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 ملحمة عاشوراء صفحة رائعة بشكل يفوق الّتصّور.

 اإلمام القائد الّسّيد علّي اخلامنئّي حفظه هللا 

سارت هبا مجعية كشافة اإلمام املهدي )عّجل هللا فرجه(  فنّيةٌ  عاطفّيةٌ  رحلةٌ  وهورسالةٌ تربويّةٌ دينيةٌ حّساسة،  للجّوالةاإلحياء العاشورائي   
 )عليه السالم(عة وسعت لتجعل كربالء اإلمام احلسني بٍة لقلوهبم، فأقامت اإلحياءات املتنوّ منذ سنواٍت طوال، بطرٍق متنوعٍة جاذبٍة وحمبّ 

أبنشطة ممنهجة هادفة تساهم يف ها العمل معبّد من وية كان الجزء من املسرية احلسينية املهد اجلّوالوألن  منهج حياة وسبيل الفالح.
 مبا يتالءم مع اخلط احلسيين املبارك. اجلّوالصقل شخصية 

 تعريف 

، مراعية خصوصية الفئة العمرية من ثقافة وقدرات اجلّوالستهدف تاألنشطة اليت دليل النوادي العاشورائية هو عبارة عن جمموعة من  
 ومهارات واجتاهات وطاقات خمتلفة من أجل حتقيق أغراض السجل بشكل خاص واملسار بشكل عام.

  أهداف

 عة.اهتا أبساليب ووسائل متنوّ إحياء أايم عاشوراء واالستفادة من حمطّ  -1
 .جلّوالة والروحية لدى اتعزيز احلالة اإلميانيّ  -2
 لتعزيزها وتنميتها. ةز ااملميّ  واهبرصد الكفاءات وامل -3

 سياسات

 الّتنويع يف مضمون الربانمج. .1
 اعتماد الوسائل واألساليب والفنون املختلفة. .2
 الّّتكيز على اجلانب الّنورايّن من كربالء كقيم نصرة احلّق، نصرة املظلوم، األمر ابملعروف، األخوة، احملبة. .3
 يف عملّية اإلحياء العاشورائي. اجلّوالةاالستفادة من  .4
َوّثق واملقبول البعيد عن االلتباسات والّشبهات واملغالطات. .5

ُ
 اعتماد الّنص امل

 االستفادة من وسائل الّتوضيح )الّصور، اجملّسمات، احلزازير، األفالم،...(. .6
 أايم من أايم عاشوراء. 4إحياء ما ال يقل عن  .7
 .حيث يلزم احلضوري واالفّتاضياعتماد مبدأ الدمج يف اإلحياء مابني  .8
 إحياء يوم على مستوى القطاع.االستفادة من  .9

 األساليب املعتمدة يف تقدمي املفاهيم )حبث، مناقشة، إعداد جملة، ...( يعتنو  .10
 تنفيذ نشاط من أنشطة منهاج درب السعادة كحد أدىن. .11
 ر بعد كل نشاط. تثبيت جملس عزاء مصغّ  .12
 يار وقت يتناسباخت .13



 

 

 يف البلدة للمشاركة يف اإلحياء عرب إنشاء جمموعة عامة، ينشر رابطها عرب وسائل التواصل. اجلّوالةدعوة مجيع  .14
 مسبًقا من أجل التحضري. للجّوالاعتماد موضوع حمدد للنقاش يرسل  .15

 إجراءات 

 حياء عرب وسائل الّتواصل االجتماعي.وعموم العناصر ابإل للجّوالةإعداد دعوات وتبليغ  .1
 اإلعالمي، واإلستفادة منه هبدف اإلستقطاب.تفعيل اجلّو  .2
 أتمني األمور اللوجستّية. .3
 التعرف إليه.  اجلّوالة حتديد الربانمج املعتمد لإلحياء كي يتسىن جلميع .4
 اختيار مواد تناسب العرض عرب برامج التدريب غري املباشرة. .5
 .، وقرّاء العزاءيف حال الضرورةاملّدربني  من أجل أتمني  (أمني اجلّوالة) ات املناطقالتنسيق مع مفوضيّ  .6
 سجل. المن  54طلب املق العمل على حتقي .7
 (. ليه السالم)ع شروط وسام عاشق اإلمام احلسني العمل على حتقيق .8

 
 ساعدة الغناء النشاطمأمور 

 ميكن االستفادة من جمموعٍة كبريٍة وغنّيٍة من األفكار كـ:
 منتدى مهدي.األنشطة اإللكّتونية املدرجة على  .1
 جمالس العزاء والقصائد املتنّوعة حبسب موضوعها. .2
 القصص العاشورائّية املقروءة، أو املصّورة. .3
 األانشيد والّلطمّيات. .4
 شرح زايرة عاشوراء. .5
 سنة. 250نسان بعمر إكتاب  .6
 ة واحلزازير.مسابقة حفظ زايرة عاشوراء ومسابقات يوميّ  .7
 فقرات كتابة اخلواطر واألشعار. .8
 .(عجل هللا فرجه)واإلمام املهدّي  (عليه السالم)فقرة زايرة اإلمام احلسني  .9

 ".عليه السالم()ة احلسني على حمبّ "العمل على مشروع  .10
 .حماضرات قصرية قّيمة للشيخ بناهيان .11
 متابعة اإلحياء املركزي حلزب هللا على التلفاز .12
 يتعرف على وسام عاشق اإلمام احلسني عليه السالم .13
 رزانمة عاشورائية خاصة للجّوالةإعداد  .14
 .استضافة عامل دين .15
 املسريات. .16



 

 

 
 1منوذج  برانمج إحياء عاشورائي رقم 

 
 مالحظات الفقرة

  قرآن كرمي
 تُرسل يومياً بعد صالة الظهر على جمموعة الواتساب حماضرات قصرية قّيمة للشيخ بناهيان

 .......... مسابقة إلكّتونية 
املركزي على التلفازمتابعة اإلحياء   يتم العرض على قناة الصراط واملنار الساعة:...... ليالً  

 درس عاشورائي بعنوان "إال مجيال" درس
 حماضرة بعنوان " زين العباد" استضافة عامل دين 

يومّي عرب تنفيذ أعمال مستحبة وتربوية يحتد العمل على مشروع )على حمبة احلسني عليه السالم(  
للفائزين أو معنوية حمرم وجوائر مالية 11التسميع يوم  مسابقة حفظ زايرة عاشوراء ومسابقات يومية   

 
 :2برانمج إحياء عاشورائي رقم  منوذج

 

وى )مرفق اللينك يف آخر فقرة(احملت الفقرة  
 آية ومعىن قرآن كرمي

 شعار عاشورائي ومعىن حديث عاشورائي
من كتاب  (عليه السالم)مام احلسني رجال احلقيقة أو نقاش حول فصل اإلنشاط  فقرة نقاش علمي أو درس

سنة. 250نسان بعمر إ  
 حسب اليوم جملس مصغر
 من اختيار القائد زايرة + لطمية

 
 

 (عليه السالم)مام  احلسني ىل وسام عاشق اإلإيتعرف 

 :شروط وسام عاشق اإلمام احلسني )عليه السالم(
 .اليت يقيمها الفوج( عليه السالم)ََيضر جمالس عزاء اإلمام احلسني  -
 .يشارك يف التحضري والتقدمي لفقرات اجملالس العاشورائية -
 .يلتزم اللباس األسود خالل عاشوراء -
 .العاّمة( عليه السالم)يهتم ابحلضور إىل جمالس عزاء اإلمام احلسني  -
 .مشاركة يف اجملالس العاشورائيةيستقطب أحد الناشئة على األقل لل -

 مرفق منوذج مسابقة مسابقة + حزازير
(عجل هللا فرجه)دعاء احلجة    

 
 



 

 

 
 م عاشورائييّ خملط منوذج خمطّ 

بناًء على اختيار  العاشورائيةحتياجات الفرصة لتلبية بعض اال ستثمارمن خالله ا يتمّ  ،قطاعالمستوى على  عاشورائيم هو عبارة عن خميّ 
 . ااملطالب اليت مل تستهدف سابقً و نوعية اجملاالت والورش 

 مقرتحات خاصة ابملخيم

 )اعتماد مبدأ اخليم العاشورائّية، )تسمى اخليم أبمساء األصحاب، وكل خيمة تعمل على حتقيق قيمة من قيم عاشوراء. 
  ّشهيد(. أبة، لقاء مع جماهد أو جريح أو ة مؤثرّ لقاء مع شخصية دينيّ م .) ة وتعترب أساسية يف املخيّ ة وجدانيّ اعتماد فقرة روحي 
  ّة ة ورايضيّ وفنيّ  ،ةجهاديّ ، ةعة كشفيّ ة حمطات متنوّ م من عدّ اعتماد  فقرات املخي. 
  ّسنة، 250ب إنسان بعمر ، ومن كتيّ بوية ومنهاج درب السعادةة والورش الّتّ يتم اختيار األنشطة والورش من املناهج الكشفي 

 ما يتناسب مع احتياجات كل قطاع.أو 
 ذ املخيم بعد العاشر من حمرم.يفميكن تن 

 
 
 
 

  

   مقرتح الفقرات الفرتة 
توزيع على اخليمالو  ستقبال واالفتتاح الرمسياال األوىل  
بمطالعة كتيّ  الثانية  
بمناقشة كتيّ  الثالثة  
ةحماضرة وجدانيّ  الرابعة  

 مسابقة اخلامسة
 جملس عزاء السادسة
 جملس لطم السابعة
 حماضرة ثقافّية الثامنة



 

 

 
 (صحيحةظللة هي الاالجابة امل) منوذج مسابقة عاشورائية

  :اإلجابة الصحيحة خّتا :أوال

 إىل الكعبة:( عليه السالم)حّج اإلمام احلسني .1
 حجة                        26 -أ

 حجة                  27 -ب
 ةحج 25 -ج

 السالم عليهاإلمام احلسني وا حارب ناسم قادة جيش السلطة الذي .2
 حامل اللواء. ااحلجاج قائد امليسرة، ذويدً  مشر بن ذي اجلوشن قائد امليمنة، عمر ابن -أ

 حامل اللواء. اعمر بن احلجاج قائد امليمنة، مشر بن ذي اجلوشن قائد امليسرة، ذويدً  -ب
 حامل اللواء.   اذويدً عزرة بن قيس قائد امليمنة، شبث بن ربعي قائد امليسرة،  -ج

 قائاًل :" فإن قدرت عليه، فاصفح عنه،...." عليه السالمبنه يزيد ابإلمام احلسني املاذا أوصى معاوية  .3
 (.لى هللا عليه وآله وسّلم)صألن اإلمام احلسني هو إبن بنت رسول هللا  .أ

   .اعلن عليه السالم ألجل لفت نظر يزيد املستخف أبمور الدين والسياسة إىل خطورة مقارعة اإلمام احلسني .ب
 .أ و ب نان السابقاجلوااب .ج

ه إىل دار إمرأة نصراف وتوجّ فوة أمرها اباللصالة إال جمموعة صغرية من الصّ يف مسجد الكوفة حني ا)رض( مل يبَق مع مسلم  .4
 فاضلة ما امسها؟

 طوعة زوجة أسيد احلضرمي  .أ
 طوعة زوجة أسيد املرادي .ب
 طوعة زوجة أسيد القاضي .ج

 قائاًل :   (ليها السالم)عخاطب موالتنا الزهراءص الوفاء ألهل البيت لشاعر خم .5
 يشط فرات وقد مات عطشاانً ، اًل جمدّ أفاطم لو خلت احلسني 

 د احلمريي السيّ  .أ
 دعبل اخلزاعي .ب
 الشريف الرضي .ج

 من أكون: حزرافّكر مثّ   

 : ي فإذا أفاضت دًما فاعلمي إين قد قتلتجعليها يف قارورة جدّ اتربة يف  قارورة  وقال يل :  (ليه السالم)ععطاين اإلمام احلسنيأ .6
 أم سلمة          .أ

 أم البنني       .ب



 

 

 أم كلثوم  .ج
 :عرض عليهم الشمر األمان يف اليوم التاسع من احملرم .7

 أخوته العباس و  .أ
 أوالد اإلمام احلسن    .ب
 األصحاب   .ج

 :يف كربالء( السالمليهم )عأول شهيد من آل البيت  .8
 مسلم بن عقيل                  .أ

 علي األكرب                .ب
 القاسم   .ج

   :يوم العاشر من حمّرم( ليه السالم)عابجتاه معسكر اإلمام احلسني اسهمً  من أطلقتُ أول  .9
 مشر بن ذي اجلوشن                    .أ

                   عمر بن سعد .ب
 حرملة  .ج

 :هاشم يف النهضة احلسينيةأول شهيد من بين  .10
 كرب           علي األ .أ

 الفضل العباس           وأب .ب
 مسلم بن عقيل   .ج

 و:( )عليهالسالمة بدماء احلسنيانتصرت الثورة احلسينيّ  .11
 صالبة السيدة زينب)عليها السالم(                   .أ

 دور السيدة زينب )عليها السالم( اإلعالمي         .ب
 زينب)عليها السالم( صرب السيدة .ج

 (ليه السالم)عأول من زرُت قرب اإلمام احلسني .12
 جابر األنصاري                              .أ

 اإلمام زين العابدين  .ب
              أ وب نان السابقاجلوااب .ج

 عليه السالم كنية اإلمام احلسني .13
 الغريب         .أ
 علي                وأب  .ب
 عبد هللا واب  .ج

 يف:  يف مّكة( ليه السالم)عأقام اإلمام احلسني  .14
 دار العباس بن عبد املطلب                      .أ

 دار عقيل بن أيب طالب               .ب
 دار مسلم بن عقيل  .ج



 

 

 :مبايعة يزيد يف لقائه مع وايل املدينة ما كان قراره( ليه السالم)عبعد رفض اإلمام احلسني .15
 البقاء يف املدينة                 .أ

 مغادرة املدينة إىل كربالء                .ب
  مغادرة املدينة إىل مكة املكرمة  .ج

 (ليه السالم)عوقتلت معظم من شارك يف قتل اإلمام  ( ليه السالم)عالثورة اليت تبعت ثورة اإلمام احلسني  .16
 ثورة خمتار الثقفي                .أ

 ثورة األنصار           .ب
 ثورة املنتقمني   .ج

 (:    )عليه السالممىت قال اإلمام احلسني

 فلم يغرّي بفعل وال قول كان حقا حلرم هللا خمالفاً لسّنة رسول هللا يعمل يف عباد هللا ابإلمث ا مستحاًل  جائرً "من رأى منكم سلطاانً  .17
 :دخله مدخله"على هللا أن يُ 

           .املكرمةيف الطريق إىل العراق من مكة  .أ
       .يف الطريق من املدينة إىل مكة املكرمة  .ب
 .عند وصوله إىل مكة املكرمة .ج

 ""ها هنا ُمناخ  ركابنا، ها هنا ُتسفك دماؤان، ها هنا وهللا هتتك حرمينا .18
 يوم العاشر من حمرم           .أ

 عند وصوله إىل كربالء             .ب
 ه إىل كربالءهعند توجّ   .ج
 :"إّن هللا تعاىل قد أذن يف قتلكم وقتلي يف هذا اليوم فعليكم ابلصرب والقتال" .19

 يوم السابع من حمرم           .أ
 يوم التاسع من حمرم              .ب
 يوم العاشر من حمرم  .ج

 

 :من القائل: اثلثًا

 "ال نبايل أوقعنا على املوت أم وقع املوت علينا اأولسنا على احلق؟ إذً " .20
 األكرب                          علي  .أ
 القاسم                   .ب

  أوالد عقيل .ج
  :"على لقاء هللا نفسه فلريحل معنا ا فينا مهجته ومّوطنً "من كان ابذاًل  .21



 

 

 الفضل العباس      وبأ .أ
 علي األكرب            .ب
 (السالمعليه اإلمام احلسني ) .ج
 " وأان من حسني"حسني ميّن  .22

 ( ّلى هللا عليه وآلهالنيب حممد )ص .أ
 (            عليه السالماإلمام علي) .ب
 (عليها السالمالسيدة الزهراء ) .ج

 "قطعت وحّرقت وول اوهللا ال أختار على اجلّنة شيئً   نفسي بني اجلّنة والّنار،إين وهللا أخرّي  .23
 احلر بن يزيد الرايحي                 .أ

 مسلم بن عوسجة                .ب
 زهري بن القني .ج

  

  



 

 

 أفكار ألنشطة تشبيك أو لف ورق
 

 مناذج تشبيك:



 

 



 

 

 
 مناذج لفائف الورق:

 



 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 )ميكن تصميمها( 2022لعام  للجّوالةمقرتح رزانمة يومية عاشورائية 
 اإلسم: .......................

 

 
 
 
 
 
 

 
 اليوم

 العمل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           قرأت زايرة عاشوراء
           مسعت حماضرة

من  اطالعت جزءً 
)إنسان بعمر كتيب 
 (...سنة، 250

          

ت اإلحياء اتبع
 العاشورائي

          

نفذت عماًل من 
 ةبّ حممشروع على 

 (عليه السالم)  احلسني

          

حفظت جزء من 
 زايرة عاشوراء

          

حفظت مقطع من 
خطبة السيدة زينب 

يف  (عليها السالم)
 الكوفة أو الشام

          

           أديت صالة الليل

شاركت يف إحياء 
 الفوج

          

           مسعت جملس عزاء



 

 

 
 

 روابط مواضيع وأنشطة عاشورائية يف منتدى مهدي الكشفي:
 

 الرابط يف املنتدى مالحظة العنوان 

عاشوراء َعربٌة   .1
 1وِعربة 

مقاطع فيديو 
 عاشورائية

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8193&cid=30 

عاشوراء َعربٌة   .2
 2وِعربة 

مقاطع فيديو 
 عاشورائية

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8193&cid=30 

 https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8199&cid=30 نشاط حول الصرب إال مجيال  .3
4.  

 زين العباد
نشاط حول اإلمام 

 عليه السالمزين العابدين 
https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8206&cid=30 

5.  
 رجال احلقيقة

نشاط حول أصحاب 
عليه اإلمام احلسني 

 السالم

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8196&cid=30 

حمراب   .6
 1العاشقني

نشاط حول اإلمام 
 عليه السالماحلسني 

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8165&cid=30 

حمراب   .7
 2العاشقني

نشاط حول اإلمام 
 عليه السالماحلسني 

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8171&cid=30 

حمراب   .8
 3العاشقني

نشاط حول اإلمام 
 عليه السالماحلسني 

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8172&cid=30 

فيديوهات شرح لبعض  شعار ومعىن  .9
 الشعارات الكربالئية 

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8159&cid=30 

10.  
 لبيك داعي هللا

حماضرة حول 
مقتطفات خاصة 

مبواقف االمام احلسني 
 عليه السالم

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8158&cid=30 

بعض اآلايت شرح  آية ومعىن  .11
 القرآنية

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8157&cid=30 

فيديوهات جملالس  ألبكني عليك  .12
 عاشورائية

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8147&cid=30 



 

 

                                             
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عاشوراء يف   .13
 وجدان القادة

فيديوهات تبني 
مواقف بعض العلماء 
 من قضااي عاشورائية

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8146&cid=30 

شذرات من   .14
 عليه السالماحلسني 

 https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=7855&cid=30 نشاط حول املقاومة

شذرات من   .15
   عليه السالماحلسني 

 https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8038&cid=30 نشاط حول املقاومة

اإلمام نشاط حول  معز املؤمنني  .16
 احلسن عليه السالم

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=8441&cid=30 

عاشوراء يف   .17
 كالم القائد

مقتطفات من كالم 
 حفظه هللالإلمام القائد 

https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=7747&cid=30 



 

 

 

 

 

 

 


