
سورة األعلى  

 اسم من أسامء و اـؾػظ اـػيف ؽقفا، وها ـورود هذ(األطىل) سؿقت هذه اـسورة بسورة    

ىلىَل )اهلل احلسـى  ىَلطَأْل انىَل "طن اــعامن بن بشري ؾال   هذه اـسورة،طظمي وؾد ؿان اــبي . (األَأْل ؿىَل

ُسوُل اهللهِ  ُأ ِِف رىَل رىَل ؼَأْل ةِ  يىَل ُُؿعىَل ِِف ااَأْل ِن وىَل يَأْل ِعقدىَل َأْـل  ٹ ٿ ٿ]وىَل  ,[ ڻ ڻ ڻ ں]ـ  ِ  ا

ا [ ٹ إِذىَل الىَل وىَل مٍم  ؾىَل وَأْل ُة ِِف يىَل ُُؿعىَل ااَأْل ِعقُد وىَل َأْـل ِ ااَأْل ىَلؿىَل ىَل ا ً ا ِِف اـله ىَل ىَلعَأْل ُأ ِ اِمىَل أىَليَأْل رىَل ؼَأْل  يىَل
اِادٍم رواه  " وىَل

 .()مسؾم

وملا   ؿـ ه من املـة اـ امة ، ؛ ملا   ؿـ ه من املعاين اـعظقؿةطظؿفا أن ي واق ـرسول اهلل

  . ب قسريه ـؾقٌى طؾقه 

  :وهلذه السورة مقاصد متعددة، منها     

 . ـزيه اـر  سبحاكه و عاغ: املؼلد األول

 . بقان ساماة اـػيعة :املؼلد اـثاين

.  بقان وضقػة اـرسول: املؼلد اـثاـث

   ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں[    

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹  ﮷﮸﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ

    [

: باـ سبقح، أي هذا ؽعل أمر؛ أمر ـؾـبي : [ں] ,[ڻ ڻ ڻ ڻ ں] 

.   اسم ملدر، أي  ـزهيًا هلل(سبحان اهلل): ؽؼول. اـ ـزيه

 :ويـزه اهلل  عاغ طن ث ثة أمور
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ؽؽل ما .ؽؾقس يف صػا ه كؼص بواه من اـواوه، ؽؾه اـؽامل املطؾق: اــؼص: أادها- 

وهذا من معاين . ــػسه ؽفو صػة ؿامل، ال كؼص ؽقه بواه من اـواوه-  عاغ-أثب ه اهلل 

ومن اـبق أؿؿؾه، ال كؼص ، ومن اـسؿ  أوسعه، ؽؾه من اـعؾم أمته وأط ه. (املثل األطىل)

ال يعجزه يشء يف )و، (وس  ؿل يشء رمحة)و، ( أحا  كك  يش  للًام )يف صػة من صػا ه، 

 . (األرض وال يف اـسامء

وطن اـلؿم، ، وطن اخلرس، ؽفو مـزه طن اـعؿى، وهي اآلؽات: اـعقب: اـثاين- 

 . ؽؽل آؽة، ؽاهلل بريء مـفا سبحاكه. وطن املرض

، ؽلي وصف خي ص به املخؾوق ال يؿؽن أن يثبت ـؾخاـق: مماثؾة املخؾوؾع: اـثاـث- 

ؽاالشرتاك يف األسامء . وأي وصف خي ص به اخلاـق ؽ  يؿؽن أن ي لف به املخؾوق

واـلػات، إكام يؽون يف املعـى اـعام، اـؽظ، املطؾق، اـذي يؽون يف األذهان، ويؿ ـ  

 . ؽنذا أضقف اـوصف إغ املوصوف ختلص. واوده يف األطقان

أثبت ــػسه سؿعًا، وبقًا، وأثبت ـؾؿخؾوق سؿعًا، وبقًا، وهذا -   عاغ–واهلل 

ؽاملعـى اـعام املطؾق . االشرتاك إكام هو اشرتاك يف اـؾػظ، ويف املعـى اـعام، اـؽظ، املطؾق

وهذا حمؾه . واملعـى اـعام املطؾق ـؾبق، هو إدراك املرئقات، ـؾسؿ ، هو إدراك األصوات

سؿ  اهلل، صار وصػًا خم لًا به، ال : ليؽنذا ق. ف ختلصيؽنذا أض، األذهان، واـعؼول

وؾد . سؿ  املخؾوق، صار وصػًا خاصًا خي ص به املخؾوق: وإذا ؾؾـا. يامثؾه ؽقه خمؾوق

دَأْل "يف ؾوهلا - ريض اهلل طـفا - مجعت ذـك طائشة  ؼىَل ىَـل  ، اتىَل وىَل ىَلصَأْل ُعُه األَأْل ؿَأْل ِس ىَل سىَل ـهِذي وىَل ُد هللِهِ ا ىَلؿَأْل احلَأْل

ُة إِغىَل اــهبِيِّ  ىَـل اِد ِت املَأْلُجىَل اءىَل ُؼوُل اىَل ا  ىَل ُ  مىَل ؿىَل ا أىَلسَأْل بىَلقَأْلِت، مىَل َأْـل كىَلا يِف كىَلاِاقىَلِة ا أىَل ُؿُه وىَل ؾِّ لىَل اهللُ : " ُ ؽىَل لىَلكَأْلزىَل  : ؽىَل

ةِ  {1:املجحدلة} [پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] يىَل ، رواه أمحد يف املسـد(إِغىَل آِخِر اآلَأْل

، وس  األصوات، ـؽن سؿ  اهلل ، ؽلثب ت سؿعًا هلل، وسؿعًا هلا  ()وابن مااه، واــسائي 

                                                           
. وصححه األلباني (188)سنن ابن ماجه, (5654) النسائي في الكبري, واللفظ له (2419 ) المسند ()



وأما سؿعفا ؽنكه ؾارص، وكاؾص، بدـقل أهنا ، وال يؿؽن أن يشارؿه أاد يف هذه اخللقلة

  .وؾس طىل ذـك بؼقة اـلػات، يف ااكب اـدار، وخيػى طؾقفا بعض ؿ م املجادـة

. ؽاحلؿد، واـ سبقح، يؽؿل أادمها  اآلخر،  يلمر ب سبقح كػسه، وبحؿد كػسهواهلل  

واـ سبقح يعـي  ـزهيه طن صػات . ؽفو إثبات. ؽنن احلؿد يعـي وصف اهلل بلػات اـؽامل

. وإكام  لل اـعؾم باهلل باــػي وااثبات معاً . اــؼص، واـعقب، ومماثؾة املخؾوؾع، ؽفو كػي

انىَل ): وهلذا ااء يف احلديث َأْلُ  املَأْلِقزىَل ُد هللِهِ متىَل ىَلؿَأْل ِن .احلَأْل َأًْل ُد هللِهِ متىَل ىَلؿَأْل احلَأْل انىَل اهللهِ وىَل ُسبَأْلحىَل َأْلُ  - وىَل ا - أىَلوَأْل متىَل مىَل

ضِ  األىَلرَأْل اِت وىَل وىَل ؿىَل ىَل اـسه رواه مسؾم(بىَلعَأْل
()

. 

أمر اهلل  عاغ ب سبقح اسؿه، ؽفل املراد  سبقح االسم، أم : [   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ]

 :قوالن للمفرسين سبقح اـر  كػسه ؟ 

 اآلية طىل ضاهرها، ؽؿعـى  سبقح االسم، أي  ـزهيه أن يشارؿه أاد يف :القول األول- 

ؽ  جيوز أن  طؾق أسامؤه احلسـى طىل األصـام، ؿام ؽعل املػؿون، اقـام أصؾؼوا اسم ، اسؿه

، واـعزى من اـعزيز، ؽلخذوا اسم اـ ت من ااـه، اـ ت، واـعزى، ومـاة، طىل معبوداهتم

وأاليظن أكه يامثل اسم ،  سبقح اسم اهلل أال يش ق مـه اسم ـ صـاممن ف . ومـاة من املـان

  .أو يؾحؼه ما يؾؼه من ـوازم اــؼص واـعقب، املخؾوق

 أن املراد سبح ربك، وـؽـه طرب باالسم، أو أدخل ذؿر االسم، ـ حلل :القول الثاين- 

 ما [ڻ ڻ ں]ؽقؽون معـى . بذـك ؽائدة ااؿ  بع  سبقح اـؼؾب، و سبقح اـؾسان

سبح ربك بؼؾبك، : أي[ڻ ڻ ں]": كؼؾه ابن اـؼقم، رمحه اهلل، طن شقخ ااس م

ؽلؾحم االسم  ـبقفًا طىل هذا املعـى، ا ى ال خيؾو . واذؿر ربك بؼؾبك، وـساكك، وـساكك

- وطرب يل شقخـا، أبو اـعباس ابن  قؿقة ):  إغ أن ؾال...اـذؿر واـ سبقح من اـؾػظ باـؾسان،

سبح كاصؼًا باسم ربك، م ؽؾاًم به، : املعـى: بعبارة ـطقػة، واقزة، ؽؼال- ؾدس اهلل رواه
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 وهذه اـػائدة  ساوي راؾة ـؽن ملن يعرف (ثم ؾال...)وؿذا سبح ربك ذاؿرًا اسؿه

(ؾدره
()

، وؾال يف [   ڻ ڻ ڻ ڻ ں]: الاظ يف هذه اـسورة أكه ؾال يف أوهلاي و

، ؽلمر يف أوهلا ب سبقح اسم ربه، وذؿر يف آخرها طؿن أؽؾح [خب حب جب يئ]: آخرها

رىَل ]و زؿى، أكه  ؿىَل ، ؽذؿر االسم يف املوضعع؛ يف املوض  األول باـ سبقح [ خب حب جب ذىَل

 ـزيه ربه بؼؾبه، وذؿره : ويف املوض  اـثاين باـذؿر، وذـك ـقجؿ  ااكسان بع اـوصػع

ما : ثم يف اـدراة اـثاكقة، وهذا أطىل أكواع اـذؿر، وهو ما  واصل ؽقه اـؼؾب واـؾسان. بؾساكه

ؽؾؾذؿر . ما ؿان باـؾسان دون اـؼؾب: ثم يف اـدراة اـثاـثة، اخ ص به اـؼؾب دون اـؾسان

 . مرا ب، ودراات

، اسم من أسامء اهلل احلسـى، وهو طىل صقغة أؽعل اـ ػ قل، يعـي من ـه [   ڻ]

. ؽاألطىل يدل طىل ؿامل طؾو اهلل . (امل عال)و، (اـعظ):وـه أسامء مؼاربة مثل. اـعؾو املطؾق

 : وأهل السنة واجلامعة يثبتون ثالثة أىواع من العلو

مس وٍم طىل  ، بذا ه ؽوق سؿوا ه- - وهو االط ؼاد بلن اهلل :علو الذات: النوع األول

وهذا اــوع من اـعؾو، . ـقس ؽقه يشء من خؾؼه وال يف خؾؼه يشء مـه، بائن من خؾؼه، طرشه

وكازع ؽقه املعطؾة، وأكؽروا طؾو . واـػطرة، واـعؼل، واامجاع، واـسـة، يدل طؾقه اـؽ ا 

واألشاطرة، ومن طىل ، اافؿقة، واملع زـة: وممن أكؽر طؾو اهلل ؽوق سؿوا ه. اهلل بذا ه

ؽؼد ؾامت  . وهذا من أطجب اـعجب!  ؽوق خمؾوؾا هشاؿؾ فم، أكؽروا أن يؽون اهلل 

إن يف اـؼرآن اـعظقم أؿثر من ): دالئل اـؽ ا  طىل إثبا ه، ا ى ؾال بعض طؾامء اـشاؽعقة

(أـف دـقل طىل إثبات طؾو اهلل
()

، واكعؼد إمجاع األمة طىل هذا، ودـت طؾقه دالئل اـسـة. 

 طىل ذـك؛ ؽام ـقوؽطر اهلل اـخ، وؾط  اـعؼل اـسؾقم باس حؼاق اهلل هلذا اـعؾو؛ ألكه صػة ؿامل

. رضورة باـ واه إغ اـعؾوومن إكسان إال وجيد يف ؾؾبه كزوطًا إغ اـعؾو اع يدطو اهلل  عاغ، 
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وإكام كازع ؽقه همالء املحجوبون، اـذين اعؾوا بقـفم وبع اـؼرآن اجابًا مس ورًا، من بدع 

 .اـؽ م املذموم، واملؼدمات اـػاسدة

ـه صػات اـؽامل، اـ ي بؾغت  - - وهو االط ؼاد بلن اهلل :علو القدر: النوع الثاين

: وهو معـى ؾوـه  عاغ. وهذا ال يـازع ؽقه أاد من أهل اـؼبؾة. اـغاية يف احلسن واـؼدر

 . وإكام وؾ  اــزاع يف  طبقؼا ه.{60:النحك} [ ڱ ڳ ڳ]

 وؾفره، ؿام -  عاغ-وهو االط ؼاد بلن اهلل  :علو القهر: النوع الثالث
ٍم
ط  طىل ؿل يشء

 . وهو حمل ا ػاق بع أهل اـؼبؾة {18:األنعحم} [ جب يئ ىئ مئ]: ؾال  عاغ

ى)ومعـى. يعـي أواد من اـعدم [   ہ ہ ۀ ۀ]  وه أي اعؾه م ـاسب : (سىَل

 ڦ ڦ ڦ] :ويشبه ذـك ؾوـه  عاغ. األازاء، واألط اء، ؾائاًم بام يـاسبه

  .{7:االنفطحر} [ ڦڄ

. أي أكه سبحاكه، سبق  ؼديره ـؾؿخؾوؾات، وهداها [ھ ھ ہ ہ ]  

. وذـك أن اهلداية أكواع، واملؼلود باهلداية هـا اهلداية اـعامة

(شفاء العلول )يف كتابه-رمحه اهلل- فقد ذكر ابن القوم
()

 :  أن مراتب اهلداية أربع

وهي . وهي هداية ؿل خمؾوق إغ ما يـاسبه، ويلؾح ااـه: اهلداية العامة. 1

واـواش، ومجق  ما خؾق ، واـطري، واان، املؼلودة يف هذه اآلية، و شؿل ااكس

 .، ؽفداه اهلل  عاغ ملا يؼقم أوده، ويلؾح معاشهاهلل 

وهي أخص من األوغ، ألهنا   عؾق  :هداية الداللة، والبوان، واإلرشاد. 2

وهذا اــوع من . ما أضفر اهلل  عاغ من رشطه، وديـه، ـعباده: واملراد  ا. باملؽؾػع
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 ويدل طؾقفا ؾول اهلل .واـدطاة، وامللؾحون، واـعؾامء، اهلداية يؼوم به األكبقاء

 ۋ ۋ ٴۇ] و {52:الشورى} [ڤ ڤ ڤ ٹ ڤ ]: عاغ

 .{17:فصلت} [ۉ ۉ ۅ ۅ

 وهذه أخص من اـ ي ؾبؾفا، ألهنا خت ص بؿن :هداية التوفوق واإلهلام . 3

ؽؾقس ؿل من هدي هداية دالـة، وبقان، وإرشاد، هيدى . سبؼت هلم من اهلل احلسـى

خاصب اــاس مجقعًا، وبع هلم، ودهلم، وأرشدهم، ؽؾم هي دوا    ؽاــبي. ؾؾبه

 :وهذا هو معـى ؾوـه  عاغ- -مجقعًا، ألن هداية اـ وؽقق، وااهلام، بقد اهلل 

 [ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک]

 .{56:القصص}

وهذا اــوع ـقس يف اـدكقا، وـؽـه يف : اهلداية إىل طريق اجلنة، أو طريق النار . 4

 ؾال .{5:حممد} [   ے ھ ھ ھ]: يف اق املممـع- -ؾال اهلل . اآلخرة

 ۈئېئ]: وؾال يف اق اـؽاؽرين. يعـي هيدهيم إغ صريق ااـة: بعض  املػٌين

 [   يئجب ىئ مئ حئ جئ ی ی   ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

  .{23-22:الصحفحت}

وهذا . واملراد باآلية اــوع األول، وهي اهلداية اـعامة اـ ي  ا ملاـح احلقاة واملعاش

،  و قيػه با  واس  ملن أرسل ؽقه صرؽه، وأطؿل ؽقه طؼؾه، ؽنكه جيد من اؽم اهلل، 

، ويف (شػاء اـعؾقل)يف - رمحه اهلل-وؾد أؽاض ؽقه ابن اـؼقم . ملخؾوؾا ه، اـفء اـعظقم

وطؼد ؽلوالً بديعة، مدهشة، يف اـ ػؽر يف بعض خمؾوؾات اهلل، وؿقػقة  (مػ اح دار اـسعادة)

هداي فا؛ ؽعؼد ؽلً  ي عؾق باــؿل، وؿقف حتػظ أؾواهتا، واــحل وؿقف  بـي بقوهتا، 

واحلامم وؿقف معاشفا، واهلدهد وؿقف يعرف مواض  املاء، وسائر أصـاف املخؾوؾات، 

 مل ي ح ـه أن يطؾ  طىل ما اصؾ  طؾقه -رمحه اهلل-هذا، وابن اـؼقم . بؽ م يـعش اـؼؾب



امل لخرون من أكواع املعارف؛ ؽنن اـعؾوم احلديثة، ؾد ؿشػت من معاين اـربوبقة، ما  ار 

من ا ى إكه ملا أـف بعض املؾحدين، ، اـطرف يف اــظر إـقه، و ار اـعؼل يف اـ ػؽر ؽقه

،  يعـي أكه مس غن طن واود خاـق"ااكسان يؼوم واده"مـؽري واود اهلل، ؿ ابًا سامه 

وؾد  رام هذا اـؽ ا  إغ . "ااكسان ال يؼوم واده"أـف طامل ؼريب ؿ ابًا يف اـرد طؾقه سامه 

 ؼري مسؾم، ـؽـه ذؿر اؼائق من  وإن ؿان ممـػهو، "اـعؾم يدطو إغ اايامن"اـعربقة بعـوان 

ومثؾه ما . اؼائق اـربوبقة، يؿؽن أن يوضػفا املممن احلق يف اـ دـقل طىل  واقد اـعبادة

طىل أن مسائل ااطجاز اـعؾؿي، . يذؿره بعض املش غؾع بؿسائل ااطجاز اـعؾؿي يف اـؼرآن

يـبغي اـ عامل معفا بحذر، ألن بعض املش غؾع  ا يغاـون أاقاكًا، و ؿؾون اــلوص ما ال 

ل ؿ م اهلل ، حت ؿل ربام ؿان بعض ما ؾاـوه صوابًا، ـؽن ال ط ؾة ـه باآلية، وال جيوز أن كحؿِّ

 معـًى ـقس مرادًا ـه، ا ى وإن ؿان ذـك املعـى صحقحًا يف كػسه، ـؽن ال جيوز أن كؼول :

وإذا ؿان هذا من ؾبقل اــظريات، . إن مراد اهلل باآلية، ؿذا، وؿذا، إال ببقـة ودـقل

واـػرضقات، ؽنكه ال جيوز أن حتؿل طؾقه اــلوص، ألن اــظريات واـػرضقات، ؾد يثبت 

وأما إن ؿان هذا اـذي  وصؾوا إـقه من ؾبقل اـؼطعقات، واحلسقات، واملشاهدات، . بط هنا

وإن ؿان ـػظ اآلية ال ، ؽنكـا كـظر؛ إن ؿان ـػظ اآلية   ؿؾه ؽ  بلس، أن كسوؾه يف هذا املؼام

ؽؾقـ به هلذا من يؼرأ يف . ؽٌ ؿ م اهلل بغري مرادهي  ؿؾه، بل هو أاـبي طـه، ؽنكه ال جيوز أن 

 .مسائل ااطجاز اـعؾؿي

ى] ,[ے ے ھ ھ] طىَل ؽاـذي خيرج املرطى . موض  اــبات، واخلرضة: [املَأْلىَلرَأْل

واـغبار  يثور ، متر باألرض اـقبا ، اـؼػر، يومًا، ؽ   رى إال اهلواء يعلف  ا. هو اهلل 

طؾقفا سحائب املطر، ؽ سؼقفا، ؽ ؿر  ا وهي هت ز خرضاء، ذات -  عاغ-ثم يرسل اهلل ، مـفا

من اـذي أخرج املرطى؟ من اـذي اػظ هذه اـبذور ـسـة ؿامؾة، وسؼاها ا ى .  جة

 وطبؼًا،  و   وعأـواكًا،  ػ ق طادت هذه األرض اـلػراء املغربة، هت ز خرضة ومجاالً، و

ى] ً ؟إكه اهلل  وأرجيا طىَل جىَل املَأْلىَلرَأْل رىَل ـهِذي أىَلخَأْل  .[ا



ؾىَلهُ  ].هذه دورة أخرى [﮳﮲  ۓ ۓ]  عىَل   أي [ُؼثىَلاءً ] أي اهلل ،  [ؽىَلجىَل

ى]و،ً ااؽًا، هشقام وىَل وذـك بعد أن يؿر به ما شاء اهلل  عاغ . أي يابسًا، مائً  إغ اـسواد[أىَلاَأْل

.  من اـوؾت، و ش د طؾقه ارارة اـشؿس

 


