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În numele lui Allah,
Cel Milostiv, Îndurător.
ANIMALELE SUNT PRETUTINDENI
Lumea noastră este plină de vietăţi
alături de care trăim şi cu care împărţim
acest pământ. Allah Preaînaltul a creat
milioane de animale, care mai de care mai
diferite: unele merg, altele zboară, unele
înoată, altele se târăsc, iar unele sar. Puteţi
să daţi exemple din fiecare?
Animalele trăiesc în copaci şi în munţi,
în marea adâncă şi sub pământul pe care
călcăm, în peşteri şi în văgăuni. Unele dintre
ele trăiesc alături de noi în casă ca animale
de companie.
Animalele sunt pretutindeni, dar nu ne
gândim şi nu le dăm o aşa mare importanţă
pentru că suntem obişnuiţi să le vedem. Mulţi
dintre noi nici măcar nu ne amintim când am
văzut ultima dată o vietate. Voi puteţi?
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Toate animalele, mari sau mici Îl
adoră pe Allah Preînaltul, Stăpânul
Lumilor. Ele întotdeauna fac ceea ce
Allah Preaînaltul le-a permis şi le-a
dat să facă şi se supun Lui, aşa cum şi
musulmanii fac.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:
„N-ai văzut tu că pe Allah Îl preamăresc cei
din ceruri şi de pre pământ, ca şi păsările
care-şi întind aripile? Fiecare ştie rugăciunea
sa şi lauda sa. Iar Allah este Bineştiutor
['Alim] a ceea ce fac ei.“ [Sura An-Nur:41].
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ANIMALELE AU COMUNITĂŢI
LA FEL CA NOI

O comunitate este un grup care
are ceva în comun. Comunităţile de
oameni vorbesc aceeaşi limbă.
Membrii grupului îşi vorbesc între ei
folosind aceleaşi sunete şi semnale şi,
de obicei, muncesc şi trăiesc
împreună.
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:
„Nu este vietate pe pământ, nici pasăre care zboară cu
aripile ei, decât în neamuri, ca şi voi.
Nu am lăsat nimic nepomenit în
Carte. Apoi, la Domnul lor vor fi
adunaţi“. [Sura AlAn'Am:38].
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Unele insecte trăiesc împreună
cu alte sute de mii de alte specii de
insecte. Albinele muncesc împreună
şi construiesc stupi în care
convieţuiesc, au grijă de cei mici şi fac
miere pe care o mănâncă. Ele
comunică între ele nu prin cuvinte, ci
prin mişcări, pentru a spune, de
exemplu, unde şi cum să găsească
polenul din care să poată face mierea.
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Unele păsări, cum ar fi raţele
sălbatice, zboară în stoluri, străbătând
jumătate din această lume, de două ori
pe an. Ele stau împreună şi cunosc
drumul de întoarcere după migraţie,
fără să mai aibă nevoie de hartă sau de
busolă.
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Câinii sălbatici vânează în haite
(grupuri) şi împart animalele pe care
le-au prins pentru hrană. Ei cară
mâncarea spre locurile lor şi o împart
celor care sunt prea tineri sau prea
bătrâni ca să poată vâna.

9
ANIMALELE AU METODE
SPECIALE DE APĂRARE

Broasca ţestoasă se retrage
în carapacea ei tare şi doarme.
Când face asta ne arată că nu vrea să
fie deranjată. „Nu este acasă“ pentru
musafiri.
Ariciul este un alt animal care îşi
foloseşte corpul pentru a se apăra sau
pentru a se ascunde. Se rostogoleşte
precum o minge cu ace ascuţite pe
care le aruncă în jurul său. Atacatorul
nu vede din care parte să îl apuce,
pentru că nu îi poate vedea nici capul,
nici coada. Dacă va încearca, va
rămâne cu ace în nas sau pe labe.
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Porcuşorul spinos îşi foloseşte
acele în diferite feluri. Îşi urmăreşte
inamicul şi îl loveşte cu coada. Acele
din coadă sar în corpul atacatorului. În
timp ce acesta încearcă să-şi scoată
acele, porcuşorul spinos se ascunde.
În locul acelor pierdute vor creşte
altele noi.
Unele şopârle au o metodă ciudată
de a păcăli duşmanul. Dacă acesta
încearcă să o apuce de coadă, coada
se rupe, în timp ce ea fuge. Din
moment ce atacatorul este ocupat cu
coada, şopârla scapă. Această metodă
îi bucură pe amândoi: atât pe atacator,
cât şi pe şopârlă, pentru că şopârlei îi
va creşte una nouă la loc, iar
atacatorul se va bucura de coadă.
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Sconcsul, când
este atacat, îşi ridică
picioarele din spate şi
coada şi împrăştie un
miros foarte urât care îl
face pe atacator să fugă şi să renunţe
la pradă.
Vietăţile mari au şi ele metodele
lor de autoapărare. Dacă o caracatiţă
este atacată, împrăştie din corpul ei
un fel de cerneală neagră. În felul
acesta, cerneala îl face pe atacator să
nu mai vadă, iar caracatiţa fuge.
Puteţi da şi voi exemple
de animale care se apără
singure?
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COMPORTAMENTUL
SURPRINZĂTOR AL
ANIMALELOR

Aţi văzut vreodată cât
de sus zboară păsările faţă de pământ?
Aţi văzut cum îşi construiesc ele
cuiburile din bucăţele de iarbă şi
rămurele de copaci?
Aţi văzut vreodată delfinii şi
balenele cum sar pe deasupra apei,
jucându-se?
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Aţi văzut vreodată un
păianjen cum îşi ţese
pânza?
V-aţi întrebat vreodată
de ce fiecare animal se
comportă diferit?
Cine le-a învăţat?
Oamenii de ştiinţă studiază
animalele ca să le poată înţelege, dar
cu cât le studiază mai mult cu atât sunt
mai surprinşi. Puteţi spune de ce?
Numai Allah Cel Atotştiutor
înţelege comportamentul fiecărui tip
de animal. El, Creatorul, le-a făcut şi
tot El ştie tot ceea ce ele fac.
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ANIMALELE DIN VIAŢA
NOASTRĂ

Oamenii ţin animalele pe lângă ei
din diverse motive. Uneori animalele
sunt ţinute la Grădina Zoologică, unde
oamenii pot să le vadă şi pot să înveţe
multe lucruri despre ele.
Mulţi oameni au animale de
companie. Unele dintre ele hoinăresc
prin casă sau prin grădină. Alte
animale sunt ţinute în cuşti.
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Coranul cel Sfânt spune: „Allah
este Cel care v-a făcut vouă vitele,
pentru ca să călăriţi pe unele dintre ele
şi pentru ca să mâncaţi de la altele...“
[Sura Ghafir:79].

Unii oameni ţin caii pentru călărie şi
curse. Alte animale sunt ţinute în ferme
pentru lapte, unt, brânză, ouă şi carne. De
la aceste animale din fermă, noi folosim
lâna şi pielea, pentru a ne face pulovere şi
încălţăminte.
Caii, cămilele, măgarii, catârii şi boii
cară oamenii şi bunurile lor. Unele dintre
ele împingeau la pluguri, vagoane şi
căruţe. Pentru mulţi dintre oamenii din
timpurile trecute, înainte ca
maşinile să fie inventate,
animalele reprezentau un
mijloc de transport şi erau
folosite la muncile grele.
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Câin ii păzesc
casele. Ei pot fi
dresaţi să ajute ciobanii
pentru a păzi şi aduna oile de
pe păşune şi pentru a le proteja de
animalele sălbatice.
Alţi câini ajută în poliţie la
prinderea infractorilor. Câinii au
simţul mirosului dezvoltat. Uneori,
aceştia îi ajută pe poliţişti să-i caute
pe copiii pierduţi, ajutaţi de miros.
Chiar şi păsările pot fi antrenate
să-i ajute pe oameni, prin transportul
unor pachete mici sau a unor mesaje
pe timp de război.
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Ceva de care să ne amintim:
Cum controlează oamenii anumite
specii de animale?
Pot animalele să ne controleze pe noi
aşa cum noi le controlăm pe ele?
Poţi să enumeri câteva dintre animalele
sălbatice care refuză să se lase controlate
de oameni?
Deşi animalele nu pot vorbi limba
oamenilor, multe dintre ele par să se bucure
muncind şi trăind alături de noi, dacă sunt
tratate cu blândeţe şi grijă.
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VÂNĂTOAREA ŞI UCIDEREA
ANIMALELOR SĂLBATICE
Musulmanilor li se permite să vâneze
animale şi să prindă peşte pentru a-l
mânca, dar să vânezi şi să ucizi animale ca
să te distrezi este interzis în Islam.
Profetul Muhammed (pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a
spus: „Dacă cineva ucide o pasăre fără vreun motiv

întemeiat, atunci ea va plânge în Ziua Judecăţii în
faţa lui Allah, spunând: <<O, Domnul meu!
Această persoană mi-a luat viaţa fără vreun motiv
întemeiat.>>“.
Avem voie să ucidem creaturi
precum şerpii, păianjenii, muştele şi
tânţarii, dacă aceştia fac rău oamenilor.
Dar nu trebuie să distrugem viaţa mai mult
decât este necesar. Allah Preaînaltul a
creat fiecare fiinţă cu un scop precis în
acestă lume şi poate că ele fac ceva
folositor de care noi nici nu ştim.
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SĂ NE PURTĂM FRUMOS CU
ANIMALELE
Allah Preaînaltul ne-a dat nouă,
oamenilor, puterea de a stăpâni animalele.
Ele ne ajută în multe feluri şi ne fac viaţa
mai uşoară. Ar trebui să Îi mulţumim lui
Allah Atotputernicul pentru asta şi să ne
purtăm frumos cu animalele.
Fiecare animal are propriul său
habitat şi comportament. Ele trebuie să
trăiască într-un loc unde se pot simţi libere
şi confortabil. Dacă sunt ţinute în cuşti mici
nu pot trăi într-un mod natural şi nu pot fi
fericite.
Dacă o persoană ţine orice animal
departe de mediul său natural, aceasta este
responsabilă pentru acel animal şi trebuie
să aibă grijă de el. Animalul are
nevoie de mâncare, apă, un loc
confortabil în care să stea şi
câteodată de îngrijire
medicală.
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Profetul Muhammed (pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)
era foarte bun şi îi învăţa pe oameni să
fie buni între ei, dar să fie buni şi cu
animalele. Odată acesta a spus: „Arătaţi

voi mila celor cu care împărţiţi acest pământ, căci
şi Allah Atotputernicul va fi Milostiv cu voi în
Paradis“.
Profetul (pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra lui!) le-a povestit
companionilor săi (Allah fie mulţumit de
ei!) despre o femeie care a fost trimisă
în Iad, pentru că a ţinut captivă o pisică,
iar aceasta a murit de foame, şi, de
asemenea, pentru că femeia nu i-a dat
drumul pentru ca animalul să îşi poată
găsi singur hrana.
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Profetul Muhammed (pacea şi
binecuvântrea lui Allah fie asupra lui!)
le-a spus companionilor săi o poveste
despre un bărbat care călătorea şi care era
foarte înfometat şi însetat. Într-un final,
bărbatul a găsit un fir de apă ce ţâşnea
dintr-o stâncă. S-a căţărat pe stâncă şi a
băut apa, iar când a terminat a văzut jos un
căţel care lingea picăturile de apă care se
scurgeau pe jos. Bărbatului i s-a făcut milă
de căţel şi s-a urcat din nou pe stâncă, a
pus apa într-unul din pantofii săi şi i-a dat
câinelui să bea.
Allah Cel Iertător a fost mulţumit de
fapta bărbatului şi i-a iertat toate
păcatele. Companionii Profetului (Allah fie
mulţumit de ei!) au întrebat: „O, Profetule!
Allah ne iartă nouă păcatele dacă ne
comportăm bine cu animalele?” Profetul
Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra lui!) a răspuns:

„Este o răsplată pentru orice lucru bun pe
care îl faceţi oricărei fiinţe vii“.
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SĂ AMINTIM ŞI CELORLAŢI SĂ FIE
BUNI

Profetul Muhammed (pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)
a spus: „Dacă vezi ceva rău, trebuie să îl

îndrepţi cu mâna ta. Dacă nu este posibil, atunci
cu vorba ta (să vorbeşti împotriva răului). Şi, dacă
nici asta nu este posibil, atunci să îl urăşti în
inima ta“. Ca musulmani, noi trebuie să
ne ajutăm întotdeauna, să facem fapte
bune şi să evităm faptele rele,
nedreptatea şi violenţa. Dacă vedem
oameni care se comportă urât cu
animalele, trebuie să îi oprim să mai
facă asta.
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Odată, un om a venit la Profet
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!) cu mulţi pui de vrabie pe
care îi ţinea la pieptul său. Mama puilor
zbura deasupra bărbatului. Văzând asta,
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie aspura lui!) i-a spus omului să
lase puii de vrabie jos.

După ce i-a pus jos, mama
puilor s-a apropiat de cei
mici şi a refuzat să mai plece
de lângă ei. La acest gest,
Profetul (pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!) a spus
companionilor săi: „Vă miraţi voi
de dragostea unei mame pentru puii ei?
Jur pe Cel care m-a trimis (ca Profet) că
Allah este pe departe cel mai iubitor cu
supuşii Lui, mai mult decât o mamă cu
puii ei“. Apoi, i-a spus
bărbatului să ducă puii înapoi
în cuibul lor.
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Altă dată, o cămilă a venit
spre Profet (pacea şi
bincuvântarea lui Allah fie asupra
lui!) şi a început să plângă. Profetul (pacea
şi binecuvântrea lui Allah fie asupra lui!)
i-a dezlegat funia din jurul gâtului şi
cămila a încetat să mai plângă. Apoi
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra lui!) a întrebat: „Cine este
stăpânul acestei cămile?“ Un bărbat tânăr
i-a răspuns că el este stăpânul ei. Profetul
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!) i-a spus:
„Nu îţi este frică
de Allah, de felul
în care te porţi cu
animalul tău? Ea
mi s-a plâns că ai
tratat-o rău şi ai pus-o
la munci grele“.
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Noi trebuie să urmăm învăţăturile
Profetului Muhammed (pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) şi să
reamintim oamenilor să fie buni cu animalele.
Trebuie să ne aducem aminte că Allah
Preaînaltul a creat fiinţele umane şi le-a făcut
responsabile pentru animale. De aceea,
trebuie să tratăm bine toate vietăţile care sunt
în stăpânirea noastră. Allah ne poate pedepsi,
dacă nu le tratăm cum se
cuvine şi ne va răsplăti,
dacă ne vom purta
frumos cu acestea.
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Acum că aţi citit această
cărticică, ştiţi că toţi
musulmanii trebuie să fie buni
cu animalele.
Cunoştinţele despre ceea
ce trebuie să facem sunt o
primă binecuvântare.
A doua binecuvânatare vine
dacă faci toate aceste fapte în
mod corect.
A treia binecuvântare vine
atunci când îi înveţi şi pe alţii
despre ceea ce ştii că trebuie
făcut corect.
Fie ca Allah Preaînaltul să
ne binecuvânteze pe toţi, pe tine
cititorule, şi să ne călăuzească
pe toţi pe Drumul cel Drept.
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ACTIVITĂŢI CU ELEVII
Ce ştiu deja?
Care sunt câteva dintre animalele pe care oamenii le
folosesc pentru mâncare?
Care sunt animalele pe care oamenii le folosesc
pentru muncă?
Care sunt animalele de companie?
Care sunt animalele sălbatice?
Faceţi o listă cu animalele pe care le-aţi văzut în
ultima săptămână.
Au făcut ceva care să te ajute sau te-au rănit?Ai
făcut ceva să le ajuţi sau le-ai rănit?
Ce tip de animal sălbatic sau domestic există în
oraşul tău? Au făcut rău? Cum sunt ele tratate? Aţi
văzut vreodată oameni care s-au purtat urât cu animalele?
V-aţi gândit la vreun mod de a opri aceste fapte rele?
Comportamentul animalelor
Gândiţi-vă la comportamentul oamenilor şi
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comparaţi-l cu cel al animalelor. Cum ne comportăm noi
când suntem fericiţi? Cum îşi arată anumite animale
fericirea, supărarea sau frica?
Cum îşi vorbesc animalele?
Grija faţă de animalele de companie
De ce ţinem animale de companie?
Puteţi desena o cuşcă pentru iepuri sau o colivie
pentru păsări?
De ce aveţi nevoie pentru a construi aşa ceva? Ce
credeţi că trebuie să aibă o cuşcă în ea pentru ca animalul să
se simtă bine, să poată mânca, dormi, respira şi mişca
confortabil?
Tu împreună cu familia ta aveţi animale de
companie? Dacă da, cum vă purtaţi cu ele? Sunt bine
hrănite şi fericite? Dacă nu, atunci cum poţi să le ajuţi tu?
Cum ne ajută animalele
Daţi exemple de animale care sunt ţinute pentru
companie, pentru hrană, sau pentru muncă.
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