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  النبي األمني،عىل سالم والصالة وال  رب العاملني،احلمد هللا  
  . أمجعنيأصحابهوعىل آله و

 : بعدأما   
 ه تعلق وتوحيده، ويزيدالقلبإخالص فإن مما يفسد   
 حب الرئاسة، فهو مرض عضال؛وإعراضه عن اآلخرة، ، بالدنيا

  العداوةبسببهنشأ َوت، راق له الدماءُوت، نفق يف سبيله األموالُت
ي هذا مُ؛ ولذا سبن وأبيهاال بل، بني األخ وأخيهوالبغضاء 

 . الشهوة اخلفيةباملرض 
من التفصيل، ء بيشوسنتناول هذا املوضوع اخلطري   

األصل يف تسمية حب الرئاسة بالشهوة اخلفية،  وذلك ببيان
، وموقف املسلم إليهاأمهية الواليات وحاجة الناس ثم بيان 
 .  وعالجه،وأسبابه، ومظاهرهه، صور ،ثم نذكرمنها
ني أن أشكر كل من ساهم يف إعداد هذه املادة وال يفوت  

 . وإخراجها بالصورة املرضية
  .ُواهللاَ نسأل للجميع العلم النافع والعمل الصالح  
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، tأصل هذه التسمية جاءت عن شداد بن أوس 
 تسجى بثوب وبكى، ثم بكى، ثم بكى، فقال له حيث إنه
إن أخوف ما أخاف عليكم : يبكيك يا أبا يعىل؟ قالما : قائل

الشهوة اخلفية والرياء الظاهر، إنكم لن تؤتوا إال من قبل 
رؤوسكم، إنكم لن تؤتوا إال من قبل رؤوسكم، إنكم لن 
ُتؤتوا إال من قبل رؤوسكم، الذين إن أمروا بخري أطيعوا،  َُ َ

ُوإن أمروا برش أطيعوا، وما املنافق؟ إنام املنا َُ فق كاجلمل َ
ِاختنق فامت يف ربقه ِ ْ َ لن يعدو رشه نفسه،ِ ُّ)١( .  

وفرس أبو داود السجستاين الشهوة اخلفية بحب الرئاسة، 
الشهوة اخلفية (: سمعت أيب يقول: قال أبو بكر بن أيب داود

 .)٢()حب الرياسة

                                                      
 . )١٦(الزهد البن املبارك   ) ١(
 ). ١٦/٣٤٦(جمموع فتاوى ابن تيمية   )٢(
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والظاهر واهللا أعلم أن هذا من باب التفسري باملثال، قال 
قد اختلف الناس فيها، فذهب : فيةالشهوة اخل: (أبو عبيد

 بعضهم إىل شهوة النساء وغري ذلك من الشهوات، وهو عندي
ليس بمخصوص بيشء واحد، ولكنه يف كل يشء من املعايص 

 . )١() وإنام هو اإلرصار وإن مل يعمله،ر عليهـيضمره صاحبه ويص
 

             

 

مما يبني أن اإلنسان قد خيفى عليه كثري : (قال ابن تيمية
ً كثريا من الناس يكون يف َّ أن،من أحوال نفسه فال يشعر هبا

 بل إنه خملص يف عبادته ،نفسه حب الرياسة كامن ال يشعر به
 ؛ري مشهوروكالم الناس يف هذا كث، وقد خفيت عليه عيوبه

  .)٢()هلذا سميت هذه الشهوة اخلفيةو

                                                      
 . )٤/١٧١(غريب احلديث   )١(
 . )١٦/٣٤٦( الفتاوى جمموع  )٢(
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  من أعظم واجبات الدين، الناسوالية أمر(: قال ابن تيمية
 فإن بني آدم ال تتم مصلحتهم ،لدنيا إال هباوابل ال قيام للدين 

بد هلم عند االجتامع جتامع حلاجة بعضهم إىل بعض، والإال باال
ٌإذا خرج ثالثة « :rالنبي  قال من رأس حتى َ ََ َ َ َ َ ُ سفر فليؤمروايفِ ِّ ُ ََ ْ َ ٍ َ 

ْأحدهم ُ ََ َ«)١(...  
 تأمري الواحد يف االجتامع القليل العارض rفأوجب 

 اهللايف السفر تنبيها بذلك عىل سائر أنواع االجتامع، وألن 
 تعاىل أوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وال يتم ذلك

ذلك سائر ما أوجبه من اجلهاد والعدل إال بقوة وإمارة، وك
وإقامة احلج واجلمع واألعياد ونرص املظلوم وإقامة احلدود 

  ستون سنة من إمام جائر:ويقال. ..ال تتم إال بالقوة واإلمارة
 . )٢() ذلكُِّنيَبُوالتجربة ت. ة بال سلطانأصلح من ليلة واحد

                                                      
 . األلباين، وحسنه )٢٦٠٨(رواه أبو داود   ) ١(
 . )١٢٩( السياسة الرشعية  )٢(
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 إىلفالناس إذن حمتاجون يف كل أمر من أمورهم العامة 
، ويتحمل مسئولياته نهئومن يدير هذا األمر، ويرأس ش

 . وتبعاته
 

 اهللاقال يل رسول : قال tعن عبد الرمحن بن سمرة 
r: »ِيا عبدالرمحن َ ْ َّ ََ ْ َ ال تسأل اإلمارة،َ َ َ ِْ َ ْ فإنك إن أوتيتها عن ،َ َ َ َ ِ ُ ْ ِ َِ َّ َ

ُمسألة وكلت إليها، وإن أو ْ ِ َِ َُ ْ ْ ََ ْ ََ ِ ٍ َتيتها من غري مسألة أعنت َ ْ َِ ٍ ِ ُِ َ َ ْ َ ِْ َ ْ َ
َعليها ْ َ َ«)١(.  

 ومعي رجالن r أقبلت إىل النبي: tقال أبو موسى 
من األشعريني، أحدمها عن يميني واآلخر عن يساري، 

َيا أبا موسى «:  يستاك، فقالrفكالمها سأل العمل، والنبي  ُ ََ َ
َأو يا عبد ْ َ َْ َبن اهللا َ ْ قيس ْ َtوالذي بعثك : فقلت: قال. »؟

باحلق ما أطلعاين عىل ما يف أنفسهام، وما شعرت أهنام يطلبان 
وكأين أنظر إىل سواكه حتت شفته وقد قلصت، : قال! العمل

                                                      
 . )١٦٥٢(ومسلم ، )٧١٤٧( البخاري اهرو  ) ١(
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ْلن أو«: فقال َْ ْال نستعمل عىل عملنا من أراده، ولكن اذهب  َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْْ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ََ َ َ
َأنت يا أبا موسى أو يا عبد َْ َ ْ ََ َ ُ ََ َ َبن اهللا َْ ْ قيْ فبعثه عىل  »tس َ

  . )١(اليمن

َإنكم ستحرصون«:  قالr عن النبي t أيب هريرة عنو ُ ِْ َ َ ْ ُ َّ ِ 
ِعىل اإلمارة َ َ ِ َ ًوستكون ندامة، َ َ ََ ََ ُُ ِيوم القيامة َ َِ َ َ َْ ِفنعمت ، ْ َِ ْ ُرضعةُاملَ َ ِ ْ ،

َوبئست الفاطمة َِ َِ ْ ْ ِ َ«)٢( . 
ملا فيها من حصول اجلاه ؛  املرضعةَمِْعن: (قال ابن حجر

 وحتصيل اللذات احلسية والومهية حال ،ال ونفاذ الكلمةوامل
حصوهلا، وبئست الفاطمة عند االنفصال عنها بموت أو 

 . )٣()التبعات يف اآلخرةمن وما يرتتب عليها ، غريه
 ،اإلمارة وغريها من الواليات عىل اخللق: (السعدي قال

ة  العافياهللا بل يسأل ،ال ينبغي للعبد أن يسأهلا ويتعرض هلا
 فإنه ال يدري هل تكون الوالية خريا له أو رشا؟ ،والسالمة

                                                      
 . )١٨٢٤(م مسلرواه   ) ١(
 . )٧١٤٨(رواه البخاري   ) ٢(
 ). ١٣/١٢٦ (فتح الباري  ) ٣(
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َوال يدري هل يستطيع القيام هبا أم ال؟ فإذا سأهلا وحرص  ََ
ُعليها وكل إىل نفسه، ومتى وكل العبد إىل نفسه مل يوفق ومل  َ َِ ُِ ُ

ْ ومل يعن عليها،يسدد يف أموره َ   : ألن سؤاهلا ينبئ عن حمذورين،ُ
واحلرص حيمل عىل ،لدنيا والرئاسة احلرص عىل ا 

  .اهللا والعلو عىل عباد ،اهللالريبة يف التخوض يف مال 
وانقطاع عن االستعانة، فيه نوع اتكال عىل النفس  

  .باهللا
 بل أتته من غري ،ترشف هلاسوأما من مل حيرص عليها ومل ي

يها وال عينه علُ ياهللا ورأى من نفسه عدم قدرته عليها، فإن ،مسألة
 ومن جاءه البالء بغري ، ألنه مل يتعرض للبالء،كله إىل نفسهَي

 ويف هذه احلال يقوى توكله ،اختياره محل عنه ووفق للقيام بوظيفته
  . نجحاهللا ومتى قام العبد بالسبب متوكال عىل ، تعاىلاهللاعىل 

َأعنت عليها«: r ويف قوله ْ َ َ َ ْ ِ  دليل عىل أن اإلمارة وغريها »ُ
للدين والدنيا، فإن : يات الدنيوية جامعة لألمرينمن الوال

  .املقصود من الواليات كلها إصالح دين الناس ودنياهم
وهلذا يتعلق هبا األمر والنهي واإللزام بالواجبات والردع 
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 عن املحرمات، واإللزام بأداء احلقوق، وكذلك السياسة واجلهاد،
العبادات، فهي ملن أخلص فيها هللا وقام بالواجب من أفضل 

 وملن مل يكن كذلك من أعظم األخطار، وهلذا كانت من فروض
 . )١()الكفايات، لتوقف كثري من الواجبات عليها

 كام يف قوله ،طلب الواليةاصة جيوز أحوال خ يفف ذاول
E D :  مللك مرصuًتعاىل خمربا عن قول يوسف 

L K J IH G F] ٥٥: يوسف[ . 
 ،حة التي ال يقوم هبا غريهطلبها هلذه املصل: (السعدي قال

 ،من احلفظ الكامل والعلم بجميع اجلهات املتعلقة هبذه اخلزائن
 ،من حسن االستخراج وحسن الترصيف وإقامة العدل الكامل
 ويف ،فهو ملا رأى امللك استخلصه لنفسه وجعله مقدما عليه

  النصيحة التامة للملك والرعيةًأيضا وجب عليه ،املحل العايل
وهلذا ملا توىل خزائن األرض سعى يف ، نة يف واليتهوهي متعي

 . )٢()ًتقوية الزراعة جدا
                                                      

 . )١٠٦-١٠٥( هبجة قلوب األبرار ) ١(
 . )١٠٦( هبجة قلوب األبرار ) ٢(
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 والفرق بني حب الرئاسة وحب اإلمارة(: وقال ابن القيم
  وتعظيم، والنصح لهاهللا الفرق بني تعظيم أمر : هواهللاللدعوة إىل 

فإن الناصح هللا املعظم له املحب له ، النفس والسعي يف حظها
به فال يعىص، وأن تكون كلمته هي العليا، حيب أن يطاع ر

 وأن يكون الدين كله هللا، وأن يكون العباد ممتثلني أوامره جمتنبني
 يف الدعوة إىل  وناصح خلقه، يف عبوديتهاهللا فقد ناصح ،نواهيه
  بل يسأل ربه أن جيعله للمتقني، فهو حيب اإلمامة يف الدين،اهللا

 وهذا بخالف ..... ،و باملتقنيإماما يقتدي به املتقون كام اقتدى ه
هبا فإن طالهبا يسعون يف حتصيلها لينالوا ، طلب الرئاسة

وميلها ، د القلوب هلميوتعب، أغراضهم من العلو يف األرض
مع كوهنم عالني ، ومساعدهتم هلم عىل مجيع أغراضهم، إليهم

 فرتتب عىل هذا املطلب من املفاسد ماال ،عليهم قاهرين هلم
  من البغي واحلسد والطغيان واحلقد والظلم والفتنةاهللايعلمه إال 

 واحتقار اهللا وتعظيم من حقره ،اهللاواحلمية للنفس دون حق 
 وال تتم الرئاسة الدنيوية إال بذلك وال تنال ،اهللامن أكرمه 

 . )١()إال به وبأضعافه من املفاسد
                                                      

 . )٢٥٣-٢٥٢(الروح   ) ١(
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 : فيهللرئاسة صورتان باعتبار األمر املرتأس 
 

 

: واحلرص عىل الرشف عىل قسمني: (ابن رجب قال
أحدمها طلب الرشف بالوالية والسلطان واملال، وهذا خطر 

خرة ورشفها وكرامتها ًجدا، وهو يف الغالب يمنع خري اآل
 ¼ ½ ¾ ¿ º ¹ «:  تعاىلوعزها، قال

 Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À]١()]٨٣: القصص(. 
طلب الرشف والعلو عىل الناس : القسم الثاين( : قالثم

 فهذا أفحش من ،باألمور الدينية كالعلم والعمل والزهد
ًأشد فسادا وخطراو ،األول وأقبح ً ّ   فإن العلم والعمل والزهد؛َ

                                                      
 . )٢٩( رشح حديث ما ذئبان جائعان  ) ١(
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قيم  والنعيم امل، من الدرجات العىلاهللاإنام يطلب به ما عند 
  .والقرب منه والزلفى لديه

َ إنام فضل العلم ألنه يتقى به :قال الثوري َُّ ُ َ  كان َّال وإ،اهللاِّ
  .كسائر األشياء
ِفإذا طل  ًأيضا الدنيا الفاين فهو َضَرَ بيشء من هذا عَبُ
  :نوعان

نوع احلرص عىل من  فهذا ،طلب به املالُ أن ي
  .املال وطلبه باألسباب املحرمة

  الرئاسة ؛من يطلب بالعلم والعمل والزهد
 وأن ينقاد اخللق وخيضعون له ،عىل اخللق والتعاظم عليهم
 وأن يظهر للناس زيادة علمه عىل ،ويرصفون وجوههم إليه

 ألن ؛ فهذا موعده النار،العلامء ليعلو به عليهم ونحو ذلك
فيه آلة  فإذا استعمل ،قصد التكرب عىل اخللق حمرم يف نفسه

اآلخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آالت الدنيا 
  .من املال والسلطان
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ْمن« :rعن النبي  t كعب بن مالك عن ْب العلَلَ طَ ِ َم َ
َليامري به السفهاء َ َ ُّ ُِ ِِ َ َأو جياري به العلامء، َ َ َ ُ َِ َف وجوه ِْرصَي ْ، أوُ ُ ُ َ

َالناس إل ِ ِ ُأدخله ، ِهْيَّ َْ َ َالنار اهللاَ َّ«)٢())١( . 
 

 
 عليه تبدو و، فمن الناس من يكون حريصا عىل الرئاسة

 : كام قال تعاىل. ثم قد يتوىل وقد ال يتوىل،آثارها وهامظاهر
 , + * ) ( ' & % $ # " !

  .]١٨: اإلرساء[ - . / 0 1 2 
  

 فإذا توالها تعلق ،ًفاإلنسان قد يكون زاهدا يف الرئاسة

                                                      
 وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب) ٢٦٥٤ (الرتمذياه ور )١(

)١/٢٥.(  
 . بترصف يسري)٥٣-٤٧(رشح حديث ما ذئبان جائعان  )٢(
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 ثم يزداد تعلقه هبا ، وقد يكون متشوفا هلا قبل التويل،هبا قلبه
  . ألنه جيمع بني التعلق وخوف زواهلا،بعد التويل

واعلم أن احلرص عىل الرشف يستلزم  (:قال ابن رجب 
ًرضرا عظيام قبل وقوعه يف السعي يف أسبابه بعد وقوعه  و،ً

باحلرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الوالية من الظلم 
 . )١()والتكرب وغري ذلك من املفاسد

                                                      
 . )٣٢(رشح حديث ما ذئبان جائعان  ) ١(
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  :من أبرزها ما يأيتو كثرية، سة مظاهرئاحلب الر
U 

فأعظم السيئات جحود اخلالق والرشك (: ابن تيمية قال
  أو أن تكون إهلا من،ًطلب النفس أن تكون رشيكة وندا لهبه و

ً معبودا ً فإن فرعون طلب أن يكون إهلا،دونه وكال هذين وقع
  P O N M L K  : تعاىل وقالاهللادون 

] ٢٤: النازعات[K J I  : وقال،]٣٨: القصص[
 s r q p o n : وقال ملوسى

 t  ]واستخف قومه فأطاعوه]٢٩: الشعراء  . 
 فرييد أن ،اهللاطاع من دون ُعبد ويُوإبليس يطلب أن ي

  . وال يطاعاهللا وال يعبد ،طاع هوُعبد ويُي
  .وهذا الذي يف فرعون وإبليس هو غاية الظلم واجلهل
 إن مل ،ويف نفوس سائر اإلنس واجلن شعبة من هذا وهذا
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َ العبد وهيديه وإال وقع يف بعض ما وقع فيه إبليس اهللا نِعُي
 . )١() بحسب اإلمكانوفرعون

 
 ، واملحافظة عليهايها غايته الوصول إلطالب الرئاسةف

 ها؛ من أجل،وحبه وبغضهومنعه وعطاؤهبراؤه، والؤه وفيكون 
  . فيكون من اهلالكني، يف العملفيفقد اإلخالص

         
 بل ربام ،فيدةاملشورة املوبخل ب ،عملال تركفإذا مل يصدر 

  . مكانهصبحيتصدر هو ويل ؛ غريه يفشلترك
 

ما أحب أحد الرياسة إال أحب ذكر الناس بالنقائص 
ًر الناس أحدا عنده ُكْذَوالعيوب ليتميز هو بالكامل، ويكره أن ي ُ َ

ِّبخري، ومن عشق الرياسة فقد تودع من صالحه ُ . 

                                                      
 . )٣٢٣/ ١٤(الفتاوى جمموع   ) ١(
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 فيحجب فضائل اآلخرين، ويكتم أخبارهم حتى ال يستدل
 الناس عليهم فيرتكوه ويذهبوا إىل األفضل، أو خيشى أن يقارن

  .همالناس بينه وبني األفضل فتنزل مرتبته عند
            

ًتقطعت نفسه كمدا وحرسة فمن كان ذلك مهه وهجرياه 
 . عندما تزول رئاسته، وتنتقل لغريه

 

 اهللاستعملني رسول :  قالtفعن املقداد بن األسود 
rَكيف وجدت اإلمارة؟«:  فلام رجعت قال، عىل عمل َ َ ِْ َ ْ َ َ َ َ« 
ٌ ما ظننت إال أن الناس كلهم خول يل،اهللا يا رسول :قلت ََّ ََ، 

 . )١(واهللا ال أيل عىل عمل ما دمت حيا
َالواجب عىل من يغشى السلطان وامتحن: (قال ابن حبان ِ ُ ْ 

                                                      
 . صححه احلاكم ووافقه الذهبي، و)٣/٣٤٩(رواه احلاكم   )١(
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 بصحبته أن ال يعد شتمه شتام، وال إغالظه إغالظا، وال التقصري
 . )١()يف حقه ذنبا، ألن ريح العزة بسطة لسانه ويده بالغلظة

كثري من الناس يطلب من صاحبه بعد : (وقال ابن القيم
نيله درجة الرئاسة األخالق التي كان يعامله هبا قبل الرئاسة، 
فال يصادفها فينتقض ما بينهام من املودة، وهذا من جهل 
الصاحب الطالب للعادة وهو بمنزلة من يطلب من صاحبه إذا 
سكر أخالق الصاحي، وذلك غلط فإن الرياسة سكرة كسكرة 

اختارها صاحبها اخلمر أو أشد، ولو مل يكن للرياسة سكرة ملا 
عىل اآلخرة الدائمة الباقية، فسكرهتا فوق سكرة القهوة بكثري، 

 وهلذا أمر وحمال أن يرى من السكران أخالق الصاحي وطبعه،
 تعاىل أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط باخلطاب اهللا

 فمخاطبة الرؤساء بالقول اللني أمر مطلوب رشعا ،اللني
 . )٢()لناس كاملفطورين عليهوعقال وعرفا، ولذلك جتد ا

                                                      
 . )٢٧٦(ونزهة الفضالء روضة العقالء   ) ١(
 . )٣/٦٥٢( بدائع الفوائد  ) ٢(
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َوقل م: (قال ابن رجب َّ َ  حيرص عىل رياسة الدنيا ْنَ
ْبطلب الواليات فيوفق َّ ََ  r بل يوكل إىل نفسه كام قال النبي ،ُ
ِيا عبدالرمحن«: tلعبد الرمحن بن سمرة  َ ْ َّ ََ ْ َ ال تسأل اإلمارة،َ َ َ ِْ َ َ، 

َّفإن ِ َك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاَ َْ ْ ََ ْ َِ َِ َِ ٍ ُِ ْ ََ ُ ْ ِ وإن أوتيتها من غري ،َ ْ َ ْ َِ َِ َ ُ ْ ِ
َمسألة أعنت عليها ْ ْ ََ ََ َ ْ ِ ٍُ َ«)١(.  

 بن موهب من قضاة العدل اهللاوكان يزيد بن عبد 
 من أحب املال والرشف وخاف : وكان يقول،والصاحلني

  .الدوائر مل يعدل فيها
َإنكم ستحرصون« : قالrلنبي عن ا tعن أيب هريرة  ُ ِْ َ َ ْ ُ َّ ِ 

َعىل ِاإلمارة َ َ َ ًوستكون ندامة، ِ َ ََ ََ ُُ ِيوم القيامة َ َِ َ َ َْ ِفنعمت ، ْ َِ ْ ُرضعةُاملَ َ ِ ْ ،
َوبئست الفاطمة َِ َِ ْ ْ ِ َ«)٣())٢( . 

                                                      
 . )١٦٥٢(ومسلم ، )٧١٤٧( البخاري اهرو  )١(
 . )٧١٤٨(رواه البخاري   )٢(
 ). ٢٩ (رشح حديث ما ذئبان جائعان  )٣(
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  فقد كان يفعله ملوك الطوائف،وهذا أمر معلوم يف التاريخ
 بعض الناس يوايل هذه األزمان يف لك جتد وكذ،يف األندلس
 أو حيصل عىل ،ينال منصبا يف منظمة من منظامهتمل ؛الكفار

  . العاملية أو جائزة من جوائزهم،هتماشهادة من إحدى جامع
 

  :قال أبو العتاهية
َأخي من عشق الرياسة   َ َ َ ْ َ َّ َ  ُ خفت أنُ
ًيطغى وحيدث بدعة وضالال     َ 

الرئاسة واملأكلة من مجلة األسباب املانعة (: قال ابن القيم
هلم من الدخول يف الدين، وقد ناظرنا نحن وغرينا مجاعة 

لو دخلنا يف : منهم فلام تبني لبعضهم فساد ما هم عليه قالوا
 اإلسالم لكنا من أقل املسلمني ال يؤبه لنا، ونحن متحكمون

 . ولنا بينهم أعظم اجلاه،يف أهل ملتنا يف أمواهلم ومناصبهم
َوهل منع فرعون وقومه من اتباع موسى إال ذلك؟  َ(!)١( . 

                                                      
 . )١٥(هداية احليارى   ) ١(
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 ومنهم ،ومل يزل يف الناس من خيتار الباطل: (ًأيضاوقال 
 حيسن الظن به، ومنهم من خيتاره نمن خيتاره جهال وتقليدا مل

ن خيتاره طمعا ورغبة مع علمه ببطالنه كربا وعلوا، ومنهم م
يف مأكل أو جاه أو رياسة، ومنهم من خيتاره حسدا وبغيا، 

 ومنهم من خيتاره ،ومنهم من خيتاره حمبة يف صورة وعشقا
خشية، ومنهم من خيتاره راحة ودعة، فلم تنحرص أسباب 

 . )١()اختيار الكفر يف حب الرئاسة واملأكلة
 

ومن أعظم ما خيشى عىل من دخل عىل : (جبر ابن قال
ُأن يصدقهم بكذهبم امللوك الظلمة َ َُ ، ويعينهم عىل ظلمهم، ِّ

َّ فإن من يريد بدخوله ،ولو بالسكوت عن اإلنكار عليهم
  عىل اإلنكارُمِدْقُعليهم الرشف والرياسة وهو حريص عليهام ال ي

َ بل ربام حسن هلم بعض أفعاهلم القبي،عليهم  ؛ًحة تقربا إليهمََّ
  .ويساعدوه عىل غرضه، ليحسن موقفه عندهم

                                                      
 . )٢٣(هداية احليارى   ) ١(
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ُسيكون « : قالrعن النبي  tكعب بن عجرة عن  ُ َ َ
ْبعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذهبم، وأعاهنم  ُ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ ُِ ِ ِ َِ ِ ُ َ َّ ََ َِ َ َ ُ

ٍعىل ظلمهم، فليس مني، ولست منه، وليس بوارد ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َ َ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ ْْ ُ ِّ َ ِ ُ َ عىل َ ِوض،َاحلَ ْ 
ْومن مل يدخل عليهم، ومل يعنهم عىل ظلمهم،  ْ ُ ْ ْ َ َِ ِِ ِْ َ ُْ َ َ َ َ ْ َُ ْ ُ ْْ َْ ْومل يصدقهم َ ُُ ْ ِّ َ َْ َ

ْبكذهبم ِ ِ ِ َ َ فهو مني، وأنا منه، وِ ُ َ َْ ِِّ َِ َ ُ ٌهو واردَ َ َ َ عىلُِ َوضَاحل َ ْ«)١( . 
وكان كثري من السلف ينهون عن الدخول عىل امللوك ملن 

 . ًأيضا وهنيهم عن املنكر أراد أمرهم باملعروف
وممن هنى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن املبارك 

  .والثوري وغريهم من األئمة
 ليس اآلمر الناهي عندنا من دخل :وقال ابن املبارك
  . إنام اآلمر الناهي من اعتزهلم،عليهم فأمرهم وهناهم

َّوسبب هذا ما خيشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس ُ 
ًيل لإلنسان إذا كان بعيدا أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ قد خت

عليهم، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، ألن حمبة 

                                                      
 . هذا حديث صحيح غريب: قال و)٢٢٥٩ (الرتمذياه ور  ) ١(
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الرشف كامنة يف النفس، ولذلك يداهنهم ويالطفهم، وربام 
 ذلك ِلب، والسيام إن الطفوه وأكرموه وقمال إليهم وأحبهم

 مراءس مع بعض األوو بن طااهللامنهم، وقد جرى ذلك لعبد 
 . س عىل فعله ذلكو طاوُهَخَّبَوَس فوبحرضة أبيه طاو

َّوكتب سفيان الثوري إىل عباد بن عباد، وكان يف كتابه ََّ َ :
 ،إياك واألمراء أن تدنو منهم أو ختالطهم يف يشء من األشياء

وإياك أن ختدع ويقال لك لتشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد 
ُ اختذها فجار القراء َّ وإنام، فإن ذلك خديعة إبليس،مظلمة َّ ُ
  وما كفيت عن املسألة والفتيا فاغتنم ذلك وال تنافسهم،،ًسلام

َوإياك أن تكون ممن حيب أن يعمل بقوله أو ينرش قوله أو  َ ْ ُ ْ َُ َ
َيسمع قوله فإذا ترك ذلك منه عرف فيه ِ ُِ َ ُ َ َُ  ،َّ وإياك وحب الرئاسة،ْ

والفضة َّفإن الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب 
 ،وهو باب غامض ال يبرصه إال البصري من العلامء السامرسة

 ٌ واعلم أنه قد دنا من الناس أمر، بقلب واعمل بنيةْدَّقَفَتَف
  .)١() والسالم،يشتهى الرجل أن يموت

                                                      
 . )٦٨-٦٤(رشح حديث ما ذئبان جائعان   ) ١(
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 إن مجع املال وغشيان السلطان ال :وقال وهب بن منبه
ضاريان ي ذئبان جائعان ِقْبُيبقيان من حسنات املرء إال كام ي

 . )١(سقطا يف حظار فيه غنم، فباتا جيوسان حتى أصبحا
 ، العلامء كانوا يفرون من السلطان ويطلبهم:وقال أبو حازم

  .)٢( والسلطان يفر منهم،وإهنم اليوم يأتون أبواب السلطان
 

 من يطلب :يعني[ومن هذا الباب : (قال ابن رجب
ِيشهكراهة أن  ًأيضا] الرئاسة بالعلم والعمل ْ  اإلنسان نفسه َرُ
 ؛أو بإظهار األعامل واألقوال والكرامات، بالعلم والزهد والدين

وهو حمب لذلك ، ليزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبل يده
  .ويقيم عليه ويفرح به ويسعى يف أسبابه

ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية 
 وأمحد وغريهم من  منهم أيوب والنخعي وسفيان،الكراهة

                                                      
 ). ٢٠٢(لم جامع بيان الع  ) ١(
 ). ١٩٩(جامع بيان العلم   ) ٢(
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 من ا وكذلك الفضيل وداود الطائي وغريمه،العلامء الربانيني
 أنفسهم غاية الذم ويسرتون َونُّمُذَ وكانوا ي،الزهاد والعارفني
 . )١()أعامهلم غاية السرت

 

  أن حيب ذو الرشفًأيضاومن هذا الباب (: قال ابن رجب
 ويطلب من ،عىل أفعاله ويثنى عليه هباوالوالية أن حيمد 

 وربام كان ذلك ،ب يف أذى من ال جييبه إليهسب ويت،الناس ذلك
ً وربام أظهر أمرا حسنا يف ،الفعل إىل الذم أقرب منه إىل املدح ً

ًالظاهر وأحب املدح عليه وقصد به يف الباطن رشا وفرح بتمويه 
8  :ىل وهذا يدخل يف قوله تعا،ذلك وتروجيه عىل اخللق

 D C B A @ ? > = < ; : 9
L K J IH G F E ]آل عمران: 

١٨٨[ . 
ُفإن هذه اآلية إنام أنزلت فيمن هذه صفاته، وهذا     َّ

                                                      
 . )٦٨(رشح حديث ما ذئبان جائعان   ) ١(
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الوصف أعني طلب املدح من اخللق وحمبته والعقوبة عىل 
 ومن هنا كان أئمة ،ال يصلح إال هللا وحده ال رشيك له تركه 

ما يصدر منهم من اهلدى ينهون عن محدهم عىل أعامهلم و
 ويأمرون بإضافة احلمد عىل ذلك هللا ،اإلحسان إىل اخللق
  .َّ فإن النعم كلها منه،وحده ال رشيك له
ر بن عبد العزيز شديد العناية بذلك، وكتب وكان عم

ُمرة إىل أهل املوسم كتابا ي  وفيه األمر باإلحسان ، عليهمُقرأً
وال (:  الكتاب ويف،إليهم وإزالة املظامل التي كانت عليهم

 فإنه لو وكلني إىل نفيس كنت ،اهللاّحتمدوا عىل ذلك كله إال 
 . )كغريي

وحكايته مع املرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناهتا 
َّ فإهنا كانت هلا أربع بنات ففرض الثنتني ،اليتامى مشهورة

إنام (:  فقال، ثم فرض للثالثة فشكرته،اهللامنهن وهي حتمد 
 ؤالء فمري ه،كنت تولني احلمد أهلهكنا نفرض هلن حيث 
َ، أراد أن يعرف أن ذا الوالية إنام هو )الثالث يواسني الرابعة ْ ُ

ِمنتص َ ْ ٍ وآمر العباد بطاعته تعاىل وناه هلم عن ،اهللاٌب لتنفيذ أمر ُ ٌ
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 فهو يقصد أن ،اهللا بدعائهم إىل اهللا ناصح لعباد ،اهللاحمارم 
 وهو مع ذلك ،يكون الدين كله هللا، وأن تكون العزة هللا

 . )١()ًأيضا تعاىل اهللاخائف من التقصري يف حقوق 
 

كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها (: قال ابن القيم
 غري احلق يف فتواه وحكمه، ويف خربه اهللابد أن يقول عىل فال

 عىل خالف وإلزامه، ألن أحكام الرب سبحانه كثريا ما تأيت
 أغراض الناس، والسيام أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات،

فإهنم ال تتم هلم أغراضهم إال بمخالفة احلق ودفعه كثريا، 
ِفإذا كان العامل واحلاكم حمبني للرياسة متبعني للشهوات مل يتم  ِْ ُ َْ َِّ َّ ِ ُ
هلام ذلك إال بدفع ما يضاده من احلق، وال سيام إذا قامت له 

 ، فيخفى الصواب،فتتفق الشبهة والشهوة، ويثور اهلوىشبهة 
 وينطمس وجه احلق، وإن كان احلق ظاهرا ال خفاء به وال شبهة

وىف هؤالء ! يل خمرج بالتوبة: فيه أقدم عىل خمالفته، وقال
                                                      

 ). ٤٣-٤١(رشح حديث ماذئبان جائعان   ) ١(



 حب الرئاسة  
  

 z y x w } | : وأشباههم قال تعاىل
 وقال تعاىل ،]٥٩: مريم[ { ~� ¡ ¢ £ 

¤ { ~ � ¡ ¢ £ : ًأيضافيهم 
 ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ ]ألعراف :

١٦٩[ . 
فأخرب سبحانه أهنم أخذوا العرض األدنى مع علمهم   

 وإن عرض هلم عرض آخر ، سيغفر لنا: وقالوا،بتحريمه عليهم
 وذلك هو احلامل هلم عىل ، فهم مرصون عىل ذلك،أخذوه

 هذا حكمه ورشعه : فيقولون، غري احلقاهللاأن يقولوا عىل 
 ، وهم يعلمون أن دينه ورشعه وحكمه خالف ذلك،ودينه

 فتارة يقولون ،أوال يعلمون أن ذلك دينه ورشعه وحكمه
،  وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطالنه، ماال يعلموناهللاعىل 

وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار اآلخرة خري من الدنيا 
 حب الرئاسة والشهوة عىل أن يؤثروا الدنيا عىل فال حيملهم
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 ويستعينوا ، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة،اآلخرة
 واآلخرة ، ويتفكروا يف الدنيا وزواهلا وخستها،بالصرب والصالة
البد أن يبتدعوا يف الدين مع الفجور  وهؤالء، وإقباهلا ودوامها
اع اهلوى يعمى عني  فإن اتب، فيجتمع هلم األمران،يف العمل

 أو ينكسه فريى البدعة ،القلب فال يميز بني السنة والبدعة
 فهذه آفة العلامء إذا آثروا الدنيا واتبعوا ،سنة والسنة بدعة

k  : وهذه اآليات فيهم إىل قوله،الرياسات والشهوات
 t s r q p o n m l
 ~ } | { z y x w v u

 فهذا ]١٧٦ - ١٧٥: ألعراف[ � ¡ ¢ £
 . )١()ل عامل السوء الذي يعمل بخالف علمهمث

ذكر و .....:وتعمد الكذب له أسباب(: ابن تيمية وقال
  .)٢() حب الرئاسة:منها

                                                      
 . )١٠٠(الفوائد   ) ١(
 . )١٨/٤٦ (جمموع الفتاوى  ) ٢(
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 اهللاوأقل ما يف حبها أنه يلهى عن حب (: قال ابن القيم
وإذا ، ن اخلارسين فهو ماهللاومن أهلاه ماله عن ذكر ، وذكره

 . )١() سكنه الشيطان ورصفه حيث أراداهللاهلا القلب عن ذكر 
 

 يتهم اآلخر بأنه عاجز حيث إن كل راغب يف الرئاسة
فيحصل  ، التنازعقعفي ،وإبعاده هئقصايسعى إلو، وقارص
 . ]٤٦: األنفال[ $ % & ' ).الفشل

                                                      
 . )١٨٦(عدة الصابرين   ) ١(
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 تعاىل وتدبريه أنه ربط املسببات بأسباهبا فام هللامن حكمة 
من سلوك إال وله سبب، علمه من علمه، وجهله من جهله، 

 : ومن أبرز مسبباته ما ييلومن ذلك مرض حب الرئاسة، 
 

، بل يرغب ال يريد أن يكون فوقه أحدفالساعي للرئاسة 
  ولذا تراه يوجه الصغري،جميعأن يكون وحده اآلمر والناهي لل

والكبري، والرشيف والوضيع، والذكر واألنثى، ويتدخل يف 
 . شأن له به كل صغرية وكبرية، مما ال

 

 ، ال مأمورا منهيا،فاإلنسان حيب أن يكون آمرا ناهيا
َ وأن يثنى علي،وحيب أن يعلو عىل الناس ْ  وغري ذلك من ،هُ
  .األمور التي تلتصق بالرئاسة
ما رأيت الزهد يف يشء أقل منه يف ( :قال سفيان الثوري
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 ، ترى الرجل يزهد يف املطعم واملرشب واملال والثياب،الرئاسة
  .)١()فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادى

الزهد يف الرياسة أشد من ( :وقال يوسف بن أسباط
 . )٢()الزهد يف الدنيا

النفس مشحونة بحب العلو والرئاسة : (قال ابن تيمية
 . )٣()بحسب إمكاهنا

  :وأنشدين املنترص بن بالل( :قال ابن حبان  
ُاس مـــُالء النـــب      انوا ـــْذ كـــِ
 ْـةَي الساعـــْأتــَى أن تــــإل    
   ِي ـــِر والنهـــــِّب األمــُحــِب  
  )٤ ()ْــةِع والطاعــِّوحـب السم    

                                                      
 ). ٧/٣٩(حلية األولياء   ) ١(
 ). ٨/٢٣٨(حلية األولياء   ) ٢(
 . )٨/٢١٨(الفتاوى موع جم  ) ٣(
 . )٢٧٣( ونزهة الفضالء روضة العقالء  ) ٤(
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فراغ القلب من اإليامن أو ضعفه سبب للتطلع لشهوات 
 وأما من امتأل قلبه باإليامن ،الدنيا والتي من أعظمها الرياسة

 وليس له هم ،أو قارب فإنه معرض عن عرض الدنيا الفاين
º ¹ « : ة، قال تعاىلوال شغل إال يف الدار اآلخر

 Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ 
  . ]٨٣: صصالق[

فكيف العمل للعلو ،  ليس هلم إرادة:أي(: قال السعدي
 . )١()وعىل احلق، والتكرب عليهم، اهللايف األرض عىل عباد 

 

° ± µ ´ ³ ²  :قال تعاىل
 Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Ã Â ]٧٢: األحزاب[ . 
ِما م« :r قال النبي: قالt  عن أيب أمامة ِن رجل ييلَ َ ٍَ ُ ْ 

                                                      
 . )٦٢٤(تفسري السعدي  )١(
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َأمر عرش َ َ َ ْ َّة فام فوق ذلك إالَ ِ َ ِ ٍَ َ ْ َ َ أتى ََ َعز وجل مغلوال يوم  اهللاَ َ َْ َ َ ًَ ُ َّْ َّ
ِالقيامة َِ َ ُيده إىل عنقه فكه بره، ْ ُ ُ ُُّ َِ َّ َ ِ ِ ُ َُ ُأو أوبقه إثمه، ِ ُ َ ْ ُْ ْ َِ َ ٌأوهلا مالمة، َ َ ََ َُ َّ َ ،

ٌوأوسطها ندامة َ ََ َ َ ُ ْ ْوآخرها خزى يوم ال، ََ َ َ ُْ ٌ َ َْ ِ ِقيامةِ َِ َ«)١(  . 
 

 ما يكون بحب الرئاسة ًأيضاومن السكر (: قال ابن تيمية
 فإنه إذا قوى ذلك أوجب سكرا، ، أو شفاء الغيظ،واملال

وإنام كانت هذه األشياء قد توجب سكرا ألن السكر شبيه ما 
يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل وسبب اللذة إدراك 

 فإذا كانت املحبة قوية وإدراك املحب قويا والعقل ،املحبوب
 لكن ضعف العقل ،كان ذلك سببا للسكر، والتمييز ضعيفا

 وتارة يكون من ،تارة يكون من ضعف نفس اإلنسان املحب
 وهلذا حيصل من السكر للمبتدئني يف ،قوة السبب الوارد

 اعتاد إدراك الرئاسة واملال والعشق واخلمر ما ال حيصل ملن
 . )٢()ذلك ومتكن فيه

                                                      
  السلسلة الصحيحةكام يفإسناده جيد : قال األلباين، و)٢١٧٩٧(رواه أمحد   ) ١(

)٣٤٩ .( 
 . )٢/١٤٦(االستقامة   ) ٢(
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يا معرش القراء ( : قال عيسى: بن أيب صالحاهللاقال عبد 
 أو تعمون بعد برصكم ،والعلامء كيف تضلون بعد علمكم
 وهلا الويل ،منها فلكم الويل ،من أجل دنيا دنية وشهوة ردية

 . )١()منكم
نيا وأصل حمبة املال والرشف حب الد: (وقال ابن رجب

  .وأصل حب الدنيا اتباع اهلوى
 ومن ، من اتباع اهلوى الرغبة يف الدنيا:قال وهب بن منبه

 ومن حب املال والرشف ،الرغبة فيها حب املال والرشف
  .استحالل املحارم

 ،وإنام حتصل الرغبة يف الدنيا من اتباع املال واهلوى .....
 ،والرشف فيهاألن اهلوى داع إىل الرغبة يف الدنيا وحب املال 

  .والتقوى متنع من اتباع اهلوى وتردع عن حب الدنيا
® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶  : تعاىلاهللاقال 

                                                      
 ). ١/٢٣٣( جامع بيان العلم  ) ١(
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 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 É È Ç Æ Å  ]٤١ - ٣٧: النازعـات[ . 

 تعاىل أهل النار باملال والسلطان يف اهللاوقد وصف 
¯ ° ± ² ³ ´  : من كتابه فقال تعاىلَمواضع

 ¸ ¶ µ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã  ]٢٥: احلاقة - 

١()]٢٩( . 
الورع يف املنطق أشد منه يف ( :وقال إسحاق بن خلف

 والزهد يف الرئاسة أشد منه يف الذهب ،الذهب والفضة
 . )٢() ألهنام يبذالن يف طلب الرئاسة،والفضة

 

ٌمهلكاتٌالث َث« :rقال النبي : قالبعن ابن عمر  َ ِ ْ ُ، 
ٍوثالث منجيات َ ُِّ ََ ٌ ٌ وثالث كفارات،َ َ َّ َ ٌ َ ٌ وثالث درجات،َ َ َ ََ ٌ َّفأما  ،َ َ َ

                                                      
 . )٧١(رشح حديث ما ذئبان جائعان   ) ١(
 . )٢/٢٢ (مدارج السالكني   )٢(
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ُهلكاتُامل َ ِ ٌ فشح مطاع:ْ ٌَّ ُ ُ ٌ وهوى متبع،َ َ ً َ ََّ ُ وإعجاب ،ُ َ ْ ِرء بنفسهَاملَِ ِ ِْ ْ. 
َّوأما  َ ُنجياتُاملَ ََ َ فالعدل يف الغضب والرض:ِّ ِّ َ َِ َ َ ْ ِْ ُ ْ ْ والقصد يف ال،اَ ِْ ُ ْ ِفقر ََ ْ َ
َوالغنى ِ ْ ُ وخشية ،َ َ ْ َ ِ يف الرس والعالنيةاهللاَ َِ َِّ َْ ِّ ِ«)١( . 

ر من الرياء والكرب َخُوللقلب أمراض أ(: قال ابن القيم
والعجب واحلسد والفخر واخليالء وحب الرئاسة والعلو يف 

  وهذا املرض مركب من مرض الشبهة والشهوة، فإنه،األرض
اطلة كالعجب والفخر بد فيه من ختيل فاسد وإرادة بال

وإرادة تعظيم ، واخليالء والكرب املركب من ختيل عظمته وفضله
 فال خيرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو ،اخللق له وحممدهتم

 وهذه األمراض كلها متولدة عن اجلهل ودواؤها ،مركب منهام
 . )٢()العلم

                                                      
 .، وحسنه األلباين)٥٧٥٤(رواه الطرباين  )١(
 ). ١/١١١ (مفتاح دار السعادة  ) ٢(



 حب الرئاسة  
  

 

 داء إال  تعاىل بعباده أنه ما أنزل مناهللامن عظيم رمحة 
وأنزل له شفاء، ومن ذلك مرض حب الرئاسة، ومن أعظم 

 : أدويته ما يأيت
 

 ، أما بعد:كتب وهب بن منبه إىل مكحول: (ابن رجب قال
 فاطلب ،ًفإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس رشفا ومنزلة

لتني  منزلة وزلفى، واعلم أن إحدى املنزاهللابباطن علمك عند 
  .متنع من األخرى

َمعنى هذا أن العلم الظاهر من تعو ُّلم الرشائع واألحكام َ
والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلك مما يظهر للناس 

 والعلم الباطن املودع ،ًا ورشفًدهم منزلةحيصل به لصاحبه عن
 وخشيته وحمبته ومراقبته واألنس به اهللايف القلوب من معرفة 
 بقضائه واإلعراض االتوكل عليه والرضوالشوق إىل لقائه و

 ،عن عرض الدنيا الفاين واإلقبال عىل جوهر اآلخرة الباقي
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 وإحدى ، وزلفىً منزلةاهللاكل هذا يوجب لصاحبه عند 
 فمن وقف مع منزلته عند اخللق ،املنزلتني متنع من األخرى

 ،واشتغل بام حصل له عندهم بالعلم الظاهر من رشف الدنيا
 هذه املنزلة عند اخللق ومالزمتها وتربيتها وكان مهه حفظ

 وانقطع به ، تعاىلاهللاواخلوف من زواهلا كان ذلك حظه من 
 . )١() الدنيااهللا ويل ملن كان حظه من : فهو كام قال بعضهم،عنه
                 

  أنا ورجالنrدخلت عىل النبي :  قالt أيب موسى عن
َ، أمرنا عىل اهللايا رسول : لرجلني فقال أحد ا،من بني عمي ْ ِّ َ
َّإنا «:  فقال.وقال اآلخر مثل ذلك. U اهللا بعض ما والك ِ

ُ ال نويل عىل هذا العمل أحدا سألهَواهللا َ َ َ َ ََ َْ َ ًَ َ ِ َ َ ِّ ُ َ وال أحدا حرص ،َ َ َ ََ ً َ َ
ِعليه ْ َ َ«)٢(.  

ْإن أخونكم َف، اهللا ْوُقَات« :r النبي قال: قال tوعنه  ُ َ َ ْ َ َّ ِ

                                                      
 . )٨٠ (نرشح حديث ما ذئبان جائعا  ) ١(
 ). ٧١٤٩(رواه البخاري   ) ٢(



 حب الرئاسة  
  

َعندن ْ َا من طِ ْ  . أي الوالية واإلمارة )١(»َلَمَ العَبَلَ
 

  : هنا يف موضعنيهاوتنفع االستشارة  
   عند عرض الوالية عىل العبد أو تكليفه

هبا، فيستشري أهل النصح والصدق هل هو أهل هلا أم ال؟ 
، أال اهللايا رسول : قلت:  أنه قالt أيب ذرعنوقد جاء 
َيا أبا ذر إنك « :ملني؟ فرضب بيده عىل منكبي ثم قالتستع َّ ِ ٍّ ََ َ َ
ٌضعيف ِ ُوإهنا أمانة، َ َ َ ََ َّ ٌوإهنا يوم القيامة خزي وندامة، َِ َ َ َ َ َ ََ َْ َ ٌ ْ َّ َِ ِ ِ ْ ْإال من ، ِ َ َّ ِ

َأخذها بحقها ِّ َ َِ َ َ َوأدى الذي عليه فيها، َ ِ ِ ِْ َ ََّ َّ ََ«)٢(.  
َيا أبا ذ«: r اهللاويف رواية قال يل رسول  َ َ َإين أراك ، ٍّرَ َ َ ِّ ِ

ًضعيفا ِ ِوإين أحب لك ما أحب لنفيس، َ ِ ِ ِْ َ ُّ ُّ َُ َُ َ َ ِّ ِال تأمرن عىل اثنني، ِ ْ َ ََّ َْ َ َ َّ َ َ ،
ٍوال تولني مال يتيم ِ َ َ ََ َّ َّ َ ََ َ«)٣(.  

                                                      
 . )١٠٣(حسنه األلباين يف صحيح اجلامع رواه الطرباين، و  )١(
 . )١٨٢٥( مسلمرواه   ) ٢(
 . )١٨٢٦ (رواه مسلم   )٣(
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َهنى أبا ذر عن اإلمارة والوالية ألنه رآه : (قال ابن تيمية َ
وال أقلت ، ما أظلت اخلرضاء«:  مع أنه قد روي،ضعيفا
 . )٢())١(»أصدق هلجة من أيب ذر، الغرباء

لئال يستبد ؛ بعد تويل الواليةاالستشارة  :الثايناملوضع 
آل [ = < ?: وليصقل رأيه، قال تعاىل باألمر؛
 . ]١٥٩: عمران

 

 وأدومهم ،رؤساء القوم أعظمهم مهوما(: قال ابن حبان
 وأشهرهم عيوبا، وأكثرهم عدوا، ، وأشغلهم قلوبا،غموما

 ،وأشدهم أحزانا، وأنكاهم أشجانا، وأكثرهم يف القيامة حسابا
 . )٣() عذابا- عنهم اهللا إن مل يعف -وأشدهم 

وأما العلو الفاين املنقطع الذي يعقب : (وقال ابن رجب

                                                      
  .صححه األلباين، و)٣٨٠١(رواه الرتمذي   )١(
 . )١٦(السياسة الرشعية   )٢(
 . )٢٧٥ ( ونزهة الفضالءروضة العقالء  ) ٣(
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فهو الذي  ،ً وصغاراً وهواناًوذلة ً وندامةً حرسةًصاحبه غدا
 .رشع الزهد فيه واإلعراض عنهُي

ُ فمنها نظر العبد إىل سوء ، وللزهد فيه أسباب عديدة
عاقبة الرشف يف الدنيا بالوالية واإلمارة ملن ال يؤدي حقها 

 ومنها نظر العبد إىل عقوبة الظاملني واملتكربين ،يف اآلخرة
  . رداء الكربياءاهللاومن ينازع 
 النبي عن t عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
r ِّتكربون يوم القيامة أمثال الذر ُاملَُرش ُْحي « :أنه قال ْ َ َ َ ََّ َ َ َ ِ ِ ْ ْ َِّ ُ َ ِ صور يفَ َ ُ

ِالرجال َ ٍيغشاهم الذل من كل مكان، ِّ َ َ َْ ُ َِّ ُ ْ ُِ ُّ ٍفيساقون إىل سجن ، ُّ ْ ِ َ ِ َ ُ َ ُ  يفَ
َجهنم يسمى بولس ُ ََّ َ ُ َ َّ َتعلوهم نار األنيار، َ ُ ْْ ََ ُ ُْ َيسقون من عص، َ ُ ْ ِْ َ َ ْ ِارة ُ َ

َّأهل النار ِ ْ ِطينة ، َ ِبالَاخلَِ َ«)١(.  
 :يف القصص عىل الناس فقال له tواستأذن رجل عمر 

إين أخاف أن تقص عليهم فترتفع عليهم يف نفسك حتى 
 . )٢() حتت أرجلهم يوم القيامةاهللايضعك 

                                                      
 . حسن صحيح: وقال )٢٤٩٢(رواه الرتمذي    )١(
 . )٧٥-٧٣(رشح حديث ما ذئبان جائعان   ) ٢(
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 وكذلك طالب الرئاسة والعلو يف األرض (:وقال ابن تيمية
ولو كان يف الظاهر مقدمهم واملطاع  ،قلبه رقيق ملن يعينه عليها

 فهو يف احلقيقة يرجوهم وخيافهم فيبذل هلم األموال ،فيهم
 فهو يف الظاهر ، ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه،والواليات
  . وىف احلقيقة عبد مطيع هلم،رئيس مطاع

 وكالمها تارك ،والتحقيق أن كالمها فيه عبودية لآلخر
 تعاوهنام عىل العلو يف األرض بغري  وإذا كان،اهللاحلقيقة عبادة 

 ،احلق كانا بمنزلة املتعاونني عىل الفاحشة أو قطع الطريق
فكل واحد من الشخصني هلواه الذي استعبده واسرتقه 

 . )١()يستعبده اآلخر
 

الواجب عىل من ملك أمور املسلمني : (قال ابن حبان
 لئال يطغيه ما هو فيه ؛ يف كل حلظة وطرفةU اهللالرجوع إىل ا

 وقدرته وسلطانه، وأنه هو اهللا بل يذكر عظمة ،من تسلطه

                                                      
 . )١٠/١٨٩(الفتاوى   ) ١(
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املنتقم ممن ظلم، واملجازي ملن أحسن، فيلزم يف إمرته السلوك 
الذي يؤديه إىل اكتساب اخلري يف الدارين، وليعترب بمن كان 

 كام ،ل عن شكر ما هو فيهقبله من أشكاله، فإنه ال حمالة مسئو
 . )١()هو ال حمالة مسئول عن حسابه

 

ُ تفقهوا قبل أن تسودوا: أنه قالt عن عمر َّ َ  قال أبو .ُ
  وقد تعلم أصحاب النبي،وبعد أن تسودوا:  البخارياهللاعبد 
r٢( يف كرب سنهم(.  

 :د بن حنبل قلت ألمح:قال حسن بن منصور اجلصاص
 . )٣( حتى يموت: قال؟إىل متى يكتب الرجل

 
 

                                                      
 . )٢٧٧ (زهة الفضالء ونروضة العقالء  ) ١(
 ). ١/٣٩(رواه البخاري تعليقا   ) ٢(
 . )١/١٤٠( طبقات احلنابلة  ) ٣(
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واعلم أن النفس حتب الرفعة والعلو : (قال ابن رجب
 ولكن العاقل ، ومن هنا نشأ الكرب واحلسد،عىل أبناء جنسها

وقربه  اهللاينافس يف العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان 
الذي يعقبه غضب  ويرغب عن العلو الفاين الزائل، وجواره
 وطرده اهللا عن ِهِدْعُوب، وانحطاط العبد وسفوله  وسخطهاهللا
وهو العتو والتكرب يف ، ُّمَذُ فهذا هو العلو الثاين الذي ي،عنه

  .األرض بغري حق
 : تعاىلاهللا قال ،وأما العلو األول واحلرص عليه فهو حممود

 µ ´ ³  ¶ ]١()]٢٦: املطففني(.  
 وأما الدنيا فأمرها حقري، وكبريها صغري، (:ابن تيميةوقال 

 وغاية ذي الرئاسة أن ،وغاية أمرها يعود إىل الرئاسة واملال
 وغاية ذي ،ً يف اليم انتقاما منهاهللايكون كفرعون الذي أغرقه 

                                                      
 . )٧٢(رشح حديث ما ذئبان جائعان   ) ١(
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 تجلجلي به األرض فهو اهللاملال أن يكون كقارون الذي خسف 
 . )١() إىل يوم القيامةفيها

  U

 

 وليس هو يف قدرة العبد ولكنه -ومنها  (:جبرقال ابن 
 عباده العارفني به اهللا ُضِّوَعُما ي - ورمحته اهللا فضل من

 هلم يف الدنيا اهللافيام يفني من املال والرشف مما يعجله الزاهدين 
ومن حالوة ، من رشف التقوى وهيبة اخللق هلم يف الظاهر

وهي احلياة الطيبة التي ، والطاعة يف الباطناملعرفة واإليامن 
ً ملن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، اهللاوعدها 

وهذه احلياة الطيبة مل يذقها امللوك يف الدنيا وال أهل الرئاسات 
يعلم  لو :كام قال إبراهيم بن أدهم ،فالرشواحلرص عىل 

 . )٢()ما نحن فيه جلالدونا عليه بالسيوفامللوك وأبناء امللوك 

                                                      
 . )٢٨/٦١٥(الفتاوى جمموع   ) ١(
 . )٧٦( رشح حديث ما ذئبان جائعان  ) ٢(
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ُتعس عبد « : قالr اهللاأن رسول  t أيب هريرة عن َْ َ َ ِ
ُالدينار وعبد الدرهم وعبد  ِّ ُ َ ِّْ َ َ َ ْ َ َِ ْ ِميصةَاخلِ ْإن أعطى رىض وإن ، َِ ِْ َِ َْ ِ َِ َ ْمل ُ َ

َيعط ْ َ سخطُ ِ َتعس وانتكس، َ َ ََ َْ َوإذا شيك فال انتقش، َِ َْ َ َ َ َ ِ َ ِ َطوبى ، َ ُ
ِلعبد آخذ بعنان فرسه  ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ َ ِ َ ِ ْ ِ سبيل يفَ ِ َأشعث، اهللاَ َ ْ ٌ رأسه مغربة َ َّ َ ُْ ُ ُ َْ

ُقدماه َ َ َإن كان ، َ َْ َ احلراسة كان يفِ َ ِ َِ َ َ احلراسيفْ َ ِ َإن كان َ، وِةْ َْ ِاقة َّ السيفِ َ
َكان  ِاقةَّ السيفَ ُإن استأذن مل يؤذن له، َ َ ْ ْ ََ َُ ْْ َ ْ َ ِ َوإن شف، ِ َ ْ ِ ْع مل يشفعَ ََّ َ ُ ْ َ«)١( . 

ِإن كان يف احلراسة كان يف احلراسة«( :ابن حجرقال  ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ َِ َ َْ َ ِ ،
َوإن كان يف الساقة كان يف الساقة ََّ َِّ َِ َ َْ َ ِ ملهم يف التقدير إن كان ا »َ

 املعنى أنه خامل : وقال ابن اجلوزي...،احلراسة كان فيها
 إن :فكأنه قال؛ السمو فإن اتفق له السري سارالذكر ال يقصد 
 . استمر فيها وإن كان يف الساقة استمر فيهاكان يف احلراسة

ُإن استأذن مل يؤذن له« :قوله َ ْ ْ َ َْ َُ ْْ َ ْ َ ِ ْوإن شفع مل يشفع، ِ َ ََّ ََ ُ ْ َ َ ْ ك  فيه تر»ِ
 . )٢()حب الرياسة والشهرة وفضل اخلمول والتواضع

                                                      
 . )٢٨٨٧( البخاريرواه   ) ١(
 ). ٦/٨٣(فتح الباري   ) ٢(
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ِال يسرتعي « : قالrأن النبي  بعن ابن عمر  ْ َ ْ َ  اهللاَُ
ْعبدا رعية قلت أو كثرت ْ ًَ َّ َُ َ ًَ ْ ْ ََ َّ ُ إال سأله ،ِ َ َ َ َّ ِعنها يوم القيامة اهللاُِ َِ َ َ َْ ْ ََ َ أقام ،ْ َ َ

َيهم أمر ِف ْ َْ ُ أم أضاعهاهللاِِ َ َ َ ً حتى يسأله عن أهل بيته خاصة،َْ َّ َ ْ ْ َ ُ ََ َِّ ِ ْ ْ َِ َ َ َ«)١(.  
ْإن «: قال r اهللا أن رسول tوعن عوف بن مالك  ِ

َشئتم أنبأتكم عن اإلمارة وما هي؟ َ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ َِ ِ ُ ُْ ُ ْْ َ أوهلا مالمة، وثانيها ،َ ِ َ ٌَ ََّ َ َُ َ
ْندامة، وثالثها عذاب يو ٌ ََ ََ َ ُ َ ٌِ َ ِم القيامةَ َِ َ َإال من عدل، َْ َ َ ْ َ ِ«)٢( . 

َّليتمنني « :r اهللا قال رسول :قال tعن أيب هريرة و َ َ ََّ َ َ
ُأقوام ولوا هذا األمر أهنم خروا من الثريا وأهنم مل يلوا  َُّ ْ ُ َّ َ ُّ ْ ُ َ ْ ٌْ َ َّ َ ْ َّ َ ُ ََ َ َُّ ِْ َ َ ْ َ

ًشيئا ْ َ«)٣( . 
 

                                                      
 . ، وصححه شعيب األرناؤوط)٤٦٢٣( أمحد اهرو  ) ١(
 . صححه األلباين، و)٦٧٤٧(رواه الطرباين   )٢(
 . حسنه األلباين، و)١٠٣٥٩(رواه أمحد   ) ٣(
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وتلك املسئولية ،  هبذا العملفيعرف هل يستطيع القيام
  ؟أم ال

ِفإذا عرف من نفسه أنه ال يقدر عليها فال يقدم ْ ُ.  
َيا أبا ذر إين أراك « : قالr اهللاأن رسول  tعن أيب ذر  َ ٍّ ََ َِّ ِ َ َ

ِضعيفا، وإين أحب لك ما أحب لنفيس ِ ِ ِ ِْ ًَ ُّ ُّ َُ َُ َ َ ِّ ِ ِ ال تأمرن عىل اثنني،َ ْ َ ََّ َْ َ َ َّ َ َ، 
َّوال تولني َ َّ َ ََ ٍ مال يتيمَ ِ َ ََ«)١( . 

أي ضعيفا عن القيام بام يتعني عىل األمري ( :قال القرطبي
 ووجه ضعفه عن ؛من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية

ومن هذا ، ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا
حاله ال يعتني بمصالح الدنيا وال أمواهلا اللذين بمراعاهتام 

 منه هذه r فلام علم النبي ...ن ويتم أمرهتنتظم مصالح الدي
 . )٢()وعن والية مال األيتام، احلالة نصحه وهناه عن اإلمارة

                                                      
 . )١٨٢٦( مسلم اهرو  ) ١(
 ). ٦/٢٥٥(حاشية السيوطي عىل سنن النسائي   ) ٢(
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U 

ُكان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء : (قال ابن رجب
بل ، بتةلأالعدل واتباعهم وقضاهتم ال يدعون إىل تعظيم نفوسهم 

 ومنهم من كان ،وإفراده بالعبودية واإلهلية،  وحدهاهللاإىل تعظيم 
  . وحدهاهللاال يريد الوالية إال لالستعانة هبا عىل الدعوة إىل 
 أال أتواله :وكان بعض الصاحلني يتوىل القضاء ويقول
  ! ؟ألستعني به عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 يصربون عىل األذى يف وهلذا كانت الرسل وأتباعهم
 من اخللق غاية اهللا ويتحملون يف تنفيذ أوامر ،اهللالدعوة إىل 

َّ فإن املحب ربام ، بل راضون بذلك،املشقة وهم صابرون
 كام كان عبد امللك ،يتلذذ بام يصيبه من األذى يف رىض حمبوبه

بن عمر بن عبد العزيز يقول ألبيه يف خالفته إذا حرص عىل ا
لوددت أين غلت يب وبك !  يا أبت :وإقامة العدلتنفيذ احلق 
 . )١()U اهللالقدور يف 

                                                      
 . )٤٦-٤٥(رشح حديث ما ذئبان جائعان   ) ١(
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 ،هم والسعي يف قضاء حوائج،نيبالشفاعة للمحتاجوذلك  
 بن اهللاعبيد وقال أبو مزاحم موسى بن (: قال ابن أيب يعىل
احلسن بن   حرضت: حدثني أيب عن أبيه قال:حييى بن خاقان

فأقبل الرجل  ، فقضاها،ءه رجل يستشفع به يف حاجة وجا،سهل
نحن نرى أن  ؟ عالم تشكرنا: فقال له احلسن بن سهل،يشكره

  : ثم أنشأ يقول،للجاه زكاة كام أن للامل زكاة
 فرضت عيل زكاة ما ملكت يدي   
 وزكاة جاهي أن أعني وأشفعا    
  فإن مل تستطع،فإذا ملكت فجد  
 )١()فاجهد بوسعك كله أن تنفعا    


 

ولقوة حب اجلاه مرصف، وهو استعامله يف : (قال ابن القيم
 تنفيذ أوامره، وإقامة دينه، ونرص املظلوم، وإغاثة الضعيف،

                                                      
 . )٢/١٢٠(وفيات األعيان   ) ١(
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، فمحبة الرياسة واجلاه عىل هذا الوجه اهللاوقمع أعداء 
 . )١()عبادة
 

يف  t كان سعد بن أيب وقاص :عن عامر بن سعد قالف
 من رش هذا باهللا أعوذ : فلام رآه سعد قال،إبله فجاءه ابنه عمر

  أنزلت يف إبلك وغنمك وتركت الناس: فنزل فقال له.الراكب
 ، اسكت:فرضب سعد يف صدره فقال! ؟يتنازعون امللك بينهم

َّإن « : يقولr هللاسمعت رسول  َّ حيب العبد التقي الغني اهللاَِ َِّ ِ َِ ْ َّْ َ ْ َ ُّ ُ
َّفيَاخل ِ«)٢(.  

 هذا هو الغنى ،ِاملراد بالغنى غنى النفس( :قال النووي
ْولكن الغنى غنى النفس« :rاملحبوب لقوله  َّ َ َِ ِ ِْ ََّ  وأما ...»َ

ّفيَاخل«  فمعناه اخلامل املنقطع إىل العبادة واالشتغال بأمور »ِ
 . )٣()فسهن

                                                      
 . )٢٥٩( يف أقسام القرآن التبيان  )١(
 . )٢٩٦٥( مسلم اهرو  ) ٢(
 ). ١٨/١٠٠(رشح النووي عىل مسلم   ) ٣(
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من تنازله عن  tومن هذا ما فعله احلسن بن عيل 
 عن أيب . عىل ذلكr ومدحه النبي ،t اخلالفة ملعاوية

 عىل املنرب واحلسن بن r اهللا رأيت رسول :قال t َةَرْكَب
جنبه وهو يقبل عىل الناس مرة وعليه أخرى إىل  tعيل 
ِإن ابني« :قولوي ْ َّ ٌ هذا سيدِ ِّ َ َ َّ ولعل ،َ ََ ِ أن يصلح به بني فئتني اهللاََ ْ ْ َُ َ ِ ِ َِ َ َ ِْ ْ َ

ْعظيمتني من  َِ ِِ ْ َسلمنيُاملََ ِ ِ ْ«)١( . 
 rوهذه معجزة عظيمة من النبي ( :قال املباركفوري

 . )٢()حيث أخرب هبذا فوقع مثل ما أخرب
   

 

 أعظم  ومبايعة الصحابة لهt يف قصة تولية أيب بكركام 
 : فقالt خطب أبو بكر: قالt عن عمر ف،شاهد عىل ذلك

                                                      
 . )٢٧٠٤( البخاري اهرو  ) ١(
 ). ١٠/١٨٩(حتفة األحوذي   )٢(
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فأخذ  ،فبايعوا أهيام شئتم، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني
أكره مما بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح وهو جالس بيننا فلم 

ذلك  فترضب عنقي ال يقربني َمَدَقُ أن أواهللاكان ، قال غريها
  .)١( عىل قوم فيهم أبو بكرَرَّ من أن أتأمَّأحب إيل، من إثم

  :ً     أيضاومن ذلك 
ملا ويل عمر بن عبد العزيز اخلالفة جاءه صاحب الرشطة 
 :ليسري بني يديه باحلربة عىل عادته مع اخللفاء قبله، فقال له عمر

ثم سار ! أنا رجل من املسلمنيمايل ولك؟ تنح عني، إنام 
وساروا معه حتى دخل املسجد فصعد املنرب واجتمع الناس 

عن غري رأي  أهيا الناس، إين قد ابتليت هبذا األمر: إليه، فقال
ْكان مني فيه، وال طلبة له، وال مشورة من املسلمني، وإين قد  ِ
خلعت ما يف أعناقكم من بيعتي فاختاروا ألنفسكم وألمركم 

قد اخرتناك : ًفصاح املسلمون صيحة واحدة، يدونمن تر
 . )٢(فقام وخطبهم، ُّورضينا كلنا بك، ألنفسنا وأمرنا

                                                      
 . )٦٨٣٠(البخاري اه رو  ) ١(
 . )٩/٢٣٨(البداية والنهاية   )٢(
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عن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أهنا دخلت عليه 
 يا أمري :لتافإذا هو يف مصاله يده عىل خده سائلة دموعه فق

 يا فاطمة، إين تقلدت أمر أمة حممد: املؤمنني أليشء حدث؟ قال
r، والعاري ، واملريض الضائع، فتفكرت يف الفقري اجلائع

والكبري وذي ، والغريب املأسور، واملظلوم املقهور، املجهود
، فعلمت أن ريب سيسألني عنهم، العيال يف أقطار األرض

فخشيت أال تثبت يل حجة  ،rوأن خصمهم دوهنم حممد 
 . )١(عند خصومته فرمحت نفيس فبكيت

 

 انطلقت مع أيب بكر الصديق :عقل بن يسار قالعن م
t  إىل النبيrْلرشَ ل،ٍرْكَا بَبَا أَي« : فقال  ْنِى مَفْ أخْمُكِْي فُكِّ
 جعل ْنَوهل الرشك إال م: t فقال أبو بكر .»ِلْمَّ النِبِْيبَد

ْلرشَ ل،ِهِدَِي بِْيسْفَ نْيِذَّالَو« :r فقال النبي .ً إهلا آخراهللامع   ُكِّ
 ُهُتْلْعَا فَ إذٍءَ يشَىلَ عَكُلُ أدَأال ،ِلْمَّ النِبِْيبَ دْنِى مَفْ أخْمُكِْيف

                                                      
 ). ٥/١٣١ ( أعالم النبالءسري  )١(
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ْ إينَّمُلهَّ الْلُق«: قال »؟ُهُِْريثَكَ وُهُلِْيلَ قَْكنَ عَبَهَذ  ْنَ أَِك بُذْوُعَ أِّ
 . )١(»ُمَلْعَ أَا الَِ ملَكُرِفْغَتْسَأَ و،ُمَلْعَا أَنَأَ وَِك بَكِْرشُأ

ممن وفقنا ألرشد أمرنا، وأن جيعلنا  واهللا نسأل أن ياهذ  
  .احلمد هللا رب العاملنيوابتغاء مرضاته، ؛يعمل بطاعته



                                                      
  .صححه األلباينو، )٧١٦( األدب املفرد  البخاري يفاهرو  )١(
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ًمن املؤسف حقا أن نرى كثريا من الناس يتناحرون فيام  ً
 ،بينهم للوصول للرئاسة ونيل املناصب الرفيعة واجلاه العريض

 أو ، يكون هو القائد املسيطر عىل املرء أنَُّم اهلأصبححتى 
ًبطرق تؤدي غالبا إىل الشقاق بني صفوف  أو الرئيس ،اإلمام

  . والقالقل بينهم وإثارة الفتن،املسلمني
وانتشار مرض حب الرئاسة يؤدي بال شك إىل إهدار 

 والسعي للمصالح ، وتوسيع دائرة اخلالفات،الطاقات
فى هبذا  وك، وعدم القيام بالدين،الشخصية، واملنافع الذاتية
ًرشا عظيام، وفسادا كبريا ً  .  للفرد واملجتمع واألمة،ًً

 اهللا من الزلل يف الرجوع الصادق إىل كتاب ةصموالع
 .  والسري عىل هنج السابقني األولني،r وسنة نبيه ،تعاىل

 وسلم عىل اهللا تعاىل اهلدى والسداد، وصىل اهللانسأل هذا و
 . نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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أسئلة مبارشة وأخرى   من األسئلة،مستوينيبني يديك    
 . حتتاج منك إىل تأمل وإمعان نظر

 

 .ما هي فوائد الوالية واإلمارة؟  -١
َحب الرئاسة داء عضال، فام هي أبرز مظاهره؟  -٢ ُ. 
 .ما هي أسباب حب الرئاسة؟  -٣
 . مرض حب الرئاسة؟لكل داء دواء، فام دواء  -٤

 

 .ُملاذا سمي حب الرئاسة بالشهوة اخلفية؟  -١
 : قال rعن النبي  t كعب بن مالك األنصاري  عن  -٢

ِما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد هلا من حرص « ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َََ َ َْ َ ِ ٍ َ ِ ُ ِ ِ ْ
َرء عىل َامل َ ِ ِال والرشف لديَاملْ ِ ِ َ َّ َ ِنهِ  .ما املقصود هبذا احلديث؟ ،»ِ

 .ًكيف يكون حب  الرئاسة والدنيا مفسدا للدين؟    -٣
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ماذا تفهم من قول يوسف عليه السالم لعزيز مرص،كام   -٤
G   F  E   D  : ذكر اهللا ذلك عنه يف القرآن

L  K     J  IH ]٥٥: يوسف[. 
 .لُمتى يعان اإلنسان عىل الوالية واإلمارة؟مع ذكر الدلي  -٥
 .متى يكون  طلب الرئاسة عبادة، يثاب املرء عليها؟  -٦
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gs 

 ٥  مقدمة
 ٧ تسمية حب الرئاسة بالشهوة اخلفية

 ٩  الوالية  إىلحاجة الناس 
 ١٥  صور وأحوال حب الرئاسة

 ١٩  مظاهر حب الرئاسة
 ٣٥  أسباب حب الرئاسة
 ٤٢  عالج حب الرئاسة

 ٦١  اخلامتة
 ٦٢  اخترب فهمك

 ٦٤  تاملحتويا
  


