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ملّخص

ا أكثر من ٦٨ مليار حيوان. والغالبية العظمى من املنتجات احليوانية تأيت  ُيذبح سنويًّ
إىل املستهلكني من حيوانات قام عىل تربيتها بالنيابة عنهم أناس غريهم. وهذا النوع 
مت لغرض وحيد هو  من الرتبية احليوانية ُيعرف باملزارع احليوانية املكّثفة التي ُصمِّ
تضخيم األرباح. وقد كثرت االنتقادات حيال هذه املزارع من جهة مصلحة اإلنسان 
والبيئة، ومن ناحية التالعب االقتصادي. ولكّن هذه الرسالة ترّكز عىل مصلحة 
احليوان وطريقة اقتنائه، وذلك أّن سوء معاملة احليوان يف الرشيعة اإلسالمية عمل 
آثم حتى يف غياب االعتبارات األخرى. وبتنزيل قواعد فقهية وأخالقية عىل هذه 
املسألة، يستجيل املؤلف مسؤولياتنا جتاه احليوانات اململوكة واخلاضعة للرتبية الصناعية 

يف املزارع نيابة عنّا، ثم خيتم بمقرتحات لتحسينات ممكنة.

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 العاّمة من كلية ديب لإلدارة احلكومية. وقد سبق أن نرش له قسم 
األبحاث يف مؤسسة طابة: األبعاد األخالقية للتكنولوجيا النانومرتية، واألخالقيات 
والعوامل االفرتاضية، وحّل بديل للنزاعات، والتقليل من دور التحّيزات يف الفتوى، 
وعنارص الفتوى ومسامهتها يف الثقة بصحتها، وواجبات املسلمني جتاه األجيال 
لقة باحليوان اململوك، وفهم عامة الناس للعلوم  القادمة، واحلقوق والواجبات املتعِّ

الرشعية يف املجتمع: معاجلة إدمان اختالق الفتاوى الباطلة.
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يف الورقة السابقة من سلسلة ورقات طابة بعنوان: »احلقوق والواجبات املتعّلقة 
باحليوان اململوك«)١) ُعرَضْت أدّلٌة من القرآن والسنّة تتعّلق باحليوان، وُذِكر كيف فهم 
علامء الشافعية بادئ األمر هذه األدلة، ثّم كيف تطّور فهمهم هلا مع الوقت. وجاء 
فيها أيًضا أّن اهتاممنا ال ينبغي أن ينحرص يف طريقة اقتنائنا حليواناتنا، بل ينبغي أن 
يمتد إىل كيفية اقتنائها بالنيابة عنّا. ويأيت يف هذه الرسالة تنزيٌل لألحكام الرشعية التي 
ُذكَرت يف الورقة السابقة عىل مسألٍة معارصة تتعّلق باحليوانات التي ُتربَّى بالنيابة عنّا.
احليوانية.  املنتجات  من  وغريها  والبيض  واأللبان  باللحوم  يستمتع  فجلُّنا 
وبحسب تقارير منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، فقد ُذبح أكثر من 1.٦٨ 
مليار حيوان من أجل حلومها عام ٢٠1٢؛ وهي تشمل أكثر من ٦٤.1 مليار من 
٣٩.1 مليار »خنزير«، و٩٧٥.٧ مليون من األغنام واملاعز،  الدواجن والطيور، و 
ُأنتِج من كلِّ  و٣٢1.٢ مليون من األبقار واجلواميس، و٢.٥ مليون بعري)٢). وقد 
هذه احليوانات املذبوحة أكثر من ٣٠٤.٢ مليون طن من اللحوم: 11٢.٤ مليون 
طن من حلم »خنزير«، و1٠٥.٤ مليون طن من حلم الدجاج والطيور، و٦٧ مليون 

موسى فريَبر، احلقوق والواجبات املتعّلقة باحليوان اململوك، سلسلة ورقات طابة رقم ٩   .1
)أبوظبي: مؤسسة طابة، ٢٠1٥(.

 ،faostat ،الثروة احليوانية األساسية"، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة"  .٢ 
.http://www.fao.org/faostat/ar/#data/QL ، ٢٠1٦/٤/11 ِلَع عليه بتاريخ اطُّ



٢

طن من حلم األبقار واجلواميس، و1٣.٧ مليون طن من حلم األغنام واملاعز. وقد 
كانت هذه اللحوم كافيًة لتزويد كلِّ شخص عىل وجه األرض بمعّدل ٤٢.٩ كغ من 
اللحوم؛ مع أّن معّدل استهالك األفراد لّلحوم يف البلدان املتقّدمة ٧٦.٢ كغ، بينام 
معّدل استهالك األفراد هلا يف البلدان النامية ٣٣.٤ كغ)3). ومن هذه الثروة احليوانية 
 ،%1٩ وأوروبا   ،%٣1.٤ واجلنوبية  الشاملية  وأمريكا   ،%٤٢.١ آسيا  أنتجت 
احليوانات  أنتجت  اللحوم،  إىل  وباإلضافة   .(4(%٢ وأوقيانوسيا   ،%٥.٥ وأفريقيا 
ما يقارب ٥.٧ مليار طن من األلبان، و٧٢ مليون طن من البيض؛ وباض الدجاج 

1.٢٥ مليار بيضة وباضت الطيور الداجنة األخرى ٨٧ مليون بيضة.
ربَّاها  حيوانات  من  آنًفا  املذكورة  احليوانية  املنتجات  هذه  معظم  جاءت  وقد 
غرينا نيابة عنّا، وغالبيتها َترّبى يف مزارع حيوانية مكّثفة. فالرتبية احليوانية املكّثفة أو 
املصنعية أو الصناعية، وعملية التغذية احليوانية املرّكزة، كلُّها تشري إىل أسلوب حديث 
يف تربية مكّثفة للبهائم واألسامك والطيور الداجنة من أجل شتى أصناف منتجاهتا 
الربوتني  اللحم والدهن( واألنواع األخرى من  بام يف ذلك حلومها )أي  املأكولة، 
م هذا النوع من املزارع هلدف وحيد  احليواين )كالبيض واأللبان واألجبان(. وقد ُصمِّ
هو تضخيم األرباح، وذلك، يف كثري من البلدان، بدافع العرض ال بدافع الطلب)٥).

ِلَع عليه بتاريخ  "استهالك اللحوم"، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، faostat، اطُّ  .٣
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/mfe/ |٢٠1٦/٤/11، ا 

meat/background.html

ِلَع  "الثروة احليوانية األساسية"، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، faostat، اطُّ  .٤
.http://www.fao.org/faostat/ar/#data/QL ،٢٠1٦/٤/11 عليه بتاريخ

 Meatonomics: How the Rigged Economics of Meat ،ديفيد روبنسون سايمون  .٥
 and Dairy Make you Consume Too Much-and How to Eat Better, Live

Longer, and Spend Smarter )اقتصاد اللحوم: كيف جيعلك االقتصاد املزّيف للحوم 

واأللبان تستهلك كثرًيا؛ وكيف تأكل أفضل وتعيش أطول وتنفق بطريقة أذكى( )سان 
فرنسيسكو: مطبعة كوناري، ٢٠1٣(، نسخة ِكندل، موضع ٢٧٦.
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كثري  هيتّم  عديدة،  انتقاداٌت  املكّثفة  احليوانية  الرتبية  مزارع  حيال  ُأثريت  وقد 
التالعب  بطريقة  بعضها  هيتّم  بينام  والبيئة،  واإلنسان  احليوان  بمصلحة  منها 
وقد  املستهلك.  عن  اللحوم  ملنتجات  احلقيقية  التكلفة  إلخفاء  باألسواق  املتعّمد 
مثل  كتب  من  فيها  ُألِّف  ما  طريق  عن  الناس  عموم  إىل  االهتاممات  هذه   نِقَلت 
ُفه ألِكس ِرنُتن أهم  »Planet Carnivore« )كوكب آكيل اللحوم(، وفيه خلّص مؤلِّ

مشكالت مزارع املصانع املّكثفة: 
رافق إنتاَج الّلحوم الصناعي إساءُة معاملة اإلنسان واحليوان، عىل حدٍّ سواء، 

ر بعد ذلك صنّاع القرار وأصحاب النفوذ. واستغالهُلام، ممّا أقلق املستهلكني وكدَّ
حتى  بل  اإلنسان  ببيئة  ضاّرة  غري  مىض  فيام  كانت  التي  احليوان،  تربية  بدأت 
التأثري عىل  مثاًل،  كبرًيا وتكاليف خفّية، ومن ذلك  بيئًيا  تدهوًرا  تسّبب  هلا،  مفيدة 

الغالف اجلوي، الذي مل يظهر إال بعد قرن من بداية إنتاج اللحوم املصنّعة.
أسعاٍر  إىل  السوق  حيكمه  الذي  املقّيد  غري  األغذية  نظاُم  بالرضورة  أفىض 
التكلفة؛ وهذا االنخفاض قد يصبح كبرًيا  للمستهلك وإنتاٍج منخفض  منخفضة 
مشكالت  عن  تقّل  ال  قد  جديدة  مشكالت  إحداث  إىل  النهاية  يف  يؤدي  بام  ا  جدًّ

األغذية الباهظة.
أّن  يعني  األحفوري  الوقود  طاقة  عىل  املصنّعة  اللحوم  إنتاج  اعتامُد  كان 
أسعاَر األغذيِة كلَّها مرتبطٌة حتاًم بسعر النفط اخلام، ومعّرضٌة للضغوط السياسية 

واإليديولوجية عىل السوق.
العمليات  زهتا  أو عزَّ العامَل األغنى يعانون من أمراض أحدثتها  الناس يف  بدأ 
اللحوم  أسعار  انخفاض  بسبب  كبري،  حدٍّ  إىل  وذلك،  الشامل،  لإلنتاج  اجلديدة 

واملنتجات احليوانية األخرى))).

ألِكس ِرنُتن، Planet Carnivore )كوكب آكيل اللحوم( )لندن: غارديان بوكس، ٢٠1٣(،   .٦
نسخة كندل، موضع ٤٦٤.



٤

 Planet Carnivore كتاب  يف  مطّواًل  وغريها  النقاط  هذه  بحث  جرى  وقد 
لعامة  ُأّلفت  أخرى  كتب  يف  التفاصيل  من  مزيد  وُعرض  اللحوم(.  آكيل  )كوكب 
الناس، مثل: » )٧)The Omnivore’s Dilemma « )معضلة القوارت( ملايكل بوالن، 
و»)Meat: A Benign Extravagance(8 « )اللحوم: إرساف محيد( لسايمون فرييل، 

و»Meatonomics« )اقتصاد اللحوم( لسايمون ديفيد روبنسون.
البيئة  وسالمة  اإلنسان  بمصلحة  املتعّلقة  املخاوف  أّن  من  الرغم  وعىل 
مصلحة  مسألة  عىل  الرسالة  هذه  ترّكز  أمهية،  ذاُت  كلَّها  االقتصادي  والتالعب 
احليوان وطريقة اقتنائه. وأحد أسباب هذا الرتكيز املحدود هو أّنه حتى لو اختفت 
مجيع خماوف املسائل األخرى فستبقى لدينا قضية اإلساءة إىل احليوان اململوك بطرق 
تنتهك احلقوق والواجبات املتعّلقة به، وهي املوضوع الذي رّكزُت عليه يف املقالة 
السابقة. وبعبارة أخرى، هذه املخالفات الرشعية هي إساءات حتى يف حالة غياب 
وقوع رضر عىل اإلنسان أو البيئة، وحتى إذا كانت البيوع والتعامالت والتبادالت 

األخرى املرتبطة باحليوانات كلُّها متطابقًة مع الرشيعة اإلسالمية.
مع  التعامل  طريقة  جتعل  التي  األسباب  سرب  إىل  الرسالة  هذه  يف  وسأعمد 
اهتامم  ذات  تكون  أن  الرضوري  من  املكثفة  احليوانية  الرتبية  مزارع  يف  احليوانات 
الذين  أولئك  عىل  األمر  يقترص  أن  دون  عموًما،  املسلمني  عند  وأخالقي  رشعي 
عالقة  له  امرئ  كلَّ  جتعل  التي  األسباب  وسأبنّي  عنّا.  نيابة  احليوانات  يرّبون 
باإلنتاج أو التوزيع أو االستهالك يتحّمل جزًءا من املسؤولية عن اإلساءات وعن 
حالًّ  النبايت  الغذائي  النظام  كون  عدم  سبَب  أيًضا  وسأبنّي  وتقويمها.  تصحيحها 

للمجتمع املسلم بأرسه، ثم أويص بتحسينات ممكنة.

 The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals ،مايكل بوالن  .٧
)معضلة القوارت: تاريخ طبيعي لوجبات أربع( )نيويورك: بِنغِون، ٢٠٠٧(.

سايمون فرييل، Meat: A Benign Extravagance )اللحوم: إرساف محيد( )وايت ِرَفر   .٨
جنكشن، فريمونت: تشيليس غرين للنرش، ٢٠1٠(.



٥

نظرة رسيعة إىل احلياة التي تعيشها احليوانات يف مزارع الرتبية املكّثفة

يذكر املنتقدون ملزارع الرتبية احليوانية املكّثفة أّن احليوانات فيها حمبوسة يف أقفاص 
وصناديق، وأّنا جترب عىل قضاء حياهتا كلِّها داخَلها، وُتَرم من بيئتها الطبيعية، وُيمنَع 
عنها حرية احلركة واالعتالف الطبيعي واالستكشاف. ويقود كلُّ ذلك إىل وقوعها 
يف االكتئاب واملعاناة. إذ يؤدي االكتظاظ الشديد وعدم مالءمة األرضية واملأوى إىل 
مشّقة وأذى وإجهاد. ويزيد اكتظاظ احليوانات مع كثافة أعدادها من انتشار عدوى 
األمراض ومن حقنها بجرعات كبرية من املضاّدات احليوية. ويف الغالب، ُتفَصل 
األّمهات عن صغارها، وتفتقر أماكن سكن احليوان إىل ضوء الشمس أو اهلواء 
النقي. وغالًبا ما تؤدي برامج االستيالد االنتقائي والنمو الرسيع إىل مشكالت 
صحية، منها انخفاض عمر احليوانات املستولدة، وتشّوُه األطراف، ونقُص نمو 
األعضاء. وُيستخدم اإلطعام الزائد والقرسي للحيوان من أجل تلبية الطلب عىل 

أطعمة شهية، مثل كبد اإلوز. 
ُ كثرًيا من هذه  وإّن الطرَق التي حُيبس هبا البقر والدجاج يف املزارع املكّثفة تفرسِّ

االنتقادات)9).
ِن رابطة  فحني يولد العجل ُيفَصل عن أّمه خالل ساعاٍت للحيلولة دون تَكوُّ

أمومة تعيق هذا الفصل.
العديدة؛  العجل  حلم  أنواع  أحد  أجل  من  الذكور  العجول  أغلب  وُتقَصد 
فاملقصودة من أجل »حلم العجل الصغري« ُتذبح عندما يكون عمرها حوايل ثالثة 
أسابيع؛ والتي ُتقَصد من أجل »حلم العجل األبيض« أو التي تتغذى عىل احلليب، 
ُتذبح  وهي  البياض،  إىل  ضارًبا  حلمها  جيعل  ممّا  تغذيتها  إىل  حليب  بإضافة  ُتربَّى 

لالّطالع عىل هذا اجلزء، انظر: سايمون، Meatonomics )اقتصاد اللحوم(، موضع   .٩
.٣٧٠-٣٩٦٤1
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أّن  عىل  كغ)١٠).   ٢٠٠–٢٣٠ وزنا  يصبح  حني  أسبوًعا  و1٨   1٦ بني  وعمرها 
التحّكم بنظامها الغذائي جيعلها عرضة ملشكالت صحية كثرية، كنمو األحشاء غري 
الطبيعي، ونقص احلديد، وزيادة القابلية لألمراض. وعادة ما ُتبس العجول التي 
مة لتمنعها من احلركة وااللتفات  تربى من أجل حلمها يف أقفاص أو صناديق مصمَّ
ا. وهذه الصناديق صغرية، إذ يقرتح أحد األنظمة  كيال يصبح حلمها قاسًيا وحممرًّ
أن ُتَبس العجول املنتجة للحم والبالغ وزنا ٢٠٠ كغ يف مكان ضّيق عرضه ٩٠ 
ُتنَع من االختالط اجتامعًيا  سم وطوله 1٦٥ سم)١١). وهي ُتبس منعزلة بحيث 

بالعجول األخرى.
تنتج  ال  األبقار  وألّن  احلليب.  إنتاج  أجل  من  فُتجعل  اإلناث  العجول  أّما 
احلليب إال بعد الوالدة، فيجري تلقيح أبقار األلبان صناعًيا مّرات متعددة خالل 
مدة حياهتا التي تقيض معظمها أيًضا منعزلة داخل أقفاص. ومع أّن األبقار تفّضل 
يزّجها يف حالة  أبًدا، مما  بالرعي  ُيسمح هلا  الطبيعية، لكن ال  البيئة  قضاء وقتها يف 
اكتئاب، فهي قادرة عىل الشعور بأحاسيس عميقة، وعىل عقد روابط طويلة األمد 
 من الصداقة أو العداوة؛ وال يمكنها ذلك وهي معزولة. وحني تبلغ األبقار أربع 

خدمات سالمة األغذية والتفتيش يف وزارة الزراعة األمريكية،  .1٠ 
 Veal from Farm to Table )حلم العجل من املزرعة إىل املائدة( )واشنطن دي يس: وزارة 
 www.fsis.usda.gov/.)٢٠1٦/٧/1الزراعة األمريكية، ٢٠1٣(، اطُّلع عليه بتاريخ ٣

wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-

fact-sheets/meat-preparation/veal-from-farm-to-table/ct_index.

 “Calf in a Box: Individual Confinement Housing Used ،أنجيال غِرَتر ولينا لِِفُسن  .11
”in Veal Production )عجل يف صندوق: تسكني احتجازي فردي يستخدم يف إنتاج 

حلوم العجل( )مجعية كولومبيا الربيطانية ملنع القسوة عىل احليوان، ٢٠1٢(، اّطلع عليه 
23/6/2016، www.spca.bc.ca/assets/documents/welfare/farm/farm-  بتاريخ

.sense/june-2012-feature-story.pdf
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سنوات ُتقَتل عادة إذ ال يعود منها أية فائدة أخرى يف مزرعة الرتبية املكّثفة.
ويواجه الدجاج َقَدًرا مشاهًبا يف مزارع الرتبية املكّثفة حيث ُيربى منها صنفان: 
دجاج الحم من أجل حلمه، ودجاج غري الحم من أجل أغراض أخرى، كوضع 

البيض.
اللحم  من  يكفي  ما  تنتج  وال  البيض  تضع  ال  الالمحة  غري  الصيصان  وذكور 
لتكون جديرة بأن ُتربَّى، فهي غري ذات قيمة عند املزارعني فيتخّلصون منها بحرية 

حينام يرون ذلك مناسًبا.
نقَر بعضها  يتأّكد أنَّ  وغريها من الصيصان جُتَدع مناقريها جدًعا جزئًيا حتى 
ضيق  من  احلاصل  للضغط  عادية  فعل  ردة  فالنقر  حمتمل.  غري  شديد  أمله  بعًضا 
االحتجاز يف بطاريات األقفاص التي هلا أرضيات سلكية متشابكة لتسهيل عملية 
املفاصل  آالم يف  إىل  يؤدي  الوقوف عىل األسالك  الفضالت. ولكّن  التنظيف من 
وهشاشة يف العظام وتشّوهات. ويف ناية عمرها القصري يعاين أكثر من ٣٠% منها 

من كسور يف العظام.
دجاجة  وضعت  بينام  السنة،  يف  بيضة   ٢٠ يقارب  ما  الربية  الدجاجة  تضع 
له ٢٦٩ بيضة. ومن وسائل احلصول عىل هذا  املزارع املصنعية سنة ٢٠1٠ ما معدَّ
الدجاجات  جُتّوع  العملية  هذه  وخالل  للريش.  قرسي  طرح  بعملية  القيام  النتاج 
يف  القرسية  العملية  هذه  إىل  وُيعَمد  منها.   %1٥ موت  يسبب  مما  أسبوعني  مدة 
 عمر 14 و٢٢ شهًرا؛ ثم ُتذبح الدجاجات يف عمر ٢٤ شهًرا عندما تتوقف قدرهتا

 اإلنتاجية.
أّما الدجاج الذي يرّبى خارج األقفاص، فيبقى حمتجًزا وحمشوًرا بكثافة داخل 
منقاره  يف  جزئي  لقص  ويتعّرض  والصلب،  اإلسمنت  من  مبنية  مظلمة  عنابر 

ولعملية طرح قرسي لريشه.
ويعاين الدجاج داخل األقفاص وخارجها ممّا يقوم به غريزًة من حركات بناء 

العش ومخش األرض بحًثا عن البذور واحلرشات ألكلها.



٨

من  كثري  ورأى   .٢٠1٢ سنة  األقفاص  بطاريات  األوريب  االّتاد  حظر  وقد 
النّقاد أّن ذلك ال يكفي، بام أّن البدائل )عدم احلجز يف أقفاص واحلركة يف جمال حر( 

»روتينًيا أفضل بقليل للحيوانات من البدائل القاسية للغاية«)١٢).
ال  احليوانية  التصنيع  مزارع  عىل  »القائمني  أّن  فرييل  سايمون  الحظ  وقد 
احتياجات احليوانات. فهم مثل غريهم من أصحاب  بإمهال  البداية  يرشعون من 
صناعة  بخالف  ولكن  التكاليف.  خفض  عىل  حيافظوا  أن  فقط  يريدون  املصانع 
هي  احليوانية  األغذية  صناعة  يف  اإلنتاج  مكّونات  األطفال،  وألعاب  السيارات 
ُتنَفق عىل ما  التي  املبالغ  تقريًبا عىل  اعتامًدا كاماًل  كائنات حّية تعتمد جودة حياهتا 
َيصُلح هلا. فيوجد دائاًم تضارب بني كسب املال وتربية احليوان تربية رحيمة«)١3). 
فلئن كانت اإلساءة إىل احليوان ليست هدًفا ومقصًدا يف هذه املزارع، فهي ال مفر 

منها ما دام السعي للربح غري مقّيد بمبادئ أخالقية.

املبادئ الدينية

إّن الوضع املوصوف آنًفا خمالف للرشيعة اإلسالمية التي يف واقع األمر توجب 
تصحيحه. وسأبنّي السبب الذي جيعل هذا األمر لزاًما عىل األشخاص الذين يقتنون 
احليوانات، والذين يتاجرون بمنتجاهتا، والذين يستهلكون هذه املنتجات؛ وذلك 
بذكر أحكام فقهية ومبادئ رشعية وثيقة الصلة باملسألة، وبذكر كيفية انطباقها عىل 
خذ دليل أو استنتاج باعتباره نائًيا؛  تلك األدوار املختلفة. ففي هذا اجلزء ال ينبغي أ 
فالنقطة اجلوهرية هلذه الرسالة هي بيان ما يدّل عىل أّن املسلمني عموًما ينبغي أن 

فرييل، Meat )اللحوم(، موضع ٣٩٦٤.  .1٢
املصدر السابق، موضع ٣٩٤٢.  .1٣
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يكونوا مهتمني بالطريقة التي ُتربَّى هبا احليوانات التي يستهلكون منتجاهتا، وأّن هذا 
االهتامم ال يقترص عىل َمن يقتني احليوانات ويرّبيها.

أّن اهتامم هذه الرسالة منصبٌّ عىل مسائل رشعية وأخالقية  وعىل الرغم من 
أّن  ننسى  أاّل  بمكان  األمهية  فمن  احليوان،  من  مادّية  منافع  عىل  باحلصول  متعّلقة 
ومنافعها  احليوانات  يف  فالتفّكر  والروحانية.  اإليامنية  عافيتنا  يف  دوًرا  للحيوان 
َر يف املخلوق  الكثرية لنا من ُسُبل تقوية إيامننا باهلل وشهود منّته علينا. وذلك أّن التفكُّ
يقود إىل معرفة عظمة قدرة اخلالق، ويشري إىل تعاليه املطلق، فيفيض ذلك إىل طاعته 
ُروَن  ِذيَن َيْذُكُروَن اهللَ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَل ُجنُوهِبِْم َوَيَتَفكَّ سبحانه. يقول اهلل تعاىل: الَّ
اَمَواِت َواألَْرِض )آل عمران: 1٩1()١4)، واحليوانات جزء من البيئة  يِف َخْلِق السَّ

الطبيعة التي هي »مصدٌر تؤخذ منه ِعرَب«)١٥).
وأّن  اهلداية،  مظاهر  من  احليوانات  معاملة  حسن  أّن  الكريم  القرآن  ويبنّي 
َوَقاَل  تعاىل:  يقول اهلل  السيئة هلا والعبث بخلق اهلل من مظاهر الضالل.  املعاملة 
آَذاَن  َفَلُيَبتُِّكنَّ  ُْم  َوآلُمَرنَّ َوألَُمنَِّينَُّهْم  نَُّهْم  َوألُِضلَّ َمْفُروًضا  َنِصيًبا  ِعَباِدَك  ِمْن  َِذنَّ  أَلَتَّ
َفَقْد  اهللَِّ  ُدوِن  ن  مِّ َولِيًّا  ْيَطاَن  الشَّ َيتَِّخِذ  َوَمن  اهللِ  َخْلَق  نَّ  ُ َفَلُيَغريِّ ُْم  َوآلُمَرنَّ األَْنَعاِم 
بِينًا)النساء: 11٨–11٩(. إذن ُتظِهر طريقة معاملتنا للحيوانات  اًنا مُّ َخرِسَ ُخرْسَ
معاملتها ضالل.  معاملتها هداية وسوء  أو ضالل: فحسن  كنّا يف حالة هداية  إن 
فأي معاملة للحيوان خمالفٍة للرشيعة ليست خطيئة رشعية أو أخالقية فحسب، بل 
فيها انتهاك حلرمة املخلوق واجرتاء عىل اخلالق. ومع أّن تركيز الرسالة عىل الناحية 
الرشعية، فعلينا أاّل ننسى أّن سوء معاملة احليوان هي أيًضا خطيئة إيامنية وروحانية. 
فاهلل تعاىل خلق الناس ليعبدوه، وأسمى العبادات هي معرفة اهلل. والرشيعة نظام 

العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال وصالح األقوال واألفعال )بريوت: دار   .1٤
الفكر، 1٤٢1/٢٠٠٠(، ٢1٢.

جهاد هاشم براون، األبعاد امليتافيزيقية للوعي البيئي اإلسالمي، سلسلة رسائل طابة ٣   .1٥
)أبوظبي: مؤسسة طابة، ٢٠1٣(، ٦-٧.
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ُييرسِّ عبادة اهلل وتقيَق مراده سبحانه يف مجيع خلقه؛ وكلُّ حكم رشعي يؤدي دوًرا 
من  تلو  للرشيعة  خمالفة  فال  مصلحتهم.  فيه  ما  ويعّزز  الرضر  من  اخللق  محاية  يف 
رضر، إذ هي يف حّدها األدنى تؤذي مرتكَبها يف اآلخرة وتبدي عيبه وتقصريه يف 

معرفة اهلل وتعظيم أمره تعاىل.
وبأخذ هذا يف االعتبار نتعّرف اآلن إىل ما تقوله الرشيعة بشأن املوقف الرشعي 
من قتل احليوان من أجل حلمه، وكيف ينبغي أن يقتنى. وأبدأ هبذا ألّن الطلب عىل 

اللحوم يقع يف صميم أغلب هذه املسائل.

ُأِحلَّت الّلحوم للحاجة العاّمة

من حيث املبدأ العام، ال جيوز أن ُيزهق اإلنساُن حياَة خملوق حيٍّ آخر يف غري احلاالت 
االستثنائية التي أجازت الرشيعة فيها ذلك))١)، إذ أجازت لنا أن ننتفع باألنعام )اإلبل 
والبقر والغنم واملعز( من أجل ألبانا وحلومها وركوهبا، فاهلل تعاىل يقول: َوإِنَّ َلُكْم 
ًة ُنْسِقيُكم مِمَّا يِف ُبُطوِنَا َوَلُكْم فِيَها َمنَافُِع َكثرَِيٌة َوِمنَْها َتْأُكُلوَن. َوَعَلْيَها  يِف األَْنَعاِم َلِعرْبَ
َمُلوَن )املؤمنون: ٢1-٢٢(. ويمكن االنتفاع باحليوانات الضارية  َوَعىَل اْلُفْلِك ُتْ
بة )كالكالب والطيور اجلوارح( يف الصيد واإلمساك بالطرائد املأكولة اللحم:  املدرَّ
بنَِي  ْمُتم ِمَن اجْلََواِرِح ُمَكلِّ يَِّباُت َوَما َعلَّ َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ
ُقوْا اهللَ  ُتَعلُِّموَنُنَّ مِمَّا َعلََّمُكُم اهللُ َفُكُلوْا مِمَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواْذُكُروْا اْسَم اهللِ َعَلْيِه َواتَّ

َساِب )املائدة: ٤(. يُع احْلِ إِنَّ اهللَ رَسِ
ورب سائل يسأل: ما احلكمة من جواز ذلك يف الرشيعة مع األخذ يف االعتبار 
م؟ فحرمة إحلاق األذى والرضر باآلخرين  أّن قتل احليوان يؤذيه وأّن اإلرضاَر حمرَّ

موسى فريبر، احلقوق والواجبات املتعّلقة باحليوان اململوك، ٢٨.  .1٦
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يبقى حمّرًما حتى حني  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال رَضَر وال رضار«)١٧). والرضر  ثابتة يف قول 
»درء  تقول:  الفقهية)١8)  القاعدة  أّن  وذلك  عديدة،  منافع  إلحراز  الوسيلَة  يكون 

املفاسد أوىل من جلب املصالح«)١9). 
وقد أجاب علامء الرشيعة عن هذا االعرتاض املحتمل باإلشارة إىل أّن صيَد 
ويديم  اإلنسان  يغذي  ما  إىل  العاّمة  للحاجة  جائز  حلمه  أجل  من  وقتَله  احليوان 
ل منزلة الرضورة«)٢٠). وقد بنّي العز  وجوده، كام تقول القاعدة الفقهية: »احلاجة ُتنزَّ
بن عبد السالم أّن ذبح احليوان املأكول للتغذية من احلاالت التي جتمع بني مفسدة 
مفسدة.  عىل  اشتملت  وإن  املصلحة  م  ُتقدَّ العاّمة،  القاعدة  وبخالف  ومصلحة، 
فالذبح مفسدة يف حق احليوان، لكنّه جاز تقدياًم ملصلحة بقاء اإلنسان عىل مصلحة 

بقاء احليوان)٢١).
وينبغي عدم اخللط بني جواز قتل احليوان من أجل حلمه وجواز أكل امليتة. وقد 
ورد يف القرآن الكريم اإلذن بأكل امليتة يف قوله تعاىل: َفَمِن اْضُطرَّ يِف خَمَْمَصٍة َغرْيَ 
ْثٍم َفإِنَّ اهللَ َغُفوٌر َرِحيٌم )املائدة: ٣(. فهنا، ما حيرم عىل املسلم من أكل  ُمَتَجانٍِف أِلِ

ابن ماجه، أبو عبد اهلل حمّمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، ت: حمّمد فؤاد عبد الباقي،   .1٧
جمّلدان )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1٤٠٦/1٩٨٥(، ٢٣٤٠-٢٣٤1.

رة يف الفقه اإلسالمي،  القواعد الفقهية هي مبادئ عاّمة بصيغ إمجالية تعرّب عن مفاهيم مقرَّ  .1٨
وهي قواعد عاّمة )ليست مطلقة(، ولكلِّ قاعدة استثناءات عديدة. وتوجه هذه القواعد 
أصحاب القرار الرشعي، فهي أدوات ترشيعية دون أن تكون مصادر فعلية للرشع؛ إّنام 

املصدر الفعيل هو ما تستند القاعدة الفقهية إليه من القرآن والسنّة.
العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصالح األنام )بريوت: دار الكتب العلمية،   .1٩

1٩٩٣/1٤1٤(، 1: ٩٨؛ جالل الدين السيوطي، األشباه والنظائر )بريوت: دار الكتب 
العلمية، 1٤11/1٩٩٠(، ٨٨.

السيوطي، األشباه والنظائر، ٨٨؛ حمّمد بن عبد اهلل الزركيش، املنثور يف القواعد الفقهية   .٢٠
)الكويت: وزارة األوقاف الكويتية، 1٤٠٥/1٩٨٥(، ٢: ٢٤.

العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، 1: 1٠٢.  .٢1
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ر بقدر ما حيتاج  امليتة واللحم املنهي عنه جيوز للرضورة؛ فهذا اإلذن الرشعي يقدَّ
املحظورات«)٢٢)  تبيح  »الرضورات  الفقهيتني:  للقاعدتني  وفًقا  رضورة،  املرء  إليه 
ر بقدرها«)٢3). عىل أّن هذا التقدير لإلذن الرشعي ال ينطبق  و»ما ُأبيَح للرضورة يقدَّ
عىل صيد احليوان وقتله املسموح به للحاجة العاّمة. وذلك أّن »احلاجة العاّمة تنزل 
منزلة الرضورة اخلاّصة يف حق آحاد النّاس«)٢4). ولذلك فاإلذن بأكل امليتة مرشوط 
باضطرار املرء إليه، وجواز ذبح احليوان املأكول للتغذية مرشوط باحلاجة العاّمة، 
حتى لو مل حيتج آحاد الناس إليه. فال يلغي جواَز قتل احليوان للتغذية جمرُد وجود 

نظام غذائي نبايت مكافئ.
أّن أشياء أخرى قد تقّيد ذلك، كاإلرساف يف أكل اللحم فوق ما حددته  بيد 
الرشيعة أو األكِل املؤّدي إىل الرضر من حيث النوع والكم. فكام سبق ذكره يف هذه 
صحية  بمخاطر  مرتبط  الغذائي  النظام  يف  اللحم  زيادة   ،)11 ص  )انظر  الرسالة 

عديدة.
فالرشيعة تّرم اإلرضار، حتى إن كان بأنفسنا. وقتل احليوان واستهالك حلمه 
جائز ألنه وسيلة لتحقيق مقصد حفظ النفس؛ غري أّن الوسائل يمتنع جوازها إن 
أّدت إىل ضد املقصد الذي جازت من أجله. فلئن كان احلكم يف األصل جواَز قتِل 
احليوان وأكِل حلمه، فإّن هذا اجلواز يبطل حني يسبب ذلك رضًرا وخُيِلُّ باملقصد 

نفسه الذي جاز من أجله قتل احليوان وأكل حلمه.

السيوطي، األشباه والنظائر، ٨٤؛ الزركيش، املنثور، ٢: ٣1٧.  .٢٢

السيوطي، األشباه والنظائر، ٨٤؛ الزركيش، املنثور، ٢: ٣٢٠.  .٢٣
الزركيش، املنثور، ٢: ٢٤.  .٢٤
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكل اللحم بال إرساف

جاء يف أحاديث صحيحة أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى آخر حياته كان أكثر طعامه التمر واملاء)٢٥)، 
وأّنه ملسو هيلع هللا ىلص أكل اللحم وحده))٢)، وأّنه أكله مع الثريد)٢٧)، وأّنه كان يعجبه اللحم، وذكر 

أّن األنبياء، عليهم السالم، كانوا حيبونه)٢8).
وترشدنا الرشيعة إىل مقدار ما ينبغي أن نأكل، فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما مأل ابُن 
آدم وعاء رًشا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيامت يقمن صلبه، فإن كان ال بد فاعاًل 

فثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث لنََفِسه«)٢9).
ر أيًضا يف آيات  فإن كان أكل اللحم جائًزا، فيجب االعتدال يف أكله، وهذا مقرَّ
َا  َيا َأهيُّ قرآنية عديدة. ويبنّي اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسريه لقول اهلل تعاىل: 
  َُموْا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اهللُ َلُكْم َوالَ َتْعَتُدوْا إِنَّ اهللَ الَ حُيِبُّ امُلْعَتِدين رِّ ِذيَن آَمنُوْا الَ ُتَ الَّ
م اإلرساف فيها بقوله: »َوالَ َتْعَتُدوا«  )املائدة: ٨٧( أّنه، سبحانه، مَلَّا أباح الطيبات حرَّ

ُفوا )األعراف: ٣1()3٠).  ُبوا َوالَ ُترْسِ ونظريه قوله تعاىل: َوُكُلوْا َوارْشَ

حمّمد بن إسامعيل البخاري، اجلامع الصحيح املخترص )بريوت: دار ابن كثري،   .٢٥
1٩٨٧/1٤٠٧(، ٥٣٥٣؛ مسلم بن احلّجاج، املسند الصحيح )بريوت: دار إحياء الرتاث 

العريب، بال تاريخ(، ٢٩٧٥.
صحيح البخاري، ٣٣٤٠؛ صحيح مسلم، 1٩٤.  .٢٦

صحيح البخاري، ٥٢٤٨؛ صحيح مسلم، ٢٤٤٦.  .٢٧
الرتمذي، الشامئل املحّمدية )بريوت: دار إحياء الرتاث، بال تاريخ(، 11٢ )1٧٠(.  .٢٨

الرتمذي، سنن الرتمذي )القاهرة: الباب احللبي، بال تاريخ(، ٢٣٨٠، وقال حديث حسن؛   .٢٩
ابن ماجه، السنن، ٣٣٤٩.

فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1٤٢٠/1٩٩٩(،   .٣٠
.٤1٧ :1٢
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ما نأكله ذو أمهية كبرية

تدّل أحاديث نبوية كثرية عىل أّن فعَل املحّرمات يؤّثر يف َقبول األعامل، ومن ذلك 
ما رواه أبو هريرة ريض اهلل عنه أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنَّ اهللَ طيٌِّب ال يقبل إال 
ُسُل ُكُلوا ِمَن  َا الرُّ طيًبا، وإنَّ اهللَ َأَمَر املؤمنني بام أمر به املرسلني، فقال تعاىل: َيا َأهيُّ
يَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا إيِنِّ باَِم َتْعَمُلوَن َعِليٌم  )املؤمنون: ٥1(، وقال تعاىل: َيا  الطَّ
جَل ُيطيُل  ِذيَن آَمنُوْا ُكُلوْا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكمْ  )البقرة: 1٧٢(، ُثمَّ ذكَر الرَّ َا الَّ َأهيُّ
السفَر، أشعَث أغرَب، يمدُّ يديه إىل السامء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومرشبه 

ي باحلرام، فأّنى ُيستجاب لذلك؟«)3١) حرام، وملبسه حرام، وُغذِّ
اإلنسان  معصية  تؤّثر  أن  يمكن  كيف  تبنّي  أخرى  ألسباب  عرض  يأيت  وفيام 
العايص تأثرًيا باقًيا عىل األشياء التي يتصل هبا. فينبغي االهتامم بمرشوعية املنتجات 

احليوانية التي ننتفع هبا ونستهلكها.

قيود اقتناء احليوان وكيف ينبغي أن يكون

لئن كان قتُل احليوان من أجل التغذية جائًزا، فجواز ذلك مرتبط بعدة رشوط، منها 
عدم حرمانه أّي حق من احلقوق العديدة التي منحه إياها الرشع احلنيف، بمقتىض 
القاعدة الفقهية التي تقول: »االضطرار ال ُيبطِل حقَّ الغري«)3٢). فإذا كان االضطرار 
ال يبطل احلقوق، فمن باب أوىل، أّنه أيًضا ال يبطل احلاجات العاّمة. فمهام يكن احلق 
الذي لدينا لقتل احليوان من أجل حلمه فهذا احلق ال يبيح لنا إيذاء احليوان وال إيالمه 
فوق حدِّ الرضورة. وهذا يقودنا إىل الرشط الثاين، وهو أّنه: ُيقتنى احليوان وفًقا ملا 

تفرضه الرشيعة.

صحيح مسلم، 1٠1٥.  .٣1
مصطفى أمحد الزرقا، رشح القواعد الفقهية )دمشق: دار القلم، 1٤٠٩/1٩٨٩(، ٢1٣.  .٣٢
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اململوك موضوع  باحليوان  املتعّلقة  ولقد كانت األحكام الرشعية واألخالقية 
مقالة سابقة ملؤسسة طابة عنوانا: »احلقوق والواجبات املتعّلقة باحليوان اململوك«، 
وبكيفية  احليوان  بمعاملة  صلة  ذا  الشافعي  الفقه  منظور  من  فقهًيا  بحًثا  قّدَمْت 
من  خمتارة  فقهية  نصوًصا  الدراسة  وشملت  الوقت.  مع  الفقهية  األحكام  تطّور 
وفحواها  األويل لألحكام  التصّور  لبيان  الشافعي  املذهب  تاريخ  يف  العصور  أهم 

ورسدها وكيف تطّورت مع الزمن.
َمن  أّن  والسنّة  القرآن  أدّلة  من  الشافعية  فقهاء  فهم  كيف  الدراسة  وبّينت 
أن  وأّن عليه  دابة عليه مسؤولية رشعية وأخالقية جتاه سالمتها ورعايتها،  يملك 
)تويف  الغزايل  اإلمام  ذكر  وقد  إيالمها.  أو  إيذائها  جتنّب  يف  جهده  قصارى  يبذل 

٥٠٥هـ/1111م( حول هذا اجلانب تفصياًل نموذجًيا يف كتابه »الوسيط«، فقال:
وال  تعذيُبها  جيوز  ال  ولذلك  حمرتمة  أرواحها  ألّن  واّب  الدَّ علُف  عليه  جيب 

ذبحها إالَّ ملأكلة وكذلك ال ينزف ألبانَا بحيث يسترّض بنتاجها. 
املذهب  عىل  اهلالك  عىل  أرشفت  إذا  حلاجتها  واخليط  العلف  غصُب  وجيوز 

الظَّاهر. 
ابَّة إىل املاء عىل الوضوء فيتيمم.  واملسافر يقّدم حاجة الدَّ

ائمة.  وإذا أجدبت األرض فعليه علف السَّ
وال جيب عليه عامرة داره وقناته وعقاره وإن أرشفت عىل االندام ألن احلُرمة 

لذي الّروح. فإن امتنع من العلف فللقايض أن جيربه عىل البيع أو يبيع عليه)33).
نفس  حرمة  هو  ذلك  يف  اجلوهري  السبب  أّن  وهو  هنا  أمر  مالحظة  وينبغي 
املخلوق احلّي، بحكم كونه حيًّا وذا روح، وليس فقط ألّنه ملك ألحد من الناس؛ 

اإلمام الغزايل، الوسيط )القاهرة: دار السالم، 1٤1٧/1٩٩٦(، ٦: ٢٤٨-٢٤٩.  .٣٣
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وأّن هذه احلرمَة ال جيوز نزعها إال يف ظروف استثنائية ضّيقة َأِذن اهلل فيها لإلنسان 
بذلك، ومن ثّم فعليه أال ينزع هذه احلرمة إال بالقدر املطلوب)34).

ونظَرت الدراسة أيًضا يف مؤّلفني من مؤّلفات املذهب الشافعي َبَحثا يف مصلحة 
الداّبة اململوكة واإلحسان إليها، وقد جاء فيهام تكراُر األحكام الفقهية نفسها ولكن 
مع تأكيد خمتلف قلياًل. أحدمها هو كتاب »شجرة املعارف واألحوال« لإلمام العّز بن 
 عبد السالم )تويف ٦٦٠هـ/1٢٦1م(. وهذه الفقرة من الكتاب فيها تفصيل هو من

أفضل ما ُكتب يف بيان األحكام األخالقية والفقهية املتعّلقة باحليوان اململوك:
)اإلحسان إىل الدواّب اململوكة( وذلك بالقيام بعلفها، أو رعيها بقدر ما تتاج 
إليه، وبالرفق يف تميلها ومسريها، فال يكّلفها من ذلك ما ال تقدر عليه، وبأن ال 

حيلب من ألبانا إال ما فضل عن أوالدها، وأن هينَأ جرباها، ويداوي مرضاها.
وإِن ذبحها فليحسن ذبحها، بأن حيّد شفرته ويرسع جّرته مع إضجاعها برفق، 

وأال يتعّرض هلا بعد ذبحها حتى تربد.
فإّنه  بينها وبني ما يؤذهيا  وإن كان بعضها يؤذي بعًضا بنطح أو غريه فليفّرق 
ٍة َخرْيًا  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يف كلِّ كبد رطبة أجر«)3٥)، واهلل تعاىل يقول: َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
َيَرُه )الزلزلة: ٧(، وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لتؤّدنَّ احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حتى ُيقاد 

للشاة اجللحاء من الشاء القرناء«))3).
أبى  فإن  بالتخفيف عنها،  فليأمره  تطيق  أكثر مما  الداّبة  َمن مّحل  َمن رأى  وإّن 
فليطرحه بيده، فالنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من رأى منكم منكًرا فليغرّيه بيده، فإن مل يستطع 

فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن«)3٧).

موسى فريبر، احلقوق والواجبات املتعّلقة باحليوان اململوك، ٢٨.  .٣٤
صحيح البخاري، ٢٣٦٣؛ صحيح مسلم، ٢٢٤٤؛ وغريمها.  .٣٥

صحيح مسلم، ٢٥٨٢؛ سنن الرتمذي، ٢٤٢٠؛ صحيح ابن حّبان، ٧٣٦٣.  .٣٦
صحيح مسلم، ٤٩؛ سنن ابن ماجه، 1٢٧٥، ٤٠1٣؛ سنن أيب داود، ٣٤٣٠؛ النسائي،   .٣٧

٥٠٠٨؛ ابن حّبان، ٣٠٦، ٣٠٧.
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وإذا  األرض،  من  حّظها  اإلبل  فأعطوا  اخلصب  يف  سافرتم  »إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
رواية مسلم: إذا سافرتم يف اخلصب فأعطوا اإلبل حظها من األرض..وإذا سافرتم 
يف اجلدب فأرسعوا عليها السري وبادروا هبا نقيهًا.. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق..

فإنا طريق الدواب ومأوى اهلوام بالليل«)38)؛ وقد ُغِفر لبغي بسقي كلب)39).
كيفية  يف  ويرعاها  الدوابَّ  يقتني  من  عىل  كثرية  قيوًدا  الرشيعة  وضعت  فقد 
معاملتها. ويف كثري من األحيان، ال جيوز أن ينتفَع اإلنساُن باحليوان عىل نحٍو جيني 
يمكن  أمًرا  احليوان  مصلحة  وليست  احليوان.  مصلحة  حساب  عىل  مكاسَب  به 
اقتصادية. وهذا  أرباح ملجرّد تقيق كفاءة  جتاهله يف سبيل تفيض نفقات وزيادة 
ما جيعل كثرًيا من ممارسات مزارع الرتبية احليوانية املكّثفة يف أوضاع خمالفٍة للرشيعة 

اإلسالمية. ومن أمثلة ذلك:
حيرم فصل األم عن صغريها؛ وهذا ال يتغرّي ملجرد وجود سوق لنوع معنّي من 

قطعيات اللحوم يعتمد عىل فصل األم عن صغريها.
وحيرم حرمان احليوان مما حيتاج إليه من الغذاء؛ وهذا ال يتغرّي ملجّرد أّنه يؤّدي 

إىل زيادة كمية ما يضع من بيض.
خسائر  لتخفيف  وسيلًة  كانت  إذا  يتغرّي  ال  وهذا  باحليوان؛  املـُثلة  حيرم 
احليوانات، التي يؤذي بعضها بعًضا بسبب الضغوط عليها من حرشها بكثافة، من 

أجل األرباح ورفاهية اإلنسان.
حيرم إحلاق رضر باحليوان من غري رضورة؛ وهذا ال يتغرّي ملجّرد أّن ذلك يقلل 

من النفقات ويزيد من الكفاءة االقتصادية.

صحيح مسلم، 1٩٢٦؛ سنن أيب داود، ٢٥٦٩؛ سنن الرتمذي، ٢٨٥٨؛ صحيح ابن   .٣٨
خزيمة، ٢٥٤٨، ٢٥٥٠، ٤٠1٣؛ صحيح ابن حّبان، ٢٧٠٣، ٢٧٠٥.

العز بن عبد السالم، شجرة املعارف واألحوال، فصل ٣٩٠. وانظر أيًضا: موسى فريبر،   .٣٩
احلقوق والواجبات املتعّلقة باحليوان اململوك، ٣٠-٣1.
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إّن الفجوة الظاهرة جليًّا بني طريقة معاملة احليوانات يف مزارع املصانع املكّثفة 
كلِّ  لدى  واالهتامم  املخاوف  إلثارة  كافية  تكون  أن  ينبغي  معاملتها  جتب  وكيف 
وفق  رعايتها  مسؤولية  عليهم  حيوانات  يملكون  الذين  أّن  الواضح  فمن  إنسان. 
نوع  ما  ولكن  ذلك.  يتحقق  أن  مسؤولية  ُلطات  السُّ وعىل  اإلسالمية،  الرشيعة 
املسؤولية التي تقع عىل كاهل األفراد اآلخرين، وبأي قْدٍر هم مشاركون يف اإلثم 
باالستعانة  سنتحّرى  املسائل  من  وغريه  السؤال  هذا  عن  الرشيعة؟  انُتِهكت  إذا 
بالقواعد الفقهية يف املقام األول. وهذه القواعد هي موّجهات داّلة نافعة للوصول 

إىل أول اقرتاب من طريقة عمل فكر الفقيه يف شتى هذه املسائل.

املسؤول عن االنتهاكات

جلُّ األحكام املرتبطة بام جيب أن يراعى يف اقتناء احليوانات متصٌل باألشخاص 
ٍم يف حقِّ احليوان  املعنيني مبارشة باقتنائها ورعايتها. واملسؤول عن القيام بفعل حمرَّ
هو مرتكب الفعل نفسه. لكنّه قد ال يكون وحده متوّرًطا يف ذلك، إذ إّن الذي أمره 
بذلك الفعل )أي املالك أو املدير أو املراقب أو املرشف( مسؤول عن إعطائه األمر 
م طلبه«)4٠). فمرشف العمل الذي أَمَر  َم فعُله ُحرِّ بالفعل املحّرم، وذلك أّن »ما ُحرِّ
بالفعل مسؤول عن أمره بالفعل املحّرم، ولكن ليس مسؤواًل عن ارتكاب هذا الفعل. 

ثّم إّنه »ال طاعَة ملخلوق يف معصية اخلالق«)4١)، كام يف حالة األمر بإيذاء احليوان.
عىل  جتب  أّنه  عىل  أيًضا  نّصت  اململوك  باحليوان  املتعلقة  األحكام  أّن  عىل 
السلطات مسؤولية إناء االنتهاكات واإلساءات املرتكبة يف حّق احليوان حني تعلم 

السيوطي، األشباه والنظائر، 1٥1.  .٤٠
صحيح البخاري، ٧1٤٤؛ صحيح مسلم، 1٨٣٩؛ سنن أيب داوود، ٢٦٢٦؛ سنن   .٤1

الرتمذي، 1٧٠٧.
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هبا. وسيأيت الكالم عىل هذه النقطة تت عنوان »األمر باملعروف والنهي عن املنكر« 
)انظر الصفحة ٢٣–٢٤(.

ولكن ماذا بشأن املسؤولية التي تقع عىل الذين يشرتون حيوانات من مصادَر 
َتُغصُّ باإلساءة إليها؟

م ال جيوز األمُر بُمَحرَّ

إّن مزارع املصانع املكّثفة قائمة عىل ما هي عليه ألّن املستهلك يطلب منتجات حيوانية 
رخيصة الثمن وألّن الرشكات تسعى لزيادة أرباحها إىل أقىص حدٍّ وتقليل نفقاهتا إىل 
أدنى حّد. وكلُّ َمن يتقّدم بطلب رشاء حيوانات من إحدى مزارع املصانع املكثفة 
يفعل ذلك وهو يعلم أّن تلك اإلساءات نتيجة لذلك الطلب ال مناص منها، وأّن 

املال الذي يدفعه مقابل طلب الرشاء يساهم يف تويل تلك اإلساءات.
فإّن طلب  م طلُبه«)4٢)،  ُحرِّ فعُله  م  ُحرِّ تقول: »ما  التي  الفقهية  للقاعدة  ووفًقا 
الواقع طلب  قائم ال حمالة هو يف  إيذاء احليوانات  فيها  رشاء حيوانات من مزرعة 
إساءة إىل احليوان ومن ثّم فهو طلٌب حمّرم. وإّن الذي يطلب الرشاء يرتكب فعاًل 
حمّرًما وهو طلب ارتكاب فعل حمّرم. هذا مع األخذ بعني االعتبار أّن قاعدة فقهية 

أخرى تقول: »الرضا باليشء رضا بام يتولَّد منه«)43).
واخلطيئة ال تقف عند هذا احلّد، فالدخول يف معاملة بيع يعلم املرء أّنا تفيض 
بيع رشعية صحيحة.  معاملة  ذاهتا  معاملة حمّرمة، وإن كانت يف حّد  إىل حمّرم هي 
ولو شك أو توّهم املرء أّنا تفيض إىل حمّرم فهي مكروهة)44). فمثاًل، بيع العنب مّمن 

السيوطي، األشباه والنظائر، 1٥1.  .٤٢
السيوطي، األشباه والنظائر، 1٤1؛ الزركيش، املنثور، ٢: 1٧٦.  .٤٣

حييى بن رشف النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني، ت: زهري الشاويش، 1٢ جملد   .٤٤
)بريوت: املكتب اإلسالمي، 1٩٩1/1٤1٢(، ٣: ٤1٨؛ زكريا بن حمّمد األنصاري، أسنى 
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ُيتوهم اّتاذه نبيًذا أو مخًرا مكروه، وإن تقق اّتاذه فهو حرام. وهذه احلّجة من أمثلة 
»سّد الذريعة«.

م أن تفيض إىل حمّرٍم، وحيرم إن ُعِلم أّنا  إذن ُيكره الدخول يف معاملة بيع ُيتوهَّ
ٍم. ورشاء حيوانات من مزرعة معلوم أّنه حيصل فيها ما ال جيوز من  تفيض إىل حمرَّ
للحيوان؛  املحّرمة  معاملتها  إساءة  إلدامة  ذريعًة  املزرعة  هلذه  يعطي  احليوان  إيذاء 
م، فذلك الرشاء نفسه  وإذ ال جيوز إعطاء ذريعة معلوٌم أّنا ُتستخدم يف ارتكاب حمرَّ

م، وإن كان رشاًء صحيًحا من الناحية الرشعية وحيصل به نقل امللكية. حمرَّ
ويمكن تنزيل مثِل هذا االستدالل عىل َمن يزّود املزارع بحيوانات أو علف أو 

خدمات إن ُعِلم أّنه تصل فيها اإلساءة إىل احليوان.

األمُر بتجنّب األغذية املحّرمة واملشبوهة

َأَمر اهلل تعاىل أن يكون طعامنا ورشابنا من مصدر حالل، وأن نتجنّب أي يشء يأيت 
من مصدر حرام أو مشبوه؛ وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ طيٌِّب ال يقبل إال طيًبا، وإنَّ اهللَ 
يَِّباِت َواْعَمُلوا  ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ َا الرُّ َأَمَر املؤمنني بام أمر به املرسلني، فقال تعاىل: َيا َأهيُّ
ِذيَن آَمنُوْا ُكُلوْا  َا الَّ َصاحِلًا إيِنِّ باَِم َتْعَمُلوَن َعِليمٌ  )املؤمنون: ٥1(، وقال تعاىل: َيا َأهيُّ
جَل ُيطيُل السفَر، أشعَث أغرَب،  ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكمْ  )البقرة: 1٧٢(، ُثمَّ ذكَر الرَّ
يمدُّ يديه إىل السامء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومرشبه حرام، وملبسه حرام، 

ي باحلرام، فأّنى ُيستجاب لذلك«؟)4٥) وُغذِّ
قال اإلمام النووي يف رشحه عىل هذا احلديث: »وفيه احلثُّ عىل اإلنفاق من 
احلالل والنهي عن اإلنفاق من غريه، وفيه أنَّ املرشوب واملأكول وامللبوس ونحو 

املطالب يف رشح روض الطالب، ٤ جملدات )القاهرة: املطبعة امليمنية، 1٣1٢/1٨٩٥(، 
.٤1 :٢

صحيح مسلم، 1٠1٥.  .٤٥
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أوىل  كان  الدعاء  أراد  َمن  وأنَّ  فيه،  شبهَة  ال  خالًصا  حالاًل  يكون  أن  ينبغي  ذلك 
باالعتناء بذلك«))4).

وقد جاء تأكيد رضورة جتنّب الطعام والرشاب من مصادر حمّرمة ومشبوهة يف 
، وبينهام أمور ٌ ُمْشَتبِهات  ٌ ، واحلراُم َبنيِّ ٌ أحاديث أخرى، منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »احلالُل َبنيِّ
ُبهات فقد استربأ لدينه وِعرِضه، وَمْن وَقَع  ال يعلُمها كثرٌي من النَّاِس، فمِن اتََّقى الشُّ
ُبهات وقع يف احلرام َكَراٍع يرعى حول احِلَمى، يوِشُك أن َيْرَتَع فيه، أال وإنَّ  يف الشُّ
لكلِّ َمِلٍك مًحى، أال وإنَّ مِحَى اهللِ حَمَاِرُمُه، أال وإنَّ يف اجلَسِد ُمْضَغًة إذا َصَلَحْت َصَلَح 

اجلسُد كلُّه، وإذا َفَسَدْت َفَسَد اجلسُد كلُّه، أال وهي القلُب«)4٧).
يف  له  عذر  ال  ولكن  وجه،  أتّم  عىل  دائاًم  واجب  كلِّ  أداء  من  املرء  ُيعَذر  وقد 
وما  فاجتنبوه،  عنه  نيُتكم  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  اختياًرا.  حمّرم  فعل  ارتكاب 
مسائلهم،  كثرُة  قبلكم  من  الذين  أهلك  فإنام  استطعتم؛  ما  منه  َفْأُتوا  به  أمرتكم 

واختالُفهم عىل أنبيائهم«)48).

املعصية ترتك أثًرا باقًيا

قد يكون ألفعال الناس وأحواهلم أثٌر باٍق عىل األشياء التي يمسكونا أو يلمسونا. 
وقد كتب الشيخ نوح حاميم ِكَلر ناصًحا املسلمني بام جيب عليهم أن يأكلوه:

النووي، رشح صحيح مسلم )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1٣٩٢/1٩٧٢(، ٧:   .٤٦
.1٠٠

صحيح البخاري، ٥٢، ٢٠٥1؛ صحيح مسلم، 1٥٩٩.  .٤٧
صحيح مسلم، 1٣٣٧.  .٤٨
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الكلُّ يعلم أن اللحم غري املذبوح أكله حرام، ولكْن قلٌة هم الذين يعلمون أّن 
اللحم املذبوح يكاد خيلو من الربكة إن ترّبى احليوان يف عذاب ومعاناة أو إن طبخه 
أناس غري مبالني باألخالق. فينبغي للمرء أن يكون واعًيا بام يفعل يف حق نفسه)49).
ومن األدلة عىل ذلك قول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »نَزَل احلجُر األسوُد من اجلنّة وهو أشدُّ 

بياًضا من اللَّبن فسّودته خطايا بني آدم«)٥٠).
وهذا السواد الذي صار إليه احلجر األسود يراه األنبياء، عليهم السالم، وهم 
ؤون من الذنوب.  الذين عصمهم اهلل من اخلطايا والزلل، ويراه األطفال، وهم املربَّ
فأفعال الناس وأحواهلم يمكن أن تصطبغ هبا األشياء التي يتناولونا عىل نحو يؤّثر 
ألولئك  املحّرمة  والسلوكيات  باحلّس.  مدركة  غري  تبدو  قد  أّنا  مع  اآلخرين،  يف 
ثّم قد  الذين يقتنون حيوانات يمكن أن يكون هلا تأثري عىل هذه احليوانات، ومن 

تنتقل هذه التأثريات إىل الذين تنتهي إليهم حلومها وألبانا وأصوافها.
تربية  مزارع  فيها  املتورطة  اإلساءات  أّن  تبنّيُ  ذكرها  مّر  التي  األشياء  كلُّ 
احليوانات ليست منحرصة يف الذين يقتنون احليوانات، فكلُّ امرئ له صلة بإنتاج 
إىل  اإلساءة  هذه  يف  مشرتك  وباستهالكها  املزارع  يف  املصنّعة  احليوانية  املنتجات 
احليوان بصورة أو بأخرى. فاإلساءات املتعّلقة بإيذاء احليوان ال تقترص عىل امليسء 
واملساء إليه، إّنام تتد إىل كّل إنسان له أي صلة هبا؛ وإّن تصحيح األخطاء وتقويم 

اإِلساءات مسؤولية واجبة عىل املجتمع.
وإّن فسح املجال لبقاء األشياء كام هي أو تفاقمها هو انتهاك للرشيعة اإلسالمية.

نوح حاميم ِكَلر، Sea Without Shore )بحر بال ساحل( )عاّمن: كتب السنّة، ٢٠11(،   .٤٩
.٢٤٦

سنن الرتمذي، ٣: ٢1٧. ٨٧٧.  .٥٠
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األمر باملعروف والنهي عن املنكر

تأيت األحكام املتعّلقة باحليوان اململوك عىل ذكر مسؤوليات السلطات جتاه تصحيح 
االنتهاكات. واألصل الذي تقوم عليه هذه املسؤوليات هو احلديث الرشيف املعروف 
ه بيده، فإن مل يستطِع فبلسانه،  ْ الذي يقول فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن رأى منكم ُمنكًرا فلُيغريِّ
فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أْضَعُف اإليامن«)٥١). وقد فهم العلامء من هذا احلديث أنه 
يدّل عىل أّن تصحيح األوضاع اخلاطئة فرض كفاية عىل املسلمني، وهو فرض عني 
عىل اإلمام والسلطات التي تنوب عنه وكلُّ من ُيعنيَّ للقيام برعاية مصالح الناس 

)كاحلسبة عىل سبيل املثال(.
أن  التي يمكن  أمثلٌة شائعة عديدة عن األحوال  الفقه  َتِرُد يف كتب  ما  وغالًبا 
يقوَم فيها مسلمون غري معّينني من اإلمام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ومن 

هذه األمثلة، واجُب أمِر َمن يملك دابة أن يعتني ويرفق هبا)٥٢).
عىل أّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يقترص عىل الُسُلطات ومن تعّينهم، 
بل هو ثابت أيًضا يف حق آحاد املسلمني، فهم داخلون يف هذا الواجب)٥3). وللناس 
أن يأمروا باملعروف رشيطة أن يستوفوا مجيع الرشوط الرضورية؛ وإن تّقق القيام 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  فيها  يصبح  حاالت  بعض  وتوجد  الكفاية.  بفرض 
املنكر فرَض عني عىل املسلمني املستوفني لرشوطه، مثل غياب اإلمام أو َمن ينوب 
عنه من الُسُلطات، أو املعيَّنني للقيام برعاية مصالح الناس، أو حني ال يكون عدُد 

القائمني به كافًيا.

صحيح مسلم، ٤٩.  .٥1
النووي، روضة الطالبني، 1٠: ٢1٨؛ األنصاري، أسنى املطالب، ٤: 1٧٩. وأيًضا: أبو   .٥٢

حامد حمّمد الغزايل، إحياء علوم الدين )بريوت: دار املعرفة، بال تاريخ(، ٢: ٣٠٦؛ عيل بن 
حمّمد املاوردي، األحكام السلطانية )القاهرة: دار احلديث، بال تاريخ(، ٣٤٩.

النووي، روضة الطالبني، 1٠: ٢1٩؛ األنصاري، أسنى املطالب، ٤: 1٧٩.  .٥٣
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وحتى إن منعت الرشيعة أفراد املسلمني من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
قال  فقد  الصادقة.  النصيحة  صور  من  بيشء  يقوموا  بأن  مطاَلبني  يزالون  ال  فهم 
يُن النَّصيحة« فقال الصحابة: ملن؟ قال: »هلل ولِكتابِه ولِرسولِه  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الدِّ

وأِلَِئَمِة املسلمني وعاّمتِهم«)٥4).
وهكذا يقع عىل السلطات احلكومية وأفراد املسلمني واجب ضبط هذا الوضع 

وتصحيحه.

احلاصل

ها األدنى للطريقة التي جيب  وضعت الرشيعة اإلسالمية ضوابط ومعايري يف حدِّ
أن يعامل اإلنساُن هبا احليواَن اململوك؛ وإّن االلتزام هبذه الضوابط واملعايري فرض 
عني عىل كلِّ من اقتنى حيواًنا. واحلرص عىل معاملة احليوان كام جيب مهٌم بام يكفي 
ليكون تقيق ذلك فرض كفاية يمكن أن يقوم به املسلمون الشهود، وإن مل يكونوا 

قد ُعيِّنوا ملهّمة القيام به.
منتجات  توفرِي  أجل  من  تطّورت  التي  املكّثفة  احليوانية  الرتبية  مزارع  وإّن 
التي  احلدود  جاوزت  قد  هلا  املستهلكني  استهالك  وزيادِة  الثمن  رخيصة  حيوانية 
وتتجاوز  اإلنسان  ترّض  املستهلكة  اللحوم  فكّمّيات  اإلسالمية؛  الرشيعة  وضعتها 
واحليوان لإلنسان  رضًرا  يسبب  اللحوم  هذه  وإنتاج  الرشيعة،  بيَّنته  ما   حدود 

 والبيئة. 
وإذا ما وضعنا بعني االعتبار العالقة الدورية بني العرض والطلب فكلُّ إنساٍن 
له صلة هبذا اإلنتاج أو االستهالك يتحّمل مسؤوليَة جانٍب من تلك األخطاء، وإْن 
تفاَوَت حجم األخطاء بني شخص وآخر. فالذين يسيئون للحيوانات مسؤولون 

صحيح مسلم، ٥٥.  .٥٤
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أمٍر  باإلساءة مسؤولون عن إعطاء  يرتكبون من إساءة؛ والذين يعطون األمر  عام 
لإلساءة  تعرضها  املعلوم  احليوانات  منتجات  مقابل  املال  ينفقون  والذين  م؛  حمرَّ
التمكني  خطيئة  يف  رشكاء  مقّدًما،  الرشاء  بطلب  يتقّدمون  حني  سيام  ال  املذكورة، 
لتلك  املعرضة  احليوانات  منتجات  يستهلكون  والذين  اإلساءة؛  استمرار  من 
احتمل  ولئن  إنتاجه.  عملية  تللت  حمّرمة  بأفعال  ملّوًثا  طعاًما  يأكلون  اإلساءة 
الوضع  هبذا  املرُء  يعلم  حني  اجلَور  فمن  حالال،  اللحم  هذا  مثل  أكُل  يكون  أن 
الـُمشِكل أن يكون راضًيا به وال يفعل شيًئا من أجل تغيريه. وإّن جلميع األفعال 
أو أو يف اآلخرة،  الدنيا،  تبعاٍت يف هذه  تنطوي عىل تلك اإلساءات  التي   املحّرمة 

 فيهام مًعا.

توصيات

كام تبنّي، فإّن الوضع القائم خمالف للرشيعة اإلسالمية التي توجب تغيريه. وليس 
ممكنًا وال خياًرا مرغوًبا أن يبتعد املسلمون ابتعاًدا كاماًل عن استهالك املنتجات 
احليوانية، وذلك أّن ذبح احليوان عمل متضّمن يف شعائر ومناسبات دينية عديدة؛ 
ثّم إّن أكل اللحم باعتدال سنّة نبوية. فليس ألحد أن يّدعي أّن الرشيعة اإلسالمية 
تدعو إىل اعتامد الغذاء النبايت أو أّنه من السنّة النبوية. وبداًل من ذلك، ال بّد من فعل 
يشء ليتأكد لنا أّن استهالكنا ضمَن حدود املعايري الدينية والتوجيه الطبي السليم، وأّن 
احليوانات التي نستهلك منتجاهتا قد ُربَِّيت عىل نحو يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية. 
ولتسهيل هذا األمر يمكن إنشاء مزارع لرتبية احليوانات ورعايتها عىل نحٍو يتوافق مع 
الرشيعة من وقت والدهتا إىل وقت ذبحها. ولتسهيله أكثر يمكن تشجيع املستهلكني 
عىل زيارة روابط متنوعة يف سلسلة التوريد الغذائي وإعالم املعنيني بمدى أمهية 
التزامهم بالرشيعة وأّنه رضوري من أجل حفاظهم عىل جتارهتم. وينبغي أيًضا أن 
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ُيظِهر املستهلكون استعدادهم لدفع زيادة من املال مقابل منتجات حيوانات ُربِّيت 
تربية متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية، ورفضهم هلا إن مل ُتراَع الرشيعة يف تربيتها.

إذ  احلالية.  احليوانية  منتجاتنا  من  لكثري  البدائل  من  متزايد  يوجد عدد  إّنه  ثّم 
يمكن استخدام الفطر إلنتاج بدائل جللود احليوانات؛ ويمكن استخدام خليط من 
أنحاء  يف  ُتستخدم  احلرشات  بعض  وصارت  اللحوم.  من  بداًل  واحلبوب  البقول 
العامل كمصدر لغذاء اإلنسان وعلف للحيوان. ويوجد إمجاٌع بني العلامء عىل جواز 
الرشيف  دليل هذا اإلمجاع عىل احلديث  إىل ذبحه. ويقوم  أكل اجلراد دون حاجة 
الذي رواه علقمة ريض اهلل عنه قال: »غَزْونا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سبَع غزوات نأكل 
ويمكن  واجلراد«))٥).  السمك  ميتتان:  لنا  »ُأحلَّت  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ  وقال  اجلراد«)٥٥). 
عايَل  مسحوًقا  لتصبح  طحنها  حديًثا  تطّور  فمام  متنّوعة؛  بطرق  اجلراد  تضري 

الربوتني الستخدامه يف منتجات غذائية متنّوعة.
للعمل، فهو جمّرد  انطالق  نقطة  يقّدم  السابقة  الفقرات  ُذِكر يف  الذي  أّن  ومع 
أفكار من طالب علم ال يتعنّي اعتامدها، فاحلاجة ماسة إىل بياٍن معتمد موثوق من 

العلامء املتفننني يف الرشيعة والفروع املتعّلقة هبا.
ومن املسائل التي تتاج إىل اإلجابة عنها:

ويف  احليوانية،  املنتجات  من  وغريها  اللحوم  إنتاج  يف  الرشعي  احلكم  ما 
تنتهك  معاملًة  عوملت  قد  احليوانات  أن  ُعِلم  إذا  واستهالكها،  وبيعها  استريادها 

الرشيعة انتهاًكا جليًّا؟
ومن  احليوانية،  املنتجات  من  وغريها  اللحوم  إنتاج  من  الرشعي  املوقف  ما 
استريادها وبيعها واستهالكها، إذا جزم األطباء أّن كّمّيات أو نوعّيات معّينة منها 

ضاّرة بالصّحة؟

صحيح البخاري، ٥٤٩٥؛ صحيح مسلم، 1٩٥٢.  .٥٥
مسند أمحد، ٥٧٢٣؛ سنن ابن ماجه، 1٩٥٢؛ البيهقي، السنن الكربى، 11٢٨؛ وغريهم.  .٥٦
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ومن  احليوانية،  املنتجات  من  وغريها  اللحوم  إنتاج  من  الرشعي  املوقف  ما 
استريادها وبيعها واستهالكها، إذا ُجِزم بأّن الطرق احلالية املّتبعة يف ذلك ترّض بالبيئة 

أو تعّرض األجيال القادمة للخطر؟
ال ترّكز معايري منح شهادة احلالل إال عىل اللحظات األخرية من حياة احليوان، 
اقتناء  كيفية  يف  احلالل  شهادة  بمنح  اخلاّصة  واهليئات  املعايري  تنظر  أن  ينبغي  فهل 

احليوانات ومعاملتها؟
ما احلكم الرشعي يف إنتاج حلوم واستريادها وبيعها واستهالكها، إذا انطوت 
املنتجات عىل أفعال حمّرمة )كفصل صغار احليوانات عن أّمهاهتا مبارشة بعد الوالدة 

أو جدع مناقري الطيور الداجنة(؟
املنتجات  توافق  تأمني  جتاه  املسلمة  الُسُلطات  مسؤولية  تكون  مدى  أي  إىل 
مماثاًل  تسعرًيا  مسّعرة  تكون  وأن  اإلسالمية،  الرشيعة  قواعد  مع  اجلاهزة  املتاحة 
لبدائلها غري املتوافقة مع الرشيعة؟ إذ يبدو أّنه يوجد خطأ ما حني يكون الغنيُّ فقط 
من يستطيع تّمل ثمن حلم البقر احلالل العضوي املذبوح باليد واخلايل من إساءة 
البدائل  إاّل عىل  الفقراء احلصول  بالرعي احلر، وال يستطيع  املعاملة والذي تغّذى 

امللّوثة.
باعتبار ما سبق ذكره، ما احلكم الرشعي يف تطوير بدائل للمنتجات احليوانية؟ 
إىل أي مدى تسمح الرشيعة بتحويل خملوقات حّية إىل جمرد سلع، وتّث عليه، 
أو تسمح بأن هييمن عىل األمن الغذائي لألّمة منتجون ال يكاد يوجد عندهم اعتبار 

للرشيعة أو تعظيم ألمر هلل؟
ومن العواقب املهلكة العديدة للتمدد احلرضي والتصنيع والنزعة العاملية أّن 
تتعّلق  بينهم وبني تّكنهم من إدخال الرشيعة يف خيارات أساسية  الناس قد حيل 
بحياهتم اليومية؛ واحلالة التي عليها اقتناء احليوانات بالنيابة عنهم مثال واحد فقط 

من بني أمثلة كثرية.
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املنَتجة  البضائع  من  الرشعي  املوقف  حول  مشاهبة  أسئلة  طرح  ينبغي  وربام 
املستغلة للعامل( تشغياًل واسترياًدا  يف أوضاع استغاللية تعسفية مؤذية )كاملصانع 
وبيًعا ورشاء، أو التي تعرف بأّنا تعيش عىل املوت والظلم وتساهم فيهام )كأملاس 

احلروب واألزمات(.

خامتة

قمت يف هذه الرسالة بتنزيل معايري رشعية متعّلقة باقتناء احليوانات عىل قضية 
معارصة هي مزارع الرتبية احليوانية املكّثفة. وبّينت أّن طريقة معاملة احليوانات يف 
هذا النوع من املزارع تالف الرشيعة خمالفة رصحية. وبّينت أيًضا أّن الذين يدركون 
االنتهاكات الرشعية يتحّملون جانًبا من املؤاخذة واملالمة عىل هذا الوضع اإلشكايل 
وإن مل يشرتكوا بأنفسهم يف إثم هذه االنتهاكات. وإّن تصحيَح هذا الوضع مسؤوليٌة 
مجاعية تقع عىل عاتق املجتمع املسلم. وأخرًيا، قد جعل اهلل تعاىل اإلنساَن خليفًة يف 
األرض، واملسلمون مستأمنون عىل االلتزام بتفاصيل الترشيع الربَّاين)٥٧). فينبغي 
أن نفعَل شيًئا حيال هذا األمر قبل أن ُنحاَسب عىل هذه اجلائحة العاملية املتمّثلة يف 

اإلساءة إىل احليوان.
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