
 
 

  نامه ای از يک جوان ايرانی
  
  
 
 

  به نام ايزد پاک
  درود بر شما دوستان درفش کاويانی

  
صالح دانستيد در تارنمای  ربگذاريد بيشتر خودم را معرفی کنم. سپس توجه شما را به چند نامه از مراجع تقليد جلب کنم که اگ

ودم و زبانزد ديگران. اما در مناظره با کسانی مانند شما خود قرار دهيد. بنده تا يکسال پيش يک فرد بسيار مذهبی اسالمی ب
ت من ادر حين پژوهشها به نتايجی رسيدم که مطمئن شدم اسالم اصال دين نيست و يک مشت خراف  و ديدم واقعا دارم کم مياورم

که در مورد نقش  درآوردی است که مثل يک ايميل خزعبالت به آن ضميمه شده. ابتدای ماجرای بنده هم از  آنجا شروع شد
  نشد که نشد. ،ه کنم که هيچ کاره بودهيای خودم توجرعلی در حمله تازيان به ايران به شک افتادم و هر طور خواستم ب

  
برای همين تصميم گرفتم از مراجع تقليد بپرسم تا شايد پاسخی قانع کننده بيابم. اما با پاسخ مسخره آنها که نمی دانم مرا چه 

م به يقين تبديل شد که علی هم مثل بقيه تازيان هست و بس. از دين درآمدن من باعث شده که در شکَ  فرض کرده بودند،
آيد و خنده رديوانه به خود بگيرم و تقريبا رابطه ام با اقوام درجه يک و دو هم به حالت نيمه تعطيل د بخانواده و فاميل لق

و حتی زمانی که برای آنها افشاگری می کنم کسی حاضر به شنيدن  دارتر اين است که همه برای بنده آرزوی هدايت می کنند
  نيست و فقط فحش ميدهند. 

  
چند روز پيش مرا به يک مسجد به زور معرفی کردند که بروم و شبهه هايم را مطرح کنم تا آنها مرا هدايت کنند!!!! از شما 

اندازه شما نيست. بگذريم، در زير پرسشی را که در يک ميخواهم مرا کمک کنيد که کم نياورم زيرا مطالعات تاريخی من به 
ای فرستاده شده توسط تارنمای آنها را قرار ميدهم. برخی از ه آن پاسخ شب برای تمام مراجع فرستادم را می آورم و پس از

ی نفرستاده. برخی ماه هنوز پاسخ ٨-٧آنها پاسخ دادند هر چند با دير کرد چند ماهه، برخی هم مانند خامنه ای پس از گذشت 
ديگر را هم چون آنها به صورت ضميمه نامه فرستاده بودند بنده هم عينا آنها را ضميمه نامه کرده ام، باشد که مردم بر سر 

  عقل بيايند.
  
  در پايان نام استفاده شده نام واقعی بنده نيست بلکه نامی است که با آن اين پرسشها را فرستاده بودم. 

 
  
  

  پرسش بنده:
  
  سالم و درود و عرض خسته نباشيد اب

ای من مطرح شده که حتی در انجام برخی فرايض دچار مشکل شده ام: در زمان خالفت عمر و زوال رچند وقتی که سوالی ب
زمام داری ساسانيان در ايران و جنگ ايران با اعراب، بفرماييد که نقش حضرت علی (ع) و فرزندان بزرگوار ايشان امام 

  م حسين(ع) در اين جنگ چه بود؟ در اين جنگ گناه ايرانيان چه بود؟ لطفا به طور کامل تشريح فرماييد.احسن(ع) و ام
  خواهشمند است بر اساس اسناد تاريخی پاسخ دهيد.

  
  با تشکر فراوان

  سياوش خوش قلب از تهران
 
 
  
  

 ********************** 
  
 
 



 
  :پاسخ نوری همدانی

  
  بسمه تعالی
  سالم عليکم

ساسانی از ورود اسالم به مملکت آنروز ايران جلوگيری می کردند و با دين اسالم به مخالفت برخاسته بودند در  چون سالطين
اين مورد برای برداشتن مانع از سر راه اسالم "جهاد" انجام گرفت و اهلبيت عليهم السالم نيز جهاد با اين شرايط را جايز 

  با سالطين ساسانی همفکر و هماهنگ بودند در اين جنگها شرکت می کردند. بلکه واجب می دانند ايرانيانی که
  توضيح کاملتر را در تواريخ صحيح و معتبر مطالعه بفرمائيد.

 حسين نور همدانی
  
 
  

 ********************** 

  

  :صانعي هللا تآيپاسخ 
  

    العظمي صانعي دفتر حضرت آية هللا ]١٧١٩١[ پاسخ نامه شماره
 

  ىبسمه تعال
 به كتاب خدمات متقابل اسالم و ايران از شهيد مطهرى مراجعه نمائيد .  -ج 

  ٨۵/٠۴/١۵تاريخ ارسال جواب:            ٨۵/٠۴/١١تاريخ دريافت سوال: 
 
  
  
  

 ********************** 
 
  
 

  :پاسخ لنكراني
  

  بسمه تعالي
  سالم عليکم

 
رمي يابيد که حضرت علي عليه السالم نه دست به کشور گشايي زدند و داگر به سيره امير المؤمنين عليه السالم مراجعه کنيد 

اسراي ايراني و از جمله دختران يزد جرد را آوردند حضرت علي عليه السالم توصيه کردند که از  نه موافق بودند، حتي وقتي
هاشم را از اسراي جنگ بخشيدند و  يپيامبر شنيده ام که با بزرگان هر قوي بايد با احترام برخورد کنيد و سهم خود و همه بن

آزاد کردند و يکي از دختران يزد جرد يعني خانم شهربانو را امام حسين عليه السالم به همسري انتخاب کردند و از اين جهت 
 مي بينيم که ايرانيان در بين تمام کشور هاي اسالمي گرايش به امير المؤمنين عليه السالم داشتند و خالصه آنکه نقش آن
حضرت و فرزندان و خويشان آن بزرگوار در اين جنگ و همه جنگ هاي صدر اسالم نقش مثبت بوده و در هيچ جنگي 

موافق نبودند و در زمان خالفت پنج ساله هم حتي يک وجب از کشوري ديگر را تصرف نکردند و شيوه ايشان اصال اين 
العه کنيد اعتقاد تان روز به روز به آن بزرگوار بيشتر مي شود، طنبود، شما اگر خوب در زندگي امير المؤمنين عليه السالم م

  همچنين نسبت به ساير معصومين عليهم السالم. 
 والسالم.

  
  

 ********************** 
  



  :پاسخ آيت هللا مکارم شيرازی
  

  
  

 **********************  
 

  گلپايگانی:پاسخ آيت هللا 
  

  
  



  
  
  

  با سپاس از شما
  دارتانهاوند يار و نگخد

  سياوش خوش قلب از تهران
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