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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 تــراث 
بــاين وحامــل رايــة النهضــة اإلســالمية العامليــة، ونشــر وإشــاعة و ترويــج تــراث و 
افــكار مساحتــه بشــكل صحيــح وكامــل، فضــاًل 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 والــرتاث املتعلق 
بــه، وأن حيــّدد مرجعــًا يتــم مــن خاللــه اإلشــراف والتمييــز بــني صحــة وســقم مــا 
اإلمــام يف  البــالد وخارجهــا. ويف رد مساحــة  اإلمــام يف داخــل  باســم  يتــم نشــره 
1367/6/17)1988/9/8( ومن 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.
للمجتمــع  واملتزايــدة  امللحــة  واحلاجــة  املســلمني،  إمــام  لرحيــل  املــؤمل  احلــادث  إن 
اإلســالمي لتلقــي توجيهــات وتــراث مساحتــه، كانتــا ســببني يف أن تلقــى فعاليــات 
املؤسســة وعلى نطاق واســع وبســرعة مضاعفة، إهتمامًا خاصًا. ويف هذا اإلطار، 
صــادق جملــس الشــورى اإلســالمي يف 68/8/14)1989/11/5( علــى قانــون 
حيــدد طريقــة حفــظ وصيانــة تــراث اإلمــام اخلميــي ومت إبالغــه للتنفيــذ بعــد تأييــده 
من قبل جملس صيانة الدســتور، وبناء على هذا، شــرعت املؤسســة عماًل برســالتها 
الشــرعية والقانونية، بالتخطيط و تنظيم تشــكيالهتا اإلدارية إســتناداً إىل األهداف 

املبنية أدناها:
1. مجــع كافــة الوثائــق واآلثــار املتعلقــة بســماحة اإلمــام ومجيع النتاجــات الي اّلفها 
الكّتاب والفّنانون يف داخل البالد وخارجها، حول شــخصية وحياة مساحة اإلمام 

وافكاره اجلهادية السامية.
2. احملافظة والصيانة الدائمة للوثائق والنتاجات املذكورة باإلستفادة من األساليب 

املناسبة.
3. دراســة وتدوين النتاجات من أجل تدوين تاريخ الثورة اإلســالمية وتاريخ حياة 

مساحة اإلمام، وتنظيم وترمجة وإعداد اآلثار والكتب املؤلفة للنشر.
4. نشــر الكتب واآلثار املؤلفة بأشــكال خمتلفة يف داخل البالد وخارجها وإشــاعة 

وترويج أفكار وأهداف مساحة اإلمام0 
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5. اإلشــراف املســتمر علــى كل مــا ُكتــب ونشــر مــن قبــل الكتّــاب والفنانــني باســم 
املنســوبة لالمــام  اإلمــام، واحليلولــة دون حتريــف األحاديــث والكتابــات والوقائــع 
اخلميــي والــرد علــى استفســارات املراجعــني والراغبــني بإقتنــاء آثــاره، باعتبارهــا مركزاً 
رمسيــًا جلمــع الوثائــق املتعلقــة باإلمــام وصيانتها، من أجل حتقيق األهداف املذكورة. 

وتنقسم املشاريع واخلطط الي تنّفذها املؤسسة حاليًا 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

نظــرا 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:

االمــام  لســماحة  والعلميــة(  والسياســية  املختلفة)الفكريــة  باجلوانــب  التعريــف   .1
للمخاطبني واملهتمني بشؤون االمام اخلميي من غري االيرانيني يف ايران وخارجها.
2. بيان قيم ومالحم الثورة االسالمية واحملافظة على االجنازات الي حققتها الثورة 

االسالمية على املستوى الدويل.
3. ترمجــة مؤلفــات االمــام اخلميي)قــدس ســره( اىل اللغــات العامليــة املختلفــة وفــق 

حاجات ونوع وماهية كل نتاج.
4. الســعي لتحديــد ومعرفــة ومجــع كافــة الكتــب واجملــالت او املقــاالت الــي كتبــت 

حول االمام اخلميي والثورة االسالمية يف مجيع احناء العامل.
5. اقامــة اتصــاالت وعالقــات مــع املراكــز الثقافيــة يف خــارج البــالد، وتلبيــة حاجــة 

الكّتاب والراغبني يف اقتناء مؤلفات االمام يف حمتلف احناء العامل.
6. اجراء التحقيقات والبحوث والدراسات حول احتياجات دول العامل املختلفة 

وتنظيم وتدوين النتاجات والكتب واملقاالت املتناسبة مع حاجة هذه البلدان.
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7. اختاذ 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 20 لغة 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

مدارك حترير الوسيلة – الصالة )ثالثة جملدات( 1

كتاب  الطهارة  - اربعة جملدات 2

بيان حترير الوسيلة – كتاب احلج 3

مباين  حترير الوسيلة  - احلدود 4

مباين  حترير الوسيلة  - القضاء والشهادات 5

العروة  الوثقى مع  التعليق  6

اخلميين  روح  ا...، سرية  ذاتية  7

فقه  الثقلني  يف شرح حترير الوسيلة)الطالق( 8

فقه  الثقلني  يف شرح حترير الوسيلة)القصاص( 9

كتاب  الطهارة  10

مدارك  حتريرالوسيلة  - الصوم  11

وسيلة  النجاة  مع  التعليق  12

معتمد االصول  - فاضل لنكراين 13

دليل  حترير الوسيلة ، والية  الفقيه  14

األربعون  حديثًا 15

حتريرالوسيلة  )جملدان( 16

آداب  الصالة  17

حتريرات يف  االصول  - مصطفى اخلميين  - 8 جملدات  18

حتريرات الفقه – كتاب الصوم- مصطفى اخلميين 19

حترير الوسيلة - جملد واحد - عريب 20
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موسسة تنظيم و نشر تراث االمام اخلميين)قده(
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10

موسسة تنظيم و نشر تراث االمام اخلميين)قده(

هنضة  عاشوراء يف  كالم  اإلمام  اخلميين )قدس  سره ( 21

دعوة  اىل  التوحيد)رسالة االمام اىل غورباتشوف( 22

حترير العروة  الوثقى - مصطفى اخلميين  23

الكلمات  القصار 24

منهجية  الثورة  االسالمية  25

تعليقات  على  احلكمة  املتعالية  - مصطفى  اخلميين  26

الكوثر)ثالثة جملدات( 27

مرآة  الشمس  28

تفسري القرآن  الكرمي  - مصطفى  اخلميين  - 5 جملدات  29

ملحات  االصول  30

االجتهاد والتقليد 31

مستند حترير الوسيلة  - مصطفى اخلميين  )جملدان(  32

مستند حترير الوسيلة  - االجتهاد والتقليد 33

االستصحاب  34

تنقيح  االصول )اربعة جملدات( 35

مصادر التشريع  عند االمامية  والّسنة  36

ثالث  رسائل  - والية  الفقيه  - مصطفى اخلميين  37

مصباح  الشريعة  يف شرح حترير الوسيلة)االجتهاد والتقليد( 38

مصباح الشريعة يف شرح حترير الوسيلة)صال ة املسافر ( 39

مصباح  الشريعة  يف شرح حترير الوسيلة)اخلمس( 40

مصباح  الشريعة  - الصوم 41

مفتاح الشريعة يف شرح حترير الوسيلة 42

11

امساء الکتب  الصادرة
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