
تعدادانتشارنویسندهعنوانردیف

 نسخه13891اسالم جو، حامدحضور قلب در نماز1

 نسخه13861اسالم جو، حامدپرسش های شما و پاسخ های آیت اهلل العظمی بهجت2

 نسخه13901رضاییان، مرتضیدر محضر صاحبدالن3

 نسخه13891لک علی آبادی، مهدیعرفان در کالم اولیای ربانی4

 نسخه13901واحد پژوهش انتشارات هنارسنگین عرفان5

 نسخه13902واحد پژوهش انتشارات هنارسغرق حضور6

 نسخه13901مجتهدی تهرانی، احمدطریق وصل7

 نسخه13881احمدی جلفایی، حمیدتندیس عشق8

 نسخه13871فیضی، کریمعارف شرق9

 نسخه13871قاسمی، علی محمدبرزخ؛ پژوهشی قرآنی و روایی10

11
واحد پژوهش انتشارات هنارسپرده نشین

 نسخه2

 نسخه13901اکبری، علیجناب عشق12

 نسخه1فقیهی، علیرضاعرفان حقیقی13

 نسخه1کمری زاده، محسنورق های آسمانی14

 نسخه13891باقی زاده، رضابهجت عارفان در حدیث دیگران15

 نسخه13861واحد تحقیقاتی گل نرگسعجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام باقر علیه السالم16

 نسخه13872ملک محمودی، امیرادب مسلمانی17

18
1388رحمتی شهرضا، محمدروضه های شهید محراب، مرحوم آیت اهلل دستغیب

 نسخه1

 نسخه13861فربودی، مهدیپژوهشی قرآنی و روایی درباره مرگ: طعم مرگ19

20
1386واحد تحقیقاتی گل نرگسزیبا داستانهایی از زنان بهشتی

 نسخه1

 نسخه13871ملک محمودی، امیررفتار علوی21

 نسخه13871غضنفری، علیزفاف22

 نسخه13901مهری، فرشتهشیطان مامور گمراهی23

 نسخه13901کریم خانی، حمزهشب های عارفان24

 نسخه13891باقی زاده، رضابرگی از دفتر آفتاب25

 نسخه13861رحمتی، مآینه حقیقت26

(1396فروردین  ماه )لیست منابع اهدایی جناب آقای حمیدرضا سلیمانی 



 نسخه13611افروغ، محمدرضامعرفه الهادی علیه السالم27

 نسخه13901معصومی، سیدجواد(ع)طب موال علی 28

 نسخه13901سعیدپور، کاظمداستان های موضوعی29

 نسخه13891مجرد، رضاسلوک عارفانه30

 نسخه13861رمضانی پور، موسیکرامات حسینیه و عباسیه31

 نسخه13871ترکاشوند، محمدازدواج موقت32

 نسخه13891موسوی مطلق، عباسمظهر وصف خدا33

 نسخه13791دشتی، محمدفرهنگ سخنان حضرت فاطمه علیه السالم34

 نسخه13901محمودی، سیدمحمدحسینکرامات امام حسین علیه السالم35

 نسخه13861زکی زاده رنانی، علیرضاصراط36

 نسخه13831حسن زاده، صادقطبیب دلها37

 نسخه13841نظری، معصومهمهدی طبیب طبیبان38

 نسخه13821امجدی، مریمعالئم آخرالزمان در ادیان و مدل مختلف39

 نسخه13881لک علی آبادی، مهدیشرح دلدادگی شیفتگان فاطمی: کوثر محبت40

 جلد13792غفاری، محسن2 و 1.ابلیس نامه یا قصه های شیطان ج41

42
و شرح حال چهار نایب خاص آن حضرت  (عج)زندگانی امام مهدی 

1386درودگر، یوسفبانضمام چهل حدیث از آن بزرگوار
 نسخه1

 نسخه13791میرخلف زاده، قاسمکرامات الحجتیه یا معجزاتی از حضرت مهدی علیه السالم43

 نسخه13901لک علی آبادی، محمدشرح حال و کرامات اولیای الهی: دلشدگان44

 نسخه13791میرزایی، نجفعلیشگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق علیه السالم45

 نسخه13861فلسفی دارابی، یحییداستان های شگفت انگیزی از بهشت و جهنم46

 نسخه13871فربودی، مهدیعالم قبر47

 نسخه13901معصومی، امیر(ص)فروغ تجلی در روایت معراج حضرت محمد مصطفی 48

 نسخه13861رضوی، سیدجوادعاقبت و کیفر گناه کاران49

 نسخه13901خسروجردی، حسین(صبر در فراموش شده)منیرالمعرفه 50

 نسخه13901لک علی آبادی، محمدخلوت دل51

 نسخه13891لک علی آبادی، مهدیپرسش و پاسخ نماز در کالم اولیای ربانی52

 نسخه13901لک علی آبادی، محمدحدیث عشق53

 نسخه13881انصاری، محمدقصه های مالئکه54

 نسخه13861واحد تحقیقاتی گل نرگسداستانهایی شگفت انگیز از اولیاء خدا55

 نسخه13891درویشی، حسنآثار و برکات شگفت انگیز کمک به دیگران56

 نسخه13871زکی زاده رنانی، علیرضاقیامت یا روز حسرت عظیم57

 نسخه13901محمودی، زینب(عج)کراماتی از مهدی موعود 58

 نسخه13901عیوضی، مجیدمناجات خوانی59

 نسخه13811دالورتهرانی، مسعودفیضی از ورای سکوت60

61
1385موسوی مطلق، عباسکرامات معنوی

 نسخه2

 نسخه13861حائری، مرتضیسردلبران62



 نسخه13841درس زندگی63

 نسخه13881واحد پژوهش انتشارات هنارسشهره آفاق64

 نسخه13871ملک محمودی، امیرروش نیایش و دعا65

 نسخه13851خمسه ای قزوینی، علیصلوات کلید حل مشکالت66

 نسخه13871سیف اللهی، محمدحسنآقا شیخ مرتضای زاهد67

 جلد3حق شناس، عبدالکریمز ملک تا ملکوت دفتر اول و دوم و سوم68

 نسخه13851لک علی آبادی، محمدالگوی زعامت69

 نسخه13901لک علی آبادی، محمداقلیم وجود70

 نسخه13861طباطبایی، سیدمحمدحسینطریق عرفان71

 نسخه13901قمی، عباسغمخانه فاطمه زهرا علیه السالم72

 نسخه13911خوبرو، هادیسکرات مرگ73

 نسخه13901قمی، عباسمنازل االخره و المطالب الفاخره74

 نسخه13901لک علی آبادی، محمدکعبه حضور75

 نسخه13861قرائتی، محسنپرتوی از اسرار نماز76

 نسخه13891لک علی آبادی، مهدیپرسش و پاسخ عرفان در کالم اولیای ربانی77

 نسخه13891حاجی علی، سعیدپاسخ های آیت اهلل بهجت به رازهای دین78

 نسخه13891مهری، فرشتهداستانهایی از عذاب قبر79

 نسخه13861فربودی، مهدیپس از مرگ چه می گذرد؟: برزخ80

 نسخه13851امیدی فرد، عبداهللدر کرانه استجابت81

 نسخه1باقر1.مجربات باقر ج82

 نسخه13881محمودی، سیدمحمدحسینکرامات الفاطمیه سالم اهلل علیها83

 نسخه13831کامرانیان، عباسعلینجواهای عاشقانه84

 نسخه13901معصومی، سیدامیر(عج)صحیفه مهدیه 85

 نسخه13861سهرابی، محمد(عج)فضائل المهدی 86

 نسخه13851مرندی، رضاطزیقت حاج شیخ87

 نسخه13871برزگر، محسنجمع پراکنده88

 نسخه13861فیض کاشانی، مالحسیناز مرگ تا قیامت89

 نسخه13871میرسلطانی، سیدمحمدداستانهایی از ابلیس و شیطان90

 نسخه13841صاعدی سمیرمی، جمشیدتکلمه در شرح صد کلمه91

 نسخه13871عصیانی، علیرضاتفسیر موضوعی گناه و آمرزش از منظر قرآن92

 نسخه13901ولی ابرقویی، روح اهللروضه های مرحوم کافی93

 نسخه13901طباطباییان، سیدقنبراسرار و فواید پزشکی نماز شب94

 نسخه13891لک علی آبادی، محمدچهره جان95

 نسخه13901مبشر، علی محمدخصوصیات و برکات حضرت ولی عصر علیه السالم96

 نسخه13851حسن زاده، صادقاسوه عارفان97

 نسخه13891لک علی آبادی، مهدیدر کالم اولیای ربانی (عج)پرسش و پاسخ امام زمان 98

 نسخه13891عاملی، جعفرمرتضیتحریف شناسی عاشورا99

 نسخه13851مرادی، علیرضاقرآن کتاب هدایت100

 نسخه13861زکی زاده رنانی، علیرضاجهنم کمینگاه بزرگ101



 نسخه13911ملک محمودی، امیرفرجام گناه همراه با داستانهای مستند و عبرت انگیز102

 نسخه13851عابدنهاوندی، علیکیمیای ناشناخته103

 نسخه13771...قلی زاده کالن، فرض اروان شناسی روح104

 نسخه13881واحد پژوهش انتشارات هنارسمشهور خوبان105

 نسخه13861سیف اللهی، محمدحسنرسول ترک106

 نسخه1(ص)سیره پیامبر اعظم 107

 نسخه13791شهیدی، سیدجعفرعلی از بان علی یا زندگانی امیرمومنان علی علیه السالم108

 نسخه13901کاظمی خوانساری، ابراهیمذکرهای شگفت عارفان109

 نسخه13871قاسمی، علیستارگان سپهر سلوک110

 نسخه13851گلروباری، ابراهیمدنیای مرموز جن111

 نسخه13851مترجم- بانپور، احمدسنن النبی112

 نسخه13871مترجم- سلمانی رحیمی، امیرتنزیه االنبیاء113

 نسخه13891محمودی، سیدمحمدحسیندر محضر صاحبدالن114

 نسخه13881حرعاملی، محمدبن حسنترجمه کامل جهاد با نفس115

 نسخه13851حسین پور، رضاخاطرات جناب شیخ116

 نسخه13891یوسفی، محمددلسوختگان امام زمان علیه السالم117

 نسخه13851رحمتی شهرضا، محمدنظر لطف بر دشمنان118

119
حدیث مظلومیت یا امتحانات و صبرهای امیرالمومنین علی سالم اهلل 

1389مترجم- فربودی، محمدعلیه
 نسخه1

 نسخه13901عیوضی، مجیدهیئت بهشت فاطمیه120

 نسخه13861مترجم- عالمه مجلسیتوحید مفضل121

 نسخه13901موسوی مطلق، عباسفیض حضور دفتر نخست122

 نسخه13891موسوی مطلق، عباسخرمن معرفت123

 جلد13852مترجم- مهری، سیدمحمدجواد2 و 1.از آگاهان بپرسید ج124

 نسخه13871حق جو، محمدحسیننکته قرآنی 125313

 نسخه13881قدسی مهر، محمدعلیچه کسانی مسخ شده اند؟126

 نسخه13901دهکردی، فاطمهصالحی از عرش127

 نسخه13861منیب راد، محمدمحبوبه خدا128

 نسخه13871یوسفی، سیدحسنده گفتار پیرامون ویژگیهای امام حسین علیه السالم129

 نسخه13901برزگر، صادقجن در کالم بزرگان130

 نسخه13871فیض کاشانی، مالحسیناز مرگ تا قیامت131

 نسخه13851جباران، محمدرضارندان تشنه لب132

 نسخه13901محمودی، سیدمحمدحسینکرامات الزینبیه133

 نسخه13861پورمحمد، محمدحسینروح و جن از نظر علم و دین134

 نسخه13901کریم خانی، حمزهمعجزه اشک135

 نسخه13901واحد پژوهش انتشارات هنارسصاحب کرامت136

 نسخه13901واحد پژوهش انتشارات هنارسشب نشین137

 نسخه13901واحد پژوهش انتشارات هنارسکیش مهر138

 نسخه13901منصوری، محمدرضاحکایات و مناظرات139

 نسخه13901جلیلی، رضاسرا پرده اسرار140



 نسخه13861هوشنگی، مجیدرند عالم سوز141

 نسخه13841مصباح یزدی، محمدتقی1.پند جاوید ج142

 نسخه13741واعظی نژاد، حسینطهارت روح143

 نسخه13891حسینی قمی، سیدمحمد3.مشعل هدایت ج144

 نسخه13891ملکی تبریزی، جواد بن شفیعترجمه المراقبات145

 نسخه13861خوبرو، هادییخ در جهنم146

 نسخه13841گازرپور، بهمنرساله قدسیه ی طریقت صدیقان147

 نسخه13871بهمنی، اصغرسرگذشت ارواح در برزخ148

 نسخه13861رجالی تهرانی، علیرضاجن و شیطان149

 نسخه13931رحمتی شهرضا، محمدچرا اسالم را برگزیدم؟150

 نسخه13901واحد پژوهش انتشارات هنارسشیخ خرابات151

 نسخه13861حسن زاده آملی، حسنصد کلمه در معرفت نفس152

 نسخه13891حسین قمی، سیدمحمدده گفتار و ده مقتل حسینی: مشعل هدایت153

 نسخه13901رحمتی شهرضا، محمدهزا رو یک نکته پیرامون امام زمان علیه السالم154

 نسخه13891جمال اشرف، علیام البنین مادر پرچمدار کربال155

 نسخه13911سلطان الواعظین، محمدشب های پیشاور در دفاع از حریم تشیع156

 نسخه13831یعقوبی، علیچهل شب با کاروان حسینی157

 نسخه13851اردبیلی، مقدسحدیقه الشیعه158

 نسخه13861ابن بابویه، محمدبن علیثواب االعمال و عقاب االعمال159

 نسخه13891عراقی، محمودبن جعفردارالسالم، المشتمل علی ذکر من فاز بسالم االمام علیه السالم160

 نسخه13841عطار، محمدبن ابراهیمتذکره االولیاء161

 نسخه13901مترجم- راشدی، لطیف1.مکارم االخالق ج162

 نسخه13901بیرجندی، محمدباقرکبریت احمر در شرایط منبر163

164
1386مترجم- رجب زاده، رضااسرار الصلوه

 نسخه1

 نسخه13891قاسمی، وحیدقبیله ی سلمان165

 نسخه13901لک علی آبادی، مهدیمکتب نرفتگان166

 نسخه13831طباطبایی، سیدمحمدعلمای ربانی در تاریخ تشیع167

 نسخه13901واحد پژوهش انتشارات هنارسشب نشین168

 نسخه1زندگی علماء169

 نسخه13851ملکی تبریزی، جوادرساله لقاء اهلل170

171
فضایل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السالم از زبان بزرگان اهل 

1389رحمتی شهرضا، محمدتسنن
 نسخه1

 نسخه13891طباطبائی، سیدمهدیبهترین درمان172

 نسخه13861اخوی، رضاو ناگهان مرگ173

 نسخه13901قطبی، هادیبرنامه عبادی شبانه174

 نسخه13841رحیمیان، محمدحسینجلوه های نور از غدیر تا ظهور175

 نسخه13891مترجم- شبر، سیدعبداهللطب االئمه علیهم السالم176

 نسخه13841حسینی، غالم علی(شیرین تر از عسل)احلی من العسل 177



 نسخه13891عباسی، روح اهللالبکاء للحسین علیه السالم178

179
شرح زندگانی حضرت زهرا سالم اهلل علیها از : ترجمه بیت االحزان

1390قمی، عباسوالدت تا شهادت
 نسخه1

 نسخه13891موسوی مقرم، سیدعبدالرزاقمقتل مقرم180

 نسخه13851تویسرکانی، محمدرضابا مفاسد اجتماعی (ص)شیوه مبارزه پیامبر اکرم : الگوی برتر181

 نسخه1حیدری فر، مجیدمنشور نینوا182

 نسخه13861محمدی ری شهری، محمدکیمیای محبت183

 نسخه13891موسوی مقرم، سیدعبدالرزاقمقتل مقرم الرضا علیه السالم184

 نسخه13861مترجم- اسکندری، محمدلهوف185

 نسخه13881نیشابوری، عبدالحسیناحرام محرم186

 نسخه13861بهاری همدانی، محمدتذکره المتقین187

188
1385محمودی، محمدباقرترجمه تفسیر آیه الموده: مودت اهل بیت علیهم السالم در آیینه وحی

 نسخه1

 نسخه13891محمدی ری شهری، محمدزمزم عرفان189

 نسخه13901قزوینی، محمدکاظمزندگانی حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها190

 نسخه13831روستا، محمدرضامشرق معنوی191

 نسخه13901مترجم- عزیزی، مجتبیمتن و ترجمه کتاب غیبت192

 نسخه13891مترجم- محدثی، جوادمقتل امام حسین علیه السالم193

 نسخه13821مجاهدی، محمدعلیدر محضر الهوتیان194

 نسخه13871عباسی، روح اهللحکمت سجده بر تربت پاک سیدالشهدا علیه السالم195

 نسخه13901کرمی نژاد، مصطفیگناهان کبیره196

 نسخه13911شعبانی مفرد، محمدجوادنسخه های شفا بخش197

 نسخه1مجیدی، سیدمحمدهادیجن شیطان روح در نگاه عارفان بزرگ198

 نسخه13901مترجم- راشدی، لطیفغررالحکم و دررالکلم199

 جلد13892نوری، حسین بن محمدتقی2 و 1. نجم ثاقب ج200

 نسخه13901قمی، عباسمنتهی االمال201

 نسخه13851حیدری فر، مجیدمدرسه عشق202

 نسخه13801الرضی الرضوی، سیدمحمدمردگان با ما سخن می گویند203

 نسخه13851کاسب، عزیزاهللکشکول204

 نسخه13901مترجم- حسن زاده، صادقتحف العقول 205

 نسخه13701فریدتنکابنی، مرتضیالحدیث گفتار حکیمانه206

 نسخه13861عطارنژاد، محمدتقینسخه عطار یا ایجاد معلومات و  رفع مجهوالت207

 نسخه13901مجلسی، محمدباقرتاریخ انبیاء علیهم السالم208

 نسخه13901متوسل، احمداعجاز امیران عالم209

 نسخه13831کفاش، حمیدرضاراه سعادت210

 نسخه13841مجلسی، محمدباقرحلیه المتقین211

 نسخه13891ذهنی تهرانی، سیدمحمدجوادترجمه کامل الزیارات212

 نسخه1نراقی، احمدمعراج السعاده213

 نسخه13861سلیم بن قیس هاللیاسرار ال محمد214

 نسخه13901مترجم- خانبلوکی، امیراالرشاد فی معرفه حجح اهلل علی العباد215



 نسخه13901اصطهباناتی، محمدحسننورالعین216

 نسخه13901جلیلی، رضاسلوک فیض217

 جلد13892مسعود، جبران2 و 1. الرائد ج218


