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�أن  يمكن  دلياًل  �لمتحدة  �لمجموعة  �أ�صدرت   2006 عام  في   
ي�صتخدمه �لمدربون للتدريب على �لت�صدي �لقانوني لنتهاكات حرية 
�لدين و�لمعتقد با�صم "�لفتنه نائمة" بدعم من �ل�صندوق �لنرويجي 
مو�صوعات  عاٍل  ب�صوت  تناق�ص  م�صر  كانت  وقتها  �لإن�صان.  لحقوق 
تبدو مناق�صتها �ليوم �أكثر �صعوبة مثل حرية �لمعتقد وحق غير معتنقي 
�لديانات �ل�صماوية �لثالث في �إعالن دياناتهم وممار�صة �صعائرهم في 
يكتب مفكر  �أن  �لممكن  كان من  وقتها  و�لآد�ب.  �لعام  �لنظام  حدود 
�صيا�صي وم�صئول بارز مثل �لدكتور �أ�صامة �لباز عددً� من �لمقالت في �صحيفة �لأهر�م يوؤكد فيها 
�أن �لهولوك�صت لي�صت وهمًا �صنعه �ليهود ولكنه حقيقة وي�صرح ماهية بروتوكولت حكماء �صهيون 
ردً� علي م�صل�صل قام ببطولته �لفنان محمد �صبحي با�صم "فار�ص بال جو�د" ومقال كتبه �لكاتب 
�لأ�صتاذ عادل حمودة با�صم "فطيرة �لدم" كانت هناك حركة و��صعة تطالب بتعديل �لمادة �لثانية 
�لم�صدر  ولي�صت  للت�صريع  �لرئي�صية  �لم�صادر  �أحد  �لإ�صالمية هي  �ل�صريعة  لتكون  �لد�صتور  من 
�لوحيد للت�صريع؛ وكان هناك �نتقاد حاد للمحكمة �لد�صتورية �لعليا �لتي ف�صرت �لمادة 46 من 
د�صتور 1971 و�إذ كانت تن�ص علي �أن "تكفل �لدولة حرية �لعقيدة وحرية �إقامة �ل�صعائر �لدينية"؛ 
�ل�صماوية �لثالث دون غيرهم.  وقد لقى ذلك  �لديانات  تف�صيرً� �صيقًا وق�صرتها علي معتنقي 
�لم�صرية  �لحقوقية  �لموؤ�ص�صات  من  �لعديد  و��صتخدمته  �ل�صتح�صان،  من  كثيرً�  وقتها  �لدليل 

و�لعربية في �لتدريب على �لدعم �لقانوني لحرية �لمعتقد. 
و�ليوم ت�صدر �لمجموعة �لمتحدة �لجزء �لثاني من هذ� �لدليل ولكن لجمهور مختلف،   

ب�صكل مختلف وفي ظروف مختلفة. 
�لدليل علي تمارين  �لمدربين، لذلك �نطوي  �لأولى كان  �لمرة  �لم�صتهدف في  �لجمهور   
عملية وح�ص�ص نظرية وتق�صيم للوقت وغير ذلك مما يجعل مهمة ��صتعماله علي �لمدرب ي�صيرة. 
�أما في تلك �لمرة فالدليل ي�صتهدف �لمتدربين.. و�لمتدربون هنا هم كل رجال �لقانون �صو�ء من 
يعمل منهم في �صلك �لق�صاء كوكالء �لنيابة و�لق�صاة �أو من يخدمون �لعد�لة وقوفًا كالمحامين.

�أما عن �ل�صكل فهو �أي�صًا مختلف فلن ينطوي هذ� �لدليل علي نماذج لتدريبات عملية �أو تق�صيم 
لجل�صات �أو ��صتمار�ت تقييم �أو غير ذلك فهذ� كله كان في �لجزء �لأول من �لدليل باعتباره موجهًا 
للمدرب. �أما هذ� �لجزء �لموجه للمتدرب ف�صيدعم بنماذج لالأحكام وتحقيقات �لنيابة في ق�صايا 
تم�ص حرية �لعتقاد و�أي�صًا �صيدعم بنماذج من �أحكام مجل�ص �لدولة وغيره من هيئات �لق�صاء 

ه����ذا ال��دل��ي��ل
ت������وق������ي������ت 
اإ���������ص��������داره
اأه�����م�����ي�����ت�����ه
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بما ي�صاعد �لمتدرب علي �أن يطلع علي �أهم تحقيقات �لنيابة فيعرف كيف يد�ر مثل هذ� �لتحقيق 
فيعرف  �لدفاع  وعلى مذكر�ت  ت�صبيبها،  فيعرف طرق  �لمنازعات  تلك  في  �لأحكام  علي  ويطلع 

كيف يكون �لدفاع في مثل تلك �لدعاوي. 
�أما عن ظروف �إ�صد�ر �لدليل فهي مختلفة جدً�؛ عقب ثورة يناير 2011 ��صتطاع �لإ�صالم   
�ل�صيا�صي باألو�نه �لمختلفة �أن ي�صيطر علي مقاليد �لحكم، وهو ما �صينعك�ص قطعًا بال�صلب على 
حريات �لعتقاد �لتي �صتو�جه في تقديري ماأزقًا خطيرً� لي�ص فقط علي �لم�صتوي �لقانوني ولكن 
وعاد�ته  تركيبته  تغيير  �إلى  �لإ�صالمية  �لتيار�ت  ت�صعي  و�لذي  ذ�ته  �لمجتمع  م�صتوي  علي  �أي�صًا 
ليتحول من مجتمع متعدد �لثقافات و�لأديان و�لأعر�ق �إلى مجتمع �لثقافة �لو�حدة و�لدين �لو�حد 
�أن ندخل في تفا�صيل فاإن �لحق في �لعتقاد يبدو وكاأنه على  �أي�صًا. ودون  وربما �لعرق �لو�حد 
�لمحك �ليوم خا�صة بعد �أن �صدر �لد�صتور �لم�صري �لجديد وهو يحمل كثيرً� من �لمو�د �لمثيرة 
للجدل خا�صة فيما يتعلق بفكرة �لمو�طنة وحرية �لعتقاد وبالذ�ت بالن�صبة �إلى معتنقي �لمذ�هب 

�لأر�صية كالبهائيين وغيرهم. 
يهدف �لدليل �إلى �أن يكون في يد كل قا�ٍص ومدٍع عام وكل محام �أو مهتم ليقر�أ ما فيه   
ويعيه وربما ي�صيف �إليه من خبرته وتجاربه. لذلك فاإن هذ� �لدليل قد خ�صع �إلى تقييم من عدد 
من �لخبر�ء من بينهم ق�صاة ومدعون عموم و�أ�صاتذة جامعات ومحامون �جتمعو� معًا في د�ئرة 

م�صتديرة وقامو� بت�صويب وتنقيح هذ� �لدليل قبل دفعه �إلى �لمطبعة ليكون متاحًا للجميع. 
كما تمت تجربة �لمادة �لخا�صة بالدليل في تدريبين نّفذ� في �لقاهرة ح�صرهما �صتون   

محاميًا �صاهمو� عبر �لمناق�صات في تطوير تلك �لمادة وتح�صينها.
�إننا نرجو �أن يترك هذ� �لدليل �لتدريبي �أثرً� طيبًا لدي �لجمهور �لم�صتهدف يكافئ ما   
�أن يتم ��صتخد�مه علي نطاق و��صع من قبل �لمهتمين من �أجل دعم  بذل فيه من جهد، ونرجو 

حرية �لعتقاد في م�صر. 
و�هلل من ور�ء �لق�صد وهو يهدي �إلى �صو�ء �ل�صبيل ولو �صاء لهد�نا �أجمعين ولكن يهدي   

�إليه من ي�صاء ويعز من ي�صاء وي�صل من ي�صاء.. بيده �لخير وهو علي كل �صيء قدير.

المحامي بالنق�ض.. نجاد البرعي
               الرئي�ض التنفيذي – المجموعة المتحدة
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قيام  منذ  �لأخيرين  �لعامين  خالل  م�صر  بها  تمر  �لتي  �لظروف  �إّن 
 – حرية   – )عي�ص  �صعار  ر�فعين   2011 يناير   25 في  �صبابها  ثورة 
�أهد�فها بل كانت �صببًا  عد�لة �جتماعية( و�لتي لم يتحقق �صىء من 
في خيبة �أمل م�صر و�صعبها �صبابًا و�صيوخًا �أطفاًل ون�صاء مما �آل �إليه 
حال ثورتهم وبلدهم، �لأمر �لذي يدعو بحق لإمعان �لنظر و�لتفكير في 

�إيجاد حلول لم�صكالت عديدة يعاني منها �لمجتمع �لم�صري.

في  بجذورها  �صاربة  وهي  م�صر  في  و�لعقيدة  �لدين  حرية  م�صكلة  �ل�صطح  على  تبدو   
�لمجتمع وز�دت بل يحق لنا �أن نقول �إنها ��صتعلت خالل �لعامين �لآخيرين رغم �أنها كانت تمر 
بفتر�ت ت�صتعل فيها و�أخرى تهد�أ ولكنها لم تخمد يومًا خالل �ل�صنو�ت �لثالثين �لأخيرة من عمر 
�لقرن �لما�صي، ولكنها �لآن في �أوج ��صتعالها بعد �أن فوجئ �ل�صعب �لم�صري باأن ثورته تحولت 
عن م�صارها ولم تحقق له حرية �أوعد�لة �جتماعية ول حتى خبزً� و�إنما �أ�صبحت ق�صيتها �لأولى 
بين ليلة و�صحاها للمتنازعين على �لحكم هي تدين �لمجتمع و�إ�صالمه وكيفية ممار�صة �ل�صعب 
�لم�صري لعباد�ته وكاأن م�صر لم تعرف �لإ�صالم �إل حديثًا متنا�صين �أن عمره في م�صر تجاوز 

�لأربعة ع�صر قرنًا من �لزمان.

فم�صر بلد �لأزهر �لذي �أ�صاء بعلمه وعلمائه �صمو�ت �لعالم كله ومالأها دعوة لدين �لحق   
وفيها �أول م�صجد بني في �إفريقيا ويتجاور على �أر�صها �لموؤمنون من �لم�صلميين و�لأقباط.

منها: و�لعقيدة  �لدين  حرية  مو�صوع  يثيرها  عديدة  • �إ�صكاليات 
�لأديان  و�لهندو�صية وغيرها من  �لبوذية  �لو�صعية مثل  بالأديان  �إ�صكالية �لعتر�ف   .1

�لتي �إبتدعها �لب�صر وتعبدو� بها ول ز�لت �أعد�د كبيرة منهم يعتنقونها.

2. حق معتنقي هذه �لأديان في �لعتقاد و�لتعبد بها.

3. حق هوؤلء في �لتعبد علنًا بمثل هذه �لمعتقد�ت.

4. مدى ما ي�صكله �إطالق حرية �عتناق تلك �لأديان و�لتعبد بها من خطورة على �لتكوين 
�لثقافي للمجتمع �لم�صري و�لمجتمعات �لعربية.

5. مدى �إمكانية �إحد�ث تو�زن بين �لقو�عد �لدولية �لتي تحمي حرية �لعقيدة و�لدين 
وبين �لم�صالح �لعليا للمجتمع �لم�صري �إن �صح �لتعبير.

على �صبيل 
التقديم
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6. �لظروف �لتي تمر م�صر بها خالل �لعامين �لآخيرين �أوجدت م�صكلة حقيقية بين �لتيار�ت 
�لأولى  �أ�صاًل؛ فهل  �لبالد  وبين م�صلمي  وروؤيتها لالإ�صالم دينًا ومنهجًا وعبادة  �لإ�صالمية 

بالرعاية �لآن هو حل هذه �لإ�صكالية �أم �لحديث عن حرية �عتناق �لأديان �لو�صعية.

7. �لعمل على �كتمال حق �لمو�طنة لمعتنقي �لأديان �ل�صماوية �لثالثة من �لم�صريين بعد �أن 
ت�صاوى �لجميع في �إمكان �لتعر�ص لخروقات في ظل �لظروف �لحالية.

�لح�صا�صية  �صديد  �أمرً�  و�لأديان  �لعقيدة  حرية  مو�صوع  من  تجعل  عديدة  �إ�صكاليات   
و�لخ�صو�صية �أي�صًا، ولكن يجب �أل ن�صير �أي�صًا �إلى �أن �لمجتمع �لم�صري ياأتي �إليه ز�ئرً� ماليين 
من �ل�صيوف لل�صياحة و�ألوف �أخرى من �لأجانب للعمل، ورغم ذلك لم ي�صبق �أن تعر�ص �أحدهم 
لم�صايقات من �أي نوع ب�صبب معتقده �أو دينه، ونظن �أن ذلك �أمر �إيجابي نر�ه في م�صر و�أي�صًا في 
�لدول �لعربية �لتي تجمع بين �أر��صيها من �لأجانب �لمقيمين �لكثير من معتنقي �لأديان �لو�صعية 

ول يحول ذلك بينهم وبين �لعمل د�خل مجتمعات كلها �إ�صالمية.

هذ� هو �لجانب �لإيجابي ولكن يظل �ل�صوؤ�ل �لمطروح هو مدى حق هوؤلء �أو �أقر�نهم في   
ظل  في  �لعربية  للمجتمعات  م�صلحة  هناك  وهل  و�لطقو�ص،  �لعباد�ت  هذه  بمثل  �لعلني  �لتعبد 

�لظروف �لتي تمر بها لل�صماح بمثل ذلك. 

يجب اأن نتدبر اأمرنا ونفكر كثيراً قبل الإجابة !!
       

الم�ضت�ضار/ ه�ضام روؤوف       
                الرئي�س بمحكمة اال�ضتئناف 

                                                                         وم�ضاعد وزير العدل ب�ضئون الديوان   



نجاد البرعي
المحامي بالنق�ض

الرئي�ض التنفيذي – المجموعة المتحدة

حرية العقيدة 
في النظام الد�شتوري الم�شري 

الن�شو�س والتطبيقات
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حرية العقيدة في النظام الد�صتوري الم�صري
الن�صو�ص والتطبيقات

مقدمة  
 

تعد حرية �لعقيدة من �أ�صمى �لحريات �ل�صخ�صية، فهي من �لحقوق �لطبيعية �لكامنة   
في �لنف�ص �لب�صرية، �لر��صخة في �أعماقها، ول يمكن ف�صلها عنها وت�صتوجب بذلك 

بذل �لعناية �لأولى لها توكيًد� لقيمتها، و�لإعالء من قدرها و�لعمل على تكري�صها.

�لملكيات  طريق  على  م�صر  لو�صع  د�صتورية  محاولة  �أول  هو   1923 د�صتور  ويعتبر   
�لذي   1922 فبر�ير    28 ت�صريح  �صدور  عقب  �لد�صتور  هذ�  �صدر  وقد  �لبرلمانية، 
�أعلنت فيه �لحكومة �لبريطانية من جانب و�حد �نتهاء حمايتها على م�صر، و�عتر�فها 
با�صتقالل �لبالد بتحفظاته �لأربعة �ل�صهيرة)1(، �لتي هي في حقيقة �أمرها ��صتمر�ر 
لالحتالل ب�صكل �أقل حدة وظهورً� .وخالل �لفترة من 1923 حتي 2012 تاريخ �صدور 
�لد�صتور �لم�صري �لجديد بعد �لثورة  تعر�صت �لبالد لعدد من �لتقلبات �ل�صيا�صية، 

وجدت �صد�ها في تعدد �لد�صاتير و�لإعالنات �لد�صتورية.

�إعالنات  ت�صعين عامًا �صدر في م�صر�صبعة د�صاتير، وثمانية  ففي فترة ل تتجاوز   
د�صتورية منها د�صتور�ن خالل ثالثين عامًا، و�أربعة د�صاتير و�إعالن د�صتوري خالل 
�صبعة ع�صر عامًا، من بينها ثالثة د�صاتير و�إعالنات د�صتورية خالل فترة ل تزيد على 
خم�ص �صنو�ت فقط . ف�صاًل عن ثمانية �إعالنات د�صتورية ثم د�صتور كامل في فترة 
ل تزيد علي �لعامين !!!! ويو�صح �لجدول رقم )1( �لد�صاتير و�لإعالنات �لد�صتورية 

�لتي �صدرت خالل تلك �لفترة.

)1( �لتحفظات هي "تاأمني مو��صالت �لإمرب�طورية �لربيطانية يف م�صر، و�لدفاع عن م�صر �صد كل �عتد�ء �أجنبي بالذ�ت �أو �لو�صاطة، 
وحماية �مل�صالح �لأجنبية يف م�صر وحماية �لأقليات، و�أخريً� مو�صوع �ل�صود�ن و�لتو�جد فيه".
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جدول رقم )1(

الد�ضاتير واالإعالنات الد�ضتورية التي �ضدرت خالل الفترة من 1923 – 2012 

طريقة ال�ضدورتاريخ �ضدورهالد�ضتورم

بالأمر 20�إبريل 1923د�صتور 11923 �لأول  فوؤ�د  �مللك  من  ملكية  منحة  مبوجب 
�مللكي رقم 42 ل�صنة 1923.

23�أكتوبر د�صتور 21930
1930

مبوجب  �لأول  فوؤ�د  �مللك  من  ملكية  منحة  مبوجب 
�لأمر �مللكي رقم 70 ل�صنة 1930.

�لإعالن 3
�لد�صتوري 1953

10فرب�ير 
1953

ثورة  وقائد  �مل�صلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد  �إعالن 
�جلي�ص لو�ء �أركان حرب حممد جنيب.

لديباجته 16 يناير 1956د�صتور 41956 وفقًا  لنف�صه  �مل�صري  �ل�صعب  من  منحة 
ولكن مل يتم �ل�صتفتاء عليه.

�إعالن �صادر عن رئي�ص �جلمهورية �لعربية �ملتحدة مار�ص 1958د�صتور 51958
جمال عبد �لنا�صر.

24 مار�ص د�صتور 61964
1964

وت�صمنت  �جلمهورية  رئي�ص  عن  �صادر  �إعالن 
عن  �ل�صادر  �لوطني  �مليثاق  �إىل  �إ�صارة  ديباجته 

موؤمتر �لقوي �ل�صعبية 1961.

11�صبتمرب د�صتور 71971
1971

يف  �لد�صتور  عر�ص  وقد  لنف�صه،  �ل�صعب  من  منحة 
��صتفتاء �صعبي وجرت �ملو�فقة عليه.

8
�لإعالن 

�لد�صتوري فرب�ير 
2011

13فرب�ير 
2011

عقب  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�ص  عن  �صادر 
تنحي �لرئي�ص ح�صني مبارك عن �ل�صلطة 11فرب�ير 

2011عقب قيام ثورة 25 يناير.

9
�لإعالن 

�لد�صتوري مار�ص 
2011

30مار�ص 2011
بعد  �مل�صلحة   للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�ص  عن  �صادر 
19مار�ص  بتاريخ  �ل�صعب  علي  لال�صتفتاء  عر�صه 

.2011

10
�لإعالن 

�لد�صتوري 
�صبتمرب 2011

25 �صبتمرب 
 2011

ب�صاأن  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�ص  عن  �صادر 
وثلث  للقو�ئم  ثلثني  بن�صبة  �لربملان  مقاعد  تعديل 

للفردي.
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طريقة ال�ضدورتاريخ �ضدورهالد�ضتورم

11
�لإعالن 

�لد�صتوري 
نوفمرب 2011

19نوفمرب 
2011

ب�صاأن  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�ص  عن  �صادر 
�قرت�ع  علي  �لإ�صر�ف  �لدبلوما�صية  �لبعثات  تويل 

�مل�صريني باخلارج بالنتخابات �لربملانية.

�لإعالن 12
17يونيو 212�لد�صتوري �ملكمل 

باإجر�ء  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �ملجل�ص  عن  �صادر 
�لد�صتوري  �لإعالن  مو�د  بع�ص  علي  تعديالت 

�ل�صادر مبار�ص 2011.

13
�لإعالن 

�لد�صتوري
�أغ�صط�ص 2012

12 �أغ�صط�ص 
2012

�لإعالن  باإلغاء  مر�صي  حممد  �لرئي�ص  عن  �صادر 
�لد�صتوري �ل�صادر بتاريخ 17 يونيو 2012، و�إجر�ء 
 30 يف  �ل�صادر  �لد�صتوري  �لإعالن  علي  تعديالت 

مار�ص 2011.

14
�لإعالن 

�لد�صتوري 
نوفمرب 2012

21 نوفمرب 
2012

�صادر عن �لرئي�ص حممد مر�صي باإعادة �ملحاكمات 
وحت�صني  �ملتظاهرين،  و�إ�صابة  قتل  ق�صايا  يف 
عليها،  �لطعن  من  �جلمهورية  رئي�ص  قر�ر�ت 
وجمل�ص  للد�صتور  �لتاأ�صي�صية  �جلمعية  وحت�صني 

�ل�صورى من �حلل.

15
�لإعالن 

�لد�صتوري 
دي�صمرب 2012

8 دي�صمرب 
2012

�لإعالن  باإلغاء  مر�صي  حممد  �لرئي�ص  عن  �صادر 
�لد�صتور �ل�صادر يف 21 نوفمرب 2012. 

25 دي�صمرب د�صتور 162012
2012

قامت علي �إعد�ده جمعية تاأ�صي�صية مكونة من مائة 
جمل�صي  من  �ملعينني  غري  �لأع�صاء  �نتخبهم  ع�صو 
�ل�صعب و�ل�صورى، وقد عر�ص علي �ل�صعب لال�صتفتاء 

بتاريخ 15، 22دي�صمرب 2012 وو�فق علية �ل�صعب
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ويمكن القول اإن هناك �ضمتين اأ�ضا�ضيتين تميزان الد�ضاتير الم�ضرية المتعاقبة.

ال�ضمة االولي: �إن �لد�صاتير في م�صر لم تتم �صياغتها بم�صاركة �صعبية حقيقية، ولكنها كانت 
فلم  �لد�صتور،  بغر�ص و�صع  بتاأليفها  �لتنفيذية  �ل�صلطة  تقوم  �إد�رية  ثمرة لجان 
يحدث في تاريخ م�صر �لحديث �أن تم �نتخاب جمعية تاأ�صي�صية لو�صع �لد�صتور 
تنتخب من �ل�صعب مبا�صرة وحتى د�صتور م�صر �لجديد �ل�صادر في عام 2012 
جري �نتخاب جمعيته �لتاأ�صي�صية من �لبرلمان ولم يجر �نتخابها من قبل �ل�صعب 
مبا�صرة وتعر�صت �إلى �لعديد من �لمطاعن وكاد ي�صدر �لق�صاء حكمًا بحلها لول 
بالبطالن،  �لق�صاء  من  ح�صنها  د�صتوري  باإعالن  �لجمهورية  رئي�ص  �أدركها  �أن 
�لقيام  من  ق�صاتها  تمكن  ولم  حا�صرتها  ميل�صيات  عن  �لب�صر  �لدولة  وغ�صت 

بو�جبهم.
�أو جرت مناق�صات  بمناق�صة جادة   �أي د�صتور م�صري  �أن حظي  لم يحدث  �أنه  الثانية:  ال�ضمة 
تتم حوله مناق�صات جادة  �إقر�ره، بل وحتي د�صتور 2012 لم  مو�صعة حوله قبل 
�أ�صبوعين فقط من �لنتهاء منه وفي ظروف  �إذ طرح للت�صويت بعد  �أو و��صعة، 
��صتقطاب �صعبة. مما يجعلنا نعتقد باأن �لد�صاتير في م�صر ت�صدر في حقيقتها 

عن �ل�صلطة �لحاكمه مبا�صرة وتحقيقًا لغايات تر�ها تلك �ل�صلطة. 
�لأ�صقياء،  �لم�صري �صعد زغلول على لجنة و�صع د�صتور 1923 لجنة  �لزعيم  �أطلق  وقد   
وهي لجنة ت�صم ثالثين �صخ�صية عامة �صكلها �لملك فوؤ�د �لأول باقتر�ح من عبد �لخالق ثروت 
با�صا رئي�ص مجل�ص �لوزر�ء في ذلك �لوقت، وعلى �لرغم من �أن د�صتور 1923 يعتبر من �أف�صل 
�لد�صاتير �لم�صرية �لتي �صدرت على �لإطالق، فاإنه مع ذلك كان يت�صمن تغوًل كبيرً� للملك على 
ح�صاب بقية �ل�صلطات، حد منه في و�قع �لأمر قوة حكومة �لوفد و�ل�صعبية �لطاغية �لتي كانت 
لزعيمي �لوفد على �لتو�لي �صعد زغلول با�صا وم�صطفى �لنحا�ص با�صا، وهي �لقوة �ل�صعبية �لتي 
�نح�صرت تدريجيًا حتى خ�صر �لوفد معظمها في عام 1942 بعد حادث 4 فبر�ير �ل�صهير، وخ�صر 

�لباقي بعد �نك�صاره �أمام �لملك عندما عاد �إلى �لحكم عام 1949. 
�أما د�صتور1930، فقد �صدر هو �أي�صًا في ظروف ومناخ م�صطربين ل يرجى فيهما دعم لأي   
من �لحريات �لأ�صا�صية، فنتيجة �ل�صر�ع �ل�صيا�صي بين حكومة �لوفد من جانب و�لملك فوؤ�د من 
جانب �آخر، �أ�صدر �لملك في �أكتوبر 1930 �أمرً� ملكيًا باإبطال د�صتور 1923 و�إعالن د�صتور جديد 
– د�صتور 1930– وحل مجل�صي �لنو�ب و�ل�صيوخ. وقد ف�صرت �لمذكرة �لمرفقة بالد�صتور �لجديد 
هذ� �لنقالب �لد�صتوري بقولها: "�إن د�صتور 1923 يعتبر �صورة �صوية لما بلغته �لديمقر�طية في 
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و�لقت�صادية في م�صر وخ�صو�صًا من  �لجتماعية  �لأحو�ل  �أن  �لحا�صر، مع  �لع�صر  �أوروبا في 
�أحو�ل �لبالد �لتي تنقل عنها، ومن  حيث �لتعليم ونوع �لثروة �لعامة وتوزيعها ل ت�صبه في كثير 
ثم فلم يحقق ما عقد عليه من �لآمال"، وهاجم �لبيان نظام �لنتخاب �لذي كان قائمًا، وحرم 
طبقة �لعمال و�لفالحين �لتي كان معظمها موؤيدً� لحكومة �لوفد من �أن يكون لها دور في عملية 
�لنتخاب، كما حرم حق �لتر�صيح لع�صوية �لبرلمان لكل من ز�ول �إحدى �لمهن �لحرة في مكان 

غير �لقاهرة)2(. 
�أما �لإعالن �لد�صتوري �ل�صادر في 10 فبر�ير 1953 فقد �صدر في �أعقاب �لثورة �لم�صرية   
من �لقائد �لعام للثورة �لم�صرية �للو�ء محمد نجيب مطيحًا بكل �لحريات �لمعروفة لدرجة �أنه 
�ل�صيادة  �أعمال  �لثورة  قيادة  بمجل�ص  �لثورة  قائد  "يتولى  �أن:  على  منه  �لثامنة  �لمادة  في  ن�ص 
�لعليا وحق تعيين �لوزر�ء وعزلهم"، كما �أوكل �صلطة �لت�صريع �إلى مجل�ص �لوزر�ء و�أوكل �إليه كذلك 

�ل�صلطة �لتنفيذية )3(، م�صقطًا بذلك مبد�أ د�صتوريًا مهمًا هو مبد�أ �لف�صل بين �ل�صلطات.
�لإعالن  �صدر  ثم   ،1956 د�صتور  �صدر  �لم�صرية  �لثورة  عن  �لناتج  �لتوتر  �أجو�ء  وفي   
رئي�ص  من  بقر�ر  �صدر  وقد  و�صوريا،  م�صر  بين  �لوحدة  نتيجة   1958 عام  �لموؤقت  �لد�صتوري 
�لجمهورية �لعربية �لمتحدة  في ذ�ك �لوقت �لزعيم جمال عبد �لنا�صر وبناًء على مو�فقة مجل�ص 
�لأمة في م�صر ومجل�ص �لنو�ب �ل�صوري على خطو�ت �لوحدة بين م�صر و�صوريا، و�لمبادئ �لتي 

�نعقد عليها �لتفاق بين �لجانبين �لم�صري و�ل�صوري لتكون �أ�صا�صًا لنظام �لحكم.
�إعالنًا  24مار�ص  في  �لنا�صر  عبد  جمال  �لرئي�ص  �أ�صدر  و�صوريا  م�صر  بين  �لنف�صال  وعقب 
د�صتوريًا جديدً� يت�صمن �أحكام �لد�صتور �لموؤقت لم�صر �إلى حين �نتهاء مجل�ص �لأمة من و�صع 
د�صتور جديد د�ئم لم�صر ي�صتفتى عليه �ل�صعب، وهو �لأمر �لذي لم يتحقق �إل في عام 1971)4(.

�لثانية عام  و�لمرة  �لأولى في عام 1980،  �لمرة  تعديل د�صتور 1971 مرتين  وقد جري   
2007 حيث جرى تعديل 34 مادة دفعة و�حدة. 

)2( ملزيد من �لتفا�صيل عن �لطريقة �لتي و�صع بها د�صتور 1930 ميكن مر�جعة د. عبد �لعظيم رم�صان "تطور �حلركة �لوطنية �مل�صرية 
طبعة  �ل�صعب  كتاب  �لأول  �جلزء  �مل�صرية  �لثورة  �أعقاب  يف  �لر�فعي،  �لرحمن  عبد  وللمزيد  بعدها،  وما  1918-1936" �ص734 

1969�ص131 وما بعدها.
)3( ن�صت �ملادة �لتا�صعة من هذ� �لإعالن �لد�صتوري على �أن "يتوىل جمل�ص �لوزر�ء �ل�صلطة �لت�صريعية" ون�صت �ملادة �لعا�صرة على �أن 
�لوزر�ء و�لوزر�ء كل فيما يخ�صه �أعمال �ل�صلطة �لتنفيذية"، ف�صاًل عن �أن هذ� �لإعالن ن�ص يف �ملادة �حلادية ع�صرة  "يتوىل جمل�ص 
منه على �أن "يتاألف من جمل�ص قيادة �لثورة وجمل�ص �لوزر�ء موؤمتر ينظر يف �ل�صيا�صة �لعامة للدولة وما يت�صل بها من مو�صوعات، 

ويناق�ص ما يرى مناق�صته من ت�صرفات كل وزير يف وز�رته".
)4( ملزيد من �ملعلومات حول �خللفية �لتاريخية لو�صع �لد�صاتري يف م�صر ير�جع "دور جمل�ص �لدولة �مل�صري يف حماية �حلقوق و�حلريات 

�لعامة" – �مل�صت�صار د. فاروق عبد �لرب �جلزء�ن �لأول و�لثاين. 
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وعقب �لثورة �ل�صعبية عام 2011 و�لتي �نتهت بتخلي �لرئي�ص مبارك عن �ل�صلطة �أ�صدرت   
ثالثة  مر�صي  محمد  �لمنتخب  �لرئي�ص  �أ�صدر  كما  د�صتورية،  �إعالنات  خم�صة  �لم�صلحة  �لقو�ت 
�إعالنات د�صتورية قبل �أن ي�صدر �لد�صتور �لم�صري �لجديد نهاية عام 2012 بعد �ل�صتفتاء عليه 
وقبول قر�بة 67٪ من �لناخبين له. ويالحظ �أن جميع �لإعالنات �لد�صتورية �لتي �أ�صدرها رئي�ص 
�لجمهورية ت�صمنت قو�عد ومو�د �صببت خالفات �صخمة وتر�جع عنها �لرئي�ص �أو وقفت �لمحكمة 
في  �ل�صادر  �لإعالن  ففي  �أ�صدرتها،  نهائية  لأحكام  لمخالفتها  تنفيذها  طريق  في  �لد�صتورية 
�أ�صا�صه  علي  �نتخب  �لذي  �لقانون  لمخالفة  حلها  جري  �لذي  �لبرلمان  �لرئي�ص  �أعاد  �أغ�صط�ص 
للد�صتور، وفي �إعالنه �لثاني �لذي �صدر في نوفمبر قام �لرئي�ص بعزل �لنائب �لعام  في �صابقه لم 

تحدث منذ �أكثر من ثالثين عامًا. 
1-1. الد�ضاتير من 1923 – 2011:

�لمطلع على ن�صو�ص �لد�صاتير �لم�صرية �لمتعاقبة  – عد� د�صتور 2012 - ب�صاأن حرية   
�لعتقاد �صوف يلم�ص على �لفور ت�صابها بين ن�صو�ص تلك �لد�صاتير ب�صكل عام، وبطريقة تدعو 
�إلى �لده�صة باعتبار �أنها و�صعت في ظروف �صيا�صية مختلفة ومت�صاربة في بع�ص �لأحيان، علي �أن 
�لد�صتور �لم�صري �لجديد �ل�صادر عام 2012 يعتبر مختلفًا ب�صكل جذري علي نحو ما �صن�صرحه 
لحقًا . ويو�صح �لجدول رقم 2 �لن�صو�ص �لتي تحكم هذ� �لحق في �لد�صاتير �لم�صرية �لمتعاقبة، 

ووفقًا للطريقة �لتي تناولتها بها تلك �لد�صاتير.
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جدول رقم )2( 

حرية االعتقاد وفقا للد�ضاتير الم�ضرية
املواد املنظمة للحقالد�ضتور

د�صتور 1923

�ملادة 3: �مل�صريون لدي �لقانون �صو�ء، وهم مت�صاوون يف �لتمتع باحلقوق �ملدنية 
و�ل�صيا�صية وفيما عليهم من �لو�جبات و�لتكاليف �لعامة ل متييز بينهم يف ذلك 
�لعامة مدنية  و�إليهم وحدهم يعهد بالوظائف  �و �لدين.  �للغة  �أو  ب�صبب �لأ�صل 
كانت �أو ع�صكرية ول يوىل �لأجانب هذه �لوظائف �إل يف �أحو�ل ��صتئنائية يعينها 

�لقانون.
�ملادة 12: حرية �لعتقاد مطلقة.

للعاد�ت  طبقًا  و�لعقائد  �لأديان  ب�صعائر  �لقيام  حرية  �لدولة  حتمي   :13 �ملادة 
�ملرعية يف �لديار �مل�صرية علي �أل يخل ذلك بالنظام �لعام ول ينفي �لآد�ب.

مادة 149: �لإ�صالم دين �لدولة. و�للغة �لعربية لغتها �لر�صمية.

د�صتور 1930

�ملادة 3: �مل�صريون لدي �لقانون �صو�ء، وهم مت�صاوون يف �لتمتع باحلقوق �ملدنية 
بينهم يف ذلك  �لعامة ل متييز  و�لتكاليف  �لو�جبات  و�ل�صيا�صية وفيما عليهم من 
ب�صبب �لأ�صل �أو �للغة �أو �لدين. و�إليهم وحدهم يعهد بالوظائف �لعامة مدنية كانت 
�أو ع�صكرية، ول يوىل �لأجانب هذه �لوظائف �إل يف �أحو�ل ��صتئنائية يعينها �لقانون.

�ملادة 12: حرية �لعتقاد مطلقة.
للعاد�ت  طبقًا  و�لعقائد  �لأديان  ب�صعائر  �لقيام  حرية  �لدولة  حتمي   :13 �ملادة 

�ملرعية يف �لديار �مل�صرية علي �أل يخل ذلك بالنظام �لعام ول ينفي �لآد�ب.
�ملادة 138: �لإ�صالم دين �لدولة. و�للغة �لعربية لغتها �لر�صمية.

�لعالن 
�لد�صتوري 

1953

�لأديان  ب�صعائر  �لقيام  حرية  �لدولة  وحتمي  مطلقة  �لعقيدة  حرية   :4 �ملادة 
و�لعقائد طبقًا للعاد�ت �ملرعية علي �أل يخل ذلك بالنظام �لعام ول ينفي �لآد�ب.

د�صتور 1956

�ملادة 3: �لإ�صالم دين �لدولة. و�للغة �لعربية لغتها �لر�صمية.
�لأديان  ب�صعائر  �لقيام  �لدولة حرية  �لعتقاد مطلقة، وحتمي  �ملادة 43: حرية 
�أو  �لعام  بالنظام  �أل يخل ذلك  �ملرعية يف م�صر. علي  للعاد�ت  و�لعقائد طبقًا 

ينفي �لآد�ب.
مل يتناول �لد�صتور حرية �لعتقاد.د�صتور 1958 
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املواد املنظمة للحقالد�ضتور

د�صتور 1964

�ملادة 5: �لإ�صالم دين �لدولة. و�للغة �لعربية لغتها �لر�صمية.
و�لو�جبات  مت�صاوون يف �حلقوق  �صو�ء وهم  �لقانون  لدي  �مل�صريون  �ملادة 24: 
�أو  �لدين  �أو  �للغة  �أو  �لأ�صل  �أو  �جلن�ص  ب�صبب  ذلك  يف  بينهم  متييز  ل  �لعامة، 

�لعقيدة.
�لأديان  ب�صعائر  �لقيام  �لدولة حرية  �لعتقاد مطلقة، وحتمي  �ملادة 34: حرية 
و�لعقائد طبقًا للعاد�ت �ملرعية علي �أل يخل ذلك بالنظام �لعام �أو ينفي �لآد�ب.

د�صتور 1971

�ملادة 2: �لإ�صالم دين �لدولة، و�للغة �لعربية لغتها �لر�صمية، ومبادئ �ل�صريعة 
�لإ�صالمية �مل�صدر �لرئي�صي للت�صريع)5(.

و�لو�جبات  �حلقوق  مت�صاوون يف  وهم  �صو�ء  �لقانون  لدي  �ملو�طنون   :40 �ملادة 
�أو  �لدين  �أو  �للغة  �أو  �لأ�صل  �أو  �جلن�ص  ب�صبب  ذلك  يف  بينهم  متييز  ل  �لعامة، 

�لعقيدة.
�ملادة 46: تكفل �لدولة حرية �لعقيدة وحرية ممار�صة �ل�صعائر �لدينية.

�لإعالن 
�لد�صتوري 
�ل�صادر 

بتاريخ 30 
مار�ص 2011

�أ�صا�ص  على  يقوم  دميقر�طى  نظامها  دولة  �لعربية  م�صر  جمهورية   :1 �ملادة 
وحدتها  حتقيق  على  يعمل  �لعربية  �لأمة  من  جزء  �مل�صرى  .و�ل�صعب  �ملو�طنة 

�ل�صاملة .
�ملادة 2 :�لإ�صالم دين �لدولة، و�للغة �لعربية لغتها �لر�صمية، ومبادئ �ل�صريعة 

�لإ�صالمية �مل�صدر �لرئي�صي للت�صريع.
�ملادة 12:  تكفل �لدولة حرية �لعقيدة وحرية ممار�صة �ل�صعائر �لدينية .

�لرغم من تباين �لظروف و�لأو�صاع �ل�صيا�صية �لتي �صدرت فيها �لد�صاتير �لم�صرية  وعلى   
�لمتعاقبة، �إل �أنها جميعا ت�صترك في بع�ص �لمالمح �لعامة �لتي يمكن �أن تعطي �نطباعًا حول �تفاق 
�ل�صلطة �لتنفيذية ب�صكل متطابق، رغم �ختالف �نتماء�تها �لفكرية، على نظرتها لحرية �لعتقاد.

– عد� �لإعالن  �أ. �تفقت جميع �لد�صاتير �لتي �صدرت في �لفترة من 1923 �إلى عام 1971 
�لد�صتوري 1953 ود�صتور1958)6( ـ على �أن دين �لدولة �لر�صمي هو �لإ�صالم)7(. 

)5( معدلة طبقًا لنتيجة �ل�صتفتاء علي تعديل �لد�صتور �لذي �أجري يوم 22 مايو 1980.
)6( مل ين�ص �لإعالن �لد�صتوري 1953 �أو د�صتور 1958 على دين ر�صمي للدولة �أو على لغة ر�صمية لها.

)7( �ملادة 149 من د�صتور 1923، و�ملادة 138من د�صتور 1930، و�ملادة 3 من د�صتور 1956، و�ملادة 5 من د�صتور 1964، و�ملادة 2 من د�صتور 
.1971
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ب . �تفقت �لد�صاتير �لم�صرية ب�صكل عام علي �أن حرية �لعتقاد مطلقة، ولكنها فرقت بين 
ب�صرورة مطابقتها  ربطتها  �لتي  �لعقائد  �أو  �لأديان  ب�صعائر  �لقيام  �لعتقاد وحرية  حرية 
"للعاد�ت �لمرعية في �لديار �لم�صرية وعدم �إخاللها بالنظام �لعام ول �لآد�ب")8(، �لأمر 
�لذي يفرغ �لحق من م�صمونه فال قيمة لالعتقاد فيما ل ت�صتطيع �أن تمار�ص �صعائره بحرية. 

�لن�ص علي حماية حرية �لعتقاد، جاء د�صتور 1971  �أغفل د�صتور 1958  �إنه علي حين  ج.  
باأف�صل ن�ص بين �لد�صاتير �لم�صرية فيما يتعلق بحرية �لعتقاد وممار�صة �ل�صعائر �لدينية، 
�ل�صعائر  ممار�صة  وحرية  �لعقيدة  حرية  �لدولة  تكفل  �أن  على  منه   46 �لمادة  في  ن�ص  �إذ 
�أو  �لبالد  �لمرعية في  للعاد�ت  �ل�صعائر  تلك  �أن يقرن ذلك ب�صرورة مر�عاة  �لدينية دون 
غير ذلك من قيود)9(. وقد �صاير �لإعالن �لد�صتوري �ل�صادر عن �لمجل�ص �لأعلى للقو�ت 
�لم�صلحة في 30 مار�ص 2011 د�صتور 1971 فيما يتعلق بحرية �لعتقاد فجاء ن�ص �لمادة 
12 من ذلك �لإعالن مطابقًا بالكامل لن�ص �لماده 46 من د�صتور عام 1971 دون �أي تغيير. 

�أن ن�ص �لمادة 46 من د�صتور 1971 ثم ن�ص  �أنه رغم  �إلى  �أنه من �لو�جب �لتنبيه  علي   
�لمادة 12 من �لإعالن �لد�صتوري �ل�صادر في 30 مار�ص 2011 قد ن�صا بو�صوح علي كفالة حرية 
�لعقيدة وحرية ممار�صة �ل�صعائر �لدينية، �إل �أن �أو�صاع حرية �لعتقاد وحرية ممار�صة �ل�صعائر 
حتى  �لحل  علي  ت�صتع�صي  م�صكلة  �لكنائ�ص  بناء  ظل  فقد  عظيم،  لكرب  تتعر�ص  كانت  �لدينية 
لقو�نين  وفقًا  للبالغين  بالن�صبة  بالخطر  �لدين عملية معقدة ومحفوفة  �ختيار  �للحظة كما ظل 
ولو�ئح  لم تتبن ذ�ت �لنهج �لمنفتح �لذي تبناه د�صتور 1971 �أو �لإعالن �لد�صتوري �ل�صادر في 

مار�ص 2011. 
1-2. روؤية د�ضتور 2012 لحريات االعتقاد:

رئي�ص  قر�ر  مكرر"ب"   51 �لعدد  �لر�صمية  �لجريدة  في  ن�صر   2012 دي�صمبر   25 في   
�لجمهورية  باإ�صد�ر د�صتور م�صر �لجديد.

)8( مادة 13 من د�صتور 1923، و�ملادة 13من د�صتور 1930، و�ملادة 4 من �لإعالن �لد�صتوري 1953، 43من د�صتور 1956، و�ملادة 34من 
د�صتور 1964.

)9( �أف�صدت �ملحكمة �لعليا هذ� �لن�ص �ملهم، حني حكمت باأن "حرية �لعقيدة مطلقة وحرية �إقامة �ل�صعائر �لدينية مقيدة بعدم �لإخالل 
بالنظام �لعام وعدم منافاة �لآد�ب، و�أن �لأديان �لتي يحمي �لد�صتور حرية �لقيام ب�صعائرها هي �لأديان �ل�صماوية �لثالثة فقط" 
حكم �ملحكمة يف 1 مار�ص 1975 �لدعوى رقم 7 ل�صنة 2ق – �جلريدة �لر�صمية �لعدد 14 يف 3 �إبريل 1975، ويالحظ �أن هذ� �حلكم 
قد خ�ص�ص �لن�ص �لد�صتوري دون مقت�صى، �إذ �أ�صاف �إليه �صرورة �أن تكون �ل�صعائر متفقة مع �لنظام �لعام و�لآد�ب، و�لثاين �أن 
�لعقائد �ملحمية �صعائرها بالن�ص �لد�صتوري هي �لأديان �ل�صماوية �لثالثة �ليهودية و�مل�صيحية و�لإ�صالم، وهما �أمر�ن مل يرد ذكرهما 

يف �لن�ص �لد�صتوري ذ�ته.
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ت�ضمن الد�ضتور الجديد عدداً من المواد التي تناق�س حرية االعتقاد وتوؤثر فيها:

�لثانية من د�صتور 1971  �لمادة  �لد�صتور �لجديد جاءت متطابقة مع  �لثانية من  �لمادة   
للت�صريع  �لرئي�صي  �لم�صدر  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  لت�صير   1980 عام  في  ُعدلت  قد  كانت  و�لتي 
�لمخاطب  �أن  �إلى  �نتهي  قد  �لم�صري  �لق�صاء  �أن  من  �لرغم  وعلي   . للت�صريع  م�صدرً�  ولي�صت 
في هذه �لمادة هو �لم�صرع، �إل �أن بع�ص �لق�صاة ي�صتندون في �أحكامهم مبا�صرة �إلى تلك �لمادة 

عندما ي�صعرون باأن بع�ص �لن�صو�ص �لو�صعية قد تتناق�ص معها. 

1-2-1. �أ�صيفت مادة جديدة لم تكن موجودة في �أي د�صتور م�صري �صابق وهي �لمادة   
للت�صريعات  �لرئي�صي  �لم�صدر  و�ليهود  �لم�صحيين  �صر�ئع  "مبادئ  �أن  علي  تن�ص  و�لتي  �لثالثة 
تبدو  ما  ورغم  �لروحية".  قياد�تهم  و�ختيار  �لدينية،  و�صئونهم  �ل�صخ�صية،  لأحو�لهم  �لمنظمة 
عليه تلك �لمادة من �أنها محاولة لإحد�ث �تز�ن مع �لمادة �لثانية وبقية �لمو�د �لموؤثرة في حريات 

�لعقيدة، �إل �أن هناك عددً� من �لمالحظات عليها. 

�لمالحظة �لأولي: �أن تلك �لمادة لم تاأت بجديد، ففي حالة �تحاد �لدين و�لملة في م�صائل �لأحو�ل 
�ل�صخ�صية تطبق علي �لمتخا�صمين �صر�ئع دياناتهم، �أما في حالة �لختالف 
�إ�صافة  فتطبق �أحكام �ل�صريعة �ل�صالمية، وبالتالي فاإن تلك �لمادة ل ت�صكل 

لحماية حرية �لمعتقد. 

�لأحو�ل  علي  عليهم  �لم�صلمين  غير  �صر�ئع  تطبيق  تق�صر  �لمادة  تلك  �لثانية:�أن  �لمالحظة 
�ل�صخ�صية فقط. 

�لمالحظة �لثالثة: �أن �لمادة لم تتحدث �إل عن �تباع �لديانتين �ل�صماويتين – �ليهودية و�لم�صيحية 
فقط- دون �أن تتحدث عن �تباع �لمذ�هب �لأر�صية.

د�صتور  كان  – �لذي  �لنظري  �لتقدمي-  �لموقف  عن  �لجديد  �لد�صتور  تر�جع   .2-2-1  
1971 و�لإعالن �لد�صتوري لعام 2011 قد �تخذ�ه حيال حرية �لمعتقد؛ فحين ن�صت �لماده 46 من 
د�صتور 1971 و�لمادة 12 من �لإعالن �لد�صتوري علي �أن تكفل �لدولة حرية �لعقيدة وحرية �إقامة 
�ل�صعائر �لدينية، فاإن �لمادة 43 من �لد�صتور �لجديد قد ن�صت علي �أنه "حرية �لعتقاد م�صونة. 

وتكفل �لدولة حرية ممار�صة �ل�صعائر �لدينية و�إقامة دور �لعبادة لالأديان �ل�صماوية".

ومن �لو��صح هنا �أن �لم�صروع قد ق�صر حرية ممار�صة �ل�صعائر �لدينية و�إقامة دور �لعبادة   
لالأديان �ل�صماوية فقط، وهو ما يمثل تر�جعًا لي�ص عن �لإعالن �لد�صتوري �ل�صادر في 30 مار�ص 
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2011 �أو حتي �لمادة 46 من د�صتور 1971 ولكن حتي عن جميع �لد�صاتير �لم�صرية من عام 1923 
و�لتي كفلت حرية �إقامة �ل�صعائر �لدينية لالأديان – دون �أن ت�صير �إلى �أديان �صماوية �أو �أر�صية – 

و�أن ربطتها بمر�عاة �لعاد�ت �لمرعية في م�صر و�لنظام �لعام و�لآد�ب. 

و�لفرق هنا و��صح فربط �إقامة �ل�صعائر �لدينية بالأديان �ل�صماوية فقط يعني �أن �أي دين   
�أر�صي ل ي�صتطيع �إقامة �صعائره حتي و�إن �تفقت مع �لعاد�ت �لمرعية في م�صر ولم تخالف �لنظام 

�لعام و�لآد�ب وهو ما يعد تقييدً� ل مبرر له لحرية �إقامة �ل�صعائر �لدينية. 

بالن�صبة  �لعقيدة  لحرية  �نتهاكًا  حتي  �صكل  قد  �لجديد  �لم�صري  �لد�صتور  �إن   .3-2-1  
�لكلية،  �أدلتها  ت�صمل  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  "مبادئ  �أن  علي   219 �لمادة  ن�صت  فقد  للم�صلمين 
وقو�عدها �لأ�صولية و�لفقهية وم�صادرها �لمعتبرة في مذ�هب �أهل �ل�صنة و�لجماعة". و�لن�ص 
علي م�صادر محددة لمبادئ �ل�صريعة �لإ�صالمية وذكرها ب�صكل عام يجرح بالقطع حرية �لعتقاد 

للم�صريين من �أهل �ل�صيعة.

2. ر�ؤية المحكمة الد�ستورية العليا لحرية االعتقاد: 
2-١. عن المحكمة: 

 1971 عام  �ل�صادر  �لم�صري  �لد�صتور  لن�ص  وفقًا  �لعليا  �لد�صتورية  �لمحكمة  �أن�صاأت   
و�للو�ئح،  �لقو�نين  د�صتورية  على  �لق�صائية  �لرقابة  غيرها  دون  تتولى  م�صتقلة،  ق�صائية  كهيئة 
وتتولى تف�صير �لن�صو�ص �لت�صريعية)10(، ويدرج �لد�صتور في �لف�صل �لخام�ص من �لباب �لخام�ص 
باعتبارها من مكونات نظام �لحكم، وتعرف  �لعليا  �لد�صتورية  �لمحكمة  �لخا�ص بنظام �لحكم 
في جمهورية  بذ�تها  قائمة  م�صتقلة  ق�صائية  هيئة  باأنها  �لعليا  �لد�صتورية  �لمحكمة   174 �لمادة 
م�صر �لعربية، وتحمي �لمادة 177 ق�صاتها من �لعزل، ويترك �لد�صتور للقانون تنظيم �لمحكمة 
وت�صكيلها و�ل�صروط �لو�جبة �لتو�فر في �أع�صائها، وحقوقهم وح�صانتهم، بل ي�صكت �لد�صتور عن 
تقرير هل تعتبر �لمحكمة �لد�صتورية جزءً� من �ل�صلطة �لق�صائية �أم ل، �إل �أنه يبدو من �لقانون 
�لخا�ص بها رقم 47 ل�صنة 1979 �أن لها �صمات م�صتمدة من قانون �ل�صلطة �لق�صائية. ووفقًا لقانون 
تنظيم �لمحكمة رقم 48 ل�صنة 1979 �لذي �صدر في 29 �أغ�صط�ص 1979، فاإن �لمحكمة �لد�صتورية 
�لعليا تعتبر م�صتقلة عن وز�رة �لعدل وهيئاتها �لق�صائية ول عالقة لها بالمجل�ص �لأعلى للهيئات 

�لق�صائية.

)10( �ملادة 175 من �لد�صتور �لد�ئم جلمهورية م�صر �لعربية، �لهيئة �لعامة ل�صئون �ملطابع �لأمريية، �لقاهرة، 1998، �ص 34.
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تاأخذ م�صر بنظام �لرقابة �لالحقة على �لن�ص �لقانوني لمعرفة مدى مطابقته للد�صتور-   
عد� بع�ص �لقو�نين �لتي قرر �لد�صتور �أخذ ر�أي �لمحكمة فيها قبل �إ�صد�رها مثل قانون �نتخاب 
رئي�ص �لجمهورية وقانون مبا�صرة �لحقوق �ل�صيا�صية -، و�لنظام �لد�صتوري �لم�صري �أقرب �إلى 
�لنظام �لإيطالي، وهو في هذ� يختلف عن بع�ص �لنظم �لالتينية �لتي تاأخذ بنظام �لرقابة �ل�صابقة 
مثل فرن�صا، ول تملك �لمحكمة �لد�صتورية �لعليا - ومن قبلها �لمحكمة �لعليا - �لتعر�ص لد�صتورية 
�لن�ص �لقانوني ما لم يعر�ص عليها �لأمر في �صورة دعوى تقام من �لأفر�د �أو طلب تف�صير ن�ص 
يقدم �إليها من �لحكومة)11(. ول يملك �لأفر�د رفع �لنز�ع مبا�صرة �إلى �لمحكمة �لد�صتورية، ولكن 
يتعين �أن يكون ذلك نتيجة دعوى متد�ولة �أمام �لق�صاء و�أن ترخ�ص �لمحكمة �لتي تنظر �لدعوى 
لالأفر�د رفع �لدعوى بعدم د�صتورية �لن�ص �إلى �لمحكمة �أو �أن تقوم تلك �لمحكمة من تلقاء نف�صها 
باإحالة �لن�ص �لذي ت�صك في عدم د�صتوريته �إلى �لمحكمة �لد�صتورية للف�صل في مدى مطابقته 
للد�صتور، وفي كل �لأحو�ل تاأمر �لمحكمة بوقف نظر �لدعوى حتى تف�صل �لمحكمة �لد�صتورية في 

�لدعوى.

يعود �صمن  ول  للكافة،  بالن�صبة  �أثره  �إعد�م  �لن�ص  د�صتورية  بعدم  �لق�صاء  ويترتب على   
�لمنظومة �لت�صريعية، وين�صر �لحكم �ل�صادر بعدم �لد�صتورية في �لجريدة �لر�صمية ويعتبر نافذ 

�لمفعول من �ليوم �لتالي لن�صره. 

�لم�صرع  كان   – قبلها  من  �لعليا  و�لمحكمة   – �لعليا  �لد�صتورية  �لمحكمة  �إن�صاء  وقبل   
�لم�صري قد �أغفل تنظيم �لرقابة، فلم تن�ص �لد�صاتير �لمتعاقبة من د�صتور 1923 حتى ما قبل 
د�صتور 1971 على تلك �لرقابة، وكان �لق�صاء بدرجاته �لمختلفة هو �لمخت�ص بالنظر في �لدفع 
بعدم د�صتورية �لقو�نين و�لذي كان �لدفع به دفعًا قانونيًا جوهريًا يتعين على �لمحكمة �أن تناق�صه 
و�أن ترد عليه على �أنه فيما لو قدرت عدم تو�فق �لن�ص �لقانوني مع �أحكام �لد�صتور فاإنها ل ت�صتطيع 
�إل �أن تمتنع عن تطبيقه فقط في خ�صو�ص �لنز�ع �لمطروح دون �أن يترتب على ق�صائها �إعد�م 
�لن�ص �لد�صتوري، ف�صاًل عن �أن ق�صاءها هذ� يكون ذ� �أثر ن�صبي، حيث يقت�صر �أثره على �لدعوى 
�لتي �صدر �لحكم فيها فقط، على �أنه في 31 �أغ�صط�ص 1969 و��صتنادً� �إلى قانون �لتفوي�ص رقم 
15 ل�صنة 1967  �أ�صدر �لرئي�ص جمال عبد �لنا�صر �لقر�ر بقانون 81 ل�صنة 1969 �لخا�ص باإن�صاء 
ثم  �لمحكمة،  بت�صكيل  �لنا�صر قر�رً�  �لرئي�ص عبد  �أ�صدر  �لعليا، وفي 7 فبر�ير 1970  �لمحكمة 
)11( تعر�ص هذ� �ملبد�أ لنتهاك من قبل رئي�ص �جلمهورية ورئي�ص �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا عندما �أ�صر �لأول على �إر�صال �لقانون قبل 
توقيعه �إىل �ملحكمة �لد�صتورية ل�صتطالع ر�أيها فيه، ونظرت �ملحكمة يف �لقانون و�أبدت مالحظات جرى تعديلها يف جمل�ص �ل�صعب، 

�لأمر �لذي �نتهك هذ� �ملبد�أ ب�صكل غري م�صبوق.
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�أ�صدر مجل�ص �لأمة قانونًا في 25 �أغ�صط�ص 1970 يحمل رقم 66 ل�صنة 1970 �لخا�ص بالإجر�ء�ت 
و�لر�صوم �أمام �لمحكمة �لعليا، حيث عقدت �لمحكمة �لعليا �أولى جل�صاتها في 3 مار�ص 1970)12(. 
ثم �صدر �لد�صتور �لم�صري في �صبتمبر 1971 نا�صًا على �إن�صاء �لمحكمة �لد�صتورية �لعليا كهيئة 
ق�صائية م�صتقلة، وفي 29 �أغ�صط�ص 1979 �صدر �لقانون رقم 48 ل�صنة 1979 �لخا�ص بالمحكمة 

�لد�صتورية �لعليا.

وقد عالج د�صتور م�صر �لجديد �ل�صادر في 25 دي�صمبر 2012 �لمحكمة �لد�صتورية �لعليا   
في �لفرع �لر�بع من �لف�صل �لثالث و�لمخ�ص�ص للهيئات �لق�صائية، فجعلها في منزلة م�صاوية 
�أ�صفي  للق�صاء �لعادي و�لنيابة �لعامة وهيئة ق�صايا �لدولة و�لنيابة �لإد�رية وهي �لهيئات �لتي 
عليها �لد�صتور �صر�حة �صفة �لهيئات �لق�صائية، مخالفًا بذلك نهج د�صتور 1971 �لذي كان يفرد 
للمحكمة �لد�صتورية �لعليا بابًا م�صتقاًل حتي عن �لهيئات �لق�صائية �إيمانًا ب�صمو دورها و�أهميته 
في �لنظام �ل�صيا�صي �لم�صري. كما خف�ص �لد�صتور �لجديد من عدد �أع�صاء �لمحكمة ليجعله 
�أحد ع�صر ع�صوً� بمن فيهم �لرئي�ص، ون�ص في �لمادة 233 علي عزل ما ز�د من �أع�صاء �لمحكمة 

عن عملها ليكون هذ� �لأمر هو �أول تدخل فا�صح في عمل �لق�صاء. 

2-2. ر�ؤية المحكمة الد�ستورية لحرية العقيدة: 
لم يتح للمحكمة �لد�صتورية �لعليا �أن تنظر في �أي دعاوي تتعلق بحرية �لعقيدة في ظل   
د�صتور 2012 لحد�ثته ولكن يوؤ�صفنا �أن نقرر �أنه حتى في ظل د�صتور 1971 و�لذي ت�صمن ن�صًا 
ممتازً� ب�صاأن حرية �لعقيدة وحرية �قامة �ل�صعائر �لدينية ظلت �أحكام �لمحكمة �لد�صتورية �لعليا 
�لد�صتور  ن�ص  – وبخالف  نف�صها  و�أ�صافت من عند  بل  �لحريات  �لنوع من  �إز�ء هذ�  متحفظة 
حرية  لتقييد  ��صتخدمتها  قد  �لتاأ�صي�صية  �لجمعية  تكون  ربما  �إ�صافية  قيودً�   – وقتها  �ل�صاري 

�لعقيدة في �لد�صتور �لجديد. 

�أقرت �لمحكمة �لعليا �صحيح �لمبد�أ �لد�صتوري من �أن حرية �لعقيدة ل يجوز ف�صلها عن   
�أولهما  مظاهر  تمثل  ثانيتهما  و�أن  ينف�صالن،  ل  ق�صمين  باعتبارهما  �صعائرها  ممار�صة  حرية 
باعتبارها �نتقاًل بالعقيدة من مجرد �لإيمان بها �إلى �لتعبير عن محتو�ها عماًل ليكون تطبيقًا 
حياً لها "،�إل �أنها عادت لتقرر �أنه "و�إن �صاغ �لقول باأن �أولهما – حرية �لعقيدة – ل قيد عليها، 

�لع�صماوي  ياقوت  – �مل�صت�صار�ن  �لد�صتورية  بالدعاوى  �لأول �خلا�ص  �لعليا 1973 �جلزء  �أحكام وقر�ر�ت �ملحكمة  )12( ميكن مر�جعة 
وعبد �حلميد عثمان، م�صار �إليه يف ه�صام فوزي رقابة د�صتورية �لقو�نني ـ در��صة مقارنة بني �أمريكا وم�صر، �لنا�صر مركز �لقاهرة 

لدر��صات حقوق �لإن�صان �لقاهرة 1999 �ص55.
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فاإن ثانيتهما – حرية ممار�صة �ل�صعائر �لدينية – يجوز تقييدها من خالل تنظيمها توكيدً� لبع�ص 
�لم�صالح �لعليا �لتي ترتبط بها، وبوجه خا�ص ما يت�صل منها ب�صون �لنظام �لعام و�لقيم �لأدبية، 

وحماية حقوق �لآخرين وحرياتهم)13(.
ومنذ عام 1975 وهذ� �لمنهج قائم في �أحكام �لمحكمة �لتي ظلت متم�صكة– خالفًا لمطلق ن�ص 
�لم�صيحية  �لثالث  �لديانات  �أبناء  �صوى  تحمي  ل  �لمادة  تلك  باأن   – �لد�صتور  من   46 �لمادة 
�إقامة �صعائرهم �لدينية)14(، و�أن حرية �لعقيدة  و�ليهودية و�لإ�صالم و�لذين لهم وحدهم حرية 
و�أن  �لآد�ب،  بالنظام وعدم منافاة  �لإخالل  بعدم  �لدينية مقيدة  �ل�صعائر  �إقامة  مطلقة وحرية 
�لأديان �لتي يحمي �لد�صتور حرية �لقيام ب�صعائرها هي �لأديان �ل�صماوية �لثالثة، و�أ�صاف �لحكم 
بالأمم  �لإن�صان  حقوق  لجنة  �إلى  �لمقدم  تقريرها  في  �لم�صرية  �لحكومة  به  ��صت�صهدت  �لذي 
�أثناء مناق�صة تقريري م�صر �لثالث و�لر�بع حول مدى �لتز�مها باأحكام �لعهد �لدولي  �لمتحدة 
لي�صت  �لم�صلمين  �أئمة  �أجمع  ما  للحقوق �لمدنية و�ل�صيا�صية �أن "�لعقيدة �لبهائية)15(". هي على 
ل  فالد�صتور  وعلى ذلك  مرتدً�،  يعتبر  �لم�صلمين  بها من  يدين  ومن  بها،  �لمعترف  �لأديان  من 
رغم  �لعقيدة  حرية  من  �لمحافظ  موقفها  �لمحكمة  و�أرجعت  �صعائرها)16(،  �إقامة  حرية  يكفل 
�لتي  "�لحماية  �أن  �إلى  �لعقيدة  حرية  ب�صاأن  �لحالي  �لم�صري  �لد�صتور  لن�ص  �لتقدمي  �لطابع 
يكفلها �لد�صتور لحرية �إقامة �ل�صعائر �لدينية مق�صورة على �لأديان �ل�صماوية �لثالثة �لمعترف 
بها، كما تف�صح عن ذلك �لأعمال �لتح�صيرية للمادتين 12 و13 من د�صتور 1923، وهما �لأ�صل 
�لت�صريعي �لذي ترجع �إليه �لن�صو�ص �لخا�صة بحرية �لعقيدة وحرية �إقامة �ل�صعائر �لدينية في 

�لد�صاتير �لم�صرية �لتي تلت هذ� �لد�صتور".
)13( حكم �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا -18مايو 1996 – �لق�صية رقم 8 ل�صنة 17 ق�صائية د�صتورية – �جلريدة �لر�صمية �لعدد 1 يف 30 
مايو 1996؛ جمموعة �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا، �جلزء �ل�صابع، �لأحكام �لتي �أ�صدرتها �ملحكمة من �أول مايو حتى �آخر يونيو 1996، 

�ص 656 وما بعدها.
)14( حكم �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا �لأول من مار�ص 1975 �لدعوى رقم 7 ل�صنة2 عليا جمموعة �أحكام �ملحكمة �لعليا – �لق�صم �لأول – 

�جلزء �لأول – �ص 228.
)15( يبني من ��صتق�صاء تاريخ �لبهائية �أنها بد�أت يف �إير�ن عام 1844 بدعوة من مريز� حممد على �مللقب بالباب وظل موقف �لبهائية 
من �ل�صريعة �لإ�صالمية غام�صًا حتى عام 1848 حني عقد هذ� �ملدعي موؤمترً� يف بادية )بد�صت( باإير�ن �أعلن فيه خروج �لبهائية 
و�نف�صالها عن �لإ�صالم و�صريعته، ولقد ت�صمنت كتبهم ومنها كتاب �لبيان �لذي و�صعه مريز� حممد على. و�لكتاب �لأقد�ص �لذي 
�أو بهاء �هلل، مبادئ و�أ�صوًل تناق�ص �لدين �لإ�صالمي كما تناق�ص �صائر �لأديان �ل�صماوية،  و�صعه مريز� ح�صن على �مللقب بالبهاء 
وتهدر �أحكام �لإ�صالم يف �ل�صوم و�ل�صالة ونظام �لأ�صرة و�حلج و�جلهاد و�حلدود و�لق�صا�ص و�صائر ما جاء يف �لكتاب و�ل�صنة من 

تعاليم و�أحكام. 
ر�جع يف هذ�: د/ حممد ح�صن علي ح�صن، حرية �لعقيدة وممار�صة �صعائر �لأديان، در��صة مقارنة، ر�صالة دكتور�ه، كلية �حلقوق،   

جامعة �لقاهرة، 2004، �ص 214، 215.
)16( ملزيد من �ملعلومات ميكن مر�جعة "�حلقيقة " ن�ص �لتقرير �ملو�زي �ملقدم من مركز حقوق �لإن�صان مل�صاعدة �ل�صجناء �إىل جلنة 
حقوق �لإن�صان يف �لأمم �ملتحدة خريف عام 2002 – �لنا�صر مركز حقوق �لإن�صان مل�صاعدة �ل�صجناء �لتعليق على �ملادة 18 من مو�د 

.www.hrcap.org .لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية�
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وبالتالي �أ�صحى �لو�قع �لعملي في �إطار هذه �لن�صو�ص ل يقر �إل حرية مبا�صرة �لعقائد   
عقائدية  �صعائر  �أية  بممار�صة  يعتد  ل  �لعقائد  هذه  ودون  �صعائرها  وممار�صة  �ل�صماوية  �لدينية 
�أو  �أو �لقمر  �إلى من يعبدون �ل�صم�ص  �أن تمتد �لن�صو�ص في هذ� �لإطار  �أخرى، وبذلك ل يمكن 
�لبقر، فالن�صو�ص ل تعترف لهم بالأحقية في مبا�صرة حقوقهم، و�إن كانت تعترف لهم بحرية 

�لإيمان �لد�خلي دون �أن يمتد �إلى ممار�صة �صعائرها ب�صكل علني.
على �أن �لأهم في �لحكم �لم�صار �إليه �أن �لمحكمة �عترفت باأن ن�ص �لمادة 46 من �لد�صتور   
�لم�صري �ل�صابق و�ل�صادر عام 1971  قد �أغفل �صرط �أن تكون �ل�صعائر �لدينية مو�فقة للنظام 
�لعام، ولكنها �عتبرت هذ� نق�صًا في �لد�صتور عليها هي �أن تكمله فتقول: "�أما حرية �إقامة �ل�صعائر 
�لدينية، فهي مقيدة بقيد �أف�صحت عنه �لد�صاتير �ل�صابقة و�أغفله �لد�صتور �لحالي وهو قيد عدم 
�لإخالل بالنظام �لعام، وعدم منافاته لالآد�ب، ول ريب �أن �إغفاله ل يعني �إ�صقاطه عمدً�، و�إباحة 
�إقامة �ل�صعائر �لدينية حتى لو كانت مخلة بالنظام ومخالفة لالآد�ب، ذلك �أن �لم�صرع ر�أى هذ� 
�لقيد غني عن �لإثبات و�لن�ص عليه �صر�حة باعتباره �أمرً� بديهيًا و�أ�صاًل د�صتوريًا يتعين �إعماله 

ولو �أغفل �لن�ص عليه")17(.
بين حرية  ما  �لتمايز  من  �إليه  �نتهت  لما  �لمحكمة  على حكم  �لفقه  في  ر�أي  �أخذ  ولقد   
�لعتقاد وحرية ممار�صة �ل�صعائر �لدينية بقوله: "�إن ق�صاء �لمحكمة هذ� وقد �نتهى �إلى �صيء، 
فقد ��صتند في �صق منه �إلى ما يخالفه. فكيف يقبل قول �لمحكمة �إن �ل�صعائر �لتي يجوز ممار�صتها 
هي فقط �لخا�صة ب�صعائر �أحد �لأديان �ل�صماوية �لثالثة، في �لحين �لذي تذهب فيه �إلى �لقول 
بحرية �لعتقاد �إطالقًا �لتي ل يحدها حد، ول يعتر�صها عار�ص. فهذ� �لأمر يوؤدي �إلى نتائج في 
�أن يوؤمنو� بغير �لأديان �ل�صماوية �لثالثة،  �أنه يجوز لالأفر�د  �إذ مفاد هذ� �لقول،  غاية �لغر�بة، 
ولكن ل يجوز لهم على �لإطالق �أن يمار�صو� �صعائرها. �لأمر �لذي يق�صي بدوره �إلى �لتمييز بين 
�لمعتنق وبين ممار�صة �صعائره تمييزً� لي�ص له �أدنى �صند، �إذ �إن ممار�صة �ل�صعائر ركن ركين من 
فروع �لإيمان باأي معتنق ديني، فمثاًل كيف يمكن �ل�صماح للفرد بالإيمان بالإ�صالم على حين يمنع 
من �إتيان �ل�صلو�ت �لخم�ص يوميًا. وبالمعنى �لعك�صي فاإن �لحرمان من ممار�صة �ل�صعائر هو في 
حقيقته حرمان من �لعتقاد ذ�ته، كون �ل�صعائر هي �أركان �لعتقاد وروحه �لتي ل ��صتقامة له 

دونها")18(. هذ� ولم نطلع على ر�أي مختلف للمحكمة �لعليا ب�صاأن حرية �لفكر و�لعقيدة. 
)17(حكم �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا �أول مار�ص 1975 يف �لدعوى رقم 7 ل�صنة 2 ق�صائية عليا، جمموعة �أحكام �ملحكمة �لعليا – �لق�صم 

�لأول – �جلزء �لأول – �صفحة 228.
18. د/عماد �لب�صري، فكرة �لنظام �لعام يف �لت�صريع �لإ�صالمي، �لنظرية و�لتطبيق، در��صة مقارنة بني �لفقه �لإ�صالمي و�لقو�نني �لو�صعية، 

ر�صالة دكتور�ه، 2002، �ص 404 - 407. 
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من   46 �لمادة  ن�ص  خالفت  قد  �لتف�صير  هذ�  في  �لد�صتورية  �لمحكمة  �إن  �لقول  ويمكن   
قبول  وترف�ص  �لمجتمع ككل،  في  ت�صري  روح محافظة  وك�صفت عن  �ل�صابق،  �لم�صري  �لد�صتور 
هي  بها  �لمعترف  غير  �لعقائد  �أن  وتعتبر  �صعائرها،  ممار�صة  حرية  منحهم  �أو  �لآخرين  عقائد 
عقائد فا�صدة وتتنافى مع �آد�ب �لمجتمع وتقاليده، وهو �لأمر �لذي �نعك�ص علي �صياغة ن�صو�ص 

�لد�صتور �لم�صري �ل�صادر عام 2012.

ويعتبر موقف �لمحكمة �لد�صتورية من حرية �لعتقاد مثاًل موحيًا على �لتقاليد �ل�صرقية   
�أو  قيم  �كت�صاف  في  �لرغبة  وعدم  �لجمود،  حد  �إلى  �لقديمة  �لتقاليد  �حتر�م  على  تقوم  �لتي 
معارف جديدة، وي�صم �أية �أفكار �أو عقائد جديدة باأنها خروج على �لنظام �لعام و�لآد�ب، وتبدو 
تلك �لنظرة �لمحافظة للمحكمة �لد�صتورية ب�صاأن حرية �لعقيدة ��صتمر�رً� للنظرة �لتي حكمت 
�لمادة 46 من د�صتور 1971 كانت قد  �أن  �لرغم من  �لد�صتوري منذ عام 1923، فعلى  �لم�صرع 
تخل�صت من عيوب �ل�صياغة �لتي �صاحبت �صياغة �لمو�د 12 من د�صتور 1923 و13 من د�صتور 
بال�صعائر  �لقيام  حرية  ل�صمان  ت�صترط  كانت  �لتي   ،1964 د�صتور  من   34 �لمادة  حتى   ،1930
�لدينية عدم مخالفتها للنظام �لعام �أو �لآد�ب، وجاء ب�صياغة مثالية في �صاأن حرية �لعتقاد �إل 
�أن �لروح �لمحافظة �لتي حكمت د�صتور 1923 وما بعده ظلت هي بذ�تها �لروح �لتي تحكم فكر 
ق�صاة �لمحكمة �لد�صتورية �لعليا حتى عام 1996، وهي في حقيقة �لأمر تعبر عن ثقافة مجتمع 

يخ�صى �لجديد ويحاربه ويتم�صك بالقديم ول ي�صعى حتى �إلى تطويره.

وهكذ� �أف�صحت �لمحكمة عن روؤية معادية لحرية �لعقيدة رغم ما في �أحكامها حتى �ليوم   
تقديرنا  �لعقيدة  في  �أن حرية  يوؤكد  �أمر  وهو  �لأخرى،  �لحريات  ب�صاأن  �أفق  و�ت�صاع  ت�صامح  من 
�لتطور كالمجتمع  – ما ز�لت غريبة في مجتمع جامد يرف�ص  �لتعبير  �أ�صمى مر�تب حرية  هي 
�لم�صري. وقد ترجم ذلك باأف�صل ما تكون �لترجمة في ن�صو�ص �لد�صتور �لجديد و�لتي عر�صناها 

فيما �صبق. 



الم�ست�سار / عا�سم عبد الجبار
     نائب رئي�ض محكمة النق�ض

روؤية محكمة النق�س الم�شرية 

لحرية العقيدة واأهم تطبيقاتها
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روؤية محكمة النق�ص الم�صرية لحرية العقيدة واأهم تطبيقاتها
�لتي  �لمبادئ  �لعقيدة نطرح عددً� من  �لم�صرية لحرية  �لنق�ص  روؤية محكمة  ل�صتقر�ء   

�أقرتها في هذ� �ل�صاأن:
١. حرية العقيدة اأمر متر�ك الإرادة ال�سخ�ض المطلقة طالما قد توافرت له اأهلية 

االأداء: 
��صتقر ق�صاء محكمة �لنق�ص على حرية �ل�صخ�ص فى �لعقيدة  فتقول �إن "لل�صخ�ص �أن   
يغير دينه �أو مذهبه �أو طائفته وهو فى هذ� – وعلى ما جرى به ق�صاء محكمة �لنق�ص – مطلق 
�لإر�دة تحقيقًا لمبد�أ حرية �لعقيدة طالما قد تو�فرت له �أهلية �لأد�ء . و�لعتقاد �لدينى م�صاألة 
نف�صية فال يمكن لأى جهة ق�صائية �لبحث فيها �إل عن طريق �لمظاهر �لخارجية �لر�صمية فقط؛ 
�لجديد".)19( و��صترطت  �لمذهب  �أو  �لدين  لأحكام  �إل  خا�صعًا  يعتبر  ل  �لتغيير  هذ�  وقت  ومن 
ل�صحة تغيير �لعقيدة تو�فر �أهلية �لأد�ء فق�صت باأنه "لل�صخ�ص �أن يغير دينه �أو مذهبه �أو طائفته 
لمبد�أ حرية  تحقيقًا  �لإر�دة  – مطلق  �لنق�ص  ق�صاء محكمة  به  ما جرى  – على  هذ�  فى  وهو 
�لعقيدة طالما تو�فرت له �أهلية �لأد�ء. و��صتخال�ص هذ� �لتغيير من م�صائل �لو�قع �لتى ي�صتقل 

بها قا�صى �لمو�صوع ماد�م ��صتخال�صه �صائغًا له �أ�صله �لثابت من �لأور�ق.)20( 
ولم ت�صتلزم محكمة �لنق�ص بلوغ �صن �لر�صد �لقانونى فتقول �إن "�لإقر�ر بالن�صمام �إلى   
�إحدى �لطو�ئف �لدينية مرتبط بالولية على �لنف�ص دون �لمال فال ي�صترط ل�صحته �أن يكون �لمقر 
قد بلغ �لحادية و�لع�صرين ميالدية وهى �صن �لر�صد �لقانونية �لالزمة ل�صحة �لت�صرفات �لمالية 
بل يكفى بلوغ �صن �لخام�صة ع�صرة �لتى تزول فيها �لولية على �لنف�ص. و�إذن فمتى كانت �لزوجة 
عند �إقر�رها بالن�صمام �إلى طائفة �لروم �لكاثوليك قد جاوزت �صن �لخام�صة ع�صر فز�لت عنها 
�لولية على �لنف�ص و�أ�صبحت تملك مبا�صرة زو�جها بنف�صها ، فاإنه يكون فى غير محله �لطعن على 

هذ� �لإقر�ر بالبطالن لعدم بلوغها �صن �لحادية و�لع�صرين ميالدية وقت �صدوره منها".)21(
�أهلية  وتو�فر  بال�صهادتين  �لنق�ص  محكمة  �كتفت  �لإ�صالم  �إلى  �لدين  لتغيير  وبالن�صبة   
�ل�صبى �لمميز .فق�صت بالن�صبة للنطق بال�صهادتين "من �لمقرر �صرعًا �أنه �إذ� نطق �لم�صيحى 

)19( )�لطعن رقم 17 ل�صنة 43 ق ، �أحو�ل �صخ�صية – جل�صة 1975/11/5 �ص 26 ج2 �ص 1376 (.
)20( �ص رقم 68 ل�صنة 53 ق �أحو�ل �صخ�صية – جل�صة 1985/12/24 �ص 36 ج 2 �ص 1170

)21()�لطعن رقم 5 ل�صنة 24 ق تنازع �لخت�صا�ص – جل�صة 1954/11/29 �ص 6 ج 1 �ص 13
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بال�صهادتين وثبت من وقائع �لدعوى �أنه ترك ديانته �لم�صيحية نهائيًا و�صار م�صلمًا �إ�صالمًا حقيقيًا 
فاإن ذلك كاف فى �عتباره م�صلمًا �صرعًا ومعاملته معاملة �لم�صلمين و�صريان �أحكام �لإ�صالم عليه 
بدون حاجة �إلى �إعالن هذ� �لإ�صالم ر�صميًا �أو �تخاذ �أى �إجر�ء �آخر �عتباره فى عد�د �لم�صلمين.
)22( وفي حكم �آخر تقول: "�إذ كان لل�صخ�ص �أن يغير دينه �أو مذهبه �أو طائفته وهو فى هذ� مطلق 

�لإر�دة تحقيقًا لمبد�أ حرية �لعقيدة، �إل �أن مناط ذلك �أن تتو�فر له �أهلية �لأد�ء لهذ� �لتغيير، 
وهى فى ��صطالح �لفقهاء �صالحية �لإن�صان ل�صدور �لفعل منه على وجه يعتد به �صرعًا ، ويكفى 
فيه �إذ� كان �لتغيير �إلى �لإ�صالم �أن تكون لل�صخ�ص �أهلية �ل�صبى �لمميز لما فيه من نفع مح�ص 

له فى حق �أحكام �لآخرة".)23( 
تجديد  يلزمه  ل  و�أنه  �لإ�صالم  دين  فى  و�لده  يتبع  �لولد  �أن  �لنق�ص  محكمة  �أكدت  كما   
�ليمان بعد بلوغه، وفي ذلك تقول �إن "�لمتفق عليه فى �لفقه �لإ�صالمى �أن �لولد يتبع �أحد �أبويه 
فى �لإ�صالم باعتباره خير �لديانات حتى ي�صير مكلفًا ، ول تنقطع هذه �لتبعية ويتحقق �لتكليف 
�إل بالعقل و�لبلوغ لأنه �نظر له، ول يكفى �صن �لتميز و�لأ�صل فى �لبلوغ �أن يظهر باأمار�ته �لمعهودة 
و�إل بالعقل و�لبلوغ �أن يظهر باأمار�ته �لمعهودة و�إل فبتجاوز �لخم�ص ع�صرة �صنة هجرية. ولما كان 
�لثابت �أن �لمتوفاة لم تكن جاوزت �لثامنة من عمرها – وعلى ما �أف�صح �لحكم – عند �عتناق 
�آخر  �أن تالحقه دينه �لجديد وتتابعه فيه.)24( وفي حكم  و�لدها دين �لإ�صالم فاإن من �لمتعين 
تقول �أن "�لر�جح فى مذهب �لحنفية �أن �لم�صلم تبعًا لإ�صالم �أحد �أبويه ل يلزمه تجديد �لإيمان 

بعد بلوغه لوقوعه باعتباره �لبقاء على �أ�صل �لفطرة �أو ماهو �أقرب �إليها".)25( 
2. ال يجوز البحث في مدي جدية االعتقاد الديني اأ� بواعثه اأ� د�اعيه:

�لمقرر فى ق�صاء هذه �لمحكمة �أن �لعتقاد �لدينى من �لأمور �لتى تنبنى �لأحكام فيها   
على �لإقر�ر بظاهر �لل�صان و�لتى ل يجوز �لبحث فى جديتها ول فى بو�عثها �أو دو�عيها ، و�أن نطق 
�ل�صخ�ص بال�صهادتين كاٍف فى �عتباره م�صلمًا.)26( وتقول �أي�صا �إن "�لعتقاد �لدينى من �لأمور 
�لتى تبنى �لأحكام فيها على �لإٌ�صر�ر بظاهر �لل�صان. ول يجوز �لبحث فى جديتها ول دو�عيها �أو 

بو�عثها.)27(

)22( )�لطعنان رقما 27 و29 ل�صنة 40 ق �أحو�ل �صخ�صية – جل�صة 1974/12/11 �ص 25 �ص 1417(. 
)23( )�لطعنان رقما 57 و 66 ل�صنة 49 ق – جل�صة 1981/6/23 �ص 32 ج 2 �ص 1907(.

)24( )�لطعن رقم 44 ل�صنة 40 ق "�أحو�ل �صخ�صية ، - جل�صة 1975/1/29 �ص 26 ج 1 �ص 284 ".
)25( )�لطعن رقم 44 ل�صنة 40 ق "�أحو�ل �صخ�صية" – جل�صة 1975/1/29 �ص 26 ج 1 �ص 284.

)26( )�لطعنان رقما 36 ل�صنة 61 ق ، 154 ل�صنة 63 ق ، �أحو�ل �صخ�صية ، هيئة عامة – جل�صة 1995/12/25 �ص 43 ج 2 �صث 1037 (.
)27( )�لطعون �أرقام 475 ، 478 ، 481 ل�صنة 65 ق �أحو�ل �صخ�صية – جل�صة 1996/8/5 �ص 47 ج 2 �ص 1134(.
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3. الدخول اإلى الديانة الم�سيحية ال يكتمل اإال بقبول الجهة الدينية المخت�سة 
طلب االن�سمام: 

�عتبرت محكمة �لنق�ص �أن �لدخول فى �لم�صيحية هو عمل �إر�دى من جانب �لجهة �لدينية   
�لمخت�صة، ومن ثم فهو ل يتم ول ينتج �أثره بمجرد �لقول �أو �لطلب �أو �إبد�ء �لرغبة، ولكن بعد 
�لدخول فيها و�إتمام طقو�صها ومظاهرها �لخارجية �لر�صمية بقبول �لجهة �لدينية �لجديدة طلب 

�لن�صمام وقيده فى �صجالتها و�عتبار طالب �لدخول ع�صوً� يتبعها ويمار�ص طقو�صها.)28(
كما ��صترطت لتغيير �لم�صيحى �لطائفة �أو �لملة �أن يكون للطائفة �أو �لملة �لجديدة وجود   
قانونى ورئا�صة دينية معتمدة تقبل طلب �لن�صمام، فتقول "�إن كان تغيير �لطائفة �أو �لملة – �أمرً� 
يت�صل بحرية �لعقيدة �إل �أنه عمل �إد�رى من جانب �لجهة �لدينية �لمخت�صة، ومن ثم فهو ل يتم 
و�إنما   ، �لجديدة  �لملة  �أو  �لطائفة  �إلى  �لنتماء  فى  �لرغبة  و�إبد�ء  �لطلب  بمجرد  �أثره  ينتج  ول 

بالدخول فيها وذلك بقبول �لن�صمام �إليها من رئا�صتها �لدينية �لمعتمدة".)29(
ولم ت�صترط �إخطار �لطائفة �لقديمة بتغيير �لملة، حيث ق�صت باأن "تغيير �لطائفة �أو �لملة �أمر 
ومظاهره  طقو�صه  و�إتمام  فيه  �لدخول  بمجرد  �أثره  ينتج  فهو  ثم  ومن  �لعقيدة،  بحرية  يت�صل 
�لخارجية �لر�صمية ول يتوقف على �إخطار �لطائفة �لقديمة و�لقول بوجوب �إخطار �لجهة �لدينية 
�لتى تتبعها �لطائفة �أو �لملة �لقديمة ل مفهوم له �إل �أن يكون لهذه �لجهة �لحق فى �أن تو�فق �أو 
�أن تعتر�ص على ح�صول هذ� �لتغيير وهو و�صع �صائك ، و�إذ كان ذلك ، وكان �لحكم �لمطعون فيه 
قد جرى فى ق�صائه على �أنه، ليكفى لتغيير �لطائفة �أو �لملة �أن ينتمى �ل�صخ�ص �إلى �لطائفة �أو 
�لملة �لجديدة، و�إنما يجب فوق ذلك �أن يخطر �لطائفة �أو �لملة �لقديمة بانتمائه للطائفة �أو �لملة 

�لجديدة، فاإنه يكون قد خالف �لقانون و�أخطاأ فى تطبيقه.)30( 
4. اأعطت محكمة النق�ض الحق للكني�سة في اإبطال االن�سمام بعد قبوله اإذا تبين 

عدم جديته:
�أو �لطائفة �لتى يرغب �ل�صخ�ص فى  �أن �لرئي�ص �لدينى للملة  فاعتبرت محكمة �لنق�ص   
�لن�صمام �إليها عليه �أن يتحقق قبل قبول �لطلب من جديته و�أن ي�صتوثق من �صدوره عن نية �صليمة 
كما �أن له �أن يبطل �لن�صمام بعد قبوله ويعتبره كاأن لم يكن �إذ� تبين عدم جديته و�أن �ل�صخ�ص 
لم ي�صتهدف من �لتغيير �إل �لتحايل على �لقانون . �عتبارً� �أنه يندرج فى �صميم �ل�صلطات �لدينية 

)28( )�لطعن رقم 44 ل�صنة 40 ق �أحو�ل �صخ�صية – جل�صة 1975/1/29 �ص 26 ج 1 �ص 284(.
)29( )�لطعن رقم 40 ل�صنة 62 ق �أحو�ل �صخ�صية – جل�صة 1995/11/27 �ص 46 ج 2 �ص 1230(.

)30( )�لطعن رقم 3 ل�صنة 35 ق �أحو�ل �صخ�صية – جل�صة 1966/3/23 �ص 17 ج 2 �ص 685(.
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�لباقية للجهات �لكن�صية وكان بطالن �لن�صمام ل يترتب عليه �أن ي�صبح �ل�صخ�ص بال مذهب �أو 
ملة بل يعتبر باقيًا على مذهبه �لقديم كاأن تغييرً� لم يحدث فيه وكان من حق قا�صى �لمو�صوع 
وعلى ما جرى به ق�صاء هذه �لمحكمة – مر�قبة �لظروف �لتى حدث بالجهة �لدينية على �إبطال 
على  مبنى  و�أنه   ، لها  �لباقية  �لكن�صية  �ل�صلطات  نطاق  فى  �صدوره  من  للتحقق  �لن�صمام  قر�ر 
�أ�صا�ص �صوء نية طالب �لن�صمام منذ قدم �لطلب به، لأنه م�صاألة تكييف تتعلق بتطبيق �لقانون على 

و�قعة �لدعوى.)31( 
5. اأن الد�لة عقيدتها االإ�سالم �اأنه لي�ض من حرية الراأى الطعن فى هذه العقيدة: 
�أن  من  منه  �لثانية  �لمادة  فى  �لد�صتور  عليه  ين�ص  ما  وهذ�  �لإ�صالم،  عقيدتها  �لدولة   
�لإ�صالم دين �لدولة ومبادئ �ل�صريعة �لإ�صالمية �لم�صدر �لرئي�صى للت�صريع وكل �لنظم �لو�صعية 
تقرر عقوبات وتد�بير �إز�ء �لأفعال �لتى تتعار�ص مع �أ�ص�ص قيامها و�رتد�د �لم�صلم عن �لإ�صالم 
لي�ص �أمرً� فرديًا يمكن �أن تت�صامح فيه �صريعة �لإ�صالم ودولته كحق من حقوق �لأفر�د ل �صيما �إذ� 
كان هذ� بالدعوة علنًا بالن�صر �أو �لتدري�ص، �إذ �أن �لخروج عن �لإ�صالم ثورة عليه ولبد �أن ينعك�ص 
ذلك على ولء �لفرد لل�صريعة و�لدولة وعلى رو�بطه مع �لمجتمع، وهذ� ما ل يت�صامح فيه قانون 
�أو دولة . ولذلك تبيح �ل�صريعة و�صائر �لد�صاتير و�لقو�نين حرية �لر�أى بال�صو�بط �لتى تمنع من 
�أو  �إلى ما يخالف �لنظام �لعام  �لعدو�ن و�إ�صاءة ��صتعمال �لحق فلي�ص من حق �أى فرد �أن يدعو 
�لآد�ب �أو ي�صتخدم �لر�أى و�صيلة للنيل من �لأ�ص�ص �لتى يقوم عليها �لمجتمع �أو �متهان �لمقد�صات 
�أو �ل�صخرية من �لإ�صالم �أو �أى دين �صماوى ذلك باأن �لد�صتور يكفل فى �لمادة 47 منه حرية �لر�أى 
فى حدود �لقانون، فحرية �لر�أى تكون وفقًا لل�صو�بط و�لحدود �لتى ي�صمح بها �لنظام �لأ�صا�صى 
للدولة و�لقو�عد �لتى يقوم عليها هذ� �لنظام وفى �صد�رتها �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية ولو �أنه 
�حتفظ باعتقاده فى �صريرة نف�صه دون �لإعالن عنه تلقينًا لطلبته وطبعه ون�صره، فاإن �ل�صريعة ل 
تفت�ص فى مكنون �لنف�ص ول ت�صق قلوب �لنا�ص ول تنقب فى �صر�ئرهم، لأن ذلك متروك هلل وحده 
يت�صادم مع  �زدر�ئها  �إلى  و�لدعوة  �لمجتمع  �لقول طعنًا فى عقيدة  بال�صوء من  �لجهر  �أن  �إل   ،

�لنظام �لعام وهو ما ل يقره �أى ت�صريع �أو نظام")32(. 
6. تري محكمة النق�ض اأن اأحكام الردة فى االإ�سالم ال تتنافى مع حرية العقيدة:
�أحكام �لردة ل تتنافى مع حرية �لعقيدة �لتى كفلها �لإ�صالم ، فلي�ص لأحد �أن يحمل �إن�صانًا   
على ترك عقيدته �أو �عتناق غيرها لقوله تعالى "ل �إكر�ه فى �لدين" وقوله تعالى "�أفاأنت تكره 

)31( )�لطعن رقم 46 ل�صنة 48 ق – جل�صة 1981/1/27 �ص 32 ج 1 �ص 345(.
)32( )�لطعون �أرقام 475 ، 478 ، 481 ل�صنة 65 ق "�أحو�ل �صخ�صية" – جل�صة 1996/8/5 �ص 47 �ص 1134(.
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�لنا�ص حتى يكونو� موؤمنين" ول تطبق �أحكام �لردة �إل على �لم�صلم �لذى �رتد عن �لإ�صالم ول 
تنطبق على غير �لم�صلمين بل يدعوهم �لإ�صالم �إليه بالحكمة و�لموعظة �لح�صنة فاإن لم يدخلو� 
فيه عن طو�عية و�ختيار تركهم وما يدينون به م�صتظلين بحمايته فى ت�صامح يحفظ لهم حريتهم 
وكر�متهم و�أمو�لهم و�أعر��صهم ودماءهم، ودخول �ل�صخ�ص فى �لإ�صالم مفاده �لتز�مه باأحكامه 

ومنها �أحكام �لردة، �إذ ل يمكن ف�صل �لمعتقد عن �آثاره �لمح�صو�صة فى �ل�صلوك.)33( 

و�أظهرت محكمة �لنق�ص �أن �أحكام �لردة فى �لإ�صالم لها ما ي�صابها فى �ل�صر�ئع �لدينية    
�إ�صالمه  على  �لم�صلم  بقاء  ل�صتمر�ر  معيارً�  تكون  �أن  �لردة  �أحكام  تعدو  "ل  �أنه  فتقول  �لآخرى 
يميزه عن غيره فيتعامل معه �لمجتمع �لم�صلم على �أ�صا�ص هذه �ل�صفة كع�صو فيه وذلك ما يحدث 
فى �ل�صر�ئع �لدينية �لأخرى بالن�صبة لأتباعها، �إذ ت�صترط ��صتمر�ر ولئهم لها فاإذ� �ن�صم �إليها 
�لفرد �لتزم باأنظمتها ، فلها �أن تخرجه منها �أو تعزله عنها �إذ� خرج على مبادئها �لأ�صا�صية �لتى 
�لزو�ج  ل�صحة  �ل�صر�ئع  بع�ص  وت�صتلزم  �آثار،  يترتب على ذلك من  ما  مع  لها  وفقًا  �إليها  �ن�صم 
�أو تعميدها وفقًا لطقو�صها ، وتعتبر �ختالف  �أو �لطائفة  �أو �لمذهب  �تحاد �لزوجين فى �لدين 
�لدين مبطاًل للزو�ج مانعًا لنعقاده وتوجب �لف�صخ �أو �لتطليق فى حال �عتناق �أحد �لزوجين لدين 
�آخر، وهذ� ل يتنافى مع حرية �لعقيدة �أو حرية �لر�أى ، وهو نف�ص �لأمر بالن�صبة للتفريق ب�صبب 
�لردة.)34( بل ق�صت محكمة �لنق�ص باأن بع�ص �لجهات �لكن�صية �إذ� تبين لها �أن �صلوك �لمن�صم 
�إليها غير قويم فاإنها تقوم بف�صله ول يعود �لمف�صول �إلى ملته �لقديمة و�إنما يعتبر بال مذهب �أو 
ملة، ويتعين �لتفرقة بين هذه �لحالة – حالة �إبطال قر�ر �لن�صمام – �لتى جز�وؤها �ل�صحب �أو 
�لإلغاء �أو �لبطالن جز�ء �لغ�ص فى �لتغيير، وبين �إتمام �لن�صمام عن عقيدة وبح�صن نية ثم يتبين 
للجهة �لدينية �لمنتمى �إليها �أن �صلوك �لمن�صم �ل�صخ�صى غير قويم و�أنه �أقدم على ما يخالف 
تعاليم �لطائفة فاإنها توقع عليه جز�ء �لف�صل من �لكني�صة ، ول يعود �لمف�صول �إلى ملته �لقديمة 

بل يعتبر بال مذهب �أو ملة.)35( 

وعن متي يعتبر �لم�صلم مرتدً� في نظر محكمة �لنق�ص فاإنها تقول "�لنطق بال�صهادتين   
و�لكفر  ببع�صه  �لإيمان  ي�صح  ول  يتجز�أ  ل  كل  �لإ�صالم  �أن  �إل  م�صلمًا"،  �ل�صخ�ص  لعتبار  كاٍف 
ببع�صه �لآخر فاإذ� �صدر عمن نطق بال�صهادتين قوًل �أو فعاًل يخرجه عن �لملة على نحو ما �صلف، 
فاإنه يكون مرتدً� لإظهاره �لكفر بعد �لإيمان و�ن �أدعى باأنه م�صلم، ومما يدل على ذلك �أن �أبا بكر 

)33( )�لطعون �أرقام 475 ، 478 ، 481 ل�صنة 65 ق "�أحو�ل �صخ�صية" – جل�صة 1996/8/5 �ص 47 ج 2 �ص 1134(. 
)34( )�لطعون �أرقام 475 ، 478 ، 481 ل�صنة 65 ق �أحو�ل �صخ�صية – جل�صة 1996/7/5 �ص 47 ج 2 �ص 1134(.

)35()�لطعن رقم 28 ل�صنة 46 ق �أحو�ل �صخ�صية – جل�صة 1978/10/25 �ص 29 ج 2 �ص 1628(. 
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�ل�صديق جمع �ل�صحابة لي�صاورهم فى �أمر قتال مانعى �لزكاة ، فقال له عمر ر�صى �هلل عنه: 
كيف نقاتل قومًا نطقو� بال�صهادتين؟ فقال له �أبو بكر ر�صى �هلل عنه : و�هلل �أقاتلن من فرق بين 
�ل�صالة و�لزكاة و�هلل لو منعونى عقاًل كانو� يوؤدونه لر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم لقاتلتهم 
عليه، وقد �أقر �ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم �أبا بكر فى ذلك فال عبرة بالنطق بال�صهادتين ما 
لم ير�ع �لناطق بهما ما لهما من حق وما يترتب عليهما من �أثر �إيمانى عقدى، فالإيمان ما وقر 
�هلل  قول  ذلك  ويوؤكد  بحقهما  �إل  �لمقدم،  �ل�صياق  فى  بكر  �أبى  لقول  �لعمل  و�صدقه  �لقلب  فى 
تعالى: "�إذ� جاءك �لمنافقون قالو� ن�صهد �إنك لر�صول �هلل و�هلل يعلم �إنك لر�صوله و�هلل ي�صهد �أن 
�لمنافقين لكاذبون"، فلي�ص هناك دليل �أكبر من �صهادة �هلل تعالى بكذب �لمنافقين وكفرهم، مع 
�أنهم �صهدو� باأن �لنبى �صل �هلل عليه و�صلم ر�صول �هلل  بما يت�صمن �صهادة بوجود �هلل �لذى �أر�صله، 

مما مفاده نطقهم بال�صهادتين وكفى باهلل �صهيدً�.)36( 
الطوائف  بع�ض  في  المتبع  الرهبنة  بنظام  النق�ض  محكمة  ق�ساء  اعترف   .7

الم�سيحية:
�لرهبنة – على ما جرى به ق�صاء �لنق�ص – نظام متبع لدى بع�ص �لطو�ئف �لم�صيحية   
�لخدمة  من  فاأعفتهم  �لمز�يا  بع�ص  �لرهبان  منحت  �إذ  �لحكومة  به  �عترفت  وقد  م�صر،  فى 
بترتيب   1883/5/14 فى  �ل�صادر  �لعالى  �لأمر  �صرح  وقد  �لجمركية،  �لر�صوم  ومن  �لع�صكرية 
�لمجل�ص �لملى لطائفة �لأقباط �لأرثوذك�ص وتحديد �خت�صا�صاته باأن للرهبنة نظامًا خا�صًا يجب 
�حتر�مه و�لعمل على نفاذ �لأحكام �لمقررة له. ووفقًا لهذه �لأحكام ل تعدم �لرهبنة �صخ�صية 
و�إنما  لاللتز�مات،  و�لتحمل  �لحقوق  لكت�صاب  �صالحًا  يظل  �إذ  وجوبه،  �أهلية  تم�ص  ول  �لر�هب 
يعتبر كل ما يقتنيه �لر�هب بعد �نخر�طه فى �صلك �لرهبنة ملكًا للبيعة �لتى كر�ص حياته لخدمتها 
وهو  �لدير  �لدين على ح�صاب  لأحكام  وفقًا  �لبيعة  نائبًا عن  �لكن�صية  لالأحكام  يعتبر طبقًا  لأنه 
ر��ٍص بالنظام �لكن�صى �لقا�صى باأن كل ما ي�صيبه من رزق يعتبر �أ�صاًل ملكًا للكني�صة ما لم يثبت 
عك�ص ذلك. وهذ� �لذى جرى عليه �لعرف �لكن�صى لي�ص فيه ما يخالف �أحكام �لقانون �أو مبادئ 

�لنظام �لعام)37(

)36( )�لطعون �أرقام 475 ، 478 ، 481 ل�صنة 65 ق �أحو�ل �صخ�صية – جل�صة 1996/8/5 �ص 47 ج 2 �ص 1134(. 
)37( )�لطعن رقم 9 ل�صنة 32 ق – جل�صة 1966/5/31 �ص 17 ج 3 �ص 1291(.
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موقف قانون العقوبات من حرية االعتقاد وتطبيقاته الق�ضائية

مقدمة:
بحرية  الما�سة  الجرائم  من  �غيرها  االأديان  علي  التعدي  جرائم  في  العالنية 

االعتقاد: 
�لأديان  علي  و�لعتد�ء  �لعتقاد  لحرية  تتعر�ص  �أ�صا�صية  جر�ئم  خم�ص  نناق�ص  �أن  قبل   
�لعالنية)38(.  ركن  وهو  �لجر�ئم  تلك  بع�ص  في  يتو�فر  �أن  يتعين  ��صا�صيًا  ركنًا  ن�صرح  �أن  يهمنا 
ل  ركنًا هامًا  فيها  �لعالنية  ركن  يكون  �لر�أي  مثل كل جر�ئم  مثلها  �لأديان  �لتعدى على  جر�ئم 
تقوم �لجريمة بدونه؛ وبع�ص فقهاء �لقانون يعتبرون �لعالنية هى �لركن �لمادى �لول فى جر�ئم 
�لر�أي من �لموؤكد �أن كل فرد حر فيما يفكر فيه �صو�ء كان ما يفكر فيه �أمرً� �صيا�صيًا �أو �جتماعيًا 

�أو دينيا.

�أو  للقانون  مخالفة  �لأفكار  تلك  كانت  ومهما  م�صمونها  كان  �أيًا  �لأفكار  على  عقاب  فال   
و�لمخالفة  �لمختلفة  �لأفكار  هذه  تخرج  عندما  �لر�أى  �إعالن  ب�صبب  ياأتي  �لعقاب  �إنما  للعرف؛ 
للقانون �أو �لعقائد �إلى �لنا�ص ب�صورة عالنية �أو باأى طريقة من طرق �لعالنية و�لتى وردت على 
�صبيل �لمثال في �لمادة 171 من قانون �لعقوبات و�لتى تن�ص على �أنه "كل من �أغري و�حدً� �أو 
�أو  �إيماء �صدر منه علنا  �أو  �أو بفعل  �أو �صياح جهر به علنًا  �أو جنحة بقبول  �أكثر بارتكاب جناية 
�لتمثيل جعلها  �أخرى من طرق  �أية طريقة  �أو  �أو رموز  �أو �صور �صم�صية  �أو �صور  �أو ر�صوم  بكتابة 
علنية �أو باأية و�صيلة �أخرى من و�صائل �لعالنية يعد �صريكًا في فعلها ويعاقب بالعقاب �لمقرر لها 
�إذ� ترتب على هذ� �لإغر�ء وقوع تلك �لجناية �أو �لجنحة بالفعل. �أما �إذ� ترتب على �لإغر�ء مجرد 

�ل�صروع في �لجريمة فيطبق �لقا�صي �لأحكام �لقانونية في �لعقاب على �ل�صروع.

ويعتبر �لقول �أو �ل�صياح علنيا �إذ� ح�صل �لجهر به �أو ترديده باإحدى �لو�صائل �لميكانيكية   
في محفل عام �أو طريق  عام �أو �أي مكان �آخر مطروق، �أو �إذ� ح�صل �لجهر به �أو ترديده بحيث 
باأية  �أو  �أذيع بطريق �لال�صلكي  �إذ�  �أو  �أو �لمكان  ي�صتطيع �صماعه من كان في مثل ذلك �لطريق 

طريقة �أخرى.

)38( حمدى �ل�صيوطى �ملحامى – �ل�صب و�لقذف وحرية �لر�أي و�لتعبري – �ل�صبكة �لعربية ملعلومات حقوق �لإن�صان �ص 30 وما بعدها. 
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�أو في �أي مكان �آخر  �أو �لإيماء علنيًا �إذ� وقع في محفل عام �أو طريق عام  ويكون �لفعل   
مطروق �أو �إذ� وقع بحيث ي�صتطيع روؤيته من كان في مثل ذلك �لطريق �أو �لمكان.

�إذ�  وتعتبر �لكتابة و�لر�صوم و�ل�صور �ل�صم�صية و�لرموز وغيرها من طرق �لتمثيل علنية   
في  يكون  من  ير�ها  �أن  ي�صتطيع  بحيث  عر�صت  �إذ�  �أو  �لنا�ص  من  عدد  على  تمييز  بغير  وزعت 

�لطريق �لعام �أو �أي مكان مطرق �أو �إذ� بيعت �أو عر�صت للبيع في �أي مكان.
لبد لنا �أن تتعر�ص للعالنية وفقا لما جاء بن�ص �لمادة 171 مع �لو�صع فى �لعتبار �أن تلك    
�لمادة جاءت على �صبيل �لمثال ل �لح�صر فيجوز �أن ت�صاف �إلى ما جاء بها طرق �أخرى م�صتحدثة 

مثل �لإنترنت و�لموبايل وغيرها من طرق حديثة.
ونبداأ بما جاء بن�س المادة 171 من طرق للعالنية:

١. المق�سود بالقول اأ� ال�سياح:
�أو  كل ما ي�صدر من �صوت عن �لإن�صان في �صورة كالم �صو�ء كان مكونًا من جمل تامة   

مجرد لفظ و�حد و�صاء كانت عبار�ت متقطعة �أو مكررة.
�ل�صياح فهو �لنطق ب�صوت مرتفع، حيث ي�صتطيع �أن ي�صمعه �لغير.

2. المق�سود بالفعل اأ� االإيماء:
��صتعمل �لم�صرع لفظ �لفعل �أو �لإيماء للدللة على كل حركة ع�صوية �أو �إ�صارة يف�صح بها   

مرتكبها عن معنى معين مثل ��صتعمال �ليد للرف�ص �أو �لقدم للتحقير.
3. المق�سود بالكتابة: 

يق�صد بالكتابة كل ماهو مكتوب �أيًا ما كان �صكله �صو�ء كان بخط �ليد �أو مطبوعًا و�صو�ء   
كانت �لمطبوعات دورية �أم غير دورية كالكتب �لمن�صورة ول عبرة للمادة �لتي �أفرغت فيها �لكتابة 

ورقًا كانت �أو قما�صًا �أو غيرهما.
ويق�صد  و�لرموز  )�لفوتوغر�فية(  �ل�صم�صية  و�ل�صور  �لر�صومات  �لكتابة  حكم  وتاأخد   
بالر�صم تمثيل �لأ�صياء �أو �لأ�صخا�ص �أو �لمناظر �لطبيعية وكذلك �لكاريكاتير ، و�لرموز هي كل 

�لأ�صكال �لرمزية �لتي تعبر عن �صئ �أو معنى متعارف عليه.
4. طرق العالنية:

�لجهر بالقول �أو �ل�صياح �أو ترديده باإحدى �لو�صائل �لميكانيكية في محفل عام �أو طريق   
عام �أو �أي مكان �آخر مطروق.
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اأ. المحفل الخا�ض:
ويق�صد به �لجتماع �لذي ي�صم مجموعة من �لنا�ص غير معينين �صلفًا ول تربطهم ببع�ص   
�أي �صلة، فاإذ� �قت�صر �لجتماع على �لعاملين في م�صلحة ما �أو جهة معينة مهما كبر عددهم فاإن 

�لإجتماع يعد �إجتماعًا خا�صًا ويكون بذلك محفاًل خا�صًا.

ب . المحفل العام: 
هو �لمكان �لذي ي�صمح فيه للجمهور بارتياده �أو �لمرور �أو �لجلو�ص فيه وهو ثالثة �أق�صام:

بطبيعتها. عامة  • �أماكن 

بالتخ�صي�ص عامة  • �أماكن 

بال�صدفة عامة  • �أماكن 

بطبيعتها: العامة  • االأماكن 
مثل  ود�ئمة  مطلقة  ب�صورة  فيها  بالمرور  تمييز  دون  للجمهور  ي�صمح  �لتي  �لأماكن  هي   
مثل  �لمائية  و�لأماكن  �لعامة  و�لميادين  و�لغابات  كالحد�ئق  �لعامة  و�لمتنزهات  �لعامة  �لطرق 

�لأنهار و�لترع.

ول ينال من كون �لمكان عامًا خلوه من �لنا�ص �أو فر�ص ر�صوم معينة عليه.

بالتخ�سي�ض: العامة  • االأماكن 
هي �لأماكن �لتي تخ�ص�ص في �أوقات محددة ل�صتقبال �لجمهور فال ي�صمح لهم بالتو�جد   

�لد�ئم فيها مثل �لم�صت�صفيات و�لطرق �لعامة و�لم�صاجد و�لكنائ�ص.

• االأماكن العامة بالم�سادفة:
تلك �لأماكن �لتي تكون بح�صب �لأ�صل �أماكن خا�صة ولكن لغر�ص معين ��صتقبلت عددً�   

من �لنا�ص دون تمييز ب�صفة موؤقتة �أو لظروف عار�صة.

وتطبيقًا لفكرة �لأماكن �لعامة بالم�صادفة ق�صت محكمة �لنق�ص "�أن �صلم �لمنزل لي�ص   
في طبيعته ول �لغر�ص �لذي خ�ص�ص له ما ي�صمح باعتباره مكانًا عامًا، وهو ل يكون كذلك �إل �إذ� 

ت�صادف وجود عدد من �أفر�د �لجمهور فيه".
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وق�صت محكمة �لنق�ص �أن "حو�ص �لمنزل هو بحكم �لأ�صل مكان خ�صو�صي ، ولي�ص في   
طبيعته ما ي�صمح باعتباره مكانًا عموميًا ، �إل �أنه ي�صح �عتباره عموميًا �إذ� �تفق وجود عدد من 
�أفر�د �لجمهور فيه ب�صبب م�صادة حدثت بين طرفين و�ل�صب �لذي يوجهه �أحدهما لالآخر حال 
�جتماع �أولئك �لأفر�د فيه يكون علنيًا")39( و�أو�صحت محكمة �لنق�ص في حكم �آخر "�أنه و�إن كانت 
�صكان  يقطنه  �لمنزل  هذ�  كان  �إذ�  �لمنزل  فناء  في  �ل�صب  باألفاظ  بالجهر  تتحقق  قد  �لعالنية 
عديدون يوؤمون مد�خله ويختلفون �إلى فنائه بحيث ي�صتطيع �صماع �ألفاظ �ل�صب مختلف �ل�صكان 
على كثرة عددهم ، �إل �أنه �إذ� كان �لحكم �لمطعون فيه قد �قت�صر على �لقول باأن �ل�صب ح�صل 
في فناء �لمنزل �لذي تقطنه �أكثر من عائلة و�حدة دون �أن يبين ما �إذ� كان من �صكانه من �لكثرة 
بحيث تجعل من فنائه محاًل عامًا على �ل�صورة �لمتقدمة – فاإنه يكون قا�صرً� عن بيان تو�فر 

�أركان �لجريمة �لتي د�ن �لطاعن بها".)40(

وق�صت محكمتنا �لعليا �أن "غرفة ناظر �لمدر�صة لي�صت بطبيعتها محاًل عامًا يعد �ل�صب   
فيها علنًا �إل �إذ� تحولت �إلى محل عمومي بال�صدفة".)41( 

بالقول �أو �ل�صياح �أو تريده في مكان خا�ص بحيث ي�صتطيع �صماعه في مكان عام. • �لجهر 
تفتر�ص هذه �لحالة �أن �لعبار�ت �لموؤثمة �صدرت في مكان خا�ص وh�صتطاع من كان في 

مكان عام �صماعها.

�لمق�صود   : �أخرى  باأي طريقة  �أو  �لال�صلكي  بطريق  تريده  �أو  �ل�صياح  �أو  �لقول  �إذ�عة   •
بالال�صلكي جميع �لأجهزة �لتي تنقل �ل�صوت عن طريق �لموجات �لهو�ئية وتتحrق �لعالنية 

ببث �ل�صوت في وقت و�حد لعدد غير محدود من �لأ�صخا�ص بغير تمييز.

اأ� االإيماء: الفعل  • عالنية 
تتطابق عالنية �لفعل �أو �لإيماء مع عالنية �لقول �أو �ل�صياح في �أنها تتحقق باإحدي طريقتين �إما 
�أن يقع �لفعل �أو �لإيماء في محفل عام �أو طريق عام �أو �أي مكان �آخر مطروق و�إما يقع �لفعل �أو 

�لإيماء في مكان خا�ص و��صتطاع روؤيته من مكان ما مثل ذلك �لطريق �أو �لمكان.

)39( �لطعن رقم 2216 ل�صنة 6ق – جل�صة 23 نوفمرب 1936،جمموعة �لربع قرن ، �ص 732.
)40( �لطعن رقم 78 ل�صنة 23ق – جل�صة 5 مايو 1953 ، جمموعة �لقرن ، �ص 736 . �لطعن رقم 1880 ل�صنة 7 ق – جل�صة 25 �أكتوبر 

1937، جمموعة �لربع قرن ، �صفحة 732.
)41( )�لطعن رقم 78 ل�صنة 23ق – جل�صة 5 ميو 1953 ، جمموعة �لربع قرن ، �ص 736(.
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5. االإنترنت ���سائل االت�سال الحديثة
 INTERNET.  لإنترنت�

عام1957  �ل�صوفييتية  �لمركبة  و�إطالق  �لباردة  �لحرب  منذ  �لإنترنت  �أ�صول  تبد�أ   •
تمويله من  تم  �لإنترنت من  Arpanet  وهو عبارة عن م�صروع  ��صتقاق  وتم  )�صبوتينيك(؛ 
ذلك  وكان  �ل�صبكات  عبر  �لت�صال  لعملية  تجربة  باعتباره   1969 عام  �لدفاع  وز�رة  قبل 
لربط وز�رة �لدفاع بالجهات �لمخت�صة بالأبحاث �لع�صكرية، وي�صمل ذلك �لجامعات �لتى 
و�أ�صبحت �لنترنت هامة فى   �لتى يتم تمويلها من جهات ع�صكرية  باإعد�د �لأبحاث  تقوم 
�لوقت �لحا�صر للماليين من �لأفر�د لتعدد ��صتخد�ماتها مثل تبادل �لر�صائل)42(.  و�لملفات 
و�لبحث عن معومات وخدمات   News  ومعرفة �لأخبار  CHAT  و�لمحادثة  E-MAIL  عبر 

 Search  و�لتجارة �للكترونية  E-commerce  لتعليم عبر �لنترنت�  E-learming

جريمة  ت�صكل  عبار�ت  �أو  ور�صوم  �صور  ن�صر  تم  ما  �إذ�  �لإنترنت  عبر  �لعالنية  وتتو�فر   •
�لمتاح لالأفر�د روؤيتها و�لطالع عليها   �إنه من  �إهانة، حيث  �أو  �أو قذفا  موؤثمة قانونًا �صبا 
�أثناء دخولهم  على �صبكة �لإنترنت، فهي لي�صت موجهة �لى �أ�صخا�ص معينين �أو محددين 
�أن ير�ها ويطلع عليها)43(؛ وقد كثرت فى �لآونة   بل يمكن لأي �صخ�ص يدخل على �ل�صبكة 
�لأخيرة �لمنتديات و�لمدونات �لخا�صة و�لتى تن�صر مو�د قد تتعلق باأخبار �أو �إثارة مو��صيع 

يهتم بها �لجمهور ويتمكن عمالء �صبكة �لإنترنت من �لطالع عليها

�لمنتدى �أو �لمدونة تت�صمن �صبا �أو قذفا �أو �إهانة يعاقب  على  �لمن�صورة  �لمادة  كانت  • �إذ� 
نا�صرها بو�صفه فاعال �أ�صليا. 

�إيجابي فى  �أى دور  �إذ� لم يكن لهم  �أو �لمدونة  �لمنتدى  على  �لم�صرفين  على  عقاب  ول   •
يعيد  ثم  �لمادة  يتلقى  �لموقع  على  �لم�صرف  كان  �إذ�  �أما  تعديلها؛  �أو  �لمادة  هذه  عر�ص 
ن�صرها فيعد �صريكا للمر�صل بو�صفه �صاعده فى ن�صرها على �صبكة �لإنترنت وينطبق عليه 
"يعاقب بالحب�ص مدة ل تزيد  �أنه  ن�ص �لمادة 178 من قانون �لعقوبات و�لتى تن�ص على 
على �صنتين وبغر�مة ل تقل عن خم�صة �آلف جنيه ول تزيد على ع�صرة �آلف جنيه �أو باإحدى 

)42( �لإنرتنت – جون ليفني و�آخرين – ترجمة – دكتور خال �لعامري – مكتبة �لأ�صرة – 2006 �ص 31 عن موقع
  net.Gurus.com/history.  

)43( در��صة متعمقة للدكتور �حمد �ل�صيد على  عفيفى – �لأحكام �لعامة للعالنية فى قانون �لعقوبات – ر�صالة لنيل درجة �لدكتور�ة فى 
�لقانون – 2001. 
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�أو  �لل�صق  �أو  �لإيجار  �أو  �لتوزيع  �أو  �لتجار  بق�صد  �أو حاز  �صنع  من  كل  �لعقوبتين  هاتين 
�أو  �أو منقو�صة  �أو �صور� محفورة  �إعالنات  �أو  �أو ر�صومات  �أو محفوظات  �لعر�ص مطبوعات 
ر�صومات يدوية �أو فوتوغر�فية �أو �إ�صار�ت رمزية �أو غير ذلك من �لأ�صياء �أو �ل�صور عامة 

�إذ� كانت خاد�صة للحياء �لعام")44(. 
5-١. البريد االإلكتر�ني:

و�صور  ر�صائل  و��صتقبال  �إر�صال  فى  ي�صتخدم    E-Mail  بـ �لمعروف  �لإليكتروني  �لبريد   •
�ليكترونية �أو ملفات، ويعد تبادل �لر�صائل من خالل �لبريد �لإلكتروني من قبيل �لمر��صالت 
يفتح  �أن  لغيره  يمكن  ل  �إليه  بالمر�صل  �صرى خا�ص  برقم  �لر�صائل محمية  وهذه  �لخا�صة 
�إل بطريقة غير م�صروعة كاأن يتمكن من معرفة �لبا�صوورد �لرقم  �إليه  �لر�صائل �لمر�صلة 
�لبريد  خالل  من  تر�صل  �لتى  �لر�صائل  فى  �لعالنية  توفر  �إطار  وفى  به  �لخا�ص  �ل�صري 

�للكتروني �صو�ء �لر�صائل �لفردية �و �لجماعية.

تر�صل  �لر�صائل  هذه  ولأن  خا�صة  مر��صالت  لأنها   فيها  تتوفر  ل  فالعالنية  )�لحروب(   •
قام  ما  �إذ�  ولكن  �إل بطريقة غير م�صروعة؛  يطلع عليها  �أن  للغير  يمكن  ل  �صرية  بطريقة 
�صخ�ص باإر�صال ر�صالة عبر �لبريد �للكيترونى ل�صخ�ص �آخر وحوت تلك �لر�صالة عبار�ت 
�صب فاإنه يكون مرتكبا لجريمة �صب غير علني وينطبق عليها ن�ص �لمادة 9/37 من قانون 
�لعقوبات وتتو�فر �لعالنية �إذ� ما تم �إر�صال ر�صالة بريد �لكتروني �لى �أ�صخا�ص متعددين ل 

ر�بط بينهم ودون تمييز و�حتوت تلك �لر�صالة على عبار�ت �صب �أو قذف �أو �إهانة.
6. هل ال بد من تواجد الجمهور في المكان العام حتى تتحقق العالنية؟

يت�صح من �صرط تو�فر �لعالنية ما يدل بو�صوح على �أن �لعلة �لتي �صرع �لعقاب من �أجلها   
�أي�صا بما  �إلى �صخ�ص �لمجني عليه بما يوؤلمه ويتاأذى به من عبار�ت و�إنما هي  لم تكن موجهة 
�لعلة  وهذه  و�عتباره  �صرفه  في  ي�صينه  ما  عنه  �لكافة  �صماع  جر�ء  من  عليه  �لمجني  به  ي�صاب 

تتحقق بمجرد تو�فر �لعالنية ولو لم يعلم �لمجني عليه بما رمى به من �صب �أو قذف.

وتتحقق �لعالنية في �لأماكن �لعامة حتى ولو لم يتو�جد �لجمهور، حيث تتحقق �لعالنية   
متى ثبت ح�صول �لجهر بالقول في �لوقت �لذي كان �لمكان مفتوحا للجمهور فكان من �لمحتمل 

�صماع هذ� �لقول �أو �ل�صياح.

)44( معدلة بالقانون 52/16 ثم 82/29 ثم 95/93 ثم 96/95 ثم 2006/147.
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�لقول �أو �لجهر في �لمكان �لعام بالم�صادفة؛ هنا لبد من وجود �لجمهور فيه حتى يكت�صب   
�صفة �لعمومية وعلى �لدفاع �لمتهم هنا �أن يتم�صك بعد تحقق ح�صول �لجهر �أو �صماع �لقول طالما 

لم يكن هناك جمهور.
7. في حالة الجهر بالقول في مكان خا�ض �هل تتحقق العالنية في المكان الخا�ض؟
تتحقق �لعالنية بالجهر بالقول �أو �ل�صياح في مكان خا�ص ب�صرط �أن ي�صتطيع �إ�صماع  من   
�لعام  �لطريق  في  �لنا�ص  �أ�صماع  �إلى  و�صلت  فاإذ�  �لعام  �لطريق  �أو  �لعام  �لمكان  في  كان 

�لعبار�ت  �لذي وقعت في �لمكان �لخا�ص.

ويجب �إثبات ق�صد �لفاعل في �أن ي�صتطاع هذ� �لقول �أو �ل�صياح �أن ي�صل لمن يوجد في    
�لخارج، فيكفى �أن يكون من �لم�صتطاع �صماع �لقول �أو �ل�صياح ولو لم ي�صمع بالفعل لخلو �لمكان 
من �لمارة وقتئذ، �أما �إذ� كانت �لأفعال �أو �لإ�صار�ت تمت فى مكان لي�ص عاما �أو غير مطروق فال 

تتو�فر �لعالنية.
8. العالنية بالكتابة:

جر�ئم �لر�أى ترتكب في �أغلب �لأحو�ل بالكتابة وهى تقع �أي�صا �إما في كتابات ورقية مثل   
�لكتب �أو �لبيانات �أو �لمن�صور�ت �أو �لجر�ئد �أو �لمجالت �أو �لمذكر�ت �لتي يتقدم بها �لخ�صوم 
�لم�صئولة،  �لجهات  �إلى  �لأ�صخا�ص  من  تقدم  �لتي  �لبالغات  وكذلك  دفاعهم  �أو  ق�صاياهم  في 
و�صو�ء كانت تلك �لكتابة مكتوبة بخط �ليد �أو على �آلة كاتبة �أو كمبيوتر �أو فاك�ص فكلها تعد من 

قبيل �لكتابة كو�صيلة من و�صائل �لعالنية.

وتتو�فر و�صائل �لعالنية بالكتابة �إذ� ما تو�فرت �صروط ثالثة هي:

�لتوزيع. �لأول:  • �ل�صرط 
�لعر�ص. �لثاني  • و�ل�صرط 

• و�ل�صرط �لثالث �لبيع �أو �لعر�ص للبيع.
9-١. التوزيع:

هو ت�صليم ما هو مكتوب �أو مطبوع �إلى عدد من �لأفر�د �أو �أن يتد�ول �لمكتوب بين عدد   
من �لنفر�د فيما بينهم حتى لو كان هذ� �لمكتوب عبارة عن ن�صخة و�حدة �أو �أكثر �أو �أن يتوزع 

�لمكتوب بين عدد من �لأ�صخا�ص دون تمييز.
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فاإذ� ما تم توزيع �لمكتوب بين �لأ�صخا�ص دون تمييز وكانت �لكتابة تحوى جريمة  وثبت   
تمييز  �لأ�صخا�ص دون  بين  و�لن�صر  �لتوزيع  باأنه كان متعمد  �لفاعل  �لجنائي لدى  �لق�صد  تو�فر 
هنا ��صتحق �لعقاب.ويجب �أن يثبت لدى �لفاعل �أنه قد ق�صد �لتوزيع و�أنه كان يعلم بما يحتويه 
وت�صلم  وتوزيع  �لن�صر  وهو  بالتوزيع  �إل  �لعالنية  ركن  يتحقق  فال  بتوزيعه ،  قام  �لذي  �لمكتوب 
�صور من �لمكتوب �أو �لمطبوع �إلى �أ�صخا�ص معينين وذلك بق�صد �لإذ�عة و�لن�صر. ويدخل �أي�صا 
�أ�صخا�ص على مر�ت متعاقبة،  �إلى عدة  �لتوزيع تو�صيل �لكتابة �لتي من �صورة و�حدة  في حكم 
وي�صترط �أن يكون �لتوزيع ماديا ل عن طريقة �صفوية لأن �لطرق �ل�صفوية ل تعد من قبيل �لتوزيع. 

ول تعتبر �لعالنية متو�فرة �إذ� تم توزيع �لكتابة على �صخ�ص و�حد.

ذلك لأن �لعالنية تتطلب �لتوزيع �أى �لذيوع و�لنت�صار �صو�ء بت�صليم ن�صخة و�حدة �إلى عدة   
�أفر�د بالتتابع �أو بت�صليم عده ن�صخ �إلى عدة �أفر�د)45(. 

�إذ�عة ماكتبه و�نتفى لديه �لق�صد �لجنائى فى  �إذ� كان لم ينتو �لجانى  لكن ل تتو�فر �لعالنية 
تعمد �لإذ�عة و�إن تد�ول ماكتبه بين موظفين مخت�صين  لم يكن بق�صد منه.

9-2. العر�ض:
ل تتو�فر �لعالنية بالعر�ص �إذ� وجدت �لكتابة �أو �لر�صم �لمعاقب عليهما د�خل مظروف    

ولو كان هذ� �لمظروف في �لطريق �لعام.

ولكن تتو�فر �لعالنية فى �لالفتات و�ل�صور و�لر�صوم �لمعرو�صة في �لطريق �لعام �أو في   
و�جهات �لمحالت �لمطلة على �لطريق �لعام �أو �لمو�صوعة ب�صكل ظاهر في �لمحالت �لمطروقة 
بحيث ير�ها �أو ي�صتطيع �أن ير�ها �لجمهور، لأنها تعتبر عر�صًا تتو�فر فيه �لعالنية. فاإذ� و�صعت 
ن�صخة من عدد �لجريدة د�خل �إطار وثبت على مدخل �لجريدة �أو ل�صق على بابها يتحقق ركن 
�لعالنية. وتتو�فر �لعالنية بعر�ص �لكتاب في �أى مكان ما د�م في �إمكان �صخ�ص ما في �لطريق 
�لعام �أو في مكان مطروق �أن ير�ها ويجب في كل �لأحو�ل �أن يتو�فر �لق�صد من �لعر�ص �أى �أن 

يكون بنية �لإذ�عة �أو �لن�صر.

وقد جاء فى ن�ص �لمادة171 من قانون �لعقوبات على "�إذ� عر�صت .... بحيث .... وتعتبر   
�لكتابة �أو �لر�صوم ....  في مو�صع بحيث ي�صتطيع �أن ير�ها �أى �إن�صان في �لطريق �لعام �أو �لمكان 

�لمطروق.

)45( �لأ�صتاذ �صالح �صيد من�صور – جرمية �لقذف يف حق ذوى �ل�صفة �لعمومية 31. 
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9-3. البيع اأ� العر�ض للبيع: 
�أو  و�لمن�صور  �لر�صم  �أو  �لكتابة  ت�صليم  هو  �لبيع  للبيع؛  و�لعر�ص  بالبيع  �لعالنية  تحقق   
�لمكتوب ب�صكل عام �إلى �لم�صترى لقاء ثمن �أو �أن ي�صتلم �صخ�ص ما هو مكتوب مقابل �أجر لمدة 
محددة . وتتحقق �لعالنية �إذ� ما تم �لبيع ولو كان �لمكتوب ن�صخة و�حدة بيعت ل�صخ�ص و�حد كاأن 
يباع كتاب محظور تد�وله �أو يحتوى على ما ي�صكل جريمة قذف �أو �صب �أو �إهانة �أو عيب ويجب �أن 
يتو�فر لدى �لبائع �لق�صد في �لن�صر؛ �إما �لعر�ص للبيع وهو �أن يتم �لإعالن عن �لكتابة �أو �لر�صم 

في �لجر�ئد و�لمجالت �أو عر�صها في و�جهات �لمحالت �لتجارية.

ولكن هل تعتبر وجود كتاب �أو مطبوع ما ور�صومات في مكتبة �أو في مخازنها هل هذ� يكون   
عر�صا للبيع؟ يرى �لأ�صتاذ محمد عبد �هلل محمد في كتابه -جر�ئم �لن�صر - �أن هذ� ل يجعله 
للبيع)46(، وتتحقق    �أنه كان معد�  يثبت  �أو لم  بالفعل  بيعه  �إذ� لم يكن قد عر�ص  للبيع  معرو�صا 
�لعالنية بالبيع �أو �لعر�ص للبيع في �أى مكان �أى ولو ح�صل �لبيع �أو �لعر�ص للبيع في مكان خا�ص 
لأن �لعالنية ل ت�صتفاد فيهما من �صفه �لمكان و�إنما من عملية �لبيع �لتجاري ذ�تها وكونها هي 
�لو�صيلة �لرئي�صية للتد�ول �لكتابة و�لمطبوعات و�لر�صوم ون�صرها على �لنا�ص . ول تتحقق �لعالنية 

هنا �إل بالبيع �لتجاري.

�أو �صخ�ص م�صتغل  �أو عدة ن�صخ من كتاب في مكتبة هاٍو  ولذ� فال عقاب على بيع ن�صخة   
بجمع �لكتب وذلك لنتفاء فكرة �لعالنية.

١٠. اإثبات العالنية:
تثبت �لعالنية بكافة �لطرق ولكنها ل تفتر�ص،  فمجرد �صبط �لأور�ق �لمعاقب عليها ولو   
في �ل�صوق �لعام ل يوؤكد �و يفتر�ص تحقق �لعالنية. ول يوجد ح�صر لطرق �لعالنية ما ذكر في 
�لمادة 171 عقوبات �نما جاء علي �صبيل �لمثال ل �لح�صر؛ وللقا�صي �أن ي�صتخل�ص �لعالنية من 

�أى طريقة تمت بها تحقق �لعالنية)47(.

١١. رقابة محكمة النق�ض على توافر العالنية:
لقا�صى �لمو�صوع �صلطة تقديرية في تو�فر �لعالنية �أو عدم تو�فرها وله �لتقدير �لنهائي   
فيما يتعلق بثبوت �لوقائع، وعلى قا�صى �لمو�صوع �أن ي�صبب حكمه فيما يتعلق بتو�فر �لعالنية من 

)46( �لأ�صتاذ حممد عبد �هلل حممد �ملحامى – مرجع �صابق – �ص 247.
)47( د. ريا�ص �صم�ص – جر�ئم �لن�صر �ص 278. 
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�أن تقريره خا�صع  عدمه ولك �صلطته �لتقديرية في تقدير �لوقائع �لمادية وتو�فر �لعالنية غير 
�لتي  �لعنا�صر  �صائر  بالإد�نة  �ل�صادر  �لحكم  في  يثبت  �أن  عليه  ويجب  �لنق�ص؛  محكمة  لرقابة 
��صتقى منها قا�صى �لمو�صوع حكمه بتو�فر �لعالنية �أو �نتفائه، فقد يخطئ �لحكم في �لتكييف 
�أن  �لحكم  في  �لقا�صي  يذكر  �أن  �أي�صا  يكفى  باأنه عام فال  �لخا�ص  �لمحل  باأن ي�صف  �لقانوني 
�لجريمة وقعت علنا دون �أن يبين م�صدر �لعالنية �أو �أنها لم تقع عالنية دون �أن يبين �صبب عدم 
تو�فرها. يقع عبء �إثبات تو�فر �لعالنية على ممثل �لتهام – �أو على �لمدعى بالحق �لمدنى �لذي 
لحقه من �لكتاب �أو �لر�صم �ل�صرر، فعلى �لنيابة �لعامة �أو �لمدعى بالحق �لمدنى �أن يثبت مثال 
�أن توزيع �لكتاب �أو �لر�صم �أو �لمكتوب �لذي حوى �لجريمة على عدد من �لنا�ص دون تمييز و�أن 

�لمتهم �نتوى ن�صر هذ� �لمكتوب)48(. 

)48( نق�ص جمموعة �أحكام حمكمة �لنق�ص 6 ق 324 �ص 445 جل�صة 1944/4/3. 
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اأ�اًل: الماده 98 "�" من قانون العقوبات:

جريمة ا�ضتغالل الدين بق�ضد اإثارة الفتنة:

تن�ص �لمادة 98/و من قانون �لعقوبات على �لآتي:

يعاقب بال�صجن مدة ل تقل عن �صتة �أ�صهر ول تتجوز خم�ص �صنو�ت و بغر�مة ل تقل عن   
خم�صمائة جنيه ول تتجاوز �ألف جنيه كل من ��صتغل �لدين في �لترويج بالقول �أو �لكتابة �أو باأي 
�ل�صماوية  �لأديان  �أحد  �ذدر�ء  �أو  تحقير  �أو  �لفتنة  �إثارة  بق�صد  متطرفة  لأفكار  �أخرى  و�صيلة 

و�لطو�ئف �لمنتمية �إليها �أو �لإ�صر�ر بالوحدة �لوطنية.

و�ل�صالم  �لتحبيذ  �أو  ثم عدلت بحذف عبارتي  ل�صنة 1982  بالقانون 29  �لمادة م�صافة   
�لجتماعي بالقانون رقم 147 ل�صنة 2006

ويمكن �لقول �إن �لق�صد �لعام للم�صرع بن�ص �لمادة 98/ و�تجه لحماية �لوحدة �لوطنية   
ودرء �لفتنة وذلك بق�صد �صيانة �لأمن �لعام و�لم�صلحة �لعامة، ولي�ص في ن�صه على "�لدين" بها 
�إل �لتنبيه على �أنه و�صيلة يمكن �أن ت�صتخدم في زرع تلك �لفتنة، و�إنما لم يق�صد حماية �لأديان 
�ل�صماوية في حد ذ�تها من �لتعدي عليها با�صتخد�م "�لأفكار �لمتطرفة"، كما لم يق�صد حماية 

�لطو�ئف �لمنتمية لها من �لتحقير �أو �لزدر�ء)49(.  

ويبين من قر�ءة ن�ص �لمادة 98 فقرة ودون ف�صلها عن باقى �لفقر�ت وفى �صياق �لباب   
�لثانى  ومو�صوعه �لجنايات و�لجنح �لم�صرة بالحكومة من جهة �لد�خل �إن هذ� �لن�ص ل يحمى 
�إلى  �لمنتمية  فالطو�ئف  �لعام.  و�لأمن  �ل�صلم  �إلى حماية  يهدف  و�إنما  لذ�تها  �لدينية  �لطو�ئف 
�لدين لي�صت بقد�صية �لدين، ومن �لممكن بل ومن �لحق �لختالف مع �أفكارها وتف�صير�تها ول 
ن�ص  نف�صر  �أن  علينا  �أى  تقدي�صهم؛  ل  �حتر�مهم.  و�إن وجب  رموزها  ول  �لطو�ئف  لتلك  قد��صة 
�لمادة 98 فقرة وبما يتفق مع ن�صو�ص �لد�صتور �لم�صرى وفى �إطار �لمادة 18 من �لعهد �لدولى 
و�لمادة 27 و�لمادة 2 من �لعهد �لدولى للحقوق �لمدنية و�ل�صيا�صية �أو �لتفاقية �لدولية للحقوق 

)49( حكم حمكمة جنح �لعجوزة - �جلزئية جل�صة  26-4-2012 برئا�صة �ل�صيد �لأ�صتاذ/ �أحمد �صميح �لريحاين. يف �لق�صية رقم 529 
ل�صنة 2012 جنح �صد عادل حممد �إمام حممد و حممد نادر �أحمد جالل ولينني فتحي عبد �هلل فكري �لرملي �صريف �صعيد ح�صن 

عرفه ووحيد حامد علي وحممد حممود فا�صل. 



48

ني
دي

د ال
تق

مع
ة ال

ري
ح

يز 
عز

ت

�إطار  وفى   .)50( 1966  /12/16 في  �لمتحدة  لالأمم  �لعامة  �لجمعية  �أقرتها  و�ل�صيا�صية  �لمدنية 
�لحماية �لد�صتورية لحرية �لعتقاد)51()52(. 

�جلريدة   1981 ل�صنة   536 رقم  �لعربية  م�صر  جمهورية  رئي�ص   قر�ر   1967/8/4 بتاريخ  �لعربية  م�صر  جمهورية  عليها  ووقعت   )50(
�لر�صمية  -  �لعدد 15  - يف 15 �إبريل �صنة 1982 باملو�فقة على �لتفاقية.

رئي�ص �جلمهورية ... بعد �لطالع على �لفقرة �لثانية من �ملادة " 151 " من �لد�صتور.  
قــــرر : ) مادة وحيدة ( ووفق على �لتفاقية �لدولية للحقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية �لتي �أقرتها �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة  

يف 1966/12/16 و�لتي وقعت عليها جمهورية م�صر �لعربية بتاريخ 1967/8/4 - مع �لأخذ يف �لعتبار �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية،    
وعدم تعار�صها معها - وذلك مع �لتحفظ ب�صرط �لت�صديق.

�صدر برئا�صة �جلمهورية يف 3 ذي �حلجة �صنة 1401هـ ) 1981/10/1 (   
)51( فاملادة 18 من �لعهد �لدوىل تن�ص على :

1. لكل فرد �حلق يف حرية �لفكر و�ل�صمري و�لديانة، وي�صمل هذ� �حلق حريته يف �لنتماء �إىل �أحد �لأديان �أو �لعقائد باختياره وفى �أن 
يعرب، منفرد� �أو مع �آخرين ب�صكل علني �أو غري علن، عن ديانته �أو عقيدته �صو�ء كان ذلك عن طريق �لعبادة �أو �ملمار�صة �أو �لتعليم.

2. ل يجوز �إخ�صاع �أحد لإكر�ه من �صاأنه �أن يعطل حريته يف �لنتماء �إىل �أحد �لأديان �أو �لعقائد �لتي يختارها.
3. تخ�صع حرية �لفرد يف �لتعبري عن ديانته �أو معتقد�ته فقط للقيود �ملن�صو�ص عليها يف �لقانون و�لتي ت�صتوجبها �ل�صالمة �لعامة �أو 

�لنظام �لعام �أو �ل�صحة �لعامة �أو �لأخالق �أو حقوق �لآخرين وحرياتهم �لأ�صا�صية.
4. تتعهد �لدول �لأطر�ف يف �لتفاقية �حلالية باحرت�م حرية �لآباء و�لأمهات و�لأو�صياء �لقانونني عند �إمكانية تطبيق ذلك،  يف تاأمني 

�لتعليم �لديني �أو �لأخالق لأطفالهم مت�صيا مع معتقد�تهم �خلا�صة.
5. و�ملادة 27 من �لعهد �لدوىل :

6. ل يجوز �إنكار حق �لأ�صخا�ص �لذين ينتمون �إىل �أقليات عن�صرية �أو دينية �أو لغوية قائمة يف دولة ما،  يف �ل�صرت�ك مع �لأع�صاء 
�لآخرين مع جماعتهم يف �لتمتع بثقافتهم �أو �لإعالن عن ديانتهم و�إتباع تعاليمها �أو ��صتعمال لغتهم.

7. بينما ن�صت �ملادة  2  من �لعهد �لدوىل:
�إقليمها  �صمن  �لأفر�د  لكل  �حلالية  �لتفاقية  يف  �ملقررة  �حلقوق  وتاأمني  باحرت�م  �حلالية  �لتفاقية  يف  طرف  دولة  كل  تتعهد   .8
و�خلا�صعني لوليتها دون متييز من �أي نوع �صو�ء كان ذلك ب�صبب �لعن�صر �أو �للون �أو �جلن�ص �أو �للغة �أو �لديانة �أو �لر�أي �ل�صيا�صي 

�أو غريه �أو �لأ�صل �لقومي �أو �لجتماعي �أو �مللكية �أو �صفة �لولدة �أو غريها.
9. تتعهد كل دولة طرف يف �لتفاقية �حلالية،  عند غياب �لن�ص يف �إجر�ء�تها �لت�صريعية �لقائمة �أو غريها من �لإجر�ء�ت،  باتخاذ 
�أو غريها  �لت�صريعية  �لإجر�ء�ت  �أجل و�صع  �لتفاقية �حلالية،  من  ولن�صو�ص  �لد�صتورية  لإجر�ء�تها  �لالزمة،  طبقا  �خلطو�ت 

�لالزمة لتحقيق �حلقوق �ملقررة فى �لتفاقية �حلالية .
10 تتعهد كل دولة طرف فى �لتفاقية �حلالية:

 �أ. �أن تكفل لكل �صخ�ص عالجا فعال يف حالة وقوع �أي �عتد�ء على �حلقوق و�حلريات �ملقررة له يف هذه �لتفاقية حتى ولو 
�رتكب هذ� �لعتد�ء من �أ�صخا�ص يعملون ب�صفة ر�صمية .

ب. �أن تكفل لكل من يطالب مبثل هذ� �لعالج،  �أن يف�صل يف حقه بو��صطة �ل�صلطات �ملخت�صة �لق�صائية �أو �لإد�رية �أو �لت�صريعية 
�أو �أية �صلطة �أخرى خمت�صة مبوجب �لنظام �لقانوين للدولة و�أن تطور �إمكانات �لعالج �لق�صائية .

ج. �أن تكفل قيام �ل�صلطات �ملخت�صة بو�صع �لعالج عند منحه مو�صع �لتنفيذ .
وتف�صري �لن�ص �لقانونى �لغر�ص منه �لو�صول �إىل �ملعنى �لذى يق�صده �مل�صرع من �ألفاظ �لن�ص حتى يتم تطبيقه تطبيقا �صحيحا   
�أى �أنه حماولة لفهم ق�صد �مل�صرع من �لن�ص ويتم ذلك بتف�صري �لن�ص وحتليل �ألفاظه وحتديد �ملعنى �لذى يق�صده �مل�صرع بكل لفظ على 

حدة و�أي�صا �ملعنى �لجماىل للن�ص كله.
وللقا�صى �أن يلجاأ �إىل كافة �لو�صائل �لتى متكنه من تف�صري �لن�ص، �صو�ء كانت �أ�صاليب لغوية �أو م�صطلحات فى �للغة �لقانونية   
وله �أي�صا �أن يقارن �لن�صو�ص �ملتتالية لكى ي�صتطيع بهذه �ملقارنة �أن يحدد �لعالقة بينها و�أن يعطى كال منها �ملعنى �لذى يريده �مل�صرع بها

52. د حممود جنيب ح�صنى – درو�ص فى قانون �لعقوبات �لق�صم �لعام – مكتبة �لنه�صة �مل�صرية – طبعة 1957 �ص 45(
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وللقا�صى �أن يبحث عن تاريخ �لن�ص ويتتبع مر�حل ن�صاأته فيحدد م�صدره �لتاريخى ويلجاأ   
�إلى �لأعمال �لتح�صيرية �لتى �صبقت و�صعه �أو عا�صرته ثم يتجه �لقا�صى فى تف�صيره �إلى تحديد 
�لعلة �لتى ��صتهدف �لم�صرع تحقيقها بالن�ص �أى �لغر�ص من �لن�ص، وغالبا ما يكون �لغر�ص من 
�لن�ص حماية حق من �لحقوق فاإذ� حدد �لقا�صى بدقة �لحق �لذى يريد �لم�صرع حمايته �أ�صبح 

من �ل�صهل تحديد �أركان �لجريمة �لتى يريد �لعقاب عليها حماية هذ� �لحق)53(. 

�لأمن  فى  �لدولة  حق  حماية  ت�صتهدف  �لعقوبات  قانون  من   102 حتى   86 من  فالمو�د   
�أركان جريمة �زدر�ء �لأديان باعتبارها �لجريمة �لأولى من  �لد�خلى؛ من هذ� �لمنطلق نتناول 

جر�ئم �لتعدى على �لأديان و�لأكثر �صيوعا.

١. الركن المادى لجريمة المادة 98/�:
�لركن �لمادي للجريمة يمكن تق�صيمه على �لنحو �لتالي :

�صلوك مادي يتكون من:

1. ��صتغالل �لدين.

2. �لترويج بالقول �أو �لكتابة �أو �أي و�صيلة �أخرى لأفكار متطرفة.

النتيجة الم�ضتهدفة:

�أو  �إليها  �لمنتمية  �لطو�ئف  �أو  �ل�صماوية  �لأديان  �أحد  �زدر�ء  �أو  تحقير  �أو  �لفتن  �إثارة   
�لإ�صر�ر بالوحدة �لوطنية.

3. تحقق ر�بطة �ل�صببية بين �ل�صلوك �لمادي و�لنتيجة:

لأفكار متطرفة م�صتغاًل  �لكتابة  �أو  بالقول  �لترويج  �لجاني هو  يكون فعل  �أن  موؤدى ذلك   
�أو  بالقول  ويكون  �لدين  له في  �لمخالفين  �أو معاقبة  �أو محاربة  لقتل  كاأن يدعو  �لدين  في ذلك 
�لكتابة �أو �لر�صم �أو �لإ�صارة �أو ��لدعوة ل�صتخد�م �لعنف بدًل من �لحو�ر و�لمجادلة �أو �لدعوة 

�إلى مهاجمة معتنقي دين �آخر و�إيذ�ئهم باأي �صكل م�صتغاًل في كل ذلك �لدين.

ويجب �أن تتو�فر لدى �لجاني نية �إحد�ث نتيجة معينة دون ��صتر�ط تحققها بالفعل باأن   
يكون ق�صده �إثارة �لفتنة بين �أبناء �لمجتمع من معتنقي �لأديان �لمخالفة �أو تحقير �أي منهم �أو 
هذه  لإحدى  �لجاني  و��صتهد�ف  �لوطنية  بالوحدة  �لإ�صر�ر  �أو  �لثالثة  �ل�صماوية  �لأديان  �زدر�ء 

)53( �ملرجع �ل�صابق �ص 46.
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�لنتائج فقط كاٍف لكتمال �لنموذج �لتجريمي دون ��صتر�ط �أن يكون م�صتهدفًا لكل تلك �لنتائج 
وكذلك دون ��صتر�ط تحقق �أي منها مثاًل.

ويجب �أن تتحقق في �لنهاية ر�بطة �ل�صببية بين �ل�صلوك �لمادي �لذي �أتاه �لفاعل بالترويج   
بالقول �أو �لكتابة �أو �أي و�صيلة �أخرى لأفكار متطرفة م�صتغاًل �لدين، وبين �لنتيجة �لم�صتهدفة من 
ذلك �لفعل وهي �إثارة �لفتنة �أو تحقير �أو �زدر�ء �أحد �لأديان �ل�صماوية �أو �لطو�ئف �لمنتمية �إليها 
�أو �لإ�صر�ر بالوحدة �لوطنية. بمعني �أنه يجب �أن يكون فعل �لترويج لالأفكار �لمتطرفة با�صتغالل 

�لدين يوؤدي بذ�ته �إلى تحقيق �لنتيجة �لم�صتهدفة من �لجاني.

من �لو�جب هنا مالحظة �أن �لن�ص لم يكن و�ردً� �أ�صاًل بقانون �لعقوبات و�أ�صيف بالقانون   
رقم 29 ل�صنة 1982 ومن ذلك يمكن ��صتنتاج �أو فهم �لغر�ص من هذ� �لن�ص في ظل �لظروف 
�لتاريخية �لتي تمت �صياغته فيها خا�صة و�أنها كانت تالية لأحد�ث ج�صيمة مرت بها م�صر و�نتهت 
باغتيال رئي�ص �لمجهورية �لرئي�ص �أنور �ل�صاد�ت في 6 �أكتوبر 1981 وكانت هذه هي �لذروة لأحد�ث 
فتنة طائفية وظهور �تجاهات �صيا�صية تتخذ من �لدين �صتارً� لأفعالها ولذلك فاإن �لن�ص �أي�صًا 
كان في �لبد�ية �أكثر �ت�صاعًا بل ت�صتطيع �لقول �إنه ت�صمن عبار�ت ف�صفا�صة عدلت بحذفها عام 
2006 وذلك بعد �أن تم حذف لفظ �أو �لتحبيذ ولفظ �ل�صالم �لجتماعي فكل منهما من �لت�صاع 
لدرجة ل يمكن و�صع تحديد معين للمق�صود بالعبارة، وقد كانت محل �نتقاد�ت كثيرة من �لفقه 

حتى تم تعديل �لن�ص بحذفها.

2. �سبهة عدم د�ستورية ن�ض المادة 98/�:
هذ� �لن�ص يتعار�ص مع �صرعية �لجر�ئم و�لعقوبات �لذى يفر�ص �ختيار �لم�صرع لعبار�ت   
محددة وو��صحة تمنع �أية �صلطة تقديرية مطلقة للقا�صى فى تحديد �أركان �لجريمة، حتى يعرف 
�لمو�طن حقوقه وو�جباته بو�صوح م�صبقا، فال يرتكب فعال يكت�صف فيما بعد �نه جريمة)54( ولقد  
�نطوى ن�ص �لمادة 98 "و" على مفرد�ت عديدة �ت�صمت  بالغمو�ص �ل�صديد مثل ��صتغالل �لدين 
�أفكار متطرفة – �إثارة �لفتنة – �لإ�صر�ر بالوحدة �لوطنية. وهذ� ما يتعار�ص مع مبد�أ �صخ�صية 
�لعقوبة و�أنه ل جريمة ول عقوبة �إل بن�ص، وقد جاء فى حكم للمحكمة �لد�صتورية �أنه "يجب �أن 

تكون �لن�صو�ص �لعقابية محددة ب�صورة يقينية ل �لتبا�ص فيها")55(. 

)54( جناد �لربعى – �لفتنة نائمة – دليل تدريبى للمدربني حول حرية �لدين و�لعقيدة �ص 141 وما بعدها �ملجموعة �ملتحدة  2006. 
)55( حكم �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا فى 15 يونيو 1996 فى �لق�صية رقم 49 ل�صنة 17 ق د�صتورية جمموعة �أحكام �ملحكمة �لد�صتورية 

�لعليا جزء 7 �ص 739 . 
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وورد فى حكم �آخر للمحكمة �لد�صتورية "�أن �لأ�صل فى �لن�صو�ص �لعقابية هو �أن ت�صاغ فى حدود 
�صيقة ل�صمان �أن يكون تطبيقها محكما، فقد �صار من �لمحتم �أن يكون تمييعها محظور�، ذلك 
�أن عموم عبار�تها و�ت�صاع قو�لبها قد ي�صرفها �إلى غير �لمق�صود منها، فيتعين �أن يكون �لن�ص 
�إطار  �لعقابى حاد� قاطعا ل يوؤذن بتد�خل معانيه كى ل تند�ح د�ئرة �لتجريم، وتظل دوما فى 

�لد�ئرة �لتى يكفل �لد�صتور فى نطاقها قو�عد �لحرية �لمنظمة)56(.  

باختالفهم  �لنا�ص  �أو�صاط  على  خافيا  م�صمونه  كان  �إذ�  غام�صا  يكون  �لعقابى  فالن�ص   
حول فحو�ه ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمى �إليه)57(. وكذلك يكون غام�صا ما د�م �لم�صرع يجهل 

�لأفعال �لتى �أثمها فال يكون بيانه جليا ول تحديده قاطعا �أو فهمه م�صتقيما)58(". 

كما ق�صت �لمحكمة �لد�صتورية �لعليا باأن "�لن�ص �لعقابى يكون غام�صا �إذ� كان منفلتا   
من �صو�بطه، متعددة تاأويالته، فال تكون �لأفعال �لتى منعها �لم�صرع �أو طلبها محددة ب�صورة 
�أو  تحتها  يقعون  من  خفائها  �أو  بات�صاعها  مت�صيد�  �لم�صرع  يلقيها  �صر�كا  �أو  �صباكا  بل  يقينية، 

يخطئون مو�قعها)59(". 

وت�صتمر �لمحكمة �لد�صتورية في �لقول باأن "�لقيود �لتى تفر�صها �لقو�نين �لجز�ئية على   
�لحرية �لفردية �صو�ء بطريق مبا�صر �أو غير مبا�صر تقت�صى �أن ت�صاغ �أحكامها بما يقطع كل جدل 
فى �صاأن حقيقة محتو�ها ليبلغ �ليقين بها حد� يع�صمها من �لجدل وبما يحول بين رجال �ل�صلطة 
�لأبرياء  من  وتنال  �لأهو�ء  تخالطها  �صخ�صية  معايير  وفق  �نتقائية  ب�صورة  وتطبيقاتها  �لعامة 

لفتقارها �إلى �لأ�ص�ص �لمو�صوعية �لالزمة ل�صبطها")60(. 

3. الركن المعنوى للجريمة المن�سو�ض عليها في المادة 98/�:
�لركن �لمعنوي للجريمة �لمن�صو�ص عليها بالمادة 98و �ل�صق �لجنائي في جريمة �إذدر�ء   
�لأديان يتمثل في �ن�صر�ف �إر�دة مرتكب �لفعل لتحقيق �لنتيجة وهي �إثارة �لفتنة �أو تحقير �أحد 
)56( حكم �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا جل�صة 12 فرب�ير 1994 �لق�صية 105 ل�صنة 12 ق�صائية د�صتورية  جمموعة �أحكام �ملحكمة �لد�صتورية 

�جلزء 6 �ص 154. 
)57( �حلكم �ل�صابق ذكره. 

)58( حكم �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا جل�صة 5 يوليو 1997 �لق�صية رقم 24 ل�صنة 18 ق�صائية د�صتورية �جلريدة �لر�صمية �لعدد 29 فى 
 .1997/7/19

�لد�صتورية 39 فى 25/  د�صتورية �جلريدة  ل�صنة 48 ق�صائية  رقم 24  �لق�صية  �صبتمرب  �لعليا جل�صة 15  �لد�صتورية  �ملحكمة  )59( حكم 
 .1997/9

)60( حكم �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا 3 يناير 1993 فى �لدعوى رقم 3 ل�صنة 10 ق�صائية د�صتورية جمموعة �أحكام �ملحكمة �لد�صتورية �لعليا 
جزء 5 �ملجلد �لثانى. 
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�لأديان �ل�صماوية �أو �لزدر�ء به �أو تحقير �إحدي �لطو�ئف �لمتمية له �أو �لإ�صر�ر بالوحدة �لوطنية 
ويكفي �ن�صر�ف �لجاني �إلى تحقيق �إحدى تلك �لأمور دون ��صتر�ط تحقق ذلك.

4. العقوبة:

يعاقب �لقانون مرتكب �لجريمة بعقوبة �لجنحة وهي �لحب�ص مدة ل تقل عن �صتة �أ�صهر   
ول تجاوز خم�ص �صنو�ت �أو بغر�مة ل تقل عن خم�صمائة جنيه ول تجاوز �ألف جنيه، موؤدى ذلك �أن 
�لعقوبة �لتي يق�صى بها هي تخيريه تخ�صع لتقدير قا�صي �لمو�صوع فله �أن يق�صي بالحب�ص ملتزما 

بالحد �لأدني و�لأق�صي �لو�رد بالمادة �ل�صابق بيانه �أو بالغر�مة ولي�ص بهما معًا.

الجنح المتعلقة باالأديان:

�أوًل: جريمة �لعدو�ن على حرية دين:

ن�صت �لمادة 160 من قانون �لعقوبات على �أنه:  

"يعاقب بالحب�ص وبغر�مة لتقل عن مائة جنيه ول تزيد على خم�صمائة جنيه �أو باإحدى   
هاتين �لعقوبتين:

�أوًل : كل من �صو�ص على �إقامة �صعائر ملة �أو �حتفال ديني خا�ص بها �أو عطلها بالعنف �أو 
�لتهديد.

ثانياً : كل من خرب �أو ك�صر �أو �أتلف �أو دن�ص مباني معدة لإقامة �صعائر دين �أو رموزة �أو 
�أ�صياء �أخرى لها حرنة عند �أبناء ملة �أو  فريق من �لنا�ص.

ثالثًا : كل من �نتهك حرمة �لقبور �أو �لجبانات �أو دن�صها.

وتكون �لعقوبة �ل�صجن �لذي ل تزيد مدته على خم�ص �صنو�ت �إذ� �رتكبت �أي منها تنفيذً�   
لغر�ص �إرهابي.

 – �لأديان  من  دين  حرمة  على  �لعدو�ن  و�قعة  من  جعل  �لمتقدم  �لنحو  على  �لن�ص   
و�لمق�صود من �أحد �لأديان �ل�صماوية �لثالثة وهي �لم�صموح �لتعبد بها في �لمجتمع �لم�صري – 
جريمة معاقب عليها بعقوبة �لجنحة وو�صع �أكثر من و�صف تجريمي لها ي�صتعر�ص لها كيف �نتهت 

�لمادة �إلى معاقبة �لفاعل بعقوبة �لجناية �إذ� �رتكب �أي من تلك �لأفعال تنفيذً� لغر�ص �إرهابي.
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البند اأ�اًل:

�لركن �لمادي:

و�صع �لم�صرع �أكثر من نموذج تجريمي في �لبنود �لثالثة لذلك لزم �لعر�ص لكل منها على   
حدة.

�أو  �أو �حتفال ديني خا�ص  �إقامة �صعائر ملة  �أن كل من �صو�ص على  �أوًل: جاء �لن�ص على   
عطلها بالعنف �أو �لتهديد.

�صو�ص في �للغة هي : �إحد�ث �صو�صاء وبلبلة و�ختالط في �ل�صمع

لذلك فاإن �لركن �لمادي هنا هو قيام �لجاني باإحد�ث جلبة و�صو�صاء و�أ�صو�تا من �صاأنها   
ديني  �حتفال  �أثناء  �أو  �صعائرهم  لإقامة  �لمطلوب  �لتركيز  �لأديان عن  دين من  معتنقي  �إخر�ج 

خا�ص بهم.

�لعنف،  با�صتخد�م  �لديني  �لحتفال  �أو  ل�صعائر  تلك  �إقامة  تعطيل  هي  �لثانية  و�ل�صورة   
وهنا يجب �أن ي�صتخدم �لجاني �لعنف �لمادي من قبيل ذلك �لقذف بالحجارة �أو �ل�صرب.

�ل�صورة �لثالثة هي �لتعطيل عن �إقامة �صعائر �أو �حتفال ديني خا�ص بالتهديد با�صتخد�م   
با�صتخد�م  �لأديان  من  دين  لمعتنقي  �لإنذ�ر  مثل  �لعنف  با�صتخد�م  �لتهديد  بمجرد  �أي  �لعنف 

�لأ�صلحة �لنارية �إن لم يتفرقو� �أو �لأ�صلحة �لبي�صاء �أو ما�صابه ذلك.

�لركن �لمعنوي في هذه �لجريمة:

هو �لق�صد �لجنائي �لعام بمعنى تو�فر �لعلم و�لإر�دة، وفي �ل�صورة �لأولى وهي �لت�صوي�ص   
على �إقامة �صعائر ملة �أو �حتفال ديني خا�ص يكفي تو�فر نية �لت�صوي�ص ول ي�صترط �أن يوؤدي �لفعل 
من �إحد�ث �صو�صاء �أي تعطيل لتلك �ل�صعائر �أو �لحتفالت بل يكفي تو�فر نية �لت�صوي�ص عليها 
فقط من �لجاني ، �أما بالن�صبة لل�صورتين �لثانية و�لثالثة للجريمة من تعطيل �صعائر ملة �أو �حتفال 
ديني خا�ص بها باإحدى طريقتين هما �لفعل �أو �لتهديد وفي �ل�صورتين يجب �أن يتم �لتعطيل فعاًل 

لكتمال �لنموذج �لتجريمي.
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اأما البند ثانيًا:

�لركن �لمادي:

يتمثل في �صلوك معين، �لتخريب �أو �لك�صر �أو �لإتالف، �أو تدني�ص مبان معدة لإقامة �صعائر   
�أو رموز �أو �أ�صياء �أخرى ذ�ت حرمة.

وبذلك يكون فعل �لتخريب مثل تحطيم �لأبو�ب �أو خلع �لنو�فذ �لخا�صة باأحد دور �لعبادة،   
�أو �لك�صر مثل ك�صر زجاج �لنو�فذ، �أو �لإتالف مثل ت�صويه حو�ئط د�ر عبادة وما قد يوجد عليها 
من عبار�ت �أو نقو�ص �أو ر�صوم، �أو تدني�ص دور عبادة بو�صع قاذور�ت فيها، �أو وقوع تلك �لأفعال 
على رموز دينية مثل �لتماثيل وهي قابلة للتعر�ص للتخريب و�لك�صر �أو �لإتالف �أو �لتدني�ص، وكذلك 

�لأ�صيء �لأخرى مثل �ل�صجاجيد �لموجودة في دور �لعبادة �أو �أردية رجال �لدين مثاًل.

�لق�صد �لجنائي هنا هو تو�فر �لعلم و�لإر�دة:

�أي �أن يرتكب �لجاني �ل�صلوك �لمادي بنية �إحد�ث تخريب �أو ك�صر �أو �إتالف �أو تدني�ص –   
يكفي تو�فر �إحد�ها فقط – لأحد �لمباني �لمعدة لإقامة �صعائر دينية مثل �لم�صاجد و�لكنائ�ص 
و�لمعابد �أو رموز دينية مثل �لتماثيل �أو �لأ�صياء �لأخرى �لتي لها حرمة عند �أبناء ذلك �لدين وهي 

قد تكون �أي من �لموجود�ت د�خل د�ر �لعبادة مثل �ل�صجاجيد �أو �ل�صتائر �أو غيرها.

البند ثالثًا: 

كل من �نتهك حرمة �لقبور �أو �لجبانات �أو دن�صها

ويق�صد  �لموتى  بها  �لمدفون  �لأماكن  في  �لحفر  مثل  �لقبور  حرمة  بانتهاك  ويق�صد   
بالجابانات هي �لمناطق �لتي ت�صم عددً� من �لقبور ويق�صد بتدني�صها و�صع �لقاذور�ت بها.

�لركن �لمعنوي:

ق�صد جنائي عام بتو�فر �لعلم و�لإر�دة، فارتكاب �لفعل �لمادي مع �لعلم باأن �لمكان هو   
مقبرة �أو جبانة يكفي لتو�فر �لق�صد �لجنائي، وق�صت محكمة �لنق�ص باأنه يكون مرتكبًا لجريمة 
�نتهاك حرمة �لقبور �لذي يوؤتي بامر�أة في حو�ص مدفن لأن ذلك يم�ص �إح�صا�ص �أقارب �لموتى 

�لمدفونين في �لمقبرة – جل�صة 1905/9/30.
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�لعقوبة: 

كافة �لأفعال �لمذكورة بالمادة 160 ع جنح يعاقب عليها بالحب�ص و�لغر�مة ل تقل عن مائة   
جنية ول تزيد على خم�صمائة جنيه و باإحدى �لعقوبتين.

�لظرف �لم�صدد:

و�صع �لم�صرع ظرفًا م�صددً� في �لفقرة �لأخيرة من �لمادة 160 هو �رتكاب �أي من تلك   
بعقوبة  عليها  يعاقب  �لحالة جناية  في هذه  �لو�قعة  �إرهابي، وجعل من  لغر�ص  تنفيذً�  �لجر�ئم 
�ل�صجن لمدة ل تزيد على خم�ص �صنو�ت وبالطبع ل تقل عن ثالث �صنو�ت وهو �لحد �لأدنى �أ�صاًل 

لعقوبة �ل�صجن.

�أن تكون  جاء �لظرف �لم�صدد في عبارة �صديدة �لعمومية و��صعة �لدللة ول تفهم وهي   
�لجريمة �رتكبت تنفيذً� لغر�ص �إرهابي ولكن دعنا نقرب �ل�صورة.

�لنحو  على  عقوبات   160 �لمادة  بن�ص  �لو�ردة  �لإجر�مية  �لنماذج  �إحدى  �رتكاب  فاإن   
�ل�صابق �إي�صاحه و�لذي �أو�صحنا �أن له �أكثر من �صورة �أو نموذج �إذ� وقعت �أي منها تنفيذً� لغر�ص 

�إرهابي فاإن �لو�قعة ت�صبح جناية يعاقب عليها بال�صجن مدة ل تزيد على خم�ص �صنو�ت.

�لأمر �صديد �لدقة هو وجه �لرتباط بين �لأفعال �لموؤثمة بالبنود  �لثالثة �لو�ردة بالمادة   
وبين كونها تنفيذً� لغر�ص �إرهابي ، بل وكيف يمكن ت�صور �لنموذج �لتجريمي في �لحالة �لأولى 
مثاًل: �لت�صوي�ص على �إقامة �صعائر ملة �أو �حتفال ديني وفق �لفقرة �لأخيرة من �لمادة فيجب �أن 
يكون فعل �لت�صوي�ص تنفيذً� لغر�ص �إرهابي ولي�ص �صببًا موؤديًا �إلى غر�ص و هدف �إرهابي ، كذلك 

كيف يكون �نتهاك حرمة قبر وجبانة تنفيذً� لغر�ص �إرهابي.

�لحقيقة �أن هذ� �لن�ص وغيره مما تم �إدخاله على قانون �لعقوبات قد ت�صبب في ت�صويهها   
ويجب �لعمل على تنقية قانون �لعقوبات من مثل هذه �لأو�صاف و�لألفاظ ذ�ت �لدللة �لو��صعة 

غير �لمحددة و�لتي تثير �صبهة عدم د�صتوريتها.

ثانيًا: جريمة ال�سخرية بدين:
�لمادة 161 من قانون �لعقوبات ، وقد ن�صت على �لآتي:

اأحد  على   171 بالمادة  المبينة  الطرق  باإحدى  تعد  كل  على  العقوبات  بتلك  يعاقب   
االأديان التي توؤدي �ضعائرها علناً ويقع تحت اأحكام هذه المادة :
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�أوًل : طبع �أو ن�صر كتاب مقد�ص في نظر �أهل دين من �لأديان �لتي توؤدي �صعائرها علنًا �إذ� 
حرف عمدً� ن�ص هذ� �لكتاب تحريفًا يغير من معناه.

ثانيًا: تقليد �حتفال ديني في مكان عمومي �أو مجتمع عمومي بق�صد �ل�صخرية به �أو ليتفرج 
عليه �لح�صور.

�لركن �لمادي للجريمة :
هو فعل �لتعدي باإحدى �لطرق �لمن�صو�ص عليها بالمادة 171 عقوبات �أي باإحدي طرق   

�لعالنية و�ل�صابق �إي�صاحها.
و�لتعدي هنا هو طبع �أو ن�صر كتاب مقد�ص لدى �أهل �أحد �لأديان �لثالثة �ل�صماوية �لتي   
توؤدي �صعائرها علنًا ، وذلك حال �إحد�ث تحريف لن�ص هذ� �لكتاب وبحيث يغير معناه ويبين هنا 
�أن فعل �لطبع و �لن�صر كل منهما ي�صكل �لركن �لمادي في حالة كان ذلك لكتاب مقد�ص من �لأديان 
�لتي ئوؤدي �صعائرها علنًا ) �ليهودية – �لم�صيحية – �لإ�صالم ( وكان يوجد للن�ص ما يغير معناه.

�لركن �لمعنوي للجريمة :
الق�ضد الجنائي العام بعن�ضريه العلم واالإرادة.  

جريمة تقليد �إحتفال ديني:
يقع فعل �لتعدي في هذه �لحالة �أوًل بتو�فر ركن �لعالنية وفق �إحدى �لطرق �لو�ردة بن�ص   
�لمادة 171 من قانون �لعقوبات، و�أن يكون �لفعل هو تقليد �حتفال ديني باأد�ئه في مكان عام �أو 
مجتمع عام و�أن يتو�فر لدى �لجاني ق�صد �ل�صخرية بذلك �لدين �أو طرحه على جمهور �لمتفرجين 
للم�صاهدة بمعنى �أنه في �لحالتين يكون �لتقليد لي�ص بنية �لتعبد، فالمق�صود بالتقليد هو محاكاة 
�إحتفال ديني بق�صد �ل�صخرية �أي �ل�صتهز�ء و�لتهكم بالدين وجعله ت�صلية للحا�صرين �إذ� كانت 

�لمحاكاة غير مطابقة للو�قع وفيها نوع من �لمغالة.
�أو  �لتحقير  �أو  �لفتر�ء  �أو  �لتكذيب  �أو  �لمتهان  �أو  �لزدر�ء  �أو  �لطعن  بالتعدي  ويق�صد   
�لإنتقا�ص �أو �ل�صخرية �أو �لت�صفيه ويدخل فيها �أي�صًا �صب �أحد �لر�صل �أو �ل�صخرية �صو�ء بالكتابة 
�أو �لر�صم �لذي ي�صىء �إليه �أو يقلل من �صاأنه لدى �أهل �لدين �أو ��صتغالل �لدين �أو �أحد �لر�صل في 

�لأعمال �لفنية ب�صورة فيها �متهان �أو �إقالل بقدر �لر�صول.
ويتحقق �متهان �لدين �أي�صًا بو�صع عبار�ت وردت في كتاب مقد�ص في مو��صع �أو �أماكن ل   

يجوز �أن ترد فيها و تمزيقه �أو حرقه �أو غيرها مما يمثل �نتهاكًا لحرمته.
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ويقع �لتعدي بتحريف ما ورد باأحد �لكتب �ل�صماوية تحريفًا يخل ويغير من معناه ومن ذلك   
تغيير مو��صع �لكلمات �أو ترتيب �لعبار�ت ، ويقع �لتعدي �أي�صًا بتكذيب ما ورد بالكتب �ل�صماوية �أو 

�إحد�ها.

ثالثًا: المادة ١76 )جريمة التحري�ض العلني على البغ�ض الطائفي(:
"يعاقب بالحب�س كل من حر�س باإحدى الطرق  اأن :  ن�ضت المادة 176 عقوبات على   
المتقدم ذكرها على التمييز �ضد طائفة من طوائف النا�س ب�ضبب الجن�س اأو االأ�ضل اأو اللغة 

اأو الدين اأو العقيدة اإذا كان من �ضاأن هذا التحري�س تكدير ال�ضلم العام".

�لركن �لمادي:
يتمثل في �لتحري�ص �لعلني – باإحدى طرق �لعالنية �لمن�صو�ص عليها بالمادة 171 من   

قانون �لعقوبات – على �لتمييز �صد طائفة معينة من طو�ئف �لنا�ص:

�لتحري�ص:
في �لمادة 171 عليها  �لمن�صو�ص  �لعالنية  طرق  • با�صتخد�م 

�صد طائفة من طو�ئف �لنا�ص. �لتمييز  هو  �لعلني  �لتحري�ص  مو�صوع  يكون  • �أن 
�لجن�ص �أو �لأ�صل �أو �للغة �أو �لدين �أو �لعقيدة. هو  �لتمييز  �صبب  يكون  • �أن 

يكون من �صاأن ذلك �لتحري�ص على �لتمييز تكدير �ل�صلم �لعام. • �أن 
بالمادة 171  �لو�ردة  �لعالنية  باإحدى طرق  يكون علنًا  �أن  �لتحري�ص يجب  فاإن  ثم  ومن   
عقوبات و�أن يكون مو�صوع �لتحري�ص هو �لتمييز �صد طائفة من �لنا�ص �أي مجموعة من �لأ�صخا�ص 
�لذين يجمعهم مميز�ت �أو �صمات م�صتركة و �صفات م�صتركة كالذين ينتمون �إلى جن�ص و�حد �أو 

�أ�صل و�حد �أو �للغة �أو �لدين.

و�لكر�هية  �لتحقير  ��صتخد�م عبار�ت تنطوي على  �لطائفي يتطلب  �لتمييز  فاإن  و�أخيرً�   
�أو �لمطالبة بمعاملة خا�صة لطائفة معينة ب�صبب �لنوع �أو �لدين �أو �لعرق �أو �للون، و�أن يكون هذ� 

�لتحري�ص من �صاأنه تكدير �ل�صلم �لعام، وهو �أمر ف�صفا�ص ولكنه و�رد ومن �لممكن ��صتنتاجه.

ولكن قد يدق �لفارق بين ��صتخد�م �لحق في �لنقد وبين �عتبار ذلك من قبيل �لتحري�ص   
و�لعبار�ت  �لألفاظ  من  وي�صتخل�ص  �لدقة  غاية  في  �أمر  �أنه  و�لحقيقة  �لطائفي  �لتمييز  على 
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بالمو�صوع  و�أي�صًا  و�جتماعيًا  �صيا�صيًا  بالكاتب  �لمحيطة  و�لأحد�ث  �لظروف  ومن  �لم�صتخدمة 
�لمكتوب وتخ�صع لتقدير قا�صي �لمو�صوع.

�لركن �لمعنوي :
يتحقق بالق�صد �لجنائي �لعام بتو�فر �لعلم و�لإر�دة  

�لعقوبة: 
هي عقوبة �لجنحة وهي �لحب�ص �لذي تكون مدته من يوم �إلى ثالث �صنو�ت.  

�لعقوبة: هي عقوبة �لجنحة وهي �لحب�ص �لذي تكون مدته من يوم �إلى ثالث �صنو�ت.  



حمدي االأ�سيوطي 
المحامي بالنق�ض �الد�ستورية العليا

التحقيق الجنائي في ق�شايا حرية االعتقاد
اإجراءاته و�شماناته
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التحقيق الجنائي في ق�ضايا حرية االعتقاد
مقدمة:  

هناك �أدو�ر كثيرة وفقا لقانون �لإجر�ء�ت �لجنائية تقوم بها �لنيابة �لعامة فى �لتحقيق   
�لبتد�ئى ومنها �إجر�ء�ت تتعلق بجمع �لأدلة  كالنتقال �إلى مكان حدوث �لو�قعة و�لمعاينة و�أي�صا 
ما ي�صتلزم �لجو�نب �لفنية من ندب خبر�ء لك�صف �لم�صائل �لفنية و�أي�صا �إجر�ء �لتفتي�ص وما يتطلبه 
ومر�عاة  و��صتجو�به  �لمتهم  و�صوؤ�ل  �ل�صهود  و�صماع  فيها  و�لت�صرف  �لأ�صياء  و�صبط  قو�عد  من 
�صمانات �ل�صتجو�ب و�لمو�جهة وما تقدمه �لنيابة �لعامة؛ مع حق دفاع �لمتهم في  �لح�صور معه 
و�لطالع على �لتحقيق قبل �ل�صتجو�ب و�لمو�جهة ثم �لإجر�ء�ت �لتى تملكها �لنيابة �لعامة فى 
حق �لمتهم من �أمر بالح�صور �أو �لقب�ص و�لإح�صار ثم �صلطتها فى �لحب�ص �لحتياطى و�لإفر�ج . 
وفى كل هذ� على �لمحقق �أل يجعل من �لتحقيق مجرد عمل وظيفى؛ فالتحقيق �لجنائى عمل فنى 
يحتاج �إلى موهبة وتدريب؛ و�أن ير�عى د�ئما �أن �لهدف من �لتحقيق هو �لو�صول �إلى �لحقيقة؛ 
و�أن كل متهم  هو بريء �إلى �أن تثبت �إد�نته و�أن يوفر له حقه فى �لدفاع عن نف�صه وفى �ختيار 
محاميه. فالمحقق �لجنائى هو �لذى يقوم بمبا�صرة �لتحقيق بمعناه �لقانونى �صو�ء �أكان ع�صو� 
فى �لنيابة �لعامة �أو قا�صى �لتحقيق؛ وعلى �لمحقق �أن يكون محايد� و�أن يكون هدفه وغايته من 
�جر�ء �لتحقيق هو �لو�صول �إلى �لحقيقة �صو�ء �أدى ذلك �إلى �إقامة دليل �صد �لمتهم �أو �إلى نفى 
تاأثير يقع عليه من و�صائل �لإعالم ول  �أن يجرد نف�صه من كل  �أي�صا  �لتهمة عنه؛ وعلى �لمحقق 
يجعل مما يطلع عليه منها تاأثير� ما على ر�أيه ومجريات �لتحقيق فى �لو�قعة �لتى يحقق فيها، و�أن 
تكون ر�صالته د�ئما �إظهار �لحقيقة. ول يجوز لع�صو �لنيابة �لعامة �أن ينحاز �إلى جانب �لتهام �إل 
بعد �أن تقدم �أور�ق �لدعوى �إلى �لمحكمة، فالنيابة �لعامة تمثل �لمجتمع و�لمجتمع ي�صعى د�ئما  

�إلى تحقيق �لعد�لة و�لو�صول �لى �لحقيقة.

وعلى �لمحقق �لجنائى �أن يتحلى بالهدوء و�ل�صبر و�أل يتعجل فى �أى  ت�صرف �صد �لمتهم   
�أو �ل�صاهد و�أل يفقد �صبره مع بطء �إجر�ء�ت �لتحقيق �صو�ء فى �إجابات �لمتهم عن �لأ�صئلة �أثناء 
�لتحقيق معه  �أو محاولة �لمتهم �لفكاك من �لتهام �أو فى �أقو�ل �ل�صهود وما يبدو فيها  من خوف 
�لعملية �صوف  �لخبرة  و�قع  يكون تحقيقه مطول. ومن  و�أل  �لتحقيق  تر�جع مهما طالت مدة  �أو 

ن�صرد هنا بعد موجبات �لبطالن في �لتحقيقات.
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١. بطالن التحقيق المطول اإذا اأدى اإلى اإرهاق المتهم:
�صاعات متاأخرة من  ��صتجو�با مطول وفى  �لدفاع فى ق�صية تفجير�ت طابا  و�جهنا فى   
�لليل وتم�صكنا ببطالن �لتحقيق مع  �لمتهم على �أ�صا�ص بطالن �ل�صتجو�ب؛ وعدم دعوة  محامى 
�لمتهم فى جناية �إلى ح�صور �ل�صتجو�ب و�أنه �أمر يترتب عليه �لبطالن .و�لبطالن هنا من �لنظام 
�لعام فيجوز �لتم�صك به فى �أية حالة كانت عليها �لدعوى و�أي�صا للمحكمة �أن تق�صى به ولو من 
تلقاء نف�صها ��صتناد� �إلى �لمذكرة �لتف�صيرية عن �لمادة 331 �إجر�ء�ت جنائية وما بعدها من �أن 
�لأحكام �لمتعلقة بحرية �لدفاع ب�صفة عامة وح�صور محام عن �لمتهم فى مو�د �لجنايات ب�صفة 

خا�صة مما يتعلق بالنظام �لعام.

فن�صت �لمادة )125( علي  �أنه "يجب �ل�صماح للمحامي بالطالع على �لتحقيق فى �ليوم   
�ل�صابق على �ل�صتجو�ب �أو �لمو�جهة ما لم يقرر �لقا�صي غير ذلك.وفى جميع �لأحو�ل ل يجوز 

�لف�صل بين �لمتهم ومحاميه �لحا�صر معه �أثناء �لتحقيق."

1-1. التحقيق المطول، تحقيقات تفجير طابا نموذجا:

تعتبر ق�صية تفجير�ت طابا نموذجا لإرهاق �لمتهم با�صتجو�ب مطول كان  مح�صر �لتحقيق   
�لول 2004/11/3 بد�أ �ل�صاعة 11.30 م�صاء و��صتمر ��صتجو�ب �لمتهم ليال ولم يبن من �أور�ق 
�لتحقيقات متى �نتهى وفى �أى �صاعة. وكان  مح�صر �لتحقيق �لثانى تم يوم 2004/11/4 بد�أ �ي�صا 
�ل�صاعة 11.30م�صاء ب�صر�ى �لنيابة و��صتمر ��صتجو�ب �لمتهم ليال و�أن مح�صر �لتحقيق �لثالث 
يوم 2004/11/6 بد�أ مبكر� �ل�صاعة 9.45 م�صاء ب�صر�ى �لنيابة ولم يبن من �أور�ق �لتحقيقات 
متى �نتهى وفى �أى �صاعة. ومح�صر �لتحقيق �لر�بع يوم 2004/11/7 بد�أ �أكثرهم تبكير� �ل�صاعة 

9 م�صاء ولم يبن من �أور�ق �لتحقيقات متى �نتهى وفى �أى �صاعة.

�ل�صتجو�ب  �إطالة  ولكن   .. �لتحقيق  �إجر�ء�ت  من  م�صروع  �إجر�ء  ذ�ته  فى  �ل�صتجو�ب   
�أن يتم مع  �لحرية و�لفر�ص فى �ل�صتجو�ب  و�أنه مقيد  �لمتهم يفقده حرية �لختيار خا�صة  مع 
متهم لديه حرية �لختيار حتى تكون �أقو�له �لتى ت�صدر عنه مبنية على �إر�دته، و�حتر�م �لحرية 
�إل  �إجر�ئى  باأي عمل  �لقيام   �لمتهم  �أل يطلب من  �لتحقيق يق�صى حتما  �أثناء  للمتهم  �لفردية 
�إذ� كان مدركا و�عيا �أى تتو�فر لديه �لإر�دة �لكاملة وخا�صة بالن�صبة لمن ي�صدر عنه من �قو�ل 
و�عتر�فات. �ل�صتجو�ب �لمطول يرهق �لمتهم ويوؤثر فى �إر�دته �لو�عية، ولذلك تبطل �لعتر�فات 

�ل�صادرة منه �أثناء �أو عقب هذ� �ل�صتجو�ب.
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و�ل�صابط فى �عتبار �ل�صتجو�ب مطوًل لي�ص هو �صابطًا زمنيًا ولكنه مجرد �صعور �لمتهم   
بالإرهاق من هذ� �ل�صتجو�ب وهو �صابط ن�صبى يختلف باختالف درجة تحمل كل �صخ�ص . فمن 
�لت�صريع  فى  يوجد  ول  �إر�دته.  على  ويوؤثر  �لمتهم  يرهق  �لمطول  �ل�صتجو�ب  �أن  قانونا  �لمقرر 
�لم�صرى معيار زمنى لطول �ل�صتجو�ب �أو موعده كما ورد فى بع�ص �لت�صريعات ومنها �لت�صريع 
�لتا�صعة  و�ل�صاعة  �صباحا  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  بين  ما  �ل�صتجو�ب  يكون  �أن  �أوجب  �لذى  �لفنلندى 
م�صاء و�أنه ل يجوز ��صتجو�ب �لمتهم مدة تزيد على �ثنتى ع�صرة �صاعة مرة و�حدة �نما �لعبرة 
�إز�ء عدم وجود ن�ص فى �لت�صريع �لم�صرى هى بما يوؤدى �إليه �ل�صتجو�ب فى قوة �لمتهم �لذهنية 
على �إثر �إرهاقه، فال�صتجو�ب يفتر�ص مبا�صرته قبل متهم تو�فرت لديه حرية �لختيار مما يتعين 
�إرهاق �لمتهم باطلة  �إذ� تعمد �لمحقق  �إنما  �لتى تم�ص هذه �لحرية  معه توفير كافة �ل�صمانات 
�ل�صتجو�ب و�إجباره على �لعتر�ف فى ظروف نف�صية �صعبة فاإنه يخرج عن حيادة �لو�جب �لأمر 
�لذى يم�ص �أهليته �لإجر�ئية فى مبا�صرة �لتحقيق وتحديد �ثر هذه �لإطالة �أمر متروك لتقدير 

�لمحكمة.)61(

1-2. بطالن اال�ضتجواب الإرهاق المتهم:

تبطل  ولذلك  �إر�دته  فى  ويوؤثر  قو�ه  وي�صتنفد  �لمتهم  يرهق  �لمطول  �ل�صتجو�ب  �أن   
�لعتر�فات �ل�صادرة منه �أثناء �أو عقب هذ� �ل�صتجو�ب، و�ل�صتجو�ب هو �إجر�ء فى غير �صالح 
مار�ص  �أن  ذلك  �إلى  �أ�صيف  فاإذ�  �صالحه  غير  فى  يكون  �أن  يغلب  �لعك�ص  على  بل  د�ئما  �لمتهم 
�لمحقق �ل�صتجو�ب بطريقة �صاذة كما لو �ختار مو�عيد غير منا�صبة لإجر�ء �ل�صتجو�ب �أو تعمد 
��صتجو�ب �لمتهم فى وقت متاأخر من �لليل دون مقت�صى �أو لم يوقف �ل�صتجو�ب رغم �لإرهاق 
�لو��صح على �لمتهم �أو حر�ص على �إرهاق �لمتهم باإطالة �ل�صتجو�ب وجعله على مر�ت عديدة 
متتالية دون مبرر فال �صك �أن مبا�صرة �ل�صتجو�ب على هذ� �لنحو تمثل نوعا من �ل�صغط �لنف�صى 

على �لمتهم بهدف �لتاأثير فى �إر�دته مما يبطل �ل�صتجو�ب ويبطل كل ما يترتب عليه. 

وفى �ختيار �لليل ل�صتجو�ب �لمتهم حين يكون �لآدمى �لعادى قد بلغ من �لتعب �لبدنى   
و�لعقلى �أق�صاه وحين يغلب على �صو�د �لنا�ص عادة �لنوم ول ي�صتطيعون �أد�ء �أى مهمة بالنتباه 
�أ�صئلة  على  �لرد  ومهمة  مجرب،  محقق  ي�صوقه  �تهام  �صد  �لدفاع  مهمة  �أن  عن  ف�صال  �لالزم 
قد  مديد�  ��صتجو�با  �لمتهم  ��صتجو�ب  وفى   . تامة  يقظة  تتطلب  خبير  عقل  بمهارة  ي�صوغها 
)61( حكم حمكمه �أمن دولة عليا �ل�صادر فى 30 �صبتمرب 1984 فى �لق�صية رقم 2359 جنايات عابدين �صنه 1982 برقم كلى 112 كلى 

و�صط �أمن �لدولة �لعليا �صنه 1982 - ق�صية تنظيم �جلهاد.
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ي�صتغرق �صاعات طويلة على نحو ينهك مثله وي�صتت عقله وفكرة، ول ير�عى فيه �ختالف مقدرة 
�لمحقق وظروفه ومقدرة �لمتهم فى مثل ظروفه وفى �إغفال �لتثبت عند �ل�صتجو�ب �لمتهم من 
�أحو�له لمعرفة منذ متى لم ياأكل ولم ينم وغير ذلك من وجوه �لم�صقة �لتى يتعر�ص لها �أمثاله 
عمال وو�قعا قبل �أن يمثل �أمام �لمحقق لال�صتجو�ب و�أن �ل�صتجو�ب �لمطول يرهق �لمتهم ويوؤثر 
فى �إر�دته �لو�عية ولذلك تبطل �لعتر�فات �ل�صادرة منه �أثناء �أو عقب هذ� �ل�صتجو�ب. ويقول 
يوجد  ول  �إر�دته  فى  ويوؤثر  �لمتهم  يرهق  �لمطول  �ل�صتجو�ب  "�إن  �صرور:  فتحى  �أحمد  �لدكتور 
معيار زمنى لطول �ل�صتجو�ب و�إنما �لعبرة بما يوؤدى �إليه من �لتاأثير فى قو�ه �لذهنية على �إثر 
�إرهاقه، فال�صتجو�ب يفتر�ص مبا�صرته قبل متهم تو�فرت لديه حرية �لختيار مما يتعين توفير 

كافة �ل�صمانات �لتى تم�ص هذه �لحرية.)62(

1-3. هل من �ضمانة لعدم اإطالة اال�ضتجواب فى قانون االإجراءات؟

�لمتهم و�صمان  �ل�صتجو�ب وحماية  �إطالة  لعدم  يوجد �صمانة  ل  �لم�صرى  �لت�صريع  فى   
�صالمه ج�صده وعدم �إرهاقه و�لتاأثير فى �إر�دته �لو�عية با�صتجو�ب مطول.. بينما ن�ص �لمادة 64 
من قانون �لإجر�ء�ت �لفرن�صى باأن على ماأمورى �ل�صبط �لق�صائى عند �صوؤ�ل �ل�صخ�ص �لمحتجز 
�أن يثبتو� بالمح�صر مدة �ل�صتجو�بات �لتى خ�صع لها �ل�صخ�ص وفتر�ت �لر�حة �لتى تخللتها و�ليوم 
و�ل�صاعة �لتى بد�أ فيها �لحجز و�أي�صا �ليوم و�ل�صاعة �لتى �أخلى �صبيله �أو �أر�صل للجهة �لمخت�صة 
يذكر  رف�صه  حالة  وفى  �لبيانات  هذه  �أمام  بالمح�صر  يوقع  �أن  �لمحتجز  �ل�صخ�ص  على  ويجب 
قانونيه  ل�صمان  وذلك  �لحجز  مبرر�ت  يذكر  �أن  ويجب  �لرف�ص  �صبب  �لق�صائى  �ل�صبط  ماأمور 
�لحجز وعدم �إرهاق �لمتهم با�صتجو�ب مطول هذ� نموذجا من �لنماذج �لتى تعر�صنا �إليها عمليا 
فى ق�صية مهمة �صدرت فيها �أحكام بالإعد�م لكن �أعيدت محاكمة مرة �أخرى ولز�لت متد�ولة 

حتى �لآن ومحدد لها جل�صة فى دور مار�ص 2013. 

2. �سرعة الت�سرف:
على �لمحققاأن ينتهى من �إجر�ء�ت �لتحقيقات و�ل�صير فى �لدعوى فى خالل وقت ق�صير    
�أن يحيل  �أو  �أنه ل دليل �صد �لمتهم فى �لأور�ق  �إذ� ما رئي  �أور�ق �لتحقيق  �أن يحفظ  �أما  فعليه 
�لدعوى �إلى �لمحكمة �إن تو�فرت لديه دلئل وكانت كافية �صد �لمتهم؛ دون �ن تكون �ل�صرعة فى 

�لت�صرف فيها �إهد�ر لحقوق �لمتهم �أو �أى تاأثير �صلبى على تحقيق �لعد�لة.

)62( كتاب ) �لو�صيط فى قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية ( �جلزء �لأول �صفحة 426.



ها"
في

رة 
اد

�ص
م ال

كا
ح

لأ
ب ا

بي
ت�ص

د و
قا

عت
ل

ة ا
ري

ح
يا 

�صا
ي ق

ع ف
فا

لد
ل ا

حو
ن "

بي
در

مت
 لل

يل
دل

65

4. قوة المالحظة:
و�أن يالحظ  يلم بكل دليل يطرح عليه  و�أن  �لتحقيق  �أثناء  �أن يكون منتبها  �لمحقق  على   
�لأ�صخا�ص �لذين ب�صملهم �لتحقيق و�أهم مجال تظهر فيه قوة �لمالحظة هو �لمعاينة، فقد تك�صف 
له عن بع�ص �لآثار �لمادية �لتى توؤدى �إلى �لو�صول �إلى �لحقيقة، وعلى �لمحقق �أن يتحلى بقوة 
�لذ�كرة و�صرعة �لخاطر، وهذ� ي�صاعده كثير� على ربط وقائع �لتحقيق و�صبطها، وعلى �لمحقق 
�أي�صا �أل يبوح باأ�صر�ر �لتحقيق �لذى يجريه و�أل يك�صف عن ��صم �لمتهم ول �لوقائع �لم�صندة �ليه.

5. االإلمام بقانونى العقوبات �االإجراءات الجنائية:
على  بالإطالع  يبادر  و�أن  �لجنائية  و�لإجر�ء�ت  �لعقوبات  بقانونى  �لإلمام  �لمحقق  على   
�لعام  �لنائب  بتعليمات  ملما  يكون  و�أن  باأول  �أول  �لقو�نين  على  �أدخلت  �لتى  �لتعديالت  �أحدث 
و�لكتب �لدورية و�أن يكون مطلعا على علمى �لإجر�م و�لعقاب وعلم �لنف�ص �لجنائى، و�لق�صائى 

و�أي�صا علم �لجتماع و�لطب �ل�صرعى.

6. مراعاة حقوق المتهم:
قانون  في  �أو  �لد�صتور  في  �لو�ردة  تلك  �صو�ء  �لمتهم  حقوق  �لمحقق  ير�عي  �أن  يجب   
�لإجر�ء�ت �لجنائية �أو في تعليمات �لنيابة �لعامة �أو حتى في �لمو�ثيق و�لمعاهد�ت �لتي �صدقت 

عليها م�صر)63(.
)63( �صمانات �ملتهم فى �لتحقيق �لبتد�ئى وفقا للد�صتور �جلديد وفقا ملا جاء فى �لف�صل �لأول من  �لباب �لثانى من �لد�صتور �جلديد  
�لذى يحمل  عنو�ن  �حلقوق و�حلريات، فعلى  �ملحقق �جلنائى �ثناء �لتحقيق �أن ير�عى حقوق �ملتهم وما جاء فى ن�صو�ص �ملو�د )31(

و�لتى تن�ص على : - �لكر�مة حق لكل �إن�صان، يكفل �ملجتمع و�لدولة �حرت�مها وحمايتها.
• ول يجوز بحال �إهانة �أى �إن�صان �أو �زدر�وؤه.

• و�أل مييز فى �ملعاملة بني �ملتهم و�ملجنى عليه و�ل�صهود 
• �ملو�طنون لدى �لقانون �صو�ء؛ وهم مت�صاوون فى �حلقوق و�لو�جبات �لعامة، ل متييز بينهم فى ذلك.

• و�أن ير�عى ما جاء فى ن�ص  �ملادة )34( باأن �حلرية �ل�صخ�صية حق طبيعى؛ وهى م�صونة ل مت�ص.
• وما جاء بن�ص �ملادة )35( من �لد�صتور و�لتى جاء فيها : 

• فيما عد� حالة �لتلب�ص، ل يجوز �لقب�ص على �أحد ول تفتي�صه ول حب�صه ول منعه من �لتنقل ول تقييد حريته باأى قيد �إل باأمر ق�صائى 
م�صبب ي�صتلزمه �لتحقيق.

• ويجب �أن يبلغ كل من تقيد حريته باأ�صباب ذلك كتابة خالل �ثنتى ع�صرة �صاعة، و�أن يقدم �إىل �صلطة �لتحقيق خالل �أربع وع�صرين 
�صاعة من وقت تقييد حريته؛ ول يجرى �لتحقيق معه �إل فى ح�صور حماميه؛ فاإن مل يكن ندب له حمام.

• ولكل من تقيد حريته، ولغريه، حق �لتظلم �أمام �لق�صاء من ذلك �لإجر�ء و�لف�صل فيه خالل �أ�صبوع، و�إل وجب �لإفر�ج حتما. 
وينظم �لقانون �أحكام �حلب�ص �لحتياطى ومدته و�أ�صبابه، وحالت ��صتحقاق �لتعوي�ص و�أد�ئه عن �حلب�ص �لحتياطى، �أو عن تنفيذ 

عقوبة �صدر حكم بات باإلغاء �حلكم �ملنفذة مبوجبه.
• وما جاء بن�ص �ملادة )36( من �لد�صتور و�لتى تن�ص على �أنه : 
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7. ا�ستعمال االأد�ات الحديثة:
يجب �أن ي�صتبعد من و�صائل �لتحقيق ما ير�د به �لو�صول �إلى �عتر�ف �لمتهم وتوؤدى �إلى   
و�صائل  لكن هناك  �إكر�ه غير مبا�صرة،  و�صائل  تعد  �لحالة  لأنه فى هذه  �إر�دته  �لم�صا�ص بحرية 
حديثة م�صروعة مثل �لإجر�ء�ت �لمعملية كتحليل �لدم �أو �لبول فى ق�صايا �ل�صكر �أو �لقتل و�لإ�صابة 

�لخطاأ.

ومن حق �لمحقق �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية ب�صاأن �لتحقق من �لأدلة �لمادية كفح�ص   
�لآثار و�لدماء �لتى توجد على مالب�ص �لمتهم �أو ج�صمه ورفع �لب�صمات. 

8. مراقبة المحادثات التليفونية:
تن�ص �لمادة 95 مكرر� من قانون �لإجر�ء�ت "لرئي�ص �لمحكمة �لبتد�ئية �لمخت�صة فى   
حالة قيام دلئل قوية على �أن مرتكب �إحدى �لجر�ئم �لمن�صو�ص عليها فى �لمادتين 166، مكرر� 
و308 مكرر� من قانون �لعقوبات قد ��صتعان فى �رتكابها بجهاز تليفونى معين �أن ياأمر بناء على 
تقرير عام م�صلحة �لتلغر�فات و�لتليفونات و�صكوى �لمجنى عليه فى �لجريمة �لمذكورة بو�صع 
�إلى  يلجاأ  �أن  �لمحقق  على  فيمتنع  يحددها".  �لتى  للمدة  �لرقابة  تحت  �لمذكور  �لتليفون  جهاز 
ت�صجيل �لأحاديث �لتليفونية �إل بالقيود �لدقيقة �لمن�صو�ص عليها قانونا وتو�فر �صروطها و�إل عد 
�لإجر�ء غير م�صروع بما ي�صتتبع هذ� من بطالن جميع �لإجر�ء�ت �لالحقة ومنها �عتر�ف �لمتهم؛ 

لو كان �لعتر�ف قد ترتب علي �لإجر�ء �لباطل.

كما يتعين علي �لمحقق �أن ير�عى ما جاء بن�ص �لمادة )38( من �لد�صتور �لجديد و�لتى   
تن�ص على: "لحياة �لمو�طنين �لخا�صة حرمة، و�صريتها مكفولة. ول يجوز م�صادرة �لمر��صالت 

• كل من يقب�ص عليه، �أو يحب�ص، �أو تقيد حريته باأى قيد، جتب معاملته مبا يحفظ كر�مته. ول يجوز تعذيبه، ول ترهيبه، ول �إكر�هه، 
ول �إيذ�وؤه بدنيا �أو معنويا.

• ول يكون حجزه ول حب�صه �إل فى �أماكن لئقة �إن�صانيا و�صحيا، وخا�صعة لالإ�صر�ف �لق�صائى.
• وخمالفة �صىء من ذلك جرمية ُيعاقب مرتكبها، وفقا للقانون. وكل قول �صدر حتت وطاأة �أى مما تقدم، �أو �لتهديد ب�صىء منه، 

يهدر ول يعول عليه.
•  و�أن ير�عى ما جاء بن�ص �ملادة )38(من �لد�صتور و�لتى تن�ص على :   

و�ملحادثات  و�لإلكرتونية  و�لربقية  �لربيدية  �ملر��صالت  م�صادرة  يجوز  ول  مكفولة.  و�صريتها  حرمة،  �خلا�صة  �ملو�طنني  حلياة   •
�لهاتفية وغريها من و�صائل �لت�صال؛ ول مر�قبتها، ول �لطالع عليها �إل ملدة حمددة، وفى �لأحو�ل �لتى يبينها �لقانون، وباأمر 

ق�صائى م�صبب. وما جاء بن�ص �ملادة )39(
• للمنازل حرمة. وفيما عد� حالت �خلطر و�ل�صتغاثة، ل يجوز دخولها، ول تفتي�صها، ول مر�قبتها �إل فى �لأحو�ل �ملبينة فى �لقانون، 

وباأمر ق�صائى م�صبب يحدد �ملكان و�لتوقيت و�لغر�ص. ويجب تنبيه من فى �ملنازل قبل دخولها �أو تفتي�صها.
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�لبريدية و�لبرقية و�لإلكترونية و�لمحادثات �لهاتفية وغيرها من و�صائل �لت�صال؛ ول مر�قبتها، 
ول �لطالع عليها �إل لمدة محددة، وفى �لأحو�ل �لتى يبينها �لقانون، وباأمر ق�صائى م�صبب “

١٠. نموذج لتحقيق باطل:
بطالن  �إلى  �أدى  �لبطالن  وهذ�  باطل؛  جنائي  لتحقيق  نموذجية  حالة  �إلى  هنا  نعر�ص   

�لتحقيق وبطالن �لدليل �لم�صتمد منه. ق�صية �لنيابة �لعامة �صد �ألبير �صابر عياد.

�لتهمة: �ذدر�ء �لدين �لإ�صالمي.   

مالحظاتنا على تحقيق النيابة العامة:
ل ي�صح للمحقق �أن يلجاأ فى تحقيقه و��صتجو�به للمتهم �إلى ��صتخد�م �لأ�صئلة �ليحائية   
و�لإيقاعية؛ كما يجب �أن يالحظ �لمحقق �لحالة �لتى عليها �لمتهم. ونحن �أمام متهم م�صيحى 
(يهاجمونه  �لو�قعة  �صابط  �لعدد  بهذ�  قرر  )كما  فرد�   150 من  �أكثر  م�صكنه  يحا�صر  �لديانة 
وي�صبونه ويهددونه ويهتفون �صده وفى ظرف �صيىء للغاية و�تهامه بعر�ص �لفيلم �لم�صيء للر�صول 
وكان من �لممكن �لفتك به؛ ولعل من دو�عى �لقب�ص عليه لدى محرر �لمح�صر هى تلك �لحالة 
�لتى وجد عليها ح�صار �لمتهم فى م�صكنه وتهديد �لح�صود �إلى تريد �لفتك به. كان على �لمحقق 
وقد وجد �لمتهم فى تلك �لحالة من �ل�صطر�ب �أن ير�عى ذلك و�أل يحا�صره باأ�صئلة �أغلبها خارج 

عن مو�صوع �لتهام  و�أ�صئلة �إيحائية.

ويمكن �أن نعر�ص هنا لبع�ص �لأ�صئلة �لإيحائية و�لتي ��صتعملها �لمحقق في تلك �لق�صية   
وجعلته يخرج عن �صلطته في �لتحقيق. 

�س. هل اأنت موؤمن بتلك الحقائق؟ �س 4

�س. ما الذى دعاك اإلى اقتناعك بذلك المبداأ؟ �س 4

�س. ما الذى تحدثت عنه بخ�ضو�س الدين االإ�ضالمى وتحديدا الر�ضول عليه ال�ضالة وال�ضالم  
�س 5 

�س : هل قمت بن�ضر ثمة الفاظ او عبارات م�ضيئة ل�ضيدنا عي�ضى عليه ال�ضالم اأو �ضيدنا محمد 
عليه ال�ضالة وال�ضالم ؟ �س 6 

�س : ما هو انتماوؤك الحزبى ؟ �س 8 
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�س : هل لديك اأى ن�ضاط �ضيا�ضى؟ �س 8 

�س : هل �ضبق اعتقالك؟ �س 8 

�س : اإلى اأى دين تنتمى؟ �س 15 

�س : هل توؤمن بالم�ضيحية؟ �س 15 

�س : هل توؤمن بوجود اهلل؟ �س 16 

�س : هل ت�ضكك فى الكتب ال�ضماوية القراآن واالنجيل؟ �س 16 

�س : هل تتعاطى مواد مخدرة؟ �س 19 

وفي تقديرنا فاإن تلك �لأ�صئلة هي �أ�صئلة مخالفة للتعليمات �لعامة للنيابات و�لتي ن�صت   
"يجب �أن يكون �لمحقق موؤمنا بر�صالته فى ��صتظهار �لحقيقة ... و�أن  �أنه  في �لمادة 147 علي 
يعتقد �أن �لو�صول �إلى �لحقيقة وتحقيق �لعد�لة هما هدفه وغايته �لمن�صودة"، ولي�ص من  �ليمان 
بر�صالة �إظهار �لحقيقة �أن تقوم �لنيابة �لعامة بالتفتي�ص فى �ل�صمائر و�ل�صوؤ�ل عن مدى �إيمان 

�لمتهم من عدمه.

كما جاءت �لمادة 148 من تعليمات �لنيابة �لعامة لتن�ص علي �أنه "يتعين �أن يلب�ص ع�صو   
�لنيابة ثوب �لقا�صى عند مبا�صرته �لتحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق �أينما كان �صو�ء �أدى �إلى 
�إقامة دليل قبل �لمتهم �أو �إلى نفى �لتهام �لو�قع على عاتقه" ولي�ص من �لحيدة �أبد� توجيه �أ�صئلة 
للمتهم تعد تفتي�صا فى �ل�صمائر ل يعلمها �إل �هلل .ولي�ص من �لحيدة توجيه �أ�صئلة �إيحائية للمتهم.

وتن�ص �لمادة  149 من تعليمات �لنيابة �لعامة على �أنه "يجب �أن يجرد ع�صو �لنيابة نف�صه   
من كل تاأثير يقع عليه بمنا�صبة �لحادث �لذى يقوم بتحقيقه، و�أن يبا�صر �لتحقيق على �أنه خالى 
�لذهن من �أى علم �صابق به، ول يجوز �أن ي�صتمع �إلى رو�ية عن �لو�قعة فى غير جل�صة �لتحقيق، �أو 
�أن يجعل لما تن�صره �أو تذيعه و�صائل �لإعالم عن �لحادث �أى �أثر فى ت�صور مجرياته، �أو �لتجاه 
بالتحقيق �تجاها معينا لخدمة �لت�صور؟" كما تن�ص �لمادة 169 من تعليمات �لنيابة �لعامة علي 
و�أن  �لمتهمين،  �لدفاع عن  فى  و�جبهم  �أد�ء  على  �لمحامين  يعين  �أن  �لمحقق  على  "يتعين  �أن: 
يجيبهم �لى ما يطلبونه فى �صبيل �إثبات بر�ءة موكليهم وذلك فى حدود ما ي�صمح به �لقانون، وبما 

ل يوؤدى �إلى تعطيل �أعمال �لتحقيق وتعويقها بغير مقت�صى".



حمدي االأ�سيوطي 
المحامي بالنق�ض �الد�ستورية العليا

�شوابط ت�شبيب الحكم فى ق�شايا 
التعدى على االأديان
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�ضوابط ت�ضبيب الحكم فى ق�ضايا التعدى على االأديان

مقدمة: 
 

�أ�صباب �لحكم هي �لأ�صانيد �لتي يقوم عليها من �لناحيتين �لقانونية و�لمو�صوعية على   
هدى مما ف�صلته �لمادة 310 من قانون �لإجر�ء�ت. ويقول �لفقه �إنه: "لما كان ت�صبيب �لحكم من 
�أعظم �ل�صمانات �لتي فردها �لقائمون على �لق�صاة، �إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من و�جب 
تدقيق �لبحث و�إمعان �لنظر بالتعرف على �لحقيقة �لتي يعلنونها فيما يف�صلونه من �لأق�صية وبه 
ي�صلمون من مظلة �لتحكم و�ل�صتبد�د".)64( كما و�أن �لرد على كل طلب �أو دفاع جوهري هو �إحدى 

�لركائز �لو�ردة بن�ص �لمادة 310 �إجر�ء�ت جنائية.

�أن محكمة  �أو تحقيق دليل معين  �لرد على كل دفع مهم  ولما كان من موجود�ت �لحكم   
�لمو�صوع مطالبة بالتعر�ص لكل دفاع جوهري وتحقيق �أى دليل و�إل كان عدم �إجابته يعد �إخالل 
بحق �لدفاع وكذلك �لرد عليها باأ�صباب غير كافية وغير �صائغة ق�صور فى �لت�صبيب يعيب �لحكم 

ويبطله.)65(

فالقاعدة  �صائغ،  رد  �أو  ت�صبيب  دون  ودفوعه  �لمتهم  دفاع  تلتفت عن  �أن  للمحكمة  فلي�ص   
�لم�صتقرة �أن �لأدلة فى �لمو�د �لجنائية مت�صاندة ومتما�صكة وي�صد بع�صها بع�صا فتتكون عقيدة 
كان  �لذي  �لأثر  مبلغ  على  �لتعرف  تعذر  ��صتبعد  �أو  �إحد�ها  �صقط  فاإذ�  مجتمعة  منها  �لقا�صي 
للدليل �لباطل فى �لر�أي �لذي �نتهت �إليه �لمحكمة و�لوقوف على ما كانت تنتهي �إليه من نتيجة 

لو �نها فطنت �إلى هذ� �لدليل غير �لقائم.)66(

فالمادة 310 من قانون �لإجر�ء�ت �لجنائية و�لتى تن�ص على �أنه  يجب �أن ي�صتمل �لحكم   
�لم�صتوجبة  �لو�قعة  بيان  ي�صتمل على  �أن  بالإد�نة يجب  بني عليها وكل حكم  �لتي  �لأ�صباب  على 
�أن  تعنى  بموجبه؛  حكم  �لذي  �لقانون  ن�ص  �إلى  ي�صير  و�أن  فيها،  وقعت  �لتي  و�لظروف  للعقوبة 
ت�صبيب �لحكم هو �أن ي�صمل علي  بيانات معينة توكيد� لمبد�أ ح�صن �صير �لعد�لة  �لذي يعطى �لحق 

)64( �لإجر�ء�ت �جلنائية - �أ.د. روؤوف عبيد �ص 762 نق�ص 1926/2/21 قو�عد �لقانونية رقم 170 �ص 178.
)65( نق�ص 1950/1/1 �أحكام �لنق�ص �ص2 رقم 166 �ص 429 نق�ص 1975/3/16 �أحكام �لنق�ص �ص 26 53 �ص 237.

)66( نق�ص 1972/2/14 رقم 38 �ص 153 ونق�ص 1972/4/23 رقم 133 �ص 596.
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للرقابة على �لمحكمة لبيان ما �إذ� كانت قد �أحاطت بالدعوى ومح�صت مو�صوعها و�أعملت حكم 
�لقانون فيها عن ب�صر وب�صيرة �أم ل؛ وتعطى �صبيال للطعن على حكمها ومر�قبة تطليق �لقانون 
و�صالمة �لإجر�ء�ت �لتي �تبعت، وعلى محكمة �لمو�صوع �أن ترد رد� �صحيحا �صائغا له �أ�صله في 
�أو طلبات مهمة، و�إل كان رف�ص �إجابة  �أور�ق �لدعوى على كافة ما يقدم لها من دفوع جوهرية 
�إغفال �لرد عليه في �لأ�صباب، مما يعيب �لحكم  �لطلب �لجوهري �إخالل بحق �لدفاع، وكذلك 

ويبطله، وكذلك �لرد غير �ل�صحيح �أو غير �ل�صائغ .

١. بيان العبارات التى توؤكد ازدراء االأديان:

توؤكد  �لتى  �لعبار�ت  بالإد�نة  �لقا�صي  حكمها  في  تبين  �أن  �لمو�صوع  محكمة  على  يجب   
�لتعدى على �لأديان  ول يكفى في ذلك مجرد �لإحالة على مح�صر �لتحقيق �أو عري�صة �لدعوى 
لأن �لحكم يجب �أن يكون بذ�ته مظهر� للو�قعة �لتي عاقب عليها. ولقا�صى �لمو�صوع �أن ي�صتخل�ص 
وقائع جر�ئم �لتعدى على �لأديان و�زدر�ئه  من �أدلة �لثبوت في �لدعوى ولكن لمحكمة �لنق�ص �أن 

تر�قبه فيما يرتبه من �لنتائج �لقانونية على �لوقائع مو�صوع �لمحاكمة.

2. بيان العالنية:

ن�صت �لمادة )303( على �أن ت�صدر �لحكم في �لجل�صة �لعلنية، ولو كانت �لدعوى نظرت   
�إثباته في مح�صر �لجل�صة ويوقع عليه رئي�ص �لمحكمة و�لكاتب، فيجب  في جل�صة �صرية، ويجب 
�أن يثبت في ديباجة �لحكم �أنه نطق به في جل�صة علنية ولو كانت �لدعوى نظرت في جل�صة �صرية 
.ومخالفة �لعالنية مع �لنطق بالحكم في مبنى �لمحكمة ت�صتوجب �لبطالن، وقد ن�صت على ذلك 
�لمادة 174 من قانون �لمر�فعات "ينطق �لقا�صي بالحكم بتالوة منطوقة، �أو بتالوة منطوقة مع 

�أ�صبابه، ويكون �لنطق به عالنية و�إل كان �لحكم باطاًل".

3. بيان التهمة:

�صيغة �لتهام هي جزء من �لحكم فلذ� تكفى �لإحالة �إليها في بيان �لو�قعة لكن ل تجوز   
�لإحالة �إلى ما �أوردته �لنيابة �لعامة في و�صفها للو�قعة ول �إلى ما جاء بورقة �لتكليف بالح�صور 
�أن يكون �لحكم بذ�ته مظهرً� لو�قعة �لفعل �لمر�د �عتباره جريمة حتى ت�صتطيع محكمة  ويجب 
�لنق�ص مر�قبة �صحة تكوينه للجريمة وعدم �صحة ذلك . فاإذ� �كتفى �لحكم باأن ذكر �أن �ل�صب 
بيانها كان معيبًا عيبًا جوهريًا موجبًا لنق�صه. �لو�ردة بعري�صة �لدعوى" دون  "حا�صل بالألفاظ 
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4.التوقيع على الحكم:

ن�صت �لمادة 312 من قانون �لإجر�ء�ت �لجنائية على �أنه  يحرر �لحكم باأ�صبابه كامال   
،و�إذ�  وكاتبها  �لمحكمة  رئي�ص  عليه  ويوقع  �لإمكان.  بقدر  �صدروه  تاريخ  من  �أيام  ثمانية  خالل 
�أ�صدره  �لذي  �لقا�صي  وكان  �لجزئية  �لمحكمة  من  �أو  �لفرد  �لم�صت�صار  من  �صادر�  �لحكم  كان 
ح�صب  �لبتد�ئية  �لمحكمة  رئي�ص  �أو  �ل�صتئناف  محكمة  لرئي�ص  ويجوز  بخطة  �أ�صبابه  و�صع  قد 
�لأحو�ل �أن يوقع بنف�صه على ن�صخة �لحكم �لأ�صلية، �أو بندب �أحد �لق�صاة لتوقيع عليها بناء على 
تلك �لأ�صباب، فاإذ� لم يكن �لقا�صي قد كتب �لأ�صباب بخطه �لحكم لخلوه من �لأ�صباب. ول يجوز 
تاأخير توقيع �لحكم على �لثمانية �أيام �لمقررة �إل لأ�صباب قوية، وعلى كل حالة يبطل �لحكم �إذ� 
م�صي ثالثون يوما دون ح�صول �لتوقيع، ما لم يكن �صادرً� بالبر�ءة، وعلى قلم �لكتاب �أن يعطي 

�صاحب �ل�صاأن بناء على طلبة �صهادة بعدم توقيع �لحكم في �لميعاد �لمذكور.

وعدم توقيع على �لحكم في خالل ثمانية �أيام ل يترتب عليه بطالنه، �إنما رتب �لقانون   
�لبطالن على م�صى �لثالثين يوما دون توقيع.

�لتالي  �ليوم  من  كاملة  �لحكم  لتوقيع  �لمقررة  يوما  �لثالثين  مدة  م�صى  ح�صاب  ويكون   
للتاريخ �لذي �صدر فيه ذلك �لحكم.

5. عن بيان ا�سم المتهم ��سنه:

�أن �لغر�ص من ذكر ��صم �لمتهم و�صنه هو �لتحقق من �أنه هو �ل�صخ�ص �لمطلوب محاكمته،   
فاإذ� ما تحقق هذ� �لغر�ص ببع�ص �لبيانات كذكر ��صمه وعمله و�صناعته ومحل �إقامته، فال يكون 
�إغفال �لبيانات �لأخرى كمحل ميالده �صببا لبطالن �لحكم، ولذ� ق�صى �أي�صا باأن �لخطاأ في مكان 
�لمتهم في �لحكم ل يبطله  تاأثير له على �صحة �لحكم، وعدم ذكر �صن  �لمتهم و�صنه ل  ميالد 
ما د�م هو ل يدعى �أنه غير �أهل للم�صئولية �لجنائية، �أو �أنه قد حرم ب�صبب عدم ذكر �صنه من 

�صمانات قانونية خا�صة ب�صن �لمتهم وتقدير �صن �لمتهم م�صاألة مو�صوعية.

6. بيان تاريخ �سد�ر الحكم:

�إن �لغاية �لتي من �أجلها ��صتوجب �لقانون �أن ت�صتمل ورقة �لحكم على بيان تاريخ �إ�صد�ره   
هي �أن �لحكم باعتباره �إعالنا عن �لإر�دة �لق�صائية للقانون ترتب عليه �لكثير من �لآثار �لمهمة 
�لتي ت�صرى من تاريخ �لنطق به �لذي يعول عليه ح�صاب مدد تنفيذ �لعقوبة �أو �صقوطها �و تقادم 
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�لدعوى �لجنائية �و �لدعوى �لمدنية �لتي ف�صل فيها �لحكم – �أيها يكون محل �عتبار – كما �أن 
تاريخ �لحكم يوؤذن بانفتاح باب �لطعن �لمنا�صب في �لحكم وبدء �صريان ميعاده – �إن كان لذلك 
محل – ف�صال عن �أهميته في تحديد �لوقت �لذي ت�صرى فيه حجية �لأمر �لمق�صي .خلو �لحكم 
من تاريخ �إ�صد�ره يدخل �صمن حالت �لبطالن، فخلو �لحكم �لبتد�ئي من بيان تاريخ �صدوره 
ين�صىء  ولم  �لحكم  ذلك  باأ�صباب  �أخذ  �إذ�  �ل�صتئنافى  �لحكم  �إلى  يمتد  �لبطالن  وهذ�  يبطله، 

لق�صائه �أ�صباب جديدة قائمة بذ�تها لأن ما بني على �لباطل فهو باطل.

7. بيان الق�سد الجنائي في جرائم التعدى على االأديان:

"�إن  �أن يقول �لحكم:  �إثبات �لق�صد �لجنائي في جريمة �لتعدي علي �لأديان   يكفى في   
�لتي �صدرت فيها" ما  �لمناق�صة  �ألفاظ ومدلولها ومن ظروف  نف�ص  ثابت من  �لجنائي  �لق�صد 
د�مت �لألفاظ �لتي �أثبت �لحكم �صدورها من �لمتهم هي في ذ�تها مما يزدرى ويحتقر �أو يهين 

�لأديان  مع مر�عاة �لق�صد �لخا�ص �لذى تتطلبه مادة �لتجريم. 

8. نماذج من ت�سبيب االحكام - ت�سبيب معيب:

مما  �لإنكار  �أو  بالتزوير  فيها  �لمطعون  �لورقة  على  �لطالع  �لدعوى  قا�صى  �إغفال   .1-8
�لخ�صومة ومد�رها.)67(  �إذ هى �صميم  ويبطله،  �لورقة  ب�صاأن  �ل�صادر  �لحكم  يعيب 
ومن �لمقرر �أن "�لإبهام و�لغمو�ص و�لنق�ص فى ت�صبيب �لحكم يعيبه وي�صتوجب نق�صه 
و�إذ� كان �لحكم �لإبتد�ئى ق�صى باإلز�م �لطاعن بريع ثالثة �أرباع �لمنزل محل �لنز�ع 
�أر�صًا وبناء وبت�صليمه ن�صيبه فى هذ� �لمنزل؛ فموؤدى هذ� �لحكم �أن �لت�صليم ي�صمل 
�لن�صيب فى �لأر�ص و�لبناء، و�إذ� كان �لحكم �لمطعون فيه قد �أخذ بتقرير �لخبير 
�لمنتدب �لذى �نتهى �إلى �أن مبانى �لعقار مو�صوع �لنز�ع �أقامها �لطاعن خالل �صنتى 
�لحكم  بتعديل  وق�صى    ،1967 �صنة  �لقديمة  �لمبانى  �أزيلت  �أن  بعد   1968  ،1967
�لم�صتاأنف �إلى �إلز�م �لطاعن باأن يوؤدى للمطعون عليه �لريع �لم�صتحق عن ثالثة �أرباع 
�لأر�ص فقط دون �لمبانى؛  غير �أنه �أيد حكم محكمة �أول درجة فيما ق�صى به �لت�صليم 
�لمطعون عليه ن�صيبه فى �لمنزل دون �أن يبين ما �إذ� كان هذ� �لن�صيب فى �لأر�ص 
�أم فى  و�أقام عليه ق�صاء،  �أخذ به �لحكم  فقط ح�صبما ورد فى تقرير �لخبير �لذى 

�لأر�ص و�لمبانى وفقًا لموؤدى �لحكم �لإبتد�ئى فاإنه يكون قد �صابه �لغمو�ص. 

)67( �لطعن رقم 20 ل�صنة 30 ق، جل�صة 19/6/1968 .
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8-2. �لإنكار �لكيدى هو حقيقة قانونية تقوم على �أركان ثالثة : �أولها خروج �لمنكر باإنكاره 
عن حدوده �لم�صروعة بق�صد م�صارة خ�صمه، وثانيها كون هذ� �لإنكار �صارً� فعاًل، 
وثالثها كون �ل�صرر �لو�قع قد ترتب فعاًل على هذ� �لإنكار وبينهما عالقة �ل�صببية . 
فالحكم �لذى يق�صى بم�صئولية خ�صم عن �لأ�صر�ر �لنا�صئة عن �إنكاره، �إذ� �قت�صر 
على �لتقرير ب�صدق مز�عم �لمدعى فى �دعائه باأن �لإنكار كيدى، ولم يو�زن بينها 
وبين دفاع �لمدعى عليه، ولم يعن باإير�د �لعنا�صر �لو�قعية و�لظروف �لحا�صلة �لتى 
ي�صح ��صتخال�ص �لكيدية منها بمعناها �لقانونى، يكون حكمًا معيبًا متعينًا نق�صه)68(.

8-3. �إنه و�إن كان لمحكمة �لمو�صوع �أن تحيل فى بيان �أ�صباب حكمها �إلى ما جاء فى تقرير 
�لخبير �لمقدم فى �لدعوي فاإن حكمها يكون معيبًا �إذ� كان ما ورد فى �لتقرير يناق�ص 

بع�صه بع�صًا بحيث ل يمكن �أن يقام �لحكم عليه)69(.

8-4. �إذ� كانت محكمة �ل�صتئناف قد خالفت �لحكم �لبتد�ئى فلم تاأخذ بتقرير �لخبير 
�لذى �عتمده هذ� �لحكم دون �أن تذكر �لأدلة �لتى ��صتندت �إليها فى ق�صائها، �أو ترد 
و�عتمد  تقريره  فى  �إليها  �نتهى  �لتى  �لنتيجة  �لخبير  عليها  بنى  �لتى  �لأ�صباب  على 
يعيب  ق�صور  منها  فذلك  لأ�صبابه،  مكماًل  جزءً�  ف�صارت  �لبتد�ئى  �لحكم  عليها 

حكمها وي�صتوجب نق�صه.)70(

�أقيم  �أن يبنى �لحكم على ما يدعمه من �لأ�صباب . فاإذ� كانت �لأ�صباب �لتى  8-5. يجب 
عليها فيها ثغر يتطرق منها �لتخاذل �إلى مقومات �لحكم فال يتما�صك معها ق�صاوؤه 

كان ت�صبيبه معيبًا)71(.

فى  كفايتها  عدم  لإثبات  قرينة  كل  بمناق�صة  ملزم  غير  �لمو�صوع  قا�صى  كان  لئن   .6-8
ذ�تها، �إل �أنه �إذ� كانت �لقر�ئن �لمقدمة �إليه موؤثرة فى �لدعوى فاإنه  يجب عليه �أن 
يبين فى حكمه ما يدل على �أنه �طلع عليها وبحثها وخل�ص من تقديره لها �إلى �لر�أى 
�لذى �نتهى �إليه . فاإذ� كان �لحكم �لمطعون فيه لم ي�صر �إلى هذه �لقر�ئن �إل �إ�صارة 

)68( �لطعن رقم  0047     ل�صنة 03  جمموعة عمر 1ع  �صفحة رقم 255  بتاريخ 1933-11-09
)69( �لطعن رقم  0067     ل�صنة 06  جمموعة عمر 2ع  �صفحة رقم 44  بتاريخ 1936-12-03
)70( �لطعن رقم  0024     ل�صنة 12  جمموعة عمر 4ع  �صفحة رقم   21 بتاريخ 1942-12-24
)71( �لطعن رقم  0128     ل�صنة 14  جمموعة عمر 5ع  �صفحة رقم 36   بتاريخ 1946-01-03
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عابرة تناول فيها بع�صها عند �إير�ده �أ�صباب �ل�صتئناف و�كتفى بالرد على هذ� �لدفاع 
باأ�صباب مجملة لي�ص فيها ما يدل على �أن �لمحكمة قد بحثت �لقر�ئن وقالت كلمتها 

فيها فاإن �لحكم يكون قد عاره بطالن جوهرى ي�صتوجب نق�صه)72(.
8-7. �إذ� كان �لحكم قد �أقام ق�صاءه فى نفى �لم�صئولية على ��صتنتاج ظنى لي�ص فى تقرير�ت 

�لحكم ما يوؤيده ول ي�صلح �أ�صا�صًا لقيامه فاإن �لحكم يكون م�صوبًا بالق�صور)73(. 
8-8. متى كان �لحكم �لمطعون فيه قد �أيد �لحكم �لبتد�ئى و�أخذ باأ�صبابه �لتى لم تتناول 
بحث م�صتند�ت �لطاعن �لمقدمة ولم يقل كلمته فى دللتها فى مو�صوع �لنز�ع وكيف 
ينتفى م�صمونها �لذى توؤديه بما ح�صله من �لبينة �لتى �أقام ق�صاءه عليها فاإن �لحكم 

يكون قد �صابه �لق�صور)74(.
8-9. �لأ�صل فى �لحكم - وعلى ما جرى به ق�صاء هذه �لمحكمة - �أن يكون م�صتوفيا بذ�ته 
جميع �أ�صبابه، فاإن �صح للمحكمة �أن ت�صتند �إلى �أمر تقرر فى حكم �آخر، ف�صرط ذلك �أن 
يكون �لحكم �لم�صتند �إليه قد �صبق �صدوره بين نف�ص �لخ�صوم ومودعا بملف �لدعوى، 
�لخ�صوم فى  يتنا�صل  فيها  �لإثبات  و�أ�صبح �صمن م�صتند�تها وعن�صر� من عنا�صر 
دللته، و�إذ كان �لحكم �لمطعون فيه - و�لحكم �لبتد�ئى �لذى �أيده �لحكم �لمذكور 
و�أحال �إليه فى �أ�صبابه - قد �أقام �لدعامة �لأ�صا�صية لق�صائه على ما ��صتخل�صه من 
للدعوى محل  ولكنها غير من�صمة  �لمحكمة  نف�ص  �أمام  �أخري كانت منظورة  ق�صية 
�لنز�ع، فاإن �إحالة �لحكم �لمطعون فيه �إلى �لم�صتفاد من هذه �لق�صية �لأخرى، تكون 
قا�صرة ول تغنى عن ت�صبيب ق�صائه، ويكون �لحكم �لمطعون فيه م�صوبًا بالق�صور)75(. 
8-10. يجب �أن تكون �لأحكام مبنية على �أ�صباب و��صحة وجلية، وعلى محكمة �ل�صتئناف �إذ� 
هى �ألغت حكم محكمة �أول درجة �أن تبين �لأ�صباب �لتى تحمل ق�صاءها. و�إذ �قت�صر 
�لحكم �لمطعون فيه على �إير�د �لقر�ئن �لتى �عتمد عليها فى تعييب حكم محكمة �أول 
درجة فى �إطر�حها ل�صهادة �صهود �ل�صركة دون �أن يبين ما هيه هذه �لأقو�ل - �لتى 
�عتمد عليها فى ق�صائه - �أو موؤد�ها، وهى ��صباب قا�صرة من �صاأنها �أن تعجز محكمة 

�لنق�ص عن �إعمال رقابتها فاإن �لحكم يكون معيبًا بما يوجب نق�صه)76(. 

)72( �لطعن رقم  0348     ل�صنة 26  مكتب فنى 13  �صفحة رقم 268  تاريخ 1962-02-15 .
)73( �لطعن رقم  0445     ل�صنة 26  مكتب فنى 13  �صفحة رقم 543  بتاريخ 1962-04-26

)74( �لطعن رقم  0163     ل�صنة 27  مكتب فنى 13  �صفحة رقم 1031 بتاريخ 1962-11-15
)75( �لطعن رقم  007      ل�صنة 33  مكتب فنى 21  �صفحة رقم 1286 بتاريخ 1970-12-23
)76( �لطعن رقم  0269     ل�صنة 35  مكتب فنى 21  �صفحة رقم 975  بتاريخ 1970-06-03
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9.ت�سبيب االأحكام  - ت�سبيب غير معيب:

9-1. �لمقرر فى ق�صاء هذه �لمحكمة �أنه ل يعيب �لحكم �لمطعون فيه عدم رده على دفاع 
ظاهر �لبطالن.)77(

�صائغة  �أوردها  �لتى  �لأ�صباب  �أن  فيه  �لمطعون  �لحكم  مدونات  من  �لبين  كان  متى   .2-9
غير  على  يكون  �لت�صبيب  فى  بالق�صور  عليه  �لنعى  فاإن  ق�صائه،  حمل  �إلى  وموؤديه 

�أ�صا�ص.)78( 

قاعدة  على  �لموؤ�ص�ص  �لحكم  �صحة  فى  يوؤثر  ل  بما  �ل�صتئناف  محكمة  تزيدت  �إذ�   .3-9
�صليمة، فهذ� �لتزيد مهما جاء فيه من خطاأ ل يعيب �لحكم ول ي�صتوجب نق�صه)79(.

لفت  �أو  دفاعه  على  �لدليل  بتقديم  �لخ�صم  بتكليف  ملزمة  غير  �لمو�صوع  محكمة   .4-9
نظره �إلى مقت�صيات هذ� �لدفاع، وح�صبها �أن تقليم ق�صائها وفقًا للم�صتند�ت و�لأدلة 
�لمطروحة عليها بما يكفى لحمله فاإذ� �أغفل �لحكم �لتحدث عن دفاع لم يقدم �لخ�صم 

�لم�صتند�ت �لتى ��صتدل بها عليه فاإنه ل يكون قد �صابه ق�صور فى �لت�صبيب)80(.

9-5. ل يعيب �لحكم �إغفاله �لرد على دفاع ل دليل عليه، كما ل يعيبه �لق�صور فى بع�ص 
�أ�صبابه �لقانونية متى �نتهى �إلى �لنتيجة �ل�صليمة، وح�صب محكمة �لنق�ص �أن ت�صتوفى 

فى هذ� �لق�صور)81(.

)77( �لطعن رقم  0354     ل�صنة 49  مكتب فنى 33  �صفحة رقم 1239 بتاريخ 1982-12-23
)78( �لطعن رقم  1445     ل�صنة 54  مكتب فنى 38  �صفحة رقم 813 بتاريخ 1987-06-11.

)79( �لطعن رقم  0069     ل�صنة 05  جمموعة عمر 1ع  �صفحة رقم 1077 بتاريخ 1936-04-02
)80( �لطعن رقم  0245     ل�صنة 31  مكتب فنى 17  �صفحة رقم 1373 بتاريخ 1966-06-14
)81( �لطعن رقم  0475     ل�صنة 39  مكتب فنى 27  �صفحة رقم 1857 بتاريخ 1976-12-30
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١. كتاب "في ال�سعر الجاهلي":  
مقدمة:

�لتكفير   �إليه عند مو�جهة هجمات  نعود  و�لتى طالما  �لم�صيئة  �لنماذج  هذ� نموذج من   
فالتحقيق �لذى �أجرته �لنيابة �لعامة مع د.طه ح�صين عما جاء فى كتابه "فى �ل�صعر �لجاهلى" 
و�لذى كان  من بع�ص �لنو�حى �أول م�صا�ص مبا�صر بالإ�صالم بقلم يدين �صاحبه بالإ�صالم وتعلم 
فى �لأزهر، وفى بلد يدين غالبيته بالإ�صالم، وفوق �أر�صه �صيد �لأزهر فنظر �إلى �لقر�آن نظرته 
�إلى ن�ص �أدبى ونظر �إلى هذ� �لن�ص �لأدبى فى �صياقه �لتاريخى ومحيطه �لبيئى، حيث �ل�صغوط 
�صنع  فى  ت�صارك  �ل�صخ�صية،  و�لأهو�ء  �لع�صكرية  و�لغزو�ت  �ل�صيا�صية  و�لمناور�ت  �لقت�صادية 
�لن�ص وتنعك�ص فى تف�صير �لقدماء له وروؤيتهم، �إل �أن �لملفت للنظر فى هذ� �لتحقيق هو �لثقافة 

�لو��صعة و�لرفيعة للمحقق و�لذى �نتهى �إلى حفظ �لأور�ق بت�صبيب قانونى وعلمى ر�ئع.

�ثيقة
قرار النيابة في ق�سية كتاب "في ال�سعر الجاهلي"

ن�س بيان االتهام:

نحن محمد نور رئي�س نيابة م�ضر

من حيث �إنه بتاريخ 3 مايو �صنة 1926م قدم بالغ من �ل�صيخ خليل ح�صنين �لطالب بالق�صم   
�لعالي بالأزهر ل�صعادة �لنائب �لعمومي يتهم فيه �لدكتور طه ح�صين �لأ�صتاذ بالجامعة �لم�صرية 
باأنه �ألف كتابا �أ�صماه "في �ل�صعر �لجاهلي" ون�صره على �لجمهور، وفي هذ� �لكتاب طعن �صريح 
في �لقر�آن �لعظيم، حيث ن�صب �لخر�فة و�لكذب لهذ� �لكتاب �ل�صماوي �لكريم �إلى �آخر ما ذكره 

في بالغه.

وبتاريخ 5 يونيو �صنة 1926م �أر�صل ف�صيلة �صيخ �لجامع �لأزهر ل�صعادة �لنائب �لعمومي   
خطابا يبلغ به تقرير� رفعه علماء �لجامع �لأزهر عن كتاب �ألفه طه ح�صين �لمدر�ص بالجامعة 
على �لنبي �صلى  فيه  وطعن  �صر�حة،  �لقر�آن  فيه  �لجاهلي"كذب  �ل�صعر  �لم�صرية �أ�صماه "في 
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بالنظم  يخل  بما  فيه  و�أتى  �لمتدينين  ثائرة  بذلك  و�أهاج  �ل�صريف  ن�صبه  وعلى  و�صلم  عليه  �هلل 
�لعامة ويدعو�لنا�ص للفو�صى، ويطلب �تخاذ �لو�صائل �لقانونية �لفعالة �لناجحة �صد هذ� �لطعن 
�أ�صحاب  �لبالغ �صورة من تقرير  �أرفق بهذ�  �لر�صمي وتقديمه للمحاكمة، وقد  �لدولة  على دين 
�لف�صيلة �لعلماء �لذي �أ�صار �إليه في كتابه. وبتاريخ 14 �صبتمبر �صنة 1921 تقدم �إلينا بالغ �آخر من 
ح�صرة "عبد �لحميد �لبنان" �أفندي ع�صومجل�ص �لنو�ب ذكر فيه �أن �لأ�صتاذ طه ح�صين �لمدر�ص 
بالجامعة �لم�صرية ن�صر ووزع وعر�ص للبيع في �لمحافل و�لمحالت �لعمومية كتابا �أ�صماه "في 
بعبار�ت �صريحة   - �لدولة  وهودين   - �لإ�صالمي  �لدين  فيه على  وتعدى  �ل�صعر �لجاهلي" طعن 

و�ردة في كتابه �صنبينه في �لتحقيقات.

وحيث �إنه نظر� لتغيب �لدكتور طه ح�صين خارج �لقطر �لم�صري قد �أرجاأنا �لتحقيق �إلى   
�لمبلغين  �أقو�ل  فاأخذنا  �صنة 1926م   بتاريخ 19�أكتوبر  �لتحقيق  بد�أنا  فلما عاد  بعد عودته.  ما 
در��صة  في  �أخذنا  وبعد ذلك  �لموؤلف.  ��صتجوبنا  ثم  �لتحقيق  بمح�صر  �لمذكورة  بالكيفية  جملة 

�لمو�صوع بقدر ما �صمحت لنا �لحالة.

وحيث �إنه �ت�صح من �أقو�ل �لمبلغين �أنهم ين�صبون للموؤلف �أنه طعن على �لدين �لإ�صالمي   
في مو��صع �أربعة من كتابه:

االأول: �أن �لموؤلف �أهان �لدين �لإ�صالمي بتكذيب �لقر�آن �لكريم في �أخباره عن �إبر�هيم   
و�إ�صماعيل، حيث ذكر في �ص 26 من كتابه "للتور�ة �أن تحدثنا عن �إبر�هيم و�إ�صماعيل، وللقر�آن 
�أن يحدثنا عنهما �أي�صا. ولكن ورود هذين �ل�صمين في �لتور�ة و�لقر�آن ل يكفي لإثبات وجودهما 
�لتاريخي، ف�صال عن �إثبات هذه �لق�صة �لتي تحدثنا بهجرة �إ�صماعيل بن �إبر�هيم �إلى مكة ون�صاأة 
�لعرب �لم�صتعربة فيها ونحن م�صطرون �إلى �أن نرى في هذه �لق�صة نوعا من �لحيلة في �إثبات 
�ل�صلة بين �ليهود و�لعرب من جهة وبين �لإ�صالم و�ليهود و�لقر�آن من جهة �أخرى" �إلى �آخر ما 

جاء في هذ� �ل�صدد.

لدى  و�لثابتة  عليها  �لمجمع  �ل�صبع  �لقر�ء�ت  �صاأن  في  �لموؤلف  له  تعر�ص  ما  الثاني:   
�لم�صلمين جميعا و�أنه في كالمه عنها يزعم عدم �إنز�لها من عند �هلل، و�أن هذه �لقر�ء�ت �إنما 
قر�أتها �لعرب ح�صبما ��صتطاعت ل كما �أوحى �هلل بها �إلى نبيه مع �أن معا�صر �لم�صلمين يعتقدون 

�أن كل هذه �لقر�ء�ت مروية عن �هلل تعالى على ل�صان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم.

الثالث: ين�صبون للموؤلف �أنه طعن في كتابه عن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم طعنا فاح�صا   
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من حيث ن�صبه، فقال في �ص 72 من كتابه : "ونوع �آخر من تاأثير �لدين في �نتحال �ل�صعر و�إ�صافته 
�إلى �لجاهليين، وهوما يت�صل بتعظيم �صاأن �لنبي من ناحية �أ�صرته ون�صبه �إلى قري�ص، فالأمر ما 
�قتنع �لنا�ص باأن �لنبي يجب �أن يكون �صفوة بني ها�صم و�أن يكون بنو ها�صم �صفوة بني عبد مناف 
و�أن يكون عبد مناف �صفوة بني ق�صي و�أن يكون ق�صي �صفوة قري�ص وقري�ص �صفوة م�صر وم�صر 
�لموؤلف  تعدي  �إن  وقالو�  كلها".  �لإن�صانية  �صفوة  و�لعرب  �لعرب  �صفوة  وعدنان  عدنان  �صفوة 
�لدين وجرم عظيم  تعّد على  و�لتحقير من قدره  �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم  بن�صب  بالتعري�ص 

ي�صيء �إلى �لم�صلمين و�لإ�صالم، فهو قد �جتر�أ على �أمر لم ي�صبقه �إليه كافر ول م�صرك.

الرابع : �أن �لأ�صتاذ �لموؤلف �أنكر �أن لالإ�صالم �أولية في بالد �لعرب و�أنه دين �إبر�هيم،   
�إذ يقول في �ص8. : "�أما �لم�صلمون فقد �أر�دو� �أن لالإ�صالم �أولية في بالد �لعرب كانت قبل �أن 
يبعث �لنبي و�أن خال�صة �لدين �لإ�صالمي و�صفوته هي خال�صة �لدين �لحق �لذي �أوحاه �هلل �إلى 
�لأنبياء من قبل".. �إلى �أن يقول في �ص81 : "و�صاعت في �لعرب �أثناء ظهور �لإ�صالم وبعده فكرة 
دين  كان  قد  هذ�  �إبر�هيم  دين  �أن  يعتقدون  �أخذو�  هنا  ومن  �إبر�هيم،  دين  يجدد  �لإ�صالم  �أن 
�لعرب في ع�صر من �لع�صور ثم �أعر�صت عنه لما �أ�صلها به �لم�صلون و�ن�صرفت عنه �إلى عبادة 

�لأوثان".. �إلى �آخر ما ذكره في هذ� �لمو�صوع.

ومن حيث �إن �لعبار�ت �لتي يقول �لمبلغون �إن فيها طعنا على �لدين �لإ�صالمي �إنما جاءت   
فالأجل  �أجله،  من  �ألف  �لذي  بالغر�ص  متعلقة  كلها  مو�صوعات  على  �لكالم  �صياق  في  كتاب  في 
منف�صلة،  �إليها  و�لنظر  مو�صوعها  من  �لعبار�ت  تلك  �نتز�ع  يجوز  ل  �ل�صكوى  هذه  في  �لف�صل 
�إلى تقديرها تقدير� �صحيحا بحثها، حيث هي في مو�صوعها من �لكتاب  و�إنما �لو�جب تو�صال 
وتقدير  منها  �لموؤلف  ق�صد  على  �لوقوف  يمكن  وبذلك  فيه  وردت  �لذي  �ل�صياق  في  ومناق�صتها 

م�صئوليته تقديرً� �صحيحًا.

عن االأمر االأ�ل:
من حيث �إنه ما يلفت �لنظر وي�صتحق �لبحث في كتاب "في �ل�صعر �لجاهلي" من حيث   
عالقته بمو�صوع �ل�صكوى، �إنما هوما تناوله �لموؤلف بالبحث في �لف�صل �لر�بع تحت عنو�ن "�ل�صعر 

�لجاهلي و�للغة" من �ص24 �إلى �ص3.

ومن حيث �إن �لموؤلف بعد �أن تكلم في �لف�صل �لثالث من كتابه على �أن �ل�صعر �لمقال باأنه   
جاهلي ل يمثل �لحياة �لدينية و�لعقلية للعرب �لجاهليين و�أر�د في �لف�صل �لر�بع �أن يقدم �أبلغ ما 
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لديه من �لأدلة على عدم �لت�صليم ب�صحة �لكثرة �لمطلقة من �ل�صعر، فقال �إن هذ� �ل�صعر بعيد كل 
�لبعد عن �أن يمثل �للغة �لعربية في �لع�صر �لذي يزعم �لرو�ة �أنه قيل فيه.

وحيث �إن �لموؤلف �أر�د �أن يدلل على �صحة هذه �لنظرية فر�أى بحق من �لو�جب عليه �أن   
يبد�أ بتعرف �للغة �لجاهلية فقال: "ولنجتهد في تعرف �للغة �لجاهلية هذه، ما هي �أوماذ� كانت 
�أخذ في بحث هذ�  �أن �صعرهم �لجاهلي هذ� قد قيل فيه". وقد  �لرو�ة  في �لع�صر �لذي يزعم 
�إلى  ينق�صمون  �لعرب  يتفقون عليه، هو�أن  �أوكادو�  �لرو�ة  �تفق عليه  �لذي  �لر�أي  �إن  فقال  �لأمر 
ق�صمين؛ قحطانية منازلهم �لأولى في �ليمن، وعدنانية منازلهم �لأولى في �لحجاز، وهم متفقون 
�لعدنانية  �أن  �لعاربة، وعلى  �لعربية فهم  �لقحاطنة عرب منذ خلقهم �هلل فطرو� على  �أن  على 
�كت�صبو� �لعربية �كت�صابا، كانو� يتكلمون لغة �أخرى هي �لعبر�نية �أو�لكلد�نية، ثم تعلمو� لغة �لعرب 
�لعاربة فمحيت لغتهم �لأولى من �صدورهم وثبتت فيها هذه �للغة �لثانية �لم�صتعارة وهم متفقون 
على �أن هذه �لعدنانية �لم�صتعربة �إنما يت�صل ن�صبها باإ�صماعيل بن �إبر�هيم، وهم يروون حديثا 
يتخذونه �أ�صا�صا لكل هذه �لنظرية خال�صته �أن �أول من تكلم �لعربية ون�صى لغة �أبيه هو�إ�صماعيل 
بن �إبر�هيم. وبعد �أن  فرغ من تقرير ما �تفق عليه �لرو�ة في هذه �لنقطة قال : �إن �لرو�ة يتفقون 
�أي�صا على �صيء �آخر، وهو �أن هناك خالفا قويا بين لغة حمير وبين لغة عدنان م�صتند� �إلى ما 
روي عن �أبي عمروبن �لعالء من �أنه كان يقول: "ما ل�صان حمير بل�صاننا ول لغتهم بلغتنا" وعلى  
�أن �لبحث �لحديث قد �أثبت خالفا جوهريا بين �للغة �لتي كان ي�صطنعها �لنا�ص في جنوب �لبالد 
�إلى وجود نقو�ص ون�صو�ص  �لعربية و�للغة �لتي كانو� ي�صطنعونها في �صمال هذه �لبالد، و�أ�صار 
هذه  حل  �لموؤلف  حاول  ذلك  بعد  �لنحوو�لت�صريف،  قو�عد  وفي  �للفظ  في  �لخالف  هذ�  تثبت 
�لم�صاألة ب�صوؤ�ل �إنكاري فقال : �إذ� كان �أبناء �إ�صماعيل قد تعلمو� �لعربية من �لعرب �لعاربة فكيف 
بعد ما بين �للغتين لغة �لعرب �لعاربة ولغة �لعرب �لم�صتعربة، ثم قال �إنه و��صح جد� لمن له �إلمام 
بالبحث �لتاريخي عامة ويدر�ص �لأقا�صي�ص و�لأ�صاطير خا�صة �أن هذه �لنظرية متكلفة م�صطنعة 

في ع�صور متاأخرة دعت �إليها حاجة دينية �أو�قت�صادية �أو�صيا�صية.

ثم قال بعد ذلك: "للتور�ة �أن تحدثنا عن �إبر�هيم و�إ�صماعيل، وللقر�آن �أن يحدثنا عنهما   
�أي�صا. ولكن ورود هذين �ل�صمين في �لتور�ة و�لقر�آن ل يكفي لإثبات وجودهما �لتاريخي ف�صال 
عن �إثبات هذه �لق�صة �لتي تحدث بهجرة �إ�صماعيل بن �إير�هيم �إلى مكة ون�صاأة �لعرب �لم�صتعربة 
�لت�صكك  �لقوة بطريقة  �صيئا من  دليله  �أن يعطي  �لعبارة  �لموؤلف هذه  �إير�د  فيها". وظاهر من 
في وجود �إبر�هيم و�إ�صماعيل �لتاريخي وهويرمي بهذ� �لقول �إنه ما د�م �إ�صماعيل وهو�لأ�صل في 
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نظرية �لعرب �لعاربة و�لعرب �لم�صتعربة م�صكوكا في وجوده �لتاريخي فمن باب �أولى ما ترتب 
م�صطرون  على وجوده مما يرويه �لرو�ة. �أر�د �لموؤلف �أن يوهم باأن لر�أيه �أ�صا�صا فقال: "ونحن 
جهة  من  و�لعرب  �ليهود  بين  �ل�صلة  �إثبات  في  �لحيلة  من  نوعا  �لق�صة  هذه  في  نرى  �أن  �إلى 
�أخذ يب�صط �لأ�صباب �لتي يظن  وبين �لإ�صالم و�ليهودية و�لقر�آن و�لتور�ة من جهة �أخرى". ثم 
�أنها تبرر هذه �لحيلة �إلى �أن قال: "�أمر هذه �لق�صة �إذن و��صح، فهي حديثة �لعهد ظهرت قبيل 
�لإ�صالم و��صتغلها �لإ�صالم ب�صبب ديني و�صيا�صي �أي�صا، و�إذن في�صتطيع �لتاريخي �لأدبي و�للغوي 
�أل يحفل بها عندما يريد �أن يتعرف �أ�صل �للغة �لف�صحى، و�إذن فن�صتطيع �أن نقول �إن �ل�صلة بين 
في  �لقحطانية  تتكلمها  كانت  �لتي  و�للغة  �لعدنانية  تتكلمها  كانت  �لتي  �لف�صحى  �لعربية  �للغة 
�ليمن �إنما هي كال�صلة بين �للغة �لعربية و�أي لغة �أخرى من �للغات �ل�صامية �لمعروفة، و�أن ق�صة 
�لعاربة و�لم�صتعربة وتعلم �إ�صماعيل �لعربية من جرهم كل ذلك �أحاديث �أ�صاطير ل خطر له ول 

غناء فيه... وهنا يجب �أن نالحظ على �لدكتور �لموؤلف �لكتاب:

�أنه خرج من بحثه هذ� عاجز� كل �لعجز عن �أن ي�صل �إلى غر�صه  �لذي عقد هذ� �لف�صل   
�أول �لف�صل �صوؤ�ل وحاول �لإجابة عنه، وجو�ب هذ� �ل�صوؤ�ل في  �أنه و�صع  من �أجله، وبيان ذلك 
�لو�قع هو�لأ�صا�ص �لذي يجب �أن يرتكز عليه في �لتدليل على �صحة ر�أيه، هو يريد �أن يدلل على 
�أن �ل�صعر �لجاهلي بعيد كل �لبعد عن �أن يمثل �للغة �لعربية في �لع�صر �لذي يزعم �لرو�ة �أنه قيل 

فيه، وبديهي �أنه للو�صول �إلى هذ� �لغر�ص يتعين على �لباحث تح�صير ثالثة �أمور:

1. �ل�صعر �لذي يريد �أن يبرهن على �أنه من�صوب بغير حق للجاهلية.

2. �لوقت �لذي يزعم �لرو�ة �أنه قيل فيه.

3. �للغة �لتي كانت موجودة فعال في �لوقت �لمذكور.

�لمقارنة فيو�صح �لختالفات �لجوهرية بين  �لمو�د يجري عملية  تتهياأ له هذه  �أن  وبعد   
لغة �ل�صعر وبين لغة �لزمن �لذي روي �أنه قيل فيه. وي�صتخرج بهذه �لطريقة �لدليل على �صحة ما 
يدعيه. لذ� تت�صح �أهمية �ل�صوؤ�ل �لذي و�صعه بقوله : "لنجتهد في تعرف �للغة �لجاهلية هذه، ما 
هي �أوماذ� كانت في �لع�صر �لذي يزعم �لرو�ة �أن �صعرهم �لجاهلي هذ� قد قيل فيه". وتت�صح 

�أهمية �لإجابة عنه.

ولكن �لأ�صتاذ �لموؤلف و�صع �ل�صوؤ�ل وحاول �لإجابة عنه وتطرق في بحثه �إلى �لكالم على   
م�صائل في غاية �لخطورة �صدم بها �لأمة �لإ�صالمية في �أعز ما لديها من �ل�صعور ولوث نف�صه بما 
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تناوله من �لبحث في هذ� �ل�صبيل بغير فائدة ولم يوفق �إلى �لإجابة، بل قد خرج من �لبحث بغير 
جو�ب �للهم �إل قوله : "�إن �ل�صلة بين �للغة �لعدنانية وبين �للغة �لقحطانية، �إنما هي كال�صلة 
�إليه لي�ص جو�با  بين �للغة �لعربية و�أي لغة من �للغات �ل�صامية �لمعروفة". وبديهي �أن ما و�صل 
عن �ل�صوؤ�ل �لذي و�صعه، وقد نوق�ص في �لتحقيق في هذه �لم�صاألة فلم ي�صتطع رد هذ� �لعتر��ص 
ول يمكن �لقتناع بما ذكره في �لتحقيق من �أنه كتب �لكتاب لالإخ�صائيين من �لم�صت�صرقين بنوع 
�أن يذكر لأن قوله هنا   �إلى  �للغتين عند �لإخ�صائيين و��صح ل يحتاج  خا�ص و�أن تعريف هاتين 
�لقدماء و�لم�صت�صرقين لغتان  ر�أيه ور�أي  �للغة �لجاهلية في  �إن  �أن قوله  عجز عن �لجو�ب، كما 
متباينتان ل يمكن �أن يكون جو�با عن �ل�صوؤ�ل �لذي و�صعه لأن غر�صه من �ل�صوؤ�ل و��صح في كتابه 
�إذ قال : "لنجتهد في تعرف �للغة �لجاهلية هذه، ما هي". وقد كان قرر قبل ذلك : "فنحن �إذ� 
ذكرنا �للغة �لعربية نريد بها معناها �لدقيق �لمحدود �لذي نجده في �لمعاجم، حيث نبحث فيها 
عن لفظ �للغة ما معناه نريد بها �لألفاظ من حيث �ألفاظ تدل على معانيها ت�صتعمل حقيقة مرة 
ومجاز� مرة �أخرى وتتطلب تطور� مالئما لمقت�صيات �لحياة �لتي يحياها �أ�صحاب هذه �للغة"، 
فبعد �أن حدد هوبنف�صه معنى �للغة �لذي يريده فال يمكن �أن يقبل منه ما �أجاب به من �أن مر�ده 

�أن �للغة لغتان بدون �أن يتعرف على و�حدة منهما.
فالموؤلف �إذن في و�حدة من �ثنتين : �إما �أن يكون عاجز� و�إما �أن يكون �صيئ �لنية بحيث   
قد جعل هذ� �لبحث �صتار� لي�صل بو��صطته �إلى �لكالم في تلك �لم�صائل �لخطيرة �لتي تكلم عنها 

في هذ� �لف�صل و�صنتكلم فيما بعد عن هذه �لنقطة عند �لكالم عن �لق�صد �لجنائي.
عاربة  �إلى  �لعرب  تق�صيم  وهي  �لرو�ة  رو�ها  �لتي  �لنظرية  �صحة  عدم  على  ��صتدل  �أنه   
وم�صتعربة وتعلم �إ�صماعيل �لعربية من جرهم، بافتر��ص و�صعه في �صيغة �صوؤ�ل �إنكاري. �إذ� كان 
�أبناء �إ�صماعيل قد تعلمو� �لعربية من �أولئك �لعرب �لذين ن�صميهم �لعاربة فكيف بُعد ما بين �للغة 
�لتي كان ي�صطنعها �لعرب �لعاربة و�للغة �لتي كان ي�صطنعها �لعرب �لم�صتعربة. يريد �لموؤلف 
بهذ� �أن يقول، لوكانت نظرية تعلم �إ�صماعيل و�أولده �لعربية من جرهم �صحيحة لوجب �أن تكون 
لغة �لمتعلم كلغة �لمعلم. وهذ� �لعتر��ص وجيه في ذ�ته ولكنه ل يفيد �لموؤلف في �لتدليل على 
�صحة ر�أيه، لأنه ن�صي �أمر� مهما ل يجوز غ�ص �لنظر عنه، هوي�صير �إلى �لختالفات �لتي بين لغة 
�لقر�آن، لأنه يرى من  �لتي كانت موجودة وقت نزول  حمير ولغة عدنان، وهويق�صد لغة عدنان 
�لحتياط �لعلمى �أن يقرر �أن �أقدم ن�ص عربى للغة �لعدنانية هو�لقر�آن وهويعلم �أن حمير �آخر دول 
�لعرب �لقحطانية، وقد م�صى من وقت وجود �إ�صماعيل �إلى وقت وجود حمير زمن طويل جد�، �أي 
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�أنه قد �نق�صى من �لوقت �لذي يروي �أن �إ�صماعيل تعلم فيه �للغة �لعربية من جرهم �إلى �لوقت 
�للغتين زمن يتعذر تحديده، ولكنه على كل حال زمن طويل  �لذي �ختاره �لموؤلف للمقارنة بين 
جد� ل يقل عن ع�صرين قرنا، فهل يريد �لموؤلف مع هذ� �أن يتخذ �لختالفات �لتي بين �للغتين 
دليال على عدم �صحة نظرية �لرو�ة غير حا�صب ح�صابا للتطور �لو�جب ح�صوله في �للغة ب�صبب 
م�صي هذ� �لزمن �لطويل ما ي�صتدعيه تو�لي �لع�صور من تتابع �لحو�دث و�ختالف �لظروف ؟. �إن 
�لأ�صتاذ قد �أخطاأ في ��صتنتاجه بغير �صك. ون�صتطيع �إذن �أن نقول �إن ��صتنتاجه ل ي�صلح  دليال 
على ف�صاد نظرية �لرو�ة �لتي يريد �أن يهدمها و�إنه �إذ� ما ثبت وجود خالف مهما كان مد�ه بين 
�للغتين فاإن هذ� ل ينفي �صحة �لرو�ية �لتي يرويها �لرو�ة من حيث تعلم �إ�صماعيل �لعربية من 
جرهم، ول ي�صيرها �أن �لأ�صتاذ �لموؤلف ينكرها بغير دليل لأن طريقة �لإنكار و�لت�صكيك بغير دليل 

طريقة �صهلة جد� في متناول كل �إن�صان عالما كان �أوجاهال.
�أنه لم يكن دقيقا في بحثه، وهوذلك �لرجل �لذي  �لموؤلف  �أي�صا على  �أننا نالحظ  على   
يت�صدد كل �لت�صدد في �لتم�صك بطرق �لبحث عن �أمرين، �لأول ما روي عن �أبي عمروبن �لعالء 
من �أنه كان يقول: "ما ل�صان حمير بل�صاننا ول لغتهم بلغتنا". و�لثاني قوله : "ولدينا �لآن نقو�ص 

ون�صو�ص تمكننا من �إثبات هذ� �لخالف في �للفظ وفي قو�عد �لنحوو�لت�صريف �أي�صا".
�أما عن �لدليل �لأول فاإن ما رو�ه �أبوعبد �هلل بن �صاّلم �لجمحي موؤلف )طبقات �ل�صعر�ء(   
عن �أبي عمروبن �لعالء "ما ل�صان حمير و�أقا�صي �ليمن بل�صاننا ول عربيتهم عربيتنا". وقد يكون 
للموؤلف ماآرب من ور�ء تغيير �لن�ص، على �أن �لذي نريد �أن نالحظه هو�أن �بن �صاّلم ذكر قبيل 

هذه �لرو�ية في �ل�صفحة نف�صها ما ياأتي :
و�أخبرني يون�ص عن �أبي عمر قال : "�لعرب كلها ولد �إ�صماعيل �إل حمير وبقايا جرهم".   
- ر�جع �ص8 من كتاب )طبقات �ل�صعر�ء( طبعة مطبعة �ل�صعادة - فو�جب على �لموؤلف �إذن وقد 
�عتمد �صحة �لعبارة �لأولى �أن ي�صلم �أي�صا ب�صحة �لعبارة �لثانية، لأن �لر�وي و�حد و�لمروي عنه 
و�حد. وتكون نتيجة ذلك �أنه ف�صر ما �عتمد عليه من �أقو�ل �أبي عمروبن �لعالء بغير ما �أر�ده بل 

ف�صره بعك�ص ما �أر�ده ويتعين �إ�صقاط هذ� �لدليل.
نقو�ص  �لآن  "ولدينا   : باأكثر من قوله  يتكلم عنه  لم  �لموؤلف  فاإن  �لثاني  �لدليل  و�أما عن   
ون�صو�ص تمكننا من �إثبات هذ� �لخالف". فاأردنا عند ��صتجو�به �أن ن�صتو�صحه ما �أجمل فعجز، 

ولي�ص �أدل هذ� �لعجز من �أن نذكر هنا ما د�ر في �لتحقيق من �لمناق�صة ب�صاأن هذه �لم�صاألة:

�س. هل يمكن لح�ضرتكم االآن تعريف اللغة الجاهلية الف�ضحى وعلى لغة حمير وبيان 
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الفرق بين لغة حمير ولغة عدنان ومدى هذا الفرق وذكر بع�س االأمثلة ت�ضاعدنا على 
فهم ذلك ؟

ج. قلت �إن �للغة �لجاهلية في ر�أيي ور�أي �لقدماء و�لم�صت�صرقين لغتان متباينتان على �لأقل، 
�أولهما لغة حمير، وهذه �للغة قد در�صت وو�صعت لها قو�عد �لنحوو�ل�صرف و�لمعاجم، ولم 
يكن �صيء من هذ� معروفة قبل �لكت�صافات �لحديثة، وهي كما قلت مخالفة للغة �لعربية 
�لف�صحى �لتي �صاألتم عنها مخالفة جوهرية في �للفظ و�لنحووقو�عد �ل�صرف، وهما �إلى 
�للغة �لحب�صية �لقديمة �أقرب منها �إلى �للغة �لعربية �لف�صحى، ولي�ص �صك في �أن �ل�صلة 
بينها وبين لغة �لقر�آن و�ل�صعر كال�صلة بين �ل�صريانية وبين هذه �للغة �لقر�آنية. فاأما �إير�د 
�لن�صو�ص و�لأمثلة فيحتاج �إلى ذ�كرة لم يهبها �هلل لي، ول بد من �لرجوع �إلى �لكتب �لمدونة 

في هذه �للغة .
�س. هل يمكن لح�ضرتكم اأن تبينوا لنا هذه المراجع اأوتقدموها لنا ؟

ج. �أنا ل �أقدم �صيئا
�س. هل يمكن لح�ضرتكم اأن تبينوا اإلى اأي وقت كانت موجودة اللغة الحميرية ومبداأ 

وجودها اإن اأمكن ؟

�أنها كانت معروفة تكتب قبل  �ل�صهل تحديده ولكن ل �صك في  لي�ص من  ج. مبد�أ وجودها 
�لقرن �لأول للم�صيح وظلت تتكلم �إلى ما بعد �لإ�صالم، ولكن ظهور �لإ�صالم و�صيادة �للغة 
�لقر�صية محيا )محو�( غيرها من �للغات �لمختلفة في �لبالد �لعربية وغير �لعربية و�أقّر� 

مكانهما لغة �لقر�آن .
�س. هل يمكن لح�ضرتكم اأي�ضا اأن تذكروا لنا مبداأ اللغة العدنانية ولو بوجه التقريب؟

ج. لي�ص من �ل�صهل معرفة مبد�أ �للغة �لعدنانية وكل ما يمكن �أن يقال بطريقة عملية هو�أن 
لدينا نقو�صا قليلة جد� يرجع عهدها �إلى �لقرن �لر�بع للميالد، وهذه �لنقو�ص �لعربية من 
�حتياط  من  يكون  فقد  و�إذن  قبطية  لهجة  �أنها  يرون  �لم�صت�صرقين  ولكن  �لعدنانية  �للغة 
�إنما  �لآن  �إلى  �لعلمية  �لوجهة  من  عليه  �لعتماد  يمكن  عربي  ن�ص  �أقدم  نرى  �أن  �لعالم 

هو�لقر�آن حتى ن�صتك�صف نقو�صا �أظهر و�أكثر مما لدينا.
�س. هل تعتقدون ح�ضرتكم اأن اللغة �ضواء كانت اللغة الحميرية اأواللغة العدنانية كانت 

باقية على حالها من وقت ن�ضاأتها اأوح�ضل بها تغيير �ضبب تمادي الزمن واالختالط ؟
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ج. ما �أظن �أن لغة من �للغات ت�صتطيع �أن تبقى قرونا دون �أن تتطور ويح�صل فيها �لتغيير 
�لكثير.

ونحن مع هذ� ل نريد �أن ننفي وجود �ختالف بين �للغتين ول نق�صد �أن نعيب على �لموؤلف 
�إليه �لم�صت�صرقون  جهله بهذه �لأمور فاإنها في �لحقيقة ما ز�لت من �لمجاهل، وما و�صل 
من �ل�صتك�صافات ل ينير �لطريق، و�إنما �لذي نريد �أن ن�صجله عليه هو�أنه بنى �أحكامه على 
�أ�صا�ص ما ز�ل مجهول،  �إذ �إنه يقرر بجر�أة في �آخر �لف�صل �لذي نتكلم ب�صاأنه: "و�لنتيجة 
�لذي  �ل�صعر  �أن هذ�  به منذ حين وهو  �بتد�أنا  �لذي  �لمو�صوع  �إلى  �لبحث كله تردنا  لهذ� 
�أن يكون �صحيحا، ذلك لأننا نجد بين  ي�صمونه �لجاهلي ل يمثل �للغة �لجاهلية ول يمكن 
�إلى  ينت�صبون  قوما  �لجاهلي  �ل�صعر  من  كثير�  �صيئا  �إليهم  ي�صيفون  �لذين  �ل�صعر�ء  هوؤلء 
عرب �ليمن �إلى هذه �لقحطانية �لعاربة �لتي تتكلم لغة غير لغة �لقر�آن �لكريم و�لتي كان 
يقول عنها عمروبن �لعالء: �إن لغتها مخالفة للغة �لعرب، �لتي �أثبت �لبحث �لحديث �أنها 
لغة �أخرى غير �للغة �لعربية"- فمتى قال �أبوعمروبن �لعالء �إنها لغة مخالفة للغة �لعرب. 
لقد �أ�صرنا �إلى �لتغيير �لذي �أحدثه �لموؤلف فيما روي عن �أبي عمروبن �لعالء، حيث حذف 
رو�يته. وقلنا قد يكون للموؤلف ماآرب من ور�ء هذ� �لتغيير، فهذ� هوماأربه، �إن �لأ�صتاذ حّرف 

في �لرو�ية عمد� لي�صل �إلى تقرير هذه �لنتيجة.

ويقول �لموؤلف �أي�صا: و�لتي �أثبت �لبحث �لحديث �أن لها لغة �أخرى غير �للغة �لعربية -   
وقد �أبنا فيما �صلف �أنه عجز في �إثبات هذه �لم�صاألة عن �إثبات ما يدعيه - ومن �لغريب �أنه عندما 
بد�أ �لبحث �كتفى باأن قال : ولدينا �لآن نقو�ص ون�صو�ص تمكننا من �إثبات هذ� �لخالف في �للفظ 
�أن لها لغة  �أثبت  �أي�صا، ولكنه �نتهى باأن قرر باأن �لبحث �لحديث  وفي قو�عد �لنحوو�لت�صريف 

�أخرى غير �للغة �لعربية!!!

قرر �لأ�صتاذ في �لتحقيق �أنه ل �صك في �أن �للغة �لحميرية ظلت تتكلم �إلى ما بعد �لإ�صالم،   
فاإن كانت هذه �للغة هي لغة �أخرى غير �للغة �لعربية كما يوهم �أنه �نتهى به بحثه هل له �أن يفهمنا 

كيف ��صتطاع عرب �ليمن فهم �لقر�آن وحفظه وتالوته؟

نحن ن�صلم باأنه لبد من وجود �ختالفات بين لغة حمير وبين لغة عدنان، بل ونقول �إنه لبد   
من وجود �صيء من �لختالفات بين بع�ص �لقبائل وبين �لبع�ص �لآخر ممن يتكلمون لغة و�حدة من 
�للغتين �لمذكورتين، ولكنها على كل حال �ختالفات ل تخرجها عن �لعربية وهذه �لختالفات هي 
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�لتي ق�صدها �أبوعمروبن �لعالء بقوله : "ما ل�صان حمير بل�صاننا"، و�لموؤلف ل ي�صتطيع �أن ينكر 
�لختالط �لذي لبد منه بين �لقبائل �لمختلفة خ�صو�صا في �أمة متنقلة بطبيعتها كالأمة �لعربية، 
ولبد لها جميعا من لغة عامة تتفاهم بها هي �للغة �لأدبية، وقد �أ�صار هوبنف�صه �إليها في �ص17 
من كتابه، حيث قال عن �لقر�آن: "ولكنه كان كتابا عربيا لغته هي �للغة �لعربية �لأدبية �لتي كان 
ولغة  �لكتابة  لغة  �لأدبية هي  �للغة  �لجاهلي. وهذه  �لع�صر  �أي في  �لنا�ص في ع�صره  ي�صطنعها 
�ل�صعر �لجاهلي و�للهجات  ع�صر عن  �لخام�ص  �لف�صل  في  تكلم  نف�صه عندما  و�لموؤلف  �ل�صعر"، 
بحث في �ص35 و36 و37 بحثا يوؤيد هذ� �لمعنى و�إن كان يدعي بغير دليل �أن �لإ�صالم قد فر�ص 
على �لعرب جميعا لغة عامة و�حدة هي لغة قري�ص مع �أنه �صبق �أن ذكر في �ص17 �أن لغة �لقر�آن 
هي �للغة �لعربية �لأدبية �لتي كان ي�صطنعها �لنا�ص في ع�صره �أي في �لع�صر �لجاهلي فِلم ل 
تكون لهذه �للهجة �لأدبية �ل�صيادة �لعامة من قبل نزول �لقر�آن بزمن طويل وكيف ي�صتطيع هوهذ� 

�لتحديد وعالم ي�صتند؟.

�للغة ل يدل في ذ�ته حتما على عدم ظهور  �أن عدم ظهور خالف في  يت�صح مما تقدم   
�إن هذه  �إذ  �لجاهلي  �ل�صعر  �لدفاع عن �صحة  نتولى  �أن  بما قدمنا  نريد  �ل�صعر. ونحن ل  �صحة 
�لم�صاألة لي�صت حديثة �لعهد �بتدعها �لموؤلف و�إنما هي م�صاألة قديمة قررها �أهل �لفن و�ل�صعر كما 
قال)�بن �صاّلم( �صناعة وثقافة يعرفها �أهل �لعلم ك�صائر �أ�صناف �لعلم و�ل�صناعات، وهويحتاج 
 - يب�صره  ممن  �لمعاينة  دون  وزن  ول  ب�صنعة  يعرف  ل  و�لياقوت  كاللوؤلوؤ  خبير  �إلى  تمييزه  في 
ولكن �لذي نريد �أن ن�صير �إليه �إنما هو�لخطاأ �لذي �عتاد �أن يرتكبه �لموؤلف في �أبحاثه، حيث بد�أ 
بافتر��ص يتخيله ثم ينتهي باأن يركب عليه قو�عد كاأنها حقائق ثابتة كما فعل في �أمر �لختالفات 
بين لغة حمير وبين لغة عدنان ثم م�صاألة �إبر�هيم و�إ�صماعيل وهجرتهما �إلى مكة وبناء �لكعبة، �إذ 
بد�أ فيها باإظهار �ل�صك ثم �نتهى باليقين بد�أ بقوله: "للتور�ة �أن تحدثنا عن �إبر�هيم و�إ�صماعيل 
�أي�صا ولكن ورود هذين �ل�صمين في �لتور�ة و�لقر�آن ل يكفي لإثبات  وللقر�آن �أن يحدثنا عنهما 
وجودهما �لتاريخي ف�صال عن �إثبات هذه �لق�صة �لتي تحدثنا بهجرة �إ�صماعيل بن �إبر�هيم �إلى 
مكة ون�صاأة �لعرب �لم�صتعربة فيها". �إلى هنا �أظهر �ل�صك لعدم قيام �لدليل �لتاريخي في نظره، 
كما تتطلبه �لطرق �لحديثة ثم �نتهى باأن قرر في كثير من �ل�صر�حة: �أن �صعف هذه �لق�صة �إذن 
و��صح، فهي حديثة �لعهد ظهرت قبل �لإ�صالم ل�صبب ديني .....�إلخ. فما هو�لدليل �لذي �نتقل به 

من �ل�صك �إلى �ليقين؟
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هل دليله هو قوله "نحن م�صطرون �إلى �أن نرى في هذه �لق�صة نوعا من �لحيلة في �إثبات   
�ل�صلة بين �ليهود وبين �لعرب من جهة وبين �لإ�صالم و�ليهودية و�لقر�آن و�لتور�ة من جهة �أخرى؟ 
و�أن �أقدم ع�صر يمكن �أن تكون قد ن�صاأت فيه هذه �لفكرة �إنما هوذلك �لع�صر �لذي �أخذ �ليهود 
ي�صتوطنون فيه �صمال �لبالد �لعربية ويبنون فيه �لم�صتعمر�ت ..�إلخ و�أن ظهور �لإ�صالم وما كان 
من �لخ�صومة بينه وبين وثنية �لعرب من غير �أهل �لكتاب قد �قت�صى �أن نثبت �ل�صلة بين �لمدن 
�صلة  توؤيدها  �أن  يح�صن  �لدينية  �ل�صلة  ثبوت  مع  و�أنه  و�ليهود  �لن�صارى  ديانتي  وبين  �لجديدة 

مادية ...�إلخ".

وبين  بينه  �ل�صلة  تثبت  �أن  �قت�صى  قد  �لإ�صالم  �أن ظهور  يرى  �لموؤلف  �لأ�صتاذ  كان  �إذ�   
ديانتي �ليهود و�لن�صارى، و�أن �لقر�بة �لمادية �لملفقة بين �لعرب و�ليهود لزمة لإثبات �ل�صلة 
بين �لإ�صالم و�ليهودية فا�صتغلها لهذ� �لغر�ص، فهل له �أن يبين �ل�صبب في عدم �هتمامه �أي�صا 
بمثل هذه �لحيلة لتوثيق �ل�صلة بين �لإ�صالم و�لن�صر�نية ؟ وهل عدم �هتمامه هذ� معناه عجزه 
�أو��صتهانته باأمر �لن�صر�نية ؟ وهل من يريد توثيق �ل�صلة مع �ليهود باأي ثمن، حتى با�صتغالل 
�لتلفيق هو�لذي يقول عنهم في �لقر�آن : "لتجدن �أ�صد �لنا�ص عد�وة للذين �آمنو� �ليهود و�لذين 
�إما  �لم�صاألة  هذه  في  ذكره  ما  كل  �إن  �إذ  �لبيان،  هذ�  تقديم  عن  ليعجز  �لأ�صتاذ  �إن  �أ�صركو�". 

هوخيال في خيال وكل ما ��صتند �إليه من �أدلة هو:

1. فلي�ص ببعيد �أن يكون ...

2. فما �لذي يمنع ...

3. ونحن نعتقد ...

4. و�إذن فلي�ص ما يمنع قري�صا من �أن تقبل هذه �لأ�صطورة.

5. و�إذن فن�صتطيع �أن نقول!!!

�لتي تتطلبها  �لأدلة  �ل�صيء يقول ل دليل على  �إنكار  ر�أى  �إذ�  �لموؤلف في بحثه  فالأ�صتاذ   
�لطرق �لحديثة للبحث ح�صب �لخطة �لتي ر�صمها في منهج �لبحث و�إذ� ر�أى تقرير �أمر ل يدلل 

عليه بغير �لأدلة �لتي �أح�صيناها له وكفى بقوله حجة.

من  هي  وهل  �لق�صة"  تلفيق  "�أي  �لم�صاألة  هذه  �أ�صل  عن  �لتحقيق  في  �لأ�صتاذ  �صئل   
��صتنتاجه �أونقلها. فقال: "فر�ص فر�صته �أنا دون �أن �أطلع عليه في كتاب �آخر، وقد �أخبرت بعد �أن 
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ظهر �لكتاب �أن �صيئا من هذ� �لفر�ص يوجد في بع�ص كتب �لمب�صرين، ولكن لم �أفكر فيه حتى بعد 
ظهور كتابي". على �أنه �صو�ء كان �لفر�ص من تخيله كما يقول �أومن نقله عن ذلك �لمب�صر �لذي 
ي�صتتر تحت ��صم )ها�صم �لعربي( فاإنه كالم ل ي�صتند �إلى دليل ول قيمة له، على �أننا نالحظ �أن 
ذلك �لمب�صر مع ما هوظاهر من مقاله من غر�ص �لطعن على �لإ�صالم كان في عبار�ته �أظرف 
من موؤلف كتاب �ل�صعر �لجاهلي لأنه لم يتعر�ص لل�صك في وجود �إبر�هيم و�إ�صماعيل بالذ�ت و�إنما 
�كتفى باأن �أنكر �أن �إ�صماعيل �أبو�لعرب �لعدنانيين، وقال �إن حقيقة �لأمر في ق�صة �إ�صماعيل �أنها 
�لمب�صر قد  �أن ذلك  �أي�صا  ...�إلخ. كما نالحظ  �إليهم  تزلفا  للعرب  �ليهود  لفقها قدماء  د�صي�صة 
يكون له عذره في �صلوك هذ� �ل�صبيل لأن وظيفته �لتب�صير لدينه وهذ� غر�صه �لذي يتكلم فيه ولكن 
ما عذر �لأ�صتاذ �لموؤلف في طرق هذ� �لباب وما هي �ل�صرورة �لتي �ألجاأته �إلى �أن يرى في هذه 

�لق�صة نوعا من �لحيلة...�إلخ .

و�إن كان �لمت�صامح يرى له بع�ص �لعذر في �لت�صكيك �لذي �أظهره �أول �عتماد� على عدم   
وجود �لدليل �لتاريخي كما يقول فما �لذي دعاه �إلى �أن يقول في �لنهاية بعبارة تفيد �لجزم: "�إن 
هذه �لق�صة �إذن و��صحة، فهي حديثة �لعهد ظهرت قبيل �لإ�صالم و��صتغلها �لإ�صالم ل�صبب ديني 

و��صح ...�إلخ". مع �عتر�فه في �لتحقيق باأن �لم�صاألة فر�ص �فتر�صه.

يقول �لأ�صتاذ: �إنه �إن �صح �فتر��صه فاإن �لق�صة كما كانت �صائعة بين �لعرب قبل �لإ�صالم   
فلما جاء �لإ�صالم ��صتغلها ولي�ص ما يمنع �أن يتخذها �هلل في �لقر�آن و�صيلة لإقامة �لحجة على 
�أو  �إلى �لحتجاج  �لخ�صوم �لم�صلمين كما �تخذ غيرها من �لق�ص�ص �لتي كانت معروفة و�صيلة 
�إلى �لهد�ية - وها�صم �لعربي يقول في مثل هذ� : ولما ظهر محمد ر�أى �لم�صلحة في �إقر�رها 
فاأقرها وقال للعرب �إنه يدعوهم �إلى ملة جدهم هذ� �لذي يعظمونه من غير �أن يعرفوه، ف�صبحان 

من �أوجد هذ� �لتو�فق بين �لخو�طر ...

�إن �لأ�صتاذ �لموؤلف �أخطاأ فيما كتب و�أخطاأ �أي�صا في تف�صير ما كتب وهو في هذه �لنقطة   
قد تعر�ص بغير �صك لن�صو�ص �لقر�آن ولي�ص في و�صعه �لهرب بادعائه �لبحث �لعلمي منف�صال 
عن �لدين، فليف�صر لنا �إذن قوله تعالى في �صورة �لن�صاء: "�إنا �أوحينا �إليك كما �أوحينا �إلى نوح 
و�أيوب  وعي�صى  و�لأ�صباط  ويعقوب  و�إ�صحاق  و�إ�صماعيل  �إبر�هيم  �إلى  و�أوحينا  بعده  من  و�لنبيين 
ويون�ص وهارون و�صليمان ...�إلخ ..." وقوله في �صورة مريم : "و�ذكر في �لكتاب �إبر�هيم �إنه كان 
�إنه كان �صادق �لوعد وكان ر�صول نبيا" وفي �صورة  �إ�صماعيل  "�ذكر في �لكتاب  �صّديقا نبيا" و 
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ويعقوب  و�إ�صحاق  و�إ�صماعيل  �إبر�هيم  على  �أنزل  وما  علينا  �أنزل  وما  باهلل  �آمنا  "قل  عمر�ن  �آل 
و�لأ�صباط وما �أوتي مو�صى وعي�صى و�لنبيون من ربهم ل نفرق بين �أحد منهم ونحن له م�صلمون" 
�صبيل  على  ل  و�إ�صماعيل،  �إبر�هيم  ذكر  فيها  ورد  �لتي  �لكثيرة  �لقر�آنية  �لآيات  من  ذلك  وغير 
�إبر�هيم  �أن  �لمثال كما يدعي ح�صرته، وهل عقل �لأ�صتاذ �صليم باأن �هلل �صبحانه وتعالى يذكر 
نبي و�أن �إ�صماعيل ر�صول نبي مع �أن �لق�صة ملفقة، وماذ� يقول ح�صرته في مو�صى وعي�صى وقد 
ذكرهما �هلل �صبحانه وتعالى في �لآية �لأخيرة مع �إبر�هيم و�إ�صماعيل وقال في حقهم جميعا ل 
نفرق بين �أحد منهم، وهل يرى ح�صرته �أن ق�صة مو�صى وعي�صى من �لأ�صاطير �أي�صا قد ذكرها 
�هلل و�صيلة لالحتجاج �أوللهد�ية كما فعل في ق�صة �إبر�هيم و�إ�صماعيل ما د�مت �لآية تق�صي باأل 
�لطائ�ص ويكاد يعترف  �لم�صاألة يتخبط تخبط  �لموؤلف في هذه  �أن  �أحد منهم، �لحق  نفرق بين 
بخطئه لأن جو�به ي�صعر بهذ� عندما �صاألناه في �لتحقيق عن �ل�صبب �لذي دعاه �أخير� لأن يقرر 
بطريقة تفيد �لجزم باأن �لق�صة حديثة �لعهد ظهرت قبيل �لإ�صالم فقال في �ص37 من مح�صر 
�لتحقيق : "هذه �لعبارة �إذ� كانت تفيد �لجزم فهي �إنما تفيده �إن �صح �لفر�ص �لذي قامت عليه 
علمية  فرو�صا  يفتر�صون  �لعلماء جميعا عندما  �أن  �أعتقد  �لغلوولكني  �صيء من  فيها  كان  وربما 
يبيحون لأنف�صهم مثل هذ� �لنحو من �لتعبير، فالو�قع �أنهم مقتنعون فيما بينهم وبين �أنف�صهم باأن 

فرو�صهم ر�جحة".
�أن موقف �لأ�صتاذ هنا ل يختلف عن موقف �لأ�صتاذ )هو�ر( حين تكلم عن  و�لذي نر�ه   
�صعر �أمية بن �أبي �ل�صلت، وقد و�صف �لموؤلف نف�صه هذ� �لموقف �ص82 و83 من كتابه بقوله: "مع 
�أني من �أ�صد �لنا�ص �إعجابا بالأ�صتاذ )هو�ر( وبطائفة من �أ�صحابه �لم�صت�صرقين وبما ينتهون �إليه 
في كثير من �لأحيان من �لنتائج �لعلمية �لقيمة في تاريخ �لأدب �لعربي �لتي يتخذونها للبحث 
فاإني ل �أ�صتطيع �أن �أقر�أ مثل هذ� �لف�صل دون �أن �أعجب كيف يتورط �لعلماء �أحيانا في مو�قف ل 

�صلة بينها وبين �لعلم".
بغير �صرورة  �لعلم  وبين  بينه  �صلة  ل  �لذي  �لموقف  في هذ�  تورط  قد  �لأ�صتاذ  �إن  حقا   
�ل�صلة  "�إن  �إليها من بحثه وهي قوله  �لتي و�صل  �لنتيجة  يقت�صيها بحثه ول فائدة يرجوها لأن 
بين �للغة �لعدنانية وبين �للغة �لقحطانية كال�صلة بين �للغة �لعربية و�أي لغة �أخرى من �للغات 
ذلك  كل  جرهم  من  �لعربية  �إ�صماعيل  وتعلم  و�لم�صتعربة  �لعاربة  ق�صة  و�أن  �لمعروفة  �ل�صامية 
حديث �أ�صاطير ل خطر له ول غناء فيه" ما كانت ت�صتدعي �لت�صكيك في �صحة �إخبار �لقر�آن عن 
�إبر�هيم و�إ�صماعيل وبنائهما �لكعبة ثم �لحكم بعدم �صحة �لق�صة وبا�صتغالل �لإ�صالم لها ل�صبب 

ديني.
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ونحن ل نفهم كيف �أباح �لموؤلف لنف�صه �أن يخلط بين �لدين وبين �لعلم وهو�لقائل باأن   
�لدين يجب �أن يكون بمعزل عن هذ� �لنوع من �لبحث �لذي هو بطبيعته قابل للتغيير و�لنق�ص 
و�ل�صك و�لإنكار )�ص22 من مح�صر �لتحقيق( و�إننا حيث نف�صل بين �لعلم و�لدين ن�صع �لكتب 
�إنكار �لمنكرين وطعن �لطاعنين )�ص24 من مح�صر  �لتقدي�ص ونع�صمها من  �ل�صماوية مو�صع 
�لتحقيق( ول ندري لم يفعل غير ما يقول في هذ� �لمو�صوع. لقد �صئل في �لتحقيق فقال : "�إن 
�لعرب  باأن  يقرون  وكلهم  و�لمحدثين  و�لقدماء  و�لأدباء  �لعلماء  من  طائفة  �أناق�ص  �أني  �لد�عي 
�لم�صتعربة �أخذو� لغتهم عن �لعرب �لعاربة بو��صطة �إ�صماعيل بعد �أن هاجر، وهم جميعا ي�صتدلون 
على �آر�ئهم بن�صو�ص من �لقر�آن ومن �لحديث فلي�ص لي بد من �أن �أقول لهم �إن هذه �لن�صو�ص ل 

تلزمني من �لوجهة �لعلمية".
�أما �لثابت من ن�صو�ص �لقر�آن فق�صة �لهجرة وبناء �لكعبة ولي�ص في �لقر�آن ن�صو�ص ي�صتدل   
بها عن تق�صيم �لعرب �إلى عاربة وم�صتعربة، وعلى �أن �إ�صماعيل �أبو�لعرب �لعدنانيين، ول على تعلم 
�إ�صماعيل �لعربية من جرهم، ون�ص �لآية �لتي ثبتت �لهجرة "ربنا �إني �أ�صكنت من ذريتي بو�ٍد غير 
ذي زرع عند بيتك �لمحرم ربنا ليقيمو� �ل�صالة فاجعل �أفئدة من �لنا�ص تهوي �إليهم و�رزقهم من 
�لثمر�ت لعلهم ي�صكرون" ل يفيد غير �إ�صكان ذرية �إبر�هيم في و�دي مكة �أي �أن �إ�صماعيل هاجر 
وهو �صغير )كن�ص �لحديث( �إلى هذ� �لو�دي فن�صاأ بين �أهله وهم �لعرب وتعلم هو و�أبناوؤه لغة من 
و�إنما تكت�صب �كت�صابا، وقد �ندمجو� في  �للغة ل تولد مع �لإن�صان  ن�صاأو� بينهم وهي �لعربية لأن 
�لعرب ف�صارو� منهم وهذ� �لندماج ل يترتب عليه �أن يكون جميع �لعرب �لعدنانيين من ذريته 
وهوما لم يقل به �أحد - ويا ليت �لأ�صتاذ �لموؤلف حذ� حذو ذلك �لمب�صر )ها�صم �لعربي( في هذه 
�لم�صالة، حيث قال : "ول �إ�صماعيل نف�صه باب �لعرب �لم�صتعربة ول تملك �أحد من بنيه على �أمة 
�أنهم دخلو� وهم عدد قليل من قبائل �لعرب �لعديدة �لمجاورة  �أمرهم  من �لأمم و�إنما ق�صارى 
لمنازلهم فاختلطو� بها وما كانو� منها �إل كع�صاة في فالة"- ر�جع �ص356 من كتاب "مقالة في 
�لإ�صالم" - ولو �أن �لموؤلف فعل هذ� لنجا من �لتورط في هذ� �لمو�صوع. �أما م�صالة بناء �لكعبة 
فلم يفهم �لحكمة في نفيها و�عتبرها �أ�صطورة من �لأ�صاطير �للهم �إل �إذ� كان مر�ده �إز�لة كل �أثر 

لإبر�هيم و�إ�صماعيل ولكن ما م�صلحة �لموؤلف من هذ� ؟ �هلل �أعلم بمر�ده.
عن االأمر الثاني:

من حيث �إن �لمبلغين ين�صبون �إلى �لموؤلف �أنه زعم "عدم �إنز�ل �لقر�ء�ت �ل�صبع �لمجمع   
ح�صبما  �لعرب  قر�أتها  "�إنما  �لقر�ء�ت  هذه  �إن  ويقول  جميعا"  �لم�صلمين  لدى  و�لثابتة  عليها 
��صتطاعت ل كما �أو�صى �هلل بها �إلى نبيه، مع �أن معا�صر �لم�صلمين يعتقدون �أن كل هذه �لقر�ء�ت  
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مروية عن �هلل تعالى على ل�صان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم و�أن )ما( تجده فيها من �إمالة وفتح 
و�إدغام وفك ونقل كله منزل من عند �هلل تعالى ��صتدلو� على هذ� بحديث �لنبي �صلى �هلل عليه 
و�صلم )�أقر�أني جبريل على حرف فلم �أزل �أ�صتزيده ويزيدني حتى �نتهى �إلى �صبعة �أحرف( وعلى 
قوله �صلى �هلل عليه و�صلم لما تحاكم �إليه �صيدنا عمر بن �لخطاب وه�صام بن حكيم ب�صبب ما ظهر 
من �لختالف بين قر�ءة كل منهما )هكذ� �أنزل، و�إن �لقر�آن �أنزل على �صبعة �أحرف فاقرءو� ما 
تي�صر منه( وقالو�: �إن �لحديث حديث و�إن كان غير متو�تر من حيث �ل�صند �أي �أنه متو�تر من حيث 
�لمعنى وحيث �إنه يجب �أن يالحظ قبل �لكالم عبارة �لموؤلف �أن حديث )�أنزل �لقر�آن على �صبعة 
�أحرف( قد ورد من رو�ية نحوع�صرين من �ل�صحابة ل بن�صه ولكن بمعناه. وقد ح�صل �ختالف 
كثير في �لمر�د بالأحرف �ل�صبعة فقال بع�صهم: �إن �لمر�د بالأحرف �ل�صبعة �لأوجه �لتي يقع بها 
�لختالف في �لقر�ءة، )ر�جع كتاب "�لبيان" لطاهر بن �صالح بن �أحمد �لجز�ئري طبعة �لمنار- 
"�ص37-38"( وقال بع�صهم: �إنها �أوجه من �لمعاني �لمتفقة بالألفاظ �لمختلفة نحو: )�أقبل وهلم 
وتعال وعجل و�أ�صرع و�نظر و�أخر و�أمهل ونحوه( )ر�جع �ص39 وما بعدها من �لكتاب �لمذكور( 
وقال بع�صهم "�إنها �أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وق�ص�ص" ومثل )�ص47( وقال بع�صهم: 
�إنها �صبع لغات متفرقة في �لقر�آن ل�صبعة �أحياء من قبائل �لعرب مختلفة �لأل�صن )�ص49( وقال 
بع�صهم �إن �لمر�د بال�صبعة �لأحرف �صبعة �أوجه في �أد�ء �لتالوة وكيفية �لنطق بالكلمات �لتي فيها 
من �إدغام و�إظهار وتفخيم وترقيق و�إمالة و�إ�صباع ومد وق�صر وت�صديد وتخفيف وتليين، لأن �لعرب 
كانت مختلفة �للغات في هذه �لوجوه في�صر �هلل عليهم ليقر�أ كل �إن�صان بما يو�فق لغته وي�صهل على 

ل�صانه )�ص59( وقال غيرهم خالف ذلك .
وقد قال )�لحافظ �أوحاتم بن حيان �لب�صتي( : �ختلف �أهل �لعلم في معنى �لأحرف �ل�صبعة   
في خم�صة وثالثين قول )�ص59 و6.( وقال �ل�صرف �لمر�صي : )�لوجوه �أكثرها متد�خلة ول �أدري 
م�صتندها ول عمن نقلت( �إلى �أن قال : )وقد ظن كثير من �لعو�م �أن �لمر�د بها �لقر�ء�ت �ل�صبع 
�آخر  وقال  معناه  يدري  ل  �لذي  �لم�صكل  من  �لحديث  هذ�  بع�صهم  وقال  قبيح، �ص61  وهوجهل 

و�لمختار عندي �أنه من �لمت�صابه �لذي ل يدري تاأويله(.
ور�أى )�أبوجعفر محمد بن جرير �لطبري( �صاحب �لتف�صير �ل�صهير في معنى هذ� �لحديث   
�إنه �أنزل ب�صبع لغات وينفي �أن يكون �لمر�د بالحديث �لقر�ء�ت لأنه قال فاأما ما كان من �ختالف 
�تفاق  مع  �آخر  �إلى  حرف  ونقل  وتحريكه  حرف  وت�صكين  ون�صبه  وجره  حرف  رفع  في  �لقر�ءة 
�ل�صورة فمن معنى قول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم )�أمرت �أن �أقر�أ �لقر�آن على �صبعة �أحرف( 
بمعزل لأنه معلوم �أنه ل حرف من حروف �لقر�آن مما �ختلفت �لقر�ءة في قر�ءته بهذ� �لمعنى 
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يوجب �لمر�ء به كفر �لمماري به في قول �أحد من علماء �لأمة .. )ر�جع �لجزء �لأول من تف�صير 
�لقر�آن للطبري �ص23 طبع �لمطبعة �لأميرية(.

�لجاهلي  )�ل�صعر  عنو�نه  �لذي  �لخام�ص  �لف�صل  في  �لم�صاألة  لهذه  تعر�ص  قد  و�لموؤلف   
و�للهجات( حيث تكلم عن عدم ظهور �ختالف في �للهجة )يريد باللهجة هنا �لختالفات �لمحلية 
مذهب  في  �أوتباين  �للغة  في  �أوتباعد   "Dialcte" �لفرن�صيون  ي�صميه  �أوما  �لو�حدة  �للغة  في 
�لكالم مع �أن لكل قبيلة لغتها ومذهبها في �لكالمK وهو يريد بذلك �أن يدلل على �أن �ل�صعر �لذي 
لم يظهر فيه �أثر لهذه �لختالفات لم ي�صدر، عن هذه �لنقطة قال �إن �لقر�آن �لذي تلى بلهجة 
و�حدة هي لغة قري�ص ولهجتها لم يكد يتناوله �لقر�ء من �لقبائل �لمختلفة حتى كثرت قر�ء�ته 
وتعددت �للهجات فيه وتباينت تباينا كثير�، جد �لقر�ء و�لعلماء �لمتاأخرون في �صبطه وتحقيقه 
و�أقامو� له علما �أوعلوما خا�صة، وقد �أ�صار باإي�صاح �إلى ما يريده من �لختالف في �لقر�ء�ت فقال 
�آخر يقبله �لعقل وي�صيغه �لنقل وتقت�صيه �صرورة �ختالف �للهجات بين  �إلى �ختالف  ي�صير  "�إنما 
قبائل �لعرب �لتي لم ت�صتطع �أن تغير حناجرها و�أل�صنتها و�صفاهها لتقر�أ �لقر�آن كما كان يتلوه 
�لنبي وع�صريته من قري�ص فقر�أته كما كانت تتكلم فاأمالت حيث لم تكن تميل ومدت حيث لم تكن 
تمد وق�صرت حيث لم تكن تق�صر و�صكنت حيث لم تكن ت�صكن و�أدغمت  �أو�أخفت �أونقلت حيث لم 

تكن تدغم ول تخفي ول تنتقل".
قال  و�إنما  منزلة  �أوغير  منزلة  �إنها  حيث  من  �لقر�ء�ت  بق�صية  يتعر�ص  لم  فالموؤلف   
�صرورة  تقت�صيه  �لقر�ء�ت  في  وقع  �لذي  �لخالف  �إن  وقال:  �للهجات  وتعددت  �لقر�ء�ت  كثرت 
و�أل�صنتها و�صفاهها فهو  �أن تغير حناجرها  �لتي لم ت�صتطع  �لعرب  �للهجات بين قبائل  �ختالف 
بهذ� ي�صف �لو�قع، و�إن �صح ر�أي من قال �إن �لمق�صود بالأحرف �ل�صبعة هو�لقر�ء�ت �ل�صبع فاإن 
للنبي  �إلى �لترخي�ص  �ل�صبب �لذي دعا  هذه �لختالفات �لتي كانت و�قعة فعال كانت طبعا هي 
�صلى �هلل عليم و�صلم باأنه يقرئ كل قوم بلغتهم حيث قال �صلى �هلل عليه و�صلم: )�أنه قد و�صع لي 
�أن �أقرئ كل قوم بلغتهم( قال �أي�صا : )�أتاني جبريل فقال �قر�أ �لقر�آن على حرف و�حد فقلت �إن 
�أمتي ل ت�صتطيع ذلك حتى قال �صبع مر�ت فقال لي �قر�أ على �صبعة �أحرف �لخ(، و�إن لم ي�صح 
هذ� �لر�أي فاإن نوع �لقر�ء�ت �لذي عناه �لموؤلف �إنما هومن نوع ما �أ�صار �إليه )�لطبري( بقوله 
بمعزل عن قول �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم )�أمرت �أن �أقر�أ �لقر�آن على �صبعة �أحرف( لأنه معلوم 
�أنه ل حرف من حروف �لقر�آن مما �ختلفت �لقر�ءة في قر�ءته بهذ� �لمعنى يوجب �لمر�ء به كفر 

�لمماري به في قول �أحد من علماء �لأمة.
ونحن نرى �أن ما ذكره �لموؤلف في هذه �لم�صاألة هوبحث علمي ل تعار�ص بينه وبين �لدين   

ل �عتر��ص لنا عليه.
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عن االأمر الثالث:
من حيث �إن ح�صر�ت �لمبلغين ين�صبون لالأ�صتاذ �لموؤلف �أنه طعن في كتابه �لنبي �صلى   
�هلل عليه و�صلم طعنا فاح�صا من حيث ن�صبه قال في �ص72 من كتابه : "ونوع �آخر من تاأثير �لدين 
في �نتحال �ل�صعر و�إ�صافته �إلى �لجاهليين، وهوما يت�صل بتعظيم �صاأن �لنبي من ناحية �أ�صرته 
ون�صبه �إلى قري�ص، فالأمر ما �قتنع �لنا�ص باأن �لنبي يجب �أن يكون �صفوة بني ها�صم و�أن يكون 
بنوها�صم �صفوة بني عبد مناف و�أن يكون عبد مناف �صفوة بني ق�صي و�أن يكون ق�صي �صفوة 
قري�ص وقري�ص �صفوة م�صر وم�صر �صفوة عدنان وعدنان �صفوة �لعرب و�لعرب �صفوة �لإن�صانية 
كلها". قالو� �إن تعدي �لموؤلف بالتعري�ص بن�صب �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم وتحقير من قدره تعٍد 
�إليه  �إلى �لم�صلمين و�لإ�صالم فهو قد �جتر�أ على �أمر لم ي�صبقه  على �لدين وجرم عظيم ي�صيء 

كافر ول م�صرك.

�لموؤلف �أورد هذه �لعبارة في كالمه )على �لدين و�نتحال �ل�صعر( و�لأ�صباب �لتي يعتقد   
�أنها دعت �لم�صلمين �إلى �نتحال �ل�صعر و�أنه كان يق�صد بالنتحال في بع�ص �لأطو�ر �إلى �إثبات 
�صحة �لنبوة و�صدق �لنبي وكان هذ� �لنوع موجها �إلى عامة �لنا�ص وقال بعد ذلك : و�لغر�ص من 
هذ� �لنتحال على ما يرجح - �إنما هو�إر�صاء حاجات �لعامة �لذين يريدون �لمعجزة في كل �صيء 
ول يكرهون �أن يقال لهم �إن من دلئل �صدق �لنبي في ر�صالته �أنه كان منتظر� قبل �أن يجيء بدهر 

طويل ثم و�صل �إلى ما يتعلق بتعظيم �صاأن �لنبي من ناحية �أ�صرته ون�صبه في قري�ص.

ونحن ل نرى �عتر��صا على بحثه على هذ� �لنحومن حيث هو�إنما كل ما نالحظه عليه �أن   
تكلم فيما يخت�ص باأ�صرة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ون�صبه في قري�ص بعبارة خالية من كل �حتر�م 

بل وب�صكل تهكمي غير لئق ول يوجد في بحثه ما يدعوه لإير�د �لعبارة على هذ� �لنحو.

عن االأمر الرابع:
يقول ح�صر�ت �لمبلغين �إن �لأ�صتاذ �لموؤلف �أنكر �أن لالإ�صالم �أولية في بالد �لعرب و�أنه   
دين �إبر�هيم، �إذ يقول: "�أما �لم�صلمون فقد �أر�دو� �أن لالإ�صالم �أولية في بالد �لعرب كانت قبل �أن 
يبعث �لنبي و�أن خال�صة �لدين �لإ�صالمي و�صفوته هي خال�صة �لدين �لحق �لذي �أوحاه �هلل �إلى 
�لأنبياء من قبل".. �إلى �أن قال : "و�صاعت في �لعرب �أثناء ظهور �لإ�صالم وبعده فكرة �أن �لإ�صالم 
يجدد دين �إبر�هيم، ومن هنا �أخذو� يعتقدون �أن دين �إبر�هيم هذ� قد كان دين �لعرب في ع�صر 

من �لع�صور ثم �أعر�صت عنه لما �أ�صلها به �لم�صلون و�ن�صرفت عنه �إلى عبادة �لأوثان".. �إلخ .
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ومن حيث �إن كالم �لموؤلف هنا هو��صتمر�ر في بحث بيان �أ�صباب �نتحال �ل�صعر من حيث   
تاأثير �لدين على �لنتحال ول �عتر��ص على �لبحث من حيث هو. وقد قرر �لموؤلف في �لتحقيق 
�أنه لم ينكر �أن �لإ�صالم دين �إبر�هيم ول �أن له �أولية في �لعرب و�أن �صاأن ما ذكره في هذه �لم�صاألة 
ك�صاأن ما ذكره في م�صاألة �لن�صب : ر�أي �لق�صا�ص في �قتناع �لم�صلمين باأن لالإ�صالم �أولية وباأنه 

دين �إبر�هيم فا�صتغلو� هذ� �لقتناع و�أن�صاأو� حول م�صاألة �لن�صب.
ونحن ل نرى �عتر��صا على �أن يكون مر�ده بما يكتب في هذه �لم�صاألة هوما ذكر، ولكننا   
نرى �أنه �صيئ �لتعبير جد� في بع�ص عبار�ته كقوله: "ولم يكن �أحد قد �حتكر ملة �إبر�هيم ول زعم 
لنف�صه �لنفر�د بتاأويلها، فقد �أخذ �لم�صلمون يردون �لإ�صالم في خال�صته �إلى دين �إبر�هيم هذ� 
�لإ�صالم  �أثناء ظهور  �لعرب  �ليهود و�لن�صارى كقوله و�صاعت في  و�أنقى من دين  �لذي هو�أقدم 
وبعده فكرة �أن �لإ�صالم يجدد دين �إبر�هيم. ومن هنا �أخذو� يعتقدون �أن دين �إبر�هيم هذ� قد 
كان دين �لعرب في ع�صر من �لع�صور .." لأن في �إير�د عبار�ته على هذ� �لنحو ما ي�صعر باأنه 
يق�صد �صيئا �آخر بجانب هذ� �لمر�د خ�صو�صا �إذ� قربنا بين هذه �لعبار�ت وبين ما �صبق له ذكره 

ب�صاأن ت�صككه في وجود �إبر�هيم وما يتعلق به.
عن القانون:

للدولة  د�صتوري  نظام  بو�صع  1923م  ل�صنة   42 رقم  �لملكي  �لأمر  من   12 �لمادة  ن�صت   
�لم�صرية على �أن حرية �لعتقاد مطلقة.

ون�صت �لمادة 14 منه على �أن حرية �لر�أي مكفولة ولكل �إن�صان �لإعر�ب عن فكره بالقول    
�أوبغير ذلك في حدود �لقانون ون�صت �لمادة 149 منه على �أن �لإ�صالم  �أوبالت�صوير  �أوبالكتابة 
دين �لدولة، فلكل �إن�صان �إذن حرية �لعتقاد بغير قيد ول �صرط، وحرية �لر�ى فى حدود �لقانون 

فله �أن يعرب عن �عتقاده وفكره بالقول �أوبالكتابة ب�صرط �أل يتجاوز حدود �لقانون.
وقد ن�صت �لمادة 139 من قانون �لعقوبات �لأهلي على عقاب كل تعٍد يقع باإحدى �لطرق   
�لعالنية �لمن�صو�ص عنها في �لمادتين 148 و15.، على �أحد �لأديان �لتي توؤدى �صعائرها علنا- 

كما �أ�صرنا في �لبد�ية - وهي جريمة.
وجريمة �لتعدي على �لأديان في �لبد�ية - وهي جريمة �لمعاقب عليها بمقت�صى �لمادة   

�لمذكورة تتكون بتوفر �أربعة �أركان :
�لتعدي، ووقوع �لتعدي باإحدى طرق �لعلنية �لمبينة في �لمادتين 148 و15. عقوبات، ووقوع �لتعدي 

على �أحد �لأديان �لتي توؤدى �صعائرها علنا، و�أخير� �لق�صد �لجنائي .
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عن الركن االأ�ل:
لم يذكر �لقانون ب�صاأن هذ� �لركن في �لمادة �إل لفظ )تعد( وهذ� �للفظ عام يمكن فهم   
 Outtaga لمر�د منه بالرجوع �إلى ن�ص �لمادة باللغة �لفرن�صية وقد عبر فيه عن �لتعدي بلفظ�
ولما ذكر  �أي�صا  �لمو�د 155 و159 و16.عقوبات  Outtaga هذ� في  لفظ  ��صتعمل  قد  و�لقانون 
�نتهك حرمة(  بقوله )كل من  �لمادة 155  �لمذكورة عبر في  للمو�د  �لعربي  �لن�ص  معناها في 
وفي �لمادتين 159 و16. ت�صاف: باإهانة. فيت�صح من هذ� - �أن مر�ده بالتعدي في �لمادة 139 كل 
م�صا�ص بكر�مة �لدين �أو�نتهاك حرمته �أو�لحّط من قدره �أو�لزدر�ء به، لأن �لإهانة ت�صمل كل هذه 

�لمعاني بال �صك.

وحيث �إنه بالرجوع �إلى �لوقائع �لتي ذكرها �لدكتور طه ح�صين و�لتي تكلمنا عنها تف�صيال   
على  تعٍد  فيه  �لأول(  )�لأمر  عنو�ن  تحت  بحثناه  �لذي  كالمه  �أن  يت�صح  �لقانون  على  وتطبيقا 
�لدين �لإ�صالمي لأنه �نتهك حرمة هذ� �لدين باأن ن�صب �إلى �لإ�صالم �أنه ��صتغل ق�صة ملفقة هي 
ق�صة هجرة �إ�صماعيل بن �إبر�هيم �إلى مكة وبناء �إبر�هيم و�إ�صماعيل للكعبة و�عتبار هذه �لق�صة 
ذكرناه  ما  �آخر  �إلى  �لإ�صالم  قبيل  ظهرت  �لعهد  حديثة  و�أنها  �ليهود  تلفيق  من  و�أنها  �أ�صطورة 
تف�صيال عند �لكالم عن �لوقائع وهوبكالمه هذ� يرمي �لدين �لإ�صالمي باأنه م�صلل في �أمور هي 
عقائد في �لقر�آن باعتبار �أنها حقائق ل مرية فيها، كما �أن كالمه �لذي بحثناه تحت عنو�ن )�لأمر 
�لر�بع( قد �أورده على �صورة ت�صعر باأنه يريد به �إتمام فكرته ب�صاأن ما ذكر- �أما كالمه ب�صاأن ن�صب 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم فهو�إن لم يكن فيه طعن ظاهر، �إل �أنه �أورده بعبارة تهكمية ت�صف عن 
�لحّط من قدره - و�أما ما ذكر ب�صاأن �لقر�ء�ت مما تكلمنا عنه في �لأمر �لثاني فاإنه بحث بريء 
من �لوجهة �لعلمية و�لدينية �أي�صا ول �صيء فيه ي�صتوجب �لموؤ�خذة ل من �لوجهة �لأدبية ول من 

�لوجهة �لقانونية .
عن الركن الثاني:

�إنه ورد في  �إذ  �لعلنية،  �ل�صابق بيانه قد رفع بطريق  ل كالم في هذ� �لركن لأن �لطعن   
كتاب )في �ل�صعر �لجاهلي( �لذي طبع  ون�صر وبيع في �لمحالت.

عن الركن الثالث:
        ل نز�ع في هذ� �لركن �أي�صا لأن �لتعدي وقع على �لدين �لإ�صالمي �لذي توؤدى �صعائره علنا 

وهو�لدين �لر�صمي للدولة.
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عن الركن الرابع:
لمعاقبة  �إذن  فيجب  جريمة.  كل  في  يتوفر  �أن  يجب  �لذي  �لأدبي  هو�لركن  �لركن  هذ�   
�لموؤلف �أن يقوم �لدليل على توفر �لق�صد �لجنائي لديه. بعبارة �أو�صح يجب �أن يثبت �أنه �إنما �أر�د 

بما كتبه �أن يتعدى على �لدين �لإ�صالمي فاإذ� لم يثبت هذ� �لركن فال عقاب.

�أنكر �لموؤلف في �لتحقيقات �أنه يريد �لطعن على �لدين �لإ�صالمي وقال �إنه ذكر ما ذكر   
في �صبيل �لبحث �لعلمي وخدمة �لعلم ل غير، غير مقيد ب�صيء، وقد �أ�صار في كتابه تف�صيال �إلى 
�أنه   �إلى ما قرره �لموؤلف في �لتحقيق  من  �أن ن�صير  �لطريق �لذي ر�صمه للبحث، ولبد هنا من 
كم�صلم ل يرتاب في وجود �إبر�هيم و�إ�صماعيل وما يت�صل بهما مما جاء في �لقر�آن ولكنه كعالم 
م�صطر �إلى �أن يذعن لمناهج �لبحث فال ي�صلم بالوجود �لعلمي �لتاريخي لإبر�هيم و�إ�صماعيل، 
فهو يجرد من نف�صه �صخ�صيتين، وقد وجدنا �لموؤلف قد �صرح نظريته هذه �صرحا م�صتفي�صا في 
مقال ن�صره بجريدة �ل�صيا�صة �لأ�صبوعية بالعدد 19 �ل�صادر في 17 يوليو �صنة 1926 �ص5 تحت 
�أن يجد  �إذ� فكر قليال  "فكل �مرئ منا ي�صتطيع   : عنو�ن )�لعلم و�لدين( وقد ذكر فيه بالن�ص 
في نف�صه �صخ�صيتين متمايزتين �إحد�هما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير �ليوم ما ذهبت �إليه 
�أم�ص وتهدم �ليوم ما بنته �أم�ص، �لأخرى �صاعرة تلذ وتاألم وتفرح وتحزن وتر�صى وتغ�صب وترغب 
وترهب في غير نقد ول بحث ول تحليل وكلتا �ل�صخ�صيتين مت�صلة بمز�جنا وتكويننا ل ن�صتطيع 
�أن نخل�ص من �إحد�هما فما �لذي يمنع لأن تكون �ل�صخ�صية �لأولى عالمة باحثة ناقدة و�أن تكون 

�ل�صخ�صية �لثانية موؤمنة مطمئنة طامحة �إلى �لمثل �لأعلى".

ول�صنا نعتر�ص على هذه �لنظرية باأكثر مما �عتر�ص به هوعلى نف�صه في مقاله، حيث ذكر   
و�إنما  �ل�صوؤ�ل  لهذ�  �أحاول جو�با  ول�صت  �لمتناق�صين  تجمع  �أن  يمكن  وكيف  "�صنقول  ذلك:  بعد 
�أحولك على نف�صك .."�إلخ. ول �صك في �أن عدم محاولة �لإجابة عن هذ� �لعتر��ص �إنما هوعجزه 

عن �لجو�ب، و�لمفهوم �أنه قد �أورد هذ� �لعتر��ص لأنه يتوقعه حتى ل يوجه �إليه.

�لحقيقة �أنه ل يمكن �لجمع بين �لنقي�صين في �صخ�ص و�حد في وقت و�حد بل لبد من   
�أن تتجلى �إحدى �لحالتين لالأخرى، وقد �أ�صار �لموؤلف نف�صه �إلى هذ� في �لمقال نف�صه في �صياق 
كالمه على �لخالف بين �لعلم و�لدين، حيث قال ب�صاأنهما : لي�صا متفقين ول �صبيل �إلى �أن يتفقا 

�إل �أن ينزل �أحدهما ل�صاحبه عن �صخ�صيته كلها.
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�لعاقلة،  �لقوة  �خت�صا�ص  من  �لعلم  بجعله  �لدكتور  �أجر�ه  �لذي  �لخت�صا�ص  توزيع  �أما   
و�لدين من �خت�صا�ص �لقوة �ل�صاعرة فل�صنا ندركه و�لذي نفهمه �أن �لعقل هو �لأ�صا�ص في �لعلم 
و�لدين معا و�إذ� ما وجدنا �لعلم و�لدين يتنازعان ف�صبب ذلك �أنه لي�ص لدينا �لقدر �لكافي من كل 
منهما - �إننا نقرر هذ� بناء على ما نعرفه في �أنف�صنا، �أما �لدكتور فقد تكون لديه �لقدرة على ما 

يقول ولي�ص ذلك على �هلل بع�صير.

تجريد  نظرية  �صحت  �إن  لدينا  ف�صو�ء  �لموؤلف،  نية  حقيقة  عن  �لبحث  موقع  في  نحن   
�عتقاد  كتب على  ما  كتب  �أنه  نرى  �لفر�صين  فاإننا على  ت�صح  �أولم  ومتدينة  �صخ�صيتين عالمة 
تام. ولما قر�أنا ما كتبه باإمعان وجدناه من�صاقا في كتاباته بعامل قوي مت�صلط على نف�صه، وقد 
بينا حين بحثنا �لوقائع كيف قاده بحثه �إلى ما كتب وهو �إن كان قد �أخطاأ فيما كتب، �إل �أن �لخطاأ 

�لم�صحوب باعتقاد �ل�صو�ب �صيء وتعمد �لخطاأ �لم�صحوب بنية �لتعدي �صيء �آخر.

وحيث �إنه مع مالحظة �أن �أغلب ما كتبه �لموؤلف مما يم�ص مو�صوع �ل�صكوى وهوما ق�صرنا   
بحثنا عليه �إنما هوتخيالت و�فتر��صات و��صتنتاجات ل ت�صتند �إلى دليل علمي �صحيح فاإنه كان 
يجب عليه �أن يكون حري�صا في جر�أته على ما �أقدم عليه، مما يم�ص �لدين �لإ�صالمي �لذي هودينه 
ودين �لدولة �لتي هومن رجالها �لم�صوؤولين عن نوع من �لعمل فيها و�أن يالحظ مركزه �لخا�ص في 
�لو�صط �لذي يعمل فيه - �صحيح �أنه كتب ما كتب عن �عتقاد باأنه بحثه �لعلمي يقت�صيه ولكنه مع 
هذ� كان مقدر� لمركزه تماما وهذ� �ل�صعور ظاهر من عبار�ت كثيرة في كتابه منها قوله : و�أكاد 
�أثق باأن فريقا منهم �صيلقونه �صاخطين عليه وباأن فريقا �صيزورون عنه �زور�ر� ولكني على �صخط 

�أولئك و�زور�ر هوؤلء �أريد �أن �أذيع هذ� �لبحث.

من  �لعلماء  حذو  فيه  حذ�  للبحث  جديد�  طريقا  �صلوكه  في  ينكر  ل  ف�صال  للموؤلف  �إن   
�لغربيين ولكنه ل�صدة تاأثير نف�صه مما �أخذ عنهم قد تورط في بحثه حتى تخيل حقا ما لي�ص بحق 
�أوما ل يز�ل بحاجة �إلى �إثبات �أنه حق، �إنه قد �صلك طريقا مظلما فكان يجب عليه �أن ي�صير على 

مهل �أو �أن يحتاط في �صيره حتى ل ي�صل ولكن �أقدم بغير �حتياط فكانت �لنتيجة غير محمودة.

 وحيث �إنه مما تقدم يت�صح �أن غر�ص �لموؤلف لم يكن مجرد �لطعن و�لتعدي على �لدين بل �إن 
�صبيل  في  �أوردها  قد  �إنما  كتابه  من  �لمو��صع  بع�ص  في  �أوردها  �لتي  بالدين  �لما�صة  �لعبار�ت 

�لبحث �لعلمي مع �عتقاده �أن بحثه يقت�صيها.
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�حيث اإنه من ذلك يكون الق�سد الجنائي غير متوفر:

)فلذلك( 
تحفظ �لأور�ق �إد�ريا ...

محمد نور

رئي�ص نيابة م�صر

�لقاهرة في 3. مار�ص �صنة 1927م

ن�صر هذ� �لن�ص للمرة �لأولى في كتاب )محاكمة طه ح�صين( لخيري �صلبي
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2. كتاب "من هنا نبداأ ":
مقدمة:

�صكوى من طالب �أزهرى �صد كتاب  كان هو �لإ�صد�ر �لأول لموؤلفه )من هنا نبد�أ( فتح   
�لنيابة  �لمحاكم �صدر  عام 1950. وكانت  �إلى  و�لهجوم عليه وجّره  �أبو�ب تكفيره  �لكاتب  على 
�أمر� فى 7 مايو 1950. ب�صبط كتاب )من هنا نبد�أ( وم�صادرته و��صتندت  �أ�صدرت  �لعامة قد 
�أوتغيير  �ليوم دون تعديل  تو�جهنا  �لتى  �لعقوبات هى ذ�تها  �إلى ن�صو�ص من قانون  فى قر�رها 
�أومو�ءمة - وكانت �لتهمة د�ئما �لتعدى على �لأديان وترويجه علنا لمذهب �ل�صيوعية ويرمى �إلى 
تغيير �لنظم �لأ�صا�صية للهيئة �لجتماعية و�أنه حّر�ص علنا على بغ�ص طائفة �لر�أ�صمالية و�لزدر�ء 
بها و��صتندت �لنيابة �لعامة �إلى ما ورد فى ر�أى لجنة �لفتوى بالأزهر و�لتى كانت ترى �أن �أفكار 
بالغمو�ص  �لدينية  �لحكومة  و�أنه �صّور  كيانه  يعمل على هدم  و�أنه  �لعد�ء  �لدين  تنا�صب  �لكاتب 
�لمطلق ونا�صبها �لعد�ء، لكن �لمحكمة رف�صت �لأمر بم�صادرة �لكتاب فى حكم كتب باأحرف من 

نور.

�ثيقة
حكم محكمة القاهرة االبتدائية باإلغاء م�سادرة كتاب "من هنا 

نبداأ"محكمة القاهرة االبتدائية
مكتب الرئي�ض:

قرار:
نحن حافظ �صابق رئي�ص محكمة �لقاهرة �لبتد�ئية بعد �لطالع علي �لأمر �ل�صادر من   
�لمذكور،  �لكتاب  وعلى  نبد�أ"  هنا  "من  �لنيابة �لعامة بتاريخ 7 من مايو 1950. ب�صبط كتاب 
وعلى كتاب ح�صرة �صاحب �لق�صية رئي�ص لجنة �لفتوى بالجامع �لأزهر �لموؤرخ في �أول مايو �صنه 
�لأ�صتاذ خالد محمد خالد موؤلف هذ�  �لعامة مع  �لنيابة  �أجرتها  �لتي  �لتحقيقات  1950. وعلى 
�لكتاب. وبعد �صماع �أقو�ل هذ� �لموؤلف ودفاع ح�صرة �لمحامي �لحا�صر معه. وحيث �إن �لنيابة 
�لعامة طلبت تاأييد �لأمر �ل�صادر منها ب�صبط هذ� �لكتاب ��صتنادً� �إلى �لمادة 198 عقوبات وقالت 
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�لإ�صالمي.  �لدين  تعدي علنا علي  �أنه   : :�أول  �لآتية  �لجر�ئم  �رتكب  �لموؤلف  �إن  تبرير ذلك  في 
مذهبا  علنا  ورّوج  حّبذ  �أنه  ثانيا:  عقوبات.   171  ،161 �لمادتين  بمقت�صي  عليه  �لمعاقب  �لأمر 
يرمي �إلي تغيير �لنظم �لأ�صا�صية للهيئة �لجتماعية بالقوة و�إرهاب وو�صائل �أخري غير م�صروعة، 
بع�ص طائفة  علي  علنا  �أنه حّر�ص  ثالثا:  بالعقوبات.   174 �لمادة  بمقت�صي  عليه  �لمعاقب  �لأمر 
من �لنا�ص وهي طائفة �لر�أ�صماليين و�لزدر�ء بها تحري�صا من �صاأنه تكدير �ل�صلم �لعام. �لأمر 
�لمعاقب عليه بمقت�صي �لمادتين 171،176 عقوبات. وحيث �إنه متهم بجريمة �لتعدي علي �لدين 
�لفتوى  لجنة  ر�أي  علي  �لكتاب  موؤلف  �إلي  �إ�صنادها  في  �لعامة  �لنيابة  �عتمدت  وقد  �لإ�صالمي، 
بالجامع �لأزهر �لذي يتح�صل في �أن هذ� �لكتاب قد و�صع بروح تنا�صب �لدين �لعد�ء �ل�صافر، 
وتعمل جهدها علي هدم كيانه وت�صلبه �أخ�ص وظائفه وهي �لهيمنة علي �صئون �لحياة وتدبيرها 
و�إقامة �أمور �لنا�ص فيها على �أ�ص�ص �لعدل و�ل�صتقامة، و�صيا�صتهم بكل ما فيه من �إ�صالح حالهم 
في �لدنيا وتوفير �أ�صباب �صعادتهم في �لآخرة بالن�صح و�لإر�صاد و�لوعظ و�لهد�ية و�أخري للق�صاء 
�لعدل  �لحكم �لر�صيد وتاأمين �لنا�ص علي �أنف�صهم و�أمو�لهم و�أعر��صهم و�صائر حقوقهم و�إن�صاف 
�أيدي �لمعتدين �لظالمين. و�أن كتاب �هلل و�صنة ر�صوله كالهما مليء  �لمظلومين و�ل�صرب علي 
�لفعلية  �لهيمنة  �إليهما من مظاهر  وما  و�لق�صاء  �لحكم  في  �لبين  �لو��صح  �لقطعي  بالت�صريح 
علي جميع نو�حي �لحياة �لجتماعية مالية وجنائية، فردية و�جتماعية ودولية، وقد دعمت لجنة 

�لفتوى ر�أيها هذ� بما يلي:

�لنفو�ص  في  تبعث  �أن  �صاأنها  من  وغر�ئز  بخ�صائ�ص  �لدينية  �لحكومة  �صّور  �لمولف  �أن   .1
له  �لذي تخ�صع  د�صتورها  و�أن  �لمطلق.  بالغمو�ص  ورماها  �لحكم.  �لنوع من  محاربة هذ� 
وتقوم به وتفر �إليه وتهرب، هو �لدين... هو �لقر�آن، و�أن �لقر�آن و�ل�صنة فيها من �لغمو�ص 
�لر�أي،  في  �لمتعار�صين  للمتخا�صمين  متم�صكًا  و�لحديث  �لآية  في  يجعل  ما  و�لحتمالت 
و�أن �لموؤلف يعني بهذ� �أن ذلك �لغمو�ص يجعلهما غير �صالحين لأن يكونا �أ�صا�صًا �صالحا 

للحكومة.

2. �أن �لمولف يقرر �أن مهمة �لدين ل تعدو �لهد�ية و�لإر�صاد و�أن ما قام به �لنبي من قيادة 
�لجيو�ص و�لمفاو�صات وعقد �لمعاهد�ت وغيرها من مظاهر �ل�صلطة �لتي يمار�صها �لحكام 
لم يكن �إل لحكم �صرور�ت �جتماعية. و�أن �لموؤلف يعني بذلك �أن هذه �ل�صئون �لتي قام بها 

�لنبي لم يقم بها لأنها من مهمته �لدينية وعن�صر من عنا�صر �لر�صالة.
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3. �أن �لموؤلف يري �أن �لحدود جميعها موقوفة عن �لعمل ولي�ص هناك مجال لإقامتها و�أن عمر 
بن �لخطاب �أوقف حّد �ل�صرقة �أيام �لمجاعات و�صار ذلك �ُصّنة ر�صيدة من بعده. و�أن حّد 
�أو ��صتحالته، و�أن  �لزنا يحمل مو�نع تنفيذه و�أن حّد �لخمر كحّد �لزنا في �صعوبة تنفيذه 
�لدين ل ي�صح �أن يعتمد فيما يعتمد عليه في �إ�صالح �لمجتمع – علي �لعقوبة، معلال ذلك 
باأن نفوذ �لدين و�أثره في مكافحة �لرذيلة وهو�لرفق و�لحجاج �لهادئ و�لمنطق �لر�صين، 
�أما حين تتحول هذه �لر�صائل �إلي �صوط �لحكومة �لدينية و�صيفها فاإن �لف�صيلة �آنئذ ت�صاب 

بجزع �أليم.

�لنفو�ص  منه  تتقزز  ثوبّا  عليه  وخلع  زكاه  وهو  �لدين  �أركان  من  لركن  عر�ص  �لمولف  �أن   .4
ويجعله مظهر� من مظاهر �لمذلة و�لهو�ن �لتي ل ير�صي �هلل بها لعباده، ور�أي �أن �لكهانة، 
�أي �لدعوي �لدينية هي �لتي �صورت للنا�ص �أن �لإ�صالم يري في �ل�صدقات ��صتر�كية تلبي 
بع�ص  �إبد�ء  تعودت  �لتي  �لخد�ع  طريقة  علي  ت�صير  �لت�صويت  بهذ�  و�إنها  �لمجتمع  حاجة 
مظاهر �لعطف و�لرحمة بالنا�ص، في حين �أنها تعمل بها علي �صبي �لنا�ص �أعز ما يملكون 

من كر�مة وحق.

وحيث �إنه تبين من �لطالع علي �لكتاب �أن �لموؤلف نادي بقومية �لحكم ورد علي �لر�أي   
�لقائل ب�صرورة قيام حكومة دينية باأن في ذلك مجازفة بالدين ذ�ته مجازفة تعر�ص نقاوته للكدر 
و�صالمته للخطر، بينما يجب �لحر�ص علي �صيانته و�إبقائه بعيد� عن مهب �لعو��صف و�لذر�يات 
هاٍد  �أنه  وهي  �لمعرفة،  حق  ويعرفها  بمهمته  و��صحا  �إح�صا�صا  يح�ص  �ل�صالم  عليه  �لر�صول  و�أن 
وب�صير ولي�ص رئي�ص حكومة ول جبار� في �لأر�ص. وقد عر�صو� عليه يوما �أن يجعلو� له مثلما ما كان 
لالأباطرة و�لحكام ففزع وقال "ل�صت كاأحدهم. �إنما �أنا رحمة مهد�ة" ودخل عليه عمر ذ�ت يوم 
فوجده م�صطجعا علي ح�صر قد �أثر في جنبه فقال له: "�أفال تتخذ لك فر��صا لينا يا ر�صول �هلل" 

فاأجابه بقوله: "يا عمر �أتظنها ك�صروية؟ �إنها نبوة ل ملك".

مقام  لأن  �لحاكم  �صخ�صية  يمثل  �أن  علي  حري�صا  يكن  لم  �لر�صول  �إن  �لموؤلف  قال  ثم   
�لر�صالة �أرفع مقام، لول �ل�صرور�ت �لجتماعية �لتي �ألجاأته �إلى ذلك لتحقيق �لمنفعة و�ل�صعادة 
من  كثير�  ومار�ص  �لجيو�ص  وقاد  �لمعاهد�ت  وعقد  فاو�ص  �لر�صول  كان  و�إذ�  �لجديد  لمجتمعه 
�أّن هناك طر�ز� خا�صا من  و�أقام بع�ص خلفائه من بعده  �لحكام  �لتي يمار�صها  �لدولة  مظاهر 
�لحكومات يعتبره �لدين بع�ص �أركانه وفر�ئ�صه �أن �لحكومة تحقق �لغر�ص من قيامها وهوتحقيق 
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�لمنفعة �لجتماعية �لعامة يباركها �هلل ولئن كانت �لحكومات �لدينية قد تو�فرت لها في �لع�صر 
و�لكمال  �ل�صخ�صية  �لكفاءة  �إلي  يرجع  ذلك  فاإن  و�لتقدم  �لنجاح  عنا�صر  كل  �لأول  �لإ�صالمي 
�لذ�تي �للذين كان يتمتع بهما روؤ�صاء تلك �لحكومات كاأبي بكر �ل�صديق وعمر بن �لخطاب وعمر 
بن عبد �لعزيز غير �أن �لأمور لم يلب�ص �أن �نتهت �إلي تناف�ص دموي علي �لحكم و�لفتنة بين �لنا�ص 
وقادتهم وبين �لقادة بع�صهم لبع�ص و�إلي نوع من �لأحكام لي�ص بينها وبين �لدين و�صيجة ول �صلة.

�لحكومة  �إن  �لموؤلف:  قال  ور�صولهم  �هلل  حكم  بل  �لدين  حكم  �أنها  �أ�صحاب  رغم  و�أن   
�لدينية ل ت�صتلهم مبادئها و�صلوكها من كتاب �هلل ول من �صنة ر�صوله بل من نف�صية �لحاكمين 
و�أطماعهم ومنافعهم �لذ�تية وهي تعتمد في قيامها علي �صلطة غام�صة ل يعرف ماأتاها ول مد�ها 
ول تف�صيرً� لوجودها �إل باأنها ظل �هلل في �لأر�ص وحين ت�صاأل عن د�صتورها �لذي تخ�صع لها وتقوم 
بها تفر وتهرب �إلي غمو�ص �لذي ل ت�صتطيع �أن تعي�ص �إل فيه تقول هو�لدين هو�لقر�آن ولما كان 
�لقر�ن حامل �لوجه كما قال علي كذلك �ل�صنه فقد ��صتغل بع�ص �لحكام بع�ص �لآيات �لقر�آنية 
بين  – يقدمون  وقتاله  – وهم يحر�صون علي دم معاوية  �أ�صحاب علي  ��صتغالًل مغر�صا وكان 
�أيديهم طليعة هائلة من �لآيات و�لأحاديث هي نف�ص �لآيات و�لأحاديث، �لآيات كان يح�صرها بها 
�أ�صحاب معاوية علي دم علي وقتاله وببع�ص هذه �لآيات قتل عثمان وبها ذ�تها قتل �لخو�رج عليا 

كما قتل �لطاغية يزيد �لح�صين بن علي مبرر� فعلته هذه باآية وحديث ��صتم�صك بها.

�أنزل �هلل  �أنها تحكم بما  �إن �لحكومات �لأهلية تحكم بهو�ها ثم تزعم  ثم قال �لمولف:   
و�أن غريزة �لغمو�ص وغيرها من �لغر�ئز �لتي ت�صتمد �لحكومة �لدينية منها �صلطتها بعيدة كل 
�لبعد عن �لحقائق �لدينية وف�صائلها و�أن �لحكومات �لتي حكمت �لنا�ص با�صم �لدين �صو�ء في 
�لم�صيحية �أو�لإ�صالم كانت �أ�صو�أ مثال للحكم ما عد� قلة نادرة فا�صلة تكاد �لعين تقع عليها في 
زحام �لكثيرة �لباغية و�أن �لحكومات �لدينية �لتي ينقدها هي تلك �لتي تعتمد علي �صلطة مبهمة 

غام�صة ول تقوم علي �أ�صا�ص د�صتورية و��صحة و�لتي تمنح نف�صها قد��صة وع�صمة مدعاة.

ورد �لموؤلف علي �لد�عين بوجوب �إقامة حكومة دينية باأنهم �إذ يبرءون ذلك بفكر �لق�صاء   
علي �لرذ�ئل و�إقامة حدود في �لدين وحده من غير �أن يكون دولة هو�لذي يهديها �إلي �لف�صيلة 
عن طريق �لتروي�ص و�لإقناع و�أن نفوذ �لدين و�أثره في مكافحة �لرذ�ئل يكونان �أر�صخ قدما و�أقوم 
�صبيال حين ي�صلك طريقًا �إلي �لنفو�ص بالت�صامح و�لرفق و�لحجاج �لهادئ و�لمنطق �لر�صين، �أما 
حين تتحول هذه �لو�صائل �إلي �صوط �لحكومة �لدينية و�صيفها فاإن �لف�صيلة �آنئذ ت�صاب بجزع �أليم 
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عليهم  �أنت  "وما  تعالى  و��صت�صهد علي ذلك بقوله "فمن �أب�صر فلنف�صه ومن عمي فعليها" وقوله 
عن  موقوفة  �أنها  فقال  �لحدود  عن  �لموؤلف  تحدث  وعيد" ثم  يخاف  من  بالقر�آن  فذكر  بجبار 
�لعمل ولي�ص هناك مجال لإقامتها، فقد �أوقف عمر بن �لخطاب حّد �ل�صرقة في �أيام �لمجاعات 
و�صارت �صنة ر�صيدة من بعده و�ل�صرق �لإ�صالمي في مجاعة ماد�م �لنا�ص لم ي�صتوفو� �صرور�ت 
�لحياة فحد �ل�صرقة موقوف �إذن حتي ينزل �لرخاء مكان �لجذب ويوم يوجد �لرخاء فلن تح�صل 
�صرقة و�إذ� وجد �ل�صارق رغم �لرخاء قطعت يده علي �أن قطع بع�ص �أيدي �صارقة لن يحتاج �إلي 
قيام دولة دينية خا�صة فمادة و�حدة في �لقانون تقوم مقامها، �أما حد �لزنا فاإن �أمر �إقامته يحمل 
و��صتر�ط  بالبينة  �أو  باإقر�ر مقترفها  �لخطيئة  تثبت  �أن  لإقامته  �صرط �هلل  فقد  تنفيذية،  مو�نع 
�أن تكون �لبينة �أربعة �صهود و�أن يروه �لعملية �لجن�صية نف�صها روؤية �صافرة وهذ� �أمر يكاد يكون 
يذهب من  لم  �أحدً�  فاإن  بالإقر�ر  يثبت  لم  �أنه  كما  متعذر�  بالبينة  �لثبوت  يجعل  مما  م�صتحيال 
بال�صياق ولم  �أوجلد�  بالحجارة  �ل�صنيعة رجما  و�لميتة  و�لف�صيحة  للعار  ليقدم ذ�ته  نف�صه  تلقاء 
يحدث في خالل عهد �لر�صول وخلفائه �صوي وقائع معدودة �أقيم فيها حد �لزنا، وقد كان كل من 
�أقيم عليه �لحد معترفين دفعتهم �إلى �لعتر�ف نزعة مثالية حببت �إليهم تطهير �لنف�ص وتحملها 
م�صئولية وزرها في �لحياة �لدنيا وهي نزعه نادرة، �أما حد �لخمر فهوكحد �لزنا تماما في �صعوبة 
تنفيذه �أو��صتحالته، فهول يقام �إل بالإقر�ر �أو�لبينة وبينته �صاهد�ن ول تنح�صر �صهادتهم في روؤية 
�ل�صارب وهوي�صرب �لخمر بل لبد في ر�أي كثير من �لفقهاء �أن ي�صهد� باأنه �صرب وهوعالم باأن 
�ل�صر�ب خمر م�صكر و�أنه كان مختار� غير مكره علي �صر�به وهذ� �لعلم مكنون في �صمير �ل�صارب 
به  �صرب غير عالم  �أنه  �ل�صارب  �إذ� زعم  به ول�صيما  �أو�لإحاطة  بلوغه  �ل�صاهد�ن  ي�صتطيع  ولن 
�إقامة هذه �لحدود  �أجل  �إقامة حكومة دينية من  �إلي  �أنه ل د�عي  �إلي  �لموؤلف من ذلك  وخل�ص 
��صتر�كية �ل�صدقات وهم حين  �إلي  �لدين  با�صم  �لكهانة يدعونا  �أن �صدنة  �لمولف  خا�صة وقال 
يدعون �إلي ذلك �إنما يجعلون �ل�صدقة نظاما �قت�صاديا م�صروعا �أومعني ذلك �أنهم يفتحون باب 
�لم�صاءلة �أي �ل�صوؤ�ل علي م�صر�عيه مع �أن �لدين �لذي يحقر �لم�صاألة ويمجد وياأمر باأن ياأخذ 
�لعامل حقه فيما عمل دون �أن ينتق�ص من حقه �صئ ل يمكن �أن يعالج حقوق �ل�صعب في �لحياة 
بال�صدقات كما تحاول �لكهانة �ليوم �أن تفعل و�لإ�صالم حين دعا �إلي �لعدل و�لتكافل �لجتماعي 
لم تكن �ل�صدقة في ح�صابه قط كو�صيلة تنه�ص بها حياة �ل�صعوب، بل هي �صئ ي�صبه �أكل �لميتة 
فتباح لبع�ص �لأفر�د �لذين ل يجدون ما يقيم �لأود ويم�صك �لرمق ولكنها ل تعالج هبوط �لم�صتوي 
�لمعي�صي لالأمم و�لمجتمعات وهذه بديهة يعرفها �لذين عرفو� محمد� ودر�صو� نف�صه �لعالية ودينه 
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�لقويم، فلقد و�صع ر�صول �هلل �ل�صدقة في مكانها �لالئق بها حين يقول �إنها �أو�صاخ �لنا�ص �إنها 
�ل�صدقة م�صدر م�صروع من م�صادر  �لنا�ص  �أن يفهم  �لر�صول  �لنا�ص، وقد خ�صي  غ�صالة ذنوب 
�لعي�ص و�لرتز�ق فكان يدعهم عنها ويذم �لم�صاءلة �إذ يقول �لم�صاءلة كلوح في وجه �صاحبها يوم 
�لقيامة �إياك و�لم�صاءلة فاإنما هي ر�صف من �لنار مهلبة "وقد ذكر �لموؤلف في مو��صع متفرقة 
�أن �لدين يدعو�إلي توحيد �لإله و�لحرية و�لم�صاو�ة بين �لنا�ص و�إلي �لعدل و�لإح�صان  من كتابه 
و�لنهي عن �لفح�صاء و�لمنكر و�لبغي و�أنه يجب تقديم �لدين للنا�ص و�صيئا متاألقا كيوم نزل من 
لدن عزيز حكيم وعليم وما توحيد �لإله وجعل �لأمر كله و�ل�صلطان كله و�لكبرياء كلها له دون �صو�ه 
�إل هتاف علوي مقد�ص وي�صيع في �لإن�صانية �لأمن و�لإينا�ص حتي تلتقي �لإن�صانية كلها علي �لحرية 
و�لدعاء و�لم�صاو�ة، و�أن �لدين لي�ص في حاجة �إلي �أن يكون دولة �إذ هوعبارة عن حقائق خالدة 
وف�صائل  معنويات  �لحياة من  في  ما  �أنبل  �إلي  و�لإر�صاد  �لهد�ية  �لدين هي  و�أن وظيفة  تتغير  ل 
للدين هي  نوؤديها  �أجل خدمة  و�أن  و�ل�صالح  و�لف�صيلة  �لحق  �إلي  تهدي  �لتي  �هلل  كلمات  وتبليغ 
�لحي  و�لمجتمعات بروحه  �لدولة  نفو�صهم وتطعيم  �لنا�ص عميقا في  �أن نجعله قريبا من قلوب 
ومعنوياته �لفا�صلة ل �أن ناأتي بحكومة ت�صتغله في تقدي�ص ذ�تها وتبرير �أطماعها و��صتكر�ه �لنا�ص 
لجبروتها و�أن �لدين يجب �أن يظل كما �أر�ده ربه نبوة ل ملكا وهد�ية ل حكومة وموعظة ل �صوطا 
و�أن �لدين في �لمجتمع �لإ�صالمي باأ�صره يمثل �صرورة �جتماعية ل غني للنا�ص عنها وهوم�صدر 
قوه و�إخاء وم�صاو�ة ل ظهير �أنانية وعدو�ن ويجب �أن يحتفظ �لدين بخ�صائ�صه �لذ�تية و�أهد�فه 
�لنبيلة  �لم�صاو�ة  و�قعية في نطاق  �صعادة  �لنا�ص  �إ�صعاد  و�أنزله وهي  �أجلها �صرعه �هلل  �لتي من 
موؤنث م�صعد في رحلة  زميل  �ل�صحيحة  �لدين في �صورته  و�أن  عليها  ويحر�ص  يعلنها  �لتي جاء 
�لحياة كلها. وحيث �إن �لدين �صيئ ودعاه �لدين و�لحكومات �لدينية �صئ �آخر ول يعد �لطعن في 
عليه  و�ن�صب  �إليه  �لطعن  �ن�صرف  �إذ�  �إل  �لدين  في  �لحكومات طعنا  �أوفي هذه  �لدعاة  هوؤلء 
�أما هوؤلء �لدعاة ومتولو� �صئون هذه �لحكومات فهم ب�صر  في ذ�ته فالدين حقائق خالدة ثابتة 
من �لنا�ص ي�صيبون ويخطئون وقد مجد �لموؤلف عهد �لر�صول �صلي �هلل عليه و�صلم و�أ�صاد بذكر 
�لحكومات �لتي خلفته في �لع�صر �لإ�صالمي �لأول وقال �إنه تو�فر لها كل عنا�صر �لنجاح و�لتطور 
�أنها كانت تحكم  �إلي ما عاد�ها من �لحكومات �لدينية �لتي و�صفها  و�إنما وجهه �لموؤلف نق�صه 
بهو�ها وتزعم �أنها تحكم بما �أنزل �هلل وتف�صر وجودها باأنها ظل �هلل في �لأر�ص، و�إذ ت�صاأل عن 
د�صتورها �لذي تخ�صع لها وتقوم به تفر �إلي �لغمو�ص �لذي ل ت�صتطيع �أن تعي�ص �إل فيه”وتقول 
هو�لدين هو�لقر�آن "مع �أنها ما كانت ت�صتلهم مبادئها و�صلوكها من كتاب �هلل ول من �صنة ر�صوله 
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بل من نف�صية �لحاكمين و�أطماعهم ومنافعهم �لذ�تية ونعى �لمولف علي رجال تلك �لحكومات 
�لتي �نقر�صت و�أ�صبحت �أثر� بعد عين �أنهم كانو� ي�صتغلون �لقر�آن ��صتغالل �صيئا وي�صفكون دم 
�لم�صلمين مت�صلحين ببع�ص �لآيات �لقر�آننية و�لأحاديث �لنبوية م�صتغلين ما تحمله هذه وتلك من 
وجوه ومعان عدة وو��صح من هذ� �أن �لمولف �إذ قال �أن �لقر�آن حمال �أوجه وكذ� �لأحاديث لم 
يق�صد �لتعري�ص بكتاب �هلل و�صنة ر�صوله بل �لتعري�ص باأولئك �لذين ��صتغلو� ��صتغالل مغر�صا. 
وقد ن�صب �لموؤلف �إلي علي بن �أبي طالب �أنه قال "�أن �لقر�آن حمال �أوجه "ولم تنكر لجنة �لفتوى 
�صدور هذ� �لقول من علي هذ� �إلي �أن �أبي نعيم �أخرج عن �بن عبا�ص وهومن �أجالء �ل�صحابة �أنه 
بع�ص  "�إن  مقدمته  في  �لألو�صي  قال "�لقر�آن ذلول ذووجوه فاحملو� علي �أح�صن وجوهه" وقال 
من يوثق بهم قال "�إن �لطو�ئف �لمختلفة من �لم�صلمين تعلقو� بالقر�آن وكل طائفة منهم تحتج 
لمذهبها به وترد علي مخالفة وتزعم �أنه خالف �لقر�آن ول �صك �أن منهم �لمحق و�لمبطل و�أن 
بع�صهم يرجح �لمجاز علي �لحقيقة، فمذهب �أبي حنيفة يقدم �لحقيقة لأنها �لأ�صل ومذهب �أبي 
يو�صف يقدم �لمجاز �لر�جح: "قال تعالي وهو�أ�صدق �لقائلين" هو�لذي �أنزل عليك �لكتاب منه 
�آيات محكمات هّن �أم �لكتاب و�أخر مت�صابهات فاأما �لذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما ت�صابه منه 
�بتغاء �لفتنة و�بتغاء تاأويله وما يعلم تاأويله �إل �هلل و�لر��صخون في �لعلم يقولون �آمنا كل من عند 

ربنا وما يذكر �إل �أولو�لألباب".

وحيث �إن لجنة �لفتوى �أخذت علي �لموؤلف قوله، �إن مهمة �لدين ل تعدو �لهد�ية و�لإر�صاد   
�لتي  �لجتماعية  �ل�صرور�ت  لول  �لحاكم  �صخ�صية  يمثل  �أن  علي  حري�صا  يكن  لم  �لر�صول  و�أن 
�ألجاأت �إلى ذلك لتحقيق �لمنفعة و�ل�صعادة لمجتمعة �لجديد. مع �أن �ل�صئون �لتي با�صرها �لنبي 
من  �إنما هي  وغيرها  �لمعاهد�ت  وعقد  و�لمفاو�صات  �لجيو�ص  قيادة  و�صلم من  عليه  �هلل  �صلي 
مهنته �لدينية وعن�صر من عنا�صر �لر�صالة علي �أن �لموؤلف – فيما قاله – لم ينكر ركنا من �أركان 
�لدين ولم ينتق�ص من قدر ر�صول �هلل �صلي �هلل عليه و�صلم، فقد قال �صر�حة �إن مقام �لر�صالة 
ويعرفه حق  بمهمته  و��صحا  �إح�صا�صا  و�صلم كان يح�ص  �لر�صول �صلي �هلل عليه  و�أن  �أرفع مقامًا 
معرفة وهي �نه هاد وب�صير ولي�ص رئي�ص حكومة ول جبار� في �لأر�ص، وقد �أيد ذلك باأحاديث نبوية 
تعالي  "وقوله  ونذير�  �إل مب�صر�  �أر�صلناك  "وما  وتعالي  �صبحانه  بقوله  �صحيحة وهوموؤيد كذلك 
"�إنما �أنت منذر". "�إن �أر�صلناك بالحق ب�صير� ونذير� ود�عيا �إلي �هلل باإذنه و�صر�جا منير�”، "ما 
عليك �إل �لبالغ "وقوله تعالي "�دع �إلي �صبيل ربك بالحكمة و�لموعظة �لح�صنة"وقوله تعالي "وما 
�أنت عليهم بجبار فذكر بالقر�آن من يخاف وعيد "وقد قال �لمغفور له �لأ�صتاذ محمد م�صطفي 
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�لمر�غي في تعريفه بالكتاب "حياة محمد "وموؤلفه �لدكتور هيكل "با�صا". "�إن �لر�صول �أمر باأن 
يبلغ عن ربه ولم تبين له �لطرق �لتي يتبعها في �لتبليغ وفي حماية �لدعوي وترك له �أن يت�صرف 
في  قاطعا  مف�صال  �لوحي  وجاء  و�لعقالء  �لعلماء  من  غيره  يت�صرف  كما  وفطنته  وعلمه  بعقله 
بالنظم  يخت�ص  فيما  كذلك  يكن  ولم  عبادته  وكيفية  و�صفاته  ووحدته  �لإله  ذ�ت  يخ�ص  ما  كل 
�لجتماعية �لأ�صرة و�لقرية و�لمدينة و�لدولة منفرد� ومرتبطة بغيرها من �لدول وقد �صار �لنبي 
مبلغا عن ربه د�عيا �إليه حاميا لتلك �لدعوي ولحرية �لد�عين مد�فعا عنهم و�أ�صبح حاكم �لأمة 
وبين  وبينها  فيها  و�لرو�بط  �ل�صالت  جميع  ومنظم  وقا�صيها  ومفتيها  حربها  وقائد  �لإ�صالمية 
غيرها من �لأمم، وقد �أقام �لعدل في ذلك كله و�ألف بين �أمم وطو�ئف ما كان �لعقل ي�صيغ �إمكان 
�لتاأليف بينها وظهرت �لحكمة و�لر�صانة وبعد �لنظر وكمال �لفتنة و�صرعة وقوة �لحزم في كل ما 

�صدر عنه من قول وفعل.
�لدين  �أركان  من  بركن  عر�ص  �أنه  �لكتاب  موؤلف  �إلي  �أ�صندت  �لفتوى  لجنة  �إن  وحيث   
وهو�لزكاة وخلع عليه ثوبا يقزز منه �لنفو�ص ويجعله مظهر� من مظاهر �لمذلة و�لهو�ن. وحيث �إنه 
ل �صك في �أن �لزكاة ركن من �أركان �لدين �لخم�صة، وقد �أمر �هلل �صبحانه وتعالي بها بقوله "خذ 
من �أمو�لهم �صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وبين �صبحانه وتعالي م�صارفها بقوله "�إنما �ل�صدقات 
للفقر�ء و�لم�صاكين و�لعاملين عليها و�لموؤلفة قلوبهم وفي �لرقاب و�لغارمين وفي �صبيل �هلل و�بن 
بقوله  به  �لإيمان  �إلي جانب  و�صعها �هلل  عليما حكيمًا" وقد  وكان �هلل  فري�صة من �هلل  �ل�صبيل 
تعالي "خذوه فغلوه ثم �لجحيم �صلوه ثم في �صل�صلة ذرعها �صبعون ذر�عًا فا�صلكوه �إنه كان ل يوؤمن 
باهلل �لعظيم ول يح�ص على طعام �لم�صكين" وقد قرنها �هلل بال�صالة في كثير من �لمو��صع ومن 
ذلك قوله تعالي "ولكن �لبر من �آمن باهلل و�ليوم �لأخر و�لمالئكة و�لكتاب و�لنبيين و�آتي �لمال 
علي حبه ذوي �لقربى، �ليتامى و�لم�صاكين و�بن �ل�صبيل و�ل�صائلين وفي �لرقاب و�أقام �ل�صالة 
و�آتي �لزكاة "وقوله تعالي "و�أقيمو� �ل�صالة و�آتو� �لزكاة و�ركعو� مع �لر�كعين "وقوله تعالي "قد 
�أفلح �لمومنون �لذين هم في �صالتهم خا�صعين و�لذين هم عن �للغو معر�صون و�لذين هم للزكاة 
فاعلون". وفي هذ� ما يدل علي �أن �لزكاة عبادة وفر�ص و�جب، فالموؤمنون �إخوة ول يتم �إيمان 
�لمرء حتي يحب لأخيه ما يحب لنف�صه. وفري�صة �لزكاة تت�صل بهذ� �لإخاء ول تت�صل بالأخالق 
ذلك  �أجل  ومن  باهلل.  بالإيمان  �ت�صل  بالإخاء  �ت�صل  وما  وتنظيمها  بالمعامالت  ول  وتهذيبها، 
�إيمانهم  باأد�ئها و�عتبر نكو�صهم عنها �صعفا في  �لم�صلمين  �لنبي يطالب  �أبوبكر بعد وفاة  قام 
�لإ�صالم  عن  و�رتد�د  �لقر�آن  به  نزل  �لذي  �لروحي  �لنظام  علي  وخروجا  عليه  للمال  وتف�صيال 

فكانت حروب �لردة �لتي ثبت بها �أبوبكر ر�صالة �لإ�صالم كاملة. 
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وحيث �إن �لموؤلف لم يجحد �لزكاة ولم ينف �أنها ركن من �أركان �لدين – وهو لم يحقر   
�ل�صدقة ذ�تها بل حقر �لم�صاألة. فقد قال: �إن �ل�صدقة في ع�صر �لر�صول وفي لغة �لقر�آن تعني 
تطهرهم  �صدقة  �أمو�لهم  من  "خذ  �لآية  فيها  نزلت  �لتي  �لزكاة  �صريبة  هي  مفرو�صة  �صريبة 
وتزكيهم بها "و�إنها مباحة لالأفر�د �لذين ل يجدون ما يقيم �أودهم وي�صد رمقهم. وقد �أورد �لموؤلف 
ذلك في مقام �لرد علي �أولئك �لذين يقولون باأن �ل�صدقة نظام �قت�صادي و�ٍف وو�صيلة ناجحة 
لمحاربة �لفقر و�إ�صعاد �ل�صعب. فقال �إنه ل يمكن معالجة حقوق �ل�صعب في �لحياة بال�صدقات 
�أن ينق�ص من حقه �صئون  باأن ياأخذ �لعامل حقه فيما عمل دون  و�أن �لدين يمجد �لعمل ويوؤمر 
�لإ�صالم  ي�صتطيع  ما  كل  هي  �ل�صدقة  �أن  في�صدق  يخدع  ليكاد  �لر�أي  ذلك  لأ�صحاب  �لم�صتمع 
�أن يقدمه لل�صعوب من عد�لة وم�صاو�ة مع �أن �لإ�صالم حين دعا �إلي �لعدل و�لتكافل �لجتماعي 
لم تكن �ل�صدقة في ح�صابه قط كو�صيلة تنه�ص بها حياة �ل�صعوب و�أن هوؤلء �لقوم، �إذ يجعلون 
�ل�صدقة نظاما �قت�صاديا م�صروعا �إنما يفتحون باب �لم�صاءلة علي م�صرعيه مع �أن �لر�صول عليه 
�ل�صالم ذم �لم�صاءلة قال "�لم�صاءلة كلوح في وجه �صاحبها يوم �لقيامة �إياك و�لم�صاءلة، فاإنما 

هي ردف من �لنار ملهبة".
وحيث �إن ما ورد بالكتاب عن ذم �لم�صاءلة و�لتعفف عنها �صحيح، قد جاء بالجزء �لثالث   
من كتاب �صفح �لباري متن �لجامع �ل�صحيح �لإمام �لبخاري �أن ر�صول �هلل قال : “ومن ي�صتعف 
يعفه �هلل ومن ي�صتغني يغنه �هلل ومن بت�صبر ي�صبره �هلل وما �أعطي �أحد عطاء خير �أو�صع من 
فيبعه  ظهره  علي  حطب  من  بحزمة  فياأتي  حبله  �أحدكم  ياأخذ  "لأن   : �أي�صا  قال  "و�أنه  �ل�صبر 
فيكف �هلل به وجه خير له من �أن ي�صاأل �لنا�ص �أعطوه �أومنعوه" و�أنه قال "ماز�ل �لرجل لي�صاأل 
"وقد  �ل�صفلي:  �ليد  من  �لعليا خير  "�ليد  قال:  حتي يوم �لقيامة لي�ص في وجة مزغة لحم" و�أنه 
ف�صرو� هذ� �لحديث �لأخير باأن �أعلي �لأيدي هي �لمنفقة ثم �لمتعففة عن �لأخذ ثم �لآخذه بغير 
�صوؤ�ل، و�أن �أ�صفل �لأيدي : �ل�صائلة و�لمانعة. وياأخذ ما روي عن �لنبي من �أحاديث �لمتقدم ذكرها 
وغيرها �أنه كان يحد �لغني علي �ل�صدقة، كما كان يحد �لفقير عن �لتعفف عن �لم�صالة و�لتنزه 
عنها، ولو�نتهي �لمرء نف�صه في طلب �لرزق و�رتكب �لم�صقة في ذلك لما يدخل عن �ل�صائل من ذل 
�ل�صوؤ�ل. ولما يدخل علي �لم�صئول من �ل�صيق في ماله �أن �أعطي كل �صال و�أما من ي�صال مطر� فال 
جناح عليه، وقد روي عن �لنبي ذلك �نه قال "�ل�صدقة �أو�صاخ �لنا�ص، و�إنها ل تحل لآل محمد". 
�أنما  �ل�صدقة  �أن  ذلك  في  �لحكمة  ولعل  �ل�صدقة  لها  تحل  ل  محمد  �آل  "�أن  �أخرى  رة�ية  وفي 
ي�صرفها �لمت�صدق علي �لمحتاج يريد بها وجه �هلل. وحيث �إن لجنة �لفتوى ن�صبت �إلي �لمعلم �أنه 

قال �إن �لدين ل ي�صح �أن يعتمد – فيما يعتمد عليه في �إ�صالح �لمجتمع – علي �لعقوبة.
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وقد تبين من مطالعة �لكتاب �أن �لموؤلف قد يرد علي �لقائلين بوجود قيام حكومة دينية   
تتولي �لق�صاء علي �لرذ�ئل، فقال: �إنه ل �صبيل للق�صاء علي �لرذ�ئل �إل بتطهير �لنف�ص وتعوديها 
علي �حتر�م نف�صها. و�أن �لدين وحده من غير �أن يكون دولة – هو�لقادر علي �أن يوقظ في �ل�صمائر 
و�عظ �هلل، �إن �لدولة ل ت�صتطيع بقو�نينها �أن تهب �لنا�ص نقاوة �لنف�ص و�أن �لنفوذ �لدين و�أثره 
بالت�صامح و�لرزق  �إلى نفوذ  و�أقوم �صبيال ي�صلك طريق  �أر�صخ قدما  �لجريمة ليكون  في مكافحة 
�إن �لموؤلف لم ينكر ما �أمر �هلل به من حدود، و�إنما  و�لحجاج �لهادئ و�لمنطق �لر�صين .حيث 
هذه  �أن  ول�صيما  �لخا�صة  �لحدود  هذه  �إقامة  �أجل  من  دينية  حكومة  لقيام  �صرورة  ل  �إنه  قال 
و�لخمر  �لزنا  �لمجاعات ولأن حد  �إبان  يوقف  �ل�صرقة  �إن حد  �إذ  �لتطبيق عمال،  نادرة  �لحدود 
ي�صعب �إثباتهم �صرعا – و�إنا ما ذكره �لملف عن هذه �لحدود �صحيح في جملته، فقد جاء بالجزء 
بن  �أحمد  �صنة" و�أن  عام  في  �أقطع  �لعا�صر في كتاب "�لمغني" �أن عمر بن �لخطاب قال: "ل 
�أربعة �صهود عدول  وبياناته  �لح�صول  نادر  بالزنا  �لإقر�ر  "ل قطع في مجاعة" و�أن  حنبل قال: 
�لم�صلمين وي�صترط فيهم �أن ي�صهدو� باأنهم ر�أوه ذكر رجل في فرج �لمر�أه كالمرود في �لمكحلة 
و�لر�صاء في �لبئر و�أن بينه �لخمر �صاهد�ن باأنهم ر�أي �ل�صارب ي�صرب م�صكر�. ول ي�صترط فيهما 
علي خالف ما ذكره �لملف �أن ي�صهد �أن �ل�صاهد �صرب مختار� عالما باأنه م�صكر، لأن �لظاهر �أن 
�لختيار و�لعلم وما عد�هما نادر بعيد. هذ� �أن �ل�صريعة �لإ�صالمية تميل �إلي �لت�صدد في �لإثبات 
"تعافو� �لحدود فيما بينكم فما بلغني من  �إقامة �لحدود بدليل قوله عليه �ل�صالم  و�لتحرج في 
حد فقد وجب "وقوله :"�درءو� �لحدود بال�صبهات ما ��صتطاعو�، فان كان له مخرج فخلوه �صبيله 
فاإن �لإمام �أن يخطئ من �لعفوخير� من يخطئ في �لعقوبة "وحيث قد تبين مما تقدم �أن �لملف 
لم يطعن في �لدين ذ�ته ولم يجحد من كتاب �هلل و�صنة ر�صوله بل مجد وكرم �لر�صول باأكثر من 
�إنه يجب تقديم دين للنا�ص و�صيئا متاألقا كيوم نزل منزل عزيز حكيم  مو�صع من خالله وقال 

عليم. وهولم يخرج فيما كتب عن حد �لبحث �لعلمي و�لفل�صفة.

و�إذ� �صح �أنه �أخطاأ في �صىء مما كتب فاإن �لخطاأ م�صحوب باعتقاد �ل�صو�ب �صيئا وتعمد    
�لخطاأ �لم�صحوب بنية �لتعدي �صيئا �آخر وي�صترط للعقاب في مقت�صي �لمادة 191 عقوبات �أن 
يكون �لجاني قد تعدي عن �لدين �أي �إهانة و�متهنه و�رتكب من �صاأنه �لم�صا�ص بكر�مته �أو�نتهاك 
حرمته و�لحّط من قدره و�لزدر�ء به و�أن يكون قد ق�صده وتعمده ولما كان �صئ من ذلك لما تو�فر 
في حق موؤلف �لكتاب فال جريمة ول عقاب. وحيث �إنه فيما يتعلق بالجريمتين �لأخريين �للتين 
�لمجتمع  �إن   : قال  �لموؤلف  �أن  �لكتاب  تبّين من مطالعة  فقد  للموؤلف،  �لعامة  �لنيابة  �أ�صندتهما 
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�لم�صري �أ�صاء �إلي �لمجتمعات �لعربية تعتمد فيها جميعا كعو�مل �لكبت و�لحرمان، وبدء �لتذمر 
علي كل ل�صان ووجه، هذ� �لتذمر خطر علي حياة �لأمة، ول يمكن �أن ن�صتهين بمعاقبته حاكم له 
ب�صر �لأمور، و�أن �لم�صئولية �لكاملة يجتمع علي كامل �لرجعية �لقت�صادية �لتي تمت�ص �لحياة 
من �ل�صعب تعرقل �أي �تجاه نحو��صتر�كية يانعة و�أنه يجب مكافحة �صيا�صة �لتجويع �لتي تمثلها 
كل  مهب  لأنه  �لفردي  �ل�صتغالل  لمكافحة  قاطبة  �لعرب  بالد  في  �لقت�صادية  �لرجعية  تلك 
�أجور �لأطيان  �إن �لملكيات �لزر�عية موزعة توزيعا �صيئا و�أن  �إع�صار وبيل، وقال  عا�صفة وكاأنه 
�لزر�عية مرتفعة �رتفاعا فاح�صا مرهقا للم�صتاأجرين، و�إلى ذلك ترجع �أكثر �أ�صباب �لغالء �لذي 
يئن �ل�صعب منه. و�أنه يوجد مفاوت كبيرة بين طبقتي �لمجتمع ولعل من ��صد �أخطار هذ� �لتفاوت 
كبير �أنه يق�صم �لأمة ويجعل منها مع�صكرين متباغ�صين ليحقر علي �أعالهم �لأدني وجهد �أدناهم 
�لعلي. ويترب�ص كل منهما بالآخر مدمر� له كل كر�هية ومهما نحاول �إر�صاء هذ� �لفريق برفع 
مرتبه وتح�صين دخله باأنه لم ير�ص لأن م�صكلته ل تتمثل فقط في حرمانه بل وفي هذ� �لطرف 
�لم�صعور �لذي يعي�ص فيه �لآخرون، فياأكلون �أكثر مما ينبغي �أن ياأكلو�، ويلب�صون �أكثر مما ينبغي 
�أن يلب�صو�، ويرغ�صون �أكثر مما ينبغي �أن يرغ�صو� فوق �أهر�مات من �لذهب بينما بقية �لمجتمع 
تقتات من �آلم حرمانها. و�أن �لكثيرين من هوؤلء �ل�صادة �صارعو� عندما قررت �لحكومة مجانية 
�لتعليم �لبتد�ئي منذ �أربع �صنو�ت �إلي �صحب �أولدهم من مد�ر�ص حكومية حتي ل يخالطو� فيها 
�إيمانا عنيقا بالر�صتقر�طية وحر�صا �صديد�  �لفقر�ء و�لرعاع و�أن ور�ء هذ� �لت�صرف �لمخجل 
مثال  و�صرب  �لدنيا  �أخالق  ول  �لدين  �أخالق  تقرها  ل  نابيه  وجاهليا  و�ل�صتعالء  �لمتياز  علي 
مما حدث في عهد �لر�صول �إذ جاءوها وفد من مكة وقال له : "يا محمد لقد ر�صينا �أن ن�صتمع 
�إليك ولكن ل نمار�ص هذه �لأخالط من عبيد� و�صعاليك مكة �لفقر�ء ويجعل لنا يوما ولهم يوما. 
قال  �إذ  باهرة  باآيات  �لر�صيد  ما جاءو� وحي  و�صرعان  ربه.  �أمر  ياأتي  �لر�صول حتي  فا�صتمهلهم 
تعالي "ول تطرد �لذين يدعون ربه بالغد�ة و�لع�صي يريدون وجهه �إما عليك من ح�صابهم من �صئ 
وما من ح�صابك عليهم من �صئ فتطردهم فتكون من �لظالمين ".و�أح�صن �لر�صول �إليه مخاطبا 
بقوله "�أهال بمن �أو�صاني بهم ربي "فقد علق �لموؤلف ذلك قوله "ما �أحوج هوؤلء �لذين ي�صتنكفون 
عن زمالة �ل�صعب �إلي هذ� �لدر�ص �لبليغ و�ل�صارم ليطامنو� من �صفوهم وينهنهو� من كبريائهم. 
ثم قال �لموؤلف �إذ� ينق�ص �لر�أ�صمالية ل ين�صي �أنها عامل من عو�مل �لرقي و�حد �لأطو�ر �لتي يمر 
بها �لتقدم وهوما�ص �إلي غايته وهول ي�صاألها �إل �أن تف�صح �لطريق ل�صتر�كية عادلة يطلبها �ل�صعب 
ويريدها وبذلك تظفر لنف�صها بح�صن �لختام. وقال �نه يجب علينا �أن نعمل ل�صالمنا �لخا�ص �أول 
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من  بقي  و�إذ�  �لخا�صة  وم�صالحنا  �أنف�صنا  لخدمة  و�إمكانياتنا  جهودنا  كل  ونوجه  �صئ  كل  وقبل 
جهدنا فائ�ص ومزيد ل نحتاج �إليه فال مانع من �إ�صباغهم علي �لآخرين. و�أنه يجب علي �لحكومة 
�أن تعمل علي �إل يوجد بيننا جوع ول جياع، ول يجوز لها �أن ت�صلك �صبيل �ل�صح علي رعايتها �لذين 
يدفعون لها �ل�صر�ئب و�أنه لي�ص للحكومات في هذ� �لع�صر �صوي تحقيق �لم�صلحة �لجتماعية 
لل�صعوب و�ن �ل�صعب بطبيعته يريد د�ئما �أن يرقي ول تري �لحكومة �لح�صيفة �أي تثريب عليه في 
ذلك ماد�م �لعقل و�لحكمة و�لنظام هم حد�ته �إلي حقوقه وماد�مت هي نف�صها تعينه علي حفظ 
�لنظام. وقال �أن �لحر�ص علي �صالمة بالدنا وتجنيبها ويالت �لفتن و�ل�صطر�بات يقت�صينا �أن 
نعمل علي مكافحة �لجريمة و�لق�صاء علي �لعو�مل �لتي تي�صر ن�صوؤها : و�أنه ينق�ص �لجريمة مهما 
تكن بو�عثها و�أ�صبابها ويعتقد �أن عبور �لحياة في زورق جميل مهما تطل رحته خير من عبورها في 
مدرعة، ولو�أبلغتنا �لهدف في لحظات. ثم قال �أنه ل يدعو�إلي �إز�لة كل فارق وحاجز بين �لنا�ص 
فهذ� �أمر م�صتحيل و�إنما يدعو�إلي تقليل �لم�صافة �لبعيدة �لفا�صلة بين طبقي �لأمة وتوزيع �أفر�ص 
علي �لمو�طنين توزيعا يق�صي علي �لتفاوت �لق�صي �لذي ي�صطر ووحدتها �لنف�صية، و�أنه ل �صبيل 
و�أمنا ب�صرورة حدوث تحول �جتماعي وبذلنا  �إذ� ت�صلحنا بروح �لأ�صناف  �إل  �لأمر  �إ�صالح  �إلي 
جميعا حكومة و�صعبا محاولة �صادقة لإتمام هذ� �لتحول دون �أن نريق قطرة دم و�حدة غير �أن 
يكفر بع�صنا ببع�ص ويلعن بع�صنا �لبع�ص ول �صيء يح�صم �لفو�صى �لتي نعانيها مثل �أن يخطوخطوة 
�إلي مجتمع ��صتر�كي  كتلك �لتي خططتها �نجلتر� مثال فتتحول من مجتمع ر�أ�صمالي كمتطرف 
ر�صيد معتدل وديع تنتظم �ل�صتر�كية كل مر�فقها �أوجلها وتتحر فيه قوة �لإنتاج �لمحبو�صة في 
�أيدي �لر��صمالين �لمتطرفين، و�ن �لعد�لة �لجتماعية فطره �أح�صت بها �لإن�صانية منذ �أح�صت 
بوجودها ومنذ �صمعت وجيب �لوعي و�لحياة يخفق بين جنبيها وهي لي�ص رو�صيا �لجن�صية مرك�صية 
و�ن  وينه�صون  يعذبون  بال�صفة  �إليها  �لد�عون  بها  �لموؤمنون  يكون  �أن  لزب  �صربة  ولي�ص  �لدم 
�نجلتر� لي�صت �صيوعيا وهي �لتي �صعدت بال�صريبة �لت�صاعدية �إلي 94 ٪ ور�حت في �صرعة �لبرق 
تاأمم �لملكيات �لإنتاجية �ألكبري .و�ن �لنظام فالذي يحقق �لعد�لة �لجتماعية في عهد �لحا�صر 
هو�ل�صتر�كية ول �صئ �صو�ه .و�ن حق �لملكية �ل�صخ�صية �أمر مفروغ من ثبوته �صرعا وعقال وعرفا 
وتعترف به �لبالد قاطبة لرعاياها ومو�طنيها، غير �أن هذ� ل يمنع �لحكومة من �أن تختار نوعا 
�أيدي �لإفر�د وت�صرف عليه ل�صالح �لأمة،  معينا من �لملكية هو�لملكيات �لإنتاجية وتحرره من 
تحرير  �إلي  فهويوؤدي  �إليه  ي�صارع  �لإن�صاني  �لمجتمع  �أخذ  �لذي  �لطبيعي  هو�لو�صع  �لتاأميم  �إذ 
قوي �لإنتاج �لمحبو�صة باأيدي �لر�أ�صمالين ويق�صي علي �لفروق �لجتماعية و�لتفاوت �لكبير في 
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�لدخول �لمالية، وقال �إن �لحكومة �لم�صرية �أح�صنت �صنعا بفر�ص �ل�صريبة �لت�صنيعية و�صريبة 
�لتريكات وبزيادة �إعانة غالء �لمعي�صة و�أهاب بها �أن تعمل علي زيادة مرتبات �صغار �لموظفين، 
و�لحد من �لتفاوت �لكبير بما يك�صبه رب �لعمل وما يك�صبه �لعامل. و�إ�صالح حال �لعامل �لزر�عي. 
وباعتها  �لكبرى  �لإقطاعيات  با�صرت  �إذ  ملكية  �صنعت  كما  �لحكومة  ت�صنع  ل  لماذ�   : وت�صاوؤل 
قانون  ت�صت�صدر  �أن  �إلي  �لحكومة  ودعا  مر�صية.  فا�صلة  عادلة  ق�صما  عليه  وق�صمتها  للفالحين 
للبرلمان  �لمحترمين  �ل�صيوخ  �حد  قدمه  كان  �لم�صروع  غر�ر  علي  �لزر�عية  �لملكيات  بتحديد 
و�إذ كان �لحد �لق�صي للملكية �لذي �قترحه �ل�صيخ �لمحترم وهو5. فد�نًا. و�ن لم تر �لحكومة 
�إيجار  وتخفي�ص  قانون  ��صت�صد�ر  �إلي  ت�صارع  �أن  �أقل من  �لآن فال  �لرغبة  �إلي هذه  �ل�صتجابة 
�لأطيان �لزر�عي وتحديدها. وحيث قد تبين مما تقدم �أن �لملف ��صتعر�ص �لحالة �لجتماعية 
في �لبلد ونق�ص منها ما ر�آه خليقا بالنق�ص وح�صن ما ر�آه ح�صن. لقد نق�ص �لمرجعية �لقت�صادية 
و�لر�أ�صمالية متطرفة و�أف�صح عما تعانيه غالبية �ل�صعب من فقر وحرمان وما بد� عليها من تزمر 
بينما قلة من �ل�صعب تنعم بالثر�ء �لوفير، عما بد� من كثيرين من هوؤلء �ل�صادة من تعالي علي 

�لفقر�ء.

وهذ� �لذي قاله �لملف ل يعدوحدود �لنقد �لمباح ولي�ص فيه ما يفيد تحري�ص طائفة علي   
بغ�ص طائفة �أخري �أو�أنه ق�صد �صيئا من ذلك. بل ليبين من ثنياه ق�صد �إ�صالح هذ� �لبلد و�إ�صعاد 
�إلي �ل�صتر�كية  �لإ�صالح ودعا  ير�ه من �صروب  �لملف في كتابة ما  �أورد  �ل�صعب وهناءته. وقد 
�لر�صيدة و�صيعة معتدل وقال �إن هذه �ل�صتر�كية هي �لتي تحقق �لعد�لة �لجتماعية ول �صئ �صو�ه 
وهولم يحبذ �ل�صيوعية ومبادئها �أو�أي مذهب من �لمذ�هب �لتي تنطوي مبادئها �إلي ��صتعمال �لقوة 
و�لعنف وتحقيق هذه �لمبادي و�صرح بما ينق�ص ذلكم ودعا �ل�صعب �إلي �لتما�ص �لعقل و�لحكمة 
�إلي �لعمل علي تحقيق ما  و�لنظام و�لرفق و�لت�صامح و�لحنان و�لناه و�لإن�صاف ودعا �لحكومة 
�رتاه من وجوه �لإ�صالح .هذ� �إلي �أن ما ذكره �لملف عن �لفقر �أوهبوط م�صتوي �لمعي�صة وما �إلي 
�لمالية لمجل�ص  �للجنة  �إلي �لإ�صالح ويبتغيه، وقد �صجلته  ل�صان كل من ي�صعي  لتردد علي  ذلك 
�لنو�ب في تقريرها عن م�صروع �لميز�نية �لعامة في �ل�صنه �لمالية �لحالية �إذ قالت: "�أن تنمية 
مو�د �لدخل �لقومي وكفالة �لعد�لة �لقت�صادية هي �ل�صبيل �إلي �لإ�صالح �لجتماعي �لذي يبرر 
�لمجتمع �لم�صري من �أدر�نه و�أن م�صر تعاني من قلة �لإنتاج وهبوط م�صتوي �لدخل ما تعاني و�إنه 
يجب �لعمل علي رفع م�صتوي �لغالبية �لعظمي من �ل�صعب �لذي �فتقرت ولز�ل تفتقر �إلي مطالب 
�نحطاط  لأن  �صك  ثمة  لي�ص  �إذ  �لمتطرفة  �لنز�عات  �نت�صار  دون  تحول  لكي  �لأ�صا�صية  �لعي�ص 
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م�صتوي �لمعي�صة وق�صوة �لفقر �لمر�ص و�لجهل تربة خ�صبة لتف�صي هذه �لنز�عات و�أن �ل�صبيل �إلي 
مكافحتها هو رفع م�صتوي �لمعي�صة لكافة �أبناء �لبالد فلي�صت �لقو�نين كفيلة وحدها بعالج �لد�ء 
بل �أن �لعالج �ل�صافي هو��صتئ�صال �لد�ء من منبته بالق�صاء علي �أ�صبابه، وقد �تجه �لتفكير �إلى 
تحديد �لملكيات �لكبيرة كو�صيلة من و�صائل تحقيق �لعد�لة �لجتماعية، غير �أن تجارب مختلف 
�إذ  �لطريق وحده  �لعد�لة �لجتماعية ل تتحقق عن هذ�  �أن  �ل�صاأن قد دلت علي  �لأمم في هذ� 
في متناول �لدولة تحديد كل طبقة من طبقات �لأمة عن طريق فر�ص �ل�صر�ئب باأنو�عها وعلي 
حدود  في  مكفولة  �لر�أي  حرية  �إن  حيث  �لعام".  �لإير�د  علي  �لت�صاعدية  �ل�صريبة  �لخ�صو�ص 
ل�صبطه  محل  ثمة  يكون  ل  فاإنه  ما  جريمة  عن  ينطوي  ل  �لم�صبوط  �لكتاب  كان  و�إنما  �لقانون 

تطبيقا للمادة 198 عقوبات، ومن ثم يتعين �إلغاء �لأمر �ل�صادر بظبطه بالإفر�ج عنه.

فلهذه االأ�سباب:
"خالد محمد  �لأ�صتاذ  نبد�أ" لموؤلفه  هنا  "من  كتاب  ب�صبط  �ل�صادر  �لأمر  �إلغاء  قررنا   
خالد" و�لإفر�ج عن هذ� �لكتاب. �صدر هذ� �لقر�ر وتلي علنا في يوم �ل�صبت 1. من �صعبان �صنة 

1339 هجريًا �لمو�فق 27 مايو 1950.

رئي�ص محكمة �لقاهرة �لبتد�ئية.

حافظ �صابق.
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3. ق�سية " عادل اإمام " �اآخرين :
مقدمة :

هذ� حكم �صيقف �لتاريخ �أمامه طوياًل و�صيكون مرجعًا مهمًا من مر�جع �لدفاع فى ق�صايا   
�أن يق�صى �لقا�صى فى هذه �لدعوى بعدم قبول  �زدر�ء �لأديان و�لتعدى عليها فكان من �ل�صهل 
�لدعويين �لمدنية و�لجنائية لنتفاء �ل�صفة و�ل�صرر، �إل �أن �لقا�صى �لجليل كتب حكما يدلل على 
علمه �لو��صع و�أعطى تف�صيرً� جديدً� خ�صبًا لن�ص �لمادة 98 فقرة وعن ركنها �لمادى و�لمعنوى 
وطاف بنا فى مجال حرية �لعقيدة وحقوق �لإن�صان لذلك كان حكما جدير� بالتوقف �أمامه وقر�ءته 

و��صتيعاب ما جاء فيه.

�ثيقة
الحكم ال�سادر فى الجنحة المرفوعة على كل من

عادل  اإمام و نادر اأحمد جالل ولينين الرملي و�ضريف عرفة ووحيد حامد ومحمد فا�ضل

حكم محكمة جنح العجوزة:
با�صم �ل�صعب

محكمة �لعجوزة
�لجزئية بالجل�صة �لعلنية �لمنعقدة ب�صر�ي �لمحكمة في يوم �لخمي�ص �لمو�فق 2.12-4-26

برئا�صة �ل�صيد �لأ�صتاذ/ �أحمد �صميح �لريحاني. "رئي�ص �لمحكمة"
وبح�صور �ل�صيد �لأ�صتاذ/ محمد �ل�صويفي. "وكيل �لنيابة"

وبح�صور �ل�صيد �لأ�صتاذ/ محمد عبد �لقادر. "�أمين �ل�صر"
�أ�صدرت �لحكم في �لق�صية رقم 529 ل�صنة 2.12 جنح جزئي �لعجوزة

مدعي بالحق �لمدني فيها / ع�صر�ن من�صور محمد ……. بمبلغ و�حد وخم�صين جنيها على 
�صبيل �لتعوي�ص �لمدني �لموؤقت.

�صـد
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عادل محمد �إمام محمد
محمد نادر �أحمد جالل

لينين فتحي عبد �هلل فكري �لرملي

�صريف �صعيد ح�صن عرفة

وحيد حامد علي

محمد محمود فا�صل

بعد �صماع �لمر�فعة �ل�صفوية ومطالعة �لأور�ق

�لجزئية  �لعامرية  محكمة  ق�صاء  به  �ألم  �أن  �صلف  فيما  تخل�ص  �لدعوى  وقائع  �إن  حيث   
�لموؤرخ 1/13./2011 و�لذي نوجز منه �لقول بالقدر �لكافي لحمل ق�صاء هذه �لمحكمة في �أن 
�لمدعي بالحق �لمدني قد �أقام هذه �لدعوى بطريق �لدعاء �لمبا�صر بموجب �صحيفة �أودعها قلم 
كتاب تلك �لمحكمة، �أعلن بها �لمدعي عليهم و�ل�صيد وكيل �لنيابة �لمخت�ص، طالبًا في ختامها 
�لعقوبات، ف�صاًل عن  قانون  بالمادة 98 )و( من  �لمقررة  بالعقوبة  �لمدعي عليهم  �لحكم على 
�لموؤقت، ف�صاًلَ عن  �لمدني  �لتعوي�ص  �صبيل  "و�حد وخم�صين جنيهًا" على  مبلغ  باأد�ء  �إلز�مهم 
و� على �لإ�صالم  �لم�صاريف، و�لأتعاب، و�لنفاذ؛ وذلك على �صنٍد من �لقول من �أن �لمتهمين تعَدّ
و�لم�صلمين با�صتغاللهم �لدين في �أعمالهم للترويج لأفكاٍرٍ متطرفٍة؛ بق�صد �إثارة �لفتنة وتحقير 
و�زدر�ء �لدين �لإ�صالمي عمومًا، و�لجماعات �لإ�صالمية خ�صو�صًا؛ مما ي�صر بالوحدة �لوطنية، 
�لمادي  �لركن  لبحث  �لتطرق  عند  تف�صياًل  بيانه  و�لآتي  �لدعوى،  ب�صحيفة  �لنحو�لمبين  على 

للجريمة؛ �لأمر �لذي حد� به لإقامة دعو�ه؛ للق�صاء له بطلباته �صالفة �لبيان.

لْت بالجل�صات على �لنحو�لمبين بمحا�صرها �أمام تلك �لمحكمة؛  وحيث �إن �لدعوى قد ُتُدَوّ  
فقد َمُثَل �لمدعي بالحق �لمدني و�صمَمّ على طلباته وقدم حافظة م�صتند�ت �أطلَعْت عليها �لمحكمة 

و�ألمْت بها.

�لذي  �لدعوى؛ لرفعها بغير �لطريق  �لخام�ص، ودفع بعدم قبول  �لمتهم  وَمُثل وكياًل عن   
ر�صمه �لقانون، وبعدم �خت�صا�ص �لمحكمة محليًا بنظر �لدعوى ؛فقررت حجزها للحكم.

وبجل�صة 1/13./2011 ق�صت �لمحكمة بعَدم �خت�صا�صها محليًا بنظر �لدعوى، وباإحالتها   
لْت بالجل�صات �أمام هذه �لمحكمة على �لنحو�لمبين  لهذه �لمحكمة؛ ونفاًذ� لذلك �لق�صاء، فقد ُتُدَوّ
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وكيال  وقدم  بوكيله،  كٌل  جميعًا  عليهم  �لمدَعي  وَمُثل  �لمدني،  �لمدعي  َيمُثل  فلم  محا�صرها، 
�لمتهم �لأول مذكرتين بدفاعهما وحافظتي م�صتند�ت �أُطِلعْت عليها �لمحكمة، ودفَعا بعدم َقبول 
بانق�صاء  دفَعا  كما  �لمبا�صر  �ل�صخ�صي  �ل�صرر  ولنتفاء  �صفٍة،  ذي  غير  من  لرفعهما  �لدعويين 
�لدعوى �لجنائية بالتقادم وبانتفاء �لم�صئولية للمتهم �لأول، و�لحا�صر عن �لمتهم �لثانٍي �صحح 
��صم موكله، و�لحا�صر عن �لمتهم �لر�بع �صحح ��صم موكله، و�لحا�صر عن �لمتهم �ل�صاد�ص �صحح 
��صم موكله، و�ن�صم وكاُلء �لمهتمين جميعًا لوكيَلي �لمتهم �لأول في دفاعهما؛ وطلبو� معًا �لف�صل 

في �لدعوى بحالتها. فقررت �لمحكمة حجز �لدعوى للحكم لجل�صة �ليوم.
�لدعوى  مبا�صرة  في  �لحق  له  لي�ص  �لمدني  بالحق  �لمدعي  �أن  �إلى  ت�صير  �إذ  و�لمحكمة   
�لجنائية �أو�لتنازل عنها؛ �إذ �إن �لنيابة �لعامة هي �لمنوط لها بمبا�صرة �لدعوى �لجنائية وحدها؛ 
ل �لر�أي للمحكمة �إذ� هي ر�أت �أن �أدلة �لثبوت غير كافية  فهي �لتي لها �إثبات �لتهام، ولها �أن ُتخَوّ
فالم�صتَقٌر عليه ق�صاًء وفقها �أن �لمدعي �لمدني ل َعالقة له بالدعوى �لجنائية، ولي�ص له ��صتعمال 
ُله من حقوق )نق�ص19 فبر�ير 1968، مجموعة �أحكام �لنق�ص �ص19، �ص223، رقم40(  ما ُتخَوّ
كما �أن �لقاعدة هي عدم تقيد �لمحكمة �لجنائية بطلبات �لمدعي �لمدني ر�فع �لدعوى �لمبا�صرة 
�إبريل 1968، مجموعة   8 �لدعوى. )نق�ص  و�قعة  �لعقوبات على  قانون  �إنز�ل حكم  وهي ب�صدد 

�أحكام �لنق�ص �ص19، �ص4.2، رقم 76(.
�لتكليف  بورقة  �لو�ردة  بالتهمة  مقيدة  �لمحكمة  �أن  تقدم  مما  ذلك  من  �لمق�صود  و�إن   
بالح�صور، �إل �أنها لي�صت مقيدة بالو�صف �لو�رد بها وعليها �أن تعطي �لجريمة �لو�صف �لقانوني 

�ل�صحيح فهي مقيدة فقط بالوقائع، �أما تكييف تلك �لوقائع فهو من �خت�صا�ص �لمحكمة.
�لدفُع بانق�صاء �لدعوى، وعليه؛ فاإن �لمحكمة  َثَمّ  �إن �لخت�صا�ص ي�صبق �لمو�صوع، ومن  وحيث 
ت�صتهل ق�صاءها بالف�صل في دفع �لمتهمين بعدم قبول �لدعويين �لجنائية و�لمدنية؛ لرفعهما من 

غير ذي �صفة ولنتفاء �ل�صرر �ل�صخ�صي �لمبا�صر.
ولما كان �لثابت و�لم�صتقر ق�صاًء وفقها على �أن �صروط �لدعاء �لمبا�صر �أربعة �صروط هي:  

�أوًل : �أن يكون �لدعاء �لمبا�صر قد تم بمعرفة �لم�صرور من �لجريمة.
ثانيًا:  �أن يكون �لدعاء متعلقًا بجريمة، هي جنحة �أومخالفة.

ثالثًا:  �أل يكون هناك تحقيق لم يزل قائمًا.

ر�بعًا:  �أن تكون �لدعوى �لجنائية و�لمدنية تو�فرت فيهما �صروط �لقبول �أمام �لق�صاء �لجنائي.
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وي�صتلزم �لقانون بال�صرط �لأول �أن يكون مْن �صدر منه �لدعاء هو�لم�صرور من �لجريمة،   
و�أن يكون قد لحقه فعاًل �صرٌر من �أثر تلك �لجريمة و�أن يكون هذ� �ل�صرر خا�صًا و�صخ�صيًا نا�صئا 
عن �لجريمة مبا�صرة، ثابتًا وموؤكدً� �أي �أن مناط �إعطاء هذ� �لحق ْهو لمن ُثبت له �لحق �لمدني 
�لمدنية؛ لأن  �لأفر�د  �لمبا�صر �صيانة حقوق  �لم�صرع قد ر�عى في �لدعاء  �إن  �إذ  �لتعوي�ص؛  في 
�لقاعدة �لعامة هي �أن تتولى �لنيابة �لعامة �لمطالبة بالعقاب عن طريق رفع �لدعوى �لجنائية 
عن طريقها �إذ� كان �ل�صرر قد �أ�صاب �لمجتمع �لذي تنوب عنه �لنيابة �لعامة في مبا�صرة حق 
�لعقاب؛ لمخالفة �لمتهم لأو�مر �ل�صارع ونو�هيه �لقانونية .�صو�ٌء �أكان �ل�صرر ماديًا �أو�أدبيًا، وكذ� 
�لإجر�ء�ت  – قانون  ماأمون �صالمة  �لم�صرور �صخ�صيًا طبيعيًا معنويًا. )�لدكتور /  �أكان  �صو�ٌء 

�لجنائية معلقًا عليه بالفقه و�أحكام �لنق�ص – �لجزء �لثاني – �ص637 – 644 (.

في  �لإباحة  مناط  كان  "متى  باأنه  ق�صت  عندما  �لمبد�أ  هذ�  �لنق�ص  �أقرت محكمة  وقد   
عن  �لتعوي�ص  طلب  يكون  �أن  �لمدنية  بالحقوق  �لمدعي  من  �لمبا�صر  بالطريق  �لدعوى  تحريك 
ن للجريمة مو�صوع �لدعوى �لجنائية، فاإذ� لم يكن  �صرر لحقه مبا�صرة من �لفعل �لخاطئ �لمكِوّ
�ل�صرر �لذي لحق به نا�صئًا عن �لجريمة �صقطت هذه �لإباحة و�نح�صر عنه و�صف �لم�صرور من 
�لجريمة و�أ�صحت دعو�ه �لمبا�صرة في �صقيها �لجنائي و�لمدني غير مقبولة … ")نق�ص 9 من 

دي�صمبر 1981 مجموعة �أحكام �لنق�ص �ص32، �ص1.72(

هي  بجريمة،  متعلقًا  �لدعاء  يكون  �أن  ثانيًا  �ل�صرط  من  �لمق�صود  �أن  �لذكر  عن  وغنى   
جنحة �أومخالفة؛ فال يجوز �لدعاء �لمبا�صر في �لجنايات.

و�لمق�صود من �ل�صرط �لر�بع – وهو�أن تكون �لدعوى �لجنائية و�لمدنية تو�فرت فيهما   
�أي  �لق�صاء؛  �أمام  مقبولة  �لجنائية  �لدعوى  تكون  – �أن  �لجنائي  �لق�صاء  �أمام  �لقبول  �صروط 
تو�فر �ل�صروط �لتي ترفعها بها �لنيابة كما و�أن تكون �لدعوى �لمدنية جائزة �لقبول؛ �أي �أن تكون 
�أمام �لق�صاء �لجنائي؛ ويترتب  �ل�صروط �لخا�صة بالدعوى �لمدنية متو�فرة؛ لكي يمكن قبولها 
في  �لمدنية  �لدعوى  قبول  لعدم  �لجنائي  �لق�صاء  �أمام  �لمبا�صر  �لدعاء  يجوز  �أنه ل  على ذلك 

�لأحو�ل �لآتية :

�نق�صى �أو�صقط. قد  �لحق  كان  • �إذ� 
�أمام �لمحاكم �لمدنية ل�صقوط حقه في �لخيار بين  • �إذ� كان �لمدعي �لمدني قد رفع دعو�ه 

�لطريقين.
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• �إذ� كانت �إجر�ء�ت رفع �لدعوى غير �صحيحة، و�أخيرً�، �إذ� كانت قد رفعت من غير ذي �صفة 
�أو�إذ� تخلف �صرط �لم�صلحة.

�لق�صاء  �أمام  بالتعوي�ص  �لمطالبة  �أ�صا�ص  "�أن  من  �لنق�ص  محكمة  ق�صت  ذلك  وفي   
�لجنائي يجب �أن يكون عن فعل يعاقب عليه �لقانون و�أن يكون �ل�صرر �صخ�صيًا ومترتبًا على هذ� 
�لفعل ومت�صاًل به �ت�صاًل �صببيًا مبا�صرً�، فاإذ� لم يكن �ل�صرر حا�صاًل من �لجريمة، و�إنما كان 
نتيجة ظرف �آخر ولومت�صاًل بالو�قعة �لتي تجري �لمحاكمة عنها �نتفت علة �لتبعية �لتي تربط 
�لدعوى �لمدنية بالدعوى �لجنائية، و�إذً�، فالقلِق و�ل�صطر�ب �لذي يتولد عن �لجريمة لدى �أحد 

�لمو�طنين ل يجوز �لدعاء به مدنيًا �أمام �لمحكمة �لجنائية".

)�لطعن رقم 1115 – ل�صنة 24 ق – تاريخ �لجل�صة 22/.1955/2 – مكتب فني 6 – رقم   
�لجزء 2 – رقم �ل�صفحة 545 – تم رف�ص هذ� �لطعن(

�إذً� فالبد �أن يكون �ل�صرر نا�صئًا عن جريمة؛ �أما �إذ� كان نا�صئًا عن فعل �صار ل تتو�فر فيه   
�أركان �لجريمة، فال يكون َثّمة �خت�صا�ص للمحكمة �لجنائية بنظر �لدعوى �لمدنية؛ فقد ن�صت 
�لمادة 251 من قانون �لإجر�ء�ت �لجنائية على �أنه "لمن لحقه �صرر من �لجريمة �أن يقيم نف�صه 
مدعيًا بحقوق مدنية �أمام �لمحكمة �لمنظورة �أمامها �لدعوى �لجنائية في �أية حالة كانت عليها 

�لدعوى.

"فاإذ� �أقام �صخ�ص دعوى مدنية �أمام �لق�صاء �لجنائي لتعوي�ص �صرر �دعى �أنه ن�صاأ عن   
ل  تدلي�ص  مجرد  �إل  لي�ص  عليه  للمدعى  �لمن�صوب  �ل�صلوك  �أن  للقا�صي  تبين  ثم  ن�صب،  جريمة 
يرقى �لطرق �لحتيالية �لتي تكِوّن جريمة �لن�صب، فاإن �لدعوى �لمدنية ل تكون من �خت�صا�ص 
�لمحكمة �لجنائية.)�لدكتور / عبد �لرءوف مهدي، �صرح �لقو�عد �لعامة لالإجر�ء�ت �لجنائية، 
�ص2..3، �ص 1.7. – 1.77( – كما يجب لتو�فر �لجريمة من قيام ركنيها �لمادي و�لمعنوي؛ 
و�إل تعِيّن �لحكم بعدم �خت�صا�ص �لمحكمة بنظر �لدعوى؛ لأن �لدعوى �لمدنية ت�صبح غير نا�صئة 
عن جريمة. )�لدكتور / �إدو�رد غالي �لذهبي، در��صات في قانون �لإجر�ء�ت �لجنائية، 1991، 

�ص 156(.

ب�صحيفة  عليها  �لمطروحة  بالوقائع  تتقيد  �لمحكمة  �أن  تقدم  ما  جماع  من  وي�صتخل�ص   
�لوقائع  تكييف  – في  �لنق�ص  رقابة محكمة  – وتحت  �لمخت�صة  و�إنما هي  �لمبا�صرة،  �لدعوى 
قانونًا، فاإذ� �ت�صح لها �أن �ل�صلوك �لمن�صوب للمدعي عليه ل يرتقي لتكوين �أركان جريمة؛ ق�صت 
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ي�صتتبع  �لمدنية  �لدعوى  بنظر  �خت�صا�صها  عدم  �إن  �إذ  �لدعويين؛  بنظر  �خت�صا�صها  بعدم 
بال�صرورة في هذه �لحالة عدم �لق�صاء بالبر�ءة بل �لق�صاء بعدم قبول �لدعوى �لجنائية �لتي لم 

تتو�فر �أركانها بالأور�ق و�لتي �أ�ص�ص �لمدعي حقه �ل�صتثنائي في رفعها على �لدعوى �لمدنية.

ومقدم  �أدعى  �لدعوى  و�قعات  على  �لجنائية  �لجريمة  �أركان  �نطباق  بحث  كان  وّلما   
على بحث �ل�صفة و�لم�صلحة؛ �إذ �إن �لأخيرتين تتطلبان وجود جريمة جنائية قد �صكلتها وقائع 
�لدعوى. ومن ِثّم فاإن �لمحكمة ت�صتهُلّ بحثها بمدى �نطباق �أركان �لجريمة �لجنائية على و�قعات 
�لدعوى، فال تقوم جريمة بفعل م�صروع – طبقًا لقانون �لعقوبات وهذ� وبال�صرورة يتطلب تو�فر 
�لركن �ل�صرعي للجريمة وهوخ�صوع �لفعل لن�ص �لتجريم ويوؤ�صل �لدكتور / محمد نجيب ح�صني 
لذلك باأن �لركن �ل�صرعي طاَبع مو�صوعي، باعتباره مجرد تكييف قانوني، وثمرة عالقة مبا�صرة 

بين قو�عد �لقانون و�لفعل، وهذه عالقة ل �صاأن ل�صخ�صية �لجاني بها.

)�لطعن رقم 41774 – ل�صنة 59 ق – تاريخ �لجل�صة .7 / .1 / 1996 – مكتب فني 47   
هذ� �لطعن (. قبول  – تم   16 �ل�صفحة  – رقم   1 �لجزء  – رقم 

�لأنجلو�صك�صوني  �لعام  �لنظام  عك�ص  وعلى  �أنه،  �إلى  �لمحكمة  ت�صير  و�إذ   – �أنه  بيد   
�أو�لأنجلو– �أمريكي )Common law/Anglp-Saxon( �لذي يعتمد على �ل�صو�بق �لق�صائية 

)Preccdent Case law( باعتبارها قانونًا، فال يجوز للمحاكم مخالفتها.

وجوبًا  ولي�ص  �أدبيًا  �لنق�ص  باأحكام   )Civil law(لالتيني� �لنظام  في  �لمحاكم  تلتزم   
من  �لأولى  �لمادة  �لثانية من  �لفقرة  بن�ص  �لم�صرع  �أورد  �أو�لقانون، حيث  �لد�صتور  باأمر  عليها 
�لتقنين �لمدني �لم�صري رقم 131 ل�صنة 1948، م�صادر �لقاعدة �لقانونية على �صبيل �لح�صر، 
محددً� �إياها بالت�صريع، ثم �ل�صريعة �لإ�صالمية، و�أخيرً� مبادئ �لقانون �لطبيعي وقو�عد �لعد�لة 

�لق�صائية. �ل�صو�بق  على  �لن�ص  – دون 
لذ�؛ فاإن �لمحكمة و�إعماًل ل�صلطتها هذه، وبما لها من �صلطة في �لجتهاد و�لتف�صير لق�صد   
�لم�صروع بالمادة 98 )و( من قانون �لعقوبات ترى �أن �لذي ي�صتقيم مع �لمنطق �لقانوني، وما كفله 
بالمعاهد�ت  �لمقررة  و�لحريات  و�لو�جبات  للحقوق  �أ�صا�صية  مبادئ  ومن  حريات  من  �لد�صتور 
�لدولية و�ل�صريعة �لإ�صالمية، هوتجريم ��صتخد�م �لدين بغر�ص �إثارة �لفتنة �أو�لإ�صر�ر بالوحدة 
�لوطنية و�ل�صالم �لجتماعي؛ �أي �أن مناط �لحماية �لقانونية بن�ص تلك �لمادة هو�لوحدة �لوطنية 

و�ل�صالم �لجتماعي، ولي�ص �لأديان �ل�صماوية �أو�لطو�ئف �لمنتمية �إليها.
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"�أو" تعني  على  �لن�ص  �أن  عليه  �لمتعارف  كان  و�إن  فاإنه،  �لقانوني،  �لمنطق  حيث  ومن   
فر�صًا �آخر يف�صل فيما بين ما تقدم عنها وما تاأخر، �إل �أن �لمحكمة ترى �أن �لن�ص ل ي�صتقيم؛ 
�إذ� �فتر�ص �أن ق�صد �لم�صرع على هذ� �لمحو وهو �عتبارها ِفقر�ت منف�صلة ين�صُبّ على كِل منها 
؛ �أي �أن  ر على �أنه ن�ُصّ عاُمّ �لحماية �لقانونية بالتجريم، فالمحكمة ترى �أن �لن�ص يجب �أن يف�َصّ
يفهم في �ل�صياق �لذي �أتت به تلك �لمادة من مو�د �صابقة ولحقة ومن قر�ءة �لن�ص كاماًل دون 
تجزئته، ل باعتبار �أن كلمة "�أو”تن�ص على حالت مختلفة ين�صب على كل فقرة منها �لحماية 

�لقانونية.
�إثارة  … بق�صد  �لترويج لأفكار متطرفة  �لدين في  ��صتغل  "كل من  �أن  ُن�ُصّ على  فاإذ�   
بالوحدة  �أو�لإ�صر�ر  �إليها  �لمنتمية  �أو�لطو�ئف  �ل�صماوية  �لأديان  �أحد  �زدر�ء  �أو  �أوتحقير  �لفتنة 
هذ�  وعلى  �أنه،  �إل  "�أو"  �إليها"بين  �لمنتمية  "و" �لطو�ئف  "تحقير  من  بكل  "فجاء  �لوطنية. 
ن�ص  من  خلفهم  وما  �صبقهم  ما  على  باإلحاقهم  �إل  �ل�صارع  ق�صد  ول  �لمعنى  ي�صتقيم  �لنحول 
�لمادة وهوما يدلل على عدم �إمكانية �عتبارهما فقرتين منف�صلتين ين�صب على كل منها �لعقاب، 
بل يجب تر�بط �لفقر�ت جميعها حتى ي�صتقيم �لمعنى؛ فهو قد ن�ص على �لفتنة باأول �لمادة، ثم 
�صدد بالإ�صارة �إلى �لوحدة �لوطنية بنهاية �لمادة، وهي �إ�صارة على تر�بط فقر�ت �لمادة بتر�بط 
ق�صد �لم�صرع من �أولها وحتى نهايتها؛ ومن ثم فال ي�صتقيم �عتبار �أن ق�صد �لم�صرع هوتجريم 
بالوحدة  �لفعل بق�صد �لإ�صر�ر  �أن يكون ذلك  �ل�صماوية، دون  �لأديان  �أحد  فعل تحقير و�زدر�ء 
�إليها دون  �لمنتمية  �لطو�ئف  و�زدر�ء  بتجريم فعل تحقير  �لقول  و�لفتنة، كما ل يمكن  �لوطنية 

�لرجوع �إلى �لأديان �ل�صماوية �أو�لإ�صر�ر بالوحدة �لوطنية و�لفتنة.
قو�مة  بدونه  تقوم  ل  خا�ص  جنائي  ق�صد  �إلى  تحتاج  �لجريمة  هذه  فاإن  �آخر،  وبمعنى   

�لإ�صر�ر بالوحدة �لوطنية و�صناعة �لفتنة.
مو�د  بين  �لمادة  تلك  جاءت  وحيث  �لعقابي،  �لتقنين  من  �لمادة  و�صع  �إلى  نظرنا  و�إذ�   
�لق�صم �لثاني من �لباب �لثاني �لخا�ص "بالجنايات و�لجنح �لم�صرة بالحكومة من جهة �لد�خل 
"فقد ن�صت �لمادة �لأولى من �لقانون رقم 97 ل�صنة 1992، �لجريدة �لر�صمية في 18 يوليو �صنة 
1992 �لعدد 29 مكرر، على �أن "يق�صم �لباب �لثاني من �لكتاب �لثاني من قانون �لعقوبات �إلى 

ق�صمين".

و�إذ ��صتهل هذ� �لق�صم �لثاني �صالف �لبيان بالمادة 89 مكرر، و�لتي تخ�ص بالحماية و�صائل   
�لمو�د 9. و9. مكرر و93 و�لتي تخ�ص بالحماية  �لقومي ثم  �لإنتاج بق�صد �لإ�صر�ر بالقت�صاد 
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�لمباني و�لأمالك �لعامة �أو�لمخ�ص�صة لم�صالح حكومية �أوللمر�فق �لعامة �أوللموؤ�ص�صات �لعامة 
�أو�لجمعيات �لمعتبرة قانونا ذ�ت نفع عام �أو�لأر��صي �أو�لأمو�ل �لمملوكة للحكومة �أولجماعة من 
�لنا�ص، �صو�ء بالتخريب �أو�لحتالل �أو�لغت�صاب �أو�لنهب و�لمو�د 91 و92 و�لتي تخ�ص بالحماية 
�لأ�صا�صية  �لدولة  نظم  بالحماية  تخ�ص  و�لتي  �لمادة98  ن�ص  كان  ثم  و�ل�صرطة،  �لجي�ص  قيادة 
�لجتماعية �أو�لقت�صادية بتجريم تاأ�صي�ص �أوتنظيم �أو�إد�رة جمعيات �أوهيئات �أومنظمات ترمي 
�إلى �صيطرة طبقة �جتماعية على غيرها من �لطبقات، �أو �إلى �لق�صاء على طبقة �جتماعية �أو �إلى 

قلب نظم �لدولة �لأ�صا�صية �لجتماعية �أو�لقت�صادية.

ثم كان ن�ص 98 �أ مكرر و�لتي تخ�ص بالحماية �لمبادئ �لأ�صا�صية �لتي يقوم عليها نظام   
�لحكم �ل�صتر�كي في �لدولة، �أو�لح�ص على كر�هيتها �أو�لزدر�ء بها �أو�لدعوة �صد تحالف قوى 
�ل�صعب �لعاملة، �أو�لتحري�ص على مقاومة �ل�صلطات �لعامة �أوترويج �أوتحبيذ �صيء من ذلك! ثم 
كان ن�ص �لمادة 98 ب و�لتي تخ�ص بالحماية مبادئ �لد�صتور �لأ�صا�صية �أو�لنظم �لأ�صا�صية للهيئة 
�لجتماعية �أولت�صويد طبقة �جتماعية على غيرها من �لطبقات �أوللق�صاء على طبقة �جتماعية 

ونظم �لدولة �لأ�صا�صية �لجتماعية �أو�لقت�صادية و�لنظم �لأ�صا�صية للهيئة �لجتماعية.

�أوهيئات  �أو�إد�رة جمعيات  �أوتنظيم  �أوتاأ�صي�ص  �لموؤثمة لإن�صاء  �لمادة 98 ج  ثم كان ن�ص   
ن�ص  كان  ثم  �لحكومة  من  ترخي�ص  دون  لها  �أوفروعًا  دولية  �صفة  ذ�  كان  نوع  �أّي  من  �أو�أنظمة 
�أوهيئة في خارج �لجمهورية،  �أومنافع من �صخ�ص  �أمو�ل  �أوقبول  م ت�صلم  �لتي تجِرّ �لمادة 98 د 
م حمل رئي�ص �لجمهورية على  ثم كانت �لمادة 98 )و( مو�صوع �لدعوى ثم �لمادة 99 �لتي تجِرّ
�أخرى  �أو�أية و�صيلة  �أو�لتهديد  �أوعلى �لمتناع عنه با�صتخد�م �لعنف  عمل من خ�صائ�صه قانونًا 
�أو  �أوبيانات  �أخبار  �إذ�عة  تجرم  و�لتي  مكرر   1.2 بالمادة  �لثاني  �لق�صم  وينتهي  م�صروعة  غير 
�أو�إلحاق  �لنا�ص  بين  �لرعب  �أو�إلقاء  �لعام  �لأمن  تكدير  ذلك  �صاأن  من  كان  �إذ�  كاذبة  �صائعات 

�ل�صرر بالم�صلحة �لعامة.

تجريم  في  جميعًا  ت�صترك  �أنها  �لبيان  �صالفة  �لمو�د  ن�صو�ص  ومن  ذلك  من  وي�صتخل�ص   
�لأفعال �لتي ت�صر بالأمن �لعام ) �لأمن �لقومي (�أو�لإ�صر�ر بالوحدة �لوطنية �أو�ل�صالم �لجتماعي 
�لم�صرع  �لعامة من جهة ) وهوما و�صفه  بالم�صلحة  �ل�صرر  �أو�إلحاق  �لنا�ص  بين  �لرعب  �أو�إلقاء 
"بالفتنة "بالمو�د 1.. و1.2 ( وهوما ن�صتخل�ص منه �أن �لق�صد �لعام للم�صرع بن�ص �لمادة مو�صوع 
�لعام و�لم�صلحة  �لفتنة وذلك بق�صد �صيانة �لأمن  �لدعوى �تجه لحماية �لوحدة �لوطنية ودرء 
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زرع  ت�صتخدم في  �أن  يمكن  و�صيلة  �أنه  �لتنبيه على  �إل  "�لدين" بهْا  ولي�ص في ن�صه على  �لعامة، 
تلك �لفتنة، و�إنما لم يق�صد حماية �لأديان �ل�صماوية في حّد ذ�تها من �لتعدي عليها با�صتخد�م 
�إل  �أو�لزدر�ء،  �لتحقير  من  لها  �لمنتمية  �لطو�ئف  يق�صد حماية  لم  كما  �لمتطرفة"،  "�لأفكار 
لتنظيم  �أطر عامة  �إيجاد  وهوب�صدد  �لأمر  ولي  ي�صير  ل  باأنه  �لفتنة؛ ذلك  منه  �لق�صد  كان  �إذ� 
�أوما يدين به  �أن يعتقد �صخ�ص فيما يخالف �لجماعة  �لمجتمع و�لحفاظ على �لنظام �لعام فيه 
�ل�صعب  طو�ئف  �حتكاك  دون  و�لحيلولة  �لأزمات  فتيل  هونزع  به  ُيعنى  �لذي  و�إنما  �لنا�ص،  عامة 
�لو�حد، وترديهم في ُهّوِة �لنز�ع �لطائفي �لمقيت. كما �أن حرية �لعتقاد مكفولة، وحرية ممار�صة 
�ل�صعائر �لدينية �أي�صا، ولكن �لأخيرة تتميز بكونها يمكن �أن تقَيّد باأحكام تنظيمية؛ حفاظًا على 
�لأمن و�لآد�ب و�ل�صحة �لعامة؛ �أما حرية �لتعبير عن �لر�أي في �لمعتقد فال تدخل �صمن حدود 
�لتاأثيم و�لعقاب �للذين تملكهما �لدولة؛ �إل �إذ� �قت�صت �ل�صرورة �لحفاَظ على �ل�صلم �لعام، وذلك 
�إذ� تعدت �لممار�صة ل�صعائر �أو��صتطال �لر�أي – �لمف�صح به – �إلى �لدومين �لعام فتبين �أن �لمعبر 
عن ر�أيه و�لمعتقد في فكرة ما، لم يعبر عنها لح�صن نية و�إنما ب�صوء ق�صد؛ بنية م�صاعر وتاأليب 
�لنا�ص بع�صهم على بع�ص �إذ �إنه وبالقول بمثل ذلك وبا�صتخد�م هذ� �لمقيا�ص �لف�صفا�ص �لم�صمى 
لما يعُدّ متطرفًا وما يعد غير متطرف، �لأمر  �صابطًا  حدً�  يبين  ل  �لمتطرفة" و�لذي  "بالأفكار 
�لذي يهدد باأن ينتهي بالنظام �لقانوني بما ي�صبه محاكم �لتفتي�ص فيفتح باب �لتفتي�ص في �لأفكار، 
ومن ثم �لعقائد و�لحجر عليها بدعوى �لهرطقة – بالمفهوم �لم�صيحي تارة، و�لردة و�لزندقة – 
بالمفهوم �لإ�صالمي – تارة �أخرى، ويرد �لمجتمع باأثره �إلى �لظالمية و�لجمود، بل و�صمولية تيار 
في  �لحرية  يناق�ص  وهوما  �لديني  �لخطاب  بتطوير  �لتطلعات  يجه�ص جميع  بعينه،  ديني  فكري 
�لتعبير و�لعتقاد، تلك �لتي هي مقررة بالد�صتور و�ل�صريعة �لإ�صالمية ذ�تها؛ وهوما ينتهي على 
�لم�صتوى �لتطبيقي �إلى تحكيم ب�صر من نوع خا�ص، يزعمون لأنف�صهم �حتكار حق �لفهم و�ل�صرح 
و�لتف�صير و�لتاأويل ،و�أنهم وحدهم �لناقلون عن �هلل، فالثابت �صرعًا �أن �هلل هو�صارع �لدين، ومحمد 
لآخر  يملك  ول  �صو�بًا،  منا  �أحد  يمتلك  ول  �لجتهاد،  على  نعكف  جميعًا  و�أننا  �لأمين،  هومبلغه 

معاتبة، طالما �أن �لتعبير عن �لر�أي ناجم عن نقاء �صريرة و�جتهاد محمود.

لدى  "�لمو�طنين  �أّن  ومن حيث �لد�صتورية، فقد ن�ّص �لد�صتور �لمعطل بالمادة 4. على   
�لجن�ص  ب�صبب  ذلك  في  تمييز  ل  �لعامة  و�لو�جبات  �لحقوق  في  مت�صاوون  وهم  �صو�ء،  �لقانون 
�أو�لأ�صل �أو�للغة �أو�لدين �أو�لعقيدة."و�إذ� ن�ص بالمادة 46 على �أْن "تكفل �لدولة حرية �لعقيدة 

وحرية ممار�صة �ل�صعائر �لدينية ".
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بالقول  ون�صره  ر�أيه  عن  �لتعبير  �إن�صان  ولكل  مكفولة  �لر�أي  "حرية   47 بالمادة  ون�صه   
اء  �أو�لكتابة �أو�لت�صوير �أوغير ذلك من و�صائل �لتعبير في حدود �لقانون و�لنقد �لذ�تي و�لنقد �لبَنّ
�لمنفعة  محدودة  ولكنها  �لعد�لة،  �أ�صا�صها  �لعقوبة  باأن  ذلك  �لوطني"؛  �لبناء  ل�صالمة  �صمانًا 
�لعامة باأ�صكالها و�أنو�عها، فلي�ص للمجتمع �أن يعاقب بما يجاوز �لحدود �لتي تتطلبها م�صلحته. 
كان  هنا  ومن  و�لم�صلحة؛  �لعد�لة  فيه  تجتمع  �لذي  �لنطاق  في  �إل  م�صروعة  تكون  ل  فالعقوبة 
نظريات  فكانت  لبع�ص  بع�صهم  �لأفر�د  وبين  و�لمجتمع  �لفرد  بين  �ل�صخ�صية  �لحريات  تنظيم 
�لحق و�لم�صلحة و�لتع�صف في ��صتعمال �لحق ما ير�صم �لحدود للحريات �لفردية د�خل �لمجتمع 
�لأفر�د،  م�صلحة  ثم  ومن  بالمجتمع  �لعليا  �لم�صلحة  على  تفتئت  لم  ماد�مت  مكفولة  فالحرية 
َوفقًا  �إعمالها وتقديرها  وهنا يقوم �لم�صرع باإ�صد�ر �لقو�نين �لمنظمة لتلك �لحدود، وللقا�صي 

للم�صلحة وعدم �لتع�صف في ��صتعمال �لحق ولوكان م�صونًا بالقانون.

وفي �صدد �لتو�زن بين �لحقوق و�لحريات من جهة، و�لم�صلحة �لعامة من جهة �أخرى،   
فقد �أكدت �لمحكمة �لد�صتورية �لعليا �أن حقوق �لإن�صان وحرياته ل يجوز �لت�صحية بها في غير 
�صرورة تتطلبها م�صلحة �جتماعية لها �عتبار�تها. )د�صتورية عليا في 15 يونيه 1996 �لق�صية 
رقم 49 ل�صنة 17 ق د�صتورية، مجموعة �أحكام �لد�صتورية �لعليا، ج 7، قاعدة رقم 48، �ص 749(.

في  �لد�صتور  عليها  ن�ص  �لتي  �لعقيدة  حرية  �إّن   : �لد�صتورية  �لمحكمة  تقول  ذلك  وعن   
�لمادة 46 … باأن هذه �لحرية في �أ�صلها تعني �أل يحمل �ل�صخ�ص على �لقبول بعقيدة ل يوؤمن 
بها �أو�لتن�صل من عقيدة دخل فيها �أو�لإعالن عنها �أوممالأة �إحد�ها تحاماًل على غيرها �صو�ء 
باإنكارها �أو�لتهوين منها �أو�زدر�ئها بل تت�صامح �لأديان فيما بينها ويكون �حتر�مها متبادًل. ول 
يجوز كذلك في �لمفهوم �لحق لحرية �لعقيدة �أن يكون �صونها لمن يمار�صونها �إ�صر�رً� بغيرها 
�إرهاقًا لآخرين من �لدخول  �إلى عقيدة ترعاها  – �لن�صمام  �أوعالنية  – �صرً�  ول تي�صر �لدولة 
في �صو�ها، ول �أن يكون تدخلها بالجز�ء عقابًا لمن يلوذون بعقيدة ل ت�صطفيها، ولي�ص لها بوجه 
خا�ص �أن يكون �إذكاء �صر�ع بين �لأديان تمييزً� لبع�صها على �لبع�ص، كذلك فاإن حرية �لعقيدة ل 
يجوز ف�صلها عن حرية ممار�صة �صعائرها، وهو ما حمل �لد�صتور على �أن ي�صم هاتين �لحريتين في 
جملة و�حدة جرت بها مادته �ل�صاد�صة و�لأربعون بما ن�صت عليه؛ من �أن حرية �لعقيدة، ممار�صة 
�ل�صعائر �لدينية مكفولتان؛ وهوما يعني تكاملهما، و�أنهما ق�صيمان ل ينف�صالن و�أن ثانيتهما تمثل 
مظاهر �أولهما باعتبارها �نتقاًل بالعقيدة من مجرد �لإيمان و�ختالجها في �لوجد�ن �إلى �لتعبير 
عن محتو�ها عمال ليكون تطبيقها حيا فال تكمن في �ل�صدور، ومن ثم �صاغ �لقول باأن �أولهما 
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ل قيد عليها، و�أن ثانيتهما يجوز تقييدها من خالل تنظيمها توكيد� لبع�ص �لم�صالح �لعليا �لتي 
ترتبط بها وبوجه خا�ص ما يت�صل منها ب�صون �لنظام �لعام و�لقيم �لأدبية وحماية حقوق �لآخرين 

وحرياتهم.

)�لطعن رقم 8 – ل�صنة 17 ق – تاريخ �لجل�صة1996/5/18 – مكتب فني 7 – رقم �لجزء   
1 – رقم �ل�صفحة 656 – تم رف�ص هذ� �لطعن(.

و�أن �لمحكمة �إذ ت�صير �إلى �أنها ل تنفي �إمكانية �صدور ت�صريع يجرم �لعتد�ء علي رموز   
دينية لها حرمة عند �أبناء �لملة �أوفريق من �لنا�ص �إذ� تو�فر ق�صد جنائي عام دون �لن�ص علي 
ق�صد خا�ص يتمثل في تكدير �ل�صلم �لعام – كما هو ن�صو�ص مو�د �لباب �لحادي ع�صر �لخا�ص 
بالجنح �لمتعلقة بالأديان – بحدود يو�صحها �ل�صارع تو�صيحا نافيا للجهالة ل يخالطها �صك، �إل 
�إنه ل ي�صح �عتبار �أن �لمنوط بالحماية �لقانونية هم �لأ�صخا�ص �لمنتمون لتلك �لطو�ئف، ذلك 
�لقانون، وفي  �أمام  �لدين، فالمو�طنون �صو�ء  �أ�صا�ص  �لمو�طنين علي  �لتفرقة بين  باأنه ل يجوز 
�أمام  – بعد تفرقة  – مما ل ينطبق عليها و�صف طائفة دينية  �أخري  حماية منها لطائفة دون 

�لقانون.

ول  و�لجد�ل فيها.  و�لعقائد ومن ثم منع مناق�صتها  �لأفكار  لي�ص حماية  �لق�صد  �أن  كما   
حماية �لعو�طف �لم�صتثارة بطبيعتها �إذ� ما حاول �أحد �لقتر�ب من ثو�بتها �لفكرية خا�صة �لدينية 
منها، وهوما يناق�ص �لأ�ص�ص �لتي قامت عليها �لأديان من دعوي للتفكر وتحدي ما هوثابت من 
�لم�صيحية  فجر  في  ذلك  حدث  عليها؛  نزلت  �لتي  �ل�صعوب  لدي  ر��صخة  كانت  دينية  معتقد�ت 
و�لإ�صالم كليهما. فقال كل منهم لر�صوله: "بل نتبع ما �ألفينا عليه �آباءنا �أولوكان �آباوؤهم ل يعقلون 

�صيئا ول يهتدون" )�لبقرة: 17.(.

ومن ثم فاإن �لحماية لي�صت لالأفكار، فالأفكار ل يحاربها �صوي �لأفكار، ولي�صت للعو�طف   
�لتي تعمل علي حماية تلك �لأفكار، فالحجة بالحجة، ول �إكر�ه في �لدين، و�إنما �لحماية �لقانونية 
للوحدة وتجنب �لفتن، �أوللحريات في ممار�صة �لعقائد طالما لم تجرح �لآد�ب �لعامة في �لمجتمع، 
بالتعددية  �إل  �لمجتمع من حيث �صالمته ول �صالمة لمجتمع  �لمحمية هي م�صلحة  فالم�صلحة 
�إثر�ء، ول ح�صانة لفكر  �ل�صلم و�لتعاي�ص �لم�صترك، ففي �لختالف  �إطاِر من  وحرية �لفكر في 
ديني؛ و�إنما �لح�صانة للدين ممن ي�صتخدمونه لماآربهم �ل�صخ�صية، و�لح�صاب هنا علي �لق�صد؛ 
فاإذ� كان �لق�صد هومناق�صة �لِفَكر ونقده، حتي و�إن كان بطريقة لذعة وبطبيعة �لحال جارحة 
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لأهل هذ� �لفكر لمكانة �لمعتقد �لديني في �لنفو�ص، فهو ما �صيعد تحقيرً� �أو�زدر�ء، فال تجريم؛ 
 )DOGMA( ذلك باأن طبيعة �لروحانية �لدينية ت�صتلزم بال�صرورة تالزمها وبع�ص �لم�صلمات
�لتي ل يتقبل فيها �لنقا�ص ول ي�صتحب فيها �لجد�ل ممن يعتقدون فيها. �إن محاولة �صهر �لنا�ص 
في بوتقة عقائدية روحانية �أو�صيا�صية و�حدة من ِقبل �لدولة �أومن قبل جماعة �أ�صبه بالحرث في 
فيما  لنتعارف  وقبائل مختلفين  �أممًا  �هلل جعلنا  لأن  �أيدينا؛  باأكف  �لماء  علي  �أوبالقب�ص  �لبحر 
بيننا، ولو�أر�د �أن يجعلنا كلنا موؤمنين لفعل، وهوعلي كل �صيء قدير "َوَلو�َصاَء َرُبَّك لآَمَن َمْن ِفي 

ا�َص َحَتّى َيُكوُنو� ُموؤِْمنيَن")يون�ص: 99(. �لأَْر�ِص ُكُلُّهْم َجِميعًا �أََفاأَْنَت ُتْكِرُه �لَنّ

�أما �إذ� كان �لق�صد كما �صلف �أن �أ�صرنا هو�لفتنة �أو�إعاقة ممار�صة �صعائره �لدينية، فهنا   
يمكن �أن يتدخل �ل�صارع بالتجريم – كن�ص �لمادتين 160. و161 عقوبات. ومن يقل بغير ذلك 
فلياأت ب�صند من �لقر�آن �أو�ل�صنة �لمطهرة، فال حَدّ ول ق�صا�َص علي �زدر�ِء �أوتحقير �لدين؛ قال 
مِرجُعُكْم  �هلِلَ  �إَلي  �ْهَتَديُتْم  َذ�  �إِ َلّ  �صَ َمْن  ُكْم  ُرّ َي�صُ ل  ْنُف�َصُكْم  �أَ َعَلْيُكْم  �آَمُنو�  �َلِّذيِن  َها  �أَُيّ "َيا  تعالي 

ُئُكْمِ بَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن.")�لمائدة: 1.5(. َجِميًعا َفُيَنِبّ

وفي مجال �لقانون �لدولي لحقوق �لإن�صان، تجمع �لآر�ء علي �أن �لولية و�لم�صئولية �لأولي   
في حماية وتعزيز حقوق �لإن�صان علي �ل�صعيد �لد�خلي هي م�صتندة في �لمقام �لأول �إلي كل دولة، 

وفق ما �لتزمت به بان�صمامها طو�عية �إلى �لعهود.

و�لمو�ثيق �لدولية �لخا�صة بحقوق �لإن�صان. و�إذ تنوه �لمحكمة، باأنه – وفي مجال �لبحث   
– ل  و�ل�صيا�صية  �لمدنية  للحقوق  �لدولي  �لعهد  تناولها  �لتي  و�لحريات  �لحقوق  نطاق هذه  في 
ي�صتقيم �أن نلتزم في تناولنا للحقوق �لمدنية و�ل�صيا�صية باإير�د �لن�صو�ص �لكاملة للعهد �لدولي، 
حيث نف�صل تو�صيع نطاق �لعر�ص ليت�صع لتناول وتاأ�صيل مفاهيم هذه �لن�صو�ص. وعليه؛ فاإن كفالة 
حماية حق معين بذ�ته ل يقت�صر علي مادة بعينها من �لعهد �لدولي. بل كثيرً� ما تقت�صي حماية 
ذ�ت �لحق �أو�أحد �لأوجه �لتي ل يكتمل �إل بها – �ل�صتناد �لي �أكثر من مادة كلما دعت �ل�صرورة 

لذلك.

وحيث �إن م�صمون �لمادة �لثامنة ع�صرة من �لعهد �لدولي يت�صرف �إلي �أو�صع �لتف�صير�ت   
لحرية �لفكر و�لعتقاد؛ �أي حماية كافة �صور �لفكر و�لعقائد �لدينية وعدم �لتمييز �صد �أي �صورة 
من �صورها، كما ي�صمل ذلك حماية حق �لفرد و�لجماعة في �إقامة �ل�صعائر �لتي تتفق ومعتقد�تهم، 
فال يجوز تقييد ذلك �إل بن�ص �لقانون وب�صرط �أن يكون �لتقييد لحماية �ل�صالمة �لعامة �أو�لنظام 
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�لعام �أو�ل�صحة �لعامة، وعموما يجب �أن تكون تلك �لقيود في �أ�صيق �لحدود؛ و�إذ� كانت �لدولة 
�لم�صا�ص  دينًا معينًا، فال يجوز  تعتنق  �ل�صكان  �أوكانت غالبية  لها،  ر�صميًا  دينًا  دينًا معينًا،  تعد 
�لأخري مثل  �لنو�حي  �لتمييز �صدهم في  �آخر، كما ل يجوز  يعتنقون دينا  �لمكفول لمن  بالحق 
�لحق في تولي �لمنا�صب �لعامة، �أوحرمانهم من �لمز�يا �لتي يتمتع بها �لمو�طنون عامة. كذلك 
تحمي هذه �لمادة من �لعهد �لدولي حرية �لآباء و�لأمهات و�لأو�صياء �لقانونيين في تاأمين �لتعليم 

�لديني لأطفالهم وفق معتقد�تهم.
منها  فالنتقا�ص  �لديمقر�طية؛  �لنظم  مقومات  �أهم  لمن  عنه  و�لتعبير  �لر�أي  �إن حرية   
�لدولي  �لعهد  من  ع�صرة  �لتا�صعة  �لمادة  ومفهوم  �ل�صليم.  �لديمقر�طي  �لحكم  من  هو�نتقا�ص 
قيد  �أي  يقبل  ل  تدخل هوحق  دون  يختارها  �لتي  �لآر�ء  �عتناق  في  �لفرد  �أن حق  �إلى  ين�صرف 
�أو��صتثناء، كما �أن حرية �لتعبير ت�صمل �لحق في تلقي و��صتق�صاء ونقل �لمعلومات، وفي �لتعبير 
عن �لر�أي و�لفكر ونقله �إلى غيره باأي �صورة؛ �إما �صفاهة �أوكتابة �أوعن طريق �لكلمة �لمطبوعة 
ل  يختاره  �لذي  �لر�أي  �عتناق  في  �لفرد  حرية  كانت  و�إن  هذ�  فنية.  �صورة  �أوفي  �أو�لم�صموعة 
تقبل بطبيعتها �أي قيد؛ فاإن �إطالق �لحق في �لتعبير عن �لر�أي ل يعني �أنه ل يحمل معه و�جبات 
بالكلية،  �لتي ت�صتلزمها حماية م�صلحة �لجماعة  �لقيود  وم�صئوليات معينة ت�صمح بفر�ص بع�ص 
تقت�صيه  ما  تقت�صر علي  �أن  �أي يجب  �لتعبير من م�صمونه،  �لحق في  �لقيود  تلك  نفرغ  �أل  علي 
�لعامة  �أو�ل�صحة  �لعامة  �أو�لآد�ب  �لعام  �أو�لنظام  �لقومي  �لأمن  �لديمقر�طية حماية  �لدول  في 

�أوحقوق �لغير و�صمعتهم.
ولذلك فاإّن حماية �لدولة لحرية �لر�أي و�لتعبير ت�صتلزم تنظيما قانونيًا لهذ� �لحق يت�صم   
�صروط  وعدم فر�ص  لذلك،  �لالزمة  �لتر�خي�ص  منح  �أورف�ص  قبول  و�صروط  ومعايير  ب�صفافية، 
متطلبات مرهقة، مما يوؤدي عمليا �إلى �لت�صييق علي �لقوي �ل�صيا�صية و�لجتماعية و�لثقافية في 

�لمجتمع �أوحرمانها من �إحدي �ل�صبل �لرئي�صية في ممار�صتها لحرية �لر�أي و�لتعبير.
تكفل �لمادة �ل�صابعة و�لع�صرون من �لعهد �لدولي حق �لأقليات �لعرقية و�لدينية و�للغوية   
في �لتمتع في �لدول �لتي يعي�صون فيها بثقافتهم �لخا�صة وحقهم كاأفر�د في �أن يعتنقو� ويمار�صو� 
هو�لإبقاء  �لحقوق  هذه  حماية  من  و�لهدف  �لخا�صة.  لغتهم  ��صتخد�م  وفي  �لدينية  �صعائرهم 
علي �لتر�ث �لثقافي بمعناه �لو��صع �ل�صامل لالأقليات بما يثري �لمجتمع بالكلية. �إن تلك �لحقوق 
�لو�جب كفالتها لالأقليات هي حقوق ت�صاف �إلى �لحقوق �لأخري �لتي ين�ص عليها �لعهد �لدولي 

�لمكفولة للجميع بمن فيهم �لأقليات.
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�لأع�صاء،  للدول  �لقانوني  �لعام لاللتز�م  �لإطار  �لدولي  �لعهد  �لثانية من  �لمادة  تحدد   
وهي بذلك ل تخت�ص بحق من �لحقوق بعينه بل تلزم �لدول بجميع �صلطاتها �لتنفيذية و�لت�صريعية 
و�لق�صائية وغيرها بحماية �لحقوق و�لحريات �لتي ين�ص عليها �لعهد �لدولي، وباأن ت�صمن ذلك 
لكل �لأفر�د �لمقيمين في �إقليم �لدولة �أو�لخا�صعين لوليتها، وذلك دون تمييز ب�صبب �لعن�صر 
�أو�لجتماعي،  �لقومي  �أو�لأ�صل  �أوغيره،  �ل�صيا�صي  �أو�لر�أي  �أو�لديانة  �أو�للغة  �أو�لجن�ص  �أو�للون 

�أو�لملكية �أو�لن�صب.

جدير بالذكر �أن م�صر من �لدول �لم�صدقة علي �لعهد؛ ومن ثم فاإنه – وفي مجال �لتز�م   
�لدول �لم�صدقة ومفهوم �لمادة �لمذكورة – ما يعني عدم جو�ز �حتجاج �لدولة باأن ت�صريعاتها 
باأن د�صتورها وقو�نينها يعفيانها من  لها �لحتجاج  �لتطبيق، فال يجوز  �لد�خلية ل ت�صمح بهذ� 
�لتز�ماتها �لدولية �لتي �رت�صتها بالن�صمام طو�عية �إلى �لعهد �لدولي. وين�صرف ذلك �لي �لتز�م 
�لحقوق  كفالة جميع  مع  �ت�صاقا  �أكثر  لتكون  �لأمر؛  لزم  �إذ�  �لد�خلية  ت�صريعاتها  بتعديل  �لدولة 
لإمكان  �لالزمة  �لتد�بير  �تخاذ  وكذلك  �لدولي،  �لعهد  في  عليها  �لمن�صو�ص  �لحريات  وحماية 
�لممار�صة �لعملية �لكفيلة بذلك علي �أنه يحق لكل دولة �أن توفر �لحماية �لمطلوبة قانونا وعمال 

للحقوق و�لحريات بالأ�صلوب �لذي يتفق مع �إجر�ء�تها �لد�صتورية.

و�أن من �لمعايير �لتي توؤخذ في �لعتبار لإلقاء �ل�صوء علي مدي �لتز�م �لدولة باحتر�م   
�إلى  �لمبا�صر  �ل�صتناد  لالأفر�د  �لدولة  تجيز  �أي مدي  �إلى  هو  �لدولي،  �لعهد  �لثانية من  �لمادة 
ن�صو�ص �لعهد �لدولي �أمام �لق�صاء �لد�خلي. فاللتز�م �لقانوني �لذي تت�صمنه �لمادة �لمذكورة 
له وجهان: �إيجابي و�آخر �صلبي، فالأول يعني �أنه علي �لدولة �أن تتخذ �لتد�بير �لإيجابية �لالزمة 
لحماية وتعزيز �لحقوق �لمن�صو�ص عليها في �لعهد �لدولي و�لعمل علي �إز�لة جميع �لعقبات �لتي 
�أما  �لتعليمية؛  و�لبر�مج  و�لإد�رية  و�لق�صائية  �لت�صريعية  �لتد�بير  ذلك  في  بما  ممار�صتها  تعوق 
�للتز�م �ل�صلبي فيتطلب من �لدولة �لمتناع عن �نتهاك تلك �لحقوق وعدم فر�ص �أي قيود عليها 
من  �لحق  �لتنظيمية  �لقيود  تفرغ  �أن  يجوز  ل  كما  �لدولي،  �لعهد  ن�صو�ص  به  ت�صمح  ما  تتجاوز 

م�صمونه.

وجدير بالذكر �أي�صا، باأنه – وعلي �لرغم من �أن حقوق �لإن�صان لم تقدم تعريفات محددة   
�أن ��صطالح  �لآن  �لمتعارف عليه  �أنه من  �إل  و�لديانة، و�لعتقاد"،  "�لفكر، و�ل�صمير،  لكٍل من 

تحت �أي ديانة. يندرجون  ل  و�لذين  �لموؤمنين  وغير  �لملحدين  �أو�لعتقاد" يت�صمن  "�لديانة 
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�أعربت عن  لكنها  �لثامنة ع�صرة:  �لمادة  ل�صالح  �أن م�صر �صوتت  �أي�صا  بالذكر  وجديٌر   
باأن في ذلك ما قد ي�صجع �لبعثات  �أو�لعقيدة؛ متعللة  تحفظاتها بالن�صبة للحق في تغيير �لدين 
�إلى  معار�صتها  �صبب  �أرجعت  �لتي  �ل�صعودية  �لمملكة  معار�صة  �صبب  يخالف  وهوما  �لتب�صيرية، 

مخالفة ذلك لالإ�صالم – في �إ�صارة �إلى �لأحكام �لخا�صة بالردة.

ولما كان ذلك من ت�صديق �لدولة �لم�صرية علي �لمعاهدة، وهي، و�إن تختلف عن �لعهد   
�لدولي لحقوق �لإن�صان من حيث كونها تتميز بذ�تها ب�صفة �لالزم كجزء من �لقانون �لد�خلي 
حكمها  في  م�صر  في  �لعليا  �لد�صتورية  �لمحكمة  عنيت  وقد  فاإنها……  عليها،  بالت�صديق 
�ل�صادر في 2 يناير �صنة 1993 بالإ�صارة �إلى �لحقوق �لتي ت�صمنتها �لتفاقات �لدولية في مقام 
�لحديث عن �لحقوق �لتي يعتبر �لت�صليم بها في �لدولة �لديمقر�طية، مفتر�صا �أوليا لقيام �لدولة 
�لقانونية و�صمانة �أ�صا�صية ل�صون حقوق �لإن�صان. ولما كان �لم�صتقر عليه فقها وق�صاء �أنه وفي 
م�صر ل ت�صري �لمعاهد�ت ول �لتفاقيات �لدولية علي �لقانون �لد�خلي – علي خالف دول �أخري 
كفرن�صا وبلجيكا – بل تكون لها قوة �لقانون بعد �إبر�مها و�لت�صديق عليها ون�صرها وفقا لالأو�صاع 
�لمقررة )�لمادة 151 من �لد�صتور �لمعطل( ومن ثم فهي تخ�صع لل�صرعية �لد�صتورية. )د.�أحمد 

فتحي �صرور، �لحماية �لد�صتورية للحقوق و�لحريات، �ص 81-47(.

ولما كان ن�ص �لمادة 98)و( يتعار�ص ون�صو�ص �لمادتين 17 و18 من �لتفاقية �لدولية   
�لدولي للحقوق �لمدنية �ل�صيا�صية – ولما كان لكل منهما ذ�ت �لمرتبة في �لمنظومة  – �لعهد 
قاعدتين  بين  بالتناق�ص  �لد�صتورية  للرقابة  �صاأن  ل  كان  ولما  �لم�صرية،  �لقانونية  �لتدريجية 
قانونيتين من مرتبة و�حدة �أو من مرتبتين مختلفتين، فال يمتد �خت�صا�ص �لمحكمة �لد�صتورية 
لحالت �لتعار�ص بين �للو�ئح و�لقو�نين، ول بين �لت�صريع ذ�ت �لمرتبة �لو�حدة )د�صتورية عليا 
في 15 يونيو �صنة 1996، �لق�صية رقم 1.6 �صنة 18 د�صتورية(، )�لمرجع �ل�صابق، �ص 188(، 

)د.رمزي �ل�صاعر، رقابة د�صتورية �لقو�نين، �ص 185(.

ولما كان قانون �لعقوبات �لم�صري رقم 58 ل�صنة 1937 ن�صر بتاريخ 1937/8/5، ومن   
ثم �أ�صبح معموًل به من ذلك �لتاريخ، ومن ثم فهو �صابق علي �لمعاهدة �لدولية – �لعهد �لدولي 
�لخا�ص بالحقوق �لمدنية و�ل�صيا�صية و�لمن�صو�ص علي بدء نفاذه في 1976 طبقا لن�صه في �لمادة 
49؛ �لأمر �لذي ي�صبح معه تطبيق ن�صو�ص �لمعاهدة �أولي لن�صخها ن�صو�ص قانون �لعقوبات في 
هذ� �ل�صاأن، ومن ثم فالمحكمة لها �أن تمتنع عن تطبيق �لقانون �لد�خلي في حالة كونه مخالفا 
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ل  �لمادة 98)و(  لن�ص  �لمحكمة  فهم  كان  ولما  �أما  للمتهم،  و�لأ�صلح  �لالحق  �لدولي  لاللتز�م 
يتعار�ص وم�صمون �للتز�م �لدولي �صالف �لبيان، �إل �أن �لمحكمة تقرر بوجوب �تباعها لهذ� �لنهج 
من �لفهم و�لتف�صير للمادة �إعمال منها لمبد�أ �لمحكمة �لد�صتورية �لعليا، من حيث �عتبار تلك 
�لمبادئ و�لأفكار من قبيل �لقو�عد �لمف�صرة �ل�صتر�صادية �لتي ت�صتخل�ص منها مفاهيم �صيادة 
�لقانون و�لديمقر�طية وحقوق �لإن�صان. و�عتبارها �صمن �ل�صرعية �لد�صتورية �لتي ل ت�صتمد فقط 
عند  تقف  لم  ثم  ومن  �صو�ء.  حد  علي  و�لأفكار  �لمبادئ  تلك  من  و�إنما  �لد�صتور،  ن�صو�ص  من 
معني �لحرية �ل�صخ�صية �لتي كفلها �لد�صتور. )د�صتورية عليا في 12 فبر�ير 1994 في �لق�صية 
ق�صائية("   .1 ل�صنة   3 رقم  �لق�صية  في  يناير 1993  و2  د�صتورية،  ق�صائية   12 ل�صنة  رقم 1.5 
وو��صح من هذه �لمعاني �أن �لمحكمة �لد�صتورية �لعليا في م�صر قد �تخذت �لم�صتوي �لذي تلتزم 
و�لحريات معيار�  �لمو�طنين  �لقانونية وفي �حتر�م حقوق  �لديمقر�طية في قو�عدها  �لدول  به 
و�صابطا لرقابتها �لد�صتورية يتعلق ب�صلطتها في تف�صير �لقو�عد �لد�صتورية…")د.�أحمد فتحي 

�صرور، �لحماية �لد�صتورية للحقوق و�لحريات، د�ر �ل�صروق، �ص 63 وما بعدها(.
ومن ثم لي�ص بال�صرورة �صحيحا �لقول باأن مبادئ و�أفكار حقوق �لإن�صان هي نتاج للفكر   
�لغربي �لليبر�لي، و�أن في ذلك ما يتناق�ص ومفاهيم وم�صالح �لمجتمعات في �لدول �لتي يدين 
�لذي  – وهو�لمبد�أ  مقارنا  وفقها  قانونا  عليه  �لم�صتقر  باأنه من  بالإ�صالم ذلك  �صعوبها  �أغلبية 
�أخذت به �لمحكمة �لد�صتورية �لعليا �لم�صرية �صالف �لبيان – �إن مبادئ و�أفكار مو�ثيق حقوق 
و�إنما هي  �لدول علي حد �صو�ء،  و�ل�صكل في كل  �لأبعاد  ياأخذ ذ�ت  لي�صت قالبا جامد�  �لإن�صان 
هذه  يميز  ما  دولة  كل  في  فتحمل  �أخري.  �إلى  دولة  من  نق�صها  يختلف  �لأوروبي  �لتحاد  كعملة 

�لدولة، ولكن وفي �لنهاية و�إن تغير �صكلها، �إل �أن قيمتها وقوتها ل يتغير�ن.
و�أخير� ولي�ص �آخر�، وفي تمهيد لما بعده لربط �أو�صال �لفكرة يتعدى نطاق زيادة �أر�صدة   
�إليهما، بل ت�صخي�ص منا لأهم م�صاكل  �أ�صد �لحاجة  �أمتنا من �لعزة و�لمجد �لتي هي �ليوم في 
يو�جهها ونحن  �لذي ما ز�ل  �أويهوديا  �أوم�صيحيا  �لعربي م�صلما كان  و�إن�صاننا  �لحا�صر  ع�صرنا 
في �لقرن �لو�حد و�لع�صرين، وفي خ�صم ثورة �صي�صهد لها تاريخ �لإن�صانية �لحرة يوما �أنها قامت 
من  �أن  �لمحكمة  تنوه  و�لفر�عين  �لطاغوت  عبدة  ي�صارعها  ز�ل  وما  و�لنفو�ص  �لعقول  بتحرير 
كانو�  رجال  من  و�لم�صري  �لإ�صالمي  �لثقافي  �لموروث  في  بما  �لتذكير  حديث  بمكان  �لأهمية 
ب�صفة  و�لمعتزلة  و�لتوحيد  بالعدل  �لقائلون  فكان  لالإن�صانية.  �لحرية  �صعلة  حمل  في  �صباقين 
)محمد  �لإن�صان.  لحرية  و�لنت�صار  لالختيار  يدعون   – �لمرجئة  فكر  مو�جهة  في   – خا�صة 

عمارة، �لمعتزلة وم�صكلة �لحرية �لإن�صانية، د�ر �ل�صروق(.
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ومن ذ�ت �ل�صفحة �لم�صرقة من �لتاريخ �لقريب كان مثال للوطنية و�لنز�هة و�لمو�صوعية   
وح�صن �لتقدير، رجال ��صتركو� معا في تعاطفهم مع �لثورة �لعر�بية، ووقفو� بجانب ثو�رها في 
هوؤلء  من  كان  �لحاكم.  طوع  عن  وبالخروج  و�لزندقة  بالمروق  عليه  �دعي  من  و�صد  محنتهم 
�ل�صيخ محمد  �لكو�كبي،  �ل�صيخ رفاعة �لطهطاوي، جمال �لدين �لأفغاني، عبد�لرحمن  �لعقالء 
حكمو�  ق�صاة  �أعرف  �لقول:  �صاحب  �أمين  قا�صم  و�لمفكر  �لقا�صي  و�أخير�  ر�صا  ور�صيد  عبده 
�ل�صائر:  كالمثل  غدت  �لتي  �لمقولة  �صاحب  �أنه  كما  بالعدل".  �لنا�ص  بين  لي�صتهرو�  بالظلم 
�لحرية �لحقيقية تحتمل �إبد�ء كل ر�أي ون�صر �أي فكر وترويج كل مذهب. )�لحرية، كلمات، قا�صم 

�أمين، �لأعمال �لكاملة، د�ر �ل�صروق، �لطبعة �لثالثة 2..6، �ص 149(.
�إِْكَر�َه  "ل  �إنه… وعن �ل�صريعة �لإ�صالمية، فقد قال �هلل تعالي في كتابه �لعزيز  وحيث   
"َوُقِل �ْلَحُقّ ِمْن  َيْكُفْر)�لبقرة: 256(، وفي قوله تعالي  �ْصُد ِمَن �ْلَغَيّ َفَمْن  َن �لُرّ َتَبَيّ َقْد  يِن  ِفي �لَدّ
وبالقيا�ص  �لعقيدة.  َفْلَيْكُفْر")�لكهف: 29(، دللة علي حرية  �َصاَء  َوَمْن  ِمْن  َفْلُيوؤْ �َصاَء  َفَمْن  ُكْم  َرَبّ
فاإذ� كان �هلل قد قرر حرية �لعقيدة، فمن باب �لعقيدة هي �لعام و�لر�أي �لفقهي هو�لخا�ص فال 
�صك �أن يترتب علي ذلك �أن ل �إكر�ه علي �عتناق فكر ديني، بدعوي �أنه هو�ل�صحيح �لم�صتقيم 
�لأورثوذوك�ص )orthodox(، و�لحجر علي تيار فكري �آخر. وهوما يعد مخالفا مقا�صد �ل�صريعة 
و�لحرية  �لكر�مة  �لعلماء  بع�ص  �أ�صاف  كما  و�لمال،  و�لعقل  و�لنف�ص  �لدين  )حفظ  �لكبري 
به  تحقق  وما  �لحياة  لتحقيق  جاء  �إنما  �لدين  �أن  �عتبار  علي  �لمر�صلة،  وم�صالحها  و�لعد�لة( 
من و�صائل، وحفظ �لعقل وما يتعلق به من تعليم وحرية وتفكير وتعبير، و�إلى جانب حفظ �لنف�ص 
و�لمال و�لن�صب ما تقت�صيه تحقيق �لمقا�صد �لحاجية و�لتح�صينات من حقوق �لإن�صان، ف�صال عما 
يقت�صيه كل ذلك من �إقامة نظم للجماعة �لم�صلمة من قبيل ما ل يتم �لو�جب �إل به فهو و�جب. 

)�أبو��صحاق �بر�هيم بن مو�صي �ل�صاطبي، �لمو�فقات في �أ�صول �ل�صريعة، ج2، �ص5(.
من ثم فاإن �لنقد لتيار فكري ديني ل تجريم عليه؛ ول يقدح في ذلك �لقول باأن هناك   
عقابا بال�صريعة للمرتد عن دين �لإ�صالم. ففي م�صاألة �لردة، وهي �لكفر بعد �لإ�صالم عن وعي 
و�ختيار. فلقد ن�صت �آيات �لكتاب علي ��صتب�صاع هذه �لجريمة في مو��صع كثيرة وتوعدت مقترفها 
"في"  – وتقول  �أنه في �ل�صنة  باأ�صد �لعذ�ب، من دون ن�ص علي عقوبة محددة في �لدنيا، غير 
ولي�ص "من" للتحفظات علي مدي قوة �صنده – ما ين�ص علي "من غير دينه فاقتلوه" ومع ذلك، 
لم يختلف �أهل �ل�صنة من �عتبارها جريمة غير �أن جمهورهم ذهب �إلى قتل مرتكبيها؛ وخالفهم 
�لبع�ص، وكان �لخالف د�ئر� حول هل �لردة" جريمة عقائدية"�أم �أنها "جريمة �صيا�صية تعزيرية"؛ 

و�لمحكمة تاأخذ بالر�أي �لثاني لالأ�صانيد �لآتي بيانها.
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يَن �آَمُنو� ُثَمّ َكَفُرو� ُثَمّ �آَمُنو� ُثَمّ َكَفُرو�  ِذِ ففي �لقول �لأول ما يتناق�ص مع قوله تعالي "�إَنّ �َلّ  
�أنه  َليْهِدَيُهْم �َصِبيال")�لن�صاء: 137(، وهوما مفاده  لُهْم َولِ  َلْيغِفَرَ   ِ َيُكِن �هلّلُ َلْم  ُكْفَر�  �ْزَد�ُدو�  ُثَمّ 
ل �صلطان علي حرية �لعقيدة ل عقاب دنيوي علي �لردة. ويو�صح �إمكانية �لختيار لالإن�صان بين 
�لكفر و�لإيمان – لي�ص �لجبر – من جهة. ومن جهة �أخري، يدح�ص هذ� �لقول منطقا، فلوكانت 
جريمة �لكفر هي �لقتل، فاإن في هذ� غلق �لباب �أمام �إمكانية �لعودة �إلى �لإيمان، وهوما يتعار�ص 
وهذه �لآية، ويعني غلق باب �لتوبة، وهوما يتناق�ص مع ما هو من �لمعلوم من �لدين �أن باب �لتوبة 

مفتوح د�ئما.
�أما �لحتجاج بالحديث "من غير دينه فاقتلوه "مردوٌد عليه خالفات – من حيث كونه   
حديث �آحاد – غير �لحديث �لمتو�تر �أو�لحديث �لم�صهور. ول يوؤخذ في �أ�صول �لدين باأحاديث 

�لآحاد فهذه قاعدة فقهية – �إل عند �ل�صلفية – بل �إن �لبع�ص ل ياأخذ بها في �لفروع.
كما �أن تف�صير �لمحكمة لن�ص �لمادة 98)و( مو�صوع هذه �لدعوي يتفق و�لفتوي �لأخيرة   
�ل�صادرة من مفتي �لديار �لم�صرية، وما قرره �لأزهر من �أن �ل�صتتابة للمرتد لي�صت محدودة 
و�لبدء  �لمجتمع  في  �لف�صاد  ن�صر  بردته  يحاول  لم  د�م  ما  �لحياة  مدي  ي�صتتاب  قد  و�أنه  بمدة 
بالعدو�ن علي �لإ�صالم، م�صير� �إلى �أن �أع�صاء �لمجمع �تفق معظمهم علي �أنه ل يجب في �لإ�صالم 

قتل �لمرتد لمجرد تغيير دينه؛ و�إنما �لقتل يكون �إذ� �أف�صد في �لمجتمع وحاول محاربة �لدين.
وفي ذلك قال �ل�صيخ �صلتوت – �صيخ �لأزهر �ل�صابق رحمه �هلل – �إن قتل �لمرتد لي�ص حد�،   
فالحدود لتبين من �أحاديث �لآحاد، بل �إن �لكفر نف�صه لي�ص م�صتبيحا للدم، و�إنما �لمبيح للدم 
هو محاربة �لم�صلمين و�لعدو�ن عليهم، كما �أن ظو�هر �لقر�آن �لكريم في كثير من �لآيات تاأبي 

�لإكر�ه في �لدين.
�أي �أنها كجريمة �لخيانة للوطن �أو�لخيانة �لعظمي في هذه �لأيام. وت�صيف �لمحكمة �أن   
تطبيقه من قبل �أبوبكر �ل�صديق – ر�صي �هلل عنه – كان لحماية �لدولة �لإ�صالمية �لوليدة في 
�لمدينة �صد �لخروج �لم�صلح علي �لدولة وح�صار �لمن�صقين عنها ر�ف�صي دفع �لزكاة وفي غياب 
�أبي �صجرة  – تطبيقه علي  – ر�صي �هلل عنه  من جي�ص �لمدينة. وقد رف�ص عمر بن �لخطاب 
مكتفيا بطرده. وفي هذ� �لختالف من حيث جنوح �أبي بكر �إلى �ل�صر�مة وجنوح عمر �إلى �لهو�دة 
ل يخالف �لمعهود �إذ� م�صينا فيه �إلى ما ور�ء �لظاهر �لقريب فكان طبع عمر – علي خالف لأبي 
بكر �لذي يحب �للتز�م – هو�لأخذ بالجتهاد علي ح�صب �ختالف �لأحو�ل )عبقرية �ل�صديق، 

عبا�ص محمود �لعقاد، �ص68(.
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 – �صح  – و�إن  لذلك  – وفعله  و�صلم  عليه  �هلل  – �صلي  �لنبي  �أمر  عن  ذلك  يكن  و�إن   
فاإنما �صدر منه عليه �ل�صالم ب�صفته �لولي �أي من موقع وليته �ل�صيا�صية علي �لم�صلمين كتعزيز 
�أو�لقا�صي، وي�صتدلون علي ذلك  �إنما هومتروك تقديرها لالإمام  �أي جريمة غير مقدر عقوبتها 
كتبة  من  كان  �لذي  �ل�صرح  �أبي  بن  عبد�هلل  ومنهم  �رتدو�  قوم  مكة عن  دخوله  لدي  بعفو�لنبي 
�لوحي ثم �رتد فقبل فيه �صفاعة عثمان، بينما �متنع عن �صفاعة �آخرين، فالحدود ل تجوز فيها 
�ل�صفاعة، ومن ثم فاإن �لمحكمة ترجح �لر�أي �لثاني �لذي ي�صت�صف من موقف �لأحناف و�لذي ذهب 
�إليه �لكثير من �لمحدثين مثل �لإمام محمد عبده، و�ل�صيخ عبد�لمتعال �ل�صعيدي، وعبد�لوهاب 
�لد�صتوري فتحي عثمان،  �لقانون  و�ل�صيخ عبد�لعزيز جاوي�ص، ومن رجال  و�أبي زهرة،  خالف، 
ود.عبد�لحميد متولي، وعبد�لحكيم ح�صن �لعيلي، ود.ح�صن �لتر�بي. )ر��صد �لغنو�صي، �لحريات 

�لعامة في �لدولة �لإ�صالمية، �لجزء �لأول، �ص 8-35.(.
وهو�لأمر �لذي يتفق وفهم �لمحكمة للمادة 98)و( باأن �لمنوط بالحماية هو�أمن و��صتقر�ر   
�لأخ�ص  �أن  فن�صه  خا�ص  ق�صد  �لم�صرع  ق�صد  �أن  بين  �أخري،  جهة  ومن  جهة،  من  �لمجتمع، 
�لمكفول  �لحق  مع  تنافيا  �لأخري،  �لأديان  من  دون غيرها  فقط  �ل�صماوية  هو�لأديان  بالحماية 
عن  �ل�صماوية  �لديانات  �أتباع  بذلك  فمّيز  �لدينية،  �ل�صعائر  وممار�صة  �لعتقاد  بحرية  د�صتور� 
�لمعتقدين ب�صو�ها من �أديان. �لأمر �لذي ي�صير بو�صوح �إلي �أن �لم�صرع ربط �لحماية �لقانونية 
هذه بق�صد حماية �ل�صلم �لعام، لكون تلك �لأديان �ل�صماوية �لأكثر �تباعا، ومن ثم �لأكثر تاأثير� 
بالمجتمع، فمّيز بين هذ� �لن�ص ون�صو�ص مو�د �لباب �لحادي ع�صر و�لذي لم يفرق بين �لأديان 
�أحد  "علي   161 وبالمادة  دين"،  "�صعائر  ملة" و  بالحماية؛ فبالمادة 16. �أورد و�صف "�صعائر 
�لأديان". كما ق�صد ذ�ت �لمعني عند و�صف �أتباع تلك �لديانات دون �أن يخ�ص �ل�صماوية منها 
فقط قال: "�أبناء ملة �أوفريق من �لنا�ص"ليخرج من حظرها علي �أ�صحاب �لديانات دون من ل 

يعتقدون في �أي دين فيميز �لأولين عن �لآخرين.
و�لجدير بالذكر �أن �لمادتين 16. و161 من �لباب �لحادي ع�صر يو�صحان علي نحو ناٍف   
للجهالة طرق �لتعدي علي �لأديان �لمجرمة فح�صرها في �لت�صوي�ص علي �ل�صعائر – حماية منه 
لحق �لآخر في ممار�صة �صعائره – �أو�لتخريب �أو�لك�صر �أو�إتالف �أوتدني�ص �لمباني �لدينية �أو�أي 
رموز – لما لها من قد�صية – وكذ� تحريف �لكتب وتقليد �حتفال ديني في مكان عمومي بق�صد 
وممار�صة  �لعتقاد  حرية  علي  تعد  فيها  �لموؤثمة  �لأفعال  هذه  كل  �أن  �لملحوظ  فمن  �ل�صخرية. 
�ل�صعائر �لدينية لدي �أ�صحاب �لديانات �لأخري، �إلي هذ� فقد ر�صم �لم�صرع �لخط �لفا�صل بين 
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�لحريات وبع�صها بتدخله بالتجريم لتلك �لأفعال متما�صيا مع ما كفله �لد�صتور للمو�طنين من 
لدي  "�لمو�طنين  �أن  علي  تن�ص  و�لتي  �لمعطل،  �لد�صتور  من   .4 بالمادة  �لقانون  �أمام  م�صاو�ة 
�لقانون �صو�ء، وهم مت�صاوون في �لحقوق و�لو�جبات �لعامة ل تمييز بينهم ب�صبب �لجن�ص �أو�لأ�صل 

�أو�للغة �أو�لدين �أو�لعقيدة".
�أما �لقول باأنه "و�إن كانت حرية �لعتقاد مكفولة بمقت�صي �لد�صتور، �إل �أن هذ� ل يبيح   
�أويزدريه عن عمد  قدره  �أويحط من  يمتهن حرمته  �أن  �لأديان  دين من  �أ�صول  في  يجادل  لمن 
منه. فاإذ� ما تبين �أنه �إنما كان ينبغي بالجدل �لذي �أثاره �لم�صا�ص بحرمة �لدين و�ل�صخرية منه 
فلي�ص له �أن يحتمي من ذلك بحرية �لعتقاد وتو�فر �لق�صد �لجنائي هنا – كما في كل �لجر�ئم 
�لأمور �لتي ن�صتخل�صها محكمة �لمو�صوع من �لوقائع و�لظروف �لمطروحة �أمامها ول  – هومن 
ي�صترط في �لحكم بالعقوبة �أن يذكر فيه �صر�حة �صوء نية �لمتهم، بل يكفي �أن يكون في مجموع 

عبار�ته ما يفيد ذلك.
)�لطعن رقم 653 – ل�صنة 11 ق – تاريخ �لجل�صة 27/.1941/1- مكتب فني 5 ع – رقم   

�لجزء 1- رقم �ل�صفحة 376(.
فنختلف معه، فالمحكمة و�إن تري �أن تجريم �ل�صخرية من �لأديان بق�صد تحقيرها وعدم   
�حتر�مها و�جب �إذ� كان به ما يفتت علي حق �لعتقاد وممار�صة �صعائر هذ� �لدين �أوكان بق�صد 
درء �لفتنة و�لحفاظ علي �ل�صلم �لعام، �إل �أن �لأفعال �لموؤثمة يجب �أن تكون مو�صحة علي �صبيل 
جاءت  و�إذ  �أما  و161   .16 �لمادتين  في  �لم�صرع  ن�ص  كان  كما  �لمعني،  مجهولة  وغير  �لح�صر 
علي غير ذلك �ل�صبيل من �لح�صر كما هو�لحال في ن�ص �لمادة 98)و(. فيجب عدم �لتو�صع في 

تاأويلها و�لقت�صار في تطبيقها علي حدود م�صلحة �لمجتمع ولي�ص م�صلحة �أفر�د دون �آخرين.
وكما قررت �لمحكمة �لد�صتورية �أنه من �لمقرر… �أن لولي �لأمر �أن ي�صرع بما يرد �لأمر �لمتنازع 
عليه �إلي �هلل ور�صوله م�صتلهما في ذلك �أن �لم�صالح �لمعبرة، هي تلك �لتي تكون منا�صبة لمقا�صد 
�ل�صريعة متالفية معها، وهي بعد م�صالح ل تتناهي جزئياتها �أوتنح�صر تطبيقاتها ولكنها تتحدد 
ونطاقا – علي �صوء �أو�صاعها �لمتغيرة – يوؤيد ذلك �أن �ل�صحابة و�لتابعين و�لأئمة  – م�صمونا 
�لمجتهدين كثير� ما قررو� �أحكاما متوخين بها مطلق م�صالح �لعباد، طلبا لنفعهم �أودفعا ل�صرر 
عنهم، �أورفعا لحرجهم باعتبار �أن م�صالحهم هذه تتطور علي �صوء �أو�صاع مجتمعاتهم ولي�ص ثمة 
دليل �صرعي علي �عتبارها �أو�إلغائها )�لطعن رقم 8 – ل�صنة 17ق – تاريخ �لجل�صة 18/ 5./1996 

– رقم �ل�صفحة 656 – تم رف�ص هذ� �لطعن(.  1 �لجزء  – رقم   7 فني  – مكتب 
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فقرة علي  لكل  �لتحريم  يفرد  �أنه  �لمادة علي  ن�ص  وتاأويل  �لمحكمة  �ختالف  ب�صاأن  �أما   
�ل�صماوية، فاإن من  �لمنتمية لالأديان  �إحدي �لطو�ئف  �أو�زدر�ء  حدة. ومن تم تجريمها لتحفير 
�لأهمية بحديث �أن نفرق بين ما هومقد�ص وما هوغير مقد�ص في �لدين، وهوما وفق له �لم�صرع 
في �لمادتين 160. و161 �إذ �إنه خ�ّص بالحماية ما هومقد�ص من �لدين و�قت�صر علي ذلك فتبين 
�أن �لمقد�ص من �لدين كتبه، و�صعائره، ومبانيه ورموزهن. �أما وقد و�صحت جميعا �إل �لأخيرة وهي 
رموزه، فاإن �لمحكمة تري �أن �لرموز �لدينية هي ما �رتبط بال�صرورة مع �لدين تمييز� له علي 
غيره من �لأديان ومن ذلك كتبه  ور�صله، و�لعالمات �لتي تعارف تذليلها بال�صرورة عليه كال�صلب 
و�لكني�صة في �لم�صيحية �أو�لهالل و�لمئذنة لالإ�صالم – و�إن كانو� ل يعتبرون من �لدين، فالمئذنة 
لم تكن جزء� من �لم�صاجد بالعهد �لنبوي وعهد �لخالفة �لر��صدة، �أما دون ذلك من �أ�صخا�ص 
حفل بهم �لتر�ث و�لتاريخ �لديني لهذ� �لدين فلب�صو� ممن ي�صح �إطالق و�صف رمز ديني عنيد، 
�لنقد  �إ�صباغ �لح�صانة من  لنا �لحق في �لختالف معهم فال يمكن  ب�صر� مثلنا،  وذلك لكونهم 
�لجتهاد  �لح�صانة من  �إ�صفاء  ثم  ومن  �لقد��صة،  �إلبا�صها  يمكن  ل  هوؤلء  �أفكار  �أن  كما  عليهم 
و�لمناق�صة و�أتيحت و�لختالف و�لنقد عليها. وتكمن خطورة هذ� �لبحث في �أنه – وفي �لو�قع 
�لعملي – �أن �أي �ختالف في �لر�أي مع �جتهاد �ل�صلف يمكن �أن يف�صر علي �أنه مجادلة في �أ�صول 
�لدين، كما يمكن تف�صيره علي �أنه �زدر�ء و�حتقار للدين �إلي �لأفكار �أو�أ�صخا�ص �رتبطت بذلك 
ت �لمادة 49 هي �لد�صتور �لمعطل علي �أن تكفل �لدولة للمو�طنين حرية �لبحث  �لدين، فقد ن�صّ
�لعلمي و�لإبد�ع �لأدبي و�لفني و�لنفاق وتوفر و�صائل �لت�صجيع �لالزمة لتحقيق ذلك، ومن ثم يجب 
�لتمييز بين �لدين و�لفكر �لديني "فالدين هومجموعة �لن�صو�ص �لمقد�صة �لثابتة تاريخيا، في 
وتاأويلها و��صتخر�ج دللتها  �لب�صرية لفهم تلك �لن�صو�ص  �لفكر �لديني هو�لجتهاد�ت  �أن  حين 

)ن�صر حامد �أبوزيد، نقد �لخطاب �لديني، �ص 196(.

يبقي علينا �لتاأكيد من �أن �لعالقة �لمالزمة و�لتالم�ص �ل�صروري بين �لنقد وبين �لتحقير   
و�لزدر�ء في م�صاألة �لدين تعد ��صتدلل علي �صعوبة نقد �لفكر �لديني وماأثور�ته وتر�ثه �لذي 
�أ�صحي من مقد�صاته في عقول �أنا�صه و�أ�صحابه، دون �عتبار ذلك من �لتحقير �أو�لزدر�ء لتلك 
"�لنون و�لقاف  �للغوية كلمة نقد تاأتي وفق )مقايي�ص �للغة( من  �لمعتقد�ت. ففي مجال �لعلوم 
ُرُه حافٌر  َقد في �لحافر، وهوتق�ُصّ " علي �إبر�ز �صيِء وُبروزه. من ذلك: �لَنّ و�لد�ل �أ�صٌل �صحيح يدُلّ
رهم.  ف ِليِطه عنه ومن �لباب: َنْقد �لِدّ ره. وذلك يكون بتك�ٌصّ ر�ص تك�ٌصّ ّ َقد في �ل�صِ ر. و�لَنّ َنِقٌد: متق�ِصّ

وذلك �أن ُيك�صف عن حاِلِة في َجودته �أوغير ذلك.
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ة  �صَ ه وَغِمِ وكلمة �زدر�ء لها مفرد�ن ذو� �صلة )غم�ص "ل�صان �لعرب"( وهي من "َغَم�صَ  
َغره ولم يرد �صيئًا، وقد َغِم�َص فالٌن َيْغَم�ُص  َره و��ْصَت�صْ ه: َحَقّ ه َغْم�صًا و�ْغَتَم�صَ ه وَيْغَم�صُ َيْغِم�صُ
تى �لنبَيّ – �صّلي �هلل عليه و�صّلم  نه �أَ َهاوّي: �أَ ر�رة �لَرّ َغَم�صًا، فهو�أَْغَم�ُص وفي حديث مالك عن َمُ
ني �أَن �أَحدً� َيْف�صلني ب�ِصَر�كي فما فوقها فهل ذلك  – فقال: �إِني �أُوِتيُت من �َلجماِل ما َتري فما ي�ُصُرّ
من �لَبْغي؟ فقال ر�صول �هلل �صّلي �هلل عليه و�صّلم : "�إِنما ذلك َمْن �َصِفَه �لحَقّ وَغَمَط �لنا�ص، وفي 
�للغة(  ّحاح في  "و)غمط )�ل�صّ �صيئًا.  َيَرهم  ولم  �ْحَتَقرهم  �أَي  �لنا�َص  "وَغَم�َص  �لرو�ية:  بع�ص 
وهي من "َغِمَط �لنعمة بالك�صر َيْغَمُطها. يقال َغِمَط عي�صه وَغَمَطُه �أي�صًا بالفتح َيْغِمُطُه. َغْمطًا 

بال�صكين فيهما، �أي َبِطرُه وَحَقَرُه وَغْمُط �لنا�ص: �لحتقاُر هم و�لزدر�ُء بهم.

وفي �لحديث "�إَنّما ذلك من �َصِفَه �لحَقّ وَغَمَط �لنا�َص"، يعني �أن يرى �لحَقّ �َصَفهًا وجهاًل   
ويحتقر �لنا�َص.

ى : لغٌة في �أْغَبَطت". و�أْغَمَطْت عنه �لحَمّ

 ، َةّ َلّة؛ َحَقَر َيْحِقُر َحْقرً� وُحْقِرَيّ وكلمة حقر )ل�صان �لعرب( من"�َلحْقُر في كل �لمعاني �لِذّ  
َحِقْرَت  له:  فقال  رجل  عنده  َعَط�َص  �لحديث:  وفي  �لذليل  �ل�صغير  وَ�لحِقيُر:  �لْحِتقاُر.  وكذلك 

. وَنِقْرَت؛ َحِقَر �إِذ� �صار حقيرً� �أي ذلياًلَ

وتحقير  �ل�صغائر.  قر�ُت:  و�ُلَمَحّ �لت�صغيُر.  و�لَتّْحِقيُر  َت�صاَغَرْت.  نف�صه؛  �إليه  وَتحَاقَرْت   
�لذليل  �ل�صغير  �َلحقيُر:  �للغة(  في  ّحاح  و)�ل�صّ َره.  َغّ �صَ �لكالَم:  َر  وَحَقّ ت�صغيرها.  �لكلمة: 
نف�ُصه:  �إليه  وَتحاَقَرْت  ��صت�صغره.  و��صتحقره:  و�ْحَتَقَرُه،  وَحَقَره،  َحقاَرًة  بال�صم  َحُقَر  تقول منه: 

ر�ت: �ل�صغائر. ت�صاغرت. و�لتحقيُر �لت�صغير. و�ُلمَحَقّ

ْرِب، و�لكا�ِصفُة  وكذلك لما كان �لَك�ْصُف لغة وفق )�لقامو�ص �لمحيط( من "�لَك�ْصُف، كال�صَّ  
يِه، كالَتّْك�صيِف." ولما كان �لك�صف. ومن ثم �لنقد، هوك�صف  : �لإْظهاُر، وَرْفُع �صيء عما ُيو�ريِه وُيَغِطّ
�لديني  �لخطاب  نقد  مجال  – في  كان  ولما  يو�ريه  �لذي  ذلك  نزع  يتطلب  يو�ريه  عما  �ل�صيء 
�لقد�صية عنها باعتبارها من �جتهاد�ت  �لمنقودة ونزع  �لأفكار  �إبطال تلك  �لنزع يتطلب  – هذ� 
�لب�صر �لتي يمكن �لختالف فيها، فهوبال�صرورة ت�صغير لها لإنز�لها من م�صاف �لمقد�صات �إلي 

م�صاف �لر�أي �لذي ل قد�صية فيه.
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�لفكري  �لتجاه  كان هذ�  – �إذ�  �لجمهور  بال�صرورة من منظور  يعد  �صوف  �لذي  �لأمر   
�لديني هو�ل�صائد – لي�ص فقط ت�صغيرً� بل تهكًما و�زدر�ًء للدين، فهم ل يفرقون بين ما هو من 
�لفكر وما هو من �لدين من جهة، ولختز�ل �لدين في روؤيتهم �لخا�صة له ولوعليها �إجماع من جهة 
�أخري، �إذ �إن �لإجماع ما هو�إل ر�أي. مع �لإ�صارة �إلى ��صتحالة �لإجماع عمال. )ف�صل �لمقال فيما 

بين �لحكمة و�ل�صريعة من �ت�صال، �أبو�لوليد محمد بن ر�صد(.
و�صملهم  �لعامة،  ثالثة:  م�صتويات  �إلي  �لنا�ص  ق�صم  عندما  ر�صد  �بن  منهج  نتذكر  وهنا   
�لجدل وحجج  �صبيلهم  وهم  �لنا�ص،  و�أو��صط  �ل�صعري  و�لأ�صلوب  و�لخطابة،  هو�لوعظ  للمعرفة 
�لو�صف  هذ�  من  و�نطاًلقا  �لعقل  وبر�هين  �لفل�صفة  �صناعة  و�صبيلهم  �لخا�صة،  ثم  �لمتكلمين. 
من  �لنخبة  �إل  يفقهها  ل  وتعاليمه  �لجماهير،  يو�فق  ل  �لعقل  "�إن  �لأفغاني  �لدين  جمال  يقول 
�إلي  تتعط�ص  وهي  �لإر�صاء،  كل  �لإن�صانية  ير�صي  ل  جمال،  من  به  ما  علي  و�لعلم  �لمتوردين، 
مثل �أعلي، وتحب �لتحليق في �لآفاق �لمظلمة �ل�صحيقة �لتي ل قبل للفال�صفة و�لعقالء بروؤيتها 

�أو�رتيادها.. )�لأعمال �لكاملة لجمال �لدين �لأفغاني، �ص 1.2.(
وكما قال �لإمام محمد عبده: "ولما كان م�صرح �لعقل وميد�نه لي�ص �أمور �لدنيا وعلومها   
فقط، بل وعلوم �لدين �أي�صا، و�لدين �لإ�صالمي علي وجه �لخ�صو�ص، فالإيمان يقين، ول يقين 
مع �لتحرج من �لنظر، و�إنما �ليقين باإطالق �لنظر في �لأكو�ن، طولها وعر�صها حتي ي�صل �إلي 
�لغاية �لتي يطلبها دون تقيد.. فاهلل يخاطب في كتابه �لفكر و�لعقل و�لعلم، بدون قيد ول حد.. 
و�لوقوف عند حد فهم �لعبارة م�صٌر بنا، ومناف لما كتبه �أ�صالفنا من جوهر �لمقولت، و�لتي 
تركنا كتبها فر��صًا لالأتربة و�أكلة لل�صو�ص، بينما �نتفعت به �أمم �أخري �أ�صبحت �لآن نعم با�صم 
�لنور. وحتي �لمعجز �لخارق �لذي تحدي به �لإ�صالم خ�صومة وهو�لقر�آن وحده، قد دعا �لنا�ص 
�إلي �لنظر فيه بعقولهم.. فهو معجزة عر�صت علي �لعقل وعرفته �لقا�صي فيها و�أطلقت له حق 
�لنظر في �أنحائها، فالإ�صالم ل يعتمد علي �صيء �صوي �لدليل �لعقلي و�لفكر �لإن�صاني �لذي يجري 

علي نظامه �لفطري".
)�لأعمال �لكاملة لالإمام محمد عبده ج 3 �ص 151، 279، ج 4، �ص 414(.

ولما كان قول �لأفغاني من �أن للعلم ثمر�ت هي فوق �إدر�ك �لعامة و�لجمهور، �لأمر �لذي   
�لطو�ئف  يحمي  ل  كونه  من  �لمحكمة  تر�ه  وما  )و(   98 �لمادة  من  �لثاني  �ل�صق  �إلي  بنا  يدلف 
ول  له  �لفعل غير مهدد  كان  فاإذ�  �لعام،  و�لأمن  لل�صلم  بالحماية  �خت�ص  و�إنما  لذ�تها،  �لدينية 
يرتقي لهذ� �لم�صتوي فال تاأثيم عليه ولو�أ�صر بم�صاعر تلك �لجماعة فالقول بغير ذلك يتنافى مع 
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وما �صلف �أن �أو�صحنا من عدم قد�صية تلك �لجماعات ول �أفكارها قد��صة �لدين، كما �أنه ولول 
ت�صارب �لأفكار لما ن�صاأت �لفرق �لدينية، ولكان لكل منها ما يعتنقه من فكر د�خل ذ�ت �لدين، 
�لغز�لي  �أبي حامد  �لإمام  بين  �لختالف  ليحدث  كان  وما  رحمة،  �لختالف  �لعلماء  قال  فكما 
�لفل�صفي  للتيار  )ممثال  ر�صد  بن  �لوليد  �أبي  و�لعالمة  �ل�صلفية(  ثم  �لأ�صعرية  للمدر�صة  )ممثال 
�لإ�صالمي( و�أهل �لكالم. فعندما �أ�صدر �لأول كتابه "تهافت �لفال�صفة"، و�لذي فيه هجوم علي 
�لفال�صفة و�لمتكلمين، رد عليه �بن ر�صد بكتابه "تهافت �لتهافت"�نت�صارً� لدور �لعقل و�لتوفيق 
بينه وبين �لنقل؛ ذلك بتاأويل �لنقل �إذ� تعار�ص "ظاهره" مع بر�هين �لعقل، وذلك بموؤ�خاته بين 

�لحكمة و�ل�صريعة.

�لتي  �لفروق  تجاهل  ب�صبب  �إنما  و�لدين،  �لفكر  توحيد  �لأيام من  منه هذه  نعاني  ما  �إن   
�أعلم ب�صئون ديناكم"وتنا�صيا لالإدر�ك �لذي كان ي�صود �للحظات �لأولي  "�أنتم  �صيغت في مبد�أ 
للن�صو�ص �لدينية مجالت  �أن  �لتاريخ �لإ�صالمي وخالل فترة نزول �لوحي و�لن�صو�ص؛ من  في 
�لإن�صانية،  و�لخبرة  �لب�صري  �لعقل  لفاعلية  تخ�صع  �أخري  مجالت  ثمة  و�أن  �لخا�صة،  فاعليتها 
فكان �لم�صلمون �لأو�ئل كثير� ما ي�صاألون �إز�ء موقف معين عما �إذ� كان موقف �لنبي – �صلي �هلل 
عليه و�صلم – محكومًا بالوحي �أم بالخبرة و�لعقل. بل تتعدي �لإ�صكالية �إلي �أن �أ�صبح �لخطاب 
�لديني يوحد بين �لن�صو�ص �لدينية وقر�ءته وفهمه لها مقتنعا بامتالك �لحقيقة في �لخطاب 

�لديني.
وتنوه �لمحكمة �إلي �أن �صبب ذلك هو�لإق�صاء، �لذي تم للتيار�ت �لفكرية لح�صاب �لتيار�ت   
و�نت�صر فيها  تارة  �لعقل  �نت�صر فيها  و�لنقل  �لعقل  �لن�صو�صية، فهو�صر�ع قديم بين  �لح�صوية 
�لنقل �أخيرً�، ونحن ل�صنا مع �لنت�صارين لكون ظهور كليهما علي �لآخر قد تم بال�صلطة �ل�صيا�صية 
�أحمد  �لإمام  �صاأنه ومحنة  �رتفاع  – تالزم  �لر�أي  – �أهل  �لعقالني  فالتيار  �لق�صاء  با�صتخد�م 
– �لمتمثل  �لعقل  – علي  �لحديث  �أهل  في  �لمتمثل  �لنقل-  ظهور  وكذ�  �ل�صلطة،  مع  حنبل  بن 
ثم  ومن  �أي�صا.  �ل�صلطة  مع  �لكبري  محنتهم  ب�صبب  – كان  و�لفال�صفة  �لمتكلمين  �لمعتزلة  في 
كان �لعامل �لرئي�صي بين ذلك �لنت�صار وذ�ك هو�ل�صيا�صة و�أهو�ء �لحكام، كما تدخلت �لعو�مل 
�لجتماعية �أحيانا �أخري؛ �إذ ن�صاأت �إّبان ذلك تيار�ت فكرية تمزج بين �لتجاهين كتيارين من 
تيار�ت �أهل �لتوحيد و�لعد�لة وهم �لمعتزلة و�لأ�صعرية )�لتي ن�صاأت علي يد �أبى �لح�صن �لب�صري 
و�لتي لعبت دور �لو�صط في �لفكر �لإ�صالمي بعد �أن تزحزح �لمعتزلة -�أ�صحاب و��صل بن عطاء- 
�ل�صلفية  وبخا�صة  بالن�ص،  تم�صكهم  في  �لحديث  �أهل  لغلو  فعل  كرد  �لو�صطي؛  �لمكان  هذ�  من 
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في عهد �لإمام �أحمد بن حنبل، ثم �بن تيمية و�بن �لقيم- لتقترب من �أق�صي �لي�صار �لذي كان 
يحتله �لفال�صفة( كما ظهر �لت�صوف �لفل�صفي �لذي ن�صاأ و�زدهر علي يد فال�صفة من �أمثال �بن 
عربي و�لحالج و�لجيالني، و�أخير� �ل�صلفي �لتجديدية �لعقالنية �لتنويرية )�لجامعة �لإ�صالمية( 
لرو�دها جمال �لدين �لأفغاني، و�لإمام محمد عبده وعبد �لرحمن �لكو�كبي و�ل�صيخ عبد �لحميد 
بن بادي�ص، و�لتي جمعت بين �ل�صريعة من تف�صير وحديث وفقه و�أ�صول من ناحية و�لكالم للمعتزلة 
�للغة  بو�صف  – "�ل�صلفية"– كو�صف محمد عمارة  و�ل�صوفية  ر�صد  �لفل�صفة لبن  و�أخذت عن 

�لم�صتخدمة ولي�ص علم �لفل�صفة �لإ�صالمية- لبن عربي.
�ختلفت عدد �لفرق عند �لموؤرخين؛ فقل وز�د بين �لموؤرخين ذكرنا �أعظمها تاأثيرً� علي   
فكر �أهل �ل�صنة. ونحن ل�صنا بمقام �صرد وقائع تاريخية ولكن يجدر بنا �لإ�صارة �إلي �نه "ويموت 
�لمتوكل  عهد  ففي  للمعتزلة،  �لذهبي  �لع�صر  �نتهي  هجرية(   233( �لو�ثق  �لعبا�صي  �لخليفة 
�لعبا�صي )23-237 هجرية( حدث �لنقالب �صد �لمعتزلة ونزعتهم �لعقالنية فرج باأعالمهم 
في �ل�صجون، و�أبيدت �آثارهم �لفكرية، �إل ما ندر منها فتقل�ص �صلطان �لعقل �لعربي �لإ�صالمي 
علي �لحياة �لفكرية و�لعامة.. و�أخرج �أهل �لحديث �لذين يقدمون �لإ�صناد و�لنقل علي �لدر�ية 
و�لعقل فتولو� �أزمة �لدولة. "ثم ز�دت �لدولة �لعبا�صية ��صطهادها لهم باإ�صد�ر ما �صمي "�لعتقاد 
�لقادري" وجعل علماء �ل�صنة �أهل �لحديث يوقعون عليه.. ليحرم فكر �لمعتزلة وبجرمه )د. محمد 
"بالكهنوت  بليغا  ت�صبيها  �لكاتب  يو�صفه  وهوما  �ص91-89(  �لإ�صالمي،  �لفكر  تيار�ت  عمارة، 
�إنه  �إذ  وطبيعته،  �لإ�صالم  روح  عن  غريبا  �لكن�صية  �لمجامع  قر�ر�ت  من  �لعتقادي" �لم�صتعار 
هوذ�ته ما حدث في �لم�صيحية ب�صاأن ما ي�صمي ببدعة ن�صطور) �لالهوت �لعربي و�أ�صول �لعنف 
�لديني، يو�صف زيد�ن(. ويبٌن لنا �أن هذه �لحملة علي �لعقالنية في �لإ�صالم، و�أن قلت بعد تقبل 
– كما  با�صمهم جريمة  �لتلفظ  �أن كان  بعد  �لكالم  �لمعتزلة وعلم  �أفكار  �لأزهر لفكرة تدري�ص 
حدث مع �ل�صيخ محمد عبده و�ل�صيخ علي�ص لما �صمع �لثاني �أن �لأول يردد ما ي�صمعه بدرو�ص جمال 
– ما ز�لت م�صتمرة حتي هذه �لأيام؛ نتيجةً ل�صتمر�ر  �لدين �لأفغاني عن �لمعتزلة فاأر�د قتله 
�أنهما حاكمان  بينهما  و�لم�صكلة  "�أخو�ن"؛  و�ل�صيا�صي  �لديني  فال�صتبد�د  �ل�صيا�صي؛  �ل�صتبد�د 

؛�أحدهما في مملكة �لج�صم، و�لآخر في مملكة �لقلوب"كما يقول عبد �لرحمن �لكو�كبي.
�لم�صتبد  �لحكم  بين  �لم�صلحة  تنفك، كو�صفه  �لتي ل  �لعالقة  لنا كذلك في هذه  وبيٌن   
و�لدين �لظاهري لما �نت�صر �لحاكم �لفاطمي و�ل�صالطين �لأعاجم في �لإ�صالم لغالة �ل�صوفية 
�ل�صوفية  وبين  بينها  تفريقا  عمارة  د.محمد  تعريف  في  �لن�صك  )�صوفية  �لتكايا  لهم  وبنائهم 
�لنا�ص يتلقون قو�عده  �أن  "�أعظم ما يالئم م�صلحة �لم�صتبد ويوؤيدها  �أن  �لفل�صفية(.. وي�صيف 
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و�أحكامه باإذعان بدون بحث �أوجد�ل، فيودون تاأليف �لأمة علي تلقي �أو�مرهم بمثل ذلك". )عبد 
�لرحمن �لكو�كبي، طبائع �ل�صتبد�ل وم�صارع �لعباد، تحقيق وتقديم د.محمد عمارة. �ص29-

.)34
�لعقالنية  نزعتهم  ب�صبب  للمعتزلة  جاءت  فيما  �صلفا  �أو�صحنا  فكما  كثيرة  ذلك  و�أمثلة   
و�لتي تتنافي مع �لحكم �ل�صتبد�دي، خالفا لعموم �لمرجئة �لآخرين – وهم �أ�صحاب �أبي حنيفة 
�لنعمان بن ثابت -وهم �لفكر �لذي مثل �لتخريج �لفقهي لتبرير ��صتبد�د �ل�صلطة و�ل�صطهاد 
و�لف�صاد و�لتغيير �لذي طر�أ علي طبيعة عالقة �ل�صلطة بالمجتمع في �لع�صر �لأموي وتخوفا من 

نظام �ل�صوري �إلي �لنظام �لور�ثي. �لأمر �لذي تطلب ف�صيل �لعمل عن �لإيمان.
وخالفا لأ�صحاب �لحديث و�أهل �ل�صنة وهم جمهور �لأمة وعامة �أهلها، و�لذين قالو� �إن   
�أفعال �لعباد مخلوقة هلل. و�لخير و�ل�صر بق�صاء �هلل وقدره )فهم جبرية متو�صطون( ويمتنعون 
عن �لخو�ص في �صر�ع �ل�صحابة علي �ل�صلطة، وبرتبون �لخلفاء �لر��صدين في �لف�صل ترتيبهم 
في تولي �لخالفة، ويرون �لبيعة �صرطًا لتولي �لإمامة. برً� كان �أوفاجرً�. وينكرون �لثورة و�لخروج 
كاأ�صلوب و�صبيل لتغيير �لظلم و�لجور. )منعا للفتنة �لتي ح�صدت �لكثير من �لأرو�ح في وقتهم 
هذ�( ويقولون �إن �لرزق من �هلل يرزقها عباده، حالل كانت �أوحر�ما )علي عك�ص �لمعتزلة �لذين 

يخ�ص�صون �لرزق بما كان حالل، دونما كان حر�ما(.
�لفكر  تيار�ت  وم�صئول عنها دكتور محمد عمارة،  �أفعاله  �لإن�صان خالق  �أن  �إلي  ��صتناد�   

�لإ�صالمي، �ص463.
ولما كان ذلك، فاإنه ومن �لو��صح �أنه لم ينح�صر �أثر �ل�صيا�صة علي تباين �لمو�قف �لدينية   
�لحديث،  و�أهل  �لمرجئة  عموم  وبين  �لعقل  مدر�صة  �لر�أي  �أهل  بين  فيما  بال�صلطة  �لعالقة  من 
و�لثورة  �لعنف  و�لنهي عن  �لحاكم  �لخروج علي  و�لتقية بعدم  �لنقل كالإمامة و�لإرجاء  مدر�صة 
-عد� �لوهابية منها- في مقابل حرية �لإن�صان و�ختياره وقدرته و��صتطاعته، ومن ثم م�صئوليته 
عن �أفعاله، و�إنما كان لها �لأثر �أي�صا علي �آر�ء تلك �لتيار�ت من ق�صايا �أخري مثل �لق�صاء و�لقدر، 
�لذ�ت  و�صفات  بل  ل،  �أم  مخلوقا  كان  �إذ�  ما  �لقر�آن  وحتي  �لكبيرة،  مرتكب  وتو�صف  و�لجبر، 
�لإلهية -و�لتمثل في ت�صدي �أهل �لعدل و�لتوحيد ومن بعدهم �لمعتزلة لأفكار �لت�صبيه و�لتج�صد 
كمحاولة لعدم �لو�صول �إلي نتيجة تعدد �لقديم، وفي �أذهانهم �لالهوت �لم�صيحية �لقائل بالحلول 
و�لتج�صيد و�لتثليث وما ز�لت مو�جهة �لدين بال�صيا�صة بالدين، و�لتي كانت بد�يتها �لخد�ع با�صم 
�لدين �لذي حدث برفع �لم�صاحف علي �لرماح. و�إلي هذ� يجدر �أهمية �إي�صاح هذ� �لتالزم عند 
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�نتقالنا عن �لركن �لمادي للجريمة.
ول ز�لت �لبالد تحت �لحكم �لم�صتبد ومن بعد خالفة �لخلفاء �لر��صدين وحتي �لآن -�إل   
عن ��صتثناء�ت فردية -فنجد في هذ� �لع�صر �لقريب ملكا يريد �لخالفة، ورئي�صا للدولة يطلق 
��صتخد�م �لخطاب  �لآن من  �أو�صح من ذلك مما حدث ويحدث  �لموؤمن ول  �لرئي�ص  علي نف�صه 
�لديني لتوجيه �لجمهور لماآرب �صيا�صية ل �صلة لها بالدين، ومن ثم فال غريب �إبان ثورة يناير 
خروج فتاوي تحريم �لخروج علي �لحاكم وتحريم �لديمقر�طية بدعوي �أن �لحياة �لحزبية هي 
فرقة لالأمة �لتي يجب �أل يكون فيها �إل حزب و�حد هوحزب �هلل، �إذ تجد �صد�ها �لو��صع يتردد 
في كتب �لتر�ث �لفقهي وفي كتب �لتاريخ وبالثورة �لعر�بية، فهذ� �لتيار هو�لذي يملك �ل�صد�رة. 
وله �حتكار �لم�صهد من �لخطاب �لديني �لمعا�صر، ومن ثم يتعين �لتوقف عند �لقول باأن قول ما 
– فيجب  يخالف �لم�صتقر عليه بالإجماع -فالعالمون بال�صريعة يعلمون م�صكلة تعريف �لإجماع 
�لتعلم باأن في هذ� �ل�صادرة لر�أي �لعقالنية في �لإ�صالم لح�صاب ر�أي �آخر وهو�لنقل و�لن�صو�صية. 
فالمد�ر�ص �لفقهية و�إن �ختلفت، �إل �أنها تمثل ب�صفة عامة �صقا من مير�ث �لفكر �لإ�صالمي �لذي 
�نطوي علي علم �لكالم و�لفل�صفة �لإ�صالمية وتذوق �ل�صوفيين. فال يجوز محاكمة �أحد بدعوي 
�أنه مرتد عن �لدين وي�صتند في ذلك �إلي �إجماع �لجمهور من �أهل �لحديث. �إذ �إنه ل يجوز �ألبتة، 

منطلقا وقانونا، �أن يكون هذ� �لفكر هو�لحكم و�لخ�صم في �لوقت ذ�ته.
وعن �لعتماد علي �صلطة �لقو�ت و�ل�صلف و�إهد�ر �لتيار�ت �لفكرية من �لتر�ث �لإ�صالمي   
يد  علي  ن�صاأ  -�لذي  و�ل�صببية  لل�صبب  و�إهد�ر�  �لجبر  لفكر  �نت�صار�  �إليها  �لإ�صارة  عمدً�  ونعمد 
"�إن  �أبوزيد:  – يقول ن�صر حامد  �أهل �لحديث/�ل�صلفيين  به كثير من علماء  �لجبرية، ثم قال 
�لخطاب �لديني �لمعا�صر ي�صتند فقط �إلي هذ� �لجانب من �لتر�ث ويتعمد تجاهل �لجانب �لآخر، 
باإ�صفاء �صفة  �أحيان كثيرة  �أ�صحاب �لطباع من �لمعتزلة و�لفال�صفة، ويتم ذلك في  مثل �تجاه 
�لقد��صة �لدينية علي �لتجاه �لأول ورد �لتجاه �لثاني �إلي تاأثير�ت �أجنبية �نحرفت عن �لإ�صالم 

�لحقيقي..
)ن�صر حامد �أبوزيد، نقد �لخطاب �لديني 24- 34(

و�لثانوية  �لأ�صا�صية  �لق�صايا  في  �لر�أي  في  �لخالف  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  عرفت  ولقد   
طو�ل ع�صرها �لذهبي، وقبل تع�صب كل فرقة و�لتفافها حول من تثق به من ذوي �لمكانة بينها. 
فاتخذته �إماما لها، وح�صرت �لثقة �لعلمية فيمن ينتمي �إلي جانبها من �لفقهاء مع �صوء ظنهم 
�لخالفات  ت�صعب  �لأكبر في  �لأثر  له  �لذي كان  �لفكري  �إلي �ل�صطر�ب  �أدي  بمن عد�هم؛ مما 
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�لفقهية، حتي وقعت �لجفوة بين �لعلماء و�لحكماء؛ مما كان له �أي�صا �لأثر �لكبير في �إبعاد �لفقه 
�أغلق باب �لجتهاد؛ بدعوي �لحفاظ علي �لدين وما هو من  �أن  �إلي  عن �لحياة �لعامة �لعلمية، 
�أنه علم يتغير بتغير �لمعطيات و�لظروف �لجتماعية، و�لقت�صادية،  ذلك �لقبيل؛ ول �أدل علي 
و�لح�صارية، و�ل�صيا�صية، من �أن �لإمام �ل�صافعي �لذي �أملي علي تالميذه مذهبه في �لعر�ق في 
فاأملي علي  �إلي م�صر  �نتقل  �لأمور عندما  بع�ص  في  ر�أيه  في  �ختلف  قد  �لحجة"،  كتاب"�صماه 
تالميذه في م�صر مذهبه �لجديد في كتابه "�لأم". فال خالف بين �لموؤرخين و�لعلماء علي �أن 
�أ�صباب نهو�ص �لفقه �لإ�صالمي حرية �لر�أي؛ كثرُة �لجدل �لعلمي بين �لفقهاء؛ فالختالف  من 
و�لنقد و�ل�صر�ع و�لمناف�صة هونو�ة �أي تطور، كما �أن �لحرية هي �أ�صا�ص �أي �إبد�ع. وكثير� ما كانت 
�لمناف�صة في مو�صم �لحج بين �أهل �لعقل/ مدر�صة �لر�أي- و�لتي كانت عا�صمتها بغد�د- لما كان 
و�لتي  �لحديث-  �لنقل/ مدر�صة  و�أهل  �لأخري  �لح�صار�ت  علي  و�نفتاح  تطور ح�صاري  بها من 
كانت عا�صمتها بغد�د- و�أحيانا كانت تقع عن طريق �لر�صائل كما حدث في �لر�صائل �لمتبادلة 
بين �لإمام مالك في �لمدينة و�لإمام �لليث بن �صعد في م�صر؛ �لأمر �لذي �أدي كثير� �إلي ت�صلح 
كل منهما باأ�صلحة �لآخر. و�لمثال �لأقرب �إلي ذلك هوظهور علم �أ�صول �لفقه علي يد �ل�صافعي 
عقب مناظرة مع محمد بن �لح�صن �ل�صيباني فكانت �لغذ�ء �لرئي�ص للرقي �لعلمي في هذه �لفترة 

)�لدكتور محمد علي محجوب، �لمدخل لدر��صة �لت�صريع �لإ�صالمي، �ص 125- 136(.

�أن يطلق  و�إنز�ل �لتر�ث �لفقهي منزلة �لمقد�ص  �إنكار �لجتهاد  ومن ثم فال غريب بعد   
علي �لعقالنيين �لتنويريين �لآن ��صم �لعلمانيين، وهو�ل�صم �لذي ير�د به �لو�صم بالكفر و�لإلحاد 
يف�صر  وهوما  و�لخيانة.  و�لعمالة  �لتبعية  �أو�صاف  من  ي�صتتبع ذلك  ما  وكل  �لدين،  و�لمروق من 
�ل�صبه بين �ليوم و�لأم�ص عندما د�رت �لمعركة حول كتاب د. طه ح�صين "في �ل�صعر �لجاهلي" 
لفهم  محاولة  �إل  �لعلمانية  حارتنا" وما  وكذ� تلك �لتي د�رت حول رو�ية نجيب محفوظ "�أولد 
دون  �لدين  ومنها  �لعلم،  مجالت  من  مجال  �أي  في  علميا  تطور  فال  علمية،  بمنهجية  �لدين 
منهجية علمية، وبطبيعة �لحال فاإن هذه �لمنهجية يجب �أن تتطور بمرور �لأيام و�لع�صور بتطور 
و�لعلمي  �لح�صاري  و�لتطور  �لأحد�ث  �لعلم وتجدد  لهذ�  �لب�صرية، ومن ثم طريقة فهمهم  عقل 
و�لثقافي و�لقت�صادي و�لجتماعي �إل �أنهم يخلطون بين �لعلمانية �ل�صيا�صية و�لعلمانية كمفهوم 
�لعتماد علي �لمنهج �لعلمي في �لدين وما كانت �لمعركة علي رو�ية طه ح�صين �إل رف�صا لفكرة 
قر�ءة �لن�صو�ص �لدينية طبقا لآليات �لعقل �لإن�صاني �لتاريخي. وب�صفة عامة عن �لآد�ب و�لفنون 
يذهب �لكثير من �صباب "�لجماعات"�إلي تحريم فنون �لغناء و�لت�صكيل و�لمو�صيقى و�لم�صرح؛ �أما 
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�ل�صيوخ �لمعتدلون فيرون �أن �لإ�صالم لي�ص �صد �لفنون و�لآد�ب �لر�قية، و�أن �لتحريم ين�صب علي 
تلك �إلي تثير �لغر�ئز و�لتي "تخاطب �لإن�صان من جانبه �لح�صي"ونحن ل�صنا هنا ب�صدد مناق�صة 
�لقيمة �لأدبية لهذه �لرو�ية �أوتلك، فهذ� �أمر له مجاله وعلماوؤه �لمخت�صون، ومن �لموؤكد �أن رجال 
�لقانون وعلماء �لدين لي�صو� من هوؤلء؛ لكن بع�ص �لمت�صددين و�لمح�صوبين علي �لمعتدلين، ورغم 
ذلك، ي�صرون علي �أن يقيمو� �أنف�صهم حر��صا مد�فعين عن �لعقيدة �صد �لأخطار، وعلي فر�ص 
حقيقة �أن تلك �لأعمال تتناق�ص وفهمهم للعقيدة، فهل معني ذلك �أن يختزل �لدين في فهمهم 
�أنه علي �لعقيدة وهوفي �لحقيقة خطر عليهم هم  وتاأويلهم! ثم لماذ� يتم ت�صوير �لخطر علي 
وعلي فهمهم وتاأويالتهم �إن �لدين و�لعقيدة، في نفو�ص �لم�صريين بطبيعته ك�صعب متدين �أقوي 
من �أن يهددها عمل فني، و�إنما �إح�صا�صهم ب�صعف موقفهم �لذي ي�صتمد قوة من �لظالم و�لجهل 

هو�لذي �صور لهم هذ�.

�ل�صلف  �أن  ننكر  �لمذهب و�ختالفا معه في كثير من �لتجاهات ل  �إننا وفي نقدنا لهذ�   
متفقًا مع ع�صره،  كان  نف�صه  �لمذهب  �أن  ننكر  ل  كما  �لرجال في ع�صورهم،  �أعظم  كانو� من 
�أحيانا كثيرة. �إن م�صمون نقدنا في �أن �صالمته منذ ع�صرة قرون ل تعني بال�صرورة �صالمته في 
�لمعا�صرة، ذلك لتباين �لأو�صاع تباينا جذريا، فالحل لن يكون د�ئما فيما قدره �ل�صلف، و�إنما 
في �لقر�آن نف�صه ومبا�صرة فهو وحده- باإعمال �لعقل �لم�صتنبط لأحكامه- �لذي يت�صع لتحديات 
�لتفكر  �إعادة  وفي  فيه  �لعقل  و�إعمال  �لقر�آن  �إلي  �لعودة  ثم يجب  ومن  عليها؛  وينت�صر  �لع�صر 
بطريقة علمية، متحللين من �لموروثات �لتي قيدنا �أنف�صنا طويال بعدم فكها عن رقابنا �إل عن 
�ل�صتر�صاد بها، عدم �لزج بالدين في �ل�صر�عات �ل�صيا�صية، فكما قال علي كرم �هلل وجهه "ل 

تحدثو� بالقر�آن، فاإنه حمال �أوجه".

فال �ختالف من �أن محمد بن عبد �لوهاب، ومن قبله �لإمام �أحمد بن حنبل و�بن تيمية،   
بالدين  �لوعي  و�إعادة  �لبدع  �لكبير في محاربة  �لف�صل  لهم  وباأنهم كان  للدين،  كانو� مجددين 
�ل�صحيح، �إل �أنه و�إن كان ذلك، ما كان ليتاأتى في ذلك �لع�صر �إل بالحروب و�لقتال، كما هو�لحال 
ب�صاأن �لدعوة �إلي �لإ�صالم في فجر �لدولة �لإ�صالمية و�لذي تطلب �لفتوحات، �أما �لآن، وفي ظل 
�لإ�صالم في خارج  �إلي  �لدعوة  ��صتطاعته  �أن يدعي عدم  يمكن لأحد  و�لعقيدة، ل  �لر�أي  حرية 
�لدين،  لإ�صالح  �لدعوة  �أولي  باب  فمن  مكفولة،  للدين  �لدعوة  كانت  ولما  د�خلها.  �أوفي  م�صر 
هي �أي�صا مباحة ول قيود عليها، ولي�ص ثمة د�ع لقتال ول لجبر با�صتخد�م �لقانون �بتغاء فر�ص 
�أخري، فال�صيا�صة و�لأغلبية  �أو�أقلية، علي جماعة  �أغلبية كانت  �أوغير دينية،  روؤية جماعة دينية 
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و�لم�صلحة من �لمتغير�ت.
ولقد �صبق �أن �أو�صحنا كيف كانت حرية �لر�أي و�لإبد�ع و�لتفكر �لعلمي �صببا في �زدهار   
في  �لبالغ  �لأثر  �لمعتزلة  و�لعقالنيين  �لر�أي  لمدر�صة  كانت  وكيف  و�لمجتمع،  �لإ�صالمي  �لفقه 
�لتطور �لعلمي و�لثقافي للدولة �لإ�صالمية في ع�صرها �لذهبي، ومن ثم يجب �لتقييد كل �لتقييد 
�أثر في كبح م�صيرة �لتقدم في �أي مجتمع. وما  عند و�صع �لقيود علي تلك �لحريات لما له من 
مو�جهة  في  �لإ�صالم  �نت�صار  في  �لف�صل  �أ�صحاب  �أن  علي  و�لموؤرخين  �لعلماء  بين  خالف  ثمة 
�لإ�صالم،  جي�ص  يدخلها  لم  بقاع  وفي  �أر��صيه  د�خل  ن�صره  من  كان  وما  �لأخري،  �لح�صار�ت 
و�لمنطق  �لعقل  با�صتخد�م  بالحجة  �لحجة  رد  لعتمادهم  و�لفل�صفة،  �لكالم  علم  �أ�صحاب  هم 
�لح�صارة  وكانت  �لإ�صالمي،  �لعالم  �أنحاء  كل  في  منت�صرة  �لكتب  كانت �صناعة  فقد  و�لفل�صفة، 
�لإ�صالمية تدور حول �لكتب: حيث توجد �لمكتبات �لملكية و�لعامة و�لخا�صة في كل مكان. وحيث 
كانت تجارة �لكتب ومهنة �لن�صاخة ر�ئجة، وكان يقتنيها كل طبقات �لمجتمع �لإ�صالمي �لذين 
�إقبال منقطع �لنظير. وب�صبب من �صناعة �لورق بدم�صق و�صمرقند وبغد�د.  كانو� يقبلون عليها 
وكانت منت�صرة في كل  �لخارجية،  �ل�صتعارة  تتيح فر�ص  �لمكتبات  ولقد كانت  �لرو�ج  كان هذ� 
�لوليات و�لمدن �لإ�صالمية بدم�صق و�لقاهرة وحلب و�إير�ن وو�صط �آ�صيا وبالد �لر�فدين و�لأندل�ص 
و�صمال �أفريقيا، و�صبكات �لمكتبات قد و�صلت في كل مكان بالعالم �لإ�صالمي، فالفكر �لإق�صائي 
ي�صتوعب �لختالفات  �أن  ي�صتطيع  �لذي  �لمنفتح  �لفكر  يفرق، علي عك�ص  بل  يوحد،  �ل�صمولي ل 
�لفكرية �لتي هي موجودة طالما وجدت �لب�صرية. )�لح�صار�ت، )2..3( لبيب عبد �ل�صاتر. د�ر 

�لم�صرق: بيروت(.
�أما و�إذ و�صحت �لمحكمة عقيدتها من ن�ص �لمادة 98 )و( من قانون �لعقوبات، بعد �أن   
�أولت ق�صد �ل�صارع وهدفه من و�صع تلك �لمادة في محاولة للو�صول �إلي فهم نطاق �لتحريم، بما 
يتفق و�لمبادئ �لد�صتورية ومبادئ �لحريات و�ل�صريعة �لإ�صالمية من مقا�صدها �لكلية وم�صالحها 
�لمر�صلة، وحيث تطرق بنا هذ� �لبحث �إلي �لتو�صل �إلي �أن هذه �لجريمة تتطلب ق�صد� جنائيا 
�أن  �لقانوني  �لفقه  �لمعتاد في  و�إن كان  �لعام،  و�لأمن  �ل�صلم  �لفتنة وتكدير  خا�صا، وهو�إحد�ث 
�لركن �لمادي للجريمة ي�صبق في �لبحث في تو�فر �أركانه �لركن �لمعنوي، �إل �أن �لتطرق لالأخير 
بقدر �أكبر فيما �صلف من �أ�صباب �لحكم، �إنما كان بحكم ما فر�صته عليها مقت�صيات �لمنهجية 

في �لبحث.
�لدعوي،  وقائع  للجريمة، وعن  �لمادي  �لركن  �لدعوي علي  وقائع  �نطباق  �أما عن مدي   
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�لحكم  بطلب  فيها  �نتهي  و�لتي  �لدعوي  �فتتاح  ب�صحيفة  �لمدني  بالحق  �لمدعي  حددها  كما 
�أنهم  علي �لمدعي عليهم بالعقوبة �لمن�صو�ص عليها بالمادة 98 )و( من قانون �لعقوبات. من 
متطرفة  لأفكار  بالترويج  �أعمالهم،  في  �لدين  با�صتغاللهم  و�لم�صلمين،  �لإ�صالم  علي  تعدو� 
�لإ�صالمية خ�صو�صا،  �لإ�صالمي عموما و�لجماعات  �لدين  �لفتنة وتحقير و�زدر�ء  �إثارة  بق�صد 
مما ي�صر بالوحدة �لوطنية، وباإلز�مهم مت�صامنين باأد�ء مبلغ و�حد وخم�صين جنيها علي �صبيل 
�لتعوي�ص �لمدني �لموؤقت و�لم�صاريف و�لأتعاب و�لنفاذ، وذلك تاأ�صي�صا علي �أن ما قدمه �لمدعي 
مرجان،  �أحمد  مرجان  �لظالم،  طيور  و�لكباب،  �لإرهاب  �أفالم:  من  �لفنية  باأعمالهم  عليهم 
ح�صن ومرق�ص، وم�صرحية �لزعيم، وم�صل�صل �لجماعة، وبما �نطوي علي ذلك من �زدر�ء للدين 
�لأخير،  �لم�صل�صل  في  �لم�صلمون  و�لإخو�ن  خ�صو�صا،  �لإ�صالمية  و�لجماعات  عموما  �لإ�صالمي 
وهو�لأمر �لذي �صتو�صحه �لمحكمة تف�صيال بعد �إجمال، فقد �أ�صفي �لمدعي هذ� �لو�صف تف�صيال 

علي �لأعمال �لفنية �لآتية: 
�أوًل : م�صرحية �لزعيم لما ت�صمنته من ��صتخد�م لحن �أن�صودة "�أ�صماء �هلل �لح�صني" على 

كلمات �أخري كما هوو�رد تف�صيال بال�صحيفة.
�لوزير" لكونه  بتاع  "�لو�د محرو�ص  �ل�صعر�وي في فيلم  لل�صيخ محمد متولي  ثانيًا: تقليده 

�ندرج علي ��صتهز�ء "بمظهر" من مظاهر �لدين �لإ�صالمي.
ثالثًا: تطاوله علي �لذ�ت �لإلهية -كو�صفه- بقوله "كيف �أر�صي �هلل"، وعلي �لزّي و�لهيئة 
�لتي يرت�صيها رجال �لدين علي �لنحو�لذي �أظهر به �لملتحين و�لمنقبات بفيلم "مرجان 

�أحمد مرجان".
ر�بعًا: قوله "�حنا طلعنا �لف�صاء ول�صه فيه نا�ص بتقول ندخل �لحمام بالرجل �ل�صمال ول 

�ليمين"وهوما به ��صتهز�ء ب�صخ�ص �لنبي وبفعله، وذلك بفيلم "�لإرهابي".
و�لمحكمة �إذ تنوه، بادئ ذي بدء، باأن �دعاء �لمدعي، وح�صبما هومبين ب�صحيفة دعو�ه،   
قد �نطوي علي �صقين �أ�صا�صيين، هما �زدر�ء �لدين �لإ�صالمي من جهة، وتحقير �لم�صلمين عموما 
و�لجماعات �لإ�صالمية و�لإخو�ن �لم�صلمين ب�صفة خا�صة، تفرقة منا بين �لدين و�لفكر �لديني 

من جهة، وبين ماهو مقد�ص وماهوغير مقد�ص من جهة �أخري، كما �صلف �أن بينت �لمحكمة.
فاأما فيما �نطوي بادعاء �لمدعي من �زدر�ء �لدين �لإ�صالمي، وعن )�أول( فاإن ��صتخد�م   
لحن �أن�صودة "�أ�صماء �هلل �لح�صني"، فمن �لمعلوم �أن �للحن �لمو�صيقي وب�صفته عمال فنيا من 
�إذ� ما كان هذ� �للحن  باأنه  �لب�صر، فهو�أمر لي�ص من �لدين في �صيء. وت�صيف �لمحكمة،  �صنع 
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قد ��صتخدم في كلمات �أخري. فاإن �أول ما يتطرق للذهن لي�ص �لتحقير من �أ�صماء �هلل �لح�صني 
بحال، و�إنما لخدمة �لعمل �لدر�مي في بيان �أن �صخ�صية �لزعيم قد �أ�صفت علي نف�صها قد��صة 
�ل�صفات �لإلهية، وهوو�صف لكل فرعون �عتبر م�صر وخير�تها له هو، ولي�ص ل�صعبها، فقادته هذه 
�لأثرة وهذ� �ل�صتبد�د �إلي �لظلم و�لطغيان �للذين جعاله يدعي �لألوهية ويقول: "ما علمت لكم 

من �إله غيري"- )�لق�ص�ص: 38(.
�ل�صعر�وي  متولي  محمد  لل�صيخ  تقليده  وب�صاأن  )ثانيا(،  �لبند  مو�صوع  �لتهام،  عن  �أما   
�لدين  "بمظهر" من مظاهر  ��صتهز�ء  �ندرج علي  �لوزير" لكونه  بتاع  "�لو�د محرو�ص  في فيلم 
�لخطاأ  من  و�أو�صحت،  �صلف  كما  �أنه،  من  باأ�صبابها  تقدم  ما  �إلي  تحيل  فالمحكمة  �لإ�صالمي، 
باأن  �لمحكمة:  وت�صيف  فكرهم  �أوعلي  �لدين  رجال  علي  �لدينية  �لقد��صة  �صفة  �إ�صفاء  �لفادح 
ما تو�صل �إليه �لمدعي من كون �لم�صار �إليه في هذ� �لم�صهد هو�ل�صيخ محمد متولي �ل�صعر�وي، 
هوتاأويل �لمدعي �لخا�ص، ونتيجة لجتهاده �ل�صخ�صي، ومن ثم فهو�لأمر �لذي ل يمكن تعميمه 

باعتباره �لحقيقة �لمجردة.
�لإلهية- ح�صب  �لذ�ت  بالبند )ثالثا(، وب�صاأن تطاوله علي  �أما عما �نطوي عليه �لتهام   
و�صفه- بقوله: "كيف �أر�صي �هلل"، فاإن �لمحكمة ل تري في ذلك تطاوًل علي �هلل في �صيء، �إذ �إن 
في هذه �للغة من �لو�صوح ما يدلل علي �إنكاره لإمكانية حدوث ذلك وت�صيف �لمحكمة: ولو�أنه لي�ص 
بمقام �لبحث، باأنه ل يوجد ما يمنع �إظهار �صخ�صية ل نوؤمن باهلل في ثمة عمل فني ما، فالقول 

بغير ذلك ينافي �لو�قع في �لمجتمع من وجود �لموؤمنين وغير �لموؤمنين.
في  ول�صه  �لف�صاء  "�حنا طلعنا  قوله:  وب�صاأن  )ر�بعا(  بالبند  �لتهام  عليه  �نطوي  وفيما   
نا�ص بتقول ندخل �لحمام بالرجل �ل�صمال ول �ليمين" وهوما -يري �لمدعي- �أن به ��صتهز�ء بفعل 
"�لإرهابي" و�لمحكمة  – �صلي �هلل عليه و�صلم- ومن ثم ب�صخ�صه �لكريم، وذلك بفيلم  �لنبي 
تقرر باأنه َلم َيْثُبت ذلك بحديث، ول كان من �ل�صنن �لموؤكدة فهو�جتهاٌد من �لعلماء. فلم يثبت 
َمال، و�ْلُخُروج ِمنه باليمين، �إَلّ �أن �لعلماء  عنه عليه �ل�صالة و�ل�صالم �لأمر ِبُدُخول �ْلخالء بال�ِصّ
ُيعجبه  و�صلم  عليه  �هلل  �صلي  �لنبي  "كان  عنها  �هلل  ر�صي  عائ�صة  حديث  ِلُعموم  ذلك  و�  ��صَتحُبّ
�لتيمن في تنعله، وترّجله، وُطهوره، وفي �صاأنه كِلّه "رو�ه �لبخاري وم�صلم" وعموم حديث حف�صة 
َيمينه لطعامه و�صر�به وثيابه، وَيْجَعل  َيْجَعل  "كان �لنبي �صلي �هلل عليه و�صلم  ر�صي �هلل عنها: 

�ِصَماله ِلَما �ِصوي ذلك". رو�ه �أحمد و�أبود�ود.
خول بالَيمني و�ْلُخُروج  كذلك ُدُخول �لم�صجد لم يثبت �أنه عليه �ل�صالة و�ل�صالم �أَمر ِبالُدّ  
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باُلي�صري. قال �لبخاري باب �لتيمن في دخول �لم�صجد وغيره "وكان �بن عمر َيبد�أ ِبِرْجِله �ليمني، 
ن. ولما كان  َيُمّ م في ��صتحباب �لَتّ فاإذ� َخرج َبد�أ ِبِرْجِله �لي�صري". ثم �أْوَرد حديث عائ�صة �ْلُمَتَقِدّ
ذلك ما تقدم، فاإنه ل يجوز �عتبار �لختالف مع هذ� �لقول من قبيل �ل�صتهز�ء باأفعال �أوب�صخ�ص 

�لنبي.
كما ن�صت�صهد في هذ� �لمقام بقول �لمحكمة �لد�صتورية: "�إن �إعمال حكم �لعقل فيما ل ن�ص   
فيه، تطويًر لقو�عد علمية تكون في م�صمونها �أرفق بالعباد و�أحفل ب�صئونهم و�أكفل لم�صالحهم 
�لحقيقية �لتي ت�صرع �لأحكام لتحقيقها وبما يالئمها مرده �أن �صريعة �هلل جوهرها �لحق و�لعدل، 
و�لتقيد بها خير من ف�صاد عري�ص و�نغالقها علي نف�صها لي�ص مقبوًل ول مطلوبا، ذلك �أنها ل تمنح 
�أقو�ل �أحد من �لفقهاء في �صاأن من �صئونها قد�صية تحول دون مر�جعتها و�إعادة �لنظر فيها، بل 
و�إبد�لها بغيرها، فالآر�ء �لجتهادية في �لم�صائل �لمختلف عليها لي�صت في ذ�تها قوة متعدية لغير 
�لقائلين بها، ول يجوز بالتالي �عتبارها �صرعا ثابتا متقرر�، ل يجوز �أن ينق�ص و�إل كان ذلك نهيا 
عن �لتاأمل و�لتب�صر في دين �هلل تعالي. و�إنكارً� لحقيقة �أن �لخطاأ محتمل في كل �جتهاد، بل �إن 

من �ل�صحابة من تردد في �لفتيا تهيبًا.
ومن ثم �صح �لقول باأن �جتهاد �أحد من �لفقهاء لي�ص �أحق بالتباع من �جتهاد غيره وربما   
كان �أ�صعف �لآر�ء �صند�، �أكثرها مالءمة لالأو�صاع �لمتغيرة، ولوكان مخالفا لآر�ء ��صتقر عليها 
�لعمل زمنا، وتلك هي �ل�صريعة �لإ�صالمية في �أ�صولها ومنابتها متطورة بال�صرورة نابذة �لجمود 
ل يتقيد �لجتهاد فيها- وفيما ل ن�ص عليه – بغير �صو�بطها �لكلية، وبما ل يعطل مقا�صدها �لتي 
ينافيها �أن يتقيد ولي �لأمر في �صاأن �لأحكام �لفرعية و�لعملية �لم�صتجيبة بطبيعتها للتطور لآر�ء 
بذ�تها ل يريم عنها �أو�أن يقعد باجتهاده عن لحظة زمنية معينة تكون �لم�صالح �لمعتبرة �صرعا 

قد جاوزتها.
)�لطعن رقم 8 – ل�صنة 17 ق- تاريخ �لجل�صة 18/.1996/5- مكتب فني 7- رقم �لجزء   

1- رقم �ل�صفحة 656- تم رف�ص هذ� �لطعن(.

�أما عن �ل�صق �لثاني من �دعاء �لمدعي. وهوتحقير �لم�صلمين عموما و�لجماعات �لإ�صالمية   
وجماعة �لإخو�ن �لم�صلمين ب�صفة خا�صة، و�لمتمثل في تهكمه علي �لزي و�لهيئة �لتي يرت�صيها 
رجال �لدين علي �لنحو�لذي �أظهر به �لملتحين و�لمنقبات بفيلم "مرجان �حمد مرجان"، وكذ� 
بفيلم "�لإرهابي"– وعلي حد قول �لمدعي- �إظهار �صخ�صية "�لإرهابي �لم�صلم"باأنه " �صخ�صية 
�لمادة  يقابله في ن�ص  �لزنا، وهوما  �رتكاب  بالخمر رغبة في  �أعجب  وباأنه  مزدوجة ل ي�صلي، 
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مو�صوع �لدعوي "�لطو�ئف �لمنتمية لها". ومن ثم فاإن �لمحكمة تحيل �إلي ما �صلف �أن �أو�صحته 
من عدم جو�ز تف�صير ن�ص �لم�صرع علي �أ�صا�ص �أن ق�صده قد �تجه �إلي �إ�صباغ �لحماية �لقانونية 

علي جماعة دينية لمخالفة ذلك �لو�قع علي �لنحو�صالف �لبيان.

و�إذ ت�صير �لمحكمة في �لبدء بوجوب �لتفرقة بين ما �إذ� كان �لنقد �لمدعي بوقوعه تحت   
تلك  �أع�صاء  علي  وقع  قد  �أو�أنه  عامة  ب�صفة  �لياأ�ص  لهذ�  �لمرتدين  علي  وقع  قد  �لقانون  تاأثيم 
وجماعة  �لإ�صالمية  �لجماعات  ب�صاأن  كان  ما  فاإن  �أع�صائها،  علي  وقع  قد  باعتباره  �لجماعات 
�لإخو�ن �لم�صلمين ي�صتوجب �لتفرقة بين �صقين هما �أول- �لتنظيم �ل�صيا�صي، وثانيا – �لم�صروع 
خا�صة  �لنقد؛  من  له  ح�صانة  فال  �ل�صيا�صة،  �أمور  من  فهو�أمر  �لأول،  عن  �أما  �لديني.  �لفكري 
و�أنهما �أ�صبحا طرفًا في �لمنظومة �ل�صيا�صية للبالد باإن�صائهم �أحز�با �صيا�صية ��صتركت بالفعل في 
�ل�صر�ع �ل�صيا�صي، ومن ثم �لقول باإ�صباغ �لحماية عليهم، من منطلق �رتد�ئهم للزي �لمو�صوف 
بالإ�صالمي، فهذ� خرق لمبد�أ �لم�صاو�ة بين �لأحز�ب �ل�صيا�صية، باإعطائهم ميزة فوق �لأحز�ب 
غير �لدينية، �أما عن �لم�صروع �لفكري، فله �صقان، �لفكرة �لدينية وهي من �لر�أي، ومن ثم، فال 

ي�صح �إ�صفاء �لقد��صة عليها، و�لفكرة �ل�صيا�صية �لتي ينطبق علي ما �نطبق علي �لتنظيم.

قبل  ما  فترة  في  للجماعات-  �لديني  �ل�صيا�صي  �لفكري  �لم�صروع  �أن  بالذكر  و�لجدير   
�لمر�جعات – و�لإخو�ن �لم�صلمين – في �لفترة �لمتمثل في مجموعة �لنظام �لخا�ص و�متد�د�ته 
في تنظيم 1965 �لذي كان قد �رتبط ب�صيد قطب ومن �ن�صم بعد عام 1954 مع بد�ية �لمحنة – 
كان ل ي�صتبعد ��صتخد�م �لقوة �أو�لعنف بل قام عليهما في حالة �لجماعات �لإ�صالمية، وهو�لأمر 
�لمعلوم للجميع وب�صهاد�تهم فيما ي�صمي بالمر�جعات. )عبد �لمنعم �أبو�لفتوح، �صاهد علي تاريخ 

�لحركة �لإ�صالمية في م�صر 197.- 1984(.

دون  من�صف  غير  ب�صكل  �لإرهابي  �صخ�صية  �أخرجو�  قد  عليهم  �لمدعي  باأن  �لقول  �أما   
�لإلمام بجميع �لأ�صباب �لتي �أدت به �إلي �لو�صول لذلك، وب�صكل �أ�صاء �إليهم، فال تزر و�زرة وزر 
�إلي حدوث  �أدت  �لتي  �لأفكار،  �لأ�صباب ومر�جعة  �لأول عن در��صة تلك  �لم�صئول  �أن  �إل  �أخري، 
ذلك، �إنما هم �لجماعات �أنف�صهم، وهوما قامو� به فعال في وقت لحق. �أما �لقول باأن �لمدعي 
عليهم لم يوفقو� في �إظهار حقيقة �ل�صخ�صية وم�صببات �لم�صكلة �لجتماعية، فذ� لي�ص مناطه 
�لعقاب �لقانوني، و�إنما �لنقد �لفني و�لأعمال �لفنية �لدر�مية، علي خالف �لتوثيقية منها، لي�ص 

من �صاأنها �لإلمام بالحقيقة، ولي�ص من دورها تقديم �لحلول.
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وكما قال �لإمام محمد عبده: "ولما كان م�صرح �لعقل وميد�نه لي�ص �أمور �لدنيا وعلومها   
فقط، بل وعلوم �لدين �أي�صا، و�لدين �لإ�صالمي علي وجه �لخ�صو�ص، فالإيمان يقين، ول يقين 
مع �لتحرج من �لنظر، و�إنما �ليقين باإطالق �لنظر في �لأكو�ن، طولها وعر�صها حتي ي�صل �إلي 
�لغاية �لتي يطلبها دون تقيد.. فاهلل يخاطب في كتابه �لفكر و�لعقل و�لعلم، بدون قيد ول حد.. 
و�لوقوف عند حد فهم �لعبارة م�صٌر بنا، ومناف لما كتبه �أ�صالفنا من جوهر �لمقولت، و�لتي 
تركنا كتبها فر��صًا لالأتربة و�أكلة لل�صو�ص، بينما �نتفعت به �أمم �أخري �أ�صبحت �لآن نعم با�صم 
�لنور. وحتي �لمعجز �لخارق �لذي تحدي به �لإ�صالم خ�صومه وهو�لقر�آن وحده، قد دعا �لنا�ص 
�إلي �لنظر فيه بعقولهم.. فهومعجزة عر�صت علي �لعقل وعرفته �لقا�صي فيها و�أطلقت له حق 
�لنظر في �أنحائها، فالإ�صالم ل يعتمد علي �صيء �صوي �لدليل �لعقلي و�لفكر �لإن�صاني �لذي يجري 

علي نظامه �لفطري".

)�لأعمال �لكاملة لالإمام محمد عبده ج 3 �ص 151، 279، ج 4، �ص 414(.

ولما كان قول �لأفغاني من �أن للعلم ثمر�ت هي فوق �إدر�ك �لعامة و�لجمهور، �لأمر �لذي   
�لطو�ئف  يحمي  ل  كونه  من  �لمحكمة  تر�ه  وما  )و(   98 �لمادة  من  �لثاني  �ل�صق  �إلي  بنا  يدلف 
ول  له  �لفعل غير مهدد  كان  فاإذ�  �لعام،  و�لأمن  لل�صلم  بالحماية  �خت�ص  و�إنما  لذ�تها،  �لدينية 
يرتقي لهذ� �لم�صتوي فال تاأثيم عليه ولو�أ�صر بم�صاعر تلك �لجماعة فالقول بغير ذلك يتنافى مع 
وما �صلف �أن �أو�صحنا من عدم قد�صية تلك �لجماعات ول �أفكارها قد��صة �لدين، كما �أنه ولول 
ت�صارب �لأفكار لما ن�صاأت �لفرق �لدينية، ولكان لكل منها ما يعتنقه من فكر د�خل ذ�ت �لدين، 
�لغز�لي  �أبي حامد  �لإمام  بين  �لختالف  ليحدث  كان  وما  رحمة،  �لختالف  �لعلماء  قال  فكما 
�لفل�صفي  للتيار  )ممثال  ر�صد  بن  �لوليد  �أبي  و�لعالمة  �ل�صلفية(  ثم  �لأ�صعرية  للمدر�صة  )ممثال 
فيه هجوم علي  و�لذي  �لفال�صفة"،  �لإ�صالمي( و�أهل �لكالم. فعندما �أ�صدر �لأول كتابه "تهافت 
�لفال�صفة و�لمتكلمين، رد عليه �بن ر�صد بكتابه "تهافت �لتهافت" �نت�صارً� لدور �لعقل و�لتوفيق 
بينه وبين �لنقل؛ ذلك بتاأويل �لنقل �إذ� تعار�ص "ظاهره" مع بر�هين �لعقل، وذلك بموؤ�خاته بين 

�لحكمة و�ل�صريعة.

�لتي  �لفروق  تجاهل  ب�صبب  �إنما  و�لدين،  �لفكر  توحيد  �لأيام من  منه هذه  نعاني  ما  �إن   
�لأولي  �للحظات  ي�صود  �لذي كان  �صيغت في مبد�أ  "�أنتم �أعلم ب�صئون ديناكم" وتنا�صيا لالإدر�ك 
للن�صو�ص �لدينية مجالت  �أن  �لتاريخ �لإ�صالمي وخالل فترة نزول �لوحي و�لن�صو�ص؛ من  في 
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�لإن�صانية،  و�لخبرة  �لب�صري  �لعقل  لفاعلية  تخ�صع  �أخري  مجالت  ثمة  و�أن  �لخا�صة،  فاعليتها 
فكان �لم�صلمون �لأو�ئل كثير� ما ي�صاألون �إز�ء موقف معين عما �إذ� كان موقف �لنبي – �صلي �هلل 
عليه و�صلم – محكومًا بالوحي �أم بالخبرة و�لعقل. بل تتعدي �لإ�صكالية �إلي �أن �أ�صبح �لخطاب 
�لديني يوحد بين �لن�صو�ص �لدينية وقر�ءته وفهمه لها مقتنعا بامتالك �لحقيقة في �لخطاب 

�لديني.

وتنوه �لمحكمة �إلي �أن �صبب ذلك هو�لإق�صاء، �لذي تم للتيار�ت �لفكرية لح�صاب �لتيار�ت   
�لح�صوية �لن�صو�صية، فهو �صر�ع قديم بين �لعقل و�لنقل �نت�صر فيها �لعقل تارة و�نت�صر فيها 
�لنقل �أخيرً�، ونحن ل�صنا مع �لنت�صارين لكون ظهور كليهما علي �لآخر قد تم بال�صلطة �ل�صيا�صية 
�أحمد  �لإمام  �صاأنه ومحنة  �رتفاع  – تالزم  �لر�أي  – �أهل  �لعقالني  فالتيار  �لق�صاء  با�صتخد�م 
– �لمتمثل  �لعقل  – علي  �لحديث  �أهل  في  �لمتمثل  �لنقل-  ظهور  وكذ�  �ل�صلطة،  مع  حنبل  بن 
ثم  ومن  �أي�صا.  �ل�صلطة  مع  �لكبري  محنتهم  ب�صبب  – كان  و�لفال�صفة  �لمتكلمين  �لمعتزلة  في 
كان �لعامل �لرئي�صي بين ذلك �لنت�صار وذ�ك هو�ل�صيا�صة و�أهو�ء �لحكام، كما تدخلت �لعو�مل 
�لجتماعية �أحيانا �أخري؛ �إذ ن�صاأت �إّبان ذلك تيار�ت فكرية تمزج بين �لتجاهين كتيارين من 
تيار�ت �أهل �لتوحيد و�لعد�لة وهم �لمعتزلة و�لأ�صعرية )�لتي ن�صاأت علي يد �أبى �لح�صن �لب�صري 
و�لتي لعبت دور �لو�صط في �لفكر �لإ�صالمي بعد �أن تزحزح �لمعتزلة -�أ�صحاب و��صل بن عطاء- 
من هذ� �لمكان �لو�صطي؛ كرد فعل لغلو�أهل �لحديث في تم�صكهم بالن�ص، وبخا�صة �ل�صلفية في 
كان  �لذي  �لي�صار  �أق�صي  من  لتقترب  �لقيم-  و�بن  تيمية  �بن  ثم  بن حنبل،  �أحمد  �لإمام  عهد 
يحتله �لفال�صفة( كما ظهر �لت�صوف �لفل�صفي �لذي ن�صاأ و�زدهر علي يد فال�صفة من �أمثال �بن 
عربي و�لحالج و�لجيالني، و�أخير� �ل�صلفي �لتجديدية �لعقالنية �لتنويرية )�لجامعة �لإ�صالمية( 
لرو�دها جمال �لدين �لأفغاني، و�لإمام محمد عبده وعبد �لرحمن �لكو�كبي و�ل�صيخ عبد �لحميد 
بن بادي�ص، و�لتي جمعت بين �ل�صريعة من تف�صير وحديث وفقه و�أ�صول من ناحية و�لكالم للمعتزلة 
و�أخذت عن �لفل�صفة لبن ر�صد و�ل�صوفية – "�لفل�صفية"– كو�صف محمد عمارة بو�صف �للغة 

�لم�صتخدمة ولي�ص علم �لفل�صفة �لإ�صالمية- لبن عربي.

تاأثيرً�  �أعظمها  ذكرنا  �لموؤرخين  بين  وز�د  فقل  �لموؤرخين؛  عند  �لفرق  عدد  �ختلفت   
�أنه  �إلى  �لإ�صارة  بنا  يجدر  ولكن  تاريخية  وقائع  �صرد  بمقام  ل�صنا  ونحن  �ل�صنة.  �أهل  فكر  علي 
عهد  ففي  للمعتزلة،  �لذهبي  �لع�صر  �نتهي  هجرية(   233( �لو�ثق  �لعبا�صي  �لخليفة  "ويموت 
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فرج  �لعقالنية  ونزعتهم  �لمعتزلة  �صد  �لنقالب  حدث  هجرية(   237-23( �لعبا�صي  �لمتوكل 
باأعالمهم في �ل�صجون، و�أبيدت �آثارهم �لفكرية، �إل ما ندر منها فتقل�ص �صلطان �لعقل �لعربي 
�لإ�صالمي علي �لحياة �لفكرية و�لعامة.. و�أخرج �أهل �لحديث �لذين يقدمون �لإ�صناد و�لنقل علي 
�لدر�ية و�لعقل فتولو� �أزمة �لدولة. "ثم ز�دت �لدولة �لعبا�صية ��صطهادها لهم باإ�صد�ر ما �صمي 
"�لعتقاد �لقادري" وجعل علماء �ل�صنة �أهل �لحديث يوقعون عليه.. ليحرم فكر �لمعتزلة وبجرمه 
بليغا  ت�صبيها  �لكاتب  يو�صفه  وهوما  �ص91-89(  �لإ�صالمي،  �لفكر  تيار�ت  عمارة،  محمد  )د. 
"بالكهنوت �لعتقادي"�لم�صتعار من قر�ر�ت �لمجامع �لكن�صية غريبا عن روح �لإ�صالم وطبيعته، 
�إذ �إنه هوذ�ته ما حدث في �لم�صيحية ب�صاأن ما ي�صمي ببدعه ن�صطور )�لالهوت �لعربي و�أ�صول 
�لعنف �لديني، يو�صف زيد�ن(. ويبٌن لنا �أن هذه �لحملة علي �لعقالنية في �لإ�صالم، و�إن قلت بعد 
تقبل �لأزهر لفكرة تدري�ص �أفكار �لمعتزلة وعلم �لكالم بعد �أن كان �لتلفظ با�صمهم جريمة – كما 
حدث مع �ل�صيخ محمد عبده و�ل�صيخ علي�ص لما �صمع �لثاني �أن �لأول يردد ما ي�صمعه بدرو�ص جمال 
– ما ز�لت م�صتمرة حتي هذه �لأيام؛ نتيجةً ل�صتمر�ر  �لدين �لأفغاني عن �لمعتزلة فاأر�د قتله 
حاكمان  �أنهما  بينهما  و�لم�صكلة  �ل�صتبد�د �ل�صيا�صي؛ فال�صتبد�د �لديني و�ل�صيا�صي "�أخو�ن"؛ 

؛�أحدهما في مملكة �لج�صم، و�لآخر في مملكة �لقلوب" كما يقول عبد �لرحمن �لكو�كبي.

�لم�صتبد  �لحكم  بين  �لم�صلحة  تنفك، كو�صفه  �لتي ل  �لعالقة  لنا كذلك في هذه  وبيٌن   
و�لدين �لظاهري لما �نت�صر �لحاكم �لفاطمي و�ل�صالطين �لأعاجم في �لإ�صالم لغالة �ل�صوفية 
�ل�صوفية  وبين  بينها  تفريقا  عمارة  د.محمد  تعريف  في  �لن�صك  )�صوفية  �لتكايا  لهم  وبنائهم 
�لنا�ص يتلقون قو�عده  �أن  "�أعظم ما يالئم م�صلحة �لم�صتبد ويوؤيدها  �أن  �لفل�صفية(.. وي�صيف 
و�أحكامه باإذعان بدون بحث �أوجد�ل، فيودون تاأليف �لأمة علي تلقي �أو�مرهم بمثل ذلك". )عبد 
�لرحمن �لكو�كبي، طبائع �ل�صتبد�ل وم�صارع �لعباد، تحقيق وتقديم د.محمد عمارة. �ص29-

.)34

�لعقالنية  نزعتهم  ب�صبب  للمعتزلة  جاءت  فيما  �صلفا  �أو�صحنا  فكما  كثيرة  ذلك  و�أمثلة   
و�لتي تتنافي مع �لحكم �ل�صتبد�دي، خالفا لعموم �لمرجئة �لآخرين – وهم �أ�صحاب �أبي حنيفة 
�لنعمان بن ثابت -وهم �لفكر �لذي مثل �لتخريج �لفقهي لتبرير ��صتبد�د �ل�صلطة و�ل�صطهاد 
و�لف�صاد و�لتغيير �لذي طر�أ علي طبيعة عالقة �ل�صلطة بالمجتمع في �لع�صر �لأموي وتخوفا من 

نظام �ل�صوري �إلي �لنظام �لور�ثي. �لأمر �لذي تطلب ف�صيل �لعمل عن �لإيمان.
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وخالفا لأ�صحاب �لحديث و�أهل �ل�صنة وهم جمهور �لأمة وعامة �أهلها، و�لذين قالو� �إن   
�أفعال �لعباد مخلوقة هلل. و�لخير و�ل�صر بق�صاء �هلل وقدره )فهم جبرية متو�صطون(ويمتنعون عن 
�لخو�ص في �صر�ع �ل�صحابة علي �ل�صلطة، وبرتبون �لخلفاء �لر��صدين في �لف�صل ترتيبهم في 
�لثورة و�لخروج  �أوفاجرً�. وينكرون  برً� كان  �لإمامة.  لتولي  �لبيعة �صرطًا  تولي �لخالفة، ويرون 
كاأ�صلوب و�صبيل لتغيير �لظلم و�لجور. )منعا للفتنة �لتي ح�صدت �لكثير من �لأرو�ح في وقتهم 
هذ�( ويقولون �إن �لرزق من �هلل يرزقها عباده، حالل كانت �أوحر�ما )علي عك�ص �لمعتزلة �لذين 

يخ�ص�صون �لزرق بما كان حالل، دونما كان حر�ما(.

�لفكر  تيار�ت  وم�صئول عنها دكتور محمد عمارة،  �أفعاله  �لإن�صان خالق  �أن  �إلي  ��صتناد�   
�لإ�صالمي، �ص463.

ولما كان ذلك، فاإنه ومن �لو��صح �أنه لم ينح�صر �أثر �ل�صيا�صة علي تباين �لمو�قف �لدينية   
�لحديث،  و�أهل  �لمرجئة  عموم  وبين  �لعقل  مدر�صة  �لر�أي  �أهل  بين  فيما  بال�صلطة  �لعالقة  من 
و�لثورة  �لعنف  و�لنهي عن  �لحاكم  �لخروج علي  و�لتقية بعدم  �لنقل كالإمامة و�لإرجاء  مدر�صة 
-عد� �لوهابية منها- في مقابل حرية �لإن�صان و�ختياره وقدرته و��صتطاعته ومن ثم م�صئوليته عن 
�أفعاله، و�إنما كان لها �لأثر �أي�صا علي �آر�ء تلك �لتيار�ت من ق�صايا �أخري مثل �لق�صاء و�لقدر، 
�لذ�ت  و�صفات  بل  ل،  �أم  مخلوقا  كان  �إذ�  ما  �لقر�آن  وحتي  �لكبيرة،  مرتكب  وتو�صف  و�لجبر، 
�لإلهية -و�لتمثل في ت�صدي �أهل �لعدل و�لتوحيد ومن بعدهم �لمعتزلة لأفكار �لت�صبيه و�لتج�صد 
كمحاولة لعدم �لو�صول �إلي نتيجة تعدد �لقديم، وفي �أذهانهم �لالهوت �لم�صيحية �لقائل بالحلول 
و�لتج�صيد و�لتثليث وما ز�لت مو�جهة �لدين بال�صيا�صة بالدين، و�لتي كانت بد�يتها �لخد�ع با�صم 
�لدين �لذي حدث برفع �لم�صاحف علي �لرماح. و�إلي هذ� تجدر �أهمية �إي�صاح هذ� �لتالزم عند 

�نتقالنا عن �لركن �لمادي للجريمة.

ول ز�لت �لبالد تحت �لحكم �لم�صتبد ومن بعد خالفة �لخلفاء �لر��صدين وحتي �لآن -�إل   
عن ��صتثناء�ت فردية -فنجد في هذ� �لع�صر �لقريب ملكا يريد �لخالفة، ورئي�صا للدولة يطلق 
��صتخد�م �لخطاب  �لآن من  �أو�صح من ذلك مما حدث ويحدث  �لموؤمن ول  �لرئي�ص  علي نف�صه 
�لديني لتوجيه �لجمهور لماآرب �صيا�صية ل �صلة لها بالدين، ومن ثم فال غريب �إبان ثورة يناير 
خروج فتاوي تحريم �لخروج علي �لحاكم وتحريم �لديمقر�طية بدعوي �أن �لحياة �لحزبية هي 
فرقة لالأمة �لتي يجب �أل يكون فيها �إل حزب و�حد هوحزب �هلل، �إذ تجد �صد�ها �لو��صع يتردد 
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في كتب �لتر�ث �لفقهي وفي كتب �لتاريخ وبالثورة �لعر�بية، فهذ� �لتيار هو�لذي يملك �ل�صد�رة. 
وله �حتكار �لم�صهد من �لخطاب �لديني �لمعا�صر، ومن ثم يتعين �لتوقف عند �لقول باأن قول ما 
– فيجب  يخالف �لم�صتقر عليه بالإجماع -فالعالمون بال�صريعة يعلمون م�صكلة تعريف �لإجماع 
�لتعلم باأن في هذ� �لم�صادرة لر�أي �لعقالنية في �لإ�صالم لح�صاب ر�أي �آخر وهو�لنقل و�لن�صو�صية. 
فالمد�ر�ص �لفقهية و�إن �ختلفت، �إل �أنها تمثل ب�صفة عامة �صقا من مير�ث �لفكر �لإ�صالمي �لذي 
�نطوي علي علم �لكالم و�لفل�صفة �لإ�صالمية وتذوق �ل�صوفيين. فال يجوز محاكمة �أحد بدعوي 
�أنه مرتد عن �لدين وي�صتند في ذلك �إلي �إجماع �لجمهور من �أهل �لحديث. �إذ �إنه ل يجوز �ألبتة، 

منطلقا وقانونا، �أن يكون هذ� �لفكر هو�لحكم و�لخ�صم في �لوقت ذ�ته.

وعن �لعتماد علي �صلطة �لقو�ت و�ل�صلف و�إهد�ر �لتيار�ت �لفكرية من �لتر�ث �لإ�صالمي   
يد  علي  ن�صاأ  -�لذي  و�ل�صببية  لل�صبب  و�إهد�ر�  �لجبر  لفكر  �نت�صار�  �إليها  �لإ�صارة  عمدً�  ونعمد 
"�إن  �أبوزيد  ن�صر حامد  – يقول  �لحديث/�ل�صلفيين  �أهل  علماء  من  كثير  به  قال  ثم  �لجبرية، 
�لخطاب �لديني �لمعا�صر ي�صتند فقط �إلي هذ� �لجانب من �لتر�ث ويتعمد تجاهل �لجانب �لآخر، 
�أحيان كثيرة باإ�صفاء �صفة  �أ�صحاب �لطباع من �لمعتزلة و�لفال�صفة، ويتم ذلك في  مثل �تجاه 
�لقد��صة �لدينية علي �لتجاه �لأول ورد �لتجاه �لثاني �إلي تاأثير�ت �أجنبية �نحرفت عن �لإ�صالم 

�لحقيقي..

)ن�صر حامد �أبوزيد، نقد �لخطاب �لديني 24- 34(

و�لثانوية  �لأ�صا�صية  �لق�صايا  في  �لر�أي  في  �لخالف  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  عرفت  ولقد   
طو�ل ع�صرها �لذهبي، وقبل تع�صب كل فرقة و�لتفافها حول من تثق به من ذوي �لمكانة بينها. 
فاتخذته �إماما لها، وح�صرت �لثقة �لعلمية فيمن ينتمي �إلي جانبها من �لفقهاء مع �صوء ظنهم 
�لخالفات  ت�صعب  �لأكبر في  �لأثر  له  �لذي كان  �لفكري  �إلي �ل�صطر�ب  �أدي  بمن عد�هم؛ مما 
�لفقهية، حتي وقعت �لجفوة بين �لعلماء و�لحكماء؛ مما كان له �أي�صا �لأثر �لكبير في �إبعاد �لفقه 
�لدين وماهو من  �لحفاظ علي  باب �لجتهاد؛ بدعوي  �أغلق  �أن  �إلي  �لعلمية،  �لعامة  �لحياة  عن 
�أنه علم يتغير بتغير �لمعطيات و�لظروف �لجتماعية، و�لقت�صادية،  ذلك �لقبيل؛ ول �أدل علي 
و�لح�صارية، و�ل�صيا�صية، من �أن �لإمام �ل�صافعي �لذي �أملي علي تالميذه مذهبه في �لعر�ق في 
�إلي م�صر فاأملي علي  �نتقل  "�صماه �لحجة"، قد �ختلف في ر�أيه في بع�ص �لأمور عندما  كتاب 
تالميذه في م�صر مذهبه �لجديد في كتابه "�لأم". فال خالف بين �لموؤرخين و�لعلماء علي �أن 
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�أ�صباب نهو�ص �لفقه �لإ�صالمي حرية �لر�أي؛ كثرُة �لجدل �لعلمي بين �لفقهاء؛ فالختالف  من 
و�لنقد و�ل�صر�ع و�لمناف�صة هو نو�ة �أي تطور، كما �أن �لحرية هي �أ�صا�ص �أي �إبد�ع. وكثير� ما كانت 
�أهل �لعقل/ مدر�صة �لر�أي- و،�لتي كانت عا�صمتها بغد�د- لما  �لمناف�صة في مو�صم �لحج بين 
كان بها من تطور ح�صاري و�نفتاح علي �لح�صار�ت �لأخري و�أهل �لنقل/ مدر�صة �لحديث- و�لتي 
كانت عا�صمتها بغد�د- و�أحيانا كانت تقع عن طريق �لر�صائل كما حدث في �لر�صائل �لمتبادلة 
بين �لإمام مالك في �لمدينة و�لإمام �لليث بن �صعد في م�صر؛ �لأمر �لذي �أدي كثير� �إلي ت�صلح 
كل منهما باأ�صلحة �لآخر. و�لمثال �لأقرب �إلي ذلك هو ظهور علم �أ�صول �لفقه علي يد �ل�صافعي 
عقب مناظرة مع محمد بن �لح�صن �ل�صيباني فكانت �لغذ�ء �لرئي�ص للرقي �لعلمي في هذه �لفترة 

)�لدكتور محمد علي محجوب، �لمدخل لدر��صة �لت�صريع �لإ�صالمي، �ص 125- 136(.

�أن يطلق  و�إنز�ل �لتر�ث �لفقهي منزلة �لمقد�ص  �إنكار �لجتهاد  ومن ثم فال غريب بعد   
علي �لعقالنيين �لتنويريين �لآن ��صم �لعلمانيين، وهو�ل�صم �لذي ير�د به �لو�صم بالكفر و�لإلحاد 
يف�صر  وهوما  و�لخيانة.  و�لعمالة  �لتبعية  �أو�صاف  من  ي�صتتبع ذلك  ما  وكل  �لدين،  و�لمروق من 
�ل�صبه بين �ليوم و�لأم�ص عندما د�رت �لمعركة حول كتاب د. طه ح�صين "في �ل�صعر �لجاهلي" 
لفهم  محاولة  �إل  �لعلمانية  حارتنا"وما  "�أولد  نجيب محفوظ  رو�ية  د�رت حول  �لتي  تلك  وكذ� 
�لدين بمنهجية علمية، فال تطور علميا في �أي مجال من مجالت �لعلم، ومنها �لدين دون منهجية 
عقل  بتطور  و�لع�صور  �لأيام  بمرور  تتطور  �أن  يجب  �لمنهجية  هذه  فاإن  �لحال  وبطبيعة  علمية، 
�لب�صرية، ومن ثم طريقة فهمهم لهذ� �لعلم وتجدد �لأحد�ث و�لتطور �لح�صاري و�لعلمي و�لثقافي 
و�لقت�صادي و�لجتماعي، �إل �أنهم يخلطون بين �لعلمانية �ل�صيا�صية و�لعلمانية كمفهوم �لعتماد 
�إل رف�صا لفكرة قر�ءة  �لدين وما كانت �لمعركة علي رو�ية طه ح�صين  �لعلمي في  �لمنهج  علي 
و�لفنون  �لآد�ب  عن  عامة  وب�صفة  �لتاريخي.  �لإن�صاني  �لعقل  لآليات  طبقا  �لدينية  �لن�صو�ص 
يذهب �لكثير من �صباب "�لجماعات" �إلى تحريم فنون �لغناء و�لت�صكيل و�لمو�صيقى و�لم�صرح؛ �أما 
�ل�صيوخ �لمعتدلون فيرون �أن �لإ�صالم لي�ص �صد �لفنون و�لآد�ب �لر�قية، و�أن �لتحريم ين�صب علي 
تلك �لتي تثير �لغر�ئز و�لتي "تخاطب �لإن�صان من جانبه �لح�صي" ونحن ل�صنا هنا ب�صدد مناق�صة 
�لقيمة �لأدبية لهذه �لرو�ية �أوتلك، فهذ� �أمر له مجاله وعلماوؤه �لمخت�صون، ومن �لموؤكد �أن رجال 
�لقانون وعلماء �لدين لي�صو� من هوؤلء؛ لكن بع�ص �لمت�صددين و�لمح�صوبين علي �لمعتدلين، ورغم 
ذلك، ي�صرون علي �أن يقيمو� �أنف�صهم حر��صا مد�فعين عن �لعقيدة �صد �لأخطار، وعلي فر�ص 
حقيقة �أن تلك �لأعمال تتناق�ص وفهمهم للعقيدة، فهل معني ذلك �أن يختزل �لدين في فهمهم 
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�أنه علي �لعقيدة وهوفي �لحقيقة خطر عليهم هم  وتاأويلهم! ثم لماذ� يتم ت�صوير �لخطر علي 
وعلي فهمهم وتاأويالتهم �إن �لدين و�لعقيدة، في نفو�ص �لم�صريين بطبيعته ك�صعب متدين �أقوي 
من �أن يهددها عمل فني، و�إنما �إح�صا�صهم ب�صعف موقفهم �لذي ي�صتمد قوة من �لظالم و�لجهل 

هو�لذي �صور لهم هذ�.

�ل�صلف  �أن  ننكر  �لمذهب و�ختالفا معه في كثير من �لتجاهات ل  �إننا وفي نقدنا لهذ�   
متفقًا مع ع�صره،  كان  نف�صه  �لمذهب  �أن  ننكر  ل  كما  �لرجال في ع�صورهم،  �أعظم  كانو� من 
�أحيانا كثيرة. �إن م�صمون نقدنا في �أن �صالمته منذ ع�صرة قرون ل تعني بال�صرورة �صالمته في 
�لمعا�صرة، ذلك لتباين �لأو�صاع تباينا جذريا، فالحل لن يكون د�ئما فيما قدره �ل�صلف، و�إنما 
في �لقر�آن نف�صه ومبا�صرة فهووحده- باإعمال �لعقل �لم�صتنبط لأحكامه- �لذي يت�صع لتحديات 
�لتفكر  �إعادة  وفي  فيه  �لعقل  و�إعمال  �لقر�آن  �إلي  �لعودة  ثم يجب  ومن  عليها؛  وينت�صر  �لع�صر 
بطريقة علمية، متحللين من �لموروثات �لتي قيدنا �أنف�صنا طويال بعدم فكها عن رقابنا �إل عن 
�ل�صتر�صاد بها، عدم �لزج بالدين في �ل�صر�عات �ل�صيا�صية، فكما قال علي كرم �هلل وجهه "ل 

تحدثو� بالقر�آن، فاإنه حمال �أوجه".

فال �ختالف من �أن محمد بن عبد �لوهاب، ومن قبله �لإمام �أحمد بن حنبل و�بن تيمية،   
بالدين  �لوعي  و�إعادة  �لبدع  �لكبير في محاربة  �لف�صل  لهم  وباأنهم كان  للدين،  كانو� مجددين 
�ل�صحيح، �إل �أنه و�إن كان ذلك، ما كان ليتاأتى في ذلك �لع�صر �إل بالحروب و�لقتال، كما هو�لحال 
ب�صاأن �لدعوة �إلي �لإ�صالم في فجر �لدولة �لإ�صالمية و�لذي تطلب �لفتوحات، �أما �لآن، وفي ظل 
�لإ�صالم في خارج  �إلي  �لدعوة  ��صتطاعته  �أن يدعي عدم  يمكن لأحد  و�لعقيدة، ل  �لر�أي  حرية 
�لدين،  لإ�صالح  �لدعوة  �أولي  باب  فمن  مكفولة،  للدين  �لدعوة  كانت  ولما  د�خلها.  �أوفي  م�صر 
هي �أي�صا مباحة ول قيود عليها، ولي�ص ثمة د�ع لقتال ول لجبر با�صتخد�م �لقانون �بتغاء فر�ص 
�أخري، فال�صيا�صة و�لأغلبية  �أو�أقلية، علي جماعة  �أغلبية كانت  �أوغير دينية،  روؤية جماعة دينية 

و�لم�صلحة من �لمتغير�ت.

ولقد �صبق �أن �أو�صحنا كيف كانت حرية �لر�أي و�لإبد�ع و�لتفكر �لعلمي �صببا في �زدهار   
في  �لبالغ  �لأثر  �لمعتزلة  و�لعقالنيين  �لر�أي  لمدر�صة  كانت  وكيف  و�لمجتمع،  �لإ�صالمي  �لفقه 
�لتطور �لعلمي و�لثقافي للدولة �لإ�صالمية في ع�صرها �لذهبي، ومن ثم يجب �لتقييد كل �لتقييد 
�أثر في كبح م�صيرة �لتقدم في �أي مجتمع. وما  عند و�صع �لقيود علي تلك �لحريات لما له من 
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مو�جهة  في  �لإ�صالم  �نت�صار  في  �لف�صل  �أ�صحاب  �أن  علي  و�لموؤرخين  �لعلماء  بين  خالف  ثمة 
�لإ�صالم،  جي�ص  يدخلها  لم  بقاع  وفي  �أر��صيه  د�خل  ن�صره  من  كان  وما  �لأخري،  �لح�صار�ت 
و�لمنطق  �لعقل  با�صتخد�م  بالحجة  �لحجة  رد  لعتمادهم  و�لفل�صفة،  �لكالم  علم  �أ�صحاب  هم 
�لح�صارة  وكانت  �لإ�صالمي،  �لعالم  �أنحاء  كل  في  منت�صرة  �لكتب  كانت �صناعة  فقد  و�لفل�صفة، 
�لإ�صالمية تدور حول �لكتب: حيث توجد �لمكتبات �لملكية و�لعامة و�لخا�صة في كل مكان. وحيث 
كانت تجارة �لكتب ومهنة �لن�صاخة ر�ئجة، وكان يقتنيها كل طبقات �لمجتمع �لإ�صالمي �لذين 
�إقبال منقطع �لنظير. وب�صبب من �صناعة �لورق بدم�صق و�صمرقند وبغد�د.  كانو� يقبلون عليها 
وكانت منت�صرة في كل  �لخارجية،  �ل�صتعارة  تتيح فر�ص  �لمكتبات  ولقد كانت  �لرو�ج  كان هذ� 
�لوليات و�لمدن �لإ�صالمية بدم�صق و�لقاهرة وحلب و�إير�ن وو�صط �آ�صيا وبالد �لر�فدين و�لأندل�ص 
و�صمال �أفريقيا، و�صبكات �لمكتبات قد و�صلت في كل مكان بالعالم �لإ�صالمي، فالفكر �لإق�صائي 
ي�صتوعب �لختالفات  �أن  ي�صتطيع  �لذي  �لمنفتح  �لفكر  يفرق، علي عك�ص  بل  يوحد،  �ل�صمولي ل 
�لفكرية �لتي هي موجودة طالما وجدت �لب�صرية. )�لح�صار�ت، )2..3( لبيب عبد �ل�صاتر. د�ر 

�لم�صرق: بيروت(.

�أما و�إذ و�صحت �لمحكمة عقيدتها من ن�ص �لمادة 98 )و( من قانون �لعقوبات، بعد �أن   
�أولت ق�صد �ل�صارع وهدفه من و�صع تلك �لمادة في محاولة للو�صول �إلي فهم نطاق �لتحريم، بما 
يتفق و�لمبادئ �لد�صتورية ومبادئ �لحريات و�ل�صريعة �لإ�صالمية من مقا�صدها �لكلية وم�صالحها 
�لمر�صلة، وحيث تطرق بنا هذ� �لبحث �إلي �لتو�صل �إلي �أن هذه �لجريمة تتطلب ق�صد� جنائيا 
�أن  �لقانوني  �لفقه  �لمعتاد في  و�إن كان  �لعام،  و�لأمن  �ل�صلم  �لفتنة وتكدير  خا�صا، وهو�إحد�ث 
�لركن �لمادي للجريمة ي�صبق في �لبحث في تو�فر �أركانه �لركن �لمعنوي، �إل �أن �لتطرق لالأخير 
بقدر �أكبر فيما �صلف من �أ�صباب �لحكم، �إنما كان بحكم ما فر�صته عليها مقت�صيات �لمنهجية 

في �لبحث.

�لدعوي،  وقائع  للجريمة، وعن  �لمادي  �لركن  �لدعوي علي  وقائع  �نطباق  �أما عن مدي   
�لحكم  بطلب  فيها  �نتهي  و�لتي  �لدعوي  �فتتاح  ب�صحيفة  �لمدني  بالحق  �لمدعي  حددها  كما 
�أنهم  علي �لمدعي عليهم بالعقوبة �لمن�صو�ص عليها بالمادة 98 )و( من قانون �لعقوبات. من 
متطرفة  لأفكار  بالترويج  �أعمالهم،  في  �لدين  با�صتغاللهم  و�لم�صلمين،  �لإ�صالم  علي  تعدو� 
�لإ�صالمية خ�صو�صا،  �لإ�صالمي عموما و�لجماعات  �لدين  �لفتنة وتحقير و�زدر�ء  �إثارة  بق�صد 
مما ي�صر بالوحدة �لوطنية، وباإلز�مهم مت�صامنين باأد�ء مبلغ و�حد وخم�صين جنيها علي �صبيل 
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�لتعوي�ص �لمدني �لموؤقت و�لم�صاريف و�لأتعاب و�لنفاذ، وذلك تاأ�صي�صا علي �أن ما قدمه �لمدعي 
مرجان،  �أحمد  مرجان  �لظالم،  طيور  و�لكباب،  �لإرهاب  �أفالم:  من  �لفنية  باأعمالهم  عليهم 
ح�صن ومرق�ص، وم�صرحية �لزعيم، وم�صل�صل �لجماعة، وبما �نطوي علي ذلك من �زدر�ء للدين 
�لأخير،  �لم�صل�صل  في  �لم�صلمين  و�لإخو�ن  خ�صو�صا،  �لإ�صالمية  و�لجماعات  عموما  �لإ�صالمي 
وهو�لأمر �لذي �صتو�صحه �لمحكمة تف�صيال بعد �إجمال، فقد �أ�صفي �لمدعي هذ� �لو�صف تف�صيال 
علي �لأعمال �لفنية �لآتية: م�صرحية �لزعيم لما ت�صمنته من ��صتخد�م لحن �أن�صودة "�أ�صماء �هلل 

�لح�صني" علي كلمات �أخري كما هوو�رد تف�صيال بال�صحيفة.

�لوزير"لكونه  بتاع  محرو�ص  "�لو�د  فيلم  في  �ل�صعر�وي  متولي  محمد  لل�صيخ  تقليده  ثانيًا: 
�لإ�صالمي. �لدين  مظاهر  �ندرج علي ��صتهز�ء "بمظهر" من 

ثالثًا: تطاوله علي �لذ�ت �لإلهية -كو�صفه- بقوله "كيف �أر�صي �هلل"، وعلي �لزّي و�لهيئة 
�لتي يرت�صيها رجال �لدين علي �لنحو�لذي �أظهر به �لملتحين و�لمنقبات بفيلم "مرجان 

�أحمد مرجان".

ر�بعًا: قوله "�حنا طلعنا �لف�صاء ول�صه فيه نا�ص بتقول ندخل �لحمام بالرجل �ل�صمال ول 
�ليمين" وهوما به ��صتهز�ء ب�صخ�ص �لنبي وبفعله، وذلك بفيلم "�لإرهابي".

و�لمحكمة �إذ تنوه، بادئ ذي بدء، باأن �دعاء �لمدعي، وح�صبما هو مبين ب�صحيفة دعو�ه،   
قد �نطوي علي �صقين �أ�صا�صيين، هما �زدر�ء �لدين �لإ�صالمي من جهة، وتحقير �لم�صلمين عموما 
و�لجماعات �لإ�صالمية و�لإخو�ن �لم�صلمين ب�صفة خا�صة، تفرقة منا بين �لدين و�لفكر �لديني 

من جهة، وبين ما هو مقد�ص وماهوغير مقد�ص من جهة �أخري، كما �صلف �أن بينت �لمحكمة.

فاأما فيما �نطوي بادعاء �لمدعي من �زدر�ء �لدين �لإ�صالمي، وعن )�أول( فاإن ��صتخد�م   
فنيا من  وب�صفته عمال  �لمو�صيقي  �للحن  �أن  �لمعلوم  لحن �أن�صودة "�أ�صماء �هلل �لح�صني"، فمن 
�إذ� ما كان هذ� �للحن  باأنه  �لب�صر، فهو�أمر لي�ص من �لدين في �صيء. وت�صيف �لمحكمة،  �صنع 
قد ��صتخدم في كلمات �أخري. فاإن �أول ما يتطرق للذهن لي�ص �لتحقير من �أ�صماء �هلل �لح�صني 
بحال، و�إنما لخدمة �لعمل �لدر�مي في بيان �أن �صخ�صية �لزعيم قد �أ�صفت علي نف�صها قد��صة 
�ل�صفات �لإلهية، وهو و�صف لكل فرعون �عتبر م�صر وخير�تها له هو، ولي�ص ل�صعبها، فقادته هذه 
�لأثرة وهذ� �ل�صتبد�د �إلي �لظلم و�لطغيان �للذين جعاله يدعي �لألوهية ويقول: "ما علمت لكم 

من �إله غيري"- )�لق�ص�ص: 38(.
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�ل�صعر�وي  متولي  محمد  لل�صيخ  تقليده  وب�صاأن  )ثانيا(،  �لبند  مو�صوع  �لتهام،  عن  �أما   
�لدين  "بمظهر" من مظاهر  ��صتهز�ء  �ندرج علي  �لوزير" لكونه  بتاع  "�لو�د محرو�ص  في فيلم 
�لخطاأ  من  و�أو�صحت،  �صلف  كما  �أنه،  من  باأ�صبابها  تقدم  ما  �إلي  تحيل  فالمحكمة  �لإ�صالمي، 
باأن  �لمحكمة:  وت�صيف  فكرهم  �أوعلي  �لدين  رجال  علي  �لدينية  �لقد��صة  �صفة  �إ�صفاء  �لفادح 
ما تو�صل �إليه �لمدعي من كون �لم�صار �إليه في هذ� �لم�صهد هو�ل�صيخ محمد متولي �ل�صعر�وي، 
هوتاأويل �لمدعي �لخا�ص، ونتيجة لجتهاده �ل�صخ�صي، ومن ثم فهو�لأمر �لذي ل يمكن تعميمه 

باعتباره �لحقيقة �لمجردة.
�لإلهية- ح�صب  �لذ�ت  بالبند )ثالثا(، وب�صاأن تطاوله علي  �أما عما �نطوي عليه �لتهام   
و�صفه- بقوله: "كيف �أر�صي �هلل"، فاإن �لمحكمة ل تري في ذلك تطاوًل علي �هلل في �صيء، �إذ �إن 
في هذه �للغة من �لو�صوح ما يدلل علي �إنكاره لإمكانية حدوث ذلك وت�صيف �لمحكمة: ولو�أنه لي�ص 
بمقام �لبحث، باأنه ل يوجد ما يمنع �إظهار �صخ�صية ل توؤمن باهلل في ثمة عمل فني ما، فالقول 

بغير ذلك ينافي �لو�قع في �لمجتمع من وجود �لموؤمنين وغير �لموؤمنين.
في  ول�صه  �لف�صاء  "�حنا طلعنا  قوله:  وب�صاأن  )ر�بعا(  بالبند  �لتهام  عليه  �نطوي  وفيما   
نا�ص بتقول ندخل �لحمام بالرجل �ل�صمال ول �ليمين" وهوما -يري �لمدعي- �أن به ��صتهز�ء بفعل 
"�لإرهابي" و�لمحكمة  – �صلي �هلل عليه و�صلم- ومن ثم ب�صخ�صه �لكريم، وذلك بفيلم  �لنبي 
تقرر باأنه َلم َيْثُبت ذلك بحديث، ول كان من �ل�صنن �لموؤكدة فهو�جتهاٌد من �لعلماء. فلم يثبت 
َمال، و�ْلُخُروج ِمنه باليمين، �إَلّ �أن �لعلماء  عنه عليه �ل�صالة و�ل�صالم �لأمر ِبُدُخول �ْلخالء بال�ِصّ
ُيعجبه  و�صلم  عليه  �هلل  �صلي  �لنبي  "كان  عنها  �هلل  ر�صي  عائ�صة  حديث  ِلُعموم  ذلك  و�  ��صَتحُبّ
�لتيمن في تنعله، وترّجله، وُطهوره، وفي �صاأنه كِلّه "رو�ه �لبخاري وم�صلم"، وعموم حديث حف�صة 
َيمينه لطعامه و�صر�به وثيابه، وَيْجَعل  َيْجَعل  "كان �لنبي �صلي �هلل عليه و�صلم  ر�صي �هلل عنها: 

�ِصَماله ِلَما �ِصوي ذلك". رو�ه �أحمد و�أبود�ود.
و�ْلُخُروج  بالَيمني  خول  ِبالُدّ �أَمر  �أنه عليه �ل�صالة و�ل�صالم  ُدُخول �لم�صجد لم يثبت  كذلك   
باُلي�صري. قال �لبخاري باب �لتيمن في دخول �لم�صجد وغيره "وكان �بن عمر َيبد�أ ِبِرْجِله �ليمني، 
ن. ولما كان ذلك  َيُمّ م في ��صتحباب �لَتّ فاإذ� َخرج َبد�أ ِبِرْجِله �لي�صري". ثم �أْوَرد حديث عائ�صة �ْلُمَتَقِدّ
ما تقدم، فاإنه ل يجوز �عتبار �لختالف مع هذ� �لقول من قبيل �ل�صتهز�ء باأفعال �أوب�صخ�ص �لنبي.

كما ن�صت�صهد في هذ� �لمقام بقول �لمحكمة �لد�صتورية: "�إن �إعمال حكم �لعقل فيما ل ن�ص   
فيه، تطويًر لقو�عد علمية تكون في م�صمونها �أرفق بالعباد و�أحفل ب�صئونهم و�أكفل لم�صالحهم 
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�لحقيقية �لتي ت�صرع �لأحكام لتحقيقها وبما تالئمها مرده �أن �صريعة �هلل جوهرها �لحق و�لعدل، 
و�لتقيد بها خير من ف�صاد عري�ص و�نغالقها علي نف�صها لي�ص مقبوًل ول مطلوبا، ذلك �أنها ل تمنح 
�أقو�ل �أحد من �لفقهاء في �صاأن من �صئونها قد�صية تحول دون مر�جعتها و�إعادة �لنظر فيها، بل 
و�إبد�لها بغيرها، فالآر�ء �لجتهادية في �لم�صائل �لمختلف عليها لي�صت في ذ�تها قوة متعدية لغير 
�لقائلين بها، ول يجوز بالتالي �عتبارها �صرعا ثابتا متقرر�، ل يجوز �أن ينق�ص و�إل كان ذلك نهيا 
عن �لتاأمل و�لتب�صر في دين �هلل تعالي. و�إنكارً� لحقيقة �أن �لخطاأ محتمل في كل �جتهاد، بل �إن 

من �ل�صحابة من تردد في �لفتيا تهيبًا.

ومن ثم �صح �لقول باأن �جتهاد �أحد من �لفقهاء لي�ص �أحق بالتباع من �جتهاد غيره وربما   
كان �أ�صعف �لآر�ء �صند�، �أكثرها مالءمة لالأو�صاع �لمتغيرة، ولوكان مخالفا لآر�ء ��صتقر عليها 
�لعمل زمنا، وتلك هي �ل�صريعة �لإ�صالمية في �أ�صولها ومنابتها متطورة بال�صرورة نابذة �لجمود 
ل يتقيد �لجتهاد فيها- وفيما ل ن�ص عليه – بغير �صو�بطها �لكلية، وبما ل يعطل مقا�صدها �لتي 
ينافيها �أن يتقيد ولي �لأمر في �صاأن �لأحكام �لفرعية و�لعملية �لم�صتجيبة بطبيعتها للتطور لآر�ء 
بذ�تها ل يريم عنها �أو�أن يقعد باجتهاده عن لحظة زمنية معينة تكون �لم�صالح �لمعتبرة �صرعا 

قد جاوزتها.

)�لطعن رقم 8 – ل�صنة 17 ق- تاريخ �لجل�صة 18/.1996/5- مكتب فني 7- رقم �لجزء   
1- رقم �ل�صفحة 656- تم رف�ص هذ� �لطعن(.

�أما عن �ل�صق �لثاني من �دعاء �لمدعي. وهوتحقير �لم�صلمين عموما و�لجماعات �لإ�صالمية   
وجماعة �لإخو�ن �لم�صلمين ب�صفة خا�صة، و�لمتمثل في تهكمه علي �لزي و�لهيئة �لتي يرت�صيها 
مرجان"،  �أحمد  "مرجان  بفيلم  و�لمنقبات  �لملتحين  به  �أظهر  �لنحو�لذي  علي  �لدين  رجال 
باأنه  �لم�صلم"  "�لإرهابي  �صخ�صية  �إظهار  �لمدعي-  قول  حد  وعلي  "�لإرهابي"–  بفيلم  وكذ� 
"�صخ�صية مزدوجة ل ي�صلي، وباأنه �أعجب بالخمر رغبة في �رتكاب �لزنا، وهوما يقابله في ن�ص 
�أن  �إلي ما �صلف  "�لطو�ئف �لمنتمية لها". ومن ثم فاإن �لمحكمة تحيل  �لمادة مو�صوع �لدعوي 
�أو�صحته من عدم جو�ز تف�صير ن�ص �لم�صرع علي �أ�صا�ص �أن ق�صده قد �تجه �إلي �إ�صباغ �لحماية 

�لقانونية علي جماعة دينية لمخالفة ذلك �لو�قع علي �لنحو�صالف �لبيان.
و�إذ ت�صير �لمحكمة في �لبدء بوجوب �لتفرقة بين ما �إذ� كان �لنقد �لمدعي بوقوعه تحت   
تلك  �أع�صاء  علي  وقع  قد  �أو�أنه  عامة  ب�صفة  �لياأ�ص  لهذ�  �لمرتدين  علي  وقع  قد  �لقانون  تاأثيم 
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وجماعة  �لإ�صالمية  �لجماعات  ب�صاأن  كان  ما  فاإن  �أع�صائها،  علي  وقع  قد  باعتباره  �لجماعات 
�لإخو�ن �لم�صلمين ي�صتوجب �لتفرقة بين �صقين هما �أول- �لتنظيم �ل�صيا�صي، وثانيا – �لم�صروع 
�لنقد؛ خا�صة  له من  �ل�صيا�صة، فال ح�صانة  �أمور  �أمر من  فهو  �لأول،  �أما عن  �لديني.  �لفكري 
و�أنهما �أ�صبحا طرفًا في �لمنظومة �ل�صيا�صية للبالد باإن�صائهم �أحز�با �صيا�صية ��صتركت بالفعل في 
�ل�صر�ع �ل�صيا�صي، ومن ثم �لقول باإ�صباغ �لحماية عليهم، من منطلق �رتد�ئهم للزي �لمو�صوف 
بالإ�صالمي، فهذ� خرق لمبد�أ �لم�صاو�ة بين �لأحز�ب �ل�صيا�صية، باإعطائهم ميزة فوق �لأحز�ب 
غير �لدينية، �أما عن �لم�صروع �لفكري، فله �صقان، �لفكرة �لدينية وهي من �لر�أي، ومن ثم، فال 

ي�صح �إ�صفاء �لقد��صة عليها، و�لفكرة �ل�صيا�صية �لتي ينطبق علي ما �نطبق علي �لتنظيم.

قبل  ما  فترة  في  للجماعات-  �لديني  �ل�صيا�صي  �لفكري  �لم�صروع  �إن  بالذكر  و�لجدير   
�لمر�جعات – و�لإخو�ن �لم�صلمين – في �لفترة �لمتمثل في مجموعة �لنظام �لخا�ص و�متد�د�ته 
في تنظيم 1965 �لذي كان قد �رتبط ب�صيد قطب ومن �ن�صم بعد عام 1954 مع بد�ية �لمحنة – 
كان ل ي�صتبعد ��صتخد�م �لقوة �أو�لعنف بل قام عليهما في حالة �لجماعات �لإ�صالمية، وهو�لأمر 
�لمعلوم للجميع وب�صهاد�تهم فيما ي�صمي بالمر�جعات. )عبد �لمنعم �أبو�لفتوح، �صاهد علي تاريخ 

�لحركة �لإ�صالمية في م�صر 197.- 1984(.

دون  من�صف  غير  ب�صكل  �لإرهابي  �صخ�صية  �أخرجو�  قد  عليهم  �لمدعي  باأن  �لقول  �أما   
�لإلمام بجميع �لأ�صباب �لتي �أدت به �إلي �لو�صول لذلك، وب�صكل �أ�صاء �إليهم، فال تزر و�زرة وزر 
�إلي حدوث  �أدت  �لتي  �لأفكار،  �لأ�صباب ومر�جعة  �لأول عن در��صة تلك  �لم�صئول  �أن  �إل  �أخري، 
ذلك، �إنما هم �لجماعات �أنف�صهم، وهوما قامو� به فعال في وقت لحق. �أما �لقول باأن �لمدعي 
عليهم لم يوفقو� في �إظهار حقيقة �ل�صخ�صية وم�صببات �لم�صكلة �لجتماعية، فذلك لي�ص مناطه 
�لعقاب �لقانوني، و�إنما �لنقد �لفني و�لأعمال �لفنية �لدر�مية، علي خالف �لتوثيقية منها، لي�ص 

من �صاأنها �لإلمام بالحقيقة، ولي�ص من دورها تقديم �لحلول.

و�لعمل �لفني فيلما كان �أوم�صل�صال �أوم�صرحا، عادة ما يبد�أ بعمل �أدبي، ق�صة �أو رو�ية �أو   
م�صرحية ومن �لمعلوم للعالمين �أن �لمد�ر�ص �لأدبية �لعالمية قد تطورت و�ختلفت بتطور �لب�صرية 
فكان  �لع�صور،  عبر  مختلفة  وثقافية  و�قت�صادية  ودينية  �جتماعية  ظروف  من  بها  �أحاط  وما 
�لمالحظ مخالفة كل مدر�صة للمدر�صة �لالحقة عليها �ختالف �لتناق�ص، ومن ثم تغير تعريف 
�لهدف من ور�ء �لأدب ووظيفته، حتي �إن �لنقاد و�لد�ر�صين قد �تفقو� علي �أن ذلك من �لأمور 
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�لخالفية. وفي �لمدر�صة �لأدبية �لتي نعاي�صها �لآن وهي "ما بعد �لحد�ثة" نجد �أن �لمتفق عليه 
هوعدم وجود قو�عد للعمل �لأدبي، ومن ثم �أ�صبح �لعمل �لأدبي عالميًا لي�ص له ثمة عالقة باإعطاء 
�لدرو�ص عن �إظهار محا�صن �لأخالق �لحميدة �أوتقديم �لمثالب، كما طالب �أفالطون من �أن يكون 
�لأدب مقدمًا للمثل �لطيبة و�لقدرة �لح�صنة، وهو�لأمر �لذي عار�صه فيه �أر�صطو. وما علي �لأدب 

.)Realism( حاليا �أن يقدم �لحقيقة و�لو�قع كما كان �إبان �لمدر�صة �لو�قعية

�أما عن �لدعاء بتهكمهم علي �لزي و�لهيئة �للذين يرت�صيهما رجال �لدين علي �لنحو �لذي   
�ظهر� به �لملتحين و�لمنقبات، فاإّن �لمدعي علي علم باأن �لموجه له �لنقد هنا هم �لجماعات 
�لإ�صالمية، ولي�ص للنقاب �أو�للحية. �إذ ربط �لمدعي في قوله ب�صحيفة دعو�ه ما بين �نتقاد هذ� 
�لمظهر و�نتقاد �لجماعات، وهوما يعد �إقر�رً� منه بهذ� كما �أنه ولئن كان نقد� لهذ� �لزي فهو من 
�أعمال فنية كثيرة في محاولة  منطلق �لنتقاد �لجتماعي ومعالجة لق�صية �لهوية �لتي تناولتها 

للتاأكيد علي �لأ�صالة.

ودفاعًا عنها في مو�جهة �لثقافات �لو�فدة �أو�لدخيلة، لما في هذ� �لزي من �رتباط ببيئات   
وهويات مختلفة، ومن تلك �لأعمال ما وجه �لنتقاد لبيئته �لأ�صيلة في محاولة لتغييرها. ولقد 
تناولت �أعمال �أدبية كثيرة م�صكلة �لهوية بطرق مختلفة ومن �أ�صهر تلك �لأعمال "�أ�صياء تت�صاقط" 
لالأديب �صينو� �أت�صيبي، "قنديل �أم ها�صم" ليحيي حقي، "ع�صفور من �ل�صرق" توفيق �لحكيم، 
"مو�صم �لهجرة �إلي �ل�صمال" للطيب �صالح. ول يقدم في ذلك �لختالف وقر�ءة �لمحكمة لهذه 
�أن �لأعمال �لفنية من خيال �لمبدع، ول عقاب علي خيال، ومن ثم فال يمكن  �لأعمال ل �صيما 

لأحد �لدعاء �أن قر�ءته هو هي �لحقيقة �لمطلقة وق�صد �لأديب �لأوحد.

– �إلي �أن  – وب�صاأن لي�ص �لرجل و�لمر�أة في �لإ�صالم  وب�صفة عامة، فاإن �لمحكمة تنوه   
�لمبد�أ هو�أن "لبا�ص �لرجل �أو�لمر�أة �أمر عادي باٍق علي �أ�صل �لإباحة. ما لم يكن ممنوعًا بالن�ص 

�أويقترن به معني يق�صد �ل�صرع �إلي �لتخلي عنه.

�لتما�ص �لرجل خاتما �أو�صو�ر� من حديد �أونحا�ص منهي عنه في �لإ�صالم �ل�صل�صلة و�لنظارة   
و�ل�صاعة من نحا�ص �أوحديد لي�صت من باب �لحلية، فهي علي �أ�صل �لإباحة ما لم يقارن لب�صها ما 

يحرم �أويكره �صرعا �لتما�ص �لرجل خاتما من ورق �أوف�صة وكان دون �لمثقال جائز �صرعا".

)�لمفتي عالم ن�صار، ذو�لقعدة 137. هجرية – 22 �أغ�صط�ص 1951 م �لم�صدر: موقع   
وز�رة �لأوقاف �لم�صرية �لإلكتروني(.
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وفي هذا نذكر وت�ضتر�ضد المحكمة بحكم المحكمة الد�ضتورية اإذ ق�ضت باأن:

– ل  �لفردية  لل�صخ�صية  وتقويمها  �لب�صرية  للنف�ص  تهذيبها  – في  �لإ�صالمية  �ل�صريعة   
تقرر �إل جوهر �لأحكام �لتي تكفل بها للعقيدة �إطارَ� يحميها ولأفعال �لمكلفين ما يكون ملتئما مع 
م�صالحهم �لمعتبرة فال يبغونها عوجا، ول يحيدون �أبد� عن �لطريق �إلي ربهم تعالي، بل يكون 
�صلوكهم �أطهر لقلوبهم و�أدعي لتقو�هم، وفي هذ� �لإطار �أعلي �لإ�صالم قدر �لمر�أة وح�صها علي 
�صون عفافها و�أمرها ب�صتر بدنها عن �لمهانة و�لبتذ�ل لت�صمو�لمر�أة بنف�صها عن كل ما ي�صبها 
�أوينال من حياتها، وعلي �لأخ�ص من خالل تبرجها �أولينها في �لقول �أوتك�صر م�صيتها �أومن خالل 
�إظهارها محا�صنها �إغو�ء لغيرهم �أوباإبد�ئها ما يكون خافيا من زينتها، ولي�ص لها �صرعا �أن تطلق 
�إر�دتها في �ختيارها لزيها ول �أن نقيم �ختيارها هذ� بهو�ها ول �أن ندعي تعلق زيها بد�خلها بل 
�أن ي�صتقيم كيانها و�أن يكون لبا�صها ور�صمها عونا لها علي �لقيام بم�صئولياتها في مجال  يتعين 
عمارة �لأر�ص وبمر�عاة �أن هيئة ثيابها ور�صمها ل ت�صبطها ن�صو�ص مقطوع بها �صو�ء في ثبوتها 
�إطار  بل يظل مفتوحًا في  فيها  �لجتهاد  يتعلق  �لتي ل  �لم�صائل �لختالفية  لتكون من  �أودللتها 
�صابط عام حددته �لن�صو�ص �لقر�آنية ذ�تها �إذ يقول تعالي: "ولي�صربن بخمرهن علي جيوبهن" 
"ول يبدين زينتهن �إل ما ظهر منها". "يدنين عليهن من جالبيبهن"و "ل ي�صربن باأرجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن ""ليخرج لبا�ص �لمر�أة بذلك عن �أن يكون من �لأمور �لتعبدية �لتي ل تبديل 
فيها، بل يكون لولي �لأمر �ل�صلطة �لكاملة �لتي ي�صرع بها �لأحكام �لعملية في نطاقها تحديدً� هيئة 
رد�ئها �أوثيابها علي �صوء ما يكون �صائدً� في مجتمعها بين �لنا�ص مما يعتبر �صحيحًا من عاد�تهم 
و�أعر�فهم �لتي ل ي�صادم مفهومها ن�صًا قطعيا بل يكون م�صمونها متغير� بتغير �لزمان و�لمكان 

و�إن كان �صابطها �أن تحقق �ل�صتر بمفهومه �ل�صرعي ليكون لبا�ص �لمر�أة تعبيرً� عن عقيدتها.

�لر�صول  نقل عن  وما  �لقر�آنية  �لن�صو�ص  تاأويل  في مجال  بينهم  فيما  �لفقهاء  تنازع  �إن   
من �أحاديثه �صحيحها و�صعيفها و�إن �آل �إلي تباين �لآر�ء في �صاأن لبا�ص �لمر�أة وما ينبغي �صتره 
– تتوخي من  �أحكامها وبمر�عاة مقا�صدها  �أن �ل�صريعة �لإ�صالمية - في جوهر  �إل  من بدنها، 
�صبطها لثيابها، �أن تعلي قدرتها، ول تجعل للحيو�نية مدخاًل �إليها ليكون �صلوكها رفيعا ل �بتذ�ل 
فيه ول �ختيال وبما ل يوقعها في �لحرج �إذ� �عتبر بدنها كله عورة مع حاجتها �إلي تلقي �لعلوم 
علي �ختالفها و�إلي �لخروج لمبا�صرة ما يلزمها عن �لأعمال �لتي تختلط فيها بالآخرين ولي�ص 
�أن تموج �لحياة بكل مظاهرها من حولها و�أن يطلب منها علي وجه �لقت�صاء  مت�صور� بالتالي 
�أن يكون لبا�صها �صرعًا قرين تقو�ها، وبما ل  �أوبغيره، بل يتعين  �أن تكون �صبحا مك�صوً� بال�صو�د 



ة(
ئي

�صا
م ق

كا
ح

– اأ
ي 

عو
لد

ة ا
قام

لإ
ه 

ج
لأ و

 با
ت

را
را

– ق
ت 

قا
قي

تح
ي )

ئق
ثا

ف و
مل

167167

يعطل حركتها في �لحياة. فال يكون محدد� لجمال �صورتها ول حائاًل دون يقظتها ومبا�صرتها 
ل�صور �لن�صاط �لتي تفر�صها حاجتها ويقت�صيها خير مجتمعها، بل مو�زنا بين �لأمرين ومحددً� 
علي �صوء �ل�صرورة وبمر�عاة ما يعتبر عادة وعرفًا �صحيحين، ول يجوز بالتالي �أن يكون لبا�صها 
مجاوز� حد �لعتد�ل ول �حتجابا لكل بدنها لي�صيق عليها �عت�صافًا فال يك�صفان م�صد�قا لقوله 
من  عليهن  "يدنين  باأن  �صاأنه  جل  بقوله  و�قتر�نا  جيوبهن"  علي  بخمرهن  "ولي�صربن  تعالي: 
وهما وجهها وكفاها بل وقدماها عند  يعد عورة  ل  ما  �إل  زينتها  يبدومن ظاهر  جالبيبهن" فال 
بع�ص �لفقهاء �بتالء باإبد�ئهما علي حد قول �لحنفية ودون �أن ي�صربن باأرجلهن" ليعلم ما يخفين 
�أن  يعني  وهوما  ي�صرفو�  ول  زينتهم  ياأخذو�  �أن  جميعا  �لنا�ص  تعالي  �هلل  دعا  زينتهن" وقد  من 
�لتز�مها حد �لعتد�ل يقت�صي �أل ت�صفها ثيابها ول ت�صى بما تحتها من مالمح �أنوثتها فال يكون 
تنقبها مطلوبًا منها �صرعا طلبًا جازمًا ول �صترها لزينتها �صكاًل مجرد� من �لم�صمون بل يتعين �أن 
يكون مظهرها منبئا عن عفافها مي�صرً� لإ�صهامها �لم�صروع فيما يعنيها علي �صئون حياتها ويكون 
نائيًا بها عن �لبتذ�ل فال يقتحمها رجال ��صتمالتهم �إليها بمظاهر ج�صدها مما يقودها �إلي �لإثم 
�نحر�فا وينال قدرها ومكانتها. تحريم �أمر �أو�صاأن من �ل�صئون ل يتعلق بما هومحتمل بل بما يكون 
معلوما بن�ص قطعي و�إل ظل محموًل علي �أ�صل �لحل؛ وكان ل دليل من �لن�صو�ص �لقر�آنية ول من 
�صنتنا �لحميدة علي �أن لبا�ص �لمر�أة يتعين �صرعا �أن يكون �حتجابا كامال متخذ� نقابا محيطا بها 
من�صدل عليها ل يظهر منها �إل عينها وحجريهما فاإن �إلز�مها �إخفاء وجهها وكفيها وقدميها عند 
�لبع�ص ل يكون تاأويال مقبوًل ول معلومًا من �لدين بال�صرورة تلك �أن معني �لعورة �لمتفق عليها 
ل يت�صل بهذه �لأجز�ء من بدنها بل �إن ك�صفها لوجهها �أعون علي �ت�صالها باأخالط من �لنا�ص 
يعرفونها ويفر�صون نوعا من �لرقابة علي �صلوكها وهوكذلك �أكفل لحياتها وغ�صها من ب�صرها 
حتي  عورة  �لمر�أة  من  �صيء  كل  �أن  من  �رتاآه  وما  عنها.  �لحرج  لرفع  و�أدعي  لنف�صيتها  و�أ�صون 
ظفرها مردود باأن مالكًا و�أبا حنيفة و�أحمد بن حنبل في رو�ية عنه و�لم�صهور عند �ل�صافعية ل 
يرون ذلك. و�لر�صول عليه �ل�صالم ي�صرح باأن بلوغ �لمر�أة �لحي�ص يقت�صيها �أن يكون ثوبها �صاترً� 
لبدنها عد� وجهها وكفيها "�لطعن رقم 8 – ل�صنة 17 ق – تاريخ جل�صة 1996/5/18 – مكتب 

فني 7 – رقم �لجزء 1 – رقم �ل�صفحة 656 – تم رف�ص هذ� �لطعن".

ومن ثم ولما كان من جماع ما تقدم؛ يتبين �أن لبا�ص �لرجال و�لمر�أة يخرج عن �أن يكون   
من �لأمور �لتعبدية �لتي ل تبديل فيها، ومن ثم فال يجوز �إقر�نه بالدين و�إ�صباغ �لقد�صية عليه 
بو�صفه جزءً� من �لدين. ل �صيما ما كان من تنازع �لفقهاء فيما بينهم في مجال تاأويل �لكثير من 
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�لن�صو�ص �لقر�آنية، وما هي نا�صخ وما هومن�صوخ، وما هوعام وما هوخا�ص )قطعية �لثبوت غير 
قطعية �لدللة( وما نقل عن �لر�صول من �أحاديثه �صحيحها و�صعيفها )قطعية �لدللة غير قطعية 
�لثبوت(، يخرج كل منهما مما هو من �لمعلوم من �لدين بال�صرورة. فاأما ما هودون �لن�صو�ص 
قطعية �لثبوت و�لدللة فال مندوحة ول تثريب من �إعمال �لجتهاد فيه، وهو�لذي ينطبق علي حكم 
�للحية، و�إذ� كان ذلك – ما قررته �لمحكمة �لد�صتورية – فاإنه يتفق وما يكاد �أن يتفق عليه علماء 
�لإ�صالم علي �أنه ل مجال للر�أي �أو�لجتهاد �إذ� ما وجدت �لن�صو�ص "قطعية �لثبوت و�لدللة" كما 
�أن �لأكثرين ي�صيفون في �أمور �لعبادة �صرط �أن تكون هذه �لن�صو�ص "متو�ترة" �أي�صا، ول يقبلون 

�أحاديث �لأحاد، وهوما يختلف معهم فيه علماء �ل�صلفية.

�لقر�آن  من  ن�صو�ص  قررتها  �لتي  �لأحكام  من  هناك  �أن  �إلي  هنا  �لإ�صارة  يجدر  �أنه  �إل   
و�ل�صنة و�لقيا�ص و�لجماع �صو�ء في �لعهد �لنبوي �أوعهد �لخلفاء، وجاء �لر�أي فغير �لحكم لنتغير 
فقرر  �لقيم،  �بن  �إلي  �أحمد  �لإمام  �ل�صلفية  �أعالم  بقول  جاء  وهوما  �لو�قع،  بتغير  �لم�صالح 
و�لنيات  و�لأحو�ل  و�لأمكنة  �لأزمنة  تغير  بح�صب  وتختلف  تتغير  و�لأحكام  "�لفتاوي  باأن  �لأخير 
و�لعو�ئد")�أعالم �لموقعين، ج 3، �ص 3( ومن �أمثلة تلك �لوقائع حد �ل�صارق عام �لرمادة، �ل�صنة 
�لنبوية �لقولية و�لفعلية من �لطالق بلفظ �لثالث باعتباره طلقة و�حدة، فر�أي عمر بن �لخطاب 
�أن يغير �لفتوي و�لحكم بجعله ثالثًا للم�صلحة، وكذ� بيع �لأمهات لالأولد، ومنع عمر ذلك، وهوما 
"قطعي  لي�ص كل ما هو  �أن  �لمحكمة علي ما تقدم من  كان �صنة قبال، ومن جميع ذلك ت�صيف 

�لثبوت و�لدللة"من �ل�صروري �أن يكون من "ما هومن �لدين بال�صرورة".

�أما فيما يت�صل باأمر �للحية، فمن �لفكر �لأ�صولي ذ�ته ما �صوف ت�صتند �إليه �لمحكمة، قال   
�لعلماء ثالثة �أقو�ل هي: تحريم حلق �للحية، كر�هة حلق �للحية، و�إباحة حلق �للحية، وقد وردت 
رو�ياٌت خم�ٌص في تْرك �للْحية، وكلها علي �ختالفها في �ألفاظها تدُلّ علي تركها علي حالها، �أما، 
ولما كانت �أدلة �لقائلين بالتحريم، ما رو�ه �لبخاري في �صحيحه عن �بن عمر عن �لنبي قال: 
"خاِلُفو� �ُل�صركيَن، وَوّفُر� �لِلّحى، و�ْخُفو� �ل�صو�رب. "وما رو�ه م�صلم في �صحيحه عن �بن عمر 
عن �لنبي قال: "�ْحُفو� �ل�صو�ِرَب و�ْعُفو�لِلَّحي" فقالو� �إن توفيرها ماأمور به، و�لأ�صل في �لأمر �أن 
ِرُفُه عنه، ول ُيوجد هذ� �ل�صارف، كما �أن ُمخالفة �لم�صركين و�جبٌة  يكون للوجوب �إل ل�صارِفِ َي�صْ

و�لنتيجة �أن �إعفاء �للْحية و�جٌب.
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ة ُيثاب فاعلها ول ُيعاقب تاركها، وحْلقها مكروه  وذهب فريٌق �آخر �إلي �لقول باأن �إعفاء �للحية �ُصَنّ
ولي�ص بحر�م، ول ُيَعُدّ ِمن �لكبائر، ما رو�ه م�صلم في �صحيحه عن عائ�صة عن �لنبي – �صلي �هلل 

عليه و�صلم – قال:

وق�ُصّ  �لماء،  و��صتن�صاق  و�ل�صو�ك،  �للْحية،  و�إعفاء  �ل�صارب،  ق�ُصّ  �لفطرة:  ِمن  "ع�ْصٌر   
�لأظفار، وغ�ْصل �لبر�جِم" �لبر�جم: َمفا�صل �لأ�صابع من ظهر �لكف "وَنْتُف �لإِبط وحلق �لعاَنة، 
�لعا�صرة �إل �أن تكون �َلم�صم�صة". ومن  "ون�صيتُ  و�نتقا�ص �لماء " �أي �ل�صتنجاء" قال م�صعب: 
ثم فاإن �لحديث �أفاد �أن �إعفاء �للحية من �ل�ُصَنن و�َلمندوبات �َلمرغوب فيها، �إذ� كل ما ن�ص عليه 
من �ل�ُصَنن �لعادية وباأن �لأمر بُمخالفة �ُلم�صركين ل يتعين �أن يكون للُوجوب، فلوكانت كُلّ ُمخالفِةِ 
بغ �ل�صعر �لذي َوَرَد فيه حديث �لجماعة "�إن �ليهود و�لن�صارى ل َي�صبغون  لهم ُمحَتّمة لتحَتّم �صْ
فَخاِلُفوهم". )رو�ه �لبخاري وم�صلم و�أبود�ود و�لترمذي و�لن�صائي( مع �إجماع �ل�صلف علي عدم 
بغ بع�ص �ل�صحابة، ولم ي�صبغ �لبع�ص �لآخر كما قال �بن حجر في  بغ �ل�صعر، فقد �صَ ُوجوب �صْ

فتح �لباري.

م �هلل وجهه – عن قول  زو� ر�أيهم بما جاء في كتاب نهج �لبالغة، �ُصئل علُيّ – كَرّ وعَزّ  
ُهو� باليهود". فقال �إنما قال �لنبي ذلك  ْيب ول َت�َصَبّ يرو� �ل�َصّ �لر�صول – �صلي �هلل عليه و�صلم – "ِغّ
، فاأما �لآن وقد �َتّ�صع نطاقه، و�صرب بجر�نه فامروؤٌ وما َيختار. ومن �أجل هذ� قال بع�ص  يُن ُقُلّ و�لِدّ
�لعلماء لوقيل في �للْحية ما قيل في �ل�صْبغ ِمن عدم �لُخروج علي عرف �أهل �لبلد لكان �أوَلى، بل 

لوتركت هذه �لم�صاألة وما �أ�صبهها لُظروف �ل�صخ�ص وتقديره َلما كان في ذلك باأ�ص.

َنْعَلْيِن  لب�صًا  ُروؤى  وقد   – حنيفة  �أبي  �صاحب  يو�صف  لأبي  قيل  وقد  باأنه،  ن�صيف  و�إذ   
ا بالرهبان!" فقال:  َهَ لأن فيه َت�َصُبّ كِرَها ذلك؛  �لعلماء  وفْين بَم�صامير"�إن فالنَا وفالنًا من  َمْخ�صُ

"كان ر�صول �هلل يلب�ُص �لنعال �لتي لها �صْعر، و�إنها من لب�ص �لرهبان".

ما وَرد عن �لر�صول – �صلي �هلل عليه  ومن ثم جرَى علي ل�صان �لعلماء �لقول: �إن كثيرً� َمّ  
�إلي ما  �لإر�صاد  ُلمجرد  للُوجوب يكون  �لأمر كما يكون  �أن  ُيفيد  �لِخ�صال  – في مثل هذه  و�صلم 
من  ب�صيء  �ل�صبه  فيه  ُيق�صد  فيما  َتحُرم  �إنما  ين  �لِدّ في  �ُلمخالفين  ُم�صابهة  و�أن  هو�لأف�صل، 
د �لم�صابهة فيما تجرى به �لعاد�ت و�لأعر�ف �لعامة فاإنه ل باأْ�ص  ا ُمجَرّ خ�صائ�صهم �لدينية، �أَمّ

بها ول كر�هة فيها ول ُحرمة.
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ولما كان ذلك وكانت �لقاعدة �لأ�صولية "�أن �لأحكام تدور وجودً� وعدمًا مع عللها"و"ما   
�ختالف فيه �إل �إنكار فيه"، و"ما يتطرق �إليه �لحتمال ي�صقط به �ل�صتدلل"و�لماأثور عن �لنبي 
و�ل�صحابة و�ل�صلف قبول �لختالف في �أمور كثيرة كق�صة �صالة �لع�صر في بني قريظة وكذلك"ما 
قطعتم من لينة �أوتركتموها قائمة علي �أ�صولها فباإذن �هلل".  قول عمر بن عبد �لعزيز "�ختالف 
وقول �ل�صافعي : "ر�أيي  و�حد،  �أور�أي  مذهب  علي  �لنا�ص  جمع  عن  مالك  �لأمة رحمة" و�متناع 
و�فق  "�إذ�  و�أحمد:  �أبي حنيفة  �ل�صو�ب" وقول  يحتمل  ور�أي غيري خطاأ  �لخطاأ  يحتمل  �صو�ب 
قولي �لحديث و�إل فا�صربو� به عر�ص �لحائط"،  و�إذً�، فالخالف �لفقهي �أمر مقرر في �ل�صريعة 
و�لتاريخ �لإ�صالمي وفي عهد �لنبوة، ور�ف�ص هذ� �لختالف مبتدع في �لدين بدعة �أ�صلية، ومن 
�أن ينكر علي  – ولذلك ل يجوز  – كما تقدم  �أوحلقها من �لأمور �لمختلف فيها  ثم فاإن �للحية 
�أن يرمي  يلزمه بذلك  لأنه  �أوغيره؛  �أو�لبتد�ع  بالف�صق  �أورميه  �لفقهية �لأخري  بالآر�ء  �أخذ  من 
�ل�صحابة و�لتابعين �لذين �أطالو� �صو�ربهم �أوحلقوها تماما �أوتركو� �ل�صبغ �أو�صلو� حفاة باأنهم 
مبتدعون �أوو�قعون في �لحر�م، وهذ� خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطو� بعموم �لم�صائل و�هلل 

تعالي �أعلي و�أعلم.

و�أ�صحاب  �لم�صركين  مخالفة  هى   – �لمحكمة  عقيدة  في   – �لحديث  علة  كانت  ولما   
�أن  �إل  �إعفاء �للحية؛  – ما يتطلب  – وفي ع�صر �لنبوة  �لديانات �لأخري في دينهم، ولما كان 
جميعا  �لديانات  �أ�صحاب  فاإن  �لمكان،  �صيما  ل  �لزمان،  بتغير  تغيرت  قد  �لجتماعية  �لأو�صاع 
ومنها �لإ�صالم ل يطلقون �للحية �إل �لقليل منهم ورجال �لدين في جميع �لديانات �ل�صماوية بل 
وبع�ص من غير �ل�صماوية يطلقون �للحية – مثل �ل�صيخ – �لأمر �لذي نري معه �نتفاء �لعلة �إعمال 
، فاأما  ين ُُقِلّ م �هلل وجهه – في قوله عن �صبغ �ل�صعر "�إنما قال �لنبي ذلك و�لِدّ لحكمة علي – كَرّ

�لآن وقد �َتّ�صع نطاقه، و�صرب بجر�نه فامروؤٌ وما َيختار".

ولما كان ما تقدم، فاإن لبا�ص �لرجال و�لمر�أة يخرج عن �أن يكون من �لأمور �لتعبدية �لتي   
ل تبديل فيها؛ ومن ثم فال يجوز �إقر�نه بالدين و�إ�صباغ �لقد�صية عليه بو�صفه جزءً� من �لدين؛ 
�إذ �إن �للبا�ص و�للحية يرتبطان في حكمهما �ل�صرعي بو�قع �لمجتمع و�لزمان �للذين يعي�ص فيهما 
�لفرد، �لأمر �لذي ل ينطبق معه عليهم ن�ص �لمادة 98 "و"� لتي خ�صت بالذكر �لدين و�لتي �صبق 

�أن عرفناه بما هومن �لدين بال�صرورة.
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ومن ثم ل ين�صب ذلك �لو�صف �أي�صا علي �لطو�ئف �لمنتمية لتلك �لأديان، �إذ بني �لثانية   
علي �لأولي وترتب تعريفها علي تعريفهم، ومن ثم فاإن وقائع �لدعوى، وعلي هذ� �لنحو�ل�صالف 
�صرده، ت�صحي غير منطبقة و�لن�ص �لقانوني للمادة 98 "و" عقوبات، فهي، وعلي هذ� �لنحول 
ت�صكل ركن �لجريمة �لمادي. ولما كان �ل�صلوك �لمن�صوب للمدعي عليهم لي�ص �إل مجرد نقد لفئة 
�أوجماعة ل �صلة له – وعلي �لنحو�ل�صالف �لبيان – من �لجريمة �لمن�صو�ص عليها بن�ص �لمادة 
98 "و"؛ ول ي�صكل جرمًا جنائيًا، �لأمر �لذي تكون معه �لأور�ق قد خلت من ثمة جريمة، و�إذ� كان 
�للجوء �إلي طريق �لدعاء �لمبا�صر يتطلب �صرط تو�فر �أركان جريمة جنائية جنحة كانت �أومخالفة 
بالأور�ق، و�إل تعين �لحكم بعدم �خت�صا�ص �لمحكمة بنظر �لدعوى؛ لأن �لدعوى �لمدنية ت�صبح 
غير نا�صئة عن جريمة. ومن ثم فاإن �لدعوى �لمدنية ل تكون من �خت�صا�ص �لمحكمة �لجنائية 
كما �أنه، ولما كان �لثابت �أن عدم قبول �أِيّ من �لدعويين يترتب عليه عدم قبول �لأخري �إل في 
��صتثناء�ت ل محل لها من هذه �لدعوى، �لأمر �لذي ي�صحي – وتاأ�صي�صًا علي جماع ما تقدم وما 
�صلف عنه – يتعين علي �لمحكمة �لق�صاء بعدم قبول �لدعويين �لمدنية و�لجنائية علي �لنحو�لو�رد 

بالمنطوق. ومن ثم فال محل لبحث �أيا من دفوع �لمدعي عليهم.

�لدعوى عمال  لخ�صر�نه  �لمدعي  بها  تلزم  �لمحكمة  فاإن  و�لأتعاب  �لم�صروفات  �أما عن   
�لمعدلة   2..2 ل�صنة   .1 �لقانون  من  �لأولي  و�لمادة  �لمر�فعات  قانون  من   1/184 �لمادة  بن�ص 

لأحكام �لقانون رقم 17 ل�صنة 1983 ب�صاأن �لمحاماة فلهذه �لأ�صباب.

حكمت المحكمة:

بعدم قبول �لدعويين �لمدنية و�لجنائية لعدم �لجريمة، و�ألزمت �لمدعي بالم�صروفات   
وخم�صين جنيها �أتعاب �لمحاماة.
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4. كتاب "االإ�سالم �اأ�سول الحكم":
مقدمة :

نموذج �صارخ من قمع حرية �لفكر و�لر�أى و�لتعبير تمت ممار�صته على عالم من علماء   
�لأزهر �صد كتاب كان يناق�ص فيه �لخالفة �لإ�صالمية و�لأفكار �لتى وردت فى �لكتاب لم تلق قبول 
لدى هيئة علماء �لأزهر، فكان �أن حكم عليه �صيخ �لجامع �لأزهر باإجماع ت�صعة ع�صر عالما معه 
من هيئة كبار �لعلماء باإخر�جه من زمرة �لعلماء ويترتب على هذ� �لحكم محو ��صم �لمحكوم 
عليه من �صجالت �لجامع �لأزهر و�لمعاهد �لأخرى وطرده من كل وظيفة وقطع مرتباته فى �أى 

جهة كانت وعدم �أهليته للقيام باأية وظيفة عمومية دينية كانت �أوغير دينية.

�ثيقة
الحكم" ال�سيخ على عبد الرازق �اأ�سول  "االإ�سالم 

حكم هيئة كبار �لعلماء فى كتاب "�لإ�صالم و�أ�صول �لحكم" :

�إن �لدين �لإ�صالمى باإجماع �لم�صلمين ما جاء به �لنبى �صلى �هلل عليه و�صلم من عقائد.   
وعباد�ت ومعامالت لإ�صالح �أمور �لدنيا و�لآخرة.

وكتاب �هلل تعالى و�صنة ر�صوله كالهما م�صتمل على �أحكام كثيرة فى �أمور �لدنيا و�أحكام   
كثيرة فى �أمور �لآخرة.

�أ. ومن �لخطاأ �لقول باأن �أمور �لدنيا قد تركها �هلل ور�صوله تتحكم فيها عو�طف �لنا�ص و�صهو�تهم 
و�لقول باأن ما جاء به �لإ�صالم �إنما هو للم�صلحة �لأخروية ل غير و�أن �لم�صلحة �لمدنية 
�أو�لم�صلحة �لدنيوية مما ل ينظر �إليه �ل�صرع �ل�صماوى ول ينظر �إليه �لر�صول، وبعبارة �أخرى 
من �لخطاأ �لقول باأن �ل�صريعة �لإ�صالمية �صريعة روحية مح�صة جاءت لتنظيم �لعالقة بين 
�لإن�صان وربه فقط، �أما ما بين �لنا�ص من معامالت دنيوية وتدبير �ل�صئون �لعامة فال �صاأن 

لل�صريعة به ولي�ص من مقا�صدها.

ب. و�أن �لقول باأن �لدين ل يمنع من �أن جهاد �لنبى �صلى �هلل عليه و�صلم كان فى �صبيل �لملك ل 
فى �صبيل �لدين ول لإبالغ �لدعوى �إلى �لعالمين قول مخالف للدين ون�صو�ص �لقر�آن �لكريم 
ولل�صنة �لنبوية ولإجماع �لأمة، ومثله �لقول باأن نظام �لحكم فى عهد �لنبى �صلى �هلل عليه 
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و�صلم كان مو�صوع غمو�ص �أو �إبهام �أو ��صطر�ب �أو نق�ص وموجب للحيرة و�أن مهمة �لنبى 
�صلى �هلل عليه و�صلم كانت بالغا لل�صريعة مجرد� عن �لحكم و�لتنفيذ.

يقوم  ممن  لالأمة  لبد  �أنه  وعلى  �لإمام  ن�صب  وجوب  على  �ل�صحابة  �إجماع  �إنكار  ومثله  ج. 
باأمرها فى �لدين و�لدنيا.

د. وكذلك من يجوز �أن تكون �لزكاة و�لجزية و�لغنائم ونحوذلك فى �صبيل �لملك �أي�صا ويجعل 
كل ذلك خارجا على حدود ر�صالة �لنبى �صلى �هلل عليه و�صلم ولم ينزل به وحى ولم ياأمر به 
�هلل �صبحانه وتعالى، وكما �أنه يعتبر ملحد� من يجوز �أن يكون �لجهاد فى �صبيل �لملك ومن 
�ل�صئون �لملكية يعتبر ملحد� مثله من يجوز �أن تكون �لزكاة و�لجزية و�لغنائم ونحوذلك فى 
�صغل �لملك �أي�صًا ويجعل كل ذلك خارجا على حدود ر�صالة �لنبى �صلى �هلل عليه و�صلم لم 

ينزل به وحى. ولم ياأمر به �هلل.
هـ. وكذلك من �لخطاأ �إنكار �أن �لق�صاء وظيفة �صرعية و�أنه خطة �صيا�صية �صرفة ل �صاأن للدين 
بها، لأن �لق�صاء  ثابت بالدين، و�لمعروف �أن �لق�صاء من فرو�ص �لكفايات و�إذ� لم يكن 

�لق�صاء فر�صا عند بع�ص �لأئمة فهو �صنة، و�لم�صنون من �لخطط �ل�صرعية. 
و. ويلحد �أي�صًا من يقول باأن حكومة �أبوبكر و�لخلفاء �لر��صدين من بعده ر�صى �هلل عنهم كانت 
دينية، لأن �لطبيعى �لمعقول عند �لم�صلمين �إلى درجة �لبد�هة �أن زعامة �أبى بكر ر�صى �هلل 

عنه كانت دينية يعرف ذلك �لم�صلمون �صلفهم وخلفهم جيال بعد جيل. 
وقد �نعقد على ذلك �إجماع �ل�صحابة ر�صى �هلل عنهم �أجمعين وبايع �أبا بكر ر�صى �هلل عنه   
�لأمة بعد  �لدين فى هذه  باأمر  �لقائم  �أنه  �أن�صار ومهاجرين على  جماهير �ل�صحابة من 

نبيها محمد �صلى �هلل عليه و�صلم ومثله فى هذ� بقية �لخلفاء �لر��صدين.
�أن �لدين �لإ�صالمى فى جملته وتف�صيله يحارب �لبل�صفية ،لأن �لبل�صفية فتنة فى �لأر�ص  ز. 
وف�صاد كبير. �أل ترى �أن �لدين �لإ�صالمى قد و�صع �أنظمة للمو�ريث يلجاأ �إليها �أحيانا غير 
على  فترد  �أغنيائهم  من  توؤخذ  �ل�صدقات  من  مقادير  �لم�صلمين  على  و�أوجب  �لم�صلمين 
فقر�ئهم. و�أمر باإقامة �لحكومة �لدينية �لعادلة �لتى تحفظ لكل ذى حق حقه ولكل عامل 
�أيدى  على  و�صرب  �نتهاكها  يجوز  ل  و�لأمو�ل حرمة  و�لأعر��ص  للدماء  وجعل  ثمرة عمله 

�لمف�صدين فى �لأر�ص. 
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ح. �لقول بكل هذ� ل ينا�صب و�صف �لعالمية وفقًا للمادة .1 من �لقانون رقم 1. ل�صنة 1911 
�لتى تن�ص على �أنه �إذ� وقع من �أحد �لعلماء �أيا كانت وظيفته �أومهنته ما ل ينا�صب و�صف 
�لعالمية يحكم عليه �صيخ �لجامع �لأزهر باإجماع ت�صعة ع�صر عالمًا معه من هيئة كبار �لعلماء 
باإخر�جه من زمرة �لعلماء ويترتب على هذ� �لحكم محو ��صم �لمحكوم عليه من �صجالت 
�أى جهة كانت  �لجامع �لأزهر و�لمعاهد �لأخرى وطرده من كل وظيفة وقطع مرتباته فى 

وعدم �أهليته للقيام باأية وظيفة عمومية دينية كانت �أوغير دينية.
الحكم ال�ضادر من المجل�س المخ�ضو�س بوزارة الحقانية فى �ضاأن الكتاب :

�أ. �لحكم �لذى ي�صدر من هيئة كبار �لعلماء باإخر�ج عالم من زمرة �لعلماء يترتب عليه طرد 
�لمحكوم عليه من كل وظيفة وقطع مرتبه فى �أية جهة كانت.

ب. �إن مجل�ص تاأديب �لق�صاة �ل�صرعيين هو �لذى يملك عزل �لق�صاة �ل�صرعيين ب�صفة نهائية 
�ل�صادرة من هيئة كبار  �لأحكام  تنفيذ  بها  �لمنوط  �لجهة  �لحال  بطبيعة  – وهوكذلك 

�لعلماء.

�لخا�ص  ل�صنة 1911  �لقانون رقم 1.  �لمائة من  �لأولى بعد  �لمادة  �لثانية من  �لفقرة  �إن  ج. 
بالجامع �لأزهر و�لمعاهد �لدينية �لإ�صالمية تن�ص على �أن �لحكم �ل�صادر من هيئة كبار 
�لعلماء ل يقبل �لطعن، فيلزم من هذ� �أنه لي�ص لأية �صلطة ق�صائية �أن تلغيه �أوتبحث عن 
�صحته كما يلزم منه �أن �صلطة مجل�ص �لتاأديب مق�صورة حتما على �لنظر فيما ترتب على 

حكم هيئة كبار �لعلماء من �لنتائج �لقانونية.

 د. �إن �لقانون رقم 1. ل�صنة 1911 �لخا�ص بالجامع �لأزهر و�لمعاهد �لدينية �لعلمية �لإ�صالمية 
�أجاز لهيئة كبار �لعلماء محاكمة �لعالم �أيا كانت وظيفته �أومهنته.

هـ. �إن عبارة )ما ل ينا�صب و�صف �لعالمية( �لو�ردة فى �لمادة �لأولى من �لقانون رقم 1.ل�صنة 
1911 جاءت عامة مطلقة من كل قيد فتدخل فيها �لأفعال �ل�صائنة �لتى تم�ص كر�مة �لعالم 
كالف�صق و�صرب �لخمر ولعب �لمي�صر، وما �أ�صبه ذلك مما يتعلق بال�صلوك �ل�صخ�صى، كما 
يدخل فى �صعف �لعقيدة �لدينية، لأن و�صف �لعالمية يفتر�ص بذ�ته فوق �ل�صلوك �ل�صخ�صى 
كفاية علمية خا�صة وعقيدة معينة، ول �صك �أن هيئة كبار �لعلماء هى �لمخت�صة دون غيرها 
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بالف�صل فيما �إذ� كانت هذه �لعقيدة مطابقة �أوغير مطابقة للدين وفيما �إذ� كان �صاحبها 
قد �رتكب �أولم يرتكب ما ل يتنا�صب مع و�صف �لعالمية.

على  عملها  يق�صر  حتى  �أخالقية  هيئة  مجرد  ول  مدنية  هيئة  لي�صت  �لعلماء  كبار  فهيئة   
مر�قبة �ل�صلوك �ل�صخ�صى للعلماء، و�إنما هى قبل كل �صيء هيئة دينية �لغر�ص من تكوينها 

رعاية �أ�صول �لدين ومبادئه و�صيانتها من �لعبث.

و. �أن وظيفة �لقا�صى �ل�صرعى هى من وظائف �لعلماء �أى وظيفة دينية ل تحل �إل لمن كان مقر� 
له باأنه من رجال �لدين، فالحكم �ل�صادر من هيئة كبار �لعلماء باإخر�ج قا�ٍص �صرعى من 
زمرة �لعلماء يفقده و�صف �لعالمية �لم�صروط توفرها لكل قا�ص �صرعى، وبفقد�ن و�صف 

�لعالمية ينتفى �أهم �صرط لتوليه �لق�صاء.
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