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 منذر قحف





 
  حممد الزحيلي: تعليق


 



 أمهية املوضوع


     






                                                        








 




       



 
  
       

      









      




 



                                                        

 
            

 
     








 

 الناحية املنهجية
 

          
    



     



  





      



     





          
 


       









 

 الناحية املوضوعية والعلمية والفقهية






         



 األراضي


      


          




 ؤجرة والدور املؤجرةالقياس على احللي امل
    

          
      

 
 




          







 




      







  





 تزكية الغلة واألرباح أرفق باملكلف



 


         

           



   

         

                                                        







 








        




 
 







      


      



 


           

                                                        
 








 

    
   

   

         


       


 مآخذ فقهية أخرى
  

       
 



  
       

         


          




     

           
                                                        










 




         
         


      

    
   

           
        

     

         
    


     





      

     


    






 

            
  




     

         













 
          


     
  

  


 
         

    






 






       





   


   

           


 
      








   


        

      






 

 النتيجة


  







           
    


         

        
 

         
        


  




 الرأي الذي أرتضيه






                                                        







 

          










     



        




 






      



      


        





 

    
 

 


 
           


 
 املراجع

أبو داود، سليمان بن االشعث السجستاين
ابن السبكي


ابن حنبل، أمحد

البخاري، أبو عبداهللا حممد بن امساعيل
بيت الزكاة الكوييت          


بيت الزكاة الكوييت

البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي النيسابوري
الزحيلي، حممد

السباعي، مصطفى
الشافعي، اإلمام حممد بن ادريس

شبري، حممد عثمان      


القرضاوي، يوسف
مسلم، ابن احلجاج القشريي

النسائي، أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي


                                                        



