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(1)  جزء من حديث »اإن اهلل ق�شم بينكم اأخالقكم« مروى عن عبد اهلل بن م�شعود – م�شند الإمام اأحمد ابن حنبل حتقيق ال�شيد اأبو 

املعاطى النووى واآخرون – ن�شر عامل الكتب – 38/2 حديث رقم 3672.

(2)  ال�شيخ عبد احلى الكتانى »نظام احلكومة النبوية امل�شمى بالرتاتيب الإدارية« – دار الكتاب العربى ببريوت 16/2- 19.

احلمد هلل رب العاملني ، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف اخللق ورحمة اهلل للعاملني �شيدنا حممد 

وعلى اآله و�شحبه و�شلم اأجمعني ، وبعد

اإن املتتبع للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية ومنوها امل�شطرد حملياً ودولياً وعاملياً، وما ينتج عنها يف 

زيادة الطلب على املدققني ال�شرعيني املهنيني الذين يتمتعون بخربات ل باأ�ض بها للقيام بالتدقيق 

واملراقبة ال�شرعية على هذه املوؤ�ش�شات، وما يتطلبه من �شرورة العمل بكل ال�شبل ل�شمان وتاأكيد 

اللتزام ال�شرعى يف اأعمال واأن�شطة هذه املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية طاعة هلل عز وجل و�شعياً 

نحو الك�شب احلالل والبعد عن الك�شب احلرام الذي يورد اآكله موارد التهلكة لقول الر�شول عليه 

ال�شالة وال�شالم »ول يك�شب عبد مالً من حرام فينفق منه فيبارك لـه فيه، ول يت�شدق منه ب�شىء 

فيقبل منه، ول يرتك خلف ظهره اإل كان زاده اإىل النار« الأمر الذي يوؤكد اأهمية هذه املهنة التي 

مل تلم�ض الهتمام الكبري من الت�شريعات والقوانني املتعلقة بها.

وامل�شئولية عن هذا اللتزام ال�شرعى تقع يف الأ�شل وبالدرجة الأوىل على اأ�شحاب الأموال من 

علم  على  هوؤلء  يكون  اأن  يتطلب  اللتزام  وهذا  املالية،  املوؤ�ش�شات  مع  واملتعاملني  امل�شاهمني 

باأن  بالأحكام ال�شرعية كما قرره علماء الأمة منذ ال�شدر الأول انطالًقا من القاعدة الفقهية 

القاعدة  هذه  الفقهاء  وف�شر  فيه،  اهلل  حكم  يعلم  حتى  اأمر  على  يقوم  اأن  لـه  يجوز  ل  املكلف 

بالتطبيق يف املجال القت�شادي باأن من باع وجب عليه اأن يتعلم ما عينه اهلل و�شرعه يف البيع، 

ر وجب عليه اأن يتعلم ما �شرعه اهلل يف الإجارة، ومن قار�ض وجب عليه اأن يتعلم حكم  ومن اأجَّ

اهلل يف القرا�ض وهكذا«).

واملهنى،  املعرفى  التخ�ش�ض  وظهر  وتنوعت،  ال�شرعي  بالتدقيق  املتعلقة  الأعمال  زادت  ما  وبعد 

ال�شرعية  املعرفة  لديها  لي�ض  التى  الإدارة  واجب  من  اأ�شبحت  ال�شرعى  اللتزام  م�شئولية  فاإن 

التى متكنها من القيام بهذه امل�شئولية، كما اأن م�شئولية اأ�شحاب الأموال واملتعاملني عن اللتزام 

ال�شرعى مازالت قائمة وهم لي�شت لديهم القدرة على التحقق من قيام الإدارة ب�شفتها وكيلة 

عنهم من اأداء هذا اللتزام، لذلك اقت�شى الأمر وجود هيئة �شرعية واإدارة تدقيق �شرعي فى 

املوؤ�ش�شة ت�شاعد الإدارة على �شمان اللتزام ال�شرعى وتطمئن املالك واملتعاملني على التحقق 

من قيام الإدارة بهذا اللتزام. 

 ونظراً لأن التدقيق ال�شرعي بداأت ممار�شة اأعماله دون مثال �شابق يحتذى ودون وجود اأ�شا�ض 

فكري متكامل متفق عليه، لذلك قامت جتربته على اأ�شا�ض اجتهادات فردية وروؤى �شخ�شية مما 

نتج عنه اختالفات وفروقات عديدة �شواء من حيث ت�شكيل وتكوين التدقيق، وو�شعه التنظيمى، 

اأو حتديد اخت�شا�شه ، واأ�شاليب ممار�شة اأعماله ، وانعك�ض ذلك كله على اأنه مل يحقق �شوى احلد 

الأدنى من اأهداف اإن�شائه اإىل جانب نواحى ق�شور عديدة يف اأداء عمله ب�شكل مهني ر�شدتها 

بع�ض الدرا�شات من املهتمني بهذه املهنة وموؤمترات التدقيق ال�شرعي الأول والثاين والثالث  التى 

متت فى هذا املجال.
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لذا ظهرت احلاجة اإىل تاأ�شيل وتنظيم اأعمال التدقيق ال�شرعي  وتطويره، واإن�شاء رابطة اأو منظمة 

اللوائح  وت�شع  ال�شرعي  التدقيق  اأعمال  وتنظم  الق�شور  وتغطي  تلبي  ال�شرعي  للتدقيق  مهنية 

والإر�شادات التي جتعل من هذه املهنة قوة يف حتقيق الأهداف التي من اأجلها وجدت ل�شمان 

اللتزام باأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية لدى املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية.

وهذا هو املوؤمتر الرابع الذى �شرفتنى به �شورى لال�شت�شارات ال�شرعية باأن اأكون اأحد املتحدثني يف 

مو�شوع »املنظمات املهنية للتدقيق ال�شرعي واأثرها يف تطوير املهنة«.

وتلبية لهذه الدعوة الكرمية اأعددت هذا البحث الذى اأتناول فيه بيان احلاجة والأمور التي يلزم 

مراعاتها عند اإن�شاء منظمة اأو هيئة مهنية للمدققني ال�شرعيني، واملهام وامل�شئوليات املقرتحة 

للهيئة اأو املنظمة، وا�شت�شراف املعوقات وال�شعوبات الت�شريعية والتنظيمية عند اإن�شاء الهيئة اأو 

املنظمة، وقدمت جمموعة من املقرتحات والتو�شيات لكيفية حتقيق ذلك وبناء عليه مت تنظيم 

الدرا�شة فى املباحث التالية:

للمدققني  اأو هيئة مهنية  اإن�شاء منظمة  تلزم مراعاتها عند  التي  املبحث الأول: احلاجة والأمور 

ال�شرعيني.

املبحث الثانى: املهام وامل�شئوليات املقرتحة للهيئة اأواملنظمة.

املبحث الثالث: ا�شت�شراف املعوقات وال�شعوبات الت�شريعية والتنظيمية عند اإن�شاء الهيئة اأو املنظمة 

للمدققني ال�شرعيني.

املبحث الرابع: املقرتح والتو�شية.
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املبحث الأول

 احلاجة والأمور التي تلزم مراعاتها عند اإن�شاء منظمة اأو هيئة مهنية للمدققني ال�شرعيني

مبا اأن مو�شوع البحث هو املنظمات املهنية للتدقيق ال�شرعي واأثرها يف تطوير املهنة ، فاإنه من 

املنا�شب قبل اأن نحدد اأى من املنظمات اأو الهيئات  املهنية للتدقيق ال�شرعي اأكرث منا�شبة لتنظيم 

هذه الأعمال، ل بد اأولً اأن نتعرف على ما هي املنظمة اأو النقابة؟ ثم نقارن بينها يف �شوء اأثر 

كل منها على اأداء اأعمال التدقيق ال�شرعي بكفاية وفاعلية، ورغم اأن هذه املفاهيم لي�شت من 

امل�شطلحات ال�شائعة يف جمال اأعمال التدقيق ال�شرعي فكراً وتطبيقاً، اإل اأنه ميكن اأن ن�شتخل�ض 

دللة كل مفهوم وخ�شائ�شه وذلك يف الآتي:

مفهوم النقابة:

اأو  متقاربة  مهن  اأو  واحدة  ملهنة  يتعاطون  اأ�شخا�ض  من  يتكون  قانوين،  تنظيم  عبارة عن  النقابة 

�شناعة اأو حرفة مرتبطة بع�شها ببع�ض، وهي ت�شتهدف حت�شني ظروف عملهم قانونيا وماديا.

مفهوم التنظيمات املهنية: 

هي احتادات ومنظمات ت�شم اأ�شخا�شا ي�شتغلون يف مهنة واحدة، وت�شعى للحفاظ على �شرف املهنة 

والرتقاء مب�شتواها وتطويرها، كما ت�شعى للحفاظ على م�شالح اأع�شائها. 

لذا فاإن الفارق كبري بني النقابة واملنظمة فهي – اأي الأخرية – تهدف اإىل حت�شني ظروف املهنة 

الواحدة واحلفاظ على �شرف املهنة وتطويرها والرتقاء بها وحت�شني اأدائها و�شمان جودتها، وهو 

ما يتطلع اأ�شحاب املهنة من املدققيني ال�شرعيني يف  الرقابة والتدقيق ال�شرعي على املوؤ�ش�شات 

املالية الإ�شالمية الو�شول اإليه مبا يعود بالأثر الكبري على هذه املهنة.

احلاجة والأمور التي يلزم مراعاتها عند اإن�شاء منظمة اأو هيئة مهنية للمدققني ال�شرعيني:

اإ�شرافية  مبادرة جهات  ال�شرعي رمبا من  للتدقيق  مهنية  اأو هيئة  لإن�شاء منظمة  تكمن احلاجة 

تابعة للحكومة لتطوير مدخل لتنظيم املهنة اأو رمبا يكون مبادرة من جمموعة مدققيني �شرعيني 

مهنيني يرغبون يف اإن�شاء منظمة لإبراز ن�شاطاتهم. وقد ترتاوح هذه الن�شاطات ما بني اإيجاد 

فنية  مهنية  معايري  وتنفيذ  اإ�شدار  والتعليم،  املعلومات  تقدمي  املدققيني،  بني  معلومات  �شبكة 

متعلقة باآداب املهنة اأو و�شع معيار قيا�شي للمدققيني داخل الدولة.

كما تكمن احلاجة اأي�شاً لإن�شاء منظمة اأو هيئة مهنية للتدقيق ال�شرعي من الأهداف الرئي�شية 

لهذه الهيئة املهنية وهي :

−  حماية امل�شلحة العامة من خالل التاأكد من التزام اأع�شائها باأعلى املعايري املهنية وال�شلوك 
املهني.

−  حتديد معايري الع�شوية.
−  تنظيم الأع�شاء العاملني باملمار�شة العامة.

−  ترقية م�شالح اأع�شائها.
−  حتديد متطلبات الدخول بالن�شبة لطالبي الإنت�شاب اإليها.

−  الرتويج لتعليم وتدريب املدققني وح�شولهم على ال�شهادات (ي�شمل ذلك التطوير املهني امل�شتمر 
واخلربة العملية).

وهيئات  امل�شريف  والقطاع  للحكومة،  التابعة  الإ�شرافية  اجلهات  مع  جيدة  عالقات  تطوير    −
الرقابة ال�شرعية املحلية والإقليمية .

كما يجب اأن يكون للهيئة اأو املنظمة املهنية للتدقيق ال�شرعي الهيكل النظامي اخلا�ض بها (مقرتح 
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منوذج للهيكل التنظيمي) والذي ين�شجم مع اإطار العمل القانوين.

الهيكل التنظيمي املقرتح للهيئة املهنية للتدقيق ال�شرعي

اأما الأمور التي يلزم مراعاتها عند اإن�شاء هيئة اأو منظمة مهنية للتدقيق ال�شرعي هي كالآتي:

اآخر يقر الهيئة املهنية ككيان قانوين ميثل املهنة،  اأو ت�شريع  وجود قانون للمدققني ال�شرعيني   -

يعطيها �شالحيات تنظيم اأع�شائها، فالإعرتاف بها يف الدولة اأول هو الأهم ثم اعرتاف الدول 

الأخرى .

عمل د�شتور ونظام داخلي يتم التقيد به داخل املنظمة املهنية.   -

معرفة متطلبات الن�شمام و�شجل بالأع�شاء ودعمهم من خالل:  -

حتديد وتوفري اإمكانية الو�شول اإىل خدمات الدعم املهني ذات العالقة، وي�شمل ذلك التاأمني اأو   •
دعم تقنية املعلومات.

دعم �شبكات الأع�شاء الن�شطني، كاأ�شا�ض مل�شاركة املعلومات، املوا�شيع والأفكار.  •
توفري الإر�شادات وامل�شورة الفنية.  •

توفري اإمكانية الو�شول اإىل موارد تخطيط وتطوير امل�شار املهني ذات العالقة .   •
قواعد �شلوك واآداب املهنة التي تتعدى الإطار القانوين (مثاًل اأحكام ال�شتقالل)، بحيث يجب   -

للمدققني  ال�شادرة من الحتاد  املهنة  واآداب  �شلوك  قواعد  مبنية على  القواعد  تكون هذه  اأن 

ال�شرعيني (اإن وجد).

نظم تاأديبية لالع�شاء الذين ل يلتزمن باأحكام الهيئة.  -

نظم ترخي�ض للمراجعني واملدققني.  -

اجلمعية العامة

املدير التنفيذي

املوظفني

الرئي�ض

جلنة التحري 

والتاأديب

- التحري بن�شاطات 

الأع�شاء

- تنفيذ املعايري املهنية 

وقواعد �شلوك واآداب 

املهنة

- خدمات الأع�شاء 

اللجنة الفنية

- معايري املحا�شبة 

واملراجعة 

- املعايري املهنية 

ال�شرعية

- قواعد ال�شلوك واآداب 

املهنة 

جلنة التعليم 

والتدريب

- برنامج التاأهيل

- اخلربة العملية 

والختبارات

- التطوير املهني 

امل�شتمر

جلنة الإدارة 

والع�شوية

- متطلبات قبول 

الع�شوية

- الرتخي�ض

- خدمات الأع�شاء 



115

نظم ملراقبة الأع�شاء العاملني باملمار�شة العامة.  -

ربط اأع�شاء املنظمة املهنية للتدقيق ال�شرعي – يف بداية اإن�شائها – على اأن تتطور للو�شول اإىل   -

حت�شني جودة اخلدمات املهنية للتدقيق ال�شرعي واملحافظة عليها وحتقيق امل�شلحة العامة.

ت�شجيع من اجلهات الإ�شرافية التابعة للحكومة واجلهات ذات ال�شلة – كهيئة املحا�شبة واملراجعة   -

للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية وجمل�ض اخلدمات املالية وغريها - على اإن�شاء الهيئة اأو املنظمة 

التي متثل املدققيني املهنيني ومهنة التدقيق ال�شرعي ككل، بغ�ض النظر عن القطاع الذي يعمل فيه 

اأع�شاوؤها بحيث تخدم جميع الأع�شاء املرتبطني بجميع القطاعات كما يجب اأن تكون الع�شوية 

مفتوحة فقط لال�شخا�ض املوؤهلني يف حدود ذلك القطاع كمدققني اأو مراجعني �شرعيني مهنيني.

هذه الأمور التي يراها الباحث ملراعاتها عند اإن�شاء املنظمة املهنية للتدقيق ال�شرعي، والتي يجب 

الكثري من  اإليها  يتطلع  ما  ال�شرعي  التدقيق  ملهنة  تتحقق  اأجلها كي  والعمل من  التاأكيد عليها 

املنت�شبني اإليها واملهتمني ب�شناعتها.
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املبحث الثاين

املهام وامل�شئوليات املقرتحة للهيئة اأواملنظمة

ل �شك اأن املهام وامل�شئوليات التي �شوف تتحملها هذه الهيئة اأو املنظمة املهنية للتدقيق ال�شرعي 

لي�شت بامل�شئولية ال�شهلة لكن ل بد من التعر�ض لها وهي كالآتي:

دعم النمو القت�شادي وحماية امل�شلحة العامة هي الأهداف التي ت�شرتك فيها املوؤ�ش�شات املالية   -

للتدقيق  املهنية  والهيئات  الت�شريعية  واملجال�ض  للحكومات  التابعة  املركزية  والبنوك  الإ�شالمية 

تاأ�شي�ض  اإ�شافية يف  رغبة  للحكومة  التابعة  الإ�شرافية  اجلهات  لدى  ي�شبح  �شوف  ملا  ال�شرعي 

وتطوير الهيئة املهنية للتدقيق ال�شرعي.

امل�شاركة امل�شتمرة يف جمالت اأخرى لها تاأثري على املهنة مثل الت�شريع وحوكمة ال�شركات وذلك   -

يكون  اأن  وت�شريعات ميكن  اأي معايري  بتطوير  تقوم  اأخرى  اأطراف  اأي  امل�شاهمة مع  من خالل 

لها تاأثري على املهنة، وذلك من خالل امل�شاركة مبجموعات العمل التي تقوم بتطوير املعايري اأو 

الت�شريعات اأو بتقدمي مالحظات عن امل�شودات اخلا�شة بها.

للو�شول اإىل الإعرتاف املحلي قبل الإقليمي والدويل من ال�شروري اأن يكون هنالك اإطاراً قانونياً   -

وتنظيمياً يحكم املهنة، بحيث يكون متنا�شقاً مع طبيعة ونظام الدولة الأ�شا�شية، والذي يلزم بذل 

كل جهد ممكن لتفادي اأي اأعباء نظامية تقع على املدققيني ال�شرعيني اأو اأي قيود غري �شرورية 

اأو غري مالئمة على �شالحية الهيئة املهنية للتدقيق ال�شرعي.

الناطقة  اجلهة  التي جتعلها  والفعالية  القدرة  ال�شرعي  للتدقيق  املهنية  للهيئة  تتوفر  اأن  يجب   -

با�شم املهنة فيما يتعلق باأمور التدقيق ال�شرعي، لذا يجب اأن تتوفر لدى الهيئة اخلربات الفنية 

ال�شرورية لإبداء الراأي لكافة القطاعات القت�شادية ب�شاأن نطاق وا�شع من املوا�شيع ذات العالقة 

باملهنة وكذلك التحدث مع اجلهات ذات ال�شالحية ب�شاأن الأمور املرتبطة بهذه املوا�شيع.

بالرغم من اأن وجود اإطاراً قانونياً مالئماً يعد خطوة مهمة يف احل�شول على اإعرتاف اجلمهور   -

با�شتمرار لكت�شاب ذلك  تعمل  اأن  يتوجب عليها  ال�شرعي  للتدقيق  املهنية  الهيئة  اأن  اإل  باملهنة 

الإعرتاف وذلك من خالل الآتي:

التزامها بتح�شني جودة اخلدمات التي يقدمها اأع�شاوؤها ، لأن الهيئة املهنية جتد قدراً عالياً من   •
الحرتام عندما تظهر ذلك للجمهور.

املحافظة على تلك اجلودة عندما يرى اجلمهور بياناتها ومواقفها تخدم امل�شلحة العامة.  •
يجب اأن ل يكون دور الهيئة املهنية للتدقيق ال�شرعي مق�شوراً فقط على امل�شائل ال�شحيحة،   -

بل يجب اأن تكون لها خطة توا�شل ر�شمية توؤدي اإىل:

الرتويج ملعارف وقدرات ومهارات الأع�شاء كاإيجاد عالقات مع قادة الراأي باملن�شاآت التجارية   •
واحلكومية وو�شائل الإعالم.

تقدمي بيانات للجمهور ب�شاأن اأمور ال�شيا�شة العامة التي لها م�شامني تتعلق بالتدقيق ال�شرعي   •
واملراجعة.

اختيار اأ�شخا�شاً يتمتعون ب�شمعة ح�شنة لدى اجلمهور وذكاء يف اختيار املوا�شيع التي تُعلق عليها   •
ومتاأكدة من توفر امل�شورة الوافية للمتحدثني با�شمها.

اتباع اإجراءات تنطوي على ال�شفافية فيما يتعلق بالع�شوية، املوؤهالت والنظم.  •
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املبحث الثالث

ا�شت�شراف املعوقات وال�شعوبات الت�شريعية والتنظيمية عند اإن�شاء الهيئة اأو املنظمة للتدقيق 

ال�شرعي

ميكن لنا ا�ش�شراف املعوقات وال�شعوبات الت�شريعية والتنظيمية لإن�شاء الهيئة اأوا ملنظمة للتدقيق 

ال�شرعي بعدة اأمور على النحو الآتي:

عام  ب�شكل  املهنية  للجمعيات  والر�شمي  القانوين  والدور  احليوي  ودورها  باملهنة  الوعي  غياب   -

وبالتايل مبهنة التدقيق ال�شرعي واملدققني ال�شرعيني ب�شكل خا�ض.

الق�شور يف القوانني والت�شريعات املنظمة للمهنة مثل حمدودية القواعد املنظمة.  -

الكوادر  واإحجام  التطوعي، وغياب  الوعي الجتماعي  الر�شمي واملادي، و�شعف  الدعم  �شعف   -

الفاعلة، و�شعف التوا�شل والت�شويق للمهنة.

عدم وجود اآليات عمل م�شرتكة مع اجلمعيات املهنية الأخرى، وعدم الرتكيز على اجلوانب ذات   -

القبول. 

لإفتقار املوارد املالية  اأي تطوعي –  حتتاج املنظمة اأو الهيئة املهنة لإدارة وتفرغ دون مقابل –   -

والتي �شوف ت�شكل اأهم املعوقات وال�شعوبات التي �شوف تواجهها عند ن�شاأتها.

واملدققني  ال�شرعي  التدقيق  مهنة  بتطوير  املعنية  واجلهات  اجلمعيات  بني  التن�شيق  فقدان   -

ال�شرعيني. 

هذه هي اأهم املعوقات وال�شعوبات الت�شريعية والتنظيمية التي ميكن اأن تواجهها املنظمة اأو الهيئة 

املهنية للتدقيق ال�شرعي عند اإن�شائها، لذا وجب لفت النظر اإليها لدرا�شتها يف امل�شتقبل القريب.
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املبحث الرابع

املقرتح والتو�شية

يرى الباحث من خالل ممار�شته املتوا�شعة يف الرقابة ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي على املوؤ�ش�شات 

املالية الإ�شالمية بع�ض التو�شيات والنتائج يف الورقة املقدمة للموؤمتر الرابع للمدققني ال�شرعيني 

بعنوان »املنظمات املهنية للتدقيق ال�شرعي واأثرها يف تطوير املهنة« على النحو التايل:

1. �شرورة الإرتقاء بالتدقيق والرقابة ال�شرعية اإىل م�شتوى التقنني يف الدول التي تتمتع بقانون 

للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية والدول التي تتمركز فيها املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية.

2. تكوين جلنة تنموية مهنية للتدقيق ال�شرعي تدعم تطوير فكرة اإن�شاء منظمة اأو هيئة مهنية 

للتدقيق ال�شرعي للتوا�شل مع اأ�شحاب القرار بكافة الدول التي تتواجد فيها املوؤ�ش�شات املالية 

املهني  بالأداء  عليهم  يعود  ب�شكل  اهتمامها مب�شاحلها  وتركيز  متثيلها  من خالل  الإ�شالمية 

والفني بحيث يكون لها دور على النحو الآتي: 

−  عقد اتفاقيات تعاون خا�شة فى جمال التدريب. 
−  �شرورة وجود جهاز تنفيذي كفء و فاعل .

−  عمل  برامج توعوية عن املهنة على جميع امل�شتويات.
3. ا�شتقطاب العنا�شر املهنية املتميزة من املدققني ال�شرعيني لال�شتفادة منهم يف بلورة املنظمة 

املهنية للتدقيق ال�شرعي وكيفية  اإخراجها للعيان.

هذا واأ�شاأل اهلل تعاىل اأن اأكون قد وفقت لإلقاء ب�شي�ض من ال�شوء حول هذا املو�شوع الذي يكمن 

خلفه نور ينري به دربنا ملا فيه خري هذه الأمة ومبا يعود على هذه ال�شناعة للرقابة ال�شرعية 

باخلري والربكة، فاإن اأ�شبت فمن اهلل واإن اأخطاأت فمني وال�شيطان، اأعاذنا اهلل واإياكم من نزغاته 

وغوايته.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاليمن، و�شلى اهلل تعاىل و�شلم على �شيدنا ونبينا حممد وعلى 

اآله واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين .. اللهم اآمني.


