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 مؤلف سخن
 

ه »
ّ
الة َعلی َرسوِل الل ِه َوالصَّ

ّ
َحمُد ِلل

ْ
ل

َ
هَو ا

ّ
  «َعلی آِلِه آل الل

گــذار منبــر و جلســات ســخنرانی بــرای رشــد و هــدایت جامعــه، وجــود مبــارک پیــامبر  پایـه
تـا روز  رمکـه رسـول ا کبود. ارزش تبلیغ دین از طریق منبر و جلسات تا جایی بود  اسالم

را  مال اخالص، به بیان معارف دین پرداختند و در این راه زحمات سنگینیکپایان عمرشان با 
لیـف الهـی را بـه کادای ایـن ت ، وجود مقدس امیرمؤمنانل شدند. پس از پیامبرمتحّم 

موجـود  البالغج  نهج نظیـر  تاب بیکهای آن حضرت در  ه بخشی از سخنرانیکعهده گرفتند 
 است.

ه کنیز تا جایی  و حضرت امام صادق ویژه حضرت امام باقر ، بهامامان معصوم
اس برایشان عبّ  ه و بنیامیّ  رانان بنی مکگرفت و مزاحمتی از جانب ح فرصت در اختیارشان قرار
ه کـهای مختلف علـوم بـه صـورتی  صورت بیان معارف الهی و رشته پیش نیامد، این مهم را به

ه مورد اعتمادشـان در ک ت تا قیامت بر همگان تمام باشد را به عهده گرفتند و دیگران را ـحّج 
 ردند.کسأله تشویق ـ به این م علم و عمل بودند

ه بـر اسـاس قـرآن و شیعه برای حفظ دین خدا و تبلیغ معارف الهیّ عامل عالمان مخلص و 
هجـری شمسـی اسـت، ایـن  9316ه سـال کـ، قرن به قرن تا به امـروز بیت فرهنگ اهل

هایی چون شیخ مفیـد، شـیخ صـدوق، شـیخ طوسـی،  تردند؛ شخصیّ کجایگاه عظیم را حفظ 
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 هآیةالّلـ جعفـر شوشـتری و در قـرن معاصـر بزرگـانی چـون سـی، شـیخمه محمـدباقر مجلعاّل 
ه حـاج ه حاج میرزاعلی شـیرازی، آیةالّلـآبادی، آیةاللّ  ه سیدعلی نجفالعظمی بروجردی، آیةاللّ 

ت و مقـام .. با داشتن مقام مرجعیّ .ابنی وکه حاج میرزاعلی فلسفی تنای، آیةاللّ  میرزاعلی هسته
ِدین خود را به  ،رفتند و از این طریق ضان، محرم و صفر به منبر میعلمی بسیار باال، در ماه رم

 ردند.ک ادا می بیت قرآن و اهل
س قــم، ایــن آشــیانه ه ســالیانی از عمــرم را در شــهر مقــّد کــجانــب حســین انصــاریان  ایــن

ه کـای  ام، بر اساس وظیفه ، نزد بزرگانی از مراجع و اساتید مشغول تحصیل بودهبیت اهل
رفیق راهم بود.  جانب تبلیغ و تألیف آوردم و در این راه، فقط توفیق حّق  ردم رو بهک احساس می

صد موضوع مختلف بر پایه قرآن  هفتحدود تبلیغ، بیش از دوازده هزار سخنرانی در  ۀدر زمین
ام و  ان و اولیـا الهـی پرداختـهکـاتی از حیـات پا کـو تـاریخ صـحیح و ن بیـت و روایات اهـل

 هم چنان توفیق ادای این وظیفه را از جانب حق داشته باشم. ،ات پایان عمرامیدوارم تا لحظ
جهــت نشــر معــارف قرآنــی و فرهنــگ بــه در شــهر قــم  ـفرهنگــی دارالعرفــان  ۀمؤسســ

بنـا گذاشـت مـتن ایـن  ــ دهـد های مهمی را در سطح جهانی انجام مـی فعالیت بیت اهل
مند قرار  ب و دانشجویان و مردم عالقهر طاّل توب درآورد تا در اختیاکصورت م ها را به سخنرانی

در آینده منبعی برای مبلغان  ـ ه احتمااًل حدود دویست جلد خواهد شدک گیرد و این مجموعه ـ
ق ایـن مهـم از دانـم بـه خـاطر تحّقـ شیعه باشد. من پس از سپاس از حضـرت حـق، الزم مـی

یه عزیزانـی جواد صابریان و کلّ االسالم والمسلمین حاج شیخ محمد ةجناب حجنیز م و انفرزند
خصـوص  نم و از خوانندگان، بـهکر کّ اند، تش ل زحماتی شدهکه در به ثمر رسیدن این اثر متحّم 

  غان گرامی، درخواست دعا نمایم.مبلّ 
 فقیر: حسین انصاریان
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 مقدمه 

 
قـی ای در زمینـه معناشـناختی تعـالیم اخال ، جایگاه ویـژهواژگان همسوی آنو فالح، فوز 

 دارد. اسالم در قرآن کریم و کالم معصومین
بدون تردید هر انسان پاک سرشتی آرزویی جز خوشبختی و رستگاری ندارد و برای رسیدن 

ها و  تکاپوســت. خداونــد در قــرآن کــریم، عــواملی چنــد را بــه عنــوان شاخصــه بــه کمــالش در
، انـدرون نفـس آدمـی و های رستگاری بیان کرده است، محوریـت معنـایی ایـن دو واژه نشانه

پیروزی و برنده شدن در میدان مسابقه و سبقت حاالت نفسانی اوست. به این معنا که هرکس 
ی خـدا همـراه بـا  بتواند اندازه تقوای درون نفس خویش را شناخته و از طریق پیروی خالصـانه

لم به دریـای دو عا گرایانه به مبدأ هستی و معاد رشد و تعالی بخشد، در هر دانش و بینش حق
هـا و  منـد بـه انـواع نعمت بهـره الهی متـنّعم و جوار اولیاء  کران رضوان الهی وصل شده، در بی

... و درنهایت آرامش ابدی و  هایی چون: عّزت، کرامت، بهجت، غناء خیرات خواهد بود؛ نعمت
 بقای در فنای الهی.

اخالقی برگرفته از آیـات  اهیممفای از  ای از واژه نوشتار پیش رو در صدد بیان تحلیل گونه
فوز است، که با در نظر گرفتن جایگاه ایـن کمـال  با عنوان فالح وو روایات نورانی قرآن مجید 

ــان  ــی و بی ــات قرآن ــتمداد از آی ــا اس ــه ب ــن دارد ک ــر ای ــه ســعی ب ــراد جامع ــین اف اخالقــی در ب
 را ارائه نماید.، با هدف ارائه الگویی قابل قبول در مباحث اخالق اسالمی آن معصومین
نظـام  همسو بـا ایـن دو واژه در ی نگارش نیز به این صورت است که واژگان مرتبط و شیوه

اخالقی برگرفته از قرآن و عترت، از نظر معنا، تعریف )کاربرد( تحلیل شده، آنگاه جایگـاه هـر 
ه قرار گیرند. یک از آن

ّ
 ها و کاربردهایی که دارند، مورد بررسی و مداق
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ای از اطالعـات و معـارف  توضـیحات، مجموعـه ها و ت در خـالل ایـن بررسـیبدیهی اسـ
ای اخـالق از دیـدگاه قـرآن و عتـرت  های توصیفی توصیه اخالقی وحدیثی در خصوص گزاره

 ارایه خواهد شد.
لفظ فالح و فوز آمـده  نخست، در فصل اول به بررسی مفهوم رستگاری که در قرآن به دو

گردد، سپس کاربرد  ا واژگان فالح و فوز، در لغت و قرآن بررسی میپرداخته شده است. در ابتد
 گیرد. رابطه آن با لغات هم معنا مورد بررسی قرار می این دو لغت و

در فصل دوم، اهمیت مساله مطرح وضـمن معرفـی رسـتگاران بـه مقـام آنـان نیـز اشـاره 
های  ریقـت بـا ذکـر قـدمهایی از این طی ط گردد. سهولت در مسیر رستگاری و بیان نمونه می

 دهد. چهارگانه رستگاری، مطالب سومین فصل را تشکیل می
همچنـین  پنجم در رابطه با بیان شرایط الزم برای رسـیدن بـه رسـتگاری و فصل چهارم و

 شود. اسباب رسیدن به رستگاری است، که در این راستا به دوازده راهکار اشاره می
باالخره در آخرین فصل هم  رستگاری آمده، و در ششمین فصل موانع ششگانه رسیدن به

 نتایج رسیدن به رستگاری توصیح داده شده است. پنج اثر از مهمترین آثار و
های این اثر رفع دغدغه برای بسیاری از طالبـان رسـیدن بـه ایـن کمـال معنـوی  از ویژگی

در آیات شریفه از سوی خداوند متعال  اینکه رسیدن به این کمال دست یافتنی بوده و است، و
سـودمند دو  برداری از مفهوم پرکـاربرد و قرآن تضمین شده است. ویژگی دیگر این نوشتار پرده

منزلــت  اجتمــاعی، قــدر و واژه ذهــن آشناســت کــه بــه جهــت غفلــت از آن در ابعــاد فــردی و
 یا الاقل در غباری از توهمات باقی مانده است. رستگاری ناشناخته مانده و

ز بررسی مختصر در بـاره شناسـایی ظـاهری دو لفـظ، بـا اسـتناد بـه سـند در این اثر پس ا
عمـل،  ترکیـب ایمـان و سـیره اولیـاء الهـی )معصـومان( و روش و محکم الهی )آیات قرآن( و

 ده است.شترین راه را برای رسیدن به این کمال معنوی ارائه  نزدیکترین و کاربردی
اسـت کـه برگرفتـه از مـتن  سیری در معـارفاثر حاضر بیست و یکمین اثر از مجموعه آثار 
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شمسی در حسینیه هدایت تهـران اسـت کـه پـس از بازنویسـی  9311سال مرداد ماه و  قمری
 قمندان است.ساختاربندی جدید و پژوهش در معاونت پژوهش، آماده ارائه به عال روشمند و

انـد بـویژه  در پایان از همه کسانی که در به ثمـر رسـیدن ایـن اثـر زحمـات فراوانـی کشـیده
مدیرعامل محترم موسسه علمـی و تحقیقـاتی دارالعرفـان جنـاب حجـه االسـالم والمسـلمین 

های گسترده خود بستر ظهور و ارتقای آثار موسسه را فراهم  محمد جواد صابریان که با حمایت
د و همچنین جناب آقای دکتر محمـد جـواد پارسـایی و محسـن جـوادی پژوهشـگران می کنن

فرهیخته این اثر و بازخوان نهایی حجـه االسـالم والمسـلمین جنـاب آقـای مهـدی هوشـمند 
 کمال تقدیر و تشکر را داریم. 

بـوده  امیدواریم این اثر مورد رضایت حضرت حق ودوستداران مکتب حقه اهـل بیـت
  عالقمندان معارف دینی قرار بگیرد.مقبول  باشد و

 دارالعرفان فرهنگی موسسۀ

 معاونت پژوهش
 


