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13801فریدونی، حسیندر انتظار آفتاب1

13601موسسه االمام المهدی(ع)پا به پای نوجوانان به یاد امام زمان2

13501برکرانه ظهور3

13561بسوی نور4

13781صادقی، اصغرموعود غدیر5

13571دین پرور، سید جمال الدینجهانگشای عادل6

13841شکیب، رضامویه های غربت زیارت ناحیه ی مقدسه7

13781نوای ایمان در زیارت آل یاسین8

13561(ع)کتابنامه امام مهدی9

13611(ره)شیخ مفید(ع)ده انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت مهدی 10

1توکل، محمدحسندر انتظار موعود11

1صدر، محمدباقرو پندارها (ع)انقالب مهدی12

1قائمی، علیقیام مهدی از دیدگاه جامعه شناسی نهضت ها13

13551صدر، محمدباقربحث حول المهدی14

13621برنجیان، جالل(ع)حماسه عاشورا به بیان حضرت مهدی15

1دربارگاه منتظر16

(97شهریور ماه )لیست منابع اهدایی مهدیه تهرانپارس 



13561شریعتی، محدتقیعلی، شاهد رسالت171

1صافی، لطف اهللنظام امامت و رهبری18

13681خاتمی، مصطفیرمز تشرفات به محضر مبارک االمر امام زمان ارواح العالمین له الفداء19

13801قندی، احمددر آغاز راه20

1قائمی، علینقش سازندگی انتظار21

13831اسماعیلی، مسعودتا یک دلی 22

13631دعای رجبیه23

21کشور خورشید شماره 24

13571صحت، علیآخرین امید جهان (عج)مهدی25

13751قربانی زرین، باقردعای ندبه 26

1شعفی، علی اکبر(3جلد)بشارات صحف سماویه 27

1(عج)چهل حدیث در پرتو چهل آیه در فضائل حضرت ولی عصر 28

1(عج)مجموعه ادعیه و زیارات پیرامون حضرت مهدی امام زمان 29

13751شریفی، محمودچهل حدیث انتظار30

1مکارم شیرازی، ناصرمسأله انتظار31

1باقری، مهدی(ع)پیروزی حتمی در حکومت جهانی مهدی 32

1صالحی آذری، محمد(ع)سخنی چند در غیبت امام زمان 33

13491نهاوندی، باقرمهدی وارث انبیاء 34

1مصلح حقیقی35

13551الیزدی الحائری، علی(عج)الزام الناصب فی اثبات الحجه الغائب36

13561الکورانی، علیعصر الظهور37

13471نوید بامداد پیروزی 38

139213921سالنامه دفاع مقدس 39



13591المحدث الفقیه، النسابهمنتخب االنوار المضیه40

13701موسوی کاشانی، محمدحسن(ع)جهان در آینده یا عالئم ظهور حضرت مهدی 41

13501بقیه اهلل خیر لکم انکنتم مومنین42

13601صضدر، محمدرسالت اسالمی در عصر غیبت43

1صدر، محمدباقرامام مهدی حماسه ای از نور44

1صدر، محمدباقرانقالب مهدی و پندارها45

13611الحیدری، محمداالمه و قائدها المنتظر46

13872...سخن طیبه ترجمه و شرح سوره حجرات و 47

12761الکاشانی، ابراهیم...الصحیفه المهدیه او48

13561فیض کاشانی، مالمحسنشوق مهدی49

13911عادلی مقدم، محمدعلی(ع)اخالق در سیره عملی اهل بیت50

13935موحدی نژاد، محمدبرنامه بیست و سومین دوره مسابقات درس هایی از قرآن18متن 51

8سوره حمد تا سوره توبه (بخش اول)قرآن کریم52

13711خادمی شیرازی، محمدخورشیدی که از مکه طلوع می کند53

13611علی دخیل، علی محمد(ع)االمام المهدی54

1الحسینی المرعشی نجفی، نوراهللاحقاق الحق وازهاق الباطل55

13811فضلی، نادرانیس دلها56

13701شریفی، محمود(عج)چهل حدیث انتظار فرج حضرت مهدی57

13761برنجیان، جاللآینده جهان58

13611تاج، محمدمهدی(عج)سیمای امام زمان 59

13571سلیمان، کامل(ع)یوم الخالص فی ظل القائم المهدی 60

13601سعید، حسنو التعلیق علیها (عج)محاضره المهدی61

1الطوسی، محمدکتاب الغیبه62

1حجازی، سیدجمال الدین(عج)زندگی و قیام حضرت مهدی 63



13741صفائی کاشانی، علی(فرمانده انقالب جهانی اسالم (عج)حضرت مهدی )مصلح کل 64

13611منتظر، حسینذهنیت مستشرقین و اصالت مهدویت65

13751صافی گلپایگانی، لطف اهللبسوی دولت کریمه66

13621فوالدزاده، عبداالمیرو روایات  (ع)حضرت مهدی 67

13741مجاهدی، محمدعلیآه عاشقان در انتظار موعود68

13701مدرس، عالء الدینمنتظر تاریخ ترجمان رساله تذکره المهدی69

13671میردامادشرعه التسمیه حول حرمه تسمیه صاحب االمر باسمه االصلی فی زمان الغیبه70

13741رجائی، مهدیدر محضر دوست 71

13671یونسیان، علی اصغر(3جلد)نجوای منتظران72

1جزوه شماره یک شکوفه شوق73

13601مظلومی، رجبعلیدورنمائی از دولت عدل الهی74

13561طاووس الحسنی الحسینی، علی(عج)المالحم و الفتن فی ظهور الغائب المنتظر75

1صافی، لطف اهللانتظار عامل مقاومت و حرکت76

1فوالدزاده، عبداالمیرو معجزات (عج)حضرت مهدی77

13631عیاش جوهری، احمدپیرامون ائمه اثنی عشر78

13771فضلی، نادرمهربان تر از یوسف79

1فقیه ایمانی، مهدیدر نهج البالغه (ع)مهدی منتظر 80

1وجدانی، جعفرتوقیعات مقدسه81

1(ع)از ناحیه مقدسه امام زمان (ع)زیارت سید الشهداء82

13731طاهرخانی، عبداهلل14جلد(ع)برگزیدگان حضرت امام مهدی83

1قائمی، علینگاهی به مسأله انتظار84

28(ع)د فتر نشر امام علی نظارت مردمی در نهج البالغه اول متوسطه دختران85

1بنیاد نهج البالغه نگاهی به ارکان اسالم در نهج البالغه سوم متوسطه دختران86

9(ع)دفتر نشر امام علی حق و باطل در نهج البالغه دوم متوسطه دختران87

1صدر، محمد...الیوم ااموعد بین الفکر88



13631القزوینی، محمدکاظممن المهد الی الظهور (ع)االمام المهدی89

1الصافی، لطف اهللمنتخب االثر فی االمام الثانی عشر علیه السالم90

13561خلخالی، محمدمهدی(عج)آخرین تحول با حکومت ولی عصر91

13551الیزدی الحائری، علی(عج)الزام الناصب فی اثبات الحجه الغائب92

13867حسن زاده، علیدر مسیر شکوفایی93

13631محمدی اشتهاردی، محمدامید شایستگان (عج)امام زمان94

13711صافی گلپایگانی، لطف اهللدر آرزوی وصال95

13621مهدی پور، علی اکبراز دیدگاه علوم و ادیان (عج)طول عمر امام زمان 96

1مکارم شیرازی، ناصربهار انقالب 97

13771عم جزء98

1سوره مبارکه یس99

1سوره روم تا سوره ناس (بخش سوم)قرآن کریم100

13932باقری، یونسآموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه101

13822فیروز، رضا(ویژه نامه حضرت مهدی عج)جدول خانوادگی 102

1(ع)پیشوایان راستین امام زمان103

2فوالدزاده، عبداالمیرقائم آل محمد  (ع)حضرت مهدی104

13771مومنی، مهدیتنها امید105

13791پیک میالد106

13821حسینی، حسین(مقاله ای درباره ی حضور امام زمان علیه السالم در مراسم حج)کعبه در کعبه107

13591فیروز خانی، حنور امید108

1داستان، بی،نی،سیمن مادر اویم109

1ملتجی، مهدی(عج)االمام حجه ابن الحسن العسکری110

13691خورشید پنهان111

13701الفقیه االیمانی، مهدی...مطلع االنوار فی112

1مصطفوی، حسنپیشگوئیها در عالئم ظهور و فتن آخرالزمان113

13801نیک طلب، بابکآفتاب انتظار114



1بازرگان، مهدیحکومت جهانی واحد115

13801افشارآزاد، بهرامدفتر من با امام زمانم116

13741فخاری، عبدالحسینفصلها، چشم به راه 117

13631رحماندوست، مصطفی(2جلد)ظهور نور118

13751کلهر، فریباسالم بر نور خیره کننده119

13821یزدانیان پور، امیرحسینبهترین روزها120

13801مشکاتی، محمدحامدامام مهربان121

13801خمسه ای، محسنسالم ، امام خوب ما122

13801افشار موحد، امیرصبح امید 123

13721رحیمی، مهدیخروس غمگین قصه ما124

13851القندوزی الحنفی، سلیمانینابیع الموده125

13491دوانی، علیموعودی که جهان در انتظار اوست126

13611موسی الصفار، حسن موسیامید ملتها (ع)امام مهدی127

13641حق پرست، مهدی(دعای افتتاح)نوای بندگی128

13601محمد العسکری، نجم الدین (ع)المهدی الموعود المنتظر129

13771حسینی، حسین(ع)لزوم، معرفت امام زمان130

13751درگاهی، حسینیاد یار مهربان131

13541بیگانه پرورد132

13761پاک پرور، ناصرپیامهائی از قائم منتظر133

13721تالفی، علی اکبر(ع)فضائل المهدی134

1ناطق، احمد(ع)موعود اسالم حجه ابن الحسن135

1بر مزار خرد136

1صالحی آذری، محمدشیرین خواندنی کوتاه خدای قرن اتم137

13631دعای رجبیه138

13611(عج)مجموعه ادعیه و زیارات پیرامون حضرت مهدی، امام زمان 139

13781تالفی، علی اکبردعای عهد140



13741تالفی، علی اکبرزیارت آل یاسین141

1وشنوی، قوام الدینوظیفه مردم در زمان غیبت امام زمان علیه السالم142

1هاشمی دهسرخی، سیدحسین(عج)ده بحث پیرامون حضرت حجت143

13681رکنی، محمدمهدینشانی از امام غایب علیه السالم باز نگری و تحلیل توقیعات144

13611ابطحی، سیدحسنمصلح غیبی: پرسش پیرامون60پاسخ 145

1مدرسی، محمدتقیقدوه و اسوه (ع)االمام المهدی146

13841شکیب، رضامویه های غربت زیارت ناحیه ی مقدسه147

13551صدر، محمدباقربحث حول المهدی148

1پادشه خوبان149

1صادقی فرد، غالمرضاتمام نور150

1دوانی، علیدر گفتار دیگران (عج)امام زمان151

1النوری الطبرسی، الحسینکشف االستار  عن وجه الغائب عن االبصار152

13601محمد العسکری، نجم الدین (ع)المهدی الموعود المنتظر153

1دل خوش نواز، هاشمصاحب زمان و مخالفان154

13791پورامینی، محمدباقر(ع)جوانان یاوران مهدی155

1شجاعیان، حسن(ع)مهدی قائم آل محمد156

1صدر، محمدباقر(ع)نهضت و انقالب مهدی157

13741علوی، سید محمود(عج)شناخت امام زمان158

13561محسنی کبیر، ذبیح اهللآخرین سفیر انقالب159

13731شرف النووی، زکریااربعون نووی160

13551کامران، مهدیو علل آن (ع)خورشید امامت بحثی کوتاه در غیبت امام عصر 161

1نجفی، محمدجواد14جلد...و  (عج)ستارگان درخشان سرگذشت حضرت صاحب الزمان 162

13811طباطبائی نسب، سید محمدرضانکته کوتاه پیرامون معرفی غدیر40پرتوی از غدیر163

13871سجاده عشق164

13521هاشمی نژاد، عبدالکریممشکالت مذهبی روز165

13671یونسیان، علی اصغر(3جلد)نجوای منتظران166



13741دلشاد تهرانی، مصطفی(ع)سیرت مهدی (ع)دولت مهدی167

13541مطهری، مرتضیازدیدگاه فلسفه تاریخ (ع)قیام و انقالب مهدی168

1تاریخ سخن می گوید169

13851حسن زاده، علی ویژ دوره متوسطه2پنجره ای به زیبایی170

13821معارف، مجیدغدیر در آیینه قرآن و روایات171

13611وزارت ارشاد اسالمیرمضان ماه میهمانی خدا172

13841واعظی، عزت اهللخورشید بی غروب عشق173

13851حسن زاده، علیپسران آفتاب گروه سروها ویژه سوم راهنمایی174

13861جعفری، محمدجان جهان175

13851باقری، محمد(تفسیر واقعه غدیر در پرتو رسالت و امامت)فرمان بزرگ176

13861قرائتی، محسنتفسیر سوره لقمان177

13601سرافراز، رضامیعاد با خورشید178

13581فریدونی، حسینآخرین پناه (ع)امام مهدی 179

1زنجانی، سید ابوالفضلموعود جهانی 180

1خلجی، محمدتشیع و انتظار181

1پایان شب سیه182

1حقجو، حسینپرچمدار هدایت جهان (عج)قائم آل محمد (عج)سروهای امام مهدی183

1محقق، جوادآواز انتظار184

1صافی، لطف اهللعقیده نجات بخش185

13751فاطمی نیا، عبداهللفرهنگ انتظار186

13611(ع)تالش نوجوانان در انتظار امام زمان187

1احمدی کرمانشاهی، ذکراهللنجات بخش انسانها (عج)قائم آل محمد188

13631علیزاده، عمران(عج)سخنان حضرت مهدی189

1صالحی آذری، محمدشگفتی در چیست؟190

13611مغنیه، محمدجوادالمهدی المنتظر و العقل191

1اختری، عباسعلیدر پیشقدم ظهور آخرین رهبر192



13521دو روی چهره ها193

1دری، جاللچهار شب جمعه 194

1علم الهدی، احمدمنتظر جهان و راز طول عمر195

13491صافی گلپایگانی، لطف اهلل(عج)نوید امن و امان پیرامون غیبت و ظهور حضرت صاحب الزمان 196

1احمدی،ذکر اهلل(ع)فقط زندگی در دولت مهدی197

13701شریفی، محمود (ع)امام مهدی198

13641انتظار 199

1خراسانی، حسین(عج)امام غایب صاحب الزمان 200

13631دعاهای کمیل و علوی مصری (ع)و حضرت مهدی (ع)نیایش به بیان حضرت علی201

13571بازرگان، مهدیامام و زمان202

1الهامی، داودخواهد آمد203

13691(عج)مدح امام زمان 204

1امیدوار، امیدامام زمان قائم آل محمد205

1حسینی، حسینسپیده دمان شامل دعای عهد و زیارات آل یاسین206

13591کامران، مهدی(ع)دیر زیستی حضرت مهدی207

1مرزوقی شمیرانی، حبیب اهللچهره هایی که در جستجوی قائم پیروز شدند208

1فوالدزاده، عبداالمیرامید آخرین209

13471افتخاریان دامغانی، جوادسلطان کل جهان یا صاحب الزمان210

13521امینی، ابراهیمدادگستر جهان211

13591(عج)نور مهدی 212

1مهزیار، محمدمهدیبهار آفرین قرنها خزان213

1الفضلی، عبدالهادیفی انتظار االمام214

1دوانی، علیاز دیدگاه قرآن و عترت و عالئم بعد از ظهور (عج)امام مهدی 215

13831ضیاءآبادی، محمد(کشش از زمین تا عرش برین)صفیر هدایت 216

13881تاجیکی، علیخون زندگی دوباره می بخشد217

1انتشارات نگار218



1التجلیل التبریزی، ابوطالب؟(عج)من هو المهدی219

13691البحرانی، هاشمتبصره الولی 220

13631عدل منتظر (عج)درباره حضرت مهدی221

13591(ع)موسوعه االمام المهدی222

13581الحلو، محمدعقدالدرر فی اخبار المنتظر223

13591مطهری، مرتضینهضه المهدی فی ضوء فلسفه التاریخ224

13751مهدی پور، علی اکبرجلد اول (ع)کتابنامه حضرت مهدی225

1الصدر، صدرالدینالمهدی226

13611اآلسترابادی، ضیاء الدینکتاب الحجه المنتظر فی احوال االمام الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفداء227

1رئوف پناه، محمد جعفر(مهدی منتظر)مصلح آینده 228

13611(عج)سیمای نهضت امام عصر229

13541نوید230

13631حجازی، سیدجمال الدینمیعاد با خورشید231

13571پورسید حق شناس، حسیندر انتظار فجر232

1صدر، محمدباقر(ع)سخنی پیرامون مهدی233

1دعاء الغیبه234

13872حسین زاده، سارارنگ هشتم رنگین کمان235

13601طالقانی، محمودمهدویت و آینده بشر236
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