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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ سپتمبر ٠٨
  

  اھل تسويف
  ! برادرن وخواھران محترم 

  .اميد وارم مفيد باشد. شما شريک سازم  معلومات مختصری را با » تسويف«خواھم در مورد اھل  امروزه می

 ما افغانھابه اصطالح   گرفته شده است ، و به معنای تأخير انداختن، مماطله و  » سوف «  از  اصالً »تسويف« ۀکلم

  .امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن وسپردن است

در مورد توبه  شويم     را مرتکب میخطائیکه  مانیکه اين وضع برای اکثر ما انسانھا پيش آمده است ، ز طوری

ً احياندھيم ،  و از خود تعلل نشان می  ممکنه از دست ما بيرون ی فرصتھاۀھم اندازيم تا خير میأ به تنقدر آا توبه ر ا

  . خير ھستأدر لغت به معنای ت » تسويف« در فھم کلی .  رود  می

ه يا ھم در کار دنيوی که  به علت عوامل متعدد کار امروز خويش را ب فرق نمی کند اين تعلل در کار دينی  باشد  و

  .فردا موکول می سازيم 

  خی از انسانھا کم ودر برخی  از انسانھاربه نوعی از مريضی تشبه  نموده که در برا  » تسويف« تر از علماء دزيا

  .باشد   ز ياد می

، که که متذکر شديم وھمانطوری) کند  می َسوَف َسوفَ  (:گردد که با خود   خطاب می آنھائیبه   » تسويف اھل «

  .شھرت دارند » اھل تسويف«  در فھم شرعی اين افراد به  درشرع اسالم و .کند فردا محول میه کار امروزه را ب

گويند،  ھستند انسانھای که با خود می. مذموم است  توبه  امروز به فراد محول کردن ھدف از فته آمديم گچنانچه 

 هللا ءانشا ی،ه اوھيچ نه ديدخير است حاال در سالھای جوانی ھستی، تا ھنوز از دنيا ھيچ نخوردی وھيچ ننوشيدی 

: اين شعار ھا  با زمزمه کردن  وعمر طوالنی داری، غم نخور ، خير است باشد  ، برای توبه داری ی وقت زياد

 مغفرت اً  انابه ميکنم ، بعداً غفار خواھم کرد ، بعدب ، توبه خواھم کرد ، استيسوف أستغفر، سوف أتوب، سوف ان«

  . »اصحاب تسويف« ميگويند ،  اين تعداد اشخاص را  » ميخواھم 

  .ندارند   خبری از آن از آمدن مرگ ھم نمی ترسند وھيچ  کنند ، بلکه  خير میأنه تنھا در توبه ت اين تعداد انسانھا 

  !ای انسانھا : گويند  می » تسويف« علماء در خطاب به اھل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که شيطان برای محروم کردن ايلی اين يکی از بھترين وس شيطان خبيث  ودست ه ب است  یوسيله ای کاري تسويف 

خواھد بدين  شيطان می. بايد ھوشيار بود ، فرصت ھا را از دست ندھيم  . ، می باشدکند مین استفاده آانسان از 

  .خير محروم سازد وسيله شما را از انجام به موقع  کار 

اساس ھای بیکليدی که شيطان با وعده. کيدھای شيطان برای بازداشتن از رشد و تکامل انسان است ، کليد تسويف

  .اندازدکار خير را به تأخير می

حاال : ديگو ی او میطان براي اقدام کند؛ شیري که بخواھد بر کار خیکه انسان مؤمن وقت ني ایعنياست، » فيتسو«

ماه ديگر يا ھم سال ديگر  ديگر ، ۀھفتداری ، ضرور نيست ، فردا يا پس فردا ،  ست ، تا ھنوز عمر طوالنی وقت ا

  . داد یآنرا انجام خواھ 

  ! خواھران وبرادران محترم 

 حديث  محول نسازيم ، وبه پيروی از افرده ، انجام اعمال خير را بنجات دھيم   » تسويف« يد خود را از اھل ئبيا

  :  سازيم  لی امور زندگی خويش را عم بر صلی هللا عليه وسلم پيام

شبابك قبل ھرمك، و صحتك قبل سقمك، و غناك قبل : اغتنم خمسا قبل خمس«:امبرصلی هللا عليه وسلم ميفرمايد يپ

  . »اتك قبل موتكيفقرك، و فراغك قبل شغلك، و ح

ش از يات را پ یجانجورسالمتی وات،  یريش از پيات را پ یجوان مت بشمار ،يز غنيش از پنج چيز را پيپنج چ(

ش از يات را پ یتت، و زندگيش از مشغوليات را پ یکاريات، و ب ینوائي بفقر وش ازيات را پ یات، و دارائ مريضی 

  .) ٣٣۵۵:  شماره٣/١۶٨(ب يب والترھيح الترغيصح: و نگاه) ۴/٣۴١(مستدرک حاکم ) ( مرگت

  

  :تتبع ونگـارش 

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «مــيـن الـديــناالحاج داکتر

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

 

 

 


