124154 - Parecer sobre ter animais de estimação
Pergunta
Tenho dez anos e gostaria de ter um animal de estimação. Existem algumas diretrizes com
relação a isso? Se sim, por favor, alerte-nos a respeito.
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Em primeiro lugar:
Estamos muito felizes de receber perguntas de nossos jovens como você, que amam Allah e Seu
Mensageiro e que são espertas e inteligentes. Esta pergunta é importante e útil e é feita de
maneira breve e educada. Pedimos a Allah que te proteja, cuide de você e que recompense com o
melhor todos que contribuíram para sua boa educação.
Em segundo lugar:
Manter e criar animais de estimação é algo que é permitido no Islam e não há nada de errado com
isso.
Al-Bukhari (6203) e Muslim (2150) narraram que Anas (que Allah esteja satisfeito com ele) disse: O
Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) era a melhor das pessoas em atitude.
Eu tinha um irmão chamado Abu 'Umayr. Ele (o narrador) disse: Acho que ele disse: Ele era um
desmamado. Quando o Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele)
veio e o viu, disse: “Abu 'Umayr, o que aconteceu com o nughayr (rouxinol)?” Ele costumava
brincar com ele.
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Al-Haaﬁz Ibn Hajar (que Allah tenha misericórdia dele) disse:
Isto indica que é permitido às crianças brincar com as aves, e é permitido gastar dinheiro em
coisas permissíveis que entretenham as crianças, e é permitido manter as aves em gaiolas e
similares, e cortar as asas dos pássaros, porque um ou outro deve ter sido feito no caso do
pássaro de Abu 'Umayr, e, qualquer que seja o caso, o outro está sob a mesma decisão. Fim de
citação.
Fath al-Baari (10/584).
No que diz respeito às condições e orientações sobre a manutenção de animais, estas incluem o
seguinte:
O animal não pode ser um cachorro, porque o Islam proíbe que se mantenha cachorros, a não
para o caso de cães de guarda e de caça. Isto foi explicado na pergunta à questão nº 69777. O
Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse: “Os anjos não entram na casa
em que há um cão.” Narrado por al-Bukhari (3225) e Muslim (2106). Será que os muçulmanos
ﬁcariam felizes se os anjos da misericórdia não os acompanhassem em sua casa por causa de um
animal que ele está mantendo?
2.
Sem ir muito longe com relação a este assunto, ele atinge o ponto de extravagância censurável.
Temos visto algumas pessoas que pagam milhares e até milhões competindo para comprar um
determinado animal ou cuidar dele e proporcionar uma infraestrutura para ele. Alguns até legam
parte da própria riqueza para eles. Em alguns países há festivais e shows para todos os tipos de
animais, nos quais enormes quantias são gastas. Tudo isso é tolice e falta de bom senso.
3.
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O animal deve ser bem tratado. Se um muçulmano mantem um animal, ele deve alimentá-lo com
comida e bebida adequadas, não causar-lhe dano ou injúria maltratando-o ou usá-lo para praticar
tiro ao alvo ou fazer com que briguem uns com os outros, ou expô-los ao calor ou ao frio. Foi
narrado de Abu Huraira (que Allah esteja satisfeito com ele) que o Profeta (que a paz e as bênçãos
de Allah estejam sobre ele) disse: “Enquanto caminhava pela estrada, um homem ﬁcou com muito
sedento. Ele encontrou um poço no qual desceu e bebeu, depois saiu. Lá viu um cão que, por
causa da sede, estava ofegante e mordiscando o chão. Disse o homem: este cão está sentindo a
mesma sede que eu senti. Assim, ele voltou para dentro do poço e encheu seu sapato com água,
então ele o segurou com a boca até escalar de volta, e deu a água ao cão. Allah apreciou (seu ato)
e o perdoou.” Disseram: Ó Mensageiro de Allah (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre
ele), seremos recompensados com relação a estes animais? Ele disse: “Há uma recompensa em
cada ser vivo.”
Veja como o crente será recompensado por tomar conta dos animais; tanto que pode inclusive
entrar no Paraíso por causa do seu tratamento gentil para com um único animal, tal como
aconteceu com o homem mencionado neste hadith. Allah, Gloriﬁcado e Exaltado seja, ama
aqueles que fazem o bem.
E o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) nos falou sobre uma mulher que
foi para o Inferno por causa de sua negligência por um gato que ela manteve preso e este morreu
de fome; ela não o alimentou nem o soltou para que fosse comer dos insetos da Terra.
Consulte também a resposta à pergunta nº 3004 e 14422.
E Allah sabe melhor.
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