
ثلث درجات

 25.06.10

 المد ل حدا' كثيا' طيبا' مباركا' فيه، والصلة والسلم على خي خلقه وأكرم رسله ممد بن عبد ال ، وعلى آله
..وصحبه ومن واله

:أما بعد

 إن فضل ال وكرمه على خلقه عظيم، فهو ذو الفضل وصاحب الفضل وإليه الفضل، وق8د تفض8ل: أيها الناس
 على عباده بأن شرع لم أعمال' ترفع با درجاتم، وتكفر با من سيئاتم، ومن هذه العمال ال88ت ترف88ع ب88ا

 صلى ال عليه-قال رسول ال : قال- رضي ال عنه- الصحيح عن عبد ال بن عمر الدرجات ما جاء ف الديث
 :وأم88ا الثلث ال88درجات )) ...ثلث مهلكات، وثلث منجيات، وثلث كفارات، وثلث درجات-: ((وسلم

-الطبان))-إطعام الطعام، وإفشاء السلم، والصلة بالليل والناس نيام((

..وسنقف ف هذا اليوم مع الثلث الدرجات

 -صلى ال عليه وسلم-فقد ورد ف فضلها حديث أب مالك الشعري أن النب )) إطعام الطعام: ((الدرجة الول

 إنl ف النة غرف'ا يiرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها ال لن أطعم الطعام، وأفشى السلم،: ((قال
 -:صلى ال علي88ه وس88لم-قال رسول ال : وعن عبد ال بن عمرو قال -ابن حبان))-وصلى بالليل، والناس نيام

..الترمذي))-اعبدوا الرحن، واطعموا الطعام، وافشوا السلم؛ تدخلوا النة بسلم((

 إن إطعام الطعام عمل من أجلq القربات، وأعظم السنات؛ ففي الديث التفق عليه عن عب88د ال: أيها الؤمنون
 تطعم الطعام، وتقرأ السلم على من عرفت وم88ن ل: ((أي السلم خي؟ قال: بن عمر أن رجل' سأل رسول ال

..ابوالشيخ))-خياركم من أطعم الطعام: ((لصهيب- صلى ال عليه وسلم-، وقد قال النب))تعرف

 رضي ال-يعظم عند ال تعال؛ فعن عائشة - مع النية الالصة-ومهما قل ما يقدمه النسان لغيه من الطعام فإنه 
 إنl ال ليب لحدكم التمرة واللقمة كما يرب أحدكم فلوه أو: ((عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال- عنها

..ابن حبان))-حت تكون مثل أحد- صغار اليل والبل-فصيله 

 ؛ فالسلم اسم من أساء ال السن، وإفشاء السلم وب88ذله م88ن))إفشاء السلم: ((الدرجة الثانية: أيها الناس
 ص8لى ال علي88ه-أعظم خصال السلم واليان؛ ففي البخاري عن عبد ال بن عمرو أن رجل' سأل رسول ال 



))..تطعم الطعام، وتقرأ السلم على من عرفت ومن ل تعرف: ((أي السلم خي؟ قال- وسلم

 قال: قال- رضي ال عنه-وإفشاء السلم سبب من أسباب البة واللفة؛ أخرج مسلم ف صحيحه عن أب هريرة
 ل تدخلون النة حت تؤمنوا، ول تؤمنوا حت تابوا، أو ل أدلكم على شيء�-: ((صلى ال عليه وسلم-رسول ال

))..أفشوا السلم بينكم! إذا فعلتموه تاببتم؟

 إن ال88ؤمن: ((قال- صلى ال عليه وسلم-وبإفشاء السلم والصافحة تط الذنوب والطايا؛ فعن حذيفة أن النب
.الطبان))-إذا لقي الؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياها كما يتناثر ورق الشجر

 -:صلى ال علي8ه وس8لم-قال رسول ال: قال- رضي ال عنه-البخل بالسلم؛ فعن أب هريرة : ومن أبل البخل

 الطبان، ولذلك ج8اءت النص88وص بتحري))-أعجز الناس من عجز ف الدعاء، وأبل الناس من بل بالسلم((
 -صلى ال عليه وسلم-عن النب - رضي ال عنه-الجران بي الؤمني، والث على التصاف والتواد�؛ فعن أب أيوب

))-ل يل لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلث، يلتقيان فيصد� هذا ويصد� هذا، وخيها الذي يبدأ بالسلم: ((أنه قال

.متفق عليه

 

:الطبة الثانية

 المد ل ع�ظ�م� شأنه ودام سلطانه، أحده سبحانه وأشكره عم امتنانه وج�ز�ل� إحسانه، وأش88هد أن ل إل88ه إل ال
 وحده ل شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ممد�ا عبده ورسوله، به عل منار السلم وارتفع بنيانه، ص88لى ال

.وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والتابعي ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين

:أما بعد

 ؛ فقد جاء ف الديث))قيام الليل: ((الدرجة الثالثة من الدرجات الثلث الت جاء ذكرها ف الديث: أيها الناس
 أفضل الصلة�: ((... قال- صلى ال عليه وسلqم-أن رسول ال - رضي ال عنه-الذي أخرجه مسلم عن أب هريرة 

))..ب�ع�د الفريضة� صلة� الليل

 ت�ت�ج�88اف�ى جiن88iوبiهiم� ع�88ن�: {وقد أثن ال على أهل قيام الليل ف خسة عشر موضع�ا من القرآن، منها قوله تعال
 ك�انiوا ق�ل�يل' م�ن� اللlي�88ل� م�88ا: {، وقال ف وصف التقي)16(سورة السجدة} ال�م�ض�اج�ع� ي�د�عiون� ر�ب�هiم� خ�و�ف'ا و�ط�م�ع�ا
 قلl ليلة تأت عليهم إل يصلون فيها: "، قال قتادة)18، 17(سورة الذاريات} ي�ه�ج�عiون� و�ب�ال�س�ح�ار� هiم� ي�س�ت�غ�ف�رiون�

 و�الlذ�ين� ي�ب�يتiون� ل�ر�ب�ه�88م� س88iج�د�ا: {وقال سبحانه ف وصف عباد الرحن" ل عز وجل إما من أولا أو من وسطها



).64(سورة الفرقان} و�ق�ي�ام�ا

 صلى-سعت رسول ال : وما أجل ساعات الليل ودقائقه حي يقف بي يدي ال؛ فقد أخرج مسلم عن جابر قال
 إن ف الليل لساعة ل يوافقها عبد مسلم يسأل ال خي�ا من أمر ال88دنيا والخ88رة إل: ((يقول- ال عليه وسلم

 "ما شيء أجده ف قلب ألذq عندي من قي88ام اللي8ل-: "رحه ال-قال ثابت البنان )).. أعطاه إياه، وذلك كل ليلة

 لهل الطاعة بليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم، ولول الليل م8ا أحبب8ت-: "رحه ال-وقال أبو سليمان الداران 
"البقاء ف الدنيا

 ثلثة يبهم ال ويضحك إليه88م-: ((صلى ل عليه وسلم-ومن أعظم ما ورد ف شأن أهل قيام الليل قول النب 
 يذر ش88هوته: والذي له امرأة حسناء وفراش لي حسن، فيقوم الليل فيقول ال: ((، وذكر منهم))ويستبشر بم

 ويذكرن، ولو شاء رقد، والذي إذا كان ف سفر وكان معه ركب فسهروا ث هجعوا فقام من السحر ف ض88راء
-الطبان))-وسراء

 عليكم بقي88ام: ((قال- صلى ال عليه وسلم-عن رسول ال - رضي ال عنه-عن أب أمامة الباهلي : وجاء ف الثر
-الترمذي))-الليل فإنه دأب الصالي قبلكم، وقربة£ إل ربكم، ومكفرة£ للسيئات، ومنهاة£ عن الث

 إن رسول: ذكرت قيام الليل فقال بعضهم: ليكن لنا شيء من الليل ولو يسي�ا؛ فعن ابن عباس قال: أيها الؤمنون
 أي قدر ما بي رفع اليد عن الض88رع وض88مها)) نصفه ربعه فواق حلب ناقة: ((قال- صلى ال عليه وسلم-ال 

.وقت اللب

 أتان ف ليلت حت مس� جلده جلدي: ، فتقول-صلى ال عليه وسلم-وتدثنا أم�نا عائشة بأعجب ما رأته من النب 
 وال، إن لحب قربك وأحب أن تعبد رب88ك، فق88ام إل: فقلت: ، قالت))ذرين أتعبد لرب عز وجل: ((ث قال

 القربة فتوضأ ول يكثر صب� الاء، ث قام يصلي فبكى حت بلl ليته، ث سجد فبكى حت بلl الرض، ث اضطجع
 يا رسول، ما يبكيك وقد غف88ر ال ل88ك: فقال: على جنبه فبكى، حت إذا أتاه بلل يؤذنه بصلة الصبح قالت

 إ�نl ف�ي خ�ل�ق�: {ويك يا بلل، وما ينعن أن أبكي وقد أنزل علي ف هذه الليلة: ((فقال! ذنبك ما تقدم وما تأخر؟
 ويل ل88ن: ((، ث قال)190(سورة آل عمران} الس�م�و�ات� و�ال�ر�ض� و�اخ�ت�لف� اللlي�ل� و�الن�ه�ار� لي�ا̈ت ل§ول�ي ال�ل�ب�اب�

-ابن حبان))-قرأها ول يتفكر فيها

 ك88ان ف وجه88ه- رضي ال عنه- ، فهذا عمر بن الطاب-رضي ال عنهم-وقد سار على نجه ف ذلك أصحابه 
 ، وانته8ى)1(سورة التكوير} إ�ذ�ا الش�م�سi ك�و�ر�ت�{خطان أسودان مثل الشراك من البكاء، ولا قرأ رضي ال عنه 

 ومر يوما' بدار إنسان وهو يصلي. خر مغشيا عليه). 10(سورة التكوير} و�إ�ذ�ا الص�حiفi نiش�ر�ت�: {إل قوله تعال
(سورة الط88ور} م�ا ل�هi م�ن د�اف�ع¬* إ�نl ع�ذ�اب� ر�ب�ك� ل�و�اق�ع» : {ويقرأ سورة والطور فوقف يستمع فلما بلغ قوله تعال



 نزل عن حاره، واستند إل حائط، ومكث زمانا ورجع إل منزله، فمرض شهرا يعوده الناس، ول يدرون) 8) (7
ما مرضه

(سورة الزمر} أ�م�ن� هiو� ق�ان�ت» آن�اء اللlي�ل� س�اج�د�ا و�ق�ائ�م�ا ي�ح�ذ�رi ال�آخ�ر�ة� و�ي�ر�جiو ر�ح�م�ة� ر�ب�ه�: {وقد روي أن قوله تعال

 رضي ال-ذلك لكثرة صلة أمي الؤمني عثمان : "، قال ابن عمر-رضي ال عنهما-نزلت ف عثمان بن عفان) 9
 : وكان أبو هريرة وامرأته وخادمه يقتسمون الليل ثلث'ا، كما يقول أب88و عثم88ان النه88دي بالليل وقراءته- عنه

 تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يتعقبون الليل أثلثا؛ يصلي هذا ث يوقظ هذا، ويصلي هذا ث"
"يوقظ هذا

 كم88ا ف ص88حيح- صلى ال عليه وسلم-بل كان الشعريون قوم أب موسى يعرفون بالليل بالقرآن، يقول النب
 إن لعرف أصوات رiف�ق�ة� الشعريي بالقرآن حي يلون بالليل، وأعرف منازلم من أصواتم ب88القرآن: ((مسلم
 إل ال الشتكى، وص88لى ال! بالليل ف هذه اليام؟- أيها السلمون-فبأي� شيء تعرف بيوت كثي منا )).. بالليل

.على خي من صلى وقام، وطاف بالبيت الرام، وعلى آله وصحبه والتابعي على الدوام

 إن88ك.. اللهم أعنا على الصالات، واصرف عن الشرور والهلكات، وارزقنا توبة قبل الوت، ورحة بعد الوت
.أنت الغفور الرحيم


