د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعلیق و یژه بر مواعظ و نصایح خواجه عبدهللا « انصاری »
از موعظه خواجه عبدهللا « انصاری » آشکار می شود که وی یک عارف ساده نبوده ؛ بلکه
دارای افکار بلندی بوده که آن را از کتاب و سنت به خوبی استفاده کرده است .
وی نیازمندی ها و خواسته های زمان خود را دریافته بود ؛ درایت قوی و افاده نیکو داشت .
نصایح و موعظه های او شهرت پیدا کرد  ،تا جایی که به گوش خلفای عباسی  ،زمامداران و
پادشاهان و علما و ادبا و شعرا و عامه مردم رسید  ،چنانچه تصرفات وی در آرای کالمی و
بینشهای عرفانی سر و صدایی را به وجود آورد .
شکی نیست در آن که موعظه های خواجه عبدهللا « انصاری» دارای جذابیت مخصوصی است .
سری آن این است که وی در تلقین و ارشاد خود ،از الطاف خدای تعالی استمداد هدایت می کرد.
شریعت را با طریقت و حقیقت آمیخت ؛ امراض روحی و اجتماعی را به گفته های رسا و فریاد
های بلندش که از دل و روح پاکش بر می خاست ؛ معالجه می کرد.
بدان سان که مشاعر را به هیجان می آورد و قلب را به حرکت !
از این رو هر روز برای شنودی نصیحت های او  ،زیادی از مردم حضور می یافتند و کلمات او
در زوایای قلب اثر می گذاشت .
از ویژگی های مواعظ و نصایح و خطبه ها و تلقینات او این بود که وی می کوشید بر اندیشه
هایی که از شریعت و حقیقت منحرف شده بود  ،به صراحت بتازد .
از این رو دشمنان او توطئه های زیادی برضد وی  ،راه می انداختند .
لیک با تاسف اکثرمخالفین شیخ االسالم در زندگی اش همانانی بودند که نسبت به فضل ومحبوبیت
مردمی او حسد می ورزدیدند .
ور نه شیخ االسالم نه طالب دنیا بود و نه شغل حکومتی می خواست ؛ نه شهرت طلب بود و
نه طمع سیاسی داشت.
داکتر دمحم سعید « سعید افغاني »
جامعه االزهر الشریف
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