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 شبهات حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم

 
 الشبهة األوىل: مجود الشريعة اإلسالمية

ةتطلبممات اله ممر ولن  طبيقهمما يتهممار  ةممع  رزعممب بهمممهب لن الشممريهة اإلسممالةية جاةممد     سمماي
 حقوق اإلنسان.

 واجلواب على هذه الشبهة من وجوه :
بربمما ايممتب كمماللة بهال ممة ال ممرد  لن اإلسممالم ديممن ودنياهولنمما كممما ايممتب بتالمميب عال ممة ال ممرد -1

 . اأبخيا اإلنسان وبهال تا مبجتمه
 وعليا فاألحكام الشرعية اليت جاء هبا اإلسالم على نوعني : -2

بتغمري المةمان  بهال ة ال رد بربا ةن  عقيد  وإميان وعبادات وغريياهفهاله اثبتة    تغمري قةا يتهل األول:
 واملكان .

مممممهب بممممبهمله ويممممو املهممممروب ضملهمممماةالته ويممممالا بهممممما  و  ممممابع ةمممما يتهلممممق بممممني الامممما  به الثاااا  :
اجتهمممادههويو يتميمممم بشمممن ةمممن املرونمممةه وةمممن ة جممماءت لحكاةهممما عاةمممة  ملمممة غمممري ة  ممملةه  بهمممة 

 للم لحة الهاةةه حسبما يراه ليل احلل والهقد وليل الهلب .
فقما  للم ملحة الهاةمة بهمد وةن  لة ةبدل الشورىه مل    ل الشمريهة كي يمة  لمة ودديمدهه بمل  ركتما و 

 وضع ل ره الهاةة.  
 

 الشبهة الث نية: قسوة احلدود الشرعية
زعب بهمهب لن إ اةة احلدود الشرعية ب  ة عاةة )ةن  تل و طع ورجب ( على اجملرةني فيا ةن القسو  

 البالغة والوحشية اليت   تااسب ةع ع ران احلاضر.
 واجلواب على ياله الشبهة ةن وجوه:

ه احلمممدود اثبتمممة يف الشمممريهة اإلسمممالةية حلكمممب عليممممة  مممد  لهمممر لقممموم و  مممى علمممى لن يمممال -1
حنن املسملمني لن عرفاما احلكممة لوجهلاايماه فللما احلكممة البالغمة يف كمل  آخرينه فال يمران

  شريع.
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لنا مما يو ةسلب با بني الهقالء لن كل عقاب  بد فيا ةن  شمد  و سمو ه حمو لمو ضمرب  -2
ا لكمان يف  لمة نمون ةمن القسمو ه فمالمعب بوجمود عقماب ةمن دون شمن الرجل ولده ةؤدض  ل

 ةن القسو  ةكابر  ظاير ه فليسمويا ةاشاؤا .
إ ا مل  شممممتمل الهقمممموضت علممممى شممممن ةممممن القسممممو  والشممممد  فكيمممم  سممممتكون رادعممممة وزاجممممر   -3

 للمجرةني وضهاب الا و  ؟! .

هاما لن سماا واجملتممع يف  سمو  ةمن القسمو  ألو  الناا لو ركاا إ اةمة احلمدود الشمرعية ملما  معمونم -4
لشد ةاهاه فمن الرمحة ضجملتمع وضحملمدود لن نقميب احلمد عليماه ولاممرب ةيما   يقمرب املمراد: 
ةا ولكب يف الطبيب الاله جيره عملية جراحية فيستأصل مبشر ا املري  بمهة ةن جسب 

يف اجلممممء املمممريمل ليهاجلممماه للممميظ يف يمممالا ةلهمممر ةمممن ةلممماير القسمممو ؟ بلمممىه ولكاهممما  سمممو  
 املستأصله رمحة وش قة يف ض ي لجماء اإلنسان.

وكاللة نقول يف  سو  احلدوده فحرص ا على سالةة جسب اجملتمع ةمن ال سماد واملمر  كمان 
 ةن احلمم والهقل القسو  على اجلمء ال اسد ةااه ليسلب ض ي لعماء اجملتمع .

اية ةا كان يك مي إلبهماده عمن لن اإلسالم  بل لن حيكب عليا ضحلد  دم لا ةن وسائل الو  -5
اجلرمية اليت ا رتفها لو كان لا  لب حمي وضممريه لكاما ملما لغلمق  لبما وللغمى عقلما ونممن ةمن 

 ضمريه الرمحة استحق لن يها ب ةن جاظ صايها.
 

 الشبهة الث لثة: الزعم بقسوة حد السرقة
ومسهتماه بمل فيما  هطيمل جلممء زعب بهمهب لن  طبيق حد السر ة اةتهان لكراةة اإلنسمان و شمويا قلقتما 

 ةن اجملتمع ومتييل لا .
 واجلواب على ياله الشبهة ةن وجوه :

ألحممد  هطيلمما علمامما احلكمممة ةامما لم مل  لحممد السممر ة حكممب اثبممي يف الشممريهة اإلسممالةية   حيمم -1
 نهلب.

ميمممم } والسمممارق والسمممار ة فممما طهوا ليمممديهما جمممماء مبممما كسمممبا نكممما  ةمممن ع وع ع : مممال ع  هممماى
 [. 38]املائد   {حكيب 

عممن عائشممة رضممي ع عاهمما  الممي:  ممال رسممول ع صمملى ع عليمما وسمملب: ))  قطممع يممد السممارق يف 
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 ربع دياار((.
اليمد ال اسمد  ةامان ةاه ما  نتشمار ال سماد وال وضمى  للنا ةمن الرمحمة ضحملمدود وضجملتممع است  ما -2

 واختالل األةن يف اجملتمع .
ن عقمممماب رادن لمممما جيهممممل الامممما  يف شممممغل شمممماغل حلمايممممة ممتلكمممما ب إ ممممالق السممممارق ةممممن دو  -3

 أبن سهب لو بواسطة شركات األةنه ويف يالا ةن اهلدر لألةوال واألو ات الشن الكيري. 

ولاتحمماكب إى الوا ممع : فمممن املسممل مات عاممد ةممن عاممده لدأ حممد ةممن ا  ممالن لن إ ممال يممالا  -4
ه ولاالمممر إى اجملتمهمممات نفيهممما و  لةممما ن  لةممم احلمممد لو اسمممتبدالا بغمممريه ي مممري اجملتمهمممات غابمممة

الغربيةه فالربغب مما وصلوا إليا ةن احلمار  املدنية إ  لن جمرائب السمر ة عامديب يف ازدكد كبمريه 
ةقارنممة ةمما فيهمما ةممن  نخبممالب اجملتمهممات المميت  قمميب احلممدوده فمم ن األةممن فيهمما واضمم ه و  ميكمم

 السر ات بغرييا ةن اجملتمهات.

علممى فهاليممة يممالا احلممد ةمما نشممايده يف اململكممة الهربيممة السممهودية ةممن األةممن  ل ةمما يممدة إن خممري -5
 واألةانه فأين يي ةن عواصب بالد احلمار  المائ ة .

ةمن زعممتب ضملشمويني ةمن حمد السمر ةه  ىوحنن كاللة نقطع  ول ياله المبالد وعرضمها و  نمر  -6
اب الا و  المهي ة مما يكون حائال  وةا يالا إ  لألثر البالغ الاله يرتكا  طبيق احلد يف لصح

 بياهب وبني الت كري يف السر ةه بْلا اإل دام عليها .

لما لثمر ا علمى السمر اقه بمل  ىعقماض  للسمر ة ةمن السمجن ملمد  ةهيامة فمال نمر  هلناا نشايد ةا جهلمو  -7
 يو مبيابة املدرسة واجلاةهة اليت يتبادل فيها اجملرةون اقربات اإلجراةية.

تب  ا يمممال حمممد السمممر ة يف اإلسمممالم إ  بهمممد دقمممق شمممرو  وضمممواب  ةهيامممة كبلمممو  علمممى لنممما  يممم  -8
الا اب يف املال املسروقه وانت اء الشبهة اليت متاع إ اةة احلمد كسمر ة ةمن لشمرب علمى اهلمال  

 على  يد احليا  . اومل جيد ةا يبقي

 
 الشبهة الرابعة: الزعم بقسوة حد الزان

ين  سو  ضلغةه واعتداء علمى احلريمة الشي مية للاما ه كمما لن الما بزعب بهمهب لن يف جلد لو رج
 استيدام الرجب وسيلة للقتل وحشية   تااسب والقرن الهشرين .

 واجلواب على ياله الشبهة ةن وجوه:
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ألحممد  هطيلمما علمامما احلكمممة ةامما لم مل  لحممد المممان حكممب اثبممي يف الشممريهة اإلسممالةية   حيمم -1
 نهلب.
ية والماين فاجلدوا كل واحد ةاهما ةائة جلد  و  أتخالكب هبمما رلفمة يف ديمن } المان : ال ع  هاى

 [. 2-]الاور  {ع إن كاتب  ؤةاون ضهلل واليوم اآلخر وليشهد عالاهبما  ائ ة ةن املؤةاني 
 لن ع  هاى حرم المان وغلظ عقوبتا ملا لا ةن اآلاثر الوخيمة على ال رد واجملتمع فمن  لة: -2

 جلرائب اقلقية وا حنالل .  شي ا -ل
   شي األوب ة واألةرا  ال تاكة كمر  نقص املااعة )اإليدز(. -ب

   كة ليب رابطة اجتماعية: األسر  . -ت

  دم الاسيج ا جتماعي والراب  التكافلي بني  موعا ا . -ث

فيا  قويمل لدعائب األةب ويدم جملديا ملا فيا ةن  هطيل الاسل ال احله و تمل الايمو ه  -ج
 اةةه و طع الرواب  اإلنسانية ةن لبو  ولخو  وباو  ولةوةة.والشه

ملمما ي مممرزه الممممان ةمممن ضممميان لن مممظ وةهممج يف اجملتممممع دون  نمممب ةاهممماه فمممابن الممممان ضمممائع  -ح
صماوب احلرةمان واملهانمةه ممما يولمد  –بلال  حللمات ةمن والديما  -ةابو  يف اجملتمعه يقاسي 

 لشياص ا يكريون  تمها ب وحيقدون على ليلها.

ملمممما فيمممما ةممممن اقلمممم  يف األنسممممابه وإحلمممماق األبامممماء بغممممري آضئهممممبه ولخمممماليب حقو  مممما    -خ
 .ايستحقوهن

الغريمممم  اجلاسمممية ةركبمممة يف اإلنسمممانه فممم  ا مل جيهمممل الهقممماب المممرادن للممممان دولمممي اجملتمهمممات إى بمممؤر   -3
 فساد واحنالل.

والشمرو  ةما يمميق ةهما إ اةمة كما شمدد الشمارن يف عقوبمة الممان إ  لنما جهمل لما ةمن ا حتيا مات   -4
 احلده فلب جيهل الشارن السبيل إى إثبات احلد إ  يف حالتني:

 فيا و  إكراه. ةاألوى: اعرتافهما اعرتاف ا صرحي ا   رجه
اليانيممة: شممهاد  لربهممة عممدول أبهنممما رلك مما حممال المممان رؤيممة صممرحية )له رؤيممة اإليممالج( ةممع ا  مماق رؤك 

ن الشهود ي هب  وافرهه إ  إ ا كاان  ايرين لةمام الاما  ب هلتهمماه ولماللة  مل  اجلميعه ويالا الهدد ة
ا عرب التاريخ.  ثبوت المان هباله الطريقة جد 

ة إن الشممارن احلكمميب فممرق بممني احمل ممن وغممري احمل ممن يف الهقوبممةه فجهممل علممى غممري احمل ممن ةائمممة  -5
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علممى  ه لممب ةمما بممني ا ثاممني  ى خ ممجلمد  و غريممب عممامه وحكممب علممى احمل ممن ضلممرجب حممو املمموته و 
 ةن فرق.

بمل املمراد ةمن  لمة  -وع لعلمب  -لةا عن الهقوبة ضلرجب حو املوت فليظ املراد ةاها  رد القتل  -6
المجر والردن عن اإل مدام علمى يماله اجلرميمة الشماهاء يف حقما وحمق  تمهماه وكماللة فيهما ةمن الهمرب  ملمن 

لشارن أبن حيممر حمال  ا يمال احلمد  اعمة ةمن املمؤةانيه  مال ع  هماى :  سول لا ن سا المانه لالا لةر ا
 .  {} وليشهد عالاهبما  ائ ة ةن املؤةاني 

ة إن اإلسمممالم مل يوجمممب يممماله الهقوبمممة علمممى المممماين إ  بهمممد لن سمممد الطمممرق والوسمممائل امل ممممية إى  -7
  هبماه وغرييما ةمن الهواةمل املؤديمة إى إاثر  المانه وةن  لة: درمي الالر إى املمرل  األجابيمةه ودمرمي اقلمو 

 الغرائم وأتجيج الشهوات.
وعمممل علممى عممالج  لممة ضحلممك علممى التبكممري ضلمممواجه و يسممري لةمموره وةتطلبا مماه حممو يممتب   ريممغ يمماله 

 الغريم  ضلشكل املااسب .
 

 الشبهة اخل مسة: الزعم بشدة حد القذف
 .لمةاناا يالا  لد  شديد  ا    ي لزعب بهمهب لن حد القالب ويو اجللد مثانني ج

 واجلواب على ياله الشبهة ةن وجوه:
ألحد  هطيلما علماما احلكممة ةاما لم  لحد القالب حكب اثبي يف الشريهة اإلسالةية   حي -1

 مل نهلب.

 مممال ع  هممماى: } والمممالين يرةمممون احمل ممماات ة مل ء ممموا أبربهمممة شمممهداء فاجلمممدويب مثمممانني جلمممد  و  
ا ولول مة يمب ال اسمقون ) قبلوا هلمب شمه ( إ  المالين  بموا ةمن بهمد  لمة ولصملحوا فم ن ع 4اد  لبمد 
 [ .5-4]الاور  { (5غ ور رحيب )

 حد القالب يرد للمجين عليا اعتبارهه ويهيد عليا كراةتا . -2
 ةا يف يالا احلد ةن و اية لعرا  الاا  مباع إل اق التهب هبب و شويا مسهتهب . -3

ئ الس هاء على ا ام الشرفاءه مما يمرن يف اجملتمع بالور احلقد والبغمماء  ر  إ اةة احلد جير   -4
حمممو يسمممرتد   هوالكراييمممة بمممني الاممما ه ورمبممما لفممممى ضجملمممين عليممما إى ا نتقمممام ضلقتمممل لو غمممري 

 كراةتا .
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إن القما ب حمني يقممالب لخماه ف نمما يؤملما إيالة مما ن سمي اه فكممان ةمن املااسممب إيمالم القمما ب  -5
 ا جماء صايها .بدني اه ون سي  

وملا كان القا ب يريد بقالفا دقري املقالوب كان جماؤه لن حيقر ةمن اجلماعمة كلهماه و لمة  -6
 لا شهاد ه ويوص  ضل سق حو يتوب  وبة ن وح ا.  لإبسقا  عدالتان فال  قب

إن اإلسالم يسد  يع األبواب امل مية إى المان ويهاجلها بشو الطرقه فمالرةي ضلممان وكيمر   -7
عمما  ممد يهونمما يف الا ممو  مممما  ممد يغممره هبمماله اجلرميممةه فمم  ا كانممي اندر  الممالكر يف اجملتمممع مسا

ف هنمما  بقممى ةريوبممة لممدى الامما ه ةستبشممع الو ممون فيهمماه وبمماللة حنممافظ علممى نمايممة اجملتمممع 
 و هار ا.

 
 الشبهة الس دسة: الزعم أبن إق مة حد السكر مع رض حلرية اإلنس ن

كر فيمممما انتهمممما  صممممارخ حلريممممة اإلنسممممان الشي مممميةه و ممممدخل يف زعممممب بهمممممهب لن  ا يممممال حممممد السمممم
 خ وصيا اه فمال  عن ةا فيا ةن الغللة والقسو  اليت ءضيا عاملاا املتحمر اليوم .

 واجلواب على ياله الشبهة ةن وجوه:
ألحممد  هطيلمما علمامما احلكمممة ةامما لم مل  لحممد السممكر حكممب اثبممي يف الشممريهة اإلسممالةية   حيمم -1

 نهلب.

  هممماى: }  ك ليهممما المممالين آةاممموا إرممما اقممممر وامليسمممر واألن ممماب واألز م رجمممظ ةمممن عممممل  مممال ع
( إرمما يريممد الشمميطان لن يو ممع بيمماكب الهممداو  والبغممماء يف 90الشمميطان فمماجتابوه لهلكممب   لحممون )

 [ .91-90]املائد  { (91اقمر وامليسر وي دكب عن  كر ع وعن ال ال  فهل لنتب ةاتهون )
ظ بممن ةالممة  ممال: ) إن نممهللا ع صمملى ع عليمما وسمملب  جلممد يف اقمممر ضجلريممد والاهمماله ة عممن لنمم

جلد لبو بكر لربهنيه فلما كان عمر ودان الاا  ةن الريم  والقمرى  مال: ةما  مرون يف جلمد اقممر؟ 
 .فقال عبد الرمحن بن عوب: لرى لن جتهلها كأخ  احلدوده  ال: فجلد عمر مثانني(

الشريهة اإلسالةية ليظ لا احلرية املطلقة يف ةأكلا وةشمرباه بمل ياالمة ةما يمو  لن اإلنسان يف -2
 مماون ةن  ااولا لسبب ةن األسباب كالمرر والقالار  وحنو ا.

لقد ايتب الشارن ضحل اظ على سالةة الهقل البشرهه فقطع كل الوسائل املؤديمة إى  غييبما لو  -3
 إ الفا .
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 ها ةن لضرار ضلغة على ال رد واجملتمع وةن  لة:حرم الشرن اإلسالةي اقمر ملا في -4

اقممر  مدفع ضإلنسمان إى ار كماب املهاصممي واآلاثم واجلمرائبه و هرضما لهقوبمة ع  همماى  -ل
 يف الدنيا واآلخر  .

حا ت القتمله  ةن يف املائة 86م هلي ة ال حة الهاملية: إن 1980ويقول  قرير نشر عام 
  اب وجرائب الها : متي دي أتثري الكحول.ةن حا ت ا غت يف املائة 50و
ملممما يف شمممرب اقممممر ةمممن الممممرر البمممالغ علمممى صمممحة اإلنسمممانه و مممؤده إى إ مممالب  -ب

 اجلهاز اله هللاه وغري  لة ةن األةرا ه كما ثبي  لة ضلطب احلديك .

يقمول لحمد األ بماء :ن إن اقممر يمي السمبب املباشمر وغمري املباشمر يف ئسمني يف املائمة ةمن 
حمممما ت الوفمممما  المممميت ي ح ممممها مبهمممممل الطممممب الشممممرعي بو يممممة فرجيايمممما ضلممممو كت  مممممون 

 املتحد  ن .

 لهنا  سبب الهداو  والبغماء و  د عن  كر ع وعن ال ال  . -ت

إن اقمممممر  مممممع ةتها يهمممما يف وضممممع ةمممممر ةهممممني غممممري  ئممممق ضحليمممموانه فمممممال  عممممن  -ث
 اإلنسان .

نه فتولمد فيما الشمهور ضلماقص وا حتقمار إن اقمر ددث  غيري ا ضار ا يف ن سية اإلنسما -ج
 والقلق وا ضطراب الا سي .

 لهنا جتهل اإلنسان يلهر مبلهر غري  ئقه فتيرجا عن احتشاةا وو اره .  -ح

 ه يكل  ال رد والدول اقسائر ال ادحة .علهنا إسراب للمال فيما يمر و  يا  -خ

ر علمى اقممور يف الهمام م لن فرنسا  س1980فقد  كرت بهمل التقارير اليت نشرت عام 
على )سبهة آ ب ةليون دو ر(ه ولن الو كت املتحد  األةريكية  سر ةا  والواحد ةا يرب

 على)ثالثني لل  ةليون دو ر( ساوك  . ويرب

لهنممما  لهمممي اإلنسمممان عمممن عملممما و شمممغلا عمممما يا هممما ويهمممود عليممما وعلمممى  تمهممما ضلا مممع  -د
 وال ائد  .

ص لانين يا مممق ةالممما علمممى ةلالا ممما وشمممهوا ا ويمممرت  زوجتممما لهنممما دمممو ل اإلنسمممان إى شمممي - 
 ولو ده دون رعاية وايتمام .

 جاء الشرن بتحرمي اقمر و ر يب الهقوبة الرادعة على ةن شرهبا. ا ا فمن  لة كلا يهلب مل
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 الشبهة الس بعة: الزعم بقسوة حد احلرابة

إنسمان  بال مرد املتممدن ه ويمي    ااسم زعب بهمهب لن عقوبة احلرابة عقوبمة  اسمية فيهما إيمدار لكيمان
 با . قيالا القرن  املتحمر و   لي

 واجلواب على ياله الشبهة ةن وجوه:
ألحممد  هطيلمما علمامما احلكمممة ةامما لم مل  لحممد احلرابممة حكممب اثبممي يف الشممريهة اإلسممالةية   حيمم -1

 نهلب.

ر  فسمممادا لن يقتلممموا لو  مممال ع  هممماى: } إرممما جمممماء المممالين حيممماربون ع ورسمممولا ويسمممهون يف األ
ي لبوا لو  قطع ليديهب ولرجلهب ةن خالب لو يا وا ةن األر   لة هلب خممه يف المدنيا وهلمب يف 

( إ  الممالين  بمموا ةممن  بممل لن  قممدروا علمميهب فمماعلموا لن ع غ ممور رحمميب 33اآلخممر  عممالاب علمميب )
 [ . 34-33]املائد   { (34)

لن  تحقق إ  يف  تمع يماهب ضألةمنه فكمان  بمد ةمن إيقمان  نلن احليا  اآلةاة املستقر    ميك -2
 عقاب صارم عادل لكل ةن يتهدد لةن اجملتمع ويمعمن استقراره.

لن يؤ ء احملاربني لن سهب  رةون  د استهملوا السالحه وروعوا الا مو ه ورمبما فتكموا ضلاما ه  -3
لن يها بوا بهقاب رادن غليظ فهب يف لن سهب  سا   رمحة يف  لوهببه فكان ةن عدل الشريهة 

 جماء صايههبه وعرب  لغرييب ةن لصحاب القلوب املريمة.

ا عتبممارات الهاديممة المميت  اطلممق  الن  بيهممة يمماله اجلرميممة  تلمم  عاهمما يف ض ممي اجلممرائب مبجاوز مم -4
ةاهمما اجلرميممةه فجرميممة السممر ة خ ي ممة  ممد وضممع هلمما الشممرن حممد القطممعه لكممن ملمما متممي يمماله اجلرميممة 

لتهديممد ضلسممالح ازداد خطريمما علممى لةممن اجملتمممع واسممتقرارهه فااسممب لن  غلممظ عقوبتهمما دممي ا
 حسب نون اجلرمية .

لناما نممدعو يممؤ ء إى الالممر يف حممال اجملتمهممات الغربيممة والتأةممل فيهمما بهممني الب ممري  واإلن ممابه  -5
هممب غ ممص  اجلممرائب املالمممة والسممطو املسممل  والا -و زالممي  -فقممد جترعممي  لممة اجملتمهممات 

الهلين واقط  الاله  قوم بما ع ماضت ةالممة يف غايمة القسمو  والمبطقه وليقمارن يمالا احلمال 
حبال اململكة الهربية السهودية اليت  طبق لحكام الشريهة لميهلب لثمر  طبيمق يمالا احلمد وغمريه ةمن 

 احلدود الشرعية.
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 الشبهة الث منة: الزعم أبن حد الردة انته ك احلقوق اإلنس ن

لن  ا يمممال حمممد المممرد  يهمممد ةمممن التمممدخل يف حمممركت الاممما  ال كريمممةه وانتهممما  صمممارخ حلمممق زعمممب بهممممهب 
 اإلنسان يف التدين .

 واجلواب على ياله الشبهة ةن وجوه:
ألحممد  هطيلمما علمامما احلكمممة ةامما لم مل  لحممد الممرد  حكممب اثبممي يف الشممريهة اإلسممالةية   حيمم -1

 نهلب.

ع عليما وسملب : ))   حيمل دم  اةمرئ ةسملب  عن عبمد ع بمن ةسمهود  مال:  مال رسمول ع  صملى
يشهد لن   إلا إ  ع ولين رسول ع إ  إبحدى ثالث: الا ظ ضلا ظه والييمب المماينه وامل مارق 

 .لدياا التار  للجماعة ((

  .بن عبا   ال:  ال رسول ع صلى ع عليا وسلب: )) ةن بدل دياا فا تلوه (( وعن عبد ع

 ةن التابيا على لةرين راعا ا الشارن يف  ا يال حد الرد :   بد ياا -2

حمد المرد  إ   الاألول: لن اإلسالم حياسب على اللواير لةا السرائر فأةريا إى عه وعليما فمال يا م
 فيمن جاير هبا ولعلاها وُشهد عليا باللةه فمن لسريا يف ن سا فاهلل حسيبا .

 ابتا ثالثة لكمه ف ن  ب وإ  ن ال احلكب.الياين:  بل  ا يال احلد  بد ةن استت
إن الهقيممد  يف اإلسممالم يممي األسمما  المماله  بمما عليمما بقيممة األحكممام والتشممريهاته وهلممالا كممان  -3

 ح ظ الهقيد  لول األةور الواجب على الدولة محايتها.

 الشرنه بل يالر إليا على لنا لشد ةن الك ر. هلن الرد   العب ضلدين و هاليما   يرضا -4

ن يف الممرد  دعايممة خطممري  ضممد اإلسممالم وإسمماء  إى ليلممماه  ممد مياممع هبمما غممريه ةممن الت كمممري يف ل -5
الممدخول يف اإلسممالمه فكممأن لسممان حالمما يقممول لنمما لسمملب وجممرب اإلسممالم ولكامما وجممده غممري 

 صاحله ويالا ةدخل هلدم الدين  د يستيدةا لعداؤه .

مل د ل  لمة القااعمة فقمد لوصمد  ن لن اإلسالم يريد ممن يدخلا لن يدخلا عن  ااعة  ةةه ف -6
 الباب يف وجا املتالعبني .

الرد  ليسي ةسألة شي ية وإن بدا ظايريا كاللةه فهو ضر داده خرج على نلمامه وخروجما  -7
يالا سيكون سبب ا لبلبلمة يمالا الالمامه فالممرر لمن يقت مر علمى املر مد ن سماه بمل سميهب وياتشمر 
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 ثور  داخلية يف اجملتمع املسلب . ةيف اجملتمعه فالرد  يف اإلسالم مبياب

األنلمة األخرى عاد ةروق البهمل ةاها واليور  على لفكاريا ونلاةها ةن  تل  اوحنن نشايد ةا   هل
 و هاليب وةالحقة هلؤ ء.
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