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 «...  کَ بِمَحَلِّ اَهلِ طاعَتِ یاِالّ اَلْحَقتَن کَیْبِکَ عَلَ یاِله ... »

 ...« یملحق سازدهم که مرا به منزل اهل طاعتت  یمعبود من! به ذات پاکت سوگندت م» ... 

 

 کانیورود به جمع ن سعادت 

 یبرا یتوان دو معن یفراز، از خداوند مسئلت شده است: مرا به منزل اهل طاعت ملحق فرما! م نیدر ا نکهیا

 قیاگرتا به حال توف یعنیاز اهل طاعتت قرار ده!  زیمرا ن ا،یاست که خدا نیآنکه مقصود ا یکیآن تصور نمود: 

پس مرا آن  نیاز تو نبودم از ا یو فرمانبردار اعتتو را نداشتم و خالصه، اهل اط یجام اوامر و اجتناب از نواهان

دوم  یاجتناب ورزم. معنا ستیتو ن تیبه اطاعت تو مشغول باشم و از آنچه مورد عنا زیده که من ن قیتوف

و ابرار را از پروردگارش  کانیل طاعت و نبا اه ینیهم نش قیباشد که بنده، توف نیتواند ا یعبارت مزبور م

که اهل طاعت تو هستند برسان  یگاهیکند که: مرابه آن محل و جا یبه خدا عرض م یعنیکند،  یدرخواست م

 گردان. نمیو با آنها هم نش

 

 موالنا ریتعب به

 

 خورند آن سرخوشان یم قتیرح کز    و بدان مجلس کشان   ریما گ گوش

 سْقَونَیُ »فرمود:  نیکه در بهشتبه ابرار خواهد داد چن ییباشد که خداوند در وصف نعمت ها یم نیسوره مطفف 25 هیاشاره به آ نجایدر ا قیرح) 

 (.«دی؛ ابرار از شراب طهور سر به مهر در بهشتخواهند نوشمَخْتُومٍ قٍیرَح

 

و هم در  اتیچنانچه هم در آ ن،یو هم نش قیگذار رف ریگفت که: نقش تأث دیدوم عبارت با یامعن حیتوض در

 ینقل م انیاز زبان دوزخ میباشد، تا آنجا که قرآن کر یقابل انکارم ریغ یاخبار بدان اشاره شده است، نقش

بوده و  نیو آله هم نش هیاهلل عل یصلچون رسول  یکاش با خوبان ی: اندیگو یکند که آنها با تأسف واندوه م

تاآستانه منزل ما آمده  ،یکه بدان، بعد از آنکه سعادت و خوش بخت میداد یقرار نم شیبدها رامصاحب خو

اتَّخَذْتُ مَعَ  یتَنِ یْلَ ای قُولُ یَ هِیْدَ یَ یالظّالِمُ عَل عَضُّیَ  وْمَیَ  »بود، آن را از ما ربوده و ما را محروم ساختند:

 طانُ یْوَ کانَ الشَّ یعَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَن یلَقَدْ أَضَلَّن لایلَمْ أَتَّخِذْ فُلناا خَل یتَنیْلَیلَتیْوَ ای لا یسَب ولِالرَّسُ 

کاش  ی: ادیگو یگزد وم یظالم، دستش را از شدت حسرت با دندانش م امتیروز ق در؛ لِإلِنْسانِ خَذُوالا

گرفتم که رفاقت با او  یخود نم نیبر من، کاش فالن رادوست و همنش یداشتم. وا با رسول یارتباط و انس
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 ازبه سراغم آمده بود، گمراهم نموده وسعادت را   یسبب شد که بعد از آنکه ذکر حق  سعادت و خوشبخت

 (29و   27 ، آیه)فرقان «است. یگمراه هیما یآدم یبرا طانیکفم ربود و ش

 

سالک آن است  یگر و راهنما به انسان ها تیهدا ریپ موعظه نیاساسا نخست ،یرازیحافظ ش ریبه تعب ،یبار

 :دیو مصاحب بد اجتناب کن نیاز هم نش دیکه با

 

 دیاز معاشر ناجنس احتراز کن کهفروش آن است        یم ریموعظه پ نخست

 

 نییتب یمهم را به درست قتیحق نیا ،یحال، الزم به ذکر است مقدم بر حافظ و قبل از او، مکتب وح نیا با

پس اعراض  ؛مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اذلِکَیالدُّنْ اةَیإاِلَّ الْحَ رِدْیُعَنْ ذِکْرِنا وَ لَمْ  یفَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّ »رمود که:ف

 یحد م نیاراده نکرده است علم آنها در هم ارایدن یو جز زندگ دهیبرگردان یکن از آنکه از ما رو تنابنما و اج

 (30و  29)نجم: « باشد.

 

 شکنان مانیکن از صحبت پ زیپره گفتکش ما که روانش خوش باد         مانهیپ ریپ

 حافظ

 

 تیحکا

. دمیو آله را به خواب د هیاهلل عل یصل غمبریپ یخود بودم در شهر نسف، شب تی: در والدیگو ینسف نیزالدیعز

فرمود: « اللّه!  ارسولی ین»گفتم:  ؟یشناس یال حول خوان را م طانیاعوذ خوان و ش وی! دزیعز ایفرمودکه 

شناختم و با  یهر دو را م«. باش رحذرب شانیالحول خوان است، ازا طانیش یاعوذ خوان و فالن وید یفالن»

 (250و  249االنسان الکامل، صص )کردم.  شانیمصاحبت داشتم، ترک صحبت ا شانیا

 

 داد دست دینشا یبه هر دست پسهست       یآدم رو سیبسا ابل یا

 موالنا
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 ره آثار مصاحبتدربا تیروا چند

 نیو د ی؛ با آدم اهل تقوتَسْلَم وَاسْتَرشِدْهُ تَغْتَنِم نِیوَ الدّ  یاِصْحَبْ اَخَا التُّق »السالم فرمود:  هیعل یعل

 (189، ص 2غررالحکم و درر الکلم، ج ) «یتا سود بر ،یبجو ییو از او راهنما یمصاحب باش تا سالم بمان

 

در  ،یصالح وخوب نیشتری؛ بوَ الْاَلْبابِ یالنُّه یولصُحْبةِ اُ  یاَکْثَرُ الصَّلحِ وَ الصَّوابِ ف »فرمود:  زین و

 (424، ص 6غررالحکم و درر الکلم، ج ) «.نهفته است شهیبا خردمندان و صاحبان اند ینیهمنش

 «.خواهد شد یشرافت و برتر هیما کانی؛ دم خور شدن با نمُجالَسَةُ الْاَبْرارِ تُوجِبُ الشَّرَفِ »و باز فرمود: 

 (189، ص 2غررالحکم و درر الکلم، ج )

 

 قیتوف یشود، زه سریمدام م گرت          قیشف قیغش و رف یب یامن و م مقام

 قیبود رف قیسعادت، رف یایمیک که            زمان ندانستم  نیو درد که تا ا غیدر

 قیطر چیره به ه میما به دست نبرد که          ریتا کند داللت خ ؟یاهل دل کجاست

 حافظ

 

 »گوشزد کرده است:  نیح را چنناصال یبا انسان ها ینیالسالم خطرات رفاقت و هم نش هیعل یعل نیهمچن

از آنها  یبدان، سبب کسب بد بای؛ همدماِذا مَرَّتْ بَاالنَّتِنِ حَمَلَت نَتِناا حِیصُحْبَةُ االَشْرارِ تُکْسِبُ الشَّرَّ کَالرّ

 (189، ص 2غررالحکم و درر الکلم، ج )   «را به همراه خواهد داشت نبد بوزد، آ یکه بر بو یشود، همانند باد یم

و سوء ظن نسبت  یمصاحبت با بدان، سبب بدگمان ؛ارِ یتُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِاالخصُحبَةُ الْاَشْرارِ  »فرمود:  زیو ن

 (205ص  ،4غررالحکم و درر الکلم، ج )) «.به خوبان خواهد شد

 

 بجست یاز و یگشت و زندگ مردهآن زنده که با مرده نشست      یوا

 شنو، کآن هست چون سم کهن کمسخن         نیریجاهل ش یدوست

 موالنا
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السالم  هیعل میچون ابراه یامبرانیکه از زبان پ ییاز جمله دعاها میدر قرآن کر که میاضافه کن زینکته را ن نیا

است که قرآن از  امتیدر روز ق نیاست، درخواست حشر ومصاحبت با صالح دهیالسالم نقل گرد هیعل وسفیو 

 ستگانیا به شامر ؛نَیبالصّالِح یاَلْحِقن وَ »که:  دیفرما یگونه نقل م نیا ،یواحد یدعا امبریدو پ نیزبان ا

 (83 ، آیهو شعرا 101 ، آیهوسفی)« ملحق فرما وبا آنها محشور ساز

 دیفرما یدعا را نقل م نیباشند، ا یم شهیعقل و خرد بوده و اهل ذکر و اند یاز زبان آنان که دارا نیهمچن

 «قرار ده کانی؛ و هنگام جان سپردن حشر و مصاحبت مارا با نوَ تَوَفَّنا مَعَ االبْرار »که: 

  (193 ، آیهعمران)آل  

با آنها حاصل نشد،  یهم جوار وینیهم نش ایوصول به درجات صالحان و  قیرا توف یاگر آدم نکهیا گرینکته د

 یم کوین یقابل توجه و امر یلتیخود، فض نیدهد که ا یجا شیآنان را در دل خو یکند دوست یسع دیبا

 باشد.

 

حُبَّکَ  یاَللّهُمَّ ارْزُقن »خوبان و اعمال خوب، فرمود:  یو آله درباره دوست هیاهلل عل یاکرم صل ینب ،ییدعا در

؛ پروردگارا! محبت خودت را و محبت هر آنکه دوستت حُبِّکَ یاِل یقَرِّبُنیُ وَ حُبَّ عَمَلٍ  حِبُّکَیُوَ حُبَّ مَنْ 

 (335االنسان الکامل، ص ) «فرما میسازد روز یم کیکه مرا به تو نزد یدارد و محبت هر عمل

 

قَلْبِکَ،  یفَانْظُرْ اِل راایخَ کَیاِذا اَرَدْتَ اَنْ تَعْلَمَ اَنَّ ف »:دیفرما یمورد م نیالسالم در ا هیامام باقر عل نیهمچن

اَهْلَ  بْغِضُیُوَ اِنْ کانَ  حِبُّکَیُوَ اللّه  رٌیْخَ  کَیفَف تِهِیَ اَهْلَ مَعصِ بْغِضُیُاَهْلَ طاعَةِ اللّه وَ  حِبُّیُفَاِنْ کانَ 

 یهر گاه خواست؛ وَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ بْغِضُکَیُوَ اللّه  رُیْخَ کَیف سَیفَلَ تِهِیَاَهلَ مَعصِ  حِبُّیُاللّه وَ اعَةِط

خدا را دشمن  تینه، به دلت نگاه کن. اگر اهل طاعت خدا را دوست و اهل معص ایهست  یریکه در تو خ یبدان

خدا را  تیگر اهل طاعت خدا را دشمن و اهل معصا یرا دوست دارد. ول توهست و خدا هم  ریداشت، در تو خ

محاسن ) «است که دوستش دارد. یدارد. انسان با کس یو خدا هم دشمنت م ستیدر تو ن یریدوست داشت، خ

 (410، ص 1ج  ،یبرق

 

است، چه بسا  دهیمطلوب و پسند یافزون بر آنکه ذاتاً امر کان،یتوجه داشت دوست داشتن صالحان و ن دیبا

تخلق  جهیصالحان و مصاحبت با آنان در نت یبه سمت و سو یآدم ریدر س یقو یو محرک زهیممکن است انگ

 آمده است: نیمعروف، چن یآنان باشد؛ چنانچه در عبارت ستهیبه اخالق شا
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 الص الحا یرْزُقُنیَاللّه  لَعَل  وَ لَسْتُ مِنهُم         نَیاُحِبُّ الصّالِح

 ،یصالح و دوست ،یدوست نیاشد که خداوند به برکت ادارم. ب یآنها را دوست م یول ستمیاز صالحان ن گرچه

  (2سرالصلوة، ص  ،ینیامام خم) .دیفرما میروز

 


