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 حماسبة النفس
 

 اخلطبة األوىل 
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستتففهه   ونعتواب  هلل  تن رتهوف ننفستنا و تن ستياان نعمالنتا    تن  متده ه  ت   ضت  لته 

.. صلى ه عليه وعلى آله    ونرمد نن حممداً عبده وفسوله ال إله إال ه وحده ال ره ك لهن ونرمد نو ن  ضل     هادي له   
 تسليماً كثريا .وصحبه وسلم 

 
 ن ا بعد ..  اتقوا ه حق التقوى وفاقبوه يف السه والنجوى. 

 
ن متتا املستتلمون .. الليتتام واألئن اتتمالن األعمتتاأل و هاحتت  األعمتتاف .. تبلتتب ادد تتد وتقتته  البعيتتد   نعتتوان تتت ى ون يتتاأل  

  والك  على ه  ستري .. نئٌن رته علتى نصتحا ا    تتعاقب على دف  اآلاهة ..  مذا  قبٌ  واباك  دبه وهذا صحيٌح واآلاه سقيم
ُ اللاي تتتَ  َوالنتاَمتتتاَف إِّنا يفِّ ابَ كتتتاألعوان ونعتتتواٌن علتتتى نصتتتحا ا كتتتاألئن ويف ستتتريها عتتت ة و تتتدكه للجميتتت  :  مِّ  ُتَقل ِّتتتُب ا ا ُو  ًَة أل ِّ لِّتتتَك َلعِّتتت  

َب َصافِّ  َ اِّتذ    وقد ودع الناس عا اً  ن نعمافهم استودعوا  يه نعماهلم تنشه  ون احلشته ن تا مم ..  44النوف  األ  نَستاُن  َتو   ُتنَتباتُُ اإ ِّ
َن َوَنااهَ  َا َقدا على  ا  ضى   ووقف    نفسه وقفة ..  طوىب لعبد انتف  بعمهه  استقب  عا ه ادد د ِبحاسبة نفسه  13القيا ة  ِبِّ

 حسا  وعتا   صحح  سريهتا و تدافك زلتما ..  تصفح يف ليله  ا صدف  نه يف ن عاأل هنافه .
 

: " ن ضتت  ابوي العقتتوأل  نملتتًة ندو متتم -فمحتته ه  -وصتت ا القلتتب ِبحاستتبة التتنفس و ستتاده ل اهلتتا   قتتاأل ابتتن حبتتان  
نتتذ ه  تتهع العبتتد يف هتتواه   و تتا نفدى الكفتتاف يف دتتم العمتتى إال متتنمم نهنتتم  هحتتون كمتتا لنفستته حماستتبة "   و يتتا  حماستتبة التتنفس 

ُتتتم  َكتتتانُوا اَل عتتنمم : -ستتتبحانه  - شتتتمون بتتت  فقيتتتب   و فهحتتتون ِبتتتا  متتوون بتتت  حستتتيب   قتتتاأل  َستتتا ً إِّهنا  27النبتتتُ   َته ُ تتتوَن حِّ
..واالط ع على عيب النفس ونقالصما  لجمما عن الفب   و عه تة العبتد نفسته ونن   لته إىل القت   وفلته تتذلً  وعبود تة هلل ..  ت  

 ت  وعت   -حيتقه ابنبًا  مما صفه   والتعهف على حق ه وعظيم  ضله وآالله  طُطئ الهنس للجباف   عجب بعمله  مما عظم وال
و نا تتتك    حيناتتذ  ظمتته لتتك التفتتاون  -عتتم و تت   -: " بدا تتة احملاستتبة نن تقتتا س بتت  نعمتتته -فمحتته ه  -.. قتتاأل ابتتن القتتيم  -

 وتعلم ننه ليس إال عفوه وفمحته نو اهل ك والعطب".
 

َلَح َ ن زَكااَها : -   وع   -وتفقد عيو  النفس  مكيما و طمهها ..قاأل    9الشتمس  َوَقد  َااَ  َ تن َدساتاَها* َقد  َن ت 
  وإن نضه  ا على املكلتف إ تاأل التنفس وتتهك حماستبتما واالس ستاأل التف رتمواهتا حته هتلتك   وهتذا حتاأل نهت  الفتهوف  10 –

الذ ن ال حي زون  تن الوقتوع يف املعاصتب و تكلتون علتى العفتو والهمحتة   وإابا  علتوا ابلتك ستملا علتيمم  واقعتة التذنو  وصتفه يف 
نَساُن َ ا َ هاَك بَِّهب َِّك ال َكهِّيِّ عينمم و هلا .. وه  قوأل :ن :" ال  ليتق -فمحته ه  -  قتاأل احلستن البصتهي  6االنفطاف  َئ نَ تَُّما اإ ِّ

  ملؤ ن إال نن  عاتب نفسه   ون ا الفا ه  يمضب قد اً ال  عاتب نفسه" .
 

إِّنا الاذِّ َن اتتاَقوا  إِّاَبا َ ساُمم  طَالٌِّف   َِّن الشاي طَانِّ َتذَكاُهوا   َإِّاَبا ُهم : -   وع   -واملؤ ن قواٌن على نفسه حياسبما .. قاأل 
ُهونَ  لدنيا ورق احلسا  على قون ناذوا هذا األ ته  تن ..وإمنا اف احلسا  على قون حاسبوا ننفسمم يف ا 201األعهاف   ُّب صِّ

  ك الذنب ن سه  ن طلتب التوبتة   وننبمتا علتى التقصتري يف الطاعتان  تاألئن لتك ال تتدون وال   توع الوقوع يف الملة ري حماسبة ؛ 
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 -عمته بتن اخلطتا   تعلم  ه تكون عن الدنيا فاحت    وااطتب نفستك  تاابا قتد ا يف عتان  ندبته و تاابا نعتددن لعتان نقبت    قتاأل
".. وعاهد نفسك يف  طل  هتذا العتان علتى احملا ظتة علتى  قب  نن حتاسبوا وزنوها قب  نن توزنوا حاسبوا ننفسكم:" -فضب ه عنه 

الصتتلوان اخلمتتس  يف املستتا د ماعتتًة  تت  املستتلم    والتتتمود  تتن العلتتم النتتا   والستتعب يف نشتتهه وتعليمتته   وحفتت  اللستتان  تتن 
وعليك  لوفع يف املطاعم واملشتاف  وا تنتا   تا ال حيت  .. واحته  علتى بته الوالتد ن  - ن الكذ  والفيبة والفحش  -احمله ان 

وصلة األفحان وبذأل املعهوف للقه ب والبعيد   وتطمري القلب  ن احلسد والعداوة والبفضتا    واحتذف الوقتوع يف نعتهاس املستلم  
وا تمد  لقيان بشعرية األ ه  ملعهوف والنمب عن املنكه   وندا  حقوع األوالد والمو ة على الو ه األكم    و ض البصه عن  ..

 النظه إىل احمله ان يف الطهقان والفضاليان .
 

يتا  ؛ ا تثتااًل و ا نمت  نن  كتون العتان  نطلتق إصت ا يف اتتمعتان حتتا    يته النستا  علتى حجتا ن و لتتم ن  لست  واحل 
واقتفتاً  بستري الصتحابيان والصتاحلان ..  طتوىب لعبتد  انتفت  بعمتهه  استتقب   -صلى ه عليه وستلم  -أل ه ه واتباًعا لسنة النيب 

عا ه ِبحاسبة نفسه على  ا  ضى ؛  ك   تون تفته   يته  سته  نتذفك بنقصتان عمتهك   والعاقت   تن اتعت  د سته وا تمتد يف  و ته 
ده ..  خذ األهبة آلزف النقلة ونعد التماد لقته  الهحلتة .. واتري التماد  تا صتحبه التقتوى   ونعلتى النتاس عنتد ه  نملتًة واستعد لف

َا نَ تَُّما الا  ئَ ناو مم  نه .. نعواب  هلل  ن الشيطان اله يم  َ َول َتنظُه  نَتف ٌس  اا َقداَ ا  لَِّفد  َواتتاُقوا ا اَ إِّنا ا اَ َابِّرٌي ِبِّ ذِّ َن آَ ُنوا اتتاُقوا ا ا
 . 18احلشه   تَتع َمُلونَ 

 
هآن العظيم  ونفعين ه وإئكم ِبا  يه  ن اآلئن والذكه احلكيم   نقوأل  ا تسمعون  ونستففه ه  فك ه م ولكم يف الق 

 م ولكم ودمي  املسلم   ن ك  ابنب؛  استففهوه إنه هو الففوف الهحيم.
 

 اخلطبة الثانية 
 

ونرمد  تعظيًما لشُنه  وحده ال ره ك له ال إله إال هن ونرمد ن احلمد هلل على إحسانه والشكه له على تو يقه وا تنانه  
 .. صلى ه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً  م دا . حممداً عبده وفسولهنبينا نن 
 

ن ما املسلمون .. نصيب اإنستان  تن التدنيا عمتهه؛  تإن نحستن ا تنا ته ِبتا  نفعته يف داف القتهاف  قتد ف تا  افتته .. وإن  
عاصب والسياان  فن بضاعته   واملو ق  ن حاسب نفسه قبت  نن حياستبه ه وا تتنم وقتته وعتهف دوا ه نسا  ا تنا ه ونكثه  ن امل

..واخلري يف الطاعة والشه يف املعصية   واحلياة  يدان  سيح لصاحل األعماأل .. والتسو ف ال  وفث سوى   يمم  ن داله ومل  مم  
عان  د د وقد ودعتم عا اً  ن عمهكم  ضى ِبا نودعتموه  ن عم    والسعيد  ن الندن والتوبة رحو الملة  وها ننتم تمدف ون على 

استودع  دة عمهه صاحلًا  ن عمله   والشقب  ن هدن عليه  وافحته بقبتيح زهلل ؛  تاحفظوا نئن نعمتافكم قبت  تفتهدكم يف قبتوفكم   
 وا تنموا نئن حياتكم قب  الفوان  ونكه وا نمأل عا كم ادد د  لطاعان .

 
إِّنا ا اَ َوَ َ لَِّكَتُه ُ َصتلُّوَن َعلَتى الناتيبِّ ِّ َئ نَ تَُّمتا  مث اعلموا نن ه ن هكم  لص ة والس ن على نبيه  قاأل يف حمكم التنم   :  

لِّيماً الاذِّ َن آَ ُنوا َصلُّ   .. 56األحما   وا َعَلي هِّ َوَسل ُِّموا َتس 
 



         28/12/1429    النبوييف املسجد                   عبد احملسن القاسملفضيلة الشيخ:                         حماسبة النفس عنوان اخلطبة:  

  

-3 - 

نيب بكته  -اللمم ص  وسلم علتى نبينتا حممتد   وافس اللمتم عتن الفالته الهارتد ن التذ ن قضتوا  حلتق وبته كتانوا  عتدلون  
 وعن ساله الصحابة نمع    وعنا  عمم جبودك وكه ك ئ نكهن األكه   . -ب وعمه وعثمان وعل

 
اللمم نعم اإس ن واملسلم  ونابأل الشهك واملشهك  ود ه نعدا  الد ن  وا ع  اللمم هذا البلد آ ناً  طماناً فااً  وساله  

 ب د املسلم  .
نت َيا  وستعيمم  شتكوفاً وعملمتم  تقتبً  ئ ف  العتامل   اللمم سلم احلجاج واملعتمته ن  اللمتم ا عت  حجمتم  ت وفاً   فَبتانَتا آتِّنَتا يفِّ التدُّ

َهةِّ َحَسَنًة َوقَِّنا َعَذاَ  الناافِّ  تهِّ نَ    201البقتهة  َحَسَنًة َويفِّ اآلاِّ َاسِّ تَن اخل  نَتا نَنُفَستَنا َوإِّن ملا  تَتف فِّته  لَنَتا َوتَته مَح نَتا لََنُكتوَننا  ِّ  فَبتانَتا مََلم 
 . 23األعهاف 

 
اللمم ننا ه ال إله إال ننتا ..  ننتا الفتين وحنتن الفقتها  .. ننتمأل علينتا الفيتن وال  علنتا  تن القتانط  .. اللمتم ن ثنتا .  

 اللمم ن ثنا . اللمم ن ثنا .
 

َشتتتا  َوال ُمنَكتتتهِّ َوال بَتف تتتبِّ  ..عبتتتاد ه  َمتتتى َعتتتنِّ ال َفح  َستتتانِّ َوإِّ تَتتتا  ابِّي ال ُقتتته ىَب َو َتنت  ألِّ َواإِّح  ل َعتتتد   َعُِّظُكتتتم  َلَعلاُكتتتم  إِّنا ا  َ َيَ ُ تتتُه  ِّ
   تتاابكهوا ه العظتتيم ادليتت   تتذكهكم   وارتتكهوه علتتى آاللتته ونعمتته  تتمدكم   ولتتذكه ه نكتت  وه  علتتم  تتا  90النحتت   تَتتذَكاُهونَ 

 تصنعون .

 


