
 

ماه های اهدایی رهبر انقالب به کتابخانه مسجد ابوذر تهران فهرست کتاب  (۱۳۹۶)تبر
 تعداد نویسنده عنوان کتاب ردیف  تعداد نویسنده عنوان کتاب ردیف

هان ۱  ۱ الم(السگروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم )علیه )جلد اول( السالممقتل معصومیر  علیهم ۲۳  ۹ عالمه سید هاشم برهای   ترجمه تفسیر روایی الیر

ان الحکمة ۲ بر قّیم فرهنگ معارص عریر فاریس ۲۴ ۱۵ شهریمحمد محمدی ری میر 
ّ
 ۱ عبدالن

ه ۳  ۲۵ ۸ محمد آصف المحسب   معجم االحادیث المعتیر
 لطایف  از قرآن کریم

ةاالبرار)
ّ
 (برگزیده از کشف االرسار و عد

 رشیدالدین میبدی
 (محمدمهدی رکب   به کوشش دکی  )

۱ 

۴  
 
یف صاف  ۱ احمدعیل قانع ها از دیدگاه قرآن کریمعلل انحطاط تمدن ۲۶ ۶ مالمحسن فیض کاشای   ترجمه تفسیر رسر

 ۲۷ ۲ شیخ صدوق السالممی   و ترجمه عیون اخبار الرضا علیه ۵
هرایس در نقش وهابیت در تروی    ج خشونت و اسالم

 (۲۱دنیای کنوی  )قرن 
 ۱ رضا محمدیان

 ۲۸ ۳ حسن عمید فرهنگ فاریس عمید ۶
 رمز موفقیت در فرماندیه

یادواره رسدار رشید سپاه اسالم شهید مهدی )
 (الدین و برادرش مجیدزین

ابیطالب نبتهیه و تنظیم از واحد تبلیغات لشکر عیل
 مرکزی)ع( و ستاد ناحیه 

۱ 

ح نهج ۷  ۲۹ ۵ کمال الدین میثم بن عیل بن میثم بحرای   البالغه ابن میثمرسر
 بگو ببارد باران

 شهید احمدرضا احدی)
ی

 (مستند روایی زندگ
 ۱ مرضیه نظرلو

ح حدیث المعراج ۸  رسر
 
ان ۳۰ ۲ پرورعیل سعادت رّس ااِلرساء ف  رّس دلیر

 تهیه و تنظیم: 
 الدینکنگره شهید رسدار پاسدار مهدی زین

۱ 

 ۳۱ ۱ ترجمه: داریوش شاهیر   السالمالبالغه عیل علیهنهج ۹
مجموعه خاطرای  از رسلشکر پاسدار ) افالیک خایک

 (الدینشهید مهدی زین
 ۱ یارخامهمحمد  -پور به کوشش: عیل بهشب  

 ۱ صفرعیل مرادی بلندای نخل ۳۲ ۱ ترجمه: محمد دشب   البالغهنهج ۱۰

 ۳۳ ۱ محمدحسیر  سلطای  لرگای  کجوری البالغه منظومنهج ۱۱
 های نبل و دالورمرد عملیات) شهید از حرم تا به حرم

 (الزهراء شهید رضا عادیل
 ۱ حمود زهری  م

ین ۳۴ ۳ شیخ محمد عبده البالغهنهج ۱۲  ۱ به کوشش: ابوالفتح مؤمن درد شیر

 مّبوّبة من نهج ۱۳
ٌ
 ۳۵ ۱ سید عطیه ابوالنجا البالغةمختارات

 خداحافظ دنیا
 (خاطرات مدافع حرم شهید حاج محمد شالیکار)

 ۱ مصیب معصومیان

 السالمامام حسن مجتبر علیهاصحاب  ۳۶ ۱ عیل توکیل ها()خطبهالبالغه منظوم نهج ۱۴
جمیع از پژوهشگران پژوهشکده باقرالعلوم 

 السالمعلیه
۱ 

 ارسار الصلواة ۱۵
یزی زا جواد ملیک تیر  حاج میر

 زاده(رجب )ترجمه: رضا 
۱ ۳۷ 

 
 
 اخالق ربای
 خوف و رجاء
 عرفان اسالیم

 ۱ حاج آقا مجتبر تهرای  

 فیه ما فیه ۱۶
 الدین محمد بلخ  موالنا جالل

 (مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکی  بهمن نزهت)
۱ ۳۸ 

 
 
 اخالق ربای
 تأدیب غضب
 خوف و رجاء

 ۳ حاج آقا مجتبر تهرای  

 ۳۹ ۱ پورپروفسور فرامرز رفیع دری    غ است ایران که ویران شود ۱۷
 
 
 اخالق ربای
 تأدیب غضب

 نفس و اوصاف آن
 ۴ تهرای   حاج آقا مجتبر 

 ۴۰ ۱ محمد غفرای   فاریس( -قاموس عرصی )عریر  ۱۸
 
 
 اخالق ربای
 تأدیب غضب

 نفس و حاالت آن
 ۵ حاج آقا مجتبر تهرای  

۱۹ NAHJUL BALAGHA Ansariyan Publication ۱ ۴۱ 
 
 
 اخالق ربای
 تأدیب غضب
جب و انکسار

ُ
 ع

 ۶ حاج آقا مجتبر تهرای  

 ۴۲ ۱ امام محمد غزایل کیمیای سعادت ۲۰
 
 
 اخالق ربای
 تأدیب غضب
 کیر و تواضع

 ۷ حاج آقا مجتبر تهرای  

 ترجمه کامل الزیارات ۲۱
 بن قولویه قیمبن محمدبن مویسابوالقاسم جعفر 
 (ترجمه: امیر وکیلیان)

۱ ۴۳ 
 
 
 اخالق ربای
 تأدیب شهوت

 آنشهوت شکم، جنیس، ازدواج و فواید 
 ۹ حاج آقا مجتبر تهرای  

ح گلشن راز ۲۲  ۱ شیخ محمد الهیخر  رسر
    

 


