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رك يف �لغرب �جلز�ئري �أذكرها مع �أدلَّة  هذه بع�ض مظاهر �ل�شِّ
حترميها حتَّى يحذرها من ال علم عنده بها وحتَّى ينكرها من يقف 

و�ب. ق لل�شَّ ن �بتلو� بها يف جهتهم, و�هلل �ملوفِّ عليها ممَّ

دعاء غري اهلل:

 :Í بيِّ  �لنَّ لقول  �لعبادة,  يف  �شيء  �أهمُّ  هو  عاء  �لدُّ �أنَّ  ومبا 
الِعَباَدُة«)1(, فاإنَّ �شرفه لغري �هلل من �أعظم �ملنكر�ت,  ُهَو  َعاُء  »الدُّ

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ  تعاىل:  قال  كما  منه  �أ�شلَّ  ال  و�شاحبه 
ی﴾  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

.]»\[

و�شوره كثرية يف غربنا:
�شيدي  يا  يقول:  �أن  مثل  �ملقبور,  و�شوؤ�ل  ريح  �ل�شَّ �إىل  ه  �لتَّوجُّ ـ 

قادة �أعطني �الأوالد! 
قال �حلكمي: 

و�إن دعا �لـمقبوَر نفـ�َشـه فـقـد
�أ�شــرك بـاهلل �لـعـظـيم وجحد

لــن يـــقــبـل �للــه تــعــالـــى مـنه
�شرفا وال عـدال فيـعـفـو عـنـه

�إذ كلُّ ذنب مو�شك �لغفر�ن
حـمـن ــدِّ لـــلـــرَّ ــخــاذ �لـــنِّ �إالَّ �تِّ

و�خليوط  �لكتَّان  عليها  يعلَّق  �أ�شجار  وهي  �ملْر�ْبطاْت:  دعاء  ـ 
عات. عاء و�أنو�ع �لتَّ�شرُّ و�الأحبال, وتق�شد بالدُّ

حه �الألباين. )1( رو�ه �أبو د�ود )1479( و�لرتمذي )2969( وغريه و�شحَّ

�شّن  وخذي  �لغز�ل  �شّن  �أعطني  �ْشمي�َشة  يا  م�ض:  �ل�شَّ دعاء  ـ 
هات الأبنائهم حينما ت�شقط  عاء يعلِّمه �الآباء و�الأمَّ �حلمار, هذ� �لدُّ

�أ�شنانهم �الأوىل, وهو �شرك ظاهر.
 , ـ قولهم: يا ر�شول �هلل! وهذ� ند�ء, وهو دعاء غري �هلل, وال ي�شحُّ

ب �أو نبيٍّ مر�شل. ولو مللك مقرَّ
ا ال يجوز؛ الأنَّه دعاء غري �هلل. ـ يا �لو�لدين: وهذ� �أي�شً

�الأوالد,  بع�ض  قول  وهو  َنْرَدْح:  والَّ  ُخْبَزْه  �ْعطيني  �ْقَدْح  �ِشيَد  ـ 
ى بقو�ض قزح. يخاطبون ما ي�شمَّ

ركي  عاء �ل�شِّ اْك: وهذ� �لدُّ فاعي �ْعِطينا ْر�شَ ـ يا موالي �حمد �لرِّ
فاعيَّة »حمد�وة«. ريقة �لرِّ يدعو به �أ�شحاب �لطَّ

�أ�شحاب  به  ركي يدعو  �ل�شِّ عاء  �لدُّ يا �شيدي بن عي�شى: وهذ�  ـ 
�الأفاعي,  بحمل  �ملعروفون  وهم  »عي�شاوة«  ة  �لعي�شاويَّ ريقة  �لطَّ
، َفَمْن َخاَف  بيِّ Í: »اْقُتُلوا احَليَّاِت ُكلَُّهنَّ خمالفني بذلك قول �لنَّ

َثاأَْرُهنَّ َفلَْي�َس ِمنِّي«)2(. 

االستعانة بغري اهلل:

وهي طلب �لعون من غري �هلل فيما ال يقدر عليه �إالَّ �هلل, و�شورها 
عندنا يف �لغرب �جلز�ئري كثرية, �أ�شهرها:

وفيه  �لقيام,  �إر�دة  عند  هذ�  ويقولون  �لقادر:  عبد  ُمْوىَل  يا  ـ 
ي, وهذ�  ر تقديره: يا موىل عبد �لقادر َعاَوينِّ �أي: �أعنِّ حمذوف مقدَّ
�شبحانه  باهلل  �شرك  وهو   � وال �شرًّ نفًعا  لنف�شه  ٍت ال ميلك  ميِّ دعاء 

وتعاىل.
ي ويقولون هذ� عندما يريدون  �أمِّ يا  َخْيِتي: معنى ذلك:  ا  ـ يا مَّ

�لقيام, وهي يف هذ� �ملوطن على ثالثة �أ�شرب:
�مل�شتعني  �أمام  و�قفة  ًة  حيَّ بها  �مل�شتعان  �الأمُّ  هذه  تكون  �أن   2
فمدَّ يده وطلب منها �أن تعينه على �لقيام, فهذ� ال باأ�ض به وهو من 

حه �الألباين. )2( رو�ه �أبو د�ود )5249( و�شحَّ

�ال�شتعانة باحليِّ �لقادر فيما يقدر عليه.
ها غائبة غري  ًة ُترَزق لكنَّ 2 �أن تكون هذه �الأمُّ �مل�شتعان بها حيَّ

حا�شرة, فهذ� ال �شكَّ يف حترميه و�ملنع منه.
تًة, وناد�ها: �آّما خيتي, يا  2 �أن تكون هذه �الأمُّ �مل�شتعان بها ميِّ
ي م�شتعيًنا بها من دون �هلل, فهذ� �شرك باهلل تعاىل, ال �أ�شلَّ من  �أمِّ

�شاحبه كما يف �آية �الأحقاف.
ا َخيِّي: �أي يـــا �أبي, وهذ� يقال فيه مثل ما قيل يف �ال�شتعانة  ـ يـــا بَّ

. باالأمِّ
و�جلنِّ  باالأولياء  �ال�شتعانات  كلُّ  �لباب  بهذ�  يلحق  تنبيه: 
ياطني كقولهم: يا �شيد �حلاج عبد �لكرمي �أو يا �شيدي مرزوق  و�ل�شَّ
�أو يا �شيدي �ْعلي بن  �أو: يا �شيدي عي�شى  ـ,  ـ هذ�ن مبدينة �شعيدة 
�أو  عودة  بن  �حمد  �شيدي  يا  �أو  مبع�شكر,  قادة  �شيدي  يا  �أو  ُعومر 
يا �شيدي  �أو  يا �شيدي �لهو�ري بوهر�ن  يا �شيدي عابد بغيليز�ن,�أو 
اين :: »وليعذرين �الإخوة  يخ حمَّ بومدين بتلم�شان, وكما قال �ل�شَّ

�لَّذين مل �أذكر �آلهة بلد�نهم وهم �ألوف«.

الذبح لغري اهلل:

بح عبادة لقوله تعاىل: ﴿ژ ژ ڑ  ليعلم �مل�شلم �أنَّ �لذَّ
الة  ڑ﴾ ]\ë[ ال يجوز �أن ت�شرف لغري �هلل لقوله عليه �ل�شَّ
الم: »َلَعَن اهلل َمْن َذَبَح ِلَغْيِ اهلِل«)3(, و�شوره يف �لغرب عندنا  و�ل�شَّ

كثرية منها:
رد�ت و�لوعد�ت: وهذ� �شرك باهلل تعاىل,  ام �لزَّ بح للويلِّ �أيَّ ـ �لذَّ

بح له هو �هلل ـ جلَّ وعال ـ. �إذ �لَّذي يق�شد بالذَّ
: وهذ� لهم فيه �أغر��ض كثرية: بح للجنِّ ـ �لذَّ

ة  �لعامَّ يها  ت�شمِّ وهذه  مري�شهم,  لي�شفى  للجنِّ  يذبحون   2
وقد جاء  به,  تعرف  �لَّذي  �لعلمي  لقبها  »�لنُّ�شرة«, وهذ� هو  عندنا 

)3( رو�ه م�شلم )1978(.

�شئل  قال:  �هلل  عبد  بن  جابر  د�ود« عن  �أبي  »�شنن  حديث يف  فيها 
ْيَطاِن«)4(، وغالًبا ما  بيُّ Í عن �لنُّ�شرة فقال: »هو ِمْن َعَمِل ال�شَّ �لنَّ
ة: »دجاجة ُنو�ُر �لفول«؛ الأنَّ لون  يها �لعامَّ بيحة دجاجة ت�شمِّ تكون �لذَّ

ري�شها ي�شبه زهر �لفول, فيه بيا�ض ويف �أق�شاه �شو�د.
يبيعه  �أن  جاج  �لدَّ من  وع  �لنَّ هذ�  عنده  كان  ملن  يجوز  ال  تنبيه: 

رك باهلل ـ عزَّ وجلَّ ـ. لغر�ض �لنُّ�شرة؛ �إذ فيه تعاون على �ل�شِّ
�الأحيان  من  كثري  ويف  حرة,  �ل�شَّ من  باأمر  تكون  �لنُّ�شرة  وهذه 

احر �أن ال يذكرو� ��شم �هلل عليها. ياأمرهم �ل�شَّ
2 يذبحون خوًفا من �جلنِّ �أن ت�شيبهم و�أوالدهم مبكروه, وغالًبا 
ْبُحو  بائح عند حفر �أ�شا�ض �لبيت, ويقولون: »َنذَّ ما يذبحون هذه �لذَّ

ا�ْض يف �والدنا« �أي كي ال ت�شينبَّ �جلنُّ �أوالدنا. َبا�ْض ما ُتْخُرَجنَّ

2 يذبحون يف �حلا�شي ـ �لبئر ـ كي ال تذهب �جلنُّ مبائهم.
عنهم  �جلنُّ  ف  تخفِّ حتَّى  و�جل�شور  �لقناطر  يف  يذبحون   2

حو�دث �ملرور!!!
�لركاز  ـ  �ملدفونة  �الأمو�ل  للجنِّ حتَّى يح�شلو� على  2 يذبحون 
يذبحون  �أنَّهم  �إذ  �شريح  �شرك  وهو  بكرثة,  عندنا  منت�شر  وهذ�  ـ, 
ياطني �مل�شتعملة على هذه �لكنوز, حتَّى تخلِّي بينهم  ًبا �إىل �ل�شَّ تقرُّ
يرة  �شرِّ �أرو�ح  عليها  ��شُتعِملت  قد  �لكنوز  هذه  �أغلب  وبينها,»فاإنَّ 

ة �شريفة«)5(. �شفليَّة, ال تقهرها �إالَّ �أرو�ح علويَّ
2 يذبحون للجنِّ حتَّى تفكَّ مربوطهم �لَّذي ربط ليلة زفافه.

الخوف من غري اهلل:

وع  مة �بن عثيمني: »�لنَّ و�ملق�شود هنا خوف �لعبادة, قال �لعالَّ
ال  فهذ�  له,  باخلوف  د  يتعبَّ �أحًد�  يخاف  �أن  �لعبادة  خوف  �لثَّاين: 

يكون �إالَّ هلل تعاىل, و�شرفه لغري �هلل تعاىل �شرك �أكرب.
حه �الألباين. نه �حلافظ يف »�لفتح« و�شحَّ )4( رو�ه �أحمد )14135(, و�أبو د�ود )3868(, وح�شَّ

�د« البن �لقيم )319/4( بت�شرف. )5( كما يف »�لزَّ

رِّ كاأن يخاف �شاحب �لقرب, �أو وليًّا بعيًد�  وع �لثَّالث: خوف �ل�شِّ �لنَّ
ا ذكره �لعلماء من  ه يخافه خمافة �شرٍّ فهذ� �أي�شً ر فيه لكنَّ عنه ال يوؤثِّ

رك«)6(.  �ل�شِّ
وعان لهما يف جمتمعنا �شور منها: وهذ�ن �لنَّ

يخ:  �ل�شَّ �آل  يخ �شالح  �ل�شَّ �الأولياء و�الأ�شرحة: قال  ـ �خلوف من 
اد �الأولياء يخافون �أ�شدَّ �خلوف  اد �الأ�شرحة وعبَّ اد �لقبور وعبَّ »�إنَّ عبَّ
ه«)7(.   , �أو مل يقم بحقِّ �ض �لويلَّ من �لويلِّ �أن ي�شيبهم ب�شيء �إذ� تنقَّ

,وخلوفهم من �الأولياء �شور فيقولون:
�أفعل  مل  لو  �أي:  �لويّل,  فـيَّ  يخرج  �لوعدة  ْندير�ْض  َما  ُكوْن   2
�أكرب  �شرك  وهذ�  م�شيبة,  �أو  مبكروه  ي�شيبني  فاإنَّه  للويلِّ  �لوعدة 

. رِّ على ما ذكره �أهل �لعلم يف خوف �ل�شِّ
يخ »�لفالين« ير�نا, وهو بعيد عنهم  2 ال تفعلو� �لقبائح فاإنَّ �ل�شَّ
يخ  ا �شرك �أكرب؛ الأنَّهم قد �أعطو� �ل�شَّ مبئات �لكيلومرت�ت, وهذ� �أي�شً

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  تعاىل:  قوله  ليل  و�لدَّ �الألوهيَّة,  مرتبة 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

.]¹\[

: ذكر �أهل �لعلم �أنَّه على ق�شمني: ـ �خلوف من �جلنِّ
هم, فهذ� خوف  ه ي�شتعيذ باهلل من �شرِّ , لكنَّ 2 يخاف من �جلنِّ

طبيعيٌّ لي�ض ب�شرك.
وي�شتغيث,  بهم  وي�شتعيذ  لهم  يذبح  ه  لكنَّ �جلنِّ  من  يخاف   2

فهذ� �شرك �أكرب. 
ـ ويلحق به �خلوف من �لغول: وهو و�حد �لغيالن وهي من �شرِّ 

ياطني. قاله �حلكمي. �ل�شَّ
لهم  و�أنَّ  �لقد��شة,  فيهم  ويعتقدون  ر�وي�ض:  �لدَّ من  �خلوف  ـ 

)6( »�إحتاف ذوي �لعقول بجامع �شروح ثالثة �الأ�شول« )�ض317( ط د�ر �الإميان �الإ�شكندرية.
)7( »�إحتاف ذوي �لعقول بجامع �شروح ثالثة �الأ�شول« )�ض319(
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مكا�شفات, و�أنَّهم �إذ� �أوذو� فقد مُيِر�شون, وينتقمون بدون �أ�شباب 
رِّ �لكتيم..., فال �إله  معلومة, و�إذ� ر�شو� جاوؤو� باخلري �لعميم, و�ل�شِّ

�إالَّ �هلل!!

الحلف بغري اهلل:

مة �بن عثيمني  وهو يكون �شرًكا �أ�شغر وقد يكون �أكرب, قال �لعالَّ
:: »و�لق�شم بغري �هلل �إن �عتقد �حلالف �أنَّ �ملق�شم به مبنزلة �هلل 

يف �لعظمة فهو �شرك �أكرب, و�إالَّ فهو �شرك �أ�شغر«)8(. 
وللحلف بغري �هلل يف غربنا �جلز�ئري �شور كثرية منها:

ـ حْق �شيدي مرزوق, حق �شيدي عبد �لقادر, حق �شيدي قادة, 
حق �شيدي �حممد بن عودة...

م لالأكل. عام �ملقدَّ ـ حق هذ� �خلري: ويق�شدون به �حللف بالطَّ
ـ حْق ��ْشَمْك �لْعزيز.

�لكعبة  حقِّ  ومن  �لقبلة,  حق  يقول:  من  ومنهم  �لكعبة:  حق  ـ 
�لتَّعظيم مبا عظمها �هلل به,وال يجوز �أن يحلف بعظمة �لكعبة.

�أنَّ   È �بن عمر  فعن  �الأب,  بر�أ�ض  �أي: �حللف  ا:  بَّ ْبر��ْض  ـ 
ُدْق،  �شْ ِلُفوا باآَباِئُكْم،َمْن َحلََف باهلِل َفْلَيٍ ر�شول �هلل Í قال: »اَل َتْ
ِمَن  َفلَْي�َس  باهلل  َيْر�َس  َلْ  َوَمْن  �َس،  َفْلَيْ باهلل  َلُه  ُحِلَف  َوَمْن 

اهلِل«)9(. 
. ا: �أي: �حللف بر�أ�ض �الأمِّ ـ ْبر��ض مَّ

ـ حْق �جلامع: �أي: حق �مل�شجد, وهذ� حلف بغري �هلل ال يجوز.

النذر لغري اهلل:

�شيخ  قال  باالإجماع,  �شرك  �هلل  لغري  و�شرفه  عبادة,  ذر  �لنَّ
لغري  ينذر  �أن  الأحد  يجوز  ال  �أنَّه  على  �لعلماء  �تَّفق  »وقد  �الإ�شالم: 

ة �لقاهرة. )8( »�لقول �ملفيد« )92/2(. ط �ملكتبة �الإ�شالميَّ
حه �الألباين يف »�شحيح �جلامع« )7247(. )9( رو�ه �بن ماجه )2101( و�شحَّ

ى به«)10(. , و�أنَّ هذ� نذر �شرك ال يوفَّ �هلل, ال لنبيٍّ وال لغري نبيٍّ
ركي �شور كثرية يف غربنا �جلز�ئري: ذر �ل�شِّ ولهذ� �لنَّ

وقد  و�الأ�شرحة,  �لقباب  عتبات  على  وذبحها  �لقر�بني  نذر  ـ 
ة  بنيَّ مونه  يق�شِّ �أو  تطبًُّبا,  وياأكلونه  ي�شوونه  �أو  �للَّحم  هذ�  يطبخون 

فاء الأجل �أنَّه منذور للويل. �ل�شِّ
�أعطيتنا ولًد� فما�شيتك علينا كّل  �إن  يا �شيدي قادة,  ـ يقولون: 

ريح كلَّ �شنة. �شنة, مبعنى �أنَّهم ينذرون �شاة لهذ� �ل�شَّ
�لَّتي  ة  �لقبَّ د�خل  موقدة  ويرتكونها  ويوقدونها  موع:  �ل�شُّ نذر  ـ 
على  مبنيَّة  حجارة  وهي  ـ  �حلويطة  د�خل  �أو  ريح,  �ل�شَّ فيها  يوجد 
قد  �لفالين  �لويلَّ  �أنَّ  يزعمون  ـ,  �أقلَّ  �أو  مرًت�  مرتفعة  د�ئريٍّ  �شكل 

اأ يف هذ� �ملكان �أو ق�شى حاجته, �أو ��شتظل!! تو�شَّ
ة, وهذ� �أ�شبه  : ياأتون به, ويطلقونه �أمام �لقبَّ جاج وهو حيٌّ ـ نذر �لدَّ
م  وحترِّ بها  وت�شيِّ الآلهتها,  تنذرها  �لعرب  كانت  �لَّتي  ائبة  �ل�شَّ اقة  بالنَّ
ركوبها, وهذ� موجود عند ويلٍّ ـ ربُّك �أعلم ب�شالحه ـ بناحية مدينة 
جاج  �لدَّ ترى   , �لويلِّ بهذ�  مررت  فاإذ�  د�ود,  �شيدي  يدعى  »�شيق« 
فاء و�الأوالد قائمة,  يار�ت لطلب �ل�شِّ ًبا يجري هنا وهناك, و�لزِّ م�شيَّ

و�هلل �مل�شتعان.
يف  ين  �ملارِّ �أو  �ئرين,  �لزَّ من  يكون  ذر  �لنَّ وهذ�  �الأمو�ل:  نذر  ـ 
�ئرون فينذرون �الأمو�ل ويدعونها عند �الأ�شرحة  ا �لزَّ يَّار�ت, فاأمَّ �ل�شَّ

ة لنذور �الأمو�ل. ناديق �ملعدَّ �أو يف �ل�شَّ
يَّار�ت, فريمون باالأمو�ل من نو�فذ  ائرون على منت �ل�شَّ ا �ل�شَّ و�أمَّ
الني, ويت�شابقون الأخذها  بيان, و�لبطَّ اها بع�ض �ل�شِّ ار�تهم, فيتلقَّ �شيَّ

نانري. �مية الأجل هذه �لدَّ ا حدثت بينهم �ملعارك �لدَّ ورمبَّ
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)10( »قاعدة جليلة يف �لتو�شل و�لو�شيلة« )230(.

2 فائدة يف جواز اأخذ ما تركه امل�شركون من النُّذور:
�أو  عام  �لطَّ من  ي  �شمِّ ما  »وكذلك   ي:  �لفقِّ حامد  يخ  �ل�شَّ قال 
ع على  ر�ب �أو غريه نذًر� وقربًة لغري �هلل, فكلُّ طعام ي�شنع ليوزَّ �ل�شَّ
ا  و�غيت با�شمها وعلى بركتها هو ممَّ �لعاكفني عند هذه �لقبور و�لطَّ
�أهلَّ به لغري �هلل«, فعلَّق عليه �بن باز : قائاًل: »�أقول: هذ� �ملقام 
لكونه  رك,  �ل�شِّ هذ�  �أنَّ  من  ذلك  من  �ملر�د  كان  فاإن  تف�شيل,  فيه 
ًبا �إليه فهذ� �شحيح؛ الأنَّه ال يجوز الأحد �أن يعبد  عبادة لغري �هلل وتقرُّ
تقدمي  �أنَّ  ريب  وال  غريه,  وال  نبيًّا  ال  �لعباد�ت  من  ب�شيء  �هلل  غري 
ر�ب و�لنُّقود وغري ذلك لالأمو�ت من �الأنبياء و�الأولياء  عام و�ل�شَّ �لطَّ
�أو غريهم �أو لالأ�شنام ونحوها رغبة ورهبة د�خل يف عبادة غري �هلل؛ 
يخ  ا �إن كان مر�د �ل�شَّ الأنَّ �لعبادة هلل هي ما �أمر �هلل به ور�شوله, �أمَّ
مها  �لَّتي قدَّ ة  ر�ب و�حليو�نات �حليَّ و�ل�شَّ عام  و�لطَّ �لنُّقود  �أنَّ  حامد 
كها لالأنبياء و�الأولياء وغريهم يحرم �أخذها و�النتفاع بها فذلك  مالَّ
ولي�شت  �أهلها  عنها  رغب  قد  بها  ينتفع  �أمو�ل  الأنَّها  �شحيح؛  غري 
�الأمو�ل  ك�شائر  �أخذها,  ملن  مباحة  تكون  �أن  فوجب  �مليتة  حكم  يف 
�لنَّخل  وجذ�ذ  �ع  رَّ �لزُّ يرتكه  كالَّذي  �أر�دها,  ملن  �أهلها  تركها  �لَّتي 
�أخذ   Í بيَّ  �لنَّ �أنَّ  ذلك  على  ويدلُّ  للفقر�ء,  و�لتَّمر  نابل  �ل�شَّ من 
ت, وق�شى منها دين عروة بن م�شعود  �لَّتي يف خز�ئن �لالَّ �الأمو�ل 
ت مانًعا من �أخذها عند �لقدرة عليها,  �لثَّقفي, ومل ير تقدميها لالَّ
�أن  و�مل�شركني  يفعل ذلك من �جلهلة  ر�أى من  ولكن يجب على من 
رك حتَّى ال يظنَّ �أنَّ �شكوته على  ينكر عليه ويبنيِّ له �أنَّ ذلك من �ل�شِّ
و�إباحة  جو�زها  على  دليل  �شيًئا  منها  �أخذ  �إن  لها  �أخذه  �أو  �الإنكار 
�ملنكر�ت  �أعظم  رك  �ل�شِّ والأنَّ  �شبحانه,  �هلل  غري  �إىل  بها  ب  �لتَّقرُّ
عام م�شنوًعا من حلوم  فوجب �إنكاره على من فعله, لكن �إذ� كان �لطَّ

فاإنَّه حر�م؛ الأنَّ ذبيحتهم يف  �أو مرقها  �أو �شحمها  ذبائح �مل�شركني 
بخالف  عام,  �لطَّ من  خالطته  ما  بها  وينج�ض  فتحرم  �مليتة  حكم 
�خلبز ونحوه ما مل يخالطه �شيء من ذبائح �مل�شركني فاإنَّه حلٌّ ملن 

م و�هلل �أعلم«. �أخذه, وهكذ� �لنُّقود ونحوها كما تقدَّ
ر �هلل , و�حلمد هلل ربِّ �لعاملني, و�شلَّى �هلل و�شلَّم على  هذ� ما ي�شَّ

د و�آله و�شحبه �أجمعني. نا حممَّ نبيِّ
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