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من أبواب الخير
بسم هللا الرحمن الرحيم

رب العالمين
الحمد هلل ِّ
والصالة والسالم على نبيّنا محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين
وأصحابه المنتجبين
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إيصال الخيا لر إلاغ ال،يا لر ياراد بااا اسحسالل إلااغ
هثورياال لح ااواب
الناالب بِّا وُ را أاولرا هأبأاالدا أداجا لحوايا
ب
المترث عحغ ذلك هحببل لحمأرهف هفل ْأحا.
هلحخيا ا اار هاسحسا ا االل مصا ا االدي هرا ا ااور يا ا اار فما ا اان
أهمهل-:
 -1إصالح ذات البين
فإنبااا لاايخ الخياار حااا فاان اسوااال ب ا ل يِّااول المسااح
يهمااا إهب
مسااتميمل فاان حيلثااا مت نبباال اسا ارار بللناالب ه ب
إرا اااس ن سا ااا با ااُ الخيا اار أل يسا ااأغ الما اارج أي ا اال إلا ااغ
اسراس بين النلب.
فلسراااس بااين الناالب ماان أهااداف اسوااال المهم ا
َّ
ألل الأاداه بااين يخصااين وااتتاور حتمال إلااغ الأااداه بااين
أردقلج ُ من المتألديين.
هاسر ا اااس ب ا ااين الن ا االب را ا ا م ا اان أرفا ا ا الصا ا ا ل
اسنساالني التاان ه ثصاادر إهَّ ماان قحااوب نبيحا م منا ثو ا ب
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اآلخا ارين هه ااُ م ااُ اسر اااس ب ااين الن االب يا ا ثن الخي اار
هالن ا ا لحم تما ا هي أ ااُ الن االب هح ااد متراباا ا هأو اار
هاح ااد  ..له اارا أأم ا أار اب بلسر اااس ب ااين الما ا منين ال اارين
ث م ا ا بيا اانه األخا ا باو الديني ا ا فما اال ثأا االلغ فا اان وا ااور
الو را /آي -:10/

َصلِ ُح ْوا َب ْي َن أ ََخ َوْي ُك ْم
إِ َّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُن ْو َن إِ ْخ َوةٌ فَأ ْ

هدعل رلك إلغ اسراس بين طوائف الما منين فمال
فن وور الو را /آي -:9/

اان ا ْلما ْ ِ
وِا ْن طَ ِائفَتَا ِ ِ
َصااالِ ُح ْوا
ااؤ ِمن ْي َن اْْتَتَلُا ْااوا فَأ ْ
َ
ااان ما َ ُ
َب ْي َن ُه َما

هدع اال إل ااغ اسر اااس ب ااين ال ااقهيين فم اال ف اان و ااور
النسلج/آي -:114/

الَ َخ ْير ِفي َك ِث ْي ٍر ِم ْن َن ْجو ُ ِ َّ
ص َدَْ ٍة
َم َر ِب َ
َ
اه ْم إال َم ْن أ َ
َ ْ
ِ
ٍ
َّ
ِ
ِ
صالَ ٍح َب ْي َن الناس َو َم ْن َي ْف َع ْاْ َلا َ
أ َْو َم ْع ُر ْوف أ َْو إ َ
اة ِ
ضِ
اهلل فَ َس ْو َف ُن ْؤِت ْي ِه أ َْج َارً َع ِظ ْي َماً
اء َم ْر َ
ْابتَ َغ َ

هقل روو اب(رحغ اب عحيا هآلا هوح )-:
إصاااالح َال الباااين أفضاااْ مااان عاماااة الصاااوم
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والصالة يأنن المستوب .
 -2إدخال السرور على المؤمن
فأن اسملل مومد البلقر عن آبلئا(عحيه السال) عان رواو
اب(رحغ اب عحيا هآلا هوح ) مل فن الوولئُ/ج 11/قل -:

وصا ْاارِف ِه
تََبسااام الرجاااْ فاااي وجاااه أخياااه حسااانة َ
القَى عنه حسنة وما ُع ِب َد اهلل بشيء أحب إلياه
من إدخاْ السرور على المؤمن

هعنا عحيا السال فن ن خ المصدر أنبا قل -:

سار
س َّرني فقاد َّ
سرني ومن َ
س َّر مؤمناً فقد َ
من َ
اهلل 

هعاان اسماالل يأ اار باان مومااد الصاالد  ماال فاان
الوولئُ/ج 11/أنبا قل -:
اب العماااْ إلااى اهلل إدخاااْ الساارور
ِ ماان أحا ع
على المؤمنين إشباع جوعته أو تنفيس كربتاه
أو ْضاء َد ْي َنه

هعنا عحيا السال مل فن أرو الِّلفن أنبا قل -:

من أبواب الخير
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أدخْ على مؤمن سرو ارً أناه علياه
ال أحدكم إَا
َ
أدخله فقاط باْ واهلل عليناا باْ واهلل علاى رساوْ
اهلل

هعنا عحيا السال أي ل فن ن خ المصدر أنبا قل -:

س َّره اهلل يوم القيامة وْيْ
من َّ
سر امرءاً مؤمناً َ
له :تَ َم َّن علاى ربا ماا أحببال فقاد كنال تحاب أن
فيعطاااى ماااا تمناااى
تسااار أولياااائي فاااي دار الااادنيا ُ
ويزيده اهلل من عنده ما لام يخطار علاى ْلباه مان
نعيم الجنة

عا اان اسما االل عحا اان با اان مووا ااغ الراا اال ما اال فا اان
الوولئُ/ج 11/أنبا قل -:

كتاب اهلل لاه
َ من تََبس َم فاي وجاه أخياه الماؤمن
َ
كتب اهلل له حسنة لم يعَبه
حسنة ومن َ

 -3تفريج كرب المؤمن

فا َّ
اإل ماان أها مصاالدي الخياار هاسحساالل بااين الما منين
اله ا ب هالِّاارب فأاان اسماالل
هبااين الناالب يميأاال هااو إَال ا أ

السيد حسين الصدر
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يأ ر بن مومد الصلد  مل فن الوولئُ أنبا قل :
ااخ أخاااه المااؤمن اللهفااان عنااد جهااده
َ ماان أثا َ
اب
س كربتااه وأعانااه علااى نجاااح حاجتااه كتا َ
فاانف َ
اهلل لااه بااَل إثنتااين وساابعين رحمااة ماان اهلل
أماار معيشااته
ُيعجاْ لااه منهااا واحاادة ُيصالْ بهااا ْ
ويااادخر لاااه إحااادى وسااابعين رحماااة لفااازاع ياااوم
القيامة وأهوالها

هعنا عحيا السال مل فن أرو الِّلفن أنبا قل -:

كرباه وهاو ُمعسار
أيما مؤمن َنف َ
س عن ماؤمن ْ
ساتر
َي َّ
س َر اهلل له حوائجه في الدنيا واآلخرة ومن َ
ساتر اهلل علياه سابعين
على مؤمن عورة يخافها
َ
عااورة ماان عااورال الاادنيا واآلخاارة واهلل فااي عااون
المؤمن ما كان المؤمن فاي عاون أخياه فاانتفعوا
ِ
بالعظة وارثبوا في الخير

هعنا عحيا السال هفن ن خ المصدر أنبا قل -:

اس اهلل عنااه كاارب
اس عاان مااؤمن كربااة َنفا َ
َ ماان َنفا َ

من أبواب الخير
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اآلخرة وخرج من ْبره وهو ثلج الفؤاد ومن أطعماه
ماان جااوع أطعمااه اهلل ماان ثمااار الجنااة وماان ساقاه
شربة سقاه اهلل من الرحيق المختوم 

هعنااا عحيااا السااال عاان آبلئااا
(رحغ اب عحيا هآلا هوح ) أنبا قل -:

(عحاايه

السااال) عاان روااو اب

َ ماان فَاار َج عاان مااؤمن كربااة فَاار َج اهلل عنااه اثنتااين
وساابعين كربااة ماان كاارب اآلخاارة واثنتااين وساابعين
كربة من كرب الدنيا أهونها المغفرة

 -4السعي في قضاء حوائج المؤمنين
هالتن هن من أه أنواع الخيار لمال لهال مان آمالر مهما
ه بير فن حيل ال رد هالم تمأل  ..فأن روو اب(صلى هلل
عىيللآ ه وللآ ه للى م اال ف اان (م اان ه يو اارا ال مي ااا)/ج 2/أنبااا
قل :
عباد
من ْضى لخيه المؤمن حاجة كاان كمان َ
اهلل دهره

هعاان اسماالل مومااد الباالقر ماال فاان أرااو الِّاالفن

السيد حسين الصدر
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أنبا قل -:

أن مااان عبااااد
أوصاااى اهلل إلاااى موساااىَّ :
لمااان يتقااارب إلاااي بالحسااانة فأحكماااه بالجناااة ْااااْ
رب وماا تلا الحسانةال ْااْ :يمشاي ما
موسى :ياا ع
أخيااااه المااااؤمن فااااي ْضاااااء حاجتااااه ْضاااايل أم لاااام
تقض
َ

هعنا عحيا السال هفن ن خ المصدر أنبا قل -:

ِ
ومااان
َّ 
إن هلل عباااداً يحكمهااام فااي جنتاااه ْيااَْ :
همالل ْاْ :من ْضى لمؤمن حاج ًة ِب ِنية

هعاان اسماالل يأ اار باان مومااد الصاالد  ماال فاان
الوولئُ/ج 11/أنبا قل -:

مان ْضاى لخياه المااؤمن حاجاة ْضاى اهلل لااه
ياااوم القياماااة مائاااة ألاااف حاجاااة مااان َلااا أولهاااا
الجنة ومن َل أن ي ِ
دخْ ْرابته ومعارفه واخوانه
ُ
الجنة بعد أن ال يكون نصاباً

هعنا عحيا السال هفن ن خ المصدر أنبا قل -:
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مشي الرجْ في حاجة أخيه الماؤمن يكتاب لاه
عشر حسنال وتمحى عنه عشر سيئال وترفا
له عشر درجال

هفاان الوواالئُ/ج 11/ماال رهإ إوااملعيُ باان عماالر
عن اسملل يأ ر بن مومد الصلد  قل الراهي-:

الماااؤمن رحماااة علاااى الماااؤمنالل ْااااْ ا ماااام:
ْلل وكيف َلا الل ْااْ علياه الساالم :أيماا
نعملل ُ
فإن َل رحمة من اهلل
مؤمن أتى أخاه في حاجة َّ
ساْها إليه وسببها له فإن ْضاى حاجتاه كاان ْاد
َْ ِبا َاْ الرحمااة بقبولهااا وان َرده عاان حاجتااه وهااو
يقدر على ْضائها فإنما َّ
رد عن نفسه رحمة مان
خر اهلل تلا
اهلل ساْها إليه وسببها له واد َ
الرحمة إلى يوم القيامة حتى يكون الماردود عان
حاجته هو الحاكم فيها إن شااء اهلل صارفها إلاى
نفسه وان شاء صرفها إلى ثيره

ع اان اسم االل يأ اار ب اان موم ااد الص االد  م اال ف اان

السيد حسين الصدر
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أرو الِّلفن أنبا قل -:

تنافساااوا فاااي المعاااروف خاااوانكم وكوناااوا مااان
فإن للجنة باباً ُيقاْ له المعروف ال يدخلاه
أهله َّ
إال ماان اصااطن المعااروف فااي الحياااة الاادنيا وا َّن
العباااد ليمشاااي فاااي حاجاااة أخياااه الماااؤمن فيوكاااْ
اهلل بااه َملَكاااين :واحااد عااان يمينااه و خااار عااان
شااماله يسااتغفران لااه ربااه وياادعوان لااه بقضاااء
حاجتاااه ثااام ْااااْ :واهلل لرساااوْ اهلل أسااار بحاجاااة
المؤمن إَا وصلل إليه من صاحب الحاجة

هعنا عحيا السال هفن ن خ المصدر أنبا قل -:

لقضاااء حاجااة أماارؤ مااؤمن أحااب إلااى اهلل ماان
عشرين حجة كْ حجة ينفق فيها صاحبها مائاة
ألف

هعنا عحيا السال مل فن الوولئُ/ج 11/أنبا قل :
كتاب اهلل لاه ساتة
طاف بالبيل أسبوعاً
من َ
َ

الف حسنة ومحى عنه ستة الف سيئة ورف َ
لااااه سااااتة الف درجااااة وْضااااى لااااه سااااتة الف
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حاجةلل ثم ْاْ :وْضاء حاجة المؤمن أفضْ من
طواف وطواف حتى َّ
عد عش ارً

 -5النصيحة للمؤمن وإعانته وب ّره

فللبل بر هالنصيو هإعلن الم منين من أف ُ أنواع الخيار
هاسحساالل فأاان اسماالل يأ اار باان مومااد الصاالد 
مل فن الوولئُ/ج 11/أنبا قل -:

ااب اهلل باااه الماااؤمن أن يعرفاااه ِبااار
َّ 
إن مماااا خا َّ
أن
إخواناااه وا َّن ْاااْ ولااايس ال ِبااار باااالكثرة وَلااا َّ
اهلل يقاااااوْ فاااااي كتاباااااه فاااااي ساااااورة الحشااااار:
اص ٌة
س ِه ْم َولَ ْو َك َ
َوُي ْؤِث ُر ْو َن َعلَى أَ ْنفُ ْ
ص َ
ان ِب ِه ْم َخ َ

م قل -:

َ و َما ْان ُيا ْاو َق ُشا َّاْ َن ْف ِسا ِاه فَأ ُْولَِئا َ ُها ُام ا ْل ُم ْفلِ ُحا ْاو َن
ومااان عرفاااه اهلل أحباااه ومااان أحباااه اهلل(تباااار
وتعالى) وفاه أجره يوم القيامة بغير حساب

هممل يرهيا إوول بن عملر عنا عحيا السال مال فان
ب
أرو الِّلفن أنبا قل -:

استطعل فماا
أحسن يا إسحاق إلى أوليائي ما

ْ
َ
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خمش وجاه
أعانه إال
أحسن مؤمن إلى مؤمن وال
َ
ُ
َ
إبليس وْرح ْلبه

هعنا عحيا السال فن ن خ المصدر أنبا قل -:

أيما مؤمن مشى فاي حاجاة أخياه فلام يناصاحه
خان اهلل ورسوله ثم ْاْ :يجب للمؤمن على
فقد َ
المؤمن أن يناصحه

هع ا ا ا ا اان اسم ا ا ا ا االل موم ا ا ا ا ااد الب ا ا ا ا االقر م ا ا ا ا اال ف ا ا ا ا اان
الوولئُ/ج 11/أنبا قل -:

يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة

 -6الرعاية المادية
هالرعليا ا ا الملديا ا ا ه ا اان م ا اان أهاا ا ا مص ا االدي الخي ا اار
لآلخا ارين هه اان م اان أها ا األو ااخ األخاقيا ا هاهيتملعيا ا
اُ إنساالل مأا بارل لحوقااوع
هاهقتصاالدي فاان الم تم ا فِّا ب
ب َما ا ا اقتص ا االدي يأ ا االنن مأها ا اال بما ا ارار ال لقا ا ا هالولي ا ا ا
مخ الولي ا إلااغ ن دثااا ماان أَمتااا
هالورماالل هيصااب ب ا ب
هاهلت اال إليااا بللرعلي ا الملدي ا ماان أيااُ التخ يااف عحيااا
هإعلنتا هث ريج ربتا هإدخل السرهر إلغ قحبا.
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همن يد اهتملل الشريأ بهرا ال لنا فماد رهي عان
اسماالل مووااغ باان يأ اار الِّاال  أنبااا قاال لريااُ ماان
خلرتا مل فن الِّلفن-:
ب
ياااااااا عاصااااااام كياااااااف أناااااااتم فاااااااي التواصاااااااْ
والتواسيالل

قل -:عحغ أف ُ مل لل عحيا أحد ..قل -:

أياااأتي أحااادكم إلاااى دكاااان أخياااه أو منزلاااه عناااد
الضائقة ويساتخرج كيساه ويأخاَ ماا يحتااج إلياه
فال ينكر عليهالل

قل  -:ه ..قل عحيا السال-:

فلستم على ما أحب من التواصْ

هرهي فاان الِّاالفن اارلك عاان أباان إوااملعيُ قاال -:
قحت لإلملل أبو يأ ر مومد البلقر-:
ي لأحت فداك َّ
إل الشيأ عندنل ير ..فمل -:
فهااْ يعطااف الغنااي علااى الفقياار وهااْ يتجاااوز
المحسن على المسيء ويتواسونالل

قل  -:ه ..فمل عحيا السال-:
ليس هؤالء شيعة

الشيعة من يفعْ هَا

