املسلمون أحق باجلودة
وليد بن حممد الفارس
(مبناسبة األسبوع الوطين اخلامس للجودة )

احلمد هلل ،جعل قوة هذه األمة يف إمياهنا ،وعزها يف إسالمها ،والتمكني هلا يف صدق عبادهتا ،أمحدُه سبحانه وأشكره ،وأتوب إليه وأستغفره ،وأشهدُ أن  ا إله إ ا اهلل وحده  ا شرك له ,وأشهد أن
سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله ,دعا إىل احلقّ وإىل طركق مستقيم ,صلى اهلل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ,كانوا يف هذه األمة قدوهتا ومصابيحها ,والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل كوم الدكن وسلم
تسليمًا.
أمّا بعد :فأوصيكم ـ أكها الناس ـ ونفسي بتقوى اهلل تعاىل؛ إذ هبا بعدَ اهلل املعتصم ،وعليها املعوَّل يف املغنم والفِكاكُ من املغرم ،من لَزِمها وُفِّق وسُدِّد ،ومن غفل عنها فقد غفَل إىل ضيعة ،والعاقبة
للمتقني.
أكها املؤمنون ،يف أثناء ما كان كباشر الصحابة دفن ابراهيم بن نبينا عليه الصالة والسالم وعندما كانوا كسوون حلده ،رأى  فرجة يف لنب اللحد فأمر هبا تسد فقيل للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال:
أما إهنا  ا تضر و ا تنفع ولكنها تقر عني احلي وإن العبد إذا عمل عمال أحب اهلل أن كتقنه " .ويف رواكة "انتهى باجلنازة إىل القرب ومل ميكن هلا فجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كقول  :سووا يف حلد هذا .
حىت ظن الناس أنه سنة فالتفت اليهم فقال  :أما إن هذا  ا كنفع امليت و ا كضره ولكن "إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن كتقنه" أورده األلباين يف السلسة الصحيحة  .بكل هذه البساطة و برغم شدة
املصيبة يف فقد الولد و صعوبة املوقف حال الدفن كريب نبينا عليه الصالة والسالم الصحابة الكرام على إحسان العمل وإتقانه و تأدكته على أجود ما ككون .وكبّن هلم أن النفس السوكة تتوق إىل اجلودة يف تأدكة
العمل وإتقانه على أحسن ما ككون ،مصداقا لقول اهلل تعاىل بسم اهلل الرمحن الرحيم {تَبَا َركَ َّالذِي بَِي ِدهِ اْلمُلْ ُ َو ُهوَ عَلَى كُلِّ َشيْءٍ قَدِكرٌ (َّ )3الذِي خَلَقَ اْل َموْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُْلوَ ُكمْ أَُّك ُكمْ َأحْسَنُ َعمَلًا َوهُوَ الْعَزِكزُ
الْغَفُورُ ( })4قال بعض املفسركن أي ليبلوكم فيعلم أو فينظر أككم أحسن عمالً .وقال آخرون  { :لِيَبُْلوَكُمْ } يف معىن ليعلمكم والتقدكر ليُعلمكم أككم أحسن عمالً  .ويف اآلكة إجياز ألن ا ابتالء و ا اختبار
ليعلم كذل من هو صاحب العمل السيئ فيجازكه مباعمل .و مل تنص اآلكة أن املراد العمل األكثر بل املراد األحسن و هو ما اجتمعت فيه الكمية والكيفية اليت ترفعه عن غريه فليس املراد الكم فقط و  ا
الكيف فقط بل ما حيصل باجتماعه منها األفضلية .و األصل يف كل عمل كي ككون مقبو ا شرطي اإلخالص و املتابعة مث كنظر بعد ذل ألعظم األعمال فالذي كليه .و العمل الذي جيتمع فيه اإلخالص و
حضور القلب كفوق مثله مما كزكد عليه يف الكم يف أغلب أحواله  .و األحسن هو حال النيب صلى اهلل عليه و سلم و لو كان أرفق بالنفس و أقرب فطركق اجلنة مغلق إ ا ملن خلفه و طركق الكمال لزوم غرزه
حذو القذة بالقذة .و ا ركب أن أحسن عمل نتعبد هلل به هو ما وافق السنة و كان خالصا لوجه سبحانه.
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أكها املسلمون ،يف الوقت الذي هتتم فيه اهليئات واجلمعيات الدولية جبودة العمل وإتقان األداء وخصصت كوما للتوعية بأمهية ذل وأمسته اليوم العاملي للجودة   ،ا نزال حنن املسلمون نعاين وكالت
ضعف اإلتقان و التهاون يف تقدمي اخلدمات و املنتجات باملواصفات اليت حتفظ حقوق طريف التعاقد ،واهلل جل جالله قد أمرنا بالوفاء بالعقود فقال {كاأكها الذكن آمنوا أوفوا بالعقود  }..فكيف سنحقق هذا
األمر الرباين إذا مل نراع مثلث العالقة بني طريف التعاقد ( :السعر واجلودة و طركقة تقدمي اخلدمة أو تسليم املنتج إىل الطرف اآلخر) .فيحرص املسلم مقدم اخلدمة أو بائع املنتج أن كطلب السعر الذي كناسب
ملستوى مواصفات منتجه أو تكون اخلدمة اليت كقدمها مكافئة ملا حيصل عليه من مثن متفق عليه .كما كنبغي أن ككون تسليم السلعة أو تقدمي اخلدمة بالطركقة اليت حتقق العدالة بني الطرفني من حيث الوقت
واألسلوب ،وكلما اجتهد طرف يف اإلحسان يف تأدكة حقوق الطرف اآلخر كان ذل خريا له ألن "اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن كتقنه" وهو سبحانه قد قال {وأحسنوا إن اهلل حيب احملسنني}.
عباد اهلل ،إن أعظم عمل كهتم العبد بتأدكته على أحسن ما ككون بعد توحيد اهلل هو الصالة ،وقد رىب النيب  صحابته الكرام على أن هناك شروطا وأركانا وواجبات وسنن  ،و هناك حدودا إذا مل كتجاوزها
العبد صحت صالته وأجزأته وإذا أساء العبد يف صالته مبا خيل بصحتها ،أمره باإلعادة ،ففي احلدكث املتفق عليه أن رجال دخلَ املسجدَ ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يف املسجدِ فصلَّى مثَّ جاءَ إىل رسولِ
فسلمَ فقال لهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ارجع فصلِّ فإنَّ َ مل تصلِّ
فسلمَ فردَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وقالَ ارجع فصلِّ فإنَّ َ مل تصلِّ فرجعَ فصلَّى كما صلَّى مثَّ جاءَ َّ
وسلمَ َّ
اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ َّ
فسلمَ فقال لهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلي َ السَّالمُ ارجع فصلِّ فإنَّ َ مل تصلِّ ففعل ذلِ ثالثَ مرَّاتٍ فقال الرَّجلُ والَّذي بعثَ باحلقِّ ما أُحسِنُ غريَ هذا فعلِّمين،
فرجعَ فصلَّى كما صلَّى مثَّ جاءَ َّ
فعلمه إىل آخر احلدكث .وقال يف حدكث عمار بن كاسر  إن العبد لينصرف من صالته ومل ككتب له منها إ ا نصفها  ،إ ا ثلثها  ،حىت قال  :إ ا عررها" حسنه األلباين .وإن لتعجب عندما تقرأ مثل هذا
احلدكث مث تقرأ يف أدبيات إدارة اجلودة املعاصرة فتجدهم كعرفون اجلودة بأهنا عمل الريء الصحيح بطركقة صحيحة من أول مرة ويف كل مرة ،فاللهم صل وسلم وبارك على معلم البرركة الذي رىب صحابته
على هذا النهج قبل  3211سنة.
عباد اهلل ،ومن أهم األعمال اليت كنبغي على العبد أن كسعى يف تأدكتها جبودة وإتقان ،ما كان بتعلق حبقوق اآلخركن ،وجيب فيه الوفاء استجابة ألمر اهلل تعاىل (كا أكها الذكن آمنوا أوفوا بالعقود).
فاملوظف يف دائرته مطالب بتأدكة عله على أكمل وجه مقابل ما كتلقاه من أجرة على عمله .وأصحاب املهن كقومون بأعماهلم اليت كتعاقدون فيها مع غريهم ،فيؤدوهنا على أحسن ما ككون حىت كستحقوا
األجرة املتفق عليها  ،و إ ا كان حاهلم كحال املطففني الذكن كستوفون حقهم على الكمال و كنقصون من حقوق غريهم اليت عندهم واهلل جل جاللاله كقو {وَكْلٌ لِلْمُطَفِّفِنيَ (َّ )3الذِكنَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
كَسَْتوْفُونَ ( )4وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُو ُهمْ كُخْسِرُونَ ( )1أَلَا كَظُنُّ أُولَئِ َ أََّن ُهمْ مَبْعُوثُونَ ( )2لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ( )5كَوْمَ كَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَاَل ِمنيَ ( .} )6وليحذر أصحاب املهن من التهاون يف أداء األعمال املتعاقد
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عليها حبجة أن بعض ما كتم صنعه غري ظاهر للعيان و اكؤثر فيعملونه بطركقة سيئة ،فإن النيب ( كما يف قصة احلدكث الذي ذكرناه آنفا ) أمر بسد فرجة يف حلد القرب مع أهنا لن تظهر و لن كراها أحد بعد
الدفن ولكنّه التوجي ُه باإلتقان وتنميته لدى الضمري املسلم الواعي؛ ليكون دافعًا قوكًّا يف الدعوة إىل إحسان العمل وإجادته أكا كان ،فإذا كان هذا يف القرب وحالِ املوت ففيما هو أكربُ منه أوىل وأجدر.
وإذا أردت أن تعرف الضيعة اليت وكلت إليها حقوق الناس فيما بينهم وبني أصحاب املهن ،يف ظل غياب التنظيمات اليت تضمن جودة العمل وإتقانه  ،فأت باثنني من أرباب صنعة معينة وحكّم
كل واحد منهما يف عمل اآلخر بعد متامه ،فستجد كل واحد كعيب عمل اآلخر وكقول إنه مل حيسن ما صنع ومل كتق اهلل فيما عمل.
ولقد أحسَن من قال:
إذا عمِل املرءُ املكلَّف مرّةً
فقدْ ذكرَ الْمختارُ أ ّن إلَهنَا

عمالً فإنّ العيبَ أن  ا حيسنَه
حيبُّ لعبـدٍ خـافَ ُه أنْ كُتقنَه

و لعل إحدى املركالت أننا نستكثر مثن خدمة أو سلعة متقنة ونلجأ إىل األرخض مث نتحمل املزكد من التكاليف يف ترقيع فاتنا من اإلتقان .وكزداد األمر خطورة عندما ككون لنقص جودة السلعة أو
العمل أثرا خطريا على سالمة اإلنسان.
أكها اإلخوة ،تنص مواصفات اجلودة املعاصرة على ضرورة احملاسبة واملراقبة واملراجعة الدوركة ألعمال اإلدارات واهليئات لسد اخللل و حتسني األداء و رفع الكفاءة ،ويف هدي نبينا حممد  ما كدل

وسلمَ كسوي صفوفَنا  .حىت كأمنا كسوي هبا القداحَ  .حىت رأى أنا قد عقلنا عنه  .مث
على أن ذل كان منهجا يف حياته الرركفة  كما يف حدكث النعمان بن برري  ،قال :كان رسولُ اهللِ صلَّى اهللُ عليهِ َّ
السهَامِ حِنيَ تُنْحَتُ وَتُبْرَى وَا ِح ُدهَا
ربُ ِّ
خرج كومًا فقام حىت كاد ككبِّر  .فرأى رجلًا بادكًا صدرُه من الصفِّ  .فقال عبادِ اهللِ ! لتسوُّن صفوفَكم أو ليخالفنَّ اهللُ بني وجوهِكم  .و الْ ِقدَاحُ ِبكَسْرِ الْقَافِ هِيَ خَ َ
ِدةِ اسِْتوَاِئهَا وَاعِْتدَالِهَا .وقال " رُصُّوا صفوفَكم وقارِبوا بينها وحاذُوا باألعناقِ فوالذي نفسي بيدِه إين لَأَرى الريطانَ كدخلُ
السهَامُ لِر َّ
سوِكَِتهَا حَتَّى تَصِريَ كَأََّنمَا كَقُومُ ِبهَا ِّ
ِقدْحٌ ِبكَسْرِ الْقَافِ مَعْنَاهُ كُبَاِلغُ فِي تَ ْ
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من خللِ الصفِّ كأهنا احلذفُ" أي صغار البهائم والغنم (ابوداود)  ،واستجاب الصحابة لذل األمر على أحسن ما ككون ،كما قال النعمان بن برري :فرأكت الرجل كلزق منكبه مبنكب صاحبه وركبته بركبة
صاحبه وكعبه بكعبه" ابو داود.
أعوذ باهلل من الريطان الرجيم

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَُبهَا جَا ِم َدةً َوهِيَ َتمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُْنعَ اللَّهِ َّالذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ ٍء إِنَّهُ خَبِريٌ ِبمَا تَفْعَلُونَ

[النمل.]88 :

بارك اهلل يل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعين وإكاكم مبا فيه من اآلكات والذكر احلكيم .وأستغفر اهلل يل ولكم فاستغفروه فيا فوز املستغفركن
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احلمد هلل على إحسانه  ،والركر له على توفيقه وامتنانه .وأشهد أن  ا إله إ ا اهلل وحده  ا شرك له تعظيماً لرانه  ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه .صلى اهلل وسلم عليه  ،وعلى آله
وأصحابه وإخوانه  .أما بعد :فاتقوا اهلل تعاىل وأطيعوه ،وعظموه كما كنبغي له أن كعظم ،واعبدوه حق عبادته ،واشكروه على نعمه؛
عباد اهلل إن من كسل سلوك اإلتقان و اإلحسان ،كصبح اإلتقان عنده قيمة مالزمة لرخصه فال كرضى لنفسه من األعمال إ ا ما كؤدكه على أحسن ما ككون ،وفقا ملا أنعم اهلل عليه من نعم مادكة
ومعنوكة .وتصبح نفسه تواقة إىل األفضل يف كل مرة كوفقه اهلل فيها إىل عمل صاحل دنيوي أو أخروي .وهذا ما كنادي به اليوم أساتذة إدارة اجلودة والتطوكر فيحثون الناس على أن كنافسوا أنفسهم بأنفسهم
السمَاءِ وَالْأَرْضِ ُأعِدَّتْ لِلَّذِكنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِ َ فَضْلُ اللَّهِ ُكؤْتِيهِ مَنْ كَرَاءُ
ضهَا كَعَرْضِ َّ
لينتقل من قمة التميز الرخصي إىل قمة أخرى  ،واهلل جل وعال كقول  { :سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَِّب ُكمْ وَجَنَّةٍ عَرْ ُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}
أكها املؤمنون ،إن يف تارخينا اإلسالمي ما سبق هذه األطروحات املعاصرة بقرون فهذا عمر بن عبدالعزكز اخلليفة الصاحل كقول ملزاحم َموْلَاهُ  ،إِنِّي قد اشْتهيت الْحَج فَهَل عنْدك شَيْء قَالَ بضعَة عرر
دِكنَارا قَالَ وَمَا تقع مين مثَّ مكث قَلِيال مثَّ قَالَ لَهُ كَا أَمِري اْلمُؤمِننيَ جتهز فقد جَاءَنَ ا مَال سَبْعَة عرر ألف دِكنَار من بعض مَال بين مَ ْروَان قَالَ اجْعَلْهَا فِي بَيت املَال فَإِن تكن حَلَا ا فقد أَخذنَا مِْنهَا مَا ككفينا وَإِن
تكن حَرَامًا فكفانا ماأصبنا مِْنهَا فَلَمَّا رأى عمر ثقل ذَلِ مو اه مزاحم قَالَ وَحي كَا مُزَاحم لَا ككثرن عَ لَيْ َشيْء صَنعته هلل فَإِن يل نفسا تواقة مل تتق إِلَى منزلَة فنالتها إِلَّا تاقت إِلَى مَا هِيَ أرفع مِْنهَا حَتَّى بلغت
الَْيوْم الْمنزلَة الَّتِي لَْيسَ بعْدهَا منزلَة وَإَِّنهَا الَْيوْم قد تاقت اىل الْجنَّة .أكن هذا ممن تنتهي طموحاته يف ركعان شبابه؟
اللهم إنا نسأل الثبات يف األمر والعزمية على الرشد ......
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