
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

السالم علیک یا 

 اباعبداهلل الحسین



 



 

 :۴۱۱۱اول محرم   هرنامه  دهب

 

 قرائت قران :::٥-٩::٥

 شعر یا نشید ٩::٥-:۴:٥

 سخنراني و ذكر مصیبت :۴:٥-٥:٩٩

 سوال و جواب ٥:٩٩-٩:::۴

 عزاداري، زیارت و دعا ٩:::۴-٠٩::۴

 چكیده مباحث و معرفي سخنران:

https://tinyurl.com/CHEKIDEH2 

 چكیده:
از این  نیز وجود نورانی حضرت سیدالشهدا، سرزمین کربال و روز عاشورا«. اسماء الهی ارکان اشیاء را آکنده اند»چنان که علی علیه السالم فرموده است 

که در  چگونگی و چیستی اسماء الهی، می کوشد مبانی فرمایش امیرالمومنین را روشن نموده به اصول ،ده جستار درقاعده مستثنی نیستند. این مجموعه 

 روز عاشورا و در صحنه کربال و در وجود و عمل حضرت سید الشهدا ظهور یافتند بپردازد. 

 عناوین این جلسات به شرح زیر مي باشند: 

 .انا من حسین( 11 ،عباداهلل( 9 ،محبت( 8 ،ابرار (7 ،اسم اعظم( 6 (استعاذه،5 ،قرائت قرآن(4  ،علم اسماء(3 ،کلمات اهلل( 2 ،سید الشهداء(1

می کوشد نشان دهد شهید شاهد کلمات اهلل است. جستار سوم به علم اسماء و جستار نخست تالشی است برای درک حقیقت شهادت. جستار دوم 

رآن را قرائت ق تعلیم الهی آن به آدم می پردازد. جستار چهارم ارتباط علم اسماء و قرائت قرآن را روشن می سازد و جستار پنجم امر الهی به استعاذه در

 لن تنالوا البر»سم اعظم و حضور آن ها در کربال می پردازد و جستار هفتم کربال را در سایه مورد دقت قرار می دهد. جستار ششم به معنا و حروف ا

جو کند تالش می کند از چشمه ای جستقرائت می کند. جستار هشتم به نقش محبت و معنای ذبح عظیم می پردازد. جستار نهم « حتی تنفقوا مما تحبون

 حضرت خاتم االنبیاء را می جوید.« انا من حسین»...ز آن سرمستند و جستار دهم از این همه معنای عبارت که عباد اهلل آن را تفجیر نموده و ابرار ا

 در پایان هر جلسه ان شاء اهلل در ذکر مصائب حضرت سید الشهدا علیه السالم خود را تطهیر خواهیم نمود.

 ياصفهان يدكتر مهد
در سمت  رانیپس از بازگشت به ا شانیهستند. ا نیدر برل یمطالعات اسالم ادیبن سییفلسفه از آلمان دارند و  ر یفوق دکترا یاصفهان یدکتر مهد یآقا

 مشغول به خدمت هستند. یو مطالعات فرهنگ یدر پژوهشکده فلسفه پژوهشگاه علوم انسان نیفلسفه د اریاستاد 



 برادرابوالفضل گندمی، خادم آستان قدس رضوی از مشهد مقدس  مداح:

Zoom Link to the programs:                                         :لینک وصل به برنامه ها 

https://tinyurl.com/ZoomOmid 

Meeting ID: 316 797 733  One tap mobile +19294362866  Password: 351023 

https://tinyurl.com/ZoomOmid

