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ْٛئخ يفٕض ٙانذٔنخ
انًذكًخ اإلداسٚخ انؼهٛب – انذائشح األٔنٗ
رمشٚش يفٕض ٙانذٔنخ ف ٙانطؼٍ سلى  988نغُخ  58ق
انًمبو يٍ
محمود رٌاض محمود مفتاح
ضـــــــــــــذ
األمام األكبر  /شٌخ األزهر – بصفته – رئٌس مجمع البحوث اإلسالمٌة
ٔرنك طؼُب ػهٗ دكى يذكًخ انمضبء اإلداس٘ ثبنمبْشح -انذائشح االٔنٗ –انصبدس ف ٙانذػٕ٘ سلى  43977نغُخ
 61لضبئٛخ ثجهغخ 2011/9/11
اإلجــــــــــشاءاد
أنه في يوم الخميس الموافق  2011/ 10/ 27أودع األستاذ  /احمد عبده محمد ماهر بصفته وكٌال عن
الطاعن قلم كتاب المحكمة اإلدارٌة العلٌا تقرٌرا بالطعن قٌد بجدول المحكمة تحت رقم  988لسنة 58ق.ع
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري بالقاهرة -الدائرة األولى –فً الدعوي رقم  43977لسنة
 61قضائٌة بجلسة  2011/9/11والقاضً فً منطوقة " حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار
االدارى وإلزام المدعى المصروفات
وطلب الطاعن فً ختام تقرٌر الطعن الحكم بقبول الطعن شكال وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فٌه
والقضاء بإلغاء القرار المطعون فٌه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
انٕلـــــــــبئغ:
تخلص وقائع النزاع حسبما استبان من األوراق و الحكم المطعون فٌه انه بتارٌخ  2007/9/30أقام المطعون
ضده " المدعى أصال " دعواه الصادر فٌها الحكم المطعون فٌه بإٌداع عرٌضتها قلم كتاب محكمة القضاء
االدارى طالبا فٌها الحكم بقبول الدعوى شكال وفى الموضوع بوقف تنفٌذ وإلغاء القرار السلبً باالمتناع عن
إصدار قرار بإدراج كتب األحادٌث المعروفة باسم الصحاح الستة وهى صحٌح البخاري  ،وصحٌح مسلم ،
وسنن أبى داود  ،وسنن النسائً  ،وسنن ابن ماجه  ،وجامع الترمذي  ،ومسند احمد بن حنبل على جدول أعمال
مجمع البحوث اإلسالمٌة لتجرٌدها من األحادٌث التً تحمل فً متونها إساءات للنبً وافتراءات علٌه .
ٔركش انًذػ ٙششدب ً نذػٕاِ:
انه مواطن مصري مسلم وقد روعه ما وجده فى كتب الحدٌث الستة المشار إلٌها من بعض أحادٌث تحمل فً
متونها إساءات إلى النبً صلى هللا وعلٌه وسلم وافتراءات علٌه فبادر إلى توجٌه إنذار رسمً إلى المدعى علٌه
بتارٌخ ٌ 2006/12/18لزمه فٌه بإصدار قرار بتنقٌة الكتب من األحادٌث التً تخالف الدٌن إال أن المدعى
علٌه لم ٌصدر قرارا بذلك ومازال متخذا موقفا سلبٌا ٌشكل قرار سلبً ومن ثم ٌطعن علٌه ألسباب حاصلها ان
الكتب محملة بالتناقضات ومازال اغلب رجال الدٌن ٌتعاملون معها على انها مسلمات دون ان ٌكون لهم
اعتراض على بعض ما جاء بها أو توقف عندها فقبلوا كل ما جاء بها حتى لو كان سما زعافا وداء قاتال.
َقذ جشِ رذؼٕش الذعُِ َرلك علّ الىذُ المجٕه ثبلجلغبد َأَدعذ ٌٕئخ مفُػٓ الذَلخ رقشٔشا مغججب ثبلشاِ
القاابوُوٓ هٍٕااب صاات جااشِ رااذاَج الااذعُِ ثجلغاابد المشاهمااخ َثبلجلغااخ المىمقااذح ثزاابسٔ  2011/9/11أطااذسد
المذكمخ دكمٍب المطمُن هًٕ.
ٔشٛذد انًذكًخ دكًٓب ػهٗ عُذ يٍ أن الضبثذ ماه اوَسا أن لجىاخ ثذاُس الغاىخ َالغإشح ٌَاّ لداذِ لجابن
الجذُس اإلعالمٕخ ثجلغزٍب الممقُدح ثزابسٔ  2002/1/22وبقشاذ اإلوازاس المشعان ماه الماذعّ َالازْ ؽلات هٕاً
رشكٕن لجىخ مزخظظخ مه كجبس الملمبء لزىقٕخ َرجلٕخ كزت اودبدٔش ممب جبء ثٍب مه أدبدٔش مُػُعً َغٕشٌب
ممب ٔخبلف القشان الكشٔت َطذٕخ الاذٔه َالمقان دٕاش قابد الاذكزُس عجاذ الاشدمه الماذَِ عؼاُ المجما ثقاشاءح
اإلوزاس علّ اللجىخ َثٕابن مؼامُوً لٍاب صات أدلاّ اوعؼابء ثا سانٍت َماىٍت الشإ مذماذ الاشاَْ َالاذكزُس مذماذ
شُقٓ الفىجشِ َالذكزُس ؽً أثُ كشٔشخ َاوزٍذ اللجىخ للّ سهغ ٌزا اإلوزاس َالّ أن اوصٌش قبنت ثذَسي َرجىذ
اللجىخ اقزشادب ماه الاذكزُس مذماذ شاُقٓ الفىجاشِ لطاذاس لتاشاط كزابة هآ اودبدٔاش الظاذٕذخ َداذٌب ٔكاُن
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طبلذب لمبمخ المغلمٕه َسه رُطٕخ ثزلك الّ مجلظ المجم اومش الزْ ٔجٕه مىً أن اوصٌش عاه ؽشٔاه ٌٕئبراً
المزخظظخ لت ٔقف مُقفب علجٕب لصاء ؽلجبد المذعّ كمب صعت َلومب أدسجاً علاّ جاذَج لعمابج اللجىاخ المخزظاخ
ثزلك َوبقشزٍب َأثذد سأٔب هٍٕب َثبلزبلٓ ال ٔظخ ثُجُد قشاس علجٓ ٔظلخ للطمه علًٕ ثذعُِ اإللغبء
ٔإر نى ٚهك انذكى لجٕال نذٖ انطبػٍ فمذ طؼٍ ػه ّٛنألعجبة اٜرٛخ:
مخالفة القانون
دٕش جبء الذكات المطماُن هٕاً مزؼامىب تلاال شاذٔذا هآ أسكبواً اوعبعإخ َقظاُسا شاذٔذا هآ االعاجبة الُاقمٕاخ
َالقبوُوٕخ رىضج ثً للّ مشرجخ الجطالن هبلضبثذ مه اوَسا أن القشاس المطشَح علاّ المذكماخ قاشاس عالجٓ ٔزمضان
هّ االمزىبع عه لدساط كزت اودبدٔش الممشَهخ ثبعت الظذبح الغزخ َالمغىذ ٌَّ ........كزت مذذدي علّ عاجٕن
الذظااش َرمزجااش مااه أمٍاابد كزاات اودبدٔااش َالقااشاس الغاالجٓ ال ٔىزفااّ لال ثااضَاج االمزىاابع َاالمزىاابع ٔماان قبنمااب
َمغزمشا ؽبلمب لت ٔظذس قشاس أجبثٓ أَ ارخبر اِ تطُاد هملًٕ مه جٍخ اإلداسح وذُ لطذاس القشاس َلرا اسركاض
الذكت علّ اعزجبس ان مُقف جٍخ اإلداسح ٔمذ مغالكب أجبثٕاب هبواً ٔكاُن قاذ اسركاض علاّ دعبماخ لإظ لٍاب عاىذ ماه
اوَسا .
َمه وبدٕخ صبوٕخ رخلذ المذكت عه سقبثزٍب القبوُوٕخ علّ القشاس المطمُن هٕاً هلقاذ اوزٍاّ الذكات المطماُن هٕاً أن
الطبعه لت ٔطمه علّ قشاس اللجىخ َلومب ؽماه علاّ ان اوصٌاش ارخاز مُقفاب عالجٕب لصاء ؽلجاً علاّ جاذَج لعمابج
مجم الجذُس اإلعالمٕخ ٌَُ مب صجذ عذد طذزً ٌازا القاُج الفبعاذ َالازْ ٔخابلف اوَسا َالمغازىذاد رلاك ان
الضبثذ لن الطبعه لت ٔطمه علّ المُقف الغلجٓ لألصٌش هبلطمه علّ المُقف الغلجٓ ال ٔجاُص قبوُواب الن مجمان
دعُِ اإللغبء قشاس أداسِ وٍبنٓ ٌَّ دعُِ عٕىٕخ رذَس َجُدا َعذمب م القشاس َهذُِ القشاس المطشَح علّ
المذكمخ َاػخ ال لجظ هًٕ َال غمُع
الـــــــراى القانوني
ومنن حٌننث إن منا ٌهنندف إلٌننه الطناعن مننن طعنننه هنو الحكننم بقبننول الطعنن شننكال وفننى الموضنوع بإلغنناء الحكننم
المطعون فٌه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فٌه وإلزام المطعون ضده المصروفات
.ومن حيث انه وعن شكل الطعن
ومن حٌث إن الحكم المطعون فٌنه صندر بجلسنة  ، 2011/9/11وأقنٌم الطعنن الماثنل علٌنه بإٌنداع تقرٌنره قلنم
كتنناب المحكمننة اإلدارٌننة العلٌننا بتننارٌخ  2011/10/27فإنننه ومننن ثننم ٌكننون قنند أقننٌم فننً مٌعنناد السننتٌن ٌومننا
المنصوص علٌه قانونا فً المادة ( )44من القانون رقم ( )47لسنة  1972بشأن مجلنس الدولنة  ،وإذ اسنتوفى
الطعن سائر أوضاعه الشكلٌة األخرى فإنه ٌكون مقبوال شكال .
ٔيٍ دٛث اَّ ٔػٍ انًٕضٕع
وتنص المادة ( )2من القانون رقم  1961 / 103بشأن إعادة تنظٌم األزهر والهٌئات التى ٌشملها على أن :
" األزهر هو الهٌئة العلمٌة اإلسالمٌة الكبرى التً تقوم على حفظ التراث اإلسالمً ودراسته وتجلٌته ونشنره ،
وتحمل أمانة الرسالة اإلسالمٌة إلى كل الشعوب  ،وتعمل على إظهار حقٌقة اإلسالم وأثرة فى تقدم البشر ورقى
الحضارة وكفالة األمن والطمأنٌنة وراحة النفس لكل الناس فى الدنٌا واآلخرة "0000000000000000
وتنص المادة ( )15من القاانون ااالا الا كر ع ا أن " :مجمنع البحنوث اإلسنالمٌة هنو الهٌئنة العلٌنا للبحنوث
اإلسالمٌة وٌقوم بالدراسة فى كل ما ٌتصل بهذه البحوث  ،وتعمل علنى تجدٌند الثقافنة اإلسنالمٌة وتجرٌندها منن
الفضول والشوائب وآثار التعصب السٌاسً والمذهبً وتجلٌتها فً جوهرها األصٌل الخنالص  ،وتوسنٌع نطناق
العلم بها لكل مستوى وفى كل بٌئة وبٌان الراى فٌما ٌجد منن مشنكالت  ،مذهبٌنة أو اجتماعٌنة تتعلنق بالعقٌندة ،
وحمل تبعة الدعوة إلى سبٌل هللا بالحكمة والموعظة الحسنة"..........
وتنص المادة ( )17ع أنه " ٌشترط فً عضوٌة المجمع-:
 -1أ ال تقل سنه عن أربعٌن سنة
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 -2أن ٌكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضٌه وحاضره
 -3أن ٌكون حائزا ألحد المؤهالت العلمٌة العلٌا من األزهر 0000
 -4أن ٌكون له إنتاج علمً بارز فى الدراسات اإلسالمٌة 00000
وتنص المادة ( )18ع ا أن " ٌعنٌن بقنرار منن رئنٌس الجمهورٌنة أعضناء مجمنع البحنوث اإلسنالمٌة فنى أول
تشكٌل له  000000000وٌكون شٌخ األزهر رئٌسا لهذا المجمع "
وتنص المادة ( )38من الالئحة التنفي ية لقانون األزهار الصاادرة بنالقرار الجمٍاُسْ سقات  250لغاىخ 1925
ع أن  " :إدارة الثقافة والبحوث اإلسالمٌة هى الجهاز الفنً لمجمع البحوث اإلسالمٌة ومدٌرها هو أمٌن عام
المجمع "0
وتنص المادة ( )40من الالئحة االفة ال كر ع أن " :تتولى إدارة البحوث والنشر على وجه خاص ما ٌأتى
 -1مراجعة المصحف الشرٌف والتصرٌح بطبعه وتداوله 0
 -2فحص المؤلفات والمصنفات اإلسالمٌة أو التً تتعرض لإلسالم وإبداء الرأى فٌما ٌتعلق بنشنرها أو تنداولها
أو عرضها 0
 -3تتبع كل ما ٌكتب عن اإلسالم فى الداخل والخارج والرد على كل ما ٌمس اإلسالم فٌها
0000000000000000000000000000000000000000000000
ٔيٍ دٛث أٌ األصْش ٔفمب ً ألدكبو انمبٌَٕ سلى  103نغُخ  1961ثشأٌ إػبدح اوصٌش َالٍٕئبد الزآ ٔشاملٍب ٌاُ
الٍٕئخ الملمٕخ اإلعالمٕخ الكجشِ الزآ رقاُد علاّ دفاع الزاشاس االعاالمّ َدساعازً َرجلٕزاً َوشاشي َرذمان أمبواخ
الشعبلخ اإلعالمٕخ للّ كن الشمُة َرممن علّ لظٍبس دقٕقخ اإلعالد َأصشي هٓ رقذد الجشش َسقّ الذؼبسح….
كمب رٍزت ثجماش الذؼابسح المشثٕاخ َالزاشاس الملمآ َالفكاشْ لألماخ المشثٕاخ… َشإ اوصٌاش ٌاُ اومابد اوكجاش
َطبدت الشاِ هٓ كن مب ٔزظن ثبلشئُن الذٔىٕخ َالمشزغلٕه ثابلقشنن َعلاُد اإلعاالد َلاً الشٔبعاخ َالزُجٕاً هآ
كن مب ٔزظان ثبلذساعابد اإلعاالمٕخ َقاذ عاذدد المابدح  8ماه القابوُن ٌٕئابد اوصٌاش َماه ثٕىٍاب مجما الجذاُس
اإلعالمٕخ َ ٔشأعً اومبد اوكجش شٕ الجبم اوصٌش طبدت الشأْ هٓ كان ماب ٔزظان ثشائُن اإلعاالد َعلُماً
ٌَااُ ٔماابسط طااالدٕزً المشاابس للٍٕااب عااه ؽشٔااه ٌٕئبرااً المخزلفااخ َلداسرااً المزمااذدح َمااه ثٕىٍااب مجم ا الجذااُس
اإلعااالمٕخ الاازْ ٔقااُد ثزىقٕااخ الضقبهااخ اإلعااالمٕخ مااه الشااُانت َنصاابس الزمظاات الغٕبعاآ َالماازٌجٓ َرجلٕااً مجاابد
اإلعالد َأدكبمً َرشاصً الفقٍٓ َالفكشْ هٓ جٌُشٌب اوطٕن الخبلض َلقذ دذدد الالنذخ الزىفٕزٔاخ علآ عاجٕن
الذظااش الذاابالد الزاآ ٔخ ا زض هٍٕااب اوصٌااش ثرطااذاس قااشاساد ثبلزظااشٔخ ثاابلطج كمااب ٌااُ الذاابج هاآ ؽجبعااخ
المظبدف َكزلك الذبالد اوتشِ الزٓ ٔزمٕه علًٕ أن ٔجذْ سأًٔ هٍٕب ثبلمُاهقخ أَ القجُج علٓ الىشاش أَ الزاذاَج
أَ المشع َٔشمن رلك المؤلفبد الزٓ رزمشع لإلعالد ثبإلػبهخ للٓ مشاجمخ الزشجمبد القبنمخ لممابوٓ القاشنن
الكشٔت َاتزٕبس أدغىٍب َ .لفذ أومبس المغلمٕه لالوزفبع ثٍب َهّ غٕش رلاك هابن ماب ٔظاذس ماه اوصٌاش ماه أساء
هزبَِ َرُجًٕ ال ٔماذَ هاّ كان اوداُاج أن ٔكاُن سأٔاب هقٍٕاب ٔجذٔاً هآ مجابج الاذعُح َاإلسشابد َالزُجٕاً َوشاش
الضقبهخ اإلعالمٕخ َالزمشٔف ثٍب ٌَزي مٍمخ هىٕخ َعلمٕخ َهقٍٕخ مه أؽالقبد ٌٕئبد اوصٌش رقُد ثٍب َرىزٍٓ هٍٕب
للّ سأِ ثمذ الشجُع للّ الملمبء المزخظظٕه هٓ الملاُد اإلعاالمٕخ َالمشثٕاخ ثبعزجابسٌت أقاذس ماه غٕاشٌت علاّ
الُطُج للّ طذٕخ دكت الششع اإلعالمٓ َغىّ عه الجٕبن أن مضن ٌزا الممن الفكشْ ال عجٕن للّ االعزاشاع
علًٕ لال ثممن هكشِ ممبصن ٔكُن لكان مغالت َطابدت سأِ أَ اجزٍابد أن ٔاذلّ ثاذلُي هآ المُاهقاخ أَ الاشهغ أَ
الزمقٕت هجبة االجزٍبد َالممن الفكشْ َاالثذاعّ هٓ ٌزا الشانن مفزاُح لكان مغالت دَن قٕاذ ال ٔذاذي لال أن ٔجا
عمالً تبلظب لُجً الذٔه َالششٔمخ ٔىبقش الذجخ ثبلذجخ ٔقٕت َٔىقذ َٔزمشع هٓ داذَد اوطاُج َالقُاعاذ َأدة
الذُاس
ٔيٍ دٛث أن مجمع البحوث اإلاالمية هو من هٌئات األزهر الشرٌف  ،وهذا المجمع ٌهتم بالبحوث اإلسالمٌة
 ،وٌعمنل علنى تجدٌند الثقافنة اإلسنالمٌة وظهورهنا للنناس فنى جوهرهنا األصنٌل ومعندنها النفنٌس وٌجردهنا منن
الشوائب وآثار التعصب السٌاسً والمذهبً  ،وكل ماٌؤثر فٌها سلبا  ،وٌبدى الراى فٌما ٌستجد من مشكالت تهم
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الننناس وتتصننل بالعقٌنندة  ،وٌحمننل تبعننات ومسننئولٌات النندعوة إلننى هللا  ،وأعضنناؤه مننن كبننار علمنناء اإلسننالم
المعروف عنهم الورع والتقوى فً الماضً والحاضر
ومن حيث إن األزهر الشريا كان وما زال على قمة الهٌئات العلمٌة اإلسالمٌة الكبرى فى العالم اإلسالمً بمنا
قدمه من علماء أثروا الفكر اإلسالمً ونشنروا الندٌن الحنٌنف حناملٌن أماننة الرسنالة إلنى كنل شنعوب العنالم بمنا
ٌنطوي علٌه ذلك من إظهار للحضارة اإلسالمٌة الرائدة والهادفة إلنى رقنى اآلداب والعلنوم والفننون فضنال عنن
خرٌجً األزهر الشرٌف من غٌر المصرٌٌن الذٌن رجعوا إلى بالدهم ناشرٌن علم األزهر الشرٌف الذي ٌحض
على الحوار الموضوعً بٌن اآلراء المختلفة دون تجرٌح مستعٌنا بهٌئاته المختلفة وعلى رأسها مجمنع البحنوث
اإلسالمٌة الذي ٌعمل على تجدٌد الثقافة اإلسنالمٌة وتجرٌندها منن الفضنول والشنوائب وآثنار التعصنب السٌاسنً
والمذهبً وتوسٌع نطاق العلم وبٌان الراى فٌما ٌجد من مشكالت مذهبٌة أو اجتماعٌة تتعلق بالعقٌدة حامال لواء
الدعوة إلى سنبٌل هللا بالحكمنة والموعظنة الحسننة  ،وتقنوم اإلدارات المختصنة بمجمنع البحنوث اإلسنالمٌة علنى
فحص المؤلفات والمصننفات اإلسنالمٌة والتنً تتعنرض لإلسنالم وإبنداء النراى فٌمنا ٌتعلنق بنشنرها وتنداولها أو
عرضننها  ،وهننذه السننلطة المقننررة لهننذه اإلدارات محكومننة بالمبنناد الدسننتورٌة التننً تتفننق وأحكننام الشننرٌعة
اإلسالمٌة التى تقوم على حرٌة إبداء الراى ومناقشته وإن اختلف مع رأى جمهور الفقهاء 0
ومن دٛث إَّ يٍ انًمرشس لبََٕرب ً أٌ انخصرٕيخ فر ٙدػرٕٖ اإلن ربء ٌآ تظاُمخ عٕىٕاخ مىبؽٍاب اتزظابد القاشاس
اإلداسْ هٓ رارً اعزٍذاهب لمشاقجاخ مشاشَعٕزً َماه صات هرواً ٔزمإه لقجاُج دعاُِ اإللغابء أن رىظات علاّ قاشاس
لداسْ وٍبنٓ قبنمب ً َمىزجب ً ٖصبسي القبوُوٕخ عىذ لقبمخ الذعُِ َأن ٔغزمش كزلك دزّ الفظن هٍٕب هاررا رخلاف ٌازا
الششؽ كبوذ الذعُِ غٕش مقجُلخ َالقشاس اإلداسْ الازْ ٔزمإه أن رىظات علٕاً الاذعُِ َ -علاّ ماب جاشِ ثاً
قؼبء ٌزي المذكمخ َالمذكماخ اإلداسٔاخ الملٕاب ٌ -اُ لهظابح اإلداسح هآ الشاكن الازْ ٔزطلجاً القابوُن عاه لسادرٍاب
الملضمخ ثمب لٍب مه علطخ عبمخ ثمقزؼّ القُاوٕه َاللُانخ َرلك ثقظذ لدذاس مشكض قبوُوٓ ممإه ٔكاُن ممكىاب ً
َجبنضاً قبوُوب ً اثزغبء مظلذخ عبمخ َال ٔلضد طذَسي هٓ طٕغخ ممٕىخ أَ ثشكن ممإه هٍاُ قاذ ٔكاُن شافُٔب ً أَ
مكزُث اب ً طااشٔذب أَ ػاامىٕب ً لٔجبثٕااب أَ عاالجٕب ً َالقااشاس اإلداسْ اإلٔجاابثٓ ٌااُ قااشاس طااشٔخ رظااذسي اإلداسح
ثبلمىخ أَ المى هٕزجلّ هًٕ مُقفٍب االٔجبثٓ لصاء الطبعه أمب القشاس اإلداسْ الغلجٓ هٍُ رمجٕش عه مُقف علجٓ
لإلداسح هٍٓ ال رمله عه لسادرٍب للغٕش هآ ارجابي أَ نتاش ثبلىغاجخ لمُػاُع اوماش الُاجات علٍٕاب ارخابر مُقاف
ثشنوً َلن كبوذ هٓ راد الُقذ رمله عاه لسادرٍاب الظاشٔذخ هآ االمزىابع عاه لطاذاس قاشاس كابن ٔزمإه علٍٕاب
لطذاسي َلقذ دشص الفقً َالقؼبء اإلداسْ دانمب ً علّ لثبدخ الطمه هآ القاشاساد الغالجٕخ شانوٍب هآ رلاك شانن
القشاساد اإلٔجبثٕاخ َأكاذد القاُا وٕه المززبثماخ الزآ ومماذ مجلاظ الذَلاخ المظاشْ ٌازي القبعاذح ثابلىض علٍٕاب
طشادخ هىظذ الفقشح اوتٕشح مه المبدح المبششح مه قبوُن مجلظ الذَلخ الظبدس ثبلقبوُن سقت  22لغاىخ 1922
علّ أواً َٔمزجاش هآ دكات القاشاساد اإلداسٔاخ سهاغ الغالطبد اإلداسٔاخ أَ امزىبعٍاب عاه ارخابر قاشاس كابن ماه
الُاجت علٍٕب ارخبري َهقب للقاُاوٕه َاللاُانخ َمىابؽ اعزجابس امزىابع اإلداسح عاه ارخابر قاشاس كابن ماه الُاجات
علٍٕاب ارخابري َهقاب للقاُاوٕه َاللاُانخ ٌااُ أن ركاُن ٌىابا صماخ قبعاذح قبوُوٕااخ عبماخ رقاشس دقاب ً أَ مشكاضاً قبوُوٕاب ً
الكزغبة ٌزا الذه أَ المشكض القبوُوٓ ثذٕش ٔكُن رذتن اإلداسح لزقشٔشي أمشاً َاججب علٍٕب َأن ٔضجذ ثٕقإه أواً
قذ ؽلت مىٍب ارخبر القشاس الُاجت علٍٕب ارخبري َعىذنز ٔكُن رخلفٍاب عىاً ثمضبثاخ امزىابع عاه أداء ٌازا الُاجات
ثمب ٔشكن قشاساً علجٕب ً ممب ٔجُص الطمه علًٕ ثذعُِ اإللغبء رلك أوً ال ٔجُص القُج ثقٕبد القشاس الغلجٓ َلمكبوٕخ
مخبطمزً ثذعُِ اإللغبء ؽجقب للمبدح ( ) 10مه قابوُن مجلاظ الذَلاخ لال لرا صجاذ أن طابدت الشانن قاذ اعازىٍغ
اإلداسح ثطلاات لطااذاس القااشاس الاازْ أَججااذ علٍٕااب القااُاوٕه َاللااُانخ ارخاابري َأن ٔكااُن قااذ رااُاهش هٕااً الشااشَؽ
َالؼُاثؾ الزٓ اعزلضمٍب القبوُن َالزْ أَجت ثزُاهشٌب علّ جٍخ اإلداسح الزذتن ثقشاس إلدذاس اوصش الزْ سرجاً
القبوُن َأن جٍخ اإلداسح قذ امزىمذ أَ قمذد عه ارخبر رلك القشاس .
ٔيٍ دٛث اَّ ٔػهٗ ْذٖ يب رمذو ٔنًب كبَذ طهجبد انطبػٍ فٗ دػٕاِ انصبدس فٓٛب انذكى انًطؼرٌٕ فٛرّ اثزرذاء
ٌُ الذكت بقبول الدعوى شنكال وفنى الموضنوع بوقنف تنفٌنذ وإلغناء القنرار السنلبً باالمتنناع عنن إصندار قنرار
بإدراج كتب األحادٌث المعروفة باسم الصحاح الستة وهى صحٌح البخاري  ،وصحٌح مسلم  ،وسننن أبنى داود
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 ،وسنن النسائً  ،وسنن ابن ماجه  ،وجامع الترمذي  ،ومسند احمد بن حنبل على جدول أعمال مجمع البحوث
اإلسالمٌة لتجرٌدها من األحادٌث التً تحمل فً متونها إساءات للنبنً وافتنراءات علٌنه َماه دٕاش ان الضبثاذ
مااه اوَسا َمغاازىذاد الطمااه أن لجىااخ ثذااُس الغااىخ َالغاإشح ٌَااّ لدااذِ لجاابن الجذااُس اإلعااالمٕخ ثجلغاازٍب
الممقُدح ثزبسٔ  2002/1/22وبقشذ اإلوزاس المشعن مه الماذعّ َالازْ ؽلات هٕاً رشاكٕن لجىاخ مزخظظاخ ماه
كجبس الملمبء لزىقٕخ َرجلٕخ كزت اودبدٔش ممب جبء ثٍب مه أدبدٔش مُػُعً َغٕشٌاب مماب ٔخابلف القاشان الكاشٔت
َطذٕخ الذٔه َالمقن دٕش قبد الاذكزُس عجاذ الاشدمه الماذَِ عؼاُ المجما ثقاشاءح اإلوازاس علاّ اللجىاخ َثٕابن
مؼمُوً لٍب صت أدلّ اوعؼبء ث سان ٍت َمىٍت الشٕ مذمذ الشاَْ َالذكزُس مذمذ شُقٓ الفىجشِ َالاذكزُس ؽاً
أثُ كشٔشخ َاوزٍذ اللجىخ للّ سهغ ٌزا اإلوزاس َالّ أن اوصٌاش قابنت ثاذَسي َرجىاذ اللجىاخ اقزشاداب ماه الاذكزُس
مذمذ شُقٓ الفىجشِ لطذاس لتشاط كزبة هٓ اودبدٔش الظاذٕذخ َداذٌب ٔكاُن طابلذب لمبماخ المغالمٕه َسها
رُطٕخ ثزلك للّ مجلظ المجم هؼال علاّ اواً َثابالؽالع علاّ مازكشح اإلداسح المبماخ لشائُن مجلاظ المجما
َلجبوً قذ أهبدد ان ٌىبا جٍُدا قبنمخ هٓ القذٔت َالذذٔش لخذمخ عىخ الىجٓ طلّ هللا علًٕ َعالت َرىقٕزٍاب ماه كان
مب ٔشُثٍب هٍىبا كزت الظذبح مضن طاذٕخ الجخابسْ َطاذٕخ مغالت َكزابة اللؤلاؤ َالمشجابن هٕماب ارفقاب علٕاً
الشٕخبن لألعزبر /مذمذ هؤاد عجذ الجبقٓ َكزبة الشٕ االلجبوّ لسَاء الملٕن َغٕشٌب َعلّ مغزُِ الذساعبد
اوكبدٔمٕخ هبلجٍُد قبنمخ علّ قذد َعب لزذقٕه كزت الغىخ َالزفبعٕش َثٕبن دسجبد اودبدٔاش هآ رلاك الكزات –
اومش الزْ ٔغزجبن مىً أن اوصٌش الششٔف لت ٔنلُ جٍذا أَ ٔذتش مجٍُدا هٓ رذقٕه كان ماب ٔزظان ثانمُس المقٕاذح
مه رذقٕه َرفغٕش َهشص لمب ٌُ صمٕه َغش – غٕش أن ٌزا اومش ٔذزبط للّ الكضٕش مه الُقذ لزىقإخ أال الكزات
الزٓ رذُِ ألاُ اودبدٔاش الىجُٔاخ الشاشٔفخ ََػامٍب هآ وظابثٍب الظاذٕخ كان رلاك ثبعزجابس أن ماب ٔخاشط ماه
اوصٌش الششٔف ٔمذ قجلً ٔلزف دُلٍب مغلمٓ المبلت أجممٕه هبومش لٕظ ثزلك الغٍُلخ هبلىقن عه عٕذوب سعاُج هللا
طلّ هللا علًٕ َعلت لٕظ ثبومش الٕغٕش َالزذقٕه هّ كن مب َسد ثزلك الكزت ٔذزبط الّ جٍُد ََقذ ؽُٔان َماه
صاات هاابن قٕاابد مجم ا الجذااُس اإلعااالمٕخ ثااردساط كاان الكزاات المزملقااخ ثبودبدٔااش الىجُٔااخ الشااشٔفخ مُػ ا الزىقاإخ
َالفذض َمىٍب كزت اودبدٔش لالنمخ الكجبس ال ٔمذ مُقفب علجٕب اومش الزْ ٔؼذّ ممً الطمه قاذ أقإت علاّ غٕاش
عىذي القبوُوٓ الظذٕخ َٔغذَ َاومش كزلك جذٔش الزقشٔش ثبلشهغ.
ٔأخٛشا ٔنٛظ ثأخش فبَّ ٔنئٍ كبٌ دك انزمبض ٙيٍ أْى دمٕق اإلَغبٌ انجْٕشٚخ ْٕٔ دك ربي ٍٛنذٛبح
اإلَغبٌ ٔنذشٚزّ ٔأليُّ ٔاٌ يٍ يمزضٛبد دك انزمبض ٙانالصيخ ٔانهصٛمخ ثّ كذك يمذط أصبنخ أٔ ثبنٕكبنخ
ْٔزا انذك األخٛش ال رمٕو نّ لبئًخ إال ثزٕفٛش انًغبٔاح انذمخ ث ٍٛانًزمبض ٍٛأيبو يُصخ انمضبء ٔاٌ يٍ أنضو
ٔعبئم رذمٛك ْزِ انًغبٔاح ضشٔسح كفبنخ دك انشد ػهٗ يب ٚمذيّ انخصٕو إنٗ انًذكًخ يٍ يغزُذاد دزٗ
ٚضغ كم طشف ف ٙكفزّ يٛضاٌ انؼذانخ يب شبء يٍ أٔجّ إثجبد دمّ  ،فبَّ ُٚج ٔ ٙيٍ َبدٛخ أخشٖ أٌ ٚغزخذو
ْزا انذك ػهٗ انُذٕ انز٘ ششع يٍ اجهّ ال أٌ ٚغزخذو ػٍ عٕء لصذ يٍ اجم انُٛم يٍ األدكبو انمضبئٛخ
ثًطبػٍ ال رشرجظ فٗ انًمبو األٔل ثبنُٕاد ٙانمبََٕٛخ أٔ اإلجشائٛخ انًشرجطخ ثًٕضٕع انذػٕٖ أٔ انطؼٍ الٌ
انؼًم ث ٛش رنك ٚخبنف األػشاف ٔانزمبنٛذ انمضبئٛخ ٔكزنك إخالل ثبالدزشاو انًزجبدل ث ٍٛانًزمبضٔ ٍٛث ٍٛيُصخ
انمضبء .
ٔيٍ ثى فبٌ ٔصف انطبػٍ انذكى ثؼجبساد رؼف يذَٔبد انزمشٚش ػٍ ركشْب ْٕ رجشٚخ ٔإعفبف ال يذم نّ
عٕٖ انُٛم يٍ انذكى ٔطًظ انذمبئك انز ٙأٔضذٓب انذكى ف ٙدٛثٛبرّ ٔأػبد األيٕس نُصبثٓب انصذٛخ فبألدكبو
انمضبئٛخ نٛغذ ػجبساد إَشبئٛخ إًَب ْٔ ٙنٛذح نهؼذانخ انذمّ انزُٚ ٙشذْب انجًٛغ ٔرشعٛخ نًجبدئ لبََٕٛخ
خبنصخ ٔإػالء نًجذأ عٛبدح انمبٌَٕ ٔاٌ انمبضٚ ٙذبعجّ ضًٛشِ لجم أٌ ٚذبعجّ أشخبص ثأػُٓٛى ٔرٔارٓى
فٛزذٕل لهًّ ٔدكًّ إنٗ يؼٕل نٓذو لالع انفغبد ٔانضشة ثٛذ يٍ دذٚذ ػهٗ اٚذٖ انًفغذَٔ ٍٚصشِ انًظهٕو
ٔالزضبء انذك يٍ انظبنى
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ٔيٍ ثى كبٌ ثبألدشٖ ػهٗ انطبػٍ ثذال يٍ أٌ ٚزٓكى ػهٗ دكى لضبئ ٙف ٙإعفبف يمصٕد ٔرجشٚخ يزؼًذ اٌ
ٚجبدس انٗ فٓى طجٛؼخ دػٕاِ ٔيب اسرجظ ثٓب يٍ طهجبد ٔاٌ ٚجبدس إنٗ إثجبد دػٕاِ ثكبفخ طشق اإلثجبد ٔلجم رنك
ػه ّٛاٌ ٚؼهى إٌ يب ٚصذس ػٍ يجهظ انذٔنخ يٍ أدكبو ثكم يب رذًهّ يٍ اجزٓبداد ٔيجبدئ لبََٕٛخ ٔلضبئٛخ
إًَب ْٕ رجغٛذ نمٕاػذ انؼذانخ انًجشدح ٔانؼًٛبء ػٍ إ ّٚيصبنخ شخصٛخ ٔيُضْخ ػٍ إ ّٚإْٔاء  ،فٕٓ ٔدذِ
ٚذٛم َصٕص انمبٌَٕ ان بيضخ انًٓزضح إنٗ دمبئك رُجؼث ثبنذٛبح ْٕٔ ٔدذِ انز٘ ٚغزطٛغ أٌ ُٚفز إنٗ سٔح
انًششع ٔإسادح انجًبػخ فُٛفخ ف ٙانُصٕص انصًبء فإرا ثٓب رُفجش ٔ رُجثك ٔ رزًخض ػٍ دمٕق ٔٔاججبد
ْٕٔ ٔدذِ ٚغزطٛغ أٌ ٚغخش لٕٖ انذٔنخ ٔعهطبٌ انذبكى ف ٙسد انذك نصبدجّ ْٕٔ ٚؼهى دائًب أٌ ٔالٚخ
انمضبء أًَب ْ ٙأيبَخ ٔكهذ إن ّٛنهفصم ث ٍٛانؼجبد ٚصٕل ٔٚجٕل ف ٙيذشاثٓب يذافؼب ػُٓب جبْذا ف ٙإسعبء
لٕاػذ انًششٔػٛخ ٔانزٔد ػٍ انذمٕق ٔانذشٚبد ُٓٚم دائًب يٍ لٕاػذ انؼذانخ نٛكٌٕ انذك أٔل أْذافّ ٔاضؼب
إٚبِ َصت ػ ُّٛٛنزصجخ أدكبيّ لٕح رشرؼذ نٓب انضًبئش لجم أٌ رشرؼذ نٓب األفئذح
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه أخذا بهذا المسلك فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه
مفتقدا لسنده القانوني الصحيح.
ومن حيث إن رفض الطعن ي زم الطاعن مصروفاته عمال بحكم المادة  270مرافعات
ف ه ه األاباب
نرى الحكم -:بقبول الطعن شكال ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات
مفوض الدولة
المقرر:
الماتشار /اراج عبد الحافظ
ماتشار.د/.عمر حماد
نائب رئيس مج س الدولة
ابتمبر 2014
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