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، لحظه ای از قسمت آخر سریال مختار نامهپخش قطعه 

 .خیانت یاران مختار و همراهی نکردن او

 
نامه انیشتین به آیت "اگه در اینترنت یه سرچی با عنوان 

انجام بدید به نامه عجیبی برخورد خواهید  "اهلل بروجردی
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 Gru``&e von : )ه با این جمله آلمانی آغاز می شهکرد ک

Einstein Herzliche)1  

 
ها از اینشتین محضر شریف ترین سالمبا صمیمانه »

 ؛حسین بروجردیهان اسالم جناب سید پیشوای ج

 اکنون ،آوردم به عمل جنابعالی با که مکاتبه 40 از پس 

 که ،ام پذیرفته را امامی 12 تشیع آئین و اسالم مبین دین

 پشیمان پاکیزه اعتقاد این از را من بخواهند دنیا همه اگر

                                                 

 مراجعه شود. 1 برای مطالعه بیشتر به انتهای کتاب، پی نوشت 1

broujerdi.orgwww. 
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 دچار اندکی را من حتی توانست نخواهند هرگز ،سازند

 «سازند. تردید

، سخت یک عقیده گونه هستندآدمهای بزرگ همین 

ولی وقتی پذیرفتند به راحتی هم دست از  ،را می پذیرند

اعتقادشان بر نمی دارند و این معیار خوبی است برای 

زیرا معتقد شدن آسان  .شناخت آدمهای کوچک و بزرگ

 !ولی معتقد ماندن خیلی سخت است ،ستا

حاج آقای قرائتی می گفت: در سنین جوانى خدمت آخوند 

مالعلى همدانى رسیدم و از ایشان سؤال کردم: اگر شما 

خواهید؟ بدانید دعاى مستجابى دارید چه چیز از خدا مى

خیلى تعجّب کردم و  فرمود: اینکه خداوند من را بیامرزد.

تصور کردم که این عارف و عالم بزرگ چه خواهش و 
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اى دارد و حال آنکه در ذهن خودم دعاهاى دعاى ساده

سال  50پروراندم، ولى اآلن که بیش از ى مىبزرگ بزرگ

با آن همه مسئولیّت و مطالعه و کتاب و رادیو و  سن دارم

ام که خواسته آن بزرگوار، تلویزیون و... به این نتیجه رسیده

ترین خواسته من نیز ، بزرگخیرى به یعنى عاقبت

 ؟ ؟چرا 1هست.

 :حافظ قشنگ می گه

                  اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها 

 2که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها              

 

                                                 

 قرآن از درسهايى فرهنگى مرکز: ناشر قرائتى محسن االسالم خاطرات حجت 1

  120ص: ، 1ج  ششم: چاپ 1389

 . 1غزلیات حافظ/ غزل شماره   2
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 زیارت عاشورا می خوانیم:در  به همین خاطر هم

 أَوْلِيَائِكُمْ  مَعْرِفَةِ وَ بِمَعْرِفَتِكُمْ أَكْرَمَنِي الَّذِي اللَّهَ فَأَسْأَلُ» 
 فِي  مَعَكُمْ  يَجْعَلَنِي أَنْ أَعْدَائِكُمْ مِنْ الْبَرَاءَةَ رَزَقَنِي وَ

 فِي صِدْق   قَدَمَ  عِنْدَكُمْ  لِي يُثَبِّتَ أَنْ وَ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا
 «الْآخِرَةوالدُّنْيَا

دم بخواهیم؟ حتی در چرا باید به طور مداوم از خدا ثبات ق

 : ، تا آخر عمر بخوانیمهر وعده نماز

صِرَاطَ الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  .اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ »
 1«غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّين

آنچه در  را ایام محرم خوب می شود لمس کرد.دلیلش 

همین ثابت  ،کوفه اتفاق افتاد و تا امروز ما را عزادار کرد

 قدم نماندن در راه بود.

 : مثل ما زیاد به امامشون می گفتنددوستان! اهل کوفه 

آقا! عجل علی ظهورک! اما همه چیز از وقتی شروع شد 

 2که پای امتحان پیش آمد.

                                                 

 . 7تا  6سوره مبارکۀ حمد/ آيۀ  1

 .346و  339ص  2حیاه االمام الحسین بن علی ج 2

 مراجعه شود. 2برای مطالعه بیشتر به انتهای کتاب، پی نوشت  
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 داستان طرماح:

 علیه مؤمنان امیر شهادت از پس «عدى بن طرماح»

 برومند فرزندان وجود در را امامت انگیز دل رایحه السالم

 شمیم و کرد، مى جو و جست علیه وآلهصلی اهلل  خدا رسول

 زمانى او. بویید مى السالم علیه حسین امام وجود از را نبوت

 مواجه السالم علیه حسین امام با کوفه به مدینه مسیر در که

 خدا پیامبر زوال به رو سنت احیاى براى شد مصمم گردید،
 کند. فشانى جان برومندش فرزند رکاب در آله و علیه اهلل صلى

 نمود حرکت علیه السالمسیدالشهدا به پیوستن براى زمانى امّا

                                                 

  
 



18 

 

 

 پیوسته وقوع به بود بیمناک آن از که اى فاجعه دریافت که

 شهادت به او اصحاب همه و علیه السالم على بن حسین و

 1.اند رسیده

 
 سلیمان بن صرد خزاعی:

                                                 

 راجعه شود.م 3 برای مطالعه بیشتر به انتهای کتاب، پی نوشت1 
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کوفه به شمار  یسلیمان و یارانش که خواص شیعه

کوتاهی کردند  علیه السالمآمدند، در یاری رساندن به اماممی

 1را تنها گذاشتند.شون و امام

؟ چی جواب تا کجا علیه السالماگر از شما بپرسم: با امام حسین

جان، ما اهل کوفه  آقا تا آخرش، تا پایحاج  ؟می دهید

 !حسین تنها بماندنیستیم 

علیه حسینها ادعای ایستادن پای رکاب امام خیلی

اما فکر نکرده بودند تا کجا حاضرند با امام  .داشتندراالسالم

؛ با امام بمانند؟ مثل ما که فکر نکرده ایم علیه السالمحسین 

                                                 

 مراجعه شود. 4 برای مطالعه بیشتر به انتهای کتاب، پی نوشت 1
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یشه و جوّ می تا کجا؟ وقتی محرم م علیه السالمحسین 

 جان.، تا پای یگیم تا آخرش؛ مگیردمون اگه بپرسند

اما بعد از محرم باید دید چه کسانی رفیق نیمه راهند و  

ام زمانشون، که چه کسانی اباالفضلی هستند پای رکاب ام

: اگر هفتاد بار در راه تو کشته شوم دست شب عاشورا فرمود

از یاری تو بر نخواهم داشت و روز عاشورا هم به زیبایی 

  ثابت کرد که اهل ادعا نیست و عاشق واقعی است.

 زنده حسینی را ما خدایا: گفت می همیشه همت هیدش

 هم آخرش فرما، محشور حسینی و بمیران حسینی بدار،

 خمپاره ترکش مجنون جزیره در وقتی رسید، آرزویش به

 شد. جدا بدنش از سر خورد،
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 گفت :

 عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است             

 داشتن سر عجب استدادن سر نه عجب ،                

 اک              ـر عجبی نیست رود گر در خـتن بی س

 1است به پیکر عجب   عشق سر سرباز ره                 

 

 خوف ماه بلکه نیست حزن ماه فقط محرم که اینه دوستان!

نه؟  یا مانیم می حسینی اینکه از هست، ترس هم ترس و

 خیالش و باشد داشته را دغدغه این همیشه باید و مومن

 نباشد. راحت

                                                 

 شعر از رها عرفان 1
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 تا بفهمیم کجا از که است این سر بر صحبت حاال

 ماند؟ خواهیم علیه السالم حسین امام با کجا

 بتونیم محکم کنیم؛ اگر فکر رویش باید که است سوال سه

 امیدوار تونیم می اون وقت ،بدهیم را سوال سه این جواب

علیه حسین امام با بهتره کردن ادعا جای به و گرنه باشیم

 یا نکن! حساب ما رو آقا بگوییم، و باشیم راست رو السالم

 فعال ،نکن حساب ما رو هم شما بشم فداتون الحسن ابن

 دوباره کربال ممکنه ،نداریم آمادگی ما چون ،نکن ظهور

 .بشه تکرار

                نیا حال این از ایم خسته که هرچند

 نیا اشکال ندارد اگر شرمنده 

                 است کوفی هامان نامه تمام خط ما

 نیا الل من زبان گلم آقای 
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  مقابل جاییکه تا کجا؟ تا علیه السالم حسین امام با :سوال اول
 نگیرند؟ قرار لذتهامون

علیه  حسین امام و لذتهامون بین باشه قرار اگر مثال

 زود کنیم؟ می انتخاب رو کدام کنیم، انتخاب را یکی السالم



24 

 

 

 خودمون بهتر تا بدهم توضیح بیشتر بگذارید .ندهیم جواب
 بزنیم! محک رو

 با رابطه باید: فرمودند علیه السالمحسین امام بگم براتون اگه
    چه داری، دوستش خیلی که کنی قطع رو نامحرم فالن

  کنی؟ می

 با رو مسائل داره؟ حرفها این به کار چه آقا بگی شاید

 داره؟ خیلی به هم ربطی اینها چه آقا؟ حاج نکن قاطی هم

 :کنم تعریف براتون جریان یه بگذارید  داره. ربط

 

 ادامه دارد...


