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شماره صفحهراویریز موضوعموضوع اخصموضوع خاصموضوع کلیخالصه روایت

42حاج حمید شفیعیحفظ مستمر آمادگی جسمیسیره نظامیشهید مهدی کازرونیکتک خوردن از خودی ها برای تقویت آمادگی جسمی

56حاج حمید شفیعیپای بندی به مسائل شرعیسیره اخالقیرزمندگاننخوردن از خرماهای بی صاحب مانده

62/104-61حاج حمید شفیعیامور خارق العاده قبل از شهادتالهامات و عنایاتشهید علی ماهانیمستجاب شدن آنی شهید ماهانی برای هندوانه

64/82-63حاج حمید شفیعیبصیرت و تیز بینیسیره اخالقیشهید عزیز اکبر زادهمبارزه با مدعیان ارتباط با امام زمان

70حاج حمید شفیعیامام زمانشهدا و اهل بیترزمندگانتوسل به امام زمان برای یافتن عراقی فراری

73-72حاج حمید شفیعیامام زمانشهدا و اهل بیترزمندگانتوسل به امام زمان برای رها از خطرات

81حاج حمید شفیعیشفای از بیماری هاالهامات و عنایاترزمندگانخواندن حمد شفا برای دل درد

89-88حاج حمید شفیعیمرگ آگاهیالهامات و عنایاتشهید سید حسن موسویخواب شهادت

90حاج حمید شفیعیمرگ آگاهیالهامات و عنایاتشهید غالم رضا صانعی پورخبر از محل شهادت

91حاج حمید شفیعیادعای توسلدعاسیره عبادیشهید غالم رضا صانعی پورتوسل به اهل بیت برای نجات از میدان مین

93-91حاج حمید شفیعیامدادهای غیبیالهامات و عنایاترزمندگاندادن غذا در سنگر رزمندگان

97حاج حمید شفیعیکارکرد انس با قرآنانس با قرآنسیره عبادیشهید علی ماهانیانرژی مادی گرفتن از قرآن

98-97حاج حمید شفیعیدعاهای هفتگیدعاسیره عبادیشهید علی ماهانیکارکرد انس با ادعیه هفتگی

98حاج حمید شفیعیجلوه های انس با نمازنمازسیره عبادیرزمندگانالتماس برای طوالنی شدن نماز

100حاج حمید شفیعیکارکرد های انس با قرآنقرآنسیره عبادیشهید علی ماهانیخواندن قرآن در لحظات آخر

141-102/128/140حاج حمید شفیعیدعای تحفظدعاسیره عبادیرزمندگاناثرات دعای تحفظ

104حاج حمید شفیعیساده زیستیسیره اقتصادیشهید علی ماهانیپوشیدن لباس های دست دوم بچه ها

124حاج حمید شفیعیتقدم زیر مجموعه در برخورداری هاسیره مدیریتیشهید محمود پایدارنخوردن ساندویچ در غیاب نیروها



.1384-اول: نوبت چاپ/ نشر سماء قلم/ محمد دانشی: تدوین/ رندان جرعه نوش؛ مجموعه خاطرات رزمنده سلحشور حاج حمید شفیعی

124حاج حمید شفیعیمراقبت از شکممراقبهسیره تهذیبیشهید محمود پایدارنخوردن کبابی که هیزمش مشکوک است

130-129حاج حمید شفیعیخستگی ناپذیریسیره اخالقیشهید حسن سلطانیدنبال کار بودن

129حاج حمید شفیعیخدمت به خلق اهللسیره اخالقیشهید حسن سلطانیشستن ظرف های بچه ها و مهمات رسانی

راه های موفقیت تحصیلیسیره علمیشهید حسن سلطانیدرس خواندن با چراغ قوه در قایق
استفاده از زمان های 

مرده
129حاج حمید شفیعی

131/133/135حاج حمید شفیعیاخبار غیبیالهامات و عنایاتشهید میرزاییحوادث بعد از شهادت

138حاج حمید شفیعیدعاهای مستجابدعاسیره عبادیرزمندگاندعا برای تیر نخوردن ارسیا

توحید و اخالص بندگیسیره اعتقادیشهید حمید رضا جعفر زادهدیدن النه مورچگان با خواندن سوره نمل
دیدن خداوند با 

ممکنات
154-153حاج حمید شفیعی

158حاج حمید شفیعیاخبار غیبیالهامات و عنایاتشهید محمد حسین یوسف اللهیخبر شهادت شهید موسی پور و حسن صادقی

159حاج حمید شفیعیاخبار غیبیالهامات و عنایاتشهید محمد حسین یوسف اللهیخطاب به شهید حسین بادپا توشهید نمی شود

160حاج حمید شفیعیتحقق میل و ارده شهید بإذن اهللالهامات و عنایاتشهید محمد حسین یوسف اللهیبیرون رفتن ماشین از گل

176-175حاج حمید شفیعیمرگ آگاهیالهامات و عنایاتشهید علی عابدینی روز برایم کار کند15کله ای بدور که 

178-177حاج حمید شفیعیآداب دعادعاسیره عبادیشهید علی زنگی آبادیتسلط به اسلحه دعا

186حاج حمید شفیعیجلوه های اذان گفتناذانسیره عبادیشهید احمد آقا عبد اللهیاذان با بدن لرزان

186حاج حمید شفیعیقضای نماز شبنماز شبسیره عبادیشهید احمد آقا عبد اللهیقضای نماز شب

186حاج حمید شفیعیشرم و حیاسیره اخالقیشهید احمد آقا عبد اللهیغواصی بی حیایم کرده

188حاج حمید شفیعیآداب دعادعاسیره عبادیشهید حمید ضیاءشهادت در حالت دست به دعا


