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با راهیان قبله
 

 صفحه  283علیرضا محمدخانی، نشرمحبت، : مؤلف

 : کتاب حاضر نیاز های حج را در محورها و موضوعات ذیل تأمین می نماید

 وظایف حجاج قبل از سفر .1

  آشنایی با آداب سفر و زیارت.3

 شناخت اماکن مدینه و مکه و تاریخ وقایع آن . 2

 ضرورت برائت از مشرکین در حج ابراهیمی . 4

 آشنایی با آداب و اعمال آن اماکن . 5

 شناخت احکام و وظایف شرعی حج و عمره.6

 مستحبات و آداب اعمال حج . 7

 برخی از مسائل اخالقی و رفتاری در ایام سفر حج . 8

 آداب سفر حج

 صفحه  322سید علی قاضی عسکر، نشر مشعر، : مؤلف

 .است آدابی که در این کتاب گردآوری شده برگرفته از آموزه های پیشوایان دینی ما در زمینه اخالق و آداب سفر، به خصوص سفر الهی و معنوی حجاخالق و 

 آثار اسالمی مکه و مدینه

 صفحه  444رسول جعفریان، نشر مشعر ، : مؤلف

و دیگر چهره ( ع)، امیرمؤمنان (ص)ر انجام مناسک حج، در جستجوی یادگارهایی هستند که پیامبر خدا با سفر به این دو حرم شریف،افزون ب( ص)مشتاقان حرم خدا و رسول 

آنان عالقمندند تا آثار متبرک موجود در حرمین را بشناسند و با حضور در آنجا تعلق خاطر خویش را بر آن . های برجسته و مخلص صدر اسالم از خود بر جای گذاشته اند

 کتاب حاضر به این نیاز اساسی حجاج پاسخ می گوید. دهند و با خواندن نماز و دعا، توشه ای برای آخرت خویش برگیرند بزرگواران نشان

 داستانها و حکایت های حج 

 صفحه  334رحیم کارگر ، نشر مشعر، : مؤلف

همراهی با رهپویان حج، انسان را با حاالت . زیبای عشق ربانی خواهد کشاند این صحیفه جرعه ای از دریای بیکران عشق است که لختی کام مشتاقان را سیر کرده و به دنیای

 .و لذایذ معنوی آشنا ساخته و مشتاق آن وادی پاک خواهد نمود

 حج در قرآن 

 (سوره بقره  342الی  126تفسیر آیات )

 صفحه  143دفتر نشر فرهنگ اسالمی، : شهید مظلوم دکتر بهشتی، چاپ و نشر: مؤلف

در مورد آیات حج سوره بقره می باشد که با توجه به شرایط ( اعلی اهلل مقامه)دسترس شما قرار دارد ویرایش یافته بحث های تفصیلی شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی  آن چه در

به گونه ای که با گذشت سال ها از ارائه این بحث، ـ حکایت از اندیشه جامع و همه سونگر ایشان دارد  1253و  1251زمانی که در آن این مبحث ارائه گردیده است ـ سال های 

 . تازگی های فراوانی در ابعاد گوناگون مطرح شده، به چشم می خورد

 تحلیلی بر مناسک حج

 اصفهان-بنی هاشم: علی اکبر بابازاده، ناشر: تحقیق و نگارش

 :کتاب حاضر نیاز های حج را در محورها و موضوعات ذیل تأمین می نماید

 حج…ارزش و اهمیت و اسرار و آثار و : یگاه حج، شاملجا جا.1

 خود سازی قبل از حج، آداب و معا با دیگر زائران : آداب حج، شامل.3

 این اعمال …اعمال عمره به ترتیب اعمال، بحث و بررسی اسرار و احکام و آثار. 2

 اعمال … رار و اعمال حج تمتع به ترتیب اعمال، و اشاره به تاریخ و تشریع و فلسفه و اس.4

 شناخت مدینه و اماکن زیارتی و دیدنی آن به طور تفصیل و مقدار نیاز .5

 

 مناسک حج 

 ( با حواشی مراجع معظم تقلید دامت برکاتهم( س)مطابق با فتوای حضرت آیة اهلل العظمی امام )

 صفحه  616گروه فقه مرکز تحقیقات حج، نشر مشعر، : تهیه و تنظیم

ئران و حجاج و جدی روحانیان محترم کاروان های حج، آگاهی یافتن از مسائل و فروع مناسک حج و اختالف فتاوای مراجع عظام تقلید است و از آنجا که زااز نیاز های مهم 

را راهنمایی نمایند تا آنان بتوانند اعمال حج را بیت اهلل الحرام، از مراجع مختلف تقلید می کنند، بر روحانی کاروان است که آرای فقهی مراجع معظم تقلید را فرا گرفته، زائران 
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 .بدون اضطراب و دغدغه خاطر به جا آورند

 .کتاب حاضر به این نیاز اساسی حجاج پاسخ می گوید

 حج در اندیشه اسالمی

 صفحه  276 سید علی قاضی عسکر، نشر مشعر، : مؤلف

ی خداوند است و حاجی در آن دیار انسان فرشته خویی است که همپای فرشتگان در بیت المعمور به اعمال و مناسک حج، گذران دوره آموزشی سیر و سلوک انسان به سو

مسیری نیاز به معرفت دارد و  طواف خانه حق می پردازد و پروانه ای است که در عشق معبود، لبیک گو، پر می سوزاند تا به وصال معشوق نائل آید بدیهی است پیمودن چنین

 این مجموعه تا حدودی سالک این طریق را راهنماست.و آموختن اسرار و معارف دریاوار حج و آگاهی یافتن نسبت به اماکن و ویژگی های سرزمین وحی استمقدمه آن دانایی 

 حج مقبول 

 صفحه315سید ابوالحسن حسینی ادیانی ، نشر مشعر ، 

 : شامل سه بخش

 برخی از اسرار آثار حج 

 مواقف و مناسک حج و عمره 

 دمات و آداب سفرمق

  (مجموعه سخنان و پیامهای مقام معظم رهبری) صحیفه حج 

 صفحه 264علی خامنه ای ، نشر مشعر ، .. آیت ا

 احادیث و دعاها 

 نمایه موضوعی 

 فهرست اشخاص 

 جای ها ایام و حوادث

 

 ( جلد اول) صحیفه حج 

 ( امام ره)مجموعه سخنان و پیامهای رهبر کبیر انقالب اسالمی 

 صفحه  251نشر مشعر ، 

 فهرست آیات 

 احادیث و دعاها 

 نمایه موضوعی 

 نام اشخاص 

 جای ها، ایام و حوادث

  اخالق و آداب در حج و زیارت

 صفحه 152محمدتقی رهبر ، نشر مشعر ، 

 مقدمات سفر 

 آداب و اخالق در سفر 

 اخالق و آداب در حرمین 

 اغتنام فرصت، تودیع، ره آورد سفر 

  ز صهبای حججرعه ای ا

  387: جوادی آملی ، نشر مشعر ، تعداد صفحه… حضرت آیت ا

 ابعاد حج 

 اماکن حج 

 مناسک حج 

 زیارت

  حج و حرمین شریفین در تفسیر نمونهحج با تجدید نظر و اضافات

  738: سیدعلی قاضی عسگر ، نشر مشعر ، تعداد صفحه

 ( ع)زندگانی پر ماجرای ابراهیم 

 احکام و اسرار حج 
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 که معظمه م

 مدینه منوره 

 

 

  388: ، نشر مشعر ، تعداد صفحه محسن قرائتی

 اهمیت حج ـ در آستانه حج ـ اعمال حج ـ قبرستان ابوطالب ـ به سوی مدینه 

 معنای شرک ـ قبرستان بقیع ـ قبور بزرگان دیگر ـ شهدای احد ـ گنجینه های ویران 

 ( تی و اخالقی بهداش)لزوم هدایا ـ خدمتگزاران ـ چندنکته مهم 

 

  حج در اندیشه اسالمی

  276: سیدعلی قاضی عسگر ، نشر مشعر، تعداد صفحه

 جایگاه حج در اندیشه اسالمی ـ آداب سفر حج ـ اسرار و معارف حج 

 ( ع)پیشینه تاریخی طواف ـ طواف و اهمیت آن در روایات ـ مقام ابراهیم 

 طالب ـ جنه المعالء  زمزمه زمزم ـ سرزمین عرفات ـ حج اکبر ـ شعب ابی

 چگونگی نماز اهل سنت 

  (1جلد )ره توشه حج 

  444: جمعی از نویسندگان ، نشر مشعر ، تعداد صفحه

 اهمیت سفر حج ـ فلسفه و اهداف حج ـ آداب حج ـ حج ابراهیمی ـ آثار و فواید سفر 

رافیای جزیره العرب آشنایی با مذاهب عهد جهان اسالم ـ رخصت حضور ـ فلسفه و نقش زیارت ـ آداب سفر ـ توبه ـ آثار توبه ـ وصیت ـ تقلیذـ احکام فقهی و اجرای حج ـ جغ

ـ اولین مسجد ـ مسجد النبی ـ آشنایی با … ـ ذکر خدا و زیارت اولیا ا( ص)ـ وظایف پیروان رسول خدا( ص )رفتار صحیح اسالمی در حج ـ دعا ـ نگاهی به زندگی حضرت محمد 

ـ امام صادق ( ع)ـ سیره عملی امام باقر   (ع)ـ حضرت باقرالعلوم ( ع)ـ حضرت امام سجاد ( ع)ـ آشنایی با زندگانی امام مجتبی ( س)ئمه بقیع ـ حضرت فاطمه بقیع ـ تاریخ حرم ا

 ـ بیت االحزان یک حقیقت ـ احد ـ شهدای احد ـ حمزه ساالر شهیدان   (ع)

 

  تاریخ و آثار اسالمی مکه و مدینه

  448: دکتر اصغر قائدان ، نشر مشعر ، تعداد صفحه

 ( شامل ده فصل )تاریخ و آثار اسالمی مکه مکرمه 

 ( شامل ده فصل ) تاریخ و آثار اسالمی مدینه منوره 

 داستان ها و حکایت های حج

  334: رحیم کارگر، نشر مشعر، تعداد صفحه

 حج خاندان وحی ـ حج عارفان 

 ان ـ دیدار با صاحب االمر حج و داستانهایی از عالم

 با راهیان حرم ـ جوانان حج گزار 

 حج حریم رحمت و بخشش ـ بانوان و حج 

 با حج گزاران در محضر پیشوایان معصوم ـ عرفات عاشقان 

  گلچین شعر حج

  227: دکتر سعید سمنانیان، الهه منفرد ، نشر مشعر ، تعداد صفحه

 وـ سنایی ـ خاقانی منصور حالج ـ فرخی سیستانی ـ ناصر خسر

 عراقی ـ سعدی ـ مولوی ـ سلطان ولد ـ شیخ محمود شبستری 

.…جامی ـ حسین واعظ ـ بدری کشمیری ـ فیاض الهیجی،
 

 


