 الخٌـــر -من أولــى واجبات المرء على نفسه أن ٌحقـق إنسانٌته فً ذاته وٌرتقً بها للوصول
إلى كمال نوعها ،وٌجسد جمال ذلك الكمال مسالك ووقائع بٌن ظهرانً الجماعة ألن
اإلنسان كائــن إجتماعـً بالفطرة ٌعٌش على أرض الواقع ٌفعل وٌنفعل ٌعلـم وٌتعلـم
ولٌس كائنــا معلقــا فــً الهواء ال ٌجذب وال ٌنجذب ،ال ٌؤثــر وال ٌتأثــر ،ال ٌضـر
وال ٌنفــع.
وبٌــن إنسان عمــل جاهدا علــى مرآة جوهـر نفسه حتى صقلها بالفضائــل المعرفٌة
والفضائـل الخلقٌة فغدت جوهرا صافٌا قادرا أن ٌتقبـل وٌعكس أنوار الحقائق اإللهٌة
والبدٌهٌات المنطقٌة وصوال إلــى تلك اللمعات الصوفٌــة التً تحدث عنها أبــو زٌـد
البسطامً والجنٌد والسهروردي .وبٌن اإلنسان الذي أهمــل مـرآة جوهـر نفسه حتى
عالهــا الصدأ فحجب األضواء التً فــً داخلها ومنعها مــن تقبــل وعكس األنــوار
المتدفقة علٌها مــن المأل األعلى .فأصبحت مشلولة فاقدة القوى فً حكم الالموجودة.
بٌـن هذا وذاك فرق كبٌر هو الفرق بٌن الخٌر والشر ،بٌن العدل والظلم ،بٌن الجمال
والقبـــح.
قــال تعالــى فً كتابـه العزٌز :فمن ٌعمل مثقال ذرة خٌرا ٌره ومن ٌعمل مثقال ذرة
شرا ٌــره .وهذا القــول ٌدل أن هللا الذي أعطى اإلنسان العقل والحرٌة والقدرة على
فعل الشًء أو ضده ،حمـله مسؤولٌة إختٌــاره الحــر موضحا له أن أعماله هً التً
تـرد إلٌــه وذلك بعد أن هــداه هللا وأرشده وبٌـن لــه أن سعادته هــً فـً فعل الخٌر
الصادر عنه وتعاسته هً فــً فعـل الشر الذي جنــاه على نفسه .وأن هللا عادل لٌس
ظالما لعبــاده .قــال تعالى أٌضا فً كتابه العزٌز :ومن جاء بالحسنة فلــه خٌر منها.
فاهلل دائما ٌعٌــن اإلنسان علـى الخٌر إن هو أراده لنفسه ولمجتمعه وهو الذي قال لنا
فً وصف الحسنة :كحبة أنبتت سبع سنابل فً كل سنبلة مائة حبة .فسبحان هللا على
كرمه الالمحدود كٌف أن السٌئة تعـد سٌئة واحدة ال غٌــر والحسنة حالها كحـال تلك
الحبـة مــن القمح .وقال تعالى أٌضا فً كتابه العزٌز :وما تفعلوا من خٌر فإن هللا به
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علٌم .فعمــل الخٌــر ال ٌضٌع أبدا ال فــً الحٌاة الدنٌا وال فً الحٌاة اآلخرة .فهو فً
الحٌاة الدنٌا كما قــال الشاعر:
فحلــو وأمــا وجهــه فجمٌـــل

ولــم أر كالمعروف أمــا مذاقــه

وأمــا فً الحٌاة اآلخــرة فهو روح ورٌحــان وأمــا وجهــه فجمٌــل.
أمـا النبً الكرٌم فقــال :بادروا باألعمال الصالحـة ألن اإلنــاء هــو مــا ٌنضح منــه
والشجرة هً ما تعطٌه من ثمــر .وقــال أٌضا :إتقــوا النــار ولــو بشق ثمــرة.
أمــا الشاعـر الفٌلسوف أبــو العالء المعري فٌقــول بأن الخٌر لٌس فروضا وتكالٌف
وعٌش فــً البراري والصوامع.
ونفضك الصدر مـن غــل ومــن حسد

وإنمــا هــو تــرك الشر مطرحــا

فالخٌـر برأي المعري هو احترام الناس ومحبتهم ومساعدتهم .هو تعلٌم الجاهل حتى
ٌعلــم ،وإطعام الجائــ ع حتى ٌشبع ،وتقوٌة الضعٌف حتى ٌقوى .إنه مجتمع التضامن
والترابط والعــدل ولٌس مجتمع الحقــد والحسد والتعدي والجشع واإلستقواء بالسلطة
والمال واسترهان الناس واستعبادهم.
قــال المعري أٌضا:
وإذا اللئٌــم سخــا فــذاك تكلـفـــا

الخٌــر ٌفعلــه الكرٌــم بطبعــه

فالكرٌم ٌفعــل الخٌــر ألن الخٌــر جمٌل لذاته ففً فعله سعادته وتحقٌق إنسانٌته .أما
اللئٌم فٌفعل الخٌــر تكلـفا مــن أجــل جــاه أو سمعة أو ٌفعلــه مصٌدة للضعفاء لكــً
ٌسترهنهم وٌستعبدهم بعطائــه.
والخٌــر إذا لم ٌكــن له إال مردود واحــد هــو السمعة الطٌبــة لكفــاه ذلك :
مــن الفضل إال حسنه فــً المسامــع

علٌك بفعــل الخٌــر لـو لـم ٌكـن لـه
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أمـا األمٌــر عبدهللا التنوخً فٌقــول :إذا عملت خٌرا فاستـره وإذا نلت خٌرا فانشره.
وأمــا رأٌنـا المتواضع فــً هذا الموضوع فهو أن الخٌــر ال ٌمكن معرفــة مكنوناته
منفردا إال إذا ربطنـاه بالحقٌقة والعدالـة .ألن كل فضٌلة خلفٌــة ٌجب أن تكـون مبنٌة
علــى أساس فضٌلة معرفٌـة وإال خبط المــرء فــً تصرفاته خبط عشواء واختلطت
األمــور فً ذهنــه .ولم ٌعرف حـدود األشٌاء لٌقف عندهــا فكل عمــل برأٌنا ٌنسجم
مع منطق العقــل وبدٌهٌاته ٌعتبـر عمال خٌرا .وكــل عمــل ٌتناقض مع منطق العقل
وبدٌهٌاته ٌعتبر عمال شرٌرا حتـى ولو نتج عنه بعض الخٌر عرضا .فتفاضل الناس
على بعضهم مثال بالمال والجـاه والحسب وجمال الصورة وقوة البدن ال ٌعتبر عمال
عادال .والعـدل أن ٌتفاضل الناس على بعضهم بالعلم الٌقٌنً والعمل الصالح .وكذلك
المسؤول المستبد الذي ٌسلب النــاس حرٌاتهم وٌصادر لهم عقولهـم هـومسؤول ظالم
وشرٌر وإن صدر عنه بعض الخٌــر عرضا لبعض النـاس .ولذلك نقــول أن مقٌاس
الخٌر هو العقل وأن ال شًء فً الوجود خارج عن إحاطة جوهر العقل .ولهذا نقول
ٌخطًء كل مــن ٌعتقد أن الخٌــر فـً العظمة والرئاسة والمـال والجاه ولكن العظمة
هـً فـً الخٌر والحـق والعـدل فطوبـى لمن ٌكون عظٌما فً تواضعه وبرودة حلمه
وبهاء نوره وحرارة عقله المشتاق لمعانقة الحقٌقة.

كمال ٌوسف سري الدٌن
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