
 «مناسبت های ماه رجب و زیارت امام حسین)ع(»خالصه مقاله 

هـای مبارك است و به قول خودمان این روزها مصادف است با اوایل ماه رجب. این ماه از ماه

ای بازاری داریم. این ماه هم بازار رحمت خدا است. ما در هر محله بازار گرم است و وقت كسب

ماه رجب پیش از اسالم و از زمان حضرت ابراهیم)ع( فصل عبادت بود و  .و موسم عبادت است

ویژه اینكه در این ماه، مناسبات دینی بسیاری اسالم هم بر احترام و توجه به آن تأكید كرد، به

 .وجود دارد

امروز مسجد األقصی در چه وضعیتی است؟ تبدیل شده به مركز فساد و فحشا و انحراف و  

جوش وادار كند و عزممان را در وها همه باید ما را به حركت و جنبوطئه. اینكاری و تخراب

  .زدودن این لكۀ ننگ از زندگی خود و از زندگی این نسل جزم كند

ای بر آن شده است. چه تناسبی در این روز، زیارت امام حسین)ع( استحباب دارد و تأكید ویژه

علت آن  .و علتی دارد و باید آن را پیدا كنیم و بفهمیم این مسئله سرّ دو وجود دارد؟بین این

ارتباط عمیقی است كه بین امام حسین)ع( و حج وجود دارد. این ارتباط از چند لحاظ مورد 

 :توجه است

الحجه و هشتم آن، كه یوم الترویه دانید كه امام حسین)ع( از ماه شعبان تا هفتم ذیاوالً، می

ها در مكه جمع الحجه است و همۀ حاجیالترویه كه هشتم ذیو در یوماست، در مكه بود 

خود حضرت فرمود كه یزید گروه  شد. چرا؟ علت آن معلوم است.شوند، از مكه خارج می

مخفی كرده  ها شمشیرهای خود را زیر لباس احرامشانمسلحی را به مكه فرستاده بود. این

 ت را در حرم شریف بر عهده داشتندبودند و مأموریت قتل یا ترور حضر

دانیم، امام حسین)ع( با انقالب و اعتراض و شهادت خود، اسالم را حفظ طور كه میثانیاً، همان

ای بود برای حكومت بر مردم، و خواستند، اسالم نبود، بلكه وسیلهكرد. اسالمِ اموی كه آنان می

كرد و دیگر حاكمان ظالم فرقی وجود میالّا میان یزید كه به اسم اسالم و پیامبر حكومت 

كردند، خون خواری میطور دسته جمعی شرابنداشت. امویان اهل نماز كه نبودند، به

كردند. آیا فرقی بین یزید و دیگر می درازیریختند و به نوامیس مردم دستگناهان را میبی

 بینید؟مسلمان میحاكمان كافر و غیر

بزنیم و عمل نكنیم، اسالم ما اسالم صوری است، فقط اسم اسالم است اگر ما هم از اسالم دم  

 .و اگر تعبیر درستی باشد، بتِ اسالم است



امام حسین)ع( با شهادت خود كعبه و اسالم را دوباره زنده كرد و این قلب را از ایستادن باز 

 .داشت و لبریز از خیرخواهی و خون و حركت كرد

ای هست. امام حج یزید را ترك كرد تا در كربال با خونش حج رابطه پس بیـن امام حسین)ع( و

جای آورد. كشته شد تا امام این حج صوری و یزیدی را رها كرد تا حج حسینی به   .حج كند

. به همین سبب، هر زمانی كه موسم حج و عمره است، ایام زیارتی امام حج حقیقی حفظ شود

حفظ كرد و حیات را دوباره حسین)ع( هم هست. برای اینكه او بود كه این سنت و مناسك را 

 .به اسالم و كعبه بازگرداند

موجب وحدت  اسالم صوری اسالم یزیدی است و اسالم واقعی اسالمی است كه حج آن 

اسالم هرگز با ذلت و اش سپر آتش است، مسلمانان و نمازش مانع از فحشا و منكر و روزه

حقارت و تسلیم در برابر مشكالت و ناامیدی از پیروزی و احساس ضعف در مقابل دشمن، جمع 

 .باشدتر از یزید شود، هرچند این دشمن یزید و بزرگنمی

جا ها بهها باالتر از هزاران حجی است كه یزیدیزیارت با معرفت امام حسین)ع( برای حسینی

گویند زیارت امام حسین)ع( باالتر از حج و عرفه است، و آورند. این معنای آن است كه میمی

ا همۀ الّا همۀ عزت و شرف او از اسالم است و امكان ندارد باالتر از حج و اسالم باشد، زیر

عظمت او از اسالم و از حج است. بله، هزاران حج صوری با زیارت امام حسین)ع( برابری 

كند، چون حج واقعی و اسالم حقیقی به دست او سیراب شد و رشد كرد و حیات خود را نمی

 .دوباره پیدا كرد

مان درس یباید در این ایام توجه و آگاهی داشته باشیم و از آن برای زندگی ظاهری و یزید

های مبـارك، گریبان ما را گرفته، برادران من، این گرفتاری و بحرانی كه در این ماه .مبگیری

های مختلف زندگی است، یعنی اسالم در هیچ یك از نتیجۀ كنار گذاشتن اسالم در عرصه

اه رجب كم به فرزندانمان یاد بدهیم كه چه وقت مـباید كم .مان وارد نشده استشئون زندگی

است و چه وقت ماه شعبان. چه بسا این را هم ندانند. باید این شعایر را كه درون خود معانی 

بلندی دارند، زنده كنیم. یعنی امروز قرآن كریم، فقط این ورق و جلد نیست، بلكه درون این 

 آنداری كنیم، امید هست كه در مسیر ورق و جلد، معانی بلندی هست و اگر از این قرآن نگه

 .طور استقرار بگیریم. ماه رجب و شعبان هم دقیقاً همین


