
 

ا تا  افسانه دیهم مو� و ع�� و  امام زمان از سوش�انت و می�ت  
 

ف اند�شمند فره�خته و خردمند آر�ایی  ا نخستنی سال پ�ش از کوههای پام�ی تاج�کستان برای راهنمایی و �اررسایف مرد� که دچار  7758می�ت
ف روان کنند تا رو�ش بر آ�د خشکسا� و قح� بودند فرود آمد و فرمان ف گاوها را ����دە و خون را در دل زمنی ف شدن زمنی .داد که برای حاصلخ�ی  

�  مردم که آ�ا� به فلسفه کود نداشتند زان �س ق��ایف کردن و خون��زی را شادی خدا�ان دا�سته و هرگاە مش� بود حیوان و �ا ا�سان را � 
 ب��دند

دنداما خردمندان بجای خون گاو � ف بهرە می�ب ی زمنی ف ا از کود گاوی برای حاصلخ�ی .س از می�ت  
ا  وم تا روزی د�گر  دبهرس�آنگاە که پا�ان عمر می�ت رفت و در غاری ... برای �اری و نجات شما باز آ�م کوە باال رفته و بمردم گفت من م�ی

...در کوههای پام�ی جان داد    

 

ا و نا�ب  ز ا در جهان و  آن �س فلسفه بازگشت می�ت
به  یهود�ان در باور ... در تما� اد�ان فرا��ی شد

ستقرار مدینه فاضله و اموشه برای  بازگشت
ف برای  و  نجات ��ش  بازگشت ع�� از آسمان بزمنی

�ت باور به  ا و مهدو�ت در �شییع   ...رهایی ��ش
اینکه مهدی نوادە دهم ع� روز ی برای رهایی ��ش 

.خواهد آمد  
 

.شدە استرد علما و تار�ــــخ ن��سان ش��  وسطت پ��ش هزار و صد سال ��دان و نواب و نمایندگا�ش در افسانه بازگشت مهدی توسط خود م  

ود  هانازج� د افسانه مهدی که در کو   و بمدت هفتاد سال چهار دزد و شارالتان بعنوان نمایندە م�ی
�ک�سه م�کردە  را مرد م  برای بهرە وری از دارایی های او و تحمیق م��دان مهدی در غیبت صغری

.اند بدین گونه است   
 

زاند، عبارتند ا معروف گرد�دە"  ش�� سفراي امام زمان"و " نواب ار�عه" عنوان ب فری که ناين چهار   
  قمري 265تا حدود سال  260عثمان بن سع�د عمروي، از هشتم ر�يع االول سال 

آخر تا  265دمحم بن عثمان بن سع�د عمروي، از زمان وفات پدرش در حدود سال  قمري 304سال  جمادی الثاین    
، از زمان وفات دمحم بن عثمان در جمادي اآلخر سال  ي ن بن روح ن��خيت ریقم 326شعبان سال تا  304حسني  

ي در شعبان سال  ع�ي بن دمحم ن بن روح ن��خيت قمري 329شعبان سال   15تا  326سمري، از زمان وفات حسني   
ن نا�ب  مدت ن�ابت ع�ي بن دمحم سمري، �سبت به سه نا�ب خاص د�گر كم�ت بود  و تنها سه سال ادامه �افت، با اين كه ن�ابت عثمان بن سع�د نخستني

ي به مدت ب�ست و دو سال به طول  ش��امام  ن بن روح ن��خيت حداقل پنج سال و ن�ابت فرزندش دمحم بن عثمان به مدت چهل سال و ن�ابت حسني
 انجام�د

 
تا��د   نامه ای به او نوشته و  مهدی شخصا مد� م�شود که  ه کاست    ع� بن دمحم السمری آخ��ن نمایندە مهدی امام زمان ش��

انم � آیند و و بزودی از ش�ع� تو من نمایندە و ظهوری نخواهم داشت روز د�گر خوا� مرد و �س از مرگ  توتا شش م�کند که
ا زنندە میباشد د�دن مراادعای  ف کند دروغگو و اف�ت :دارند  که هر کس چننی  

 
ف آن نامه ف  منت ف ! �ا ع�ی بن دمحم السمري. �سم هللا الّرحمن الّرح�م : است چننی ك َمّ�ٌت ما بينك و بنی

ّ
وص� ا�ی أعظم هللا أجر اخوانك ف�ك، فان

ُ
 سّته أ�ام، فاجمع أمرك والت

ی َمن أحٍد ف�قوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبه الّتاّمه فال ظهور اّ� بعد اذن هللا تعا�ی ذكُرُە و ذلك بعد طول األمد و قسوە القلو 
ی ِمن ش�عيت

 و س�أیت
�
ب و امتالِء األرض� جورا

ّ العظ�م؛َ�ّد�ی المشاهدە، أال فمن اّد�ی المشاهدە قبل خرو 
، وال حول وال قّوە اّ� با� الع�ی �

اٌب ُمف�ت
ّ

ی والّص�حه فهو كذ
ج الّسف�ایف  

ی ! اي ع�ی بن دمحم سمري. به نام خدواند بخشايندە مه��ان 
ی  خداوند متعال به براداران دييف

به . بزرگ ببخشا�دات پادا�ش
ی كه تو از امروز تا شش روز د�گر 

و ن�ابت مدە تا کل�ه ( مكن ود را آمادە ساز و�ی به ك�ی وص�ت�س خ. دمر  �ی خوا درسيت
 و تمام  چه اين كه غيبت. تو، �س از وفاتت گردد نمایندە و ک� بخواهد  )اموارلمان در دست خانوادە ات بماند

گ
 هم�ش�

ف از جور و  كه دلمگر �س از آن. و مرا ظهوري نخواهد بود، مگر به اذن خداوند منان است د و زمنی ستم ها را قساوت فرا��ی
ی از ش�ع�انم �ی 

�ز گردد و بزودي كسایف آ�اە باش�د كه هر كس پ�ش از خروج . نمايند آيند و ادعاي مشاهدە و د�دنم را �ی  ل�ب
ازنندە است ، ادعاي مشاهدە و د�دن مرا نما�د، دروغگو و اف�ت ی

ی و رس�دن ص�حه آسمایف
.سف�ایف  

 
ف اوستا نوشته س�اوش اوستا را بخوان�د( )برای آ�ا� ب�ش�ت کتابهای اسالم منهای روحان�ت و من با خدا رقص�دم و آینی  

 


