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138614قرائتی، محسن(12-1.ج)تفسیر نور1

138813عالمه طباطبائی، محمدحسین(16-5و3ج)ترجمه تفسیر المیزان2

13918العطاردی، عزیز اهلل(2-1.ج)معجم البالد و األمکنه المستخرجه من تاج العروس3

13812المظفر، محمدرضا(4و3.ج)اصول الفقه4

13663ذهنی تهرانی، محمدجواد(3-1.ج)تشریح المقاصد فی شرح الفرائد5

13792شیر، عبداهللاخالق6

13861عطاردی، عزیزاهلل(2.ج)تاریخ آستان قدس رضوی7

13651مطهری، مرتضی(1.ج)اسالم و مقتضیات زمان 8

13851مطهری، مرتضیسیری در سیره نبوی9

13781مطهری، مرتضیتعلیم و تربیت در اسالم10

13884مطهری، مرتضی(4و3و2و7.ج)آشنائی با قرآن 11

13902خراسانی، وحیدآشنایی با اصول دین 12

13881مطهری، مرتضی(2.ج)حکمتها و اندرزها13

13871مطهری، مرتضیخاتمیت14

13901مطهری، مرتضی(1.ج)فلسفه-کلیات علوم اسالمی منطق15

13871حاتمی موسوی، اکرمآموزش استداللی قرآن و مفاهیم16

(97آذر ماه )لیست منابع اهدایی حوزه علمیه قبا 



13831مطهری، مرتضی(1.ج)اسالم و نیازهای زمان17

13892مطهری، مرتضینظام حقوق زن در اسالم18

13872مطهری، مرتضی(1و5.ج)اصول فلسفه و روش رئالیسم19

13731الجوادی اآلملی، عبداهللالحماسه و العرفان20

13855مطهری، مرتضی(3-1.ج)درسهای اسفار21

13851اسکندری، حسین(8.ج)آیه های زندگی آیین بندگی22

13791الریشهری، محمد(12.ج)موسوعه االمام علی بن ابی طالب فی الکتاب و لسنته و التاریخ23

8امام خمینی، روح اهلل(1-2.ج)تحریر الوسیله 24

13911محمدی خراسانی، علی(3.ج)شرح کفایه االصول25

13853امام خمینی، روح اهلل(اربعین حدیث)شرح چهل حدیث 26

13881عطاردی، عزیزاهللسیری در کتابخانه های هند و پاکستان27

13931موسوی گرمارودی، مصطفیدر شعر فارسی (ع)آیینه خدا امیرالمومنین حیدر28

1الصدوق، ابی جعفرعلل الشرائع الجزئ االول و الثانی29

13941غالمعلی، مهدیو زندگی (ع)امام رضا30

13821شیروانی، علی(1.ج)ترجمه و شرح کشف المراد31

13881میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدسه رساله در نقد عرفان32

13871جوادی آملی، عبداهللزن در آینه جالل و جمال33

13791بشارتی، علی محمد(1.ج)از ظهور اسالم تا سقوط بغداد34

13941رجبیان، قاسم(3.ج)در محضر قرآن35

13811مجموعه من الباحثین2.ج(ع)دراسات و بحوث موتم االمام الحسین36

135817زین الدین بن علی (ره)الشهید الثانی(1-8ج)الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه37

13822محمدی، علیشرح کشف المراد38



13661السبحانی، الشیخ جعفرکلیات فی علم الرجال 39

13821مدرس افغانی(2.ج)جامع المقدمات 40

13861الوحید الخراسانی، حسین (1.ج)...مقدمه فی اصول الدین ویلیها منهاج الصالحین41

13862المصری الشافعی، احمدبن زین العابدین(ع)طرز الوفا فی فضائل آل المصطفی42

13853اسباب نزول-ابوطالب(2.ج)دائره المعارف قرآن کریم43

13853العالمه الحلیکشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد44

139011اسماعیل پورقمشه ای، محمدعلی(6.ج)الحجج البالغات دراسات فی الربا وبیع الصرف و السلم45

13903اسماعیل پورقمشه ای، محمدعلیالنعم السابغات دراسات فی المضاربه46

13805االنصاری، مرتضی(6-3.ج)کتاب المکاسب 47

13912العطاردی، عزیز اهلل2-1.ج (ع)المضمرات و المرسالت من احادیث اهل البیت48

13751المظفر، محمدرضا(1.ج)اصول الفقه فی مباحث االلفاظ و المالزمات العقلیه49

13883عطاردی، عزیزاهلل(3-1.ج)و نهج البالغه (ع)امیر المومنین50

13914بیهقی نیشابوری کیذری، محمدبن حسین(2-1.ج)حدائق الحقائق فی شرح نهج البالغه51

12مجتهده امین(12-1ج)مخزن العرفان در تفسی قرآن مجید52

13861عطاردی، عزیزاهلل(ع)ترجمه مسند فاطمه زهرا53

13881بزرگمهرنیا، عبدالحسن...مشتاقی و مهجوری معرفی توصیفی برترین آثار مولفان مهدوی به54

13913العطاردی، عزیز اهلل(1-3.ج)غریب الحدیث فی تاج العروس55

13913العطاردی، عزیز اهلل(3-1.ج)رجال تاج العروس کتاب جامع قی موضوعه و فرید فی بابه56

13871کامرانیان، عباسعلی(شیطان... بررسی خلقت کارها وسوسه ها و )1عصیانگر 57

13781مطهری، مرتضی(2.ج)جهان بینی توحیدی58

13841عسگری، مرتضیامامت و مهدویت در مکتب خلفا59

13872مطهری، مرتضیبررسی اجمالی نهضتهای اسالمی در صد ساله اخیر60

13894مطهری، مرتضی(1.ج)فلسفه-کلیات علوم اسالمی منطق61

13771مطهری، مرتضی(5.ج)مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی جامعه و تاریخ 62



13903قرائتی، محسندقایقی با قرآن بر اساس تفسیر نور63

13851حسین آبادی، زهراپلورالیسم در المیزان64

2ابراهیمی، عبدالجواددر آمدی بر آموزش عقاید65

13801امانی، محمدصادقغم و مهر66

13781خضرایی دالرستاقی، محمدسلطان(ع)گنجور عشق مدایح و مراثی اهل بیت67

13804جوادی آملی، عبداهلل(3-1.ج)تسنیم تفسیر قرآن کریم68

13635عالمه طباطبائی، محمدحسین(19و15و3و2و1ج)ترجمه تفسیر المیزان69

13788مکارم شیرازی، ناصر(27و25و24و23و22و22و21و20.ج)تفسیر نمونه70

136119امام خمینی، روح اهلل(21-19و16-1. ج)صحیفه نور مجموعه رهنمودهای امام خمینی ره 71

13925عهد آسمانی خطبه حضرت رسول در غدیر خم72

138913مصباح یزدی، محمدتقیراه و راهنما شناسی (5-4.ج)معارف قرآن 73

138620ابوصرمه- آب(1.ج)دائره المعارف قرآن کریم74

13886زین الدین بن علی (ره)الشهید الثانی(1-3ج)الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه75

136317طباطبائی، محمدحسین(20و19و18و17و16و 14و12و10و9و7و6و3.ج)تفسیر المیزان76

13872مکارم شیرازی، ناصر(6و7.ج)تفسیرنمونه 77

13632المظفر، محمدرضا(1.ج)اصول الفقه78

13792عالمه مدرس افغانی(2-1.ج) جامع المقدمات 79

13917العطاردی، عزیز اهلل(3-1.ج)مسند االمام الکاظم ابی الحسن موسی بن جعفر علیها السالم80

13913رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد(3-1.ج)التدوین فی اخبار قزوین81

13831الجوادی اآلملی، عبداهلل(2.ج)کتاب الحج82

13793انصاری،مرتضی(1-3.ج)کتاب المکاسب 83

139036عطاردی، عزیزاهلل(6-1.ج)ترجمه مسند ابو جعفر امام باقر محمد بن علی بن الحسین علیها السالم84

1االنصاری المصری، عبداهلل بن هشام(1.ج)مغنی البیب عم کتب االعاریب 85

13871مختاری، رضا(1.ج)غنا، موسیقی 86



13911ثقفی، ابراهیم بن محمدالغارات87

13911علوی حضرمی، محمدبن عقیلالنصایح الکافیه88

13661دورانت، ویل(4.ج)تاریخ تمدن عصر ایمان89

13756السیوطی، جالل الدین(2-1.ج)البهجه المرضیه90

136116امام خمینی، روح اهلل(21و16و14-1. ج)صحیفه نور مجموعه رهنمودهای امام خمینی ره 91

13619امام خمینی، روح اهلل(11و10و9و7و6و5و4و2و1. ج)صحیفه نور مجموعه رهنمودهای امام خمینی ره 92

13913عطاردی، عزیزاهلل(3-1.ج)مسند االمام الشهید ابی عبداهلل الحسین بن علی علیها السالم93

13912عطاردی، عزیزاهلل(2-1.ج)منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه94

13911عطاردی، عزیزاهللالمأمون عبداهلل بن هارون الرشید حیاته و سیرته95

13911عطاردی، عزیزاهللهارون الرشید حیاته و سیرته96

13932خاتمی، سید احمد(ع)نگاهی به زندگانی فضائل و کالم حضرت فاطمه (ع)سیره فاطمی97

13882عطاردی، عزیزاهلل2-1.ج(ع)ترجمه مسند االمام السجاد ابی محمد علی بن حسین 98

13911عطاردی، عزیزاهللشرح نهج البالغه 99

13911امام اول (ع)علی بن ابی طالبنهج البالغه 100

13911بیهقی نیشابوری کیذری، محمدبن حسین(2.ج)حدائق القائق فی شرح نهج البالغه101

13881عطاردی، عزیزاهلل(علیها السالم)مسند امام هادی ابوالحسن علی بن محمد102

13911عطاردی، عزیزاهللزندگانی حضرت عبدالعظیم علیه السالم103

13911عطاردی، عزیزاهللمسند االمام العسکری ابی محمد الحسن بن علی علیهما السالم104

13948استادآقایی، عباس(عج)خود سازی در محضر امیر عالمیان مهدی موعود105

13884عطاردی، عزیزاهلل1.ج(ع)أخبار و آثار حضرت امام رضا106

13881عطاردی، عزیزاهللمسند امام حسن بن علی العسکری علیها السالم107

13911عطاردی، عزیزاهللمسند االمام الجواد ابی جعفر محمد بن علی علیها السالم108

13881عطاردی، عزیزاهلل(ع)نهمین کوکب آسمان والیت یا ترجمه مسند االمام الجواد ابوجعفر محمد بن علی الرضا109

13911عطاردی، عزیزاهللمسند فاطمه الزهرا علیها السالم110

13912عطاردی، عزیزاهللمسند االمام الرضا ابی الحسن علی بن موسی علیها السالم111



138912مصباح یزدی، محمدتقی(مشکات)انسان شناسی - کیهان شناسی-معارف قرآن خداشناسی112

13841البهبودی، محمدالباقر(1.ج)صحیح الکافی 113

13913عطاردی، عزیزاهلل2.ج(ع)المضرات و المرسالت من احادیث اهل البیت114

13904اسماعیل پورقمشه ای، محمدعلی5النعم السابغات دراسات فی المضاربه115

13909اسماعیل پورقمشه ای، محمدعلیالتعالیق علی المجلد الثانی من وسیله النجاه و تکمله المنهاج116

13882خمینی، روح اهللشرح حدیث عقل و جهل117

13826جوادی آملی، عبداهلل(3-1.ج)سر چشمه اندیشه118

13824جوادی آملی، عبداهلل(ع)قرآن کریم از منظر امام رضا119

13834میرلوحی، سید هاشم!آمریکا بدون نقاب120

13781قرشی بنابی، علی اکبر(د-الف-2-1.ج)قاموس قران121

13861آیتی، محمدابراهیم(ع)تاریخ سیاسی پیامبر اعظم122

13811(ع)زندگینامه چهارده معصوم (ع)پیشوایان معصوم123

13801حداد عادل، غالمعلی6تربت جام-ت-دانشنامه جهان اسالم 124

13642عبدالباقی، محمدفوادالمعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم125

13782انیس، ابراهیم(1-2.ج)المعجم الوسیط 126

13621مطهری، مرتضیتعلیم و تربیت در اسالم127

13881مطهری، مرتضی(2.ج)جهان بینی توحیدی128

13841مطهری، مرتضی(1.ج)انسان و ایمان 129

13761الشهید الصدر(الحلقه االولی)دروس فی علم األصول 130

13831وحیدی، محمدالموجز فی الفقه االسالمی131

13811حسینی تاجانی، بهرام(1.ج)تلخیص شرح لمعه بصورت پرسش و پاسخ132

13903(16و3و4.ج)انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک133

13912حنیف، محمدادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس و قابلیت های بهره گیری از آن در رسانه ملی134

1ذهنی تهرانی، محمدجواد2تشریح المطالب شرح فارسی بر مکاسب135

13852جوادی آملی، عبداهللوالیت فقیه والیت فقاهت و عدالت136

13811واحدی، سیدمحمدتقی(1.ج)ترجمه الغدیر137



13741المحقق الحلی(3)شرایع االسالم138

13811جوادی آملی، عبداهللحکمت عبادات139

13872واعظ زاده الخراسانی، (10-11.ج)المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بالغته140

13842جوادی آملی، عبداهللحماسه و عرفان141

13801سیف اللهی، محمدحسن(ع)رسول ترک آزاد شده امام حسین142

13831هالل، رضا(مسیحیت سیاسی و اصول گرا در آمریکا)مسیح یهودی و فذجام جهان 143

13821ربانی خلخالی، علیالسیده رقیه بنت االمام الحسین144

13811بشارتی، علی محمد(ع)میهمان آسمانی تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت رضا145

13771شهیدی، سیدجعفر(ع)زندگانی فاطمه زهرا146

13881هاشمی، جواددو آفتاب ودوماه147

13861بهمن پور، محمدسعیداسماعیلیه از گذشته تا حال148

13873مکارم شیرازی، ناصر(4و3و2.ج)برگزیده تفسیر نمونه149

13831جوادی آملی، عبداهلل(ع)مراثی اهل بیت 150

13903اسماعیل پورقمشه ای، محمدعلی5النعم السابغات دراسات فی المضاربه 151

13882هاشمی، جواد( غزل عاشورایی720)جرس فریاد می دارد152

13903اسحاقی، سید حسینمبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی153

13876جوادی آملی، عبداهلل(6و4و1.ج)تسنیم تفسیر قرآن کریم154

13872مطهری، مرتضی(1.ج)داستان راستان155

13933صادقی فرد، غالمرضاو این میثاق خداست156

13932صادقی فرد، غالمرضاآیه تبلیغ آیه اکمال157

13942صادقی فرد، غالمرضااللهم و ال من وااله158

13932صادقی فرد، غالمرضاآیه میثاق غدیر159

13891مطهری، مرتضیمعاد160

13873الموسوی الدارابی، السید علی(5و4و1.ج)نصوص فی علوم القرآن 161

13504کلینی رازی، محمدبن یعقوب(4و4و3و2)اصول کافی اعتقادی اجتماعی اخالقی و علمی162

13828جوادی آملی، عبداهلل(10و8و7و6و5و4و2و1.ج)رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه163


