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 شبهات حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم

 
 جمود الشريعة اإلسالمية: الشبهة األولى

متطلبــات العصــر وأن تطبيقهــا يتعــارض مــع  رزعــم بعضــهم أن الشــريعة اإلســالمية جامــدة ال تســاي
 .حقوق اإلنسان

 :والجواب على هذه الشبهة من وجوه 
بربــه اهــتم كــذلك بعالقــة الفــرد  وأنــه كمــا اهــتم بتنظــيم عالقــة الفــرد,أن اإلســالم ديــن ودنيــا -1

 . هبأخيه اإلنسان وبعالقته مبجتمع
 :وعليه ااححاام الشرعية ال  جا  با اإلسالم على نوعني  -2
بتغـري الزمـان  اهذه ثابتة ال تتغـري,بعالقة الفرد بربه من  عقيدة وإميان وعبادات وغريها قما يتعل :األول
 .واملاان 
وهــــذا بعضــــه ذو طــــابع , وهــــو املعــــروف باملعــــامالت, ضــــهم بــــبعضمــــا يتعلــــق بــــني النــــاس بع :الثــــاني

تابعـــة , ومـــن مث جـــا ت أحاامهـــا عامـــة جمملـــة غـــري مفصـــلة, وهـــو يتميـــز بشـــئ مـــن املرونـــة,اجتهـــادي
 .حسبما يراه أهل احلل والعقد وأهل العلم , للمصلحة العامة

اقـاً للمصـلحة العامـة بعـد بـل تركتـه و , مل تفصل الشريعة كيفية ذلك وحتديـده, ومن ذلك مبدأ الشورى
 .  وضع أطره العامة

 
 قسوة الحدود الشرعية: الشبهة الثانية

علـــى الـــرمني ايـــه مـــن ) مـــن قتـــل وقطـــع ورجـــم (زعـــم بعضـــهم أن إقامـــة احلـــدود الشـــرعية بصـــفة عامـــة 
 .القسوة البالغة والوحشية ال  التتناسب مع عصرنا احلاضر

 :واجلواب على هذه الشبهة من وجوه
ه احلـــدود ثابتـــة يف الشـــريعة اإلســـالمية حلاـــم عظيمـــة قـــد تظهـــر لقـــوم وختفـــى علـــى أن هـــذ -1

اللـه احلامـة البالغـة يف كـل , حنن املسلمني أن عرانـا احلامـة أوجهلناهـا ااال يضرن, آخرين
 .تشريع
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حـىت لـو ضـرب , أنه مما هو مسلم به بني العقال  أن كل عقاب البد ايه من  شدة وقسـوة -2
اـالزعم بوجـود عقـاب مـن دون شـئ , ه لاان يف ذلـك نـوع مـن القسـوةالرجل ولده مؤدبًا ل

 .اليسموها ماشاؤا , من القسوة ماابرة ظاهرة
إذا مل تشـــتمل العقوبـــات علـــى شـــئ مـــن القســـوة والشـــدة اايـــف ســـتاون رادعـــة وزاجـــرة  -3

 ! .للمجرمني وضعاف النفوس ؟
عنـا أنفسـنا والتمـع يف قسـوة مـن القسـوة حوق هأننا لوتركنا إقامـة احلـدود الشـرعية ملـا تزعمونـ -4

: ولنضـرب مثـاًال يقـرب املـراد, امن الر ة بالتمع وباحملدود أن نقـيم احلـد عليـه, أشد منها
مـــاقولام يف الطبيـــب الـــذي جيـــري عمليـــة جراحيـــة ايستأصـــل مبشـــرطه املرهـــف بضـــعة مـــن 

يف ولانهــا قســوة , ألــيس يف هــذا مظهــر مــن مظــاهر القســوة؟ بلــى, جســم املــريض ليعاجلــه
 .ر ة وشفقة يف باقي أجزا  اإلنسان, اجلز  املستأصل

احرًصا على سالمة جسم التمع من الفساد واملـرض كـان , وكذلك نقول يف قسوة احلدود
 .ليسلم باقي أعضا  التمع , من احلزم والعقل القسوة على اجلز  الفاسد منه

اية ما كان يافي إلبعـاده عـن أن اإلسالم قبل أن حيام عليه باحلد قدم له من وسائل الوق -5
لانـه ملـا أغلـق قلبـه وألغـى عقلـه ونـزع مـن , اجلرمية ال  اقرتاها لو كان له قلب حـي وضـمري

 .ضمريه الر ة استحق أن يعاقب من جنس صنيعه
 

 الزعم بقسوة حد السرقة: الشبهة الثالثة
بـل ايـه تعطيـل جلـز  , ومسعتـهزعم بعضهم أن تطبيق حد السرقة امتهان لارامة اإلنسان وتشويه خللقتـه 

 .من التمع ومتثيل له 
 :واجلواب على هذه الشبهة من وجوه 

ححـد تعطيلـه علمنـا احلامـة منـه أم مل  لحد السرقة حاـم ثابـت يف الشـريعة اإلسـالمية ال حيـ -1
 .نعلم

زيـــز والســـارق والســـارقة اـــاقطعوا أيـــديهما جـــزا  مبـــا كســـبا ناـــاال مـــن اهللا واهللا ع{  :قـــال اهللا تعـــاىل
 ]. 38املائدة [ }حايم 

تقطـع يــد الســارق يف : (( قـال رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم: عـن عائشــة رضـي اهللا عنهــا قالــت
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 )).ربع دينار
اليـد الفاسـدة منـه؛ منًعـا النتشـار الفسـاد والفوضـى  لأنه من الر ـة باحملـدود وبـالتمع استئصـا -2

 .واختالل احمن يف التمع 
ــــه جيعــــل النــــاس يف شــــغل شــــاغل حلمايــــة ممتلاــــاتم إطــــالق الســــارق مــــن دو  -3 ن عقــــاب رادع ل

 . ويف هذا من اهلدر لألموال واحوقات الشئ الاثري, بأنفسهم أو بواسطة شركات احمن
امــن املســّلمات عنــد مــن عنــده أدىن حــد مــن االطــالع أن إمهــال هــذا : ولنتحــاكم إىل الواقــع  -4

ولننظـــر إىل التمعـــات , نايهـــا وال أمـــا نال أمـــ احلـــد أو اســـتبداله بغـــريه يصـــري التمعـــات غابـــة
, االربغم مما وصلوا إليه من احلضارة املدنية إال أن جرائم السرقة عندهم يف ازدياد كبـري, الغربية

مقارنــة مــا ايهــا مــن  نوال مياــ, اــإن احمــن ايهــا واضــح, ـــالف التمعــات الــ  تقــيم احلــدود
 .السرقات بغريها من التمعات

علــى اعاليــة هــذا احلــد مــا نشــاهده يف اململاــة العربيــة الســعودية مــن احمــن  ل مــا يــدمث إن خــري -5
 .اأين هي من عواصم بالد احلضارة الزائفة , واحمان

, مـن زعمـتم باملشـوهني مـن حـد السـرقة ىوحنن كذلك نقطع طول هذه البالد وعرضها وال نـر  -6
اب النفوس الضعيفة مما ياون حائًال وما هذا إال لألثر البالغ الذي يرتكه تطبيق احلد يف أصح

 .بْله اإلقدام عليها , بينهم وبني التفاري يف السرقة
بـل , لـه أثـرًا علـى السـرّاق ىعقابًـا للسـرقة مـن السـجن ملـدة معينـة اـال نـر  هأننا نشاهد ما جعلو  -7

 .هو مبثابة املدرسة واجلامعة ال  يتبادل ايها الرمون اخلربات اإلجرامية
تم تنفيـــذ حـــد الســـرقة يف اإلســـالم إال بعـــد حتقـــق شـــروط وضـــوابط معينـــة كبلـــوغ علـــى أنـــه اليـــ  -8

وانتفا  الشبهة ال  متنع إقامة احلـد كسـرقة مـن أشـرف علـى اهلـالك , النصاب يف املال املسروق
 .على قيد احلياة  هومل جيد ما يبقي

 
 الزعم بقسوة حد الزنا: الشبهة الرابعة

كمــا , واعتــدا  علــى احلريــة الشخصــية للنــاس, ين قســوة بالغــةالــزا مزعــم بعضــهم أن يف جلــد أو رجــ
 .أن استخدام الرجم وسيلة للقتل وحشية التتناسب والقرن العشرين 

 :واجلواب على هذه الشبهة من وجوه
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ححــد تعطيلــه علمنــا احلامــة منــه أم مل  لحــد الزنــا حاــم ثابــت يف الشــريعة اإلســالمية ال حيــ -1
 .نعلم
ية والزاين ااجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم بما رأاة يف دين الزان{  :قال اهللا تعاىل

 ]. 2-النور [ }اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اخخر وليشهد عذابما طائفة من املؤمنني 
 :أن اهللا تعاىل حرم الزنا وغلع عقوبته ملا له من اخثار الوخيمة على الفرد والتمع امن ذلك -2

 .جلرائم اخللقية واالحنالل تفشي ا - أ
 ).اإليدز(تفشي احوبئة واحمراض الفتاكة كمرض نقص املناعة  - ب
 .احسرة : تفاك أهم رابطة اجتماعية - ت
 .تدم النسيج االجتماعي والرابط التااالي بني جمموعاته  - ث
, وقتل النخوة, ايه تقويض لدعائم احمم وهدم لدها ملا ايه من تعطيل النسل الصاحل - ج

 .وقطع الروابط اإلنسانية من أبوة وأخوة وبنوة وأمومة, امةوالشه
اـــابن الزنــا ضـــائع , ملــا يفــرزه الزنـــا مــن ضـــياع أنفــس ومهـــج يف التمــع دون ذنـــب منهــا - ح

ممـا يولـد , صـنوف احلرمـان واملهانـة –بلذة حلظـات مـن والديـه  -يقاسي , منبوذ يف التمع
 .أشخاًصا يارهون جمتمعاتم وحيقدون على أهلها

وأخــــذهم حقوقًــــا ال , وإحلــــاق احبنــــا  بغــــري آبــــائهم, ملــــا ايــــه مــــن اخللــــط يف احنســــاب - خ
 .ايستحقو�

اــإذا مل جيعــل العقــاب الــرادع للزنــا حتولــت التمعــات إىل بــؤرة , الغريــزة اجلنســية مركبــة يف اإلنســان -3
 .اساد واحنالل

والشـروط مـا يضـيق معـه إقامـة كما شدد الشـارع يف عقوبـة الزنـا إال أنـه جعـل لـه مـن االحتياطـات   -4
 :الم جيعل الشارع السبيل إىل إثبات احلد إال يف حالتني, احلد
 .ايه وال إكراه ةاعرتااهما اعرتااًا صرًحيا ال رجع: احوىل
مــع اتفــاق رؤيــا ) أي رؤيــة اإليــالج(شــهادة أربعــة عــدول بأ�مــا رأيامهــا حــال الزنــا رؤيــة صــرحية : الثانيــة
ولـذلك قـّل , إال إذا كانا جماهرين أمـام النـاس بفعلتهمـا, ن الشهود يصعب تواارهوهذا العدد م, اجلميع

 .ثبوت الزنا بذه الطريقة جًدا عرب التاريخ
اجعــل علــى غــري احملصــن مائــة , مث إن الشــارع احلاــيم اــرق بــني احملصــن وغــري احملصــن يف العقوبــة -5



 شبهات حول حقوق اإلنسان واحلدود يف اإلسالم
 لشيخ حممد بن حسني القحطاينل. كتاب رعاية اإلسالم حلقوق اإلنسان: املرجع

 )5 ( 

علـى ذي لـب مـا بـني االثنـني  ى خيفـوال, وحاـم علـى احملصـن بـالرجم حـىت املـوت, جلدة وتغريب عـام
 .من ارق

بـل املـراد مـن ذلـك  -واهللا أعلم  -أما عن العقوبة بالرجم حىت املوت اليس املراد منها جمرد القتل  -6
وكـذلك ايهـا مـن العـربة ملـن , الزجر والردع عن اإلقـدام علـى هـذه اجلرميـة الشـنعا  يف حقـه وحـق جمتمعـه

: قـال اهللا تعـاىل , لشارع بأن حيضر حـال تنفيـذ احلـد مجاعـة مـن املـؤمننيلذا أمر ا, تسول له نفسه الزنا
 .  }وليشهد عذابما طائفة من املؤمنني { 
مث إن اإلســالم مل يوجــب هــذه العقوبــة علــى الــزاين إال بعــد أن ســد الطــرق والوســائل املفضــية إىل  -7
وغريهـا مـن العوامـل املؤديـة إىل إثـارة , ة بـاوحتـرمي اخللـو , حترمي النظر إىل املرأة احجنبيـة: ومن ذلك, الزنا

 .الغرائز وتأجيج الشهوات
حــىت يــتم تفريــغ هــذه , وتيســري أمــوره ومتطلباتــه, وعمــل علــى عــالج ذلــك باحلــث علــى التباــري بــالزواج

 .الغريزة بالشال املناسب 
 

 الزعم بشدة حد القذف: الشبهة الخامسة
 .لزماننا هذا حلدة شديد قاس ال يصلزعم بعضهم أن حد القذف وهو اجللد مثانني ج

 :واجلواب على هذه الشبهة من وجوه
ححد تعطيله علمنـا احلامـة منـه أم  لحد القذف حام ثابت يف الشريعة اإلسالمية ال حي -1

 .مل نعلم
والــذين يرمــون احملصــنات مث مل يــأتوا بأربعــة شــهدا  ااجلــدوهم مثــانني جلــدة وال { : قــال اهللا تعــاىل
إال الـذين تـابوا مـن بعـد ذلـك وأصـلحوا اـإن اهللا ) 4(ادة أبًدا وأولئـك هـم الفاسـقون تقبلوا هلم شه
 ] .5-4النور[  } )5(غفور رحيم 

 .ويعيد عليه كرامته , حد القذف يرد للمجين عليه اعتباره -2
 .ما يف هذا احلد من وقاية أعراض الناس مبنع إلصاق التهم بم وتشويه مسعتهم  -3
مما يزرع يف التمع بذور احلقد والبغضـا  ,   السفها  على اتام الشراا ترك إقامة احلد جيرّ  -4

حـــىت يســـرتد   هورمبـــا أاضـــى بـــالين عليـــه إىل االنتقـــام بالقتـــل أو غـــري , والاراهيـــة بـــني النـــاس
 .كرامته 
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ااــان مـن املناســب إيـالم القــاذف , إن القـاذف حـني يقــذف أخـاه اإنــه يؤملـه إيالًمــا نفسـًيا -5
 .ا جزا  صنيعه ونفسيً , بدنًيا

وذلـك , وملا كان القاذف يريد بقذاه حتقري املقذوف كان جزاؤه أن حيقر مـن اجلماعـة كلهـا -6
 . ويوصف بالفسق حىت يتوب توبة نصوًحا, له شهادة لبإسقاط عدالته؛ اال تقب

اـالرمي بالزنـا وكثـرة , إن اإلسالم يسد مجيع احبواب املفضية إىل الزنا ويعاجلها بشىت الطرق -7
اــإذا كانــت نــادرة الــذكر يف التمــع , عــه قــد يهونــه يف النفــوس ممــا قــد يغــري بــذه اجلرميــةمسا

وبــذلك حنــااع علــى نزاهــة التمــع , مستبشــع الوقــوع ايهــا, اإ�ــا تبقــى مرهوبــة لــدى النــاس
 .وطهارته

 
 الزعم بأن إقامة حد السكر معارض لحرية اإلنسان: الشبهة السادسة

وتــــدخل يف , ار ايــــه انتهــــاك صــــارخ حلريــــة اإلنســــان الشخصــــيةزعــــم بعضــــهم أن تنفيــــذ حــــد الســــ
 .اضًال عن ما ايه من الغلظة والقسوة ال  يأباها عاملنا املتحضر اليوم , خصوصياته

 :واجلواب على هذه الشبهة من وجوه
ححـد تعطيلـه علمنـا احلامـة منـه أم مل  لحد السار حام ثابت يف الشـريعة اإلسـالمية ال حيـ -1

 .نعلم
يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا إمنـــا اخلمـــر وامليســـر واحنصـــاب واحزالم رجـــس مـــن عمـــل {  :  تعـــاىلقـــال اهللا

إمنــا يريــد الشــيطان أن يوقــع بيــنام العــداوة والبغضــا  يف ) 90(الشــيطان اــاجتنبوه لعلاــم تفلحــون 
] 91-90املائـدة[ } )91(اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكـر اهللا وعـن الصـالة اهـل أنـتم منتهـون 

. 
مث , إن نــيب اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  جلــد يف اخلمــر باجلريــد والنعــال: ( س بــن مالــك قــالعــن أنــ

مـا تـرون يف جلـد اخلمـر؟ : الما كان عمر ودنا الناس من الريف والقـرى قـال, جلد أبو بار أربعني
 .)اجلد عمر مثانني: قال, أرى أن جتعلها كأخف احلدود: اقال عبد الر ن بن عوف

بـل هنالـك مـا هـو , الشريعة اإلسالمية ليس له احلرية املطلقة يف مأكله ومشـربه أن اإلنسان يف -2
 .ممنوع من تناوله لسبب من احسباب كالضرر والقذارة وحنومها

اقطع كل الوسائل املؤدية إىل تغييبـه أو , لقد اهتم الشارع باحلفاظ على سالمة العقل البشري -3
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 .إتالاه 
 :ها من أضرار بالغة على الفرد والتمع ومن ذلكحرم الشرع اإلسالمي اخلمر ملا اي -4

وتعرضـه لعقوبـة اهللا تعـاىل , اخلمر تداع باإلنسان إىل ارتااب املعاصـي واخثـام واجلـرائم - أ
 .يف الدنيا واخخرة 
, حاالت القتـل من يف املائة 86إن : م هليئة الصحة العاملية1980ويقول تقرير نشر عام 

 .متت حتت تأثري الاحول: صاب وجرائم العنفمن حاالت االغت يف املائة 50و
ـــالغ علـــى صـــحة اإلنســـان - ب وتـــؤدي إىل إتـــالف , ملـــا يف شـــرب اخلمـــر مـــن الضـــرر الب

 .كما ثبت ذلك بالطب احلديث , وغري ذلك من احمراض, اجلهاز العصيب
إن اخلمـر هـي السـبب املباشـر وغـري املباشـر يف مخسـني يف املائـة مـن :" يقول أحـد احطبـا  

حــــاالت الواــــاة الــــ  يفحصــــها مبعمــــل الطــــب الشــــرعي بواليــــة ارجينيــــا بالواليــــات جممــــوع 
 " .املتحدة 

 .أ�ا تسبب العداوة والبغضا  وتصد عن ذكر اهللا وعن الصالة  - ت
اضــــًال عــــن , إن اخلمــــر تضــــع متعاطيهــــا يف وضــــع مــــزر مهــــني غــــري الئــــق بــــاحليوان - ث

 .اإلنسان 
اتولـد ايـه الشـعور بـالنقص واالحتقـار , نإن اخلمر حتدث تغيريًا ضارًا يف نفسية اإلنسـا - ج

 .والقلق واالضطراب النفسي 
 .اتخرجه عن احتشامه ووقاره , أ�ا جتعل اإلنسان يظهر مبظهر غري الئق  - ح
 .يالف الفرد والدول اخلسائر الفادحة , عأ�ا إسراف للمال ايما يضر وال ينف - خ

ر علـى اخلمـور يف العـام م أن ارنسا ختس1980اقد ذكرت بعض التقارير ال  نشرت عام 
وأن الواليات املتحدة احمرياية ختسر ما , )سبعة آالف مليون دوالر(على  والواحد ما يرب

 .سنويًا ) ثالثني ألف مليون دوالر(على ويرب
أ�ـــا تلهـــي اإلنســـان عـــن عملـــه وتشـــغله عمـــا ينفعـــه ويعـــود عليـــه وعلـــى جمتمعـــه بـــالنفع  - د

 .والفائدة 
ص أنـــاين ينفـــق مالـــه علـــى ملذاتـــه وشـــهواته ويـــرتك زوجتـــه أ�ـــا حتـــّول اإلنســـان إىل شـــخ - ذ

 .وأوالده دون رعاية واهتمام 
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 . جا  الشرع بتحرمي اخلمر وترتيب العقوبة الرادعة على من شربااذا امن ذلك كله يعلم مل
 

 الزعم بقسوة حد الحرابة: الشبهة السابعة
إنسـان  بوهـي ال تناسـ, الفـرد املتمـدن  زعم بعضهم أن عقوبة احلرابة عقوبة قاسية ايهـا إهـدار لايـان

 .به  قهذا القرن  املتحضر وال تلي
 :واجلواب على هذه الشبهة من وجوه

ححــد تعطيلـه علمنــا احلامـة منــه أم مل  لحـد احلرابـة حاــم ثابـت يف الشــريعة اإلسـالمية ال حيـ -1
 .نعلم

ـــذين حيـــاربون اهللا ورســـوله ويســـعون يف اح{ : قـــال اهللا تعـــاىل رض اســـادا أن يقتلـــوا أو إمنـــا جـــزا  ال
يصـلبوا أو تقطــع أيـديهم وأرجلهــم مــن خـالف أو ينفــوا مـن احرض ذلــك هلــم خـزي يف الــدنيا وهلــم 

إال الـــذين تـــابوا مـــن قبـــل أن تقـــدروا علـــيهم اـــاعلموا أن اهللا غفـــور ) 33(يف اخخـــرة عـــذاب عظـــيم 
 ] . 34-33املائدة [ } )34(رحيم 

ااـان البـد مـن إيقـاع , أن تتحقق إال يف جمتمع ينعم بـاحمن نأن احلياة اخمنة املستقرة ال ميا -2
 .عقاب صارم عادل لال من يتهدد أمن التمع ويزعزع استقراره

, ورمبـا اتاـوا بالنـاس, وروعوا النفوس, أن هؤال  احملاربني أنفسهم جمرمون قد استعملوا السالح -3
أن يعـــاقبوا بعقـــاب رادع ااـــان مـــن عـــدل الشـــريعة , اهـــم يف أنفســـهم قســـاة الر ـــة يف قلـــوبم

 .وعربة لغريهم من أصحاب القلوب املريضة, غليع جزا  صنيعهم
االعتبــارات العاديــة الــ  تنطلــق  اأن طبيعــة هــذه اجلرميــة ختتلــف عنهــا يف بــاقي اجلــرائم مبجاوزتــ -4

لاــن ملــا متــت هــذه اجلرميــة , اجرميــة الســرقة خفيّــة قــد وضــع هلــا الشــرع حــد القطــع, منهــا اجلرميــة
اناســب أن تغلــع عقوبتهــا , لتهديــد بالســالح ازداد خطرهــا علــى أمــن التمــع واســتقرارهحتــت ا

 .حسب نوع اجلرمية 
, أننـا نــدعو هــؤال  إىل النظـر يف حــال التمعــات الغربيـة والتأمــل ايهــا بعـني البصــرية واإلنصــاف -5

هــب غصــص  اجلــرائم املنظمـة والســطو املســلح والن -والزالــت  -اقـد جترعــت تلــك التمعـات 
وليقـارن هـذا احلـال , العلين واخلطف الذي تقوم به عصـابات منظمـة يف غايـة القسـوة والـبطش

حبال اململاة العربية السعودية ال  تطبق أحاام الشريعة ليعلم أثـر تطبيـق هـذا احلـد وغـريه مـن 
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 .احلدود الشرعية
 

 الزعم بأن حد الردة انتهاك الحقوق اإلنسان: الشبهة الثامنة
وانتهـــاك صـــارخ حلـــق , أن تنفيـــذ حـــد الـــردة يعـــد مـــن التـــدخل يف حريـــات النـــاس الفاريـــةزعـــم بعضـــهم 

 .اإلنسان يف التدين 
 :واجلواب على هذه الشبهة من وجوه

ححــد تعطيلــه علمنــا احلامــة منــه أم مل  لحــد الــردة حاــم ثابــت يف الشــريعة اإلســالمية ال حيــ -1
 .نعلم

ال حيـل دم  امـر  مسـلم : (( اهللا عليـه وسـلم  قـال رسـول اهللا  صـلى: عن عبد اهللا بن مسعود قال
واملفـارق , والثيب الـزاين, النفس بالنفس: يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث

 .))لدينه التارك للجماعة 

  .))من بدل دينه ااقتلوه : (( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عباس قال وعن عبد اهللا
 : من التنبيه على أمرين راعامها الشارع يف تنفيذ حد الردة البد هنا -2

حـد الـردة إال  ذوعليه اـال ينفـ, أن اإلسالم حياسب على الظواهر أما السرائر اأمرها إىل اهللا: احول
 .امن أسرها يف نفسه ااهللا حسيبه , ايمن جاهر با وأعلنها وُشهد عليه بذلك

 .اإن تاب وإال نفذ احلام, ابته ثالثة أيامقبل تنفيذ احلد البد من استت: الثاين
وهلــذا كــان , إن العقيــدة يف اإلســالم هــي احســاس الــذي تبــىن عليــه بقيــة اححاــام والتشــريعات -3

 .حفع العقيدة أول احمور الواجب على الدولة  ايتها
 .بل ينظر إليه على أنه أشد من الافر, الشرع هأن الردة تالعب بالدين وتعاليمه ال يرضا -4
قــد مينــع بــا غــريه مــن التفاـــري يف , ن يف الــردة دعايــة خطــرية ضــد اإلســالم وإســا ة إىل أهلـــهأ -5

ااــأن لســان حالــه يقــول أنــه أســلم وجــرب اإلســالم ولانــه وجــده غــري , الــدخول يف اإلســالم
 .وهذا مدخل هلدم الدين قد يستخدمه أعداؤه , صاحل

مل حتصل تلك القناعة اقد أوصـد  نإا, أن اإلسالم يريد ممن يدخله أن يدخله عن قناعة تامة -6
 .الباب يف وجه املتالعبني 

وخروجـه , اهو بارتداده خرج على نظـام, الردة ليست مسألة شخصية وإن بدا ظاهرها كذلك -7
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بـل سـيعم وينتشـر , االضـرر لـن يقتصـر علـى املرتـد نفسـه, هذا سياون سبًبا لبلبلة هـذا النظـام
 .ثورة داخلية يف التمع املسلم  ةاالردة يف اإلسالم مبثاب, يف التمع
احنظمة احخرى عند مروق البعض منها والثورة على أااارها ونظامها من قتل  هوحنن نشاهد ما تفعل

 .وتعذيب ومالحقة هلؤال 
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