
 

 

 

 دوره مقتل شناسی 

 و بایسته های محتوایی
 94 بهمن 

 

 مدرس : سید مهدی طباطبایی فر 

 

 آموزش مداحی 

www.amoozeshemadahi.ir 

  



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 حتما بخوانید :

 

جز جهت توسعه فعالیت های آموزشی از انتشار این فایل ها در فضای مجازی خودداری کند. استفاده از این فایل ها 

  برای خریدار مجاز نیست و منتشر کننده شرعا ضامن است. 

یادتان باشد اگر چیزی را رایگان در اختیار کسی قرار بدهید قدر آن را نخواهد دانست. بگذارید سایرین برای آموزش 

هزینه کنند. اگر هزینه کنند طبیعتا وقت بیشتری خواهند گذاشت. ما هم به پیروی از این روش، مبلغی را برای پرداخت 

 شاء اهلل  در نظر گرفتیم تا در کارتان جدی تر باشید. ان

این مبلغ نه برای سود آوری صرف، که سرمایه ای خواهد شد در راستای توسعه فعالیت های آموزشی در مرثیه 

 خوانی . لذا از حمایت بی دریغ و پربرکتتان نهایت تشکر را داریم . 
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