
1

الباب الثالث : الحديد في القرآن الكريم

الفصل األول : اآليات الواردة في الحديد

) مرات وتلميحا مرة واحدة وهي حسب تسلسل الورود :6وردت كلمة احلديد تصرحيا (

النصاأليةصفحةجزءالسورةالوحدةالرقم

ِإَذا َساَوى آتُوِين زُبـََر احلَِْديِد َحىتَّ 1630396الكهفاحلديد15

بـَْنيَ الصََّدفـَْنيِ قَاَل انـُْفُخوا َحىتَّ ِإَذا 

َجَعَلُه نَارًا قَاَل آتُوِين أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطرًا

َوَهلُْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديدٍ 1733421احلجاحلديد16

َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضًال يَا 2242910سبأاحلديد17 َوَلَقْد آتـَيـْ

َر َوأََلنَّا َلُه ِجَباُل  أَوِِّيب َمَعُه َوالطَّيـْ

احلَِْديدَ 

َلَقْد ُكْنَت ِيف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا 2651922قاحلديد18

َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فـََبَصُرَك 

اْليَـْوَم َحِديدٌ 

َلَقْد أَْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلبَـيِّناِت َوأَنـْزَْلنا 2754125احلديداحلديد19

َمَعُهُم اْلِكتاَب َواْلِميزاَن لِيَـُقوَم 

النَّاُس بِاْلِقْسِط َوأَنـْزَْلَنا احلَِْديَد ِفيِه 
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بَْأٌس َشِديٌد َوَمناِفُع لِلنَّاِس َولِيَـْعَلَم 

اللَُّه َمْن يـَْنُصرُُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب ِإنَّ 

َه َقِويٌّ َعزِيزٌ اللَّ 

يرسل عليكما شواظ من نار 2753235الرمحاناحلديد20

وحناس فال تنتصران

َعَة لَُبوٍس َلُكْم 80األنبياءاحلديد21 َوَعلَّْمَناُه َصنـْ

لُِتْحِصَنُكْم ِمْن بَْأِسُكْم فـََهْل أَنـُْتْم 

َشاِكُروَن 

قْل ُكونُوا ِحَجارًَة أَْو َحِديًدا 50اإلسراءاحلديد22
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الفصل الثاني : أراء المفسرين حول اآليات الواردة في الحديد

أراء المفسرين حول إنزال الحديد .1

وأنزلنا :وقوله: ( َوأَنزْلَنا احلَِْديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد ) يقول تعاىل ذكره:قال الطربي يف تفسريه

قائهم بأس شديد يقول: فيه قّوة شديدة ومنافع للناس وذلك ما ينتفعون به منه عند لهلم احلديد فيه 

.1العدّو وغري ذلك من منافع

وأنزل ( :كقوله تعاىل2أنشأنا وخلقنا » : أنزلنا«أن معىن :وقال بن اجلوزي يف زاد املسري

.3)لكم من األنعام مثانية أزواج

عرب عن خلقه وإجياده باإلنزال كما قال يف ) وأنزلنا احلديد ( :وقوله تعاىل:وقال بن عطية

الثمانية األزواج من األنعام  وأيضًا فإن األمر بكون األشياء ملا تلقى من السماء  جعل الكل نزوالً 

.4منها

وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد :ذكر ابن كثري (يرمحه اهللا) يف تفسري قول احلق تبارك وتعاىل

أي وجعلنا احلديد رادعا ملن أيب احلق وعانده بعد قيام احلجة عليه وهلذا أقام رسول ومنافع للناس

اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة بعد النبوة ثالث عشرة سنة توحي إليه السور املكية وكلها جدال مع 

وبيناته ودالالته فلما قامت احلجة علي من خالف شرع اهللا اهلجرة املشركني وبيان وإيضاح للتوحيد 

قال رسول اهللا ،وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب وقد روي اإلمام أمحد عن ابن عمر قال

ج. ،)م2001(،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالنالقاهرة :  ،البيان عن تأويل آي القرآنجامع ،جعفر الطربيأبو1
.162ص. ،22

. 192ص. ،4ج. ،م )1987( ،املكتب اإلسلمي للطبعة والنشرالرباط : ص. ،يف علم التفسريزاد امليسر،ابن اجوزي2
6اآلية : ،سورة الزمر3
.231ص. ،4ج. ،)هـ1422(،دار الكتب العلمية: بريوت ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية4
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يعبد اهللا وحده ال شريك له وجعل رزقي بعثت بالسيف بني يدي الساعة حىتصلى اهللا عليه وسلم 

وهلذا قال الصغار علي من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهمحتت ظل رحمي وجعل الذلة و 

تعاىل: (فيه بأس شديد) يعين السالح كالسيوف واحلراب والسنان وحنوها (ومنافع للناس) أي يف 

:وقوله تعاىل )أي من نيته يف محل السالح نصرة هللا ورسوله(وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب)

إن اهللا قوي عزيزأي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غري احتياج منه إيل الناس وإمنا شرع اجلهاد 

.5ليبلو بعضكم ببعض

أي أنشأناه (وأنزلنا احلديدوذكر صاحبا تفسري اجلاللني يف تفسري هذه اآلية الكرمية 

. 6املعادنأي خلق وقيل: أخرجناه من وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج:لقوله تعاىل)وخلقناه

وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهللا :يف تفسريه وذكر صاحب الظالل

وأنزل لكم من :بقوله تعاىلكالتعبري يف موضع آخر أنزلنا احلديد والتعبري بـ من ينصره ورسله بالغيب

.7كالمها يشري إيل إرادة اهللا وتقديره يف خلق األشياء واألحداث أنزل اهللا احلديداألنعام مثانية أزواج

:أي خلقناه لكم كقوله تعاىلوأنزلنا احلديدوذكر صاحب (صفوة البيان ملعاين القرآن):

أي هيأناه لكم وأنعمنا به عليكم وعلمناكم استخراجه من األرض وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج

. 8وصنعته بإهلامنا

. 347ص. ،3ج. ،م.)1999( ،بريوت : دار طيبة للنشر والتوزيع،تفسري القرآن العظيم،ابن كثري5
. 253ص. ، )ه1381. (1ط ،القاهرة : دار احلديث،تفسري اجلاللني،جالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي6
. 165ص. ،21ج. ،هـ. )1412(،دار الشروق:القاهرة،يف ظالل القرآن،سيد قطب7
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وأنزل لكم من األنعام مثانية :حيان: وعرب تعاىل عن إجياده باإلنزال كما قالقال أبو

ألن األوامر ومجيع القضايا واألحكام ملا كانت تلقي من السماء جعل الكل نزوال منها وأراد أزواج

9.باحلديد جنسه من املعادن قاله اجلمهور

أنزلنا احلديد يعين خلقناه هلم من املعادن واستنبط بعض وذكر العثيمني يف تفسريه : 

على أن املعدن إذا كان يف قمم اجلبال فهو أقوى وأنفع مما إذا  )وأنزلنا احلديد( العلماء من قوله: 

كان يف أسفل ألن النزول إمنا يكون من أعلى فاهللا أعلم هذا يرجع إىل علم اجليولوجيا لكن أنزلنا 

. 10حلديد وهو معدن معروف من أقوى املعادنمبعىن وضعنا هلم ا

أراء المفسرين حول البأس الشديد للحديد.2
حدثين يونس قال: أخربنا ابن وهب قال قال ابن زيد يف قال الطربي يف تفسريه : 

َوأَنزْلَنا احلَِْديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد ) قال: البأس الشديد: السيوف والسالح الذي ) :قوله

11.يقاتل الناس

من آالت احلرب  ) َوأَنزْلَنا احلَِْديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد (:وجاء يف تفسري بن سعدي

"12.كالسالح والدروع وغري ذلك

. 567ص.،م )1982( ،أبوضيب : جلنة االحتفاالت،صفوة البيان ملعاين القرآن،حسنني حممد خملوف8
. 231, ص. 5ج. ،)هـ. 1420(،بريوت : دار الفكر،التفسريالبحر احمليط يف ،أبو حيان األندلسي9

. 223ص. ،م. )2004(،الرياض : دار الثريا للنشر والتوزيع،احلديد-تفسري احلجرات ، حممد العثيمني10
.163ص. ،املرجع السابق، أبو جعفر الطربي11
.335ص. ،)م2000(،مؤسسة الرسالةالسعودية : ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،ابن سعدي12
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يعين {فيه بأس شديد: وذكر صاحبا تفسري اجلاللني يف تفسري هذه اآلية الكرمية

.13احلق وعانده بعد قيام احلجة عليهالسالح يقاتل به من أيب 

14)وهو قوة احلرب والسلم(فيه بأس شديد:يف تفسريه وذكر صاحب الظالل

أي فيه قوة وشدة (فيه بأس شديدملعاين القرآن):وذكر صاحب (صفوة البيان 

فمنه جنة وسالح وآالت للحرب وغريها ويف اآلية إشارة إيل احتياج الكتاب وامليزان إيل 

15)القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط

أي: يف احلرب تصنع منه السيوف )فيه بأس شديد(وذكر العثيمني يف تفسريه :

.16بالدعوة والقتال

أراء المفسرين حول منافع الحديد .3
يف (ومنافع للناس: وذكر صاحبا تفسري اجلاللني يف تفسري هذه اآلية الكرمية

علم مشاهدة معطوف ( وليعلم اهللا) معايشهم كالفأس واملنشار وسائر األدوات واآلالت 

ورسله ) بأن ينصر دينه بآالت احلرب من احلديد وغريه (من ينصره) ليقوم الناس( على 

. 17ينصرهأي غائبا عنهم يف الدنيا) حال من هاء (بالغيب

.254ص. ،املرجع السابق،حمللي وجالل الدين السيوطياجالل الدين13
165ص. ،املرجع السابق،سيد قطب14
.567ص.،املرجع السابق،حسنني حممد خملوف15
. 223ص. ،املرجع السابق،حممد العثيمني16
.254ص. ،املرجع السابق،السيوطيجالل الدين احمللي وجالل الدين 17
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وتكاد حضارة البشر القائمة ( :ومنافع للناسيف تفسريه وذكر صاحب الظالل

وهي إشارة إيل اجلهاد بالسالح وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب) اآلن تقوم علي احلديد 

.18جتيء يف موضعها من السورة اليت تتحدث عن بذل النفس واملال

يف معاشهم ومصاحلهم (وذكر صاحب (صفوة البيان ملعاين القرآن):ومنافع للناس

.19وما من صنعة إال واحلديد آلتها كما هو مشاهد فاملنة به عظمي

أي وخلقنا وأوجدنا )وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد:(وقال صاحب صفوة التفاسري

احلديد فيه باس شديد ألن آالت احلرب تتخذ منه كالدروع والرماح والرتوس والدبابات 

وغري ذلك ومنافع للناس أي وفيه منافع كثرية للناس كسكك احلراثة والسكني والفأس وغري 

. 20ا من صناعة إال واحلديد آلة فيهاذلك وم

وذكر أصحاب (املنتخب يف تفسري القرآن الكرمي) مانصه: لقد أرسلنا رسلنا 

الذين اصطفيناهم باملعجزات القاطعة وأنزلنا معهم الكتب املتضمنة لألحكام وشرائع الدين 

وخلقنا احلديد وامليزان الذي حيقق اإلنصاف يف التعامل ليتعامل الناس فيما بينهم بالعدل

فيه عذاب شديد يف احلرب ومنافع للناس يف السلم يستغلونه يف التصنيع لينتفعوا به يف 

مصاحلهم ومعايشهم وليعلم اهللا من ينصر دينه وينصر رسله غائبا عنهم إن اهللا قادربذاته 

.21اليفتقر إيل عون أحد

165ص. ،املرجع السابق،قطبسيد 18
.567ص.،املرجع السابق،حسنني حممد خملوف19
. 445ص. ،)م1997(،دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيعالقاهرة : ،صفوة التفاسري،حممد علي الصابوين20
. 228ص. ،م. )1995( ،،الكرمياملنتخب يف تفسري القرآن ،جلنة من علماء األزهر21
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)ومنافع للناس(وذكر العثيمني يف تفسريه :

فضًال عن أنواعها وأفرادها فمن حيصي املنافع اليت حتصل باحلديد؟ وهلذا جاءت باجلمع 

وليعلم اهللا ( دينية ودنيوية فردية ومجاعية )ومنافع للناس( املعروف بصيغة منتهى اجلموع 

واملراد علم الظهور ) ليقوم الناس بالقسط( معطوفة على )من ينصره ورسله بالغيب

الذي يرتتب عليه الثواب أو العقاب أما علم أنه سيكون فهذا سابق على إرسال الرسل 

وإنزال الكتب ألنه سبحانه مل يزل واليزال عاملاً بكل شيء ولكن ال يشكل عليك األمر ال 

علم تقل: إن اهللا ال يعلم إال بعد هذا نقول: العلم علمان: علم بالشيء قبل وجوده و 

.22بالشيء بعد وجوده

أراء المفسرين حول اهتمام القرآن بالحديد .4

باحلديد والنحاس : 

ذكر أنه علميا وصناعيا يشكل احلديد والنحاس أكثر املعادن تعدينا واستخداما يف 

ومههما تكلمنا عن أمهيهما فإننا ال نعطيهما حقهما. وعليه كانت األمهية اليت أوالها الصناعة, 

الكتاب العزيز واليت استعرضناها خالل الفصول السابقة تنويها لإلنسان بأن هذين العنصرين هلما 

من األمهية حبيث إذا أمكن االستغناء عن غريمها من املعادن فال ميكن االستغناء عنهما.

.223ص. ،املرجع السابق،حممد العثيمني22
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كلمة (حديد) يف القرآن الكرمي  يف السور (احلج, ق) وكلمة (حديدا) يف سورة وردت  .1

وبعد سورة احلديد مل ،اإلسراء, ووردت كلمة ( احلديد) يف سورة الكهف و سبأ واحلديد

) 6تذكر كلمة احلديد . وعليه تكون كلمة احلديد تكررت تصرحيا يف القرآن الكرمي (

كما ،كاربون) اليت الحظناها- أوجه الرتكيبة ( حديدوهو نفس عدد ،) سور6يف (،مرات

وكذالك عدد أطياف ،) شكل سداسي التكافؤ6وأن أعلى درجة لتأكسد احلديد هو (

E, D, V, R, O, Y) (6عنصر احلديد هو (

). 6املركبات العضوية هو (

رأي يقول إن سورة األنفال وسورة التوبة وهناك،)57تسلسل سورة احلديد يف القرآن هو (.2

) وهو نفس وزنه الذري , 56والقتال ) وعلى هذا األساس يكون تسلسل سورة احلديد (

يِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوأَنزَْلَنا احلديد فِ أما آية احلديد يف سورة احلديد وهي قوله ((

) مع 25فهي بتسلسل (23))َولِيَـْعَلَم اهللا َمن يَنُصرُُه َوُرُسَلُه بالغيب ِإنَّ اهللا َقِويٌّ َعزِيز

النصف األول من سور القرآن الكرمي, وهي السورة الوحيدة سورة احلديد هي أخر سورة يف .3

وترتيبها يف املصحف هو ،اليت مسيت باسم عنصر من عناصر املادة املعروفة يف الطبيعة

). 57= (4+10+4+8+30+1) وامللحوظ أن هذا هو مجل كلمة (احلديد) : (57(

25: اآلية،دسورة احلدي23
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) هو 27(). وقد الحظنا أن 26= (4+10+4+8أما كلمة (حديد ) فجملها هو (

) هو (الوزن الذري املعادل) لنظائره.57وأن (،أيضا (العدد الذري) لعنصر احلديد

املعروف فيعلم الكيمياء أن (العدد) هو عدد الربوتونات يف الذرة وأن الوزن الذري يتعلق .4

فهل هناك قصد يف ترتيب السورة وفق الوزن الذري) ،بعدد (الربوتونات +النيرتونات)

) والذي يطالق مجل كلمة (احلديد) ؟ قد يقول البعض إن الوزن 57ي هو (للحديد والذ

5) والصحيح أن للحديد (57) وليس (55,8الذري للحديد هو 

,) فهو ال يتعلق ببنية الذرات وإمنا هومتعلق بنسبة انتشار كل 59, 58, 57, 56, 55(

نظري يف الطبيعة. 

). 29وعدد آيات سورة احلديد هو (،)57املصحف هو (ترتيب سورة احلديد يف.5

)57_1) وهذا جمموع األرقام من (1653) يكون التائج (57..29وإذاضربنا (

أي إذا قمنا بعد ،) يف السورة667كلمة (حديدا) يف سورة اإلسراء هي الكلمة رقم (

ا كلمة (احلديد) يف أم،)667الكلمات من بداية السورة فستكون كلمة (حديدا) هي الكلمة (

), 177), وكلمة احلديد يف سورة (سبأ) هي الكلمة رقم (368سورة الكهف) هي الكلمة رقم (

+ 368+ 1402+ 667وعليه يكون جمموع املواقع : (،)461وكلمة (حديد) هي الكلمة رقم (

) على وجه 57, 0788) واجلذر الربيعي هلذا الرقم هو (, 3258) = (471+ 183+ 177

.24التقريب
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