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مجلس سی وچھارم)درخودداری از کبر(
شيخ بزرگوار عبدالقادر)رضی ﷲ تعالی عنه( فرمودند:
قوم را بذل وبخشش وايجاد وسيلۀ راحت و آرامش ،برای خلق مشغول داشته است .می ستانند وبه ديگران می بخشند،
ازفضل وعنايت می گيرند ،وبه درويشان ومساکين  ،ووام داران که ازپرداخت وام خود ناتوان باشند ،عطا می کنند .آنان
ملوک وپادشاھان روی زمين اند ،اما نه به سان پادشان ظاھری که ازديگران می گيرند وغارت می کنند ،وبه کسی نمی
دھند .قوم )اولياء ﷲ( ھرآنچه راکه دراخيتاردارند می بخشند ،درواقع ايثار می کنند ،و در انتظار رحمت حق می مانند.
ازدست قدرت حق می ستانند نه ازدست خلق .آنچه راکه به وسيلۀ اعضاء وجوارح به دست می آورند ،درراه خدا و به
مصرف خلق می رسانند وآنچه راکه به وسيلۀ قلوبشان کسب می نمايند ،ذخيرۀ آخرت خود می سازند .عطايشان به
خاطر رضای خداست ،نه به خاطر ھوای نفس ازکسی انتظار مدح وستايش ندارند.
کبر وخودخواھی راازخود بدورکن ،دربرابر خدا و خلق خدا فروتن ومتواضع باش ،زيرا کبر وخود بر تر بينی از
صفات زورگويان وستمگران است ،که خدای عزوجل به آنان وعدۀ جھنم ،وداغ پيشانی داده است .ھرگاه نسبت به خدا
ابراز نارضايتی کردی ،بدان که اين نيزريشه درتکبرت دارد ،پس بيا وازاين خلق زشت توبه کن ،و با خلوص نيت توبه
رابه پايان بر ،پيش ازآن که باخواری و ذلت به دامن مرگ بيفتی ،ھمانگونه که نمرود وساير ستمکاران تاريخ
گرفتارشدند .آنانی که در پيشگاه خداتکبر کردند ،به دنبال جاه ومقام خوارشان گردانيد ،وتوانگری شان را به درويشی
بدل نمود ،نعمتھايشان رابه عذاب وحياتشان رابه مرگ مبدل نمود.
ازپرھيزکاران باشيد ،زيرا شرک دوگونه است ،شرک ظاھر وشرک باطن ،شرک ظاھر بت پرستی است ،وشرک
باطن توکل به خلق ،وانتظارسود وزيان ازآنان می باشد.
کسانی که ازمردم ھستند که بااين که ازمال دنيا بھرۀ کافی دارند ،اما قلبا ً ازآن بيزارند .آنان کال مطلق دنيايند ،نه مال
دنيا مالک آنان ،مال دنيا بديشان راغب است ،نه ايشان خدمتگزار مال دنيا .آنان ازمال دنيا دوری می کنند ،نه مال دنيا
از آنان .دلھای خويش رابه خدا تسليم کرده اند .دنيا قادرنيست آنھا رابه فساد بشکند ،روی اين اصل پيغمبر اکرم)صلی
الصالح« )-چه خوب است مال نيک دنيا ،برای مرد درستکار(.
المال ﱠ ِ ُ
الصآلح ِ ﱠ ُ ِ
نعم ْ ُ
ﷲ عليه وسلم( فرموده استَ ْ ِ »:
للرجل ﱠ ِ ِ
يافرموده است :خيردرمال دنيا نيست جزبرای کسی که نيکو کار وصالح باشد( .يافرموده است :خيردرمال دنيا نيست
جزبرای کسی که نيکو کار صالح باشد .دارائی ومال دنيا راکه دردست داريد ،درراه مصالح زن وفرزند ،وبندگان خدای
عزوجل صرف کنيد ،حب آن را ازدل بدر کنيد ،تابه شما زيان نرساند .ظواھر زندگی شما رانفريبد ،زيرا بزودی شما
می رويد ،وزينتھای دنيا نيز گريزان وناپايداراست.
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)ياغالم( خود را از نصايح من بی نياز مدان ،که دراينصورت گمراه می شوی .اصوالً ھرکس برای خود استغنای رأی
قائل شد ،گمراه می شود وخوارمی گردد ،ودچار لغزش واشتباه می گردد .ھرگاه خود راازنصيحت ناصحان بی نياز
دانستی ،ھدايت به تو حرام می گردد .زيرا ازسبب که وسيلۀ رسيدن به حق است دوری کرده ای .شايد ادعا کنی که من
ازعلم علماء بی نيازم وخود ادعای علم نمائی) .بسيار خوب( پس علمت کجاست؟ اثراين ادعاچيست؟ مصداق آن کدام
است؟ اظھار علم ،با عمل واخالص وصبر واظھار جزع ودلتنگی نکردن نزدمردم به ھنگام بال ،صحت می يابد وثابت
می گردد .تو در حکم کوری وادعای بينائی داری! فھم وتفکر بيمار است ،چگونه ادعای درک وفھم می کنی؟ ازاين
ادعا ھای پوچ ودروغين توبه کن ،ازکل مردم دست بردار وبه خالق کل متوسل شو .ھرکس شکسته می شود ،وآن که
درمان می گردد ،آن که ھالک می گردد ،وآن که به قدرت می رسد ،تو مسؤول نبوده و چيزی برعھده ات نيست .آنچه
که برتوالزم است اين که نفس خودرا ازآلودگيھا پاک نمائی ،تابه مقام اطمينان برسد ،وبه شناخت خدا موفق گردد.
دراينصورت الزم است ھمواره دردنيا وآخرت قرب حق راطلب کنی ،والزم است که به تقوا بگرائی وازغير خدا تجرد
نمائی ،برتو واجب است که خود را درپيشگاه خداوند ،کامالً نفی کنی و نفست را به چيزی عالقه مند نگردانی ،مگر به
انجام اوامر و اجتناب ازنواھی حق ،تاترا براين حال ثابت گرداند.
ای مردان ،ای زنان ،ھرگاه ذره ای ازاخالص نزدشما يافت شود ،بدانيد که رستگاريد .ذره ای صبر واندکی شکر،
موجب فالح ورستگاری است .اما افسوس که شمارا دراين مورد مفلس ومحتاج می بينيم.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرم حسنه وقنا عذاب النار« آمين.
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