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قَادتإع  

 الثَّوري سعيد اِ سفْيان بن أَبِي عبد  
ا همحاىل رتَع  

  

  

جتَخْرسم نتَابِ محِ كرولِ شأُص قَادتل اعأَه ةنالس ةاعمالْجي  وللَالْكَائ  

  

عاجر تْنالْم قنَسو همسار { رمن عر بورِي ثَاماجلب {  

غَفَر اللَّه لَه لوهيدالا وملَد واو  
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بِهو نيتَعنَس  

 بنِ سفْيان اللَّه عبد ألَبِي قُلْت : قَالَ أَنه حربٍ بن شعيب علَى الاللَكائي دسنأَ
يدعس رِيي : الثَّوثْندح يثدبِح نم ةني ، السنفَعني اللَّه زلَّ عجو فَإِذَا بِه قَفْتو 

نييِ بدي كَ اللَّهارالَى تَبتَعي وأَلَنسو هني فَقَالَ . عل }نم نأَي ذْتذَا أَخ؟ ه{ 
ا : قُلْتي بي رثَندذَا حبِه يثدفْ الْحساني رِيالثَّو ذَتْهأَخو هنو عذُ أَنَا فَأَنْجاختُؤو 

ا  فَقَالَ  أَنْتي بيعذَا شه يدكتَو أَيو يدكأُ ... تَوكْتُب  

  } الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ {

 خْلُوقم رغَي اللَّه كَلَام آنالْقُر،  ودعي هإِلَيأَ ودب هنم،  ركَاف وذَا فَهه رقَالَ غَي نم، 
 ولَا ،يزِيد بِالطَّاعة وينقُص  بِالْمعصية  ،يزِيد وينقُص  ،والْإِميان قَولٌ وعملٌ ونيةٌ 

ولَا يجوزُ الْقَولُ والْعملُ  ،لُ والْعملُ إِلَّا بِالنية ولَا يجوزُ الْقَو ،يجوزُ الْقَولُ إِلَّا بِالْعملِ 
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لَه فَقُلْت :بيعقَالَ ش .ةنالس افَقَةوةُ إِلَّا بِميالنافَقَةُ  ..ووا ممو اللَّه دبا عا أَبي
  السنة؟

لَا ينفَعك ما  يا شعيب  ..وعمر رضي اللَّه عنهما قَالَ تَقْدمةُ الشيخَينِ أَبِي بكْرٍ 
  كَتَبت حتَّى تُقَدم عثْمان وعليا علَى من بعدهما

ينفَعك ما كَتَبت لَك حتَّى لَا تَشهد لأَحد بِجنة ولَا نَارٍ إِلَّا  لَا  يا شعيب بن حربٍ
ينالَّذ ةرشلْعل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ملَه هِدش شٍ ويقُر نم مكُلُّه  

لَك حتَّى تَرى الْمسح علَى الْخُفَّينِ دون  لَا ينفَعك ما كَتَبت  يا شعيب بن حربٍ 
 كيملِ قَدغَس نكَ مدنلَ عدا أَعهِملْعبٍ  خرح نب بيعا شي   تا كَتَبم كفَعنلَا يو

 فَاءإِخ كُونتَّى ييمِححنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس   رهتَج أَن نكَ مدنأَفْضَلَ ع لَاةي الصف
لَا ينفَعك الَّذي كَتَبت حتَّى تُؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشره   يا شعيب بن حربٍ ،بِهِما 

 هرمو هلْوحلَّ   ،وجو زع اللَّه دنع نبٍكُلٌّ مرح نب بيعا شةُ   يرِيالْقَد ا قَالَتم اللَّهو
 ا قَالَ اللَّهكَةُ  ،ملَائالْم ا قَالَتلَا مو،  ونبِيا قَالَ النلَا مو،  ةنلُ الْجا قَالَ أَهلَا ملَا  ،وو

قَالَ اللَّه عز وجلَّ:  ،إِبليس لَعنه اللَّه  ولَا ما قَالَ أَخوهم  ،ما قَالَ أَهلُ النارِ 
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{أَفَرأَيت منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضَلَّه اللَّه علَى علْمٍ وختَم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ 
  )   ١(رون}علَى بصرِه غشاوة فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلَا تَذَكَّ

{سبحانَك لَا وقَالَت الْملَائكَةُ)  ٢(ن إِلَّا أَن يشاء اللَّه}{وما تَشاءوتَعالَى وقَالَ 
{يمكالْح يملالْع أَنْت ا إِنَّكتَنلَّما عا إِلَّا ملَن لْم٣(ع( 

قَالَ مولَامالس هلَيى عإِلَّا  وس يه إِن} ني مدتَهو اءتَش نا ملُّ بِهتُض تُكتْنف
{اءقَ)  ٤(تَشولَامالس هلَيع الَ نُوح  إِن لَكُم حأَنْص أَن تدأَر ي إِنحنُص كُمفَعنلَا يو}

ر وه كُمغْوِيي أَن رِيدي اللَّه كَان{ونعجتُر هإِلَيو كُمقَا)  ٥(بو :لَامالس هلَيع بيعلَ ش
)   ٦({وما يكُون لَنا أَن نَعود فيها إِلَّا أَن يشاء اللَّه ربنا وسع ربنا كُلَّ شيء علْما}

                                                             
  ) من سورة اجلاثية ٢٣اآلية (  )١(
  ) من سورة التكوير  ٢٩اآلية (  )٢(
  ) من سورة البقرة ٣٢اآلية (  )٣(
  ) من سورة االعراف ١٥٥اآلية (  )٤(
  ) من سورة هود ٢٤اآلية (  )٥(
  ) من سورة االعراف ٨٩اآلية (  )٦(
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لَولَا أَن هدانَا  {الْحمد للَّه الَّذي هدانَا لهذَا وما كُنا لنهتَدي جنةوقَالَ أَهلُ الْ
{٧(اللَّه ( ِارلُ النقَالَ أَهو{ا ضَالِّنيما قَوكُنا وتُنقْوا شنلَيع تغَلَب})٨( 

يسلإِب موهقَالَ أَخو اللَّه هنلَع {يتَنيا أَغْوبِم بر})٩( 

بيعا شكُلِّ  لَا  ي لْفخ لَاةى الصتَّى تَرح تا كَتَبم كفَعنفَاجِرٍ  يرٍّ وب،  ادالْجِهو
 ةاميمِ الْقوا إِلَى يياضم،  تتَح ربالصأَ و ارلْطَانِ جالس اءولَ . لدع مبيعقَالَ ش 

 فَقُلْت  انفْيسل ..  دبا عا أَبياآ  اللَّهكُلُّه لَاةلَا   قَالَ  ؟لص   ةعمالْج لَاةص نلَكو 
لَا تُصلِّ إِلَّا  ،وأَما سائر ذَلك فَأَنْت مخَير  ..صلِّ خلْف من أَدركْت  والْعيدينِ 

 بِه قتَث نم لْفخ،  ةاعمالْجو ةنلِ السأَه نم أَنَّه لَمتَعبٍ ،ورح نب بيعا شإِذَا   ي
وقَفْت بين يديِ اللَّه عز وجلَّ فَسأَلَك عن هذَا الْحديث فَقُلْ: يا رب حدثَني بِهذَا 

الْح رِيالثَّو يدعس نب انفْيس يثلَّ  دجو زي عبر نيبي ونيلِّ بخ ثُم  

  

                                                             
  ) من سورة االعراف ٤٣اآلية (  )٧(
  املؤمنون) من سورة ١٠٦اآلية (  )٨(
  ) من سورة احلجر ٣٩اآلية (  )٩(



٦ 
 

تتَم  

بر لَّهل دمالْحو نيالَمالْع  

****** 


