
 

 (111) القرآن تِ كَ ن نُ مِ 

 تقديم المال عمى البنين

 

( لً أمَ  ثواًبا وخيرٌ  عنَد ربكَ  خيرٌ  الصالحاتُ  والباقياتُ  الدنيا الحياةِ  زينةُ  والبنونَ  المالُ )
 .64الكيف 

 

 : الصالحاتُ  الباقياتُ 

ة التي تبقى ذخًرا لآلخر  الصالحاتُ  باقياتُ ال الُ األعم: صفتان لموصوف محذوف، أي
 .وزاًدا

 

 :لم يقل

 .الباقياتُ  الصالحاتُ 

 .، بخلف الباقيات الصالحاتاإلشعار بأن زينة الحياة الدنيا زائمة غير باقية

 .64 مريم( ًدارَ مَ  ثواًبا وخيرٌ  عنَد ربكَ  خيرٌ  الصالحاتُ  والباقياتُ )



 

 حرثُ  الصالحةُ  الدنيا، واألعمالُ  حرثُ  والبنونَ  المالُ : رضي اهلل عنو عميقال 
 .ألقوام ، وقد يجمعيما اهللُ اآلخرةِ 

 

 م المال على البنين؟لماذا قد  

ألذىان  خطوًرا ال عمى البنين في الذكر ألنو أسبقوتقديم الم: ابن عاشورقال 
، ومن لو من األوالد ما قد ، ألنو يرغب فيو الصغير والكبير والشاب والشيخالناس
 .كفاه

 

 :أقول

 ن استطاع منكممَ : ففي الحديث. المال من حيث الزمن مطموب قبل النكاح والنسل
 .القدرة المالية والقدرة الجنسية: الباءة (.متفق عميو) الباءة فميتزوجْ 

 

 :خير أملً 

في  عمى مدة محددة، واألملُ  و ومقصورٌ حصولُ  مشكوكٌ  أملٌ  والبنينَ  في المالِ  األملُ 
 .هأمدُ  دٌ و ومؤبّ حصولُ  متيقنٌ  الصالحةِ  األعمالِ 



 

 :آيات أخرى

 .88الشعراء ( وال بنونَ  مالٌ  ال ينفعُ  يومَ ) -

 .4اإلسراء ( وبنينَ  ناكم بأموالٍ دْ وأمدَ ) -

المؤمنون ( ليم في الخيراتِ سارع ُ نُ . وبنينَ  ن مالٍ مِ  ىم بوِ دّ مِ ما نُ  أنّ  بونَ أيحسَ ) -
55. 

 .111الشعراء ( وبنينَ  كم بأنعامٍ أمدّ ) -

 .16القمم ( وبنينَ  ذا مالٍ  أن كانَ ) -

 .11نوح ( وبنينَ  كم بأموالٍ دْ دِ مْ ويُ ) -

 .11المدثر ( شيوًدا وبنينَ . مااًل ممدوًدا لوُ  وجعمتُ ) -

 .15، وانظر التغابن 18األنفال  (فتنةٌ  كم أوالدُ أموالكم و ما نّ واعمموا أ) -

 .12الحديد ( واألوالدِ  في األموالِ  وتكاثرٌ ) -

 .9المنافقون ( اهللِ  كم عن ذكرِ كم وال أوالدُ م أموالُ كُ يِ مْ ال تُ ) -

( إال َمن آمَن وعمَل صالًحا ىفَ لْ زُ  قّرُبكم عنَدناال أوالُدكم بالتي تُ كم و وما أموالُ ) -
 .16سبأ 
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