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.الفراسة  :١٠٠-٠٧٠ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

.الفراسة  :١٠٠-٠٧٠ الدرس - مدارج السالكين - التربية اإلسالمية  

  .م١٩٩٩-٩-١٣: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

         
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعـد األمـين،           

حكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بمـا علمتنـا   اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم ال

واجعلنـا  ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابـه ، وزدنا علماً

 .ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
  

  
 

في منازل إياك  ،من دروس مدارج السالكين السبعينمع الدرس ، لمؤمنونخوة األا أيها        

  . الفراسة منزلة، والمنزلة اليوم نعبد وإياك نستعين

، ومما هي مستنبطة من كتاب اهللا إنماأن كل هذه المنازل  -خوةألأيها ا-تنسوا  ال        

  :ن قوله تعالىمأخوذةٌ م فالفراسة، نة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصح من س

  
   ]٧٥: اآليةسورة الحجر [ 

  .أي للمتفرسين: -رحمه اهللا- مجاهٌد فقال        

  .للناظرين: -رضي اهللا عنهما-ابن عباسٍ  وقال        

  .للمعتبرين: قتادة وقال        

  .للمتفكرين: مقاتل وقال        

، ، فالتفكر، واالعتبار، والنظرفكرين، المتالمعتبرين، ، المتفرسين، الناظرينالمتوسمين        

  .والفراسة من صفات المؤمن
  

  
  

بد مـن أن أشـير إلـى أن     ، الث عن تفاصيل هذه المنزلةأن نمضي في الحدي وقبل        

، وحينما اسـتقام علـى أمـره، وحينمـا عمـل      آمن باهللا، وحينما اصطلح معه حينماالمؤمن 

  .؟ا يكافئه اهللا على هذا في الدنيا، مـاذإليه قرباًتالصالحات 

 : المؤمن به اهللا ىءيكاف هذا ما

 :من أين أخذت منزلة الفراسة؟ 
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فئـه بـأن   ، يكادةً وسروراًيمأل قلبه سعا بأن، يكافئه بأن يمأل قلبه أمناً ورضى يكافئه        

  .ويتولى أمره يحفظه، يكافئه بأن ييسر أموره ويدافع عنه

  :والسالمآية لعلها في سورة محمد عليه الصالة         

  
  ]١١: اآليةمحمد سورة [

   

، علمه مطلق، غناه مطلق، قدرتـه  بيده؟ كل شيء شيء قليل أن يكون اهللا موالك فهل        

  :، هو وليكمطلقة

  
  ]١١: اآليةسورة محمد [

   

مقتدر، يرعى خلقه، ويرعـى جسـمه،    ،مربٍ ،بين طفلين؛ طفل له أب، عالم وازن        

االجتماعية، فالطفل مهذب، متفوق،  حياتهويرعى  ،ويرعى دينه، ويرعى علمه، ويرعى نفسه

، ينام في ء، كالمه بذيله يرشده، فالطفل شريد أب، وبين طفٍل آخر ال أنيق، نظيف، مضبوط

له أب، وله مرجع، وله تربية، وهذا الطفل بـال أب،   الطفلهذا  ،الطرقات، منحرف األخالق

  :، بال تربيةبال مرجع

  
  ]١١: اآليةسورة محمد [

   

، بماذا يكافئك؟ يكافئك بوعـود قطعهـا   عليه، وحينما تقبل حينما تصطلح مع اهللا فأنت        

، ، أن يحفظك، أن يوفِّقك، أن ييسـر لـك أمـورك   يقربك، أن أن ينصرك، يكافئك على نفسه

 ،يمأليكافئك بأن يمأل قلبك غنى م التي هي في الدنيا يجعلقلبك أمناً، سعادةً، رضىعها ، هذه الن

، يعطيـك  متصلةً بنعم اآلخرة، هذه مكافأة اهللا لك، يلهمك رشدك، يسدد خطـاك  وجلاهللا عز 

  .، يعطيك فراسةً، اآلن وصلت إلى محور الدرسرؤيةً

يتدمر بزوجة تشقيه، بشريك مزعج،  إنسان، يتدمر برؤية خاطئة بإنسان خدعه إنسان        

حصن من أن يهلـك برؤيـة ضـبابية، أو    م فالمؤمن، يتدمر بورطة كبيرة، يهلك بسوء نظر

 هـذا  ،عز وجل يكرمه فيعطيه هذه الفراسـة ، اهللا بها، أو بورطة ال طاقة له بموقف مرتجل
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خرون ال يراه اآل ما، المؤمن إنسان متميز يرى ميق الذي يتميز به عن بقية الناساإلدراك الع

  .، ويشعر بما ال يشعر اآلخرون، ويسمع ما ال يسمع اآلخرون
  

  
  

 ،وثق به الناس ،، وأرباحه خياليةفلكية، أرقامه فترة قريبة وجد رجل جامع أموال من        

، بعد حين نفوسهم، فسحبوا أموالهم انقبضتإال أن بعض المؤمنين  ،ووضعوا بين يديه أموالهم

، إال لفئة قليلة بالفراسة استرجعت هااألموال كل فضاعت، هذا الجامع ألموال الناس محتاالًكان 

  .مكافأة من اهللا عز وجل هذه ،أموالها في الوقت المناسب

غنياً، الفراسة قد ترشـدك إلـى    بسببهاكثيرة، صفقة تبدو لك وكأنك ستصبح  قصص        

ة من اهللا للمؤمن هي هـذه الفراسـة،   مكافأ في، ا االنقباض سبب حفظ مالك أحياناً، هذانقباض

عندك قدرة على كشـف   ،الحر قلبه دليله: وتقول العوام، تعرفها فراسة ثابتة بالكتاب والسنةال

، إنسان طيب تثـق  ، إنسان مخادع تحس بانقباضهي الفراسة القدرة، هذه يزالحقيقة بشكل متم

بالرغم مـن أن كالمـه    ،ما اطمأننت له: ، إنسان مخادع تقولببراءتهتحس  يء، إنسان بربه

  .، هذه هي الفراسةد بكل األدلة ومع هذا لم ترتح لهمؤي رائع،ه ، كالممقنع

لفراسـة  ، فهذه ايءبراءة هذا البر كشفت، الفراسة لمخادعكشفت حقيقة هذا ا الفراسة        

ب الذي يعود عليك مـن  ، جزء من الثوااإليمان، جزء من ثمرات جزء من إكرام اهللا للمؤمن

  :عملك الصالح

  
   ]٧٥: اآليةسورة الحجر [

  .للمتفكرين، ، للناظرين، للمعتبرينللمتفرسين        
  

  
  

  : عز وجل يقولاهللا ،خوةألأيها ا :شيء آخر في        

  
   ]٣٠ :اآليةسورة محمد [ 

  :آية أوضح هذه        

 :من الشيء الثابت 

 :هذه هي الفراسة 
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  ]٣٠:اآليةسورة محمد [

   

  .؟إنسان؟ وكم إنسان دمر إنساناً علىتال ؟ وكم إنسان احإنسان خدع إنساناً فكم        

  الثعلب يروغمنـك كما  ويروغطرف اللسان حالوةً     من يعطيك

مراوغة، أو ضحية احتيـال،   ضحية، أو محصن من أن يكون ضحية خديعة فالمؤمن        

  .، وهذا الشيء ثابتاهللا عز وجل يعطيه فراسة
  

  
  

هـذا  : صحيح، ومتنه متماسك، يقـول  سندهيقعون على حديث  :الحديث أحياناً لماءع        

حديث معلل، أي فيه علة باطنة، المتن صـحيح،   العلماء، صنَّفه فيه رائحة النبوةالحديث ليس 

الحديث ال تفوح منه رائحة النبـوة،  شعر أن هذا  ،لفراسته الحديث، إال أن عالم والسند صحيح

  .هذه فراسة ،قبلته ماديث هذا الح: قال لك

له؛ له حماقة، وله تورط، وله إيهـام،   فراسة، وغير المؤمن ال للمؤمن وحده الفراسة        

  : كل األلسنة على، والقول الذي يتردد المؤمن له فراسة

  .اهللافإنه ينظر بنور اهللا وينطق بتوفيق  ؛اتقوا فراسة المؤمن        

صلى -عن رسول اهللا سعيد الخدري  أبيام الترمذي من حديث القول رواه اإلم هذا        

  :-اهللا عليه وسلم

  ))فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اهللا اتقوا((        
  ]في سننه أخرجه الترمذي[

  .وينطق بتوفيق اهللا :زيادة وله        

  :إذن        

  
   ]٣٠ :اآلية سورة محمد[

  

  
  

 :كيف يكشف اهللا المنافق؟ 

 :قف هنا 



5 
 

.الفراسة  :١٠٠-٠٧٠ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

نةً كبيرةً قبل أن يـذهب إلـى   أما يعطيه ،ليبحث عن رجٍل صالح ،دخل المسجد إنسان            

ويطيل الركوع والسـجود، أعجبتـه   ، عينيه، ويغمض الحج، لفت نظره إنسان يصلي بخشوع

ذاهب إلـى  ، أنا أنا أريد أن أضع عندك أمانة واهللا: صالته، قال له بعد أن انتهى من الصالة

: قال لـه  ،وأنا أيضاً صائم يا سيدي: قال له ،الخير فيك، وتوسمت تني صالتكالحج وقد أعجب

  :واهللا ما أعجبني صيامك

  
  ]٣٠ :اآليةسورة محمد [

    

اً، ، تكشف عن خبثه أحيانتكشف عن حقيقته الفلتات، هذه اإلنسان له فلتات لسان :دائماً        

  :شفه بهذا الكاشف من فلتات اللسانيك اهللا عز وجل المنافق، تكشف عن دناءته دون أن يشعر

  
  ]٣٠ :اآليةسورة محمد [

    

ن سترناهم لعلهم يعودون إلى ، ولكظاهراً عليهم، لو نشاء لرأيت النفاق اهللا سترهم لكن        

  :بسيماهم، لكنك يا محمد لتعرفنَّهم اهللا

  
  ]٣٠ :اآلية سورة محمد[

    

، المؤمن نوره فـي وجهـه، ضـوء    براءة، ما في ةوجهه ال ترتاح له، فيه مشكل تجد        

، مرآة النفس، فنفسك تنعكس على وجهك الوجه :، والحقيقة، فيه طهر، فيه بساطةيءوجهه بر

، والمخادعـة  ، والطيب يظهر في الوجـه الوجهلذلك الوجه هي وجه ذات، الخبث يظهر في 

  :تظهر في الوجه

  
   ]٣٠ :اآليةسورة محمد [

  

  
  

 :نواع اللحن أ
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؛ صواٌب األذن والسمع، واللحن ضربان فراسة :، والثانيفراسة النظر والعين :فاألول        

  :الحديث ومنهأحدهما الفطنة  :، فلحن الصواب نوعانخطأو

  . ولَعلَّ بْعضكُْم َألْحن بِحجته مْن بْعضٍ((        

، وأن تحفـظ  والتقعر، وأن تأتي بشـواهد  باأللفاظق ، والتشدالفصاحة الزائدة :أيضاً-        

، ، فيه تصنُّع وتكلُّف، والنفس تكـره التصـنع والتكلـف   يرضي، قد ال ن شيئاًالشعر، هذا يبط

  .ووقعاً في النفس تأثيراًوالكالم البسيط أشد 

  :-ومنه الحديث ،أحدهما الفطنة :نوعان، الصواب اللحن ضربان؛ صواٌب وخطأ: فقال        

  .بْعضٍلَعلَّ بْعضكُْم َألْحن بِحجته مْن         

، والثـاني التعـريض   تخدم ذكاءه شبكةً يوقع بها خصومه، فطنته خبيثـة ذكي ويس-        

  .وهو قريٌب من الكناية واإلشارة

من هل من عالمٍ أعظم : أقول لهم أنا، ٌس كثيرون يتكئون على فتوى لعالمأنا :بالمناسبة        

ت، ومن جعله ، ومن أيده بالمعجزاإليه اهللا، ومن أوحى وحبيب الحق ،، من سيد الخلقرسول

لصالحك أو أن تنتزع من فمه الشريف حكماً  تستنبطلو استطعت أن  :؟ ومع ذلكفي قمة البشر

  :-عذاب اهللا، وهذا الحديث شاهد من، ال تنجو ، ولم تكن محقاً في دعواك

        ـَلَّ ب فَِإنَّمـا   ،َأخيه شَْيًئا بِقَْوِلـه  بِحقِّفَمْن قَضْيتُ لَه  ،ْعضكُْم َألْحن بِحجته مْن بْعضٍولَع

 نةً مطْعق لَه ا النَّارَِأقْطَعْأخُذْهفَال ي(( .   

 فتـوى ، ال تجديه يرتاح ألنها ال تنفعه الطمئن كل واحد معه فتوى من عالم بأن أ فأنا        

  .أن يكون مخلصاً هللا عز وجل إال، ال ينفعه عالم وال تنفعه يوم القيامة

ـَلَّ بْعضكُْم َألْحن بِحجته مْن بْعضٍ((         فَِإنَّمـا   ،َأخيه شَْيًئا بِقَْوِله بِحقِّفَمْن قَضْيتُ لَه  ،ولَع

 نةً مطْعق لَه ا النَّارَِأقْطَعْأخُذْهفَال ي(( .  

فـي   ، وفسـاد المنطـق  لحن القـول  من، طالقة اللسان هذا والذكاء والفطنة فالكياسة        

  .اإلعراب أيضاً من لحن القول
  

  
  

عليه الصـالة  -، ولحن أمام النبي هو الخطأ في اإلعراب اللغةاللحن في  :وبالمناسبة        

  : والسالم الصالةفقال عيله  ،أحدهم -والسالم

  .))قد ضل فإنهأخاكم  ارشدوا((        

م عن نفسيته بكلمة قد تأتي أحده ركتعبي، أن يضاف إلى هذا فلتات اللسان ممكن        

  : قاله اإلمام الشافعي بيتاً، فقال له عرضاً، مدح رجل أحدهم وهو ال يحبه

 :من فلتات اللسان  
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  ةشـفاع بهمأن أنـال  لعليولسـتَ منهم      الصالحين أحب

  سواء في البضاعة كنا ولـوبضاعته المعاصي       من وأكره

ولستَ : ولستُ منهم، قال له الصالحين، هو يقصد أحب الصالحين ولستَ منهم أحب        

  .نفسيته عن، عبر فهذه من فلتات اللسان، بغضه ظهر ،منهم

، خرجت لتعبـر  خطأ، هي ليست خطًأ أنهاالحديث بين الناس تسمع كلمات تظن  أثناء        

  . عن حالة نفسية

  

  
  

فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اهللا وينطق بتوفيق  اتقوا(( :قال عليه الصالة والسالم        

  .))اهللا

، ل يقذف نوراً في قلب عبده المـؤمن عز وج اهللالعل حقيقة الفراسة أن : قالوا العلماء        

ف الخبايا، نور يخترق، فالمنافق مخترق مـن  ، يكشباطالًالنور الحق حقاً والباطل فيرى بهذا 

  .ن أن يخترِق اإلنسان ظواهر الناسللمؤم كرامةٌ، وهذه قبل المؤمن، مكشوف

من غير أن يطوي بشره عن  ويحذرهم ،عليه الصالة والسالم يحترس من الناس وكان        

  .أحد

ما ، خاطٌر يهجم على القلب ينفي القلب فية فوق أنها نور يقذف الفراس: بعضهم وقال        

  .يتراءى لإلنسان في ظاهر األمر

على القلب كوثب األسد يثب  ،لكن يأتي خاطر يهجم على القلب ،يءرب إنسانبالظاهر         

  .على فريسته

عـن   من غض بصـره : من يقول يخطئ، ال بعض العلماء وكان حاد الفراسة وقال        

، وظـاهره باتباع السنة، وتعـود  بالمراقبة، وعمر باطنه المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات

  .، لم تخطئ فراستهأكل الحالل

، فإن عارضه معارض آخر من معارضالفراسة أول خاطرٍ بال : بعض العلماء وقال        

  .بال معارض ،فهو حديث نفس وليس فراسةً ،جنسه

ليس هنـاك فراسـة دون   -غرس اإليمان  منالفراسة ال تكون إال : ماء يقولالعل أحد        

ويأتي ُأكُلَه كـل حـينٍ    ،وينمو ويزكو على السقيا يزدادألنه  ،ه اإليمان بالغرسبش ،إيمان أبداً

يمان فـي أرض قلبـه   فمن غرس اإل ،-وفرعه في السماء األرض، أصله ثابتٌ في بإذن ربه

ه ، كان من بعـض ثمـر  والصدق والمتابعة بماء اإلخالص الغراس ، وسقى تلكالطيبة الزاكية

  .الفراسة

 :ما قيل عن الفراسة 



8 
 

.الفراسة  :١٠٠-٠٧٠ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  .، عندك فراسةتقع ضحية خديعة قلما، رؤية عميقة، قلما تقع بورطة فالفراسة        
  

  
  

، إذ قال ؛ العزيز في يوسفثالثةأفرس الناس : يقول -رضي اهللا عنه-مسعود  ابن        

  :رأتهالم

  
   ]٢١ :اآليةسورة يوسف [ 

  : ألبيها، وابنة شعيب حين قالت ال يشعرون وهم        

  
  ]٢٦ :اآليةسورة القصص [

  

يا أبا : قيل له -فراسته-استخلفه  حينما -رضي اهللا عنهما-أبو بكر في عمر  وسيدنا        

لو أن ربـي سـألني   : كى وقال، أال تخاف اهللا؟ فبأشدناأتولي علينا  ،بكر، يا خليفة رسول اهللا

. ل وغير فال علـم لـي بالغيـب   فإن بد ،، هذا علمي بهأرحمهميا رب وليت عليهم  :لقلت له

  .فراسة

صديقة كما قال عليه الصالة  وهي، وامرأة فرعون إنسان بعده سيدنا عمر أفضل        

  :والسالم

  . ))فْرعْون اْمرَأةُمن الرجاِل كَثيٌر ولَْم يكْمْل من النِّساء ِإال آسيةُ  كَمَل((        

  
   ]٩: اآليةسورة القصص [

  .أربع فراسات وردت في كتاب اهللا هذه        

 :من أفرس الناس عند ابن مسعود؟ 
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.الفراسة  :١٠٠-٠٧٠ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

 رضي-، وبعده عمر بن الخطاب فراسةًأعظم األمة  -رضي اهللا عنه-الصديق  وكان        

، ويكفـي فـي   نه كذا إال كان كما قالأظ لشيء، فإنه ما قال ئع فراسته مشهورةووقا -اهللا عنه

، أي أنه له عدة رؤى واجتهادات جاء الوحي بهـا  ،فراسته موافقته ربه في المواضع معروفة

نزل باجتهادات عمر  ، له رؤى واجتهادات الوحيعمرموافقات سيدنا : حتى هناك كتاب اسمه

  .اهللا فراسةً رسولظم أصحاب ، فكان من أعرضي اهللا عنه
  

  
  

 ، الأرضيته وأسخطت اهللا عز وجل الذي، هذا عصى اهللا من أجل إنسان وأرضاه فمن        

ال  ،، وإذا أغضبت إنساناً في طاعـة اهللا اإلنسانبد من أن يسخط اهللا عليك ويسخط عليك هذا 

من أن يرضى اهللا عنك وأن ي من آثر دنيـاه علـى   : هذا اإلنسان، فهذه الكلمة عنكرضي بد

  .على دنياه ربحهما معاً آخرته، ومن آثر خسرهما معاً آخرته
  

  
  

  :كتابهاهللا عز وجل يقول في محكم  :الحفظ فموضوع        

  
  ]٦٤ :اآليةسورة يوسف [ 

   

أن ابنه خرج من البيت، وسيارة طائشة  يضمنسفره هل  ثناءأ، فأحياناً يسافر اإلنسان        

 األهـل مرض  ،دخل غريب الدار ،األهل ارتعب ؟ل بالبيتأيضمن حدوث خل ،أصابته بحادث

  :إذا أزمع السفر يدعو بهذا الدعاءأما المؤمن  ،والولد

  ))رِ والْخَِليفَةُ ِفي اَألهِلَأنْتَ الصَّاِحُب ِفي السَّفَ اللَُّهمَّ((        

  

  ]في سننهما وأبو داود والترمذي، في الصحيحأخرجه مسلم [
  

يحفظ أهلك وأوالدك ومالـك  ، بالبيت خليفتك، اهللا درتالدعاء تحس أعصابك تخ بهذا        

نجـا   ،حفظ لك ولدك من حادث خطيـر  وجل، ترى كيف أن اهللا عز وكل شيء، وترى أدلة

  :قال .أعجوبة، هذا حفظ اهللا عز وجلب

  

 :ماذا عن موضوع الحفظ؟ 

 :ينبغي أن تعلم 
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.الفراسة  :١٠٠-٠٧٠ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  ]٦٤ :اآليةة يوسف سور[ 

   

ال بتأدية الزكاة، حفظ الجوارح ، حفظ الممنهجهما عند اهللا لن تناله إال إذا اتبعت  لكن        

، في فرق بين ال ترثك، ترثها ، عين تبكي من خشية اهللاهللا، عيٌن تغض عن محارم بطاعة اهللا

  . ترثكأن ترثها وأن 

  .الْوارِثَ ِمنَّا  واجعلُْه ،بصارِنَا وقُوَِّتنَا ما َأحييتَنَابَِأسماِعنَا وَأ ومتِّعنَا        

آيات اهللا ال إلى عورات وبصره ينظر إلى  ،المؤمن ما دام لسانه ينطق بالحق فاإلنسان        

حانه وتعـالى  أن اهللا سـب  :أغلب الظن ،هكذا المسلم، ما دام المسلمين، وسمعه يستمع به الحق

، المؤمن يشعر بـأن اهللا سـبحانه   حالة األمن :اسمها، أي أن في حالة ه الجوارحيحفظ له هذ

  :تعالىهذا معنى قوله  ،وتعالى لن يضيعه

  
   ]٨٢-٨١: اآليةسورة األنعام [ 

  :إذن        

  
  ]٦٤ :اآليةسورة يوسف [ 

   

، يا الداخليـة كن لو حصل خلل بالخال، للهاألب عنده حرٌص على ابنه ال حدود  أحياناً        

، أما اإلله كل شيء ماذا بيده أن يفعل؟ بيده أن يتألم فقط األب، ونمت هذه الخاليا نمواً عشوائياً

  :بيده

  
   ]٦٤ :اآليةسورة يوسف [ 

  .يحفظ هو اهللا عز وجل فالذي        
  

  
  

 :ما الذي يشد العبد إلى الدين؟ 
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.الفراسة  :١٠٠-٠٧٠ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

وسرعته عالية، ونام وهـو يقـود   رجل يقود سيارته في طريق طويل،  باهللاأقسم لي         

، فإذا كان ب قبل أن يقوم بحادث مروع مدمر، واستيقظ في الوقت المناسمناماً، ورأى السيارة

  .؟فمن عليك؟ وإذا كان اهللا عليك فمن معك معكاهللا 

عتمد على ذاته، من اتكـل علـى   ا منأن من حكمة ربنا عز وجل أنه أحياناً  :تالحظ        

ا ، مثل هذعلى أصدقائه، على اتصاالته ،مد على ذكائه، على ماله، على معارفهنفسه، من اعت

أتفه األســباب يجعلـه    حينما يدمره على وجل، وربنا عز اإلنسان على أتفه األسباب يدمر

  .عبرة للناس

إال  ،من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات بمن فيها ما((        

إال  ،، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيتـه بين ذلك مخرجاً منجعلت له 

إال وأنا  ،نييعوما من عبد يط، يديه وأرسخت الهوى من تحت قدميه بين السماءقطعت أسباب 

  .))، وغافر له قبل أن يستغفرنييسألني أنمعطيه قبل 

، هعنايت، تشعر بعد أن تصطلح معه، بلكأقوى شيء يشدك إلى الدين معاملة اهللا  :لذلك        

مـك أن ال  ، فاهللا عز وجل يلهونصره، في إلهام ،وتأييده ،، وحفظهوتوفيقه، وإلهامه، وتسديده

اح سحب كل مالـه  ، قبل يوم من االجتيتنشأ حوادث ضخمة أحياناً، تسافر، ألن بالسفر هالك

  :؟ اهللا عز وجلألهمكالثاني فقد كل ماله، يوم واحد من  اليوم، من وجاء به إلى بلده

  
  ]٦٤ :اآليةسورة يوسف [ 

   

على عقلك، أو على مالك، أو على  أو، أي إن اعتمدت على ذكائك :خير حافظاً كلمة        

، أو أشخاص أقوياء، أو على تخطيطك على، أو أتباعك، أو على جماعتك، أو على صالتك

  :ينفعكعلى تدبيرك ال 

  
   ]٦٤ :اآليةسورة يوسف [ 

  

  
  

  .؟الحفاظ على ما هم فيه هدفهاقريش أليست معارضتهم لرسول اهللا  كفار        

 :هذه عاقبة المؤمن 
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.الفراسة  :١٠٠-٠٧٠ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

النبي، وكفـروا   عارضوازعماء قريش حينما  -بشكل واقعي ودعك من القيل والقالف-       

 ل أن يحـافظوا علـى  من أج أليس، به، وكادوا له، وأخرجوه، وحاربوه، واضطهدوا أصحابه

  .؟فما الذي حصل ؟في الجزيرة شأنهم، وعلى عامتهم، وعلى أموالهم، وعلى زمكانتهم في مكة

؟ رسول اهللا وأصحابه، الذين انتصر عليهم الذي، من ، وقتلوا، ومزقوا، وشردوادمروا        

  :تعالى قوله، هذا شيء متكرر دائماً يؤكده اتبعوه

  
  ]١٢٨: اآليةسورة األعراف [ 

   

  :تكريم المؤمن وحفظه على، ال تستقر إال تدور وتدور وتدور موراأل        

  
  ]١٢٨: اآليةسورة األعراف [ 

   

حفيظ بمعنى عليم، اهللا ال ينسى، حفيظ : األول؛ المعنى كلمة حفيظ لها معنيان :الحقيقة        

لتي ، كل منعك، كل الصراعات ا، كل عطاءاتكمواقفك كل، كل أعمالك، كل أقوالك ،ال ينسى

  .عند اهللا عز وجل محفوظٌ، كل ما أنت فيه في ذهنك
  

  
  

ر به سواد أنه م :كان سيدنا عمر متفوقاً بها التيمن أمثلة الفراسة  ،خوة الكرامألا أيها        

أو كان يعـرف  ، لقد أخطأ ظني، أو أن هذا كاهن: عمر سيدنا، فقال بن قارب ولم يكن يعرفه

 هل أنت كـاهن : قال له عمر ذلك ،جلس بين يديه فلما ،-ال يعرفه رجل- لكهانة في الجاهليةا

  . ؟أو تعرف الكهانة

أحداً من جلسائك بمثل ما استقبلتني بـه   استقبلتما  !سبحان اهللا يا أمير المؤمنين: قال        

  .-هل أنت كاهن؟: لي؟ لماذا قلت لماذا اخترتني بالذات -

الجاهلية أعظم مـن ذلـك، ولكـن     فيما كنا عليه : -رضي اهللا عنه-له عمر  فقال        

  . أخبرني عما سألتك عنه

  .ثم ذكر القصة. الجاهلية في، كنت كاهناً صدقت يا أمير المؤمنين: قال        
  

  
 :انظر هذا القول للعلماء 

 :من أمثلة الفراسة 
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.الفراسة  :١٠٠-٠٧٠ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  

ا اهللا عز وجـل  ور الذين يهبهمن الحياة والن أصل هذا النوع من الفراسة: قالوا العلماء        

  :، قال تعالىوفيه نور فال تكاد فراسته تخطئ قلٌب حي ،لمن يشاء من عباده، فيحيا القلب بذلك

  
  

  ]١٢٢ :اآليةسورة األنعام  [

   

  :هذا القلب نور يمشي به في الناس ، وفيحياً، قلبه كان ميتاً فأصبح  واضحة آية        

  
  ]١٢٢:اآليةسورة األنعام  [ 

  

ألدعية التي أفتـتح  ، وفي بعض اوالعلم باإليمان، فأحياه اهللا ميتاً بالكفر والجهل كان        

  : بها بعض الخطب

، ومـن وحـول   والوهم إلى أنوار المعرفة والعلـم الجهل  ظلماتاللهم أخرجنا من         

  .القرباتالشهوات إلى جنات 

  :داق ذلكمص فاآلية        

  
   ]١٢٢ :اآليةسورة األنعام [ 

  .، ويمشي به في الظُلَمالسبيل قصد، يستضئ به في الناس على هو النور والقرآن        
  

  
  

؛ تتعلق بعينه، وبأذنه، وقلبه، فعينـه  أشياء بثالثةفراسة المتفرس تتعلق : قالوا العلماء        

ريح، والتعريض، والمنطـوق، والمفهـوم، وفحـوى    والتصا للكالم، وأذنه للسيماء والعالمات

، وقلبه للعبور واالستدالل من المنظـور  ، ولحن الكالم، وإيماء الكالمالكالم، وإشارات الكالم

 :ما هي األشياء الثالثة التي تتعلق بفراسة المتفرس؟ 
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.الفراسة  :١٠٠-٠٧٠ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

والسكَّة  النقش، كعبور النقَّاد من ظاهر إلى باطنه وخفيه، فيعبر إلى ما وراء ظاهره والمسموع

  .؟ٌحإلى باطن النقد واالطالع عليه هل هو صحي

ة غير معقولة ، حركسيماء، عالمة، حركة بالعين، فراسة بالعين، في فراسة باألذن في        

  .، في وراءه قصدغير معقول مديح، ، باألذن لحن القول، كالم منمق
  

  
  

ي بالي ر ف، ما كان يخطلمسجدمرة إنسان وسطني أن أقنع جهة أن تقبل تبرع أرض         

غيـر   أراضـي ، فـي  ان بأرض لمسجد لمصلحة مادية محضةإنس يتبرع أن :على اإلطالق

، هو يجني جداً عالية، وترتفع أسعارها إلى أرقامٍ إذا تبرع بمسجد تنظم هذه األراضيف ،منظمة

هذا آلالف األشـخاص   ذكرت؟ لو طائلة من تقديم أرضٍ لبناء مسجد، من يعرف ذلك أرباحاً

 ،حينما يكون مع اهللا عز وجـل  فاإلنسان، ولكن اهللا عز وجل يعلم الحقيقة ،ذا العملهيكبرون 

  .به في الناس يمشيأنه يجعل له نوراً  :أحد ثمرات هذا القرب من اهللا
  

  
  

فيهـا   اً بكل قضية، الخبراء أحيانوالكاذب الصادقوال سيما القاضي يميز بين  اإلنسان        

  .الحقيقة بشكل سريع يكشف، من عنده فراسة مشكلة في تحكيم

، فجـاء شـيخ   معه مبلغ كبير من الذهب، افتقد المبلغ، في الصحراء قافلةإنسان رافق         

، وأمر أتباعه أن يدخلوا لهذه شيخ القافلة بخيمة ووضع بها حمار، فجاء بالقصة وحدثهالقافلة 

 ،سك ذيل الحمار ينهـق الحمـار  حمار، وأوهمهم أن السارق إذا أموأن يمسكوا ذيل ال ،الخيمة

وضـع   ،أيديكممدوا : بعد أن دخلوا وخرجوا، قال ولكن .، في الحقيقة الحمار ما نهقوأجبرهم

أنـت  : النعنع، قال أثربذيل الحمار نعنع له رائحة عبقة، فشم أيديهم، أحدهم لم يظهر على يده 

  .يمسك بذيله في الخيمة، فكُشف فلمهذا الكالم،  صدق خاف، الذي أخذت المبلغ، هو

  .أو المحقق فيكشفها، هذه من الفطنة القاضي، اهللا عز وجل يلهم في أيام أشياء معضلة        
  

  
  

  .وحسن فطنته ،، وحدة قلبهالمتفرس؛ أحدهما جودة ذهن للفراسة سببان: فقالوا        

كيف إنسان عرف الحقيقة بسـبب   كثيرة، وفي قصص أنه قضية ملكات عالية جداً أي        

  .؟تافه

 :واقعة 

 : قصة

 : للفراسة سببان هما؟
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.الفراسة  :١٠٠-٠٧٠ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

أقسـموه نصـفين   : الولد ابنها، فقال هذا، تدعي كل منهما أن امرأتان جاءتا إلى قاضٍ        

، فعـرف  ألنها شعرت بعطف عليه ،هو لها ال: فاألم الحقيقية قالت، مرأة نصفاعطوا كل أو

  .ن أمه الكاذبةيقية مأمه الحق

  .، وحسن فطنةوإلى حدة قلب ،ذهن، وإلى جودةتحتاج إلى حدة  فالفراسة        

  .المتفرس فيه على، وأدلة ظهور عالمات خفية :الثاني والشيء        

به، تكـاد   المتفرس، ظهرت على وجه خفية وعالمات، فإذا اجتمع السببان؛ حدة ذهنٍ        

هـذا وال ذاك قلمـا   يكـن   لم، أما إن تخطئ وتصيب ،إذا كانت واحدةالفراسة ال تخطئ، أما 

  .ليس لها معنى فالفراسة، أي ذهن محدود وعالمات غير موجودة، تصيب الفراسه

  .، وله وقائع مشهورةفراسةًإياس بن معاوية من أعظم الناس : قال        

  .له فيها تآليف ، وإنهجداًالشافعي أيضاً كان له فراسة رائعة  واإلمام        
  

  

  

والحياة فيها مطبات كثيرة جداً، ، ثمار اإليمان أحدالفراسة  :عوٌد على بدء، خوةألا أيها        

، خبثاء، في أشخاص لهم مظهر حسن، ومخبر سـيء  أشخاص، فيها فيها أشخاص مخادعون

م المؤمن بفراسة ، اهللا عز وجل كراحتياالتإشكاالت، من  من، فمن أجل أن تنجو من ورطات

  :تكاد ال تخطئ

  .))ر بنور اهللا وينطق بتوفيق اهللافراسة المؤمن فإنه ينظ اتقوا((        

  :القلب، واآلية الكريمة فيالفراسة جزء من النور الذي يقذفه اهللا  وهذه        

  
   ]١٢٢ :اآليةسورة األنعام  [

ضل الزوجات ، وأف، وأحسن األصدقاءالناس، فأنت تختار أحسن فراسةالنور هو ال هذا        

أو من لحن القول  ،بعينك من عالمات خفية إما، فتعرف الطرف اآلخر بهذه الفراسة الصادقة

ما قلت قبـل قليـل   قلبك ك في، أو بنورٍ يقذف من هذه العالمات حكم تستنبط ،، أو بحدة ذهنك

  .يكشف لك الحقيقة
  .العالمين رب هللا والحمد

  

  

 :نهاية المطاف 


