
                       
 «علیها سالم» آمنهحضرت  مدرسه علمیهکتابخانه 

بخش ی از  جلد کتاب داردکه 0022بیش از

 :کندمعرفی میرا موضوعات آن 

 تفسیر؛ -1

طباطباییعالمه  از مفسر بزرگ-تفسیر املیزان            
 «رحمه هللا علیه» 

 
ابوالفتوح-تفسیر َروُح الِجنان َو رُوُح الَجنان 

 جلد 21در  رازی 

حسن بنفضل-مجمع البیان فی تفسیر القرآن

 جلد 6طبرس ی در 

آیت هللا مکارم شیرازی -تفسیر نمونه 

بانو مجتهده امین -تفسیر مخزن العرفان  

 علوم قرآنی -1

جالل الدین -ترجمه الاتقان فی علوم القرآن 

 جلد 1 عبد الرحمن سیوطی 

 محمود صافی -القرآن اعراب فیالجدول 

محمد خزائلی–قرآن  اعالم 

عالمه محمد هادی  -التمهید فی علوم القرآن

 جلد 21 معرفت

 

 

 اخالق -3

شیخ صدوق  -الخصال  

آیت هللا مکارم شیرازی  -اخالق در قرآن 

طبرس یرض ی الدین -الاخال قمکارم 

 
 حدیث -4

محمدبنابی جعفرالطائفهشیخ-تهذیب الاحکام 

 «رحمه هللا علیه»الطوس یالحسن

رحمه هللا علیه»محمد باقر مجلس یعالمه  -بحار الانوار» 

 رحمه هللا علیه»ابو محمد حّرانی-تحف العقول» 

علیه رحمه هللا»ثقته الاسالم کلینی_اصول کافی» 

 
 نماز -5

لوه سراُر الصَّ
َ
 میرزا جواد آقا ملکی تبریزی حاج -أ

محسن قرائتی -های دعوت به نمازشیوه 

سید علی شهرستانی -پژوهش ی درباره اذان 

 فقه و اصول  -0

 سید محمد کاظم طباطبایی یزدی -عروه الوثقی 

 توضیح املسائل مطابق با فتاوای شانزده نفر از

 جلد 0مراجع تقلیددر 

فظفرمحمدرضاامل -اصول فقه 

 آیت هللا جعفر سبحانی-املوجز فی اصول الفقه 

 

 رحمه هللا علیه» آثار امام خمینیبخش ی از  -7

 تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی در 

 -چهل حدیث -جلد 4در   تحریر الوسیله -جلد 5

حکمت  -جلد 02در  -صحیفه امام -هللا رساله لقاء

 متعالیه

 
 «حففظه هللا»آثار مقام معفظم رهبری بخش ی از  -8

 الگوی اسالمی - -انسان دویست و پنجاه ساله

میراث فاطمی،مقام و منزلت -پیشرفتایرانی 

 قرآن دراسالمیاندیشهکلیرحط -حضرت ولی عصر

 
 «رحمه هللا علیه»مجموعه آثار شهید مطهری  -9

و -حماسه حسینی-آشنایی با قرآن... 

 

 کتب مرجع-12

محمد بند ریگی -فرهنگ منجد الطالب 

دکتر حسن انوری -فرهنگ بزرگ سخن 

 املوسوعه القرانیه الکبری املعجم فی فقه لغته

 محمد واعظ زاده الخراسانی–القرآن 

انصاری ناصرالدین-«علیهم السالم»بیتاهلشناس یکتاب 

مرکز مطالعات و تحقیقات –اصطالح نامه قرآنی

 اسالمی

 «حففظه هللا»بخش ی از آثار آیت هللا جوادی آملی -11

کریمتفسیرموضوعی قرآن  -تفسیر تسنیم-

شرح زیارت  دب فنای مقربانا -مفاتیح الحیاه

 جمالو جاللزن در آیینه-رازهای نماز-کبیره جامعه

 
 «حففظه هللا»بخش ی از آثار آیت هللا مصباح یزدی -10

نفظریه سیاس ی اسالم -توشه مشکات ره-  

-ایدئولوژی تطبیقی-انسان شناس ی در قرآن

  -(خداشناس ی) قرآنمعارف

 
 مهدویت -13

 الیقین در اثبات مهدویت وابطال فرقه حق

ه بهائیت
ّ
 شیخ احمد شاهرودی خراسانی -ضال

معاونت  -(هاها و پاسخپرسش)مهدویت

 پژوهش مؤسسه آینده روشن

 بررس ی روایات غیبت حضرت )غیبت نعمانی

  «السالم علیه»(صاحب الامر

 
 تربیتیروان شناس ی و  -14

 رجبعلی مفظلومی  -گامی در مسیر تربیت اسالمی 

احمد بهشتی-مسائل و مشکالت تربیتی 

 مریم افشاری –(هیلگارد)عمومیانشناس یرو 



 تاریخ-15

 نهرو لعلجواهر-جهانبه تاریخنگاهی 

 آیتسیدحسن-ایرانسیاس یازتاریخدرسهایی 

 مدنیالدینجالل-تاریخ سیاس ی معاصر ایران 

 عّزالّدین ابن اثیر-تاریخ کامل

 
 کالم -10 

انصاریانحسین -یاعتقادمباحثو پاسخپرسش 

جعفرسبحانی-بحوث فی امللل و النحل 

عسکری مرتض یعالمه-کریمدرقرآنعقایداسالم 

خواجه-کشف املرادشرح تجریدالاعتقاد 

 محمد طوس ی نصیرالدین 

 
 فلسفه-17

اثبات معاد » معاد جسمانی در حکمت متعالیه

دالیل جسمانی از نگرگاه صدر املتألهین و نقد 

 مرتض ی پویان-«مخالفان

جعفرسبحانی-صدراملتألهیندرمکتبهستی شناس ی 

نهایه الحکمهترجمه و شرح -روغ حکمتف- 

 عالمه سید محمد حسین طباطبایی

 

 غدیر -18

های شریف بررس ی تحلیلی آیه -آیه تبلیغ،آیه اکمال

 غالمرضا صادقی فرد-تبلیغ و اکمال

احمد عالمه عبدالحسین  -موسوعه الغدیر

 الامینی النجفی

 
 «علیهم السالم»اهل بیت-19

احمدبن -فی مناقب ذوی القربی ذخائر العقبی

 عبدهللا طبری 

 مرتض ی -مراة العقول فی شرح اخبار آل رسول

 عسکری 

 علمه محمد باقر مجلس ی-جالء العیون 

رجات فی علوم آل محمد    «صلی هللا علیه وآله»َبصاِئر الدَّ

ار قمی
ّ
 محمدبن حسن صف

 
 و نقش زن  خانواده -11

آیت هللا مکارم شیرازی -زن در تفسیر نمونه 

 نیااسدهللا محمدی –جوانان بهشت 

چراغیاسماعیل-خانواده،اسالم و فمینیسم 

احمد بهشتی–خانواده در قرآن 

 

 نهج البالغه -01

مصطفی دلشاد -تفسیر موضوعی نهج البالغه 

محمد جواد مغنیه-فی ضالل نهج البالغه 

جعفری محمدتقی-ترجمه و تفسیر نهج البالغه 

محمد  -املعجم املفهرس اللفاظ نهج البالغه

 سید کاظم محمدی*دشتی

 
 دبیات عربا -00

عبدهللا بن عقیل -شرح ابن عقیل 

تهرانیحسینیهاشمسید-جلد 0-علوم العربیه 

معینابو-شرح کامل سیوطی-فوائد الحجتیه-

 خراسانیهاشمیحجتحمیدالدین

 شرح کامل فارس ی مغنی )های نحوی و ادبیکاوش

 اصفهانیمرتض یسید -به همراه متن مغنی( اللبیب

 
 و سیاست انقالب اسالمی -03

 انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک 

قیام پانزده خرداد به روایت اسناد 

آبادمعصومهدوران اسارتخاطراتاممن زنده 

اسماعیلیاسماعیل -از خامنه تا خرمشهر 

 

 طب سنتی 04

 لی سیناعشیخ الرئس ابو  -قانون در طب -

 
 کامپیوتر -05

ربابه فرهادیفناوری اطالعات و ارتباطات 

محمد علی  -و آسان کامپیوتر عآموزش سری

 نوریان

جوادعسگری  -تافل 

 های آموزش ی و غیر آموزش یدی س یمجموعه -00

استاد شمالی -صرف ساده 

محمدی  -مبادی العربیه 

گنجینه قرآن و عترت-تجزیه و ترکیب 

احمدی میانجی-عالم برزخ 

مرکز مطالعات -پاسخ به شبهات 

حففظه هللا»رهبری معفظممقام-شرح احادیث اخالقی  » 

 
 مجموعه نرم افزارهای نور  -07

 علیهم »جامع فقه اهل بیت -جامع تفاسیر نور

کتابخانه کالم  -گنجینه روایات نور  -«السالم

مجموعه آثار  -کتابخانه فاضلین نراقی -اسالمی

مجموعه آثار عالمه -«رحمةهللا علیه»شهید مطهری 

  ...و غیره   «رحمة هللا علیه»طباطبایی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


