
  



  

 برای اعتبار جعل جهت دروغین مدعیان برای ای وسیله همیشه سازی خواب و خواب
 .است بوده آنان ادعاهای و خود

 .اند کرده استدالل آن به همه.....و قادیانیه ، بهائیت

 .است نگشته بهره بی وسیله این از و نمانده جا شیطان سربازان قافله از نیز بصری احمد

 

 بسیار خدا دین که اند فرموده  طهارت و عصمت بیت اهل که است درحالی این
 .شود ثابت خواب با که است آن از تر بزرگوار و عزیز

اِصَبُة  ِه َانله اَلُم ََقَل ََقَل: َما َتْرِوي ََهِ ْيِه َالسه ِ ََعَ ِد َاَّلله ِِب ََعْ
َ
أ َة ََعْ َ َذْين 

ُ
ِن أ ْ َعِن ِاب 

اَك ِِفَم  ِعْلُت ِِفَ ْلُت ج ُ ْلُت  ََفُ ْم َو ُركُوِعِهْم َو ُسُُجِدِِهْ ََفُ َذاِِنِ
َ
اَل ِِف أ َذا ََفَ

 
َ
ِ َعزه َو ََجه أ ِإنه ِديَن َاَّلله

اَل كََذُُبا فَ ْوِم ََفَ َن كَْعٍب َرآُه ِِف َانله ْ َِبه ب 
ُ
ْم َيُُقُُلَن ِإنه أ ُ َعزُّ ِإِنه
ْوِم  ْن ُيَرى ِِف َانله

َ
 ِِمْ أ

 كنند؟مى روايت چه هاناصبى اين: فرمود  صادق امام: گويد اذينه بن عمر» 

 ؟چيزى چه مورد در! گردم قربانت: كردم عرض

 .سجودشان و ركوع اذان، مورد در: فرمود

 .است ديده خواب در را هاآن كعب بن ابىّ: گويندمى هاآن: كردم عرض

 خواب در كه است آن از ترگرامى خدا دين زيرا گويند؛مى دروغ: فرمود حضرت آن

 « .شود ديده
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 خواب نه باشد می سنت اهل خواب به پاسخ در این که بگویند است ممکن البته
 .شیعیان

 دین میفرمایند و میکنند بیان کلی قاعده دارند صادق امام: میگوییم جواب در که
 ثابت سنت اهل خواب با خداوند دین که نمیفرمایند و شود نمی ثابت خواب در خدا
 .شود نمی

 دارد را سازی خواب قدرت شیطان که اند فرموده بیت اهل همچنین

عرف ع َقل مسعته يُقل ر عن أِب ج  صي  طاان يقال هل  عن أِب ب  إن إلبيلس شي 
ن املرشق و املغرب ِف لك يلةل يأيت انلاس ِف املنام و هلذا  هزع يمأل ما بي 

اث. ع   يرى األض 
 هزع بنام دارد شيطانى دسته ابليس ��فرمودمى پنجم امام شنيدم گويد بصير ابو »

 مردم آنان وسيله به و آيند مردم بخواب و كنند پر را مغرب و مشرق ميان شب هر كه

 1 « .بينند پريشان خواب

 یک را خواب میتوانیم چگونه ما دارد ما برای را سازی خواب توانایی شیطان که هنگامی
 میدانیم؟ شرعی دلیل

 میکنند استدالل روایت سری یک به خواب حجیت اثبات برای او اتباع و بصری احمد
 مدعای به ربطی هیچ روایت اصال یا و آن متن یا و است مشکل داری آن سند یا که

 :میدهیم پاسخ و میکنیم اشاره آنها از نمونه چند به اکنون که. ندارد آنها

ياء ويح  -1  رؤيا االن ن 
 2.هست وحي انبياء روياي :ترجمه

 پيامبران خواب حجيت به مربوط و ندارد عوام مردم خواب به ربطي هيچ :جواب

 .مردم همه نه هست وحي كه ميباشد
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ثمل  -2 طان ال ين  ي  ِف  ِب رسول اَّلل ص َقل ِم رآين ِف املنام َفد رآين فإن الس 
ة  ط  امة ونم و ال يق  ن   و ال بأدح ِم أوصيايئ إىل يوم الق 

 و است ديده مرا شخص خود ببيند خواب در مرا هركس» :  فرمودند پيامبر :ترجمه

 در بيداري يا و خواب در قيامت روز تا اوصيائم از يكي يا و من شكل به نميتواند شيطان

 « .بيايد

 ایشان ع اوصیا و ص پیامبر شکل به نمیتواند شیطان اینکه سر بر نزاعی هیچ ما :جواب
 که ایم دیده را پیامبرص اکنون ما مگر که است این ما اشکال لکن. نداریم دراید نمیتواند

 ⁉است پیامبر همان کنیم یقین را هستم ص پیامبر من بگوید و ببینم خواب در که را کسی

 ائمه و پیامبرص شکل به شیطان که است این است شده نفی که چیزی تنها روایت این در
.  است پیامبر که بکند نمیتواند هم ادعا حتی شیطان که است نگفته ولی آید نمی در

 من بگوید و بیاید شخصی خواب در معاویه یا یزید شکل با میتواند شیطان که لذاست
 .هست ساقط نیز دلیل این پس!! هستم پیامبر

 او که کردندمی گمان و میدیدند را شیطان افرادی که داریم نیز روایات در که همانگونه
 �👇� باشد می  اطهار ائمه از یکی نعوذباهلل
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 : ترجمه

 ميكند فكر آيا ، بگو من به حمزه با رابطه در: فرمود من به صادق امام: ميگويد زراره» 

 !آيد؟ مي او نزد  پدرم كه

 بلكه است نيامده او نزد پدرم ميگويد دروغ قسم خدا به:  فرمودند ايشان  بله: كردم عرض

 .آيد مي وي نزد به المتكون نام به شيطاني

 ميخواهد كه شكلي و صورت هر با كه كرد مأمور را المتكون نام به شياطيان از يكي ابليس

 صورت به قسم خدا به و...كوچک صورت به چه و بزرگ صورت به چه ميرود  نزد به به

 «....بيايد نميتواند پدرم

 :یعنی
 شکلی به بیداری حتی یا و خواب در میتواند اما بیاید بیت اهل صورت به نمیتواند شیطان

 و بزند...و سبز لباس با نورانی مردی شکل به را خود مثال بزند امام جای به را خود و بیاید
 .است  بیت اهل از یکی او که بکند القاء خوابیده فرد به

 این که میشوند متوجه کجا از ، اند ندیده را بیت اهل واقعی چهره که احمد اتباع اکنون
 خیر؟ یا است آمده آنها خواب به که است المتکون

 الدهان بشیر روایة

ر ادلهان عن أِب َعد اَّلل ع َقل: قلت هل إين رأيت  ِف املنام أين قلت كل  ي  عن ب ش 
ر اإلمام املرفوض طاعته حرام ال عم غي  ن  امليتة و ادلم و حلم  ثمل إن الق 

ير َفلت ىل وه كذكل َفال أُب َعد اَّلل ع وه كذكل وه كذكل ر   .اخلي 

 به كه ديدم خواب در من كه نمودم عرض صادق امام به گويد دهان بشير»  :ترجمه

 خون و مردار همانند است حرام الطاعه مفترض امام از غير با جنگ:  ميكنم عرض شما

:  فرمود من به صادق امام پس.  است همينگونه:  فرموديد من به شما و خوك گوشت و

 « است گونه همين است همينگونه
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 است کرده تایید را عادی انسان یک خواب اینجا در صادق امام میگویند بصری احمد اتباع
 !است حجت خواب پس

 االن روایت این اما. است کرده تایید را او خواب و دارد وجود معصوم خود اینجا در :پاسخ
 را ما های خواب سقیم و صحیح که ندارد وجود ما بین در معصومی زیرا نیست صادق

 .کنند بیان برایمان
 در که!! میکند تایید دارد و است معصوم بصری احمد اکنون بگویند است ممکن :نکته

 معصوم کنید ثابت اول شما. باشد می الکالم اول بصری احمد عصمت میگوییم پاسخ
 میخواهید شما که هست واضح دور این و. ما علیه بر کنید استدالل روایات این به بعد است

 !! .کنید احمد بودن امام به مستند را خواب حجیت و کنید ثابت خواب با را احمد امامت

 ؟ است امام احمد گفته کسی چه که میگیم ها همبوشی به ما یعنی

 .. دیدیم خواب میگویند

 ؟ کرده تایید را شما خواب کسی چه میگوییم

 ! کرده تایید و هست امام احمد میگن

 کنه؟ تایید بخواد االن که هست امام احمد گفته کی میگیم

  دیدیم خواب میگن

 ....میشود حاصل دور همینجوری و

 ... کنید احتجاج او تاییدات به سپس و کنید ثابت را احمد امامت اول شما
 !خواب یک واسطه به نرجس حضرت اوردن اسالم : شبهه
 : پاسخ

 ان سند روایان و است کرده نقل الدین کمال در صدوق شیخ را روایت این : اوال -1
 .هستند مجهول گی همه باالاستثناء

 وجود شأن از دور به که باشد می غریب و عجیب مضامین بر مشتمل روایت این: ثانیا -۲
 :میکنیم اشاره انها از مورد چند به که. باشد می( عج) عصر ولی حضرت مادر عظمت با
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 :الخناس بشر توسط سالم اهلل علیها  نرجس حضرت حرکات توصیف( الف

رار حيت و  غداد مفا أخذها الق  رصفت هبا إىل حرجيت اليت كنت آوي إلهيا ن ن  اب 
طب  عه ىلع دخها و ب  ص   هأخرجت كتاب موالها ع ِم جيهبا و يه تثلهم و ب 

هنا و متسحه ىلع بدنه ىلع ق   ج 
 صورت اینکه از میکنیم تنزیه را  «فداها روحی»  مقدس گرانقدر عظیمه بانویه این ما

 .کند نمایان نامحرم یک مقابل در را خود حرکات و خود مبارک
 :نامحرم یک برای جلیله بانوی این توسط عاشقانه کالمی نقل( ب

لت أن ب عد حبييب يا جوفتين ع  واعم قليب ش  ج   حبك ب 
 یک ایشان چون ای عفیه و جلیله و مقدس بانوی که کند تصور نمیتواند ای شیعه هیچ و

 اجنبی نامحرم یک برای را میشود گفته خلوت در شوهر و زن بین فقط که سخنی چنین
 .نماید بازگو
 اهل حواریون از= است مجهول که-خناس بشر که بگویند احمد اتباع است ممکن :نکته
 باید حرف این که حالی در.!! نمیدانستند غریبه را او نرجس حضرت و است بوده بیت

 که کرد عرض باید باشد می بیت اهل حواریون از بشر که شود ثابت هم اگر!! شود اثبات
 باشد می عسکری حسن امام با ازدواجش از قبل روایت طبق نرجس حضرت سخن این

 سخن این پس...میبیند را بشر بود بار اولین و است نشده امام خانه وارد حتی هنوز و
 .است بعید بسیار

 

 و السالم َعيمک و رمحة اَّلل و براکته
 
 
 

 (۴۲0ص۲ج الدین کمالالف ( 

 (۴۲۲: ص ،۲ج النعمة، تمام و الدین کمالب ( 
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