِفي  َوَصلُّوا  ِمْن    (53)َعْنَها  هريرة( 54) اْلَجنَِّة«َدَوابِ   َفِإنََّها  أبي  قال:    .وعن 

الـَمِنيَحةُ قال رسول هللا   »ِنْعَم  ِفيُّ   (56)اللِ ْقَحةُ (55):  اةُ   (57) الصَّ َوالشَّ َتْغُدو  (  58)ِمْنَحًة،  ِفيُّ  الصَّ
 .(60) «(59)ِبِإَناٍء، َوَتُروُح ِبِإَناءٍ 

 :الخاتمة
 من أهم النتائج التي جاءت في البحث: 

هللا   -1 القرآن    أكرم  ِمن  سوٍر  بتسمية  ذلك  وتمثَّل  العزيز،  كتابه  في  بذكرها  الحيوانات 
البقرة   )سورة  مثل  الحيوانات؛  هذه  بعض  بأسماء  األنعام    –الكريم  سورة    –سورة 

الفيل(، أو ما ذكره    –العاديات   ٱ  منفصاًل كقوله تعالى:    سورة    جض   مص   خص   حص ُّ
 [. 17]سورة الغاشية:َّ  خض حض

نَّة النبويَّة على اإلنتاج الحيواني، وأنَّ فيه البركة، وُينمِ ي المال كاتخاذ رعي  حثت    -2 السُّ
 الغنم. 

ازدادت ثروة المدينة المنورة الحيوانيَّة بالتدريج بعد الهجرة النبويَّة، وكثرة الغزوات التي    -3
 كانت تناوئ المدينة المنورة. 

فيما    -4 الحيواني؛  اإلنتاج  عمليَّة  النبي  تتمثَّل  عن  وتقريراٍت    جاء  وأفعاٍل،  أقواٍل،  ِمن 
وإكرامها،   وحمايتها،  الحيوانات،  وتربية  اقتناء،  على  التشجيع  في  تصبُّ  كلها  كثيرٍة، 
في  المنورة  المدينة  في  الحيواني  اإلنتاج  صور  وِمن  كريمة،  نبويَّة  ُسنَّة  لْت  شكَّ وكلُّها 

اإلبل  إنتاج  وسلم,  عليه  هللا  صلى  الرَّسول  والحيوانات عهد  والمعز,  والضأن,  والبقر,   ,
 , والحمير. لكالخيل, والبغااألخرى, 

ِمن االهتمام بالثروة    تمتَّع مجتمع المدينة المنورة في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم   -5
الحيوانيَّة، مما كان له األثر الكبير في إنتاج هذه الحيوانات ِمن الخيل، واإلبل، والبغال،  
وأبرزْت   والتنقالت،  والرَّعوي  الزراعي  النشاط  في  مساهمًة  كانت  بدورها  والتي  والحمير، 

 كذلك مكانة المدينة المنورة في اإلنتاج الحيواني. 
 وصلَّى هللا وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 الهوامش:
 

يثق   -كتاب األشربة    -أخرجه مسلم في »صحيحه«    (1) دار َمن  إلى  استتباعه غيره  باب جواز 
 ( ِمن حديث أبي هريرة . 2038برقم ) -برضاه بذلك 

(2)  ( برقم  »مسنده«  في  أحمد  )27381أخرجه  برقم  الكبير«  »المعجم  في  والطبراني   ،)1039 ،)
في   المنير  »السراج  »صحيح«.  حديث  السيوطي:  عنه  الجامع وقال  صحيح  أحاديث  ترتيب 

 (. 2/809الصغير« )
 (. 240عبدالجبار محسن عباس »الثروة الحيوانيَّة في العهد النبوي« )ص(3)
 (.20/153) القرآن« ألحكام  أي: الخيل؛ وهي األفراس التي تعدو. القرطبي »الجامع (4)
  العربيَّة  الجزيرة  في  الزراعيَّة  »التنظيماتالليث    أحمد  النيل  حمد  . الريح 80-79سورة غافر:    (5)

 (252« )صالرَّسول عصر في
 . 38سورة األنعام:  (6)
»صنعاء«،   ِمن يمانيٌّ  االجتهاد، أهل ِمن فقيٌه، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن هو علي( 7)

 (. 5/17هـ(. الزركلي »األعالم« )1250ُتوفي في َسَنِة )
 (.2/130الجامع بْين فني الرواية والدراية ِمن علم التفسير« )القدير  »فتح( 8)
 (.177الفايدي »حماية البيئة في اإلسالم« )ص   (9)
 (.179اإلسالم« )ص في البيئة الفايدي »حماية .تنيضب13سورة الزخرف:  (10)
 (. 297)ص« الرَّسول وعهد الجاهليَّة في والمدينة الشريف »مكة إبراهيم أحمد (11)
 (. 247النبوي« )ص العهد في الحيوانيَّة عباس »الثروة محسن عبدالجبار(12)
 .17سورة الغاشية :  (13)
 . 144سورة األنعام :  (14)
مة،  هو  (15) ر، المؤرِ خ  العالَّ ين،  ،عماد  الحافظ، المفسِ   ضوء  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء،  أبو  الدِ 

مشقي  بن الدِ  »ابن  المعروف   ،الشافعي،  كثير  المعروفة   التصانيف  صاحب  كثير«،   بـ 
 (.2/414الوافي« ) بعد والمستوفى الصافي بردي »المنهل هـ(.ابن تغري 774)ت

 (.8/387العظيم« ) القرآن ابن كثير »تفسير (16)
. نظائرهم  عند  بها  ُيعظِ مون   ألنهم  أو   أرٍض،  إلى  أرضٍ   ِمن  وتنقلهم  بها،  يعزون   ألنهم:  أي  (17)

 برقم  مسنده«»  في  البزار  أخرجه(.  7/457)  الصغير«  الجامع  شرح  التنوير»  الصنعاني
 الباحث   بغية »  في   والهيتمي  ،(2401)  برقم  والمثاني«  اآلحاد»  في   عاصم  أبي   وابن  ،(2942)
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مة  عنه  وقال  ،(421)   برقم  لحارث«  مسندا  زوائد  عن  الجامع   صحيح. »صحيح«: »األلباني  العالَّ
 (. 7630ص) وزيادته« الصغير

موضع  و»الُمراح«:  للمبيت،  بها ُ جئت  أي:  (18)  القاضي  مبيت  هو  اليحصبي    عياض  الماشية. 
 (.3/22مسلم« ) فوائد »إكمال

برقم   -الوضوء    عقب  المستحب  الذكر   باب  –كتاب الطهارة    -أخرجه مسلم في »صحيحه«    (19)
(234.) 

اج« ) بن مسلم صحيح شرح »المنهاج (20)  (. 3/121الحجَّ
في  (21)  َمن؛  أي:  والسِ  عقوبته.   في  زيادة  فتكون   لنكايتها،  وأشد  لوطئها،  أثقل  ليكون   القوة 

 (.3/8البخاري« ) صحيح لشرح الساري  القسطالني »إرشاد
محمد  وتمشي  وتدوسه،   تضربه،  أي:  (22) »الكوكب  األمين  عليه.   صحيح   شرح  الوهَّاج  الهرري 

اج« ) بن مسلم  (.11/333الحجَّ
لآلدمي.   و»القدم«  للغنم،  »الظلف«  بمنزلة  اإلبل  ِمن  و»الُخف«  البعير،  جمع: ُخف  »اأَلْخَفاُف«  (23)

ين العيني »عمدة  (.8/251البخاري« ) صحيح شر القاري  بدرالدِ 
 (. 2/240)واألثر«  الحديث غريب في األثير »النهاية اإلبل. ابن »الرَُّغاُء«: هو صوت (24)
(. أخرجه  3/9البخاري« )  صحيح  لشرح  الساري   القسطالني »إرشاد  تعالى.  هلل  ُحكما  أي: إليك  (25)

 (.1402برقم ) -الزكاة  مانع إثم باب –كتاب الزكاة  -البخاري في »صحيحه« 
 ألنَّ   المجوس؛  كفر   شدة   إلى  إشارةٌ   وفيه  ذلك،  قال  حين  عهده  في  كان  أنه  ُيريد  جهته؛  ِمن  أي  (26)

 وكانوا   المدينة،  إلى  بالنسبة  المشرق   جهة  ِمن  كانت  العرب  ِمن  أطاعهم  وَمن  الفرس«» مملكة  
ق   ملكهم  إنَّ   حتى  والتجبُّر،  والكثرة،  القوة،  غاية  في  ِمن   يأتي  أيًضا  ،والدجالهللا  رسول  كتاب  مزَّ

 يعبدون   كانوا  أنهم  وطغياًنا  كفًرا   لمشرق   أهال  أكثر  رستاباذ«،وِمنشدة»   ُتسمَّى  قريةٍ   ِمن  المشرق 
ين بدر. النار  (.15/191) البخاري« صحيح شرح القاري  عمدة» العيني الدِ 

 الحديث  غريب  في  األثير »النهاية  والشرف، والجاه. ابن  والِكْبِر،  الِعَظِم،  »الَفْخُر«: هو ادعاء  (27)
 (. 3/418واألثر« )

 (. 2/93والُعجب. المصدر نفسه ) »الُخَياَلُء«: هو الِكْبُر، (28)
حاري،  البوادي  في  يقعدون   والخيل  اإلبل  أصحاب  ألنَّ   (29)  يحملهم   والخلق  العمران  عن  فُبعُدهم  والصَّ

الزيداني   الغنم.  أصحاب   ومدح  أصحابهما،  ذمَّ   فلهذا  الطاعة،  عن  اليد  ونزع  الطُّغيان،  على
 (.6/359المصابيح« ) شرح في »المفاتيح

اِديُن«: هي البقرة (30) م »غريب الحديث« ) ُيحرث التي »الَفدَّ  (. 1/203بها. القاسم بن سالَّ
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هو  (31) »مشارق أاإلبل.    صوف  »الَوَبُر«:  اليحصبي  عياض  القاضي    صحاح  على  األنوار  نظر: 

 (.2/277اآلثار« )
ِكيَنُة«:  (32) كون،  »اْلسَّ ين العيني »عمدة  والوقار،  والطمأنينة،  هي السُّ   شرح  القاري   والتواضع. بدرالدِ 

 (.15/191البخاري« ) صحيح
»صحيحه«    (33) في  البخاري  الخلق    -أخرجه  بدء   بها   يتبع  غنمٌ   لمسلم   ماال  خير  باب  –كتاب 

)  -الجبال  شعف »صحيحه«  3301برقم  في  ومسلم  اإليمان    -(،   ألهل  تفاض  باب  –كتاب 
 (. 85برقم ) -فيه  من  إلى أهل ورجحان اإليمان،

 الوصول   على  ال يقدر  فقد  والجائع،  المحتاج  على   أقرب  ليكون   الماء؛  بموضع   اإلبل  حلب  ُخصَّ   (34)
 (. 3/32مسلم« ) كتاب تلخيص ِمن أشكل لما مفهِ الماء. القرطبي »المُ  مواضع لغير

 اإلبل. محمد  أرباب  ِمن  إليه  احتاج  لمن  لشربها  البئر  ِمن  لماء  بها  ُيستقى  وإناءٍ  ٍ دلو  إعارة  أي:  (35)
اج« ) بن مسلم صحيح شرح الوهَّاج الهرري »الكوكب األمين  (.11/351الحجَّ

موسى  إناث  عنده  لمن  إعارته   إعارته؛  ِمن  والمقصود  ذكرها،  أي:  (36) الشين   شاهين  لتذكيرها. 
 (.4/311مسلم« ) صحيح شرح المنعم »فتح

أحدهما:  على  العرب  عند  »اْلِمْنَحُة«:  (37)   له،   فتكون   صلةً   صاحبه  الرجل  ُيعطي  أن  معنيْين: 
ها. المازري »الم  ثم   زمانا  وَوَبِرها  بلبنها  فينتفع  شاةً   أو  ناقةً   يمنحه  واألخرى: أن   بفوائد   لمعيردُّ

 (.2/17)مسلم« 
 صحيح  شرح  الوهَّاج  الهرري »الكوكب  األمين   عليها. محمد  هللا  سبيل  في  الغازي   إركاب  ( أي:38)

اج« )  بن  مسلم   مانع   إثم   باب  –كتاب الزكاة    –(. أخرجه مسلم في »صحيحه«  11/353الحجَّ
 (.988برقم ) -الزكاة 

 .144( سورة األنعام : 39)
ين العيني »عمدة  النخل. بدر  ِمن  البستان  وهو  حائٍط؛  (»الَحواِئُط«: جمع40)  صحيح  شرح  القاري   الدِ 

 (. 17/254البخاري« )
 .143( سورة األنعام: 41)
 (.250النبوي« )ص العهد في الحيوانيَّة عباس »الثروة محسن الجبار (عبد42)
 وحصول   العباد،  سياسة  تعريفه  في  والتوطئة  للغنم؛ هي التقدمة،  ( الحكمة ِمن رعي األنبياء  43)

ن  »عمدة  بأمر  القيام  ِمن  سيكلَّف  ما  على  التمرُّ العيني  ين  بدرالدِ   صحيح   شرح  القاري   ُأمَّته. 
 (. 12/80البخاري« )
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هو44) »عمدة   بأسفل  موضعٌ   (  العيني  ين  بدرالدِ  بـ»أجياد«.  البخاري«   صحيح  شرح  القاري   مكة 
(12/80.) 

»صحيحه«  45)  في  البخاري  أخرجه  اإلجارة    -(  برقم   -قراريط    على  الغنم  رعي  باب  –كتاب 
(2262.) 

 باب–كتاب التجارات    -(، وابن ماجه في »ُسَنِنِه«  26901( أخرجه أحمد في »مسنده« برقم )46)
)  -الماشية    اتخاذ »سلسلة2304برقم  صحيح«.  »حديث  األلباني:  مة  العالَّ عنه  وقال   ،)  

 (. 2/404وفوائدها« ) فقهها  ِمن وشيء الصحيحة األحاديث
 (.1/505سنتان. ابن الجوزي »غريب الحديث« ) مالها ( وهي47)
 (.1/335َسَنٌة. المصدر نفسه ) لها تمت وهي ما (48)
 (.1963برقم ) -باب ِسنِ  األضحية  -كتاب األضاحي  -أخرجه مسلم في »صحيحه«   (49)
 . 143سورة األنعام :  (50)
 (.1961برقم ) -وقتها   باب –ألضاحي  كتابا -في »صحيحه«  مسلم أخرجه( 51)
 (. 2/239واألثر« ) الحديث غريب في األثير »النهاية األنف. ابن  ِمن يسيل »الرَّْغُم« : هو ما (52)
الذي(  53) المكان  هو   : البهائم  تأوي   »الـُمَراُح«  »المصباح  لياًل.  إليه   غريب   في  المنير  الفيومي 

 (.1/32الكبير« ) الشرح
(54  )( برقم  »مسنده«  في  البزار  »صحيح 987أخرجه  »ضعيف«.  األلباني:  مة  العالَّ عنه  وقال   ،) 

 (.2/3057وزياداته« ) الصغير الجامع
ين العيني »عمدة (55)  (.13/184البخاري« ) صحيح  شرح القاري  »الـَمنيَحُة« : هي الناقة. بدرالدِ 
الماعز(56) هي  »إرشاد  العهد  القريبة  اللبن،  ذات  »اللِ ْقَحُة«:  القسطالني  اري   بالوالدة.    لشرح  السَّ

 (.4/367البخاري« ) صحيح
. عبد أي: الغزير (57) رِ   (.4/354المصابيح« ) مشكاة شرح  في التنقيح »لمعاتالدهلوي  الحق الدَّ
هي  (58) اُة«:  ابن  لها  تتم   لم  ما  المعز  أوالد  ِمن   األنثى  »الشَّ »النهاية  َسَنة.   غريب  في  األثير 

 (.2/311واألثر« ) الحديث
واح.    الغدو  في  حلبها  بأجر  تغدو  أو  بالعشي،  وإناءً   بالغداة،  إناءً   أي: تحلب  (59)   نفسهالمصدر  والرَّ

(4/367.) 
 (.2629برقم ) –المنيحة  فضل باب-وفضلها  الهبة كتاب-أخرجه البخاري في »صحيحه«  (60)
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 المصادر والمراجع
بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم   عبد هللاالحاكم، أبوعبدهللا، الحاكم، محمد بن   −

الناشر:   -هـ( »المستدرك على الصحيحْين«  405الضبي، الطهماني، النيسابوري )ت  
العلميَّة   الكتب  األولى    -لبنان    –بيروت    –دار    –م  1990  –هـ  1411-الطبعة 

 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
نة    –(  32العدد )  –لة ُسرَّ َمن رأى  مج  الناشر:الثروة الحيوانيَّة في العهد النبوي«،   − السَّ

 م. 2013 –التاسعة 
  –الناشر: دار المفردات للنشر والتوزيع    -تنيضبالفايدي »حماية البيئة في اإلسالم«   −

 هـ.1438  –الطبعة األولى   –المملكة العربيَّة السعوديَّة   –الرياض 
عب  − بن  خالد  بن  الخالق  عبد  بن  عمرو  بن  أحمد  أبوبكر،  )ت  البزار،  العتكي  هللا  يد 

  –المدينة المنورة    -مكتبة العلوم والحكم    الناشر:  -البحر الزخار«    -هـ( »مسند  292
تحقيق: محفوظ الرحمن زين    –م  1988  -الطبعة األولى    -المملكة العربيَّة السعوديَّة  

 صبري عبد الخالق الشافعي.  -عادل بن سعد   -هللا 
ين العيني، أبو محمد، محمود − بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي،    بدرالدِ 

دار إحياء التراث    الناشر:  -هـ( »عمدة القاري شرح صحيح البخاري«  855الحنفي )ت
 لبنان.  –بيروت  –العربي 

)ت − الجعفي  بردزبه،  بن  إسماعيل  بن  محمد  أبوعبدهللا،  »صحيح  256البخاري،  ه( 
 -ر رسول هللا ع وُسَنِنِه وأيامه«  الجامع المسند الصحيح المختصر ِمن أمو   -البخاري  
الناصر،    تحقيق: ناصر  بن  زهير  النجاة    الناشر:محمد  طوق  عن   -دار  مصورة 

لطانيَّة بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي   هـ. 1422 -الطبعة األولى  -السُّ
البيهقي، أبوبكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي، الخراساني )ت  - −

َنن الكبرى«  هـ( »458 الطبعة   -لبنان    –بيروت    -الناشر: دار الكتب العلمية    -السُّ
 تحقيق: محمد عبد القادر عطا.  –م 2003 -هـ 1424 -الثالثة 

الرسول   − وعهد  الجاهليَّة  في  والمدينة  »مكة  الشريف  الفكر    -«  أحمد  دار  الناشر: 
 م.2003  –هـ 1424 –الطبعة األولى   –مصر   –القاهرة  –العربي 

)ت − القزويني  يزيد  بن  محمد  أبوعبدهللا،  ماجه،  ماجه«  273ابن  ابن  »ُسَنن   -هـ( 
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 تحقيق: محمود خليل.  –الناشر: مكتبة أبوالمعاطي  
سامي بن محمد سالمة، الناشر: دار طيبة    تحقيق:ابن كثير »تفسير القرآن العظيم«،   −

هـ  1420  -  الطبعة الثانية  -المملكة العربيَّة السعوديَّة    –الرياض    –للنشر والتوزيع  
 (. 8/387) م. 1999 -

ابن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري، الحنفي، أبو المحاسن،   −
)ت ين  الدِ  الوافي«  874جمال  بعد  والمستوفى  الصافي  »المنهل  الهيئة   الناشر:  -هـ( 

 حمد أمين. د/ محمد م تحقيق: –مصر   –القاهرة   –المصريَّة العامَّة للكتاب 
أبو   − الجوزي،  جمالابن  )ت    الفرج،  محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  ين،  هـ(  597الدِ 

الصحيحْين«   المملكة    –الرياض    –الناشر: دار الوطن    -»كشف المشكل ِمن حديث 
 العربيَّة السعوديَّة. 

عادات، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد   − ين، أبو السَّ ابن األثير، مجد الدِ 
  الناشر:  -هـ( »النهاية في غريب الحديث واألثر«  606الكريم الشيباني، الجزري )ت  

العلميَّة   أحمد    تحقيق:   –م  1979  –ه  1399-لبنان    –بيروت    -المكتبة  طاهر 
 محمود محمد الطناحي.  -الزاوي 

عادات، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد   − ين، أبو السَّ ابن األثير، مجد الدِ 
)ت الك الجزري  الشيباني،  واألثر«  606ريم  الحديث  غريب  في  »النهاية  الناشر:    -هـ( 

طاهر أحمد الزاوي   تحقيق: –م  1979 –هـ 1399-لبنان  –بيروت  -المكتبة العلميَّة 
 محمود محمد الطناحي.  -

عادات، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد   − ين، أبو السَّ ابن األثير، مجد الدِ 
الناشر:    -هـ( »النهاية في غريب الحديث واألثر«  606الشيباني، الجزري )ت    الكريم 

تحقيق: طاهر أحمد الزاوي   –م  1979 –هـ 1399-لبنان  –بيروت  -المكتبة العلميَّة 
 محمود محمد الطناحي.  -

دار ابن كثير    الناشر: »فتح القدير الجامع بْين فني الرواية والدراية ِمن علم التفسير«   −
الطيب    دار  - األولى    –لبنان    –بيروت    –سوريا    –دمشق    –الكلم    -الطبعة 

 هـ.1414
تحقيق:    -الطبعة الثانية  –مصر–القاهرة  –الناشر: مكتبة ابن تيمية  -»المعجم الكبير«   −
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لفي.   عبد المجيدحمدي بن    السَّ
عصام    عليه: »السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير«، رتَّبه وعلَّق   −

يق   الصدِ  دار  الناشر:  هادي،  الريان    -موسى  مؤسسة  الثالثة    -توزيع    -الطبعة 
 م.2009 -هـ 1430

إبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب    -»الجامع ألحكام القرآن«، تحقيق: أحمد البردوني   −
 م.1964 -هـ  1384 -الطبعة الثانية  -مصر  –لقاهرة ا  –المصرية 

»التنوير شرح الجامع الصغير«، تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم، الناشر: مكتبة   −
الم   السَّ السعوديَّة    –الرياض    –دار  العربيَّة  األولى    -المملكة    -هـ  1432  -الطبعة 

 م.2011
ا  − وقف  الناشر:  والحركة«،  عي  السَّ فضل  في  الخيري »البركة  األولى    –لبركة    –الطبعة 

 م.2013 –هـ 1435
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Abstract:  
Allah has granted Al-Medina Al-Monawara many features, 

important qualifications and several gifts and natural advantages. Al-

Medina Al-Monawara’s land is very fertile, its water is very pure. 

Additionally, Al-Medina Al-Monawara is surrounded by valleys from 

all directions, borders and locations which, in turn, make this place an 

attractive place for owners and producers of animals as well as people 

who grow animals. This is because Al-Medina Al-Monawara has the 

efficient infrastructure and the suitable environment for animal 

production. When the prophet “Mohammed” (PBUH) migrated to Al-

Medina Al-Monawawa, he put some rules and regulations in order to 

regulate and organize life there. One of the elements of regulating life 

at Al-Medina Al-Monawawa is the prophet’s “Mohammed’s” (PBUH) 

interest in animals, developing and increasing animal production. The 

prophet “Mohamed” (PBUH) rejected slaughtering milking sheep when 

he was guest for one of his friend’s (companions) as he told him “Don’t 

slaughter milking sheep”; as animals were one of the basics of 

economic and social life for inhabitants of the Arabic Peninsula at 

different and several reigns of Islam. This is because animals were very 

much important for Muslims’ travels, journeys and trips. Moreover, 

Muslims relied on animals as they ate their meats, drank their milks, 

used their wools, their skins as well as using animals, their many of 

animals’ products in their daily works and activities. Furthermore, the 

prophet (Mohammed) (PBUH) ordered and advised Muslims 

instructing them to increase production of useful animals in order to get 

their benefits. One of the evidences of the prophet’s “Mohammed’s” 

(PBUH) obvious interest in animals is that he told one of the prominent 

female companions: “Grow sheep as they have several blessings and 

benefits”. 
 

Key Words: Animal production, Era of the Prophet “Mohamed” 
(PBUP), sheep. 


