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 غدیر در قرآن – قرآن در غدیر -1

 انصاری باقر محمد:  نویسنده

 ما دلیل:  انتشارات

 الهی آیات دادن قرار محور با   شده تنطیم جلد۳ در انصاری باقر محمد آقای جناب والمسلمین االسالم حجت توسط که ارزشمند مجموعه این

 هک حدیثی هر و گرفته قرار تحلیل مورد بوده غدیر و قرآن بین ارتباطی هر و شده آوری جمع کتاب در یافته ارتباط غدیر با صورت هر به که

 تا مدینه در الوداع  حج سفر اعالم از غدیر واقعه انتهای و ابتداء.  شده آوری جمع باشد می مطلب تایید مورد و کند می بیشر را آیه فهم

 در قرآن متعدد های سوره از آیه صدها از بیش بررسی -غدیر در قرآن آیات نزول.  است شده مطرح مبسوط صورت به مدینه به بازگشت

 این. قینفری تفاسیر و کتب در نبوی روایات و الهی درآیات غدیر واقعه مخصوصا( ع) علی حضرت مناقب و فضائل و رهبری و امامت خصوص

 منافقین اقدامات به مربوط آیات– غدیر در پیامبر اقدامات به مربوط آیات) غدیر در قرآن آیات نزول:  اول جلد در شده تنظیم جلد۳ در کتاب

 دیرغ قرآنی تاریخچه غدیر قرآنی های پژوهش – غدیر در قرآن معرفی – غدیر در قرآن حضور مراحل – غدیر در قرآن آیات تفسیر(  غدیر در

 .است  آمده کتاب این در که است ارزشمندی مطالب جمله از

 غدیر اسرار -۲

 انصاری باقر محمد:  نویسنده

 قم – کعبه مولود:  انتشارات

 خم دیرغ واقعه لحظه به لحظه از تحلیلی گزارشی.  است شده تالیف انصاری باقر محمد آقای جناب والمسلمین االسالم حجت توسط کتاب این

 دهدا قرار بررسی مورد را آن سیاسی و اجتماعی جوانب همچنین و است غدیر خطبه محتوای در تحقیقی نیز و ماجرا آن از هایی ناگفته شامل و

 آن یمتنظ که متسلسل داستان یک صورت به جزئیات تمام با غدیر ماجرای از کامل دوره یک تقدیم از عبارتند کتاب این خصوصیت سه است

 حلیلت و تجزیه – نسخه هفت با آن متن مقابله و کامل طور به غدیر خطبه تقدیم – است شده انجام حدیثی و تاریخی قطعه دهها بندی جمع با

 – غدیر واقعه زمینه – است شده تنظیم بخش نه در کتاب این – غدیر خطبه از اعتقادی های گیری نتیجه و غدیر واقعه مختلف قسمتهای

 دیرغ خطبه  عربی متن – غدیر خطبه متن و سند – غدیر خطبه محتوای از ای چکیده – غدیر در منافقین و شیاطین – غدیر صحنه از ترسیمی

 مولف خود توسط کتاب این و قیامت تا غدیر باز پرونده – غدیر جشن و غید – غدیر خطبه از گیری نتیجه – غدیر خطبه فارسی ترجمه –

 است شده ترجمه نیز ترکی و انگلیسی و عربی زبانهای به که است غدیر خطابه نام به و خالصه

 بودیم غدیر در اگر -۳

 انصاری باقر محمد:  نویسنده

 ما دلیل:  انتشارات

 میقل با را خم غدیر مختلف جوانب کتاب این در.است شده تالیف انصاری باقر محمد آقای جناب والمسلمین االسالم حجت توسط کتاب این

 و ها استفاده که است آمده بخش هن طی عناوین این.  است داده توضیح زیبا چاپی و طراحی و عناوین با نو طرحی با و ساده ، روان ، شیوا

 ستندم ”کامال صورت به را داد رخ غدیرخم از بازگشت از بعد که اتفاقاتی ، آنان شوم رفتار توابع و خم غدیر در منافقان ، غدیرخم از ها برداشت

 است آورده

 غدیر مکتوب میراث اولین -۴

 انصاری باقر محمد:  نویسنده

 ما دلیل:  انتشارات

 مخ غدیر ماجرای به اشاره و نام آنچه کتاب این در.است شده تالیف انصاری باقر محمد آقای جناب والمسلمین االسالم حجت توسط کتاب این

 نای عناوین.  است شده آورده ، آمده( ع) امیرالمومنین اصحاب از« الهاللی قیس بن یمسل کتاب» اسالم تاریخ در مکتوب میراث اولین در که

 اتدرج در والیت – بصری حسن سخن در خم ،غدیر( ع) المومنین امیر مفاخر – سقیفه شمشیر زیر غدیر با حجت اتمام:  است قرار این از کتاب

 نزول کیفیت ، غدیر در مولی  معنای.  آمد چگونه غدیر دستور عثمان، زمان در غدیرخم با حجت اتمام– ما اعتقاد در غدیر امامان جایگاه ایمان

 کرابوب جعلی حدیث پاسخ خم غدیر ، ملعونه صحیفه افشای ، خم غدیر درباره نفر چهار شهادت ، غدیر در عمر و ابوبکر سوال ، دین اکمال آیه

 در حاضرین همه به خم غدیر روز در( ص) اکرم پیامبر فرمایش ، مرگ هنگام صحیفه هب عمر اقرار ، المومنین امره به القیس امرء به سالم ،

 و بکرابو سالم ، غدیر در والیت قبول از عمر و ابوبکر اعراض ، غدیر در عمر و ابوبکر استهزای…و الغائب الشاهد لیبلغ:  فرمود که غدیر صحرای

 .دیگر روایت دهها و« امیرالمومنین» عنوان به عمر

 غدیر با قرن چهارده -۵

 انصاری باقر محمد:  نویسنده



 ما دلیل:  انتشارات

 ثهایبح که شده تنظیم بخش هفده در کتاب این.است شده تالیف انصاری باقر محمد آقای جناب والمسلمین االسالم حجت توسط کتاب این

 تعالی و تبارک خداوند حجت اتمام -۳ ، قرن  چهارده در سقیفه و غدیر -۲ ، غدیر واقعه از گزارشی -1:  است کرده مطرح را غدیر نشده گفته

 حجت اتمام -۷ ، غدیر با نینالموم امیر حضرت حجت اتمام -۶ ، غدیر با زهرا حضرت حجت اتمام  -۵، غدیر با پیامبر حجت اتمام -۴، غدیر با

 -11 غدیر، با زنان حجت اتمام -1۱ ، غدیر با المومنین امیر طرفداران و اصحاب استدالل -۹ ، غدیر با پیامبر اصحاب احتجاج  -۸، غدیر با ائمه

 -1۶ ، غدیر مسجد  -1۵، زیارات و دعاها در غدیر -1۴ ، غدیر ادبیات شعرو  -1۳، غدیر حدیث سند علمی تاریخچه  -1۲، غدیر مخالفین اقرار

 سیدنر دنبال به که جوانانی شده تنظیم خوب بسیار بندی دسته و ارزشمند و مفید بسیار که…و  جهان مسلمانان بین در غدیر جشن و عید

 پاسخ عمده خشب کتاب این مطاله و مراجعه با هستند روز شبهات به پاسخگویی به یا و هستند والیت و امامت خصوص در خود سواالت به

 نشینند. می عادالنه قضاوت به و کنند می پیدا را خود سواالت

 دریا از اىقطره -۶

 صفاخواه حسین محمد:  نویسنده

 قدیانى:   انتشارات

 دارای کدام هر که آموزنده و شیرین داستانهاى مجموعه کتاب، این در.است شده تالیف صفاخواه حسین حمدم آقای جناب توسط کتاب این

 هذائق در بودن، داستان لحاظ به که است( ره)امینى عالمه ارزشمند اثر ،«الغدیر» گرانمایه کتاب  از است ارزشمندی تاریخی نکات و پیامها

 جاذبه و گرفته نادیده را داستان نقش و اثر که کیست و است معمولى هاىنوشته از ترخواندنى و رخوشایندت ، مردم عموم و جامعه جوانان

 تاداس شهید چون مصلحى و صالح عبد و «القصص احسن» آنهم و گویدمى قصه  تعالی و تبارک خداوند که آنجا. انگارد هیچ به را قصه جادویى

 اشدب قرآن شبهایت گوىقصه باید نشنید؟ و نخواند و نگفت داستان توانمى چگونه دیگر د،نویسمى «راستان داستان» کتاب ،(ره)مطهرى

 «دریا از غدیرى» که کتابى شودمى خواندنى «دریا از اىقطره» که است این. باشد مند بهره آن ارزشمند نصایح و پندها از آدمی جان  و تاروح

 بشوند اآشن خم غدیر معارف به کتاب این باتهیه انشاءاهلل که است امید نوجوانان و جوانان خلوت گوىقصه و الغدیر، هاىبرکت از اىبرکه و است

. 

 تاریخ فراز حساسترین -۷

 دبیران از جمعى: نویسنگان

 قم علمیه حوزه اسالمى تبلیغات دفتر:  انتشارات

 خوانیممى کتاب این عنوان صفحه در(است ما امروز جوان نسل ارزشمندبرای وبسیار مفید داستانى غیر مطالب و غدیر داستان شامل)کتاب، این

 است ینا «تاریخ رازف حساسترین» فراز و است نشیب از پر جهان تاریخ است آیین بهترین خداى، آیین است بینروشن و پاک که کسى نزد در:

 رسافتوان و بود سوزطاقت آرمانگرایى و تعهد از سخن که شرایطى در است، روزگاران قلمى کارهاى بهترین از کتاب،. زند می رقم را تاریخ که

 ،عید خدا کتاب در ،غدیر تاریخ در غدیر اهمیت ، غدیر داستان:کتاب هاىازسرفصل بخشى سپردند،مى راه دیگرى، قلمرو در قلم اصحاب و

 ینا مطالعه هنگام در… و( ع)على امام به راجع نویسندگان و بزرگان ،کلمات بحث این اجتماعى فلسفه غدیر غدیر،امواج تاریخى صحنه غدیر،

 شگفت.است ستودنىاست شده چاپ هم جداگانه که «غدیر داستان» بخش جاذبه و دهدمى دست انسان به «الغدیر» هواى و حال کتاب،

 گر کندمى تلطیف را جان( ع)امام سخنان بخش در البالغه،نهج عطر و است نهفته است( ع)على امام به راجع که کتاب آخر سخنان در رفتىمع

 ار فضا آن و را کتاب تالیف زمان آنان، از بعضى که امروز عزیز جوانان. است آمده هایىگزیده محدود بطور البالغهنهج در حضرت سخنان از چه

 خوانند،مى را کتاب اندنکرده درک

 دریایى و اىبرکه غدیر،  -۸

 نعیمى جواد:  نویسنده

 اسالمى تبلیغات سازمان:  انتشارات

 شیوا لمق با انتها تا ابتداء از  خم غدیر ماجرای باره در که خوبى مطالب بر عالوه کتاب، این. غدیرى در گنجیده اقیانوسى دریایى، و اىبرکه آرى

 نامیرالمؤمنی برکت و خیر از پر زندگى به نگاهى نیم «دریا بیکرانه چکاد» عنوان با بخشى در دارد  جوان نسل برای فهم قابل ساده و وروان

 دهد می قرار خوانندگان اختیار در ارزشمندی بسیار مطالب کتاب این مطالعه با! خواندمى خواندن رابه عاشق دلهاى که دارد( ع) علی حضرت

. 

 غدیر در دریا -۹

 (سهیل) محمودى ثابت:  نویسنده

 اسالمى تبلیغات سازمان هنرى حوزه:  انتشارات



 هک است غدیر مظلوم داغ جانش به(معارف موضوعات در شعر گوناگون قالبهاى.)است شده تالیف محمودی ثابت آقای جناب توسط کتاب این

 لساار براىاست آرامى و رام رساننامه کبوتر شعر،.  است کویر مثل انتهابى دلش گفت توانرامى همین تنها او از است دلپذیر کالمش دریاى

 «غدیر» با را شعر تراود،مى تعهد شعرشان از که دوشانى بر دار براىهست نیز سوزانى و سرخ گلوله البته عصرها و نسلها به انسانى پیامهاى

 ودهرس ماجرا متن و غدیر صحنه در( ص)پیامبر از اجازه گرفتن با «ثابتبن حسان» را غدیر شعر اولین کنید، نگاه را «الغدیر» است سرى و سر

 و امینى نسلها، نستوه خوانیم،مى متعهد هنر و شعر بال بر آن پیامهاى پراکندن و غدیر معارف مطالعه به را هنرمند و ذوق اهل جوانان. است

 با نجوانا. دارند روشن «رجایى» متعهد، باهنر یاران به ایمان و حماسه قدیر قلزم و عرفان، و قرآن «آرام اقیانوس( »ع)على مظلومش امام

 زاییبس تاثیر شعر چون دهند جای وجودشان اعماق شیوادر و شیرین بسیار قالبی در را غدیر های آموزه و فرهنگ توانند می کتاب این مطالعه

 .بشری ی زمانها کل در است بیشتر ادبی متن هر از شعر ماندگاری و اثر و گزارد می انسان روان و روح در

 غدیر حماسه -1۱

 حکیمى رضا دمحم: نویسنده

 ما دلیل:  انتشارات

 ىهاآگاهى بر و پردازندمى آن مطالعه به دانشگاه و حوزه فاضل جوانان که است حکیمى محمدرضا استاد کتابهاى از دیگر یکى غدیر حماسه

 که کتاب این افزایندمى( ره)امینى عالمه امامت، سایه در طلبىاصالح رکتح پرچمدار و «الغدیر» گرانسنگ کتاب غدیر، واقعه باره در خویش

 ، غدیر ، سیاسى فلسفه:کنید توجه کتاب، این از هایىنمایه به غدیراست، معارف در کارستانى کار است، آمده پدید فرزانگان دیگر از آثارى با

 دعا ، مذهبى ،مجالس فارسى اسالمى کتابهاى ، زمان عناصر شناخت ، مرجعیت ، نقابت ،مساله اسالم جهان در مطبوعات ، الغدیر ،کتاب تشیع

 کنند، مراجعه هم ماخذ این به ، جوانان تا شد ارائه جهت آن از فهرست این…هاسروده و شعر الغدیرو به راجع دانشمندان هاى،نوشته ،زیارت

 ، کرد الهمط تمام دقت با را ایشان آثار سایر و کتاب این باید نه گر و ستیمه غدیر سعید عید بهانه به آنهم توصیفى معرفى مقام در اکنون ما

 بود هاکتاب همین گفت توانمى جرات به باشد هاکتابخانه خلوت اسیر کتابها این گذاردنمى و داردمى پاس را سازانسان فرهنگ این جوان نسل

 مستکبر، دگراندیشان که دورانى در هم آن ساخت، مطرح را مهجور و عزیز اسالم و کرد متحول( ره)امام حضرت رهبرى به را دانشگاه و حوزه که

 .بودند غنوده آرزوهایشان غرب در

 (الغدیر خالصه)الغدیر در سیرى -11

 امینى محمد:  نویسنده

 نشر :فقاهت 

 جلد ازدهی جالب، ابتکارى با ،(ره)کبیر امینى مصلح، عالمه برومند فرزند.)است شده تالیف امینی محمد آقای جناب  توسط  ارزشمند کتاب این

 ما اگر اکنون است، رسانده سرچشمه به بر، میان راه از را والیت غدیر تشنگان و کرده خالصه فصل، یازده در را  پدربزرگوارش الغدیر کتاب

 سى،نوی خالصه این در«چیست؟ خانه صاحب تقصیر بود کاهل گدا گر: »ناپذیر جبران است خسارتى  نکنیم نگاه انداز چشم این در را الغدیر

 برکتهاى ما نسل و عصر براى علمى کارهاى قبیل این برسد، غدیر به سریعتر و بهتر خواننده تا نیامده تخصصى و کارشناسى رجالى، بحثهاى

 یواش و شیرین و خالصه جامعه، زبان با و ها اطناب بدون را شیعه فرهنگ عصاره و آورند رو سمت این به جوان گان پژوهند باید که دارد وانىفرا

 املک مصداق القدیر، فیض یا و الغدیر در سیرى چون کتابهایى کنند عرضه  جوان نسل خصوصا مردم عامه فهم و دسترسی قابل روان قلمی با

 حقانیت هب پی کتاب این مطاله با عزیز جوانان است امید چشید باید تشنگى قدر به هم کشید نتوان اگر را دریا آب:که اندشده قبول اصل همین

 برسند والیت و امامت خصوص در خود متعدد پاسخهای به و ببرند جهان در شیعیان مظلومیت و تشیع مذهب

 غدیر خطابه -1۲

 یانصار محمدباقر:  مترجم

 تک:  ناشر

 تابک نخستین بخش در انصاری، باقر محمد آقای کتاب، نویسنده نماید؛ می تقدیم را غدیر واقعه از فشرده و کامل دوره یک غدیر خطابه کتاب

 آخرین ات مستقیم صراط تعیین غدیر پیام. است( ص) پیامبر نبوت ثمره و اسالم دین اساس و ما عقیده عنوان نمایندغدیر می معرفی اینگونه را

 یعیوقا مجموعه بندی جمع غدیر، صحنه کامل ترسیم برای. است( ع) امام دوازه الهیه مطلقه والیت سند ترین زنده غدیر خطابه و دنیاست، روز

 ینمهمتر که غدیر در( ص) پیامبر خطابه آن، پی در. نماید می روشن را ای ناگفته حقایق پیوسته، وقوع به آن از بعد و قبل و خم غدیر در که

 معرض در و ودش تنظیم شایسته بصورتی اسالم ابدی آبروی و معتبر سند بعنوان باید است، مسلمانان اجتماع بزرگترین در حضرت آن سخنرانی

 اب را غدیر خطابه آن از پس و پرداخته، خطبه مدارک به سپس و کرده ترسیم را یرغد واقعه ابتدا حاضر نوشته لذا. گیرد قرار جهانیان دید

 از بعد های نسل به را غدیر پیام خواستند مسلمانان همه از خم غدیر در که( ص) اکرم پیامبر مطاع فرمان اجرای در.نموده تقدیم آن ترجمه

 کنند مطالعه را واقعه این بار یک الاقل ساالنه و استفاده رهگذر این از مسلمانان همه که باشد.  برسانند خود

 غدیر دریای از قطره ده و یکصد -1۳



 مدبر حسین محمد:  نویسنده

 جهرم – غدیر پیمان:  انتشارات

 ینا ازعناوین بخشی.  است غدیر کشکول گفت توان می و آورده امامت و والیت ، خم غدیر مورد در مفید البته و پراکنده مطالبی کتاب این در

 مبرپیا نگاه در غدیر عید–( ع) علی نگاه در غدیر عید – غدیر ماجرای – آیات پیامهای و ها نکته – اکمال تبلیغ، آیات: است قرار این از کتاب

 پیشتازان– غدیر خطبه از دیگر فرازی – نشد داده شاهد هزاران وجود با که حقی – شیطان ناله روز –( ع) رضا امام نگاه در غدیر عید -(ص)

 و تاکید همه این– ممتاز و مستقل میپیا – غدیر پیام گسترش – خداست از اطاعت خدا رسول از اطاعت – چرا تکرار بار سه – غدیر شادباش

 غدیر هب استناد و علی امام – دوم خلیفه از آشکار اعترافی – پیامبر جز به همه برای حقی جانشین تعیین – ولی و مولی واژه معنای-چرا؟ تکرار

 آسیب– شجاعانه فتوای(ص)پیامبر از ماندنی بیاد خاطره – حقیقت بیان در غزالی شجاعت – امت کعبه – ترم شایسته فرزندم از من – خم

 پیام طنین -(ص) محمد اراده آخرین – احکام اجرایی ضمانت – ماندگار شعری – نص مقابل در اجتهاد – اگر خفاش چشم – خالفت شناسی

 ..و غدیر عید  -(ع) علی فقط – بخشش قابل غیر لغزشی – عجیب اعترافی – غدیر

 خم غدیر در روز یک -1۴

 حیدری رضاغالم:  نویسنده

 فدک بوستان:  انتشارات

.  گرفته صورت خم غدیر ماجرای عینی شاهدان از یکی با گفتگویی. است شده تالیف  حیدری غالمرضا آقای جناب  توسط  زیبا کتاب این

 کمک دخوانن به که.  است بدیع و جالب ، جذاب ، زیبا بسیار کاری خود نوع در و شده ارائه( ص) پیامبر  ازیاران یکی و خبرنگار نبی گفتگویی

 . بشنود ماجرا آن عینی شاهدان از یکی زبان از واقعی و مستند ”کامال بصورت را خم غدیر حقایق و کند دنبال را گفتگو این کند می

 غدیر یادگار -1۵

 فضلی نادر:  نویسنده

 تهران معارف نیک:  انتشارات

  ینهمد از اعالود حجه ابتداء از خم غدیر عظیم واقعه کتاب این در.است شده  وتنظیم تهیه  فضلی نادر آقای جناب  توسط   ارزشمند کتاب این

 ماندگار یادگار دو –( الوداع حجه) خداحافظی حج:  است آمده عناوین این طی  الوداع حجه این پیامدهای و مدینه به بازگشت و آن انتهای  تا

 اتمام –  دیرخمغ پیام – مردم برای  هدایت راه – عترت و قرآن( ص) اکرم پیامبر بهاء گران ودیعه -(وسلم اله و علیه اهلل صل) اکرم پیامبر

 معرفی – واقعه این ثمرات و آثار – انگیز غم حادثه –(  ص) پیامبر دیگراز روایتی –  مردم برای خم غدیر در پیام آخرین – مردم برای حجت

 چه عترت هبازمان – خاندانش و پیامبر به امت خیانت – جاودانه همراهی – عترت و قرآن رابطه -عترت های ویژگی -طاهرین بیت اهل و عترت

 می پی داد رخ خم غدیر صحرای در که تاریخی حادثه از و رسد می خود سواالت جواب از بسیاری به خوانند کتاب این مطالعه با ؟ بود کسی

 . گردد منحرف خود واقعی مسیر از اسالم جریان شدند باعث عده یک چرا ؟ چیست پرده پشت حقایق که نشیند می قضاوت به خود و برد

 خم غدیر عید در(عج) عصر امام ادی -1۶

 رحیمیان رضا محمد:  نویسنده

 وثوق و الماس:  انتشارات

 – است آمده  غدیرخم مورد در مطالبی کتاب این در است دهش  وتنظیم تهیه   رحیمیان رضا محمد آقای جناب  توسط   ارزشمند کتاب این

 عصر امام معرفی – خم غدیر خطبه از فرازی – است میسر ظهور دوران در تنها خم غدیر صاحب واقعی شناخت – خم غدیر شناخت ضرورت

 هب حضرت آن ودر شد ایراد پیامبر سطتو که خم غدیر خطبه ارزشمند مطالب به اشاره – خم غدیر صحرای در الشریف فرجه تعالی اهلل عجل

 فرج برای دعا – خم غدیر عید روز دعای – خم غدیر عید شب و روز اعمال – خم غدیر وارث تنها حضرت.  فرمود اشاره خود از بعد جانشینان

 تجدید – غدیرخم وارث بتغی – خم غدیر عید روز در حضرت از یاری طلب – خم غدیر عید روز در الشریف فرجه تعالی اهلل عجل زمان امام

 وظایف شناخت بر عالوه شود می توصیه حضرت منتظران به را کتاب این مطاله که.  خم غدیر عید روز در آله و علیه اهلل صل محمد آل اندوه

 . دهد می ارائه خواننده به را خم غدیر عظیم واقعه از شناختی غیبت عصر در

 غدیر با همگام -1۷

 نویسندگان از جمعی:  نویسنده

 تهران میقات:  انتشارات

 مخ غدیر شعر ، خم غدیر داستان ، هایی بخش طی کتاب این در است شده  وتنظیم تهیه    نویسندگان از جمعی  توسط   ارزشمند کتاب این

 برای تصاویر با همراه غدیر مورد در حدیث و ، سرگرمی ، آزمایی هوش ، نقاشی ، موضوع با مناسب ویژه و مخصوص احادیث ، خم غدیر جدول ،

 و خط ، غدیر درس ، رحمت نسیم ، نقاشی و خط ، غدیر داستان زیباترین:  است قرار این از کتاب عناوین.  است آمده نوجوانان و کودکان

 ودکانک برای مصور کتاب این ، نقاشی و خط ،… پیامبر این..  غدیر این ، سرگرمی ، آسمانی سنگ ، جدول ، موال علی فهذا موال کنت من ، نقاشی



 دهش ارائه فوق موضوعات با بخش شش در که.  است رسیده چاپ به نیز غدیر با همراه نام با کتاب این.  است شده تنظیم و تهیه نوجوانان و

 . است

 غدیر از جام هفت -1۸

 توحیدی ضیاء:  نویسنده

 مشهد -آهو ضامن:  انتشارات

 و آیات دیگاه غدیراز اهمیت و مقدمه از پس کتاب این در است شده  وتنظیم تهیه توحیدی ضیاء آقای جناب  توسط   ارزشمند کتاب این

 هر در.  است نموده بیان را خم غدیر خطبه از برداشت هفت ، بخش هفت در ، جام هفت و خم غدیر ، عشق باده ،  عقل دالیل حتی و روایات

 تبلیغ -1:  است چنین ها بخش این عناوین.  است آورده خطبه از فراز آن برای تاییداتی  تسنن اهل و شیعه از روایی تاریخی شواهد با بخش

 آله و علیه اهلل صلی پیامبراکرم زبان از ۳ السالم علیه علی حضرت امیرالمومنین فضائل -۲  رسیده روایات و آیات به توجه با امامت و والیت

 و نکوهش -۶ والیتمداری فوظای و ستایش -۵ ظهور نوید -۴ وسلم آله و علیه اهلل صل اکرم پیامبر دانش گنجینه السالم علیه علی – وسلم

 در که است ارزشمندی مطالب جمله از.   سیاه دوران از گویی پیش – وارده روایات به توجه با۷ السالم علیه علی حضرت والیت منکران عذاب

 . سازد آگاه ارزشمد و مفید مطالب به را خواننده تا است کرده آوری جمع نویسنده کتاب این

 غدیر هدیه -1۹

 بیشه دل حامد:  دهنویسن

 قم – معصومه حضرت:  انتشارات

 در مقدمه و غدیر مورد در تصویر چند از پس کتاب این در. است شده  وتنظیم تهیه بیشه دل حامد آقای جناب  توسط   ارزشمند کتاب این

 اول فصل.  است قرار این از کتاب این های ریزعنوان و ها فصل عناوین.  است کارجالبی خود نوع در و آورده را  غدیرخم از جوانبی بخش چند

:  چهارم فصل– خم غدیر مورد در حدیث چهل:  سوم فصل  خم غدیر واقعه:  دوم فصل –(  السالم علیه) علی حضرت غدیر موالی زندگی: 

 لیهع علی حضرت  خم غدیر موالی کرامات:  ششم فصل  سنی و شیعه عالمان نگاه در غدیر:  پنجم فصل(  السالم علیه) بیت هلا نگاه در غدیر

 خم غدیر عید آداب و اهمیت.  آن احیای چگونگی و خم غدیر عید جشن فضیلت:  هشتم فصل  ادب شعرو آینه در غدیر:  هفتم فصل السالم

 الیفت دیگر نویسندگان از عنوان همین با نیز کتاب چندین البته  معهود عهد روز غدیر –  غدیرخم عید جشن در مالئکه – امامت و والیت عید

 . است شده

 غدیر هفته وقایع -۲۱

 یونسیان اصغر علی:  نویسنده

 تهران – زمان آیینه:  انتشارات

 الحجه ذی ۲۵ تا 1۸ از غدیر هفته ماجرای کتاب این در. است شده  وتنظیم تهیه یونسیان اصغر علی آقای جناب  توسط   ارزشمند کتاب این

 حدیث سند بررسی(  ق 1۱ سال الحجه ذی 1۸) غدیر واقعه – غدیر هفته پیشگفتار.  است قرار این از کتاب این عناوین.  است شده داده توضیح

 الحجه ذی 1۸) اخوت حدیث ، والیت و امامت با ارتباط در غدیر خطبه ، غدیر حدیث داللت بررسی ، مربوطه قرآنی آیات و غدیر حدیث ، غدیر

 خطابه( ق۳۴ سال الحجه ذی 1۸) عفان بن عثمان قتل جریان ، علی یا جاهی و قدر در مصطفی ،همردیف برادری و اخوت موضوع(  ق 1۱ سال

 ذی 1۹) نور دو تزویج ، غدیر دراهمیت( ع)رضا حضرت خطبه ، مکرم علی عشق به دین(ق۳۴ سال حدود الحجه ذی 1۸()ع) علی موال خالفت

 ذی۲۴) تطهیر آیه نزول(۵سال الحجه ذی۲1) بساط حدیث ، دریا بیکران دو پیوند ، زهرا حضرت مهریه ، عروسی و عقد هزینه( ق۲ سال الحجه

 الحجه ذی ۲۴)والیت آیه و بخشی خاتم به مربوط وآیه آن ونکات مباهله داستان خالصه( ق۹ سال الحجه ذی۲۴)مباهله جریان(ق۹ سال الحجه

 (ق۹ سال الحجه ذی ۲۵) اتی هل سوره نزول(  ق1۱ سال

 غدیر قرآنی واقعه -۲1

 انصاری باقر محمد:  نویسنده

 ما دلیل: انتشارات

 غدیر اب قرآن رابطه کتاب این در. است شده  وتنظیم تهیه انصاری باقر محمد آقای جناب والمسلمین االسالم حجه  توسط   ارزشمند کتاب این

 و همه آن از پس های فتنه و غدیرخم از پس و ، آن خطبه و  غدیرخم در و  غدیرخم سوی به و اعالود حجه و تامکه مدینه از حرکت ابتدای از

 مراسم در غدیرخم و قرآن – مکه تا مدینه از غدیرخم و قرآن:  است قرار این از کتاب این عناوین.  است گرفته قرار بررسی و بحث مورد همه

 وغدیرخم قرآن – غدیرخم بلند خطابه در غدیرخم و قرآن – غدیرخم تا مکه از غدیرخم و قرآن – حج مراسم از پس غدیرخم و قرآن – حج

 غدیر از غدیرخم و قرآن – غدیرخم پایانی ساعات در غدیرخم و قرآن – غدیرخم روز سه مراسم در غدیرخم و قرآن – غدیرخم خطابه از پس

 اهلل صل) پیامبر عمر آخر در غدیرخم و قرآن – مدینه در غدیرخم و آنقر – خم غدیر از بازگشت در غدیرخم و قرآن – منوره مدینه تا خم



 آخرین در خم غدیر ضد بر توطئه ، خم غدیر ضد عوامل بازگرداندن برای  عایشه نقشه ، مدینه از  غدیرخم دشمنان اخراج(  سلم و اله و علیه

 ، سقیفه و غدیر ،(ص) پیامبر لحضات

 خم غدیر واقعه -۲۲

 کسرایی عبدالحسین کرشا:  نویسنده

 البیضاء المحجه دار: انتشارات

:  اول باب.  است آمده مباحث این کتاب این در.  است شده  وتنظیم تهیه کسرایی  عبدالحسین شاکر آقای جناب  توسط   ارزشمند کتاب این

 خطبه ، خم غدیر واقعه ، اصطالح و لغت در خم غدیر کلمه از بحث شامل:  اصطالحات و لغت در غدیرخم:  اول فصل:  ، تاریخ در خم غدیر

 طول در را  خم غدیر عید که تاریخ در غدیرخم عید:  دوم فصل -تسنن اهل علماء-  عامه بزرگان آراء ، خم غدیر حدیث مصادر ، غدیرخم

 در  خم غدیر شعر دوم فصل اسالم صدر در غدیرخم شعر اول فصل ادب و شعر در غدیر دوم باب.  است داده قرار بحث مورد کشورها و یختار

 مطرح کمدار با و مفصل ”نسبتا طور به شد گفته که مباحثی و عناوین نکات کتاب دراین  عباسی عصر در خم غدیر شعر سوم فصل  اموی عصر

 که حوادثی و خم غدیر تاریخی مهم وقایع خصوص در کافی اطالعات عزیز خوانندگان کتاب این مطاله با که است ای استفاده قابل نکات و شده

 دآورن می بدست کتاب این مطالعه با را خود ذهنی سواالت از بسیار پاسخ و آورد خواهند بدست را شد( ع) علی حضرت نشینی خانه به منجر

. 

 غدیر نور -۲۳

 فر اصغرسلیم:  نویسنده

 شیراز نوید: انتشارات

 بخش : است بخش چهار شامل پیشگفتار از پس کتاب این در.  است شده  وتنظیم تهیه فر اصغرسلیم آقای جناب  توسط   ارزشمند کتاب این

 ، سالمال علیه علی حضرت به آله و علیه اهلل صل پیامبراکرم حضرت سفارش آخرین غدیرخم داستان ، السالم علیه علی حضرت فضیلت اول

 ، فدک ماجرای ، است مومنان ولی علی حضرت ، است( ص) اکرم پیامبر وزیر و جانشین( ص) اکرم رسول و خداوند دوست ، معراج در سیر

 پاسخ ، خم غدیر استداالل ،( ع) معصوم امامان و اکرم پیامبر احادیث)  غدیرخم عید ، داللت و سند نظر از خم غدیر تاریخی واقعه دوم بخش

 زمامداران اصلی شرایط – مردم طرف از انتخاب( ص) پیامبر طرف از تعیین – خداوند طرف از انتصاب ، حکومت( 1۱۲ نامه) الدین شرف عالمه

 یدمنصوص با امام ، امامت اصل از تخلف ، عدل اصل ، امامت کالم مبانی: سوم بخش.  تهمت حربه ، خم غدیر جاودانی تاریخ ، غیبت عصر در

 ، نقرآ تفسیر در اختالف ، نیست( ع) معصوم تفسیر از نیازی بیس قرآن و اسالم قانون( ع) معصوم امام اختیارات حوزه:  چهارم بخش ، باشد

 ..و هستند معجزه و امامت مدعی( ع) امامان و رانپیامب

 خم غدیر بر نگرشی -۲۴

 انتصار عبدالصالح:  نویسنده

 دلیل ما :راتاانتش

 واقعه . است آمده مباحث این مقدمه از پس کتاب این در.  است دهش  وتنظیم تهیه انتصاری عبدالصالح آقای جناب  توسط   ارزشمند کتاب این

 کرما پیامبر اصحاب و خلفاء توسط المومنین امیر به تهنیت ،( ص) اکرم پیغمبر سحاب عمامه ، خم غدیر در( ص) اکرم پیامبر خطبه ، خم غدیر

 اهدیدگ از خم غدیر اهمیت ، بفهمیم را( ص)اکرم پیامبر قصودم چگونه ، مهم مطلب چند به اشاره ، ثابت بن حسان شعر ، حضرت وهمسران( ص)

 سنت اهل کتب از مهم روایت چند ، خم غدیر با رابطه در( ص) اکرم پیامبر معجزه ، خم غدیر روز در روزه فضیلت ، السالم علیهم اطهار ائمه

 در ازلهن آیات ، السالم علیه علی حضرت والیت به( ص) براکرمپیام ،دستور( ص) اکرم پیامبر زبان از شیعه با اجمالی آشنایی خم غدیر مورد در

 جواب و شیعه بر ایراد و اشکال چند ، فارسی زبان به غدیریه ، سنت اهل کتب از خم غدیر روایات و مدارک ، سنت اهل کتب از خم غدیر مورد

 مینیا الغدیرعالمه کتاب با اجمالی آشنایی خم غدیر ربارهد شده نوشته کتب با آشنایی ، است شده داده جواب و شده بیان اشکال ده که ، آن

. 

 غدیر حدیث به نگاهی -۲۵

 میالنی حسینی علی سید:  نویسنده

 قم – اسالمی حقایق مرکز تحریریه هیئت:  ویرایش و ترجمه

 غدیر یثحد به استدالل و متن کتاب این در.  است شده  وتنظیم تهیه میالنی حسینی علی سید  اهلل آیت حضرت  توسط   ارزشمند کتاب این

 متن به نگاهی:  یک بخش ، پیشکفتار ، سرآغاز.  است قرار این از کتاب این عناوین. است شده مطرح باره این در شبهات جواب نیز و خم

 از غدیر:  خم غدیر حدیث اثبات:  خم غدیر حدیث اثبات در هایی کوشش:  دوم بخش ارزنده نکاتی ، غدیرخم حدیث متن:  خم غدیر حدیث

 حدیث راویان به نگاهی ، خم غدیر حدیث اسناد – ازتابعین خم غدیر حدیث راویان – صحابه از خم غدیر حدیث راویان شمار – قرآن دیگاه

 علی المومنین امیر امامت بیانگر خم غدیر حدیث ، خم غدیر حدیث لفظی تواتر اند؟ نکرده نقل را خم غدیر ثحدی سنت اهل چرا ، خم غدیر



 الوداع حجه در( ع) علی ، ناکارآمد هایی تالش ، خم غدیر حدیث اعتبارکردن بی برای ناکارآمد هایی تالش:  سوم بخش ، مطالب ،چکیده( ع)

 حدیث آیا اشکال از ،پاسخ کند نمی داللت ، بالفصل برامامت – خم غدیر حدیث تواتر عدم ادعای – خم غدیر حدیث صحت در مناقشه – نبود

 ؟ کند می داللت باطنی امامت بر خم غدیر

 غدیریه زیارت بر نگاهی -۲۶

 خواه صفا حسین محمد:  نویسنده

 تهران – سهاره:  انتشارات

 علی المومنین امیر حضرت زیارت کتاب این در.  است شده  تنظیم و تهیه خواه صفا حسین محمد  آقای جناب توسط   ارزشمند کتاب این

.  است شده آورده خم غدیر از جوانبی و آن مورد در مطالبی با اههمر السالم علیه هادی امام حضرت از نقل به خم غدیر روز در السالم علیه

 عتبارا و سند بر نگاهی – زیارات بر کلی نگاهی – دعاها بر کلی نگاهی –:  آغازین سخن:  است آمده بخش چهار در پیشگفتار از پس کتاب این

 بخش.  یه غدیر زیارت موضوعی راهنمای:  دوم بخش  یه غدیر تزیار – قطعه هفت نودو شامل یه غدیر زیارت متن:  اول بخش.   غدیریه زیارت

 غدیریه زیارت الفاظ برای معجمی شامل:  غدیریه زیارت الفاظ معجم:  چهارم بخش.  آیه وچهار سی شامل یه غدیر زیارت آیات در سیری:  سوم

 که ریاد از ای قطره نام به کتابی همچنین و دارد هدایت و یتوال پیمان غدیر نام با خم غدیر در دیگر کتابی مولف این که این توجه قابل نکات

 بنصی ارزشمندی مطالب کتاب این مطالعه با.  است کرده آوری جمع را امینی عالمه(  االدب و والسنه الکتاب فی الغدیر)  کتاب داستانهای

 .شود می خوانندگان

 غدیر مفهوم -۲۷

 رضوانی اصغر علی:  نویسنده

 جمکران مقدس سجدم:  انتشارات

 حدیث تواتر ، خم غدیر حدیث راویان ، کتاب این در.  است شده  تنظیم و تهیه  رضوانی اصغر علی  آقای جناب توسط   ارزشمند کتاب این

 ناست آمده شبهات بررسی و خم غدیر حدیث کنندکان وکتمان معترفان ، خم غدیر حدیث داللت و سند ، خم غدیر حدیث نناقلی ، خم غدیر

 خمغدیر حدیث راویان ، خم غدیر جغرافیایی موضوع ، خم غدیر واقعه اهمیت ، خم غدیر واقعه ، پیشگفتار.  است قرار این از کتاب این عناوین. 

 قرن در خم غدیر حدیث روایان ، سوم قرن در حدیث ،روایان دوم قرن در خم غدیر حدیث ،راویان تابعین خم غدیر حدیث راویان ، صحابه از

 غدیر حدیث روایان هفتم قرن در خم غدیر حدیث راویان ششم قرن در خم غدیر حدیث راویان پنجم قرن در خم غدیر حدیث روایان چهارم

 حدیث راویان و یازدهم قرن در خم غدیر حدیث راویان دهم قرن در خم غدیر حدیث روایان منه خم غدیر حدیث راویان هشتم قرن در خم

:  خم غدیر حدیث تواتر ، چهاردهم قرن در غدیرخم حدیث راویان و سیزدهم قرن در خم غدیر حدیث راویان و دوازدهم قرن در خم غدیر

 اند نموده غدیرخم حدیث تواتر به اعتراف که کسانی

 پرسند می مردم -۲۸

 ایمانی فقیه محمد:  نویسنده

 عترت عطر:  انتشارات

 جواب با همراه خم غدیر مورد در پرسش۶۲ کتاب این در است شده  تنظیم و تهیه  ایمانی فقیه محمد  آقای جناب توسط ارزشمند کتاب این

 واقعه شرح – چه یعنی الوداع حجه – است معنا چه به خم غدیر حدیث در موال کلمه – چیست غدیر ازحدیث عبارتند سواالت این.  است آمده

 آیاتی – نامند می رغدی را غدیر روز چرا – کدامند خم غدیر واقعه در توجه قابل نکات – چیست در خم غدیر واقعه اهمیت – چیست خم غدیر

 تبی اهل کالم در خم غدیر روز فضیلت – دارد خم غدیر با ارتباطی چه سائل سئل آیه – بود آیاتی چه فرستاد خم غدیر باره در خداوند که را

 اآی – دکر غدیراستدالل حدیث به خویش حقانیت اثبات برای علی حضرت آیا – چیست غدیر از بحث آثار – است گردیده مطرح چگونه( ع)

 هلا دیدگاه – هستند کسانی چه سنی علماء از تهنیت حدیث راویان – چیست تهنیت حدیث اند کرده غدیراستدالل حدیث به دیگری افراد

 لماءع از کسانی چه – بود چه خم غدیر پیروان عملی برنامه – هستند کسانی چه صحابه غدیراز وفاداران و پیروان – چیست غدیر درباره سنت

 دیگر وسواالت.  اند نموده غدیر حدیث صحت به اعتراف سنت اهل ازعلماء کسانی چه – اند نموده غدیر حدیث تواتر به اعتراف نتس اهل

 غدیر سبز مدرسه -۲۹

 فر حیدری مجید:  نویسنده

 قم -زائر:  انتشارات

 ، غدیر ،خطبه غدیر خطبه موضوعات نمایه کتاب این در است شده  تنظیم و تهیه  فر حیدری مجید  آقای جناب توسط  ارزشمند کتاب این

.  است قرار این از کتاب این عناوین است آمده کتابنامه و خم غدیر در( ع) المومنین امیر ،زیارت خم غدیر مورد در احتجاجات و ها دیدگاه

 غدیر، یشناس شبهه ، شیعه آثار برخی ، یادسپاری آثارعامه ، غدیر پژوهشی پیشینه غدیر، پیدایی پیشینه غدیر، ،شناسنامه نوشتار پیش

 گاه دید از خم غدیر حماسه ، مولی واژه به دیگر نگاهی نیم ششم شاهد ، پنجم شاهد ، چهارم شاهد ، سوم شاهد ، دوم شاهد ، یک شاهد



 حدیث به علیها اهلل سالم زهرا حضرت احتجاج – السالم علیه علی حضرت المومنین امیر نگاه از خم غدیر حماسه –( ص) اعظم پیامبر

 صادق امام( ع) باقر امام( ع)سجاد امام سخنان در خم غدیر حماسه – خم غدیر حدیث به السالم علیهما حسین امام و حسن امام غدیراحتجاج

( ع) ،علی خم غدیر روز در امیرالمومنین زیارت –نیکو پایان یا ختام حسن و عسکری امام( ع) هادی امام( ع) رضا امام( ع) کاظم امام (ع)

 (ع) هارون جناب با علی امام ابتالی ،همسانی ایثارعلوی از الهی گرامیداشت( ص) پیامبر مرگ پیش( ع) سردار،علی تنهاترین

 غدیر های پیام و ها آموخته بر گذری -۳۱

 ما دلیل انتشارات تحقیق گروه توسط:  نویسنده

 ما دلیل:  انتشارات

 ی اپیامه و ها آموخته ترین مهم از بعضی کتاب این رد است شده  تنظیم و تهیه ما دلیل انتشارات تحقیق گروه توسط  ارزشمند کتاب این

 که ایم نکرده فراموش – سخن آغاز:  ها آموخته از برخی چکیده.  است قرار این از کتاب این عناوین.  است آمده روان و شیوا قلمی با غدیر

 نای وبر ، ،یادآوری شناختیم گونه این را اللهی آوران پیام، که ایم یافته خود های آموخته از که ایم آموخته…ما مگر.. . که ایم نبرده یاد ما،از

 اوصیای و پیامبر انحصار در دین تبلیغ ، توجه ، میدانید آیا ، ،وصی ولی ، امام خداکه حجت از های ویژگی ، بیندیشید و کنید ،توجه که باوریم

 ، وممعص پیشوایان والیت اختیار، صاحب و ولی.  خم غدیر های پیام زا برخی.  خم غدیر در مسلمانان ، والیت تبلیغ در اکرم پیامبر تهدید ، او

 جایگاه ، ازماست امام آخرین ، نفرند دوازده من از پس امامان ، من از پس امام ،علی من وصی علی ، من برادر علی ، امتم بر من جانشین علی

 . است آورده کتاب این در مولف هک دیگر ارزشمند مطالب و ، موسی به نسبت هارون مانند من به نسبت علی

 غدیر قصه -۳1

 فضلی نادر:  نویسنده

 تهران – نباء:  انتشارات

 به یا اشاره انتها در و آورده را خم غدیر واقعه ابتداء کتاب این در است شده  تنظیم و تهیه فضلی نادر آقای جناب  توسط  ارزشمند کتاب این

 ذکر به الزم است داستانی و ادبی صورت به کتاب این است نموده مطرح را سوال ده آخر در و آمده نوشتها پی آن از پس است شده سقیفه

 برای خم رغدی داستان که شده نوشته دیگر مولفین از نام این با دیگری کتابهای.  است شده ترجمه نیز انگلیسی زبان به کتاب این که است

 اشینق که صورتی به است آمده غدیر به  مربوط نقاشی صفحه هر در.  است آمده تصاویر با همراه مختصر بسیار صورت به نوجوانان و کودکان

 یزن آمیزی رنگ داستان خواندن ضمن نوجوانان و کودکان تا شده آورده نشده آمیزی رنگی صورت به نقاشی همان باالی در و شده آمیزی رنگ

 و ارفمع با را نسل توانداین می که هستند کتابها بهتیرین نوجوانان و کودکان سنین در کتابها گونه این ، خوب و جذاب کتاب. دهند انجام

 والیت و امامت دشنان هجمه مقابل در تا بشنود آشنا اتروای اسناد با و تر عمیق مباحث به ورود برای آماده آنها و سازد آشنا خم غدیر فرهنگ

 . باشند امان در

 غدیر نامـه قرآن -۳۲

 انصاری باقر محمد:  نویسنده

 ما دلیل:  انتشارات

 است نآ واقعه و غدیر به مربوط که آیاتی تمام کتاب این در است شده  تنظیم و تهیه انصاری باقر محمد آقای جناب  وسطت  ارزشمند کتاب این

 ثاقمی ، غدیر پسندان زیبا بر اهلل کالم حالوت یان غدیر زیبای روز:  است قرار این از کتاب عناوین.  است آمده مختصر توضیحاتی با همراه

 غدیر برای ماه یک در آیه سیصد شد اجرا غدیر در اللهی واجب آخرین شد، اعالم قرآن در غدیر مبلغ دلسوزی – شد ییادآور قرآن در غدیر

 معرفی قرآن را غدیر ناراضیان ، غدیر پسند تلخ دشمنان بر الهی غضب:  غدیر دشمنان تلخ روز.  داد وعده را غدیر امام آخرین قرآن شد نازل

 نورانی امامان – رفت نشانه غدیر از را آتش امامان قرآن ارزشند بی قرآن حکم غدیریه ضد بر اکثریت ، است دممر نهایی امتحان غدیر کرد

 معرفی غدیر در قرآن در بشیر و نذیر ، کرد معرفی را اولواالمر غدیر در خدا ، است پروردگار از اطاعت غدیر ، قرآنی امامان با ابدی فخر – غدیر

 شدید دتهدی ، غدیریان شیرین وظایف.  بود غدیر در والیت منادی پیامبر ، پیامبر دست به دستورخدا ،غدیر غدیریان لطیف بشارتهای – شدند

 ، غدیر مخالفان شوم ،عاقبت غدیر دشمنان به

 غدیر فراگیر فرهنگ -۳۳

 رفیعی رضا محمد:  نویسنده

 تهران – منیر:  انتشارات

 مورد را غدیر از مختلفی جوانب بخش 1۲ طی کتاب این در است شده  تنظیم و تهیه رفیعی رضا محمد آقای جناب  توسط  ارزشمند کتاب این

 گفتار پیش:  است قرار این از کتاب این عناوین.  است آورده را آن سیفار ترجمه سپس و غدیر خطبه آخر در و است داده قرار بررسی و بحث

 یرغد – شناسی علی نمای تمام غدیرآیینه – ناب توحید گاه تجلی غدیر – غدیر جاودان پیامهای – نگاه یک در غدیر خطبه مباحث از برخی: 

 غدیر – اسالم کمال و دوام ضامن غدیر – خاتمیت راز و رمز دیرغ – عترت و قرآن ناپذیر جدایی باور غدیر – اهلل آل والیت و امامت نماد



 ماندگار میثاق و بیعت غدیر محمدی استوار الفت و پایدار حدت و محور غدیر – جاری همیشه و زنده غدیر پایدار، و شار وسر غنی فرهنگی

 ابهخط در منکر از نهی و معروف ترین مهم و بزگترین یرغد – ازمردم خدا پیامبر گرفتن بیعت امامت عهد به وفا ضرورت اللهی میثاقی و عهد

 جهانی موعود حماسه بنیان غدیر منافقان، شدن رسوا – مشروعیت سلب حسینی قیام دستاورهایی – معروف میزان علوی امامت خم غدیر

 کریم قرآن راسرا و حقایق نشر اهلل آل امامت و والیت حقانیت اثبات جهانی رسالت ارکان انتظار اندیشه مبانی

 غدیر فرهنگ -۳۴

 محدثی جواد:  نویسنده

 قم – معروف:  انتشارات

 فرهنگ مقدمه از پس کتاب این در است شده  تنظیم و تهیه محدثی جواد آقای جناب والمسلمین االسالم حجه  توسط  ارزشمند کتاب این

 ای غدیر پیام مثل.  است غدیر به مربوط نوعی به که شده انتخاب موضوعاتی الفبا حروف از کدام هر در.  است آمده الفبایی صورت به غدیر

 رددا جا و است زیبا و بدیع کاری خود عنو در کتاب این.  است آمده شیوا قلمی با مختصر توضیحی موضوع هر ذیل پ حرف در شکنان پیمان

 آیات عبا آل بویه آل ، اهلل آل ، غدیر روز اعمال و آداب ، علی آبار: آ:  مقدمه باشیم ها نوآوری اینگونه از بیشتر هرچه شاهد غدیر فرهنگ در

 باهلهم ،آیه سائل سال ،آیه تطهیر ،آیه تبلیغ آیه ، االمر اولی آیه ، انذار آیه ، دین اکمال ،آیه ابرار ،آیه غدیر آیات ، برائت آیات ابالغ ، برادت

 شناسی حجت ، علی حب ، توسل و تبرک ، تاریخ در شیعه تاریخ از سوال پنج پنجاه ، پیامبر ،پرچمدار اینترنت در شیعی پایگاه… و والیت ،آیه

 ..و الدار یوم حدیث ، وصایت حدیث ، منزلت حدیث ، العلم مدینه حدیث ، اسالم به سبق حدیث ، ردالشمس حدیث ، الوداع حجه ،

 بعد روز هفتاد …غدیر -۳۵

 درخشان عدنان:  نویسنده

 تهران -منیر:  انتشارات

 ورط به  غدیریه تا را غدیر به مانده روز هشت از کتاب این در است شده  تنظیم و تهیه درخشان عدنان آقای جناب  توسط  ارزشمند کتاب این

 ۷۸ غدیر تا روز۸. است نموده بیان عناوین این طی را روز هر وقایع و شمار روز شکل به را آن از پس روز ۷۱ تا غدیر روز از سپس و مختصر

 پسس روز۴.  تارحلت روز۷۱روزغدیرخم.  ثقلین به اشاره سومین رحلت روزتا ۷۶ غدیر تا روز۶ ثقلین به اشاره دومین و اولین ، رحلت تا روز

:  رحلت تا روز ۵۷ غدیر از بعد روز 1۳.  سفر پایان:  رحلت تا روز ۶1 غدیر از پسس روز۹  سر، حافظ منافقان توطئه.  رحلت تا روز ۶۶ غدیر از

 گانهی ثقلین ماجرا، گر حکایت دیگر ، نامه عهد و صحیفه دومین.  خویش همسران با پیامبر جتح اتمام:  رحلت تا دوماه.  بیت اهل به سفارش

 برای پیامی ، رحلت تا روز 1۹ ، سپاه تشکیل برای فرمان اولین ، نار پیشوایان ، رحلت تا ماه یک ، وفد آخرین رحلت تا ماه یک از بیش ، راه

 …و رحلت تا روز 1۳ ، سازان شایعه تالش رحلت تا روز 1۴ ، آگاهان

 والیت جوشان های چشمه و غدیر -۳۶

 موحد علی سید:  نویسنده

 قم – دانش آیین:  انتشارات

.  ستا آمده مفصل فصل دو پیشگفتار از پس کتاب این در است شده  تنظیم و یهته  موحد علی سید آقای جناب  توسط  ارزشمند کتاب این

 اطهار ائمه تاریخ از یا و آن قضیه در خم غدیر واقعه برای چینی مقدمه واقع در که آمده  خم غدیر مختلف جوانب در مطالبی اول فصل در

.  است شده آورده  خم غدیر از پس و غدیرخم واقعه دیگر جراهایما  همچنین و آن وترجمه خطبه و خم غدیر واقعه سپس و السالم علیهم

 در و است شده بیان مفصل طور به خم غدیر عید جوانب و خم غدیر عید آداب و اعمال بعد و السالم اطهارعلیهم ائمه گفتار و رفتار همچنین

 در خصوص به ثالثه شهادت مورد در مباحثی شامل دوم فصل.  است آمده آن ترجمه با همراه خطبه عربی متن و خم غدیر هفته وقایع پایان

 شده نگاشته جامع و ارزشمند و مفید بسیار خود حد در کتاب این.  است شده آورده تشیع و والیت و امامت مورد در مطالبی هم و آمده اذان

 یدمف بسیار اختصار عین در هم آن که دارد«  رغدی زمزم زالل از» نام با خم درغدیر مختصری کتاب محترم مولف. است استفاده قابل بسیار و

 . است

 جهانیان برای موهبتی غدیر -۳۷

 شیرازی حسینی صادق سید:  نویسنده

 قم –( ص) اکرم رسول فرهنگی موسسه:  انتشارات

 رممحت مولف سخنرانی متن که کتاب دراین است شده  تنظیم و تهیه  شیرازی حسینی صادق سید آقای جناب  توسط  ارزشمند کتاب این

 تاس آمده راستا این در مباحثی و غدیر های استفاده و آثار امیرالمومنین قضاوت و حاکمیت غدیر ،مخالفان غدیر جوانب درباره مطالبی است

 ایپیامده ، غدیر مصادره ، خاتم پیامبر ، جاهلی جامعه ، پاینده غدیر ، غدیر با آشنایی ، شدن خدا محبوب.  است قرار این از کتاب این عناوین.

 ،تفاوت مخالفان با امیرالمومنین برخورد روش ، نامشروع حاکمان شیوه ، زیستی ساده ، المومنین امیر حکومت از هایی درس ، خالفت غصب

 اختالف بی و پاک ای جامعه و غدیر ، غدیر نفی آثار ، المومنان منظرامیر از قضاوت ، نگفتم دروغ هرگز ، توجه شایان نکته دو ، تحکوم دو



 زهرا حضرت بینی پیش ، دغدغه بی معاش و معاد کننده تامین غدیر ، امیرالمومنان دیدگاه از آزادی اعطای حکمت ، آزادی حقیقت و ،غدیر

 حضرت حکومت ، فرشتگلن دادن دست ، مضاعف پاداش و احسان ، روایات منظر از غدیر ، عید بزگترین غدیر ، غدیر نفی ایپیامده از( س)

 . غدیر برابر در شیعیان وظیفه ، بینوایان اندیشه در ، غدیر از نمادی المومنان امیر

 اسالمی وحدت محور غدیر -۳۸

 رضوانی اصغر علی:  نویسنده

 جمکران مقدس دمسج:  انتشارات

 للهیا حجت و امتحان مورد در مطالبی ابتداء کتاب دراین است شده  تنظیم و تهیه  رضوانی اصغر علی آقای جناب  توسط  ارزشمند کتاب این

 این از کتاب این عناوین.  است شده آورده خم غدیر مورد در عامه شاعران و بزرگان کالم سپس و آمده( ع) بیت لاه به دعوت و امت اختالف ،

 سنت ، ممعصو امام برمحور حقیقی وحدت ، حق به جانشین از پیروی به پیامبران وصیت ، اسالم صدر در تکوینی انسجام ، پیشگفتار.  است قار

 والیت با همراه ایمان ، امامت مسئله بر وحدت در اسالمی امت امتحان ، آدم حضرت خلقت با شیطان و مالئکه حانامت ، ها امت امتحان در اللهی

 امهنگ رسول و خدا به رجوع ، هارون حضرت کالم توجیه ،  اسالمی امت اختالف به پیامبر علم ، حقایق بیان در ما وظیفه ناطق امام به احتیاج ،

 حقیقی، انسجام محور ،غدیر بیت اهل به ودعوت در( ع) علی ،امام حقایق کتمان حرمت ، حقایق بیان ضرورت ، رپیامب جانشینی در اختالف

 ، جوزی بن سبط شافعی، طلحه محمدبن ، غزالی محمد محمدبن ، سنت اهل از برخی دیدگاه از غدیر ، اسالمی انسجام راستای در غدیر طرح

 اسالمی جامعه به غدیر وپیامهای

 لغدیرا -۳۹

 امینی عالمه:  نویسنده

 االسالمیه للداراسات الغدیر مرکز:  انتشارات

 است فتعری و توضیح از نیاز بی کتاب این. است شده  تنظیم و تهیه  امینی احمد بن عبدالحسین گرانقدر عالمه  توسط  ارزشمند کتاب این

 طول در است جهان کشور چند اوبه فرسای طاقت مسافرتهای نیز و روز شبانه طول در مولف ساعته هجده مطالعات و زحمات نتیجه چراکه

 آن رایب تشکر و تقدیر و تقریظ مسیحیان حتی و مولف عصر دانشمندان و مراجع علماواکثر و بزرگان که است کتابی باشد می عمرشریفشان

 دیرغ به مربوط احادیث یا و غدیر در آیات نیز و داللت و نظرسند از آن حدیث قبیل از خم غدیر اقعه و جوانب ابتداء کتاب این در.  اند نوشته

 رینکوچکت با ازموارد بسیاری ودر است گرفته قرار نقد و بررسی مورد موشکافانه و تخصصی بصورت موارد همه غدیر شعرای و شعر همچنین و

 چندین را مطالب خودغنای این که است شده بحث وارد علمی و فنی شکل به و کامل حد در و شده دیگر موضوعات وارد محترم مولف مناسبت

 تشیع حقانیت اثبات استواردر و محک وسند نظیر بی خود نوع در کتاب این است شده استشهاد عامه مصادر به ”اکثرا کتاب این در ، کرده برابر

 …و کند می رااثبات( ع)علی حضرت بالفصل وجانشینی امامت و والیت ومخصوصا

 خدا بزرگ عید غدیر -۴۱

 آشتیانی محسن:  نویسنده

 تهران – ثریا:  انتشارات

 ، عید معنای است آمده موضوعات این مقدمه از پس کتاب این در. است شده  تنظیم و تهیه  آشتیانی محسن  آقای جناب توسط  کتاب این

 با غدیر زمانیهم ، خم غدیر پیشینه ، غدیر حدیث معنای ، خم غدیر حدیث روایات ، خم غدیر واقعه ، اسالمی اعیاد ، اصطالح و لغت در عید

 جشن چگونه را خم غدیر عید ، خالئق جمیع بر والیت عرضه روز ،غدیر زهراء نثارفاطمه ارمغان روز خم، غدیر عید منزلت ، مهم رویداد دو

 عظیم شپادا ، غدیر روزعید سنن و آداب غدیر، عید اعمالدر ثواب ، غدیر جشن شئون مراعات ، گردید آغاز زمانی چه از غدیر عید ، بگیریم

 شادمان و کردن شادیمانی ابراز ، گفتن تبریک ، مصافحه ، مومنان دیداربا ، پوشیدن نو لباس ، آراستن ، خم غدیر عید روز در داشتن روزه

 نکرد غسل ، فرستادن صلوات زید ، دادن هدیه ، دستی گشاده ، اییکارگش ، خانواده هزینه بر افزودن ، خم غدیر عید نماز ، دیگران ساختن

 است کتابی که. مآخذ و منابع، ندبه دعای خواندن ، مومنین بین بستن اخوت عقد، دور راه از زیارت، خواندن غدیر عید زیارت ، کردن دعا ،

 مفید بسیار

 روشن خـط -۴1

 مشکوری حسین محمد:  نویسنده 

 معارف نشر:  انتشارات

 فترد سفارش به کتاب این. است شده  تنظیم و تهیه   مشکوری حسین محمد  آقای جناب والمسلمین االسالم حجه توسط ارزشمند  کتاب این

 درایام 1۳۹۲ سال که شد تنظیم جوانان برای روان و یواش قلم با که است شده تنظیم و تهیه ها دانشگاه در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد

 شداین رسانی اطالع روز ۲۱ مدت به سیما صداو طریق واز شد توذیع دانشگاهها مخصوصادر درسراسرکشور مسابقه کتاب بعنوان والیت دهه

 در امینی عالمه برجسته نقش  ، تاریخ در خم غدیر اهمیت مقدمه از بعد. شده خالصه فصل نه در است الغدیر ارزشمند کتاب گزیده که کتاب



 فصل ، قرآن آیینه در خم غدیر:  دوم فصل ،  خم غدیر واقعه: اول فصل در. اسالم جهان در الغدیر بدیل بی و عظیم جایگاه. غدیر تاریخ ثبت

 هفتم فصل ، والیت آیه:   ششم فصل قرآن در السالم علیه علی:  پنجم فصل ، خم غدیر حدیث:  چهارم فصل ، اسالم در خم غدیر عید:  سوم

 اریبرگز جهت سوال پنج فصل هر پایان در غدیریه ی شعرا شعر و:  نهم فصل  امت انحرافات در معاویه نقش:   هشتم ،فصل مودت و تطهیر آیه: 

 .گرفت قرار استقبال مورد که شده طراحی مسابقات

 شبهات به پاسخ و شناسی غدیر -۴۲

 رضوانی اصغر علی:  نویسنده

 بیت اهل جهانی مجمع:  انتشارات

 میاسال امعهج مورد در چینی مقدمه ابتداء کتاب دراین. است شده  تنظیم و تهیه  رضوانی اصغر علی  آقای جناب توسط ارزشمند  کتاب این

 جوانب و خم غدیر واقعه سپس.  است آمده حضرت آن خالفت برای پیامبر تدابیر و المومنین امیر فضائل از ای ،پاره وجانشین امام وضرورت

 محور بر وحدت ، وحدت حقیقت اسالمی وحدت و غدیر.  است چنین کتاب این در آمده عناوین. گرفتهاست قرار بررسی مورد ازآن مختلفی

 بهصحا سایر بر( ع) علی امام برتری خدا رسول برای جانشین تعیین ضرورت..و دینی مرجع تعیین وحدت ساز زمینه علمی ،بحث برحق امام

.  نامه صیتو نوشتن به دعوت غدیر روز در معرفی ، عملی تدابیر امامت و والیت بر تصریح تربیتی آمادگی علی امام خالفت برای پیامبر تدابیر

 حدیث پیرامون مولفان. اند نموده غدیر حدیث تواتر به اعتراف کسانیکه.  غدیر جغرافیایی موضع آن اهمیت و غدیر واقعه ، غدیر حدیث

 جاجات،احت خم غدیر روز روزه فضیلت. غدیر حدیث کنندگان کتمان.  المومنان امیر والیت بر غدیر حدیث داللت به کنندگان اعتراف.  غدیرخم

 اکثر ،سراعراض سائل سال تبلیغ،اکمال، آیات. شبهات بررسی.  دیگران احتجاج(س)زهرا فاطمه ، علی حضرت تجاجاح خم غدیر حدیث به

 غدیر جشن ، انکارغدیر ،عواقب صحابه

 

 


