
تانايب
 بالقنا ربهر

 راديد رد يمالسا
 ياملع يشيدنا مه

 ينس و هعيش

ينس و هعيش ياملع يشيدنا مه راديد رد يمالسا بالقنا ربهر تانايب
85/10/25

Khamenei.ir

:امنهار
تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

هغالبلا جهن ميهافم هب طلسم و ملكتم ،هيقف
هغالبلا جهن حرش نيرتهب هئاراهجيتن

نيملسم همه هب هغالبلا جهن ندوب قلعتم تلعينارحب مثيم نبا زا ليلجتام هفيظو

يمالسا تما يلدمه

قيداصمبالقنازا دعب و لبق ،ينس و هعيش يكيدزن يارب شالتام هقباس
بالقنا زا سپ ،هعمج زامن هرگنك رد تنس لها ياملع روضح

عناوم

بالقنا زا شيپ  يقيقح و يلمع داحتا داجيا يارب ناتسچولب ياملع هب ماغيپ

ينس و هعيش نيب يعيبط تافالتخا

رامعتسا تامادقا

هشير

يگژيو

حوطس

هديقع ود نارادفرط تابصعت

قادصم
مه اب ينس قرف تافالتخا

مهاب يعيش قرف تافالتخا
ينس و هعيش هب صاصتخا مدع

املع نيب رد فالتخا

يماع مدرم نيب رد فالتخا

لاثم

يدام و تاساسحا حالسزا هدافتساتلع

يملع ياه تبحص و اه ثحب

عناوم

 زرابم ياهتيصخش تمواقم

يمالسا يراديب

يلماع نيدلا فرش موحرمهنومن
شدرگاش و نيدلا لامج ديس

)هر( ينيمخ ماما

يمالسا تدحو يور ديكاتدركلمع

دنه هراق هبش و يبرع ياهروشك،ناريا رد يگدنز اهلاستلع يگژيوسيلگنا دركلمعقادصم ينكفا فالتخا زومر هب انشآ

يمالسا يروهمج ليكشتءاشنم

رابكتسا تامادقا ديدشتهجيتن

قيداصم

 ينس و هعيش كيرحت

اكيرما لرتنك تحت رهش رد نييرگسع مرح راجفنادهاوش
راجفنا داجيا يارب يثعب رصانع و اهتسيرورت كيرحت

 بالقنا ندوب يمالساخساپهعيش بالقنا ناونع هب ام بالقنا يفرعم

ايند هب ديحوت و يمالسا ياهشزرا يفرعمينعم

اهناملسم رد يمالسا رورغ حور ندرك هدنزهجيتن

ناتسناغفا زا يوروش  جورخ موزلرب ينبم ماما حيرص مايپدهاش
 نيطسلف زا يونعم و يدام عافد نيرتيدج ماجنا

يللملا نيب يعمجم رد اكيرمآ و يوروش دروم رد ديدش قطن

نيملسم هفيظو

ينس و هعيش زا معا ندوب راديب
مدرم ندرك هاگآ يارب شالت و دوخ نتسناد لوئسمهفيظواملعهژيو بطاخم

ناتسناغفاقادصم نانمشد تميزه و يمالسا تزع و يراديب عورشتيمها
قارع

نيطسلف و نانبل

اروُرُغ ِلوَقْلا فُرْخز ٍضعبٰىَلِإ مهُضعب يحويهيآاههسوسو هب ندركن شوگ

 َنوُفِرَتْقم مه ام اوُفِرَتْقيلو هوَضْريلو ِةَرخĤْلاِب َنوُنمْؤي اَل َنيذَّلا ُةدئْفَأ هيَلِإٰىَغصَتلوهيآاهنآزا مدرم ندناسرتو ناكمادح رد ناگدننكريفكت داشرا

 تروص رد يمالسا تما طسوت اهتلود ينابيتشپهجيتنيگناگي و داحتا هب  كمك
 رطاخ هب سيلگنا و اكيرمآ نماد هب ندرب هانپ هب ندوبن روبجمرثايلصا هاگياج هب يمالسا تما نديسر

فعض و سرت

 ينارحب مثيم نبا ياهيگژيو

ام هقباس

دراوم رابكتسا تسكش

اه تلود هفيظو

نيملسم ي همهبطاخم

دراوم

قارع
ناتسناغفا
ناتسكاپ

نانبل

فلتخم دياقع باحصا بطاخم


