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مب هلزلز

تقيقح

اههيصوت

يهلا يناحتما

 صاصتخا ودئاز ياه هنيزه فذح
مب مدرم هب  نآ

يمالسا بالقنا

Khamenei.ir

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

راثآ

۱ هحفص

تاباختنا

ام هفيظو

درگلاس

هرمث

شياديپ للع

ام يهفيظو

ناريا تّلم ديع

ملاع نانامسم ديع

باختنا قح ي هرابود ندروآ تسدب

قيداصمرگلواپچ ياه تردق ي هطلس ناياپ

سيلگنا تلود ي هرطيس و هطلس

اكيرمآ تلود ي هرطيس و هطلس

تلم نيا رب ناخاضر هايس يروتاتكيد ليمحت

تيطورشم بالقنا ي هرداصم

تفن تراغ

تلم ندرك ليلذ و تناها

روشك نتشاد هگن بقع

 تلم يمومع قح ندومنلامياپ

راثآ

اضردمحم هايس هلاس25 يروتاتكيد

نارياتورثتراغ

يلم و يمالسا گنهرف ندرك دوبان

يتسرپ هناگيب گنهرف نداد خوسر

يللملا نيب حطس رد اه يسيلگنا تردق نتفر شهاك هب ور زا دعبزاغآ

يمالسا يراديب راعش دوجو

مدرم تدهاجم و يگداتسيا ،هدارا

بالقنا ريسم همادا و ظفح

بالقنا فادها قّقحت هب كمك

ندوب بالقنا نيا نادردق

دوخ دركلمع و راتفر رد يرگنزاب

اهاطخواه صقن ندودز

اه تّلم زا يضعب تاجن

اه تّلم رياس نتفرگ رارق تاجن ي هناتسآ رد

ناريا تّلم ندش هدنز

هدنيآ رد روشك يايند و نيد دوبهب

مدرم

نيلوئسم
مه اب يتلود ياه هاگتسديهارمه

اه شالت نتفاي همادا

جاجح ديدزاب و ديد ياه هنيزه

هرمث

رثا

يريگ هجيتن

مدرم كيرحت

ام بالقنا راختفا ندوب يمالسا

هجيتنمالسا يايند يراديب

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

ينعم

نمشد

تيمها

مدرم روضح رهظميگژيو

روشك يلصارگنس

روشك يهرادا رد مدرم نتشاد تردق

يژتارتسا

تيمها

 ناگدنيامن

كيتكات

نمهب22 يئاميپهار رد روضح رگيد يهنومن

تّلع

اه لاس نيا لوط رد بالقنا ماوددهاش

 مدرم روضح رهظم

تاباختنا نتخادنا قيوعت هب

يگژيوتاباختنا بيرخت و ندشن رازگرب

فده

هجيتن

نمشد يّلك دربهار

ماظنيمدرم يهناوتشپ ندرك عطق

سلجم نودب ،رالاس مدرم تلود كي دوجو

مدرم يهدنيامن نودب ،يمالسا تلود كي دوجو

يگنوگچ

نيلوئسم و مدرم يهفيظو

 ارجا و نتفر رانك هب ييارجا نالوئسم قيوشت
ينوناقتيلوئسم ندركن

 يّتح نودب رّرقم دعوم رد تاباختنا يرازگرب
ريخأت زور كي

رّكذت

شور

هتكن

دوخ يسايس ياهشور و تاغيلبت

دننزيم تّلم نيا نانمشد هك دننكيم راركت ار يياهفرح نامه تلفغ يور زا دارفا يضعب هنافسأتم

نالوئسم ندركيلاخ هناش ندوبيعرش مارح و نوناق فالخ

مدرم ّقح ،تاباختنا

يريگ هرانك اب هچ

ءافعتسا اب هچ

تاباختنا ندشن اي ندش رازگرب رب ينبم نيلوئسم تساوخ ندوبن مهم

 ماظن ناكرا زا

يسانش بيسآ

بالقنا هب دنم هقالعتايصوصخ

نيدتم

تمدخ يارب يگدامآ

سلجم رد يذوفن رانع ذوفن

هدنب لاثما و هدنب يدوجو يهفسلف ،تمدخ

تمدخ هب ام يوربآ و رابتعا ندوب هتسباو

يّلم و يقالخا،يعرش،ينوناق يا هفيظو ،تمدخ

ميتسه مدرم رازگ تمدخ و ركون ،ام

ام ندرگ هب مدرم نتشاد قح

بالقنا يهلاس25 رمعدهاشماظن يرادياپ

 دنهدب تسد زا ار هيحور نيا هك يناسك ندوب نئاخ

يسانش بيسآ
 بالقنا تكرب هب نتشاد لح هار

اهنآ ندرك گرزب و نمشد ندش لاحشوخ

 ندوب يگشيمه

نمشد مجاهت ربارب رد بالقنا موادتهرمث

بيسآ

تّلع

هجيتن

تيمها

اه هصرع
يروهمج تساير

سلجم

فياظو
تراظن

يراذگ نوناق

 نيب دوجوم تاشقانم
ييارجا و يتراظن ياه هاگتسد

دننك توعد هيحور نيا زا جورخ هب ار نارگيد  هك يناسك ندوب نئاخ
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يگژيو

ركذت


