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 26/10/98جلسه اول 

 بخش دوم

 ولی  ؛شودی میگاحساس گسست]از آنها[ در بدو امر [ احتماال] ،مطالبی که دوستان مطرح کردند

ای است. با توجه به تجربه پیشنهاد به صورت ،شودآنچه مطرح میفکری همین است. طبیعت هم

خیلی  ،ن، به برکت قرآباشد نقرآاگر اصل جلسات با محوریت  ،های اخیر پیدا کردمکه در سال

 سوره مبارکه حج ،رسدیای که برای خواندن در این جلسات به ذهنم مشود. سورهها باز میراه

. بحث سوره است پیدا کردن روحیه جهادی]نیز[ ریزی و تقویت عنصر عزم و برنامه ]با هدف[

 ،سازی قوه جهد و جهاد در راه دین و شاهد شدن و شهید شدن است. همچنینفعال ،حج

ه ریزی را در خود دارد. هم در کارهای فردی و هم در کارهای جمعی بهای برنامهمؤلفه

ریزی از منظر این سوره آشنا داریم و خالی از لطف نیست که با مباحث برنامهنیاز ریزی برنامه

 شویم. 

  هر  ،هلل به برکت این سورهء اشا ای را در مورد این سوره کار خواهیم کرد که انچند جلسه

حداقل را پیاده کند. ریزی برنامهنظام  ،کسی بتواند در زندگی خودش و آن جمعی که دارد

 کنیم. بر این اساس قوت پیدا می ،خصوصیت آن این است که هر کدام برای زندگی خود

 که ]هم خیلی خوب و کمک کننده است[ ریزی بیان تجربیات دوستان در خصوص برنامه

ریزی به هایی برای برنامهمهارت ،این بخش را تقبل کنند و به موازات سوره حج]دوستان،[ 

 ریزی تهیهبرای برنامه رچهدفتیک  ،اجتماعی داشته باشیم و هر کسی گروهی و ،صورت فردی

 خواهد شد منجربه تقویت آنها ریزی د. توانمند کردن افراد در برنامهثبت کندر آن را  شو نکات

توان خیلی کارها را می ،مثل مسجد خیلی خوب خواهد بود. با منظم شدن ،در کارهای مختلف و

ای باشد که تجربیاتشان را در اختیار بگذارند و به گونه ،اندشتر کار کردهکسانی که بیانجام داد. 

اند. افراد بتوانند با ساعت بگویند در یک هفته چه کارهایی انجام داده ،شش ماه آینده ،در پنج

 این بخش مهارتی کنار تدبر در سوره حج خواهد بود. 

  خواندن یک دعا تواند گذاریم که این قرارهای جمعی میکه با هم می قرارهای جمعیعهدها و

فاطمیه باشد یا خواندن دعاهای روزانه حضرت  باشد. ممکن است یک بخش از دعای صحیفه
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صدیقه طاهره باشد. حفظ و خواندن دعاهای روزانه حضرت صدیقه طاهره تا ماه آینده را به 

این دعاها را در دستور کار قرار داد و هر کسی در این  توانکنم. میعنوان پیشنهاد مطرح می

از  ،بیشتر ،آوردمی عهدیهماین کارهایی که سعی کند روزانه این دعاها را بخواند.  ،جمع است

 باشد. نماز و استغاثه می ،دعا ،جنس ذکر

  تکی  ]به صورت[ کنم هر کدام از دوستانکارهای عملیاتی بخش چهارم کار است. پیشنهاد می

های مناطق محروم را انتخاب کنند. کافی است از از شهر شهر یک ،یا گروهی برای شروع کار

عادت  و نباید به کالس و خواندن آورد. جمع باید به سمت کار برود دسته آن شهر اطالعات ب

جنبه بلکه به معنای این است که باید  ؛این به معنای بد بودن کالس و خواندن نیست . ]البته[کرد

 والیشما بخواهید  ،هلل در حکومت امام زمانء اشا کار غلبه داشته باشد. فکر کنید ان عملیاتی

 ست،ت برای شمامَاین سِ خواهید بکنید؛، چه میآن شهر شوید. فکر کنید والی آن شهر هستید

 در ستارهیک  ،های بچگیکار سختی نیست. فکر کنید مثل بازی ،کنید. تحقیقات اولیهچه می

 ،ای داشته باشید تا بعدا که بزرگ شدیدآسمان مال ما باشد. این حس تملک را نسبت به منطقه

 شود، مسیرهایی برای شما باز میدر این خصوص ؛به شما بدهند. وقتی در ذهن شما چنین باشد

 رسد. های خدا به شما میو حواله

 وظیفه  .را ادامه داد باید قدر آن را دانست و آن ،می انجام شده استیکار عظ ،در زمینه سازندگی

بازاری در این خصوص ایجاد کنیم و  ،به این مناطق بفرستیم اریم امکانات فرهنگی و اقتصادید

هر کسی برای  .دی خواهیم داشت. فعال با بعدش کاری نداریمنبازار و شبکه تنوم ،بعد از مدتی

خواهم از طرف امام زمان والی فالن جا شوم. یگذاری کند و بگوید مخودش یک ستاره نشانه

گرایش و تعلق خودتان را  ،فقط باید حب ،الزم نیست خیلی وقت بگذارید یا کار خاصی کنید

است. هر کسی  القانوعی  ،کنید و در واقعقرار دهید تا ببینید چه چیزی دریافت می شهر در آن

 خود به همراه دارد. زیادی را با الهاماتو  هاشود که عنایت، متوجه میاین کار را انجام دهد

 ،خواندن سریع دعای کمیل در حد  ،نظرمه است. ب علیهم السالمداشتن توسل به اهل بیت  کار پنجم

تواند در حد بیست دقیقه خیلی می علیه السالم به حضرت حجتتوسل ویژه ه اینکه مرور شود و ب

 چاشنی خوبی برای کارهایمان باشد. 
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 پیشنهادات بندیجمع

 کنند.ها تغییر میتدریج سورهه تدبر در سوره مبارکه حج که ب .1

توان افرادی را دعوت کرد یا از تجربیات دوستان ریزانه افراد که میتجربیات برنامه]استفاده از[  .2

 استفاده کرد. 

 .بنا شد دعاهای روزانه باشد عهدی که فعالهم .3

 اند.ه که بخت و اقبال شما را بر آن گذاشتهانتخاب یک منطقه محروم به عنوان یک ستار .4

 توسل اگر همراه با دعای کمیل باشد.  .5

برای هر روستا و محلی به یک سردار  ،آورنداگر امام زمان بنا باشد که تشریف بیاورند که به زودی تشریف می

 بایستی مشق این کار از قبل انجام شود تا بتوان به آن نظامی داد. دارند. نیاز 

شود و گویی خدا ها شکسته میقفل ،جایی کمترین مبالغهرخوت موجود را شکست. با کمترین کارها و جاب باید

، ]آن واسطه شویاست گونه است که کافی منتظر است این کار انجام شود تا رحمت نازل شود. همه کارها این

از جای  ،کنیی وقتی حرکت میول ؛یعنی کار در حد توان تو نیست شود؛وقت[ کار از جایی دیگر درست می

 خورد. دیگر این اتفاق رقم می

 ها،تر هستند. این روستانزدیک آبادانینظرم این است که به سراغ روستاهایی بروید که به  ،در انتخاب مناطق

 فعش زودتر به، نکردی ردامپروتوان در آن د و میرعوایدشان برای کشور بیشتر خواهد بود. روستایی که مرتع دا

 رسد. کشور می

 جایی را انتخاب کنید که امکان آبادانی داشته باشد.  .ها را انتخاب کنیددر انتخاب شهرها الزم نیست بدترین

ها اعتقاد دارند. در اقتصاد خالف آن چیزی است که اقتصاددان ،باید به سمت کشاورزی برود و این توسعه محور

 آید. قحطی می ،اگر کشوری در حال جنگ باشد و کشاورزی آنها رونق نداشته باشد ،مقاومتی

 

 (13تا  1آیات )سوره مبارکه حج 

، سوره خیلی ترسناک از همان شروعسوره بسیار عجیبی است.  ،سوره مبارکه حج به لحاظ انذارهایی که دارد

 : شودشروع می
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

 ( 1ءٌ عَظِيمٌ )سُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْيا أَيُّهَا النَّا 

فعال مشخص است که به ]همچنین[ و  باشدمیمربوط  همه مردممشخص است که سوره به  «يا ايها الناس»از 

در آن  اجلو تمام شدن  قیامتبحث « ءٌ عَظِيمٌ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ » شود.میمربوط و مراقبت درونی  شدن تقوا

و اجل  باشد[]مطرح می سازی مراقبت درونی و بحث تمام شدن اجلبنابراین بحث مردم، فعال خیلی مهم است؛

 مهم است. 

 وَ ما هُمْ بِسُكارى يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى 

 (2وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ )

تَرَى النَّاسَ »د. نمای، بیان میکنداز نظر وخامتی که دارد و هولی که در انسان ایجاد میرا شدت آن روز  ،این سوره

 شود. یعنی فشارها به دلیل عذاب خدا خیلی سنگین می« وَ ما هُمْ بِسُكارى سُكارى

 َ(3النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ ) وَ مِن 

 شیطانو از هر کنند میجدال در خدا  ،داشته باشند علمکند که اینها بدون اینکه گروهی از مردم را معرفی می

 ند. ماینکننده تبعیت میگمراه

  َ(4عَذابِ السَّعِيرِ ) الَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلىكُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَو 

 شود. می گمراهطبیعتا  ،پیروی کند ثبت شده است که هر کسی که از شیطان

حث والیت ب؛ موضوع والیت ؛هول و اضطرابی که بعد از اجل وجود دارد ، چند چیز مطرح شد: اجل؛تا به اینجا

 شیطان.

  مَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُيا أَيُّهَا

مَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْالً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى

أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْال يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا  مَنْ يُتَوَفَّى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى

 (5 رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ )الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ
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بنابراین  ایم؛کرده خلق بروید و ببینید ما شما را از چه چیزی ،یقین ندارید بعث اگر تردیدی دارید و به !ای مردم

تشبیهی که خداوند نسبت به زمین ]همچنین،[ و  م و مراحلی که انسان خلق شده استیک روز بعث پیدا کردی

 دهد.  انجام می

 ( وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ال رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ 6ءٍ قَدِيرٌ )كُلِّ شَيْ وَ أَنَّهُ عَلى ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى

 (7اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ )

 دو حالت وجود دارد: تا اینجا

 شدیم ودر ساختار ذهنی ما هست و باید از وضعیت خلقت خود متوجه بعث می ،یا آنچه در این آیات گفته شد

 یا متوجه آن نیستیم. فهمیدیم که حتما بعثی داریم؛ می

 .شودمطابق می، با کسانی که نظرشان اینگونه نیستریزی ما نظام برنامه ،باشیم اگر به این موضوع توجه نداشته

برنامه  ،هست یا نیست. اگر این موضوع در ذهن ما باشدیا  ،در نظام فکری ما ،7این آیات تا آیه  به عبارت دیگر،

یک گزاره بسیار بدیهی  ،طبق آن نیست و این ،ما طبق کسی است که این موضوع را در ذهن دارد و اگر نباشد

و تبعیت از او  والیت شیطانولی چون در اینجا بحث  ؛مطرح کردتوان این را در مورد همه آیات میشود. می

 نباشد.  7تا  5اش بر اساس آیات پذیرد که نظام فکریگوییم کسی والیت شیطان را میمی شود،عنوان می

و طفلی بودید به بلوغ رسیدید  ،ایددر جریان خلقت قرار گرفته ،گویند که شما یک امتدادی داریداین آیات می

 رسد. ه رفته این سیر زندگی به انتها میرفت

 توجه به اجل و تمام شدن آن و اینکه انسان طبق نظام خاصی در این عالم قرار  ،ریزیدر برنامه :نکته اول

. عمل برای ، ]ضروری است[ثمره آن کارها را در قیامت ببیند هایی را انجام دهد وگرفته است تا کار

دهد باید سیرش برای یوم البعث پس هر کاری که انجام می ؛چون اجل رو به پایان است ]است[؛ قیامت

 باشد.

و  در مورد سن و سال است عمرکاری را انجام دهد.  ،تا در آن ، وقت داده شدهای است که به انسانبازه ،اجل

ای پروژه]به عنوان مثال فکر کنید[ دارد. این اجل خیلی وحشتناک است.  «تا»، «از»یک  باشد؛میامتداد زمان  ،اجل
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توانید دیگر نمی ،برد و شما دو هفته وقت دارید. اگر هفته اول گذشتصد ساعت زمان می ،خواهید کار کنیدکه می

 دو هفته است و اجلش صد ساعت.  ،عمرش های هفته بعدش را بیدار بمانید؛، مگر اینکه شبانجام دهیدآن را 

تعیین اجل و عمر است. انسان باید بداند که اگر برخی از کارها را در زندگی انجام  ،زیریاولین بحث در برنامه

یاد بگیرند  زبان عربی، انگلیسی یا فرانسویهایی که وقت دارند را بگذارید که بچهدیگر انجام نخواهد داد.  ،ندهد

آید که پیش می شبرای قدر کارهای مهمبعدا آن ،زبان را یاد نگیرد ،ای از سنو عربی خیلی مهم است. اگر در بازه

 تواند یاد بگیرد. دیگر نمی

بندی ، مقطعگذرد و هر کداممی زمانالی هشویم که امتداد زندگی انسان از البمتوجه می ،7تا  5از مفهوم کلی آیات 

زندگی را به  ،در این آیهدهد. را از دست می ...رسد یعنی چشم و گوش ومی« أَرْذَلِ الْعُمُرِ»کم کم به  ،و بعددارد 

 سالگی 60 ،50تا  سالگی؛ بخش دوم 14و دوم رشد است تا حدود  دوره اول ،طفولیت :کندسه بخش تقسیم می

 . باشدمی بقیه آن هم بخش سوم است؛

، شد مرتع شیطانفرمایند هرگاه حیات من خوب است به این دعای حضرت سجاد توجه کنیم که حضرت می

 تواند مرتع شیطان شود. شود که حیات انسان مییعنی مشخص می جان مرا بگیر؛

ندهد. اگر انسانی محصول ولی  ؛اینگونه که عمر بر او بگذرد نسان زندگی کند و مرتع شیطان شود؛شود که امی

 مشخص است که مرتع شده است.  ،ای از عمرش محصول نداددر قطعه

 میل به بعث و برانگیخته  ،کاریبا انجام  ،ریزیاین است که اگر در برنامهکند نکته دیگری که مطرح می

 شده است.  اختاللو آن برنامه دچار ]زندگی شما[ مرتع شده شدن در شما ایجاد نشود، 

کشد. این سرک مثال روزی دو ساعت در فضای مجازی سرک می کسی اشتغال به فضاهای مجازی دارد،مثال 

برای یک هفته  این کار اوکند یعنی از عالفی که کسی انتظار بعث ندارد. بعث ایجاد نمی کشیدن در او میل به

 شود. تمام می ،مشخص است که این برنامه چه برسد برای بعد از مرگش؛بعدش هم عایدی ندارد 

 کنند. مندی در بعد از قیامت را برانگیخته نمیدر ما انتظار بهره ،هستند لهو و بیهودههایی که برنامه

 لطفا در آن کار تجدید نظر کنید.  ،دهید باید سرش در بعث باشد و اگر نبودهر کاری که انجام می
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هد شما به بعث خیلی بیشتر خوا میل ،ایبا انجام هر برنامه ،برنامه نباید پوک و پوچ باشد. اگر این اتفاق بیفتد

 ؛دهد که برایش آن طرف خالی استنشان می ،یعنی اگر کسی عمر بر او بگذرد و میلش به بعث زیاد نشود شد؛

 ندارد.  رغبت به مرگحس 

 ؛امخلق کرده مبعوث شدنگوید من تو را برای هایشان بعثی نیست. خدا میبنابراین گروهی هستند که نظام برنامه

کنم هر کاری می« إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ»کنی برای مبعوث شدن باید انجام دهی. پس بدان هر کاری که می

شود. باید از رفتارهای خرد شروع کرد. کسانی که دست کار من چگونه مبعوث می ، اینبعد از مرگکه باید ببینم 

باید برگشت و کارهایی که خیلی در زندگی نقش دارد را دید و هند. انجام د ،اندپدر و مادرهایشان را نبوسیده

است و اگر کسی این روابط و اخالقیات را درست  روابط و اخالقیاتفعالشان کرد. عمده این کارها در حوزه 

 تواند....بعدا می ،کند

به معنای از . رضایت کندایجاد می رضایت کند و اگر دستش پر باشد در اوهر انسانی به سمت مرگ حرکت می

کند هر کاری که انسان میکند. میایجاد  حال خوببه معنای سازگاری است و در فرد  خود راضی بودن نیست،

 باید نگران مرگش باشد. 

 اما گروه دوم :

 ( ٍ8وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُدىً وَ ال كِتابٍ مُنِير ) 

 کشمکش درونیحتما دو طرفه است. یک  «يجادل» ؛حالت کشمکش دارد ،کند با خدا در خدا. جدالمیجدال 

کند که خدایش منطبق با کند و کاری میپیدا می میل به توجیههمان حالتی است که انسان  در رابطه با خدا؛

 !ای بابادادن اینکه  کششد. خواستش شود. جدال در خدا یعنی خدایی درست کنی که منطبق با خواست تو با

 . ... ؛است خدا مهربان !اای باب؛ نگیراینقدر سخت

شود با خودش درگیر می ،برای اینکه بر فضای درونی خودش صحه بگذارد جدال نفس با خودش است در خدا.

پوشانیم تا بتوانیم راحت کنیم این است که خدا را میتا خدا را نسبت به خودش موجه کند. از کارهایی که می

 زندگی راحت است.  ،دزندگی کنیم. خدا نداشته باش

 َ( 9وْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ )ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ نُذِيقُهُ ي 
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 شودشود و ]خودش،[ مخاطب آن نمیامر می بلندگو برای آن ،آیدیعنی وقتی امری می ؛آیدوقتی می «ثانِيَ عِطْفِهِ »

 کند. در جهت معکوس آن امر عمل می ،و بعد

به  «خزي»اند و شکوهی در نظر گرفته ،برای کسانی است که برای خودشان« خِزْي  »کند و جنبه مدیریتی پیدا می

 معنای خواری بعد از مجد است. 

 ( ِ10ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالَّمٍ لِلْعَبِيد ) 

شوند به که به برخی دیگر نداده است و قائل می هایی دادهه خدا به برخی تواناین را دارند ک توهم ،این افراد

؛ انجام دهنداند ستهتوانکاری را ن ،این است که اگر در زندگیهم شان های خاص در زندگی و توجیهمندیتوان

 ظالم است.  ان،خدایش ان،اند. در ذهنشتوانستهنمی ]به این دلیل بوده که[

مسیری را در  ،اوامر و نواهی را به خودش نگرفت]فرد،[  باشد ون اوامر الهیریزی کسی بر مبنای اگر برنامه

مدعی  ،کند و از خدا به خاطر نرسیدن به مقاصدشمی «صد سبیل» ،کند که حداقل برای خودشزندگی طی می

از مقاصدش  ،به تدریج صد سبیل خواهد کرد ،اوامر و نواهی الهی نباشد ،ریزیبنابراین اگر مبنای برنامه ود؛شمی

 دهد. ماند و نرسیدن به مقاصد را به خدا نسبت میمیدور[ ]

 اختالل در بعث دارند؛ ،گروه اول

 .مشخص کنندنسبت کارشان را به امر و نهی توانند شان این است که نمیاختالل ،دومگروه 

 طبق باید ات برنامه ،بریزیبرنامه  اتدر زندگی خواهیمی]وقتی[ شود اینکه ریزی میدومین مبنای برنامه

 ....گویند اقتصاد مقاومتی نگو با من که نیستنشو. وقتی حضرت آقا می «عطفه يثان» ؛امر و نهی خدا باشد

 شود: از سه مجرا برای شما حاصل می باید و نباید

 دهد تا حقایق را به طور بدیهی شهود کنید. یعنی در درون شما نوری قرار می علم ؛علم .1

 کنید. فهمید و از چراغ دیگری استفاده میمی ،به واسطه یک فردی که عالم است ؛هدایت .2

 کنید. حقیقت امر و نهی را از مکتوب دریافت می ؛کتاب .3
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رسد و این یعنی به مقاصد نمی ؛کندمی «صد سبیل» ،داش بر مبنای علم، هدایت و کتاب نبوریزیاگر کسی برنامه

این خیلی بد است که انسان سوء ظن به خدا داشته  کند.به خدا پیدا می سوء ظنداند و از خدا میرا نرسیدن 

 مطالبی آمده است. ،در خصوص این سه مورد ،در کتاب حجتباشد. 

 َالدُّنْيا خَسِرَ وَجْهِهِ عَلى انْقَلَبَ فِتْنَةٌ أَصابَتْهُ إِنْ  وَ  بِهِ اطْمَأَنَّ خَيْرٌ  أَصابَهُ  فَإِنْ حَرْفٍ عَلى اللَّهَ  يَعْبُدُ  مَنْ النَّاسِ مِنَ و 

 (11) الْمُبِينُ الْخُسْرانُ هُوَ  ذلِكَ الْآخِرَةَ وَ

خدایش خدایی است که ثابت نیست و وقار  ،خدایش جان ندارد، حال ندارد، حس ندارد، خدایش خدا نیست

 ندارد.  ثبوتخدایش  ،است «حرف يعل» ،خدایی که هر روز یه جور است ،ندارد

 لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ  يَدْعُوا (12هُوَ الضَّاللُ الْبَعِيدُ ) ذلِكَ يَنْفَعُهُ ال ما وَ يَضُرُّهُ ال ما اللَّهِ دُونِ مِنْ يَدْعُوا

 ( 13وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ ) الْمَوْلى

رحمان و رحیم را قبول کن و بدان که خدا با تو دشمنی  ریزی باید خدای ثابت باشد. این خدای ثابتِمبنای برنامه

 ،بگیر و هر جایی که به سنگ خوردی در نظر جایگاه رفیع ثابتخواهد. برای خدا ندارد و برای تو هدایت می

گاه ثابت تکیه ،ثابت داشته باشد. اگر این برنامه گاهتکیه ام. برنامه بایدام اشتباه کردهبگو من کجای برنامه ؛نگو خدا

 .اتکا ندارد ]به خدا[ و کندنداشته باشد، خصوصیتش این است که فرد به عوامل و اسباب بیش از خدا تکیه می

 شود. برنامه سست می ،ها باید به خدا باشد و اگر نباشدبرنامه یسطح اتکا

 آورد و ثبات میبرنامه بی ،ثباتمحصول تکیه به خدای باثبات است. خدای بی ،بنابراین ثبات در برنامه

 کند. میدرگیر با اسباب فکر و اندیشه تو را  ،ذهن

 ؛برنامه بریز و جلو برو ؛و السالم و تمام «ان تنصرواهلل تنصرکم»باید بدانی  اگر برای زمین زدن دشمن برنامه داری

 ات را درست کن.برگرد ببین کجای کارت ایراد دارد. برنامه ،حتی اگر شکست خوردی

 ریزی است. اگر این اصالح رویکردها و باورهای برنامه ،ریزیشود که از ارکان برنامهمشخص می

  ریزی امکان تحقق ندارد.رویکردها درست نشود، برنامه

خداست که تو  ؛اندچرخها را خدا میاصل برنامهریزانه است. برنامه مبانیفقدان  ،هااز دالیل ناموفق بودن برنامه

های غربی کند. در کتابگوش و زبان تو را خدا اداره می، و باید کم کم احساس کنی چشم دهدرا حرکت می
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دست  فرد ریزیبرنامه ،ریزی الهیدر صورتی که در نظام برنامه ؛دهندریزی را به خود فرد میبرنامه یسطح اتکا

 بر مدار خداست.  وو ثانیه ثانیه ا گیردخدا قرار می

 


