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 صلى هللا عليه وسلَّمواجبنا حنو سيدان رسول هللا 
مشاهدينا الكرام السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، ولقاء يتجدد مع : املذيع

حضراتكم يف قصة سورة، يف هذه احللقة مشاهدينا الكرام سوف نستكمل معكم سلسلة 
واجبنا حنو سيدان : حلقاتنا مع املولد النبوي الشريف وسوف يكون عنوان هذه احللقة

فوزي / أن يكون ضيفنا يف هذه احللقة فضيلة الشيخ ، ويسعدانصلى هللا عليه وسلَّموُدم 
 .وُدم أبو زيد الداعية اإلسالمي الكبري

 اإلميان برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ؟صلى هللا عليه وسلَّمحدثنا عن اإلميان برسول هللا  فضيلة الشيخ: املذيع

هو أول واجب على املسلم حنو نيب اإلسالم  صلى هللا عليه وسلَّماإلميان برسول هللا 
لِتُ ْؤِمُنوا " : ز وجل هذا الواجب يف قوله تعاىل، ووضح هللا عصلى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 

هللا  افهذه أهم الواجبات علينا لرسول هللا أوجبه( الفتح9)" َوَرُسولِِه َوتُ َعز ُِروُه َوتُ َوقِ ُروُه  ِِبللِ 
 .الفتحبنص اآلية يف سورة 

من عند هللا، وأن  أي اإلميان أبنه رسول ُمرسل صلى هللا عليه وسلَّمواإلميان برسول هللا 
وأنزل عليه أمني الوحي جربيل بكتاب هللا، وأن هللا  عز وجل هو الذي أرسله وأوحى إليههللا 

ه على عينه منذ صغره، وأن هللا  سبحانه وتعاىل جعله خامت أنبيائه  سبحانه وتعاىلهو الذي رِبَّ
وجعله قلباً تقياً نقياً خالصاً لنزول كتاب هللا، وأن  هللا عز وجل طهَّر قلبه يف صباه ورسله، وأن

َوِإنََّك "  :له ِبألخالق الكرمية املرضية اليت حيبها هللا، وقال لنا أجعني يف شأنههللا عز وجل جَّ 
 بجب وينبغي علينا أن هي األخالق العظيمة اليت أي أن أخالقه( القلم4)" َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم 

 .ونسري على درهبا يف حياتنا كلها نتخلق هبا
 متابعته

نتابعه، فإن اإلميان به يستوجب متابعته يف كل  علينا أيضا أن تبارك وتعاىلهللا أوجب و 
 :عندما أُمر املؤمنني ِبلصالة صلى هللا عليه وسلَّمحركاته وسكناته، فقال 
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  {ُأَصلِ ي  َرأَيْ ُتُموِن  َكَما َصلُّوا} 
صلى هللا فال يقبل هللا الصالة إال إذا كانت على اهليئة اليت كان يؤديها هبا رسول هللا 

 :عندما كان حيج بيت هللا احلرام صلى هللا عليه وسلَّم، وقال عليه وسلَّم
  {َمَناِسَكُكْم  َعنِ   ُخُذوا} 

أي شعائر احلج، فال يقبل هللا شعائر احلج من حجاج بيت هللا احلرام إال إذا كانت على 
 .صلى هللا عليه وسلَّمشاكلة الشعائر اليت كان يؤديها هبا رسول هللا 

ويستوجب متابعته ظاهراً وِبطناً، ظاهراً  ،يستوجب حمبته صلى هللا عليه وسلَّمفاإلميان به 
ليها كالصالة والصيام والزكاة واحلج، وِبطنًا يف سالمة القلب من يف األعمال اليت أشران إ

ِإال َمْن " : ل هللااألحقاد واألحساد والبغضاء واإلحن والشحناء، أي يكون قلب نقيًا كما قا
 (.الشعراء99)" أََتى هللا ِبَقْلٍب َسِليٍم 
َلُكْم يف َرُسوِل هللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة َلَقْد َكاَن " : هبذه الشاكلة يقول لنا فيه هللافاإلميان به 
صلى هللا عليه وضرب النيب ( األحزاب  )" ِخَر َوذََكَر هللا َكِثريًا َواْليَ ْوَم اآل ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو هللاَ 

 :بعضهم فقال عندما جاءه نفر من املالئكة وهو انئم ه له املالئكة،تمثاًل ضرب وسلَّم
 َمَثاًل، َهَذا ِلَصاِحِبُكمْ  ِإنَّ : فَ َقاُلوا يَ ْقظَاُن، َواْلَقْلبَ  اَنِئَمةٌ  اْلَعنْيَ  ِإنَّ : بَ ْعُضُهمْ  َوَقالَ  اَنئٌِم، ِإنَّهُ } 

 يَ ْقظَاُن، َواْلَقْلبَ  اَنِئَمةٌ  اْلَعنْيَ  ِإنَّ : بَ ْعُضُهمْ  َوَقالَ  اَنئٌِم، ِإنَّهُ : بَ ْعُضُهمْ  فَ َقالَ  َمَثاًل، َلهُ  َفاْضرِبُوا
 َدَخلَ  الدَّاِعيَ  َأَجابَ  َفَمنْ  َداِعًيا، َوبَ َعثَ  َمْأُدبَةً  ِفيَها َوَجَعلَ  َداًرا بَ َن  َرُجلٍ  َكَمَثلِ  َمثَ ُلهُ : فَ َقاُلوا
بْ  لَْ  َوَمنْ  اْلَمْأُدبَِة، ِمنَ  َوَأَكلَ  الدَّارَ  ارَ  َيْدُخلِ  لَْ  الدَّاِعيَ  بجُِ : فَ َقاُلوا اْلَمْأُدبَِة، ِمنَ  ََيُْكلْ  َولَْ  الدَّ
 يَ ْقظَاُن، َواْلَقْلبَ  اَنِئَمةٌ  اْلَعنْيَ  ِإنَّ : بَ ْعُضُهمْ  َوَقالَ  اَنئٌِم، ِإنَّهُ : بَ ْعُضُهمْ  فَ َقالَ  يَ ْفَقْهَها، َلهُ  َأوِ ُلوَها
صلى هللا عليه  حُمَمًَّدا َأطَاعَ  َفَمنْ  صلى هللا عليه وسلَّم، حُمَمَّدٌ  َوالدَّاِعي اْْلَنَُّة، َفالدَّارُ : فَ َقاُلوا
صلى هللا  َوحُمَمَّدٌ  اَّللََّ، َعَصى فَ َقدْ  صلى هللا عليه وسلَّم حُمَمًَّدا َعَصى َوَمنْ  اَّللََّ، َأطَاعَ  فَ َقدْ  لَّموس
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  {النَّاِس  بَ نْيَ  فَ ْرقٌ  عليه وسلَّم
ولكننا ال نؤمن برسول  نؤمن ِبلل: داين األخرى يقولونوهذا ألننا جند بعض أهل األ

بد أن يكتمل بال إله إال هللا حممٌد رسول  اإلميان الفاإلميان يف ديننا، به هللا، وهذا ال يصح 
 .هللا

ْرَض َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأل: " لكن أهل األرض جيعًا كما قال هللا
نؤمن ِبألنبياء السابقني  إذاً موطن اخلالف يف حممٌد رسول هللا، وحنن( الزمر9 )"  لَيَ ُقوُلنَّ هللاُ 
"  :، مع قول هللا يف شأهنمصلى هللا عليه وسلَّموبرساالهتم، لكنهم خيتلفون على النيب  أجعني

هم يعرفونه ف ،يتوه عن عياله؟ ال أحدهل يوجد ( البقرة41 )" يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهْم 
فَِإن َُّهْم ال " : ب أببنائه، ولكنهم كما قال هللامبا وصفه هلم أنبياؤهم ورسلهم كمعرفة األ

بُوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمنَي ِبَِاَيِت هللا بَجَْحُدوَن   (.األنعام  )" ُيَكذِ 
" : ي منعهم من اإلميان به هو احلسدأهل مكة كانوا يعلمون أنه الصادق األمني، والذ

وكذلك أهل األداين األخرى ( النساء44)"  ِمْن َفْضِلِه أَْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما َآََتُهُم هللا
مهم أنبياؤهم وُكتبهم أنه النيب اخلامت يف آخر الزمان، ولكن منعهم احلسد من يعلمون مبا علَّ 

 .اإلميان به
"  :تبارك وتعاىلاإلميان به شرط اإلميان الكامل عند هللا  سبحانه وتعاىلإذًا جعل هللا 

صلى هللا عليه بد من اإلميان ِبلل واإلميان برسول هللا  ال( الفتح9)" َوَرُسولِِه  لِتُ ْؤِمُنوا ِِبللِ 
 .وسلَّم

 وجوب طاعته
 ؟صلى هللا عليه وسلَّموجوب طاعة النيب ما  :املذيع

َوَأِطيُعوا هللا َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم " : علينا أن نسمع قول هللا منا ِبللما دمنا آمنا ِبلنيب وآ
َمْن : " لل، ألن هللا قال يف شأنه وطاعة الرسول هي نفسها طاعة( آل عمران   )" تُ ْرََحُوَن 
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ل َيمران إال  صلى هللا عليه وسلَّمألن الرسول ( النساء98)"  ُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع هللا
وعذاب  اآلخرة، ول ينهاان عن شيء إال وفيه ُضرٌّ لنا يف الدنيا فيه نفعنا يف الدنيا أو يف بشيء

َوَما َآََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم "  :لنا يف اآلخرة، ولذلك قال هللا أو حساب أو عقاب
 (.احلشر7" )َعْنُه َفانْ تَ ُهوا 

َوَما يَ ْنِطُق " : تبارك وتعاىلمن هللا  وام وحيلدوإذا كان ينطق بكالم فإن كالمه على ا
أي ال نشك يف كالمه أن هذا كالم ( النجم4- ) "ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى (  )َعِن اهْلََوى 

نعلم علم اليقني أن هذا وحٌي من رب و ، هللا من عنده، بل كالم َيمران به أو ينهاان عنه
 . صلى هللا عليه وسلَّمكل ما َيمران به ، فنطيعه يف  سبحانه وتعاىلالعاملني 

يصلي املسجد يوماً وكان رجاًل من املؤمنني  صلى هللا عليه وسلَّمولذلك دخل رسول هللا 
صلى هللا أكمل الصالة، وبعد إنتهائه ذهب إىل رسول هللا ، ولكن الرجل ل يرد و ، فدعاهانفلة

 :، فقالعليه وسلَّم
 ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلرَُّسولِ  َّللَِّ  اْسَتِجيُبوا) :اَّللَُّ  يَ ُقلْ  أَلَْ  :فَ َقالَ  ،ُأَصلِ ي ُكْنتُ  ِإن ِ  اَّللَِّ  َرُسولَ  ايَ  }

 4{( حُيِْييُكمْ 
سلم من أنت يف انفلة والرسول دعاك، ودعوة الرسول فرض والصالة انفلة، إذاً بجب أن تُ 

بنهما أو و الوالدة اإذا دعا الوالد أالنافلة لتجيب الفرض، وهذا نقوله أيضًا يف الوالدين، 
بنتهما وكاان يف صالة انفلة عليهما أن خيرجا ويسلما من النافلة وبجيبا والدمها أو والدهتما، ا
بجهر بصوته لُيسمعهم : وإذا كان يؤدي فريضة، قالوان طاعة الوالدين فرض، وهذه انفلة، أل

 .أنه يف الصالة، حىت ال يتضررا من ذلك
حصلت يف عابد من بن إسرائيل يف  قصة عجيبة صلى هللا عليه وسلَّمل وروى الرسو 

له خارج البلدة، وكان  أنه كان عندهم عابد امسه جريج يعيش يف صومعة هذا األمر،
 :وقالت كما ورد نادت عليهوكان يف الصالة، فُيستجاب بدعائه، فذهبت أمه يوماً لزايرته 

                                                           
 َعن هُ  اّللَُّ  َرِضيَ  ال ُمَعلَّى ب نِ  َسِعيدِ  َأيب  َعن   صحيح البخاري وسنن أيب داود 1



 ديز و بأ وُدم ىز و ف خيشلا ةليضف                                صلى هللا عليه وسلَّمواجبنا حنو سيدان رسول هللا 
 

 5 م81/81/0100هـ 8111 ربيع األولمن  81 سورةبرانمج قصة  - التلفزيون املصري –القناة السابعة  

 

أُمِ ي َوَصاَلِت، فََأقْ َبَل َعَلى َصاَلتِِه، َفاْنَصَرَفْت، فَ َلمَّا َكاَن ِمَن اْلَغِد اَي َربِ  : فَ َقالَ  ،اَي ُجَرْيجُ  }
اَي َربِ  أُمِ ي َوَصاَلِت، فََأقْ َبَل َعَلى َصاَلتِِه، : فَ َقالَ  ،اَي ُجَرْيجُ : أَتَ ْتُه َوُهَو ُيَصلِ ي، فَ َقاَلتْ 

َأْي َربِ  أُمِ ي : فَ َقالَ  ،اَي ُجَرْيجُ : ُه َوُهَو ُيَصلِ ي فَ َقاَلتْ َفاْنَصَرَفْت، فَ َلمَّا َكاَن ِمَن اْلَغِد أَتَ تْ 
اللُهمَّ اَل ُُتِْتُه َحىتَّ يَ ْنظَُر ِإىَل ُوُجوِه اْلُموِمَساِت، فَ َتَذاَكَر : َوَصاَلِت، فََأقْ َبَل َعَلى َصاَلتِِه، فَ َقاَلتْ 
ُتْم أَلَْفِتنَ نَُّه َلُكْم، : َرأٌَة بَِغيٌّ يُ َتَمثَُّل ِِبُْسِنَها، فَ َقاَلتْ بَ ُنو ِإْسَرائِيَل ُجَربْجًا َوِعَباَدَتُه وََكاَنِت امْ  ِإْن ِشئ ْ

َها، فَأََتْت َراِعًيا َكاَن ََيِْوي ِإىَل َصْوَمَعِتِه، فََأْمَكنَ ْتُه ِمْن : َقالَ  فَ تَ َعرََّضْت َلُه، فَ َلْم يَ ْلَتِفْت ِإلَي ْ
َها َفَحَملَ  َزُلوُه َوَهَدُموا : ْت، فَ َلمَّا َوَلَدْت َقاَلتْ نَ ْفِسَها، فَ َوَقَع َعَلي ْ ُهَو ِمْن ُجَرْيٍج، فَأَتَ ْوُه َفاْستَ ن ْ

، فَ َوَلَدْت ِمْنَك، فَ َقالَ : َما َشْأُنُكْم؟ َقاُلوا: َصْوَمَعَتُه َوَجَعُلوا َيْضرِبُونَُه فَ َقالَ  : َزنَ ْيَت هِبَِذِه اْلَبِغيِ 
َدُعوِن َحىتَّ ُأَصلِ َي، َفَصلَّى، فَ َلمَّا اْنَصَرَف أََتى الصَّيبَّ َفَطَعَن يف : َقالَ أَْيَن الصَّيبُّ؟ َفَجاُءوا ِبِه، ف َ 

فََأقْ بَ ُلوا َعَلى ُجَرْيٍج يُ َقبِ ُلونَُه : ُفاَلٌن الرَّاِعي، َقالَ : اَي ُغاَلُم َمْن أَبُوَك؟ َقالَ : َبْطِنِه، َوَقالَ 
اَل، َأِعيُدوَها ِمْن ِطنٍي َكَما  : َلَك َصْوَمَعَتَك ِمْن َذَهٍب، َقالَ  نَ ْبِن : َويَ َتَمسَُّحوَن ِبِه، َوَقاُلوا

 4{ َكاَنْت، فَ َفَعُلوا
لدعوة أمه، لكي نعلم جيعًا أن دعوة األم واألب فريضة،  استجابةرأى وجه املومسات 

 .بد أن أترك النافلة وأجيب دعوهتما والصالة انفلة، إذاً ال ،وتلبية نداءمها فريضة
أمر به نبينا  ؤمنني يف كل أمرعلى امل وطاعته واجبة صلى هللا عليه وسلَّمفدعاء الرسول 
ففي غزوة كرام املثل األعلى يف هذا األمر، ، ولذلك ضرب الصحابة الصلى هللا عليه وسلَّم

 :صلى هللا عليه وسلَّمقال استشهد أحد الصحابة وهو سيدان حنظلة فُأحد 
ُلُه اْلَمالِئَكُة، َفَسُلوا َصاِحبَ َتُه، فَ َقاَلتْ ِإنَّ َصاِحَبُكْم }  َع اهْلَائَِعَة َوُهَو : تُ َغسِ  ِإنَُّه َخرََج َلمَّا مسَِ

ُ َعَلْيهِ ُجُنٌب، فَ َقاَل َرُسوُل ا َلْتُه اْلَمالِئَكُة : َوَسلَّمَ  َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  1{ِلَذِلَك َغسَّ

املنادي ينادي لتلبية دعوة رسول هللا  مسعوبعد أن دخل على زوجته كانت ليلة زفافه، 
صلى هللا عليه ستجابة لرسول هللا سل خوفًا من أن يتباطئ يف اال، فذهب ول يغتللجهاد
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ستجاب فورًا لدعوة ألنه ا، فاستشهد فرأى النيب املالئكة تُغسله بني السماء واألرض، وسلَّم
 .صلى هللا عليه وسلَّمهللا طاعة لرسول هللا 

يف العمل بشريعته، ويف اتباع  صلى هللا عليه وسلَّمعلى املؤمن أن يطيع النيب  إذًا ينبغي
ال يفكر بعقله ويقول كما يقول بعض الناس يف و من أمور حياته،  هديه وسنته يف كل أمر

ر النيب، لكن يف عصران تغري العصر وال يليق ألمر ال يليق بعصران كان يليق بعصهذا ا: زماننا
وإن تغري الزمان واختلف املكان، فال  آه النيب حقًا فهو احلقما ر ال بجوز، فوهذا كالم بنا، 

 (.النساء98" ) َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع هللا"  :حنكم عقولنا بل نعمل فيه أبمر ربنا
وَل َوَمْن ُيِطِع هللا َوالرَّسُ "  :لنبلغ املنزلة اليت يقول فيها هللا وقال هللا عز وجل لنا ذلك

يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحِلِنَي َوَحسُ  َن أُولَِئَك فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم هللا َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 
 .نسأل هللا أن يُلحقنا هبم أجعني( النساء19)" َرِفيًقا 

 نصرة النيب
 ؟صلى هللا عليه وسلَّمكيف ننصر النيب : ملذيعا

يف زمانه كانت مشاركته يف الغزوات اليت يغزوها يف  صلى هللا عليه وسلَّمنصرة النيب 
أمام املشككني واملرجفني  نيب يف زماننا يف الدفاع عن ُسنتهالدفاع عن اإلسالم، ونصرة ال

ال نعمل إال ِبلقرآن، : بيننا، يقولون فئةالذين يشككون يف سنة النيب، فقد ظهرت يف زماننا 
واحد،  القرآن والسنة شيءنة، مع أن ِبلسُ  يف القرآن عملنا به وليس لنا شأنما وجدانه 

 .نة هي املذكرة التفصيلية اليت تفصل هذا األصلالقرآن األصل والسُ ف
م فريضة نصليها؟ ك( البقرة 4" ) َوأَِقيُموْا الصَّاَلةَ "  :فالل عز وجل أمران إبقامة الصالة

 الفرائضأن من الذي قال ل يذكر القرآن، ل يذكر القرآن، كم ركعُة نصليها يف كل فريضة؟ 
هذه ركعتني وهذه أربعة : والظهر والعصر واملغرب والعشاء؟ النيب، من الذي قالهي الصبح 

 .وهذه ثالثة؟ حضرة النيب
الزروع ويف الثمار ويف احليوان  يف املال ويفالزكاة كم نصاب لكن  و  ،أمر هللا ِبلزكاة
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ة والقرآن، إذًا ال نفرق بني الُسن، صلى هللا عليه وسلَّممن الذي فصَّل ذلك؟ النيب  ؟وغريها
َ لِلنَّاِس "  :هللا قال األن السنة كم والذي أنزل هللا القرآن،  (النحل44)"  َما نُ ز َِل ِإلَْيِهمْ لِتُ بَ نيِ 
نة أمام هؤالء الغوغاء وال ندعهم يصلون هبذا بقوله، فندافع عن السُ بفعله و النيب  يبني القرآن

 .الكالم إىل نشأان وأوالدان وبناتنا حىت ننشئهم التنشئة اإلسالمية الصحيحة
إهنا ال : من يعرتض على بعض ما ورد عن النيب من عادات، ويقولونهناك وكذلك 

 ، ومالئملعصران كان يفعله النيب مالئموكذبوا، فكل ما   ،تالئم احلضارة واملدنية اليت يف عصران
واملكتشفات العلمية ألنه  ما سيتحدث من املخرتعات العلمية ملا بعد عصران، ومالئم لكل

 .صلى هللا عليه وسلَّمالنيب اخلامت 
علمها لزوجاتنا وأوالدان أبن نعمل بسنته يف أنفسنا، وأن نُ  صلى هللا عليه وسلَّموننصره 

إن كان جارًا أو  علمها لكل من جنالسهوبناتنا وننشئهم التنشئة اإلسالمية الصحيحة، ونُ 
يف هذا الزمان إن شاء  صلى هللا عليه وسلَّمصديقًا أو قريببًا أو حبيباً، فهذه نصرة رسول هللا 

 .هللا
 تعظيمه وتوقريه

 .صلى هللا عليه وسلَّمتعظيمه وتوقريه ما كيفية : املذيع
ال ننادي  فبجب علينا وحنن نعظم األكابر من بيننا، وورثنا ذلك عن الدولة العثمانية، 

من  اً سم النيب جمردالماذا يريدون أن ينطقوا وغري ذلك، ف، أو بككبريًا إال بلقب ِبشا 
َنُكْم َكُدَعاء بَ ْعِضُكم بَ ْعضاً  ُدَعاء الرَُّسولِ اَل ََتَْعُلوا : " قال هللا تعاىل! عظيم؟تال ( النور 1" ) بَ ي ْ

بد أن نقول  فنحن ننادي على بعض اي إبراهيم اي دمحم اي علي هكذا، لكن دعاء الرسول ال
مسه يف القرآن إال مرة واحدة، ِبالنيب دمحم رسول هللا كما عظمه هللا، فإن هللا ل يذكره  :فيه

 (الفتح9 " ) اَّللَِّ  ُسولُ حمَُّمٌَّد رَّ "  :وأعقبها ِبلرسالة
اي أيها ) (اي أيها املدثر) (اي أيها الرسول) (اي أيها النيب: )كان يقول  عندما كان يناديهو 
، فيجب أن نعظمه أبن صلى هللا عليه وسلَّمحلضرة النيب  ها تعظيمكلها نداءات في  (املزمل
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 :صلى هللا عليه وسلَّم نذكر نبوته قبله أو بعده، وأن نذكر أيضاً لفظ السيادة ألنه قال
 7{َفْخَر  َواَل  آَدمَ  َوَلدِ  َسيِ دُ  َأانَ  }

ال فهو وال فخر ألنه ُجرب أن يقول ذلك من عند هللا، ول يُقل ذلك من عند نفسه، 
 .يفتخر بنفسه ألن هللا عز وجل أغناه عن ذلك

وعندما نسمع ، مسهوعندما نذكر ا عندما نناديه، صلى هللا عليه وسلَّمفيجب أن نعظمه 
 :صلى هللا عليه وسلَّممسه نصلي عليه، فقد قال ا

 9{ َعَليَّ  ُيَصل ِ  لَْ  ُثَّ  ِعْنَدهُ  ذُِكْرتُ  َمنْ  اْلَبِخيلُ } 
عادي، ما عليَّ  لو مسعت اسم النيب من خطيب أو من واعظ أو من عال أو من رجل

 .األجر الوفريآخذ الثواب وآخذ ، فصلى هللا عليه وسلَّم :أن أقول بعدهاإال 
 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان وُدم وعلى آله وصحبه وسلَّم
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