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در امر به  « انصاری  »حاصل موعظهّ خواجه عبدهللا   

  اوصاف جمیله و نهی از اوصاف سیئه 

 

«  م هنبخش »   
 

 

! ای عزیز   

 

.؛  باورمکن  به زهد جاهل  

. را مطالبه نما ؛ صواب در کالم    

. افراط مکن   ؛در توصیف کسی   

.  هر چند به ضررت باشد   ویی دوری مکن ؛گاز راست   

. به مهمانی مرو ؛ بدون دعوت   

.چیزی را مفروش ؛ تری نباشد شاه مگهر  

.یری گذشت قرار بگتا مورد  ؛  ذشت کنگ  

.به زبان میاور ؛ تا کاری انجام نداده ای   

یعنی بدون ضرورت به امتحان ، خود را در معرض امتحان » خود را در معرض امتحان قرار مده 

.« مده  قرار  

.مباش ؛ بنده حرص   

.غافل مباش ؛ درخواب   

.فخر مکن ؛ ناه گبه   

.مترس  ؛ از فقر  

.از اخالق تو در حضر بهتر باشد  ؛ در سفر شایسته است که اخالقت  

زیرا کاری که در حال صلح انجام نیابد ، الزم باش ؛  جنگاه در صلح موفق نشدی  آماده گهر

.یرد گ است که در حال جنون انجام   

.از او در امان مباش  دشمنت هر چند کوچک باشد ؛  

.بیشتر بترس  ؛ی ات گاز دشمن خان  

.مسافرت مکن ؛ با شخص ناشناخته   
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. ه دار گدر دل قانع باش و امانت را ن  

.ضعیف الرای و ضعیف الهمت مباش  در کارهای مهم ؛  

.یر گنادیده ن ؛  تعهد خود را در حال خشم و غضب خود   

.آن را از خویشاوندانت دریغ مکن  و جاه  رسیدی ؛ به مالاه گهر  

 

 

*** 

  «سعید افغاني » موالنا داکتر دمحم سعید 

« هروی انصاری ـ» کتاب شیخ االسالم خواجه عبدهللا   

ــ پوهنتون االزهر ـ مصر م ۶۶۱۱سال   
«مالستانی » هللا علی زاده عزیز : ترجمه دری   

 

.ادامه دارد « انصاری » سلسله نشر موعظهّ خواجه عبدهللا   

«سعیدی »برهان الدین : تهیه و ترتیب کننده   
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