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  السلطاينالنقود باألمر تراجع سعر يف رسالة
 ي احلنفر بن حممد بن حسب اهللا احلسييندللشيخ عبد القا


 




 










                                            




 

 
القروش


 

 



 


 
















:فنقول




                                            

 
 
 



 

 
 





  

 
 



 



 





 


 


 

 
قد تكون صراحي 
 وقد تكون حكام

 

                                            


  



 


 

 
 




 






 

 



 

  فًاوقد تكون عر
 


 

 


 







 

 
 


                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 







 




 


 


 


ضيبالترا 

                                            








 
 
 





 
 
 
 



 




ئعى الباضبر 




 

 أما الكساد
  االنقطاعوأما



 


 

                                            
 



 


 


 

 
 
 





 
 


 



 

 


 

ا الغالء والرخص  وأم
 

 


وعليه الفتوى 


 

الحفعلى كل   
ئعى البـا  ضبر

يوم القبض 
                                            

 


 



 

 
 
 
 
 



 

 


 
 
 



 





 

 











 

 
 
 البائعال جيرب



                                            
 
 
 








 
 



 





 


 


 


 


 


 


 


 




 

                                            
 
 
 



 


 




 


 




 

 راسةدمراجع التحقيق وال
كيال وامليزانمعرفة امل يف  والتبايناإليضاح

 
قئقادال ح كرت  شر الرائق البحر

 
ئعترتيب الشرا  يف   ئع الصنا ئعبدا

 
محد الشليبأحاشية ائق الدق كرتشرحق حلقائني ابيت

 

                                            
 
 
 



 

 


 



 

جممـوع  ل النقود ئمساعلى   الرقودتنبيه  
 ينرسائل ابن عابد

درر احلكام شرح جملة األحكام
األبصاروير ح تن ار شر ملختر ا على الد تار  احملرد  

 
يةتنقيح الفتاوى احلامد يف ةريدقود العال

 
 باجلامع الوجيزاملسماةالفتاوى البزازية 

يةهلندالفتاوى ا 
يةكرياوى العامل ت بالففةية املعرونداهلاوى  تالف

 
 احلنفيةالفوائد البهية يف تراجم

 ب والفنونت الكأسامين كشف الظنون ع
وازينملكاييل وا ملالنقود وا 

 
ح الكبري شريب ال  يف غر  املصباح املنري 

 
 يردح القفتاهلداية

 
 


