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   دين )الذهب ق  ل منزل الن  ز  ُين   الحكومات المعاصرة فيالمتداول  يالمال الورق  من قال بأن

عالب  أحكام استيفاء من حيث الحكم القرآني؛ إن كان في والفضة(   أو الربا أو الزكاة؟ ي 
 

  ة جنيفتفاقي  إبما يعرف لخاضع تداوله و ستعمال هذا الورق إأليس (Geneva Convention)  

 ال قيمة تدادلية حقيقية له بنفسه؟ه أن   اع العلم ،ستعماله بددي  ااي إلوالتي شر عت  0391

 هذا الصفة الشرعية ل إد عاءعلى هذا السند الورق  والزباة أو التجارة  أليس ف  تطديق وضع الربا

 رة له؟د  ص  حكواات الم  القد  ان فقط الذي هو بمثابة الوعد  السياسي الصق  

   ؟هكذا صق   على وَأََحلَّ اللَُّه اْلبَْيعَ قوله تعايى  وان طد ق هذا اإلنزال الفقهيلع ان شر 

    لَ كم ح  برآنية ان حيث عالقة المؤان المفاهيم القحقيقة ان عط ، غيره ان أصحاب الم 

 لطانه؟تحت س  فقهياً  قيميذي الو كمح  الالتابع لهذا المواي  وتمع المجبعالقته و
 

 ِإنَّ ِعبَ اِدي لَْيَس َلك َعلَْيِهْم ُسْلطَان إَّلَّ َمْن اِتََّبَعك ِمْن اْلَغاوِين: قال هللا تعايى  ََ 
 

 ُُكوَن  وَأَْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه وَأَْدُعو رَبِِّي َعَسٰى أَّلَّ أَ : قال هللا تعايى إخداراً عن إبراهيمو
   رَبِِّي َشِقي ًّاِبُدَعاِء  

 

 ر ب ينَ   :وقال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسل م ش  ر  ال م  ه  َن أَظ  يم  بَي  ل ٍم ي ق  س  ن  ب  ِّ ا   .أَنَا بَر يءٌ ا 
 

 

   هذا التوجيه الربّاني والمنهج القرآني؟بين و الجبريالواقع اإلجتماعي مع بين ج  كيف ن  

  ؟همكم  في حُ  والمنافقين غير المسلمين  شاركةمُ للخروج من  الفقهيالحّل ما هو 
 

 

  َش الح   هو بأن ت  اإليمان.أه  ح كم غير ل المعتزل ،ف  سدي  هللا هاجرم  ال فقهياً بالغريبع 

   همف  غير المسلمين ال تواي ش ال و  ح كم  ل تحتك اقيماً على أن  اا ف  اكان فقهياً تَع   ،همطانس 

 .لحكم جدري استدد  خاضع على أن ه اليوم أرض غير ح ر   ،أجدادك اوطنمكان هو الولو بان 

 رف  اع  بورقهم الماي  ان باب اإلغتنام الفقهي وليس بالتدايع الشرعي.هم إجع  تعاالك الع 

  ة  ح كم داخل إسع ألن يكون للمؤان خاص  بمجتمعه، أي افهوم الدولة الدينية اإلختيارية الخاص 

 بالمؤانين.

 على  بَق إ .حال هكذاف  مع ر والجَ ص  صالة القَ  ص ِّ و  ،لغير المقيمف  الصالة الفقهية  كامح  األَ  طد ق

 .مؤانينالالتابع لمجتمع  خاص  اللطان ق الس  إيى أن يتحق   الزانبك وإن طال  الظرفهذا 

 فيها  ليس أراضي ف ان الفتنة  الخوفهي ف  الصالة مع والجَ  رص  قَ علم بأن  العل ة الفقهية للإو

رهي فليست اسافة السفر بنفسها مؤانين، لللطان س   ؤش   .اكاٍن اا ف عدم اإلقااة الفقهية ل الم 

  اس ورد  إعتدار للمؤان ضد  اا أفسد الن هو طريق إلصالح الفقهيالخروج و الضمنياإلعتزال هذا 

 .هالِّ   ظ  ف الفقهية لإلقااة  والمستحلينلطانها لس  عين مالئها أدعياء الدين المشر  وع  جدري ة سلطة 
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