
حدیث شریف عن الیوم الوطني السعودي لإلذاعة المدرسیة
إن اإلذاَعة المدرسیة التي یطلب إلى الطالب تحضیرھا كنوع من التشاركیة في ھذه اآللیة العلمیة الھامة، تتضمن العدید من الفقرات

المتنوعة، والتي یجب أن تتضمن الفقرات الدینیة، التي تعزز لدى الطالب مدى االرتباط الوثیق بین تعالیم دیننا الحنیف، وكافة
األمور الحیاتیة والعلمیة، ومن ضمن ھذه الفقرات تأتي فقرة الَحدیث الّشریف، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم العدید من األحادیث

النبویة لإلذاعة المدرسیة.
حدیث شریف لالذاعة عن الیوم الوطني

لم یرد في السنة النبویة أیة أحادیَث شریفة تتضمن لفظ الَوطن بعینھ والَیوم والَوطني، وإنما ورد في السنة أحادیث تدل على طھر
تراب الوطن وقداستھ، وفیما یلي نستمع معاً لبعض منھا من الطالب… فلیتفضل مشكوراً:

لقد جعل هللا تعالى البركة بأرض المسلمین وترابھا الطاھر الذي فیھ شفاء لمرضى المسلمین، وھذا ما بینتھ لنا األحادیث●
الشریفة، فقد ورد في صحیح البخاري عن عائشة أم المؤمنین -رضي هللا عنھا- أنھا قالت: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى هللاُ علیھ وسلَّم

ِ،باْسِملِْلَمِریِض:یقوُلكاَن َنا"[بإْذِنَسِقیُمَنا،ُیْشَفىَبْعِضَنا،بِریَقِةأْرِضَنا،ُتْرَبُةهللاَّ ].1َربِّ
كما دعا النبي -علیھ الصالة والسالم- لدیار المسلمین المقدسة بزیادة البركة فیھا، فقد ورد في صحیح البخاري عن●

الصحابي أنس بن مالك -رضي هللا عنھ- أنھ قال، أن النبي -علیھ الصالة والسالم- قال: "اللَُّھمَّ اْجَعْل بالَمِدیَنِة ِضْعَفْي ما
َةَجَعْلَت ].2الَبَرَكِة"[ِمَنبَمكَّ

حدیث شریف عن الیوم الوطني
وبعد ھذه التالوة العطرة التي سمعناھا من الطالب…..، نستمع معاً للطالب…. الذي سوف یقدم لنا بعض األحادیث الشریفة التي

تخبر عن الوحدة والتالحم، فلیتفضل مشكوراً:
ورد في صحیح البخاري عن النعمان بن بشیر -رضي هللا عنھ- قال، أن النبي -علیھ الصالة والسالم- قال: {َتَرى●

ِھْمَتراُحِمِھْمفيالُمْؤِمِنیَن َھِرَجَسِدِهساِئُرلھَتداَعىُعْضًوااْشَتَكىإذاالَجَسِد،َكَمَثِلوَتعاُطِفِھْم،وَتوادِّ ].1والُحمَّى}[بالسَّ
وورد في صحیح البخاري عن أبو موسى األشعري -رضي هللا عنھ- قال، أن النبي -علیھ الصالة والسالم- قال: "إنَّ●

َكَبْعًضا.َبْعُضُھَیُشدَُّكاْلُبْنَیاِنلِْلُمْؤِمِنالُمْؤِمَن ].2أَصاِبَعُھ"[وَشبَّ
حدیث شریف عن الیوم الوطني السعودي لإلذاعة المدرسیة

وبعد ھذه االستماع إلى ھذه اآلیات الكریمة، نستمع وإیاكم إلى ما ورد في األحادیث النبویة الشریفة عن دعاء النبي -علیھ الصالة
والسالم- ألرض الجزیرة، بصوت الطالب…… فلیتفضل مشكوراً:

●ِ َل الثَّمِر جاءوا ِبِھ إلى رسوِل هللاَّ ورد في صحیح الترمذي عن أبو ھریرة -رضي هللا عنھ- قال: "كاَن النَّاُس إذا رأوا أوَّ
ِ صلَّى هللاَّ علیھ وسلم قاَل اللَُّھمَّ باِرك لنا في ثماِرنا وباِرك لنا في مدینِتنا وباِرك لنا صلَّى هللاَّ علیھ وسلم فإذا أخَذهُ رسوُل هللاَّ

َة وأنا أدعوَك للمدینِة بمثِل ما ُھ دعاَك لَمكَّ نا اللَّھمَّ إنَّ إبراھیَم عبُدَك وخلیلَُك ونبیَُّك وإني عبُدَك ونبیَُّك وإنَّ في صاِعنا وُمدِّ
َةِبِھدعاَك ].3الثَّمَر"[ذلَِكفیعطیِھیراهُولیٍدأصغَریدعوثمَّ».قاَلمَعُھومثلِِھلَمكَّ

حدیث عن الیوم الوطني
نشكر الطالب…. على التالوة العذبة التي تالھا علینا، واآلن نستمع معاً للطالب…. الذي سوف یسمعنا كالماً جلھ الموعظة مما ورد

في األحادیث النبویة الشریفة، فلیتفضل مشكوراً:
لقد ورد في األحادیث النبویة الشریفة مدى حب هللا تعالى ونبیھ المصطفى لھذه األرض الطاھرة المتمثلة في مكة المكرمة،●

حیث بیت هللا الحرام أقدس البیوت على األرض، ومن ذلك ما ورد في صحیح الترمذي عن عبدهللا بن عباس -رضي هللا
، ولوال أنَّ قومي أخرجوني منِك ما َة ما أطیَبِك من بلٍد وأحبَِّك إليَّ ُ علیِھ وسلََّم لمكَّ ِ صلَّى هللاَّ عنھما- قال: "قاَل رسوُل هللاَّ

].4غیَرِك"[َسَكنُت
حدیث شریف عن الوطن

واآلن نستمع معاً للطالب…. الذي سوف یسمعنا مما ورد من األحادیث النبویة الشریفة عن ھذه األرض المباركة وخیر أراضي
المسلمین، فلیتفضل مشكوراً:

عن عبدهللا بن عمر -رضي هللا عنھ- قال: "صلَّى رُسوُل هللا -صلَّى هللا علیھ وسلم- الفجر، ثم أقَبل على الَقوم، فقال: اللھمَّ●
َنا وصاِعنا اللھمَّ بارك لنا في َحَرِمنا وبارك لنا في شاِمنا فقال رجٌل وفي العراِق بارك لنا في مدیَنِتنا وبارك لنا في ُمدِّ

َنا وصاِعنا اللھمَّ بارك لنا فسكت ثم أعاد قال الرجُل وفي عراِقنا فسكت ثم قال اللھمَّ بارك لنا في َمدیَنِتنا وبارك لنا في ُمدِّ
في شاِمنا اللھمَّ اجعل مع البركِة بركًة والذي نفسي بیِده ما من المدینِة ِشعٌب وال نقٌب اال وعلیھ مَلَكاِن یحرساِنھا حتى

موا ].5علیھا"[تقدَّ
حدیث نبوي عن الوطن

لقد ذكر نبینا الكریم -علیھ الصالة والسالم- أرض الجزیرة بالخیر ودعا لھا، وفیما یلي نستمع معاً للطالب… الذي سوغ یسمعنا
بعض من ھذه األحادیث الشریفة المذكورة في أرض الجزیرة، فلیتفضل مشكوراً:



ورد في صحیح الترمذي، عن عبدهللا بن عدي بن الحمراء -رضي هللا عنھ- أنھ قال، أن النبي -علیھ الصالة والسالم- قال●
ُ علیِھ وسلََّم واقًفا على ِ صلَّى هللاَّ في حب هللا تعالى ألرض مكة المكرمة وھي خیر بقاع األرض: "رأیُت رسوَل هللاَّ

ِفقاَل:الحزَورِة ِ،أرِضلخیُرإنَِّكوهللاَّ ِأرِضوأحبُّهللاَّ ِ،إلىهللاَّ ].6خرجُت"[مامنِكأُخِرجُتأنِّيولوالهللاَّ
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