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«انصاری » حاصل موعظهّ  شیخ االسالم  خواجه عبدهللا   

« سومبخش »   
 

!ای عزیز   

ای  گیکه زند  است ، و به راستی گیزند  نعمت و خوب ترین لذتها  شمند ترینزبه راستی که ار

  . است گفانی می شود، مر که درغیر ذکر خداوند 

 

ثمرهّ  زخود را به فکر خداوند صرف می کند ،  او سعادتمندی است که ا گیزند کسی که اوقات

.حیات خود استفاده کرده است   

. و ارزش آن را مغتنم بشمار  گیزند روز های  

 

 گیمکن و خود را از تیر گیفرصت حیات خود را محترم بشمار و در ظلمات خاطرات نفسانی زند

.وسوسه های شیطانی بیرون کن   

در غفلت به « عبادت » تا کی مانند اشخاص  نا اهل ، غرق در هوا و هوس هستی  و از مسجد 

 سر می بری ؟ 

احوال تو در معاصی فانی شده و چهره ات از چرک .  شب و روز در معشیت به سر می بری

.خجلت  سیاه باشد   

. در ایام جوانی حیا نداری و در ایام پیری پشیمان نیستی   

.ری شد ، و عذر خواهی نمی کنی ات سپ گیزند  

 

حسرت بر حال انسانی که سبب هوا و هوس ، در روز مست در سرور است و در شب در خواب 

.ور فرستاده می شود گارش  دور شده است و فردا به گغرور ، واو غافل است از آن که از پرورد  

 

ستی و در جوانی مستی در خردسالی پ« با این رسوایی » هیهات هیهات ، زهی از ضیاع او قات 

.و در پیری سستی  

 

ناه می شوی ؟ و تا کی پشیمان نمی گای بیچاره بیندیش که خدا را می پرستی ، و تاکی مرتکب 

.نی کشوی و از معصیت حیا نمی   
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.ردد و به فردا  اعتماد نیست گفرصت از دست رفته دوباره باز نمی   

 

.  ست باز می گردد جز حیاتا ییرا مغتنم بشمار ، چون بسا چیزها گیفرصت زند  

 

از جنون غفلت بیرون شو ؛ زیرا زمان . پس سعادت توبه را درک کن و فرصت را غنیمت دار 

.حیات کم است   

*** 

 

 

 

  «سعید افغاني » موالنا داکتر دمحم سعید 

« هروی انصاری ـ» کتاب شیخ االسالم خواجه عبدهللا   
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«مالستانی » عزیز هللا علی زاده : دری  ترجمه  
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