
 النظراختالف أهل القول األبرَّ في 

 "أولي األمر"في المقصود بـ 

 بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وأصحابه ومن اتَّبع هداه،
 : يف قول اهلل تعاىل" أويل األمر"أما بعد، فقد اختلف أهل التأويل والنظر يف املقصود بـ 

ِر ِمنأُكمأ أَيُـَّها الَِّذيَن  يَا} َمأ  .{آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل األأ

 :، وهي"أويل األمر"قد أورد ابن أيب حامت يف تفسريه مخسة أوجه يف بيان معىن و 

أمراء السرايا، وأولو اخلري، والعلماء، وأبو بكر وعمر، وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 .وسلم الدعاة الرواة

، وسوف يأيت أن جابرًا "أولو اخلري: "منها، وأغفل منها وذكر ابن جرير يف تفسريه أربعة أوجه
 .رضي اهلل عنهما جعل أويل اخلري هم العلماء

َأِطيُعوا اللََّه }: بَاُب قـَوألِهِ : يف صحيحه بوب البخاريويؤيد القول األول سبب النزول، فقد 
ِر ِمنأُكمأ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل   .َذِوي اأَلمأرِ [: 95: النساء]{ اأَلمأ

ُهَماوأخرج  ِر ِمنأُكمأ }: َعِن ابأِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـأ { َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأَلمأ
يٍّ ِإذأ بـََعثَُه النَِّبُّ َصلَّى نـَزََلتأ يف َعبأِد اللَِّه بأِن ُحَذاَفَة بأِن قـَيأِس بأِن َعدِ »: ، قَالَ [95: النساء]

 (.4381)وأخرجه مسلم  .«اهللُ َعَليأِه َوَسلََّم يف َسرِيَّةٍ 
، وابن (1/828)، وابن أيب حامت يف تفسريه (7/471" )جامع البيان"وأخرج ابن جرير يف 

 بسند صحيح عن أيب (42/242)، وابن أيب شيبة يف مصّنفه (2/711)املنذر يف تفسريه 
 ".هم األمراء: "، ويف لفظ"أمراء السرايا: "هريرة أنه قال



ثـََنا ُموَسى، قَالَ (: 2/711)وقال ابن املنذر يف تفسريه  ثـََنا ُشَريأٌح، قَالَ : َحدَّ ثـَنَا : َحدَّ َحدَّ
َسِن بأِن َصاِلٍح، َعنأ َعبأِداهلِل بأِن ُُمَمَِّد بأِن ُعَقيأٍل، َعنأ َجاِبرٍ  ِر }: "وَِكيٌع، َعِن احلَأ َوأُويل اأَلمأ

 ."الأُفَقَهاءُ : ، قَالَ { ِمنأُكمأ 

 .وهذا إسناد حسن، احلسن بن صاحل، ثقة فقيه عابد إال أنه كان يرى السيف: قلت

أقوال أئمة اجلرح والتعديل يف "وَعبأداهلِل بأِن ُُمَمَِّد بأِن ُعَقيأٍل صدوق، كما حقَّقت هذا يف جزء 
 ".ُعَقيألٍ  َعبأِداهلِل بأِن ُُمَمَِّد بأنِ 

جامع "، وابن جرير يف "أويل اخلري: "بلفظ( 1/829)وأخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه 
 ".أولو الفقه منكم: "بلفظ( 7/471" )البيان

( 4/285)شقيقه علي بن صاحل عند البيهقي يف املدخل إىل السنن : وتابع احلسن بن صاحل
 .، وعلي ثقة عابد(213)

 .ابن عقيل، لكنه اضطراب ال يضرُّ يف ثبوت أصل املعىن ولعّل االضطراب يف لفظه من

، أخرجه اخلطيب يف الفقيه وله طريق أخرى من طريق ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر
 (.4/285)، والبيهقي يف املدخل (ط األنصار/4/411)واملتفقه 

 .وفيها عنعنة ابن جريج وأيب الزبري، ويف الطريق إليهما ضعيفان

، والطحاوي يف مشكل اآلثار (1/829)، وابن أيب حامت (7/431)جرير وأخرج ابن 
يعين أويل الفقه : "من صحيفة علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أنه قال( 1/439)

 ".والدين

التفسري "الواحدي يف : وقد أشار إىل وجود أربع روايات عن ابن عباس يف تفسري اآلية
 :، وهي كما يلي(1/985" )البسيط



 .من املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان يريد الوالة: عطاءرواية  .4
 .هم الفقهاء والعلماء: رواية الوالِب .2
 .نزلت يف عبداهلل بن حذافة: رواية سعبيد بن جبري .8
نزلت يف خالد بن الوليد بعثه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمريًا على : رواية باذان .1

بينهما اختالف يف شيء، فنزلت هذه اآلية،  سرية، وفيها عمار بن ياسر، فجرى
 .وأمر بطاعة أويل األمر

: على هذين القولني املشهوَرين ،"أويل األمر"وهذا يدل على اختالف الصحابة يف تفسري 
 .العلماء، واألمراء

كما يف إعالم   -بعد أن ذكر القولني، وأهنما روايتان عن اإلمام أمحد-قال ابن قيم اجلوزية 
 ".والقوالن ثابتان عن الصحابة يف تفسري اآلية(: "8/412)املوقعني 

تيسري "اإلمام املوزعي اليمين يف : وقد أشار إىل وقوع االختالف بني الصحابة والتابعني فيها
 (.2/147" )البيان ألحكام القرآن

ويف هذا ردٌّ على من ظّن أن الصحابة مل خيتلفوا يف تأويل اآلية، وأن الثابت عنهم هو 
 .فقط" األمراء"تفسريها بـ 

للقاضي " إكمال املعلم بفوائد مسلم"لكن ذهب أكثر السلف إىل القول األول، كما يف 
 (.1/211)عياض 

" حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم"وقال بدر الدين ُممد بن إبراهيم بن مجاعة يف 
 ".هم اإلمام ونوابه عند األكثرين: وأولو األمر(: "271ص)

: ، حيث قال(7/432" )جامع البيان"ابن جرير يف : رينالذي اختاره إمام املفسّ وهذا 
َقـأَواِل يف َذِلَك بِالصََّواِب قـَوأُل َمنأ قَالَ " ََمرَاُء َوالأُواَلُة : َوَأوأىَل األأ َباِر َعنأ ، ُهُم األأ َخأ ِلِصحَِّة األأ



َمأ  ِلِمنَي َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَليأِه َوَسلََّم بِاألأ َئِمَِّة َوالأُواَلِة ِفيَما َكاَن طَاَعًة َولِلأُمسأ ِر ِبطَاَعِة األأ
َلَحةً   ".َمصأ

ُهمأ }: وكذلك أّكد اختياره يف تفسري اآلية األخرى ِر ِمنـأ َمأ َوَلوأ َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل أُويل األأ
تَـنأِبطُونَُه ِمنـأُهمأ  يـَعأيِن (: "7/291)، فقال يف جامع البيان [38: اءالنس]{ َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيسأ

ِلِمنَي ِإىَل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللُ : َوَلوأ َردُّوهُ : َجلَّ ثـََناُؤُه ِبَقوألِهِ  َر الَِّذي نَاهَلُمأ ِمنأ َعُدوِِّهمأ َوالأُمسأ َمأ األأ
 ...".َمرَاِئِهمأ َوِإىَل أُ : يـَعأيِن ، َوِإىَل أُويل أَمأرِِهمأ ، َعَليأِه َوَسلََّم 

هم : وأولو األمر" :(8/499) "القرآن فتح البيان يف مقاصد"حسن خان يف  قال صديقو 
هبم من  ىلعدل كاخللفاء الراشدين ومن يقتداألئمة والسالطني والقضاة وأمراء احلق والة ا

 ."املهتدين، وكل من كانت له والية شرعية ال والية طاغوتية

هم أهل العلم، كما يف : جماهد، وعطاء، واحلسن أن أويل األمروجاء بأسانيد صحيحة عن 
 .تفسريي ابن جرير، وابن أيب حامت، وغريمها

ولو رّدوه }: وقيل علماء الشرع لقوله تعاىل(: "7/39)وقال القسطالين يف إرشاد الساري 
 [".38: النساء]{ إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم

ِكِل َما ُرِوَي َعنأ َرُسوِل اهلِل ( 1/434)وعقد الطحاوي بابًا يف مشكل اآلثار  يف بـََيان ُمشأ
ِر ِمنأُكمأ }َصلَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم يف الأُمرَاِد ِبَقوأِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ  َمأ ، [95: النساء]{ َوأُويل األأ

د روايته حديث ِِسَاٍك َأيب ُزَميأٍل عن ابن عباس بع– وانتصر فيه أن املقصود هبم العلماء، فقال
يَُة : "عن عمر قال َوأِف أََذاُعوا ِبِه َوَلوأ }َونـَزََلتأ يف َهِذِه اآلأ ِن َأِو اخلأ َمأ ٌر ِمَن األأ َوِإَذا َجاَءُهمأ أَمأ

تَـ  ُهمأ َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيسأ ِر ِمنـأ َمأ ُهمأ َردُّوُه إىَل الرَُّسوِل َوِإىَل أُويل األأ قَاَل [ 38: النساء]{ نأِبطُونَُه ِمنـأ
َمأرَ  تَـنأَبَط َذِلَك األأ  :-"َفُكنأُت أَنَا الَِّذي اسأ

ِديِث َوَأنَّ " ِتنأَباطَُه إيَّاُه يف َهَذا احلَأ تَـنأِبُط ِلَما ذََكَر اسأ َباُر ُعَمَر أَنَُّه الأُمسأ ِديِث إخأ  َفِفي َهَذا احلَأ
تَـنأِبِطنيَ  ريأِ َوالأِعلأِم الَِّذيَن يـُؤأَخُذ  الأُمرَاَد بِالأُمسأ يَِة الأَمذأُكورَِة ِفيِهمأ ُهمأ أُولُو اخلَأ الأَمذأُكورِيَن يف اآلأ



ينِ  ُهمأ أُُموُر الدِّ بعد أن ذكر رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس يف سبب نزول – ، مث قال"َعنـأ
ُر َفَكاَن َجَوابـََنا َلُه يف َذِلَك : "-اآلية املذكور سابًقا بِتَـوأِفيِق اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َوَعوأنِِه َأنَّ َهَذا َغيـأ

رُنَا َلُه إذأ َكاَن َعبأُد اهلِل بأُن ُحَذا َفَة ُُمَاِلٍف ِلَما َقدأ ُرِوَي َعنأ ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعنأُه ِفيَما تـََقدََّم ذِكأ
َبِة لَِرُسوِل اهلِل َصلَّى اللَّ  ريأِ َوالصُّحأ ِل اخلَأ ِه َوَلوأاَل أَنَُّه َكَذِلَك َلَما ِمنأ َأهأ ِل الأِفقأ ُه َعَليأِه َوَسلََّم َوِمنأ َأهأ

َكامٌ  ُه لِلَِّه ِفيِه َأحأ ُه َعَليأِه إذأ َكاَن َما َوالَّ ُه َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم َما َوالَّ رُِكَها  َوالَّ اَل يُدأ
ِه الَِّذيَن يَـ  ُل الأِفقأ ثَاهَلَاإالَّ أَهأ  ".عأَلُموَن أَمأ

 :وقد رّجح العموم كلٌّ من: قلت

يف  وقالأحد عشر قواًل، ( 43/471)أورد العيين يف عمدة القاري  فقد :البخاري .4
ء، َوُهَو الصَِّحيح، وإيل َمال : "القول احلادي عشر َعام يف كل من ويل أَمر َشيأ

َمر: )الُبَخارِّي بقوله  (".َذوي األأ
راهويه، وُممد بن نصر املروزي، كما قال ُممد بن نصر املروزي يف إسحاق بن  .2

قد ميكن : "{وأويل األمر منكم: "وِسعت إسحاق يقوله يف قوله(: "91ص)السنة 
أن يكون تفسري اآلية على أويل العلم وعلى أمراء السرايا؛ ألن اآلية الواحدة يفّسرها 

 .العلماء على أوجه، وليس ذلك باختالف
 ".ليس يف تفسري القرآن اختالف إذا صح القول يف ذلك: سفيان بن عيينةوقد قال 

، حيث (7/492" )البحر احمليط"أثري الدين أبو حّيان ُممد بن يوسف بن حيّان يف 
 ".والظاهر أنه كلُّ َمن ويل شيًئا والية صحيحة: "قال

 (.43/493" )جمموع الفتاوى"شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف  .8
 (.275-4/273" )بدائع التفسري"وزية كما يف ابن قيم اجل .1
يعِ  َأنَّ -َواللَُّه أَعأَلمُ -َوالظَّاِهُر : "، حيث قال(2/819)ابن كثري يف تفسريه  .9 يََة يف مجَِ  اآلأ

َُمرَاِء َوالأُعَلَماءِ  ِر ِمَن األأ َمأ َباُر }: َوَقدأ قَاَل تـََعاىَل .. أُويل األأ َهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن َواألحأ َلوأال يـَنـأ
ِلِهُم السُّحأتَ  ِر }: َوقَاَل تـََعاىَل [ 18:الأَماِئَدةِ ]{ َعنأ قـَوأهلُِِم اإلمثأَ َوَأكأ َل الذِّكأ أَُلوا أَهأ فَاسأ



لِ ]{ ِإنأ ُكنأُتمأ اَل تـَعأَلُمونَ  ِديِث الصَّ [ 18:النَّحأ ِحيِح الأُمتـََّفِق َعَليأِه، َعنأ َأيب َويف احلَأ
َمنأ َأطَاَعيِن فَـَقدأ َأطَاَع اللََّه، : "ُهَريـأَرَة، َعنأ َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليأِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ 

أَِمرِيي فـََقدأ  َوَمنأ َعَصاين فَـَقَد َعَصا اللََّه، َوَمنأ َأطَاَع أَِمرِيي فـََقدأ َأطَاَعيِن، َوَمنأ َعَصا
َُمرَاءِ "َعَصاين   ".، فـََهِذِه َأَواِمٌر ِبطَاَعِة الأُعَلَماِء َواألأ

ِر ِمَن : "، حيث قال(2/53" )التحرير والتنوير"الطاهر بن عاشور كما يف  .1 َمأ َفُأوُلو األأ
ِبري شؤوهن ِنُد النَّاُس إِلَيأِهم َتدأ ُمَِّة َوِمَن الأَقوأِم ُهُم الَِّذيَن ُيسأ م َويـَعأَتِمُدوَن يف َذِلَك األأ
، فَِلَذِلَك يـَُقاُل هَلُمأ  ُر َكأَنَُّه ِمنأ َخَصاِئِصِهمأ َمأ ، فـََيِصرُي األأ ِر، : َعَليأِهمأ َمأ ِر َوأُوُلو األأ َمأ َذُوُو األأ

ءٌ  لَيأَس لَُه ِمنَ : َويـَُقاُل يف ِضدِّ َذِلكَ  ِر َشيأ َمأ َنا َوَلمَّا أََمَر اللَُّه ِبطَاَعِة أُويل . األأ ِر َعِلمأ َمأ  األأ
َنا  ُمَِّة َوأَُمَناُؤَها، فـََعِلمأ َوُة األأ َمأِر يف َنظَِر الشَّرِيَعِة طَائَِفٌة ُمَعيـََّنٌة، َوُهمأ ُقدأ َأنَّ َأنَّ أُويل األأ

اَلِم اَل ََتأرُُج َعِن الدَّ  ائَِرِة الشَّرأِعيَِّة، تِلأَك الصَِّفَة تـَثأُبُت هَلُمأ ِبطُُرٍق َشرأِعيٍَّة ِإذأ أُُموُر اإلأِسأ
َِليَفِة َوََنأوِِه، أَوأ ِمنأ  َنَدُة إِلَيأِهمأ ِمَن اخلأ  َوطَرِيُق ثـُُبوِت َهِذِه الصَِّفِة هَلُمأ ِإمَّا الأَواَليَُة الأُمسأ

ِلِمنَي ِإَذا ملَأ َيُكنأ هَلُمأ ُسلأطَاٌن، َوِإمَّا ِصَفاُت الأَكَماِل الَِِّت ََتأعَ  ُلُهمأ َُمَلَّ مَجَاَعاِت الأُمسأ
اَلُم َوالأِعلأُم َوالأَعَداَلةُ  سأ ُمَِّة هِبِمأ َوِهَي اإلأِ ُل الأِعلأِم الأُعُدولُ . اقأِتَداِء األأ ِر : َفَأهأ َمأ ِمنأ أُويل األأ

تَـَهُروا ِبَذاِِتِمأ أِلَنَّ ِصَفَة الأِعلأِم اَل حَتأَتاُج ِإىَل ِواَليٍَة، َبلأ ِهَي ِصَفٌة قَاِئَمٌة بَِأرأبَاهِبَا ا لَِّذيَن اشأ
ُمَِّة هِبَا، ِلَما ُجرَِّب ِمنأ ِعلأِمِهمأ َوِإتـأَقاهِنِمأ يف الأَفتـأَوى َوالتـَّعأِليمِ  َ األأ  .بـَنيأ

َمأرِ »: قَاَل َماِلكٌ  ُل الأُقرأآِن َوالأِعلأمِ : أُوُلو األأ ِتَهاِد، َفُأوُلو األأَ « َأهأ َل الأِعلأِم بِالأُقرأآِن َوااِلجأ ِر يـَعأيِن َأهأ مأ
ُُيوِش َوِمنأ فـَُقَهاِء الصَّ  َبِة، َوِمنأ قـُوَّاِد اجلأ سأ َِليَفِة ِإىَل َوايل احلِأ َحابَِة ُهَنا ُهمأ َمنأ َعَدا الرَُّسوِل ِمَن اخلأ

ِر ُهُم الَِّذيَن يُطأ  َمأ َزأِمَنِة الأُمَتَأخِّرَِة، َوأُوُلو األأ ِل الأِعلأِم يف األأ َتِهِديَن ِإىَل أَهأ َلُق َعَليأِهمأ أَيأًضا َوالأُمجأ
لِّ َوالأَعقأدِ  ُل احلَأ  ".أَهأ

يَِة : "، حيث قال(7/825" )أضواء البيان"الشنقيطي يف  .7 ِقيُق يف َمعأىَن اآلأ َوالتَّحأ
رِ  َمأ مَ : الأَكرميَِة َأنَّ الأُمرَاَد بِأُويل األأ َُمرَاَء َوالأُعَلَماءَ َما َيشأ ُغوَن َعِن أِلَنَّ الأُعَلَماَء ُمبَـلِّ ؛ ُل األأ

َُمرَاُء ُمنَـفُِّذونَ   ".اللَِّه َوَعنأ َرُسولِِه، َواألأ



بعد أن رّجح أن القول األشهر  وقد مجع القرطِب مجًعا حسًنا بني القولني املشهورين يف اآلية
(: 1/81" )مسلم ملا أشكل من تلخيص كتاباملفهم "، فقال كما "األمراء"واألظهر هو 

وأنسب، وعلى هذا فأولو األمِر يف اآلية هم األمراء، وهو وقول ابن عباس أشهر وأصح "
ومالك، وله وجه؛ وهو أن األمراء شرطهم  قاله احلسن -أظهر من قول من قال هم العلماء 

أن يكونوا آمرين مبا يقتضيه العلم، وكذلك كان أمراُء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وحينئذ 
احلكم للعلماء واألمُر : ه العلم َحُرَمت طاعتهم، فإذنتضيَتب طاعتهم، فلو أمروا مبا ال يق

 .هلم باألصالة، غري أهنم هلم الفتيا من غري جرب، ولألمري الفتيا واجلرب
 اهـ".وهذان القوالن أشبه ما قيل يف هذه اآلية

ويف هذا الكالم إشارة إىل الفرق بني والية األمري ووالية العامل، وهو أن األمري هو : قلت
 .لك إلزام الناس بفتيا العامل، أما العامل فال ميلك هذا اإللزامي ميالذ

، (1/417" )منهاج السنة" شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف: وأشار إىل هذا الفرق أيًضا
َماُم ُهَو الَِّذي يـُؤأمَتُّ بِِه،: "حيث قال ِ  َأنأ يـَُقاَل اإلأِ َهنيأ َأنأ يـُرأَجَع إِلَيأِه : َأَحُدمُهَا: َوَذِلَك َعَلى َوجأ

ِر اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ آِمرًا  ِتَياِر الأُمِطيِع، ِلَكوأنِِه َعاِلًما بَِأمأ يِن ِِبَيأُث يُطَاُع بِاخأ ِبِه، فـَُيِطيُعُه يف الأِعلأِم َوالدِّ
 .لأزَاِمِه الطَّاَعةَ الأُمِطيُع ِلَذِلَك، َوِإنأ َكاَن َعاِجزًا َعنأ إِ 

َأنأ َيُكوَن َصاِحَب َيٍد َوَسيأٍف، ِِبَيأُث يُطَاُع َطوأًعا وََكرأًها ِلَكوأنِِه قَاِدرًا َعَلى ِإلأزَاِم الأُمِطيِع : َوالثَّاين 
 ".بِالطَّاَعةِ 

( مجع إياد القيسي)تفسري شيخ اإلسالم و  ،(211-218" )طريق الوصول" :انظرو 
(2/232). 

والتحقيق أن األمراء إمنا يُطَاعون : "، فقال(2/41)قيم اجلوزية يف إعالم املوقعني وقال ابن 
إذا أََمُروا مبقتضى العلم؛ فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إمنا تكون يف املعروف، 

، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة األمراء تبع لطاعة [وما أوجبه العلم]
وملا كان قيام اإلسالم بطائفِت العلماء واألمراء، وكان الناس كلهم هلم تبًعا، كان  العلماء،

 ".صالُح العامل بصالح هاتني الطائفتني، وفساده بفسادمها



وإذا هنى السلطان العامل أن يفِت، فليس له : "أشار إليه سهل التسرتي يف قوله آخرومث فرق 
، وابن حّيان (1/125)، نقله القرطِب "أمريًا جائرًافهو عاص، وإن كان أن يفِت، فإن أفىت 

(7/498.) 
وبالتايل فإن األمري أو السلطان له الوالية على العامل، وليس للعامل والية على السلطان، 

وجيب على السلطان الرجوع إىل العلماء يف  لذلك جيب على العامل إعطاء البيعة للسلطان،
 بذل النصيحة للسلطان، ومجع الناس حتت رايته يف وجيب على العامل األحكام والفتاوى،

 .اجلهاد
بصالح األمراء والعلماء، كما أخرج البيهقي يف شعب  وبال ريب صالح الناس ال يتم إال

( 87" )فضيلة العادلني من الوالة"وأبو نعيم يف  ،(3/234)ويف الكربى  ،(5/945)اإلميان 
َلَم، َعنأ أَبِيِه قَاَل ُعَمُر َرِضَي اهلُل َعنأُه ِعنأَد َموأتِهِ بسند صحيح عن  ِإنَّ النَّاَس ملَأ : "َزيأِد بأِن َأسأ

تَـَقاَمتأ هَلُمأ ُواَلتـُُهمأ َوُهَداتـُُهمأ   ".يـَزَاُلوا ِِبَريأٍ َما اسأ

 .واهلل املستعان وإليه املآل

 .وصلى اهلل على محمد وعلى آله وأصحابه وسّلم
 وكتب

 عبداألعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري أبو
 8441من جمادى اآلخرة  81صباح السبت 

 
 

 


