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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م32/3/3102ىـ 0441من جمادي اآلخر  32

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفراسة

يف أمورىم، وال يدري ماذا يفعل يف  يقعوف يف احلَتةكثَت من الناس 
ويدخل  ،أي مسلم عندما ينتظم يف تعاليم اإلسالـ ىذا األمر؟!! لكن

إف ختار، فادلعسكر الرمحاين للفرائض اإلذلية، ويلتـز مبا كاف عليو احلبيب ادل
 بو.نوراً يف قل ويعطيوتفضَّل عليو ي سبحانو وتعاىل اهلل

ولكن ىذا النور ىذا النور تفضَّل اهلل عزوجل بو علينا كلنا من البداية، 
كاألعمى   ُيصبحو العيوب، فال يرى اإلنساف بو، و أحيانًا تُغطيو الذنوب 
 الذي يتخبط يف الدنيا.

وادلؤمن ليس كذلك، فادلؤمن يستنَت هبذا النور ويرفع ما عليو من 
ضباب، وما عليو من ستائر، فينكشف النور وديشي على الدواـ بنور اهلل يف  

 :صلى اهلل عليو وسلَّمكل أحوالو يف ىذه احلياة، قاؿ 
 1اللَِّو { بُِنورِ  يَػْنظُرُ  َفِإنَّوُ  اْلُمْؤِمنِ  ِفَراَسةَ  اتػَُّقوا }

عنده ، ويرى  الذيبنور اهلل نسميو الفراسة، وىو أف ينظر  لنورىذا ا
 احلقائق كما ىي.

مجيعًا كانوا على ىذه  صلى اهلل عليو وسلَّمأصحاب حضرة النيب و 
يروي عن نفسو أنو كاف  رضي اهلل عنوالشاكلة، فسيدنا أنس بن مالك 
عندما كاف أمَتاً للمؤمنُت، رضي اهلل عنو ذاىباً ليزور سيدنا عثماف بن عفاف 
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من إطالة النظر،  دمنوعوف مع أننامرأة وأطاؿ النظر، اوىو يف الطريق نظر إىل 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفقد قاؿ 
 2اْْلِخَرُة { َلكَ  َولَْيَستْ  ،ىَل اأْلُو  َلكَ  َفِإفَّ  النَّْظَرةَ  النَّْظَرةَ  تُػْتِبعِ  اَل } 

ألهنا ستكوف ولكن ال ُتطيلها،  ،يعٍت األوىل لك لكي تعرؼ من ىي
صلى اهلل قاؿ النور( و 33)" ُقْل لِْلُمْؤِمِنَُت يَػُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىْم "  :عليك

 :عليو وسلَّم
 أَثَابَوُ  اللَِّو، َخْوؼِ  ِمنْ  تَػرََكَها َفَمنْ  َمْسُموَمٌة، ِإْبِليسَ  ِسَهاـِ  ِمنْ  َسْهمٌ  } النَّْظَرةُ 

 3قَػْلِبِو { يف  َحالَوَتوُ  َيَِدُ  ِإديَانًا َوَعزَّ  َجلَّ 
سيدنا فإىل سيدنا عثماف ودخل عليو، سيدنا أنس وبعدىا ذىب 

أما يستحي أحدكم أف يدخل عليَّ ويف )) قاؿ لو: رضي اهلل عنوعثماف 
 ،اهلل يا أمَت ادلؤمنُت، قاؿ: القاؿ: أوحٌي بعد رسوؿ !! عينيو أثر الزنا؟

 ((ولكنها فراسة ادلؤمن
كيف إذا نظرت إىل أحد يف عينيو تعرؼ من عينيو أنو نظر يف الطريق 

يصل إىل ىذا أحد يستطيع أف ىل يوجد  ؟!!ثنتُت أو ثالثةاالمرأة أو 
ولكننا تركناىا وال بال استثناء عندنا إمكانية الوصوؿ للفراسة، كلنا  احلاؿ؟
اهلل دمها، وال نريد أف نتدرب على ىذه اخلصوصية اليت أعطاىا لنا نستخ

 .عز وجل
كلهم على ىذه   صلى اهلل عليو وسلَّمفكاف أصحاب رسوؿ اهلل 

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو "  يقوؿ فيهم: اهلل عز وجلالشاكلة، و  َأَوَمْن َكاَف َمْيًتا فََأْحيَػيػْ
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" دَيِْشي ِبِو يف النَّاِس " ن: األنعاـ( ليس يف اْلخرة، ولك122" )نُوًرا 
 .يف الدنياوديشي بو وسط الناس  مشرؽاألنعاـ( نوره 122)

إف من كاف معو ىذا النور، عندما حياوؿ أحٌد أف خيدعو بالكالـ، ف
أو حياوؿ لن يسمع كالمو، و النور سيكشف لو أف كالـ ىذا الرجل خمادع 

 .ىذا النور سيبُت لوإف أف ينصب عليو، ف حدأ
، فهناؾ صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ ىذا للنيب اهلل عز وجل  ؟ذلك كيف

 مبجرد أف ينظر يف وجو أحدىمالبقرة( 273" ) تَػْعرِفُػُهْم ِبِسيَماُىمْ " : أناس
ىذا الوجو ىو الشاشة اليت يظهر عليها كل ما يف ألف يعرؼ ما بداخلو، 

فإذا القلب، فعندما يرى الشاشة ينكشف لو كل ما يف قلب اإلنساف، 
طلي على أصحاب األنوار ف خيدع أو حياوؿ أف يكذب، فلن ينحاوؿ أ

 .صلى اهلل عليو وسلَّمالعلية الذين يتابعوف خَت الربية 
عندما يتكلم حممد( 33)" َولَتَػْعرِفَػنػَُّهْم يف حلَِْن اْلَقْوِؿ "  :وىناؾ أناس

القلب من نوايا وطوايا وخفايا يف ىذا  إف طريقة إخراج الكالـ ُتظهر ما يفف
الكالـ، فإذا كاف الكالـ كذب، فيظهر يف الكالـ الذي يقولو، وإذا كاف 

 فيو خداع يظهر.الكالـ 
 حجاب القلب

حىت مع أطفالنا الصغار والذين ال مع ادلسلمُت،  فالفراسة موجودة
كذا، فيقوؿ و  اكذ: أنت  مثالً  يزالوف يف األطوار األوىل، فعندما تقوؿ لو أُمو

عرؼ أهنا تضحك  وىي تعرؼ أنو ،ذلا: أنت تضحكي عليَّ، ويكوف صادقاً 
، مل حُيجب بغطاء اإلحساس اإلدياين عنده ال يزاؿ طازجاً ألف ! ؟عليو، كيف

 :ومب حُيجب؟ كما قاؿ حضرة النيب
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 َونَػزَعَ  تَابَ  فَِإفْ  قَػْلِبِو، يف  َسْوَداءُ  ُنْكَتةٌ  َكاَنتْ  أَْذَنبَ  ِإَذا اْلُمْؤِمنَ  ِإفَّ  }
ِكَتاِبِو:  يف  اللَّوُ  ذََكَرهُ  الَِّذي الرَّافُ  َفَذِلكَ  َزاَدْت، َزادَ  َفِإفْ  قَػْلُبُو، ُصِقلَ  َواْستَػْغَفَر،

 4{ َيْكِسُبوَف(( َكانُوا َما قُػُلوهِبِمْ  َعَلى َرافَ  َبلْ  ))َكالَّ 

 َكانُوا َما قُػُلوهِبِمْ  َعَلى َرافَ  َبلْ  َكالَّ "  والراف يعٍت الغطاء أو الستارة:
ْم يَػْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَف  َيْكِسُبوفَ  ادلطففُت( 15-14)" َكال ِإنػَُّهْم َعْن َرهبِه

فيكوف ىنا يف حجاب عن نور اهلل، وعن نور اإلدياف الذي معو، وعن السَت 
صلى اهلل على ىدي اهلل، وعلى ىدي كتاب اهلل، وىدي سيدنا رسوؿ اهلل 

 .معليو وسلَّ 
ومن أخصَّ خصائص ادلبتدئُت يف السَت والسلوؾ إىل اهلل مع 

فيعرؼ ىذا من ذاؾ، فإف مل  ،الصاحلُت، أف يكوف عنده قدٌر من الفراسة
فمن مل يعرؼ كيف ديسك  ،ىي البداية !يأخذ ىذه الفراسة، فمىت يأخذىا؟

بد أف  الكذلك  ؟!! ال،يأخذ ماجستَت أو دكتوراهس ىلبالقلم ويكتب، 
" ِإْف تَػتػَُّقوا اهلل ََيَْعْل َلُكْم فُػْرَقانًا "  :اهللمعو ىذا النور ليكوف كما قاؿ يكوف 

وفرقانًا يعٍت نورًا بداخلو دييز بو الطيب من اخلبيث، والسيئ األنفاؿ( 22)
من ذاؾ مبجرد أف ينظر إليو  من احلسن، واحلالؿ من احلراـ، فيعرؼ ىذا

 نظرة بالنور الباطٍت الذي معو.
ا عن الصاحلُت ليس ذلا عد وال حد، فمثالً ىذه الفراسة احلكايات فيه

، بن اإلماـ الشافعي كاف جالسًا مع حممد  احلسن تلميذ أيب حنيفة يف احلـر
، فقاال لبعضهما: ما عمل ىذا الرجل؟ فاإلماـ الشافعي اومرَّ رجٌل أمامهم

ننادي  فقاال قاؿ: يعمل ذماراً، واإلماـ حممد احلسن قاؿ: يعمل حداداً،
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 .!!ما عملك؟ قاؿ: كنت أعمل ذماراً، واْلف أعمل حداداً فقاال لو: عليو، 
يعٍت ىذا كالمو صحيح، وىذا كالمو صحيح، فكانت الفراسة ال 

 ُُتطئ معهم أبداً.
 طريق نيل الفراسة

صاحب الرسالة القشَتية  رضي اهلل عنواإلماـ عبد الكرمي القشَتي 
وىم كانوا كذلك، احلُت كاف ال ُُتطئ فراستو أبداً، حيكي عن رجٍل من الص

ىذا الرجل مكث ، رضي اهلل عنومسو شاه كرماين اأحد الصاحلُت يقوؿ: 
سنة ال يناـ الليل طامعًا أف حيظى بنظرة إىل وجو مواله  مخسة وعشروف

الذي يريد أف يناؿ فهذا الرجل قالوا لو: ، غَت ذلك، وال يريد تبارؾ وتعاىل
منع النفس عن ، و ُغض البصر عن احملرمات))قاؿ: ماذا يفعل؟ الفراسة 

، ادلداومة على أكل ادلطعم احلالؿو ، دواـ مراقبة اهلل بالقلب، و معاصي اهلل
من عمل ، صلى اهلل عليو وسلَّمادلداومة على ادلتابعة لسيدنا رسوؿ اهلل و 

 ((.هبذه اخلمس مل ُُتطئ فراستو أبداً 
يف زماننا ىذا،  احملرمات، وىي أصعب شيءُغض البصر عن األوىل: 

، طادلا ديشي يف الطريق ينظر ىنا وينظر ىنا، الكثَتوىي البالء الذي عم 
يسوهد صحائف القلب والعياذ باهلل، فكيف و ويلتفت ىنا ويلتفت ىنا، 

 ! مستحيل.يرى؟
ينتهي عن ادلعاصي كلها ما ع النفس عن معاصي اهلل، فمنوالثانية: 
 بطن. ظهر منها وما

فيكوف باستمرار مستحضراً يف قلبو أف والثالثة: دواـ مراقبة اهلل بالقلب، 
أو يعمل عماًل ينظر إليو  ،فيخشاه، وخيشى أف يعصاه ،لع عليو ويراهاهلل يطَّ 
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 يف الوقت واحلاؿ. تبارؾ وتعاىلمواله فينزؿ عليو سخطو وغضبو 
واحد فيها ُشبهة  ألف لُقمةادلداومة على أكل ادلطعم احلالؿ، الرابعة: 

 سُتعكر كل أنوار القلب.
 .صلى اهلل عليو وسلَّماخلامسة: ادلداومة على ادلتابعة لسيدنا رسوؿ اهلل 

على الفور ينظر ذه اخلمس مل ُُتطئ فراستو أبداً، و قاؿ: من عمل هب
 بنور اهلل على الدواـ.

 فراسة الجنيد
تلميذاً، وشيخو كاف يزاؿ  رضاه، كاف الوأ رضي اهلل عنواإلماـ اجلُنيد 

معامل إخوانو عليو  ، فلما وجدرضي اهلل عنو ري السقطيخالو وامسو السَ 
ثهم مبا فتح اهلل بو عليو، لكنو كاف عاقدًا يف أف حيده  الفتح اإلذلي طلبوا منو

صلى اهلل عليو نفسو العـز أف ال يتحدث حىت يأخذ اإلذف من رسوؿ اهلل 
 .وسلَّم

ري السقطي، وقالوا: ُمر اجلنيد أف حيدثنا مبا فتح فذىبوا إىل الشيخ السَ 
حدهث إخوانك مبا فتح يا جنيد ستدعاه:  بو عليو، فقاؿ الشيخ بعد أف ااهلل

 .اهلل بو عليك
وعندنا قاعدة كاف عليها الصاحلوف، فعندما كاف اإلماـ أبو احلسن 

دلتحدثُت أف يتحدث، ويتحدث يطلب من بعض ا رضي اهلل عنوالشاذيل 
كاف يقوؿ لو: يا بٍت ال حتدثنا عن غَتؾ،   ،ب، أو مسعواقرأه يف كت شيءمن 

 ولكن حدثنا مبا فتح اهلل بو عليك.
فكالـ الغَت نستطيع أف نقرأه رمن أيضًا مثلك، أو نسمعو منهم 

احلاؿ، مثلك، لكننا نريد أف نسمع الكالـ الطازج النازؿ من عند اهلل يف 
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سيهلك الزرع  !!ع أف نروي منها زرعاً؟فادلياه ادلوجودة يف بركة ىل ينف
كما ))فقالوا: ىي اليت تصلح للزراعة، وديوت، لكن ادلياه النازلة من عند اهلل 

فكذلك كل  - ةعابالنسبة للزر  -أف كل ماٍء مل ينزؿ من السماء ال ينفع 
ع سنُت لن يرفع اإلنساف، فيسم(( علٍم مل ينزؿ من مساء رسوؿ اهلل ال يرفع

 ا ىو حملك سر.طواؿ وىو كم
 ،ُأجهز نفسي لكنفأنا ال ُأحضر الكتب وأقرأ فيها ألُبلهغ رسالة اهلل، 

وُأجهز قليب إىل أف يتصل القلب بريب وتنزؿ فيو اخلواطر اإلذلية والعلـو 
لطريق رب  ا النفع للسالكُت والطالبُت بصدؽاإلذلامية، ىذه ىي اليت فيه

 .سبحانو وتعاىلالعادلُت 
قاؿ: يا ُجنيد حدهث إخوانك مبا فتح اهلل تعاىل بو ري فالشيخ السَ 

أف ال يتحدث إال بإذف  عليك، وىو كما اتفقنا كانت عنده العزدية بداخلو
 .من رسوؿ اهلل

: لو وقاؿيف ادلناـ  صلى اهلل عليو وسلَّميف ليلة رأى سيدنا رسوؿ اهلل و 
يا ُجنيد حدهث إخوانك مبا فتح اهلل تعاىل بو عليك لينتفعوا بك، واستيقظ 

ري الشيخ السَ  بابذىب يطرؽ كاف ال يزاؿ على الفجر ساعة، فو من النـو 
تريد ت ال رمن الذين أرسلناه إليك، ما دمسمع الشيخ يقوؿ لو: ليبشره، ف

لكي ال تكوف لك تتكلم إال إذا أذف لك رسوؿ اهلل، فقد أرسلناه إليك أف 
 ُحجَّة.

اذا يتعجَّب الناس من أحواؿ نوؾ، دلوىم كما قالوا: إذا أقاموؾ أعا
الناس ال ينتبهوف لذلك، فالرجل الصاحل الذي يُقيمو اهلل ُيسخر  !الصاحلُت؟

اهلل، فهو ال يريد شيئاً من الناس وال من  و األسباب ليعينو على إبالغ دعوةل
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 ر لو األسباب.ُيسخه  إف اهللنو صادؽ فوألهلل، الدنيا، وال يريد إال رضا ا
فذىب اجلنيد لُيصلي الظهر، وصالة الُظهر كما نعلم يكوف وقتها 

ماعة جبوقت عمٍل، والناس يكوف عددىم بسيط، ففوجئ بعد الصالة 
بو  حيملوف كرسي مدرس العلم وأجلسوه عليو ويقولوف لو: حدثنا مبا فتح اهلل

من الذي جاء هبؤالء الناس كلهم يف خره!، عليك، وادلسجد دملوء عن آ
 ىي كما قالوا: إذا أقاموؾ أعانوؾ. !ساعة الظهر؟

لكنو كاف متخفياً و  ،لكالـ قاـ رجل وكاف نصرانياً وقبل أف يبدأ يف ا
زمن الدولة وىو يف ىذا الزماف ف عمومًا و ادلسلموكاف بلبس العمامة، 

قريب يلبسوف عمامة، وقد رأينا آباءنا كانوا حريصُت  وإىل وقتالعباسية 
 على لبس العمامة، دلاذا؟ ألهنم مسعوا حضرة النيب يقوؿ:

 5{ اْلَعَربِ  تِيَجافُ  اْلَعَماِئمُ  }

)تعمموا فإف الشياطُت ال ) :وورد يف بعض األثرتاج العريب العمامة، 
 .(تُعمَّم(
وأصبح بالتايل النصراين واليهودي  ئم،عماال وفيلبس وف كانواادلؤمنف
، فكانوا يعرفوف النصراين واليهودي ألنو ال ئمالعما وفال يلبس م، ألهنظاىر

 يلبس العمامة.
فوجئ هبذا الرجل يقف ويقوؿ: يا لما ىمَّ اجلنيد أف يفتتح الكالـ ف

 الذي يقوؿ: صلى اهلل عليو وسلَّمشيخ ما معٌت حديث رسوؿ اهلل 
 6اللَِّو { بُِنورِ  يَػْنظُرُ  َفِإنَّوُ  اْلُمْؤِمنِ  ِفَراَسةَ  اتػَُّقوا }

                                                           
 مسند الشهاب عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو 5
 جامع الترمذي والطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو 6
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فسكت اجلُنيد حلظة وبعدىا نظر إىل األرض، مث نظر إليو وقاؿ: 
 معناىا أنو آف أواف إسالمك يا نصراين.

يعٍت وقت إسالمك قد حاف، فنطق الرجل بالشهادتُت وقاؿ لو: جزاؾ 
عي ادلعرفة سبعُت رجاًل دمن يدَّ  اهلل خَتًا يا تاج العارفُت، لقد طُفُت على

 قُت.صادهم، فأعرؼ أهنم ُمدَّعُت وليسوا هبذه القضية فلم يكشفٍت واحٌد من
مع أنو كاف البسًا الزي  ،كشف بنور الفراسة أنو نصراين  فاجلنيد

وىي معرفة عالية،   ،اإلسالمي، وأف ىذا أيضًا الوقت الذي ُيسلم فيو هلل
 ؟!.قدَّره اهلل إلسالـ ىذا الرجل الوجو هللكيف يعرؼ الوقت القدري الذي 

ومكاف، ولكنهم  اف وال يزاؿ العارفوف يف كل زماففعلى ىذا األمر ك
وحفظًا ألسرار الربوبية،  ،فال يُظهروف ما يروف حفظًا للخلق ،أُمروا بالسًت

إذا كاف اإلنساف عنده ولو قليل من ىذه الفراسة  - كما قلت -لكن 
 شيء يف حياتو.حُيَته  فلنالنورانية 

االستخارة، ألنو يستخَت اهلل ة نَّ ال حيتاج حىت إىل ركعتُت سُ حىت أنو 
 باإلذلاـ السديد. سبحانو وتعاىل، ومعو نور من عند اهلل، ويُلهمو اهلل مباشرة

ومسيطر على ىواه، ألف  ،يكوف مسيطرًا على نفسوبشرط أف  ولكن
فس، أو خطرة من الشيطاف، أو من الن خطرةيكوف  قدما ينزؿ يف القلب 

بد أف يُلجهمهم حىت ال ينزؿ يف القلب إال اخلواطر  خطرة من اذلوى، فال
 .سبحانو وتعاىلالنازلة من حضرة الرمحن 

نسأل اهلل تبارك وتعالى أن يرزقنا ىذه األنوار العلية، وىذه األسرار 
 النورانيةالخفية، وىذه األلطاف الربانية، وأن يجعلنا من أىل الفراسة 

 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو


