
 



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 « در مسیر عشق»دوره فرهنگی آموزشی 

 ویژه اربعین حسینی )علیه السالم(

 

  :ندفرمود (السالم هیعل)ام صادق ام

. او کندیبه زائرانش نظر م زیو ن دندیکه با او به شهادت رس یدارد و از آنجا به کربال و کسان یبلند گاهینزد پروردگارش جای عل حسین بن»

 دیگریرا که بر او م یکس نیتر است. حسنزد خداوند عزوجل از خودشان به فرزندانشان آگاه گاهشانیآنان و نام پدرانشان و جا یهابه نام

 خداوند که دانستیام مکنندهارتی: اگر زدیفرمایاو استغفار کنند. او م یبرا کندیم تقاضا زیو از پدرانش ن کندیاستغفار م شیبرا ند،یبیم

بر او  یگناه چیگردد که هیاز کربال باز م یدر حال نیزائر حس بود. اشیاز عزادار شیب اشینموده است، شادمان ایاو مه یبرا یزیچه چ

  .ستین

 (281 فحه، ص44 لدبحاراالنوار، ج)

 

 مقدمه

جذبه معنوی آن حضرت، در ایام اربعین هر سال امروزه به برکت خون پاک ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( و 
ها ها نفر از کشورهای مختلف اسالمی به ویژه کشور جمهوری اسالمی ایران، عاشقانه و با پای پیاده و به جان خریدن سختیمیلیون

ت پاداش عظیمی شک خدمت به زوار امام حسین )علیه السالم( مثل زیارت آن حضرشتابند. بیو خطرات راه، به سوی معشوق می
و شایسته است در این عرصه نیز  نوی و آموزشی هم الزم و ضروری استرسانی در حوزه فرهنگی، معدارد و در این میان خدمت

 خدمات شایانی ارائه شود. دورۀ حاضر قدمی هر چند کوچک در این مسیر است.

 

 دوره هدف از تولید و ارائۀ

 و معرفت ارتقای از بُعد( السالم علیه) الحسین اباعبداهلل حضرت اربعین رویپیاده عظیم کنگره زائران به رسانیخدمت در مشارکت
 زائران و در اختیار قرار دادن اطالعات مورد نیاز آنان. آگاهی

 



 

 معرفی دوره

 . (السالم علیه) حسین امام اربعین زوار ویژه «معارف زیارت اربعین» آموزشی فرهنگی عنوان دوره عبارت است از: دوره

ای از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و های فشردهشود و حاوی آموزهای ارائه میرسانه چند الکترونیکی محتوای قالب در این دوره
اند، کارشناسان مذهبی صدا و سیما در موضوعات مختلف است. اساتید بزرگواری که در این دوره به آموزش مباحث زیارت پرداخته

 شوند:معرفی میبه شرح زیر 

 ، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی و تاریخی صدا و سیما؛محمد حسین رجبی دوانیـ استاد دکتر 1

 ، استاد حوزه و دانشگاه، خطیب و کارشناس مذهبی صدا و سیما؛ناصر رفیعیالمسلمین دکتر  االسالم و ـ استاد حجت2

 ستاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مذهبی صدا و سیما؛ا سید حمید حسینیالمسلمین  االسالم و ـ استاد حجت3

 ، استاد دانشگاه و کارشناس قرآنی صدا و سیما؛سید محسن میرباقریـ استاد دکتر 4

 سیما؛ و صدا مذهبی کارشناس و دانشگاه و حوزه ، استادماندگاری محمدمهدیاالسالم و المسلمین  ـ استاد حجت5

و کارشناس مذهبی  قم هیعلم ۀحوز یاحکام فقه یشناسسسه موضوعؤم سیرئ، زادهمحمدحسین فالحالمسلمین  االسالم و ـ استاد حجت6
 .)احکام شرعی( صدا و سیما

 

 

 های دورهترین ویژگیمهم

جلسه،  6مباحث علمی زیارت با زبان ساده، کوتاه و در عین حال کامل، به نحوی که تالش شده است مخاطبان در حداکثر  ارائۀـ 1
 .جامعی نسبت به زیارت پیدا کنند و عالمانه و آگاهانه پا در مسیر پر ارزش زیارت اربعین بگذارند دانش نسبتا  

 دینی.معارف  حوزۀمباحث علمی توسط اساتید طراز اول در  ـ ارائۀ2

 .به تفهیم هر چه بهتر مطالبشده، عکس، صوت و فیلم برای کمک ای، شامل متن نموداریهای چندرسانهـ استفاده از قابلیت3

 



 

 

 موضوعات و مباحث دوره

مندان شریف امام حسین )علیه السالم( قرار عموم آماده شده و در اختیار زائران و عالقه برای استفادۀ این دوره شامل مباحث زیر
 گیرد:می

ارت از ایشان ابتدا سیر تاریخی زی شود،میارائه استاد دکتر رجبی دوانی در این درس که توسط  زیارت: تاریخی ـ مباحث1
اند و در ادامه، دالیل مستند و دقیق زیارت اربعین امام حسین )علیه السالم( را حاضر را بیان کرده زمان پیامبر اسالم تا دورۀ

 اند.  توضیح داده

ا نگاه ویژه به زیارت امام این بحث که شامل نکات سودمند در خصوص آداب و اخالق زیارت بزیارت:  آداب و اخالق ـ2
تولید شده است. در این درس تالش شده است االسالم سید حمید حسینی استاد حجتحسین )علیه السالم( است، توسط 

بردن بیشتر از فرصت مواردی را که رعایت آنها قبل از حرکت، در حین حرکت و بعد از رسیدن به محل زیارت، موجب بهره
 تبیین شود.شود، توضیح و زیارت می

کید بر زیارت امام همیت و جایگاه زیارت در قرآن و روایت با تأ: این بحث شامل ازیارت از نگاه قرآن و حدیث مباحثـ 3
 تولید شده است. استاد دکتر محسن میرباقریباشد که توسط ( میعلیه السالم)حسین 

اولیاء الهی  دشمنان و مخالفان نسبت به زیارت مرقدهای ترین شبههاین بحث شامل طرح مهمزیارت:  شبهات به ـ پاسخ4
تولید شده است. در پایان  استاد حجت االسالم و المسلمین محمد مهدی ماندگاریباشد که توسط و توسل به ایشان می

 سه سفارش مهم به زائران امام حسین )علیه السالم( از سوی استاد بیان شده است.  ،بحث

ویژه ه بیان مهمترین آثار مادی و معنوی زیارت معصومین )علیهم السالم(، بین مبحث در صدد ا ـ آثار و برکات زیارت:5
تولید شده  استاد حجت االسالم و المسلمین دکتر ناصر رفیعیباشد که توسط بداهلل الحسین )علیه السالم(، میحضرت اباع

 است.

استاد حجت االسالم و ارت است که توسط : این مبحث در خصوص احکام شرعی سفر و زیارتیسفر و ز احکامـ 6

 تولید شده است. زادهالمسلمین محمد حسین فالح 

 



  

 

 

 

 شرایط ثبت نام 

)رایادین( به نشانی  پایگاه عرضه محصوالت الکترونیکی دینیبایست ابتدا به عالقمندان به شرکت در این دوره می -
 http://rayadin.qhu.ac.ir   مورد نظر را انتخاب و خریداری نمایید. نموده و دورۀ مراجعه نموده و ثبت نام 

برای  ویژه تخفیفدرصد  25که با احتساب هزار تومان(  2000)هر درس است  تومان 12000این دوره  شرکت درهزینۀ  -
  خواهد بود. تومان 9000، معادل افرادی که تمام دروس دوره را انتخاب نمایند

 

 راهنمای ثبت نام در سامانۀ رایادین

 را کلیک کنید. اینجابرای انتخاب و خرید دوره  

 

 نکته 

رت اربعین، راهنمای گفتگوی روی زیامسیرهای پیادهمقدمات سفر، نقشۀ اطالعات تکمیلی شامل  عالوه برمحتوای این دوره 

های هوشمند اندروید قابل استفاده در گوشی افزارنرمدر قالب  ،یروضه و مداح منتخبو  اراتیو ز هیمنتخب ادعزبان عراقی، 

 السالم( هی)عل نیحضرت اباعبداهلل الحس نیاربع یروادهیپ میعظ ۀکنگر برداری زائران فارسی زبانجهت بهره ،تلفن همراه و تبلت
 تقدیم شده است. کنندگان در میزکار شرکت

 

 های ارتباطی راه 

های ارتباطی توانند از راه، جهت کسب اطالعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام می"در مسیر عشق"دورۀ کنندگان محترم در شرکت
 زیر با پشتیبان دوره در تماس باشند: 

 ؛ 51داخلی  021ـ  51290تهران: 
 ؛ 51داخلی  025ـ  371760قم: 

 ظهر.  12صبح الی  9از ساعت 
  Azadmajazi@hadith.irارتباط اینترنتی: ارسال نامه به ایمیل 

 .باشید همراه http://sapp.ir/azadvuqhuهای آزاد به نشانی دوره سروشها، با کانال و جهت اطالع از اخبار دوره
 

 های آزاد مرکز آموزش الکترونیکیآموزش
 دانشگاه قرآن و حدیث 

 

http://rayadin.qhu.ac.ir/
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