
ذنوبنا العظيمة ؟ذنوبنا العظيمة ؟ببهذا ما فعل ثعلبة، إذا ماذا نفعل نحن هذا ما فعل ثعلبة، إذا ماذا نفعل نحن 

يخدم عنه، هللا رض عبدالرحمن بن ثعلبة يخدمكان عنه، هللا رض عبدالرحمن بن ثعلبة كان ثعلبة بن عبدالرحمن رضي هللا عنه، يخدمكان ثعلبة بن عبدالرحمن رضي هللا عنه، يخدمكان
في جميع شؤونه، وذات يومفي جميع شؤونه، وذات يوم--صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  - - النبي النبي  ميي ع مي ع ي

في حاجة له، فمرفي حاجة له، فمر  - - صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  --بعثه رسول هللا بعثه رسول هللا 
ل تغت أة ا أ ف ا االن ن ل لا تغت أة ا أ ف ا االن ن ل بباب رجل من االنصار فرأى امرأة تغتسل بباب رجل من االنصار فرأى امرأة تغتسل ا

إليھا النظر إليھاوأطال النظر   ..وأطال النظر إليھاوأطال النظر إليھاوأطال



ل ل أ ف ل لأ ل أ ف ل فأخذته الرهبة وخاف أن ينزل الوحي فأخذته الرهبة وخاف أن ينزل الوحي أ
هللا ل هللال ل فلفلل مبا صنع، فلم مبا صنع، فلم   - - صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  - - على رسول اهللا على رسول اهللا 

كة  اال   ل  كة  اىل ال  اال   ل  يعد اىل النيب ودخل جباال بني مكة يعد اىل النيب ودخل جباال بني مكة  اىل ال 
ا كث ف ة  ااملد كث ف ة  أاملد ة أق ة ًًق يوما،يوما،  قرابة أربعنيقرابة أربعني  واملدينة، ومكث فيهاواملدينة، ومكث فيها



:  :  وقالوقال  - - صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  - - فنزل جبريل على النبي فنزل جبريل على النبي  يي
يا محمد، إن ربك يقرئك السالم ويقول لكيا محمد، إن ربك يقرئك السالم ويقول لك

الأأ ال ف ة ف تك أ الالً ال ف ة ف تك أ ذالً ذت ت متعوذمتعوذ  رجال من أمتك بين حفرة في الجبالرجال من أمتك بين حفرة في الجبال  أنأن
..بيبيبيبي

لعمر بن الخطاب وسلمانلعمر بن الخطاب وسلمان--صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  - - فقال النبيفقال النبي يي
::الفارسيالفارسي



يسانطلقا فأتياين بثعلبة بن عبدالرمحن، فليسانطلقا فأتياين بثعلبة بن عبدالرمحن، فليس ن ر ب بن ب ب ين يسي ن ر ب بن ب ب ين ي
. . املقصود غريهاملقصود غريه ري ريو و

أنقاب املدينة فلقيا أنقاب املدينة فلقيا   فخرج االثنان منفخرج االثنان من ن نرج رج
راعيا من رعاة املدينة يقال له زفافة، راعيا من رعاة املدينة يقال له زفافة، 

بشاب بني بشاب بني   هل لك علمهل لك علم: : فقال له عمرفقال له عمر
هذه اجلبال يقال له ثعلبة؟هذه اجلبال يقال له ثعلبة؟



جهنم؟ فقالجهنم؟ فقال  فقال لعلك تريد اهلارب منفقال لعلك تريد اهلارب من
؟   ا   ك أن  ل ؟ا  ا   ك أن  ل     وما علمك أنه هارب من جهنم؟وما علمك أنه هارب من جهنم؟: : عمرعمر    ا 

ل ف الل لقال ألنه كان اذا جاء ج ف الل خ خ   قال ألنه كان اذا جاء ج خرج خرج   قال ألنه كان اذا جاء جوف الليلقال ألنه كان اذا جاء جوف الليل
علينا من بني هذه اجلبال واضعا يده على علينا من بني هذه اجلبال واضعا يده على علينا من بني هذه اجلبال واضعا يده على علينا من بني هذه اجلبال واضعا يده على 

بأم رأسه وهو ينادي يا ليتك قبضت أم رأسه وهو ينادي يا ليتك قبضت  ي ي ي ي و و ر بم ي ي ي ي و و ر م
وجسدي يف وجسدي يف ....األرواح األرواح   روحي يفروحي يف يف يفي يفححي يفي ي
    ؟؟..ومل جتددين لفصل القضاءومل جتددين لفصل القضاء.. .. األجساداألجساد



عمر عمرفقال نريدفقال نريدإياه غفانطلقفانطلقإياه عمر رآه فلما غبھما عمر رآه فلما بھما بھما فلما رآه عمر غبھما فلما رآه عمر غفانطلقفانطلق..إياه نريدإياه نريد: : فقال عمرفقال عمر
واحتضنه واحتضنهاليه ي وي واليه

بذنبيبذنبي  - - صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  - - يا عمر ھل علم رسول هللايا عمر ھل علم رسول هللا::فقالفقال ييمم
العلم لي اال أنه ذكرك باألمس فأرسلني أناالعلم لي اال أنه ذكرك باألمس فأرسلني أنا::قالقال

..وسلمان في طلبكوسلمان في طلبكفف

الةااقالقال ال ف ھ اال ه عل تدخلن ال الةع ال ف ھ اال ه عل تدخلن ال ع عمر ال تدخلني عليه اال وھو في الصالةعمر ال تدخلني عليه اال وھو في الصالةيايا::قالقال
الصالة، في الصف وسلمان عمر الصالة،فابتدر في الصف وسلمان عمر     فابتدر عمر وسلمان الصف في الصالة،فابتدر عمر وسلمان الصف في الصالة،فابتدر



ل   ا  لفل ا  ان     الال  فل ل ا  ا   ان  قال  ل ا  ا   ، قال يا عمر يا سلمان، ، قال يا عمر يا سلمان، - - صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  --    النيبالنيب  فلما سلمفلما سلم   قال 
ثعلبة؟ثعلبة؟  ماذا فعلماذا فعل ثعلبة؟ثعلبة؟  ماذا فعلماذا فعل

.  .  قال هو ذا يا رسول اهللاقال هو ذا يا رسول اهللا
ما ما : : فحركه وانتبه فقال لهفحركه وانتبه فقال له  - - صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  --الرسول الرسول   فقامفقام

ة؟  ل ا ث ك ع  ة؟ غ ل ا ث ك ع  غيبك عين يا ثعلبة؟ غيبك عين يا ثعلبة؟ غ
.  .  يا رسول اهللايا رسول اهللا  قال ذنيبقال ذنيب هللا  قال ذنيبقال ذنيب هللايا رسول  .  .  يا رسول 

    أفال أدلك على آية متحوا الذنوب واخلطايا؟أفال أدلك على آية متحوا الذنوب واخلطايا؟  قالقال
  ..قال بلى يا رسول اهللاقال بلى يا رسول اهللا



قل قلقال ::قال قلقال قلقال

ت    ربناربنا
ٓ
تا
ٓ
  الدنيا حسنةالدنيا حسنة    نا فينا فيــــاتات    ربناربنا  الدنيا حسنةالدنيا حسنة    نا فينا فيــــا

      
ٓ
اال
ٓ
  حسنةحسنة    االخرةاالخرة    وفيوفي        اال

النارالنار    نا عذابنا عذابــوقوق   ررببوو



قال ذنيب أعظمقال ذنيب أعظمقال ذن أعظقال ذن أعظ
ل    ل قال ال     - - صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  --قال الرسول قال الرسول   قال ال

  



فمر من ثعلبة  فمر من ثعلبة  . . مث أمره باالنصراف اىل منزلهمث أمره باالنصراف اىل منزله ز ىل ر ب ر زمث ىل ر ب ر بمث ن بر ن ر
..مثانية أياممثانية أيام

يا رسول  يا رسول  : : مث أن سلمان أتى رسول اهللا فقالمث أن سلمان أتى رسول اهللا فقال  
    اهللا هل لك يف ثعلبة فانه ملا به قد هلك؟اهللا هل لك يف ثعلبة فانه ملا به قد هلك؟هللاهللا

ل اهللا س ل اهللافقال  س ه: : فقال  ا بنا ال م هفق ا بنا ال م .  .  فقوموا بنا اليهفقوموا بنا اليه: : فقال رسول اهللافقال رسول اهللا    فق
لودخل عليه الرسول ودخل عليه الرسول  ه ل هللا لل ه ل هللا ل     - - صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  --ودخل عليه الرسول ودخل عليه الرسول 



ثعلبة يف حجره لكن سرعان ما أزالثعلبة يف حجره لكن سرعان ما أزال  فوضع رأسفوضع رأس
  - - صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  - - على حجر النيب على حجر النيب   ثعلبة رأسه منثعلبة رأسه من  

أزلت رأسك عن حجري؟أزلت رأسك عن حجري؟  فقال له ملفقال له مل
..فقال ألنه مآلن بالذنوبفقال ألنه مآلن بالذنوب
قال رسول اهللا ما تشتكي؟قال رسول اهللا ما تشتكي؟

مثل دبيب النمل بني عظمي وحلمي وجلديمثل دبيب النمل بني عظمي وحلمي وجلدي  قالقال



ما تشتهي؟ما تشتهي؟: : قال الرسول الكرميقال الرسول الكرمي ييميمي
  

ل لق ::قالقالق

ب   ة  بمغف ة  مغف مغفرة ربيمغفرة ربي       



:  :  فقالفقال  --عليه السالم عليه السالم   --فنزل جبريلفنزل جبريل

ك ق ك إ كا ق ك إ لكا ل ق ال لكال ل ق ال ال السالم ويقول لكالسالم ويقول لك  يا محمد إن ربك يقرؤكيا محمد إن ربك يقرؤك
  

اب االرض ن عبدي هذا لقين بق
ٔ
اب االرضلو ا ن عبدي هذا لقين بق
ٔ
لو ان عبدي هذا لقيني بقراب االرضلو ان عبدي هذا لقيني بقراب االرضلو ا

ة غف ها  ا ق ته  ا لق ةخطا غف ها  ا ق ته  ا لق     خطايا لقيته بقرابها مغفرةخطايا لقيته بقرابها مغفرةخطا



ل    فأعلمه النيب فأعلمه النيب  و عليه هللا لصل و عليه هللا صيحة بعدهصيحة بعده  فصاحفصاح  بذلك،بذلك،  صل صيحة بعدهصيحة بعده  فصاحفصاح  بذلك،بذلك،  --صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  - - فأعلمه النيب فأعلمه النيب 
. . مات على أثرهامات على أثرها ر رى ى

فلما صلى عليه الرسولفلما صلى عليه الرسول. . فأمر النيب بغسله وكفنهفأمر النيب بغسله وكفنه يبيب
، جعل ميشي على أطراف أنامله،، جعل ميشي على أطراف أنامله،- - صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  --  

يا يا   ::  - - صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  - - فلما انتهى الدفن قيل لرسول اهللا فلما انتهى الدفن قيل لرسول اهللا 
..رسول اهللا رأيناك متشي على أطراف أناملكرسول اهللا رأيناك متشي على أطراف أناملك



::- - صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم  --قال الرسول قال الرسول 

ي  والذي بعثني بالحق نبياً ماوالذي بعثني بالحق نبياً ماًً يي ي
على قدمي أضع أن علىقدرت قدمي أضع أن ىقدرت ي  ع  ن  ىر  ي  ع  ن  ر 
من نزل ما كثرة من مناالرض نزل ما كثرة من االرض من كثرة ما نزل مناالرض من كثرة ما نزل مناالرض

ه لتشيي الئكة هال لتشيي الئكة المالئكة لتشييعهالمالئكة لتشييعهال



ھكل واحد منا يخطي وله ذنوب يعلمھاكل واحد منا يخطي وله ذنوب يعلمھا ي و و ي ي ھو ي و و ي ي و
..وذنوب اليعلمھاوذنوب اليعلمھا

نفسنا علىنفسنا علىأأن نعود ن نعود أأفالواجب علينا فالواجب علينا 

تنا ف     ربناربنا
ٓ
تنا ف ا
ٓ
ن  ا نالدنيا ح   ةةالدنيا حسنالدنيا حسن  اتنا في اتنا في     ربناربنا  ةةالدنيا ح



  

ستغفر هللا
ٔ
ستغفر هللا
ٔ
توب ٕاليه  العظيمالعظيم  ا

ٔ
توب ٕاليهوا
ٔ
  وا

ستغفر هللا 
ٔ
ستغفر هللا ا
ٔ
توب ٕاليه  العظيمالعظيما

ٔ
توب ٕاليهوا
ٔ
ييميمرر  وا ٕ وب يو ٕ وب و

ستغف هللا
ٔ
ستغف هللا
ٔ
ه  العظالعظ  ا توب ال

ٔ
هوا توب ال
ٔ
  واتوب ٕاليهواتوب ٕاليه  العظيمالعظيم  استغفر هللاستغفر هللا  وا



الكريم الكريمأخي ريمأخي ريمي  ي 
جھازك، عند يقف تدعه ال المجھود جھازك،ھذا عند يقف تدعه ال المجھود زھذا جھو   ي  جھ ز  جھو   ي  جھ  

إدفعه إدفعهبل المسلمينإلإلبل المسلمينخوانك تعرف،،خوانك تعرفمن من ينإلإلبل إبل إ ينو  رو  رن  ن 
ومن ال تعرف،ومن ال تعرف،

وليكون لك صدقة جارية فى حياتك وبعدليكون لك صدقة جارية فى حياتك وبعد ى ر وو ى ر و
..مماتكمماتك

ن ل ل ال الد  ل ل  نالله اغف ل ل ال الد  ل ل    الله اغف


