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3

الحديدسورة 

ِحيمِ  ْحٰمِن الره ِ الره بِْسِم َّللاه

ِ َما فِي السهَماَواتِ  ِزيُز  َو اْْلَْرِض َو ُهَو اْلعَ َسبهَح ّلِِله
﴾1اْلَحِكيُم ﴿

 ُهَو  يُْحيِي َو يُِميُت وَ لَهُ ُمْلُك السهَماَواِت َو اْْلَْرِض 
﴾2َعلَى ُكل ِ َشيْ ٍء قَِديٌر ﴿



4

الحديدسورة 

ُل َو اْْلخِ  َو ُر َو الظهاِهرُ ُهَو اْْلَوه
يٌم ل ِ َشيْ ٍء َعلِ اْلبَاِطُن َو ُهَو بِكُ 
﴿3﴾



5

الحديدسورة 

ِستهِة  َو اْْلَْرَض فِيُهَو الهِذي َخلََق السهَماَواتِ 
ا يَِلُج فِي اْلعَْرِش يَْعلَُم مَ أَيهاٍم ثُمه اْستََوى َعلَى

َن ا َو َما يَْنِزُل مِ اْْلَْرِض َو َما يَْخُرُج ِمْنهَ 
ْيَن َما ا َو ُهَو َمعَُكْم أَ السهَماِء َو َما يَْعُرُج فِيهَ 
ُ بَِما تَْعمَ  يٌر ﴿ُكْنتُْم َو َّللاه ِِ ﴾4لُوَن بَ
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الحديدسورة 

 َو اْْلَْرِض وَ لَهُ ُمْلُك السهَماَواتِ 
ِ تُْرَجُع ا ﴾5ْْلُُموُر ﴿إِلَى َّللاه
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الحديدسورة 

ُج النهَهاِر َو يُولِ يُوِلُج اللهْيَل فِي
بَِذاِت  َو ُهَو َعِليمٌ النهَهاَر فِي اللهْيلِ 

ُدوِر ﴿ ُِّ ﴾6ال
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الحديدسورة 

ِ َو َرسُ  قُوا وِلِه َو أَْنفِ آِمنُوا بِاّلِله
ا َجعَلَُكْم ُمسْ  َن يِه فَالهِذيتَْخلَِفيَن فِ ِممه

ٌر قُوا لَُهْم أَجْ آَمنُوا ِمْنُكْم َو أَْنفَ 
﴾7َكبِيٌر ﴿
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الحديدسورة 

َو نُوَن بِاّلِلهِ َو َما لَُكْم الَ تُْؤمِ 
ُسوُل يَْدُعوُكمْ  َرب ُِكْم ِلتُْؤِمنُوا بِ الره
ْم ُكْم إِْن ُكْنتُ َو قَْد أََخَذ ِميثَاقَ 
﴾8ُمْؤِمنِيَن ﴿
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الحديدسورة 

لُ  يَاٍت َعلَى َعْبِدِه آُهَو الهِذي يُنَز ِ
َماِت ُكْم ِمَن الظُّلُ بَي ِنَاٍت ِليُْخِرجَ 

 َ َرُءوٌف  بُِكْم لَ إِلَى النُّوِر َو إِنه َّللاه
﴾9َرِحيٌم ﴿
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الحديدسورة 

ِ وَ َو َما لَُكْم أاَله تُْنِفقُوا فِ  ِ ي َسبِيِل َّللاه  ّلِِله
ي ِض الَ يَْستَوِ ِميَراُث السهَماَواِت َو اْْلَرْ 

اتََل أُوٰلئَِك ْبِل اْلفَتْحِ َو قَ ِمْنُكْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَ 
ْعُد َو  أَْنفَقُوا ِمْن بَ أَْعَظُم َدَرَجةً ِمَن الهِذينَ 
 ُ ُ قَاتَلُوا َو ُكالًّ َوَعَد َّللاه  بَِما  اْلُحْسنَى َو َّللاه

﴾10تَْعَملُوَن َخبِيٌر ﴿
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الحديدسورة 

َ قَرْ َمْن َذا الهِذي يُْقرِ  ضاً ُض َّللاه
ْجٌر هُ لَهُ َو لَهُ أَ َحَسناً فَيَُضاِعفَ 
﴾11َكِريٌم ﴿
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الحديدسورة 

َن َو اْلُمْؤِمنَاتِ يَْوَم تََرى اْلُمْؤِمنِي
أَْيَمانِِهْم  أَْيِديِهْم َو بِ يَْسعَى نُوُرُهْم بَْينَ 
نهاٌت تَْجِري ِمنْ بُْشَراُكُم اْليَْوَم جَ 
َك ُهَو ِديَن فِيَها ٰذلِ تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخالِ 

﴾12اْلفَْوُز اْلعَِظيُم ﴿
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الحديدسورة 

 ِللهِذيَن وَن َو اْلُمنَافِقَاتُ يَْوَم يَقُوُل اْلُمنَافِقُ 
يَل ْس ِمْن نُوِرُكْم قِ آَمنُوا اْنُظُرونَا نَْقتَبِ 
ِرَب ِمُسوا نُوراً فَضُ اْرِجعُوا َوَراَءُكْم فَاْلتَ 
ْحَمةُ اٌب بَاِطنُهُ فِيِه ابَْينَُهْم بُِسوٍر لَهُ بَ  لره

﴾13عَذَاُب ﴿َو َظاِهُرهُ ِمْن قِبَِلِه الْ 
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الحديدسورة 

وا بَلَى َو ْن َمعَُكْم قَالُ يُنَاُدونَُهْم أَ لَْم نَكُ 
تُْم َو أَْنفَُسُكْم َو تَرَ ٰلِكنهُكْم فَتَْنتُمْ  ِْ به

تْكُ  تهى َجاَء ُم اْْلََمانِيُّ حَ اْرتَْبتُْم َو َغره
ُكمْ  ِ َو َغره ِ اْلََرُ أَْمُر َّللاه ﴾14وُر ﴿ بِاّلِله



16

الْغَرُورُ

 اإلنسان من كل  ما يََُرُّ : اْلََُرورُ 
، شيطانمال و جاه و شهوة و 

و قد فس ر بالشيطان إذ هو 
يَن، أخبث اْلََار ِ

603: المفردات في غريب القرآن، ص
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الحديدسورة 

ةٌ َو الَ  ِمْنُكْم فِْديَ فَاْليَْوَم الَ يُْؤَخذُ 
اُر ِهَي َمأَْواُكُم النه ِمَن الهِذيَن َكفَُروا
يُر ﴿َمْوالَُكْم َو بِئَْس ا ِِ ﴾15ْلَم



18

الحديدسورة 

َمنُوا أَْن تَْخَشعَ أَ لَْم يَأِْن ِللهِذيَن آ
ِ  َو َما نََزَل مِ قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاهِ  َن اْلَحق 

اَب َن أُوتُوا اْلِكتَ َو الَ يَُكونُوا َكالهِذي
قََسْت ْيِهُم اْْلََمُد فَ ِمْن قَْبُل فََطاَل َعلَ 
﴾16﴿ْنُهْم فَاِسقُونَ قُلُوبُُهْم َو َكثِيٌر مِ 



19

الحديدسورة 

َ يُ  ْحيِي اْْلَْرضَ اْعلَُموا أَنه َّللاه
اْْليَاِت يهنها لَُكمُ بَْعَد َمْوتَِها قَْد بَ 
﴾17وَن ﴿لَعَلهُكْم تَْعِقلُ 
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الحديدسورة 

قِينَ  د ِ ِه د ِ إِنه اْلُم ِه قَاِت َو  َو اْلُم
َ قَرْ  ضاً َحَسناً أَْقَرُضوا َّللاه
يٌم ُهْم أَْجٌر َكرِ يَُضاَعُف لَُهْم َو لَ 
﴿18﴾
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الحديدسورة 

وٰلئَِك  َو ُرُسِلِه أُ َو الهِذيَن آَمنُوا بِاّلِلهِ 
يقُوَن َو الشُّ  د ِ ِ ِ َرب ِِهْم َهَداُء ِعْندَ ُهُم ال
فَُروا ْم َو الهِذيَن كَ لَُهْم أَْجُرُهْم َو نُوُرهُ 
َحابُ َو َكذهبُوا بِآيَاتِنَا أُ  ِْ وٰلئَِك أَ
﴾19اْلَجِحيِم ﴿
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الحديدسورة 

نْ  َو ِزينَةٌ َو يَا لَِعٌب َو لَْهوٌ اْعلَُموا أَنهَما اْلَحيَاةُ الدُّ
ْْلَْوالَِد ٌر فِي اْْلَْمَواِل َو اتَفَاُخٌر بَْينَُكْم َو تََكاثُ 

 يَِهيُج فَتََراهُ فهاَر نَبَاتُهُ ثُمه َكَمثَِل َغْيٍث أَْعَجَب اْلكُ 
اً ثُمه يَُكوُن ُحطَ  فَر  ِْ ذَاٌب اماً َو فِي اْْلِخَرةِ عَ ُم
َِْفَرةٌ ِمَن َّللاهِ  ْلَحيَاةُ  َو ِرْضَواٌن َو َما اَشِديٌد َو َم

ْنيَا إِاله َمتَاُع اْلَُُرو ﴾20ِر ﴿الدُّ
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الحديدسورة 

َِْفرَ   َجنهٍة ةٍ ِمْن َرب ُِكْم وَ َسابِقُوا إِلَى َم
ِض َماِء َو اْْلَرْ َعْرُضَها َكعَْرِض السه 

ِ َو رُ أُِعدهْت ِللهِذيَن آَمنُ  ُسِلِه ٰذِلَك وا بِاّلِله
ِ يُْؤتِيهِ  ُ فَْضُل َّللاه  ذُو  َمْن يََشاُء َو َّللاه

﴾21اْلفَْضِل اْلعَِظيِم ﴿



24

الحديدسورة 

ي ِِ اَب ِمْن ُم َِ بٍَة فِي َما أَ
اله فِي ْنفُِسُكْم إِ اْْلَْرِض َو الَ فِي أَ 
نه ٰذِلَك ْن نَْبَرأََها إِ ِكتَاٍب ِمْن قَْبِل أَ 

ِ يَِسيرٌ  ﴾22﴿َعلَى َّللاه



25

الحديدسورة 

َرُحوا بَِما اتَُكْم َو الَ تَفْ ِلَكْيالَ تَأَْسْوا َعلَى َما فَ 
ُ الَ يُِحبُّ كُ  ﴾23ٍر ﴿له ُمْختَاٍل فَُخوآتَاُكْم َو َّللاه

ْخِل َو َمْن ُروَن النهاَس بِاْلبُ الهِذيَن يَْبَخلُوَن َو يَأْمُ 
َ ُهوَ  ﴾24اْلََنِيُّ اْلَحِميُد ﴿يَتََوله فَإِنه َّللاه
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الحديدسورة 

 أَْنَزْلنَا ا بِاْلبَي ِنَاِت وَ لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَ 
اُس يَقُوَم النه لِ َزاَن َمعَُهُم اْلِكتَاَب َو اْلِمي

ْ بِاْلِقْسِط َو أَْنَزْلنَا ا ٌس َشِديٌد َو ْلَحِديَد فِيِه بَأ
ُ َمْن يَ يَ لِ َمنَافُِع ِللنهاِس َو  ُرهُ َو ْعلََم َّللاه ُِ ْن
َ قَِويٌّ َعزِ ُرُسلَهُ بِاْلََْيِب إِنه  ﴾25يٌز ﴿َّللاه



يَم َو وحاً َو إِْبَراهِ َو لَقَْد أَْرَسْلنَا نُ 
يه  ةَ َو تِِهَما النُّبُ َجعَْلنَا فِي ذُر ِ وه
يٌر ِمْنُهْم ْهتٍَد َو َكثِ اْلِكتَاَب فَِمْنُهْم مُ 

﴾26فَاِسقُوَن ﴿

الحديدسورة 



الحديدسورة 

ْينَا بِِعيَسى ْم بُِرُسِلنَا َو قَفه ثُمه قَفهْينَا َعلَى آثَاِرهِ 
ي قُلُوِب ْنِجيَل َو َجعَْلنَا فِ اْبِن َمْريََم َو آتَْينَاهُ اإْلِ 

ةً  َرْحَمةً َو َرْهبَانِيه الهِذيَن اتهبَعُوهُ َرأْفَةً وَ 
اَء ِرْضَواِن لَْيِهْم إاِله اْبتََِ اْبتََدُعوَها َما َكتَْبنَاَها عَ 
ِ فََما َرَعْوَها َحقه ِرعَ  الهِذيَن آَمنُوا ايَتَِها فَآتَْينَاَّللاه
﴾27ْنُهْم فَاِسقُوَن ﴿ِمْنُهْم أَْجَرُهْم َو َكثِيٌر مِ 



ثاِلُث ثاَلثَة  

ا ذيَن قالُولَقَْد َكفََر اله 73: المائدة 
َ ثاِلُث ثاَلثَ  إِاله ٍة َو ما ِمْن إِلهٍ إِنه َّللاه

ا إِلهٌ واِحٌد َو إِْن لَْم يَ  ْنتَُهوا َعمه
ْنُهْم الهذيَن َكفَُروا مِ يَقُولُوَن لَيََمسهنه 

َعذاٌب أَليٌم 



ْركَ  الش ِ

ْقماُن َو إِْذ قاَل لُ 13: لقمان 
الهُ يا بُنَيه اِلْبنِِه َو ُهَو يَِعظُ 
ِ إِنه  ْرَك لَظُ تُْشِرْك بِاَّلله ْلٌم  الش ِ

َعظيٌم 



ْركَ  الش ِ

َ ال48: النساء  َِْفرُ إِنه َّللاه  يَ
َِْفُر ما ُدونَ أَْن يُْشَرَك بِِه َو يَ 
ِ ْن يُْشِركْ ذِلَك ِلَمْن يَشاُء َو مَ  بِاّلِله
ً فَقَِد اْفتَرى َعظيماً إِثْما



ْركَ  الش ِ

َ 116: النساء  َِْفرُ إِنه َّللاه ال يَ
َِْفُر ما ُدونَ أَْن يُْشَرَك بِِه َو يَ 
ِ ْن يُْشِركْ ذِلَك ِلَمْن يَشاُء َو مَ  بِاّلِله

بَعيداً فَقَْد َضله َضالالً 



33

ْل يسَى اْبَن َمْريََم هَ إِْذ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن يَاعِ 
َن السهَماِء  َل َعلَْينَا َمائَدةً يَْستَِطيُع َربَُّك أَن يُنزه  م ِ

َ إِن ُكنتُ  ْؤِمنِينَ قَاَل اتهقُواْ َّللاه ش(112)م مُّ

لُوبُنَا َو قُ نْها َو تَْطَمئنِ قَالُواْ نُِريُد أَن نهأُْكَل مِ 
َدْقتَنَا وَ  َِ  نَُكوَن َعلَْيَها ِمنَ نَْعلََم أَن قَْد 
(113)الشهِهِدينَ 

سورة المائدة 
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لَْينَا َمائَدةً مه َربهنَا أَنِزْل عَ قَاَل ِعيسَى اْبُن َمْريََم اللههُ 
َن السهَماِء تَُكوُن لَنَا ِعي ِلنَا َو َءاخِ م ِ وه ِ ِرنَا َو َءايَةً ًدا ْل 

نَك  َو اْرُزْقنَا َو أَنَت َخيرُ  اِزقِينَ م ِ (114)الره

ُ إِنى   لَُها َعلَ قَاَل َّللاه ِمنُكمْ بَْعُد فََمن يَْكفُرْ ْيُكْم  ُمنزه
بُهُ َعذَابًا اله أُ فَإِنى   َن أَُعذ ِ بُهُ أََحًدا م ِ َعذ ِ

(115)اْلعَالَِمينَ 

سورة المائدة 
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ُ يَاِعيسىَ   قُْلَت اْبَن َمْريََم َء أَنتَ َو إِْذ قَاَل َّللاه
ذُونِى َو أُم ِ ِللنهاِس  ِ  ِمن ُدونِ َى إاَِلَهينْ اتخه  َّللاه

ْيَس ِى أَْن أَقُوَل َما لَ قَاَل ُسْبَحانََك َما يَُكوُن ل
تَْعلَُم َما هُ فَقَْد َعِلْمتَهُ إِن ُكنُت قُْلتُ لِى بَِحق  

َك أَنَت ا فِى نَْفِسَك  إِنه فِى نَْفسِى َو اَل أَْعلَُم مَ 
ُم اْلَُيُوبِ  (116)َعاله
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َ رَ إِاله َما أََمْرتَنِى بِ لَهمْ َما قُْلُت  َو َربهُكْم  بى  ِه أَِن اْعبُُدواْ َّللاه
ا ُدْمُت فِ  ا تََوفه َو ُكنُت َعلَيْهْم شَهيًدا مه ْيتَنِى ُكنَت يِهْم  فَلَمه
قِيَب َعلَيْهْم  َو أَنَت َعل (117)ٍء شَهيدٌ شىَ كلُ ىَ أَنَت الره

بهْ  َِْفْر لَ ِعبَاُدَك  وَ ْم فَإِنهه مْ إِن تُعَذ ِ َك أَنَت اْلعَِزيُز فَإِنه ُهمْ  إِن تَ
(118)الْحِكيمُ 
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ُ َهاَذا يَْوُم يَنفَُع  َهْم َجنهاٌت لاِدقِيَن ِصْدقُُهْم  الصه قَاَل َّللاه
ضىِ ِديَن فِيَها أَبًَدا  ره تَجِرى ِمن تَحتَِها اْْلَْنَهاُر َخالِ 
ُ َعنْهْم َو َرُضواْ َعْنهُ  َذا (119)مُ ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيَّللاه

ِ ُمْلُك السهَماَواِت َو اْْلَرْ  َو ِض َو َما فِيِهنه  َو هُ ّلِِله
(120)ٍء قَِديُر شىَ كلُ َعلىَ 
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الحديدسورة 

َ يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُ   َو آِمنُوا وا اتهقُوا َّللاه
ْحَمتِِه َو ِكْفلَْيِن ِمْن رَ بَِرُسوِلِه يُْؤتُِكمْ 

َِْفْر ْمُشوَن بِِه وَ يَْجعَْل لَُكْم نُوراً تَ  يَ
ُ َغفُورٌ  ﴾28َرِحيٌم ﴿لَُكْم َو َّللاه




