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في الدعوى رقم  6231لسنة  16ق
الوقائــــــــــع

وتخلـ ــص – ف ـ ـ أن المـ ــدع أىـ ــام الـ ــدعوو الماثلـ ــة ب ـ ـ يفة أودع ـ ــا – ىلـ ــم تـ ــاب الم مـ ــة ف ـ ـ

 7996/77/77واخت م في ا ابتداء المدع عليه األول  ،طالبا ف ختام ا ال م ب فة مستعجلة :
بوىــت تنفيــذ الق ـرار المطعــون فيــه ب ـرفض نشــر تبــه الثالثــة ومــا يترت ـب عل ـ ذلــث مــن ىثــار  ،وف ـ

الموضــوع بغلءــاء الق ـرار المــذ ور ومــا يترتــب عل ـ ذلــث مــن ىثــار وتعويضــه عمــا أ ــابه مــن أض ـرار
مادية وأدبية بواىع مائة ألت جنيه – ومع إلزام المدع عليه بالم روفات 2

وذ ــر المــدع شــر ا لــدعوات  :أنــه تخــرج عــام  7956مــن ليــة ال قــوق ومــا زال يعمــل بالم ام ـاة ،
و ـان ىبــل ذلــث وبعــدت لــه ااتمامــات خا ــة بالد ارسـات اإلســالمية توىفــت عنــد ــد القـراءة وا ســتيعاب

والتأمــل إل ـ أن ــان عــام  7972عنــدما أذاع التلفزيــون برنامجــا عــن ا س ـراء والمع ـراج أل ــد بــار
العلماء ورد به أن الرسول

لوات اهلل عليه ـان فـ

اجـة إلـ مـن ي ميـه مـن ال فـار فـ الخـارج –

ومن ي ميه ف سـاعة ار تـه وسـ ونه م عمـه أبـو طالـب والسـيدة خديجـة ر وأن ىـدر اهلل مـوت الزوجـة

ف العام الذو مات فيـه العـم فيفقـد السـ ن الـداخل وال مايـة الخارجيـة  ،وفـ ب ثـه عليـه السـالم عـن
مخرج توجه إل الطائت فـردت أال ـا ردا ريـر ـريم  ،وبسـبب جفـوة األرض وفقـد الن ـير وال ـام تـم
اإلس ـراء والمع ـراج لت ـريم الرســول والتخفيــت عــن مــا واج ــه مــن متاعــب وى م وأ ـزان  ،وىــد تقبلــت

جمـااير المسـلمين اـذا الـرأو ىبــو

طبعه ف

سـنا واعتبـرت الجميـع فت ـا فـ الف ـر ا سـالم ريـر مسـبوق وتــم

تاب  ،واذا الرأو وان لم ي ـن جديـدا إ أن طريقـة طر ـه انـت ـذلث – وىـد سـبق ل ثيـر

من العلماء طر ه مجمال ومف ال وطالعـه المـدع فـ ال تـب والمجـالت الدينيـة أ ثـر مـن مـرة و ـان
يعتقد أنه مجرد رأو عاطف خاطئ وأن بطون ال تب تذخر بآراء أخرو

العزم عل تق

ىثار ذ ر الرأي لبيان ما له وما عليه 2

ي ة  ،واو ما دفعـه إلـ

وأضات المدع شر ا للدعوو أن ب ثه للموضوع أسفر عن أن مـا أذاعـه التليفزيـون عـام – 7972
عن اإلسراء والمعراج – لم ي ن فريدا ف بابه  ،ف و رأو جم ور علماء المسلمين الذين أجمعوا عليـه
طوال عشرات السنين واو رأو خاطئ – ليس ف

تاب اهلل و فـ سـنة رسـوله مايهيـدت بـل انـاث مـا

يه د فسادت ويثبت بطالنه  ،وأن المش لة ال قيقية ليست ف ذيوع ذلـث الـرأي الخـاطئ بـل اـ تخلـت

الف ر اإلسالمي له وجمودت جميعه إل

د تعريض

العقي ــدة اإلس ــالمية لخط ــر التآ ــل وا نقـ ـراض بع ــدما اس ــت ل علم ــاء األزا ــر وش ــيوخه نش ــر األوا ــام

وترسيخ ا وترديد األخطاء وتعميم ا  ،وازاء تقاعس األزار عن دورت فقدأضطر المدع لذلث فوضع
تابا أ درت مجزءا ف ثالثة تب عل الن و التال :

رأو ف الف ر اإلسالمي

در عام  ، 7976وفيـه اسـتعراض مخت ـر لر لـة الف ـر اإلسـالمي  ،وتـم

فيه ت ديد الداء والدواء ف الف ر اإلسالمي 2

تاب قائق اإلسراء والمعراج والذو تضمن استعراضا لل ـدث مـن خـالل القـرىن ال ـريم ثـم مـن خـالل

األ اديث النبوية ثـم مـن تنـاول المسـلمين لـه خـالل أربعـة عشـر ىرنـا  ،وفـ ال ـف ات مـن / 720

 – 762مت و يت تم الربط بين أ زان الرسول وبـين اإلسـالم والمعـراج  ،وفـ ال ـف ات مـن 762
 796 /استعراض لخرافة روج ل ا العلماء وأجمعوا علي ـا بقـول أن الرسـول
ىـد ــزن زنـا شــديدا لوفــاة عمـه وزوجــه تـ أن عـام وفات مــا سـم

ـلوات اهلل وسـالمه عليـه

عــام ال ــزن وانـاث مــن ينســب

اــذت التســمية إل ـ م مــد عليــه الســالم وانــاث مــن يقــرر ذلــث بغســنادت إل ـ البخــارو ومســلم م 742مــن

ال تاب ر وىد اشتمل ال تاب ف مجموعه عل ما يه د بالدليل القاطع وال جة الساطعة بأن افة ىراء

المســلمين عــن ــدث اإلس ـراء والمع ـراج خــالل مــا يزيــد عل ـ ثالثــة عشــر ىرنــا جــاءت نتيجــة ألخطــاء

شائعة أو وليدة ألواام مستقرة 2

 -2تاب اإليمان واإلسراء والمعراج واو دراسة اعتمدت عل ا سلوب العلمـي الر ـين دون التسـليم
األجوت وبما يه د التآلت وا نسجام بين الن ج العلمي والن ج اإلسالمي وذلـث عـن طريـق اسـتعراض

ىــدرات اإلنســان بمــا أتــيح لــه مــن ـواس تــهدو بــذات ا – إل ـ تعميــق اإليمــان بوجــود خــالق الســموات
واألرض  ،وىــد تــم بســط ممش ـ لة اإليمــان بالءيــب ر مــن خــالل د ارســات واعيــة ىــام ب ــا ــل مــن جــة

اإلســالم الء ازل ـ  ،اإلمــام عبــد ال لــيم م مــود ،وأن ال ــدت الرئيس ـ لتعزيــز رســل اهلل بــالمعجزات اــو
إىناع المرسل إلي م بوجـود عـالم الءيـب  ،وأن رسـل اهلل جميعـا انـت ل ـم رربـات وأمنيـات وطلبـات لـم

تقــت بيســة

ــدورام بــل تقــدموا إل ـ المــول عــز وجــل ملتمســين ت قيق ــا فيمــا عــدا رســول اهلل عليــه

ال ــالة والس ــالم  ،وى ــد أت ــيح للرس ــل أن يلتمسـ ـوا ا ط ــالع علـ ـ الءي ــب واإلسـ ـراء والمعـ ـراج أت ــاح ل ــه

ا طالع عل الءيب دون طلب 2

واستطرد المدع شـر ا لـدعوات – أن ال تـاب األخيـر ىـد طـرح للبيـع فـ أواخـر نـوفمبر  – 7995ولـم

ي ــن لــه أو

ــدو مــادو أو معنــوو ل ــن ــدث أن بعــض نســل منــه انتقلــت إل ـ

أبــوظب ف ظيــت

بغعجــاب وتقــدير وطلبــت منــه أ ــد الم تبــات موافات ــا بمائــة نســخة – وعلــم أن األمــر يســتلزم موافقــة

مجمع الب وث اإلسالمية  ،فتقدم بطلب خالل يونيه  7996للموافقـة علـ ت ـدير اـذت النسـل فطلـب

منه تقديم ثالثة نسل للف ص  ،وبعد ما يزيد عل أربعين يوما أخطر

بــأن األزاــر ىــد انت ـ إل ـ عــدم نشــر ال تــاب  ،وىــد ســلم تقري ـ ار يقطــع مــا ورد بــه أن مــن وضــعوت
يجيــدون القـراءة وال تابــة بمــا يه ــد أن أمــر الــدين ىــد ىل إلـ ريــر أالــه  ،فــغذا ــان المــرء يلــبس رداء

الشيوخ ويمسث ف يدت ش ادة األزار فليقل فـ الـدين مـا يشـاء  22222222أمـا إن ـان مـن ريـرام
فال شأن له بالدين ويبين ذلث مما يل :

ورد ف التقرير الذو أعدت األزار عبارة ا ضطالع علـ الءيـب م يق ـد ا طـالع علـ الءيـب ر بمـا
يدل عل عدم التفرىة بين الفعل م أضطلع باألمر بمعن ن ض به وت ـدو لـه ومـن الفعـل اطلـع أو

رأو 2

أشار التقرير بل جة ا ستن ار إل ا سـتناد إلـ العلـم ال ـديث إلثبـات وجـود الخـالق البـارو عـز وجـل

2

اعترض التقرير عل ذ ر المدع للتعريت الشائع للمعجزة 2

أورد التقرير مال ظة عل ما ذ رت المدع عـن إبـراايم عليـه السـالم مـن أنـه أاـل نفسـه واعتمـد علـ

وسائله الذاتية  2222222وأ اب واخطـأ ونسـب لـه نسـبة الخطـأ إلبـراايم عليـه السـالم سـلوث عـام
ين أن موضوع ا من ال تاب مختلت

ف

أشار التقرير إل ما ورد بال ـف ة رىـم م 707ر مـن أن عيسـ عليـه السـالم لـم يـأت برسـالة جديـدة ،
بل أت ليجدد رسالة سابقة ويعيد أ

اب ا إل العقيدة ال

ي ة2

أن ال تاب ىد نف الشث تماما عن رسول اهلل خالفا لما ورد بتقرير األزار 2
اعترض التقرير عل ما ورد ف ال تاب من إن اإلسراء والمعراج اما الوسيلة الو يدة لالرتفاع بغيمان

الرسل إل درجة عين اليقين 2

اعتــرض التقريــر علـ مــا ورد فـ ال تــاب المشــار إليــه مــن أن الرســول ىــد م اطلــع – اضــطلع ر علـ
الجنة والنار  ،وخير رد عل ذلث ديث رسول اهلل 2
اعتــرض التقريــر عل ـ مــا ذ ـرت المــدع ف ـ

تابــه مــن أن اإلس ـراء والمع ـراج

ــلة ل مــا بالــدعوو

اإلسالمية  ،وي يل ف الرد عل ذلث إل ما ورد ب ف ات 2 27/09

 -72أورد التقريــر أن المــدع يعتبــر أن اإلس ـراء والمع ـراج ــان بــديال عــن لمــة م ىــل ر ا ــذا ف ـ
التقريـر والق ــد ىـال – ثــم أضـات الم ارجــع مـن عنــدت مـا ن ــه م بمعنـ أن ــا انـت ت يــث فـ
النب ـ

ــدر

ــل اهلل عليــه وســلم ر واــذا المعن ـ ريــر وارد ف ـ ال تــاب إطالىــا – واــو م ــض اخــتالق

يستبعد عل من ادعو أن م مدا عليه ال الة والسالم سم عام وفاة عمه وزوجته بعام ال زن

 -77أورد التقريــر أنن ـ ذ ــرت النب ـ

ــل اهلل عليــه وســلم مجــردا دون ذ ــر ال ــالة والســالم عليــه

رالبــا  ،ررــم أن اــذت ال ــا ت ليســت ثيـرة إ أنــه يقــر بخطئــه وســوء أدبــه و يشــفع لــه مــا عانــات مــن

ت

يح ومراجعة

 -70نسب التقرير للمدع أنه اعتبر أن إ مال النعمة واتمام الـدين ت قـق باإلسـراء والمعـراج 2222
وف نف ما سبق جملة وتف يال – ي تف بما أوردت ف ال ف تين 2 026 ، 025

ونع المدع عل مسلث اإلدارة ف مخالفته أل ام القانون وا تراما منه لألزار لما يمثلـه مـن ىيمـة

ورمز  ،فغنه تقدم لفضيلة شيل األزار بتظلم ف  7996/7/07مشي ار فيه إل أن ال تاب األخيـر اـو
الجزء الثالث – وأرفـق مـع تظلمـه الجـزء األول والثـان باعتبـار أن ال تـاب الـذو تـم مراجعتـه جـزء مـن
تــاب وا ــد م ــون مــن ثالثــة أجـزاء  ،وىــد أ ال ــا فضــيلة شــيل األزاــر إلـ مجمــع الب ــوث اإلســالمية

الذو أرسل ا بدورت للمراجعة الت لم تنته ت

ينه 2

وخلص المدع – إل أن ىرار منع نشر تبه ىد أل ق به أض ار ار مادية وأدبية تتمثل ف

رمانه مـن

ســوق خارجيــة تقــدر الف ــر الجيــد ــق ىــدرت فضــال عــن اة م النفســية الناتجــة عمــا يعنيــه ال ـرفض مــن

الطعن ف عقيدته 2
وطلب ال م له بطلباته السالت ذ راا ف

در الوىائع 2

وى ــد ــددت الم م ــة جلس ــة  7996/70/27لنظ ــر ال ــدعوو وفي ــا ى ــدم الم ــدع

ــافظت مس ــتندات

طويــت أول مــا عل ـ م تــاب اإليمــان واإلس ـراء والمع ـراج– قــائق اإلس ـراء والمع ـراج – رأو ف ـ الف ــر

اإلســالمي ر وتضــمنت الثانيــة

ــورة مــن م مب ـررات من ــع نشــر ال تــاب تس ــلم ا مــن مجمــع الب ــوث

اإلسالمية  ،ا لتماس المقدم منه إل شيل األزار لمراجعة أجزاء تبه الثالثة باعتباراا تابـا وا ـدا ،
مـا ىـدم مـذ رة بــدفاع طلـب فـ ختام ــا ال ـم بوىـت تنفيــذ القـرار المطعـون فيــه مسـتندا إلـ أن ادفــه

من ال تاب الت دو لخرافة م عام ال زن ر وأن اإلسراء والمعراج تم للتعزية والتسلية والتأييد وأنه جمع
ف

تاب م قـائق اإلسـراء والمعـراج ر ـل مـا سـطر عـن اإلسـراء والمعـراج ص  768 / 755وأثبـت

أن اــذت التســمية لــم ت ــن ىــد ظ ــرت ت ـ القــرن ال جــرو التاســع  ،وأول ظ ــور ل ــا ــان ف ـ الق ـ ــرن

الع ــاشر ال ـ ــجرو ت ـ عــام  7920تــم ال ـربط عل ـ اســت ياء بين ــا وبــين اإلس ـراء والمع ـراج  ،ودفــع
ال اضــر عــن الج ــة اإلداريــة بعــدم ىبــول الــدعوو ش ـ ال لرفع ــا بعــد الميعــاد  ،وبــذات الجلســة ىــررت
الم مة إ الة الدعوو إل ايئة مفوض الدولة إلعداد تقرير بالرأو القانون في ا 2

وىــد ىامــت ايئــة مفوض ـ الدولــة بت ضــير الــدعوو وت يئت ــا للمرافعــة عل ـ الوجــه المبــين بم اضــراا
يث ىدم ال اضر عن الج ة المدع علي ا افظة مستندات طويت عل

ورة طبق األ ل مـن م

تقارير مجمـع الب ـوث اإلسـالمية عـن ال تـب الثالثـة ر مـا ىـدم مـذ رة بـدفاع طلـب فـ ختام ـا ال ـم
بعدم ىبول الدعوو ش ال لرفع ا بعد الميعاد وا تياطيا برفض استنادا إل ما ورد ف التقارير ال ـادرة
عن األزار باعتبارت الج ة ذات ا خت اص المقرر ىانونا 2

وىد أعدت ايئة مفوض الدولة تقري ار بالرأو القانون ارتأت فيـه ال ـم بقبـول الـدعوو شـ ال ورفضـ ا

موضوعا مع إلزام المدع بالم روفات 2

وىد نظرت الدعوو بجلسات الم مة عل الوجه المبين بم اضر الجلسات – الـدائرة الثانيـة – والتـ

ىـررت بجلســة  0227/5/07إ الت ــا إلـ اــذت الــدائرة لالخت ــاص يــث ىــدم المــدع

ـ يفة معلنــة

إلـ وزيــر العــدل  ،ومفتـ الــديار الم ـرية تضــمنت أنــه أثنــاء نظــر الــدعوو تقـدم إلـ فضــيلة المفتـ

بطلبه المقيد برىم  7722لسنة  7996متضمنا السهال اةت :

أجمع علمـاء المسـلمين علـ أن الرسـول

ـلوات اهلل وسـالمه عليـه ىـد ـزن زنـا شـديدا لوفـاة عمـه

أبــو طالــب وزوجتــه الســيدة  /خديجــة وأن العلمــاء اختلفـوا فـ اةراء – مــن الــذو ســم اــذا العــام عــام
ال زن ؟

وبينما ان المدع – ينتظـر الـرد بنفـ الق ـة – إذ بـه يتلقـات بـأن م النبـ

ـل اهلل عليـه وسـلم اـو

الذو أطلق عل اذا العام وسمات عام ال زن ر وذلث بالفتوو رىم 2 728 / 460
و يــث إن المســتفاد مــن الفتــوو الت ـ

وردت مــن دار اإلفتــاء وجــود ــديث

ويسجله  ،وىد اخت مه المدع ليقدم سند فتوات 2

وردا علـ الــدعوو ىـدم ال اضــر عــن األزاـر افظــة مســتندات طويـت علـ

ـ يح روو مــا ورد ب ــا
ــورة ضـوئية مــن تــاب

دار اإلفتاء الم رية ومرفقاته والت تضمنت ردا عل الدعوو مشي ار إلـ المرجـع التـ اسـتمدت من ـا

دار اإلفتاء فتوااا م تاب خاتم النبيين  /فقه السنه

تاب سيد المرسلين  /تاب نـور اليقـين  /تـاب

يسألونث ف الدين ر وىد تضمنت افظة مستندات ال اضر عن وزيـر العـدل ومفتـ الـديار الم ـرية

ذات المســتندات المهيــدة للفتــوو ال ــادرة عــن المفتـ  ،مــا ىــدم المــدع مــذ رة بــدفاع تعقيبــا علـ مــا
ورد وبتقرير ايئة مفوض الدولة

مم في ـا علـ طلباتـه مسـتندا إلـ أن مـا تناولتـه ال تـب الثالثـة لـم

يتناول من العقيدة اإلسالمية إ موضوع م اإلسراء والمعراج ر ولم تمس ب ددت ما او ثابت بال تـاب

والسنة – ول ن ا تناولت ما ىدمه شيوخ األزاـر مـن أمـور اجت ـدوا في ـا وأخطـأ وا  ،وأن اـذت ال تـب لـم
تتعرض بما

يليق لذات اهلل سب انه وتعال أو ل فاته أو إن ار مااو معلوم بالدين بالضرورة ونف

ما اـو ثابـت بالسـنة ال ـ ي ة  ،وأن ـل مال ظـات األزاـر ىـد ان ـبت علـ مـا ورد ب تابـه مـن تعـد

لمـا أجمــع عليـه األزاــر  ،وأن تقــارير األزاـر ال ــادرة عــن ال تـب م ــل الــدعوو تتعـارض أســباب ا مــع

منطوى ا  ،ما ىدم ال اضر عن المدع علي ما الثان والثالث مذ رة بدفاع طلـب فـ ختام ـا ال ـم
أ ليا  :بعدم ىبول الدعوو لرفع ا عل رير ذوو

المفتـ

فة بالنسبة للمدع علي مـا وزيـر العـدل وفضـيلة

وبـرفض الــدعوو موضــوعا مــع إلـزام المــدع بالم ــروفات مســتندا إلـ األســباب التـ وردت

ف رد دار اإلفتاء عل الدعوو والسالت ذ رت 2

وبجلسة  0222/2/05ىررت الم مة جـز الـدعوو لل ـم بجلسـة اليـوم ومـذ رات ومسـتندات خـالل
أســبوعين  ،وخــالل األجــل أودع ــت الج ــة اإلداريــة م ــذ رة بــدفاع

ــممت في ــا عل ـ ســابق طلبات ــا

تــقريـ ـرت ب ــشأن تـاب اإلي ــمان واإلسـ ـراء والمعـ ـراج

مستندةَ إلـ إن مجمـع الب ـوث اإلسـالمية ى ــد انت ـ
إل ـ ع ـ ــدم نشـ ـ ـرت لـ ــوجود أخـ ــطاء ع ـ ــلمية واســتنتاجيه م ــجافية لل ـواب وف ـ ذلــث درء للمفســدة وعــدم

ــدوث بلبلــة ف ـ عقــول المســلمين ولــم يتضــمن ال تــاب الثــان ســوو ثرث ـرة ســط ية مشوشــة تردداــا

األب ـواق العلمانيــة فضــال عــن أن ال تــاب يبتعــد عــن وســائل الب ــث العلم ـ وأنــه

طائــل مــن ال تــاب

الثالث سوو ررس ال يرة ف القارئ  ،ما طلب رفض طلب التعويض لعدم ىيام شروطه 2
وىد

در ال م وأودعت مسودته المشتملة عل أسبابه عند النطق به 2
المحكمــــــــــــة

بعد ا طالع عل األوراق  ،وسماع اإليضا ات  ،وبعد إتمام المداولة ىانونا 2

من يث إن المدع يطلب ال م بقبول الدعوو ش ال وبوىت تنفيـذ والءـاء القـرار المطعـون فيـه فيمـا
تضمنه من رفض نشر تبه م رأو ف الف ر اإلسالمي  ،قائق اإلسراء والمعراج  ،اإليمان واإلسـراء

والمعـراج ر مــع مــا يترتــب علـ ذلــث مــن ىثــار وال ــم بتعــويض ىــدرت مائــة ألــت جنيــه عمــا ل قــه مــن
أضرار مادية وأدبية والزام الج ة اإلدارية بالم روفات 2

ومــن يــث إنــه عــن الــدفع المبــدو مــن ال اضــر عــن الج ــة اإلداريــة بعــدم ىبــول الــدعوو لرفع ــا علـ
رير ذو

فة بالنسبة للمدع علي ما الثان والثالث – فغنه ولـئن ـان األزاـر الشـريت ايئـة مسـتقلة

ل ا شخ ية اعتبارية ويمثل ا شيل األزار إ أن المدع عليه الثالث مفت الديار الم ـرية لـه

ـلة

بـالنزاع  ،وي ــون مــن ثــم اخت ــامه وج ــة رئاســته م و ازرة العــدل ر ىائمــا علـ ســند مــن الواىــع والقــانون
وتقض الم مة من ثم برفض اذا الدفع 2

ومــن يــث إن أوراق الــدعوو ىــد أجــدبت عــن ت ديــد تــاريل علــم المــدع علمــا يقينيــا بــالقرار المطعــون
فيــه  ،فــغن الــدعوو ت ــون ىــد اســتوفت أوضــاع ا الشـ لية واإلجرائيــة  ،وت ــون مقبولــة شـ ال  ،وتقضـ

الم مة برفض الدفع المبدو من الج ة اإلدارية بعدم ىبول ا ش ال لرفع ا بعد الميعاد 2

ومن يث إنـه عـن موضـوع الـدعوو – تـنص المـادة م47ر مـن دسـتور جم وريـة م ـر العربيـة علـ

أن

ريــة ال ـرأو م فولــة  ،ول ــل إنســان التعبيــر عــن أريــه ونش ـرت بــالقول أو ال تابــة أو الت ــوير أو ريــر

ذلث من وسائل التعبير ف

دود القانون  ،والنقد الذات والنقـد البنـاء ضـمان لسـالمة البنـاء الـوطن

2

وتنص المادة م49ر من الدستور عل أن :
ت فل الدولة للمواطنين رية الب ث العلم واإلبداع األدب والفنـ والثقـاف وتـوفير وسـائل التشـجيع

الالزمة لت قيق ذلث 2

وتـنص المـادة م0ر مـن القـانون رىـم  7967 / 722بشــأن إعـادة تنظـيم األزاـر وال يئـات التـ يشــمل ا

عل أن :

األزار او ال يئة العلمية اإلسالمية ال برو الت تقوم عل

ونشرت  ،وت مل أمانة الرسالة اإلسالمية إلـ

فـظ التـراث اإلسـالمي ود ارسـته وتجليتـه

ـل الشـعوب  ،وتعمـل علـ إظ ـار قيقـة اإلسـالم وأثـرة

فـ تقــدم البشــر ورىـ ال ضــارة و فالــة األمــن والطمأنينــة و ار ــة الــنفس ل ــل النــاس فـ الــدنيا واةخـرة
2222222222222222

وتنص المادة م75ر من القانون سالت الذ ر عل أن :
مجمع الب وث اإلسالمية او ال يئة العليا للب وث اإلسالمية ويقوم بالدراسة ف

ل مـا يت ـل ب ـذت

الب ــوث  ،وتعمــل عل ـ تجديــد الثقافــة اإلســالمية وتجريــداا مــن الفضــول والش ـوائب وىثــار التع ــب
السياس والمذاب وتجليت ا ف جواراا األ يل الخالص  ،وتوسيع نطاق العلم ب ا ل ل مستوو وف

ــل بيئــة وبيــان ال ـرأو فيمــا يجــد مــن مش ـ الت  ،مذابيــة أو اجتماعيــة تتعلــق بالعقيــدة  ،و مــل تبعــة

الدعوة إل سبيل اهلل بال مة والموعظة ال سـنة 222222222222222222222222222222
وت ـدد الالئ ـة التنفيذيـة ل ـذا القــانون واجبـات مجمـع الب ـوث اإلســالمية بالتف ـيل الـذو يسـاعد علـ
ت قيق الءرض من إنشائه 2
وتنص المادة م28ر من الالئ ة التنفيذية لقانون األزار عل أن :
إدارة الثقافة والب وث اإلسالمية ا الج از الفن لمجمع الب وث اإلسالمية ومديراا اـو أمـين عـام

المجمع 2

وتنص المادة م42ر من الالئ ة سالفة الذ ر عل أن :

تتول إدارة الب وث والنشر عل وجه خاص ما يأت - :

مراجعة الم

ت الشريت والت ريح بطبعه وتداوله 2

ف ـص المهلفـات والم ـنفات اإلســالمية أو التـ تتعـرض لسسـالم وابــداء الـرأو فيمـا يتعلـق بنشــراا أو
تداول ا أو عرض ا 2

تتبع ل ما ي تب عن اإلسالم ف الداخل والخارج والرد عل

ل ما يمس اإلسالم في ا

2222222222222222222222222222222222222222222222
م9ر العمل عل نشر الثقافة اإلسالمية عن طريق ال تب والمجالت 2

ومن يث إن أ ام الدستور ىد فلت ل ل إنسان ق التعبير عن رأيه ونشرت سواء بالقول أو ال تابة
أو الت ــوير أو ريــر ذلــث مــن وســائل التعبيــر طالمــا ــان ذلــث ف ـ

التعبير عن رأيه ليس معلقا عل

ــدود القــانون  ،و ــق الفــرد ف ـ

ة اذا الرأو أو مـدو تمشـيه مـع ا تجـات العـام فـ بيئـة معينـة ،

أو بما ىد يترتب عل إبداء اذا الرأو من ت قيق فائدة ما ،
وتقرير اذا ا تجات الدستورو مردت أن ق اإلعالن عن الرأو ب رية او السبيل إلظ ارت ف المجتمع
وتفاعله معه .بل إن اذا ال ق يمثل ىاعدة ل ل تنظيم ديمقراط
و ــان ل ازمــا وال ــال ــذلث أن

يقوم إ ب ا ،

تقيــد ريــة التعبيــر بتشـريعات تمثــل أرــال علـ ممارســت ا أو بفــرض

عقوبــات ت ــدت إل ـ ىمع ــا  ،فــالتنظيم المبــاح ل ــذا ال ــق ي ــدد يفيــه ممارســه اــذت ال ريــة بمــا ي فــل
ــون ا فـ ـ إط ــار مش ــروع دون تج ــاوز ي ــهدو إلـ ـ اإلضـ ـرار ب ــالءير أو ين ــال م ــن أم ــن المجتم ــع ،

و خــالت عل ـ أن إطــالق ــق الفــرد ف ـ التعبيــر عــن أريــه اــو ســبيل أول ـ ال ـرأو ف ـ مناىشــة ال ـرأو
المخالت ومن ثم إثراء الوع القوم للمجتمع والمساامة فـ ت ـوين أجيـال تـهمن ب ريـة ال ـوار دون

ريرت وسيلة للتعبير عن الرأو ف

افة نوا

ال ياة السياسية وا جتماعية واإلىت ادية 2

ومــن يــث إن رســالة الســماء ىــد نزلــت علـ خيــر خلــق اهلل املــة أول توجيــه لسنســان بــالقراءة والعلــم
واو ما يبرز ا ترام اإلسالم ألثر العلم والتعليم ف

ياة اإلنسان وما ىـد يـرتبط بـذلث مـن ريـة الف ـر

وا جت ــاد وتم ــيص اةراء واســتنباط ال جــج واأل ــام لمســايرة التطــور الــذو ل ــق بالمجتمعــات عل ـ

وجه يه د عالمية رسالة اإلسالم و ال يته ل افـة الع ـور واألزمنـة ووأد الـدعاوو الزائفـة التـ تنعـت

اإلسالم والف ر اإلسالم بما او لـيس فيـه خشـية األثـر اإليجـاب لف ـم وسـطية أ امـه ونشـر ىواعـدت

المستندة إل م ادرت الخالدة وعل ىمت ا تاب اهلل وسنة رسوله

ل اهلل عليه وسلم 2

ومــن يــث إن األزاــر الشـريت ــان ومــا زال علـ ىمــة ال يئــات العلميــة اإلســالمية ال بــرو فـ العــالم

اإلسالم بما ىدمه من علماء أثروا الف ر اإلسالمي ونشروا الدين ال نيـت ـاملين أمانـة الرسـالة إلـ
ــل شــعوب العــالم بمــا ينطــوو عليــه ذلــث مــن إظ ــار لل ضــارة اإلســالمية ال ارئــدة وال ادفــة إل ـ رى ـ

اةداب والعلــوم والفنــون فضــال عــن خريج ـ األزاــر الش ـريت مــن ريــر الم ـريين الــذين رجع ـوا إل ـ

بالداــم ناشـرين علــم األزاــر الشـريت الــذو ي ــض علـ ال ـوار الموضــوع بــين األراء المختلفــة دون

تجريح مستعينا ب يئاته المختلفة وعل رأس ا مجمع الب وث اإلسالمية الذو يعمل عل تجديـد الثقافـة

اإلســالمية وتجريــداا مــن الفضــول والشـوائب وىثــار التع ــب السياسـ والمــذاب وتوســيع نطــاق العلــم

وبيان الرأو فيما يجد من مش الت مذابية أو اجتماعية تتعلـق بالعقيـدة ـامال لـواء الـدعوة إلـ سـبيل

اهلل بال مــة والموعظــة ال ســنة  ،وتقــوم اإلدارات المخت ــة بمجمــع الب ــوث اإلســالمية عل ـ ف ــص

المهلفــات والم ــنفات اإلســالمية والتـ تتعــرض لسســالم وابــداء الـرأو فيمــا يتعلــق بنشــراا وتــداول ا أو
عرض ا  ،واذت السلطة المقررة ل ذت اإلدارات م ومة بالمبادئ الدستورية التـ تتفـق وأ ـام الشـريعة

اإلسالمية الت تقوم عل

رية إبداء الرأو ومناىشته وان اختلت مع رأو جم ور الفق اء 2

ومن يث إنه ولئن ان المفسرون والشراح ىد اختلفوا فيما بين م ول اإلسراء والمعراج و فا للر لة

المبار ــة وتــاريل وىوع ــا أو يفيــة وىوع ــا إ أنــه خــالت عل ـ أن ــا واىعــة مه ــدة ف ـ

يــاة الرســول

عليه السالم نزلت ب ـم اةيـات – ىـدم في ـا المـول عـز وجـل الرسـول ال ـريم علـ األنبيـاء إمامـا ل ـم
رابطا بين عقائد التو يد واألما ن المقدسـة  ،واـ فـ مجمل ـا معجـزة إل يـة ـرم ب ـا اهلل سـيدنا م مـد

عليه ال الة والسـالم لمـا أسـرو بـه مـن م ـة إلـ بـالد الشـام ثـم رفعـه فـ ل ظـات إلـ سـدرة المنت ـ
يث جنة المأوو فتجل عليه اهلل بذاته العلية  ،و خالت عل أن

دق اذت الواىعـة ىـد تأيـد للنـاس

قيقــة بالــدليل المــادو وبمــا اســتقر ف ـ يقــين أ ـ اب رســول اهلل عليــه ال ــالة والســالم وأعدائــه مــن
عظــيم

ــفات ت ل ـ ب ــا ىيت ــا علــو نســب ورجا ــة عقــل وعفــة لســان واســتقامة جعلتــه بــين أالــه –

ولل افــة – ال ــادق األمــين  ،وا ـ

ــفات تع ــم

ــا ب ا عــن الزلــل مــا أن الواىعــة مــن ىيــات اهلل

ال برو – و ت في ا الدين ال نيـت بـدين الفطـرة وفرضـت في ـا ال ـلوات الخمـس فضـال عمـا شـفته
مــن أو ــات للمجااــدين وتــار

اليت ــام

ال ــالة والــذين

يــهدون الز ــاة والزنــاة وخطبــاء الفتنــة وى لـ أمـوال

وى لـ ـ الرب ــا22علـ ـ الوج ــه الـ ـوارد م ف ــتح الب ــاري بش ــرح

األن ار من

ـ ـ يح البخ ــاري  /ت ــاب مناى ــب

ـ ـ ـ / 026وما بعداا 2

ومـن يـث إن الم مـة ىـد اطلعـت علـ ال تـاب األول  ،وعنوانـه رأو فـ الف ـر اإلسـالم – القـاارة
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ف ة من القطع أىل مـن المتوسـط شـاملة لف ـرس يقـع فـ

ـف ة

وا ــدة  ،وىــد تضــمن ال تــاب تقــديم – ورد بــه أن اــذا ال تــاب مقدمــه ل تــاب ىخــر ثــم تم يــد  ،اإلســالم

وال جرة أشار في ا إل أامية ال جرة ف التـاريل اإلسـالمي  ،اإلسـالم والمسـلمون مشـي ار إلـ أن الف ـر
اإلسالمي ىد مر بثالثـة م ار ـل متميـزة م المر لـة األولـ

ـان الف ـر إل يـا م ضـا  ،والثانيـة مـع الفـتح

وا ــطدام اإلســالم ب ضــارات أخــرو ومــا ارتــبط بــذلث مــن ن ضــة شــاملة  ،ثــم المر لــة األخي ـرة والت ـ

بــدأت مــن القــرن ال اربــع وتــدريجيا وظ ــور ال ــليبين الفرنجــة م الــذين يــدعون زو ار وب تانــا أن ــم مــاة

ال ليب ف

ين أن ال ليب بل و ا ب ال ليب واو السـيد المسـيح عليـه السـالم مـن م بـراء ر 2

والتتار واألتـراث وا سـتعمار األوربـي مـع ظ ـور ف ـر الء ازلـ وابـن تيميـة لينت ـ ال تـاب إلـ خال ـه

نع ـ

في ــا ان ارفــه وضــالل طريقــه خــالل الق ـرنين ال اربــع والخــامس عنــدما انب ــر علمــاء تلــث المر لــة

ببريق الفلسفة  ،وأعرضوا عن علوم دين م ففقدت األمة رذاءاا الرو

األ يل ولم تجـد بـديال عنـه

إ الخ ارفـات واألسـاطير والبـدع  ،ومشـي ار إلـ أن المشـ لة – سـبما يـرو – تتعلـق بتجديـد لءـة الف ــر
اإلسالمي بتدعيم ا بأساليب ديثة 2

ومن يث إن مجمع الب وث اإلسالمية – ىد أعد تقري ار عن ال تاب المشار إليه مرفقا بأوراق الدعوو
– تضمن فيما تضمن أن ال تاب عنـ بالجوانـب السـلبية ف سـب فـ المسـيرة الف ريـة للعلـوم الدينيـة ،

وأرفــل تمامــا الجوانــب اإليجابيــة – ولــم يــأت بجديــد إل ـ الم تبــة اإلســالمية – بــل عبــارة عــن ثرث ـرة
وارطقة تجعل القـارئ ي ـاب باإل بـاط واليـأس دونمـا إثـارة ـل يرتجـ واسـتطرد التقريـر فـ الف ـص
العلم لل تاب إجما إل اإلشارة إل أنه ي مد لل اتب – عل ما يبدو -ريرة للعطاء اإلسـالمي فـ

عالمنــا المعا ــر وم او تــه لعــرض األ ــالة الف ريــة اإلســالمية الت ـ تشــعبت بســبب الفرىــة والجــدل
العقيم وو د باب ا جت اد  ،مما يم ن القول سالمة معتقد ومق د ال اتب – وان ـان عملـه يجـاف

ف

ثير من المواطن القواعد العلمية السليمة 2
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وىــد تضــمن التقريــر ت ــت عن ـوان ثانيــا  :تف ــيال إشــارة إل ـ

بــبعض العبــارات التـ تأ ــدت الم مــة مــن وروداــا فـ
المشــار إليــه بيــد أن أرلب ــا

الخ وص من ا ف

ـ ـ 6ومــا تالاــا مــن ال ــف ات ىرن ــا

ــف ات ال تــاب بالت ديــد الـوارد فـ التقريــر

تخــرج عــن ونــه أريــا لل اتــب ي تمــل ال ـواب والخطــأ – ومــا ورد علـ

ـ – 70مما يشير إل ان رات المسلمين عن ديـن م

يق ـد بـه المـدع

ـل

السـابقين وانمــا بعضـ م الــذو انشــءل عــن علــوم الـدين فـ مر لــة مــن م ار ــل الف ــر اإلســالمي – واــو
أمر يستفاد من القراءة ال املة لل تاب يث ىسم المدع م ار ل الف ـر اإلسـالمي علـ الوجـه السـالت

بيانه 2

ومن يث إنه ولما ـان التقريـر المشـار إليـه ذاتـه ىـد انت ـ إلـ عـدم مسـاس ال تـاب بأ ـول العقيـدة

اإلسالمية و ثوابت الثقافة اإلسالمية – فغن انت ـاء التقريـر إلـ رفـض نشـرال تاب ألسـباب ىـدراا علـ
الوجه المبين ب ا يض

منبتا عما شـمله التقريـر ذاتـه – ومخالفـا للمبـادئ الدسـتورية والقانونيـة التـ

تعظــم ريــة ال ـرأو و ي ف ـ للخــروج علي ــا ثمــة تعــد عل ـ بعــض رجــال الف ــر اإلســالمي وان تمثلــت

ىراهام رأو جم ور العلماء 2

ومــن يــث إنــه عــن تــاب قــائق اإلس ـراء والمع ـراج  ،ويقــع ف ـ 029

ــف ة مــن القطــع أىــل مــن

المتوسط شاملة الف رس والمراجع الذو استند ل ا المهلت  ،وىد ا توو ال تاب مقدمه تضمنت ال ـدت

من ال تاب ثم تم يد تناول فيه إنزال الو

مــن

عل سـيدنا م مـد رسـول اهلل ثـم القـرىن واإلسـراء والمعـراج

ـ ـ ، 24 / 05األ اديــث واإلس ـراء والمع ـراج م  50/27ر  ،الف ــر اإلســالمي واإلس ـراء والمع ـراج

مالمر لة األول  ،الثانية  /المر لة الثالثةم والت ىسـم ا إلـ فتـرتين ر زادت األولـ من ـا علـ عشـرة

ىرون وان

ر خالل ا ااتمام المسلمين بشأن دث اإلسراء والمعراج للتساهل عمـا إذا انـت المر لـة

ىد تمت ف اليقظة وبالجسد أم ف المنام وبالروح

ـ707ر 2

وف ـ الفت ـرة الثانيــة اســتعرض المــدع ةراء عديــدة ت ــدثت عــن

مــه اإلس ـراء والمع ـراج ودارت جل ــا

ول أن المعجزة وىعت عل سبيل الت ـريم للنبـ عليـه ال ـالة والسـالم بعـد أن اشـتد إيـذاء المشـر ين

له وبعد موت عمه أب طالب وزوجته السيدة خديجة  ،واـو مـا اعتبـرت المـدع فـ

رريبا عل رأو خاطئ نقل دون ب ث – ثم أفرد المدع من

ـ ـ 762إجماعـا

ـ 760ف ال سمات عام ال زن مه دا

عل ـ أن تس ـمية عــام ال ــزن لــم ي ــن ل ــا وجــود ف ـ المر لــة األول ـ للف ــر اإلســالم و ف ـ المر لــة
الثانية – ولم تظ ر إ بعد انقضـاء خمسـه ىـرون مـن المر لـة الثالثـة وىـد أتـ ب ـا أو المقريـزو فـ
تاب م امتاع األسماع ر ومشي ار إل أنه ربما ت ون التسمية – ىد نقل ـا عـن ريـرت – ثـم أورد المـدع

ف

تابه عالىة سيدنا م مـد

ر لة الطائت  ،وىد انت

ـل اهلل عليـه وسـلم بعمـه  ،وزوجتـه السـيدة خديجـة رضـ اهلل عن ـا ،

ال تاب برأو ا له :

أو  :ى ــور نظـ ـرة الق ــدماء ال ــذين ارت ــروا بـ ـرأو اب ــن اسـ ـ اق م الشخ ـ ـ ر فـ ـ أن ر ل ــة اإلسـ ـراء

والمعـراج انــت بـالروح ولــم ت ــن فـ اليقظــة  ،فان
عشر ىرنا ف التساهل عن يفيته 2

ــرت د ارسـات م عــن اإلسـراء والمعـراج طـوال اثنـ

وث ـ ـ ـ ــانيا  :خطــأ رأو المعا ـرين الــذين أجمعـوا علـ أن ر لــة اإلسـراء والمعـراج انــت لتســلية الرســول

وللترفيــه عنــه ولتجديــد ى ـوات  ،بعــد األ ـ ـ ـ ـ ـزان الت ـ اجتمعــت عليــه لفقــدت مايــة عمــه و ن ـ ـ ـ ــان ورعايــة

زوجه  ،والي ـ ــأس الذو أ ـ ــابه لفشل الر لة إل الطائت 2

ومـن يـ ـ ـ ــث إن تقريـر مجمـع الب ـوث اإلسـالمية بخ ـ ـ ــوص اـذا ال تـاب إلـ أنـه مجـرد رأو إنشــائي

لثوابت وأ ول شـرعية مـع عـدم إضـافة أو اسـت داث ف ـرة ممـا يجعـل القـارئ فـي يـرة مـن أمـرت – مـا
الذو ي ـ ـ ــدت إليه ال تاب  222وال تاب لم يضت إل
ثرث ـرة وارطقــة

طائــل مــن ورائ ــا إ إاالــة الر ــام عل ـ

الم تـ ـ ــبة اإلسـ ـ ــالميـ ـ ــة جديدا – واو مجـ ــرد
تابــات ورهو الســابقين دون ر ــون إل ـ

المسلث العلـ ـ ــم الر ين  ،مع ما في بعض األسـاليب مـن ـ ـ ــدة وجـرأة  ،وت ـت عنـوان تف ـ ـ ـ ـ يال:
-

نع التقرير عل ال تاب عدم تخريج األ اديث  ،وعدم عزو المعلومات إل م ادراا 2
وثالثا  :وجود أخ ـ ــطاء لء ـ ــوية وعلـ ـ ــمية  ،واستش ـ ـ ـ د بمـا ورد بال ـف ات ، 08 ، 02 ، 72 ، 6 ، 5

 62 ، 58 ، 29 ، 28 ، 22وما بعداا  ، 72 ، 64 ،وما بعداا  767 ، 82 ، 79 ، 74 ،وما
بعداا 2 026 ، 025 ، 022 ،

وانت ـ التـ ـ ـ ــقرير إلـ أن ال ـ ـ ــاتب ــاول تقديـ ـ ــم رســالة جديــدة عــن اإلسـراء والم ـ ــعراج  ،وأن م ـ ـ ـ اولته

بنااا علـ تسـقيه األخبـار والروايـات التـ

تبـت فـي الع ـود السـابقة وتخطئـة تابـات المتـ ـ ــأخرين إلـ

يومنــا اــذا  ،وال اتــب لــم ين ــر اإلس ـراء والمعـراج ولــم يش ـ ث فيــه  ،ومق ــدت عــرض دوافعــه واسـ ـ ـ ــبابه

و مت ــه ب ــيارة جدي ــدة ي ــر ن في ــا علـ ـ العق ــل  ،وباإلض ــافة إلـ ـ المآخ ــذ اإلجمالي ــة والتف ــيلية

فال تــاب يهخــذ عليــه ال ـ ـ ـ ــدة والج ـرأة وعــدم التثبيــت وعــدم الت ـزام القواعــد العلميــة المعتمــدة فــي الب ــث
العلم مع النزوع إل أمور
وانت

إل عدم

ىبل لل اتب ب ا 222

ال ـ ـ ــية ال ـ ــتاب للنشر والتداول لما يسـببه مـن فـتح بـاب جـدال عقـيم وتشـ يث فـي

أ ـ ـ ــول وثوابـ ـ ــت شرعيـ ـ ــة 2

ومن يث إنه يب ـ ــين من ا طالع عل ال تاب المشار إليه وما أبدات األزاـر مـن مال ظـات – أن مـا
ورد بال ــف تين رىمـ ـ ـ ـ ـ 6 ، 5

يخــرج عــن ونــه رأو أبــدات المــدع فــي تــاب م رأو فــي الف ـ ـ ـ ـ ــر

اإلسـ ـ ــالم ـ ـ ـ ــي ر 2

ومــا ورد فــي ال ــف ة رىــم م 72ر مــن ال تــاب خا ـ ـ ـ ــا بال الــة الت ـ

ــان عليــه رســول اهلل

ــل اهلل

عليه وسلم لم يخرج عن ما ورد في تاب اهلل وما روو عن ا في السيـ ـ ـ ـرة الع ـط ـ ـ ـرة واـ المر لـة التـ

سبقـ ـ ـ ـ ــت وعا ــرت نــزول الــو

 ،واــو مــا ينطبــق عل ـ مــا ورد بال ــف ة رىــم م 02ر مــن ال تــاب

المشار إليه – أما عن ما ورد بال ف ة رىم م 02ر مـن ال تـ ـ ـ ـ ــاب والـذو نسـب فيـه التقريـر للمـدع م
نعيه عل القرىن ال ريم عدم البسط والبيان وعدم سوق البرااين عل ر لة اإلسـ ـ ـ ـراء والمعـ ـ ـ ـراج ر 2

فغن المدع فضال عل أن اـذا الـرأو ىـد ورد فـي سـياق عنـوان القـرىن واإلسـراء والمعـراج – و ا ـله
– أن العقي ـ ـ ــدة اإلسالمية عامة وسيرة الرسول ال ـريم خا ـة تزخـران بالعديـد مـن المواىـت واأل ـ ـ ـ ــداث

لــم ينظــر اإلســالم إل ـ خطــورة ال ــدث فــي ذاتــه بقــدر النظــر إل ـ

ــلته بالعقي ـ ـ ـ ــدة اــذا فضــال عــن

خ و ية ال دثين وشخ يـ ـ ــة الءاية من مـا  22وانت ـ ـ ـ ـ إلـ إلـ أن اإليجـاز ال ـ ــذو التزمـه القـرىن

بالن ـ ـ ــسبة لسسـ ـ ـ ـ ـراء والمع ـ ـ ـراج اــو بمثابــة إعجــاز متوىــع 2222

ـ ـ ـ ـ 27ر  ،ومــا ورد بال ــف ة رىــم

 58 ، 29 ، 28مج ــرد أراء  ،وع ــن م ــا ور د ب ــالتقرير ف ــي ال ف ـ ـ ـ ـ ـ ــة رى ــم م  62ر وم ــا بع ــداا م ــن
ال تــاب –

يخــرج عــن ونــه أراء متداولــة بــين علمــاء ال ــديث ومــا وتــه تــب الفقــه اإلســالمي مــن

وجود أ اديث ضعيف ـ ـ ــة أو مدس ـ ـ ــوسة وما زالت اذت الدراسات تقدم في ا األب اث وال تب وا جت ادات
ت اةن  ،واو ما ينطب ـ ـ ــق في مجمله علـ مـا ورد بـالتقرير فـي ال ف ـ ـ ـ ــات أرىـام 72 ، 64 ،60

وما بعداا  82 ، 79 ، 74من تاب قائق اإلسـ ـ ـ ـراء والمعـ ـ ـ ـراج 2
ومن يـ ـ ــث إنه عن ما ورد بالتقـ ـ ـ ـ ـرير المش ـ ــار إليه بدءا من

ـ ـ ـ ـ762

عــن عــام ال ــزن – فــغن الم مــة ىــد أطلعــت عل ـ رد مفتـ ـ ـ ـ الديـ ـ ـ ــار الم ـرية عــن ســند الف ـ ـ ـ ــتوو

ال ادرة عنه والمتمثل في تـ ـ ــاب خات ـ ــم النبيين –

ل اهلل عليه وسـلم – للشـيل م مـ ـ ـ ــد أبـو زاـرة ،

تاب فق ـ ـ ــه السيرة للد تور  /م مد سـعيد رمضـان البوط ـ ـ ـ ـ ـ  ،و تـاب سـيرة سـيد المرسـلين بقلـم السـيد

م مــود أبــو الفــيض متول ـ ـ ـ ـ  ،و تــاب نــور اليقــين للمر ــوم الشــيل م مــد الخضــرو  ،و تــاب يســألونث

فــي الــدين وال يــاة للــد تور أ مــد الشرب ـ ــا
رسول اهلل

 ،وىــد دارت اــذت ال تابــات ــول أن اــذت التسمي ـ ـ ــة عــن

ل اهلل عليـه وسـلم للعـ ـ ــام الـذو تـوف فيـه عم ـ ــه م أبـو طالـب ر  ،وأم المـهمنين السـيدة /

خديجة رض اهلل عن ا وذاب تاب فق ـ ـ ـ ــه السي ـ ـ ـ ـرة م

ـ ـ ـ ـ 727ر إلـ رأو مفـادت أن تسـمية الرس ـ ـ ــول

ل ذا العام عام ال زن خطأ في الف م والتقدير  ،فالنب لم ي زن علـ فـراق عمـه وفـراق زوجـه ذلـث

ال زن الشديد  ،ولم يطلق عل تلث السـنة عـام ال ـزن لمجـرد أنـه فقـد بعـض أىاربـه فاسـتو ش لفقـدام
بل سبب ذلث ما أعقب وفات ما من انءالق معظم أبواب الدعوة اإلسالمية 2

ومن يث إن المدع ىد استعرض فـي تابـه مـا تـب عـن عـام ال ـزن فـي تـب م إررـام المريـد

لل وثرو  ،فقة السيرة للشيل الءزال  ،تاب خديجة زوجة الرسول م طه عبـد البـاى ر  ،عبـد ال ميـد
جودة الس ار تاب عام ال زن  – ،الشيل م مد أبو زارة في

تـاب خات ـ ـ ــم النبيـين م سـالت اإلشـارة

لــه ر ومجم ــل اــذت اةراء ي ــدور ــول أن اإلسـ ـراء ىــد ت ــم للتس ـ ـ ـ ـريه ع ــن الرســول ال ــريم والترفيــه عن ــه

 22222لوفاة عمه أب طالب الذو ان ي ميه  ،وزوجه خديجة الت

انت توفر له الس ن واألمـن

 ،ف ــزن لفراى مــا زنــا ش ـ ـ ـ ــديدا وســم عــام وفات مــا بعــام ال ــزن  ،ونع ـ ال اتــب عــدم وجــود أ اديــث
ثابتة عن رسول اهلل –

إل رس ـ ـ ــول اهلل أو أ د أ
خديجــة بعــام ال ــزن م

ل اهلل عليه وسلم – مستش دا بمـا ورد فـي

ـ يح البخـارو ومسـلم مرفوعـا

ابه أن الرسول ىد سم ـ ـ ـ العام الـذو تـوف فيـه عمـه أبـو طالـ ـ ــب وزوجـه

ـ ـ ـ ـ 769ر  ،ونف ـ أن ت ــون ل ــذت التســمية وجــود فــي المر لــة األول ـ للف ــر

اإلســالمي و فــي المـ ـ ــر لة الثانيــة  ، 222ومــا تقــدم – مــن ىراء – س ـواء تلــث الت ـ اس ـتند إلي ــا رأو

مفت الديار الم رية في فتوات أو الت أورداا المدعـ ـ ـ في تابه – أراء – نقلـت عـن تـب السـيرة –
ولــم تتضــمن إسن ـ ـ ــادا ب ــديث

ـ يح عــن نســبة التســمية إل ـ رســول اهلل –

ــل اهلل عليــه وســلم ،

وي ون ما ورد ب تاب المدع – م ل الدعوو – مجـ ـ ــرد رأو يخالت رأيا يشـايعه

والبا ثين 2

ومــن يــث إنــه عــن مــا ورد بــالتقرير خا ــا بــأن المــدع ىــرر عــدم

السي ـ ـ ـرة مــن مايــة أبـ طالــب للنبـ –

ثيـر مـن المف ـرين

ــدق مــا ىــررت المهرخــون وأاــل

ــل اهلل عليــه وســلم – فــغن اــذت ال ــف ة ىــد خلــت مــن اــذا

الرأو بيد أن المدع ىد اسـتعرض عالىـة الرسـول ال ـريم بعمـه مستعرضـا طبيعـة ال مايـة عنـد العـرب
في ذلث الوىت ومنت يا إل أن الرسول عليه السالم لم ي ن معتمدا في ياته بشر أو في تبليغ دعوة

اهلل رسول إ عل خالقه الوا د الق ـ ــادر الق ـ ـ ـ ــار 2

وبنــاء عل ـ مــا تقــدم جميعـ ـ ـ ــه وف ـ ضــوء مــا ىدمــه المــدع وج ــة اإلدارة مــن مســتندات ي ــون تقريــر
الب وث اإلسالمية بخ وص تاب م قائق اإلسراء والمعراج والمنت

ال تاب للنش ـ ــر والتـداول ريـر ىـ ـ ـ ــائم علـ سـند

الرأو فيه إلـ عـدم

ـال ية

ـ ـ ــيح مـن واىـع األوراق خا ـة وأن التقريـر ذاتـه ىـد

أشـ ـ ــار إل جدة الدراسة وأن ال اتب لم ين ر ال قيقة الثابتـة والخا ـة باإلسـ ـ ـ ـ ـراء والمعـ ـ ـ ـراج ومـا نسـب
إل ال اتب من ج ـ ـ ـرأة ورير ذلث

ت ف بذات ا لمن ـ ــع نشـ ـ ــر ال ت ــاب 2

ومــن يــث إنــه عــن تـ ـ ـ ــاب اإليمــان واإلسـ ـ ـراء والمعـ ـ ـ ـراج يقــع فــي 028

ــف ة مــن القطــع المتوســط

باإلضــافة إلـ الم ارج ـ ـ ـ ــع التــي اســتند ل ــا ال اتــب  ،وىــد اشــتمل ال تــاب علـ مقدمــة ــوت رأو بعــض
المف ـ ـ ـ ـ ـرين ف ــي اإليم ــان ب ــدنيا الءي ــب  ،وعنـ ـ ـ ـ ـوان م إيم ــان عام ــة الن ــاس و تس ــاءل ع ــن ي ــت ي ــهمن

اإلنســان بوجــود خــالق للعــالم المــادو المش ـ ـ ـ ــود  ،يــت يهمـ ـ ـ ــن اإلنســان بدني ـ ـ ـ ــا الءيـ ـ ــب م البعــث /
ال ســاب  /الجنــة والنــار ر وأفــرد ف ــال ت ــت عن ـوان طبيعــة المرســلين و يفيــة إيمــان م بالءيــب  ،أثــر

الــو

علـ علــم الرســول بمــا فــي

ـ ت الءيــب  ،وأثــر الــو

علـ علــم الرســول بمــا فــي ذلــث دنيــا

الءيــب واســتعرض فــي ذلــث ى ــة إبـراايم عليــه الســالم  ،موسـ عليــه الســالم ،عيس ـ عليــه الســالم ،

م مــد –

ــل اهلل عليــه وســلم – مبينــا مــا أخــتص بــه رســول اهلل

ــل اهلل عليــه وســلم مــن أ ــام

خا ــة ف ــل ا فــي ال ــف ات مــن  752تقطــع بأنــه لــم يــرد فــي الق ـرىن ال ـريم أو الســنة ال ـ ي ة
موىت وا د بعينـه

ـ ار ة أو ضـمنا أن سـيدنا م مـد –

ـل اهلل عليـه وسـلم – ىـد استسـلم ل ـواجس

الشث فالتمس دليال عل وجود الءيب  ،وبعد استعراض ال اتب إلعجاز القرىن ال ريم الـذو يظ ـر أن

رسول اهلل –

ل اهلل عليه وسلم – م ل رعاية ربه ورعايته ىريب منه باألمر اإلل ي م ىل ر 207

مرة ادفـ ـ ـ ا أن ي ون الرسول ىرىنيا في نطقه وامته وف عالىاته مع اةخـرين وردود أفعالـه تجـاا م ،
واختتم المدع

تابه باإلجابة عن أسباب الب ث عن

مة اإلسـ ـ ـراء والمعـ ـ ـ ـراج 2

ومن يث إن الثابت من ا طـ ـ ــالع علـ تقريـر مجمـع الب ـوث اإلسـالمية المعـد بشـأن اـذا ال تـاب م

اإليمان واإلسراء والمعراج ر أنه ىد استعرض عبارات وردت في ال تاب من ـا مـا ورد

ـ ـ ـ، 06 ، 05

 22ناســيا لل ات ــب م اولتــه إثب ــات ارت ــاز اإليم ــان بالءيــب علــ العقــل وعلــ األدلــة ال س ــية وعلـ ـ
المشــاادة مشــي ار إلـ اســتناد ال اتــب إلـ

ونســب فــي

شــد بيــر مــن اةيــات تناولــت ســيدنا إبـراايم عليــه الســالم ،

ـ ـ ـ ـ 772لســيدنا إب ـراايم الخطــأ مــع أن الع م ـ ـ ــة لألنبيــاء  ،وأن عيس ـ عليــه الســالم لــم

ي ــأت برس ــالة جدي ــدة وانم ــا لتجدي ــد رس ــالة س ــابقة م 707ر و ــق الرس ــول ف ــي الش ــث

ـ ـ ـ ـ ـ  745ورأو

المهلــت المتمثــل فــي أن اإلس ـراء والمع ـراج الوســيلة الو يــدة لالرتفــاع بغيم ـ ـ ــان وجــود الءيــب إل ـ درجــة

عــين اليقــين

ـ ـ ـ ـ ـ 022ورأو ال اتــب ف ـ أن اإلسـ ـ ـ ـ ـراء والمعـ ـ ـ ـ ـراج

ــلة ل ــا بالدع ـ ـ ـ ــوة مــع أنــه ىــد

فـ ـ ـ ــرضت في ــا ال ـ ـ ـ ــالة  ،مــا يعتبــر المهلــت أن اإلس ـ ـ ـ ـراء والمع ـ ـ ــراج بــديل عــن لمــة ىـ ـ ــل الت ـ
انت إلبراايم أو ريرت من األنبي ـ ــاء بمعن أن ا انت ت يث في

 ،ما نسب التقري ـ ــر إل المهلت ذ ر اسم النب -
النعمة واتمــام الدين باإلسراء والمعراج

ـ ـ ـ ـ2 026

در النبـ ـ ـ

ل اهلل علي ـ ــه وسلم

ـل اهلل عليـه وسـلم – مجـردا مـا يعتبـر إ مـال

وخلص التق ـ ـ ـرير إل أن بال ـ ـ ــتاب أخطـاء علميـة ويـدعو إلـ التشـ يث بالبعـث أو بخب ـ ـ ـرت م

ـ ـ ـ 46ر

وانت ـ ـ إل عدم نشـ ـ ــر اذا ال تاب درءا للمفسدة ومنعا للشر و دوث البلبل ـ ــة في عقول المسلمين 2

ومـن يـ ـ ـ ــث إن مـا ورد فـي التقريـر المشـار إليـه لـم تخـرج عـن ونـه ترديـدا ةراء أبـدااا المدعـ ـ ـ ـ فـي
ت ـ ـ ــابه  ،وأن مــا أوردت بخ ــوص ســيدنا إب ـراايم عليــه الســالم ــان فــي مجــال المقـ ـ ـ ــارنة بينــه وبــين

موس ـ ـ ـ عليــه الســالم و يم ــن ف ــل العبــارة التـ أشــار إلي ــا التقـ ـ ـ ـرير بمــا تبــه المــدع فــي الف ــل

الخــاص بســيدنا إب ـراايم عليــه السـ ـ ــالم ور ل ـ ـ ـ ــة ب ثــه عــن اةلــه الجــدير بالعبــادة ب ــفاته الشخ ــية
المهيدة بأدلة ىرىني ـ ـ ــة  ،وعـ ــن ما ورد في التقرير من أن المدع ىد اعتبر اإلسراء والمعراج الوسيلـ ـ ــة

الو يــدة لالرتفــاع بغيمانــه بوجــود الءيــب إل ـ درجــة عــين اليقــين  ،فالمــدع وان أ ـ ـ ــد عل ـ أن دعــوة

اإلسراء والمع ـ ـ ـراج

انت أم ار مقد ار و تميا  222وس ـ ــياق الرأو يجب أن يربط بمـا سـبقه فـي الب ـث

الذو شملـ ــه ال تـ ـ ــاب والذو أ ـدت المدع ـ ـ ـ فـي وجـود تعـويض إلـ ـ ـ ـ

للرس ـ ــول ال ـريم لي ـون اإلسـراء

وســيلة عمليــة و يـ ـ ـ ـ ــدة لالرتف ـ ـ ـ ــاع باإليمــان مــا أ ــدت مــا ل ــق ا ـذت العبــارة مــن تف ـ ـ ـ ــسير المــدع ل أريــه
ـ ـ ـ 022فيما

ر ت بـه اةيـات مـن أن اإلس ـ ـ ـ ـراء تـم  222لن ـ ـ ـ ـريه مـن ىياتنـا  ،ومـا اشتمـ ـ ــلت عليـه

الر لــة مــن طـوات الرســول بأرجــاء عــالم الءيــب لــه وتت ـ ـ ــتابع مشــااد الجـزاء وال ســاب أمــام الرســول

عليه السالم ليس ـ ــمع ويـ ـ ــرو – مـا أن ال ـ ـ ــاتب ير ـز علـ أن الر لـة انـت وسـيلة عمليـة تـتالءم مـع
ىـ ـ ــدرات البشـ ـ ــر ال سيـ ـ ــة وعــن مــا أشــار إليــه التقريــر بخ ــوص ســيدنا عيسـ عليــه السـ ـ ـ ــالم فقــد أيــد

المــدع وج ــة نظ ـرت بمـ ـ ـ ــا ورد فــي سـ ـ ـ ـ ــورة ىل عم ـ ـ ـ ـ ـران اةيــة رى ـم  52 ، 49و ــذلث ردت عــن ـ ـ ـ ـ ــق
الرسـول فـي الشـث بشــر واـو ينفـ عــن الرسـول ممارسـة اــذا الشـ ـ ـ ــث و ـذلث استنـ ـ ـ ــادت علـ مـا نــص

علي ــه القـ ـرىن ال ـ ـ ـ ـ ريم ف ــي س ــورة الت ــاثر  ،م ــا أن ىـ ـراءة م ــا ورد بال ف ـ ـ ـ ــة رى ــم 026

المعن الـ ـ ـ ـوارد في التقرير بشأن إ مال النعمة واتمام الديـ ـ ــن 2
وىد اختتم المدع

ـ يفة دعـوات بـغى اررت بالخطـأ وسـوء األدب لـذ ر النبـ –

ي ــهدو إلـ ـ

ـل اهلل عليـه وسـلم –

مجردا دون ذ ر ال الة والسالم عليه – والم مـة مـن جانب ـا – تستشـت ا ت ارمـه للعقيـدة اإلسـالمية
وللرسول عليه ال الة والسالم واو ما يقطع أن ورود اسمه عليه ال الة والسالم دون نعته بال فات

الت تشرت بأن ا من

فاته – دون ى د 2

ومــن يــث إنــه ولمــا ــان الثابــت – ممــا تقــدم – أن التقــارير التـ أعــدت ا الج ــة المخت ــة – مجمــع

الب ــوث اإلســالمية – عــن ال تــب الت ـ ألف ــا المــدع م رأو فــي الف ــر اإلســالمي  ،قــائق اإلس ـراء
والمعراج  ،اإليمان واإلسراء والمعراج  -ر

ت ـلح سـندا إل ـدار ىـرار األزاـر الشـريت بـرفض نشـر

اذت الم تب باعتباراا تمثل رأيا في الف ر اإلسالمي ل ا به قه نشرت والتعقيب عل ما ورد به 2
ومن يث إن األزار الشريت ان وما زال منارة لعلوم الدين يشع بنور علمـه علـ األمـة اإلسـالمية
ــدورام إلـ ـ

 ،وعلـ ـ رجال ــه أن تتس ــع

اف ــة اةراء وان اختل ــت بعضـ ـ ا م ــع رأو جم ــور العلم ــاء ،

ف رية ال وار تخـرج الـرأي والـرأي اةخـر سـامقا مفنـدا مـا ىـد يعلـق بالـدين ال نيـت مـن ازئـت األباطيـل

وخاطئ ا ت امات بجمود الف ر تارة وتطرفه تارة أخرو  ،واإلسالم من لي ما براء 2
ومن يث إنه وبالبناء عل ما تقدم فغن القرار المطعون فيه ي ون ىد

ورير ىائم عل سند

در مخالفا أل ـام القـانون ،

يح من الواىع يبررت وتقض الم مة من ثم بغلءائه 2

ومن يث إنه عن طلب المدع ال م له بتعويض ىدرت مائة ألت جنيه عما ل قه من أض ارر ماديـة

وأدبية – فغن اذا الطلب ىد استوف أوضاعه الش لية واإلجرائية  ،وي ون مقبو ش ال 2

ومــن يــث إنــه عــن موضــوع الطلــب – فغنــه يشــترط لقيــام مســئولية اإلدارة عــن ى اررات ــا الت ـ ت ــدر
بالمخالفة أل ام القانون توافر ثالثة أر ان- :

أول مـ ــا  :الخطأ ويتمثل في

دور ىرار من اإلدارة بالمخالفة أل ام القانون2

وثاني مــا  :الضــرر واــو األذو المــادو أو المعنــوو أو الامــا معــا ويل ــق ب ــا ب الشــأن مــن جـراء
دور القرار 2

ثالث ما  :عالىة السببيـ ـ ــة بين الخطأ والضـ ـ ــرر 2

ومــن يــث إن الثابــت مــن أوراق الــدعوو ىيــام ر ــن الخطــأ فــي جانــب ج ــة اإلدارة متمــثال فــي رفضـ ا
نشر تب م رأو في الف ر اإلسالمي  ،قـائق اإلسـراء والمعـراج  ،اإليمـان واإلسـراء والمعـراج – واـو
ما سبب للمدع ضر ار ماديا يتمثل في رمانه مـن نتـاج ف ـرت ومعنويـا فـي رفـض إنتاجـه الف ـري ومـا
ــا ب ذلــث مــن أضـرار ماديــة وأدبيــة ل قــت بــه مــن جـراء اللجــوء إلـ القضــاء طعنــا فــي ىـرار ج ــة

اإلدارة 2

ومن يـث إنـه عـن تقـدير ىيمـة التعـويض – فـغن الم مـة تقـدرت بمبلـغ خمسـة ى ت جنيـه وىـد ارعـت

في تقديرت أن المدع ىد ابتء – ما أورد – في تبه م ل الـدعوو – ومـذ رات دفـ ـ ــاعه – وجـه اهلل

تعــال فــي إظ ــار ف ـرت بشــأن ادث ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـراء والمعـ ـ ـ ـراج ر وفـ

ــدور ال ــم الماثــل مــع مــا ىدرتــه

الم مة من مبلغ مادو ال فاية لجبر األضرار المادية واألدبي ـ ــة الت ل قت به 2
ومــن يــث إن بعــض الع ـ ـ ــبارات ىــد وردت فــي

ـ يفة الــدعوو – ملــت بعــض المع ـ ـ ــان التـ تنــال

مــن علمــاء األزاــر الش ـريت ومن ــا مــا ورد بالســطر رى ـ ـ ـ ــم م  79ر بــدءا مــن
األزار وشيوخه إل أخر الفقرة

والسطران األخيران من

ف ة م 72ر في

بعــد مــا اســت ل علمــاء
يفة الدعوو تقض

الم مــة ب ــذت مــا ورد ب مــا ومــا ســبق اإلشــارة ل مــا ىنفــا لمــا تضــمنته مــن مســاس برجـ ـ ـ ــال األزا ـ ـ ــر

الشريت يتناف ومقام الب ث المقدم من المدع ومـا شـملته تبـه المشـار إلي ـا فض ـ ـ ــال عـن روح أدب
ال وار الت تتفق وطبيعة الدين اإلسالمي ال نيت وذلث عمال ب م المادة  725مرافع ـ ـ ــات 2
ومن يث إن من يخسر الدعوو يلزم بم روفات ا عمال ب م المادة  784مرافعات 2

حكمت المحكمة :
ب ـ ــذت العبارات الواردة في

فمهـــــــــــذه األســــــــــباب
يفة الدعوو والمشـ ــار إلي ا في أسباب ال م  ،وبقبول الدعـ ـ ــوو

ش ال وفى الموضوع بإلغــــــاء القرار المطعون فيو فيما تضمنو من منع نشر كتب ( رأى في الفكر
اإلسالمي  ،حقائق اإلســـــراء والمعــــــراج  ،اإليمان واإلسراء والمعـــــراج ) مع ما يترتب عمى ذلك
من آثار وألزمت المدعـــــى عميو األول بصفتو بأن يؤدى لممدعـــــــى تعـــــويضا قدره خمسة آالف
جنيو  ،وبم ـ ـ ــروفات الدعـ ـ ــوو

