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رشد و  یبرا یطی. چون هر بار شرادیبود که االن هست دیخواه نیهم زین گریپنجاه سال د د،یتان بترس دیاگر از رد شدن افکار و عقا

)ع( در روز  نیامام حس کندیم الیدهه است خ نیکه چند شناسمیرا م یشخص. دیکشیو عقب م دیترس دیارتقاء فراهم بشود خواه

از صبح تا بعد از ظهر  انیجر نیبفهمد که کل ا ستیهم حاضر ن یجور چیشده و حضرت عباس )ع( در روز تاسوعا!! ه دیعاشورا شه

 !روز عاشورا اتفاق افتاده است

همان ترس از  یعنی نیبزرگ! ا یآن حماسه ینهیصفحه کتاب در زم کی یحت یعدم مطالعه یعنی نیچه؟ ا یعنی نیا دیدانیم

 ... دیو رد شدن باورها و عقا رییتغ

 !دینباش نگونهیشما ا 

اشتباه  یاز باورها یلیخ شودی. بلکه باعث مستین یوجه کار مشکل چیعاشورا به ه یحماسه نهیکتاب در زم کی یسال یمطالعه

 .شوند نیگزیجا حیصح یکرده و با باورها رییشما تغ

خود  زدهمیدر دفتر س شودیم ادی زیدانشجو ن پرسمانکه بعضًا از آنها با عنوان  ییدانشجو یپاسخها و پرسشها یهاکتاب مجموعه

 انیدانشجو یهاپرسش نیاز پرتکرارتر یکیجواب است. هر سوال،  و سوالبصورت  کتاب .عاشورا پرداخته است امیبه موضوع محرم و ق

  .پاسخ داده شده است ییبایبوده و سپس به ز نیامام حس امیق ینهیدر زم

 ینهیدر زم یارزشمند اریکتاب را به مجموعه بس نیپاسخ داده شده که ا نهیزم نیپرسش در ا کیکتاب در مجموع به نود و  نیا در

 :اند که عبارتند ازشده یبنددر هفت فصل طبقه هاپرسش .کندیم لیتبد نیامام حس امیق

 یسلفه عزادارف  یاسیس شهیاند  نیامام حس امیفلسفه ق  رهیو س خیتار

 یاحکام عزادار  یو روانشناس یتیترب  اخالق و عرفان
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 انیکتاب را به همه دوستان بخصوص دانشجو نی. مطالعه ارودیم شیآن به سرعت به پ یدارد و مطالعه یروان اریمتن بس کتاب،

 :شودیکتاب پاسخ داده شده است اشاره م نیکه در ا ییهاادامه به چند نمونه از پرسش در .کنمیم هیتوص زیعز

 نکرد؟ امیق هیدر زمان معاو نیامام حس چرا ✓

است  یخودکش یبه معنا دیزی هیعل امیق دانستیکه م نیو اقدام به هالک نفس در اسالم حرام است. امام حس یخودکش ✓

 ست؟ین یخودکش نیا ایکرد؟ آ امیپس چرا باز هم ق

اند و کرده انتیخ انیکوف دیراه فهم یمهیکه در ن نیاست. امام حس ریاز منکر احتمال تأث یامر به معروف و نه طیشرا از ✓

 ادامه داد؟ ریچرا به مس رندیپذینم ریتأث

 دارد؟ یخیاست و سند تار حیسوم در واقعه کربال صح زدگردیحضور شهربانو دختر  ایآ ✓

 کار را نکرد؟ نیبه دست آورد ا ادیکشتن ابن ز یبرا یفرصت نکهیحضرت مسلم با ا چرا ✓

 

 .لیقب نیاز ا یگرید ادیز یهاپرسش و


