
 

 

 رده سنی ناشر نویسنده موضوع عنـــــوان کتاب ردیف

 کلام از غدیر و ولایت 1
ی از خطبه امیر در این کتاب جملات

، واقعه غدیر معنی ولی المومنین در غدیر

 حدیث در مورد غدیر آمده است 111و 

محمد رضا 
 هوشیاری

 جوانان سپاس تهران

 دمی با غدیر 2
این کتاب در دوازده گفتار با موضوعات 

متنوع امامت و ولایت فضائل و مناقب و 

 غدیر خم و و حوادث دوران خلافت و...

 جوانان حضور قم جمعی از نویسندگان

 سیدعلی رجایی این کتاب داستان اجمالی  از غدیر است دریچه ای به سوی غدیر 3
انتشارات فقهی 

 مشهد
 جوانان

 برکه خوشبختی 4
در این کتاب ابتداء شعری در باره غدیر 
آورده و سپس ماجرای غدیر خم را طی 
 عنوان های مختلف بیان کرده است .

 جوانان آفاق تهران حسن تاجری

 برکه غدیر 5

در این کتاب داستان غدیر خم را ارز 

ابتداء سفر حجه الوداع تا غدیر و پس از 
ن اآن تا شهادت پیامبر به صورت داست
 .همراه با تصاویر ذکر کرده است

موسسه هنری و 
 فرهنگی  عاشورا

انتشارات تاسوعا 
 قم

 جوانان

 برکه ای فراتر از هفت دریا 6
در این کتاب واقعه غدیر را از ابتداء تا 

 انتهای آن با قلمی شیوا آمده است
 جوانان مهام تهران محمد جواد بهجو

 الماس هستی 7

در این کتاب مناسبت های ایام غدیریه 
از حدیث سدالابواب تا مباهله و 
 211مناسبتهای دهه آخر ذیحجه و با 

 عنوان توضیحی و تحقیقی و...

خدامیان  دکتر مهدی
 آرانی

ستاد احیای ایام 
 امامت و ولایت

 جوانان

 آیا از یاد برده اید 8

در این کتاب با قلمی شیوا قطعات از 

خطبه غدیر مطرح و در آخر نتیجه گیری 
 مختصر آمده است همراه با تصاویر

 جوانان تهران -منیر ایمان روشن بین

 آخرین پیام بر آخرین پیامبر 9

در این کتاب ماجرای غدیر و جوانب آن 
و فضائل امیرالمومنین با مقدمه چینی 

آورده شده و با قلمی خاص و روشی 
 مخصوص نگاشته شده است

سیدمحمد رضا دین 

 پرور
 جوانان احسان



 

11 
آخرین پیام )داستان غدیر 

 (خم
 جوانان  رضا شیرازی 

 جوانان لوح محفوظ اسدالله یاوری  آخرین سفر رسول خدا 11

 آداب عید غدیر 12

در این کتاب مطالبی مثل تهنیت و 
تبریک گفتن ، دست دادن ، پوشیدن 

لباسهای فاخر و....نیکی کردن نماز و 
 روزه و زیارت علی )ع( و...

 جوانان نباء تهران علی اکبر تلافی

13 
خطبه های جمعه و عیدین 

 امام علی)ع(

در این کتاب به پیشینه اقامه نماز جمعه 
و عیدین پرداخته و به بررسی و تحلیل 

محتوای خطبه هایی که در نماز ها 
خوانده می شد و همچنین به خطبه ای 
که حضرت علی در روز عید غدیر خم و 
اشاره به محتوای آن خطبه در خصوص 

 امامت و ولایت ایشان اشاره شده است .

 جوانان ارات خوییانتش حجت ذبیحی فر

 بلندترین داستان غدیر 14
داستان غدیر خم به روایت حذیفه یمانی 
برای یک جوان ایرانی در مدائن به بیان 

 ساده و روان با اسناد و مدارک متقن
 جوانان انتشارات دلیل ما محمد رضا انصاری

 خط روشن 15

گزیده کتاب ارزشمند الغدیر که در نه 

.واقعه غدیر ، فصل خلاصه شده است 
غدیر در آیینه قرآن ، عید غدیر در اسلام 
، حدیث غدیر ، علی در قرآن آیه ولایت 

، آیه تطهیر ، معاویه و شعر شعرا ی 
 غدیریه

محمد حسین 
 مشکوری

 جوانان نشر معارف

 پیام آفتاب کعبه در 16
گفتار پیرامون  12در این کتاب شما با 

امام زمان در  خطبه غدیر  را می 
 نید)امام زمان )عج( در غدیر خمخوا

 جوانان انتشارات منیر سید حسین حسینی

 از غدیر تا ابدیت 17

در این کتاب به بیان واقعه غدیر و 

بررسی آیات مربوط به غدیر و بررسی 
روایات در خصوص فضائل و مناقب 
 علی )ع( و تفسیر بعضی از آیات و...

 جوانان انتشارات دلیل ما مجید مسعودی

 تنها راه رستگاری 18
بررسی  مضامین بلند و ژرفای خطبه 

 پیامبر در روز غدیر خم

ترجمه سید مهدی 

 شجاعی
 جوانان کتاب نیستان



 

 غدیر در روایت قلم 19
در این کتاب می خوانید : غدیر یعنی ... 

فرهنگ غدیر . واقعه غدیر در یک 
 نگاهو کتابهای برگزیده غدیر

 جوانان انتشارات دلیل ما محمد باقر انصاری

 غدیر و علل فراموشی آن 21

در این کتاب می خوانید : شرایط جامعه 

نبوی در آستانه رحلت پیامبر و راههای 
تداوم نهضت رسول خدا . دلالت غدیر بر 
امامت و معرفی رسمی و واگذاری قطعی 

. شیوه های دشمن جهت فرموشی مردم 
 واقعه غدیر خم را و...

محمد دکتر سید 
 مرتضوی

آستان قدس 
 رضوی

 جوانان

 زیبایی های غدیر 21

بیان واقعه غدیر به زبان و شیوه ای 
ساده و زیبا و سخنان دانشمندان و علماء 

جهان در باره فضیلت و مقام حضرت 
علی )ع( و بیان اعمال عبادی شب و 

 روز عید غدیر خم

 جوانان انتشارات نبوغ محمد باقرنبی نژاد

 غدیر اندیشه 22

این کتاب در هفت گفتار تنظیم شده با 
موضوع اصلی : بررسی و تعریف امامت ، 

امام وخلیفه  از دیگاه مکتب اهل بیت و 
اهل تسنن و نگاهی به نظریات در این 

 خصوص

 جوانان انتشارات منیر علی لباف

 روی دست آسمان 23

این کتاب بالحن بسیار مناسب ادبی 

جه الوداع را اتفاقات و سرگذشت های ح
تا لحظه رحلت پیامبر را به بیان مناسب 
بیان کرده است . در یک کلام  خاطرات 

 غدیر )حوادث آخرین سال زندگی پیامبر(

مهدی خدامیان 
 آرانی

 جوانان انتشارات دلیل ما

24 
غدیر بامن  –واگویه غدیر 

 سخن بگو

واگویه ای شیرین از زبان :زمین ، 
، برکه ، زمینیان خورشید ، درختان ،ابرها 

و آسمانیان ، آفاق ، قرآن ، یاران و 
راویان و مشعلدار راه غدیر مرحوم علامه 

 امینی و پرسشهای کتاب

محمد ابراهیم حامد 
 مهدوی

 جوانان انتشارات دلیل ما

 قرآن نامه غدیر 25
بررسی آیات قرآن کریم در خصوص 
واقعه غدیرخم و ارائه نظرییات علماء 

 تفسیر در این مورد
 جوانان انتشارات دلیل ما محمد باقر انصاری



 

26 
گذری بر آموخته ها و 

 های غدیرپیام
 جوانان انتشارات دلیل ما گروه تحقیق 

 ؟غدیر کجاست 27

بیان موقعیت جغرافیایی تاریخی غدیر 
تاریخ سرزمین  –خم در گذشته و امروز 

غدیر و بیان سفرنامه غدیر خم همراه با 

 تصاویر

 جوانان انتشارات دلیل ما محمد باقر انصاری

 )ع(غدیر از زبان مولی علی 28

بررسی و بیان واقعیت غدیر خم از زبان 
خود حضرت علی )ع( و نقل فضائل و 
مناقب مطرح شده توسط پیامبر اکرم 

 )ص(

 جوانان انتشارات دلیل ما محمد باقر انصاری

 پاسداشت غدیر 29

وظایف ما در باره غدیر. چه کنیم تا این 
واقعه مهم تاریخی به فراموشی سپرده 

و پیام آن به نشود و بصورت ماندگار 

 آیندگان برسد

محمد ابراهیم حامد 
 مهدوی

 جوانان انتشارات دلیل ما

 شهابی از دامان خورشید 31

بررسی آیات و روایات وارده در خصوص 
نیاز به وجود امام عادل و پاسخ به بعضی 
از سوالات جوانان در خصوص حضرت 

 علی و خلفاء

 جوانان انتشاراتی منیر حسین اثنی عشری

 غدیر در گذر زمان 31

بررسی –رخداد های روز غدیر 

مناسبتهای پیش آمده در گذر زمان در 

روز غدیر خم و رخدادها و ره آوردهای 
 دهه غدیرگذر زمان

 جوانان انتشارات دلیل ما علی اکبر مهدی پور

 جرعه نوشان زلال غدیر 32
مقدمه برای طرح ابلاغ ولایت و  14بیان 

اتمام رسالت )دلایل عقلی و نقلی برای 

 محتوای خطبه غدیر خم

 جوانان انتشاراتی منیر دکتر نادر فضلی

 آسمان چهارم 33
رمان درباره غدیر خم به زبان بسیار 15

ساده و شیرین واقعه غدیر را در ذهن 
 خوانند مجسم می کند

 جوانان انتشارات قدیانی فریبا کلهر

 غدیر در نگاه خورشید 34

بررسی روایات ضرورت وجود امام و 
بررسی خطبه غدیر در کلام امام رضا )ع( 

 امتداد غدیر وجود حضرات معصومین –

دکتر مرتضی 
 طاهری

 جوانان انتشارات دلیل ما



 

 حدیث مهر در بلور شعر 35
گزارش گونه ای منظوم از واقعه غدیر 
 خم و خطابه غدیربه بیان شیواو جذاب

عیسی ثاقب 
 بخشایش

 جوانان انتشارات دلیل ما

 سخنرانی استثنایی غدیر 36

برنامه ریزی جامع و فراهم کردن 
مقدمات برای سخنرانی و خطبه 

غدیرتوسط پیامبر)دلایل عقل و نقلی 
ی جانشینبردلالت  غدیر خم  بر ولایت و 

 ()ع(حضرت علی

 جوانان انتشارات دلیل ما محمد باقر انصاری

 آداب عید غدیر 37

بررسی اداب و اعمال شرعی )نماز ، دعا 

و روزه و...( در شب و روز عید غدیر خم 
 با تکیه به روایات معصومین )ع(

 جوانان انتشارات دلیل ما خانه کودک


