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در امر به « انصاری  »حاصل موعظهّ خواجه عبدهللا   

.اوصاف جمیله و نهی از اوصاف سیئه   

 

«م بخش ده»   

 

 

! ای عزیز   

 

. با سکوت و بی ضرری به دست می آید بدان که صداقت دل ؛   

.انجام نده  ؛ کاری که شایسته تو نیست  

.  و گم؛ کنی خواهی چیزی را که از آن عذر   

.سکوت است ؛ بدان که غنیمت دنیا و آخرت   

.بهتر از مال است ؛ باورکن که احترام   

.و گبعد ب اول بیندیش ؛   

.دفع کن ؛ بال را با صدقه   

.مشورت نما  ؛  تا می توانی یا خردمندان  

.احترام کن  ؛  ساالن  با تجربه راگبزر  

.ردد گتا واکنش آن به تو باز ن ؛  مردم را با جرم و تهمت مران  

.و گبه مردم م چیزی را که دوست نداری بشنوی ؛  

. ناه است گزیربنای  بدان که رضایت به فساد ؛  

.احمق است  ی که تندی می کند و اسلحه ندارد ؛بدان که کس  

.ر گمن ؛با حقارت به سوس مردم   

.دشمن خداست ی گبند« در حقیقت » چون عبادت دنیا  بنده دنیا مباش ؛  

.آخرت قرار بده  ؛ قوای خود را توشهّ ت  

ا .ولی بر آن اعتماد مکن  حریص باش ؛« خدا » برای اطاعت   

.غوطه ور مساز ؛ خود را  در دریای آرزوها   

.اظهار مکن ؛ با مردم « ر ممکن است گا» نیازمندی هایت را   

. عادت مده ؛ زبان خود را به دشنام   
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.خوشنود مباش ؛ رفتاری های مردم گبه   

.فرار کن  ترسی تو را سرزنش کند ؛از کسی که می   

  

 

*** 

  «سعید افغاني » موالنا داکتر دمحم سعید 

 

« هروی انصاری ـ» کتاب شیخ االسالم خواجه عبدهللا   

ــ پوهنتون االزهر ـ مصر م ۶۶۱۱سال   

«مالستانی » عزیز هللا علی زاده : ترجمه دری   

 

  
 

 

.ادامه دارد « انصاری » سلسله نشر موعظهّ خواجه عبدهللا   

 

«سعیدی» برهان الدین : تهیه و ترتیب کننده   

 

  

ی اصل صفحه به گشتزبا   www.said-afghani.org   ــ  

http://www.said-afghani.org/

