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موجز

يقع موضوع احليوان يف صميم النقاشات األخالقية والقانونية املحتدمة اليوم.
وتستعرض هذه الورقة آيات قرآنية وأحاديث نبوية ذات صلة باحليوان اململوك
أو املتّخذ ،وتبحث يف تطبيق أحد املذاهب الفقهية هلذه األد ّلة من القرآن والسنّة

عىل موضوع احليوان اململوكِّ .
أيضا هذه الدراسة األخالقية والفقهية بنا ًء
وجتل ً
عىل ذلك املذهب الفقهي جان ًبا من اآللية واالستدالل الفقهيني .وهي بمنزلة
ٍ
أساس لفه ِم املنظومة األخالقية اإلسالمية وتطبيقها عىل العديد من القضايا
املعارصة املتع ّلقة باحليوانات اململوكة.

نبذة عن الكاتب

موسى فريبر زميل باحث أول يف مؤسسة طابة ،درس العلوم الرشعية يف دمشق
حيث حصل عىل إجازة يف تدريس الفقه الشافعي .ثم درس يف دار اإلفتاء
املرصية يف القاهرة حيث أجازه مفتي مرص الشيخ عيل مجعة باإلفتاء .وهو حيمل

شهادة البكالوريوس يف اللسانيات التطبيقية من جامعة بورتالند احلكومية

بأوريغون يف الواليات املتحدة ،واملاجستري يف اإلدارة العا ّمة من كلية ديب لإلدارة
احلكومية .وقد سبق أن نرش له قسم األبحاث يف مؤسسة طابة :األبعاد األخالقية
ّ
وحل بديل
للتكنولوجيا النانومرتية ،واألخالقيات والعوامل االفرتاضية،

للنزاعات ،والتقليل من دور التح ّيزات يف الفتوى ،وعنارص الفتوى ومسامهتها
يف الثقة بصحتها ،وواجبات املسلمني جتاه األجيال القادمة.

احملتوى

املقدمة 		

األصناف األساسية للحيوانات يف اللغة العربية
االنتفاع باحليوانات ِ
وملكها :أدلة من الكتاب والسنّة
الدواب اململوكة :بحث يف الفقه الشافعي
ّ
مصلحة الدا ّبة اململوكة واإلحسان إليها
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املقدمة
ٍ
ومنافع شتى .فاقتُن َيت األنعام
ألغراض
اقتنى اإلنسان خالل تارخينا حيوانات
َ
من أجل حلمها ووبرها وصوفها وأعامل اختصت هباُّ .
وات َذت حيوانات عاملة

ألداء مهام وأعامل كجر العربات أو احلراثة ،وأخرى للصيد أو احلراسةُّ ،
وات َذت

حيوانات املعامل املخربية من أجل إجراء التجارب واالختبار ،واقتُن َيت احليوانات

األليفة للمصاحبة واحلامية .فاحليوانات جزء من حياتنا اليومية ومن بيئتنا .وحتى
األشخاص الذين ال يقتنون حيوانات يواجهون ما ينتج عن احليوانات املت َ
ّخذة

تطورت مزارع الرتبية املك ّثفة للحيوانات لتل ّبي
رضا .فعىل سبيل املثالّ ،
نف ًعا أو ًّ

الطلب عىل اللحوم؛ غري أنه أثريت انتقادات عديدة حول معاملة احليوانات
احلبيسة داخل تلك املزارع ومصلحة هذه احليوانات ،إىل جانب ما هلذا النوع من

ضارة عىل البيئة .ولذلك ينبغي أن تكون عالقتنا
مزارع تربية احليوانات من آثار ّ
ٍ
باحليوان وكيفية معاملتنا له موضع اهتامم عند ِّ
كل فرد منّا.

واهتامم املسلم هبذا األمر ينبغي أن يكون أكثر من اهتامم غريه ،ألنه قد

ورد ذكر احليوان ومعاملته يف مصادر الترشيع األساسية :القرآن الكريم والسنّة
النبوية؛ ويف التفاسري وكتب الفقه والسلوك مزيدٌ من التفصيل واإليضاح .فقد

ورد يف القرآن والسنّة ّ
أن اهلل تعاىل ّ
سخر احليوانات لإلنسان وجعل له سلطانًا

ةباط تاقرو

عليها؛ عىل ّ
أن قيود هذا التسخري مب ّينة يف أوامر عديدة تتع ّلق باحليوان .وتشكّل
هذه األوامر جز ًءا من األدلة التي يعتمدها العلامء لدى بحثهم يف األحكام الفقهية
واألخالقية املتع ّلقة باحليوان اململوك .إذ يذكر العلامء ّ
أن معاملة الناس للحيوان

أمر واجب .ومن حيث املبدأ العام ،ال
بالرمحة والرأفة وجتنّب إيذائه أو إيالمه ٌ

جيوز قتل احليوان إال يف حاالت استثنائية ض ّيقة ،مثل االنتفاع بلحمه أو بداعي
الدفاع عن النفس .وكل من يملك حيوانًا عليه أن يؤ ّمن له رعاية كافية؛ وإن مل
تدخل السلطات واملجتمعّ .
يفعل فقد يتط ّلب األمر ّ
وإن معظم النقاشات العلمية

يف هذه املسائل تدور يف فلك املؤلفات الفقهية التي تركّز عىل احلكم الرشعي
لألفعال من حيث جوازها وصحتهاُّ .
وجل هذه املؤلفات تبحث يف هذه املسائل
من منظور الواجبات الرشعية جتاه احليوانات عىل مالكيها ومتّخذهيا ،وحقوق

ينصب تركيز مؤلفات أخرى عىل األفعال ذاهتا ولكن من
تلك احليوانات .بيد أنّه
ّ

منظور مصلحة احليوان واإلحسان إليه.

بأنا جمرد
ومل تكن هذه األحكام الفقهية واملواقف واالهتاممات معدود ًة ّ
يتجزأ من النموذج املعريف لإلسالم
حتسينيات أو فضائل اختيارية ،بل هي جزء ال ّ

وفلسفته االجتامعية ،وهي من معاين أن يعيش املسلم حياته يف طاعة اهلل تعاىل

ورضاه .وقد ّ
جتل هذا يف التاريخ اإلسالمي ،إذ يمكن رؤيته يف األوقاف الكثرية
التي ُأ ِ
نشئت من أجل رعاية احليوانات ومحايتها.
ويدرك قليل من املسلمني اليوم أحكام اإلسالم املتع ّلقة باحليوانات وتارخيه

يف ذلك ،إذ غال ًبا ما يتعارض سلوك أفراد املسلمني وعاداهتم االجتامعية جتاه
احليوان مع األوامر املذكورة يف كالم اهلل تعاىل وسنة نبيه ﷺ ،ومن ثم فهي
عىل خالف مع األحكام الرشعية واألخالق اإلسالمية التي ينبغي أن تكون
ِ
ومرشدة ملعاملتهم للحيوانات اململوكةّ .
وإن املعاملة الصحيحة املالئمة
حمدِّ دة
للحيوانات ليست موضع اهتامم لدى من يقتنيها فحسب ،فقد جعل اهلل اإلنسان

2

ّ
املتعلقة باحليوان اململوك
احلقوق والواجبات

يف هذه األرض خليفة ،واملسلمون مستأمنون عىل االلتزام بتفاصيل الترشيع
الرباين( .وال جرم ّ
أن بعض العلامء يعدّ ون املعاملة الصحيحة للحيوان اململوك

من بني مقاصد الدين((() .ولذلك ّ
فإن تذكري املسلمني اليوم هبذه األحكام حمتاج
إليه حتى يستطيعوا أن يطيعوا اهلل تعاىل فيام به أمر وفيام عنه هنى يف حق احليوان،

من أجل إقامة دورهم يف اخلالفة يف األرض ،بوضع األوامر والنواهي موضع

التنفيذ ،حتى يكونوا أسوة لغريهم من الناس.

ولئن اشتملت أ ّمهات الكتب والنصوص عىل طيف واسع من املسائل التي

يمكن تطبيقها اليوم ،تبقى قضايا عديدة معارصة يف حاجة إىل معاجلة خاصة.
ومن هذه القضايا مزارع الرتبية املكثفة للحيوانات ،والذبح اآليل ،والتجارب

املخربية عىل احليوانات ،واحليوانات األليفة املهجورة ،والعناية باحليوانات
الضالة واملنزوعة املخالب واملقصوصة املنقار ،ومجيع أنواع احليوانات التي يمكن

اقتناؤها .فهل يمدح الرشع احلنيف أم يذ ّم الطريقة التي هبا تُربى احليوانات من
أجل تلبية حاجاتنا من اللحوم واأللبان؟ أو هل يمدح أم يذ ّم هجر احليوانات
األليفة املنزلية التي مل يسبق هلا أن سعت خارج األبواب فتحتاط لنفسها حني

يؤول أمرها إىل وضع غري مألوف؟ أو هل يمدح أم يذ ّم التخ ّلص من األسامك

بطرحها يف دورات املياه؟ وهل جييز الرشع احلنيف تعقيم احليوان أو استئصال

اهلرة من أجل املحافظة عىل الستائر واألرائك من
املفصل األخري من إصبع ّ
التلف؟ والفائدة حاصلة ملن يريد أن يقدّ م وجهة النظر اإلسالمية حول مثل هذه
القضايا واملسائل إذا ما نظر ،من أول األمر مبارشة ،فيام تركه العلامء من مؤلفات

بحثت يف معاملة احليوان من الناحية الفقهية واألخالقية.
.1

موسى فريبر ،الواجبات جتاه األجيال القادمة ،سلسلة أوراق طابة ( 6أبوظبي :مؤسسة
ً
وأيضا ،ابن عاشور ،رسالة يف مقاصد الرشيعة (هرندُ ن :املعهد
طابة19 ،)2012 ،؛
الدويل للفكر اإلسالمي265-260 ،257 ،)2006 ،؛ ومثله ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية
(القاهرة :دار السالم.155-154 ،)2007/1428 ،
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ّ
إن الدراية باألحكام واإلرشادات املتع ّلقة باحليوان رضورية ألفراد املسلمني

لضامن أن تكون معاملتهم للحيوانات التي حتت أيدهيم بطريقة رشعية وعىل

نحو يؤ ّمن مصلحة مجيع األطراف ،يف الدنيا واآلخرة ،يف الوقت نفسه؛ ولتحقيق
مقصد من مقاصد الرشيعة؛ ولإلجابة عن املسائل املعارصة املتصلة باحليوانات.
وهذه الورقة تعرض هذه األحكام واملبادئ التوجيهية لرفع مستوى الوعي
بالقواعد الفقهية واألخالقية املتعلقة بمعاملة احليوان ومصلحته ،ولتسهيل

االستجابة للقضايا املستجدة.

مهمة يف اللغة العربية تُستخدم
تستطلع هذه الورقة بداي ًة عدة كلامت ّ
نصوصا من القرآن الكريم واحلديث
للداللة عىل خملوقات ح ّية؛ ثم تستجيل
ً

تطور
الرشيف هلا عالقة بمعاملة احليوان؛ بعد ذلك تعرض دراس َة حالة لكيفية ّ
األحكام املتعلقة باحليوان اململوك ضمن أحد املذاهب الفقهية ألهل السنّة

واجلامعة وهو املذهب الشافعي .ثم تأيت بعد ذلك إمتا ًما لدراسة احلالة الفقهية
نصوص ،من داخل املذهب نفسه ،بحثت يف ذات املوضوع من منظور حتقيق
هذه
ٌ

مصلحة احليوان واإلحسان إليه .فهذه الدراسة هي تركيز هذه الورقة األسايس
ٍ
أساس للعلامء املسلمني وغريهم من علامء األخالق وصنّاع القرار
إذ ّإنا بمنزلة
والنشطاء (وغريهم) من الذين يسعون لفهم منظومة أخالقية إسالمية أو تطبيقها

عىل القضايا املعارصة العديدة املتع ّلقة باحليوانات اململوكة.

األصناف األساسية للحيوانات يف اللغة العربية
تشري اللغة العربية إىل أصناف من املخلوقات احل ّية مستخدم ًة عد ًدا من الكلامت

مهها :احليوان والدّ ا ّبة والنَ َعم والبهيمة.
املتنوعة ،أ ّ

حي ،فاحليوان ُّ
كل ذي روح ،سواء كان
تشري كلمة حيوان إىل أي خملوق ٍّ
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ً
عاقل أم غري عاقل .واملثال عىل استخدام هذا املعنى يف القرآن نجده يف قوله تعاىل:
ْ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ َّ
َ
ُ
َ ُ
َ
ان ل ۡو كانوا َي ۡعل ُمون ﴾ (العنكبوت.((()64 :
﴿ ِإَون ٱلد َار ٱٓأۡلخ َِرة ل ِه َي ٱلح َي َو ۚ
وغري ُم َ ِّيزة .ويف التنزيل العزيز:
اسم َلِا َد َّب من احليوانُ ،م َ ِّيز ًة
والدَّ ا َّبة ٌ
َ
َ
َ َّ ُ َ َ ُ
َ
ٓ
ّ
َ
َ
َ ۡ ُ َّ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ّ
ّ
ّ
﴿و
ٱلل خل َق كل دٓابّةٖ مِن ماءٖۖ ف ِمن ُهم من َي ۡمشِ ي عل ٰى َب ۡطنِهِۦ ومِنهم من
َ
َ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َّ ُ َ َ َ ٓ ُ َّ ّ ََ
َ
َي ۡمشِ ي َعل ٰى رِ ۡجل ۡي ِن َوم ِۡن ُهم ّمن َي ۡمشِ ي عل ٰى أرب ٖ ۚع يخلق ٱلل ما يشاء ۚ إِن ٱلل
ِير ﴾ (النور((()45 :؛ وملـَّا كان لِا ي ِ
َعلَ ٰى ُك ّل َش ۡيءٖ قَد ٞ
عق ُلَ ،
ولِا لَ يعقل ،قيل:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ِمن ُْه ْم؛ ولو كان لا ال َي ْعق ُل ،لقيلَ :فمنْهاَ ،أو َفمن ُْه َّن ،ثم قالَ :م ْن َي ْمش َعىل
َب ْطنِ ِه؛ وإِن كان أصلها لِا ال َي ْع ِقل ،ألن َّه ملـَّا خ َلط اجلام َع َة ،فقال ِمن ُْه ْم ،جعلت
كل َن ْف ٍ
عز َّ
العبار ُة بِم ْن؛ واملعنىّ :
وجلَ :ما ت ََر َك َعىل َظ ْه ِرها ِم ْن
س دا َّبة .وقو ُل ُهَّ ،
َدا َّب ٍة؛ قيل ِم ْن َدا َّب ٍة ِم َن ِ
اإلن ِ
ْس واجل ِّنِّ ،
وكل ما َي ْع ِقل؛ وقيل :إنَّام أراد العموم.
والدّ ابة هي البهيمة التي تُركَب.

والنَ َعم ،وأصلها من النون والعني وامليم ،تدل عىل النَّعيم والنُّعمى والنَّعامء
والنِّعمة ،وهي واحد األنعام ،ويراد هبا اإلبل إذا ُأفردت ،فإذا قيل األنعام باجلمع
ُأريد هبا اإلبل والبقر والغنم واملعز(((.

كل ِ
والبهيمة ،وأصلها من الباء واهلاء وامليمُّ ،
دواب
ذات َأر َب ِع َقوائم من
ّ
واجلمع َبائم .ويقال اليشء مبهم إذا كان خف ًّيا ال يستبني،
رب واملاء ،غري مم ّيزة،
ُ
ال ِّ
واستبهم عليه
عرف وجهه .وقوله
األمر إذا استغلق ،وإهبام األمر أن يشتبه فال ُي َ
ُ
َ
ُ
َ
ۡ
ّ
َ
ُ َ َُ ۡ
وجل ﴿ :أحِل ۡ
عز ّ
أن َّ
يمة ٱلأن َع ٰ ِم ﴾ (املائدة )1 :فيه ّ
حي ال يم ِّيز
ت لكم ب ِه
ّ
كل ٍّ

فهو هبيمة ألنّه ُأهبِ َم عن أن يم ِّيز و ُأهبِم عن الكالم(((.
.2
.3
.4
.5

ابن منظور ،لسان العرب (بريوت :دار صادر ،)1993/1414 ،حتت كلمة "حيا".
ابن منظور ،لسان العرب ،حتت كلمة "دبب".
ابن منظور ،لسان العرب ،حتت كلمة " َن َعم".
ابن منظور ،لسان العرب ،حتت كلمة "بـهم".
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االنتفاع باحليوانات ِ
وملكها :أدلة من الكتاب والسنّة

من املعلوم ّ
أن القرآن والسنّة مها مصدرا الترشيع األساسيان لألحكام األخالقية
ُ
والفقهيةّ .
األحاديث
وإن النصوص القرآنية جتيز انتفاع اإلنسان باحليوان ،وتؤكّد

خاصة للتعامل مع احليوان .فاملخلوقات
النبوية هذا اجلواز مضيف ًة توجيهات
ّ
النص القرآين الذي يرد فيه أصناف عديدة ألنواع مع ّينة من
احل ّية جزء من
ّ
احليوانات ،منها :الطيور واألسامك والطرائد واحليوانات الصائدة واحليوانات

الضارية واألنعام .عىل ّ
ذكرا يف القرآن هي مجيع
أن أكثر أنواع احليوانات ً
مصادر الطعام احلالل :األنعام واإلبل والطيور والبقر والضأن واملعز واحليتان

سم َيت بأسامء احليوانات :البقرة ( )2واألنعام
(األسامك)؛ ويف القرآن ست سور ِّ

( )6والنحل ( )16والنمل ( )27والعنكبوت ( )29والفيل ( .((()105وكثرية

ّ
وحتث الناس عىل
توضح العالقة بني اإلنسان واحليوان
هي اآليات القرآنية التي ّ
ربم سبحانه.
النظر إىل خلق احليوان ليتفكّروا يف عظمة ِّ

ُ
واهلل تعاىل خيربنا أنّه خلق َّ
ً
كل يشء وجعله
مذلَّل ملنفعة اإلنسان ﴿ :ه َو
َۡ
َّ
َ َ َ ُ َ
ۡرض َجم ٗ
ٱلذِي خل َق لكم ّما ف ِي ٱلأ ِ
يعا ﴾ (البقرة)29 :؛ واحليوانات من ضمن
ِ
ما خلق اهلل تعاىل يف األرض .وخيربنا ّ
أيضا ّ
ّ
مسخر
أن هذا اخللق
جل يف عاله ً
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ُ
َ َ
َّ َ ُ
لإلنسانَ ﴿ :أل َ ۡم تَ َر أَ َّن َّ َ
ٱلل َسخ َر لكم ّما ف ِي ٱلأ ِ
ۡرض َوٱلفلك ت ۡج ِري ف ِي
َ َۡ
َ
ۡ
َّ ۡ ٓ َّ َّ َ َّ
َ ُ ۡ ُ َّ ٓ َ َ َ
ٱلس َما َء أن تق َع َعلى ٱلأ ِ
ٱلن ِ
ٱل َب ۡحرِ بِأ ۡمرِه ِۦ ويمسِك
اس
ۡرض إِلا بِإِذنِهِۚۦ إِن ٱلل ب ِ
ََ ُ ٞ
وف َّرح ٞ
لرء
(احلج.)65 :
ِيم ﴾
ّ
آيات أخرى يف كتاب اهلل تعاىل بعض املنافع التي جعلها اهلل يف
وتبي
ٌ
ّ

احليوانات لإلنسان ،منها أهنا مصدر لطعامه ورشابه ومركبه ولباسه وأنّه ينتفع
ۡ َ ۡ َ َ ٗ ُّ
َ
ُ
َّ َ ُ
أيضا يف احلرب والصيدِ ﴿ .إَون لك ۡم ف ِي ٱلأنع ٰ ِم ل ِع ۡب َرة ۖ ن ۡس ِقيكم ّم ِّما
هبا ً

.6

مظ ّفر إقبال ونصري أمحد( Integrated Encyclopedia of the Qur’an ،موسوعة القرآن
املتكاملة) ِ
(ش ُود بارك ،ألربتا :مركز العلوم اإلسالمية.210-189 ،)2012 ،
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َ َ ُۡ ۡ
ََ
ُ ُ َ َ َ ُ ۡ َ َ َٰ ُ َ َ َ ُ ُ َۡ ۡ ٞ
ك
يرة َومِن َها تأكلون َ .وعل ۡي َها َوعلى ٱلفل ِ
ف ِي بطون ِها ولكم فِيها من ِفع كث ِ
ُ ُ َ
ت ۡح َملون ﴾ (املؤمنون.)22-21 :

ومما ينفع الناس كذلك وبر احليوانات وشعرها وصوفها وجلودها إذ منها
َ َ ُ
تصنع املالبس واخليام لت َِقينا من العنارص الطبيعيةَ ﴿ :و َّ ُ
ٱلل َج َعل لكم ّ ِم ۢن
َ
َ
ۡ
ُ
ُ
َ
ّ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ٗ ۡ َ
َٗ َ ََ َ ُ ّ ُ
خفون َها يَ ۡو َم ظ ۡعن ِك ۡم
ُب ُيوت ِك ۡم َسكنا َوجعل لكم مِن جلودِ ٱلأنع ٰ ِم ُب ُيوتا تست ِ
َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ٓ َ َٰٗ َ َ َ ً َ
ٰ
ِين ﴾
ح
ى
ويوم إِقامتِكم ومِن أصواف ِها وأوبارِها وأشعارِها أثثا ومتٰعا إِل
ٖ
(النحل .)80 :وتؤكّد هذه اآلية منافع احليوانات يف تسخريها حلمل اإلنسان
ومتاعه.

املدربة (كالكالب والطيور اجلوارح)
ويمكن االنتفاع من احليوانات الضارية َّ
َ ۡ َ ٔ ُ َ َ َ َ ٓ ُ َّ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َّ
للصيد ولإلمساك بالطرائد املأكولة اللحم﴿ :يسىلونك ماذا أحِل لهمۖ قل أحِل
َ ُ ُ َّ ّ َ ٰ ُ َ َ َ َّ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َ ِ ُ َ ّ َ ُ َ ّ ُ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ
ك ُم َّ ُ
لكم ٱلطيِبت وما علمتم مِن ٱلوارِح مكِبِني تعل ِمونهن مِما علم
ٱللۖ
َّ
َ ُ ُ ْ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َّ
ٱلل إ َّن َ
ٱللِ َعلَ ۡيهِ َو َّٱت ُقوا ْ َّ َ
ٱلل َس ُ
يع
فكوا مِما أمسكن عليكم وٱذكروا ٱسم
ۚ
ِ
ۖ
ِ
ۡ َ
اب﴾ (املائدة.)4 :
ٱل ِس ِ
وإىل جانب هذه املنافع املادية للحيوانات ّ
فإن التأ ّمل يف خلق احليوانات

ويف فوائدها الكثرية سبيل إىل زيادة اإليامن واالعتبار والتفكّر بعظمة اهلل تعاىل

وقدرته؛ إذ ّ
إن التفكّر يف املخلوق يقود إىل معرفة القدرة املطلقة للخالق ويشري
َ
ّ
إىل عظمته وتعاليه ،فيفيض ذلك إىل طاعته سبحانه .يقول اهلل تعاىل ﴿ :ٱلذ َ
ِين
َ ۡ ُ ُ َ َّ َ َ ٰ ٗ َ ُ ُ ٗ َ َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َّ ُ َ
ون ف ِي َخ ۡلق َّ َ َ
يذكرون ٱلل ق ِيما وقعودا وعلى جنوب ِ ِهم ويتفكر
ت
ٱلسمٰو ٰ ِ
ِ
َۡ
َوٱلأ ِ
ۡرض ﴾ (آل عمران .((()191 :واحليوانات هي جزء من البيئة الطبيعة التي
«مصدر تؤخذ منه ِعرب»(((.
هي
ٌ
.7
.8

العز بن عبد السالم ،شجرة املعارف واألحوال وصالح األقوال واألفعال (بريوت :دار
الفكر.212 ،)2000/1421 ،
جهاد هاشم براون ،األبعاد امليتافيزيقية للوعي البيئي اإلسالمي ،سلسلة رسائل طابة 3
(أبوظبي :مؤسسة طابة.7-6 ،)2013 ،
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ويبي القرآن الكريم ّ
أن حسن معاملة احليوانات من مظاهر اهلداية ،واملعاملة
ّ
َ َ َ َ َ َّ َ َّ
خذن
السيئة هلا والعبث بخلق اهلل من مظاهر الضالل .يقول اهلل تعاىل ﴿ :وقال لأت ِ
َ َ ُ َّ َّ ُ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ ۡ َ ُ َ َّ ُ ۡ َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ َ َ
ۡ َ َ َ ٗ َّ ۡ ٗ
مِن عِبادِك ن ِص
ضلنهم ولأمن ِينهم وٓأَلمرنهم فليبتِكن ءاذان
يبا مف ُروضا  .ولأ ِ
َّ
ۡ َ ۡ َ ٰ َ ُ َ َّ ُ ۡ َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ ۡ َ َّ َ َ َ َّ
َّ ۡ َ ٰ َ َ ٗ ّ ّ ُ
ون ٱللِ
ٱلأنع ِم وٓأَلمرنهم فليغيِرن خلق ٱللِۚ ومن يت ِ
خ ِذ ٱلشيطن ول ِيا مِن د ِ
َف َق ۡد َخس َِر ُخ ۡس َر ٗانا ُّمب ٗ
ينا ﴾ (النساء .)119-118 :إذن تُظهر طريقة معاملتنا
ِ
للحيوانات إن كنّا يف حالة هداية أو ضالل :فحسن معاملتها هداية وسوء

معاملتها ضالل .فمن األمهية بمكان معرفة التوجيهات املع ّينة بخصوص تعاملنا
مع احليوان.

ُ
أحاديث نبوية رشيفة ما ورد يف القرآن الكريم من جواز انتفاع
وتؤكّد

اإلنسان باحليوانات وتضيف عليه تعليامت مع ّينة حول التعامل معها .فكام ُذكر

آن ًفاّ ،
ّ
وسخرها له ،ولكن هذا التذليل
إن اهلل تعاىل قد ذ ّلل احليوانات لإلنسان

والتسخري منضبط بأوامر عا ّمة لرعايتها وإبعاد األذى عنها وعدم إحلاق الرضر

هبا أو إساءة معاملتها بل الرفق هبا ورفع املعاناة عنها باإلضافة إىل أوامر مع ّينة

أخرى.

وهذه بضعة أحاديث نبوية تعرض جان ًبا من هذه التفاصيل ،وأحيانًا مع

رشح موجز ّ
ٍ
لكل حديث وما فهمه العلامء منه.

عىل ّ
أن من أهم األحاديث التي تنبني عليها أحكام معاملة احليوان هو
ٍ
جوعتها حتى املوت .فقد روى
احلديث املشهور الذي تع ّلق فيه مصري امرأة هبرة ّ
ابن عمر ّ 
هرة ،سجنتها حتى ماتت،
أن رسول اهلل ﷺ قالُ « :ع ّذبت امرأة يف ّ

فدخلت فيها النار ،ال هي أطعمتها ،وال سقتها إذ حبستها ،وال هي تركتها تأكل
من خشاش األرض»(((.
.9

احلجاج ،املسند الصحيح (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،بال تاريخ):4 ،
مسلم بن ّ
حممد بن إسامعيل البخاري ،اجلامع الصحيح املخترص (بريوت:
2243-2242؛
،1760
ّ
دار ابن كثري.3482-2365 ،)1987/1407 ،
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يفيد احلديث أنّه عىل من يقتني حيوانًا إ ّما أن يرعاه ويعتني به وإ ّما أن يرتكه

أيضا عىل حتريم حبس احليوان وإجاعته .و ُيفهم من احلديث
يرعى نفسه ،ويدل ً

جواز إمساك ما يقتنى من احليوان برشط القيام بكفايته.

غرضا (هد ًفا)،
تتضمن أحاديث أخرى أوامر تنهى عن استخدام احليوان ً
ّ

طريا،
منها :عن سعيد بن جبري ،قالّ :
مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا ً
وهم يرمونه ،وقد جعلوا لصاحب الطري كل خاطئة من نبلهم ،فلام رأوا ابن عمر

تفرقوا ،فقال ابن عمر« :من فعل هذا؟ لعن اهلل من فعل هذاّ .
إن رسول اهلل ﷺ

غرضا»( .((1ويف رواية أخرى يقول راوي احلديث
لعن من اختذ شي ًئا فيه الروح ً

يف آخره« :لعن النبي ﷺ َمن م َّثل باحليوان»(.((1

ويف حديث آخر ،روى هشام بن زيد قال :دخلت مع أنس عىل احلَكَم بن

أيوب فرأى غلامنًا أو فتيانًا نصبوا دجاجة يرموهنا ،فقال أنس« :هنى النبي ﷺ أن
ت ُْص َب البهائم»(.((1

حي مق ّيد أو حمبوس
يف هذين احلدي َثني داللة عىل حرمة ّاتاذ أي حيوان ٍّ
هد ًفا للرياضة ألنّه ال جيوز إيذاء احليوان أو إساءة معاملته ،إال أن يكون يف ذلك

سبب مرشوع مأذون فيه (كاحليوانات املؤذية اخلمسة التي سيأيت ذكرها).

ومدلول احلديث األول ّ
حمبوسا
أن اهلل تعاىل يلعن من يتّخذ حيوانًا مق ّيدً ا أو
ً
وغرضا لِ َل ِ
ويعرض نفسه لعقوبة دخول
هد ًفا
ً
هوه ولعبه ،أي أنّه س ُيمنَع عن اجلنّة ِّ
ِ
َ
اللعن ّ
املحر َم ليس من الصغائر التي تُغ َفر
الفعل
أن هذا
فهم من هذا
النار .و ُي َ
َّ
بفعل أعامل مربورة مع الوقت ،بل هو ذنب من الكبائر حيتاج غفرانه إىل توبةٍ
ٌ
غرضا للمثلة أو اللهو ً
حمر ًما فحسب ،بل
خاصة منه .فليس ّاتاذ حيوانات ً
ّ
فعل ّ
هو من الفداحة بحيث يستحق َمن يرتكبه ،إن مل يتب ،عقوب ًة كبرية يف اآلخرة.
 .10صحيح مسلم1958 ،1550 :3 ،؛ صحيح البخاري.5512 ،
 .11صحيح البخاري.5515 ،94 :7 ،
 .12صحيح البخاري.5514-5513 ،94 :7 ،
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فينبغي أن حيملنا هذان احلديثان ،مع عموم حتريم إزهاق نفس احليوان ،عىل

التفكري بعناية يف الوضع الرشعي للتجارب املخربية عىل حيوانات ح ّية.

أيضا وسم احليوان يف الوجه .فقد روى ابن عباس ريض اهلل
ومن الكبائر ً

عنهام ّ
مر عليه محار قد ُوسم وجهه فقال« :لعن اهلل الذي وسمه».
أن النبي ﷺ ّ

محارا موسوم الوجه فأنكر ذلك» .ويف رواية
وعنه قال« :رأى رسول اهلل ﷺ ً
أيضا« :هنى رسول اهلل ﷺ عن الرضب يف الوجه والوسم يف الوجه»(.((1
ً

رشاح احلديث النهي عن الوسم يف الوجه وعن الرضب يف الوجه،
وقد ّبي ّ

ّ
احلواس
واحلواس ،ووسمه يؤ ّدي إىل تعطيل
ألن الوجه لطيف جيمع املحاسن
ّ
ّ
وتشويه الوجه( .((1والنهي عن الرضب عا ّم يشمل اجتناب رضب وجه اإلنسان
واحليوان ،وكذلك الوسم ّ
ألن تأثريه أشدّ .

عالوة عىل عموم حتريم اإلساءة إىل احليوان ،هنى النبي ﷺ عن أخذ صغاره
ِ
رسول اهللِ ﷺ يف سفر،
أو حرقها أو إيذائها ،فعن ابن مسعود  قال :كنَّا مع

ِ
ح َر ًة معها فرخان فأخذنا َ
فجعلت
حل َّم َر ُة
َ
ْ
فانطلق حلاجته فر َأينا ُ َّ
فرخ ْيها ،فجاءت ا ُ
النبي ﷺ فقالَ « :م ْن فجع هذه بولدها؟ ُر ُّدوا ولدها إليها» .ورأى
تفرش ،فجا َء ُّ

قري َة ٍ
حر َق هذه»؟ قلنا :نحن ،قال« :إنَّه ال ينبغي
حرقناها فقالَ « :م ْن َّ
نمل قد َّ
رب النَّار»( .((1وذكر بعض ّرشاح احلديث ّ
أن ِّ
أن إحراق بيت
يعذ َب بالنَّار إال ُّ
النمل اخلايل من النمل غري منهي عنه.

ٍ
مؤذية يف بعض األحيان .من
دواب
وتبي أحاديث أخرى جواز قتل
َّ
ّ
هذه األحاديث ما روته السيدة عائشة ريض اهلل عنها وعن أبيها قالت :قال

حلد ّيا والغراب
رسول اهلل ﷺ« :مخس فواسق يقتلن يف احلرم :الفأرة والعقرب وا ُ

 .13صحيح مسلم.2118-2117 ،1673 :3 ،
 .14مصطفى سعيد اخلن ،وآخرون ،نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني (بريوت :مؤسسة
الرسالة.323 :2 ،)2001/1422 ،
 .15سنن أيب داود (بريوت :املطبعة العرصية ،بال تاريخ) .5268 ،2675 ،قال اإلمام النووي
يف كتابه رياض الصاحلني ( :)1610إسناده صحيح.

10

ّ
املتعلقة باحليوان اململوك
احلقوق والواجبات

والكلب العقور»( .((1وعن عبد اهلل بن مغ َّفل  قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«لوال ّ
ألمرت بقتلها ،فاقتلوا منها األسود البهيم»(.((1
الكالب أ ّم ٌة من األمم
أن
ُ
َ
ولئن أفاد احلديثان جواز قتل تلك احليوانات املع ّينة بوصفها فواسق،

فاحلديث الثاين ّ
ألنا أ ّمة من األمم.
يدل عىل حتريم قتل الكالب كي ال تنقرض ّ

يدب عىل األرض إال أمم
ويبي القرآن الكريم أنّه ما من خملوق يطري يف السامء أو ّ
ّ
َ
َۡ
ُ
َ
ّ
ََ
ُ
ٓ
َ
َ
َ ٌ َۡ ُ
ٓ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ۡ
َ
ُ
أيضا ﴿:وما مِن دٓابةٖ ف ِي ٱلأ ِ
ۡرض ولا ط ٰـ ئ ِ ٍر ي ِطير بِجناحيهِ إِلا أمم أمثالك ۚم
ً
َ ۡ ُ َّ َ ٰ َ ّ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
َّ َ َّ
ۡ َٰ
َ
ۡ
ب مِن شيءٖ ۚ ثم إِلى رب ِ ِهم يحشرون ﴾ (األنعام .)38 :عىل
ما فرطنا ف ِي ٱلكِت ِ
ّ
منع
أن َ
منع النبي ﷺ إبادة الكالب لكوهنا أ ّمة من األمم يلزم منه ،عىل الوجوبُ ،
أيضا أمم.
إبادة حيوانات أخرى من حيث هي ً

وتفيد عدّ ة أحاديث أنّه يف حالة جواز اإلجهاز عىل حياة احليوان ،كام يف
أي أملٍ ِ
غري رضوري.
ذبحه لالنتفاع بلحمه ،فإنّه جيب احلرص عىل أن ُينَّب َّ

ومن هذه األحاديث ما رواه شدّ اد بن أوس  قال :ثنتان حفظتهام عن

اإلحسان عىل ِّ
َ
رسول اهلل ﷺ قالّ :
كل يشء ،فإذا قتلتم فأحسنوا
«إن اهللَ كتب
ِ
القتْل َة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ،وليحدَّ أحدُ كم شفرتَه ُ ِ
فليح ذبيحتَه»(.((1

حي ،كام كان يفعل بعض
وحرم النبي ﷺ أن يقطع يشء من احليوان وهو ّ
ّ

العرب يف اجلاهلية يف وقت الشدّ ة؛ فعن أيب واقد  قال :قال رسول اهلل ﷺ:
«ما ُقطِ َع من البهيمة وهي ح ّية فهي م ْيتَة»(.((1
.16
.17

.18
.19

ّ
موطأ مالك
صحيح البخاري3315-3314 ،129 :4 ،؛ صحيح مسلم1189 ،؛
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.90 ،)1985/1406 ،
سنن أيب داود2845 ،108 :3 ،؛ سنن الدارمي (الرياض :دار املغني2051 ،)2000/1421 ،؛
سنن ابن ماجه (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب3205 ،)1985/1406 ،؛ سنن
الرتمذي (القاهرة :الباب احللبي ،بال تاريخ)1489 ،1486 ،؛ املجتبى سنن النسائي
حبان
(حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية4280 ،)1986/1406 ،؛ صحيح ابن ّ
(بريوت :مؤسسة الرسالة.5657-5656 ،)1987/1408 ،
صحيح مسلم.1955 ،1548 :3 ،
سنن أيب داود2858 ،111 :3 ،؛ سنن الرتمذي ،1480 ،وقال حسن غريب واللفظ له.
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فمن الواضح ّ
احلي فيه تعذيب له بغري رضورة،
أن قطع جزء من احليوان ّ

وإذا مل جيهز الذبح عىل حياة احليوان فإنّه يظل يعاين من أمل ما قطع منه.

معظم األحاديث املذكورة آن ًفا تقرر واجبات وحقو ًقا للحيوان ،غري ّ
أن

تبي ّ
أن حسن معاملة احليوان من أسباب الغفران ،ومنها حديث
أحاديث أخرى ّ

رواه أبو هريرة عن النبي ﷺّ :
«أن امرأة بغ ًّيا [من بني إرسائيل] رأت كل ًبا يف يوم
حار يطيف ببئر ،قد أدلع لسانه من العطش ،فن ََز َعت له بم ِ
وقها ف ُغ ِف َر هلا»(.((2
ُ
ويف حديث آخر عن أيب هريرة ّ 
أن رسول اهلل ﷺ قال« :بينام رجل

ثم خرج ،فإذا
بئرا فنزل فيها ،فرشب ّ
يميش بطريق ،اشتدَّ عليه العطش ،فوجد ً
كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ،فقال الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من
ٌ
ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب
العطش مثل الذي كان بلغ يب ،فنزل البئر فمأل خ ّفه ّ

ّ
أجرا؟» فقال:
فشكر اهلل له فغفر له» ،قالوا يا رسول اهلل:
«وإن لنا يف البهائم ً
كل ذات ٍ
«نعم ،يف ِّ
كبد رطبة أجر»(.((2
يبدي هذان احلديثان كيف ّ
سبب لغفران
أن حسن التعامل مع الكالب
ٌ
الذنوب ،مع ّ
أن الكلب حيوان ال جيوز للمسلم أن يتّخذه إال للصيد أو حلراسة

خاصة تتع ّلق بالطهارة .فإذا كانت احلال هذه
الزرع أو املوايش ويتط ّلب معاملة
ّ
مع الكالب فمن باب أوىل مع حيوانات ليس عليها مثل هذه القيود .وهذا

يؤكّده احلديث الثاين الذي ّ
يدل رصاحة عىل حصول األجر والثواب عىل الرفق
واإلحسان ِّ
بكل ذات كبد رطبة(.((2

ويف حديث آخر يشكو ٌ
مجل للنبي ﷺ سوء معاملته؛ وهذه حادثة من حوادث

عديدة ك ّلم فيها النبي ﷺ خملوقات غري آدمية .فعن عبد اهلل بن جعفر  قال:
 .20صحيح مسلم.2245 ،1761 :4 ،
 .21صحيح البخاري6009 ،9 :8 ،؛ صحيح مسلم.2244 ،
أن احلديثني ّ
 .22مع أنني مل أجد من ذكر هذا من رشاح احلديث إال ّ
يدلن ً
أيضا عىل اإلحساس
ريا يف أيامنا.
بمشاعر الكائنات األخرى ،وهو أمر نفتقده كث ً
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ُ
فأرس إ َّيل حدي ًثا ال أحدث به أحدً ا من
رسول اهلل ﷺ خلفه ذات يوم
أردفني
َّ
حائش ٍ
ُ
َ
نخل ،قال:
رسول اهلل ﷺ حلاجته هد ًفا أو
َت به
الناس ،وكان
ُّ
أحب ما است َ َ

فدخل حائ ًطا لرجل من األنصار فإذا ٌ
فلم رأى النبيَّ ﷺ ح َّن و َذ َر َف ْت عيناه
مجلّ ،
ِ
رب هذا اجلمل ،ملن هذا
النبي ﷺ فمسح ذ ْفراه ورساته فسكت ،فقال« :من ُّ
فأتاه ُّ
اجلمل»؟ فجاء فتى من األنصار فقال« :يل يا رسول اهلل» ،فقال« :أفال تتقي اهلل
َك اهللُ إياها؟ فإنّه شكا إيل أنك ُتيعه وت ِ
يف هذه البهيمة التي م َّلك َ
ُدئ ُبه»(.((2
ُ
َّ
يبي هذا احلديث أنّه ينبغي أن ُيقدَّ م للبهائم ما يكفيها من الطعام وأال
ّ
أيضا ّ
أن للحيوانات مشاعر وحاالت
ُي َمل عليها فوق ما تطيق .ويفيد احلديث ً
عقلية؛ وقد َّ
دل حديث سابق عىل ذلك حني ُأ ِخذ فرخان حل ُ َّمرة ف ُف ِجعت وأخذت

تفرش .وربام حيتج امرؤ عىل ّ
تفسريا مشا ًهبا
يفس سلوك الطائر
أن احلديث ّ
ً
لصفات برشية ،إال أنّه يف حديث اجلمل هذا ّ
يدل انفعال اجلمل ،الذي ذرفت

لـم رأى النبي ﷺ ،عىل اختيار وا ٍع للجمل حني التمس العون من اإلنسان
عيناه ّ

ذاته ﷺ الذي أرسله اهلل رمحة للعاملني ،ومنها شتى عوامل اإلنس واجل ّن واحليوان.
وتعرض أحاديث جاء فيها ذكر ح ْلب البهيمة طائف ًة أخرى من األحكام

واب اململوكة؛ إذ تفيد رضورة اإلبقاء عىل بعض اللبن يف الرضع
املتع ّلقة بالدّ ّ
انسجا ًما مع االعتقاد ّ
لدر اللبن من جديد؛ وتفيد وجوب ترك
بأن هذا أدعى ِّ

قسط من اللبن يكفي لتغذية احليوان الصغري؛ وكذلك أنّه ينبغي أن يق ِّلم احلالب
أظفاره فال يؤذي رضع احليوان أثناء احلَ ْلب.

يت لرسول اهلل ﷺ لِ ْقحة ،فأمرين أن
فعن رضار بن األزور  قال :أهدَ ُ
دت يف ح ْلبِها ،فقال« :دع ِ
داع َي ال َّلبن»(.((2
فج َه ُ
َْ
َ
أح ُل َبها فحلبتُهاَ ،

 .23سنن أيب داود2549 ،23 :3 ،؛ أبو بكر البيهقي ،معرفة السنن واآلثار (دمشق :دار قتيبة،
.15631 ،)1991/1412
 .24سنن الدارمي2040 ،1270 :2 ،؛ مسند اإلمام أمحد (بريوت :مؤسسة الرسالة،
ً
وأيضا البيهقي ،معرفة السنن.15633 ،
16702 ،)2001/1421؛
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النبي ﷺ فسأل تُه فأمر يل َ
ثم قال يل« :إذا
أتيت
وعن س وا َد َة بن ال ربيع قالُ :
بذ ْودّ ،
َّ
ِ
ِ
ِ
أظفارهم ،ال
ره م ف ْل ُي ق ِّل م وا
َر َج َ
ره م ف ْل ُي حس ن وا غذاء ِرباع ِهم ،و ُم ُ
فم ُ
َ
عت إىل بيتك ُ
رضوع م واشيهم إذا َح َل ب وا»(.((2
َي عبِ ط وا هبا
َ

َّبي ﷺ وأ َم َر يل َ
يك ْ
بذ ْو ٍد ،قال يلُ « :م ْر َب نِ َ
أن َي ُق ُّص وا
وعنه قال :أتَ ْي ُت الن َّ
ضو ِع إبِ ِل ِه م وم و ِاش ِ
يه م و ُق ْل هلمَ :ف ْل َي ْح ت َِل ُب وا عليها ِس َخ َالَا ال
أ ْظ َ
فار ُه م عن ُ ُ
ت ِ
ٌ
قلت :نعم يل ٌ
وخيل
مال
الس نَ ُة وهي ِع َج ٌ
اف» ،قال« :هل لك ِم ْن مال»؟ ُ
ُدر ُك ها َّ
ِ
ُ
اخلري»(.((2
باخليل فارتَبِ ْط ها،
ورقيق ،قال« :عليك
ٌ
اخليل معقو ٌد يف ن واصيها ُ
وبعض احلي وانات كان من املألوف وجو ُدها داخل البيوت أو ّاتا ُذها

فاهلرة من عادهتا التط واف داخل البيوت كام يف احلديث.
حي وانات أليفة منزليةّ ،
«إنا ليست بن ََج ٍ
فعن أيب قتادة ّ 
س إنّام هي من
اهلرةّ :
أن رسول اهلل ﷺ قال يف ّ
الطوافني عليكم»(.((2
ّ

ومن اجلدير بالذكر هنا ّ
أن القطط مل تكن ُتت َ
ّخ ذ ملجرد كوهنا حي وانات أليفة

أيضا.
مهم ة مكافحة اهل وام والفئ ران ً
بل من أجل ّ

ويذكر حديث مشهور آخر ً
طريا ألي ًفا ،فعن أنس بن مالك 
طفل حيبس ً

قال :كان رسول اهلل ﷺ أحسن الناس ُخ ُل ًقا ،وكان يل ٌ
أخ يقال له أبو عمري ،قال:
فطيم ،قال :فكان إذا جاء رسول اهلل ﷺ فرآه قال« :أبا عمري ما
أحسبه قال :كان ً

فعل النغري»؟ قال :فكان يلعب به(.((2
.25
.26
.27
.28

مسند اإلمام أمحد15961 ،323 :25 ،؛ البيهقي ،معرفة السنن.15634 ،
البخاري ،التاريخ الكبري (حيدر آباد :دائرة املعارف العثامنية ،بال تاريخ)،184 :4 ،
2418؛ البيهقي ،معرفة السنن.15635 ،
ّ
موطأ مالك13 ،؛ سنن الدا ِرمي763 ،؛ سنن أيب داود76 ،75 ،؛ سنن الرتمذي،92 ،
وقال حسن صحيح؛ املجتبى للنسائي340 ،86 ،؛ صحيح ابن خزيمة (بريوت :املكتب
حبان.1299 ،
اإلسالمي ،بال تاريخ)104 ،؛ صحيح ابن ّ
صحيح مسلم2150 ،1692 :3 ،؛ صحيح البخاري.6203 ،6129 ،
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يتلهى بحبسه وإمساكه( .((2و ُذ ِكر
قال اإلمام اخل ّطايب :وقوله يلعب به أي ّ

ّ
أن نوع الطائر يف احلديث ال يوصف بحسن الصوت ،فلم يكن حبسه من أجل
صوته( .((3وقد أورد اإلمام املاوردي احلديث ليد ِّلل عىل جواز َل ِعب الصبيان بذي
الروح( .((3وأورده اإلمام النووي

(((3

ومتكني الو ِّيل إ ّياه من ذلك(.((3

ليد ِّلل عىل جواز ِ
الصبي بالعصفور
لعب
ِّ

وقد ذكر احلافظ ابن حجر العسقالين يف رشحه هلذا احلديث يف فتح الباري

أنّه غني بفوائد فقهية وأخالقية وأدبية؛ فذكر ّ
القاص عاب
أن الفقيه الشافعي ابن
ّ

بعض الناس عنده عىل أهل احلديث ّأنم يروون أشياء ال فائدة فيها ،وم ّثل ذلك
بحديث ابن عمري هذا ،فقال :وما درى ّ
أن يف هذا احلديث من وجوه الفقه وفنون

ثم كتب فوائد استنبطها من احلديث بلغت أكثر
األدب والفائدة ستني
ً
وجهاّ ،
من ستني فائدة ،منها :جواز لعب الصغري بالطري ،وجواز ترك األبوين ولدمها
يتلهى به الصغري من
الصغري يلعب بام أبيح اللعب به ،وجواز إنفاق املال فيام ّ

املباحات .عىل ّ
أن السامح للصغار باللعب بالعصفور وحبسه (أو أي حيوان

آخر) ال جيوز إال إن خال من اإلساءة إليه؛ إذ ال جيوز السامح للصغار باإلساءة
القاص
للحيوان ،ال س ّيام إن أدى ذلك إىل موته فهذا غري جائز البتّة .وذكر ابن
ّ
أيضا جواز إمساك الطري يف القفص ونحوه ،وقص جناح الطري
من فوائد احلديث ً

.29
.30
.31
.32
.33

ّ
الطباخ العلمية،
حممد راغب
أبو سليامن
اخلطايب ،معامل السنن (حلب :مطبعة ّ
ّ
.129 :4 ،)1932/1351
ابن حجر العسقالين ،فتح الباري (بريوت :دار املعرفة.586-584 :10 ،)1959/1379 ،
أبو احلسن املاوردي ،احلاوي الكبري (بريوت :دار الكتب العلمية.55 :15 ،)1999/1419 ،
حييى بن رشف النووي ،رشح صحيح مسلم (بــروت :دار إحياء الرتاث العريب،
.129 :14 ،)1972/1392
العناية باحليوانات األليفة يف املنزل تعني األطفال عىل تع ّلم العناية باآلخرين بثقة
ومسؤوليةً ،
فضل عن الصحبة والتسلية واملتعة اجلاملية.
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وأيام كان الواقع التحق به اآلخر
إذ ال خيلو حال طري أيب عمري من واحد منهام ّ

يف احلكم(.((3

ّ
وتدل األحاديث التي سبق ذكرها عىل ّ
أن مصلحة احليوان ورعايته جزء

يتجزأ من اإلسالم منذ فجره األول .والطريقة التي انتهجها العلامء يف فهم
ال
ّ

النص ّية ،كاألحاديث املذكورة هنا واآليات القرآنية التي ُبسطت قبلها ،هي
األد ّلة ّ
موضوع ما يأيت من فصول مستمدّ ة من مؤلفات العلامء والفقهاء.

الدواب اململوكة :بحث يف الفقه الشافعي
ّ
ُ
اإلنسان احليوانات وأن
تبي اآليات القرآنية التي سبق ذكرها جواز أن يتّخذ
ّ
تبي أية تعليامت حمددة بشأن معاملة
ينتفع هبا ألغراض مع ّينة .وهذه اآليات مل ّ
احليوانات كيف ينبغي أن تكون ،بيد ّ
أن األحاديث ب ّينت هذه التعليامت .فهذه

اآليات واألحاديث هي جزء من املصدر الذي ينظر فيه العلامء عند استنباط

أية أحكام تتع ّلق بمعاملة احليوان .عىل ّ
اخلاصة
أن الكم الكبري من األحكام
ّ
باحليوانات املت َ
ّخذة يوجد ضمن باب النكاح يف الفصول التي تتناول مسألة

تطورت تلك األحكام الفقهية مع
يبي كيف ّ
النفقة .ويطرح هذا الفصل مبح ًثا ّ

الزمن يف مؤلفات أئمة الفقه الشافعي.

عىل ّ
أن جمال هذا املبحث مق َّيد هبذا الفصل من األحكام وبنصوص من

ّ
يتوخى تضمني أقوال من املذاهب الفقهية األخرى
املذهب الشافعي( ،((3فال

 .34العسقالين ،فتح الباري.586-584 :10 ،
ّ
لالطالع عىل أحكام مشاهبة يف مذاهب أخرى انظر :ابن عابدين ،ر ّد املحتار (بريوت :دار
.35
الفكر638 :3 ،)1992/1412 ،؛ الكاشاين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (بريوت:
دار الكتب العلمية40 :4 ،)1986/1406 ،؛ ابن عليش ،منح اجلليل رشح خمترص
خليل (بريوت :دار الفكر414-413 :4 ،)1989/1409 ،؛ منصور البهويت ،كشّ اف
القناع عن متن اإلقناع (بريوت :دار الكتب العلمية ،بال تاريخ).495-494 :5 ،480 :5 ،
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وال استيعاب األحكام الفقهية املتع ّلقة باحليوانات؛ فال يأيت عىل األحكام العا ّمة
ذات الصلة بالطهارة أو الذبح أو الصيد أو البيع والرشاء أو الرصاع والتنافس
أيضا تناول تاريخ احليوانات يف اإلسالم أو املؤ ّلفات
بينها؛ وليس الغرض منه ً

اإلسالمية عن احليوان.

أهم
وحتتوي هذه الدراسة عىل مواد من مخسة مؤ ّلفات فقهية اختريت من ّ
التصور األويل
وتبي هذه الكتب اخلمسة
ّ
العصور يف تاريخ املذهب الشافعيّ .
تطورت مع الزمن .وهذه الكتب هي :كتاب
ثم كيف ّ
لألحكام وفحواها وبسطها ّ

َّ
واملهذب أليب إسحاق الشريازي
األ ّم لإلمام الشافعي (متوىف ،)820/204
(متوىف  ،)1063/476والوسيط لإلمام الغزايل (متوىف  ،)1111/505ومنهاج
الطالبني لإلمام النووي (متوىف  ،)1277/676والعباب
للمزجد (متوىف
ّ

 .)1523/930وقد احتوى ٌّ
كل من هذه الكتب عىل املعتمد من آراء املذهب

يف العرص الذي ظهرت فيه .وتعدّ األحكام
كتاب العباب ومنهاج
املتضمنة يف َ
ّ
الطالبني معتمدة إىل يومنا هذا .وأربعة من هذه الكتب اخلمسة تشرتك بتسلسل

زمني يرجع إىل أصل واحد ،مما جيعل اختيارها ً
مهم(.((3
عامل ًّ

وما يأيت يف هذه الدراسة من نصوص جاء يف فصل "نفقة البهائم" ،وهو

فصل وضعته معظم الكتب يف هناية كتاب النكاح ،مبارشة قبل كتاب اجلنايات.

 .36فالعباب خمترص لكتاب روضة الطالبني لإلمام النووي الذي ّ
خلص فيه كتاب فتح العزيز
رشح الوجيز لإلمام الرافعي (متوىف  )1226/623الذي هو رشح عىل الوجيز لإلمام
املحرر للرافعي الذي هو تلخيص
الغزايل؛ وكتاب منهاج الطالبني اختصار لكتاب
َّ
كتاب الوجيز .والوجيز لإلمام الغزايل اختصار لكتابه الوسيط الذي هو اختصار لكتابه
ٍ
كتاب إلمام احلرمني اجلويني (متوىف  )1094/487هو
البسيط .وكتابه البسيط خمترص
هناية املطلب يف دراية املذهب الذي هو رشح عىل خمترص املزين (متوىف  )897/287الذي
اخترص كتاب األم لإلمام الشافعي.
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ً
ّ
الأم
أول:

بي من
ضم املذهب الشافعي منذ بدايته أحكا ًما تتع ّلق
بالدواب اململوكة ،وهذا ّ ٌ
ّ
ّ
تضمني هذه األحكام يف بحث املسألة يف الكتاب األول :األ ّم ،لإلمام الشافعي،

أي املذهب الشافعي.
الذي كتبه يف مدة حياته مؤسس املذهب الذي حيمل اسمهّ ،

وقد كتب اإلمام الشافعي بعض فصول هذا الكتاب بخط يده ،وأمىل الفصول

األخرى عىل تالميذه ليكتبوها.

قال الشافعي :وإن كانت لرجل دابة يف املرص أو شاة أو بعري
علفه ما يقيمه ،فإن امتنع من ذلك أخذه السلطان بعلفه أو
ببيعه .فإن كانت ببادية فاختذت الغنم أو اإلبل أو البقر عىل
املرعى فخالها والرعي ومل حيبسها فأجدبت األرض ،فأحب إ َّيل
لو علفها أو ذبحها أو باعها وال حيبسها فتموت ً
هزال .إن مل يكن
يف األرض متعلق وجيرب عندي عىل بيعها أو ذبحها أو علفها.
فإن كان يف األرض متعلق مل جيرب عندي عىل بيعها وال ذبحها
وال علفها ألهنا عىل ما يف األرض تتخذ وليست كالدواب التي
ال ترعى واألرض خمصبة إال رع ًيا ضعي ًفا وال تقوم للجدب قيام
ً
فضل عام
الرواعي .قال الشافعي :وال حتلب أمهات النسل إال
يقيم أوالدهن ،وال حيلبها ويرتكهن يمتن ً
هزال(.((3
مهمتني من األحكام؛ األوىل
يبي اإلمام الشافعي يف هذا ّ
النص جمموعتني ّ
ّ

تتع ّلق بمسؤولية صاحب البهائم يف رعاية ما يملك من حيوانات ،والثانية تتع ّلق
بتوجيهات ينبغي اتّباعها عند احل ْلب.

يبي اإلمام الشافعي الدليل بالتفصيل عىل احلكم هنا ،إنّام ب ّينه أحد علامء
مل ّ

الشافعية يف القرن اخلامس اهلجري ،وهو اإلمام البيهقي (متوىف ،)1065/458
 .37اإلمام الشافعي ،األم (بريوت :دار املعرفة.511-510 :5 ،)1990/1410 ،
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تضمنه الفصل السابق،
يف كتابه معرفة السنن واآلثار( .((3فالدليل الذي أورده
ّ
وهو الدليل عىل األحكام املتع ّلقة بمسؤولية متّخذي احليوانات عن رعاية ما
للنبي ﷺ مالكه(،((3
ويتضمن ذلك حديث اجلمل الذي شكا
حتت أيدهيم منها،
ِّ
ّ

وحديث املرأة التي حبست اهلرة ومل تطعمها ومل ترتكها تأكل من خشاش األرض

فامتت( .((4والدليل عىل األحكام املتع ّلقة بح ْلب البهيمة يشمل األحاديث الثالثة

التي سبق ذكرها يف هذا الشأن(.((4
َّ
املهذب
ثانيا:
ً

عمد العلامء عرب القرون الالحقة إىل هتذيب عرض األحكام وحددوا حاالت

ودقائق مشاهبة وأضافوا أحكا ًما أخرى هلا صلة هبا .واملثال الذي نعرضه فيام يأيت

ورد يف كتاب َّ
املهذب لإلمام أيب إسحاق الشريازي.

من ملك هبيمة لزمه القيام بعلفها ملا روى ابن عمر ّ 
أن
رسول اهلل ﷺ قال«:عذبت امرأة يف هرة حبستها حتى ماتت
جو ًعا فدخلت فيها النار فقيل هلا ،واهلل أعلم ،ال ِ
أنت أطعمتها
وسقيتها حني حبستها وال أنت أرسلتها حتى تأكل من خشاش
األرض حتى ماتت جو ًعا»( .((4وال جيوز له أن حيمل عليها ما
ال تطيق ّ
النبي ﷺ «منع أن يكلف العبد ما ال يطيق»(،((4
ألن َّ
فوجب أن تكون البهيمة مثله وال حيلب من لبنها إال ما يفضل
عن ولدها ألنه غذاء للولد فال جيوز منعه .وإن امتنع من اإلنفاق
.38
.39
.40
.41
.42
.43

اإلمام البيهقي ،معرفة السنن واآلثار.312-310 :11 ،
انظر الصفحة .12
انظر الصفحة .8
انظر الصفحة  13و .14
صحيح البخاري.745 ،149 :1 ،
ّ
صحيح مسلم1662 ،1284 :3 ،؛ موطأ مالك.40 ،
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عىل رقيقه أو عىل هبيمته أجرب عليه كام جيرب عىل نفقة زوجته وإن
مل يكن له مال أكرى عليه إن أمكن إكراؤه فإن مل يمكن بيع عليه
كام يزال امللك عنه يف امرأته إذا أعرس بنفقتهام .واهلل أعلم(.((4
َّ
املهذب نفس املجموعتني األساسيتني من األحكام
يشمل هذا اجلزء يف

مهمة أخرى متع ّلقة بالقيود عىل
الواردتَني يف األ ّم ،غري أنّه وردت فيه جمموعة ّ

استخدام احليوان .وقد ُعرضت املسألة األوىل (كفاية احليوانات اململوكة) عىل
َّ
املهذب أد ّل ٌة عىل بعض األحكام
نحو أوجز منها يف كتاب األ ّم .و ُب ِسطت يف
اهلرة الذي سبق
املتع ّلقة باملسألة ،بإيراد أحاديث نبوية منها حديث حبس ّ

ذكره( ،((4باإلضافة إىل أنواع عديدة من القياس الفقهي ،منها الع ّلة الظاهرة التي

تثبت إمكانية تنزيل األحكام املعنية عىل حاالت مشاهبة.
ً
ثالثا :الوسيط

خمترصه ملؤ ّلف
املثال املطروح هنا من الوسيط الذي اخترص فيه اإلمام الغزايل
َ
اإلمام اجلويني هناية املطلب ،الذي هو رشح عىل خمترص املزين لكتاب األم لإلمام

الشافعي .وعىل غرار َّ
يبي الوسيط بعض األد ّلة عىل األحكام،
املهذب للشريازيّ ،

عىل الرغم من اقتصارها عىل بيان الع ّلة الظاهرة هلذه األحكام .ويبدي الوسيط

أيضا هتذي ًبا ً
مماثل يف بسط املسائل وكذلك يف تضمني أحكام إضافية.
ً

واب ّ
ألن أرواحها حمرتمة ولذلك ال جيوز
جيب عليه
ُ
علف الدَّ ّ
تعذي ُبها وال ذبحها َّإل ملأكلة وكذلك ال ينزف ألباهنَا بحيث
غصب العلف واخليط حلاجتها إذا
يسترض بنتاجها .وجيوز
ُ
ّ
أرشفت عىل اهلالك عىل املذهب ال َّظاهر.واملسافر يقدّ م حاجة
الدَّ ا َّبة إىل املاء عىل الوضوء فيتيمم .وإذا أجدبت األرض فعليه

 .44الشريازيّ ،
املهذب (دمشق :دار القلم.639-638 :4 ،)1996/1417 ،
 .45انظر الصفحة .٨
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السائمة .وال جيب عليه عامرة داره وقناته وعقاره وإن
علف َّ
الروح .فإن امتنع من
أرشفت عىل االهندام ألن احلُرمة لذي ّ
(((4
العلف فللقايض أن جيربه عىل البيع أو يبيع عليه .
تشمل األحكام هنا جمموعتني أساسيتني ،كام هو احلال يف الكتب السابقة:

مسؤولية مالك احليوان عن كفاية دابته ،والقيود املتعلقة بحلب الدا ّبة .وقد
اشتمل بسط هذه األحكام عىل ذكر ع ّلة جوهرية هي محاية حرمة ذي الروح.
ِ
حتميل احليوان فوق ما يطيق الذي ورد يف َّ
ّ
املهذب مل ُيذكر هنا؛
حتريم
وإن
َ

ولك ّن هذا الفصل حوى ثالث جمموعات من األحكام اإلضافية.

املجموعة األوىل من األحكام اجلديدة تتع ّلق بجواز غصب علف أو خيط

لرضورة إنقاذ حياة حيوان أرشف عىل اهلالك من جو ٍع أو جروح .وهذا متوافق
مع ترتيب اإلمام الغزايل للمقاصد الكل ّية للرشيعة :الدين ،النفس ،العقل،

النسل ،املال (هبذا الرتتيب)( .((4ومع ّأنا مل تُذكر رصاحة هنا ،إال ّ
أن أجزاء
تبي ّ
أن ما جاز غصبه من علف أو خيط جيب تعويضه ،متا ًما
أخرى من الوسيط ّ

كحالة غصب طعام لدرء موت إنسان من اجلوع( .((4ومعلوم ّ
الغصب
أن هذا
َ
مق َّيدٌ بحاالت الرضورة حني ال تكون عند صاحب املغصوب حاجة مماثلة

ُدرك هذه القيود بالقواعد الفقهية املعروفة املتع ّلقة بالرضر واملش ّقة ،وال
إليه .وت َ
األخف»
س ّيام ،قاعدة «ال ُيزال الرضر بمثله» و«الرضر األشدُّ يزال بالرضر
ّ
و«الرضورات تبيح املحظورات» و«االضطرار ال يبطل حق الغري».

بالترصف يف املياه خالل السفر ،التي
وتتع ّلق املجموعة الثانية من األحكام
ّ

وأنا مقدّ مة عىل الطهارة من احلدَ ث .وال يتعارض هذا
تبي حرمة نفس احليوان ّ
ّ

التقديم مع كون حفظ الدين مقدَّ م عىل حفظ النفس ّ
ألن الطهارة تعدّ حتسينية

 .46اإلمام الغزايل ،الوسيط (القاهرة :دار السالم.249-248 :6 ،)1996/1417 ،
 .47اإلمام الغزايل ،املستصفى (بريوت :دار الكتب العلمية.174 ،)1993/1413 ،
 .48اإلمام الغزايل ،الوسيط.528 :6 ،
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إن بعض العلامء يرى ّ
ثم ّ
أن حفظ
بينام الطعام أو العالج رضوري أو
حاجيّ .
ّ
النفس يأيت قبل حفظ ممارسة الفرد لدينه يف األولوية.

أ ّما املجموعة الثالثة من األحكام اجلديدة فتتع ّلق بالعقار؛ وهي أحكام غري

مذكورة يف الكتب التي سبقت الوسيط (األ ّم وخمترص املزين وهناية املطلب)(.((4

ومن املحتمل أن يكون البسيط (خمترص هناية املطلب لإلمام الغزايل ،الذي هو

أصل خمترص البسيط) قد حوى هذه األحكام ،مع ّ
أن التحقق من ذلك غري ممكن
ذكر ِّ ٍ
ألن الكتاب ملـّا ُيطبع .واشتامل الوسيط عىل هذه األحكام هو أول ٍ
ّ
بي هلا كان
بإمكاين العثور عليه .فمن البسيط إىل سلسلة ما جاء بعده من كتب صار من املعتاد

تضمني األحكام املتع ّلقة بعامرة الدار أو العقار ضمن فصل كفاية احليوان اململوك.
رابعا :منهاج الطالبني
ً

ّ
إن اجلهود الرامية للجم ِع بني خطوط سلسلة فقه األمصار التي انترش فيها املذهب

وجلم ِع أصح األحكام فيه وحتريرها قد آتت أكلها يف كتاب منهاج الطالبني لإلمام

النووي ،عامل الشام يف القرن السابع اهلجري .فقد صار هذا املرجع الفقهي

عمدت
توسع فيه،
َ
املختص ،أي منهاج الطالبني ،وكتابه روضة الطالبني الذي ّ
َ
املذهب الشافعي وبقيا كذلك ،وذلك من حيث كوهنام مصدرين لألحكام املعتمدة
وكذلك مصدرين للرشوح واملخترصات وغري ذلك من مؤلفات ناشئة عنهام.
وعليه علف دوابِّه وسقيها ،فإن امتنع ُأ ِ
جب يف املأكول عىل بيع أو علف أو

رض ولدها وما ال روح له كقناة
ذبح ،ويف غريه عىل بيع أو علف .وال حيلب ما ّ
ودار ال جتب عامرهتا(.((5

األم
األم511-510 :5 ،؛ إسامعيل بن حييى املزين ،خمترص كتاب ّ
 .49اإلمام الشافعيّ ،
للشافعي (بريوت :دار املعرفة319-318 ،)2004/1425 ،؛ عبد امللك اجلويني ،هناية
املطلب (جدّ ة :دار املنهاج.577-576 :15 ،)2007/1428 ،
 .50اإلمام النووي ،منهاج الطالبني (بريوت :دار الفكر.268 ،)2005/1425 ،
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أتى منهاج الطالبني عىل ذكر نفس املجموعتني األساسيتني لألحكام التي

ُذ ِك َرت يف األ ّم ،مع ّ
الدواب اململوكة) وردت عىل نحو
أن املجموعة األوىل (كفاية
ّ

أوجز .وحوى املنهاج أحكا ًما تتع ّلق بام ال روح له كالدار أو العقار ،وهي أحكام
ابتدأ ورودها يف فرتة ما بني عرص اإلمامني اجلويني والغزايل.
خامسا :العُ باب
ً

املزجد ،وهو خمترص روضة
إذا نظرنا يف هذا الفصل من كتاب ال ُعباب لإلمام
َّ

الطالبني لإلمام النووي ،فسنرى أكثر من ذلك بكثري؛ إذ كانت الغاية من ال ُعباب
أن يستوعب معظم املسائل يف املذهب الشافعي .وحيتوي الفصل يف العباب عىل
وجدتا حتى اآلن .فالفصل
بالدواب اململوكة
أشمل جمموعة أحكام ذات صلة
ُ
ّ

اخلاصة بإطعام احليوان ثم تليها مسائل
نفسه مؤ َّلف من األحكام األساسية
ّ
كره
فرعية.
ويتضمن حمتواه ما يلزم مالك الدا ّبة ،وما جيوز له عند الرضورة ،وما ُي َ
ّ
ملالك الزرع أو الدار ،وحقوق أخرى للحيوان.

نص الفصل طويل فس ُيذكر هنا ُّ
ّ
كل جزء منه عىل حدة يتبعه تعليقات
وألن ّ

يل عليه ومالحظات حول األد ّلة.

املزجد الفصل بجملة من األحكام حول ما يلزم مالك الدا ّبة
افتتح اإلمام ّ

فقال:

يلزم املالك كفاية دابته املحرتمة ولو كل ًبا أو تع ّطلت ملرض أو
طعم ور ًّيا بوصوهلام أوهلام ال غايتهام ،أو إرسال السائمة
زمانة ً
ترعى وترد املاء إن كفاها ذلك ،فإن أبىُ ،أ ِلزم به من ماله ،أو
بيعها أو إجارهتا أو ذبح املأكولة لألكل ،فإن أبى ،فعل القايض
منهام ما يراه ،فإن مل يكن له مال ،باع القايض الدا ّبة أو بعضها
ثم عىل املسلمني .فإن
ثم ّ
أجرها ،ثم يف بيت املالّ ،
لنفقة الباقيّ ،
كانت كل ًبا ً
مثل ،أعطاها من له اقتناؤها أو إرساهلا .ولو كانا
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ً
ّ
وتعذر بيعها ،فهل
مأكول وغريه وله كفاية أحدمها
حيوانَني
يقدم ما ال يؤكل ويذبح املأكول أو يستويان؟ فيه تر ّدد(.((5
املزجد ،وخلرب
وذلك حلرمة الروح ،فهي يف جوهر األحكام التي ب َّينها
َّ

هرة حبستها ال هي أطعمتها وال أرسلتها
الصحيحني «دخلت امرأة النّار يف ّ

تأكل من خشاش األرض»(.((5

وخرج باملحرتمة غريها ،كالفواسق اخلمس التي جيوز قتلها(.((5

وتلزم كفاية الدّ ابة ولو كانت كل ًبا أو حيوانًا ال ُينت َفع منه النفع املقصود؛

ِ
ً
مسؤول عن كفايتها ورعايتها ،وليس ما تعطيه
فم ْلك الدا ّبة هو ما جيعل املالك
للاملك من قيمة ينتفع هبا.

وإن مل يوجد أحد آخر يرعى الدا ّبة اململوكة إن غاب مالكها فتؤول مسؤولية

كفايتها إىل املسلمني .ولنا أن نسأل اليوم كيف ينطبق هذا عىل احليوانات األليفة

املنزلية التي هجرها أصحاهبا يف بيئات املدن ،ال س ّيام حني تتضاءل فرصة بقاء

احليوان عىل قيد احلياة بسبب أحوال طقس رديئة ،أو لندرة طعام أو رشاب ،أو

قص خمالبه إىل
غري قادر عىل رعاية نفسه ،أو إذا أدى به ُّ
إذا جعله احلبس املنزيل َ

عجزه عن الدفاع عن نفسه من احليوانات الضارية.

والرشط يف انتقال كلب إىل من جيوز له اقتناؤه سببه أن املنفعة اجلائزة منه مق َّيدة

بمن يصيد به أو حيفظ به ماشيته أو زرعه( .((5وال يصح اقتناء كلب إال الستخدامه
يف عمل ،فال جيوز التصدّ ق به ملن يقتنيه ملجرد اختاذه حيوانًا منزل ًّيا ألي ًفا( .((5أما

الرت ّدد الذي ُذكر يف آخر حكم ،فالراجح ذبح املأكول حلفظ غري املأكول(.((5

.51
.52
.53
.54
.55
.56

املزجد ،العباب (جدّ ة :دار املنهاج.212 :3 ،)2011/1431 ،
أمحد بن عمر ّ
راجع التعليق رقم  9السابق؛ وانظر ً
أيضا :زكريا األنصاري ،أسنى املطالب (القاهرة:
املطبعة امليمنية.)1895/1312 ،
انظر الصفحة ١٠؛ وانظر :زكريا األنصاري ،أسنى املطالب.455 :3 ،
املزجد ،العباب.10 :2 ،
َّ
املرجع السابق.
حاشية الرميل عىل أسنى املطالب لألنصاري.456 :3 ،
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املزجد مسائل فرعية حول ما جيوز ملالك الدا ّبة عند الرضورة:
ثم ذكر ّ
ّ
للاملك عند الرضورة غصب العلف لدابته ،والشاة لكلبه ،واخليط
تعي ذلك ومل يبِع .وحيرم عليه إدامة حتميلها ما ال تطيقه
جلرحه إن ّ
يرضها أو ولدها ،بل يرتك له ما
ً
دائم ،ورضهبا عب ًثا ،وحلب ما ّ
يقيمه ،كولد األمة ،حتى يستغني عنه برعي أو علف أو لبن غري
أمه ،وحيرم ترك حلبها املرض هبا .و ُي َس ُّن أال يبالغ احلالب يف احللب،
بل يبقي يف الرضع شي ًئا ،وأن يقص أظفار يديه .وعىل املالك أن
تعي .وحيصل ورق التوت لدود
يبقي للنحل من العسل كفايته إن ّ
القز ،أو إرساله ليأكله إن وجد ،وله تشميسه لتحصيل فائدته وإن
ّ
(((5
احلي من أصله أو حلقه .
هلك به .وحيرم ّ
جز صوف ّ
والراجح أنّه جيب غصب العلف للدابة

(((5

واخليط جلراحتها بالبدل.

وكذلك إن مل يكن لديه من املاء إال ما يكفي وضوءه أو أن يسقي دابته حاجتها
منه ،فيجوز سقيها املاء والعدول إىل التيمم(.((5

ويقدَّ م ولد الدا ّبة عىل حلب املالك هلا ّ
ألن اللبن غذاؤه (كام ال جيوز أخذ

لبن األمة إذا احتاج ولدها إليه)( .((6بل قال بعض العلامء :لو كان لبنها دون غذاء
ولدها وجب عليه تكميل غذائه من غريها(.((6

وجيب قص األظفار لألمر به( ،((6ولتجنّب ما ُِن َي عنه من إيذاء الدا ّبة أو

إيالمها .قال األذرعي (متوىف « :)1308/708ويظهر أنّه إذا تفاحش طول
األظفار وكان يؤذهيا ال جيوز حلبها ما مل يقص ما يؤذهيا»(.((6

.57
.58
.59
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املزجد ،العباب.213 :3 ،
َّ
حاشية الرميل عىل أسنى املطالب لألنصاري.456 :3 ،
األنصاري ،أسنى املطالب.456 :3 ،
املرجع السابق.
حاشية الرميل ،املرجع السابق.
انظر الصفحة  ١٣و.١٤
حاشية الرميل عىل أسنى املطالب لألنصاري.456 :3 ،
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واألمر برتك ما يكفي النحل من العسل يف اخللية لئال هتلك إنّام هو نظري

الواجب الذي عىل مالك الدا ّبة يف كفايتها ورعايتها واألمر بأن يرتك لبنًا يف

رضعها لسدّ حاجة ولدها .لكن يوجد فرق واحد يف اللبن وهو ّ
أن صغري الدابة

أحق به ولو كفاه ٌ
بديل عنه؛ فقد قال اإلمام الرافعي ،فيام يتع ّلق ببديل العسل ،قد
ّ

قيل يشوي دجاجة ويع ّلقها بباب الباكورة فتأكل النحل منها(.((6

القز يف واجب رعايتها وجواز قتلها لتحصيل
ويقاس عىل املاشية دود ّ

فائدهتا كجواز ذبح احليوان(.((6

جز الصوف من أصل الظهر ونحوه ،وكذا حلقه ملا فيهام من تعذيب
وحيرم ّ

منهي عنه(.((6
احليوان ،إذ هو
ٌّ

املزجد أحكا ًما تتع ّلق بام عىل املالك من مسؤولية جتاه
بعد ذلك ذكر اإلمام ّ

الزرع أو الدار:

ال يكره للاملك ترك زرع أرضه أو غرسها ،ويكره ترك سقيهام،
وترك عامرة داره أو قناته ونحومها إن أدى إىل اخلراب ،فإن تع ّلق
بالعامرة حق مستأجر أو كانت ملحجور ...فقد مر ،واألوىل ٍّ
لكل
أال يبني فوق احلاجة(.((6
توسع كبري يف األحكام املتعلقة بالزرع والدار (أمالك ال روح
وقد حدث ّ

فيها بخالف ذي الروح كالعبيد واإلبل والقطط والكالب)؛ وأول ما ذكرت يف

هذه السلسلة من كتب الفقهاء خالل زمن اإلمام الغزايل؛ وهنا يتضح جل ًّيا ّ
أن

أيضا عىل الزرع.
األحكام املتع ّلقة بام ال روح فيه من األمالك تنطبق ً
.64
.65
.66
.67

األنصاري ،أسنى املطالب.456 :3 ،
املرجع السابق.
املرجع السابق.
املزجد ،العباب.213 :3 ،
َّ
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تقرر ُع ِلم أنّه ال جيب عىل املالك سقي الزرع واألشجار وال عامرة
وبام َّ
وألنام من مجلة تنمية املال ،وهي ليست بواجبة،
العقار ،النتفاء حرمة الروح،
ّ
وكذلك ما ال روح له ،وهذا بالنسبة حلق اهلل تعاىل فال ينايف ذلك يف حق غريه

كاألوقاف ومال املحجور عليه(.((6

ً
أعامل،
ثم إنّه حيرم خراب املالك مللكه أو إضاعة ماله إن كان سبب ذلك
ّ

ويكره إن كان سبب ذلك ترك أعامل(( .((6أي ّ
أن ثمة فر ًقا بني ختريب اليشء
ِ
وتركه ليخرب) .وبعضهم قال بكراهة ترك الزرع بال سقي ،هذا إن مل يكن هلا

ثمرة تفي بمؤنة سقيها ،وإال فال كراهة .ولو أراد برتك السقي جتفيف األشجار

أيضا( .((7وهذا التفريق صحيح بالنسبة
ألجل قطعها للبناء أو الوقود فال كراهة ً

ملا ال روح له ،أ ّما بالنسبة لذي الروح كاحليوان اململوك فال ينطبق عليه.
املزجد هذا الفصل بذكر حقوق أخرى للحيوان:
ثم ختم اإلمام ّ

من حق احليوان مجع الذكر واإلناث وقت اإلنزاء ،ويكره إنزاء
حل ُمر عىل اخليل ،وحيرم إنزاء اخليل عىل البقر ،لكرب اآللة .وحيرم
ا ُ
التهريش بني البهائم(.((7
طلب نتاج البغال هلذا احلديث:
والبغل من نتاج محار ذكر وفرس أنثى ،ويكره
ُ
عن عيل بن أيب طالب  قالُ :أ ِ
هد َي ْت لرسول اهلل ﷺ بغل ٌة
ِّ
حلنا احلمري عىل اخليل فكانت لنا مثل هذه،
عيل :لو َ َ
فركبها ،فقال ٌّ
(((7
قال رسول اهلل ﷺ« :إنّام يفعل ذلك الذين ال يعلمون» .
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األنصاري ،أسنى املطالب.456 :3 ،
حاشية الرميل عىل املرجع السابق.
املرجع السابق.
املزجد ،العباب.213 :3 ،
َّ
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النبي ﷺ البغل َة.
حمر ًما ،هو ركوب
وأحد أسباب عدِّ اإلنزاء
ً
ِّ
مكروها ،ال ّ

واحت َُّج عىل ذلك بأنّه كان من املمكن أال يركبها ويسكت عن مسألة اإلنزاء لو

حمر ًما.
كان كالمها ّ

وحيرم التهريش بني احليوانات ،فمناطحة الكباش ومهارشة الديكة ال جتوز

مطل ًقا ،ألهنا َس َفه(((7؛ وحلديث ابن عباس  إذ قال« :هنى رسول اهلل ﷺ عن
التحريش بني البهائم»(.((7

تبي املسائل السابق ذكرها األحكا َم الفقهية التي فهمها فقهاء الشافعية
ّ
مما ورد يف القرآن واحلديث يف حق احليوان اململوك .فقد فهموا من األد ّلة ّ
أن
َمن يملك داب ًة فهو مسؤول من جهة الفقه (واألخالق) عن سالمتها ورعايتها،
وعليه أن يبذل قصارى جهده يف جتنّب إيالمها أو إيذائها .والسبب اجلوهري
احلي ّ
وأن هذه احلرمة ال جيوز نزعها إال يف
يف ذلك هو حرمة نفس املخلوق
ّ
ثم فعليه أال
ظروف استثنائية ض ّيقة حيث منح اهلل اإلنسان جواز ذلك ،ومن ّ

مهية حرمة نفس احليوان منذ املؤلفات
يفعله إال بالقدر املطلوب .وجاءت أ ّ
الفقهية القديمة ،ثم صارت ب ِّين ًة أكثر بعرض احلكم املتع ّلق باملك الدا ّبة الذي
يغصب لئال هتلك دابته ،وإيراد أحكام متع ّلقة بام ال روح له كالزرع والعقار(.((7

ّ
وتدل املسألتان األخريتان عىل السعة والعمق اللذين تزيد هبام كتب الفقه املوجزة

للمزجد ،عىل املخترصات املوجزة ،كمنهاج الطالبني للنووي.
األشمل ،كالعباب
ّ

 .73اإلمام النووي ،روضة الطالبني351 :10 ،؛ األنصاري ،أسنى املطالب.229 :4 ،
 .74سنن أيب داود2562 ،26 :3 ،؛ سنن الرتمذي.1709 ،
 .75راجع التفاصيل بمطالعة املقتطف الذي سبق االستشهاد به من الوسيط لإلمام الغزايل يف
الصفحة .20
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مصلحة الدا ّبة اململوكة واإلحسان إليها

والصحة .بيد ّ
أن
تركّز كتب الفقه عىل احلكم الرشعي لألفعال من حيث اجلواز
ّ
ينصب تركيزها عىل األفعال ولكن من منظور
مؤلفات أخرى يف الفقه الشافعي
ّ

خمتلف .فإىل جانب مباحثة ما عىل مالك الدا ّبة جتاهها من واجبات رشعية
وحقوق (كاحلقوق التي سبق ذكرها) هناك مبحث يف مصلحة الدا ّبة اململوكة
واإلحسان إليها .فأمهية اإلحسان ،ال سيام اإلحسان إىل احليوان ،مب ّين ٌة يف قول
كل يشء ،فإذا قتلتم فأحسنوا ِ
اإلحسان عىل ِّ
َ
النبي ﷺّ :
القتْل َة ،وإذا
«إن اهللَ كتب
ِّ
(((7
ِ
فليح ذبيحتَه» .
ذبحتم فأحسنوا الذبح ،وليحدَّ أحدُ كم شفرتَه ُ
 .1قواعد الأحكام في مصالح الأنام

من الذين كتبوا عن مصلحة الدا ّبة اململوكة واإلحسان إليها من فقهاء الشافعية

العز بن عبد السالم (متوىف  ،)1261/660من علامء القرن السابع
اإلمام ّ

قسم حلقوق
اهلجري .فقد أفرد يف كتابه «قواعد األحكام يف مصالح األنام» ً
وضم واجبات مالك الدا ّبة نحو دابته ،ومن
البهائم واحليوان عىل اإلنسان،
ّ
ذلك أن ينفق عليها نفقة مثلها ولو زمنت أو مرضت بحيث ال ينتفع هبا .وهذا

الواجب بكفاية الدا ّبة التي ال ينتفع منها مثري لالهتامم عىل وجه اخلصوص ،فهو

ّ
أن حرمة نفس احليوان ليست ملجرد النفع ،وعىل ّ
يدل عىل ّ
أن مالك احليوان ليس

الترصف فيها كيفام شاء .فإذا كان عىل
له حق مطلق يف التخ ّلص من دابته أو
ّ
املالك أن ينفق عىل دابته ويرعاها ولو مرضت أو زمنت ،فكيف بإطالق حيوان

ً
عامل أم ألي ًفا) ال يستطيع أن يعيل نفسه ويتد ّبر أمره؟ ومن
(سواء كان حيوانًا
حيملها مالكها ما ال تطيق وال جيمع بينها وبني ما يؤذهيا
احلقوق التي للبهائم أال ّ
 .76صحيح مسلم.195٥ ،
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من جنسها أو من غري جنسها؛ وعليه أن يكفيها املأوى واملرعى ،بحالة جيدة
ومناسبة ،وأن جيمع بني ذكورها وإناثها يف إ ّبان إتياهنا(.((7

 .2شجرة املعارف والأحوال

أيضا عن اإلحسان إىل احليوان اململوك يف عدّ ة
العز بن عبد السالم ً
وكتب ّ

أجزاء من كتابه «شجرة املعارف واألحوال»؛ فالفصل  390عنوانه «اإلحسان

واب اململوكة» ،ويشتمل عىل كثري من املسائل ذاهتا املتعلقة باقتناء الدا ّبة
إىل الدّ ّ
ٍ
ٍ
وذبحها ولكن
وبتعليل لالستنتاجات.
بمزيد من التفاصيل
الدواب اململوكة) وذلك بالقيام بعلفها ،أو رعيها
(اإلحسان إىل
ّ
بقدر ما حتتاج إليه ،وبالرفق يف حتميلها ومسريها ،فال يك ّلفها
من ذلك ما ال تقدر عليه ،وبأن ال حيلب من ألباهنا إال ما فضل
عن أوالدها ،وأن هينَأ جرباها ،ويداوي مرضاها .وإِن ذبحها
جرته مع إضجاعها
فليحسن ذبحها ،بأن حيدّ شفرته ويرسع ّ
يتعرض هلا بعد ذبحها حتى تربد .وإن كان بعضها
برفق ،وأال ّ
فليفرق بينها وبني ما يؤذهيا فإنّه ﷺ
بعضا بنطح أو غريه
يؤذي ً
ّ
َ
َ
(((7
قال« :يف ِّ
كل كبد رطبة أجر»  ،واهلل تعاىل يقول ﴿ :فمن
ۡ َۡ َ
َ
َ
َ
َي ۡع َمل مِثقال ذ ّر ٍة خ ۡي ٗرا يَ َرهُۥ ﴾ (الزلزلة ،)7 :وقال النبي ﷺ:
«لتؤ ّد َّن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حتى ُيقاد للشاة اجللحاء
من الشاة القرناء»(.((7
ّ
محل الدا ّبة أكثر مما تطيق فليأمره بالتخفيف
وإن َمن رأى َمن ّ
فالنبي ﷺ قال« :من رأى منكم
عنها ،فإن أبى فليطرحه بيده،
ّ

الطباع،
 .77العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصالح األنــام (دمشق :دار
ّ
.240 ،)1992/1413
 .78صحيح البخاري2363 ،؛ صحيح مسلم2244 ،؛ وغريمها.
حبان.7363 ،
 .79صحيح مسلم2582 ،1997 :4 ،؛ سنن الرتمذي2420 ،؛ صحيح ابن ّ
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فليغيه بيده ،فإن مل يقدر فبلسانه ،فإن مل يقدر فبقلبه
منكرا
ّ
ً
(((8
وذلك أضعف اإليامن»  .وقال ﷺ« :إذا سافرتم يف اخلصب
فأعطوا اإلبل ح ّظها من األرض ،وإذا سافرتم يف السنة فبادروا
هبا نقيها»(((8؛ وقد ُغ ِفر لبغي بسقي كلب(.((8
امرؤ
حيمل ٌ
مهمة هنا مبد َأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر حني ّ
تط ّبق إضافة ّ

املعي من اإلساءة للحيوان فيلزم من
دا ّبتَه ما ال تطيق .فإن كان ينطبق عىل هذا النوع ّ
ذلك أن ينطبق عىل أنواع أخرى كذلك .ومن نامذج تطبيق هذا الواجب الديني الدفاع

عن احليوانات العجاموات لضامن متتعها باحلقوق التي منحها إ ّياها الرشع احلنيف.

أيضا احلديث قبل األخري يف هذه الفقرة إىل االستخدام املستدام
وربام يلمح ً

لألرض ،إذ يستحسن اإلرساع يف السري يف األرض التي تشح فيها اخلرضة لئال
ثم إنّه لو أفرطت اإلبل يف الرعي يف
تصاب اإلبل بالضعف من ق ّلة العشب؛ ّ
األرض القليلة اخلرضة فلربام تغدو غري كافية ملن يأيت الح ًقا من الظاعنني أو لنمو

اخلرضة ثانية .فالرعي اجلائر ال يؤذي َمن يأيت من املسافرين فحسب ،بل ربام
ثم جيعلها غري ذات نفع لآلخرين.
ُيلك األرض ،ومن ّ
واب باإلحسان»ُّ .
وجل هذا
والفصل التايل من الكتاب عنوانه «مبارشة الدّ ّ

الفصل مت ٌ
بعريا له( ،((8أي يطيل ظهره بقطران
ّصل بحدث كان فيه ّ
النبي ﷺ هينَأ ً
ليداويه من اجلرب.

.80
.81
.82
.83

صحيح مسلم49 ،69 :1 ،؛ سنن ابن ماجه4013 ،1275 ،؛ سنن أيب داود3430 ،؛
حبان.307 ،306 ،
النسائي5008 ،؛ ابن ّ
صحيح مسلم1926 ،؛ سنن أيب داود2569 ،؛ سنن الرتمذي2858 ،؛ صحيح ابن
حبان.2705 ،2703 ،
خزيمة4013 ،2550 ،2548 ،؛ صحيح ابن ّ
العز بن عبد السالم ،شجرة املعارف واألحوال (بريوت :دار الفكر،)2000/1421 ،
فصل  .390بخصوص احلديث انظر التعليق .20
ِ
املشكل من حديث الصحيحني (الرياض :دار الوطن ،بال تاريخ)،
ابن اجلوزي ،كشف
.200 :3
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عن أنس بن مالك  قال :ذهبت بعبد اهلل بن أيب طلحة
األنصاري إىل رسول اهلل ﷺ حني ولد ورسول اهلل ﷺ يف عباءة
بعريا له فقال« :هل معك متر؟» فقلت :نعم ،فناولته مترات
هينأ ً
فمجه يف فيه فجعل
فألقاهن يف فيه فالكهن ثم َف َغ َر فا الصبي ّ
يتلمظه ،فقال رسول اهلل ﷺ«:حب األنصار التمر»
الصبي ّ
وسامه عبد اهلل(.((8(((8
يبي احلديث معاجلة جرب احليوان ومرضه ،كام ُذكر آنف ًا؛ وليست مبارشة
ّ

النبي ﷺ بنفسه.
اإلنسان لدابته بالرفق والعناية
أمر فعله ّ
مأمورا هبا فحسب ،إنّام هي ٌ
ً
واب اململوكة من
وما كتبه ّ
العز بن عبد السالم يف هذا الفصل عالج به الدّ ّ

منظور مصلحة احليوان واإلحسان إليه .ولئن حصل قدر كبري من التداخل بني

ما ّدة هذا الفصل والكتابات الفقهية التي سبق بسطها ،فاملا ّدة هنا أضافت مسألتني
مهمتني ،األوىل أمهية االستدامة ،والثانية ّ
أن املرء بوسعه أن يأمر باملعروف وينهى
ّ

بالدواب اململوكة.
عن املنكر يف أمور هلا صلة
ّ

خامتة
استقصت هذه الورقة آيات قرآنية وأحاديث نبوية ذات صلة باحليوان اململوك أو

املت َ
ّخذ ،وقدّ مت بح ًثا يف كيفية فهم أحد املذاهب الفقهية هلا ،باالستفادة من املا ّدة

ّ
وسخره له ،عىل أنه
املذكورة آن ًفا .فقد منح اهلل تعاىل البرش سلطانًا عىل احليوان

خفف هذا التسخري يف ٍ
نواح عديدة .وإذا ما تت ّبعنا املضامني الفقهية واألخالقية
هلذا التسخري املخ ّفف واملق ّيد فإنّه يقودنا إىل مصلحة ٍّ
كل من اإلنسان واحليوان
 .84صحيح مسلم2144 ،؛ سنن أيب داود.4951 ،
 .85العز بن عبد السالم ،شجرة املعارف واألحوال ،الفصل .391
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واإلحسان إليهام ،فتحقيق املصلحة واإلحسان جزء من وظيفة خالفة اإلنسان يف
األرض .فمن الواجب الرشعي عىل مالك الدا ّبة تأمني رعاية احليوان وكفايته.

وهذه الكفاية رشط من رشوط اقتناء ذي الروح ،ويمكن أن تتحقق بإجبار من

السلطات ،ويف بعض احلاالت قد ُي َلزم املسلمون بالتعاون عىل كفاية احليوان.

وعىل مالك احليوان رش ًعا أن يعامل احليوان ِّ
بكل رمحة ورفق ،وأن يتجنّب بأي
طريقة إيالمه أو إيذاءه من غري رضورة.

وقد أ ّثرت هذه املواقف واالهتاممات يف تكوين فلسفة اإلسالم االجتامعية

ونظرته للكون ،وهي متجلية يف التاريخ اإلسالمي ،إذ يمكن رؤيتها يف األوقاف
الكثرية التي ُأ ِّس َست من أجل كفاية احليوانات ورعايتها.
ومن األمهية بمكان تأكيد ّ
أمرا اختيار ًّيا بحيث يكون
أن هذه األحكام ليست ً

للمسلم احلرية إن شاء أخذ هبا وإن شاء تركها .إنّام واجب كفاية احليوان اململوك

ورعايته فرض عني عىل ّ
كل من اقتنى حيوانًا .والنهي عن اإلساءة إىل احليوان

كل من يالقي حيوانًا غري عدواينُّ .
فرض عني عىل ِّ
وكل من ال ينضبط فعله هبذه
ٍ
عاص هلل ورسوله.
األوامر والنواهي فهو

ّ
ومن املؤسف َّ
األدق يف هذا الشأن ال
كثريا من التفاصيل واألحكام
أن ً
ً
تشتمل عليها الكتب الفقهية األساسية األكثر
تداول بني طلبة العلم الرشعي،

ً
وتوس ًعا والرجوع
فتدعو احلاجة إىل النظر يف املؤلفات الفقهية األكثر
شمول
ّ
أيضا ،هذه الكتب التي
كثري من املسلمني ً
إليها .وقد جيد غري املسلمني ،بل ٌ

س ّلطت الضوء عىل املصلحة واإلحسان أكثر ً
قبول وإساغ ًة ،مع ّ
أن املحتوى هو

أيضا وهي مظنّة أن
ذاته إىل حدٍّ كبري .ولك ّن األد ّلة واحلجج العقلية رضورية ً
تكون يف كتب الفقه ويف الرشوح عىل األد ّلة النص ّية املع ّينة .وعند التعامل مع

مسائل كتلك املذكورة يف الفقرة السابقة ،فربام يكون من األفضل االستفادة مما

ورد يف خمتلف أصناف املؤ ّلفات اإلسالمية.
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ّ
ليبي عمو ًما
وإن ما ورد يف هذه الورقة من أحكام فقهية وأحاديث نبوية ّ

ترتيب أشياء بحيث يكون إيذاؤه نتيج ًة
حيرم إيذا ُء احليوان عمدً ا ومبارش ًة أو
ُ
أنّه ُ

حيرم إفنا ُء أي نوع من أنواع
يبي أنّه ُ
متوقع ًة ومبارشة هلذا الرتتيب؛ وكذلك ّ
حمر ًما يف األصل .فاحلاجة داعي ٌة إىل توضيح حكم
احليوانات ،ولو كان اقتناؤه ّ
ٍ
أفعال من املتوقع أن ينتج عنها أذى ولكن من دون قصد ،كإزالة
الرشع يف
فإنا تؤدي إىل تدمري مواطن
الغابات أو الرعي اجلائر واملفرط أو
ّ
التلوثّ ،
جائزا يف بعض األحيان
احليوانات .وكذلك احلاجة داعي ٌة إىل تبيني ما إذا كان
ً

التسبب بإيذاء احليوان بفعل تأثري جانبي جللب منفعة ما ،مع أنّه ال جيوز إيذاؤه
ُ
بقصد حتقيق املنفعة ذاهتا(.((8

واملأمول من هذه الورقة أن تعني عىل إعادة تقويم معاملتنا للحيوانات

اململوكة أو املتّخذة سواء تلك التي نقتنيها ألنفسنا أو التي نتّخذها لالنتفاع هبا.

ّ
وإن قضايا عديدة مثل مزارع الرتبية املكثفة للحيوانات ،والذبح اآليل ،والتجارب
عىل احليوانات ،وهجر احليوانات املنزلية ،والعناية باحليوانات الضا ّلة واملنزوعة

املخالبّ ،
وكل أنواع احليوانات التي يمكن ّاتاذها وحتتاج إىل تقويم استنا ًدا إىل
أيضا ذات
الغراء ،هي ليست مسائل فقهية وأخالقية فحسب ،بل هي ً
الرشيعة ّ
مهمة اخلالفة يف األرض.
صلة وثيقة بوفائنا بالدور املنوط بنا يف ّ

رتض أن نعامل
وما دام األمر هبذه اخلطورة واألمهية ،فإنّا نذكّر أنفسنا بام ُيف َ

وأهم من
به احليوانات التي نقتنيها ونعيد تقويم الطريقة التي نحبس هبا احليوان؛
ّ
عرف هذا بمبدأ التأثري املزدوج الذي طرحه توما األكويني (متوىف 1274م) للجامهري
ُ .86ي َ
الغربية يف نقاشه حول جواز الدفاع عن النفس يف كتابه ( Summa Theologicaاخلالصة
الالهوتية) ).(II-II, Qu. 64, Art.7
ألِســـون مكنتا َيـــر( Doctrine of Double Effect ،مبـــدأ التأثـــر املـــزدوج)،
( The Stanford Encyclopedia of Philosophyموســـوعة ســـتانفورد للفلســـفة)
(طبعة شتاء  ،)2014حترير إدوارد ن .زالتا،
.http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/double-effect
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ذلك أال نغفل أبدً ا عن أنّه كام منحت الرشيعة الربانية تلك القيمة الكبرية حلرمة
فإنا منحت قيمة أعظم حلرمة نفس اإلنسان( .((8هذا ّ
وإن الطريقة
نفس احليوانّ ،

التي نعامل هبا اإلنسان واحليوان اليوم هلي جزء مما يقرر مصري مستقبلنا مجي ًعا يف
احلياة الدنيا ويف اآلخرة.

 .87اإلمام اجلويني ،هناية املطلب.576 :15 ،
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الفكر.1992/1412 ،

حممد الطاهر ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية .القاهرة:
ابن عاشورّ ،
دار السالم.2007/1428 ،

حممد
ــــــ( Treatise on Maqāṣid al-Sharīʿah ،رسالة يف مقاصد الرشيعة) ،ترمجة ّ
الطاهر امليساويِ .هرندُ ن :املعهد الدويل للفكر اإلسالمي.2006 ،

الس َلمي ،قواعد األحكام يف مصالح األنام.
ابن عبد السالمّ ،
عز الدين عبد العزيز ُ
دمشق :دار ال ّطباع.1992/1413 ،

ــــــ ،شجرة املعارف واألحوال وصالح األقوال واألعامل ،حتقيق إياد خالد
ال ّطباع ،الطبعة الثالثة .بريوت :دار الفكر.2000/1421 ،
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حممد ،منح اجلليل رشح خمترص خليل 9 ،جم ّلدات.
حممد بن أمحد بن ّ
ابن عليشّ ،
بريوت :دار الفكر.1989/1409 ،

حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،حتقيق حممد فؤاد
ابن ماجه ،أبو عبد اهلل ّ
عبد الباقي ،جم ّلدان .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.1985/1406 ،

حممد بن مكرم ،لسان العرب 15 ،جم ّلدً ا .بريوت :دار صادر،
ابن منظورّ ،
.1993/1414
حممد حميي الدين
أبو داود ،سليامن بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود ،حتقيق ّ
عبد احلميد 4 ،جم ّلدات .بريوت :املطبعة العرصية ،بال تاريخ.

إقبال ،مظ ّفر ،ونصري أمحد( Integrated Encyclopedia of the Qur’an ،موسوعة القرآن
املتكاملة)ِ .ش ُود بارك ،ألربتا :مركز العلوم اإلسالمية.2012 ،
حممد ،أسنى املطالب يف رشح روضة الطالب 4 ،جم ّلدات.
األنصاري ،زكريا بن ّ
القاهرة :املطبعة امليمنية.1895/1312 ،

حممد بن إسامعيل ،اجلامع الصحيح املخترص ،حتقيق مصطفى البغا.
البخاريّ ،
بريوت :دار ابن كثري.1987/1407 ،

حممد عبد املعيد خان 8 ،جم ّلدات .حيدر آباد :دائرة
ــــــ ،التاريخ الكبري ،حتقيق ّ
املعارف العثامنية ،بال تاريخ.

براون ،جهاد هاشم ،األبعاد امليتافيزيقية للوعي البيئي اإلسالمي ،سلسلة رسائل
طابة  .3أبوظبي :مؤسسة طابة.2013 ،

البهويت ،منصورّ ،
كشاف القناع عن متن اإلقناع .بريوت :دار الكتب العلمية ،بال
تاريخ.

البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني ،معرفة السنن واآلثار ،حتقيق عبد املعطي أمني
قلعجي 15 ،جم ّلدً ا .دمشق :دار قتيبة.1991/1412 ،
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وحممد فؤاد
حممد شاكر
ّ
حممد بن إسحاق ،سنن الرتمذي ،حتقيق أمحد ّ
الرتمذيّ ،
عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض 5 ،جم ّلدات .القاهرة :مطبعة مصطفى

البايب احللبي ،بال تاريخ.

اجلويني ،إمام احلرمني عبد امللك ،هناية املطلب يف دراية املذهب ،حتقيق عبد
حممد الديب 20 ،جم ّلدً ا .جدّ ة :دار املنهاج.2007/1428 ،
العظيم ّ

حممد
حممد ،معامل السنن 4 ،جم ّلدات .حلب :مطبعة ّ
اخلطايب ،أبو سليامن محد بن ّ
راغب الط ّباخ العلمية.1932/1351 ،

وحممد أمني
اخل ّن ،مصطفى ،ومصطفى البغا وحميي الدين مستو وعيل الرشبجي
ّ
لطفي ،نزهة املشتاق رشح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني ،جم ّلدان.
بريوت :مؤسسة الرسالة.2001/1422 ،

حممد عبد اهلل ،سنن الدارمي ،حتقيق حسني سليم أسد الداراين4 ،
الدارمي ،أبو ّ
جم ّلدات .الرياض :دار املغني للنرش والتوزيع.2000/1421 ،

الرافعي ،عبد الكريم ،فتح العزيز برشح الوجيز (الرشح الكبري) .بريوت :دار
الفكر ،بال تاريخ.

حممد بن إدريس ،األ ّم 18 ،جم ّلدً ا .بريوت :دار املعرفة.1990/1410 ،
الشافعيّ ،

الشريازي ،أبو إسحاقّ ،
حممد الزحييل،
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،حتقيق ّ

 6جم ّلدات .دمشق :دار القلم.1996/1417 ،

حممد عبد السالم عبد الباقي.
حممد ،املستصفى ،حتقيق ّ
حممد بن ّ
الغزايل ،أبو حامد ّ
بريوت :دار الكتب العلمية.1993/1413 ،

ــــــ ،الوسيط يف املذهب ،حتقيق أمحد حممود إبراهيم 7 ،جم ّلدات .القاهرة :دار
السالم.1996/1417 ،

فري َبر ،موسى ،الواجبات جتاه األجيال القادمة ،سلسلة أوراق طابة  .6أبوظبي:
مؤسسة طابة.2012 ،
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الكاشاين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع،
 7جم ّلدات .بريوت :دار الكتب العلمية.1986/1406 ،

ماكنتا َير ،أليسون( Doctrine of Double Effect ،مبدأ التأثري املزدوج)
Encyclopedia of Philosophy

The Stanford

(طبعة شتاء  ،)2014حترير إدوارد ن .زالتا.

http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/double-effect/

حممد فؤاد عبد الباقي .بريوت :دار إحياء
مالك بن أنس ،مو ّطأ مالك ،حتقيق ّ
الرتاث العريب.1985/1406 ،

حممد ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي 19 ،جم ّلدً ا.
املاوردي ،عيل بن ّ
بريوت :دار الكتب العلمية.1999/1419 ،

املزجد ،أمحد بن عمر ،ال ُعباب املحيط بمعظم نصوص الشافعي واألصحاب3 ،
ّ
جم ّلدات .جدّ ة :دار املنهاج.2011/1431 ،

املزين ،إسامعيل بن حييى ،خمترص كتاب األ ّم للشافعي ،بريوت :دار املعرفة،
.2004/1425

احلجاج ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل
مسلم ،أبو احلسني ابن ّ
حممد فؤاد عبد الباقي 5 ،جم ّلدات .بريوت :دار إحياء
إىل رسول اهلل ،حتقيق ّ

الرتاث العريب ،بال تاريخ.

النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ،املجتبى من السنن (السنن الصغرى
للنسائي) ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدّ ة 8 ،جم ّلدات .حلب :مكتب املطبوعات

اإلسالمية.1986/1406 ،

النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف ،املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن
احلجاج 18 ،جم ّلدً ا (املج ّلد ،)9 الطبعة الثانية .بريوت :دار إحياء الرتاث
ّ
العريب.1972/1392 ،
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ــــــ ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حتقيق زهري الشاويش 12 ،جم ّلدً ا .بريوت:
املكتب اإلسالمي.1991/1412 ،

ــــــ ،رياض الصاحلني ،حتقيق عبد العزيز رباح وأمحد يوسف د ّقاق ،الطبعة
 .14دمشق :دار املأمون للرتاث.1994/1415 ،

ــــــ ،منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ،حتقيق عوض قاسم أمحد عوض.
بريوت :دار الفكر.2005/1425 ،
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يقع موضوع احليوان يف صميم النقاشات األخالقية والقانونية املحتدمة
اليوم .وتستعرض هذه الورقة آيات قرآنية وأحاديث نبوية ذات صلة
باحليوان اململوك أو املتّخذ ،وتبحث يف تطبيق أحد املذاهب الفقهية
هلذه األد ّلة من القرآن والسنّة عىل موضوع احليوان اململوكِّ .
أيضا
وجتل ً
هذه الدراسة األخالقية والفقهية بنا ًء عىل ذلك املذهب الفقهي جان ًبا
ٍ
أساس لفه ِم املنظومة
من اآللية واالستدالل الفقهيني .وهي بمنزلة
األخالقية اإلسالمية وتطبيقها عىل العديد من القضايا املعارصة املتع ّلقة
باحليوانات اململوكة.
موسى فيربر زميل باحث أول يف مؤسسة طابة ،درس العلوم الرشعية
يف دمشق حيث حصل عىل إجازة يف تدريس الفقه الشافعي .ثم درس يف
دار اإلفتاء املرصية يف القاهرة حيث أجازه مفتي مرص الشيخ عيل مجعة
باإلفتاء .وهو حيمل شهادة البكالوريوس يف اللسانيات التطبيقية من
جامعة بورتالند احلكومية بأوريغون يف الواليات املتحدة ،واملاجستري يف
اإلدارة العا ّمة من كلية ديب لإلدارة احلكومية .وقد سبق أن نرش له قسم
األبحاث يف مؤسسة طابة :األبعاد األخالقية للتكنولوجيا النانومرتية،
واألخالقيات والعوامل االفرتاضيةّ ،
وحل بديل للنزاعات ،والتقليل من
دور التح ّيزات يف الفتوى ،وعنارص الفتوى ومسامهتها يف الثقة بصحتها،
وواجبات املسلمني جتاه األجيال القادمة.

