وثيقة ديوان الدولة
 من قال بأن الورق المالي المتداول في الحكومات المعاصرة ُينزل منزل النقدين (الذهب
والفضة) من حيث الحكم القرآني؛ إن كان في استيفاء أحكام البيع أو الربا أو الزكاة؟
 أليس إستعمال هذا الورق وتداوله خاضع لما يعرف بإتفاقية جنيف )(Geneva Convention
 0391والتي شرعت إلستعماله بددي ااي  ،اع العلم أنه ال قيمة تدادلية حقيقية له بنفسه؟
 أليس ف تطديق وضع الربا والزباة أو التجارة على هذا السند الورق إدعاء الصفة الشرعية لهذا
الصق السياسي الذي هو بمثابة الوعد فقط ان قد الحكواات المصدرة له؟
أَحلَّ اللَّهُ ا ْلبَ ْي َع على هكذا صق؟
 ان شرع لهذا اإلنزال الفقهي وان طدق قوله تعايى َو َ

 ان عط حقيقة المفاهيم القرآنية ان حيث عالقة المؤان بحكم غيره ان أصحاب الملَ ،
وعالقته بالمجتمع المواي والتابع لهذا الحكم والذي يقيم فقهيا ً تحت سلطانه؟

 قال هللا تعايى :إِ َّ ِ ِ
س لَك عَلَ ْي ِه ْم ُسْلطَان إََِّّل َم ْن اِتَّبَ َعك مِ ْن ا ْل َغاوِين
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كم وما تدعُون مِن د ِ ِ
ون
ى أَََّّل أَ ُ
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 وقال هللا تعايى إخدارا ً عن إبراهيمَ :و ْ
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دعَاءِ َربِي شَقِيًّا 
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 وقال رسول هللا َّ
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ن أَظهر المشرب َ
صلى هللا عليه وسلم :أَنَا بَريءٌ ان ب ِّ اسلمٍ يقيم بَي َ
 كيف نجمع بين الواقع اإلجتماعي الجبري وبين هذا التوجيه الر بّاني والمنهج القرآني؟
حكمهم؟
 ما هو
ّ
الحل الفقهي للخروج من ُمشاركة غير المسلمين والمنافقين في ُ
 الح هو بأن تَعش فقهيا ً بالغريب المهاجر ف سدي هللا ،المعتزل لحكم غير أه اإليمان.
 ال تواي غير المسلمين ف حكمهم وال تَعش فقهيا ً ف اكان اا على أنك اقيما ً تحت سلطانهم،
ولو بان المكان هو اوطن أجدادك ،على أنه اليوم أرض غير حر خاضع لحكم جدري استدد.
 إجع تعاالك العرف اعهم بورقهم الماي ان باب اإلغتنام الفقهي وليس بالتدايع الشرعي.
 إسع ألن يكون للمؤان حكم داخل خاص بمجتمعه ،أي افهوم الدولة الدينية اإلختيارية الخاصة
بالمؤانين.
جمع ف هكذا حال .إ َ
بق على
 طدق األ َحكام الفقهية ف الصالة لغير المقيم ،وص ِّ صالة ال َقصر وال َ
هذا الظرف وإن طال بك الزان إيى أن يتحقق السلطان الخاص التابع لمجتمع المؤانين.
جمع ف الصالة هي الخوف ان الفتنة ف أراضي ليس فيها
 وإعلم بأن العلة الفقهية لل َقصر وال َ
سلطان للمؤانين ،فليست اسافة السفر بنفسها هي المؤشر لعدم اإلقااة الفقهية ف
اكان اا.
ٍ
 هذا اإلعتزال الضمني والخروج الفقهي هو طريق إلصالح اا أفسد الناس ورد إعتدار للمؤان ضد
سلطة جدرية وعمالئها أدعياء الدين المشرعين لسلطانها والمستحلين لإلقااة الفقهية ف ظلِّها.
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