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  عن عبد هللا بن عمر

رضي هللا عن ما

www.9alami.com

ن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال :

﴿ عذبل امر ة في نرة حبجت ا حتى ماتل فدخلل في ا النار،ال ني
طعمت ا و سقت ا إذ حبجت ا و ال ني تركت ا تأكل من خشاش األرض ﴾
  عن عبد هللا بن عمر

رضي هللا عن ما

نه مر فتيان من قريش قد نصبوا طيرا و نم يرمونه فقال ل م:لعن هللا من فعل

نذا،إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
  عن نس بن مالك رضي هللا عنه قال:ن ى رسول هللا



صلى هللا عليه و سلم

ن تصبر الب ائم.

يم ِِ
بِ ْ
من ال َّر ِح ِ
ج ِم هللاِ ال َّر ْح ِ

ك ت ُْح َملُونَ ﴾
﴿ َوإِنَّ لَ ُج ْم فِي ْاألَ ْن َع ِام لَ ِع ْب َرةً نُ ْ
جقِي ُج ْم ِم َّما فِي بُدُونِ َا َولَ ُج ْم فِي َا َمنَافِ ُع َكثِ َ
يرةٌ َو ِم ْن َا تَأْ ُكلُونَ َو َعلَ ْي َا َو َعلَى ا ْلفُ ْل ِ
المؤمنون 11-12

بني اإلسالم على الرفق في كل شيء و منه الرفق بالحيوان األعجم.فقد حرم هللا تعالى إذاية الحيوان سوواء بجوجنه و تجويعوه
و ضربه و اإلساءة له،و مرنا ن نرفق به و نحجن إليه طلبا لألجر و الثواب.فللحيوان حرمته،و كل رفق به يعد مأجورا عنود
هللا و كل تعذيب و ذى يلقى صاحبه جزاء عجيرا،كتلك المور ة التوي عوذبل ال ورة فجوان جزاءنوا ج نم.فوا يلعون و يدورن مون
رحمته كل من آذى حيوانا و رماه بحجر و ضربه بعصا و جعله ندفا مقصونا للعب و التعذيب {الرمي}.و قد ن انا هللا بشودة
ن نقتل حيوانا صبرا {.صبرا = حبجه و تقييده و تركه يموت بدون طعام و ال شراب }.

مظانر الرفق بالحيوان

ثمرات الرفق بالحيوان

 إطعامه و سقيه.
 رعايته و الحرص على نظافته.

 الظفر بمغفرة هللا.

 الحرص على سالمته من األمراض و عالجه.

 نيل األجر و الثواب.

 تجنب ضربه و صبره .

 اكتجاب الرفق من الناس من خالل الرفق

 عدم الصيد بدون المنفعة من اللحم.
 عدم تحميل الب يمة فوق طاقت ا {بالجر و
الحمل}
 عدم التعذيب في الذبح.

بالحيوان.
 اكتجاب رحمة هللا تعالى [ ارحموا من في األرض
يرحمجم من في الجماء]

