نقش زنان در عزاداری برای امام حسین
اينك كه با وجود گذشت سالها  ،به پاس قيام عاشورا و
جهاد اولياي بزرگ خدا در زنده نگهداشتن دين خدا
پرچم يا حسين را به دست گرفته ايم و با فرارسيدن
محرم  ،محزون و داغدار  ،بر مصيبت هاي حسين(ع) و
خاندانش اشك مي ريزيم وظيفه خود را به عنوان يك
بانوي عاشورايي در ايام عزاداري به درستي به انجام

سخنی با بانوان عاشورایی امروز :
كربال صحنه مقابله ظالمان و فاسقان بزرگ تاريخ بشريت بود
و نسل امروز ما درگير با ستمگراني است كوچك مثل
دروغ،نفاق،بي احترامي به قانون  ،كم تعهدي ،دين گريزي

بانوی عاشورایی

كه در اليه هاي گسترده سبك زندگي معاصر پنهان شده اند
بیاییم با تفکر و تدبر در فرهنگ حقیقی عاشورا

برسانيم :
* در ذكر مصايب حرمت نام مطهر امام حسين (ع) و
حضرت زنيب (س)را نگاه داشته و آن را به درستي ادا

و با الهام از منشور زندگی حسینی آوای پرغرور

لبیک یا حسین (ع)

كنيم .
* فلسفه قيام عاشورا امر به معروف و نهي از منکر بود .

را در گوش جهانیان فریاد زنیم .

با رعايت عفاف و حجاب در مراسم عزاداري به اهداف
متعالي حضرت زينب (س) احترام بگذاريم .
* با شركت در جلسات عزاداري ويژه بانوان و عدم
حركت به دنبال دسته هاي مذهبي  ،با حفظ حرمت
مراسم سينه زني ابا عبداهلل  ،از اختالط در كوچه و
خيابان جلوگيري كنيم .

کاری از
حلقه صالحین بانوان
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان
محرم 4931

ویژگیهای زینب(س) در ماجرای کربال

زينب كبري (س)حامي حقيقي امام حسين(ع) و امام سجاد(ع)
بود  ،سرپرستي و حمايت از يتيمان و زنان بي سرپرست را بر

ابعاد حضور زنان در نهضت عاشورا :

عهده داشت  ،و پيام آور خون شهيدان كربال بود و سخنان آتشين

مقدمه :

* شركت در جبهة پيکار و همدلي و همراهي با نهضت مردانة امام حسين

حدود  0011سال پيش در سرزميني به نام كربال ،در ميان

(ع)

ريگزارهاي خشك وبدون حيات ،واقعهاي شکل گرفت كه با

* روحية مقاومت و تحمل زنان در كربال

درخشش خود به ابديت پيوست؛ «واقعة عاشورا»،

* افشاگريهاي زنان و دختران كاروان كربال

رهبر آن كسي جز «حسین بن علی» نبود ،حسيني كه

* رسيدگي به بيماران و مداواي مجروحان

آيين ظلم و ستم را درهم كوبيد  .كاروانِ حسين كارواني

* حفظ ارزشهاي ديني واعتراض به هتك حُرمت خاندان نبوت و رعايت

عاشق بود از زن و مرد ،پير و جوان ،كودك وبزرگسال ،كه

عفاف و حجاب

ماجراي فداكاريها و جان فشانيهاي هركدام در تاريخ به جا

حضرت زینب (س) ” ام المصائب ”
در  ۵سالگى  ،شاهد شکستن درخت پرثمر انسانيت و رهبر

تکميل كننده قيام عاشورا و يگانه بانوي نمونه در ارسال پيام
عاشورا بود .

کربال در کربال می ماند
اگر زینب نبود

جامعه اسالمى و آخرين پيامبر خدا بود.
شهادت مادر عزيزش و به خاك سپارى شبانه او را شاهد بود .
در  40سالگي شاهد شهادت پدرش اميرالمؤمنين عليه السالم بود

ناله و گریة بانوان درروز عاشورا

در 04سالگي شاهد شهادت برادرش ،امام حسن مجتبى عليه

مانده است .
در اين ميان  ،حضرت زینب(س) اسوه صبر و مقاومت،

او رسوايي بزرگ خاندان بني اميه را به بار آورد .

خاندان امام حسين (ع) در روز عاشورا ،مجلس ابن زياد و يزيدد و سدايدر

السالم و اهانت به جنازه آن عزيز بود.

جاها پس از واقعه كربالطوريناله و گريه نمودهاند كه حتي دشمنان را هم

در  ۵۵سالگى  ،شاهد حماسه عاشورا در كربال و شهادت برادرش،

منقلب و متأثر ساختهاند .اين گريهها آن روزمانند شعله سوزاني بود كه بدر

امام حسين عليه السالم  ،حضرت عباس عليه السالم و فرزندان و

خرمن هستي و كاخهاي بيداد حکومت بني اميه ميافتاد ونابودش

گریهها ،شیونها ،عزاداری برشهدا و تحریك
مردم به ماجرای كربال عمق بخشید.

ميكرد.

ديگر خاندانش بود .

عووافو

امان از دل زینب ......

