
الصالحين رياض كتاب من المجاهدة باب شرح  

 

  

: المجاهدة باب  

َ  َوإِنَّ  سهبهلَنَا لَنَْهِديَنَّههمْ  فِينَا َجاَهدهوا َوالَِّذينَ  : ﴿تَعالَى للاه  قَالَ  ْحِسنِينَ  لََمعَ  ّللاَّ ﴾   اْلمه

: الحجر﴾ ]  هاْليَِقين يَأْتِيَكَ  َحتَّى َربَّكَ  َواْعبهدْ  : ﴿تعالى وقال[. 69: العنكبوت]

 أي ،[ 8: المزمل﴾ ] تَْبتِيًل  إِلَْيهِ  َوتَبَتَّلْ  َرب ِكَ  اْسمَ  َواْذكهرِ  : ﴿تعالى وقال[. 99

ة   ِمثْقَالَ   يَْعَملْ  فََمنْ  : ﴿تعالى وقال. إليه  انقطع   ،[7: الزلزلة﴾ ] يََرهه  َخْيًرا ذَرَّ

وا َوَما : ﴿تعالى وقال مه ِ  ِعْندَ  تَِجدهوهه  َخيْر   ِمنْ  ِِلَْنفهِسكهمْ  تهقَد ِ  َوأَْعَظمَ  َخْيًرا ههوَ  ّللاَّ

َ  فَإِنَّ  َخْير   ِمنْ  تهْنِفقهوا َوَما : ﴿تعالى وقال ،[20: المزمل﴾ ] أَْجًرا ﴾  َعِليم   بِهِ  ّللاَّ

. معلومة  كثيرة الباب في واآليات ،[ 273: البقرة]  

  

مةه  قال :- للا رحمه -  عثيمين ابنه  العلَّ  

 مجاهدة  تعني المجاهدة( المجاهدة باب: )- تعالى للا رحمه - المؤلف قال

 أشق من فإنها نفسه اإلنسان مجاهدة فأما غيره، ومجاهدة نفسه اإلنسان

  النفس ومجاهدة  أواًل، النفس بمجاهدة إال الغير مجاهدة  تتم وال اِلشياء،

  ترك وعلى الطاعات، فعل على شيئين، على نفسه اإلنسان يجاهد بأن  تكون

  وترك عليه، للا خففه من  إال النفس على ثقيل الطاعات فعل ِلن المعاصي؛

 إلى النفس فتحتاج عليه، للا خففه  من إال النفس على ثقيل  كذلك المعاصي

 نفسه من يعاني اإلنسان فإن الخير،  في الرغبة قلة مع سيما ال مجاهدة

. الخير فعل على ليحملها شديدة؛ معاناةً   

  



 - وجلَّ  عزَّ  - هلل اإلخلص على النفس مجاهدة  هذا من يكون ما أهم ومن

  السلف بعض إن حتى جدًّا، وشاق عظيم أمره اإلخلص، فإن العبادة؛ في

 كان ولهذا اإلخلص«؛ على مجاهدتها شيء   على نفسي جاهدت ما: » يقول

  على للا حرمه قلبه من خالًصا للا  إال إله ال قال من أن المخلصين جزاء

. النار  

  

 على فالمجاهدة جدًّا، شديد  اِلمر هذا إن اِلمر؟ هذا يكون متى لكن

  وِلن  حظوظ؛ لها النفوس ِلن النفوس؛ على يكون ما أشق من هلل اإلخلص

  بين محترًما يكون أن ويحب الناس، عند مرموقًا يكون أن يحب اإلنسان

  من وكذا كذا فيه رجل هذا عابد، رجل هذا إن: يقال أن ويحب الناس،

  على ويحمله الباب، هذا من اإلنسان على الشيطان فيدخل الخير، خصال

ع من: » وسلم عليه للا صلى النبي قال وقد. الناس مراءاة ع سمَّ   به، للا سمَّ

  والعياذ ينكشف حتى للناس أمره أظهر يعني به«، للا راءى راَءى ومن

.باهلل  


