
 ِمن ُنَكِت القرآن 

(703) 

 يوبقهن بما كسبوا

 

 إْن يشأ ُيسكِن الريَح فيظللنَ . كاألعالم ه الَجواِر في البحرِ ن آياتِ ومِ : )قال تعالى
عُف أو يوبْقهّن بما كَسبوا ويَ . صّباٍر شكورٍ  آلياٍت لكلّ  إّن في ذلكَ  ظهرهِ  رواكَد على
 .73-73الشورى ( عن كثير

 

 :إن يشأ ُيسكِن الريحَ 

 .يدل على أن تسكين الريح إنما هو بيد اهلل، وكذلك تحريكهاهذا 

يفيد في الجملة قبلها أنه تعالى إن يشأ يحّرك الريح ( الريحَ  سكنِ إن يشأ يُ : )وقوله هنا
ن يشأ يسكن الريح فيتوقفن في مكانهن  .فتجري السفن، وا 

 

 :وبقهنيُ 

 .يجعلها عاصفة، أو بغير الريح بالريح



 

 :ار شكورصبّ  لكلّ  آلياتٍ  إن في ذلكَ 

 .شكور على النعماء اء،ار على الضرّ صبّ 

 .ال ريب أن هذه الجملة تعقيب على ما سبق

 (.بوا ويعفو عن كثيربما كسَ  وبقهنّ أو يُ : )ما يلحق يشمل هذا التعقيب وربما

ن يشأ يوبقهنّ ... إن يشأ يسكِن الريح : فالتقدير فليكن  .لم يذكر ذلك المفسرون. وا 
 .القارئ على بينة

 

 :ار شكورصبّ 

 ؟لم يبين المفسرون لماذا استعملت صيغة المبالغةصيغة مبالغة، 

 .ربما ألن الموقف في البحر يقتضي ذلك، واهلل أعلم

 

 :لم يقل

 .صبور شكور

 .المغايرة بين الصيغتين تفنن، وفيه درس عن أنواع صيغ المبالغة



 

 

 :لم يقل

 .يوبقهن بما كسبن -

 .يوبقهم بما كسبوا -

 

 :لم يقل

 .عن كثير أو يعفُ 

 

 :آياته

 .عالماته الدالة على قدرته تعالى

 

 :الجوارِ 

  .جمع جارية .السفن: الجواري



وأمكن  .قام الوصف مقام الموصوف (.البحر)سفينة جارية، دل عليه لفظ : التقدير
 .حذف الموصوف لعدم االلتباس

 

 :األعالم

 .وقد يطلق على القصر .م، وهو هنا الجبلجمع علَ 

 

 :على ظهره

 .على ظهر البحر

 

 :وبقهنّ يُ 

 .غرقهنّ هلكهّن، يُ يُ 

 

 :بواكسَ 

ال لكان ، وال يعود علاب السفنأو ركّ  الضمير يعود على أهل السفن ى السفن، وا 
 (.نَ كسبْ )الفعل 



 

 :ويعفُ 

 .وسنعود إلى ذلك في القراءات. أصلها بالواو

 

 :بواوبقهن بما كسَ يُ 

 .الكبائر، ألنهّن ُمهلكات: وبقاتالمُ  .(وبقاتمُ ) من آثامبما كسبوا 

 . هلهاغرق السفن بذنوب أيُ 

 .بنَ بما كسَ  وبقهنّ يُ : م يقل، ول(بوابما كسَ  وبقهنّ ويُ : )قال

 

 :التقدير

 .بما كسبوا أو إن يشأ يوبقهنّ 

 

 :قراءات

 :الجوار



 .بحذف الياء في حالة الوصل وفي حالة الوقف -

ثباتها في حالة الوصلبحذف الياء في حالة  -  .(الجواري) الوقف، وا 

 .(الجواري) بإثبات الياء في الحالتين -

 

 :قراءات

 :ويعف

 .ويعفو، بالواو  -1

 .أن يعفوَ و : ويعفَو، بنصب الواو، بتقدير  -3

 .ويعف، بجزم الواو  -7

: فالتقدير عند الجزم. وأرجح القراءة األولى، إذ ال وجه للنصب، وال وجه للجزم
ن يشأ يعفُ  فالمقصود عقوبة في صورتين، وهناك عفو عن العقوبة في . وا 
في الحالتين ( أو)، و(ويعفو: )في قوله( العطف واو)الحظ  .حاالت كثيرة

  .األخريين

 

 :قراءتان

 .الريح -3

 .الرياح -5



 

 :قراءتان

 .يشأ -6

 .يشا، ألف بدون همزة -3
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