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 مقدمــة
الناس قضايا حكم تصرفات الفرد والمجتمع وت بقواعداإلسالم دين جامع ينير دروب الحياة للمؤمنين 

النبي محمد  أتى بهاتى ،أي مجموعة السنن الةالشريف األحاديث النبويةآيات القرآن الكريم و فصلتها
 بشر أجمعينوهما المصدران الرئيسيان للوصايا ودرب الهداية ل ،(صلعم)

عتبر المسلمون أّن االهتداء بالفقه والشريعة أفضل سبيل لفهم التعاليم اإللهية. وي ةتعتبر الشريعة إلسالمي
قوانين للالترجمة الفعلية ي تشريعات هالهما من أهم أعمدة الدين اإلسالمي. وإّن الحاجة إلى وضع 

 .مصالح الناس اإلجتماعية التي ترعى

 

 لرفق بالحيوان والدعوة لتعاليم اإلسالم 

ى       موضوع الرفق بالحيوبيظهر اإلسالم اهتمامًا آبيرًا  ا ورد عل دًا بم ة ج ان، ونصوص السنة الشريفة غني
يبدي اإلسالم إهتمامًا ) من أقوال تتعلق بالحيوان نجدها في الحديث والسنة الشريفة. وصلعملسان الرسول (

 خاصًا بقضية الرفق بالحيوان.

دعوة إلى العلى القرآن والسنة  ونعثرفي. االنتفاع بالحيوانبالكالم في حق اإلنسان  عندالقرآن واضح  آالم
اول    القرآن صريح واضح في الدعوة إلى استخدام الحيو. اهتماممعاملة الحيوانات بلطف و ه تن ا في وانات بم

 فهناك العديد من اآليات القرآنية الواردة في هذا الموضوع:لحومها. 
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 ).16:5فء ومنافع ومنها تأآلون (سورة النحل خلقها لكم فيها ِد واألنعاُم •

الكم • ل أثق يم                     وتحم رؤوف رح م ل س إن ربك ق األنف ه إال بش وا بالغي م تكون د ل ى بل إل
 ).16:7(سورة النحل 

 ).16:8بغال والحمير لترآبوها وزينة ويخلق ما ال تعلمون(سورة النحل والخيل وال •

 ).22:36تشكرون (سورة الحج  لعلكمآذلك سخرناها (الحيوانات)  •

رآن من      • ا في الق وما من دابة في األرض وال طير يطير بجناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطن
 ).6:38شيء ثم إلى ربهم يحشرون (سورة األنعام 

ه م    أن ألم تَر • م صالته       في السم   ناهللا يسبح ل د عل ر صافات آل ق اوات واألرض والطي
 ).24:41وتسبيحه واهللا عليم بما يفعلون (سورة النور 

ات   خاصة   نظرة   للمجتمعات العصرية اليومأصبح  ى الحيوان ا  إل ا    فقط    التي ال تعتبره تفيد منه وارد يس م
عبادتها هللا  يميزهاوأهم ما  ،من منظومات إجتماعيةتعيش ضومخلوقات يرعاها اهللا هي أيضًا اإلنسان  بل 

 تعالى.  

دون  ، وذلك عزيزة على اهللالذاتية وال ولها قيمتهاإننا ننظر اليوم إلى الحيوانات وآأن لها حياتها المستقلة 
 ومنافع تقدمها لإلنسان.أأية اعتبارات مادية 

 ةالشريف األحاديثالحيوان بالحسنى، فهناك  الداعي إلى معاملةفي اإلسالم القرآن ليس المرجع الوحيد 
 وهناك الكثير من األحاديث في هذا الِشان.والسنة النبوية اللذان يحثان على الرأفة بالحيوان. 

 في الوجه" الكي)أي ( هاوسمضرب الحيوانات أو نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن  •

 إليه. األجر لمن أحسنب وبشر ،عذب حيوانًا لعن الرسول من •

نهى الرسول عن المثلة، وهي التمثيل بالحيوان بقطع أطرافه (أي قطع الذنب والحدبة  •
 ألآلها).

أن لإلنسان أجر إن أحسن لدابة  آما لو أحسن إلنسان،  عن النبي (صلعم) أنه قالأيضًا روي وقد 
 ومن عذب دابة آمن عذب إنسانًا.

اره لثلم وحز آذان الحيوانات ووضع أطواق لقد آان النبي (صلعم) صارمًا بوجه خاص في استنك
 مؤلمة حول أعناق اإلبل.

 :ورد في السنة الشريفة أمثلة عديدة معروفة منها

 حسن صنيعآل  على  يؤجرإلنسان اإن  قالأنه ن النبي (صلعم) ع البخاري ومسلم روى •
  ألحد المخلوقات.

نسان نه إلثم آبير أن يحبس اإلم صبرًا وأئنهى عن قتل البها مسلم عن النبي (صلعم) إنه روى •
 بهائم  حتى تموت.من  لهما 
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 التحريش بين البهائم عمل على  من،  وقسى قلبهمن  شرالرعاة عن مسلم عن النبي (صلعم) أن •
، آمصارعة الثيران، ومصارعة اعلى بعض وتهييجه ابإغراء بعضه(لتقتل بعضها بعضًا 

 )الديكة، والكباش ونحو ذلك

بعضكم بعضًا  تحبوا أنه قال لن تؤمنوا حتى عن النبي (صلعم)وأبو داود  روى البخاري ومسلم •
 .من في األرض ترحمواو

عندما  اوارآبوا ظهوره البهائماهللا في هذه  واإخش أنه قال عن النبي (صلعم)روى أبو داود  •
 ودعوها ترتاحجاهزة تكون 

بغير  -عصفورا فما فوقها  إنسان يقتل ما منقال " روى أحمد والنسائي عن النبي (صلعم) أنه  •
 إال يسأله اهللا عنها يوم القيامة" -حقها 

الوالدين؛ وقتل  صيانال أظلم من الشرك باهللا وععن النبي (صلعم) أنه روى البخاري ومسلم  •
 في صدره. نفس له مخلوقآل 

 .لعن اهللا آل من مّثَل بحيوانأنه  عن النبي (صلعم) إبن األثير روى     •

 خلق اهللا آان اهللا لطيفًا به.من آان لطيفًا بقال  أنه لعم)عن النبي (ص     •

 ة وسنة الذبح الحالليالشريعة اإلسالم

Islam and rules concerning the slaughter of animals. 

د        على الشريعة اإلسالمية  تشدد لم (المجل د ورد في صحيح مس ذبح؛ فق د ال ، الفصل  21الرأفة بالحيوان عن
تم       ا روي عن النبي محمد (صلعم) قوله: ) م4810، العدد 11 إذا قتل ى آل شيء ، ف إن اهللا آتب اإلحسان عل

 فأحسنوا الِقْتَلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة ، وْلُيِحدَّ أحُدآم َشْفَرَته ، وْلُيِرْح َذِبيَحَته " 

 وقد قال النبي محمد (صلعم) أيضًا :

ذآي أحدآم دعه ينهي ذ" دما ي ه ، أي يجبعن اء وأن  آات ام والم وان الطع ّد شفرته وأن يعطي الحي أن يح
 يهدئ حيوانه قبل الذبح".  

ا م  أال يشحذ الذابح شفرته أمام الذبيحة (إذ قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  وأوصى تين؟!! ر"أتريد أن تميته
 ).هال أحددت شفرتك قبل أن تضجعها"

 وقد وضع اإلسالم قواعد أخرى منها :

 .حيوانات قبل الذبح وأن يقدم لها المأآل وأن تربط جيدًا عند مكان الذبحإراحة ال ضرورة -1

 حية عند الذبح.بحكم الأن تكون الحيوانات حية أو  -2

اإلسالمية  هم تمامًا العملية وفقًا للشريعة  مسلم ( أن يكون سليم العقل وبالغ وأن يف كون الذابحيجب أن ي -3
 وشروط ذبح الحيوانات).

 ند الذبح مقيدة تمامًا وخاصة الرأس والعنق قبل قطع الرقبة.أن تكون الحيوانات ع -4
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 ذات أهمية آبرى لينجز الذبح الحالل بطريقة مرضية. الذابحتعتبر آفاءة  -5

 لذبح الحالل فقط.لأدوات الذبح وأية أدوات أخرى  تخصصأن  -6

وب أو تلف إذ أن      -7 ادة دون عي ذبح ح حّ   يجب أن تكون شفرة ال ة    ه يجب مباشرة ذب ات ذات الرقب الحيوان
ة  لالطبيعي ة قب وم بقطع الرقب ديك  قطع البلع دجاج وال ة آال ة الطويل ن ذوات الرقب ات م ، وألن الحيوان

 .البلعومالرومي والنعام واإلبل إلخ... يجب قطع رقبتها قبل 

ا  أيضًا يجب قطع القصبة الهوائية والمريء -8 ة  . أم رات الرقب ر  و اليجب قطع   افال يجب قطعه    فق  أسال
ل  البسملة  بوجوب  بعض المذاهب  قضيتو .من أجل إحداث النزيف السريع والقوي فورًاوذلك  آليًا قب

 البسملة. على وجوببقوة أخرى مذاهب  الذبح، وتشدد

وان إذ أنه           -9 ح الحي الل ذب ة خ ذه العملي اف ه ب إيق دة، وال يج ة واح ذبح بحرآ ة ال ام عملي ب إتم        ايج
 .على مراحلفي حين يحرم ذبح الحيوان الواحد  حآإحدى سنن الذبعتبر ت      

 بسرعة دون ترآه يتألم. ميتهيجب ذبح الحيوان بطريقة ت -10

 .لًةوآام فوريةبطريقة يجب أن يتم خروج الدم من العروق   -11

 قبل الذبح. معلقًايجب أّال يكون الحيوان مقيدًأ أو  -12

ق ال   -13 تم تعلي ب أّال ي ةيج د  ذبيح دانإّال بع وان  فق للوعيالحي وان    ه الكام د الحي ب تقيي ا يج    . آم
 بطريقة مريحة له.      

ة          الحقةوهناك خطوات تحضيرية  اة أو أي ة للحي وان آل عالم د الحي ى يفق ا حت لتجهيز الذبيحة يجب تأجيله
 إنعكاسات دماغية.

، وقد صدرت عن النبي    الطريقة الشرعية للذبح الحالل الرحيمإّن تقييد الحيوان ورفعه وهو بوعيه يخالف 
 عملية الذبح.لالالزمة  جميع التوصياتمحمد "صلعم" 

ا  لحوم الحيوانات  استهالكإّن  ة التي أوصاها     تخالف   عن طريق استخدام القساوة في ذبحه التوصية العام
ات            ي  بأنبي "صلعم" الن ة الحيوان ى جانب وصايا أخرى محددة بشأن معامل ذا إل م؛ ه وان دون أل ذبح الحي
د  . فالحيوانات التي تتعرض للمعاملة القاسية خالل النقل وحومنتجة للالم ذبح  عن ر  ال ا  يعتب ذه  حراًم و لحمه ه

ات       مخالفة  ذه الحيوان ح ه م ذب و ت للشريعة.وإّن لحم الحيوانات المقتولة بطرق وحشية يعتبر جيفة. وحتى ول
   ة.بطريقة الذبح الحالل وفقًا للشريعة يظل لحمها حرام إذا عوملت بقساو

 من اآليات ما توصي باألآل الحالل:  

        .) 51اآلية  23السورة ( "يا أيها الرسل آلوا من الطيبات واعملوا صالحًا إني بما تعملون عليم"

 ؛172اآلية  2(السورة الذين آمنوا آلوا من طيبات ما رزقناآم واشكروا اهللا إن آنتم إياه تعبدون""يا أيها 
     .))114اآلية  16السورة 

هي إتمام الذبح بأقل قدر من األلم. وجميع النصائح ومجمل القول أن أهم توصية في ذبح الحيوانات للحمها 
الشرعية الخاصة بمعاملة الحيوانات بما فيها عملية الذبح مرتكزة على قاعدة الرحمة والتعاطف 

 حسان.إلوا
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 ؟في معاملة الحيوانات ما هي العادات المتبعة اليوم
من ها وما ينتج عنالمتبعة في الوقت الراهن ال تتوافق مع التعاليم  الواردة أعاله من الممارسات  العديد 

.للحيواناتسوء المعاملة والقسوة الشديدة    

دة       ما غالبًا  دام لع ى األق يرًا عل يجري التعامل حاليًا بقسوة مع الحيوانات خالل نقلها، إذ أن بعضها يساق س
 خالل هذه الفترة بعض الوزن وتتلقى الضرب غير الضروري.  أيام. وتفقد الحيوانات 

ات            د الحيوان ى تقيي اك من يلجاء إل اء. وهن ام وال م اء سيرها دون طع الصغير   –بعض الحيوانات تظل أثن
ات         -في السن والحجم منها والكبير  آل اثنين أو أربعة مع بعضها من أجل اختصار عدد مرافقي الحيوان

الجروح وا  يالرتحال. وتقييد الحيوانات بهذه الطرأو العاملين أثناء ا اك. وبعض   إلقة يؤدي إلى إصابتها ب نه
ذبح سريعًا. ومن               الخ ال ى أسواق الماشية ومس ى السير بسرعة للوصول إل الحيوانات تضرب وتحث عل

 أحيانًا إلجباره على النهوض واستئناف سيره.ضرب بالعصى يسقط منها أرضًا ي

تم ن    ابهة ي ات في شاحنات مكتظة      وفي ظروف مش ل الحيوان ا        ق ة في طقس حار ورطب مم يئة التهوئ وس
 يتسبب لها بآالم غير ضرورية.

ة ال تقي      حجزهاظروف سيئة  ضمن المسالخ حيث يتم في الحيوانات أيضًا تبقى  ة بدائي يظ من   في أبني   الق
 مسلخ.. وغالبًا ما تضرب الحيوانات إلجبارها على دخول البحبال قصيرة تربطوحيث  

 الواجب اتخاذها إلصالح الوضع القائم؟الخطوات ما هي 

أثناء نقلها وعند ما يلحق بالحيوانات يوميًا من سوء معاملة  العديد من المسلمين وزعماء الدين غير آبهين
تحضيرها للذبح وأثناء ذبحها في العديد من الدول اإلسالمية. والحاجة تبدو ماسة لتوعية المسلمين 

بما ورد في القرآن والحديث من تعاليم تتعلق بالرفق بالحيوان. وهذه المقاربة تصبح ذات تأثير وتذآيرهم  
إلى ضرورة معاملة الحيوانات بطريقة رحيمة فيما يتعلق بالممارسات أآبر إذا ما تم لفت نظر المسلمين 

في معاملة  الرحمةمن المتبعة في تجارة  للمواشي  وخاصة بعمال الذبح وضرورة إبداء المزيد 
الحيوانات.  ويجب القيام بهذه الحملة بدعوة الهيئات والمنظمات الدينية لما لها من فاعلية أشد في  إصدار 

 الفتاوى في هذا الموضوع.

 في هذا الميدان باتخاذ اإلجراءات التالية:  تقدميمكن إحراز 

ت من قسوة  المعاملة خالل زعماء الدين لشرح ما تتعرض له الحيواناالشروع  في حملة توعية ل -1
لقطات مصورة وأفالم فيديو مثًال.  ويجب أن يتم ذلك بواسطة  وذلك بعرضعمليات النقل والذبح 

بضرورة الرفق وتوصياتها اإلسالمية  ةأشخاص من ذوي المعرفة والكفاءة، والعلم بمبادىء الشريع
 م. بالحيوان. ويفضل هنا أن يقوم بالحملة مسلمون لدعم صحة مطالبه

إجراءات تتعلق بنقل الحيوانات وذبحها  وتضمينهاالتشريعات القانونية الخاصة بالرفق بالحيوان وضع  -2
 ومبادئ الشريعة اإلسالمية. OIEوفقًا لمعايير  منظمة 

وشرح تربية المواشي وخاصة موظفي المسالخ قطاع توعية الموظفين الرسميين المسؤولين عن  -3
  ارتباطها بمبادئ الشريعة اإلسالمية.مبادئ الرفق بالحيوان و

تجهيزات الما تحتاجه من تزويد المسالخ بالمرافق الالزمة لتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان وخاصة  -4
صاالت الذبح والعمال المدربين على أعمال الالزمة لومن وسائل النقل نزال الحيوانات الالزمة إل

 الذبح الحالل.
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خاص فق بالحيوان وما يتعلق منها بوجه للر OIEق بتطبيق معايير منظمة الحكومات بشكل أد إلتزام -5
الهيئة التي تمت الموافقة عليها من قبل أعضاء هي المعايير بنقل وذبح الحيوانات المنتجة للحوم، و

 . 2005هذه المنظمة في العام العامة ل

 مشابه منهجباإلضافة إلى تبني  التعليم البيطري، منهاجالحض على إدخال مادة الرفق بالحيوان في  -6
  الهند. معاهد البيطرية فيللذي تعتمده ال

ترحب بإمكانية الدخول في حوار مع الحكومات والمراجع الدينية في سبيل نشر مبادئ  OIEإن منظمة 
 الرفق بالحيوان في جميع بلدان العالم.


