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شـمار   یده و ارزشـمند بـه  ساز آن باشـد، مطلـوب و پسـند    رستگاري در دنیا و آخرت، غایتی است که هر آنچه زمینه
بر این اساس، زدودن صفات ناپسند از نفس و تهذیب آن، و نیز خودسازي و آراستن نفس بـه صـفات نیـک    . آید می

ارزشمند و مطلوب و پسندیده خواهد بود، و در این میان، علم اخالق اسالمی، که زمینۀ نیل به این هدف را در عمل 
  .بزرگان دین بوده است سازد، همواره کانون توجه فراهم می

برکاتـه   دامت -اهللا مصباح یزدي  یکی از بزرگانی که در زمینۀ اخالق اسالمی فعالیت بسیار دارند، حضرت آیت
ویژه درس اخالق ایشان در دفتر مقام معظم رهبري،  به واند،  دار تدریس دروس اخالق بوده ها عهده له سال معظم. است -

ها در حـوزة  حاصل این فعالیت. در شهر مقدس قم، پیوسته برقرار بوده است )م ظله العالیدا( اي اهللا خامنه حضرت آیت
بـه  ؛ خودشناسی بـراي خودسـازي  ؛ اخالق در قرآن: اند؛ از قبیل هایی است که به زیور طبع آراسته شده اخالق کتاب

جویـان   بـه ره  γاي امام صـادق پنده؛ )به ابوذر νپندهاي پیامبر اکرم(توشه  ره؛ راهیان کوي دوست؛ سوي خودسازي
  .هاي سلوك سجاده؛ و بر درگاه دوست؛ پند جاوید؛ رستگاران؛ پندهاي الهی ؛به سوي او؛ صادق

هـا   له، سازمان مطالعه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی دانشـگاه      قدر معظم با توجه به جایگاه و ارزش علمی آثار گران
لـه کتـابی درسـی بـا      براسـاس آثـار معظـم    υژوهشی امام خمینیبر آن شد که با همکاري مؤسسۀ آموزشی و پ) سمت(

این بنده نیز بـا  . هاي متن آموزشی در موضوع اخالق اسالمی تدوین کند و این مسئولیت مهم را بر عهدة بنده نهاد ویژگی
  .ستاستمداد از خداي متعال کوشیدم که این مسئولیت را به بهترین شکل انجام دهم که نتیجۀ آن، کتاب پیش رو

اند، صمیمانه قدردانی کـنم؛   دانم از همۀ عزیزانی که در به ثمر رسیدن این اثر نقش داشته بر خود وظیفه می
 کـه افـزون بـر آنکـه از     -العالی  زیدعزه -االسالم والمسلمین محمود فتحعلی  ویژه از استادان محترم، جناب حجت به

االسـالم   همچنـین از جنـاب حجـت   . نیـز تـألیف کردنـد   سوي مؤسسه نظارت را پذیرفتند، درس دوازدهم کتـاب را  
دار نظارت شدند و با تـذکرات ارزنـده و    عهده »سمت«سوي  که از -العالی  زیدعزه -والمسلمین دکتر احمد احمدي 

 -العـالی   زیـدعزه  -االسالم والمسلمین دکتر مجتبی مصباح  سودمند خویش بر غناي اثر افزودند، و نیز جناب حجت
ام را بـه حضـرت اسـتاد     همچنین تشکر و قدردانی ویـژه . اي ارزشمندشان در نگارش اثر بسیار بهره بردمکه از نظره

هاي فراوان، افزون بـر راهنمـایی در مرحلـۀ     کنم که با وجود مشغله تقدیم می -برکاته  دامت -اهللا مصباح یزدي  آیت
بـدیهی اسـت   . و محتواي آن را تأیید فرمودند طرح، پس از نگارش و نظارت استادان محترم، کتاب را مطالعه کردند

دام ظلـه  ( هایش متعلق به حضرت اسـتاد  تردید محاسن و قوت جانب است، و بی هر نقصی در این کتاب، متوجه این
  .جزاه اهللا عن االسالم والمسلمین خیر الجزاء. است )العالی

  
ساز تخلق به اخالق اسـالمی   و زمینه امید است این بضاعت مزجاة گامی مؤثر در طرح مباحث اخالق اسالمی

عصـر،   ویژه دانشجویان عزیز باشد و مقبول حضرت حق و مورد توجه و عنایـت حضـرت ولـی    براي همۀ مشتاقان، به
  .ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، واقع شود
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