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 اعرافی اللهآیتسخنرانی 
له رب الّرحیمالحمد ل الّله الرحمن الرحیمالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم بالله اعوذبالله 

العالمین نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و 
نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا ثم الصالة و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی 

ین و ال سّیما بقیة الله فی االرضین.القاسم المصطفی محّمد و علی آله االطیبین ا  الطهر
َنْبَنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیر  

َ
ْلَنا َوِإَلْیَك أ َنا َعَلْیَك َتَوَکّ َبّ  1َر

 شرور فواید .1
 هادشواریو  هاسختیقبل عرض کردیم که منطق اسالم در برابر حوادث و وقایع و در مواجهه با  هاینوبتدر 

منطقی بسیار جامع و درست است. در منطق اسالم حوادث و وقایع تلخ و ناگوار ضمن اینکه دارای تلخی و 
همین پدیده طبیعی که در  طرفآنکه الزمه عالم طبیعت است و از  ایپدیده عنوانبه حالدرعینناگواری است 

این خوبی بنابر؛ ل و پیشرفت بشر باشدبرای سعادت و کما ایدستمایه تواندمی دهدمیجریان نظام طبیعت رخ 
و کرونا تابعی از نگاه و برخورد  91و مشکالت، بالهایی از قبیل کووید  هاسختیو بدی نهایی حوادث و وقایع، 

ما با این وقایع و حوادث است. اگر کسی مقابل این حوادث و وقایع خود را ببازد و منفعل بشود یا دچار ناشکری 
ادثه همین ح توانمیاما ؛ باخته است و این حادثه برای او خوب نیست طبعا  ه خدا بشود و ناسپاسی در پیشگا

 گویدیمسخت و بال و سختی و دشواری را مبدل به نردبانی برای تلقی کرد. این نکته خیلی مهمی است. اسالم 
کرونا و امراض مسری  از جنگ و زلزله و سیل تا حوادثی از قبیل هادشواریو  هاسختیاین حوادث و بالیا و 

 شود ایسرمایه تواندمیبرای تعالی بشر در همه ابعاد شود. هم  ایسرمایهبا نگاهی درست و خوب،  تواندمی

                                            
 .4ممتحنه  .1
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تح غلبه بر این مشکل را ف هایراهبرای اینکه محققان و دانشمندان و پژوهشگران به تحقیق و پژوهش بپردازند و 
باشد برای اینکه انسان با نگاه فعال با آن مواجه شود.  ایوسیله تواندمیبکنند و کاروان علم را پیش ببرند هم 

 الهابو  هاسختیبلند معنوی و اخالقی برسد. در درون این  هایقلهبه  تواندمیانسان از دریچه نگاه این حوادث 
مین حوادث و به عالم غیب گشود و به قدرت خدا توجه کرد. از طرف دیگر ه هاییدریچه توانمیو مشکالت 

فراوان انسانی شود. بسیاری از فضائل روحی و اخالقی موجب بروز استعدادهای  تواندمیوقایع و فشار و سختی 
. در جنگ و بال و سختی ایثار فداکاری شجاعت کندنمیظهور پیدا  هاسختیدر ذات بشر وجود دارد که جز در 

. لذا ما نباید با عینکی منفی به حوادث و کندمییدا و حس همدردی با همنوعان ظهور و بروز پ فشانیجانو 
د و با تصمیم ما نردبانی برای صعو تواندمیضمن اینکه الزمه عالم طبیعت است  هااینوقایع تلخ نگاه بکنیم 

ترقی شود. همچنین که ممکن است با تصمیم ما موجب سقوط بشریت و باعث ناسپاسی عصیان و طغیان بشود. 
 قبل هم اشاره کردیم. هاینوبتکه در این مطلبی بود 

 عالم غیب و شهود نسبت .2
که گفتیم بیفزاییم که تقابل دنیا و عالم غیب، عالم شهود و عالم  ایمسئلهباید این نکته را هم به  طورهمین

که هر  گویندمیشاهدیم. کسانی  هاییوتفریطافراطما  است که وجود دارد. ایمغالطهغیب، تقابل ناصحیح و 
همین عالم طبیعت و حس است. این اصالت ماده است و رویکرد پوزیتیویستی در تفسیر عالم است  آنچه هست

 کیاین. گرددبرمیهمین علل طبیعی شناخت و تحلیل کرد و همه علل عالم به  توانمیرا با حس  چیزهمهکه 
کسی فکر کند علل و عوامل غیبی و پنهان که رویکرد غلط دیگری هم وجود دارد که  طورهماننگاه غلط است. 

کاره است و این علل طبیعی ارزشی ندارد و یا نباید آن را  هاآنعالم طبیعت  هایدوربیناز چشم طبیعت و 
این جهان مادی یک ساختمانی است مبتنی بر قواعد  شودمیشناخت این هم منطق غلطی است. در اسالم گفته 

ه را باید شناخت و کشف کرد و ب هاآناز قوانین حاکم است  ایسلسلهم طبیعت و ضوابط و بر این ساختمان عال
نباید این تابلوی جذاب و رنگارنگ عالم طبیعت و این علل و  حالدرعینکار گرفت البته با قواعد و ضوابطی. 
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امل طبیعت کارکرد عوامل عالم طبیعت ما را از آن عالم پنهان و عالم نهان دور بدارد و غافل کند. این علل و عو
 هایدستبدانیم  حالدرعینمعینی به کار بگیریم و  هایچهارچوبما هم موظفیم بشناسیم و در  را دارندخود 

و همه جهان تحت تأثیر عوامل باالتری است. این هم یک مطلب است که  کندمیفراتری این جهان را اداره 
کید کردیم برای اینکه به  شدهگفته ا این ب شودمیکه این روزها در ایران و جهان مطرح  هاییپرسشو بازهم تأ

 پاسخ داد. شودمیمنطق درست 

 گناه در عالم تأثیر .3
ت اس ایرابطهنکته سومی هم که از نکات مهم است این است که رابطه انسان با این عالم طبیعت هم یک 

به آن معتقد بود و در منطق اسالم  شودمیو علوم اجتماعی  شناختیروانکه فراتر از علوم طبیعی و انسانی و 
در درون  ایرابطهکه  طورهمانقوانینی بر رابطه من، اخالق و رفتار و عالم درون من با جهان طبیعت وجود دارد. 

رار اساسی با عالم طبیعت برق ایرابطهما با رفتار ما وجود دارد کل شخصیت یک فرد و یک جامعه  عقایدما بین 
از چیزهایی است که در علوم اجتماعی و انسانی و طبیعی و مادی کشف نشده است و قرآن و اسالم . این کندمی

 .اندبرداشتهاز این رابطه بسیار مهم پرده 

مزهایی که گناه عبور از خط قربه این کنممیمن در اینجا برای اینکه مقداری ریزتر به این مسئله بپردازم اشاره 
، در خانه و جامعه و محیط کار اسالم قواعدی دارد ضوابطی شدهتنظیمای انسان که بر اساس عقل و شریعت بر

ین . در اسالم به اگویندمیدارد، کسی که از این ضوابط و قواعد عبور کند به این عبور از ضوابط و قواعد گناه 
که از  ایتهناشایسیعنی رفتارها کردارها و اعمال ؛ شودمی، سیئه گفته شودمیگفته  اثم شودمیگناه ذنب گفته 
 کنندمیتعدی به حقوق و اموال یکدیگر  کنندمیظلم و سرقت  شودمییا فرهنگ عمومی  شودمییک فرد صادر 
آیا با عالم  هااین کنندمیاز خط قرمزهای الهی عبور  گذارندمیحقوق یکدیگر را زیر پا  برندمیآبروی هم را 
یا نه؟ پاسخ اسالم این است که این رفتارهای  گذاردمیدارد و در عالم طبیعت اثر  ایرابطهان طبیعت و جه

و ناشایست هم در امروز فرد هم در آینده فرد هم در امروز جامعه هم در آینده جامعه هم در عالم طبیعت  آلودگناه
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پرده از این واقعیت برداشته که اعمال و  آیه و صدها روایت هادهاثرگذار است. این نکته بسیار کلیدی است که 
آینده  و ساختمان سازدمی را شماامروز  دهدمیشکل  را شماشخصیت  اوال  نیست بلکه  ایبستهرفتار شما جزیره 

در کل جامعه بشری  تواندمیاینکه این اعمال و رفتارهای ناروای ما  ثانیا  . دهدمیدر دنیا و آخرت شکل  را شما
ظام عالم ن تواندمیاینکه این رفتارهای ناصحیح و ناروا  ثالثا  اثر بگذارد. در نسل امروز اثر بگذارد.  امروز و فردا

گفت گناه و  توانمیاست که  جهتازاینطبیعت را هم تحت تأثیر خودش قرار دهد و مشکالتی ایجاد کند. 
 . از برزخ تاکندمیعالم برزخ ظهور پیدا آلودگی و عبور از خط قرمزها در زندگی بشر آثار هم اخروی دارد که از 

 دردناک هایعذاب. آنجا شودمی. اعمال ما سپس شعله آتش کندمیقیامت سپس تا قیامت ظهور و بروز پیدا 
 . یک تأثیرگذاردمی ایگستردهتأثیرات  هاگناهو  هاآلودگیاما در همین دنیا هم این ؛ . این در آن سمتشودمی

  است که فرمودند: السالمعلیهروایتی از امام صادق  ازجملهفردی است در خود شخص. در روایات داریم 
ي اْحَذُروا َسَطَوات  » ه  َقاَل َأْخُذُه َعَلی اْلَمَعاص 

َهار  َفُقْلُت َو َما َسَطَواُت اللَّ ْیل  َو النَّ اللَّ ه  ب 
 2.«اللَّ

خذه ا فرمایندمیاز چه باید بترسیم. امام  چیست و هاشالقکه این  کندمی سؤالخدا بترسید.  هایشالقاز 
 در روایات دیگر آمده است که در نتایج گناهان: ؛ وکندمیو مواخذه  گیردمیرا  هاآدمبالمعاصی. خدا با گناه 

 فقر و ناداری است. .9
 شودمیپیدا  هاانسانکه برای  شودمیاز نتایج گناهان امراضی   .2
انسان را غمگین کند و تولید آن  تواندمی. گناه کندمیتولید  وغمهمآمده است که گناه   .3

 درونی و روانی بکند. هایناراحتی
َأ ». بکند ناامنسلطه اشرار را پدید بیاورد جامعه را  تواندمیبکند. گناه  ناامنیایجاد  طورهمین .4

ئات  َأْن  یِّ ذیَن َمَکُروا السَّ َن الَّ ْرَض َفَأم 
َ
ُم اْْل ه  ُه ب 

َف اللَّ که به خاطر گناهتان  ایددادهآیا شما تضمینی  3.«َیْخس 
 سر شما خراب نشود؟ یعنی احتمال دارد گناه شما منشأ این تحوالت در عالم طبیعت شود. برزمین

                                            
 .212ص  ...باب وجوب اجتناب المحارم  -11وسائل الشيعة / ج .2

 .41نحل  .3
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ست. ا. این هم واقعیت شودمیاین سلسله پیامدهای ناگواری هم که اشاره کردم بر گناه مترتب  بنابراین
گناهان  تواندمیشود برکات در فرد و جامعه بیاورد  هاخوشیمنشأ  تواندمیما  هایخوبیکه طاعات و  طورهمان

ا تخریب جامعه ر تواندمیبرای ما تولید کند. هر گناهی گناه دیگر را تولید بکند. گناه ما  هاآلودگیاز  ایزنجیرهما 
ثر بگذارد این چیزی است که علم کشف نکرده است. این با منطق در عالم طبیعت ا تواندمیبکند. گناه ما 

 .ایمکردهو کشف  ایمشناختهما این روابط را  درواقعدیگری با ابزار وحیانی 

 انواع بال
رای امتحان است ب ایوسیلهکه بالها همیشه نتیجه گناه نیست. بلکه گاهی هم هست که بال  کنیماشارهالبته 

 :اندکردهاست که بال و سختی را تقسیم  جهتازاینو تعالی شخص. 

 .هاستآلودگیکه نتیجه  ایسختیبال و  .9
 که کفاره گناهان شود. کندمیبالیی که خدا ایجاد  .2
او را دچار  مؤمنکه گاهی خداوند برای تعالی یک  شودمیباالتر از روایات استفاده  هاایناز  .3

 کندمی هاناگواریو  هاسختی

؛ ردآومیگناهان است که بالها را به وجود  غالبا  گفت که بال نتیجه گناه است اما  شودنمیو لذا همیشه هم 
گاهی هم گناه لطف الهی است برای اینکه  ؛ واما گاهی هم هست که گناه لطف الهی است که انسان پاک شود

 شودیمباز  هاانسانبه روی  هاسختیدر انسان ترقی بکند و در ابعاد معنوی و روحیات پیش برود. یک عوالمی 
برسد که  هاییقلهقرار بگیرد تا به  هاسختی. انسان باید در آن گردونه شودنمیکه هرگز در آسایش و راحتی پیدا 

مواجهه منفعالنه و پژمرده و همراه  هاسختیهم به آن اشاره کردیم. ما باید توجه کنیم که مواجهه ما با بالها و  قبال  
قیام  هادشواریو  هاسختیو هم صبور و شاکر باشیم و هم به وظائفمان در  بانشاطافسردگی نباشد. فعال و  با

 بکنیم.
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 در برابر بال مؤمنموضع انسان 
موضعی است که از این عناصر تشکیل  کروناموضعش در قبال جنگ زلزله سیل امراض مسری  مؤمنانسان  

 :شودمی

 .کندمیو قدرت خدا را تماشا  بیندمیخدا و عالم غیب را  دستدر دل این حادثه  .9
 .شودنمیو منفعل  شکندنمیدر برابر این سختی صبور و مقاوم است و  .2
 .پردازدمیو به شکر خدا  شودمیشاکر  .3
روحی خودش  هایویژگیکه به دیگران خدمت و کمک بکند و  سازدمی ایدستمایهاز این بال  .4

 بلند حرکت بکند. هایقلهبا این نردبان به سمت را تجلی بدهد و با آن 

در ماه مبارک و شریف رمضان قرار داریم. البته امسال همراه با این تلخی و ناگواری است که ملت ما و 
جامعه بشری با آن مواجه است. برادران بزرگوار خواهران ارجمند جوانان عزیز، ماه شریف رمضان ماهی است 

که برای این ماه مبارک جمع شده و آن  هاییارزشاست.  ذکرشدهد نام و صفت برای آن که در روایات بیش از ص
 هایشبدر سحرهای آن جمع شده قابل وصف نیست. شما در  خصوصا  نعم و الطاف الهی که در رمضان 

به پایه این ماه بزرگ و شریف  کدامهیچولی  ذکرشدهفضائلی  بینیدمیجمعه ماه شعبان ماه رجب، مواقع خاص 
آسمانی دارد  هایجلوهداریم اما این ماه رمضان یک  هاییمحرومیت. ما از برخی از عبادات جمعی رسدنمی

چه خلق خدا که نباید از آن غفلت بورزیم. در اینجا من مایلم  باخداکه نباید از آن غفلت بورزیم چه در ارتباط 
 .کنماشارهکه اینجا وجود دارد  هاییمناسبتکه به چند نکته هم به 

 جهش تولید:
یکی بحث جهش تولید و رونق اقتصادی است. کشور ما علیرغم چهل سال سختی و رنج و مرارت، جنگ 

 هایعرصهبرپای خود ایستاد و مقاومت کرد و عقب هم نرفت و در  توصیفغیرقابلو تحریم و تهدیدهای 
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که وجود دارد بایستیم و جهش تولید باید در عین این  هاییسختیبر همه باید در برا اآلنمختلف هم پیش رفت. 
که به خاطر کرونا و تحریم وجود دارد محقق شود و این شدنی است. برای اینکه این جهش  هاییسختیرکودها و 

 تولید و رشد اقتصادی تحقق پیدا کند ما نیاز به چند نکته داریم:
باید باور کنیم که جوانان  واقعا  . ما آوریممیدر این عنصر ما گاهی کم  خودباوری ملی، اسالمی و انقالبی.

منان دش بینیمنمیکارهای بزرگ را رقم بزند. مگر ما  تواندمیما و دانشمندان ما و متخصصان ما و ملت بزرگ ما 
تاب را به فضا پر که یک ملتی در تحریم و تهدید و کرونا ماهواره نور کنندمیما که افراد مغرضی بودند تعجب 

ع . صنایتوانیممیکه ما  دهدمیشدند. این نشان  زدهشگفتبکند. همه عالم مقابل این پدیده علمی و فناوری 
و  هاکیتبهداشتی ما در قضایای کرونا نشان دادیم که در تولید ماسک در  درمانی و دفاعی ما، در همین صنایع

ابزارهای پزشکی و بهداشتی چه توانمندی ملت ما از خودش نشان داد؟ بنابراین اولین شرط پیشرفت و جهش 
اید باور که مسئولین ما ب زدندمی. امام مکرر این را فریاد توانیممیتولید و رشد اقتصادی این است که باور کنیم 

امروز هم باید پیش برویم. جاهایی هم البته کمبود داریم.  پیشرفت داشتیم هارشته. ما در انواع توانیممیکنند ما 
 هایریفناوکه به وزیر محترم ارتباطات زدم عرض کردم و نوشتم که انتظار بود که ما در حوزه  اینامهدر  اخیرا  من 

ری داشته بیشت ایپیشرفتهارتباطاتی و شبکه داخلی و ملی و موتور جستجوی ملی  هایزیرساختارتباطی، 
ایع، دوربرد بسازد، در انواع صن هایموشکصنایع بزرگ نظامی و دفاعی تولید بکند،  تواندمیاشیم. ملتی که ب

مختلف پیش برود باید در حوزه فناوری و ارتباطات هم  هایبخشبنیادین در بیوتکنولوژی، در  هایسلولدر 
ت. این برداش تریبزرگ هایگامباید  پیش برود وضع موجود ضمن تشکر از اقداماتی که شده اما کافی نیست.

ارتباطاتی و فضای مجازی داریم و امیدواریم که نیروی جوان و  هایفناوریشرایط هم نشان داد ما نیاز به 
ش مضاعف و تال خودباوریمسئله است که به نظرم  یکایندانشمندان ما باور شوند و تالش کنند که پیش بروند. 

 ی پژوهش باید افزایش پیدا بکند.رو گذاریارزشو تحقیقات و 
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 موضع دوگانه غرب در تبلیغات
نکته دیگری که مناسب است اشاره شود این است که این روزها شاهد اختاپوس تبلیغاتی غرب در مواجهه با 

اما  گیردنمیاو چندان مورد هجوم قرار  ربطبی هایحرفکرونا هستیم. خزعبالت ترامپ الطائالت او 
. الگوی ما در برابر این حادثه اجتماعی الگویی منطقی گیردنمیقرار  موردتوجهشایسته ملت ایران  هایحرکت

 صد عیب در جهان طرفآناز  گیرندمیرا نادیده  هااینمتعالی بود.  هایارزشدارای فلسفه و پایگاه و ضوابط و 
. امیدواریم الگوی ما در این ایمکرده . این هم از مسائلی است که همه ما آن را حسشمارندنمیغرب را مهم 

 .ایمکردهحادثه و واقعه تنظیم بشود ارائه شود الگوی مهمی در جهان ارائه 
 مؤمنانهدر پایان از همه مردم عزیز و شریفمان در ایران و قم به خاطر حضور در رزمایش مواسات و انفاق 

. ما در رکود اقتصادی و مشکالتی که پیدا شد جمع زیادی از عزیزانمان مواجه با سختی شدند. ما کنممیتشکر 
ودش خ هایمسئولیتباید در زندگی به داد عزیزانمان برسیم. دولت به  شدهتنظیمعالوه بر اطعام و افطار که 

 عمل کند مردم هم تالش کنیم.
یح و کامل از این ماه مبارک رمضان و شهدا و درگذشتگان و صح مندیبهرهدارم  را شماآرزوی توفیقات همه 

اء به لقاسبق و عزیزمان که  جمعهامامامینی  اللهآیتمرحوم  ویژهبهعلمای درگذشته مراجع درگذشته امام شهدا 
 طورهمینکه در این حوادث مظلومانه و غریبانه دفن شدند آرزوی علو درجات دارم  کسانیهمهخدا رفتند و 

برای همه اموات و درگذشتگان و برای بیماران هم از خداوند طلب شفای عاجل و بهبود کامل داریم. خدایا تو را 
از ما دور  بالها راو به همه مقربان درگاهت که  دهیممیعلیها سوگندت  اللهسالمبه حضرت فاطمه معصومه 

حکمت و معرفتت را به روی ما بگشا و همه  هایچهدریو  هادروازهبدار اعمال ماه مبارک را از ما قبول بفرما، 
هو  محمدعلی اللهصلی ؛ ودرگذشتگان و شهدای ما و امام شهدای ما را با اولیای خودت محشور بفرما  آل 

 الطاهرین.


