
لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

احکام  مناسک احکام دین1
احکام  مناسک احکام فقهی اجرایی حج2
احکام  مناسک احکام ویژه بانوان3
احکام  مناسک با هم به حج و عمره4
احکام  مناسک پژوهشی در باره خمس و پاسخ به شبهات آن5
احکام  مناسک دروس احکام و مناسک حج6
احکام  مناسک غروب شرعی از دیدگاه فریقین7
احکام  مناسک اهداف، آثار، تاریخچه، مشروعیت، سازندگی و آداب زیارت)فرهنگ زیارت 8
احکام  مناسک کتاب پژوهشی فقهی پیرامون نماز زیارت9

احکام  مناسک مناسک الحج نیم جیبی 10
احکام  مناسک (دام ظله)مناسک حج مطابق با فتوای حضرت آیت اهلل خامنه ای11
احکام  مناسک مناسک حج ویژه بانوان12
احکام  مناسک (محمودی)مناسک عمره مفرده 13
احکام  مناسک  (ره)مناسک عمره مفرده مطابق فتوای امام خمینی 14
احکام  مناسک مناسک عمره مفرده ویژه بانوان15
احکام  مناسک مناسک مصور عمره مفرده16
احکام  مناسک (پزوهشی فقهی پیرامون نماز)نماز مسافر در اماکن چهارگانه 17
اخالق و عرفان اخالق در سفر 18
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

اخالق و عرفان اخالق نبوی19
اخالق و عرفان اینگونه باشیم20
ادعیه (کتابی)ادعیه طواف و سعی 21
ادعیه (اکاردونی)ادعیه طواف و سعی پالستیکی22
ادعیه (به زبان عربی)ادعیه و آداب الحرمین فی العمره المفرده23
ادعیه ادعیه و آداب حرمین شریفین در عمره مفرده24
ادعیه ادعیه و زیارات عتبات عالیات25
ادعیه (عربی-انگلیسی)دعای کمیل26
ادعیه زیارت نامه های مختصر مدینه النبی 27
اربعین پژوهی (پاسخی به پرسش های اربعین)چراغ هدایت28
اربعین پژوهی مجموعه مقاالت اربعین29
اردو اردو (بزرگداشت اولیای خدا)اولیاء الهی کا احترام30

31
انبیاء اور آئمه کی قبور )پاسداری از مرقد پیامبران و امامان به زبان اردواردو

 (کی حفاظت
اردو

اردو تکفیر مسلمین اردو 32
اردو توحید و شرک به زبان اردو33
اردو شیعه قرآن و سنت کی روشنی میس اردو34
اردو گل بی خار به زبان اردو35
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

اردو مکه اور مدینه کی مقدس مقامات اردو36
اردو مناسک حج اردو 37
اردو (عمره مفرده کی تصویری مناسک)مناسک عمره به زبان اردو38
اردو (حاجیول کی لی مصور رهنما )مناسک مصور حج به زبان اردو39
اردو منتخب کی حدیثین حج اردو 40
اسرارومعارف ابعاد سیاسی و اجتماعی حج41
اسرارومعارف اخبار و احادیث و حکایات در فضائل اهل بیت رسول و مناقب اوالدبتول 42
اسرارومعارف استمداد از اولیاء43
اسرارومعارف اسرارعرفانی عمره44
اسرارومعارف اصول و روشهای تربیت در مناسک حج45
اسرارومعارف الحج رموز و حکم46
اسرارومعارف الحج رموز والحکم 47
اسرارومعارف در کتاب های اهل سنت (علیهم السالم)امامان اهل بیت 48
اسرارومعارف امامت و دالیل انتصابی بودن آن49
اسرارومعارف ائمه اهل البیت علیهم السالم50
اسرارومعارف آداب سفر حج51
اسرارومعارف آموزه های تربیتی زیارت معصومین علیه السالم52
اسرارومعارف (ره توشه معنوی مسافران حج)با مسافرکعبه53

https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2360
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2398
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1591
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1560
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2391
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1123
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2567
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1371
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1370
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1235
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1251
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2289
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/744
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1077
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2354
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/699
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1450


لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

اسرارومعارف جلد دوم (معالم المدرستین)بازشناسی دومکتب54
اسرارومعارف برائت از مشرکان و جایگاه آن در فقه55
اسرارومعارف برکات سرزمین وحی56
اسرارومعارف برگی از فضائل و کرامات اهل بیت57
اسرارومعارف به سوی حقیقت58
اسرارومعارف با نگاهی به آثار و سیره امام خمینی (ره توشه حج)به سوی میقات59
اسرارومعارف تعطیلی حج در گذر زمان(گاهنامه تاریخی فقهی سیاسی)بینش60
اسرارومعارف (ص)تبرک جستن صحابه به لوازم و آثاررسول خدا61
اسرارومعارف تجلی وحدت 62
اسرارومعارف تحلیلی از غزوه احد ، شهدا و مزارات آن63
اسرارومعارف تراث کربال 64
اسرارومعارف تفسیر آیات حج ویژه جوانان65
اسرارومعارف توحید افعالی از نگاه مذاهب و فرق اسالمی66
اسرارومعارف جایگاه اعتقاد در ارزیابی راویان از دیدگاه اهل سنت67
اسرارومعارف جرعه ای از بیکران زمزم 68
اسرارومعارف جرعه ای از صهبای حج69
اسرارومعارف (مدظله العالی)حج در اندیشه حضرت امام و مقام معظم رهبری 70
اسرارومعارف حج در آینه تاریخ جلد سوم مجموعه مقاالت تاریخی فصلنامه میقات حج71
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

اسرارومعارف حج در آینه تاریخ؛ جلد دوم مجموعه مقاالت تاریخی فصلنامه میقات حج72
اسرارومعارف حج در آینه فقه73
اسرارومعارف حج درآینه تاریخ74
اسرارومعارف (مجموعه  مقا الت  تا ریخی  فصلنا مه  میقا ت  حج ) (جلد اول)حج درآینه تاریخ 75
اسرارومعارف حج عارفان76
اسرارومعارف حج گزاری ایرانیان به روایت اسنادعثمانی و قاجاری77
اسرارومعارف حج گزاری مسلمانان روسیه78
اسرارومعارف آیت اهلل میانجی-حج نیکان79
اسرارومعارف  (گالینگور)حج و االنبیاء االئمه 80
اسرارومعارف حج و انقالب اسالمی ایران81
اسرارومعارف حج و بیداری اسالمی82
اسرارومعارف حج و حقوق بین الملل83
اسرارومعارف حج و سبک زندگی اسالمی84
اسرارومعارف حج و والیت؛ حج و وحدت85
اسرارومعارف حجر اسماعیل و جایگاه آن در فقه86
اسرارومعارف حجر االسود و جایگاه آن در فقه87
اسرارومعارف حدیث سفینه از منظر اهل سنت88
اسرارومعارف حقایق پس از مرگ89
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

90
 (واالترین انگیزه تربیت و تالش در حیات خداپرستان)حقایق پس از مرگ

 گالینگور
اسرارومعارف

91
پژوهشی فقهی پیرامون اعتبارحکم حاکم مخالف در )حکم حکومتی در حج

 (امورحج
اسرارومعارف

اسرارومعارف داستان هایی از حج معصومین 92
اسرارومعارف در بارگاه نور93
اسرارومعارف در راه خانه خدا94
اسرارومعارف درآمدی بر روان شناسی زیارت95
اسرارومعارف راه های تقویت فرهنگ حجاب در حج و زیارت96
اسرارومعارف ره توشه مبلغ در حج97
اسرارومعارف رهاورد های اخالقی حج98
اسرارومعارف  (ع)رهیابی به مذهب اهل بیت99

اسرارومعارف زالل هدایت100
اسرارومعارف زیارت از نگاهی دیگر101
اسرارومعارف زیارت در نگاه شریعت102
اسرارومعارف سیمای عقاید شیعه103
اسرارومعارفدر اشعار اهل سنت قرن اول  (ع)شخصیت و امامت امیر المومنین علی 104
اسرارومعارف (ع)شیوه های ارتباط با اهل بیت)صحیفه مودت105
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

اسرارومعارف ضیافت پروردگار 106
اسرارومعارف طواف نساء و جایگاه آن در فقه107
اسرارومعارف عرشیان108

109
نقدی بر کتاب آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه )عرشیان فرش نشین 

 (علیهم السالم
اسرارومعارف

اسرارومعارف عرفان عمره110
اسرارومعارف عقیق والیت111
اسرارومعارف بررسی فقهی بایدها و نبایدهای زیارت معصومین)فقه زیارت112
اسرارومعارف (ع)فلسفه امامت و تحلیلی از سیره سیاسی امامان معصوم113
اسرارومعارف کتاب آداب سفر الحج114
اسرارومعارف (فضائل اهل بیت علیهم السالم از زبان اهل سنت)کتیبه های محبت 115
اسرارومعارف کشف حقایق نقدی بر کتاب هذه نصیحتی الی کل شیعی116
اسرارومعارف (گلبرگ هایی از معارف دینی)کلک معرفت117
اسرارومعارف (گفتگوی دو دانشجوی آمریکایی ایرانی تبار و سعودی)گفت و گو در مدینه118
اسرارومعارف گل واژه های حج119
اسرارومعارف گل واژه های حج و عمره120
اسرارومعارف مسافر قبله121
اسرارومعارف مشاعر الهیه 122
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

اسرارومعارف معناشناسی استطاعت در حج123
اسرارومعارف مفهوم شناسی و مصداق یابی اهل بیت124
اسرارومعارف منابع علم امامان شیعه125
اسرارومعارف مناظره دکتر و شیخ126
اسرارومعارف منتخب احادیث عمره 127
اسرارومعارف منشور معنویت128
اسرارومعارف نقش اهدای خیرات در تکامل برزخی اموات129
اسرارومعارف هدیة الزائرین130
اسرارومعارف هستم اگر می روم131
اسرارومعارف (ائمه معصومین)والیت تکوینی 132
اسرارومعارف والیت در کتاب و سنت133
انگلیسی مبانی دینی و سیاسی برائت از مشرکین انگلیسی134
انگلیسی منتخب احادیث حج انگلیسی135
آموزش زبان عربی (آموزش ساده و کاربری مکالمه عربی) 1الحوارات 136
آموزش زبان عربی (آموزش ساده و کاربری مکالمه عربی) 2الحوارات 137
آموزش زبان عربی (آموزش ساده و کاربری مکالمه عربی ) 3الحوارات 138
آموزش زبان عربی (آموزش ساده و کاربری مکالمه عربی) 4الحوارات 139
آموزش زبان عربی ویژه کارگزاران حج و زیارت (آزمایشگاه زبان عربی)1المختبر140

https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1130
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2598
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/957
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1277
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2578
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1428
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1127
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1237
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1343
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1401
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1244
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2357
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2460
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1226
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1227
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1228
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1229
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2805


لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

آموزش زبان عربی صرف و نحو مصور با رویکرد مکالمه و ترجمه141
آموزش زبان عربی (ویژه  سفرها ی زیا رتی )مکالمه عربی 142
آموزش زبان عربی مکان های تاریخی مکه مکرمه143
آموزش زبان عربی (DVD)نرم افزار آموزش زبان عربی144
بقیع شناسی آرمیدگان در بقیع 145
بقیع شناسی (مجموعه مقاالت،فصلنامه میقات حج،پیرامون بقیع)بقیع در آینه تاریخ146
بقیع شناسی بقیع در بستر تاریخ147
بقیع شناسی بقیع در سروده های فارسی 148
بقیع شناسی تاریخ حرم ائمه بقیع و آثار دیگر در مدینه منوره149
بقیع شناسی تاریخ حرم بقیع150
بقیع شناسی تخریب البقیع 151
بقیع شناسی دستاویز کی روشنی میس بقیع کی تخریب اور تعمیر نو152
بقیع شناسی غربت بقیع153
بقیع شناسی محبوبیت ائمه بقیع نزد اهل سنت154
تاریخ اسالم ابراهیم بن مالک اشتر نخعی155
تاریخ اسالم (نواده امام حسن مجتبی وجدسادات طباطبایی)ابراهیم غمر156
تاریخ اسالم (مدفون در حائر حسینی)ابراهیم مجاب 157
تاریخ اسالم اتباع اهل البیت158
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

تاریخ اسالم احد در بستر تاریخ159
تاریخ اسالم احمدبن حنبل واهل بیت علیهم السالم160
تاریخ اسالم اماکن مکه آموزه ها و بصیرت ها 161
تاریخ اسالم آرامگاه عقیله بنی هاشم162
تاریخ اسالم بررسی تاریخی امیران شیعی حرمین شریفین از آغاز تاحکومت آل سعود163
تاریخ اسالم بررسی روایات خالفت در اندیشه اهل سنت164
تاریخ اسالم پژوهشگونه ای درباره مصحف فاطمه165
تاریخ اسالم تاریخ اسالم از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه166
تاریخ اسالم تاریخ حج گزاری ایرانیان 167
تاریخ اسالم تاریخ نقبای مکه و مدینه168
تاریخ اسالم تاریخ و آثار اسالمی مکه مکرمه و مدینه منوره169
تاریخ اسالم جغرافیای تاریخی مسیر امام علی به صفین170
تاریخ اسالم جغرافیای عربستان سعودی و اماکن حرمین شریفین171

172
ه ق مدفون در حرم 274متوفای پس از سال (ع)حکیمه دختر امام جواد

 عسکریین
تاریخ اسالم

تاریخ اسالمنواده حضرت ابوالفضل العباس مشهوربه حمزه )حمزه ابن قاسم علوی173
تاریخ اسالم خانه های همسران پیامبر174
تاریخ اسالم نجمه مادرگرامی امام رضا، خیزران مادر گرامی امام جواد - زنان اسوه 175
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

تاریخ اسالم مادرگرامی امام کاظم  (ع)حضرت حمیده-زنان اسوه 176
تاریخ اسالم زنان اسوه اسماء بنت عمیس همسرگرامی امیرمومنان177
تاریخ اسالم زنان اسوه ام سلمه همسرگرامی رسول خدا178
تاریخ اسالم زنان اسوه ام هانی179
تاریخ اسالم زنان اسوه آمنه مادر گرامی رسول خدا180
تاریخ اسالم زنان اسوه سمانه ،حدیثه ،نرجس181
تاریخ اسالم زنان اسوه فاطمه بنت الحسن وام فروه182
تاریخ اسالم زنان اسوه مادران رضاعی پیامبر183
تاریخ اسالم (ع)زنان اسوه مادران شهربانو همسرگرامی امام حسین184
تاریخ اسالم (تاریخ زندگی سادات حسنی زندانی در هاشمیه کوفه)زندانیان هاشمیه185
تاریخ اسالم زید و صعصه پسران صوحان186
تاریخ اسالم (ع)زینب دختر امام موسی کاظم187
تاریخ اسالم سرزمین پیامبران188
تاریخ اسالم سرزمین منا و مسائل نوپدید189
تاریخ اسالم سفرنامه میرزا داود وزیر وظایف190
تاریخ اسالم سیدتاج الدین حسینی آوی191
تاریخ اسالم مدفون در دجیل(ع)سیدمحمد پسرامام هادی192
تاریخ اسالم (س)شخصیت شناسی حضرت فاطمه زهرا193
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

تاریخ اسالم شناخت عربستان194
تاریخ اسالم (ابوطالب یزدی)شهید مروه195

196
صحابه ایرانی پیامبر صلی اهلل علیه و آله و دیگرمسلمانان ایرانی تبار در 

 عصر نبوی
تاریخ اسالم

تاریخ اسالم طفالن مسلم و شهدای خاندان عقیل197
تاریخ اسالم عبداهلل بن سبا حقیقه ام خرافه 198
تاریخ اسالم عبداهلل بن سباء واقعیت یا خیال199
تاریخ اسالم عرفه و عرفات200
تاریخ اسالم (صلی اهلل علیه و آله)فاطمه دختر محمد 201
تاریخ اسالم  (مجموعه مقاالت)فدک 202
تاریخ اسالم فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم203
تاریخ اسالمزندگی و قیام ابراهیم بن عبداهلل بن حسن )قیامگر بصره، کشته باخمری204
تاریخ اسالم کتاب علل تداوم قدرت رژیم پادشاهی عربستان سعودی205
تاریخ اسالم کعبه و مسجدالحرام در گذر تاریخ206
تاریخ اسالم (ترور و خشونت)گاهنامه کالمی بینش207
تاریخ اسالم ماخذ شناسی حج و حرمین شریفین در مغرب اسالمی 208

209
 کارت معرفی و نقشه و 12نفشه و 3به همراه )مجموعه مصور تاریخ اسالم

 (یک کتاب راهنمای مصور جهان اسالم
تاریخ اسالم
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

تاریخ اسالم مجموعه مقاالت نشست تخصصی مسلمانان هند،حج و حرمین شریفین210
تاریخ اسالم مجموعه مقاالت همایش بین المللی مغرب اسالمی حج و حرمین شریفین 211

212
تخصصی پژوهشکده حج و زیارت جلد اول -مجموعه نشستهای علمی 

  1394تا1392سالهای
تاریخ اسالم

213
تخصصی پژوهشکده حج و زیارت جلد چهارم -مجموعه نشستهای علمی 

1398  
تاریخ اسالم

214
تخصصی پژوهشکده حج و زیارت جلد دوم -مجموعه نشستهای علمی 

  1396و1395سالهای 
تاریخ اسالم

215
تخصصی پژوهشکده حج و زیارت جلد سوم -مجموعه نشستهای علمی 

1397  
تاریخ اسالم

تاریخ اسالم محاصره مسجدالحرام216
تاریخ اسالم (صحابی امام علیو استاندار مصر)محمدبن ابی بکر217
تاریخ اسالم محمدبن اسماعیل بن امام جعفر صادق218

219
محمدبن حنفیه و فرزندش ابوهاشم و بررسی مزارات منسوب به آنها و 

 نسلشان
تاریخ اسالم

تاریخ اسالم (بررسی مزارات منسوب به ایشان)محمدبن زید علوی و فرزندش محمد220
تاریخ اسالم مدینه شناسی جلد سوم 221
تاریخ اسالم مساجد متبرک222
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

223
بررسی تحلیلی و روایی مسجداالقصی، )مساجد مهم جهان اسالم 

 (مسجدقبا، مسجدکوفه و مسجدبراثا در منابع فریقین
تاریخ اسالم

تاریخ اسالم (صعصعه و زید)مسجد سهله224
تاریخ اسالم مسجد کوفه و اماکن اطراف آن225
تاریخ اسالم مسجدالحرام و جایگاه آن در فقه226
تاریخ اسالم مسیر هجرت حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله227
تاریخ اسالم (مقبره عبیداهلل از ذریه امام علیدر بغداد)مشهدالنذور228
تاریخ اسالم مقام ابراهیم وجایگاه آن در فقه229
تاریخ اسالم (گذری بر خا طرات  سفر حج )موسم بیداری 230
تاریخ اسالم میقات های حج و عمره231
تاریخ اسالم نسل کشی سادات و مسلمانان شیعه232
تاریخ اسالم نقش زنان در تاریخ اسالم 233
تاریخ اسالم یحیی بن عمر علوی234

تاریخ اسالم
ترکی استانبولی آثار اسالمی مکه و مدینه ترکی استانبولی90
ترکی استانبولی آداب سفر حج به زبان ترکی استانبولی93

ترکی استانبولی بدعت ترکی استانبولی 114
ترکی استانبولی تخریب و بازسازی بقیع ترکی استانبولی163
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

ترکی استانبولی جدال احسن ترکی استانبولی 178
ترکی استانبولی حدیث شبلی ترکی استانبولی 217
ترکی استانبولی حرمت تکفیر مسلمانان ترکی استانبولی 219
ترکی استانبولی دانستنیهای جوانان در سرزمین قرآن ترکی استانبولی236
ترکی استانبولی درسنامه اسرارحج ترکی استانبولی243
ترکی استانبولی شهید مروه ترکی استانبولی 316
ترکی استانبولی وهابیان تکفیری ترکی استانبولی515
ترکی استانبولی وهابیت در ترازوی نقد ترکی استانبولی 517

حج و زیارت ابعادحقوقی فاجعه منا 5
حج و زیارت استطاعت جسمی در حج24
حج و زیارت استعمال عطردر حال احرام از دیدگاه فقه مذاهب اسالمی 25

حج و زیارت (گزارش تصویری ابعاد فاجعه منا)پاییز سپید136
حج و زیارت (جلدی5)دانشنامه حج و حرمین شریفین 237
حج و زیارت عملیات اجرایی حج در کشور جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر349
حج و زیارت عملیات اجرایی حج در کشور جمهوری عربی مصر350
حج و زیارت (راهنمای زائران سرزمین وحی)فرهنگ اصطالحات حج و عمره 359
حج و زیارت کتاب صوتی آداب سفر حج 381
حج و زیارت کتاب صوتی برکات سرزمین وحی382
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

حج و زیارت گزارشی از فاجعه منا در طریق یا حاج396
حج و زیارت منا معراج بندگی445
حج و زیارت نظامنامه موضوعات پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت 485

زبان عربی اجوبه الشبهات حول شعائر الحسینی 7
زبان عربی ادله االمامه فی ضوء الکتاب و السنه21
زبان عربی ادله االمامه فی ضوء الکتاب والسنه 22
زبان عربی اسطوره التحریف 28
زبان عربی اسماع البریه 29
زبان عربی اشارات معرفیه فی مناقب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب 30
زبان عربی االجوبه الهادیه الی سواء السبیل38
زبان عربی االخوه االسالمیه فی منظر ائمه اهل البیت39
زبان عربی االسس الدینیه و السیاسیه للبرائه من المشرکین 40
زبان عربی االمامه والعصمه فی آیه العهد42
زبان عربی االمه االسالمیه والتحدیات الکبیره 43
زبان عربی األجوبة الهادیة إلی سواء السبیل44
زبان عربی البداء دراسه فی المرویات االمامیه و اقول علمائه46
زبان عربی التبرک و التوسل و الصلح مع العدو الصهیونی47
زبان عربی التشیع نشاته و عقائده48
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

زبان عربی التشیع والنص49
زبان عربی التوحید عند مذهب اهل البیت 50
زبان عربی التوحید فی مدرسه اهل البیت51
زبان عربی التوسل مفهومه و اقسامه و حکمه 52
زبان عربی التوسل و صلته بالتوحید53
زبان عربی الحج فی الکتاب والسنه 56
زبان عربی الرد الوجیز علی کتاب هلل ثم التاریخ 61
زبان عربی الرد علی الفتاوی المتطرفه 62
زبان عربی الرسول االعظم نبشر بظهور االمام المهدی63
زبان عربی الزواج للغز تزویج عمر من ام کلثوم بنت علی؟64
زبان عربی الشفاعه فی نظام التشریع65
زبان عربی الشیعه و وسائل االعالم66
زبان عربی الصحابه الذین روواحادیث الرسول االعظم فی االمام المهدی علیه السالم67
زبان عربی الظاهره العاطفیه االنسانیه فی سیره الرسول68
زبان عربی العصمه فی آیه التطهیر69
زبان عربی العلم بالغیب70
زبان عربی الغدیر فی رحال الکتاب والسنه71
زبان عربی الفوئد الثمینه من کتاب اخبار المدینه 72
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

زبان عربی المختصر فی اعمال الحج و العمره وفقا للمذاهب االسالمیه 74
زبان عربی المعرفه فی الکتاب السنه 77
زبان عربی النواصب واقع و تاریخ 79

زبان عربی آل البیت و حقوقهم الشرعیه103
زبان عربی آیه المباهله106
زبان عربی بحث فی خمس112
زبان عربی تاریخ الشیعه و عقیدتهم 148
زبان عربی تعزیز االسره 165
زبان عربی تعظیم اولیاء اهلل 166
زبان عربی حجه الوداع حطب وارشاد210
زبان عربی حدیث الثقلین211
زبان عربی حدیث الثنی عشر خلیفه 212
زبان عربی حدیث الرایه213
زبان عربی حدیث السفینه214
زبان عربی حدیث الفئه الباغیه215
زبان عربی حرمه تکفیر المسلمین عربی 220
زبان عربی حوار مع الشیخ صالح الدرویشی229
زبان عربی حوارات فی اصل العقیده 230
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

زبان عربی دراسه واعیه لقضیه الغدیر241
زبان عربی ذکریات شهری الحج252
زبان عربی رویه اهلل تعالی263
زبان عربی سبیل الهدی الی الحق 291
زبان عربی سلمان العوده تواب عواد 299
زبان عربی (عربی)شفاءالسقام فی زیاره خیراالنام312
زبان عربی صفات اهلل تعالی 328
زبان عربی صلح االمام الحسن 330
زبان عربی صیانه االثار االسالمیه 331
زبان عربی ظاهره االفتراء علی الشیعه عبر التاریخ335
زبان عربی ظاهره التحریف فی التراث االسالمی336
زبان عربی ظاهره التکفیر 337
زبان عربی عبداهلل بن سبا و اشکالیه اختراعه لعقیده وصیه340
زبان عربی فقد االعتدال فی نقد الرجال362
زبان عربی فقه المزار فی احادیث االئمه االطهار 363
زبان عربی فی ضیافه الرحمن366
زبان عربی قاموس الحرمین الشریفین 367
زبان عربی قبسات من حیاه االئمه الهداه368
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

زبان عربی قبسات من حیاه النبی و اهل بیته369
زبان عربی کتاب بناء القبور و زیارتها رؤیة شرعیة377
زبان عربی کتاب مفرحة األنام فی تأسیس بیت اهلل الحرام384
زبان عربی کنت امیریا394
زبان عربی للحقیقه اقول 403
زبان عربی هلل ثم التاریخ کشف االسرار و تبرئه االئمه االطهار 404
زبان عربی مختصر فضائل الخمس من الصحح السنته 422
زبان عربی مذاکرات فی التقریب والوحده424
زبان عربی مشکله التقریب و ازمه المقاربات434
زبان عربی مع الدکتور السالوس فی آیه التطهیر 436
زبان عربی مفرحه االنام فی تاسیس بیت اهلل الحرام438
زبان عربی منهج ابن تیمیه فی التوحید 463
زبان عربی نظر علی کتاب حقیقه و لیس افتراء486
زبان عربی نظره فی کتاب الوشیعه 487
زبان عربی وضو النبی من خالل مالبسات التشریع509
زبان عربی وضوء النبی من خالل مالبسات التشریع 510
زبان عربی وضوء عبداهلل بن عباس و دورالسیاسیه فی اختالف النقل عنه 511
سیره اهل بیت (ع)حج در سیره و سخنان امام باقر190
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

سیره اهل بیت (ع)حج در سیره و سخنان امام حسن و امام حسین191
سیره اهل بیت  (سیره و حیات امام حسین)سفینه النجاه298
سیره اهل بیت در حج و عمره(ع)سیره امام سجاد302
سیره اهل بیت در حج (ع)سیره اهل بیت 303
سیره اهل بیت سیره رسول خدا در حج و عمره304
شبهات پاسخ به شبهات در شبهای پیشاور132
شبهاتدر نقد کتاب سؤال هایی که باعث هدایت جوانان )پاسخ های روشنگرانه 134
شبهات  توحید1موسوعه رد شبهات 467
شبهات 3 امام علی 11موسوعه رد شبهات 468
شبهات 4 شیعه 13موسوعه رد شبهات 469
شبهات 1 اهل بیت 3موسوعه رد شبهات 471
شبهات 1 امام علی 4موسوعه رد شبهات 472
شبهات 2 امام علی 5موسوعه رد شبهات 473
شبهات 1 شیعه 7موسوعه رد شبهات 475
شبهات 2 شیعه 8موسوعه رد شبهات 476
شبهات 3 اهل بیت 10موسوعه ردشبهات 477
شبهات 2 اهل بیت 9موسوعه ردشبهات 478
شیعه شناسی آشنایی باپیشینه،مبانی و دیدگاه های مذهب شیعه102
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

شیعه شناسی پیدایش و گسترش تشیع145
شیعه شناسی شیعه پاسخ می دهد318
شیعه شناسی شیعه در گذر تاریخ319
شیعه شناسی شیعه شناسی،با مذاهب اسالمی،وحدت اسالمی و پاسخ به شبهات320
شیعه شناسی شیعه و پاسخ به چند پرسش322

495
بررسی  و نقد اثر التشیع  علی  )نقش شیعه در تاریخ نگاری اسالمی 

 (الروایا ت  التا ریخیه  فی  القرن  االول  الهجری
شیعه شناسی

عتبات عالیات اماکن زیارتی سیاحتی سوریه81
عتبات عالیات (مجموعه مقاالت)اولین همایش ملی اربعین پژوهی86
عتبات عالیات آثار پیامبر و زیارتگاه های اهل بیت در سوریه91
عتبات عالیات (قابدار)آستانه خورشید97
عتبات عالیات آشنایی با قوانین مقررات کشورعراق99

عتبات عالیات آشنایی با قوانین و مقررات کشور سوریه101
عتبات عالیات آموزش زبان گفتاری سوریه و لبنان با روش تطبیقی فصیح و عامیانه104
عتبات عالیات تاریخچه آستان مطهر امام علی علیه السالم155
عتبات عالیات (احادیث و نکاتی چندویژه عتبات)چهل گام تا عتبات عالیات184
عتبات عالیات حرم مطهر امیر مومنان218
عتبات عالیات حماسه جاویدان 227
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

عتبات عالیات (ویژه کارگزاران حج و زیارت)راهنمای اماکن زیارتی در کشور سوریه 255
عتبات عالیات راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی عراق256
عتبات عالیات راهنمای مصور سفر زیارتی عراق257
عتبات عالیات ره توشه عتبات عالیات258
عتبات عالیات روزنامه سفر مشهد،مکه و عتبات262
عتبات عالیات (ع)زیارت ائمه و اولیاء در مکتب اهل بیت282
عتبات عالیات ساختار سیاسی و اجتماعی شیعیان عراق289
عتبات عالیات ساقی تشنه290

295
 رمضان 4)گزارشی مبسوط از بیماری وبا در ایران و عراق: سفرنامه عتبات

 (1323 صفر 23 تا 1322 شوال 10)(1322 صفر 16 تا 1321
عتبات عالیات

عتبات عالیات سفرنامه عتبات، هند و حج296
عتبات عالیات سفرنامه کربال: سیری در سرزمین خاطره ها305
عتبات عالیات (آرام دجله)سیمای کاظمین 307
عتبات عالیات سیمای کربال حریم حریت308
عتبات عالیات شهدای کربال و مشاهیر به خاک سپردگان حرم حسینی315
عتبات عالیات عاشورا حماسه جاویدان338
عتبات عالیات عتبات عالیات عراق342
عتبات عالیات کربال390
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

عتبات عالیات (سینای سه موسی)گزیده سیمای سامرا397
عتبات عالیات مرقدها و مکان های زیارتی کربال425
عتبات عالیات  (سفرنامه منظوم عتبات عالیات)هم قدم باکاروان503
عتبات عالیات (ره توشه زائران عتبات عالیات)همسفر508
فرانسوی منتخب احادیث حج فرانسه459
کارگزاران 1اصول حسابداری32

کارگزاران آشنایی با قوانین مقررات کشورعربستان سعودی100
کارگزاران بهداشت، ایمنی،و کمکهای اولیه در سفرهای زیارت129
کارگزاران درسنامه اماکن مذهبی مکه مکرمه و مدینه منوره244
کارگزاران درسنامه گزیده سیمای عقاید شیعه245
کارگزاران سرپرستی در عملیات زیارتی292
کارگزاران (ویژه کارگزاران حج و زیارت)هتل داری در امور زیارتی 499
کتابشناسی کتابشناسی عدم تحریف قرآن385
کتابشناسی کتابشناسی کاظمین386
کتابشناسی کتابشناسی مخطوطات حج387
کودکان حاجی کوچولو185
کودکان (1)زائر کوچولو میره به مدینه264
کودکان (2)زائر کوچولو میره به مدینه265
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

کودکان (1)زائر کوچولو میره به مکه266
کودکان (2)زائر کوچولو میره به مکه267
کودکان زیارت خانه خدا283
کودکان شاپرک های باغ مکه 309
محصوالت قرآنی ارزیابی ادله قرآنی خالفت خلفا 23
محصوالت قرآنی النبوه فی القرآن و روایات اهل البیت78

محصوالت قرآنی با قرآن در سرزمین وحی108
محصوالت قرآنی پرسش های اعتقادی و پاسخ های قرآنی137
محصوالت قرآنی پیامبر اعظم در آینه قرآن144
محصوالت قرآنی حج در قرآن192
محصوالت قرآنی (مجموعه مقاالت قرآنی)حج درآینه قرآن 195
محصوالت قرآنی حجر اسماعیل در نگاه قرآن، روایات، فقه وتاریخ207
محصوالت قرآنی دانستنیهای جوانان در سرزمین قرآن235
محصوالت قرآنی زنان قرآنی279
محصوالت قرآنی قرآن جیبی جلد نرم مشعر371
محصوالت قرآنی (بدون ترجمه  )قرآن نفیس مشعر 372
محصوالت قرآنی قرآن و مصونیت از تحریف373
محصوالت قرآنی مکانه اهل البیت فی القرآن443

https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1460
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1461
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1479
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2561
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2566
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2346
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/750
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/709
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1273
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/793
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1457
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/812
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1452
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1268
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1131
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/1272
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/932
https://mashar.hajj.ir/fa/product/id/2463


لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

محصوالت قرآنی  قرآن2موسوعه رد شبهات 470
محصوالت قرآنی نگاهی به دعاهای قرآنی496
محصوالت قرآنی همراه با قرآن جلد اول504
محصوالت قرآنی همراه با قرآن جلد چهارم505
محصوالت قرآنی همراه با قرآن جلد دوم506
محصوالت قرآنی همراه با قرآن جلد سوم507
مهدویت اشتراکات شیعه و اهل سنت در عقیده مهدویت31

مهدویت بررسی روایات مهدویت120
مهدویت حج و مهدویت205
مهدویت حقیقه المهدویه والغیبه 224
مهدویت (عج)فضائل و مقامات امام مهدی 361
مهدویت مهدویت برترین حقیقت تاریخ464

465
نقدی بر کتاب )مهمترین حقیقت تاریخ  (عج اهلل تعالی فرجه )مهدی 

 (عجیب ترین دروغ تاریخ
مهدویت

مهدویت  مهدویت6موسوعه رد شبهات 474
مهدویت موکب الشعرا المادحین للمهدی علیه السالم479
وهابیت و اندیشه های تکفیری  (آسیب شناسی وحدت اسالمی)افراط گرایی مذهبی34
وهابیت و اندیشه های تکفیری (پاسخی به کتاب اهل بیت از خود دفاع میکنند)افشای یک توطئه35
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

وهابیت و اندیشه های تکفیری اکاذیب الوهابیه36
وهابیت و اندیشه های تکفیری االجوبه النجفیه فی الرد علی الفتاوی الوهابیه37
وهابیت و اندیشه های تکفیری االسهم النورانیه فی القضاء علی فکر الوهابیه التکفیریه 41
وهابیت و اندیشه های تکفیری البانی و بن باز محدث و مفتی وهابیان45
وهابیت و اندیشه های تکفیری المشاهد المشرفة و الوهابیون75
وهابیت و اندیشه های تکفیری المشاهد المشرفه و الوهابیون 76
وهابیت و اندیشه های تکفیری الوهابیه فرقه للتفرقه بین المسلمین80
وهابیت و اندیشه های تکفیری ائمه الوهابیه 88
وهابیت و اندیشه های تکفیری آرای وهابیت در ترازوی قرآن و سنت95
وهابیت و اندیشه های تکفیری آشنایی با تقریب مذاهب اسالمی98

وهابیت و اندیشه های تکفیری آئین وهابیت107
وهابیت و اندیشه های تکفیری (معیارها و پیامدها)بدعت 113

115
پاسخ اندیشمندان تونسی و مراکشی به نامه )بدعت گذاران شرقی

 (محمدبن عبدالوهاب و سعود بن عبدالعزیز
وهابیت و اندیشه های تکفیری

وهابیت و اندیشه های تکفیری بدعت های بنی امیه در دین116
وهابیت و اندیشه های تکفیری بررسی فتوای تکفیر در نگاه مذاهب اسالمی121
وهابیت و اندیشه های تکفیری پاسخ به پندار های توسل131
وهابیت و اندیشه های تکفیری پاسخ جوان شیعی به پرسش های وهابیان133
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

وهابیت و اندیشه های تکفیری (پاسخ به شبهات وهابیت)پرسش های دانشجویی138
وهابیت و اندیشه های تکفیری پژوهشی پیرامون اصول کافی پاسخ به شبهات وهابیت 140
وهابیت و اندیشه های تکفیری (پاسخ به آنچه وهابیون در بقیع می گویند)پندارها و پاسخ ها 142
وهابیت و اندیشه های تکفیری (ترجمه نصیحه الخوانناعلماءنجد)پندهای هدایت گر143
وهابیت و اندیشه های تکفیری پیدایش و نقد آرای سلفیه و وهابیت146
وهابیت و اندیشه های تکفیری تاریخ وهابیان154
وهابیت و اندیشه های تکفیری تاویل صفات خدا156
وهابیت و اندیشه های تکفیری (1مجموعه مقاالت در رد وهابیت)تبرک158
وهابیت و اندیشه های تکفیری تحریف سلفیه در میراث مکتوب160
وهابیت و اندیشه های تکفیری (جلد دوم)تقابل سلفی گری با شیعه و اهل سنت168
وهابیت و اندیشه های تکفیری (جلداول)تقابل سلفی گری با شیعه و اهل سنت169
وهابیت و اندیشه های تکفیری تکفیر از منظر فقه اسالمی170
وهابیت و اندیشه های تکفیری توحید عبادی از دیدگاه شیعه و وهابیت173
وهابیت و اندیشه های تکفیری توسل و رابطه آن با توحید175
وهابیت و اندیشه های تکفیری توسل و رد شبهات176
وهابیت و اندیشه های تکفیری (نقد کتاب راهی دیگر برای کشف حقیقت)حقیقت کجاست؟ 223
وهابیت و اندیشه های تکفیری خدا در نگاه وهابیت232
وهابیت و اندیشه های تکفیری خدای مجسم وهابیان233
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

وهابیت و اندیشه های تکفیری (پاسخ به آنچه وهابیان در بقیع می گویند)در ساحل حقیقت240
وهابیت و اندیشه های تکفیری درنگی در حقیقت توسل246
وهابیت و اندیشه های تکفیری (ع)دشمنی ابن تیمیه با اهل بیت 249
وهابیت و اندیشه های تکفیری دفع شبه من شبه و تمرد 251

253
راز ستاره ها پاسخ به شبهات جدید وهابیت در قالب سفرنامه عمره 

 دانشجویی
وهابیت و اندیشه های تکفیری

وهابیت و اندیشه های تکفیری (آثار،آسیب ها و شبهات)زیارت286
وهابیت و اندیشه های تکفیری 3شفاعت مجموعه مقاالت در رد وهابیت313
وهابیت و اندیشه های تکفیری صبح اندیشه323
وهابیت و اندیشه های تکفیری صدها پرسش از وهابیت326
وهابیت و اندیشه های تکفیری صفات خبری در اندیشه اسالمی با رویکرد نقد وهابیت329
وهابیت و اندیشه های تکفیری عقل از منظر وهابیان347
وهابیت و اندیشه های تکفیری عیار حقیقت 351
وهابیت و اندیشه های تکفیری فتنه التکفیر 355
وهابیت و اندیشه های تکفیری (ترجمه الفجرالصادق فی الردعلی الفرقه الوهابیه المارقه)فجرصادق356
وهابیت و اندیشه های تکفیری قداست زدایی وهابیان از پیامبراکرم صلی اهلل علیه و آله370
وهابیت و اندیشه های تکفیری کالبد شکافی عقاید وهابیت375
وهابیت و اندیشه های تکفیری تطهیر المناهج من التکفیر: کتاب پرهیز از اندیشه های تکفیری ترجمه 378
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

وهابیت و اندیشه های تکفیری کتاب شناسی نقد وهابیت 380
وهابیت و اندیشه های تکفیری کرامت اولیای الهی از دیدگاه شیعه و وهابیت389
وهابیت و اندیشه های تکفیری (آسیب شناسی کتب اهدایی وهابیان در ایام حج)گل بی خار400
وهابیت و اندیشه های تکفیری (بنیانگذاروهابیت)محمدبن عبدالوهاب421
وهابیت و اندیشه های تکفیری (پاسخ های اهل سنت به شبهه های وهابیت)نسیم بیداری483
وهابیت و اندیشه های تکفیری نظام واسطه در خلقت484
وهابیت و اندیشه های تکفیری نقد مبانی و آرای وهابیت488
وهابیت و اندیشه های تکفیری نقد وهابیت از برون489
وهابیت و اندیشه های تکفیری نقد وهابیت از درون490
وهابیت و اندیشه های تکفیری نقد وهابیت از منظر تفسیر المیزان491
وهابیت و اندیشه های تکفیری نقدی بر افکارابن تیمیه492
وهابیت و اندیشه های تکفیری («آنگاه که صحابه را شناختم»در نقد کتاب )نور هدایت 498
وهابیت و اندیشه های تکفیری هدیه های الهی در رد افکار وهابیت501
وهابیت و اندیشه های تکفیری وهابی کیست و چه می گوید؟514
وهابیت و اندیشه های تکفیری وهابیت در ترازوی نقد516
وهابیت و اندیشه های تکفیری وهابیت در یک نگاه518
وهابیت و اندیشه های تکفیری وهابیت و بازنگری از درون519
وهابیت و اندیشه های تکفیری وهابیت و تبرک520
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لیست کتب چاپ نشر مشعر در حوزه حج و زیارت

دسته بندی موضوعینام کتابردیف

وهابیت و اندیشه های تکفیری وهابیت و تقریب مذاهب521
وهابیت و اندیشه های تکفیری (قسم،دعا،نذروقربانی)وهابیت و توجه به اولیاء522
وهابیت و اندیشه های تکفیری وهابیت و توحید523
وهابیت و اندیشه های تکفیری وهابیت و توسل524
وهابیت و اندیشه های تکفیری وهابیت و شرک525
وهابیت و اندیشه های تکفیری وهابیت و عالم برزخ526
وهابیت و اندیشه های تکفیری وهابیت و غلو527
وهابیت و اندیشه های تکفیری وهابیت و مسئله قبور528
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