
 

 

 السعوديحديث عن العلم لالذاعة المدرسية في يوم العلم 

من أعظم السير، ويمكن من  -صلى هللا عليه وسلم-إن سيرة النبي 

خالل األحاديث الواردة في السنة النبوية الشريفة االستشهاد في 

اإلذاعة المدرسية في يوم العلم السعودي بأحاديث صحيحة، والتي 

 :منها

  صلى هللا -أن النبي  -رضي هللا عنه-عن النعمان بن بشير

م،  -عليه وسلم هِّ هم، وتََراُحمِّ قال: "مثُل المؤمنين في تَواد ِّ

ْم. مثُل الجَسدِّ إذا اشتَكى مْنهُ عضٌو تَداَعى لَهُ سائُِّر  وتعاُطفِّهِّ

ى". ]صحيح الجامع/ األلباني/ النعمان  الجَسدِّ بالسََّهرِّ واْلُحمَّ

 صحيح[/5849بن بشير/ 

  ألن المملكة العربية السعودية تقوم على أرٍض مباركة

ما روته  -صلى هللا عليه وسلم-ومقدسة، فقد ورد عن النبي 

صلَّى -أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها قالت: "أنَّ النَّبيَّ 

نَا،  -هللاُ عليه وسلَّم ِّ، تُْربَةُ أْرضِّ : باْسمِّ َّللاَّ يضِّ ْلَمرِّ كاَن يقوُل لِّ

نَا، يُْشفَى َسقِّيُمنَا، بإْذنِّ َرب ِّنَا". ]صحيح البخاري/ برِّ  يقَةِّ بَْعضِّ

 صحيح[/5745البخاري/ عائشة أم المؤمنين/ 

 أحاديث لإلذاعة المدرسة عن العَلم

نوٌر يُهتدى به، ومع حلول  -صلى هللا عليه وسلم-إن أحاديث النبي 

لكبير، يوم العلم السعودي وفي كل إذاعة مدرسية عن هذا اليوم ا

 :يمكن االستشهاد بعظمة الوطن من خالل األحاديث اآلتية



 

 

  يحب أرض مكة المكرمة في  -صلى هللا عليه وسلم-كان النبي

أنه  -رضي هللا عنه-المملكة، فقد ورد عن عبد هللا بن عدي 

 ِّ ُ عليهِّ وسلَّمَ -قال: "رأيُت رسوَل َّللاَّ واقفًا على  -صلَّى َّللاَّ

 ِّ ِّ إلى الحزَورةِّ فقاَل: وَّللاَّ ِّ، وأحبُّ أرضِّ َّللاَّ  إنَّكِّ لخيُر أرضِّ َّللاَّ

جُت منكِّ ما خرجُت". ]صحيح الترمذي/  ِّ، ولوال أن ِّي أُخرِّ َّللاَّ

 صحيح[/3925األلباني/ عبد هللا بن عدي بن الحمراء، 

  كان يعظ م وطنه، فقد ورد  -صلى هللا عليه وسلم-ألن النبي

قال: "كاَن  - عنهرضي هللا-عن الصحابي الجليل أبو هريرة 

 ِّ َل الثَّمرِّ جاءوا بِّهِّ إلى رسولِّ َّللاَّ صلَّى َّللاَّ -النَّاُس إذا رأوا أوَّ

ِّ  -عليه وسلم قاَل  -صلَّى َّللاَّ عليه وسلم-فإذا أخَذهُ رسوُل َّللاَّ

ك لنا في  ك لنا في مدينتِّنا وبارِّ نا، وبارِّ ك لنا في ثمارِّ اللَُّهمَّ بارِّ

نا اللَّهمَّ  نا وُمد ِّ  إنَّ إبراهيَم عبُدَك وخليلَُك ونبيَُّك وإني صاعِّ

عبُدَك ونبيَُّك وإنَّهُ دعاَك لَمكَّةَ وأنا أدعوَك للمدينةِّ بمثلِّ ما 

قاَل ثمَّ يدعو أصغَر وليٍد يراهُ «. دعاَك بِّهِّ لَمكَّةَ ومثلِّهِّ معَهُ 

فيعطيهِّ ذلَِّك الثَّمَر". ]صحيح الترمذي/ األلباني/ أبو هريرة/ 

 صحيح[/3454

 أحاديث نبوية في يوم العلم السعودي لإلذاعة المدرسية

إن علم الوطن هو الراية التي يجتمع حولها الشعب والمواطنون 

أجمعين، متحدين حولها متراصين كالجسد الواحد متحابين، وقد 

ورد في حب الوطن أحاديث نبوية كثيرة، والتي يمكن االستعانة بها 

 :لإلذاعة المدرسية كالحديث اآلتي



 

 

  أن  رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما-روي عن عبد هللا بن عباس

خاَطب مك ة قائالً: "َما أطيبكِّ من بلٍد  -صلى هللا عليه وسلم-

 ، ! ولْوال أن  قومي أخَرجوني منكِّ ما سكنُت غيركِّ وأحبَّكِّ إليَّ

وفي روايٍة أُخرى: وهللاِّ إن ي أعلُم أن ك خيُر أرضِّ هللا، وأحب ها 

لَوال أن  أهلكِّ أْخَرجوني منكِّ َما َخَرْجُت". ]صحيح إلى هللا، و

 ، صحيح[ 5536الجامع ، األلباني ، عبد هللا بن عباس ، 

  صل ى هللا -أن  رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك

ْعفَْي ما َجعَْلَت بَمكَّةَ  -عليه وسل م ينَةِّ ضِّ قال: "اللَُّهمَّ اْجعَْل بالَمدِّ

." َن البََرَكةِّ ]صحيح البخاري/ البخاري/ أنس بن مالك/  مِّ

 صحيح[/1885

 فقرة الحديث الشريف عن يوم العلم السعودي لإلذاعة المدرسية

على حرمة الوطن، وعظمة  -صلى هللا عليه وسلم-أك د النبي 

المملكة العربية السعودية في الكثير من األحاديث، والتي يمكن 

يوم العلم السعودي في االستشهاد بها في اإلذاعة المدرسية في 

 :فقرة الحديث، ومنها ما يأتي

صلى هللا -أن رسول هللا  -عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه

قال: "يا أيُّها النَّاُس أيُّ يَوٍم هذا؟، قالوا: يَْوٌم َحَراٌم،  -عليه وسلم 

قالوا: قاَل: فأيُّ بَلٍَد هذا؟، قالوا: بَلٌَد َحَراٌم، قاَل: فأيُّ َشْهٍر هذا؟، 

َماَءُكْم وأَْمَوالَُكْم وأَْعَراَضُكْم علَْيُكم َحَراٌم،  َشْهٌر َحَراٌم، قاَل: فإنَّ دِّ

َراًرا،  ُكْم هذا، فأَعاَدَها مِّ ُكْم هذا، في َشْهرِّ ُكْم هذا، في بَلَدِّ َكُحْرَمةِّ يَومِّ

قاَل ابُن  –ْغُت ثُمَّ َرفََع َرأَْسهُ فَقاَل: اللَُّهمَّ هْل بَلَّْغُت، اللَُّهمَّ هْل بَلَّ 

يَّتُهُ إلى  هِّ، إنََّها لََوصِّ ي بيَدِّ ي نَْفسِّ ُ عْنهَما: فََوالَّذِّ َي َّللاَّ َعبَّاٍس َرضِّ



 

 

ُب بَْعُضُكْم  ي ُكفَّاًرا، يَْضرِّ عُوا بَْعدِّ ُد الغَائَِّب، ال تَْرجِّ ، فَْليُْبلِّغِّ الشَّاهِّ تِّهِّ أُمَّ

قَاَب بَْعٍض". ]صحيح البخاري/ البخاري/ عبد هللا بن عباس/  رِّ

 صحيح[/1739
 


