
 

 مقدمة موضوع تعبير عن الرفق بالحيوان

نتناول في موضوعنا هذا الرفق بالحيوان وهو الذي يعني: " الرحمة بالحيوان"، فاهلل " سبحانه وتعالى" قام بخلقه 

برعايته ألنه مسّخر للتوازن في الطبيعة وخدمة اإلنسان الذي لضرورة وجوده وهي إكمال الخلق، ومن هنا نهتم 

وجهه رّب العالمين من أجل إعمار الكون، وبناًء على ذلك نقول إن الحفاظ على الحيوانات من األذى والقسوة والقتل 

مرارهاهو واجب أخالقي، لكي يستمر وجودها وتتناسل وتتكاثر وتبقى متعايشة معنا وفي الطبيعة بشكل يضمن است . 

 موضوع تعبير عن الرفق بالحيوان

الرفق بالحيوان هو مصطلح إسالمي نابع من توجيه رب العالمين ونبينا محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم، ولذلك 

يتوجب علينا بأن نكون رحومين بها، فنعتني بها ونرعاها بتأمين األمان لها، وكذلك الدواء بالرعاية الصحية لها، 

الغذاء من الطعام الذي تحتاجه، ومنع كل شخص من االعتداء عليها، وكثير من الدول اإلسالمية تمنع في وتأمين 

قوانينها التعديات على الحيوانات من خالل منع الصيد الجائر لها إال في حدود الحاجة واالكتفاء منها، وسنعرض في 

 [1] :موضوعنا هذا مجموعة من الفقرات التي تحيط بالرفق بالحيوان ومنا ما يلي

 موضوع عن الرفق بالحيوان قصير جدا :شاهد أيًضا

 أهمية الرفق بالحيوان

 تنبع أهمية الرفق بالحيوان من االستجابة لألمر اإللهي بذلك،

ا َعِملَْت أَْيِدينَا أَْنعَاًما فَُهْم لََها َماِلكُوَن )  َوذَلَّْلنَاَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوبُُهْم (  71حيث يقول "تعالى": }أََولَْم يََرْوا أَنَّا َخلَْقَنا لَُهْم ِممَّ

 [2].َوِمْنَها يَأْكُلُوَن ) 72 ( َولَُهْم فِيَها َمنَافُِع َوَمَشاِرُب أَفاَل يَْشكُُروَن{

مع  وتوجيه الرسول، حيث نجني األجر والثواب والطاعة، فالرحمة باإلنسان هي فطرة مخلوقة معه وبذلك يتعامل 

الكائنات بلين وحنان، وهذا يؤدي للحفاظ على الحيوان الذي هو ثروة طبيعية تخدم اإلنسان في حياته وتلبي حاجته من 

لحومها ووبرها وحليبها وروثها وجلودها وغير ذلك الكثير، وكذلك حاجته منها بمنظرها الجميل وسماع األصوات 

 .الجميلة الصادرة عن أنواع منها

 موضوع عن الرفق قصير جدًا :شاهد أيًضا

 مظاهر الرفق بالحيوان

 :من مظاهر الرفق بالحيوان ما يلي

 برحمة ولين وتعاطف التعامل مع الحيوان . 

 تأمين الطعام والرعاية الصحية لها. 

 منع االعتداء عليها أو السماح بأذاها وكذلك تعذيبها. 

 من مظاهر الرفق بها عدم ذبح الحيوان أمام باقي الحيوانات، بل بمعزل عنها. 

 االكتفاء بالصيد منها وفق الحاجة. 

 رعاية الحيوان

إن رعاية الحيوان تعني بتأمين احتياجاتها من توفير األمان لها واالهتمام بها من حيث الطعام والماء وتوفير الرعاية 

الصحية والنفسية والرفاهية، والتعامل بلين ورحمة، وعدم ممارسة القسوة عليها بتحميلها األثقال المضنية والمؤذية، 
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للهو والتسلية من خالل إقامة الصراع بينها مثل صراع الديكة والثيران، وتسخيرها في العمل الشاق، أو استخدامها 

وأيضاً عدم استغاللها في التحرش ببعضها من أجل الرهانات، والحفاظ على أعشاش الطيور من العبث وأوكار النمل، 

 .وغير ذلك الكثير

 فوائد الرفق بالحيوان

 :من فوائد الرفق بالحيوان اآلتي

 اإلنسانتنمية حس الرحمة ب . 

 زيادة أهمية قيمة المحبة والتعاون. 

 كسب األجر والثواب بالرفق به. 

 المنفعة من الحفاظ عليها من الناحية المادية والمعنوية. 

 الغفران بمحي الذنوب من جراء الثواب بالرحمة بها. 

 تنفيذ أوامر هللا تعالى ورسوله بالرفق والرحمة مع الحيوان. 

 جمعية الرفق بالحيوان

لرفق بالحيوان تم تأسيس جمعيات متخصصة بهذا الشأن للحفاظ على البيئة بكامل مكوناتها الحيوانية وحمايتها من ا

 :من العبث واألذى، وحيث تحددت ووضعت أهدافها كما يلي

 تعميم روح التعاون والتراحم واإلحسان تجاه الكائنات الحية. 

  الدينيةنشر الوعي بأهمية الرفق بالحيوان من الناحية . 

 وضع الخطط والمقترحات الحتواء الحيوانات الشاردة بطرق إنسانية. 

 العمل على نشر روح االستئناس عند الحيوانات الشاردة واحتوائها. 

 توجيه الرعاية الصحية باتجاه الحيوانات الشاردة والضالة. 

  من تجاربهاإقامة قنوات اتصال مع جمعيات الرفق بالحيوان على مستوى العالم لالستفادة . 

 تقديم الدعم بالتدريب للمهتمين بتربية واقتناء ورعاية الحيوان وتزويدهم بالمعارف والخبرات الضرورية. 

 تدريب وتطوير المهتمين بجميع الجوانب المتعلقة بالحيوانات الضالة. 

 اتخاذ العمل في جمعية الرفق بالحيوان على أنه رسالة سامية يجب العمل بها بدقة وتعميمها. 

 ما هو منهج اإلسالم في التعامل مع الحيوانات؟

إن الدين اإلسالمي الحنيف قد حث المسلمين على التعامل برحمة ورفق ولين وشفقة مع الحيوان ألنه من َخْلِق هللا، كما 

خلقه إكماالً دعا المسلمين على عدم االستخفاف وعدم التسلية بالحيوان ألن هللا عندما خلقه لم يخلقه للتسلية واللعب بل 

للبيئة والتوازن فيها، وكذلك ألجل أن ينتفع منه اإلنسان في أعماله الحياتية ويلبي حاجاته منه حيث فراء وجلد ووبر 

 .ولحوم وحليب وبيض الحيوان وريشه فكلها تدخل ضمن نطاق احتياجات اإلنسان الستمرار العيش

 اذاعة مدرسية عن الرفق وعدم العنف :شاهد أيًضا

 خاتمة موضوع تعبير عن الرفق بالحيوان

عن الرفق بالحيوان، حيث عرضنا فيه معنى الرفق بالحيوان أال وهو التعامل برحمة ولين مع  ونختتم موضوع التعبير

الحيوان، وكذلك تعرفنا على أهمية القيام بالرفق بالحيوان فهو الطاعة هلل والرسول اللذان أمرانا بذلك، لما له من أجر 

 .وثواب ومغفرة للذنوب
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 من صور تعذيب الحيوانات صيدها عبثا دون منفعة :شاهد أيًضا
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