
 هقذهة بحث عن حقوق الراعً والرعٍة

ب ٔيُس م ب، كًب دذد نكم  يخهٕق   ً                                                                                                            خهك هللا سجذبَّ ٔرؼبنى ْزا انكٌٕ انشد ت انٕاسغ، ٔجؼم كم  يب فٍّ يشسٕي ب ٔيُظ 

ا ٌؤدٌّ، ٔيٍ أْى انؼاللبد فً ْزِ انذٍبح ػاللخ انُبط ثؼضٓى ثجؼض، ٔال سًٍب                                                                                                       يٍ انًخهٕلبد فً ْزِ انذٍبح دٔس 

يٍ ْٕ انشاػً ٔيب ًْ دمٕلّ ػهى سػٍزّ، كًب سُششح يٍ ًْ                                           ػاللخ انشاػً ثشػٍزّ، ٔفً ثذثُب ْزا سُزؼش ف

 .انشػٍخ ٔيب ًْ دمٕلٓب ػهى انشاػً

 بحث عن حقوق الراعً والرعٍة

 :                                                                            سزجذٌٔ فًٍب ٌأرً أْى انجُٕد انزً سُزذذ س ػُٓب فً ثذثُب دمٕق انشاػً ٔانش ػٍ خ

 ها هعنى الراعً والرعٍة

                                                                 فٍكٌٕ انشاػً ْٕ اسى انفبػم يُٓب أي انذبفظ ٔانًؤر ً ٍ، ْٕٔ كم  يٍ  انشاػً فً انهغخ يأخٕرح يٍ انشػً أي انذفظ،

                                                                                                      ٔن ً رذثٍش االيش ٔدفظّ ٔسػبٌزّ ٔسٍبسزّ، ْٕٔ انًهضو ثئصالح يب لبو ػهٍّ يٍ انًٓبو ٔكم يب ْٕ رذذ َظشِ، كًب 

ٌخزهف يفٕٓو انشاػً                                                                                       أَ ّ يطبنت ثبنؼذل فٍّ، ٔػهٍّ أٌ ٌمٕو ثًب ْٕ ٌصت  فً يصهذزّ فً انذٍَب ٔاَخشح، ًٌٔكٍ أٌ

                                                                                                    ثذست يٕلغ اإلَسبٌ ٔيكبَزّ فً انًجزًغ، ٔيمذاس يب فً ٌذِ يٍ يمبنٍذ األيٕس ٔانسهطخ، فذبكى انجالد ساع  ْٕٔ 

                                                                                                   يسؤٔل ػٍ شؼجّ، ٔانشجم ساع  فً ثٍزّ ٔيسؤٔل ػٍ ػبئهزّ، ٔػهٍّ اإلَفبق ٔرذًم انًسؤٔنٍخ، ٔانًشأح ساػٍخ ف 

                                                                         أي ب انشػٍخ فٓى األشخبص انزي ٌكٌٕ انشاػً يهضو ثٓى فٓى ٌمؼٌٕ رذذ يسؤٔنٍزّ، ٌجٍزٓب ٔيسؤٔنخ ػٍ رشثٍخ أطفبنٓب، 

                                                                                                  ْٕٔ يٕكم ثٓى ٔثشؤَٔٓى، فبنشػٍخ ًْ كم  يب ٌشًهّ َظش انشاػً ٔيسؤٔنٍزّ يٍ ػبيخ انشؼت ٔأفشاد األسشح أٔ 

 .أفشاد انًؤسسخ أٔ غٍشْى

 ها ىً حقوق الراعً

ٌ  ػهى انشاػً ٔاججبد كًب نّ دمٕق، ٔفً ان سطٕس انمبديخ سُششح دمٕق انشاػً ػهى سػٍزّ ثشًء يٍ                                          إ

 :[1]انزفصٍم

 ًٔاالػزمبد ثٕالٌخ انشاػً رسزٕجت طبػخ أٔايشِ، ٔاإللشاس ثأَ ّ خهٍفخ ػهى انُبط :والٌة الراع                                                                       . 

 يٍ دمٕق انشاػً ػهى سػٍزّ أٌ رطٍؼّ فً انًؼشٔف،  :طاعة الراعً فً الوعروف فً الظاىر والباطن

 .، أٔ انزؼذي ػهى دذٔد اَخشٌٍٔرمف ْزِ انطبػخ ػُذ دذٔد هللا رؼبنى ٔإغضبثّ

 يٍ دك انشاػً ػهى ساػٍزّ أٌ ٌُصذِٕ ثفؼم انخٍش ٔرنك  :                                      نصح الراعً وتبٍن الحق  لو بلطف واحترام

 .                                                              ثأسهٕة دسٍ ٔيذزشو ٔنطٍف، ٔأٌ ٌُجِٕٓ ػهى يب لذ ٌغفم ػُّ أدٍبَ ب

 ًشاػً، ٔرنك يٍ أجم يٍ ٔاجت انشػٍخ أٌ ٌؤنفٕا لهٕة ثؼضٓى ػهى ان :تألٍف القلوب على طاعة الراع

 .ضًبٌ اسزجبثخ انُبط ألٔايشِ

 ًٌؼذ  دػبء انشػٍ خ نهشاػ ً يٍ انمشثبد انزً ٌزمش ة ثٓب انؼجذ يٍ سث ّ، نزنك ػهى انشػٍخ أٌ  :الذعاء للراع                                                                                       

 .رذػٕ نشاػٍٓب ثبنصالح ٔانفالح، ٔأٌ ٌكٌٕ انسجت فً انٓذاٌخ ٔانخٍش

 انُفٕط ٔأٌ رذزشو ً                                ؼظ ى ساػٍٓب ٔأٌ رذفظ نّ يكبَّ فريٍ ٔاجت انشػٍخ أٌ  :نة الراعً وقذرهاتعظٍن هك

 .                  نًب ي ُخ يٍ انًكبٌ

 ػهى انشػٍ خ أٌ ركٌٕ انؼٌٕ ٔانًسبػذ نهشاػً ػهى يب ٌمٕو ثّ يٍ األػًبل  :إعانة الراعً على الخٍر                                                                   

 .ى                                                                                          انصبنذخ، ٔأٌ رؼًم ػهى رٍسٍش أيٕسِ، ٔأٌ رؼٍُّ ػهى َجبح يًٓزّ، ٔفً ْزا انؼٌٕ رمش ة يٍ هللا رؼبن

 ها ىً حقوق الرعٍة

م فٍٓب فًٍب ٌأرً ب ػهى انشاػً سُفص   :[1]                                                   ٔنهشػٍخ دمٕق أٌض 



 يٍ دمٕق انشػٍخ ػهى انشاػً أٌ ٌذك ثٍُٓى ثششع هللا رؼبنى، ٔثًب أيش هللا رؼبنى  :الحكن بشرع هللا تعالى

 .                                            ثّ فً كزبثّ انذكٍى، ٔأال  ٌذٍذ أثذ ا ػٍ ششع هللا

 يٍ ٔاجت انشاػً ػهى سػٍزّ أٌ ٌُصذٓى ثؼًم يب ٌكٌٕ فٍّ خٍشْى ٔصالدٓى ٔصالح األي خ :صحالن                                                                           . 

 ب ثشػٍزّ ٔأال  ٌذًهٓى يب ْٕ فٕق طبلزٓى، ٔيب ال  :الرأفة والرفق  ً                                                                             ػهى انشاػً أٌ ٌكٌٕ سئٍف أ سدٍ

 .ٌسزطٍؼٌٕ فؼهّ

 ػهى ثؼضٓى ػؼهى دسبة ثؼض،                                               ػهى انشاػً أٌ ٌذكى فً سػٍزّ ثبنؼذل، ٔأال  ًٌٍم :العذل بٍن الرعٍة

 .فزنك ٌخهك انشمبق ٔانُضاع ثٍُٓى

 اإلرشاد النبوي للراعً والرعٍة

ب دمٕق ٔٔاججبد كم  يُٓى، ٔنؼم أشٓش يب ٌزكش فً ْزا انجبة دذٌش                                                                                                        رذذس دٌُُب انذٍُف ػٍ انشاػً ٔانشػٍخ يٕضذ 

  ً ً  ا -               صه ى ػهٍّ ٔسه ى-       انُج  -سضً هللا ػُّ-نجهٍم ػجذ هللا ثٍ ػًش                                          انزي ٔسد فً صذً انجخبسي، ٔسٔاق انصذبث

ّ ،  -صهى هللا ػهٍّ ٔسهى-ػٍ سسٕل هللا  ٍ ز  ػ  ّ ، اإليبو  ساع  ٔي س ؤٔل  ػٍ س  ٍ ز  ػ  ك ى  ي س ؤٔل  ػٍ س 
ك ى  ساع ، ٔك ه 

                                                                  لبل: "ك ه 
                

          

ٍ خ  فً ث ٍ ذ  ص   أ ح  ساػ  ً ش  ّ ، ٔان ٍ ز  ػ  ّ  ْٕٔ ي س ؤٔل  ػٍ س  ْ ه  ٍ ز ٓب، ٔانخبد و  ساع  فً                                                                                         ٔانش ج م  ساع  فً أ ػ  ٓب ٔي س ؤٔن خ  ػٍ س  ج   ٔ                                                    

 : ّ  لبل  ٍ ز  ػ  ٌ  لذ  لبل   -                                            يبل  س ٍ ذ ِ  ٔي س ؤٔل  ػٍ س  ج ذ  أ س  ك ى  ساع   -                       ٔد 
ّ ، ٔك ه  ٍ ز  ػ  ّ  ٔي س ؤٔل  ػٍ س            ٔانش ج م  ساع  فً يبل  أث ٍ
                                                            

  ّ ٍ ز  ػ  فّ، "[2]                         ٔي س ئ ٕل  ػٍ س                                                                                  ، ٔفً انذذٌش دالنخ ٔاضذخ ػهى أيبَخ اإلَسبٌ ٔسػبٌزّ نًب ٌكٌٕ رذذ يسؤٔنٍزّ ٔرصش 

                                                                                                       ٔرنك ثبخزالف انًسؤٔنٍبد ٔانًٕالغ يٍ أػالْب ٔإنى أدَبْب، ٔلذ اشزشط اإلسالو ػذد ا يٍ انششٔط ال ثذ  يٍ أٌ رٕجذ 

 .[3]فً انشاػً أٔ انًسؤٔل نزسبػذِ ػهى أٌ ٌمٕو ثٕاججّ ػهى أكًم ٔجّ

 بحث عن حقوق الراعً والرعٍة خاتوة

ٌ  انشاػً انزي ٌشػى أيٕس سػٍزّ ػهى أكًم ٔجّ ٌهمى يٍ هللا رؼبنى خٍش انجضاء، أي أ                                                                                                         ٔفً انخزبو ال ثذ  أٌ َزكش أ

ش ٌٔفش ط فً دمٕق سػٍزّ فئَ ّ نٍ ٌهمى يٍ هللا رؼبنى إال  انًمذ ٔانذسبة انؼسٍش، ٔكز نك ػهى انشػٍخ أٌ                                                                                       انزي ٌمص 

 .رؼٍٍ انشاػً فهزضو ثبَداة ٔانمٕاٍٍَ، ٔأٌ رسؼى نزؼٍٍ ساػٍٓب ػهى رطٌٕش انجالد ٔرذسُٓب

 


