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دليل برامج كّليَّة سيِّد الشهداءQ للمنبر الحسينّي

برنامج إعداد خطيب حسينّي



ـــة،  ــيَّ ــافـ ــقـ ــة ثـ ــســ ــ ــؤسَّ ــــي مــ هـ
ــة،  ـــ ـــ يــبــيَّ ــة، تــدر ـــة، تــعــلــيــمــيَّ تـــربـــويَّ
المنبــــــر  بمـــجـــاالت  ــــصة  متخصِّ
الحسينّي )إعداد وتأهيل خطيب 
حسينّي، إعـــــداد وتأهيل رادود 
ــنــّي، دراســـــــات حــســيــنــّيــة،  حــســي
ــا وفــق  عــلــمــيًّ حــســيــنــّي(؛  أدب 
ـــديِّ  ــمَّ ــحـ ــمـ مـــنـــهـــج اإلســــــــام الـ
اإلمـــام  بنهج  ل 

ِّ
المتمث األصــيــل، 

خال  من  ا  يًّ وفنِّ الخمينيِّ }، 
وجاذبة،  زة  متميِّ ة  تفاعليَّ برامج 
ة،  معتمدة على كفاءات علمائيَّ
ة، ووسائل  يَّ ة وإدار يَّ وخبرات فنِّ

ة. يَّ رة وأساليب عصر متطوِّ

التعريف العاّم للكلّية

4



5  
ً

 مستمّرة
ً

مــدرســة كــربــاُء  أصــبــَحــْت 
ها بعطاِئها 

َّ
 كل

َ
تستطيُع أْن تمدَّ األجيال

ودروِسها وخيراِتها وثمراِتها.
السّيد عّباس الموسوّي}

السّيد حسن نصر اهلل )حفظه اهلل(

عــن  ــم  ــكــ ــ ل أعــــــلــــــَن  أن  ــي  ــ ــن فــ ــرِّ ــشــ ــ ي
إلعـــداِد  معهٍد  لتأسيِس  االســتــعــداِد 

خطباِء المنبِر الحسينّي وتأهيلهم.

1999م
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األهداف العاّمة

: على المستويين العلمّي والتربوّي
ً

أّول

البناء اإليمانّي والعقائدّي الموضوعّي الثابت.  .1

تعميق العالقة بالقرآن الكريم.  .2

تعميق االرتباط الوالئّي بالرسول األكرمP وأهل بيتهR، وال سّيما صاحب العصر والزمان|.  .3

ل بنهج اإلمام الخمينّي } وفكر اإلمام الخامنئّي{ واالنتماء إليه.
ّ
 الوالية المتمث

ّ
التعريف بخط  .4

تطوير الوعي والبصيرة.  .5

ة. ة والجهاديَّ ة الرساليَّ غرس الروحيَّ  .6

تأكيد االلتزام بالتكليف الشرعّي الوالئّي.  .7

التعريف باألحكام الشرعّية وتعزيز االلتزام بها.  .8

ي بمحاسن األخالق وفضائلها.
ِّ
ة الدائمة، من خالل تزكية النفس والتحل التربية المعنويَّ  .9

10. تعميق اإليمان بالمدد الغيبّي، وال سّيما لمسيرة المقاومة.

ة االجتماعّية المتفاعلة مع قضايا المجتمع والقادرة على التأثير اإليجابّي فيه. 11. بناء الشخصيَّ

ثانًيا: على مستوى  الخطابة الحسينّية والعزاء

ا جاذًبا، وقادرين على:  وأداًء فّنّيً
ً
ة بخطباء متمّيزين للمنبر الحسينّي؛ علًما والتزاًما وبصيرة َرفُد الساحة اإلسالميَّ

ة عن النهضة الحسينّية وأهدافها. تقديم صورة موضوعيَّ  .1

تقديم خطاب ملتزم يراعي ظروف العصر وحاجات المجتمع.  .2

ا ووعًيا. ا ووجدانّيً التأثير اإليجابّي في المجتمع؛ فكرّيً  .3

.Rوأهل البيت Pة للنبّي رفع منسوب المودَّ  .4

 والية الفقيه.
ِّ

تعزيز حركة المجتمع في مسار التمهيد لصاحب العصر والزمان |، في ظل  .5

برنامج إعداد خطيب حسينّي 



7 ة  وسياساتها يَّ
ّ
ضوابط الكل

ّية.
ّ
اعتماد الفكر المحّمدّي األصيل ونهج اإلمام الخمينّي } أساًسا في برامج الكل  .1

زة لبناء الكفاءات والمهارات، واالستفادة من أهمِّ الدراسات 
ّ
ة المرك ة والتدريبيَّ اعتماد المناهج والبرامج العلميَّ  .2

والتجارب على هذا الصعيد.

ة. ة والتدريبيَّ ْين للبرامج التعليميَّ اعتماد التقييم والتقويم المستمرَّ  .3

ة. تكريس الثقافة األصيلة واعتماد الحوار العلمّي واألساليب العلميَّ  .4

اعتماد ذوي الخبرة والتخّصص والكفاءات في مجال التدريس والتدريب.  .5

ات. اعتماد االعتدال واالبتعاد عن الحساسيَّ  .6

ة  ة المعارف اإلسالميَّ ة المعتمدة في جمعيَّ ة والثقافيَّ االلتزام بالمتون التعليميَّ  .7

ة. الثقافيَّ

ة المعاصرة. االعتناء بالقضايا الثقافيَّ  .8

ة الفاعلة. اعتماد الطرائق واألساليب التربويَّ  .9

ة يَّ
ّ
الشروط العاّمة لالنتساب إلى بالكل

االعتقاد وااللتزام العملّي باإلسالم.  .1

ي بالمستوى األخالقّي والسلوكّي الحسن.
ّ
التحل  .2

ة. يَّ
ّ
ة بالكل االلتزام بالقوانين واألنظمة الخاصَّ  .3

ة. د من خالل اللجنة العلميَّ َحدَّ
ُ
ة الالزمة التي ت الت العلميَّ امتالك المؤهِّ  .4

ة. د من خالل اللجنة الفّنيَّ َحدَّ
ُ
ة الالزمة التي ت ات الفّنيَّ امتالك القابليَّ  .5
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ة يَّ
ّ
ة في الكل المراحل الدراسيَّ

 
ٌّ

مستقل دراسيٌّ  برنامٌج  مستًوى   
ِّ

لكل ة،  تعليميَّ مستويات  أربعة  من  ة  يَّ
ّ
الكل في  ة  الدراسيَّ المراحل  ل 

ّ
تتشك

 مستًوى دراسيٍّ من 550 
ُّ

ف كل
ّ
 مع المستوى السابق من حيث الجانب الفّنّي والجانب العلمّي غالًبا. ويتأل

ٌ
متكامل

زة وحفظ نصوص قرآنّية وحديثية.
َّ
ة ومطالعة مرك ة وورش تفاعليَّ ة وتدريبيَّ ة تعليميَّ ة دراسيَّ حصَّ
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ل
ّ
المستوى األو

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

البرامج 
ة   الدراسيَّ

ة  والتدريبيَّ
ة  يَّ

ّ
للكل
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على الطالب، بعد دراسة المستوى األّول:

   

أن يتعّرف إلى علوم القرآن الكريم ويعّمق معرفته بها.1. 

أن يتعّرف إلى قواعد تجويد القرآن وُيطّبقها بالشكل الصحيح.2. 

 .3.Rة بناًء على المباني األصيلة لمذهب أهل البيت أن يفهم أصول العقيدة اإلسالميَّ

أن يتعّرف إلى أصول تهذيب النفس وميزان السير والسلوك في ضوء منهج اإلمام الخمينّي }.4. 

م األحكام الشرعّية في العبادات ويطّبقها بشكٍل صحيح.5. 
ّ
أن يتعل

أن يتعّرف إلى سيرة أئّمة أهل البيت R التربوّية واالجتماعّية، ويقتدي بهم.6. 

ة لإلمام المهدّي | ويزداد ارتباطه به.7.  لع على السيرة اإلجماليَّ
ّ
أن يط

أن يفهم أصول الزواج الناجح وقواعده ويقتنع بها.8. 

أن يتعّرف بشكٍل إجماليٍّ إلى كتاب “نهج البالغة”.9. 

أن يتعّرف إلى فّن المطالعة وُيطّبقه بالشكل الصحيح.10. 

ة والية الفقيه العاّمة، ويقتنع بها.11.  ّيات فكر اإلمام الخمينّي} ونهجه، والسّيما نظريَّ
ّ
أن يفهم كل

ا.12.
ً
 ونطق

ً
ة تطبيقها؛ إعراًبا وكتابة ة بالمستوى األّول ويفهم كيفيَّ أن يتعّرف إلى القواعد النحويَّ

أن يفهم شروط اإليمان والكفر ومعاييرهما وآثارهما.13.

أن يتعّرف إلى  مضمون رسالة اإلمام الخامنئّي{ إلى الشباب الغربّي وأبعادها.14. 

أن يتعّرف إلى مبادئ المنطق الصورّي وقواعده بشكٍل مبّسط.15.

أن يتعّرف إلى أدوات منهج البحث التاريخّي ويملك القدرة على تطبيقها في مصادر النهضة الحسينّية.16.

كفايات المستوى األّول

المستوى األّول
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ق ومعّمق.17. 
ّ
أن يفهم النهضة الحسينّية بشكٍل تحليليٍّ محق

ا.18.  ة في حماية الحنجرة طّبّيً أن يتعّرف إلى اإلرشادات والضوابط الصّحيَّ

قة بالشعائر والمنبر الحسينّي .19.
ّ
أن يفهم األحكام الشرعّية المتعل

أن يتعّرف إلى موسيقى الحروف في الصوت البشرّي ويتدّرب على أدائها بشكٍل دقيق.20. 

ْس )سولفاج( وشروطه.21. 
َ
أن يتعّرف إلى قواعد تهذيب الصوت والَنف

أن يتعّرف إلى عاشوراء في ضوء فكر اإلمام الخمينّي }.22. 

ة ورسالة الحقوق.23.  أن يتعّرف بشكٍل إجماليٍّ إلى الصحيفة السّجاديَّ

أن يستمع إلى تجربة خطيب حسينّي ويبّين جهة استفادته منها. 24. 

أن يعرف قواعد لغة الجسد، وإيجاد القدرة على االستفادة منها في الخطابة.25. 

أن يفهم مواصفات الخطيب الحسينّي.26. 

أن يتعّرف إلى األطوار العزائّية وأسماء األطوار المتداولة )القريض والشعبّي(.27.

أن يتعّرف إلى فّن الخطابة، تاريخه، قواعده وشروطه، ويطّبقه في خطبة.28. 

ة منه، ويطّبقها.29.  لع على خمسة نماذج تطبيقيَّ
ّ
أن يعرف المقصود من الكوريز ويط

ة.30.  ة والسلبيَّ أن يعرف ضوابط وسائل التواصل االجتماعّي وآثارها اإليجابيَّ

أن يتعّرف إلى أساليب الحفظ ويطّبقها في برامج الحفظ المقّررة.31. 

 .32
أن يحفظ جزء عّم، وعشر قصائد حسينّية، ووصّية النبّيP ألبي ذّر، وخطبة السّيدة زينبR في 

الكوفة.
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ة ة والعلوم اآلليَّ حقل المواّد الثقافيَّ

دروس يف علوم القرآن الكريم2222علوم القرآن1.

بحوث يف العقيدة اإلسالميَّة4040العقيدة2.

دروس من تحرير الوسيلة - العبادات6060الفقه3.

1717األخالق )1(4.
جهاد النفس يف فكر اإلمام 

الخمينّي}

السرية الرتبويّة ألمئّة أهل البيت2626Rالسرية5.

بحوث يف والية الفقيه2020والية الفقيه6.

دروس يف علم املنطق3030علم املنطق )1( 7.

النحو امليّس ج1 و ج40402علم النحو )1( 8.

التجويد امليّس2020التجويد9.

1818خّط اإلمام الخمينّي}10.
دروس يف خّط اإلمام 

الخمينّي}

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا

البرنامج الدراسّي للمستوى األّول
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ة حقل المواّد التخّصصّية في الخطابة الحسينيَّ

م باألداء1.
ّ
ة والتحك 1515الطبقات الصوتيَّ

دليل القّراء إلى أطوار العزاء3030أطوار )1(2.

فّن الخطابة )القسم النظرّي(1010فّن الخطابة )1(3.

تاريخ النهضة الحسينّية3030تاريخ النهضة الحسينّية )1(4.

موسوعة مع الركب الحسينّي3030الركب الحسينّي )1(5.

منهجّية البحث التاريخّي1818منهجّية البحث التاريخّي6.

فقه المجالس66فقه المجالس7.

س “سولفاج”8.
َ
1515تهذيب الصوت والَنف

تدريب وتطبيق 1010كوريز9.

 لقاء مع خطيب حسينّي خبير44تجربة خطيب )1(10.

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا
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ة والعاّمة والخطابة الحسينّية( ة التفاعلّية )الثقافيَّ حقل الورش التعليميَّ

44ورشة: عاشوراء في فكر اإلمام الخمينّي}1.

.2
ورشة: موسيقى الحروف في الصوت 

البشرّي
44

44ورشة: لغة الجسد3.

44ورشة: أساليب الحفظ4.

44ورشة: مواصفات الخطيب الحسينّي 5.

22ورشة: حماية الحنجرة6.

قرص مدمج 66CDورشة: الزواج الناجح7.

ثني عن المهدّي|44ورشة: اإلمام المهدّي|8. قرص مدمج CD حدِّ

قرص مدمج  22CDورشة: التعّرف إلى “نهج البالغة”9.

ة”10. 22ورشة: التعّرف إلى “الصحيفة السجاديَّ

22ورشة: التعّرف إلى “رسالة الحقوق”11.

قرص مدمج 44CDورشة: ميزان الّسير والّسلوك12.

44ورشة: التواصل االجتماعّي13.

22ورشة: فكر اإلمام الخامنئي{14.
قرص مدمج CD رسالة اإلمام 

الخامنئّي { إلى الشباب الغربّي )1 و2(

قرص مدمج  44CDورشة: اإليمان والكفر15.

22ورشة: فّن المطالعة16.

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا
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برنامج الحفظ

 حفظ جزء عّم1616القرآن الكريم: الحفظ الترتيبّي )1(1.

حفظ 10 قصائد1010القصائد الحسينّية2.

44حفظ خطب ووصايا3.

Pحفظ وصّية النبّي األكرم 
ألبي ذّر الغفاري

Oحفظ خطبة السّيدة زينب 
في الكوفة

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا

برنامج المطالعة

فكر إسالمّي معاصر )قراءة في كتاب(1.

فريضة العلم رقم 19 1

قواعد تحكم التاريخ رقم 11

العقل والقلب رقم 13

.2

ق 
ّ
قراءات علمّية في كتب أو دراسات تتعل

بعاشوراء واإلمام الحسينQوشهداء 

النهضة الحسينّية.

2
 ،Qثورة الحسين 

الشيخ محّمد مهدي شمس الدين

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا

المجموع العاّم

550 

حصص  عدد 
ــبـــرنـــامـــج  الـ
 الـــثـــقـــافـــّي

ــواّد +  ــمـ  )الـ
الــــــــورش + 
الــمــطــالــعــة(

حصص  عـــدد 
ــة  ــ ــاب ــ ــط ــ ــخ ــ ال
ــة  الــحــســيــنــّي

)الــــمــــواّد +   
الـــــــــــورش + 
الــمــطــالــعــة 
الـــحـــفـــظ(  +

344

206
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على الطالب، بعد دراسة المستوى الثاني:

جاهاته ومدارسه.1. 
ّ
أن يتعّرف إلى مبادئ التفسير ومناهجه وات

ة )التوحيد، العدل(، ويناقش الشبهات المثارة حولها ويرّدها.2.   على أصول العقائد اإلسالميَّ
ّ

أن يستدل

أن يتعّرف إلى رذائل األخالق، وتأثيرها على النفس والسلوك اإلنسانّي وفق منهج اإلمام الخمينّي}.3. 

أن يتعّرف إلى األحكام الشرعّية في المعامالت.4. 

أن يفهم أصول تربية األبناء وفق المنهج اإلسالمّي.5. 

أن يفهم السنن التي تحكم مسار البشرّية لبناء دولة العدل المهدوّية.6. 

ة.7.  ة والدنيويَّ أن يؤمن بفضل الجهاد والشهادة وفلسفتهما وآثارهما المعنويَّ

 .8.
ً

ة، سرًدا وتحليال ات السيرة النبويَّ
ّ
أن يتعّرف إلى أهّم محط

تها وفق منهج اإلمام الخمينّي} ويقتنع بها.9. 
ّ
أن يفهم نظرّية والية الفقيه وأدل

ّيات الفكر التربوّي واالجتماعّي والسياسّي عند اإلمام الخمينّي}.10. 
ّ
أن يفهم كل

أن يفهم القواعد المنطقّية الخاّصة بمباحث األلفاظ والداللة والنسب والتعريف.11. 

ا.12.
ً
 ونطق

ً
ة بالمستوى الثاني، ويفهم كيفّية تطبيقها، إعراًبا وكتابة أن يتعّرف إلى القواعد النحويَّ

أن يفهم قواعد البالغة والبيان وشروط تطبيقها بشكل موجز.13.

أن يتعّرف إلى مفهوم التبليغ وأساليبه وشروط نجاحه.14. 

ة في كتاب اإلمام علّي Q  إلى عثمان بن حنيف.15. ة والتربوّية واإلداريَّ أن يفهم األبعاد األخالقيَّ

أن يتعّرف إلى عاشوراء في ضوء فكر اإلمام الخامنئّي{.16.

كفايات المستوى الثاني

المستوى الثاني
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ة في إيران وأهّم مراحلها.17.  أن يتعّرف إلى تاريخ الثورة اإلسالميَّ

ق.18. 
َّ
أن يفهم التاريخ  التفصيلّي للنهضة الحسينّية بشكل تحليلّي محق

ها بشكل صحيح وبمهارة وانسيابّية.19.
ّ
أن يتعّرف إلى األطوار العزائّية وأسماء األطوار المتداولة، ويطبق

أن يتعّرف إلى أركان المجلس الحسينّي والربط بينها.20. 

ة.21.  أن يتعّرف إلى المهارات الصوتيَّ

أن يتدّرب على تطبيق قواعد فّن الخطابة، في ثالث خطب من إعداده.22. 

أن يعرف لغة الجسد ويتدّرب على االستفادة منها في مخاطبة اآلخرين.23. 

أن يتعّرف إلى قواعد الكتابة والتعبير )القراءة(، ويتدّرب على تطبيقها.24. 

ا.25.  ا علمّيً
ً
ة ومصادر الثورة الحسينّية ويصّنفها تصنيف أن يتعّرف إلى المصادر التاريخيَّ

أن يحفظ سورتي الحشر والحجرات وعشر آيات حول القرآن الكريم.26. 

أن يحفظ عشر قصائد حسينّية، ووصّية النبّيP لإلمام عليQ، وخطبة السّيدة زينب O في الشام.27.

صات حولها.28.
ّ
رة في البرنامج ويقّدم قراءات أو ملخ أن يطالع الكتب المقرَّ

أن يطّبق  الكوريز في ثالثة مجالس من إعداده وأدائه. 29. 

ة متنّوعة.30.  أن يتعّرف إلى قواعد علم الَعروض مع نماذج تطبيقيَّ

أن يملك القدرة على التصوير األدبّي الجميل ألحداث السيرة.31. 

أن يستمع إلى تجربة خطيب حسينّي ويبّين جهة استفادته منها. 32. 

ن من اإلجابة عن عشر شبهات مثارة حول عاشوراء والثورة الحسينّية.33. 
ّ
أن يتمك
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ة ة والعلوم اآلليَّ حقل المواّد الثقافيَّ

أساسّيات في علم التفسير2424مناهج التفسير1.

ة2. 5050العقيدة اإلسالميَّ
بحوث في العقيدة 

ة اإلسالميَّ
دراسات عقائدّية )ج1(

دروس من تحرير الوسيلة - المعامالتالفقه )العبادات(6060الفقه3.

ة )األخالق المذمومة(4040األخالق )2(4. دراسات أخالقيَّ

3030السيرة 5.
ة   بحوث تحليليَّ

Pمن سيرة الرسول األكرم

 اإلمام الخمينّي }6.
ّ
نهج اإلمام الخمينّي}1212خط

1212والية الفقيه7.
والية الفقيه في فكر اإلمام 

الخمينّي}

التبليغ الدينّي1212أساليب التبليغ8.

البالغة الميّسرة )جديد(1616البالغة9.

دروس في علم المنطقعلم المنطق )1(3030علم المنطق )2( 10.

النحو الميّسر ج3 و ج4علم النحو )1(3030علم النحو )2(11.

قواعد الكتابة والتعبير ج2، القراءة1010قواعد التعبير12.

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا

البرنامج الدراسّي للمستوى الثاني
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حقل المواّد التخّصصّية في الخطابة الحسينّية

دليل القّراء إلى أطوار العزاءأطوار )1(4040أطوار )2(1.

فّن الخطابة )القسم النظرّي(فّن الخطابة )1(1010فّن الخطابة )2(2.

3030الركب الحسينّي )2(3.
منهجّية البحث 

التاريخّي
موسوعة مع الركب الحسينّي

1414المهارات الصوتّية4.

دروس في بناء المجلس الحسينّي1212بناء المجلس )1(5.

44تجربة خطيب6.

1212شبهات حول عاشوراء )1(7.
شبهات حول عاشوراء 
)محّددة في ملحق رقم1(

ة8. 1414المكتبة الحسينّية والتاريخيَّ

1010علم الَعروض9.

1010التصوير األدبّي10.

1010كوريز11.

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا
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ة والعاّمة والخطابة الحسينّية( ة التفاعلّية )الثقافيَّ حقل الورش التعليميَّ

قرص مدمج 4CDورشة: لغة الجسد )2(1.

قرص مدمج 4CDورشة: عاشوراء في فكر اإلمام الخامنئّي{2.

ة3. قرص مدمج 2CDورشة: تاريخ الثورة اإلسالميَّ

ة4. قرص مدمج  4CDورشة: التربية الجهاديَّ

قرص مدمج  4CDورشة: تربية األبناء5.

ة6. قرص مدمج  4CDورشة: قافلة البشريَّ

4ورشة: نهج البالغة7.
 Q عهد اإلمام علّي

إلى عثمان بن حنيف

برنامج الحفظ

القرآن الكريم: الحفظ الترتيبّي )2(1.
10

سورة الحشر، سورة الحجرات

10 آيات حول القرآن الكريمالقرآن الكريم: الحفظ الموضوعّي )1(2.

حفظ 10 قصائد10القصائد الحسينّية3.

.4

4حفظ خطب ووصايا

Qلإلمام علّي Pحفظ وصّية النبّي

.5
 Oحفظ خطبة السّيدة زينب 

في الشام

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا



21

المجموع العاّم

550 

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا

برنامج المطالعة

فكر إسالمّي معاصر )قراءة في كتاب(1.

1
 سراج القلوب 

من سيرة اإلمام الخمينّي }

اجتماعنا رقم )10(1

اإلنسان الكامل رقم )21(1

ال بديل عن الدين رقم )1(1

.2

ق 
ّ
قراءات علمّية في كتب أو دراسات تتعل

 Qبعاشوراء واإلمام الحسين 

وشهداء النهضة الحسينّية

ة البروفايل، كّتاني2
ّ
اإلمام الحسين في حل

2
أنصار الحسينQ، الشيخ محّمد 

مهدي شمس الدين

358192

حصص  عدد 
ــبـــرنـــامـــج  الـ
 الـــثـــقـــافـــّي

ــواّد +  ــمـ  )الـ
الــــــــورش + 
الــمــطــالــعــة(

حصص  عـــدد 
ــة  ــ ــاب ــ ــط ــ ــخ ــ ال
ــة  الــحــســيــنــّي

)الــــمــــواّد +   
الـــــــــــورش + 
الــمــطــالــعــة 
الـــحـــفـــظ(  +
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على الطالب، بعد دراسة المستوى الثالث:

أن يتعّرف إلى التفسير الترتيبّي لبعض سور القرآن الكريم وآياته.1. 

ة )النبّوة، اإلمامة، المعاد(، ويناقش الشبهات المثارة حولها ويرّدها.2.   على أصول العقائد اإلسالميَّ
ّ

أن يستدل

أن يتعّرف إلى السيرة التحليلّية للنبّيP وأهل البيتR في ضوء فكر اإلمام الخامنئّي{.3. 

أن يتعّرف إلى األحكام الشرعّية في األحوال الشخصّية.4. 

ا وآراء.5. 
ً
 وتاريخ

ً
ة، نشأة أن يتعّرف إلى أهّم الفرق والمذاهب اإلسالميَّ

أن يفهم فضائل األخالق وتأثيرها في النفس والسلوك وفق منهج اإلمام الخمينّي} وينجذب إليها.6. 

ا.7. 
ً
 ونطق

ً
ة تطبيقها، إعراًبا وكتابة ة بالمستوى الثالث ، ويفهم كيفيَّ أن يتعّرف إلى القواعد النحويَّ

أن يفهم قواعد الكتابة والتعبير ويتدّرب على كتابة المقال.8. 

 .9
واالستقراء،  وقواعده،  القياس  وأقسام  وأحكامها  القضايا  بمباحث  الخاّصة  المنطقّية  القواعد  أن يفهم 

والتمثيل.

ل فلسفة غيبته|.10. 
ّ
ة، وُيحل ا للبشريَّ

ً
 على ضرورة وجود اإلمام المهدّي| منقذ

ّ
أن يستدل

أن يتعّرف إلى علم الفلسفة، مبادئه ومنهجه وأهّم مدارسه وأعالمه.11. 

أن يعرف معايير اختيار الشريك والحقوق والواجبات الزوجّية في اإلسالم.12.

أن يتعّرف إلى المبادئ العاّمة في علم أصول الفقه، ودوره في عملّية االستنباط.13.

ة والسياسّية في وصّية اإلمام الخمينّي}.14.  أن يتعرف إلى األبعاد الدينيَّ

ة واألصول التربوّية في عهد اإلمام علّيQ إلى مالك األشتر.15. أن يفهم القواعد اإلداريَّ

ق.16.
َّ
أن يفهم التاريخ التفصيلّي للنهضة الحسينّية بشكل تحليلّي محق

كفايات المستوى الثالث

المستوى الثالث
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ة.17.   بشكٍل صحيح، وبمهارة وانسيابيَّ
ً

أن يطّبق أهّم األطوار وأكثرها تداوال

أن يطّبق قواعد فّن الخطابة في أربع خطب من إعداده.18. 

أن يتعّرف إلى مفهوم الحرب الناعمة وآثارها، وأن يستشعر خطورتها.19.

أن يتعّرف إلى أركان المجلس الحسينّي والربط بينها، ويطّبقها بشكٍل صحيح.20. 

أن يعرف المقامات المطلوبة في النعي والعزاء.21. 

أن يفهم نصوص خطب اإلمام الحسينQ وكتبه حول عاشوراء.22. 

أن يعرف تاريخ الخطابة الحسينّية.23. 

أن يعرف سياسات مجالس العزاء ويراعيها.24. 

أن يفهم دور العقل والنّص في البناء العقائدّي والفكرّي لإلنسان.25. 

أن يفهم تاريخ الشيعة، من عام 329 هـ. إلى سقوط الدولة العثمانّية 1915م.26. 

ن من اإلجابة عن عشر شبهات مثارة حول عاشوراء والثورة الحسينّية.27.
ّ
أن يتمك

أن يحفظ سورتي الجمعة والمنافقون وعشرين آية في الجهاد والشهادة.28. 

أن يحفظ تسع قصائد حسينّية.29. 

ا للمعصومينRحول عاشوراء وكربالء.30. 
ً
أن يحفظ عشرين خطبة أو كلمة لإلمام الحسينQ وعشرين حديث
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ة ة والعلوم اآلليَّ حقل المواّد الثقافيَّ

2222التفسير الترتيبّي1.
علوم القرآن، مناهج 

التفسير
هدى القرآن

ة2. 4040العقيدة اإلسالميَّ
دراسات عقائدّية 

)ج1(
دراسات عقائدّية )ج2(

6060الفقه3.
دروس من تحرير الوسيلة - األحوال 

الشخصّية

4040األخالق )3(4.
دراسات أخالقّية، األخالق الممدوحة في 

ضوء فكر اإلمام الخمينّي}

تاريخ النبّيP وأهل البيت2424Rالسيرة5.

بحوث حول المهدّي|1616تاريخ اإلمام المهدّي| واالرتباط به6.

الزواج في اإلسالم1212أسرة وتربية )الزواج في اإلسالم(7.

دروس في علم النحو ج1علم النحو )1-2(4040علم النحو )3(8.

علم المنطق ج2علم المنطق )1(3030علم المنطق )3(9.

ة10. ة1010المذاهب اإلسالميَّ مدخل إلى المذاهب اإلسالميَّ

قواعد الكتابة والتعبير ج3، الكتابة1010قواعد التعبير11.

علم المنطق )1-2(1212أصول الفقه12.
المعالم الجديدة، السّيد محّمد باقر 

الصدر

مدخل إلى علم الفلسفةعلم المنطق )1-2(1010مداخل العلوم13.

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا

البرنامج الدراسّي للمستوى الثالث
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حقل المواّد التخّصصّية في الخطابة الحسينّية

دليل القّراء إلى أطوار العزاءأطوار )1(4040أطوار )3(1.

تطبيق عملّيفن الخطابة )2-3(1010فّن الخطابة )3(2.

3030الركب الحسينّي )3(3.
الركب الحسينّي 

)2-1(
موسوعة مع الركب الحسينّي

دروس في علم المقامات1414المقامات )1(4.

زبناء المجلس )1(1010بناء المجلس )2(5.
ّ
تطبيق مرك

.6R2424مجالس المعصومين

كوريز )1(1010كوريز7.

النحو - البالغة1414تحليل نصوص حسينّية8.

1212شبهات حول عاشوراء )2(9.
 شبهات حول عاشوراء

 )محّددة في ملحق رقم 1(

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا
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ة والعاّمة والخطابة الحسينّية( ة التفاعلّية )الثقافيَّ حقل الورش التعليميَّ

قرص مدمج 4CDورشة: تاريخ الخطابة الحسينّية1.

2ورشة: سياسات مجالس العزاء2.

.3
 فكر اإلمام الخمينّي}: 

الوصّية السياسّية اإللهّية
قرص مدمج CD كعطر الجّنة4

4ورشة: الحرب الناعمة4.

4ورشة: تاريخ الشيعة والمقاومة في لبنان5.

4ورشة: العقل والنّص6.

4ورشة: نهج البالغة7.
 Qالقائد اإللهّي )عهد اإلمام علّي

إلى مالك األشتر(

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا

برنامج الحفظ

القرآن الكريم: الحفظ الترتيبّي )3(1.
12

سورة الجمعة، سورة المنافقون

20 آية في الجهاد والشهادةالقرآن الكريم: الحفظ الموضوعّي )2(2.

حفظ 12 قصيدة12القصائد الحسينّية3.

4حفظ خطب ووصايا4.

حفظ خطب وكلمات مختارة لإلمام 
الحسينQ عدد 20 

حفظ نصوص وكلمات المعصومين
 Qحول اإلمام الحسين R

وعاشوراء عدد 20  

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا
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برنامج المطالعة

فكر إسالمّي معاصر )قراءة في كتاب(1.

1
 المرأة واألسرة

 في فكر اإلمام الخامنئّي{

1
 المدارس الفكرّية للكمال اإلنسانّي 

رقم )22(

اإلنسان بين الحّرّية والتكليف رقم )12(1

.2
ق 

ّ
قراءات علمّية في كتب أو دراسات تتعل

بعاشوراء واإلمام الحسينQ وشهداء 
النهضة الحسينّية

السّيدة زينب O، الشيخ القرشّي1

2
 ،Qة ألنصار الحسين  الدوافع الذاتيَّ

محّمد علي عابدين

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا

المجموع العاّم

550 

361189

حصص  عدد 
ــبـــرنـــامـــج  الـ
 الـــثـــقـــافـــّي

ــواّد +  ــمـ  )الـ
الــــــــورش + 
الــمــطــالــعــة(

حصص  عـــدد 
ــة  ــ ــاب ــ ــط ــ ــخ ــ ال
ــة  الــحــســيــنــّي

)الــــمــــواّد +   
الـــــــــــورش + 
الــمــطــالــعــة 
الـــحـــفـــظ(  +
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على الطالب، بعد دراسة المستوى الرابع:

أن يتعّرف إلى قواعد التفسير الموضوعّي للقرآن الكريم ونماذج تطبيقّية عليه.1. 

أن يملك القدرة على االستدالل العلمّي ورّد الشبهات المثارة حول أصول الدين.2. 

أن يتعّرف إلى األحكام الشرعّية في القضاء والقصاص والحدود والديات.3. 

ر بها معنوًيا.4. 
ّ
ة للصالة بحسب فكر اإلمام الخمينّي} ويتأث أن يفهم اآلداب المعنويَّ

لها في ضوء القرآن الكريم.5. 
ّ
أن يفهم تاريخ األنبياءR وقصصهم، ويحل

قة باإلمام المهدّي| ويجيب عنها.6. 
ّ
أن يعّمق معرفته بالقضايا اإلشكالّية المتعل

ا وشرائًعا وكتًبا.7.  ا وعقائدّيً ة الثالث الكبرى، تاريخّيً أن يتعّرف إلى الديانات السماويَّ

أن يتعّرف إلى علم العرفان، مبادئه ومنهجه وأهّم مدارسه وأعالمه.8. 

أن يتعّرف إلى منهج تربية األبناء في اإلسالم، ويتبّناه في تربية أبنائه.9. 

ة بحث وتنفيذها. 10. 
ّ
أن يفهم أصول البحث العلمّي ومناهجه، ويتقن تصميم خط

ا.11. 
ً
 ونطق

ً
ة بالمستوى الرابع، ويفهم كيفّية تطبيقها، إعراًبا وكتابة أن يتعّرف إلى القواعد النحويَّ

أن يفهم القواعد المنطقّية الخاّصة بمباحث مبادئ األقيسة، وأقسام البرهان وشروطه، وصناعة الجدل والمغالطة.12.

أن يفهم قواعد الكتابة والتعبير ويتدّرب على كتابة المقال.13.

أن يفهم تاريخ الشيعة، من ثورة 1920م إلى تّموز 2006م.14. 

ة واألصول التربوّية في خطبة الجهاد.15. أن يفهم القواعد اإلداريَّ

أن يفهم األبعاد التوحيدّية في رسالة اإلمام الخمينّي} إلى غورباتشيوف.16.

أن يتعّرف إلى مبادئ العمل والتحليل السياسّي، وأصول الفكر السياسّي اإلسالمّي.17. 

ق.18. 
ّ
أن يفهم التاريخ  التفصيلّي للنهضة الحسينّية بشكٍل تحليلّي محق

كفايات المستوى الرابع

المستوى الرابع
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أن يعرف تاريخ الشعر العربّي وأهّم مدارسه ونماذج من قصائد العصور المختلفة.19.

لوا مدارس في القراءة.20. 
ّ
أن يتعّرف إلى طرائق كبار قّراء العزاء أو الذين شك

م بالصوت عبر أداء أنغام األطوار وطبقاتها بشكٍل سليم.21. 
ّ
أن يملك القدرة على التحك

 .22.Qأن يتعّرف إلى نظرة غير المسلمين في عاشوراء والحسين

أن يفهم خصائص أداء مجالس عزاء الناشئة وكيفّيتها.23. 

أن يتعّرف إلى تجارب الخطباء الحسينّيين في العزاء الحسينّي.24. 

أن يطّبق قواعد فّن الخطابة في أربع خطب من إعداده.25. 

ن من اإلجابة عن عشر شبهات مثارة حول عاشوراء والثورة الحسينّية.26. 
ّ
أن يتمك

أن يتعّرف إلى أركان المجلس الحسينّي والربط بينها، ويطّبقها بشكل صحيح.27.

أن يعرف المقامات المطلوبة في النعي والعزاء.28. 

أن يتعّرف إلى عاشوراء في الفكر العلمائّي األصيل.29. 

أن يتعّرف إلى أنواع اللطم الحسينّي وكيفّية اللطم.30. 

قة باإلمام المهدّي| ويجيب عنها.31. 
ّ
أن يعّمق معرفته بالقضايا اإلشكالّية المتعل

م وشروطه.32.
ّ
أن يتعّرف إلى قواعد التخطيط للتعليم - التعل

ة.33.  أن يملك القدرة على صياغة األهداف والكفايات التعليميَّ

أن يتعّرف إلى الطرائق التربوّية الصحيحة في التدريس.34. 

ّية الناجحة والفّعالة وكيفّيتها.35. 
ّ
أن يتعّرف إلى شروط اإلدارة الصف

أن يتعّرف إلى أنواع التقويم وشروط تطبيقه.36. 

أن يحفظ سورتي الشمس واألعلى وعشرين آية في الفقه.37. 

أن يحفظ عشر قصائد حسينّية.38.

أن يحفظ مقتل اإلمام الحسينQ المختصر.39. 
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ة ة والعلوم اآلليَّ حقل المواّد الثقافيَّ

بّينات في معرفة القرآن الكريم2222التفسير الموضوعّي1.

ة2. 3030العقيدة اإلسالميَّ
دراسات عقائدّية 

)2-1(
ة )2-1(  شبهات عقائديَّ

5050الفقه3.
دروس من تحرير الوسيلة )القضاء 

والحدود والديات(

األخالق )2-3(4040األخالق 4.
ة للصالة في ضوء فكر  اآلداب المعنويَّ

اإلمام الخمينّي}

قصص األنبياء في القرآن الكريم2020السيرة5.

1010مداخل العلوم 6.
مدخل إلى علم 

الفلسفة
مدخل إلى علم العرفان

بحوث حول المهدّي|1212اإلمام المهدّي|7.

ة للطفل2020تربية وأسرة8. التربية اإلسالميَّ

تاريخ الشيعة2020تاريخ الشيعة9.

قواعد الكتابة والتعبير ج3، الكتابة1010قواعد التعبير 10.

علم المنطق ج3علم المنطق)1-3(3030علم المنطق )4(11.

دروس في علم النحو ج2علم النحو)1-3(4040علم النحو )4(12.

دروس في األديان1212األديان13.

أصول البحث العلمّي الميّسر1818أصول البحث العلمّي14.

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا

البرنامج الدراسّي للمستوى الرابع
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حقل المواّد التخّصصّية في الخطابة الحسينّية

أطوار )1-3(4040أطوار )4(1.

3030الركب الحسينّي )4(2.
الركب الحسينّي 

)3-1(
موسوعة مع الركب الحسينّي

تطبيق66طرائق القّراء3.

تطبيقالمقامات )1(1515المقامات )2(4.

تطبيق أسس التخطيط واإلعدادبناء المجلس )1-2(1010بناء المجلس )3(5.

 لقاء44تجربة خطيب6.

مدخل إلى الشعر العربّي1010مدخل إلى الشعر العربّي7.

 تطبيق عملّي3030المنبر المفتوح8.

1212شبهات حول عاشوراء )3(9.
شبهات حول عاشوراء )محّددة في ملحق 

رقم1(

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا
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ة والعاّمة والخطابة الحسينّية( ة التفاعلّية )الثقافيَّ حقل الورش التعليميَّ

44ورشة: مجالس عزاء الناشئة1.

44ورشة: اللطم الحسينّي2.

44ورشة: المواكب الحسينّية3.

.4
ورشة: الجهاد في نهج البالغة - خطبة 

الجهاد
قرص مدمج CD خطبة الجهاد44

.5
ورشة: فكر اإلمام - رسالة اإلمام 

الخمينّي} إلى غورباتشوف
قرص مدمج CD رسالة التوحيد 22

قرص مدمج CD الحقيبة السياسّية44ورشة: مبادئ التحليل السياسّي6.

1414ورشة: الحقيبة التربوّية )خمس ورش(7.
قرص مدمج CD )التخطيط، األهداف، 

ة، التقويم( الطرائق، اإلدارة الصفيَّ

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا

برامج الحفظ

20 آية في الفقهالقرآن الكريم: الحفظ الموضوعّي )3(1.

حفظ 12 قصيدة12القصائد الحسينّية2.

5حفظ خطب ووصايا3.
 Qحفظ مقتل اإلمام الحسين

المختصر

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا
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برنامج المطالعة

فكر إسالمّي معاصر )قراءة في كتاب(1.

اإلنسان بين الحّرّية والتكليف )12(1

صيغ السنن التاريخّية رقم )5(1

دور العقل في االجتهاد رقم )13(1

.2

ق 
ّ
قراءات علمّية في كتب أو دراسات تتعل

بعاشوراء 

واإلمام الحسينQ وشهداء النهضة 

الحسينّية

2
اإلمامان الحسن والحسينL في عهد 

الخليفتين، السّيد جعفر مرتضى

عاشوراء في الفكر اإلنسانّي1

ةت ة الدراسيَّ المادَّ

عدد الحصص

ب السابق
ّ
المتن الدراسّيالمتطل

ّي
ظر

ن

ّي
مل

ع

وع
جم

لم
ا

المجموع العاّم

550 

361189

حصص  عدد 
ــبـــرنـــامـــج  الـ
 الـــثـــقـــافـــّي

ــواّد +  ــمـ  )الـ
الــــــــورش + 
الــمــطــالــعــة(

حصص  عـــدد 
ــة  ــ ــاب ــ ــط ــ ــخ ــ ال
ــة  الــحــســيــنــّي

)الــــمــــواّد +   
الـــــــــــورش + 
الــمــطــالــعــة 
الـــحـــفـــظ(  +
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الملحق 
)1(

 قضايا وشبهات
 في عاشوراء والنهضة الحسينّية

األسلوبالحصصالموضوع/ الشبهةت

تحضير وبحث ومناقشة1تشّيع زهير بن القين )هل كان عثمانّي الهوى؟(1.

تحضير وبحث ومناقشة1خروج النساء واألطفال إلى كربالء2.

.3
 سبب خروج اإلمام الحسينQ على يزيد وعدم خروجه على معاوية 

)هدنة 10 سنوات(
تحضير وبحث ومناقشة1

.4
ّ

تحضير وبحث ومناقشة1وجود ليلى أّم علّي األكبر وحياتها أثناء واقعة الطف

تحضير وبحث ومناقشة1حياة أّم البنين زمان عودة السبايا إلى المدينة5.

.6
 Qتفسير صالة اإلمام الحسين 

ى صالة خوف أم مجّرد قصر؟
ّ
في كربالء، وهل صل

تحضير وبحث ومناقشة1

.7
 خروج اإلمامQ مع علمه بالمصير الذي سيؤول إليه 

)آية التهلكة(
تحضير وبحث ومناقشة1

 رجوع السبايا يوم األربعين8.
تحضير وبحث ومناقشة1 )أّي أربعين هو؟ األّول أو الثاني أو غير ذلك(

م؟9.
ّ
تحضير وبحث ومناقشة1متى وَمْن دفن الرأس الشريف؟ وهل تكل

تحضير وبحث ومناقشة1عرس القاسم، حقيقة أم خيال؟10.

د؟11. تحضير وبحث ومناقشة1الطفل الرضيع، واحد أم متعدِّ

تحضير وبحث ومناقشة1قضّية مسلم بن عقيل )اإلسالم قيد الفتك(12.

المستوى الثاني
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المستوى الثالث

األسلوبالحصصالموضوع/ الشبهةت

.1Qتحضير وبحث ومناقشة1الكرامات بعد شهادة المولى

.2Qتحضير وبحث ومناقشة1عدد أصحاب المولى

تحضير وبحث ومناقشة1قضّية فاطمة العليلة3.

.4
ة ترخيص اإلمامQ ألصحابه بمغادرة معسكره، 

ّ
 عل

وهل إذنه لهم رخصة أم عزيمة؟
تحضير وبحث ومناقشة1

تحضير وبحث ومناقشة1قّصة الملك فطرس5.

تحضير وبحث ومناقشة1هل طلب اإلمامQ الماء من أعدائه؟6.

ِذن ألصحابه بالرحيل7.
َ
تحضير وبحث ومناقشة1استنصارات اإلمام الحسينQ مع كونه أ

.8
 Qقضّية نصرة المالئكة لإلمام الحسين 

Qرة كما في رواية اإلمام الرضا
ّ
ووصولها متأخ

تحضير وبحث ومناقشة1

.9
 مقارنة وتحليل لموقف ليلى أّم علي األكبر-إن صّح- 

وموقف أّم وهب النصرانّية
تحضير وبحث ومناقشة1

 قضّية هند زوجة يزيد بن معاوية 10.
Qتحضير وبحث ومناقشة1وخدمتها لبيت أمير المؤمنين

تحضير وبحث ومناقشة1هل قاتل العّباس Q؟11.

.12Oتحضير وبحث ومناقشة1كفالة العّباس للحوراء زينب
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المستوى الرابع

األسلوبالحصصالموضوع/ الشبهةت

.1
،Qمن الذي دفن اإلمام الحسين 

 بنو أسد أم اإلمام زين العابدينQ؟
تحضير وبحث ومناقشة1

تحضير وبحث ومناقشة1متى انقطع الماء عن معسكر اإلمام ومخّيمه؟2.

ر خيار اليمن3.
ّ
تحضير وبحث ومناقشة1إصرار اإلمامQ على المضّي إلى كربالء مع توف

.4Qف العبادلة وابن الحنفّية عن نصرة اإلمام
ّ
تحضير وبحث ومناقشة1تخل

تحضير وبحث ومناقشة1قضّية السّيدة رقّية5.

تحضير وبحث ومناقشة1أين ُدفنت الحوراء زينبO؟6.

تحضير وبحث ومناقشة1قتلة اإلمام الحسينQ )شيعة الكوفة أم من؟(7.

تحضير وبحث ومناقشة1شبهات في ثورة المختار الثقفّي8.

.9
برزت خدود بنات الرسالة

ُ
 هل أ

 وشعورهّن بعد شهادة المولىQ؟
تحضير وبحث ومناقشة1

.10
 Qالثوب ولطم الخدود على المولى 

ّ
 شق

مع وجود وصّية من اإلمام بترك ذلك
تحضير وبحث ومناقشة1

تحضير وبحث ومناقشة1دراسة سندي حديث الكساء وزيارة عاشوراء11.

تحضير وبحث ومناقشة1دراسة سند زيارة الناحية المقّدسة12.
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المستوى األّول

فالقصيدة 
ّ
المؤل

ّيقصيدة: يا أّيها النبأ العظيم1.
ّ
الشيخ صالح الكواز الحل

الشريف الرضّيقصيدة: كربالء ال زلِت كرًبا وبال2.

 وشابا3.
ُ
 القذال

َّ
َو بعدما ابيض

َ
السّيد رضا الهندّيقصيدة: أ

َجاوْبَن باإلرناِن والزفراِت4.
َ
دعبل الخزاعّيقصيدة: ت

السّيد رضا الهندّيقصيدة: كيف يصحو بما تقول اللواحي5.

ّيقصيدة: الله أيُّ دٍم في كربالء ُسِفكا6.
ّ
السّيد جعفر الحل

ر بها الكرى7. الشيخ عبد الحسين العاملّيقصيدة: َحْجٌر على عيني يمُّ

ّيقصيدة: لبس اإلسالم أبراد السواِد8.
ّ
السّيد جعفر الحل

محّمد مهدي الجواهرّيقصيدة: فداًء لمثواك من مضجِع9.

الشيخ عبد الحسين شكرقصيدة: لسُت أنساه مفرًدا بين جمٍع10.

الملحق 
)2(

القصائد المشهورة للحفظ
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المستوى الثاني

فالقصيدة 
ّ
المؤل

ِعُد1.
َ
السّيد رضا الهندّيقصيدة: أّيان تنجز لي يا دهر ما ت

 غدٍر وقول إفك وزوِر2.
ّ

السّيد باقر الهندّيقصيدة: كل

الشيخ عبد الحسين شكرقصيدة: البداَر البداَر آل نزاِر3.

 أو ترى4.
َّ

ّيقصيدة: أهاشُم ال يوم لك ابيض
ّ
السّيد حيدر الحل

 مكّبرا5.
َّ

 المحّرم فاستهل
َّ

السّيد شهاب الموسوّيقصيدة: هل

ّيقصيدة: قد عهدنا الربوع وهي ربيُع6.
ّ
السّيد حيدر الحل

ّيقصيدة: مات التصّبر في انتظارك7.
ّ
السّيد حيدر الحل

 بالطفوِف8.
ً

ّيقصيدة: بأبي أفدي قتيال
ّ
السّيد جعفر الحل

الشريف الرضّيقصيدة: راحٌل أنت والليالي نزوُل9.

لبعض األدباءقصيدة: قليٌل بكائي على ابن عقيِل10.
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المستوى الثالث

فالقصيدة 
ّ
المؤل

 الموت يزدحُم1.
ُ

يقصيدة: إْن لْم أقف حيث جيش
ّ
السّيد حيدر الحل

.2
َّ

 ُيستهال
ّ

الحاج هاشم الكعبيقصيدة: ما انتظاُر الدمع أال

يقصيدة: وجُه الصباِح عليَّ ليٌل مظلُم3.
ّ
السّيد جعفر الحل

هيُل ودادي4.
ُ
السّيد مهدي األعرجيقصيدة: رحلوا وما رحلوا أ

َك أّيها الموتوُر5.
َ
يقصيدة: أدرك ترات

ّ
السّيد جعفر الحل

.6
ً
الحاج محّمد علي كّمونةقصيدة: لم أنَس زينَب بعد الخدِر حاسرة

 ال زلَت ناعًيا7.
ِّ

يقصيدة: أناعَي قتلى الطف
ّ
السّيد حيدر الحل

وايا نظامي في الزماِن لها نشُر8.
َ
ابن العرندسقصيدة: ط

الحاج هاشم الكعبيقصيدة: تاللِه ال أنسى ابَن فاطٍم والعدى9.

الشيخ محمد علي األعسمقصيدة: ذكُر الطفوِف ويوُم عاشوراء10.

.11
ُ

يقصيدة: لو كان ينفُع للعليِل غليل
ّ
السّيد صالح الحل

ِة في الَبّريِة جاري12. أبو الحسن التهامّيقصيدة: حكُم المنيَّ
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المستوى الرابع

فالقصيدة 
ّ
المؤل

لبعض األدباءقصيدة: ال تأمِن الدهَر إنَّ الدهَر ذو غيٍر1.

 شهِر محّرِم2.
َ

 هالل
َ

السّيد مهدي األعرجّيقصيدة: ليت الهالل

ت مناقُب غيرِه3. ّيقصيدة: يا َمن إذا ُعدَّ
ّ
الشيخ الشفهينّي الحل

ّيقصيدة: فيا راكًبا ظهَر مجدولٍة4.
ّ
الشيخ حسن التاروتّي الخط

جريها5.
ُ
 ت

ٌ
السّيد رضا الهندّيقصيدة: إْن كان عندك عبرة

ها6.
َ
يقصيدة: قلبي يقلُّ من الهموِم جبال

ّ
الشيخ صالح  الكّواز الحل

ّيقصيدة: يا مدرَك الثاِر البداَر البدار7.
ّ
السّيد صالح الحل

الشيخ حسين شهيبقصيدة: لقد هاَج في قلِب الشجيِّ غراُم8.

السّيد رضا الهندّيقصيدة: أرى عمري مؤِذًنا بالذهاِب9.

الشيخ عبد الحسين األعسمقصيدة: قد أوهنت جلدي الدياُر الخاليه10.

دعبل الخزاعّيقصيدة: إْن كنت محزوًنا فما لك ترقُد11.

ا 12. الشيخ عبد الحسين شكرقصيدة: ال تبزغي يا شمُس في أفٍق حّيً



41 الملحق 
)3(

برامج الحفظ

الحفظ الموضوعّي 

والترتيبّي للقرآن

الحفظ الترتيبّي )1(حفظ جزء عّم

الحفظ الترتيبّي )2(سورة الحشر، سورة الحجرات 

الحفظ الموضوعّي )1(10 آيات حول القرآن الكريم

الحفظ الترتيبّي )3(سورة الجمعة، سورة المنافقون

الحفظ الموضوعّي )2( 20 آية في الجهاد والشهادة

الحفظ الموضوعّي )3(20 آية في الفقه

الحفظ الموضوعّي )4(20 آية في األخالق

الحفظ الموضوعّي )5(20 آية في الزواج والمرأة واألسرة

الحفظ الموضوعّي )6(30 آية في الموت والمعاد

الحفظ الموضوعّي )7(20 آية في األنبياء والرسل

يحّدد وقت 

خاّص 

 
ّ

للتسميع لكل

طالب بحسب 

عدد الطالب

خارج البرامج 

ّية
ّ
الصف

تتتتت 

تتتتتتت
الحقلالمطلوبالوقت المحّدد
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يحّدد وقت 

خاّص 

للتسميع لكل 

طالب بحسب 

عدد الطالب

خارج البرامج 

ّية
ّ
الصف

تتتتت 

تتتتتتت
الحقلالمطلوبالوقت المحّدد

Pحفظ وصّية النبّي األكرم 
 ألبي ذّر الغفاري

خطب ووصايا

 Oحفظ خطبة السّيدة زينب
في الكوفة

خطب ووصايا

حفظ وصّية النبّيP لإلمام 
Qعلّي

خطب ووصايا

Oحفظ خطبة السّيدة زينب
في الشام

خطب ووصايا

حفظ خطب وكلمات مختارة لإلمام 
Qالحسين

خطب وكلمات مختارة لإلمام الحسين
Qعدد 20

حفظ نصوص وكلمات المعصومين
 Qحول اإلمام الحسين R

وعاشوراء

نصوص وكلمات المعصومينQحول 
اإلمام الحسينQ وعاشوراء عدد 20

حفظ مقاطع من  أدعية اإلمام 
الحسينQ وزياراته

 Qمقاطع من  أدعية اإلمام الحسين
وزياراته عدد 30

 Qحفظ مقتل اإلمام الحسين
المختصر

مقتل اإلمام الحسينQ المختصر

حفظ خطبة اإلمام زين العابدين
Qفي الكوفة

خطب ووصايا

خطب ووصاياحفظ خطبة الجهاد

حفظ خطبة اإلمام زين العابدين 
Q في الشام

خطب ووصايا

 حفظ 30 حكمة قصيرة
 من نهج البالغة

خطب ووصايا

 حفظ القصائد

 والكلمات والخطب
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