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 أصدرت الحكم اآلتي
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 الوقائــــــــــع 

ىلــــم  تـــــاب الم  مــــة فـــــ   –فـــــ  أن المــــدع  أىـــــام الــــدعوو الماثلـــــة ب ــــ يفة أودع ـــــا  –وتخلــــص  
واخت م في ا ابتداء المدع  عليه األول ، طالبا ف  ختام ا ال  م ب فة مستعجلة :  77/77/7996

ب علـــ  ذلـــث مـــن ىثـــار ، وفـــ  بوىــت تنفيـــذ القـــرار المطعـــون فيـــه بــرفض نشـــر  تبـــه الثالثـــة ومـــا يترتــ
الموضــوع بغلءــاء القــرار المــذ ور ومــا يترتــب علــ  ذلــث مــن ىثــار وتعويضــه عمــا أ ــابه مــن أضــرار 

 2ومع إلزام المدع  عليه بالم روفات  –مادية وأدبية بواىع مائة ألت جنيه 
اة ، مــن  ليــة ال قــوق ومــا زال يعمــل بالم امــ 7956وذ ــر المــدع  شــر ا لــدعوات : أنــه تخــرج عــام 

و ـان ىبــل ذلــث وبعــدت لــه ااتمامــات خا ــة بالدراسـات اإلســالمية توىفــت عنــد  ــد القــراءة وا ســتيعاب 
عنــدما أذاع التلفزيــون برنامجــا عــن ا ســراء والمعــراج   أل ــد  بــار  7972والتأمــل إلــ  أن  ــان عــام 

 –ر فـ  الخـارج العلماء ورد به أن الرسول  لوات اهلل عليه  ـان فـ   اجـة إلـ  مـن ي ميـه مـن ال فـا



ومن ي ميه ف  سـاعة را 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 

فقـد الن ـير وال ـام  تـم مخرج توجه إل  الطائت فـردت أال ـا ردا ريـر  ـريم ، وبسـبب جفـوة األرض و 
اإلســراء والمعـــراج لت ــريم الرســـول والتخفيــت عـــن مــا واج ـــه مــن متاعـــب وى م  وأ ــزان ، وىـــد تقبلـــت 
جمـااير المسـلمين اـذا الـرأو ىبــو   سـنا واعتبـرت الجميـع فت ـا فــ  الف ـر ا سـالم  ريـر مسـبوق وتــم 

ن لم ي ـن جديـدا إ  أن طريقـة طر  وىـد سـبق ل ثيـر  – ـه  انـت  ـذلث طبعه ف   تاب ، واذا الرأو وا 
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   ي ة ، واو ما دفعـه إلـ  

  2العزم عل  تق   ىثار ذ ر الرأي لبيان ما له وما عليه 
 – 7972ضات المدع  شر ا للدعوو أن  ب ثه للموضوع أسفر عن أن مـا أذاعـه التليفزيـون عـام وأ

أجمعوا عليـه لم ي ن فريدا ف  بابه ، ف و رأو جم ور علماء المسلمين الذين  –عن اإلسراء والمعراج 
مـا  ليس ف   تاب اهلل و  فـ  سـنة رسـوله مايهيـدت بـل انـاث – طوال عشرات السنين واو رأو خاطئ

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 

العقيــــدة اإلســــالمية لخطــــر التآ ــــل وا نقــــراض بعــــدما اســــت ل علمــــاء األزاــــر وشــــيوخه نشــــر األواــــام 
زاء تقاعس األزار عن دورت فقدأضطر  المدع  لذلث فوضع  وترسيخ ا وترديد األخطاء وتعميم ا ، وا 

  تابا أ درت مجزءا  ف  ثالثة  تب عل  الن و التال  :  
، وفيـه اسـتعراض مخت ـر لر لـة الف ـر اإلسـالمي ، وتـم  7976رأو ف  الف ر اإلسالمي  در عام 

  2فيه ت ديد الداء والدواء ف  الف ر اإلسالمي 
والذو تضمن استعراضا لل ـدث مـن خـالل القـرىن ال ـريم ثـم مـن خـالل  لمعراج تاب  قائق اإلسراء وا

/  720األ اديث النبوية ثـم مـن تنـاول المسـلمين لـه خـالل أربعـة عشـر ىرنـا ،  وفـ  ال ـف ات  مـن 
 762مت  و يت تم الربط بين أ زان الرسول وبـين اإلسـالم والمعـراج ، وفـ  ال ـف ات مـن  – 762

روج ل ا العلماء وأجمعوا علي ـا بقـول أن الرسـول  ـلوات اهلل وسـالمه عليـه  استعراض لخرافة 796/ 
ىـد  ــزن  زنـا شــديدا لوفــاة عمـه وزوجــه  تــ  أن عـام وفات مــا سـم   عــام ال ــزن   وانـاث مــن ينســب 

مــن 742اــذت التســمية إلــ  م مــد عليــه الســالم وانــاث مــن يقــرر ذلــث بغســنادت إلــ  البخــارو ومســلم م 
ال تاب ف  مجموعه عل  ما يه د بالدليل القاطع وال جة الساطعة بأن  افة ىراء  ال تاب ر وىد اشتمل



المســلمين عــن  ــدث اإلســراء والمعــراج خــالل مــا يزيــد علــ  ثالثــة عشــر ىرنــا جــاءت نتيجــة ألخطــاء 
  2شائعة أو وليدة ألواام مستقرة 

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

ــه مــن  ــواس تــهدو بــذات ا  إلــ  تعميــق اإليمــان بوجــود خــالق الســموات  –ىــدرات اإلنســان بمــا أتــيح ل
عيــة ىــام ب ــا  ــل مــن  جــة واألرض ، وىــد تــم بســط ممشــ لة اإليمــان بالءيــب ر مــن خــالل دراســات وا

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

 قيق ــا فيمــا عــدا رســول اهلل عليــه تقــت  بيســة  ــدورام بــل تقــدموا إلــ  المــول  عــز وجــل ملتمســين ت
ـــاح لـــه  ـــ  الءيـــب واإلســـراء والمعـــراج أت ـــد أتـــيح للرســـل أن يلتمســـوا ا طـــالع عل ال ـــالة والســـالم ، وى

  2ا طالع عل  الءيب دون طلب 
ولـم  – 7995أن ال تـاب األخيـر ىـد طـرح للبيـع فـ  أواخـر نـوفمبر  –واستطرد المدع  شـر ا لـدعوات 
عنــوو ل ــن  ــدث أن بعــض نســل منــه انتقلــت إلــ   أبــوظب  ف ظيــت ي ــن لــه أو  ــدو مــادو أو م

وعلــم أن األمــر يســتلزم موافقــة  –بغعجــاب وتقــدير وطلبــت منــه أ ــد الم تبــات موافات ــا بمائــة نســخة 
للموافقـة علـ  ت ـدير اـذت النسـل فطلـب  7996مجمع الب وث اإلسالمية ، فتقدم بطلب خالل يونيه 

 د ما يزيد عل  أربعين يوما أخطر منه تقديم ثالثة نسل للف ص ، وبع
ــلم تقريــرا يقطــع مــا ورد بــه أن مــن وضــعوت    بــأن األزاــر ىــد انت ــ  إلــ  عــدم نشــر ال تــاب ، وىــد س 
يجيــدون  القــراءة وال تابــة بمــا يه ــد أن أمــر الــدين ىــد ىل إلــ  ريــر أالــه ، فــغذا  ــان المــرء يلــبس رداء 

أمـا إن  ـان مـن ريـرام  22222222دين مـا يشـاء الشيوخ ويمسث ف  يدت ش ادة األزار فليقل فـ  الـ
 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 
الفعـل اطلـع أو يدل عل  عدم التفرىة بين الفعل م أضطلع باألمر بمعن  ن ض به وت ـدو لـه ومـن 

  2رأو 
أشار التقرير بل جة ا ستن ار إل  ا سـتناد إلـ  العلـم ال ـديث إلثبـات وجـود الخـالق البـارو عـز وجـل 

2  
  2اعترض التقرير عل  ذ ر المدع  للتعريت الشائع للمعجزة 



علـ  أورد التقرير مال ظة عل  ما ذ رت المدع  عـن إبـراايم عليـه السـالم مـن أنـه أاـل نفسـه واعتمـد 
وأ اب واخطـأ ونسـب لـه نسـبة الخطـأ إلبـراايم عليـه السـالم  سـلوث عـام  2222222وسائله الذاتية 

 ف   ين أن موضوع ا من ال تاب  مختلت   
ر مـن أن عيسـ  عليـه السـالم لـم يـأت برسـالة جديـدة ، 707أشار التقرير إل  ما ورد بال ـف ة رىـم م 

  2  العقيدة ال  ي ة بل أت  ليجدد رسالة سابقة ويعيد أ  اب ا إل
  2أن ال تاب ىد نف  الشث تماما عن رسول اهلل خالفا لما ورد بتقرير األزار 

 
اعترض التقرير عل  ما ورد ف  ال تاب من إن اإلسراء والمعراج اما الوسيلة الو يدة لالرتفاع بغيمان 

 2الرسل إل  درجة عين اليقين 
اضــطلع ر علــ   –ر إليــه مــن أن الرســول ىــد م اطلــع اعتــرض التقريــر علــ  مــا ورد فــ  ال تــاب المشــا

  2الجنة والنار ، وخير رد عل  ذلث  ديث رسول اهلل 
اعتــرض التقريــر علــ  مــا ذ ــرت المــدع  فــ   تابــه مــن أن اإلســراء والمعــراج    ــلة ل مــا بالـــدعوو 

  2 09/27اإلسالمية ، وي يل ف  الرد عل  ذلث إل  ما ورد ب ف ات 
أن المــدع  يعتبـــر أن  اإلســراء والمعـــراج  ــان بــديال عـــن  لمــة م ىـــل ر ا ــذا فـــ  أورد التقريــر  -72

ثــم أضـات المراجــع مـن عنــدت مـا ن ــه م بمعنـ  أن ــا  انـت ت يــث فـ   ــدر  –التقريـر والق ــد  ىـال 
واــو م ــض اخــتالق    –النبــ   ــل  اهلل عليــه وســلم ر واــذا المعنــ  ريــر وارد فــ  ال تــاب إطالىــا 

 أن م مدا عليه ال الة والسالم سم  عام وفاة عمه وزوجته بعام ال زن  يستبعد عل  من ادعو
أورد التقريــر أننــ  ذ ــرت النبــ   ــل  اهلل عليــه وســلم مجــردا دون ذ ــر ال ــالة والســالم عليــه  -77

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

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

ونع  المدع  عل  مسلث اإلدارة ف  مخالفته أل  ام القانون وا تراما منه لألزار لما يمثلـه مـن ىيمـة 
مشيرا فيه إل  أن ال تاب األخيـر اـو  07/7/7996رمز ، فغنه تقدم لفضيلة شيل األزار بتظلم ف  و 

وأرفـق مـع تظلمـه الجـزء األول والثـان  باعتبـار أن ال تـاب الـذو تـم مراجعتـه جـزء مـن  –الجزء الثالث 
ســالمية  تــاب وا ــد م ــون مــن ثالثــة أجــزاء ، وىــد أ ال ــا فضــيلة شــيل األزاــر إلــ  مجمــع الب ــوث اإل

   2الذو أرسل ا بدورت للمراجعة الت  لم تنته  ت   ينه 



إل  أن ىرار منع نشر  تبه ىد أل ق به أضرارا مادية وأدبية تتمثل ف   رمانه مـن  –وخلص المدع  
ســوق خارجيــة تقــدر الف ــر الجيــد  ــق ىــدرت فضــال عــن اة م النفســية الناتجــة عمــا يعنيــه الــرفض مــن 

  2الطعن ف  عقيدته 
 

  2وطلب ال  م له بطلباته السالت ذ راا ف   در الوىائع 
لنظـــر الـــدعوو وفي ـــا ىـــدم المـــدع   ـــافظت  مســـتندات  27/70/7996وىـــد  ـــددت الم  مـــة جلســـة 

رأو فــ  الف ــر  – قــائق اإلســراء والمعــراج  –طويــت أول مــا علــ  م  تــاب اإليمــان واإلســراء والمعــراج
ررات منـــع نشـــر ال تـــاب تســـلم ا مـــن مجمـــع الب ـــوث اإلســـالمي ر وتضـــمنت الثانيـــة  ـــورة مـــن م مبـــ

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 

ام ال زن ر وأن اإلسراء والمعراج تم للتعزية والتسلية والتأييد وأنه جمع من ال تاب الت دو لخرافة م ع
وأثبـت  768/  755ف   تاب م  قـائق اإلسـراء والمعـراج ر  ـل مـا سـطر عـن اإلسـراء والمعـراج ص 

أن اــذت التســمية لــم ت ــن ىــد ظ ــرت  تــ  القــرن ال جــرو التاســع ، وأول ظ ــور ل ــا  ــان فــ  القـــــرن 
ـــجرو تــم الــربط  علــ  اســت ياء بين ــا وبــين اإلســراء والمعــراج ،  ودفــع  7920 تــ  عــام  العـــاشر ال ــ

وبــذات الجلســة ىــررت ال اضــر عــن الج ــة اإلداريــة بعــدم ىبــول الــدعوو شــ ال لرفع ــا بعــد الميعــاد ، 
  2الم  مة إ الة الدعوو إل  ايئة مفوض  الدولة إلعداد تقرير بالرأو القانون  في ا 

وىــد ىامــت ايئــة مفوضــ  الدولــة بت ضــير الــدعوو وت يئت ــا للمرافعــة علــ  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 

م ىبول الدعوو ش ال لرفع ا بعد الميعاد وا تياطيا برفض استنادا إل  ما ورد ف  التقارير ال ـادرة بعد
  2عن األزار باعتبارت الج ة ذات ا خت اص المقرر ىانونا 

وىد أعدت ايئة مفوض  الدولة تقريرا بالرأو القانون  ارتأت فيـه ال  ـم بقبـول الـدعوو شـ ال ورفضـ ا 
  2مدع  بالم روفات موضوعا مع إلزام ال

والتـ   –الـدائرة الثانيـة  –وىد نظرت الدعوو بجلسات الم  مة عل  الوجه المبين بم اضر الجلسات 
إ الت ــا إلــ  اــذت الــدائرة لالخت ــاص  يــث ىــدم المــدع   ــ يفة معلنــة  07/5/0227ىـررت بجلســة 

دم إلــ  فضــيلة المفتــ  إلــ  وزيــر العــدل ، ومفتــ  الــديار الم ــرية تضــمنت أنــه أثنــاء نظــر الــدعوو تقــ
 متضمنا السهال اةت  :  7996لسنة  7722بطلبه المقيد برىم 



  أجمع علمـاء المسـلمين علـ  أن الرسـول  ـلوات اهلل وسـالمه عليـه ىـد  ـزن  زنـا شـديدا لوفـاة عمـه 
مــن الــذو ســم  اــذا العــام عــام  –أبــو طالــب وزوجتــه الســيدة / خديجــة وأن العلمــاء اختلفــوا فــ  اةراء 

 ن ؟   ال ز 
إذ بـه يتلقـات بـأن م النبـ   ـل  اهلل عليـه وسـلم اـو  –ينتظـر الـرد بنفـ  الق ـة  –وبينما  ان المدع  

  2 728/  460الذو أطلق عل  اذا العام وسمات عام ال زن ر وذلث بالفتوو رىم 
و يــث إن المســتفاد مــن الفتــوو التــ   وردت مــن دار اإلفتــاء وجــود  ــديث  ــ يح روو مــا ورد ب ــا 

 2جله ، وىد اخت مه المدع  ليقدم سند فتوات  ويس
وردا علـ  الــدعوو ىـدم ال اضــر عــن األزاـر  افظــة مســتندات طويـت علــ   ــورة ضـوئية مــن  تــاب 
دار اإلفتاء الم رية ومرفقاته والت  تضمنت ردا عل  الدعوو مشيرا إلـ  المرجـع التـ  اسـتمدت من ـا 

السنه   تاب سيد المرسلين /  تاب نـور اليقـين /  تـاب  دار اإلفتاء فتوااا م  تاب خاتم النبيين / فقه
يسألونث ف  الدين ر وىد تضمنت  افظة مستندات ال اضر عن وزيـر العـدل ومفتـ  الـديار الم ـرية 
ذات المســتندات المهيــدة للفتــوو ال ــادرة عــن المفتــ  ،  مــا ىــدم المــدع  مــذ رة بــدفاع تعقيبــا علــ  مــا 

 مم في ـا علـ  طلباتـه مسـتندا إلـ  أن مـا تناولتـه ال تـب الثالثـة لـم ورد وبتقرير ايئة مفوض  الدولة 
يتناول من العقيدة اإلسالمية إ  موضوع م اإلسراء والمعراج ر ولم تمس ب ددت ما او ثابت بال تـاب 

ول ن ا تناولت ما ىدمه شيوخ األزاـر مـن أمـور اجت ـدوا في ـا وأخطـأ وا ، وأن اـذت ال تـب لـم  –والسنة 
  يليق لذات اهلل سب انه وتعال  أو ل فاته أو إن ار مااو معلوم بالدين بالضرورة ونف  تتعرض بما 

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 

طوى ا ،  ما ىدم ال اضر عن المدع  علي ما الثان  والثالث مذ رة بدفاع طلـب فـ  ختام ـا ال  ـم من
أ ليا : بعدم ىبول الدعوو لرفع ا عل  رير ذوو  فة بالنسبة للمدع  علي مـا وزيـر العـدل وفضـيلة 

دت المفتــ   وبــرفض الــدعوو موضــوعا مــع إلــزام المــدع  بالم ــروفات مســتندا إلــ  األســباب التــ  ور 
  2ف  رد دار اإلفتاء عل  الدعوو والسالت ذ رت 

 
ىررت الم  مة  جـز الـدعوو لل  ـم بجلسـة اليـوم ومـذ رات ومسـتندات خـالل  05/2/0222وبجلسة 

أســـبوعين ، وخـــالل األجـــل أودعـــت الج ـــة اإلداريـــة مـــذ رة بـــدفاع  ـــممت في ـــا علـــ  ســـابق طلبات ـــا 
تــ   تــقريـــرت بـــشأن  تـاب اإليـــمان واإلســـراء والمعـــراج إن مجمـع الب ـوث اإلسـالمية ىـــد انمستندَة إلـ  

ـــطاء عـــــلمية واســتنتاجيه مـــجافية  لل ــواب وفــ  ذلــث درء للمفســدة وعــدم  ـــوجود أخـ ـــدم نشـــــرت لـ إلــ  عــ



 ـــدوث بلبلـــة فـــ  عقـــول المســـلمين ولـــم يتضـــمن ال تـــاب الثـــان  ســـوو ثرثـــرة ســـط ية مشوشـــة تردداـــا 
ضــال عــن أن ال تــاب يبتعــد عــن وســائل الب ــث العلمــ  وأنــه   طائــل مــن ال تــاب األبــواق العلمانيــة ف

  2،  ما طلب رفض طلب التعويض لعدم ىيام شروطه  الثالث سوو ررس ال يرة ف  القارئ
  2وىد  در ال  م وأودعت مسودته المشتملة عل  أسبابه عند النطق به 

 
 المحكمــــــــــــة 

  2بعد ا طالع عل  األوراق ، وسماع اإليضا ات ، وبعد إتمام المداولة  ىانونا  
لءـاء القـرار المطعـون فيـه فيمـا  من  يث إن المدع  يطلب ال  م بقبول الدعوو ش ال وبوىت تنفيـذ وا 

رفض نشر  تبه م رأو ف  الف ر اإلسالمي ،  قائق اإلسراء والمعراج ، اإليمان واإلسـراء تضمنه من 
مــع مــا يترتــب علــ  ذلــث مــن ىثــار وال  ــم  بتعــويض ىــدرت مائــة ألــت جنيــه عمــا ل قــه مــن  لمعــراج روا

لزام الج ة اإلدارية بالم روفات    2أضرار مادية وأدبية وا 
ومــن  يــث إنــه عــن الــدفع المبــدو مــن ال اضــر عــن الج ــة اإلداريــة بعــدم ىبــول الــدعوو لرفع ــا علــ  

فغنه ولـئن  ـان األزاـر الشـريت ايئـة مسـتقلة  –لثان  والثالث رير ذو  فة بالنسبة للمدع  علي ما ا
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 وزارة العــدل ر ىائمــا علــ  ســند مــن الواىــع والقــانون 

  2م برفض اذا الدفع وتقض  الم  مة من ث
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 الشــ لية واإلجرائيــة ، وت ــون مقبولــة شــ ال ، وتقضــ  

  2رفع ا بعد الميعاد الم  مة برفض الدفع المبدو من الج ة اإلدارية بعدم ىبول ا ش ال ل
ر مـن دسـتور جم وريـة م ـر العربيـة علـ  47تـنص المـادة م –ومن  يث إنـه عـن موضـوع الـدعوو 

 أن 
   ريــة الــرأو م فولــة ، ول ــل إنســان التعبيــر عــن رأيــه ونشــرت بــالقول أو ال تابــة أو الت ــوير أو ريــر 

لبنـاء ضـمان لسـالمة البنـاء الـوطن    ذلث من وسائل التعبير ف   دود القانون ، والنقد الذات  والنقـد ا
2  

 ر من الدستور عل  أن : 49وتنص المادة م
  ت فل الدولة للمواطنين  رية الب ث العلم  واإلبداع األدب  والفنـ  والثقـاف  وتـوفير وسـائل التشـجيع 

  2الالزمة لت قيق ذلث   



زاـر وال يئـات التـ  يشــمل ا بشــأن إعـادة تنظـيم األ 7967/  722ر مـن القـانون رىـم 0وتـنص المـادة م
 عل  أن : 

  األزار او ال يئة العلمية اإلسالمية ال برو الت  تقوم عل   فـظ التـراث اإلسـالمي ودراسـته وتجليتـه 
ونشرت ، وت مل أمانة الرسالة اإلسالمية إلـ   ـل الشـعوب ، وتعمـل علـ  إظ ـار  قيقـة اإلسـالم وأثـرة 

مــن والطمأنينــة ورا ــة الــنفس ل ــل النــاس فــ  الــدنيا واةخــرة فــ  تقــدم البشــر ورىــ  ال ضــارة و فالــة األ
2222222222222222   

 ر من القانون سالت الذ ر عل  أن : 75وتنص المادة م
  مجمع الب وث اإلسالمية او ال يئة العليا للب وث اإلسالمية ويقوم بالدراسة ف   ل مـا يت ـل ب ـذت 

وتجريـــداا مـــن الفضـــول والشـــوائب وىثـــار التع ـــب  الب ـــوث ، وتعمـــل علـــ  تجديـــد الثقافـــة اإلســـالمية
السياس  والمذاب  وتجليت ا ف  جواراا األ يل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم ب ا ل ل مستوو وف  
 ــل بيئــة وبيــان الــرأو فيمــا يجــد مــن مشــ الت ، مذابيــة أو اجتماعيــة تتعلــق بالعقيــدة ، و مــل تبعــة 

 222222222222222222222222222222ل سـنة الدعوة إل  سبيل اهلل بال  مة والموعظة ا
  

وت ـدد الالئ ـة التنفيذيـة ل ـذا القــانون واجبـات مجمـع الب ـوث اإلســالمية بالتف ـيل الـذو يسـاعد علــ  
  2ت قيق الءرض من إنشائه 

 
 ر من الالئ ة التنفيذية لقانون األزار عل  أن : 28وتنص المادة م

ج از الفن  لمجمع الب وث اإلسالمية ومديراا اـو أمـين عـام   إدارة الثقافة والب وث اإلسالمية ا  ال
  2المجمع 

 ر من الالئ ة سالفة الذ ر عل  أن : 42وتنص المادة م
  -  تتول  إدارة الب وث والنشر عل  وجه خاص ما يأت  : 

  2مراجعة الم  ت الشريت والت ريح بطبعه وتداوله 
بــداء الـرأو فيمـا يتعلـق بنشــراا أو ف ـص المهلفـات والم ـنفات اإلســالمية أو التـ  ت تعـرض لسسـالم وا 

  2تداول ا أو عرض ا 
 تتبع  ل ما ي تب عن اإلسالم ف  الداخل والخارج والرد عل   ل ما يمس اإلسالم في ا 

2222222222222222222222222222222222222222222222  
    2ر العمل عل  نشر الثقافة اإلسالمية عن طريق ال تب والمجالت 9م 



 
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 فــ   ــدود القــانون ، و ــق الفــرد فــ  

معلقا عل    ة اذا الرأو أو مـدو تمشـيه مـع ا تجـات العـام فـ  بيئـة معينـة ، التعبير عن رأيه ليس 
 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 

 ة ل ل تنظيم ديمقراط    يقوم إ  ب ا ، وتفاعله معه. بل إن اذا ال ق يمثل ىاعد
و ــان لزامــا وال ــال  ــذلث أن   تقيــد  ريــة التعبيــر بتشــريعات تمثــل أرــال  علــ  ممارســت ا أو بفــرض 
عقوبــات ت ــدت إلــ  ىمع ــا ، فــالتنظيم المبــاح ل ــذا ال ــق ي ــدد  يفيــه ممارســه اــذت ال ريــة بمــا ي فــل 

اإلضــــرار بــــالءير أو ينــــال مــــن أمــــن المجتمــــع ،  ــــون ا فــــ  إطــــار مشــــروع دون تجــــاوز يــــهدو إلــــ  
و خــالت علــ  أن إطــالق  ــق الفــرد فــ  التعبيــر عــن رأيــه اــو ســبيل أولــ  الــرأو فــ  مناىشــة الــرأو 
المخالت ومن ثم إثراء الوع  القوم  للمجتمع والمساامة فـ  ت ـوين أجيـال تـهمن ب ريـة ال ـوار دون 

  2ل ياة السياسية وا جتماعية واإلىت ادية ريرت وسيلة للتعبير عن الرأو ف   افة نوا   ا
 

ومــن  يــث إن رســالة الســماء ىــد نزلــت علــ  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 

علــ   باط ال جــج واأل  ــام لمســايرة التطــور الــذو ل ــق بالمجتمعــاتوا جت ــاد وتم ــيص اةراء واســتن
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 

  2رت الخالدة وعل  ىمت ا  تاب اهلل وسنة رسوله  ل  اهلل عليه وسلم المستندة إل  م اد
ومــن  يــث إن األزاــر الشــريت  ــان ومــا زال علــ  ىمــة ال يئــات العلميــة اإلســالمية ال بــرو فــ  العــالم 
اإلسالم  بما ىدمه من علماء أثروا الف ر اإلسالمي ونشروا الدين ال نيـت  ـاملين أمانـة الرسـالة إلـ  

عــالم بمــا ينطـــوو عليــه ذلــث مــن إظ ــار لل ضـــارة اإلســالمية الرائــدة وال ادفــة إلــ  رىـــ   ــل شــعوب ال
اةداب والعلـــوم والفنـــون فضـــال عـــن خريجـــ  األزاـــر الشـــريت مـــن ريـــر الم ـــريين الـــذين رجعـــوا إلـــ  
بالداــم ناشــرين علــم األزاــر الشــريت الــذو ي ــض علــ  ال ــوار الموضــوع  بــين األراء المختلفــة دون 

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



اإلســالمية وتجريــداا مــن الفضــول والشــوائب وىثــار التع ــب السياســ  والمــذاب  وتوســيع نطــاق العلــم 
ل وبيان الرأو فيما يجد من مش الت مذابية أو اجتماعية تتعلـق بالعقيـدة  ـامال لـواء الـدعوة إلـ  سـبي

وتقــوم اإلدارات المخت ــة بمجمــع الب ــوث اإلســالمية علــ  ف ــص  اهلل بال  مــة والموعظــة ال ســنة ،
بــداء الــرأو فيمــا يتعلــق بنشــراا وتــداول ا أو  المهلفــات والم ــنفات اإلســالمية والتــ  تتعــرض لسســالم وا 

وأ  ـام الشـريعة  عرض ا ، واذت السلطة المقررة ل ذت اإلدارات م  ومة بالمبادئ الدستورية التـ  تتفـق
ن اختلت مع رأو جم ور الفق اء   2 اإلسالمية الت  تقوم عل   رية إبداء الرأو ومناىشته وا 

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

واىعــة مه ــدة فــ   يــاة الرســول  المبار ــة وتــاريل وىوع ــا أو  يفيــة وىوع ــا إ  أنــه  خــالت علــ  أن ــا
ىـدم في ـا المـول  عـز وجـل الرسـول ال ـريم علـ  األنبيـاء إمامـا ل ـم  –عليه السالم نزلت ب  ـم اةيـات 

رابطا بين عقائد التو يد واألما ن المقدسـة ، واـ  فـ  مجمل ـا معجـزة إل يـة  ـرم ب ـا اهلل سـيدنا م مـد 
الد الشـام ثـم رفعـه فـ  ل ظـات إلـ  سـدرة المنت ـ  عليه ال الة والسـالم لمـا أسـرو بـه مـن م ـة إلـ  بـ

 يث جنة المأوو فتجل  عليه اهلل بذاته العلية ، و  خالت عل  أن  دق اذت الواىعـة ىـد تأيـد للنـاس 
 قيقــة بالــدليل المــادو وبمــا اســتقر فــ  يقــين أ ــ اب رســول اهلل عليــه ال ــالة والســالم وأعدائــه مــن 

 –ورجا ـــة عقـــل وعفـــة لســـان واســـتقامة جعلتـــه بـــين أالـــه عظـــيم  ـــفات ت لـــ  ب ـــا ىيت ـــا علـــو نســـب 
ال ــادق األمــين ، واــ   ــفات تع ــم  ــا ب ا عــن الزلــل  مــا أن الواىعــة مــن ىيــات اهلل  –ولل افــة 
و ت في ا الدين ال نيـت بـدين الفطـرة وفرضـت في ـا ال ـلوات الخمـس فضـال عمـا  شـفته  –ال برو 

يــهدون الز ــاة والزنــاة وخطبــاء الفتنــة وى لــ  أمــوال  مــن أو ــات للمجااــدين وتــار   ال ــالة والــذين  
علــــ  الوجــــه الــــوارد م فــــتح البــــاري بشــــرح  ــــ يح البخــــاري /  تــــاب مناىــــب 22اليتـــام   وى لــــ  الربــــا

  2/ وما بعداا  026األن ار من  ــــــ
القـاارة  –ومـن  يـث إن الم  مـة ىـد اطلعـت علـ  ال تـاب األول ، وعنوانـه رأو فـ  الف ـر اإلسـالم  

 ف ة من القطع أىل مـن المتوسـط شـاملة لف ـرس يقـع فـ   ـف ة  772ويقع ف   7976 – 7296
ورد بــه أن اــذا ال تــاب مقدمــه ل تــاب ىخــر ثــم تم يــد ، اإلســالم   –وا ــدة ، وىــد تضــمن ال تــاب تقــديم 

 ـر وال جرة أشار في ا إل  أامية ال جرة ف  التـاريل اإلسـالمي ، اإلسـالم والمسـلمون مشـيرا إلـ  أن الف
اإلسالمي ىد مر بثالثـة مرا 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 األخيــرة والتــ  

 تانــا أن ــم  مــاة بــدأت مــن القــرن الرابــع وتــدريجيا وظ ــور ال ــليبين الفرنجــة  م الــذين يــدعون زورا وب



 2ال ليب ف   ين أن ال ليب بل و ا ب ال ليب واو السـيد المسـيح عليـه السـالم مـن م  بـراء ر 
والتتار واألتـراث وا سـتعمار األوربـي مـع ظ ـور ف ـر الءزالـ  وابـن تيميـة لينت ـ  ال تـاب إلـ  خال ـه 

نب ــر علمــاء تلــث المر لــة نعــ   في ــا ان رافــه وضــالل طريقــه خــالل القــرنين الرابــع والخــامس عنــدما ا
ببريق الفلسفة ، وأعرضوا عن علوم دين م  ففقدت األمة رذاءاا الرو   األ يل ولم تجـد بـديال عنـه 

تتعلـق بتجديـد لءـة الف ــر  – سـبما يـرو  –إ  الخرافـات واألسـاطير والبـدع ، ومشـيرا إلـ  أن المشــ لة 
  2اإلسالمي   بتدعيم ا بأساليب  ديثة   

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

بـــل عبـــارة عـــن ثرثـــرة  –ولـــم يـــأت بجديـــد إلـــ  الم تبـــة اإلســـالمية  –وأرفـــل تمامـــا الجوانـــب اإليجابيـــة 
ارطقة تجعل القـارئ ي ـاب باإل بـاط واليـأس دونمـا إثـارة  ـل يرتجـ  واسـتطرد التقريـر فـ  الف ـص و 

ريرة للعطاء اإلسـالمي فـ   -عل  ما يبدو –العلم  لل تاب إجما  إل  اإلشارة إل  أنه ي مد لل اتب 
والجـــدل عالمنــا المعا ــر وم او تـــه لعــرض األ ــالة الف ريـــة اإلســالمية التــ  تشـــعبت بســبب الفرىــة 

ن  ـان عملـه يجـاف   –العقيم وو د باب ا جت اد ، مما يم ن القول سالمة معتقد ومق د ال اتب  وا 
 2ف   ثير من المواطن القواعد العلمية السليمة 

22222222222222222222222222222222222222222222222  
مـــن ال ـــف ات ىرن ـــا ومـــا تالاـــا  6وىــد تضـــمن التقريـــر ت ـــت عنـــوان ثانيـــا : تف ـــيال إشــارة إلـــ   ـــــ

بــبعض العبــارات التــ  تأ ــدت الم  مــة مــن وروداــا فــ   ــف ات ال تــاب بالت ديــد الــوارد فــ  التقريــر 
ومــا ورد علــ   –المشــار إليــه بيــد أن أرلب ــا   تخــرج عــن  ونــه رأيــا لل اتــب ي تمــل ال ــواب والخطــأ 

ق ـد بـه المـدع   ـل مما يشير إل  ان رات المسلمين عن ديـن م   ي – 70الخ وص من ا ف   ــ
نمــا بعضــ م الــذو انشــءل عــن علــوم الـدين فــ  مر لــة مــن مرا ــل الف ــر اإلســالمي  واــو  –السـابقين وا 

أمر يستفاد من القراءة ال املة لل تاب  يث ىسم المدع  مرا ل الف ـر اإلسـالمي علـ  الوجـه السـالت 
  2بيانه 

إلـ  عـدم مسـاس ال تـاب بأ ـول العقيـدة ومن  يث إنه ولما  ـان التقريـر المشـار إليـه ذاتـه ىـد انت ـ  
فغن انت ـاء التقريـر إلـ  رفـض نشـرال تاب ألسـباب ىـدراا علـ   –اإلسالمية و ثوابت الثقافة اإلسالمية 

ومخالفـا للمبـادئ الدسـتورية والقانونيـة التـ   –الوجه المبين ب ا يض   منبتا عما  شـمله التقريـر ذاتـه 
ن تمثلـــت تعظــم  ريـــة الـــرأو و ي فــ  للخـــروج علي  ـــا ثمـــة تعــد علـــ  بعـــض رجــال الف ـــر اإلســـالمي وا 

  2ىراهام رأو جم ور العلماء 



 ـــف ة مـــن القطـــع أىـــل مـــن  029ومـــن  يـــث إنـــه عـــن  تـــاب  قـــائق اإلســـراء والمعـــراج ، ويقـــع فـــ  
المتوسط شاملة الف رس والمراجع الذو استند ل ا المهلت ، وىد ا توو ال تاب مقدمه تضمنت ال ـدت 

تم يد تناول فيه إنزال الو   عل  سـيدنا م مـد رسـول اهلل ثـم القـرىن واإلسـراء والمعـراج  من ال تاب ثم
ـــ ر ، الف ــر اإلســالمي واإلســراء والمعــراج  27/50، األ اديــث واإلســراء والمعــراج م  24/  05مــن  ـ

علـ  عشـرة  مالمر لة األول  ، الثانية / المر لة الثالثةم والت  ىسـم ا إلـ  فتـرتين ر زادت األولـ  من ـا
ىرون وان  ر خالل ا ااتمام المسلمين بشأن  دث اإلسراء والمعراج للتساهل عمـا إذا  انـت المر لـة 

  2ر 707ىد تمت ف  اليقظة وبالجسد أم ف  المنام وبالروح  ــ
وفــ  الفتــرة الثانيــة اســتعرض المــدع  ةراء عديــدة ت ــدثت عــن   مــه اإلســراء والمعــراج ودارت جل ــا 

زة وىعت عل  سبيل الت ـريم للنبـ  عليـه ال ـالة والسـالم بعـد أن اشـتد إيـذاء المشـر ين  ول أن المعج
إجماعـا  762له وبعد موت عمه أب  طالب وزوجته السيدة خديجة ، واـو مـا اعتبـرت المـدع  فـ   ـــ

ف ال سمات عام ال زن مه دا  760ثم أفرد المدع  من  ــ –رريبا عل  رأو خاطئ نقل دون ب ث 
مية عــام ال ــزن لــم ي ــن ل ــا وجــود فــ  المر لــة األولــ  للف ــر اإلســالم  و  فــ  المر لــة علــ  أن تســ

ولم تظ ر إ  بعد انقضـاء خمسـه ىـرون مـن المر لـة الثالثـة وىـد أتـ  ب ـا أو   المقريـزو فـ   –الثانية 
المـدع  ثـم أورد  –ىد نقل ـا عـن ريـرت  – تاب م امتاع األسماع ر ومشيرا إل  أنه ربما ت ون التسمية 

ف   تابه عالىة سيدنا م مـد  ـل  اهلل عليـه وسـلم بعمـه ، وزوجتـه السـيدة خديجـة رضـ  اهلل عن ـا ، 
 ر لة الطائت ، وىد انت   ال تاب برأو  ا له : 

أو  : ى ــــور نظــــرة القــــدماء الــــذين ارتــــروا بــــرأو ابــــن اســــ اق م الشخ ــــ  ر فــــ  أن ر لــــة اإلســــراء 
ليقظــة ، فان  ــرت دراسـات م عــن اإلســراء والمعـراج طــوال اثنــ  والمعـراج  انــت بـالروح ولــم ت ــن فـ  ا

  2عشر ىرنا ف  التساهل عن  يفيته 
وثــــــــــانيا : خطــأ رأو المعا ــرين الــذين أجمعــوا علــ  أن ر لــة اإلســراء والمعــراج  انــت لتســلية الرســول 

ـــزان التــ  اجتمعــت عليــه لفقــدت  م ـــان ورعايــة وللترفيــه عنــه ولتجديــد ىــوات ، بعــد األ ــــــ ايــة  عمــه و نــــــ
  2زوجه ، واليـــــأس الذو أ ـــــابه لفشل الر لة إل  الطائت 

ومـن  يــــــــث إن تقريـر مجمـع الب ـوث اإلسـالمية بخ ـــــــوص اـذا ال تـاب إلـ  أنـه مجـرد رأو إنشــائي 
مـا  –أمـرت  لثوابت وأ ول شـرعية مـع عـدم إضـافة أو اسـت داث ف ـرة ممـا يجعـل القـارئ فـي  يـرة مـن

واو مجــــرد  –وال تاب لم يضت إل    الم تــــــبة اإلســــــالميــــــة   جديدا  222الذو ي ــــــدت إليه ال تاب 
ثرثـــرة وارطقـــة   طائـــل مـــن ورائ ـــا إ  إاالـــة الر ـــام علـــ   تابـــات  ورهو  الســـابقين دون ر ـــون إلـــ  



ألسـاليب مـن  ــــــدة وجـرأة ، وت ـت عنـوان تفــــــــ يال: المسلث العلــــــم  الر ين  ، مع ما في بعض  ا
-  
 2نع  التقرير عل  ال تاب عدم تخريج األ اديث ، وعدم عزو المعلومات إل  م ادراا  
 

،  08،  02،  72،  6،  5وثالثا : وجود أخـــــطاء لءـــــوية وعلــــــمية ، واستشــــــ د بمـا ورد بال ـف ات 
وما    767،  82،  79،  74، وما بعداا ،  72،  64وما بعداا ،  62،  58،  29،  28،  22

   2 026،  025،  022بعداا ، 
وانت ــ  التـــــــــقرير إلــ  أن ال ــــــــاتب  ــاول تقديـــــــم رســالة جديــدة عــن اإلســراء والمــــــعراج ، وأن مـــــــ اولته 

لع ـود السـابقة وتخطئـة  تابـات المتــــــأخرين إلـ  بنااا علـ  تسـقيه األخبـار والروايـات التـ   تبـت فـي ا
ـــبابه  يومنــا اــذا ، وال اتــب لــم ين ــر اإلســراء والمعــراج  ولــم يشــ ث فيــه ، ومق ــدت عــرض دوافعــه واســـــ
و  متـــه ب ـــيارة جديـــدة  يـــر ن في ـــا علــــ  العقـــل ، وباإلضـــافة إلـــ  المآخـــذ اإلجماليـــة والتف ــــيلية 

الجــرأة وعــدم التثبيــت وعــدم التــزام القواعــد العلميــة المعتمــدة فــي الب ــث فال تــاب يهخــذ عليــه ال ــــــــدة و 
  222العلم  مع النزوع إل  أمور   ىبل لل اتب ب ا 

وانت   إل  عدم  ال ـــــــية ال ـــــتاب للنشر والتداول لما يسـببه مـن فـتح بـاب جـدال عقـيم وتشـ يث فـي 
  2أ ــــــول وثوابــــــت شرعيــــــة 

أن مـا  –يث إنه يبـــــين من ا طالع عل  ال تاب المشار إليه وما أبدات األزاـر مـن مال ظـات ومن  
ـــ   ـــر  6،  5ورد بال ــف تين رىمــــــ   يخــرج عــن  ونــه رأو أبــدات المــدع  فــي  تــاب م رأو فــي الف ـــــــ

  2اإلســــــالمـــــــــي ر 
ـــا بال الــة التــ   ــان عليــه رســول اهلل  ــل  اهلل ر مــن ال تــاب خا ـــ 72ومــا ورد فــي ال ــف ة رىــم م ـــ

عليه وسلم لم يخرج عن ما ورد في  تاب اهلل وما روو عن ا في السيـــــــرة العــطــــــرة واـ  المر لـة التـ  
ر مـــن ال تـــاب  02سبقـــــــــــت وعا ـــرت نـــزول الـــو   ، واـــو مـــا ينطبـــق علـــ  مـــا ورد بال ـــف ة رىـــم م

ر مـن ال تــــــــــاب والـذو نسـب فيـه التقريـر للمـدع  م  02ا ورد بال ف ة رىم مأما عن م –المشار إليه 
  2نعيه عل  القرىن ال ريم عدم البسط والبيان وعدم سوق البرااين عل  ر لة اإلســـــــراء والمعـــــــراج ر 

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

لــم ينظــر اإلســالم إلـــ  خطــورة ال ــدث فــي ذاتـــه بقــدر  النظــر إلــ   ـــلته بالعقيـــــــــدة اــذا فضــال عـــن 
ـ  إلـ  إلـ  أن اإليجـاز  الـــــذو التزمـه القـرىن وانت ـــــــ 22خ و ية ال دثين وشخ يــــــة الءاية من مـا 



ر  ، ومــا ورد بال ــف ة رىــم  27 ــــــــ 2222بالنــــــــسبة لسســــــــــراء والمعـــــــراج اــو بمثابــة إعجــاز متوىــع 
ــــة رىـــم م  58،  29،  28 ر ومـــا بعـــداا مـــن  62مجـــرد أراء ، وعـــن مـــا ور د بـــالتقرير فـــي ال ف ــــــــ

ج عــن  ونــه أراء متداولــة بــين علمــاء ال ــديث ومــا  وتــه  تــب الفقــه اإلســالمي مــن   يخــر  –ال تــاب 
وجود أ اديث ضعيفـــــــة أو مدســـــــوسة وما زالت اذت الدراسات تقدم في ا األب اث وال تب وا جت ادات 

 72،  64، 60  ت  اةن ، واو ما ينطبـــــــق في مجمله علـ  مـا ورد بـالتقرير فـي ال ف ـــــــــات أرىـام
  2من  تاب  قائق اإلســـــــراء والمعـــــــراج    82،  79،  74وما بعداا 

 762ومن  يــــــث إنه عن  ما  ورد بالتقـــــــــرير المشـــــار إليه بدءا من  ـــــــ
مفتــــــــ  الديـــــــــار الم ـــرية عـــن ســـند الفــــــــــتوو فـــغن الم  مـــة ىـــد أطلعـــت علـــ  رد  –عـــن عـــام ال ـــزن  

للشـيل م مــــــــد أبـو زاـرة ،  – ل  اهلل عليه وسـلم  –ال ادرة عنه والمتمثل في  تــــــاب خاتـــــم النبيين 
يد  تاب فقـــــــه السيرة للد تور / م مد سـعيد رمضـان البوطــــــــــ  ، و تـاب سـيرة سـيد المرسـلين بقلـم السـ

م مــود أبــو الفــيض متولـــــــــ  ، و تــاب نــور اليقــين للمر ــوم الشــيل م مــد الخضــرو ، و تــاب يســألونث 
ـــة عــن  ـــا   ، وىــد دارت اــذت ال تابــات  ــول أن اــذت التسميــــ فــي الــدين وال يــاة للــد تور أ مــد الشربــ

لـب ر ، وأم المـهمنين السـيدة / رسول اهلل  ل  اهلل عليـه وسـلم للعــــــام الـذو تـوف  فيـه عمـــــه م أبـو طا
ر إلـ  رأو مفـادت أن تسـمية الرســـــــول  727خديجة رض  اهلل عن ا وذاب  تاب فقـــــــــه السيــــــــرة م  ـــــــ

ل ذا العام   عام ال زن   خطأ في الف م والتقدير ، فالنب  لم ي زن علـ  فـراق عمـه وفـراق زوجـه ذلـث 
تلث السـنة عـام ال ـزن لمجـرد أنـه فقـد بعـض أىاربـه فاسـتو ش لفقـدام ال زن الشديد ، ولم يطلق عل  

 2بل سبب ذلث ما أعقب وفات ما من انءالق معظم أبواب الدعوة اإلسالمية 
ومن  يث إن المدع  ىد استعرض فـي  تابـه مـا  تـب عـن عـام ال ـزن فـي  تـب م   إررـام المريـد    

يجة زوجة الرسول م طه عبـد البـاى  ر ، عبـد ال ميـد لل وثرو ، فقة السيرة للشيل الءزال  ،  تاب  خد
الشيل م مد أبو زارة في   تـاب خاتـــــــم النبيـين م سـالت اإلشـارة  –جودة الس ار  تاب عام ال زن ، 

لـــه ر ومجمـــل اـــذت اةراء يـــدور  ـــول أن اإلســـراء ىـــد تـــم للتســـــــــريه عـــن الرســـول ال ـــريم والترفيـــه عنـــه 
ب الذو  ان ي ميه ، وزوجه  خديجة الت   انت توفر له الس ن واألمـن لوفاة عمه أب  طال 22222

ـــديدا وســم  عــام وفات مــا بعــام ال ــزن ، ونعــ  ال اتــب عــدم وجــود أ اديــث  ، ف ــزن لفراى مــا  زنــا شــــــ
مستش دا بمـا ورد فـي  ـ يح البخـارو ومسـلم مرفوعـا  – ل  اهلل عليه وسلم  –ثابتة عن رسول اهلل 

ل اهلل أو أ د أ  ابه أن الرسول ىد سمــــــ  العام الـذو تـوف  فيـه عمـه أبـو طالــــــب وزوجـه إل  رســـــــو 
ـــ ر ، ونفــ  أن ت ــون ل ــذت التســمية وجــود فــي المر لــة األولــ  للف ــر  769خديجــة بعــام ال ــزن م  ـــــ

ـــر لة الثانيــة  تند إلي ــا رأو ســواء تلــث التــ  اســ –مــن ىراء  –، ومــا تقــدم  222اإلســالمي و  فــي المـــ



 –نقلـت عـن  تـب السـيرة  –أراء  –مفت  الديار الم رية في فتوات أو الت  أورداا المدعـــــ  في  تابه 
 ـــل  اهلل عليـــه وســـلم ،  –ولـــم تتضـــمن إسنــــــــادا ب ـــديث  ـــ يح عـــن نســـبة التســـمية إلـــ  رســـول اهلل 

رأيا يشـايعه   ثيـر مـن المف ـرين  مجــــــرد رأو يخالت –م ل الدعوو  –وي ون ما ورد ب تاب المدع  
  2والبا ثين 

ومــن  يــث إنــه عــن مــا ورد بــالتقرير خا ــا بــأن المــدع  ىــرر عــدم  ــدق مــا ىــررت المهرخــون وأاــل 
فــغن اــذت ال ــف ة ىــد خلــت مــن اــذا  – ــل  اهلل عليــه وســلم  –السيـــــــرة مــن  مايــة أبــ  طالــب للنبــ  

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

  2اهلل  رسول إ  عل  خالقه الوا د القـــــادر الق ــــــــار 
ـــه وفــ  ضــوء مــا ىدمــه المــدع  وج ــة  اإلدارة مــن مســتندات ي ــون تقريــر وبنــاء علــ  مــا تقــدم جميعـــــ

الب وث اإلسالمية بخ وص  تاب م  قائق اإلسراء والمعراج والمنت   الرأو فيه إلـ  عـدم  ـال ية 
ال تاب للنشـــــر والتـداول ريـر ىــــــــائم علـ  سـند   ـــــــيح مـن واىـع األوراق خا ـة وأن التقريـر ذاتـه ىـد 

ب لم ين ر ال قيقة الثابتـة والخا ـة باإلســـــــــراء والمعـــــــراج ومـا نسـب أشــــــار إل  جدة الدراسة وأن ال ات
  2إل  ال اتب من جــــــرأة ورير ذلث   ت ف  بذات ا لمنـــــع نشــــــر ال تـــاب 

 ــف ة مــن القطــع المتوســط  028ومــن  يــث إنــه عــن  تـــــــــاب اإليمــان واإلســــــراء والمعــــــــراج يقــع فــي 
ضــافة إلــ  المراجــــــــــع التــي اســتند ل ــا ال اتــب ، وىــد اشــتمل ال تــاب علــ  مقدمــة  ــوت رأو بعــض باإل

ــــوان م إيمـــان عامـــة النـــاس و تســـاءل  عـــن  يـــت يـــهمن  ــــرين فـــي اإليمـــان بـــدنيا الءيـــب ، وعنـــــ المف ــــــ
نيــــــــــا الءيـــــــب م البعـــث  / اإلنســـان بوجـــود خـــالق للعـــالم المـــادو المش ـــــــــود ،  يـــت يهمـــــــــن اإلنســـان بد

ال ســاب / الجنــة والنــار ر وأفــرد ف ــال ت ــت عنــوان طبيعــة المرســلين و يفيــة إيمــان م بالءيــب ، أثــر 
الــو   علــ  علــم الرســول بمــا فــي  ــ ت الءيــب ، وأثــر الــو   علــ  علــم الرســول بمــا فــي ذلــث دنيــا 

يــه الســالم ،عيســـ  عليــه الســالم ، الءيــب واســتعرض فــي ذلــث ى ــة إبــراايم عليــه الســالم ، موســ  عل
مبينـــا مـــا أخـــتص بـــه رســـول اهلل  ـــل  اهلل عليـــه وســـلم مـــن أ  ـــام  – ـــل  اهلل عليـــه وســـلم  –م مـــد 

تقطــع بأنــه لــم  يــرد فــي القــرىن ال ــريم أو الســنة ال ــ ي ة  752خا ــة ف ــل ا فــي  ال ــف ات مــن 
ىـد استسـلم ل ـواجس  –وسـلم  ـل  اهلل عليـه  –موىت وا د بعينـه  ـرا ة أو ضـمنا أن سـيدنا م مـد 

الشث فالتمس دليال عل  وجود الءيب ، وبعد استعراض ال اتب إلعجاز القرىن ال ريم الـذو يظ ـر أن 
 207م ل رعاية ربه ورعايته ىريب منه باألمر اإلل ي م ىل ر  – ل  اهلل عليه وسلم  –رسول اهلل  



  عالىاته مع اةخـرين وردود أفعالـه تجـاا م ، مرة ادفـــــ ا أن ي ون الرسول ىرىنيا في نطقه وامته وف
  2واختتم المدع   تابه باإلجابة عن أسباب الب ث عن   مة اإلســـــراء والمعـــــــراج 

ومن  يث إن الثابت من ا طــــــالع علـ  تقريـر مجمـع الب ـوث اإلسـالمية المعـد بشـأن اـذا ال تـاب م 
،  06،  05رض عبارات وردت في ال تاب من ـا مـا ورد  ــــــاإليمان واإلسراء والمعراج ر أنه ىد استع

ناســـيا لل اتـــب م اولتـــه إثبـــات ارت ـــاز اإليمـــان بالءيـــب علـــ  العقـــل وعلـــ  األدلـــة ال ســـية وعلـــ   22
المشــاادة مشــيرا إلــ  اســتناد ال اتــب إلــ   شــد  بيــر مــن اةيــات تناولــت ســيدنا إبــراايم عليــه الســالم ، 

إبــراايم الخطـــأ مــع أن الع مــــــــة لألنبيــاء ، وأن عيســ  عليــه الســالم لــم لســيدنا  772ونســب فــي  ــــــــ
نمـــا لتجديـــد رســـالة ســـابقة م ــــ  707يـــأت برســـالة جديـــدة وا  ورأو  745ر و ـــق الرســـول فـــي الشـــث  ـــــ

ـــان وجــود الءيــب إلــ  درجــة  المهلــت المتمثــل فــي أن اإلســراء والمعــراج الوســيلة الو يــدة لالرتفــاع بغيمــــ
ورأو ال اتــب فـــ  أن اإلســـــــــراء والمعــــــــــراج    ــلة ل ـــا بالدعـــــــــوة مـــع أنــه ىـــد  022قــين  ــــــــــعــين الي

ـــل   التــ   ـــراج  بــديل عــن  لمــة   ىـــ ـــراء والمعـــــ فــــــــرضت في ــا ال ــــــــالة ،  مــا يعتبــر المهلــت أن اإلســـــ
أن ا  انت ت يث في  در النبـــــ    ل  اهلل عليـــــه وسلم   انت إلبراايم أو ريرت من األنبيـــــاء بمعن  

مجـردا  مـا يعتبـر إ مـال  – ـل  اهلل عليـه وسـلم  -،  ما نسب التقريـــــر إل  المهلت ذ ر اسم النب  
  2 026النعمة واتمــام الدين باإلسراء والمعراج  ـــــــ

ر  46يـة ويـدعو إلـ  التشـ يث بالبعـث أو بخبــــــرت م  ــــــوخلص التقــــــرير إل  أن بال ــــــتاب أخطـاء علم
  2وانت ــــ  إل  عدم نشــــــر اذا ال تاب درءا للمفسدة ومنعا للشر و دوث البلبلـــــة في عقول المسلمين 

 
فـي ومـن  يــــــــث إن مـا ورد فـي التقريـر المشـار إليـه لـم تخـرج عـن  ونـه ترديـدا ةراء أبـدااا المدعـــــــ  

 تــــــــابه ، وأن مـــا أوردت بخ ـــوص ســـيدنا إبـــراايم عليـــه الســـالم  ـــان فـــي مجـــال المقـــــــــارنة بينـــه وبـــين 
موســـــــ  عليــه الســالم و  يم ــن ف ــل العبــارة التــ  أشــار إلي ــا التقــــــــرير بمــا  تبــه المــدع  فــي الف ــل 

لـــه الجـــدير بالعبـــادة ب ـــفاته الشخ ـــية الخـــاص بســـيدنا إبـــراايم عليـــه الســـــــالم ور لــــــــــة ب ثـــه عـــن اة
المهيدة بأدلة ىرىنيـــــــة ، وعــــن ما ورد في التقرير من أن المدع  ىد اعتبر  اإلسراء والمعراج الوسيلــــــة 
ن أ ـــــــد علــ  أن دعــوة  الو يــدة لالرتفــاع بغيمانــه بوجــود الءيــب إلــ  درجــة عــين اليقــين ، فالمــدع  وا 

وســـــياق الرأو يجب أن يربط بمـا سـبقه فـي الب ـث  222راج   انت  أمرا مقدرا و تميا اإلسراء والمعــــــ
الذو شملــــه ال تــــــاب والذو أ ـدت المدعــــــ  فـي وجـود تعـويض إلـــــــ   للرســـــول ال ـريم لي ـون  اإلسـراء 

ـــاع باإليمــان  مــا أ ــدت مــا ل ــق اــ ـــدة لالرتفــــــ ـــسير المــدع  لرأيــه وســيلة عمليــة و يـــــــ ذت العبــارة مــن تفــــــ
لنــــــــريه مـن ىياتنـا ، ومـا اشتمــــــلت عليـه  222فيما  ر ت بـه اةيـات مـن أن اإلســــــــراء تـم  022 ــــــ



الر لــة مــن طــوات الرســول بأرجــاء عــالم الءيــب  لــه وتتــــــــتابع   مشــااد الجــزاء وال ســاب أمــام الرســول 
 مـا أن ال ــــــاتب ير ـز علـ  أن الر لـة  انـت وسـيلة عمليـة تـتالءم مـع  –ـمع ويــــــرو عليه السالم ليســــ

ىـــــــدرات البشـــــــر ال سيـــــــة وعــن مــا أشــار إليــه التقريــر بخ ــوص ســيدنا عيســ  عليــه الســـــــــالم فقــد أيــد 
ـــران اةيــة رىــ ـــورة ىل عمـــــــ ـــا ورد فــي ســـــــ ـــق   52،  49م المــدع  وج ــة نظــرت بمـــــ و ــذلث ردت عــن  ـــــــ

الرسـول فـي الشـث  بشــر واـو ينفـ  عــن الرسـول ممارسـة اــذا الشــــــــث و ـذلث استنـــــــــادت علـ  مـا نــص 
ــــة رىـــم  ــــ ريم فـــي ســـورة الت ـــاثر ،  مـــا أن ىـــراءة مـــا ورد بال ف ــــ   يـــهدو إلـــ   026عليـــه القـــرىن الــــ

تمام الديــــــن المعن  الـــــــوارد في التقرير ب  2شأن إ مال النعمة وا 
 – ـل  اهلل عليـه وسـلم  –وىد اختتم المدع   ـ يفة دعـوات بـغىرارت بالخطـأ وسـوء األدب لـذ ر النبـ  

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

 2دون ى د  –الت  تشرت  بأن ا من  فاته 
مجمــع  –أن التقــارير التــ  أعــدت ا الج ــة المخت ــة  –ممــا تقــدم  –ومــن  يــث إنــه ولمــا  ــان الثابــت  

ســـراء عـــن ال تـــب التـــ  ألف ـــا المـــدع  م رأو فـــي الف ـــر اإلســـالمي ،  قـــائق اإل –الب ـــوث اإلســـالمية 
ر   ت ـلح سـندا إل ـدار ىـرار األزاـر الشـريت بـرفض نشـر  -والمعراج ، اإليمان واإلسراء والمعراج 

  2اذت الم تب باعتباراا تمثل رأيا في الف ر اإلسالمي ل ا به  قه نشرت والتعقيب عل  ما ورد به 
 

علـ  األمـة اإلسـالمية ومن  يث إن األزار الشريت  ان وما زال منارة  لعلوم الدين يشع بنور علمـه 
ن اختلـــت بعضـــ ا مـــع رأو جم ـــور العلمـــاء ،  ، وعلـــ  رجالـــه أن تتســـع  ـــدورام إلـــ   افـــة اةراء وا 
ف رية ال وار تخـرج الـرأي والـرأي اةخـر سـامقا مفنـدا مـا ىـد يعلـق بالـدين ال نيـت مـن زائـت األباطيـل 

  2 ن  لي ما براءوخاطئ ا ت امات بجمود الف ر تارة وتطرفه تارة أخرو ، واإلسالم م
ومن  يث إنه وبالبناء عل  ما تقدم فغن القرار المطعون فيه ي ون ىد  در مخالفا أل  ـام القـانون ، 

  2ورير ىائم عل  سند   يح من الواىع يبررت وتقض  الم  مة من ثم بغلءائه 
ر ماديـة ومن  يث إنه عن طلب المدع  ال  م له بتعويض ىدرت مائة ألت جنيه عما ل قه من أضرا

  2فغن اذا الطلب ىد استوف  أوضاعه الش لية واإلجرائية ، وي ون مقبو  ش ال  –وأدبية 
فغنــه يشــترط لقيــام مســئولية اإلدارة عــن ىرارات ــا التــ  ت ــدر  –ومــن  يــث إنــه عــن موضــوع الطلــب 

 -بالمخالفة أل  ام القانون توافر ثالثة أر ان: 
   2ار من اإلدارة بالمخالفة أل  ام القانونأول مــــا : الخطأ ويتمثل في  دور ىر 



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

  2ثالث ما :  عالىة السببيــــــة بين الخطأ والضــــــرر 
ج ــة اإلدارة متمــثال فــي رفضــ ا ومــن  يــث إن الثابــت مــن أوراق الــدعوو ىيــام ر ــن الخطــأ فــي جانــب 

واـو  –نشر  تب م رأو في الف ر اإلسالمي ،  قـائق اإلسـراء والمعـراج ، اإليمـان واإلسـراء والمعـراج 
ما سبب للمدع  ضررا ماديا يتمثل في  رمانه مـن نتـاج ف ـرت ومعنويـا فـي رفـض إنتاجـه الف ـري ومـا 

جــوء إلــ  القضــاء طعنــا فــي ىــرار ج ــة  ــا ب ذلــث مــن أضــرار ماديــة وأدبيــة ل قــت بــه مــن جــراء الل
  2اإلدارة 

فـغن الم  مـة تقـدرت بمبلـغ خمسـة ى ت جنيـه وىـد راعـت  –ومن  يـث إنـه عـن تقـدير ىيمـة التعـويض 
وجـه اهلل  –ومـذ رات دفــــــاعه  –في  تبه م ل الـدعوو  – ما أورد  –في تقديرت أن المدع  ىد ابتء  

ـــراج ر وفــ   ــدور ال  ــم الماثــل مــع مــا ىدرتــه  تعــال  فــي إظ ــار ف ــرت بشــأن  ادثــــــــة اإلســـــــراء والمعــــ
  2الم  مة من مبلغ مادو ال فاية لجبر األضرار المادية واألدبيـــــة الت  ل قت به 

 ملــت بعــض المعــــــــان  التــ  تنــال  –ومــن  يــث إن بعــض العــــــــبارات ىــد وردت فــي  ــ يفة الــدعوو 
ـــم م مــن علمــاء األزاــر الشــريت  ر بــدءا مــن    بعــد مــا اســت ل علمــاء  79ومن ــا مــا ورد بالســطر رىــــــ

ر في   يفة الدعوو تقض   72األزار وشيوخه إل  أخر الفقرة     والسطران األخيران من  ف ة م
ـــر  ـــال األزاــــ الم  مــة ب ــذت مــا ورد ب مــا ومــا ســبق اإلشــارة ل مــا ىنفــا لمــا تضــمنته مــن مســاس برجـــــ

تناف  ومقام الب ث المقدم من المدع  ومـا شـملته  تبـه المشـار إلي ـا فضـــــــال عـن روح أدب الشريت ي
  2مرافعـــــــات  725ال وار الت  تتفق وطبيعة الدين اإلسالمي ال نيت وذلث عمال ب  م المادة 

  2مرافعات  784ومن  يث إن من يخسر الدعوو يلزم بم روفات ا عمال ب  م المادة 
 

 ــــــــذه األســــــــــبابفمهـــ
 حكمت المحكمة :  

ب ـــــذت العبارات الواردة في   يفة الدعوو والمشــــار إلي ا في أسباب ال  م ، وبقبول الدعــــــوو 
وفى الموضوع بإلغــــــاء القرار المطعون فيو فيما تضمنو من منع نشر كتب ) رأى في الفكر ش ال 

حقائق اإلســـــراء والمعــــــراج ، اإليمان واإلسراء والمعـــــراج ( مع ما يترتب عمى ذلك اإلسالمي ،  
من آثار وألزمت المدعـــــى عميو األول بصفتو بأن يؤدى لممدعـــــــى تعـــــويضا قدره خمسة آالف 

 وبم ــــــروفات الدعــــــوو جنيو ،


