
1 
 

-09-18ملف مدين رقم:        يف حمكمة الصلح بنتانيا
23345  

 مبوضوع ما بني مفوضية مساواة حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة وبني مطعم فلفلة م.ض. واخرين

 شهادة خبري 
 الشيخ الدكتور إيهاب امحد شريف  اسم اخلبري:

 العنوان ومكان العمل: 

 م مسجد الصحابة يف مدينة الناصرةاما 
 مدير مركز الوفاق لالستشارات الزوجية 

 . 0765400260هاتف وفاكس رقم :, 0526039831هاتف نقال : 

 ehabsh3@hotmail.comبريد الكرتوين :

من قبل احملامي فريد حماجنة من مفوضية مساواة حقوق  ,طلب مين اان املوقع ادانه الشيخ الدكتور إيهاب امحد شريف
 ابدي رأيي املهين والشرعي ابملسالة املفصلة يف ما يلي والليت مت طرحها ابحملكمة أعاله.االشخاص من ذوي االعاقة ابن 

اقدم بيان الرأي هذا بدل شهادة ابحملكمة وانين اصرح هبذا ابين اعلم جيدا" تعليمات القانون اجلنائي مبا خيص االدالء 
ع من قبلي مبثابة شهادة مشفوعة بقسم الليت أعطيت بشهادة كاذبة حتت القسم امام احملمة. ان بيان الرأي هذا وهو موق

 ابحملكمة.

 وهذه هي تفاصيل ثقافيت: 

 ( مصر ، رقم جامعي  –اجلامعة اإلسالمية -دكتوراه يف الفقه والتشريع  منB-234 ) 
 . حاصل على العديد من االجازات واملؤهالت الدولية واحمللية يف العلوم اإلسالمية 

 وهذه تفاصيل خربيت:

  حماضر يف ماديت الفقه والعقيدة لألئمة واملؤذنني التابعني لوزارة الداخلية  من حوايل عشر سنني 
 . مستشار اللجنة الفقهية يف وزارة الداخلية 
 خربة عشرين عاما يف اإلفتاء 
 . حمكم معتمد من قبل احملكمة الشرعية 
  2003امام مسجد الصحابة يف مدينة الناصرة من عام 

 رأيي: وهذا هو بيان
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  صاحبه مع اىل املطعم املرشد للكفيف  حكم دخول الكلب –موضوع النقاش 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

  نفول وابهلل التوفيق :

  مقدمة :

خلق هللا سبحانه وتعاىل الناس بقدرات متفاوتة والشرع وضع احكاما لتناسب كل انسان على حسب 
 ألصحاباحكام خاصة احكام عامة جلميع املسلمني االصحاء البالغني ووضعت  فوضعتقدرته ،

القدرات اخلاصة فقال سبحانه وتعاىل }لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرٌَج َواَل َعَلى اأْلَْعرَِج َحرٌَج َواَل َعَلى اْلَمرِيِض 
 [.61]النور: َحرٌَج{ 

صحية واحلالة النفسية هلذه الفئة الكرمية من اجملتمع وان هذه االحكام اخلاصة اليت وضعت راعت احلالة ال
، حىت ان هللا سبحانه وتعاىل ذكر لنا قصة رجل فقد بصره وكيف تعامل الشرع معه واي احكام وضعت 

له لتكون امليزان يف التعامل مع هذه الفئة الكرمية ، فقد جاء هذا الرجل الكرمي اىل النيب صلى هللا عليه 
هل  له النيبأبيته بعيد عن املسجد وليس له قائد يقوده اىل املسجد وانه فقد بصره فسوسلم وقال له ان 

يب صلى هللا عليه وسلم فاجب ، أي ان النيب صلى هللا عليه وسلم نتسمع النداء فقال له نعم فقال له ال
جعله يستغل ما انعم هللا عليه من نعم ليعيش بشكل طبيعي على قدر االستطاعة وليكون منتجا وفعال 

يف اجملتمع وفعال هذا ما حدث والنيب صلى هللا عليه وسلم وجد له وظيفة تناسب قدراته وال حتتاج 
فة جدا حمرتمة يف اجملتمع وهي ان يكون مؤذان للمسجد النبوي وأيضا ان يدير شؤون للبصر ولكنها وظي

 سفر . يفاملدينة اذا خرج النيب صلى هللا عليه وسلم من املدينة 

 والنيب صلى هللا عليه وسلم حث اجملتمع على مساعدة من ابتلي بفقد عضو او حاسة من حواسه فقال 

اي أاب هريرة، من مشى مع أعمى ميال يرشده » صلى هللا عليه وسلم: عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا
كان له بكل ذراع من امليل عتق رقبة، اي أاب هريرة إذا أرشدت أعمى فخذ يده اليسرى بيدك اليمىن فإهنا 

 (148الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك البن شاهني )ص: « صدقة

تمع هو مطلب ديين وواجب على املسلمني ان جيتهدوا يف ااتحة كافة ان اندماج هذه الفئة الكرمية يف اجمل
قدميا وحديثا السبل هلم حىت يتحقق هذه االندماج ومن ذلك االستقاللية فقد دأب علماء املسلمني 
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االمام الطربي وغريه أنَّ عمر بن  ومن األمثلة يف هذا الصدد : ما رواه حبث اجلهات املختصة على ذلك 
محه هللا كتب إىل أمصار الشام: " أن ارفعوا إىلَّ ُكلَّ أعمى يف الديوان أو ُمقَعد أو َمن به فاجل عبدالعزيز ر 

أو َمن به زمانة حتول بينه وبني القيام إىل الصالة. فرفعوا إليه ، فأمر لكل أعمى بقائٍد ، وأمر لكل اثنني 
 .66/ 8-4اتريخ الطربي :  من الزمىن خبادٍم ".

وقد فعل مثله الوليد بن عبدامللك رمحه هللا حيث اهتم ابملرضى واملكفوفني واملعوَّقني ، فرتب هلم النفقات 
الالزمة والعطاء املناسب ، وجعل لكل ُمقعٍد خادماً ، ولكل ضرير قائداً ...ومثل هذه االخبار كثرية 

ضا ابحلالة النفسية حىت يتم االندماج اذا فاالهتمام ال يكون فقط ابحلالة املرضية واالنفاق بل أي،جدا 
 على قدر املستطاع .

 : تكييف املسألة

ابلنسبة لقضيتنا فهذه قضية مستجدة مل يتطرق اليها علماؤان قدميا اال ان النصوص يف الكتاب والسنة 
فيها من السعة ما نستطيع ان نفهم منها روح التشريع وتوجه اإلسالم مع هذا املستجدات , فكلب 

 أبحدثالكالب بل هو كلب له مزااي خاصة وخيتار بعناية فائقة ويتم تدريبه  ابقيى ليس مثل االعم
األمور الطرق اليت جتعله فعال اهال ملساعدة الكفيف يف االستقاللية فهو لطيف مطيع قوي ذكي ال حتركه 

 اليت حترك ابقي الكالب من اجلري وراء القطط او البحث يف املهمالت ووو.

قضية مستجدة تقاس على حاجة اقتناء الكالب بشكل عام ،  لألعمىاذا فقضية اقتناء الكفيف 
نعم مل يبح اقتناء الكالب للرتفه ولكنه اجازها للحاجة ،وميكن أن يقاس على هذه احلاجات   فاإلسالم

 إن مل جيد وسيلة أخرى غريه. لرتشد الكفيف اليت يباح ألجلها اختاذ الكالب

 العلماء هبذا الصدد :من اقوال 

جواز اقتناء الكلب الّضاري؛ فإن احلاجة ماّسة وال يسد مسد الكلب يف قال امام احلرمني اجلويين :"
 (498 /5هناية املطلب يف دراية املذهب ) ."ظهور منفعته وخفة مؤنته شيء

يكون منتفعا به فيجوز وهذا كما قال. ال جيوز اقتناء الكلب إال أن ": من علماء الشافعية  ال املاورديق
 (377 /5احلاوي الكبري ) ."اقتناؤه. وقال أبو حنيفة: جيوز اقتناؤه بكل حال وإن مل يكن منتفعا به

وجيوز اقتناء الكلب للمنافع كلها ودفع " وأوضح املالكية ان االقتناء جائز لكل حاجة تظهر فقالوا :
 (453 /4خليل )منح اجلليل شرح خمتصر  . "املضار ولو يف غري البادية
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إن الكلب الذي حيرس اإلنسان جيوز اقتناؤه؛ " وأيضا السادة احلنابلة تكلموا ووضحوا اكثر ومما قالو :
ألنه إذا كان اقتناء الكلب حلراسة املاشية جائزاً فحراسة اإلنسان أوىل وأحرى، كذلك إذا كان اقتناء 

إلنسان إبمكانه أن يعيش بدون صيد ـ فإن اقتناءه الكلب للصيد جائزاً ـ والصيد ليس أمراً ضرورايً؛ ألن ا
 (143 /10الشرح املمتع على زاد املستقنع ) ."لألمور الضرورية من ابب أوىل

 من اجل حراسته . للكلب املرشد أيضا  ولو نظران اىل احتياجات الكفيف لألعمىفأقول :

الكلب إال حلاجة: كالصيد واحلراسة، اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز اقتناء فنلخص ما مت ابلقول : 
، وجواهر اإلكليل 217، 147، 134/  5ابن عابدين حاشية انظر : وغريمها من وجوه االنتفاع اليت مل ينه الشارع عنها.

 .14/  4، والشرح الكبري مع املغين 7/  5، وفتح الباري 157/  2، حاشية القليويب 35، 4/  2

ألستاذ الدكتور حسام مور املستجدة واليت حيتاج اليها للكلب فقال ومن املعاصرين من جاء ببعض األ
وأجاز مجاعة من أهل العلم : جامعة القدس كلية الدعوة وأصول الدين  أستاذ الفقه واألصول الدين عفانه

بيع الكالب اليت ينتفع هبا ككالب احلراسة والصيد ويلحق هبا يف زماننا الكالب اليت تقتفي األثر واليت 
عمل يف تعقب آاثر اجملرمني والكشف عن املخدرات وحنوها فيجوز بيع هذه الكالب، وهذا قول أيب تست

وعليه، فيظهر لنا أنه ال حرج يف اقتنائه إذا حنيفة ومالك يف رواية عنه وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي. 
شرح  (206التاجر املسلم )ص: فقه  حتقق فيه وجود هذه املصلحة وهي قيادة األعمى وإعانته ألداء مهماته.

 .179 /4النووي على صحيح مسلم 

 جائزة .اقتنائه فأقول : اذا فقضية 

 :اما دخوله مع الكفيف اىل املطعم او لرمبا اىل احلافلة او سيارة األجرة او حىت اىل املسجد

املالئكة ال تدخل ال جيوز ويستدلوا حبديث النيب صلى هللا عليه وسلم : " ان :البعض ميكن ان يقول  
اىل بيت فيه كلب أو صورة " فنقول وابهلل التوفيق : هذا احلديث صحيح ولكن العلماء تكلموا فيه 

 فقالوا :

تدخل املالئكة بيتا فيه كلب أو صورة مما حيرم اقتناؤه من الكالب والصور فأما ما  وامنا ال":قال اخلطاىب 
لصورة اليت متتهن يف البساط والوسادة وغريمها فال ميتنع ليس حبرام من كلب الصيد والزرع واملاشية وا

 ( 84 /14شرح النووي على مسلم ) ."دخول املالئكة

 (333 /1املبدع يف شرح املقنع ) ".كلب منهي عن اقتنائهالواملراد به قال شارح املبدع :"
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 : ردا على السؤال التايل  لإلفتاء ابلسعوديةاملعاصرين قالت اللجنة الدائمة  العلماءوأيضا من 

السؤال: من كان يريب الكلب للضرورة مثل حراسة الدجاج، فما رأي الدين يف ذلك؟ فأجابت بقوهلا: 
 من اقتىن كلبا لصيد أو حراسة كان ذلك جائزا له، فال مينع املالئكة من دخول البيت. انتهى.

نه ال أب« حكم تربية الكالب بغرض احلراسة؟ ما»: وقالت دار اإلفتاء املصرية جوااب على السؤال التايل 
مانع من اقتناء الكالب اليت حيتاجها املكلف يف حياته وعمله، بشرط أالَّ يروع اآلمنني أو يزعج اجلريان، 

 منوهة أبن اقتناء الكلب احملتاج إليه ال مينع ِمن دخول املالئكة على قول كثرٍي من أهل العلم، 

فيمكن األخذ يف ذلك مبذهب املالكية يف القول بطهارة الكلب، ويُنَصح  أما عن جناسة الكلب ومكانه
 بوضعه يف حديقة الدار إن وجدت، وإالَّ فليجعل اإلنسان لنفسه يف بيته ُمصلًّى ال يدخله الكلب.

مينع دخول مالئكة الرمحة ذلك البيت إذا كان فيه كلب أو صورة يقول الشيخ وهبه الزحيلي رمحه هللا :"
رم اقتناؤه من الكلب والصور، دون غريه مما ليس حبرام من كلب الصيد والزرع واملاشية ... فال ميتنع مما حي

 (2673 /4الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي ) ".دخول املالئكة بسببه

اء الكالب يف البيوت فعللوا السبب ان الكلب لرمبا خيرب نحىت ان العلماء وضحوا سبب النهي من اقت
، وألنه إذا اقتناه حلفظ البيوت، رمبا تتم « ال تدخل املالئكة بيًتا فيه كلٌب أو صورةٌ »فقالوا يف البيت 

عليه حيلٌة، فيكون ذلك سبب تلف ماله، خبالف الصيد واملاشية والزرع، فإنّه ال يتم للمّتخذ له حيلٌة 
 (54 /5البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) عليه.

 الكلب مدراب بطريقة تضمن عدم ختريب البيوت واملمتلكات فزالت العلة .ولكن ملا علمنا ان هذا 

 ولرمبا يقال ان الكلب جنس ودخوله اىل األماكن واملواصالت العامة من شانه ان ينجسها فنقول :

يقول ابن عمر رضي هللا عنهما: " كانت الكالب تقبل وتدبر يف املسجد " أي متر يف املسجد وتسري  
بل كانت تبول فيه كما يف رواية " فلم  -صلى هللا عليه وسلم  -هاابً وإايابً على عهد النيب فيه وتقطعه ذ

 يكونوا يرشون شيئاً من ذلك " أي فما كانوا يرشون شيئاً من مواضع بوهلا. أخرجه أيضاً أبو داود.

ولوال  ويستفاد منه: كما قال مالك: أن الكلب طاهر، وكذلك سؤره، وكلما خرج منه، قال مالك:
صلى هللا عليه وسلم  -يف املسجد وتبول فيه على مرأى من النيب  طهارة الكالب ملا تركها الصحابة تسري

دون أن أيمرهم إبخراجها من املسجد وتطهري مواضع  على ذلك -صلى هللا عليه وسلم  -، وملا أقرهم -
 (260 /1منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري ).  بوهلا فيه
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  َعَلى ثاَلثِة أَْقواٍل: علىِ وأيضا ان العلماء اختلفوا يف جناسة الكلب 

 التابعني . كثريوهذا قول املالكية و َأَحُدَها: أَنَُّه طَاِهٌر حىتَّ رِيقه 

ٌس    شعره ولعابه وهو قول الشافعية .َوالثَّاين: أنه جنَِ

 هو َمْذَهُب َأيب حنيفة َوَأمْحَد أن شْعرُه طَاِهر أما رِيقه فَنِجس وَهذا  والقول الثالث :

َيْسأَُلوَنَك َماَذا أُِحلَّ هَلُْم ُقْل ُأِحلَّ  }قال تعاىل   الكلب ابدلة منها : بطهارةواستدل العلماء القائلون 
ا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُرواْ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتم مَِّن اجْلََوارِِح ُمَكلِِّبنَي تـَُعلُِّموهَنُنَّ ممَّا َعلََّمُكُم اّلّلُ َفُكُلواْ ممَّ 

{اذا فالكلب املعلم ليس بنجس اذ انه جيوز االكل مما ِإنَّ اّلّلَ َسرِيُع احلَِْساِب   اْسَم اّللِّ َعَلْيِه َواتَـُّقواْ اّللَّ 
 .   من اصطيادهاصطاده وامنا يصيد بفمه ولو كان لعابه جنسا ملا اجيز االكل 

 مل يرد نص صريح السنة النبوية ُيستدل به على جناسة الكلب.  وأيضا 

ت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد يف زمان رسول روي عن ابن عمر يف صحيح البخاري: كانو 
 .هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك

روي عن أيب هريرة يف سنن الدارقطين: سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلياض اليت تكون فيما 
ل : " هلا ما أخذت يف بطوهنا ولنا ما بني مكة واملدينة، فقيل له : إن الكالب والسباع ترد عليها، فقا

 بقي شراب وطهور "

يستفاد من احلديث ان الكلب طاهر ألنه مجع مع السباع واليت مل يرد نص بنجاستها وما مجع مع شيء 
ئه اذا كان جواز تربية واقتناو ستدل هبا على طهارة الكلب ياألدلة من القرآن والسنة فهذه ،اخذ حكمه 

 .له حاجة

وحدث يف بريطانيا ان مسح امام املسجد ".2008-10-7الثالاثء  لة  يف تقرير نشرتهوقالت  وكا
برر إمام املسجد دفاعه عن خاطري أبنه "ال و  لكلب الكفيف من دخول املسجد وليس قاعة الصالة 

يوجد نص صريح يف القرآن حيظر دخول الكالب املساجد لكن األمر اعتقاد شاع بني املسلمني على مر 
القرون". وذكر الشيخ حافظ رمحن أن احلاجة مل تكن تدعو الستصدار فتوى لكنه سعى اىل ذلك من 

خبصوص الكالب املرشدة للمكفوفني، ويضيف رمحن أجل املساعدة يف تغيري االعتقادات الشائعة 
، لكن اإلسالمية"أوال.. مل يكن األمر يقتضي حكما خاصا ألن القاعدة موجودة ابلفعل يف الكتب 

أحدا مل يطبقها من قبل وهذه هي املرة االوىل اليت تطبق على حممد )خاطري(". ويضيف "حممد عضو 
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ال أمل يف فعل شيء فاعتقد انه من خالل قواعد اسالمية مرنة يف جمتمعنا وكان ميكث دائما يف املنزل ب
 ن نشطا يف اجملتمع".اليف األساس، أصبح ا

وجاء يف نص الفتوى اليت تبيح إدخال الكالب إىل املساجد: "الكالب املرشدة املدربة تلعب حاليا يف 
ة مثل محاية االرض واملنازل حياتنا اليومية دورا مهما. والشريعة جتيز لنا اقتناء الكالب حلاجات معين

 اهيف حظرية خمصصة له داخل املسجد إىل ان ينتهي خاطري من صالته.  فارغو يرقدو .واالرواح 

 اذا نلخص ما مر بنقاط :

 الكالب املرشدة للكفيف هي حاجة شرعية ومصلحة معتربة . -1
 الذي ابتلي بفقد بصره ان يقتين كلبا مرشدا معلما . لإلنسانجيوز  -2
 للكلب املرشد املكوث يف البيت الذي يتواجد به صاحبه .جيوز  -3
املالئكة تدخل اىل البيوت اليت فيها كالب اذا كانت الكالب مما حيتاج اليها كالكلب  -4

 املرشد .
امكنة الكفيف وهتيئة ترتيب  تصحبجيب على اجملتمع ااتحة وصول الكالب املرشدة اليت  -5

 اكن خاصة العامة منها .واملطاعم ومجيع األمهلا حىت يف املساجد 
فقد قال الثوري رمحه هللا " واختيار األصل ان الففه وضع ليوسع على الناس شؤون دنياهم  -6

 .امنا الفقه عندان رخصة عن دليل اما التشديد فيحسنه كل احد "

 2021\1\7هجري املوافق  1442\5\23حترر يف 

 

 التوقيع الشيخ الدكتور إيهاب شريف 
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