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الرحمة باحليوان
يف ال�شنة النبوية

إعداد: 
د. سلطان بن سعد السيف

األستاذ املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
بجامعة امللك سعود
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املقدمة

كله،  ونثني عليه اخلير  هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره،  إن احلمد 
ونصلي ونسلم على السراج املنير، والهادي البشير، املبعوث األمني رحمة 

للعاملني وبعُد: 
فال يخفى على ذي لب أهمية الرحمة، فهي مقصد عظيم في الشريعة 
اإلسالمية، وهي صفة الزمة لرب العاملني، وسجية إيجابية حاضرة في 
التشريعات واألحكام أمًرا وزجًرا، ترغيًبا وترهيًبا، بل حتى في الغيبيات. 
إن مكانة الرحمة وأهميتها واضحة وبارزة من حيث عمومها، ووضوح 
ورودها، وتعليل األحكام بها، فالرحمُة عامة مخاطب بها الناس جميًعا، 
بقعة:  دون  لبقعة  وال  جنس،  دون  جلنس  وال  فئة،  دون  لفئة  وليست 

ک  ڑ  ڑ    ژ  ژ     ڈ  ڈ  ڎ  ڎ    ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ 

ڱڱ(  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ   گ  گ    ک  کک 
]يون�س:57-58[، إنها رحمٌة واسعة تسع كل العاملني، ومن أحوج الناس للرحمة 

احليوان الذي ال يعقل. 
عن  اخلبر  بذلك  صح  كما  وأكثر،  وأشمل  أعم  اآلخرة  في  والرحمة 
ْحَمَة ِمئََة ُجْزٍء، َفَأْمَسَك ِعنَْدهُ ِتْسَعًة  سيد البشر، بقوله S: »َجَعَل اللَُّه الرَّ



80

َوِتْسِعنَي ُجْزًءا، َوأَنَْزَل ِفي األَْرِض ُجْزًءا َواِحًدا، َفِمْن َذِلَك الُْجْزِء يَتََراَحُم 
الَْخلُْق، َحتَّى تَْرَفَع الَْفَرُس َحاِفَرَها َعْن َولَِدَها َخْشَيَة أَْن تُِصيَبُه«)1). 

واخللق هنا عام يشمل كل اخمللوقات اإلنس واجلن والدواب والطيور 
األَْرِض  ِفي  ِمنَْها  »َفَجَعَل  آخر:  لفظ  في  جاء  ولذا  والسباع،  والوحوش 
َعلَى  بَْعُضَها  يُْر  َوالطَّ َوالَْوْحُش  َولَِدَها،  َعلَى  الَْواِلَدةُ  تَْعِطُف  َفِبَها  َرْحَمًة 
ْحَمِة«)2)، فسبحان من جعل  الرَّ ِبَهِذِه  أَْكَملََها  الِْقَياَمِة  يَْوُم  َكاَن  َفِإَذا  بَْعٍض 

الرحمة سجية وطبًعا جلميع اخمللوقات حتى الوحوش دون استثناء. 

مشكلة البحث: 
بها  حظيت  التي  للرحمة،  البالغة  واألهمية  العظيمة  املكانة  هذه  مع 
في اإلسالم، جند بعض التجاوزات - وإن كانت قليلة نوًعا ما -من بعض 
الفئام ولألسف الشديد- جتاه احليوان واالعتداء عليه، من ترويٍع لبعضها 
أو متثيل أو حبٍس، أو جتويع، أو قتٍل، أو اتخاذه هدًفا ومرمى، أو ضرٍب. 
إما  والتصوير،  للشهرة  طلًبا  تصوير  من  ذلك  يصاحب  عما  ناهيك 
جهاًل وإما مكابرًة، وال شك أن وأد مثل هذه السلوكيات في مهدها وقبل 
التحذير من ذلك،  الصحيح في  بالدليل  القومي  املنهج  ببيان  انتشارها، 
لهو بالغ األهمية، إذ قد ينشأ جيل ال يعرف للغير حقه واقٌع في مهالك 

القسوة، واهلل املستعان. 
والطيور  والدواب،  بالبهائم  الرحمة  يخص  فيما  املظاهر  وهذه 
واحلشرات، مع أهميتها لم أقف -في حدود علمي- على من جمعها على 
سبيل االستقصاء واجلمع، دراسة علمية مميزة بني الصحيح الوارد في 

ذلك من الضعيف. 
أخرجه البخاري 9/8 )6000)، ومسلم 2108/4 )2752).    (1(

صحيح مسلم 2108/4)7153).    (2(
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حدود البحث: 
ستكون حدود البحث -إن شاء اهلل- في إبراز مظاهر الرحمة باحليوان 
النبوية  السنة  خالل  من  واحلشرات  والطيور  والدواب،  البهائم  من 
الصحيحة، إال ما كان ضعيًفا، وليس في الباب غيره، فإني ال أستجيز 
كتابات  من  هذا  حول  كتب  مما  االستفادة  مع  ضعفه،  بيان  دون  ذكره 
متفرقة في الشبكة أو غيرها، أو مجتمعة كجزء احلافظ السخاوي، وهو 
عمدة في هذا الباب)1)، ومن أجمع ما أُلف في الرحمة كتاب: )الرحمة 
أنه لم  في حياة الرسول))2)، ومع شموله لكثير من جوانب الرحمة، إال 

يتكلم عن رحمة احليوان ال من قريب وال من بعيد)3)!. 
ت902ه�، سماه: »حترير اجلواب عن مسألة ضرب الدواب«، وقد أفاد بذكر جملة من األحاديث     (1(
ثم ذكر  تقريًبا،  الكتاب  ثلث  بينها في  املانعة، ووفق  الدواب واألحاديث  الواردة في جواز ضرب 
خالف  على  الكتاب  أكثر  وهذا  والرحمة بها،  العناية  مدى  على  تدل  التي  األحاديث  من  جملة 
عنوانه، غير أنه ضمنه أحاديث ضعيفة كثيرة، وقد طبع اجلزء بتحقيق هادي بن حمد املري بدار 

ابن حزم عام 1415ه�،وطبع غير هذه الطبعة.
ملؤلفه راغب السرجاني، وقال نال به جائزة معالي السيد حسن عباس الشربتلي بإشراف رابطة     (2(

العالم اإلسالمي وهو مطبوع.
وقفت بعد حتكيم بحثي على أربعة أبحاث، طبعت ضمن األبحاث العلمية ملؤمتر:«نبي الرحمة     (3(
العلمية  مادته  طبع  وقد  اإلمام،  بجامعة  23-1431/10/25ه�  شوال  في  املنعقد   ”S محمد 
الرابع من ص 1977إلى  للسنة وعلومها في اجلزء  السعودية  العلمية  جمعية “سنن” اجلمعية 
ص 2257. واألبحاث األربعة أولها بعنوان: “معالم الرحمة في السنة النبوية بالرفق باحليوان”، 
“معالم  بعنوان:  والرابع  والثالث  الرحمة”،  نبي  شريعة  في  باحليوان  الرحمة  “معالم  والثاني: 
الرحمة باحليوان”، وفيها تقارب في احملتوى، لكنها متفاوتة، وهي جيدة ونافعة في بابها، وقد 
اشتملت على جملة من األحاديث النبوية في هذا الباب، لكن بعضها لم يكن اهتمامه مبظاهر 
الرحمة في السنة فحسب! بل تناول الرحمة في القرآن وآثار الصحابة والتابعني واختالف األئمة 
واملفسرين وعمل السالطني!. وفي بعضها تناول حقوق احليوان بني احلضارة اإلسالمية والغربية 
على  الحتواؤها  اجلملة  في  بعضها  على  يؤخذ  وقد  وغيرهم.  املفسرين  عن  بالنقل  واستطراد 
األهم، ورمبا غلب على  املظاهر، وهذا هو  إبراز  قلة  التكرار لألحاديث مع  أو  أحاديث ضعيفة 
البحث النظرة الفقهية واألصولية على السنة النبوية. وميكن إبراز جوانب دراستي هذه فيما يلي:

1. اشتمالها على عدد كبير من مظاهر الرحمة باحليوان، مما قد فات بعضهم ذكرها.
2. إفراد مبحث مستقل إلبراز صور الرحمة بالطيور،  وما يتعلق بها، بلغت مطالبه تسعة لم يفرد 

ا جاء في ورقة واحدة مفرق بني مطلبني فقط!. إال في البحث الرابع، لكنه مقتضب جّدً
3. إفراد مبحث مستقل إلبراز مظاهر الرحمة باحلشرات.

4. إبراز مظاهر الرحمة من خالل السنة وحدها دون غيرها. =
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أهمية البحث، وأسباب اختياره:
املكانة الرفيعة واملنزلة العظيمة التي حتتلها الرحمة في اإلسالم. . 1
قسوة فئام من الناس جتاه احليوان. . 2
جهل بعض الناس لكثير من مظاهر رحمة احليوانات في السنة . 3

النبوية، والتساهل في إيذائها. 
طغيان حمى الشهرة عبر وسائل التواصل واإلنترنت على حساب . 4

إيذاء احليوان. 
إلى . 5 خاصة  والشباب  عامة،  الناس  وهداية  تثقيف  في  املشاركة 

كيفية التعامل مع احليوانات املؤذية بعلم وبصيرة. 

أهداف البحث:
تلك . 1 مظاهر  وإبراز  الصحيحة،  باحليوان  الرحمة  أحاديث  جمع 

الرحمة لدى عامة أفراد اجملتمع. 
تأصيل اإلحسان إلى احليوان ووجوب رحمته، وتقريب ذلك لكافة . 2

شرائح اجملتمع، للقيام بالواجب على الوجه املطلوب. 

أسئلة البحث:
لدى . 1 باحليوان  الرحمة  ملظاهر  املبينة  الصحيحة  األحاديث  ما 

عامة أفراد اجملتمع ؟
لذلك أصل ميكن . 2 ورحمته، وهل  إلى احليوان  اإلحسان  ما حكم 

تقريبه لكافة شرائح اجملتمع؟
= 5. االقتصار على مظاهر الرحمة مرتبة في مطالب بعبارة مختصرة مقتضبة ومدعمة بالدليل 

الصحيح غالًبا دون استطراد أو توسع في النقول.
6. االجتهاد في احلكم على احلديث وفق قواعد أئمة احلديث املتقدمني، وليس االقتصار فقط 

على أحكام املتأخرين كاأللباني، واألرناؤوط.
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منهج البحث:
قائم على املنهج االستقرائي االستنباطي. 

خطة البحث تتكون من: 
مقدمة، وفيها مشكلة البحث، وحدوده، وأهميته، وأسباب اختياره، . 1

وأهدافه، وأسئلة البحث، ومنهج البحث وخطته. 
ومتهيد احتوى معنى الرحمة في اللغة واالصطالح، واألسماء ذات . 2

الصلة بهذا املصطلح، وأهمية الرحمة في القرآن والسنة، وامتثال 
النبي S لها، ومقتضاها، ومكان منبعها من اجلسد، وسر ورود 

اسم ژڃژ مراًرا مع يوم القيامة. 
والدراسة، وفيها: الرحمة باحليوان، وفيها ثالثة مباحث. . 3

املبحث األول: الرحمة بالبهائم والدواب، وحتته ثالثة وعشرون مطلًبا. 
املطلب األول: الترغيب في إطعام البهائم وَسقيها. 

والرحمة  للمغفرة  سبب  ورحمتها  البهائم  إطعام  الثاني:  املطلب 
ودخول اجلنة. 

املطلب الثالث: الزجر عن جتويع البهائم وحبسها، واألمر بتقوى 
اهلل فيها. 

املطلب الرابع: أن جتويع البهائم سبٌب موجٌب لدخول النار. 
املطلب اخلامس: النهي عن تكليفها ما ال تطيق، والزجر عن ركوب 

الدابة الضعيفة. 
املطلب السادس: احلث على تسمني الهزيلة قبل ذبحها. 

املطلب السابع: النهي عن َصبْرها واتخاذها هدًفا، أو قتلها عبًثا. 
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املطلب الثامن: النهي عن اتخاذها كراسي والبقاء عليها دون حاجة. 
املطلب التاسع: النهي عن اجَللَب، وعن إتعابها حني التسابق بالزجِر 

والصياِح. 
املطلب العاشر: تأديبها من غير ضرب والنهي عن ضرب الوجه. 

حال  ومراعاة  السفر،  في  بالبهيمة  الرفق  عشر:  احلادي  املطلب 
األرض بني الرعي واالستراحة، والسير.

املطلب الثاني عشر: النهي عن ركوب الدابة التي لم تخلق للركوب.

املطلب الثالث عشر: املنع من اتخاذ ِمقود قد يضر بالدابة أو يؤذيها.
عن  فضاًل  للدابة  املعنوي  اإليذاء  حترمي  عشر:  الرابع  املطلب 

اإليذاء احلسي، وحرمان املؤذي من الشفاعة يوم القيامة. 
االنتفاع  بحرمانه  البهيمة  العن  معاقبة  عشر:  اخلامس  املطلب 

منها في الدنيا. 
املطلب السادس عشر: وجوب اإلحسان. 

املطلب السابع عشر: االهتمام بنظافة الدابة ومكانها. 
البهيمة  ضرع  َحلْب  أو  احللوب  ذبح  عدم  عشر:  الثامن  املطلب 

كاماًل، وإمنا يجب أن يُبقى ما يكفي ولدها. 
احللب  حال  وحقها  البهيمة  بضرع  العناية  عشر:  التاسع  املطلب 

بالرفق وتقليم األظفار. 
املطلب العشرون: النهي عن التحريش بني البهائم. 

املطلب احلادي والعشرون: النهي عن امل�ُثلة بالدابة، وتذكير املمثل 
بقوة اهلل، وأن فعله موجب للّعن. 
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املطلب الثاني والعشرون: لَْعُن من وسم الدابة في وجهها. 
القتل  أو  اجلماعية  اإلبادة  حترمي  والعشرون:  الثالث  املطلب 

اجلماعي للدواب. 
املبحث الثاني: الرحمة بالطيور، وحتته تسعة مطالب. 

املطلب األول: وجوب إطعامها والتحذير من جتويعها. 
املطلب الثاني: النهي عن صبرها، واتخاذها هدًفا

املطلب الثالث: لعن من صبر الطيور، ومّثل بها
املطلب الرابع: النهي عن التفريق بني الطير وبني ولده

املطلب اخلامس: حترمي قتله وصيده من غير حاجة
بها ومالعبتها من غير  والتسلي  اقتنائها  السادس: جواز  املطلب 

إضرار
املطلب السابع: إراحتها واإلحسان إليها حال ذبحها. 
املطلب الثامن: النهي عن إتيان الطيور في أوكارها. 

املطلب التاسع: اللعنة على من َمثَّل بالطيور. 
املبحث الثالث: الرحمة باحلشرات، وحتته سبعة مطالب. 

املطلب األول: احلث على تغذيتها. 
املطلب الثاني: النهي عن قتل احلشرات النافعة أو الضعيفة. 

املطلب الثالث: قتل املعتدي من احلشرات دون غيره. 
املطلب الرابع: حترمي تعذيب احلشرات بالنار. 

املطلب اخلامس: حترمي صبرها واتخاذها غرًضا. 



86

املطلب السادس: حترمي قتلها استشفاء ولو كان املوصي طبيًبا. 
لكونها  املؤذية  غير  احلشرات  إبقاء  على  احلث  السابع:  املطلب 

تسبح اهلل. 
يحصل  ال  حتى  متتالية،  املترابطة  أو  املتقاربة  املطالب  جعل  ورأيت 
تكرار في إيراد األدلة، ال سيما في مثل هذه البحوث، التي متتاز باألصالة 

واإليجاز. 
 ثم اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. . 4
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التمهيد
 

الرحمة في اللغة. 
رحم  القوم:  وتراحم  واملغفرة،  واملرحمة  والتعطف  الرقة  الرحمة: 

بعضهم بعًضا)1). 
األسماء ذات الصلة. 

ْحَمُة »، والرحمة من اآلدميني . 1 قة: قال الزبيدي: « بالَكْسِر الرَّ الرِّ
رقة وتعطف)2). 

احَلنَان -بالتخفيف- وهو الرحمة، يقال منه: حنَّ عليه يحن حناًنا، . 2
واحلّنان بالتشديد: ذو الرحمة)3). 

الرأفة: قال ابن فارس: »الراء واحلاء وامليم أصل واحد يدل على . 3
الرقة والعطف والرأفة، يقال من ذلك: رحمه يرحمه، إذا رق له 

وتعطف عليه«)4). 

الرحمة في الصطالح. 
ة  قَّ الرِّ في  تارًة  تستعمل  وقد  الَْمْرُحوِم،  إلى  اإلحسان  تقتضي  ة  رقَّ
لسان العرب 230/12، مختار الصحاح 267/1، معجم مقاييس اللغة، البن فارس 498/2 مادة )رحم).    (1(
تاج العروس من جواهر القاموس354/25، وانظر: 225/32-226 و لسان العرب 230/12،  مادة     (2(

)رحم).
انظر: لسان العرب128/13،الصحاح، للجوهري 382/6.    (3(

معجم مقاييس اللغة، البن فارس 498/2.    (4(
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ة)1)، وهي أيًضا: رقة تبعث  قَّ د عن الرِّ دة، وتارة في اإلحسان اجملرَّ اجملرَّ
على إيصال اخلير)2). 

أهمية الرحمة في القرآن الكرمي. 
مقروء  وحضور  وواسعة،  عظيمة  قيمة  الكرمي  القرآن  في  للرحمة 
وملحوظ، فاألنبياء رحمة، والكتب رحمة، واألديان السماوية رحمة، والنبوة 
رحمة،  واجلنة  رحمة،  والغيث  رحمة،  والنعم  رحمة،  والصاحلني  رحمة، 
وجعلها  الرحمة،  نفسه  على  كتب  واهلل  رحمة،  واخلير  والعافية  والنصر 

صفة من صفاته احلسنى. 
بل ال تكاد جتد قضية تناولها القرآن إال وكانت الرحمة مقصًدا لها أو 

علة، أو سبًبا أو سبياًل. 
الزمان  وصفان  والرحمة،  املغفرة  “وصفة  السعدي:  الشيخ  قال 
ذاتيان، ال تنفك ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مالئة 
النعم على  ويوالي  والنهار،  الليل  آناء  يداه من اخليرات  للموجود، تسح 
العباد والفواضل في السر واجلهار، والعطاء أحب إليه من املنع، والرحمة 

سبقت الغضب وغلبته”)3). 
الوصفية والعملية  وال عجب فقد وردت كلمة “الرحمة” مبشتقاتها 
أكثر من ثالث مئة وأربعني مرة في القرآن الكرمي، وهي بهذا الكمِّ الهائل 
وجليلة وصفة  قيمة سامية  أنها  تؤكد حقيقة  القرآني  التعبير  من صور 

الزمة هلل<. 
وقد ورد مصطلح “الرحمة” في القرآن على عدة معاٍن، في بعضها 

عموم وخصوص، أستعرض بعضها)4) فيما يلي: - 
انظر: تاج العروس 32/ 225.    (1(

التعريفات )ص: 146).    (2(
تفسير السعدي ص 727.    (3(

)4)    فقد تأتي ويراد بها: مطلق الثواب، انظر: األعراف 56، أو احلفظ من الوقوع في الذنب انظر: =
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1 . : الرحمة، كصفة هلل< -وهي أكثر وروًدا في القرآن)1)- كقوله 
)ڀ ڀ ٺ ٺ( ]الأنعام:133[. 

الرحمة، ويراد بها اإلسالم كقوله تعالى: )ک گ   گ گ  گ . 2
ڳ ڳ  ڳ ڳ  ڱڱ( ]يون�س:58[. 

ٻ . 3 ٻ  )ٻ  قوله  في  كما  القرآن،  بها:  ويراد  الرحمة، 
پپ پ پ  ڀڀ( ]لقمان:2-3[، وقد يراد بها غيره 
من الكتب السماوية )ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ( ]الأحقاف:12[. 

ېئ . 4 ۈئ  ۈئ  )ۆئ   : قوله  ذلك  من  النبوة،  مبعنى:  الرحمة 
ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی   ی   ی جئ حئ مئ ىئ 
يئ جبحب( ]هود: 28[، أي: نبوة صادقة، وهي الرحمة العظيمة 

كما قال ابن كثير)2). 
ٹ . 5 )ٹ  تعالى:  قوله  في  كما   ،(3( النبي  بها  ويراد  الرحمة، 

ڄڃ(  ڄ   ڄ   ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ 
]الدخان:6-5[. 

ەئ     . 6 ائ  )ائ  تعالى:  قوله  ذلك  من  اجلنة،  مبعنى:  الرحمة 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ( ]اآل عمران: 107[. 

فسرت . 7 وبذلك  العيش،  ورغد  والرزق  النعمة  مبعنى  الرحمة، 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  قوله  في  الرحمة 

ۀ        ہ ہہ( ]هود:9[ )4). 
الرحمة، ويراد بها: املطر والغيث، )ىئ ی ی ی ی جئ حئ . 8

= األعراف 155، ويراد بها الرأفة مع العفو واملغفرة، كما في البقرة 157، ويراد بها الفيء اإلسراء 
28، ويراد بها إجابة الدعاء مرمي 2 وغيرها، مما قد يكون بينها اشتراك أو خصوص.
.(http://cutt.us/Usm7z( 1)    انظر مقال: »لفظ الرحمة في القرآن« في موقع إسالم ويب(

تفسير ابن كثير  317/4، هود 28.    (2(
تفسير القرطبي 128/16، سورة الدخان االيتان  6-5.    (3(

تفسير الطبري 339/12، سورة هود آية 9.    (4(
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مئ ىئ   يئجب حب خب مب ىبيب جت حت خت مت ىتيت( ]الروم:50[. 
الرحمة مبعنى: النصر والفرج، من ذلك قوله )ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ . 9

ڃ   ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃچ( ]الأحزاب:17[، قال القرطبي: أي: خيًرا ونصًرا وعافية)1). 
والرحيم،  الرحمن  الرحمة هما:  دالني على صفة  هلل  اسمني  وتأمل 
تقريبا، ولعله الستغراق جميع مدلوالت  واقترانهما في خمسة مواضع 

الرحمة بشتى أحوالها ومجاالتها في جلب السار، ودفع املكروه أيًضا. 
قال ابن كثير نقاًل عن أبي علي الفارسي قوله: “الرحمن: اسم عام في 
، والرحيم إمنا هو من جهة املؤمنني،  جميع أنواع الرحمة، يختص به اهلل 
قال اهلل تعالى: )جث مث ىثيث( ]الأحزاب:43[، وقال ابن عباس: 
هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من اآلخر، أي أكثر رحمة... وقال ابن 

املبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب”)2). 
للرحمة شأن  له ال غرو أن تكون  الرحمن والرحيم  ومن كانت صفة 

 .S عظيم في كتابه الكرمي وسنة رسوله الرحيم
وخمسني  خمس  قرابة  بلغ  حتى  مراًرا،   ) )ڃ  لفظ  تكرر  فقد 
مرة، بل وسميت سورة فيه بالرحمن تعرف بعروس القرآن)3)، وتكرر ورود 

»رحيم« في القرآن قرابة مئة وخمس عشرة مرة. 
الناس على  ومن استغراق رحمته  ومتامها عدم املعاجلة بعقاب 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  )ھ   ومعاصيهم،  أخطائهم 
ڭ ڭ  ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ( ]الكهف:58[. 

ومن متام رحمته  ما ذكره عنه املصطفى S: “لَْو يَْعلَُم الُْمْؤِمُن َما 
تفسير القرطبي 151/14، سورة األحزاب آية 17، وانظر تفسير الطبري 144/12.    (1(

تفسير ابن كثير، دار طيبة 125/1.    (2(
اإلتقان في علوم القرآن 154/1.    (3(
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ِعنَْد اللَِّه ِمَن الُْعُقوبَِة َما َطِمَع ِبَجنَِّتِه أََحٌد، َولَْو يَْعلَُم الَْكاِفُر َما ِعنَْد اللَِّه ِمَن 
ْحَمِة َما َقِنَط ِمْن َجنَِّتِه أََحٌد”)1).  الرَّ

اقتران اسم )ڃ( مراًرا عند ذكر يوم القيامة)2). 
ڎ  ڌ   )ڌ   تعالى:  قوله  يوًما  أذهلني  “ولقد  الزركشي:  قال 
]الفرقان:26-25[،  ک(  ک   ڑ   ڑ   ژ  ژ  ڈ   ڈ    ڎ  
الذين يعقلون هذه األوصاف  أوليائك  يا لطيف علمت أن قلوب  فقلت: 
عنك وتتراءى لهم تلك األهوال ال تتمالك فلطفت بهم فنسبت )ڑ( 
تلك  االسم  هذا  ليالقي   ،) )ڃ  فقلت  الرحمة  في  اسم  أعم  إلى 
اسًما  بدله  كان  ولو  األهوال،  تلك  فيمازج  الهول،  بها  يحل  التي  القلوب 

آخر من عزيز وجبار لتفطرت القلوب”)3). 

أهميتها في السنة. 
والفعلية،  القولية،  السنة  بأنواعها:  النبوية احملمدية  السنة  تتبع  من 
والتقريرية، واخُللقية، يجد أنها استوعبت الرحمة ومدلوالتها، بل جاءت 
داعية ومرغبة ومحفزة لهذه الصفة في كل مجاالتها،  حتى استفاضت 
نهًيا عن ضدها  أو  خبًرا؛  أو  أمًرا  إما  ْحَمة:  الرَّ إلى  الداعية  النصوص 
َفُهَو  نَْفِسِه  َعلَى  ِكتَاِبِه  ِفي  َكتََب  الَْخلَْق  اللَُّه  َقَضى  ا  »مَّ  :S قال  وزجًرا، 

َمْوُضوٌع ِعنَْدهُ: ِإنَّ َرْحَمِتي تَْغِلُب َغَضِبي«)4). 
بل جاءت الرحمة في السنة ركيزًة، أساسية وركًنا قومًيا، لبناء اجملتمعات 
ِفي  الُْمْؤِمِننَي  »َمثَُل  الصحيح:  ففي  استمرارها،  وبقاء  ومتاسكها  املؤمنة 

أخرجه مسلم 2109/4 )2755)، وهو في باب:”في سعة رحمة اهلل  ، وأنها سبقت غضبه”.    (1(
]الفرقان:26[، وقوله:   ) )ڑ ڑ ک ک   ]طه:108[،   ) )ھ ھ ھ   تعالى:  كقوله     (2(

)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ( ]النباأ:38[.
البرهان في علوم القرآن 470/1.    (3(

أخرجه البخاري 129/4 )3194)، ومسلم 2107/4)2751)، واللفظ له.    (4(
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ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاُطِفِهْم َمثَُل الَْجَسِد، ِإَذا اْشتََكى ِمنُْه ُعْضٌو تََداَعى لَُه  تََوادِّ
ى«)1).  َهِر َوالُْحمَّ َساِئُر الَْجَسِد ِبالسَّ

شقاًء،  ذلك  وعدِّ  الرحمة  عن  التخلي  من    املصطفى  حذر  وقد 
 .(2(” ْحَمُة ِإالَّ ِمْن َشِقيٍّ بقوله S: » الَ تُنَْزُع الرَّ

وبّين مرة مظهًرا من مظاهر نزع الرحمة دون محاباة أو مجاملة، وهو 
االمتناع عن تقبيل األوالد والتباهي بذلك، حيث َقِدَم نَاٌس ِمَن األَْعَراِب 
َفَقالُوا:  نََعْم.  َفَقالُوا:  ِصبَْيانَُكْم؟  أَتَُقبِّلُوَن  َفَقالُوا:   ،S اللَِّه  َرُسوِل  َعلَى 
لَِكنَّا َواللَِّه َما نَُقبُِّل. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه S » َوأَْمِلُك ِإْن َكاَن اللَُّه نََزَع ِمنُْكُم 

ْحَمَة «)3).  ْحَمَة«. َوَقاَل بعضهم: » ِمْن َقلِْبَك الرَّ الرَّ
 S ونزع الرحمة من قلوب اخللق منذٌر بقرب الساعة، فقد روي عنه 
أنه قال: »لَْو تَْعلَُموَن َما أَْعلَُم لََبَكيْتُْم َكِثيًرا َولََضِحْكتُْم َقِلياًل، يَْظَهُر النَِّفاُق، 
ْحَمُة، َويُتََّهُم األَِمنيُ، َويُْؤتََمُن َغيُْر األَِمنِي...«)4).  َوتُْرَفُع األََمانَُة، َوتُْقَبُض الرَّ

:S نبي الرحمة
املتأمل في سيرة النبي S يجدها مليئة باألخالق الرائعة والسجايا 

ڱ  ڱ     )ڱ  تعالى:  قوله  في  بها  اهلل   امتدحه  التي  الفاضلة، 
ںں( ]القلم:4[. 

 S ومن هذه األخالق التي هي من أسس دعوته وتعامله، بل وحياته
خلق الرحمة. 

أخرجه مسلم 1999/4 )2586).    (1(
والترمذي   ،(4944(  441/4 داود  وأبو  و)9940)،  و)9702)   ،(8001(  378/13 أحمد  أخرجه     (2(
323/4 )1923) وقال: »حديث حسن«، وصححه ابن حبان 209/2 )462) و)466)، واحلاكم في 

املستدرك 277/4)7632) وقال: »صحيح اإلسناد«، وحسنه األلباني في سنن أبي داود.
متفق عليه، أخرجه البخاري 9/8 )5998)، ومسلم 1808/4 )2317).    (3(

عبداهلل بن خالد الزبادي  صححه ابن حبان 99/15 )6706)، واحلاكم 622/4 )8725)، وفيه:     (4(
مجهول لم أقف على من وثقه!.
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وبنظرة وتتبٍع سريع لسيرته العطرة  جتد مظاهر الرحمة في أزهى 
 ،S صورها، وأبهى حللها، وأروع مواقفها في حياته، وتعامالته وتوجيهاته
 :S حتى في أحلك الظروف وأصعب املواقف، فعن عائشة  قالت للنبي
»َهْل أَتَى َعلَيَْك يَْوٌم َكاَن أََشدَّ ِمْن يَْوِم أُُحٍد؟ َقاَل: لََقْد لَِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما 
لَِقيُت، َوَكاَن أََشدُّ َما لَِقيُت ِمنُْهْم يَْوَم الَْعَقَبِة، ِإْذ َعَرْضُت نَْفِسي َعلَى ابِْن َعبِْد 
يَاِليَل بِْن َعبِْد ُكاَلٍل، َفلَْم يُِجبِْني ِإلَى َما أََرْدُت! َفانَْطلَْقُت َوأَنَا َمْهُموٌم َعلَى 
َوْجِهي، َفلَْم أَْستَِفْق ِإالَّ َوأَنَا ِبَقْرِن الثََّعاِلِب، َفَرَفْعُت َرأِْسي َفِإَذا أَنَا ِبَسَحابٍَة 
َسِمَع  َقْد  اللََّه  ِإنَّ  َفَقاَل:  َفنَاَداِني،  ِجبِْريل،ُ  ِفيَها  َفِإَذا  َفنََظْرُت  أََظلَّتِْني،  َقْد 
ِبَما  وا َعلَيَْك، َوَقْد بََعَث ِإلَيَْك َملََك الِْجَباِل، ِلتَْأُمَرهُ  َقْوَل َقْوِمَك لََك، َوَما َردُّ
ُد َفَقاَل َذِلَك  ، ثُمَّ َقاَل: يَا ُمَحمَّ ِشئَْت ِفيِهْم، َفنَاَداِني َملَُك الِْجَباِل َفَسلََّم َعلَيَّ
ِفيَما ِشئَْت ِإْن ِشئَْت أَْن أُْطِبَق َعلَيِْهم األَْخَشَبيِْن َفَقاَل النَِّبيُّ S: بَْل أَْرُجو أَْن 

يُْخِرَج اللَُّه ِمْن أَْصاَلِبِهْم َمْن يَْعبُُد اللََّه َوْحَدهُ، الَ يُْشِرُك ِبِه َشيًْئا«)1). 
والعدو  الظالم،  واملعتدي  الفاجر،  الكافر  رحمته  شِملت  كيف  تأمل 

 . املؤذي، فكان رحمة ُمهداة من اهلل 
، قال: قال رسول اهلل S: »يا أيها الناس، إمنا أنا  عن أبي هريرة 

َرْحَمٌة ُمْهَداةٌ«)2). 
وملا طلب منه الدعاء على املشركني ولعنهم، أجاب جواًبا ملؤه الشفقة 

اًنا، َوِإنََّما بُِعثُْت َرْحَمًة«)3).  ولفظه الرحمة، فقال: »ِإنِّي لَْم أُبَْعْث لَعَّ
ومن متام رحمته S أنه لم يكتف مبا سبق، بل تعدى إلى الدعاء لهم 

متفق عليه، أخرجه البخاري 139/4)3231)، ومسلم 1420/3)1795).    (1(
أخرجه احلاكم 91/1)100)، وصححه، والطبراني في املعجم األوسط 3/ 223)2981)، وقال     (2(
الهيثمي في اجملمع 204/8: »رواه البزار ، والطبراني في الصغير واألوسط، ورجال البزار رجال 
الصحيح«، وصححه األلباني في الصحيحة )490)، والصواب: أنه مرسل كما رجح ذلك البخاري 

والدارقطني.انظر: علل الترمذي الكبير 408/2، وعلل الدارقطني 10/ 105.
أخرجه مسلم 2006/4)2599).    (3(
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بُْن  ُطَفيُْل  »َقِدَم  بقوله:  أبو هريرة   أكده  املعنى  تألًفا، وهذا  بالهداية 
ْوِسيُّ َوأَْصَحابُُه َعلَى النَِّبيِّ S َفَقالُوا: يَا َرُسوَل اهللِ: ِإنَّ َدْوًسا  َعْمٍرو الدَّ
َعَصْت َوأَبَْت، َفاْدُع اللََّه َعلَيَْها. َفِقيَل: َهلََكْت َدْوٌس، َقاَل: اللَُّهمَّ اْهِد َدْوًسا 

َوائِْت ِبِهْم«)1). 
)ک ک گ  گ گگ(  والرسولS هو رحمة للعاملني، 
]الأنبياء:107[، وفي كل موقف من مواقف سيرته S، نقرأ في شخصيته 

S روح املرء احملب اخلير للغير، الرحيم الذي يسعى بكل جهده إلنقاذهم 
وهدايتهم، حتى مع املعتدين، فلم يحمل روح العداوة واالنتقام، ولم يرد 
إخراجهم من  أراد  بل  كابر،  أو  أمره  العقاب مبن خالفه، وعصى  إنزال 
الظلمات إلى النور، فكانت رحمته S عامة لكل الشؤون، والناس على 

مختلف العصور، واحليوان والطير، واجلماد. 
هكذا كانت حياته S كلها رحمة،  شملت الصغير والكبير، واملؤمن 
اِحُموَن  »الرَّ  :S القائل  وهو  تعقل،  ال  التي  البهائم  حتى  بل  والكافر، 

َماِء«)2).  ْحَمُن، اْرَحُموا أَْهَل األَْرِض يَْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَّ يَْرَحُمُهُم الرَّ
 S وفي صحيح مسلم عن أَِبى ُموَسى األَْشَعِري قال: كان رسول اهلل
ي َوالَْحاِشُر َونَِبيُّ  ٌد َوأَْحَمُد َوالُْمَقفِّ ى لَنَا نَْفَسُه أَْسَماًء َفَقاَل » أَنَا ُمَحمَّ يَُسمِّ

ْحَمِة«)3).  التَّْوبَِة َونَِبيُّ الرَّ
حقا هو S رحمة للناس أجمعني، عربهم وعجمهم، مؤمنهم وكافرهم، 
بل شملت رحمته S العجماوات من الطير واحليوان، فكان رحمة ملن 

في األرض جميًعا. 
متفق عليه، أخرجه البخاري 54/4)2937)، ومسلم 1957/4)2524).    (1(

حسن  حديث  وقال:«   (1924( والترمذي   ،(4943( داود  وأبو   ،(6494(33/11 أحمد  أخرجه     (2(
صحيح«، واحلاكم 175/4)7274)، وصححه األلباني في الصحيحة 630/2 )925).

صحيح مسلم 1828/4)2355).    (3(
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مقتضى الرحمة. 
إن مقتضى الرحمة هو إيصال اخلير إلى الغير، كما تقدم من خالل 
تعريفها في االصطالح، حتى وإن كان هذا اخلير مكروًها إليه، وفي ذلك 
يقول ابن القيم رحمه اهلل: “الرحمة صفة تقتضي إيصال املنافع واملصالح 
إلى العبد، وإن كرهتها نفسه، وشقت عليها، فهذه هي الرحمة احلقيقية ، 
فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصاحلك ودفع املضار عنك ، 
فمن رحمة األب بولده: أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه 
في ذلك بالضرب وغيره، ومينعه شهواته التي تعود بضرره، ومتى أهمل 
أنه يرحمه ويرفهه ويريحه،  به، وإن ظن  لقلة رحمته  ذلك من ولده كان 

فهذه رحمة مقرونة بجهل”)1). 

مكان منبعها من اجلسد. 
مصدرها  أن  البعض  يرى  مرهف،  عاطفي  خلق  وهي  الرحمة  هذه 
أنه قال: »إن  الكبد، ملا جاء عن علي بن أبي طالب   من اجلسد هو 
العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في الطحال، والنفس في 

الرئة«)2). 

الرحمة باحليوان. 
في كتاب اهلل آيات كثيرة متعلقة باحليوان، فورد لفظ: »بهيمة« ثالث 
مرات، و»الدواب« أربع مرات، و»دابة« أربع عشرة مرة، و»األنعام« اثنتني 
وعشرين مرة، بل يوجد سورة من السور الطوال باسم »األنعام«، ورد فيها 
بعض األحكام املتعلقة باحليوان وأكله، وبعض املمارسات اخلاطئة التي 

كانت تفعل قبل اإلسالم. 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 174/2.    (1(

أخرجه البخاري في األدب املفرد ص 192 )547)، وحسنه األلباني.    (2(
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وفي القرآن سورة »البقرة«، و»الفيل«، و»العاديات« وهي: اخليل. وفيه 
سوٌر باسم احلشرات ك�»النحل« و»النمل« و»العنكبوت«. 

والضأن،  والعجل،  واجلمل،  والناقة،  البعير،  القرآن:  في  ذكر  وقد 
واحلية،  والكلب،  والسبع،  والذئب،  واجلراد،  والنعجة،  واملاعز،  والغنم، 

واخلنزير، والطير، والهدهد، والغراب، والذباب، والضفادع، والقمل. 
ثم إن هذا احليوان أيًضا فيه عبرة )ڃ ڃ چ  چ   چچ ڇ  ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ    ڎ ڎڈ ( ]املوؤمنون:21[.
وله قيمة وشأن حيث أُِمَر نوح  باصطحابه معه في السفينة )ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ    چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ 

ڍ ڍ   ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ( ]هود:40[. 

أن احليوان أمٌة من األمم، كما في قوله )ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ  وبني 
ڃ ڃ   چ چ چ     چ ڇڇ  ژ( ]الأنعام:38[. 

وقد راعى حال الناس مع احليوان بني احلاجة واملتعة، فجعل بعضها 
)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ     للناس  متاًعا من متع احلياة احملببة 
ے  ھ  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ   ہ  ہ 
ےۓ ۓ ڭ  ڭ   ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]عمران:14[. 
وفي القرآن والسنة احملمدية توازٌن عجيب، يجمع بني منفعة اإلنسان 
وحاجته، وبني الرحمة والرفق به، فيأمر برحمة احليوان وعدم القسوة 
بل  به،  االنتفاع  تتطلب  التي  الغذائية  الحتياجاته  جتاهل  دون  معه، 
ويتعدى إلى اإلحسان إليه، بل التسامح عن سؤر ما ليس مبأكول، وحترمي 
العبث باحليوان، أو إيذائه أو تكليفه ما يشق عليه، فالهدي النبوي جاء 
الرفق باحليوان مبنعها قتل  أو تفريط، بني جمعيات  وسًطا بال إفراٍط 
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والتي رمبا أعطته منزلة فوق منزلة اإلنسان، وبني  بالكلية،  احليوانات 
بعض الديانات التي ترتكب أبشع الطرق حال ذبحه واالنتفاع به، أو حتى 

إيذائه باللعب بالرماح، كما يُفعل مع بعض الثيران في بعض البلدان!. 
والدواب  اإلنس  اخللق،  بجميع  رحمته  اهلل   رحمة  واسع  من  إنَّ 
من  الكثير  الشيء  الشريعة  في  ورد  وقد  واحلشرات،  والطير  والبهائم 
الوصية باحليوان ورحمته، وللحافظ السخاوي جزء لطيف في ذلك)1)، 

والبن طولون أيًضا جزء في الرحمة)2). 
مباحًث  ثالثة  في  البحث  نظمت  باحليوان  الرحمة  ملظاهر  وإبراًزا 

الرحمة بالبهائم، والرحمة بالطير، والرحمة باحلشرات. 

سماه: »حترير اجلواب عن مسألة ضرب الدواب«، وقد تقدم الكالم عليه في حدود البحث.    (1(
الرحمة والراحمني«،حملمد بن علي بن طولون ت953ه�، وقد  اسمه: »كتاب األربعني في فضل     (2(

طبع بتحقيق محمد خير رمضان بدار ابن حزم.
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املبحث األول
الرحمة بالبهائم والدواب

البهائم: جمع بهيمة، ويراد بها كل ذات أربع قوائم من دواب البر أو 
البحر، وتطلق على كل حيوان ال مييز)1). 

والدواب: هي كل ما يدب على األرض، وقد غلب على ما يركب من 
احليوان، وتصغيره: “ُدَويْبٌَّة”)2). 

، خلقها وسخرها ملصلحة اإلنسان، فوجب  فالبهائم من خلق اهلل 
تكليفها ما ال  أو  تعذيبها وال جتويعها،  بها ورحمتها، وعدم  الرفق  عليه 
تطيق، وال اتخاذها هدًفا يرمى، بل ورد حترمي إيذائها ولو معنوّيًا بلعنها، 
في  حتى  وال  األوقات،  من  وقت  أي  في  البشرية  إليه  ترَق  لم  أمر  وهو 
عصرنا احلاضر، الذي كثرت فيه الكتابات عن الرفق باحليوان، ولعله 

 . من خالل املطالب التالية تستبني مظاهر تلك الرحمة بإذن اهلل 

املطلب األول
الترغيب في إطعام البهائم وَسقيها

من صور الرحمة باحليوان الواجبة أن يُطعم ويُسقى، ألنه بهيمة ال يعقل 
تهذيب اللغة 179/6، لسان العرب 56/12، تاج العروس 307/31.    (1(

لسان العرب 369/1، تاج العروس 393/2، مادة »دبب«.    (2(
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وال يتكلم، وفي الوقت ذاته هو بحاجة لهما، إذ ال حياة له من دونهما، ولذا 
جاء التوكيُد على هذا املعنى كثيًرا، وأن حرمانه منهما هو تعذيب وقسوة. 

وإذا لم يستطع املرءُ إطعامه، وخاف عليه من املوت، فليتركه يرعى، 
ألن اهلل تعالى يقول: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  

ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ  ھ( ]النازعات:33-30[. 
وقد جاء األمر واحلث على إطعام البهيمة والطير، بل وقرنهما بإطعام 

اإلنسان، وعد ذلك كله صدقة. 
قال S »َما ِمْن ُمْسِلٍم يَْغِرُس َغْرًسا، أَْو يَْزَرُع َزْرًعا، َفَيْأُكُل ِمنُْه َطيٌْر، أَْو 

ِإنَْساٌن، أَْو بَِهيَمٌة، ِإالَّ َكاَن لَُه ِبِه َصَدَقٌة«)1). 
بل حتى ما ُسرق أو ما أكله السبع -من الطيور- أو ما نقص من أي 
أحد كان، فإنه صدقة أيًضا، لقوله: »َوَما ُسِرَق ِمنُْه لَُه َصَدَقٌة، َوَما أََكَل 
يُْر َفُهَو لَُه َصَدَقًة، َوالَ يَْرَزُؤهُ أََحٌد  بُُع ِمنُْه َفُهَو لَُه َصَدَقٌة، َوَما أََكلَِت الطَّ السَّ

ِإالَّ َكاَن لَُه َصَدَقٌة«)2). 
 S َسَألُْت َرُسوَل اهلِل : وفي معنى ما تقدم يقول سراقة بن مالك 
ِبِل تَْغَشى ِحَياِضي، َهْل ِلي ِمْن أَْجٍر أَْسِقيَها؟ َقاَل: »نََعْم،  الَِّة ِمَن اإْلِ َعْن الضَّ

في ُكلِّ َذاِت َكِبٍد أَْجٌر«)3). 

املطلب الثاني
إطعام البهائم ورحمتها

سبب للمغفرة والرحمة ودخول اجلنة

إذا كانت السنة احملمدية سعت سعًيا حثيًثا، ورغبت في الرفق باحليوان، 
متفق عليه، أخرجه البخاري  135/3)2320) ومسلم 1189/3)1553).    (1(

أخرجه مسلم 1188/3)1552)، ويَْرَزُؤه: براء ثم زاي بعدها همزة  أي ينقصه.انظر: شرح النووي     (2(
على مسلم 213/10.

أخرجه أحمد 120/29)17581)، وابن ماجه )3686)، وصححه األلباني في حتقيقه سنن ابن ماجه.    (3(
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وتوفير حاجياته، فإنها من متام اإلحسان: أن كافأت ذلك احملسن بأن 
األجر  أبواب  من  باًبا  باحليوان  الرحمة  وجعلت  اجلنة،  جزاءه  جعلت 

ودخول اجلنة. 
جاء في احلديث عن أبي هريرة  عن رسول اهلل S قال: »بَيْنََما 
ِبئًْرا َفنََزَل ِفيَها َفَشِرَب،  َرُجٌل يَْمِشي ِبَطِريٍق اْشتَدَّ َعلَيِْه الَْعَطُش، َفَوَجَد 
ُجُل: لََقْد بَلََغ  ثُمَّ َخَرَج، َفِإَذا َكلٌْب يَلَْهُث يَْأُكُل الثََّرى ِمَن الَْعَطِش، َفَقاَل الرَّ
ُه، ثُمَّ  َهَذا الَْكلَْب ِمَن الَْعَطِش ِمثُْل الَِّذي َكاَن بَلََغ ِبي. َفنََزَل الِْبئَْر َفَمأَل ُخفَّ
أَْمَسَكُه ِبِفيِه، َفَسَقى الَْكلَْب، َفَشَكَر اللَُّه لَُه، َفَغَفَر لَُه. َقالُوا: يَا َرُسوَل اهلِل 

َوِإنَّ لَنَا ِفي الَْبَهاِئِم أَْجًرا ؟ َفَقاَل: ِفي ُكلِّ َذاِت َكِبٍد َرْطَبٍة أَْجٌر«)1). 
»بَيْنََما   :S اهلل  أنه قال: قال رسول  أيًضا  أبي هريرة   وجاء عن 
َكلٌْب يُِطيُف ِبَرِكيَّةٍ، َكاَد يَْقتُلُُه الَْعَطُش، ِإْذ َرأَتُْه بَِغيٌّ ِمْن بََغايَا بَِني ِإْسَراِئيَل، 

َفنََزَعْت ُموَقَها َفَسَقتُْه، َفُغِفَر لََها ِبه«)2). 
اةُ ِإْن َرِحْمتََها َرِحَمَك اهلُل«)3).  وسيأتي قوله S: »َوالشَّ

املطلب الثالث
الزجُر عن جتويِع البهائم وَحْبسها،

واألمر بتقوى الله فيها

نهٌي عن ضده كما ال يخفى، فمع أحاديث اإلحسان  بالشيء  واألمر 
الكثيرة أيًضا، وإحسان النبي S الفعلي إلى احليوانات ورحمتها، وردت 

متفق عليه، أخرجه البخاري 11/8 )6009)، ومسلم 1761/4)2244).     (1(
متفق عليه، أخرجه البخاري 211/4)3467)، ومسلم 1761/4)2245)، والركية: البئر.    (2(

أخرجه أحمد في مسنده 24/ 359)15592)، وصححه احلاكم 257/4)7562)، واأللباني في     (3(
الصحيحة 33/1)26).
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نصوص في التحذير من جتويع الدواب توكيًدا وحتذيًرا: فقد ُروي عن 
عبداهلل بن جعفر  أن رسول اهلل S َدَخَل َحاِئًطا ِلَرُجٍل ِمَن األَنَْصاِر 
ا َرأَى النَِّبيَّ S َحنَّ َوَذَرَفْت َعيْنَاهُ، َفَأتَاهُ النَِّبيُّ S َفَمَسَح  َفِإَذا َجَمٌل َفلَمَّ
َفَجاَء  الَْجَمُل؟«.  َهَذا  ِلَمْن  الَْجَمِل؟  َهَذا  َربُّ  َمْن   « َفَقاَل:  َفَسَكَت.  ِذْفَراهُ 
َفًتى ِمَن األَنَْصاِر، َفَقاَل: ِلي يَا َرُسوَل اللَِّه. َفَقاَل: »أََفاَل تَتَِّقي اللََّه ِفي َهِذِه 

الَْبِهيَمِة، الَِّتي َملََّكَك اللَُّه ِإيَّاَها، َفِإنَُّه َشَكى ِإلَىَّ أَنََّك تُِجيُعُه َوتُْدِئبُُه«)1). 
 S بهذه الدابة ابتداًء بتنبهه S فهذا احلديث يبني لنا رحمة النبي
إيذائه،  عن  نهى صاحبه  ثم  وتخفيف حزنه،  تهدئته  ثم  إليه،  ذهابه  ثم 
أن   S مبيًنا  البهيمة«،  هذه  في  اهلل  تتقي  »أفال  بقوله:   S وتأكيده 

 .(2( الرحمة باحليوان من تقوى اهلل 

املطلب الرابع
أن جتويع البهائم سبٌب موجٌب لدخول النار

لئن ورد النهي في السنة عن جتويع البهائم والدواب وحتذير أصحابها 
عن ذلك، فإنها أيًضا شددت على من تقسو قلوبهم على احليوان، ويستهينون 
بأوجاعه، وبينت أن اإلنسان على ِعظم قدره وتكرميه على كثير من اخللق، 
 S ُّإال إنه قد يدخل النار في إساءٍة يرتكبها مع احليوان، وقد بني النبي
ٍة ،  خطر هذا األمر، ووقوعه من امرأة بقولهS: »َدَخلَِت اْمَرأَةٌ النَّاَر ِفي ِهرَّ

َربََطتَْها َفلَْم تُْطِعْمَها، َولَْم تََدْعَها تَْأُكُل ِمْن ِخَشاِش األَْرِض«)3). 
أخرجه أحمد 273/3)1745)، وأبو داود )2551)، وصححه احلاكم 109/2)2485)، وصححه     (1(
وتكرهه.  تتعبه  تُْدئبه:  ومعنى  رأسه،  ِذفراه: مؤخرة  ومعنى  الصحيحة 28/1)20)،  األلباني في 

انظر: كشف املشكل من حديث الصحيحني 1050/1.
التحبير إليضاح معاني التيسير )4/ 440).    (2(

أوله  بفتح  وخشاش:   ،(2619(2023/4 ومسلم   ،(3318(157/4 البخاري  عليه،أخرجه  متفق     (3(
ويجوز الكسر والضم، وهي احلشرات. ذكره ابن حجر في الفتح 111/1.
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املطلب اخلامس
النهي عن تكليفها ما ال تطيق، والزجر عن ركوب 

الدابة الضعيفة

املطلب السادس: احلث على تسمني الهزيلة قبل ذبحها
فقد ورد في بيان هذين املطلبني حديُث سهل ابن احلنظلية  قال: 
»َمرَّ َرُسوُل اللَِّه S ِبَبِعيٍر َقْد لَِحَق َظْهُرهُ ِبَبْطِنهِ، َفَقاَل S: » اتَُّقوا اللََّه ِفي 

َهِذِه الَْبَهاِئِم الُْمْعَجَمِة، َفاْرَكبُوَها، َوُكلُوَها َصاِلَحًة«)1). 
جمعيات  بنود  في  توجد  تكاد  ال  دقيقة  إشاراٌت  احلديث  هذا  ففي 
الرفق باحليوان، منها: ترك التعسف في التحميل، وعدم ركوب الدابة 

الضعيفة، واستحباب ترك نحر الهزيلة إلى أن تسمن. 
العجفاء  الناقة  أن  كالدليل على  ابن حبان: “اركبوها صحاًحا«  قال 

الضعيفة، يجب أن ينتكب ركوبها إلى أن تصح”)2). 
وإذا كانت الدابة يرهقها احلمل مع الركوب، فقد ورد التخفيف بعدم 
إرهاقها بحمل باملتاع، وإمنا االكتفاء بالركوب، وإن كان الركوب بحد ذاته 
مؤذًيا لها فال تُركب، ولو كانت أصاًل معدة للركوب، كما أن األصل في 
الركوب أنه للحاجة، وإال فال يبقى عليها دون حاجة كذلك، فهذه بعض 

 . القيود التي بينها احلبيب
َواَل  َساِلَمًة،  َوايْتَِدُعوَها)3)  َساِلَمًة،  َوابَّ  الدَّ َهِذِه  »اْرَكبُوا   : يقول 

 .(4(» تَتَِّخُذوَها َكَراِسيَّ
أخرجه أحمد 165/29)17625)، وأبو داود )2550)، وصححه ابن خزمية 143/4 )2545)، وابن     (1(

حبان 302/2)545) و)3394)، وصححه األلباني في الصحيحة 31/1)23).
صحيح ابن حبان 304/2.    (2(

هوا عنها إذا لم حتتاجوا إلى ركوبها«. قال ابن األثير في النهاية 166/5: » أي: اتركوها، ورفِّ    (3(
أخرجه أحمد 399/24)15639)، وابن حبان 437/12 )5619)، واحلاكم )1/ 444 و 2/ 100)،      (4(
ينزل  بها وال  أنه ال يسير  ابن حبان: »معناه:  وصححه األلباني في الصحيحة 1/ 29)21) قال 

عنها«، وقال شعيب األرناؤوط في حتقيقه: إسناده قوي.
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قال ابن حبان: “وفي قوله S: »وكلوها سماًنا« دليل على أن الناقة 
املهزولة التي ال نقي لها، يستحب ترك نحرها إلى أن تسمن”)1). 

وقال ابن خزمية: “فيه داللة على أن النبي S إمنا أباح احلمل عليها 
في السير طلًبا لقضاء احلاجة، إذا كانت الدابة املركوبة محتملة للحمل 
خبر  في  وكذلك  ساملة«،  وايتدعوها  ساملة،  »اركبوها  قال:  ألنه  عليها، 
سهل: »اركبوها صاحلة، وكلوها صاحلة«، فإذا كان األغلب من الدواب 
املركوبة أنها إذا حمل عليها في املسير عطبت، لم يكن لراكبها احلمل 
عليها. النبي S قد اشترط أن تركب ساملة ويشبه أن يكون معنى قوله: 

»اركبوها ساملة« أي ركوًبا تسلم منه وال تعطب، واهلل أعلم” )2). 
وملا ركبت عائشة  بعيًرا فيه صعوبة، فجعلت تَُردده، قال لها رسول 
ْفق الَ يَُكوُن ِفي َشيٍء ِإالَّ َزانَُه، َوالَ يُنَْزُع ِمْن  ْفِق، فالرِّ اهلل S: »َعلَيِْك ِبالرِّ

َشيٍء ِإالَّ َشانَُه«)3). 
مع  التعامل  في   S النبي  رحمة  تبني  كثير  وغيرها  األحاديث  فهذه 
احليوانات وتوجيهه S بأال تطغى املصالح الشخصية، بل واحلاجة على 

مصلحة الدواب وصحتها، وفي هذا غاية احلسن في معاملتها. 
ولعل أرق وأصدق مثال يدل على سمو تلك الروح لدى حضارتنا أن جند 
التنزيل، وتلقى مباشرة ومشافهة  النبوة، وعاصر  صحابّيًا أدرك مشكاة 
ملن  فيقول  بعير،  له  كان  الذي  الدرداء،  كأبي   :S املصطفى  حبيبه  من 
استعاره منه: ال حتملوا عليه إال كذا و كذا، فإنه ال يطيق أكثر من ذلك ، 
فلما حضرته الوفاة قال له: »يا أيها البعير ال تخاصمني إلى ربك، فإني 

لم أكن أحّملك فوق طاقتك«)4)!. 
صحيح ابن حبان 304/2.    (1(

صحيح ابن خزمية 143/4.    (2(
أخرجه مسلم 2004/4)2594).    (3(

لأللباني  الصحيحة  السلسلة  عن  نقاًل  )1/63ق)  حديثه  في  األخميمي  احلسن  أبو  أخرجه     (4(
30/1)35)، وانظر: إحياء علوم الدين 264/1.
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املطلب السابع
هي عن َصْبرها واتخاذها هدًفا، أو قتلها عبًثا النَّ

وفي هذا الباب يروي ابن عمر  قوله: »َسِمْعُت النَِّبيَّ S نََهى أَْن 
تُْصَبَر بَِهيَمٌة، أَْو َغيُْرَها ِللَْقتِْل«)1). وأيًضا فقد صح اخلبر عنه S أنه: 

َوابِّ َصبًْرا«)2).  »نهى أَْن يُْقتََل َشْيءٌ ِمَن الدَّ

املطلب الثامن
النهي عن اتخاذها كراسي والبقاء عليها دون حاجة

 S اهلل  إلى حديث رسول  أو يطلع  يقيًنا، فليصِغ  أن يزداد  أراد  من 
إلى اإلنسانية أجمع، عن حٍق من حقوق احليوان، رمبا غفل  يعلن  وهو 
َدَوابُِّكْم َمنَاِبَر، َفِإنَّ  عنه البعض، حني قال S: »ِإيَّاُكْم أَْن تَتَِّخُذوا ُظُهوَر 
َرَها لَُكْم ِلتَُبلَِّغُكْم ِإلَى بَلٍَد لَْم تَُكونُوا بَاِلِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ األَنُْفِس،  اللََّه ِإنََّما َسخَّ

َوَجَعَل لَُكُم األَْرَض َفَعلَيَْها َفاْقُضوا َحاَجتَُكْم«)3). 
فقد زجر املصطفى S عن اجللوس طوياًل على ظهر الدابة، وهي 

غير سائرة؛ ألنه كلفة واعتداء على بهيمة حتس، لكنها ال تنطق)4). 

املطلب التاسع
النهي عن اجَلَلب،

وعن إتعابها حني التسابق بالزجِر والصياِح

ومن صور الرحمة النهي عن إتعاب الرجِل البهيمة، حني التسابق عليه 
أخرجه البخاري122/7)5514) وصبره: أي حبسه ورميه.    (1(

أخرجه مسلم 1550/3)1959).    (2(
أخرجه أحمد وأبو داود )2569)،وصححه األلباني في الصحيحة 1/ 30 )22).    (3(

أخرجه أحمد 392/24)15629)، والدارمي 371/2)2668)، وصححه ابن خزمية 142/4)2544)     (4(
وابن حبان 437/12)5619)،واحلاكم 612/1)1625)، واأللباني في الصحيحة 29/1)21).
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بالزجِر والصياِح، أو أن يجنب فرًسا إلى فرسه الذي يسابق عليها، فإذا 
فتر املركوب حتول إلى اجملنوب، لقوله النبي S: »الَ َجلََب َوالَ َجنََب« زاد 

َهاِن«)1).  بعضهم: »ِفي الرِّ

املطلب العاشر
تأديبها من غير ضرٍب قدر اإلمكان

مع النهي عن ضرب الوجه

ضرب  يتجنب  لكن  احلاجة،  وبقدر  ضرب  غير  من  التأديب  ويكون 
الوجه دوًما وأبًدا، ملا روي عن املقدام بن َمْعِدي َكِرَب، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل 
«)2)، ويغني عنه حديث جابر   َوابِّ اهلِل S: »يَنَْهى َعْن لَْطِم ُخُدوِد الدَّ
َوَعِن  الَْوْجِه،  ِفي  ْرِب  الضَّ َعِن   S اللَِّه  َرُسوُل  »نََهى  مسلم:  صحيح  في 

الَْوْسِم ِفي الَْوْجِه«)3). 

املطلب احلادي عشر
الرفق بالبهيمة في السفر ومراعاة حظها من األرض 

بني الرعي واالستراحة، والسير

ومن الرحمة النبوية: إتاحة الفرصة لها بالرعي واالستراحة، وبخاصة 
بن  فيه هو عنبسة  راو متكلم  فيه،  وإال  األلباني بشواهده،  داود )2583)، وصححه  أبو  أخرجه     (1(
القطان لكنه توبع، وفيه: انقطاع، فاحلسن لم يسمع من عمران بن حصني، وانظر: معالم السنن 

للخطابي 40/2.
أخرجه أحمد 417/28)17180) بإسناد ضعيف، فيه: بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية ولم     (2(
يصرح، وفيه راٍو مبهم كذلك. وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 106/8، وقال: »رواه أحمد، 

وفيه راو لم يسم ، وبقية مدلس«.
أخرجه مسلم 1673/3 )2116).    (3(
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َها  في السفر، لقوله S: »ِإَذا َساَفْرتُْم ِفي الِْخْصِب، َفَأْعُطوا اإِلِبَل َحظَّ
يَْر«)1).  نَِة، َفَأْسِرُعوا َعلَيَْها السَّ ِمَن األَْرِض، َوِإَذا َساَفْرتُْم ِفي السَّ

قال النووي: “ومعنى احلديث: احلث على الرفق بالدواب، ومراعاة 
مصلحتها، فإن سافروا في اخلصب قللوا السير، وتركوها ترعى في بعض 

النهار وفي أثناء السير، فتأخذ حظها من األرض مبا ترعاه منها”)2). 
ومن صور رحمة الدابة: التخفيف عنها باملشي، دون ركوبها في السفر 
: »َكاَن النَِّبيُّ S ِإَذا َصلَّى الَْفْجَر  لتستريح، دل على ذلك حديث أنس 

َفِر َمَشى َقِلياًل َونَاَقتُُه تَُقاُد«)3).  ِفي السَّ
ومن صور الرحمة: املبادرة بحل الرحال وإراحة الدواب قبل املبادرة 
باألعمال الصاحلة، كصالة الضحى، كما قال أنس: »ُكنَّا ِإَذا نََزلْنَا َمنِْزاًل 

َحاُل«)4).  الَ نَُسبُِّح َحتَّى تَُحلَّ الرِّ

املطلب الثاني عشر
هي عن ركوب الدابة التي لم تخلق للركوب النَّ

ومن الرحمة أنه ال يجوز الركوب على الدابة التي لم تخلق للركوب، 
بِْح، ثُمَّ  كالبقرة، َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ  َقاَل َصلَّى َرُسوُل اهلِل S َصاَلةَ الصُّ
أَْقَبَل َعلَى النَّاِس، َفَقاَل: بَيْنَا َرُجٌل يَُسوُق بََقَرًة ِإْذ َرِكَبَها َفَضَربََها، َفَقالَْت: 
بََقَرةٌ  اهللِ  ُسبَْحاَن  النَّاُس:  َفَقاَل  ِللَْحْرِث.  ُخِلْقنَا  ِإنََّما  ِلَهَذا،  نُْخلَْق  لَْم  ِإنَّا 

أخرجه مسلم 1525/3)1926).    (1(
شرح النووي على مسلم 128/8.    (2(

أخرجه الطبراني في املعجم األوسط 92/7)6951)، والبيهقي في السنن الكبرى 255/5، وقال     (3(
الهيثمي في مجمع الزوائد 492/3:« رواه الطبراني في األوسط وفيه: محمد بن علي املروزي 

وفيه كالم وقد وثق« قلت: هو متابع عند البيهقي وإن كان ظاهره الصحة إال أن سنده غريب.
أخرجه أبو داود)2551)، وصححه األلباني في حتقيقه للسنن.    (4(
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تََكلَُّم! َفَقاَل: »َفِإنِّي أُوِمُن ِبَهَذا أَنَا، َوأَبُو بَْكٍر َوُعَمُر«)1). 
البقر  ركوب  ميكن  فال  وظيفة،  حيوان  لكل  أن  على  يدل  فاحلديث 
ونحوها، ألنها ال حتتمل هذا، وإمنا يستفاد منها في احلرث والتزود من 
ألبانها وحلمها، كما ال يجوز حتميل احليوان ما ال يطيق بزيادة عدد أو 

حمل كما تقدم. 

املطلب الثالث عشر
املنع من اتخاذ ِمقود قد يضر بالدابة أو يؤذيها

فقد  بالدابة،  يضر  قد  مقود  اتخاذ  من  املنع  جاء  باحليوان  ورحمة 
ِمْن  ِقاَلَدةٌ  بَِعيٍر  َرَقَبِة  يَبَْقَينَّ ِفي  S مرة في أحد أسفاره: »أَْن الَ  أرسل 
وقيل  الركض،  بها حال شدة  االختناق  قيل: خشية  ُقِطَعْت«)2).  ِإالَّ  َوتٍَر، 

غير ذلك)3). 

املطلب الرابع عشر
حترمي اإليذاء املعنوي للدابة فضاًل عن اإليذاء 
احلسي وحرمان املؤذي من الشفاعة يوم القيامة

ومن أجمل ما جاء في باب الرحمة باحليوان في السنة النبوية حترمي 
حتى اإليذاء املعنوي، كلَْعِن الدابة، وهذا أمر لم تَْرَق إليه األديان الوضعية 
أو الفلسفات، في أي وقت من األوقات، حتى في العصر احلاضر الذي 

أخرجه البخاري 212/4)3471).    (1(
متفق عليه، أخرجه البخاري 71/4)3005) ومسلم 1672/3)2115).    (2(

الصحيحني البن اجلوزي  املشكل من حديث  للنووي 95/14، كشف  انظر: شرح صحيح مسلم     (3(
.451/1
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كثرت فيه الكتابات وإنشاء اجلمعيات، التي تعنى بحقوق احليوان، حتى 
وصل األمر إلى حرمانه من الشفاعة يوم القيامة. 

عن زيد بن أَسلَم أَنَّ عبدامللك بن مرواَن قام َذاَت لَيْلٍَة َقاَم ِمَن اللَّيِْل َفَدَعا 
ْرَداِء: َسِمْعتَُك  ا أَْصَبَح َقالَْت لَُه أُمُّ الدَّ َخاِدَمُه، َفَكَأنَُّه أَبَْطَأ َعلَيِْه َفلََعنَُه، َفلَمَّ
ْرَداِء يَُقوُل: َقاَل  اللَّيْلََة لََعنَْت َخاِدَمَك ِحنَي َدَعْوتَُه. َفَقالَْت: َسِمْعُت أَبَا الدَّ
انُوَن ُشَفَعاَء َوالَ ُشَهَداَء يَْوَم الِْقَياَمِة«)1)، وهذا  َرُسوُل اللَِّه S: »الَ يَُكوُن اللَّعَّ

عام لإلنس واجلن والدواب والهوام وغير ذلك. 
فلما  احملاسن،  واستحضار  بها،  الظن  إساءة  عدم  أيًضا:  ذلك  ومن 
ْت قالوا: َخأَلِت  َفَألَحَّ النَّاُس: َحْل َحل،ْ  S القصواء، وَقاَل  بََرَكْت ناقته 
َوَما  الَْقْصَواءُ،  َخأَلِت  »َما   :S النَِّبيُّ  َفَقاَل  الَْقْصَواءُ!  َخأَلِت  الَْقْصَواء،ُ 

َذاَك لََها ِبُخلٍُق، َولَِكْن َحَبَسَها َحاِبُس الِْفيِل«)2). 

املطلب اخلامس عشر
معاقبة العن البهيمة

بحرمانه االنتفاع منها في الدنيا

ومن عجيب صور الرحمة بالدابة والبهيمة في هدي النبي S ليس 
إلى  القيامة، بل وصل  يوم  إياها وحرمان الالعن الشفاعة  لعنه  حترمي 
دعاءٌ  احليوان  لعَن  ألن  الدنيا؛  في  منها  االستفادة  من  منعه  إلى  األمر 

ر به وإيذائه، فعوقب الالعن بالزم دعائه.  متضمن الضُّ
عن أبي برزة  قال: َكانَْت َراِحلٌَة أَْو نَاَقٌة أَْو بَِعيٌر َعلَيَْها بَْعُض َمتَاِع الَْقْوِم 
ِريُق، َفَأبَْصَرْت َرُسوَل  َوَعلَيَْها َجاِريٌَة، َفَأَخُذوا بَيَْن َجَبلَيِْن َفتََضايََق ِبِهُم الطَّ

أخرجه مسلم 2006/4)2598).    (1(
أخرجه البخاري 974/2)2581)، قولهم: »حل حل« هو زجر للنهوض:، »أحلت« أي متادت على     (2(

عدم القيام، »خألت« أي امتنعت  انظر: فتح الباري 335/5.
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اهلِل S َفَقالَْت: َحْل َحْل، اللهم الَْعنَْها ؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلِل S: »َمْن َصاِحُب 
َهِذِه الَْجاِريَِة ؟ اَل  تَْصَحبُنَا َراِحلٌَة أَْو نَاَقٌة أَْو بَِعيٌر َعلَيَْها ِمْن لَْعنَِة اهلِل«)1).

فاحليوان قد يتأذى بالدعاء عليه بداللة قوله S لالعن عقب ذلك: 
»الَ تَْدُعوا َعلَى أَنُْفِسُكم،ْ َوالَ تَْدُعوا َعلَى أَْوالَِدُكْم، َوالَ تَْدُعوا َعلَى أَْمَواِلُكْم، 

الَ تَُواِفُقوا ِمَن اللَِّه َساَعًة يُْسَأُل ِفيَها َعَطاءٌ َفَيْستَِجيُب لَُكْم«. 
قال النووي رحمه اهلل: “إمنا قال هذا زجًرا لها ولغيرها... فعوقبت 

بإرسال الناقة”)2). 

املطلب السادس عشر
وجوب اإلحسان

ملا كان اللحُم حاجة غذائية لإلنسان لم تغفل السنة احملمدية على صاحبها 
أفضل الصالة والسالم جوانب الرحمة لتلك البهيمة واإلحسان إليها. 

ومن أوجه اإلحسان إليها: الرفق بها حال الذبح، وأن يعجل إمرارها 
بقوة، ليسرع في موتها، فتستريح من أمله، وأال يكون احلد أمامها، وأال 

يكون الذبح واألخرى تنظر إليها. 
فعن شداد بن أوس  عن رسول اهلل S قال: »إنَّ اهلل َكتََب اإلحّساَن 
على ُكلِّ شيٍء، فإَذا َقتَلْتُم َفَأْحِسنُوا الِقتْلَة، وإذا َذبَْحتُم َفَأْحِسنُوا الَذبََّح، 

وليُِحدَّ أحُدُكْم َشْفَرتَُه، ولْيُِرْح َذِبيَحتَُه«)3). 
ومن الرحمة باألنعام عدم تعذيبها ولو تعذيًبا غير مباشر، كأن تذبح 
أخرجه أحمد 33/33)19766)، وصححه األلباني في إرواء الغليل )7/ 241)، وهو في صحيح     (1(
مسلم 23/8)6769) من حديث عمران بن حصني بلفظ:« ُخُذوا َما َعلَيَْها َوَدُعوَها َفِإنََّها َملُْعونٌَة «. 

َقاَل ِعْمَراُن: »َفَكَأني أََراَها اآلَن تَْمِشي في النَّاِس َما يَْعِرُض لََها أََحٌد«.
شرح النووي على مسلم 147/16.    (2(

أخرجه مسلم 1548/3)1955).    (3(
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وحده  فهذا  أمامها،  الشفرة  حتد  أن  أو  إليها،  تنظر  واألخرى  البهيمة 
S عن هذا بقوله:  للروح وتعذيب كالقتِل، ولذلك عبر املصطفى  مؤلٌم 
: أَنَّ َرُجاًل أَْضَجَع  »موتات«، وفي رواية: «موتني« في حديث ابن عباس 
َشاًة يُِريُد أَْن يَْذبَُحَها َوُهَو يَُحدُّ َشْفَرتَُه، َفَقاَل النَِّبيُّ S: »أَتُِريُد أَْن تُِميتََها 

َمْوتَاٍت؟! َهاَل َحَدْدَت َشْفَرتََك َقبَْل أَْن تُْضِجَعَها؟!«)1). 
ومرة َرأَى عمُر  َرُجاًل َحدَّ َشْفَرًة َوأََخَذ َشاًة ِلَيْذبََحَها َفَضَربَُه ُعَمُر 

وَح؟ أاَلَ َفَعلَْت َهَذا َقبَْل أَْن تَْأُخَذَها؟!«)2).  ُب الرُّ ِة َوَقاَل: »أَتَُعذِّ رَّ  ِبالدِّ
ا، بل والتعجيل بإجهازها.  ومن أوجه اإلحسان كذلك: عدم جرها جّرً
َفاِر، َوأَْن  ، قال: »أََمَر َرُسوُل اهلِل S ِبَحدِّ الشِّ ملا جاء عن ابن عمر 

تَُواَرى َعِن الَْبَهاِئِم َوَقاَل: ِإَذا َذبََح أََحُدُكْم، َفلْيُْجِهْز«)3). 
ومن صور اإلحسان االهتمام بصحتها واخلشية عليها من العدوى ، 

 .(4(» لقوله S: »الَ يُوِرَدنَّ ُمْمِرٌض َعلَى ُمِصحٍّ
وما جاء عن معاوية بن قرة ، عن أبيه  أن رجال قال: يَا َرُسوَل اهلِل 
أَْذبََحَها.  أَْن  اةَ  الشَّ أَلَْرَحُم  ِإنِّي  َقاَل:  أَْو   - أَْرَحُمَها  َوأَنَا  اةَ،  الشَّ أَلَْذبَُح  ِإنِّي 

اةُ ِإْن َرِحْمتََها َرِحَمَك اهلُل«)5).  َفَقاَلS: »َوالشَّ
ِة  رَّ وقد رأى اخلليفُة الراشُد عمر َرُجاًل يجرُّ َشاًة ِلَيْذبََحَها َفَضَربَُه ِبالدِّ

َوَقاَل: »ُسْقَها الَ أُمَّ لََك ِإلَى الَْمْوِت َسْوًقا َجِمياًل«)6). 
وقد حكى ابُن َحزٍم اإلجماع على وجوب اإلحسان في الذبيحة)7). 

صححه احلاكم في املستدرك 257/4)7563)، وصححه األلباني في الصحيحة 32/1)24).    (1(
)2)    أخرجه البيهقي 281/9، وذكره األلباني في الصحيحة 36/1)30).

أخرجه أحمد 105/10)5864)، وابن ماجه )3172)، وصححه األلباني في الصحيحة )3130)،     (3(
والصواب: أنه ضعيف مدار على ابن لهيعة، وهو ضعيف، وفيه علة أخرى وهي االنقطاع  على 

األرجح في كالم أبي حامت في العلل )1617). 
)4)    صحيح البخاري 2177/5)5437).

)5)    أخرجه أحمد في مسنده 24/ 359)15592)، وصححه احلاكم 257/4)7562)، واأللباني في 
الصحيحة 33/1)26).

)6)    انظر: الصحيحة 33/1)26).
)7)    نقاًل عن جامع العلوم واحلكم البن رجب 152/1.
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فهل جتد ديًنا من األديان أو جمعية من اجلمعيات بلغت هذا الشأن 
من الرفق والرحمة باحليوان في غابر األزمان وفي مختلف األوطان غير 

أمة اإلسالم؟

املطلب السابع عشر
االهتمام بنظافة الدابة، ومكانها، وتسميتها

لقد نشأ الصحابة  على االهتمام بنظافة البهيمة ومكانها أيًضا، 
ُعَمَر  ابُْن  َرأَى  َوَقْد  َقِبيٍح،  َمَكاٍن  ِفي  َغنٍَم  َراِعَي  ُعَمَر مرًة:  ابُْن  رأى  ولذا 
َسِمْعُت  َفِإنِّي  لَْها،  َحوِّ َراِعي  يَا  َويَْحَك  ُعَمَر:  ابُْن  َفَقاَل  ِمنُْه،  أَْمثََل  َمَكاًنا 

ِتِه«)1).  النَِّبيَّ S يَُقوُل: »ُكلُّ َراٍع َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّ
كان  ما  مع  والتبسط  التلطف  إلى  البعض  عند  األمر  جتاوز  وقد 
 S عنه  روي  جلواب  واخملاط،  األنف  كرغام  منها:  للنفوس  مستقذًرا 
اَلِة ِفي ُمَراِح الَْغنَِم؟ َقاَل: »َصلُّوا ِفي ُمَراِحَها، َواْمَسُحوا  ملا ُسِئَل َعِن الصَّ

ُرَغاَمَها، َفِإنََّها ِمْن َدَوابِّ الَْجنَِّة«)2). 
وقد بوب البخاري في صحيحه: »باب اسم الفرس واحلمار« )3)، وذكر 
أفراس،  أسماء  وهي  ومندوب  واللحيف،  كاجلرادة  األسماء:  بعض  فيه 

 .S وُعفير اسم حلماره

أخرجه أحمد 110/10 )5869) بإسناد حسن، وصححه األلباني، انظر الصحيحة ح)30).    (1(
أخرجه ابن أبي شيبة في املسند ص 596)986)،وصححه األلباني في الصحيحة 120/3)1128)!     (2(

قلت:بل فيه راٍو مبهم وانقطاع. 
 .(46(1048/3    (3(
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املطلب الثامن عشر
عدم ذبح احللوب أو َحْلب ضرع البهيمة كامال

وإمنا يجب أن ُيبقى ما يكفي ولدها

لقوله S لألنصاري ملا أراد إكرامه: »ِإيَّاَك َوالَْحلُوَب«)1). 
وقد َمرَّ َرُسوُل اللَِّه S ِبَرُجٍل يَْحلُُب َشاًة، َفَقاَل: »أَْي ُفالُن، ِإَذا َحلَبَْت 
َفَأبِْق ِلَولَِدَها...«)2)، وهذا احلديث وإن كان فيه ضعف، لكن يشهد له ما 

تقدم، وحديث سوادة اآلتي. 

املطلب التاسع عشر
العناية بضرع البهيمة وحقها حال احللب

بالرفق وتقليم األظفار

ِبيِع، َقاَل: أَتَيُْت النَِّبيَّ S َفَسَألْتُُه َفَأَمَر ِلي ِبَذْوٍد، ثُمَّ  عن َسَواَدةَ بن الرَّ
َقاَل ِلي: »ِإَذا َرَجْعَت ِإلَى بَيِْتَك َفُمْرُهْم َفلْيُْحِسنُوا ِغَذاَء ِربَاِعِهْم)3)، َوُمْرُهْم 

َفلْيَُقلُِّموا أَْظَفاَرُهْم، اَل يَْعِبُطوا)4) ِبَها ُضُروَع َمَواِشيِهْم ِإَذا َحلَبُوا«)5). 
أخرجه مسلم 1609/3)2038).    (1(

أخرجه الطبراني في املعجم األوسط 271/1)885)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 359/8:      (2(
»رواه الطبراني في الكبير واألوسط ورجال الكبير رجال الصحيح غير عبداهلل بن جبارة وهو ثقة« 
قلت: هذا وهم من الهيثمي رحمه اهلل، وإمنا: هو عبداهلل بن جنادة، لم أر من وثقه، وإمنا ذكره ابن 

حبان في ثقاته، فهو مجهول. انظر: الثقات: 51/5.
بيع. وقيل: ما ُولد في أّول الّنتاج، وإْحساُن  الّرباع بكسر الراِء َجْمُع ُربَع وهو ما ُولد من اإلبل في الرَّ    (3(

ِغذاِئها أن ال يُْستقَصى َحلب أُمهاتها إبَْقاًء عليها. انظر: النهاية في غريب األثر 462/2.
بالَعْصر،  ويُْدُموها  فَيْعِقُروها  احَللب  ُدوا  يَُشدِّ يعبطوا: أي ال  »يعطبوا«، ومعنى قوله  وفي رواية:     (4(
م بعد اللَّنب. انظر: النهاية في  ، وال يَْستَْقُصون َحلَبها حتى يَْخُرج الدَّ ِريُّ م الطَّ من الَعِبيط، وهو الدَّ

غريب األثر 376/3.
أخرجه أحمد 323/25)15961)، وصححه األلباني في الصحيحة 567/1 )317)، وقال الهيثمي     (5(
في مجمع الزوائد 304/5: »فيه مرجى بن رجاء وثقه: أبو زرعة وغيره، وضعفه ابن معني وغيره، 

وبقية رجال أحمد ثقات«. قلت: وقد توبع بإسناد حسن إن شاء اهلل تعالى.
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ومن حق البهيمة حلبها يوم ِوْردها كما جاء عنه: »َوالَ َصاِحُب ِإِبٍل الَ 
َها: َحلَبَُها يَْوَم ِوْرِدَها«)1).  َها، َوِمْن َحقِّ يَُؤدِّي ِمنَْها َحقَّ

املطلب العشرون
النهي عن التحريش بني البهائم

التحريش صفٌة من صفات إبليس، وقد حذر منها الشارع احلكيم، ملا 
تؤول إليه من مفاسد أليمة وعواقب وخيمة، سواء بني البشر أو حتى بني 
والديوك، فإن في ذلك  والكباش  والثيران  اجِلمال  يفعل بني  البهائم، كما 
تعذيًبا لها وإنهاًكا حلياتها ورمبا قتلها ناهيك عما يصحب ذلك من رهان 

محرم!. 
وقد بوب بعض األئمة)2) أبواًبا في النهي عن التحريش بني البهائم، 
بَيَْن  التَّْحِريِش  َعِن   S اللَِّه  َرُسوُل  »نََهى  عباس:  ابن  بحديث  مستدلني 
الَْبَهاِئِم«)3)، ملا في ذلك من إيقاع اخلصومة، واخلشونة واإلفساد، ورمبا 

الهالك. 

املطلب احلادي والعشرون
النهي عن امُلْثلة بالدابة، وتذكير امُلمثل بقوة الله،

وأنَّ فعله موجب لّلعن

من صور الرحمة بالدواب في السنة النبوية: النهي عن التمثيل بها، 
أخرجه مسلم 680/2)987).    (1(

كأبي داود )2564)، والترمذي )1708)، والبيهقي 22/10.    (2(
عن  املرسل  والراجح  اختالف،  فيه  ضعيف  وهو  والترمذي)1708)،   (2564( داود  أبو  أخرجه     (3(

مجاهد عن النبي S وهو ما رجحه البخاري في علل الترمذي 278/1)511).
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وهو قطع قطعة من أطرافها وهو حية، كما جاء عن عبداهلل بن يزيد، َعِن 
النَِّبيِّ S: »أَنَُّه نََهى َعِن النُّْهَبِة َوالُْمثْلَِة«)1). 

 S ومع النهي ورد التخويف بقدرة اهلل على من فعل ذلك، فقد قال
ملالك إبل: »َهْل تُنِْتُج ِإِبُل َقْوِمَك ِصَحاًحا آَذانَُها؟، َفتَْعَمُد ِإلَى ُموَسى َفتَْقَطُع 
ُصُرٌم  َهِذِه  َوتَُقوُل:  ُجلُوَدَها،  تَُشقُّ  أَْو  َها،  َوتَُشقُّ بُُحٌر،  َهِذِه  َفتَُقوُل:  آَذانََها، 
ُمَها َعلَيَْك، َوَعلَى أَْهِلَك؟« َقاَل: نََعْم َقاَل S: »َفِإنَّ َما آتَاَك اهللُ َعزَّ  َوتَُحرِّ
َوَجلَّ لََك، َوَساِعُد اهللِ أََشدُّ ِمْن َساِعِدَك، َوُموَسى اهلِل أََحدُّ ِمْن ُموَساَك«)2). 
بل ورد اللعن والطرد من رحمة اهلل من لم يرحم احليوان ومّثل به، وليس 
:  “ لََعَن النَِّبيُّ  مجرد االكتفاء بالزجر عن امل�ُثلة، كما جاء عن ابن عمر 

S: َمْن َمثََّل ِبالَْحَيَواِن”)3). 

املطلب الثاني والعشرون
لعن من وسم الدابة في وجهها

 : جابر عن  جاء  ما  منها  مناسبة  ما  غير  في  ذلك  توكيد  جاء  حيث 
الَِّذي  اللَُّه  »لََعَن  َفَقاَل:  َوْجِهِه،  ِفي  ُوِسَم  َقْد  ِحَماٌر  َعلَيِْه  َمرَّ   S النبي  »أن 

َوَسَمُه«)4). 
املطلب الثالث والعشرون

حترمي اإلبادة اجلماعية أو القتل اجلماعي للدابة

ومن الرحمة كذلك حترمي اإلبادة اجلماعية أو القتل اجلماعي لنوٍع منها. 
متفق عليه، أخرجه البخاري 122/7)5516).     (1(

أخرجه أحمد 223/25)15888)، وصححه ابن حبان 432/12)5615)، واحلاكم 201/4)7364)،     (2(
وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب 265/1)1093). 

أخرجه البخاري 122/7)5515).     (3(
أخرجه مسلم 1673/3 )2117).    (4(
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من ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة  قال: سمعت رسول 
اهلل S يقول: »َقَرَصْت نَْملٌَة نَِبّيًا ِمَن األَنِْبَياِء، َفَأَمَر ِبَقْريَِة النَّْمِل َفأُْحِرَقْت، 

ًة ِمَن األَُمِم تَُسبُِّح؟!«)1).  َفَأْوَحى اللَُّه ِإلَيِْه: أَْن َقَرَصتَْك نَْملٌَة أَْحَرْقَت أُمَّ
ٌة ِمَن  وجاء عن عائشة  أن رسول اهلل S قال: »لَْواَل أَنَّ الِْكاَلَب أُمَّ

اأْلَُمِم أَلََمْرُت ِبَقتِْلَها، َفاْقتُلُوا ِمنَْها اأْلَْسَوَد الَْبِهيَم«)2). 
فرغم أن العرب كانوا يأنفون من الكالب، ويتأذون منها، إال أن النبي 

S لم يسمح لهم بقتلها قتاًل جماعًيا. 

متفق عليه، أخرجه البخاري 75/4)5986)، ومسلم 1759/4)2241).    (1(
أخرجه أحمد 27/ 343)16788)، وأبو داود )2845)، والترمذي )1486)، والنسائي في »اجملتبى«     (2(
إسناد  هذا  األلباني:«قلت:  وقال  صحيح.  حسن  الترمذي:  وقال   ،(3205( ماجه  وابن   ،185/7

جيد«.
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املبحث الثاني
الرحمة بالطيور

الطائر من احليوان: كل ما يطير في الهواء بجناحني)1)، وقال اجلوهري: 
“الطائر: جمعه طير، مثل صاحب وصحب، وجمع الطير: طيور وأطيار، 

مثل: فرخ وأفراخ”)2). 
توازن يجمع بني منفعة  للرحمة باحليوان في  النبوي  الهدي  وينطلق 
اإلنسان، وبني الرحمة والرفق، فيأمر برحمة الطيور وعدم القسوة معها، 
وال يتجاهل احتياجات اإلنسان الغذائية واملعيشية، التي تتطلب االنتفاع 
بها. لكنه في الوقت ذاته ال يسمح بالعبث بالطيور أو إيذائها، لذا تواردت 
الرحمة  هذه  وتستبني  إليها،  واإلحسان  رحمتها  في  املرغبة  النصوص 

أكثر من خالل املطالب التالية. 

املطلب األول
وجوب إطعامها والتحذير من جتويعها

النصوص اجململة في هذا متضافرة، وال شك أن الطيور داخلة في 
معنى حديث سراقة بن مالك  - املتقدم- “َهْل ِلي ِمْن أَْجٍر أَْسِقيَها ؟. 

َقاَل S: »نََعْم، في ُكلِّ َذاِت َكِبٍد أَْجٌر«)3). 
انظر: املعجم الوسيط )2/ 574).     (1(

انظر:  تاج العروس من جواهر القاموس )12/ 450)    (2(
أخرجه أحمد 120/29)17581)، وابن ماجه )3686)، وصححه األلباني.    (3(



117

وتقدم قوله S: »َما ِمْن ُمْسِلٍم يَْغِرُس َغْرًسا، أَْو يَْزَرُع َزْرًعا، َفَيْأُكُل ِمنُْه 
َطيٌْر، أَْو ِإنَْساٌن، أَْو بَِهيَمٌة، ِإالَّ َكاَن لَُه ِبِه َصَدَقٌة«)1). 

يُْر، َفُهَو لَُه َصَدَقًة«)2).  وقوله S: »َوَما أََكلَِت الطَّ

املطلب الثاني
النهي عن َصْبِرها، واتخاذها هدًفا

فهذا ابن عمر  احلريص على سنة احلبيب S َدَخَل َعلَى يَْحَيى 
ِإلَيَْها ابُْن  بِْن َسِعيٍد، َوُغاَلٌم ِمْن بَِني يَْحَيى َراِبٌط َدَجاَجًة يَْرِميَها! َفَمَشى 
ُعَمَر َحتَّى َحلََّها، ثُمَّ أَْقَبَل ِبَها َوِبالُْغاَلِم َمَعُه، َفَقاَل: اْزُجُروا ُغاَلَمُكْم َعْن أَْن 
يَْر ِللَْقتِْل، َفِإنِّي َسِمْعُت النَِّبيَّ S: »نََهى أَْن تُْصَبَر بَِهيَمٌة،  يَْصِبَر َهَذا الطَّ
أَْو َغيُْرَها ِللَْقتِْل«)3). حتى لو كان ذلك الصبر لغاية أو مقصد كتعلم الرمي 

واإلعداد للجهاد، إذ ميكن اتخاذ غير الطيور هدًفا. 

املطلب الثالث
لعن من َصبر الطيور، ومّثل بها

بني S أن اإلنسان على ِعظم قدره وتفضيله على كثير من اخللق، إال 
أن صبره الطيور هذا قد يدخله النار ويطرده من رحمة اهلل باللعنة التي 

حلت عليه!. 
فقد َمرَّ ابُْن ُعَمَر ِبِفتَْياٍن ِمْن ُقَريٍْش، َقْد نََصبُوا َطيًْرا َوُهْم يَْرُمونَُه، َوَقْد 

متفق عليه، أخرجه البخاري  135/3)2320) ومسلم 1189/3)1553).    (1(
جزء من حديث أخرجه مسلم 1188/3)1552) وقد تقدم بنا ذكره.    (2(

أخرجه البخاري122/7)5514) وصبره: أي حبسه ورميه.    (3(
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ُقوا ،  ا َرأَُوا ابَْن ُعَمَر تََفرَّ يِْر ُكلَّ َخاِطئٍَة ِمْن نَبِْلِهْم، َفلَمَّ َجَعلُوا ِلَصاِحِب الطَّ
 S َفَقاَل ابُْن ُعَمَر: َمْن َفَعَل َهَذا؟! لََعَن اللَُّه َمْن َفَعَل َهَذا ! »ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه

وُح َغَرًضا«)1).  لََعَن َمِن اتََّخَذ َشيًْئا ِفيِه الرُّ

املطلب الرابع
النهي عن التفريق بني الطير وبني فراخه

وهذه من أسمى صور الرحمة لتلك الطيور، حيث ورد النهي أن يحول 
أحٌد بني طير وبني فرخه!. 

S ِفي َسَفٍر َفانَْطلََق  َمَع َرُسوِل اللَِّه  ُكنَّا  عبداهلل بن مسعود َقاَل:  عن 
َرةُ  الُْحمَّ َفَجاَءِت  َفْرَخيَْها  َفَأَخْذنَا  َفْرَخاِن  َمَعَها  َرًة  ُحمَّ َفَرأَيْنَا  ِلَحاَجِتِه، 
وا َولََدَها  َفَجَعلَْت تَْفُرُش، َفَجاَء النَِّبيُّ S َفَقاَل: »َمْن َفَجَع َهِذِه ِبَولَِدَها، ُردُّ

ِإلَيَْها«)2). 

املطلب اخلامس
حترمُي قتله وصيده من غير حاجة

بالرفِق باحليوان، فحرمت قتله لغير  النبوية  لقد جاءت تعاليم السنة 
سبب أو من دون مصلحة، ملا روي عنه S: »َما ِمْن ِإنَْساٍن يَْقتُُل ُعْصُفوًرا، 
َها  َوَما َحقُّ اهلِل  َرُسوَل  يَا  ِقيَل:  َعنَْها،  اللَُّه  َسَألَُه  ِإالَّ  َها،  ِبَغيِْر َحقِّ َفْوَقَها  َفَما 
كان  وإن  ِبَها«)3). وهذا  َفَيْرِمي  َرأَْسَها،  يَْقَطُع  َوالَ  َفَيْأُكلَُها،  يَْذبَُحَها  َقاَل:  ؟ 

)1)    متفق عليه، أخرجه البخاري 122/7)5515)، ومسلم 1549/3)1958).
أخرجه أحمد 385/6)3835)، وأبو داود )2677)، وصححه احلاكم 267/4)7599)، واأللباني     (2(

في الصحيحة 33/1)25)، واحلمرة طائر صغير يشبه العصفور، وترف: أي ترفرف.
أخرجه النسائي في الكبرى 489/4)4841)، وصححه احلاكم 261/4)7574)، وحسنه األلباني =    (3(
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في لفظه الصريح مقااًل إال أن مفهومه داخل في عموم قوله S املتقدم: 
ِفي  َمْن  يَْرَحْمُكْم  األَْرِض  أَْهَل  اْرَحُموا  ْحَمُن،  الرَّ يَْرَحُمُهُم  اِحُموَن  »الرَّ

َماِء«)1).  السَّ
 قال العظيم آبادي: “الراحمون: أي ملن في األرض من آدمي وحيوان 

لم يؤمر بقتله بالشفقة عليهم واإلحسان إليهم”)2). 
اخللق،  أصناف  جميع  ليشمل  العموم  بصيغة  “أتى  الطيبي:  وقال 

فيرحم البر والفاجر، والناطق والبُهم، والوحوش والطير”)3). 
إذن ال يجوز قتُل احليواِن جملرِد اللهو والعبِث، وحتى الصيد إن لم يكن 

من أجِل األكِل فهو محرٌم. 
املطلب السادس

جواز اقتنائها والتسلي بها ومالعبتها
من غير إضرار بها

بها  وللتسلي  بل  بها،  لالنتفاع  الطيور  تربية   S النبي  أجاز  فقد 
ومالعبتها، كما جاء في حديث أنس َكاَن النَِّبيُّ S أَْحَسَن النَّاِس ُخلًُقا، 
َوَكاَن ِلي أٌَخ يَُقاُل لَُه أَبُو ُعَميٍْر- َقاَل: أَْحِسبُُه َفِطيٌم، َوَكاَن ِإَذا َجاَء َقاَل: »يَا 
اَلةَ َوُهَو،  أَبَا ُعَميٍْر َما َفَعَل النَُّغيُْر؟«. نَُغٌر َكاَن يَلَْعُب ِبهِ، َفُربََّما َحَضَر الصَّ
َونَُقوُم  يَُقوُم  ثُمَّ  َويُنَْضُح،  َفيُْكنَُس  تَْحتَُه،  الَِّذي  ِبالِْبَساِط  َفَيْأُمُر  بَيِْتنَا،  ِفي 

َخلَْفه،ُ َفيَُصلِّي ِبنَا)4). 
= وفي إسناده:عامر مولى أبي صهيب لم تعرف حاله!.

حسن  حديث  وقال:«   (1924( )4943)،والترمذي  داود  وأبو   ،(6494(33/11 أحمد  أخرجه     (1(
صحيح«، واحلاكم 175/4 )7274)، وصححه األلباني في الصحيحة 630/2 )925).

عون املعبود 285/13.    (2(
حتفة األحوذي 5/ 148.    (3(

متفق عليه،أخرجه البخاري 55/8)5747)،ومسلم 1692/3)2150)،والنغير: تصغير النغر، وهو     (4(
طائر صغير يشبه العصفور أحمر املنقار.
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املطلب السابع
إراحتها واإلحسان إليها حال ذبحها

ملا كان حلُم الطيور حاجة غذائية لإلنسان لم تغفل السنة احملمدية 
الرجل  يحد  بأن  إلراحتها،  والسعي  ذبحها  حال  لها  اإلحسان  جانب 
شفرته، وأن يعجل إمرارها بقوة ليسرع في موتها، فتستريح من أمله، وأال 

يكون احلد أمامها، وأال يكون الذبح واألخرى تنظر إليها. 
َكتََب  اهلل  »إنَّ  قال:   S اهلل  رسول  عن  أوس   بن  حلديث  شداد 
اإلحّساَن على ُكلِّ شيٍء، فإَذا َقتَلْتُم َفَأْحِسنُوا الِقتْلَة، وإذا َذبَْحتُم َفَأْحِسنُوا 
الَذبََّح، وليُِحدَّ أحُدُكْم َشْفَرتَُه، ولْيُِرْح َذِبيَحتَُه«)1). ومما ال شك فيه أن ما 

يجري على البهيمة يجري على الطيور. 
إيذاء، فقد نهى احلبيب  أو  ومن صور اإلحسان صيدها بال تعذيب 
ا ،  S عن اخلذف باحلصى، وقال: »ِإنََّها الَ تَِصيُد َصيًْدا، َوالَ تَنَْكأُ َعُدّوً

، َوتَْفَقأُ الَْعيَْن«)2).  نَّ َولَِكنََّها تَْكِسُر السِّ

املطلب الثامن
ورود النهي عن إتيان الطيور في أوكارها ليال

والنهي، ألن الليل أمان لها، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وهو مبنيٌّ 
على أحاديَث وردت في هذا الباب، غير أنه ال يصح منها شيء فيما يظهر 
لي، وقد جمع ابُن طولون جزًءا صغيًرا حول هذا املوضوع، انتهى رحمه 

اهلل إلى القول بصحة النهي )3). 
أخرجه مسلم 1548/3)1955).    (1(
أخرجه مسلم 1547/3)1954).    (2(

واسمه: »تأييد اإلنكار إلتيان الطيور ونحوها في األوكار« لشمس الدين محمد بن علي بن طولون، =    (3(



121

املطلب التاسع
ل بالطيور اللعنة على من َمَثّ

ا حيال املستهينني بحرمة الطيور  السنة النبوية لها موقف واضحة جّدً
الضعيفة، حيث جعلت اللّعّن والطرد من رحمة اهلل مآل وعقوبة من جترد 
قلبه من رحمتها، وسولت له نفسه االعتداء على هذا اخمللوق الضعيف 
َمثََّل  َمْن   :S النَِّبيُّ  قوله:  “لََعَن  عمر   ابن  عن  جاء  فقد  بالتمثيل، 

ِبالَْحَيَواِن”)1). 

= ت 953 ه� طبع بتحقيق محمد خير رمضان، ببيروت، توزيع دار ابن حزم، 1418ه�،حيث كره 
علماء إتيان الطيور والوحوش ونحوها في األوكار لياًل، استناًدا إلى ظاهر حديث« أقّروا الطير 
لها«  أمان  الليل  ألن  أوكارها،  في  الطيور  تطرقوا  »ال  علي:  بن  احلسني  وحديث  َمِكناتها«  على 
وأيدهم املؤلف في ذلك مع أدلة أخرى مساندة، ثم بّين اختالف العلماء في جواز ذلك وكراهته، 
http://  :وأن احلديث يخّص موضوع »الّطير« ال الصيد، وأن األصل إباحة الصيد، لياًل ونهاًرا.انظر
cutt.us/Vfnp، قلت:احلديث ضعيف لعدة علل هي التفرد،واجلهالة واالضطراب،وانظر:الضعيفة 
785/12)5862)، وأما حديث احلسني فقد أخرجه الطبراني، وقال الهيثمي في اجملمع )6012): 

»فيه عثمان بن عبدالرحمن القرشي ، وهو متروك«.
أخرجه البخاري 122/7)5515).     (1(
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املبحث الثالث
رحمة احلشرات

احلشرة: حشرة األرض: واحدة صغار دواب األرض: كاليرابيع والقنافذ، 
واحلشرة كلُّ ما أُكل من بْقِل األَرض، واحلشرات هوام األرض مما ال اسم له.
قال األصمعي: “احلشرات واألحراش واألحناش واحد، وهي هوام 

األرض”)1). 
وفي القرآن الكرمي ثالث سور سميت بأسماء بعض احلشرات، وهي: 
النحل، والنمل، والعنكبوت، وفي بعض سور القرآن أيًضا ورد ذكر بعض 

احلشرات كالبعوض والذباب والقمل واجلراد. 
واحلشرات خلٌق من خلق اهلل، أوجدها  حلكٍم قد نعلم بعًضا منها، 
ويخفى علينا الكثير، والكثير من أنواعها، واألصل أن تبقى هذه احلشرات 
حّيًة ال يعتدى عليها ما لم يكن لهذا االعتداء سبب مشروع؛ ذلك أن اهلل  

خلق ما في األرض وسخر ما فيها ملنفعة اإلنسان )يئ جب   حب خب مب 
ىب يب  جت    حت ختمت ىت     يت جث مث ىث يثحج( ]اجلاثية:13[، وهذه 
املنفعة تقتضي أال يفسد اإلنسان ما سخره اهلل له وخلقه، وما وضعه  

من معايير وأسس للتوازن في األرض، مصداًقا لقوله )ٹ ٹ 
ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ( ]احلجر:19[. 

اخملصص 301/2، لسان العرب 190/4، تاج العروس 22/11     (1(
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وظاهر ذلك أن كل ما وضعه اهلل لإلنسان في األرض موزون في كمه 
أرض  على  احلياة  الختلت  التوازن  هذا  لوال  وأنه  ومآله،  وحاله  وكيفه 
البسيطة، والضطربت املعيشة هذا من جهة، ناهيك أنه قد ورد النهي 
یی(  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ    ېئېئ  )ۈئ  االعتداء  عموم  عن 

]البقرة:190[، وقوله: )ڱ ڱڱ ں  ں  ڻ ڻ ڻڻ( ]املائدة:87[. 

واالعتداء على ما كان موزوًنا هو إفساد، واهلل يقول: )ڭ ڭ ڭ  
ڭ ۇ ۇ( ]الأعراف:56[. وهذا في العموم، وإال فبعض احلشرات 
كالفئران  واألمراض  اجلراثيم  تنقل  قذرة  أو  مؤذية  لكونها  قتلها  يجوز 
َوابِّ الَ َحَرَج َعلَى  والعقارب واحليات واألوزاغ. قال S: »َخْمٌس ِمَن الدَّ

: الُْغَراُب َوالِْحَدأَةُ َوالَْفْأَرةُ َوالَْعْقَرُب َوالَْكلُْب الَْعُقوُر«)1).  َمْن َقتَلَُهنَّ
ْفَيتَيِْن)2)، َواألَبْتََر)3) ، َفِإنَُّهَما   وقال S: »اْقتُلُوا الَْحيَّاِت َواْقتُلُوا َذا الطُّ

يَْطِمَساِن الَْبَصَر، َويَْستَْسِقَطاِن الَْحَبَل«)4). 
والتفريط،  اإلفراط  عن  بعيًدا  وإحسانها،  الشريعة  عدل  من  وهذا 
املساكن  في  تكثر  مفسدات،  مؤذيات  )ألنها  بالقتل:  تلك  خصت  حيث 
والعمران، ويعسر دفعها والتحرز منها، فإن منها ما هو كاملنتهز للفرصة، 
إذا متكن من إضرار بادر إليه، وإذا أحس بطلب أو دفع فر منه بطيران، 

أو اختفى في نفق، ومنها ما هو صائل يتغلب، ال ينزجر باخلسء))5). 

متفق عليه، أخرجه البخاري 17/3)1828)، ومسلم 858/2)1199).    (1(
)2)    هما اخلطان األبيضان على ظهر احلية، وأصل الطفية خوصة املقل، وجمعها طفي، شبه اخلطني 

على ظهرها بخوصتي املقل. انظر: شرح النووي على مسلم 230/14، وفتح الباري 348/6. 
)3)    هو صنف من احليات أزرق مقطوع الذنب، ال تنظر إليه حامل إال ألقت ما في بطنها. انظر: شرح 

النووي على مسلم 230/14.
أخرجه البخاري 154/4)3297).    (4(

فيض القدير شرح اجلامع الصغير 607/3.    (5(
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املطلب األول
احلث على تغذيتها

تضافرت النصوص النبوية في احلث على اإلحسان إلى كل ذات كبد 
رطبة  كبد  ذات  احلشرات  أن  يخفى  ال  ومما  وسقيها،  بإطعامها  رطبة 
أَْجٍر  ِمْن  ِلي  َهْل  -املتقدم-  مالك   بن  بحديث سراقة  وهي مشمولة 

أَْسِقيَها؟. َقاَل S: »نََعْم، في ُكلِّ َذاِت َكِبٍد أَْجٌر«)1). 

املطلب الثاني
النهي عن قتل احلشرات النافعة أو الضعيفة

قتل  S عن  بنهيه  التوكيد  النبوية  السنة  في  الظاهرة  الرحمة  من   
قال:  أنه  عباس  ابن  عن  جاء  فقد  النافعة،  أو  الضعيفة  احلشرات 
: النَّْملَة َوالنَّْحلَة َوالُْهْدُهد  َوابِّ »نََهى َرُسوُل اهلِل S َعْن َقتِْل أَْربٍَع ِمَن الدَّ

َرد«)2).  َوالصُّ
املطلب الثالث

قتل املعتدي من احلشرات دون غيره

فآذته،  أحد  على  اعتدت  الضعيفة  احلشرات  بعض  أن  فرضنا  فلو 
فالواجب أال يتعدى ذلك إلى غيرها، حتى لو كان املتضرر من علية القوم 

وشرفائهم. 
أخرجه أحمد 120/29)17581)، وابن ماجه )3686)، وصححه األلباني.    (1(

 1272/2 الدارمي  وأخرجه   ،(5269( داود  أبو  طريقه  ومن   -  ،(3066(192/5 أحمد  أخرجه     (2(
)2042)، وابن ماجه )3224)، وابن حبان )5646) وصححه ابن دقيق في اإلملام بأحاديث األحكام 
 ،584/2 احلبير  تلخيص  في  حجر  وابن   ،345/6 املنير  البدر  في  امللقن  ابن   ،(865(444/2

واأللباني في إرواء الغليل 142/8)2490).
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دل على ذلك حديث أبي هريرة  أن رسول اهلل S قال: »نََزَل نَِبيٌّ 
ِمَن األَنِْبيَاِء تَْحَت َشَجَرٍة َفلََدَغتُْه نَْملٌَة، َفَأَمَر ِبَجَهاِزِه َفأُْخِرَج ِمْن تَْحِتَها، ثُمَّ 

أََمَر ِبَبيِْتَها َفأُْحِرَق ِبالنَّارِ، َفَأْوَحى اللَُّه ِإلَيْهِ: َفَهالَّ نَْملًَة َواِحَدًة؟«)1). 
ًة  وفي رواية ملسلم: »َفَأْوَحى اللَُّه ِإلَيِْه: أَِفي أَْن َقَرَصتَْك نَْملٌَة أَْهلَْكَت أُمَّ

ِمَن األَُمِم تَُسبُِّح«؟)2). 
قال ابن القيم � “.. فهي أمة مخلوقة بحكمة ومصلحة، فإعدامها 

وإفناؤها يناقض ما خلقت ألجله، واهلل أعلم”)3). 
النهي عن قتل  تؤذي، وقد جاء في احلديث  النملة ال  أن  واملقصود   
النملة؛ ألنه ال مبرر لقتلها، لكن إذا ثبت ضررها، وال يدفع هذا الضرر 

إال بقتلها فال بأس بذلك، واهلل أعلم. 

املطلب الرابع
حترمي تعذيب احلشرات بالنار

تقدم أنه ال يجوز االعتداء في االنتقام، ومن صور االعتداء التعذيب 
ا في أصله.  بالنار، وهذا أمر محرم في السنة النبوية حتى لو كان ضاّرً

عن عبداهلل بن مسعود َقاَل: »ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّه S ِفي َسَفٍر... َوَرأَى 
َق َهِذِه؟«. ُقلْنَا: نَْحُن. َقاَل: » ِإنَُّه  ْقنَاَها، َفَقاَل: » َمْن َحرَّ َقْريََة نَْمٍل َقْد َحرَّ

َب ِبالنَّاِر ِإالَّ َربُّ النَّاِر«)4).  الَ يَنَْبِغي أَْن يَُعذِّ

أخرجه البخاري 158/4)3319)، ومسلم 1759/4)2241).    (1(
أخرجه مسلم 1759/4)2241).    (2(
شفاء العليل البن القيم ص: 77.    (3(

أخرجه أبو داود )2677)، وصححه األلباني في الصحيحة 33/1)25).    (4(
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املطلب اخلامس
حترمي صبرها واتخاذها غرًضا

َوابِّ َصبًْرا«)1).  لثبوت نهيه S: »أَْن يُْقتََل َشْيءٌ ِمَن الدَّ

املطلب السادس
حترمي قتلها استشفاء، ولو كان املوصي بقتها طبيًبا

فقد نهى رسول اهلل S عن قتل الضفدع لالستشفاء والدواء، حتى 
لو كان املوصي طبيًبا. 

ْحمن بن عثماَن، أَنَّ َطِبيًبا َذَكَر ِضْفَدًعا ِفي َدَواٍء ِعنَْد  ملا رواه عبدالرَّ
َرُسوِل اهلِل S: »َفنََهى َرُسوُل اهلِل S َعْن َقتِْلِه«)2). 

املطلب السابع
احلث على إبقاء احلشرات غير املؤذية

لكونها تسبح الله

احلشرات منها ما هو مؤٍذ يشرع قتله، ومنها ما ال يؤذي فال يقتل، 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ    ( اهلل   تسبح  ألنها 

ں ڻ  ڻ ڻ ڻۀ ۀ  ہ      ہ ہ ہ( ]الإ�سراء:44[. 
أخرجه مسلم 1550/3)1959)، وقد تقدم حديث ابن عباس  أنه قال: “نََهى َرُسوُل اهلِل S َعْن     (1(

: وعد منها: النَّْملَة” كما عند أحمد وغيره بإسناد حسن. َوابِّ َقتِْل أَْربٍَع ِمَن الدَّ
والنسائي  داود)5271)،  وأبو   ،(2041(1270/2 والدارمي   ،(15757(  36/25 أحمد  أخرجه     (2(
وزيادته  الصغير  اجلامع  صحيح  في  )5882)،واأللباني   504/3 احلاكم  وصححه   ،(4355(

.(12927( 1293/1
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ومن  واألرض  السبع  السموات  “تقدسه  اهلل:  رحمه  كثير  ابن  قال 
يقول  عما  وتكبره،  لّه  وجتِّ وتعظمه  وتنزهه  اخمللوقات،  من  أي:  فيهن، 
ُكّل  َففي  وإلهيته:  ربوبيته  في  بالوحدانية  له  وتشهد  املشركون،  هؤالء 
َشيٍء لَُه آيٌَة... تَُدلُّ َعلى أنَّه واحد... وهذا عام في احليوانات، والنبات 

واجلماد، وهذا أشهر القولني...”)1). 

تفسير ابن كثير 78/5 – 79.    (1(
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اخلامتة

وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
من . ) من عدة جوانب  وبينة  باحليوان ظاهرة   S النبي  رحمة  أن 

النار- وكونها متنوعة بني األمر  أبرزها ربطها باجلنة -وضدها 
والزجر، والترغيب والترهيب. 

اإلجماع على وجوب اإلحسان إلى احليوان، كما نقله ابن حزم. . 2
للغير، . 3 رحمتهم  هو  للعباد  اهلل  رحمة  تنزل  أسباب  أقوى  من  أن 

وبخاصة احليوان الذي ال يفهم. 
إفراط . 4 بني  بوسطية  حقه،  للحيوان  حفظ  اإلسالمي  الدين  أن 

اجلمعيات احلقوقية للحيوان وتفريط بعض اجملتمعات. 
لها . 5 ترَق  لم  احملمدية  السنة  في  للحيوان  معنوية  حقوقاً  ثمَة  أن 

جميع بنود جمعيات احلقوق. 
أن الرحمة شملت البهائم، والطيور، واحلشرات، وكذا املؤذي منها.. 6
نة جوانب من الرحمة لم ترَق لها جمعيات حقوق احليوان، . 7 في السُّ

كتحرمي اإليذاء املعنوي له فضاًل عن احلسي. 
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واخُللقية . 8 والتقريرية  والفعلية  القولية  احملمدية  السنة  استيعاب 
الرحمة ومدلوالتها. 

أهم التوصيات:
باحليوان . ) الرحمة  وتعزيز  حتفيز  على  بالتركيز  الباحث  يوصي 

وتربية النشء على ذلك، وبيان منهج القرآن والسنة في ذلك من 
خالل الندوات واملؤمترات. 

أن تتبنى وزارة التعليم باململكة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ووزارة . 2
تعزيز  سبل  الفطرية،  للحياة  العامة  والهيئة  اإلسالمية،  الشئون 

الرحمة باحليوانات عبر املناهج واخلطب ووسائل اإلعالم. 
معاني . 3 جتسد  الشباب  من  ومعاصرة  حية  مشرقة  صور  عرض 

الرحمة باحليوان عبر وسائل اإلعالم. 
سن عقوبات معلنة ورادعة للمسيئني إلى احليوان. . 4
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فهرس املصادر واملراجع

اجلعفي، . ) البخاري  عبداهلل  أبو  إسماعيل  بن  محمد  املفرد،  األدب 
بيروت،  اإلسالمية،  البشائر  دار  عبدالباقي،  فؤاد  محمد  حتقيق: 

ط3، 1409 - 1989
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين . 2

األلباني، إشراف: زهير الشاويش، املكتب اإلسالمي، بيروت، ط2، 
1405-1985م. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، محمد بن أبي بكر أبو عبداهلل . 3
املعرفة، ط2،  دار  الفقي،  قيم اجلوزية، حتقيق: محمد حامد  ابن 

1395 - 1975، - بيروت. 
بن . 4 بن علي  الفتح محمد  أبو  الدين  تقي  األحكام،  بأحاديث  اإلملام 

وهب بن مطيع القشيري، املعروف بابن دقيق العيد، احملقق: حسني 
إسماعيل اجلمل، دار املعراج الدولية، دار ابن حزم، الرياض ط2، 

لبنان - بيروت، 1423ه� -2002م. 
البدر املنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير، . 5

سراج الدين أبو حفص ابن امللقن، حتقيق مجموعة من احملققني، 
دار الهجرة، الثقبة، ط1، 1425ه�. 

بهادر . 6 بن  عبداهلل  بن  محمد  الدين  بدر  القرآن،  علوم  في  البرهان 
الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  حتقيق  الزركشي 

العربية عيسى البابى احللبي وشركاؤه، ط1، 1376ه� - 1957م. 
تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبدالرّزاق . 7

بيدي، الناشر دار الهداية.  احلسيني، أبو الفيض، الزَّ
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الدين . 8 لشمس  األوكار”  في  ونحوها  الطيور  إلتيان  اإلنكار  تأييد 
محمد بن علي بن طولون الصاحلي، ت 953 ه� حتقيق محمد خير 

رمضان يوسف، بيروت، توزيع دار ابن حزم، 1418ه�. 
التحبير إليضاح معاني التيسير، محمد بن إسماعيل بن صالح ثم . 9

د ُصبْحي بن َحَسن َحاّلق  الصنعاني، املعروف باألمير، حققه: مَحمَّ
أبو مصعب، الرُّشد، الرياض، ط1، 1433ه� - 2012م. 

عبدالرحمن . 0) محمد  الترمذي،  جامع  بشرح  األحوذي  حتفة 
املباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت. 

القاضي، حتقيق: صبحي . )) أبو طالب  الكبير،  الترمذي  علل  ترتيب 
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