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الحلقة األوىل من برنامج (الكتاب الناطق) مبثابة مقّدمة تشتمل عىل جملة من املالحظات املهّمة الّتي البّد من بيانها قبل الرشوع 

 :يف تفاصيل موضوعات وأبحاث هذا الربنامج

مع استعراض رسيع للعناوين  : بيان موجز عن موقع هذا الربنامج (الكتاب الناطق) يف سلسلة الربامج الّسابقة،)1املالحظة ( ✤

ه املهّمة لسلسلة الربامج الّسابقة الّتي تّم تقّد�ها عىل شاشة املّودة الفضائيّة وعىل موقع زهرائيون اإللكرتو� والزالت تتواصل هذ

 الّسلسلة.

 اإلشارة إىل الجزء الرّابع من أجزاء ملف الكتاب والعرتة .. وهو (الخامتة). وكذلك

 وكذلك اإلشارة إىل برنامجان سيعرضان يف األيّام القادمة ه� مبثابة مالحق لهذا الربنامج وهمـا:

 برنامج لباب الّزيارة الجامعة الكب�ة.  ●

 وبرنامج قرآنهم. ●

 هي مبثابة حاشية أو توضيح يرتبط باملالحظة األوىل، ):2املالحظة ( ✤

وهو أّن كّل ما تقّدم ذكره من برامج ومن عناوين ومن أبحاث، وما ب� أيدينا، مداره العنوان األهم يف وظيفتنا الرشعيّة وهو : 

 ب والعرتة.التّمهيد... والتّمهيد بحاجة إىل ثقافة صحيحة وأصيلة، وبحاجة إىل معرفة ترتبط بحقائق الكتا

أّن س�حة الشيخ سينتهج أسلوبا يف هذا الربنامج سيحاول فيه أثناء عرضه للمطالب، استعراض ما تقّدم يف امللّفات  ):3املالحظة ( ✤

 الّسابقة بأسلوب موجز ومخترص حتّى تتحّقق الفائدة للجميع السيّ� من مل يتابع سلسلة الربامج الّسابقة.

كونوا أحرارا يف املستوى العقيل  ):يخ الغزّي/ أقول إىل كّل من يتابعني (رجاال .. نساء .. صغارا .. كباراس�حة الش ):4املالحظة( ✤

فمنهج محّمد وآل محّمد هو منهج احرتام عقول املؤمن�.. والّذي يريد أن �هّد لـ(عرص العقول) البّد أن يكون  .. واحرتموا عقولكم

 حــرّا يف املستوى العقيل.

س�حة الّشيخ الغزّي إىل متابعيه: فرّوا من الّصنميّة .. وال تصنّموا أي شخص مه� كان إعجابكم بذلك الّشخص  ):5حظة (املال  ✤

 وبطرحه، دقّقوا في� أقوله .. 

 وال تقبلوا كالمي ألنّني أنا أقوله، ولكن اقبلوا كالمي إذا كان يحمل القيمة يف نفسه.

 اصربوا عّيل .. الربنامج طويل سيستمر إىل شهور، واملطالب كث�ة جّدا .. ):6املالحظة ( ✤

لو تابعتم الربنامج من أّوله إىل آخره، وكّررتم اإلست�ع لإلعادات سأجعلكم عىل أرض صلبة مبنيّة من الحقائق، تستطيعون أن تقيموا 

 عليها عقيدتكم وفكركم.

حلقات الربنامج يف الوقت املبارش، ويف وقت اإلعادة (اليومية) أو اإلعادة يف األيّام  وفيها إشارة إىل مواعيد بث ):7املالحظة ( ✤

 املتبقيّة من األسبوع..

املطلب األخ� يف هذا الربنامج : وفيه بيان للطّريقة الّتي سيتّبعها س�حة الشيخ يف حلقات هذا الربنامج .. وهي طريقة قامئة  ✤

 ج، وعىل املتابع� أن يحكّموا عقولهم ووجدانهم ويختاروا أحسن األقوال فهذا دينهم.عىل عرض منهج� عىل طول الربنام

 


