
 

 دلالات الألوان

 في القرآن

 

 
 إعداد 

 أبو إسلام أحمد بن علي
 غفر هللا تعالى له ولوالديه وللمسلمين أجمعين
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 الأصفراللون  -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 :
َِّ يا بَإَي َ -1 َّيُُ يَإُيوُن َُن َرا ةٌ }قَالُواْ اْدُع لَنَا َربََّك يُبَي ِّن  لَّنَيا َايا لَْوََُ يا قَياَن َُن  َصففر

يَ  {البإ ة ٌع لَّْوََُ ا تَُس ُّ النَّاظن ن  69فَاقـن
هناا ب:ااء شاياا   اديدء  - فعادوا اهىل جداهلم قائلني: ادع لنا ربك يوحض لنا لوهناا  قاا : اه اق ي:او : اه

لهيا  ُّ َمن ينظا اه ْياء, تَُسر  الصُّ

 

يحاً فََ أَْوهُ  -2 هن يَْكفُُ وَن {ال وملََّظلُّ  ُمصرَفّرا  }َولَئنْ  أَْرَسْلنَا رن  51وا ان  بَْعدن
ولنئ أ رسلنا عىل زروعهم و باهتم رحًيا ميسدء, فاأ وا  باهتم قد فساد با ا الااف, فصاار مان بعاد  -

 خرضتق مصيًاا, ملكثوا من بعد رؤيهتم هل يكياون ابهلل وجيحدون  عمق 

 

ًَ فََسيي -3 َن َاييا ا ًَ يي ييَ  السَّ َن ان َِ َ أََيي ُن  ُيي َّ }أَلَييْ  تَييَ  أَنَّ أَّ َْر ْْ لََكُُ يَنَييابن َع فنييأ ا

ْختَلنفاً أَْلَواَُُُ  ُ َّ يَ ن ُج فَتَيَ اهُ  ُن َزْرعاً اُّ ُج بن عَلُيُُ ُطَاااياً ُننَّ  ُمصرفَفّرا  يُْخ ن ْْ  ُي َّ يَ

َْلبَابن {الِا  ْْ ُْولنأ ا ْن ْكَ ى   21فنأ ذَلنَك لَذن
ا فأ دخهل يف ال رض, وجعهل عيوًًن ًنبعة ومياًها أ ن هللا أ نز  من السحاب مطاً  -أ هيا الاسو -أ مل تا  -

ْاج هبذا املا  زرعًا خم لًيا أ لوا اق وأ  واعاق, مث ييابع بعاد خرضاتق و ,اارتق, فاراا مصايًاا  جارية, مث ُير

ْعاا  هللا عظ َ أااا  وموعظااة ل  اااب الع:ااو   ن يف فف ااا مايا ًاااع اه ً لو ااق, مث جيعااهل ًطاًمااا ماكُستف

 السلمية 

 

و -4 ًُ ينَةٌ َوتَفَاُخٌ  بَْ نَُكْ  َوتََكا ٌُ  فنيأ }اْعلَ ٌب َولَْ ٌو َوزن َْ َا لَعن ا اْلَح َاةُ الدُّ ًَ ا أَََّ

َب اْلُكفَّاَر ََبَاتُُُ  ُ َّ يَ ن ُج فَتََ اهُ  َْ ثَلن َغْ ٍث أَْع ًَ َْوََلدن َك ْْ َْاَوانن َوا ْْ  ُي َّ ُمصرفَفّرا  ا

يَ ةن َعيذَاٌب  يَواٌن َوَايا يَُكوُن ُطَااااً َوفنأ اْْلخن َْ ن َورن يَ  أَّ يَ ةٌ اِّن ْْفن يدٌ َوَا َشيدن

َْ َا ُنَلَّ َاتَاُع اْلُُْ ورن {الحديد  20اْلَح َاةُ الدُّ
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أ منا احلياء ادل يا لعب ولهو, تلعب هبا ال بدان وتلهو هبا ال:لوب, وزينة تزتيناون  -أ هيا الناس-اعلموا  -

اع  باتاق, مث هبا, وتياخا بينمك مب اعها, وتاكثا ابلعدد يف ا رَّ ل موا  وال والد, مثلها مكث  مطا أ جعب الزُّ

هييج هذا النبات فييبع, فراا مصيًاا بعد خرضتق, مث يكون فرااًًت ايبًسا مهتشًما, ويف الآخاء عاذاب 

ال   ديد للكيار ومغياء من هللا ورضوان ل ه  االهميان  وما احلياء ادل يا ملن مع  لهاا ًنساًًيا أآخاتاق اه

 اور مااع الغ

 

الٌَت  -5 ًَ ُ جن ٌر }َكأَََُّ  33{الً سالتُصفر
)ك  ق جامةل( مجع جامةل مجع مج  ويف قاا ء جاامةل )شايا( يف هياهتاا ولوهناا والعااب تسام  ساود  -

  االهب  شياا لشوب سوادها بصياء ف:ي  شيا يف الآية مبعىن سود 

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

 بيضالأاللون  -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         

 ق ال هللا تعالى :
فَُث ُنلَى َنَسآئنُكْ  ُهي َّ لنبَياٌ  لَُّكيْ  وَ  -1 لَّ لَُكْ  لَْ لَةَ الصِّن َامن ال َّ أََيتُْ  لنبَياٌ  }أُطن

ُ أَََُّكيْ  ُكنيتُْ  تَْختياَُوَن أََفَُسيُكْ  فَتَياَب َعلَيْ ُكْ  َوَعفَيا َعينُكْ  فَياْلَن  يَ  أِّ لَُّ  َّ َعلن

ُ وُه َّ َواْبتَُْواْ َاا َكتََب  ُ لَُكْ  َوُكلُواْ َواْشَ بُواْ َطتَّى يَتَبَ ََّ  لَُكُ  اْلَخْ ُط  بَاشن أِّ

ييَ  الْ  الففأَبريَضُ  يي َاَم ُنلَييى الَّلْ ييلن َوَلَ ان ييواْ الصِّن ًُّ يي ن  ُيي َّ أَتن ْْ ييَ  اْلفَ َخييْ طن اَْْسييَودن ان
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ن فَيالَ تَْإَ بُوَهيا َكيذَلنَك  دن تنْلَك ُطيدُودُ أِّ َساجن ًَ فُوَن فنأ اْل ُ وُه َّ َوأََتُْ  َعاكن تُبَاشن

ُن لنلنَّا ن لَعَلَُّ ْ  يَتَّإُوَن {البإ ة ُ آيَاتن  187يُبَ ِّنُ  أِّ
يا  لهان   - يا  لامك, وأ  ارت سار ًو أ ابح هللا لمك يف ليايل  ها رم,ان جامَع نسائمك, هنَّ سر ًو

مق هللا عليمك من جمامعة النسا  بعد العشا  يف ليايل  عمل هللا أ نمك كنرت ختو ون أ  يسمك; مبخالية ما ًاَّ

ااع لاامك يف ال  -واكن عظ يف أ و  االهساا  -الصاايا   مااا, فااالآن جااامعوهن, , فااااب هللا علاايمك ووسَّ

را هللا لمك من ال والد, ولكاوا وابباوا ًات ي بَانيَّ ضايا  الصاباح مان ساواد الليا    واطلبوا ما قدَّ

بظهور اليجا الصادق, مث أ متوا الصيا  ابالهمساك عن امليطاات اهىل دخاو  الليا  بغااوب الشامع  

عا كنرت م  ع كيني يف املساجد; ل ن هاذا ييساد وال جتامعوا نسا مك أ و ت عاطوا ما يييض اهىل جامعهن اه

الاع اكف )وهو االهقامة يف املسجد مدء معلومة بنيَّاة ال :ااب اهىل هللا تعااىل(  تاا ال ًااك  الا  

بعها هللا لمك يه حدودا الياشةل بني احل   واحلاا , ف  ت:ابوهاا ًات ال ت:عاوا يف احلااا   مبثا  

آايتق وأ ًاكم  ق للناس; يك ي :وا وُيَشْوا هذا البيان الواحض يبني هللا أ

 

يَ  اْسَودَّْت ُوُجيوُهُ ْ  أَْكفَيْ تُ   َتبريَض  } يَْوَم  -2 ا الَّذن ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ فَأَاَّ

ا ُكْنتُْ  تَْكفُُ وَن { آن عً ان ًَ اَنُكْ  فَذُوقُواْ اْلعَذَاَب بن ًَ  106بَْعدَ ُني
آمنوا ابهلل ورسوهل, واماثلوا أ ماا, وتَْسَودُّ وجوا أ ه   يو  ال:يامة تَبْيَضُّ وجوا أ ه  السعادء - ا ين أ

الش:اوء ممن كذبوا رسوهل, وعصوا أ ماا  فأ ما ا ين اسودَّت وجوههم, في:ا  هلم توبيًخا: أ كياا  بعاد 

ميانمك, فاخر  الكيا عىل االهميانع فذوقوا العذاب بسبب كيامك   اه

 

يَ   - 3 ا الَّذن ن ُهيْ  فن َ يا َخالنيدُوَن { آن وُ  ابريَضَّف ر } َوأَاَّ ةن أِّ ًَ ُجوُهُ ْ  فَفنأ َرْط

 107عً ان
اوا باق مان ا اه, فهام يف جناة هللا و عميهاا, ومه  - ْت وجومه بنرضء النعمي, وما برّشتف وأ ما ا ين ابي,َّ

 ابقون فهيا, ال ُياجون مهنا أ بًدا 

 

َأ  -4 َع يَدَهُ فَإنذَا هن َِ ي بَيرَضا }َوََ  108َ  {اْع افلنلنَّاظن ن
عا ردَّهاا  - آية لياعاون, فااه وجذب يدا من جيبق أ و من جناحق فاهعا يه بي,ا  اكللنب من غه باص أ

 عادت اهىل لوهنا ال و , أسائا بد ق 

 

ََ وَ  -5 نن  ابريَضَّف ر }َوتََولَّى َعْنُ ْ  َوقَاَن يَا أََسفَى َعلَى يُوُسي ِْ يَ  اْلُحي َعْ نَياهُ ان

 84فَُ َو َكظن ٌ  {يوسَ
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اْت عينااا,  - وأ عاض يع:وب عهنم, وقد ضاق شدرا مبا قالوا  وقا : اي ًُسًت عاىل يوساو وابي,َّ

ن  دء احلزن فهو مم لئ ال:لب ًزًًن, ولكنق  ديد الكامتن هل   بذهاب سوادهام مف

 

ييَك تَْخييُ ْج  -6 َِ ُنلَييى َجنَاطن ْ  يَييدَ ًُ يي َْ ٍَ آيَييةً أُْخييَ ى  بَيرَضففا }َوا ييْ  َغْ يي ن ُسييو ان

 22{طُ
د ختاج بي,ا  اكلثلج من غه باص; ل كون ظ ع مة أ خا  و  -  امضم يدك اهىل جنبك حتت الَع,ر

 

َأ  -7 َع يَدَهُ فَإنذَا هن َِ يَ  {الشع اَ بَيرَضا }َوََ  33لنلنَّاظن ن
ن جيبق فاهعا يه بي,ا  اكلثلج من غه باص  تَْْبَا الناظاين   -  وأ خاج يدا مف

 

َِ فنأ َجْ بني -8 ْل يَدَ ٍَ فنيأ تنْسيعن آيَياٍت  بَيرَضفا َك تَْخيُ ْج }َوأَْدخن يْ  َغْ ي ن ُسيو ان

إن َ  {النًل َُّ ْ  َكاَُوا قَْوااً فَاسن ُن َُن  12ُنلَى فنْ َعْوَن َوقَْوان
وأ دخ  يدك يف جيبك ختاج بي,ا  اكلثلج من غه بََاص يف مجةل تسع معجازات  ويه ماع الياد:  -

ا   وال,ايادع  وادل ت ل أ ييادك يف العصا  والساًنون  و :اا الاااات  والطوفاان  و  اجلاااد  وال:رمَّ

هنم اك وا قوًما خارجني عن أ ما هللا اكفاين بق   رسال ك اهىل فاعون وقومق, اه

 

َِ فنييأ َجْ بنييَك تَْخييُ ْج  -9 ْ  ُنلَْ ييَك  بَيرَضففا }اْسييلُْك يَييدَ ًُ يي َْ ٍَ َوا ييْ  َغْ يي ن ُسييو ان

يي ْهييبن فَييذَاَنَك بُْ َهاََييانن ان ييَ  ال َّ َُّ ييْ  َجنَاَطييَك ان ُن َُن بِّنييَك ُنلَييى فنْ َعييْوَن َوَالَئنيي   رَّ

إن َ  {الإصص  32َكاَُوا قَْوااً فَاسن
لياك  - ن غه ماض وال بااص, وامضام اه أ دخ  يدك يف فاحة مقيصك وأ خاهجا ختاج بي,ا  اكلثلج مف

ن حتوُّ  العصا ًياة, وَجْعا ف يادك  بي,اا  يدك ل أ من من ا وف, فهاًتن الل ان أ ري رَكهام اي موىس: مف

ن فاعاون وماو ا اك اوا  آي ان مان رباك اهىل فاعاون وأ باف قوماق  اه تلمع من غه ماض وال باص, أ

 قوًما اكفاين 

 

ْختَلنفيياً -10 ييَ اٍت اُّ ًَ ُن  َ ًَ فَأَْخَ ْجنَييا بنيي َن َاييا ا ًَ يي ييَ  السَّ َن ان َِ َ أََيي }أَلَييْ  تَييَ  أَنَّ أَّ

بَييانن ُجييدَدٌ  ْن ييَ  اْل يي ٌ  ِبففيضٌ أَْلَواََُ ييا َوان ًْ ٌَ أَْلَواََُ ييا َوَغَ ابن ييُب ُسييودٌ  َوُط يي ْختَلن اُّ

 27{فاط 
أ مل تا أ ن هللا أ نز  من السام  ما , فس:ينا بق أ جشاًرا يف ال رض, فأ خاجنا من تا ال جشار مثااات  -

خم لًيا أ لواهنا, مهنا ال محا ومهنا ال سود وال شيا وغه عظع وَخلَْ:نا من اجلباا  طاائاب بيً,اا ومحاًاا 

 لواهنا, وخل:نا من اجلبا  جباال  ديدء السواد خم لًيا أ  
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بن َ  { الصافات بَيرَضا }  - 11  46لَذَّةٍ لِّنلشَّارن
 بي,ا  يف لوهنا,  يذء يف بهبا, - 

 

ْكنُوٌن { الصافات بَيرضٌ } َكأَََُّ  َّ  - 12  49اَّ
 ك هنن بَْيض مصون مل متسق ال يدي   -

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

 الأسوداللون  -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 :
فَُث ُنلَى َنَسآئنُكْ  ُهي َّ لنبَياٌ  لَُّكيْ  َوأََيتُْ  لنبَياٌ   -1 لَّ لَُكْ  لَْ لَةَ الصِّن َامن ال َّ }أُطن

ُ أَََُّكيْ  ُكنيتُْ  تَْختياَُوَن أَ  يَ  أِّ َفَُسيُكْ  فَتَياَب َعلَيْ ُكْ  َوَعفَيا َعينُكْ  فَياْلَن لَُّ  َّ َعلن

ُ لَُكْ  َوُكلُواْ َواْشَ بُواْ َطتَّى يَتَبَ ََّ  لَُكيُ  اْلَخيْ ُط  ُ وُه َّ َواْبتَُْواْ َاا َكتََب أِّ بَاشن

ييَ  اْلَخييْ طن  ففَودِ اَْْبيي َُ  ان يي َاَم ُنلَييى الَّلْ يي الأَسر ييواْ الصِّن ًُّ يي ن  ُيي َّ أَتن ْْ ييَ  اْلفَ لن َوَلَ ان

ن فَيالَ تَْإَ بُوَهيا َكيذَلنَك  دن تنْلَك ُطيدُودُ أِّ َساجن ًَ فُوَن فنأ اْل ُ وُه َّ َوأََتُْ  َعاكن تُبَاشن

ُن لنلنَّا ن لَعَلَُّ ْ  يَتَّإُوَن {البإ ة ُ آيَاتن  187يُبَ ِّنُ  أِّ
يا  لامك, وأ  ارت - يا  لهان  أ ابح هللا لمك يف ليايل  ها رم,ان جامَع نسائمك, هنَّ سر ًو  سار ًو

مق هللا عليمك من جمامعة النسا  بعد العشا  يف ليايل  عمل هللا أ نمك كنرت ختو ون أ  يسمك; مبخالية ما ًاَّ

ااع لاامك يف ال مااا, فااالآن جااامعوهن, -واكن عظ يف أ و  االهساا  -الصاايا   , فااااب هللا علاايمك ووسَّ

را هللا لمك من ال والد, ولكاوا وابباوا ًا ت ي بَانيَّ ضايا  الصاباح مان ساواد الليا   واطلبوا ما قدَّ

بظهور اليجا الصادق, مث أ متوا الصيا  ابالهمساك عن امليطاات اهىل دخاو  الليا  بغااوب الشامع  

عا كنرت مع كيني يف املساجد; ل ن هاذا ييساد  وال جتامعوا نسا مك أ و ت عاطوا ما يييض اهىل جامعهن اه
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ة بنيَّاة ال :ااب اهىل هللا تعااىل(  تاا ال ًااك  الا  الاع اكف )وهو االهقامة يف املسجد مدء معلوم

بعها هللا لمك يه حدودا الياشةل بني احل   واحلاا , ف  ت:ابوهاا ًات ال ت:عاوا يف احلااا   مبثا  

آايتق وأ ًاكمق للناس; يك ي :وا وُيَشْوا   هذا البيان الواحض يبني هللا أ

 

َود  }يَْوَم تَْب َ ُّ ُوُجوهٌ و -2 َتسر يَ  ُوجُ  ََ ا الَّذن َودَّتر وهٌ فَأَاَّ ُوُجيوُهُ ْ  أَْكفَيْ تُ   اسر

ا ُكْنتُْ  تَْكفُُ وَن {آن عً ان ًَ اَنُكْ  فَذُوقُواْ اْلعَذَاَب بن ًَ  106بَْعدَ ُني
آمنوا ابهلل ورسوهل, واماثلوا أ ماا, وتَْسَودُّ وجوا أ ه  يو  ال:يامة تَبْيَضُّ وجوا أ ه  السعادء ا ين  - أ

الش:اوء ممن كذبوا رسوهل, وعصوا أ ماا  فأ ما ا ين اسودَّت وجوههم, في:ا  هلم توبيًخا: أ كياا  بعاد 

ميانمك, فاخر  الكيا عىل االهميانع فذوقوا العذاب بسبب كيامك   اه

 

َ  أََطدُُهْ  بناَُْثَى ظَ  -3 َوّدا  لَّ َوْجُ ُُ }َوُنذَا بُشِّن  58َوُهَو َكظن ٌ  {النحل ُمسر
زًًن  - عا جا  َمن ُيرب أ حدمه بوالدء أ  ىث اسودَّ وهجق; أااهية ملا مسع, واماو  مغًّا ًو  واه

 

ْختَلنفيياً  -4 ييَ اٍت اُّ ًَ ُن  َ ًَ فَأَْخَ ْجنَييا بنيي َن َاييا ا ًَ يي ييَ  السَّ َن ان َِ َ أََيي }أَلَييْ  تَييَ  أَنَّ أَّ

يي ٌَ أَْلَواََُ ييا َوَغَ ابن ييُب أَْلَواََُ ييا َوان يي ْختَلن ييٌ  اُّ ًْ بَييانن ُجييدَدٌ بنيي ٌ  َوُط ْن ُسففوٌد َ  اْل

 27{فاط 
أ مل تا أ ن هللا أ نز  من السام  ما , فس:ينا بق أ جشاًرا يف ال رض, فأ خاجنا من تا ال جشار مثااات  -

جلباا  طاائاب بيً,اا ومحاًاا خم لًيا أ لواهنا, مهنا ال محا ومهنا ال سود وال شيا وغه عظع وَخلَْ:نا من ا

 خم لًيا أ لواهنا, وخل:نا من اجلبا  جباال  ديدء السواد 

 

ن ُوُجيوُهُ    -5 يَ  َكيذَبُواْ َعلَيى أَّ ٌٌ }َويَْوَم اْلإن َاَاةن تََ ى الَّذن فَودَّ ََ فنيأ م سر أَلَيْ 

يَ  {الِا  تََكبِّن ن ًُ ْل  60َجَ نََّ  َاثًْوى لِّن
لياق الّشايك والاودل ويو  ال:يامة تا  هؤال  ا - ملكذبني ا ين وشيوا رهبم مبا ال يلياب باق, ونساًبوا اه

يادا وطاع اقع  وجوههم مسودء  أ ليع يف هجمن مأ و  ومسكن ملن تكارب عاىل هللا, فاامانع مان تًو

 بىل 

 

ًَ ن َايثاَلً َظيلَّ َوْجُ يُُ  -6 ْط َ َب لنلي َّ ََ ا  ًَ َ  أََطدُُه  بن فَوّدا  }َوُنذَا بُشِّن َوُهيَو  ُمسر

 17 ٌ  {الِخ فَكظن 
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ا من  - ْسَودَّ عا برّشتف أ حدمه ابل  ىث ال  نسًْبا للامحن حني زمع أ ن امل ئكة بنات هللا شار وهجق مر واه

سااو  البشااارء ابل  ااىث, وهااو ًاازين مملااو  ماان اهلاام والكاااب  )فكيااو ياضااون هلل مااا ال ياضااو ق 

س عام ي:و  الاكفاون علًوا أبًها(   ل  يسهمع تعاىل هللا وت:دَّ

 

عَلَُُ  -7 َْ َوى ُغثَاَ}فَ  5{اْعلى أَحر
  جفعهل بعد ا رضء جافا هشًامي أ سود ايبسا  -

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

 الأخضراللون  -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 :
يي َ -1 َن ان َِ ََ أََيي ٍَ  }َوُهييَو الَّييذن ُن ََبَيياَت ُكييلِّن َشييْأ ًَ فَأَْخَ ْجنَييا بنيي َن َاييا ا ًَ يي السَّ

ْنُُ  َ يا قنْنيَواٌن َخِضرا  فَأَْخَ ْجنَا ان ي  َطْلعن َ  النَّْخيلن ان باً َوان تََ اكن ْنُُ َطبِّاً اُّ ُج ان َُّْخ ن

يياَن ُاْشييتَبن اً َوَغْ ييَ  اُ  اَّ ْيتُييوَن َوال ُّ َِّ ييْ  أَْعنَيياٍب َوال ٍُ دَاَن َييةٌ َوَجنَّيياٍت اِّن تََشييابن

نُييوَن  إَييْوٍم يُْ ان ُكييْ  ْليَيياٍت لِّن ُن ُننَّ فنييأ ذَلن يي ييَ  َويَْنعن ًَ هن ُنذَا أَ ْ يي ن ًَ ييى  َ اَُظييُ واْ ُنلن

 99{اَْعام
وهللا سًبحا ق هو ا ي أ نز  من السحاب مطًاا فأ خاج باق  باات يش , , فاأ خاج مان النباات  -

بًّاا ياأاب بع,اق  ًَ بعً,اا, أساًناب  ال:ماا والشاعه وال رز, زرعًا وجشًاا أ خرض, مث أ خاح من الزرع 

عاذوقًا قايباة ال نااو , وأ خااج ساًبحا ق  -وهو ما تنشأ  فيق عاذوق الاطاب-وأ خاج من طلع النخ  

بساتني من أ عناب, وأ خاج جشاا الزي اون والاماان ا ي يبشاابق يف ورقاق وُي لاو يف مثااا  ا  

ع ىل  ,جق وبلوغاق حاني يبلاإ  اهن يف وطعًما وطبًعا  ا ظاوا أ هيا الناس اهىل مثا هذا النبات اه ا أ مثا, واه

مك ق ورمح ق ل:او  يصادقون باق  -أ هيا الناس  -علمك  دلالالت عىل كام  قدرء خالب هذا ال  ًيا  ًو

 تعاىل ويعملون بّشعق 
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يياٌف  - 2 َْ اٍن يَييأُْكلُُ  َّ َسييْبٌع عن ًَ يي ِّنييأ أََرى َسييْبَع بَإَييَ اٍت سن ييُك َُن لن ًَ } َوقَيياَن اْل

ََ ُنن  ُخضرفر  الٍَت َوَسْبَع ُسنبُ  يفُ أَْفتُيوَنأ فنيأ ُرْ يَيا ًَ َوأَُخيَ  يَابنَسياٍت يَيا أَيَُّ يا اْل

ْ يَا تَْعبُُ وَن { يوسَ  43ُكنتُْ  لنل ُّ
وقا  املا: اهين رأ يت يف منايم ساًبع ب:ااات ساامن, ياأ لكهن ساًبع ب:ااات ناي ت مان الااهرزا ,  -

هيا الساادء والكاربا  أ خاربوين عان هاذا ورأ يت سًبع سنب ت خرض, وسًبع سنب ت ايبسات, اي أ  

ون  ن كنرت للاؤاي ترَيُستف  الاؤاي, اه

 

اٍن يَييأُْكلُُ  َّ َسييْبٌع  - 3 ًَ يي ُْ أَْفتننَييا فنييأ َسييْبعن بَإَييَ اٍت سن ي ييدِّن َُ أَيَُّ ييا الصِّن } يُوُسيي

اٌف َوَسْبعن ُسنباُلٍَت  َْ يُع ُنلَيى النَّيا ن لَ  ُخضرفر  عن عَلَُّ يْ  َوأَُخَ  يَابنَساٍت لَّعَلِّنأ أَْرجن

وَن { يوسَ ًُ  46يَْعلَ
وعندما وش  الاج  اهىل يوسو قا  هل: يوسو أ هيا الصديب فُستف لنا رؤاي َمن رأ   سًبع ب:ااات  -

سامن يأ لكهن سًبع ب:ااات هازي ت, ورأ   ساًبع سانب ت خرضا وأ خاا ايبساات; لعاإ أ رجاع اهىل 

 اك  ك وف,ا املا وأ  ابق فأ خربمه; ليعلموا تأ وي  ما سأ ل ك عنق, وليعلموا م

 

يْ   -4 ََْ ياُر يَُحلَّيْوَن فن َ يا ان َ ْْ ُ  ا ي  تَْحيتن ن َ ان ي ن ْْ }أُْولَئنَك لَُ ْ  َجنَّاُت َعيْدٍن تَ

َر ان  ذََهٍب َويَْلبَُسوَن  ن َابياً  ئني َ  فن َ يا  ُخضرفرا  أََساون تَّكن ي  ُسيندٍُ  َوُنْسيتَْبَ ٍم اُّ اِّن

ََرائنكن َنْعَ  الثََّواُب َوَطسُ  ْْ  31نَْت ُاْ تَفَإاً {الك ََعلَى ا
آمنوا هلم جنات ي:ميون فهيا دامئًاا  جتااي مان حتات ماافهم ومناازهلم ال هناار العذباة   - أ ولئك ا ين أ

لَّون فهيا بأ ساور ا هب  ويَلْبَسون ثيااًب عات لاون أ خرضا نساجت مان رقياب احلاياا وغليظاق   َ حير

ء املزدا ة ابلسً ائا امجليةل َّ نتف اجلنة ملزال هلم ي كئون فهيا عىل ال ِسف سر ًَ     فْعَم الثواب ثواهبم  و

 

5-  ُُ َْر ْْ ًَ فَتُْصيبنُأ ا َن َايا ا ًَ ي يَ  السَّ َن ان َِ َ أََي ٌ  }أَلَْ  تََ  أَنَّ أَّ َضفرَّ َ ُمخر ُننَّ أَّ

ٌَ َخبن ٌ  {الحج  63لَان 
ا ينبت فهيا من النباتع أ ن هللا أ نز  من السام  مطًاا  فاصبا ال رض خمرضء مب -أ هيا النيب -أ مل تاَ  -

 اهن هللا لطيو بعبادا ابسً خااج النبات من ال رض بذظ املا   خبه مبصاحلهم 

 

َْ ن  -6 يي ييَ  الشَّ َ َجعَييَل لَُكيي  اِّن َضففرِ }الَّييذن ْنييُُ تُوقنييدُوَن  الرأَخر ََيياراً فَييإنذَا أََييتُ  اِّن

 80{يَ
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عا أ  رت - من الشاجا توقادون الناار, فهاو  ا ي أ خاج لمك من الشجا ال خرض الاطب ًنًرا حماقة, فاه

خاااج ال,اد مان ال,اد  ويف عظ دليا  عاىل وحدا ياة هللا وكاام  قدرتاق, ومان عظ  ال:ادر عىل اه

خااج املوىت من قبورمه أ ًيا    اه

 

ئن َ  َعلَى َرْفَ ٍف  -7 َساٍن {ال طً  ُخضرر  }ُاتَّكن ٍ طن َِّ  76َوَعْبإَ ن
 ماكئني عىل وسائد عوات أ مطية خرض وفاش ًسان  -

 

ٍة َوَسيإَاُهْ   ُخضررٌ }َعالن َُ ْ   ن َاُب ُسندٍُ   -8 َر ان  فنضَّ َوُنْستَْبَ ٌم َوُطلُّوا أََساون

 21َربُُّ ْ  َشَ اباً َطُ وراً {اإلَسان
يعلومه وجيم  أ بداهنم ثيااب بطائهناا مان احلاياا الاقياب ال خرضا, وظاهاهاا مان احلاياا الغلاي ,  -

لَّون من احلإتف بأ ساور م َ  ن الي,ة, وس:امه رهبم فوق عظ النعمي بااًب ال رجع فيق وال دنع وحير

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

 

 الأزرقاللون  -5

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

  ق ال هللا تعالى :
ان َ  يَْوَائنٍذ  -1 ْْ ن ًُ  102{طُُزررقا  }يَْوَم يُنفَُخ فنأ الصُّورن َوََْحُشُ  اْل

ت أ لاواهنم يو  يَنيرخ املَار يف  "ال:ان" لصيحة البعث, ونسوق الاكفااين علامك الياو  ومه زرق, تغاهَّ

 وعيوهنم; من  دء ال حداث وال هوا  

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

 

 الأحمراللون  -6
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آيوووة ( 1يف ) مووورة وا ووودة( 1وقووود ذكووور )األلووووان ذكوووراً يف القووورآن الكووورمي ,  س   ا  هوووو 
 :  وا دة
 له بعض الدالالت :  األمحرواللون 
 . لون قطع بعض اجلبال -1         
 .الثمار ابألشجار ن الو أ -2         

  ق ال هللا تعالى :
خْ  -1 ييَ اٍت اُّ ًَ ُن  َ ًَ فَأَْخَ ْجنَييا بنيي َن َاييا ا ًَ يي ييَ  السَّ َن ان َِ َ أََيي تَلنفيياً }أَلَييْ  تَييَ  أَنَّ أَّ

بَييانن ُجييدَدٌ بنيي ٌ  وَ  ْن ييَ  اْل ففرٌ أَْلَواََُ ييا َوان ٌَ أَْلَواََُ ييا َوَغَ ابن ييُب ُسييودٌ  ُحمر يي ْختَلن اُّ

 27{فاط 
أ مل تا أ ن هللا أ نز  من السام  ما , فس:ينا بق أ جشاًرا يف ال رض, فأ خاجنا من تا ال جشار مثااات  -

وغه عظع وَخلَْ:نا من اجلباا  طاائاب بيً,اا ومحاًاا  خم لًيا أ لواهنا, مهنا ال محا ومهنا ال سود وال شيا

 خم لًيا أ لواهنا, وخل:نا من اجلبا  جباال  ديدء السواد 

 

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

 

 

 الوردياللون  -7

 آيوة وا ودة( 1يف ) مورة وا ودة( 1وقد ذكور )األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي ,  سابعهو 
 : 

 له بعض الدالالت :  الورديواللون 
   لون السام  عند انش:اقها وتيطاها يو  ال:يامة -1         

 ق ال هللا تعالى :
اَ فََكاََْت  -1 ًَ ٌ  }فَإنذَا اََشإَّتن السَّ َهانن {ال طً  َوررَد  37َكالدِّن
عا انش:ت السام  وتيطات يو  ا - ل:يامة, فاك ت محاا  لكاون الاورد, واكلزيات املغاإ والاشااص فاه

 املذابت من  دء ال ما وهو  يو  ال:يامة 
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-------------------------------------------------- 

 الأخضر المسوداللون  -8

 آيوة وا ودة( 1يف ) مورة وا ودة( 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 :

َتانِ   -1 َهامَّ  {ال طً .64}ُمدر
ت خرضهتام ًت مالت اهىل السواد  -  هاًتن اجلن ان خرضاوان,  قد ا ً دَّ

 

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

 

 

 

 

 جدول دلالات الألوان في القرآن
ترتيب ذكر  م

 الألوان 

 في القرآن

عدد 

مرات ذكر 

 كل لون

في كم 

آية ذكر 

 اللون

 

 دلالففة اللفففففون

 ال و  عأاًا : 1

 األصفر
عا اكن يف احليوان  أآايت 5 5 ليق اه دخا  الُسور عىل من ينظا اه  * اه

عا اكن يف الاف  * االهفسا  د وادلمار اه

عا اكن يف الزروع    ة* الينا  واليبوس  والهتشم اه

 الثاين عأاًا : 2

 األبيض
آية 12 12 عا اكن يف وقاات  أ باق الشاامع اه * ال,اايا  والصااباح واه

 اليجا 

 * لون وجوا أ ه  السعادء يو  ال:يامة 

* بعض ال مااض مثا  عهااب ساواد العاني عناد احلازن 

  الشديد 

  جزء موىس عليق الس   اببي,اض يدا بدون باص* مع

 * لون بعض اجلبا  

 * لون مّشوابت أ ه  اجلنة  
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 : الثالث عأااً  3

 األسو 
 * ظلمة اللي   أآايت 7 8

* لون وجوا أ ها  الناار مان العصااء والكياار والكاذابني 

   عىل هللا

    * الكاب واحلزن واهلم

 :  الاابع عأااً  4

 األخضر
 لون الشجا و الزروع وال رض بعد نزو  املطا *  أآايت 8 8

 * لباس أ ه  اجلنة ولباس الودلان اخملدلون يف اجلنة 

 * لون أ مطية وسائد أ ه  اجلنة  

 ا امع عأاًا : 5

 األزرق
آية واحدء 1 * لون وجوا الاكفاين عند احلّش من  ادء أ هاوا  عظ  أ

 , وا وف والاهبة والوج   اليو 

 السادس عأاًا : 6

 ألحمرا
آية واحدء 1  * لون قطع بعض اجلبا    أ

 * أ لوان الامثر ابل جشار 

 : السابع عأااً  7

 الور ي
آية واحدء 1  * لون السام  عند انش:اقها وتيطاها يو  ال:يامة   أ

 : الثامن عأااً  8

 األخضر المسو 
آية واحدء 1  لون ا رضء ابجلنة وقد ا ً دت ومالت للسواد  أ

 

------------------------------ 
 مت االنتهاء من هذا الكتاب إبذن هللا تعاىل ومشيئته

 م25/6/2008هو املوافق 21/6/1429 األربعاءيوم 
--------------------------- 
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