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 *رقاالزمصطفى أمحد 
 
 

  البحثيديبني 
 




 







 
 
 

                                            




 





 








 



الطريقة األوىل 


 

ةنيوالطريقة الثا 





 


 





 



 











 




 

 الزكاة بوجه عامعرض متهيدي لقضية  :أوالً


 

 



 


 




 








 





 



 







 










 





 



 





 




 




 







 







 


 






 


 

 

 املثل األول















 

 :يناملثل الثا







 


 



 




 







 




 





 





 


 


 



 






 










 




 














 



 


 


 

زكاة العقارات املأجورة واآلليات الكربى واآلبار االرتوازية وما أشبهها :اثاني 
 العقارات املأجورة





 




 




 




 


 

 






 


 





 








 








 














 




 




 








 










 






 



 




 

 

  واآلليات وحنوهااملأجورات من السفن والطائرات








 





 

 وازيةتاآلبار االر
 







 

 أحجار البناءلع مقا
 



 


 


 


















 

 


