
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

خطبتنا اليوم عن أعظم آية يف كتاب اهلل، آية كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقرؤها يف كل صباح ومساء  

آية   إهنا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  غريه  يرقي  أو  نفسه  يرقي  أن  يريد  وعندما  النوم  وعند  صالة  كل  ودبر 

 ...الكريس

وسلم ُأيب بن كعب ريض اهلل عنه وهو أقرأ هذه األمة وأشهر الصحابة يف  لقد سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه  

علم القراءات فقال له النبي صىل اهلل عليه وسلم: ما أعظم آية يف كتاب اهلل؟ فقال ُأيب: اهلل ورسوله أعلم.  

 :ال من تلقاء نفسهفسأله مرة ثانية: ما أعظم آية يف كتاب اهلل؟ فقال: اهلل ورسوله أعلم. فحينام سأله الثالثة ق 

يُّومُ } قا ايُّ الح ها إَِله ُهوا اْلح ؛ فرضب النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل صدره وقال له: ))ليهنك العلم أبا  {اهللهُ َلا إِلا

   .املنذر(( 

وعظمته وصفاته  اهلل  أسامء  عن  حتدثت  ألهنا  عظيمة  آية  وقدرة    ،إهنا  عباده  عىل  سلطان  من  له  عىل    وما 

هي خرب للفظ اجلاللة اهلل...اهلل َل إله إَل هو اْلي القيوم،   د اشتملت عىل عرش مجل مستقلة،خملوقاته، وق

 اهلل َل تأخذه سنة وَل نوم، اهلل له ما يف السموات وما يف األرض. 

اَلسم الذي من أرساره أنه ينطق من غري حتريك الشفتني، كي يكون نطقه خالصا    بدأها اهلل بلفظ اجلاللة،

يش إنههلل َل  أحد،  بنطقك  اهلل اَلسم    عر  الدال عىل  ُهوا } العلم  إَِله  ها  إِلا َلا  إَل    {اهللهُ  بحق  إله  َل  وَل    اهلل أي 

 .لكنها آهلة باطلة، َل تستحق العبادة ةفاآلهلة التي تعبد كثري ،اهلل يستحق العبادة أحد إَل 

يُّومُ } قا ايُّ الح حياة أبدية رسمدية، ليس هلا بداية وليس هلا هناية، فهو  وصف اهلل نفسه بأنه حي، وحياة اهلل   : {اْلح

األول الذي َل يشء قبله، واآلخر الذي َل يشء بعده، بعكس حياة املخلوقني؛ فإنه يسبقها عدم، ويلحقها 

 .الفناء واملوت

و غني  القيوم: أي القائم بنفسه، الذي َل حيتاج إىل غريه، وَل قوام للموجودات بدونه، فهي مفتقرة إليه وه

ِرهِ } :ل تعاىلاعنها؛ ق ُض بِأامح ارح األح ُء وا اما ُقوما السه ِه أانح تا
اتِ ِمنح آيا ، فهو سبحانه وتعاىل قائم بنفسه، مقيم لغريه، {وا

 .َل حيتاج إىل أحد  من خلقه 



 

 

 

تقول أسامء بنت يزيد بن  ،  مها اسم اهلل األعظم، الذي إذا ُدعي به أجاب((  اْلي القيوم))وهذان اَلسامن  

يُّومُ } :لسكن ريض اهلل عنها: سمعت رسول اهلل يقول يف هاتني اآليتنيا قا ايُّ الح ها إَِله ُهوا اْلح امل اهللهُ  }و  {اهللهُ َل إِلا

يُّومُ  قا ايُّ الح ها إَِله ُهوا اْلح  .إن فيهام اسم اهلل األعظم   {َل إِلا

أبو   إذا دعي  ))ريض اهلل عنه:    أمامة ويقول  الذي  البقرة، وآل اسم اهلل األعظم  به أجاب يف ثالث: سورِة 

يُّومُ }قال هشام: أما البقرة فـ    .عمران، وطه(( قا ايُّ الح ها إَِله ُهوا اْلح ها إَِله  } :، ويف آل عمران {اهللهُ َل إِلا امل اهللهُ َل إِلا

يُّومُ  قا ايُّ الح يُّومِ } :، ويف طه{ُهوا اْلح قا يِّ الح ُوُجوُه لِلححا ناتح الح عا  .{وا

مٌ } ناوح َلا  أحُخُذُه ِسناٌة وا تا نة هي النعاس، وهو مقدمة النوم، وهلذا    وكأهنا تفسري لقوله اْلي القيوم،  ،{َلا  والسِّ

ألنه أقوى من النعاس، فإذا كان َل يأخذه النعاس فمن باب أوىل أن َل يأخذه النوم؛    {وَل نوم}قال تعاىل  

: قاالا  ، قاالا ِريِّ عا اشح ى األح نح أايِب ُموسا ُه   عا نحباِغي لا َلا يا نااُم وا له َلا يا جا زه وا : ))إِنه اهللها عا لهما سا يحِه وا لا ىله اهللُ عا ُسوُل اهللهِ صا را

يح  اِر بِالله ُل النهها ما عا اِر، وا يحِل بِالنهها ُل الله ما يحِه عا ُع إِلا فا ُعُه، ُيرح فا رح يا طا وا ِقسح حِفُض الح ، َيا نااما ادا املحاسح أانح يا اُبُه ِل(( زا : ِحجا ُعوِديُّ

ةا   أا أاُبو ُعبايحدا را ُه، ُثمه قا ُ ُه باَصا كا را  أادح
 
ء ح ِهِه ُكله يشا جح اُت وا قاتح ُسُبحا را احح ا ألا ها فا شا وح كا نح  }النهاُر، لا ما نح يِف النهاِر وا ُبوِركا ما

املانِيا  عا بِّ الح انا اهللهِ را ُسبححا اا وا هلا وح  [8]النمل: {حا

اما } السه يِف  ا  ما ُه  ضِ لا ارح األح يِف  ا  ما وا اِت  وقهره  :{وا ملكه  حتت  واألرض  السموات  يف  ما  وكل  عبيده،  الكل 

تعاىل له سبحانه وتعاىل؛ يقول اهلل  ، وقال ما ومل يقل من  وسلطانه؛ فكل يشء يف السامء أو يف األرض هو 

 ألن ما أعم فهي تشمل العقالء وغريهم. 

إَِله }  ُه  ِعنحدا ُع  فا ياشح ِذي  اله ا  ذا نح  نِهِ ما بِإِذح بالشفاعة،  {  له  اهلل  يأذن  أن  بعد  إَل  القيامة  يوم  ، فال يشفع أحد ألحد  

يا حممد، ارفع رأسك،  )) حتى النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ َل يشفع ألحد إَل بعد أن يأذن اهلل له، فُيقال له:  

 .((وسل تعطى، واشفع تشفع 

له   أحدًا سيشفع  أن  أو ظن  الشفاعة،  اتكل عىل  القيامة فمن  يشفع ،  يوم  بيد اهلل، ولن  الشفاعة  أن  فليعلم 

ع ويرىض عن املشفوع؛ يقول اهلل سبحانه وتعاىل له بأن يشفه يِف } :أحد إَل بعد أن يأذن اهلل  لاك   ِمنح ما مح  كا وا

انح ياشا 
أحذانا اهللهُ ملِ ِد أانح يا يحًئا إَِله ِمنح باعح ُتُهمح شا اعا فا نِي شا اِت َلا ُتغح وا اما ىضا السه يارح اْلكام وامللوك والرؤساء أكثر   {اُء وا

ما يزعجهم الشفاعة ألهنا حترجهم وجتعلهم يرتاجعون عن قراراهتم، أما اهلل فالشفاعة بعد إذنه ملن رضيه  

 واترىض له الشفاعة.   



 

 

 

ُهمح }  لحفا خا ا  ما وا ِدهيِمح  أايح ا  بانيح ا  ما لاُم  عح وحارضهم  {يا ماضيهم  يعلم  أي  وما  ؛  أمامهم  ما  ويعلم  ومستقبلهم، 

  } :خلفهم، فعلمه سبحانه حميط بكل يشء
 
ء ح بُِكلِّ يشا اطا  أاحا دح  قا أانه اهللها  ِديٌر وا قا  

 
ء ح ىلا ُكلِّ يشا أانه اهللها عا لاُموا  لِتاعح

اًم  يبِّ }، قال تعاىل:{ِعلح را ُة ُقلح باىلا وا اعا أحتِيناا السه ُروا َلا تا فا ِذينا كا الا اله قا اُل وا نحُه ِمثحقا ُزُب عا عح يحِب َلا يا غا امِلِ الح تاأحتِيانهُكمح عا  لا

ُمبنِي   كِتااب   يِف  إَِله   ُ ربا أاكح َلا  وا لِكا  ذا ِمنح  ُر  غا أاصح َلا  وا ِض  ارح األح يِف  َلا  وا اِت  وا اما السه يِف   
ة  ره اتُِح  }وقال:    {ذا فا ما ُه  ِعنحدا وا

عح  يا ا إَِله ُهوا وا لاُمها عح يحِب َلا يا غا ِض الح ارح ِت األح  يِف ُظُلاما
بهة  َلا حا ا وا لاُمها عح  إَِله يا

ة  قا را ُقُط ِمنح وا ا تاسح ما ِر وا باحح الح ِّ وا ربا ا يِف الح لاُم ما

ابِس  إَِله يِف كِتااب  ُمبنِي   َلا يا طحب  وا َلا را  . {وا

اءا } ِمِه إَِله باِما شا  ِمنح ِعلح
 
ء ح َشا

َلا حُيِيُطونا بِ وفقرهم، وقوله من علمه حتتمل معنيان:   ليبني لعباده ضعفهم؛  {وا

األول: أي العلم عن ذاته وأسامئه وصفاته إَل بام أعلمنا اهلل فال ننسب له مامل ينسبه لنفسه، واملعنى الثاين:  

ف شيعلم  ال  الغيبيات،  الغيبأحٌد  من  تعاىل  يئا  قال  كام  عليه،  وأطلعه  اهلل  أعلمه  بام  فاالا } :إَل  يحِب  غا الح امِلُ  عا

ُسول  ُيظح  تاَضا ِمنح را ِن ارح ًدا إَِله ما يحبِِه أاحا ىلا غا  .{ِهُر عا

ضا } ارح األح اِت وا وا اما ِسيُُّه السه ِسعا ُكرح الكريس  )ل الضحاك رمحه اهلل:  االكريس موضوع بني يدي العرش، ق:  {وا

كقوله: وقال كل هذا توصيف لعظمة اهلل تعاىل    (،هو الذي يوضع حتت العرش، جيعل امللوك عليه أقدامهم

اٌت بِيامِ } طحِويه اُت ما وا اما السه ِة وا ِقيااما ما الح وح ُتُه يا بحضا ِيًعا قا ُض مجا ارح األح ِرِه وا دح قه قا ُروا اهللها حا دا ا قا ما امه وا اىلا عا تاعا ُه وا انا ينِِه ُسبححا

ُكونا  ِ وقدرته،    فقالوا   [ 67]الزمر:{ُيرشح عظمته  كامل  مثل عن  وإنام  قبضة،  يوجد  كرسيه  َل  عباس:  ابن  وقال 

املعتمد   ألهنم  الكرايس  للعلامء:  قيل  ومنه  العلم،  تضم  التي  الكراسة  ومنه  قال:  الطربي  ورجحه  علمه 

   .عليهم

ُسو: ))كام يف حديث أيب ذر الغفاري الكريس  وقد وصف الرسول صىل اهلل عليه وسلم  ا را اما  ُقلحُت: يا لا اهلل، أايُّ

ُة   آيا  : قاالا ظاُم؟  أاعح آِن  ُقرح الح ِمنا  لايحكا  عا قاالا ُأنحِزلا   . يِسِّ ُكرح ؟  الح يِسِّ ُكرح الح يِف  ِض  األارح وا اِت  وا اما السه ثاُل  ما ا  ما ِري  تادح وا  :

اما  ثاُل السه : ما ، قاالا له جا زه وا كا اهلل، عا لهما نِي ِِمها عا لِّما اة  ُقلحُت: َلا، إَِله أانح ُتعا ة  ُملحقا لاقا حا يِسِّ كا ُكرح ِض يِف الح األارح اِت وا وا

ةِ  الاقا ىلا تِلحكا اْلح الاِة عا فا ِل الح ضح فا ِض، كا األارح اِت وا وا اما ىلا السه يِسِّ عا ُكرح لا الح إِنه فاضح ، وا
،    ((يِف فاالاة  ِعيِد بحِن ُجباريح  نح سا عا

نحُهاما قاالا  يِضا اهللهُ عا ، را بهاس  ِن عا ِن ابح هُ عا را ٌد قادح ُر أاحا دِّ ُش َلا ُيقا رح عا الح ، وا
ِ
نيح ما دا قا ِضُع الح وح : ما يِسُّ ُكرح  . : الح

والعرش خلق عظيم جدا، لذلك أضافه تعاىل إىل نفسه يف عدة مواضع، ومن أوصافه يف القرآن أنه حممول  

 سقف جنة الفردوس، ويف من مالئكة ثامنية، وأنه عىل املاء، وأنه ذو قوائم، وهو كالقبة عىل العامل، وهو 



 

 

 

ىلا    ، عا ىلا فح ِة السُّ ابِعا ِض السه ارح ُه يِف األح الا ِش ِرجح رح عا ِة الح الا  ِمنح محا
لاك  نح ما ثا عا دِّ ُش،  السنة ))ُأِذنا ِِل أانح ُأحا رح عا نِِه الح رح قا

ام  ويف ِة عا ُة ِمائا ِسريا  ما
ِ اِن الطهريح قا فا اتِِقِه بِخا ِة ُأُذنِِه إِىلا عا ما حح ِمنح شا  رواية سبع مائة سنة((.  وا

ُظُهاما }  ِحفح ُئوُدُه  يا َلا  يش  {وا يثقله وَل  ُيعجزه وَل  ذلك سهٌل   قأي: َل  بل  واألرض،  السموات  عليه حفظ 

 .فهو اْلافظ هلا والقائم عىل أمرها  عليه يسريٌ 

ظِيمُ } عا ِِلُّ الح عا ُهوا الح   العظيم، وقهر والسلطان ال  املنزلة وعلو املكان و   ؛ أي: العاِل فوق خلقه، الذي له علو{وا

 .الذي له العظمة؛ فال ملجأ وَل منجى منه إَل إليه

وما    أيدهيم  بني  ما  األرض  يف  وما  السموات  يف  ما  نوم  وَل  سنة  القيوم  اْلي  الثنائيات  فيها  كثرت  وقد 

عاين  فينبغي لنا أن نستحرض هذه املخلفهم حفظهام وهو العِل العظيم، كل هذا من أرسا هذا اآلية الكريمة  

صباحنا   ويف  وبعد صالتنا،  يف صالتنا  نقرأها  نومنا  ومساءناعندما  يف    ،واستيقاظنا   وعند  آية  أعظم  فهي 

 .كتاب اهلل 

  

 واْلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


