ﺗﻮاﺿـﻊ و ﻓﺮوﺗﻨـﯽ از ﺻـﻔﺎت ﺑﺮﺗـﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا ﮔﻔﺖ :ﺗﻮاﺿﻊ ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود آورد.
ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در
ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻨﮕﺎن ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻓﺮوﺗﻨﯽ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﯾﮏ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ
ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺗﻌﻈﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺮود آورد و
ﺧﺪاﯾﺶ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﮑﺒﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮاﺿﻊ داﻧﺴﺖ و ﺿﻤﻦ ﻧﮑﻮﻫﺶ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﮔﻔﺖ» :وﻻ ﺗﻤﺶ ﻓﯽ اﻻرض ﻣﺮﺣﺎاﻧﮏ ﻟﻦ ﺗﺨﺮق اﻻرض وﻟﻦ
ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺠﺒﺎل ﻃﻮﻻ« .در روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ و ﻏﺮور ﮔﺎم ﺑﺮﻣﺪار ﭼﺮاﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ زﻣﯿﻦ را ﺑﺸﮑﺎﻓﯽ و ﻃﻮل ﻗﺎﻣﺘﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﮐﻮهﻫﺎی ﺑﺎ آن ﻋﻈﻤﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮ ﮐﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻖ
در ﻫﻮا ﮐﻪ ﺑﺪون اراده ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻮ و آنﺳﻮ ﻣﯽروﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻓﺘﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻮاﺿﻊ را ﺳﯿﺮه و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮلﺧﺪا )ص( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺮآﻣﺪ روزﮔﺎر ﺑﻮد،
در ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ آﻧﮑﻪ واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪ را
ﻧﺰد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و ﻣﺮدم داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺰ ﺗﻮاﺿﻊ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﺮدم از او دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮاﺿﻊ در ﺟﺎی ﺧﻮد از آداب و ﺳﻨﻦ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و
ﺻﻔﺎت ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺧﺪا ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﯽﺟﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻔﺴﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻮاﺿﻊ از ﺣﺪش ﺑﮕﺬرد ،ﺣﻘﺎرت اﺳﺖ و
ﺣﻘﺎرت در اﺳﻼم ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﺧﻠﯿﻞ اﻓﺮا ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :رﺳﻮلﺧﺪا
)ص( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻘﺎرت
ﻧﻤﯽاﻓﮑﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮوﺗﻨﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﻘﺺ و ﮐﺎﺳﺘﯽای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﮔﺮداﻧﺪ
ﺑﯽآﻧﮑﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاری و ﻣﺴﮑﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

