
 

 

 

 های تقرب به خداراه

 اشاره
های تقرب  راه ،ه نسل جوانژوی به و از موضوعات جالب توجه برای عموم مردمیکی 

اما با توجه به مسایرهای  ؛است «سیر و سلوک الی اّله »به پروردگار یا به عبارت دیگر 
 بیات ین طریق، از کالم اهالالزم است برای پیمودن صحیح ا ،انحرافی در این راه

 بهره گرفت.
 به قول حافظ:

  نم م خضدم   دا   قه  د ا  محاه بم
 

 1بتمس دآ خهم گنمد دم  مظان   دش  
 

 ،«اقارب» ،«تقارب»هاایی مانناد  و جساتجوی واژه بیت با مراجعه به کلمات اهل
تقارب  هماانو سلوک الی اّله یا  توان به هفت راه برای سیر می «توسل»و« المتقربون»

 .به پروردگار رسید

 معرفت .1
هاای تقارب باه  برخی از راهباره در البالغهنهج 550در خببه نورانی  امیرالمؤمنین
يَملان  ِبلِه َو » فرماید: پروردگار می لْبَجاَنه  َو َتَعلاَلى اْْلِ لِه س  وَن ِإَلى اللَّ ل  َتَوسِّ َل ِبِه اْلم  ْفَضَل َما َتَوسَّ

َ
ِإنَّ أ

لوِلِه   ،توانند با آن به خدای سبحان نگدی  شوند ها می ای که انسان بهترین وسیله» 2«:ِبَرس 
َو َكِلَملة  »فرمایاد:  در ادامه میسپس . «و جهاد در راه خداست ایمان به خدا و پیامبر
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َرة   َْ َها اْلِف نَّ ِِ ْخََلِص َف  «.بر اساآ فبرت انسانی است ،یکتا دانستن خدا و» 1«:اْْلِ

 بن جعفر یاز امام موس یداستان

داستان زیباایی در ایان زمیناه نقال  ،رشادالاو شیخ مفید در  یکافالمرحوم کلینی در 
 اند: نموده

از عابادترین  کاه پسرعمویی داشتم به نام حسان بان عباداّله  گوید: شخصی می
جادیتی کاه در  به دلیل تاالش و .خلیفه از او پروا داشت و مردم زمانه خود بود

نماود و  موعظه مای گاهی خلیفه را با کلماتی تند، ،داد یدینداری از خود نشان م
روزی امام  .کرد خلیفه هم او را تحمل میو کرد منکر می به معروف و نهی از امر

 و روشی کاه تاو داری ماورد عالقاه» به او فرمود: او را در مسجد دید، کاظم
شکل تاو ایان اسات کاه از معرفات باه دور متنها . موجب خوشحالی من است

 اماام معرفات چیسات؟: به امام عرض کارد «.معرفت را به دست آور تی،هس
 «.بارو و از راه احادیاث فهام را باه دسات آور؛ فهم دین از راه حدیث» فرمود:
باه مان  ،البته آنچه آموختی؛ مدینه یاز فقها» فرمود: امام از چه کسی؟پرسید: 

برو »ار دیگر فرمود: های او را باطل دانست و ب تمام آموخته امام 2«.عرضه کن
من در پیشگاه پروردگاار احتجااج   . به امام عرض کرد:«فهم دین را به دست آور

 مارا باه معرفات راهنماایی کنیاد. ؛خواهم کرد که شما راه را به من نشان ندادید
راه حقیقی را باه وی نشاان داد  ،پس از ایجاد عبش در وی اینجا بود که امام

را بارای او باازگو  پیامبررحلت حوادث بعد از  و و حقانیت امیرالمؤمنین
را ی  به ی  تا زمان خود بیاان کارد و  و جانشینی امامان بعد از پیامبرنمود 

درخواست معجگه کرد و  از امام. او سپس از امامت خود برای او سخن گفت
  3 .ای به او نشان داد معجگه ،امام

                                                           
 . همان.1
خواست ابتدا در این شاخس عباش  اما گویا می دانست، مدینه را بر حق نمی یفقها اماماگرچه  .2

 برای اینکه او در گمراهی گرفتار نشود، وکند و سپس او را هدایت  ،را ایجاد بیت پیدا کردن راه اهل
 به من عرضه کن. ،مدینه آموختی یهاآنچه از فق :فرمود
؛ 332ص ،3ج ؛ رشاادالا؛ محمد بان محماد مفیاد؛ 213ص  ،5؛ ج یکافالمحمد بن یعقوب کلینی؛  .3
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تقارب باه  سالوک و و م اول در راه سایرقد شود، از این داستان به خوبی استفاده می
 رسد.  بدون معرفت، به جایی نمیانسان معرفت است و  پروردگار،

 کردن راه   دایپ یبر تعقل برا دیکأ ت

کید فراوانی شده أعقل تگیری از  به بهره برای دریافت راه صحیح، در قرآن و روایات،
ا»گوید:  می قرآن کریم از زبان اهل دوزخ است.  ُ افـيَأصـحاِبَلوکو  ُ ماکو َأوَنعِقلو َنسَمعو
عیرِ  «.در میان دوزخیان نبودیم ،کردیم اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می»1«:السَّ

سای و شاش حادیث در بار گیرناده  ،«کتاب العقل و الجهل» یکافالاولین کتاب در 
ناخت شا ، در بااب«کتااب الحجاه»و دومین کتاب آن گیری از آن  درباره عقل و بهره

تارین راه بارای تقارب باه  آن است که مهاممسئله بیانگر این  های الهی است. حجت
با به کاار اناداختن عقال و اندیشاه  ،های الهی معرفت پروردگار و حجت ،پروردگار
 کنیم. میدر اینجا به چند حدیث در این زمینه اشاره  .است
 در روایتی آمده است: الف(
ْثَنى َقْوٌم ِبَجْضَرتِ »

َ
لو   َعَلى  ِه َو أ

ى  َ ج  لِه   َحتَّ لوٌ  اللَّ ٌَ َ س  ٌِ اْلَخْيلِر َفَقلا وا َجِميَ  ِخَصا َكْيلَف َعْقلل   َذَكر 
َنا  ل 

َ
ْصلَناِف اْلَخْيلِر َتْسلَ

َ
َ  َعْنله  ِباْجِتَهلاِدِو ِفلي اْلِعَبلاَدِة َو أ ْخِبلر  ِه ن  وٌَ اللَّ وا َيا َ س  ل؟ َفَقال  ج  َعلْن َعْقِللِه الرَّ

 ٌَ َ َجاِ  َو ِإنَّ ا َفَقا َما َيْرَتِفل   اْلِعَبلاد  َيلدًا ِفلي اللدَّ وِ  اْلَفاِجِر َو ِإنَّ ج  ْعَظَم ِمْن ف 
َ
ْمِقِه أ ِصيب  ِبج  ْْلَْحَمَق ي 

لوِلِهْم  ق  ِهلْم َعَللى َقلْدِ  ع  ْلَفى ِمْن َ بِّ َُّ وَن ال 2«:َيَنال 
شخصای را  گروهای در محضار پیاامبر» 

فرماود: عقال آن مارد  پیاامبر .ردنادهای نی  او یااد ک از همه خصلت و ستودند
هاای او  چگونه است؟ گفتند: ای پیامبر! ما از کوشش او برای عبادت و دیگار خاوبی

فرمود: مارد احماق باه  پیامبر پرسی؟ او از ما میعقل گوییم و تو درباره  سخن می
. خداوناد گردد میبیش از انسان گناهکار به گناه و نابکاری آلوده  سبب حماقت خود،

برد، و بر ایان اسااآ  ها باال می ردای قیامت، مقام بندگان را به مقدار عقل و خرد آنف
 .«شوند به قرب خداوند نایل می

هاایی کاه  ضربه ؛بینیمبجهان امروز توانیم به خوبی در  میرا  کالم پیامبراین شاهد 
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اتاب از باه مر ،زنناد به دین می ها به دلیل فهم غیر صحیحی که از دین دارند، یریفتک
 دیگران بیشتر است.

 فرماید:  می البالغهنهجدر  امیرالمؤمنین ب(
ْمق» ْكَبَر اْلَفْقِر اْلج 

َ
ْيَنى اْلِغَنى اْلَعْقل  َو أ

َ
تارین  عقال و باگر  ،نیازی ارزشمندترین بی» 1«:ِإنَّ أ
 .«خردی است بی ،فقر
ٌَ اِ »فرموده است:  امام باقر ج(

ِِ وا َمَنا لا َو َفْهِمِهلْم ِشليَعِتَنا ِع   ْعِرف  ْنلَدَنا َعَللى َقلْدِ  ِ َواَيلِتِهْم َعنَّ
ا کنناد و فهمای کاه از  جایگاه شیعیان ما را به اندازه روایتی که از ماا نقال مای» 2«:ِمنَّ

 .«بشناسید ،کلمات ما دارند
آوری احادیاث  محدثین بگرگای مانناد مرحاوم کلینای باه جماتاز همین روست که 

 ةمرآبا تألیف کتاب  ،چون عالمه مجلسی بگرگانی هم و گمارند همت می بیت اهل
 پردازد. به شرح و فهم روایات می العقول
 :  فرمود کهاست روایت شده  از امیرالمؤمنین یکافالکتاب در  د(
يل  َعَلى آَدَم » ِِ َرَ  َواِحلَدًة ِملْن َثلََلثو  َهَبَط َجْبَر َخيِّ

 
ْن أ

َ
ِمْر   أ

 
ي أ ٌَ َيا آَدم  ِإنِّ ْخَتْرَهلا َو َدِ  اْثَنَتلْيِن َفا  َفَقا

ٌَ آَدم   ين  َفَقلا ٌَ اْلَعْقل  َو اْلَجَياء  َو الدِّ ََلث  َفَقا يل  َو َما الثَّ ِِ ٌَ َله  آَدم  َيا َجْبَر لي َقلِد اْخَتلْر   اْلَعْقلَل  َفَقا ِإنِّ
يِن اْنَصِرَفا َو َدَعاو يل  ِلْلَجَياِء َو الدِّ ِِ ٌَ َجْبَر ُ  َكلانَفَقاا َيا َجْب   َفَقا وَن َمَ  اْلَعْقِل َحْيل ْن َنك 

َ
ِمْرَنا أ

 
ا أ يل  ِإنَّ ِِ  3«:َر

فرود آمد و گفت: ای آدم به مان فرماان رسایده اسات کاه از تاو  جبرئیل بر آدم»
تاای دیگار را  پاس یکای را برگاگین و دو؛ بخواهم تا یکی از سه چیاگ را برگگینای

 ،خارد -5 برئیال فرماود:به جبرئیل گفت: آن سه کدامند؟ ج حضرت آدم :واگذار
گاه جبرئیال باه حیااء و  آن. گگینم گفت: من خرد را بر می آدم. دین -2 و حیا -3

باه ماا  آنها گفتناد: ای جبرئیال! را به حال خود واگذارید! دین گفت: دور شوید و او
 .«با آن باشیم ،فرمان داده شده است که هر جا عقل باشد

و  یکافالکتاب نقل شده و مرحوم کلینی در  داستان معروفی که از امام صادق (هل
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 در این زمینه است.گواه روشنی  ،آورده است یمالألاشیخ صدوق در 
َ  ِْلَِبي» ْل ِه  ق  ََلٌن َعْبِداللَّ ٌَ   َو َفْضلِلِه   َو ِديِنِه   ِعَباَدِتِه   ِمْن   : ف  َ    : َكْيلفَكلَذا َو َكلَذاَ َفَقلا ْلل ؟ ق  له  :  َعْقل 

 ٌَ ْدِ يَ َفَقا
َ
َواَأ َعلىَاأ يَرةو ِملْن   : ِإنَّ الثَّ َِ َه ِفي َج د  اللَّ يَل َكاَن َيْعب  ِِ ًَل ِمْن َبِني ِإْسَرا َقْدِ  اْلَعْقِل؛ ِإنَّ َ ج 

َكِة مَ  ِِ َجِرَ َظاِهَرِة  اْلَماِءَ َو ِإنَّ َمَلَكًا ِمَن اْلَمََل ِر اْلَبْجِرَ َخْضَراَءَ َنِضَرةو َ َكِثيَرِة الَُّّ ِِ ا ََ َ رَّ بِ َج : َيلا َ أِّ ٌَ ِهَ َفَقا
ه  َتَعالى َ او  اللَّ

َ
ِ ِني َثَواَأ َعْبِدَ  هَذاَ َفَ

َ
ه    أ له  َتَعلالى   ذِلَكَ َفاْسلَتَقلَّ ْوَحى اللَّ

َ
َ َفلَ َ   اْلَمَللك  ِن اْصلَجْبه 

َ
ِإَلْيلِه أ

 ٌَ ؟ َقا ََ ْن
َ
: َمْن أ ٌَ َله  وَ ِة  ِإْنِسيَ  َفَقا َتاو  اْلَمَلك  ِفي ص 

َ
َنا َ   َفَ

َ
َك ِفلي هلَذا : أ َك و ِعَباَدت  ٌل َعاِبٌد َبَلَغِني َمَكان  ج 

َك  َتْيت 
َ
ٌو َو   اْلَمَكاِنَ َفَ َِ : ِإنَّ َمَكاَنلَك َلَنل ٌَ َله  اْلَمَلك  َ َقا َِ ْصَب

َ
ا أ َه َمَعَكَ َفَكاَن َمَعه  َيْوَمه  ذِلَكَ َفَلمَّ َد اللَّ  ِْلَْعب 

ٌَ َله   ِ  ِإاَّ ِلْلِعَباَدِةَ َفَقا َنلا َبِهيَملٌةَ  َما َيْصل  : َللْيَس ِلَربِّ ٌَ َو؟ َقلا : َو َما ه  ٌَ َله  : ِإنَّ ِلَمَكاِنَنا هَذا َعْيبًاَ َفَقا اْلَعاِبد 
ٌَ َلله    َفَلْو َكاَن َله  ِحَماٌ  َ َعْيَناو   َ َفَقلا نَّ هلَذا اْلَجُِّليَ  َيِضلي   ِ ؛ َفِِ ِِ لَك    ِفي هَذا الَمْو : َو َملا ِلَربِّ اْلَمَللك 

له  َتَعلالىِحَماٌ ؟ فَ  ْوَحى اللَّ
َ
: َلْو َكاَن َله  ِحَماٌ  َما َكاَن َيِضي   ِمْثل  هَذا اْلَجُِّيِ َ َفَ ٌَ َملا   َقا ِإَللى اْلَمَللِك: ِإنَّ

ه   ِثيب 
 
از عباادت و دیان و فضال  گوید: نگد اماام صاادق روای می» 1:«َقْدِ  َعْقِلِه   َعلى   أ

فرمود: پاداش  دانم! نمی گفتم: ت؟شخصی سخن گفتم، امام پرسید: عقل او چگونه اس
که در جگیاره را بیان کرد اسرائیل  امام داستان مردی از بنیسپس  به اندازه عقل است.
ای از خداوند درخواست کرد کاه پااداش عباادات ایان  فرشته. به عبادت مشغول بود

شاته اما آن پاداش باه نظار فر ؛مرد عابد را به وی نشان دهد و خداوند به او نشان داد
فرشاته در چهاره یا  . نشاین بااش خداوند به فرشته وحی کرد که با او هم. کم آمد

عاباد  منبقه سرسبگ بارای عباادت مناساب اسات. :انسان به نگد او آمد و به او گفت
آن حیاوان را  ،اگر داشات. ی نداردیاینکه خدا چهارپا ،ولی عیبی دارد و آن :پاسخ داد

خداوند باه آن فرشاته وحای  زارها ضایت نشود. علف تا این بردیم در اینجا به چرا می
 .«دهم به او پاداش می ،کرد که به اندازه عقلش

ًَل ِمَن  َسِمَ  »روایت دیگری آمده است: در  (و ٌَ َنلْوٌم َعَللى   َ ج   َفَقلا
 
لد  َو َيْقلَرأ ِة َيَتَهجَّ وِ يَّ اْلَجر 

شنید که ماردی از حرویاان )خاوارج   علی امام» 2«:[ ِفي َشك   َيِقينو َخْيٌر ِمْن َصََلةو ]َعَلى
خاواب باا  حضرت فرمود: داری مشغول است، زنده به عبادت و خواندن قرآن و شب

 .«بهتر است از نماز با ش  ،یقین
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 انجام واجبات . ۲
و تقّاارب بااه پروردگااار در کااالم  ساالوک الاای اّله  و دومااین راهاای کااه باارای ساایر

حضارت . انجام واجبات اسات آمده است، غهالبال نهج 550در خببه  امیرالمؤمنین
له  ِذْ َوة    َسلِبيِلِه   َو اْلِجَهلاد  ِفلي» :کناد آن را قلّه بلند اسالم معرفای مای ،به جهادبا اشاره  نَّ ِِ َف
ْسلََلم  :کناد آن را حقیقت دین و آیین معرفی مای به اقامه نماز اشاره کرده وسپس «. اْْلِ

َها » نَّ ِِ ََلِة َف ةَو ِإَقام  الصَّ پرداخت زکات را به عناوان یا  فریضاه واجاب بیاان آنگاه «. اْلِملَّ
يَضلٌة َواِجَبلة»کرده:  َها َفِر نَّ ِِ َكاِة َف ََّ و روزه مااه رمضاان را ساپری از عاذاب الهای « َو ِإيَتاء  ال
ٌة ِمَن اْلِعَقلاأ»: داند می نَّ ه  ج  نَّ ِِ ه عناوان بحج و عمره سپس با معرفی «. َو َصْوم  َشْهِر َ َمَضاَن َف
َملا »: گناهکااران ناز بین رفتن فقر و پاک شد ای برای هوسیل ه  نَّ ِِ و  َف َِ َو اْعِتَملا   َو َحلجُّ اْلَبْيل

ْنب معرفای صله رحم را وسیلۀ فگونی در ماال و طاول عمار ، «َيْنِفَياِن اْلَفْقَر َو َيْرَحَضاِن اللذَّ
ها َمْثراٌة ِفى »کرده است:  ِحِم َفِانَّ ٌة ِفى اْلَجِل َو ِصَلة  الرَّ

َ
َ َو َمْنَسَ ٌِ  1«اْلما

َأ » که خداوند متعال فرماود: کند روایت می خدا از رسولنیگ  امام صادق َملا َتَقلرَّ
َ  َعَلْيلِه  ِْ ا اْفَتَر َحبَّ ِإَليَّ ِممَّ

َ
ای باه مان تقاّرب پیادا نکارده  هیچ بنده» 2«:ِإَليَّ َعْبِدي ِبَُّيْءو أ

 .«ز انجام واجبات باشدتر ا است با چیگی که نگد من محبوب
نماز را وسایله تقاّرب باه پروردگاار معرفای کارده و  هالبالغ در نهج امیرالمؤمنین

وا ِمْنَها» فرماید: می وا َعَلْيَها َو اْسَتْكِثر  ََلِة َو َحاِفظ  ْمَر الصَّ
َ
وا أ وا ِبَها  َتَعاَهد  ب  امر نمااز را باه » 3«:َو َتَقرَّ

زیاد نماز بخوانید و با نماز خود را به خادا نگدیا   ؛و آن را حفظ کنید عهده بگیرید
 .«کنید

کاه او در  اناد معرفای کردهحاالتی را ترین حالت بنده باه پروردگاار  نگدی  ،روایات
قولویاه  ابان تاکامل الگیاار ،کافیالکتاب در  د.نک سجده با خدای خود راز و نیاز می

 روایات شیخ صدوق از امام صادق ،ثواب العمال و ا لف قیه الی حُضرُه م ن کتابُ  ،قمی
لَو َسلاِجٌد »کرده است کاه حضارت فرماود:  لِه تعلالى َو ه  لون  َاْلَعْبلد  ِإَللى َاللَّ ْقلَرأ  َملا َيك 

َ
 4«:أ
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 سپس اماام«. حالت سجدۀ او است ،ترین حالتی که بنده به پروردگار دارد نگدی »
ْدَواْسَو» فرماید: که خداوند می به این آیه قرآن اشاره فرمود ساجده کان و » 1:«اْقَتِرْبجو

 .«به خدا تقّرب جوی
 اگار انجاام دهناد کاه هشدار می منانؤانجام واجبات تا آنجا اهمیت دارد که امیرم

َا » :موجب تقّرب انسان به خداوناد نخواهاد شاد ،مستحبات به واجبات زیان رساند
  ْ رَّ َِ َ

َواِفِل ِإَذا أ ْرَبَة ِبالنَّ ِِض  ق   2«.ِباْلَفَرا

 خدمت به مردم  .3

سومین راه تقرب به پروردگاار را خادمت  ،البالغه نهج 550در خببه  امیرالمؤمنین
َها َتِقي َمَصاِ َ  اْلَهلَواِن » فرماید: و میدانسته به مردم  نَّ ِِ وِف َف ِِ   اْلَمْعر  و نیکوکااری و »«: َو َصَنا

 «.دکن حفظ میذلت و خواری ابتالی به آدمی را از  خدمت به مردم،
وسایلۀ ناابودی گناهاان و صادقۀ آشاکار را وسایلۀ نیاگ آن حضرت صدقۀ پنهانی را 

لر   َو َصلَدَقة  » فرماید: و می داند های ناگهانی و زشت می جلوگیری از مر  َكِفّ َهلا ت  َنّ ِِ لِرّ َف الِسّ
يَئَه َو َصَدقَ  َِ وء ة  َاْلَخ َها َتدَف   ِميَتَة الس ّ َنّ ِِ  3«.َاْلَعََلِنَيِة َف

پیمودن کمااالت و چگونگی در موضوع برکات خدمت به مردم  بیت اهلکلمات 
 گنجاد.است و در ایان مختصار نمایزیاد بسیار به این وسیله، ن رفتن گناهان بیو از 

وِأ اْلِعَظلاِم ِإَياَثلة  » فرماید: می البالغه نهج 34حکمت در  امیرالمؤمنین ن  لاَ اِ  اللذُّ ِمْن َكفَّ
وِفَ َو  نْ  اْلَمْله  وِأ التَّ به فریاد مردم رسایدن و آرام  ،از کفّاره گناهان بگر » «:ِفيس  َعِن اْلَمْكر 

 .«دیدگان است کردن مصیبت
وسایلۀ تقاّرب باه  ،چنین آن حضرت در نامۀ معاروف باه عهدناماه مالا  اشاتر هم

و  سالمندان دانستهو یتیمان نیازمندان،های  حقوق و نیازمندیپروردگار را رسیدگی به 
ْم »د: فرمای می َعه  ِِ ِعِهْم َمَوا ِْ ِصِهْم َو َو ِه ِبَتَخلُّ ْأ ِإَلى اللَّ ْقَواِتِهْم   ِفي  َفَتَقرَّ

َ
وِقِهم  أ ق   4«.َو ح 
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ْدَخلَل » :آمده استنیگ  خدا از رسول یدر روایت
َ
ََّ َو َجلَّ ِإَذا أ ِه َع ون  اْلَعْبد  ِإَلى اللَّ ْقَرأ  َما َيك 

َ
  أ

ْؤ   َقْلِب   َعَلى ِخيِه اْلم 
َ
ةأ  ،ترین حاالتی که بنده به خادای عگوجال دارد ز نگدی ا»1«:ِمِن َمَسلرَّ

 .«من خود را شاد گرداندؤزمانی است که قلب برادر م

 دوری از گناه  .4

َأ ِإَلليَّ »چنین آمده است:  فرمود: در مناجات خداوند با موسی امام صادق َما َتَقلرَّ
وَن ِبِمْثِل اْلَوَ ِ  َعْن مَ  ب  َتَقرِّ به چیگی مانند  ،ای به من تقّرب پیدا نکرد هیچ بنده» 2«:َجلاِ ِمياْلم 

 «.دوری از گناهان

به شخصی کاه  دوری از گناه تا آنجا اهمیت دارد که امام باقر بیت در نگاه اهل
چاه : »فرماود ،ولی مقیّد به دوری از حرام باود ،دانست خود را دارای اعمال کمی می
    3«.نگه داشتن شکم و دامن از حرامتالش و کوششی باالتر از پاک 

 و برائت از دشمنان بیت محبت به اهل .5

را سید و سرور وسائل تقاّرب الهای  محبت خویش و امیرالمؤمنین ،پیامبر خدا
ِهْم » فرمود: ، وبیان وَن ِمْن َطاَعِة َ بِّ ب  َتَقرِّ َأ ِبِه اْلم  د  َما َتَقرَّ بُّ َعِلى  َسيِّ ى َو ح  بِّ  4«.ح 
شااگرد  مفّسر قارآن و ،عباآ داستان آخرین لحظات زندگانی ابن االثرةکفایکتاب  در

لمَّ ِاّنلي » آمده است که لحظاتی قبال از جاان دادن گفات: ارزشمند امیرالمؤمنین َالّله 
خدایا با والیت علای بان ابیبالاب باه ساوی تاو » 5«:أ  ِاَلْيَک بواَيِة َعليِّ بِن ابيَالبَاَتَقرَّ 

 «.مجوی تقرب می
تقارب  رآنان باه پروردگااو برائت دشمنان  بیت والیت اهلبا  ،زیارت عاشورا در
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أ  »جوییم:  می َتَقرَّ
َ
ِه   ِإَلى  أ َم   اللَّ ْم   ث  ْم   ِإَلْيك  َوااِتك  م  ِبم  ك  ِِ ْعَدا

َ
ْم َو اْلَبَراَءِة ِمْن أ ك  َوااِة َوِليِّ  1«.َو م 

 کسب فضائل اخالقی و ترک رذائل اخالقی  .6

کسب فضائل اخالقی و کنار گذاشاتن  ،نیکی به والدین ،های تقرب الهی بهترین راهاز 
ْفَضلل  » فرماید: میآمده که  امام موسی بن جعفراز در روایتی  رذائل اخالقی است.

َ
أ

ََلة  َو ِبرُّ اْلَواِلَديِن َما يَ  ِه َبْعَد اْلَمْعِرَفِة ِبِه الصَّ أ  ِبِه اْلَعْبد  ِإَلى اللَّ ْجِب  َتَقرَّ 2«.َو َتْر   اْلَجَسِد َو اْلع 
چناین  هام 

تارین بنادگان باه  نگدیا  ،باشاند کسانی را که دارای فضائل اخالقی میآن حضرت 
نیگ داشتن اخالق نیکاو را وسایله  در روایتی از امام سجاد .ستپروردگار شمرده ا

ك  »تقرب به خدا دانسته است:  ْوَسع 
َ
ِه أ ْم الى َاللَّ ْقَرَبك 

َ
قاً ِإنَّ أ ل   3«.ْم خ 

 انجام مستحبات .7

  روایت کرده است که خداوند فرمود: خدا رسول
ِذي َيْسَم   ِبِه َو » َ  َسْمَعه  َالَّ ْن ه  ك  ْحَبْبت 

َ
َذا أ ِِ ه  َف ِحبَّ

 
ى أ اِفَلِة َحتَّ أ  ِإَليَّ ِبالنَّ ه  َلَيَتَقرَّ ْبِصلر  ِبلِه َو ِإنَّ لِذي ي  َبَصَرو  َالَّ

ِذي يَ  ه  ِلَساَنه  َالَّ ْيت  ََ ْع
َ
َلِني أ

َ
ه  َو ِإْن َسَ َجْبت 

َ
َِ   ِبَها ِإْن َدَعاِني أ ِتي َيْب ق  ِبِه َو َيَدو  َالَّ َِ به وسایله  بنده» 4«:ْن

هنگامی که محبوب مان  .دارم جوید تا آنجا که او را دوست می نافله به من تقرب می
کاه مارا  هنگاامی من گوش او و چشم او و زبان او و دست او خواهم شاد. گردید،
 .«به او عبا خواهم کرد ،کنم و هنگامی که درخواستی کند اجابتش می ،بخواند

های تقرب به پروردگار ذکر  از راهنیگ مناجات در دل شب و گریه از خوف پروردگار 
 :  فرمود پیامبر خدا شده است.

ْيِل اآلِخِرَ» أُّ ِمَن الَعْبِد ِفي َجْوِف اللَّ ون  الرَّ ْقَرأ  َما َيك 
َ
لَه ِفلي  أ ر  اللَّ لْن َيلْذك  لوَن ِممَّ ْن َتك 

َ
ََ أ ْع ََ ْن اْسَت ِِ َف

ْن  اَعِة َفك  . در دل شب اسات ،اش دارد ترین حالتی که خداوند به بنده نگدی » 5«:ِتْلَك السَّ
 .«کنند از کسانی باش که در این ساعت خدا را یاد می ،توانی اگر می
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َكلاِء  !ىوَس ا م  يَ »: شیخ صدوق آمده است ثواب االعمالدر  لوَن ِبِمْثلِل اْلب  ب  َتَقرِّ أ  ِإَليَّ اْلم  َما َيَتَقرَّ
1«:ِمْن َخَُّْيِتي

تار  باه مان نگدیا  هیچ کس به اندازه گریه از خوف مان،! ای موسی» 
 .«نشد
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