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 2016-9-20تحديث لحد تاريخ 

 قائمة منشورات

 دار العلوم
 للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع

 م2016ـ  2015هـ / 1438ـ  1436  بيروت ـ لبنان

 

 كلـمـة الـدار
نسلان، منله عقلل اال رتلويالكتاب كان وال يزال المنهل رغم ما يتعرض له من منافسة شديدة اليوم من التلفاز واالنترنت، كان وال يزال المنهلل الل ي ي
 والواحة التي يسكن إليها، حتى ال ينضب معيُنه، وال تجّف روافده من المعارف وروائع األدب والعلوم والدراسات والبحوث.

 واإلنسان بطبعه يبحث عن المعرفة ويتوق إليها بشغف، بل تستهويه الكلمة، الهادفة فينهل منها ويرتوي ليسّد رمقه وظمأه.

لوعي لدى أبناء المجتمع م لتحمل راية نشر الكلمة الطيبة هادفة لرفع المستوى الثقافي وا1985ومن  تأسيسها سنة  دار العلوم»ما تقدم قامت إنطالقاً م

 عألجيلال وتنلوالعربي واإلسالمي. وقد خطونا ـ والحمد هلل ـ خطلوات رائلدة فلي هل ا المضلمار وبلدأنا منل  تأسليع اللدار عللى نشلر ملا يلبلي حاجلات ا
 مشاربها، آملين ببناء جيل واع ومثقف.

ة، اريخ، والسليروها هي اليوم تخطو خطوات أوسع بإعدادها وإصدارها موسوعات دينية وفقهية ونشر أمهات الكتب في الفقه، والفكر اإلسالمي، والتل
 ميلة وأنيقة.والحديث، واألدب، ومن ضمن أهدافها العمل على إحياء نوادر المخطوطات، وإعادة إخراجها مجلة ج

 ومن هللا سبحانه نستمد العون والتوفيق

 دار العلوم

 

 بيـان 

يتحّملل وحلاء العلالم، * دار العلوم مستعدة لتأمين الطلبات المتعلقة بمنشوراتها، أو منشورات الدور األخرى، وبالحسومات نفسها، لجميع أن
 المشتري تكاليف النقل والتخزين وما يتعلق بهما.

 طلب نقداً أو حوالةً على العنوان المصرفي، أو وفق اتفاقات مسبقة.* ترفق قيمة ال

 ة الصرف.* األسعار المدّونة في ه ه القائمة هي بالدوالر األمريكي. أما باقي العمالت فتسجل بالدوالر حال وصولها، حسب قيم

 * للمكتبات ودور النشر التي نتعامل معها حسومات خاصة.

 في ه ه القائمة، وتحتفظ الدار بحّق تعديلها عند اقتضاء الضرورة.* يعمل باألسعار المدّونة 

 * الدار مستعدة لطباعة كتب المؤلفين على نفقتها، أوعلى نفقة مؤلفيها حسب االتفاق، أو بمشاركة دور نشر أخرى.

 وأخيراً غايتنا راحة زبائننا مع فائق التقدير 
 

 تحقيق والطباعة والنشر والتوزيع دار العلوم لل
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 ألف 
بي أسرار القيادة عند أمير المؤمنين االمام علي بن ا

  طالب
 14×  20/غالف /  صفحة 224/ مجيل كمال

6 

 1/16 يصال ا لطالب الى المكاسبا
×  24/فين /  صفحة6412/ الشريازي احلسيين االمام السيد حممد

17 

250 

 الطائر حديث صحة الى الحائر دإرشا

 14×20صفحة/برش/129حسن عبد اهلل علي العجمي/ 
 

 آية التطهير فوق الشبهات

 14×20صفحة/برش/ 67حسن عبد اهلل علي العجمي/ 
 

 أربعون آية في االمامة والوالية

 17×24/كرتونيه /صفحة 436/ الشيخ ناصر الحائري
12 

 رازيإالدوار النهضوية لمرجعية صادق الشي

 17×  24/ كارتوني/  صفحة /  احمد عبد الرحيم
9 

 إحياء عاشوراء

 صفحة328 /  ية هللا العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازيمن محاضرات آ

8 
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 17×  24كارتوني/  /

  أحوال اإلمام المنتظر

 17×24/كرتونيه /صفحة 368/ نعمة هللا الجزائري
8 

 االمام المنتظر وعالمات الظهور
 17×  24 / كرتونيه/  صفحة 302د قاسم املوسوي / السي

8 

 االمام علي )ع( وحروب التنزيل
 17×  24/كرتونيه/صفحة 504احلسني امحد السيد/ 

14 

 1/2االمام علي )ع( وحروب التأويل 
 17×  24/كرتونيه/صفحة 1374احلسني امحد السيد/ 

30 

 االمام الحسين عظمة الهية وعطاء بال حدود
 17×  24/غالف/صفحة 244السيد حممد رضا الشريازي / آية اهلل

6 

 االمام الحسين عظمة الهية وعطاء بال حدود
 17×  24كارتوني//صفحة 328آية اهلل السيد حممد رضا الشريازي /

10 

 االوامر المولوية واالرشادية

 17×  24/فين/صفحة 652السيد مرتضى احلسيين الشريازي/
14 

 القبورادخال النور على اهل 

 14×  10كارتوني//صفحة 384السيد حسني جنيب حممد/
5 

 ادخال النور على اهل القبور

 12×  17كارتوني//صفحة 304السيد حسني جنيب حممد/
5 

 أضواء على حياة االمام علي )ع(

 20×14/غالف/صفحة 96السيد مرتضى احلسيين الشريازي/
3 

 3-1اخالقيات االمام علي امير المومنين 

 20×14/غالف/صفحة 848هادي املدرسي/  السيد

24 

  االرتقاء الروحي بالفكر وال كر
 17×  24/كرتونيه/صفحة 376/حممد  حسني جنيب السيد

9 

 احكام الزواج المختلط في الفقه االسالمي
 17×  24فين//صفحة 216/ مصطفى مرتضى القزويين

7 

 اجوبة المسائل العقائدية

×  20/كارتونة/  صفحة284ديدي/ اعداد:السيد مهند احلسيين احل

14 

5 

 احكام الشباب

/  مطابق مع فتاوى :آية هللا العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي

 14×  20/ كارتوني/  صفحة440

8 

 احكام العتبات المقدسة

/  مطابق مع فتاوى :آية هللا العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي

 14×  20/ كارتوني/  صفحة304

5 

 جوبة المسائل الحسينيةأ

/  مطابق مع فتاوى :آية هللا العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي

 14×  20/ كارتوني/  صفحة200

4 

  )ع( أضواء من سيرته عسكرياإلمام ال
 14×  20 / غالف /  صفحة174/  الشيخ حممود السيف

3 

 مسألة في بالد الغرب 1000
 14×  20 /كرتونيه/  صفحة 576/  إعداد: الشيخ جالل معاش

8 

 

 8  إدارة المؤسسات من التأهيل الى القيادة 

 17×  24/كرتونيه /  صفحة 454/  الشيخ فاضل الصفار

 أدعية القرآن ظروفها الموضوعية وآثارها الوضعية
 17×  24/كرتونيه /  صفحة 240/  السيد هادي املدرسي

7 

 أصول الدين بين السائل والمجيب
 14×  20 / غالف /  صفحة 151/  قدسالشيخ حممد امل

2.5 

  أصول الفقه
 14×  20/غالف /  صفحة 43/  الشيخ املفيد

1.5 

 

  إعلم وتعلّم؟
 14×  20/كرتونيه /  صفحة 168/  السيد بسام خضرة

5 

 

 ½االجتماع 
 24/فين /  صفحة 687/ ازيآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

 ×17 

8 

 ةاألجساد الخالد
 14×  20/غالف /  صفحات 104/  علي أكرب مهدي بور

3 

 اإلختالف وثقافة التعايش
 17×  24/  ونيهكرت/  صفحة 450/  الشيخ عبد العظيم املهتدي

10 

 األخالق واآلداب اإلسالمية
 17×  24/ كرتونيه/  صفحة 1152 /إعداد: عبد اهلل اهلامشي

18 

 االستخارة المجّربة في الكتاب العزيز
  جييب /غالف / صفحة 616

3 

  اإلسالم والغرب

 17×  24 /غالف /  صفحة 272/  راجي أنور هيفا

5 

  1/2األصول 
 24 /فين ة / صفح 908/  ازيآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

 ×17 

10 

   1/2االقتصاد 
 24/فين /  صفحة 669/  ازيآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

 ×17 

8 

 اإلمام الجواد )ع( من المهد والى اللحد

 17× 24ني/ /كارتو صفحة864السيد حممد كاظم القزويين / 
18 

 

  الصادق )ع( من المهد الى اللحداإلمام 

 17× 24ني/ /كارتو صفحة736السيد حممد كاظم القزويين / 
16 

 

  اإلمام الجواد )ع( أضواء من سيرته
 14×  20 / غالف  / صفحة201/  الشيخ حممود السيف

3 

 اإلمام الحسين)ع( في ضمير األديان
 17×  24/ غالف/  صفحات104/  الشيخ عبد الشهيد السرتاوي

2 

  الحسين )ع( استراتيجية وموقفاإلمام 
 14×  20/ غالف /  صفحة 384/ حممد تقي باقر

2 

  اإلمام الرضا )ع( أضواء من سيرته
 17×  24/ ف غال/  صفحة 128/ الشيخ حممود السيف

2.5 

 اإلمام الكاظم )ع( أضواء من سيرته
 17×  24/غالف / صفحة 64/  الشيخ حممود السيف

2 

 2  اإلمام المهدي )عج(



 3 

 /غالف /  صفحة 144/ ازيآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

20  ×14 

 اإلمام الهادي )ع( أضواء من سيرته
 14×  20/غالف/  صفحة 192/  الشيخ حممود سيف

3 

 

 اإلمام علي )ع( في الفكر المسيحي المعاصر
 17×  24/كرتونيه /صفحة 752/  راجي أنور هيفا

16 

  الف باء التأليف
 14×  20 /غالف /  صفحة 175/  جاسم االديب

3 

 أمان األمة من الضالل واالختالف
 17×  24/غالف /  صفحة 224/  الشيخ لطف اهلل الصايف

4 

 ن )ع(أمهات المعصومي
كرتونيه /  صفحة 336/  ازيآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

/24 ×17 

7 

 أهل البيت )ع( امتداد القرآن
 17×  24/غالف /  صفحة 272/  الشيخ كمال معاش

5 

ISLAMIC LAW 
SAYYID SADIQ HUSAYNI SHIRAZI 

 20×14صفحة/غالف/ 938

15 

 أوراق مهربة من زنازين العراق
 17×  24/غالف /  صفحة 272/   مهديعبد اهلل

6 

 بـاء
 2-1 البهجة المرضية في شرح االلفية

 فين/  صفحة 804 /ازيريآية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الش

/24  ×17 

24 

 بصائر الوحي في اإلمامة
 24×17كارتوني/ /صفحة184/  الحسيني الشيرازي مرتضىالسيد  آية هللا 

7 

  هرالبهائية تحت المج
 17×  24/ / كارتوني صفحة 208/ احمد عبد العزيز الفالي

7 

 بحوث في العقيدة والسلوك
 17×  24/فين/صفحة 436/الشريازي السيد مرتضى احلسيين

10 

 الباقيات الصالحات

 17×  24/غالف /  صفحة 120/ امحد العلي

4 

  البيئة
 17×  24/فين /صفحة 264/ آية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشريازي

7 

  1/2بيان االصول )االستصحاب( 
 17×  24/فين/صفحة 780/آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي

16 

 بيان االصول)قاعدة ال ضرر وال ضرار(
 17×  24/فين/صفحة 352/آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي

7 

 1/5البيع 
 فين/ صفحة 1284/ زياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

/24  ×17 

20 

 تـاء
 20 2-1تبيين الفقه )كتاب الطهارة( 

 24/فين/صفحة 740ي/ريازآية اهلل السيد حممد رضا الشتقريرا الحباث 

×17 

 2-1تبيين الفقه )كتاب الصوم( 

 17× 24/فين/صفحة 799الشريازي علي السيد حممد
20 

 3-1التدبر في القرآن 

 17× 24/رتونيهك/صفحة 816لشريازي/آية اهلل السيد حممد رضا ا
18 

 تقليد االعلم وحجدية فتوى المفضول
 24×17/فين /صفحة 564 / الحسيني الشيرازي مرتضىالسيد  آية هللا 

14 

تبيين القرآن نهج البالغة شرح الصحيفة 
 السجادية/علبة

 17× 24فين//صفحة 1880االمام الشريازي/

40 

 التجميل الجراحي والجيني فقهيا
 17× 24/كرتونيه/صفحة 432الشيخ علي احلائري الشمري/ 

12 

 تجربتي في الغرب من كربالء الى كاليفورنيا
 14×  20 / كرتونيه/  صفحة 192مصطفى مرتضى القزويين/ 

6 

 تجربتي في الغرب  الحوار مع االخر
 14× 20 / كرتونيه/  صفحة مصطفى مرتضى القزويين/  

8 

 ات ترميم الحضارة التحديات الكونية ومتطلب
 20×  14/  غالف/  صفحة 264 /املدرسي السيد هادي 

7 

 تهافت النظرية الدارونية وسقوط النظريات التابعة
 20×  14/ غالف /  صفحة 224السيد هادي املدرسي / 

6 

 تعرف الى نفسك
 17×  24 / كرتونيه/  صفحة 296السيد حسني جنيب حممد/ 

10 

 1جالتفكر في القرآن 

 17× 24/كرتونيه/صفحة 400سيد جعفر الشريازي/ ال

8 

  2ج التفكر في القرآن 

 17× 24/كرتونيه/صفحة 406 السيد جعفر الشريازي/

12 

 3ج التفكر في القرآن 

 17× 24/كرتونيه/صفحة 464السيد جعفر الشريازي/ 

12 

 التكفير نشأته اهدافه ضوابطه
 14×  20/غالف/صفحة حممد عطاء اهلل/ 

1 

 ؤات في القرآن والنبوةتنب

 17× 24/كرتونيه/صفحة 376/الشيخ أسعد كاشف الغطاء

14 

 التسقيط معصية كبيرة وظاهرة خطيرة
 17×  24/كرتونيه/صفحة 688/الشيخ عبد العظيم املهتدي البحراني

1 

 التكتم في االسالم
 14×  20/غالف /صفحة 48/حممد تقي باقر

1 

 التوبة في القرآن الكريم
 14×  20/غالف /صفحة 122/مود السيفالشيخ حم

6 

 تبيين القرآن
 24/  فين/  صفحة632/  يازآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

 ×17 

12 

 14 تثقيف األمة بسير أوالد االئمة



 4 

 17×  24/فين /صفحة 575/الشيخ علي حيدر املؤيد

 تجارب وعبر
 14×  20/غالف/صفحة 284/علي حممد علي دخيل

4 

 حفة البيان خطاب القرآن ألهل االيمانت
 17×  24/كرتونيه/صفحة 720/الشيخ علي حيدر املؤيد

10 

 ت كرة الخواص
 17×  24/فين حة/صف 309/العالمة سبط ابن اجلوزي

10 

 1/5تقريب القرآن الى اال هان 
 /فين/صفحة3558/يازآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

24  ×17 

70 

 1/4البالغة  توضيح نهج
/  فين/  صفحة 1850/  يازآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

24  ×17 

40 

 1/4توضيح نهج البالغة 
كرتونيه /صفحة1850/يشريازالآية اهلل العظمى االمام السيد حممد

/24×17 

30 

 ثـاء
 الثقافة اإلسالمية آفاق وتطلعات

 14×  20/غالف/صفحة 208/الشيخ عبد الشهيد السرتاوي

4 

 مهارة إدارية للقائد الناجح 30

 14×  20/غالف/صفحة 176/مجيل كمال

6 

 الثغور الباسمة في فضائل فاطمة )ع(
 14×  20/غالف/صفحة 59/جالل الدين السيوطي

1 

 جيم
 المسائل الشرعيةجامع 

 704 اإلمام السيد محمد الشيرازي ـ آية هللا العظمى السيد صادق الشيرازي

 17×  24/فين/صفحة

12 

 جامع مناسك الحج

 زياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

 17×  24/فين/صفحة 567

6 

 جنّة الحوادث في شرح زيارة وارث
 17×  24/فغال/صفحة192/آية اهلل العظمى الشريف الكاشاني

3 

 حـاء
 حلية الصالحين

ارتوني ك /صفحة416 /ريازياحلسيين الش صادقالسيد آية اهلل العظمى 

/24 ×17 

10 

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة
 24×17/فين /صفحة224  / الحسيني الشيرازي مرتضىالسيد  آية هللا 

8 

 حفظ كتب الضالل ومسببات الفساد
 24×17// فين صفحة432  / الحسيني الشيرازي مرتضىالسيد  آية هللا 

12 

 الحجة معانيها ومصاديقها
 17× 24ين/ ف /صفحة280ازي/ السيد مرتضى احلسيين الشري

8 

 حديث االمامة
 20× 14ف/ غال /صفحة96السيد جعفر احلسيين الشريازي/ 

3 

 حديث الغدير فوق الشبهات

 14×20صفحة/برش/134حسن عبد اهلل علي العجمي/ 
 

 الحياة الروحية في سيرة النبي واالئمة )ع(
 17×  24 /كرتونيه صفحة372السيد حسني جنيب حممد 

9 

 حرية السياسيةال
 17×  24/كرتونيه/صفحة 320الشيخ فاضل الصفار/

8 

 الحسين في الفكر المسيحي

 17×  24/كرتونيه/صفحة 550/أنطون بارا

18 

 الحجامة والفصد في الدين والطب
 14×  20/غالف/صفحة 336/د. حممد جواد البريماني

5 

 الحسين )ع( ريحانة النبي )ص(
 17×  24/الفغ/صفحه 250/الشيخ كمال معاش

4 

 حركة المختار بن أبي عبيدة الثقفي
 14×  20/غالف/صفحة 112/الشيخ حممود السيف

2 

 خـاء
الخلفاء والملوك )من الصدر األول الى العصر 

 2-1العثماني( 
 17×  24كارتوني//صفحة 1008/ فاضل الصفار

24 

الخليفة المنتظر تصنيف علمي ألحاديث اإلمام 
 المنتظر 

 17×  24كارتوني//صفحة 152/ خ مهدي حمد الفتالويإعداد الشي

6 

 خمسون درساً في االخالق

 17×  24/غالف/صفحة 120الشيخ عباس القمي /
3 

 خواطر و كرياتموسوعة 
كرتونيه /صفحة 792/ازيريآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الش

/24  ×17 

17 

  الخطر قريب منك
 14×  20/غالف /صفحة 280/نيالشيخ عبد العظيم املهتدي البحرا

4 

 خطابات مغترب

 17×  24/يهكرتون/صفحة 214/السيد عبد احلسني األعرجي

7 

 خطوة فى عمق التشيع
 17×  24/ كرتونيه /صفحة 233/السيد عبد املنعم حسن

6 

 خفايا أموية
 17×  24/فين/صفحة 214/حممد مرتضى القزويين

6 

  خواطر إسالمية
 14×  20/غالف/صفحة 63/سلمان هادي آل طعمة

1.5 

  1/3خواطري عن القرآن 

 17×  24/ينف/صفحة 1684/آية اهلل السيد حسن الشريازي

30 

 خير البرية واأللطاف االلهية
 17×  24/كرتونيه/صفحة 640/عبد الرحيم مبارك

12 

 دال
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 دولة اإلمام علي نظامها السياسي واإلداري
 24×17وني/كارت/صفحة376/  الدكتور سعيد جعفر كاظم

10 

 دراسات في فكر اإلمام الشيرازي

 17×  24/غالف/صفحة 712/د. أياد موسى حممود

10 

 الدعاء والزيارة )صغير(
 كرتونيه/صفحة930/زياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

/17×12 

8 

 الدعاء والزيارة )كبير(
 /رتونيهك/صفحة930/زياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

24  ×17 

14 

 دعاء الصباح
 14×  20/غالف/صفحة 63/العالمة حممد باقي اجمللسي

1.5 

 دولة المختار الثقفي )رؤية جديدة(
 17×  24/كرتونيه/صفحة 592/الشيخ صفاء اخلطيب

12 

 ديوان أهل البيت )ع(
 17×  24/فين/صفحة 640/الشيخ علي حيدر املؤيد

12 

 راء
 الرأي العام واإلعالم

 كرتونيه/صفحة 632/زياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

/24×17 

14 

 رحلة االنسان الى عالم الخلود
 17×  24/هكرتوني/صفحة152الشيخ عبد الشهيد السرتاوي/

7 

 الرؤيا في اإلسالم/ويليه المنامات
 / كرتونيه / فحةص 264/زياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

24  ×17 

7 

 رجاء الصالحين
 8×  12/غالف/صفحة 380/إعداد صاحل العويدي

2 

 رحلة في آفاق الحياة
 19×  12/غالف/صفحة 378/حممد طالب األديب

4 

 

 رحلتي مع الحجاب
 17×  24/غالف/صفحة196/ندى عبد الصاحب

4 

 زاي
 في  التاريخ )ع( زينب

 17×  24/غالف/صفحة 160مهدي عبد اهلل/
5 

 ي سماء المجدالزهراء)ع( ف

 14×  20/غالف/صفحة152/الشيخ عبد الشهيد السرتاوي

3 

 سين
  السيدة نرجع مدرسة االجيال
 14 /غالف /  صفحة200 /آية اهلل السيد مرتضى احلسيين الشريازي

×20 

5 

  سد المفر على  منكر عالم ال ر
 / صفحة 692 / محاضرات العالمة الشيخ محمد باقر علم الهدى

16 

 17 ×24كارتوني/

 2-1سلسلة مع الصادقين 
 17×  24/هكرتوني/صفحة 624الشريازي/ احلسيين السيد مرتضى

10 

 السبيل الى انهاض المسلمين
 17×  24فين//صفحة 400اإلمام الشريازي /

10 

 سلسلة قادة البشرية نبي هللا آدم عليه السالم
 17×  24/هكرتوني/صفحة 244الشيخ عبد الشهيد السرتاوي/

7 

نبي ادريع، نبي نوح، نبي السلة قادة البشرية سل
 صالح، نبي هود عليهم السالم

 17×  24/كرتونيه/صفحة 360الشيخ عبد الشهيد السرتاوي

10 

ق سلسلة قادة البشرية النبي إبراهيم وإسماعيل وإسحا
 والنبي يعقوب النبي لوط عليهم السالم

 17×  24/كرتونيه/صفحة 448الشيخ عبد الشهيد السرتاوي

10 

 السالمسلسلة قادة البشرية النبي يوسف عليه 
 17×  24/يهكرتون / صفحة 416الشيخ عبد الشهيد السرتاوي

12 

 سامراء الجرح النازف
 17×  24/كرتونيه/صفحة 679جمموعة مقاالت/ 

16 

  مسالة في بالد الغرب 666
 414/ازيلشريادق مطابق مع فتاوى آية اهلل العظمى السيد صا

 14×  20/تونيهكر/صفحة

6 

 سعادة المؤمن
 17×  24/كرتونيه/صفحة 608/الشيخ كمال معاش

10 

 السلم والسالم
×  24 /كرتونيه/صفحة 816/ازيآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

17 

14 

  السياسة
×  24/فين/صفحة 650/ازيآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

17 

10 

 إلسالمالسياسة من واقع ا
 17×  24/فين/صفحة 384/آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي

8 

  سيدنا االمام الحسين )رضي هللا عنه(
 14×  20/ غالف /صفحة 256/حممد حممود عبد العليم

3 

 شين
 9 -1شرح اصول الكافي 

×  24/  كرتونيه / صفحة3568حممد الشريازي/احلسيين السيد جعفر 

17 

 
114 

 اءر عاشورشعائ

 14× 20/ غالف/صفحة 136السيد جعفر احلسيين الشريازي/
4 

 الشهادة الثالثة

 24/كرتونيه /صفحة 445/دتقريرات ألحباث آية اهلل الشيخ حممد السن

×17 

9 

 1/4شرائع اإلسالم 
 24/كرتونيه /صفحة 1320/تعليق آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي

24 
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 ×17 

 شرح الصحيفة السجادية
 /فين/صفحة 448/ازية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشريآي

24  ×17 

10 

  الشعائر الحسينية
 14×  20/غالف/صفحة 155/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

3 

 

 الشعائر الحسينية كيف ولما ا؟
 14× 20/غالف/صفحة 212/املريزا حامد النواب االصفهاني

6 

 شعاع من نور فاطمة
 14×  20/غالف/صفحة 155/الشريازياحلسيين ضي السيد مرت

2 

 صاد
 الصحيفة السجادية )كبير(

 17×  24/كرتونيه/صفحة 224/اإلمام زين العابدين

7 

 (وسطالصحيفة السجادية )
 17×  12/كرتونيه/صفحة 320/اإلمام زين العابدين

4.5 

 (صغيرالصحيفة السجادية )
 8×  12/كرتونيه/صفحة 304/اإلمام زين العابدين

2 

 صحيح من ال يحضره الفقيه
 17×  24/فين/صفحة 400/الشيخ حممد باقر البهبودي

8 

 الصالة على النبي)ص( لطف إلهي
 14×  20/غالف/صفحة 64/الشيخ حسني النصراوي

 2 

 

 ضاد
 ضياء الصالحين )كبير(

 17×  24/كرتونيه/صفحة 512/حممد صاحل اجلوهرجي

12 

 (وسطضياء الصالحين )

 14×  20/كرتونيه/صفحة 512/حممد صاحل اجلوهرجي
8 

 (صغيرضياء الصالحين )

 12×8/كرتونيه/صفحة 576/حممد صاحل اجلوهرجي
6 

 طاء
 الطريق الى النجاح

 17×  24/كرتونيه/صفحة 344حسني جنيب حممد/  السيد
9 

 طرق مختصرة الى المجد
 17×  24/كرتونيه/صفحة 512/السيد هادي املدرسي

10 

 ظاء
من وجهة نظر االسالم ظهور االمام المهدي )عج( 

 والم اهب وسائر االمم
ونة  صفحة/ كارت472 /العالمة السيد أسد اهلل اهلامشي الشهيدي 

17×24 

11 

 ظاهر العنف األسباب والحلول
 12×  17/غالف/صفحة 40/الشيخ عبد الشهيد السرتاوي

1 

 ظرافة االحالم
 17×  24/غالف/صفحة 126/حممد ابن الشيخ طاهر السماوي

2.5 

 

 عين
 عبير الرحمة

غالف  /صفحة 98/ازيريآية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الش

 17×  24/  برش

3 

 العدالة االجتماعية في القرآن الكريم
 12× 8/برش/صفحة 92 / الشيخ عبد هللا احمد اليوسف

2.5 

 العقد  المنثور

 17×  24/هكرتوني/صفحة320/ إعداد: هادي عبد هللا
10 

  عجائب زيارة أبي الفضل العباع

 17×  24/كرتونيه/صفحة 297/ الشيخ حافظ الحداد
10 

 عند ما يتحدث االبناء

 24/ غالف/  فحةص176إعداد:مؤسسة إحياء تراث آل الشريازي/

×17 

5 

العنايات الخالدة )بحث روائي قصصي حول 
 عنايات اهل البيت )ع(

 17×  24/كرتونيه/حةصف 348الشيخ جاسم االديب/

9 

 العلم النافع سبيل النجاة

/  فحةص360/ازيريآية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الش

 17× 24/كرتونيه

8 

  العقائد اإلسالمية 
 24/غالف/صفحة 160/زياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

 ×17 

3 

 العقائد الحقة
 17×  24/تونيهكر/صفحة 672/السيد علي احلسيين الصدر

12 

 العقد الثمين
 12×  17/غالف/صفحة 64/حممد بن علي الشوكاني

1.5 

 العلوم الفلكية عند أهل البيت )ع(
 17×  24/كرتونيه/صفحة 528/د. مازن املؤمن

10 

 الدين والىالعودة 
 14×  20/غالف/صفحة 80/الشيخ حممود السيف

2 

 علل الشرائع
 17×  24فين//صفحة 510/العالمة الطربسي

12 

  علموا أبناءكم حب اإلمام الحسين )ع(
 17×  24/كرتونيه/صفحة 324/احلسني أمحد السيد

8 

 علوم نهج البالغة
 17×  24/ونيهكرت/صفحة432/د.حمسن باقر املوسوي القزويين

8 

 1/2علي )ع( في القرآن 
 17×  24/فين/صفحة990  /آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي

20 

  عتاب البلوغعلى أ
 14×  20/غالف /صفحة 130/امحد العلي

2.5 

  علي بن أبي طالب )ع( رجل المعارضة والدولة
 17×  24/ونيهكرت/صفحة376/د.حمسن باقر املوسوي القزويين

8 

 2  عوامل التغيير االجتماعي
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 14×  20/غالف/صفحات 207/قاسم احلسيين احلائري

 فـاء
 فاطمة بين النبوة واالمامة

 17×  24/  كرتونيه/  صفحة 326يخ كمال معاش/ الش
8 

 فقه الروى
 24×17/فين /صفحة280 / الحسيني الشيرازي مرتضىالسيد  آية هللا 

8 

 فقه الرشوة
 24×17/فين /صفحة465 / الحسيني الشيرازي مرتضىالسيد  آية هللا 

12 

 فقه المستقبل
 /كرتونيه صفحة406ازيريآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الش

24  ×17 

10 

 فقه النظر
×  24   /كرتونيه/صفحة364آية اهلل السيد حممد رضا الشريازي/

17 

10 

 في رحاب النبي واآلل
 17× 24ي/كارتون/صفحة 416جعفر الشيخ عباس احلائري/

10 

 1/2فاجعة كربالء في ضمير العالمي الحديث
 17× 24كارتوني//صفحة 1088راجي انور هيفا/

24 

 لتعاون على البر والتقوىفقه ا
 17×  24/فين/صفحة 496السيد مرتضى احلسيين الشرازي

12 

 الفضيلة اإلسالمية
 /كرتونيه صفحة496 ازيريآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الش

24  ×17 

10 

 1/111الفقه )الموسوعة االستداللية( 
 / فين/أجزاء 110/ازيريآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الش

24  ×17 

3000 

 الفقه )حول السنة المطهرة(
فين /صفحات 110/ازيريآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الش

/24  ×17 

4 

 الفهارع موسوعة الكلمة
 24 /فين/صفحة 358/رنشإعداد دار العلوم للتحقيق والطباعة وال

 ×17 

8 

 فاجعة البقيع
 14×  20/كرتونيه/صفحة 192/جالل معاش

4 

 ة التاريخفلسف
 /صفحة 384/ازيريآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الش

 17×  24/تونيهكر

9 

 1/2الفرقة الناجية
 960/يلشريازاني عظالعالمة السيد حممد املوسوي سلطان الوا

 17×  24/كرتونيه/صفحة

14 

-1الفاطميات )مشاعر الوالء في قصائد الزهراء 

5) 

50 

 17×  24/فين/صفحة2760/الشيخ علي حيدر املؤيد

  قاف
 قصص من اليهود

 24/  ونيهكرت/  صفحة 360زي/آية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشريا

 ×17 

10 

 القصص والمواعظ
×  24/  كرتونيه/  صفحة 462آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي/

17 

10 

 قصص من عالم االرواح
 17×  24 /كرتونيه صفحة296السيد حسني جنيب حممد 

8 

د القائد الخالد )قراءة موضوعية في حياة المجاهد محم
 بن ابي بكر(

 14×  20/غالف/صفحة 112/عبد الرضا حممد باقر

2 

 القرآن نهج وحضارة
 17×  24/كرتونيه/صفحة 312/الشيخ عبد الشهيد السرتاوي

7 

 كاف
   كيف تكون نورانيا

 17×  24/كرتونيه/صفحة 228حسني جنيب حممد/السيد 
7 

 كيف تغير حياتك
 17×  24/كرتونيه/صفحة 376حسني جنيب حممد/ السيد 

9 

 كنوز الحكمة

 17×  24/كرتونيه/صفحة 590/عبد اهلل اهلامشي

12 

 الكساء في معارف األمة اإلسالمية
 17×  24/كرتونيه/صفحة 248/عبد القادر الشيخ علي أبو املكارم

7 

 كرامات أم البنين
 17×  24/كرتونيه /صفحة 440/ي أبو املكارمعبد القادر الشيخ عل

 6 

 كربالء  اكرة الرأي العام
 17×  24/ كرتونيه /صفحة232/د. عبد الناصر االبراهيم

6 

 كلمة اإلسالم
 17×  24/فين/صفحة 192/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

5 

  1/2كلمة األصحاب 
 17 × 24/فين /صفحة 902/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

18 

  1/2كلمة اإلمام الباقر)ع( 
 17×  24/فين/صفحة 744/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

18 

 كلمة اإلمام الجواد)ع(
 17×  24/فين/صفحة 152/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

4 

 كلمة اإلمام الحسن)ع(
 17×  24/فين/صفحة 256/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

7 

 كلمة اإلمام الحسين )ع(
 17×  24/فين/صفحة 304/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

7 

 كلمة اإلمام الرضا)ع(
 17 × 24/فين/صفحة 456/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

10 

 40 1/4كلمة اإلمام الصادق)ع( 
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 17×  24/فين/صفحة 1992/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

 كلمة اإلمام العسكري)ع(
 17×  24/فين /صفحة 272/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

6 

 كلمة اإلمام الكاظم)ع(
 17×  24/فين/صفحة 272/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

7 

 كلمة اإلمام المهدي)ع(
 17×  24/فين /صفحة 544/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

12 

 إلمام الهادي)ع(كلمة ا
 17×  24/فين/صفحة 224/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

5 

 ½كلمة اإلمام أمير المؤمنين)ع( 
 17×  24/فين/صفحة 968/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

20 

  كلمة اإلمام زين العابدين)ع(
 17×  24/فين /صفحة 360/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

8 

 

  كلمة األنبياء)ع( والحكماء
 17×  24/فين /صفحة 248/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

6 

  كلمة الرسول األعظم )ص(
 17×  24/فين/صفحة 424/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

10 

  كلمة السيدة زينب)ع( وربيبات الرسالة
 17×  24/فين /صفحة 144/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

4 

  كلمة هللا
 14×  20/رتونيهك/صفحة 464/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

8 

  كلمة هللا
 17×  24/فين/صفحة 448/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

10 

 كلمة فاطمة الزهراء )ع(
 17×  24/فين/صفحة 344/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

7 

  الحد األدنى؟ كيف تبدأ نجاحك من
 14×  20/غالف/صفحة 160/هادي املدرسي

3 

  كيف تتربع على القمة؟
 14×  20/غالف/صفحة 160/هادي املدرسي

3 

  كيف تتمتع بحياتك وتعيش سعيداً 
 17×  24/ غالف/ صفحة 172/هادي املدرسي

4 

  كيف تسافر بأمان وتحقق أغراضك؟
 14×  20/غالف/صفحة 175/هادي املدرسي

3 

  ف تستخدم طاقاتك؟ كي
 14×  20/غالف/صفحة 152/هادي املدرسي

3 

  كيف نزوج العازبات 
 20/غالف /صفحة192/زياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

 ×14 

3 

Condy of hope 

Sayed Mohmmad redha al-shirazi 

14×20 

5 

 الم
  ليع من سيرة الرسول الكريم )ص(

 17×  24/كرتونيه/ةصفح 304/غالب الشابندر

7 

  الالعنف في اإلسالم 
 24 /غالف ة/صفح 207/ازيآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

 ×17 

4 

  الالعنف في نهضة اإلمام الحسين )ع(
 17×  24/هكارتوني/صفحة 202/الشيخ حممود مراد احلائري

5 

  الالعنف منهج وسلوك 
 20/  غالف/  صفحة 96/زيلشرياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد ا

 ×14 

2 

  لكيال تتنازعوا
 20 /غالف /صفحة376 /ازيآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

 ×14 

5 

  ليالي بيشاور 
 17×  24/هكرتوني/صفحة 1191/السيد حممد املوسوي الشريازي

16 

 ميم
 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر االسالمي

 24×17/كارتوني/صفحة344  / الحسيني الشيرازي مرتضىلسيد ا آية هللا 
10 

مجالع رمضانية )تقريرا للبحوث العلمية في شهر 
 رمضان المبارك

 24×17/كارتوني/صفحة392 / الحسيني الشيرازي صادقالسيد  آية هللا العظمى

10 

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى
 24×17/كارتوني/ صفحة 220 / الحسيني الشيرازي مرتضىالسيد  آية هللا 

7 

 المعاريض والتورية
 24×17/فين /صفحة 372 / الحسيني الشيرازي مرتضىالسيد  آية هللا 

10 

 مناشئ الضالل ومباعث االنحراف
 24×17/كارتوني/صفحة224/ الحسيني الشيرازي مرتضىالسيد  آية هللا 

7 

  مالمح العالقة بين الدولة والشعب
 24×17/كارتوني/صفحة424 / الحسيني الشيرازي رتضىمالسيد  آية هللا 

10 

 ؟متى جمع القرآن
 14×  20برش/ غالف/صفحة 80االمام الشريازي / 

3 

 من هم الخلفاء الراشدون؟
 14×20صفحة/برش/ 81حسن عبد هللا علي العجمي/ 

 

 2-1مقاتل المعصومين 

 17× 24فين//صفحة 744الشيخ عبد االمري اخلفاجي/

16 

  قراءة لقضايا التجديد في فكر اإلمام الشيرازيالتجديد مسائل 

 14×  20ش/بر غالف/صفحة 168الشيخ عبد اهلل امحد اليوسف / 
5 

 المنطق )للشيخ للمظفر(
 24×17فين//صفحة640/ تعليق: السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي

14 

 المعصومون االربعة عشر عليهم السالم 
 24×17كارتوني//صفحة672/الشيرازي االمام السيد محمد الحسيني

14 

  المبادئ التصورية والتصديقية للفقه واألصول

 24×17فين//صفحة388  /السيد مرتضى الحسيني الشيرازي

10 

 12-1موسوعة االنوار في سيرة االئمة االطهار 
 17×24/كرتونيه/صفحة 4240السيد امحد الفالي/ 

130 

 10-1موسوعة الشعرية المهدوية 

 24×17فين//صفحة4800 القادر ابو املكارم/عبد 

100 
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 2-1موسوعة الشعرية في رثاء النبي محمد 

 24×17فين//صفحة 618 عبد القادر ابو املكارم/

14 

 5-1موسوعة اهل البيت في القرآن 

 /فين  /فحةص 2046/ازيريآية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الش

17×24 

60 

 من سورة الفرقانمن أريج القرآن استلهامات 
 17×  24/هكرتوني/صفحة 316د حسن مرتضى القزويين/يالس

10 

   المقدع الشيرازي
 17×  24/كرتونيه/صفحة 288الشيخ عبد العظيم املهتدي/ 

8 

 ممارسة التغيير النقا  المسلمين
 كرتونيه/  صفحة 456/ازيلشريا آية اهلل العظمى االمام السيد حممد احلسيين

/24  ×17 

10 

 مشروعية الشعائر الحسينية

 20×14كارتونية//صفحة 256مهدي معاش/
7 

 مختارات مفاتيح الجنان )بترتيب جديد(

 17×  24فين//صفحة 512حسني معاش/
10 

 موسوعة االمام المهدي الميسرة
 17×  24/كرتونيه/صفحة608 باسم االنصاري/

14 

معركة السماء في أرض كربالء )دراسة عسكرية 
 معاصرة( 

 17×  24/كرتونيه/صفحة 400/حلسني أمحد السيدا

10 

 ً     المال أخ اً وعطاًء وصرفا
/  نيهكرتو/ صفحة 288/زياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

24  ×17 

7 

 المجدد الشيرازي الثاني تحول في الفكر االسالمي

1/2  
 17× 24/كرتونيه/صفحة 1400/حممد سعيد املخزومي

20 

   لى علوم نهج البالغة المدخل ا
 17×  24/كرتونيه/صفحة432/د.حمسن باقر املوسوي

9 

  المرأة ريحانة
 14×  20/غالف/صفحة 166/السيد نعمة اهلل اهلامشي

2 

  المرأة في فكر اإلمام الشيرازي
 14×  20/غالف/صفحة 96/فوزية حممد املرزوق

2 

  المسائل اإلسالمية 
 17×  24/فين/صفحة 800/لشريازيآية اهلل العظمى السيد صادق ا

12 

  المشروع االستراتيجي للنبى وأوصيائه)ع( 
 17×  24/كرتونيه/صفحات 310/صادق جعفر

7 

  مائة سؤال وسؤال حول الكتابة والكتاب والمكتبات
/  صفحة 84/لشريازيق اادمطابق مع فتاوى آية اهلل العظمى السيد ص

 14×20 /غالف

2 

   ئل والمجيب مأساة الحسين بين السا
 17×  24/فغال/صفحة 224/اخلطيب الشيخ عبد الوهاب الكاشي

4.5 

 7 مبادئ الطب 

 ونيهكرت/  صفحة256 / زياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

/24  ×17 

     مثير االحزان
 17×  24/غالف/صفحة 176/ابن منا احللي

4 

    محاضرات في الرجعة 
 17×  24/غالف/صفحة 144/لصدرالسيد علي احلسيين ا

3 

 محنة األكثرية في العراق 

 17×  24/كرتونيه/صفحة278/ناصر حسني االسدي

6 

     محنة أمير المؤمنين )ع(
 12×  17/الفغ/صفحة 40/حممد بن حممد بن النعمان املفيد

1 

 مختصر جواهر الكالم

 17×  24/فين/صفحة 230/القاضي ناصح الدين اآلمدي

5 

 نابيع المودةمختصر ي

 17×  24/غالف/صفحة 283/الشيخ سلمان القندوزي

5 

   مشكلة تدوين الحديث في عصر النبي )ص(
 17×  24/غالف/صفحة 195/غالب حسن الشاهبندر

4 

  مصحف انكليزي )لونان(
 17×  24/فين/صفحة1100

 20 

 مصفى المقال في علم الرجال

 17×  24/فين /صفحة 625/الشيخ آغا بزرك الطهراني

5 

  مع المختار الثقفي )رؤية موضوعية جديدة( 
 14×  20/غالف/صفحة 214/مهدي عبد اهلل

4 

  معالم على طريق االيمان 
 17×  24/غالف/صفحة 233/الشيخ عبد الشهيد السرتاوي

4 

  معالم على طريق الحوار
 17×  24/غالف/صفحة160/الشيخ عبد الشهيد السرتاوي

2.5 

 خان في الكتاب والسنة والتاريمعاوية بن أبي سفي
 17×  24/كرتونيه/صفحة768/صاحب يونس

14 

  مفاتيح الجنان )كبير(
 17×  24/كرتونيه/صفحة 855/الشيخ عباس القمي

12 

  مفاتيح الجنان )وسط(
 14×  20/كرتونيه/صفحة 855/الشيخ عباس القمي

8 

  مفاتيح الجنان)صغير(
 12 × 17/فين/صفحة 896/الشيخ عباس القمي

7 

   1/2مفاتيح الرحمة 
 17×  24/فين/صفحة 1099/الشيخ علي حيدر املؤيد

12 

  مقتل اإلمام أمير المؤمنين )ع(
 17×  24ف/غال/صفحة 80/للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا

2 

  مقتل الحسن والحسين )ع( 
 17×  24/غالف/صفحة112/ألبي الفرج االصفهاني

2.5 

  مقدمات
 17×  24/فغال/صفحة 158/ن الشريازيآية اهلل السيد حس

3 

 8ملحمة كربالء)قصيدة العالمة الشيخ حسن الدمستاني 
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    ومجاراتها(
 17×  24/كرتونيه/صفحة 352/عبد القادر الشيخ علي أبو املكارم

 من اآلداب الطبية 

 نيهكرتو/ صفحة 454/زياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

/24  ×17 

8 

 اجد والمزارات في الحرمين الشريفين من المس

 416/ازيريآية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الش

 17× 24ة/كرتوني/صفحة

8 

   من بركات اإلمام الحجة )عج(
 14×  20/غالف/صفحة 116/فوزية حممد مرزوق

2 

  من روائع اإلنفاق
 14×  20/غالف/صفحة128/امحد العلي

2.5 

   من عبق المرجعية 
 14×  20/كرتونيه/صفحة 388/طالب أديبحممد 

6 

     1/5من فقه الزهراء )ع( 
 تونيهكر/  صفحة 2363/زياآية اهلل العظمى اإلمام السيد حممد الشري

 17×  24/فين  /

70 

 من كرامات األولياء 

×  24غالف//صفحة 272/آية اهلل العظمى السيد حممد الشريازي

17 

4 

     مناسك الحج 
 12×  17ة/كرتوني/صفحة 272/ظمى السيد صادق الشريازيآية اهلل الع

3 

    منتخب المسائل اإلسالمية 
 17×  24/فين /صفحة 336/آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي

7 

    منتخب المسائل اإلسالمية 
 17×  24/غالف/صفحة 336/آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي

6 

     منتخب المسائل اإلسالمية 
 فغال/  صفحة 336/زياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الشري

/17  ×12 

3 

منية األديب )في شرح الباب الرابع من مغني 
 اللبيب(

 17×  24/فين/صفحة 296/الشيخ شاكر األنصاري

6 

     موسوعة القصص والحكايات
 17×  24/ونيه كرت/صفحة 612/بشري البحراني ـ أزهار املرزوق

12 

     1/26سوعة الكلمة مو
 17×  24/فين/صفحة 9369/آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي

260 

 

 نـون
 نهج الشيعة

 212 ي/لشريازا يينسمن حماضرات آية اهلل العظمى السيد صادق احل

 17× 24/كارتوني/صفحة

8 

 لغةنقد الهرمينوطيقا  ونسبية الحقيقة والمعرفة وال
 17×  24/تونيهكر صفحة404 ازيالشري مرتضى احلسيين السيد

10 

 8 النص واالجتهاد

 17×  24فين//صفحة السيد عبد احلسني شرف الدين/

 نفحات من حياة فضة خادمة فاطمة الزهراء )ع(
 17×12/غالف/صفحة 136/فوزية مرزوق

3 

    النفع في القرآن الكريم
 14×  20/غالف/صفحة 154حممود السيف/

5 

  األنبياء والمرسلينالنور المبين في قصص 
 17×  24/يهكرتون/صفحة 430/السيد نعمة اهلل اجلزائري

8 

 

     نهج البالغة 
×  24/كرتونيه/صفحة800/الشريف الرضي/تعليق:اإلمام الشريازي

17 

14 

   نب ة عن حياة المعصومين )ع( 
 17×  24/تونيهكر/صفحة 496/والدة السيد حممد حسني الشريازي

8 

    ميةنحو يقظة إسال
/  صفحة 172/زيرياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الش

 14×  20/غالف

3 

     نصرة المظلوم
 14×  20/غالف/صفحة 126/الشيخ حسن املظفر

2.5 

    نظام الحوزات العلمية
/  غالف/  صفحة48/زيرياآية اهلل العظمى االمام السيد حممد الش

20  ×14 

2 

الشيرازي)دراسة  نظرية الالعنف عند اإلمام
 مقارنة(

 14× 20/الفغ/صفحة 176/مركزاالمام الشريازي للدراسات

3 

     نفحات الهداية
 383/يلشريازادق صا حماضرات تربوية آلية اهلل العظمى السيد

 17×  24/ كارتوني/صفحة

8 

 

 هـاء
 1ج هل تعلم؟

 14×  20كارتوني/ /صفحة168/   السيد بسام خضرة

6 

 2هل تعلم؟ ج

 14×  20كارتوني/ /صفحة168/   يد بسام خضرةالس

6 

    هل تعرف الصالة؟
 / صفحة 64/يلشرياز ايينآية اهلل العظمى االمام السيد حممد احلس

 17×  12/ غالف

2 

     هك ا ربّانا اإلمام الشيرازي
 17×  24/غالف/صفحة 184/حسن آل محادة

6 

 واو
  ما ادراك من فاطمة؟و

 /برش  / صفحة 104/ د صادق الشيرازيآية هللا العظمى السي

20×14 

3 

 8 ومضات من حياة االمام الحسن بن علي 
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 17× 24/كرتونيه/صفحة 238السيد قاسم املوسوي/

 واجبنا في عصر الغيبة
 20×14كارتوني/ /صفحة165مهدي املهدوي/

6 

 والية الفقيه بين اإلفراط والتفريط 
 24× 17برش/  /صفحة72/  د. رائد الحيدري 

4 

 واضربوهن )رؤية فقهية جديدة آلية النشوز(
 24× 17فين/  /صفحة96/  الشيخ صفاء احمد الخطيب

6 

    الوهابية بمنظار الحقيقة
 14×  20/كرتونيه/صفحة 200/مهدي معاش

4 

  وعي التعامل مع االختالف
  

 17×  24/يهكرتون/صفحة 432/الشيخ عبد العظيم املهتدي

8 

     وقتك حياتك
 14×  20/غالف/صفحة 224/يد حممد العلويالس

4 

    ويسالونك عن الكتاب 
 14×  20/غالف/صفحة 90/حسن آل محادة

2 

 يـاء
 يا ابا ر

 /ة صفح 184/ازيشريالسيد صادق احلسيين ال العظمى آية اهلل

 14×  20 /غالف 

4 

     يقظة العفة 
 14×  20/غالف /صفحات 109/مساح حسن املرعي

3 

  تحصين في إمرة أمير المؤمنين )ع(اليقين وال
 17×  24/فين /صفحة 718/العالمة ابن طاوس

 12 
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 كتب توزعها الدار
 

    شورى الفقهاء

 السيد مرتضى الشريازي فين

12 

  1/4األلفين في أحاديث الحسن والحسين 
 الشيخ علي حيدر املؤيد

25 

    الموعظة الحسنة

 الشيخ علي حيدر املؤيد

8 

 لصحةاصالة ا
 20×14غالف//صفحة172 الشيخ فاضل الصفار/

4 

 فقه االسرة
 17×  24/كرتونيه/صفحة 557الشيخ فاضل الصفار/

12 

 فقه المصالح والمفاسد
 17×  24/كرتونيه/صفحة 592الشيخ فاضل الصفار/ 

14 

 قصص النساء في القرآن الكريم
 17×  24 /كرتونيه /صفحة208باسم االنصاري/ 

7 

 ر االحالمموسوعة تفسي
 17×  24/كرتونيه/صفحة592اعداد: حسني ياسني/ 

8 

 نهج الخالص
 17×  24/كرتونيه/صفحةالشيخ مهدي الفتالوي/  

20 

 


