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خضرة حلوة الدنيا إن : الخدري سعيد أبي  حديث  شرح   

 

  هللاُ  صل ي  النَّبي    عن  عنه، هللا رضي  الُخد ري    َسعيد   أبي  َعن  

رة ، ُحلوة   الدُّنيا إنَّ : »قال وسلَّم، عليه  ُمس تخل فَكم هللاَ  وإنَّ  َخض 

لَ  فإنَّ  الن  ساَء، واتَّقوا الدُّنيا فاتَّقوا تَعَملون، كيف فَيَن ظر فيها  أوَّ

لم رواه«. الن  ساء   في  كانت   إس رائيلَ  بني  فتنة   .ُمس    

 

:هللا رحمه عثيمين  ابن  العالمة قال  

 

 النَّبي    أمر   من   فيه لما - هللا  رحمه  - المؤل  فُ  ساقه الحديث  هذا

:  فقال الدنيا، حال ذكر أن   بعد بالتَّقَوى، وسلَّم عليه هللا صلَّي 

َرة «؛ ُحل وة   الدُّنيا إنَّ » َرة   المذاق   في  حلوة َخض  أَى، في  َخض    المر 

ًرا كان  إذا والشَّيءُ  ًًل، تطلبه العين  فإنَّ  ُحلًوا َخض   تطلبه ثم أو 

، وطلبُ  العين  طلبُ  فيه اجتمع إذا والشيء ثانيًا، النَّفسُ   النَّفس 

كُ  فإنَّه .فيه يقعَ  أن  لإلنسان  يوش    

رة مذاق ها، في  ُحلوة فالدُّنيا آها، في  خض    بها اإلنسانُ  فيغ ترُّ  مر 

، أكبرَ  ويجعلها فيها وينهمك ه   عليه هللا صلي  النبي  ولكن  هم  

  نعمل، كيف فينظر فيها مستخلفنا - تعالى  – هللاَ  أنَّ  بيَّن  وسلم

 تع َملون«؛ كيف فين ظرُ  فيها ُمس تخل فُكم - تعالى  – هللاَ  إنَّ : »فقال
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  بما وتقومون  الهوى، عن  النَّفسَ  وتنهون  بطاعت ه،  تقومون  هل

جب  ون  وًل عليكم، هللا أو  ؟ األمر أنَّ  أو  بالدنيا،  تغترُّ   بالعكس 

 واتركوا به، أمركم بما قوموا: أي الدُّنيا«؛ فاتَّقوا: »قال ولهذا

نَّكم وًل عنه، نهاكم ما   قال كما. ونضرتُها الدنيا حالوة تغُرَّ

نَُّكمُ  فَال : ﴿ تعالى  نَُّكم   َوًل الدُّن يَا ال َحيَاةُ  تَغُرَّ ﴾  ال غَُرورُ  ب اّللَّ   يَغُرَّ

[. 33 اآلية من : لقمان ]  

 

  الخلوة جهة  من  ًل النساء فتنة يحذر أن  العاقل على  فالواجب 

  الفاحشة، أسباب  تعاطي  جهة من  وًل النظر  إطالق جهة من  وًل

  عليه هللا صلى  قال ولهذا حبالهن؛ في  يقع ًل حتى  الحذر يجب 

  الدنيا شر احذروا يعني  النساء واتقوا الدنيا فاتقوا: وسلم

: ذلك أسباب  ومن  بهن، والفتنة النساء شر واحذروا وفتنتها،

 غير من  بالنساء واًلختالط باألجنبية، والخلوة البصر،  إطالق

 البعد الحفظ أسباب  ومن  الفتنة، أسباب  من  هذا كل  المحارم،

 بالنساء اًلختالط وعدم الخلوة، وعدم البصر غض ذلك عن 

. الجميع هللا وفق. المحارم غير  


