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Objetivos

·       Aprender que através do cuidado com os animais se pode obter recompensa ou
castigo.

·       Compreender a perspectiva Islâmica sobre a amabilidade e os maus-tratos aos
animais.

·       Compreender que abater um animal seguindo diretrizes humanitárias é permitido por
Allah.

·       Saber que matar animais nocivos é permitido no Islam.

Termos em árabe

 

·       Dhabh - ritual Islâmico prescrito para sacrifício de animais considerados aptos para
os muçulmanos consumirem.

O Islam nos ensina a ver os animais como amigos ou meros produtos para nosso uso?
Os animais têm algum direito a serem tratados de uma forma em particular? Qual
obrigação, caso exista, têm os seres humanos para com os animais?

Muito antes da Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade com os Animais (Royal
Society for the Prevention of Cruelty to Animals), que é o mais antigo grupo de bem-estar
animal do mundo, o Islam prescreveu a bondade aos animais e elevou a crueldade ao
nível de pecado - uma ação que desagrada o Criador.

Um ser humano é responsabilizado por Allah pela forma de tratamento com um animal.
Cuidar de um animal pode ser uma fonte de recompensa ou de castigo da parte de Allah.
As pessoas perguntaram ao Profeta de Allah: 'Mensageiro de Allah, somos recompensados
pelo bom tratamento para com os animais?' Disse o Profeta: 'Há uma recompensa ao fazer
o bem a qualquer ser vivo.'

O Profeta da Misericórdia disse:

"Enquanto um homem caminhava, sentiu sede e ao encontrar um poço, desceu e bebeu água dele.
Ao sair dele, viu um cachorro ofegando e comendo lama por causa da grande sede que tinha. O
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homem disse, 'Este (cão) está sofrendo da mesma maneira que eu estava sofrendo! Então ele
(desceu o poço), encheu o sapato de água, agarrou-o com seus dentes, subiu, e deu a água ao cão.
Allah o recompensou pela sua boa ação e o perdoou."  As pessoas perguntaram: "Ó Mensageiro
de Allah! Porventura, há alguma recompensa para nós ao tratarmos bem os animais?" Respondeu:
"Sim, há uma recompensa por tratar bem qualquer ser vivente". (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)

O Profeta de Allah disse: "Um cão prestes a morrer de sede rodeava um poço, uma prostituta dos
Filhos de Israel viu isso. Ela então tirou o sapato, o encheu de água e deu de beber ao cão. Então,
Allah a perdoou por causa dessa boa ação." (Sahih Al-Bukhari)

Uma pessoa também pode ir para o Inferno por maltratar um animal.  'Uma mulher entrou no
Inferno por causa de um gato que ela amarrou e não o alimentou, nem o permitiu que comesse os
insetos da terra.' (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)

Certa vez o Profeta entrou num jardim pertencente aos Ansar - os residentes originais
de Madina. Um camelo viu o Profeta e começou a chorar. O Profeta de Allah foi até ele e
acariciou sua cabeça até que se acalmou e então foi procurar seu dono. O Profeta disse ao
dono, 'Acaso não temes Allah com respeito a este animal que Allah te concedeu
sua posse? (o camelo) Queixou-se a mim, dizendo que você o mantém com fome e
o carrega com fardos pesados que o cansam.' (Abu Dawud)

Em outra ocasião, um homem tirou um ovo de um ninho de pássaro e esse ato fez com
que a mãe voasse ao redor da cabeça do Profeta. Ele perguntou quem machucou a mãe ao
tirar-lhe o ovo. Ao encontrar o homem que o fez, o Profeta instruiu-o: 'Ponha-o de volta
em misericórdia ao pássaro.' (Sahih Al-Bukhari em Adab al-Mufrad)

O Profeta declarou, 'Aquele que não mostrar misericórdia não terá misericórdia.' (Sahih
Al-Bukhari)

Ao mesmo tempo, foram criados animais para o benefício do ser humano. Allah
permitiu que os seres humanos comessem das coisas boas que Ele criou, incluindo a
carne de certos animais. Ao fazer isso, o Islam estabeleceu diretrizes humanitárias para o
abate ritual (conhecido como dhabh em árabe). O Islam exige que o instrumento utilizado
para o abate do animal seja extremamente afiado. Outra diretriz é não matar um animal
na presença de outros animais a serem abatidos. O Mensageiro de Allah disse: 'Quem
demonstrar misericórdia até mesmo para o animal que se está sacrificando,
obterá misericórdia no Dia do Juízo Final.' (Sahih Al-Bukhari em Adab al-Mufrad).

Além do sacrifício de animais permitidos por Allah para os muçulmanos se
alimentarem, também é permitido matar animais nocivos, tais como cães raivosos, lobos,
cobras venenosas, escorpiões e ratos. Mesmo assim, eles não devem ser mortos com
crueldade e seu sofrimento não deve ser prolongado.

Em resumo, um muçulmano deve observar as seguintes etiquetas no cuidado com os
animais:

1.     Alimentá-los e dar-lhes água.
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2.     Tratá-los com compaixão.

3.     Preparar adequadamente o animal a ser abatido e observar as diretrizes
estabelecidas na Lei Islâmica para o tratamento correto desse animal.

4.     Nunca torturar, mutilar ou queimar um animal.
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