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 مرور سریع 
 ۱۱/۰۱/۱۳۹۵ السالمعلیهم بیتاهل مداحان از جمعى دیدار در الب اسالمیرهبر انق بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

مباحث بیان 

کاربردی زندگی 

السالم( ائمه )علیهم

مسائل روز در و 

 مداحی

�ِبیانتا  و روز مستالل و عتار م[ بیتا ] و نصتیتت و موعظته بتا استت همراه معموالً که( السّالم علیهم) بیتاهل برای خوانیمصیبت یا عزاداری اصل 

 .است شیعه اختصاصا  جزو میباشد، زمانی هر اقتضای هرچه و گوناگو 

�بگوییم سخن تباعظم مقام آ  از بخواهیم که هستیم آ  از حقیرتر قاصریم، ماها انصافاً و حقّاً( علیها اهلل سالم) زهرا حضر  یدرباره. 

�[.کنیم] نگاه بود  مثال و بود  اسوه یعنی دوّم، نگاه این از( علیها اهلل سالم) زهرا حضر  به راجع باید ما 

�کامل درس شد ، انسا  درس ،(السّالمعلیهم) المّه از درس - دیگر اوقا  در چه عاشورا، در چه فاطمیّه، در چه - منبری هر در بشود کوشش بایستی 

 . بشود گنجانده اهللالی تقرّب درس شد ،

� کرد . رَویدنباله کرد ، تولّی یعنی والیت. است الزم والیت نیست، کافی امّا است کارساز متبّت البتّه. نیست کافی متبّت صِر 

�در شتنیدید اینجا مروزا خب که است روز جاری مسالل به توجّه دارد، رواج زیادی حدود تا مدّاح یجامعه در امروز خوشبختانه که دیگری ینکته یک 

 است، مهمّی مسالل خیلی اینها روز؛ جاری مسالل و حرم مدافعین به راجع مختلفی بخشهای

 دیدار در بیانات

 از جمعی

 اهل مداحان

 بیت

� السالمعلیهم
۳۱/۰۱/۱۳۹۳ 

استفاده از همه 

ها برای قوی راه

 کشور شدن

�است اسالمی ریجمهو نظام نظام، آ  است؛ فساد و طلبیجنگ ،استثمار، ظلم مقابلِ ینقطه ...که است آمده وجود به دنیا، در نظامی یک. 

�از کنتد آماده را خودش باید[ هم] اسالمی جمهوری میکنند؛ استفاده دارند اسالمی جمهوری علیه ابزارها ترینسریع و ترینوسیع و ابزارها بیشترین از 

 .کند استفاده ابزارها یهمه

�موافقم سیاسی یگفتگو با جهانی، مسالل سطح در بنده - دارد استثناء - همه با نه البتّه نیستم؛ مخالف سیاسی گفتگوی با بنده. 

�ناآگتاهی ختب باشتد، هشد گفته ناآگاهی روی از اگر حر  این ،«نیست موشک فردای است، مذاکره فردای دنیا، فردای» بگویند بیایند هابعضی اینکه 

 .است خیانت باشد، شده گفته آگاهی روی از اگر است،

�دفتا  توانتایی و دفتاعی قدر  امّا ،برود اقتصادی و تجاری گوناگو  کارهای و سیاسی یمذاکره، فنّاوری ،علم دنبال اسالمی جمهوری نظام اگرچنانچه 

 امکا  شما اگر خب میزنیم؛ موشک ما ،نکردید را کار فال  اگر که میکند تهدید را او ایکذالی فزرتی دولت[ هر] و سَروپاییبی هر باشد، نداشته کرد 

 .کنید نشینیعقب مجبورید باشید، نداشته دفا 

�که ما دُوروبَر خواهِآزادی ملّتهای از خیلی�...[بلکه است،] هاایرانی مباها  و افتخار یمایه فقط نه میدهد، نشا  را خودش موشکی پیشرفتهای که سپاه 

 دیدار در بیانات

 و آموزاندانش

 دانشجویان

�۱۲/۰۸/۱۳۹۲ 
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 .میشوند خوشتال است، خو  صهیونیستی رژیم از و آمریکا از دلشا 

�را آهنتگ همتین هاعضیب هم امروز�.. . .نگذاشتم بنده و بدهند پس میخواستند و بفروشند میخواستند را ما هایچهاردها  همین که انقالب اوّل مثل 

 آقا؟ چیست روزگارِ پس! نیست موشک روزگار روزگار کنیم، کار چه میخواهیم موشک چیست، موشک که اندگرفته پیش

�[امروز ]ِبعد کنیم، امضا ،بنویسیم یاوریم،ب کاغذ روی بکنیم، مذاکره ما اینکه ...بود قوی مذاکره در باید هست؛ هم مذاکره روزگار. است چیزهمه روزگار 

 بگذاریم نباید هست؛ آنجا در اشکالی یک که است پیدا نیفتد، راه تجار  و نشود برطر  تتریمها منتها بدهند انجام کاری یک ظاهر حسبِبه هم آنها

 .کنیم قوی را خودما  باید هم آنجا در و بیاید وجود به اشکاال  این

�یعنتی افتتد؛می هم دهن از ،مقاومتی اقتصاد گفتیم مدام و کردیم تکرار هم زیاد وقتی ...عمل و اقدام گفتیم ما جور؛همین هم کشور درو  اقتصاد در 

 . کنیم عمل میشود؛ هم باریکسالت چیز یک شد، که تکراری

 گذاریلزوم تأثیر

مداحان در باورهای 

 جوانان

�کمتتر نباشتد، یشتترب اهمّیّتتش اگر کار آ  که هست کاری یک این کنار در منتها ...است باارزشی کار خیلی میکنید، دفا  که هم حرم مدافع از شما 

 .است جوانها باورهای تقویت آ  و نیست؛

�را اسالمی نظام تداوم مکا ا به باور را، کارآمدی به باور را، اسالمی نظام کارآمدی به باور را، اسالم به باور بدهد؛ تغییر را باورها میخواهد دشمن. 

�یمبرو پیش میتوانیم ما شد؛ خواهد آسا  دشوار کارهای یهمه کنند، همّت اراده و همّت صاحبا  وقتی کنند، همّت جوانها وقتی . 

�در دشتمن روانتی جنتگ که ستا میدانهایی آ  اینها. «ندارد ایفایده نمیشود، دارد، فایده چه آقا»: میگذارد اثر ما جوانهای باورهای روی دارد دشمن 

 .بگذارید اثر میتوانید مدّاح، عنوا به شما و است میدانها این

�در متثالً میبینتد میکند گاهن انسا  وقتی مترّم یدهه عزاداری در کنید فرض مثالً که هامدّاحی از بعضی به میکنم اعتراض اوقا  گاهی بنده که این 

 است؟ عزاداری این یکجا دارد؟ تأثیری چه این دارد؟ ایفایده چه این خب، پایین؛ آیندمی و هوا میپرند طورهمین دارند همه جلسه یک

 دیدار در بیانات

 از جمعی

 و شاعران

 اهل ذاکرین

 (ع)بیت

�۰۳/۰۳/۱۳۹۰ 
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واژگان کلیدی

بیانات رهبر انقالب در 
دیدار جمعی از مداحان 
اهل بیت علیهم السالم

۱۳۹۵/۱/۱۱

رسالت 
مداحی

درسهای 
(ع)ائمه 

نظام 
استکبار

دیپلماسی

قدرت 
دفاعی

پیشرفت 
موشکی

اقتصاد 
مقاومتی، 
اقدام و 

عمل

تغییر 
باورهای 

مردم

خیانت
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 لیجزئیات تکمی

 مداحیفرصتهای استفاده از 

 و بیدارگری مستمعین ییافزابصیرت �-1

 های علمی گسترش آن توسط دانشجویان، اساتید و محققینپدیده مداحی و پیدا کردن راهکار علمی درباره �-2

 در مداحی اهللالی تقرّب درسو  شدن کاملدرس  ،شدن انسان درس ( و گنجاندنالسالممه)علیهماستفاده از مباحث کاربردی زندگی ائ�-3

 توجه به مسائل جاری روز )مانند مسئله مدافعین حرم(�-4

 (اسالمی نظام تداوم امکان و اسالمی نظام کارآمدی اسالم، به باورتقویت باورهای جوانها )�-5

 اهل هیجان به انسانهای کارآمد و با عزم و جزم انتبدیل جوان�-6

 و لزوم الگوگیری از آنها السالم(رضا)علیه علیها( بر طبق زیارت نامه اماماهللبرخی خصوصیات حضرت زهرا)سالم

 نَبیِّک بِنتِ فاطِمَةَ عَلی صَلِ اَللّهُمَّ
علیها( که قابل تأسی نیست و همه اهللحضرت زهرا)سالم نشان دهنده رفعت مقام

 وآله( بشوندعلیهاهللنمیتوانند دختر پیغمبر)صلّی

 وَلِیِّک زَوجَةِ وَ
که قابل علیها( اهللحضرت زهرا)سالم جالل و جاه و شأننشان دهنده رفعت مقام، 

 بشوند خدا ولیّ یزوجه نمیتوانند همه�تأسی نیست و 

 ةالجَنَّ هلِاَ شَبابِ سَیِّدَی الحُسَینِ وَ الحَسَنِ السِّبطَینِ اُمَّ وَ
علیها( اهللدر دامان پاکیزه حضرت زهرا)سالم« سیدی شباب اهل الجنه»تربیت 

 میتواند برای ما به عنوان الگو و اسوه مطرح بشود

 الزَّکیَّة ضیَّةِالرَّ  ةِالنَّقیَّ التَّقیَّةِ � المُطَهَّرَةِ الطّاهِرَةِ اَلطُّهرَةِ

 

 برای ما درس است: یها(علاهللسالمضرت زهرا)حدامان  و طهارت روح، دل، مغز

 پاکیزه و تطهیر کنیم.سعی کنیم خودمان را 

 با تقوا، با ورع و با مالحظه و مراقبت دائمی از خود طهارت باطن

 خطاهای احتمالی با توبه و استغفار دل در اثر هایو پاک کردن سیاهی


