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 (. 2244(، ومسلم في صحيحه، حديث رقم)2363رواه البخاري في صحيحه، حديث رقم)( 1)

 (. 1/437ذفرا البعير: أصول األذنين، وهما أول ما يعرق من البعير. ينظر: غريب الحديث البن قتيبة )( 2)
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  (.2/248ار. ينظر: معالم السنن)أي تكده وتتعبه باستمر( 1)

(، والحاكم في المستدرك، 2549(، وأبو داود في سننه، حديث رقم)1754رواه اإلمام أحمد في مسنده، حديث رقم)( 2)

(، وقال :" حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه". وقال الشيخ األرناؤوط: "وإسناده صحيح على شرط 2485حديث رقم)

 (. 3/274ام أحمد)مسلم" . ينظر: مسند اإلم

 (. 6246( و )5375(، و )285ينظر : صحيح البخاري، حديث رقم) ( 3)

 (.4/119الَخشاش بالخاء المفتوحة، هي دواب األرض وحشراتها وهوامها. ينظر: اإلفصاح عن معاني الصحاح )( 4)

 (. 2619ومسلم في صحيحه، حديث رقم) (، 3318رواه البخاري في صحيحه، حديث رقم)( 5)
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 (. 224موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي)ظر : ( ين1)

 (. 7/383(، لسان العرب)8/217تهذيب اللغة)( ينظر : 2)

 (. 5/236(، تهذيب اللغة)3/350العين)( ينظر : 3)

 (.12/93تاج العروس)( ينظر : 4)

 (.8/58(، التهذيب في فقه اإلمام الشافعي)18/211نهاية المطلب)( ينظر : 5)
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 (. 2/160موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي)( ينظر : 1)

 (. 1/164(، وينظر: االستذكار)9/229في المجموع ) نقله عنه النووي (2)

 (. 1574رواه مسلم في صحيحه، حديث رقم) ( 3)

 ( .4سبق تخريجه في صفحة )( 4)

 (.6/358فتح الباري)( ينظر : 5)

:" حديث حسن غريب" ، وحسنه ابن حجر في اإلصابة  (، وقال عنه3840رواه الترمذي في سننه، األثر رقم)( 6)

 (.6/313(، وينظر: أسد الغابة )7/349)
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 (.4سبق تخريجه صفحة )( 1)

 ( من البحث. 35صفحة )( ينظر 2)

   (.27سورة اإلسراء آية )( 3)

 (.67سورة الفرقان، آية )( 4)
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 (. 5/69ين )(، حاشية ابن عابد1/220(، الجوهرة النيرة)11/235( ينظر : المبسوط)1)

 (. 3/11(، الشرح الكبير للدردير)6/71(، التاج واإلكليل)1/552( ينظر : المدونة)2)

 (. 3/396(، نهاية المحتاج)5/91(، بحر المذهب)5/381( ينظر : الحاوي الكبير )3)

 (. 6/131(، الفروع)6/360(، المغني)6/2983( ينظر : مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه )4)

 (. 3/109: شرح مختصر الطحاوي) ( ينظر5)

 (.3/147( ينظر : بداية المجتهد)6)

 (. 9/229(، المجموع )11/206( ينظر : األوسط)7)

 (.11/28( ينظر : اإلنصاف)8)
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 (. 6/360(، المغني)9/229(، المجموع )11/205( ينظر : األوسط)1)

 (. 11/31ف)(، اإلنصا 6/131(، الفروع)4/ 2( ينظر : الكافي في فقه اإلمام أحمد)2)

 (.7/498( ينظر : المحلى)3)

 (. 5/685( ينظر : زاد المعاد)4)

 (. 4( سورة المائدة، آية رقم)5)

 (. 3/104( ينظر : شرح مختصر الطحاوي)6)

 (. 2619(، ومسلم في صحيحه، واللفظ له حديث رقم )3318( رواه البخاري في صحيحه، حديث رقم)7)

 (.7/310( ينظر : كشاف القناع)8)
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 (.6/82نظر : التمهيد)( ي1)

 (. 1569( رواه مسلم في صحيحه، حديث رقم) 2)

 (.3/501( ينظر : فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام)3)

 (.2/453( ينظر : جامع العلوم والحكم)4)

 (.2/586( ينظر : سنن الترمذي)5)

 (.6/82( ينظر : التمهيد)6)



 علي بن حمد بن مهدلي الناشري  د /    

 

 14 

:

:

:

 
 (.12/60عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (، 10/234( ينظر : شرح صحيح مسلم للنووي )1)

 (. 3/130(، معالم السنن)5/91( ينظر : بحر المذهب)2)

 (.3/130( ينظر : معالم السنن)3)

 (.2/293(، المعلم بفوائد مسلم)10/233( ينظر : شرح صحيح مسلم للنووي )4)

 (.4/447( ينظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)5)

 (. 4/246ح األحكام من بلوغ المرام)( ينظر : توضي6)
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 (.5/172( ينظر : نيل األوطار)1)

 (.4/447( ينظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)2)

 (.6/82( ينظر : التمهيد)3)



 علي بن حمد بن مهدلي الناشري  د /    

 

 16 



 
 (.114/ 8( ينظر : الشرح الممتع)1)

 (.3/501( ينظر : فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام)2)
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ارتباطًا وثيقًا بالمطلب الذي بعده، وهو حكم سؤر الهرة، ألن الحكم على طهارة سؤر الحيوان   هذا المطلب مرتبط( 1)

مرتبط بعين الحيوان عند جماهير الفقهاء، لذا جعلت أكثر األدلة والمناقشات في المطلب التالي، وهو حكم سؤر الهرة،  

 حتى ال يقع التكرار . 

 (. 1/27(، درر الحكام)1/127البرهاني)(، المحيط 1/65( ينظر : بدائع الصنائع)2)

 (.1/65( ينظر : بدائع الصنائع)3)

 (. 1/62(، المنتقى شرح الموطأ )1/177(، اإلشراف على نكت مسائل الخالف)1/25( ينظر : التلقين)4)

 (.1/269(، فتح العزيز )1/22(، نهاية المطلب)1/56( ينظر : الحاوي الكبير)5)

 (. 1/333(، الفروع )1/140(، شرح الزركشي )40/ 1مام أحمد)( ينظر : الكافي في فقه اإل6)

حكي عن الكرخي أنه كان يقول:" عين الهرة ليست بنجسة، ولعابها ليس بنجس، وكيف تكون نجسة مع أن الشرع  ( 7)

يط  (، المح1/68أسقط نجاستها، إال أن عامة مأكوالتها نجس، فإنها تأكل الفأرة والجيف..." ينظر: بدائع الصنائع )

 (. 1/127البرهاني)

 (.1/62( ينظر : المنتقى شرح الموطأ)8)

 (. 1/269( ينظر : فتح العزيز )9)

 (. 1/333( ينظر : الفروع)10)
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( ، في ولوغ الكلب خاصة من غير 280و279(، وصحيح مسلم برقم)172الحديث أصله في صحيح البخاري برقم)( 1)

والحاكم  (، 91والترمذي حديث رقم) (، 72سنن أبي داود، حديث رقم) في: فقد وردت ةالهّرولوغ زيادة أما زيادة الهرة . 

(، قال البيهقي في معرفة السنن  1184) (، والبيهقي في السنن الكبرى، حديث رقم572في المستدرك، حديث رقم)

اة في  "إذا ولغ الهر غسل مرة" فقد أدرجه بعض الرو:  (: " أما حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة2/69واآلثار)

 في ولوغ الكلب ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهر موقوف".   حديثه عن النبي

 (.1/127المحيط البرهاني)( ينظر : 2)

(، وأبو يعلى في  9708(، واإلمام أحمد في مسنده، حديث رقم)343رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، حديث رقم)( 3)

(، وقال:" فال يتابعه إال من هو مثله أو دونه"، 3/386(، والعقيلي في كتاب الضعفاء الكبير)6090مسنده، حديث رقم)

 (. 2/19(:" وعيسى ليس بالقوي". وضعفه األلباني في السلسة الضعيفة)34/ 1وقال ابن حجر في التلخيص الحبير)

 (.1/486، البناية شرح الهداية)(1/51( ينظر : المبسوط)4)

 (.1/111القدير)فتح ( ينظر : 5)



 وما يتعلق به من األحكام الفقهية ليفةاألاقتناء القطط                                                          

19 

• 



:

 :

:

 
 (.1/54نيل األوطار)( ينظر : 1)

( ترتيب سنجر، وعبدالرزاق في  7(، والشافعي في مسنده حديث رقم)13( رواه اإلمام مالك في الموطأ، حديث رقم)2)

(، واإلمام أحمد في مسنده، حديث  36348(، وابن أبي شيبة في مصنفه حديث رقم)353مصنفه، حديث رقم)

(، والترمذي في سننه،  75) (، وأبو داود في سننه، حديث رقم367جة في سننه، حديث رقم)(، وابن ما22580رقم)

(، والبيهقي 1299(، وابن حبان في صحيحه، حديث رقم)104(، وابن خزيمة في صحيحه، حديث رقم)92حديث رقم)

 (. 1174في سننه الكبرى، حديث رقم)

"هذا حديث صحيح، ولم   قال الحاكم في المستدرك:(:"هذا حديث حسن صحيح"، و1/153قال الترمذي في سننه)

(:" 1/68(:"هذا حديث حسن صحيح "، وقال ابن حجر في التلخيص)2/70يخرجاه...." ، وقال البغوي في شرح السنة)

 (.1/192وصححه البخاري، والترمذي، والعقيلي، والدارقطني، ..."، وصححه األلباني في إرواء الغليل)

 (. 1/498م بأحاديث األحكام)شرح اإللما( ينظر : 3)

 (.1/41معالم السنن)( ينظر : 4)

 (.1/62المنتقى شرح الموطأ)( ينظر : 5)

 (. 40/ 1)في فقه اإلمام أحمد( ينظر : الكافي 6)
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 (.1/741( ينظر : لسان العرب)1)

 (. 1/317(، الحاوي الكبير)1/299(، المصباح المنير)4/339( ينظر : لسان العرب )2)

 (. 1/172) مجموع( ينظر : ال3)

 (.1/468(، البناية شرح الهداية)1/26( ينظر : الهداية )4)

 (.2/112(،البيان والتحصيل)1/60(، التبصرة )1/22( ينظر : الموطأ )5)

 (. 253/ 1(، بحر المذهب )1/248(، نهاية المطلب )1/319( ينظر : الحاوي الكبير)6)

 (.2/358اإلنصاف) (، 1/71(، المغني)1/7( ينظر : المحرر في الفقه)7)

 (.1/65(، بدائع الصنائع)1/54(، تحفة الفقهاء)1/51( ينظر : المبسوط )8)

 (.1/126( ينظر : المحلى)9)
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 (.1/571، التمهيد)(1/36( ينظر : مصنف ابن ابي شيبة)1)

 (.1/37(، مصنف ابن ابي شيبة)1/302( ينظر : األوسط)2)

 (.1/481داية)(، البناية شرح اله1/300( ينظر : األوسط )3)

 (.1/572( ينظر : التمهيد)4)

( واختلفوا في الكراهة على قولين: أحدهما: أنها كراهة تحريم، وبه قال الطحاوي، واآلخر: أنها كراهة تنزيه. وبه قال  5)

 (.1/137(، البحر الرائق)1/33الكرخي. ينظر: تبيين الحقائق)

 (. 19/ 1الختيار لتعليل المختار )(، ا1/54(، تحفة الفقهاء)1/51( ينظر : المبسوط )6)

 (.1/36(، مصنف ابن ابي شيبة)1/98( ينظر : مصنف عبدالرزاق)7)

 (.1/37(، مصنف ابن ابي شيبة)98-1/99( ينظر : مصنف عبدالرزاق)8)
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(، وأبو داود في سننه،  216(، والدارقطني في سننه، حديث رقم )355( رواه عبدالرزاق في مصنفه، حديث رقم)1)

(، والبيهقي في السنن الكبرى حديث  2653حديث رقم) ، (، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار76م)حديث رق

(. بينما صححه األلباني بشواهده، ينظر : صحيح سنن 7/73(، وضعفه األرناؤوط في تخريج مشكل اآلثار)1181رقم)

 (.1/133أبي داود )

(، واألصبهاني في  50رح مشكل اآلثار، حديث رقم)(، والطحاوي في ش218( رواه الدارقطني في سننه، حديث رقم)2)

 (.1/133(. والزيلعي في نصب الراية )1/61(، وضعف إسناده ابن حجر في الدراية )9/308حلية األولياء )

 (.1/70( ينظر : التلخيص الحبير)3)

 (. 1/248( ينظر : الجوهر النقي)4)

 (.1/196كشف الخفاء) ( ينظر :5)

 (.1/485الهداية)البناية شرح  ( ينظر :6)
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 (.22( سبق تخريجه صفحة )1)

 (. 1/137(، نصب الراية)1/575( ينظر : التمهيد)2)

 (. 1/68(، التلخيص الحبير)1/554(، البدر المنير)1/483( ينظر : البناية شرح الهداية )3)

 (. 1/53(، نيل األوطار)1/554(، البدر المنير)1/483( ينظر : البناية شرح الهداية )4)

 (. 6/250(.و)5/344نظر : الثقات البن حبان)( ي5)

 (. 1/68(، التلخيص الحبير)1/554(، البدر المنير)1/483( ينظر : البناية شرح الهداية )6)

 (. 1/53(، نيل األوطار)1/171( ينظر : المجموع )7)
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 (.1/235(، اإلمام في معرفة أحاديث األحكام)1/153( ينظر : سنن الترمذي )1)

 (. 1/235(، وينظر: اإلمام في معرفة أحاديث األحكام )2/238بيهقي في السنن الكبرى )( نقله عنه ال2)

 (.1/569( ينظر : التمهيد)3)

 (.1/569( ينظر : التمهيد)4)

 (.1/569( ينظر : التمهيد)5)
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 (. 1/20( ينظر : شرح معاني اآلثار )1)

 (.1/174( ينظر : المجموع)2)

(، والحاكم في المستدرك،  205(، والدارقطني في سننه، حديث رقم)1/19ار)( رواه الطحاوي في شرح معاني اآلث3)

(، وابن الجوزي في التحقيق في مسائل  1184(، والبيهقي في السنن الكبرى، حديث رقم)572حديث رقم)

 (. وأكثر أهل العلم على أنه موقوف على أبي هريرة. كما تم توضيح ذلك في مناقشة الدليل. 1/81الخالف)

 (.20تخريجه صفحة ) ( سبق4)

(، 207) (، والدارقطني في سننه، حديث رقم54( هذا اللفظ رواه الطحاوي في شرح معاني اآلثار، حديث رقم)5)

"هذا موقوف، وال يثبت عن أبي  (:113/ 1(. وقال الدارقطني في سننه: )1189والبيهقي في السنن الكبرى، حديث رقم) 

والمحفوظ من قول أبي هريرة، واختلف عنه". وقال البيهقي في معرفة السنن    هريرة" وقال أيضًا: "ال يثبت مرفوعًا، 

 "ليس بمحفوظ". (:2/69واآلثار)

 (.2/69( ينظر : معرفة السنن واآلثار)6)
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 (.2/74( ينظر : شرح السنة )1)

 (.2/69( ينظر : معرفة السنن واآلثار)2)

 (. 1/244( ينظر : اإلمام في معرفة أحاديث األحكام)3)

 (.1/490ينظر : الخالفيات) (4)

 (. 2/146( ينظر : السنن الكبرى )5)

 (.26( سبق تخريجه صفحة )6)
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(، والحاكم في المستدرك، 179(، والدارقطني في سننه، حديث رقم)8342( رواه اإلمام أحمد في مسنده، حديث رقم)1)

(، وكذا  1/34في التلخيص) (، وضعف إسناده ابن حجر1203(، والبيهقي في سننه، حديث رقم)649حديث رقم)

 (. 4/85(، والشيخ شعيب األرناؤوط في مسند اإلمام أحمد)2/1277األلباني في مشكاة المصابيح)

 (. 1/65بدائع الصنائع)(، 1/484البناية شرح الهداية)(، 1/51( ينظر : المبسوط)2)

 .  (34/ 1(، التلخيص الحبير)1/446(، البدر المنير)1/135( ينظر : نصب الراية )3)

 (. 1/574( ينظر : التمهيد )4)
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 (.1/33(، تبيين الحقائق)1/51( ينظر : المبسوط)1)

 (.1/485( ينظر : البناية شرح الهداية)2)

 (. 1/94الشافي في شرح مسند الشافعي)( ينظر : 3)

 (.1/571التمهيد)( ينظر : 4)
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:

• 

• 

 :

 :

• 

:

 
 (. 281( ينظر : الطهور ألبي عبيد )1)

 (. 1/220(، حاشية ابن عابدين)1/241(، البحر الرائق)1/741( ينظر : البناية شرح الهداية)2)

 (.1/48(، منح الجليل)1/260(، شرح التلقين)160/ 1( ينظر : الكافي في فقه أهل المدينة)3)

 (.1/152(، الوسيط)2/190(، بحر المذهب)2/248( ينظر : الحاوي الكبير)4)

 (، 2/346)(، اإلنصاف154/ 1)في فقه اإلمام أحمد( ينظر : الكافي 5)

 (.2/548( ينظر : المجموع)6)

 (.1/241(، البحر الرائق)1/208( ينظر : فتح القدير)7)

 (، وسيأتي ذكر الخالف . 1/242( ينظر : البحر الرائق)8)

 (.167( ينظر : المعونة )9)
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• 

:

:

• 

:

 
 (.1/283( ينظر : اإلشراف على نكت مسائل الخالف)1)

 (.8/111( ينظر : مختصر المزني)2)

 (.2/550المجموع) ( ينظر :3)

 (. 2/495( ينظر : المغني)4)
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:

 :

:

• 



 
 (.10/30( ينظر : مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبداهلل)1)

 يقصد الفتاوى البزازية أو ما يسمى:" الجامع الوجيز"، للعالمة محمد بن محمد بن شهاب الشهير بالبزازي. ( 2)

 (.1/242( ينظر : البحر الرائق)3)

 (. 1/220(، حاشية ابن عابدين)1/62( ينظر : مجمع األنهر)4)

 (.1/319( ينظر : حاشية ابن عابدين)5)

 (292(، ومسلم في صحيحه، حديث رقم)218( رواه البخاري في صحيحه واللفظ له، حديث رقم)6)
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• 

 
 (. 156( رواه البخاري في صحيحه، حديث رقم)1)

 (.1/47(، منح الجليل )1/129(، التاج واإلكليل)1/177( ينظر : اإلشراف على نكت مسائل الخالف)2)

 (. 1/101( ينظر : تحبير المختصر)3)
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:

:

:

 
 (. 1/172(.المجموع)1/323(، الحاوي الكبير) 1/18( ينظر : األم)1)

 (. 1/323( ينظر : الحاوي الكبير)2)

 (.1/132(، البحر الرائق)1/130(، المحيط البرهاني)1/108( ينظر : العناية شرح الهداية)3)

 (. 2/357(، الشرح الكبير)1/73( ينظر : المغني)4)

 (.1/108( ينظر : العناية شرح الهداية)5)

 (.1/73( ينظر : المغني)6)

 ( من البحث. 23( ينظر صفحة)7)
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• 

  :

:

 :

 
 (.1/126(، التاج واإلكليل)1/84( ينظر : المختصر الفقهي)1)

 (، 1/60( ينظر : بحر المذهب )2)

 (. 1/180(، اإلنصاف)1/55(، المبدع شرح المقنع)1/162( ينظر : شرح الزركشي)3)

 (.1/126( ينظر : التاج واإلكليل)4)

 (. 42/ 1( ينظر : الكافي في فقه اإلمام أحمد)5)

 (.38/ 21( ينظر : مجموع الفتاوى)6)
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 بيانات الطبعة  لف اسم المرجع والمؤ م

 القاهرة -مطبعة الحلبي  هــ 683االختيار لتعليل المختار، البن مودود الموصلي ت   .1

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد   .2

 هــ 1420ناصر الدين األلباني ت

 هـ 1405-2ط-بيروت-المكتب اإلسالمي

أسد الغابة في معرفة الصحابة، ألبي الحسن ابن   .3

 هــ 630األثيرت

 هـ 1415 -1ط-بيروت-دار الكتب العلمية

اإلشراف على نكت مسائل الخالف، للقاضي عبدالوهاب    .4

 هــ 422المالكي ت

 هـ 1420 -الرياض-دار ابن حزم

اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر العسقالني    .5

 هـ 852ت

 هـ1415-1ط-بيروت-دار الكتب العلمية

 هـ 1417-الرياض-دار الوطن هـ 560البن هبيرة تاإلفصاح عن معاني الصحاح،   .6

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، لعالء الدين    .7

 هـ 885المرداوي ت

 هـ 1415-1ط -القاهرة -دار هجر

األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، البن المنذر   .8

 هـ 319ت

 هـ 1405-1ط -الرياض –دار طيبة 

 بدون تاريخ – 2ط –دار الكتاب االسالمي  هـ 970ن نجيم تالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، الب  .9

 م2009 -1ط -دار الكتب العلمية هـ 502بحر المذهب، ألبي المحاسن الروياني ت  .10

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ألبي الوليد بن رشد الحفيد    .11

 هـ 595ت

 هـ 1425 -القاهرة –دار الحديث 

ء الدين الكاساني ت  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعال  .12

 هـ587

 هـ 1406-2ط-دار الكتب العلمية 

البدر المنير في تخريج األحاديث واالثار الواقعة في    .13

 هـ 804الشرح الكبير، لسراج الدين ابن الملقن ت

 

 هـ 1425-1ط -الرياض –دار الهجرة 

 هـ 1420-1ط -بيروت –دار الكتب العلمية  هـ 855البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني ت  .14

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل    .15

 هـ 520المستخرجة، ألبي الوليد ابن رشد ت

 هـ1408-2ط-بيروت -دار الغرب اإلسالمي

تاج العروس من جواهر القاموس، لمرتضى الزبيدي   .16

 هـ 1205ت

 دار الهداية  

التاج واإلكليل لمختصر خليل ،ألبي عبداهلل المواق   .17

 هـ 897ت

 هـ 1416-1ط-بيروت-دار  الكتب العلمية 

 1432-1ط-وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر هـ 478التبصرة ألبي الحسن اللخمي ت  .18

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين الزيلعي    .19

 هـ 743ت

مصورة من دار الكتاب  -القاهرة -المطبعة الكبرى األميرية

 اإلسالمي 

 هـ 1414-2ط-بيروت-دار الكتب العلمية  هـ540لعالء الدين السمرقندي ت تحفة الفقهاء،   .20

التحقيق في مسائل الخالف، ألبي الفرج ابن الجوزي    .21

 هـ 597ت

 هـ1415-1ط-بيروت-دار الكتب العلمية

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، البن    .22

 هـ 852حجر العسقالني ت

 1416-1ط-مصر-مؤسسة قرطبة

لتلقين في الفقه المالكي، للقاضي عبدالوهاب المالكي ا  .23

 هـ 422ت

 هـ1425-1ط-بيروت-دار الكتب العلمية
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، ألبي عمر ابن   .24

 هـ  463عبدالبر ت

 1439-1ط-لندن-مؤسسة الفرقان

 م 2001-1ط-بيروت-لعربيدار احياء التراث ا  هـ 370تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد األزهري ت   .25

التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، ألبي محمد البغوي    .26

 هـ 516ت

 هـ 1418-1ط -بيروت -دار الكتب العلمية

توضيح األحكام من بلوغ المرام، للشيخ عبداهلل البسام    .27

 هـ 1423ت

 هـ1423-5ط-مكة-مكتبة األسدي

 هـ1393-1ط-الهند-العثمانية  دائرة المعارف هـ354الثقات، البي حاتم محمد بن حبان ت   .28

 هـ 1424-2ط-الرياض-دار السالم  هـ 795جامع العلوم والحكم، البن رجب الحنبلي ت  .29

الجوهر النقي على سنن البيهقي، لعالء الدين ابن التركماني    .30

 هـ 750ت

 بيروت -دار الفكر

 هـ 1322-1ط -المطبعة الخيرية هـ800الجوهرة النيرة، ألبي بكر الزبيدي ت  .31

حاشية ابن عابدين) رد  المحتار على الدر الختار( البن   .32

 هـ 1252عابدين ت 

 هـ1386-2ط-بيروت-دار الفكر 

الحاوي الكبير، ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي   .33

 هـ 450ت

 هـ 1419-1ط-بيروت-دار  الكتب العلمية 

ألبي نعيم األصبهاني   -حلية األولياء وطبقات األصفياء  .34

 هـ 430ت

 هـ1409-بيروت-العلمية دار الكتب

الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه،    .35

 هـ  458ألبي بكر البيهقي ت

 هـ 1436-1ط-القاهرة-الروضة للنشر

الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، البن حجر العسقالني   .36

 هـ 852ت

 بيروت -دار المعرفة 

رز  درر األحكام شرح غرر األحكام، لمحمد بن فرام  .37

 هـ 855الشهير بمال خسرو ت

 بيروت -دار احياء الكتب العلمية

زاد المعاد في هدي خير العباد، البن قيم الجوزية    .38

 هـ 751ت

 هـ 1415-27ط -بيروت-مؤسسة الرسالة 

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، للشيخ محمد بن   .39

 هـ 1420ناصر الدين األلباني ت 

 هـ1412-1ط -الرياض-دار المعارف 

 هـ 1430-1ط-دار الرسالة العالمية هـ 273سنن ابن ماجة، ألبي عبداهلل محمد يزيد القزويني ت  .40

سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني    .41

 هـ 275ت

 هـ 1430-1ط-دار الرسالة العالمية

 هـ1395-2ط-مصر -مكتبة مصطفى البابي الحلبي هـ 279سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ت   .42

سنن الدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت    .43

 هـ385

 هـ 1424-1ط-بيروت-مؤسسة الرسالة

السنن الكبرى، ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي   .44

 هـ 458ت

 هـ1432-1ط-مركز هجر

 هـ 1426-1ط-الرياض-مكتبة الرشد هـ 606الشافي في شرح مسند الشافعي، البن األثير ت  .45

 هـ 1430-2ط-سوريا-دار النوادر هـ 702مام بأحاديث األحكام، البن دقيق العيد تشرح اإلل  .46

شرح التلقين، ألبي عبداهلل محمد بن علي المازري   .47

 هـ 536ت

 م2008-1ط-دار الغرب اإلسالمي

 هـ 1413-1ط-الرياض-دار العبيكان هـ 772شرح الزركشي، لمحمد بن عبداهلل الزركشي ت  .48

الحسين بن محمد البغوي  شرح السنة ، ألبي محمد   .49

 هـ 516ت

 هـ 1403-2ط-بيروت-المكتب اإلسالمي

الشرح الكبير على المقنع، ألبي الفرج عبدالرحمن بن   .50

 هـ 682محمد ابن قدامة ت 

 هـ1415-1ط-القاهرة-دار هجر
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الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردي،وحاشية الدسوقي   .51

 هـ 1230ت

 بيروت -دار الفكر

المستقنع ، للشيخ محمد بن صالح  الشرح الممتع على زاد  .52

 هـ 1421العثيمين ت

 هـ 1422-1ط-دار ابن الجوزي

شرح النووي على مسلم )المنهاج شرح صحيح مسلم بن    .53

 هـ 676الحجاج( ت 

 هـ1392-2ط-بيروت-دار احياء التراث العربي 

شرح مختصر الطحاوي، ألحمد بن علي الرازي   .54

 هـ 370الجصاص ت

 هـ1431-1ط-دار البشائر اإلسالمية

شرح معاني اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي    .55

 هـ 321ت

 هـ1414-1ط-عالم الكتب

صحيح ابن حبان) اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان(   .56

 هـ 354لمحمد بن حبان ت

 هـ 1408-1ط-بيروت -مؤسسة الرسالة

صحيح ابن خزيمة، ألبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة   .57

 هـ 311ت

 هـ 1424-3ط-بيروت-سالميالمكتب اإل 

صحيح البخاري، ألبي عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري    .58

 هـ 256ت

 ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي -المطبعة الكبرى االميرية

صحيح سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين األلباني    .59

 هـ 1420ت

 هـ1423-1ط -الكويت-مؤسسة غراس

ترقيم محمد فؤاد  -بيروت-دار احياء التراث العربي  هـ 261ج تصحيح مسلم، ألبي الحسين  مسلم بن الحجا  .60

 عبدالباقي 

الضعفاء الكبير ،ألبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي   .61

 هـ 322ت

 هـ 1404-1ط-بيروت -دار المكتبة العلمية

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني    .62

 هـ 855ت

 بيروت -دار احياء التراث العربي

 هـ1389-1ط-مصر -مكتبة مصطفى البابي الحلبي هـ 786شرح الهداية، لمحمد بن محمد البابرتي ت العناية  .63

 مكتبة الهالل  هـ 170العين ) كتاب العين( للخليل بن احمد الفراهيدي ت   .64

غريب الحديث، ألبي محمد عبداهلل بن مسلم ابن قتيبة ت   .65

 هـ276

 هـ1397-1ط -بغداد -مطبعة العاني

بشرح صحيح البخاري، ألحمد بن علي بن فتح الباري   .66

 هـ 852حجر العسقالني ت

 هـ1379 -بيروت –دار المعرفة 

فتح العزيز بشرح الوجيز، لعبدالكريم بن محمد الرافعي   .67

 هـ 623ت

 بيروت -دار الفكر 

 هـ1389-1ط-مصر -مكتبة مصطفى البابي الحلبي هـ 861فتح القدير على الهداية ، البن الهمام الحنفي ت  .68

فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ محمد   .69

 هـ 1421بن صالح العثيمين ت

 هـ 1427-1ط-المكتبة اإلسالمية

 هـ1424-1ط-مؤسسة الرسالة هـ 763الفروع لمحمد بن مفلح ت  .70

الكافي في فقه اإلمام أحمد، لموفق الدين ابن قدامة المقدسي    .71

 هـ 620ت

 هـ 1414-1ط-بيروت-دار الكتب العلمية 

الكافي في فقه أهل المدينة، ألبي عمر ابن عبدالبر   .72

 هـ 463ت

 هـ1400-2ط-الرياض-مكتبة الرياض الحديثة

 هـ 1414-1ط-جدة-مكتبة الصحابة  هـ 224كتاب الطهور ألبي عبيد القاسم بن سالم ت  .73

كشاف القناع عن اإلقناع ، لمنصور بن يونس البهوتي    .74

 هـ 1051ت

 هـ1421-1ط-العربية السعودية وزارة العدل في المملكة

كشف الخفاء ومزيل االلتباس، إلسماعيل بن محمد   .75

 هـ 1162العجلوني ت

 هـ 1420-1ط-المكتبة العصرية



 وما يتعلق به من األحكام الفقهية ليفةاألاقتناء القطط                                                          

39 

لسان العرب، لمحمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور   .76

 هـ 711ت

 هـ 1414-3ط -بيروت-دار صادر 

 هـ 1418-1ط-بيروت –ر الكتب العلمية دا هـ884المبدع شرح المقنع، إلبراهيم بن محمد بن مفلح ت   .77

المبسوط، لمحمد بن أحمد شمس األئمة السرخسي   .78

 هـ 483ت

 هـ 1414 -بيروت-دار المعرفة 

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، لعبدالرحمن بن   .79

 هـ 1078محمد بن سليمان )شيخي زاده( ت

 بيروت  -دار احياء التراث العربي

بو العباس أحمد بن عبدالحليم  مجموع الفتاوى، لتقي الدين أ  .80

 هـ 728بن تيمية  ت 

 هـ 1416-مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

المجموع شرح المهذب ، ألبي زكريا محيي الدين النووي    .81

 هـ 676ت

 بيروت-دار الفكر 

محتصر المزني، إلسماعيل بن يحي بن إسماعيل أبو    .82

 هـ 264إبراهيم المزني ت 

 هـ 1410 -بيروت-دار المعرفة 

المحرر في الفقه، لمجد الدين عبدالسالم ابن تيمية    .83

 هـ 652ت

 هـ1369-مكتبة السنة المحمدية 

المحلى باآلثار ، ألبي محمد علي بن أحمد ابن حزم ت   .84

 هـ456

 بيروت-دار الفكر 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ألبي المعالي برهان    .85

 هـ 616الدين محمود بن أحمد ابن مازة ت 

 هـ1424-1ط-بيروت-دار الكتب العلمية

 هـ 1435-1مؤسسة خلف الحبتور، ط هـ 803المختصر الفقهي، لمحمد بن محمد ابن عرفة ت  .86

 هـ1415-1ط –دار الكتب العلمية  هـ 179المدونة، لإلمام مالك بن أنس ت  .87
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مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويه، إلسحاق بن بهرام    .89
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 هـ1425

المستدرك على الصحيحين، ألبي عبداهلل الحاكم محد بن    .90

 هـ 405عبداهلل النيسابوري ت 

 هـ1411-1ط – دار الكتب العلمية

مسند أبي يعلى ، لإلمام الحافظ أحمد بن علي التميمي    .91
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 هـ 1425-1ط-تالكزي -شركة غراس للنشر
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نصب الراية ألحاديث الهداية ، ألبي محمد عبداهلل بن    .109
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Abstract 

Keeping Pet Cats and Related Jurisprudential Rulings: 

 A comparative Study  

Dr.Ali Hamad Mahdli Alnashri 

Assistant Professor of Fiqh Studies 

Department of Islamic Law and Studies 

Faculty of Art & Humanities 
e upon the Prophet of AllahPraise be to Allah, and blessings and peac  

This is an article of jurisprudential research entitled “Keeping Pet Cats and 

ngs: A Comparative Study”. It concerns a Related Jurisprudential Ruli

subject of widespread interest among the public that has both legal and 

pects, given that many people are accustomed to keeping and social as

raising pet cats and especially to giving pet cats to children as gifts. Because 

of its importance to people's daily lives, I have studied the most important 

his topic. Among these are: Rulings jurisprudential questions related to t

related to the keeping of pet cats in the home in general, rulings related to 

the ritual purity of cats and their sheddings, and rulings related to their urine 

the rulings  and dung and their secretions, such as sweat. Also I discuss

related to touching the skin and hair of cats, and conclude with a legal ruling 

on the question of buying and selling pet cats .  

At the end of the article, I summarize the most important jurisprudential 

hat the raising of cats is a results and the weight of the evidence: T

permissible act according to Islamic law, upon which fact the scholars are in 

agreement, that cats and their sheddings are in themselves ritually pure, as 

e are their secrections, such as their sweat, that their urine and dung ar

however considered ritually impure and should be avoided and removed 

from one's clothing and bedding by washing. Finally, I conclude that buying 

and selling pet cats is permissible .  

that I implore Allah for success and correctness in this world and the next, 

this study would benefit the one who wrote it, the one who reads it, and the 

one who listens to it, that all of that would be done sincerely for the sake of 

His Noble Face, and that the work would transcend its flaws, lacks, and 

o Allah who completes every righteous act by His omissions. Praise be t

grace .  

 


