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3شماره صفحه2شماره صفحهریز موضوعموضوع اخصموضوع خاصموضوع کلیخالصه روایت

/10/13آیت اهلل حك ضٙاساص ٍ٘اٜ دیٍشاٖتی ٔا٘ٙذ دس تٟشاٖ

/130-12/128تٛی ػطش اص لثشأٛس خاسق اِؼادٜ تؼذ اص ضٟادتاِٟأات ٚ ػٙایاتتٛی ػطش ٔٛلغ دفٗ

/15-14آیت اهلل حك ضٙاستیٗ صٔیٗ ٚ آسٕاٖأٛس خاسق اِؼادٜ لثُ اص ضٟادتاِٟأات ٚ ػٙایاتتیٗ صٔیٗ ٚ آسٕاٖ

دست تٝ خیشیسیشٜ التصادیوٕه تٝ سشتاصٞای ٔتأُٞ
اوشاٜ دس خٛسدٖ غزاٞای 

خٛب
/21/31-20خٛاٞش ضٟیذ

/23/72/106/112/138/156دوتش ٔحسٗ ٘ٛسیا٘س تا لشآٖلشآٖسیشٜ ػثادیلشائت لشآٖ دس ٔسیش ٔذسسٝ
/25/26/37-24دوتش ٔحسٗ ٘ٛسیٕ٘اص اَٚ ٚلتٕ٘اصسیشٜ ػثادیٕ٘اص اَٚ ٚلت دس ٔذسسٝ

27/43دوتش ٔحسٗ ٘ٛسیاص ضٙیذٖ غیثتٔشالثت اص ٌٛشسیشٜ تٟزیثیتشن غیثت
/29/147-27دوتش ٔحسٗ ٘ٛسیٚیژٜ ٞااص ٍ٘اٜ تٝ ٘أحشْٔشالثت اص چطٓسیشٜ تٟزیثیوٙتشَ چطٓ دس خّٛت

30حسٗ ٔؼاضشتپذس ٚ ٔادسسیشٜ خا٘ٛادٌیتّٙذ ضذٖ پیص پای ٔادس

31احتشاْ تٝ دیٍشاٖسیشٜ اخاللیتّٙذ ضذٖ پیص پای تاصٜ ٚاسداٖ

ٔؼاتثٝ ٚ ٔؼالثٝسیشٜ تٟزیثیخٛاتیذٖ سٚی صٔیٗ

سختی دادٖ تٝ خٛد دس 

تشخٛسداسی اص أىا٘ات 

ص٘ذٌی

32/138/

32پای تٙذی تٝ پشداخت خٕسخٕس ٚ حمٛق ٔاِی ضشػیسیشٜ التصادیپشداخت ٞفتٍی خٕس

34-33پُ صشاطدیذاس دس ػآِ سؤیااِٟأات ٚ ػٙایاتتٛسُ تٝ اُٞ تیت ع

/39/40/101/107-35/38جّٜٛ ٞای ٔؼٙٛی ٕ٘اصٕ٘اصسیشٜ ػثادیسیش ٔؼٙٛی دس لٙٛت

/90/124/126-49/89-36/48أاْ صٔاٖضٟذا ٚ اُٞ تیتػٙایت أاْ صٔاٖ دس ػآِ سٚیا

31/38/45/66حسٗ حسیٗ صادٜاحتشاْ تٝ ٔخاطةسٚش واس فشٍٞٙیواس فشٍٞٙیسیشٜ فشٍٞٙیتّٙذ ضذٖ پیص پای تاصٜ ٚاسداٖ

39ٕ٘اصدیذٌأٜؼشاج ٕ٘اص
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51/49-50استثاط تا ػّٕاسٚش واس فشٍٞٙیواس فشٍٞٙیسیشٜ فشٍٞٙیتمٛیت ٔؼشفتی

47حسٗ حسیٗ صادٜتمٛیت ٘ماط ٔثثتسٚش واس فشٍٞٙیواس فشٍٞٙیسیشٜ فشٍٞٙی
53-52تشادساٖ ٔحٕذ ضاٞیٚسصشسٚش واس فشٍٞٙیواس فشٍٞٙیسیشٜ فشٍٞٙی٘مص ٚسصش دس جزب ٘ٛجٛا٘اٖ

54-53تشادساٖ ٔحٕذ ضاٞیصیاست ػاسفا٘ٝأاْ سضا عضٟذا ٚ اُٞ تیتصیاست أاْ سضا

70-68دوتش ٔحسٗ ٘ٛسیسٚص ػاضٛسأشالثت ایاْسیشٜ ػثادیٔشالثت ػاظٛسا ٚ استؼیٗ ضشط استجاتت دػا

آداب غزا خٛسدٖسیشٜ غزاییسّیمٝ غزایی
تحٕیُ ٘ىشدٖ غزاٞای ٔٛسد 

ػاللٝ
72

/80-77/79-76خثش ضٟادت ضٟیذأٛس خاسق اِؼادٜ لثُ اص ضٟادتاِٟأات ٚ ػٙایاتتشادست ضٟیذ ضذٜ

82-81ٔشالثت اص ٌٙأٜشالثٝسیشٜ تٟزیثیسٝ سٚص ٔشالثٝ

/82/88تاطٗ ٌٙاٜاخثاس غیثیأٛس خاسق اِؼادٜ تؼذ اص ضٟادتاِٟأات ٚ ػٙایاتتٛی ٌٙذ دسٚؽ

/85/115-83ٔستحثات ٔضش تٝ ٚاجثاتاصَٛ حاوٓسیشٜ ػثادیتشن ٚضٛ تٝ خاطش اریت صاحثخا٘ٝ

86سٚایت أاْ صادقدست ٘ٛضتٝ ٞا

92/121-91استاد ٔحٕذضاٞیػضاداسیأاْ حسیٗضٟذا ٚ اُٞ تیتسفغ تاسیىی ٞا تا سٚضٝ

93حضشت صٞشاضٟذا ٚ اُٞ تیتٔماْ تاال

92ٔجّس أاْ حسیٗدیذٌاٜ

96احتیاط دس ٔصشف تیت إِاَتیت إِاَسیشٜ التصادیٚلتٓ ٔاَ سپاٜ است

102-101ػذْ تٛجٝ تٝ وشأاتٔشالثٝسیشٜ تٟزیثیوشأات سٍٙشیضٜ ٞای ساٞٙذ

/106/116-105ٔطاِؼٝ ٚ وتاتخٛا٘یفشًٞٙ وتابسیشٜ فشٍٞٙی

/108/112/116/118-107ٔشي آٌاٞیاِٟأات ٚ ػٙایاتدیٍش تشٕ٘ی ٌشدْ
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114سحیٓ اثٙی ػطشیدػٛت تٝ ٕ٘اصٕ٘اصسیشٜ ػثادی

121-119سحیٓ اثٙی ػطشیِحظٝ ضٟادتِحظٝ ٞا

126-125ػشٚجدیذاس دس ػآِ سؤیااِٟأات ٚ ػٙایاتفشضتٝ ٞا آٔذ٘ذ ٚ تشد٘ذش

136ضفای اص تیٕاسیٟاأٛس خاسق اِؼادٜ تؼذ اص ضٟادتاِٟأات ٚ ػٙایات

136-135ٚصیت ٘أٝ

146-144آتص ٘أٝدست ٘ٛضتٝ ٞا

147ضٙاخت خذادست ٘ٛضتٝ ٞا

148طشفذاسیدست ٘ٛضتٝ ٞا

تشای ضٟیذ ضذٖ تایذ اِتٕاس وشد
ضٟیذ سیذ حسیٗ 

طثاطثایی یضدی
/118/112سحیٓ اثٙی ػطشیاِتٕاسساٞىاس ضٟیذ ضذٖ


