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-الخٌـــر  -  

ق إنسانٌته فً ذاته وٌرتقً بها للوصول ـ  ى واجبات المرء على نفسه أن ٌحقــمن أول

ً  إلى كمال نوعها، وٌجس   الجماعة ألن  د جمال ذلك الكمال مسالك ووقائع بٌن ظهران

م وٌتعلـ م ـ  بالفطرة ٌعٌش على أرض الواقع ٌفعل وٌنفعل ٌعل ً  ـإجتماع ن  ــاإلنسان كائ

 ر  ـر، ال ٌضــ  ر وال ٌتأثــ ً الهواء ال ٌجذب وال ٌنجذب، ال ٌؤثــف ا  ــمعلق ا  ــكائنولٌس 

ع.ــوال ٌنف  

ٌ  ــر نفسه حتى صقلها بالفضائـى مرآة جوهــعل ل جاهدا  ــن إنسان عمــوبٌ ة ل المعرف

 ل وٌعكس أنوار الحقائق اإللهٌةـ  أن ٌتقب قادرا   صافٌا   ـل الخلقٌة فغدت جوهرا  والفضائ

د ـو زٌــث عنها أبة التً تحد  ــ  ى تلك اللمعات الصوفٌــإل والبدٌهٌات المنطقٌة وصوال  

ر نفسه حتى ـرآة جوهـل مــالبسطامً والجنٌد والسهروردي. وبٌن اإلنسان الذي أهم

وار ــل وعكس األنــ  ن تقبــً داخلها ومنعها مــا الصدأ فحجب األضواء التً فــعاله

فاقدة القوى فً حكم الالموجودة.  ن المأل األعلى. فأصبحت مشلولة  ــالمتدفقة علٌها م

، بٌن العدل والظلم، بٌن الجمال هو الفرق بٌن الخٌر والشر   كبٌر   ن هذا وذاك فرق  ـبٌ

ح.ـــوالقب  

ٌره ومن ٌعمل مثقال ذرة  ة خٌرا  ه العزٌز: فمن ٌعمل مثقال ذر  ـى فً كتابــال تعالــق

هللا الذي أعطى اإلنسان العقل والحرٌة والقدرة على  أن   ول ٌدل  ــره. وهذا القــا ٌشر   

أعماله هً التً  له أن   موضحا   ر  ــاره الحــله مسؤولٌة إختٌـه، حم  فعل الشًء أو ضد  

ٌ  ــه وذلك بعد أن هــإلٌ رد  ـ  ت ً فعل الخٌر ـً فــسعادته ه ه أن  ــن لـداه هللا وأرشده وب

لٌس  هللا عادل   اه على نفسه. وأن  ــالذي جن ل الشر  ـً فعــالصادر عنه وتعاسته هً ف

منها.  ه خٌر  ــال تعالى أٌضا فً كتابه العزٌز: ومن جاء بالحسنة فلــاده. قــلعب ظالما  

ى الخٌر إن هو أراده لنفسه ولمجتمعه وهو الذي قال لنا ـن اإلنسان علــٌعٌ فاهلل دائما  

نابل فً كل سنبلة مائة حبة. فسبحان هللا على ة أنبتت سبع سفً وصف الحسنة: كحب  

ال تلك ـر والحسنة حالها كحــال غٌ واحدة   سٌئة   د  ـالسٌئة تع كرمه الالمحدود كٌف أن  

ن القمح. وقال تعالى أٌضا فً كتابه العزٌز: وما تفعلوا من خٌر فإن هللا به ــة مـ  الحب
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اة الدنٌا وال فً الحٌاة اآلخرة. فهو فً ً الحٌــال ف ر ال ٌضٌع أبدا  ــل الخٌــعلٌم. فعم

ال الشاعر:ــالحٌاة الدنٌا كما ق  

ل  ـــه فجمٌــا وجهــ  وأم و  ــفحل هــا مذاقــ  كالمعروف أم م أر  ــول   
  

.ل  ــه فجمٌــا وجهــ  وأم ان  ــورٌح رة فهو روح  ــا فً الحٌاة اآلخــ  وأم  

ً  ـأم ه ــا ٌنضح منــو مــاء هــاإلن ة ألن  ـالصالحعمال ــال: بادروا باألالكرٌم فق ا النب

رة.ــثم و بشق  ــار ولــوا الن: إتقــال أٌضا  ــر. وقــوالشجرة هً ما تعطٌه من ثم  

وتكالٌف  الخٌر لٌس فروضا   ول بأن  ــي فٌقو العالء المعر  ــر الفٌلسوف أبـا الشاعــ  أم

.ً البراري والصوامعــف وعٌش    

ن حسدــوم ل  ــن غـونفضك الصدر م ا  ــمطرح رك الشر  ــو تــا هــوإنم   
 

ي هو احترام الناس ومحبتهم ومساعدتهم. هو تعلٌم الجاهل حتى ر برأي المعر  ـفالخٌ

ع حتى ٌشبع، وتقوٌة الضعٌف حتى ٌقوى. إنه مجتمع التضامن ــم، وإطعام الجائــٌعل

والجشع واإلستقواء بالسلطة د والحسد والتعدي ــدل ولٌس مجتمع الحقــوالترابط والع

 والمال واسترهان الناس واستعبادهم.

:ي أٌضا  ال المعر  ــق  

اـــفـ  ذاك تكلــا فــم سخــوإذا اللئٌ هــم بطبعــه الكرٌــر ٌفعلــالخٌ   
  

ا لذاته ففً فعله سعادته وتحقٌق إنسانٌته. أم   ر جمٌل  ــالخٌ ر ألن  ــل الخٌــفالكرٌم ٌفع

ً ــللضعفاء لك ه مصٌدة  ــاه أو سمعة أو ٌفعلــل جــن أجــم فا  ـ  ر تكلــالخٌاللئٌم فٌفعل 

ه.ــٌسترهنهم وٌستعبدهم بعطائ  

اه ذلك :ــة لكفــو السمعة الطٌبــه د  ــواح ن له إال مردود  ــر إذا لم ٌكــوالخٌ  

عــً المسامــسنه فن الفضل إال ح  ــم هـن لـم ٌكـو لـر لــل الخٌــعلٌك بفع   
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فانشره. ره وإذا نلت خٌرا  ـفاست ول: إذا عملت خٌرا  ــر عبدهللا التنوخً فٌقــا األمٌـ  أم  

ة مكنوناته ــر ال ٌمكن معرفــالخٌ ً هذا الموضوع فهو أن  ــا المتواضع فـا رأٌنــ  وأم

ٌ  ـة ٌجب أن تكــفضٌلة خلفٌ كل   ة. ألن  ـاه بالحقٌقة والعدالـإال إذا ربطن منفردا   ة ون مبن

ً تصرفاته خبط عشواء واختلطت ــرء فــة وإال خبط المـ  ى أساس فضٌلة معرفٌــعل

ل برأٌنا ٌنسجم ــا فكل عمــدود األشٌاء لٌقف عندهـه. ولم ٌعرف حــور فً ذهنــاألم

ٌ   ر عمال  ـل وبدٌهٌاته ٌعتبــمع منطق العق ل ل ٌتناقض مع منطق العقــعم ل  ــ. وكرا  خ

. فتفاضل الناس ى ولو نتج عنه بعض الخٌر عرضا  ـحت شرٌرا  عتبر عمال  وبدٌهٌاته ٌ

 ة البدن ال ٌعتبر عمال  اه والحسب وجمال الصورة وقو  ـبالمال والج على بعضهم مثال  

دل أن ٌتفاضل الناس على بعضهم بالعلم الٌقٌنً والعمل الصالح. وكذلك ـ. والععادال  

 ظالم   ومسؤول  ـم هـدر لهم عقولهاس حرٌاتهم وٌصاــالمسؤول المستبد الذي ٌسلب الن

مقٌاس  ول أن  ــاس. ولذلك نقـلبعض الن ر عرضا  ــوشرٌر وإن صدر عنه بعض الخٌ

الخٌر هو العقل وأن ال شًء فً الوجود خارج عن إحاطة جوهر العقل. ولهذا نقول 

ال والجاه ولكن العظمة ـً العظمة والرئاسة والمـر فــالخٌ ن ٌعتقد أن  ــٌخطًء كل م

فً تواضعه وبرودة حلمه  ى لمن ٌكون عظٌما  ـدل فطوبـوالع ق  ـً الخٌر والحـً فـه

 وبهاء نوره وحرارة عقله المشتاق لمعانقة الحقٌقة.
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