
 813

          
)٨١٣(  

  
  
  
  

        
  
  
    
  
  
  

  متفرقات
  
  



 814

)٨١٤(  
  



 815

)٨١٥(  
  اسماء الحیوانات الواردة في القران   

  الخواص / الوصف  االیة  السورة  االسم  ت
في الحدیث لو كانت الدنیا تعدل عند اهللا جناح   ٢٦  البقرة  البعوضة  ١

بعوضه ما سقى منها كافرا شربة ماء ، مات نمرود 
ت انفه وصعدت الى دماغه فبقى بسبب بعوضة دخل

  اربعین یوما 
  طائر ابیض یشبه السماني  ٥٧  البقرة  السلوى  ٢
منها االهلي ومنها الوحشي واالسم مشتق من بقر اذا   ٦٨  البقرة  البقر  ٣

شق النها تشق االرض بالحراثه ومنه قیل لمحمد بن 
علي زین العابدین بین الحسین (ع) الباقر النه بقر 

حیاة الحیوان [ه ودخل فیه مدخال بلیغا العلم اي شق
١/٢٠٨[ 

  الفرس في الحدیث الخیل معقود في نواصیها الخیر ،  ١٤  ال عمران  الخیل  ٤
الحیوان المفترس ، ویطلق على االسد وفي الحدیث   ٣  المائدة  السبع  ٥

نهي عن ان یفترش المصلي ذراعیه افتراش السبع ، 
د (ع) یاداوود قیل اوحى اهللا تبارك وتعالى الى داوو 

  خفني كما تخاف السبع الضاري
  الطیور او الكالب التي ترسل للصید  ٤  المائدة  الجوارح  ٦
    ٦  المائدة  القرد  ٧
  منها بري ومنها بحري ، اكثر الحیوانات نسال  ٦  المائدة  الخنزیر  ٨
    ٣١  المائدة  الغراب  ٩

ذكرًا  وكان اخرهاالناقة التي إذا أنجبت خمسة بطون   ١٠٣  المائدة  البحیرة  ١٠
 ذبحوه فیأكله الرجال دون النساء وٕاذا كان أنثى قصوا

  .آذانها وتركوها لحالها إلى ان تموت دون أن تذبح
البعیر الذي یصل ولده مرحلة اإلنتاج وكان من نتاجه   ١٠٣  المائدة  الحام  ١١

 ذلك البعیر یطلق لحاله على إعتبار أن هذا ذكرًا فإن

  اصل سلسلة إنجابهالحفید قد حمى ظهره وو 
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)٨١٦(  
  اسماء الحیوانات الواردة في القران   

  الخواص / الوصف  االیة  السورة  االسم  ت
فإنها تترك  الناقة إذا ولدت عشرة إناث دون ذكر  ١٠٣  المائدة  السائبة  ١٢

والتحلب والتمنع  لحالها دون أن تركب والیجز وبرها
مریض من ماء أو كالء. وكذلك إذا أنذرت لرجل 

تترك لحالها وتسمى سائبة  فبعد الشفاء فإن الناقة
  .أیضاً 

 ذكراً  ولدت وٕاذا لهم فهي أنثى ولدت إذا الشاة كانت  ١٠٣  المائدة  الوصیلة  ١٣

 وصلت قالوا وأنثى ذكراً  ولدت فإن آللهتهم جعلوه

  آللهتهم الذكر یذبحوا فلم أخاها

ه الناقة التي تلد مرتین متتالیتین أنثى فإن هذاو 
  لألصنام الناقة تنحر

    ٣٨  االنعام  الطائر  ١٤
  االبل والبقر والغنم  ١٣٨  االنعام  االنعام  ١٥
  ما یحمل علیه من كبار االبل والبقر  ١٤٢  االنعام  الحمولة  ١٦
  صغار االبل و الغنم   ١٤٢  االنعام  الفرش  ١٧
  الغنم  ١٤٣  االنعام  الضان  ١٨
    ١٤٣  االنعام  المعز  ١٩
الذكر من االبل زوج الناقة وكان اسم الجمل الذي   ٤٠  فاالعرا  الجمل  ٢٠

ركبته ام المؤمنین عائشة عسكرا اشتراه لها یعلي بن 
امیه باربعمائة درهم ، وقطع على خطام الجمل 
حیاة [یومئذ نحو ثمانین كف معظمهم من بني ضبة

 ]١/٢٨١الحیوان

  باءانثى االبل، اسم ناقة النبي (ص) العض  ٧٣  االعراف  الناقة  ٢١
  الكبیر من الحیات  ١٠٧  االعراف  الثعبان  ٢٢
    ١٣٣  االعراف  الجراد  ٢٣
    ١٣٣  االعراف  الضفادع  ٢٤
    ١٣٣  االعراف  القمل  ٢٥
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)٨١٧( 
  اسماء الحیوانات الواردة في القران   

  الخواص / الوصف  االیة  السورة  االسم  ت
    ١٥٢  االعراف  العجل  ٢٦
    ١٧٦  االعراف  الكلب  ٢٧
    ١٧  وسفی  الذئب  ٢٨
  یشمل الجمل والناقة  ٦٥  یوسف  البعیر  ٢٩
االبل التي تحمل الطعام  ویقصد بها ایضا القوم   ٧٠  یوسف  العیر  ٣٠

  معهم حملهم
مركب من الفرس والحمار، اسم بغلة رسول اهللا   ٨  النحل  البغال  ٣١

  (ص) الشهباء او الدلدل 
    ٦٨  النحل  النحل  ٣٢
  االنثىیطلق على الذكر و   ٢٠  طه  الحیة  ٣٣
    ٧٨  االنبیاء  الغنم  ٣٤
  االبل والبقر سمیت لعظم بدنها  ٣٦  الحج  البدن  ٣٥
    ٧٣  الحج  الذباب  ٣٦
    ١٨  النمل  النمل  ٣٧
    ٢٠  النمل  الهدهد  ٣٨
    ٤١  العنكبوت  العنكبوت  ٣٩
  االرضة او سوسة الخشب  ١٤  سبأ  دابة االرض  ٤٠
    ١٠٧  الصافات  الكبش  ٤١
  ك السم  ١٤٢  الصافات  الحوت  ٤٢
    ٢٣  ص  النعجة  ٤٣
الفرس الجید واجیاد جبل بمكة سمي بذلك لموضع   ٣١  ص  الجیاد  ٤٤

  خیل تُبع 
  احسن اوصاف الخیل  ٣١  ص  الصافنات  ٤٥
  ما یدب على االرض من انسان او حیوان   ٢٩  الشورى  الدابة  ٤٦
  االبل العطاش  ٥٥  الواقعة  الهیم  ٤٧
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)٨١٨(  
  ان   اسماء الحیوانات الواردة في القر 

  الخواص / الوصف  االیة  السورة  االسم  ت
منها االهلي ومنها الوحشي ، عد من مساوي اآلداب   ٥  الجمعة  الحمار  ٤٨

ان یجري ذكر الحمار في مجلس قوم ذو مرؤة  اسم 
  حمار رسول اهللا (ص) یعفور  او عفیر

  االسد  ٥١  المدثر  القسورة  ٤٩
  الحیوان الوحشي  ٥١  المدثر  حمر  ٥٠
  االسود من االبل  ٣٣  المرسالت  تجماال  ٥١
  الناقة التي بلغت عشرة أشهر من حملها  ٤  التكویر  العشار  ٥٢
الجمال وهي اشد الحیوانات حقدا ، حرم یعقوب(ع)   ١٧  الغاشیة  االبل  ٥٣

على نفسه اكل لحوم االبل وشرب البانها، في الحدیث 
  علیكم ب ابوال االبل ....

  في الغزو تعدو وقیل االبل تمد اعناقهاالخیل   ١  العادیات  العادیات  ٥٤
  الخیل تقدح النار بحوافرها عند الركض  ٢  العادیات  الموریات  ٥٥
  الجراد وقیل الحشرات الصغیره التي تجتمع حول النور  ٤  القارعة  الفراش  ٥٦
    ١  الفیل  الفیل  ٥٧
  طیر مثل الخطاف  ٣  الفیل  ابابیل  ٥٨
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  لواردة في القراناسماء المالبس ا
 
  الوصف   االیة  السورة  االسم  ت
  الثوب  ٨٩  المائدة  كسوة  ١
  ومعیشته جسمه في الرجل یستر ما كل الریش  ٢٦  االعراف  ریش  ٢

عن امیر المؤمنین (ع)  البسوا الثیاب القطن فانها   ٥  هود  الثیاب  ٣
لباس رسول اهللا (ص) ولم یكن یلبس الشعر 

 ]مي[والصوف اال من علة 

    ١٨  یوسف  القمیص  ٤
  القمیص  ٨١  النحل  سرابیل  ٥
  الدیباج الغلیظ المنسوج بالذهب  ٣١  الكهف  االستبرق  ٦
  الدیباج الرقیق المنسوج بالذهب  ٣١  الكهف  السندس  ٧
    ٢٣  الحج  لباس  ٨
    ٢٣  الحج  الحریر  ٩

  المقنعة وهو غطاء الراس المنسدل على الصدر  ٣١  النور  خمار  ١٠
  رأسھا یغّطي الذي المرأة خمار  ٥٩  اباالحز   الجالبیب  ١١

  مخمل موشى كان یصنع في الیمن  ٧٦  الرحمن  العبقري  ١٢
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  في القرآن الكریم اسماء االلوان
  الخواص / الوصف  االیة  السورة  االسم  ت

ـــون الطهـــارة والصـــفاء والنقـــاء والمحبـــة والخیـــر   ١٨٧  البقرة  االبیض  ١ وأمـــا  (ل
) (آل عمــــران، وجــــوههم ففــــي رحمــــة اهللالــــذین أبیضــــت 

كـــــان اكثـــــر ثیـــــاب رســـــول اهللا (ص) البیـــــاض  ، )١٠٧
 البســـــوها احیـــــائكم وكفنـــــوا  فیهـــــا موتـــــاكمویقـــــول (ص) 

 ]مي[

ــــم ، و ، ورمــــز الحــــزن والهــــم والمــــوت  لــــون الظــــالم  ١٨٧  البقرة  االسود  ٢ الظل
) تـــرى الـــذین كـــذبوا علـــى اهللا وجـــوههم مســـودة، ( األثـــمو 

  )٦٠(الزمر 
یمثل قمـة التـوهج واألشـراق ویعـد و من أشد األلوان فرحا   ٥١  الروم  االصفر  ٣

أنها بقرة صفراء فـاقع (... أكثر األلوان اضاءة ونورانیة 
عـن الصـادق (ع)  ، )٦٩  بقـرةال) (لونها تسر الناظرین

أنـــه قـــال مـــن لـــبس نعـــال صـــفراء لـــم یـــزل مســـرورا حتـــى 
داللتــه داللــة اخــرى تنــاقض األولــى وهــي ولهــا ،  یبلیهــا

والهــــم والــــذبول والكســــل والمــــوت والفنــــاء  علــــى الحــــزن 
اعلموا أنما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بیـنكم (

وتكــاثر فــي األمــوال واألوالد كمثــل غیــث أعجــب الكفــار 
) (الحدیــد، نباتــه ثــم یهــیج فتــراه مصــفرا ثــم یكــون حطامــا

  صورة لنهایة الحیاة وفناء لذائذها. ، )٢٠
ـــنفس ویســـرها وهـــو   ٤٠  یس  االخضر  ٤ ـــون الحیـــاة والســـرور ألنـــه یهـــدئ ال ل

یعتبــر األخضــر و   تعبیــر عــن الحیــاة والخصــب والنمــاء
في الفكر الـدیني رمـزا للخیـر واألیمـان وأنـه أكثـر شـیوعا 

اســتخدمت لبیــان ماهیــة وجمــال ثیــاب ،  قبــاب المســاجد
عـــــالیهم ثیــــاب ســــندس خضـــــر ومجلــــس أهــــل الجنــــة: (

  )  ٢١) (األنسان واستبرق
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  الخواص / الوصف  االیة  السورة  االسم  ت
  االخضر  ٤

  
 مشــتقاتها بالنبــات داللــة علــى جمــال الكــون واســتخدمت   ٨٠  یس

والرحمـــة االلهیـــة المطلقـــة كمظهـــر مـــن مظـــاهر القـــدرة 
الـــم تـــر أن اهللا (  وحـــوافز التبصـــر فـــي حقیقـــة الوجـــود:

) (الحــج خضــرةأنــزل مــن الســماء مــاء فتصــبح األرض م
انـي ( الصمت والسكون والفناء والمـوت:في مقابل  )٦٣

ارى ســــبع بقــــرات ســــمان یــــأكلهن ســــبع عجــــاف وســـــبع 
  )٤٦  ) (یوسفسنبالت خضر واخر یابسات

لــــون الوقــــار والســــكینة والهــــدوء والتفكیــــر یشــــجع علـــــى   ١٠٢  طه  زرقا  ٥
التأمـل البـاطني ویخفـف مــن حـدة ثـورة الغضـب ویخفــف 

دئ التــــنفس ویرمــــز الــــى الصــــدق مــــن ضــــغط الــــدم ویهــــ
یدل على الخوف والوحشة مع مـا تركـب معـه و  والحكمة

یــوم یــنفخ فــي الصــور ونحشــر المجــرمین (  مــن الســواد
  ).١٠٢ ) (طهیومئذ زرقا

ـــون القـــوة والحیـــاة والحركـــة (  ٢٧  فاطر  االحمر  ٦ ومـــن الجبـــال جـــدد بـــیض ل
ـــــف ألوانهـــــا وغرابیـــــت ســـــود    )٢٧) (فـــــاطر وحمـــــر مختل

كمــا یمثــل هــذا اللــون الشــر والقتــل ، الطبیعــة یبــین تلــون 
فــــي هــــذا  ، )٣٧فكانــــت وردة كالــــدهان (الــــرحمن  والــــدم

التصویر تدل على شدة العذاب تهویال وتخویفـا للعصـاة 
  والمذنبین ألن الحمرة تمثل وتجسم لهیب النار

  االخضر القریب من السواد  ٦٤  الرحمن  مدهامتان  ٧
  ل للخضرةاالسود المائ  ٥  االعلى  االحوى  ٨
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  اسماء الّسلع في القرآن الكریم

 
  الوصف  االیة  السورة  االسم  ت

    ٦٠  البقرة  العصا  ١
  السفن  ١٦٤  البقرة  الفلك  ٢
    ٢٥٥  البقرة  الكرسي  ٣
  الموضع الذي یمهد لنوم الصبي  ٤٦  ال عمران  المهد  ٤
    ٢  المائدة  القالئد  ٥
  خرطوم لها القدح الواسع ال  ١٨  الواقعة  اكواب  ٦
ّلم  ٧   الدرج  ٣٥  االنعام  السُّ
  االبرة  ٤٠  االعراف  الخیاط  ٨
    ١٩  یوسف  الّدلو  ٩

  المكیال  ٧٢  یوسف  الصواع  ١٠
    ٧٦  یوسف  اوعیة  ١١
  السریر  ٤٧  الحجر  السُرر  ١٢
    ٨٠  النحل  اثاث  ١٣
  الخیمة  ٢٩  الكهف  السرادق  ١٤
  السریر  ٣١  الكهف  ارائك  ١٥
    ٧١  الكهف  السفینة  ١٦
    ٣٥  النور  المصباح  ١٧
    ٦١  الفرقان  السراج  ١٨
    ٤٤  النمل  القواریر  ١٩
    ٧٦  القصص  المفاتیح  ٢٠
    ٢٧  لقمان  اقالم  ٢١
  صور االشیاء  ١٣  سبأ  تماثیل  ٢٢
  المساجد او القصور  ١٣  سبأ  محاریب  ٢٣
  صحائف االكل الكبیرة  ١٣  سبأ  الجفان  ٢٤
    ١٣  سبأ  القدور  ٢٥
  ا الكبیرة التي یسوق بها الراعي غنمهالعص  ١٤  سبأ  المنسأة  ٢٦
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  الوصف  االیة  السورة  االسم  ت
    ١٢  ص  اوتاد  ٢٧
  الصحن الذي یؤكل فیه الطعام  ٧١  الزخرف  صحاف  ٢٨
  اناء ال ماء فیه  ٧١  الزخرف  اكواب  ٢٩
    ٢٤  محمد  اقفال  ٣٠
  الطین المطبوخ بالنار  ١٤  الرحمن  الفّخار  ٣١
  االدیم االحمر  ٣٧  الرحمن  الدِّهان  ٣٢
  الوسائد   ٧٦  الرحمن  الّرفرف  ٣٣
  الطین الیابس  ٧٦  الرحمن  الصلصال  ٣٤
  لها خرطوم  ١٨  الواقعة  اباریق  ٣٥
  االناء اذا كان فیه شراب   ٥  االنسان  الكأس  ٣٦
  وسائد  ١٥  الغاشیة  النمارق  ٣٧
  البساط الفاخر  ١٦  الغاشیة  الزرابيّ   ٣٨
    ٧  الماعون  الماعون  ٣٩
  الحبل من اللیف  ٥  المسد  سدالم  ٤٠
  

  والمقاییس في القرآن الكریم االوزان
 

  الوصف  االیة  السورة  االسم  ت
  یعادل ثالثة كیلوغرامات تقریباً   ٧٢  یوسف  الصاع  ١
  مثقاالً  ١٨٠المن یساوي شرعًا  -ستة امنان  ٧٥  الى عمران  القنطار  ٢
  مثقال شرعي  ٧٥  ال عمران  دینار  ٣
  درهمًا ونصف درهم عرفًا یساوي  ٤٠  النساء  المثقال  ٤
  یعادل اربع حّبات من الحمص  ٢٠  یوسف  درهم  ٥
    ٣٥  االسراء  الكیل  ٦
  المیزان  ٣٥  االسراء  القسطاس  ٧
    ٤٧  االنبیاء  الموازین  ٨
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  اسماء اعضاء بدن االنسان في القرآن الكریم
 

  الوصف  االیة  السورة  االسم  ت
    ١٩  البقرة  اذان  ١
    ١٩  البقرة  االصابع  ٢
    ٣٠  البقرة  الدم  ٣
    ٦٦  البقرة  الید  ٤
    ١٧٣  البقرة  اللحم  ٥
    ١٩٦  البقرة  الرأس  ٦
    ٢٢٨  البقرة  الرحم  ٧
    ٢٥٩  البقرة  العظام  ٨
    ٣٥  ال عمران  البطن  ٩

    ١١٩  ال عمران  االنامل  ١٠
  مؤخر القدم  ١٤٤  ال عمران  االعقاب  ١١
    ١٥٩  ال عمران  القلب  ١٢
    ١٨٣  عمران ال  االفواه  ١٣
    ٢٣  النساء  اصالب  ١٤
    ٥٦  النساء  الجلود  ١٥
    ٦  المائدة  الكعب  ١٦
    ٦  المائدة   االرجل  ١٧
  العورة    ٣١  المائدة  سوءة  ١٨
    ٤٥  المائدة  عین  ١٩
    ٤٥  المائدة  انف  ٢٠
    ٤٥  المائدة  اذن  ٢١
    ٤٥  المائدة  سن  ٢٢
    ١١٣  االنعام  افئدة  ٢٣
    ١٢٥  االنعام  الصدر  ٢٤
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  الوصف  االیة  السورة  االسم  ت
    ١٤٦  االنعام  الظفر  ٢٥
    ١٢  االنفال  اعناق  ٢٦
    ١٢  االنفال  البنان  ٢٧
  جسم االنسان  ٩٢  یونس  البدن  ٢٨
    ٤٥  فاطر  الظهر  ٢٩
    ١٣   االسراء  العنق  ٣٠
    ١٠٧  االسراء  اذقان  ٣١
  ماء الرجل والمرأة  ٥  الحج  نطفة  ٣٢
  امداللحم الج  ٥  الحج  علقة  ٣٣
  اللحم الممضوغ  ٥  الحج  مضغة  ٣٤
    ٩  الحج  العطف  ٣٥
    ٣٥  القصص  العضد  ٣٦
    ١٠  االحزاب  الحناجر  ٣٧
    ٤  محمد  الّرقاب  ٣٨
    ١٥  محمد  امعاء  ٣٩
    ١٦  ق  الورید  ٤٠
    ٨٣  الواقعة  الحلقوم  ٤١
    ١٦  القلم  الُخرطوم  ٤٢
  شریان القلب  ٤٦  الحاقة  الوتین  ٤٣
    ٩  البلد  شفتین  ٤٤
    ٩  البلد  سنال  ٤٥
  شعر مقدم الراس  ١٥  العلق  الناصیة  ٤٦
  العنق  ٥  المسد  الجید  ٤٧
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  في القرآن الكریم االعداد الواردة

 
    اآلیة  السورة  االسم  ت
    ٢٩  البقرة  سبع  ١
    ٥١  البقرة  اربعین  ٢
    ٩٦  البقرة  الف  ٣
    ١٣٣  البقرة  واحد  ٦
    ١٩٦  البقرة  ثالث  ٤
    ١٩٦  البقرة  رةعش  ٥
    ٢٢٦  البقرة  اربع  ٧
    ٢٤٣  البقرة  الوف  ٨
    ١٢٤  ال عمران  ثالثة آالف  ٩

    ١٢٥  ال عمران  خمسة آالف  ١٠
    ١١  النساء  الّثلث  ١١
    ١٢  النساء  الّثمن  ١٢
    ١٢  النساء  الربع  ١٣
    ١٧٦  النساء  الثلثان  ١٥
    ١٠٦  المائدة  اثنان  ١٤
    ١٤٣  االنعام  ثماني  ١٦
    ٥٤  االعراف  ستة  ١٧
    ٤١  االنفال  مسخُ   ١٨
    ٦٥  االنفال  عشرون  ١٩
    ٦٥  االنفال  مئتین  ٢٠
    ٦٦  االنفال  الفین  ٢١
    ٣٦  التوبة  اثنا عشر  ٢٢
    ٤  یوسف  احد عشر  ٢٣
  الجماعة من عشرة الى خمس عشر  ٨  یوسف  ُعصبة  ٢٤
المدة ما بین الثالث الى الخمس او السبع او التسع   ٤٢  یوسف  بضع  ٢٥

  من السنین
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    اآلیة  السورة  االسم  ت
    ١٠١  االسراء  تسع  ٢٦
    ٢٢  الكهف  اربعة  ٢٧
    ٢٢  الكهف  خمسة  ٢٨
    ٢٥  الكهف  ثالث مائة  ٢٩
  سبعین او ثمانین سنة  ٦٠  الكهف  ُحقب  ٣٠
    ٤  النور  ثمانین  ٣١
الف سنة اّال   ٣٢

  خمسین
    ١٤  العنكبوت

    ١٤  العنكبوت  خمسین  ٣٣
    ١٤٧  الصافات  مائة الف  ٣٤
    ٢٣  ص  سع وتسعونت  ٣٥
    ١٥  االحقاف  ثالثون  ٣٦
    ٤  المجادلة  ستین  ٣٧
    ٣٢  الحاقة  سبعون  ٣٨
    ٤  المعارج  خمسین الف  ٣٩
    ٣٠  المدثر  تسعة عشر  ٤٠
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 طعمهالاو  فواكهالخضار و الأسماء 

 
  الوصف   االیة  السورة  االسم  ت
    ٦١  البقرة  البصل  ١
  لیس له ساق كل نبات  ٦١  البقرة  البقل  ٢
  الحنطة وقیل الثوم   ٦١  البقرة  ومفال  ٣
    ٦١  البقرة  العدس  ٤
    ٦١  البقرة  القثاء  ٥
    ٩٩  االنعام  الرمان  ٦
  سجر السمر  ١٦  سبأ  اثل  ٧
    ١٦  سبأ  السدر  ٨
  الشجرة المرة ذات الشوك  ١٦  سبأ  خمط  ٩

    ٤٧  االنبیاء  الخردل  ١٠
    ١٢  الرحمن  الحب  ١١
    ١٢  الرحمن  الریحان  ١٢
  المرعى والكالء مما لم یزرعه االنسان  ٣١  عبس  أب  ١٣
    ٢٨ عبس  العنب  ١٤
  علف الدواب  ٢٨ عبس  القضب  ١٥
    ٢٨ عبس  الحب  ١٦
    ٢٨ عبس  النخل  ١٧
  نوع من الشوك الترعاه الدابة لخبثه  ٦  الغاشیه  الضریع  ١٨
    ١  التین  التین  ١٩
    ١  التین  الزیتون  ٢٠

  
  
   


