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 خم غدیرو مرکز اسناد دانشگاه تهران با موضوع منابع موجود در کتابخانه مرکزی یست ل

شماره 

 شناسایی

نوع  شماره مدرک

 ماده

 پدیدآور عنوان ناشر تاریخ نشر

1191390 ۱۱۹۱۳۹۰ BF ۱۳۸۶. خطابه غدیر در آینه اسناد  دلیل ما

)نگاهی به اسناد و منابع 

خطبه غدیر و مدارک 

حدیث غدیر به ضمیمه 

داستان غدیر و متن کامل و 

 ترجمه خطابه غدیر(

ر، اقدبمح، ماریصان

 - ۱۳۳۹ 

1418080 3139537 BF ۱۴۱۹ .موسسه  -ق

االسالمی الفقهالمعارفدائره

طبقا لمذهب 

الغدیر البیت)ع(، مرکزاهل

 االسالمیهللدراسات

  شعراءالغدیر

الزهرا خیریهانتشارات بنیاد  BF ۱۳۸۸  م۸۵-۴۲۱۹۰ 1519801

 )س(

غدیر سند والیت علی امیر 

 علیهالسالم

، ادیاءآبیض

۱۳۰۹-د، محسیدم

.۱۳۹۹ 

129923 241218 BF 1388 اثبات والیت علی )ع( به  آستان قدس رضوی

 روایت اهل سنت

 ۱۳۴۰ -، یل، عرواناکپ

990279 512892 BF 1388 والیت علی )ع( به اثبات  آستان قدس رضوی

 روایت اهل سنت

 ۱۳۴۰ -، یل، عرواناکپ

1294823 ۲۷۳۲۶۴ TF ۱۳۹۳ و معارف اسالمی الهیات-- 

 اسالمی حقوق و مبانی فقه

احكام و مبانی فقهی مستفاد 

 از پیمان غدیر خم

 منتظری، لیال

1222379 1222379 BF ۱۴۳۹ .المكتبة المتخصصه  ق

 بامیرالمومنین علی )ع(

 احیاء الغدیر فی مدینه

الكوفه )دراسه حول مناشده 

 الرحبه(

 جواد، ابراهیم

ارائه چارچوبی جهت انتخاب  تهران TF ۱۳۸۸ پ۲۲۳۱ 1104389

تكنولوژی در شرکت صنایع 

 کارتن غدیر

اسالمی امیرآبادی، 

 محسن

1350803 193162 TF 1388 مدیریت  --مدیریت

 صنعتی

چارچوبی جهت انتخاب ارائه 

تكنولوژی در شرکت صنایع 

 کارتن غدیر

اسالمی امیر آبادی، 

 محسن

50849 ۵۲۴۰۲ BF ۱۳۷۴ ر، اقدبمح، ماریصان اسرار غدیر مولود کعبه

 - ۱۳۳۹ 

85365 104320 BF 1379 ر، اقدبمح، ماریصان اسرار غدیر نشر مولود کعبه

 - ۱۳۳۹ 

949737 25639 BF 1376 ر، اقدبمح، ماریصان اسرار غدیر نشر مولود کعبه

۱۳۳۹ 

974424 517462 BF 1426 ر، اقدبمح، ماریصان اسرار غدیر انتشارات تک

 - ۱۳۳۹ 
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78858 93852 BF ۱۴۱۷ =۱۳۷۶ ر، اقدبمح، ماریصان اسرار غدیر نشر مولود کعبه

 - ۱۳۳۹ 

951841 28187 BF ۱۴۰۵ هلدالب، عدیمحم اعالم الغدیر ]امینی [ دار الكتاب الغربی هـ ،

۱۳۲۶- 

589983 231212 BF 1383 اگر در غدیر بودیم ...؟ نگاه  دلیل ما

های کنجكاوانه به حادثه 

 عظیم غدیر

ر، اقدبمح، ماریصان

۱۳۳۹ -  

590791 ۲۳۲۵۸۷ BF ۱۳۸۴ پوراسماعیل ، احسان نبود...؟!اگر غدیر  دلیل ما 

974375 512690 BF ۱۴۳۶ االنسكلوبیدیا العلوم اکادیمیه الكوفه ه  

121768 227553 BF 1386 نیسحدالب، عینیام الغدیر بنیاد بعثت ،

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

452633 388934 BF ۱۳] نیسحدالبع، ینیام الغدیر کتابخانه بزرگ اسالمی ،

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

515413 457660 BF 1393 نیسحدالب، عینیام الغدیر بنیاد بعثت ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

573138 444512 BF ۱۳۹۰نیسحدالب، عینیام الغدیر بنیاد بعثت چاپ جهارم ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

718508 2900 BF ۱۳۶۸  :کتابخانه بزرگ بنیاد بعثت

 اسالمی

، نیسحدالب، عینیام غدیرال

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

783884 154302 BF 2631 امینی ، عبدالحسین ،  الغدیر کتابخانه بزرگ اسالمی

۱۲۸۱-۹۴۳۱ 

796902 193706 BF 1340 نیسحدالب، عینیام الغدیر جامعه تعلیمات اسالمی ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

857280 72244 BF 1363 امینی ، عبدالحسین ،  الغدیر کتابخانه بزرگ اسالمی

۱۲۸۱ - ۹۴۳۱ 

951818 951818 BF کتابخانه بزرگ اسالمی ، با  بی تا

 همكاری غدیر

امینی ، عبدالحسین ،  الغدیر

 ، مولف۹۴۳۱ - ۱۲۸۱

986088 420468 BF کتابخانه بزرگ اسالمی ، با  بی تا

 همكاری غدیر

امینی ، عبدالحسین ،  الغدیر

 ، مولف۹۴۳۱ - ۱۲۸۱

1017356 214735 BF 9331 امینی ، عبدالحسین  الغدیر غدیر

،۱۲۸۱-۹۴۳۱ 

1191329 1191329 BF 1386  بنیاد بعثت، کتابخانه

 بزرگ اسالمی

، نیسحدالب، عینیام الغدیر

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

591703 234754 BF 136  نیسحدالب، عینیام الغدیر اسالمیکتابخانه بزرگ ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

592156 246514 BF 1387 نیسحدالب، عینیام الغدیر بنیادبعثت،مرکزچاپ ونشر ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

1218700 1218700 BF ۱۳۹۷  موسسه فرهنگی هنری

 امامت اهل بیت )ع(

، نیسحدالب، عینیام الغدیر

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

718198 2589 BF ۱۴۱۵ = .طباطبایی ، عبدالعزیز الغدیر فی التراث االسالمی نشر الهادی .۱۳۷۴ق 

745731 33547 BF ۱۴۱۴ = .طباطبایی ، عبدالعزیز الغدیر فی التراث االسالمی دارالمورخ العربی .۱۹۹۳ق 
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1239245 1239245 BF ۱۹۹۳.اییاطبطب یالماالس راثتال یر فدیالغ یربعال ورخمدارال م ،

، ۱۳۰۸ ززیعدالبسیدع

.۱۳۷۴ - 

1429795 1429795 BF ۱۴۱۶ .المعارف الفقه موسسه دائره ق

االسالمی طبقا لمذهب 

اهل البیت)ع(، مرکز الغدیر 

 للدراسات االسالمیه

الغدیر فی الكتاب السنه و 

 االدب: کتاب دینی...

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

598566 119792 BF ۱۳۸۷ . الغدیر فی الكتاب و السنة و  دارالكتاب العربی ق

 االدب

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

587106 519103 BF ۱۳۶۵  . الغدیر فی الكتاب و السنه و  مطبعه الغری هـ ۱۹۴۵ش

 االدب

امینی ، عبدالحسین ، 

 ، مولف۹۴۳۱ - ۱۲۸۱

718482 2874 BF ۱۳۸۷=الغدیر فی الكتاب و السنه و  دارالكتب العربی .-۱۳۴۵ق

 االدب

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

724127 8556 BF ۱۳۶۶ الغدیر فی الكتاب و السنه و  دارالكتب االسالمیه

 االدب

، نیسحدالبع، ینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

951746 951746 BF ۱۳۷۲ الغدیر فی الكتاب و السنه و  دار الكتاب االسالمیه هـ . ق

 االدب

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

951748 28066 BF ۱۴۰۳ الغدیر فی الكتاب و السنه و  دارالكتاب العربی هـ

 االدب

امینی ، عبدالحسین ، 

 ، مولف۹۴۳۱ - ۱۲۸۱

951783 28108 BF ۱۳۶۷ الغدیر فی الكتاب و السنه و  مطبعه الزهراء هـ

 االدب

امینی ، عبدالحسین ، 

 ، مولف۹۴۳۱ - ۱۲۸۱

951812 28149 BF ۱۳۶۵  . الغدیر فی الكتاب و السنه و  مطبعه الغری هـ ۱۹۴۵ش

 االدب

امینی ، عبدالحسین ، 

 ، مولف۹۴۳۱ - ۱۲۸۱

991550 433100 BF ۱۴۰۳ الغدیر فی الكتاب و السنه و  دارالكتاب العربی هـ

 االدب

امینی ، عبدالحسین ، 

 ، مولف۹۴۳۱ - ۱۲۸۱

1148429 259824 BF ۱۳۷۴الغدیر فی الكتاب و السنه و  دارالكتب االسالمیه ه ش

 االدب

امینی نجفی، عبد 

 -۱۲۸۱الحسین، 

 ، مولف۱۳۴۹

1074816 ۲۷۴۳ BF ۱۳۴۰ امینی ، عبدالحسین الغدیر، ترجمه الغدیر کتابخانه بزرگ اسالمی 

614266 ۲۳۶۷۱ BF ۱۳۶۴ - ۱۳۷۰.الغدیرفی الكتاب والسنه  مطبعه الغری ق

واالدب ، کتاب دینی علمی 

فنی تاریخی ادبی اخالقی 

مبتكرفی موضوعه فریدفی 

بابه یبحث فیه عن حدیث 

الغدیرکتابتا وسنه وادبا 

ویتضمن تراجم امه کبیره 

من رجاالت العلم والدین 

 واالدب من الذین

االمینی ، عبدالحسین 

 - ۱۳۲۰بن احمد، 

 ق.، مولف۱۳۹۰

974215 500821 BF ۱۴۲۹حسینی طهرانی،  امام شناسی عالمه طباطبایی ق

 -۱۳۴۵محمد حسین، 

 ق، مولف۱۴۱۶
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863288 102966 BF 1370 ( امیر مومنان علی )ع  در راه حق

جانشین برگزیده ی 

 پیامبر)ص (

 

367212 367212 BF ۱۳۹۵  موسسه فرهنگی تحقیقاتی

 امام موسی صدر

 - ۱۳۰۷، یوسدر، مص انسان آسمان

1027242 510906 BF 1394  موسسه فرهنگی تحقیقاتی

 امام موسی صدر

 - ۱۳۰۷، یوسدر، مص انسان آسمان

591440 233578 BF 1382 عقاقیری، عبدالحمید،  اهمیت و فضیلت غدیر آئینه زمان

۱۳۳۰ -      ،

 گردآورنده

600226 ۳۵۱۲۱۳ BF ۱۳۷۹ ا، درضمحرور، مپندی آخرین پیام بر آخرین پیامبر بنیاد نهج البالغه

۱۳۴۰ -  

92426 ۱۸۱۱۴۱ BF ۱۳۷۹ آداب عید غدیر دلیل  

78894 ۹۳۸۹۶ BF ۱۳۷۶ دیدگاه امیر  آرمان غدیر از نشر مولود کعبه

 المومنین سالم اهلل علیه

 دمح، میظامندییجم

41894 43126 BF 1380  مرکز اطالعات و مدارک

 علمی

، یطارون یرامیب آمار طرح غدیر

 ۱۳۵۵ -، دهیمح

575578 121528 BF 1380  مرکز اطالعات و مدارک

 علمی

، یطارون یرامیب آمار طرح غدیر

 - ۱۳۵۵، دهیمح

665169 43145 BF 1381  مرکز اطالعات و مدارک

 علمی ایران

، یطارون یرامیب آمار طرح غدیر

 - ۱۳۵۵، دهیمح

666105 65590 BF 1379  مرکز اطالعات و مدارک

 علمی ایران

، یطارون یرامیب آمار طرح غدیر

 - ۱۳۵۵، دهیمح

655873 118585 BF 1382  مرکز اطالعات و مدارک

 علمی ایران

، یطارون یرامیب آمار طرح غدیر

 - ۱۳۵۵، دهیمح

739885 27684 BF ۱۳۸۷  مرکز فرهنگی انتشاراتی

 منیر

روشن بین ، ایمان،  آی مردم،بدونید...!

۱۳۶۵- 

739731 ۲۷۵۳۱ BF ۱۴۲۲=.مرکز المصطفی للدراسات  .۱۳۸۰ق

 االسالمیه

الغدیر بحث فی خطب آیات 

حجه الوداع و تفسیر آیات 

 الغدیر

 

592590 ۴۱۳۶۱۱ BF ۱۳۸۷ ر، غاصیل، عیوانرض آیات غدیر مسجد مقدس جمكران

- ۱۳۴۱ 

1261691 52009076 PF 1389  حوزه هنری سازمان

 تبلیغات اسالمی

سازمان تبلیغات  باران غدیر

 اسالمی. حوزه هنری

238 ۲۳۸ BF  بحث غدیرخم  از نظر قرآن  بین .[بی ت

 شریف

نیری بروجردی، 

 عبدالكریم

982428 405113 BF 1379 بخش های برجای مانده  دلیل

کتاب فضائل علی بن ابی 

طالب علیه السالم و کتاب 

 الوالیه

طبری، محمدبن جریر، 

 ۳۱۰ق  -؟ ۲۲۴

592379 389885 BF 1387 بر بلندای هزار و چهارصد  دلیل ما

 غدیرساله 

، یل، عیفریرشیم

۱۳۳۷- 
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591395 233529 BF 1386 ) ۱۳۴۹عارفیان، رسول،  بر ساحل غدیر قاف مشهدالرضا)ع 

- 

733507 19995 BF ۱۳۸۱ نسح، مزواریبس بر کرانه غدیر سیمای آفتاب ،

 - ۱۳۳۸ 

446476 271620 BF 1379  سپاه پاسداران انقالب

 اسالمی

سوال  ۷۲بر کرانه غدیر: 

پیرامون غدیر، خطبه پیامبر 

 اکرم صلی اهلل علیه و آله

 

1278486 298667 TF 1395 انسانی و علوم ادبیات-- 

 عربی وادبیات زبان

بررسی ادبی، تاریخی و 

محتوایی خطبه غدیریه 

 پیامبر اکرم )ص(

 مافی، جهانگیر

584765 402057 BF 1384 برکرانه غدیر بنیاد قرآن و عترت  

591427 233561 BF 1382 ییح، یاندسقم برکه ای بر فلک نازد! دلیل ما 

739683 27483 BF ۱۳۸۷ مقدسان، یحیی،  ای بر فلک نازد!برکه دلیل ما

۱۳۶۱ - 

1230183 1230183 BF ۱۳۸۱. ییح، یاندسقم ازد!ن کلر فب ایهرکب ام لیدل 

592562 413574 BF ۱۴۲۷بشاره النبی صلی اهلل علیه و  دارالهدی ق

آله باالئمه االثنی عشرعلیهم 

السالم فی خطب حجه 

 الوداع

    - ۱۹۴۴، یل، عیورانک

 م.

1121016 ۱۱۵۲۰۱۳ BF ۱۴۲۷.اهلل علیه و النبی صلیبشاره دارالهدی ق

آله 

السالم عشرعلیهماالثنیباالئمه

 الوداعفی خطب حجه

۱۹۴۴ ، یل، عیورانک

 -    م.

1074667 3139 BF ۱۳۹۷حكیمی ، محمدرضا بعثت ،غدیر،عاشورا،مهدی فجر .ق.ه 

589741 230701 BF 1383 بلندترین داستان غدیر به  ام لیدل

روایت حذیفه یمانی برای 

 یک جوان ایرانی در مدائن

ا، درضمح، ماریصان

- ۱۳۶۶ 

592992 448669 BF 1382 اندن، عانشدرخ بیست و سه روز با غدیر منیر ،

۱۳۵۲ -  

739713 27513 BF ۱۳۸۷ بیست و سه روز با غدیر )از  منیر

 مدینه تا غدیر خم(

، اندن، عانشدرخ

 - ۱۳۵۲ 

739745 27545 BF ۱۳۸۶ نیس، حیادولتاس بیعت در غدیر شبر ،

۱۳۳۱ - 

869355 ۲۰۱۱۲۹ BF ۱۳۸۴ پاسداشت غدیر )وظایف ما با  دلیل ما

 نگاهی به گذشته غدیر(

حامد مهدوی، 

 - ۱۳۲۹محمدابراهیم، 

 

589740 ۲۳۰۷۰۰ BF ۱۳۸۵ ا ا بم فر وظایدیغ تداشاسپ ام لیدل

 ردیغ هتذشگ هب یاهگن

حامد مهدوی، 

 - ۱۳۲۹محمدابراهیم، 

 

726747 12505 BF ۱۳.] فضل اهلل ،  پرتوی از غدیر المكتب االعالمی

 محمدحسین

1024819 ۲۲۶۲۳۸ BF ۱۳۸۷ پژوهشی پیرامون آیات غدیر  نشردارالثقافه

 و علم علی )ع (

 ،یل، عانویداجخ

۱۳۲۸ -  
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240 ۲۴۰ BF ]. پیام بزرگ از بزرگان  بین بی ت

پیامبران ،متن کامل خطبه 

 الغدیر

عماد زاده اصفهانی، 

عماد الدین حسین، 

۱۲۸۶- 

591430 233564 BF 1382 ر، باکیل، عریعاش پیام غدیر دفتر نشر فرهنگ اسالمی

۱۳۳۲ -  

600842 369512 BF 1382 ر، باکیل، عریعاش پیام غدیر دفتر نشر فرهنگ اسالمی

۱۳۳۲ -  

591445 233583 BF 1386 رباکیل، عیادقص پیام غدیر روزنامه همشهری 

64344 70118 BF 1374 پیام غدیر فرهنگسرای ارسباران  

1394782 1394782 BF ۱۳۸۲. ر، باکیل، عریعاش ردیغ امیپ یالماس گنرهر فشر نتدف

 - ۱۳۳۲ 

118835 218415 BF 1385 د)ص(، پیامبر محم پیام نگار نگار

۵۳ قبل از اسالم، 

 هجرت - ۱۱ق.

591222 233270 BF 1384 پیام نگار )متن کامل خطبه  راد نگار

 غدیر(

محمد)ص (، پیامبر 

 اسالم

361291 3967637 BF ۱۳۹۴- قمی، حورا، طباطبایی پیامی به پهنای هستی گرایش تازه

۱۳۳۴ - 

1191372 ۱۱۹۱۳۷۲ BF ۱۳۸۵  فرهنگی انتشاراتی مرکز

 منیر

، یماشهینب ردیغ انمیپ

 ۱۳۳۹ -د، محسیدم

592422 ۳۹۰۳۸۸ BF ۱۳۸۵ بنی هاشمی، محمد،  پیمان غدیر منیر

۱۳۳۹ - 

739819 27620 BF ۱۳۸۵ پیمان غدیر بیعت با مهدی  منیر

 الشریفعجل اهلل تعالی فرجه

بنی هاشمی ، محمد، 

۱۳۳۹ 

600348 356609 BF ۱۳xx  بنیاد بعثت،کتابخانه بزرگ

 اسالمی

، نیسحدالب، عینیام ترجمه الغدیر

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

726074 10531 BF ۱۳۸۰ -.  بنیاد بعثت، مرکز چاپ و

 نشر

، نیسحدالب، عینیام ترجمه الغدیر

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

726138 10595 BF ۱۳ -.  ،مرکز چاپ و بنیاد بعثت

 نشر

، نیسحدالب، عینیام ترجمه الغدیر

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

726139 10596 BF ۱۳۸۰ -.  بنیاد بعثت، مرکز چاپ و

 نشر

، نیسحدالب، عینیام ترجمه الغدیر

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

726140 10597 BF ۱۳۸۰ -.  بنیاد بعثت، مرکز چاپ و

 نشر

، نیسحدالب، عینیام ترجمه الغدیر

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

814853 496182 BF 1376  بنیاد بعثت کتابخانه بزرگ

 اسالمی

، نیسحدالب، عینیام ترجمه الغدیر

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

900681 4545 BF ]امینی ، عبدالحسین ،  ترجمه الغدیر کتابخانه بزرگ اسالمی بی تا

۱۲۸۱ - ۱۳۴۹ 

1240090 1240090 BF ۱۳۸۱نیسحدالب، عینیام ترجمه الغدیر جامعه تعلیمات اسالمی ق ،

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 
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1278162 ۳۵۴۴۸۶ TF ۱۳۹۸ انسانی و علوم ادبیات-- 

 عربی وادبیات زبان

ترجمه و شرح قصاید السبع 

الطوال عالءالدین حلی 

 شفهینی

 فهیمی، رضا

114559 212839 BF ۱۴۲۷ تلخیص الغدیر فی الكتاب و  میراث النبوه ق

 السنه و االدب

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

745749 33565 BF ۱۴۲۷=.الكتاب الغدیر فیتلخیص سنابل .۱۳۸۵ق

 والسنه واالدب

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

1216661 ۱۲۱۶۶۶۱ BF ۱۳۸۹ ۱۳۲۸ -اسدی، کریم،  جانشین بر حق راهیان سبز 

55133 ۵۷۴۱۵ BF ۱۳۷۷  مـوسسه تحقیقاتــی

 امیـرالمومنین

 ۱۳۳۰د، مح، میتدش جایگاه غدیر

- 

436585 ۲۳۳۲۶۶ BF ۱۳۸۵  موسسه فرهنگی تحقیقاتی

 امیرالمومنین)ع(

 ۱۳۳۰ د،مح، میتدش جایگاه غدیر

.۱۳۸۰ - 

589963 231183 BF 1379 تاجری ، حسن، مولف جرعه ای از زالل غدیر نشر آفاق 

591393 ۲۳۳۵۲۷ BF ۱۳۸۲  انتشارات حضرت عباس

 علیه السالم

، ویوسم یالدتج جرعه ای از غدیر

 دیهم

739841 27640 BF ۱۳۸۷ ۱۳۳۰ ، نس، حریاجت ای از زالل غدیرجرعه آفاق

- 

973315 363497 BF 1389 ۱۳۳۵کریمی، مرزبان،  جلوه ای از حقیقت غدیر سدره المنتهی 

- 

1016929 214308 BF ۷۵۳۱[ حكیمی ،  جهشها دفتر نشر فرهنگ اسالمی

-۱۳۱۷محمدرضا،

۰۷۳۱ 

57627 60433 BF 1378 چرا سادات عمامه سیاه بر  مفید

 سر می گذارند؟

 ۱۳۱۳ذاکری، مجتبی، 

- 

91985 173332 BF 1380  چرا سادات عمامه سیاه بر  خمغدیر

 سر می گذارند؟

 ۱۳۱۳ذاکری، مجتبی، 

- 

954863 36746 BF 1378 چرا سادات عمامه سیاه بر  مفید

 سر می گذارند؟

ذاکری ، مجتبی ، 

۱۳۱۳ - 

735189 ۲۲۰۴۰ BF ۱۳۸۳ ر، اقدبمح، ماریصان چهارده قرن با غدیر دلیل ما

 - ۱۳۳۹ 

589481 230133 BF 1386 ر، اقدبمح، ماریصان ردیا غب رنق اردههچ ام لیدل

 - ۱۳۳۹ 

439221 ۲۳۹۴۴۲ BF ۱۳۸۳ چهارده قرن با غدیر: اتمام  دلیل ما

حجتها، بحثهای علمی ، 

 مناظرات میراث مكتوب ...

ر، اقدبمح، ماریصان

۱۳۳۹ 

932724 ۷۸۱۶ BF ۱۳۸۳ ر، اقدبمح، ماریصان باغدیر چهارده قرن دلیل ما

 - ۱۳۳۹ 

589385 ۲۲۹۸۲۸ BF ۱۳۸۳ ) چهل حدیث پیرامون علی  موعود عصر)عج

 )ع ( و مهدی)ع (

 

592413 ۳۹۰۳۳۶ BF ۱۳۸۴ ) چهل حدیث پیرامون علی  موعود عصر)عج

)علیه السالم ( و مهدی 

 )علیه السالم (
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589084 229079 BF 1374 ارشاد  وزارت فرهنگ و

اسالمی ، معاونت امور 

 فرهنگی : وزارت کشور

  چهل حدیث والیت و غدیر

587753 524715 BF ۱۴۲۱الحسینی المیالنی،  حدیث الغدیر مرکز البحاث العقائدیه ق

 علی، مولف

865247 110297 BF 1376 حساسترین فراز تاریخ ، یا،  نشر آفاق

 داستان غدیر

 

2971 ۳۰۳۱ BF ۱۳۵۵] حساسترین فراز تاریخ یا  فجر

 داستان غدیر

حساسترین فراز تاریخ 

 یا داستان غدیر

1017361 214740 BF    حساسترین فراز تاریخ یا

 داستان غدیر

 

1017426 214805 BF 1348 حساسترین فراز تاریخ یا  انتشار

 داستان غدیر

 

433202 187823 BF 1348 حساسترین فراز تاریخ، یا،  انتشار

 غدیرداستان 

 

2970 ۳۰۳۰ BF ۱۳۴۸] حساسترین فرازتاریخ با  شرکت سهامی انتشار

 داستان غدیر

حساسترین فراز تاریخ 

 یا داستان غدیر

614052 ۲۳۴۵۲ BF ]حساسترین فرازتاریخ یا  بی نا بی تا

 داستان غدیر

 

1017425 ۲۱۴۸۰۴ BF ۴۵۳۱[ حساسترین فرازتاریخ  فجر

 یاداستان غدیر

 

1074424 2623 BF  .مجلسی ، محمدباقر حق الیقین جاویدان 

739714 ۲۷۵۱۴ BF ۱۳۸۶  انتشارات مسجد مقدس

 جمكران

ا، ، رضانادیرهف حقیقتی بر گونه تاریخ

۱۳۲۷- 

967023 ۶۷۸۵۴ BF ۱۳۹۶]. حكیمی ، محمدرضا،  حماسه غدیر دفتر نشر فرهنگ اسالمی ق

 مولف

1148839 ۲۶۰۸۲۴ BF ۱۳۷۷  ا، درضمح، میمیكح حماسه غدیر اسالمیدفتر نشر فرهنگ

 - ۱۳۱۴ 

599810 ۱۵۷۶۴۵ BF ۱۳۶۶ ا،درضمح، میمیكح حماسه غدیر دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

۱۳۱۷ - ۱۳۷۰. 

1017360 ۲۱۴۷۳۹ BF   حماسه غدیر  

118029 217445 BF 1385 ا، درضمح، میمیكح حماسه غدیر دلیل ما

 - ۱۳۱۴ 

785470 155893 BF  حكیمی ، محمدرضا،  حماسه غدیر دفتر نشر فرهنگ اسالمی

۳۱۷-۰۷۳۱ 

863983 108945 BF 1366 حكیمی ، محمدرضا،  حماسه غدیر دفتر نشر فرهنگ اسالمی

۱۳۱۷ - ۰۷۳۱ 

1074819 2746 BF ۱۳۹۸ حكیمی ، محمدرضا حماسه غدیر دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

814826 496068 BF  ا، درضمح، میمیكح حماسه غدیر دفتر نشر فرهنگ اسالمی

۱۳۱۴ -  

858143 74599 BF 1382 ا، درضمح، میمیكح حماسه غدیر دفتر نشر فرهنگ اسالمی

۱۳۱۴ -  
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900493 4357 BF 1372 ا، درضمح، میمیكح حماسه غدیر دفتر نشر فرهنگ اسالمی

۱۳۱۴ -  

982446 405156 BF 1382 ا، درضمح، میمیكح حماسه غدیر دفتر نشر فرهنگ اسالمی

۱۳۱۴ -  

718683 3076 BF ۱۳۶۶ ا،درضمح، میمیكح حماسه غدیر دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

.۱۳۷۰ - ۱۳۱۷ 

440550 240992 BF 1385 حماسه غدیر )و آشكار شدن  محدث

 پنهان (توطئه های 

 ۱۳۳۰ د،مح، میتدش

.۱۳۸۰ - 

1051933 467298 BF 1392  نهاد نمایندگی مقام معظم

 رهبری در دانشگاهها

، نیسحدالب، عینیام خط روشن

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

587757 524719 BF 1378 ر، اقدبمح، ماریصان خطابه غدیر مولود کعبه

 - ۱۳۳۹ 

732733 19213 BF ۱۳۷۸ ر، اقدبمح، ماریصان خطابه غدیر نشر مولود کعبه

 - ۱۳۳۹ 

591482 233655 BF 1386 د)ص(، پیامبر محم خطابه غدیر اسالم

قبل از  ۵۳اسالم، 

 ق.۱۱ -هجرت 

78919 ۹۳۹۲۵ BF ۱۳۷۷ خطابه غدیر ، ترسیمی از  نشر مولود کعبه

صحنه غدیر خم ، متن 

پیامبر )ص( در غدیر خطابه 

 ، ترجمه فارسی خطبه غدیر

ر، اقدبمح، ماریصان

 - ۱۳۳۹ 

591105 ۲۳۳۰۶۳ BF ۱۳۸۵ خطابه غدیر در آینه اسناد  دلیل ما

)نگاهی به اسناد و منابع 

خطبه غدیر و مدارک حدیث 

غدیر به ضمیمه داستان 

غدیر و متن کامل و ترجمه 

 خطابه غدیر(

ر، اقدبمح، ماریصان

۱۳۳۹ -  

676543 ۵۲۱۷۰۳ BF ۱۳۹۲ خطابه غدیر در آینه اسناد  دلیل ما

)نگاهی به اسناد و منابع 

خطبه غدیر و مدارک حدیث 

غدیر به ضمیمه داستان 

غدیر و متن کامل و ترجمه 

 خطابه غدیر(

ر، اقدبمح، ماریصان

۱۳۳۹ -  

589871 ۲۳۰۹۷۱ BF ۱۳۸۵ راقدبمح، ماریصان غدیر در آیه اسنادخطابه  دلیل ما 

960839 45522 BF ۱۳۹۲خطبه النبی االکرم یوم  بین هـ

 الغدیر

د)ص(، پیامبر محم

قبل از  ۵۳اسالم، 

 ق.۱۱ -هجرت 

58398 61263 BF 1375  بسیج ادارات و کارخانجات

اصناف سپاه منطقه 

 اصفهان

خطبه پیامبر اکرم )ص( در 

 غدیر خم

محمدبن عبداهلل )ص 

 -ق .ه . ۵۳(، پیامبر، 

 ق ۱۱

591569 233792 BF 1380 هلالیل)صرمر اکبامیپ هطبخ (ج)عدیهم امیپ 

ر دی( در غملو س هو آل هیلع

 رتجه مده الس مخ

ر بامی(، پد)صمحم

از  لبق ۵۳، الماس

 مولف، ۱۱ق - رتجه
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591551 233769 BF 1380 د)ص(، پیامبر محم خطبه غدیر شرکت به نشر

قبل از  ۵۳اسالم، 

 ق.۱۱ -هجرت 

970675 107867 BF 1376 خطبه غدیر )از فرمایشات  سازمان تبلیغات اسالمی

حضرت رسول اکرم )ص( در 

 غدیر خم(

)ص(، پیامبر  محمد

قبل از  ۵۳اسالم، 

 --ق.۱۱ -هجرت 

 هاخطبه

439515 ۲۳۹۷۸۸ BF ۱۳۷۵  موسسه فرهنگی انتشاراتی

 صائب

خطبه غدیر: به انضمام واقعه 

 غدیر و بررسی مدارک آن

، دیه، مریفعج

 - ۱۳۴۴ 

591607 233854 BF 1386 د)ص(، پیامبر محم خطبه غدیریه آدینه سبز

قبل از  ۵۳اسالم، 

 ق.۱۱ -هجرت 

1151677 1151677 BF 1397 امینی،  حسینی های آسمانیخطبه پارسیا

 ۱۳۴۴ -سیدعلی، 

591751 235158 BF 1380 امینی ، عبدالحسین ،  خالصه الغدیر مهام

۱۲۸۱ - ۹۴۳۱ 

92565 183315 BF 1380 خالصه الغدیر در قرآن،  مهام

 سنت و ادبیات تاریخی اسالم

امینی تبریزی، 

عبدالحسین احمد، 

۱۲۸۱ - ۱۳۴۹ 

451156 371449 BF 1380 نیسحدالب، عینیام خالصه الغدیر عالمه امینی نسیم حیات ،

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

92568 183318 BF 1380 د، دارونهب خلوتی با غدیر حر

 ۱۳۴۲ -، دیهدممحم

591658 234129 BF 1385 نیسحدالبع، ینیام داستان غدیر خم قلم مكنون ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

873557 364548 BF ۱۴۳۲نسدحمح، میعیفش داستان غدیر خم موسسه میراث نبوت ق 

874330 377556 BF ۱۴۳۲نیسحدالب، عینیام داستان غدیر خم قلم مكنون ق ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

150013 ۴۲۷۲۷۷ BF ۱۴۳۲=نیسحدالب، عینیام داستان غدیر خم موسسه میراث نبوت ۱۳۸۹ق ،

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

740697 30253 BF ۱۴۲۸ = .داستان غدیر خم برگرفته از  موسسه میراث نبوت .۱۳۸۶ق

 کتاب الغدیراثر عالمه امینی

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

1405601 1405601 BF ۱۳۹۹-  در آسمان غدیر: مجموعه  توسعه علوممرکز انتشارات

مقاالت هفتمین کنگره 

المللی دکترین جهانی بین

دهه غدیر و دهكده جهانی 

 .۱۳۹۵مهر  -معرفت تهران 

المللی اجالس بین

دکترین جهانی دهه 

: ۱۳۹۵غدیر) هفتمین: 

 تهران(

439709 240024 BF 1377 در ساحل غدیر: غدیریه های  بنیاد پژوهشهای اسالمی

 فارسی

، دینرجیب دیماح

 ۱۳۰۱ - ۱۳۷۷.د، ماح

599921 160073 BF 1360  آستان قدس رضوی، امور

 فرهنگی

، زدیی ینرک در صحنه غدیر

 -۱۳۰۹، دیهدممحم
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2974 ۳۰۳۴ BF ۱۳۶۰  اداره امور فرهنگی آستان

 قدس

در صحنه غدیر، ترجمه 

خطبه غدیر و بازنكری به 

 امامتموضوع 

، زدیی ینرک

 -۱۳۰۹، دیهدممحم

589847 230925 BF 1386 درخشان، عدنان، مولف ده اشاره به پیام غدیر منیر 

592588 413609 BF 1386 اندن، عانشدرخ ده اشاره به پیام غدیر منیر ،

۱۳۵۲ -  

739823 27624 BF ۱۳۸۷ ده اشاره به پیام غدیر ده  منیر

گزارش از سیر وقایع پس از 

 بیست و هشت [ صفر]۲۸

درخشان ، عدنان، 

۱۳۵۳- 

1280943 167081 TF 1386  دانشكده روانشناسی وعلوم

 تربیتی

دیدگاه کتابداران و 

دانشجویان تحصیالت 

تكمیلی دانشگاه های تهران 

و تربیت مدرس درباره امكان 

مجموعه سازی مشارکتی 

کتابخانه های این دو 

 دانشگاه

 شقاقی، مهدی

94294 185502 BF 1380 بلتستانی، محسن علی،  راه سبز آسمان تاسوعا

۱۹۴۱- 

78537 ۹۳۳۵۲ BF ۱۳۷۴=۱۴۱۶ .مجمع متوسلین به آل  ق

محمد ) ص (] مرکز پخش 

] 

، یاناشک تامام رساله غدیریه

 ۱۳۰۸ - ، هلزالزیع

98183 190712 BF 1379 ۱۲۹۹ا، در، رضص رستاخیز نور تاسوعا-

۱۳۷۳ 

727889 13712 BF ۱۳۷۹  موسسه فرهنگی دانش و

 اندیشه معاصر

، دمح، ماندیمحم روایت دریا

- ۱۳۳۶ 

739750 27550 BF ۱۳۸۳ عباسی ، روح اهلل به تحریف "الغدیر"رویكرد  دلیل ما 

128491 239404 BF 1385 عباسی، روح اهلل به تحریف« الغدیر»رویكرد  دلیل ما 

449765 ۳۶۲۴۶۴ BF ۱۳۸۷  مسجد مقدس صاحب

 الزمان )جمكران (

 اصغررضوانی، علی ره یافتگان به سوی غدیر

97143 189289 BF 1380 امینی تبریزی،  ریشه های آسمانی تاسوعا

عبدالحسین احمد، 

۱۲۸۱ - ۱۳۴۹ 

445970 269834 BF 1381  پاسداران انقالب سپاه

 اسالمی

، یضرت، مهانگی دویهم زاللی از کوثر غدیر

- ۱۳۳۲ 

591160 233159 BF 1382 انصاری، محمدباقر،  ژرفای غدیر دلیل ما

۱۳۳۸ - 

932708 7800 BF ۱۳۸۲ ر، اقدبمح، ماریصان ژرفای غدیر دلیل ما

 - ۱۳۳۹ 

1148668 260525 BF 1382 ر، اقدبمح، ماریصان ژرفای غدیر دلیل ما

 - ۱۳۳۹ 

589482 230134 BF 1382 ر، اقدبمح، ماریصان ردیغ ایژرف ام لیدل

۱۳۳۳- 
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739803 27603 BF ۱۳۸۶ ژرفای غدیر ریشه یابی  دلیل ما

 اعتقادی تاریخی غدیر

ر، اقدبمح، ماریصان

 - ۱۳۳۹ 

431273 179618 BF 1382 ژرفای غدیر: ریشه یابی  دلیل ما

 اعتقادی تاریخی غدیر

ر، اقدبمح، ماریصان

۱۳۳۸- 

139196 347338 BF 1380 عاملی، جعفر مرتضی،  ستیز با آفتاب تاسوعا

۱۹۴۴ - 

589485 230138 BF 1386 راقدبمح، ماریصان سخنرانی استثنایی غدیر دلیل ما 

739804 27604 BF ۱۳۸۶ سخنرانی استثنائی غدیر  دلیل ما

تحلیلی بر مفصل ترین 

ترین ریزی برای عظیمبرنامه

 خطابه در تاریخ انبیاء

ر، اقدبمح، ماریصان

 - ۱۳۳۹ 

591060 233000 BF 1384 نسحدالب، عیعطال سفیر غدیر نبا 

592421 390386 BF 1384 نسحدالب، عیعطال غدیرسفیر  نبأ ،

-۱۳۴۳ 

78965 93984 BF 1370 د، مح، میفجن ینیام سیری در الغدیر مولف

- ۱۳۴۱ 

982448 405158 BF 1370 د، مح، میفجن ینیام سیری در الغدیر محمد امینی نجفی

۱۳۴۱ - 

590210 231715 BF 1385 ۱۵۰حماسه غدیر)سیری در  عابد 

پرسش و پاسخ پیرامون 

 غدیرخم (

، نیسرحی، امیلقیلع

۱۳۵۰ - 

1428377 1428377 BF 1398 سیمای امیر المومنین علیه  تولی

السالم در الغدیر عالمه 

 امینی

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

1540672 1540672 BF 1398 امیرالمومنین امام سیمای  تولی

علی علیه السالم در الغدیر 

 عالمه امینی

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

1426238 571774 BF ۱۳۹۸ سیمای امیرالمومنین امام  تولی

علی علیه السالم در الغدیر 

 عالمه امینی

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

1410826 49937 BF 1398 سیمای امیرالمومنین امام  تولی

السالم در الغدیر علی علیه

 عالمه امینی

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

444143 268007 BF 1383 سیمای غدیر در کالم  زعیم

 امیرالمومنین )ع (

)ع(، طالببن ابیعلی

امام اول، ۲۳ قبل از 

 هجرت - ۴۰ ق.

591625 233878 BF 1383 سیمای غدیر در کالم  زعیم

 امیرالمومنین )ع (

)ع(، طالببن ابیعلی

قبل از  ۲۳امام اول، 

 ق. ۴۰ -هجرت 

1522639 5687184 BF 1398 سیمای امیرالمومنین امام  تولی

علی علیه السالم در الغدیر 

 عالمه امینی

 عبدالحسین امینی
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1271844 2993 TF 1384  دانشكده ادبیات و علوم

 انسانی

شمس الدینی فرد،  سیمای غدیر در شعر عرب

 اعظم

150017 427281 BF ۱۴۳۲=نیسحدالب، عینیام شعر و شعراء موسسه میراث نبوت ۱۳۸۹ق ،

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

435983 258192 BF ۱۴۲۱  =.۲۰۰۱ق 

 ۱۳۸م.=

مرکز الغدیر للدراسات 

 االسالمیه

  الغدیرشعراء 

117243 ۲۱۶۴۷۴ BF ۱۳۸۵ قرشی، مهدی صحابه و حدیث غدیر نوید اسالم 

591173 ۲۳۳۱۸۳ BF ۱۳۸۵ قرشی، مهدی، مولف صحابه و حدیث غدیر نوید اسالم 

1491566  AF 1381   صفر و سفر نگاهی دیگر به

 تاریخ وفات پیامبر )ص(

 عبدالوهاب شاهرودی

592365 389625 BF 1385  صهبای علی  پژوهشکانون  

592481 391127 BF 1387 ر، غاصیل، عیوانرض ضرورت غدیر مسجد مقدس جمكران

- ۱۳۴۱ 

591610 233861 BF 1380 هلدالب، عیلآم وادیج ظهور والیت در صحنه غدیر مرکز نشر اسراء ،

۱۳۱۲ -  

726230 10688 BF ۱۳۸۰ هلدالب، عیلآم وادیج والیت در صحنه غدیرظهور  مرکز نشر اسراء ،

 - ۱۳۱۲ 

797271 196588 BF 1385 هلدالب، عیلآم وادیج ظهور والیت در صحنه غدیر مرکز نشر اسراء ،

۱۳۱۲ -  

139591 347985 BF 1379 ۱۳۵۵، دیه، میطفل عالمه امینی نسیم حیات- 

456477 523848 BF 1389 علی )علیه السالم( در خطابه  نگار

 ی غدیر و دعای کمیل

 فتحی، ولی اهلل

149971 427107 BF ۱۴۳۲ =.علی علیه السالم از زبان  موسسه میراث نبوت ۱۳۸۹ق

 مخالفان

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

149969 427105 BF ۱۴۳۲ =.نیسحدالب، عینیام السالم در سنتعلی علیه  موسسه میراث نبوت ۱۳۸۹ق ،

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

874335 377561 BF ۱۴۳۲ نیسحدالب، عینیام علی علیه السالم در سنت موسسه میراث نبوت ق ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

149992 427169 BF ۱۴۳۲ =.نیسحدالبع، ینیام علی علیه السالم و خلفاء موسسه میراث نبوت ۱۳۸۹ق ،

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

874328 377554 BF ۱۴۳۲ نیسحدالب، عینیام علی علیه السالم و خلفاء موسسه میراث نبوت ق ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

78558 ۹۳۳۸۵ BF ۱۴۱۷ =.عید الغدیر فی عهد  االفاق م. ۱۹۹۷ق

 الفاطمیین

 هادیامینی، محمد

951842 ۲۸۱۸۹ BF ۱۳۸۲ عید الغدیر فی عهد  مطبعه القضاء ق

 الفاطمیین

امینی ، محمدهادی، 

 ، مولف- ۱۹۳۱

592988 ۴۴۸۶۶۵ BF ۱۴۲۶.موحد قزوینی، محمد  عید جاودانه غدیر الماس ق

 ابراهیم

717139 ۱۵۲۳ BF ۱۳۷۴ عید غدیر برترین عید  محالتی

 اسالمی

موحد قزوینی، محمد 

 ابراهیم

797268 196583 BF 1384  هلدالب، عیلآم وادیج عید والیت نشر اسراءمرکز ،

۱۳۱۲ -  
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78599 ۹۳۴۶۴ BF ۱۳۸۲/.هادیامینی، محمد عیدالغدیر عهدالفاطمیین مطبعه القضاه م. ۱۹۶۲ق 

589574 230347 BF 1379 دیلمی ، حسین غدیر حرم 

14733 ۱۵۳۹۸ BF ۱۳۸۱ ا، درضمحم، ارانبج غدیر از دیدگاه اهل سنت انصاریان

 - ۱۳۳۷ 

591312 233380 BF 1381 ا، درضمح، مارانبج غدیر از دیدگاه اهل سنت انصاریان

۱۳۳۷ -  

592208 ۲۴۷۲۳۳ BF ۱۳۸۴  مرکزفرهنگی انتشاراتی

 منیر.

حامد مهدوی،  غدیر با من سخن بگو

 - ۱۳۲۹محمدابراهیم، 

 

739712 ۲۷۵۱۲ BF ۱۳۸۴ سخن بگو تحلیلی غدیر بامن  منیر

 از هجدهم ذی الحجه ...

حامد مهدوی، 

۱۳۲۹ محمدابراهیم، 

 - 

591515 233723 BF 1385 حسینی شیرازی،  غدیر چشمه زالل والیت یاس زهرا علیها السالم

 صادق، مولف

450138 ۳۶۴۴۷۶ BF ۱۳۸۷] ) طباطبایی نسب،  غدیر حقیقت جاوید نوراالئمه )ع

 ۱۳۴۹محمدرضا، 

592604 ۴۱۵۵۲۰ BF ۱۳۸۶ ا، ، رضانادیرهف غدیر حقیقتی بر گونه تاریخ مسجد مقدس جمكران

۱۳۲۷- 

592489 391170 BF 1387 ۱۳۰۸ ،یل، عیدوان غدیر خم مطهر - 

۱۳۸۵. 

432504 184021 BF 1382  موسسه فرهنگی تحقیقاتی

 امیرالمومنین علیه السالم

غدیر خم )تحقیقی مستند 

 پیرامون حادثه بزرگ غدیر(

 ۱۳۳۰ د،مح، میتدش

.۱۳۸۰ - 

1221423 1221423 BF 1398 غدیر خم در سورۀ آل فردغالمرضا صادقی 

 طالبابی

فرد، غالمرضا، صادقی

۱۳۴۰ - 

120850 226333 BF 1386 هاغدیر در احساس ملت دلیل ما  

96839 ۱۸۸۷۸۳ BF ۱۳۸۰  المللی تاسوعا،بنیادبین

 غدیر

غدیر در اسالم، ترجمه کتاب 

 الغدیر فی االسالم

فرج اهلل، محمدرضا، 

 ق     -۱۳۱۹

590829 232625 BF 1381 غدیر در آینه تاریخ براساس  توسعه قلم

 منابع اهل سنت

، یلعالم، غادیآب میعن

۱۳۲۳ - 

745054 ۳۲۸۶۰ BF ۱۳۸۸ ۱۹۴۴ ، یلع، یورانک غدیر در آینه قرآن دستان

 -    م.

126032 236309 BF 1388 کورانی، علی غدیر در آینه قرآن دستان 

625388 381438 BF ۱۹۴۴، یل، عیورانک -    

 م.

روایی  -بررسی تاریخی غدیر در آینه قرآن 1388

مسئله خالفت و امامت 

علی)ع( در قرآن و 

خطابه های پیامبر 

 )ص(

990475 515453 BF 1388 ۱۹۴۴، یل، عیورانک غدیر در آینه قرآن دستان -    

 م.

87397 ۱۱۲۱۵۵ BF ۱۳۷۵ دمح، ماریصان غدیر در آئینه کتاب نشر الهادی 
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591050 ۲۳۲۹۶۶ BF ۱۳۸۰ یانجزن اریصان غدیر در روایت قلم دلیل ما 

د، مح، مینیویخ

۱۳۵۴ - 

110892 207866 BF 1384 موسوی گرمارودی،  غدیر در شعر فارسی دلیل

 مصطفی

423670 145867 BF 1374 موسویگرمارودی،  غدیر در شعر فارسی دفتر نشر الهادی

 مصطفی

739709 27510 BF ۱۳۸۶ موسوی گرمارودی،  غدیر در شعر فارسی دلیل

 مصطفی ، گردآورنده

932725 7817 BF ۱۳۸۴ گرمارودی، موسوی  غدیر در شعر فارسی دلیل

 مصطفی ، گردآورنده

739708 ۲۷۵۰۸ BF ۱۳.] ر، اقدبمح، ماریصان غدیر در قرآن قرآن در غدیر دلیل ما

 - ۱۳۳۹ 

124730 234690 BF 1387 ر، اقدبمح، ماریصان غدیر در قرآن، قرآن در غدیر دلیل ما

 - ۱۳۳۹ 

932705 7797 BF ۱۳۸۷ ر، اقدبمح، ماریصان قرآن، قرآن در غدیر غدیر در دلیل ما

 - ۱۳۳۹ 

907152 ۱۷۱۱۸۸ BF ۱۳۸۷ ر، اقدبمح، ماریصان غدیر در قرآن،قرآن در غدیر دلیل ما

 - ۱۳۳۹ 

591049 232965 BF 1386 تقوی دهكالنی، علی غدیر در گذر تاریخ مسجد مقدس جمكران 

739620 27420 BF ۱۳۸۷ غدیر در گذر تاریخ ) گفت  مسجد مقدس جمكران

وگوی ادبی تاریخ با 

 السالم(امیرالمومنین علیه

 تقوی دهكالنی، علی

164434 ۵۵۹۱۹۰ BF ۱۳۹۴  سازمان فرهنگی تفریحی

 شهرداری اصفهان

علیپور، مرضیه،  غدیر در نگارگری

- ۱۳۵۳ 

589832 230896 BF 1384 یضرت، مریطاه غدیر در نگاه خورشید دلیل ما، 

1148397 259742 BF 1384 یضرت، مریطاه غدیر در نگاه خورشید دلیل ما، 

591434 ۲۳۳۵۷۱ BF ۱۳۸۴ غدیر روز بیعت با امام زمان  عطر عترت

علیه السالم ، برداشتی از 

کتاب سراج المنیر فی 

 اعتمال یوم الغدیر

فقیه ایمانی ، 

 محمدباقر

739856 ۲۷۶۵۵ BF ۱۴۲۹ = .غدیر روز تجدید بیعت با امام  عطر عترت .۱۳۸۷ق

السالم)ویرایش زمان علیه

 دوم، به همراه اضافات(

، یانمای هیقف

-۱۲۷۹ر، اقدبمحم

۱۳۲۹. 

739076 26886 BF ۱۳۸۶ د)ص(، پیامبر محم غدیر زالل وحی محدث

۵۳ قبل از اسالم، 

 هجرت - ۱۱ق.

573252 458221 BF ۱۳۷۹د)ص(، پیامبر محم غدیر زالل وحی محدث ه.ش

قبل از  ۵۳اسالم، 

 ق.۱۱ -هجرت 

625289 ۳۷۵۷۰۶ BF ۱۳۸۸ غدیر شناسی و پاسخ به  مسجد مقدس جمكران

 شبهات

 اصغررضوانی، علی
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433241 189122 BF ۱۴۱۷=عاملی، جعفرمرتضی،  غدیر و المعارضون دار السیره ۱۳۷۵م=۱۹۹۶ق

۱۹۴۴- 

61570 ۶۵۸۰۵ BF ۱۳۷۰ ۱۳۳۵ -واد، ، جیمیعن غدیر، برکه ای و دریایی سازمان تبلیغات اسالمی 

859944 76930 BF 1380  موسسه فرهنگی انتشاراتی

 آمه

غدیر، پیمان والیت و هدایت 

)گزارشی منظوم از روز 

 پرشكوه غدیر(

صفاخواه ، 

 محمدحسین

2975 ۳۰۳۵ BF ۱۳۶۱  کتابخانه مدرسه چهل

 ستون مسجد جامع

غدیر، پیوند ناگسستنی 

 رسالت و امامت

 نسد، حیعس

589679 ۲۳۰۶۰۰ BF ۱۳۸۰ وریابشین غدیر، عید دعا و محبت دلیل ما ،

 - ۱۳۴۲، نیسحدالبع

676626 533839 BF 1391 خطیبی، محمدمهدی،  غدیر،کامل ترین پیام صیانت 

۱۳۶۶ - 

432505 184022 BF 1382  موسسه تحقیقاتی

 امیرالمومنین علیه السالم

برای نوجوانان "غدیرشناسی 

  ۱۱۰: )پاسخ به "و جوانان 

 سوال پیرامون غدیر(

 -۱۳۳۰د، مح، میتدش

111994 ۲۰۹۲۱۱ BF ۱۳۸۴ غدیرشناسی و پاسخ به  مسجد مقدس جمكران

 شبهات

 اصغررضوانی، علی

434161 ۱۹۶۶۸۲ BF ۱۳۸۴  مسجد مقدس صاحب

 الزمان )جمكران (

غدیرشناسی و پاسخ به 

 شبهات

 اصغررضوانی، علی

731514 17952 BF   مرکز چاپ و نشر مجمع

 جهانی اهل بیت )ع(.

غدیرشناسی و پاسخ به 

 شبهات

 اصغررضوانی، علی

586874 518216 BF امینی، عبدالحسین،  غدیریات بی  نا بی تا

۱۳۴۹ - ۱۲۸۱ 

35988 ۳۷۱۰۳ BF ۱۳۵۱  =.۱۲۷۲ ، اسب، عیلیلخ غدیریه کتابخانه علمیه ۱۳۱۱ق

.۱۳۵۰ - 

1238878 1238878 LF ۱۲۷۷.نر بفعد جمح، ماریق غدیریه نا[،بی ق 

 حالد صمحم

91990 ۱۷۳۳۷۴ BF ۱۳۷۹  وزارت فرهنگ و ارشاد

 اسالمی

غدیریه های فارسی )از قرن 

 چهارم تا چهاردهم(

، رد رودیس یتحص

 ۱۳۴۳ -د، محم

590004 231267 BF 1386 فروغ غدیر غدیر افتخار  مشهور

اسالم حقانیت اسالم حقانیت 

 شیعه

روحانی نیا ، 

 عبدالرحیم، مولف

23888 ۲۴۶۶۳ BF ۱۳۸۴ ۱۳۳۲محدثی، جواد،  فرهنگ غدیر معروف- 

738629 ۲۶۳۷۲ BF ۱۳۸۴ ۱۳۳۱ واد، ج، یدثحم فرهنگ غدیر معروف

- 

932852 ۷۹۴۴ BF ۱۳۸۶ ۱۳۳۱ واد، ، جیدثحم فرهنگ غدیر نشر معروف

- 

1023839 ۲۲۵۲۵۸ BF ۱۳۸۴ ۱۳۳۱واد، ، جیدثحم فرهنگ غدیر نشر معروف 

- 

592552 410079 BF 1379 قلمرو غدیر در آیینه کالم  قدر والیت

 امام )ره ( و رهبری
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601085 373026 BF 1379  ،سازمان تبلیغات اسالمی

دبیرخانه دومین اجالس 

 حوزه و تبلیغ

کتابشناسی غدیر ویژه 

دومین اجالس حوزه و تبلیغ 

 )قم

 

1236464 1236464 BF ۲۰۲۰.المهم فی طریق خبر کشف العابدیندار زین م

 غدیر خم

 نبماش،هیرانحب

        - ،انمیلس

 ۱۱۰۷؟ق.

1266163 10012752 PF  کیهان فرهنگی موسسه کیهان  

121729 227512 BF 1387 ر، اقدبمح، ماریصان گزارش حجه الوداع دلیل ما

 - ۱۳۳۹ 

589523 230225 BF 1381 گزارش لحظه به لحظه از  دلیل ما

 واقعه غدیر

ر، اقدبمح، ماریصان

۱۳۳۹ -  

739629 27429 BF ۱۳۸۷ گزارش لحظه به لحظه از  دلیل ما

 واقعه غدیر

ر، اقدبمح، ماریصان

 - ۱۳۳۹ 

1191380 1191380 BF 1381 گزارش لحظه به لحظه از  دلیل ما

 واقعه غدیر

ر، اقدبمح، ماریصان

۱۳۳۹ -  

739541 27340 BF ۱۴۲۸=.امینی نجفی ،  گزیده ای جامع از الغدیر قلم مكنون .۱۳۸۶ق

 عبدالحسین

975197 572336 BF ۱۴۲۹نیسحدالب، عینیام گزیده ای جامع از الغدیر موسسه میراث نبوت ق ،

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

590538 232210 BF 1380 گزیده ای جامع از الغدیر  میراث نبوت : قلم مكنون

 تألیف عالمه امینی

، نیسحدالب، عینیام

۱۲۸۱  - ۱۳۴۹. 

123752 232076 BF ۱۴۲۸=نیسحدالب، عینیام ای جامع از الغدیرگزیده قلم مكنون ۱۳۸۶ق ،

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

739928 28029 BF ۱۴۲۹ = .نیسحدالب، عینیام ای جامع از الغدیرگزیده موسسه میراث نبوت .۱۳۸۷ق ،

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

1191344 1191344 BF ۱۴۲۸=نیسحدالب، عینیام ای جامع از الغدیرگزیده موسسه میراث نبوت ۱۳۸۶ق ،

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

1108454 ۲۱۰۳۱۲۵ BF ۱۴۳۸نیسحدالب، عینیام ای جامع از الغدیرگزیده موسسه میراث نبوت ق ،

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

516297 504635 BF 1377 شهید  مرکز فرهنگی

 مدرس

 ۱۳۳۳مهاجر، سیده،  گنجینه غدیر

- ،? 

739695 27495 BF ۱۳۸۷ معاونیان، حامدرضا،  ما و غدیر دلیل ما

۱۳۴۲ - 

432737 185096 BF 1382 ما و غدیر: نامه ای به  دلیل

 دوستدار امیر علیه السالم

ا، درضام، حانیاونعم

۱۳۴۵ - 

929676 4776 BF ۱۳۸۰ مدارک  مرکز اطالعات و

 علمی ایران

مبانی و عملكرد طرح تعمیم 

خدمات کتابخانه های 

 تخصصی به افراد غیر عضو

 - ۱۳۵۵، مری، مظرین

798318 238017 BF 1380  مرکز اطالعات و مدارک

 علمی ایران

مبانی و عملكرد طرح تعمیم 

خدمات کتابخانه های 

 تخصصی به افراد غیرعضو

 - ۱۳۵۵، مری، مظرین
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728178 14010 BF ۱۳۸۰  مرکز اطالعات و مدارک

 علمی ایران

مبانی و عملكرد طرح تعمیم 

های خدمات کتابخانه

 تخصصی به افراد غیرعضو

 - ۱۳۵۵، مری، مظرین

1146236 576 DF    مبانی و عملكرد طرح تعمیم

های خدمات کتابخانه

 تخصصی به افراد غیرعضو

 مریمنظری، 

1294914 280287 TF 1393 و معارف اسالمی الهیات-- 

 وحدیث قران علوم

مبانی و روش های عالمه ی 

امینی )ره( در فهم و نقد 

حدیث در الغدیر فی الكتاب 

 و  السنة و األدب

حسینی میالنی، 

 سیدمهدی

591457 233615 BF 1383 ) نیس، حیچ هانش متن و ترجمه خطابه غدیر یوسف فاطمه )ع 

920633 920633 LF ۱۳۲۹.باهتمام بابومنو هرالل  ق

 بهارگو

 مولوی سید محمد مثنوی منشور غدیر

433148 186718 BF ۱۴۲۳=دارالمحجه البیضاء،  م۲۰۰۲ق

 دارالرسول االکرم

مجالس الشعراء فی غدیر 

امام البلغاء: الروض النضیر 

فی الشعر المنتخب من 

 کتاب الغدیر

، نیسحدالبع، ینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

402139 123440 BF 1377 محراب عشق : مجموعه  پیروی

اشعار در مقام مولود کعبه و 

شهادت موالی متقیان علی 

بن ابیطالب ، همراه با سروده 

 های...

رکن 

منظرپیرویشیرازی، 

 حسینعلی

1417074 1417074 BF ۱۳.]نب یل، عزمح ناب حجه الوداعمخطوط نادر  دار الیقظه العربیه ؟؟ 

 ، ۳۸۴-۴۵۶ق.دماح

457587 538451 BF ۱۴۱۷ = . مرکز الغدیر للدراسات  ۱۳۷۵ق

 االسالمیه

 آصفی، محمدمهدی مدخل الی دراسه نص الغدیر

924736 ۱۹۲۶۴۶۴ BF ۱۳۹۳  ،آستانه مقدسه قم

 انتشارات زائر

مدرسه امامت: بازخوانی 

روایات از زبان امام آیات و 

 علی

د، یجر، مفدرییح

 - ۱۳۳۸ 

590014 ۲۳۱۲۸۹ BF ۱۳۸۵ مشهورترین فرمایشات پیامبر  سپهر اندیشه: نشاط

اهلل علیه و آله و اعظم صلی

 سلم

فاضل، مرتضی، حسینی

 مولف

78873 ۹۳۸۷۱ BF ۱۴۱۶  = . ر، اقدبمحم، اریصان معافی الغدیر انصاریان ۱۳۷۵ق

 - ۱۳۳۹ 

736255 24040 BF ۱۴۲۹  =.موسسه بوستان کتاب )  .۱۳۸۶ق

ز الطباعه و النشر مرک

التابع لمكتب االعالم 

 االسالمی(

 شاهی، مرتضیخسرو معنی حدیث الغدیر

587792 524866 BF ۱۴۱۸. امینی، عبدالحسین،  مفاد حدیث الغدیر بی نا ق

۱۳۴۹ - ۱۲۸۱ 

112730 210255 BF 1380 مناظر المحاضر للمناظر  گنجینه هنر

 الحاضر

، یاننمس هدولالءالع

۶۵۹ د، محم ندبماح

 - ۷۳۶ق.
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445251 255399 BF 1380  گنجینه هنر: سازمان

میراث فرهنگی صنایع 

دستی و گردشگری 

 آذربایجان غربی

مناظر المحاضر للمناظر 

 الحاضر

عالء الدوله 

انی،احمدبن سمن

 ق.۷۳۶-۶۹۵محمد، 

794684 165118 BF 1380 مناظر المحاضر للناظر  گنجینه هنر

 الحاضر

، یاننمس هدولالءالع

 ۶۵۹د، محم ندبماح

 ق.۷۳۶ -

869533 201795 BF 1380 مناظر المحاضر للناظر  گنجینه هنر

 الحاضر

عالآالدوله سمنانی ، 

احمدبن محمد، ق 

۷۳۶ - ۹۵۶ 

68469 ۷۷۰۹۸ BF ۱۳۷۱ یاننمس هدولالءالع مناظرالمحاضرللمناظرالحاضر هروی ،

۶۵۹ د، محم ندبماح

 - ۷۳۶ق.

140866 349873 BF 1384 د)ص(، پیامبر محم منشور والیت علی پزشک

۵۳ قبل از اسالم، 

 هجرت - ۱۱ق.

456669 ۵۲۸۱۶۷ BF ۱۴۲۷رازییش ینیسح مواهب الغدیر سلسلهانتشارات  ق ،

 ۱۳۲۰ - ، ادقسیدص

573204 449269 BF ۱۴۳۰ .موسسه دائره المعارف  هـ

 الفقه السالمی

موسوعه الغدیر فی الكتاب و 

 السنه و االدب

قرشی، باقرشریف، 

 ، مولف-۱۹۲۶

433395 190788 BF ۱۴۲۵=موسسه دائره معارف الفقه  ۱۳۸۴م=۲۰۰۵ق

 االسالمی

موسوعه الغدیر فی الكتاب و 

السنه و االدب: کتاب دینی، 

 علمی، فنی...

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

733659 20148 BF ۱۴۲۶ = .المعارف الفقه موسسه دائره .۱۳۸۴ق

االسالمی، طبقا لمذهب 

 اهل البیت)ع(

موسوعه الغدیر فی الكتاب 

 والسنه واالدب

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

745733 33549 BF ۱۳۸۶ =.۲۰۰۷=.المعارف موسسه دائره م

االسالمی طبقا الفقه

 البیت)ع(لمذهب اهل

الكتاب الغدیر فیموسوعه

 والسنه واالدب

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

 هسوسم .قBF ۱۴۲۴ ۲۰۱۹۹-۸۲م 919678

، یالماالسهقفالارفعمالرهدائ

 ()عتیباللاه بذهما لقطب

 ابتكالیر فدیغالهوعوسم

، یندی ابت: کواالدب هنسوال

 ...ین، فیملع

، نیسحدالب، عینیام

.۱۳۴۹ -  ۱۲۸۱ 

590442 232055 BF 1381 صادقی ، اصغر،  موعود غدیر آفاق

 ، مولف-۱۳۲۴

1289 ۱۳۱۸ BF ۱۳۶۱ مولفان جالل الدین همائی  نور فاطمه

 ]و[ نیری

مبعث و غدیر) اولین و 

 آخرین پیام درقرآن (

733363 19852 BF ۱۳۷۹ یدلگیب یائیض مولی و غدیر خم موسسه انتشارات دار العلم ،

 ۱۲۹۱ -، نیسدحمحم

740356 28107 BF ۱۳۷۹ یرانهاد تشدل میراث ربوده دریا ،

 ۱۳۳۴ - ، یطفصم

986219 420757 BF 1379 یرانهاد تشدل میراث ربوده دریا ،

  - ۱۳۳۴، یطفصم

76233 ۸۹۸۱۸ BF ].طاهری، محمد نامه باغ غدیر شهرداری اصفهان بی ت 



20 
 

599939 ۱۶۱۹۱۹ BF ۱۳۷۷?]  شهرداری اصفهان، امور

 فرهنگی

 طاهری، محمد نامه باغ غدیر

589749 ۲۳۰۷۱۹ BF ۱۳۸۰ دیهرد، مفنم یماسق ویجن انتسین ابتک ،

 مولف

591493 233685 BF 1384 ر، اقدبمح، ماریصان ندای آسمانی غدیر مولود کعبه

۱۳۳۹ -  

97673 190036 BF 1381  اسدی گرمارودی،  نقش غدیر در کمال انسانها نیستانکتاب

 -۱۳۳۵مجید، 

589708 230656 BF 1384  مرکز فرهنگی انتشاراتی

 شبر

نقش غدیر درامامت حضرت 

 امیر

، نیس، حیادولتاس

۱۳۳۱ - 

799338 256439 BF 1379 اد و ارش گنرهف وزارت

و  اپچ انازم، سیالماس

 رشن

و  تامام مویق تامر قب یاهگن

د یعد سیع تباسنمهب توالی

 ق۱۴۲۰ هجحذی مر خدیغ

 ،نیس، حیاهدرگ

۱۳۳۱ -  

144578 ۳۷۲۷۴۳ BF ۱۳۸۵ نگاهی به فعالیت های بنیاد  حرم

 بین المللی غدیر

 

1081967 14489 BF ۱۳۹۳  ،بنیاد نهج البالغه

پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی، مرکز 

 تحقیقات امام علی )ع(

نژاد، مهدیه، قربان های دانشجویینمایه پژوهش

- ۱۳۶۶ 

403596 124910 BF 1379 نوراالمیر علیه السالم فی  مولود کعبه

تثبیت خطبه الغدیر مویدات 

حدیثیه من کتب اهل السنه 

لخطبه النبی االعظم صلی 

 علیه و آله الغدیریه اهلل

 ری، امیومصعم یدمقت

72842 ۸۴۴۰۶ BF ۱۳۷۴ ارفع، کاظم نهج الوالیه نشر تربت 

715645 20 BF ۱۳۷۴ ۱۳۲۳ارفع ، کاظم ،  الوالیهنهج نشر تربت -     

 ، شارح

458829 560316 BF 1396 واقعه الغدیر ) دراسه  معارف معنوی

 توثیقیه(

، ینزویق ینیسح

  ۱۳۳۱ - د،محسیدم

1256618 1256618 BF ۱۳۹۴ پور، مهدی، دباغ واقعه غدیر انتشارات دارالمومنین

- ۱۳۲۹ 

589486 ۲۳۰۱۳۹ BF ۱۳۸۶ ر، اقدبمح، ماریصان واقعه قرآنی غدیر دلیل ما

 - ۱۳۳۹ 

932722 ۷۸۱۴ BF ۱۳۸۶ غدیر گزارش واقعه قرآنی  دلیل ما

سفر یک ماهه پیامبر برای 

اعالن والیت در سایه آیات 

 قرآن

ر، اقدبمح، ماریصان

 - ۱۳۳۹ 

739805 ۲۷۶۰۵ BF ۱۳۸۶ واقعه قرآنی غدیر گزارش  دلیل ما

سفر یک ماهه پیامبر 

اهلل علیه و آله برای صلی

اعالن والیت در سایه آیات 

 قرآنی

، راقدبمح، ماریصان

 - ۱۳۳۹ 
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5106 5298 BF  والیت ، آیاتی چند در باره  بین ق۱۳۹۲تاریخ مقدمه

امیرالمومنین و یعسوب 

الدین علی بن ابیطالب علیه 

 السالم

 ظرتنمدالب، عانیدسقم

715784 158 BF ۱۴۱۵ = .موسسه ترجمه و نشر دوره  .۱۳۷۴ق

 علوم و معارف اسالم

 نب عیدرفمحم، یسطب هدیه غدیریه

 .؟ق۱۳رند، قواحدالبع

48801 ۵۰۱۷۷ BF ۱۴۱۵ موسسه ترجمه و نشر دوره  ق

 علوم و معارف اسالمی

طبسی، محمدرفیع بن  هدیه غدیریه

 ق۱۳عبدالواحد، سده 

974209 974209 BF ۱۴۱۵ موسسه ترجمه و نشر دوره  ق

 علوم و معارف اسالمی

 نب عیدرفمحم، یسطب هدیه غدیریه

 .؟ق۱۳رند، قواحدالبع

1210830 485999 BF  نب عیدرفمح، میسطب هدیه غدیریه عالمه طباطبایی 

 .؟ق۱۳رند، قواحدالبع

453638 ۴۳۵۲۰۷ BF ۱۳۴۶ رازییش ینیسح هزار و یک دلیل دار الفكر ،

۱۳۰۵ - د، محم

.۱۳۸۰ 

693799 568355 BF 1387 هزار و یک نكته در باره غدیر  حرم

و فضایل امیرالمومنین علی 

 علیه السالم

، محمدی، حسنملک

- ۱۳۴۰ 

908023 441096 BF 1387 هزار و یک نكته درباره غدیر  حرم

و فضایل امرالمومنین علی 

 علیه السالم

، محمدی، حسنملک

- ۱۳۴۰ 

932723 7815 BF ۱۳۸۷ هزار و یک نكته درباره غدیر  حرم

و فضایل امیر المومنین علیه 

 السالم

 نس، حدیمحم کلم

739809 27609 BF ۱۳۸۷ هزار و یک نكته درباره غدیر  حرم

وفضائل امیرالمومنین علی 

 علیه السالم

 نس، حدیمحم کلم

592488 391169 BF 1387 اندن، عانشدرخ هشت روز پس از غدیر منیر ،

۱۳۵۲ -  

591820 237262 BF 1382 اندن، عانشدرخ هشت روزپس ازغدیر منیر ،

۱۳۵۲ -  

591638 234031 BF 1386 یاد امام عصر ارواحنا فداه در  الماس

 عید غدیر

 ادرضمح، مانیمیرح

1260218 1260218 BF ۱۴۱۲۱۲۹۹ ا، در، سیدرضص هیانساالن ومی ادزادهمع هینیسح .ق

.۱۳۷۳ - 

 


