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 ة )أحبب لغريك ما حتّب لنفسك(بّيهة الذدالقاع

 ودورها يف فقه العالقة مع األقلّيات واآلخر الديين

 ـ مطالعة أّولّيةـ 

  حيدر حّب اهلل

 يف توضيح إمجالّي للقاعدة الذهبّية متهيد

( األخالقّية، واحدة من قواعد العالقات مع Golden Ruleالقاعدة الذهبّية )تعترب 

 ويف األديان. ،قّيةيف الفلسفة األخال اآلخرين عموما  

املحّللون هلذه القاعدة أّّنا من القواعد األوسع انتشارا  يف التعاليم األخالقّية يف العامل  رىوي

وكذلك ما ، وأّن حضارات وشعوب ما بني النهرين قد عرفت هذه القاعدة، د  واألكثر ق  

يوسيّة والزرادشتيّة، فضال  عن األديان شعوب الصني القديمة، والديانة البوذّية والكونفوش

كام حتّدث عنها فالسفة  .ثةيدارات احلبشكل لعّله مساٍو لفهمها يف احلضاإلبراهيمّية، 

وقد تّم إعالّنا رسمّيا  يف برملان أديان العامل ضمن إعالن )نحو أخالق عاملّية( عام  .اليونان

 م.3991

، لكّن واألديان عا  لألعراف والثقافات واللغاتتب ،وتصاغ هذه القاعدة بصياغات متعّددة

ما تقبله »أو « أحبب لغريك ما حتّب لنفسك، واكره له ما تكره هلا»واحدة من صيغها املعروفة: 

                                              
 م.1027يف بريوت، لبنان، ربيع عام املنهاج، من جمّلة ، 77ـ  78 يف العددنرش هذا املقال ( 1)

ملزيد من االّطالع عىل تاريخ هذه القاعدة يف األديان واملدارس الفلسفّية املختلفة حتى القرن العرشين، ( 2)

 يمكن مراجعة املصدرين اآلتيني:

 Watlles, Jeffrey, The Golden Rule: 13 - 162, New York Oxfordـ  1
Oxford University Press 1996. 

 .20ـ  8: 54ـ  54حسن إسالمي، قاعدة زّرين در حديث واخالق، جمّلة علوم حديث، العدد ـ  2
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التي لو طريقة التعامل مع اآلخرين ب»أو  «هلنفسك فاقبله لغريك، وما ال تقبله هلا ال تقبله ل

 «.ك هباكنت أنت مكاّنم ألحببت أن يتعاملوا مع

، يمكن القول بأّّنا  هذه الصيغة يطلق عليها اسم القاعدة الذهبيّة، وهي حتمل مجلتني عادة 

)الكره/عدم  سلبّي يف األوىل منهام ذات جانب إجيايب )املحّبة/القبول( ويف الثانية ذات جانب 

بعض األحيان يف  هبّية يعني جمموع اجلملتني، لكنّهة الذدالق كلمة القاعإطّن أالقبول(، ورغم 

ة فيام دايب من القاعجيذهبّية هي اجلانب اإل ّن لدينا قاعدة  أقد يتّم التفكيك بينهام بالقول ب

 (.Silver Ruleاجلانب السلبي يطلق عليه اسم: القاعدة الفضّية )

، اللغة االنجليزّيةيف بدأ وهذا التوصيف هلذه اجلملة بصفة القاعدة الذهبّية توصيف 

خاّصة يف وسط بعض رجال ، امليالدي عرشالسابع قرن بدايات اللرجح ـ ـ عىل األيرجع و

وقد متّت ، يف إشارة لتفّوق هذه القاعدة عىل سائر القواعد األخالقّيةالدين املسيحيّني، 

وهي من القواعد األخالقّية التي ترمجته للغات العامل هبذا التعبري عقب احلرب العاملّية األوىل، 

لها أّي توجيه لفعل حمّدد أو ترك حمّدد، فهي ال تقول لنا: افعل الصدق أو اترك ال حتمل يف داخ

الكذب، أو أّن هذا الفعل بعينه مع اآلخرين مرفوض، أّما ذاك فمقبول، بل بدل ذلك تقوم 

القاعدة الذهبيّة بتوجيهنا ملعادلٍة، وعلينا نحن أن نمأل هذه املعادلة، فهي تعتمد عىل اجلانب 

ها التي حيبّ  ءاطني لإلنسان فيام يرغب أو حيّب، وتوّجهه نحو أن جيعل تلك األشياالذايت الب

 لنفسه يعمل عىل حمبّتها لآلخرين.

وهذا األمر مبنّي قهرا  عىل افرتاض مسبق وهو أّن اآلخر حيّب لنفسه ما أنا أحّب لنفيس، 

فإّن الوضع الطبيعي أن حيّب  وكأّن ذايت وذات اآلخر متشاهبة متاما ، فإذا أحببُت أنا شيئا  لنفيس

 له ذلك. حّب أنا أومن ثم ف ،هببتُ حنا أأذلك اليشء الذي  خرُ اآل

وهذا يعني أّن هذه القاعدة ال ترسم لنا سوى إطار خلّطة عمل إلدارة العالقة بني الذات 

هذا واآلخر، مفرتضة  مسبقا  أّن الذات ال تريد لنفسها إال اخلري، وأّّنا ترفض الرّش لنفسها، ف

حتتّية هلذه القاعدة، ومن هنا ال تعني هذه القاعدة تربير السلوك  بنية  األصل املوضوع يمثل 

األخالقي اليسء يف نقله لآلخرين؛ ألّن تفسريا  مغلوطا  هلا يمكنه أن يوّرطنا يف مشكلة، وهي 

                                              
، جملة بجوهشنامه يگریانظر: حمّمد كريمي السكي وأحد فرامرز قراملكي، أديان بزرگ قاعده زّرين ود( 1)

 .87: 17اخالق، العدد 
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هه كي حيّب أّنه ماذا لو أحّب اإلنسان لنفسه أمرا  مرّضا  هلا أو غري أخالقي بذاته، فهل نوّج 

لغريه مثل هذا األمر؟ وماذا لو أحّب لنفسه االنتحار معتربا  أّن احلياة ال يمكن أن نثبت أّن هلا 

معنى؟ فهل ندعوه بالقاعدة الذهبّية لكي حيّب ذلك لآلخرين؟ إذا كان األمر كذلك سوف 

عقل أن تكون تغدو القاعدة تربيرا  لنرش الرذيلة من حيّز الذات إىل حيّز اآلخرين، فكيف يُ 

 قاعدة  ذهبّية، بل وأخالقّية يف الوقت عينه؟!

بل من جهة أخرى تواجه القاعدة إشكالّية عدم احرتام الفوارق يف الرغبات بني البرش، فقد 

أحّب شيئا  لنفيس يكرهه اآلخر لنفسه، والعكس صحيح، فالعمل بالقاعدة الذهبّية سوف 

 يلحق بنا رضرا  يف هذه احلال.

، وستكون لنا ج هذه التساؤالت عقب فهم روح القاعدة من النصوص الدينيّةوسوف نعال

 .وقفة مع هذه املناقشات

 تفسريّية احملتملة للقاعدةلشكال ااأل

 الشكل املحتمل لتفسري القاعدة يمكن أن ُيطرح عىل صيغتني:

 ن.أ ـ إّن ما حتّبه لنفسك برصف النظر عن تقديمه من قبل اآلخرين لك، أحببه لآلخري

 ب ـ إّن ما حتّبه من اآلخرين جتاهك فأحببه هلم من قبلك.

الصورة األوىل تعترب أّن هذه القاعدة هلا عالقة بمحبّة ما حتّب أنت لنفسك حتى بدون 

عالقة ثنائية بينك وبني اآلخرين، فأنت حتّب لنفسك أن تصبح عاملا ، فاحبب لغريك أن يصبح 

لقاعدة تتحّدث مبارشة  وحرصّيا  عن عالقتك باآلخرين، كذلك، أّما يف الصورة الثانية فإّن ا

أي بالسلوك الذي حتّب أن يسلكه اآلخرون جتاهك، فإذا أحببت  منهم أن يعينوك يف حال 

 الشّدة والفقر، فأعنهم أنت يف تلك احلال لو واجهوها.

 اهلدف من البحث والفرضّيات

 مؤرشات الديننستخرج منها واحدا  من أّننا نريد أن  واهلدف من دراستنا هلذه القاعدة هنا

يف التعامل مع اآلخر، بمن فيه اآلخر الديني، األمر الذي يفتح بقّوة عىل قضايا األقلّيات 

 وحقوقها، وّنج التعامل معها.
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 والفرضّية التي ننطلق منها هنا تقوم عىل:

سالم بصفة خاّصة، غري إّن مجلة  من القواعد األخالقّية يف األديان الساموّية عاّمة، واإل أ ـ

مقّيدة بحالة االنتامء الديني اخلاّص، ومن ثم فهي تصلح للتوجيه األخالقي يف العالقة مع 

 مطلق اآلخر.

إّن هذه القواعد األخالقيّة ليست مطلقة غري قابلة للتقييد، نتيجة تواشجها مع قواعد  ب ـ

صوص واألحكام، يف الوقت الذي أخر، ومن ثّم فيمكن التوفيق بينها وبني سائر القواعد والن

نحافظ فيه عىل وجودها، فال يكون تقييدها هنا أو هناك موجبا  لغيبوبتها عن الفكر العميل 

 السلوكي يف اإلسالم بام يتصل بالفقه واألخالق.

إّن هذه القواعد قد ال تكون قواعد إلزامّية وصارمة، بل هي بالنسبة إلينا مؤرشات  ج ـ

وٍك دون آخر، ومن ثّم فالباحث عندما ال جيد نقيضا  هلذه القاعدة يف تفتح الطريق عىل سل

النصوص هنا أو هناك يصلح للتقييد أو التخصيص، فإّنه ال يبقى مع أصالة الرباءة مثال ، بل 

يرجع هلذه القواعد األخالقّية بوصفها موّجهة  للسلوك يف التعامل مع اآلخر، وهذا امتياز 

 مهّم.

يعني أّن غيبوبة القواعد األخالقّية عن التأصيل الفقهي، ليس له تربير  إّن هذا كّله د ـ

 معقول من وجهة نظرنا املتواضعة.

إىل استنطاق ألنتقل العام حول فكرة القاعدة الذهبّية، أكتفي هبذا القدر من التمهيد 

ألديان ألّنني ال ُاريد دراستها من زاوية ا فقط؛ النصوص الدينّية املسيحيّة واإلسالمّية

والفلسفات األخالقّية مجيعا  بقدر ما ُاريد اخلوض فيها من الزاوية اإلسالمّية، مع مقارنة عاّمة 

 وذلك عىل الشكل اآليت.بالنصوص الدينية املسيحّية، 

 ، إطاللة سريعةاملسيّحية والقاعدة الذهبّية

ص إشارة  هلذه لنبدأ من العهد القديم متهيدا  لتناول املوضوع، فقد أشارت بعُض النصو

ُكْم ُكنْتُْم ُغَرَباَء ِِف َأْرِض ِمرْصَ )القاعدة، مثل:  الَ ُتِِسْء إََِل  َوالَ َتْضطَِهِد الَْغِريَب َوالَ ُتَضايِْقُه ألَنَّ

اَخهُ  َأْرَمَلٍة َما َوالَ َيتِيمٍ  َخ إََِلَّ َأْسَمُع َُصَ ي َوَأْقتُُلُكْم َفيَْحَمى َغَضبِ  إِْن َأَسْأَت إَِلْيِه َفإِِّني إِْن ََصَ
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ْيِف َفتَِصرُي نَِساُؤُكْم َأَراِمَل َوَأْوالَُدُكْم َيَتاَمى  .(بِالسَّ

ُكْم ُكنْتُْم ويف موضٍع آخر يقول: ) ُكْم َعاِرُفوَن َنْفَس اْلَغِريِب ألَنَّ َوالَ ُتَضايِِق الَْغِريَب َفإِنَّ

 .(ُغَرَباَء ِِف َأْرِض ِمرْصَ 

خفّية بعض  اليشء حتمل ذهنّية القاعدة الذهبّية، فهو ينطلق من ما يوقع هذا النّص مقارنة 

يريده اإلنسان لنفسه، لكي يفرض عىل هذا اإلنسان ما ُيشبهه جتاه اآلخرين، فأنتم كنتم غرباء 

وهلذا ال تضايقوا الغريب، إذ عندما كنتم غرباء مل تكونوا تريدون أن يضايقكم أحد ورفضتم 

 وا مثل ذلك بغريكم.ذلك وكرهتموه، فال تفعل

واملقطع الثاين يقارب املوضوع بالعكس، حيث يقول بأّنكم عندما هتينون األرامل واليتامى 

يسترصخوين، فأجعل جمتمعكم أرامل  ويتامى، فكأّنه خياطب عقلهم الباطن القائم عىل 

باألرامل القاعدة الذهبّية، فيقول: ألّنكم ال تريدون أن تصبحوا أرامل ويتامى، فال تفعلوا 

 واليتامى ما ال حيّبون، حتى ال تكونوا مثلهم، فتتعّرضون ملا تعّرضوهم أنتم إليه.

إذن، فالتحليل يوصلنا إىل أّن بناء هذه التوجيهات األخالقّية قام عىل القاعدة الذهبّية، 

هم ولكّن الفكرة ليست واضحة جدا  يف رصاحة النّص التورايت، بل هي منتزعة انتزاعا  منه، وامل

اآلخر يف املوضوع أّن النّص ال يتكّلم عن انتامء الغريب ودينه ومذهبه وجنسه وقومّيته، بل 

 .، وهذا أمر مهّم بالنسبة إلينابتعامل مع املوضوع بطريقة عاّمة إنسانّية

ولو انتقلنا من العهد القديم إَل العهد اجلديد، فسوف نجد القاعدة الذهبيّة حارضة 

َهَكَذا َأْنُتْم ا َعُلوفْ ا ُكمُ بِ  نَّاُس لا ا ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل مَ ُكلُّ فَ جيل متّى جاء: )ففي إن بوضوح أكرب،

 َوَكََم ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل ، ويف إنجيل لوقا جاء: )(اءُ يَ ْنبِ ألَ اوَ  وُس امُ لنَّ ا وَ ِِبِْم ألَنَّ َهَذا هُ ضًا َأيْ 

َطاَة ا َفإِنَّ  ؟لَِّذيَن ُُيِبُّوَنُكْم َفَأيُّ َفْضٍل لَُكمْ ا َوإِْن َأْحَبْبُتمُ  ِِبِْم َهَكَذا ْفَعُلوا َأْنُتْم َأْيضاً النَّاُس بُِكُم ا ْْلُ

 .(لَِّذيَن ُُيِبُّوََنُمْ ا َأْيضاً ُُيِبُّونَ 

النّص هنا واضح جدا  وحيظى بكلّية، وال يتكّلم عن الغريب أو األرامل واليتامى فحسب، 

                                              
 .15ـ  12العهد القديم، سفر اخلروج، اإلصحاح الثاين والعرشون، اآليات:  الكتاب املقّدس،( 1)

 .9املصدر نفسه، اإلصحاح الثالث والعرشون، اآلية: ( 2)

 .21العهد اجلديد، إنجيل مّتى، اإلصحاح السابع، اآلية: املصدر نفسه، ( 3)

 .12 ، اآلية:دساإلصحاح السا لوقا،العهد اجلديد، إنجيل املصدر نفسه، ( 4)
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ثل اجلانب اإلجيايب من القاعدة الذهبّية، وآية إنجيل لوقا متتاز بضّم بل يعطي قاعدة عاّمة مت

قاعدة املحّبة، حيث تعترب أّن حمبة من حيبّك ليس امتيازا ؛ إذ كّل الناس ـ بمن فيهم املذنب 

ك، ومن هنا  حتّدي قاعدة املحبّة يف أن حتّب ذلك الذي ال حيبّ امون من حيبّهم، إنّ حيبّ  ـ والفاسق

يمنحنا دالالت واسعة وعميقة،  ،وقا مع قاعدة املحّبةلنجيل إة الذهبّية يف دقاعفتالحم ال

ّي أّن أ، وّن العالقة مع اآلخر يمكن أن تكون قائمة  عىل هذين األساسنيأفهمنا ن تُ أتطيع ست

 .استثناء فالبّد له من مرّبر أخالقي وديني

خّطى قاعدة املعاملة باملثل، بل وكأّنام معنى هذا النّص أّن قاعدة املحّبة يف النّص اإلنجييل تت

ترفضها؛ إذ تعترب أّن قاعدة العمل باملثل يقوم هبا كّل الناس، بينام املطلوب ممارسة قاعدة 

املحّبة، ولذا لو قرأنا السياق الكامل آلية إنجيل لوقا، سنجد وضوحا  يف هذه الفكرة، حيث 

َا»يقول:  اِمُعوَن َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم َأْحِسنُوا إََِل ُمْبِغِضيُكْم َباِرُكوا الَِعنِيُكْم لسَّ ا لَكِنيي َأُقوُل َلُكْم َأُّيُّ

َك َفاْعِرْض َلُه  لَِّذيَن ُيِسيُئوَن إَِلْيُكمْ اَوَصلُّوا ألَْجِل  َبَك َعىَل َخدي آلَخَر َأْيضاً َوَمْن َأَخَذ اَمْن رَضَ

َوَكََم ُتِريُدوَن  لَِّذي َلَك َفالَ ُتَطالِْبهُ ا ُكلُّ َمْن َسَأَلَك َفَأْعطِِه َوَمْن َأَخَذ وَ  ِرَداَءَك َفالَ ََتْنَْعُه َثْوَبَك َأْيضاً 

لَِّذيَن ُُيِبُّوَنُكْم َفَأيُّ َفْضٍل لَُكْم؟ ا َوإِْن َأْحَبْبتُمُ  ْفَعُلوا َأْنتُْم َأْيضًا ِِبِْم َهَكَذاالنَّاُس بُِكُم ا َأْن َيْفَعَل 

َطاَة أَ ا َفإِنَّ  لَِّذيَن ُُيِْسنُوَن إَِليُْكْم َفَأيُّ َفْضٍل لَُكْم؟ ا َوإَِذا َأْحَسنُْتْم إََِل  لَِّذيَن ُُيِبُّوََنُمْ ا ْيضاً ُُيِبُّونَ ْْلُ

وا ِمنُْهْم َفَأيُّ َفْضٍل لَ ا َوإِْن َأْقَرْضتُمُ  َطاَة َأْيضًا َيْفَعُلوَن َهَكَذااْْلُ  َفإِنَّ  دُّ ُكْم؟ لَِّذيَن َتْرُجوَن َأْن َتْسََتِ

َطاَة َأْيضًا ُيْقِرُضونَ ا َفإِنَّ  وا ِمنُْهمُ ا ْْلُ دُّ َطاَة لَِكْي َيْسََتِ َبْل َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم َوَأْحِسنُوا  ملِْْثَل ا ْْلُ

ُه مُ اَوَأْقِرُضوا َوَأْنُتْم الَ َتْرُجوَن َشيْئًا َفَيُكوَن َأْجُرُكْم َعظِيًَم َوَتُكوُنوا َبنِي  نِْعٌم َعىَل َغرْيِ ْلَعِِلي َفإِنَّ

اكِِريَن وَ ا ارِ الشَّ اَء َكََم َأنَّ َأَباُكْم َأْيضًا َرِحيمٌ  ألرَْشَ َوالَ َتِدينُوا َفاَل ُتَداُنوا الَ َتْقُضوا َعىَل  َفُكوُنوا ُرََحَ

بَّدًا َمْهُزوزًا َفائِضاً ُيْعُطوَن ِِف َأْعُطوا ُتْعَطْوا َكيْاًل َجييدًا ُملَ  َأَحٍد َفالَ ُيْقََض َعَلْيُكْم اِْغِفُروا ُيْغَفْر لَُكمْ 

ُه بِنَْفسِ  َأْحَضانُِكمْ   .«لَِّذي بِِه َتكِيُلوَن ُيَكاُل َلُكمْ ا لَْكْيلِ ا ألَنَّ

ني، يف النّص املقّدس عند املسيحيّ  القاعدة الذهبّية حارضر  أّن مبدأنستنتج يمكننا أن هبذا 

ا التأّمل اآلن يف النّص اإلسالمي، فهل يمكن ، وهنا علينوره يف النّص اليهوديبأجىل من حض

 من هذا النّص أو ال؟ ةاخلروج بالقاعدة الذهبيّ 

                                              
 .17ـ  18 :ات، اآليدساإلصحاح السا لوقا،العهد اجلديد، إنجيل املصدر نفسه، ( 1)
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 القاعدة الذهبّية يف النّص املقّدس اإلسالمي

فيمكننا احلديث عن  ،سالمّية يف موضوع هذه القاعدةإلقاء نظرة عىل النصوص اإل إذا أردنا

 مرجعيّتني:

 املرجعّية القرآنّيةأّواًل: 

القاعدة وّقع أن تكون هلا صلة بوعة من اآليات القرآنّية التي يتمهذه املرجعّية تواجهنا جميف 

 هذه النصوص هو اآليت: ومضموّنا، وأهمّ 

ِفنيَ حيث قال تعاىل: ) فني،ـ مطلع سورة املطفّ  1 الَِّذيَن إَِذا اْكَتاُلوا َعىَل النَّاِس  َوْيٌل لِْلُمطَفي

ُْم َمبُْعوُثونَ َيْسَتْوُفوَن َوإَِذا َكالُ  وَن َأاَل َيُظنُّ ُأوَلئَِك َأَنَّ  (.4ـ  3( )املطّففني: وُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُُيِِْسُ

فهذه اآليات تؤّكد القاعدة الذهبّية؛ ألّّنا ُتثبت أّن عىل اإلنسان أن يوازن بني ما يأخذ ويريد 

فمضمون »: طباطبائياملفّّس ال يقول، من هنا لنفسه وما يستحّقه اآلخرون منه ويعطيهم إّياه

 :وبعبارة أخرى. ألنفسهم وال يراعونه لغريهم م يراعون احلّق وهو أّّن  ،واحد ذم   اآليتني مجيعا  

عىل  نساين املبنّي اإل وفيه إفساد االجتامع ،مثل ما يراعونه ألنفسهم ال يراعون لغريهم من احلّق 

 .«الفساد ويف إفساده كّل  .تعادل احلقوق املتقابلة

إّن االستناد إىل هذا املقطع القرآين يتطّلب التخيّل عن خصوصّية احلالة والسياق الذي جاء 

وهو ختلٍّ معقول، ال ألّن هذا السياق ال قيمة له، بل ألّن فيه؛ وهو سياق املعامالت املالّية، 

تي يقوم اليشء الذي نريد استنباطه هنا ليس هو احلكم املذكور يف النّص، بل هو الفكرة ال

احلكم يف معقولّيته عليها، وهي فكرة القاعدة الذهبّية، فلوال أّن هذه القاعدة موجودة مسبقا  

ومعرتف هبا، ملا تّم إطالق التنديد هبذه الطريقة، وإال فام هي املشكلة يف أن يكون اإلنسان 

! إّن إطالق اآليات ؟يف الوقت الذي يطالب بحقه كامال  فيها أيضا   مطّففا  يف املعامالت املالية

هذا التنديد يشري إىل وضوح الفكرة التي يقوم التنديد عليها يف أذهان املخاطبني مجيعا ، وليس 

                                              
، جملة بجوهشنامه يگریانظر: حمّمد كريمي السكي وأحد فرامرز قراملكي، أديان بزرگ قاعده زّرين ود( 1)

ن اخالقي در ؛ وحامد شيوابور وحسن اخباري، تاماليت در كاربرد قانون زري91ـ  92: 17اخالق، العدد 

 .81: 15قرآن كريم، جمّلة بجوهشنامه اخالق، العدد 
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من فكرة يمكن أن يقوم هذا الوضوح عليها سوى فكرة القاعدة الذهبّية؛ ألّننا ال نلمس متييزا  

ياة ال ختتلف القضّية عن هذا يف نظر العقل والعقالء بني املاليات وغريها، ففي سائر أمور احل

 املسار.

د اخلوئي توسعة جمال هذا املقطع من املكيل واملوزون إىل الذي ُيباع بالعدد وقد حاول السيّ 

سبيل اخليانة والظلم يف  التطفيف والبخس مطلق التقليل والنقص عىل نّ إ»والذراع فقال: 

، فال ام هو من جهة الغلبةإنّ  ،ية وغريهاوالوزن يف اآل واستيفائه، وعليه فذكر الكيل يفاء احلّق إ

حلاقهام هبام إو يف العدد والذرع عن البخس والتطفيف موضوعا   خراج النقصوجه إل

بني األمور املالّية وغريها؛ ألّن اخلاصية  ذٍ وإذا صّحت هذه التوسعة فال فرق حينئ .«حكام  

ىل جمال احلياة إقتصادّية عالقات االائرة الفيف من دواحدة يف الكّل، وهبذا يتوّسع مفهوم التط

 .وكّل املجاالت ةة واالجتامعيّ السياسيّ 

وهي أّن  عىل القاعدة الذهبّية يبدو َل يعاِّن من مشكلة،القرآِّن لكّن االستدالل ِبذا املقطع 

نصوص التطفيف والبخس يف املكيال وامليزان، تقوم بشكٍل مسبق عىل فرضّية وضوح أّن 

حّق، ومن ثّم فبعد ثبوت حقٍّ له ال جيوز التعامل معه بالتمييز بني حّقك الطرف اآلخر له 

وحّقه، ما دام احلّقان يرجعان إىل أمٍر واحد، وهذا يعني أّن نصوص التطفيف ال ُتثبت احلّق يف 

مورد التطفيف، بل تفرتضه، وتعتربه أمرا  واضحا ، فلكي ُنثبت القاعدة الذهبّية يف هذه 

قا  من إثبات أّن كّل أفراد البرش متساوون يف احلقوق، حتى نجري قانون النصوص البّد مسب

التطفيف بعرضه العريض، خارجا  عن جمال املعامالت املالّية، وحيث إّن نصوص التطفيف ال 

تنظر لطبيعة احلقوق غري املالّية، هلذا يصعب أن نأخذ منها قاعدة  لتأصيل حقوق متساوية كام 

بّية، وهلذا ال أجده مقنعا  أن يقال بأّن القاعدة الذهبّية تقوم عليها نصوص هو مفاد القاعدة الذه

التطفيف يف القرآن، بل هذه النصوص تقوم عىل القاعدة الذهبّية يف حال ثبوت حّق للطرف 

 اآلخر، وهي ال تثبت هذه احلقوق إال يف املعامالت املالّية عىل أبعد تقدير.

يفاء واإلخسار، الواردتني يف اآليات تفيد ثبوت حّق مسبق ي: االستمت  وبتعبري آخر: إّن كل

                                              
 .174: 2اخلوئي، مصباح الفقاهة ( 1)

ملزيد اّطالع، انظر: عيل مظهر قراملكي، فقه التطفيف من التفسري االقتصادي إىل النهج االجتامعي، جمّلة ( 2)

 .84ـ  47: 21ـ  22د االجتهاد والتجديد، العد
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للطرف اآلخر جيري بخسه، وما نريده نحن بالقاعدة الذهبيّة هو إنشاء حقوق لآلخرين هبا، 

 وليس إثبات املساواة بينهم يف حقٍّ ثبت هلم من ق بل بدليٍل أو مرّبر ديني أو أخالقي مسبق.

التطفيف ـ خاّصة يف ضوء عدم تقّيدها بحال انتامء  لكن رغم هذا، يمكننا أن نعترب نصوص

الطرف اآلخر لديٍن أو مذهٍب معنّي ـ بمثابة شاهد يؤّكد القاعدة، ولو يف اجلملة ومن حيث 

املبدأ، حتى لو مل نتمّكن من اإلثبات الشمويل هلا؛ ألّن نفس إبدائها املفارقة السلوكّية بني األخذ 

 ة الذهبّية التي تفرض املساواة السلوكّية بينهام.والعطاء، مرجعه إىل روح القاعد

ْ ََيِْدَك َيتِيًَم َفَآَوى َوَوَجَدَك َضاالا َفَهَدى )حيث يقول سبحانه:  َناية سورة الضحى،ـ  2 َأََل

ا ائَِل َفاَل َتنَْهْر َوَأمَّ ا السَّ ا اْليَتِيَم َفاَل َتْقَهْر َوَأمَّ ْث  َوَوَجَدَك َعائاًِل َفَأْغنَى َفَأمَّ ( بِنِْعَمِة َربيَك َفَحدي

 (.33ـ  6)الضحى: 

هذا املقطع يرّتب نتائج وأوامر عىل وقائع، فالوقائع هي أّن النبي كان يتيام  فآواه اهلل وضاال  

فهداه وفقريا  فأغناه، والنتائج واألوامر هي: مراعاة حال اليتيم، ومراعاة حال الفقري 

ربطنا بني الوقائع والنتائج )التوصيات(، لرأينا روح  ولو .واملسكني، والتحّدث بنعمة اهلل

قاعدة الذهبيّة، بنفس طريقة تطبيقها عىل مراعاة حال الغريب يف النّص التورايت املتقّدم، ال

 خاّصة مع عملّية الربط بحرف الفاء يف قوله: )فأّما اليتيم(.

واآليات »حني قال:  ملقطع،وهلذا نجد منطقّيًا ما طرحه العالمة الطباطبائي ِف تفسري هذا ا

قيل: فقد وجدت  هعة عىل اآليات الثالث التي تسبقها وتذكر نعمه تعاىل عليه كأنّ الثالث متفرّ 

نفسه أو ماله، ووجدت  ة اليتيم وانكساره فال تقهر اليتيم باستذالله يفما جيده اليتيم من ذلّ 

يسألك رفع حاجته إىل هدى  ائال  س إىل اهلدى والعائل إىل الغنى فال تزجر مرارة حاجة الضاّل 

ك بجوده وكرمه ورمحته فاشكر نعمته ربّ  ما عندك نعمة أنعمها عليك نّ أ، ووجدت أو معاش

 .«بالتحديث هبا وال تسرتها

 ،ا اليتيم فال تقهرفأمّ »حني قال:  ،وعرفّية رف الفاء هنا سلسلةً وال نجد مقاربة الطربيس حل

ا فال تقهر ا مقام الرشط، فحصل أمّ قهر اليتيم. ثم أقيم أمّ ت ، فالءتقديره فمهام يكن من يش

 عىل الفاء، كراهة ألن تكون الفاء التي من شأّنا أن تكون متبعة شيئا   م املفعولاليتيم، ثم قدّ 

                                              
 .122: 10امليزان يف تفسري القرآن ( 1)
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ا، فتكون عىل خالف أصول الكالم، وإن كثر جتتمع يف اللفظ مع أمّ  ليف أوّ  فشيئا  

 .«..كالمهم

حى وإن مل تكن كليّة  وواضحة، بل منتزعة انتزاعا  كام رأينا مع وعليه، فنصوص سورة الض

النّص التورايت، بيد أّّنا منطقيّة وقريبة لتعزيز حضور القاعدة الذهبّية يف النّص اإلسالمي، 

خاّصة يف ضوء عدم وجود أّي تقييد يف النّص بخصوصّية الطرف اآلخر من حيث االنتامء 

 غري ذلك.املذهبي أو و الديني أو العرقي أو القومي أ

وهو أن يكون  لكّن ثّمة احتَمل تفسريي يمكنني طرحه هنا، يعيق استنتاج القاعدة الذهبّية،

التفريع بالفاء راجعا  إىل نوٍع من الشكر هلل سبحانه، فاآليات ذّكرت النبّي بالنعم التي أنعم اهلل 

تقول له: لقد فعلنا معك كذا وكذا هبا عليه، ثم طلبت منه سلسلة من األمور، فكأّّنا تريد أن 

من نعمٍة وخري، فاشكر اهلل وافعل أنت مع اآلخرين ذلك، فليس التفريع قائام  بالرضورة عىل 

القاعدة الذهبّية، بل قد يقوم عىل الشكر، وما دام االحتامل مفتوحا  فال يمكن استنتاج أّن 

 الالحقة قائمر عىل القاعدة الذهبّية.جوهر العالقة بني اآليات الثالث األوىل واآليات الثالث 

ألّن فكرة ُحسن اخللق مع اليتيم والفقري  لكّن هذا االحتَمل التفسريي ربَم يبدو مرجوحًا؛

واجلاهل ليست مربوطة يف األخالق الدينّية بحصولنا عىل املال ورفع الفقر أو اليتم فينا، بل هلا 

بل ألّن فعله معي يف تلك نا أفعل ذلك مع اليتامى، طابع كيّل، فليس ألّن اهلل آواين حال ُيتمي فأ

احلال يفرض وعيا  عندي بأّن السلوك املفرتض مع اليتامى والفقراء هو هذا، متاما  كام كانت 

 احلال عندما استنطقنا النّص التورايت حول الغربة يف أرض مرص.

َا الَِّذينَ )وهي قوله تبارك وتعاىل:  ـ آية اإلنفاق، 3 َآَمنُوا َأْنِفُقوا ِمْن َطييبَاِت َما َكَسْبُتْم  َيا َأُّيُّ

بِيَث ِمنُْه ُتنِْفُقوَن َوَلْسُتْم بَِآِخِذيِه إاِلَّ َأنْ  ُموا اْْلَ َّا َأْخَرْجنَا َلُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواَل َتَيمَّ ُتْغِمُضوا فِيِه  َوِِم

 (.762( )البقرة: َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغنِيٌّ ََحِيٌد 

ه اآلية تقوم عىل القاعدة الذهبّية؛ ألّّنا تطالب املؤمنني بأن ينفقوا مما كسبوا وأخرج اهلل فهذ

النوع  الرديء من أموالكم،  ،هلم من األرض، وتقول هلم: ال تيّمموا، أي ال تطلبوا فيام تنفقون

إال  خترجونه وترتكون الطّيب اخلالص لكم، واحلال أّنكم ال تأخذون من اآلخرين هذا النوع

                                              
 .172: 20جممع البيان ( 1)
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بالغمز أو إال بالتساهل، فكيف ال ترضون ألنفسكم أن تأخذوا رديء املال لو أعطاكم 

 اآلخرون إّياه، ثم ترضون أن تعطوا رديئه يف اإلنفاق؟!

إّن نفس هذه املؤاخذة والعتاب ال ُيفهامن إال يف سياق القاعدة الذهبّية وروحها، والتي 

املنطلق الذي حتّب أن يتعاملوا هم معك فيه، تقول: إّن عليك أن تتعامل مع اآلخرين من 

.  وتركيُز النص هنا عىل اجلانب السلبي من القاعدة )=القاعدة الفضّية( واضحر

هذا وتذّكرنا هذه اآلية هنا بآية أخرى كأّّنا ُتلمح ليشء فيها، دون أن تكون داّلة  عىل 

ْغِو ِِف َأْيََمنُِكْم َولَكِْن ُيَؤاِخُذُكْم بََِم اَل ُيَؤاِخُذُكُم اَّللَُّ القاعدة الذهبّية، وهي قوله تعاىل: )  بِاللَّ

ةِ َمَساكنَِي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم َأْو كِْسَوُتُ  اَرُتُه إِْطَعاُم َعََشَ ْدُتُم اأْلَْيََمَن َفَكفَّ ْم َأْو َعقَّ

ِريُر َرَقَبةٍ  ا تطعمون أهليكم( كأّنه ييش بأّن ما تريد ، فإّن التعبري بـ)أوسط م(99( )املائدة: ..حَتْ

دفعه لآلخرين، عليه أن يكون موازيا  يف االعتبار والقيمة مع الذي تنفقه أنت عىل أهلك 

 .وأرستك

َعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوَِل )حيث قال تعاىل:  آية العفو والصفح،ـ  4 َواَل َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمنُْكْم َوالسَّ

بُّوَن َأْن َيْغِفَر اَّللَُّ لَُكْم اْلُقْرَبى َوا
َواَّللَُّ مْلََساكنَِي َوامْلَُهاِجِريَن ِِف َسبِيِل اَّللَِّ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حُتِ

 (.77( )النور: َغُفوٌر َرِحيمٌ 

قد ذهب بعض الباحثني املعارصين إىل داللة هذه اآلية عىل القاعدة الذهبّية من خالل أّّنا ف

، وهذا اإلنسان: ألست  حتب أن يغفر اهلل لك؟ إذا  فاغفر لغريك واعف عنه واصفح ختاطب

 .ليس إال روح القاعدة الذهبيّة التي باتت متثل الكربى يف القياس حسب تعبري املنطقيّني

ـ ، لكنّني أعتقد وقد رفض باحثون آخرون هذا التفسري لآلية بتوضيح ال يبدو يل مفهوما  

تمل معنى آخر حتّّنا ألية ال عالقة هلا بالقاعدة الذهبّية؛ بأّن هذه اآلراد الناقد ـ ولعّله هو م

واصفحوا، فإّن اهلل يغفر للعافني،  اية تقول: اعفوّن اآل، وذلك أعن مناخ القاعدة منفصل متاما  

                                              
؛ 24ـ  25: 54ـ  54انظر: حسن إسالمي، قاعدة زّرين در حديث واخالق، جمّلة علوم حديث، العدد ( 1)

بجوهشنامه وحامد شيوابور وحسن اخباري، تاماليت در كاربرد قانون زرين اخالقي در قرآن كريم، جمّلة 

 .81: 15اخالق، العدد 

، جملة بجوهشنامه يگریانظر: حمّمد كريمي السكي وأحد فرامرز قراملكي، أديان بزرگ قاعده زّرين ود( 2)

 .92ـ  90: 17اخالق، العدد 
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موقع فعل اهلل بكم، بل من ن ي  أون فاجلملة األخرية ليست للحّض والتربير من موقع ما أنتم حتبّ 

ن عن غريك كام حتب أ اعُف  :عن اآلخرين، فهناك فرق بني أن نقول مفر لكم لو عفوتغّن اهلل يأ

ال أ ن عفوت عن اآلخرين،فر لك إعن غريك فإّن اهلل سيغ يعفو اهلل عنك، وبني أن نقول: اعُف 

 .كام هو واضح ،الثانية ال تفيد القاعدة الذهبيّةالصيغة ن يغفر اهلل لك؟ وأحتّب 

ْحَسانُ وهي قوله تعاىل: ) آية جزاء اإلحسان، ـ 5 ْحَساِن إاِلَّ اإْلِ ( )الرمحن: َهْل َجَزاُء اإْلِ

النّص  ينة القاعدة بحيث بُ ّّنا تدّل عىل عمق وجدانيّ أ(، حيث اعترب بعض الباحثني 66

باملثل يف  داّلة عىل مبدأ املقابلة يةّن اآلالصحيح ـ فاعتربوا أ ، بينام خالف آخرون ـ وهوعليها

، والالفت أّن املستدّل هبذه اآلية هنا يمّيز بنفسه يف قاعدة الذهبّيةالجمال اخلري، ال عىل 

 .موضع الحّق وبوضوح بني القاعدة الذهبّية وقاعدة املعاملة باملثل، داعيا  لعدم اخللط بينهام

ًة ِضَعاًفا َخاُفوا َوْلَيْخَش الَِّذيَن لَْو تَ وهي قوله تعاىل: ) ـ آية الذرّية، 6 يَّ َرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذري

 (.9( )النساء: َعَلْيِهْم َفْلَيتَُّقوا اَّللََّ َوْلَيُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا

، وهي يف هذا تؤّكد القاعدة الذهبّية ـ وفقا  ملا ذهب إليه بعُض الباحثنيـ فهذه اآلية 

 األمر يف اآلية لويلّ  إنّ »ذكره الطربيس حني قال:  التأكيد مبنية عىل بعض تفاسريها، من نوع ما

، بحفظه، كام لو خاف عىل خملفيه إذا كانوا ضعافا   مال اليتيم، يأمره بأداء األمانة فيه، والقيام

من كان يف حجره يتيم، فليفعل به ما  :، فيكون معناهعباس أيضا   أن يفعل هبم، عن ابن وأحّب 

 اهلل وإىل هذا املعنى يؤول ما روي عن موسى بن جعفر قال: إنّ ته من بعده، بذريّ  أن يفعل حيّب 

لو تركوا(  )وليخش الذين :أوعد يف مال اليتيم عقوبتني ثنتني أما إحدامها: فعقوبة الدنيا قوله

 .«..ته كام صنع هبؤالء اليتامىقال: يعني بذلك ليخش أن أخلفه يف ذريّ  ،اآلية

ا، برصف النظر عن الروايات، ال يبدو سهال ؛ ألّّنا ال غري أّن فهم القاعدة من اآلية نفسه

 تقحم بنفسها موضوع املقارنة بني اليتيم واالبن.

                                              
 .25: 54ـ  54انظر: حسن إسالمي، قاعدة زّرين در حديث واخالق، جمّلة علوم حديث، العدد ( 1)

 .90: 17، جملة بجوهشنامه اخالق، العدد يگریراملكي، أديان بزرگ قاعده زّرين ودانظر: السكي وق( 2)

 .14: 54ـ  54انظر: حسن إسالمي، قاعدة زّرين در حديث واخالق، جمّلة علوم حديث، العدد ( 3)

 .82: 15انظر: شيوابور واخباري، تاماليت در كاربرد قانون زرين..، جمّلة بجوهشنامه اخالق، العدد ( 4)

 .102: 5؛ وانظر: امليزان 14: 1جممع البيان ( 5)



  

13 
 

ْبُتْم ِِف َسبِيِل اَّللَِّ َفَتَبيَّنُوا َواَل حيث قال تعاىل: ) ـ آية إلقاء السالم، 7 ا الَِّذيَن َآَمنُوا إَِذا رَضَ َ َيا َأُّيُّ

ْنَيا َفِعنَْد اَّللَِّ َمَغانُِم َكثرَِيٌة َتُقوُلوا ملَِْن َأْلَقى إَِليْ  َياِة الدُّ اَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبتَُغوَن َعَرَض احْلَ ُكُم السَّ

 (.94( )النساء: َكَذلَِك ُكنُْتْم ِمْن َقْبُل َفَمنَّ اَّللَُّ َعَلْيُكْم َفَتَبيَّنُوا إِنَّ اَّللََّ َكاَن بََِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا

عىل فكرة القاعدة الذهبيّة؛ ألّّنا تقول  ،وفقا  لبعض تفاسريها ،يضا  ة تقوم أإّن هذه اآلي

لك دمكم، فحقنتم بذ ،فواهكم وليس بقلوبكمأللمؤمنني بأّنكم يف بداية إيامنكم كنتم آمنتم ب

ّن الفكرة أ، وهذا يعني ه ليس بمؤمن؟!نّ فلامذا تقتلون من يلقي إليكم السالم وتتهمونه بأ

 املقارنة بني الذات واآلخر.قائمة عىل 

وهذا الفهم مبني  عىل إرجاع مجلة )كنتم من قبل( إىل اجلملة األسبق، مع أّنه من املحتمل 

جّدا  أن ترجع إىل اجلملة السابقة، وهي إّنكم كنتم تريدون عرض الدنيا وتطلبونه قبل جميء 

ا ذهب إليه بعضر آخر من اإلسالم، واهلل تعاىل أنقذكم من هذا، فال تعودوا إليه، وهذا م

 .املفّّسين

هذا، وثّمة آيات عديدة أخرى حاول بعض الباحثني استحضارها هنا، لكنّها واضحة يف 

 .نظري يف التكّلف، فال حاجة إلطالة الكالم فيها، فلرتاجع

ِف البناء األخالقي ِف النّص بدرجٍة ما ّن روح القاعدة الذهبّية موجودة نستنتج أوِبذا 

ة، بينام يف د، تكشف عن اجلانب اإلجيايب من القاع5ـ  4ـ  7ـ  3ّّنا يف النصوص أو ،ِّنآقرال

ة د، تكشف عن اجلانب السلبي، وحيث إّن عمدة اآليات التي نجد القاع2ـ  6ـ  1النصوص 

ي أّن فهذا يعنيليها اآلية األوىل حول التطفيف، ، 1ـ  7ت: افيها هي اآلي ة متجلّية  الذهبيّ 

 .لبي كانت حارضة بني سطور النّص القرآينسيها اإلجيايب والة الذهبية بشقّ القاعد

                                              
؛ ونسبه الرازي إىل أكثر  4: 22؛ والتفسري الكبري 520: 1؛ والتفسري الكاشف 444: 2انظر: الزخمرشي ( 1)

 املفّّسين وإن مل يرتضه.

 .52: 4انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن ( 2)

ـ  81: 15ور واخباري، تاماليت در كاربرد قانون زرين..، جمّلة بجوهشنامه اخالق، العدد انظر: شيواب( 3)

88. 



14 
 

 ّيةرجعّية ادحدي املثانيًا: 

عىل غرار النّص القرآين، ثّمة العديد من نصوص السنّة الرشيفة املحكية يف مصادر احلديث 

 عند املسلمني، يمكنها أن تتصل بالقاعدة الذهبّية، ونحن نذكر بعضها باختصار:

وهي من أهّم النصوص هنا  لولده احلسن،× وصّية اإلمام عِلديث األّول: احل

، وقد جاء فيها:  ك  »وأوضحها داللة  رْي  نْي  غ  ْين ك  وب  يام  ب 
انا  ف  يز 

ك  م  ْل ن ْفس  ا ُبن يَّ اْجع  أ ْحب ْب  ،ي  ف 

ك   بُّ ل ن ْفس 
ا حُت  ك  م  رْي  غ 

ه هل  ا ،ل  ْكر  ا ت  ه م  ه ل  بُّ أ ْن ُتْظل م  وال  ت ظْ  ،واْكر 
ام  ال  حُت  ْم ك 

بُّ  ،ل 
ام  حُت  ْن ك 

وأ ْحس 

يْك   ن  إ ل  ك   ،أ ْن حُيْس  رْي  ْن غ  ْست ْقب ُحه م  ا ت  ك  م 
ْن ن ْفس  ُْم  ،واْست ْقب ْح م  اه هل  ْرض  ن  النَّاس  ب ام  ت 

واْرض  م 

ك   ْن ن ْفس  ْعل   ،م  ا ت  ْعل ُم وإ ْن ق لَّ م  ا ال  ت  ُقْل م  ال  ل ك   ،مُ وال  ت  بُّ أ ْن ُيق 
ا ال  حُت  ُقْل م   .«وال  ت 

والداللة واضحة للغاية والنص عاّم ال خيتّص بالعالقات بني املؤمنني، بل املعيار فيها 

معترب يبدو صعبا ، لكنّها تصلح أو سنٍد  واضح جدا ، وثبوت وجود هذا املقطع يف طريٍق 

 للتأييد.

ُهه »، أّنه قال: ×املؤمننيما ورد عن أمري  احلديث الثاِّن: ْكر  ا ت  ن اُب م 
ك  اْجت  با  ل ن ْفس  اك  أ د  ف  ك 

ك   رْي  ْن غ  ، «لنفسك ما كرهته لغريك كفى بك أدبا  »، ويف كنز الفوائد للكراجكي جاء: «م 

 .«لنفسك )اجتناب( ما تكرهه لغريك أدبا   وكفاك»ويف كايف الكليني جاء: 

 ،معترب الفتقادها لسندٍ  ؛ة والرجالّيةن حيث معايري الصنعة احلديثيّ والرواية يصعب إثباهتا م

كّن العالمة لالكايف الضعيف بعمرو بن شمر الكذاب، روضة بام يف ذلك سند الكليني يف 

ورفعة معانيها  )ا(ة مبانيههذه األخبار قوّ  لكنّ »: ـ بعد توصيف اخلرب بالضعيف ـ املجليس قال

 هذه اخلطبة من اخلطب املشهورة عنه صلوات اهلل مع أنّ  ،إىل سندٍ وال حتتاج  ،تهاتشهد بصحّ 

 .«هعلي

                                              
، عن كتاب 245؛ ونقلها ابن طاووس بأسانيد يف كشف املحّجة: 85؛ وحتف العقول: 198ّنج البالغة: ( 1)

 الرسائل للشيخ الكليني وغريه.

 .98؛ وحتف العقول: 457ّنج البالغة: ( 2)

 .15لفوائد: كنز ا( 3)

 .11: 7الكليني، الكايف ( 4)

 .14: 14املجليس، مرآة العقول ( 5)
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وبرصف النظر عن موضوع اإلثبات الصدوري هلذا احلديث، وكالم املجليس غري مقنع 

وغري كاٍف، ثّمة مشكلة يف الداللة؛ وذلك أّن هذا احلديث يمكن أن ينفع القاعدة الذهبّية يف 

تقدير؛ ألّنه يف الصيغة الثانية والثالثة حيتمل جدا  أن يكون املراد  صيغته األوىل فقط عىل أبعد

منه واملقصود هو أّن ما تراه يصدر من اآلخرين ـ برصف النظر عن كونه جتاهك أو جتاه أّي 

أحد أو من دون كونه موّجها  ألحد عىل اإلطالق ـ وجتده مستقبحا ، فالتفت إىل أّن صدوره 

، فحاول أن تكتشف قبح ما تفعل من خالل رؤية قبح الفعل يف منك سيكون مستقبحا  أيضا  

نفسه عندما يصدر من اآلخرين، حتى لو مل يصدر منهم جتاهك يشء، ومن ثّم فاحلديث يريد 

أن يرشد آلليّة عمل تربوّية للنفس، وهي أّنك قد ال تلتفت إىل قبح السلوك الذي تقوم أنت به 

در من اآلخرين، فاجعل رؤيتك لصورة وقيمة الفعل من إال عندما ترى هذا السلوك بعينه يص

احلديث أجد هلذا حيث صدوره من اآلخرين بمثابة طريق لتأديب نفسك وتنبيهها، وهبذا ال 

 .أّي عالقة بالقاعدة الذهبّية، خالفا  ملا تصّوره بعُض الباحثني هنا

يضا  يف السياق نفسه، بل حتى الصيغة األوىل للحديث وهي الفاقدة للسند، يمكن فهمها أ

 وهبذا ال يكون هذا احلديث ذا صلة بالقاعدة الذهبّية.

التواضع أن »قال: قال:  ،×عن أيب احلسن الرضا احلسن بن اجلهم،خرب احلديث الثالث: 

التواضع الذي إذا فعله  آخر قال: قلت: ما حدّ  ويف حديٍث  .«عطاهأن تُ  تعطي الناس ما حتّب 

التواضع درجات منها أن يعرف املرء قدر نفسه فينزهلا منزلتها »فقال:  ؟العبد كان متواضعا  

 .«..أن يأيت إىل أحد إال مثل ما يؤتى إليه بقلب سليم، ال حيّب 

واحلديث من حيث السند مرسل، إال إذا قيل بأّن رواية الربقي عن عّدة من أصحابه ال 

أّّنا تقوم وحتكي عن القاعدة  يمكن أن ال يكون فيهم الثقة، وداللة احلديث واضحة يف

وهذا احلديث يمكن أن يساعد يف استحضار خمتلف نصوص التواضع؛ لتكون  الذهبّية.

؛ إذ احلديث ما دام يبنّي يل القاعدة الذهبية جتّليا  للتواضع بالفهم العقالئي والعريف واألخالقي

فسك فوق الناس فتطلب أّن من التواضع إعطاء الناس ما حتّب أن ُتعطاه منهم، فال جتعل ن

منهم ما ال تعطيهم، وكأّنك فوقهم لك عليهم ما ليس هلم عليك؛ فهذا خالف التواضع، وما 

                                              
 .24: 54ـ  54زّرين در حديث واخالق، جمّلة علوم حديث، العدد  هانظر: حسن إسالمي، قاعد( 1)

 .215: 1الكايف ( 2)
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دام األمر كذلك فهذا احلديث يفّّس يل التواضع يف بعض جتّلياته، ومن ثم فبضّمه إىل خمتلف 

ضع داّلة  ـ نصوص التواضع اآلمرة به واحلاثة عليه، نتمّكن من اعتبار خمتلف نصوص التوا

بربكة هذا احلديث ـ عىل القاعدة الذهبّية؛ ألّّنا حتمل نوعا  من التواضع جتاه اآلخرين أو فقل 

 .من عدم التكرّب وإحساس التاميز عنهم

ولعّل بإمكاننا أن نفتح عالقة مبارشة مع نصوص احلّث عىل التواضع باعتبارها ترشد 

 وعا  من التواضع، وعكسها نوع من التكرّب.لروح القاعدة الذهبيّة؛ إذ القاعدة حتتوي ن

 ،×قال: سمعت أبا عبد اهلل ،)أيب اجلارود( أيب املنذر جارود معتربةاحلديث الرابع: 

إال رضيت هلم  ءمن نفسك حتى ال ترىض بيش د األعامل ثالثة: إنصاف الناسسيّ »يقول: 

قال: كتب  ،«األخ»نوان ، لكنّها خاّصة بععىل بن أعنيعبد األومثله معتربة  .«..مثله

املسلم عىل  وأمروين أن أسأله عن حّق ، عن أشياء ×]بعض[ أصحابنا يسألون أبا عبد اهلل

 أخاف أن إيّن »فقلت: سألتك فلم جتبني؟ فقال: ، عهأخيه، فسألته فلم جيبني، فلام جئت ألودّ 

ه حتى ال يرىض ألخيه : إنصاف املرء من نفسثالثا   ما افرتض اهلل عىل خلقه من أشدّ  تكفروا، إنّ 

 .«..حال األخ يف املال، وذكر اهلل عىل كّل  ومؤاساة من نفسه إال بام يرىض لنفسه منه،

والنصوص يف احلّض عىل إنصاف الناس من نفسك عديدة وردت يف مصادر الفريقني، 

 .فلرتاجع

يد بعض وهو ير، ‘قال: جاء أعرايب إىل النبّي  ،أيب البالداحلديث اْلامس: مرفوعة 

ما »ة، فقال: به اجلنّ  أدخل مني عمال  علّ  ،فقال: يا رسول اهلل ،راحلته ز  رْ غ  غزواته، فأخذ ب  

 الناس إليك فال تأته إليهم، خّل  وما كرهت أن يأتيه ،أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم

 .. وشبيهه ورد يف مصادر أهل السنّة«سبيل الراحلة

 ند ضعيف.والداللة واضحة، والس

                                              
 .291؛ ومعاين األخبار: 211؛ واخلصال: 255: 1الكايف ( 1)

 .280: 1الكايف ( 2)

 .174ـ  171: 24ظر: تفصيل وسائل الشيعة ان( 3)

 .451؛ ومستطرفات الّسائر: 254: 1الكايف ( 4)

 .552: 29؛ والطرباين، املعجم الكبري 57: 2انظر: اهليثمي، جممع الزوائد ( 5)
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قال:  ،×عن أيب عبد اهلل ،)وحمّمد بن قيس( يعقوب بن شعيباحلديث السادس: خرب 

؟ وما هنّ   سأمجع لك الكالم يف أربع كلامت، قال: يا رّب إيّن  ×:إىل آدم وجّل  أوحى اهلل عزّ »

يا  قال: ،واحدة يل وواحدة لك وواحدة فيام بيني وبينك وواحدة فيام بينك وبني الناس قال:

ا التي بينك وبني الناس فرتىض للناس ما ترىض وأمّ ..، قال: يل حتى أعلمهنّ  بينهنّ  رّب 

 .«وتكره هلم ما تكره لنفسك لنفسك

، عن هعن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّ  عبد اَّلل بن بكر املرادي،احلديث السابع: خرب 

رض للناس ا، يا شيخ ».. أّنه قال: ×مري املؤمننييف حديث أل، ني عليهم السالمعيل بن احلس

 .«أن يؤتى إليك ما ترىض لنفسك، وأت إىل الناس ما حتّب 

رسول قال خرب عبد اهلل بن عمرو بن العاص، يف حديٍث، أّنه قال:  احلديث الثامن:

ته وهو يؤمن باهلل واليوم النار ويدخل اجلنة فلتأته منيّ  زحزح عنن يُ أ فمن أحّب  ..»‘: اهلل

 .«..ن يؤتى إليهأ الناس الذي حيّب  إىل وليأت   ،اآلخر

 اهلل عليه هذا من جوامع كلمه صىّل »النووي عىل هذا املقطع، فقال: اإلمام وقد عّلق 

اإلنسان يلزم أن ال يفعل مع  وأنّ ، ة فينبغي االعتناء هباوهذه قاعدة مهمّ  ،وبديع حكمه، وسلم

 قّرر القاعدة الذهبّية عرب هذا احلديث.وكأّن النووي ي .«أن يفعلوه معه الناس إال ما حيّب 

للناس ما ترىض  وارض   »..‘: رسول اهلل :قال :قال ،أيب هريرة : خربتاسعاحلديث ال

 .«مسلام   لنفسك تكن

ما كرهته لنفسك  ،يا عيلّ »أّنه قال: ‘ عن النبّي  احلديث العارش: مرسل حتف العقول،

يف عدلك،  يف حكمك، مقسطا   عادال   ، تكنوما أحببته لنفسك فأحببه ألخيك ،كره لغريكاف

                                              
: 5؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 218؛ ومعاين األخبار: 804؛ والصدوق، األمايل: 254: 1الكايف ( 1)

504. 

؛ والطويس، 171: 5؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 297؛ ومعاين األخبار: 587صدوق، األمايل: ال( 2)

 .229؛ وابن عقدة الكويف، فضائل أمري املؤمنني: 514األمايل: 

 .2108: 1؛ وسنن ابن ماجة 27: 4صحيح مسلم ( 3)

 .111: 21 صحيح مسلم النووي، رشح( 4)

 .112: 19ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ( 5)
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 .«..األرض يف صدور أهل يف أهل السامء، مودودا   ا  حمبّ 

 وميزة هذا احلديث أّنه يربط بني القاعدة وإقامة العدل.

ـ يف  قال، ×عن الصادّق  ،أَحد بن حممد بن ُييىاملرسل إَل احلديث احلادي عَش: 

جتارتك، وال تغبن  يكون يف وال تكتم عيبا  عليك بصدق اللسان يف حديثك، » :حديث ـ

 .«..وخذه لنفسك، وأعط احلّق  غبنه ربا، وال ترض للناس إال ما ترضاه فإنّ  املسرتسل

به املرأة فينظر إىل  : الرجل مترّ ×للصادقأّنه قال  ،بصري أيباحلديث الثاِّن عَش: خرب 

ما  للناس فارض  »قلت: ال، قال:  «ته؟نظر إىل أهله وذات قرابأحدكم أن يُ  ّّس أيُ »قال: ، خلفها

 .«ترضاه لنفسك

 ..»عنهم عليهم السالم، فيام قاله اهلل لعيسى:  ،سباطأاحلديث الثالث عَش: خرب عِل بن 

 .«..أن يصنع بك فال تصنعه بغريك حتّب  وما ال

ة وغري ذلك من األحاديث التي غالبها ضعيف اإلسناد، وكثري منها ورد يف مصادر الشيع

ومل نجده يف مصادر أهل السنّة، ومل نستعرض النصوص اخلاّصة بتطبيق القاعدة داخل املّلة 

وبني املسلمني واملؤمنني؛ ألّننا هنا بحاجة لتكريسها بوصفها قاعدة عاّمة، وإال فكوّنا قاعدة 

 داخل ـ مذهبّية أو داخل ـ دينيّة، أمرر واضح.

، يشري 33ـ  36ـ  6ـ  5ـ  4ـ  3ها مثل: بعضواحلديث وقد الحظنا أّن نصوص السنّة 

ـ  1، يشري هلا يف اجلانب السلبي فقط، أّما األحاديث: 31ـ  7للقاعدة بجانبيها، بينام احلديث: 

، فاإلشارة فيها مقترصة عىل اجلانب اإلجيايب. وهبذا يمتاز النّص احلديثي عن 37ـ  9ـ  9ـ  2

عة للحديث يف موضٍع واحد مشريا  للسلب النّص القرآين يف اشتامله عىل الصيغة اجلام

 واإلجياب معا  يف احلديث نفسه يف الوقت عينه.

بمعنى أّّنا تفرتض يف اإلنسان  إّن جمموع هذه النصوص يقوم عىل مبدأ التخّيل األخالقي،

أن يتصّور ما الذي تكون عليه حالته النفسّية والوجدانّية يف الرضا والكراهية لو حصل معه 

                                              
 .25حتف العقول: ( 1)

 .242ـ  240ابن طاووس، فتح األبواب: ( 2)

 .29: 5كتاب من ال حيرضه الفقيه ( 3)

 .599؛ وحتف العقول: 422؛ وأمايل الصدوق: 217: 7الكايف ( 4)
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لفالين، ثم يقوم برتتيب النتائج األخالقّية عىل احلالة املنطبعة يف ذاته نتيجة هذا املوقف ا

 التخّيل، وهذا واضح يف ثنايا مفروضات هذه النصوص مجيعها.

أّننا ملسناها بني  والنتيجة املبارشة للبحث ِف مصادر النّص اإلسالمي حول هذه القاعدة

لسنّة؛ لكّن إثباهتا عرب نّص السنّة بطريٍق معلوم سطور النّص القرآين، وكانت أوضح يف نّص ا

إال عىل قاعدة الصدور أو مطمأّن بصدوره بنحو كيّل أوسع من الداخل الديني يبدو يل صعبا ، 

من هنا يبدو يل أّن ضّم النصوص القرآنية واحلديثّية إىل بعضها يمكنه التسامح يف أدّلة السنن، 

لكنّه غري واضح يف مديات اإلخالص هلا من حيث أن يساعد يف تكوين مبدئي للقاعدة؛ 

لم نصوصا  قاطعة ذات قدرة مرجعيّة يمكنها أن تكون مستندا  عاّما  لنا عّننا ال نأالسعة؛ بمعنى 

ة دّن وجدانّية القاعبيد أيف االعتامد عليها لكي نخرج منها بنتائج أخالقّية وقانونّية صارمة، 

بيقات عليها، يمثل نوعا  طليها أو ابتناء بعض التارة النصوص إإشومن ثّم  وعاملّيتها، أخالقّيا  

، رخ  ة اعتبارات اُ جنتيواالستثناءات من اإلقرار بروح القاعدة، دون أن تتعاىل عن التخصيص 

 وهبذا نقبل هبا مع نوع من التواضع يف اإلثبات حتى ال نبالغ يف األمر.

 واإلشكالّياتالذهبّية، ادحدود واملعامل والتساؤالت  القاعدة

ثّمة تساؤالت قد حتوم حول هذه القاعدة، ومن ثم فهي إشكالّيات ترجع يف عمقها لنقد 

، النّص الديني )التورايت ـ اإلنجييل ـ القرآين واحلديثي(، بعد فرض داللة هذا النّص عليها

تنفعنا يف كام وهناك بعض األسئلة التي تتصل هبذه القاعدة . وهلذا فنحن معنيّون هبا جّدا  هنا

 استجالء معاملها وحدودها ودورها، خاّصة يف موضوع بحثنا.

 :هو اآليتواالستفهامات هذه اإلشكالّيات  وأهمّ 

 الرغبة الفردّية )معضل االحنراف الرغبوي( ةمعيارّي ةأ ـ القاعدة ومشكل

د إطار، إّن هذه القاعدة جتعل رغبة اإلنسان فيام هو لنفسه معيارا ، ومن ثّم فحيث إّّنا جمرّ 

الزنا فعل معه ويفعلها مع غريه، مثل فمن املمكن أن يرغب اإلنسان يف رذيلة أخالقّية أن تُ 

يرى الناس اليوم فبعض  ا ،ممارسة العنف ضّد اآلخرين لو كان حمقّ حتى الشذوذ اجلنيس، أو و

 هو سلبّي امأّن ممارسة اآلخرين للعنف والقهر والتغّلب والتدّخل ليس يف حّد ذاته سلبّيا ، وإنّ 
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القا  من كونه ن األخالقّية له أن يقوم بذلك انطّن مأحّق، وهلذا يعترب  م ليسوا عىلمن حيث إّّن 

 عىل حّق، وهو يقبل هلم ذلك لو كانوا عىل حّق.هو 

بل ال تقف عند حدود اجلانب اإلجيايب من القاعدة كام ربام وأمثلة هذا املوضوع كثرية، 

ل تتعّدى للجانب السلبي، فمثال  أنا أكره أن يوّجهني شخص ، بتصّور بعض الباحثني

توجيها  أخالقّيا  أو يأمرين باملعروف وينهاين عن املنكر، فهل معنى ذلك أّن عيّل أن ال أفعل 

ة املفّرغة من دفكيف يمكن هلذه القاعذلك جتاه اآلخرين؛ ألّنني أكره أن يفعلوه معي؟ 

ال يوجب ذلك هدرها للقيم أ ؟!للقيم األخالقّية نفسها ية  مخالقي أن تكون حااملضمون األ

 فراد؟!ة تابعة مليول األوجعلها القيم األخالقيّ 

وخالصة اإلشكالّية أّن هذه القاعدة ال تراعي حالة انحراف الفرد نفسه يف ذهنه وأخالقه 

 ومزاجه الوجداين، وهي حالة البّد من مالحظتها يف التعامل مع الناس.

 ة:حماولة للخروج من هذه اإلشكاليّ ثّمة أكثر من 

ما طرحه بعض الباحثني املعارصين، من أّن هذه النصوص الدينّية تتعامل مع خماطب  أّوالً:

مفرتض سلفا  أّنه يتجه لتنزيل السلوك األخالقي يف حياته الفردّية، فهي ختاطب املسلم املتدّين 

اإلشكالّية يف مرحلته الذاتّية  أو املسيحي املؤمن، ومن ثّم فهي تفرتضه قد جتاوز هذه

الشخصيّة، ومن هنا حّق له تطبيق ذلك عىل عالقاته االجتامعّية باآلخر. ومن هنا وجدنا يف 

 .بعض النصوص التعقيب بأمثلة مصداقّية أخالقّية هلذا األمر؛ تنبيها  للسامع عىل ذلك

ليه يصلح اجلواب األّول، ، وعما أجده اجلواب الصحيح للخروج من هذه اإلشكالّية :ثانياً 

وهو أّن هذه النصوص بصدد وضع معيار يف تصحيح العالقة مع اآلخرين، وليست بصدد 

معيار ما ينبغي لإلنسان أن حيّب أو يكره، ومن ثم فهي حمكومة وخاضعة لسلطة النصوص 

األخالقّية األخرى التي توّجه رغبات اإلنسان وميوله األخالقّية، فكأّن تلك النصوص 

عليها الرغبات الفردّية، وبعد افرتاض  ىبنألخالقّية والقواعد بمثابة القاعدة التحتّية التي تُ ا

بة  حتّققها تأيت مرحلة بناء العالقة مع اآلخرين عىل أساس تلك امليول األخالقّية والفردّية املهذَّ

                                              
 .14: 54ـ  54انظر: حسن إسالمي، قاعدة زّرين در حديث واخالق، جمّلة علوم حديث، العدد ( 1)

ـ  81: 15بور واخباري، تاماليت در كاربرد قانون زرين..، جمّلة بجوهشنامه اخالق، العدد انظر: شيوا( 2)
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 هذه املّرة.

ج يف أصول الفقه وهذا لعّله شكلر من أشكال تطبيق نظرّية احلكومة )بمعناها الرائ

اإلسالمي( عىل موضوع بحثنا؛ فأنت تقول لشخص: أحبب لزيد ما حتّبه لنفسك، ثم تقول له: 

أحبب لنفسك كذا وال حتّب لنفسك كذا، ومن الواضح هنا أّن القواعد األخالقّية ال يمكن أن 

ال تشّكل  وقاعدةر واحدة ـ نفهمها منفصلة  عن بعضها، بل هي يف سياق توليد منظومة متامسكة

ومن ثم فنصوص تعيني األخالقّيات الفردّية والرغبوية متثل الطابق السفيل بنفسها منظومة ـ 

للرتبية األخالقّية، والذي تنبني عليه سائر الطوابق التي منها القاعدة الذهبّية، وهذا معنى أّن 

ىل مبدأ اإلنصاف القاعدة الذهبّية تفرتض السالمة الذاتية يف الفرد، وتريد فقط أن تؤّكد ع

 والعدالة يف التعامل مع اآلخرين، وليس فيها إطالق لغري ذلك.

وهبذا تكون نصوص البناء األخالقي بمثابة املوضوع لنصوص القاعدة الذهبّية أو هي 

متقّدمة عليها يف الرتبة، أو فلنقل ـ بتعبري علامء أصول الفقه ـ: إّّنا أشبه بالتي تنّقح موضوع 

 ة.القاعدة الذهبيّ 

 ادحّب والكراهةالفوارق البشرّية يف مشكلة جتاهل ب ـ القاعدة و

إّن هذه القاعدة ال حترتم أو ال تلتفت إىل الفوارق القائمة بني البرش يف اختالف نظرهتم 

للسلوك املحبوب واملبغوض، بل الختالف ميوهلم فيام حيّبون وفيام يكرهون، ومن ثّم فقد حيّب 

برصف النظر عن االنحراف ، آلخر يكرهه، والعكس صحيحشخص شيئا  لنفسه لكّن ا

فكيف يمكن فهم هذه األخالقي يف احلّب والكراهة هنا، عىل عكس اإلشكالّية السابقة، 

 القاعدة يف ُافق االختالف البرشي يف امليول والقناعات معا ؟!

 ولكنّني أعتقد بأّن هذه اإلشكاليات يمكن رصدها من جهتني:

فقد حتّب شيئا  يكرهه اآلخر، وهذه اجلهة قابلة  يول الطبيعّية بني البَش،أ ـ جهة تنّوع امل

للحّل؛ وذلك أّن القاعدة الذهبّية بنفسها تصلح حال  هنا؛ ألّنك ال حتّب أن يسلك معك 

اآلخرون ما هو مطابق ملحبّتهم وخمالف لرغباتك وما حتّب، ومن ثّم فالقاعدة الذهبّية تدعوك 

مع اآلخرين، أي إذا كان اآلخرون يكرهون سلوكا  معّينا  وأنت حتبّه حبا   ملامرسة األمر عينه

شديدا  وكان السلوك أخالقّيا  بذاته غري رذيل، ففي هذه احلال ال ُتطبَّق القاعدُة فقط عىل 
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س معك سلوك غري  السلوك نفسه، بل تطبّق عىل احلالة، واملراد باحلالة هنا هو: كراهتك أن يامر 

حمبوب لغريك ومكروه لك عىل نحو امليل والرغبة والطبع، ومن ثم فعليك أن تكره رذيل لكنّه 

 ممارستك هلذا السلوك يف حّق الطرف اآلخر.

 وهبذا تكون القاعدة الذهبّية قد قيّدت نفسها بنفسها بال حاجة إىل عنرص خارجي.

 جمال تنّوع األديان فإذا أخذنا تطبيق القاعدة الذهبّية يف فكار،ت واألب ـ جهة تنّوع القناعا

والثقافات واحلضارات، فهذا يعني أّن أبناء هذه األديان والثقافات خيتلفون فيام بينهم يف 

القناعات األخالقّية نفسها، فقد يتصّور املسيحي سلوكا  ما أخالقّيا  بينام يراه املسلم غري 

ا  بينام يراه املرشقي غري أخالقي من وجهة نظر دينّية، وقد يتصّور الغريب سلوكا  ما أخالقيّ 

أخالقي من وجهة حضارّية أو ثقافّية أو عرفيّة، ويف هذه احلال نقف أمام مشكلة إضافّية 

عميقة، وهي تعارض القاعدة الذهبّية مع قاعدة املسؤولّية اإلنسانّية، فكّل واحٍد منّا مسؤول 

واحد، فإذا رأى سلوكا  عن اآلخرين وهيّمه مصلحتهم، وهو مع سائر أفراد البرش كاجلسم ال

يعتربه هو مدّمرا  غري أخالقي فعليه ـ من موقع اإلحساس باملسؤولّية اإلنسانّية ـ أن يسعى 

ملساعدة اآلخرين يف التخّلص منه، فإذا اصطدمت هذه املساعدة بقناعات اآلخرين املختلفة، 

اه اآلخرين، ودينيا  فهذا يعني أّن القاعدة الذهبيّة سوف تفرض عليه التخيّل عن إحساسه جت

ستفرض عليه التخيّل عن فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهنا مكمن الفرق بني 

 جهة تنّوع امليول وجهة تنّوع القناعات، وهو الذي دعانا للتمييز بني احلالتني هنا.

نساين فإّن القاعدة الذهبّية واإلحساس اإل ،وإذا أردنا احلديث من زاوية خارج ـ دينيّة

يفرضان معا  التدّخل إلنقاذ اآلخرين من اهلبوط واخلسارة، لكن بمستوى ال يكون هذا 

يبغض سلوكه جتاه اآلخرين، أن التدّخل قهرّيا ؛ ألّن التدّخل القهري مبغوضر للفرد فينبغي 

 .ون فرضداس باآلخرين حسة اإلدىل قاعإذا نصل هبو

عة النصوص لنرى مديات قبوهلا بالقاعدة ة علينا مراجدينيّ ـ لكن من الناحية الداخل 

ام بة دّن النصوص ال تقبل بكلّية القاعأيف حاالت من هذا النوع، والذي نالحظه ذهبّية ال

روف والنهي عن عتبعا  لقناعة كّل فرد، ففريضة األمر بامل ةة األخالقيّ يقّدمها عىل املسؤوليّ 

ا ال تستطيع نصوص هتاإلسالمي يف قوّ واضحة يف النّص ـ بمعناها العام واخلاّص ـ املنكر 

بأّن هذا لن يوقع  ذا قلت يلإمنها، وثناء  ن تقاومها، ومن ثم تصلح استأ بيّةهذة الدالقاع
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 يرى أولوّية   هو عليه أنّ أّن النّص اإلسالمي يبدواب هو ين الكامل فإّن اجلساالتفاهم اإلن

 .يف بعض احلاالت عىل األقّل  للصالح عىل التفاهم

واحلّل واإللزامّية، ه املشكلة موجودة يف مجيع قوانني العامل العقابّية واجلزائيّة واجلنائّية بل هذ

، وربام هبذا تتحد القراءة اخلارج ـ دينيّة مع القراءة ه هناك يكون هو احلّل هنارالذي نختا

 .الداخل ـ دينّية

 «الديين خراآلفقه »، ودورها يف فردّيةعاّمة والة بني العالقات الدج ـ القاع

العالقات الفردّية فقط أو أّّنا متتّد للعالقات بني اجلامعات طري تأبهذه القاعدة تقوم هل 

 والتيارات والدول واملجتمعات واألمم والشعوب؟

يبدو من الكثري من النصوص الدينّية يف القرآن الكريم والسنّة الرشيفة والكتاب املقّدس 

قاعدة يف جمال العالقات الفردّية، ومن ثّم فمن غري الواضح  أّّنا توحي وكأّن هذه القاعدة هي

أّّنا تنّظم العالقات بني األديان أو بني الدول واملجتمعات، وهذا ما يربك إمكان االستناد ملثل 

األقلّيات واحلقوق االجتامعّية اآلخر الديني وهذه القاعدة يف استخراج مواقف من قضايا مثل 

 وغري ذلك.

جيعل شخصا  مثل توما األكويني ال يذهب نحو مثل هذه النصوص الواضحة  ولعّل هذا ما

يف كتابه )اخلالصة  لكي يشيّد فقه العالقة مع اآلخر الديني من الكّفار واملبتدعة واهلراطقة

ه مثاله من الفقهاء املدرسيّني والالهوتيني التقليديني فهموا روح هذإّنه وأ، فالالهوتّية(

بالعالقات االجتامعّية بني الناس، صلة ذات ّّنا أة عىل ن هذه القاعدالنصوص التي حتكي ع

 محاية اإليامن عىل القاعدة الذهبّية.ون قّدميوليس بالتساهل عىل حساب احلقيقة اإليامنّية، وهلذا 

وما يعّزز ما نقول أّن هذه النصوص ال يظهر منها تأسيس معايري قانونّية بقدر ما تفيد 

 غري، فهي مثل النصوص التي حتث عىل العفو والصفح، والتي نجدها يف توجيهات تربوّية ال

عىل عكسها يف جمال القانون العام من نوع تقف التوجيهات األخالقّية الفردّية، لكّن نصوصا  

 عدم التساهل مع املجرمني أو عدم تأخري إقامة العقوبات وغري ذلك.

ينه يمكن للناظر أن يالحظ أّن القاعدة ما هذه اإلشكالّية تبدو يل قوّية، لكن يف الوقت ع

ولو من ناحية  عمومه، ىلفهي تقبل به ع ،يف الوعي اإلنساينالقي كامن س ألمر أخامت تؤّس د
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عدم الفرق يف أخالقّية القاعدة بني فرٍد وآخر وبني مجاعة وأخرى، فاخلصوصية تكاد تكون 

ّن أأ الذي نقع فيه هنا هو يف تصّور طاخلو منعدمة ملّا نالحظ أصل املدلول عليه يف النصوص،

هذه القواعد األخالقّية غري قابلة لالستثناء، ومن ثّم فلكي ندرسها بشكل مفهوم وّنائي علينا 

ذا وجدنا إأو يف النصوص الدينّية، ف ىاألخروالقانونّية قّية هتا يف القواعد األخالءارصد استثنا

لقيمة  وأعىل أ حةٍ لنة ملصالقاعدة يف دائرة معيّ  قواعد أو نصوصا  حتّد من شمولّية أو سعة هذه

دو واضحا ، ّية ال يبدة فردّن القاعأ يف موقعها، لزمنا التقييد، فتصّورُ  أهمّ تبدو إنسانّية أخرى 

يوّجهه للمجتمع  هنّ أوك ،نجييل الذي يستخدم صيغة اجلمع يف اخلطاباإل النّص  يف خاّصة  

ويف الوقت عينه ال بوصفها توجيها  عاّما ، هبذه القاعدة فضل أن نأخذ ن كّله، وعليه فاألماملؤ

، اء والتداخل مع قواعد وأخالقّيات ُاخرنستثاالعتقاد بكوّنا متأّبية عن االمن ا  نامرس نوع

ة العفو عّمن ظلمك، لكنّها خاضعة دايب مع قاعجية رغم التقائها اإلدّن هذه القاعأوهلذا نجد 

َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِبوا ة الصرب يف النّص القرآين، حيث قال تعاىل: )داعة املعاملة باملثل أو لقدلقاع

ابِِرينَ  َو َخرْيٌ لِلصَّ ُتْم هَلُ ة د(، وهلذا ال تعترب القاع376النحل: ( )بِِمْثِل َما ُعوقِْبُتْم بِِه َوَلئِْن َصرَبْ

من قد يفهمه بعضر ام هبّية من قواعد القبول بالظلم واخلضوع له، كام تصّور بعضهم، وكذال

 .لوقا املتقّدم لينجإنّص 

قّية تدعونا للتعامل مع اآلخر الديني ومع الذه القاعدة األخهوعليه فنحن نقول: إّن روح 

قانونّية أو يات طقلّيات الدينّية من موقع ما نحّب أن يتعاملوا معنا به، ما مل تكن هناك معاأل

 تفرض نفسها هنا وهناك. ىة أخرأخالقيّ 

ومن ثّم فهي حممولة  ،ة ِما َل يذكره الفقهاء املسلموندّما القول بأّن مضمون هذه القاعوأ

وينه دما ال خيضع ملديات ت ما أو توجيهٍ  لةٍ أألّن فقهية مس غري دقيق؛قي، فهو عىل اجلانب األخال

وين الفقهي املوروث وفقا  ، فنحن نحاكم التديف الرتاث الفقهي، بل العكس هو الصحيح

ال ختتلف عن سائر النصوص التي  ّن هذه القاعدة يف لساّناأوص والقواعد، ونحن نجد للنص

مصدرا  للتوجيه السلوكي والتقنني أحيانا  ة أخالقية متثل دتوي صيغا  أمرّية، هلذا نعتربها قاعحت

القاعدة ( مفهوم 7يات املتقّدمة برقم: )اآلالعالئقي؛ وهلذا استخدمت آيات سورة الضحى 

مر عينه فعلته آية اإلنفاق من سورة البقرة واأل ،وامر الوجوبّيةدار سلسلة من األصإلة ذهبيّ ال

 .(1)اآلية املتقّدمة برقم: 
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توجيهّية يكفيني فيها ـ لو ة دقاع هية وجوبية باملطلق، بل دّّنا قاعألكّن هذا ال يعني 

قانونّية  نقل بأّّنا قاعدة منهجّية أردت أن أتكّلم بلغة فقهّية قانونّية ـ أن تعطيني استحبابا ، إن مل

تبعا   ،وجوب أو استحباب جخر تصلح إلنتاآأخرى، وبمعنى  يصدر عنها وجوب تارة  وحض  

 ات يف املحّل العارضة عليه.خلصوصيّ 

ركنا معها ات؛ ألّّنا لو تُ قليّ خر الديني واألة تنفعنا يف فقه اآلدوينتج عن هذا أّن هذه القاع

وال يكون يف حصولنا عليه أّي ، منهممنحه نوّد أن نُ ما خرين ا نحو منح اآللوحدها فهي توّجهن

وهذا املسار هو األصل التوجيهي يف الدين وال نخرج عنه سلوك غري أخالقي أو غري رشعي، 

بوصفه مؤرشا  توجيهّيا  نحو  ة يف موضوع بحثنادال بدليل، وهذا يكفينا لكي ننتفع هبذه القاعإ

 .املرغوب به دينّيا  

ذا أحببنا ألنفسنا ـ بوصفنا مسلمني ـ سلسلة  من احلقوق يف ظّل حميط مسيحي، أو أحّب فإ

املسيحي ذلك لنفسه يف وسط حميط إسالمي، فإّن نصوص القاعدة الذهبّية تدعوه لكي يمنح 

يسلب عنهم حّقا  معّينا  مفرتضا ، وهبذا تكون  هاآلخرين ما حيّب، ما مل يرد نّص خاّص يف دين

مور ، وليست فقط من األكلمةلق األقلّيات حمّل توجيه نصوص القاعدة باملعنى الكيّل لحقو

ابه من مثل هذه ساملسكوت عنها حتى نجري فيها الرباءة مثال ، وهذا فارق مهّم نستطيع اكت

 القاعدة.

يانات هلا ب ة املؤّكدة دينّيا ،قيّ بل إّنني أعتقد بأّن هناك الكثري من النصوص والقواعد األخال

اآلخر ما مع  ـ نحو سلوكٍ  الرجحانستحباب ووتعابري عاّمة تصلح موّجها  ـ ولو بنحو اال

أو تداخل مع قواعد أخرى  أو ختصيص خالفها استثناءر  ، فام مل يكن عىلالديني أو املذهبي

فإّن املفرتض أن تكون أصال  يعتمد عليه يف االجتهاد  تطّلب نتائج ُاخر يف بعض املساحات،ت

، ومع زاملليه بمستوى الوجوب أو اإلإفقهي والقانوين، ولو مل تكن داّلة عىل ما توّجه ال

 .األسف فالبحوث الفقهية مل تتعامل بجدّية مع النصوص األخالقّية العاّمة التي من هذا النوع

ة درشيعة وفقا  لقاعدة العدالة أو القاعلبعينها لهذه ألقليات اوال نريد نسبة حقوق 

الغطاء  ننشآت البرش لكتنا يف عدم شمول الرشيعة، فإّن التفاصيل من مُ بل عىل نظريّ  الذهبّية،

 وأخالقي. دينير واملؤرّش 
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 صلحةخالق املدة ومشكلة أد ـ القاع

ن يعاملك أردت إذا أّنك أة يف األخالق، فهي تقول لك بإّن هذه القاعدة تكّرس املصلحيّ 

ىل من أخالق املصلحة التي ال ترتقي إوهذا نوع  هبّية،ذة الالناس باخلري فعاملهم بالقاعد

 .والنُبل خالق الفضيلةأ

فالنصوص القرآنّية واحلديثية واإلنجيلّية والتوراتّية يف  ؛لكّن هذه اإلشكاليّة غري صحيحة

غالبّيتها الساحقة ال تنطلق من هذا املناخ، فهي ال تقول بأّنه حتى يعاملك اآلخرون باخلري 

ال  «النفس ـ اآلخر»بالقاعدة، واستخدام النصوص لتعبري  ل هي تأمر مبارشة  فعاملهم بمثله، ب

يعني أّّنا تريد جعل النفس حمورا ، بل هي تريد العبور من الذات لآلخر هبدف جعل الشخص 

يتعامل مع اآلخر كام يتعامل مع ذاته، فهي يف احلقيقة كأّّنا توّسع دائرة النفس اإلنسانّية، فام 

ك، وهبذه الطريقة يصبح حتّبه أنت لن فسك أحببه لغريك، وليس أحبب لغريك ألّنك حتّب نفس 

 .بمعنى من املعاينجزءا  من الذات اآلخر 

 وفقه العالقة مع اآلخر هبّيةذنتيجة البحث يف القاعدة ال

داين جاعدة مكّرسة يف الوعي الوقّن هذه الأليه يف هذا البحث املتواضع هو إّن ما توّصلنا إ

رة عىل توجيه داملسيحّية واإلسالمّية، وهي قادينّية اليهودّية وويف النصوص ال ،العامليالبرشي 

، ومن ثم فهي مؤثرة يف أن يمنحونا إّياهاخرين ما نريد والعميل نحو منح اآلنوين سلوكنا القا

 ت الدينيّة بمفهومها املعارص.خر الديني ومع األقلّيادراسة قواعد العالقة مع اآل

ق وال خالباأل ال تستبدّ  ـ أخرى ةخالقّية أو قانونيّ أة دّي قاعـ مثلها مثل أة القاعدلكّن هذه 

ائر ثري بسأّويل قابل للتأثري والتأالقي ، بل تقوم بمّدنا بمؤرش أخكاملةتل منظومات متشكّ 

 باملعنى اإلجيايب للكلمة.لحّية، واملص ةة والقانونيّ خالقيّ املؤرشات األ

ونافعة لنا ِف بحثنا حول العالقة مع اآلخر  ،ابتة مبدئّياً ثة دقاعاله ّن هذأ لكج من ذتونستن

 .ناءاتستثعن التخصيص أو اال وليست آبيةً بمقدار كوَنا مؤرشًا عاّمًا، ، الديني
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