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تقرير علمي
عن كتاب« :الرفق باحليوان فـي �شريعة الإ �شالم»
ملو ؤلفته
اأ.د .كري�شتني �شتيلت
احلمد لله وحده ،وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده� ،سيدنا
ونبينا حممد بن عبدالله؛ الرحمة املهداة والنعمة امل�سداة� ،سلى الله عليه
وعلى اآله واأ�سحابه واأتباعه ومن �سار على هديهم اإىل يوم الدين ،وعلى
االنبياء واملر�سلني ال�سابقني.
جميع اإخوانه من أ
اال�ستاذة الدكتورة كري�ستني �ستيلت كتابًا عنوانه «الرفق
فقد كتبت أ
باحليوان يف �رشيعة االإ �سالم» ،وحمتوى املو�سوعات التي ا�ستمل عليها
وهي كالتايل:
 -1املقدمة :وقد ا�ستعر�ست فيها بع�ض �سور التعامل امل�سيء للحيوان يف
ال
ال�سلوك اليومي ملن بيدهم الوالية عليه ،واأن ما يف الكتاب ميثل دلي ً
اال�سلوب املنا�سب للتعامل مع احليوان ،كما اأنه
يبني أ
يف هذا الطريق نِّ
االمثل مع احليوانات يف احلياة
االمور املتعلقة بالتعامل أ
مبثابة املر�سد يف أ
أي�سا تذكريً ا للنا�ض بالقواعد ال�سامية والقيم
اليومية وكيفيته ،وميثل ا ً
االإ ن�سانية الراقية التي يدعو اإليها االإ �سالم يف التعامل مع احليوان.
 -2الإ �شالم دين الرحمة والعدل :وفيه اأظهرت اأن معنى الرحمة التي
جاء بها االإ �سالم يت�سع لي�سمل املخلوقات كافة ،ومنها احليوانات،
االدلة ال�رشعية املوؤيدة ملا اأرادت اأن تقوله.
واأوردت كثريً ا من أ


 -3التاريخ الإ �شالمي وقيمة الرفق باحليوان :وفيه اأو�سحت اأحداث
التاريخ االإ �سالمي ،وما تركه من اآثار تدل على اأن امل�سلمني قد
ا�ستوعبوا بفهم جيد ما دعا اإليه االإ �سالم للرفق باحليوان.
اال�سا�ض ال�رشعي للرفق
 -4امل�شئولية الإ ن�شانية عن احليوانات :وفيه بينت أ
باحليوانـات الذي ال يقتـ�سـر على جمـرد كونـها تو�سيـات اأخالقيـة
اأو اأدبية ،لكنها اأحكام �رشعية لها قوة االإ لزام ال�رشعي ،واأن االإ خالل
باأحكامها يع ُّد خط ًأا موجبًا للم�ساءلة عنه ،واأن تلك امل�سئولية موزعة
على من يتولَّون اأمر احليوان ،ابتداءً من مالكه وانتهاءً بامل�سئولية
االجتماعية العامة عنه ،والتي ميار�سها احلاكم.
 -5حيوانات العمل (احلمري واخليل واجلمال) :وفيه �رشحت ما نزل يف
تلك احليوانات من االآ ثار ال�رشعية الدالة على وجوب الرفق بها
واأهميته ،واأن لها يف االإ �سالم من العناية ما يرقى بها اإىل اعتبارها
اأممً ا اأمثالنا ،واأنها تقوم مبهمة كونية ُخلقت من اأجلها ،واأنها ت�سبنِّح
بحمد ربها؛ ولذلك يجب التعامل معها لي�ض على اأنها اأ�سياء مهمَلة ،بل
كائنات لها ُحرمة وقيمة يف احلياة االإ ن�سانية.
 -6الكلب� ..شحية �شوء فهم :وفيه قدمت بيانًا طبيًّا ملا قد يبدو من وجوه
االدلة التي تتحدث عن الكلب ،وبينت اأنها
التعار�ض املوهوم يف أ
االذى الطائ�ض به ،اأو يهمل تنظيف االآ نية
حمدودة الداللة مبا ال يلحق أ
االمر ال يتجاوز
من لعابه على نحو جيد ،اأو اتخاذه بدون هدف ،اأو أ
جمرد حب�سه للفخر والزينة وحرمانه من نعمة احلرية والتجوال التي
يحبها ،اأو ملهمة احلرا�سة اأو ال�سيد التي ميكن اأن يتعلم فنونها وي�ساعد
االدلة بحذر �سديد ،وحر�ض
الب�رش يف ممار�ستها ،وقد تعاملت مع تلك أ
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�سادق على اكت�ساف احلقيقة بحيادية ومو�سوعية ،ودون افتئات
على راأي ،اأو حتامل على فكر ،حتى ولو كانت ترى ما يخالفه،
االمان فيما كتبته يف هذا املو�سوع ال�سائك وقدمت
وو�سلت اإىل بر أ
فيه فهمً ا مقبوالً ،ور أايًا �سديدًا يُذكر لها فتُ�سكر عليه.
 -7القطة ..الرفيق الدائم إ
لالن�شان :وفيه اأظهرت اأن للقطة حالة خا�سة

يف ال�رشع والتاريخ االإ �سالميني ،واأنها كانت متثل ظاهرة يومية غري
مقلقة وال منفنِّرة من جهة الطهارة وبقايا الطعام وال�رشاب.
 -8متى يحل قتل احليوان؟ وفيه اأو�سحت احلدود ال�رشعية التي يجب اأن
يتقيد بها هذا امل�سلك ،فال يجوز اإال يف احلاالت التي يبدو فيها ال�رشر
من وجود احليوان وا�سحً ا اأو موؤكدًا ،اأو اأن ي�ساب احليوان يف
حادث ي�ستحيل بعده بقاوؤه �سليمً ا اأو بدون اأمل ،وهنا يجوز قتله بو�سيلة
رحيمة بعد اأخذ راأي املخت�سني يف علوم البيطرة اأو ال�سيدلة واأمثالهما
من ذوي اخلربة الكبرية يف احلكم على حياة احليوان ،وذلك فيما عدا
حاالت ذبح احليوان التي يجب اأن تتم برفق ي�سمن عدم اإيالمه،
اأو اإيذائه؛ وذلك باإحداد ال�سفرة واالمتناع عن ذبح حيوان اأمامه،
االثر املروي عن
اأو جره اإىل الذبح جرًّ ا عنيفًا موؤذيًا ،كما ف�رشت أ
عمر بن اخلطاب -ر�سي الله عنه -حني عاقب من راآه يجر ال�ساة
من اإحدى اأرجلها بعنف ،وقال له�« :سقها اإىل املوت �سوقًا جميالً»
تف�سريً ا يفيد يف ق�سية نقل احليوانات مل�سافات بعيدة ،واأنه يجب اأن يتم
االثر ال�سحيح ،وتوؤكده
باأ�سلوب اإن�ساين رقيق ،وهذا ما يفيده ذلك أ
ال�سنة النبوية ال�رشيفة يف التعامل مع احليوان برفق.


ال
وقد �ساغت املوؤلفة كتابها باأ�سلوب �سهل ،ودعمت ما ذكرته مت�س ً
باالدلة ال�رشعية
باملبادئ الت�رشيعية املتعلقة باملعاملة الطيبة مع احليوان أ
ال�سحيحة من الكتاب الكرمي وال�سنة النبوية ال�رشيفة ،وكانت اأمينةً يف
االدلة؛ حيث خرجتها تخريجً ا �سحيحً ا ،ووثقتها من كتب
تعاملها مع تلك أ
ال�سحاح توثيقًا اأمينًا يدل على فهمها ملو�سوع الكتاب وا�ستيعابها له،
واإميانها بالفكرة التي أالَّفته من اأجلها؛ ولهذا جاء الكتاب متفقًا مع املبادئ
ال�رشعية ال�سحيحة ،وموافقًا ملا قرره جمهور اأهل العلم يف امل�سائل التي
تناولتها واأ�سفت عليه من روحها وطريقتها يف التاأليف ما يجعل مادته
العلمية -رغم ما تت�سم به من �سعوبة االإ ملام وتعذر الفهم� -سل�سلة ميكن
فهمها من قطاع عري�ض اإذا ما وقع الكتاب بني اأيديهم.
وقد جمع الكتاب يف طريقة تاأليفه بني التخ�س�ض العميق واملعاجلة
خروجا على ال�رشيعة
ً
املت�سمة بطابع الي�رش والو�سوح ،ولي�ض فيه ما ميثل
االإ �سالمية اأو خمالفةً ملبادئها.
اال�سباب ،اأرى اأن كتاب «الرفق باحليوان يف �رشيعة
ولهذه أ
اال�ستاذة الدكتورة كري�ستني �ستيلت جيد يف مادته
االإ �سالم» ملوؤلفته أ
العلمية ،وم�ستقيم يف مناحيه ال�رشعية ،ومفيد يف املو�سوع الذي كُ تب
فيه؛ ولهذا اأن�سح بن�رشه حتى تعم الفائدة به ،واأ�ساأل الله ملوؤلفته التوفيق
وال�سداد ،هذا وبالله التوفيق.
حتريرً ا يف  2008/8/19م
1429/8/18هـ
اأ .د .عبداهلل مربوك النجار
اأ�شتــــاذ بكليـــة ال�شريعـــة والقانـــــــون
بالزهر ال�شريف
وع�شو جممع البحـوث الإ �شالمية أ
وع�شو جممع الفقه الإ �شالمي الدويل بجدة
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• مقدمـــــــة:
حماية الحيوان في الت�شريعات الإ �شالمية
كثريً ا ما بهرت اأثناء درا�ستي لل�رشيعة االإ �سالمية بالقواعد اخلا�سة
مبعاملة احليوانات ،والتي توجب معاملتها معاملة ح�سنة ورحيمة.وقد
ات�سع نطاق تلك الت�رشيعات لت�سمل اأحكامً ا حلماية احليوانات التي تعمل
مثل اأح�سنة اجلر واحلمري ،كذلك املتطلبات اخلا�سة بالذبح والتي تفر�ض
ا�ستخدام الطرق الرحيمة ،واأوامر خا�سة باأن تعامل الكالب والقطط
برحمة يف كل احلاالت .اإن واقع الرفق باحليوان يف الت�رشيعات
االإ �سالمية لهو اأف�سل مثال يعرب عن ال�سفقة واالهتمام باملخلوقات التي
االخرى للعناية بها .وميكن القول اإنه اإذا
االعلى أ
تعتمد على املخلوقات أ
منوذجا لكلّ �سخ�ض؛ أالنها
ً
طبقت تلك الت�رشيعات عامليًّا فهي متثل حقًّا
قواعد تقدم الوقاية،وتقلل من حجم معاناة احليوان ب�سكل جذري.
ومع ما ت�سكله هذه الت�رشيعات من حماية قوية ب�سكل ال ي�سدّق
للحيوانات  ،فاإن الواقع احلايل من االإ همال والق�سوة على احليوان ميثل
االمور العادية اأن يرى فتيان يرك�سون عقب
�سدمة يل .قد اأ�سبح من أ


كالب �سغرية اأو قطة �سعيفة ويرمونها باحلجارة ،اأو يربطون اجلراء
ويجرونها باحلبال من اأعناقها ،بل هم ميكن اأن يتمادوا يف هذا التعذيب
أي�سا م�سهد احلمري (اأو البغال
االمورالعادية ا ً
اإىل اأن يقتل احليوان .ومن أ
االح�سنة) النحيلة والهزيلة جتر العربات الثقيلة عرب �سوارع القاهرة،
اأو أ
وقد األهب ال�سائق ظهورها بال�سياط حتى تنزف وتتقرح.
االطفال الذين يعذبون الكلب مل يفعلون ذلك ،اأحيانًا
اإن اأنت �ساألت أ
يجيبون اأن االإ �سالم يتطلب هذه الق�سوة على الكالب .وباملثل ،يعتقد
�سائق العربة أالنه ميتلك احلمار (اأو البغل اأو احل�سان) ،اأن ذلك يعطيه
احلق يف اأن يفعل ما يريد فيما ميلك .هو ال يعنيه اأن يعاين احلمار،
اأوي�سقط من الوزن اأو احلمل اأو حتى اأن ميوت.
اأنا اأخ�سى اأن كثريً ا من امل�سلمني قد ن�سوا كيف فر�ض عليهم اأن يعاملوا
احليوانات .اأنا قد الحظت ،مثالً ،اأن ال اأحد �سيحاول اأن يعظ ال�سائق
اأن يخفف من التحميل اأو اأن يتوقف عن �رشب احلمار؛ أالن النا�ض قد
اعتادوا هذا النوع من ال�سلوك .لذلك فاإن تفادي الق�سوة على احليوان
االمور
اأمر ب�سيط ،واإن عدم تدخل النا�ض لوقف تلك الق�سوة لهو من أ
االعمال ،هم
املحزنة .وعندما يزور اأجانب القاهرة ويرون هذه أ
يفكرون -ل�سوء احلظ -اأن هذه الق�سوة على احليوانات م�سموح بها ،بل
اال�سو أا اأن البع�ض يعتقد اأن االإ �سالم ي�سمح بها.
أ
االول :اأنني اأريد اأن اأظهر اإىل اأي
ولقد كتبت هذا الكتيب ل�سببني :أ
مدى يقوم الت�رشيع االإ �سالمي بحماية احليوان .فعلى الرغم من االهتمام
االعوام املا�سية عامليًّا ،فقد كانت هذه املنطقة
باالإ �سالم وت�رشيعاته طوال أ
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مفقودة يف نقا�سات كثرية حول ما تكفله الت�رشيعات االإ �سالمية من حماية
حقيقية حلقوق احليوان .اإن الت�رشيعات االإ �سالمية اخلا�سة بحقوق
احليوان والتي اأر�سيت يف القرن ال�سابع امليالدي تقدم حماية اأكرث مما
االكرث تقدمً ا يف العامل االآ ن .الثاين :من خالل هذا
تكفله ت�رشيعات الدول أ
الكتيب اأ�ستحث امل�سلمني على التم�سك بالقواعد الرائعة للدين االإ �سالمي
اخلا�سة بالرفق باحليوان .اأنا اأرجواأن نقوم جميعً ا بتوفري عامل اأكرث رفقًا
ومكانًا اأكرث اأمنًا للحيوانات .يحتاج جمال الرفق وحماية احليوانات ب�سدة
االمثلة االإ يجابية والقيادات البناءة ،واأنا اأدعو كل امل�سلمني اإىل اأن
اإىل أ
يكونوا هذا املثل وهذه القيادة اعتمادً ا على الت�رشيعات االإ �سالمية الرائدة
يف هذا املجال.



• الإ �شالم دين الرحمة والعدل:
االهمية :الرحمة والعدل والرفق وال�سفقة
من اأ�س�ض االإ �سالم ال�سديدة أ
والعطف واالإ ح�سان ،وهذه املبادئ نراها بو�سوح يف ن�سو�ض الدين،
يف القراآن وال�سنة ،ويف اأمثلة عديدة وردت يف التاريخ االإ �سالمي ،يف
خمتلف ع�سوره.
والنبي ﷺ قال« :اإن الله يعطي على الرفق ما ال يعطي على اخلُ رْ ق
(اخلُ رْ ق عك�ض الرفق) ،واإذا اأحب الله عبدًا اأعطاه الرفق ،وما من اأهل
بيت يحرمون الرفق اإال ُحرموا حمبة الله تعاىل»] .رواه الطرباين – برواة

ثقات عن جرير بن عبد الله[.
ويف ن�سيحة له ﷺ ترويها ال�سيدة عائ�سة يقول« :يا عائ�سة ،اإن الله
رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال
يعطي على ما �سواه» ]�سحيح م�سلم .[4697

وقد كان النبي �سلوات الله و�سالمه عليه عطوفًا �سفوقًا مع كل النا�ض،
ومع كل املخلوقات �سغرية كانت اأو كبرية ..قال ابن م�سعود ر�سي الله
عنه :كنَّا مع ر�سول الله ﷺ يف �سفر ،فانطلق حلاجته ،فراأينا ُحمرَّ ة
(= طائرً ا �سغريً ا كالع�سفور) معها فرخان ،فاأخذنا فرخيْها ،فجاءت احلُ مرة
فجعلت تُفرنِّ �ض ( = ترفرف بجناحيها وتقرتب من أاالر�ض ) فجاء النبي ﷺ فقال:
«من فجع هذه بولدها ،رُ دُّ وا ولدها اإليها» ]�سنن اأبي داود .[4584, 2300
فاأنت ترى يف هذا احلديث كيف اأن االهتمام بطائر �سغري كهذا مل
يكن غائبًا عن اهتمامات النبي ﷺ ،كما يت�سح اأن اأي اإن�سان قد يغفل
االخرى ب�سهولة ،ودون ق�سد،
عما يجب يف �ساأن معاملة املخلوقات أ
10
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ومن غري انتباه منه؛ فهوؤالء لي�سوا اأي اأحد ،بل �سحابة النبي ﷺ وكانوا
ترق قلوبهم لطائر �سغري،
تبني لهم اأهمية اأن َّ
ي�سافرون معه ،وعندما َّ
لالمر ورقوا ملعاناتها.
والمٍّ فجعها اأن تفقد �سغرييْها ،انتبهوا أ
أ
اإن الق�سوة،عمومً ا ،منبوذة ومدانة ب�سدة يف القراآن الكرمي واحلديث
خ�سو�سا ،مدانة ولها
ً
النبوي ال�رشيف ..والق�سوة �سد احليوان،
عقاب ،متامً ا مثل الق�سوة �سد الب�رش؛ فالله مطلع على اأفعال العباد ،اخلري
�سيجزي عنه ،وال�رش �سيعاقب عليه ..قال تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن َي ْع َملْ مِ ْثقَالَ َذ َّرةٍ
�شا َي َر ُه﴾ ( الزلزلة .)8,7
َخ ْ ً
يا َي َر ُه (َ )7و َم ْن َي ْع َملْ مِ ْثقَالَ َذ َّرةٍ َ ًّ

ومعظم كتب ال�سحيح الكربى تت�سمن ذلك احلديث املهم الذي يرويه
عبد الله بن عمر ر�سي الله عنهما «لعن النبي ﷺ من مثَّل باحليوان».
]البخاري  5091الن�سائي  4366م�سند اأحمد � 5539 / 29674776 /سنن الدارمي .[1891

ويقول ابن حجر الع�سقالين �ساحب «فتح الباري ب�رشح �سحيح
البخاري» يف �رشحه للحديث« :اإن اللعن من دالئل التحرمي» ..وي�سري
اإىل رواية اأخرى للحديث هي« :من مثَّل بذي روح ثم مل يتب مثَّل الله
به يوم القيامة» ]جملد � 20سفحة  ،56حديث .[5515
واالحاديث الثالثة التالية جتعل تلك املبادئ العامة وا�سحة متام
أ
الو�سوح:
يروي عبد الله بن عمر ر�سي الله عنهما اأن الر�سول ﷺ قال:
«دخلت امراأة النار يف هــرَّ ة (= قطة) حب�ستهــا فلــم تطعمهـا ومل تدعهــا
االر�ض» ]البخاري .[3071
]= ترتكها[ تاأكل من َخ�سا�ض أ
ويرى االإ مام النووي اأن احلديث ي�سري اإىل حترمي ما فعلته املراأة،
واأن �سبب دخولها النار كان �سوء معاملتها للقطة..يقول النووي« :يف
11

احلديث دليل لتحرمي قتل الهرة وحترمي حب�سها بغري طعام اأو �رشاب،
واأما دخولها النار ب�سببها فظاهر احلديث اأنها كانت م�سلمة ،واإمنا دخلت
النار ب�سبب الهرَّ ة» ]�رشح النووي جملد� 8سفحة.[501
واالإ ن�سان الذي يعامل احليوان بغري ما ي�ستحق من الرحمة الواجبة
لها ،تدين �رشيعة االإ �سالم فعله،و�سيحا�سبه الله عز وجل على ذلك،
والعك�ض :فالرفق باحليوان يجلب اخلري لالإ ن�سان العطوف الرفيق.
وهناك ق�سة م�سهورة رواها النبي ﷺ عن رجل �سقى كلبًا عط�سان
فغفر الله له �سيئاته« :بينا رجل بطريق،ا�ستد عليه العط�ض ،فوجد بئرً ا،
فنزل فيها ،ف�رشب ،ثم خرج :فاإذا كلب يلهث ياأكل الرثى (= الرتاب املبلل)

من العط�ض ،فقال الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من العط�ض مثل الذي كان
فمال خفه ماءً  ،ف�سقى الكلب ،ف�سكر الله له ،فغفر
بلغ مني ،فنزل البئر ،أ
له ،فقالوا :يا ر�سول الله واإن لنا يف البهائم أالجرً ا؟ فقال :يف كل ذات كبد
رطبة اأجر»] .البخاري .2286وروايات اأخرى يف البخاري .[2190 168
ورمبا يبدو اأعجب من هذا ما رواه البخاري فــي �سحيحــه ]احلديث

رقم  [3208من ق�سة امراأة ّ
بغي (= فاجرة ،زانية) عطفت على كلب ظماآن
ف�سقته ماءً من بئر؛ فاأنقذته من املوت بفعلها ،فكان نتيجة ذلك الفعل اأن
غفر الله لها ذنوبها؛ أالنها اأنقذت حياة الكلب.

• التاريخ الإ �شالمي وقيمة الرفق بالحيوان:
يبني التاريخ االإ �سالمي اأن الرفق باحليوان قيمة اإ�سالمية رفيعة فلم
االوربيون هم اأول من اهتموا برعاية احليوانات وتاأ�سي�ض املالجئ
يكن أ
ودور الرعاية لها ،بل كان امل�سلمون اأول من فعل هذا.
12
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وقد كان النبي ﷺ اأول من دعا للرفق باحليوان والعطف عليه،
الالزمني له واأن يح�سنوا اإليه؛ أالنهم
ْ
واأن ميده النا�ض بالطعام واملاء
م�سئولون عن ح�سن رعايته .وحتى يف حال احلاجة اإىل الرعاية الطبية
فذلك مطلوب بحكم امل�سئولية عنه ،وهو اأمر يدعو اإليه االإ �سالم؛ أالن
الرحمة بكل املخلوقات التي حتت م�سئوليتنا جزء اأ�سا�سي من �رشيعة
االإ �سالم وثقافته وتاريخه.
ويف م�رش االإ �سالمية ،يف الع�سور الو�سطى ،كانت القاهرة مدينة
مزدهرة عمرانيًّا واقت�ساديًّا و�سكانيًّا ،وكانت الفنادق واملدار�ض وامل�ساجد
متال اأنحاءها وجوانبها ،وبجوار تلك املباين جتد دائمً ا
والق�سور العامرة أ
االأ ماكن املجهـزة لرعاية احليوانات :من االإ �سطبالت واملراحات ،واأحوا�ض
املاء الالزمة ل�سقايتها ،وكذلك على بدايات طرق ال�سفر التي ترتادها
القوافل التجاريــة ،اأو تلك التي تربط بني املدن وبع�سها البع�ض.
أحوا�سا ل�سقاية احليوانات مال�سقةً
ً
وقد بنى امل�سلمون يف م�رش ا
االوقاف اخلريية لتنه�ض بعبء تقدمي
للم�ساجد واملدار�ض ،وخ�س�سوا لها أ
الرعاية لتلك احليوانات وتزويدها مبا حتتاجه من املاء ..ومل يفرقوا يف
االليفــة اأو ال�سالة.
ذلك بني احليوانات اململوكة بغر�ض املنفعــة اأو أ
االحوا�ض تبنى من احلجر اأو الرخام ،وتخ�س�ض
وقد كانت هذه أ
ال خريية ل�سقي النا�ض ودوابهم و�سائر احليوانات.
باعتبارها �سب ً
االحوا�ض من خمتلف الع�سور
ويذكر املوؤرخون مناذج كثرية لتلك أ
االيوبــي،
االإ �سالمية الو�سيطة ،خا�سـة الع�ســر الفاطمــي ،والع�ســر أ
والع�رش اململوكي ،والع�رش العثماين.
1

فمن ع�رش الدولة الفاطمية ،ذُ كرت اأحوا�ض عديدة بقرافة م�رش
الكربى ل�رشب الدواب ،منها :حو�ض ق�رش القرافة الذي بنته ال�سيدة �ست
امللك ابنة املعز لدين الله الفاطمي �سنة976م ،واأحوا�ض اأخرى كثرية
ملحقة بجوا�سق القرافة راأى املوؤرخ تقي الدين املقريزي بع�سها قبل اأن
االقمر ب�سارع املعز ،والذي
تتخرب ،ثم حو�ض الدواب بظهر اجلامع أ
االمري يلبغا ال�ساملي �سنة .1396
جدده أ
االمري ابن هنـّ�ض اأيام
االيوبي يُذكَ ر احلو�ض الذي وقفه أ
ويف الع�رش أ
امللك ال�سالح جنم الدين اأيوب ،واأن�س أا باأعاله م�سجدًا مرتفعً ا و�ساقية ماء
على البئر.
االحوا�ض التي بنيت
اأما الع�رش اململوكي فيذكر املوؤرخون الكثري من أ
فيه لتخ�س�ض اأوقافًا ل�سقاية احليوانات ،منها :حو�ض مدر�سة اأم ال�سلطان
االمري اأيتم�ض
اال�رشف �سعبان ب�سارع التبانة بالقاهرة ،وحو�ض مدر�سة أ
أ
البجا�سي ،اأحد املماليك اليلبغاوية ،حتت قلعة اجلبل براأ�ض التبانة خارج
باب الوزير ،وحو�ض �سقاية الدواب اأ�سفل �ساقية مدر�سة ال�سلطان ح�سن
بالقلعة بالقاهرة،وحو�ض ال�سلطان قايتباي الذي وقفه مع بئر املاء بوكالته
باالزهر؛ لت�رشب منه الدواب من اأول النهار الآ خره يوميًّا،
يف الباطنية أ
وكذلك احلو�ض امللحق مبدر�سته يف من�سية نا�رش بالقرافة ،ثم حو�ض
ملحق مبدر�سة اأخرى لقايتباي يف قلعة الكب�ض بال�سيدة زينب،وهناك
االحمر ،وكذلك
االمري قجما�ض االإ �سحاقي بالدرب أ
أي�سا حو�ض مدر�سة أ
ا ً
حو�ض مدر�سة اإزبك اليو�سفي بال�سيدة زينب.
االمري
ومن الع�رش العثماين هناك ثالثة اأحوا�ض باقية ،هي :حو�ض أ
االمري عبدالرحمن كتخدا
اإبراهيم اأغا م�ستحفظان بباب الوزير ،وحو�ض أ
1
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باالزهر.
االمري حممد بك اأبوالدهب أ
باحلطابة،واحلو�ض امللحق مب�سجد أ
االوقاف على اأحوا�ض �رشب احليوانات فح�سب
ومل يقت�رش تخ�سي�ض أ
االمراء وال�سالطني وامل�سايخ
بل اإن املوؤرخني يذكرون كيف اأن هناك من أ
ال لي�سبح وقفًا على رعاية احليوانات ال�سالة كالقطط
من خ�س�ض ما ً
االمر.
والكالب بتقدمي الطعام وال�رشاب لها يف اأماكن خا�سة لهذا أ
فمما يرويه امل�ست�رشق االإ جنليزي اإدوارد وليم لني يف كتابه ال�سهري
«امل�رشيون املحدثون �سمائلهم وعاداتهم» ]�سفحة  [320اأن كبري كُ تَّاب
قا�سي م�رش يف ذلك الوقت حوايل �سنة 1835م اأخربه اأن ال�سلطان
اململوكي الظاهر بيرب�ض خ�س�ض وقفًا للقطط ،وكان هذا الوقف حديقة
االمناء
ت�سمى «غيط القطة» بجانب م�سجده �سمايل القاهرة،وملا مل يقم أ
عليها بواجبهم وباعوها واأ�سبحت ال تنتج ُجعلت حكرً ا يوؤجره القا�سي
وينفق اإيجارها يف اإطعام القطط ،وبحكم اأن القا�سي حار�ض على
االوقاف اخلريية ،واأنه يتحمل اإهمال �سابقيه ،فقد �سار من التقاليد اأن
أ
القطط ال�رشيدة يف القاهرة جتتمع كل يوم ع�رشً ا يف ال�ساحة الكربى اأمام
املحكمة؛ لتاأكل طعامها من �سقط الذبائح على نفقة القا�سي.
االمري العثماين عبدالرحمن كتخدا الذي يرجع الف�سل اإليه يف
اأما أ
واال�سبلة
أ
تاأ�سي�ض الكثري من امل�ساجد امل�سهورة واجلوامع وال�سواهد
والدور والق�سور واأحوا�ض �سقي احليوانات والعديد من املباين اجلميلة
االثرية الرائعة ،فتذكر كتب التاريخ
التي تعطي القاهرة القدمية مالحمها أ
اأنه اأ�س�ض مب�رش وقفًا خرييًّا كبريً ا؛ لتوزيع الطعام على القطط والكالب
ال�سالة،وبلغ مقدار ما ينفق فيه �سنويًّا ما يزيد على الـ 6اآالف ون�سف
من الف�سة بكثري] .انظر وثيقة وقف كتخدا برقم 940اأوقاف �سفحة  66اإىل .[73
1

االنوار ال�سادات اأحد زعماء ثورتي القاهرة
كما اأن ال�سيخ حممد اأبو أ
اال�رشاف بعد ال�سيخ
االوىل والثانية �سد اال�ستعمار الفرن�سي ،ونقيب أ
أ
عمر مكرم خ�س�ض وقفًا ]برقم1302ج اأوقاف[ لالإ نفاق على الكالب خارج
زاويته باملقطم يبلغ مقداره  10800ن�سف ف�سة �سنويًّا ،وهو مبلغ كبري
مبقايي�ض ذلك الزمن.
ويوؤكد امل�ست�رشق جو�ستاف لوبون عندما زار القاهرة قدميًا اأن رفق
امل�سلمني باحليوان يف ال�رشق عظيم ،حتى اأن بع�سهم خ�س�ض وقفًا
لالإ نفاق منه على عالج احليوانات املري�سة ..كما يذكر اأنه علم عن
م�سجد بالقاهرة تاأتيه القطط يف �ساعات حمددة يوميًّا؛ لتتناول طعامها من
وقف خم�س�ض لذلك الغر�ض منذ زمن طويل.
وبهذا يتبني لنا كيف كان امل�سلمون �سبَّاقني يف هذا املجال؛ بفهمهم
حت�ض على قيمة الرحمة
ُّ
لروح الدين ال�سمحة ،ون�سو�سه الكثرية التي
االعجم ،وح�سن رعاية كل ما تقع علينا م�سئولية
والرفق باحليوان أ
رعايته من احليوانات.

• الم�شئولية الإ ن�شانية عن الحيوان:
اإذا توىل اإن�سان م�سئوليةً عن حيوان ما� ،سواء اأكان حمارً ا اأم ح�سانًا
ال اأم كلبًا اأم قطة اأم غريها من احليوانات ،فيجب عليه اأن يح�سِ ن
اأم جم ً
ا�ستخدام هذه امل�سئولية والرعاية واأن يهتم بهذا احليوان ،ونحن ن�سمع
ال عندهم قطة ،ولهم ب�سبب هذا والية
ق�س�سا رهيبة عن اأنا�ض مث ً
ً
ونرى
و�سيطرة عليها ،فهم يرعونها يف بيتهم ويقدمون لها حاجتها من الطعام
اال�سباب -اأن يرموها يف
وال�رشاب ..ثم يحدث بعد ذلك -ولبع�ض أ
ال�سارع ظانني اأنها ت�ستطيع اأن تبقى على قيد احلياة بطريقتها اخلا�سة
1
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وهذا خطاأ ،كما يبني احلديث ال�سابق ذكره عن املراأة التي دخلت النار
يف قطة حب�ستها بغري طعام اأو ماء فماتت.
االحق بالتطبيق يف هذا احلديث ال�سابق يذكره القراآن
اال�سا�سي أ
واملبد أا أ
اع ُب ُدوا الل ََّه َو َال ت ْ
ُ�شِكُ وا بِهِ َ�ش ْي ًئا َوبِال َْوا ِل َد ْينِ
الكرمي يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ْ
الارِ ْ ُ
الارِ ذِ ي ا ْلق ُْر َبى َو ْ َ
ال َ�شاكِ نيِ َو ْ َ
َامى َو ْ َ
الن ُِب
إا ِْح َ�شانًا َو ِبذِي ا ْلق ُْر َبى َوال َْيت َ
ال�ش ِ
اح ِب ب ْ َ
ان
يانُكُ ْم إا َِّن الل ََّه َال ُيحِ ُّب َم ْن كَ َ
َو َّ
ال�شبِيلِ َو َما َم َلكَ ْت َأا ْ َ
ِالن ِْب َو ْابنِ َّ
ورا﴾ ]الن�ساء .[36
ُ ْ
متَا ًال َفخُ ً

وكثريٌ من املف�رشين البارزين قالوا« :اإن ما ملكت اأميانكم تت�سمن
ال قال« :اإن ملك ميينك قد ي�سمل
احليوانات التي متتلكونها» ،فال�سعدي مث ً
احليوانات والنا�ض» ،ثم ين�ض ال�سعدي �رشاحة على ما يجب على النا�ض
جتاه حيواناتهم ،وهو «القيام بكفايتها وعدم حتميلها ما ي�سق عليها».
ورمبا يقول بع�ض النا�ض :اإن الله قد اأعطى للنا�ض والية و�سيطرة
االر�ض ليفعلوا فيها ما ي�ساءون ،ولكن هذا الكالم رمبا يت�سمن
على أ
اإهمـال احليوانـات واال�ستخفــاف بها ،اأو االإ �ســرار بالبيئــة ،وي�ست�سهد
اأن�سار تلك الفكرة باالآ ية  29من ]�سورة البقرة[ ﴿ ُه َو ا َّلذِي َخل ََق َلكُ ْم َما ِف
َأ
اه َّن َ�ش ْب َع َ�ش َم َو ٍ
ات َو ُه َو بِكُ لِّ َ�ش ْيءٍ
اال ْر ِ
ال�ش َماءِ َف َ�ش َّو ُ
�ض َجمِ ً
ا�شت ََوى إا َِل َّ
يعا ُث َّم ْ

ِيم﴾ ..وهم يزعمون اأن هذه االآ ية تعطي للب�رش احلق يف اأن يفعلوا
َعل ٌ
يف أ
االر�ض ما ي�ساءون من خالل خماطبة االآ ية للنا�ض ﴿ َخل ََق َلكُ ْم َما ِف
َأ
اال ْر ِ
�ض َجمِ ًيعا﴾.
وهذا اجلدال حول ال�سلطان االإ ن�ساين الكامل املتحلل من القيود
ت�سور خاطئ؛ أال�سباب عديدة :فتفا�سري هذه االآ ية تو�سح اأن الب�رش عليهم
االر�ض وكل ما عليها ،مبا يف ذلك احليوانات.
م�سئوليات لرعاية أ
1

وتف�سري اجلاللني -مثالً -يو�سح اأن قوله تعاىلُ ﴿ :ه َو ا َّلذِي َخل ََق َلكُ ْم
َما ِف َأ
اال ْر ِ
اال�سياء ُخلقت لكم اأيها النا�ض؛ لتنتفعوا
�ض َجمِ ًيعا﴾ معناه اأن تلك أ

وتعتربوا ..وي�سيف ال�سعدي اأن (لكم) يف االآ ية «لالنتفاع واال�ستمتاع
واالعتبار» ،وهذان التف�سريان يعنيان اأن الب�رش ي�ستفيدون من احليوانات
ب�رشط اأن يحرتموا احتياجاتها ويرعوها حق رعايتها ،وا�سعني يف
االعتبار معاملتها برحمة ورفق ..وهذه املعاين بع�سها مرتبط ببع�ض،
ال اإذا كان رجل ميلك حمارً ا ،وهذا احلمار يجر عربة يف ال�سارع،
فمث ً
للنقل اأو لبيع الب�سائع ،فما هي اأن�سب الظروف املمكنة التي جتعل هذا
االف�سل؟
الرجل قادرً ا على ا�ستخدام هذا احلمار بال�سكل أ
بالتاأكيد لي�ض هذا ممكنًا اإن كانت حمولة العربة �سديدة الثقل عليه،
أي�سا اإن مل يجد طعامه على
وكذلك يف حالة ما اإذا مر�ض احلمار ،وا ً
االمثل ..لكن احلمار �سيوؤدي عمله على اأف�سل وجه اإذا كان
الوجه أ
الكافيني ويهتم ب�سحته ويتاأكد دائمً ا من اأن ما
ْ
مالكه يزوده بالطعام واملاء
يحمله لي�ض �سديد الثقل اأو فوق طاقته.
واأحيانًا يرتكب بع�ض النا�ض خط ًأا �سنيعً ا حني يظنون اأنهم ي�ستطيعون
اأن ي�سحنوا العربة باأكرث من حمولتها وي�رشبوا احلمار بق�سوة حتى
يجرها؛ وهذا عالوة على اأنه خط أا يوؤدي اإىل اأ�سو أا النتائج ،مثله مثل
التحميل الزائد ل�سيارة ن�سف نقل مع حماولة قيادتها باأق�سى �رشعة؛
فرمبا يكون هذا ممكنًا لبع�ض الوقت ولكن لي�ض لكل الوقت؛ حيث اإن
االمر اإىل
حمرك ال�سيارة �سيتعطل ويتوقف عن العمل،وهنا �سيحتاج أ
اإ�سالحه بتكلفة اأعلى بكثري مما لو كان قد مت نقل احلمولة على مرتني؛
ال من
واالكرث ربحً ا ،اأن تنقل ال�سيارة حمولة منا�سبة ،بد ً
االف�سل ،أ
فكان أ
1
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االمر
الت�سبب يف تدمري حمركها بقلة ال�سرب وا�ستعجال املك�سب ..ونف�ض أ
ينطبق على احليوان.
وهذه لي�ست فقط النتيجة الوحيدة ال�سحيحة من فهم االآ ية ال�سابقة؛
فهذا اأمر منطقي ويوؤيده احلديث والقواعد املرعية املطبقة عرب التاريخ
االإ �سالمي ،و�ستتم مناق�ستها عند حديثنا عن «اخليل واحلمري واجلمال».
االر�ض كما جاء يف قوله
وعمومً ا ،فاإن الله جعل النا�ض خلفاءه يف أ
ِف ِف َأ
تعاىلُ ﴿ :ه َو ا َّلذِي َج َع َلكُ ْم َخ َالئ َ
اال ْر ِ
�ض﴾ ]فاطر  .[39فمن املفرت�ض

اأننا نحمي خملوقات الله والكون الذي اأن�ساأه لنا وطلب منا اأن نحيا فيه
ونعمره،ونتعامل مع نعمه �-سبحانه -وخلقه بنف�ض الفهم واالإ ح�سا�ض
بامل�سئوليـة الذي كان النبـي ﷺ و�سحابتـه وخلفـاوؤه يتعاملـون بهمـا
مع املخلوقـات والكـون ويتحملـون م�سئولياتهـم جتـاه كل �سـيء طبقًـا
ل�سـرع الله.
االر�ض اأحدث تاأثريات بالغة ال�سعوبة
اإن ما فعله الب�رش ويفعلونه يف أ
على احلياة فيها ب�سفة عامة ،وعلى احليوانات بوجه خا�ض.
واحليوانات التي نراها يف �سوارع اأحياء و�سواحي املدن ال ميكن اأن
نعتربها مثل احليوانات التي تعي�ض عاملها اخلا�ض بحرية وعلى طريقتها
اخلا�سة يف الطبيعة؛ فهي حتتاج بالتاأكيد قدرً ا من حتمُّ ل امل�سئولية االإ ن�سانية
جتاهها.
وامل�رشيون يف الع�سور الو�سطى كانوا على وعي تام بامل�سئولية
التي يجب على الب�رش اأن يتحملوها جتاه احليوانات؛ ففي ذلك الوقت
كما ذكرنا �سابقًا -كانت القاهرة مدينة مزدهرة ،وكان للحيوانات1

أحوا�سا
ً
فيها ن�سيب وافر من االهتمام والرعاية؛ حيث اأ�س�ض امل�سلمون ا
ل�سقيها ،بجانب املدار�ض وامل�ساجد ،ووهبوا لها الهبات وخ�س�سوا لها
االوقاف التي تقوم على رعايتها ،وتوفر لها كل ما حتتاجه.
أ
واليوم ..ماذا تعني امل�سئولية االإ ن�سانية عن الرفق باحليوان ب�سفة
االر�ض» التي يحملها كل بني اآدم ،عندما نتحدث
«خالفة االإ ن�سان لله يف أ
عن الرفق باحليوان و�سائر خملوقات الله ال�سعيفة يف كونه الوا�سع،
ورعاية تلك املخلوقات واحلفاظ عليها وعلى توازنها؟ وماذا يحدث اإن
كان هناك �سخ�ض بب�ساطة ال يحب احليوانات؟!
نقول :اإن كل �سخ�ض لي�ض يف حاجة أالن ياأخذ قطة �سالة من ال�سارع
مفرو�سا عليه اأن يُطعم احلمري الهزيلة التي لي�ض
ً
لريعاها يف بيته ،ولي�ض
له م�سئولية عنها،اأو مثل ذلك .
وبالتاأكيد فاإن كل اأعمال اخلري لها ثوابها عند الله ،لكنك غري جمرب
على اأن تفعلها كافةً  ،اإال املفرو�ض منها بالطبع ،لكننا على قدر اال�ستطاعة
االفراد -اأو اجلمعيات-
والتي�سري من امل�ستح�سن اأن نتعاون مع هوؤالء أ
واال�سكال القانونية ،القيام عن
اال�ساليب أ
الذين يحاولون ،من خالل أ
اجلميع باأمر رعاية احليوانات والرفق بها والعطف عليها؛ وذلك حلل
م�سكالتها التي تعترب معاملتها بق�سوة اأ�سواأها ،خا�سةً مع زيادة اأعداد تلك
احليوانات امل�سكينة التي ال جتد من يُطعمها اأو يهتم بها.
اإن اجلمعيات اخلريية املعنية بالرفق باحليوان يف م�رش تعمل على
وقف هذه االإ �ساءة ،وعلى اإيجاد حلول �رشعية لتلك امل�سكلة ،وت�ستحق
تلك اجلمعيات منا كل التقدير والدعم ..واأن نهتم بن�رش روح الرفق
والرحمة لكل الكائنات التي خلقها الله تعاىل ..وقد حدد لنا االإ �سالم
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مبنهجه ال�سامي و�رشيعته ال�سمحة الطرق التي تر�سي الله يف التعامل مع
تلك املخلوقات التي هي اأمم اأمثالنا.
اأما هــوؤالء النـا�ض الذيــن ال يحبــون احليوانــات ،اأو رعايتهــــا،
االقل اأن يفعلوا ما يجب عليهم
اأو قد ال ت�سمح ظروفهم بذلك ،فعليهم على أ
من منطلق خالفتهم لله يف اأر�سه ،وذلك باأن يتاأكدوا اأن هناك موؤ�س�سة
�سخ�سا ما -تقوم بالنيابة عن اجلميع مب�سئولية الرعاية والعناية
ً
ما -اأو
باحليوان بالطرق ال�سليمة.
أي�سا عليهم اأن يتعاونوا ،كل منهم على قدر ا�ستطاعته،
وعند ذلك ا ً
باالمر ،واأال يرتكوا
اال�سخا�ض اأو املوؤ�س�سات املعنية أ
ومبا يتي�رش له ،مع أ
اخلوف اأو الكراهية يدفعانهم اإىل الق�سوة مع احليوانات ،واأال مينعوا اأحدًا
من م�ساعدتها.

• حيوانات العمل ..الحمير والخيل والجمال:
توؤدي احلمري واخليل واجلمال خدمات مهمة لالإ ن�سان ،ويف مقابل
ذلك البد اأن يعاملها هو برحمة ورفق ،واأن يقدر العمل الذي توؤديه له،
واأن يحرتم خدماتها له.
االحاديث النبوية ال�رشيفة تعلمنا كيف نرتفق
وهناك الكثري من أ
باحليوان؛ فقد روى �سهل بن احلنظلية قال :مرَّ ر�سول الله ﷺ ببعـري
قد حلق ظهره ببطنه ،فقال« :اتقـوا اللــه ف هـذه البـهائـم العجمــة،
فاركبوهـــا �شاحلــة وكلوهــا �شاحلـــة» ]�سنن اأبي داود  ..[2185ومعنى
(حلق ظهره ببطنه) اأنه �سار �سديد النَّحافة ب�سبب �سدة اجلوع وقلة الطعام
21

االربع -
وعدم الرعاية ،كما اأن معنى البهائم ي�سمل كل ذوات القوائم أ
كما يف�رش ذلك �سارحو احلديث.
ويبني حديث اآخر كيف اأن النبي ﷺ غ�سب وتاأثر ب�سدة ب�سبب اإهمال
احليوانات وعدم رعايتها حق الرعاية بال�سكل الذي يتفق وال�رشع،
وير�سي الله ،فريوي عبد الله بن جعفر بن اأبي طالب ر�سي الله عنهما:
حائطا ]=حديقة[ لرجل من أ
ً
اأن النبي ﷺ دخل
االن�سار ]لق�ساء حاجته[ فاإذا
حن وذرفت عيناه
جمل ..فلمَّ ا راأى اجلمل النبي ﷺ َّ
فاأتاه النبي ﷺ فمَ �سح ذِ فْراه

]= بكى بالدموع[

]=مكان يعرق عند التعب من قفا البعري عند اأذنيْه[

ف�سَ كت ]ا ْأي:هَ َد أا اجلمل وتوقف بكاوؤه واطماأن[ ،فقال« :من رب هذا اجلمل؟
االن�سار فقال :هو يل يا ر�سول الله،
ملن هذا اجلمل» .فجاء فتى من أ
فقال« :اأال تتقي الله يف هذه البهيمة التي ملكك الله اإياها ،فاإنه �سكا اإيلَّ
أانَّك ُجتيعُ ه و ُت ْد ِئ ُبَه

]= جتعله يجوع ويعمل كثريً ا حتى يتعب[» ]�سنن اأبي داود 2186

م�سند اأحمد  1662/1654كما رواه ابن �ساهني يف الدالئل ،وقال البغوي يف «امل�سابيح» :اإنه

حديث �سحيح ،وذكره الق�سطالين يف «املواهب»[.
وتنطبق هذه القواعد للرفق والرحمة يف معاملة احليوان على كل
اإن�سان منَّا ،دون فرق بني غني اأو فقري ،م�سهور اأو مغمور ،فالواجب
على اجلميع هو تقوى الله يف خلقه ،وح�سن �سكره على نعمه ،واتنِّباع
�رشعه يف التعامل معها.
ويروي �رشيح بن هانئ ر�سي الله عنه عن ال�سيدة عائ�سة ر�سي الله
عنها قال :ركبت عائ�سة بعريً ا ،وكان منه �سعوبة :فجعلت تردده ،فقال
«عليك بالرفق فاإنه ال يك يف �سيء اإال زانه (= زيَّنه
ِ
لها ر�سول الله ﷺ:
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وجعله ح�سنًا) والينزع من �سيء اإال �سانه (= عابه وجعله قبيحً ا)».

]رواه االإ مام

اأحمد يف م�سنده برقم  24217وروى مثله االإ مام م�سلم يف �سحيحه برقم .[4698
االحاديث التي تو�سح لنا كيفية التعامل مع حيوانات
وهناك الكثري من أ
الركوب التي حتملنا اأو حتمل ب�سائعنا واأمتعتنا ،فقد رُ وي عن النبي ﷺ
قوله« :اإن الله تعاىل رفيق يحب الرفق وير�سى به ويعني عليه ما ال
يعني على العنف ،فاإذا ركبتــم هذه الـدواب العُ جْ م فاأنزلــوها منازلهــا (=
االر�ض جدْبـة (= جافة
عاملوها مبا يجب حلالها دون تق�سري اأو مبالغة) ،فاإن كـانت أ

فاجنوا عليها ِب ِن ْقيِها (= اأ�رشعوا بها اإبقاءً على قُوَّ تها) ،وعليكم ب�سري الليل
بـال زرع) ْ
االر�ض تُطوى بالليل ما ال تطوى بالنهار
فاإن أ
واأ�سهل)

واإياكم والتَّعري�ض

(= املبيت)

(= ميكن قطعها بالليل اأ�رشع

على الطريق :فاإنها طرق الدَّواب

وماأوَ ى احليَّات» ]موط أا االإ مام مالك . [1551
وت�سري م�سئوليات والية احل�سبة التي يتوىل املحت�سب مبقت�ساها ر�سميًّا
االمر باملعروف اإن ظهر تركه والنهي عن
امل�سئولية القانونية عن تنفيذ أ
اال�سواق ،ت�سري
االماكن العامة ،خا�سةً يف أ
املنكر اإن ظهر فعله يف أ
بو�سوح اإىل اأن حتميل احليوانات فوق طاقتها اأو �سوء معاملة امل�ستخدمة
منها يف الركوب والنقل يعترب انتهاكً ا للقانون وخمالفًا لل�رشع االإ �سالمي
ي�ستوجب العقاب من املحت�سب.
وكتاب «نهاية الرُّ تبة يف طلب احلِ �سْ بة» الذي أالَّفه ال�سَّ يْزري عن
االيوبي ،وكذلك كتاب «معامل القربة يف اأحكام احل�سبة» الذي كتبه
العهد أ
أي�سا بعنوان «نهاية
االخوة عن العهد اململوكي ،وكتاب البن ب�سَّ ام ا ً
ابن أ
الرتبة يف طلب احل�سبة» ،كل هذه الكتب توجه املحت�سب اإىل اأن يتاأكد من
2

ح�سن معاملة احليوانات امل�ستخدمة يف النقل اأو الركوب،وعلى اأن من
يفعل غري ذلك يخالف ال�رشع ،ويجب معاقبته.
فال�سيزري يُعلِم املحت�سب مب�سئولياته قائالً« :اإن عليه اأن ياأمر جالبي
االحمال
احلطب والتنب ،ونحوهم ،اإذا وقفوا بها يف العِ را�ض اأن ي�سعوا أ
واالحمال عليها اأ�رشَّ تها ،وكان يف
عن ظهور الدواب؛ أالنها اإذا وقفت أ
ذلك تعذيب لها».
االخوة و�سط العهد اململوكي يف م�رش موجهً ا املحت�سب
ويكتب ابن أ
أالن «ياأمر حاملي احلطب والبالط والكربيت واللفت والبطيخ ،اإذا
وقفوا يف العِ را�ض ،اأن ي�سعوها عن ظهور الدواب؛ أالنها اإذا وقفت
واالحمال عليها اأ�رشَّ تها ،وكان ذلك تعذيبًا لها» ،والن�ض وا�سح يف
أ
ت�سابهه مع ال�سابق يف املعنى والكلمات.
اأما ابن ب�سام فاإنه يكتب يف موجزه قريبًا من نهاية الع�رش اململوكي
اال�سواق ،ويوجه املحت�سب
الفتًا االنتباه اإىل حال احليوانات امل�ستخدمة يف أ
اال�سخا�ض امل�سئولني عن اإح�سار الب�سائع لل�سوق
اإىل اأن يتنبَّه لهوؤالء أ
على ظهور احليوانات؛ فهوؤالء النا�ض ينبغي عليهم اأن يعطوا حيواناتهم
كل ما يجب لها من احلقوق «اأي اأن تكون اأحمالها واأو�ساقها على قدر
طاقتها وا�ستطاعتها ،وا َّأال يُخاف عليها من حيف (= ظلم اأو جور) ي�رشُّ بها،
االحمال ،وال ي�رشبوها بق�سوة،وال
وال ي�سوقوها حثيثًا (= ب�رشعة) حتت أ
يوقفوها يف العِ را�ض (= �ساحات الراحة اأو االنتظار) وهي باأحمالها ،واأن
يراقبوا الله تعاىل يف علفها ،وتكون موفرة بحيث يح�سل لها ال�سبع،
ومن خالف ذلك أا نَُِّدب».
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• الكلــــب� ..شحيــة �شــوء فهـــم:
كثري من الت�رشفات املوؤذية ،فيما يتعلق بالكالب ،تت�سل ب�سور
من �سوء الفهم التي ا�ستقرت عند كثري من النا�ض ،فيما يظنونه يرتبط
بال�رشع االإ �سالمي ،ونتيجة لذلك فاإنه من ال�سائع اأن جند عند كثري من
أفكارا غري �سحيحة تقودهم اإىل ت�رشفات تتناق�ض مع راأي
النا�ض ا ً
االمر.
ال�رشيعة االإ �سالمية ال�سمحة يف هذا أ
جانب من تلك امل�سكلة يت�سل باأن القواعد املتعلقة بالكالب فيها خالفات
كثرية ومعقدة بني املذاهب الفقهية ،وهو اأمر مرتبط بعدة وجوه ملعاملة
الكالب.
ولال�سف ال�سديد ،جند اأن كثريً ا من النا�ض غالبًا ما يتم�سكون بفكرة
أ
�رشعا ..رغم اأنه اأمر
ً
�سمعوها من غريهم دون اأن يتاأكدوا من �سحتها
مهم جدًّا لنا جميعً ا اأن نعرف تعاليم االإ �سالم ونلتزم بها مبجرد علمنا..
واالذى
االولية تدعو للرفق ،واجتناب الق�سوة والعنف أ
واإحدى القواعد أ
االخرى ،كما اأن اأحد املبادئ املهمة يف ال�رشيعة
أال ٍّي من املخلوقات أ
االإ �سالمية« :ال �سـرر وال ِ�سـرار».

• ذكـر الكلـب في القراآن الكريــم:
ورد ذكر الكلب بالقراآن الكرمي يف ثالث منا�سبات ،اإحداها تت�سل
]االعراف  ..[176وهذه االإ �سارة و�سفية فقط ،وال
فقط باأنه يلهث كثريً ا أ
تقدم اأي حكم �سلبًا اأو اإيجابًا عن لهاثه ،لكنها ت�سري اإليه باعتباره من
�سفات الكلب التي ُخلق بها.
2

واملنا�سبة الثانية كانت يف ق�سة اأهل الكهف ،وهذا ورد يف �سورة
ت َ�ش ُب ُه ْم َأا ْيق ً
ات
]الكهف  ،[18قال تعاىلَ ﴿ :و َ ْ
ود َو ُن َقل ُِّب ُه ْم َذ َ
َاظا َو ُه ْم ُر ُق ٌ
اع ْيهِ بِال َْو ِ�شي ِد لَوِ َّ
ال�ش َمالِ َوكَ ل ُْب ُه ْم َب ِ
ات ِّ
اطل َْع َت َعل َْيهِ ْم ل ََول َّْي َت
ال َْيمِ نيِ َو َذ َ
ا�ش ٌط ذِ َر َ
ارا َو َ ُ
ل ِل ْئ َت مِ ن ُْه ْم ُر ْع ًبا﴾.
مِ ن ُْه ْم ف َِر ً

ويتحدث القراآن عن اأهل الكهف ب�سكل فيه تكرمي لهم ،هوؤالء ال�سباب
الذين روي اأنهم كانوا ن�سارى ،وعا�سوا يف عهد ملك روماين ا�سطهد
امل�سيحيني ،وقد هربوا منه ب�سبب ذلك ،واختباأوا يف الكهف مع كلبهم..
والنهم موؤمنون واأهل كتاب؛ فقد و�سعوا ثقتهم يف الله ،ويف اأنه عز
أ
وجل قادر على حمايتهم من بط�ض ذلك امللك اجلبار ،ودعوا الله اأن
يغطون يف ُ�سبات
يقيهم �رشه فا�ستجاب لهم وحماهم برحمته؛ فجعلهم ُّ
عميق أالجل ال يعلمه اإال هو ،حتى زال عنهم اخلطر.
واالآ ية  22من �سورة الكهف تذكر اجلدل الذي دار حول عددهم مع
كلبهم ،وياأتي ذكر الكلب ثالث مرات يف هذه االآ ية وحدها.
ولق�سة اأهل الكهف اأهمية عظيمة يف فهم مكانة الكلب يف الت�سور
االإ �سالمي؛ ففي هذه ال�سورة ياأتي الذكر الوحيد للكلب يف القراآن الكرمي
ال اأن القراآن عندما ي�سف اأحوال اأهل
بدور جوهري ،فاأنت تالحظ اأو ً
الكهف وما يفعلونه فيه ،جتده ي�سف الكلب بفعل اأ�سياء مثلهم؛ فهو يب�سط
االماميتني) يف و�سع مريح هادئ ينا�سب ال�سُّ بات
جلني أ
ذراعيه (الرِ ْ
العميق ،وتالحظ ثانيًا اأن القراآن الكرمي مل ي�سفه باعتباره جمرد كلب
حرا�سة ،ولكن باعتباره اأحد النائمني؛ فردً ا من املجموعة ،يع ُّد معهم
2
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ويفعل مثلهم ،واإن مل يكن الكلب كائنًا له اعتباره وحم�سوبًا �سمن
جمموع النائمني فلم يكن ليو�سف اأو يع َّد على هذا النحو.
ومقول االآ ية (﴿ :)18لَوِ َّ
ارا َو َ ُ
ل ِل ْئ َت مِ ن ُْه ْم
فِر ً
اطل َْع َت َعل َْيهِ ْم ل ََول َّْي َت مِ ن ُْه ْم َ

مت�سال بالكلب بو�سفه خميفًا مرعبًا أالنه كلب ،لكن الوجه
ً
ُر ْع ًبا﴾ لي�ض
الظاهر يف فهم هذه االآ ية اأنها بو�سوح عن املجموعة (هم) ،والذين كانوا
بالفعل نائمني ،بينما يبدو عليهم اأنهم متيقظون.
ومل يكن الكلب هو املخيف بل امل�سهد بالكامل ،وكان الكلب يف تلك
الق�سة رفيقًا و�ساحبًا للنائمني ولي�ض للحرا�سة فقط ،فلو كان كلبًا للحرا�سة
فقط ملا كان دخل يف عداد هوؤالء النائمني ،بل اإن كلب احلرا�سة كان البد
حار�سا لهوؤالء ال�سباب النائمني يف الكهف.
ً
متيقظا ،مراقبًا،
ً
اأن يكون
وهناك ا�ستنتاج اآخر ميكن اأن ناأخذه من ق�سة اأهل الكهف اأال وهو اأن
االآ يات مل تذكر اأي تعليق �سلبي عن ح�سور الكلب معهم ،وهم اأهل كتاب
موحدون ،كانوا م�سمولني برعاية الله وحفظه لهم ولعقيدتهم التوحيدية
نِّ
اال�سح ت�سور الكلب باعتباره �سيئًا مهمًّ ا
يف الكهف ،بل اإن االآ يات على أ
مرفو�سا
ً
رحبًا به يف امل�سهد ..واإن كان ح�سوره يعترب م�سكلة ،اأو
ومُ َّ
�رشعا -مع هوؤالء النا�ض الذين اختارهم الله ليحميهم ويحمي عقيدتهمً
التوحيدية فكان �سيتم ا�ستبعاده باأية طريقة ،اأو حتذيرهم من وجوده
معهم ،اأما املرة الثالثة التي ورد فيها ذكر الكلب يف القراآن الكرمي فتتمثل
يف االآ ية الرابعة من �سورة املائدة،وهي اآية مهمة تتعلق باأحكام ال�سيد
االخرى التي يحتاجها االإ ن�سان لي�سيد
با�ستخدام الكالب وحيوانات ال�سيد أ
بها طعامً ا لهَ ﴿ :ي ْ�ش َأالُو َنكَ َم َاذا ُ أا ِحلَّ ل َُه ْم ُقلْ ُ أا ِحلَّ َلكُ ُم َّ
ات َو َما َعل َّْمت ُْم مِ َن
الط ِّي َب ُ
2

ْ َ
ما َأا ْم َ�شكْ َن َعل َْيكُ ْم َو ْاذكُ ُروا
ال َوارِ ِح ُمكَ ِّلب َ
ما َعل ََّمكُ ُم الل َُّه َفكُ لُوا ِ َّ
ِني ت َُعل ُِّمون َُه َّن ِ َّ
ِيع ْ ِ
احل َ�ش ِ
اب﴾ ]املائدة .[4
�ش ُ
ا�ش َم اللَّهِ َعل َْيهِ َوا َّتقُوا الل ََّه إا َِّن الل ََّه َ
ْ

وال�سوؤال الذي جتيب عنه االآ ية هو :هل يحل للم�سلمني اأن ي�سطادوا
بكالبهم املدربة على ال�سيد؟ وهل ما ت�سطاده تلك الكالب مما يحل اأن
يوؤكل؟ تو�سح االآ ية اأن احليوانات املدربة على ال�سيد اإمنا ت�سيد ما ت�سيده
حتت ت�رشف امل�سلم الذي يقودها ،وهو عندما ير�سلها وراء الفري�سة فاإنه
يذكر ا�سم الله مع اإر�ساله لها ..وهكذا ،فاإن ما مت�سكه يعترب من الذبح
احلالل؛ أالن ا�سم الله عز وجل قد ذُ كر قبل اإر�سال و�سيلة �سيده اأو قتله
فحلَّ بذلك ذبحه واأكله.
وقد قال االإ مام القرطبي اإن تلك االآ ية نزلت يف �ساأن عدي بن حامت
وزيد بن مهلهل،وهو زيد اخليل الذي �سماه ر�سول الله ﷺ «زيد
اخلري» ،فقد �ساأال الر�سول ﷺ عن حكم ال�سيد بالكالب وال�سقور
املدربة ،فقاال اإن الكالب تاأخذ البقر واحلمر والغزالن فمنه ما نراه اأثناء
�سيده ،ومنه ما تقتله فال ن�سهده وال ندرك ذكاته ،وقد حرم الله امليتة،
فماذا يحل لنا؟ فنزلت االآ ية ردًّ ا على �سوؤالهما.
والوا�سح من كل التفا�سري املتعلقة بتلك االآ ية اأنها مل تن�سغل مبو�سوع
فاالمر
لُعاب الكلب وجنا�سته ،وما قد يرتتب عليه يف اأمر طهارة ال�سيد ،أ
يف تلك االآ ية مرتبط بكل ما يتعلق بال�سيد من حالل وحرام،ال بنجا�سة
لُعاب الكلب و�رشورة اأنه �سي�سيب به الفري�سة التي �سي�سطادها..
االمر ،اأن ما ي�سطاده الكلب يحل ب�رشوط ،بغ�ض النظر
وخال�سة ذلك أ
عن اإم�ساكه لل�سيد بفمه اأو اأن لعابه ي�سيب �سيده وهو غري طاهر.
2
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• ذكــر الكلــب في الحديـث ال�شريـف:
االحكام
كما هي احلال مع ال�رشع االإ �سالمي ،يف العموم ،فاإن معظم أ
ماأخوذة من ال�سنة النبوية ال�رشيفة؛ فالقراآن الكرمي ال ميدُّنا بكل التفا�سيل
املطلوبة لكي يطبنِّق االإ ن�سان �رشع الله ويعي�ض مبنهجه.
االحاديث املتعلقة بالكالب نطاقًا وا�سعً ا من املو�سوعات،
وت�سمل أ
االحاديث كافةً وتفا�سري �سارحيها واحدًا تلو االآ خر
ولكن درا�سة هذه أ
َّ
تو�سح جليًّا اأن الكلب خملوق كباقي خملوقات الله ،وي�ستحق معاملة
منا�سبة تالئمه.
قليل من النا�ض من يعلمون اليوم اأن الكالب كانت تروح وجتيء يف
امل�سجد ،بل تبول فيه،على عهد النبي ﷺ فال يتعر�ض لها اأحد ،وكانوا
ال ير�سون املاء على بولها يف امل�سجد! فحمزة بن عبد الله بن عمر بن
اخلطاب ر�سي الله عنهم جميعً ا يروي عن اأبيه اأن «الكالب كانت تبول
ير�سون
وتقبل وتدبر يف امل�سجد يف زمان ر�سول الله ﷺ فلم يكونوا ُّ
�سيئًا من ذلك» ]البخاري..168وفتح الباري جملد� 2سفحة ،60حديث.[174
ويف �رشحه للحديث ،يذكر ابن حجر الع�سقالين يف فتح الباري اأن
امل�ساجد على عهد ر�سول الله كانت مفتحة ال تغلق؛ فال اأبواب لها ..وكان
االمر ب�سيانتها وتطهريها
بع�ض ال�سحابة يبيتون فيها ،ثم بعد ذلك ورد أ
االبواب عليها.
فيها،وجعِ لت أ
ُ
والنهي عن اللغو
وهذا التعامل مع بول الكالب يف امل�ساجد ،يف زمن ر�سول الله ﷺ,
ال اأعرابيًّا بال يف امل�سجد ..يروي اأن�ض
يختلف عما حدث يف حال اأن رج ً
ابن مالك «اأن النبي ﷺ راأى اأعرابيًّا يبول يف امل�سجد ،فقال« :دعوه»،
حتى اإذا فرغ ،دعا مباء ف�سبه عليه» ]فتح الباري ج� 2ض  ،113حديث .[219
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• �شرب الكلب من اأوعية الطعام:
كثري من النا�ض يقولون اإن هناك م�سكلة تت�سل بالكالب ،وذلك ملا
يخ�ض
ُّ
علموه من قول النبي ﷺ يف �ساأن الكلب اإذا �رشب من وعاء طعام
اأي اأحد فاإنه يجب عليه اأن يغ�سل الوعاء عدة مرات تختلف الروايات
يف بيان عددها ،لكننا �سن�ستعر�ض معً ا االآ ن بقراءة فاح�سة اأ�سهر تلك
الروايات:
عن اأبي هريرة اأن الر�سول ﷺ قال« :اإذا �رشب الكلب يف اإناء
اأحدكم فليغ�سله �سبعً ا» ]البخاري .[167
فاأوالً ،البد اأن نعلم اأن هناك رواية اأخرى للحديث تت�سمن عددً ا
االرقام ا�ستُخدِمت
خمتلفًا من املرات املطلوبة للغ�سيل ،ومعنى هذا اأن أ
للتاأكيد فقط ،مثل اأن تقول« :اغ�سل االإ ناء بعناية �سديدة».
واالهم من ذلك اأن بع�ض النا�ض غالبًا ما ي�ستخدمون هذا احلديث
أ
لكن مثل هذا
لالإ �سارة اإىل اأن الكالب «�سيئة» ب�سكل عام ،ودائمً اَّ ..
املعنى الذي يق�سده هوؤالء النا�ض لي�ض له وجود يف احلديث.
فما املعنى اإذن؟ اإنه بب�ساطة« :اإذا �رشب كلب من وعاء طعام اأحدكم
فعليه حينئذ اأن يغ�سله جيدًا وبعناية �سديدة» ،وهذا املعنى الوا�سح ال
يت�سمن اأنه اإذا �رشب الكلب من الوعاء املخ�س�ض ال�ستخدامه هو فاإنكم
حتتاجون اأن تغ�سلوه دائمً ا وطوال الوقت بعد كل مرة يلعق فيها الكلب
املاء من وعائه!
فاحلديث ين�ض بو�سوح على ( اإناء اأحدكم )؛ اأي الذي ي�ستخدمه
ال .
خم�س�سا لكلب ال�سيد اأو احلرا�سة مث ً
ً
اأحدكم ،ولي�ض
0
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وهكذا يتبني اأنه معنى ي�سبه التوجيه اأو الن�سح العام؛ احتفظ باأوعية
اال�ستخدام االآ دمي بعيدةً عن الكالب ،ومنف�سلةً عما �سواها ،ولن تواجه
عندئذ م�سكلة كهذه.
االحاديث التي ذكرناها �سابقًا ،هذا
وهذا املعنى يوؤكده ويعزنِّ زه من أ
احلديث الذي ي�سري اإىل الرجل الذي ا�ستخدم حذاءه لي�سقي الكلب الذي
يلهث من �سدة العط�ض ..فاحلديث ميتدح هذا الفعل من الرجل ويذكر
اأن الله غفر له خطاياه؛ نتيجةً لرحمته بالكلب ،وتزويده مبا يحتاجه من
لريوي عط�سه ويُبقي على حياته .ومل ين�ض احلديث على اأن الرجل
املاء ُ
عليه اأن يغ�سل حذاءه �سبع مرات ..بالتاأكيد ال؛ أالن الرجل لن ي�ستخدم
حذاءه لي�رشب به ،بل �سيلب�سه يف قدميْه!
أي�سا يت�سمن معاين اأخرى:
وحديث �رشب الكلب من الوعاء ا ً
فقد كان الكلب يف زمن النبي ﷺ جزءً ا من حياة النا�ض اليومية،
و�رشيكً ا لهم يف بيئتهم ،يرتدد على اأماكن عي�سهم بكل ب�ساطة ..وكان
النا�ض يزونِّ دون هذه الكالب املرتددة عليهم مبا حتتاجه من املاء ،واإال ملا
كانت هناك اأحاديث كثرية تتعلق مبو�سوع :ماذا تفعل اإن �رشب الكلب
من اإنائك؟!
وهناك مو�سوع اآخر يخ�ض النظافة ويرتبط بالكالب ،وهو �سوؤال
الطهارة ..وقواعد الطهارة يف االإ �سالم تت�سل ب�سكل رئي�سي بال�سالة..
وتقت�سي هذه القواعد اأن يكون ج�سد امل�سلم ومالب�سه ومكان �سالته كلها
طاهرة.
وهكذا فاإن اجل�سد واملالب�ض ومكان ال�سالة يجب اأن تُغ�سل وتُطهَّ ر اإن
اال�سياء التي تعترب غري طاهرة.
تعر�ست ل�سيء من النجا�سات اأو أ
1

اال�سياء التي تعترب جن�سً ا اأو غري طاهرة،
وقد اختلف العلماء حول أ
لكنهم اتفقوا جميعً ا على اأن الدم والبول وال�سديد والرباز اأ�سياء غري
طاهرة،ويجب تطهري اجل�سد واملالب�ض ومكان ال�سالة منها قبل اأداء
ال�سالة.
وبع�ض العلماء خا�سةً يف املذهبني احلنبلي وال�سافعي يرون اأن
الكالب جن�ض (غري طاهرة)؛ ولهذا فلم�ض الكلب اأو التعر�ض لِلعْ قه (اأو لُعابه)

اأمر ي�ستوجب غ�سل هذا اجلزء الذي تعر�ض للم�ض قبل ال�سالة.
من ناحية اأخرى ،جند علماء املذهب املالكي ال يعتربون الكالب
جن�سً ا ..اأما علماء املذهب احلنفي ب�سكل عام فيعتربون اأن لعابه فقط هو
النج�ض ،وبذلك فما يتعر�ض للعاب الكلب من اجل�سم اأو املالب�ض ي�ستوجب
الغُ �سل والتطهر قبل ال�سالة.
اإن اأكرث ما ين�ساه النا�ض عند حديثهم عن الكالب اأن هناك العديد من
اال�سياء التي مت اعتبارها جن�سة وتتطلب الغُ �سل اأو التطهر منها جيدًا قبل
أ
ال�سالة.
فحتى عند اأولئك العلماء الذين يرَ وْ ن اأن الكلب جن�ض ،فهنـاك العديـد
االخـرى التي تتطلـب التطهـر ،وكل مـا هـو مطلـوب
من النجا�ســات أ
بب�ساطـة الغُ �سـل!
ال ي�سيب الدم مالب�سهم،ورمبا اأج�سامهم ،ب�سكل
فاجلزارون مث ً
دائم ،ويجب عليهم اأن يتطهروا من ذلك قبل الدخول يف ال�سالة.
والبول االآ دمي غري طاهر قطعً ا؛ حيث جند الع�سقالين يف تعليقه على
احلديث ال�سابق املت�سل باأن الكالب كانت تدخل امل�سجد يقول اإن جمعً ا
2

الرفق بالحيوان في �شريعة الإ �شالم

من العلماء يقولون اإن اأبــوال احليوانــات كلها طاهــرة اإال االآ دمي..
وعلى ذلك ،فما ي�سيبه البول االآ دمي ،خا�سة اجل�سم اأو املالب�ض اأو مكان
ال�سالة ،يجب اأن يطهر.
لكن ذلك لي�ض
دم االإ ن�سان وبوله وبرازه من النجا�سات املو ؤكدة قطعً اَّ ،
بع�سا.
بع�سا اأو يجتنب بع�سهم ً
معناه اأن يحتقر النا�ض بع�سهم ً
ال مع تلك النجا�سات يوميًّا ،مثل
ال وات�سا ً
والواقع اأن اأكرث النا�ض تعام ً
اأطباء الطوارئ وغرف العناية املركزة ،هم من بني اأهم اأفراد املجتمع
اعتبارً ا واحرتامً ا.
والدر�ض امل�ستفاد واملهم هنا هو اأن النجا�سات اأمر معتاد يف حياتنا
اليومية ،والكلب واحد منها فقط.

• الكلـــب فـي المــــنزل:
ال يفهم كثري من النا�ض القواعد ال�رشعية التي حتدد �رشوط االحتفاظ
بكلب يف البيت ،وهناك روايات كثرية وردت عن حديث للنبي ﷺ
زرعا وال
ً
االمر ،يقول فيه« :من اقتنى كلبًا ال يغني عنه
يحدد ذلك أ
�رشعا نق�ض من عمله كل يوم قرياط»
ً

]البخاري  ،3078اأو قرياطان كما يف

احلديث رقم  3059من البخاري[.
االحاديث عدة مناق�سات عن تلك ال�رشوط،
وتت�سمن �رشوح تلك أ
اال�سباب التي جتيز
واأ�سبابها ..وميكننا اأن ن�ستخل�ض من تلك املناق�سات أ
�رشعا؛ فذلك ال يكون اإال أالغرا�ض خا�سة حددتها تلك
ً
اقتناء الكلب
االحاديث ،وهي اأن اقتناءه اإما اأن يكون للحرا�سة واإما للما�سية واإما
أ
لل�سيد واإما للزرع.


االحاديث الكثرية التي �سبق ذكرها،
ونعلم جميعً ا ،من خالل هذه أ
اهتمام النبي ﷺ بالرحمة وح�سن معاملة ورعاية احليوان الذي نحن
م�سئولون عنه اأمام الله.
االحاديث التي تبني �رشوط اقتناء الكالب اإمنا تتطلب ممن يريد
وتلك أ
اقتناءها اأن يكون له غر�ض نافع طيب من وراء ذلك.
االغرا�ض التي تُقتنَى من اأجلها
ويف زمن النبي ﷺ كانت اأ�سهر أ
الكالب :احلرا�سة ورعاية املوا�سي وال�سيد وامل�ساعدة يف حماية الزرع
االغرا�ض
من الطيور والوحو�ض وال�رشقة ..ومن الطبيعي اأن تكون هذه أ
االحاديث ك�رشوط القتناء الكالب.
هي ما حتدده أ
االوطار» يعلق على احلديث فيقول:
واالإ مام ال�سوكاين يف كتابه «نيل أ
«يدخل يف معنى ال�سيد ،وغريه مما ذكر،اتخاذها جللب املنافع ودفع
قيا�سا مع كراهة اتخاذها لغري حاجة».
امل�سار ً
]نيل أاالوطار ،التعليق على احلديث رقم .[ 3608
وتت�سمن تلك ال�رشوط ال�رشعية من املتطلبات اأن تتم حماية الكالب
من �سوء املعاملة اأو اال�ستخدام غري املنا�سب .فطبقًا للقواعد التي نفهمها
من احلديث فاإننا ال ن�ستطيع االحتفاظ بكلب من نوع نادر وغايل الثمن
اال�سدقاء!
فقط ملجرد التفاخر به اأمام أ
والكالب كائنات اجتماعية ن�سيطة؛ ولهذا فحب�سها يف اأماكن مغلقة
يعترب ق�سوة ال ت�سحُّ �رشعً ا ..ويجب اأن تكون هناك منفعة ،اأو غر�ض
من االحتفاظ بالكلب ،واإال فاإنك تعامل خملوقًا حيًّا وكاأنه قطعة ديكور
تزين بها منزلك ،دون و�سع احتياجاته اخلا�سة يف االعتبار ..اإن
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الكالب حتتاج تدريبًا وريا�سة ،وكثريٌ منها يحتاج اإىل مهام يقوم بها
وواجبات يوؤديها،واإال فهي متلُّ وتتعر�ض أالنواع من االكتئاب قد
تدفعها اإىل �سلوكيات غريبة اأو عنيفة.
وكثريون يفهمون ن�ض احلديث القائل «ال تدخل املالئكة بيتًا فيه
كلب وال متاثيل» فهمً ا متعمقًا يعممونه ب�سكل مل يفهمه به الفقهاء وعلماء
احلديث الذين �رشحوه.
ولهذا احلديث رواية اأخرى وق�سة تذكرها كتب ال�سحيح ،ويرويها
االإ مام م�سلم يف �سحيحه (يف اجلزء 14ـ كتاب اللبا�ض ،باب حترمي
ت�سوير �سكل احليوان وحترمي اتخاذ ما فيه �سورة غري ممتهنة بالفر�ض
ونحوه ،واأن املالئكة عليهم ال�سالم ال يدخلون بيتًا فيه �سورة وال كلب)
عن عائ�سة ر�سي الله عنها ،اأنها قالت:
«واعد ر�سول الله ﷺ جربيل عليه ال�سالم يف �ساعة ياأتيه فيها،
فجاءت تلك ال�ساعة ومل ي أاتِه ،ويف يده ع�سا فاألقاها من يده ،وقال :ما
يخلف الله وعده ،وال ر�سله ،ثم التفت فاإذا جرو كلب حتت �رشيره،
فقال :يا عائ�سة ،متى دخل هذا الكلب ههنا؟ فقالت :والله ما دريت! فاأمر
به فاأخرج ،فجاء جربيل ،فقال ر�سول الله ﷺ :واعدتني فجل�ست لك
فلم تاأت ،فقال :منعني الكلب الذي كان يف بيتك ،اإنا ال ندخل بيتًا فيه
كلب وال �سورة».
االوطار»
ويف تعليقه على هذا احلديث ،ي�سري ال�سوكاين �ساحب «نيل أ
اإىل تعدد االآ راء يف املراد من املالئكة؛ فهناك من يرى اأنهم «املالئكة
قوال باأنهم
ال�سياحون غري احلفظة ومالئكة املوت ،وي�سيف اأن هناك ً
املالئكة الذين ينزلون بالربكة والرحمة ،واأما احلفظة فال يفارقون».


اإن االإ �سارة اإىل تلك اخلالفات ال تعني باأية حال اأننا ن�سعى اإىل الت�سكيك
يف �سيء ،اأو ن�سعى لال�ستخدام غري املنا�سب لل�رشوح والتعليقات حول
االحاديث ،لكننا نحرتم الن�سو�ض ال�رشعية كما ينبغي لها من االحرتام
أ
والتقدي�ض ،ويف الوقت نف�سه نحاول اإ�ساءة خمتلف اجلوانب التي يعطيها
لنا ذلك الن�ض ،من خالل ما قدمه لنا الفقهاء والعلماء الذين �رشحوا تلك
الن�سو�ض.

لالن�شان:
• القطة ..الرفيق الدائم إ
للقطة حالة خا�سة يف ال�رشع والتاريخ االإ �سالمي َّْني..
واأبو هريرة ،ال�سحابي اجلليل ،واأحد اأ�سهر رواة احلديث النبوي،
�سماه النبي ﷺ بهذا اال�سم؛ أالنه كان يحمل يومً ا هِ رَّ ةً

(وهي القطة ال�سغرية )

يف كُ منِّ ه ،فراآه الر�سول ﷺ ف�ساأله ما هذه؟ فاأجابه :هِ رَّ ةٌ  ،فقال له :يا «اأبا
هريرة» ف�سار ذلك ا�سمً ا له ا�ستُهر به.
وهناك حديث م�سهور تذكره كتب ال�سنة ،كلها تقريبًا ،يبني لنا كيف
ال وا�سعً ا؛ من حيث طهارتها ونظافتها .فرتوي كب�سة بنت
اأن للقطط قبو ً
كعب بن مالك ،وكانت زوجة أالبي قتادة ر�سي الله عنهم جميعً ا «اأن
اأبا قتادة دخل ف�سكبت له و�سوءً ا ،فجاءت هرة ف�رشبت منه،فاأ�سغى
(=قرَّ ب)

لها االإ ناء حتى �رشبت ،قالت كب�سة :فراآين اأنظر اإليه ،فقال:

اأتعجبني يا ابنة اأخي؟ فقلت :نعم ،فقال :اإن ر�سول الله ﷺ قال :اإنها
لي�ست بنَجَ �ض ،اإنها من الطوَّ افني عليكم

والطوَّ افات»�].سنن اأبي داود ج1

�ض19ـ �سنن الن�سائي ج� 1ض� 76سنن الدارقطني ج� 1ض.[70
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كما اأن النبي ﷺ نف�سه كان ي�ستخدم املاء للو�سوء بعد اأن ت�رشب منه
القطة ،فعن عائ�سة ر�سي الله عنها عن النبي ﷺ اأنه كان ي�سغي اإىل
يتو�س أا بف�سلها»] .الدارقطني ج� 1ض .[70
َّ
الهرة االإ ناء حتى ت�رشب ثم
وقد و�سل اعتبار القطـة طاهـرة ونظيفــة اإىل حـد اأن ال�سيــدة عائ�سـة
ر�سي الله عنها– اأكلت من نف�ض الطبق الذي اأكلت منه القطة! «عنداود بن �سالح بن دينار التمَّ ار ،عن اأمه ،اأن موالتها اأر�سلتها بهري�سة اإىل
عائ�سة ر�سي الله عنها فوجدتها ت�سلي ،فاأ�سارت اإىل اأن �سعيها ،فجاءت
هرة فاأكلت منها ،فلما ان�رشفت اأكلت من حيث اأكلت الهرة ،فقالت اإن
ر�سول الله ﷺ قال اإنها لي�ست بنج�ض ،اإنها من الطوَّ افني عليكم ،وقد
راأيت ر�سول الله ﷺ يتو�س أا بف�سلها» ]�سنن اأبي داود ج� 1ض.[20
وميكننا اأن نلم�ض كيف اأن اإيذاء القطط له عواقب وخيمة ،يف
احلديث ال�سابق عن املراأة التي أاُدخلت النار يف قطة حب�ستها ،فال هي
االر�ض لتجد
قامت برعايتها ،وال هي تركتها ت�سعى على رزقها يف أ
طعامها الذي تقوم به حياتها.
ويف حديث يرويه زيد بن اأ�سلم اأن ميمونة

(وقيل ا�سمها اأم الف�سل)

«اأغلقت بابها على هرة مبكة و�سغريين لها،وخرجت اإىل منى وعرفة،
فوجدتهن قد مِ ْ َ
ت ،فذكرت ذلك للنبي ﷺ فاأمرها اأن تعتق عن كل واحدة
منهن رقبة»] .م�سنف عبدالرزاق ج� 4ض[ 409؛ ففـي هذه احلالة ت�سببت تلك
والنهـا مل تكن
ال�سحابية ،بطريق اخلطاأ ،يف موت القطط الثالث ..أ
تق�سد حب�سها لتموت ،فقد كانت كفَّارتها اأن تعتق ثالث رقاب ،واحدة
عن كل قطة ،وذلك اأخف بكثري من احلكم الذي �سبق اأن علمناه عن
املراأة التي تعمَّ دت حب�ض القطة بال طعام اأو �رشاب ،وتركتها متوت.


• متى يحلُّ قتل الحيوان؟
قد يكون من ال�رشوري اأن تقتل حيوانًا ،مثل اأن يكون ذلك بغر�ض
الطعام،و�سنناق�ض ذبح احليوانات للطعام فيما بعد ،لكن هناك حاالت
من القتل كانت م�سدرً ا ملناق�سات عديدة:
اأ -حالت قتل الحيوانات لغير غر�ض الطعام:

حينما ت�سدم �سيارة حمارً ا في�ساب اإ�سابات بالغة ،ي�سقط اإثرها يف
ال�سارع ،ويعاين أاملًا �سديدًا ،ويبدو اأنه لن ي�سفى من تلك االإ �سابات،
بل يرجح اأنه �سيق�سي �ساعات يتعذب يف احت�ساره قبل اأن ينفق..وهنا
يكون ال�سوؤال :ما ال�سيء الذي يجب علينا اأن نفعله يف هذه احلالة؟
مثال ،اأو لديه
متمر�سا يف �سحة احليوانات،طبيبًا بيطريًّا ً
ً
�سخ�سا
ً
اإن
خربة طبية ،مثل طبيب اأو �سيديل ،يجب اأن يعطي الراأي ال�سديد يف
ما يجب فعله مع ذلك احليوان امل�سكني ،وهل ميكن �سفاوؤه ليحيا ب�سكل
طبيعي ،اأم اأن هذا اأ�سبح يف حكم امل�ستحيل طبيًّا.
فاحلمار يف هذه احلالة يجب اأن يُحقن بدواء يجعله ميوت ب�رشعة موتًا
مريحً ا دون اأية معاناة.
واملبد أا الذي ين�ض على اأن اأي قتل اأو ذبح يجب اأن يوؤخذ فيه الرحمة
هو حديث ترويه كل كتب احلديث املعروفة:
يقول النبي ﷺ« :اإن الله كتب االإ ح�سان على كل �سيء ،فاإذا قتلتم
فاأح�سنوا القتلة ،واإذا ذبحتم فاأح�سنوا الذبح».

]�سحيح م�سلم � 3615سحيح

الرتمذي � 1329سحيح الن�سائي � 4338 / 4335 / 4329سنن اأبي داود � 2432سنن ابن

ماجه  3161م�سند اأحمد � 16516 / 16506 / 16494 / 16490سنن الدارمي .[1888
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ويرى االإ مام النووي اأن ذلك احلديث قاعدة تنطبق على كل قتلة
�رشعية مقبولة ..يقول عن احلديث اإنه« :عام يف كل قتيل من كل
ق�سا�سا ،ويف حد ،ونحو ذلك».
ً
الذبائح ،والقتل
اإن الر�سالة البالغة الو�سوح لهذا احلديث املهم هي :اإن كون احليوان
معر�سا حقيقة وفعليًّا للقتل ،طبقًا أال�سباب �رشعية ،فهذا ال
ً
(اأو االإ ن�سان)
يعني اأن نعامل ذلك احليوان اأو هذا االإ ن�سان بطريقة �سيئة ،حتى �ساعة
أي�سا اأن اأية طريقة يف القتل ميكن ا�ستخدامها ب�سهولة؛
موته ،وال يعني ا ً
مثل اأن يتم القتل بق�ســوة اأو عنــف اأو بال رحمة ،احلديث ال�سابق ين�ض
بقوة وو�سوح على اأن القتل اأو الذبح يجب اأن يكون برفق ورحمة بكل
ما يف ذلك من ا�ستطاعة.
ويعلق االإ مام الرتمذي على احلديث مو�سحً ا اأن املق�سود باالإ ح�سان
يف احلديث هو« :اختيار اأ�سهل الطرق واأقلها أاملًا».
]حتفة أاالحوذي ب�رشح جامع الرتمذي حديث .[1329
االثر اإىل درجة
اإن القوة ال�رشعية لهذا احلديث موؤثرة ووا�سعة أ
االحاديث اجلامعة املانعة
اأن االإ مام النووي يقول« :وهذا احلديث من أ
لقواعد االإ �سالم» ]�سحيح م�سلم ب�رشح النووي حديث .[3615

ال اآخر حلاالت �رشورة قتل احليوان،وهي :حينما
ون�رشب مثا ً
يكون هناك كلب �رش�ض ال ميكن ا�ستئنا�سه وي�سكل خطرً ا على املجتمع،
االحيان ،لكنه  -فقط  -خائف،
�رش�سا وخطرً ا ،يف بع�ض أ
ً
ورمبا يبدو
�سخ�سا ذا خربة ليم�سكه وي�سلمه اإىل ملج أا للحيوانات؛ حيث هناك
ً
ويحتاج
تتم رعايته وتروي�سه وا�ستئنا�سه ،وقد ياأخذه �سخ�ض ما فيما بعد لي�ستفيد
منه ويعتني به.


يف اأحيان اأخرى ،يبدو الكلب عنيفًا جدًّا ،ورمبا �سديد ال�رشا�سة،
�سخ�سا له خربة يف رعاية احليوان ليقرر لنا ما
ً
وهذا املوقف يحتاج
املنا�سب لنفعله مع الكلب.
وهذا در�ض مهم جدًّا؛ فاأنت اإذا مل تكن ذا خربة ،اأو تدربت على
االهلية الإ عطاء القرار
رعاية احليوان فاأنت -بالطبع -ال متلك احلق وال أ
املنا�سب فيما يجب فعله مع الكلب.
اأما اإذا هاجمك الكلب وعليك الدفاع عن نف�سك يف حلظة مهاجمته،
فحينئذ لك احلق – بالتاأكيد – يف حماية نف�سك بالقوة التي تنا�سب درجة
تهديد الكلب لك.
لكن اإن كنت تظن – فقط  -اأن الكلب رمبا يكون خطرً ا فرمبا ال
االف�سل؛ أالنك يف هذا املوقف رمبا
ميكنك حتمل م�سئولية اتخاذ القرار أ
قرارا خاطئًا ،اأو غري �رشوري ،يرتتب عليه اإنهاء حياة
ً
اتخذت
الكلب ،واإزهاق روح بريئة ،ملجرد ظنك باأنه خطر ،وهذا ذنب موؤكد
واال�سعب منه اأنك رمبا ال تعرف يف هذه احلالة
ال عنه ..أ
�ستكون م�سئو ً
التو�سل اإىل الطريقة التي تتما�سى مع قاعدة اإح�سان القتل ،فرتتكب ذنبًا
اأ�سد بجعله -الكلب -يتعذب اأثناء موته ،وهذا ما ال يقبله ال�رشع.
لكن ،اإذا قرر �سخ�ض ذو خربة يف رعاية احليوانات اأن ذلك الكلب
من ال�رشوري اأن يُقتل ،ففي هذا الوقت ي�سبح القتل واجب احلدوث،
لكن باأرحم طريقة ممكنة؛ أالن طرق القتل التي ت�سبب أاملًا غري �رشوري
اأو معاناةً زائدة للحيوان – بب�ساطة – لي�ست اإ�سالمية ،وتنتهك -بو�سوح-
قاعدة( :فاإذا قتلتم فاأح�سنوا القتلة).
ال باأن �سدمته �سيارة
ويف حالة احلمار الذي �سبق و�رشبناه مث ً
0
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معر�سا للموت يف ال�سارع؛ فنحن هنا اأمام
ً
واأ�سابته اإ�سابات بالغة جعلته
حيوان حمدد يجب اتخاذ قرار موت رحيم ب�ساأنه.
لكن لدى بع�ض النا�ض فكرة خاطئة وهي اأنه اإذا كان هناك كلب
خطر يف املنطقة اأو احلي الذي يعي�سون فيه ،ففي تلك احلالة يكون القرار
االف�سل  -من وجهة نظرهم طبعً ا  -هو اأن يقتلوا كل كلب يف منطقتهم؛
أ
كنوع من الوقاية اأو االحرتا�ض ،وهذا – بب�ساطة وو�سوح – اأمر ال
يحله االإ �سالم.
وهناك موقف �سبيه بهذا ،ويت�سل بذاك املوقف؛ حيث تروي معظم كتب
االنبياء ،فاأمر بقرية النمل
االحاديث ال�سحيحة« :اأن منلة قر�ست نبيًّا من أ
أ
االمم
فاأحرقت ،فاأوحى الله اإليه :اأيف اأن قر�ستك منلة اأهلكت اأمة من أ
ت�سبح» ]�سحيح م�سلم - 4157فتح الباري – ج � - 12ض  - 121حديث .[3019

ومعنى هذا احلديث وا�سح يف الوجه الذي نق�سده؛ فالنبي الذي ي�سري
يحق له اأن ينتقم من جماعة كاملة من النمل ،فقط
اإليه احلديث مل يكن ُّ
أالن واحدة من تلك اجلماعة قر�سته ،اأو اأحلقت به اأذً ى ،ورغم اأن
االمر الين�ض عليه �رشاحة يف احلديث اإال اأنه يبدو� -سمنيًّا  -اأنه
هذا أ
كان با�ستطاعته معاقبة تلك النملة وحدها ،اإن كان من املمكن حتديدها،
ومعرفتها على وجه اخل�سو�ض؛ أالن العقاب اجلماعي ممنوع ،حتى لو
ل�سخ�ض له اعتبار خا�ض ،مثل نبي!
وتعليق االإ مام النووي على احلديث يوؤكد ذلك املعنى ،بقوله« :قـال
العلمـاء :وهـذا احلديـث حممـول علـى اأن �سـرع ذلك النبـي كان فيه
جواز قتل النمل ،وجواز االإ حراق بالنار ،ومل يُعت َْب عليه يف اأ�سل القتل
واالإ حراق بل يف الزيادة على منلة واحدة».
1

ب -الـذبــــــــــح:

نعلم جميعً ا اأن هناك قواعد حمددة يجب اتنِّباعها عندما يتم ذبح
ال �رشعً ا.
احليوان؛ حتى يعترب حلمه حال ً
و«احلالل» لي�ض  -فقط  -كلمةً ت�سف اللحم الذي ي�ستطيع امل�سلم اأن
ياأكله ،بل حتمل معها تفا�سيل حمددة ،وكيفيات خا�سة للذبح ،وُ ِ�سعت
ليكون الذبح رحيمً ا  -بقدر االإ مكان  -ليحرتم احليوان ،و�سحيًّا  -بقدر
االإ مكان  -ليحمي �سحة االإ ن�سان الذي ي�ستهلك اللحم ..وبناء على ذلك،
فاإن الذبح يجب اأن يتم طبقًا للقواعد ال�رشعية بالتزام تام بها؛ أال�سباب
كثرية مهمة.
واأنت اإذا كنت ت�سرتي ما حتتاجه من اللحم من جزار اأو حمل فرمبا
تت�ساءل :ملاذا اأحتاج ملعرفة قواعد الذبح ال�رشعي مادام هناك �سخ�ض اآخر
االمر؟
�سيتكفل هو بهذا أ
لكن ،يجب على كل م�سلم ياأكل اللحم اأن يكون متاأكدًا اأن ما ياأكله من
اللحم حالل؛ ولذلك يجب علينا جميعً ا االنتباه اإىل قواعد الذبح .باالإ �سافة
اال�سحى مثالً-
اإىل ذلك ،فاإن كثريً ا من النا�ض يتولُّون باأنف�سهم -يف عيد أ
ذبح اأ�سحياتهم اخلا�سة ،وهذا ي�سبب م�سكالت عديدة؛ أالن كثريً ا منهم
لي�سوا على دراية كاملة بالقواعد ال�رشعية ال�سحيحة ،اأو لي�ض لديهم
مبنازلهم االإ مكانات اأو ال�رشوط التي تتيح لهم القدرة على اتنِّباع القواعد؛
لذلك اأ�سبح اأكرث النا�ض مييلون اإىل اأن يعتمدوا على �سخ�ض ذي خربة
ومهارة  -مثل اجلزار  -ليقوم بالذبح.
والذبح يجب اأن يتم بطريقة تقلل من خوف احليوان واآالمه
طبقًا للقاعدة التي يجب اأن نحر�ض على تذكُّ رها ونذكر االآ خرين
2
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االح�شان على كل �شيء ،ف إاذا قتلتم ف أاح�شنوا
بها،دائمً ا «،إان الله كتب إ

القتلة ،و إاذا ذبحتم ف أاح�شنوا الذبح.z
فاأوالً :نقل احليوان اأو اأخذه يجب اأن يتم برفق ورحمة ..يروي ابن
ال ي�سوق �ساة له ليذبحها،
�سريين اأن عمر -ر�سي الله عنه  -راأى رج ً
«�سقْها اإىل املوت �سوقًا جميالً.
�سوقًا عنيفًا ،ف�رشبه بالدنِّرَّ ةِ  ،ثم قال لهُ :
ال اأمّ لك» ]بدائع ال�سنائع للكا�ساين ج� 5ض.[60
وهذا املوقف يبني اإىل اأي حد كان فهم عمر بن اخلطاب للرحمة
والرفق باحليوان راقيًا ،ميثل حقيقة �رشع االإ �سالم ،ويتطابق مع
ن�سو�سه ..فحتى حينما ن�سوق احليوان اأو ندفعه للذبح يجب اأن يكون
ذلك بالرفق واحلِ يلة الرحيمة ،ال بالدَّفع اأو ال�رشب اأو الق�سوة اأو اأي
اأ�سلوب ي�سيء معاملته.
وهناك قواعد حتكم ما يُفعل يف مكان الذبح ،وعملية الذبح ذاتها،
فهناك حديث يعلمه معظم امل�سلمني ويرويه عكرمة عن النبي ﷺ
ال اأنام ال�ساة على جنبها بينما هو يُحِ ُّد ال�سكني لها ،وهي
حينما راأى رج ً
تات؟ (=هل اأحببت اأن تقتلها مرات
تالحظه ،فقال ﷺ« :اأوَ دِ دْ َت اأن ُمتيتها موْ ٍ
ال واحدًا) ،اأال حدّدْ ت ال�سفرة قبل اأن ت�سجِ عها» ]رواه الطرباين وقال
كثرية ال قت ً
ال�سيخني ،وذكره املنذري وال�رشخ�سي يف املب�سوط ج�11ض226
ْ
حديث �سحيح على �رشط

والكا�ساين احلنفي يف بدائع ال�سنائع ج� 5ض.[ 60
ويروي الكا�ساين احلنفي يف البدائع عن �سيدنا عمر ر�سي الله عنه
ال وقد اأ�سجع �ساة وو�سع رجله على �سفيحة وجهها وهو
«اأنه راأى رج ً
والن
يحد ال�سفرة ،ف�رشبه بالدنِّرة فهرب الرجل و�رشدت ال�ساة» ..أ
البهيمة – كما يعلق الكا�ساين  -تعرف االآ لة اجلارحة كما تعرف املهالك


فتتحرز عنها ،فاإذا اأح ّد ال�سفرة وقد اأ�سجعها يزداد اأملها ،وهذا كله ال
حترم به الذبيحة؛ أالن النهي عن ذلك لي�ض ملعنى يف املنهي بل ملا يلحق
احليوان من زيادة اأمل ال حاجة اإليه.
وهناك حديث اآخر« :عن �سامل بن عبد اللَّهِ عن اأبيه اأن ر�سول اللَّهِ ﷺ
اأمر بِح نِّد ال�سفار واأن تُوَ ارَ ى عن البهائم واإذا ذبح اأحدكم َف ْليُجْ هِ زْ »].م�سند

االإ مام اأحمد .[5598
ويروي عبدالرزاق ال�سنعاين يف م�سنَّفه ،عن �سفوان بن �سامل ،قال:
«كان عمر بن اخلطاب ينهى اأن تذبح ال�ساة عند ال�ساة»؛ اأي اأمامها.
وقد منع عمر هذا الفعل ملا قد ي�سببه ذلك من ذعر �سديد واأمل وهياج للثانية؛
والنه اأكرث�سوءً ا وحرمةً من حال من يحد ال�سكني اأمام �ساة �سيذبحها.
أ
وروي عن عمر بن اخلطاب – ر�سي الله تعاىل عنه – اأنه قال:
«ال جتروا العجماء اإىل مذبحها برِ ْجلِها،واأحدّوا ال�سفرة،واأ�رشعوا املمر
على أ
االوداج ،وال حتفوا» ]ال�رشخ�سي،املب�سوط ج� 11ض ،[226وهو يوؤكد
�رشورة عدم جر البهيمة من رجلها للذبح،واأن تذبح ب�سكني حادة لي�سهل
االإ �رشاع يف الذبح حتى ال يطول تاأملها ،مع عدم املبالغة يف القطع :فال
ي�سل اإىل النخاع،وال يقطع الرقبة .كل هذا اإمنا هو رحمة بالغة يبتغيها
ديننا احلنيف للحيوان؛ حتى ال يتاأمل كثريً ا.
ج -القتــــل الخاطـــــئ:

قتل حيوان لغري غر�ض الطعام ،وخارج حدود ال�رشورة ،اأمر
�رشعا وتوؤكده اأحاديث كثرية:
ً
ممنوع
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فعبد الله بن عمر  -ر�سي الله عنهما  -يروي عن النبي ﷺ اأنه
قال« :ما من اإن�سان يقتل ع�سفورً ا ،فما فوقها ،بغري حقنِّها ،اإال �ساأله
الله عنها يومَ القيامة» ،قيل :يا ر�سول الله ،وما حقها؟ قال« :حقها اأن
يذبحها فياأكلها،وال يقطع راأ�سها ويطرحها».
واحلديث يبني اأن قتل اأ�سغر كائن  -مثل الع�سفور اأو اأي خملوق
يكربه -ملجرد العبث واللهو ،هو اأمر حمرَّ م �رشعً ا.
ي�سغُ ره اأو ُ
ويروي الن�سائي وابن حبَّان واالإ مام اأحمد وكتب �سحاح اأخرى عن
ال�رشيد بن �سويد الثقفي -ر�سي الله عنه  -قال� :سمعت ر�سول الله ﷺ
َّ
عج (= �رشخ الع�سفور
يقول« :من قتل ع�سفورً ا عبثًاَّ ،
واحتج) اإىل الله يوم

القيامة ،يقول :يا رب اإن فالنًا قتلني ع َبثًا ،ومل يقتلني منفعةً »–

]الن�سائي

 – 4370م�سند اأحمد � – 18651سنن اأبي داود .[ 4561
وهذا احلديث ي�سري اإىل اأن القتل ال ميكن الت�سامح فيه ،اأو العفو عنه،
�رشعا .واإذا
ً
اأبدًا ،اإن كان خارج حدود الذبح ال�رشعي اأو القتل املربر
ظن اأحد اأن با�ستطاعته اأن يقتل للمتعة فاإن الله �سيحا�سبه على ذلك ،وقتل
اأي حيوان� ،سغر حجمه اأو كرب ،دون �سبب مقبول �رشعً ا  -اأمر يحرمه
االإ �سالم ،ويعاقب مرتكبه يوم القيامة.
ويروي عن ه�سام بن زيد بن اأن�ض بن مالك قال :دخلت مع جدنِّي اأن�ض
ابن مالك دار احلكم بن أايُّوب فاإذا قومٌ قد ن�سبوا دجاجةً يرمونها قال:
ُ�سرب البهائم ..وي�رشح االإ مام
فقال اأن�ض :نهى ر�سول اللّه ﷺ اأن ت َ
ُ�سرب البهائم» بقوله« :اأن حتب�ض وهي حية لتقتل
النووي معنى «اأن ت َ
بالرمي اأو نحوه».


وي�سيف النووي اأن« :هذا النَّهي للتحرمي» ،وي�رشح �سبب ذلك
قائالً :أالن هذا «تعذيب للحيوان ،واإتالف لنف�سه ،وت�سييع ملاليَّته (=ثمنه),
وتفويت لذكاته اإن كان مذَكّ ى (= اإ�ساعة لذبحه اإن كان مما يُذبح ويوؤكل) وملنفعته
اإن مل يكن مذكى» ]�سحيح م�سلم .[3616
اأما عبد الله بن عمر -ر�سي الله عنهما  :-فريوى عنه اأنه مرَّ بفتيان
من قري�ض قد ن�سبوا طريً ا وهم يرمونه،وقد جعلوا ل�ساحب الطري كل
خاطئة من نبلهم (= ال�سهم اخلط أا يذهب ملالك الدجاجة) فلما راأوا ابن عمر تفرقوا.
فقال ابن عمر« :من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا!! اإن ر�سول الله ﷺ
غر�سا (= هدفًا للرماية)» ]�سحيح م�سلم . [3619
ً
لعن من اتخذ �سيئًا فيه الروح

والحظ  -بعناية  -اأنه يف الوقت الذي تهتم فيه كثري من ال�رشوح
بتحرمي ذلك الفعل الب�سع (املتمثل يف قتل احليوان من خالل و�سعه هدفًا
اال�سا�سي
للت�سويب بو�سائل قاتلة اأوحتى -فقط -موؤملة) ،فاإن الفهم أ
(االمل واملعاناة) التي يت�سبب ذلك الفعل فيها
يهتم بالرتكيز على حالة أ
للحيوان،هذا هو االهتمام املبدئي للحديث :فاخل�سارة املالية لي�ست اأهم
العوامل؛ أالنه مازال باإمكان االإ ن�سان اأن يجد حيوانًا اآخر ليذبحه ،اأو
لينجز به اأعماله ،لكن يف حالة قتل حيوان باأ�سلوب ال يتفق مع ال�رشع
االمل واملعاناة اللذين �سببهما
فاإن من فعل ذلك لن ميكنه اأبدًا اأن يوقف أ
للحيوان ،اأو يلغيهما ،و�سيظل يحمل ذنب ذلك الفعل ال�سنيع معه اإىل اأن
يلقى الله يوم القيامة فيحا�سبه عليه.
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اإن قتل احليوانات (خارج حدود الذبح ال�رشعي ال�سليم ،اأو ب�سبب
وو�سحنا) لي�ض متعة وال لعبة ريا�سية،
َّ
ال�سـرورة اأو االحتياج ،كما �سبق
اإمنا خطاأ ،وخطيئة ،ووح�سية ،وذنب �سي�ساألنا عنه الله عز وجل.

خاتمة:
لقد بنى االإ �سالم يف مبادئ الرفق والرحمة والعطف والعدل والتي
االمور اجليدة .هذه املبادئ التي تنت�رش من خالل ن�سو�ض
تعترب من أ
أي�سا من خالل ما جاء يف التاريخ
الدين «القراآن وال�سنة النبوية» وا ً
االإ �سالمي.
االمور واأمتنى
ياأمرنا االإ �سالم بالعطف والرفق جتاه احليوانات يف كل أ
ب�سدة اأن ت�سبح هذه املبادئ والقواعد جزءً ا من �سلوكياتنا اليومية.



املو ؤلفـــــــة
ال�شتاذة الدكتورة /كري�شتني �شتيلت
أ
االمريكي من جامعة تك�سا�ض.
• اإجازة القانون أ
• درجة الدكتوراه يف تاريخ القانون االإ �سالمي من جامعة هارفارد.
• العمل يف املحاماة يف اأحد اأ�سهر مكاتب املحاماة الدولية «كايري جوتليب
– �ستاين وهامليتون».
• تعمل حاليًّا يف وظيفة اأ�ستاذ م�ساعد يف مادة القانون والتاريخ يف جامعة
نورث وي�سرتن يف �سيكاغو.
• يف بداية عام  2001ح�رشت اإىل م�رش و�ساركت يف جمال الرفق
باحليوان عندما التحقت كع�سو يف اجلمعية امل�رشية حلماية احليوان عندما
كانت اجلمعية حتت التاأ�سي�ض – وهي االآ ن نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية
الرحمة باحليوان.
• �ساركت يف و�سع م�رشوع قانون حماية احليوان يف اأمريكا والذي ي�ساعد
حمبي احليوانات يف الو�سول اإىل اأهداف عدم قتل احليوانات.



الرفق بالحيوان في �شريعة الإ �شالم

