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 ملخص البحث:

رين كما حتب أن يعاملوك( نقطة حمورية أصبحت القاعدة الذهبية )عامل اآلخ
 -امفهوًما أخالقي  ابعتبارها  -مهمة يف احلوار احلديث بني األداين مع املسلمني، ابعتبار أهنا

تلف األداين والفلسفات، إبذن الكتاب املقدس، أو ميكن نقلها بصورة أو أخرى بني خم
وعليه، فإن هذه املقالة هتدف إىل مساعدة اجلهود املشرتكة بني األداين مع ه. دون إذن

وعامل  ،املسلمني من خالل دراسة استخدام القاعدة الذهبية يف أعمال الصويف املسلم
زايل، فالغزايل يعد أحد أكثر حامد الغ ، أيبإابن القرن الثاين عشر 4،األخالق الكالمي

علماء اإلسالم التقليديني أتثريًا وشعبية، حيث يُلمس أتثريه وتقديره يف الشرق والغرب، 
سواء، وهو يطبق القاعدة الذهبية يف صيغ  خمتلفة بوصفها  ضمن اإلسالم وخارجه على حد   

العدالة، الرمحة، احلب هللا، صفاء القلب،  ،احملور الذي حتيط به املواضيع الدينية العظيمة
مع  ،درست أربعة نصوصوقد  ألخوة اإلنسانية، حسن اجلوار،اإليثاري، النية احلسنة، ا

 .)إحياء علوم الدين( ةً الء اهتمام خاص لعمله األكثر شهر إي
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Abstract 

The golden rule (do unto others as you would have them do unto you) 

has become an important focal point in modern inter- faith dialogue 

with Muslims. As an ethical concept, it can be transferred, more or 

less, intact between different religions and philosophies, with or 

without the authority of scripture. This arti- cle aims to assist interfaith 

efforts with Muslims by examining the use of the golden rule in the 

works of 12th century Muslim mys- tic, ethicist, and theologian Abu¯ 

Ḥa¯ mid al-Ghazza¯ lı̄ (“Al-Ghazali”). Al-Ghazali is one of the most 

influential and popular of the clas- sical scholars of Islam, whose 

impact and appreciation is felt in the East and West, both within Islam 

and without. He applies the golden rule in various formulations as an 

axis around which great themes of religion are surrounded: God, 

purity of heart, justice, compassion, altruistic love, goodwill, human 

brotherhood, and neighborliness. Four texts are examined with 

specific attention paid to his most famous work, Iḥā ’y‘Ulūm al-D ı̄n. 

 مقدمة املرتجم. 1
يؤمن الغزايل أبن صالح اجملتمع ال يكون إال إبصالح الفرد، وهذا اإلميان مبعثه 
إميانه الراسخ مبا تضمنه القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة من توجيهات يف هذا االجتاه، 

مستفيًدا من عمق وقد أخذ هذه القضية على عاتقه ووضعها موضع البحث والدراسة 
جتربته الشخصية اليت ُطِوعت مبا مرت به من أطوار، متثلت طورًا يف اخلوف وأخر يف الرجاء 
وأخريًا يف الزهد، ليخلص بعد ذلك ويقدم كتابه "احياء علوم الدين"، كمرآة تعكس تلك 

على كل من  التجربة العميقة اململؤة ابلتأمالت واالنطباعات النفسية اليت كان هلا ابلغ األثر
 تتبعها.

ومن بني املسائل اليت رأى الغزايل أهنا تُعد حمورية يف اصالح الفرد مث اجملتمع "مسألة 
املعاملة ابملثل"، ملا تقدمه من منطلق أخالقي للفرد يستطيع من خالله جتاوز "األان" الفردية 
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وق وعليهم ما عليه الضيقة، وينفتح من مث على مجيع ما عداه، مقرًا هلم مبا يراه له من حق
من واجبات، رغم االختالف التام عنه والذي قد يكون اجتماعًيا وحىت دينًيا يكفل 
القطيعة بني املرء وغريه، فريى الغزايل أن التزام أسلوب "املعاملة ابملثل" يُعد حمفزًا ملقدرات 

والتفاهم املشرتك  الذات الباطنية، اليت يفضل املرء ظهوره هبا أمام غريه، واملتمثلة يف العطف
واالحرتام، وعليه فإنه وإن كان للمرء من اختالفات قد تقضي على وجوده االجيايب واملثمر 
اجتماعًيا، فإنه يتضمن يف الوقت ذاته سلوك املعاملة ابملثل الذي له أساسه النفسي والذي 

 ما إن التزم به، فإنه سيكفل له الوجود اإلجيايب التواصلي املثمر واملرموق.

والواضح أن هذا السلوك )املعاملة ابملثل( ال يكاد خيلو منه توجيه حلكيم وال وحي 
لنيب وال تنظري ملصلح اجتماعي، حبيث إلتقت فيه خمتلف األداين والثقافات والتنظريات 
االجتماعية، وهو ضارب اجلذور يف القدم حبيث يرده البعض حلكيم الصني "كونفوشيوس"، 

حكيمة يف القرآن الكرمي عليه، ولعل من أجلى صورها قوله تعاىل:   ويف اإلسالم دلت آايت
 {َوَجزَاُء َسيِ َئة  َسيِ َئٌة ِمثْ ُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اَّللِه ِإنهُه اَل ُيُِبُّ الظهاِلِمنَي}"

َها أَْو رُدُّوَها  ِإنه اَّللهَ َكاَن " وقوله تعاىل: { َوِإَذا ُحيِ يُتْم بَِتِحيهة  َفَحيُّوا أبَِ 40الشورى: ْحَسَن ِمن ْ
"، ومن هذا اخلطاب القرآين املفتوح انطلق الغزايل يف 86َعَلٰى ُكلِ  َشْيء  َحِسيًبا } "النساء:

 حبثه عن السلوك األمثل بغية الوصول ابملرء للمثل األعلى.

ي، إذ يتناول والباحث "جاسنت ابروت" والذي عرف عنه شغفه ابلفكر اإلسالم
هذه املسألة عند الغزايل، فإنه مل يدخر جهًدا وهو يتنقل بني مؤلفاته الستكناه معىن ملفهوم 
"القاعدة الذهبية" عند الغزايل، وابلفعل استطاع مبقدرته الرائعة الوقوف على ذلك، حبيث 

يهيئ أرضية  يتفق واملنطلق الذي انطلق منه الغزايل، معىن مصبوغ ابلصبغة الدينية الصوفية،
يتفق اجلميع على الوقوف عليها، رغم اختالف منطلقاهتم الدينية والثقافية، ويفتح الباب 
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أمام تسامح رحب تشرئب له القلوب، وتنبسط له اجلوارح، ابلصورة اليت أراد هلا من 
خططوا ملبادرة "كلمة سواء" أن تكون، حبيث يُزال اللغط واخللط اليت شاع مؤخرًا حول 

يف انفتاح اإلسالم ومساحته، من أنه ال ُيث معتنقيه كما ال يسمح هلم ابلتواصل  التشكيك
 مع األخر واإلحساس به.

وانطالقًا من ندرة البحث يف هذه املسألة بذاهتا كموضوع فلسفي، وكذلك ندرة 
األعمال الفلسفية املرتمجة عموًما، كان العمل على ترمجة هذا البحث، ابعتباره نًصا فلسفًيا 

ندرج ضمن فلسفة األخالق اإلسالمية، وابلرغم أنه كما هو معلوم أن النص املرتجم ميكن ي
أن يصاغ بصيغ  خمتلفة، إال أنه ينبغي  عند ترمجة النص الفلسفي خاًصة األخذ يف االعتبار 
احملددات األسلوبية والرتاكيب اللغوية اليت تقتضي سياقات معينة تستلزم اجتهادات أتويلية، 

مر الذي يتفق مع مهمة الرتمجة ذاهتا كوهنا يف هناية املطاف عبارة عن عملية أتويلية، وهو األ
لذلك فإن هذه املهمة من الناحية الفلسفية  يُراد من ورائها سرب غور النص الستنطاق ما 
هو أبعد مما تبدو عليه النصوص مبا هي عليه، على أن ذلك ال ميضي بنا إىل التخلي عن 

 هر هبا النص علينا، حىت نتجنب أكرب قدر ممكن من خيانته.الصيغة اليت ظ

 . النص املرتجم2

 نبدة 1. 2 
، هي أي مقولة ا ابسم )القاعدة الذهبية(إن أخالقيات املعاملة ابملثل، املعروفة شعبي  

 أخ القية من شأهنا حتفيزان على معاملة اآلخرين ابلطريقة اليت نرغب أن يعاملوننا هبا، وتبدو
يف دايانت وفلسفات وشعوب خمتلفة، يفصلها  ،القاعدة يف صور وسياقات متنوعة هذه

الزمان واملكان واللغة على حنو  واسع، إىل درجة تبدو حكمة عاملية تقريًبا بني البشر 
(Hertzler,1934,p.418 ،) فهي أساسية ابلنسبة لألخالق الدينية التوحيدية، وكذلك
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أو   على أساس السلطة الدينية أو العقل وجيري تسويغها، 1لألخالق الفلسفية العلمانية
الصيغ اإلجيابية )عامل اآلخرين...(، وصيغ النفي سواء يف  ، وهي يُعرب هبا على حد   كليهما

 ،أو مت تضمينها ،، وليس مبُستغرب أن تكون القاعدة قد ذكرت 2()ال تعامل اآلخرين...
ت علماء الكالم املسلمني والفالسفة يف النصوص اإلسالمية الشرعية، وكذلك يف كتااب

 (.Neusner and Chilton, 2008, p 99) .والصوفيني الالحقني

كَ إن األداين، ويف الواقع الرؤى العاملية 
ُ
وِ ن الذي بصورة  أعم، تتضمن نوًعا من امل

أن يقوموا به، ذلك أن غاايتنا تناسب  ،أو ال ينبغي ،يُطلع املؤمنني واملمارسني مبا ينبغي
(، Smart,1996.p.11.)3القاعدة الذهبية ضمن البعد األخالقي للدراسة الظاهراتية للدين

وابعتبارها املبدأ األخالقي األمسى  ،وكثريًا ما تبدو القاعدة كمبدأ يلخص السلوك العلمي
وبصورة  حرفية، أهنا تعمل كوسيلة للسلوك القومي بني البشر، وال ينبغي أن يفهم دائًما أيًضا 

الرغم من الصيغ املختلفة، ور األخالقي والعاطفي والروحي، وعلى للتفكري يف عملية التط
والعبارات والسياقات اليت تظهر فيها القاعدة فيما بني األداين واألعراف، فإن هناك ما 

عاملة ابملثل على أهنا وصف أخالقيات امل مرارية يف املعىن والتطبيق لتسويغيكفي من االست
مل تتم اإلشارة إليها صراحة على هذا النحو يف النصوص  حىت وإنالقاعدة الذهبية، 

 (.Wattles,1996, p. 5) سالمية التقليدية، أو غريها من النصوص الدينيةاإل

                                                 
األخالق الفلسفية العلمانية: تلك األخالق اليت ال تعتمد على تشريع مساوي أو وحي، والقاعدة الذهبية من ذلك، حيث ميكن أن  1

 .(املرتجم) عايري توصف أهنا إنسانية فحسب.ملو وحي، كما أهنا ميكن أن تستند تستند لتشريع مساوي أ
ا يف صورهتا السلبية يطلق عليها القاعدة لقاعدة الذهبية، وأهنا صورهتا اإلجيابية يطلق عليها أن القاعدة يف وهنا ينبغي اإلشارة إىل 2

 .(املرتجم) الفضية.
ر  فكري طاإقحامها يف إرك الظواهر تتحدث عن نفسها، دون الدراسة الظاهراتية للدين: طريقة للبحث الديين تتطلب من الباحث ت 3

 .(املرتجم) .حمدد ومقرر سلًفا
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يف احلوار  هلا دوٌر مهم   األوان أن يكونونظرًا لشبه عاملية القاعدة الذهبية، فقد آن 
عامل  ومفكر   (138)وقع  م(2007)الديين املشرتك مع املسلمني، ففي أكتوبر من العام 

، مؤكدين فيها أبن 1(سواٌء بيننا وبينكم ن املسلمني رسالة مفتوحة، بعنوان )كلمةٌ م ابرز  
 وحب املرء جلاره ،ويتشاطران الوصااي حملبة هللا ،اإلسالم واملسيحية يف جوهرمها يشرتكان

(Volf, Ghazi, and Yarrington, 2010, p. 3) وكان عنوان الرسالة مستوحى من ،
َنُكمْ  ُقْل اَي َأْهَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا﴿يف القرآن الكرمي: آية   نَ َنا َوبَ ي ْ )آل عمران  ﴾ِإىَلٰ َكِلَمة  َسَواء  بَ ي ْ

64) (Haleem,2010, p. 59)،  ٌمن املفكرين،  ومنشورات من مئات وقد وردت ردود
سالمية ويهودية، وقد جتاوزت هذه احملاداثت األولية الدبلوماسية من خلفيات مسيحية وإ

 ،تغري املناخ :لتشمل مناقشات مفصلة للتحدايت العاملية املتبادلة، مثل ،الدينية املهذبة
 (.El-Ansary and Linnan,2010,pp. 7–11والتنمية االقتصادية ) ،وحقوق اإلنسان

املتألقني السابقني يف التقاليد و ويف هذا السياق، فإن فهم وتقدير عمل احلكماء 
الدينية العظيمة يف العامل ميكن أن يساعدان على اجياد أرضية مشرتكة أكثر وضوًحا 

أبو ، للحاضر، وأحد العلماء املسلمني الذين اعتمدوا اعتماًدا كبريًا على القاعدة الذهبية
املسلمني  (، ويشار إليه فيما يلي ابسم الغزايل، أحد أكثر علماء1111غزايل )ت.حامد ال

ا، أخالقي  ، اصوفي   ،متكلًما ،، فقد كان فقيًهادهتم الدنيا أتثريًا على اإلطالقالذين شه
، ، ونشر رائعته الروحية )إحياء علوم الدين(أفضل ما اشتهر به مواجهته مع الفالسفةو 

                                                 
: كانت بدايتها عقب خطاب ألقاه اباب الفاتيكان، ورأى جمموعة من دعاة اإلسالم أنه غري الئق  ابالحرتام (كلمة سواء)مبادرة  1

يق مع ابلتنس ،لتصري بعد ذلك مبادرة برعاية مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي ،املفرتض بني اإلسالم واملسيحية، فوجهوا رسالة مفتوحة
املسلمني واملسيحيني، من خالل االنطالق من قواسم مشرتكة قائمة على  والسالم بني ،ظيب، تدعو للتعايش السلميمؤسسة طابة أببو 

 وصيتني: حب هللا، وحب اجلوار، وذلك من خالل عقد لقاءات دورية لتفعيل احلوار االسالمي املسيحي.
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م( إىل الغزايل على أنه 1348)ت. 1وكاتب السري الذاتية الذهيب ،ويشري مؤرخ السنة
 .Al-Dhahab¯I et al )ن املعرفة ويطريه ابللقب الشريف )حجة اإلسالم( "حميط" م
 2(فيض الكاشي، فهذا )ىل ما وراء أوساطه السنية الدافئة(، إال أن أتثريه ميتد إ2014

شيعًيا غزير كان فيلسوفًا ومتكلًما ( واملعروف أيًضا ابسم الكشاين، الذي  1680)ت.
جلعل روحانيته  ،ويقع يف عدة جملدات ،التأليف، والذي كتب )الصايف( عن )اإلحياء(

العديد من املؤرخني والباحثني يف الغرب  متسقة مع علم عقائد الشيعة، وكذا وأخالقياته
فالغزايل يف بعض  ،مثل الراحل )وليام مونتجمري وات( :معجبون إبجنازات الغزايل الفكرية
بوصفه أعظم مسلم بعد  ،سواء يف الشرق أو الغرب ،األحيان قد حظي ابالستحسان

 وأنه أبي حال من األحوال ال يستحق تلك املنزلة ،-صلى هللا عليه وسلم -حممد
(Watt,1953,p. 14.) 

ويطبق الغزايل القاعدة الذهبية كمحور حُماط ابملواضيع الدينية الكربى، هللا، وصفاء 
القلب، والعدل، والرمحة، وحب اإليثار، وُحسن النية، واألخوة اإلنسانية، وُحسن اجلوار، 
والعديد من هذه املواضيع شائعة بني األداين التوحيدية والفلسفات غري التوحيدية، ومن 

من حيث استخدام الغزايل القاعدة الذهبية، فإننا جند الكثري من املواد اليت  خالل دراستها
  املسلمني.تلهمنا بقدر  أكرب من التفاهم املتبادل بني املسلمني وغري 

 

                                                 
السري والرتاجم، ومن أشهر كتبه "سري أعالم النبالء". (، حمدث ومؤرخ، وعرف ابلكتابة يف 1348-1274مشس الدين الذهيب: ) 1

 .)املرتجم(
هجه، له العديد من وسلك من، كاشان، من الذين اتثروا ابلغزايل  فيض الكاشي: هو حمسن بن مرتضى بن فيض هللا الكاشي، من أهل 2

                     .        )املرتجم(: "الصايف يف كالم هللا الوايف"، ومنهاج النجاة"، و"احلقائق يف حماسن األخالق". منها ،املؤلفات
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 الغزايل والقاعدة الذهبية 2. 2 

إن فلسفة الغزايل األخالقية تبدأ ابهلل، واالعرتاف بطبيعة الروح وأصلها وغايتها، 
 Abulأو السعري يف اآلخرة ) ،وعودهتا بعد املوت، ووجهتها النهائية إما السعادة األبدية

Quasem,1975, p.43 حنو عالقة متناغمة مع  اه(، فينبغي أن يكون هدف البشرية موجه
تؤدي إىل جنة الفردوس يف اآلخرة، فالوسائل ينبغي أن تكون حمكمة لتطوير الشخص  ،هللا

والواجب االجتماعي، وأخالقه اليت  ،سلوكيات خارجية من التفاين الورعا مقرتنة بداخلي  
ذاته اليت فيها للوحي اإلهلي األسبقية، غري أنه ال ينفي متاًما التفكري األخالقي  ،حمورها هللا
 (.Hourani,1985, p.166املستقل )

هنية من ويف هذا اإلطار، ينظر الغزايل للقاعدة الذهبية على أهنا مستنتجة بصورة ذ
وفًقا  ،ا هللامسً  ته عن صفات هللا، يسرد تسعة وتسعنيطروحماهية وجود هللا ذاته، ويف أ

سداء النصح للعابدين للعمل بصورة صحيحة على اآلاثر املرتتبة عن إلتعداده تعاىل، مع 
 أمساء هللا.

وهو ﴿، ورمحته: ورعايته ، عن حمبة هللاربِ  عَ ي ُ وَ  ،يف القرآن دَ رَ وَ  ،هو اسٌم هلل 1:الودود
وعلى أنه جزء من (، Haleem,2010, p. 591( )14) سورة الربوج: آية  ﴾ودودالغفور ال

العطوف،  )الودود: طبيعة هللا، يفهم الغزايل احلب اإلهلي أبنه إرادة اخلالق يف إعانة خلقه:
رمحة يف احلقيقة أن الود والو ويثين عليهم،  ،الذي ُيب اخلري جلميع اخللق، فيحسن إليهم

                                                 
1
والود ما ظهر على احلب، فاحلب ما استقر يف القلب، الذي يودُّ عباده الصاحلني وُيبهم، مامل ُييدوا عن وصايته، والود غري الودود:  

 .)املرتجم(هلاين حلمي عبد احلميد  ،شرح أمساء هللا احلسىن :نظراكر ابن العريب. ذ يكما   ،السلوك
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أهنم ال و  ،(ن، أو أهنم حمبوبو مقصوٌد هبما فقط مصلحة وفائدة أولئك الذين يتلقون الرمحة
 أو امليل الطبيعي للودود الواحد. جيدون علتهما يف الرقة

تصور يف أما ابلنسبة للفائدة األخرى فهي لباب وروح الرمحة واملودة، وذلك هو امل
ربة تقرتن ابلرمحة والود، مع تلك الصفات غائبة، فيما التج ،-سبحانه وتعاىل -حق هللا

 Ninety-Nine Beautiful) ال تسهم يف حتقيق الفائدة اليت تقدمها تلك الصفات ذلك

Names, 118–119 فإذا كان هللا يريد اخلري جلميع خلقه، فمن املنطقي بعد ذلك أن ،)
 تبًعا للقاعدة الذهبية.العابد ينبغي عليه أيًضا أن يريد اخلري خللق هللا 

من يريد خللق هللا كل ما يريد لنفسه، وأعلى من ذلك من يؤثرهم  :الودود من عباده
يعرب عليه  )انر اجلحيم(،على نفسه، كما َخاَل واحٌد منهم: أريد أن أكون جسرًا على النار 

 ه من األذى.وكمال اإليثار واإلحسان والغضب والكراهية وما انل 1،وال يتأذون هبا ،اخللق
(Ninety-Nine Beautiful Names, 119.) 

إن الصياغة اإلجيابية للقاعدة الذهبية يف هذه الفقرة تستخدم لغة واسعة شاملة؛ 
حيث ينبغي على املرء أن يريد للمخلوقات )اخللق( ما يريده لنفسه، وميكن االستدالل على 

 بذلك املعىن الذي ينبغي على املسلم أن القاعدة تنطبق على غري املسلمني )الكفار(أن 
نفسه على قدم املساواة مع اآلخرين بقدر ما يتعلق  يرغب يف خالصهم، فالعابد جيعل

الكلمة  ،هو ممارسة اإليثار -حال على أية -األمر حبسن النية، وأعظم من هذه الفضيلة
 Altruism ) لنفس(،اليت حتمل تفضيل املرء لآلخرين على ذاته نفسها )تقدير الغري على ا

                                                 
 ل عليه.وال يُ َعو   ،وب ألحد األكابر، وهو من الكالم الذي يستلُذ لسماعهقوٌل منس 1
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in World Religions, 74 نقاذ اآلخرين من جهنم يفإ(، فينبغي على املرء أن يرغب يف 
 نهم يف سبيل خريهم.اآلخرة، لدرجة أنه يتحمل األذى ع

، أو أن 1ا لألدوارخيالي   ية ابلنسبة للغزايل تتضمن تبادالً إن القاعدة الذهبية املنطق
أنه يربط أيًضا القاعدة بعالقة املرء مع هللا؛ حيث ينبغي ، بيد غريكتضع نفسك يف مكان 

على املرء أن يطيع هللا ابلطريقة اليت يريد من خادمه أن يطيعه هبا، ويف رسالة إىل أحد 
تالميذه الصغار يسرد أربعة أمور، ينبغي على التلميذ القيام هبا أول أمرين يتعلقان ابلقاعدة 

 الذهبية:

، وال هبا عبدك ترضى كلتك مع هللا تعاىل، حبيث لو عاملأن جتعل معام األول:  
، فال وال تغضب، والذي ال ترضى به لنفسك من خادمك اجملازى ،يضيق خاطرك عليه

 ، وهو سيدك احلقيقي!أيًضا هلل تعاىل ترضَ 

ألنه ال يكمل إميان  ، اجعله كما ترضى لنفسك منهم؛كلما عملت ابلناس  :الثاين
 (.Letter to a Disciple, 56 ) ناس ما ُيب لنفسه.عبد حىت ُيب لسائر ال

 لفقرة ميكن للمرء أن يسمع صدى لإلعالن الشهري الوارد يف إجنيل )لوقا(يف هذه او 
"Lucke"10:27، ومن كل نفسك، ومن كل ،ومفاده "حُتبُّ الرب إهلك من كل قلبك 

وكما ذكر  (،New Oxford Anno-  tated Bible, 1851) ك مثل نفسك"عقلك، وجارَ 
 من البعد الرأسي للدين الذي حموره هللا، السيد املسيح الناصري، فإن الغزايل يذكر كال  

                                                 
لو أهنم يفكرون فيه  :أي ؟العكس، ماذا لو كان هغري يفكر فيما ينوي القيام به حنو  املقصود أن يكون املرء يف مواجهة نفسه، أي أن 1

 وهذا ما يعرف بعالقة الذات حنو غريها بصورة متبادلة. ،ابلصورة اليت يفكر هبا هو جتاههم
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هنا مرة أخرى،  والبعد األفقي حموره اإلنسان، واحًدا تلو اآلخر، وهو يستخدم لغة شاملة
 ن ُيب لسائر الناس ما ُيب لنفسه.أب انصًحا تلميذه

لذلك فإن الوسيلة  للغزايل الفالح املطلق ابهلل؛سبة ومبا أن الغاية من احلياة ابلن
وتطهري القلب من األردان الروحية،  ،املناسبة هلذه الغاية هي حتسني الرتتيب الداخلي القومي

هي املعيار  ،أو )حماسن األخالق( املوصوفة يف القرآن ،وأن اخلصال الشخصية اإلجيابية
وعندما يتعلق األمر ابحلديث  الذي جيب على الشخص أن يقيس به صحته الروحية،

 -الشريف، فإن احلديث األول الذي يُدرجه الغزايل كدليل على حسن اخللق هو قول النيب
 On ). "ال يؤمن احدكم حىت ُيب ألخيه ما ُيب لنفسه": -صلى هللا عليه وسلم

Disciplining the Soul, 68.) 

ميكن أن تفهم  إهنا من مَثه جيابية خرية، فإإذا كانت القاعدة الذهبية خصلة شخصية 
 -وفًقا للغزايل -مدمرة، فاحلسد أيًضا فيما يتصل مبظاهرها العكسية املتمثلة يف صور ورذائل

هلم يف متع   ، وبُوركَ أن يكون فضل هللا قد ابتعد عن أولئك الذين قد أُنعم عليهمهو متين 
واخلسارة الفادحة قد  ،هو الرغبة يف رؤية الضرر قد جرى عليهم دنيوية، وبعبارة أخرى:

نقيض القاعدة الذهبية، وعلى هذا النحو، ينبغي على العابد أن يطهر قلبه  حلقت هبم، وهو
من خزائن قدرته  -تعاىل -من هذه املشاعر الشريرة، واحلسود هو الذي يشق عليه إنعام هللا

حلظوظ، حىت اأو حمبة يف قلوب الناس، أو حظ  من  ،أو مال ،على عبد  من عباده، بعلم  
بل ال يصل العبد إىل حقيقة اإلميان ما ال ُيب لسائر املسلمني ما  ،نه ُيب زواهلا عنهإ

ُيب لنفسه، بل ينبغي أن يشارك املسلمني يف السراء والضراء، فاملسلمون كالبنيان الواحد 
 إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر اجلسد. ،يشد بعضه بعًضا، وكاجلسد الواحد

(Bida¯yat al-Hida¯yah, 131.) 
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جمتمع اإلميان كمثل مبىن أو كيان واحد، ُيمل القاعدة الذهبية بعبارات  لُ ثَ مَ وَ 
ينبغي أن يف اجملتمع هو كجزء  من نفسه، و  كل فرديكون  لكن مفهومة؛ حبيث  ،ضمنية

 يعامله معاملته لذاته.

هما مع شجبهما لتناقض ، مها الكرب وعزة النفس، وقدومثة ذنبان آخران من القلب
 ،القاعدة الذهبية، ويف فقرة بالغية على حنو  خاص، يشجب الغزايل االعتزاز ابلنفس

 ابعتباره عقبة رئيسية حترم املسلمني من نيل عدد من الفضائل.

أخالق املؤمنني  احلقيقة، أن )الكرب( يصري حجااًب دون اجلنة؛ ألنه ُيول بني العبد و 
ألن  عزة النفس يغلق تلك األبواب كلها؛والكرب و كلها، وتلك األخالق هي أبواب اجلنة، 

املتكرب ال يقدر على أن ُيب للمؤمنني ما ُيب لنفسه، وال يقدر على التواضع، وهو رأس 
أخالق املتقني، وال يقدر على ترك احلقد، وال يقدر أن يدوم على الصدق، وال يقدر على 

احلسد، وال يقدر على النصح  ترك الغضب، وال يقدر على كظم الغيظ، وال يقدر على ترك
 ,Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın)" ارً ب ْ ألن يف نفسه كِ  ؛اللطيف، وال يقدر على قبول النصح

6: 491–492). 

إن صفاء القلب والنفس هو املوضوع يف هاتني الفقرتني، ابإلضافة إىل أن الربع 
املهلكة وحتصيل ل أساليب التغلب على الرذائل ص ِ فَ ي ُ (، إلحياءكتب )  أكربَ ، الثالث

الفضائل املنجية، ويناقش الغزايل األبعاد الداخلية للدين وجتلياهتا اخلارجية يف أقسام  منفصلة 
تصر بعضها كما لو أهنا مواضيع ال يق  ،من أعماله، بيد أنه غالًبا ما يشبك ويربط بينهما

ابلواجبات  فصفاء القلب ينبغي ابلضرورة أن يؤدي إىل الوفاء على بعض بصورة متبادلة؛
 الدينية واالجتماعية.
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على عدد  من احلاالت االجتماعية، ويف  ويطبق الغزايل يف عدة أقسام من )اإلحياء(
 1ذى به متمثاًل يف اإلمام الشافعيالبحث عن املعرفة الروحية واحلقيقة، جيد منوذًجا ُيت

انضم إليها (، الذي يشتهر بتأسيس املدرسة الفقهية اليت حتمل امسه، واليت 820)ت.
مع علماء املدارس الفكرية  الغزايل، وكان معروفًا أيًضا بنجاحه يف املناقشات اليت ُأجريت

ووده الطيب  ،كونه يتمثل يف نيته الصافيةوهو   اه الغزايل؛وَ رَ  حتقيق هذا النجاحِ  ، وسرُّ اأُلَخر
جيري هللا ما انقشت أحد إال ومتنيت أن ": -رضي هللا عنه -قال الشافعيجتاه خصومه، 

احلق على لسانه، وقال: ما كلمت أحًدا قط إال أحببت أن يوفق ويسدد ويُعان، ويكون 
بنيه هللا احلق على لساين أو  ؛عليه رعاية من هللا وحفظ، وما كلمت أحًدا قط إال ومل أابلِ 

   (.Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 1: 99)لسانه" 

موانع النقاش املفرط واجلدل بني ويعتمد الغزايل على هذه الروح عندما يناقش 
 ،صوماملسلمني، وأحد املزالق من نوع النقاش الذي انتقده هو أنه ُُيدث النية السيئة بني اخل

والغم ملسارهم،  ،الفرح ملساءة الناس ")شرور اجلدل(: ، ومنهاوالتعارض مع القاعدة الذهبية
فهو بعيد من أخالق املؤمنني، فكل من طلب  ،ومن ال ُيب ألخيه املسلم ما ُيب لنفسه

 ،ما يسوء أقرانه وأشكاله الذين يسامونه يف الفضل -ال حمالة -املباهاة إبظهار الفضل يسره
 (.Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 1: 173)ون التباغض بينهم كما بني الضرائر" ويك

                                                 
م(، هو اثلث األئمة األربعة، وصاحب املذهب الشافعي يف الفقه 820-767الشافعي ) ،دريسإحممد بن  ،الشافعي: أبو عبد هللا 1

 .)املرتجم(اإلسالمي. 
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تم يف ظل ُحسن ييُعد انقًصا روحًيا ما مل  -من مث -إن نشاط العلماء املتنافسني
مع أخذ خري اآلخرين يف االعتبار، وليس  ،فااللتزام الديين ينبغي القيام به النوااي واألخالق؛

 جمرد الرغبة يف اثبات صحة موقفنا.

 ابلقاعدة الذهبية عدة ، يستشهد الغزايلد القيام هبذه املسألة يف بداية )اإلحياء(وبع
ف أعضاء اجملتمع، وعندما يتعلق األمر ابلتجارة عند مناقشة واجبات جتاه خمتل مرات ُأَخر،

كل حالة من حاالت البيع   األعمال، فإن القاعدة تعمل مبنزلة مبدأ شامل؛ لتغطيةو 
 .، وضبطهاوالشراء

، والضابط به املعامل فهو ظلم، وإمنا العدل ال يضر أبخيه املسلم رتضر فكل ما ي
فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على  ،ألخيه إال ما ُيب لنفسه به أال ُيالكلي فيه: 

ودرهم غريه. قال بعضهم:   يعامل غريه به؛ بل ينبغي أن يستوي عنده درمهه أال فينبغي ،قلبه
فإنه قد ترك  ،وليس يصلح له لو اشرتاه لنفسه إال خبمسة دوانق ،من ابع أخاه بدرهم

 .هتُ قَ ْولَ ذه ه .ومل ُيب ألخيه ما ُيب لنفسه ،به يف املعاملة لنصح املأمورا
(Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 3: 292.) 

يف قطعة من  عيوب   وعلى هذا األساس ميضي إىل التحرمي على التاجر إخفاءَ 
ظهار النية تعهًدا معه على إ -صلى هللا عليه وسلم -البضاعة، وقد أخذ أحد صحابة النيب

فقد " ،الذهبية مع اآلخرينالصادقة حنو كل مسلم، تعهًدا يتضمن فيه االلتزام ابلقاعدة 
ذلك من الفضائل يرضى ألخيه إال ما يرضاه لنفسه، ومل يعتقدوا أن  النصح أالفهموا من 

 "بل اعتقدوا أنه من شروط اإلسالم الداخلة حتت بيعتهم وزايدة املقامات،
(Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 3: 296.) 
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اآلخرة، وأقل اهتماًما واهنماًكا وينبغي على املعامل أن يكون أكثر اهتماًما ابحلياة 
بشؤون هذه الدنيا، فينصحه الغزايل أبن تكون لديه نية طيبة صافية، وأن ميتنع عن 

بداء حسن النية إىل املسلمني، وأن يكبح مجاح طمعه، وأجاز له تَ َقصَُّد إ وأن ،االستجداء
واإلحسان يف ل أجاز له أن يقصد اتباع طريق العد" فسه،ُيب لسائر اخللق ما ُيب لن

 (.Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 3: 323) تعامالته كما ذكران"

ا أن من شأهن ،ومرة اثنية يستخدم الغزايل لغة عامة يف هذه الصيغة للقاعدة الذهبية
 قد أمر ابلعدل واإلحسان مِجيعا" -تعاىل -هللا" تشمل أانًسا من دايانت ُأَخر، حيث إن

(Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 3: 308.) 
ولدى الغزايل مناقشة مفصلة عن السلوك احلسن واحلقوق والواجبات املتعلقة بفئات 

ابلدراسة، وتتألف اجملموعة  وذلك ابملضي أبعد يف تناول كتاب )اإلحياء(اجتماعية حمددة، 
حبة يف سبيل هللا، ويسرد هلا عشرة والص ،من جمموعة األخوة -األكثر محيميةوهي  -األوىل
، من بينها واجب سرت عيوب (Abul Quasem,1975, p. 212)واجبات  أمور

 واحلفاظ على أسرارهم. ،األصحاب

علم أنه ال يتم إميان املرء ما مل ُيب ألخيه ما ُيب لنفسه، وأقل درجات األخوة وا
والسكوت على  ،أن يعامل أخاه مبا ُيب أن يعامله به، وال شك أنه ينتظر منه سرت العورة

عليه غيظه وغضبه، فما أبعده  ده تَ اشْ  ،لو ظهر له منه نقيض ما ينتظرهاملساوئ والعيوب، و 
-Iḥa¯’y‘Ulu¯m al )وال يعزم عليه ألجله  ،إذا كان ينتظر منه ما ال يضمره له

D¯ın,4:88–89.) 
ويف الواقع أن أقل درجة من األخوة هي تطبيق القاعدة الذهبية بطريقة جتعل من 
األصحاب متساوين، ويتمثل جزء من هذه املساواة بني األصدقاء يف صون مسعة بعضهم 
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وعلى أية حال، فإن احلب غري األانين  عنها ضمن حدود العدالة املعقولة، واملنافحة ا،بعض
 مسى منها.واإليثاري يعد درجة أخرى أ

للقاعدة  انتهاكٌ  هو كذلك ،أو التحدث بسوء عن اآلخر يف غيابه ،إن الغيبة
ك يف غيابه إال ال تذكر أخا" 1(:جماهدزايل قول التابعي العامل احملدث )الذهبية، ويروي الغ

ما " وذلك قوله: ،معروف ، ويستشهد بقول  آخر ألحد الصاحلني غريِ مبا حتب أن يذكرك"
 ومن مَثه  ،يُقال يفه" أن بُّ حِ ما أُ  فقلت فيه مثلَ ، ال تصورُت نفسي يف صورتهكَر أخ يل إذُ 

يرى ألخيه إال ما يراه لنفسه"  وهو أال إىل "وهذا هو اإلسالم الصحيح؛ خيلص الغزايل
(Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 4: 102–03.) 

، يقول: للغيبةزايل الشفاء الروحي من كتاب اإلحياء، وبينما يناقش الغ ما بعدُ وفي
فإذا كان ال يرضى لنفسه أن يُغتاب، فينبغي أن ال يرضى لغريه ما ال يرضاه لنفسه، وعليه "

 ، ومرة اثنية:(Iḥa¯’y‘Ulu¯m  al-D¯ın,  5:  525) "فإن هذه معاجلات شاملة ومجيلة
لتجنب  دليالك املستقيم، ويف هذه احلالة تعد فإن القاعدة الذهبية هي مبدأ شامل للسلو 

 العديد من زالت اللسان.

، متجذر يف القاعدة هو حق آخر لألخوة ،إن التضرع والدعاء ألجل صديق
الدعاء لألخ يف حياته وبعد مماته، بكل ما ُيب لنفسه  الذهبية: ومن بني حقوقه "أن

 ."وألهله، فتدعو له كما تدعو لنفسك، فإن دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق
خر ابملثل كالدعاء لنفسه حياء(، والسبب يف دعاء أحدان لآلالصحبة األحقوق األخوة و )

إذا دعا الرجل ألخيه يف ظهر " :صلى هللا عليه وسلم -هو ديين متاًما، ويستشهد بقول النيب

                                                 

 .)املرتجم(ومفسر.  ،وعامل ثقة ،وفقيه ،م(، وهو إمام722-642جماهد بن َجرْب )جماهد:  1
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، ويف هذه (Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 4: 121) الغيب، يقول امللك: لك مثل ذلك"
سلوك املالئكة، وليس ب بية سائغة، من خالل إميانهحالته إىل القاعدة الذهاحلال، تكون إ

 أبي سبب فلسفي أو عقالين.

، وخيتتم ض الصحبة يف أطروحة أخرى بعنوان )بداية اهلداية(ويناقش الغزايل فرو 
وعلى اجلملة، " خيصها مجيًعا يف القاعدة الذهبية:قائمته للفروض مشريًا إىل أهنا ميكن تل

تُُه نفاق، وهي فمن ال ُيب ألخيه مثل ما ُيب لنفسه فُأُخوه  به؛ لفيعامله مبا ُيب أن يُعامَ 
 .(al-Bida¯yah al-Hida¯yah, 163 )يف الدنيا واآلخرة"  عليه وابلٌ 

وبعد األخوة والصحبة يف سبيل هللا أتيت الدائرة األوسع من املسلمني، ويف كتاب 
واجبات للمسلمني جتاه  وما يقابلها من ،وعشرين من احلقوق ( يعدد الغزايل سبًعةاإلحياء)

م املوجزة يف ومن بني حقوق املسل(، Abul Quasem,1975, p. 214) ابعضبعضهم 
 نفسك، وأن تكره له ما تكرهه لنفسك"أن حتب له ما حتبه لبداية هذا اجلزء هي "

(Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 4: 150 ،) دة الذهبية للغزايل تتضمن ما جيعل القاعهذا و
، 1(كيمياء السعادةى حد  سواء، ويف اللغة الفارسية إجياز لكتاب )جيابية وسلبية علصياغة إ

ن أنه يستخدم الصيغة يسرد الغزايل أيًضا هذا ابعتباره أول حق للمسلم، على الرغم م
 Alchemy of) ء ألخيه املسلم، ما مل ُيب لنفسه"أبن ال ُيب املر السلبية فقط "

Happiness, 1: 342 ،)تدعم هذا احلق ابلنسبة ملعاجلة  تالية يف )اإلحياء(والفقرة ال
 ، للمجتمع كبدن  واحد -صلى هللا عليه وسلم -القاعدة الذهبية، ابإلشارة إىل متثيل النيب

                                                 
 النظر متوعلم معرفة النفس،  ،وهو متعلق ابلتصوف السين   (،كيمياي سعادت)مؤلفات الغزايل، كتبه ابلفارسية كيمياء السعادة: أحد  1

، ومن هنا يتم ربطه (اإلحياء)دمته أنه املرآة الروحية لكتابه ذكر يف مق ، غري أن الغزايل(اإلحياء)على أنه املقابل الفارسي لكتاب  إليه
 .)املرتجم(بكتاب اإلحياء دوًما. 
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اعى له سائر مثل املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو تد"
  (.Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 4: 151) اجلسد ابلسهر واحلمى"

، نصافعدة الذهبية مرة أخرى يف سياق اإلويف أسفل احلقوق، يذكر الغزايل القا
نفسه، وأن ال يعاملهم  ابإلنصاف للناس من ( أن يكون لديه شعورٌ هذه احلقوق) ومن بينها

 :-صلى هللا عليه -هذا احلق بقول النيب لطريقة اليت ُيب أن يعاملونه هبا"، وهو يَسو ِغإال اب
 ،وهو يشهد أن ال إله إال هللا ،فلتأته منيته ،ويدخل اجلنة ،من أسره أن يزحزح عن النار"

-Iḥa¯’y‘Ulu¯m al) ى إليه"إىل الناس ما ُيب أن يؤتَ  وليؤتِ هللا، وأن حممًدا رسول 

D¯ın, 4: 163يعزز  ،(، ويف الفقرة التالية يذكر قاعدًة ذهبيًة أخرى يف حديث  شريف آخر
واجب املسلمني حق املسلم يف النصيحة الصادقة والنية احلسنة، وما يقابل ذلك من 

 (. Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 4: 197 ) منهم لسعادة اآلخر اآلخرين؛ من سعي كل   

 ن وغرياحلقوق هم اجلريان، مبا يف ذلك املسلمو  ممع هلمن جتوآخر وأكرب  ،هذا
صلى هللا عليه  -حبقوق اجلرية من النيب املسلمني، ويقول الغزايل صراحة )الوثين( قد حظيَ 

جتنب األذى(، ولكن   :)مثل ،، وهو ال يرى هذه احلقوق كحقوق سلبية فقط-وسلم
علم أنه ليس حق اجلوار كف األذى فقط، بل احتمال األذى... ، "واكحقوق إجيابية أيًضا

 بد من الرفق، وإسداء اخلري واملعروف" بل ال وال يكفي احتمال األذى،
(Iḥa¯’y‘Ulu¯m  al-D¯ın,  4:  212,  215)نه ال ينبغي على ، وبعبارة أخرى: إ

املعاملة الكرمية االستباقية  من واجبه أيًضا تقدميَ  املسلم أن يتجنب جمرد الظلم، بل إن
 للجريان.

ارسي الشهري الذي اعتنق يوضح الغزايل هذه النقطة، يروي قصة الكاتب الف ولكي
َبُه، جارًا له يبيع داره يف دين رَكِ  املقفع أن بلغ ابنَ " (:757)ت  اإلسالم )عبد هللا املقفع(
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ًما، وهكذا ابعها معدَ  حبرمة ظل داره، إنْ  ، فقال: ما قمت إذنوكان جيلس يف ِظل داره
وقال: ال تبعها. وقد شكا أحدهم كثرة الفئران يف داره،  ،إليه مثن الدار )ابن املقفع( دفع

هرب إىل دور ، فتأخشى أن تسمع الفئران صوت اهلرفقال: ا، فقيل له: لو اقتنيت هر  
 ,Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın) "اجلريان، فأكون بذلك قد أحببت هلم ما ال أحب لنفسي

4: 215–16.) 

ريًبا برفاه جريانه، وهذا الشغف مقاٌم على افرتاض القاعدة ويبدي ابن املقفع شغًفا غ
الذهبية، إىل حد حتمل األذى يف سبيلهم، ويتسىن لنا أن نفهم من هذه الفقرة أبن القاعدة 

 الذهبية ابلنسبة إىل الغزايل تنطبق على سائر اجلريان بغض النظر عن معتقداهتم الدينية.

ثر تعقيًدا عندما يكون هناك يصبح أكومع ذلك، فإن نقاش القاعدة الذهبية 
معينة، فيقر  الغزايل حبقائق  أكثر، أو أولوايت أخالقية يف حالأو  ،نعامالن أخالقيا

والدفاع عن األبرايء، وينكر اإلحسان إىل " كل أولئك  ،وحتمية التصدي للظلم ،احلرب
ك الذين ينتهكون أولئ عدي على اآلخرين، أو بعبارة أخرى:الذين يعصون هللا مبعصية الت

طرفًا يف ،كان كما يفهمها هو، ولو أن عاماًل أو متغريًا واحًدا فقط   ،حقوق اإلنسان
 ،معادلة "تسوية" أخالقية، فإن القاعدة الذهبية تنطبق حىت على أولئك الذين يضطهدون

أو يسببون أذى شخصًيا، وعلى أية حال، إذا كانت متغريات متعددة متضمنة يف املعادلة 
 خالقية، فإن الغزايل يُرجئ معاملة القاعدة الذهبية إىل املرء الذي انتهكت حقوقه:األ
وإمنا ُيسن اإلحسان واإلحسان إىل من أساء من أخالق الصديقني،  ،من ظلمن والعفو ع"

ألن  ؛فال ُيسن اإلحسان إليه ،إىل من أساء من ظلمك، فأما من ظلم غريك وعصى هللا به
وتقوية قلبه ابإلعراض  ،وحق املظلوم أوىل ابملراعاة ،إىل املظلوم يف اإلحسان إىل الظامل إساءةً 
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فأما إذا كنت أنت املظلوم فاألحسن يف  ،عن الظامل أحب إىل هللا من تقوية قلب الظامل
 (.Iḥa¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 4: 47 )" حقك العفو والصفح

ُقوضةً  رة أن تكون القاعدةوليس ابلضرو  يف وصف الغزايل لكي يبدي  الذهبية َمن ْ
رضاًء لالنتقام من أجل االنتقام يف و الظامل، فنية هذا العداء ليست إالعداء يف سبيل هللا حن

أنه ينبغي أن يكون دافع املرء ابلكلية هو التقرب هلل د ذاته، كما يناقش يف مكان آخر ح
 Al-Ghazali) " هللا تعاىل فهو خملصمن كان غرضه حمض التقرب إىل" ،من خالل الطاعة

on Intention, 58)مني نه يرى الوضع من خالل تسلسل احلقوق، وحاجة املظلو ، بل إ
الرأفة إىل الظامل، والدافع الكامن وراء العداء يف سبيل هللا  السرتداد حقوقهم، قبل أن تبدوَ 

 ينبغي أن يكون خالًصا حنو هذه الغاية.

ظهار ه للنظر بعني  اثقبة لنواايهم كلما اعتقدوا أن اغزايل قُ رهاءَ وهلذا السبب يوجِ ه ال
فالعداء ينبغي أن يكون بدافع االهتمام ابحلقوق ومصلحة  العداء يف سبيل هللا مناسٌب؛

املظلومني، وصاحل اجملتمع ككل طبًعا ملا يريده هللا، فالعداء يف هللا الذي يدفعه احلسد 
شرعية، ومن انحية  تعد غري -ومجيعها أبغضها هللا -البغيضالغرور والعجرفة أو احلقد و 

إىل عواقب وأداي  ، إذا صدرا عن نية  سيئةرمحة والرفق ميكن أن يكوان مذمومنيال أخرى، فإن
عراض ق نوع من التواضع، ويف العنف واإلإذ يف الرفق والنظر بعني الرمحة إىل اخللوخيمة؛ 

، فاألوىل ومقتضى طبعه ،إىل هواه ، فما يراه أَْمَيلَ  فيه القلبنوع من الزجر، واملستفىَت 
دالل ب، والتذاذ إبظهار العلو، واإلجْ وعُ  ،إذ قد يكون استخفافه وعنفه عن كرب ضده؛

أو اخلوف  ،للوصول به إىل غرض ؛واستمالة قلب ،ابلصالح، وقد يكون رفقه عن ُمداهنة
شارات بعيد، وكل ذلك مردد عن إ قريب أوبظن   ،ونفرته يف جاه أو مال ،من أتثري وحشته

Ih )، وبعيد عن أعمال أهل اآلخرة الشيطان ̣a¯’y‘Ulu¯m al-D¯ın, 4: 56.) 
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وهذه الفقرات تسلط الضوء على صعوبة استدالل القاعدة الذهبية من حيث 
هبذه  عالقتها أبوضاع العداء العادل والعقاب الشرعي، ومع ذلك فإن القاعدة ذاهتا مل تلغَ 

 ستحقوهنا أكثر، سواء فرد مظلوم أمم أولئك الذين يس ِ قَ ت ُ  لدنيوية القاسية، بوضوحاحلقائق ا
مستلزمان للعمل ضمن  بشكل  عام، فاحلكمة واالستبطان )التفكري النفسي الدقيق( جمتمع

املعضلة األخالقية املعقدة اليت ال تتسىن أجوبة سهلة هلا، فأفكار احلكماء هي ذاتية 
ابلضرورة، وليست دائًما دارجة ابملعىن الشرعي، األمر الذي جيعل استدالل القاعدة الذهبية 

 وأكثر من الظن الروحي العايل. ،يف هذه احلاالت أقل شأاًن من العلم الفلسفي

 اخلامتة. 3

إن أخالقيات الغزايل الدينية الصارمة تدعمها القاعدة الذهبية، اليت غالًبا ما     
دد من يوظفها كمبدأ موجز للتوجيه األخالقي يف سياقات متنوعة، وهو يربط القاعدة بع

رزة يف األدب اإلسالمي التقليدي )القدمي( واحلديث، وهي  البا املوضوعات األخالقية اأُلَخر
، ولعل أهم لتقاليد الدينية والفلسفية اأُلَخراليت حتدث يف كثري من ا ملوضوعات ذاهتاا

العالقات بني األداين مع املسلمني هو تطبيقه الواضح بصورة أو أخرى للقاعدة الذهبية 
رغم الظروف املؤسفة للعداء وجماهبة الظلم، واملساواة على على املساملني من غري املسلمني، 

 أخالقيات القاعدة الذهبية لدى الغزايل تعين أساًسا دينًيا ضمن اإلسالم  الضمنية يف
، والتعاون بني من أجل فهم مشرتك حلقوق اإلنسان األساسية احلديثة ي القدمي؛التقليد
والتنمية االقتصادية  ،تغري املناخ :بشأن جماهبة الصعوابت العاملية املتبادلة، مثل األداين

دة الغزايل الذهبية قد يساعد أيًضا غري املسلمني على التعاطف بشكل  العادلة، وتقدير قاع
أفضل مع مواطنيهم املسلمني، ومن املمكن أن يقلل العداء الشعيب حنو اإلسالم، الذي هو 

 واخلطاب السياسي االنفعايل احملموم. ،نتاج تضليل اإلنرتنت
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Riy¯aḍat al-Nafs],&On Breaking  the Two Desires [Kit¯ab Kasr 

al-S_h_ahwatayn]: Books XXII and XXIII of the Revival of the 
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