تکبر

مؤلف :ازهری احمد محمود
مترجم :پدرام اندایش

تکبر 1//

بسم اهلل الرحمن الرحيم
شکر و ستایش برای اهلل تعالی است
که در عظمت و کبریایش یکتااا اای-
باشد .علم او همه چیز را احاطه کرده
است .و صلوات و سا ب باار بنتااری
پیاااا برا و رساااور و بااار

و

اصحابش که الگوی پرهیزگارا اای-
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باشند.
برادر مسلمانم! رستگاری انسا در
دنیا و خرت فقط وابسااته بااه اعمااا
صالح یباشد...
وی هستند و اگر در

اعما ساار ایهی
زیا ببیند در

همه چیز زیا دیده است!
اناادازهی اساا تقا ت شاا ب بااا
استقا ت قلبش حاساابه اایشااود؛ و
ای استقا ت فقط با انجاااب طاعااات و

تکبر 3//

عادت کرد به ننا بدست ی ید ...و
نوشدارویی برای جاننا یباشد...
و همچنی دارویی برای قلبنا ...همااا
گونه که عادت کرد به نافر ااانیهااا؛
سبب فساد قلااب و دور شااد

از

فضیلتها یشود!
با اص ح شد قلااب بااد اصا ح
یگردد ...و
صالحا برای

ننایت ا ری است کااه
اندیشهی نیک را به
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کار یگیرنااد؛ ایا عماار بزرگتااری
شغولیت ننا اایباشااد و

همااا

اص ح قلبنایشا است!
اص ح قلب فقط با پاک کاارد
از ریضیهای قلبی عنااوی صااورت
یپذیرد و

از بیماریهااای ااادی

قلب خطرناکتر است!
در خا

ایا صاادحات در براباار

ریضیی از ریضیهای خطرناک قلب

تکبر 5//

قرار اایگیااریم ...و کساای کااه از
س ت بماند به خیاار بزرگاای دساات
یافته است...

بیماری هما بیماری

تکبر است بیماریی که قلبنای ریض
به

بت

یشود قلبنایی که بنره-

ای از خیر نبردهاند!
***
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تکبر چیست؟
برررادر مسررلمانم! تکباار؛ اخاا
نکوهیدهای است ...اخ قاای کااه فقااط
انسا ذلیر دارای

یباشد ...هما

انسا ذلیلی کااه از فضاایلتهااا تناای
است!
ا ا تکبر چیست؟!
کدوی گدته است« :تکبر

است که

تکبر 7//

ش ا ب خااود را بزرگتاار از دیگاارا
ببیند».
انواع تکبر :تکبر سه نوع است:
( )1تکبر داشتن نسبت به اهلل تعالى:
زشتتری نوع

است و ثالنای

تکبر فرعو و نمرود اایباشااد و
حالتی از تکبر است که نا از ای
که بندهی اهلل تعااالی باشااند ساار باااز
یزنند.
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( )2تکبر نسبت به رسول اهلل؛ به
ایا شااکر کااه شا ب تکباار را از
گردا نناد به ا ر وی از روی تکبر
جنر و عنادش باز یدارد بااه اننااد
اعمالی که کافرا که انجاب دادند.
( )3تکبر در مقابل بندگان ،به ایا
شکر که خااودش را باازری ببینااد و
دیگرا را حقیر بشمارد.
در ایاا صاادحات بااه نااوع سااوب

تکبر 9//

پرداخته یشااود زیاارا

بیشااتر از

حالتنای دیگر شیوع دارد...
برادر مسلمانم! یا یداناای تکباار
اولی گناهی است که توسط

از اهلل

تعالی نافر انی صورت گرفت؟!
یکی از پیشینیا گدته است« :اولی
گناااهی کااه از اهلل تعااالی نافر ااانی
صورت یگیرد تکبر است! اهلل تعالی
یفر اید :وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا
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َاسرتَکْبَ َر
لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى و ْ
وَكَانَ مِنَ الْکَررافِ ِر نَ[ البقاار ( ]34 :و
وقتی به

ئک گدتیم که به دب سجده

کنند ننا سجده کردند گر ابلیس [و]
ابا کرد و طلب تکبر نمود و از کااافرا
شد).
هما بیماری تکبر است؛ ا ااری
کااه ابلاایس از روی

بااه دب

سجده نکرد ...در نتیجه با لعنت دائمی

تکبر 11//

جازات شد ...و تا ابد او را در تش
به صورت دائمی قرار خواهد داد!
در عاقباات تکباار بنگااریم؛ چگونااه
صاحب

را ه ک یکند!

کسی که به کار خیر اشااتیا داشااته
باشد باید بداند؛ تکباار باعا

ناااقب

شد عقر ...و کودنی فکر یشود...
به همی دلیاار علمااال ابلاایس را از
جمله احمقا  ...و دارای فکر ضااعی
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شمردهاند؛ زیرا او از فر انبرداری ا اار
اهلل تعالی سر باز زد؛ و به دب بااه
بنانااهی

کااه خلقاات او بنتاار از

است سجده نکرد!
حمد با حساای با علاای گدتااه
است« :تکبر داخر قلب کساای هرگااز
نمیشود گر

که باع

کاام شااد

عقر او یشود و قدار [ای کم شد
عقر] وابسته به یزا تکباار او اای-

تکبر 13//

باشد اگر تکبر کم باشد ناقب شااد
عقر کم یباشااد و اگاار زیاااد باشااد
ناقب کرد

زیاد یشود!».

بدا ای کسی کااه توفیااف یافتااهای!
تکبر هما چیزی است که کساای کااه
دارای

است که خود را بزرگتاار از

دیگرا

یبیند؛ ولاای در حقیقاات باار

خ ف

اساات ...و شا ب تکباار

خوار و ذلیر یباشد ...و ذلیر خواهد
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بود که سعی یکند تا بااار رود و باار
لوقات برتری یابد!
گدتهاند« :تکبر نمیکند گر ش ب
ذلیر و تواضع نمیکند گاار شا ب
بزری».
عماار ب ا خطااا  گدتااه اساات:
«انسا وقتی تواضع پیدا اایکنااد اهلل
حکمت او را افزایش یدهد و [بااه او
از طرف اهلل تعالی] گدته یشود :نیکو

تکبر 15//

شو! اهلل تو را نیکو یگرداند و او در
درو خااودش کوچااک اساات و در
چشم ردب بزری یباشااد و وقتاای
تکبر صورت یگیرد و ش ب خااود
را به انند کااوه اایبینااد اهلل او را در
ز ی پایما

یکند و گدته اایشااود:

دور شو! اهلل تو را دور یکنااد! او در
درو خودش بزری است و در چشم
ردب حقیر یباشد تااا جااایی کااه از
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خوک نزد ننا حقیرتر یشود!».
باارادر ساالمانم! تواضااع ک ا  ...اهلل
تعالی تااو را بااار اایباارد ...و تکباار
نورز ...چه بسا که تو را ضااایع اای-
گردانااد! و کساای کااه اهلل تعااالی او را
ضااایع کنااد بااار برناادهای ن واهااد
داشت...
** تکبر از اخالق كافران است!!
**

تکبر 17//

برررادر مسررلمانم! تکباار از اخاا
سلما نیست و دانسته شده است که
اولی کسی کااه از نافر انااا بااه ایا
رتکب شد هما ابلیس بود.

اخ

اخ قی است کااه شاایطا

را

دوساات دارد؛ زیاارا ایاا اخاا

در

دوستا و یاورانش شااا ر کااافرا و
زورگویا وجود دارد!
نصر ب

حمد سمرقندی گدته است:
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«بدا کااه تکباار از اخا

کااافرا و

فرعوننا یباشد و تواضااع از اخا
پیا برا و صااالحا ؛ زیاارا اهلل تعااال
کافرا را به تکبر توصی

نموده است

و یفر اید :إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُرمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ َسْتَکْبِرُونَ[ الصااافات:
 ( ]35نا کسانی هستند که وقتی بااه
نا گدته یشود :بگوییااد :ر الااه ار
اهلل طلب تکبر ینمایند).

تکبر 19//

همچنی

یفر ایدَ  :وقَارُو َن َو ِف ْر َع ْو َن

ُوسرى بِا ْلبَي َنررا ِ
َوهَا َمررا َن َو َل َقر ْد ََررا َ ُه ْم م َ
ن
ض َومَا كَانُوا سَا ِبقِي َ
فَا ْس َت ْک َبرُوا فِي ا ْل َأ ْر ِ
[العنکبااوت( ]39 :و قااارو و فرعااو و
ها ا [کسانی بودند که] وسی با دریاار
روش نزد ننا د و بر روی ز ی تکبر
نمودند و نا از سبقت گیرندگا [از ا اار
اهلل تعالی] نبودند).
َسرتَکْبِرُونَ
یفر ایااد :إِنَّ الَّريِ نَ ْ
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عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ ََهَنَّمَ دَاخِر ِر نَ
[غااافر( ]60 :همانااا کسااانی کااه از
عبادت

تکبر یورزند به جننم در

حالی که خوار شدهاند داخر خواهند
شد).
اایفر ایا د :قِي رلَ ادْخُلُرروا أَبْ روَا َ
ََهَررنَّمَ خَالِرردِ نَ فِيهَررا فَبِررْْسَ مَ ْرروَ
الْمُتَکَب ِر نَ[ الز ر( ]72 :گدتااه اای-
شود :به دربنای جننم داخر شوید [و]

تکبر 21//

جاودا خواهید اند پااس بااد

در

جایگاهی تکبرا دارند).
ااایفر ایاااد :إِنَّر رهُ لَرررا ُ ِر ر
ُسرتَکْبِ ِر نَ[ النحر( ]23 :همانااا او
الْم ْ
طلب تکبر کنندگا را دوساات نماای-
دارد).
همچنی اهلل تعالی بندگا ؤ نش را
به تواضع دح ینماید و یفر ایااد:
ْورونَ عَلَررى
وَعِبَادُ ال َّرحْمَنِ الَّريِ نَ َم ُ
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الْر رأَرْضِ هَوْنرررا[ الدرقاااا ( ]63 :و
بناادگا [اهلل] بساایار رحماات کننااده
کسانی هستند که باار روی ز اای بااه
را ی راه یروند) .یعناای :در حااالی
کااه تواضااع هسااتند .نااا را با رای
تواضعشا

دح یفر اید.

همچنی پیا بر را به تواضااع ا اار
ااینمایااد و اایفر ایااد :وَاخْفِ ر ْ
ََنَاحَرر َ لِلْمُررنْمِنِينَ[ الحجاار]88 :

تکبر 23//

(بالنای [ نربانیات را تواضعانه] باار
ؤ نااا بگساا ترا ) و اایفر ایااد:
وَاخْفِ ْ ََنَاحَ َ لِمَرنِ اتَّبَعَر َ مِرنَ
الْمُنْمِنِينَ[ الشعرال( ]215 :و بالنااای
[ نربانیت را تواضعانه] بر کسااانی از
ؤ نااا کااه از تااو تبعیاات اایکننااد
بگسترا ) .پیا بر به خاطر اخ قش
دح ینماید و یفر ایااد :وَإِنَّر َ
لَعَلى خُلُر عَ ِظرريم[ القلاام( ]4 :و تااو
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دارای اخ
همراه
اخ

بزرگی هستی) ایا بااه
است که تواضااع قساامتی از

وی یبود .زیرا هما طور که

روایت شده است او بر روی خر سوار
یشد و دعوت بردگا را قبو

ی-

کرد .در نتیجه به ثباات اایرسااد کااه
تواضااع از اخا

نیکااو اایباشااد و

صالحا ای گونااهانااد کااه تواضااع از
اخ

ننا است و بر ا واجب اساات

تکبر 25//

تا به ننا اقتدا کنیم.
برادر مسررلمانم! ساالما راسااتگو
کسی است که سااانگیر ...ناارب خااو...
راب ...و خاااوش رفتاااار اسااات ...و
سنگد و بدخو نمیباشد...
اگر ردی را دیدی که خود باازری
بینی یکند باادا کااه او از باارادرا
شیطا است ...و از جانااب اهلل تعااالی
ورد غضب قرار گرفته است!
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اهلل تعال

یفر اید :إِنَّهُ لَررا ُ ِر

ُسرتَکْبِ ِر نَ[ النحر( ]23 :همانااا او
الْم ْ
طلب تکبر کنندگا را دوساات نماای-
دارد).
همچنی

اایفر ایااد :إِنَّ اللَّرهَ لَررا

ُ ِ كُلَّ مُ ْختَال فَخُور[ لقما ا ]18 :
(اهلل تما ی کسانی که پُر اادعا و ف اار
فروش باشند را دوست نمیدارد).
اب عمر رضی اهلل عننمااا ااردی را

تکبر 27//

دید که در راه رفتنش پُر اادعا بااود و
ازارش را بلنااد کاارده بااود در همااا
هنگاب گدت :باارای شاایطا برادراناای
وجود دارد!
ای باارادرب باار حااذر باااش تااا از
برادرا شیطاننا نباشاای ...کسااانی کااه
دارای اخاا

کااافرا و زورگویااا

هستند!
***
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كبرياء فقط برای اهلل تعالى به
تنهايی است:
برادر مسلمانم! تکباار بااود فقااط
حف اهلل تعال

یباشد و برای کسی به

غیاار از وی تبااارک وتعااال جااایز
نیست...
اهلل تعال هما کساای اساات کااه در
کبریال ..و جبااروت ..و پادشاااهی ...و
شیت و خواست یکتا است...

تکبر 29//

اهلل تعال

یفر اید :وَلَهُ الْکِبْ ِر َررا ُ

فِي السَّمَاوَا ِ وَالْرأَرْضِ وَهُروَ الْعَُِ رُُ
الْ َکِرريمُ[ الجاثیاا ( ]37 :کبریااای
سماننا و ز ی فقط برای اوست و او
بسیار پُرعزت بسیار باحکماات اای-
باشد).
رسو اهلل فر وده است « :قول
اهلل َررل وعررال :الکبر ررا ردائرري،
والعظمة إزاري ،فمن نازعني واحد ا

 //30تکبر

منهما ،ألقيته في النار» (اهلل جاار و
ع

ی فر اید :کبریال ابای

است

و عظمت ازار

ی باشد و کساای

که در یکی از

الدت

دو با

کند او را در تش جننم ی اندازب)
[ .رواه اب ا

اجااه – وا للداال لااه –

واباا حبااا ي صااحیح الترغیااب
لأللبانی.]2899 :
نصر ب

حمد سمرقندی گدته است:

تکبر 31//

دو از صدات ا

اای-

« ...یعنی

باشند هما گونه که در قاار

ااده

است« :العزیز الجبار المتکبر» (بساایار
با عزت [و] سلط [و] تکباار اساات).
دو صاادتی از صاادات اهلل تعااال
هستند در نتیجه برای بندهی ضااعی
جایز نیست تا تکبر باشد».
چه چیزی در توست که تکبر اای-
ورزی ای انسا ؟!
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تو ضااعی  ...و ناااتوا هسااتی ...و
توانایی

را نداری که وقتی ضاارری

به تو یرسد

را دفع نمااایی [ گاار

که اهلل تعالی ب واهد]!
حمد ب علی با حساای (ا اب حمااد
باقر )گدته ا اس ت« :ا اار ش صاای کااه
پُر دعای ف ر فروش است عجیب اای-
باشد! کسی که از نطده خلااف شااده اساات
سپس به ردار تباادیر اایشااود سااپس

تکبر 33//

نمیداند که بعد از

چه بر سر وی خواهد

د!».
ب قیس گدته است« :فرزنااد

أحن

دب عجیب است! تکباار اایورزد در
حالی که دوبار از سیر ادرار حرکاات
یکند!».
بنگریم که چه کسی هستیم ؟! قباار
از

که تکبر نماییم...
زیبایی صورتما ا را فریب ندهد ...و
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همچناای قاادرت باادنما  ...و همچناای
گرانقیمت بود لباسما ...

ررا مظهرررر الکبرررر إعجابرررا ب رررورته

انظرررر خرررالا فرررتن النرررتن ت ر ر

رو فکررر النررا

فيمررا فرري ب ررونهم

مررا استوررعر الکبررر شرربان وب شرر

تکبر 35//

ررل فرري ابررن لدم م ررل الرررأ

مکرمررة

وهررو بخمررس مررن امقرريار م ررر

رررس سررريل وأذن ر هرررا سررره

والعرررين مرم رررة وال ورررر ملعررر

ا ابررن الترررا ومررأكول الترررا
أق رررر فتنر ر
***

رردا

مرررأكول ومورررر
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تکبر داخل آتش جهنم می-
گرداند!
أخي المسلم :عاقباات تکباار! باارای
کسی که صاحب

است چه بد ی-

باشااد! باارای او باادب تی در دنیااا و
خااااااااااارت حاصااااااااااار
یشود!
در دنیا :ورد بغض ...و خشم قاارار
یگیرد...

تکبر 37//

و در خاارت :داخاار تااش جناانم
یشود!
وقتی عملی انسا را داخاار تااش
جننم یکند؛ باید زادوار از
ترسید ...و خود را از

عمر

نجااات داد و

دور کرد...
پیا بر فر ود« :أب أخبركم بأهررل
الجنة؟» ( یا شااما را از اهاار بنشاات
گاه کنم؟) گدتند :بله.
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وی فر ود« :كل ضعيس مت عس،
لو أقسم على اهلل مبره» (هاار ضااعی
ستضع
ب ورد اهلل

یباشد و اگر بااه اهلل قساام
چیزی را که بر

ب ورد را حقف یسازد [تا

قسم
بنده-

اش درغگو نشود]) سپس فر ود« :أب
أخبركم بأهل النار؟!» ( یااا شااما را از
اهر تش جننم گاه کنم؟) گدتند :بله.
فر اااود« :كرررل عترررلَ ،ررروا ،

تکبر 39//

مستکبر!» (تما ی کسانی کااه باادخو
درشت و و طلب تکبر کننده هسااتند).
[رواه الب اری و سلمي واللدل لمسلم].
پس وای بر تکبرا ! وای باار ننااا
در روز حسرت خورد !
به بدتری شااکر بااه سااوی تااش
جننم حشر یشااوند! ایا

جااازاتی

برای تکبرشا است...
پیااا بر فر ااوده اساات « :وررر
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المتکبرون وم القيامة أم ال الير! في
صور الرَال ،وواهم الرريل مررن كررل
مکان ،فيساقون إلى سجن فرري َهررنم
قال له :بولس! تعلرروهم نررار امنيررار،
سقون من ع ارة أهررل النررار؛ ينررة
الخبال!» ( تکبرا روز قیا ت به انند
ورچه حشااور اایشااوند! [ا ااا] در
شکر ردا خواری از هر طرف نا
را یپوشاند و بااه زناادانی در جناانم

تکبر 41//

برده یشوند که به

«بولس» ی-

گویند بااا تشاای از تااشهااا باار او
برتری ییابنااد و از عصااارهی اهاار
تش جننم به ننا ینوشاند؛ خاااکی
که از چاارک بااد دوزخیااا اساات).
[رواه التر ااذی والنسااائیي صااحیح
الترغیب لأللبانی.]2911 :
بررررادر مسرررلمانم! چاااه چیااازی
خطرناااکتر از تکباار اساات؛ زیاارا
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صاحب خود را به تااش جناانم وارد
اایکنااد حتاای اگاار بااه اناادازهی
کوچکتری

قداری از

در شا ب

وجود داشته باشد!
پس چقدر تکبر خطرناک یباشااد!
حتاای بااه کااوچکتری اناادازهی
صاحب خود را وارد تش جننم ی-
نماید! و ای در حالی اساات کااه فاارد
تکبر

را حس نمیکنااد؛ گاار

تکبر 43//

کااه خداشااناش باشااد ...و از عااذا
پروردگار تعاریش بترسد...
عبد اهلل ب عمر و عبد اهلل ب عماارو
ب ا العااا  در ااروه یکاادیگر را
قات کردنااد و بااا یکاادیگر سا
گدتند سپس عبد اهلل ب عمرو رفت و
عبد اهلل ب عمر باقی اند در حالی که
گریه یکرد! ااردی بااه او گداات :ای
ابوعبدالرحم چااه چیاازی تااو را بااه
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گریه انداخته است؟!
گدت :ای – یعنی عبد اهلل ب عماارو
– یپندارد که از رسو اهلل شاانیده
است که یفر ود« :من كان في قلبرره
م قال حبة من خردل من كبر ،كبرره اهلل
على وَهه في النار!» (کساای کااه بااه
اناادازهی کااوچکتری چیااز در دلااش
تکبر وجود داشته باشااد اهلل او را بااا
صورتش در تش جننم اایاناادازد).

تکبر 45//

[رواه أحمدي صحیح الترغیب لأللبانی:
.]2909
ای چناای بااود قلبنااای صااالحا ؛
قلبنایی که دربااارهی اهلل تعااال دارای
فنم بودند ...و از هدایت رسااو اهلل
بنره برده بودند...
عبااد اهلل باا ساا ب از بااازاری
گذشت و بر دوش او بستهای از هیاازب
بود! به او گدته شد :ایا چیساات کااه
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حمر یکنی در حالی که اهلل تعالی تو
را از

بینیاز نموده است؟!

گدت :یخواهم تکبر را دفع کاانم!
از رسو اهلل شنیدب که اایفر ااود:
«ب دخل الجنة من فرري قلبرره خردلررة
من كبر!» (داخاار بنشاات نماایشااود
کسی که به اندازهی کااوچکتری چیااز
در قلبش تکباار باشااد)[ .رواه الحاااکم
والطبرانیي صحیح الترغیا ب لأللبااانی:

تکبر 47//

.]2910
اهلل تعاااالی از
اصحا

پاکاااانی کاااه از

رسااو اهلل بودنااد راضاای

شد ..ستارگانی به انند رواریااد ...و
هدایت یافتگانی گذرنده...
***
راهی برای آن كه از متکبران
نباشی!
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برادر مسلمانم! همانااا دانسااتی کااه
عاقباااااات تکباااااارا چااااااه
اایشااود ...و جااازات ننااا در روز
قیا ت چه یباشد...
ولی بااه ا بگااو :یااا خااودت را
شناختهای تا باادانی در قلباات ذرهای
تکبر وجود دارد یا خیر؟!
* دائماً به یاااد بیاااور کااه تکباار از
اخ

شرّ یباشد ...و عاقباات باادی

تکبر 49//

دارد!
* به یاد بیاااور کااه بیاازاری از
دلیلی بر رسااتگاری اساات ...و ساابب
داخر شد به بنشت یشود...
رسااو اهلل فر ااوده اساات« :مررن
ما

وهو بري من الکبررر ،والوُلررول،

والدَّ ْن ،دخل الجنة» (کسی که بمیرد و
از تکبر خیانت پننانی و دی داشاات
بر کسی پاااک باشااد داخاار بنشاات
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اایشااود)[ .رواه التر ااذی وغیاارهي
صحیح الترغیب لأللبانی.]2892 :
* به یاد بیاور که تکبر داخر تش
جننم یکند حتی اگاار بااه اناادازهی
کوچکتری چیز در قلب وجود داشااته
باشد!
* به یاااد بیاااور کااه زیاااد سااجده
نمود به اهلل تعال
باشد...

داروی تکبر ی-

تکبر 51//

حس ا بصااری گدتااه اساات « :ا
خص

نعلیه ورقع ثوبه وعدر وجنااه

هلل عز وجر – فقد باارم ا الکباار»
(کساای کااه د پاااییاش را باادوزد و
لباسش را وصله کنااد و صااورتش را
برای اهلل بر ز ی بگذارد همانااا از
تکبر پاک است).
* به یاد بیاور کااه تواضااع بنتااری
نوشدارو برای بیماری تکباار اساات...
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پس تواضع داشته باشیم ...و از تکباار
برحذر باشیم...
از جبیر ب

طعم ده است کااه

گدت :همانا سوار خاار شاادهاب و عبااا
پوشیدهاب و از گوسدند شیر دوشاایهاب
زیرا رسو اهلل فر وده اساات« :مررن
فعل هيا ،فليس فيه من الکبررر شرري »
(کسی که ای کارها را انجاب دهااد در
او ذرهای از تکبر وجود ناادارد)[ .رواه

تکبر 53//

التر ااذی والحاااکم؛ صااحیح التر ااذی
لأللبانی.]2001 :
* با یاد بیاور ای تکبر! نزد ا ردب
ورد بغض قرار گرفتهای ...و نزد ننا
حقیاار اایباشاای! و باار عکااس
ش ب تواضع یباشااد؛ ااردب او را
دوست دارنااد ...و در ناازد ننااا بااار
نزلت است.
یکی از حکیما گدته است « :یوه-
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ی قناعاات راحتاای اساات و یااوهی
تواضع حبت».
اي برررادر مسررلمانم! [ایاا اعمااا
باع

یشود] تا از تکباارا نباشاای؛

رازهایی را به تو گدتم که توسط ننااا
خطر تکبر فنمیده یشود و همچناای
نا راهی برای ع ج

یباشااند...

پااس ننااا را درک ک ا و از غاااف
باش...

تکبر 55//

***
كرامتی وجود ندارد مگر با تقوا
اي برادر مسلمانم! شا ب تکباار
فقط غرور دارد و بر

لوقااات ف اار

یفروشد؛ ای بااه واسااطهی نچااه از
فضیلت است که در خودش ااییابااد؛
گاهی به نسب گاهی حسب گاهی به
ا و گاهی به جاه...
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و جاهر فرا وش یکنااد کااه ایا
سائر حقیقتااً باارای فضاایلت عیااار
نمیباشد و نزلت او هما اساات کااه
ادعای

را دارد!

اهلل تعال برای

لوقاتش ترازویاای

عادرنه قرار داده است که اهر فضیلت
را با

یسنجد ...کسی کااه کدااهی

تااارازوی او سااانگی باشاااد؛ دارای
فضاایلت اساات ...و کساای کااه کدااهی

تکبر 57//

ترازوی او سبک باشد؛ فضیلتی باارای
او ن واهد بود!
یا یدانید ای ترازو چیست؟!
هما تقوا و تاارش از اهلل تعااالی
یباشد و هر چه بنرهی انسا از تقوا
بیشتر باشد؛ بنرهی او در فضیلت نیااز
بیشتر است...
اب عباااش رضاای اهلل عننمااا گدتااه
است « :ردی به ردی یگوید :ا
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از تو گرا یتر هستم و کسی از کساای
گرا یتر نمیباشد گاار بااه تقااوا اهلل
تعالی یفر ایااد :إِنَّ أَكْر َرمَکُمْ عِنْردَ
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ[ الحجرات( ]13:گرا ی-
تری شما ناازد اهلل بااا تقااواتری شااما
است)».
هیچ یک از بندگا را حقیر نبیناایم؛
زیرا نمیدانیم کداب یااک از ااا دارای
نزلت بارتری یباشد؛ البته تا ز انی

تکبر 59//

کااه فااردای [قیا اات] در پیشااگاه اهلل
تعالی حاضر شویم؟!
برادر مسلمانم! تو را بر حذر اای-
دارب که با ردب بر اساش نساابهااا و
حسبهای ننا برخورد کنی؛ کسی که
تو را خلف کرده است و به تااو نسااب
داده است هما کسی است که ننا را
فریده است و قادر است که تو را با ه
جای ننا قرار دهد...
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ایاا را بدنماایم ...و بااه

لبیااک

گوییم ...با زکاوت ...و با شااناخت بااه
حقیقت فضاایلتهااا [عماار نماااییم]...
انند

ش ب تکبر نباشیم ...کسی

که سرا را

یبیند!

دائماً اهلل تعالی را شا کر و سااتایش
ینماییم و صلوات و س ب بر پیااا بر
حمد و بر

و اصحابش و تابعی .

