سورة الأعلى
:تعالج السورة باختصار الموضوعات الآتية
الذات العلية وبعض صفات هللا جل وعلا والدلائل على القدرة

.والوحدانية

الوحي والقرآن المنـزل على خاتم الرسل صلى هللا عليه وسلم

.وتيسير حفظه عليه

الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أصحاب القلوب الحية ويستفيد

.منها أهل الإيمان

ابتدأت بتنزيه هللا تعالى الذي أبدع الخلق وخلق فأحسن ،رحمة
س َّوى
م َر ِّب َ
ك الْأَ ْعلَى ( )1ا َّل ِّذي َخل َ
َق َف َ
بالعباد ،قال هللا تعالى َ
{س ِّب ِّح ْ
اس َ
َ
َاء أَ ْح َوى
(َ )2وا َّل ِّذي َق َّد َر َف َه َدى (َ )3وا َّل ِّذي أ ْخ َر َج ا ْل َ
م ْر َعى (َ )4ف َج َعل َُه ُغث ً
})5(.
تحدثت عن الوحي والقرآن الكريم ،و بشرت رسول هللا عليه الصلاة

والسلام ببشارة حفظه فلا ينساه أبداً ،وبينت علم هللا تعالى للغيب

وتيسيره أمور نبيه صلى هللا عليه وسلم بقدرته ،قال تعالى:
ما يَ ْخ َفى ()7
{س ُن ْق ِّر ُئ َ
ما َ
ك َفلَا َت َ
َ
َم ا ْل َج ْه َر َو َ
نسى ( )6إِّلَّا َ
ش َ
اء ال َّل ُه ۚ إِّن َُّه يَ ْعل ُ
س َرى (})8
َ .و ُنيَ ِّ
س ُر َ
ك ِّل ْل ُي ْ

أمرت بالتذكير بهذا القرآن العظيم فيستفيد من نوره المؤمنون
من يَ ْخشَى
ت ِّ
ويتعظوا ،قال تعالى { َف َذ ِّك ْر إِّن َّن َف َع ِّ
الذكْ َرى (َ )9
س َي َّذكَّ ُر َ
م لَا
َّار ا ْل ُكبْ َرى (ُ )12ث َّ
(َ )10و يَ َت َجن َُّب َها الْأ َ ْ
ش َقى ( )11ا َّل ِّذي يَ ْ
صلَى الن َ
يها َولَا يَ ْحيَى (})13
م ُ
وت ِّف َ
.ي َ ُ

ختمت ببيان فوز من طهر نفسه من الأثام وزكاها بصالح الأعمال،
َ
ص َّلى ()15
من َت َزكَّى (َ )14و َذكَ َر ْ
م َر ِّب ِّه َف َ
من قوله تعالىَ { :ق ْد أ ْفل ََح َ
اس َ
ه َذا َل ِّفي
ون ا ْل َحيَا َة ال ُّد ْنيَا (َ )16والْ ِّ
آخ َر ُة َخيْ ٌر َوأَبْ َقى ( )17إِّ َّ
بَ ْ
ن َ
ل ُت ْؤثِّ ُر َ
وسى (})19
ف إِّبْ َر ِّ
ص ُح ِّ
ص ُح ِّ
.ال ُّ
م َ
يم َو ُ
ف الْ ُأولَى (ُ )18
اه َ

