
اعت مدرسيت عه العشر االوائل مه ذي الحجتاذ  

ُّ اٌّؼٍّّْٛ ترمذٌُ إراػح ِذسعٍّح ِرىاٍِح اٌفمشاخ ػٓ أٌّاَ اٌؼشش األٚائً ِٓ شٙش  ٌٙر

ًّ فً وراتٗ اٌؼضٌض،  ري اٌذّجح، ٚرٌه ٔغثحً ألٍّّ٘ح ٘زٖ األٌّاَ اٌرً ألغُ تٙا هللا ػّض ٚج

راػح اٌّذسعٍح ًٚ٘ وّا ًٌٍٚال تّذ ِٓ إٌضاح رٌه ٌٍطٍثح ِٓ خالي تشٔاِج اإل : 

 مقدمت اذاعت مدرسيت عه العشر االوائل مه ذي الحجت

ُّ اٌرّغٍٍُ ػٍى ِذّذ خٍش اٌخٍك ٚػٍى آٌٗ  تغُ هللا اٌّشدّٓ اٌّشدٍُ ٚأفضً اٌّصالج ٚأذ

ٚصذثٗ أجّؼٍٓ، أػضاءي اٌذضٛس، ِذٌش ِذسعرٕا اٌّٛلّش، أعاذزذً األفاضً، 

ثاسن ٚاٌّصثاح اٌجًٍّ أْ ألّذَ ٌىُ إراػح اٌطالب اٌضِالء، ٌغؼذًٔ فً ٘زا ا ُّ ٌٍَٛ اٌ

ِذسعٍّح ػٓ اٌؼشش األٚائً ِٓ شٙش ري اٌذّجح اٌّٛافك َخش أشٙش اٌؼاَ اٌٙجشي، 

األٌّاَ اٌؼشش اٌرً ٌؤّدي فٍٙا اٌّغٍّْٛ فشٌضح اٌذج ِٕٚاعىٙا ذثًؼا ٌغّٕح سعٛي هللا 

ؼثاداخ ٚاٌطّاػاخ، ٚاٌرً صٍّى هللا ػٍٍٗ ٚعٍُّ، ٌّٚا فٍٙا ِٓ فضً ٚأجٍش ػظٍُ ٌٍ

 .عٕثٍّٕٙا ٌىُ ِٓ خالي فمشاخ إراػرٕا ِغ صِالئً اٌّشفاق

 فقرة القرآن عه العشر االوائل مه ذي الحجت

ِٚٓ أفضً ِا ٌّىٓ أْ ٔفررخ تٗ فمشاخ إراػرٕا اٌّذسعٍّح ٘ٛ االعرّاع إٌى آٌاخ 

لشآٍّٔح ِٓ اٌّزوش اٌذىٍُ، ٌرٍٛ٘ا ػٍى ِغاِؼٕا اٌرٍٍّّز اٌخٍٛق صادة اٌّصٛخ اٌؼزب 

 :اٌرٍٍّّز "االعُ" فٍٍرفّضً إٌى إٌّّصح ِشىًٛسا

 فًِ  } قال تعالى: أعوذ باهلل مه الشيطان الرجيم ْْ أَرِّ ٌَْذجِّ ٌَأْذَُٛن َٚ إٌَّاِط تِا

ٌَْزُوُشٚا  َٚ  ُْ َٕافَِغ ٌَُٙ َِ ٍٍك * ٌٍَِْشَُٙذٚا  ِّ ًِّ فَجٍّ َػ ْٓ ُو ِِ  َٓ ٍش ٌَأْذٍِ ِِ ًِّ َضا َػٍَى ُو َٚ ِسَجاالً 

ِح  َّ ٍ ِٙ ٓ تَ ِِّ ا َسَصلَُُٙ  َِ اٍخ ػٍى  َِ ْؼٍُٛ َِ  ٍَ ِ فًِ أٌََّا َُ هللاَّ َْٕٙا اْع ِِ َِ ۖ فَُىٍُٛا  َْٔؼا اأْلَ

{ ُّ أَْطِؼ ٌْفَمٍَِش{َٚ ٌْثَائَِظ ا ٛا ا  .صدق هللا العظيم 

وائل مه ذي الحجتفقرة حديث وبوي عه العشر اال  

ثاسوح ٚضشٚسج  ُّ ٚاَْ ِغ فمشج دذٌث ٔثٛي ششٌف ػٓ فضً األٌاَ اٌؼشش اٌ

 :اغرٕاِٙا فً اٌؼًّ اٌّصاٌخ، ٚاٌرً ٌشدد٘ا ػٍى ِغاِؼٕا اٌّضًٍِ "االعُ" فٍٍرفضً

  سعٛي هللا صٍّى هللا ػٍٍٗ ٚعٍُّ  -سضً هللا ػّٕٙا-ػٓ ػثذ هللا تٓ ػّش ّْ أ

 ٍَ َّٓ ِٓ أػظَ  لاي: "ِا ِٓ أٌَّا ِٙ ًُ فٍ َّ ُُ ػَٕذ هللاِ ٚال أَدةُّ إٌٍٗ اٌَؼ
َِ  ٘زٖ ْٙ  األٌَّا َّٓ ِٓ اٌرَّ ِٙ ًِ ٚاٌرَّْىثٍِش ٚاٌرَّْذٍّذاٌَؼْشِش، فأْوثِشٚا فٍ ٍٍ . 

 فقرة كلمت عه العشر االوائل مه ذي الحجت



ح تؼذ اْ اعرّؼٕا إٌى آٌاخ ِٓ اٌّزوش اٌذىٍُ ٚاٌذذٌث اٌّششٌف، ٔثمى اَْ ِغ فمشج وٍّ

اٌّصثاح ٌٕثٍّٓ فضً ٘زٖ األٌّاَ اٌؼشش ِغ اٌّضٍٍِح "االعُ" فٍررفّضً إٌى إٌّّصح 

 :ِشىٛسج

ِػّرُ صثاًدا أػضائً اٌذضٛس، ِٓ فضً هللا ٚسدّرٗ تؼثادٖ اٌّغٍٍّٓ أّٔٗ أخّص ٌُٙ 

ِٛاعُ ػّذج ٌرضاػف فٍٙا األجش ٚاٌثّٛاب فً فؼً اٌؼثاداخ ٚاٌطّاػاخ اٌرً ػٍّّٕا 

اٌىشٌُ، ِٕٚٙا أٌّاَ اٌؼشش األٚائً ِٓ شٙش ري اٌذّجح، ٚاٌرً أخثشٔا إٌّا٘ا اٌّشعٛي 

ثاسوح أػظُ ِٓ اٌجٙاد فً عثًٍ هللا،  ُّ ّْ اٌؼًّ فً ٘زٖ األٌّاَ اٌ ػٕٙا سعٌٕٛا اٌىشٌُ تأ

ٌُٚ ٌذذد ٔٛػٙا ٌجؼً ِجاٌٙا ِفرًٛدا أِاَ اٌّغٍٍّٓ ِٓ صَٛ ٚصذلاخ، ٚذالٚاخ 

ّصاٌذح اٌرً ٌّىٓ أْ ٌٕاي تٙا اٌّغٍُ أجش ٚأرواس، ٚغٍش٘ا اٌىثٍش ِٓ األػّاي اٌ

 .ػٍّٙا أضؼافًا ِضاػفح ػٓ تمٍّح أٌّاَ اٌؼاَ

 فقرة هل تعلم عه العشر االوائل مه ذي الحجت

ِٓ أوثش اٌفمشاخ اٌرً ٌٕرظش٘ا اٌرالٍِز ضّٓ تشٔاِج اإلراػح ٔمّذِٙا ٌىُ اَْ ِغ 

ًّ اٌّشىش  :اٌضًٍِ "االعُ" فٍٍرفّضً إٌى إٌّّصح ٌٚٗ و

 ً٘ األٌّاَ األٚائً ِٓ ري اٌذجح ِٓ أفضً أٌّاَ اٌّذٍٔا ّْ ذؼٍُ أ . 

  ًفً األٌّاَ اٌؼشش األٚائً ِٓ شٙش ري اٌذجح فٍٙا ٌَٛ إٌّذش أفض ّْ ً٘ ذؼٍُ أ

 .أٌّاَ اٌغٕح

  ػشفح فً اٌؼشش األٚائً ِٓ ري اٌذّجح ٘ٛ ٌَٛ ِغفشج اٌّزٔٛب ٌَٛ ّْ ً٘ ذؼٍُ أ

 .ٚاٌؼرك ِٓ إٌٍّشاْ

 فً ا ّْ ٙاخ اٌؼثاداخ ِٓ ً٘ ذؼٍُ أ ِّ ٌؼشش األٚائً ِٓ ري اٌذّجح ذجرّغ أ

 .()صالج ٚصَٛ ٚصذلح ٚدج

 خاتمت اذاعت مدرسيت عه العشر االوائل مه ذي الحجت

ٔصً ِؼىُ اَْ إٌى خراَ إراػرٕا اٌّذسعٍّح اٌرً ذٕإٌٚا ِٓ خالٌٙا اٌذذٌث ػٓ فضً 

وافٍح تّا ٌجة ػٍٍٕا أْ ٔمَٛ تٗ ِٓ اٌؼشش األٚائً ِٓ ري اٌذجح، ٌٕىْٛ ػٍى دساٌح 

ثاسوح، ٚأْ ذىْٛ فشصح ٌغرّٕٙا  ُّ أػّاي صاٌذح ٚطاػاخ ِغ دٍٛي ٘زٖ األٌّاَ اٌ

اٌّغٍُ ٌّغفشج رٔٛتٗ ٚذذغٍٓ خٍمٗ، ٚاإلوثاس ِٓ اٌّذػاء ٚاٌؼًّ اٌّصاٌخ، وٕد ِؼىُ 

 .أٔا اٌرٍٍّزج "االعُ" ٚاٌغالَ ػٍٍىُ ٚسدّح هللا ٚتشواذٗ

 


