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3شماره صفحه2شماره صفحهریز موضوعموضوع اخصموضوع خاصموضوع کلیخالصه روایت

/32/149اثطاٞیٓ ضٟطیبضیا٘س ثب لطآٖلطآٖسیطٜ ػجبزیحفظ لطآٖ

/120-36/61/118-34اثطاٞیٓ ضٟطیبضیآتص ثٝ اذتیبضی ثطای اسالْسیطٜ ٘ظبٔیلّغ ٚ لٕغ اضطاض زض ذبن پبوستبٖ

38/188/204حسٗ پالضنسیبست لٟط ٚ ٟٔط ٕٞعٔبٖسیطٜ ٔسیطیتیٟٔط ٚ لٟط ثبٞٓ

39147سیسٟٔسی ٔیطتبج اِسیٙیحفظ ذبعطات ٚ آثبظ ضٟساظ٘سٜ ٍ٘ٝ زاضتٗ ٘بْ ٚ یبز ضٟساسیطٜ فطٍٞٙیذبعطات ضٟسا ٚ ٔٛظٜ ضٟسا

41-40ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘یٔبزض ضظٔٙسٌبٖحضطت ظٞطاضٟسا ٚ اُٞ ثیتٔبزضی حضطت ظٞطا ثطای ضظٔٙسٌبٖ
42/164حجت االسالْ سؼبزت ٘ژازتىطیٓ جب٘جبظاٖظ٘سٜ ٍ٘ٝ زاضتٗ ٘بْ ٚ یبز ضٟساسیطٜ فطٍٞٙیتىطیٓ جب٘جبظاٖ

/43/129/174/175/195ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘یاذالظسیطٜ اذاللیاذالظ ضٟیس سّیٕب٘ی
/187-45/122/185-44حجت االسالْ سؼبزت ٘ژازآٔطیىبٔصساق زضٕٗزضٕٗ ضٙبسیسیطٜ سیبسیزضٕٗ ضٙبسی زض ٔٛاجٝ ثب آٔطیىب

تأسیس ستبز ثبظسبظی ػتجبت زض ٔطٔت حطْ 

حضطت ػّی
47-45حسٗ پالضنستبز ثبظسبظی ػتجبت ػبِیبتأبْ ػّیضٟسا ٚ اُٞ ثیت

/48/66/175حسٗ پالضنفىط ٚ ایسٜ ثطای جٟبٖ اسالْسیطٜ ٘ظبٔیٔجبضظٜ ثب عبِجبٖ

52حسیٗ أیط ػجساِّٟیبٖپطٞیع اظ ته ذٛضیآزاة غصا ذٛضزٖسیطٜ غصایی ٘فط12تمسیٓ غصا ثیٗ 

سیطٜ ٔسیطیتیذٛزٔب٘ی ثب ٘یطٚٞبی حعة اهلل
ٔحصٛض ٘طسٖ زض لبِت ٚ وّیطٝ 

ٔسیطیت
/53/67/68/70/174/175سیس حسٗ ٘صطاهلل

58جٛاز ضٚح اِّٟیحك ضفبػتاِٟبٔبت ٚ ػٙبیبتحك ضفبػت ثٝ ثیبٖ ضٞجطی

59ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘یاذالظسیطٜ اذاللیآیب جّسٝ ثطای ذساست

59ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘یضٟیس لبسٓ سّیٕب٘یاظ ٍ٘بٜ زیٍطاٖػاللٝ ذبظ ضٟیس سّیٕب٘ی ثٝ ضٟیس احٕس 

60/164حسیٗ أیط ػجساِّٟیبٖذستٍی ٘بپصیطیسیطٜ اذاللیا٘جبْ وبضٞب زض ثستطیٗ ضطایظ

61ٔحٕس ضضب ٘مسیٔسیطیت تىّیف ٔحٛضسیطٜ ٔسیطیتیاػعاْ ثٝ سٛضیٝ ثٝ ذبعط تىّیف ٌطایی
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تأییس والْ ضٟیس ٔحٕٛز ثیضبیی زضثبضٜ ضٟیس 

ضسٖ
65/139/164-64ثطازض ضٟیس ثیضبییپطوبضیضاٞىبض ضٟیس ضسٖضٚش ٞب

حجت االسالْ وبظٕی ویبسطیٔطزٔی ثٛزٖ ٚ ٘ساضتٗ حبضیٝ أٗسیطٜ اذاللیجبثجبیی ثسٖٚ ٔحبفظ

69/71/73/95/98/99/10

0/177/179/180/201/23

0/
/192-72/193ضید جبثط ضججیضطٚضت ٚحست ثیٗ ضیؼٝ ٚ ا٘سیطٝ تمطیتسیطٜ فطٍٞٙیپسطْ لبسٓ

/75/162-74حسیٗ أیط ػجساِّٟیبٖصجط ثط ثیٕبضی ٞبصجط ٚ استمبٔتسیطٜ اذاللیلطظ حبج لبسٓ

/107/178-76/77/106اثطاٞیٓ ضٟطیبضیاحسبٖ ثٝ پسض ٚ ٔبزضپسض ٚ ٔبزضسیطٜ ذب٘ٛازٌیثطزٖ پسض ثٝ حٕبْ

/77/129زست ٘ٛضتٝ ٞبوالْ ضٟسإ٘بظ ضت ٚ احتطاْ ثٝ پسض ٚ ٔبزض

78ٔحٕس ثبلط ظازٜٚضظشاِٚٛیت ٞبی ا٘فبقزست ثٝ ذیطیسیطٜ التصبزیسبذت سبِٗ ٚضظش

79ٔحٕس ضضب فالح ظازٜٔغبِؼٝ ٚ وتبثرٛا٘یفطًٞٙ وتبةسیطٜ فطٍٞٙیوتبة اِغبضات ٚ ا٘سبٖ وبُٔ

تمطیظ ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘ی ثط وتبة ٚلتی ٟٔتبة 

ٌٓ ضس
80ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘یاظ ٍ٘بٜ زیٍطاٖ

تمطیظ ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘ی ثط وتبة ٚلتی ٟٔتبة 

ٌٓ ضس
80ضٟیس ػّی ذٛش ِفظزیسٌبٜ

/81/161/169/197ٌٕٙبٔی ٚ فطاض اظ چٟطٜ ضسٖسیطٜ اذاللیفیّٓ ظ٘سٌی ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘ی

اضتجبط لّجی سیس حسٗ ٘صطاهلل ثب ضٟیس لبسٓ 

سّیٕب٘ی
/82/112/132/135حجت االسالْ ٞبضٓ اِحیسضیسیس حسٗ ٘صطاهللجصاثیت

83ٚالیت فمیٝزیسٌبٜضاثغٝ لّجی ثب ِٚی فمیٝ

/85/89/91/125ٔحٕس ٟٔسی عٟطا٘چیسرتی زازٖ ثٝ ذٛز زض ٔؼبتجٝ ٚ ٔؼبلجٝسیطٜ تٟصیجیػسْ استفبزٜ اظ ضٟطت ذٛز

-86ٕٞسط ضٟیس اسٕبػیُ حیسضیتىطیٓ ذب٘ٛازٜ ضٟساظ٘سٜ ٍ٘ٝ زاضتٗ ٘بْ ٚ یبز ضٟساسیطٜ فطٍٞٙیلجَٛ زػٛت ذب٘ٛازٜ ضٟسا
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/93/187پطٚیع فتبحٞیجت زض زَ زضٕٙبٖسیطٜ اذاللیاٚثب ٔب ٚ ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘ی

94ٟٔسی ایطإ٘ٙصوٜٛ ٘ٛضزیٚضظش ٞبی ٌطٚٞیتفطیحبت سبِٓسیطٜ ٚضظضیپیبزٜ ضٚی ضٚظا٘ٝ

أٛض حیٛا٘بت ٚ حیبت ٚحصسیطٜ ٔحیظ ظیستیتب٘ىط آة ثطای حیٛا٘بت
تیٕبضزاضی اظ حیٛا٘بت 

٘یبظٔٙس
/94/124ٟٔسی ایطإ٘ٙص

95ضٙبٚضظش ٞبی ٌطٚٞیتفطیحبت سبِٓسیطٜ ٚضظضیٚضظش ضٙب

97-96ٟٔسی ایطإ٘ٙصٌعیٙٝ اذطاج ثٝ سرتیصجط ٔسیطیتیسیطٜ ٔسیطیتیاذطاج ٘یطٚ

103-101حجت االسالْ وبظٕی ویبسطیتٛسُ ثٝ اُٞ ثیتسیطٜ ػجبزیضٚضٝ ثرٖٛ

حجت االسالْ وبظٕی ویبسطیػٙبیت حضطت ظٞطا ثٝ ضٟساحضطت ظٞطاضٟسا ٚ اُٞ ثیتضٟسای ٔسافغ حطْ ٚ حضطت ظٞطا
101-102/142-

144/176/214

103اثطاٞیٓ ضٟطیبضیظیبضت ػبضٛضازػب ذٛا٘ی ٚ ازػیٝ ٔأثٛضٜزػبسیطٜ ػجبزیظیبضت ػبضٛضای ثؼس اظ ٕ٘بظ صجح

105حجت االسالْ ضطیف آثبزیوٕه ثٝ زیٍطاٖسیطٜ اذاللیثطزاضتٗ سبن زیٍطاٖ

109اثطاٞیٓ ضٟطیبضیٕ٘بظ زض وبخ وطّٔیٗجّٜٛ ٞبی ٔؼٙٛی ٕ٘بظٕ٘بظسیطٜ ػجبزیٕ٘بظ زض وبخ وطّٔیٗ

117یٛسف افضّیزفبع اظ حطْأبْ حسٗ ػسىطیضٟسا ٚ اُٞ ثیتزفبع اظ حطْ اُٞ ثیت زض سبٔطا

/117/152یٛسف افضّیزفبع اظ حطْحضطت ظیٙتضٟسا ٚ اُٞ ثیتزفبع اظ حطْ حضطت ظیٙت

123/209ٔحٕس ضضب عبٞطیضٚظ ػطفٝٔطالجبت ٔبٜ ٞب ٚ ضٚظٞبسیطٜ ػجبزیضٚضٝ ضٚظ ػطفٝ

123صّٝ ضحٓسیطٜ ذب٘ٛازٌیصّٝ ضحٓ ػٕٛٔی

128عیبضیظیبضت ٔعاض ضٟساظ٘سٜ ٍ٘ٝ زاضتٗ ٘بْ ٚ یبز ضٟساسیطٜ فطٍٞٙیسٛضٜ حطط ثط سط لجٛض ضٟسا

اذالق فطٔب٘سٞیسیطٜ ٘ظبٔیضٟسا ذٛز پیطٚظی ا٘س
تٛاٖ ٔسیطیت ثحطاٖ ٞبی 

٘ظبٔی
138-137ػجبس ػّی ػعیعی

140حجت االسالْ ٟٔسی زیب٘یاضه ٚ ٘بِٝضاٞىبض ضٟیس ضسٖضٚش ٞبضاٞىبض ضٟبزت

144حجت االسالْ ٟٔسی زیب٘یحضطت ػجبسضٟسا ٚ اُٞ ثیتاضازات ثٝ حضطت ػجبس
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146اثطاٞیٓ ضٟطیبضیحفظ حطٔت ػّٕب ٚ ثعضٌبٖثبیستٝ ٞبی تجّیغیسیطٜ تٟصیجیاحتطاْ ثٝ عالة ٚ ػّٕب

/153/163حسیٗ أیط ػجساِّٟیبٖزست ثٝ ذیطیسیطٜ التصبزیفطستبزٖ وبضتٗ ا٘جیط

154پطٞیع اظ ثی تبثی ٚ ٚػجّٕٝٞسطزاضی ضٟساسیطٜ ذب٘ٛازٌیٔطاػبت ذب٘ٛازٜ

جّسبت ٚ ٞیئبت زیٙیسیطٜ فطٍٞٙیضػبیت حطیٓ ٔجّس اُٞ ثیت
ضػبیت حطٔت ٔجبِس 

ػعازاضی
/156/177/181حجت االسالْ ػبضفی

/157/209/222حجت االسالْ حبج ػّی اوجطی٘بٔعز ٌِّٛٝ ٞبضٟبزت عّجیسیطٜ اذاللیثٝ ز٘جبَ لبتُ

حجت االسالْ وبظٕی ویبسطیٔطي آٌبٞیاِٟبٔبت ٚ ػٙبیبتٔی زا٘ٓ وی ضٟیس ٔی ضْٛ
159/211/219/220/221/

230/

160حسیٗ أیط ػجساِّٟیبٖپطٞیع اظ جًٙ ٘بجٛإ٘طزا٘ٝسیطٜ ٘ظبٔیتضٕیٗ ضٟیس سّیٕب٘ی

ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘یضبٞسٌیطیٔؼبز ٚ ػبِٓ لجط ٚ لیبٔتسیطٜ اػتمبزیضبٞس ٌطفتٗ
165-

166/182/210/227-228/

168-167ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘یاظ ٍ٘بٜ زیٍطاٖ

167/226ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘یضٟیس ٔحٕس حسیٗ یٛسف اِٟیضٟسای ٔحجٛةضٟیس یٛسف اِٟی

59ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘یضٟیس احٕس وبظٕیضٟسای ٔحجٛةآیب جّسٝ ثطای ذساست

/168/169/183حجت االسالْ وبظٕی ویبسطیأبْ ذبٔٙٝ ایٔحجت اِٚیبء اهللسیطٜ اػتمبزیٔحجت ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطی

170ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘یتٛاضغسیطٜ اذاللیٔبِه اضتط

171حبج ٔحٕٛز ذبِمیحضطت ٔؼصٛٔٝضٟسا ٚ اُٞ ثیتحفظ حطٔت حطْ

/173/184-172جٛاز تبجیهضطٚضت وبض فطٍٞٙیوبض فطٍٞٙیسیطٜ فطٍٞٙیوبض فطٍٞٙی ثطای جٛا٘بٖ

194جًٙ جٟب٘یزیسٌبٜ.جٍٙی وٝ آضظٚی ٔسافؼبٖ ذٛاٞس ثٛز
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199-198ضٟیس لبسٓ سّیٕب٘یجبْ ظٞط زْٚزیسٌبٜٔصاوطٜ

200یٛسف افضّیضٚحیٝ وبض جٟبزیسیطٜ اذاللیسیُ ذٛظستبٖ

202ٔتفطلٝاضازت ثٝ أبْ ذٕیٙی

203/205فبعٕٝ ثٛیطزٜپط ضً٘ زیسٖ ٘مص ٘یطٚٞبی جعءسیطٜ ٔسیطیتیسیُ اظ ایٗ ٔطزْ ٔی تطسس

/103-231/184/101تٛسُ ثٝ اُٞ ثیتسیطٜ ػجبزیوتبة ٌّچیٗ احٕسیٝ

ثبیستٝ ٞبی تجّیغیسیطٜ تجّیغیزذتط ثی حجبة
ٟ٘طاسیسٖ اظ ظبٞط ٘بثٟٙجبض 

ٔربعجبٖ
223

224أبْ ضضب عضٟسا ٚ اُٞ ثیتعٛاف زٚض ضطیح

/226/209ٔطتضی وطىِٛیتحمك اضازٜ ضٟیس ثسشٖ اهللاِٟبٔبت ٚ ػٙبیبتزفٗ وٙبض ضٟیس یٛسف اِٟی


