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Права животиња 

 

             Посланик, мир над њим, је подигао заставу 

благог поступања са животињама и наредио је да се 

према њима лепо поступа, те да се хране и напајају и 

да се не оптерећују оним што не могу поднети. 

Аллахов Посланик, мир над њим, је рекао:  

„Један човек је ишао путем па је пуно 

ожеднео. Нашао је бунар, спустио се у њега и 

напио се. Након што је изашао угледао је пса који 

дахће и једе земљу од жеђи. Човек рече: 'Овај пас 

је жедан као што сам и ја био.' Сишао је у бунар, 

напунио своју обућу водом, а затим је обућу држао 

у својим устима док се није попео. Када се попео, 

напојио је пса. Аллах му је, захваљујући томе, 

грехове опростио.“ Присутни следбеници упиташе: 

„О Аллахов Посланиче, зар и код животиња 

можемо добро дело зарадити?“, а он им одговори: 

„За свако живо биће којој учините добро можете 

зарадити добро дело.“ 1 

Као што је споменути човек заслужио опрост и 

награду зато што је напојио пса, тако исто је 

Посланик споменуо казну за онога ко кажњава 

животиње рекавши: „Једна жена је мучила мачку 

                                                           
1 Хадис, бележи Бухари, бр. 2190., и Муслим, бр. 4162. 
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тако што ју је затворила све док није угинула, па 

је због тога ушла у Ватру. Није је ни хранила, ни 

појила када ју је затворила, нити јој је допустила 

да једе са земље инсекте.“2 

Када се коље животиња ради прехрањивања а 

чије је месо дозвољено јести, Посланик, мир над њим, 

је наредио да се то чини на леп начин. Казао је: 

„Аллах је прописао лепо поступање у свакој 

ситуацији. Када убијате животињу, то лепо (благо) 

чините, а када кољете (да бисте се прехранили) то 

лепо радите. Зато наоштрите своје ножеве да бисте 

олакшали животињи коју кољете.3 

            Од Ибн Аббаса, се преноси да је један човек 

положио овцу, оштрећи нож поред ње, па је 

Посланик, мир над њим, казао: „Зар желиш да је 

усмртиш више пута. Требао си наоштрити нож пре 

клања.“4 

И рекао је: „Аллах је проклео онога ко 

масакрира животиње.“5 

И рекао је: „Ко буде милостив према 

животињи коју коље (да би се прехранио), макар 

                                                           
2 Хадис, бележи Бухари, бр. 2192., и Муслим, бр. 4160. 
3 Хадис, бележи Муслим, бр. 3615., и Тирмизи, бр. 1329. 
4 Хадис, бележи , Хаким, бр. 7563. 
5 Хадис, бележи Несаи, бр. 4366., и Муслим, бр. 5091. 
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то био и врабац, Аллах ће му се смиловати на 

Судњем дану.“6 

                                                           
6 Хадис, бележи Бухари, бр. 381. 
 


