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 مظاهر العالقات االجتماعية بني االسالم والذيانات االخرى         
 أ.م. د. احالم حمسن حسني                                 

    العربيالعلمي  جامعة بغذاد/ مركز احياء الرتاث                          
 املستخلص                                                       

ان تعدد صور العالقات االجتماعية يشكل سمات الدولة التي قامت في ظل االسالم         
وىو ما يتطمب دراسة ىذه الظاىرة وطبيعتيا والعوامل المساعدة لقياميا ، ومنذ ان قامت 

ت مظاىر العالقات االجتماعية تظير بشكل واضح وجمي واصبح ليا الدعوة االسالمية بدأ
اىمية من خالل اآليات القرآنية الكريمة التي وجيت لتحقيق مثل ىذه العالقات ،او ما جاءت 

ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب بو ىذه اآليات القرآنية من قوانين توجب العالقات كما في قولو تعالى))
ًضا َمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأَّلا َنْعُبَد ِإَّلا َّللااَ َوََّل ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوََّل َيتاِخَذ َبْعُضَنا َبعْ َتَعاَلْوا ِإَلى َكمِ 

، زيادة عمى ذلك االحاديث (1)((َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن َّللااِ َفِإْن َتَولاْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأناا ُمْسِمُمونَ 
الشريفة وما انطوت عميو من تأكيد عمى تحقيق ىذه العالقات االجتماعية بين النبوية 

المسممين وغيرىم من الديانات االخرػ ال جل خدمة الصالح العام كما يقول الرسول "صمى 
هللا عميو وسمم": )) من قتل رجال من اىل الذمة لم يجد ريح الجنة وان ريحيا لتوجد من 

شريعة االسالمية حرمت نصرة المسمم لممسمم عمى من بيده بل ان ال(، 2)سبعين عاما((
 ميثاق))مثل ميثاق اىل الذمة او معاىدة امام او حسن جوار او معاىدة صداقة((. 

Abstract 
           Islam is a religion of tolerance and love and faith and the moral capacity 
that attracts people to him and leave the religion and the religion of their fathers 
and ancestors and embrace Islam, Muslims and the creation of good, led by 
Prophet Muhammad, peace be upon the people of Islam and safe ladder. 
Since the Islamic Dawa manifestations of social relations began to show a clear 
and obvious and became its importance through Quranic verses stones that 
guided to achieve such relationships, or what brought him this Quranic verses of 
the laws had relations Kmava verse ((Say: O People of the Book Come to 
whether the word between us and you only worship but Allah and Atcherk the 
thing does not take each other for lords beside God took, say, the Muslims testify 



 احالم حمسن حسنيد. 

 

 مظاهر العالقات االجتماعية بني االسالم 

 

)213 ) 

PANA)). 
Moreover the Hadith and involved him to confirm the achievement of these social 
relations between Muslims and others from other religions are not the bulk of the 
public good service as the apostle says, "God's peace be upon him": ((of killing a 
man from Ahl Wind paradise did not find that no fragrance to seventy years)). 
  Possible to note Ttormazahr social relations between Muslims and other 
religions in the era of the Prophet Muhammad, peace be upon him and the 
Caliphs may Allah be pleased with him all. 
 

ومن  ذلك سنتطرق الى العالقات االجتماعية  بين المسممين وغيرىم من الديانات        
مفاء الراشدين " رضي هللا عنيم" واىتماميم بشكل واضح االخرػ ومدػ رعاية الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص" والخ

 وصريح في حسن تعامميم وحرصيم في حصوليم عمى حقوقيم مقابل تأدية واجباتيم.
واليدف االساسي من ذلك لمعرفة مدػ سماحة االسالم في التعامل مع غيرىم من       

مجتمع عمى افضل وجو، ومما الديانات االحرػ ورعاية الجميع خدمة لمصالح العام ولتنظيم ال
ادػ نجاح االسالم وانتشاره الى مساحات واسعة في العالم، والحفاظ عمى  مبادئو واخالقو 

 وقيمو السامية.
 
                                                                                 ملسو هيلع هللا ىلص" والديانات اَّلخرى في عهد الرسول العالقات اَّلجتماعية بين المسمميناوال :
نعني باىل الديانات االخرػ )) اىل الكتاب واىل الذمة(( وىم من غير المسممين        

المقيمين في الواليات االسالمية،  ويربطيم بالمسممين عيد مقدس واجب الرعاية ،وقد اقر 
مسممين بشكل كامل في الحقوق والواجبات العامة ، والقوانين االسالم المساواة بينيم وبين ال

المدنية والجنائية ،وحريتيم في اقامة الشعائر والعقائد الخاصة بيم ، وليم الحق ان يحتكموا 
. اال ان (3)الى شرائعيم الدينية واالحوال الشخصية فيما ينشأ بينيم من خصومات وقضايا

فيحاكمون كما يحاكم المسممين تماما . وقد اعفاىم االسالم من يرتضوا ىم فييا حكم االسالم 
ضريبة الزكاة التي جعميا فريضة دينية  عمى المسممين، كما اعفاىم من االشتراك في الخدمة 
العسكرية رفعا لمحرج عنيم ،واعفى منيا النساء واألطفال والعجزة والشيوخ والمنقطعين لمعبادة 

ََّل ذلك مكفوال ليم بشكل شامل وصارم .وبذاك قال تعالى)) والمرضى الزمنى وغيرىم. وكل
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وُهْم وَ  يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ ُُوا َيْنَهاُكُم َّللااُ َعِن الاِذيَن َلْم ُيَقاِتُموُكْم ِفي الدِّ ُتْقِس
ينَ  ُِ يِن َفَعَمْيُكُم الناْصُر )) ، وقولو تعالى(4)((ِإَلْيِهْم ِإنا َّللااَ ُيِحبُّ اْلُمْقِس ِن اْستتَصُروُكْم ِفي الدِّ َواِ 

، وغبرىا من اال آيات القرآنية االخرػ التي تنظم فييا ( 5)((ِإَّلا َعَمى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاق  
ََُعاالعالقات االجتماعية كما في قولو تعالى)) َباُت َو ُايِّ ُم الاِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب اْلَيْوَم ُأِحلا َلُكُم ال

ََُعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الاِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتا َب ِمْن ِحلٌّ َلُكْم َو
 .(6)((ِذي َأْخَدانٍ َقْبِمُكْم ِإَذا آَتْيُتُموُهنا ُأُجوَرُهنا ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحيَن َوََّل ُمتاخِ 

اما عن الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص" فمو الكثير من االقوال واالفعال في مجال العالقات االجتماعية         
)) . . .  :بين االسالم والديانات االخرػ نذكر منيا عمى سبيل المثال ال الحصر: قال "ملسو هيلع هللا ىلص"

و ،او انتقص حقو او اخذ منو شيئا بغير طيب نفسو اال من ظمم معاىدا او كمفو فوق طاقت
، وروػ  دمحم بن الحسن عن الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص" : )) انو اقاد مؤمنا (7)فانا حجيجو يوم القيامة ((

 .(8)بكافر(( أؼ قتل مسمما في ذمي ، وقال : )) انا احق منو وفى  ذمتو((
الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص" في حسن معاممتو بمغ بو انو  ومن مظاىر العالقات االجتماعية في عيد     

وقف لجنازة ييودؼ عندما مرت امامو ،وعندما قال لو الصحابة انيا جنازة يودؼ يا رسول هللا 
 .  (9)ـقال : )) او ليست نفسا خمقيا  هللا((

وعن تحقيق مبدأ العدالة في االسالم بين المسممين وغيرىم من الديانات    
االخرػ ،فقد روؼ ان الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص"، قال: )) ما من امام يغمق بابو دون ذوؼ 
الحاجة والخمة والمسكنة اال اغمق هللا ابواب السماء دون خمتو وحاجتو 

 . (10)ومسكنتو((

قات االجتماعية بين المسممين واصحاب الديانات االخرػ تحقيق ومن  اىم مظاىر العال     
َيا َأيَُّها النااُس ِإناا َخَمْقَناُكْم مبدا المساوات ،وقد وردت في القران الكريم آيات عدة ،قال تعالى ))
ِ َأْتَقاُكْم ِإنا َّللااَ َعِميم  ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنا َأْكَرَمُكْم عِ  ْنَد َّللاا

 .(11)((َخِبير
وكان شأن الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص" قبل البعثة قد احاط باأليتام والمعوزين واالرامل برعاية خاصة       

سواء كانوا كفارا او من الديانات االخرػ ويصورىا لنا شعر ابو طالب الذؼ قال بحقو ،جاء 
 فيو :
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 وما ترك قوم ال ابا لك سيدا           تحوط الذمار غير ذرب موكل         
 (12)وابيض يستسقي الغمام بوجيو         في مال اليتامى عصمة االرامل       
ووضع الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص" نظاما لمحياة االجتماعية مستيدفا بذلك ايجاد دعائم لموحدة بين         

سكان المدينة))يثرب((، ومن ضمنيا تناولت العالقات بين المسممين والييود فأمنت ىؤالء 
الحربية  عمى  دينيم واقروا عمى امواليم ما داموا مع المسممين، وتناولت الصحيفة الشؤون 

 .     (14)، كما كفمت الوثيقة حرية االديان السماوية(13)ونظمت مسألة الديانات وفداء االسرػ 
ان منيج الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص" في مجال التعميم اذ التمس قيادة لحممة كبيرة لمحو االمية،        

مسممين القراءة والكتابة وخفف عن كاىل االسرػ بعض الجوانب المادية عوضيا بتعميم اوالد ال
 وبذلك حقق مصمحة عامة لمطرفين من المسممين وغيرىم من الديانات االخرػ.

ولتطور العالقات االجتماعية ابدػ الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص" اىتماما في تعميم المغات االخرػ ،اذ         
، وكان زيد بن ثابت (15)امر في السنة الرابعة لميجرة زيد بن ثابت ان تعمم كتابة الييود
، وألجل ايجاد حالة (1617)االنصارؼ  من اكبر التراجمة مقدرة اذ تعمم الترجمة في وقت قصير

 من التفاىم فيما بين المسممين واالديان االخرػ.
وألىمية العمل فقد وردت آيات كريمة تشير الى ممارسة االنبياء "صموات هللا عمييم        

ُاْيَر َوَأَلناا تعال: )) وسمم: لمعمل ومنيا قولو ِبي َمَعُه َوال َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد ِمناا َفْضاًل َيا ِجَباُل َأوِّ
. وبيذا قد شجو الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص" المسممين عمى االقتداء بأنبياء (18)((َلُه اْلَحِديَد َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت 

ق اصحاب الديانات السماوية بشكل واضح عن هللا لمعمل بمثل عمميم الذؼ نقل عن طري
الييودية والمسيحية ،ومن ىذه االعمال التي زاوليا االنبياء : الخياطة اول من مارسيا نبي هللا 
ادريس" عميو السالم "،ونبي هللا داود عمل في صناعة الحديد وكان اىتمام المسممين كبير 

"عميو السالم" اول من اتخذ الرحا، وكان ليا بيذه الصناعة كالسيوف وغيرىا ونبي هللا سميمان 
دور فعال في الحياة االقتصادية والمعاشية لممسممين فيما بعد. وغيرىم  من االنبياء التي 
اصبحت اعماليم نموذجا يحتذػ بو من قبل المسممين ، بل وبرعوا فييا من التي تناقموىا عن 

" بعمل االنبياء بقولو: )) ما أكل احد طعاما الييود والنصارػ وغيرىم. وقد اشاد الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص
 .(19)قط خيرا من ان يأكل من عمل يده وان نبي هللا داود كان يأكل من عمل يده((

ويدل ىذا الترابط في العمل والتداخل فيو بين المسممين وغيرىم جزاء من متطمبات      
 العالقات االجتماعية فيما بينيم .
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توثيق العالقات بيت المسممين والديانات األخرػ عمى العمل فحسب بل امتد لم يقتصر      
إلى كل ما يتصل بو والسيما األجور اذ شدد الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص" عمى دفع األجر وجعل ميقاتا دال 
ف عمى حسن العالقات ولرعاية لمعمال إذ قال "ملسو هيلع هللا ىلص": ))أعطوا األجير أجره قبل أن يج

، شمل ذلك المسممين وغير المسممين من الديانات األخرػ، وتدفع األجور حسب (20)عرقو((
 كفاءة العمل وقيمتو  المؤدػ بغض النظر عن دينو.

وعمى ما يبدو ان عقد العمل كان معروفا في الحياة االجتماعية لمعرب قبل االسالم ،       
س ويؤكد ذلك قول الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص": )) وىو السياق المتبع لغرض المحافظة عمى حقوق النا

، وقد (21)اجرت نفسي قبل النبوة في رعاية الغنم ،فكنت ارعى الغنم عمى قراريط ألىل مكة((
استمر ىذا التعاون بين الناس باإلسالم مع المعتنقين لمديانات االخرػ، وكان العقد بين العامل 

 .(22)((َيا َأيَُّها الاِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ لو تعالى))ورب العمل ممزم لإليفاء كما ورد في قو 
وقد شممت مظاىر العالقات االجتماعية بين المسممين والديانات االخرػ مشاركتيم        

بأموال المسممين والسيما الفقراء ميم والعجزة ، اذ كان رسول هللا "ملسو هيلع هللا ىلص" يؤتي بالغنيمة فيقسميا 
عمى خمسة تكون اربعة أخماسيم لمن  شيد المعركة وسيم هلل ، ثم يقسم ما بقي عمى خمسة 
اسيم فيكون ،سيم لمرسول وسيم لذوؼ القربى وسيم لميتامى وسيم لممساكين وسيم البن 
السبيل ،وىم الفئات المشمولة بيذه الغنيمة وفقا ليذا التقسيم، وبما ان المساكين ىم العجزة 

بار السن وغيرىم من الذين ال يطيقون العمل وابن السبيل وعمى االغمب يكونون والمعوقين وك
من غير المسممين لذا شمميم ىذا القسم من األموال رعاية ليم ومساعدة وجزء من العالقات 

 االجتماعية.
ولم تنتيي العالقات االجتماعية بين المسممين والديانات االخرػ عمى الموجودين في مكة      

او المدينة بل شممت رعايتو التعامل الحسن مع اىل الديانات االخرػ اذ وجو الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص" 
اذ بن جبل الصحابة الى حسن معاممتو الناس في الواليات االخرػ، فيذا الصحابي الجميل مع

حين بعثو الى اليمن يدعوىم لإلسالم، قال)) انك تأتي قوم اىل كتاب تدعوىم الى شيادة ان 
ال الو اال هللا وان دمحما رسول هللا.. .فأن ىم اطاعوا فاعمميم ان هللا فرض عمييم صدقة تؤخذ 

 . (23)(من أغنياىم فترد عمى فقرائيم ،فأن ىم اطاعوا بذلك فإياك وكرائم امواليم. . .(
وعن معاممة المسممين ألىل الديانات االخرػ عند فتح الدول ،اتبعوا سياسة ترك         

االراضي المفتوحة بيد اىميا يزرعونيا ويدفعون عنيا الخراج حتى وان اسمموا واعتمد الخراج 
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ييا ولم يحدد . وتعامل بالحسنى مع اصحاب االراضي. ولم يشدد عم(24)في عيد الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص"
ليم مبمغا معينا من المال بل يرجع الى محصول كل سنة  نظرًا لمظروف التي يمرون بيا ، 

 اتبع ذلك الخمفاء الراشدين من بعده ،
ومن ظواىر العالقات االجتماعية لمرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع اصحاب الديانات االخرػ ففي حالة استيفاء 

، فقد راعى طريقة خضوع البالد لو ( 25)راعة مقتضى الحالالجزية امر التعامل بمرونة وم
بالقوة او بصمح ، كما راعى اىميا ان كانوا عربًا او ال ، كما اعفى منيا النساء واالطفال 
،وال  (26)والمرضى الزمنى والرىبان والمجانين والعميان والمقعدين والشيخ الكبير الذؼ ال يعمل

 وغيرىم .( 27)من دىرؼ 
العالقات االجتماعية بين االسالم والديانات االخرػ عمى ما ذكرنا بل ىناك ثقة  لم تقتصر   

بييم اذا وجو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الناس الى المعالجة الطبية عن طريق األطباء وميما كانت ديانتيم ، 
ن ابي اذ طمب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من الحارث بن كمدة وىو طبيب نصراني معالجة سعد ب

 ،.(28)وقاص
 
العالقات اَّلجتماعية بين المسممين والديانات اَّلخرى في  عهد الخمفاء الراشدين :   ثانيا 

 )رضي هللا عنهم(
وبناء عمى ما تقدم سنوضح وبشكل مختصر دور الخمفاء الراشدين في ىذا المجال        

 "في كيفية تعاممو مع اصحاب لكونيم ساروا عمن نفس النيج الذؼ سار عميو الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص
 الديانات االخرػ . 

الذؼ اتخذ من النيج لخميفة الراشد ابو بكر الصديق "رضي هللا عنه" وخير البداية مع      
النبوؼ الكريم كونو صاحب مرؤة وتواضع واحسان، اذ تحمل المسؤولية في السعي لتحقيق 

 ر المسممين في ىذا المجال ، التكامل االجتماعي بين المسممين عامة وغي
انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسي المعدوم وتعين عمى نوائب   :((قال عنو ابن الدغنو

 (29)الدىر وتقرؼ الضعيف قبل االسالم((
لقد التزم الخميفة ابو بكر الصديق رضي هللا عنو  ببنود وقرارات  ونظم الصحيفة التي اقرىا 

" مع بقية الخمفاء الراشدين من بعده اذ حقق رعاية اجتماعية عامة  لجميع الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص
 المسممين منيم وغير المسممين.
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ومن حسن تعاممو "رضي هللا عنو" مع الديانات االخرػ حرصو عمى عيادة المرضى         
ن . ويتبين لنا ا(30)واعفى المرضى الزمنى من الجزية في الحيرة وكان عددىم الف رجل

الخميفة ابو بكر "رضي هللا عنو "،عالقتو مع اصحاب الديانات االخرػ  كانت حسنة ومستمرة 
 لما بدأه الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص "،عمى الرغم من حسن تعاممو معيم قبل االسالم.

اىتم برعاية العالقات االجتماعية مع  "الخميفة عمر بن الخُاب "رضي هللا عنه اما         
ومنيم اصحاب الديانات السماوية بشكل كبير منذ توليو الخالفة. شممت رعايتو  الجميع

ألصحاب الديانات االخرػ، ومنيم الييودؼ الذؼ كان يستجدؼ فزوده الخميفة بحاجتو واوصى 
َدَقاُت ِلْمُفَقَراِء َواْلَمَساِكينِ خازن بيت المال بو ،وتمى قولو تعالى)) ي ،ثم قال "رض(31)((ِإناَما الصا

هللا عنو")) والفقراء ىم المسممين وىذا من المساكين من اىل الكتاب((، ووضع الجزية عنو 
. كما اسقط الجزية عن النساء واالوالد منيم وكذلك اسقطيا عن المسنين (32) وعن امثالو

،كما اعفى الحالمين الفقراء (33)،وفرض بعد ذلك لمشيوخ من اىل الذمة ومنعيم من التسول 
فائو لذوؼ العاىات والرىبان من اداء الجزية . وتبدو سياسة الدولة في رعاية واستمر بإع

المسنين من اصحاب الديانات االخرػ من خالل االطالع عمى ما كان يقوم بو القادة والوالة 
في ىذا الشأن، فقد كتب خالد بن الوليد ألىل الحيرة كتابا جاء فيو))،،، وجعمت اسيم ايما 

او اصابتو افة من اآلفات او كان غنيا فافتقر وصار اىل دينو  شيخ ضعيف عن العمل
يتصدقون عميو وضعت جزيتو وعيل من بيت مال المسممين وعيالو ما أقام بدار اليجرة ودار 

، وىي (34)االسالم فان خرجوا الى غير دار اليجرة ودار االسالم فميس عمى المسممين النفقة((
 عي الذؼ يعد ركيزة االستقرار في المجتمع االسالمي.سياسة ألجل تحقيق التماسك االجتما

اوصى الخميفة عمر )رضي هللا عنو( قادة الجيش باعتماد الحمول السممية وتجنب القتال ما 
امكن  ذلك تجنبًا لميتم ، وتجنب اذػ االخرين حتى ولو كانوا من الديانات االخرػ ولو دور 

 ميم في رعاية االيتام من المسممين وغيرىم من الديانات االخرػ. 
فقد سار لخميفة عمر )رضي هللا عنو( عمى نيج الرسول صمى  اما فيما يتعمق بتعميم الكتابة

هلل عميو وسمم اذ شجع قادة الجيش عمى مطالبة اسرػ الشام الذين يجيدون الكتابة تعميميا 
لممسممين ، وكذلك اسرػ قيسارية وضعوا في الجرف وىو معسكر لممسممين  في فمسطين 

عالقات اجتماعية وتربوية بين المسممين اؼ وجود  (35)وطمب منيم تعميم المسممين الكتابة
 وغيرىم من الديانات االخرػ . 
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كما اولى الخميفة عمر )رضي هللا عنو( عناية خاصة بالعمماء، وان اىتمامو بالعماء في      
وقد شممت  (36)وصيتو التي اوصى بيا في آخر ايام حياتو والتي نص فييا عمى توقير العمماء

 .  (37)لذمةرعايتو العمماء من اىل ا
وىناك ضرائب ظيرت في عيد الخميفة عمر )رضي هللا عنو( انعكاسًا لما كان يعاني منو    

المسممين عند مرورىم في ارضي غير المسممين فقد فرضت ضريبة العشر التي كانت تأخذ 
من التجار مرة واحدة في السنة ميما تكرر مرور ىذه التجارات ، وكان يأخذ من تجار الحرب 

ر ومن اىل الديانات االخرػ )اىل الذمة( نصف العشر ومن المسممين من كل اربعين العش
 درىم درىم واحد . 

 وقسمت العشور كاالتي :  
 (38)%  من المسمم2.5% من الذمي 5% تدفع من قبل االجنبي  و 10نسبة العشور ىي    
. 
))...... وَّلوجية الخميفة عمر كتاب إلى سعد بن أبي وقاص بيذا الخصوص قال فيو    

عشور  
عمى مسمم وال صاحب ذمة إذا أدػ المسمم زكاة مالو وادػ صاحب الذمة جزيتو التي صالح 

 (39)عمييا((
 كما وجية عمر )رضي هللا عنو( باالستفادة من خبرة الفالحين في االراضي المحررة ومنع    

 . ( 40)استرقاقيم اذا تراجعوا الى اراضييم
 الخميفة عثمان بن عفان )رضية هللا عنو( :   
اما العالقات االجتماعية خالل عيده )رضي هللا عنو( فمو مآثر عديدة في طريقة تعاممو      

مع اصحاب الديانات االخرػ  حتى قبل توليو الخالفة ومنيا شراؤه لبئر معونة من مالو 
شرين الف درىم وجعميا لعامة الناس في سبيل هللا وتخميص الناس من جشع الخاص بع

الييودؼ بطريقة سممية واعطائو حقو وزادة عميو ، عمى عكس ما كان يتعامل الييودؼ مع 
 المسممين  ويستغميم ، اؼ قابل االساءة باإلحسان . 

اعمل السيرة ان تنظروا في  وعند توليو الخالفة اول توجيو لو لموالة جاء فيو))...... ان     
امور المسممين وفيما عمييم فتعطوىم ماليم وتأخذوىم مما عمييم ، ثم تثنوا باىل الذمة 
 (41)فتعطوىم الذؼ ليم وتأخذوىم بالذؼ عمييم ثم العدو الذؼ تنتابون فاستفتحوا عمييم بالوفاء((

 . 
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ن )رضي هللا عنو( ان ومن مظاىر العالقات االجتماعية في عيد الخميفة عثما        
واىتمامو ىذا  (42)اوصى قادتو ان ال تنال الحرب من لم يبمغ الحمم ، وال النساء والصبيان 

 جاء توكيدًا لسيره عمى خطا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .
ومن حسن معاممة الخمفاء المسممين إلصحاب الديانات السماوية وغيرىم في حالة الحرب   

ظر االعتبار اىمية حماية اىل الديانات السماوية االخرػ وكف االذػ عنيم والسمم اذ اخذوا بن
عمى الرغم من ان ىناك حرب بينيم ، وىذا خالد بن الوليد حينما  سارة بجيشو من الحيرة الى 

 (43)الشام مددًا ألىميا اذ سيرة ضعفاء الناس والصبية والنساء الى المدينة المنورة
رضي هللا عنو( سياسة ادت الى زيادة الخراج قواميا اعطاء االرض واتبع الخميفة عثمان )    

سواء كان مسمما او من الديانات االخرػ . واستمر الخميفة عمى نيج من  (44)الى من يعمرىا 
 سبقو في اعفاء المرضى والنساء واالطفال والعجز وكبار السن من الجزية . 

 ضية هللا عنو( : وخير ما نختتم بو  الخميفة عمى بن ابي طالب )ر 
ولمخميفة عمي )رضي هللا عنو( منيج متميز في مظاىر العالقات االجتماعية بين     

المسممين واصحاب الديانات السماوية االخرػ ، ومنذ بدأ الدعوة االسالمية ويمكن االطالع 
عمى منيجو في ذلك من خالل العيد الذؼ كتبو لدمحم بن ابي بكر حين واله مصر: )).امره 
بتقوػ هللا والطاعة في السر والعالنية وخوف هللا عز وجل في الغيب والمشيد وبالين عمى 

 (45)المسممين وبالغمظة عمى الفاجر وبالعدل عمى اىل الذمة وبأنصاف  المظموم .....((
وكان شغل الخميفة حتى آخر ايامو حسن معاممة الناس ورعايتيم سواء المسممين منيم او    

، أذ جاءت وصيتو صورًا رائعة منيا اذا جاء في ىذه الوصية : غير المسممين 
))بسم ميحرلا نمحرلا هللا......هللا هللا في الفقراء والمساكين فاشركوىم في  معايشكم  

()).........46) 
كما اكدة الوثيقة عمى صورة من صور العالقات االجتماعية ، اذ نصت الوثيقة عمى      

 . (47)كفالت  حرية االديان السماوية ، ونصت عمى اعانة المعوزين بالمال في الدية والفداء
وىناك نص وثيقة لمخميفة عمي بن ابي طالب )رضي هللا عنو( مع اىل النجرانية         

 . (48)في الوثيقة بينيم وبين الرسول الكريم  ملسو هيلع هللا ىلص وتنفيذ ما جاء 
وبيذا نرػ التزام الخمفاء الراشدون ببنود وقرارات ونظم ىذه الصحيفة التي حققت عالقات 

 اجتماعية عامة بين المسممين وغير المسممين . 
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اء اذ احتل العمماء ومع اىتمام الخميفة عمي بن ابي طالب )رضي هللا عنو( بالعمم والعمم     
واكثر مدارسة العمماء ومناقشة .......اىتماماتو )رضي هللا عنو( وجاء في قولو لمالك االشتر: ))

، لم  (49)الحكماء في تثبيت ما صمح عميو امر بالدك واقامة ما استقام بو لمناس قبمك ((
ين فحسب بل يشترط الخميفة عمي)رضي هللا عنو( ان يكون العمماء والحكماء من المسمم

شممت وصيتو العمماء كافة ، وكما ىو معروف ان في مصر كان العمماء من االقباط ليم 
دور كبير في العمم والحكمة والحكم ، وكذلك عمماء من الييود ، جميعيم كانوا ضمنة وصيتو 

 مع عمماء المسممين . 
رعاية العمال  وفي مجال العمل يوجو الخميفة عمي )رضي هللا عنو( في ميدان         

..... المسممين وغيرىم من الديانات االخرػ اذ اقره )تحريم العقوبات البدنية ويمنع استخداميا 

ويقرر ايضًا منع المصادرات عمى االطالق سواء كان المواطن مسممًا او غير مسمم ، اال ما 
. كما اكد  (ٓ٘)يتعمق بأدوات القتال التي تستخدم في االعتداء عمى االسالم والمسممين (

  :الخميفة عمى )رضي هللا عنو( عمى ضرورة اعطاء االجير حقو بغض النظر عن دينو فقال
 (ٔ٘)))ال يعاب المرء بتأخير حقو ، انما يعاب من أخذ ما ليس لو ((

اما في مجال عالقتو )رضي هللا عنو( مع اصحاب االراضي من المسممين واصحاب   
مى مصر بقولو : ))وتفقد امر الخراج بما يصمح اىمو فأن الديانات االخرػ فقد اوصى واليو ع

ألن الناس كميم عيال عمى الخراج واىمو ......... في صالحو وصالحيم صالح لمن سواىم 
، لم يحدد المسممين بل شمل جميع من يستحق عميو الخراج من الديانات االخرػ ،  (ٕ٘)((

 . (ٖ٘)لذلك نيى عن الشدة في استحصال اموال الخراج
ولمخميفة عمي )رضي هللا عنو( مآثر كثيرة في تطوير العالقات بين المسممين وغيرىم         

، فقد ابتكره اسموبًا مختمف عمن سبقو من الخمفاء الراشدين في اخذ الجزية من اصحاب 
الديانات االخرػ اذ اعتمد اخذ االمتعة المساوية لقيمتيا وذلك في سبيل التخفيف عن كاىميم 

بيم ، فكان يأخذ من صاحب المسان مسانًا ومن صاحب الحبال حبااًل ومن صاحب  والرفق
.  وكانت الجزية  تجبى من قبل العامل او المحتسب ، ويعاونو في ذلك اعوان  (ٗ٘)االبر ابرًا 

، لكونيم اكثر تفيمًا ألوضاع ابناء دينيم ومستواىم المعاشي وألجل  (٘٘)من اىل الذمة انفسيم
 تحقيق العدالة وتحسين العالقات االجتماعية بينيم وشعورىم باألمان . 
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ومن حسن عالقتو بأصحاب الديانات االخرػ وعنايتو بالمرضى منيم اذ اوصى الخميفة      
رضى المسممين وغير المسممين ومتابعة عمي )رضي هللا عنو( عمالو باألمصار عمى تفقد الم

،والسيما الذين ال حيمة ليم من المساكين والمحتاجين واىل البؤس والزمنى (ٙ٘)احواليم باستمرار
من المسممين واىل الديانات االخرػ . وخصصو ليم قسمنًا من اموال صوافي االسالم في كل 

 بمد . 
الراشدين قدموا اروع الصور من قيم ومبادغ ومثل عميا في وبذلك يكون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الخمفاء 

تعامميم مع ابناء مجتمعيم بغض النظر عن دينيم ومستواىم المعاشي واالجتماعي بل حققوا 
 انات االخرػ خدمة لصالح المجتمع العدالة االجتماعية والمساواة بين المسممين واصحاب الدي

 
 :خاتمةال

الدين االسالمي ىو دين التسامح والمحبة وااليمان واستطاعة بأخالقو ان يجذب الناس       
اليو ويتركوا دينيم ودين آباءىم واجداده ويعتنقون االسالم ، ولحسن خمق المسممين وعمى 

 رأسيم رسول هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  آمن الناس باإلسالم .
سالمية بدأت مظاىر العالقات االجتماعية تظير بشكل واضح ومنذ ان قامت الدعوة اال      

وجمي واصبح ليا اىمية من خالل اآليات القرآنية الكريمة التي وجيت لتحقيق مثل ىذه 
العالقات ،او ما جاءت بو ىذه اآليات القرآنية من قوانين توجب العالقات كما في قولو 

لى َكِمَمٍة َسواٍء َبْيَننا َوَبْيَنُكْم َأَّلا َنْعُبَد ِإَّلا َّللااَ َوَّل ُنْشِرَك ِبِه ُقْل يا َأْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا إِ تعالى))
َن (( َشْيئًا َوَّل َيتاِخَذ َبْعُضنا َبْعضًا َأْربابًا ِمْن ُدوِن َّللااِ َفِإْن َتَولاْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأناا ُمْسِمُمو

 (ٗٙسورة ال عمران)
الحاديث النبوية الشريفة وما انطوت عميو من تأكيد عمى تحقيق ىذه زيادة عمى ذلك ا

العالقات االجتماعية بين المسممين وغيرىم من الديانات االخرػ ال جل خدمة الصالح العام 
كما يقول الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص": )) من قتل رجال من اىل الذمة لم يجد ريح الجنة وان ريحيا لتوجد 

 ا((.   من سبعين عام
ممكن ان نالحع تطور مظاىر العالقات االجتماعية بين المسممين واصحاب الديانات  

 االخرػ في عيد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  والخمفاء الراشدين رضي هللا عنو جميعًا .  
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أروع الصور من قيم ومبادغ ومثل عميا في تعامميم  شدين الخمفاء الراو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قدم لقد و 
عاشي واالجتماعي بل حققوا العدالة مع أبناء مجتمعيم بغض النظر عن دينيم ومستواىم الم

                                               االجتماعية والمساواة بين المسممين وأصحاب الديانات األخرػ خدمة لصالح المجتمع     
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 ىـ( .224)تابن سالم ، أبو عبيدة قاسم 
 م.1976، القاىرة  ،  2األموال ، تحقيق : دمحم خميل ىراس ، ط -ٔ

 ىـ( .751الجوزية ،شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر )ت ـابن القيم 
 .1961،دمشق ـ مطبعة جامعة دمشق ، 1أحكام أىل الذمة ،تحقيق : صبحي الصالح ، ط  -ٕ

 ىـ(.774عيل الدمشقي)تابن كثير: عماد الدين أبو الفداء بن إسما
مطبعة  -شمائل الرسول ودالئل نبوتو وفضائمو وخصائصو، تحقيق مصطفى عبد الواحد ،القاىرة -ٖ

 م.1967ىـ،/1386عيسى ألبابي الحمبي،
 ىـ(.182أبو يوسف: القاضي يعقوب بن إبراىيم )ت

 م.1952،القاىرة،المكتبة السمفية،2الخراج ،ط -ٗ
 بميق، عز الدين.

 م.1984 -ىـ 1404، 3دار الفتح لمطباعة والنشر،ط –منياج الصالحين، بيروت   -٘
 ىـ(.256البخارؼ: أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل بن إبراىيم الجعفي)ت

 ىـ.1313صحيح البخارؼ، تقديم الشيخ احمد  دمحم شاكر، بيروت ، دار الجيل،  -ٙ
 ىـ( .279البالذرؼ ،احمد بن يحيى )ت

 م.1956/1957تحقيق : صالح الدين  المنجد ، القاىرة ، فتوح البمدان ،  -ٚ
 التبريزؼ: احمد بن مجمد بن عبد الممك.

 م1961ة ،دمشق ، المكتب اإلسالمي،مشكاة المصابيح ، باب اإلجار  -ٛ
 ىـ(.279الترمذؼ : أبو عيسى دمحم)ت

 م.1937الجامع الصحيح /سنن الترمذؼ ،طبعة  -ٜ
 ىـ(.255)تـالجاحع ، أبو عثمان عمرو بن بحر 

البيان والتبين ، تحقيق وشرح : عبد السالم دمحم ىارون ، القاىرة ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة ،   -ٓٔ
 م.1949ـ 19 48ىـ /1368ـ 67

 الجميمي: رشيد.
 م.1972لبنان، –،بيروت 5تاريخ العرب في الجاىمية وعصر الدعوة اإلسالمية،ط -ٔٔ

 حركات :إبراىيم.
 م.1985المطبعة األىمية ،  –السياسة والمجتمع في عصر الراشدين ، بيروت   -ٕٔ

 الحيدر آبادؼ: دمحم حميد هللا .
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لجنة التأليف والترجمة  -،القاىرة2مجموعة الوثائق السياسية لمعيد النبوؼ والخالفة الراشدة،ط  -ٖٔ
 م.1956ىـ/1376والنشر ، 
 : عبد العزيز .ـالدورؼ 

 م. 1950بال مطبعة ،   1طالنظم اإلسالمية ،   -ٗٔ
 ىـ(.911السيوطي : عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين)ت

 م.1983تاريخ الخمفاء ،تحقيق محي الدين عبد الحميد ،بغداد ،مطبعة منيرة،  -٘ٔ
 الشعراني: أبو المواىب عبد الوىاب بن احمد بن عمي.

 ىـ.3-13ـكشف الغمة عن جميع األمة، القاىرةـ المطبعة العامرة العثمانية  -ٙٔ
 الصالح: صبحي.

 م.1968-ىـ1388النظم اإلسالمية نشأتيا وتطورىا، بيروت ،دار العمم لمماليين،  -ٚٔ
 ىـ(.310الطبرؼ: أبو جعفر دمحم بن جرير)ت

 م.1883تاريخ الرسل والمموك  ، طبعة بريل      ، -ٛٔ
 ـطعيمو ،صابر عبد الرحمن .

،القاىرة،مطبعة 2اعي واالقتصادؼ في اإلسالم، طرتسة لمتكامل االجتم\اإلسالم والتقدم االجتماعي  -ٜٔ
 م.1972االستقالل الكبرػ،
 الطويل ، توفيق . 

العرب والعمم في عصر اإلسالم  الذىبي ، دراسات  عممية أخرػ ، دار النيضة العربية ،   -ٕٓ
 م.1968

 ىـ ( . 40عمي بن أبي طالب )ت 
 نيج البالغة ، شرح دمحم عبده  بيروت ـ لبنان ، منشورات مؤسسة االعممي لممطبوعات  .  -ٕٔ

 عمارة ، دمحم احمد .
، لبنان ـبيروت ومطبعة متوسط ، المكس ، 1عمي بن أبي طالب نظرة عصرية ، جديدة ، ط -ٕٕ
 م.1974
، توفيق ،الراعي والرعية )المثل األعمى لمحكم الديمقراطي في اإلسالم ( ، شرح اإلمام  ـ الفكيكي23      

 م.1962ىـ / 1382و إلى مالك االشتر ، بغداد ـ مطبعة اسعد ، يعمي )ع( وج
 
 
 


