
 ثالثون درسا من أمثلة احلياة ادلنيا يف القرآن 

 

 عقيل بن سالم الشمري

  
 احلمد هلل وكىف ، وصالة وسالم ىلع انليب املصطىف ، وبعد ،،،

قد ذكر اهلل نلا يف كتابه عدة آيات بني نلا فيها أمثلة للحياة ادلنيا ، ويه يف احلقيقة وإن اكنت عدة آيات يف عدة 
الواقع مثال واحد ، فحاولت أن أستخرج ادلروس والعرب من هذه اآليات مستعيناً باهلل سور إال أنها يف 

 فهو الفتاح الكريم . _سبحانه_
  آيات أمثلة احلياة ادلنيا :
  هناك عدة آيات كما ييل :

انلاس : " إنما مثل احلياة ادلنيا كماء أنزنلاه من السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكل _تعاىل_ـ قال  1
واألنعام حىت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا يلالً أو نهاراً فجعلناها 

 " . 24حصيداً كأن لم تغن باألمس كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون " يونس " 
ختلط به نبات األرض فأصبح هشيماً : " وارضب هلم مثل احلياة ادلنيا كماء أنزنلاه من السماء فا_تعاىل_ـ قال  2

 ( .45تذروه الرياح واكن اهلل ىلع لك يشء مقتدراً " )الكهف 
: " اعلموا أنما احلياة ادلنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف األموال واألوالد كمثل _تعاىل_ـ قال  3

اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من اهلل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فرتاه مصفراً ثم يكون حطاماً ويف 
 ( .21ورضوان وما احلياة ادلنيا إال متاع الغرور " )احلديد 

  ادلروس والعرب املستفادة من اآليات :
  ـ جمرد تأمل اسم احلياة ادلنيا يويح حبقيقة معناها ، فاسمها " ادلنيا " سواء قيل يف معىن ذلك : 1

 أ ـ إنها أوىل وستعقبها أخرى .
 نها فانية وهناك دار باقية .ب ـ إ

 ج ـ إنها يف املزنلة ادلنية .
فلك هذه األمور موجودة يف احلياة ادلنيا حقيقة فيه أوىل من حيث الزمن وستعقبها أخرى ويه فانية ، ويه 

 كذلك دنية املزنلة .
  ـ يف األمثلة اليت ذكرها اهلل نالحظ أن الفناء أصل فيها ال ينفك عنها ، فمثالً : 2



 زول املاء من السماء هل بداية ونهاية .ن
 الغيث وتكونه ونزول األمطار فيه هل بداية ونهاية .

 انلبات واخرضاره ثم اصفراره هل بداية ونهاية .
 وكذلك احلياة ادلنيا ركبها اهلل ىلع الفناء وهلا بداية ونهاية .

رضة ابلهية والروض ابلاسم فيه أشياء تدعو ـ يف األمثلة املذكورة يغرت اإلنسان بذلك املنظر اخلالب ، واخل 3
لالغرتار؛ ألن األرض أخذت زينتها وزخرفها وازينت ، وكذلك احلياة ادلنيا هلا من ابلهرج والزينة واملنظر ما 

 : " وال يغرنكم باهلل الغرور " بأنها ادلنيا ._تعاىل_يدعو لالغرتار حىت فرس بعض أهل العلم قوهل 
اً أخرض فيه من لك أنواع الزينة واألعشاب واألزهار الطبيعية وجدوال املاء فأشجار ـ قد تلبس األرض ثوب 4

تتعانق يف العلو ، وأعشاب تتسابق يف فرش األرض بمنظر يزيل اهلم حىت يصل األمر إىل أن احلقائق اليت عند 
الصورة، وكيف ؟ ! كما  بعض انلاس قد تزتعزع فيظن املسكني أن هذا املنظر ال فناء هل ، فمىت يفىن منظر بهذه

قال اهلل عن بعض املخدوعني: " وظن أهلها أنهم قادرون عليها " فتبدلت حىت حقيقة الفناء اليت يؤمن بها 
 اجلميع لكن لم تتبدل تلك احلقيقة إال ملؤثر أكرب، وهو شدة ما رأى مما يبهر العقل من ذلك املنظر .

 يظن أنها لن تدبر ، بل وكيف تدبر ؟! ويف انلهاية يتبني أنها وكذلك ادلنيا قد تقبل ىلع شخص وتنفتح عليه حىت
 غرور وخداع ال يملك منها يشء .

 ـ األمثلة املذكورة فيها رسعة تغري حال األرض من االخرضار إىل االصفرار إىل احلطام اذلي تذروه الرياح. 5
يف مدة وجزية قد تفوق تبدل األرض، وكذلك احلياة ادلنيا تتغري من حال إىل حال، وتتبدل من رسور إىل حزن 

 فسبحان العليم اخلبري .
ـ األمثلة املذكورة فيها شدة تبدل األرض ملا أذن اهلل بتبدهلا حىت " كأن لم تغن باألمس " فباألمس تلك  6

 اخلرضاء الفاتنة ، وايلوم حصيداً هشيماً بايلة ال تشابه املايض يف لون وال وصف .
ا أدبرت عن شخص وولت ما كأنها يوماً من األيام اكنت بني يديه يفعل فيها ما يشاء وكذلك احلياة ادلنيا إذ

 ويملك منها ما يريد ، فعجباً كيف يركن هلا ؟ ويطمنئ بها ؟! ويه بهذه الصفة .
ـ األمثلة السابقة يف كتاب اهلل نالحظ فيها قرص مدة ذلك الروض األخرض، فما يه إال أيام أو باألصح شهور ما  7

 بني خرضته وحتطمه .
وكذلك احلياة ادلنيا مهما طالت فيه قصرية سواء اكن املراد أن عمر الشخص فيها قصري أو اكن املراد عمرها 

 بذاتها .
: " مما يأكل انلاس واألنعام " أي: _تعاىل_ـ األمثلة نالحظ فيها تنوع املتاع فيها واملذلات ويؤخذ هذا من قوهل  8



أنواع انلباتات واألشجار اليت يأكل منها انلاس واحليوانات، فكم ياترى أنواع ذلك املتاع أخرج اهلل بذلك املاء 
  واألشجار؟!!

وكذلك احلياة ادلنيا فيها من أنواع املتاع واملذلات ما ال حيىص ويدرك، ومع ذلك كما أن متاع ذلك املطر هل أجل 
 ثلة بها .وسيفىن ويتحطم فكذلك متاع ومذلات احلياة ادلنيا؛ ألنها مم

ـ من خالل األمثلة نالحظ أن اهلل لم خيرج بذلك املطر نباتاً مبارشة هكذا ، وإنما تكون الغيث ثم نزل املاء  9
من السماء ثم اختلط باألرض ثم بيق مدة ثم أخرجت األرض نباتها، فيف ذلك من تعاقب املراحل ما يظهر ويعلم 

. 
ب اليشء الكثري، بل إن قيل ال يأيت يشء أبداً إال بعناء يناسبه اكن وكذلك احلياة ادلنيا فيها من العناء واتلع

 القول صحيحاً .
ـ األمثلة خاصة آية سورة يونس دلت ىلع وجوب بذل األسباب املمكنة ، فأهل ذلك البستان حرثوا وزرعوا  10

سبب ذلك أنهم عرفوا وبذروا وعملوا وجدوا، وذللك قال اهلل عن أهلها: " وظن أهلها أنهم قادرون عليها " ف
 . _سبحانه_مقدار العمل اذلي بذلوه وفعالً تم هلم ما أرادوا قبل أن يأتيها أمر اهلل 

 وكذلك احلياة ادلنيا تعمر بأفعال أهلها وأعماهلم وجدهم ، أما بدون عمل وال كدح فقدح يف العقل .
ق وعواصف وغرق ، وفيه مطر ونبات ـ اهلل شبه ادلنيا بالغيث ، ومعلوم أن الغيث فيه رعد وبرق وصواع 11

 ونفع .
 . _سبحانه وتعاىل_وكذلك ادلنيا فيها من اخلري اليشء الكثري ومن ضد ذلك ما يثبت به حكمة اهلل 

ـ األصل يف احلياة ادلنيا عدم االستقرار واتلبدل كما يف املثال اذلي ذكره اهلل يف الروض األخرض، فاألصل أنه  12
 اتلبدل هو األصل األصيل .ال يبىق ىلع حاهل، بل 

 وهذا إذا فقه خرج حب احلياة ادلنيا من قلب املسلم العارف حبقيقتها .
صىل اهلل عليه _ـ األمثلة املذكورة تريب يف انلفس املؤمنة قرص األمل ، وهو مطلب رشيع دل عليه قوهل  13

 : " كن يف ادلنيا كأنك غريب أو اعبر سبيل " رواه الرتمذي ._وسلم
ال تستقر ىلع حال وال تستمر عند شخص وقصرية املدة وركبت ىلع اتلعب وانلصب جتعل الشخص املؤمن  فدنيا

 قصري األمل فيها .
ـ دلت األمثلة أن لك ما اكن من يشء حسن يف احلياة ادلنيا غري عبادة اهلل فهو من زينتها وزخرفها ، ولفظ  14

 يشء بل زائد عنهالزينة والزخرف يويح بالزوال؛ألنه ليس من ذات ال
ـ دلت األمثلة املذكورة يف اآليات أن احلياة ادلنيا ختدع من يركض وراءها، فانظر كيف خدعتهم يف زينتها  15



حىت أن أهلها ظنوا " أنهم قادرون عليها " ويف يللة واحدة أنكرتهم وتبدلت هلم بوجه آخر ال مقارنة بينه وبني 
 بها؟!السابق، فمن بعد ذلك يطمنئ هلا ويرىض 

ـ تلك اآليات جتعل املسلم يعرف مع من يتعامل، فهو يتعامل مع " فان، زائل، زينة، زخرف، هشيم، تذروه  16
 الرياح".

وهذه يه حقيقة احلياة ادلنيا، فمعرفة ذلك يعطي املسلم تصوراً يف طبيعة اتلعامل مع الطرف اآلخر، فال حيزن 
 لفوات يشء منه وال يتبع نفسه حلصول آخر.

ـ األمثلة املذكورة جتعل املسلم يعرف كيف يتعامل مع احلياة ادلنيا، فيتعامل معها كما يتعامل مع أي زينة  17
 أخرى.
ـ تصوير تلك األمثلة للحياة ادلنيا بصفاتها وتغريرها خيرج من قلب املؤمن احلب ألجلها وابلغض ألجلها،  18

 .-سبحانه –ويف اهلل وبغضه أيضاً هلل وحده وهذا األمر من أصول العقيدة فيجعل املحبة خالصة هلل 
 –ـ األمثلة تريب انلفس ىلع اتلفكر واتلدبر وقياس األمور بعضها ىلع بعض، وذللك ختم اهلل اآليات بقوهل  19

ُرونَ  لَِقْوم  : "-تعاىل  ".َيَتَفكَّ
وأمواهلا وأرضها ومجيع ما فيها إال ـ من تأمل هذه األمثلة املرضوبة عن ادلنيا تهون ادلنيا بعينه رغم كنوزها  20

 ذكر اهلل وما وااله.
 ـ ال مقارنة أبداً بني ادلنيا وادلار ابلاقية دار السالم " اجلنة "، ومن تأمل انلصوص ظهر هل ذلك جلياً، فمثالً: 21

 : "موضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من ادلنيا وما فيها" رواه مسلم.-صىل اهلل عليه وسلم -أ ـ قال 
 عن احلور العني: "ونلصيفها ىلع رأسها خري من ادلنيا وما فيها" رواه مسلم. -صىل اهلل عليه وسلم  -ب ـ قال 
: "يؤىت بأشد انلاس بؤساً يف ادلنيا فيصبغ يف اجلنة صبغة، فيقال: هل مر بك -صىل اهلل عليه وسلم -ج ـ قال 

 بؤس قط؟ فيقول: ال، واهلل ما مر يب بؤس قط" رواه مسلم.
 واألدلة الرصحية بذلك كثرية فضالً عن األحاديث اليت تذم فيها ادلنيا.

ـ اآليات تريب يف انلفس املسلمة احلذر من احلياة ادلنيا ولو ضحكت وأقبلت، ما دام األصل تقلبها وتبدهلا،  22
 وزينتها فانية.

عفان وعبد الرمحن بن عوف،  ـ األمثلة املذكورة جتعل املسلم يسري ىلع طريقة جتار الصحابة كعثمان بن 23
  وملخص هذه الطريقة:

 "أنهم ال يفرحون بما أىت وال حيزنون بما فات".
فيعمل املسلم ويتاجر ويكدح وجيمع األموال، لكنها جتتمع يف يديه دون قلبه، وذللك ال حيزن لفوت يشء منها 



 ويغضب ويرىض ألجلها. وال يفرح باجتماعها؛ ألنها لم تدخل قلبه، فضالً أن يوايل هلا ويعادي،
ـ اآليات املذكورة تبني أن احلياة ادلنيا مجيعها ال تساوي أن يعىص اهلل ألجلها فما بالك وذلة املعصية  24

 املزعومة جزء ال يذكر من احلياة ادلنيا، فتصور ذلك يقلل شهوة احلصول ىلع املعصية وهو أمر مقصود رشاعً.
هلواً وزينة، هذا من حيث األصل فجاء الرشع فوظفها اتلوظيف احلسن ـ اهلل خلق احلياة ادلنيا لعباً و 25

وجعلها مزرعة لآلخرة يتسابق فيها أهل اإليمان، ويتنافس فيها املتنافسون، فإذا اكنت اآلخرة حصدوا ما بذروا، 
 ورسوا بما رأوا من فضائل ربهم.

ملرأة والودل وانلاكح واملال ـ هلواً كما ذكره ابن منظور، ـ اهلل جعل احلياة ادلنيا هلواً ولعباً، والعرب تطلق ىلع ـ ا 26
ِ  ُزيِّنَ : "-تعاىل –ولك هذه األمور من مكونات احلياة ادلنيا، بل من شهواتها كما قال  َهَواِت ِمَن ل لنَّاِس ُحبُّ الشَّ

ِة وَ  َهِب َوالِْفضَّ َْرِث" )آل عمران: من النَِّساءِ َوابْلَننَِي َوالَْقَناِطريِ الُْمَقْنَطَرةِ ِمَن اذلَّ ْنَعاِم َواحلْ
َ
َمِة َواأْل َْيِل الُْمَسوَّ

ْ
اخل

 (.14اآلية
 -ـ جاء ذكر "متاع" مقرتناً بذكر احلياة ادلنيا كثرياً يف القرآن مما يدل ىلع أن حقيقتها أنها متاع، كما قال  27

ْنَيا َمَتاٌع" )اغفر: من اآلي-تعاىل ََياةُ ادلُّ
ْ
َما َهِذهِ احل ْنَيا يِف اآْلِخَرةِ إاِلَّ َمَتاٌع" )الرعد: 39ة: "إِنَّ ََياةُ ادلُّ

ْ
(، وقال: "َوَما احل

ْنَيا َقلِيٌل" )النساء: من اآلية26من اآلية  (.77(، وقال: "قُْل َمَتاُع ادلُّ
  ـ اآليات اليت صورت احلياة ادلنيا ذلك اتلصوير تريب املسلم ىلع اتلوازن يف حياته، وبيان ذلك كما ييل: 28

 قررت اآليات أن ادلنيا فانية متاع زائل ال قيمة هلا، ال تطلب وال يركض وراءها.
 ومع ذلك جاءت آيات حتث املسلم ىلع العمل والكدح وطلب الرزق والرضب يف األرض.

فهذان اخلطابان يربيان يف املسلم كيف يوازن بني األمور واألدلة، فيعيش يف احلياة ادلنيا ويطلب رزقه ومع 
  تدخل ادلنيا قلبه وال يتعلق بها.ذلك ال

ـ املثال املذكور يف اآليات لم يأت معقداً صعباً ال يدركه إال خواص انلاس أو العلماء، بل جاء واضحاً بيناً  29
سهالً يدركه حىت األعرايب يف باديته؛ وذلك ألن القصد تبصري انلاس حبقيقة ادلنيا، فاكن املثال " ماء، ثم زرع، ثم 

 تذروه الرياح". هشيم، ثم
ـ اآليات املذكورة فيها ديلل ملذهب أهل السنة واجلماعة يف إثبات أن لفظ السماء قد يراد بها العلو وليس  30

 -صىل اهلل عليه وسلم  -بالرضورة أن يقصد بها السماء املعروفة، وذللك يف حديث اجلارية اليت سأهلا رسول اهلل 
 مسلم."أين اهلل؟ قالت: يف السماء" رواه 

 مرادها العلو كما يف اآليات املذكورة؛ ألن املطر يزنل من الغيث كما يف آية سورة احلديد، والغيث يف العلو.
  ـ انلاس مع األرض اخلرضاء ىلع أنواع خمتلفة: 31



 فمنهم من يلهو ويلعب فقط.
، ومنهم من يريد أن يأخذ ومنهم من يغرت بظاهرها وينىس أنها ستفىن ويرجع إىل ما اكن عليه حاهلا قبل الغيث

مجيع زينتها فمن دوحة إىل دوحة، ومن خرضاء إىل أخرض فلم يستقر يف ماكن وضاع عليه الوقت ولم يتمتع 
 املتاع احلقييق من تلك الزينة.

ومنهم من تذلذ بمتعتها وأدى حق اهلل فيها من عبادته وشكره فجمع بني ادلنيا واآلخرة، وكذلك انلاس بالنسبة 
  ادلنيا:للحياة 

 منهم من "يريد احلياة ادلنيا وزينتها".
 ومنهم من فتنوا بها حىت قالوا: "يا يلت نلا مثلما أويت قارون".

 ومنهم من "حيسبون أنهم حيسنون صنعاً".
 ومنهم من قالوا: "ربنا آتنا يف ادلنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب انلار".

 .-سبحانه وتعاىل -اهلل  وهم أفضل األصناف أدوا حق أنفسهم وحق
 أسأل اهلل أن يعيذنا من فتنة احلياة ادلنيا، وأن يغفر نلا تقصرينا، إنه ويلنا.

  وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد.
 


