
٢٥٩ ٨٣ و ٨٢شمار�   (ع) حضرت مهدى�معجم آيات قرآنى درباره

حسن اكبرى
آن و همار قرسته دشمنان حق از آشكار شدن حقايق و اسرپيو(ص)از آغاز بعثت پيامبر

اهتى كه در همان آغاز رده اند به صورى نموگيرق مختل/ جلوف آن به طرچنين نشر معار
ار،حجر بن عدىّى ،سعيد بن جبير،ميثم تمذر غفارن أبوآن شناسان همچوى از قربسيار

ساندند تا آنكـه كـسـىاليت به شهـادت رم دفاع از امامـت و وا به جـرى ها رشيد هجـرو ر
ساند.ت صحيح به طالبانش نرا به صورآنى رحقايق قر

ه حاكمان غاصب،شيعـيـان درآن به ويـژى هاى مخالفيـن قـرغم سخت گيـرعلـى ر
هّات اللمين صلو معصوRهّآن،يعنى:أئمان حقيقى قرآنى از مفسرف قرم و معارى علواگيرفر

اه نشر آن تمام سخـتـى هـا ودند.و در رششى فرو گذار نـبـوعليهم أجمعيـن از هـيـچ كـو
فسى شيفتگـان مـعـارا به جان خويش خريدار گشتند.و به مـنـظـور دسـتـرناماليمـات ر

عه هاى حديثىت گماشته،و با تدوين و نشر مجموّى أحاديث همآنى،آنان به جمع آورقر
اث ها؛ا بر جاى گذاشته اند.كه بخشى از آن ميـردانى راث هاى جـاود ميرنده،از خوارز

آن است.ان  كتاب^هاى تفسير قرنده اى با عنوعه هاى ارزمجمو
ّان گفت:از حدانى ـ كه مى تواوآن؛احاديث فرى قرايات تفسيراز آنجا كه در ميان رو

د كه  در آنها به تفسير و تأويل و يا به تطبيق ـ و يا حتى بـاد دارجواتر هم بيشتر است ـ وتو
ته عليه داللت و اشـارّات اللت صلوّت حججعت  ـ بر قيام حضـربيان عالئم ظهور و ر
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ىعه كتاب هاى مستقل به جمع آورانى بر آن داشته تا در مجموهشگرد،محققين و پژودار
ند.اه با أحاديث همت گمارو تنظيم آن آيات همر

ل فى الـقـائـمة فـيـمـا نـزّ.«المـحـج١:Rنـدهان از كتـاب هـاى ارزنه مـى تـواى نمـوبـر
ام الناصب فى إثـبـات.«إلز٢؛ه)(رانىگار سيد هاشم بـحـرهيز»تألي/:عالم پـر(ع)ـةّالحج

جعة»تألي/:شيخ.«الشيعة  و الر٣؛ه)(ردى ى يز تالي/:شيخ على حائر(ع)الحجة القائم
د»كه حـدو(ع)لة بقيام القائـمى «اآليات المأوّ.كتاب خط٤ضا الطبسى النجـفـى؛محمد ر

ا نيزجعت و عالم ظهور رة بر رّايات دالده است و در آن روست نموا فهرآن رسيصد آيه از قر
اشّ»تألي/:إبن عي(ع)آن فى صاحب األمرل من القر.«مختصر فيما نز٥ده است؛اضافه كر

د المـيـرة» تأليـ/:الـسـيـد داوة الطـاهـرة^فى بقـيـة الـعـتـر.«اآليات الـبـاهـر٦ى؛هـرالجـو
.«االمام٨ى ؛ضوآن»تألي/ سيد محمد حسين الرد فى القرعو.«المهدى المو٧ى؛صابر

د. و در اين مقاله برا نام برمعاش رة» تألي/ سيد أبوّآن و السنالمهدى عليه السالم فى القر
ست آياتآنى و محققين انديشمند به فهرف قرسى آسان طالبان معارآنيم تا به منظور دستر

د شدهاره اجمعين وّات اللمين صلواياتى از معصوشريفه اى كه در ذيل آنها أحاديث و رو
دد.ه گرتفسير و تأويل و يا تطبيق شده است،اشار(عج) ت مهدىكه بر قيام حضر

م:ل ميدارا به نكات ذيل مبذوان ره عزيزّجو قبل از هر چيز تو
ديده است.تب گرآن كريم مره هاى قرتيب سور آيه به تر٣١٨در اين مقاله تعداد ال�:

ه واشار (عج)ت حجت^ه هر آيه قسمتى از حديث كه بر قيام حضربعد از ذكر شمارب:
ديده است.ى گرددار آن خوRجمهديده است و بنا بر اختصار از تر ذكر گرًد عيناداللت دار

اج و ثبت تمامى آنها مجالى غـيـر از ايـنايات و استخراز آنجا كه ذكر منـابـع روج:
عه كتاب هاىا مى طلبد و از سويى ديگر محققين انديشمند و پر تالش در مجمومقاله ر

سانده اند.بر آن شديم تا در پايان هر آيه به نـامده وبه ثبت رموا تقبل فـرحمت رد اين زخو
دد.ه گراج شده در آن ثبت شده،اشاره صفحاتى كه أحاديث و منابع استخركتاب  و شمار

تند^از:ار داده ايم كه عبارا محور قر كتاب ر٤عه كتاب هاى حديثـى و از ميان مجمو
.ه)(رانى» تألي/:العالمة السيد هاشم البحـر(ع)  ةّل فى القائم الحـج.« المحجة فيما نز١

سسة النعمان للطباعة و النشر و التوزيعتحقيق و تعليق محمد منير الميالنى.چاپ:مـو
ة.« اآليات الباهر٢ة »ياد مى كنيم.ّى «المحجان اختصار ه ـ ق.كه با عنو١٤١٠ت ـبيرو
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ه ـ ق؛١٤٠٢ى . چـاپ:د المير صـابـرة ».تأليـ/:الـسـيـد داوة الطاهـرفى بقيـة الـعـتـر
ة»ذكر مى كنيـم.ان «اآليات الباهـرسسه البعثة.كه با عـنـوة ،مؤّاسات االسالمـيقم:الدر

،تألي/:السيد محمد٣آن الكريمف القرة معارآن كريم» دائرد فى القرعو.« المهدى المو٣
ـ مكتبة گنجينه قرى،ناشر:مسجد جامع تهرضوحسين الر ـ  چاپسه چهل ستوآن مدران  ن^

(ع).«اإلمام المهدى ٤د»ذكر مى كنيم.عوان «المهدى المـوه ـ ق.كه با عنو١٤٠٢ل:او

هشهاى اسالمى آستـانكز بنياد پژومعاش،ناشر:مـرآن و السنة»تألي/:سعيد أبـوفى القر
 ذكر مى كنيم.(ع)ان اإلمام المهدى   ه ـ ق.كه با عنو١٤٢٢ل:ى ـ چاپ اوضوقدس ر

»٢ة «البقر
-١٦:(ع)ة ّل فى القائم الحجة فيما نزّة».المحجّ؛«و الغيب هو الحج٣-١:R.آيه١

آند فى الـقـرعـو المـوّ؛المـهـدى١٣-٩ة :ة الطـاهـرة الـعـتـرّة فى بقـي؛اآليات الـبـاهـر١٧
.٢٨-١٥آن و السنة: فى القر(ع)؛االمام المهدى٦٢-٥٩الكريم:

.٣٦-١٥ :(ع)ّ   …».اإلمام المهدى(ع)؛«خليفة؛حجة فى غيبة  االمام ٣٠:R.آيه٢
٣ÆآيهR:هّا الـلذين أطاعـوّ فى غيبته مثل المالئـكـة ال(ع)؛«فمثل من آمن بالـقـائـم ٣٤

.٤٠-٣٧:(ع)ّ … ».اإلمام المهدى(ع)د آلدم و جل فى السجوّعز
.٤١-٤٠:(ع)ّ و جل».اإلمام المهدىّه عزّكلمة من كلمات الل (ع)^ّ؛«المهدى٣٧:Rآيه.٤
.٤١:(ع)^^ّاإلمام المهدى v	ÒÆåtK¦	v� Ë ˙Ô² »؛«لم يكن… شىء إ٥٥:Rآيه.٥
.٤٢-٤١:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)سى  حجر مو(ع)ّ ؛«مع المهدى٦٠:Rآيه.٦
.٤٢:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)ّ ه فى عهد المهدىّى ألعداء الل؛«الخز١١٤:Rآيه.٧
.٤٢:(ع)ّ  ».اإلمام المهدى(ع)ّ ه تعالى بالمهدىّجه الل؛«تأويل و١١٥:Rآيه.٨
؛١٣ة:».اآليات الباهـرّجلوّه عـزّ كلمة من كلمات الـل(ع)ّ ؛«المهـدى١٢٤:Rآيه.٩

.٤٣و٤١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٦٢د:عو  الموّالمهدى
؛٦٢د: عو الموّ».المهدى(ع)ت فى القائم؛فى تفسير العياشى:«جر١٣٣:Rآيه.١٠

.٤٣:(ع)ّ اإلمام المهدى
ه جميعـا»يـعـنـى:أصـحـابّالية و «يـأت بـكـم الـلات» الو؛«الخـيـر١٤٨:Rآيـه.١١

؛٧٠-٦٣د:عو الموّ؛المهدى٢٧-١٤ة:؛اآليات الباهر٤٦-١٨ة :ّ… .المحج(ع)القائم
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.٥٠-٤٣:(ع)ّ اإلمام المهدى
-٤٧ة:ّمنين».المحـجه للمؤّى من الـلعالمات بلو(ع)ام القائـمّ؛«قد١٥٥:Rآيه.١٢

.٧٣-٧٠د:عو الموّ؛المهدى٢٩-٢٧ة:؛اآليات الباهر٤٩
ها جابر:همذى أخبرّ ال(ص)ه ّل اللسوح فاطمة بنت روّب فى الل؛«مكتو١٥٧:Rآيه.١٣

.٥٠:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٣٢-٢٩ة: ».اآليات الباهر(عج)منهم المهدى(ع) ة^^ّاألئم
.٣٢ة:ه لصاحب هذا األمر».اآليات الباهرّ جعله اللً:«شيئا(ع)؛قال الصادق١٨٠:R.آيه١٤
د:عو الموّل».المهدىفة،فهذا حين ينزل فى ظهر الكو؛«هو حين ينز٢١٠:Rآيه.١٥

.٥٢:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٧٣
.٥٢:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٢١٤:Rآيه.١٦
.٥٣-٥٢:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٢٤٣:Rآيه.١٧
ة على يده إلى أعظم شجرّمدى فى بدنه  لـوّ:القائم قو(ع)ضا؛«قال الر٢٤٧:Rآيه.١٨

.٥٤:(ع)ّ ض لقلعها».اإلمام المهدىاألر
.٥٤:(ع)ّ ت السكينة».اإلمام المهدىج تابو يستخر(ع)؛«المهدى٢٤٨:Rآيه.١٩
ن بمثل ذلك».اآلياتيبتلو(ع) أصحاب القائمّ:و إن(ع)؛«قال الصادق٢٤٩:Rآيه.٢٠

.٥٥:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٣٣-٣٢ة:الباهر
.٥٧-٥٥:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)دبغيبة داو (ع)؛«تشبيه غيبة المهدى٢٥١:Rآيه.٢١
.٥٩-٥٧:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٢٥٣:Rآيه.٢٢
.٦٠-٥٩:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع) مثل العزيز(ع)؛«مثل المهدى٢٥٩:Rآيه.٢٣
جل منهملد الرهم القائم…يوهم الحسين و آخـرّل؛«السنابل السبعة أو٢٦١:Rآيه.٢٤

.٣٤ة:قة مائة من صلبه…».اآليات الباهرالكو
.٦٠:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)فة القائم؛«الحكمة هى معر٢٦٩:Rآيه.٢٥
ش».اإلمام فى ضحضاح من نور عن يـمـيـن الـعـر(ع)؛« و المـهـدى٢٨٥:Rآيه.٢٦
.٦١-٦٠:(ع)ّ المهدى

»٣ان« آل عمر
الدة».اآلياتأ هذه اآلية حين الـو…قر(ع) ّلد الخل/ المـهـدىا وّ؛«لـم١٩:Rآيه.٢٧

.٧٤د:عو الموّ؛المهدى٣٧ة:الباهر



٢٦٣ ٨٣ و ٨٢شمار�   (ع) حضرت مهدى�معجم آيات قرآنى درباره

.٦٤-٦٢:(ع)ّ ة فى عصر الغيبة».اإلمام المهدىّ؛«فضل التقي٢٨:Rآيه.٢٨
ة مـناهيم و صفوح و مصطفى من إبرة من نوة من آدم و ذخيـرّ؛«فأنا بقي٣٣:Rآيه.٢٩

.٣٨ة:ه عليهم اجمعين».اآليات الباهرّمحمد صلى الل
».اآليات(ع)اريث المهدى من مو(ع)لت على فاطمهى أنزّ الجفنة التّ؛«إن٣٧:Rآيه.٣٠

.٦٥-٦٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٤٠-٣٨ة:الباهر
.٦٥:(ع)ّ م الناس فى المهد».اإلمام المهدىّ؛«يكل٤٦:Rآيه.٣١
.٧٢-٦٧:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)ى عيسى إبن مريم خلفهّ؛«يصل٥٥:Rآيه.٣٢
.٧٢:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)اهيملى الناس بابر؛«فأنا أو٦٨:Rآيه.٣٣
.٧٤-٧٣:(ع)ّ ».اإلمام المهدى (ع)من المهدىجعة فى ز؛«الر٨١:R.آيه٣٤
؛٥١-٥٠ة:ّ».المحـج(ع)ّ مان المهـدىض فـى ز األرّ؛«االسالم يعـم٨٣:Rآيه.٣٥

.٧٥-٧٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٧٦-٧٥د:عو الموّ؛المهدى٤١-٤٠ة:اآليات الباهر
اء و الملل و األديـان و االرّل ليفقـدنّه يا مفـضّالل«فو(ع)؛عن  الصـادق٨٥:Rآيه.٣٦

» اآلية».ًه كما قال تعالى:« و من يتبع غيـر االسـالم ديـنـاّه للّن الدين كـلاختالف و يكـو
.٧٦د:عو الموّالمهدى
؛اإلمام٤٤-٤١ة:م  اآلمن».اآليات الباهرهى الحر(ع)الية المهدى؛«و٩٧:Rآيه.٣٧
.٧٥:(ع)ّ المهدى
.٧٦:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)ب بالمهدىه بين القلوّل/ الل؛«يؤ١٠٣:Rآيه.٣٨
.٧٦: (ع)^ّببدر».اإلمام المهدى(ص) بعدد أصحاب النبى(ع)؛«أصحاب المهدى١٢٣:R.آيه٣٩
.٧٩:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)ّ ن المهدى؛«مالئكة بدر ينصرو١٢٥:Rآيه.٤٠
؛٤٥-٤٤ة:».اآليات البـاهـرّو^جلّه  عـزّلة الـل دو(ع)لة القـائـم؛«دو١٤٠:Rآيـه.٤١
.٨٠:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٧٧د:عو الموّالمهدى
ّ؛المهدى٤٥ة: كفر».اآليات الباهرّ و جلّه عزّك فى أمر اللّ الشّ؛«إن١٤١:Rآيه.٤٢

.٨١-٨٠:(ع)؛اإلمام المهدى٧٧د:عوالمو
نوّذى تمدّن اله ال يكوّل:و الليقو(ع)قال:« و كان جعفر(ع)ضا؛عن الر١٤٢:Rآيه.٤٣

.٨٢:(ع)ّ اإلمام المهدى˙ »_½ÆåìW¹ü« Ác¼ öð rŁ¨—b إليه…و ال يبقى  إ
.٨٢:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٤٤:Rآيه.٤٤
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.٤٦ة:؛اآليات الباهر١٨٦:Rآيه.٤٥
؛اآليات٥٢ة:ّ».المـحـج(ع)ابطة فى إنتظار إالمام الـمـهـدى؛«المـر٢٠٠:Rآيه.٤٦

.٨٣-٨٢:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٧٨د:عو الموّ؛المهدى٤٦ة:الباهر
»٤النساء «

٤٧ÆآيـهR:لت هذه اآلية فـى جـيـش الـسـفـيـانـى»؛«نز٤٧Æ؛اآليـات٥٢ـة:ّالمـحـج
.٨٥-٨٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٨٠-٧٨د:عو الموّ؛المهدى٥٢-٥١ة:الباهر

منهم:حجـة(ص)هّل اللسوه طاعتهم بطاعـة رّن اللا األمر الذين قرلو؛«او٥٩:Rآيه.٤٨
-٥٣ة:؛اآليات الباهر٥٧ة:ّى».المحجّته فى عباده إبن الحسن بن علّضه و بقيه فى أرّالل

.٩٦-٨٥:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٨٣-٨٠د:عو الموّ؛المهدى٥٥
:القائم من آل محمد عليهم الصالة و السالم».ًفيقالئك ر؛«و حسن او٦٩:Rآيه.٤٩
؛ اإلمام٨٦-٨٥د:عـو المـوّ؛المـهـدى٥٦-٥٥ة:؛اآليات الـبـاهـر٨٦-٨٣ة:ّالمـحـج
.٩٩-٩٦:(ع)ّ المهدى
.(ع)ا تأخيـر ذلـك إلـى الـقـائـمادوتنا إلـى أجـل قـريـب»ارـرّ؛«لو ال أخ٧٧:Rآيـه.٥٠
؛اإلمام٨٧-٨٦د:عـو الـمـوّ؛المـهـدى٥٨-٥٧ة:؛اآليات البـاهـر٦١-٦٠ـة:ّالمـحـج
.٩٩-٩٨:(ع)ّ المهدى
:«من أطاعه فقد أطاعنى و من عصاه فقد عصانى… (ص) هّل اللسو؛قال ر٨٠:Rآيه.٥١

.٩٩:(ع)ّ نى».اإلمام المهدىه فى غيبته فقد أنكرو من أنكر
نـها چگوت كه قائم از شما رال از حضراب سئودر جو(ع)؛امام صادق^١١٧:Rآيه.٥٢

.٥٨ة:ه ».اآليات الباهرّد:«يقال^له: السالم عليك يا بقية اللموانيم فربخو
.٩٩:(ع)ّ مئذ تأويل هذه اآلية».اإلمام المهدى؛«فيو١٣٠:Rآيه.٥٣
-٥٨ة:».اآليات الباهر(ع)بغيبات عيسى ؛«تشبيه غيبة المهدى١٥٨-١٥٧:Rآيه.٥٤

.١٠٠:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٥٩
م القيامة إلى الـدنـيـا …ويـصـلـى خـلـ/ل قبـل يـوّ عيسـى يـنـزّ؛«إن١٥٩:Rآيـه.٥٥

.١٠١: (ع)ّ؛اإلمام المهدى٨٧د:عو الموّ؛المهدى٥٩ة:؛اآليات الباهر٦٢ة:ّ». المحج(ع)المهدى
.١٠٣-١٠٢:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٦٤:Rآيه.٥٦
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»٥المائدة «
؛اإلمام٨٨د:عو الموّ؛المهدى٣٦ة:».اآليات الباهر(ع)م القائمم يقو؛«يو٣:Rآيه.٥٧
.١٠٤:(ع)ّ المهدى
ة».اإلمـامّ هـذه األمّا مـهـدىّائيـل و مـنة عدد نقـبـاء بـنـى اسـرّ؛«األئم١٢:Rآيـه.٥٨
.١٠٨-١٠٤:(ع)^ّالمهدى
؛اآليـات٦٣ة:ّا عصابة منـهـم».الـمـحـجّمن(ع)ج مع القـائـم؛«سيـخـر١٤:Rآيه.٥٩

.١٠٨:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى٦٤-٦٣ة:الباهر
.١٠٩-١٠٨:(ع)ّ ة عليهم السالم».اإلمام المهدىّك األئم؛«الملو٢٠:Rآيه.٦٠
ائيل».اإلمـامكتيـه بـنـى اسـر(ع)؛«تيه المسلميـن فـى غـيـبـة الـمـهـدى٢٦:Rآيـه.٦١
.١١٤-١٠٩:(ع)^ّالمهدى
.٨٨د:عو الموّما أحيا الناس جميعا».المهدىّ؛«فمن أعانه … فكأن٣٢:Rآيه.٦٢
.١١٤:(ع)^^ّ».اإلمام المهدى(ع)ار على يد المهدىّى الكف؛«خز٤١:Rآيه.٦٣
-٨٨د:عو الموّ؛المهدى٦٥-٦٤ة:؛اآليات الباهر٦٥-٦٤ة:ّ؛المحج٥٤:Rآيه.٦٤

.١١٥-١١٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٩٠
.١١٥ :(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٦٦-٦٥ة:؛اآليات الباهر١٠١:Rآيه.٦٥
.١١٦:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)حيد عند ظهور المهدىى للتوع للنصارجو؛«ر١١٨:R.آيه٦٦

»٦األنعام «
.١١٧:(ع)ّ م».اإلمام المهدىج السفيانى من المحتو؛«خرو٢:Rآيه.٦٧
ة:».اآليات الباهر(ع)ع الشمس من مغربها عند ظهور المـهـدى؛«طلو٣٧:Rآيه.٦٨

.١١٨:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٧٠
ة:؛اآليات الباهر٦٧-٦٦ة:ّ».المحج(ع)؛«يعنى:بذلك قيام المهدى٤٤:Rآيه.٦٩

.١١٨:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٩٠د :عو الموّ؛المهدى٧٠
 و هو الدخان و الصحيحة و…». (ع)ّع الفتن قبل ظهور المهدىقو؛«و٦٥:Rآيه.٧٠

.١١٩:(ع)^ّاإلمام المهدى
.٧١ة:فى عالمنا».اآليات الباهر(ع)هم القائم؛«آخر٧٥:Rآيه.٧١
؛اإلمام٩١د:عو المـوّ؛المهـدى٧٣ة:؛اآليات الباهـر٦٨ة:ّ؛المحـج٨٩:Rآيه.٧٢
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.١١٩:(ع)ّ المهدى
؛اآليـات٧٠-٦٩ـة:ّ».الـمـحـج(ع)؛«آيات قـبـل ظـهـور الـمـهـدى١٥٨:Rآيـه.٧٣

.١٢٩-١١٩:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٩٤-٩٢د:عو الموّ؛المهدى٧٥-٧٣ة:الباهر
.٧٥ة:ضاهم بفعل أبائهم».اآليات الباهرج لرإذا خر(ع)؛«يقتلهم القائم١٦٤:R.آيه٧٤

»٧اف «األعر
.٨٣-٧٩ة:؛اآليات الباهر٧١ة:ّم قائمناعند انقضائها».المحج؛«يقو١:Rآيه.٧٥
.١٤٥ و ٨٣ة:م يبعث فيه قائمنا».اآليات الباهره إلى يوه أنظرّ اللّ؛«إن١٥-١٤:R.آيه٧٦
.١٣٠:(ع)ّ ن».اإلمام المهدىمنولياء للذين ال يؤ؛«جعل الشياطين أو٢٧:Rآيه.٧٧
.١٣٥-١٣١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٣٤:Rآيه.٧٨
ّّ؛المهـدى٨٤ة:؛اآليات الباهـر٧٢ة:ّ».المحـج(ع)م القائم؛«ذلك يـو٥٣:Rآيه.٧٩

.١٣٥:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٩٤د:عوالمو
.٨٥ة:ج».اآليات الباهر؛«انتظار الفر٧١:Rآيه.٨٠
.١٣٦:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)مثل صالح (ع)ما مثل القائمّ؛«و إن٧٣:Rآيه.٨١
.٨٦ة:سى يصنع بها».اآليات الباهرت لقائمنا ليصنع كما كان موّ؛«اعد١١٧:R.آيه٨٢
».اإلمام(ع)اريث المهدىمن مو(ع)سى^؛«مثلها فى يد قائمنا و عصا مو١٠٧:Rآيه.٨٣
.١٣٨-١٣٧:(ع)ّ المهدى
؛اآليات٧٣ة:ّ».المحـج(ع)؛«و له ما يأكل منها حتى يظهـر الـقـائـم١٢٨:Rآيه.٨٤

.١٣٧:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٩٤د:عو الموّ؛المهدى٨٧-٨٦ة:الباهر
.١٣٩:(ع)^ّ».اإلمام المهدى(ع)سىو غيبة مو(ع)؛«الشبه بين غيبة المهدى١٤٢:R.آيه٨٥
.١٤٠-١٣٩:(ع)ّ جعة».اإلمام المهدى؛«داللة اآلية على الر١٥٥:Rآيه.٨٦
-٧٤ة:ّمنين».المحجيضع االغالل و اآلصار عن المؤ(ع)؛«المهدى١٥٧:Rآيه.٨٧

.١٤١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٩٥-٩٤د:عو الموّ؛المهدى٨٩-٨٨ة:؛اآليات الباهر٧٥
».(ع)سـى م  موجال من قو…معه…أربعة عشـر  ر(ع)؛«إذا ظهر القائـم١٥٩:Rآيه.٨٨
؛اإلمام٩٦-٩٥د:عـو الـمـوّ؛المـهـدى٩٠-٨٩ة:؛اآليات البـاهـر٧٧-٧٦ـة:ّالمـحـج
.١٤٢:(ع)ّ المهدى
.١٤٣-١٤٢:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى١٧٢:Rآيه.٨٩
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.١٤٣:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع) ةّ؛«هم األئم١٨١:Rآيه.٩٠
ّ؛المهـدى٩٢-٩٠ة:كمثل الساعة».اآليات البـاهـر(ع)؛«مثل القائـم١٨٧:Rآيه.٩١

.١٤٦-١٤٤:(ع) ّ؛اإلمام المهدى٩٦د:عوالمو
»٨األنفال «

ّ؛المهـدى٩٥ة:».اآليات الباهـر(ص) ـهّل اللسوج ركخـرو(ع)جه ؛«خـرو٥:R.آيه٩٢
.٩٧د:عوالمو

؛اإلمام٩٨-٩٦ة:.اآليات الباهر(ع)م القائم̂ حين يقوّ الحقّ؛«يعنى:يحق٧:Rآيه.٩٣
.١٤٧:(ع)ّ المهدى
.٩٨ة:».اآليات الباهر(ص)؛«تكذيبه بقائم آل محمد٣١:Rآيه.٩٤
.١٥٠-١٤٨:(ع)ّ ض و السماء».اإلمام المهدى أمان ألهل األر(ع)؛«المهدى٣٣:R.آيه٩٥
-٩٧د:عو المـوّ؛المهدى٨٤-٧٨ة:ّ؛«ذلك فى قيام قائمنا».المحـج٣٩:Rآيه.٩٦

.١٥٣-١٥٠:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٩٨
.١٥٣:(ع)ّ ه».اإلمام المهدىّلى فى كتاب الل أو(ع)؛«المهدى٧٥:Rآيه.٩٧

»٩التوبة «
؛اإلمام٩٩د:عو الموّ؛المهدى١٠١ة:».اآليات الباهر(ع)ج القائم؛«خرو٣:R.آيه٩٨
.١٥٤:(ع)ّ المهدى
.١٥٧-١٥٤:(ع)ّ ؛«حتمية التمحيص».اإلمام المهدى١٦:Rآيه.٩٩

.١٥٧:(ع)ّ ى الجزية».اإلمام المهدىّداصب يؤ؛«النو٢٩:Rآيه.١٠٠
؛اإلمـام١٠١ة:ض».اآليات الباهـره فـى األرّ نور الـل(ع)؛«المـهـدى٣٢:Rآيه.١٠١

.١٥٧:(ع)^ّالمهدى
ك باإلمامة».ه العظيم و ال مشرّلم يبق كافر بالل(ع)ج القائم؛«فإذا خر٣٣:Rآيه.١٠٢

؛اإلمام١٠٣-٩٩د:عو المـوّ؛المهدى١٠٤-١٠٢ة:؛اآليات الباهـر٨٨-٨٥ة:ّالمحج
.١٦٢-١٥٨:(ع)ّ المهدى

؛اآليات٨٩ة:ّه».المحج ذى كنز كنزّم على كلحر(ع)؛«فإذا قام قائمنا٣٤:Rآيه.١٠٣
.١٦٣-١٦٢:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٠٤-١٠٣د:عو الموّ؛المهدى١٠٥-١٠٤ة:الباهر

-١٠٥ة:؛اآليات الباهـر٩٦-٩٠ة:ّ».المحج(ع)ةّما هم األئمّ؛«و إن٣٦:Rآيه.١٠٤
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.١٦٨-١٦٣:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٠٩-١٠٤د:عو الموّ؛المهدى١٠٧
لل:المهدى هو المسيح قو…،من يقو(ص) فى آل محمدّ الحقّ؛«إن٤٠:Rآيه.١٠٥

.١٦٨:(ع)ّ الشيطان».اإلمام المهدى
-١٠٧ة:ع البالء بأعدائهم».اآليات الباهـرقو؛«و التربص :انتظار و٥٢:Rآيه.١٠٦

.١٦٩-١٦٨:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٠٨
.١٦٩:(ع)ّ من الصادقين».اإلمام المهدى(ع)ّ ؛«المهدى١١٩:Rآيه.١٠٧

»١٠نس « يو
؛٩٧ة: ّ».المحج(ع)قائمنا،و انتظار(ع)ة القائـمّ؛«و الغيب هو الحج٢٠:Rآيه.١٠٨

.١٧٤-١٧٠:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى١١٠-١٠٩د:عو الموّ؛المهدى١١١ة:اآليات الباهر
؛اآليـات٩٨ة:ّنا…»يعنى :القائم بالـسـيـ/».الـمـحـج؛«أتاهـا أمـر٢٤:Rآيه.١٠٩

.١٧٧-١٧٥:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١١٠د:عو الموّ؛المهدى١١٢ة:الباهر
؛اإلمام١٠١-٩٩ة:ّ».المحج(ع)؛«ينادى مناد من السماء باسم القائم٣٥:Rآيه.١١٠

.١٧٩-١٧٧:(ع)ّ المهدى
.١٧٩:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٣٩:Rآيه.١١١
؛اإلمام١١٣ة:جعة و قيام الحجة».اآليات الباهـر؛«نعدهم» من الـر٤٦:Rآيه.١١٢

.١٨٠:(ع)^ّالمهدى
.١٨٠:(ع)ّ عد الحق».اإلمام المهدى؛«و هو اإلمام القائم بالحق و هو الو٤٨:R.آيه١١٣
-١١٣ة:ه».اآليات الباهـرّلياء الـللئك أو؛«طوبى لشيعة قائمـنـا…او٦٢:Rآيه.١١٤

.١٨١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١١٤
-١١٤ة:».اآليـات الـبـاهـر(ع)هم بـقـيـام الـقـائـمـرّ؛«و اإلمـام يـبـش٦٤:Rآيـه.١١٥

.١٨٢-١٨١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١١١-١١٠د:عو الموّ؛المهدى١١٥
.١٨٢:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)ه قبل ظهور المهدىّ؛«المسح ألعداء الل٩٨:R.آيه١١٦

»١١د « هو
؛١٠٥-١٠٢ة:ّ».المحج(ع)ج القائمه»خروّل بأعد الل؛«العذاب«الناز٨:Rآيه.١١٧

.١٨٥-١٨٣: (ع)ّ؛اإلمام المهدى١١٣-١١١د:عو الموّ؛المهدى١٢١-١١٩ة:اآليات الباهر
ه عـلـىّ؛«من عالمات الـظـهـور الـنـداء مـن الـسـمـاء «أال لـعـنـة الـل١٨:Rآيـه.١١٨
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.١٨٥:(ع)ّ الظالمين».اإلمام المهدى
.١٨٧-١٨٦:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع) حبغيبة نو(ع)؛«شبه غيبة المهدى٢٥:R.آيه١١٩
-١٢١ة:؛اآليـات الـبـاهــر١٠٦ـة:ّ».الـمـحـج(ع)^ة:الـقـائــمّ؛«قـو٨٠:Rآيـه.١٢٠

.١٨٨-١٨٧:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١١٤-١١٣د:عو الموّ؛المهدى١٢٢
ّ؛المهدى١٢٣-١٢٢ة:ضه».اآليات الباهره فى أرّل:أنا بقية الل؛«يقو٨٦:Rآيه.١٢١

.١٩٠-١٨٨:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى١١٥-١١٤د:عوالمو
؛اإلمـام١٢٤-١٢٣ة:ج».اآليات الـبـاهـرج من الفـر؛«انتظـار الـفـر٩٣:Rآيـه.١٢٢

.١٩١-١٩٠:(ع)ّ المهدى
؛١٢٤ة: ».اآليات الباهر(ع)ذى مع القائمّن فى الكتاب ال؛«سيختلفو١١٠:Rآيه.١٢٣

.١٩١:(ع)ّ اإلمام المهدى
»١٢س� «يو

.٨٧:(ع)^ّ».اإلمام المهدى(ع)؛«فضل إنتظار ظهور المهدى٨٧:Rآيه.١٢٤
؛١٢٨-١٢٧ة:».اآليات الباهـر(ع)س/بيـو(ع)؛«شبه غيبة المـهـدى٩٠:Rآيه.١٢٥

.١٩٣-١٩٢:(ع)ّ اإلمام المهدى
؛اإلمـام١٢٩ة:ج».اآليات البـاهـر؛«القميص:مـع قـائـمـنـا إذاخـر٩٤:R.آيـه١٢٦

.١٩٦:(ع)ّ المهدى
د:عو الموّ؛المهدى١٠٧ة:ّ؛«ظهور المهدى بعد اليأس».المحج١١٠:Rآيه.١٢٧

.١٧٠-١٦٩:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى١١٦-١١٥
»١٣عد «الر

.١٣٤-١٣٣ة:م قائمنا عند انقضائها؛بالر».اآليات الباهر؛«يقو١:Rآيه.١٢٨
؛اإلمام١١٧-١١٦د:عـو المـوّ».المـهـدىٍمان إمـام هـاد زّ؛«فى كـل٧:Rآيـه.١٢٩

.١٩٨:(ع)^ّالمهدى
؛اإلمـام١٣٤ة:».اآليات الباهر(ع) اعة بين يدى القـائـمّ؛«سنين خـد١٣:Rآيه.١٣٠

.١٩٩:(ع)ّ المهدى
-١٣٤ة:نا فى غيبة قائمنا».اآليات الباهـر؛«طوبى لمن تمسك بأمـر٢٩:Rآيه.١٣١

.٢٠٣-١٩٩:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١١٨د:عو الموّ؛المهدى١٣٥
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»١٤اهيم «إبر
ّ؛المهدى١٣٩ة:؛اآليات الباهر١٠٨ة:ّ».المحج(ع)م القائمم يقو؛«يو٥:Rآيه.١٣٢

.٢٠٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١١٩-١١٨د:عوالمو
.٢٠٥:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٢٧:Rآيه.١٣٣
.٢٠٦:(ع)ّ ه ».اإلمام المهدىّ؛«المهدى من نعم الل٢٨:Rآيه.١٣٤
-١٣٩ة:؛اآليات الباهر١٠٩ة:ّ».المحج(ع)؛«تأخير ذلك إلى القائم٤٤:Rآيه.١٣٥

.٢٠٦:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١١٩د:عو الموّ؛المهدى١٤٠
؛اآليات١١٠ـة:ّو أصحابه».الـمـحـج(ع) ن مساكن الـقـائـم؛«يكـو٤٥:Rآيـه.١٣٦

.٢٠٧:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٢٠د:عو الموّ؛المهدى١٤٠ة:الباهر
؛اآليـات١١١ـة:ّ».الـمـحــج(ع)؛«مـكـر بـنـى الـعـبـاس بـالـقــائــم٤٦:Rآيـه.١٣٧

.٢٠٧:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٢١-١٢٠د:عو الموّ؛المهدى١٤١ة:الباهر
»١٥الحجر«

.٢٠٨:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)جم الشيطان فى عهد المهدى؛«ر١٧-١٦:Rآيه.١٣٨
؛اآليات١١٢ـة:ّ قائمنا».المـحـجّ و جلّه عـزّم يبعث الـل؛«يـو٣٨-٣٧:Rآيه.١٣٩

.٢٠٩-٢٠٨ :(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٢٢-١٢١د:عو الموّ؛المهدى١٤٦-١٤٥ة:الباهر
ّ؛المهـدى١٤٦ة:سمين».اآليات البـاهـر؛«المهدى من المـتـو٧٦-٧٥:Rآيه.١٤٠

.٢١١-٢١٠:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى١٢٣-١٢٢د :عوالمو
-١٤٦ة:؛اآليات الباهر١١٣ة:ّ».المحج(ع)؛« و السابع منها القائم٨٧:Rآيه.١٤١

.١٢٣د:عو الموّ؛المهدى١٤٧
»١٦النحل «

ة:؛اآليات الباهـر١١٤ة:ّ.المحـج(ع)ه»هو ظهور المـهـدىّ؛«أمر الـل١:Rآيه.١٤٢
.٢١٦-٢١٣:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٢٥-١٢٣د:عو الموّ؛المهدى١٥١

.٢١٨-٢١٦:(ع)ّ م السماء».اإلمام المهدى؛«مثل أهل بيتى مثل نجو١٦:Rآيه.١٤٣
.٢١٨:(ع)ّ جعة».اإلمام المهدىب االيمان بالرجو؛«و٢٢:Rآيه.١٤٤
؛اإلمام١٥٢ة:ه».اآليات الباهرّ هو أمر الل(ع)ج المهدى؛«خرو٣٤-٣٣:Rآيه.١٤٥

.٢١٨:(ع)ّ المهدى
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؛اآليـات١١٨-١١٦ة:ّ».المحـج(ع)جعة الشيعـة مـع الـمـهـدى؛«ر٣٨:Rآيه.١٤٦
.٢٢٠-٢١٩:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى١٢٦-١٢٥د:عو الموّ؛المهدى١٥٤-١٥٢ة:الباهر

…».ًجالجل منهم معه ثال ثمائة و بضعة عـشـر رج ر؛«فإذا خـر٤٦-٤٥:Rآيه.١٤٧
؛اإلمـام١٢٧د: عو الموّ؛المهـدى١٥٥-١٥٤ة:؛اآليات الباهـر١٢٠-١١٩ة:ّالمحـج
.٢٢١-٢٢٠:(ع)ّ المهدى

.٢٢٢-٢٢١:(ع)ّ حى إليه».اإلمام المهدى يو(ع) ّ؛«المهدى٦٨:Rآيه.١٤٨
»١٧اء «اإلسر

.٢٢٨-٢٢٣:(ع)ّ ».اإلمام المهدى (ع)اء النبى فى إسر(ع) ّ ؛«النص على المهدى١:R.آيه١٤٩
؛١٢٥-١٢١ة:ّ».المحج(ع) ّمان المهدىن فى زثو؛«العباد المبعو٧-٤:Rآيه.١٥٠

.٢٣٣-٢٢٨: (ع)^ّ؛اإلمام المهدى١٢٩-١٢٧د:عو الموّ؛المهدى١٦٠-١٥٩ة:اآليات الباهر
؛اآليـات١٢٦ـة:ّ».الـمـحـج(ص)؛«عـدنـا بـالـقـائـم مـن آل مـحـمـد ٨:Rآيـه.١٥١

.١٢٩د:عو الموّ؛ المهدى١٦١ة:الباهر
.٢٣٦-٢٣٣:(ع)ّ ح الحق عن محضه».اإلمام المهدىام غيبته ليصرّ؛«تمتد أي١٣:R.آيه١٥٢

-١٢٧ـة:ّم».المحـج المظلـو(ع) دم الحسيـنّلى هـو و(ع)؛«المهـدى٣٣:Rآيه.١٥٣
:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى١٣١-١٢٩د:عو الموّ؛المهدى١٦٣-١٦١ة:؛اآليات الباهر١٢٩
٢٣٨-٢٣٧.

-١٦٣ة:ر».اآليات الباهرّم هذا األمر أو تأخّف إمامك …تقد؛«أعر٧١:Rآيه.١٥٤
.٢٤٠-٢٣٩:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٦٤

؛اآليـات١٣٠ة:ّلة الباطـل».الـمـحـجذهبـت دو(ع)؛«إذا قام القـائـم٨١:Rآيه.١٥٥
.٢٤٢-٢٤٠:(ع) ّ؛اإلمام المهدى١٣٢د:عو الموّ؛المهدى١٦٥-١٦٤ة:الباهر

»١٨الكه� «
.٢٤٤-٢٤٣:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)ان المهدى؛«أصحاب الكه/ أعو٩:R.آيه١٥٦
.٢٤٤:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)^ّج المهدىمان عند خرو؛«إلى آخر الز١٠:Rآيه.١٥٧
.٢٤٤:(ع)ّ ».اإلمام المهدىًداد تسعا ثالث مائة سنة،ويز(ع)؛«يملك القائم٢٥:R.آيه١٥٨
.٢٤٥: (ع) ّ».اإلمام المهدى(ع)ّ من المهدىجعة فى ز؛«الر٤٧:Rآيه.١٥٩
.٢٤٦:(ع)ّ .اإلمام المهدى(ع) بغيبة الخضر(ع) ّ؛«شبه غيبة المهدى٦٥:Rآيه.١٦٠
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.٢٤٧:(ع) ّنين يظهر بعد غيبة».اإلمام المهدى مثل ذى القر(ع) المهدىّ؛«إن٨٣:R.آيه١٦١
.٢٤٧:(ع)ّ ة عند الكش/».اإلمام المهدىّفع التقي؛«ر٩٨:Rآيه.١٦٢

»١٩مريم «
.٢٤٩-٢٤٨:(ع)^ّى».اإلمام المهدىّو هو صب(ع)ةّ؛«إمامة الحج١٢:Rآيه.١٦٣
مه و هو طـفـل».اإلمـامّآه و كل و ر(ع)؛«ذكر من شاهـد الـقـائـم٣٠-٢٩:Rآيه.١٦٤

.٢٥٩-٢٤٩:(ع)ّ المهدى
؛١٦٩ة:؛اآليات الباهر١٣١ة:ّج من ثالث».المحجا الفر؛«انتظرو٣٧:Rآيه.١٦٥

.٢٦٠:(ع)ّ اإلمام المهدى
اله».اإلمـام فى اعتـز(ع)اهيم بغيبـة إبـر(ع)ّ ؛«شبه غيبة الـمـهـدى٥٠-٤٨:Rآيه.١٦٦

.٢٦٣-٢٦١: (ع)ّالمهدى
؛يعنى عند القـائـم».ً مكاناّ؛شر(ع)ج القائـمن؛فهو خروعـدو؛«ما يو٧٥:Rآيه.١٦٧

؛اإلمـام١٣٣-١٣٢د:عو المـوّ؛المهـدى١٧٠ة:؛اآليات الباهـر١٣٣-١٣٢ة:ّالمحـج
.٢٦٤-٢٦٣:(ع)ّ المهدى

».اآليـات(ع)باعهم القائـمّ باتً على هـدىًم هدى؛«يزيدهم ذلك اليـو٧٦:Rآيه.١٦٨
.٢٦٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٧١ة:الباهر

»٢٠طه «
.٢٦٥:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)سىلد موة بخفاء موّلد الحج؛«مو٣٩-٣٨:Rآيه.١٦٩
؛اآليات١٧٨-١٧٧؛١٣٤ـة:ّ».المـحـج(ع)؛«من أخبار الـقـائـم١١٠:Rآيـه.١٧٠

.٢٧٠:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٣٣د:عو الموّ؛المهدى١٧٥ة:الباهر
ّ؛المـهـدى١٧٥ة:».اآليات الـبـاهـر(ع)؛«يحدث من أمـر الـقـائـم١١٣:Rآيـه.١٧١

.٢٧١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٣٣د: عوالمو
».(ع) ّار بالمـهـدىه الميـثـاق مـن األنـبـيـاء عـلـى االقـرّ؛«أخذ الـل١١٥:Rآيـه.١٧٢

.٢٧١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٧٦ة:؛اآليات الباهر١٣٥ة:ّالمحج
.٢٧٢:(ع)ّ جعة».اإلمام المهدىى النصاب فى الرة و خزّبع األئمّ؛«ات١٢٤-١٢٣:R.آيه١٧٣
.١٧٧ة:اك».اآليات الباهرّ؛«من تكذيبهم اي١٣٠:Rآيه.١٧٤
؛اآليـات١٣٧ـة:ّ».الـمـحـج(ع)ى هـو الـقـائــمـوّاط الـس؛«الـصـر١٣٥:Rآيـه.١٧٥
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.٢٧٣:(ع) ّ؛اإلمام المهدى١٣٤-١٣٣د؛عو الموّ؛المهدى١٧٨-١٧٧ة:الباهر
»٢١ األنبياء «

ة :؛اآليات الباهـر١٤٠-١٣٨ة:ّ».المحـج(ع)ج القائـم؛«خرو١٥-١١:Rآيه.١٧٦
.٢٧٧-٢٧٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٣٧-١٣٤د؛عو الموّ؛المهدى١٨٣-١٨١

.٢٧٧:(ع)ّ ا».اإلمام المهدىّا إثنا عشر مهديّ؛«من٣٨:Rآيه.١٧٧
:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى١٨٤ة:هم».اآليات الباهرّ؛«السابع منهم مهدي٧٣:Rآيه.١٧٨

٢٨٨-٢٧٧.
.٢٨٩:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)بوّسنة أي(ع)ّ ؛«فى المهدى٨٤:Rآيه.١٧٩
.٢٩٠:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)ّ جعة فى عهد المهدى؛«إثبات الر٩٥:Rآيه.١٨٠
ه عز و جل لهم».ّفتحه الل(ع)ّ اطها و هو قيام المهدى؛«فإذا جاء أشر٩٦:Rآيه.١٨١

.١٨٥ة:اآليات الباهر
؛اآليـات١٤١ة:ّض».المحجن األرثو و أصحابه يـر(ع)؛«المهـدى١٠٥:Rآيه.١٨٢

.٢٩١-٢٩٠:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٣٨-١٣٧د ؛عو الموّ؛المهدى١٨٦-١٨٥ة:الباهر
»٢٢ «ّالحج

.٢٩٢:(ع)^ّ».اإلمام المهدى(ع) ؛«السفيانى يقاتل القائم١٩:Rآيه.١٨٣
ّ؛المهدى١٩٠-١٨٩ة: و أصحابه».اآليات البـاهـر(ع)؛«فى القائـم٣٩:Rآيه.١٨٤

.٢٩٥-٢٩٢:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٣٨د :عوالمو
؛اإلمـام١٣٩د:عـو المـوّ؛المـهـدى١٩١-١٩٠ة:؛اآليات الـبـاهـر٤١:R.آيـه١٨٥

.٢٩٥: (ع)ّ المهدى
؛١٩١ة:ذى قدغاب».اآليات البـاهـرّله؛و هو االمـام  الّ؛«بئر معـط٤٥:Rآيه.١٨٦

.٢٩٦-٢٩٥:(ع)ّ اإلمام المهدى
؛١٩١ة:؛اآليات البـاهـر١٤٤ـة:ّ».المحـج(ع)لـده؛«بالقائـم مـن و٦٠:Rآيـه.١٨٧

.٢٩٦:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٤٠د :عو الموّالمهدى
.٢٩٧:(ع) ّض».اإلمام المهدى أمان ألهل األر(ع) ّ؛«المهدى٦٥:Rآيه.١٨٨

»٢٣ن «منوالمؤ
؛١٤٦ة:ّالمحـجث األخ فى الـديـن». ور(ع)؛«فإذا قام القـائـم١٠١و ١:Rآيه.١٨٩
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.٢٩٨:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٤٠د:عو الموّ؛المهدى١٩٥ة:اآليات الباهر
»٢٤النور «

؛اآليات١٤٧ـة:ّ».المحـج(ع) ّه من يشاء؛القـائـم الـمـهـدى؛«لنـور٣٥:Rآيه.١٩٠
.٢٩٩:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٣٥ة:الباهر

؛اآليات١٥٢-١٤٨ـة:ّلت فى القائـم و أصـحـابـه».الـمـحـج؛«نز٥٥:Rآيـه.١٩١
.٣١٢-٣٠١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٤٤-١٤٠د:عو الموّ؛المهدى٢٠٢-٢٠٠ة:الباهر

»٢٥قان «الفر
.٣١٥-٣١٢:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٥٤-١٥٣ة:ّ؛المحج١١:Rآيه.١٩٢
؛اآليات١٥٥ة:ّجل».المحج وّه عزّالل̇  لم يعبد إ(ع)؛«إذا قام القائم٢٦:Rآيه.١٩٣

.٤١٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٤٤د:عو الموّ؛المهدى٢٠٥ة:الباهر
 نصب عليه».اآلياتّا كلفو عر(ع)صياء…فإذا القائم؛«هم األو٧٦ و٦٣ :Rآيه.١٩٤

.٣١٥-٣١٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٤٥د:عو الموّ؛المهدى٢٠٦-٢٠٥ة:الباهر
»٢٦اء «الشعر

؛اآليـات١٦٠-١٥٦ـة:ّ؛«بـعـض عـالمـات الـظـهــور».الــمــحــج٤:Rآيـه.١٩٥
.٣٢١-٣١٦:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٤٨-١٤٥د:عو الموّ؛المهدى٢١٤-٢٠٩ة:الباهر

؛اإلمــام٢١٤ة:؛«لـصـاحـب هـذا األمـر غـيـبـة».اآليـات الـبــاهــر٢١:Rآيـه.١٩٦
.٣٢١: (ع)^ّالمهدى

؛٢١٥ة: ؛اآليات الباهر١٦١ة:ّ».المحج(ع)ج القائم؛«خرو٢٠٧-٢٠٥:Rآيه.١٩٧
.٣٢٢-٣٢١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٤٩د :عو الموّالمهدى

ـة:ّ». المحج(ع)ة تاسعهم القائمّتسعة أئـم(ع) لد الحسين؛« و من و٢٢٧:Rآيه.١٩٨
.٣٢٢:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى٢١٦ة:؛اآليات الباهر١٦٢

»٢٧النمل «
؛اإلمـام٢٢١ة:».اآليات الـبـاهـر(ع)جـعـة و الـقـائـم؛« و أخبـار الـر١٥:Rآيـه.١٩٩

.٣٢٥:(ع)^ّالمهدى
.٣٢٤:(ع) ّ».اإلمام المهدى(ص)هّل اللسو؛«هم أهل بيت ر٥٩:Rآيه.٢٠٠
ة:؛اآليات الباهر١٦٧-١٦٤ة:ّ».المحج(ع)لت فى القائم؛«قال:نز٦٢:Rآيه.٢٠١
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.٣٢٧-٣٢٥:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٥١-١٤٩د:عو الموّ؛المهدى٢٢٥-٢٢٢
.٢٢٥ة :ج».اآليات الباهرن الفر؛«متى يكو٦٥:Rآيه.٢٠٢
.٣٣٣-٣٢٨:(ع)ّ مان».اإلمام المهدىض فى آخر الزة األرّج داب؛«خرو٨٢:Rآيه.٢٠٣
.٣٣٣:(ع)ّ جعة».اإلمام المهدى؛«ذلك فى الر٨٣:Rآيه.٢٠٤
.٣٣٤:(ع)ّ مان».اإلمام المهدى؛«سيريكم فى آخر الز٩٣:Rآيه.٢٠٥

»٢٨القصص «
-١٦٨ة:ّمان».المحج فى آخر الز(ص)؛«عند قيام القائم من آل محمد٥:Rآيه.٢٠٦

:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى١٥٣-١٥٢د:عو الموّ؛المهدى٢٣٤-٢٢٩ة:؛اآليات الباهر١٧٠
٣٤٢-٣٣٥.

.٢٣٥-٢٣٤ة:ه».اآليات الباهرّمُ إلى ا(ع)سى موّد؛«سيعاد إليك كما ر١٣:Rآيه.٢٠٧
».اإلمام(ع)ّ ج الـمـهـدىة بـخـروّمُ:أخبـر اال(ص)ـه^ّل الـلسـو؛«عن ر١٥:Rآيـه.٢٠٨

.٣٤٧-٣٤٥:(ع)^ّالمهدى
سل».اإلمام من خمسة من الرً شبها(ص)؛«فى القائم من آل محمد٢١ و١٨:Rآيه.٢٠٩

.٣٤٥-٣٤٢:(ع)^ّالمهدى
.٣٥٠-٣٤٧:(ع)  ّ ه اختار …تاسعهم قائمهم ».اإلمام المهدىّ اللّ؛«إن٦٨:R.آيه٢١٠

»٢٩ت «العنكبو
؛االمام٢٤٠ة:القليل».اآليات الباهر̇ ا فال يبقى منكم إوّ؛«تمحص٢-١:Rآيه.٢١١

.٣٥٢-٣٥١ :(ع)ّ المهدى
؛اإلمـام٢٤١ة:؛«جـاء نـصـر؛يـعـنـى:الـقـائـم».اآليـات الـبــاهــر١٠:Rآيـه.٢١٢

.٣٥٢:(ع)^ّالمهدى
.٣٥٣:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٢٤١ة:؛«قال:نحن هم».اآليات الباهر٤٩:Rآيه.٢١٣

»٣٠م «الرو
-٢٤٥ة:؛اآليات الباهـر١٧١ـة:ّ».المحـج(ع)؛«عند قيام الـقـائـم٥-١:Rآيه.٢١٤

.٣٥٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٥٤د:عو الموّ؛المهدى٢٤٧
»٣١لقمان «

؛٢٥٢-٢٥١ة:؛«النعمة الباطنة اإلمـام الـغـائـب».اآليـات الـبـاهـر٢٠:Rآيه.٢١٥
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.٣٥٥:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٥٥د:عو الموّالمهدى
؛٢٥٣-٢٥٢ة:يخبر بالغيب».اآليات البـاهـر(ع) ^^ّ؛«االمام المهـدى٣٤:Rآيه.٢١٦

.٣٥٩-٣٥٦:(ع) ّاإلمام المهدى
»٢٢السجدة «

؛اآليات١٧٣ـة:ّ بالسي/».الـمـحـج(ع) ّج القائم الـمـهـدى؛«خـرو٢١:Rآيه.٢١٧
.٣٦٠:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٥٥د:عو الموّ؛المهدى٢٥٧ة:الباهر

».اآليــات(ع)جـعـة و الــقــائــمـه فــى الــرّ؛«هـو مـثـل ضــربــه الــل٢٧:Rآيــه.٢١٨
.٣٦١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٥٦د:عو الموّ؛المهدى٢٥٨ة:الباهر

؛١٧٤ ة:ّالمحـج».(ع)م تفتح الدنيا على القائـمم الفتح يـو؛«يو٢٩-٢٨:Rآيه.٢١٩
.٣١٦:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٥٦د:عو الموّ؛المهدى٢٥٨ة:اآليات الباهر

»٣٣اب «األحز
؛٢٦١ة:منين من أنفسهم».اآليـات الـبـاهـرلى بالمـؤأو(ع)ّ ؛«المهـدى٦:Rآيه.٢٢٠

.٣٦٣-٣٦٢:(ع)ّ اإلمام المهدى
.٣٦٤:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)ّ منين فى غيبة المهدى؛«إبتالء المؤ١١:Rآيه.٢٢١
.٣٧٥-٣٦٤:(ع)ّ ؛«تسعة… و التاسع قائمهم».اإلمام المهدى٣٣:Rآيه.٢٢٢
.٣٧٥:(ع)^ّه فى علمه».اإلمام المهدىّك الل … فقد شارًقتان وَ؛«م٦٣:Rآيه.٢٢٣

»٣٤سبأ «
؛اآليـات١٧٥ـة:ّ».الـمـحـج(ع)؛«فـقـال:مـع قـائـمـنـا أهـل بـيـت ١٨:Rآيـه.٢٢٤

.٣٨٠-٣٧٧:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٥٨-١٥٧د:عو الموّ؛المهدى٢٦٨-٢٦٥ة:الباهر
لسولة المجاهد بالسي/ بـيـن يـدى ر الصابر فى غيبته…بـمـنـزّ؛«إن ٢٩:Rآيه.٢٢٥

.٣٨٠ :(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ص)ه^ّالل
».(ع)ا به » يعنى بقيام القائـمّ؛«الخس/ بجيش السفيانـى؛«آمـن٥٣-٥١:Rآيه.٢٢٦
-١٥٨د:عـو الـمـوّ؛الـمـهـدى٢٧٢-٢٦٩ة:؛اآليـات الـبـاهـر١٨٠-١٧٧ـة:ّالـمـحـج

.٣٨٤-٣٨٠:(ع) ّ؛اإلمام المهدى١٦٠
»٣٥فاطر «

ـه وّه عليـهـم اصـطـفـانـا الـلّات اللة صـلـوّ؛«و بعد الـحـسـن الـحـج٣٢:Rآيـه.٢٢٧
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.٣٨٨-٣٨٥:   (ع)ّ نا…».اإلمام المهدىرّطه
.٣٩٠-٣٨٨:(ع)^ّض».اإلمام المهدى أمان ألهل السماء و األرّ؛«المهدى٤١:R.آيه٢٢٨

»٣٦يس «
.٣٩١:(ع)ّ نه…».اإلمام المهدىفوف الناس و اليعرة يعرّلكن الحج؛«و٣٠:R.آيه٢٢٩
.٣٩٢:(ع)ّ من أهل المدينة».اإلمام المهدى(ع) ؛«يقتل القائم٣٣:Rآيه.٢٣٠
.٣٢٧ة:د الخلق».اآليات الباهرّ؛«قد قام سي٥٢:Rآيه.٢٣١

»٣٧افات «ّالص
.٣٩٣: (ع)^ّ يقبل …».اإلمام المهدىّ …ثمّه ليغيبنّ؛«و الل١٠:R.آيه٢٣٢
».(ع)منـيـناهيم:اللهم اجعلـنـى مـن شـيـعـة أمـيـر الـمـؤ؛«قال:إبـر٨٣:Rآيـه.٢٣٣

.٣٩٤-٣٩٣:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٨٢-١٨١ة:ّالمحج
»٣٨ ص «

.٣٩٥:(ع)ّ طته على  دماء الظلمة».اإلمام المهدىّذى سلّ؛«هو قائمى ال١٧:R.آيه٢٣٤
:(ع)^ّى خلفه عيسى إبن مريم».اإلمام المهدىّجل منهم يصل؛«آخر ر٦٩:Rآيه.٢٣٥

٤٠٠-٣٩٨.
ة».اإلمامجمه بالحجار ر˙مانه إمن فى زاليبقى مؤ(ع)ج القائم؛«إذا خر٧٧:Rآيه.٢٣٦

.٤٠٠:(ع)ّ المهدى
؛٢٧٥ة: ؛اآليات الباهـر١٨٣ة:ّ».المحـج(ع)ج القائـم؛«عند خـرو٨٨:Rآيه.٢٣٧

.٤٠١-٤٠٠:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٦٠د:عو الموّالمهدى
»٣٩مر «ّالز

.٤٠٣-٤٠٢:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)هم بقيام القائمّر؛«اإلمام بش١٨-١٧:R.آيه٢٣٨
ض يعنى:إمام األرّبها؛رّض بنور ربقت األر قائمنا إذا قام أشرّ؛«إن٦٩:Rآيه.٢٣٩

-١٦١د:عو الموّ؛المهدى٢٨٠-٢٧٩ة:؛اآليات الباهر١٨٥-١٨٤ة:ّض».المحجاألر
.٤٠٣:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٦٢

:(ع)^ّجهه و تال هذه اآلية».اإلمام المـهـدى يده علـى و(ع)؛«فيمسـح٧٤:Rآيه.٢٤٠
٤٠٤-٤٠٣.
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»٤٠غافر «
.٤٠٧-٤٠٥:(ع)ّ جعة».اإلمام المهدىه فى الرّ؛«ذلك و الل٥١:Rآيه.٢٤١

»٤١لت «ّفص
ة:؛اآليات البـاهـر١٨٧ة:ّ».المحـج(ع)؛«المسخ قبل قـيـام الـقـائـم١٦:Rآيه.٢٤٢

.٤٠٨:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٦٣-١٦٢د:عو الموّ؛المهدى٢٨٣
ـة:ّ».المحـج(ع)؛«صاعقة العذاب؛فهـو:الـسـيـ/ اذا قـام الـقـائـم١٧:Rآيـه.٢٤٣

.١٦٣د:عو الموّ؛المهدى٢٨٤ة :؛اآليات الباهر١٨٦
.٤٠٩:(ع)^ّة …».اإلمام المهدىّل باإلمامة األئمن على القو؛«الشيعة الثابتو٣٠:R.آيه٢٤٤
.٤١٠:(ع) ّة».اإلمام المهدىّسقطت التقي(ع)؛«فإذا قام قائمنا ٣٤:Rآيه.٢٤٥
ة:».اآليات البـاهـر(ع)ن فى الكتاب الذى مـع الـقـائـم؛«سيختـلـفـو٤٥:Rآيـه.٢٤٦

.٤١٠:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٢٨٤
-١٨٨ة:ّ و جل».المحجّه عزّ هو الحق من عند الل(ع)ج القائم؛«خرو٥٣:Rآيه.٢٤٧

.٤١٠: (ع)^ّ؛اإلمام المهدى١٦٤-١٦٣د:عو الموّ؛المهدى٢٨٦-٢٨٥ة:؛اآليات الباهر١٨٩
»٤٢ى «الشور

ة:؛اآليـات الـبـاهـر١٩٠ـة:ّ».الـمـحـج(ع)ـى الـقـائـمّ؛«عـدد سـن٢-١:Rآيـه.٢٤٨
.٤١١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٦٥د:عو الموّ؛المهدى٢٨٩

؛ اآليـات١٩١ة:ّ».المحـج(ع) قيام القـائـم˙ه إّ؛«ما هـى و الـل١٨-١٧:Rآيه.٢٤٩
٤١٢:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٦٦-١٦٥د:عو الموّ؛المهدى٢٩١-٢٩٠ة:الباهر

؛ اآليات١٩٢ة:ّ مع قائم نصيب».المحجّلة الحـق؛«ليس له فى دو٢٠:Rآيه.٢٥٠
.٤١٣-٤١٢:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٦٧د:عو الموّ؛المهدى٢٩٢-٢٩١ة:الباهر

؛ اآليـات١٩٣ـة:ّ».الـمـحـجًاحـدامـنـهـم و(ع)؛«مـا أبـقـى الـقـائـم٢١:Rآيـه.٢٥١
.٤١٣:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٦٧د:عو الموّ؛المهدى٢٩٣ة:الباهر

.٤١٥-٤١٣:(ع)ّ ة».اإلمام المهدىّدلت فيه آية الموممن نز(ع)؛«المهدى ٢٣:R.آيه٢٥٢
ة:ّ». المحـج(ص)ّد؛«بكلماته يعنى :باألئمة و القائـم مـن آل مـحـم٢٤:Rآيه.٢٥٣

:(ع)^ّ؛اإلمام المـهـدى١٦٨د:عو المـوّ؛المهـدى٢٩٤-٢٩٣ة:؛اآليات البـاهـر١٩٥-  ١٩٤
٤١٦-٤١٥.
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ة:؛اآليات الباهـر١٩٦ـة:ّإذا قام إنتصر».المـحـج(ع)؛«ذلك القائـم٤١:Rآيه.٢٥٤
.٤١٧:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٧٠-١٦٩د:عو الموّ؛المهدى٢٩٥-٢٩٤

؛٢٩٥ة:؛اآليات البـاهـر١٩٧ة:ّ».المحـج(ع)؛«يعنى:إلى الـقـائـم٤٥:Rآيه.٢٥٥
.٤١٧:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٧٠د:عوالمهدى المو

»٤٣ف «خرّالز
؛٢٠٠-١٩٨ـة:ّ ».المحجّ…و منهم مهدى(ع)؛«فى عقب الحسيـن٢٨:Rآيه.٢٥٦

.٤٢٠-٤١٨: (ع)^ّ؛اإلمام المهدى١٧١-١٧٠د:عو الموّ؛المهدى٣٠١-٢٩٩ة:اآليات الباهر
؛اإلمـام١٧٢د:عـو الـمــوّ».الـمـهــدى(ع)ّ لـت فـى الـمـهــدى؛«نـز٦١:Rآيـه.٢٥٧

.٤٢٤-٤٢١: (ع)^ّالمهدى
؛٣٠٢ة:؛اآليات البـاهـر٢٠١ة:ّ».المـحـج(ع)؛«هى ساعة الـقـائـم٦٦:Rآيه.٢٥٨

.٤٢٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٧٢د:عو الموّالمهدى
.١٧٣د:عو الموّ».المهدىًقتاقت له وه أن يوّ؛«حاش لل٨٥:Rآيه.٢٥٩

»٤٤خان «ّالد
؛اآليات٢٠٢ة:ّ». المحج(ع)مان؛«حتى ينتهى ذلك إلى صاحب الز٤-١:Rآيه.٢٦٠

.٤٣٢-٤٢٥:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٣٠٦-٣٠٥ة:الباهر
؛اإلمام١٧٣د:عـو الموّجعة من القبر».المهـدىا فى الـرجو؛«إذا خر١٠:Rآيه.٢٦١

.٤٣٥-٤٣٣:(ع)ّ المهدى
»٤٥الجاثية «

ّ؛المهدى٣٠٩ة:؛اآليات الباهر٢٠٣ة:ّ».المحج(ع)م قيام القائم؛«يو١٤:Rآيه.٢٦٢
.٤٣٧-٤٣٦:(ع) ّ؛اإلمام المهدى١٧٤-١٧٣د:عوالمو

»٤٦االحقاف «
.٤٤١-٤٣٨:(ع)ّ قيع الشري/».اإلمام المهدى؛«فى التو٦-١:Rآيه.٢٦٣

»٤٧د «ّمحم
.٤٤٢:(ع)ّ …و القائم من بعده ».اإلمام المهدى(ع)الية على؛«بو١٧:Rآيه.٢٦٤
-٢٠٤ة:ّه فى علمه».المحجّك الل فقد شارًقتات لمهدينا وّق؛«من و١٨:Rآيه.٢٦٥

.٤٦٣-٤٤٣:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٧٤د:عو الموّ؛المهدى٣١٤-٣١٣ة:؛اآليات الباهر٢٠٥
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»٤٨الفتح «
:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٣١٨-٣١٧ة:».اآليات الباهر(ع)؛«البيعة للقائم١٠:Rآيه.٢٦٦

٤٦٦-٤٦٤.
؛اآليـات٢٠٧-٢٠٦ـة:ّالـبـيـت».الـمـحــج؛«كـذلـك قـائـمـنـا أهـل ٢٥:Rآيـه.٢٦٧

.٤٦٧-٤٦٦:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٣١٩-٣١٨ة:الباهر
؛اآليات٢٠٨ة:ّه».المحجّه على الدين كـلذى يظهـرّ؛«هو اإلمام ال٢٨:Rآيه.٢٦٨

.٤٦٨-٤٦٧:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٧٥د:عو الموّ؛المهدى٣١٩ة:الباهر
»٥٠ق «

ّ؛الـمـهـدى٣٢٤-٣٢٣ة:؛اآليات الـبـاهـر٢٠٩ـة:ّ؛الـمـحـج٤٢-٤١:Rآيـه.٢٦٩
.٤٧٠-٤٦٧:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٧٥د:عوالمو

»٥١اريات «ّالذ
؛اآليات٢١٠ـة:ّ».المحـج(ص)من آل محمـد(ع)؛«قيام القـائـم٢٣-٢٢:Rآيه.٢٧٠

.٤٧٢-٤٧١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٧٦-١٧٥د:عو الموّ؛المهدى٣٣١-٣٣٠ة:الباهر
»٥٢ور «ّالط

؛٢١٣-٢١٢ة:ّ».المحج(ص)م فيها قائم آل محمدتى يقوّ؛«الليلة ال٣-١:Rآيه.٢٧١
.٤٧٣:(ع) ّاإلمام المهدى

»٥٤القمر «
ّ؛المهدى٣٣٥ة:؛اآليات الباهـر٢١٤ة:ّ». المحج(ع)ج القائم؛«خرو١:Rآيه.٢٧٢

.٤٧٦-٤٧٥:(ع)^^ّ؛اإلمام المهدى١٧٧د:عوالمو
-٢١٥ة:ّت من السماء».المحجا الصوض إذا سمعومن أهل األر؛«يؤ٢:Rآيه.٢٧٣

.٤٧٦:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٧٩-١٧٧د:عو الموّ؛المهدى٣٣٧-٣٣٦ة:؛اآليات الباهر٢١٦
»٥٥حمن «ّ الر

-٢١٧ـة:ّفهـم بـسـيـمـاهـم».الـمـحـجيـعـر(ع)لت فـى الـقـائـم؛«نـز٤١:Rآيـه.٢٧٤
.٤٧٧:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٧٩د:عو الموّ؛المهدى٣٤٢-٣٤١ة :؛اآليات الباهر٢١٨

»٥٦اقعة «الو
.٤٧٨:(ع) ّ».اإلمام المهدى(ع)؛«من يشك فى القائم المهدى٤٢-٤١:Rآيه.٢٧٥
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»٥٧الحديد «
مـان الـغـيــبــة».و جـار فــى ز(ع) لـت هـذه اآليـة فـى الـقــائــم؛«نــز١٦:Rآيـه.٢٧٦

؛اإلمـام١٨٠د:عو المـوّ؛المهـدى٣٤٧-٣٤٦ة:؛اآليات الباهـر٢٢٠-٢١٩ة:ّالمحـج
.٤٨٠:(ع)ّ المهدى

؛٢٢٢-٢٢١ة:ّتها». المحجبعد مو(ع)جل بالقائم وّه عزّ؛«يحييها الل١٧:Rآيه.٢٧٧
.٤٨١:(ع)؛االمام المهدى١٨٢-١٨١د:عو الموّ؛المهدى٣٤٨-٣٤٧ة:اآليات الباهر

ه مع قـائـم آلّ؛«المنتظر له المحتسب فيه الخـيـر كـمـن جـاهـد و الـل١٩:Rآيه.٢٧٨
.٤٨٦-٤٨١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٣٤٩ة:».اآليات الباهر(ص)محمد

»٥٨المجادلة «
-٣٥٣ة:اليتنا».اآليات الباهرجل ميثاقهم بـو وّه عزّ؛«الذين أخذ الل٢٢:Rآيه.٢٧٩

.٤٨٨-٤٨٧:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى٣٥٤
»٦٠الممتحنة «

؛اإلمام٢٢٣ة:ّجب». المحج العجب بين جمادى و رّ؛«العجب كل١٣:Rآيه.٢٨٠
.٤٩٠: (ع)ّالمهدى

»�٦١ «ّالص
؛اآليـات٢٢٥-٢٢٤ـة:ّ».الـمـحـج (ص)؛ «بالـقـائـم مـن آل مـحـمـد٨:Rآيـه.٢٨١

.٤٩٤-٤٩١:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٨٣-١٨٢د:عو الموّ؛المهدى٣٥٧ة:الباهر
؛اآليات٢٢٧-٢٢٦ة:ّ».المحـج(ع)م القائمل تأويلها حين يقـو؛«ينـز٩:R.آيه٢٨٢

.٣٥٨ة:الباهر
د:عو الموّ؛المهدى٣٥٨ة:».اآليات الباهر(ع)؛«فى الدنيا بفتح القائم١٣:Rآيه.٢٨٣

.٤٩٤:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى١٨٣
»٦٤غابن «ّالت

.٤٩٦-٤٩٥:(ع)ّ احد».اإلمام المهدىم و يو˙ لو لم يبق إًّا  لنا مهديّ؛« و أن٧:R.آيه٢٨٤
.٤٩٧:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)م قائمنا؛«حتى يقو١٢:Rآيه.٢٨٥

»٦٥الق «ّالط
.٤٩٨:(ع)ّ ته».اإلمام المهدى نصر(ص)كت القائم من آل محمد؛«إذا أدر٣-٢:R.آيه٢٨٦
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»٦٧الملك «
.٤٩٩:(ع)ّ ».اإلمام المهدىّ؛« هو اإلمام القائم بالحق٢٥:Rآيه.٢٨٧
ة:؛اآليات الباهـر٢٣٢-٢٢٨ـة:ّن له غيبة طويلة».الـمـحـج؛«يكـو٣٠:Rآيه.٢٨٨

.٥٠٢-٤٩٩:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٨٦-١٨٣د:عو الموّ؛المهدى٣٦٦-٣٦١
»٦٨القلم «

ّ؛المهـدى٣٦٩ة:».اآليات البـاهـر(ص)؛«تكذيبه بقـائـم آل مـحـمـد١٥:Rآيه.٢٨٩
.٥٠٣:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٨٦د:عوالمو

»٧٠ج «المعار
ة:؛اآليات البـاهـر٢٣٣ة:ّ».المحـج(ع)ج القائـم؛«ذلك قبل خـرو٣-١:Rآيه.٢٩٠

.٥٠٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٨٦د:عو الموّ؛المهدى٣٧٤-٣٧٣
(ع)ج القـائـمبخـروò؛٢٦:Rآيه.٢٩١

Æåد:عو  المـوّ؛المهـدى٣٧٤ة:اآليات البـاهـر
.٥٠٥:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٨٧

؛٣٧٥ة:  ؛اآليات الباهـر٢٣٦ة:ّ».المحـج(ع)ج القائـمم خرويـوò؛٤٤:Rآيه.٢٩٢
.٥٠٥:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٨٧د:عو الموّالمهدى

»٧٢ «ّالجن
.٥٠٦:(ع)ّ ة».اإلمام المهدىّصياء األئمهم األوò؛١٨:Rآيه.٢٩٣

ة:؛اآليات الباهر٢٣٧ة:ّه».المحج و انصار(ع)؛«يعنى بذلك القائم٢٤:Rآيه.٢٩٤ 
.٥٠٦:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٨٧د:عو الموّ؛المهدى٣٧٩

؛٣٨٠ة: جعة و القيامة».اآليات الباهر و الر(ع)؛«أخبار القائم٢٧-٢٦:Rآيه. ٢٩٥  
.٥١١-٥٠٧:(ع) ّاإلمام المهدى

»٧٤ر «ّالمدث
.٥١٢:(ع)^ّ؛«إذا قام قائمنا كان على هذا اللباس».اإلمام المهدى٤:Rآيه.٢٩٦
-٢٣٨ة:ّذن له فى القيام».المـحـجُ ا(ع)ذن القائـمُ؛«إذا نقر فـى ا١٠-٨:Rآيه.٢٩٧

.٥١٤-٥١٣:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٨٨د:عو الموّ؛المهدى٣٨٤-٣٨٣ة:؛اآليات الباهر٢٣٩
.٣٨٤ة:؛اآليات الباهر٢٤٠ة:ّ».المحج(ع)م القائمم يقو؛«يو١٢-١١:Rآيه.٢٩٨
-٣٨٤ة:؛اآليات الباهـر٢٤١ة:ّ». المحـج(ع)؛«يعذبه القـائـم٢٠-١٩:Rآيه.٢٩٩
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.١٨٩د:عو الموّ؛المهدى٣٨٥
؛اآليـات٢٤٢ة:ّئه».الـمـحـجالذى قـد أنـار ضـو(ع) ؛«هو الـقـائـم ٣١:Rآيـه.٣٠٠

.٥١٤-٥١٣:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٨٩د:عو الموّ؛المهدى٣٨٦-٣٨٥ة:الباهر
ّ؛المـهـدى٣٨٧ة:».اآليات البـاهـر(ع)؛«اليقيـن؛أيـام الـقـائـم٤٧-٤٦:Rآيـه.٣٠١

.٥١٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٨٩د: \عوالمو
؛١٩٠د:عو الموّ؛المهـدى٢٤٣ـة:ّ». المحج(ع)لة القائـم؛«هـو دو٥٣:Rآيه.٣٠٢

.٥١٤:(ع)ّ اإلمام المهدى
»٧٦االنسان «

؛اإلمام٣٩٢-٣٩٠ة:ادته».اآليات الباهـر إلرًداة مورّب األئـم؛«قلو٣٠:Rآيه.٣٠٣
.٥١٥:(ع)ّ المهدى

»٧٩عات «ازّ الن
.٥١٧-٥١٦:(ع)ّ قت».اإلمام المهدىه بوت ظهورّقه أن يوّ؛«حاش لل٤٢:Rآيه.٣٠٤

»٨١كوير «ّالت
؛٢٤٥-٢٤٤ة:ّس …ثم يظهر كالشهاب».المحـجّ؛«إمام يخن١٦-١٥:Rآيه.٣٠٥

:(ع)ّ ؛اإلمام الـمـهـدى١٩٣-١٩١د:عـو المـوّ؛المـهـدى٣٩٧-٣٩٤ة:اآليات الـبـاهـر
٥٢٠-٥١٨.

»٨٤اإلنشقاق «
ّ؛الـمـهـدى٢٤٦ـة:ّهـا».الـمـحـجل أمرـا غـيـبـة يـطـوّ؛«للـقـائـم مـن١٩:Rآيـه.٣٠٦

.٥٢٢-٥٢١:(ع) ّ؛اإلمام المهدى٤٠١د:عوالمو
»٨٥ج «البرو

ات صلوّهم المهـدى و آخرّلهم علىّة بعدى ،أوّج فاألئـما البروّ؛«و أم١:Rآيه.٣٠٧
د:عو الموّ؛المهدى٤٠٦-٤٠٥ة:؛اآليات الباهر٢٤٧ة:ّه عليهم اجمعين».المحـجّالل

.٥٢٣:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٩٣
»٨٦ق «ارّالط

٣٠٨ÆآيهR:ة:؛اآليات البـاهـر٢٤٨ة:ّ».المحـج(ع)قت بعث الـقـائـم؛«لـو١٧-١٥
.٥٢٤:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٩٤د:عو الموّ؛المهدى٤٠٩
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»٨٨الغاشية«
؛اآليات٢٤٩ة:ّ».المحج(ع)ب فى الدنيا على عهد القائم؛«نار الحر٣-١:Rآيه.٣٠٩

.٤٢٥:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٩٥د:عو الموّ؛المهدى٤١٣ة:الباهر
»٨٩ الفجر «

؛اآليــات٢٥٠ـة:ّ».الـمــحــج(ع)لـة الــقــائــمى إلـى دو؛«تـســر٤-١:Rآيــه.٣١٠
.٥٢٦:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٩٦د:عو الموّ؛المهدى٤١٧ة:الباهر

»٩١مس«ّالش
-٢٥١ة:ّ».المـحـج(ع)؛«و ضحاها» و «جالها»هو قـيـام الـقـائـم٤-١:Rآيـه.٣١١

.٥٢٧:(ع) ّ؛اإلمام المهدى١٩٦د:عو الموّ؛المهدى٤٢١ة:؛اآليات الباهر٢٥٢
»٩٢الليل «

؛٢٥٣ة:ّى؛و هو قيام القائم إذا قام».المحـجّ؛« و النهار اذا تجـل٤-١:Rآيه.٣١٢
.٥٢٨:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٩٨د:عو الموّ؛المهدى٤٢٦-٤٢٥ة:اآليات الباهر

ة:؛اآليات الباهر٢٥٤ة:ّ إذا قام بالغضب».المحج(ع)؛«القائم١٦-١٤:Rآيه.٣١٣
.٥٢٩-٥٢٨:(ع)ّ ؛اإلمام المهدى١٩٩د:عو الموّ؛المهدى٤٢٧

»٩٣حى «ّالض
.٥٣٦- ٥٣٠:(ع)ّ ».اإلمام المهدى(ع)؛«فضل تعليم الشيعة فى غيبة اإلمام ٩:R.آيه٣١٤

»٩٧القدر «
ة:؛اآليات البـاهـر٢٥٦-٢٥٥ة:ّ».المحـج(ع)ج القـائـم؛«حتى يـخـر٥:Rآيه.٣١٥

.٥٤٩-٥٣٧:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى٢٠٠-١٩٩د:عو الموّ؛المهدى٤٣٢-٤٣١
»٩٨نة«ّالبي

ّ؛المهـدى٤٣٥ة:؛اآليات البـاهـر٢٥٧ة:ّ».المحـج(ع)؛«دين القـائـم٥:Rآيه.٣١٦
.٥٥١-٥٥٠:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى٢٠٠د:عوالمو

»١٠٢كاثر «ّالت
.٥٥٤-٥٥٢:(ع)ّ ذى يسأل عنه».اإلمام المهدىّهو النعيم ال(ع)ّ ؛«المهدى٨:R.آيه٣١٧

»١٠٣ العصر «
-٤٣٩ة:؛اآليات الباهر٢٥٨ة:ّ». المحج(ع)ج القائم؛«عصر خرو٢-١:Rآيه.٣١٨

.٥٥٥:(ع)^ّ؛اإلمام المهدى٢٠١د:عو الموّ؛المهدى٤٤٠


