
Is neutering cats un-islamic? No!! 

 ..هل تعقيم الحيوانات مناٍف للشريعة اإلسالمية ؟؟ ال 

Some people argue that we should give animals the "freedom to 

reproduce". 

  

Yet as humans, we have been  blessed with the opportunity to 

help stop the endless cycle of suffering that street cats endure 

because they have this "freedom to reproduce"  that these people 

are so keen to protect. 

  

Do you think if a cat had the choice  of just having to try and 

keep herself alive, versus having to do it whilst pregnant, and 

then having to give birth in the street, and then  having to try 

and feed/take care of kittens she would thank you for  giving her 

this "freedom?"  I don't think so! 

  

And for anyone who is  concerned about the Islamic perspective 

on neutering, it has been  declared to be a better option that 

essentially permitting the suffering  and death of unwanted 

animals. 

 

According to Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid: 



There is a comment on neutering cats: “If neutering cats will 

bring  some benefit or ward off some harm, then there is nothing 

wrong with it,  as it says in al-Kubra.” 

(al-Fawaakih al-Dawaani, 2/346)  Hence we  say that if there is 

some benefit in neutering the cat and if that will  not cause its 

death, then it is permissible. 

 

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (may Allaah have mercy on him) said: 

If there are too many cats and they are a nuisance, and if the  

operation will not harm them, then there is nothing wrong with 

it,  because this is better than killing them after they have been 

created.  Fataawa Islamiyyah, 4/448 

  Personally I believe that if suffering and death was "gods will" 

then  we as humans would not be in a position to prevent it.  To 

really have "freedom" a person or an animal must have the 

ability to make a choice.   Obviously when it comes to 

reproducing, animals do not have the choice,  so it is our moral 

responsibility to use the skills and power that we  have to do 

what is best for their health, and thus prevent un-necessary  

suffering and death. 

  

 ناسلحرية الت"يتجادل الكثيرون في موضوع إعطاء الحيوانات 

  



بالرغم أن اإلنسان قد توصل إلى حل لهذه الدائرة الالنهائية من العذاب و التي 

الذي يصمم البشر على تضطر قطط الشوارع تحملها بسبب حق حرية التناسل 

 الحفاظ عليه

هل ستختار أن تحافظ على حياتها أم أن .. هل تعتقد أنه لو كان للقطة حق االختيار

و ترضع أوالدها بالرغم من سوء الحياة الصحية و عدم تحمل و تلد في الشوارع 

 توفر الغذاء الكافي و كثرة األخطار المحدقة بها و بقططها الصغيرة؟

من يهتم بالرأي االسالم لكبار شيوخ المسلمين فهو أن تعقيم القطط من أجل حمايتها و 

صغيرة بعد ط الالمحافظة على حياتها و صحتها فهو أمر جائز و ذلك لمنع قتل القط

 والدتها

 

 "رأي الشيخ محمد صالح المنجد 

 :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فبول القطط ورجيعها نجس عند جمهور أهل العلم، ولذا يجب تطهير ما أصابه من 

 .72415: ثوب أو موضع ونحو ذلك، كما تقدم في الفتوى رقم

إخصاء القط إذا ترتبت على ذلك جلب مصلحة معتبرة شرعاً أو دفع وال مانع من 

 .92216: مضرة، كما سبق في الفتوى رقم

ومن المصلحة أن تكون بحاجة إلى القط لطرد الفئران وما شابهها من خشاش 

األرض، فإن لم تكن لديك حاجة فاألولى إخراج القط بعيداً عن المنزل، ألن إيواءه ال 

 .92154: والفتوى رقم 77255: في الفتوى رقميلزم؛ كما تقدم 

وعليه، فال مانع من إخصاء القط المذكور إذا ترتب على ذلك جلب مصلحة أو دفع 

 .مفسدة

 ."وهللا أعلم



 

  الشيخ ابن عثيمين رحمة هللا عليهرأي 

 ". هذا أولى من قتلها بعد خلقها الحمد هلل أذا كانت العملية ال تؤذها فال حرج ، ألن " 

 محمد بن صالح العثيمين في فتاوى إسالمية : هناك فتوى أخرى للشيخ و

  

إذا كانت القطط كثيرة مؤذية ، وكانت العمليَّة ال :قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا 

وأما إذا كانت قططاً معتادة .. فال حرج ؛ ألن هذا أولى من قتلها بعد خلقها : تؤذيها 

 .نامى خيراً فلعلَّ في بقائها تت: وال تؤذي 

 للمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك

http://www.facebook.com/groups/24597253992 

PIN group QR code 

 

http://www.facebook.com/groups/24597253992

