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 مصطفى أمحد الزرقاء
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 ؟ هذه املسألةهل عاجل الفقهاء قبالً


 

األول
 

الثاين




 














 



                                       

 

الثلثا



 





 




 

 عية ذات العالقةرالنصوص الش
 من القرآن الكرمي) أ(

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود










 

ـ ين هم ألمذوال ـ اان م راعـون دهم وعه
 

 تم بني الناس أن موا األمانات إىل أهلها، وإذا حكإن اهللا يأمركم أن تؤد
 وا بالعملمحتك



 

 










 




 

   ل واإلحسان إن اهللا يأمر بالعدتم بني موإذا حك
 وا بالعدلمالناس أن حتك


ـ كونوا قوامني بالقسط  يا أيها الذين آمنوا  هداء هللاش

 بنيولو على أنفسكم أو الوالدين واألقر




 

 
الباطـل وال تأكلوا أموالكم بينكم ب
 


 



                                       

 

 من السنة النبوية) ب(
ر وال ضرار   ضر ال




الضرر يزال




ظلممطل الغين  
ّعرضه وعقوبته  لّم حي ل الواجد ظ  يل 

 


 

 


 

 عة وسياستها احلكيمةمقاصد الشري) جـ(






 








 

 







 





 

 وعاملوض يف مبادئ وقواعد فقهية ذات داللة وإحياء) د(


 


 







 





ا وراء ذلكم أن تبتغـوا   لكم م لِحأُو

  ...بأموالكم



                                       

 





 




 

 همتأخري أداء احلق يشبه الغصب فيجب أن يأخذ حك


 

ًأوال 
اثاني










 



 








 

 





 

 رذع وفاء الدين بال نتيجة تطبيق حكم الغصب على تأخري











 




 

 ح الفائت بالتأخري؟ب الطرق يتم تقدير الربأي


 












                                       

 










 

 ني تعويض ضرر التأخري وبني الفوائد الربويةالفرق ب


 







 







 





 



 

 

 اخلالصة
والًأ


 


 

اانيث
 

االثًث


 

 


 

 


