
 

 
 1، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 بسم الله الرّحامن الرّحیم 

ّحرضتّاستادّاسداللهّداستانیّبِنیسیثارّفیّّآمعر ّ

 بنیسی سامعیل داستانی آقا احاج

 

 ؛شدهپالف. آثار چا

 ؛ آدم و حّوا .1

 .های قرآنموضوع کلیدی: داستان 

 .   …، سكونتشان در بهشت، واهای آفرينش حرضت آدم و حوّ موضوع تفصیلی: داستان 

 .م و جلد سختص، جلد نر  ۸۸ش.، رقعی،  1۳۶۵چاپ: قم، نرش بنيس، 

 

 ؛هاى بنيىس يا رسودهاى مذهبى به سبک جديدآالله  .2

 .موضوع کلیدی: مدايح و مراىث

 .تبی اهل  ۀمدح و مرثي  ۀاشعار ایشان دربار   ۀموضوع تفصیلی: مجموع

 ص. 1۶۰ش.، جيبى،  1۳۷۵چاپ: قم، انتشارات عّّلمه بنيىس، 

 

 ؛ اسّلم در نيک اخّلق .۳

 .حدیث: کلیدی موضوع

 ک. نی اخّلق دربارۀ روایاتی: لیصیتف موضوع

سۀ  قم،: چاپ  .ص 1۶ جیبی،نیم  ادب،  و  اخّلق مؤسَّ

 

 ؛ ادب و کامل در اسّلم .4

 .حدیث: کلیدی موضوع

 .کامل  و ادب دربارۀ روایاتی: تفصیلی موضوع

سۀ  قم،: اپچ  .ص 1۶ جیبی،نیم  ادب،  و  اخّلق مؤسَّ



 

 
 2، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 

 ؛ شادى هاىشب  غانارم .۵

 .مراىث و  مدايح: کلیدی موضوع

 .بیت  اهل مدح دربارۀ شعرا ی ازاشعار   عۀمجمو: تفصیلی موضوع

 .ص 1۶۰ جيبى، ،.ش 1۳۷۹ بنيىس،  عّّلمه انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛ اسّلم در سّلم افشای .۶

 .حدیث: کلیدی موضوع

 .کردنبلندسّلم  دربارۀ روایاتی: تفصیلی موضوع

سۀ  قم،: چاپ  .ص 1۶ جیبی،نیم  ادب،  و  اخّلق مؤسَّ

 

 ؛ امامت .۷

 .عقايد: کلیدی عموضو

 .نوجوانان  و كودكان زبان به امامت: تفصیلی موضوع

 .ص ۳2 وزيرى، بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ آینده  امید .۸

 .مراثی و  مدایح: کلیدی موضوع

 . الزّمانصاحب حرضت دربارۀ ایشان  اشعار  عۀمجمو: تفصیلی موضوع

 .ص ۳2۰ رقعی، ،.ش 1۳۸۰ بنیسی،   عّّلمه انتشارات قم،: چاپ

 



 

 
 ۳، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 ؛ پیامرب زن لیناوّ  .۹

 .معصومین سريۀ: کلیدی موضوع

  بهخديجه  حرضت  بااكرم  رسول  حرضت  ازدواج  داستان:  تفصیلی  موضوع

 .نوجوانان  و كودكان زبان

 .ص ۳2 وزيرى، بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ کنیزان بانوی . 1۰

 .دينى هایاسوه سريۀ: کلیدی موضوع

  حرضت مـادر ،نرگس حرضت ازدواج و  اسارت داستان: تفصیلی  موضوع

 .نوجوانان  و كودكان زبان بههادى امام  حرضت با ،الزّمان صاحب

 .ص ۳2 وزيرى، ،.ق 1۳۹۹ بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ کنیم دعا  را خود مادر و پدر . 11

 .اخّلق: کلیدی موضوع

 و كودكان زبان  به مادر، و پدر به نسبت فرزند ۀوظيف 1۰ رشح: تفصیلی موضوع

 .نوجوانان 

 .ص 4۰ وزيرى، ،(طاهر)  بنيس نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ عبا آل تن پنج . 12

 .معصومني سريۀ: کلیدی موضوع

 و كودكان زبان به كسا حديث داستان: تفصیلی موضوع

 .نوجوانان 

 .ص 4۰ وزيرى،  بنيس، نرش  قم،: پ نخستچا

 .ص 12 خشتی، بنیسی، انتشارات قم،: پ دومچا



 

 
 4، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 

 ؛ عاشورا سنگین پیام . 1۳

 .نىدي هایاسوه سريۀ: کلیدی موضوع

  پس ایشان نقش  ایشان، مقامات بيان  ،زينب حرضت زندگى: تفصیلی موضوع

 . …و عاشورا، از

 .سخت جلد و نرم جلد ص، ۸۸ رقعى، ،.ش 1۳۷1 بنيس،  نرش  قم،: چاپ

  زبان  به ،جعفرى حسنيرياض املسلمین و االسّلم حّجت  قلم  به كتاب اين: ترَجمه

 شده چاپ. م1۹۹۸ سال در ،الهور شهر الّصالحنيمنهاج  ۀار دا درا«، عاشور  پيام» نام به  و  ترجمه اردو

 .است

 

 ؛ باشیم؟ داشته تقوا  چگونه و  چیست تقوا . 14

 .اخّلق: کلیدی موضوع

  آن،  دربارۀ علام وبیت اهل و قرآن دیدگاه و تقوا چیستی: تفصیلی موضوع

 .آن آوردندستبه هایراه   و آثارش،  و  اقسام

 .ص ۸۸ رقعی، ،.ش 1۳۶1 بنیس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ ( تقوا دربارۀ سخن یکصد) چیست؟ تقوا . 1۵

 .اخّلق: کلیدی موضوع

 .هاآن  فارىس ۀترجم با تقوا  و  زهد دربارۀ روايت  و آيه 1۰۰: تفصیلی موضوع

 .ص 1۰۸ رقعى، ،.ش 1۳۶1 بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ توحید . 1۶

 .عقاید: کلیدی موضوع

 .نوجوانان  و كودكان زبان  به توحيد: تفصیلی موضوع

 .ص ۳2 وزيرى، بنيس،  نرش  قم،: چاپ



 

 
 ۵، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 

 ؛ ارسارآمیز فرزند تولّد . 1۷

 . معصومین سريۀ: کلیدی موضوع

  و  عسكرى حسن امام حرضت با نرگس حرضت ازدواج داستان: تفصیلی موضوع

 .نوجوانان  و كودكان زبان  بهالزّمانصاحب حرضت والدت

 .ص 4۰ وزيرى، ،.ق14۰۰ بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ كنيم؟ ازدواج كىس چه  با و  چگونه: دپرسنمی  جوانان . 1۸

 .اجتامعی: کلیدی موضوع

  همرسان، حقوق  و هاويژگی ازدواج،  فواید اسّلم، دین در ازدواج: تفصیلی  موضوع

 و... .   موقّت، ازدواج زنان، بدترين و ترينبه 

 .سخت جلد و  نرم جلد ص،  ۹۶ رقعى، ،.ش 1۳۷4 بينش، نرش  قم،: نخست چاپ

 .ص 112 رقعى، ،.ش 1۳۷۹ بنيىس،  عّّلمه اتشار انت قم،: دوم چاپ

  به  و  ترجمه  اردو  زبان  به  جعفرى، حسنيرياض املسلمین و  االسّلم  حّجت  قلم  به  كتاب اين : ترجمه

  سال  در الهور، شهر الّصالحنيمنهاج  ۀادار  در ،«كریی سی كس شادی  كه هيی پوچهتی نوجوان » نام

 .است شده چاپ. م1۹۹۸

 

 ؛ اسّلم  در پاکدامنی  و حیا . 1۹

 .حدیث: کلیدی موضوع

 .پاکدامنی و  حیا دربارۀ روایاتی: تفصیلی موضوع

 .ص 1۶ جیبی،نیم  ادب،  و  اخّلق مؤّسسۀ  قم،: چاپ

 

 ؛ بيامرز مرا  مادر و پدر! خدايا . 2۰



 

 
 ۶، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 .اخّلق: کلیدی موضوع

  زبان به آنان، رحلت از پس مادر و پدر به نسبت فرزند وظايف: تفصیلی موضوع

 .ننوجوانا و كودكان

 .ص 4۰ وزيرى، ،(طاهر)  بنيس نرش  قم،: چاپ

 

 ؛هايتيم  مادر خديجه؛ . 21

 .دینی هایاسوه سريۀ: کلیدی موضوع

  يتيامن،  بهخديجه   حرضت  رسيدگى  داستان :  تفصیلی  موضوع

 .نوجوانان  و كودكان زبان به

 .ص ۳2 وزيرى، بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 Khadigeh»   نام  به  و  ترجمه  انگليىس  زبان  به  كتاب  این:  ترجمه

Of The Ovphans»، است  شده چاپ تهران و آمریکا در ،آن  از پس و. م 1۹۸۵ هایسال در. 

  

 ؛ ( مشتاقان داستانمجموعه ) اسّلم  در شجاعان داستان . 22

 .دینی هایاسوه سريۀ: کلیدی موضوع

ین  امیراملؤمن حرضت همچون: ؛اسّلم  تاريخىهای شخصیت زندگى از هايىداستان : تفصیلی موضوع

  ثابت،  بن عاصم قيس،  بن مالک ربيع،  بن سعد طالب،ابی  بن جعفر حمزه، حرضت ،یامام عل

 .عاص بن هشام  و حبش  بّلل رواحه، بن عبداللّه 

  شجاعان   داستان»  نام  به   ص،  1۳۶+    1۳۶  رقعى،  ج،  2  ، .ش  1۳۶1  ، (طاهر)  بنيس   نرش   قم، :  نخست   چاپ

 م«.اسّل  تاريخ در

  داستان مجموعه » نام به  ص،  ۹۶+  ص 1۰۹ ،ج 2 رقعى، ،.ش 1۳۷۰ م،قيا انتشارات قم،: دوم چاپ

 .« مشتاقان

 

 ؛ نقره رستاپا پرس طّل، رستاپا دخرت . 2۳



 

 
 ۷، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 .دینی معارف: کلیدی موضوع

 .شوهر و  زن هاىزينت  و هالباس : تفصیلی موضوع

 .ص ۶4 رقعی، ،.ش 1۳۷1 بنیس،  نرش  قم،: چاپ

  زبان  به ،جعفرى حسنيرياض سلمینمل ا و االسّلم حّجت قلم  به كتاب اين: ترجمه

 در الهور، شهر الّصالحنيمنهاج  ۀادار  در ،ی«كاچاند لر سونا لرىك» نام به و ترجمه ردوا

 .است شده چاپ. م1۹۹۸ سال

 

 ؛ املهدى نور ديدار . 24

 .دینی هایاسوه: کلیدی موضوع

 حرضت مّلقات به كه كساىن ترشّف داستان : تفصیلی موضوع

 .اندشده مرشّفالزّمانصاحب

 .ص 2۰۸ رقعى، ،.ش 1۳۷۵ بنيىس،  عّّلمه انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛ خدا سوى به  بازگشت  راه   . 2۵

 .اخّلق: کلیدی موضوع

  آيات،  و   ؛توبه  زمان  و  چگونگى  وجوب،  چیستی،:  تفصیلی  موضوع

 .آن دربارۀ هاییداستان  و روایات

  نرم  جلد   ص،  1۳۶  رقعى،  ، .ش  1۳۷1  بينش،   نرش   قم،:  نخست   چاپ

 .سخت  جلد و

 .ص 1۳۶ رقعی، ،.ش 1۳۷۵ بنیسی،  عّّلمه انتشارات قم،: دوم چاپ

 

 ؛حديث ۵۵ يا  الحقوق  و العقوق رسالة . 2۶



 

 
 ۸، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 .حدیث: کلیدی موضوع

  فارىس ۀترجم با مادر، و پدر فرزند، وظايف دربارۀ حديث ۵۵: تفصیلی موضوع

 .هاآن

 .ص ۶4 جيبى،  ،.ش 1۳۶۹ قيام، انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛خدا بو خ روز . 2۷

 .عقاید: کلیدی موضوع

 .غدير سعید عید اعامل برخى و  پيشينه ماَجرا، : تفصیلی موضوع

 .ص ۶4 جيبى، ،.ش 1۳۶۹ قيام،  انتشارات  قم،: نخست چاپ

 .ص ۹۶ جيبى، ،.ش 1۳۸۰ بنيىس،  عّّلمه انتشارات قم،: دوم چاپ

 

 ؛ كعبه داخل در زىن . 2۸

 .دینی هایاسوه سريۀ: کلیدی موضوع

  و كودكان زبان بهامیراملؤمنین حرضت والدت داستان: یتفصیل موضوع

 .نوجوانان 

 .ص ۳2 وزيرى، بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ (علیها الله سّلم) یكرب  زينب حرضت پايگاه بر سفرى . 2۹

 .سفرنامه : کلیدی موضوع

 . .ق 14۰۷ سال  در سوريّه به ایشان ۀ سفرنام: تفصیلی موضوع

 .ص ۸۸ رقعى، ،.ش 1۳۷1 بينش،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ نكرد قبول خاک را اشجنازه كه شهيدى . ۳۰



 

 
 ۹، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 .دینی هایاسوه سريۀ: کلیدی موضوع

  زبان بهاکرم رسول حرضت ياران از يىك شهادت داستان: تفصیلی موضوع

 .نوجوانان و كودكان

 .ص ۳2 وزيرى، بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ آذربايجان  شريخداى . ۳1

 .دینی هایاسوه سريۀ: کلیدی موضوع

 .شدنروحانی  زمان تا تولّد زمان از  ایشان ۀزندگینام : لیتفصی موضوع

 .ص 2۸۸ رقعى، ،.ش 1۳۷۶ بنيىس،  عّّلمه انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛ عدل . ۳2

 .عقايد: کلیدی موضوع

 .نوجوانان و كودكان زبان  به االهى  عدل: تفصیلی موضوع

 .ص ۳2 وزيرى، بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛طالبابی بن علیّ  ديدگاه ازعىل . ۳۳

 .معصومني سريۀ: کلیدی وعموض

  واال،   خداوند  دیدگاه  ازامیراملؤمنین  حرضت:  تفصیلی  موضوع

 .حرضت آن خود واکرم رسول حرضت

 .ص 144 رقعى، ،.ش 1۳۷1 بينش، نرش  قم،: نخست چاپ

 .سخت  جلد و  نرم جلد ص، 144 رقعی، ،.ش 1۳۷۵ بنیسی،  عّّلمه انتشارات قم،: دوم چاپ

 

 ؛كوثر حوض كنار درعلی . ۳4



 

 
 1۰، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 .حديث: کلیدی موضوع

 داشنتدوست  وامیراملؤمنین حرضت والیت دربارۀ روایت 4۰: تفصیلی موضوع

 .هاآن  فارسی ۀترجم با ایشان، 

 .ص ۶4 جيبی،  ،.ش 1۳۶۹ قيام، انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛پيغمرب معراج درعلی . ۳۵

 .حدیث: کلیدی موضوع

 رسول حرضت معراج درامیراملؤمنین حرضت جايگاه: تفصیلی  موضوع

 .اکرم

 .ص ۶4 جيبی،  ،.ش 1۳۶۹ قيام، انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛ تواضع هاىانگيزه  و تكرّب  هاىفرشيم . ۳۶

 .اخّلق: کلیدی موضوع

  آثار و اقسام و تکرّب، آثار و اسباب و  چیستی: تفصیلی موضوع

 .تواضع

 .ص 2۸۸ رقعى، ،.ش 1۳۷1 بينش،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ خدا  با ارتباط   راه دعا؛  و قرآن . ۳۷

 .دعا: کلیدی موضوع

 ها،آن   رائت ق    فضايل  و   کریم  قرآن  كوچک  هاىسوره   از  اىمجموعه :  تفصیلی  موضوع

 و... .  دیگر، منازهای از  برخی فضايل ،بیت اهل  منازهاى

 .ص 1۶۰ جيبى، ،.ش 1۳۷۵ بنيىس،  عّّلمه انتشارات قم،: چاپ

 



 

 
 11، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 ؛ عاشورا رنگني قيام . ۳۸

 .معصومني سريۀ: کلیدی موضوع

 .حرضت آن  شهادت ماَجرای وحسني امام  حرضت قيام  عوامل : تفصیلی  عموضو

 .سخت  جلد  و نرم جلد ص، 1۰4 رقعى، ،.ش 1۳۷1 بينش،  نرش  قم،: چاپ

  اردو زبان به جعفرى، حسني املسلمین و االسّلم  حّجت قلم بـه كتاب اين: ترجمه

 .است شده چاپ. م1۹۹۸ سال در هور،ال  شهر الّصالحنيمنهاج  ۀادار   در ،ه«عاشور  قيام » نام به و ترجمه

 

 ؛آواره كودک . ۳۹

 .اجتامعى: کلیدی موضوع

 پاسخ و نیايرا كودكان به فلسطينى کیكود  ارسالی ۀنام داستان: تفصیلی موضوع

 .نوجوانان و كودكان زبان به او،  به نیایرا کودک یک

 .ص ۳2 وزيرى، بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ است؟ كجا گنج . 4۰

 .عىاجتام: کلیدی موضوع

  اين دربارۀ منذر  بن  محّمد وباقر  محّمد  امام حرضت داستان : تفصیلی موضوع

 .نوجوانان و كودكان زبان به  چیست،  در واقعى گنج كه

 .ص 24 وزيرى، بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ دعا ۀگنجين  . 41

 . دعا: کلیدی موضوع

 .هاآن فضايل و  مجرّب  دعاهاى عۀمجمو: تفصیلی موضوع

 .ص ۸۰ جيبى،  ش، 1۳۸۰ بنيىس،  مهعّلّ  انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛ است  ما با حق بسوزانند؛  بگذار! مادر . 42



 

 
 12، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 . عقاید: کلیدی موضوع

 كودكان  زبان  به  فرعون  زمان  در  كودكانش  و  مؤمن  بانويى  داستان:  تفصیلی  موضوع

 . نوجوانان و

 . ص ۳2 وزيرى، بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ خدا شمشريهاى از  شمشريى اشرت؛ مالک . 4۳

 . دینی هایاسوه ۀر سی: کلیدی موضوع

،  شهادتش  و  ّفنيص  جنگ  در  جاعتششَ   ؛ همچون:اشرت  مالک  شخصيت   از  هايىداستان :  تفصیلی  موضوع

 . نوجوانان  و كودكان زبان به

 . ص ۳2 وزيرى، طاهر، بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛هادل  محبوب . 44

 . مراىث و  مدايح: کلیدی موضوع

  و الزّمانصاحبحرضت  مدح  ۀدربار ایشان  اشعار ۀ مجموع: تفصیلی موضوع

 . انتظار

 .ص ۹۶ جيبى، ،.ش 1۳۸۰ بنيىس،  عّّلمه انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛ يكتا ۀحبوب م . 4۵

 . مراىث و  مدايح: کلیدی موضوع

 . زهرا حرضت ۀمرثي  و  مدح ۀدربار ایشان  اشعار  ۀمجموع: تفصیلی موضوع

 .ص ۹۶ جيبى، ،.ش 1۳۸۰ بنيىس،  عّّلمه انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛ زهرا  ۀفاطم حرضت معجزات  و عروىس  مراسم . 4۶

 . معصومني ۀسري : کلیدی موضوع



 

 
 1۳، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

  از  رامتَك  14  و   ،امام علی  حرضت امیراملؤمنین  با  زهرا  حرضت  ازدواج  داستان:  تفصیلی  موضوع

 .فاطمه حرضت

 .ص 144 رقعى، ،.ش 1۳۷۳ قيام،  انتشارات  قم،: نخست چاپ

 .ص 144 رقعى، ،.ش 1۳۸2 قيام، انتشارات قم،: چهارم چاپ

  به و ترجمه اردو  زبان به ،جعفرى حسنيرياضحّجت االسّلم و املسلمین   دست به كتاب اين: هترجم

 شده چاپ. م1۹۹۸ سال در ، الهور شهر الّصالحنيمنهاج ۀادار  در ل«، بتو  معجزات و عروسی مراسم» نام

 .است

 

 ؛ اسّلم  در مصافحه  . 4۷

 . حدیث: کلیدی موضوع

 .یکدیگر به  دادندست ۀدربار  روایاتی: تفصیلی موضوع

 . ص 1۶ جیبی،نیم  ادب،  و  اخّلق ۀ مؤّسس قم،: چاپ

 

 ؛معاد . 4۸

 . عقايد: کلیدی موضوع

 . نوجوانان و كودكان زبان به  معاد: تفصیلی موضوع

 . ص ۳2 وزيرى، بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ مليكه  . 4۹

 . معصومین ۀسیر : کلیدی موضوع

 حرضت رسول توّسطنرگس حرضت عقدشدن داستان: تفصیلی  موضوع

 . نوجوانان و كودكان زبان  بهعسکریحسن  امام برایاکرم

 . ص ۳2 وزيرى، ،.ق 1۳۹۹ بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 



 

 
 14، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 ؛ اويم  مادر من . ۵۰

 . معصومین   ۀسیر : کلیدی موضوع

  امام ۀعمّ  حكيمه، حرضت ۀخـان در نرگس حرضت زندگی داستان: تفصیلی موضوع

 . نوجوانان  و كودكان زبان بهعسكرىحسن 

 . ص ۳2 وزيرى، ،.ق 1۳۹۹ بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ اسّلم  در مهامندارى  و  مهامن . ۵1

 ی. اجتامع: کلیدی موضوع

 و هامهامن  وظايف و انواع اسّلم، در مهامندارى و مهامن: تفصیلی موضوع

 . آن دربارۀ هايىداستان  و  مهامندارى  فضيلت ها،ميزبان 

 .ص ۸۰ رقعى، ،.ش 1۳۷۶ بنيىس،  عّّلمه انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛نبّوت . ۵2

 . عقايد: کلیدی موضوع

 . نوجوانان و كودكان زبان به  نُبّوت: تفصیلی موضوع

 . ص ۳2 وزيرى، بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ نينوا   نواى . ۵۳

 . مراىث و  مدايح: کلیدی موضوع

 . حسني امام ۀمرثي  و  مدح ۀدربار ایشان  اشعار  ۀمجموع: تفصیلی موضوع

 .ص ۹۶ يبى،ج ،.ش 1۳۸۰ بنيىس،  عّّلمه انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛ غم هاىشب  در نوحه . ۵4

 . مراىث و  مدايح: کلیدی موضوع



 

 
 1۵، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

بت حرضت غي  وبيت اهل ۀمرثي ۀدربار  شعرا ی ازاشعار  ۀمجموع: تفصیلی موضوع

 . الزّمانصاحب

 .ص 1۶۰ جيبى، ،.ش 1۳۷۹ بنيىس،  عّّلمه انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛ مرد يک و زن  يک شايسته؛  همرس دو ۀوظيف . ۵۵

 . حدیث: کلیدی موضوع

 . فارىس ۀترجم با ،همرسان وظايف ۀدربار  حديث ۵۰ و آيه  ۵: تفصیلی موضوع

 .ص ۶4 رقعى، ،.ش 1۳۷1 بينش،  نرش  قم،: چاپ

  به و ترجمه اردو  زبان به ،جعفرى حسنيرياضحّجت االسّلم و املسلمین   دست به كتاب اين: ترجمه

 .است شده چاپ. م1۹۹۸ سال در ،الهور شهر الّصالحنيمنهاج   ۀادار  در«، زوجني حقوق» نام

 

 ؛ رسيد خواهد رسبه  وعده . ۵۶

 . عقايد: کلیدی موضوع

  و اش،يادآورى  آثار ،آن راتكَسَ  ،مرگ  سبب: تفصیلی موضوع

 . مرگ آرزوى

 .ص ۸۸ رقعى، ،.ش 1۳۷1 بينش،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ قابيل و هابيل . ۵۷

 کریم.  قرآن هاىداستان : کلیدی موضوع

 شدنته شك  و قابيل، و هابيل: آدم تحرض  پرس دو داستان: تفصیلی موضوع

 . برادرش  دست به هابيل

 . گالينگور و شوميز ص، ۸۸ رقعى، ،.ش 1۳۶۵ بنيس،  نرش  قم،: چاپ

 

 ؛ آسامىن هامى . ۵۸



 

 
 1۶، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 . مراىث و  مدايح: کلیدی موضوع

  امام حرضت امیراملؤمنین،  مدح ۀدربار ایشان  اشعار ۀمجموع: تفصیلی موضوع

 .عىل

 .ص 1۶۰ رقعى، ،.ش 1۳۸۰ بنيىس،  عّّلمه انتشارات قم،: چاپ

 

 ؛ است  بهشت در پايم يک . ۵۹

 ی. اجتامع: کلیدی موضوع

  دست   از  مقّدس  دفاع  در  را   پايش  كه   ايراىن  جانبازى   ازدواج  داستان:  تفصیلی  موضوع

 همرسان.  وظایف بيان و داد

 .ص ۶4 جيبى، ،.ش 1۳۷۵ بنيىس،  عّّلمه انتشارات قم،: چاپ

 

 . زهجاي ریال يكصدهزار سؤال؛ يكصد . ۶۰

 . گوناگون: کلیدی موضوع

ایشان    دهد،  پاسخها  توانست به همۀ آن اگر کسی می  كه  علمى  و  دينى  پرسش  1۰۰:  تفصیلی  موضوع

 داد. به او جایزه می

 . ص ۶4 جیبی، بینش،  نرش  قم،: چاپ

 

 نشده.پب. آثار چا

 ؛ انداب تبليغ از ديدگاه قرآن و پيامرب آ  . ۶1

 .وع كليدی: اجتامعیضمو 

روش  و كردن به سوى خداوند واال و تبليغ احكام، رشوط و مراتب آن، ارزش دعوتموضوع تفصیلی: 

 .مکر ارسول    و، عیسی دعوت حرضات ابراهيم، لوط، شعيب، هود، صالح، لقامن، يونُس، موىس

 

 ؛شناسیفتآ  . ۶2



 

 
 1۷، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 .موضوع كليدی: حدیث

  ترجمۀ تامعى، باهای اجآسیب  دربارۀ۷، امام علی،موضوع تفصیلی: روایاتی از حرضت امرياملؤمنني

 .هاآن

 

 ؛ اخد اعظم اسم . ۶۳

 .موضوع كليدی: معارف دینی

 .موضوع تفصیلی: چیستی  اسم اعظم خداوند واال

 

 ؛ نکرزمامعروف و نهیامربه  . ۶4

 .موضوع كليدی: معارف دینی

 .ازمنكر، به زبان كودكان و نوجوانان معروف و نهىبه ر فصیلی: احكام امموضوع ت

 

 ؛ ؛ افضل موجوداتانسان  . ۶۵

 .وضوع كليدی: معارف دینیم

 .»موريس مرتلينگ«( تۀموضوع تفصیلی: بررىس مطالب كتاب »ارشف مخلوقات« )نوش

 

 ؛ باغستان بنیسی  . ۶۶

 .موضوع كليدی: شعر

به تعبري شاعر فرزانه، استاد محّمدعلی مجاهدى )پروانه(،  موضوع تفصیلی: اشعار فارىس ایشان كه 

 .مجموعه است  1۰۰بيش از 

 

 ؛ اتالّصالحباقیات . ۶۷

 .موضوع كليدی: معارف دینی

 .موضوع تفصیلی: عوامل خوشبختى در برزخ و قیامت در احاديث اهل بیت 

 



 

 
 1۸، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 ؛ حرام، قیاْس باطل، و حّلل و حراْم ثابتعْت در اسّلم، بد . ۶۸

 .كليدی: حدیثموضوع 

 .هاو رشح آن  ، رمت بدعت و بطّلن قياس در اسّلمحُ  دربارۀموضوع تفصیلی: روایاتی 

 

 ؛ندگی؟بردگی یا ب . ۶۹

 .موضوع كليدی: اجتامعی

 .هاى عبوديّت خداوند واال و اطاعت از غري او موضوع تفصیلی: ويژگی

 

 ؛ برگستان بنیسی . ۷۰

 .وضوع كليدی: شعرم

 .دوبيتی ایشانموضوع تفصیلی: اشعار 

 

 ؛ بهشت کجا است؟ . ۷1

 .موضوع كليدی: معارف دینی

 .موضوع تفصیلی: مقام و فضيلت مادر

 

 ؛بی شهربانوبی . ۷2

 .معصومین ۀكليدی: سیر  موضوع

 .موضوع تفصیلی: داستان ازدواج حرضت امام حسین با حرضت شهربانو

 

 ؛ پرستوی دل . ۷۳

 .موضوع كليدی: شعر

 .دل  دربارۀشعرا بعضی از موضوع تفصیلی: اشعار 

 

 ؛ ند پیران بر پوران پ . ۷4



 

 
 1۹، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 .موضوع كليدی: حکمت

 .ل آقا اسامعیموضوع تفصیلی: کلامت قصار ایشان براى فرزندش: حاج

 

 ؛ تابش نور . ۷۵

 .موضوع كليدی: شعر

 .الزّمانوالدت حرضت صاحب دربارۀای موضوع تفصیلی: رسوده

 

 ؛ الرّحامن ۀتفسیری کوتاه بر سور  . ۷۶

 .موضوع كليدی: تفسیر قرآن کریم

 .الرّحامن ۀموضوع تفصیلی: تفسیر سور 

 

 ؛ متنّای وصال . ۷۷

 .موضوع كليدی: شعر

 .الزّمانحرضت صاحب دربارۀشعرا بعضی از موضوع تفصیلی: اشعار 

 

 ؛توّسل یا درخواست َشفاعت . ۷۸

 .موضوع كليدی: معارف دینی

 .خواهیتوّسل و شفاعتموضوع تفصیلی: چیستی و چگونگی 

 

 ؛ تولّی و تربّی . ۷۹

 .موضوع كليدی: معارف دينى

جسنت از دشمنان او، به زبان كودكان و  داشنت اولياى خداوند واال و بيزارى موضوع تفصیلی: دوست

 ان. واننوج

 

هر ۀجرع . ۸۰  ؛ م 



 

 
 2۰، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 .موضوع كليدی: شعر

 .موضوع تفصیلی: اشعار توحیدی ایشان 

 

 ؛ ونه بنویسیم؟چگ . ۸1

 .كليدی: ادبیّاتموضوع 

 . موضوع تفصیلی: چگونگی و چرایی  نوشنت در احادیث اهل بیت 

 

هاد . ۸2  ؛حج و ج 

 .موضوع كليدی: معارف دينى

 .نانموضوع تفصیلی: احكام حج و جهاد به زبان كودكان و نوجوا

 

ّلییحرف . ۸۳  ؛های ط 

 .موضوع كليدی: حکمت

 .ان موضوع تفصیلی: کلامت قصار ایشان به تنهادخرتش

 

 ؛ و زکاتمس خ . ۸4

 .موضوع كليدی: معارف دينى

 .موضوع تفصیلی: احكام خمس و زكات به زبان كودكان و نوجوانان

 

 ؛خودیابی و خودسازی . ۸۵

 .موضوع كليدی: اخّلق

 .موضوع تفصیلی: تهذيب نفس

 

 ؛ مهْربانیدریای  . ۸۶

 .موضوع كليدی: شعر



 

 
 21، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 .حرضت رسول اکرم دربارۀموضوع تفصیلی: اشعار ایشان 

 

 ؛ سندهای دلپداستان  . ۸۷

 .موضوع كليدی: ادبیّات

 .داستان جّذاب تاریخی که در هیچ کتاب دیگری نیامده است ۵موضوع تفصیلی: 

 

 ؛ در محرض جانان  . ۸۸

 .موضوع كليدی: معارف دینی

 .گی مناز عارفانهموضوع تفصیلی: چرایی و چگون

 

 ؛ معصوم 14دست به دامان  . ۸۹

 .های دینیاسوه ۀموضوع كليدی: سیر 

و چگونگى به اهل بیت شانهای ایشان و خانوادهاى از توّسلتفصیلی: مجموعه موضوع 

 .هااستجابت آن 

 

 ؛ گشادعاهای آسان مشکل . ۹۰

 .موضوع كليدی: دعا

 .موضوع تفصیلی: دعاهای کوچک برای حاجات بزرگ

 

 ؛ به بانوانهای حرضت زهرافارشس . ۹1

 .موضوع كليدی: معارف دینی

 .از دیدگاه حرضت زهرا موضوع تفصیلی: وظایف بانوان

 

 ؛ سّقای کربّل . ۹2



 

 
 22، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 .موضوع كليدی: شعر

 .حرضت ابوالفضل  دربارۀموضوع تفصیلی: اشعار شعرا 

 

 ؛ سیامی عشق . ۹۳

 .موضوع كليدی: شعر

 .ق و َمحبّت عش دربارۀشعرا بعضی از موضوع تفصیلی: اشعار 

 

 ؛ متّقین ۀرشح خطب . ۹4

 .موضوع كليدی: حدیث

 .پرهیزکاران دربارۀ، امام علی،حرضت امیراملؤمنین ۀموضوع تفصیلی: رشح خطب

 

 ؛ رشح دعای حرضت حّجت . ۹۵

 .موضوع كليدی: دعا

 ...«. موضوع تفصیلی: رشح دعاى »اَللّٰهُمَّ ارزُقنى توفيَق الطّاَعة  

 

 ؛ !ل به او دادندشهیدی که به جای دو دست، دو با . ۹۶

 .های دینیاسوه ۀموضوع كليدی: سیر 

 .به زبان كودكان و نوجوانانطالبداستان شهادت جعفر بن ابیموضوع تفصیلی: 

 

 ؛ !شهیدی که جگرش را درآوردند . ۹۷

 .های دينىاسوه ۀموضوع كليدی: سیر 

 .به زبان كودكان و نوجوانان موضوع تفصیلی: داستان شهادت حرضت حمزه

 

 ؛ !رسش رشاب بنوشند  ۀخواستند در کاس شهیدی که . ۹۸



 

 
 2۳، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 .ینیهای داسوه ۀموضوع كليدی: سیر 

به زبان  ، موضوع تفصیلی: داستان شهادت عاصم بن ثابت، يىك از ياران حرضت رسول اکرم

 .كودكان و نوجوانان

 

 ؛ !شهیدی که فرشتگان غسلش دادند . ۹۹

 .های دینیاسوه ۀموضوع كليدی: سیر 

 .حنظلة بن عامر به زبان كودكان و نوجوانان  موضوع تفصیلی: داستان شهادت

 

 ؛طالوت و جالوت .1۰۰

 .هاى قرآن کریمكليدی: داستان  موضوع

 . به زبان كودكان و نوجوانان موضوع تفصیلی: داستان طالوت، جالوت و حرضت داوود

 

 ؛ فرزندان خود را چگونه تربیت کنیم؟ .1۰1

 .موضوع كليدی: اجتامعی

 . ندان در احادیث اهل بیتهای تربیت فرز موضوع تفصیلی: روش 

 

 ؛ فصیحةالّصحیفة .1۰2

 .موضوع كليدی: دعا

 .سّجاديّه ۀهايى از صحيفموضوع تفصیلی: رشح بخش 

 

 ؛ یا لغتنامۀ بنیسی الّشعراءقاموس .1۰۳

 .موضوع كليدی: لغت

 .حرف پاياىن واژگان تنظيم شده است   ۀفارىس براى شعرا كه بر پای ۀموضوع تفصیلی: لغتنام 

 



 

 
 24، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 ؛ نَکرامات امام حس .1۰4

 .معصومني ۀموضوع كليدی: سري 

 .كراماتی از حرضت امام حسن مجتبیموضوع تفصیلی: 

 

 ؛ َکرامات امام حسین .1۰۵

 .معصومني ۀموضوع كليدی: سري 

 .موضوع تفصیلی: كراماتی از حرضت امام حسین

 

 ؛ َکرامات امام کاظم .1۰۶

 .معصومني ۀموضوع كليدی: سري 

 .ظمموضوع تفصیلی: كراماتی از حرضت امام کا

 

 ؛ ؛ بهشت روی زمینکربّل .1۰۷

 .كليدی: سفرنامه موضوع 

راق ۀ ایشان به عتبات مقّدس ۀ موضوع تفصیلی: سفرنام  .ع 

 

 ؛ کیمیای بنیسی  .1۰۸

 .موضوع كليدی: شعر

 .تر استمجموعه یا بیش  1۰که  موضوع تفصیلی: اشعار آذرى ایشان

 

 ؛ لستان امئّه گ  .1۰۹

 .موضوع كليدی: حدیث

 .موضوع 4۰ دربارۀیتموضوع تفصیلی: احاديث اهل ب 



 

 
 2۵، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 

 ؛ لؤلؤ و مرجان  ۀگنجین  .11۰

 .موضوع كليدی: معارف دینی

 .تفسري قرآن و احاديث، عرفان، كّلم، اخّلق و تاريخ دربارۀموضوع تفصیلی: مسائل مختلف اسّلمى 

 

 ؛الّرزقمفاتیح .111

 .موضوع كليدی: دعا

 .موضوع تفصیلی: دعاهای افزایش روزى

 

 ؛ من کیستم و چیستم؟ .112

 .حدیث موضوع كليدی: 

 «. َمن َعرََف نَفَسُه فََقد َعرََف َربَّهُ و رشح حديث »  ،حقيقت و شخصيت انسانموضوع تفصیلی: 

 

 ؛ نسیم َمحبّت .11۳

 .موضوع كليدی: اجتامعی

 .موضوع تفصیلی: چیستی و چرایی محبّت 

 

 ؛ مناز و روزه .114

 .موضوع كليدی: معارف دینی

 .وجوانانموضوع تفصیلی: احكام مناز و روزه به زبان كودكان و ن

 

 ؛ازدواج ارۀدربپرسش  ۹۹ .11۵

 .موضوع كليدی: اجتامعی

 .ازدواج دربارۀسؤال  ۹۹موضوع تفصیلی: 

 



 

 
 2۶، ص بنیسیاد معرّفی آثار حرضت است

 ؛ هاروت و ماروت .11۶

 .هاى قرآن کریمموضوع كليدی: داستان 

 .موضوع تفصیلی: داستان هاروت و ماروت در قرآن كريم به زبان كودكان و نوجوانان 

 

 ؛ فاطمیّه ۀهدیّ  .11۷

 .دعا موضوع كليدی: 

 .زهرا  ۀهای حرضت فاطمزیارتنامه وع تفصیلی: موض

 

 ؛هامی رحمت .11۸

 .موضوع كليدی: شعر

 .حرضت امیراملؤمنین دربارۀشعرا بعضی از موضوع تفصیلی: اشعار 

 

 ؛ یا تاریخ گویای گذشته همیان بنیسی .11۹

 .موضوع كليدی: تاریخ

 .هایی کوتاه و خواندنی از تاریخموضوع تفصیلی: داستان 

 

 ؛ ذوالقرنین یأجوج و مأجوج و .12۰

 .هاى قرآن کریمموضوع كليدی: داستان 

، به زبان كودكان و  موضوع تفصیلی: داستان يأجوج و مأجوج، زندگى ذوالقرنني و سّدى كه ساخت

 . نوجوانان 

 

 .یک بغل گل .121

 .موضوع كليدی: شعر

 .گل دربارۀشعرا بعضی از موضوع تفصیلی: اشعار 


