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 األصفراللون  -1
 :  ت( آاي5يف ) ات( مر 5األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي , وقد ذكر ) أول  هو

 له بعض الدالالت : األصفرواللون 
 نظر إىل هذا اللون إذا كان يف احليوان.إدخال السرور على من ي -1         
 اإلفساد والدمار إذا كان يف الريح . -2         
 والتهشم إذا كان يف الزروع.   ةالفناء واليبوس -3         

 ق ال هللا تعالى :
اءٌة َقاُلوْا اْدُع َلَنا َربََّك ُيَبيِّن لََّنا َما َلْوُنَها َقاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإّنَها َبَقَر}-1

َ
ر
ْ
ف
َ
ٌ  لَّْوُنَهـا    ص َفاِقــ

 69البقرة{َتُسرُّ النَّاِظِريَن 

هنها بوهفر ءهشفاد  هديدر  - نه  يوهول: اا فعادوا ااىل جداهلم قائلني: ادع لنا ربك يوحض لنا لوهنا. قال: اا

لهيا. ُّ َمن ينظف اا ْشفر, تَُسر  الصُّ

 

ا  َوَلِئْن َأْرَسْلَنا ِرحيًا َفَرَأْوُه } -2
ّ
ر
َ
ف
ْ
ص
ُ
 51الروم{وا ِمن َبْعِدِه َيْكُفُروَن لََّظلُّ م

ولنئ أ رسلنا عىل زروعهم ونباهتم رحًيا مشسدر, ففأ وا نباهتم قد فسد بهكل  الهف , فصهار مهن بعهد  -

 خرضت  مصشًفا, ملكثوا من بعد رؤيهتم هل يكشفون ابهلل وجيحدون نعم .

 

ٌَ ِفي اْلَأْرِض ُثمَّ ُيْخِرُج ِبِه َزْرعـًا  َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَس} -3 َلَكُه َيَناِبي

ا  مُّْخَتِلفًا َأْلَواُنُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه 
ّ
ر
َ
فف
ْ
ص
ُ
َْْعُلـُه ُطَاامـًا ِإنَّ ِفـي َكِلـَك َلـِىْلَرو ِلـُأْوِلي         م ُثـمَّ َي

 21الزمر{اْلَأْلَباِب 

ا فأ دخهل يف ال رض, وجعهل عيوًًن ًنبعة ومياًها أ ن هللا أ نزل من السحاب مطفً  -أ هيا الفسول-أ مل تف  -

ْفج هبذا املاد زرعًا خمكللًشا أ لوان  وأ نواعه , مث ييه ب بعهد خرضهت  ونههارت , فهفاً مصهشًفا  جارية, مث ُير

ْعهه  هللا عظ َ أههف  وموعظههة ل  ههاب العوههول  ن يف فف هها ماشاكلًههاع اا ً لونهه , مث جيعهههل ًطاًمهها ماكُستف

 السلمية.
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ُُر  َبْيـَنُكْم َوَتَكـاُثر  ِفـي اْلـَأْمَواِل      اْعَلُمو} -4 ا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّْنَيا َلِعب  َوَلْهو  َوِزيَنٌة َوَتَفـا

ََْب اْلُكفَّاَر َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه  ا  َواْلَأْوَلاِد َلَمَثِل َغْيٍث َأْع
ّ
ر
َ
ف
ْ
ص
ُ
ُثـمَّ َيُكـوُن ُطَاامـًا َوِفـي     م

َُِرِة َعَىاب   ُْـُروِر            اْلآ ِْْفـَرٌة مِّـَن اللَّـِه َوِرْاـَوان  َوَمـا اْلَحَيـاُة الـدُّْنَيا ِإلَّـا َمَتـاُع اْل َشـِديد  َوَم

 20احلديد{

أ منا احليار ادلنيا لعب ولهو, تلعب هبا ال بدان وتلهو هبا الولوب, وزينة تزتينون  -أ هيا الناس-اعلموا  -

اع نبات , مث هبا, وتشاخف بينمك مبكلاعها, وتاكثف ابلعدد يف ا رَّ ل موال وال والد, مثلها مكث  مطف أ جعب الزُّ

هييج هذا النبات فيي ب, ففاً مصشًفا بعد خرضت , مث يكون فرااًًت ايبًسا مهتشًما, ويف الآخفر عذاب 

ال  ميان. وما احليار ادلنيا ملن مع  لها ًنس ًيا أآخفته  اا  ديد للكشار ومغشفر من هللا ورضوان ل ه  االا

 فور.مااع الغ

 

 َلَأنَُّه ِجَماَلت  } -5
ٌ
ر
ْ
ف
ُ
 33املرسالت{ص

)ك ن  جامةل( مجع جامةل مجع مج  ويف قفادر جامةل )ءهشف( يف هيهتهتها ولوهنها والعهفب تسهم  سهود  -

ب  ءشفا لشوب سوادها بصشفر فوي  ءشف يف الآية مبعىن سود   .االا

 
---------------------------------------------- 

 بيضاألاللون  -2
 :  ة( آي12يف ) ة( مر 12األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي , وقد ذكر ) ثانيهو 

 له بعض الدالالت : األبيضواللون 
 الضياء والصباح وإشراق الشمس إذا كان يف وقت الفجر.  -1         
 لون وجوه أهل السعادة يوم القيامة. -2         
  .العني عند احلزن الشديد بعض األمراض مثل ذهاب سواد  -3         
 معجزة موسى عليه السالم اببيضاض يده بدون برص .  -4         
 لون بعض اجلبال. -5         
 لون مشروابت أهل اجلنة . -6         
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 ق ال هللا تعالى :
َأنُتْم ِلَبـاس  لَُّهـنَّ َعِلـَم    ُأِطلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم ُهنَّ ِلَباس  لَُّكْم َو} -1

ُْـوْا َمـا       الّلُه َأنَُّكْم ُلنُتْم َتْختاُنوَن َأنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعـنُكْم َفـاََن َباِشـُروُهنَّ َواْبَت

 الّلُه َلُكْم َوُلُلوْا َواْشَرُبوْا َطتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط  َلَتَب 
ُ
ض
َ
في
ْ
ََْسـَوِد ِمـَن    ِمـَن الْ  اأَلب َخـْيِط ا

ِْْر ُثمَّ َأِتمُّوْا الصَِّياَم ِإَلى الَّلْيِل َواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِلُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُطـدُ  وُد اْلَف

 187البقرة{الّلِه َفاَل َتْقَرُبوَها َلَىِلَك ُيَبيُِّن الّلُه آَياِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن 

أ ابح هللا لمك يف ليايل  هف رمهان جامَع نسائمك, هنَّ سف وًشظ لمك, وأ نه  سهف وًشهظ لههن.  -

م  هللا عليمك من جمامعة النساد بعد العشاد يف ليايل  عمل هللا أ نمك كن  ختونون أ نشسمك; مبخالشة ما ًفَّ

ههع لههمك يف ال  -واكن عظ يف أ ول االاسهه  -الصههيا   مههف, فههالآن جههامعوهن, , فاههاب هللا علههيمك ووسَّ

ًر هللا لمك من ال والد, ولكوا وارشبوا ًه  يكل َهنيَّ ضهياد الصهباح مهن سهواد الليه    واطلبوا ما قدَّ

بظهور الشجف الصادق, مث أ متوا الصيا  ابالامساك عن املشطفات ااىل دخول اللي  بغهفوب الشهمب. 

عا كن  م  عكلكشني يف املساجد; ل ن هذا يشسد وال جتامعوا نسادمك أ و تكلعاطوا ما يشيض ااىل جامعهن اا

الاعكلاكف )وهو االاقامة يف املسجد مدر معلومة بنيَّة الكلوهفب ااىل هللا تعهاىل(. ته  ال ًهاك  اله  

رشعها هللا لمك يه حدودً الشاءةل بني احل ل واحلفا , ف  توفبوها ًه  ال توعهوا يف احلهفا . مبثه  

آايت  وأ ًاكم    للناس; يك يكلووً وُيَشْوً.هذا البيان الواحض يبني هللا أ

 

 َيْوَم  } -2
 
ض
َ
ي
ْ
ب
َ
ُوُجوه  َوَتْسَودُّ ُوُجوه  َفَأمَّا الَِّىيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأْلَفْرُتم َبْعَد ِإمَياِنُكْم  ت

 106آل عمران {َفُىوُقوْا اْلَعَىاَب ِبَما ُلْنُتْم َتْكُفُروَن 

, وتَْسَودُّ وجوً أ ه   يو  الويامة تَ ْيَضُّ وجوً أ ه  السعادر - آمنوا ابهلل ورسوهل, واماثلوا أ مًف ا ين أ

. فأ ما ا ين اسودَّت وجوههم, فيوال هلم توبيًخا: أ كشفمت بعهد  الشواور ممن كذبوا رسوهل, وعصوا أ مًف

ميانع فذوقوا العذاب بس ب كشفمك. ميانمك, فاخفمت الكشف عىل االا  اا

 

ــِىيَن  } - 3  َوَأمَّــا الَّ
ْ
فف 

َّ
ض
َ
ي
ْ
ــُدوَن  ُو اب َُاِل ــا  ــْم ِفيَه ــِه ُه ــِة الّل ــي َرْطَم آل  {ُجــوُهُهْم َفِف

 107عمران

وا به  مهن ا,هف, فههم يف جنهة هللا ونعميهها, ومه  - ْت وجومه بنرضر النعمي, وما برّشتف وأ ما ا ين ابيهَّ

 ابقون فهيا, ال ُيفجون مهنا أ بًدا.
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اءَوَنَزَع َيَدُه َفِإَكا ِهَي } -4
َ
ض
ْ
ي
َ
 108اَعراف{َن ِللنَّاِظِري ب

هها  - عا ردَّ آية لشفعون, فهاا عا يه بيهاد اكللنب من غف بفص أ وجذب يدً من جيب  أ و من جناح  فاا

ىل لوهنا ال ول, أسائف بدن .  عادت اا

 

 َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َيا َأَسَفى َعَلى ُيوُسَف َو} -5
ْ
 
َّ
ض
َ
ي
ْ
َعْيَناُه ِمـَن اْلُحـْزِن َفُهـَو َلِظـيم       اب

 84يوسف{

هْت عينهاً,  - وأ عفض يعووب عهنم, وقد ضاق ءدًر مبا قالوً  وقال: اي ًُسًت عىل يوسه  وابيهَّ

ن  در احلزن فهو ممكللئ الولب ًزًًن, ولكن   ديد الكامتن هل.  بذهاب سوادهام مف

 

اءَواْاُمْم َيَدَك ِإَلى َجَناِطَك َتْخُرْج } -6
َ
ض
ْ
ي
َ
َُْرو  ب  22طه{ِمْن َغْيِر ُسوٍء آَيًة ُأ

د ختفج بيهاد اكلثلج من غف بفص; لكلكون ظ ع مة أ خف .و  -  امضم يدك ااىل جنبك حتت الَعهر

 

اءَوَنَزَع َيَدُه َفِإَكا ِهَي } -7
َ
ض
ْ
ي
َ
 33الشعراء{ِللنَّاِظِريَن  ب

عا يه بيهاد اكلثلج من غف بفص  تَْْبَف الناظفين.  - ن جيب  فاا  وأ خفج يدً مف

 

ُِْل َيَدَك ِفي َجْيِب} -8 اءَك َتْخُرْج َوَأْد
َ
ض
ْ
ي
َ
ٌِ آَيـاٍت ِإَلـى ِفْرَعـْوَن     ب ِمْن َغْيِر ُسوٍء ِفي ِتْس

 12النمل{َوَقْوِمِه ِإنَُّهْم َلاُنوا َقْومًا َفاِسِقنَي 

وأ دخ  يدك يف جيبك ختفج بيهاد اكلثلج من غف بََفص يف مجةل تسع معجزات  ويه مهع اليهد:  -

ه   والههشادع  وادل ت لكلأ ييهدك يف العصا  والس نون  ونوه  الرهفات  والطوفهان  و  اجلهفاد  والورمَّ

هنم اكنوا قوًما خارجني عن أ مف هللا اكففين ب .  رسالكلك ااىل ففعون وقوم , اا

 

اءاْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج } -9
َ
ض
ْ
ي
َ
ِمـْن َغْيـِر ُسـوٍء َواْاـُمْم ِإَلْيـَك َجَناَطـَك ِمـَن         ب

ــاِن ِمــ  ــَىاِنَك ُبْرَهاَن ــِب َف ــِقنَي    الرَّْه ــًا َفاِس ــاُنوا َقْوم ــْم َل ــِه ِإنَُّه ــْوَن َوَمَلِئ ــى ِفْرَع ــَك ِإَل ن رَّبِّ

 32القصص{

ليهك  - ن غف مفض وال بفص, وامضهم اا أ دخ  يدك يف فاحة مقيصك وأ خفهجا ختفج بيهاد اكلثلج مف

ل العصا ًية, وَجْعه ف يهدك  ن حتوُّ بيههاد يدك لكلأ من من ا,وف, فهاًتن اللكلان أ ريكلرَكهام اي موىس: مف
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ً اكنهوا  ن ففعهون ومهاك  ىل ففعهون وأ رشاف قومه . اا آيكلان من ربك اا تلمع من غف مفض وال بفص, أ

 قوًما اكففين.

 

َُْرْجَنا ِبِه َثَمـَراٍت مُّْخَتِلفـًا َأْلَواُنَهـا َوِمـَن     }-10 َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأ

َِْباِل ُجَدد    اْل
ٌ
 27فاطر{ مُّْخَتِلف  َأْلَواُنَها َوَغَراِبيُب ُسود  َوُطْمر  بِيض

أ مل تف أ ن هللا أ نزل من السامد ماد, فسوينا ب  أ جشاًرا يف ال رض, فأ خفجنا من ت  ال جشار مثفات  -

خمكللًشا أ لواهنا, مهنا ال محف ومهنا ال سود وال ءشف وغف عظع وَخلَْونا من اجلبال طفائق بيًهها ومحهًفا 

 لواهنا, وخلونا من اجلبال جباال  ديدر السواد.خمكللًشا أ  

 

اء } - 11
َ
ض
ْ
ي
َ
 46الصافات {َلىٍَّة لِّلشَّاِرِبنَي  ب

 بيهاد يف لوهنا,  يذر يف رشهبا, - 

 

 َلَأنَُّهنَّ  } - 12
ٌ
ض
ْ
ي
َ
 49الصافات {مَّْكُنون   ب

 ك هنن بَْيض مصون مل متس  ال يدي.  -

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 األسوداللون  -3
 ( آايت : 7( مرات يف )8األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي , وقد ذكر ) ثالثهو 

  واللون األسود له بعض الدالالت :
 ظلمة الليل. -1         
 .بني على هللالون وجوه أهل النار من العصاة والكفار والكذا -2         
 . الكرب واحلزن واهلم  -3         
 اليبوسة والفناء. -4         

 ق ال هللا تعالى :
ُأِطلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم ُهنَّ ِلَباس  لَُّكْم َوَأنُتْم ِلَبـاس  لَُّهـنَّ َعِلـَم    } -1

ُْـوْا َمـا      الّلُه َأنَُّكْم ُلنُتْم َتْختاُنوَن َأ نُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعـنُكْم َفـاََن َباِشـُروُهنَّ َواْبَت
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ََْبـَيُ  ِمـَن اْلَخـْيِط      دِ َلَتَب الّلُه َلُكْم َوُلُلوْا َواْشَرُبوْا َطتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخـْيُط ا
َ
فو
ْ
ِمـَن   اأَلس

ِْْر ُثمَّ َأِتمُّوْا الصَِّياَم ِإَلى الَّلْي ِل َواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِلُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُطـُدوُد  اْلَف

 187البقرة{الّلِه َفاَل َتْقَرُبوَها َلَىِلَك ُيَبيُِّن الّلُه آَياِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن 

 سهف وًشهظ لههن. أ ابح هللا لمك يف ليايل  هف رمهان جامَع نسائمك, هنَّ سف وًشظ لمك, وأ نه  -

م  هللا عليمك من جمامعة النساد بعد العشاد يف ليايل  عمل هللا أ نمك كن  ختونون أ نشسمك; مبخالشة ما ًفَّ

ههع لههمك يف ال مههف, فههالآن جههامعوهن, -واكن عظ يف أ ول االاسهه  -الصههيا   , فاههاب هللا علههيمك ووسَّ

ًر هللا لمك من ال والد, ولكوا وارشبوا ًه   يكل َهنيَّ ضهياد الصهباح مهن سهواد الليه   واطلبوا ما قدَّ

بظهور الشجف الصادق, مث أ متوا الصيا  ابالامساك عن املشطفات ااىل دخول اللي  بغهفوب الشهمب. 

عا كن  معكلكشني يف املساجد; ل ن هذا يشسد  وال جتامعوا نسادمك أ و تكلعاطوا ما يشيض ااىل جامعهن اا

ة بنيَّة الكلوهفب ااىل هللا تعهاىل(. ته  ال ًهاك  اله  الاعكلاكف )وهو االاقامة يف املسجد مدر معلوم

رشعها هللا لمك يه حدودً الشاءةل بني احل ل واحلفا , ف  توفبوها ًه  ال توعهوا يف احلهفا . مبثه  

آايت  وأ ًاكم  للناس; يك يكلووً وُيَشْوً.  هذا البيان الواحض يبني هللا أ

 

 َيْوَم َتْبَي ُّ ُوُجوه  و} -2
 
د
َ
و
ْ
س
َ
ت
َ
 وه  َفَأمَّا الَِّىيَن ُوُج َ

ْ
ت
َّ
د
َ
و
ْ
ُوُجوُهُهْم َأْلَفْرُتم َبْعَد ِإمَياِنُكْم  اس

 106آل عمران{َفُىوُقوْا اْلَعَىاَب ِبَما ُلْنُتْم َتْكُفُروَن 

, وتَْسَودُّ وجوً أ ه  يو  الويامة تَ ْيَضُّ وجوً أ ه  السعادر ا ين  - آمنوا ابهلل ورسوهل, واماثلوا أ مًف أ

. فأ ما ا ين اسودَّت وجوههم, فيوال هلم توبيًخا: أ كشفمت بعهد  الشواور ممن كذبوا رسوهل, وعصوا أ مًف

ميانع فذوقوا العذاب بس ب كشفمك. ميانمك, فاخفمت الكشف عىل االا  اا

 

َُنَثى َظ} -3 ا  لَّ َوْجُهُه َوِإَكا ُبشَِّر َأَطُدُهْم ِبا
ّ
د
َ
و
ْ
س
ُ
 58النحل{َوُهَو َلِظيم   م

عا جاد َمن ُيرب أ حدمه بوالدر أ نىث اسودَّ وهج ; أفاهية ملا مسع, وامااك  مغًّا وًزًًن. -  واا

 

َُْرْجَنـا ِبـِه َثَمـَراٍت مُّْخَتِلفـًا َأْلَواُنَهـا َومِـ      } -4 َن َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأ

َِْباِل ُجَدد  ِبي   َوُطْمر  مُّْخَتِلف  َأْلَواُنَها َوَغَراِبيُب   اْل
ٌ
ود
ُ
 27فاطر{س

أ مل تف أ ن هللا أ نزل من السامد ماد, فسوينا ب  أ جشاًرا يف ال رض, فأ خفجنا من ت  ال جشار مثفات  -

جلبال طفائق بيًهها ومحهًفا خمكللًشا أ لواهنا, مهنا ال محف ومهنا ال سود وال ءشف وغف عظع وَخلَْونا من ا

 خمكللًشا أ لواهنا, وخلونا من اجلبال جباال  ديدر السواد.
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 َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َتَرو الَِّىيَن َلَىُبوْا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهم } -5
ٌ
ة
َّ
د
َ
و
ْ
س
 
َأَلْيَس ِفي َجَهنََّم َمْثًوو م

 60الزمر{لِّْلُمَتَكبِِّريَن 

ليه  الّشهيك والهودل ويو  الويامة تف  هؤالد ا - ملكذبني ا ين وءشوا رهبم مبا ال يليق ب , ونسه بوا اا

وجوههم مسودر. أ ليب يف هجمن مأ و  ومسكن ملن تكرب عىل هللا, فهامانع مهن توًيهدً وطاعكله ع 

 بىل.

 

ا  َوِإَكا ُبشِّــَر َأَطــُدُهم ِبَمــا َاــَرَب ِللــرَّْطَمِن َمــَثاًل َظــلَّ َوْجُهــُه } -6
ّ
د
َ
ففو
ْ
س
ُ
يم  َوُهــَو َلِظــ م

 17الزُرف{

ا من  - ْسَودَّ عا برّشتف أ حدمه ابل نىث ال  نس ْبا للفمحن حني زمع أ ن امل ئكة بنات هللا ءار وهج  مر واا

سههود ال شههارر ابل نههىث, وهههو ًههزين مملههود مههن اهلههم والكههفب. )فكيهه  يفضههون هلل مهها ال يفضههون  

س عام يوول الاكففون علًوا أبًفا(.  ل نشسهمع تعاىل هللا وتودَّ

 

ََْعَلُه } -7 ى ُغَثاءَف
َ
و
ْ
 5اَعلى{ َأح

 .جفعهل بعد ا,رضر جافا هش امي أ سود ايبسا  -

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 األخضراللون  -4
 آايت : ( 8( مرات يف )8األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي , وقد ذكر ) رابعهو 

 له بعض الدالالت :  األخضرواللون 
 .لون الشجر و الزروع واألرض بعد نزول املطر -1         
 .والنعيم فيها لباس أهل اجلنة ولباس الولدان املخلدون يف اجلنة -2         
 لون أغطية وسائد أهل اجلنة .  -3         

 ق ال هللا تعالى :
َُْرْجَنا ِمْنُه َوُهَو الَِّىَي َأنَزَل ِمَن}-1 َُْرْجَنا ِبِه َنَباَت ُللِّ َشْيٍء َفَأ ضِفرا   السََّماِء َماًء َفَأ

َ
خ

ُتوَن نُّْخِرُج ِمْنُه َطّبًا مَُّتَراِلبًا َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَها ِقْنَوان  َداِنَيٌة َوَجنَّاٍت مِّْن َأْعَناٍب َوالزَّْي
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َتَشاِبٍه انُظُروْا ِإِلى َثَمِرِه ِإَكا َأْثَمَر َوَيْنِعِه ِإنَّ ِفي َكِلُكْم ََياٍت لَِّقـْوم   َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبهًا َوَغْيَر ُم

 99اَنعام{ُيْؤِمُنوَن 

وهللا س بحان  هو ا ي أ نزل من السحاب مطًفا فأ خفج ب  نبهات   ءد, فهأ خفج مهن النبهات  -

بًّا يفأب بعهه   ًَ بعًهها, أسه ناب  الومها والشهعف وال رز, زرعًا وجشًفا أ خرض, مث أ خفح من الزرع 

عهذوقًا قفيبهة الكلنهاول, وأ خهفج سه بحان   -وهو ما تنشأ  في  عذوق الفطهب-وأ خفج من طلع النخ  

بساتني من أ عناب, وأ خفج جشف الزيكلهون والفمهان ا ي ياشهاب  يف ورقه  وُيكلله  يف مثهًف  ه  

ع ن يف وطعًما وطبًعا. انظفوا أ هيا الناس ااىل مثف هذا النبات اا ىل نهج  وبلوغ  حهني يبله . اا ا أ مثف, واا

دلالالت عىل كامل قدرر خالق هذً ال   ياد وًمككل  ورمحكل  لوو  يصهدقون به   -أ هيا الناس  -علمك 

 تعاىل ويعملون بّشع .

 

ٌَ ُسـنبُ  } - 2 َْاف  َوَسْب ٌ  ِع ٌَ َبَقَراٍت ِسَمان  َيْأُلُلُهنَّ َسْب اَلٍت َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرو َسْب

فر  
ْ
ض
ُ
ََْيـا َتْعُبـُروَن            خ ََْيـاَي ِإن ُلنـُتْم ِللرُّ َُ َأْفُتـوِني ِفـي ُر ََُر َياِبَسـاٍت َيـا َأيَُّهـا اْلَمـ  {َوُأ

 43يوسف

وقال امل : ااين رأ يت يف منايم س بع بوهفات سهامن, يهأ لكهن سه بع بوهفات مهي ت مهن الهههرزال,  -

هيا السادر والكرباد أ خهربوين عهن ههذً ورأ يت س بع سنب ت خرض, وس بع سنب ت ايبسات, اي أ  

ون. ن كن  للفؤاي ترَشُستف  الفؤاي, اا

 

3 - {   ٌِ َْاف  َوَسـْب ٌ  ِع ٌِ َبَقَراٍت ِسَمان  َيْأُلُلُهنَّ َسْب ُيوُسُف َأيَُّها الصِّدِّيُق َأْفِتَنا ِفي َسْب

ر  ُسنُباَلٍت 
ْ
ض
ُ
ٌُ ِإَلى النَّاِس َل خ ََُر َياِبَساٍت لََّعلِّي َأْرِج  46يوسف {َعلَُّهْم َيْعَلُموَن َوُأ

وعندما وء  الفج  ااىل يوس  قال هل: يوس  أ هيا الصديق فُستف لنا رؤاي َمن رأ   س بع بوفات  -

سامن يأ لكهن س بع بوفات هزي ت, ورأ   سه بع سهنب ت خرضه وأ خهف ايبسهات; لعهع أ رجهع ااىل 

 اكنكلك وفه .امل  وأ  اب  فأ خربمه; ليعلموا تأ وي  ما سأ لكلك عن , وليعلموا م

 

ِْْري ِمن َتْحِتِهُم اْلَأْنَهاُر ُيَحلَّْوَن ِفيَهـا ِمـْن َأَسـاِوَر ِمـن     } -4 ُأْوَلِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدن  َت

را  َكَهٍب َوَيْلَبُسوَن ِثَيابًا 
ْ
ض
ُ
مِّن ُسنُدس  َوِإْسَتْبَرق  مُّتَِّكِئنَي ِفيَها َعَلى اْلَأَراِئِك ِنْعَم الثَّـَواُب   خ

 31الكهف{َنْت ُمْرَتَفقًا َوَطُس
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آمنوا هلم جنات يوميون فهيا دامئًا  جتهفي مهن حتهت ههففهم ومنهازهلم ال هنهار العذبهة   - أ ولئك ا ين أ

لَّون فهيا بأ ساور ا هب  ويَلْ َسون ثيااًب عات لون أ خرضه نسهجت مهن رقيهق احلفيهف وغليظه    َ حير

ر املزدانة ابلس كلائف امجليةل َّ نتف اجلنة مزنال هلم.يكلكئون فهيا عىل ال ِسف سر ًَ ْعَم الثواب ثواهبم  و    نف

 

 َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفُتْصِبُح اْلَأْرُض } -5
 
ة
َّ
ر
َ
ض
ْ
خ
ُ
َُـِب     م ِإنَّ اللََّه َلِايـف  

 63احلج{

ا ين ت فهيا من النباتع أ ن هللا أ نزل من السامد مطًفا  فاصبا ال رض خمرضر مب -أ هيا النيب -أ مل تفَ  -

ن هللا لطي  بعبادً ابس كلخفاج النبات من ال رض بذظ املاد  خبف مبصاحلهم.  اا

 

َِْر } -6 رِ الَِّىي َجَعَل َلُكم مَِّن الشَّ
َ
ض
ْ
خ  80يس{َنارًا َفِإَكا َأنُتم مِّْنُه ُتوِقُدوَن  اأْلَ

عا أ ن  - من الشجف توقدون النهار, فههو  ا ي أ خفج لمك من الشجف ال خرض الفطب ًنًرا حمفقة, فاا

خفاج الههد مهن الههد. ويف عظ دليه  عهىل وحدانيهة هللا وكهامل قدرته , ومهن عظ  الوادر عىل اا

خفاج املوىت من قبورمه أ ًياد.  اا

 

ر  ُمتَِّكِئنَي َعَلى َرْفَرٍف } -7
ْ
ض
ُ
 76الرمحن{َوَعْبَقِريٍّ ِطَسان   خ

 ماكئني عىل وسائد عوات أ هطية خرض وففش ًسان. -

 

 َعاِلَيُهْم ِثَياُب ُسنُدس  } -8
ٌ
فر
ْ
ض
ُ
َوِإْسَتْبَرق  َوُطلُّوا َأَساِوَر ِمن ِفضٍَّة َوَسَقاُهْم َربُُّهْم َشـَرابًا   خ

 21اإلنسان{َطُهورًا 

يعلومه وجيم  أ بداهنم ثياب بطائهنها مهن احلفيهف الفقيهق ال خرضه, وظاهفهها مهن احلفيهف الغلهيظ,  -

لَّون من احلعتف بأ ساور م َ  ن الشهة, وسوامه رهبم فوق عظ النعمي رشااًب ال رجب في  وال دنب.وحير

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 األزرقاللون  -5
آيوووة ( 1يف ) مووورة وا ووودة( 1األلووووان ذكوووراً يف القووورآن الكووورمي , وقووود ذكووور ) خ   ا  هوووو 
 :  وا دة
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 له بعض الدالالت :  األزرقواللون 
 لون وجوه الكافرين عند احلشر من شدة أهوال ذلك اليوم. -1         
 اخلوف والرهبة والوجل . -2         

  ق ال هللا تعالى :
ِْْرِمنَي َيْوَمِئٍى } -1 قا  َيْوَم ُينَفُخ ِفي الصُّوِر َوَنْحُشُر اْلُم

ْ
ر
ُ
 102طه{ز

ت أ لهواهنم يو  يَنشرخ املَ ر يف  "الوفن" لصيحة البعث, ونسوق الاكففين علهمك اليهو  ومه زرق, تغهفَّ

 وعيوهنم; من  در ال حداث وال هوال.

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 األمحراللون  -6
آيوووة ( 1يف ) موورة وا وودة( 1وقوود ذكووور )األلوووان ذكوووراً يف القوورآن الكوورمي ,  س  ا  هووو 
 :  وا دة
 له بعض الدالالت :  األمحرواللون 
 . لون قطع بعض اجلبال -1         
 .الثمار ابألشجار ن الو أ -2         

  ق ال هللا تعالى :
َُْرْجَنـا ِبـِه َثَمـَراٍت مُّخْ   } -1 َتِلفـًا َأْلَواُنَهـا َوِمـَن    َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأ

َِْباِل ُجَدد  ِبي   َو  اْل
ٌ
ر
ْ
م
ُ
 27فاطر{مُّْخَتِلف  َأْلَواُنَها َوَغَراِبيُب ُسود   ح

أ مل تف أ ن هللا أ نزل من السامد ماد, فسوينا ب  أ جشاًرا يف ال رض, فأ خفجنا من ت  ال جشار مثفات  -

وغف عظع وَخلَْونا من اجلبال طفائق بيًهها ومحهًفا  خمكللًشا أ لواهنا, مهنا ال محف ومهنا ال سود وال ءشف

 خمكللًشا أ لواهنا, وخلونا من اجلبال جباال  ديدر السواد.

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 الوردياللون  -7
 آيوة وا ودة( 1يف ) مرة وا ودة( 1وقد ذكر )األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي ,  سابعهو 
 : 

 له بعض الدالالت :  الورديواللون 
  .لون السامد عند انشواقها وتشطفها يو  الويامة -1         

 ق ال هللا تعالى :
 َفِإَكا انَشقَِّت السََّماء َفَكاَنْت } -1

 
ة
َ
د
ْ
ر
َ
 37الرمحن{َلالدَِّهاِن  و

عا انشوت السامد وتشطفت يو  ا - لويامة, فاكنت محفاد لكون الهورد, واكلزيهت املغهع والفءهاص فاا

 املذابت من  در ال مف وهول يو  الويامة.

 

-------------------------------------------------- 

 األخضر املسوداللون  -8
 آيوة وا ودة( 1يف ) مرة وا دة( 1األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي , وقد ذكر ) ثا نهو 
 : 
 له بعض الدالالت :  األخضر املسودون والل

 لون اخلضرة ابجلنة وقد اشتدت ومالت للسواد. -1         
 ق ال هللا تعالى :

انِ   -1
َ
ت
َّ
ام
َ
ه
ْ
د
ُ
 الرمحن.{64}م

ىل السواد. - ت خرضهتام ً  مالت اا  هاًتن اجلنكلان خرضاوان,  قد ا  كلدَّ
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 جدول دالالت األلوان يف القرآن
ترتيب ذكر  م

 األلوان 
 يف القرآن

عدد 
مرات ذكر 
 كل لون

يف كم آية 
 ذكر اللون

 
 داللففة اللفففففون

 ال ول عأفًا : 1

 األصفر
عا اكن يف احليوان. أآايت 5 5 لي  اا دخال الُسور عىل من ينظف اا  * اا

عا اكن يف الف  .* االافسا  د وادلمار اا

عا اكن يف الزروع.   ة* الشناد واليبوس  والهتشم اا

 الثاين عأفًا : 2

 األبيض
آية 12 12 عا اكن يف وقههت  أ رشاق الشههمب اا * الهههياد والصههباح واا

 الشجف.

 * لون وجًو أ ه  السعادر يو  الويامة.

* بعض ال مفاض مثه  عههاب سهواد العهني عنهد احلهزن 

 .الشديد 

 .جزر موىس علي  الس   اببيهاض يدً بدون بفص* مع

 * لون بعض اجلبال.

 * لون مّشوابت أ ه  اجلنة .

 : الثالث عأفاً  3

 األسو 
 * ظلمة اللي . أآايت 7 8

* لون وجهًو أ هه  النهار مهن العصهار والكشهار والكهذابني 

  .عىل هللا

 .  * الكفب واحلزن واهلم

 :  الفابع عأفاً  4

 األخضر
 لون الشجف و الزروع وال رض بعد نزول املطف.*  أآايت 8 8

 * لباس أ ه  اجلنة ولباس الودلان اخملدلون يف اجلنة.

 * لون أ هطية وسائد أ ه  اجلنة .

 ا,امب عأفًا : 5

 األزرق
آية واحدر 1 * لون وجًو الاكففين عند احلّش مهن  هدر أ ههوال عظ  أ

 , وا,وف والفهبة والوج  .اليو 

 السادس عأفًا : 6

 ألحمرا
آية واحدر 1  * لون قطع بعض اجلبال . أ

 * أ لوان الامثر ابل جشار.

 : السابع عأفاً  7

 الور ي
آية واحدر 1  * لون السامد عند انشواقها وتشطفها يو  الويامة . أ

 : الثامن عأفاً  8

 األخضر المسو 
آية واحدر 1  لون ا,رضر ابجلنة وقد ا  كلدت ومالت للسواد. أ
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 مت االنتهاء من هذا الكتاب إبذن هللا تعاىل ومشيئته

 م25/6/2008هو املوافق 21/6/1429 األربعاءيوم 
--------------------------- 
ahmedaly240@hotmail.com 

medaly2407@gmail.comah 
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