
 مقدمة موضوع عن حقوق الراعي والرعية

لقد خلق هللا تعالى هذا العالم الواسع، باإلضافة إلى جعله جميع ما فيه منظًما، مرسوًما، ومنسقًا بطريقة عظيمة، كما قام 

هي  لدور التي يجب عليهم تأديته، وكذلك، فإنه من أهم العالقات في هذا الكون،بتحديد لكل نوع من المخلوقات في ذلك ا

العالقة بين الناس بعضهم البعض، باألخص العالقة بين الراعي ورعيته، حيث إنه من الضروري أن يحظى كل منهم على 

حقوقه، إذ أنه من أهم واجبات الراعي أن يمنح الرعية حقوقهم دون نقصان، إلى جانب أنه من واجبات الرعية أيًضا الحفاظ 

.على حقوق الراعي  

والرعية موضوع عن حقوق الراعي  

حيث إن اإلسالم حدد منهًجا واضًحا لتنظيم العالقة بين الراعي والرعية، لذلك، قام أهل العلم بالبحث في الكتب التي تتناول 

السياسة الشرعية، للتعرف على ما يخص تلك العالقة من واجبات كل من الطرفين، فضاًل عن حقوقه، مما يؤكد على أن 

به يجعله المنهج األساسي للحياة، إذ أنه من واجبات الراعي نحو رعيته، والذي يكون اإلسالم يتضمن على نظام خاص 

ملزًما بها، الحفاظ على اإلسالم وعلى أصوله، تطبيق األحكام بين المتنازعين وفصل الخصام بين المتشاجرين، إقامة 

د بالحصون المانعة والقوة الدافعة لكي ال الحدود لكي يتم صيانة محارم هللا عز وجل عن التجاوز فيها، وحماية ثغور البال

.تصل إليه األعداء  

بينما واجبات الرعية نحو الراعي، فمن ضمنها: السمع والطاعة فيما يُرضي هللا وعدم الخروج عن أوامره، تقديم النصح له 

رسول هللا صلى هللا عليه  في الصالح للبالد دون إثارة الفتنة أو التشهير، فقد ُروي عن هشام بن حكيم وعياض بن غنم أن

فذاَك، وإالا كاَن  وسلم قال: "َمن أرادَ أْن ينَصَح لذي ُسْلطاٍن بأَْمٍر فال يُْبِد له عالنِيةً، ولكْن ليأُخذْ بيَِده؛ فيخلَُو به، فإْن قبَِل منه

".قد أداى الذي عليه   

 الراعي والرعية في القرآن الكريم

رعيته أن يكون هناك أخوة بينهم، حيث إنه من أشكال الراعي ورعيته الحاكم وشعبه، من الهام في العالقة بين الراعي و

إضافةً إلى الزوج مع أهل بيته، لذلك، يجب على كل مسؤول منهم تقوية العالقة بينه وبين رعيته وفيما يلي اآليات القرآنية 

:التي وردت في الراعي والرعية   

  ا قال هللا عز وجل: }فاََل َوَرب َِك اَل ما ُموَك فِيَما َشَجَر َبْينَُهْم ثُما اَل يَِجدُوا فِي أَنفُِسِهْم َحَرًجا م ِ  يُْؤِمنُوَن َحتاٰى يَُحك ِ

 .قََضْيَت َويَُسل ُِموا تَْسِليًما{

 }كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: }َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلَمِن اتابَعََك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن. 

  َوَرُسوِلِه ِليَْحُكَم بَْينَُهْم جاء في ِ أَن يَقُولُوا اآلية الكريمة قوله تعالى: }إِناَما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِيَن إِذَا دُُعوا إِلَى َّللاا

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{  .َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ۚ َوأُولَٰ

  َ َ يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّوا اأْل َ قال عز وجل: }إِنا َّللاا َمانَاِت إِلَٰى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُم َبْيَن النااِس أَن تَْحُكُموا بِاْلعَدِْل ۚ إِنا َّللاا

َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا{ ا يَِعُظُكم بِِه ۗ إِنا َّللاا  .نِِعما

 أحاديث عن الراعي والرعية

كان هدفه نصح الحكام وإخبارهم بجزاء العدل، أو ومن تلك األحاديث التي وردت عن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم ما 

:تنبيههم من عذاب الظالمين، وفي اآلتي األحاديث النبوية عن رسول هللا عليه الصالة والسالم   

  قال نبي هللا عليه الصالة والسالم: "كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤوٌل عن رعيتِِه فاألميُر الذي على الناِس راعٍ عليهم وهو

م والرجُل راعٍ على أهِل بيتِِه وهو مسؤوٌل عنهم والمرأةُ راعيةٌ على بيِت بعلها وولِدِه وهي مسؤولةٌ مسؤوٌل عنه

 ."عنهم وعبدُ الرجِل راعٍ على بيِت سيِدِه وهو مسؤوٌل عنهُ أال فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤوٌل عن رعيتِهِ 

  ُيَوَم الِقيَاَمِة في ِظل ِِه، يَوَم ال ِظلا إاِلا ِظلُّهُ"، وذكر في ورد في قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "َسْبعَةٌ يُِظلُُّهم ُ  َّللاا

 ."بدايتهم "إَِماٌم َعاِدلٌ 

  ِتِي شيئًا فََشقا عليهم فاْشقُْق علَيِه ، وَمْن ول َي جاء في حديث النبي عليه الصالة والسالم: " اللُهما َمْن وِلي من أْمِر أُما

تِي شيئً   ."ا فََرفََق ِبهْم فاْرفُْق بِهِ من أمِر أُما



  َم وفي حديث آخر للنبي صلى هللا عليه وسلم: "ما ِمن واٍل يَِلي َرِعياةً ِمَن الُمْسِلِميَن، فَيَُموُت وهو غاشٌّ لهْم، إالا َحرا

ُ عليه الَجناةَ   ."َّللاا

موضوع عن حقوق الراعي والرعية خاتمة  

الذي يقوم بتأدية أمور رعيته دون نقصان، يحصل على ثواب كبير منه سبحانه من الضروري التأكد من كون الراعي 

وتعالى، بينما الذي يفرط في حقوقهم ويقصر فيها، فلن يجد منه تعالى سوى الحساب العسير والعذاب، بجانب أنه ينبغي 

.ا على تنمية البالد وتطويرهاعلى الراعي االلتزام بالقوانين واآلداب التي تشرعها البالد، عالوةً على إعانة راعيه  
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