
1 

 

 " اإلتقان والجودة في أداء األعمال" خطبة الجمعة عن 

 ......الحمد هلل رب العالمٌن 

صنع هللا الذي أتقن كل : ) قال تعالى ، واتقن كل شًء ، الحمد هلل الذي أبدع الخلق بقدرته 

ن لقد خلقنا اإلنسا) : سبحانه فً معرض الحدٌث عن خلق اإلنسان وقال   88/ النمل ( شًء 

فمن البدٌهً أن ٌدعو الخالق جل وعاله اإلنسان إلى اإلبداع التٌن  (  تقوٌم  أحسن فً

(  وأحسن كما أحسن هللا إلٌك : ) قال تعالى . واإلحسان واإلتقان فً جمٌع جوانب الحٌاة 

 /النساء(  ومن أحسن دٌناً ممن أسلم وجهه هلل وهو محسن : ) ، وقال سبحانه  77 /القصص

ودة وإتقان العمل وحسن إدارته مبدأ إسالمً بنصوص الكتاب والسنة و ، لذا كانت  الج 121

 .األخذ به مطلب دٌنً ووظٌفً 

بأننا مطالبون أوالً من رب هذا اإلستفسار  على والجواب أن نتقن أعمالنا ؟  مطلوب مناهل 

حانه وقال سب( إنا ال نضٌع أجر من أحسن عمالً ) :  العالمٌن بأن نتقن أعمالنا قال سبحانه 

مطالبون ثانٌة من كما أننا . وغٌرها من اآلٌات ( إن هللا ٌأمركم بالعدل واإلحسان : ) أٌضاً 

رسولنا القدوة علٌه الصالة والسالم ٌطالبنا فً أحادٌث كثٌرة باإلحسان واإلتقان فً األعمال 

صالة ال علٌهوٌقول " إن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمالً أن ٌتقنه : " ففً الحدٌث الشرٌف 

أحسنوا القتلة وإذا فإن هللا كتب اإلحسان على كل شًء ، فإذا قتلتم "  : فً حدٌث أخرسالم الو

هكذا حتى فً أدق األمور نجد أن " ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولٌحد أحكم شفرته ، ولٌرح ذبٌحته 

حاب مطالبون من أصنحن ثالثاً ثم .  الرسول علٌه الصالة والسالم ٌوصً بعملٌة اإلتقان

بتقلٌل الهدر فً الموارد والوقت و األموال وأن ننجز األعمال فً :  األعمال التً نعمل لها 

أقصر وقت وبأفضل أداء فنحن مؤتمنون على أداء العمل بالكفاءة المطلوبة ، ورابعاً الجودة 

رجة من المنتجات ، نقدمها بدٌستلمون مطلوبة من قبل أولئك الناس الذٌن نقدم لهم الخدمات أو

 .عاٌٌر ٌة من اإلتقان وخالٌة من العٌوب ومطابقة للملعا
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عصرا ٌزخر نعٌش  نناتكون أعمالهم ممٌزة ، وبخاصة وأ الى أن ،أحوج المسلمٌن عموما ما   

نظاَم الُجودة ] الٌوم   بما ٌسمى  بالكثٌر الكثٌر من االبداعات والعلوم الممٌزة، والتً تّوجت

وكذلك جعلناكم أمة وسطا  ) :العالمٌن ، ولٌتحقق فٌهم قوله تعالى لٌنهضوا بدورهم فً هداٌة [

نحن أمة لها عقٌدة إٌمانٌة راسخة ،  (لكونوا شهداء على الناس ، وٌكون الرسول علٌكم شهٌدا 

لها قٌم و مبادئ شملت جمٌع جوانب الحٌاة لتستقٌم ، نحن مستخلفون فً األرض إلعمارها 

ون هللا جل عاله والقٌام بالعمل الجاد المتقن بما ٌرضٌه سبحانه وإعالن التوحٌد لخالق هذا الك

 .وتعالى 

اإلتقان مطلوب فً جمٌع األمور ، فً أعمالنا ومعامالتنا ، فً عالقتنا اإلجتماعٌة ، : عباد هللا  

ونحن عندما ننظر فٌما حولنا ونستعرض التجارب التً تمر بنا خالل أعمالنا الٌومٌة نجد أننا 

ى  اإلتقان المطلوب حٌث نرى أن كثٌراً من األمور لو تم أدائها بإتقان لكان أثرها أفضل نفتقد ال

فإن هللا وإن تحسنوا وتتقوا : ) ٌقول سبحانه وتعالى ونتٌجتها سٌكون  تأثٌرها أكبر فً حٌاتنا ، 

العمل ال  فهال اتخذنا من اإلتقان غاٌة فً حٌاتنا ، وهذا اإلتقان وتجوٌد (كان بما تعملون خبٌرا 

ٌنبغً أن ٌنحصر فً زمن معٌن بل البد أن نلتزم به كمنهج عمل فً شتى مناحً الحٌاة فً 

العبادة والعمل فً المدرسة وفً المستشفى فً المنزل وفً الشارع أو بمعنى أخر أن نصل إلى 

اإلتقان  اإللتزام بالجودة وحٌاتنـا فاإلتقان فً الحٌاة ونطبق مبادئه فً سلوكنا وتعاملنا طٌلة 

 . اإلتقان لٌس مجرد عمل ٌؤدى بل هً عادات وسلوكٌات تمارس فنهاٌة،  له حد أو لٌس

إن هللا ٌحب إذا "  :  علٌه الصالة والسالم الذي ٌقول فٌه النبً الجامع هذا الحدٌث  النبوي 

هللا   ، انظروا رعاكم الجودة العصرٌة كلها تدخل فٌه  كل مفاهٌم "  عمل أحدكم عمالً أن ٌتقنه

لهذا العمل لٌس فقط مصلحتك الدنٌوٌة،  إذاً هنا األمر مرتبط بمحبة هللا " إن هللا يحب" 

آخره هذه كلها أشٌاء طٌبة ومطلوبة، ولكن  تحصٌل الربح، راحة العاملٌن، رضا الزبون إلى

 م المسلم الذي ال ٌبحث عن محبة هللا إن هللا ٌحب ث فوق كل هذا محبة أرحم الراحمٌن ومن هو

الشمولٌة لٌست مسئولٌة خاصة لجهة معٌنة أو مدٌر أو كبٌر أو  هنا قضٌة " أحدكم عملإذا " 

أن ٌتعودوا على  منا حتى األطفال الصغار فً اللعبأحدكم كل أحد  وزٌر أو أمٌر هً مسئولٌة
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"   فٌها والمرأة فً بٌتها وأشٌاء كثٌرة داخلة فً مسألة أحدكم ثم عملٌة عمالً  الجودة واإلتقان

شمولٌة لٌس العمل بالضرورة العمل الكبٌر قد ٌقول تتضمن الهنا أٌضاً  " حدكم عمالً أ إذا عمل

 ٌج هناكصح،  شًء عمل ثانوي  ال ٌوجدوهللا األعمال المهمة لكن هذا عمل ثانوي  إنسان

ٌعنً أنه ال ٌتقن  اً كان ثانوٌاألمر إن  أن ٌقصدمن حٌث الترتٌب، لكن ال  عمل أول وثانوي

  . أن ال ٌجتهد فٌه حق االجتهاد اإلنسان هذا العمل أو

ُكْم  الَِّذي ) :لنتأمل قول هللا سبحانه وتعالى فً سورة الملك  ٌُّ ْبلَُوُكْم أَ ٌَ اَة لِ ٌَ  ( َخلََق اْلَمْوَت َواْلَح

ُكْم أَْحَسُن َعَملا  )؟ ال، لٌست أكثر وإنما  أكثر  2من اآلٌة /الملك هنا هذه النصوص تأملوا  ( أَيُّ

ُكْم أَْحَسُن َعَملا  )ٌفترض أن أهلها هم أسبق الناس إلى تطبٌقها وإلى ضبطها  ، إحسان  ) أَيُّ

، تعلٌم ، صحة ، إعالم ،صناعة  ،كان زراعة، كان تجارة ، كان هذا العمل عبادة سواء العمل 

ُكْم أَْحَسنُ  ) : سبحانه  إدارة كل هذه األعمال داخلة فً عموم قوله ،معرفة ٌُّ ْبلَُوُكْم أَ ٌَ (  َعَمالً  ِل

، فهنا اإلحسان اإلتقان ( إذا عمل أحدكم عمالً أن ٌتقنه )وقول المصطفى علٌخ الصالة والسالم 

هذه و. وغٌرها  التمٌز فً األعمال شرعٌة ما ٌسمى بالجودة الشاملة و معاٌٌر ومعانًكلها 

بشرٌة ٌستفٌد القرٌب فٌها من البعٌد وكل أحد ٌنتفع كلها معتبرة ألن هذه تجربة  المعاٌٌر 

 غٌره بجهود

كما أن الجودة وإتقان العمل فً اإلسالم تتعدى الجانب المادي لإلنتاج أو الخدمة إلى الجانب 

 . الخلقً اإلنسانً بحٌث ٌتقن المسلم وٌجٌد العمل ومعه الرفق والرحمة 

لشامل الكامل الذي ختم هللا به الشرائع السماوٌة اإلسالم هو النظام اإللهً والمنهج الربانً ا

وارتضاه لخلقه لٌحققوا عبادته فً األرض ولتنظٌم شؤونهم فً جمٌع نواحً الحٌاة ، وفً 

 بعض منها مما له عالقة ذكر أالكتاب والسنة مفاهٌم وصٌغ متعددة لمعنى ومضمون الجودة 

 :  بالجودة اإلدارٌة 

  الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة " : ه و سلم قال صلى هللا علٌ ..المهارة

 .متفق علٌه "  والذي ٌقرؤه وٌتعتع فٌه وهو شاق له اجران
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 من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن : )) قال تعالى ..  العمل الصالح

 . 97 /النحل((  فلنحٌٌنه حٌاة طٌبة ولنجزٌهم أجرهم بأحسن ما كانوا ٌعملون 

 وقل اعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله : ) قال تعالى ..  اعيالعمل الجم

 . 101 /التوبة( والمؤمنون 

 من " ، "  صلً تمونً أُ ٌصلوا كما رأ"  :قال صلى هللا علٌه و سلم .,, المطابقة

 رواه مسلم "  علٌه امرنا فهو ردعمل عمالً لٌس 

   1النساء (( إن هللا كان علٌكم رقٌباً : )) قال تعالى .. الرقابة . 

مٌن من كل ذنب فاستغفروه، لالمس ائرٌم لً ولكم ولسظذا وأستغفر هللا العلً العهأقول قولً 

 .إنه هو الغفور الرحٌم 

 

 :الخطبة الثانية 

 .........الحمد هلل وكفى 

إلى البحث عن الشًء األفضل الذي هو بمعٌارنا  الناس مفهوم  الجودة لقد غٌرت      

اإِلْحَساُن أَْن " حدٌث جبرٌل ، ففقط افً العبادة غٌر محصور اإلحسان و" اإلحسان" الشرعً 

َك َتَراهُ  َتْعُبدَ  َ َكأَنَّ َوأَْحِسُنوا إِنَّ  )الدنٌا  هذا فً العبادة هو إحسان لكن أٌضاً هناك اإلحسان فً" هللاَّ

ٌُِحبُّ اْلُمْحِسِنٌنَ   َ َ َمعَ )  191من اآلٌة /البقرة ( هللاَّ َقْوا َوالَِّذٌَن ُهْم ُمْحِسُنونَ  إِنَّ هللاَّ  الَِّذٌَن اتَّ

اإلنسان  ال بل أن ٌجعل، ، فاإلحسان معناه اإلتقان أن ٌجعل اإلنسان الشًء حسناً 128/النحل)

ٌُمكن هذا ٌكون فً العبادة، ٌكون ٌُقدم أفضل ما  فً العالقات،  الشًء أحسن من الحسن ٌعنً 

ٌكون فً  الزراعة،الصناعة ومعرفة والقراءة، ٌكون فً ٌكون فً الوظٌفة، ٌكون فً العلم وال

التعلٌم والتربٌة، ٌكون فً أشٌاء كثٌرة جداً فتحسٌن هذا المنتج الصحة فً تقدٌم الخدمات ، فً 
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 ٌُصبح من أهم األمور التً ُتحقق هذه النتائج الكبٌرة وٌترتب علٌها طبعاً توظٌف وتطوٌره

 . الناس بالشكل الصحٌحوقدرات كفاءات 

اإلجادة فً العمل هو الركن الحقٌقً الذي تستند إلٌه بعد توفٌق هللا عزوجل نجاح الفرد إن 

واألسرة والمؤسسة والمجتمع فً كل مناحً الحٌاة اإلجتماعٌة والتربوٌة واالقتصادٌة 

 . والسٌاسٌة

اذا النبدع لم.. هل حقا نحن نجهل المعنى الحقٌقً لسلوك اإلتقان رغم إدراكنا لمعناه اللغوي ؟ 

فً إنجاز مهامنا حد اإلتقان والكفاٌة ؟ العامل فً مصنعه والمدرس فً مدرسته والطبٌب فً 

 واألم فً تربٌة أبنائها والعالم فً تعلٌم طالبه ؟  المستشفى 

ولماذا ال نعمل على تأصٌل مفاهٌم الجودة واإلتقان واعتبارها علما وسلوكا ٌمارس فً حٌاتنا 

 جٌتنا ومستوٌاتنا فً الوظائف واألعمال الخاصة وفً تعامالتنا الشخصٌة ؟ من أجل تحسٌن إنتا

ك لعملك المدرسً ؟ خطتك لبناء مستقبلك ؟ طموحاتك ئأنت كفرد هل أتقنت وجودت أد    

خدمة أمتك ؟ وهل عملت بإتقان كما خططت بإتقان لتحقٌق هذه األهداف ؟ اننا بحاجة الن نعٌد ل

 . اءة والتمٌز والجودة فً أعمالنالكفصٌاغة مفاهٌم اإلتقان وا

 الصالة والسالم على رسول هللا ، ثم الدعاء

 

 .بمناسبة أسبوع الجودة  المهندس عبدهللا تركستانًخطبة 

 


