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الصالحينشرح رياض   

 

ضاللة أو  هدى إلى  والدعاء خير على  الداللة في : باب  شرح  

الصالحين  رياض كتاب  من    

 

ِ  َرُسولَ  أَن   هَُري َرةَ  أَبِي  َعن   ُ  َصل ى  ّللا    َمن  : )  قَالَ  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا 

رِ  ِمن   لَهُ  َكانَ  هًُدى إِلَى  َدَعا َج    يَن قُصُ  الَ  تَبِعَهُ  َمن   أُُجورِ  ِمث لُ  اْل 

ث مِ  ِمن   َعلَي هِ  َكانَ  َضاَللَة   إِلَى  َدَعا َوَمن   َشي ئًا، أُُجوِرِهم   ِمن   ذَِلكَ  ِ   اْل 

)  مسلم رواه(  َشي ئًا آثَاِمِهم   ِمن   ذَِلكَ  يَن قُصُ  الَ  تَبِعَهُ  َمن   آثَامِ  ِمث لُ 

2674  . )  

ِ  َمس عُود   أَبِي  وَعن   َن َصاِري    َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  عنه هللا رضي  اْل 

 ِ ُ  َصل ى  ّللا  رِ  ِمث لُ  فَلَهُ  َخي ر   َعلَى  َدل   َمن  : )  َوَسل مَ  َعلَي هِ  ّللا    أَج 

( .  1893)  مسلم رواه(  فَاِعِلهِ   

 

  ُسن ةً  اِْلس المِ  فِي  َسن   َمن  : )  وسلم عليه هللا صلى  النبي  وقال

رِ  ِمث لُ  لَهُ  ُكتِبَ  بَع َدهُ  بَِها فَعُِملَ  َحَسنَةً    يَن قُصُ  َوال بَِها َعِملَ  َمن   أَج 

ء   أُُجوِرِهم   ِمن   ( . 1017) مسلم رواه(  َشي   
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ن َسانُ  َماتَ   إِذَا: )  والسالم الصالة عليه وقال ِ   َعن هُ  ان قََطعَ  اْل 

 أَو   ، بِهِ   يُن تَفَعُ  ِعل م   أَو   ، َجاِريَة    َصَدقَة   ِمن   إاِل:  ثاَلثَة   ِمن   إاِل َعَملُهُ 

ُعو  َصاِلح   َولَد   ( 1631)  مسلم رواه(  لَهُ  يَد   

 

: هللا رحمه عثيمين  ابن  الشيخ  وقال  

  فكل  ،  اْلمة عملته ما  كل أجر وسلم عليه هللا صلى  له يكتب " 

 يكتب  فإنه ، ونوافل فرائض من  صالح  وعمل خير من  عملنا ما

"  علمنا الذي هو  ْلنه ؛ والسالم الصالة عليه للرسول أجره

( . 2/258) عثيمين  البن "  الصالحين  رياض شرح"  من  انتهى   

 

 أجور مثل اْلجر من   فلك ، اْلذكار من  شيئا أحًدا عل مت  فإذا

. القيامة يوم إلى  أنت  علمتهم ممن  اْلذكار هذه تعلموا من  كل  
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