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  تعليق على حبث رفيق يونس املصري: نزيه كمال محاد








  رفيق يونس املصري: رد على التعليق
 


       



  آنية الذهب والفضة-١


      





    






 

         


          


              
          










            










  القرض عقد معونة وإرفاق وقربة-٢
    


         

     






 





 



  
    

            


 
    












         







     







 

      


             











 )النقود(ذا قصد باحللي األمثان  إ-٣




  استحباب اخلروج من اخلالف-٤
    

  
        

   
 

 
 املراجع 

 أمحد،إبراهيم
 العز،ابن عبدالسالم       


 عبداهللا،ابن قدامة





 

 حممد،ابن اهلمام
 سليمان،الباجي

 حممد،الشوكاين
 حميي الدين،النووي

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية



