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 است؟ شده شروع چیزي چه با) ره( خمینی امام الهی یسیاس نامه وصیت 

  .الرحیم الرحمن ...ّابسم

 است؟ شده شروع حدیث کدام با) ره( خمینی امام الهی سیاسی نامهوصیت 

 .ثقلین حدیث

 دانند؟می چه را خداند جالل و جمال مظاهر ،)ره( خمینی امام 

  ).ص( محمد آل و) ص( محمد

 چیست؟ ثقلین حدیث از منضور 

 )ص( پیامبر عترت و خدا کتاب

 است؟ مانده مهجور چیزي چه واالي حقایق 

  .کبیر ثقل و اکبر ثقل

 انجامید؟ خواهد کجا به جهان محروم هايملت بیداري سرانجام) ره( خمینی امام نظر از 

 .انقالب و نهضت و قیام به

 است؟ شده نقل طور چه) ص( پیامبر از ثقلین، حدیث

  .متواتر ورط به مختلفه، الفاظ با

 قرآنی؟ ضد حکومت براي کردند ايوسیله را کریم قرآن هاییگروه چه 

  .طاغوتیان و خودخواهان

 دانند؟می اجتماعی عدالت مخالف را چیزي چه) ره( خمینی امام 

  .حساببی و ظالمانه داريسرمایه

 هـاي بهانه با و بود گوششان در الثقلین فیکم تارك انی نداي کسانی ه ،)ره( خمینی امام نظر از 

 شدند؟ شده عقب صحنه از مختلف

  .حقایق به آشنایان و حقیقی مفسران

 شـده  نقـل  کروه موارد و مختلفه الفاظ با سنت اهل کتاب کدام در ،)ص( پیامبر از ثقلین حدیث 

 است؟

  .آنان دیگر کتب و گانه شش صحاح

 یست؟ک سخنان از» برویم خود دست با چرا برویم، بین از باید که اکنون« 

  .مدرس سیدحسن

  الهی سیاسی نامهوصیت

  )ره( خمینی امام
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 اسـتفاده » مفتخـریم  ما« يواژه از چندمرتبه خویش، ينامهوصیت يمقدمه در) ره( خمینی امام 

 اند؟نموده

  .مرتبه 13

رهـایی  کتـاب  باالترین و معنوي و مادي زندگی دستور ترینبزرگ کتاب کدام کریم، قرآن بعداز

 است؟ بشر بخش

  .البالغهنهج

 چیست؟» محمد آل زبور« 

  .سجادیه حیفهص

 چیست؟» صاعد قرآن« 

  .ائمه ادعیه

 ؟ دارد نام چه است شده الهام مرضیه زهراي به تعالی خداوند جانب از که کتابی 

  .فاطمیه صحیفه

» کـرد  درك نتواننـد  و نکـرده  درك را او مقام ،)ع( ائمه و) ص( اکرم رسول و تعالی خداي جز« 

 است؟ کسی چه منظور

  .تاریخ شخصیت باالترین باقرالعلوم

 اند؟برده کار به) ع( صادق جعفر امام اثر» فقه« کتاب براي را صفتی چه) ره( خمینی امام 

 .پایان بی دریاي

 دارد؟ حکمی چه اسالمی کشورهاي و اسالم از دفاع براي نظامی آموزش 

  .است مهم واجبات از

 کیست؟ دولتی بالذات تروریست

 آمریکا

 است؟ دهکشی آتش به را جهان سرتاسر دولتی چه 

 .آمریکا

 کشاند؟می جنایتی هر به ابلهانهآي خیال چه را جهانی صهیونیست 

  بزرگ اسرائیل

 هستند؟ کسانی چه جنایتکار اسرائیل با آخور هم 

 .مبارك حسنی و مراکشی حسن

 است؟ نماز سیاسی بیانگر نمازهایی چه 

  .جماعت و جمعه نماز

 شود؟می چه بخورد، شکست اسالمی جمهوري اگر 

  .شد خواهد منزوي همیشه براي ماسال
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 ...ّا رسـول  عهـد  در هاییبهانه با که مسلمانان به تعالی خداوند قرآن هايسوره از کدامیک در 

 است؟ داده عذاب وعده رفتند،نمی هاجبهه به) ص(

  توبه سوره

 کردند؟ چه بستند، دروغ ایشان به که باکسانی) ص( پیامبر 

  .کردند نفرین آنان به منبر در

 دانند؟می» خداوندي بزرگ امانت و الهی عظیم نعمت« را چیزي چه) ره( خمینی ماما 

  .ایران اسالمی انقالب

 است؟ تاریخ شخصیت باالترین کسی چه) ره( خمینی امام منظر از 

  .باقرالعلوم

 خصوصـا  آنـان  بـه  خـدمتگزاري  در و بدانیـد  را ملـت  ایـن  قدر« ):ره( خمینی امام جمله این 

 فروگـذار ... هسـتند  همـه  نعم اولیاي و ما چشمان نور که ستمدیدگان و ومانمحر و مستضعفان

 است؟ کسانی چه به خطاب» نکنید

  .اندرکاراندست و دولت و مجلس

 ؟»هستند همه نعم اولیاي و ما چشمان نور« کسانی چه ،)ره( خمینی امام منظر از 

  .ستمدیدگان و محرومان و مستضفعان

 کنند؟می ايتوصیه چه ،»اسالمی هايملت به) ره( خمینی امام 

 نیاوردنـد  فـرود  سر است ایران ملت خواست که هاملت خواست به که صورتی در را خود جائر هايحکومت«

  .»بنشانید خود جاي به قدرت تمام با

 داند؟می کسی چه را خداوند ثرأمست اسم 

  .داندنمی کسی خداوند خود جز

 کنند؟ بیرون صحنه از را اسالم که ارندد کوشش تبلیغاتی هايبوق دلیل چه به 

  .شود تامین هاابرقدرت منافع اینکه براي

 چیست؟ ایشان قول به) ره( خمینی امام پرخطر زادراه 

  .»است مطلق کریم کرم به دلبستگی همان«

 است؟ کرده پیدا نجات وابستگانشان و هاابرقدرت دست از کشور چگونه 

 .لتم مجاهدت و متعال خداوند خواست به

 خواهـد مـی  کـه  شـد  پیـدا  کسی اساتید بین در اگر«  که آن براي ايتوصیه ه) ره( خمینی امام 

 نمایند؟می» کند ایجاد انحراف

  .کنند طرد کالس و خود از نشد گرا و ارشاد را او

 چیست؟ هستند جامعه متفکر مغز که محروم قشر يوظیفه

 .باشند هاتوطئه موظاب

 دهند؟می ترویج را اجنبی آداب صورت چه به زده،شرق و غرب گویندگان و نویسندگان 
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  .عمل و گفتار و بانوشتار

 برخاستند؟ ابتکار و فعالیت به ما عزیز جوانان تا شد باعث چیزي چه ،)ره( خمینی امام منظر از 

 .تحمیلی جنگ و اقتصادي يمحاصره

 است؟ برخوردار ايویژه عمق از توطئه مکانی چه در 

  .هادانشگاه

 کرد؟ قیام هاوابستگی رفع به باید ونهچگ 

  .پشتکار و مصمم اراده با

 . »است ملت و کشور نجات.....  نجات« 

  .انحراف از دانشگاه

 دارد؟می نگه آسیب از کشورمان چیزي چه) ره( خمینی امام منظر از 

  .»است انحراف از دانشگاه نجات دارد،می نگه آسیب از ار کشورتان آنچه«

 هـر  از جلوگیري کشور، مصالح و اسالم به کسانی چه تعهد با که است امیدوار) هر( خمینی امام 

 بشود؟ انحراف

  .اسالمی شوراي مجلس وکالي

 خورد؟ انگیزي غم بسیار صدمات جانبی چه از ایران کشور و اسالم ،)ره( خمینی امام منظر از 

  .منحرف و صالح غیر شوراي مجلس از

 هستند؟ اسالمی ورهايکش و اسالم مخالفین از کسانی چه 

  .المللیبین چپاولگر ابرقدرتان

 کشانند؟می استثمار دام به را کشورها اسالمی، کشورهاي و اسالم مخالفین چگونه 

  .هاملت خود افراد دست با

 دهیم؟ انجام کاري چه باید» اسالم مخالفین طرف از نفوذي قدم اولین احساس با« 

  .دهیمن مهلت آنان به و برخیزیم مقابله به

 چیست؟ نگهبان محترم شوراي از) ره( خمینی امام توصیه و خواست 

  .»نمایند جلوگیري ايمالحظه هیچ بدون اساسی قانون و مطهر شرع مخالف قوانین از«

 جیست؟ خبرگان انتخاب از هدف 

 .رهبر یا رهبري شوراي تعیین

 است؟ نسلی چه براي) ره( خمینی امام وصیت 

  .آینده نسل و حاضر نسل

 عنایـت  را چیـزي  چـه  کـه  است خواسته خداوند از) وصایا بیان( تذکرات در) ره( خمینی ماما 

 فرماید؟

 .نیت خلوص

 چیست؟ سالم رژیم یک يالزمه) ره( خمینی امام ازمنظر 
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 .اجتماعی عدالت

 دانند؟می غیبی يهدیه و الهی يتحفه یک را چیزي چه) ره( خمینی امام 

 .ایران اسالمی انقالب

 کرد؟ گریه خون آن بر باید که گذشت خدا کتاب بر انگیزي اسف مسائل مانیز چه از 

  ).ع( علی حضرت شهادت از پس

 است؟ گردیده چیزي چه موجب» مصنوعی مغزي تهی و پوچی« 

  .»نکنیم اتکا خود دانش و فکر به امري هیچ در که شده موجب«

 پیشـرفته  هـاي صـنعت  و ابتکـارات  و اختراعـات  مورد در توحیدي مذاهب سایر و اسالم نظر 

 چیست؟

  .»کرد نخواهد و نکرده مخالفت آن با توحیدي مذهبهیچ و اسالم هیچگاه«

 چیست؟ مورد در) ص( رسول سنت و کریم قرآن احکام بیشترین 

  سیاست و حکومت

 دانند؟می چه را اسالمی انقالب بقاي رمز) ره( خمینی امام 

  .»است پیروزي رمز همان اسالمی، انقالب بقاي رمز تردیدبی«

 نمودند؟ امضا را خویش نامهوصیت تاریخی چه در) ره( خمینی امام 

  .قمري هجري 1403 االولیجمادي اول با مطابق شمسی هجري 1361 ماه بهمن 26

 باشد؟می ایشان خط با صفحه چند داراي مقدمه، جز به) ره( خمینی امام ينامهوصیت 

  صفحه 29

 گوید؟می چه شودمی یا شده داده نسبت او به هآنچ مورد در) ره( خمینی امام 

 گفتـه  چیـزي  اسالمی جمهوري سیماي در  باشد من خط یا من صداي: که این مگر نیست تصدیق مورد«

  ».باشد کارشناسان تصدیق  باشم

 به پاریس برود؟ )ره( خمینی چه کسی تصمیم گرفت امام 

  .خود ایشان با مشورت فرزندشان احمد

 چیست؟» شور خودکفا شود واز دریوزگی از دشمن نجات یابدک«شراط اینکه  

  .»دولت و ارتش کاالهاي جهانخواران را تحریم کنند«

 برفرماندهان الزم است که چه کاري انجام دهند؟)ره( خمینی از نظر امام 

  .»افراد تحت فرمان خود را از ورود به احزاب منع نمایند«

و میهنی دولت و ملـت وشـوراي دفـاع و مجلـس در     ي شرعی  وظیفه )ره( خمینی از نظر امام 

 برابر قوي مسلح چیست؟

 .»اگر برخالف مصالح اسالم و کشور عملی انجام دهند، از قدم اول با آن مخالفت کنند«

ارتـش بـه    نامه خویش، در مورد اعزام دانجشویان از طرف دولـت و  در وصیت )ره( خمینی امام 

 گویند؟ خارج از کشور چه می
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  .دانشجو به آمریکا و شوروي احتراز کنندفرستادن  -

 .دانشجویان را به کشورهایی که استثمارگر نیستند بفرستند -

  .دانشجویان متعهد را به کشورهایی که صنایع بزرگ پیشرفته دارند، بفرستند -

 حدیث ثقلین حجت قاطع است بر چه کسانی؟ )ره( خمینی از منظر امام 

  .»مختلف، به ویژه مسلمانان مذاهب جمیع بشر«

چه کسانی خود را در جامع رسوا و در پیشگاه خداوند قهار محـزون  « )ره( خمینی از منظر امام 

 ؟»نمودند

  .»انان که با دست پلید خود جوانان و مردان ارزشمند و علماي مربی جامعه را شهید نمودند«

 راه بازگشت، براي چه کسانی بسته است؟ )ره( خمینی از منظر امام 

  .».کودکان مظلوم هم رحم نکردند آنان که به« -

 .».کند کسانی که شیطان نفس اماره بر آنان حکومت می« -

  .»آند آنان که خود را در جامعه رسوا و در پیشگاه خداوند قهار، محزون نموده« -

مومنان در محضر پروردگار، با نشان خدمتگزاري بـه  «در چه صورتی  )ره( خمینی از منظر امام 

 ؟»بندگان او خواند رفت

  .»ي محروم، با جان و دل خدمت کنند براي طایفه«در صورتی که « -

  .»خدمت به محرومین و برادران سر و پا برهنه کنند« -

در مورد مالکیت و سرماه، به مجلـس شـوراي اسـالمی و شـوراي نگهبـان و       )ره( خمینی امام 

 اند؟ ، چه وصیتی نموده)ي قضاییه قوه(دولت و رئیس جمهور و شوراي قضایی 

  .در مقابل احکام خداوند متعال خاضع باشیدـ« -

 .»هاي مشروع با حدود اسالمی احترام گذارید به مالکیت و سرمایه« -

  .»محتوا قطب ظالم چپاولگر سرمایه داراي واقع نشوید تحت تاثیر تبلیغات بی« -

 اند؟ داران مشروع، چه وصیتی نموده به ثروتمندان و پول )ره( خمینی امام 

  ».النه خود را به کار اندازید و به فعالیت سازنده برخیزید، که عبادتی ارزشمند استهاي عاد سرمایه«

 ؟هاي جمهوري اسالمی چیست گرفتاري) ره(از منظر امام خمینی  

  .»پخش شایعات دروغین و کمبود چشمگیر قضات شرع« -

 .»ها و تبلیغات دروغین و حمله مسلحانه خارج مرز و داخل توطئه« -

  .»هاي دولتی هایی از مفسدین مخالفین اسالم درارگان تناب گروهنفوذ غیرقابل اج« -

 اند؟ دشمنان ما براي ریاست و مطامع پست خود چگونه )ره( خمینی از منظر امام 

  .»دوست و دشمن نمی شناسند«

 اند؟ ي خویش، چه تعبیري را براي شور ایران به کار برده  نامه در وصیت )ره( خمینی امام 

  .»ارواحنا لمقده الفداه...ّ ا کشور حضرت بقیه«

 چگونه آمریکادر مقابل ملت غیور ایران وامانده و رسوا شده است؟ )ره( خمینی از منظر امام 
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  .»این نیست، جز به مددهاي غیبی حضرت باري تعالی جلت عظمته«

ي اطهـار بـه ویـژه     ي مراسـم عـزاداري ائمـه    ي خویش درباره نامه در وصیت )ره( خمینی امام 

 اند؟ چه گفته) ع(الحسین ...ّ عبدا بیحضرت ا

  .»از آن غفلت نکنند«

اضـخاص غرضـمند سـلطنت طلـب سـرمایه دار هنگفـت، چگونـه         )ره( خمینی از منظر امام 

مستمندان و محرومان جامعـه را تـا حـد هالکـت در فشـار قـرارداده و جامعـه را بـه فسـاد          

 کشانند؟ می

  .»آور و قاچاق و احتکار روشی به حد سرسامبارخواري و سودجویی و با اخراج ارز و گرانف«

ي امـور برطبـق اسـالم و     در مورد کسانی که توقع دارند در یک شـب همـه   )ره( خمینی امام 

 گویند؟ احکام خداوند تعالی، متحول شود چه می

روزي کـه    و آن(اي روي ندادهاست و نخواهد داد  یک اشتباه است و در تمام طول تاریخ بشر چنین معجزه«

ظهور نماید، گمان نکنید که یک معجزه شود و یک روزه عالم اصـالح شـود بلکـه    ) تعالی مصلح کل...ّ شاءا نا

  .»شوند ها، ستمگران سرکوب و منزوي می ها و فداکاري باکوشش

در این مـورد   )ره( خمینی شود؟ امام هاي منحرف، چگونه مقدمات ظهور فراهم می از نظر عامی 

 چه نظر دارند؟

هاي منحرف آن است که بـراي ظهـور آن بزرگـوار بایـد کوشـش در       شماها مثل نظر بعضی عامی اگر نظر«

  .»و اناالیه راجعون...ّ تحقق کفر و ظلم کرد تا عالم را ظلم فراگیرد و مقدمات ظهور فراهم شود، فاناا

 دانند؟ چه کسانی را خائنین به حرف بزرگ الهی می )ره( خمینی امام 

  .»آل سعود«

 اند؟ ي سیاسی الهی خویش را به چه کسانی توصیه کرده نامه وصیت )ره( نیخمی امام 

الشان ایران ندارد بلکه توصیه به جمیع ملل اسالمی  سیاسی الهی این جانب اختصاص به ملت عظیم وصیت«

  .»باشد و مظلومان جهان، از هر ملت و مذهب می

 خواهند؟ از خداوند عزوجل عاجزانه چه می )ره( خمینی امام 

اي ما و ملت ما را به خود واگذار نکند و از عنایت غیبی خـود   از خداوند عزوجل عاجزانه خواهانم که لحظه«

  .»اي دریع نفرماید به این فرزندان اسالم و رزمندگان عزیز لحظه

 فقه سنتی بیانگر چه چیزي است؟ )ره( خمینی از منظر امام 

  »گر مکتب رسالت و امامت است بیان«

 ها است؟ چه چیزي ضامن رشد و عظمت ملت) ره(م خمینی از منظر اما 

  .فقه سنتی

واالترین و باالترین و ارزشمندترین مقصد و مقصودي کـه از صـدر   «، )ره( خمینی از منظر امام 

 چیست؟» عالم درازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد

  .»ابعاد رفیع آن اي توحید با مکتب الوهیت به معنی وسیع آن و ایده«
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گوید که زیـر چـه پرچمـی     ي خویش خطاب به ملت مجاهد می نامه در وصیت )ره( خمینی امام 

 روید؟ می

  .»روید که در سراسر جهان مادي و معنوي در اهتراز است اي ملت مجاهد در زیر پرچمی می«

 رود؟ ملت مجاهد چه راهی را می )ره( خمینی از منظر امام 

  .»و یکتا راه سعادت مطلق است...ّ سالم ا ید که تنها راه تمام انبیا علیهمرو شما راهی را می«

 براي تحقق چه چیزي است؟...ّ کوشش تمام انبیاء عظام علیهم سالم ا 

  .»اي توحید مکتب الوهیت و ایده«

 کشند؟ ي اولیاء شهادت را به آغوش می اي همه با چه انگیزه 

  .»ي توحید ي تحقق مکتب الوهیت و ایده به انگیزه«

 دانند؟ را چه می» مرگ سرخ«اولیاء  

  .»احلی من العسل«

 رسانند؟ اي به پایان می ي خویش را با چه جمله نامه  وصیت )ره( خمینی امام 

  .»و برکاته...ّ الصالحین و رحمه ا...ّ اسالم علیکم و علی عبادا«

 انقالب اسالمی ایران چگونه انقالبی است؟ )ره( خمینی از منظر امام 

  .»ها جداست ي انقالب ي انقالب و قیام، از همه هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه«

 کردند؟ ، کدامیک از انبیاء براي حکومت کوشش می) ره(از منظر امام خمینی  

  .»)ص(و پیامبر عظیم الشان اسالم ) ع(داوود   سلیمان بن«

نامـه شـان را بـراي مـردم      مرگ، چه کسی وصیت خواهند پس از می) ره(از منظر امام خمینی  

 بخواند؟

این وصیت نامه را پس از مرگز من احمد خمینی براي مردم بخواند و در صورت عـذر، رئـیس جمهـور یـا     «

رئیس محترم شوراي اسالمی یا رئیس محترم دیوان عالی کشور این زحمـت را بپذیرنـد و در صـورت عـذر     

  ».را قبول نمایدیکی از فقهاي محترم نگهبان زحمت 
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