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 المقدمة

 .ر فهدىَّ والذي قد،احلمد هللا الذي خلق فسوى
وات واألرض وجعل الظلامت احلمد هللا الذي خلق السام

 .والنور
احلمد هللا فاطر الساموات واألرض جاعل املالئكة رسال 

 اهللا عىل ّأويل أجنحة مثنى وثالث ورباع يزيد يف اخللق ما يشاء إن
 .كل يشء قدير

رسول اهللا الذي جاءنا من أنفسنا والصالة والسالم عىل 
 باملؤمنني رؤوف رحيم، قائم ، حريص علينا،عزيز عليه ما عنتنا
 من ّ ألن؛ع حلقوق املخلوقنيِّ غري مضي، قيامَّبحقوق خالقه أتم

ب ِّالزم القيام بحقوق اهللا تعاىل القيام بحقوق املخلوقني، مرت
ٍّّجلميع أموره، قد أعطى كل ون ؤته لشاه مع مراعَّ حق ذي حق

 مراعاة وأكملها، ومل هيمل حقوق نفسه فقد أعطى لبدنه َّأهله أتم
 :حقه وجلميع جوارحه حقوقها، وبعد

فهذه رسالة عن الرتتيب يف حياة طالب العلم وآثاره 
 يف األجر اًها طمعُكتبت.. . والفوضوية وعواقبها الوخيمة،احلميدة

َصحا لكاتبها وسامعها ومُوالثواب، ون  وفيها ـ بتوفيق اهللا غ،َلَن بً
َّتعاىل ـ إجابات عىل أعذار يتشبث هبا بعضهم لريقع نقصه 
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 :هوتقصري
 ...أشغايل أكثر من أوقايت: أحدهم يقول
ًيل زمن طويل أطلب العلم ومل أحصل شيئا: ٍوثان يقول ِّ! 
ال يمكن اجلمع بني طلب العلم وبني أشغال : وثالث يقول

 ...البيت
كثرت فيه متطلبات احلياة، من هذا الوقت : ورابع يقول

ًرضوريات وكامليات، وبني ذلك قواما، فال نستطيع القيام 
 ..بمسؤولياتنا

املسافات يف مدينتي طويلة وزمحة الطرقات : وخامس يقول
 ..مستديمة

َّال تتخيل كم أقيض الساعات يف مشاغيل : وسادس يقول
 ...َّاخلاصة، ناهيك عن العامة

ِ نزعت منه الربكةزماننا هذا: وسابع يقول ُ.. 
 :  حالِّوبكل

ُنعيب زماننا والعيب فينا  ٌوما  لزماننا  عيب  سوانا  َُ
وجدت الفوضوية قد ... ّإذا قلبت النظر يف حياة هؤالء

فوىض يف صلة أرحامهم، فوىض يف مواعيدهم، .. رضبت أطناهبا
فوىض يف بيوهتم، فوىض يف زياراهتم، فوىض يف أسفارهم، 



 
 
 

 

  
 

 

الدروس، فوىض يف ترتيب مكتباهتم، فوىض فوىض يف حضور 
 ...يف وقوف سياراهتم

جاهدوا تلك اهلمم الضعيفة والعزائم :وملثل هؤالء يقال
 .العليلة، فاخلري موجود، والربكة ال تنقطع

Z  ]    +: ُيداء قلوبكم ونصب أعينكميف سوواجعلوا 
ّأنا عند حسن ظن عبدي يب«: ، ويف احلديث القديس_\ ُ«. 
 :اًأيضَّثم 

 ؟_'  )   (  *  +, +: منأين أنتم 
 ؟_z  }  |    {  ~� +: أين أنتم من

؟ ومن قوله »ُّإنام العلم بالتعلم«: جِّأين أنتم من قول النبي 
ِّومن يتصرب يصربه اهللا«: ج  ؟»َُّ

َّواعلموا ـ رعاكم اهللا تعاىل ـ أن من استعان بربه ثم ِّ  جاهد ّ
ُّنفسه ورتب أموره سريى ما تقر َ ََ ُ به عينُه وينرشح به صدره؛ من ّ
 .بركة يف الوقت، وتيسري يف األمر

 .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
 الرياض صباح األربعاء

ـ ٨/٤/١٤٢٨  ه
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 الترتیب من سنن اهللا تعالى الكونیة
 

 وكيف أهنا ،تدبر يف حركة الكواكب يف هذا الكون الفسيح
Ô  Ó  Ò    + .. وال حييد عن مسارهّتسري بانتظام دقيق ال خيتل

Õ_ ]٤٠: يس[. 
d c b a   + ..ل يف تعاقب الليل والنهارَّتأم

g  f  e_ ]١٨-١٧: التكوير[، +   f  e  d  c
g_ ]٥٤: األعراف[. 
ا إىل ً أو الليل رسمدُ النهارَّ كيف لو استمر..كِّبَِرل يل بُفق

كله،  األمر ّ سيختل..ّيوم القيامة؟ هل ستنتظم حياة الناس؟ كال
َّذلك أن ره َبات بقدِّب عليها املسبّ األسباب ورت اهللا تعاىل خلق

 وجعل يف ،اًا والنهار معاشًوهو العزيز العليم، فجعل الليل لباس
 للبحار واألرض والناس والنبات واحليوان، َالشمس مصالح

  عريض، وكذا لو ٌا لرتتب من ذلك فسادً الليل رسمدَّفلو استمر
!  "  #    $  %  &    + .. النهارَّر واستمٌمل يكن ليل

  3  21  0  /   .  -  ,      +     *      )  (   '
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   G  F  E  D    C  B  A  @   ?   >  =

K  J  IH_ ]٧٢-٧١: القصص[.  
 . هدىَّ خلقه ثمٍ يشءَّ من أعطى كلَفسبحان
 وصيف وخريف ٍءب الفصول من شتاُل يف تعاقَّوتأم
 ببرص وبصرية، وانظر إىل كيفية خلق ب الطرفَِّ قلَّوربيع، ثم

 َّ باليابسة، ثمًاألرض وعظيم مساحة املاء عىل سطحها مقارنة
 ،ها يف البحارِّى مصبَانظر يف شأن األهنار وكيف جعل اهللا منته

فكيف لو كانت تسيح عىل األرض؟ ما الذي سيحصل للناس 
 !بل لألرض مجيعا؟

 ...ه هنا جريان األهنار وعدم ثباهتا كالبحارُكرِن ذُا حيسَّممو
نت ّا لتعفً املاء العذب لو بقي راكدّ أهل العلم أنُر بعضَكَذ

 .  بخالف املاء املالح، فسبحان احلكيم اخلبري،رشبُه ومل يُرائحت
ْواعجب من الرتتيب والنظام يف حياة البيئة َ  ًولنأخذ مثال! ْ

 الطري يف شأن طعامها، فسباع الوحش  سباع الوحش وَحياة
 ها من البقر والغنم أو الضباء َتصطاد فريستـ كاألسد والنمر ـ 

باع من ِّ السُصغار ابعدهتأيت ف ، تأكل حتى تشبعَّأو غريها، ثم
 تأيت قوارض َّ ثم،ضباع وذئاب، بعدها تأيت جوارح الطري
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 ...ىّاألرض الصغرية من حرشات وغريها لتقيض عىل ما تبق
 ّ فإن؛ جوارح الطري وقوارض األرض مل تأتّر أنِّدُوإذا ق

ف، فكيف يكون َيِى من اجلّي ما تبقِفنُم األيام تُالشمس وتقاد
ز رائحتها العفنة مع تقادم ِفرُف تَيِ لو بقيت تلك اجلُالشأن
  طبيعة احلياة؟ّ أال ختتل!الزمن؟

التي  من عدد األنعام َ الوحش أكثرُ لو كان عدد..وهنا وقفة
 ٌ بل سيحصل خلل..ّ فهل ستنتظم حياة البيئة؟ كال،تفرتسها
 . لعدم أسباب التوارث اخللقي يف بقاء اجلوارح؛وفناء

 األنعام وقلة ُولذا كان من عظيم حكمة اهللا تعاىل كثرة
 إليها، وهذا من ترتيب األمور لتستمر احلياة كام ًاجلوارح نسبة
 .أراد اهللا تعاىل

  ـاًا ورشعًكونـ ياهتا وجزئياهتا ِّياة يف كل احلّ أن:شاهد القول
 .  الرتتيب واإلتقان، فتبارك اهللا أحسن اخلالقنيَقد بلغت غاية

 ٌ فهناك حاكم...وانظر كذلك إىل التفاوت بني الناس
 لفسدت ً وخمدومون، لو كانوا سواءٌوحمكومون، وهناك خدم

¸  º  ¹  «  ¼  ½   +األرض، ولكن 
ÁÀ  ¿   ¾_ ]٣٢ :الزخرف[. 



 
 
 

 

  
 

 

 
 الترتیب في حیاة األمم

 
ون ؤض بينهم قواسم مشرتكة يف تنظيم ش أمم األرّكل

رئيس ومرؤوس، هناك  عن تفاوت الناس بني ًحياهتم، ففضال
والعمل والسفر  الطرق ُون حياهتم، فهناك نظامؤنظام لرتتيب ش

 ذلك ّ كل...ون البناء والزراعة والصناعةؤوما يتبع ذلك من ش
 . تنظيميةبقيود ولوائح

 ً أكثرها عنايةّوالناظر يف حياة املجتمعات والدول يرى أن
ها بتسيري أمور معاشهم وراحة ؤأهنهم ون حياهتم ؤبرتتيب ش
 .أبداهنم

 ،ًى بتطبيق نظام املرور مثالعنَُفانظر تلك املجتمعات التي ت
 ا عاملا بام له وما عليهاكب مطمئن َّ الرُ كيف يسري بهُد الناسَّإذا تقي

من شأن الطريق، ويف املقابل كيف يكون الشأن يف إمهال نظام 
 !ري من عدم االعتناء به من جهة احلاكم أو املحكوم؟َّالس

انظر إىل كثري من .. وببالغ األسف باملقارنة مع ديار املسلمني
 .ون احلياةؤوسرتى أثر العناية بالرتتيب يف شرب َديار الغ
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 .سلمني يف أمور دينهم ودنياهم املَح أحوالِصلُ أسأل أن ياهللاَ



 
 
 

 

  
 

 

 اإلسالم دین الترتیب والكمال
 

 ّالناظر يف أمور اإلسالم وترشيعاته بعني البصرية يرى أن
ني بالرتتيب والكامل يف مجيع أحكامه الكلية والفرعية، ُاإلسالم ع

 ، عجيب وتنظيم دقيقٌفمثال يف شأن العبادات هناك ترتيب
 :وباملثال يتضح املقال

ومي كالصلوات اخلمس، َ زمانية منها ما هو يٌباداتهناك ع
ومنها ما هو أسبوعي كصالة اجلمعة، ومنها ما هو سنوي كصيام 

ـ مر ُة يف العَّ مرّيعني ال جيب إالـ مري ُرمضان، ومنها ما هو ع
كاحلج، ومنها ما يكون بحسب سببه كالكسوف واالستسقاء، 

 يف ّ كاحلج ال يكون إالَّا بمكان معنيًدَّومن العبادات ما يكون مقي
 .ةّمك

 فمثال الصلوات ...ل الرتتيب يف نفس العبادةَّ تأمَّثم
ِّة وركعات رسَّ فيهن ركعات جهري،املفروضة مخس صلوات ة، َّيِ

 تأمل يف الركعة نفسها، َّباعية والثالثية والثنائية، ثمُّ الرّوفيهن
 ٌ رفعَّ ثم، ركوعَّ ثم،ٌ قيام..ب أدائهاسن ترتيُواعجب من ح

 رفع َّ ثم،ٌ سجودَّ ثم، واعتدالٌ رفعَّ ثم، سجودَّ ثم،واعتدال
 ..كعةَّع أذكار الرُّ وانظر إىل عظمة الرتتيب يف تنو...واعتدال
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 ،فع منهَّ يف الرٌ ومحدٌكوع، وثناءُّ يف الرٌ يف القيام، وتعظيمٌقراءة
 ... يف السجودٌودعاء
ب الطرف ِّج، وقلة أخرى إىل مناسك احلَّ ارجع البرص مرَّثم

 ...يف أمور املناسك لرتى عجائب وعظائم يف العناية بالرتتيب
 اجلامر برتتيب، والطواف ُل بني املشاعر برتتيب، ورميّتنق

عي برتتيب، بل شوط الطواف والسعي برتتيب، َّبرتتيب، والس
 ...لَُول يف الثالثة األَمَ ومسح ورٌففي شوط الطواف تقبيل

 .كيم خبري من حٌوهكذا، ترشيع



 
 
 

 

  
 

 

 
  الناس أحسن ج النبّي

 ونھؤترتیبا لجمیع ش
 

ّقبل سياق الكالم يف هذا املبحث أذكر من تذرع وتعذر  َّ َ
 :بكثرة مشاغله، واشتكى من عدم قيامه بلوازمها فأقول له

ًلو فتشت يف كتب الرتاجم والتواريخ فلن جتد أحدا أكثر  َ ّ
ِّشغال من النبي  ً ن يقوم هبا عىل ، ومع كثرة مشاغله فقد كاجُ

 :أحسن وجه وأكمل صورة، ومصداق ذلك وهو شاهد املقال
 والشامئل َريِّب احلديث والسُع ملا جاء يف كتِّالناظر واملتتبّن أ

ب من كثرة َعجَ مع الناس ومع خاصة أهله يج ِّيف سرية النبي
ة، َّ بعناية تامهبا ج ِّه من قيام النبيُونه، ويزداد عجبؤمشاغله وش

ا للرتويح عن ً أوقاتجا إذا رأى يف حياته ًا بعيدًلعجب شأوويبلغ ا
 قيام َّون أهل بيته أتمؤ ناهيك عن القيام بش،نفسه وعن أهل بيته

 :ضح املقالّ وباملثال يت،وأكمله
ة داخل املدينة ّة وعامّعة خاصِّ يقوم بأعامل متنوجكان 

 وقيادة اجليوش، واستقبال ، تبليغ العلم:وخارجها، فمن ذلك
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ُالوفود، وإمامته بالناس مج  وإجابة ،عة ومجاعة، وإفتاؤه للناسُ
أسئلة غري املسلمني رجاء هدايتهم، وتقسيم الغنائم، وعيادة 

  ... وزيارة املقابر،املرىض من املسلمني وغريهم، وتشييع اجلنائز
ّربك عليهم وحينكهم ُبيان فيِّى بالصَؤتُزد عىل هذا أنه كان ي

 ويعود ،أيت ضعفاء املسلمني ويزورهمي جويدعو هلم، وكان 
م عىل ِّلَسُ ويشهد جنائزهم، وكان يزور األنصار وي،مرضاهم

ثيب عليها، ُقبل اهلدية ويَصبياهنم ويمسح رؤوسهم، وكان ي
بت منه ِلُويميش مع صاحب احلاجة ليقيض حاجته، ويشفع إذا ط

 ...الشفاعة
صيل ُي ج  فقد كان...ا فيام يتعلق بالنوافل فأمر عجابَّوأم

 وبعدها كذلك، وبعد املغرب ،ا ركعتنيً وأحيان،اًقبل الظهر أربع
صيل من ُركعتني، وبعد العشاء ركعتني، وقبل الفجر ركعتني، وي

 .. .ر قدماهّتتفطحتى الليل ثالث عرشة ركعة، وكان يقوم 
ِّّضيُمل يو  وأنا خريكم ،خريكم خريكم ألهله« : بل قال، أهلهع حق

 هَداعب أوالدُن أهله، ويِ مَضِرَن مَ ميرقي جكان  ف،»ألهيل
 .دهأحفاو

ّه ِّومع ذلك كل ؛ فكان  نفسه فأعطى جسده حقهمل يضيع حق



 
 
 

 

  
 

 

 بنفسه جُيصوم ويفطر، ويقوم وينام، ويأكل اللحم، ومن عنايته 
ُ وشؤونه اخلاصة أنه نحر َ ويرقع قميصه، وي، نعلهكان خيصف

 جايته بنفسه  ويرقي نفسه، وكان من عن، وحيلب شاته،أضحيته
ًَأيضا   .يب إذا أقبلِّف بريح الطَعرُ وكان ي، الناسأنه كان أنظف

 ٌزماني يف وقته رة فقد بقِّعة املتكرِّومع هذه األعامل املتنو
 وكان ،ّرة واخليل التي مل تضمرَّللرتويح، فقد سابق بني اخليل املضم

ىل ينظر إىل بعض أهل احلبشة وهم يلعبون بحراهبم وأطال النظر إ
إىل ... ل وسابق عائشة ،ه من النظر إىل لعبهمُلعبهم ليتمكن أهل

 من جا كان يقوم به ّ عن حرصه ممًه فضالب تدوينُُصعَا يَّغري ذلك مم
 ، بل قد تزيد عليهم،مُهْتَعِسَوَاألعامل التي لو قسمت عىل سبعني ل

ها ا جعلّ بأموره وترتيبها ممج بعنايته َّلكن بتوفيق اهللا تعاىل له ثم
 . كاملِّتكون عىل أحسن حال وأتم
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 ب العلم طال

 بین الترتیب والفوضویة
 

لتعرف قيمة الرتتيب وعظيم أثره وآثاره يف حياة طالب 
  حريص عىل أوقاته :أحدمها؛ َ قارن بني طالبي علم..العلم
ياهتا، يقسم أوقاته عىل ما ِّ عن كلًط يف جزئيات وقته فضالِّال يفر

 َّ ذلك برتتيب ذهني مسبق، ثمّ كل..ةَّعناية تامحيتاج من األمور ب
 فرتاه ،ة أعاملهّه أو عامه وقد رسم خطَه أو أسبوعه أو شهرَيبدأ يوم

 تقىض أوقاته وحيصل مراده ،منتظام يف مسريته ـ بإذن اهللا تعاىلـ 
 . اهللا تعاىل ثم بعنايته بالرتتيببفضل

 أموره وأخذ األمر بفوىضب ّبينام ذلك الذي مل يرت
 بل ،ب نفسهِتعُك جوارحه ويِنهُر أوقاته ويِدُ سرتاه هيوعشوائية
ه بسبب تلك الفوضوية َ نفسه وغريُّه وقد يرضَب غريِتعُوقد ي

 .ًا وعقالًاملذمومة رشع
ن َ فإن أحسن وتأثر به م؛فطالب العلم قدوة يف شأنه كله

 هرف عنُبأن عـ ا إن كانت األخرى ّ أم، للجميعٌخالطه فذلك نفع
ر ّعته ألوقاته وتفريطه يف أموره جتاه نفسه وجتاه اآلخرين وتأثإضا



 
 
 

 

  
 

 

 . عىل اجلميعٌفذلك رضرـ به من خالطه 



 
 
 
 

٢٢   

 
 من أسباب الفوضویة

 
 .التواكل والتسويف  :ًأوال
 .عدم تقدير قيمة الوقت : ًثانيا
 .ًعدم العناية بأشغاله وأموره ابتداء : ًثالثا
 .غال أخرى دون مقارنةَتقديم شغل عىل آخر وتأخري أش : ًرابعا
 .)١(استصعاب األمور : ًخامسا
 .ُالالمباالة : ًسادسا
 .اليأس واخلمول : ًسابعا
ّاختاذ القرار برسعة دون تأن وترفق : ًثامنا ٍّ ّإن الرفق «: جقال . ِّ

ّال يكون يف يشء إال زانه، وال ينزع من يشء إالشانه ٍّ ٍَ ُ«. 
ل مضطرب الفكر، ومثل ِّاختاذ القرار وهو مشغول البا : ًتاسعا

ّهذا تكون قراراته عشوائية وأموره فوضوية؛ ألن البال  ًُ ُ
ّإذا كان مشغوال ال يتأتى لصاحبه النظر يف األمور  ً

                                                
ِّاملتفائل يرى يف كل صعوبة فرصة، «: ُمن مجيل ما سمعت يف هذا املقام )١(

 .» فرصة صعوبةِّكليف م يرى واملتشائ



 
 
 

 

  
 

 

ّ قدرها  .وتقديرها حق
ُجاءت الرشيعة بنهي القايض عن احلكم بني الناس ولذا  

 .»ال يقيض القايض وهو غضبان«: جقال . وهو غضبان
ًعلم أن منع القايض ليس مقصورا عىل ُوقد ذكر أهل ال  ّ

ُحالة الغضب فحسب، بل يقاس عليها غريها من جوع  ُ ُ
 .إىل غري ذلك... وعطش

ِّاملبالغة يف التفاؤل مما يولد عند عدم حتقيق طموحاته   :ًعارشا َّ
ًومرئياته نوعا من الفوىض الذهنية والبدنية َّ. 



 
 
 
 

٢٤   

 
 لة للفوضویة أمث

 عند بعض طلبة العلم
 

 به البلوى عند الكثري، وال شك أنه مذموم ّمر قد تعمهذا األ
 ً فضال،هُ ألنه يعلم ما جيهله غري؛لكنه يف شأن طالب العلم أقبح

 يتأثر به من رآه ومن سمعه ومن بلغ، وسأرضب ًعن كونه قدوة
لك أمثلة من الفوضوية يف حياة بعض طلبة العلم لنقلع عنها إن 

 : فمثال،منها إن كنا معافني منهانحذر ونحاذر ل و،ا مبتلني هباكنّ
 :الفوضویة في أداء الفرائض

 .ركعاهتا ألجل التأخر املعتاد منه بفوات بعض ً وتارة، بفواهتاًتارة
 . عند اإلقامة أو بعدهاّعدم وضوئه إال: رّومن أسباب ذلك التأخ
من كتابة ـ ا بشغل ً أنه قد يكون منهمك:اًومن األسباب أيض

 يف قراءته أو كتابته ليختم هناية الكتاب أو مبحث ُّفيستمرـ أو قراءة 
 .نهِّن له ذلك وحيسِّمنه، والشيطان يزي

ّتلبيس الشيطان بأن عادة اإلمام التأخر : ًومن األسباب أيضا ّ
 .يف إقامة الصالة



 
 
 

 

  
 

 

 .وقس عىل ما يشابه هذه األسباب
ني برتتيب أوقاته ُ طالب العلم هذا لو عّ أن:شاهد املقال

ا ًقسم تلك األعامل عىل تلك األوقات ومل يزاحم أمروأعامله، و
ّّر، وقدَبآخ ّّ وأخ، التقديمم ما يستحق  ... التأخرير ما يستحق

 .لتخلص من تلك الفوضوية املشينة
بت يف فوات بعض َّ هذه الفوضوية التي تسب؛ا عىل بدءًوعود

ّب وقته وعود ّ هذا رتّ لو أن...الفرائض أو فوات بعض ركعاهتا
ني بذلك ُره بحسب ظروفه وعِّقدُ للصالة بوقت يَالستعدادنفسه ا
ا ً لو كان ذلك فسريى بإذن اهللا تعاىل تيسري.. العناية املستطاعةَمتام

احة َّ ناهيك عن الر،من اهللا تعاىل يف إدراك اخلري وحتصيل األجر
 فكيف عند ،النفسية والطمأنينة القلبية يف أثناء الذهاب إىل الصالة

 !؟أداء الصالة
تلك الفوضوية يف ُومن األسباب التي تعينه عىل جتنّب 

ّالتخلف والتأخر عن الصالة ّ: 
 :ًأن حيرص أن يكون عىل وضوء دائام، ويف ذلك مصالح كثرية •

o تبكريه يف الذهاب إىل املسجد:منها . 
o ُاستقيموا ولن حتصوا، واعلموا «: جأن يشمله قوله : ومنها

ّفظ عىل الوضوء إال ّأن أزكى أعاملكم الصالة، وال حيا



 
 
 
 

٢٦   

 .)١(»مؤمن
o تدعو ملن نام عىل طهارة كلام تقلب يف ّأن املالئكة : ومنها

 فإنه ،ركم اهللاَّروا هذه األجساد طهِّطه«: جقال . نومه
 ك َلَعاره مِ معه يف شَ باتّا إالًبيت طاهرَ يٍليس من عبد

ك ِ اغفر لعبدَّ اللهم: قالّ من الليل إالً ساعةُ ينقلبَال
 .)٢(» ًاات طاهرفإنه ب

فإذا كان هذا يف حال النوم، فلعل املحافظ عىل بقائه 
ُمتوضئا يناله يشء من هذا، والعلم عند اهللا تعاىل، ولو مل ينله  ٌ ً

 .ٌذلك فام سبق فيه فضل عظيم
ًأن جيعل األذان فيصال بينه وبني مشاغله وجلسائه، ويكون هذا  •

 .هو األصل يف شأنه
ُا حيسن ذكره هناَّومم ا ذكره حييى بن معني عن إبراهيم بن ميمون م: ِ

ّكان إذا رفع املطرقة فسمع النِّداء مل يردها«الصائغ أنه  ُ«)٣(. 
َوكان األسود إذا حرضت الصالة أناخ بعريه ولو عىل 

                                                
 .تمن حديث ثوبان ) ٢٧٧(، وابن ماجه )٥/٢٨٠(أخرجه أمحد  )١(
قال . بث ابن عباس من حدي) ٥/٢٠٤(» األوسط«أخرجه الطرباين يف  )٢(

 .»وإسناده حسن«): ١٠/١٧٨(اهليثمي 
 ).١/١٧٣(» هتذيب التهذيب« )٣(



 
 
 

 

  
 

 

 .)١(حجر
                                                

 ).٤/٥٣(» سري أعالم النبالء« )١(



 
 
 
 

٢٨   

 
 الفوضویة في النوم

 
وهذا من أعظم األسباب يف ضياع األوقات وتراكم 

 دون نوم اسرتسل معه إذا أسلم نفسه للفبعضهم.. األشغال
 .هُ تأخريّا يرضّته من واجبات رشعية وغريها ممِّفوُمراعاة ملا قد ي

 ً بعد الفجر، وتارةً تارة؛َّ نوم معنيُوبعضهم ليس له وقت
 متواصل ونوم ٌ سهرً بعد املغرب، وتارةًبعد العرص، وتارة

  !قّمتفر
َّل مهُقتَومثل هذا بفوضويته ي  يغلب  بل قد،ر أوقاتهِدُته وهيِ

 .ألفتها ًد نفسه شيئَّ من عوّ ألن؛ الكسل واخلمولُعليه داء
  عىل َّوالنفس كالطفل إن هتمله شب

 ينفطم تفطمه   وإن   ضاع ّالر  ِّبُح
 ذلك قد ينعكس عىل ّويضاف إىل آثار فوضوية النوم أن

 .ة اجلسمَّصح
 :ومن الرتتيب يف النوم

o ة الساعة  قرابً وليكن مثال، للنومَّحتديد وقت معني



 
 
 

 

  
 

 

ا من هذا ًك قريبُ، فاحرص أن يكون نومًاحلادية عرشة ليال
عن وقته  َنومالر ِّل ظروف تؤخُا أنه قد حتصً بدهٌ ومعلوم،الوقت

 هذا، ُساعة أو ساعات، هذا ال إشكال فيه وحيصل لكل أحد مثل
ا عىل عدم ًجاهدطالب العلم إنام املقصود هنا هو أن حيرص 

 .يلاإلخالل بوقت نومه األص
o أسباب لرتتيب استيقاظهُا يتعلق برتتيب النوم وضعّومم ، 

 . وغري ذلك،اعة أو جرس التنبيه يف اهلاتفَّمثل جرس التنبيه يف الس
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 قضاء الحوائجفي الفوضویة 

 
ا بالتسويف أو بتوكيل ّتأخري قضائها بالكلية إم: ومن أمثلة ذلك

 .باقي لذلك، أو بقضاء بعض احلاجة وترك الًن ليس أهالَم
تراكم  : فمن ذلك..وهذه الفوضوية هلا أرضار عىل صاحبها

األشغال واشتغال البال هبا، وقد تدعو احلاجة أحيانا إىل يشء من 
تلك احلوائج حيتاجها األهل أو البيت أو هو بنفسه يف ذلك 

  بأمر ً منها، وقد يكون يف أثناء ذلك مشغوالّالوقت وال بد
، وقد ًفتأيت تلك احلاجة فتزيده شغالأو بأمور ال حتتمل التأخري، 

، ولو أنه سارع ًه فتستهلك منه أوقاتا مضاعفةَك عليه أمورِربُت
 .هُه وانتظمت أوقاتُبت أمورّبقضاء تلك احلاجة يف وقتها لرتت



 
 
 

 

  
 

 

 
 الفوضویة في الزیارات

 
 بخالف من ،ترتيب طالب العلم لزياراته حيفظ عليه أوقاته

ر ومتيض دون مراعاة َدُ أوقاته هتّنه الفوىض يف ذلك فإُكان طبع
ًِّلقيمة الوقت، وإذا كانت إضاعة الوقت مذمومة  عامة  يف حق

 فكيف يكون الشأن يف طالب ،الناس من عامة وجهلة وغريهم
 ألن أوىل الناس بحفظ ؛هِّ يف حقٌ ذلك مذمومّ أنّ ال شك!العلم؟

 . طلبة العلمهم أوقاهتم 
o بعضهم يوغل يف ّأن: اتيارِّومن أمثلة الفوضوية يف الز 
ر منها حتى يكون األصل يف أوقاته التنقل من مكان ِكثُزياراته وي

 بعضهم ّ ما ندر، والعجب أنّإىل مكان يف مجيع أيام األسبوع إال
 فقد يكونون يف مدرسة ،قد جيمعهم مكان دراستهم أو وظيفتهم

ية واحدة أو مكان وظيفي واحد، ومع هذا يلتقون ِّواحدة أو كل
 غالب أو مجيع أيامهم، وكثرة هذه االجتامعات هبذه الشاكلة يف
ل ُثقَ بل قد يألف ذلك األمر وي،ا من أوقاتهً العلم كثريَد طالبِفقُت

 ّا إذا كانت تلك املجالس ال حظًه، ويزيد هذا األمر سوءُعليه ترك
ع يف املباحات إىل الوقوع يف ُّي هبم التوسّ أو أن يؤد،للعلم فيها
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 .ملحذوراتيشء من ا
ة َّ من يكثرون من تلك املجالس املستمرّوزد عىل ذلك أن

  ،وليات أوالدهم وبيوهتمؤ يقعون يف إمهال لكثري من مسًدائام
 حيتاجه َّاميك ع ناه، قليالّفال حظ ألوالده من اجللوس معهم إال

 .البيت من أمور
رون من االجتامع بينهم خارج ِكثُظ عىل بعض من يَويالح
رون من اجللوس يف َجْضَ عند أحدهم أهنم يتثاقلون ويبيوهتم أو
 أصحابه جمتمعون، وهذا التثاقل ّ وبخاصة إذا علم أن،بيوهتم
فيكون وجوده  ـ بل سيدركونهـ كه أهل بيته ِدرُر قد يّوالتضج
 فيكون ،ُ وسوء خلقه مزاجهُّ مرغوب فيه بسبب تغريَبينهم غري

 !»يح ومسرتاح منهمسرت«لسان حال أهل بيته إذا رأوه خارجا 
ِّالسيئ «: روى يعقوب بن عبدالرمحن عن أيب حازم قال

ُالناس به نفسه التي بني جنبيه؛ هي منه يف بالء، ثم اخللق أشقى 
َزوجته، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإهنم لفي رسور  ُ

ًفيسمعون صوته فيفرون عنه فرقا منه،  ََ ُّ ُوحتى إن دابته حتيد مما َ َ َّ ّ
َاحلجارة، وإن كلبه لرياه فينزويرميها ب ُ عىل اجلدار، حتى إن قطه ّ ّ ّ



 
 
 

 

  
 

 

 .)١(»ُّليفر منه
 ،ملن كان له أوالد من التنبه له والتنبيه عليه ّبد  الٌوهنا يشء

ه عىل بعض املحاذير َ أوالدئّ كثرة غيابه عن املنزل قد جترّوهو أن
 عن ما يصيب الزوجة من العناء بسبب كثرة ً فضال،الرشعية

 . الزوجبغيا
o بعضهم ّوقد يكون من الفوضوية يف الزيارات أن 

يذهب املسافة البعيدة لزيارة أحد أصحابه دون تأكد من وجوده 
 فرتى بعضهم قد يستغرق يف وصوله إىل مكان ،وعدم انشغاله

 وقد ال جيد صاحبه، وقد ،ًصاحبه ثلث أو نصف ساعة مثال
و أهل بيته ا لكنه مرتبط بمشاغل لنفسه أًيكون صاحبه موجود

وبسبب جميء ذلك الزائر إليه من مكان بعيد دون موعد سابق قد 
 صاحب الدار إىل جماملته واجللوس معه لضيافته، بل قد ّرَضطُي

بني للذهاب مع أبيهم أو أخيهم ِّيكون أهل صاحب الدار متأه
 . فيتسبب الزائر يف إرباك أمورهم،املزور

َومل: وقد يقول قائل ا من ً من الزائر انطالق ال يعتذر املزورِ
  _,   -  .  /  10  2   3  54  +اآلية الكريمة 

                                                
 ).٦/٩٩(» سري أعالم النبالء« )١(
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 ؟]٢٨: النور[
ج من الزائر وال يقوى َرُ بعض الناس قد حيّ أن:وجواب ذلك

 . عىل قول ذلك
ـ  بعد توفيق اهللا تعاىل ـ فرتتيب أمر زياراتك ؛ حالِّوبكل
ابك، ه من إضاعة أوقاتك وإحراج أصحُكرِ ما تقدم ذّيدفع كل

صالك ِّومن الرتتيب يف ذلك الوعد املسبق بينكام بمقابلتك له أو ات
 لة بينهم ِّ ويتأكد هذا يف األصحاب الذين مل تتوثق الص،عليه
 . هميف منهم جماملتك عىل حساب مشاغلهم ومشاغل أهلَعرُأو ت

ك ويرفع َ ترتيب الوعد املسبق حيفظ لك وقتّأن: شاهد املقال
 .احلرج عن صاحبك



 
 
 

 

  
 

 

 
 فوضویة في صلة األرحامال

 
 :فمن ذلك

o ا مع  رب مساكنهم نسبيُه مع قِمحَ لكثري من رٌ بعضهم قاطعّأن
 والعجب ،د مساكنهمُة وصله لكثري من أصحابه مع تباعّشد
ّ بعض أولئك إذا كلم يف قطعه لرمحه تعذّأن ِّ ع بكثرة َّر وتذرُ

 ! لكن تعذره وتذرعه يزول عند زيارة أصحابه،املشاغل
o ر من زيارة ِكثُ بعضهم يّا أنً يكون من الفوضوية أيضوقد

ن مل يكن هلم َ مما يرتتب عليه تأثر م،واحد أو آحاد من رمحه
 َ وصلهم آكدَحظ من صلته، وقد يكون أولئك الذين قطع

هم ألرحامهم بوا صلتّه رتَ هذا وأمثالّن وصلهم، ولو أنَّا مم حق
 .لزالت تلك املحاذير
 :ومن الرتتيب يف ذلك

o أسبوع زيارة أو زيارتني أو أكثر حسب ما يراه ّأن جيعل يف كل 
 .من اقتضاء املصلحة

o ِّّقدُأن ي  . ا وسن ً قرابةم األحق
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o من وسائل ّع الوسائل يف صلة الرحم بفضل ما يرسّتنو 
 ...ًالِ أو آجًة واملسموعة مبارشةوءالتقنية؛ فهناك الرسائل املقر

ب البعيد وجتمع ِّقرُتوغري ذلك، وهذه بحمد اهللا تعاىل 
 .قِّاملتفر



 
 
 

 

  
 

 

 
 الفوضویة في المواعید

 
o قيم ُ فال ي! وال خطامٌمامِبعضهم ليس ملواعيده ز

ا بأنه سيحرض إليه يف ً فالنُدِعَا، يًللمواعيد وال ألصحاهبا وزن
 إذا طرأ له َّر بأن يأيت إليه يف وقت كذا، ثمَ آخُدِعَوقت كذا، ثم ي

 عن سبق الوعد َّتغل به ومل هيتماشـ من سفر أو غريه ـ  ٌشغل
 !معهم
o د يف جعل أوقات مواعيده تتضارب مع َّبعضهم يتعم

ّ كرب،ّمصالح أهم  الوالدين بقضاء حوائج هلام يف ذلك الوقت قد ِ
ن أو أحدمها بتأخري قضاء تلك احلاجة عن يالوالدوقت يضيق 
 .وقتها
o  بعضهم جيعل مواعيده تتضارب مع أوقات حضوره

 .ةَّ حمارضة مهم أوّلدرس مهم
o يفاجأ بموعدين َّرين بعشوائية، ثمَد اآلخِعَبعضهم ي  

ب يف َّ بل قد يتسب،هَه وغريَج نفسِحرُأو ثالثة يف وقت واحد، في
 ا بسبب إرباك املوعودين بتأجيل ًإدخال الضجر والغيظ أحيان

اعتذار سن ُ هلم أو حٍأو إخالف مواعيدهم دون سابق إخبار
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 .أمكنبتأخري مواعيدهم إن 
رين هو َ سبب إحراجه لنفسه واآلخّ وال ريب أنّوال شك

 .الفوضوية وعدم الرتتيب يف ذلك كله
ا من أثر الرتتيب يف مواعيد طالب ًشيئـ رعاك اهللا ـ وإليك 
 : وقبل ذلك يقال،ا من الوسائل املعينة عليهًالعلم، وشيئ
، وقد ذكر اهللا إل الوفاء بالعهد من أخالق األنبياء ّإن

 :إليف كتابه يف مدح أنبيائه ذلك 
+   ;  :   9  8  7    6  54  3  2   1

 أثنى عليها اهللا تعاىل وختلق هبا ٍم بصفةِ وأنع.]٥٤: مريم[ _>
 .إلأنبياؤه 

ِّوالعجب أن أهل اجلاهلية كانوا يعظمون شأن الوعد، ومن  ُّ
ألن «: يف اجلاهلية اجلهالءشواهد ذلك قول عوف بن النعامن 

ًعطشا خري له من أن يكون خمالفا ملوعديموت الرجل  ٌ ً«)١(. 
طالب العلم من أوىل الناس بلزوم تلك ّوبكل حال؛ ف

طاعة اهللا تعاىل، والتخلق :  منها.. وذلك ألمور كثرية،اخلصلة
                                                

للذهبي » جتريد أسامء الصحابة«، )٤١ص(» أدب اإلمالء واالستمالء« )١(
 ).٤٢٩ص(



 
 
 

 

  
 

 

، إل وأنعم وأكرم هبم وبأخالقهم إلبأخالق األنبياء 
ها من إخالف املواعيد فذلك من ِّواحلذر من الوقوع يف ضد

وهو الشاهد يف هذا ـ ، ومنها جنافقني كام ثبت عنه صفات امل
ه وأموره شؤون ترتيب طالب العلم ألوقاته وتنظيم ّأن:  ـاملوضع

ل عليه الوفاء ِّسهُه عىل تقسيم مواعيده، ويف الوقت نفسه يعينُُي
 .تلك املواعيد كل يف مكانه وزمانهب

 :ا يعني عىل ترتيب املواعيد بعد فضل اهللا تعاىلَّومم
o وحيسن ّ خاصّتابة تلك املواعيد يف ورقة أو سجلك ، 

أن يعلق تلك الورقة يف ـ  أو بعيد األجل  إذا كان املوعد مهامـ 
 .هَ أمامًمكان بارز يف مكتبته أو غريها ليكون ذلك املوعد ماثال

o كجهاز اجلوال الذي ،االستعانة بوسائل التقنية احلديثة 
 .ن برامج للتذكري باملواعيدَّيتضم
o  إذا كان وعده بعيد ـ أن يطلب من صاحب املوعد
ة كافية حتى ّره باملوعد املتفق عليه قبل وقته بمدِشعُأن ي ـ األجل

ُال يرتبط بأمور أخرى تصعب عليه الوفاء بالوعد املسبق ِّ َ ُ. 
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 المكتبة بین الفوضویة والترتیب

 
من آثار الفوضوية يف شأن املكتبة وعدم العناية برتتيبها ما 

 :ييل
o يف مكتبتهَّذهاب وقت كثري يف البحث عن كتاب معني ، 

د ِعاوُة فقد يّه واحتاج إليه بعد مدَ إذا عثر عليه وقىض منه مرادَّثم
 .اّ جرّ وهلم... أخرى بوقت كسابقهًةَّالبحث عنه مر

o اًتني أو ثالثَّ الكتب مرَقد يشرتي بعض. 
o لظنه عدم ً أو كتابةًر عن بحث موضوع قراءةّقد يتأخ 

ني ُل يده لو عَوجود الكتاب املقصود عنده، بينام الكتاب يف متناو
ل عليه منذ زمن طويل يف مكتبته لكن ّبالرتتيب، وقد يكون حتص

 . ذلك بسبب الفوضوية يف عدم عنايته بمكتبتهّكل
سدد اهللا أقوالك وأرشد ـ  فاحرص ؛وإذا كان ذلك كذلك

املهدرة يف غري عىل ترتيب مكتبتك لتزول تلك اجلهود ـ أفعالك 
 ، وذهاب وقت يمكن حفظه، من بذل جهد يمكن توفريه؛حملها

 .وإنفاق مال يمكن ادخاره



 
 
 

 

  
 

 

 :ومن طرق ترتيب املكتبة
ا ثم   إمجاليًتقسيمها عىل حسب الفنون العلمية تقسيام* 
نا يبدأ َّا معيص له ركنًّعلم التفسري بعدما خيص:  فمثال،ا تفصيلي

 بأسباب ّ ثم، يتعلق بعلم القراءات ماّ ثم،بوضع كتب التفسري
ل عليه الوصول إىل ُالنزول، وكلام أكثر التقسيم التفصييل كلام سه

 .مراده مع توفري جهد ومال
ومثل ذلك أيضا كتب الفقه يرتبها عىل حسب مذاهب 

 يرتب الكتب والرسائل الفقهية املنثورة عىل حسب ّأصحاهبا، ثم
 ، الصيامّ ثم، الزكاةّ ثم،ا سوي فيجعل ما يتعلق بالصالة ،مضامينها

 ... املعامالتّ ثم، احلجّثم
 :ومن طرق الرتتيب أيضا

ا إفراد مصنفات املكثرين من التصنيف، فيجعل ركنً* 
م، ِّا البن القيا ملصنفات شيخ اإلسالم ابن تيمية، وركنً خاص
 . وهكذا...ا للسيوطيوركنً

كتبة وما حيصل من د إشارة إىل أمهية ترتيب املَّوما ذكر هنا جمر
عدم الرتتيب من الفوىض يف وقت طالب العلم، ومن أراد الزيادة 
عن العناية بشؤون املكتبة فتفصيل ذلك موجود يف مظانه من 
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 لكن مرادي هنا ما ،ى بتنظيم املكتبات وترتيبهاعنَُالكتب التي ت
 .يتعلق ببعض مكتبات طالب العلم التي يغلب عليها عدم الرتتيب



 
 
 

 

  
 

 

 
 ف السیاراتویة في إیقاالفوض

 بما یسبب أذى بعض المسلمین
 

د هللا تعاىل، ُّمراعاة شعور املسلمني وعدم أذيتهم من التعب
 ،ب اإليامنَعُفإذا كانت إماطة األذى عن الطريق صدقة ومن ش

ويف املقابل كيف بمن ؟  األذى عن املسلمنيفكيف بمن كفّ
 !؟ب يف أذى املسلمنيَّخالف هذا وتسب
ر املشينة يف أذية املسلمني ما حيصل من إيقاف َوُّومن الص

ن ذلك أمام بعض السيارات أمام أبواهبم، ويتأكد الرضر إذا كا
 وهذا من الفوضوية وعدم مراعاة ،أبواب مداخل سياراهتم

ى َمشاعر املسلمني، وليضع ذلك املؤذي نفسه مكان املؤذ
 !ليستشعر الرضر

أصحاب بعض تلك ا إذا كان ًومما يزيد تلك الصورة قبح
ا ما يكون هذا ًالسيارات من املوسومني باخلري والصالح، وغالب

 .عند حضور حمارضة أو درس
ه أن يتقي اهللا تعاىل يف عدم أذية َفعىل من كان هذا شأن

رين بسببه، وقد بلغ ِّاملسلمني ليسلم من اإلثم وأيضا دعاء املترض
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ذاه بإيقاف  ودعا عىل من آَّرين أنه سبِّببعض أولئك املترض
هم عىل ورقة من أحد جريان ُ ولقد أطلعني أحد،سيارته أمام بابه

 للملقي وامللقى عليهم بسبب إيقاف سيارات ٌّمسجدهم فيها سب
 .بعضهم أمام بيته

ا عىل إبعادها عن ًفعىل صاحب السيارة أن حيرص جاهد
 ، أو حديقة، أو مدرسة، كإيقافها عند سور املسجد،بيوت الناس
ّأو غري ذ  ذلك عليه فعليه أن جيتنب الوقوف أمام لك، فإن شق

 .أبواب البيوت
ا ما حيصل ًومن الفوضوية فيام يتعلق بوقوف السيارات أيض

من بعضهم من إيقاف سيارته بطريقة عشوائية فيأخذ مكانا 
 ! وأحيانا لثالث،يكفي لسيارتني

وبخاصة القدوة عند ـ  عىل املسلم ّأن: وخالصة القول
 .ب أذى للناسِّسبُب ما يا عىل جتنًّ حيرص جاهد أن ـالناس

ه هنا أن جيتمع االثنان والثالثة يف سيارة ُكرِن ذُومما حيس
 :  منها،واحدة عند املجيء للمسجد، ويف ذلك مصالح كثرية

 .تقليل عدد السيارات
 .ضعف احتامل أذية اجلريان



 
 
 

 

  
 

 

 .تذاكر العلم فيام بينهم
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 الفوضویة في الترویح عن النفس

 
امحة َّ مرشوع، ودين اإلسالم دين السٌالرتويح عن النفس أمر

ل يف دواوين السنة النبوية ِّ، واملتأمّرس، ودين الكامل واجلدُوالي
ا ًسريى نصوصـ ا ًويف كتب الشامئل النبوية خصوصـ ا ًعموم

 فمن ذلك عىل ، أساليب الرتويح عن النفسع يفّكثرية فيها تنو
 :سبيل املثال
o  لائشة  لعجمسابقته. 
o ّبني اخليل املضمرة وغري املضمرة جه ُومسابقت ّ. 
o  لحبشة وهم يلعبون بحراهبم لجومشاهدته. 

والشاهد يف هذا املبحث ما حيصل من بعض الناس من 
 بل قد ،اإليغال يف أمور الرتويح حتى يكون الرتويح هو الغالب

 غريه عليه، ّيأنس بذلك الرتويح وحيثف ...يكون األصل يف حياته
ع بنصوص الرتويح يف َّه عىل إفراطه يف ذلك األمر تذرِّبُإذا نف
 هذا من اجلهالة أو التجاهل، ّ أنّوال شك،  ومنها ما سبق،نةُّالس

 :وبيان ذلك
 والعزيمة، والرتويح ّ اجلدج ِّ األصل يف حياة النبيّأن



 
 
 

 

  
 

 

ى به عىل وظيفته العظيمة يف داللة َّعارض، وهو مع ذلك يتقو
 عن نفسه فقد كان ج ِّا مع ترويح النبيًوأيض .الناس عىل اخلري

ًّمعطي خريكم  «:ج حقه، ومن أمثلة ذلك قوله ا كل ذي حق
 فلم يشغله تروحيه عن نفسه .» وأنا خريكم ألهيل،خريكم ألهله

ى بذلك َّ بل كان يتقو،عن القيام بأعامله اخلاصة والعامة لألمة
ب جانب ّمن غل بخالف ،ا اإلشارة إليهًم آنفّالرتويح كام تقد

قوق اخلاصة بأهل بيته أو العامة احلالرتويح وأضاع وأمهل 
وليته ؤعن غيابه عن بيته وتضييع حقوق مسث ِّ فحد...للناس

 الناس من إمهال للدوام شؤونعن أوالده وزوجته، وكذا يف 
 .اًا أو إمامًالوظيفي أو تضييع أمانة املسجد إن كان مؤذن
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 الفوضویة في طلب العلم

 
كر ِكتفي بذأمورها كثرية، وحيسن تقسيم الكالم يف ذلك فوأ

 : ويقاس عليها نظائرها، أمر بعدة أمثلةّأمرين مع التمثيل لكل
o الفوضوية يف حضور الدرس:األمر األول :  

 :ومن صور ذلك
ل حضوره للدرس َّا يف أوً بعضهم إذا مل يفهم شيئّأن §

 .د إليهُأصابه إحباط فرتك الدرس ومل يع
 بل ،َّر بال ضابط معنيَتنقل من درس إىل آخكثرة ال §

 .ل يف التحصيلُّعشوائية يف احلضور أو تعج
 فمتى ما ،حياكي بعض أصحابه يف حضوره وغيابه §

 .اًب فمعه أيضَّ وإن تغي، حرض معهٌحرض فالن
 بينام جيعل غريه من األشغال التي ،اًجيعل الدرس عرض §

ىل تقديم الرتويح ، بل يصل احلال ببعضهم إًأصال تقبل التأخري
 . عىل حضور الدرسًدائام
 مما يرتتب عليه فوات ،كثرة الغياب والتساهل يف احلضور §



 
 
 

 

  
 

 

 . عن عدم الفهم املرتابط ملواضيع الدرسًكثري من الفوائد فضال
 ، من فضول نظر؛إشغال نفسه بام ال ينفع أثناء الدرس §

 غري ذلك، وقد وأ ،الَّ أو عبث بالقلم أو اجلو،أو كثرة حركة
 يشغل غريه بفضول كالم أو كثرة حركة تؤثر عىل من خلفه 

 .ن بجانبهَأو م
ر عن حضور الدرس، وهذه الصفة قد حترم ّكثرة التأخ §

ا له ًر طبعّا من اخلري، بل وقد يكون التأخًبل ستحرم صاحبها كثري
 عن ً فيؤثر عليه يف طاعاته الواجبة فضال،يف مسرية حياته

 .املستحبة
 ا ا ذهنيّ فأم؛ا ا وذهني ضور الدرس بدنيعدم االستعداد حل §

ُفرتاه ال حيرض للدرس قبل حضوره إليه، وال ي ِّ ع ويتعاهد ما ِراجَُ
ا عدم االستعداد البدين فرتاه يأيت إىل ّ وأم،سمعه بعد انرصافه منه

 بسبب كثرة أشغاله وإجهاد ـ د منهكَهُوهو جمـ الدرس إن أتى 
منها أو أكثرها يف أوقات ال تزاحم لنفسه يف أمور يمكنه جعل كثري 

ا قلة النوم ًراحته البدنية عند حضوره للدرس، ومن األسباب أيض
وكثرة السهر، ويتأكد هذا يف الدروس الصباحية؛ فرتاه إذا ما حرض 

 .أو تراه خيفق برأسه ويغالب نفسها يف نومه ًإىل الدرس مستغرق
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هو مراعاة ـ  بعد توفيق اهللا تعاىلـ  تلك األدواء ّودواء كل
 .الرتتيب والتنظيم يف أوقاته وأموره

o رهاَوُومن ص،  الفوضوية يف القراءة:األمر الثاين: 
 ًعدم االعتناء واملشورة يف اختيار الكتاب املقروء؛ فمثال §

ا من ً فيختار كتاب ـًكالتفسري مثالـ ا لنوع من العلوم  قد يكون حمب
ب يف ِسهُن يّ ممِّك املفرسب التفسري فيبدأ بقراءته، وقد يكون ذلُكت

مع ـ  وهي ،ر الكالم حوهلاِكثُإيراد الشواهد النحوية والبالغية وي
ا َك فائدهتِدرُال يـ عظيم فائدهتا يف التفسري بخاصة وغريه بعامة 

 للتفسري يف أول مراحل الطلب ّد، وقد يكون ذلك املحبَ أحّكل
 ولو أنه ،ا مدةفيرتك القراءة أو ينقطع عنهفيثقل عليه ذلك األمر 

راية بذلك العلم خاصة وغريه عامة ِّ الدَه واستشار أهلَب أمرّرت
 .إىل ما يناسب مداركهـ بتوفيق اهللا تعاىل ـ ألرشدوه 

ه من رسد ُر مؤلفِكثُأنه قد يبدأ بقراءة تفسري ي: ومثل ذلك
ز ذلك، ِّوايات الضعيفة واملوضوعة، وذلك املبتدئ ال يميِّالر

ها ِّوايات بغثِّل تلك الرُنقَ وهو أنه قد ي..م عظيٌوهنا حمذور
رسدها فيام حيرض من املجالس أو يف حمرابه إن كان َوسمينها، وي

م اخلطب يف نرشه ُعظَا، وهنا يًا أو عىل منربه إن كان خطيبًإمام



 
 
 

 

  
 

 

ته، فالعجلة هنا َّ نيُللكذب وتوسيع دائرته، وال يشفع له صالح
 يناسب رغبته َّ العلم عامَأل أهله وسَب قراءتّ فلو أنه رت،ٌمذمومة
 .ه بنرش العلم وحصول األجرَب لنفع نفسه وغريُمن الكت
 عدم ترتيب وقت : ر الفوضوية يف القراءةَوُومن ص §

ل ُّنة للقراءة، وبخاصة تلك القراءة التي حتتاج إىل تأمَّعيُأو أوقات م
ية  كقراءة املتون أو رشوحها، بل حتى القراءة الرتوحي،ّونظر وتأن

 كالقراءة يف بعض كتب األدب أو التاريخ أو الثقافة العامة إذا 
ا من ترتيب وقتها فقد ال يستشعر فائدهتا أو قد  مل جيعل هلا حظ

 . االستشهاد بهأراد إذاعجز عن استحضاره َا مما قرأ ويًينسى كثري
ب؛ ُل بني الكتّكثرة التنق: ر الفوضوية يف القراءةَوُومن ص §

 فإذا !ل إىل الثاينَّر ترك األوَ وقع يف يده آخَّيف كتاب ثمفرتاه إذا بدأ 
ة بياهنا يف كتاب ثالث أشكلت عليه كلمة يف الثاين ورجع إىل مظنّ
 وتبعه فرأى اًام رام صيدّترك الكتاب الثاين إىل الثالث، وهكذا كل

 .ك القوىَنهُر تركه، وهكذا يرجع خايل الوفاض مَآخ
اله اإلمام ابن مجاعة رمحه اهللا ذكر هنا ما قُومن مجيل ما ي

م يف ابتداء طلبه من ِّوكذلك حيذر املتعل «: كالمهّ ونص،تعاىل
فرق ذهنه، بل يفات فإنه يضيع زمانه واملطالعات يف تفاريق املصنَّ

ه، نَِتقُيته حتى يِّ الذي يأخذه كلّيعطي الكتاب الذي يقرؤه أو الفن
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ن غري موجب فإنه وكذلك حيذر من التنقل من كتاب إىل كتاب م
 .)١(»عالمة الضجر وعدم اإلفالح

                                                
 ).١١٩-١١٧ص( »تذكرة السامع واملتكلم« )١(



 
 
 

 

  
 

 

 
 الترتیب في حیاة طالب العلم

 
 ّطالب العلم أوىل الناس برتتيب أوقاته وأعامله، ذلك أن

 ّا لكونه حمطًطالب العلم من أعلم الناس بقيمة الوقت، وأيض
ولياته وكثرة حاجة ؤع مسُّا لتنوًم، وأيضَأنظار الناس وقدوهت

 .الناس إليه
ى عنَُا عىل طالب العلم أن يً كان لزام..ذه األسباب وغريهاهل
ل َّ ولذا من تأم،يب يف مجيع أموره العامة واخلاصةة بالرتتَّعناية تام
 ّم أنِلَعـ مع قرص أعامرهم ـ  العلامء ورأى عظيم آثارهم َريِيف س

هم عىل حلظات أعامرهم ُهو حرصـ بعد توفيق اهللا تعاىل ـ السبب 
 برتتيبهم ّاستثامرها يف وجوه اخلري، وال يكون ذلك إالوالعناية ب

 .ر ذاكَّم هذا أو يؤخَّ، ومتى يقدّ واألهمّومعرفتهم باملهم
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 أسباب معینة

 لحصول الترتیب والبركة في الوقت
 

من أعظم األسباب يف حصول الرتتيب والربكة يف الوقت 
 :إنجاز الكثري يف الوقت القليل

o اح الدعاء بصدق وإحل:ًأوال. 
o صدق النية يف األمور كلها:اًثاني . 
o ك ُ العزيمة وعدم اليأس والقنوط، فلو مل تنتظم أمور:اًثالث

 عليك، بل عاود ًوترى ثامرها فال جتعل لإلحباط مدخال
ا يف ًانتظامـ بحول اهللا تعاىل ـ  وسرتى ،اتَّ ومرًةَّالعزيمة مر

 .كشؤون يف ًأمورك وبركة
o رف برتتيب أمورهُن عَّصحة مم املشورة وطلب املنا:اًرابع، 

 .ه أحوالكُه أحوالِشابُن تَّوبخاصة مم
o ى بشأن الرتتيب وحفظ األوقات عنَُ حضور دورات ت:اًخامس

 .وتنمية القدرات
o ى بشأن الرتتيب عنَُب التي تُ بعض الكتُ قراءة:اًسادس



 
 
 

 

  
 

 

 ّيف الغالب أن  هذا وما قبلهّ ألن؛والتنظيم يف األعامل
 .ن هلم خربة ودراية بذلكَّ ممالقائمني والكاتبني

o اًسابع:ُ  ّ ألن؛ك وبخاصة العلميةشؤون التقنية يف  توظيف
ب البعيد ِّقرُختتزل الزمن؛ فت ـ بفضل اهللا تعاىلـ التقنية 

 إىل غري ذلك من ...ق وتؤلف بني النظائرِّوجتمع املتفر
 .اخلدمات التقنية اهلائلة

o ن ِّ وضم،ا ا أو كتابي  ترتيب برنامج مسبق سواء كان ذهني:ًاثامن
ة تعلم من نفسك أنك ستحرص َّا مهمًذلك الربنامج أمور
 من ٌ مشرتك بني الناس، وكثريٌ ألهنا قاسم؛عىل اإلتيان هبا
 إذا طال إمهاله هلا تلك الساعة ّا إالًها اهتاممُعريُالناس ال ي

 وزيارة ، صلة الرحم: ومن تلك األمور،ه عليهاَّه هلا أو ينبّيتنب
 أسبوع ِّ وترويح عن النفس، فلو جعلت لك يف كل،ضمري
ارة مريض، وأخرى ة واحدة لصلة رحم، وأخرى لزيَّمر

 ،انًَّا معيً واحدة يومِّدت لكلّ ولو حد..لرتويح عن النفس
فمثال بعد مغرب السبت لعيادة مريض، ومغرب يوم األحد 
ام لصلة رحم، ومغرب يوم الثالثاء للرتويح عن النفس ب

ا الدروس العلمية َّ وأم... أمور الرتويح املباحةتشاء من
 َب لنفسه حضورِّرتُا عىل طالب العلم احلريص أن يًفلزام
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ا عىل العناية ًدرس أو درسني أو ثالثة، وحيرص جاهد
 ّ ألن؛ وعدم مزامحتها بأشغال أخرىبأوقات دروس العلم
 بها لنفسهّر عن حضور الدروس التي رتُّاالنقطاع أو التأخ

 .ا من الفوائدًد طالب العلم كثريِفقُي
o ّالرفق والتأين يف ترتيب األمور واختاذ القرار؛ ألن  :ًتاسعا ِّ ِّ

ِّالرفق من أبواب اخلري، ولذا جاءت النصوص بالعناية هبذا 
 .الشأن

ِّإن الر«: جقال  َفق ال يكون يف يشء إال زانه، وال ينزع من ّ ُ ّ ٍ
ّيشء إالشانه ٍ«. 

َمن حيرم ا«: ج وقال  ّلرفق حيرم اخلري يف األمر كلهَُ ِّ«. 
ِّإن اهللاَ رفيق حيب الرفق« :جوقال   ّ ٌ ّ«. 

ّويف املقابل جاءت نصوص تؤكد بل متنع امليض يف العبادة  ِّ ٌ 
ًبني الناس إذا كان الذهن والبال مشغوال، فمثال أو احلكم 
َال صالة بحرضة «: جقوله   بل البدء يف العبادةّعدم امليض

 .»يدافعه األخبثانطعام، وال وهو 
ال يقيض القايض «: جومثال عدم احلكم بني الناس قوله 

 .»وهو غضبان



 
 
 

 

  
 

 

ّأن اشتغال الفكر وعدم استقراره : ّوالشاهد من هذا كله
ِّيوقع يف املحاذير القارصة واملتعدية ُ. 
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  ترتیب األوقات من طرق

 عند كثرة المشاغل
 
إذا اجتمعت عليك مشاغل وتداخلت، فإليك هذه  

ا لك عىل ًتكون عونـ بعد توفيق اهللا تعاىل ـ خلطوات لعلها ا
 :ترتيب قضاء تلك األمور أو قضاء أكثرها

o ر ّك يف مجيع أمورك، وتذكعينَُ أن يً اسأل اهللا تعاىل دائام:ًأوال
 صالة ِّبر كلُ ويف د،_4  5 +أنك تقول يف ركعة 

 ،»ك عبادتِنْسُكرك وحُكرك وشِي عىل ذ أعنَِّّاللهم« :مكتوبة
 .وهذا املقام من حتقيق معنى االستعانة باهللا تعاىل

o وهذا أسهل من ، تلك املشاغل يف ورقةَب مجيعُ اكت:اًثاني 
عجز عن استحضارها كلها عىل ت قد كّ ألن؛ا رها ذهنيُّتذك

ها ُرُّب تصوُصعَا لو حصل ذلك فقد يً وأيض،عجلة من أمرك
ها يف ورقة ِف كتابت املقارنة واملفارقة بينها، بخالَّا ثمًمجيع

ر ُّا أكثر من التصوً فذلك يأخذ منك وقت،ّوالنظر فيها بتأن
ر الذهني ُّا، بخالف التصوًا كثريًر لك وقتِّ لكنه يوف،الذهني



 
 
 

 

  
 

 

 لكنه يضيع عليك ًا قليالًعىل عجل فذلك يأخذ منك وقت
 .اًا كثريًوقت

o ة، تلك الساعة ربامَّيِوَ ورّ استعرض تلك األمور بتأن:اًثالث 
 .ها إذا أخذت األمور بفوضويةُكِدرُ لك أشياء قد ال تَّيتبني

o احرص عىل   بعد استعراضك لتلك األمور جمتمعة:اًرابع
 أو زيارة مريض ،كقضاء حاجة للوالدين، هُ تأخريُّتقديم ما يرض

به مرض خموف وهو يفرح بزيارتك وحيزن أو جيد يف نفسه لعدم 
 .زيارتك

o ويف بعضها نفع ّ متعدٌمور نفعإذا كان يف بعض األ: ًخامسا ،
. اًه قارصُيا عىل ما كان نفعِّه متعدُم ما كان نفعِّقارص، فقد

 أو لطرح مرشوع ْنيَ إىل جملس إلصالح ذات بَعيتُد: ًفمثال
ه يف ُخري حيتاج إىل إبداء رأي ومشورة، وكان حلضورك أثر

ر عن حضور مثل تلك املجالس عىل ما َّاملجلسني فال تتأخ
 .ا من املجالس األخرىًه قارصُعكان نف

o بعض املشاغل متوالية مرتبةُإذا كان باإلمكان مجع: ًسادسا ً 
 ر ودعاك اثنان من إخوانك حلضور زواجهام ِّدُفافعل، فلو ق

ا ً فحاول إدخال الرسور عليهام مجيع،أو زواج أحد أوالدمها
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ر منهام لتبدأه ِّوذلك بالرتتيب معهام من حيث حضور املبك
ل بظرفك َّر بعد إشعار األوَ تذهب إىل اآلخَّ ثم،ورباحلض
 .عذرك النرصافكَك عىل حضورك ويَرُليشك

o  مهام قدرت عىل قضاء حوائج : ـوهو متعلق بام قبله ـًسابعا 
ُ ففي ذلك توفر أوقات ،كثرية يف وقت متواصل فبادر ُّ

 :وبيان ذلك. مستقبلية
 ،رشاء بعض لوازم الدارو ،صلة رحمو ،زيارة مريض 

 فهذه أربعة أمور إذا ...إيصال حاجة إىل أحد معارفكو
ا يف بعض يوم، لكن ًا ستفرغ منها مجيعًبت قضاءها متواليّرت

ي سيذهب  الوقت الذّ أنّ أمر يف يوم فال شكّ كلَلتَعَلو ج
ل َّ ويكفي أنك يف احلال األو،عليك أضعاف الوقت السابق

احدة بخالف احلال  وًةَّ مرّلن خترج من منزلك وتعود إليه إال
الثاين فستخرج أربع مرات، وإن زادت املشاغل زاد 

 .ك من الدارُخروج
o وضاق عليك الوقت ٌإذا تزامحت عليك أشغال: ًثامنا 

 وبخاصة من ،ببعض إخوانكـ بعد اهللا تعاىل ـ فاستعن 
 يكون ذلك عىل حساب ّ أالَ رشيطة،ح بذلكَفرَتعرف أنه ي



 
 
 

 

  
 

 

د هذا إذا كان شغلك الذي ّتضييع حقوق أهله وبيته، ويتأك
 ّ وبمساعدة أخيك يقلًا طويالًه يتطلب وقتَتريد منه قضاء
  .اجلهد والوقت

ـ بعد عون اهللا تعاىل ـ ا أن تستعني ًن يف هذا املقام أيضُا حيسَّومم 
 نفقتهم  قد تقرصنبمن تعرف من معارفك أو أصحابك الذي

 ل  قضاء ما كلفتهم به بامهم عىلِْئعن حوائجهم وكاف
من صنع إليكم معروفا « :ج من باب قوله ...أو هدية
 .»فكافئوه

 .قضاء حوائجك، ونفع إخوانك: ويف ذلك مصلحتان 
o وحاسب ،الَّ من جو؛احرص عىل استخدام التقنية: ًتاسعا 

 ففيها بإذن اهللا ، وغري ذلك يف ترتيب أمورك..»كمبيوتر«
 ،لوقت واختزال ل،قِّ للمتفرٌ ومجع، للبعيدٌتعاىل تقريب

 . أخرى كثريةُ ومنافع، للعملٌوتنظيم
o ا من حضور بعض الدورات التدريبية  اجعل لك حظ: ًعارشا

ُالتي تعنى بتنظيم األوقات، وكذلك قراءة بعض الكتب يف 
 .هذا املجال

*** 
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 ولعل بعضها أو أغلبها ..هذه بعض املقرتحات واملرئيات
وعند غريك  عندك ّ فانظر ماذا ترى؟ ولعل،جتربةمشورة وعن 

 :ر، ولكنِكُأكثر وأفضل مما ذ
 ب ليس يعرف قدرهِّجير مل  ن َوم

    ُب جتد تصديق ما قد ذكرناهِّفجر



 
 
 

 

  
 

 

 
 

 وصایا مرتبة
 
 أحد ولو كان ِّا عىل أن تستفيد من كلًاحرص جاهد :ًأوال §

ا من دعوة أو تنبيه عىل أمر قد خفي ًا فلن تعدم خري يِّعام
 عليك 

 وما سمع ورأى  معرتكه يف احلياة بحكم..أو نصيحة مؤثرة
 الناس، وهذا ُ وعوام املسلمني يقلل شأهنم بعض،يف حياته
ات ُّت عليهم أحوال وتغريَّ فهؤالء العوام قد مر؛من اجلهالة

 ّ فحري،ً شاملةً ونظرةً واسعةًجمتمعات فأكسبهم ذلك خربة
 . عن توقريهمًبنا أن نستفيد منهم فضال

ا، ًا صغريً أحد ولو كان ولدّد كلفيُاحرص عىل أن ت: ًثانيا §
محة َّفالصغري يف الغالب يتأثر بمواقف العاطفة والر

ا يف نفسه، ويبقى هذا ًى ذلك التأثر راسخَبقَوالشفقة، وقد ي
ا يف حال إهانته ورضبه، فإن كان الرضب ملصلحة ًالتأثر أيض

ُنفعه َ َ  ً ذلك التأديب، وإن كان الرضب واإلهانة ظلامَ
 تؤثر عىل الصغري، وتبقى ًها راسخةُ تبقى آثارا فقدًوعدوان

ع هبا ِّ تشجً طيبةً كلمةّمعه ما شاء اهللا أن تبقى، ولذا ال حتقرن
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 ناهيك عن ،اًل هبا عليه رسورِدخُ لطيفة تً أو مداعبة،اًصغري
ا ًقد جتعلك حمبوب ـ  النظر عن نوعها وقيمتهاّبغضـ هدية 
وهذا . يشيب وّ اخليال يف ذهن الصغري حتى يشبَراسخ

حيسن أن يكون مع صغار قرابتك  ) اهلدية( األمر األخري 
 . بأخيه أو أبيهٌ وثيقةٌ عالقةَ وبخاصة من لك،ومعارفك

  :غارِّ مع الصجوإليك هذه األمثلة الثالثة من تعامل النبي  
 .إهداء:  والثالث.مداعبة:  والثاين.تعليم: األول 
o يف ُطيشَه تُ يد للغالم الذي كانتجفقوله : أما األول 

 .»ل مما يليكُل بيمينك، وكُ اهللا، وكِّ سم!يا غالم «:الصحفة
o ها رسول َّ جمًةَّ جمُلتَقَع«: فقول حممود بن الربيع: ا الثاينّأمو

 .» يف وجهي من دلو كانت يف دارناجاهللا 
o ر املدينة قسمه َ إذا أيت بباكورة ثمجفقد كان : ا الثالثّأمو

 .انبيِّعىل من عنده من الص
صات ُّاحرص عىل توثيق العالقة مع بعض أهل التخص: ًثالثا §

 فتوثيق العالقة مع مثل أولئك فيه منافع ؛عةِّالعلمية املتنو
 .عِّ من التوسع املعريف املتنو،كثرية

اك والتسويف، فقد ّل عمل اليوم إىل غد، وإيِّال تؤج: ًرابعا §
قول  وأ،»التسويف مطية إبليس «:قيل وما أمجل هذا القيل



 
 
 

 

  
 

 

د تراكمها، ِّ تأجيل األعامل عن مواقيتها تولّإن« :لك
وتراكمها يورث تداخلها، والتأجيل والرتاكم والتداخل 

 َ حجبً وتارة، حرمانَ حجبًحيجب بركة الوقت تارة
 .)١(»!نقصان

د هذا إذا كان ّ ويتأك،م قبل املواعيد بزمن يسريّتقد: ًخامسا §
ث من زمحة طريق وما شاكله، ُا ملا قد حيدًبُّا حتسً بعيدُاملكان

  كالتبكري ،م لفعل اخلرياتّوأفضل التبكري املسارعة إىل التقد
 ر سواء َ خري آخِ أو املبادرة إىل أمر،إىل صالة مجعة أو مجاعة

  فاملسارعة إىل عمل اخلريات من هنج ،ا ا أو عملي كان قولي
̧  º ¹ «  + ..إلاألنبياء واملرسلني 

 .]٩٠: األنبياء[  _ ¼
 من حسن تالوة ـ إذا أنعم اهللا تعاىل عليك بموهبة : ًسادسا §

ال أو غري ذلك من َّأو قرحية شعرية أو خطابة أو قلم سي
 . فاحرص عىل املحافظة عليها وعىل تنميتها ـاملواهب

اك أن تزهد ّ وإي، عليك من الفوائد النفيسةّد ما يمرِّقي: ًسابعا §
 فتأخري ،ك الفوائدر تقييدها أو تستكثر تلِّفيها أو تؤخ

                                                
 .»كتبت«من كلاميت يف كتايب املوسوم بـ  )١(
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ل ِّتك ويقلَّف مهِضعُيها واستكثارك للفوائد يِنسُتقييدها قد ي
 .مر قليلُعزيمتك، فالعلم كثري والع

ه، وكن يف نرش ِ من البخيل باملَكن عىل وقتك أبخل: ًثامنا §
 .وتعليم العلم أكرم من الكريم بامله

هتم،  طلبة العلم يف أجزاء يسرية من أوقاُ بعضُدَزهَي: ًتاسعا §
ِلكن تلك األجزاء إذا مج   ..اً كبري الُعت أصبحت كُ

  اجلبال من احلىصّإن   صغرية     حتقرن    ال 
 :ومن أمثلة تلك األوقات

o بني األذان واإلقامة. 
o أثناء ركوب السيارة. 
o  أو غري ذلكقادمسواء كان النتظار االنتظار اليسري . 
o ا يذهب إليه ّ أو غريه مم،يف ذهابه وإيابه من وإىل املسجد

 .اًماشي
 قليل من َ غريًل قسامّمتثـ رها ُّمع كثرة تكرـ هذه األوقات  

، فاحرص رعاك اهللا عىل ٌى هلا بالَلقُمر، ومع ذلك ال يُالع
ء يف رشيط و أو بسامع مقر، بمراجعة حمفوظ..أن تستثمرها

م هذا وهذا فال حترم نفسك ِدُ عْا، فإنًسمعي إذا كنت راكب



 
 
 

 

  
 

 

 .وقات بذكر اهللا تعاىلمن شغل تلك األ
وأسوق لك أمثلة لرتى كيف كان أهل العلم حيرصون عىل  

 :ياتهِّ عن كلًعدم التفريط يف جزئيات الوقت فضال
o بن ا عندما ترجم لعبدالوهاب بن عبدالوهاب ّذكر الذهبي

 يف ّ، فال متيض له ساعة إالً أوقاته كانت حمفوظةّأن: األمني
 .تسميعد أو ُّكر أو هتجِقراءة أو ذ

o من ًعت ساعةَّ ضيِّما أعلم أين «:وحممد بن عبدالباقي يقول 
 .»مري يف هلو أو لعبُع

دى حرصهم عىل استغالل َ مِّبنيُومن اآلثار العجيبة التي ت
أيب بن  عن داود »ريِّالس«أوقاهتم ما ذكره الذهبي يف كتابه 

 أختلف إىل ٌ أنا وغالمُكنت «:أنه كان يقول: :هند 
 عىل نفيس أن أذكر اهللا ُذا انقلبت إىل البيت جعلتوق، فإُّالس

 عىل ُ إىل ذلك املكان جعلتُإىل مكان كذا وكذا، فإذا بلغت
 .)١(»حتى آيت املنزل... نفيس أن أذكر اهللا كذا وكذا

*** 
ً اهللا تعاىل مباركا أينام كنت، َجعلك... ًختاما؛ طالب العلم َ

                                                
 ).٣٦ص( »معامل يف طريق طلب العلم« :انظر كتايب )١(



 
 
 
 

٦٨   

كامل وهتذيب هذه شذرات يف شأن الرتتيب وهي حتتاج إىل إ
 ٌ قريبِّ ريبّن يقوم به، إنَ لذلك مِّوترتيب، وعسى اهللا أن ييرس

 . الصاحلاتّجميب، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم



 
 
 

 

  
 

 



 
 
 
 

٧٠   

 

 ة
 

 الصفحة املوضوع
 

 ٧ مقدمة
 ١٠ الرتتيب من سنن اهللا تعاىل الكونية

 ١٣ الرتتيب يف حياة األمم
 ١٤ اإلسالم دين الرتتيب والكامل

 ١٦ ًأحسن الناس ترتيبا جلميع شؤونه جُّالنبي 
 ١٩ طالب العلم بني الرتتيب والفوضوية

 ٢٠ من أسباب الفوضوية
 ٢٢ أمثلة للفوضوية عند بعض طلبة العلم

 ٢٥ الفوضوية يف النوم
 ٢٧ الفوضوية يف قضاء احلوائج

 ٢٨ الفوضوية يف الزيارات



 
 
 

 

  
 

 

 ٣٢ الفوضوية يف صلة األرحام
 ٣٤ الفوضوية يف املواعيد

 ٣٧ املكتبة بني الفوضوية والرتتيب
 ٣٩ ب أذى بعض املسلمنيِّالفوضوية يف إيقاف السيارات بام يسب
 ٤١ الفوضوية يف الرتويح عن النفس

 ٤٣ الفوضوية يف طلب العلم
 ٤٧ الرتتيب يف حياة طالب العلم

 ٤٨ أسباب معينة حلصول الرتتيب والربكة يف الوقت
 ٥١ عند كثرة املشاغلمن طرق ترتيب األوقات 

 ٥٥ وصايا مرتبة
 ٦١ فهرس

B 
 


	طالب العلم بين الترتيب والفوضوية
	المقدمة
	الفهرس


