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در امر به اوصاف « انصاری »حاصل موعظهّ خواجه عبدهللا   

.جمیله و نهی از اوصاف سیئه   

 

«  م دوازده بخش»   

 
 

  ! ای عزیز 

 

.در همنشینی عاقل است  ؛  بدان که نیکبختی دنیا و آخرت  

.پشیمان مباش و در جواب عجله مکن  ؛  فته راستگاز   

.و گبینا باش و عیب مردم را م ؛  عیوبت به  

.و گبا زنان ؛  م ااسرار خود ر  

.دوستان خود را به عیوب شان ؛ آشنا کن   

.اه دوستی را با آنان پایدار ساز گ؛ ان مردم را در اول با معامله تجربه کن  

.پادشاه باید با وزیر شایسته ؛  تقویت شود   

.  افتخار مکن  ؛ به ثروت خود  

.برحذر باش  ؛  تعصباز   

.  یاری مکن ؛ ناه گمردم را در   

.تا مردم تو را دوست بدارند  ؛ پاکیزه و بشاش باش  

.سزاوار به دوستی است   ؛ ذشت می کندگکسی که در وقت غضب از تو   

.بکوش و عیبها را بیوشان ؛ رفتن دلها گبرای   

.فتار نیکوست گی ؛ گبدان که خوب ترین زند  

. خریدار آن باشی  ؛ تمامی قدرتبکوش که با   

.تجربه کن  ؛  بضخویشاوندات را در وقت غ  

.  تجربه نما ؛ قدرت عدم ستت را در وقت ود  

. در هرحال حاضر است  ؛  بدان که خدای تعالی  

.  قیام کن ؛ به وفای عهد   

. مغتنم شمار  ؛  وقت را  
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ضع تواخداوند است وعزت درانسکار ومال انسان در پرستش بر عبادت باش ، چون ک؛ دایمآ 

.است  

 

 

*** 

  «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   

 

  
 

 

.« انصاری » موعظهّ خواجه عبدهللا  بخش آخیر  

 

«سعیدی» برهان الدین : تهیه و ترتیب کننده   

 

  

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

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

