
 

 

 

 

المدرسية لإلذاعةحديث عن المولد النبوي الشريف   

 يوم مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشرقت األرض بضياء قدوم الهدي الذي انتشل الناس

من الظلمات، فكان مولد النبي محمد بن عبد هللا، في زمن اشتد فيه الوثنية والجهل والشرك، 

وفترقت العرب قبائل كل منهم يعبد صنم، وقد ورد حديث عن رسول هللا عن يوم مولد، والحديث 

:هو   

ْومِ : روى أبو قتادة الحارث بن ربعي قال   ُسئِل  عن ص  اك  ي ْوٌم ُولِْدُت فِيِه، : "ي وِم االْثن ْيِن، قال   و  ذ 

ل يَّ فِيهِ  ي ْوٌم بُِعْثُت، أ ْو أُْنِزل  ع  ."و   

 حديث شريف عن المولد النبوي

روت الكثير من األحاديث حول ضياء ونور وجه هللا الُمشع كالقمر المضيء، وفي بعض 

هللا كحسن شروق الشمس، وفيما يلي  الروايات التي نقلت عن أبي هريرة أن حسن وجه رسول

:بعض األحاديث عن رسول هللا  

 م  صالِح  : "روى أبو هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال بُِعثُت ألُت مِّ

 ".األْخالقِ 

 ٌد، : " عليه وسلم قالروى جبير بن مطعم أن رسول هللا صلى هللا مَّ إنَّ لي أْسماًء، أنا ُمح 

ُر النَّاُس عل ى  ، وأنا الحاِشُر الذي يُْحش  ُ بي  الُكْفر  ُد، وأنا الماِحي الذي ي ْمُحو هللاَّ وأنا أْحم 

ِمي، وأنا العاقِبُ   ".ق د 

 حديث شريف عن بعث رسول هللا

ديث النبوية التي تحدث فيها رسول هللا عن بعثه وتكليفه برسالة الدعوة، فقد توجد الكثير من األحا

بشرت الديانات السماوية السابقة، والنبي عيسى وموسى بقدوم نبي يدعى محمد، وسيرسل 

:التالي األحاديثللبشرية جمعاء، ومن هذه   

 وبيدي أنا سيُِّد ولِد آدم  يوم  ا: "روى أبو سعيد الخدري عن رسول هللا قال ، لقيامِة وال فخر 

ن ينشقُّ  ُل م  ن ِسواهُ إالَّ تحت  لِوائي، وأ نا أوَّ ، وما ِمن نبيٍّ ي ومئٍذ آدم  فم  لِواُء الحمِد وال فخر 

 .عنهُ األرُض وال فخر

 اصطفى ِمن ولِد إنَّ هللاَّ  : "روى واثلة بن األسقع الليثي أبو فسيلة عن رسول هللا أنه قال

، واصط فى من ولِد إسماعيل  ب ني كنانة ، واصط فى من ب ني كنانة   إبراهيم  ، إسماعيل 

ْيٍش ب ني هاشٍم، واصط فاني من ب ني هاشمٍ  ْيًشا، واصطفى من قُر   ".قُر 

 


