نسب امام امحداحلسن 
نام ای شان ،احمد فرزند سید ا سماعیل ،فرزند سید صالح ،فرزند سید ح سین ،فرزند سید سلمان،
فرزند امام محمد ،فرزند امام حسن ،فرزند امام علی ،فرزند امام محمد ،فرزند امام علی ،فرزند امام
موسی ،فرزند امام جعفر ،فرزند امام محمد ،فرزند امام علی ،فرزند امام حسین ،فرزند امام علی بن
ابی طالب (درود و سالم ،بر ایشان).
برای آگاهی بیشتر از سیره امام احمدالحسن  اینجا کلیک کنید.
این تصویر اِسکن شجره نسب امام احمدالحسن  میباشد:
عکس
این شهادت و گواهیِ صوتی و تصویری سید محسن صالح حسین سلمان ،رئیس قبیله آل مهدی
«عموی امام احمدالحسن» میباشد که نسب ایشان ،قطعشده است و به امام مهدی  باز
میگردد« .ویدیو و صوت و تصویر»
و تصویر
برای امام مهدی  در زمان غیبت کبری ،فرزندانی است؛ همانطور که روایات متواترِ قطعی،
به این مسئله داللت دارد« .کتاب چهل حدیث درباره مهدیین  و فرزندان قائم  را مطالعه
کنید .و اینجا را کلیک کنید».
توضیح مهم
شجره برای مردم ،حجت نیست و دلیل این مسئله نیست که امام احمدالحسن  وصی و
فرستاده امام مهدی  است .شجره چند سال پس از دعوت امام احمدالحسن  اعالم شد.

صحیحبودن نسب ،با سندهای رسمی یا علمای اَنساب یا سخن شخصی شناخته میشود که نسبت
به راستی او ،یقین وجود دارد .دو راه اول ،درباره امام مهدی محمد بن الحسن  امکانپذیر
نیست؛ به این خاطر که غائب هستند .فقط راه سوم باقی میماند .این مسئله ،اینگونه ثابت میشود
که امام احمدالحسن  با وصیت و علم و پرچم و دالیلی که آورده است ،مهدی اول است.
دقیقاً همانطور که میدانیم که نسبت رسول اهلل  به پیامبر خدا ،ابراهیم  میرسد؛ با
اینکه نسب متصلی تا پیامبر خدا ،ابراهیم  وجود ندارد.
شجره پس از این اعالم شد که پیروان مراجع ،نسب دروغینی به امام احمدالحسن  نسبت
دادند و فردی را آوردند که میگویند :از قبیله امام احمدالحسن  است و میگویند :برای ایشان،
نسب متصلی است و شجره دروغینی آوردند.
شاهدان و گواهانِ در ویدیو که عموی امام  نیز از جمله آنهاست و بزرگ قبیله است ،گواهی
میدهند که تا فرد مشخصی ،از جهت نسبی قطع شدهاند .این فرد نمیدانست که امام احمدالحسن
 به امام مهدی ،محمد بن الحسن  میرسد.
استدالل به اینکه اصل ایشان ،نزد مردم پنهان است.
امیرالمومنین  بر منبر کوفه میگوید« :باید آسیابی باشد که آسیاب میکند .وقتی بر محورش
برپا شد و بر پایهاش استوار گردید ،خداوند بر آن بندهای خشمگین را بر میانگیزد که اصلش،
پنهان است و یاری با اوست .موهای یارانش ،بلند است و سبیل دارند .لباسهایشان مشکی است
و یاران پرچمهای سیاه هستند .وای بر فردی که با آنان مخالفت کند( »...غیبت نعمانی ص)562
در سخن ایشان« :اصلش ،پنهان است ».اشاره روشنی است که نسب یمانی ،قطعشده است و با
حمله تشکیکی ،درباره بازگشت نسبش به امام مهدی  مواجه میشود؛ به این خاطر که این
مسئله ،برای مردم جدید و پنهان است و با آن ،مأنوس نیستند .در عمل نیز ،این مسئلهای است

که هنگامی که سید احمدالحسن  وصی و فرستاده امام مهدی  و یمانی موعود اعالم
کرد که نسبش به امام مهدی  باز میگردد ،با آن مواجه شد.
این تکمیل و دلیل میدانی ،برای اشاره به مسئله «اصلِ پنهان» است .در واقع خارجی ،ثابت شده
است و این مسئله ،ویژگی صاحب االمر ،یمانی موعود سید احمدالحسن  میباشد...
«در سال «5252هجری» دو جلسه در اتاق یکی از بزرگترین عموهای سید احمدالحسن 
در شهر بصره برگزار شده است تا حقیقت نسب سید احمد  روشن شود .حاضران بیشتر از
پنجاه فرد بودند و نزد مُتشرّعه «قَسامه» در مسئله کشتن ،شرعی است .باالترین تعداد «قَسامه»
با پنجاه فرد ثابت میشود؛ البته بدون در نظرگرفتن عدالت آنان .و شهادت و گواهی آنان ،برای
تشخیص فرد جنایتکار گرفته میشود.
افرادی که حاضر بودند ،در آن دو جلسه ،بیشتر از از پنجاه فرد بودند و از افراد و قبیلههای مختلفی
بودند .قبیله «صیامر» قبیلهای هستند که علوی نیستند ،اعتراف کردند :خانواده سید احمدالحسن
که در شهر آنان از دهها سال زندگی میکردند ،در نسب با آنان ارتباط نداشتند .و ارتباطی که از
دهها سال ایجاد شد ،ارتباط سببی بوده است که به خاطر فرودآمدن خانواده سید در آن مکان ایجاد
شده است که قبیله «صیامر» از آن زمان ،در آن زندگی میکردند .در نتیجه برخی و دیگران
پنداشتند که سید احمدالحسن  از قبیله صیامر است .ولی بزرگترین عموی سید ،از آنان
درخواست نمود که خودشان را به هر عشیره و قبیلهای نسبت دهند که به آن متصل هستند .ولی
آنان نتوانستند .حتی از آنان درخواست شد که نام پدر چهارم و پیش از آن و پیش از آن را بیان
کنند یا اینکه شجره نسبی خانواده سید احمدالحسن را بیان کنند ...ولی آنان نتوانستند که یکی از
سلسله پدرانشان را پس از پدر چهارم ذکر کنند .حتی بزرگترین عموهای سید  میگوید:
بسیاری از دربها را در زمینه نسّابها زده است تا نسب خودشان را ثابت کنند که اگر به یکی از
قبیلههای غیر علوی میرسند .ولی فقط به راههای بسته رسیدند و یکی از مردان ،پیش از دهها
سال از ظهور مسئله سید احمدالحسن  آمده است و به او خبر داده است که برای ثابتکردن

نسب آنان ،خودش را به سختی نیندازد؛ به این خاطر که از جهت نسبی ،به امام مهدی  باز
میگردند.

