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 اإلذاعة األولى 
  اإلسالم يحث على الترشيد 

 إنبسم اهلل الرحمن الرحيم ، والصالة والسالم على  شرىرا ابيايىوا والمرنىلين ،      

و ِاىَن اْلَمىوا َّلى      َوَجَ ْلَنى } الموا شغلى  اىو لمل ىل الاةىرست رنى مرات حيولذىو بىتعن اهلل ل ىول         

شتقواىو    إلى  _ ولألنى  الةىدسد  _المىوا   وقد وصلنو في انى ذال   نوتة ابيايوا( 03){ َرْيٍا َحٍي 

احيض والساوحت ونقي قيونيت ان اإلنراا ، وبخوصت او سصرا في ارن حموم والمر

ا لجىىووم ا ىىدس ارنىى ذال  اليىىواي لسىى ون الممل ىىت اىىن الميىىو  شتب ىىت  ر     إع. الحىىدا   

بصىىه ل شصىىاا اإلنىىراا  إع ، واخيىى  اليىىون ل ىىر فىىي اليىىوم الواحىىد ويىى ا تقىىم ّلايىىر       

يقى  صىهو  واحىدا  للحىد اىن يىدت        لينىو شن  إعا  فجزاا  ان ثقوف نو ارن ذالّليت ،  المزعوات

 .يحمي اصودت  ان ال اث بن اإلنراا سهضي إل  الهوقت والهقر الميو  وشن 

  س  ىىا ارل ىىزام بىىنماود نو اإلنىىالايت السىىوايت ال ىىي ور رىىأ شن لررىىيد انىى ذال  الميىىو   

َسىو َبِنىي  َدَم َذىىَ وْا ِمسَنىَ َ ْم ِعنىَد َّلىِ  َاْسىىِجٍد      }: عىدم اإلنىىراا قىوس ل ىول      إلى  لناذنىو دواىو    

َوَر  }: وقىىوس ل ىىول   نىىوتة ابعىىراا( 03){ وَّلَلىىوْا َواْرىىَرَبوْا َوَر َلْسىىِرَفوْا ِإي ىىَل َر َسِحىىِر اْلَمْسىىِرِفينَ  

نىوتة  ( 62-62){ ِإن  اْلَمَاِ ِتسَن َّلوَيوْا ِإْذَواَن الة َيوِطيِن َوَّلوَن الة ْيَطوَن ِلَرِبِل َّلَهىوت ا *  َلَاِ ْت َلْاِ سر ا

 . اإلنراا

ولي ن قدولنو ياينو احمد صل  اهلل عليل ونلم حيث ّلويت حيولىل الةىرسهت لطايقىو  عمليىو        

جىوا   : اهلل بن عمرو بن ال وص تضي اهلل عنذمىو شيىل  قىوس     الع داس والقصد ، عن عادل

عرابي إل  الناي صل  اهلل عليل ونلم سسألل عن الوضوا ،  فأتا  الوضىوا ثالثىو  ثالثىو     ش

: توا  النسىو ي وقىوس ابلاىويي    " ي  ا الوضوا فمن ماد على  يى ا فقىد شنىوا ول ىدم و لىم       :" ، ثم قوس 

 .حسن الصحيا 

ّلىون الناىي صىل  اهلل عليىل ونىلم س  سى        : " تضىي اهلل تضىي عنىل     سقوس شيا بن اولأ

 .توا  الاخوتي" بولصوع شي ذمست شاداد ، وس وضأ بولمد 

سنذويو عن اإلنراا وسح تيو انل، وحسىناو الىوطني سىدعويو للحهىوى على        دسننو القوسم إن 

 .  ل وفير  طو لتفاالديو ر شيذوت فيذو ، والموا س ل  ااولغ . ي   الثروة ال وليت



ّلمو شن ال رريد س د اؤررا  عل  المواطنىت الصىولحت ، وتاىزا  لل حضىر ،وإنىذواو  حقيقىو        

ي ىىي شن يىىدت المىىوا سةىى   ذطىىوتة رىىدسدة ، ولذدسىىدا     فحىىري بنىىو شنفىىي حموسىىت الاي ىىت ، 

للمج مع بأنر  والاي ت ان حولنو ، فمىو شحسىن ال ونىي فىي اباىوت ، وارع ىداس فىي ّلى          

 .رؤون الحيوة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اإلذاعة الثانية

 ترشيد المياه هدف وطني
يو عصر الحيوة ، وررسويذو ، ونر ان شنرات وجوديو ، ج لل اهلل حيىوة وا ورىو    الموا 

، بل لس مر الحيوة عل  وجل ابتض ، وبيل ي مت عظيمىت اىن ي ىم اهلل ال ىي ر ل ىد ور      

وال اىى سر فىىي  اارلحصى  علىى  بنىىي اإليسىىون ، وجىر علينىىو الحهىىوى عليىىل ، وعىدم اإلنىى   

 .ن خداال ا

نىى  اللذو فىىي شوجىىل لنموسىىت شذىىرم ، اّلميىىوك ّلايىىرة سم ىىن إن يىىدت المىىوا س نىىي صىىرا 

ن  موس الموا سس نزا الميو  الجوفيت ال ي ل ىدا شيىم وشغلى  اىوتد وطنىي      افوإلنراا في 

لم شاطوتا  وشّلثريو جهوفو  واتلهوعو  فىي دتجىوك   وفي بلد سقع في انطقت ان شق  انوط  ال 

يو  ال  بت فيذىو احىدودة ري ىدام    الحراتة ، فذي لقع ضمن بي ت صحراوست ، واصودت الم

 .ابيذوت فيذو 

وح وا نىىو الررىىيدة بىى لت ال ىىولي والنهىىيا اىىن شجىى  لىىوفير يىى   الميىىو  ب ىىد اهلل نىىاحويل      

ن ذال  الميو  ،والمواطن الصولا حقىو   اول ول  ، ل لأ فتينو جمي و  اسؤولون عن لرريد 

لخوط ىىت ال ىىي سقىىع فيذىىو  المموتنىىوك ا اج ناىىويىىو الىى ي سضىىع علىىأ الذىىوجا فىىي اع اىىوت    

 : الا ض وانذو 

ن خدام الاراداك نواا فىي  او ،اإلنراا في شاوّلن الوضوا ، وفي دوتاك الميو   

 .اباوّلن ال وات شو الخوصت 

 .اإلنراا في غسي  السيوتاك بخرطوم الميو   

 .ن خدام الموا بدون تقير اوس سسرفون في هلر  ابط 

 .الموا عدم لوعيت ال مولت الوافدة بأيميت  



اجىر على  ّلى  فىرد انىو لنحىوفث على  ثرولنىو         وإن الوعي بأيميىت الحهىوى على  المىوا     

الميو  المحالة لنو ، ول اق  ي    المو يت ، ويقدتا او سنه  ان  را المالسين ح   لص 

  :الثروة ال وليت لنو ولألجيوس القودات وّلمو قوس الةوعر

 .حوفث عليل ان اإلنراا وال ل  يها ريا شيت لمل ل                 شالموا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اإلذاعة الثالثة

 الماء نعمة تستوجب الشكر
الموا ثروة طاي يت ، ب  يو شغل  ثرواك ابتض ، ّليى  ر وحيولنىو ب ىد اهلل ا لقىت     

َوَجَ ْلَنىو ِاىَن اْلَمىوا َّلى   َرىْيٍا      } : بقطرة اوا ، فادويل لق  عجلت الحيىوة ، قىوس ل ىول    

 .نوتة ابيايوا( 03) {َحٍي َشَفَلو َسْؤِاَنوَن

ويو شعظم الن م ال ي اا ن اهلل بذو علينو ، فيجر علينو صيوي ذو وحهظذو ، فولن م إن 

ر رك قراك ،وإن ّلهىرك فىراك وتبنىو لاىوت  ول ىول  وعىد الةىوّلرسن بولمزسىد قىوس          

نىوتة  ( 2) {ي َ ْم َوَلىِ ن َّلَهىْرَلْم ِإن  َعىَ اِبي َلَةىِدسد     َوِإْع َلَأع َن َتِبَ ْم َلِ ن َرىَ ْرَلْم َبِمسىدَ  }: ل ول  

 .إبراييم

فذو ي مت عظيمت ر سم ن شن سس  ني عنل اإليسون شو الحيوان شو الناوك فال رىرا   

إرا بولمىىىوا ،ور ط ىىىوم إرا بولمىىىوا،ور يظوفىىىت إرا بولمىىىوا ، ور دواا إرا بولمىىىوا ، ور  

 .بولموا  وعت إرامتاعت إرا بولموا ور صن

فولموا لم لنقص قيم ل قي عل  ارا ابماون وال صوت ، بى  ب ىوافر  ل قىدم ولزديىر     

 .الاةرست ، وبنضوبل ورا اواتد  لح  ال واتث والن اوك 

ل ا سجر علينو شن ي  ول  ويق  وقهت واحدة ضد يدت الميىو  رىوّلرسن اهلل على  يى       

َشَشيَ ْم َشيَزْلَ َموَ  ِاىَن اْلَمىْزِن َشْم َيْحىَن    * َموا ال ِ ي َلْةَرَبوَن َشَفَرَشْسَ َم اْل}: الن مت قوس ل ول  

 .نوتة الواق ت( 23-26) {َلْو َيَةوا َجَ ْلَنوَ  َشَجوج و َفَلْوَلو َلْةَ َروَن * اْلَمنِزَلوَن


