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 مام هادی و امام عسکری بود. او احمد بن اسحاق یکی از یاران و پیروان واقعی ا

ود ، مهدی موعنهمین امام از نسل حسین علیه السالم  پیامبر فرموده : شنیده بود که
 است.

 مهدی کسی است که با ظهورش جهان را پر از عدل خواهد کرد. 

احمد بن اسحاق مدت ها بود که از نزدیکان امام حسن عسکری شنیده بود که مهدی 
به دنیا آمده است. برای همین دلش می خواست خدمت این کودک مبارک برسد و او 

 را از نزدیک ببیند.

 خانه امام حسن عسکری را زد.  مرا رفت. دِرروزی از روز ها، به سا

 امام با خوش رویی او را به داخل خانه اش دعوت کرد و نزدیک خودش نشاند.



 

 
ای احمد! از آن زمان که خداوند »قبل از این که احمد حرفی بزند، امام رو به او فرمود: 

ته است. آدم را آفریده است، لحظه ای زمین را از نماینده وحجت خودش خالی نگذاش
تا روز قیامت هم زمین بی حجت خدا نخواهد بود. زیرا به خاطر حجت خداوند است 

وجود حجت خداست که باران می بارد، که مردم زمین از بال رهایی می یابند. از برکت 
 «وبرکت خداوند بر زمین آشکار می شود.

 احمد دید فرصت خوبی پیش آمده است. خوش حال شد وپرسید:

بر!من هم برای همین پیش شما آمده ام. آمده ام بپرسم که حجت خدا ای پسر پیام»
 «بعد از شما چه کسی است؟

امام لحظه ای ساکت ماند. بعد ناگهان بلند شد و بی آنکه حرفی بزند به اتاق دیگری 
 رفت. 



 
وقتی برگشت پسر سه ساله ای در آغوش داشت. چهره کودک مثل ماه می درخشید. 

 ی اختیار بلند شد وسالم کرد وبا ادب ایستاد.احمد با دیدن کودک ب

ای پسر اسحاق ! بدان که پیش خداوند عزیز و گرامی هستی » امام رو به احمد فرمود: 
و اگر مورد اعتماد ما نبودی، هرگز پسرم را به تو نشان نمی دادم . این پسر همان 

ه اش کنیه پیامبر است. او همان کسی مهدی موعود است. نامش ، نام پیامبر و کنی
 است که جهان را زمانی که از ظلم وجور پرشده باشد، از عدل وداد پر خواهد کرد. 



ای احمد! به خدا سوگند ، او غایب می شود و در زمان غیبت او همه به گمراهی می 
و به اکسانی که به امامت او ایمان داشته باشند و برای نزدیک شدن ظهور افتند ، مگر 

 «درگاه خداوند ، دعا کنند.

ای پسر پیامبر!آیا فرزند شما نشانه ای دارد که باعث اطمینان قلبی من » احمد پرسید:
 «شود؟

 
در این لحظه به جای این که امام عسکری جواب او را بدهد، فرزند کوچک امام در 

له در روی زمین هستم ، همان کسی که از دشمنان خدا انتقام من بقیه ال» پاسخ فرمود:
 «می گیرد.

ای احمد! آیا با دیدن این چیز ها، اطمینان قلبی پیدا » امام حسن عسکری فرمود: 
 «کردی؟



موالی من! قلبم آرام گرفت. به حرف های شما ایمان » احمد با احترام وادب گفت:
 «ایمانم بیشتر شد. داشتم وحاال

 

 

 

 

، واقع مرقد جناب احمد بن اسحاق قمی از یاران امام هادی، امام عسکری و امام زمان 
 شاه.کرماناستان  –در شهرستان سر پل ذهاب 


