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ﻣن ﻭيكيبيديا ،الموسوعة الحرة

القاعدة الذھبية أﻭ أخالقيات التعامل تنص على ﻣا يلي:
النموﺫج اإليجاﺑي ﻣن القاعدة الذھبية :عاﻣل اآلخرين كما تحب أن يعاﻣلوك.
النموﺫج السلبي ﻣن القاعدة الذھبية :ال تعاﻣل اآلخرين ﺑما ال تحب أن يعاﻣلوك ﺑه.
)القاعدة الفضية(
ھذا المفھوم يصف ﻣبدأ "المعاﻣلة ﺑالمثل" ،أﻭ "ﺫات اتجاھين" ،ﻭالعالقة ﺑين الذات ﻭغيرھا ﻣن
الجھات ﻭﺑطريقة ﻣتباﺩلة على ﺣد سواء .ﻭيمكن تفسير ھذا المفھوم ﻣن ﻭﺟھة ﻧظر الدين ﻭالفلسفة
ﻭعلم النفس ﻭعلم االﺟتماع .ﻣن الناﺣية النفسية تتضمن تعاﻁف الشخص ﻣع اآلخرين .فلسفيا،
يتضمن إﺩﺭاك الشخص "أﻧا" أﻭ "النفس" .اﺟتماعيا ،ﻭھذا المبدأ ينطبق ﺑين األفراﺩ ،ﻭالجماعات،
ﻭكذلك ﺑين األفراﺩ ﻭالجماعات) .على سبيل المثاﻝ ،ﺷخص يعيش ﻭفقا لھذه القاعدة يعاﻣل ﺟميع
الناﺱ ﺑاﺣترام ،ﻭليس فقط األعضاء في ﻣجموعته أﻭ ﻣجموعتھا( .ﻭالدين ھو ﺟزء ال يتجزأ ﻣن
تاﺭيخ ھذا المفھوم .ﻣفھوم القاعدة الذھبية لديه تاﺭيخ ﻁويل يسبق ﻣصطلح "القاعدة الذھبية" ،أﻭ
"القاﻧون الذھبي" ،كما كان يسمى في فترة السبعينات ﻣا القرن الساﺑع عشر ) (1670ﻭﻣفھوم
"أخالقيات المعاﻣلة ﺑالمثل" له ﺟذﻭﺭه ﺛقفات عالمية عديدة ،كما تم استخداﻣه كوسيلة لحل
النزاعات .ﻭعدﺩ كبير ﻣن الشخصيات الدينية الباﺭﺯة ﻭالفالسفة أكدﻭ على ﻣفھوم ھذه القاعدة.
ﻧاقش ﺭﺷوﺭث كيدﺭ في ﻭقت ﻣبكر ﻣساھمات كوﻧفوﺷيوﺱ ) 479-551قبل الميالﺩ( )اﻧظر ﻧسخة
في الكوﻧفوﺷية أﺩﻧاه( .الﺣظ كيدﺭ أن ھذا المفھوم في يظھر ﺑشكل ﺑاﺭﺯ في العديد ﻣن األﺩيان ،ﺑما
في ﺫلك "الھندﻭسية ﻭالبوﺫية ﻭالطاﻭية ﻭالزﺭاﺩﺷتية ،ﻭﺑقية األﺩيان الكبرى في العالم" " .ال تنتقم
ﻭال تحقد على اﺑناء ﺷعبك ﺑل تحب قريبك كنفسك اﻧا الرﺏ" سفر الالﻭيين .18:19
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 2.7إﻧساﻧية
 2.8إسالم
 3ﻣراﺟع

  
بابل القديمة
ﺷريعة ﺣموﺭاﺑي ﻭھي ﻣن أقدم الشرائع المكتوﺑة في التاﺭيخ البشري 1780) ،قبل الميالﺩ( [1]،ﻧصت على التعاﻣل ﺑالمثل ،عن ﻁريق عدة ﻁرق ،كما فعلوا
المفاھيم ﻣن العقاﺏ ﺣرفيا "العين ﺑالعين ﻭالسن ﺑالسن ".

الصين القديمة
توﺟوﺩ القاعدة الذھبية ﺑين ﺟميع المداﺭﺱ الفلسفية الرئيسية في الصين القديمة:الطاﻭية ﻭالكوﻧفوﺷية
"سئل ﺯي قوﻧغ قائال":ھل ھناك كلمة ﻭاﺣدة يمكن أن تكون ﺑمثاﺑة قاعدة لمماﺭسة الحياة؟" فأﺟاﺏ قائال" :أليس المعاﻣلة ﺑالمثل ھي الكلمة"-؟
][2

كوﻧفوﺷيوﺱ

"ال تفرض على اآلخرين ﻣا ال يمكنك أن تختاﺭه لنفسك"  -كوﻧفوﺷيوﺱ
"اعتبر ان ﻣكسب ﺟاﺭك ھو كسبك الخاص ،ﻭخساﺭة ﺟاﺭك كما لو أﻧھا خساﺭتك الخاﺻة"

مصر القديمة
ﻣن األﻣثلة على القاعدة الذھبية التي تعكس ﻣفھوم التعاﻣل في ﻣصر القديمة ھي قصة ﻣاعت التي تظھر في قصة الفالح الفصيح ،ﻭالتي يعوﺩ تاﺭيخھا إلى عصر
الدﻭلة الوسطى ) 1650-2040قبل الميالﺩ(" :ھذا ھو األﻣر اآلن :عاﻣل االخر ھو يعاﻣلك" ﻭھناك ﻣثاﻝ ﻣن العصر الالﺣق ) 664قبل الميالﺩ  323 -قبل
الميالﺩ( ":ﻣا تكره أن يصنع لك ال تقم ﺑصنعه ﺑأﺣد آخر"

اليوناﻥ القديمة
كان القاعدة الذھبية تشمل عائقا فلسفة اليوﻧان القديمة .ﻣن األﻣثلة على ﺫلك ﻣا يلي:
"ال تعمل ﺟاﺭك ﺑطريقة يمكن أن تسيئك ﻣنه" ﺑيتاكوﺱ  568-640قبل الميالﺩ.
"تجنب القيام ﺑأعمل قد تلوم اآلخرين على فعلھا" ﻁاليس  546 624قبل الميالﺩ.
"ﻣا تكره أن يحصل لك ،ال تقم أن ﺑفعله أيضا" سكستوﺱ الفيثاغوﺭية أقدم إﺷاﺭة إلى ﻭﺟوﺩ سكستوﺱ ھو اﻭﺭيجاﻧوﺱ في القرن الثالث ﻣن الفترة
المعرﻭفة.
"ال تفعل لآلخرين ﻣا سيثير غضبك إن فعله اآلخرين ﺑك" إيسوقراتس  338-436قبل الميالﺩ.
"ﻣا تسعى إلى تجنبه ال تقم ﺑفرﺿه على اآلخرين" أﺑكتاتوﺱ.
"ﻣن المستحيل أن تعيش ﺣياة سعيدة ﺩﻭن العيش ﺑحكمة ﻭﺑشكل ﺟيد ﻭﺑالعدﻝ )ﻭاالتفاق على "ال تضر أﺣد ﻭال أﺣد يضرك"( ،ﻭإﻧه ﻣن المستحيل أن تعيش
ﺑحكمة ﻭﺑشكل ﺟيد ﻭﺑالعدﻝ ﻭأال تحيا ﺣياة سعيدة" إﺑيقوﺭ.
" .إﻧه ﻣن المعلوم أن تجرح أي ﺷخص ھو فقط في أي ﻣكان" سقراﻁ ،في ﺟمھوﺭية أفالﻁون .أفالﻁون ھو أﻭﻝ ﺷخص ﻭقاﻝ ﺫلك.

ﺭﻭما القديمة
سينيكا ،ﺭﺑما ﺑعد الكاتب ﺑاﺑيلوﺱ سيرﻭﺱ ،قاﻝ ") "ab alio expectes alteri quod fecerisتوقع ﻣن اآلخرين ﻣا فعلته ﺑھم( ﻭ"non est quod credas
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) "quemquam fieri aliena infelicitate felicemاألﻣر ليس كذلك ،ﻭكما قد تعتقد ،أن يسعد اإلﻧسان على ﺣساﺏ تعاسة اآلخرين(

الھند القديمة
في ﻣاھاﺑھاﺭاتا ،ﻣلحمة الھند القديمة ،يأتي خطاﺏ الوﺯير الحكيم فيدﻭﺭا ﺣيث المشوﺭة للملك يوﺩيشتيرا" ،االستماع إلى ﺣكمة الكتب ﻭالتقشف ﻭالتضحية ﻭاﺣترام
االيمان ﻭالرعاية االﺟتماعية ﻭالمغفرة ،ﻭﺻفاء النية الحقيقة ﻭالرﺣمة ﻭﻣراقبة النفس  -ھم العشر ﺛرﻭات للنفس )الذات( .أيھا الملك أﺟعلھم ھدفك ،ﻭكن ﺛاﺑتا في
ھذه الصفات .ھذه الصفات ھي أساﺱ االﺯﺩھاﺭ ﻭالعيش الشرعي .ھذه ھي األﺷياء أعلى ﻣا يمكن تحقيقه .ﺟميع العالم ﻣتواﺯن على ﺩھاﺭﻣا ،ﺩھاﺭﻣا تشمل سبل
الرخاء أيضا .أيھاالملك ،ﺩھاﺭﻣا ھي أفضل ﻣا يمكن الحصوﻝ عليه ،فھي ﺛرﻭة المتوسط ﻭﺭغبة )كاﻣا(األﺩﻧى .ﻭﻣن ھنا) ،ﻭﻣع التذكر ﺩائما( ،عن ﻁريق ﺿبط
النفس ﻭﺟعل ﺩھاﺭﻣا )الحق في التصرﻑ( تركيزك األساسي ،عاﻣل اآلخرين كما تعاﻣل ﻧفسك"

  
األخالقيات العالمية
"اإلعالن ﻧحو أخالق عالمية" في ﺑرلمان أﺩيان العالم ﺣيث أعلنت عام ) (1993القاعدة الذھبية "يجب أن ﻧعاﻣل اآلخرين كما ﻧرغب اآلخرين يعاﻣلوﻧنا" ﻭﺫلك ﻣن
ﺣيث المبدأ المشترك ألﺩيان كثيرة .ﻭتم توقيع اإلعالن األﻭلي ﻣن قبل  143ﻣن ﺯعماء ﺟميع الدياﻧات الرئيسية في العالم ،ﺑما في ﺫلك العقيدة البھائية ،البراھماﻧية،
ﺑراھما كوﻣاﺭيس ﻭالبوﺫية ﻭالمسيحية ﻭالھندﻭسية ﻭالسكان األﺻليين ،ﺑين األﺩيان ،ﻭاإلسالم ﻭالياﻧية ﻭاليھوﺩية ،أﻣريكية أﺻلية ،النيو ﺑاغان ﻭالسيخية ﻭالطاﻭية
ﻭالمتصوﻑ ،ﻭالكوﻧيين الموﺣدين الزﺭاﺩﺷتية .ﻭفي فولكلوﺭ عدة ﺛقافات فإن القاعدة الذھبية ھي ﺣكاية ﺭﻣز المالعق الطويلة.

العقيدة البھائية
كتاﺑات العقيدة البھائية تشجع الجميع على ﻣعاﻣلة اآلخرين كما يعاﻣلون أﻧفسھم ،ﻭتذھب إلى أﺑعد ﻣن ﺫلك ﻣن خالﻝ إﺩخاﻝ ﻣفھوم الذات ﻣن قبل اآلخرين:
"ﻣباﺭك ﻣن يفضل ﻣصلحة ﺷقيقه على ﻣصلحته" ،ﻣن أقواﻝ ﺑھاء ﷲ.
"إن تحولت ﺭغبتك للعدالة ،فاختر لجاﺭك ﻣا تختاﺭ لنفسك" ،ﻣن أقواﻝ ﺑھاء ﷲ.
"اﺣذﺭ ﻣن أن تسبب األﺫى ألي ﺭﻭح ،أﻭ الحزن ألي قلب ،ﺣاﻭﻝ ان تساعد في ان تلئم ﺟرﻭح أي ﺭﺟل في كلماتك سواء كنت تعرفه أﻭ غريب عنك،
ﺻديقك أم عدﻭك" ،ﻣن أقواﻝ عبد البھاء عباﺱ.

البوذية
في الدياﻧة البوﺫية فإن غوتاﻣا ﺑوﺩا ) 483 - 563قبل الميالﺩ( ﺟعل ھذا ﻣبدأ ﻣن األﺭكان األساسية لألخالق في القرن الخاﻣس قبل الميالﺩ .ﺣيث يمكن أن تحدث في
كثير ﻣن األﻣاكن ﻭاألﺷكاﻝ في ﺟميع أﻧحاء تريبيتاكا.
ﻣقاﺭﻧة ﻧفسه ﻣع اآلخرين في "كما ھو أﻧا ھم كذلك،ﻭكما ھم أﻧا كذلك" يجب علي أال أقتل ﻭال أسبب القتل لآلخرين ،سوتا ﻧيباتا.
ﻣن يسعى إلى إسعاﺩ ﻧفسه ،ﻭيضطھد ﻭيستخدم العنف ﻣع اآلخرين الذين يرغبون أيضا في تحقيق السعاﺩة ألﻧفسھم ،لن يحقق السعاﺩة لنفسه في ﻧھاية
المطاﻑ،الداﻣاﺑاﺩا.
ال تؤﺫي اآلخرين في الطرق التي يمكنك أن تجدھا ﻣؤﺫية لنفسك .يوﺩاﻧافاﺭﺟا.

المسيحية
في أخالق ﻣسيحية في العھد القديم
سفر الالﻭيين ] " :[19:18ال تنتقم ﻭال تحقد على اﺑناء ﺷعبك ﺑل تحب قريبك كنفسك .اﻧا الرﺏ".
سفر الالﻭيين ] " :[19:34كالوﻁني ﻣنكم يكون لكم الغريب الناﺯﻝ عندكم ﻭتحبه كنفسك الﻧكم كنتم غرﺑاء في اﺭض ﻣصر .اﻧا الرﺏ الھكم".
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سفر ﻁوﺑيا ]" :[4:15ﻭ كل ﻣن خدﻣك ﺑشيء فاﻭفه اﺟرته لساعته ﻭاﺟرة اﺟيرك ال تبق عندك اﺑدا"
ﻭقاﻝ يسوع الناﺻري في العھد الجديد:
إﻧجيل ﻣتى ] " :[7:12فكل ﻣا تريدﻭن أن يفعل الناﺱ ﺑكم افعلوا ھكذا أﻧتم أيضا ﺑھم ،ألن ھذا ھو الناﻣوﺱ ﻭاألﻧبياء".
إﻧجيل لوقا ] " :[6:31ﻭكما تريدﻭن أن يفعل الناﺱ ﺑكم افعلوا أﻧتم أيضا ﺑھم ھكذا".
إﻧجيل لوقا ]" :[10:25-28ﻭإﺫا ﻧاﻣوسي قام يجرﺑه قائال» :يا ﻣعلم ،ﻣاﺫا أعمل ألﺭث الحياة األﺑدية؟«
 26فقاﻝ له» :ﻣا ھو ﻣكتوﺏ في الناﻣوﺱ .كيف تقرأ؟«  27فأﺟاﺏ ﻭقاﻝ» :تحب الرﺏ إلھك ﻣن كل قلبك ،ﻭﻣن كل ﻧفسك ،ﻭﻣن كل قدﺭتك ،ﻭﻣن كل فكرك،
ﻭقريبك ﻣثل ﻧفسك« 28 .فقاﻝ له» :ﺑالصواﺏ أﺟبت .افعل ھذا فتحيا«.
سفر أعماﻝ الرسل ﻭﺭسالة ﺑولس الطرسوسي إلى الرسالة إلى أھل غالﻁية ] " :[5:14ألن كل الناﻣوﺱ في كلمة ﻭاﺣدة يكمل» :تحب قريبك كنفسك«".

كونفشيوﺳية
في الكوﻧفشيوسية قيل "ﻣا ال ترغبه لنفسك ،ال تفعله لآلخرين ".سأﻝ تسي قوﻧغ )تلميذ كوﻧفوﺷيوﺱ(" :ھل ھناك أي كلمة ﻭاﺣدة يمكن أن توﺟه الشخص ﻁواﻝ
ﺣياته؟" أﺟاﺏ السيد" :ﻣاﺫا عن 'ﺷو' ]المعاﻣلة ﺑالمثل[:؟ ال تفرض على اآلخرين ﻣا ال يمكنك أن تختاﺭه لنفسك"

ھندﻭﺳية
في الھندﻭسية" :ينبغي للمرء أال يفعل ﺫلك ألي أﺣد ﻭقد تضر في ﻧفس الشخص .ﺑاختصاﺭ ،ھو ﺣكم ﺩھاﺭﻣا .سلوك اآلخر ھو ﺑسبب ﺭغباته األﻧاﻧية] .ﺑرھاسباتي،
ﻣاھاﺑھاﺭاتا )أﻧوساﻧا ﺑاﺭفا ،القسم  ،CXIIIاآلية [(8

إنسانية
ﻭفي اإلﻧساﻧية تزعم العديد ﻣن المصاﺩﺭ المختلفة القاعدة الذھبية كمبدأ إﻧساﻧي:
ﻣحاﻭلة العيش ﻭفقا للقاعدة الذھبية يعني ﻣحاﻭلة التعاﻁف ﻣع اآلخرين ،ﺑما في ﺫلك أﻭلئك الذين يختلفون تماﻣا عنا .التعاﻁف ھو في أساﺱ العطف ﻭالتفاھم
ﻭالتعاﻁف ﻭاالﺣترام  -الصفات التي ﻧحن ﺟميعا ﻧفضل الظھوﺭ ﺑھا ،أيا كنا ،ﺑغض النظر عن أفكاﺭﻧا ﻭﻣن اين أتينا .ﻭعلى الرغم ﻣن أﻧه ليس ﻣن ﻣمكنا أن كيف
ھو ﺫلك الشعوﺭ ﺑأن يكون ﺷخص آخر أﻭ يعيش في ﻅرﻭﻑ ﻣختلفة ﻭلديه تجاﺭﺏ ﺣياة ﻣختلفة ،فإﻧه ليس ﻣن الصعب ﺑالنسبة لمعظمنا تخيل ﻣا قد يسبب لنا
المعاﻧاة ،ﻭﻣحاﻭلة تجنب قد يسبب ﻣعاﻧاة لآلخرين .لھذا السبب يجد كثير ﻣن الناﺱ أن القاعدة الذھبية ھي" -ال تعاﻣل الناﺱ ﺑالطريقة التي ال ترغب في أن تعاﻣل
ﺑھا" .ال تفعل لآلخرين ﻣا ال تريدھم ان يفعلوا لك .تعني ﺑبساﻁة ،أﻧھا ﻣن أھم البديھيات األخالقية اإلﻧساﻧية التي اخترعت ﻭقيلت على اإلﻁالق ،ﺣيث ﻅھر ھذا
المفھوم في كتاﺑات كل الثقافات ﻭاألﺩيان على ﻣر التاﺭيخ كقاعدة ﺫھبية .التعليمات األخالقية ال تحتاج إلى أن تكون ﻣعقدة أﻭ غاﻣضة فھي في ﻭاقع األﻣر ﻭﺑبساﻁة
يمكن تطبيقھا.

إﺳالم
في اإلسالم فإن ﺑعضا ﻣن آيات القرآن تشير ﺿمنيا إلى ﻣفھوم القاعدة الذھبية ،ﻭھناك أيضا أقوﻝ ﺻريحة للنبي ﻣحمد -ﺻلى ﷲ عليه ﻭسلم .-القرآن الكريم:
 َو ْل َيعْ فُوا َو ْل َيصْ َفحُوا أَ َال ُت ِحبُّونَ
يل َّ ِ
في سوﺭة النوﺭ ،األية َ :22
﴿و َال يَأْ َت ِل أُولُو ْال َفضْ ِل ِم ْن ُك ْم َوال َّس َع ِة أَنْ ي ُْؤ ُتوا أُولِي ْالقُرْ بَى َو ْال َم َساكِينَ َو ْال ُمھَا ِج ِرينَ فِي سَبِ ِ
 ُ لَ ُك ْم َو َّ
أَنْ ي َْغفِرَ َّ
ُ َ
غفُو ٌر رَ حِي ٌم﴾ ][24:22
﴿و ْي ٌل ل ِْل ُم َط ِّففِينَ 1 )http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura83-
في سوﺭة المطففين ،األيات  1إلى َ :3
اس َيسْ َت ْوفُونَ 2 )http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura83-
 (aya1.html#div_katheerالَّذِينَ إِ َذا ا ْك َتالُوا َعلَى ال َّن ِ
َ (aya2.html#div_katheerوإِ َذا َكالُو ُھ ْم أَ ْو َو َز ُنو ُھ ْم ي ُْخسِ رُونَ 3 )http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura83-
ك أَ َّن ُھ ْم َم ْبع ُ
 (aya3.html#div_katheerأَ َال ي ُ
ُوثونَ 4 )http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura83-
َظنُّ أُو َل ِئ َ

7/18/2014 3:31 AM

4 of 5

القاعدة_الذھبيةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/

القاعدة الذھبية  -ﻭيكيبيديا ،الموسوعة الحرة

]aya4.html#div_katheer)﴾ [83:1—4
َ
َ
َ
آخذِي ِه إِالَّ
ض َوالَ َت َي َّممُو ْا ا ْل َخبِ َ
ون َولَسْ ُتم ِب ِ
ِين آ َم ُنو ْا أنفِقُو ْا مِن َط ِّي َبا ِ
يث ِم ْن ُه ُتن ِفقُ َ
في سوﺭة البقرة ،األية َ ﴿ :267يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ت َما َك َس ْب ُت ْم َو ِممَّا أ ْخ َرجْ َنا لَ ُكم م َِّن األرْ ِ
 َ
غنِيٌّ َحمِي ٌد﴾ ][2:267
أَن ُت ْغ ِمضُو ْا فِي ِه َواعْ َلمُو ْا أَنَّ ّ َ
ُون 57 )http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer
 Fا ْل َب َنا ِ
ت ُسب َْحا َن ُه َولَ ُھ ْم َما َي ْش َتھ َ
ون ِ َّ ِ
﴿و َيجْ َعل ُ َ
في سوﺭة النحل ،أيات  57إلى َ :62
َ (/sura16-aya57.html#div_katheerوإِ َذا ُب ِّش َر أَ َح ُد ُھ ْم بِ ْاأل ُ ْن َثى َظ َّل َوجْ ُھ ُه مُسْ َو ًّدا َوھ َُو َكظِ ي ٌم 58 )http://quran.ksu.edu.sa

ب أَ َال
ُون أَ ْم َي ُد ُّس ُه فِي ال ُّت َرا ِ
َ (/tafseer/katheer/sura16-aya58.html#div_katheerي َت َو َ
ارى م َِن ا ْل َق ْو ِم مِنْ سُو ِء َما ُب ِّش َر ِب ِه أَ ُيمْسِ ُك ُه َعلَى ھ ٍ
ون
ِين َال ي ُْؤ ِم ُن َ
ُون 59 ) (http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya59.html#div_katheerلِلَّذ َ
َسا َء َما َيحْ ُكم َ

ِب ْ َ
 Fا ْل َم َث ُل ْاألَعْ لَى َوھ َُو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َحكِي ُم 60 )http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-
اآلخ َِر ِة َم َث ُل الس َّْو ِء َو ِ َّ ِ
اس ِب ُ
َ (aya60.html#div_katheerولَ ْو ي َُؤاخ ُِذ َّ
ُون
ك َع َل ْي َھا مِنْ دَ ا َّب ٍة َو َلكِنْ ي َُؤ ِّخ ُر ُھ ْم إِلَى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى َفإِ َذا َجا َء أَ َجلُ ُھ ْم َال َيسْ َتأْ ِخر َ
ظ ْلم ِِھ ْم َما َت َر َ
 ُ ال َّن َ
 Fمَا
سَاع ًَة َو َال َيسْ َت ْق ِد ُمونَ 61 )َ (http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya61.html#div_katheerو َيجْ َعلُونَ ِ َّ ِ
َي ْكرَ ُھونَ َو َتصِ فُ أَ ْلسِ َن ُت ُھ ُم ْال َكذِبَ أَنَّ لَ ُھ ُم ْالحُسْ َنى َال جَ رَ َم أَنَّ لَ ُھ ُم ال َّنارَ َوأَ َّن ُھ ْم ُم ْفرَ ُ
طونَ 62 )http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer
ك َف َزيَّنَ لَ ُھ ُم ال َّش ْي َطانُ أَعْ مَا َل ُھ ْم َفھ َُو َولِ ُّي ُھ ُم ْالي َْو َم َو َل ُھ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم 63
ا Fلَ َق ْد أَرْ َس ْل َنا إِلَى أُم ٍَم مِنْ َق ْبلِ َ
َ (/sura16-aya62.html#div_katheerت َّ ِ
)]http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya63.html#div_katheer)﴾ [16:57—63
ﻭفي الحديث ﻧبوي الشريف:
عن أﻧس ﺑن ﻣالك ﺭﺿي ﷲ عنه عن النبي ﺻلى ﷲ عليه ﻭسلم قاﻝ) :ال يؤﻣن أﺣدكم ﺣتى يحب ألخيه ﻣا يحب لنفسه(.


 ^ .1ﺣموﺭاﺑي
 ^ .2كوﻧفشيوسية/كوﻧفوﺷية
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