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عمل صالح، عملی است که از هر فسادی در امان بوده و مورد قبول پروردگار واقع شود و از این رو 
گام برای  دست یافتن به عبودیت خالصانه خداوند شرط دستیابی به چنین عملی است. کتاب حاضر چهل

دستیابی به چنین عبودیتی را از طریق بروز صفات نیک اجتماعی و تکمیل صفات ایمانی، با توجه به 
بلوغ لبّی(،  -روایات اهل بیت علیهم السالم معرفی کرده است. این مرحله از بلوغ انسان )مرحله پنجم

 بعد از بلوغ عقلی و عاطفی قرار داشته و رویکرد آن صدق گزینی است.

 عمل در زندگی انسان به عنوان توانی منحصر به فرد است زیرا:
 گونه رو هر تواند از فرایند انتخاب او نشأت گرفته و موجب ثواب یا عقاب او شود. از اینمی

 پاداشی یا جزایی چه دنیوی و چه اخروی وابسته به آن است.
 شود. لذا زیبا یا زشتی، کارآمدی هر سبک، قالب و شکل زندگی به واسطه بروز آن پدیدار می

 است. زندگی سبک، قالب و شکل گیری موجب شکلیا ناکارآمدی، خوبی یا بدی آن 
  با دیگران است. اگر نباشد رابطه و ارتباط او نسان ای برای رابطه و ارتباط ادر دنیا واسطهعمل

شود و اگر ناخوشایند باشد معنا ندارد. اگر نیک باشد این رابطه و ارتباط نیک می شبا غیر خود
 گردد.ارتباط او بادیگران دچار اختالل می

  نویسد. را میاو زند و کتاب نفس را رقم مینسان در حکم قلمی است که سرنوشت اعمل
 زند.براین هویت حقیقی هر کسی به دست عملی است که از او سر میبنا
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 دهنده تمامی مراحل قبل وجودی به عنوان آخرین جزیی است که نشان های ساختاردر بین مؤلفه
 ل برد. از این رو معلوها و صحت و سقم آنها پیتوان به وجود بقیه مؤلفهخود است. از آن می

 ای بر سالم و معیوب بودن کارکرد آنهاست.نسان و نشانهاتفاقات فراوانی در درون ا
  کننده پیوندد. اگر صالح باشد اصالحشود با به او میجدا می نسانهمانند فرزند است و از اعمل

کننده است. صالح و فساد آن موجب صالح و فساد نفس و نیز است و اگر ناصالح باشد فاسد
فع و ضرری به خود و دیگران به صالح و فساد آن شود. لذا هر نصالح و فساد دیگران می

 بستگی دارد.
 :سازدآیات و روایات نورانی برای اینکه اعمال ما شایسته کمال و قرب شود ما را با حقایق زیر آشنا می

  قرار  کننده آن در سعدات دنیا و آخرتو نقش تعیین در جریان اهمیت عمل در زندگیابتدا ما را
 دهد.  می

  شنا در داشتن زندگی سعادتمندانه آ ،مندی از عملبهره هایشیوهقوانین عمل و نیز ما را با سپس
 د.کنمی

  و از کارهای بیهوده و باطل به  کندوزن را توصیه می داشتن عمل بابه در ما شوق و رغبت آنگاه
 دارد.شدت برحذر می

 ن آثار اعمال قبلی است هشیار همچنین ما را به شدت از انجام اعمالی که موجب از بین رفت
  سازد.می

به اصالح اعمال و نیز انجام اعمال صالح به فوق ضروری است هر کسی در زندگی خود ر اساس مطالب ب
 بوده،در این راستا توجه به نکات زیر که مبنای تدوین کتاب حاضر نیز   .کنداقدام صورت جدی 
 ضروری است:
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به صورت ویژه و اختصاصی بر انجام یا ترک برخی از روایات اهل بیت علیهم السالم آیات و  .1
سازی اعمال این اعمال در صالحبسیار مؤثر فعل یا ترک نقش دهنده اعمال تأکید دارند که نشان

 . است
از داشتن برخی از صفات یا داشتن برخی از حاالت به اهل بیت علیهم السالم در آیات و روایات  .2

کننده ضرورت رفع موانع تحقق اعمال صالح است. همچنین ت جدی نهی شده است که تبیینصور
در آیات و ورایات به داشتن برخی از صفات، حاالت و قصدهایی توصیه شده است که وجود آنها 
برای تحقق عمل صالح ضروری است.هر چند این صفات و حاالت خود در اثر انجام اعمال به وجود 

شود ولی مراقبت در دور کردن آنها از خود در صورت منفی بودن و نیز اتصاف تثبیت می آید یامی
 شود.سازی اعمال میبه آنها در صورت مثبت بودن موجب تقویت صالح

، ها، امیدهاهر عملی تحت تأثیر  باورها، انگیزهیا توجه به آنچه از آیات و روایات آمده است  .3
بر این   تواند در جهت هدایت یا گمراهی قدرت یابد.ساس آن میقرار دارد و بر او ... هانیت

. با حق استها و...انگیزه باورها، ی به نسبت انطباقعملهدایتی هر  و قدرت قدر ،ارزشاساس 
یاد کرد، نقش  «فعل»توان با تعبیر محبت و ...که از همگی میبنابراین تقویت علم، باور، رغبت،

     سازی عمل دارد. ای در صالحکنندهتعیین
در کتاب حاضر سعی شده است تا با بیان روایاتی از کتاب خصال شیخ صدوق رحمه اهلل علیه که کتابی 

سازی اعمال صالحترین موارد الزم برای مهم ،جامع در تفصیل صفات و اعمال است، در سه حیطه فوق
 . را گوشزد کند

ای سازد و چهرهرسد اگر روایات یاد شده به کار گرفته شود شیوه و روش زندگی را متحول میر میبه نظ
 بخشد.جدید از نورانیت و معنویت به زندگی می
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های مؤمن با هم قرار توان گفت اگر به این روایات به صورت جمعی توجه شود و گروههمچنین می
ی پیاده کنند، به تألیف بیشتر و توان مضاعف در دستیابی به بگذارند که روایات را با همدیگر در زندگ

به همین دلیل مفاد این کتاب مانند سندی است که الزم است هر جمع ربانی،  یابند.مقاصد حق توفیق می
خود را به آن پایبند کند و هر گونه هماهنگی در عمل و فعل خود را  بر مبنای روایات یاد شده طلب 

  نماید. 
و و نیز در ادامه کتاب بلوغ باهم بودن این کتاب در ادامه دو کتاب عمل و فعل الزم به ذکر است 

را با توجه به رشد و فعل و عمل و در صدد است تا به نوعی همان مباحث نگاشته شده گزینی حسن
    کند.های باالتر مهارتی در دورهروایات اهل بیت علیهم السالم 

 سازی اعمالمحورهای صالح
 سازی اعمالاقدامات الزم برای صالح
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