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  تعليقان على حبث منذر قحف:  وحممد الزحيلي،مصطفى الزرقا






 


 منذر قحف









 حول تعقيب الشيخ مصطفى الزرقا
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  أدلة وجوب زكاة األصول الثابتة االستثمارية-٢
 







          


     


 


        
      



٣


أ           
   











  









            




           
         



 حول تعقيب الدكتور حممد الزحيلي




 املنهج-٤


 



 










  

  احلماس-٥
       






          


           


     

  



         



  هل تزكية األصول مرهقة ؟-٦
           
















  


          


  



 : جواب عن املالحظات األخرى-٧  
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الزراعية    
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