
 هقدهت اذاعت هدرسيت عي فضل صيام يوم عاشوراء

ثغى هللا انشدًٍ انشدٛى، ٔانذًذ هلل سة انؼبنًٍٛ انز٘ ْذاَب ٔجؼهُب يغهًٍٛ، ٔأفضم 

انصالح ػهٗ عٛذَب يذًذ ٔػهٗ آنّ ٔصذجّ ٔيٍ رجؼٓى ثئدغبٌ إنٗ ٕٚو انذٍٚ، عٛبدح 

ش، انٓٛئخ اإلداسٚخ األفبضم، صيالئٙ انزاليٛز، كم ػبو ٔأَزى ثخٛش يذٚش يذسعزُب انًٕلّ 

ثًُبعجخ دهٕل ٕٚو ػبشٕساء انفضٛم، انٕٛو انز٘ َجٗ ثّ هللا رؼبنٗ انُجٙ يٕعٗ يٍ 

فشػٌٕ ٔأدضاثّ، فصبيّ شكًشا هلل، ٔصبيّ انُجٙ يذًذ يٍ ثؼذِ شكًشا هلل رؼبنٗ، 

انكشاو فضم صٛبو ٕٚو ػبشٕساء رجًؼب نًب  ٔػجش أثٛش إراػزُب انًذسعٛخ عُجٍّٛ نزاليٛزَب

 .أػّذِ نُب انضيالء انزاليٛز جضاْى هللا ػُّب كم خٛش

 اذاعت هدرسيت عي فضل صيام يوم عاشوراء كاهلت

رزضًٍ اإلراػخ انًذسعٛخ يجًٕػخ يزُٕػخ يٍ انفمشاد ٚزى رمذًٚٓب يٍ لجم انزاليٛز 

انًذسعٛخ ْٔٙ براػزُإيغ أنٗ فمشاد نزؼّى انفبئذح ػهٗ انجًٛغ ثئرٌ هللا، ٔاٌٜ َجذأ  : 

 فقرة قرآى كرين لالذاعت الودرسيت

َغزًغ اٌٜ إنٗ رالٔح ػطشح يٍ انطبنت "االعى" َطّٓش ثٓب يغبيؼُب َٔششح ثٓب 

 :صذٔسَب فهٛزفضم يشكًٕسا

 ٌُهوِر قال هللا تعالى فً كتابه العزٌز بعد بسم هللا الّرحمن الرح َة الشُّ م: }إِنَّ ِعدَّ
َماَواِت َواْْلَْرَض ِمْنَها  ْوَم َخلََق السَّ ٌَ  ِ ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفً ِكَتاِب هللاَّ ِعْنَد هللاَّ

ُم ۚ َفََل َتْظلُِموا ِفٌِهنَّ أَْنفَُسُكْم ۚ َوَقاِتلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َكافَّ  ٌِّ ٌُن اْلَق لَِك الدِّ
ًة أَْرَبَعٌة ُحُرٌم ۚ َذَٰ

ِقٌنَ  َ َمَع اْلُمتَّ ٌَُقاِتلُوَنُكْم َكافًَّة ۚ َواْعَلُموا أَنَّ هللاَّ  .صدق هللا العظٌم {َكَما 

 فقرة حديث شريف عي فضل صيام يوم عاشوراء

ثؼذ أٌ اعزًؼُب إنٗ رالٔح ػطشح يٍ آٚبد انكزبة انذكٛى، َغزًغ اٌٜ إنٗ دذٚث 

انشعٕل انكشٚى فٙ فضم صٛبو ٕٚو ػبشٕساء ٔانزٙ ٚمذيٓب نُب انضيٛم ششٚف يٍ لٕل 

 :"____" فهٛزفضم

  وِم ٌَ اُم  ٌَ قال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم: "ِص

ٌَُكفِّرَ  أَنْ  هللاِ  علَى أَْحَتِسبُ  َعَرَفَة، َنةَ   ،َقْبلَهُ  الَّتً السَّ َنةَ   وِم  الَّتً َوالسَّ ٌَ امُ  ٌَ َبْعَدهُ، َوِص

اَء،َعاُشورَ  ٌَُكفِّرَ  أَنْ  هللاِ  علَى أَْحَتِسبُ   َنةَ    ."َقْبلَهُ  الَّتً السَّ

 فقرة كلوت الصباح عي فضل صيام يوم عاشوراء

ٔاٌٜ َجمٗ يؼكى يغ كهًخ انصجبح نإلراػخ انًذسعٛخ ػٍ فضم صٛبو ٕٚو ػبشٕساء، 

ٛزفضمٔانزٙ ٚهمٛٓب ػهٗ يغبيؼُب انطبنت "االعى" فه : 



أعؼذ هللا صجبدكى أػضائٙ انذضٕس ثكم خٛش ٔثشكخ، َذًذ هلل َٔشكشِ انز٘ جؼم نُب 

يٕاعى يٍ انؼطبء ٔانجشكخ، ٔأكشيُب ثجالغٓب، َمف انٕٛو ػهٗ يشبسف ٕٚو ػبشٕساء 

انفضٛم، انٕٛو انز٘ أخجشَب ػُّ انشعٕل انكشٚى ٔدثُّب ػهٗ صٛبيّ نًب فّٛ يٍ فضم 

 -سضٙ هللا ػًُٓب-ذذٚث انصذٛخ ػٍ ػجذ هللا ثٍ ػجبط ٔأجش ػظٛى، فمذ جبء فٙ ان

 َّٙ ُْٚذ انُج ٌّ سعٕل هللا صهّٗ هللا ػهّٛ ٔعهّى لبل: "يب َسأَ  -َصهَّٗ هللاُ ػهّٛ ٔعهَّىَ -أ

َْٓش، َْٚؼُِٙ  ِِ إالَّ ْزا انََٕٛو؛ ََٕٚو َػبُشَٕساَء، ْٔزا انشَّ هَُّ ػهَٗ غِٛش ٖ ِصَٛبَو ٍَٕٚو فَضَّ َٚزََذشَّ

َْٓش سَ  ٌَ َش َيَضب ، فٛب نّ يٍ ٕٚو ػظٛى ٚكفّش ػُّب عٛئبرُب ٔرَٕثُب نًذح ػبو كبيم، [3]"

دزغبثًب َضًٍ ثّ ركفٛش اًخ، َٔؤّد٘ فّٛ انصٛبو إًٚبًَب ٔفكٛف نُب أٌ ال َغزًُّ دك غُٛ

ُكٌٕ رَٕثُب، ٔيضبػفخ دغُبرُب، فال رجؼهٕا ْزِ انفشصخ رفٕركى، فُذٍ ال َؼهى أٍٚ ع

 .غًذا، أػبَُٙ هللا ٔإٚبكى ػهٗ انطبػبد، ٔانغالو ػهٛكى ٔسدًخ هللا ٔثشكبرّ

 فقرة شعر لإلذاعت الودرسيت عي يوم عاشوراء

كزت انشؼشاء أثٛبرًب يٍ انشؼش فٙ ٕٚو ػبشٕساء نًب نٓزا انٕٛو يٍ يكبَخ ػظًٛخ نذٖ 

 :انًغهًٍٛ، ٚمذيٓب نُب انضيٛم "اعى انطبنت" فهٛزفضم يشكًٕسا

ٛبءْ إر جِخ ُٚجـــهُج انضِّ ا كبٌ انًغبُء نُب غــطبْء ** فجؼُذ انصُّ  

ِّ سَجبءْ   فجبغٙ انخٛش ٚطهجُّ دثٛثًب ** ٔٚغهُت فٙ يخبفزـــ

 نُب فٙ كمِّ دـــبدثخ دذٚثًب ** ثذٍٚ هللا ٚكزًــــــــُم انجُبءْ 

 فؼبشٕساء صٌٕو نٛظ دضًَب ** ٔال ضشُة انجهـِٕد ٔال انجكبءْ 

ــٙ ٔانثكبنٗ ** ٔال دًُم انغٕٛف ٔال انذِّيبءْ ٔال َٕح انجٕاك  

 نُب فٙ عُخ انٓبد٘ كًبالً ** َٕٔساً فٙ يؼــــــبنًٓب ضٛبءْ 

 ٔدكى انصٕو أيٌش يغزذٌت ** ٔفّٛ األجــــــُش نٛظ ثّ ػُبءْ 

 ٔيٍ صبَو انثالثخَ كبٌ خًٛشا ** كثًٛشا ال ُٚـــؼبدنّ انثُبءْ 

  انزََٕة نًٍ ٚشبءْ ُٚكـفّش ػبيُّ انًبضٙ ًٔٚذٕ ** ثّ هللاُ 

 فقرة سؤال وجواب لالذاعت الودرسيت عي يوم عاشوراء

َجمٗ اٌٜ يغ انطبنت "االعى" نُغزًغ إنٗ جًهخ يٍ انًؼهٕيبد انًفٛذح دٕل ٕٚو 

 :ػبشٕساء ضًٍ فمشح عؤال ٔجٕاة فهٛزفضم

 لماذا سمً ٌوم عاشوراء؟ :السؤال 
o ْلّنه ٌوافق الٌوم العاشر من شهر محّرم :الجواب. 

 لماذا ٌصوم المسلمون ٌوم عاشوراء؟ :السؤال 
o إقتداًء بالرسول الكرٌم والنبً موسى علٌه السَلم الذي  :الجواب

 .صامه شكًرا هلل على نجاته من فرعون وجنوده
 ما هً أكمل مراتب صٌام ٌوم عاشواء؟ :السؤال 

o صٌام ٌوم قبل ٌوم عاشوراء، وصٌام ٌوم بعده :الجواب. 



 ما حكم صٌام ٌوم عاشوراء؟ :السؤال 
o صٌام ٌوم عاشوراء سنة مؤّكدة عن الرسول الكرٌم :الجواب. 

 هل تعلن لالذاعت الودرسيت عي فضل صيام يوم عاشوراء

أيب اٌٜ فُزٕلف يغ فمشح ْم رؼهى نإلراػخ انًذسعٛخ فٙ انذذٚث ػٍ ٕٚو ػبشٕساء 

 :ٔفضم صٛبيّ، ٔانزٙ عٛطهؼُب ػهٛٓب انطبنت "االعى" فهٛزفضم

  هل تعلم أّن الٌهود أول من صام ٌوم عاشوراء تقًٌدا بالنبً موسى علٌه

 .السَلم وشكًرا هلل على نجاته من فرعون وجنده
  هل تعلم أّن من اْلفضل للمسلمٌن مخالفة الٌهود فً صٌام ٌوم عاشوراء

 .بصٌام ٌوم تاسوعاء أًٌضا
 ة الماضٌة إن هل تعلم أّن صٌام ٌوم عاشوراء ٌكفّر عن المسلم ذنوب السن

 .كان صٌامه إٌماًنا واحتساًبا
  هل تعلم أّن عظمة ٌوم عاشوراء جاءت من معجزة هللا تعالى للنبً موسى

 .بنجاته من فرعون

 خاتوت اذاعت هدرسيت عي فضل صيام يوم عاشوراء

ْكزا َكٌٕ لذ ٔصهُب يؼكى إنٗ خزبو اإلراػخ انًذسعٛخ ػٍ فضم صٛبو ٕٚو 

ب َخجخ يٍ راليٛز يذسٚزُب انًزًٛضٍٚ، َغأل هللا رؼبنٗ أٌ َكٌٕ ػبشٕساء، انزٙ لّذيٓب نُ

لذ لذيُب نكى فٛٓب انفبئذح، َٔغبل هللا رؼبنٗ انٓذاٚخ ٔانزٕفٛك إنٗ انؼجبدح ٔانثجبد ػهٗ 

دٍٚ اإلعالو، َشكش دضشاركى انكشاو ػهٗ دغٍ االعزًبع، كًب أشكش جضٚم انشكش 

ٙ شبسكَٕب إٚبْب، أػبدِ هللا ػهٗ األيخ انضيالء انشفبق ػهٗ انًؼهٕيبد انمًّٛخ انز

 .اإلعاليٛخ ثبأليٍ ٔاأليبٌ، ٔانغالو ػهٛكى ٔسدًخ هللا ٔثشكبرّ


