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تقديم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد و�آله
الطاهرين.
�ص ��ون ًا للعلم و�أهله َّتم �إن�شاء هيئة �أمناء الحوزة العلمية في لبنان المنبثقة
ع ��ن هيئة الم�ؤ�س�س ��ين� ،ش ��اكرين للإخوة جهوده ��م في �إنجاز الميث ��اق �أو ًال،
ث ��م اتبع ��وه ثاني ًا ب�إنجاز دلي ��ل المعاهد الدينية في الح ��وزة العلمية في لبنان
والمت�ض ��من ذك ��ر المعاهد الموج ��ودة والمقبول ��ة كما هي وذلك في �سل�س ��لة
خطوات لتنظيم �ش� ��ؤون الحوزة وت�سهيل التعاون والتن�سيق فيما بينها و�إر�شاد
الطال ��ب �إلى بغيته ،مع وج ��ود معاهد �أخرى لم ُت�س ��تك َمل ملفاتها راجين من
ؤ�س�سات
العلي القدير �أن يوفقنا جميع ًا للتعاون في �سبيل تنميتها وتطويرها ،م� ٍ
ِّ
و�أفراد ًا ،مقدرين لم�ؤ�س�سيها جهودهم و�أتعابهم.
كما وال ُب َّد من �شكر جميع الذين �ساهموا وباركوا هذا العمل خ�صو�ص ًا
�أ�صحاب ال�سماحة �أع�ضاء هيئة الأمناء الأجالء وهيئة الم�ؤ�س�سين وكل الذين
�أ َّيدوا ودعموا هذا الم�شروع الكبير لهم منا جزيل ال�شكر والإمتنان.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته...
عن هيئة �أمناء الحوزة العلم َّية في لبنان
ال�سيد عبد الكريم ف�ضل اهلل

العلماء الأجالء
�أع�ضاء هيئة �أمناء الحوزة العلمية في لبنان:
•ال�شيخ مفيد الفقيه
•ال�شيخ محمد يزبك
•ال�سيد جعفر مرت�ضى
•ال�شيخ عفيف النابل�سي
•ال�سيد عبد الكريم ف�ضل اهلل
•ال�شيخ عبد الأمير �شم�س الدين
•ال�شيخ عبد الح�سين �صادق

المعاهد والمدار�س العلمية

في بيروت
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معهد الر�سول الأكرم  Pالعالي

معهد الر�سول الأكرم  Pالعالي
لل�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية

الت�أ�سي�س 1404 :هـ 1983 -م
الم�ؤ�س�س :جمع من ال�سادة العلماء والأ�ساتذة الأفا�ضل
الم�شرف :منظمة الحوزات الدينية في العالم.
المدير العام :ال�شيخ م�صطفى جعفر بي�شه
المدير التعليمي :ال�سيد ح�سين �إبراهيم
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح ،بحث خارج
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معهد الر�سول الأكرم  Pالعالي

الأر�صدة والوحدات الدرا�سية والمتون لمرحلة الإجازة
ال�سنة الأولى
الف�صل الدرا�سي الثاني

الف�صل الدرا�سي الأ ّول

التجويد والتالوة *
العقيدة الإ�سالمية()1
الفقه ( :)1العبادات
الأخالق والعرفان( :)1العلم والتعليم و�آدابهما في
الفقه( :)2المعامالت
الإ�سالم /ر�سالة الحقوق
المنطق ()1
الأخالق والعرفان( :)2مدخل �إلى علم الأخالق
علوم القر�آن الكريم وتاريخه

النحو()1

المنطق()2

ال�صرف

النحو()2

قواعد الإمالء

التاريخ الإ�سالمي :)1(:العهد النبوي
البحث العلمي :)1(:قواعد التحرير

ال�سنة الثانية
الف�صل الدرا�سي الأ ّول

الف�صل الدرا�سي الثاني

مبادئ التف�سير ومناهجه

مفردات القر�آن وغريبه

العقيدة الإ�سالمية()2

علوم الحديث( :)1دراية الحديث

الفقه( :)3الأحوال ال�شخ�صية
الأخالق والعرفان( :)3الأخالق الإ�سالمية(:)1
العقيدة الإ�سالمية()3
الأخالق الإله ّية والفرد ّية
الأخالق والعرفان( :)4الأخالق الإ�سالمية(:)2
النحو()3
الأخالق االجتماعية
النحو()4
التاريخ الإ�سالمي( :)2عهد الأئمة()1
مدار�س و�أديان

البحث العلمي(� :)2أ�صول البحث العلمي

البالغة العربية
التاريخ الإ�سالمي( :)3عهد الأئمة()2
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معهد الر�سول الأكرم  Pالعالي

ال�سنة الثالثة
الف�صل الدرا�سي الأ ّول

الف�صل الدرا�سي الثاني

التف�سير الترتيبي()1

التف�سير الترتيبي()2

علوم الحديث( :)2كليات علم الرجال

نظريات الحكم والإدارة في الإ�سالم

الفرق والمذاهب والقواعد الكالمية

الفقه اال�ستداللي()1

مدخل �إلى علم الفقه

�أ�صول الفقه (ح )1()2

القواعد الفقهية

الأخالق والعرفان( :)4الأخالق في القر�آن الكريم

�أ�صول الفقه(ح)1
الأخالق والعرفان( :)3الأخالق الإ�سالمية(:)3
تزكية النف�س

الفل�سفة( :)1مدخل �إلى الفل�سفة وتاريخها

التاريخ الإ�سالمي( :)4عهد الأئمة()3

الأدب العربي (ن�صو�ص �أدبية)
البحث العلمي( :)3تحقيق التراث ومنهج البحث
التاريخي *

ال�سنة الرابعة
الف�صل الدرا�سي الأ ّول

الف�صل الدرا�سي الثاني

التف�سير المو�ضوعي
الفقه اال�ستداللي()2

�أ�صول الفقه(ح)2()2

�أ�صول الفقه(ح )2()2

الأخالق والعرفان( :)6مدخل �إلى علم العرفان

الأخالق والعرفان( :)5فل�سفة الأخالق

الفل�سفة( :)2الفل�سفة الإ�سالمية()2

الفل�سفة( :)2الفل�سفة الإ�سالمية()1

مدخل �إلى علم االجتماع

مدخل �إلى علم النف�س العام

مناهج التبليغ و�أ�ساليبه

البحث العلمي( :)3مناهج العلوم

�إعداد بحث التخ ّرج

�إعداد بحث التخ ّرج

الفقه اال�ستداللي()3
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معهد الر�سول الأكرم  Pالعالي

الف�صل التكميلي
الوحدات

.1

علم الكالم الجديد

2

الهند�سة المعرفية لعلم الكالم� :أحد قراملكي/
ملزمة للنواق�ص

.2

الفقه اال�ستداللي()4

4

درو�س تمهيدية في الفقه اال�ستداللي :ال�شيخ
االيرواني

.3

الفل�سفة( :)2الفل�سفة
الإ�سالمية()3

3

بداية الحكمة :ال�سيد الطباطبائي

.4

�إعداد بحث التخ ّرج

8

الر�صيد الدرا�سي

مالحظات

.1

علم النف�س التربوي و �أ�ساليب
التدري�س

3

تحدّد �آليات تدري�سها �ضمن ور�شة عمل خارج
الدوام ال�صفي خالل الف�صول الثالثة الأخيرة من
مرحلة الإجازة من قبل الإدارة التعليمية.

.2

اللغة الأجنبية

8

تحدّد ال�صيغ المنا�سبة لدرا�سة اللغة الأجنبية من
خالل ال�ضوابط وال�صيغ المحدّدة في التخطيط.

.3

مبادىء الكومبيوتر

2

ملزمة درا�سية :مركز التخطيط

ت�سل�سل

الر�صيد الدرا�سي

المتن الدرا�سي المعتمد

الوحدات

ت�سل�سل

الف�صل الدرا�سي الأ ّول

15
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الأر�صدة والوحدات الدرا�سية والمتون
لمرحلة ماج�ستير الفقه والأ�صول
ال�سنة :الأولى
الف�صل الدرا�سي الأ ّول

الف�صل الدرا�سي الثاني

الفقه اال�ستداللي المع ّمق( :)1المكا�سب المح ّرمة

الفقه اال�ستداللي المع ّمق( :)2البيع()1

�أ�صول الفقه( :)1ح3

�أ�صول الفقه( :)2ح3

القواعد الفقهية
(ا�ستدالل مع ّمق)
مدخل �إلى فل�سفة الفقه

�آيات الأحكام (فقه القر�آن)

تطبيقات في علم الرجال()1

تطبيقات في علم الرجال()2

الأخالق والعرفان( :)1الآداب المعنوية
لل�صالة()1

الأخالق والعرفان( :)1الآداب المعنوية
لل�صالة()2

�أ�صول الفقه المقارن( :)1المبادئ العا ّمة

ال�سنة :الثانية
الف�صل الدرا�سي الأ ّول

الف�صل الدرا�سي الثاني

الفقه اال�ستداللي الم ّعمق( :)2البيع()2

الفقه اال�ستداللي المع ّمق( :)3الخيارات

�أ�صول الفقه( :)3ح3

�أ�صول الفقه( :)4ح3

الفقه المقارن

الحقّ والقانون في الفقه (درا�سة مقارنة)

�أ�صول الفقه المقارن( :)2م�صادر اال�ستنباط

�أ�صول الإثبات في الق�ضاءالإ�سالمي()1

الأخالق والعرفان(:)2الإ�شارات والتنبيهات
(الأنماط)1()8-9-10

الأخالق والعرفان(:)2الإ�شارات والتنبيهات
(الأنماط)2(8-9-10

التخ�ص�ص ّية()1
اللغة الأجنب ّية
ّ

التخ�ص�ص ّية ()2
اللغة الأجنب ّية
ّ
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ال�سنة :الثالثة
الف�صل الدرا�سي الأ ّول

الف�صل الدرا�سي الثاني

ن�صو�ص �أ�صولية( :)1كفاية الأ�صول

ن�صو�ص �أ�صولية( :)2الر�سائل

�أ�صول الإثبات في الق�ضاء الإ�سالمي()2

فقه االقت�صاد الإ�سالمي *

فقه الحكومة الإ�سالمية(ا�ستداللي)

الفقه الجنائي *

بحوث فقه ّية حديثة ومعا�صرة(ا�ستداللي)

الأخالق والعرفان( :)3منازل ال�سائرين()2

الأخالق والعرفان( :)3منازل ال�سائرين()1

�إعداد ر�سالة الماج�ستير()2

�إعداد ر�سالة الماج�ستير()1

* يتم اختيار �أحد الر�صيدين
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الأر�صدة والوحدات الدرا�سية والمتون
لمرحلة ماج�ستير علوم القر�آن
ال�سنة الأولى
الف�صل الأ ّول

التف�سير المو�ضوعي( :)1التوحيد وال�شرك *
القراءات *--1
البالغة العربية *
اللغة العربية(* )1
ال�صرف*
الفقه(*)1
حفظ القر�آن **

الف�صل الثاني
علوم القر�آن (� :)1صيانة القر�آن من التحريف
نقد المناهج التف�سيرية
علوم القر�آن( :)3علوم القر�آن وتاريخه
مفردات القر�آن
القراءات --2
اللغة العربية(*)2
الفقه(*)1-2-3
حفظ القر�آن**

مالحظات:
مالحظات:
* يعفى منه الطالب الحوزويين.
* يعفى منه الطالب الحوزويين.
خ�ص�ص وحدة �صفية لإدارة م�شروع الحفظ
خ�ص�ص وحدة �صفية لإدارة م�شروع الحفظ ** ُت ّ
** ُت ّ
ومتابعته ،ويُحال الباقي للتح�صيل الذاتي.
ومتابعته ،ويُحال الباقي للتح�صيل الذاتي.

ال�سنة الثانية
الف�صل الأ ّول
التف�سير الترتيبي((:)1القر�آن بالقر�آن الروائي)
التف�سير المو�ضوعي( :)2الإمامة
الفل�سفة الإ�سالمية (*)1
فقه القر�آن (بحثي)

الف�صل الثاني
التف�سير الترتيبي(( :)2التف�سير العقلي التطبيقي –
)التف�سير الباطني العرفاني
التف�سير المو�ضوعي( :)3الم�سائل ال�سيا�سية واالجتماعية
وال�سنن
الفن الأدبي والت�صويري في القر�آن
�أ�صول الفقه *

علوم القر�آن (� :)2إعجاز القر�آن

�أ�سلوب البحث *
القر�آن والعلوم الب�شرية

حفظ القر�آن **

حفظ القر�آن **

مالحظات:
* يعفى منه الطالب الحوزويين.

مالحظات:
* يعفى منه الطالب الحوزويين.

القر�آن والعهدان
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ال�سنة الثالثة
الف�صل الأ ّول

الف�صل الثاني

التف�سير الترتيبي()3

التف�سير الترتيبي()4

تف�سير الآيات الم�شكلة
القر�آن والم�ست�شرقون
العلوم الجديدة للتف�سير
اللغة التخ�ص�صية
�إعداد ر�سالة الماج�ستير
نقد الروايات التف�سيرية ومعالجتها
حفظ القر�آن *

منهج البحث في علوم القر�آن والتف�سير *

مالحظات:
* تخ�ص�ص وحدة �صفية لإدارة م�شروع الحفظ
ومتابعتها ويُحال الباقي للتح�صيل الذاتي.

�إعداد ر�سالة الماج�ستير

مالحظات:
* يعفى منه الطالب الحوزويين.

العنوان:
بيروت ،حارة حريك ،خلف المجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى
هاتف 01/450262/3 :فاك�س:
�ص ب25/302 :

/

01 450264

.
.
البريد الإلكترونيinfo@arrasoul.org :
www arrasoul org

19

مركز ال��درا��س��ات الإ�سالمية لفقه �آل

مركز الدرا�سات الإ�سالمية
لفقه �آل البيت R
الت�أ�سي�س 1424 :هـ  2003 -م
الم�ؤ�س�س والم�شرف العام :ال�شيخ عبد الأمير قبالن
المدير العام :ال�شيخ �أحمد قبالن
المدير التعليمي:ال�شيخ ناجي دروي�ش
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح ،بحث خارج

البيتR

مركز ال��درا��س��ات الإ�سالمية لفقه �آل

البيتR
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يتم التعليم في مركز الدرا�سات الإ�سالمية لفقه �آل البيت  Rعلى �أ�سا�س
نظام المراحل الدرا�سية
المرحلة الأولى:
�أ  -النحو الوا�ضح الإبتدائي والثانوي
ب  -ر�سالة عملية(العبادات) والمعامالت
ج  -خال�صة المنطق
د  -الأخالق (منية المريد)
المرحلة الثانية:
�أ � -شرح الألفية
ب � -شرائع الإ�سالم
ج  -جواهر البالغة
د � -سيرة النبي P
المرحلة الثالثة:
�أ  -الحلقة الأولى بعدها ال�صول
ب � -شرائع الإ�سالم
ج  -عقائد الإمامية
د � -سيرة الإمام علي Q
المرحلة الرابعة:
�أ � -شرح اللمعة
ب  -الأ�صول ،كتاب �أ�صول المظفر
ج  -تلخي�ص التمهيد
د  -عقائد تلخي�ص الإلهيات
المرحلة الخام�سة:
�أ � -شرح اللمعة
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مركز ال��درا��س��ات

البيت � � � � � � � � � � � ��س
لفقهه�� � �آل� � � � � � � � ��ر�
إ�سالمية� � � � � � � � � � � � �
ا الل � � � � � � � � � � � � �ف
R

ب  -الأ�صول ،كتاب كفاية الأ�صول
ج  -بداية اللمعة (الحكمة)
د  -الرجال(كليات علم الرجال)
المرحلة ال�ساد�سة:
�أ  -المكا�سب المحرمة
ب  -كفاية الأ�صول (الجزء الثاني)
ج  -نهاية الحكمة
د  -الدراية (الرعاية) لل�شهيد الثاني
المرحلة ال�سابعة:
�أ  -المكا�سب (البيع)
ب  -الر�سائل
ج  -العقائد الفقهية
المرحلة الثامنة:
�أ  -المكا�سب(الخيارات)
ب  -الر�سائل
ج  -فل�سفتنا نظرية المعرفة
المرحلة التا�سعة
بحث خارج في الفقه والأ�صول

العنوان:
بيروت ،حارة حريك� ،شارع عالمة ،قرب ثانوية الم�صطفى P
فرع ثاني :الجنوب  ،بلدة مي�س الجبل
هاتف:

01/450035
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ح� ��وزة الإم � ��ام ع �ل��ي ب��ن �أب� ��ي طالبQ

حوزة الإمام
علي بن �أبي طالب Q
الت�أ�سي�س1420 :هـ 1999 -م.
�أ�س�ست بطلب ال�شيخ محمد تقي بهجتM
الم�ؤ�س�س والم�شرف العام :ال�سيد جعفر مرت�ضى
المدير العام :ال�سيد ح�سين حجازي
المدير التعليمي :ال�سيد ح�سين �صولي
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح ،بحث خارج
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ح� ��وزة الإم � ��ام ع �ل��ي ب��ن �أب� ��ي طالبQ

مرحلة المقدمات:

�أ -في اللغة
 �شرح متن الأجرومية �شرح قطر الندى �ألفية ابن مالك �شرح ابن الناظم مخت�صر المعاني(البالغة)ب -في العقليات
 منطق المظفر بداية الحكمةج  -في العقائد
 عقائد الإمامية العقيدة الإ�سالمية (لل�شيخ ال�سبحاني) �شرح الباب الحادي ع�شر درو�س في العقيدة الإ�سالمية(لل�شيخ اليزدي)د -في الفقه
 الم�سائل المنتخبة العروة الوثقى �شرائع الإ�سالمهـ -في الأ�صول
 الحلقة الأولى لل�شهيد ال�صدرمرحلة ال�سطوح:

�أ -في الفقه:
 �شرح اللمعة الدم�شقية مكا�سب ال�شيخ الأن�صاريب  -في الأ�صول:
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طالب� � � � � � � � � � � � ��س
�ن � ��أ� �ب� �ه � � ��ي� � � � � � � � ��ر
ح� ��وزة الإما� �ل � � � ��ام� � � � �ع � �ل� �ف�ي� � � �ب � � � � �
Q

 �أ�صول الفقه لل�شيخ المظفر كفاية الأ�صول للمحقق الخرا�ساني الر�سائل لل�شيخ الأعظمبالإ�ضافة �إلى نهاية الحكمة و�شرح تجريد الإعتقاد
مرحلة البحث الخارج في الأ�صول والفقه

العنوان:
بيروت ،بئر الح�سن ،داخل حرم �سفارة
الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية
هاتف:

01/856877
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ال �م �ع �ه��د ال �� �ش ��رع ��ي الإ�� �س�ل�ام ��ي

المعهد ال�شرعي الإ�سالمي
الت�أ�سي�س1387 :هـ ـ 1966م
الم�ؤ�س�س :ال�سيد محمد ح�سين ف�ضل اهللM
المدير العام :ال�شيخ ح�سين الخ�شن
المدير التعليمي :ال�سيد ح�سين ماجد
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح ،بحث خارج
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ال �م �ع �ه��د ال �� �ش ��رع ��ي الإ�� �س�ل�ام ��ي

المرحلة الأولى
يتعلم فيها الطالب مبادئ العلوم الإ�سالمية ،علوم اللغة العربية والمنطق
والفل�سفة وتقنيات الكتابة ومنهج البحث العلمي والأخالق وفل�سفتها وعلم
الرجال والحديث.
المرحلة الثانية
�أ�صول الفقه والفقه والفل�سفة وعلم الكالم.
المرحلة الثالثة
وهي مرحلة التخرج والترقي لمرحلة البحث الخارج ومدتها �سنة ،وهي
�سنة درا�سية يتابع فيها الطالب ح�ضور بع�ض المقررات والتفرغ للبحث
العلمي.
مرحلة البحث الخارج
طالب المعهد في هذه المرحلة ملزم بتقديم بحثين في كل عام درا�سي
وذلك في حال عدم انت�سابه لق�سم البحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،وثالثة
بحوث في حال االنت�ساب.

ال�سنة الأولى
الف�صل الأول
المنطق (مدخل)
التجويد
العقائد
الأخالق
الفقه /المتون
النحو
ال�سيرة(النبي )P

الف�صل الثاني

المنطق
علوم القر�آن
العقائد
الأخالق
الفقه /المتون
النحو
ال�سيرة
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ال �م �ع �ه��د ال �� �ش ��رع ��ي الإ�� �س�ل�ام ��ي

ال�سنة :الثانية
الف�صل الأول

المنطق
علوم القر�آن
العقائد
النحو
الفقه  /متون
م�صطلح الحديث
ال�سيرة
الأخالق

الف�صل الثاني
المنطق (تاريخ وق�ضايا وم�شكالت)
التف�سير (مدخل)
العقائد
النحو
الفقه  /متون
�أ�صول فقه (مدخل)
تاريخ الإ�سالم

ال�سنة :الثالثة
الف�صل الأول
الفل�سفة الإ�سالمية
التف�سير
�أ�صول الكالم
فل�سفة الأخالق
فقه ا�ستداللي
�أ�صول
علم الحديث وم�صطلحاته
البالغة العربية
تاريخ الإ�سالم

الف�صل الثاني
الفل�سفة الإ�سالمية
التف�سير
�أ�صول الكالم
فل�سفة الأخالق
فقه ا�ستداللي
�أ�صول
الأديان اليهودية
البالغة العربية
�أ�صول البحث
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�ا� � �م� ��س�ي
ال � � � �م� � �ع� � � �ه� �ف�د� � �ا � �ل � � ��� � �ش� ��ره � �ع� � � � ��ي� � �ا � �لإ�ر���� �س�ل� � � � �

ال�سنة :الرابعة
الف�صل الثاني
الف�صل الأول
الفل�سفة الإ�سالمية (تيارات ومذاهب) الفل�سفة الإ�سالمية
مذاهب المف�سرين
التف�سير
المذاهب الكالمية
المذاهب الإ�سالمية
الفقه اال�ستداللي
الفقه اال�ستداللي
القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
�أ�صول الفقه
�أ�صول
الأديان ال�شرقية
�أديان م�سيحية
علم الرجال
اجتماعات الإ�سالم
المذاهب الأخالقية الغربية (موجز) تطور الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي

ال�سنة :الخام�سة
الف�صل الأول
الفل�سفة الإ�سالمية
ق�ضايا الفقه الإ�سالمي المعا�صر
فقه اال�ستداللي
�أ�صول الفقه
مناهج محدثين
الأديان العامة في العالم الحديث
�أ�صول فقه مقارن
�أ�ستمولوجيا وفل�سفة العلم

الف�صل الثاني
الفل�سفة الإ�سالمية
ق�ضايا الفقه الإ�سالمي المعا�صر
فقه اال�ستداللي
�أ�صول الفقه
تيارات الفكر الإ�سالمي الحديث والمعا�صر

البالغة المعا�صرة
مدخل �إلى علوم الإن�سان
�أ�صول فقه مقارن
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�ا� � �م� ��س�ي
ال � � � �م� � �ع� � � �ه� �ف�د� � �ا � �ل � � ��� � �ش� ��ره � �ع� � � � ��ي� � �ا � �لإ�ر���� �س�ل� � � � �

ال�سنة :ال�ساد�سة
الف�صل الأول
تيارات الفكر الإ�سالمي
الفقه اال�ستداللي
�أ�صول
مدخل �إلى الفكر ال�سيا�سي
مدخل �إلى القانون
مقا�صد ال�شريعة
تيارات الفل�سفة الغربية ومذاهبها
فل�سفة الدين

الف�صل الثاني
مذاهب التف�سير القر�آني الحديث والمعا�صر

الفقه اال�ستداللي
�أ�صول
نظريات مدنية في اال�ستنباط
ق�ضايا الفكر ال�سيا�سي المعا�صر

النظريات ال�سيا�سية الإ�سالمية المعا�صرة

تيارات الفل�سفة الغربية ومذاهبها
فقه اللغة والمعاجم

ال�سنة :ال�سابعة
الف�صل الثاني
الف�صل الأول
المادة
المادة
الفقه اال�ستداللي
الفقه اال�ستداللي
�أ�صول الفقه
�أ�صول الفقه
الفل�سفة الإ�سالمية
الفل�سفة الإ�سالمية
المنطق الحديث ومناهج التف�سير المنطق الحديث ومناهج التف�سير
العلمي
العلمي

ال�سنة :الثامنة
الف�صل الأول
المادة
الفقه اال�ستداللي
�أ�صول الفقه
الفل�سفة الإ�سالمية

الف�صل الثاني
المادة
الفقه اال�ستداللي
�أ�صول الفقه
الفل�سفة الإ�سالمية
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�ا� � �م� ��س�ي
ال � � � �م� � �ع� � � �ه� �ف�د� � �ا � �ل � � ��� � �ش� ��ره � �ع� � � � ��ي� � �ا � �لإ�ر���� �س�ل� � � � �

ال�سنة الدرا�سية التا�سعة:

وهي �سنة درا�سية يتابع فيها الطالب ح�ضور بع�ض المقررات ،وا�ستدراك ما
فاته ،والتفرغ للبحث العلمي ،و�إنجاز بحث التخرج وتقديمه للمناق�شة.

العنوان:
بيروت ،بئر ح�سن ،متفرع من جادة حافظ الأ�سد
تلفاك�س:

01/857386 - 03/ 850703

البريد الإلكتروني:

almaahad@hotmail.com

33

معهد ال�شهيد الأول للدرا�سات الإ�سالمية

معهد ال�شهيد الأول
للدرا�سات الإ�سالمية
الت�أ�سي�س1399 :هـ 1978 -م
الم�شرف العام :ال�شيخ عبد الأمير �شم�س الدين
المدير العام :ال�شيخ علي �شم�س الدين
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح
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معهد ال�شهيد الأول للدرا�سات الإ�سالمية

مرحلة المقدمات

�أ  -في اللغة
 �شرح قطر الندى �ألفية ابن مالك �شرح ابن عقيل بالغةب  -في العقليات
 منطق المظفر درو�س في الفل�سفة للمظفر بداية الحكمةج  -في العقائد
 عقائد الإمامية �شرح الباب الحادي ع�شر درو�س في العقيدة الإ�سالمية (لل�شيخ اليزدي)د  -في الفقه
 الم�سائل المنتخبة منهاج ال�صالحين �شرائع الإ�سالمهـ  -في الأ�صول
 الحلقة الأولى لل�شهيد ال�صدر مبادئ الأ�صول (العالمة الح ِّلي).مرحلة ال�سطوح

�أ  -في الفقه
 �شرح اللمعة الدم�شقية -مكا�سب ال�شيخ الأن�صاري
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معهد ال�شهيد الأول للدرا�سات الإ�سالمية

ب  -في الأ�صول
 �أ�صول الفقه لل�شيخ المظفر كفاية الأ�صول للمحقق الخرا�ساني -الر�سائل لل�شيخ الأعظم

العنوان:
بيروت ،ال�شياح� ،شارع �أ�سعد الأ�سعد ،م�ؤ�س�سة �أهل البيت  Rط 2
هاتف:

01/390895
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ح � � � � � � � � � � � � � � � � � ��وزة ال� � � � �ث� � � � �ق� � � � �ل� � � � �ي � � � ��ن

حوزة الثقلين
الت�أ�سي�س1409 :هـ 1988 -م
الم�ؤ�س�س والم�شرف العام :ال�سيد عبد الكريم ف�ضل اهلل
المدير العام :ال�شيخ ر�ضوان المقداد
المدير التعليمي :ال�شيخ محمد ع�ساف
الدرا�سة :حالي ًا الدرا�سة مقت�صرة على محا�ضرات بحث الخارج في الأ�صول
والفقه.
من االثنين �إلى الخمي�س

العنوان:
م�ؤقتاً في بيروت ،الجناح/بئر الح�سن
هاتف:

03/687167 01/841948

البريد الإلكتروني:

alsakalayen@live.com
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معهد الإمام الر�ضا Qللدرا�سات الإ�سالمية

معهد الإمام الر�ضا
للدرا�سات الإ�سالمية

Q

الت�أ�سي�س1424 :هـ 2003 -م
الم�ؤ�س�س والم�شرف العام :ال�شيخ ح�سن رميتي
المدير التعليمي :ال�سيد ربيع ها�شم
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح ،بحث خارج
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معهد الإمام الر�ضا Qللدرا�سات الإ�سالمية

في المقدمات:
�أ  -الفقه :منهاج ال�صالحين (لل�سيد الخوئي)
ب  -المنطق :المنطق لل�شيخ المظفر
ج  -النحو :النحو الوا�ضح  +القطر  +الألفية البن مالك
د  -البالغة :البالغة الوا�ضحة  +المخت�صر
هـ  -العقائد :عقائد الإمامية  +الباب الحادي ع�شر
و  -الأخالق( :اخالق �أهل البيت � +)Rسيرة وتجويد القر�آن الكريم
ال�سطوح:
�أ  -الأ�صول� ،أ�صول الفقه لل�شيخ المظفر+الكفاية
ب  -الفقه :اللمعة  +المكا�سب
ج  -علم الرجال
د  -قواعد فقهية

العنوان:
بيروت ،الغبيري ،قرب جامع عواد
هاتف:

01/271483

41

معهد الإمام الجواد Qللدرا�سات والعلوم الإ�سالمية

معهد الإمام الجواد
للدرا�سات والعلوم الإ�سالمية
Q

الت�أ�سي�س1415 :هـ 1994 -م
الم�ؤ�س�س والمدير العام :ال�شيخ يو�سف �سبيتي
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح

معهد الإمام الجواد Qللدرا�سات والعلوم الإ�سالمية
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مرحلة المقدمات:
وفيها يتم �إعداد الطالب في مجال المعارف الإ�سالمية(م�ستوى عام).
مرحلة ال�سطوح الدنيا:
ويتعرف الطالب في هذه المرحلة على مناهج الإ�ستدالل الفقهي والطرق
المعتمدة في عملية الإ�ستنباط
مرحلة ال�سطوح العليا :ويتم فيها التعمق في العملية الإ�ستداللية الفقهية.

العنوان:
بيروت� ،أوتو�ستراد ال�شهيد هادي ن�صر اهلل ،خلف بن عدنان ،ط 1
هاتف:

03/745245
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ح� � ��وزة الإم� � � ��ام ال � �ه� ��ادي Q

حوزة الإمام الهادي
الت�أ�سي�س1421 :هـ 2000 -م
الم�ؤ�س�س والم�شرف العام :ال�شيخ ناجي طالب
المدير العام :ال�شيخ محمد طالب
المدير التعليمي :ال�شيخ حبيب عواد
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح ،بحث خارج

Q
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ح� � ��وزة الإم� � � ��ام ال � �ه� ��ادي Q

تعتمد الإدارة البرنامج الدرا�سي وفق الآتي:

البدء بمنهاج ال�صالحين لل�سيد ال�سي�ستاني ب�أجزائه الثالث والنحو الوا�ضح
للمرحلتين الإبتدائية والثانوية ،ثم بعد ذلك قطر الندى وبع�ض الدرو�س المتفرقة،
تجويد وعقائد ،وكل ما يحتاجه عالم الدين دائم ًا(غ�سل الميت ،كيفية ال�صالة
على الميت ،عقد النكاح ،الطالق ،ومحا�ضرات عقائدية و�أخالقية).
بعد الإنتهاء من البحث المذكور يد ّر�س �شرح ابن عقيل وخال�صة المنطق ثم
منطق المظفر وجواهر البالغة
بعد الإنتهاء من منهاج ال�صالحين ،ي�شرع بدرا�سة اللمعة الدم�شقية وحلقات
ال�شهيد ال�صدر وكتاب (علم الدراية) وفقه الإمام ال�صادق Q
* مالحظة :هناك دوام م�سائي للحوزة.

العنوان:
للمراجعة مكتب ال�شيخ ناجي طالب،
�شارع الكفاءات مفرق بنك عودة ط .2

هاتف:

03/ 821149 - 03/ 725756 - 01/ 476722
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معهد الإمام الباقر Qللعلوم والدرا�سات الإ�سالمية

معهد الإمام الباقر
للعلوم والدرا�سات الإ�سالمية
Q

الت�أ�سي�س1420 :هـ 1999 -م
الم�شرف العام :ال�سيد عبد الكريم ف�ضل اهلل
المدير العام :ال�شيخ عبد الح�سن فيا�ض
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح

معهد الإمام الباقر Qللعلوم والدرا�سات الإ�سالمية
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يعتمد المعهد اربع مراحل درا�سية كالتالي:
المرحلة الأولى ،المقدمات ،تق�سم �إلى �أربع ف�صول يدر�س فيها التجويد،
العقيدة الإ�سالمية� ،آداب التعليم والتعلم ،فقه العبادات ،المعامالت ،المدخل
�إلى علم المنطق ،النحو ،ال�سيرة ،علوم القر�آن ،الإعداد الروحي ،مبادئ التف�سير
ومناهجه ،الأخالق الإ�سالمية ،التاريخ الإ�سالمي ،التف�سير الجزئي ،ال�صرف،
البالغة ،تاريخ الأدب العربي ،م�صادر التاريخ الإ�سالمي� ،أ�صول البحث العلمي.
المرحلة الثانية ال�سطوح في اللمعة والأ�صول ،ويتعرف الطالب على مناهج
الإ�ستدالل الفقهي والطرق المعتمدة في �إ�ستخراج الأحكام ال�شرعية من �أدلتها
الفقهية وتق�سم �إلى  6ف�صول يدر�س فيها التف�سير المو�ضوعي ،دراية الحديث،
فل�سفة الأخالق ،الفقه الإ�ستداللي ،القواعد الفقهية� ،أ�صول الفقه ،مبادئ
الإقت�صاد الإ�سالمي� ،أ�س�س التربية الإ�سالمية ،مبادئ علم النف�س ،مبادئ علم
الكالم ،المدار�س والأديان ،رجال الحديث ،المدخل �إلى علم النظام الحقوقي،
مبادئ علم الرجال ،نظرية المعرفة ،مناهج التبليغ ،فقه الدولة.
المرحلة الثالثة:
يد ُر�س الطالب مناهج الإ�ستدالل الفقهي والطرق المعتمدة في ا�ستخراج
الأحكام ال�شرعية وتق�سم �إلى  6ف�صول ويتم فيها تدري�س المكا�سب و�أ�صول الفقه
والفقه المقارن...
في المرحلة الرابعة:
يدر�س مادتي(علم الرجال) و(علم الحديث) بالتزامن مع تدري�س المكا�سب
والم�سالك.

العنوان:
العنوان :بيروت ،حي الأبي�ض ،بناية غزال ،مقابل مدر�سة البيان.
هاتف:

03/ 745393 - 01/ 276697
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ح � ��وزة الإم� � ��ام

الع�سكريQ

حوزة الإمام الع�سكري

Q

الت�أ�سي�س1424 :هـ 2003 -م
الم�شرف العام :ال�سيد يو�سف �أرزوني ،ال�سيد حيدر المو�سوي
المدير العام :ال�شيخ علي حايك
تعنى هذه الحوزة بالدرا�سات العليا �أي درا�سات بحث الخارج وي�ؤخذ فيها
يومي ًا  3درو�س ( 2فقه � 1 -أ�صول).
والدار�سة يومي ًا من االثنين �إلى الخمي�س ويطلب بحوث ب�شكل دوري من
الطالب.

العنوان:
بيروت� ،شارع بعجور ،قرب �صيدلية طارق
هاتف03/179984 :

المعاهد والمدار�س العلمية

في جبل عامل
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جامعة النجف الأ��ش��رف للعلوم الدينية

جامعة النجف الأ�شرف
للعلوم الدينية
الت�أ�سي�س1410 :هـ 1990 -م
الم�ؤ�س�س والم�شرف العام :ال�شيخ مفيد الفقيه
المدير العام :ال�سيد ناجي عطوي ،ال�شيخ حيدر الفقيه
المدير التعليمي :ال�شيخ محمد �صالح الفقيه ،ال�شيخ علي الع�سيلي.
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح ،بحث خارج

جامعة النجف الأ�شرف للعلوم الدينية
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المقدمات:
ويدر�س فيها النحو والمنطق والبالغة والفقه بم�ستوى الر�سائل العملية
والعقائد المب�سطة والأخالق.
الكتب المعتمدة:
النحو الوا�ضح ،قطر الندى� ،شرح �إبن عقيل ،منهاج ال�صالحين ،البالغة
الوا�ضحة ،خال�صة المنطق ،منطق المظفر ،عقائد الإمامية ،منية المريد،
الباب الحادي ع�شر ،درو�س في العقيدة الإ�سالمية.
ال�سطوح:
ويدر�س فيها الفقه الإ�ستداللي والأ�صول بم�ستويات مختلفة وبع�ض كتب
الفل�سفة.
الكتب المعتمدة:
�أ�ص ��ول المظفر ،الحلقة الثانية� ،ش ��رح اللمعة الدم�شقية ،بداية الحكمة،
الإلهي ��ات ،درو� ��س تمهيدية ف ��ي الفقه الإ�س ��تداللي لل�ش ��يخ الإيروان ��ي ،علم
الرج ��ال (مقدمة معجم رج ��ال الحديث للخوئي {  +درو� ��س تميهدية في
القواع ��دالرجالي ��ةللإيراون ��ي).
مرحلة ال�سطوح الثانية:
كفاية ،ر�سائل ،مكا�سب ،الحلقة الثالثة ،قواعد فقهية(لل�شيخ الإيراوني)
مرحلة البحث الخارج:
محا�ضرات في الفقه والأ�صول.

العنوان:
الجنوب ،حاري�ص ،جبل عامل
هاتف07/325175 :
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معهد الإم��ام ال�صادق  Qلل�شريعة الإ�سالمية

معهد الإمام ال�صادق
لل�شريعة الإ�سالمية

Q

الت�أ�سي�س 1410 :هـ  1988 -م.
الم�ؤ�س�س والم�شرف العام :ال�شيخ عفيف النابل�سي
المدير التعليمي :ال�سيد مح�سن الأمين
مراحل الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح ،بحث خارج

معهد الإم��ام ال�صادق  Qلل�شريعة الإ�سالمية
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في المقدمات:
�أ  -في القر�آن الكريم :مق ّرر في التجويد ،مقرر في علوم القر�آن ،مقدمات
في علم التف�سير ،وحفظ �أجزاء من القر�آن الكريم مع تف�سيرها
ب  -في الفقه :الر�سالة العملية ،وبع�ض المطالب من �شرائع الإ�سالم
ج  -في النحو :النحو الوا�ضح وقطر الندى و�ألفية ابن مالك
د  -في البالغة :البالغة الوا�ضحة ومخت�صر المعاني
هـ  -في المنطق :خال�صة المنطق ومنطق المظفر
و  -في العقائد :العقيدة الإ�سالمية(ال�سبحاني) ،عقائد الإمامية
(المظفر ،درا�سات في العقيدة(�شم�س الدين) درو�س في العقيدة
الإ�سالمية(م�صباح اليزدي)
ز  -في ال�سيرة :مقرر في �سيرة المع�صومين ،Qمقرر في ال�سيرة
التحليلية ،مقرر في التاريخ الإ�سالمي العام.
ح  -في التربية الأخالقية :منية المريد ،بالإ�ضافة �إلى مقرر �آخر يتم
و�ضعه بالإتفاق من �أ�ستاذ المادة.
ط  -في نهج البالغة :حفظ مجموعة من الخطب مع �شرحها.
ي  -مقررات عامة :في العرو�ض ،وتاريخ الأدب العربي ،وتاريخ علم
الإجتماع ،وتاريخ علم النف�س ،ومنهجية البحث العلمي(تقنية مناهج
تحقيق مخطوطات).
مرحلة ال�سطوح الأولى:
�أ  -في الفقه« :كامل الرو�ضة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية».
ب  -في الأ�صول :الحلقة الأولى ،و�أ�صول المظفر ،والأ�صول العملية من
الحلقة الثانية ،والأ�صول العامة للفقه المقارن (الحكيم).
ج  -في العقائد :الباب الحادي ع�شر والإلهيات(ال�سبحاني) و�شرح
التجريد.

55

معهد الإم��ام ال�صادق  Qلل�شريعة الإ�سالمية

د  -مقررات في الدراية والرجال ،الفل�سفة الإ�سالمية ،والقواعد الفقهية،
و�آيات الأحكام.
هـ  -حفظ �أجزاء من القر�آن الكريم مع تف�سيره.
مرحلة ال�سطوح العليا:
�أ  -في الفقه :كتاب المكا�سب(المكا�سب المحرمة ،البيع ،الخيارات).
ب  -في �أ�صول الفقه :مطالب من الحلقة الثالثة وكامل الكفاية والر�سائل.
ج  -مقررات عامة في القواعد الفقهية والدراية والرجال.
د  -حفظ �أجزاء من القر�آن الكريم مع تف�سيره.

العنوان:
الجنوب� ،صيدا ،مجمع ال�سيدة الزهراء O
هاتف07/ 734938 :
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ال � � �ح� � ��وزة ال ��دي� �ن� �ي ��ة  /حبو�ش

الحوزة الدينية  /حبو�ش
الت�أ�سي�س1409 :هـ 1987 -م
الم�ؤ�س�س والم�شرف العام :ال�سيد علي ح�سين محمد مكي
المدير العام :ال�شيخ عوني عون
المدير التعليمي :ال�سيد مح�سن علي مكي
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح ،بحث خارج

ال � � �ح� � ��وزة ال ��دي� �ن� �ي ��ة  /حبو�ش
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وتعتمد الدرا�سة على ال�شكل التالي:
بالغة :البالغة الوا�ضحة -جواهر البالغة
النحو :النحو الوا�ضح -قطر الندى� -شرح ابن عقيل
المنطق :خال�صة المنطق -المنطق
الفقه :منهاج ال�صالحين (ال�سيد الخوئي {)( -الرو�ضة البهية)،
المكا�سب
الأ�صول :درو�س في علم الأ�صول(الحلقات)
العقيدة :عقائد الإمامية(المظفر) –�شرح الباب الحادي ع�شر� -شرح
التجريد
رجال :فقه الرجال

العنوان:
الجنوب ،حبو�ش ،قرب النادي الح�سيني للبلدة
هاتف03/530206 :
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حوزة الب�شير للدرا�سات الإ�سالمية

حوزة الب�شير للدرا�سات الإ�سالمية
الت�أ�سي�س1417 :هـ1998 -م
الم�ؤ�س�س والم�شرف العام :ال�شيخ جمال فقيه
المدير العام :ال�شيخ �سلمان دهيني
المدير التعليمي :ال�شيخ ح�سين نعمة
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح ،بحث خارج

حوزة الب�شير للدرا�سات الإ�سالمية
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المرحلة التمهيدية :منيه المريد(ال�شهيد الثاني) ،الم�سائل المنتخبة،
عقائد الإمامية ،قراءة وتجويد القر�آن الكريم
مرحلة المقدمات :النحو الوا�ضح (ابتدائي وثانوي) ،المنطق المظفر،
منهاج ال�صالحين (عبادات/معامالت) ،تف�سير القر�آن
مرحلة ال�سطوح الأولى :اللمعة الدم�شقية� ،أ�صول ال�شيخ المظفر �أو
الحلقات(ال�سيد ال�شهيد) الأولى والثانية� ،شرح ابن عقيل
مرحلة ال�سطوح العليا :المكا�سب ،كفاية الأ�صول �أو الحلقة الثالثة (لل�سيد
ال�شهيد) علم الحديث(الدراية) علم الرجال
المرحلة الأخيرة :بحوث فقهية و�أ�صولية مختلفة

العنوان:
الجنوب ،النبطية ،بلدة تول
هاتف07/768816 - 03/412050 :

61

المعهد ال�شرعي الإ�سالمي الجعفري

المعهدال�شرعيالإ�سالميالجعفري
الت�أ�سي�س� :سنة  1381هـ 1960 -م في برج البراجنة
الم�ؤ�س�س والم�شرف العام :ال�سيد ن�سيم عطوي
المدير العام :ال�سيد ح�سين عطوي
المدير التعليمي :ال�شيخ عالء �شحرور
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح ،بحث خارج
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المعهد ال�شرعي الإ�سالمي الجعفري

* المواد المطلوبة من الطالب
* اللغة:
 1ـ النحو الوا�ضح الق�سم الأول االبتدائي ـ النحو الوا�ضح الق�سم الثاني
الثانوي.
 2ـ قطر الندى وبل ال�صدى :البن ه�شام الأن�صاري.
 3ـ �ألفية بن مالك �شرح ابن عقيل الق�سم الأول والثاني.
 4ـ البالغة الوا�ضحة.
 5ـ جواهر البالغة لأحمد بن �إبراهيم الها�شمي.
المنطق:
 1ـ خال�صة المنطق للدكتور ال�شيخ عبد الهادي الف�ضلي.
 2ـ المنطق لل�شيخ المظفر.
الفقه:
 1ـ منهاج ال�صالحين ق�سم العبادات.
 2ـ منهاج ال�صالحين ق�سم المعامالت.
 3ـ اللمعة الدم�شقية.
 4ـ المكا�سب المحرمة.
 5ـ درو�س تمهيدية في الفقه اال�ستداللي االيرواني.
الأ�صول:

 1ـ معالم الأ�صول.
 2ـ �أ�صول المظفر ج.1
 3ـ �أ�صول المظفر ج.2
 4ـ درو�س في علم الأ�صول الحلقة الأولى.
 5ـ درو�س في علم الأ�صول الحلقة الثانية.
 6ـ درو�س في علم الأ�صول الحلقة الثالثة الق�سم الأول ال�سيد ال�صدر.
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المعهد ال�شرعي الإ�سالمي الجعفري

 7ـ درو�س في علم الأ�صول الحلقة الثالثة الق�سم الثاني ال�سيد ال�صدر.
 8ـ درو�س تمهيدية في الفقه اال�ستداللي االيراواني .1/4
 9ـ كفاية الأ�صول ¼.
 10ـ قواعد فقهية االيراواني.
رجال:
 1ـ كليات في علم الرجال لل�سبحاني.
 2ـ درو�س تمهيدية في القواعد الرجالية لاليراواني.
 3ـ �أ�صول علم الرجال للف�ضلي.
عقائد:
 1ـ عقائد الأمامية  -عبد الهادي الف�ضلي.
 2ـ �شرح العقائد الأمامية للمظفر.
 3ـ الباب الحادي ع�شر.
 4ـ المنهج الجديد.
 5ـ فل�سفتنا.
 6ـ بداية الحكمة.
 1ـ �أ�صول علم الحديث للف�ضلي.
 2ـ الدراية في علم الحديث.
 3ـ �أ�صول الحديث و�أحكامه.

دراية:

العنوان:
الجنوب ،عرب�صاليم � -أن�صار
هاتف03/ 037615 :
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ح � � � ��وزة الإم � � � � � ��ام ال � �ح � �ج� ��ة |

حوزة الإمام الحجة |

الت�أ�سي�س1411 :هـ 1991 -م
الم�ؤ�س�س :ال�شيخ ابراهيم �سليمان
المدير العام :ال�شيخ مالك �سليمان
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح

ح � � � ��وزة الإم � � � � � ��ام ال � �ح � �ج� ��ة |
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المقدمات:
�أ  -في اللغة العربية و�آدابها :النحو الوا�ضح بق�سميه الإبتدائي والثانوي،
�شرح قطر الندى� ،شرح ابن الناظم او ابن عقيل ،وبع�ض �أبواب مغني
اللبيب ،والبالغة الوا�ضحة ومخت�صر المعاني.
ب  -في الفقه :الر�سالة العملية ،وفقه الإمام ال�صادق� Qأو بع�ض �أجزاء
�شرائع الإ�سالم و�شرح اللمعة الدم�شقية ومكا�سب ال�شيخ الأن�صاري
ومكا�سب الفقيه.
ج  -في الأ�صول :الحلقة الأولى ،معالم الدين ،و�أ�صول الفقه ،والحلقات،
وكفاية الأ�صول ،والر�سائل.
هـ  -في العقائد والكالم :عقائد الإمامية و�شرح الباب الحادي ع�شر و�شرح
التجريد
و  -في العقليات :خال�صة المنطق والمنطق وحا�شية المال عبد اهلل
بالإ�ضافة �إلى مطالعات مبرمجة في القر�آن وال�سيرة والتاريخ والأخالق
مراحل الدرا�سة:
المرحلة الأولى :م�سائل منتخبة ،نحو وا�ضح ،الدر الثمين ،منية المريد
المرحلة الثانية :الر�سالة العملية ،قطر الندى ،عقائد الإمامية ،مر�آة الر�شاد
المرحلة الثالثة :الر�سالة العملية ،الألفية ،البالغة الوا�ضحة
المرحلة الرابعة� :شرائع الإ�سالم ،الألفية ،جواهر البالغة ،خال�صة المنطق
المرحلة الخام�سة� :شرائع ،منطق ،مخت�صر ،خال�صة الأ�صول
المرحلة ال�ساد�سة :اللمعة� ،أ�صول الفقه ،الباب الحادي ع�شر� ،أخالق �أهل البيت
المرحلة ال�سابعة :مكا�سب ،كفاية ،ر�سائل

العنوان:
الجنوب ،ق�ضاء �صور ،البيا�ض
هاتف07/431123 :
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الحوزة الدينية العلمية معهد �أهل البيتR

الحوزة الدينية العلمية
معهد �أهل البيتR
الت�أ�سي�س1425 :هـ2004 -م
المدير العام :ال�شيخ �صالح فيا�ض
المدير التعليمي :ال�شيخ علي رميتي
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح

الحوزة الدينية العلمية معهد �أهل البيتR
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المرحلة الأولى ،المقدمات :وتق�سم �إلى  6ف�صول على ال�شكل التالي :النحو
(النحو الوا�ضح ،قطر الندى� ،شرح الألفية) المنطق(المنطق المظفر)،
البالغة(�شرح المخت�صر ،الفقه(تحرير الو�سيلة) العقيدة(درو�س في العقيدة
الإ�سالمية ،اليزدي) ،بالإ�ضافة �إلى محا�ضرات في العلوم القر�آنية ووالية الفقيه
ودرو�س في تجويد القر�آن والأ�صول لل�شهيد ال�صدر(الحلقة الأولى)...
المرحلة الثانية ،ال�سطوح الأولى :وتق�سم �إلى  9ف�صول على ال�شكل التالي:
الفقه (اللمعة الدم�شقية) �أ�صول الفقه (الحلقة الثانية والثالثة) علم الرجال،
دراية(�أ�صول في علم الحديث) قواعد فقهية(درو�س تمهيدية في القواعد
الفقهية) فل�سفة(المنهج الجديد/نظرية المعرفة ،بداية الحكمة)� ،أديان
ومذاهب ،فقه مقارن...
المرحلة الثالثة ،ال�سطوح الثانية :وتق�سم �إلى  9ف�صول تت�ضمن الفقه
(المكا�سب/الأن�صاري) �أ�صول الفقه(الحلقة الثالثة ،الكفاية  1و  )2فل�سفة
(نهاية الحكمة) ،هذا بالإ�ضافة �إلى تكليف كل طالب ببحث علمي عدد 2

العنوان:
الجنوب ،بنت جبيل ،مجمع �أهل البيت R
هاتف07/451050 :
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ال� � �م � ��در�� � �س � ��ة ال� ��دي � �ن � �ي� ��ة� � �/ص� ��ور

المدر�سة الدينية�/صور
الت�أ�سي�س 1381 :هـ  1961 -م
الم�ؤ�س�سون :ال�شيخ مو�سى عز الدين ،Mال�سيد ها�شم معروفM
المدير العام :ال�شيخ ح�سن حريري
المدير التعليمي:ال�شيخ محمد مح�سن
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح

ال� � �م � ��در�� � �س � ��ة ال� ��دي � �ن � �ي� ��ة� � �/ص� ��ور
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المقدمات :النحو الوا�ضح الإبتدائي والثانوي+قطر الندى�+ألفية البالغة
الوا�ضحة وخال�صة المنطق ومنطق المظفر ،الم�سائل المنتجة  +منهاج
ال�صالحين الأول والثاني ،عقائد الإمامية  +خال�صة علم الكالم ،تجويد القر�آن
الكريم (مختارات من نهج البالغة وال�صحيفة ال�سجادية)
�سطوح �أولى :اللمعة الدم�شقية ،الحلقة الأولى والثانية ،بداية الحكمة
والدراية ،علوم قر�آن� ،سيرة الم�صطفى والأئمة الأطهار
�سطوح عليا :مكا�سب  +حلقة � 3أو الكفاية الأولى والثانية والر�سائل  +نهاية
الحكمة  -رجال ،بالإ�ضافة �إلى بحوث من الحلقة الثالثة والكفاية والفقه...

العنوان:
الجنوب� ،صور� ،شارع الدينية
هاتف07/742224 :

المعاهد والمدار�س العلمية

في البقاع
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حوزة الإمام المنتظر| للدرا�سات الإ�سالمية

حوزة الإمام المنتظر |

للدرا�سات الإ�سالمية

الت�أ�سي�س 1400 :هـ 1979 -م
الم�ؤ�س�س :ال�سيد عبا�س المو�سوي M
الم�شرف العام :ال�شيخ محمد يزبك
المدير العام :ال�شيخ بالل عوا�ضة
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح ،بحث خارج

حوزة الإمام المنتظر| للدرا�سات الإ�سالمية
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�إن البرامج المقررة للحوزة تق�سم �إلى ثالث مراحل:
المرحلة الأولى :المقدمات ،يتلقى الطالب فيها الأحكام ال�شرعية واللغة
العربية بالإ�ضافة �إلى علم المنطق والعقائد وال�سيرة وعلوم القر�آن وحفظه
وتف�سيره وعلم الأخالق بالإ�ضافة �إلى كل ما له عالقة و�صلة بالتزكية الروحية
والنف�سية ...
المرحلة الثانية :ال�سطوح ،يبد�أ خاللها الطالب بالتدريب على الإ�ستدالل
الفقهي ومنابعه ويدر�س �أ�صول الفقه وعلومه �أ�ضف �إلى ذلك القواعد الفقهية
والرجالية والفل�سفة الإ�سالمية وعلم الكالم...
المرحلة الثالثة :ال�سطوح العليا ،ويكمل فيها الطالب درا�سة الفقه والأ�صول
من منابعها العليا كالمكا�سب وحلقات ال�سيد ال�شهيد والر�سائل والكفاية و�أي�ض ًا
ينهي الفل�سفة بنهاية الحكمة فيها ويدر�س الفل�سفة الغربية و�آيات الأحكام...
المرحلة الرابعة :محا�ضرات البحث الخارج في الفقه والأ�صول...

العنوان:
بعلبك ،حي الع�سيرة
هاتف03/557901 - 08/373627/ 8/9 :
البريد الإلكترونيtaleb114 @hotmail.com :
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حوزة الإمام الح�سن المجتبىQ

حوزة الإمام الح�سن المجتبى

Q

الت�أ�سي�س 1389 :هـ 1977 -م
الم�ؤ�س�س :ال�شيخ �سليمان اليحفوفي M
الم�شرف العام :ال�شيخ مهدي اليحفوفي
المدير العام :ال�شيخ جودت حيدر
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح
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Q
المجتبى� � � � � � ��س
الح�سن� � � � � � � ��ر� � � � � �
إمام� � � � � � � � �ه � � � �
حوزة� �ا� � � �لف � � � �
ال � � � � � � �

المقدمات
 - 1النحو الوا�ضح  +ر�سالة عملية  +خال�صة المنطق
 - 2قطر الندى  +ر�سالة عملية  +المنطق
� - 3ألفية ابن مالك  +ر�سالة عملية  +البالغة
ويت�ضمن هذا البرنامج تف�سير القر�آن
ال�سطوح:
اللمعة الدم�شقية ،الكفاية ،المكا�سب.

العنوان:
بعلبك ،حي ال�شراونة ،طريق عام الهرمل ،مقابل مبرة الإمام
المهدي |
هاتف08/373627/ 8/9 :
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علي� � � � � � � � � ��س
Q
بن� ��ر� � �
الح�سين � � � � � �
إمام� � � � � � � � � � � �ه � � � �
حوزة � �ا� � � �ل � � �ف �
ال � � � �

حوزة الإمام الح�سين بن علي

Q

الت�أ�سي�س 1404 :هـ1983 -م
المدير العام :ال�شيخ خليل �شقير
المدير التعليمي :ال�شيخ ح�سين حمية
الدرا�سة :مقدمات� ،سطوح

العنوان:
بعلبك ،طريق الع�سيرة ،جوار مدر�سة المهدي |
هاتف03/356006 :

