
 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

 تنوع جوانب التسخير في البحار و الزمان

13-12:فاطر   

َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َساِئٌغ َشَراُبُه َوَهَذا ِمْمٌح ُأَجاٌج َوِمن ُكلٍّ َتْأُكُموَن َلْحمًا َطِرّيًا َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْمَيًة 

ُيوِلُج المَّلْيَل ِفي الوَّلَ اِر َوُيوِلُج الوَّلَ اَر ِفي  {12}َتْمَبُسوَوَ ا َوَتَر  اْلُ ْمَ  ِفيِه َمَواِخَر ِلَتْبَتُ وا ِمن َفْ ِمِه َوَلَ مَّلُكْ  َتْشُكُرونَ 

َر   المَّلْيِل َوَسخَّل

الشَّلْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِري ِِلََجٍل مَُّسمًّى َذِلُكُ  المَّلُه َربُُّكْ  َلُه اْلُمْمُ  َوالَّلِذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِوِه َما َيْمِمُكوَن ِمن {

  13}ِ ْطِميرٍ 

  

 من ت سير الجاللين

ومن )شديد المموحة ( وهذا ممح أجاج)شربه ( سائغ شرابه)شديد ال ذوبة  (وما يستوي البحران هذا عذب فرات)

هي المؤلؤ ( حمية تمبسوو ا)من الممح و يل مو ما ( وتستخرجون)هو السم   (تأكمون لحما طريا)مو ما  (كل

تمخر الماء أي تشقه بجري ا مقبمة  (مواخر)في كل مو ما  (فيه)الس ن  (ال م )تبصر  (وتر )والمرجان 

 ومدبرة بريح واحدة 

 اهلل عمى ذل ( ول مك  تشكرون)ت الى بالتجارة ( من ف مه)تطمبوا  (لتبت وا)

( وسخر الشمس والقمر كل)فيزيد ( في الميل)يدخمه  (ويولج الو ار)فيزيد ( الميل في الو ار)يدخل اهلل  (يولج)

( من دووه)ت بدون ( ذلك  اهلل ربك  له المم  والذين تدعون)يو  القيامة ( ِلجل مسمى)في فمكه  (يجري)مو ما 

     غيره وه 

 ل افة الوو  (ما يممكون من  طمير)اِلصوا  
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 مه التفسير الميسر

, وهذا ممح شديد المموحة, َسْ ٌل مروره في الحمق يزيل ال طش ,هذا عذب شديد ال ذوبة: وما يستوي البحران

وتر  , وتستخرجون زيوة هي المؤلؤ والَمْرجان َتْمَبسوو ا, ومن كل من البحرين تأكمون سمًكا طريًّا ش يَّل الطَّل  

ول مك  ; وفي هذا داللة عمى  درة اهلل ووحداويته. الس ن فيه شا ات المياه؛ لتبت وا من ف مه من التجارة وغيرها

 .تشكرون هلل عمى هذه الو   التي أو   ب ا عميك 

وُيدخل من ساعات الو ار في , فيزيد الو ار بَقْدر ما وقص من الميل ,واهلُل يدخل من ساعات الميل في الو ار

ذلك  الذي ف ل هذا هو , يجريان لو ت م مو , وذلل الشمس والقمر, فيزيد الميل بَقْدر ما وقص من الو ار ,الميل

 البيضاء تكون وهي القشرة الر يقة, والذين ت بدون من دون اهلل ما يممكون ِمن  طمير, اهلل ربك  له المم  كمه

 على النَّواة

 :الم امين

 ب تنوع   الزمان و البحار في التسخير جوان

   ذكر اهلل ت الى جممة من و مه عمى ال باد في البحار و الزمان و تسخيرها ل  

  وجوب شكر اهلل عمى تووع جواوب التسخير في البحار والزمان 

 ا ت اء شكر اهلل توحيده و إفراده بال بادة  

 بالربوبية و اِللوهية  تووع التسخير في البحار والزمان عمى ت رده ت الى  داللة  

 


