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�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، �أما بعد:
�لق�س���اء يرتبط مبهام رئي�س���ية تت�س���ل به ومن ذلك �الإنابة �لق�س���ائية و�لوكالة �لعامة 
و�خلا�س���ة ولهذه �الأن���و�ع من �الإنه���اء�ت �إج���ر�ء�ت ومتطلبات وميكن تق�س���يم هذه 

�الإنهاء�ت �إلى ق�سمني هما:
�أواًل: �إثبات �لوكالة.

ثانياً: �الإنابة �لق�سائية.
ويف هذ� �لعدد �أحتدث باإذن �هلل عن �لق�سم �الأول: �إثبات �لوكالة.

وي�سمل:
�أواًل: �لتعريف بالوكالة و�أدلة م�رشوعيتها، و�أركانها، و�رشوطها، ومبطالتها.

ثانياً: �إجازة مهنة �لوكاالت.
ثالثاً: �لوكالة عن �لغائب.

ر�بعاً: �لوكالة عن �الأخر�س.
أواًل: التعريف بالوكالة وأدلة مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، ومبطالتها.

اأ- التعريف بالوكالة لغة وا�صطلحًا
الوكالة لغة: 

�لوكالة هي ��سم م�سدر ل� وّكل، يقال: وّكل توكياًل ووكالًة بفتح �لو�و وك�رشها وهي: 
ل باالأمر: �إذ� �سمن �لقيام به، ووكلت �أمري �إلى فالن،  �سمان �لقيام بال�سيء، يقال: توكَّ
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�أي: �أجلاأته �إليه، و�عتمدت فيه عليه، ووّكل فالن فالناً: �إذ� ��ستكفاه �أمره؛ ثقة بكفايته، �أو 
عجز�ً عن �لقيام باأمر نف�سه، وهي �لتفوي�س.

و�لوكيل: هو �لذي يقوم باالأمر، و�س���مي وكياًل الأنه موكله قد وّكل �إليه �لقيام باأمره، 
فهو موكول �إليه �الأمر)1(.

الوكالة ا�صطالحًا:
�لوكالة هي:��ستنابة جائز �لت�رشف مثله فيما تدخله �لنيابة))(.

وبعبارة �أخرى هي: �إقامة �ل�سخ�س غريه نف�سه مطلقاً �أو مقيد�ً)3(.
ب- اأدلة م�صروعية الوكالة

�لوكالة جائزة بالكتاب و�ل�سّنة و�الإجماع:
اأّما الكتاب:

)4( فج���و�ز 
فق���ول �هلل تعال���ى:  چ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ 

�لعمل عليها، وذلك بحكم �لوكالة عن �مل�ستحقني. وقوله تعالى: چ ۋ    ۋ  
))( وه���ذه وكالة 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  چ 

منهم الأحدهم.
نة: واأما ال�صُّ

فعن عروة �لبارقي )6( ر�س���ي �هلل عنه  قال: »�أعطاء ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�سلم 
)1)  ل�صان العرب مادة وكل 387/15-389، وامل�صباح املنري 670/2، واملطلع �ص258.

)2)  �صرح منتهى الإرادات 299/2، وهداية الراغب �ص363.
)3)  القامو�ص الفقهي، مادة: الوكالة �ص 387.

)))  �صورة التوبة، الآية:60.
)5)  �صورة الكهف، الآية: 19.

)6)  ه���و ع���روة ب���ن اجلعد، ويقال: ابن اأبي اجلعد، وقيل: ا�صم اأبيه عيا�ص، البارقي، �صحابي �صكن الكوفة، وهو اأول قا�ص 
بها. التقريب 389.
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دينار�ً لي�س���رتي به �ساة، فا�سرتى �ساتني، وباع �إحد�هما بدينار، وجاء ب�ساة ودينار، فدعا 
له بالربكة يف بيعه، فكان لو ��سرتى تر�باً لربح فيه« رو�ه �لبخاري))(.

وعن جابر عن عبد�هلل – ر�س���ي �هلل عنهما – ق���ال: �أردت �خلروج �إلى خيرب، فاأتيت 
ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�س���لم فقلت له: �إين �أردت �خلروج �إلى خيرب، فقال: »�ئت 
وكيلي، فخذ منه خم�سة ع�رش و�سقاً، فاإن �بتغى منك �آية، ف�سع يدك على ترقوته« رو�ه 

�أبو د�ود))(.
واأما الإجماع:

»فقد �أجمعت �الأمة على جو�ز �لوكالة يف �جلملة، وذلك الأن �حلاجة د�عية �إليها، فاإنه 
ال ميكن كل و�حد فعل ما يحتاج �إليه، فدعت �حلاجة �إليها«)9(.

»كما �أن �لوكالة معونة �إما ملن �أحب �س���يانة نف�س���ه عن �لبذلة فيها، و�إما ملن عجز عن 
�لقيام بها، وكال �الأمرين مباح، وحاجة �لنا�س �إليه �أ�سد حاجٍة«)11(.

ج- اأركان الوكالة و�صروطها
تقوم �لوكالة على �أركان �أربعة، هي: 

الركن الأول:
�لوكيل: وهو �لذي ي�سعى يف عمل غريه، وينوب عنه فيه، و�ملعد لتوكيل �خل�سم)11(.
وي�س���رط: �أن يكون �س���حيح �لت�رشف و�ملبا�رشة يف �أمور نف�س���ه ولي����س ممنوعاً من 

)7)  �صحيح البخاري مع �صرحه فتح الباري: كتاب املناقب، باب حدثنا حممد بن املثنى 632/6.
)8)  �ص���ن اأب���ي داود، كت���اب الأق�صي���ة: باب يف الوكال���ة 3/)31، اأعله ابن القطان بابن اإ�صحاق، واأنك���ر على عبداحلق �صكوته 

عنه، فهو �صحيح عنده، ن�صب الراية )/)9.
)9)  املغني 196/7-197، وانظر رد املحتار على الدر املختار 239/8-0)2، ومغني املحتاج 232-231/3.

)10) احلاوي الكبري 95/6).
)11) القامو�ص الفقهي �ص387، واملطلع �ص398، جملة الأحكام ال�صرعية، �ص382.
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�لت�رشف فيما وّكل فيه، فال ي�س���ح توكيل �ل�س���بي و�ملجنون ونحوهما؛ الأنهما ال ي�سح 
منهما �لت�رشف يف �أمور نف�سهما؛ ف�ساًل عن �أمور غريهما، كما ي�سرط �أن يكون �لوكيل 

معيناً فال ي�سح توكيل �ملبهم �أو �ملجهول.
الركن الثاين:

�ملوكل: وهو من ي�سدر منه �الإنابة لغريه وي�سمى م�ستنيباً))1(.
وي�سرط فيه: �أن يكون مالكاً ملبا�رشة ما وّكل فيه بطريق �مللك �أو �لوالية.

الركن الثالث:
�مل���وكل فيه: وهو جمال عمل �لوكيل و�س���الحيته �ملمنوحة له من �ملوكل �س���و�ء كان 

حمل عقد �لوكالة عاماً �أو خا�ساً)13(.
وي�سرط فيه: �أن يكون قاباًل للنيابة، وميلكه �ملوكل، ولي�س �أمر�ً حمرماً.

الركن الرابع:
�الإيج���اب و�لقب���ول من طريف �لوكالة: في�س���در من �ملوكل لفظ يدل على �لر�س���ى 
كوّكلتك يف كذ�، �أو �أنت وكيلي فيه، وي�سح �الإيجاب بكل لفظ دل على �الإذن، ويجوز 

�لقبول بقوله: قبلت. وبكل لفظ وفعل د�ل على �ملعنى �ملق�سود منه)14(.
د- مبطالت الوكالة 

تبطل �لوكالة بعدة �أمور، �أظهرها ما يلي:
�أواًل: تبطل �لوكالة بف�س���خ �أحد طريف �لوكالة، بالقول �أو �لفعل �لد�ل على �لرجوع 

عن �لوكالة.
)12)  جملة الأحكام ال�صرعية، �ص382.

)13) املرجع ال�صابق.
))1)  ال�صرح ال�صغري ومعه بلغة ال�صالك لأقرب امل�صالك 318/3-321، وبداية املجتهد 301/2، ومغني املحتاج 1-232/3)2، 

واملغني 203/7، وجملة الأحكام ال�صرعية، �ص383.
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ثانياً: تبطل �لوكالة مبوت �لوكيل �أو �ملوكل.
ثالثاً: تبطل �لوكالة بجنون �لوكيل �أو �ملوكل.

ر�بعاً: تبطل �لوكالة باحلجر على �أحدهما ل�سفه، فيما ال ي�سح ت�رشف �ل�سفيه فيه.
خام�ساً: تبطل �لوكالة باحلجر على �ملوكل لفل�س فيما ال ي�سح ت�رشف �ملفل�س فيه.

�ساد�س���اً: تبطل �لوكالة بفعل �أحد �ملتعاقدين ما يخرجه عن �أهلية �لت�رشف يف �ملوكل 
فيه مثاًل: لو ف�س���ق �أحدهما ب�س���كر �أو غريه، بطلت �لوكال���ة يف �إيجاب �لنكاح و�إثبات 

�حلد و��ستيفائه.
�سابعاً: تبطل �لوكالة بذهاب حملها، مثاًل لو تلفت �لعني �ملوكل ببيعها))1(.

ثانيًا: إجازة مهنة الوكاالت)16(

وي�سمل �حلديث ما يلي:
1-الإجراءات املتبعة يف اإجازة مهنة الوكالت

لق���د كانت �إجازة مهنة �لوكاالت تعطى من قبل �ملحاكم �ل�رشعية وي�س���در �الإذن بها 
منها، ثم �سدر نظام �ملحاماة برقم م/38 يف 1422/7/28ه� وجعل �إ�سد�ر تر�خي�س 

�ملحاماة من قبل جلنة قيد وقبول �ملحامني �مل�سار �إليها باملادة �خلام�سة من قيد �لنظام.
ولذلك فاإن �الإجر�ء�ت �ملتبعة يف �إجازة مهنة �لوكاالت �ختلفت عن �إجر�ئها �ل�سابق 

)15)  جملة الأحكام ال�صرعية �ص389-390، وانظر رد املحتار على الدر املختار 278/8-)28.
)16) امليم الأولى وك�صر امليم الثانية ا�صم فاعل؛ املدافع وهو: الوكيل عن ال�صخ�ص يف اخل�صومة للدفاع عنه، واإبراز وجهة 
نظ���ره للقا�ص���ي، انظر: معجم لغة الفقهاء، �ص09). ويق�صد مبهنة املحاماة يف نظام املحاماة ال�صعودي ال�صادر برقم 
م/38 يف 22/7/28)1ه���� الرتاف���ع ع���ن الغري اأمام املحاكم ودي���وان املظامل واللجان امل�صكلة مبوج���ب الأنظمة والأوامر 
والقرارات لنظر الق�صايا الداخلة يف اخت�صا�صها، ومزاولة ال�صت�صارات ال�صرعية والنظامية، وت�صمى من يزاول هذه 

املهنة حمامياً، انظر املادة الأولى من هذا النظام.



د. ناصر بن إبراهيم املحيميد

 )العدل( العدد |69| جمادى الأولى - جمادى الآخرة 1436هـ
ـ 371 ـ

�لذي كانت �ملحاكم ت�س���ري على وفقه، و�س���وف �أذكر �لطريقني �لق���دمي و�جلديد حفظاً 
للطريقة �لتي كانت ت�س���ري عليها �ملحاكم يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية وبياناً لها وذلك 

كما يلي:
�أواًل: �الإج���ر�ء�ت �ملتبع���ة يف �إجازة مهنة �لوكاالت �لتي كانت ت�س���ري عليها �ملحاكم 
�ل�رشعية باململكة �لعربية �ل�س���عودية قبل �س���دور نظام �ملحاماة �ل�سادر برقم م/38 يف 

1422/7/28ه�.
1-ح�سور �ملنهي طالب �لرخ�سة �سخ�سياً، وبرفقته ما يثبت �سخ�سيته، و�أنه �سعودي 

�جلن�سية.
2-�إح�سار �سهادته �لعلمية �ملو�سحة مل�ستوى تاأهيليه �لدر��سي �إن وجدت.

3-�إح�سار تزكية له من عدد من �لق�ساة �أو علماء �لبلد �لعارفني حلاله.
4- حتقق �لقا�س���ي �أو رئي�س �ملحكمة يف �ملحاكم �لرئا�س���ية من كون �ساحب �لطلب 

يقيم يف �لبلد �لذي يقع حتت والية �لقا�سي �ملكانية.
5- تكوي���ن جلنة علمية مر�س���حة من قبل �لقا�س���ي �أو رئي�س �ملحكم���ة تتولى �ختبار 

�ساحب �لطلب، و�لنظر يف مدى �سالحيته، و�الإ�سارة �إلى موؤهالته �إن وجدت.
6-�لتحقق من عدم �رتباط �ساحب �لطلب بوظيفة تتعار�س مع طبيعة هذ� �لعمل.

7- تَثبت �لقا�سي �أو رئي�س �ملحكمة من معرفة وثقة و�أمانة �ساحب �لطلب، ومنا�سبته 
لهذه �لوظيفة.

8-�س���بط �الإذن باإجازة �ملنهي مبز�ولة �ملحاماة، و�إعطاوؤه �لرخ�س���ة �ملطلوبة، وتقرير 
�الإذن له مبز�ولة هذه �لوظيفة، و�إفهامه مبا يجب عليه جتاه هذ� �الإذن.

9- رفع هذ� �الإذن ملحكمة �لتمييز لتدقيقه ح�س���ب �ملتبع. وي�س���در بذلك �لنموذج 
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�لالزم �ملعتمد من قبل �لوز�رة.
10-بعد �كت�س���اب �الإذن للقطعية و�لت�س���ديق يتم ت�س���ليم �ملنهي �لرخ�سة �ملعتمدة 

ليبا�رش عمله.
ثانياً: �الإجر�ء�ت �ملتبعة يف �إجازة رخ�س���ة �ملحاماة �ملتبعة بعد �س���دور نظام �ملحاماة 

�ل�سادر برقم م/38 يف 1422/7/28ه�.
1-ح�سور طالب رخ�س���ة �ملحاماة �سخ�س���ياً وتقدميه طلباً �إلى وز�رة �لعدل يت�سمن 

رغبته يف �إعطائه رخ�سة �ملحاماة.
2-�إرفاق ما يدل على �نطباق �ل�رشوط �لو�جب تو�فرها يف طالب رخ�س���ة �ملحاماة 

وهي كما يلي:
�أ-�أن يكون �س���عودي �جلن�سية، ويجوز لغري �ل�س���عودي مز�ولة مهنة �ملحاماة طبقاً ملا 

تقت�سي به �التفاقيات بني �ململكة وغريها من �لدول.
ب- �أن يكون حا�س���اًل على �س���هادة كلية �ل�رشيعة �أو �سهادة �لبكالوريو�س تخ�س�س 
�أنظم���ة م���ن �إحدى جامعات �ململك���ة �أو ما يع���ادل �أي منهما خارج �ململك���ة، �أو دبلوم 

در��سات �الأنظمة من معهد �الإد�رة �لعامة بعد �حل�سول عل �ل�سهادة �جلامعية.
ج-�أن تتو�ف���ر لديه خ���ربة يف طبيعة �لعمل ملدة ال تقل عن ثالث �س���نو�ت وتخف�س 
هذه �ملدة �إلى �س���نة و�حدة للحا�سل على �سهادة �ملاج�ستري يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية �أو يف 
تخ�س����س �الأنظمة �أو ما يعادل �أياً منهما �أو دبلوم در��سات �الأنظمة بالن�سبة خلرجي كلية 

�ل�رشيعة ويعفى من هذه �ملدة �حلا�سل على �سهادة �لدكتور�ة يف جمال �لتخ�س�س.
د-�أن يكون ح�سن �ل�سرية و�ل�سلوك وغري حمجور عليه.

ه� - �أال يكون قد حكم عليه بحد �أو بعقوبة يف جرمية خملة بال�رشف �أو �الأمانة ما مل 
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يكن قد م�سى على �نتهاء تنفيذ �حلكم خم�س �سنو�ت على �الأقل.
و-�أن يكون مقيماً يف �ململكة.

وي�س���تثنى من �لفقرتني )ب، ج( من �ملادة �لثالثة من �س���بقت له ممار�س���ة �لق�ساء يف 
�ململكة ملدة ال تقل عن ثالث �سنو�ت.

3-عر�سه على جلنة قيد �ملحامني بالوز�رة �مل�سكلة لهذ� �خل�سو�س للنظر يف ��ستكمال 
�ل�رشوط على �ملتقدم ثم �إعطائه �لت�رشيح �خلا�س باملحاماة ح�سب �ملتبع.

2- التاأ�صيل الفقهي لإجازة مهنة الوكالت 
�لوكال���ة عقد جائز، يتحقق بها ��س���تنابة جائز �لت�رشف ملثله فيم���ا تدخله �لنيابة، فاإن 
قي���دت بقيد فمقيدة، �أو عّلقت على �رشط فمعلقة، و�أقت���ت بزمن فموؤقتة، و�إن مل يكن 
لتك �س���نة، وي�س���بح  هذ� وال ذ�ك فهي مطلقة، في�س���بح توقيت �لوكالة كاأن يقول: وكَّ
لتك يف �لدعوى على غرميي �إذ� �متنع عن دفع �لدين،  تعليقها على �رشط كاأن يقول: وكَّ

�أو وكلت يف بيع �لرهن �إذ� حلَّ �الأجل، في�سح �لتوكيل ويعترب �ل�رشط))1(.
ويك���ون �لتوكيل مبال ومقابل، ويكون بغري مقابل ف���اإن كانت �لوكالة ُيجعل ومقابل، 
فاإن �لوكيل ي�س���تحق �جلعل عندما ي�س���لَّم ما وكل منه �إلى �مل���وكل، ويقوم باالأمر �لذي 

وكل فيه.
ل وكيلني يف ت�رشف،  وي�س���ح �أن يكون �لوكيل منفرد�ً، و�أن يكون متعدد�ً، فاإذ� وكَّ
وجعل لكل و�حد �النفر�د بالت�رشف فله ذلك، الأنه ماأذون له فيه، و�إن مل يجعل له ذلك 
فلي�س الأحدهما �النفر�د به، الأنه مل ياأذن له يف ذلك، و�إمنا يجوز له ما �أذن فيه موكله))1(.

)17)  املغني 9/)36، وجملة الأحكام ال�صرعية �ص382.
)18)  املغني 7/)20-206، وبلغة ال�صالك لأقرب امل�صالك 333/3، واحلاوي الكبري 529/6.
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وحتقق �لوكالة للوكيل فيما وكل فيه مثل ما يتحقق لالأ�سيل من �ل�سالحية)19(.
و�لوكيل �أمني فيما بيده ملوكله، وال �س���مان علي���ه �إن تلف – �إال �إذ� تعدى �أو فّرط – 

وذلك الأمرين:
ل قد �أقامه فيه مقام نف�س���ه، وهو ال يلتزم �س���مان ما بيده، فكذلك  �أحدهما: �أن �ملوكَّ

�لوكيل �لذي هو مبثابته.
�لثاين: �أن �لوكالة عقد �إرفاق ومعونة، ويف تعلق �ل�س���مان بها ما يخرج عن مق�سود 

�الإرفاق، و�ملعونة بهان �سو�ء كانت �لوكالة بعو�س �أو بغري عو�س)1)(.
ولي����س للوكيل �أن يوكل فيما وكل فيه، �إال �أن يجعل ل���ه ذلك، الأن �لتوكيل ال يخلو 

من ثالثة �أحو�ل:
�أحده���ا: �أن ينهى �ملوكل وكيله عن �لتوكيل، ف���ال يجوز له ذلك بغري خالف، الأن ما 

نهاه عنه غري د�خل يف �إذنه فلم يجز له، كما لو مل يوكله.
�لث���اين: �إذن �ملوكل لوكيل���ه يف �لتوكيل، فيجوز له �أن يوكل؛ الأنه عق���ٌد �أِذَن له فيه، 

فكان له فعله، كالت�رشف �ملاأذون له فيه.
�لثالث: �إذ� �أطلق �ملوّكل يف �لوكالة لوكيله، فال يخلو من �أق�سام ثالثة:

1-�أن يكون �لعمل مما يرتفع �لوكيل عن مثله، كاالأعمال �لدنية يف حق �أ�رش�ف �لنا�س 
�ملرتفع���ني عن فعلها يف �لع���ادة، �أو يعجز عن عمله لكونه ال يح�س���نه �أو غري ذلك، فاإنه 
يجوز ل���ه �لتوكيل فيه؛ الأن���ه �إذ� كان ممن ال يعمله �لوكيل عادة، �ن����رشف �الإذن �إلى ما 

جرت به �لعادة من �ال�ستنابة فيه.
2-�أن يكون �لعمل مما يعمله بنف�س���ه، �إال �أنه يعجز عن عمله كلَّه؛ لكرثته و�نت�س���اره، 

)19)  املغني 9/)36، وجملة الأحكام ال�صرعية �ص382.
)20)  احلاوي الكبري 501/6-502، وانظر املغني 221-213/6.
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فيج���وز �لتوكي���ل يف فعل جميعه وعمله، الأن �لوكالة �قت�س���ت ج���و�ز �لتوكيل، فجاز 
�لتوكيل يف فعل جميعه، كما لو �أذن يف �لتوكيل بلفظه، وقال بع�س���هم: له �لتوكيل فيما 
ز�د على ما يتمكن من عمله بنف�سه، الأن �لتوكيل �إمنا جاز للحاجة، فاخت�س ما دعت �إليه 

�حلاجة، بخالف وجود �إذنه، فاإنه مطلق.
3- ما عد� هذين �لق�س���مني، وهو ما ميكنه عمله بنف�سه، وال يرتفع عنه، فهل يجوز له 

�لتوكيل فيه؟ 
على رو�يتني يف �ملذهب �حلنبلي:

�لرو�ية �الأولى: �أنه ال يجوز له �لتوكيل يف هذ� �الأمر.
الأنه مل ياأذن يف �لتوكيل، وال ت�س���منه �إذنه، فلم يجز، كما لو نهاه، كما �أنه ��س���تئمان 

فيما ميكنه �لنهو�س فيه، فلم يكن له �أن يوليه من مل ياأمنه عليه، كالوديعة.
�لرو�ية �الأخرى: �أنه يجوز له �لتوكيل يف هذ� �الأمر.

الأن �لوكيل له �أن يت�رشف بنف�سه، فكذلك ميلك �أن ينيب عنه يف هذه �لوكالة كاملالك.
و�لرو�ية �الأولى هي �لر�جحة؛ �إذ �لوكيل ال ي�س���به �ملالك، فاإن �ملالك يت�رشف بنف�سه 
يف ملك���ه كيف ي�س���اء، بخالف �لوكيل فاإنه ال يت�رشف بامل���ال �إال وفق ما وّكل فيه على 

قيا�س �الأحظ ملوكله)1)(.
ويف وقتن���ا �حلا�رش ج���رى �لعمل عند حترير �لوكالة �أن ين����س فيها على حق �لتوكيل 
للغ���ري �أو عدمه، و�أن���ه �إذ� مل يجعل للوكيل حق توكيل غريه، فاإنه ال يثبت له حق توكيل 

غريه مطلقاً.
وكل وكي���ل جاز له �لتوكيل، فلي�س له �أن يوكل �إال �أميناً، الأنه ال نظر وال حظ للموكل 

)21)  املغني 209-207/7.
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يف توكيل من لي�س باأمني، فيقيد جو�ز �لتوكيل مبا فيه �حلظ و�لنظر)))(.

وقفه:

�لوكالة تطور مفهومها يف وقتنا �حلا�رش حتى �أ�سبحت مهنة مرتبطة بالق�ساء ومت�سلة 
ب���ه، و�س���در بذلك تنظيمات مقررة لتو�س���يف عم���ل �لوكيل و�أطلق عل���ى هذه �ملهمة 
ت�س���ميات عدة منها �لقا�س���ي �لو�قف �ملحامي و�لوكيل ونحو ذلك، ومما ال �سك فيه �أن 
هذه �ملهنة هي من �الأعمال �جلليلة �لتي �أولها رجال �لق�ساء �الهتمام و�لعناية و�لتاأ�سيل 
�ل�رشعي و�لق�س���ائي و�لتنظيم �لعملي وهو ما �س���وف ن�س���تكمل �حلديث عنه يف �لعدد 

�لقادم باإذن �هلل. و�هلل �ملوفق، و�سلى �هلل على نبينا حممد.

 

)22)  املرجع ال�صابق.


