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 جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات
(Money and Children) in the Koran (a study)
Lec. Dr. Enas Nuaman Mehdi
Ass. Prof. Dr. Huda Saleh Muhemed Ali
College of Education for girls\ University of Kufa
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Abstract
The words fortune(s) and children were examined in this study as a collocation. It was necessary
to include two sections and a preface entitled: ((Fortunes and children in the linguistic concept and the
Quranic usage)). The first section was entitled: ((Multiplicity of wordings of fortunes and children in
the context of the Quran)). The word "fortune" and "children" occurred in several forms; the plural as
in (fortunes and boys), in the context of supply, gratitude and remembrance of blessings. "fortunes and
children" when the address is directed to the general public or a large group of them, and in the singular
when targeted at an individual or limited individuals, defined as privatized or denigrated for
degradation and to diminish their position towards the grace of God in the Hereafter. The second topic,
entitled "Significance of grammatical methods in the verses of fortune and children", divided into five
points, the first of which was: ("Preceding fortune to children in the Qur'anic context"); as often fortune
precedes children except in two places investigated by the study. The second is ((The significance of
negation in the verses of fortune and children)). The third section is ((The significance of interrogative
in the verses of fortune and children)), and the forth is ((the significance of prevention in the verses of
fortune and children)). The fifth section is ((The significance of conjunction to fortune and children)).
Their significance was combined in the Qur'anic texts, all in the context of deception. The
attractiveness of fortune on the one hand and the love of children on the other, may cause a person to
fall into some resources in extreme distress or take a path that may not satisfy Allah.The grammatical
methods in the verses of fortune and children varied once in question-and-answer technique and
another by the meaning of denial and exclamation. The word fortune preceded children in twenty-six
places, for several reasons: the verses were in the context of spending, supply, adornment, defense or
convergence and other grounds for preceding. The delay was in two places; the context was love, it was
more convenient in this area for children to precede fortune. The negation was mentioned in the verses
of fortune and children in six places where the sentence negated was in limitation form. Prohibition
occurred in three places repeating the prohibition form into fortune and children. The prohibition was
reinterpreted to include children to be - as fortune - a cause of distraction from Allah, and the
unrepeated prohibition occurred in the same verse to denote prohibition of liking of fortune and
children together and separately. The study ended with a set of results, conclusion, and then index of
the margins with sources and references from which the research benefited. Finally we ask God
Almighty to make this work purely dedicated to his holy face and service for his Holy Book
Key words: Fortunes – children- linguistic- concept- Quranic.
الملخص
يعد القرآن الكريم المعجزة الكبرى التي خلدت العربية ومنحتها الدائمية والبقاء؛ فكان عمل المفسرين وعلماء الفقه كله يصب في

 وحكم من بيننا فدنيا الناس على مر العصور، وخبر من بعدنا،حيز إيضاح دالالت القران وبيان معانيه؛ إذ تضمن القران نبأ من قبلنا
 وفي هذا البحث وقفة على أهم قسمين في رأس مال الحياة ونعني بهما (األموال واألوالد) إذ يعدان من.والدهور ال تصلح بغير دين اهلل
.أهم مقاييس القيم اإلنسانية لألفراد؛كونهما وسيلة المتحان اإليمان والكفر والشخصية وفقدانها
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وجاء القرآن الكريم ليجسد لنا شواهد وأمثلة كثيرة في وضع هاتين الدعامتين اللتين تعدان ركنين أساسيين في الحياة لبيان
فلسفتهما في الحياة الدنيا والعالقة مع اآلخرة.
عني البحث بدراسة األموال واألوالد في حال اقترانهما فأقتضى األمر أن تكون الدراسة في مبحثين وتمهيد عنوانه(( :األموال

واألوالد في المفهوم اللغوي واالستعمال القرآني)) ،أما المبحث األول فكان بعنوان(( :تعدد صيغ لفظي األموال واألوالد في السياق
القراني)) اذ تعددت صيغ لفظي (األموال) و(األوالد) ,فوردا بصيغة الجمع بلفظ (أموال وبنين) وكان ذلك في سياق ذكر ألفاظ اإلمداد

واالمتنان والتذكير بالنعم .وبصيغة (أموال وأوالد) عندما يكون الكالم موجها إلى عامة الناس أو مجموعة كبيرة منهم .وبصيغة المفرد
عندما تستهدف فرداً أو أفراداً محدودين ،معرفين للتخصيص أو منكرين للتحقير وللتقليل من شأنهما إزاء نعم اهلل في اآلخرة ،.والمبحث
الثاني بعنوان (داللة األساليب النحوية في آيات األموال واألوالد) وكان في خمسة محاور ،األول منها(( :تقديم األموال على األوالد في

السياق القرآني))؛ ذلك بأن األموال في الغالب هو اللفظ المتقدم على األوالد ،إال في موضعين وقف عندهما البحث ،والثاني ((داللة
أسلوب النفي في آيات األموال واألوالد)) والثالث ((داللة أسلوب االستفهام في آيات األموال واألوالد) ،والرابع ((داللة أسلوب النهي في
آيات األموال واألوالد)) والخامس :في (داللة عطف األوالد على األموال) فكانت داللتهما مقترنين في النصوص القرآنية جميعها في
سياق الذم .وكثي اًر ما يردان عند ذكر الكفار والمعاندين ،.فخطورتهما تبرز عندما يقترنان؛ إذ إن جاذبية األموال من جهة وحب األوالد
من جهة أخرى ,قد يدفعان اإلنسان إلى أن يقع في بعض الموارد في مضيقة شديدة أو أن يسلك طريقاً قد ال يكون في رضا اهلل.

تنوعت األساليب النحوية في آيات األموال واألوالد فورد أسلوب االستفهام مرة واحدة وكانت داللته اإلنكار والتعجب ،وتقدم لفظ

األموال على األوالد في ستة وعشرين موضعاً ,ألسباب عدة منها :إن اآليات كانت في سياق الحديث عن اإلنفاق ،أو اإلمداد ،أو

مسوغات التقديم وتأخر في موضعين؛ إذ كان السياق في مقام المحبة ،فاألولى في هذا
الزينة ،أو المدافعة ،أو التقرب وغير ذلك من ّ
المجال تقديم األبناء على األموال .وورد أسلوب النفي في آيات األموال واألوالد في (ستة) مواضع ،إذ كانت الجملة المنفية في صيغة

حصر ،وكان ورود اسلوب النهي في آيات األموال واألوالد في (ثالثة)مواضع تكررت فيها أداة النهي بالدخول على األموال واألوالد؛ إذ
أعيد النهي في اآلية ليشمل األوالد في أن يكونوا  -كما األموال -سبباً في االنشغال عن ذكر اهلل ،وورد النهي غير المكرر أيضا في
السورة نفسها للداللة على َّ
النهي عن اإلعجاب باألموال واألوالد مجتمعين ومنفردين ،وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج احتوتها

الخاتمة ثم فهرست بالهوامش ،وثبت بالمصادر والمراجع التي نهل منها البحث ،داعين اهلل سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً

لوجهه الكريم وخدمة لكتابه الجليل.

الكلمات المفتاحية :االموال ،االوالد ،القران الكريم ،دراسة ،داللية.

المقدمة

ففي هذا البحث وقفة على أهم قسمين في رأس مال الحياة ونعني بهما (األموال واألوالد) ,وجاء القرآن الكريم ليجسد لنا أمثلة

كثيرة عن وضع هاتين الدعامتين (األموال واألوالد) اللتين تعدان ركنين أساسيين في الحياة لبيان فلسفتهما في هذه الحياة الدنيا والعالقة
مع اآلخرة ،وقد عني البحث بدراسة األموال واألوالد في حال اقترانهما ،فاقتضت طبيعة الموضوع أن يكون في تمهيد عنوانه(( :األموال
واألوالد في المفهوم اللغوي واالستعمال القرآني)).
أما المبحث األول فكان بعنوان(( :تعدد صيغ لفظي األموال واألوالد في السياق القرآني)) ،والمبحث الثاني بعنوان ((داللة

األساليب النحوية في آيات األموال واألوالد)) ،وكان في خمسة محاور ،األول منها(( :تقديم األموال على األوالد في السياق القرآني))؛
ذلك بأن األموال في الغالب هو اللفظ المتقدم على األوالد إال في موضعين ،وقد وقف عندها البحث مستقرئاً آراء المفسرين والباحثين
لبيان اسباب تقديم بعضها على بعض ،والثاني ((داللة أسلوب النفي في آيات األموال واألوالد)) والثالث ((داللة أسلوب االستفهام في

آيات األموال واألوالد) ،والرابع ((داللة أسلوب النهي في آيات األموال واألوالد))والخامس :في (داللة عطف األوالد على األموال).
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وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج احتوتها الخاتمة ثم فهرست بالهوامش ،وثبت بالمصادر والمراجع ومستخلص للبحث
باللغتين العربية واالنكليزية ،داعين اهلل سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وخدمة لكتابه الجليل.

التمهيد

االموال واالوالد بين مفهوم اللغوي واالستعمال القراني

باالستعانة بمراجع اللغة والتفسير لبيان مفهوم اللغوي واالستعمال القراني لكل من المال والولد انقسمت الدراسة على مطلبين

المطلب االول االموال :والمطلب الثاني :االوالد.
المطلب أالول :األموال في اللغة واالستعمال القراني:

()1

وجاء في لسان العرب أنه يدل

المال لغة :المال أصله (مول) وهو (كلمة واحدة ,تعني تمول الرجل :اتخذ ماالً وما َل يما ُل :كثُر مالهُ)
على (ما ملكته من جميع االشياء ,والجمع :ام وال ,قال ابن االثير :المال في األصل ما يمتلك من الفضة والذهب ثم أطلق على كل ما
ُيقتنى ويملك من األشياء ,وأكثر ما يطلق المال عند العرب على اإلبل ,ألنها كانت أكثر أموالهم.
العامة تقولُ :مويِّل -بتشديد الياء -وهو رجل ما ٌل,
ومال الرجل يمول ويمال موالً ومؤوالُ :إذ صار ذا المال ,وتصغيره :مؤيل و ّ
وموله غيره)(.)2
وتمول مثلَهّ ,
ّ
يذكر المال ويؤنث ،فهو المال وهي المال .ويقال :هو ما ٌل ،وامرأة مالةٌ( )3وقد عبر النص القراني عن األموال بلفظها الصريح

وبألفاظ أخر هي:

 -1األنعام :قال تعالى واتَّقُوا الَِّذي أَم َّد ُكم بِما تَعلَمون()132أَم َّد ُكم بِأ َْنع ٍام وبنِين ( )133وجَّن ٍ
ات َو ُعُي ٍ
اب
َخ ُ
ون(ِّ )134إني أ َ
اف َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
ََ
َ ْ َ ََ َ
َ ْ َ ْ ُ َ
َ
َي ْوٍم َع ِظ ٍيم[ الشعراء .]134,133,132/اذ استغني عن لفظ (األموال) بلفظ (األنعام)؛ إذ كان العرب أكثر ما يطلقون لفظ (المال)

(النعم  ...واألنعام :ذات الخف والظلف وهي اإلبل والبقر والغنم)( ،)5وألنها
(على اإلبل ألنها كانت أكثر أموالهم)( )4واإلبل هي
ُ
أجل نعمة لديهم ،فقد عطف عليها البنين ألنهم كذلك نعمة عظيمة.
ِ
ات ِم ْن ِّ ِ
الشهو ِ
اس ُحب َّ
ِّن لِ َّلن ِ
ين
الن َساء َوا ْلَبن َ
 -2القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل واألنعام والحرث :في قوله تعالىُ  :زي َ
ََ
الذ َه ِب وا ْلِفض ِ
ير ا ْلمقَْنطَرِة ِم ْن َّ
ِ
ك َمتَاعُ ا ْل َحَي ِاة الد ْنَيا َواللَّهُ ِع ْن َدهُ ُح ْس ُن ا ْل َمآب[ ال
َّة َوا ْل َخْي ِل ا ْل ُم َس َّو َم ِة َواأل َْن َع ِام َوا ْل َح ْر ِث َذلِ َ
َوا ْلقََناط ِ ُ َ
َ
عمران.]14/

صرح تعالى في اآليات  -موضع البحث  -بذكر لفظ األموال وفي هذه اآلية استغني بذكر مرادفه وهو قوله(( :وا ْلقََن ِ
اط ِ
ير
َ
ا ْلمقَْنطَرِة ِم ْن َّ
الذ َه ِب َوا ْلِف َّ
ض ِة َوالْ َخْي ِل ا ْل ُم َس َّو َم ِة َواأل َْن َع ِام َوا ْل َح ْر ِث)) والقناطير :جمع قنطار ،اختلف في معناه فقيل :أصله في الالتينية
ُ َ
()6
كينتال وهو ما يزن مئة رطل فضة ،وقيل هو مقدار مئة ألف دينار من الذهب  ،أما المقنطرة :فمبنية من لفظ قنطار يراد بها هنا
الكثرة والمضاعفة والتوكيد والمبالغة ،ذلك بأن اشتقاق الوصف من اسم الشيء الموصوف ،إذا اشتهر صاحب االسم بصفة ،فاالشتقاق

يفيد التوكيد والمبالغة في الحاصل به كقولهم :ليل أليل ،يوم أيوم ،وداهية دهياء ،وجاهلية جهالء( ،)7وجاء في المحرر الوجيز انه

(إشارة إلى حضور المال وكونه عتيداً فذلك أشهى في أمره ،وذلك أنك تقول في رجل غني من الحيوان واألمالك فالن صاحب قناطير

مال  ...وتقول في صاحب المال الحاضر العتيد هو صاحب قناطير مقنطرة وذلك أشهى للنفوس وأقرب لالنتفاع وبلوغ اآلمال)(.)8
( )1مقاييس اللغة :البن فارس( :461/4 :مادة:مول)
( )2ينظر :المصباح المنير :الفيومي381 :
( )3اللسان385/4 :
( )4المصباح المنير399 :
( )5ينظر :التحرير والتنوير :ابن عاشور40-39/3:
( )6ينظر :الكشاف:الزمخشري،263/1:والبحر المحيط،397/2:والمزهر :السيوطي281/1:
( )7المحرر الوجيز :ابن عطية387/1:
( )8جمهرة اللغة :ابن دريد(329/1:مادة خ ل ي)
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وأما قوله ((والخيل المسومة)) فالخيل(:جمع ال واحد له من لفظه ،وتجمع الخيل خيول)( ،)1وقيل في معنى المسومة هي

الراعية ،أوهي الحسنة ،أو هي المعلمة ،أو هي المع ـ ــدة للجهاد(.)2

وأما الحرث فهو( :الزرع وفيه معنى الكسب وهو تربية النبات ،أو النبات المربى لالنتفاع به في المعاش)( ،)3وأما األنعام فمر

بيانها ،وجميع ما صرحت به اآلية هو رغبات ومطامح لإلنسان وهي خير وكمال وقوة إال أن يكون على حساب اآلخرين فأنه شر
وجحيم(.)4

المطلب الثاني :األوالد في اللغة واالستعمال القراني:

الو َلد)( )5والولد :اسم يجمع
الولد لغة :جاء في المقاييس( :ولد :أصل صحيح ,وهو دليل ّ
الن ْجل والنسل ,ثم يقاس عليه غيره .من ذلك َ
الوْلد ,بالضمة ما ُولد أياً كان ,وهو يقع على الواحد والجمع والذكر واألنثى ,وقد جمعوا
الولَ ُد و ُ
الواحد والكثير والذكر واألنثىَ .
فقالوا :أوالد ووِلدةٌ والدة ,وقد يجوز أن يكون الوْل ُد جمع ولَد .و ِ
فعالً ليس ما يكسَّر على
الو ُ
الوْلد لغة وليس بجمع ألن َ
لد ,بالكسر و ُ
َ
ُ
ِ
لده :رْهطُه في معنى .ويقال في تفسير قوله
وو ُ
الولد أيضاًّ :
الرْهطُ على التشبيه بولد الظهر ،وولَ ُد الرجل :ولده في معنىَ ،
ف ْعل .و َ
()6
ِ
الع َرب
تعالىَ  :مالُهُ َوَولَ ُدهُ إِ َّال َخ َس ًا
الوْل ُد واحد ،مثل َ
(الولَ ُد و ُ
ار ؛ أَي رْهطُه .ويقالُ :ولْ ُده ،والو َلدة جمع األوالد ، .وقال الزجاجَ :
()7
ق علَى َّ
الذ َك ِر َو ْاأل ُْنثَى َوا ْل ُمثََّنى َوا ْل َم ْج ُموِع فَ َع ٌل بِ َم ْعَنى
الولَد على ( ُك ّل َما َولَ َدهُ َش ْي ٌء َوُي ْ
طلَ ُ َ
الع َجم و ُ
الع ْرب ،و َ
و ُ
الع ْجم)  ،ويطلق َ
ول و ُهو م َذ َّكر وجمعه أَوَال ٌد وا ْلوْل ُد ِوَزان قُ ْف ٍل لُ َغةٌ ِف ِ
ٍ
يه)(.)8
ُ
َم ْف ُع َ َ ُ ٌ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ
وعبر النص القرآني الكريم عن الولد بلفظه الصريح وبألفاظ أخر هي:

 -1البنون واألبناء :عبر النص القرآني الكريم عن األوالد (بلفظ البنين واألبناء)في تسعة مواضع( :)9ثمانية منها بلفظ البنين منها قوله
َمإل(([الكهف،]46وموضع واحد بلفظ
ات َّ
ند َرب َ
ات َخ ْيٌر ِع َ
الصالِ َح ُ
ون ِز َينةُ ا ْل َحَي ِاة الد ْنَيا َوا ْلَب ِاقَي ُ
تعالى )):ا ْل َما ُل َوا ْلَبُن َ
ِّك ثََواباً َو َخ ْيٌر أ َ
اد َها
وها َوتِ َج َارةٌ تَ ْخ َش ْو َن َك َس َ
اج ُك ْم َو َع ِش َيرتُ ُك ْم َوأ َْم َوا ٌل ا ْقتََرْفتُ ُم َ
اؤ ُك ْم َوِا ْخ َو ُان ُك ْم َوأ َْزَو ُ
األبناء وهو قوله تعالى(( :قُ ْل إِ ْن َك َ
اؤ ُك ْم َوأ َْبَن ُ
ان َآب ُ
ِِ
ِ
َّ
ِ َّ
ِِ
ٍ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
َح َّ
ين))
ض ْوَنهَا أ َ
َو َم َساك ُن تَْر َ
َّصوا َحتَّى َيأْت َي اللهُ بِأ َْم ِرِه َواللهُ الَ َي ْهدي ا ْلقَ ْوَم ا ْلفَاسق َ
ب إِلَْي ُك ْم م ْن الله َوَر ُسولِه َو ِجهَاد في َسبِيله فَتََرب ُ
[التوبة.]24/
والبنون :جمع (ابن) وأصله (بنو) بفتحتين وهو جمع سالمة ،وجمع القلة أبناء ،واالبن :الولد الذكر(.)10

وباستعمال لفظ (األوالد) في مواضع واستعمال لفظ (بنين) في مواضع أخر في القرآن الكريم ما يدل على أنهما ليس بمعنى
ون[ الصافات:
ٱستَ ْفتِ ِه ْم أَلِ َرب َ
ِّك ٱ ْلَبَن ُ
ات َولَهُ ُم ٱ ْلَبُن َ
واحد ،ولعل المعنى المقصود من لفظ (بنين) وهم الذكور يتجلى في قوله تعالى:فَ ْ
ِ
ات علَى 11ٱ ْلبنِين [الصافات ،.]153 :وقوله تعالى :أَِم ٱتَّ َخ َذ ِم َّما ي ْخلُ ُ ٍ
 ،]149وقوله تعالى :أَصطَفَى ٱ ْلبَن ِ
ين
َ
َ
َ
َصفَا ُكم بِٱ ْلَبن َ
ق َبَنات َوأ ْ
َ َ
ْ
ون[ الطور.]39 :
[الزخرف ،]16 :وقوله تعالى :أ َْم لَهُ ٱ ْلَبَن ُ
ات َولَ ُك ُم ٱ ْلَبُن َ
إذ ميزت اآليات الكريمة الذكور من االناث فاستعمل القرآن الكريم لفظ (البنين) ولم يقل(األوالد) ليدل على الذكور ولفظ البنات

ليدل على االناث ،وال شك في أن البنات والبنين من مواهبه تعالى وعطائه وال تفاوت ولكنهم كانوا يحقرون البنات ويئدونهن استنكافاً
( )1ينظر :تفسير التبيان :الطوسي،412/2 :والمخصص:ابن سيدة ،29/2:تهذيب اللغة:االزهري335/4:
( )2الميزان :الطباطبائي105/3 :
( )3ينظر :التفسير المبين :محمد جواد مغنية64 :
( )4مقاييس اللغة(143/6 :مادة:ولد)
( )5ينظر :اللسان(4353 /4 :مادة:ولد)
( )6معاني القرآن واعرابه :الزجاج230/5 :
( )7المصباح المنير437 :
( )8المدثر ،13-12:القلم،14 :المؤمنون ،55:االسراء ،6 :نوح ،12:الشعراء،88:ال عمران 14
( )9ينظر :تهذيب اللغة(217/5:مادة بني)،والمصباح المنير،45:وشرح الشافية :ابن الحاجب ،68/2:المعجم الوسيط72 :
( )10ينظر :الكشاف ،488/5:البحر المحيط،549/6:التفسير الكبير266/20:
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ويعدون األناث أدنى
منهن وال يحتملون نسبتهن وينسبون إليهم الذكر كما في قوله تعالى) )ألكم الذكر وله األنثى))[النجم ،]21/
َ
()1
ِ
َح ُد ُهم بِاألُنثَى َ َّ
ِّ
يم)) [النحل ]58/وهي عادة جاهلية ولو خيروا
ظل َو ْجهُهُ ُم ْس َوّداً َو ُه َو َكظ ٌ
الجنسين وأوضعهما قال تعالىَ (( :وِا َذا ُبش َر أ َ ْ
ِ
الختاروا ألنفسهم ما يشتهون وهم الذكور ،قال تعالى(( :وي ْجعلُ َِّ ِ
ون)) [النحل.]57/
ون لله ا ْلَبَنات ُس ْب َح َانهُ َولَهُ ْم َما َي ْشتَهُ َ
ََ َ َ
ولم يأت لفظ البنين في اآليات  -موضع البحث -اال ليدل على هذا المعنى ،فخاطبهم في هذه اآليات باألقرب إلى قلوبهم وبما

يحبون وهم البنون؛ فجاء لفظ (البنين) في مواطن التذكير بالنعم في سياق آيات اإلمداد المذكور لفظاً كما في قوله تعالى(( :أ َْم َد ْدَنا ُك ْم
بِأَمو ٍ ِ
ين َو َج َع ْلَنا ُك ْم أَ ْكثََر َنِفي اًر)) [االسراء.]6/
ال َوَبن َ
َْ
ٍ
ِ
ِ
وقوله تعالى(( :وُيمد ْد ُكم بِأَمو ٍ
ين َوَي ْج َع ْل لَ ُك ْم َجَّنات)) [نوح ]12/وقوله تعالى:
ال َوَبن َ
َ ْ ْ َْ
ٍ ِ
ين)) [الشعراء,]133/
َم َّد ُك ْم بِأ َْن َعام َوَبن َ
((أ َ
ون ِز َينةُ ا ْل َحَي ِاة الد ْنَيا)) [الكهف ]46/أي إمداده تعالى لهم بنعمة األموال
أو المفهوم ضمناً كما في قوله تعالى(( :ا ْل َما ُل َوا ْلَبُن َ
ونعمة األوالد الذكور – وسيرد بيان داللة ذلك بالتفصيل في موضعه من البحث.)2(-

فتبين أن لفظ البنين هنا مختص في داللته بالذكور من األوالد ،وقد أشار إلى هذا المعنى ابو هالل العسكري مفرقاً بين لفظي

(االبن والولد) إذ يقول( :االبن يفيد االختصاص ومداومة الصحبة الولد يقتضي الوالدة وال يقتضيها االبن واالبن يقتضي أبا والولد

يقتضي والداً ،وال يسمى االنسان والدا إال إذا صار له ولد وليس هو مثل االب النهم يقولون في التكنية أبو فالن وان لم يلد فالناً وال
يقولون في هذا والد فالن واالبن للذكر والولد للذكر واالنثى االول للذكر ،والثاني يقع على الذكر واالنثى ،والنسل والذرية يقع على
()3

الجميع).

مما تقدم فإن استعمال لفظ (البنين) في اآليات -موضع البحث -بصيغة الجمع هو للداللة على المعنى األصلي له والمقصود

به الذكور ،ويفهم من هذا أنه قد يراد من لفظ (األوالد) الداللة على الذكور فقط أو مجموع الذكور واألناث ،وهذا يدل على شمولية داللة
لفظ األوالد وسعته ،وخصوص داللة لفظ البنين ،فداللة لفظ األوالد أعم من داللة لفظ البنين.

َعز َنفَ اًر))
 -2النفر :عبر النص القرآني عن األوالد بلفظ (نفر) في موضع واحد فقط في قوله تعالى(( :أََنا أَ ْكثَُر ِم ْن َ
ك َماالً َوأ َ
[الكهف ]34/وقوله ((نفرا)) (بالتحريك ،والرْهطُ :ما دون العشرة من الرجال ،ومنهم من خصص فقال :للرجال دون النساء)(.)4
وقيل( :حشماً وأعواناً ,وقيل :أوالداً ذكو اًر...وتخصيص الذكور ألنهم الذين ينفرون معه لمصالحه ومعاونته)( ،)5واألخير هو المعنى
المراد بما دل عليه ما يقابله في جواب صاحبه المؤمن((أقل منك ماال وولدا)) ،)6(.ولعل ورود لفظ (نفر) بدالً من (ولد) هو لمناسبة

أعز نف اًر)) لما في لفظ (نفر) من وجاهة تناسب االفتخار وهو الفخر من الكافر على المؤمن بكثرة
السياق إذ قال(( :أكثر ماالً و ّ
()7
األموال والعزة بكثرة الرجال إذ (هو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثالثة إلى العشرة) .فاآلية تبين حوا اًر
الموحد والكافر عديم اإليمان ,قال تعالى(( :و َكان لَه ثَمر فَقَا َل لِص ِ
ِّ
َعز َنفَ اًر))
بين المؤمن
احبِ ِه َو ُه َو ُي َح ِاوُرهُ أََنا أَ ْكثَُر ِم ْن َ
ك َماالً َوأ َ
َ
َ َ ُ ٌَ
(الكهف ]34/فان هذا األخير كلما وعظه المؤمن وذكره باإليمان والعمل الصالح فإنه يراجعه بالتطاول وبالفخر عليه بما أُوتي من
ثروة وقوة بشرية من العشيرة واألنصار ,إذ قيل َّ
إن النفر :هو عشيرة الرجل ,وقد تبين َّأنهم ولده؛ بما حكاه اهلل تعالى من قول صاحبه
ك َم ًاال َوَولَ ًدا ( )39فَ َع َسى
ت َما َشاء اللَّهُ َال قَُّوةَ إِ َّال بِاللَّ ِه إِن تَُرِن أََنا أَ َق َّل ِمن َ
ت َجَّنتَ َ
ك قُ ْل َ
(المؤمن) ،وهو قوله تعالىَ (( :ولَ ْوَال إِ ْذ َد َخ ْل َ

( )1ينظر :المبحث األول:ص7وص10
( )2ينظر :الفروق اللغوية :ابو هالل العسكري13_12 :
( )3اللسان3981-3980/4:
( )4روح المعاني261/8:
( )5ينظر :الميزان ،309/13:والتحرير والتنوير66/15:
( )6اللسان ،3981/4:وينظر :المصباح المنير401:
( )7المخصص39/3:
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ك ويرِس َل علَْيها حسباناً ِم ْن الس ِ
ِ
ِ
ص ِعيداً َزلَقاً)) [الكهف ]40-39/وهي جملة ابتدائية يعظه
َربِّي أ ْ
َ َ ُ َْ
َّماء َفتُ ْ
صبِ َح َ
َن ُي ْؤتَِي ِن َخ ْي اًر م ْن َجَّنت َ َ ُ ْ
َ
أعز نف اًر))
فيها ويرد عليه من جهة ما استعلى عليه بأنه أكثر منه ((ماالً و ّ
 -3األهل :عبر النص القرآني عن األوالد بلفظ األهل في موضع واحد هو قوله تعالى(( :سيقُو ُل لَ َك ا ْلم َخلَّفُ ِ
َعر ِ
اب َش َغلَتَْنا
ََ
َ
ون م ْن األ ْ َ
ُ
ِ َّ ِ
ونا فَ ِ
ضّاًر أو أ ََر َاد بِ ُك ْم َن ْفعاً َب ْل
ون بِأَْل ِسَنتِ ِه ْم َما لَْي َس ِفي ُقلُوبِ ِه ْم ُق ْل فَ َم ْن َي ْملِ ُ
أ َْم َوالَُنا َوأ ْ
ك لَ ُك ْم م ْن الله َش ْيئاً إِ ْن أ ََر َاد بِ ُك ْم َ
استَ ْغف ْر لََنا َيقُولُ َ
َهلُ َ ْ
ِ
َّ
َهلِي ِه ْم أََبداً)) [الفتح ،]12,11/فقيل(( :الولد هم
ب َّ
الر ُس ُ
ون إلى أ ْ
ون َخبِي اًر (َ )11ب ْل ظََن ْنتُ ْم أ ْ
َن لَ ْن َي ْن َقل َ
ول َوا ْل ُم ْؤ ِمُن َ
ان اللهُ بِ َما تَ ْع َملُ َ
َك َ
الولد هم األهل))(.)1
االبن واالبنة و ُ

تشير اآلية إلى أن قوماً من األعراب امتنعوا من الخروج مع الرسول (ص) لظنهم أنه ُيهزم ,ولكنهم أخفوا ذلك واعتذروا فقالوا:
أن يكون عذ ار ألنه ال
إن جمع األموال -مطلق األموال -ال يصلح ْ
((شغلتنا أموالنا)) بالضمير (نا) ولم يقولوا(( :شغلتنا األموال)) إذ ّ
نهاية له ,وبعطف قولهم ((أهلونا)) على قولهم ((أموالنا)) صار العذر أقوى فاالنشغال باألهل وحفظهم قد يبلغ درجة أقوى عند االعتذار
تضرعوا وقالوا(( :فاستغفر لنا)) فقد أبطنوا بطلب االستغفار
من متابعة الرسول (ص) من االشتغال بالمال وحفظه ثم ّإنهم مع العذر ّ
()2
نفاقهم :ففضحهم اهلل بجبنهم وكذبهم.
المبحث األول

تعدد صيغ لفظي األموال واألوالد في النص القرآني

وردت ألفاظ األموال واألوالد بصيغ مختلفة كأن يأتيان بصيغة الجمع ,وقد يأتيان بصيغة اإلفراد وبالتعريف ،أو التنكير أحياناً،

كما ورد استعمال لفظ (أوالد) في بعض اآليات ولفظ (بنين) في آيات أُخر.
ولبيان علّة ذلك نورد اآلتي:

أوالً :لفظ (األموال) مع لفظ (البنين) بصيغة الجمع:

وردت هاتان الصيغتان حيث ورد ذكر النعمة ,من نحو ذكر ألفاظ االمداد أو التذكير بها أو االمتنان .قال تعالىَ (( :وأ َْم َد ْدَنا ُك ْم
ٍ ِ
ال وبنِين وجع ْلَنا ُكم أَ ْكثَر َنِفي اًر)) [االسراء ,]6/وقال(( :ويم ِد ْد ُكم بِأَمو ٍ ِ
ٍ
ين))
َم َّد ُك ْم بِأ َْن َعام َوَبن َ
ال َوَبن َ
َ
بِأ َْم َو َ َ َ َ َ َ ْ
ين)) [نوح ,]12/وقال(( :أ َ
َُْ ْ ْ َ
[الشعراء ]133/ولفظ (األنعام) يرادف لفظ (األموال) عند العرب قديماً.
ٍ
شيء في طول ،واتّصال شيء بشيء في استطالة.
احد يدل على َجِّر
والمد معناه الجر ،يقول ابن فارس( :الميم والدال أص ٌل و ٌ
ٍ ()3
ان
ت
مد ْدت
وواصله فأطال ّ
الجيش َ
تقولَ :
َ
أم َد ْد ُ
بمدد) .وعن الراغب ّ
َ
وم َّدهُ ٌ
مدته .و ْ
وم َّد ُ
النهرَ ،
الشيء أمده َم َّداًَ .
نهر آخر ،أي زاد فيه َ
ٍ ِ
ِ ٍ
اإلمداد يأتي في المرغوب والمد في المكروه ,نحو قوله تعالىَ (( :وأ َْم َد ْدَن ُ
ون)) [الطور ]22/وقولهَ (( :وَن ُمد لَهُ
اه ْم بِفَاكهَة َولَ ْحم م َّما َي ْشتَهُ َ
ِم ْن ا ْل َع َذ ِ
اب َم ّداً)) [مريم.)4(]79/
فهذه المعاني وهي الزيادة المتصلة واتمام النقص والحيلولة دون القطع وايصال الشيء إلى نهايته ومجيئه في المحبوب ,يناسبه

ورود (المال) بصيغة الجمع (األموال) للداللة على الكثرة والنعم الوفيرة.
خص ذكرهم بلفظ (البنين) لما له من خصوصية ليدل على األوالد
فاإلمداد وعطاء اهلل واعطاؤه نعمة ,والبنون نعمة .وقد
ّ
ألنهم مصدر التفاخر والسرور والدفع والقوة ,وبهم تدار األعمال من زراعة وتجارة وفي الحروب واإلغارة.
الذكورّ ,

( )1التفسير الكبير :الرازي76/28 :
( )2مقاييس اللغة269/5 :
( )3ينظر :مفردات ألفاظ القرآن :الراغب االصفهاني763 :
( )4ينظر :تفسير التبيان78/10 :
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ثانياً :لفظ (األموال) مع لفظ (األوالد) بصيغة الجمع:

ترد هاتان الصيغتان حين يكون الكالم موجهاً إلى عامة الناس أو مجموعة كبيرة لما فيه من مراعاة التناسق في الجملة القرآنية

(أموال وأوالد) ,وألن الجمع يد ّل على الكثرة التي هي سبب طغيانهم وافتخارهم واستكبارهم وافتتانهم ,لذا جرى في هذه اآليات جميعها
ت خصيص األموال واألوالد بضمائر تعود على المجموعة المخصوصة من هؤالء الناس .كقوله تعالىِ(( :إَّن َما أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوالَ ُد ُك ْم))
ونا)) [الفتح ]11/أي الخاصة بهم أو العائدة إليهم
[التغابن ]15/وقوله(( :أ َْم َوالُهُ ْم َوأ َْوالَ ُد ُه ْم)) [ال عمران ]10/وقوله(( :أ َْم َوالَُنا َوأ ْ
َهلُ َ
المخصوصة بهؤالء الكفار ،فضالً عن أن الجمع يناسب السياق ،كاالشتغال والتلهي باألموال واألوالد كما في (الفتح )11/وفي

(المنافقون ،)9/وكالتكاثر والتفاخر والطغيان واإلغراء كما في (الحديد )20/و(التوبة )69/و(اإلسراء ،)64/وكالفتنة واالفتتان واالعجاب
كما في (االنفال )28/و(التغابن )15/و(التوبة )55/و(التوبة )85/وكالتقرب والمدافعة واإلغناء كما في (سبأ )37/و(ال
عمران )116/10/و(المجادلة.)17/
ثالثاً :لفظ (المال) بصيغة المفرد:

ويأتي في اآليات التي تستهدف فرداً أو أفراداً محدودين أو مجموعة محددة من األشخاص وعلى هذا النحو جاء مرة مع لفظ

(بنين) وأخرى مع لفظ (ولد).

أ) األمثلة على القسم األول :استعمال لفظ (مال) مع لفظ (بنين):
َن َكان َذا م ٍ ِ
ين)) [لقلم]14/
ال َوَبن َ
قوله تعالى(( :أ ْ َ َ
ِ
ين ُشهُوداً)) [المدثر ]14-13/إذ جاءت اآليتان بلفظ (مال) مع لفظ (بنين)
وقوله تعالىَ (( :و َج َع ْل ُ
ت لَهُ َماالً َم ْم ُدوداً(َ )12وَبن َ
للسبب المذكور سابقا ,إذ إن اآليتين كما قيل في سبب نزولهما أنهما نزلتا في الوليد بن المغيرة

()1

فضال عن الخصوصية ,اي ان المدد

خص بنعمة المال ونعمة األوالد
مقصود وهو امتنان اهلل ونعمه ,فاهلل تعالى قاصد ذكر النعمة فهو يذكر بها ,أي إن الوليد بن المغيرة قد ّ
الذكور.
شبهت كثرة
فمعنى قوله(( :ممدوداً)) يدل على أنه ذو ثراء واسع ودائم ,وهو اسم مفعول من ّ
(مد) الذي بمعنى (مبسوط) بأن ّ
()2
(مد)
المال سعة مساحة الجسم ,يقال :شيء مديد أي (ممدود ،ورجل مديد الجسم :طويل ورجل مديد القامة :طويل القامة)  ،أو من ّ

الذي بمعنى :زاد في الشيء من مثله (يقال لكل شىء دخل فيه مثله فكثره مده يمده مدا والشيء إذا مد الشيء فكان زيادة فيه ،فهو

يمده)

()3

أي ماالً مزيداً في مقداره ،فقد أنعم اهلل على الوليد بأنه كان واسع الثراء ,فكان له من األموال بين مكة والطائف اإلبل والنعم

والعبيد والجواري والجنان وكانت ُغلّة ماله الف دينار ,وتفضل عليه بنعمة البنين فقيل :له عشرة من األوالد الذكور وقيل :ثالثة عشر

ولداً ذك اًر( ,)4فوصفهم اهلل تعالى بقوله(( :شهودا)) جمع (شاهد) بمعنى حاضر (أي وأوالدا ذكو ارً معه يستمتع بمشاهدتهم وينتفع

بحضورهم وقيل كان بنوه ال يغيبون عنه لغنائهم عن ركوب السفر في التجارة بخالف من هو غائب عنهم)( ،)5أما تذكير اهلل له بنعمه
عليه في آية القلم فللتحذير من شره فاهلل  وصفه في هذه اآلية بما فيه من نقائص إذ قال(( :والَ تُ ِطع ُك َّل حالَّ ٍ
ف َم ِه ٍ
ين (َ )10ه َّم ٍاز
َ
ْ
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
م َّش ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍّ
ِ
ين)) [القلم ]14,13,12,11,10/فيحذر اهلل
اء بَِن ِم ٍيم (َ )11مَّن ٍ
اع لِ ْل َخ ْي ِر ُم ْعتَد أَثيم (ُ )12عتُل َب ْع َد َذل َ
ك َزنيم ( )13أ ْ
ان َذا َمال َوَبن َ
َن َك َ
َ
هنا من غدره ألنه استعمل أمواله وأوالده ألجل الطغيان واالستكبار واالبتعاد عن الحق .وأما في آية المدثر فقد وصف بما له من النعمة

( )1اللسان.3678 /4 :
( )2اللسان.3678 /4 :
( )3ينظر :تفسير التبيان176-175/10 :
( )4المصدر نفسه 176/10
( )5ينظر :التحرير والتنوير283/29 :
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والسعة الن اآلية الكريمة في سياق االمتنان عليه توطئة لتوبيخه وتهديده بسوء في الدنيا وبعذاب النار في االخرة .فقالَ (( :سأ ُْرِهقُهُ
ودا)) [المدثر ]17/ثم قال بعد ذلك(( :سأُصلِ ِ
يه َسقَ َر)) [المدثر.)1(]26/
ص ُع ً
َ ْ
َ

ب) األمثلة على القسم الثاني :استعمال لفظ (مال) مع لفظ (ولد) وهي:
َعز َنفَ اًر)) [الكهف]34/
قوله تعالى(( :أََنا أَ ْكثَُر ِم ْن َ
ك َماالً َوأ َ
ك َماالً َوَولَداً)) ؟ [الكهف]39/
وقوله تعالى(( :إِ ْن تَُرِن أََنا أَ َق َّل ِم ْن َ
وقوله تعالىَ (( :م ْن لَ ْم َي ِزْدهُ َمالُهُ َوَولَ ُدهُ إِالَّ َخ َسا اًر)) [نوح]21/

وقوله تعالىَ (( :وقَا َل ألُوتََي َّن َماالً َوَولَداً)) [مريم]77/
واّنما ذكر لفظ (ولد) مفردا في اآليات جميعها هو للتقليل من شأنه وتحقير أمره ,وكذا لفظ (مال) فقد جاء مفردا للسبب نفسه

وهو التحقير وللسبب المذكور سابقاً وهو استهداف اآليات فرداً أو مجموعة من االفراد محددين وهذا ما تبين في اآليات الكريمة ،فضالً
عن التناسق في الجملة القرآنية (مال وولد).

* /مسألتان:

قد يجد الناظر في اآليات من سورة (المؤمنون ( ،)55/والكهف( ،)46/والشعراء  )88/خروجاً عما سيق من علل ،ولكن

بامعان النظر في السياق يتبين اآلتي:

ِ
ِ
أ  /في آية االستدراج وهو قوله تعالى(( :أَي ْحسبون أََّنما ُن ِمد ُهم بِ ِه ِم ْن م ٍ ِ
ون))
ين(ُ 55
)ن َس ِارعُ لَهُ ْم في ا ْل َخ ْي َرات َبل الَ َي ْش ُع ُر َ
ال َوَبن َ
ْ
َ
َ َُ َ َ
[المؤمنون ]55/جاء لفظ (المال) مفردا مع ورود لفظ (اإلمد اد) إذ مر في اآليات التي ورد فيها لفظ اإلمداد استعمال لفظ (المال)
(نمد) وهو مشتق من (اإلمداد) وهو إغداق النعم ,أي البنون وهم
مجموعا أي بصيغة (أموال)* وقد ورد في هذه اآلية استعمال لفظ ّ
مدهم من مال وبنين)) إنما جاء هنا لفظ المال مفردا مع لفظ بنين للداللة على:
((ن ّ
األوالد الذكور وكثرة األموال؛ فقولهُ :
 -1التخصيص وللتذكير بنعمة اهلل ألجل أن ال تكفر النعمة؛ إذ إن ( ِم ْن) هنا بيانية لـ(ما) التي بمعنى (الذي).
 -2التقليل من شأن المال ومن قيمته فضالً عن هذا التنكير الذي هو زيادة في تحقيره فاهلل تعالى يذكر بمنه ونعمه وفي الوقت نفسه

أن هذا المال غير المنقطع والمتواصل وهو المدد االلهي العظيم في الدنيا قليل أزاء نعم اآلخرة أي
يقلل من شأن هذا المال لبيان ّ
نعم عظيمة في اآلخرة ،وكونه حقي اًر ألنه يجرهم إلى عقاب اهلل وعذابه.
تضاهيه ٌ

أن أموالهم الوافرة وكثرة أوالده م التي هي من نعم اهلل دليل على أنهم على حق ودليل على قرب منزلتهم من
فالكافرون يتصورون ّ
أن تزيد من حجب الغفلة والغرور,
اهلل وانهم ال يدركون ّأنما هي نوع من العذاب أو مقدمة للعذاب؛ إذ إن زيادة النعمة من شأنها ْ
فتمنعهم من العودة إلى طريق الصواب( )2وهذا الذي حصل ل ـ(بلتعة بن حاطب) وهو من المنافقين حين سأل رسول اهلل (ص) الدعاء له

بسعة الرزق وحينما أثري كان يمتنع من دفع زكاة أنعامه فأبى رسول اهلل (صلى اهلل عليه واله وسلم) أن يقبل منه بعد ذلك ،وحين جاء
ون َّن
ضلِ ِه لََن َّ
اه َد اللَّهَ لَئِ ْن آتَ َانا ِم ْن فَ ْ
ص َّدقَ َّن َولََن ُك َ
بصدقته لم يقبلها منه الرسول (صلى اهلل عليه واله وسلم) فقال اهلل تعالىَ (( :و ِم ْنهُ ْم َم ْن َع َ
اهم ِم ْن فَ ْ ِ ِ ِ ِ َّ
ِم ْن َّ ِ ِ
َخلَفُوا اللَّهَ َما
َعقََبهُ ْم نِفَاقاً ِفي قُلُوبِ ِه ْم إلى َي ْوِم َي ْلقَ ْوَنهُ بِ َما أ ْ
ون ( )76فَأ ْ
ضله َبخلُوا بِه َوتَ َولوا َو ُه ْم ُم ْع ِر ُ
ض َ
الصالح َ
ين (َ )75فلَ َّما آتَ ُ ْ
ِ
ون)) [التوبة.)3(]77,76,75:
َو َع ُدوهُ َوبِ َما َك ُانوا َي ْكذُب َ
َِّ
ث الَ
آياتنا َسَن ْستَ ْد ِرُجهُ ْم ِم ْن َح ْي ُ
ين َك َّذُبوا بِ َ
وهذا ما أشارت إليه معظم آيات القرآن في مسألة االستدراج في النعم ,قال تعالىَ (( :والذ َ
ين)) [االعراف]183,182/
ون (َ )182وأُ ْملِي لَهُ ْم إِ َّن َك ْي ِدي َمتِ ٌ
َي ْعلَ ُم َ

( )1ينظر :االمثل :الشيرازي325/10 :
( )2ينظر :تفسير التبيان262/5:
( )3في المبحث االول اوالً.
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َمالً)) [الكهف ,]46/وفي قوله
ات َّ
ات َخ ْيٌر ِع ْن َد َرِّب َ
الص ِال َح ُ
ون ِز َينةُ ا ْل َحَي ِاة الد ْنَيا َوا ْلَب ِاقَي ُ
ب /في قوله تعالى(( :ا ْل َما ُل َوا ْلَبُن َ
ك ثََواباً َو َخ ْيٌر أ َ
ون ( )88إِالَّ َم ْن أَتَى اللَّهَ بِ َق ْل ٍب َسلِ ٍيم)) [الشعراء ,]88/استعمل اللفظ (بنون) مع عدم ذكر لفظ (اإلمداد)
تعالىَ(( :ي ْوَم الَ َي ْنفَعُ َما ٌل َوالَ َبُن َ
فضالً عن افراد لفظ (مال) ،وقد مر* ان لفظ البنين ال يأتي اال في موضع االمداد واذا كان كذلك فالبد من جمع لفظ المال وعليه

يمكن القول:

يصرح به ,فبدل أن يقول :ما أمددناكم به من المال والبنين ,قال(( :المال والبنون)) أي المال
 -1المراد هنا هو (اإلمداد) وان لم
َ
الممددة لكم هي من اهلل وليست
أن هذه النعم
ّ
المعطى من اهلل ,ألن المال والبنين يذكران في موضع النعمة ,فيريد أن يخصص ّ
منكم وانها ال قيمة لها إزاء النعم اإللهية في اآلخرة.
 -2التخصيص ,أي أن المال والبنين جنس مخصوص يراد به الخصوصية وليس العموم إلعطاء فكرة عن المقصود بنفسه دون غيره

يدل عليه من (إبل ,ونعم ,وذهب وفضة وغير ذلك) ،كذا البنون وهم جنس الذكور من األوالد هي كلها من
فهذا المال الممد وما ّ

نعم اهلل .وقد جاء في اآلية األولى بـ(ال) زيادة في التخصيص كونهما زينة الحياة الفانية المحتقرة وشأن الزينة إلى زوال والذي
ينفع هو الباقي ,والباقي هو الصالح من األعمال.

 -3التقليل من شأن المال وهو وروده بلفظ المفرد فكونه نعمة البد انه عندهم عظيم فاراد اهلل التقليل من قيمته فجاء مفردا في اآليتين
فضالً عن ورود اللفظين (المال والبنين) نكرتين في اآلية الثانية زيادة في التحقير ,ألن المقام مقام تذكير باآلخرة وهو يوم اللقاء,

يعدان امتيا از في ميزان اهلل ألن أفضل ما ينجي يوم القيامة هو القلب السليم (قلب اإلنسان وروحه) أي اإليمان والنية
إذ إنهما ال ّ
()1
الخالصة ويحتوي كل ما يكون من عمل صالح .

اؤ ُك ْم
رابعاً :استعمال صيغة الجمع (أبناء) بدالً من صيغة (بنين) :وذلك في موضع واحد في قوله تعالى(( :قُ ْل إِ ْن َك َ
اؤ ُك ْم َوأ َْبَن ُ
ان َآب ُ
ِ
َح َّ
ب إِلَْي ُك ْم ِم ْن اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه َو ِجهَ ٍاد ِفي
وها َوتِ َج َارةٌ تَ ْخ َش ْو َن َك َس َ
اج ُك ْم َو َع ِش َيرتُ ُك ْم َوأ َْم َوا ٌل ا ْقتََرْفتُ ُم َ
ض ْوَنهَا أ َ
اد َها َو َم َساك ُن تَْر َ
َوِا ْخ َو ُان ُك ْم َوأ َْزَو ُ
ِِ
ِ
َّ
ِ َّ
ِِ
ين)) [التوبة ]24/جاء لفظ األبناء بصيغة جمع القلة ،ليوافق ما
َّصوا َحتَّى َيأْت َي اللهُ بِأ َْم ِرِه َواللهُ الَ َي ْهدي ا ْلقَ ْوَم ا ْلفَاسق َ
َسبِيله فَتََرب ُ
اج ُك ْم) ولو
اؤ ُك ْمَ ،وِا ْخ َو ُان ُك ْمَ ،وأ َْزَو ُ
اؤ ُك ْمَ ،وأ َْبَن ُ
تقدمه وما جاء بعده من ألفاظ؛ لما فيه من مراعاة التناسق في الجملة القرآنية ( َآب ُ
استعمل القرآن الكريم لفظ (البنين) وهو جمع سالمة لخرجت اآلية من روعة التناسق واالنسجام بين األلفاظ المذكورة.

المبحث الثاني

داللة األساليب النحوية في آيات األموال واألوالد

أوالً :تقديم األموال على األوالد في النص القرآني

أشار اهلل تعالى في هذه اآليات المباركات إلى أهم طاقتين تحركان عجلة الحياة وتؤديان إلى ديمومتها واستمرارها هما :الطاقة

المادية المتمثلة بالمال وما يقترب إلى هذا المعنى ,والطاقة البشرية وأفضل مصاديقها األوالد ,إذ إن (أنفع الجمادات هو المال وأنفع
()3

()2
المادية فتتفرع من هاتين الطاقتين.
أما بقية اإلمكانات
ّ
الحيوانات هو الولد) ّ ,
وعند النظر في اآليات جم عيها ,نرى حيثما اجتمع ذكر المال والولد تقدم المال أو مرادفه عليه إال في موطنين سيأتي ذكرهما إن شاء

اهلل تعالى.
وهذا التقديم نراه في المواطن اآلتية:

 -1اإلمداد واالمتنان واإلنعام ,كما في اآليات البينات اآلتية:
ِ
ين ُشهُوداً)) [المدثر]13_12/
((و َج َع ْل ُ
ت لَهُ َماالً َم ْم ُدوداً (َ )12وَبن َ
قال تعالىَ :
()1ينظر :األمثل289/11 :
()2التفسير الكبير355/4 :
()3ينظر األمثل439/2 :
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َن َكان َذا م ٍ ِ
((عتُ ٍّل َبع َد َذِل َ ِ ٍ
ين)) [القلم]14/
ُ
ال َوَبن َ
ْ
ك َزنيم ( )13أ ْ َ َ
ال وبنِين (ُ )55نس ِارعُ لَهم ِفي ا ْل َخ ْير ِ
ِ ِ
ِ
ات)) [المؤمنون]55/
ون أََّن َما ُنمد ُه ْم بِه م ْن َم ٍ َ َ َ
((أََي ْح َسُب َ
َ
َ
ُْ
((أَم َد ْدَنا ُكم بِأَمو ٍ ِ
ين َو َج َع ْلَنا ُك ْم أَ ْكثََر َنِفي اًر)) [االسراء]6/
ال َوَبن َ
ْ
ْ َْ
ال وبنِين وي ْجع ْل لَ ُكم جَّن ٍ
ِ
ٍ
ات)) [نوح]12/
ْ َ
((وُي ْمد ْد ُك ْم بِأ َْم َو َ َ َ َ َ َ
َ

ٍ ِ
ين)) [الشعراء,]133/
َم َّد ُك ْم بِأ َْن َعام َوَبن َ
وقال(( :أ َ
ون ِز َينةُ ا ْل َحَي ِاة الد ْنَيا)) [الكهف ]46/فقد قدم المال؛ ألنه اجلى مصدر للتفاخر ويتضح هذا في
 -2الزينة :قال تعالى(( :ا ْل َما ُل َوا ْلَبُن َ
وصف اهلل تعالى قارون وزينته وانبهار ضعاف اإليمان بها ووقعها في نفوسهم ,اذ قال تعالى:
ِ
((فَ َخرج علَى قَو ِم ِه ِفي ِز َينتِ ِه قَ َ َِّ
ون إَِّنهُ لَ ُذو َحظٍّ َع ِظ ٍيم)) [القصص]79/
ين ُي ِر ُ
ون ا ْل َحَياةَ الد َنيا َيالَْي َ
ََ َ
ت لََنا مثْ َل َما أُوتِ َي قَ ُار ُ
يد َ
ال الذ َ
ْ
ِ
ب َولَ ْه ٌو
اعلَ ُموا أََّن َما ا ْل َحَياةُ الد ْنَيا لَع ٌ
 -3االستكبار والطغيان :قدم المال هنا كونه المجسد الحقيقي لهاتين الصفتين ,يقول تعالىْ (( :
اخٌر َب ْيَن ُك ْم َوتَ َكاثٌُر ِفي األموال َواألوالد)) [الحديد]20/
َوِز َينةٌ َوتَفَ ُ
وقال(( :فَقَا َل لِص ِ
َعز َنفَ اًر)) [الكهف]34/
احبِ ِه َو ُه َو ُي َح ِاوُرهُ أََنا أَ ْكثَُر ِم ْن َ
ك َماالً َوأ َ
َ
وقال(( :إن ِ
ترن انا اق َل منك ماالً وولدا)) [الكهف]39/
وقالَ (( :ر ِّ
ص ْونِي َواتََّب ُعوا َم ْن لَ ْم َي ِزْدهُ َمالُهُ َوَولَ ُدهُ إِالَّ َخ َسا اًر)) [نوح]21/
ب إَِّنهُ ْم َع َ
َِّ
ين ِم ْن قَْبلِ ُك ْم َك ُانوا أَ َش َّد ِم ْن ُك ْم قَُّوةً َوأَ ْكثََر أ َْم َواالً َوأ َْوالَداً)) [التوبة]69/
وقالَ (( :كالذ َ
َّ
الر ْح َم ِن َع ْهداً)) [مريم]77/
ب أ َْم اتَّ َخ َذ ِع ْن َد َّ
ت الَِّذي َكفَ َر بِ َ
وقال(( :أَفَ َأرَْي َ
آياتنا َوقَا َل ألُوتََي َّن َماالً َوَولَداً()77أَاطلَعَ ا ْل َغ ْي َ
 -4الفتنة :فاالفتتان بالمال أشد واالنشغال به أكثر من الولد لذلك كان مقدماً ,قال تعالى(( :واعلموا إَِّن َما أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوالَ ُد ُك ْم ِفتَْنةٌ))
[األنفال]28/

وقال تعالى(( :إَِّن َما أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوالَ ُد ُك ْم ِفتَْنةٌ َواللَّهُ)) [التغابن]15/
ك أ َْم َوالُهُ ْم َوأ َْوالَ ُد ُه ْم)) [التوبة]55/
وقال تعالى(( :فال تُ ْع ِج ْب َ

ك أ َْم َوالُهُ ْم َوأ َْوالَ ُد ُه ْم)) [التوبة ]85
وقال تعالىَ (( :والَ تُ ْع ِج ْب َ
ونا)) [الفتح]11/
وقال تعالىَ (( :ش َغلَتَْنا أ َْم َوالَُنا َوأ ْ
َهلُ َ
َِّ
آمُنوا الَ تُْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم َوالَ أ َْوالَ ُد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر اللَّ ِه)) [المنافقون]9/
وقال تعالىَ(( :يا أَيهَا الذ َ
ين َ
َّ
ين)) [سبأ ]35/وقالَ (( :و َما أ َْم َوالُ ُك ْم َوالَ أ َْوالَ ُد ُك ْم بِالَّتِي
 -5المدافعة والتقرب ،إذ قال تعالىَ(( :ن ْح ُن أَ ْكثَُر أَ ْم َواالً َوأ َْوالَداً َو َما َن ْح ُن بِ ُم َعذبِ َ
َِّ
ِ
ين َكفَ ُروا لَ ْن تُ ْغنِ َي َع ْنهُ ْم أ َْم َوالُهُ ْم َوالَ أ َْوالَ ُد ُه ْم ِم ْن اللَّ ِه َش ْيئاً)) [ال عمران]116,10/
تُقَِّرُب ُك ْم ع ْن َدَنا ُزْلفَى)) [سبأ ]37/وقال(( :إِ َّن الذ َ
ون ( )88إِالَّ َم ْن أَتَى اللَّهَ بِ َق ْل ٍب َسلِ ٍيم)) [الشعراء]88//
و[المجادلة ،]17/وقالَ(( :ي ْوَم الَ َي ْنفَعُ َما ٌل َوالَ َبُن َ
 -6الوسوسة :فالمال يعد أحسن وسائل الشيطان في وسوسته وأسهلها في اإلغراء قال تعالىَ (( :و َش ِارْكهُ ْم ِفي األموال َواألوالد))
[االسراء.]64/
ون ِز َينةُ ا ْل َحَي ِاة
وقد أورد المفسرون أسباب تقديم األموال على األوالد وأجملها اآللوسي عند تفسيره قوله تعالى(( :ا ْل َما ُل َوا ْلَبُن َ
أعز منه عند أكثر الناس لعراقته فيما نيط به من الزينة واإلمداد وغير
الد ْنَيا)) [الكهف ]46/قال( :وتقديم المال على البنين مع كونهم ّ
أما البنون فزينتهم
ذلك .وديمومته بالنسبة إلى األفراد واألوقات فإنه زينة وممد لكل أحد من اآلباء والتزيين في كل وقت وحين ،و ّ
أمس من الحاجة إليهم
وامدادهم إنما يكون بالنسبة إلى من بلغ األبوة والن المال مناط لبقاء النفس والبنون لبقاء النوع و ّ
ألن الحاجة إليه ّ
ألنه زينة بدونهم من غير عكس فإن من له بنون بال مال فهو أضيق حال ونكال)(.)1
وألنه أقدم في الوجود و ّ

( )1روح المعاني271/8 :
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ومما تقدم نخلص إلى أن المعنى الواسع والشامل للمال عند العرب جعله في المقام األول في تصريف شؤون حياتهم فاألموال هي
قدم األموال
السبب في بقائهم ،وهي مصدر رخائهم ورغيد عيشهم أما البنون فبهم يكون أنسهم وعونهم وهم الحفظة لألموال ومنموها؛ لذا ّ
()1
عليهم وهكذا يبدو الترتيب مناسب ًا للسياق القرآني.

أما تقديم األبناء على األموال فورد في موضعين ,هما:

ِ
ض ْوَنهَا
وها َوتِ َج َارةٌ تَ ْخ َش ْو َن َك َس َ
اج ُك ْم َو َع ِش َيرتُ ُك ْم َوأ َْم َوا ٌل ا ْقتََرْفتُ ُم َ
اد َها َو َم َساك ُن تَْر َ
اؤ ُك ْم َوِا ْخ َو ُان ُك ْم َوأ َْزَو ُ
 -1قوله تعالىُ (( :ق ْل إِ ْن َك َ
اؤ ُك ْم َوأ َْبَن ُ
ان َآب ُ
ِِ
ِ
َّ
ِ َّ
ِِ
ٍ ِ
ِ
ِ َّ ِ
َح َّ
ين)) [التوبة.]24/
أَ
َّصوا َحتَّى َيأْت َي اللهُ بِأ َْم ِرِه َواللهُ الَ َي ْهدي ا ْلقَ ْوَم ا ْلفَاسق َ
ب إِلَْي ُك ْم م ْن الله َوَر ُسولِه َو ِجهَاد في َسبِيله فَتََرب ُ
ير ا ْلمقَْنطَرِة ِم ْن َّ
ِ
ات ِم ْن ِّ ِ ِ
الشهو ِ
اس ُحب َّ
ِّن لِ َّلن ِ
الذ َه ِب َوا ْلِف َّ
ض ِة َوا ْل َخْي ِل ا ْل ُم َس َّو َم ِة َواأل َْن َع ِام َوا ْل َح ْر ِث
الن َساء َوا ْلَبن َ
 -2قوله تعالىُ (( :زي َ
ين َوا ْلقََناط ِ ُ َ
ََ
ِ
ك متَاعُ ا ْل َحَي ِاة الد ْنَيا واللَّهُ ِع ْن َدهُ ُح ْس ُن ا ْلم ِ
آب)) [ال عمران]14/
َ
َذل َ َ
َ
صرح تعالى في اآلية األولى بذكر لفظ (األموال) بقوله(( :وأمو ٍ
ال)) وفي اآلية الثانية استغني بذكر مرادفه وهو قوله:

ير ا ْلمقَْنطَرِة ِم ْن َّ
ِ
الذ َه ِب َوا ْلِف َّ
ض ِة َوا ْل َخْي ِل ا ْل ُم َس َّو َم ِة َواأل َْن َع ِام َوا ْل َح ْر ِث)).
(( َوا ْلقََناط ِ ُ َ
الحب مجاله العاطفة
أن
واّنما قدم األبناء على األموال ألن اآليتين كما هو جلي للمتدبر انما وردتا في مقام المحبة وال ّ
ّ
شك ّ
فإنه لوال هذا الحب لما حصل
وهذه أولى أن تكون بينهم وبين من ذكروا ثم (إن إيجاد حب الزوجة والولد في قلب اإلنسان حكمة بالغة ّ
()2

التوالد والتناسل وألدى ذلك إلى انقطاع النسل)

الكائنات الحية وفي مقدمتها اإلنسان.

حب هو الدافع والمحرك للغرائز وهذه ال تحصل إال بين
فتبادل العاطفة وما فيها من ّ

ثانيا :أسلوب النفي في آيات األموال واألوالد

ورد أسلوب النفي في آيات األموال واألوالد في (ستة) مواضع * ،منها قوله تعالى(( :وقالوا نحن أَ ْكثَُر أ َْم َواالً َوأ َْوالَداً َو َما َن ْح ُن
الرْز َ ِ
َّ
الن ِ
اء َوَي ْق ِد ُر َولَ ِك َّن أَ ْكثََر َّ
ون (َ )36و َما أ َْم َوالُ ُك ْم َوالَ أ َْوالَ ُد ُك ْم بِالَّتِي تُقَِّرُب ُك ْم ِع ْن َدَنا
ين ( )35قُ ْل إِ َّن َربِّي َي ْب ُسطُ ِّ
اس الَ َي ْعلَ ُم َ
بِ ُم َعذبِ َ
ق ل َم ْن َي َش ُ
ِ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ك لَهم ج َزاء الض ِ
ِ
ِ
ِ
ون)) [سبأ ]37,35/فيظن الكافرون ّأنهم
ِّعف بِ َما َعملُوا َو ُه ْم في ا ْل ُغ ُرفَات آمُن َ
ْ
صالحاً فَأ ُْولَئ َ ُ ْ َ ُ
آم َن َو َعم َل َ
ُزْلفَى إال َم ْن َ
بامتالكهم األموال واألوالد أنهم أكرم عند اهلل فال يعاقبهم وال يعذبهم فقالوا(( :وما نحن بمعذبين)) ,وقد استعمل حرف العطف هنا
لتحصل الفائدة المستقلة للتوصل إلى أنهم غير معذبين بسبب وفرة النعيم والثروة التي يملكونها في الدنيا ,وقد تبين جهلهم بقوله(( :قل
َّ
ق لِ َمن َي َشاء َوَي ْق ِد ُر )) وليس كما يظنون ,ثم جاء بالجملة المنفية في صيغة حصر بتعريف المسند إليه والمسند بقوله:
إن ربي َي ْب ُسطُ ِّ
الرْز َ
فكأن كالمهم في قوة حصر التقريب إلى اهلل في كثرة األموال واألوالد فنفى
((وما أموالكم وال أوالدكم)) نافيا قولهم ((نحن أكثر أموالّ ))..
ذلك بأسره ,وزيادة في توكيد النفي لألموال واألوالد كرر حرف النفي (ال) بعد العاطف ليفيد أن الفعل منفي عنهما ()3؛ليكون كل منهما

مقصوداً كونه منفياً عنه إنه يقرب إلى اهلل .والمقصود بالقرب هنا الشرف والمقام الرفيع ال القرب المكاني ذلك بأنه تعالى استعمل

الظرف (عندنا) وأ ّكده بقوله(( :زلفى)) وهو اسم للقرب ,بمعنى المفعول المطلق اي تقربكم عندنا (قربى أو تقريباً) )4(.يتبين بعد ذلك أن
ون ( )88إِالَّ َم ْن أَتَى اللَّهَ بِ َق ْل ٍب َسلِ ٍيم))
معيار القرب عند اهلل هو االيمان والعمل الصالح ,ومثله قوله تعالىَ(( :ي ْوَم الَ َي ْنفَعُ َما ٌل َوالَ َبُن َ
()5
[الشعراء ]88:وقد خص اهلل هنا (القلب بالسالمة ألنه إذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد والمعاصي) .
ار)) [نوح ]21/ألنهم استعملوها في تأييد الكفر
وورد النفي ايضا في قوله تعالىَ (( :واتََّب ُعوا َمن لَّ ْم َي ِزْدهُ َمالُهُ َوَولَ ُدهُ إِ َّال َخ َس ًا
الناس بأموالِهم وأو ِ
والفساد؛ ينقل عن قتادة قولهِ :
ِ
الدهمِ ،
العم ِل
روهم
(مك َر واهلل بالقَوم في أموالهم وأوالدهم فال تَعتَبِروا َّ َ
ولكن اعتَبِ ْ
ْ
باإليمان و َ
ُ
( )1ينظر :األمثل ،303/11:والتحرير والتنوير177/19 :
( )2التفسير الكبير135/4 :
* ينظر :آل عمران،10:وآل عمران ،116:والمجادلة17:
( )3ينظر :مغني اللبيب :ابن هشام464/1 :
( )4ينظر :التبيان في إعراب القرآن:العكبري168/2:
( )5التبيان32/8 :
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ِ ()1
ألن هذه النعم استدراجات ووسائل إلى العذاب األبدي فكانت
َّ
الصالح) قيل :واستدل بهذه اآلية( :انه ليس هلل على الكافر نعمة ّ
كالعدم)( )2لذا لم تزدهم إال خسارا.

ثالثاً  :داللة أسلوب االستفهام في آيات األموال واألوالد

آياتنا َوقَا َل ألُوتََي َّن َماالً َوَولَداً))
ت الَّ ِذي َكفَ َر بِ َ
ورد أسلوب االستفهام في آيات األموال واألوالد مرة واحدة في قوله تعالى(( :أَفََأرَْي َ
[مريم.]77/

بأنهم يظنون أن في اإليمان شؤما عليهم على عكس
أشارت اآليات السابقة لهذه اآلية إلى حال الكفار في المجتمع الجاهلي ّ
الشرك ,وتفرعت عن تلك اآليات اآلية -محل الحديث -إذ قيل انها نزلت في العاصي بن وائل الذي صنع له خباب بن االرت -وكان

بأن ال يعطيه الدين إال إذا كفر فقال له خباب وهو غاضب :ال اكفر حتى
قد اسلم -سيفاً ,وحين جاء يتقاضى دينه منه ,وعده العاصي ْ
يميتك اهلل ثم يبعثك .فته ّكم العاصي من مسألة البعث؛ إذ إن المشركين غير مؤمنين بالبعث ،فقال مستهزئاً :إذا كان ذلك فسيكون لي

مال وولد وعند ذلك أقضيك دينك! لذا جاء قوله تعالى في أول اآلية مبدوءاً باستفهام يلفت (الذهن إلى معرفة هذه القصة أو تذكرها إن
()3

كان عالماً بها)

فيه تعجب من كفر هذا الكافر ,وقد فرعه بفاء التفريع على ما تقدمه من قول المشركين وسوء ظنهم باإليمان الفتا

الذهن إلى ما يظنه الكافر بما أُنزل إليه من اآليات من أوهام وكذب وافتراء ,فإنه يقسم قائالً( :ألوتَ َّ
ين) مؤكداً قسمه بالالم ونون التوكيد
َّ
ب
زاعماً ّإنما بقاؤه على كفره سيؤدي به إلى ما يأمله من عزة وقدرة ,فيرد عليه سبحانه بعد ذلك نافياً زعمه وأوهامه بقوله(( :أَاطلَ َع الْ َغ ْي َ
الر ْح َم ِن َع ْه ًدا)) [مريم ] 78/باستفهام إنكاري وتعجبي بأن ذلك رجم بالغيب ال طريق له إلى العلم فال يطمئن وال يأمل أي
ند َّ
أَِم اتَّ َخ َذ ِع َ
()5

خي( ،)4والنفي مستفاد من معنى االستفهام األنكاري الذي هو بمعنى حرف النفي؛فأفادت هذه الهمزة المشوبة باإلنكارن في ما بعدها

فال يخفى ما في هذا االستفهام من السخرية من هذا الكافر الذي يبلغ به الحال مع دن وقدره وتفاهة أمره أن يرتقي إلى الغيب المجهول

ف(يقيس حاله في اآلخرة التي ال يدري عنها شيئاً على خاله في الدنيا)(.)6
ابعا :داللة أسلوب النهي في آيات األموال واألوالد
ر ً

ورد أسلوب النهي في آيات األموال واألوالد في ثالثة مواضع منها قوله تعالى:
ِ
َِّ
ون)) [المنافقون.]9/
ك فَأ ُْولَئِ َ
آمُنوا الَ تُْل ِه ُك ْم أ َْم َوالُ ُك ْم َوالَ أ َْوالَ ُد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر اللَّ ِه َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َ
ك ُه ْم ا ْل َخاس ُر َ
((َيا أَيهَا الذ َ
ين َ
بإمعان النظر في اآلية الكريمة تراها خرجت عن مقتضى الظاهر بإسناد الفعل إلى غير ِ
فاعلِ ِه ,فيبدو النهي موجها لألموال
()7

واألوالد والمنهي في الحقيقة هم المخاطبون أي :ال تلتهوا باألموال واألوالد

والظاهر أن توجيه النهي إليهما إنما للمبالغة في نهي

المؤمنين ليحذرهم من مغبة الوقوع في ما يفسد عالقتهم بخالقهم  الذي نتيجته الخسران.

ويظهر أن اآلية جاءت في سياق الحديث عن اإلنفاق لذا ورود ذكر األموال أوال هو األنسب بحسب السياق ولكنه تعالى أعاد
النهي ليشمل األوالد في أن يكونوا  -كما األموال -سببا في االنشغال عن ذكر اهلل ،فتكرار (ال) جعل النهي قطعياً عن كليهما ,وأ ّكد

قوله  بـ((ذلك)) إشارة إلى اللهو عن ذكر اهلل ومن ثم بـ((أولئك)) إشارة لهم ,واستعمال اسم اإلشارة الدال على البعيد ّإنما هو تحقير
لهم وتقليل درجتهم بسبب هواهم وبعدهم عن ذكر اهلل ,كذلك استعمال ضمير الفصل(( )8هم) في قوله(( :هم الخاسرون)) ليفيد قصر

صفة الخسران عليهم بإيثارهم الفاني على الباقي ،ومن مواضع النهي أيضا نهى اهلل الناس عن االفتتان واإلعجاب بثروات المنافقين
( )1البحر المحيط264/8 :
( )2التفسير الكبير60/16 :
( )3التحرير والتنوير76/16:
( )4ينظر :تفسير التبيان ,130/7 :والميزان :الطباطبائي104_103/14 :
( )5ينظر :المغني،25/1:وشرح ابن عقيل ،197/1 :ومعاني النحو :فاضل السامرائي302:
( )6همزة االستفهام في القرآن الكريم :عبد الرؤوف اللبدي ،173/1 :وينظر :إعراب القرآن الكريم وبيانه :محيي الدين الدرويش645/4 :
( )7ينظر :الجملة العربية والمعنى :د .فاضل السامرائي117 :
( )8ينظر :المفصل :الزمخشري172:

1253

العدد42/

شباط2019 /م

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

والكفار وكثرة أوالدهم ذلك بأنه يحقق النفاق ويعمقه .فجاء تنبيه القرآن الكريم على عدم استحسان إنفاق الكفار والمنافقين واالفتتان بكثرة
ق أَنفُ ُسهُ ْم َو ُه ْم
أموالهم وأوالدهم اذ قال اهلل تعالى(( :فَالَ تُ ْع ِج ْب َ
يد اللَّهُ لُِي َع ِّذَبهُ ْم بِهَا ِفي ا ْل َحَي ِاة الد ْنَيا َوتَْزَه َ
ك أ َْم َوالُهُ ْم َوالَ أ َْوالَ ُد ُه ْم إَِّن َما ُي ِر ُ
ِ
أن ال ُي ْغ َرْوا بثروات المنافقين والكفار المادية والبشرية
ون)) [التوبة ]55/الخطاب لرسول اهلل (ص) والمراد فيه تنبيه المؤمنين على ّ
َكاف ُر َ
فتكون سبباً في تحقيق نفاقهم.

وقد تكررت اآلية في السورة نفسها وفيها حذفت (ال) الداخلة على (أوالدهم) كذلك حذفت الم التعليل الداخلة على يعذبهم وفيها
ك أَموالُهم وأَوالَ ُد ُهم إَِّنما ي ِر ُ َّ
ق أَنفُ ُسهُ ْم َو ُه ْم
يع ِّذَبهُ ْم بِهَا ِفي الد ْنَيا َوتَْزَه َ
سبق لفظ الحياة قوله ((الدنيا)) وهو قوله(( :والَ تُ ْع ِج ْب َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ
يد اللهُ ان َ
ِ
بالنهي عن اإلعجاب ِّ
ويتضمن ذلك َّ
فأما تكرار (ال) فانه (مشعر َّ
النهي عن المجموع
بكل واحد على انفراد،
َّ
َكاف ُر َ
ون)) [التوبةّ ،.]85/
احد و ٍ
النهي عن اإلعجاب بكل و ٍ
احدَّ .
ويتضمن ذلك َّ
فدلت اآليتان بمنطوقهما
وهنا سقطت فكان نهياً عن اإلعجاب بالمجموع،
َّ
ومفهومهما على َّ
النهي عن اإلعجاب باألموال واألوالد مجتمعين ومنفردين)

()1

ويشير الرازي إلى ان الفائدة من ورود الم التعليل في

األولى وسقوطه في الثانية هو (التنبيه على أن التعليل في أحكام اهلل تعالى محال ,وانه أينما ورد حرف التعليل فمعناه (أن) كقوله:
((وما ِ
أن َي ْعبدوا اهلل)(.)2
أمروا إال ليعبدوا اهلل)) [البينة ]5/أي وما أمروا إال ْ
خستها
وذكر المفسرون سبب ورود لفظ الحياة في األولى وعدم وروده في الثانية هو ّإنما ذكرت على األصل وحذفت تنبيها عن ّ
()3

يستفاد من اآليتين اإلشارة إلى أن األموال واألوالد كونهما شاغلين

تسمى حياة
ودناءتها أو حين تقدمها ذكر الموت فناسب ذلك ان ال ّ
لإلنسان فال يعدان من النعم التي تهتف لسعادته بل هما من النقم التي تؤدي إلى الشقاء .فإن اهلل الذي خولهم إياها ّإنما أراد بها
تعذيبهم في الحياة الدنيا ,وتوفيهم وهم كافرون (فغاية إعراض اإلنسان عن ذكر ربه وانكبابه على الدنيا يبتغي سعادة الحياة وراحة النفس
َن ُي َع ِّذَبهُ ْم بِهَا
ولذة الروح ان يعذب بين أطباق هذه الفتن التي يراها نعما ويكفر بربه بالخروج عن زي العبودية كما قال(( :إَِّن َما ُي ِر ُ
يد اللَّهُ أ ْ
ِ
ون (َ )44وأ ُْملِي
ون)) وهو اإلمالء واالستدراج اللذين يذكرهما في قولهَ (( :سَن ْستَ ْد ِرُجهُ ْم ِم ْن َح ْي ُ
ِفي الد ْنَيا َوتَْزَه َ
ث الَ َي ْعلَ ُم َ
ق أَنفُ ُسهُ ْم َو ُه ْم َكاف ُر َ
ين))[القلم.)4()]45-44/
لَهُ ْم إِ َّن َك ْي ِدي َمتِ ٌ
خامساً :عطف األوالد على األموال في النص القرآني

اآليات جميعها في(ثمانية وعشرين موضعاً) ورد فيها اللفظان متعاطفين بلفظيهما أو بألفاظ مرادفة لهما ،والغالب هو عطف

لفظ األوالد أو ما يردفه على لفظ األموال أو ما يرادفه وذلك في (ستة وعشرين موضعاً ) إال في موضعين - ،وجرى بيان سبب ذلك

في دراسة داللة مواضع التقديم – ( ،)5واللفظان في اآليات الكريمة ال يعدوان داللة الذم؛ إذ لم يؤت بهما إال في الموارد التي يكونان
ونوا أ ِ
َِّ
اعلَ ُموا أََّن َما
ونوا اللَّهَ َو َّ
الر ُس َ
ون (َ )27و ْ
آمُنوا الَ تَ ُخ ُ
َم َانات ُك ْم َوأ َْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
فيها غير ممدوحين ،منها قوله تعالىَ(( :يا أَيهَا الذ َ
ول َوتَ ُخ ُ َ
ين َ
ِ
أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوالَ ُد ُك ْم ِفتَْنةٌ َوأ َّ
يم)) [االنفال ]28,27/اذ إن اآلية نزلت في أبي لبابة عن عبد المنذر االنصاري في قصة
َن اللَّهَ ِع ْن َدهُ أ ْ
َجٌر َعظ ٌ
()6

بني قريظة عند حصار رسول اهلل (ص) لهم .فكان مناصحاً لهم ألن عياله وماله وولده كانت عندهم.
َّ
ِ
َِّ
ور
آمُنوا إِ َّن ِم ْن أ َْزَوا ِج ُك ْم َوأ َْوالَِد ُك ْم َع ُد ّواً لَ ُك ْم فَ ْ
اح َذ ُر ُ
وه ْم َوِا ْن تَ ْعفُوا َوتَ ْ
كذا في قوله تعالىَ(( :يا أَيهَا الذ َ
صفَ ُحوا َوتَ ْغف ُروا فَِإ َّن اللهَ َغفُ ٌ
ين َ
ِ
ِ
يم)) [التغابن ]15,14/ففي اآليتين يدعو اهلل تعالى الناس ان يجتنبوا المنافع
يم ( )14إَِّن َما أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوالَ ُد ُك ْم ِفتَْنةٌ َواللَّهُ ِع ْن َدهُ أ ْ
َجٌر َعظ ٌ
َرح ٌ
العابرة والمصالح الشخصية لئال يسقطوا في الخيانة ولئال يقعوا في الحب المفرط لألموال واألوالد الذي يؤدي إلى ما ليس فيه رضاه إذ

ـ(إنما) التي تدل على الحصر .فاألموال مظنة الحمل على الخيانة
إن األموال واألوالد من أهم وسائل االبتالء ,فجاء التعبير في اآليتين بـ ّ
( )1البحر المحيط84/5 :
( )2التفسير الكبير123/16 :
( )3ينظر :البحر المحيط ،84/5 :والتحرير والتنوير173_172/10 :
( )4الميزان309/9 :
( )5ينظر :ص12-11من البحث
( )6ينظر :البحر المحيط 480,/ 5 :ومجمع البيان :الطبرسي423/4 :
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وعلى التخلف عن العمل لدين اهلل وعطف األوالد على األموال هو الستيفاء أقوى دواعي الخيانة ودواعي التخلف عن العمل لدين اهلل
هم الناس هو جمع األموال ليتركوها من بعدهم ألوالدهم فكأن هاتين الطاقتين (األموال
والجهاد في سبيله والعمل في مرضاته ,فإن ّ
واألوالد) هما الفتنة نفسها(.)1
أحد إالّ وهو مشتم ٌل
ألنه ليس ٌ
يقول أمير المؤمنين علي  في رواية عنه( :ال َيقُولَ ّن ُ
اللهم ّإني أعوذ بك من الفتنة؛ ّ
أحدكمّ :
ِ
ِ
اعلَ ُموْا أََّن َما أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوالَ ُد ُك ْم ِفتَْنةٌ))(،)2قد يصل الحال
على فتنة،
فإن اهلل سبحانه يقولَ ((:و ْ
ْ
فليستَع ْذ من ُمضالّت الفتنّ ،
ولكن َمن استعاذ َ

فيغتر وال يعتبر
باإلنسان بسبب ما يمتلك من قدرات وطاقات مادية وبشرية إلى أن يظن أنها تمنع عنه الهالك وتحصنه من العذاب
ّ
َِّ
ين َكفَُروا لَ ْن تُ ْغنِ َي َع ْنهُ ْم أ َْم َوالُهُ ْم َوالَ أ َْوالَ ُد ُه ْم ِم ْن
اغتروا بها فضلّوا(( :إِ َّن الذ َ
فيقول سبحانه لهؤالء الذين سقطوا في فتنة األموال واألوالد و ّ
َِّ
ود َّ
ين َكفَُروا لَ ْن تُ ْغنِ َي َع ْنهُ ْم أ َْم َوالُهُ ْم َوالَ أ َْوالَ ُد ُه ْم ِم ْن اللَّ ِه َش ْيئاً
اللَّ ِه َش ْيئاً َوأ ُْولَئِ َ
ك ُه ْم َوقُ ُ
الن ِار)) [ال عمران ]10/ومثله قوله تعالى(( :إِ َّن الذ َ
ِ
ِ
اب َّ
ون)) [ال عمران .]116/ونلمح أن مصير الذين يقعون في خديعة انفسهم بالمال وكذلك الولد ,انهم
َوأ ُْولَئِ َ
َص َح ُ
الن ِار ُه ْم فيهَا َخال ُد َ
كأ ْ
وقود النار وانهم فيها خالدون فال االموال اغنت عنهم ذلك العذاب وال االوالد فاآلية االولى انتهت بقوله تعالى(( :وأولئك هم وقود
()3
ِ
اب َّ
يها
النار)) فالوقود ((بفتح الواو) :ما توقد به النار وكل ما أوقدت به .وانتهت اآلية األخرى بقولهَ (( :وأ ُْولَـئِ َ
َص َح ُ
ك أ ْ
الن ِار ُه ْم ف َ
ِ
ـ(إن) الذي بدأت به كل من اآليتين بقوله تعالى(( :إن الذين
ون)) وقد جيء بهما معطوفتين على ما قبلهما ,ليشملهما التوكيد بـ ّ
َخال ُد َ

كفروا )).. .فضال عن بدء كل من الجملتين المعطوفتين بالجملة االسمية لتخصيصهم وحصرهم بل لتحقيرهم حين استعمل اسم االشارة
الذي هو للبعيد لبيان انحدارهم وانحطاطهم عن منزلة المشير ،واإلخبار عنهم بضمير الفصل بأنهم حطب جهنم بإضافة الوقود إلى

النار كونهم هم سبب إيقاد جهنم وسعيرها الملتهب في اآلية األولى وانهم أصحاب النار في اآلية األخرى (للزومهم فيها كما يقال هؤالء
أصحاب الصحراء إذا كانوا مالزمين لها)( )4وهؤالء صفتهم أنهم خالدون فيها أحرياء بما يؤول اليه أمرهم .ومثله قوله تعالى(( :لَن تُ ْغنِ َي
ِ
ِ
اب َّ
ون)) [المجادلة]17/
َع ْنهُ ْم أ َْم َوالُهُ ْم َوَال أ َْوَال ُد ُهم ِّم َن اللَّ ِه َش ْيًئا أ ُْولَئِ َ
َص َح ُ
الن ِار ُه ْم فيهَا َخال ُد َ
كأ ْ

الخاتمة

وقد تمخض البحث عن نتائج يمكن تلخيصها باآلتي:

 -1ورد لفظا (األموال واألوالد) مقترنين وبصيغ مختلفة في ثمانية وعشرين موضعاً واستغني بلفظ (أنعام) عن لفظ (األموال) في موضع

وبلفظ ((القناطر المقنطرة من الذهب والفضة ))..في موضع آخر .كذلك استغني بلفظ (أهلونا)عن لفظ(األوالد) في موضع ،وبلفظ

(نفر) في موضع آخر.
 -2تعددت صيغ لفظي (األموال) و(األوالد) ,فوردا بصيغة الجمع بلفظ (أموال وبنين) وكان ذلك في سياق ذكر ألفاظ اإلمداد واالمتنان
والتذكير بالنعم .وبصيغة (أموال وأوالد) عندما يكون الكالم موجها إلى عامة الناس أو مجموعة كبيرة منهم .وبصيغة جمع القلة

(ابناء) لمراعاة التناسق في الجملة القرآنية ،وبصيغة المفرد عندما تستهدف فرداً أو أفراداً محدودين ،معرفين للتخصيص أو منكرين

للتحقير وللتقليل من شأنهما إزاء نعم اهلل في اآلخرة.

 -3تنوعت األساليب النحوية في آيات األموال واألوالد أذ ورد أسلوب االستفهام مرة واحدة وكانت داللته االنكار والتعجب ،وتقدم لفظ
األموال على األوالد في ستة وعشرين موضعاً ,ألسباب عدة منها :إن اآليات كانت في سياق الحديث عن اإلنفاق ،أو اإلمداد ،أو

مسوغات التقديم وتأخر في موضعين؛ إذ كان السياق في مقام المحبة ،فاألولى في
الزينة ،أو المدافعة ،أو التقرب وغير ذلك من ّ
هذا المجال تقديم األبناء على األموال ،وورد أسلوب النفي في آيات األموال واألوالد في (ستة) مواضع ،إذ كانت الجملة المنفية في

صيغة حصر بتعريف المسند إليه والمسند ،وكان ورود أسلوب النهي في آيات األموال واألوالد في (ثالثة) مواضع تكررت فيها أداة
( )1ينظر :التحرير والتنوير ,79-78/9 :واالمثل285/18 :
( )2مجمع البيان424/4 :
()3ا للسان4330/4 :
( )4التبيان :الطوسي568/2 :
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النهي إذ أعيد النهي في اآلية ليشمل األوالد في أن يكونوا  -كما األموال -سبباً في االنشغال عن ذكر اهلل ،وورد النهي غير
المكرر أيضا في السورة نفسها للداللة على َّ
النهي عن اإلعجاب باألموال واألوالد مجتمعين ومنفردين.
 -4قد يراد بلفظ (أوالد) الذكور فقط أو الذكور واألناث وال يراد بلفظ (البنين) إال الذكور فقط.

 -5األموال واألوالد يعدان من أهم مقاييس القيم اإلنسانية لألفراد ,إذ إنهما وسيلة المتحان اإليمان والكفر والشخصية وفقدانها.
 -6كانت داللتهما مقترنين في النصوص القرآنية جميعها في سياق الذم .وكثي اًر ما يردان عند ذكر الكفار والمعاندين ،فخطورتهما

تبرز عندما يقترنان؛ إذ إن جاذبية األموال من جه ة وحب األوالد من جهة أخرى ,قد يدفعان اإلنسان إلى أن يقع في بعض الموارد
في مضيقة شديدة أو أن يسلك طريقاً قد ال يكون في رضا اهلل.

 -7إن نعمتي المال والبنين عند الكفار كانت فتنة لهم ولغيرهم من المعاندين فيغرونهم واتباعهم بهما فيبقون على كفرهم وعنادهم
ويزيدون طغياناً يظنون ان عنادهم ال يضرهم شيئاً النهم ال يحسبون حياة بعد هذه الحياة ,كما حكى اهلل تعالى من قول موسى
ت ِفرعون ومألَه ِز َينةً وأَمواالً ِفي ا ْلحي ِاة الد ْنيا ربََّنا لِي ِ
ط ِم ْس َعلَى أ َْم َوالِ ِه ْم
ك َربََّنا ا ْ
ضلوا َع ْن َسبِيلِ َ
((ربََّنا إَِّن َ
َ َ ُ
ََ
ك آتَْي َ ْ َ ْ َ َ َ ُ
كليمه (عليه السالم)َ :
َ َْ
ِ
يم)) [يونس.]88/
َوا ْش ُد ْد َعلَى ُقلُوبِ ِه ْم فَالَ ُي ْؤ ِمُنوا َحتَّى َي َرْوا ا ْل َع َذ َ
اب األَل َ

 -8إنما ذكر اهلل تعالى الكفار ألنهم ال ينجحون في هذه الفتنة وهذا االختبار ,ولكي يعتبر بذلك المؤمنون.

 -9األموال ال تقرب أحداً إال المؤمن الصالح الذي ينفقها في وجوه البر طاعة هلل واألوالد ال تقرب أحداً إال من علمهم وفقههم في الدين
ورسخهم للصالح والطاعة.
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