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، هذا احلديث تقدم بيان مجله ومسائله يف احلديث الذي قبله، وفيه تعليق األمر على مشيئة هللا 
وقد أدب هللا عباده أن يسندوا املشيئة إليه وحده ال شريك له، فما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن 

عليه  -. فقال ژ ک   ک ڑ     ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ژ
ألنه أمر يتعلق باملستقبل ومبا سيأيت، و"إن  ( [ - إن شاء هللا –) إين وهللا ] : -الصالة والسالم 

 شاء هللا" تنقسم إىل قسمني: 

 .-أن يراد هبا التعليق  -القسم األول: التعليق 

والقسم الثاين: أن تكون للتحقيق، فتقول: آتيك إن شاء هللا. أي: إذا شاء هللا أتيتك، وإذا مل يشأ 
تك. وتقول: إن شاء هللا آتيك. مبعىن: أنك قد عزمت عزًما جازًما، وأكدت ذلك مل آ -سبحانه  -

بقولك: إن شاء هللا. واألول هو املطلوب يف إسناد األمور إىل املستقبل: أنه ال يقول اإلنسان أنه 
مادام أنه مضاف إىل املستقبل. وأما األمر  سيفعل شيًئا، أو سيكون أمر إال وعلقه مبشيئة هللا 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ  ژ: ، فمن أمثلته: قوله -وهو اجلزم باألمر باملشيئة  -ثاين ال

 -عليه الصالة والسالم  -فهذه يشري العلماء إىل أهنا للتحقيق. وكذلك أيًضا: منه قوله  ژ ۋ
 -إن شاء هللا  -: ) السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا -حينما زار القبور  -يف احلديث الصحيح 

، - لفعل شيء أو ترك شيء -أنه ال حيلف على ميني  بكم الحقون ( فهذا للتحقيق. فبني النيب 
ويرى غريها خريًا منها: بأن حلف على فعل شيء فرأى خريًا  أن ال يفعل، أو حلف أن ال يفعل 
فرأى اخلري أن يفعل: إال كفر عن ميينه وأتى الذي هو خري. وقد تقدمت معنا املسائل املتعلقة هبذا 

ية هنا تكون احلديث، وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن حيرص على ما هو أْخري وأفضل، واخلري 
ألمر الدين، أو تكون ألمر الدنيا، أو تكون هلما مًعا، فقد حتلف على شيء ويتبني أن األْخري 

ال  -إن شاء هللا  –: ) إين وهللا قال: قال رسول هللا  عن أيب موسى  - 485] 
 أحلف على ميني، فأرى غريها خريًا منها: إال أتيت الذي هو خري منها، وحتللتها ( [.
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واألفضل ألمر دينك أن ال تفعله، فحينئذ: ترتكه، ويكون تركك له ملصلحة دينية. وقد حتلف على 
: تكون قد تركت ما شيء من أمور الدنيا أنك ال تفعله، مث يتبني أن املصلحة أن تفعله، وحينئذ

حلفت عليه؛ ملصلحة راجحة وخريية أفضل من جهة الدنيا. وقد جيتمع فضل الدين والدنيا يف 
عليه الصالة  -الشيء: فتعدل عن ميينك؛ ألنه أخري من ناحية الدين والدنيا، واحلديث عام. وقوله 

يأيت مبعىن أْخري التفضيل، وهذا "خريًا" مبعىن: أْخري. فاخلري  ] ) فرأيت غريها خريًا ( [: -والسالم 
 :معروف يف لسان العرب، ومنه قول أيب طالب ميدح النيب 

 أمل تعلموا أنا وجدنا حممًدا                 نبيًّا كموسى خط يف أول الكتب؟

 هللا باحلبوأن عليه يف العبـــــــــــــاد حمبـــــــة                  وال خري ممـــــن خصــــــــه         

 أي: وال أْخري ممن خصه هللا باحلب. 

أي: أْخري منها. وعلى هذا: على املسلم أن ينظر.. يف هذا  ] ) فرأيت غريها خريًا منها ( [وقوله: 
سواء حلف عليها  -احلديث دليل على أنه يسن للمسلم إذا أراد أن يفعل األشياء أو يرتك األشياء 

أنه حىت ولو حلف على الشيء، فرأى غريه خريًا منه: سيرتك ذلك  بني ؛ ألن النيب -أو مل حيلف 
الذي حلف عليه، ويكفر عن ميينه، فما بالك إذا مل يكن هناك حلف؟ فمن باب أوىل وأحرى! 
وهذا يدل على أنه يسن ويشرع للمسلم أن يلتمس ما فيه األخري واألصلح، وهذا هو شأن العقالء، 

هنم ينظرون ألصلح أمورهم، وأن ال يلتفتوا إىل العواقب، وأن ال وشأن الفضالء، وشأن احلكماء: أ
، -سواء كانت عامة أو خاصة  -يلتفتوا إىل األمور اجلانبية اليت يضحي اإلنسان مبراعاهتا باملصاحل 

فقد حتصل خصومة لإلنسان يف مكتبه، أو عمله، أو و يفته،، فيحلف باهلل على أمر، مث يتبني أنه 
يف هذا األمر، فعليه أن ال تأخذه العزة باإلمث، وال يقول: أنا وهللا حلفت ما أفعل  امل إذا استمر 

هذا الشيء! بل عليه أن ينصف، وأن يكون شجاًعا يف احلق، وأن يبحث عن ما هو أخري وأصلح، 
خاصة إذا كان فيه حق ملظلوم، أو حق إلنسان وجب عليه أن يؤدي له حقه، فعليه أن يتشجع، 

العزة باإلمث، وأن ال يلتفت إىل شيطان اإلنس واجلن الذي يقول له: كيف تتنازل عن  وأن ال تأخذه
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 ميينك؟ وكيف ترضخ أمام هذه األمور؟! مث أنت قد حلفت باهلل فكيف ترتك؟! فهذا رسول األمة 
يبني أن مدار األمور إمنا هو النظر يف األْخري، وال شك أن األْخري هو الذي يرضي هللا، والعبد 

صاحل تدور أشجانه وأموره كلها حول مرضاة هللا، فما حيبه هللا فهو احملبوب، وما يأمر هللا به فهو ال
 املرغوب واملطلوب، يبذل كل ما يستطيع لتحقيقه والوصول إليه.


