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 المقدمة
 

ِٓ اإل٠ّبْ، ٚؽش٠ك ئٌٝ ِٕبصي اٌدٕبْ،  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -اٌسّذ هلل اٌزٞ خؼً ِسجخ ِسّذ

 الطٗ هلل.ٚثٛاثخ ئٌٝ زت هللا ػض ٚخً، ٚد١ًٌ ػٍٝ ئ٠ّبْ اٌّشء ٚئخ

 ئرا ٔسٓ أٌٚدٕب ٚأٔذ أِبِٕب      ***      وفٝ ثبٌّطب٠ب ؽ١ت روشن زبد٠ب 

ٚزشًطب ِٓ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزٛػ١خ اإلعال١ِخ ػٍٝ غشط ِسجخ اٌٙبدٞ اٌجش١ش فٟ لٍٛة إٌبشئخ، 

وبْ ِٛػٛع ِبدح اإلثشاء اٌّؼشفٟ ٌٍّشزٍخ اٌّزٛعطخ )ث١ٕٓ/ثٕبد(  ػٓ )ِسجخ اٌشعٛي طٍٝ هللا 

 ٠ٚشزًّ اٌجشٔبِح ػٍٝ: –عبئ١ٍٓ هللا أْ ٠ّأل لٍٛثٕب ثّسجزٗ  -ػ١ٍٗ ٚعٍُ( 

 

 هالحظبد الفئخ الوسزفيدح العدد اآلليخ

 وً أعجٛع ئراػخ /حاٌطبٌت ٗ إذاعخ

 فٟ زظض االٔزظبس /حاٌطبٌت ٕ جلسخ حوازيخ

٠ؼشع ػجش  اٌشبشخ اٌزٍفض١ٔٛ٠خ )ئْ  اٌّدزّغ اٌّذسعٟ ٔ عسض ثوزثويٌذ

أٚ ؽجبػزٙب  اٌجشٚخىزشٚخذد( أٚ 

 ٚرؼ١ٍمٙب وٍٛزبد زبئط١خ

 ٠زُ االخز١بس ِٕٙب اٌّدزّغ اٌّذسعٟ ِزٕٛػخ أًشطخ هقزسحخ

 

     

 ٔغأي هللا أْ ٠دؼٍٕب ِٓ أزجبثٗ ٚأزجبة سعٌٛٗ، ٚأْ ٠دؼٍٕب ٌٙذ٠ٗ ِٙزذ٠ٓ ٌٚغٕزٗ ِمزذ٠ٓ.

 ٚطٍٝ هللا ػٍٝ ٔج١ٕب ِسّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚأطسبثٗ أخّؼ١ٓ.
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 (  : هحجخ الٌجي 1إذاعخ )
 

اٌسّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ، ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ ِٓ أسعٍٗ هللا سزّخ ٌٍؼب١ٌَّٓ  ( :1الطبلت/ ح )

ٚطسجٗ ِٚٓ ارجغ عٕزٗ ثازغبْ  ٚخؼٍٗ ِثالً وبِالً ٚأعٛح زغٕخ ٌٍّإ١ِٕٓ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ

ب وث١شا. ًّ  ئٌٝ ٠َٛ اٌذ٠ِّٓ ٚعٍُ رغ١ٍ

 أِب ثؼذ :     

ٌمذ أٔؼُ هللا رؼبٌٝ ػ١ٍٕب ثٕؼُ ػظ١ّخ ٌٚؼً أخً ٔؼّخ اِزٓ ثٙب ػ١ٍٕب، أْ أسعً ٌٕب اٌجش١ش إٌز٠ش    

أسعٍٗ ػٍٝ ز١ٓ فزشح ِٓ اٌشعً  خ١ش اٌخٍك أخّؼ١ٓ، اٌشزّخ اٌّٙذاح، سعٛي سة اٌؼب١ٌّٓ،

 .فٙذٜ ثٗ ئٌٝ ألَٛ اٌطشق ٚأٚػر اٌغجً ٚافزشع ػٍٝ خ١ّغ اٌؼجبد ؽبػزٗ ِٚسجزٗ 

ػجبدح ػظ١ّخ ٔزؼجذ هللا ثٙب ٚأطً ػظ١ُ ِٓ أطٛي اٌذ٠ٓ ٚدػبِخ أعبع١خ ِٓ دػبئُ    فّسجزٗ

 اإل٠ّبْ.

 ؟  ٚو١ف رىْٛ ِسجخ إٌجٟ   ( :2الطبلت/ ح ) 

١ِالً ٠زدٍٝ ف١ٗ ئ٠ثبسٖ  ٟ٘ أْ ١ّ٠ً لٍت اٌّغٍُ ئٌٝ سعٛي هللا  ِسجخ إٌجٟ   ( :3الطبلت/ ح )

 ٕبط أخّؼ١ٓ ٚاٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه لٛي سعٛي هللا ػٍٝ وً ِسجٛة ِٓ ٔفظ ٚٚاٌذ ٌٚٚذ ٚاٌ

:"ٚاٌزٞ ٔفغٟ ث١ذٖ ال ٠إِٓ أزذوُ ززٝ أوْٛ أزت ئ١ٌٗ ِٓ ٔفغٗ ِٚبٌٗ ٌٚٚذٖ ٚإٌبط أخّؼ١ٓ". 

 . اٌجخبسٞ

 ٚاخجخ ػٍٝ وً ِغٍُ ِٚغٍّخ ؟  ِؼٕٝ رٌه أْ ِسجخ إٌجٟ  ( :2الطبلت/ ح )

١ٌغذ أِشاً ثب٠ٛٔبً أٚ أِشاً ِخ١شاً ف١ٗ ، ثً ٟ٘ ٚاخت ػٍٝ  ٔؼُ ، فّسجخ إٌجٟ   ( :1الطبلت/ ح )

 وً ِغٍُ ِٚغٍّخ ٟٚ٘ ِٓ ط١ُّ اإل٠ّبْ.

 ؟  لذ ٔزغبءي  ِب ٟ٘ األعجبة ٚاٌذٚاػٟ اٌزٟ رذفغ اٌّغٍُ ٌّسجخ إٌجٟ   ( :3الطبلت/ ح )

 ػ١ٍٗ ؟ٔؼُ ٠ب ) ...... ( وبْ ٠زجبدس فٟ رٕٟ٘ ٘زا اٌغإاي فٙال أخجزّب   ( :2الطبلت/ ح )

هللا رؼبٌٝ أزجٗ ٚاخزبسٖ ِٓ خٍمٗ ٚفؼٍٗ ػ١ٍُٙ، فألٟٔ أزت هللا  أٔب أزجٗ ألْ  ( :1الطبلت/ ح )

 أزججذ ِٓ ٠سجٗ هللا. 

وّبي سأفزٗ ٚسزّزٗ ثأِزٗ ٚزشطٗ ػٍٝ ٘ذا٠زٙب  ٚأ٠ؼبً ِٓ دٚاػٟ ِسجزٗ   ( :3الطبلت/ ح )

أزشص إٌبط ػٍٝ ٘ذا٠خ أِزٗ، ٚٔظسٙب ئٌٝ وً خ١ش ٠مشثٙب ِٓ سثٙب، ٠ٚذخٍٙب  فمذ وبْ 

اٌدٕخ، ٚززس٘ب ِٓ وً شش ٠دٍت ٌٙب عخؾ اٌشة رجبسن ٚرؼبٌٝ ٠ٚجؼذ٘ب ِٓ سزّزٗ ٚسػبٖ، 

 ٠ٚغجت ٌٙب اٌزي ٚاٌخضٞ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح.

غ األخالق اٌزٟ ر١ّض ِب ٠زسٍٝ ثٗ ِٓ وش٠ُ اٌخظبي ٚسف١ ِٚٓ أعجبة ِسجزٗ   ( :1الطبلت/ ح ) 

ئََِّٔه  ٚطف سثٗ ٌٗ ثمٌٛٗ: ٠ٚىفٟ أزغٓ إٌبط ُخٍمبً، ثٙب ػٓ عبئش اٌخٍك أخّؼ١ٓ فمذ وبْ  َٚ  (

 ) ٍُ  .ٗاٌمٌٍََُؼٍٝ ُخٍٍُك َػِظ١

 أخجشٟٔ ٠ب )..........( ِب ثّشح ٘زا اٌست ؟  ( :2الطبلت/ ح )

ٚ اٌغالَ ِشافمزٗ فٟ اٌدٕخ ٠مٛي  ئْ أػظُ ثّشح ِٓ ثّبس ِسجزٗ ػ١ٍٗ اٌظالح  ( :1الطبلت/ ح )

أٔظ ثٓ ِبٌه سػٟ هللا ػٕٗ: )ِب فشزٕب ثشٍٟء فشزٕب ثمٛي إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أٔذ ِغ ِٓ 

 أزججذ فأٔب أزت إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚأثب ثىش ٚػّش ٚأسخٛ أْ أوْٛ ِؼُٙ ثسجٟ ئ٠بُ٘.
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١ٌغذ لظبئذ رٕشذ، أٚ وٍّبد رمبي فمؾ، ٌٚىٕٙب ؽبػخ ٌىٓ ٠ب ) .........( ئْ ِسجزٗ  (:3الطبلت/ ح )

هلل ٚسعٌٛٗ، ٚػًّ ٚارجبع ، ٚرّغه ٚالزذاء، ٔغأي هللا أْ ٠ؼ١ٕٕب ٚئ٠بوُ ػٍٝ اٌزضاَ عٕخ ٔج١ٕب ِب 

 ز١١ٕب .

 ( :1الطبلت/ ح )

 *    ٚطالح سثٟ ٚاٌغالَ ِؼطشا ٚأِٟ أٔذ ٠ب خ١ش اٌٛسٜ  ثأثٟ

 *    ثبٌٛزٟ ٚاٌمشآْ وٕذ ِطٙشا  ٠ب خبرُ اٌشعً اٌىشاَ ِسّذ   

 *    ٚثف١ؼٙب شٙذ اٌٍغبْ ٚػجشا  ٌه ٠ب سعٛي هللا طذق ِسجخ 

 فبلذ ِسجخ ِٓ ػٍٝ ٚخٗ اٌثشٜ   *    ٌه ٠ب سعٛي هللا طذق ِسجخ   

 

، اٌٍُٙ اخؼٍٕب ٌٙذ٠ٗ ِٙزذ٠ٓ ٌٚغٕزٗ ِمزذ٠ٓ، ٚػٍٝ ؽش٠مٗ اٌٍُٙ اِأل لٍٛثٕب ثّسجزه ِٚسجخ ٔج١ه 

ٚطسبثزٗ اٌط١ج١ٓ اٌطب٘ش٠ٓ، ِٚٓ ارجؼُٙ ثازغبْ ئٌٝ   ٚعٍُ ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطٍٝ هللا عبئش٠ٓ

 ٠َٛ اٌذ٠ٓ .
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 ( : جوبل َخلق زسول هللا صلى هللا عليه وسلن2إذاعخ )

ً٘ ر١ّٕذ ٠ِٛبً أْ وٕذ فٟ صِٓ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ٌزىزسً ػ١ٕبن ثشؤ٠زٗ ٚعّبع 

ِإِٓ، ٚلذ ػٍُ طسبثزٗ اٌىشاَ ثسبخخ أِزٗ اٌز٠ٓ أرٛا ثؼذٖ  طٛرٗ؟؟ ئْ ٘زٖ األ١ِٕخ ٟ٘ أ١ِٕخ وً

ٌُٚ رىزسً أػ١ُٕٙ ثشؤ٠زٗ  ئٌٝ ِٓ ٠ظفٗ ٌُٙ ٌزشرغُ طٛسرٗ فٟ أر٘بُٔٙ، فبخزٙذٚا فٟ رٌه 

ٚٚطفٖٛ ٌٕب ٚطفبً دل١مبً وإٔٔب ٔشاٖ فٛطفٛا ٌٕب ِٓ زغٕٗ ٚخّبٌٗ اٌىث١ش، لبي اٌجشاء ثٓ ػبصة: 

ٍْمبً(، ٚلبي أٔظ ثٓ ِبٌه: )ٌُ أس ثؼذٖ ٚال لجٍٗ ِثٍٗ ( ٚلبي أثٛ )وبْ أزغٓ إٌبط ٚخٙبً ٚأزغٕٗ  َخ

ّْ اٌشّظ ردشٞ فٟ ٚخٙٗ ( ٚلبي  ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ: )ِب سأ٠ذ ش١ئبً أزغٓ ِٓ سعٛي هللا وأ

خبثش ثٓ عّشح سػٟ هللا ػٕٗ: )سأ٠زٗ فٟ ١ٌٍخ أػس١بْ ، فدؼٍذ أٔظش ئٌٝ سعٛي هللا طٍٝ هللا 

فارا ٘ٛ أزغٓ ػٕذٞ ِٓ اٌمّش( ، ٚلبي وؼت  –ٚػ١ٍٗ ُزٍّخ زّشاء  –مّش ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚأٔظش ئٌٝ اٌ

ثٓ ِبٌه سػٟ هللا ػٕٗ " وبْ ئرا ُعّش اعزٕبس ٚخٙٗ ،وأٔٗ لطؼخ لّش " ٚٚطفزٗ أَ ِؼجذ سػٟ 

هللا ػٕٙب ٌضٚخٙب ز١ٓ ِّش ثخ١ّزٙب فٟ زبدثخ اٌٙدشح لبئٍخ : )أخًّ إٌبط ٚ أثٙبُ٘ ِٓ ثؼ١ذ، 

 لش٠ت(.ٚأخالُ٘ ٚ أزغُٕٙ ِٓ 

ٚلبي أثٛ اٌطف١ً سػٟ هللا ػٕٗ: " وبْ أث١غ ، ١ٍِر اٌٛخٗ " ٌُٚ ٠ىٓ ثبألث١غ شذ٠ذ اٌج١بع ٚال 

ًٌ سِشّٙب، ؽ٠ًٛ اٌسبخج١ٓ،  ثبألعّش فمذ وبْ أث١غ ِششة ثسّشح، ٚوبْ أعٛد اٌؼ١ٕ١ٓ ؽ٠ٛ

ٓ، دل١ك األٔف ِغ ؽٌٛٗ، ػ١ٍغ اٌفُ ِزٕبعك ِٚزٕبعت ِغ ٚخٙٗ اٌشش٠ف،  ثؼ١ذ ِب ث١ٓ إٌّىج١

وّث اٌٍس١خ، شذ٠ذ عٛاد اٌشؼش ، لبي ػٕٗ ػٍٟ سػٟ هللا ػٕٗ " ٌُ ٠ىٓ شؼشٖ ثبٌدؼذ اٌمطؾ )أٞ 

اٌٍّزٛٞ شذ٠ذ اٌدؼٛدح( ٚال ثبٌغجؾ )اٌّغزشعً شذ٠ذ إٌؼِٛخ( ٠ظً ئٌٝ أٔظبف أر١ٔٗ ز١ٕبً 

ا ٠ٚشعٍٗ أز١بٔبً ف١ظً ئٌٝ شسّخ أر١ٔٗ أٚ ث١ٓ أر١ٔٗ ٚػبرمٗ، ٚغب٠خ ؽٌٛٗ أْ ٠ؼشة ِٕىج١ٗ ئر

 ؽبي صِبْ ئسعبٌٗ ثؼذ اٌسٍك.

وبْ ؽ١ت اٌشائسخ لبي ػٕٗ  أثٛ خس١فخ سػٟ هللا ػٕٗ : "أخزد ث١ذٖ ، فٛػؼزٙب ػٍٝ ٚخٟٙ ، 

ٚوبْ –فارا ٟ٘ أثشد ِٓ اٌثٍح ، ٚأؽ١ت سائسخ ِٓ اٌّغه " ٚلبي خبثش ثٓ عّشح سػٟ هللا ػٕٗ 

ٛٔخ ػطبس )ٟٚ٘ اٌغٍخ اٌزٟ : ِغر خذٞ فٛخذد ١ٌذٖ ثشداً أٚ س٠سبً وأّٔب أخشخٙب ِٓ خ -طج١بً 

 ٠ُؼذ ف١ٙب اٌط١ت(.

طٍٝ -" ٚال ِغغذ ِد٠جَبخخ ٚال زش٠شح أ١ٌٓ ِٓ وف سعٛي هللا  -سػٟ هللا ػٕٗ-ٚلبي ػٕٗ أٔظ 

 " -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

١ٍٗ ٚعٍُ ثأثٟ أٔذ ٚأِٟ ٠ب سعٛي هللا .. ٚفٟ اٌخزبَ  ٔغأي هللا رؼبٌٝ ثا٠ّبٕٔب ثشعٌٛٗ طٍٝ هللا ػ

 أْ ٠سششٔب فٟ صِشرٗ فٟ ا٢خش ٚأْ ٔشرٛٞ ِٓ زٛػٗ ٚأْ ٕٔبي شفبػزٗ.١ٔب ٚٔسٓ ٌُ ٔشٖ فٟ اٌذ

 ٚاٌسّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ أششف اٌّشع١ٍٓ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطسجٗ أخّؼ١ٓ
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 (: ًجي السحوخ 3إذاعخ )

 اٌسّذ هلل، ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ٚثؼذ:

فاْ اٌسذ٠ث ػٓ اٌؼظّبء ٠أخز ثّدبِغ اٌمٍٛة .. ٚرضداْ ثِغ١شُ٘ اٌّدبٌظ .. ٚ ٠زٛق ئٌٝ ِؼشفخ 

 ع١شُ٘ أطسبة اٌُّٙ ٚ ػشبق اٌّؼبٌٟ . فى١ف ئرا وبْ اٌسذ٠ث ػٓ أػظُ سخً فٟ اٌؼبٌُ!! 

 ِٓ أسع ِىخ .. ثضغذ ثشبئش اٌذػٛح ..  ز١ث ٌٚذ اٌسج١ُت فىبْ ٌِٛذٖ : ( 1الطبلت/ ح )

ثذ٠ٓ ئرا أل١ُ ٚالؼبً فٟ اٌس١بح  ثشبسح خ١ش ٚ ٔٛس، ٚثؼثزٗ  ثشوخ ٚ ػ١بء ٌٍىْٛ ثأعشٖ، فمذ خبء 

 طجذ اٌغّبء ثشوبرٙب، ٚ أخشخذ األسع خ١شارٙب .

َّٓ ػ١ٍٕب ثجضٚؽ شّظ سعبٌزٗ . ( :2الطبلت/ ح )  ٌمذ أوشِٕب هللا رؼبٌٝ ثجؼثزٗ ِٚ

ُ َػٍَ  رعبلى هرالوح قول َّٓ هللاَّ َِ ِٗ : )ٌَمَْذ  ُْ آ٠َبرِ ِٙ ُْ ٠َْزٍُٛ َػ١ٍَْ ِٙ ْٔفُِغ ْٓ أَ ِِ ُْ َسُعٛالً  ِٙ َٓ ئِْر ثََؼَث ف١ِ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٌْ ٝ ا

 ) ٍٓ ج١ِ ُِ ًُ ٌَفِٟ َػالٍَي  ْٓ لَْج ِِ ْْ َوبُٔٛا  ئِ َٚ خَ  َّ ٌِْسْى ا َٚ ٌِْىزَبَة  ُُ ا ُٙ ُّ ٠َُؼٍِّ َٚ  ُْ ِٙ ١ ٠َُضوِّ  .ٗٙٔآي ػّشاْ: َٚ

إٌؼّخ اٌّغذاح .. وٕب ػٍٝ شفب زفشح ِٓ إٌبس فأٔمزٔب هللا ٘ٛ اٌشزّخ اٌّٙذاح .. ٚ  ( :3الطبلت/ ح )

 ثٗ .

ُْ  رالوح قوله رعبلى ِٗ ٌََؼٍَُّى ُْ آ٠َبرِ ُ ٌَُى ُٓ هللاَّ َْٕٙب َوَزٌَِه ٠ُج١َِّ ِِ  ُْ ْٔمََزُو َ َٓ إٌَّبِس فَأ ِِ ُْ َػٍَٝ َشفَب ُزْفَشٍح  ْٕزُ ُو َٚ ( : 

 ) َْ ْٙزَُذٚ  ٖٓٔآي ػّشاْ:رَ

 :   أًشودح ثصود جوبعي

َِ اٌّشع١ٍٓ         ئُٔٗ ؽٌٙش رغبِٝ سزّخً ٌٍؼب١ٌّٓ               ُْ اٌغالِب ِٓ ئِب  ػشَف اٌىٛ

ُْ اٌ              َِ اٌّشع١ٍٓ       ػشَف اٌىٛ  ئُٔٗ ؽٌٙش رغبِٝ سزّخً ٌٍؼب١ٌّٓ   غالِب ِٓ ئِب

 ئُٔٗ ؽٌٙش رغبِٝ سزّخً ٌٍؼب١ٌّٓ                                             

سفغ هللا رؼبٌٝ روشٖ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح، ف١ٍظ خط١ت ٚال ِزشٙذ ٚال طبزت   ( :1الطبلت/ ح )

 طالح ئال ٠مٛي )أشٙذ أْ ال ئٌٗ ئال هللا ٚأْ ِسّذاً سعٛي هللا( .

فٟ اٌّأل األػٍٝ ػٕذ سة اٌؼب١ٌّٓ ٚػٕذ اٌّالئىخ   أخجش هللا ػض ٚخً ػٓ ِٕضٌزٗ ( :2الطبلت/ ح )

 اٌّمشث١ٓ فمبي :

ٛا  وح قوله رعبلىرال ُّ َعٍِّ َٚ  ِٗ ٍُّٛا َػ١ٍَْ ُٕٛا َط َِ َٓ آ َب اٌَِّز٠ ِّٟ ٠َب أ٠َُّٙ َْ َػٍَٝ إٌَّجِ الئَِىزَُٗ ٠َُظٍُّٛ َِ َٚ  َ َّْ هللاَّ ) ئِ

ب ًّ  . ٙ٘األزضاة:(  رَْغ١ٍِ
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ٌؼظّزٗ اٌغٛاوٓ ، فسٓ ئ١ٌٗ اٌدزع ، ٚ عجر فٟ وفٗ اٌسظٝ ، ٚ رضٌضي  رسشوذ ( :3الطبلت/ ح )

 . ٌٗ اٌدجً

ُ٘ َّاٌسج١ت ثظؼٛد إٌّجش .. فب٘زض اٌدزع شٛلبً ٚز١ٕٕب .. ا٘زض ثبٌشٛق خّبد  ( :1الطبلت/ ح )

 فٕسٓ أزك أْ ٔشزبق .

ُٓ اٌدزُع ِٓ شٍٛق ئ١ٌَه      ٚ ٠َْزِسُف َدِؼُٗ ُزضٔبً ػ١ٍهَ  ( :2الطبلت/ ح )   ٠س

  هَ ــذ٠ــزا ٠ــُىُ ٚ وــِذ َزِذ٠ثـمـٌف              جىبِء ٚ ثبٌٕس١ِت   ــُش ثبٌــدٙـٚ ٠َ                            

 –ٌٛ شئذ أْ أؽجك ػ١ٍُٙ األخشج١ٓ .. ٘ٛ اٌشز١ُ ثأِزٗ ٔبداٖ خٕذ ِٓ خٕٛد هللا ( :3الطبلت/ ح )

لبي :ال ٌؼً هللا أْ ٠خشج ِٓ أطالثُٙ ِٓ ٠ؼجذ هللا ال ٠ششن ثٗ ش١ئبً .. .. ٌفؼٍذ   -أٞ اٌدج١ٍٓ 

  .ػظ١ُ أٔذ ٠ب سعٛي هللا.. ػظ١ُ أٔذ ٠ب سعٛي هللا

فأؽٍك .. ٘ٛ اٌسج١ت اٌّظطفٝ .. ٠ٕبخٟ سة اٌغّبء .. لٌٍت ػٍٝ اٌُٙ أضٜٚ ( :1الطبلت/ ح )

 ػظ١ُ أٔذ ٠ب سعٛي هللا ... ٚثىٝ .. ػظ١ُ أٔذ ٠ب سعٛي هللا أِزٟ أِزٟ   .. اٌمٍت اٌذػبء

رج١ذ .. ٌٚه ِٓ اٌشة اٌشػٝ.. ُغفَِشد رٔٛثه وٍٙب.. ػظ١ُ أٔذ ٠ب سعٛي هللا ( :2الطبلت/ ح )

ٚرزفطش اٌمذِبْ ِٓ ؽٛي اٌذػبء . ٌزىْٛ ػجذاً شبوشا.. هلل دِٚبً  ؽٛي ا١ًٌٍ ث١ٓ خٛف ٚسخبء

 راوشا .

اشزبق ٌٕب فمبي :) ٚددد أْ لذ سأ٠ٕب ئخٛإٔب لبٌٛا : أٌغٕب ئخٛأه ؟ لبي : أٔزُ  ( :3الطبلت/ ح )

 سٚاٖ ِغٍُ . أطسبثٟ ٚ ئخٛأٟ لَٛ ٠أرْٛ ِٓ ثؼذٞ ٠إِْٕٛ ثٟ ٌُٚ ٠شٟٚٔ ( 

 دائُ اٌجشش ، عًٙ اٌخٍك ، ١ٌٓ اٌدبٔت ، ١ٌظ ثفع ٚال غ١ٍع . وبْ  ( :1الطبلت/ ح )

ٌَِه(  رالوح قوله رعبلى : ْٛ ْٓ َز ِِ ْٛا  ٍِْت الَٔفَؼُّ ٌْمَ ْٛ ُوَٕذ فَظًّب َغ١ٍِعَ ا ٌَ َٚ  ُْ َٓ هللّاِ ٌَِٕذ ٌَُٙ ِِّ ٍخ  َّ ب َسْز َّ آي )فَجِ

 .1٘ٔػّشاْ/

وبْ لش٠جًب ِٓ إٌبط، ِد١جًب ٌذػٛح ِٓ دػبٖ، لبػ١ًب ٌسبخخ ِٓ اعزمؼبٖ، خبثًشا  ( :2الطبلت/ ح )

 ٠مجً ِٓ ِسغُٕٙ، ٠ٚؼفٛ ػٓ ِغ١ئُٙ . ٌمٍت ِٓ عأٌٗ، ال ٠سشِٗ، ٚال ٠شدٖ خبئجًب،

أطجشُ٘ فٟ ِٛاؽٓ اٌظجش، ٚأٚفبُ٘ ثبٌؼٙذ ٚاٌزِخ، ٚأػظُّٙ ِىبفأح ػٍٝ  ( :3الطبلت/ ح )

 أػظُّٙ ئ٠ثبسا ػٍٝ ٔفغٗ.ٚاٌد١ًّ ثأػؼبفٗ ،

رسٓ ٚ ٚ أْ رزؼٍك ثٗ اٌمٍٛة ، ،ٌّىبٔخ ٚاٌظفبد. زٌك ٌٗ أْ ٠َُستئْ ٔج١بً ثٙزٖ ا ( :1الطبلت/ ح )

 ٚ رؼًّ ٚردذ ٌشؤ٠زٗ ٚاٌٛسٚد ػٍٝ زٛػٗ. ،األفئذحئ١ٌٗ 
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ٚثؼذ أْ أوًّ هللا ثٗ اٌذ٠ٓ .. ٚرّذ ثٗ إٌؼّخ .. خ١شٖ هللا ث١ٓ اٌخٍٛد فٟ اٌذ١ٔب أٚ  ( :2الطبلت/ ح )

 اٌٍسبق ثبٌشف١ك األػٍٝ فبخزبس اٌشف١ك األػٍٝ.. اخزبس اٌشف١ك األػٍٝ

ٔؼُ ِبد ِسّذ .. خجش أفطشد ٌٗ اٌمٍٛة أفطبسا .. ٚعّسذ اٌذِغ غضاسا ..  ( :3الطبلت/ ح )

 ٚإٌبط ِغ اٌخجش ِب ث١ٓ ِظذق ِٚىزة. 

ٚرا ِٓ ٘ٛي ِب عّغ ٌُ رغزطغ ػٍٝ زٍّٗ األلذاَ ،ٚرا ٠شد اٌخجش...  .٘زا ٠جىٟ ، ( :1الطبلت/ ح )

 ٌزشاة(.ٚفبؽّخ رمٛي: ) ٠ب أٔظ و١ف عخذ أٔفغىُ أْ رسثٛا ػٍٝ سعٛي هللا ا

 .٘بخذ ِشبػشُ٘ ..رسفذ ِسبخشُ٘ .. ٚرٍّه اٌسضْ اٌمٍٛة . ( :2الطبلت/ ح )

        ( :3الطبلت/ ح )

ُٗ        ِٚٓ لذ ثَىزُٗ األسُع فبٌٕبُط أَوُّذ                           َِ َْ ِٓ رَجِىٟ اٌغّبٚاُد ٠َٛ  ٠َْجىٛ

ٍَ ِـــخَ ٠ــَسِص٠   بً َسِص٠خُ َ٘بٌٍِه      ــً َػَذٌْذ ٠َِٛــٚ٘                           ُذ!؟ــّـسـُ بَد ف١ٗ ِــٛ

 

ِٟ رَْؼٙذُ           ( :1الطبلت/ ح ) زشبً ثِمَبُػٙب       ٌغ١جِخ ِب وبْٔذ ِٓ اٌٛز َٚ  ٚأَِغْذ ثالُد اٌُسشَ 

َْ ِثــِٚب فَمََذ اٌّبػُ                                  بِِخ ٠ُفمُذ  ــٝ اٌم١ــُٗ ززــثٍــٚال ِ        ًَ ِسّذٍ ــٛ

      أًشودح ثصود جوبعي :

ُْ اٌغالِبـــشَف اٌىــػ         َِ اٌّشع١ٍٓ       ٛ  ١ّٓــبٌــؼـخً ٌٍــٝ سزّــبِــٌش رغــٙــئُٔٗ ؽ ِٓ ئِب

ُْ اٌغــػ         َِ اٌّشع١ٍٓ      ـالِب ِٓ ئِــشَف اٌىٛ  ١ّٓـــبٌــــخً ٌٍؼــٝ سزّــبِــٌش رغــٙـئُٔٗ ؽ ب

ًُ ِؼٍّٕب األٚف         ِٗ اػزشفَ   ٝ أ٘ذأب اٌؼضحَ ٚاٌششَف     ع١ظ ًُ ٔشدُد ع١شرٗ فبٌىْٛ ُثشزّز  ٚٔظ

ًُ ِؼٍّٕب األٚفٝ         ِٗ اػزشفَ  أ٘ذأب اٌؼضحَ ٚاٌششَف       ع١ظ ًُ ٔشدُد ع١شرٗ فبٌىْٛ ُثشزّز  ٚٔظ

 ٌش رغبِٝ سزّخً ٌٍؼب١ٌّٓئُٔٗ ؽٙ                                                
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 (: الصالح والسالم على زسول هللا صلى هللا عليه وسلن4إذاعخ )

ِٓ اإل٠ّبْ، ٚخؼً عٕزٗ ؽش٠ك ٌذخٛي  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ -اٌسّذ هلل اٌزٞ خؼً ِسجخ ِسّذ  

اٌدٕبْ، ٚأشٙذ أْ ال ئٌٗ ئال هللا ٚزذٖ ال شش٠ه ، ٚأشٙذ أْ ِسّذاً ػجذٖ ٚسعٌٛٗ خ١ش ِٓ طٍٝ 

 ٚأطسبثٗ اٌىشاَ، أِب ثؼذ:  طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ -ٚطبَ، 

 ُ اٌدذ٠ذ اٌّف١ذ ِغ ئؽالٌخ ٠َٛ خذ٠ذ ٔمذَ ٌى 

 ٚٔجذأ ئراػزٕب ثخ١ش والَ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌطبٌت / ح : .....................

ًّ  ( :1الطبلت/ح ) ٛا رَْغ١ٍِ ُّ َعٍِّ َٚ  ِٗ ا َػ١ٍَْ ُٕٛا َطٍُّٛ َِ َٓ آ ِّٟ ٠َب أ٠ََُّٙب اٌَِّز٠ َْ َػٍَٝ إٌَّجِ الئَِىزَُٗ ٠َُظٍُّٛ َِ َٚ  َ َّْ هللاَّ  ب )ئ

َٓ ٠ُْإرُ  َّْ اٌَِّز٠ ١ًِٕٙب ئِ ُِّ ُْ َػَزاثًب  أََػذَّ ٌَُٙ َٚ ا٢ِخَشِح  َٚ ١َْٔب  ُ فِٟ اٌذُّ ُُ هللاَّ َسُعٌَُٛٗ ٌََؼَُٕٙ َٚ  َ َْ هللاَّ ٚ 

ج١ِ ُِّ ب  ًّ ئِْث َٚ ْٙزَبًٔب  ٍُٛا ثُ َّ ب اْوزََغجُٛا فَمَِذ اْززَ َِ َٕبِد ثَِغ١ِْش  ِِ ْإ ُّ ٌْ ا َٚ  َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٌْ َْ ا َٓ ٠ُْإُرٚ اٌَِّز٠  5٘األزضاة  (ًٕبَٚ

 اٌٍُٙ طً ػٍٝ ٔج١ٕب ِسّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطسجٗ ٚعٍُ  

ٌمذ ٌفذ أزجبٟ٘ فٟ ا٠٢خ اٌزٟ رٍٛد ٠ب  .......أْ هللا اثزذأ٘ب ثٕفغٗ .. ٚهللا ز١ٓ  (:2الطبلت / ح )

 َِ َٓ آ َب اٌَِّز٠ ِّٟ ٠َب أ٠َُّٙ َْ َػٍَٝ إٌَّجِ الئَِىزَُٗ ٠َُظٍُّٛ َِ َٚ  َ َّْ هللاَّ ِٗ ٠جذأ ثٕفغٗ ٔؼٍُ أْ األِش ػظ١ُ. )ئ ا َػ١ٍَْ ُٕٛا َطٍُّٛ

ب( ئراً فبٌظالح ػٍٝ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أِش٘ب ػظ١ُ.  فّب ِؼٕٝ اٌظالح ػٍٝ  ًّ ٛا رَْغ١ٍِ ُّ َعٍِّ َٚ

 إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠ب ....... ِٚب ٘ٛ فؼٍٙب؟

ٝ هللا ئْ أخّغ ِب ل١ً فٟ ِؼٕب٘ب أٔٙب عإاي هللا رؼبٌٝ اٌخ١ش اٌىث١ش ٌٕج١ٗ طٍ  (:1الطبلت / ح )

ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚ٘زا ٠شًّ سزّزٗ ٚاٌثٕبء ػ١ٍٗ ٚسفغ روشٖ ٚٔظشح عٕزٗ ٚاٌزة ػٕٗ ٚوً خ١ش  ٠إٍِٗ 

 فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح.

ٚلذ ٚسد فٟ فؼٍٙب أْ ِٓ طٍٝ ػٍٝ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚازذح طٍٝ   (:2الطبلت/ ح )

هللا ػ١ٍٗ ثٙب ػششاً )أٞ أثٕٝ ػ١ٍٗ ( ٟٚ٘ عجت ِٓ أعجبة ١ًٔ شفبػزٗ  طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚثٙب 

 رُشفغ اٌذخبد ٚرىفش اٌغ١ئبد.

 عٍُ ف١ٙب: ِٚٓ اٌّٛاؽٓ اٌزٟ ٠غزست اٌظالح ػٍٝ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ  (:2الطبلت / ح )

ب  -ػ١ٍٗ اٌغالَ–/ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌزشد٠ذ ِغ اٌّإرْ )) لبي ٔ َِ  ًَ ْث ِِ َْ فَمٌُُٛٛا  َإرِّ ُّ ٌْ ُْ ا ْؼزُ ِّ ئَِرا َع

ِٗ ثَِٙب َػْشًشا ..(( .. ُ َػ١ٍَْ ْٓ َطٍَّٝ َػ١ٍََّخ َطالحً َطٍَّٝ هللاَّ َِ  ُ َّٟ ، فَأَِّٗ ا َػٍَ َُّ َطٍُّٛ  ٠َمُُٛي ، ثُ

: أوثشٚا اٌظالح ػٍٟ ٠َٛ اٌدّؼخ، ١ٌٍٚخ  -ػ١ٍٗ اٌغالَ–زٙب )) لبي إٌجٟ / ٠َٛ اٌدّؼخ ١ٌٍٕٚ

 (( . اٌدّؼخ فّٓ طٍٝ ػٍٟ طالح طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ثٙب ػششاً 
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: ِٓ طٍٝ ػٍٝ ز١ٓ ٠ظجر ػشًشا ٚ ز١ٓ  -ػ١ٍٗ اٌغالَ–/ فٟ اٌظجبذ ٚاٌّغبء: ))لبي إٌجٟ ٖ

 ٠ّغٟ ػشًشا ، أدسوزٗ شفبػزٟ ٠َٛ اٌم١بِخ(( .

ٌَ  -ػ١ٍٗ اٌغالَ –اٌمَٛ لجً رفشلُٙ: )) لبي إٌجٟ ٚػٕذ اخزّبع ، اٌّدبٌظ/  فٟ ٗ ْٛ ب َخٍََظ لَ َِ  :

ثَُٙ  ْْ َشبَء َػزَّ ِ ُْ رَِشحً فَا ِٙ َْ َػ١ٍَْ ُْ ئاِل َوب ِٙ ا َػٍَٝ َٔج١ِِّ ُْ ٠َُظٍُّٛ ٌَ َٚ  ِٗ َ ف١ِ ُْ ٠َْزُوُشٚا هللاَّ ْدًٍِغب ٌَ ْْ َشبَء َغفََش َِ ئِ َٚ  ُْ

ُْ (( .رشح :   ٠ؼٕٟ ٔمظبًٔب ٚزغشح ٚٔذاِخ ، ٚل١ً : رجؼخ ِٚؼبرجخ .ٌَُٙ

َْٕذُٖ  -ػ١ٍٗ اٌغالَ–/ ػٕذ روش اْعّٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ:))لبي إٌجٟ ٘ ًٍ ُرِوْشُد ِػ ُْٔف َسُخ َُ أَ : َسِغ

.)) َّٟ ًِّ َػٍَ ُْ ٠َُظ  فٍََ

 / ػٕذ اٌذػبء.ٙ

 / ػٕذ دخٛي اٌّغدذ ٚاٌخشٚج ِٕٗ.7

ٍٛثٕب ثّسجزٗ ِٚسجخ ٔج١ٗ ، ٚأْ ٠دؼٍٕب ٌٙذ٠ٗ ِٙزذ٠ٓ ٌٚغٕزٗ ِمزذ٠ٓ، ٚفٟ اٌخزبَ ٔغئً هللا أْ ٠ّأل ل

 ٚطٍٝ هللا ػٍٝ ٔج١ٕب ِسّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚأطسبثٗ أخّؼ١ٓ.  
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 (1جلسخ حوازيخ )

ٟ٘ اٌـّـثـبي اٌسٟ اٌظبدق ٌّسجزٗ ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌغالَ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ؽبػخ اٌشعٛي 

اٌطبػبد، ٌٚـٙــزا لبي هللا ػض ٚخً: ))لً ئْ وٕزُ رسجْٛ هللا فبرجؼٟٛٔ فىٍّب اصداد اٌست، صادد 

 .ٖٔ: اي ػّشاْ ((٠سججىُ هللا

 فبٌطبػخ ثّشح اٌّسجخ، ٚفٟ ٘زا ٠مٛي أزذ اٌشؼشاء:

 رؼظٝ اإلٌٗ ٚأٔذ رضػُ زجٗ *** ران ٌؼّـشٞ فٟ اٌم١بط ثذ٠غ                        

 جه طبدلبً ألؽؼزٗ *** ئْ اٌّسـت ٌّٓ أزـت ِط١غـٌٛ وبْ زـ                        

خٛأت أخشٜ  وث١شح  ٔؼجش ثٙب ػٓ زجٕب ٌشعٛي هللا طٍٝ  فٟػٍٝ ػٛء ِب عجك  ١٘ب ٔفىش ع٠ٛبً 

 هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ؟ 

 

 

 

 

 

 

إى حت الٌجي صلى هللا عليه وسلن ليس 

 قوالً يقبل أو شعبزاً يسفع فقط .. إًوب هو: 

 ))اعتقاد وعمل ((
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 (2جلسخ حوازيخ )

 

رٍمٝ أزّذ سعبٌخ )ٚارظ أة( ِٓ طذ٠مٗ ف١ٙب زذ٠ث ػٓ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِإثش 

ال ٠ؼٍُ ػٓ طسخ ٔغجزٗ فٙٛ ٌىٕٗ رشدد فٟ رٌه ٌؼٍٗ ٠زأثش ثٗ، ٚسغت فٟ ئسعبٌٗ ٌغ١شٖ  ،خذاً 

 ؟ فجُ رٕظسٗ؟ ٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٌٍُشعٛي هللا ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثؼذ ئداسح اٌسٛاس ِغ اٌطالة زٛي ٘زا اٌّٛػٛع ٚرج١١ٓ   للوعلن:

خطٛسح ٔشش ِب ٌُ ٠ثجذ ػٓ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِٓ 

أزبد٠ث ِٚب ٠زشرت ػ١ٍٗ ِٓ ٔشش اٌجذع ٚاٌّشبسوخ فٟ اٌىزة ػٍٝ 

ْٓ َوَزَة  َِ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ اٌزٞ ززس ِٕٗ ثمٌٛٗ: )

١ٍَْزَ  ًذا فَ ِّّ زََؼ ُِ  َّٟ َٓ إٌَّبِس( َػٍَ ِِ ْمَؼَذُٖ  َِ ْأ  َّٛ ، ٠ششذ اٌّؼٍُ  أخشخٗ اٌجخبسٞجَ

ؽالثٗ ئٌٝ رطج١مبد  ٠زُ رس١ٍّٙب فٟ أخٙضح اٌدٛاي ٌٍىشف ػٓ 

األزبد٠ث ِثً رطج١ك ) اٌّٛعٛػخ اٌسذ٠ث١خ ( ٚاٌزٟ ِٓ خالٌٙب 

٠ؼشف طسخ اٌسذ٠ث ثاخبي اٌسذ٠ث وبِالً أٚ وٍّخ ثبسصح ِٕٗ فٟ 

ٌٕزبئح فاْ  وبْ اٌسذ٠ث طس١سبً أٚ زغٕبً اٌجسث ِٚٓ ثُ إٌظش فٟ ا

 ٔششٖ، ٚئْ وبْ ػؼ١فبً أٚ ِٛػٛػبً رشوٗ. 
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 أنشطة مصاحبة للبرنامج:
 

ِٓ ئػذاد أٚ اٌّشبس٠غ أٚ اٌّؼبسع ٠مزشذ أْ ٠ظبزت اٌجشٔبِح ػذد ِٓ األٔشطخ اٌّزٕٛػخ 

 األٔشطخ:ٚرٕف١ز اٌطالة ثؼذ ِٛافمخ ٌدٕخ اٌزٛػ١خ اٌفىش٠خ ثبٌّذسعخ ػ١ٍٙب، أٚ االخز١بس ِٓ ٘زٖ 

اٌّؼزّذح  إٌج٠ٛخ وزت اٌغ١شح ِٓرٛف١ش وزبة • 
ٔ
فٟ وً فظً، ٚزث اٌطٍجخ ػٍٝ اٌمشاءح  ِٕٗ فٟ  

 ئخشاء ِغبثمخ ػ١ٍّخ ػ١ٍٗ .  ٚأزظض االٔزظبس، 

ِٓ وزت اٌغ١شح اٌّؼزّذح رٍمٝ فٟ ِظٍٝ اٌّذسعخ، أٚ االعزّبع  اٌغ١شح إٌج٠ٛخفٟ دسٚط  •

 ٌسٍمبد فٟ ظالي اٌغ١شح ِٓ رمذ٠ُ األعزبر زّذ اٌذس٠ُٙ. 

ّشبسوخ ثّب ٠ؼجش ػٓ زت سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٟ ِٛالغ اٌزٛاطً االخزّبػٟ اٌ •

 ثزغش٠ذاد أٚ ٚعُ أٚ غ١شٖ .  

ٌٟ ِٓ خالي ِٛلغ: فٟ ِؼًّ اٌسبعت ا٢،و١ف ٔؼشف طسخ اٌسذ٠ث ِٓ ػؼفٗ()رطج١ك  •

 اٌّٛعٛػخ اٌسذ٠ث١خ (.  )اٌذسس اٌغ١ٕخ

طٍٝ سعٛي هللا ِغبثمخ رظ١ُّ ػجبساد ػٓ ِسجخ اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  أٚ عٕٓ وبْ  •

 ٚعبئً اٌزٛاطً االخزّبػٟ.  ٔشش٘ب فٟ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠فؼٍٙب ٠ٚسث ػٍٝ فؼٍٙب، ٚ

 

 هرا والحود هلل زة العبلويي والصالح والسالم على ًجيٌب هحود،،،

                                           

                                                           
1
للشيخ محمد بن عبدالوهاب، أو الفصول اب الرحيق المختوم للمباركفوري، أو هذا الحبيب يا محب ألبي بكر الجزائري، أو مختصر زاد المعاد مثل كت 

 في سيرة الرسول البن كثير.


