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محاسبة النفس

ممخص الخطبة

أىمية محاسبة النفس ولزوميا لممسمم – أثر محاسبة النفس وثمرتيا  ,وعاقبة تركيا  -من فوائد

محاسبة النفس التذكير باالستعداد لآلخرة  ,وبنعم اهلل عميو  ,واالستقامة  ,ومعرفة عالجيا – الطريق

إلقامة المحاسبة اإلكثار من مطالعة السيرة وحال السمف – حال السمف مع القرآن ومحاسبة النفس
– غفمة الناس عن محاسبة أنفسيم من أسباب البالء وفساد القموب
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :عباد اهلل محاسبة النفس أمر مطموب من كل مسمم.

محاسبة النفس أمر عظيم ينبغي أن يسعى إليو كل مسمم وكل مؤمن ليممك قياد نفسو وزماميا

ليضبط سيرىا وليكبح جماحيا يدفعيا إلى الطاعة ويردعيا عن المعصية فيعرف ربحو من خسارتو

محاسبا لنفسو.
وال يستطيع ذلك إال إذا كان
ً
ومحاسبة النفس يا عباد اهلل أمر عظيم يسيل الكالم عنو باأللسنة ولكن القيام بو من أعظم األمور.

فإذا قام اإلنسان عمى محاسبة نفسو استطاع أن يعرف مقدارىا.

ومن أجل ذلك يا عباد اهلل يكون المؤمن في جياد مع نفسو ال ينقطع وفي صراع دائم ال ينتيي حتى
تألف النفس طاعة ربيا وتعتاد السير في سبيل اهلل المستقيم واالنتياء عن سبل الشياطين.

عند ذلك يسيل ضبطيا ومحاسبتيا وان لم يكن ذلك وأطمق ليا العنان فسوف تستعذب الباطل وتحب
المعاصي والمنكرات حتى تصل إلى غضب ربيا سبحانو وتعالى.

وكمما قام اإلنسان عمى محاسبة نفسو أحبت الطاعة وأقبمت عمييا واستأنست بيا وبأىميا وكمما أىمل

اإلنسان محاسبة نفسو كمما كرىت الطاعة وأنست بالمعصية وأحبت أىميا.

يقول اهلل تعالى :فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم ىي المأوى وأما من خاف مقام ربو
ونيى النفس عن اليوى فإن الجنة ىي المأوى [النازعات.]14-73:

قصر في خير أو اقترف شر :ال أقسم
واهلل تعالى يقسم بالنفس الموامة وىي التي تموم صاحبيا إن ّ
بيوم القيامة وال أقسم بالنفس الموامة [القيامة.]2-4:
أردت
يقول الحسن رحمو اهلل تعالى عند ىذه اآلية( :إن المؤمن واهلل ال نراه إال وىو يموم نفسو ما
ُ
أردت بحديث نفسي أما الفاجر فيمضي قُ ُد ًما قُ ُد ًما ال يعاتب نفسو).
أردت بأكمتي ما
بكممتي ما
ُ
ُ

ومن فوائد محاسبة النفس يا عباد اهلل أنيا تذكر اإلنسان وتبعث فيو االستعداد لمقاء اهلل عز وجل
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الذي سوف يكون بين يديو الحساب وال حول وال قوة إال باهلل وليذا يقول عمر رضي اهلل عنو:

غدا في الحساب أن
(حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوىا قبل أن توزنوا فإنو أىون عميكم ً
تحاسبوىا وتزينوا لمعرض األكبر يومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافية).

تعرف اإلنسان بنعمة اهلل عميو فيشكرىا ويستخدميا في
ومن فوائد محاسبة النفس يا عباد اهلل إنيا ِّ
طاعة اهلل ويحذر من التعرض ألسباب زواليا :واذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن

عذابي لشديد [إبراىيم.]3:

ذكره بو
واهلل تعالى يقص عمينا قصة صاحب الجنة حينما افتخر عمى صاحبو بالمال والولد وما ّ
صاحبو مما قصو اهلل تعالى في كتابو فقال :ولوال إذا دخمت جنتك ُقمت ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل إن

حسبانا من السماء
خير من جنتك ويرسل عمييا
ولدا فعسى ربي أن يؤتيني ًا
ترني أنا أقل منك ً
ً
طمبا [الكيف.]14-14:
صعيدا ز ًلقا أو يصبح ماؤىا ًا
فتصبح
ً
غور فمن تستطيع لو ً

عرف المؤمن بنعمة اهلل عميو في االبتالء فيصبر لذلك ويحتسبو عند اهلل تبارك وتعالى كما روي
وتُ ِّ
عمى فييا ثالث
عن عمر رضي اهلل عنو وأرضاه فقال ( :ما أصابتني مصيبة إال
ُ
وعممت أن هلل ّ
نعم:

األولى :أن اهلل تعالى خففيا وىو قادر عمى أن يصيبني بأعظم منيا.
والثانية :أن اهلل تعالى جعميا في دنياي ولم يجعميا في ديني.

والثالثة :أن اهلل تعالى يدخر لي األجر عمييا يوم القيامة).

ومن فوائد محاسبة النفس يا عباد اهلل أن ىذا يساعد عمى ترويضيا والسموك بيا في السبيل المستقيم

إنسانا يحاسب نفسو ويراقبيا إال وىو
والحد من نزواتيا وشيواتيا ومن تعصبيا واعجابيا فما ترى
ً
سريع االستجابة ألمر إليو وكثير الحذر مما يغضب اهلل وسريع الرجوع إلى الحق إذا عممو وتبين لو
وكمما أطمق اإلنسان لنفسو زماميا ولم يقم عمى محاسبتيا كمما تغمبت عميو األىواء والشيوات

والمعاصي والمنكرات حتى تتغير موازينو ومقاييسو ويقع فيما حذر منو رسول اهلل (( :حتى إذا رأيت

متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيو فعميك نفسك ودع عنك
شحا
ً
ً
مطاعا وىوى ً
العامة))(.]4[)4

ومن فوائد محاسبة النفس يا عباد اهلل أن اإلنسان يعرف بذلك مقدار نفسو فيتخذ الشيء الذي يراه

مناسبا إلصالحيا وال صالح ليا إال بما جاء في كتاب اهلل تبارك وتعالى وما جاء في السنة
ً
الصحيحة عن رسول اهلل  .وما أُثر عن العمماء الصالحين المخمصين العاممين.

رضا فزده فبمغ
مرضا
روي أن الشافعي رحمو اهلل تعالى مرض
ً
شديدا فقال :الميم إن كان ىذا لك ً
ً
لست أنا وأنت من أىل البالء.
ذلك إدريس الخوالني رحمو اهلل تعالى فبعث إليو فقال :يا عبد اهلل ُ

فأرسل إليو الشافعي رحمو اهلل تعالى :يا أبا عمر ادع اهلل لي بالعافية.
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واذا أراد اإلنسان أن يقيم في نفسو ىذا األمر….واذا أراد أن تقوم لديو المحاسبة لمنفس لتنبعث في
نفسو خشية اهلل عز وجل والخوف من عذابو والرجاء فيما عنده فميكثر من قراءة سيرة رسول اهلل

وسيرة أصحابو رضي اهلل تعالى عنيم والتابعين ليم بإحسان في كل زمان ومكان ليعرف كيف كانوا
مع أنفسيم وكيف كانت محاسبتيم ليا لعل ذلك يساعده عمى محاسبة نفسو ومراقبتيا.

عمى القرآن فيقول بن مسعود :اق أر عميك
الرسول يقول( ]2[)2البن مسعود رضي اهلل عنو :اق أر ّ
وعميك أُنزل؟ قال(( :إني أحب أن أسمعو من غيري)) فق أر عميو سورة النساء حتى إذا بمغ قولو
شييدا [النساء.]14:
تعالى :فكيف إذا جئنا من كل أمة بشييد وجئنا بك عمى ىؤالء
ً

فنظرت فإذا عينا رسول اهلل تذرفان.
قال حسبك قال بن مسعود رضي اهلل عنو:
ُ
فمو كانت محاسبة النفس قائمة في قموبنا اليوم لذرفت أعيننا من خشية اهلل تبارك وتعالى ومن

وطمعا في الرجاء لما عنده.
الخوف منو
ً
وخميفتو الصديق رضي اهلل عنو يقول وقد دخل عميو عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو وىو يزجر
لسانو فقال لو عمر( :مو ما ىذا الذي تفعمو يا أبا بكر؟) .قال أبو بكر رضي اهلل عنو( :إن ىذا

أوردني الميالك).

ولما قدم قوم من اليمن في زمانو كانوا إذا سمعوا القرآن يبكون فقال( :كنا ىكذا ولكن قست القموب).

لقيت اهلل لوال أن أضع جبيتي هلل ولوال أن
وعمر رضي اهلل عنو يقول( :لوال ثالث
لوددت أني قد ُ
ُ
أجمس مجالس يُنتقى فييا طيب الكالم كما ينتقى طيب التمر ,ولوال أن أسير في سبيل اهلل عز
وجل).

وددت أني كبش ألىمي يسمنونني حتى أكون أسمن ما أكون يقدم
وىو الذي قال رضي اهلل عنوُ ( :
قديدا ثم يأكمونني ولم أكن
عمييم قوم يحبونيم فيذبحوني ويقدموني فيجعموا بعضي شواء وبعضي ً

بشر) .وىو الفاروق رضي اهلل عنو.
ًا
وىو الذي يقول يوم دخل عميو ابن عباس رضي اهلل عنيم أجمعين بعدما طُعن رضي اهلل عنو قال

مصر بك األمصار وقضي بك عمى النفاق وأفشى بك
لو( :أبشر يا أمير المؤمنين فإن اهلل قد ّ
عمى يا بن العباس؟) قال( :إي واهلل في غيرىا) .قال( :واهلل
الرزق) قال لو( :أفي اإلمارة تثنى ّ

دخمت فييا ال أجر وال وزر) ويقول رضي اهلل عنو( :والذي نفسي بيده
جت منيا كما
ُ
لوددت أني خر ُ
ُ
لخفت أن أكون
احدا
لو قام في الناس منادي :يا أييا الناس إنكم من أىل الجنة أجمعون إال رج ً
ال و ً
ُ

جوت أن أكون
أنا ىو ,ولو قام منادي وقال :يا أييا الناس ادخموا أجمعين إلى النار إال رجالً و ً
احدا لر ُ
أنا ىو) رضي اهلل تعالى عنيم أجمعين.
ونسأل اهلل أن يتبعنا آثارىم وأن يحشرنا في زمرتيم.

لوددت أن
كنت بين الجنة والنار وال أعمم إلى أييما ُيؤمر بي
ُ
وعثمان رضي اهلل عنو يقول( :لو ُ
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رمادا وال أعمم إلى أييما أصير)(.]7[)7
أكون ً
حياء).
وىو الذي يقول( :وأيم اهلل ما زنيت في جاىمية وال في إسالم وما ازددت باإلسالم إال ً
إلى تشوفت
إلى تغرغرت ّ
وعمي رضي اهلل عنو الذي سبق أن ذكرنا قولو وىو يخاطب الدنياّ ( :
ّ

ىييات ىييات ُغري غيري قد بتتك ثالثًا فعمرك قصير ومجمسك حقير وخطرك يسير آه من قمة
الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق).

وغيرىم من الصحابة ومن التابعين ومن الذين تبعوىم بإحسان في كل زمان ومكان يحاسبون أنفسيم

قبل أن يردوا إلى يوم ال ينفع فيو مال وال بنون.

نشكو إلى اهلل ضعفنا ونسألو أن يرحم ضعفنا ويغفر خطايانا أقول ىذا وأستغفر اهلل العظيم لي ولكم

ولسائر المسممين من كل ذنب فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده تعالى ونشكره ونثني عميو الخير كمو
وأصمي وأسمم عمى عبده ورسولو وخيرتو من خمقو صموات اهلل عميو وسالمو وعمى آلو وأصحابو

أجمعين والتابعين ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد :عباد اهلل لو كانت المحاسبة لمنفوس قائمة لكان الحال غير الحال ولرأيت الصالح في

كثير من الناس غافمون عن محاسبة أنفسيم.
البشر ورأيت الصالح في العباد وفي البالد ولكن ًا
لو كانت المحاسبة لمنفوس قائمة لما رأيت معصية لما رأيت شرًكا وال نفا ًقا وال رأيت غيبة وال نميمة
خداعا وال
كاذبا وال غ ًشا وال
وال رأيت رًبا وزًنا وال ًا
خمر وال رأيت صغيرة وال كبيرة ,ما رأيت ً
ً
إيمانا ً

جور وال عدو ًانا ,لو كانت المحاسبة في النفوس قائمة ما حصمت مشاكل في مال وما قامت
ظمما وال ًا
ً
منكرات لم تسبق فيمن سبق من العالمين كان نتيجتيا عمى التفرق والتمزق الذي يعيشو المسممون

اليوم.

كثير من
لو حاسب الناس أنفسيم وأقاموىا عمى أمر اهلل تبارك وتعالى لرأيت الحال غير الحال إن ًا
الناس ال يرتاح في نوم حتى يعرف حساب تجارتو ىل آلت بو إلى الربح أم إلى الخسران ,بل قد

أبدا.
ينيض من فراشو مرات كمما تذكر ًا
أمر من األمور وقد تمر عميو الميمة كاممة وال يستحل بنوم ً
بعضا من الناس يمر عميو الميل وىو يتموى من الحسرة والندامة عمى صفقة خسرىا أو فاتتو
وان ً

مشاركة فييا.

بعضا من الناس يمسي يعض أصابع الندم حينما يرى نعمة أنعم اهلل بيا عمى أحد من إخوانو
بل إن ً
اختبار من اهلل تعالى.
ابتالء و ًا
وقد تكون
ً
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وتعصبا ليواه وميالً مع شيوتو.
استبدادا لرأيو
أيضا قد يتجاوز الحق إلى الباطل
ً
ً
بل إن بعض الناس ً
فمو كانت المحاسبة في النفوس قائمة ما رأيت ىذه األمور وال غيرىا مما يغضب اهلل تبارك وتعالى
ولصمحت أحوال المسممين ولن تصمح إال إذا حاسبوا أنفسيم واستعدوا إلى لقاء اهلل تعالى الذي
سيحاسبيم وىو يعمم السر وأخفى ال تخفى عميو خافية فيو عالم الغيوب سبحانو وتعالى.

فاتقوا اهلل يا عباد اهلل وحاسبوا أنفسكم وراقبوىا وقوموىا عمى أمر اهلل تعالى وحاسبوا أنفسكم في أسبوع
مضى من حاسب نفسو عمى طاعة فازداد منيا أو عمى معصية وقع فييا فتاب منيا من الذي فعل

ذلك.

شكر ليا.
من حاسب نفسو فتذكر نعمة اهلل عميو فازداد ًا

من حاسب نفسو فانبعثت في قمبو خشية اهلل فذرفت عينو حتى تطفئ النار يوم القيامة فعينان ال
تمسيما النار عين بكت من خشية اهلل وعين باتت تحرس في سبيل اهلل.

وصموا وسمموا عمى عبد اهلل ورسولو فقد أمركم اهلل بذلك فقال تعالى :إن اهلل ومالئكتو يصمون عمى

تسميما [األحزاب.]65:
النبي يا أييا الذين آمنوا صموا عميو وسمموا
ً
الميم صل عمى محمد وعمى آل محمد كما صميت عمى إبراىيم وعمى آل إبراىيم إنك حميد مجيد.
وارض الميم عن أصحابو أجمعين وعن التابعين ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معيم

بفضمك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

__________

( )4سنن أبي داود ( )1714سنن الترمذي ( )7463سنن ابن ماجة (.)1441
( )2أخرجو البخاري في صحيحو في كتاب التفسير باب (.)4537/1
( )7أبو نعيم في الحمية ( )54/4وفي سنده انقطاع.

