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مؤسسة تنظيم و نشر تراث اإلمام اخلميين(قدس سره)
ان عظمة الثورة اإلسالمية ودور شخصية وافكار وآراء وتراث مساحة اإلمام(قدس
ســره) يف انطالقــة الثــورة واســتمرارها ،وكذلــك حاجــة األجيــال القادمــة اىل ت ـراث
بــاين وحامــل رايــة النهضــة اإلســالمية العامليــة ،ونشــر وإشــاعة و ترويــج ت ـراث و
افــكار مساحتــه بشــكل صحيــح وكامــل ،فض ـ ً
ال عــن احليلولــة دون حتريــف تاريــخ
الثــورة اإلســالمية ،كل هــذا كان مــن العوامــل الــي حــدت بســماحة حجة اإلســالم
واملســلمني احلــاج الســيد أمحــد اخلميــي أن يطلــب يف رســالة مفصلــة مــن مساحــة
اإلمــام إبــداء رأيــه املبــارك حــول كيفيــة دراســة وتنظيم ونشــر الوثائق وال ـرتاث املتعلق
بــه ،وأن حي ـ ّدد مرجع ـاً يتــم مــن خاللــه اإلش ـراف والتمييــز بــني صحــة وســقم مــا
يتــم نشــره باســم اإلمــام يف داخــل البــالد وخارجهــا .ويف رد مساحــة اإلمــام يف
 )1988/9/8(1367/6/17ومن خالل حكم خطي ،اوكلت مسؤولية تنظيم
وتدوين كافة القضايا املتعلقة بسماحته إىل جنله الكرمي.
ومبوجب هذا احلكم تشكلت «مؤسسة تنظيم ونشر تراث مساحة اإلمام اخلميي»
وبدأت مبمارسة نشاطها.
إن احلــادث امل ـؤمل لرحيــل إمــام املســلمني ،واحلاجــة امللحــة واملتزايــدة للمجتمــع
اإلســالمي لتلقــي توجيهــات وت ـراث مساحتــه ،كانتــا ســببني يف أن تلقــى فعاليــات
املؤسســة وعلى نطاق واســع وبســرعة مضاعفة ،إهتماماً خاصاً .ويف هذا اإلطار،
صــادق جملــس الشــورى اإلســالمي يف  )1989/11/5(68/8/14علــى قانــون
حيــدد طريقــة حفــظ وصيانــة ت ـراث اإلمــام اخلميــي ومت إبالغــه للتنفيــذ بعــد تأييــده
من قبل جملس صيانة الدســتور ،وبناء على هذا ،شــرعت املؤسســة عم ً
ال برســالتها
الشــرعية والقانونية ،بالتخطيط و تنظيم تشــكيالهتا اإلدارية إســتناداً إىل األهداف
املبنية أدناها:
 .1مجــع كافــة الوثائــق واآلثــار املتعلقــة بســماحة اإلمــام ومجيع النتاجــات الي الّفها
الكتّاب والفنّانون يف داخل البالد وخارجها ،حول شــخصية وحياة مساحة اإلمام
وافكاره اجلهادية السامية.
 .2احملافظة والصيانة الدائمة للوثائق والنتاجات املذكورة باإلستفادة من األساليب
املناسبة.
 .3دراســة وتدوين النتاجات من أجل تدوين تاريخ الثورة اإلســالمية وتاريخ حياة
مساحة اإلمام ،وتنظيم وترمجة وإعداد اآلثار والكتب املؤلفة للنشر.
 .4نشــر الكتب واآلثار املؤلفة بأشــكال خمتلفة يف داخل البالد وخارجها وإشــاعة
وترويج أفكار وأهداف مساحة اإلمام0
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 .5اإلش ـراف املســتمر علــى كل مــا ُكتــب ونشــر مــن قبــل الكتّــاب والفنانــني باســم
اإلمــام ،واحليلولــة دون حتريــف األحاديــث والكتابــات والوقائــع املنســوبة لالمــام
اخلميــي والــرد علــى استفســارات املراجعــني والراغبــني بإقتنــاء آثــاره ،باعتبارهــا مركزاً
رمسي ـاً جلمــع الوثائــق املتعلقــة باإلمــام وصيانتها ،من أجل حتقيق األهداف املذكورة.
وتنقسم املشاريع واخلطط الي تنفّذها املؤسسة حالياً اىل مخسة فصول:
الفصل االول :مجع الوثائق والنتاجات وهي علي قسمني:
الف:مجع الوثائق والنتاجات اخلاصة بسماحة االمام.
ب :مجع كافة النتاجات واملؤلفات الي مت تدوينها داخل
البالد وخارجها واملرتبطة بتاريخ حياة وجهاد وافكار
مساحة االمام.
الفصل الثاين :احملافطة والصيانة الدائمة للوثائق والنتاجات.
الفصل الثالث :اجراء حتقيقات وحبوث وترمجة وتنظيم واعداد النتاجات واملؤلفات
للنشر.
الفصل الرابع :نشر النتاجات وترويج واشاعة افكار مساحة االمام واحيائها بشكل
مستمر.
الفصل اخلامس :االشراف؛ ان املؤسسة ومبوجب حكم مساحة االمام وقرار جملس
الشــورى االســالمي يف هذا اخلصوص ،هي اجلهة الرمسية الوحيدة الي يتم الرجوع
اليها بشان املواضيع الي يتم نشرها باسم االمام اخلميي.
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قسم الشؤون الدولية
نظ ـرا لالمهيــة الــي حيظــى هبــا اجلانــب الــدويل يف املناســبات احملليــة والعامليــة ،ويف
اطار مشولية االفكار الســامية لســماحة االمام اخلميي ،فان قســم الشــؤون الدولية
باملؤسســة ،وعلى ضوء االهداف والسياســات العريضة ملؤسســة تنظيم ونشــر تراث
االمــام اخلميــي ،يأخــذ علــى عاتقه نشــر واشــاعة وترويج القيم والتطلعات الســامية
لسماحة االمام يف خارج البالد ويف االبعاد الدولية املختلفة.
ومن اهم االهداف الي ينشدها القسم الدويل:
 .1التعريــف باجلوانــب املختلفة(الفكريــة والسياســية والعلميــة) لســماحة االمــام
للمخاطبني واملهتمني بشؤون االمام اخلميي من غري االيرانيني يف ايران وخارجها.
 .2بيان قيم ومالحم الثورة االسالمية واحملافظة على االجنازات الي حققتها الثورة
االسالمية على املستوى الدويل.
 .3ترمجــة مؤلفــات االمــام اخلميي(قــدس ســره) اىل اللغــات العامليــة املختلفــة وفــق
حاجات ونوع وماهية كل نتاج.
 .4الســعي لتحديــد ومعرفــة ومجــع كافــة الكتــب واجملــالت او املقــاالت الــي كتبــت
حول االمام اخلميي والثورة االسالمية يف مجيع احناء العامل.
 .5اقامــة اتصــاالت وعالقــات مــع املراكــز الثقافيــة يف خــارج البــالد ،وتلبيــة حاجــة
الكتّاب والراغبني يف اقتناء مؤلفات االمام يف حمتلف احناء العامل.
 .6اجراء التحقيقات والبحوث والدراسات حول احتياجات دول العامل املختلفة
وتنظيم وتدوين النتاجات والكتب واملقاالت املتناسبة مع حاجة هذه البلدان.
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 .7اختاذ التدابري واخلطوات والقيام بالتبليغات الرامية اىل محاية افكار وسرية االمام
اخلميي واالحياء املستمر هلا باعتبارها مركز الثورة االسالمية.
هذا وقد مت حلد االن ترمجة اكثر مولفات االمام اخلميي(قدس سره) وآثار املتعلقة
به اىل مايزيد عن  20لغة عاملية منها:
العربية االجنليزية الفرنسية االسبانية االوردية الروسية الرتكية
االذرية الرتكية االسطنبولية االملانية البوسنية الصينية الفيليبينية
اجلورجية االيطالية اليابانية البولندية اهلوسائية السواحيلية
القرغيزية.
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امساء الکتب الصادرة

الكتب الصادرة داخل القطر
العربية
1

مدارك حترير الوسيلة – الصالة (ثالثة جملدات)

2

كتاب الطهارة  -اربعة جملدات

3

بيان حترير الوسيلة – كتاب احلج

4

مباين حترير الوسيلة  -احلدود

5

مباين حترير الوسيلة  -القضاء والشهادات

6

العروة الوثقى مع التعليق

7

اخلميين روح ا ،...سرية ذاتية

8

فقه الثقلني يف شرح حترير الوسيلة(الطالق)

9

فقه الثقلني يف شرح حترير الوسيلة(القصاص)

10

كتاب الطهارة

11

مدارك حتريرالوسيلة  -الصوم

12

وسيلة النجاة مع التعليق

13

معتمد االصول  -فاضل لنكراين

14

دليل حترير الوسيلة ،والية الفقيه

15

األربعون حديثًا

16

حتريرالوسيلة (جملدان)

17

آداب الصالة

18

حتريرات يف االصول  -مصطفى اخلميين  8 -جملدات

19

حتريرات الفقه – كتاب الصوم -مصطفى اخلميين

20

حترير الوسيلة  -جملد واحد  -عريب

9

موسسة تنظيم و نشر تراث االمام اخلميين(قده)

21

هنضة عاشوراء يف كالم اإلمام اخلميين(قدس سره)

22

دعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

23

حترير العروة الوثقى  -مصطفى اخلميين

24

الكلمات القصار

25

منهجية الثورة االسالمية

26

تعليقات على احلكمة املتعالية  -مصطفى اخلميين

27

الكوثر(ثالثة جملدات)

28

مرآة الشمس

29

تفسري القرآن الكرمي  -مصطفى اخلميين  5 -جملدات

30

ملحات االصول

31

االجتهاد والتقليد

32

مستند حترير الوسيلة  -مصطفى اخلميين (جملدان)

33

مستند حترير الوسيلة  -االجتهاد والتقليد

34

االستصحاب

35

تنقيح االصول (اربعة جملدات)

36

والسنة
مصادر التشريع عند االمامية ّ

37

ثالث رسائل  -والية الفقيه  -مصطفى اخلميين

38

مصباح الشريعة يف شرح حترير الوسيلة(االجتهاد والتقليد)

39

مصباح الشريعة يف شرح حترير الوسيلة(صال ة املسافر)

40

مصباح الشريعة يف شرح حترير الوسيلة(اخلمس)

41

مصباح الشريعة  -الصوم

42

مفتاح الشريعة يف شرح حترير الوسيلة
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43

كتاب البيع  -االمام اخلميين

44

مكانة املرأة يف فكر االمام اخلميين(رض)

45

مصباح اهلداية اىل اخلالفة والوالية

46

البيع  -االمام اخلميين  5 -جملدات

47

املظاهر الرمحانية

48

معتمد االصول  -مصطفى اخلميين

49

معتمد حترير الوسيلة(املسائل املستحدثة)

50

البيع  -مصطفى اخلميين  -جملدان

51

جواهر االصول  4 -جملدات

52

مناهج الوصول اىل علم االصول -جملدان

53

التعادل والترجيح

54

اجلهاد االكرب او جهاد النفس

55

منتهى االصول  -آية ا ...جبنوردي (جملدان)

56

التعليقة على الفوائد الرضوية

57

الوصية السياسية  -االهلية لإلمام اخلميين(رض)

58

الثورة يف فكر االمام اخلميين

59

حديث الطلب واالرادة

60

موعد اللقاء

61

حديث اإلنطالق(سرية حياة مساحة االمام)

62

املشكاة (ثالثة جملدات)

63

احلكومة االسالمية(والية الفقيه)

64

اخللل يف الصالة  -االمام اخلميين
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موسسة تنظيم و نشر تراث االمام اخلميين(قده)

65

خالصة احاديث االمام اخلميين  -املجلد االول

66

ابتاه يا حامل راية االسالم

67

اخللل يف الصالة  -مصطفى اخلميين

68

دليل حترير الوسيلة  -اخلمس

69

حترير الوسيلة (جملدان)

70

اخليارات  -مصطفى اخلميين

71

دليل حترير الوسيلة؛ احكام الستر والنظر

72

كتاب الصوم

73

الرسائل العشر  -حبوث فقية

74

آراء ومواقف السيد امحد اخلميين

75

التعليقة االستداللية على حترير الوسيلة

76

الطلب واالرادة

77

سرالصالة

78

الطهارة  -مصطفى اخلميين (جملدان)

79

الرثاء

80

املعرفة وفقًا للمنهج العرفاين

81

شرارة بسم ا ...واحترق اهلشيم

82

املكاسب املحرمة (جملدان)

83

شرح دعاء السحر

84

الواجبات يف الصالة  -مصطفى اخلميين

85

تصدير الثورة كما يراه اإلمام اخلميين(قدس سره)

86

انوار اهلداية يف ا لتعليقة على الكفاية (جملدان)
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87

غاية العشق

88

بدائع الدرر يف قاعدة نفي الضرر

89

القضية الفلسطينية يف كالم اإلمام اخلميين(رض)

90

االمام ،االخالق والسياسة

91

مشروعية السلطة من وجهة نظر االمام اخلميين

92

السرية النبوية

93

البيع– قديري

94

البيع – طاهري خرم آبادي

95

التعليقة على حترير ا لوسيلة  -جملدان

96

آيات االحكام

97

انوار الفقاهة – جملدان

98

هتذيب االصول(ثالثة جملدات) – جعفر سبحاين

100

ملحات من حياة االمام اخلميين(رض)

101

مطارح االنظار

102

صحيفة االمام( 22جملد)

103

التضامن االسالمي

104

اإلمام اخلميين والصحوة االسالمية

105

الصديق األطفال

106

عبري ضحكة االمام(خاص لألطفال)

107

فهم القرآن

108

حماضرات يف األصول – منتظري

109

كتاب الطهارة – فاضل لنكراين
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موسسة تنظيم و نشر تراث االمام اخلميين(قده)

110

خمتارات من احاديث (جملدان)

111

مدارك حترير الوسيلة – الزكاة والصوم

112

سرية املحبوب(خاطرات)

113

جمموعة مقاالت السيادة الشعبية الدينية

114

أضواء على مفهوم احلرية

115

عوامل الثورة اإلسالمية ومنهجها

116

جتلي التوحيد(احلج)

117

مقتطفات من تراث االمام اخلميين(رض) حول القرآن

118

القبس الساطع للثورة االسالمية
(نظرة اىل سرية االمام اخلميين وتراثه السياسي)

119

تفسري القران الكرمي املاخوذ من اثار االمام اخلميين

120

تفصيل الشريعة يف شرح حترير الوسيلة

121

ديوان االمام اخلميين(قدس سره)
االنكليزية

122

آداب الصالة

123

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

124

منهجية الثورة

125

االمام ،االخالق والسياسة

126

االمام اخلميين والعامل االسالمي

127

االمام اخلميين والنظام الدويل

128

شراب العشق(اشعار االمام اخلميين)

129

ابتاه ياحامل راية االسالم(فارسي -انكليزي)
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130

ابتاه ياحامل راية االسالم(اوردو -انكليزي)

131

ابتاه ياحامل راية االسالم(آذري -انكليزي)

132

ابتاه ياحامل راية االسالم(عريب -انكليزي)

133

مرآة الشمس(اشرطة تسجيل)

134

مكانة املرأة يف فكر االمام اخلميين

135

اجلهاد االكرب او جهاد النفس

136

جمموعة مقاالت(ك.عاشوراء)

137

شرح االربعون حديثا

138

احلج من وجهة نظر االمام اخلميين

139

حديث االنطالق(سرية حياة االمام اخلميين)

140

اخلميين روح اهلل(سرية ذاتية)

141

كتاب الصديق(خاص لالطفال)

142

آراء السيد امحد اخلميين

143

صحيفة االمام( 22جملد)

144

تصدير الثورة االسالمية من وجهة نظر االمام(رض)

145

عبري ضحكة االمام(خاص لالطفال)

146

فلسطني من وجهة نظر االمام اخلميين

147

هنضة عاشوراء يف فكر االمام

148

الكلمات القصار

149

الكوثر (جمموعة احاديث) (ثالثة جملدات)

150

جمموعة مقاالت االمام وشخصية املرأة

151

جمموعة مقاالت االمام والثورة

15
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152

جمموعة مقاالت الدين والسياسة

153

جمموعة مقاالت العرفان والسياسة

154

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام

155

موعد اللقاء(رسائل مساحة االمام لنجله السيد امحد)

156

السرية النبوية

157

التضامن االسالمي

158

احلكومة االسالمية(والية الفقيه)

159

تفسري سورة احلمد

160

سر الصالة

161

عوامل الثورة االسالمية ومنهجها

162

مصباح اهلداية

163

سرية املحبوب(خاطرات)

164

نظرية العدالة

165

أضواء على مفهوم احلرية

166

االسالم ،الغرب وحقوق االنسان

167

مقتطفات من تراث االمام اخلميين(رض) حول القرآن

168

اإلمام اخلميين والصحوة اإلسالمية

169

ديوان االمام اخلميين(قدس سره)

170

جمموعة مقاالت السيادة الشعبية الدينية

171

القبس الساطع للثورة االسالمية
(نظرة اىل سرية االمام اخلميين وتراثه السياسي)

16

امساء الکتب الصادرة

الفرنسية
172

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

173

منهجية الثورة

174

مكانة املرأة يف فكر االمام اخلميين

175

اجلهاد االكرب او جهاد النفس

176

حديث االنطالق(سرية حياة مساحة االمام)

177

سرية حياة مساحة االمام

178

فلسطني من وجهة نظر االمام

179

هنضة عاشوراء يف فكر االمام

180

الكلمات القصار

181

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام

182

احلكومة االسالمية(والية الفقيه)
االذرية(كريل)

183

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

184

منهجية الثورة

185

مكانة املرأة يف فكر االمام اخلميين

186

اجلهاد االكرب او جهاد النفس

187

حديث االنطالق(سرية حياة مساحة االمام)

188

تصدير الثورة من وجهة نظر االمام(رض)

189

فلسطني من وجهة نظر االمام

190

الكلمات القصار

191

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام
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192

احلكومة االسالمية(والية الفقيه)
الصينية

193

حديث االنطالق(سرية حياة مساحة االمام)

194

الكلمات القصار

195

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

196

مكانة املرأة يف فكر االمام اخلميين

197

تصدير الثورة من وجهة نظر االمام(رض)

198

فلسطني من وجهة نظر االمام

199

هنضة عاشوراء يف فكر االمام

200

الكلمات القصار

201

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام

202

احلكومة االسالمية(والية الفقيه)

االملانية

الروسية
203

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

204

اخلميين روح اهلل(سرية ذاتية)

205

ديوان اشعار االمام

206

هنضة عاشوراء يف فكر االمام

207

الكلمات القصار

208

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام

209

احلكومة االسالمية(والية الفقيه)
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التركية االذرية
210

آداب الصالة

211

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

212

تصدير الثورة من وجهة نظر االمام(رض)

213

هنضة عاشوراء يف فكر االمام

214

الكلمات القصار

215

الوصية السياسية االهلية
التركية االسطنبولية

216

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

217

آداب الصالة

218

تفسري سورة احلمد

219

مكانة املرأة يف فكر االمام اخلميين

220

اجلهاد االكرب او جهاد النفس

221

االربعون حديثا

222

حديث االنطالق(سرية حياة مساحة االمام)

223

حديث جنود العقل واجلهل

224

تصدير الثورة من وجهة نظر االمام(رض)

225

فلسطني من وجهة نظر االمام

226

هنضة عاشوراء يف فكر االمام

227

الكلمات القصار

228

مصباح اهلداية

229

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام
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230

احلكومة االسالمية(والية الفقيه)
البشتو

231

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

232

هنضة عاشوراء يف فكر االمام

233

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام
البنغالية

234

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

235

فلسطني من وجهة نظر االمام

236

هنضة عاشوراء يف فكر االمام

237

الكلمات القصار

238

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام
القرغيزية

239

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

240

حديث االنطالق(سرية حياة مساحة االمام)

241

الكلمات القصار

242

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام
اهلوسائية

243

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

244

اجلهاد االكرب او جهاد النفس

245

حديث االنطالق(سرية حياة مساحة االمام)

246

هنضة عاشوراء يف فكر االمام

247

الكلمات القصار
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248

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام

249

موعد اللقاء(رسائل االمام اىل السيد امحد اخلميين)

250

احلكومة االسالمية(والية الفقيه)
االوردية

251

الدعوة اىل التوحيد

252

املظاهر الرمحانية(الرسائل العرفانية لالمام)

253

ابتاه ياحامل راية االسالم

254

العامل االسالمي

255

االربعون حديثا

256

احلكومة االسالمية(والية الفقيه)

257

االسم املستاثر

258

الكوثر(اربعة جملدات)

259

فلسطني يف كالم االمام اخلميين

260

الكلمات القصار

261

موعد اللقاء

262

آراء ومواقف السيد امحد اخلميين

263

حترير الوسيلة(اربعة جملدات)

264

هنضة عاشوراء

265

اجلهاد االكرب

266

الوحدة االسالمية من وجهة نظر االمام اخلميين

267

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام

268

احلج يف كالم االمام اخلميين
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269

منهجية الثورة االسالمية

270

ديوان اشعار االمام اخلميين

271

اداب الصالة

272

تصدير الثورة من وجهة االمام اخلميين

273

االمامة واالنسان الكامل

274

مكانة املرأة

275

هناية العشق

276

حديث االنطالق

277

تفسري سورة احلمد

278

املعاد من وجهة نظر االمام اخلميين

279

القرآن ،كتاب اهلداية

280

االمام اخلميين واحياء التفكر الديين(ثالثة جملدات)

281

العدل االهلي

282

االمر باملعروف والنهي عن املنكر

283

النبوة من وجهة االمام اخلميين

284

تفسري الشواهد القرآنية (جملدان)

285

السرية النبوية

286

االمام ،االخالق والسياسة

287

االمام برواية االمام

288

نداء الشمس(اشرطة كاسيت)

289

التعليم والتربية من وجهة نظر االمام

290

شرح حديث جنود العقل واجلهل
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291

شرح دعاء السحر

292

صحيفة الثورة

293

جمموعة مقاالت االمام اخلميين وشخصية املرأة

294

مقاالت االمام والثورة االسالمية

295

والية الفقيه

296

مع االمام يف مدينة قم

297

جمموعة مقاالت اخالقية وعرفانية

298

جمموعة مقاالت السيادة الشعبية الدينية

299

تفسري القران الكرمي املاخوذ من اثار االمام اخلميين

300

جتلي التوحيد(احلج)

301

هتذيب النفس

302

معرفة االنسان

303

الثقة بالنفس واالكتفاء اللذايت

304

التوحيد(جملدان)

305

االسالم االصيل يف بيانات االمام اخلميين
االيطالية

306

سر الصالة

307

هنضة عاشوراء يف فكر االمام
اليابانية

308

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

309

الكلمات القصار
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البوسنية
310

آداب الصالة

311

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

312

اجلهاد االكرب او جهاد النفس

313

الكلمات القصار

314

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام
اجلورجية

315

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام
االسبانية

316

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)

317

تفسري سورة احلمد

318

هنضة عاشوراء يف فكر االمام

319

الكلمات القصار

320

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام

321

احلكومة االسالمية(والية الفقيه)
البولندية

322

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام
الفلبينية

323

الدعوة اىل التوحيد(رسالة االمام اىل غورباتشوف)
السواحلية

324

حديث االنطالق(سرية حياة مساحة االمام)

325

الكلمات القصار
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التاميلية
326

حديث االنطالق(سرية حياة مساحة االمام)
الكردية

327

اجلهاد االكرب او جهاد النفس

328

حديث االنطالق(سرية حياة مساحة االمام)

329

الكلمات القصار

330

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام
الطاجيكية

331

حديث االنطالق(سرية حياة مساحة االمام)

332

الوصية السياسية االهلية لسماحة االمام
التركمانية

333

الكلمات القصار

334

الوصية السياسية االهلية
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الكتب الصادرة خارج البالد بدعم من املؤسسة
العربية
1

تفسري سورة احلمد

2

سيماء املعصومني(عليهم السالم)

3

شرح حديث جنود العقل واجلهل
االردية

4

احلكومة االسالمية

5

جمموعة مقاالت العرفان والروحانية من وجهة
نظر االمام اخلميين
كأس الصديق

7

مزنل الصديق

8

كالم الصديق

9

حكايا عن االمام اخلميين

10

جمموعة مقاالت االمام اخلميين ونظرية االسالم السياسي

6

الطاجيكية
11

شراب العشق

12

رسول هنضة الشرق

13

الوصية السياسية(الطاجيكية والتركمانية)
االيطالية

14

حديث االنطالق

15

جهاد النفس

16

االمام اخلميين
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17

احلكومة االسالمية

18

سر الصالة

19

حديث االنطالق

20

أضواء على مفهوم احلرية

االسبانية

االندونزية
21

حياة االمام اخلميين

22

حديث االنطالق

23

كلمات قصار

24

هنضة عاشوراء

25

خمتارات من أشعار االمام اخلميين

26

الثورة االسالمية

27

االسالم االصيل يف بيانات ووصايا االمام اخلميين

28

الوصيةالسياسية االهلية

29

حديث االنطالق

30

هنضة عاشوراء

31

االربعون حديثًا

32

من اخلميين؟

33

اجلهاد االكرب

االلبانية

املااليية

التاميلية
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البلغارية
34

االمام اخلميين

35

حديث االنطالق

36

الوصية السياسية االهلية

37

نداء التوحيد

38

مكانة املرأة

39

مؤمتر وجهات نظر االمام اخلميين
حول دور املرأة يف املجتمع

40

جمموعة مقاالت الصالة والدعاء

41

االمام اخلميين النجمة الساطعة اليت ال تغيب

اليونانية

االنكليزية

التركية االذرية
42

االمام اخلميين

43

حديث االنطالق

44

وجه املعصومني

45

ديوان االمام

46

الثورة االسالمية واالمام اخلميين

47

ديوان االمام

48

الرسائل العرفانية

التركية االسطنبولية

البوسنية
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الروسية
49

يف شعاع رسالة االنبياء

50

دور االمام يف احياء املعنوية

51

االمام اخلميين

52

القرآن كتاب اهلداية

53

خمزن القلب

54

منهجية الثورة االسالمية

55

االربعون حديث

56

معرفة االنسان

57

هنضة عاشوراء

58

االمام اخلميين

59

أطروحة حــول والية الفقيه مأخوذة عن نظرية االمام حول والية
الفقيه
احلرب العراقية االيرانية

61

االفكار االجتماعية

62

من أعايل العرفان

63

جملة كبود ايروان

64

اجلهاد االكرب

الصينية

60

االرمنية

االملانية
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الفرنسية
65

االربعون حديثًا

66

حديث االنطالق

67

الوصية السياسية االهلية

68

حديث االنطالق

69

الكلمات القصار

70

األربعون حديثاَ

71

االسالم املحمدي االصيل

االمهرية

الصربية

الكرواتية

الكردية(الالتينية)

اهلوسايية

30

