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 إتقان اهلل يف خملوقاته

 .. احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد 



ُصْنَع اللَِّه الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ }  -عز وجل-فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد أحسن كل شيء خلقه، وقال 
فأحسنه وجوده وأتقنه، وجعله بديعًا يف هيئته ووظيفته على حسب ما ( 88من اآلية: النمل){ َشْيٍء

ات اليت خلقها فلو حبث يف هذه املخلوق -عز وجل-تقتضيه حكمته سبحانه وتعاىل، يتجلى إتقان اهلل 
من : امللك){َما َتَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت } الباحث املدقق عن خلٍل يف خلق اهلل ما وجد، 

 ( .3اآلية

 َمْن َذا َيُردُّ ما به قد َحَكَما       َأْتَقَن ُكلَّ َصْنعٍة وَأحَكَما

{  ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر} ساب بإتقان، وكلما تدبرت آثار خليقته ترى التقدير مبيزان، واحل
   .(94:القمر)

 ُصنعًا وأتَقَن َأيَّما ِإتقاِن       اَلَلُه َأحَكَم َخلَق َذِلَك ُكلَِّه

والرب تعاىل حيب أمساءه وصفاته، وحيب مقتضى صفاته، وظهور آثارها يف : قال ابن القيم رمحه اهلل 
العبد، فإنه مجيل حيب اجلمال، عفو حيب أهل العفو، كرمي حيب أهل الكرم، عليم حيب أهل العلم، 

برين، وتر حيب أهل الوتر، قوي واملؤمن القوى أحب إليه من املؤمن الضعيف، صبور حيب الصا
 . شكور حيب الشاكرين

 أمر اهلل عباده باإلتقان

َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ } : -عز وجل-أمر عباده باإلحسان يف أعماهلم، وأحب ذلك، فقال 
هذا اإلحسان، هو اإلتقان واإلحكام، وهذه القضية وهي جتويد (. 541من اآلية: البقرة){ اْلُمْحِسِننَي

ه من املطالب الشرعية العظيمة يف ديننا، ومبىن الدين على هذا فيما أمر به يف شيء وإحسانه وإتقان
 (( . وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة)) كل شيء حىت ذبح البهائم، 

َشهدت َمَع َأِبي َجَناَزة َشِهَدَها َرُسْوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَأَنا : عن عاصم بن كليب عن أبيه قال
 .َوَأْفَهُم، َفانُتهي ِباْلَجَناَزِة ِإَلى اْلَقْبِر َوَلْم ميكَّن َلَها ُغاَلٌم َأْعِقُل 

 ((.َسّووا َلْحَد َهَذا: ))َفَجَعَل َرُسْوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َيُقوُل: َقاَل 



َفُع اْلَميَِّت َواَل َيُضرُُّه، َوَلِكنَّ اهلَل ُيِحبُّ َأَما ِإنَّ َهَذا اَل َيْن: ))َحتَّى َظنَّ النَّاُس َأنَُّه ُسنَّة، َفاْلَتَفَت ِإَلْيِهم َفَقاَل
((  ولكن أن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه)) ويف لفٍظ (( ِمَن اْلَعاِمِل ِإَذا َعِمَل َأْن ُيْحِسن

 . أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان 

أي عمل، ألن النكرة عماًل يف هذا السياق سياق الشرط (( إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه))قوله 
حيب من سلوك املؤمن اإلتقان، وهذا يشمل أعمال   -سبحانه وتعاىل-تفيد العموم، ولذلك فإن اهلل 

يعين أوجب . الدنيا وأعمال اآلخرة، واهلل تعاىل كتب اإلحسان على كل شيء، كما يف صحيح مسلم
عمالكم، على مبعىن يف، واملراد باإلجياب الندب املؤكد، وهذا عليكم اإلحسان يف كل شيء من أ

فاملسلم . احلديث يدل على وجوب اإلحسان لكن يف كل شيء حبسبه، كما ذكر ابن رجب رمحه اهلل
مطالب باإلتقان يف أعماله التعبدية واملعاشية، إحكامًا وإكمااًل، حتسينًا وجتويدًا، وإتقانًا، فُحق عليه أن 

يء من أعماله إال صححه وأكمله وكمله، ولذلك يقبل ويكثر ثوابه، واإلحسان واإلتقان ال يأيت بش
واإلكمال والتجويد والتحسني، هذا اآلن مما يتنادى به البشر، يف التخطيط والتنفيذ، وقد جاء 

ال يكن َهمُّ أحدكم يف كثرة العمل ولكن ليكن مهه يف : اإلسالم بذلك من قدمي، قال أحد السلف 
 . امه وحتسينهإحك

 َوَأن َيبنَي َعلى اأَلعماِل ِإتقاُن       امُللُك َأن َتعَملوا ما اسَطعُتمو َعَماًل

 .بإحكام الشيء وضبطه على أحسن وجه : وإتقان العمل يكون 

 . وإكماله وعدم تركه ناقصًا 

َكَمَثِل َرُجٍل َبَنى ُبْنَياًنا َفَأْحَسَنُه َمَثِلي َوَمَثُل اْلَأْنِبَياِء ِمْن َقْبِلي، : )) -عليه الصالة والسالم-قال 
َما َرَأْيَنا : َفَجَعَل النَّاُس َيُطوُفوَن ِبِه َوَيْعَجُبوَن َلُه ، َوَيُقوُلوَن.َوَأْجَمَلُه، ِإلَّا َمْوِضَع َلِبَنٍة ِمْن َزاِوَيٍة ِمْن َزَواَياُه

رواه (( ، َهلَّا ُوِضَعْت َهِذِه اللَِّبَنُة، َفَأَنا اللَِّبَنُة َوَأَنا َخاَتُم النَِّبيِّنَي ُبْنَياًنا َأْحَسَن ِمْن َهَذا ِإلَّا َهِذِه اللَِّبَنَة 
 . البخاري ومسلم 

 بعض الناس يعمل وال حيسن، وبعض الناس يبدأ وال يكمل، 

 َوال ُكلُّ َفّعاٍل َلُه ِبُمَتمِِّم       َوما ُكلُّ هاٍو ِللَجميِل ِبفاِعٍل



ِإنَّا َعَرْضَنا اْلَأَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواْلَأْرِض }ى اإلتقان، إهنا أمانة، حثت الشريعة عل
 ( .27من اآلية: األحزاب){َواْلِجَباِل

 .{ ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْلَأَماَناِت}فإتقان العمل من األمانة، 

 مصطلح اجلودة

اجلودة الشاملة، وجعلوا لذلك مقاييس  –اجلودة النوعية ( اجلودة ) ظهر يف هذا الزمان مصطلح 
وجوائز، جائزة اجلودة النوعية، مؤمتر اجلودة الشاملة، مفاهيم إدارية يف اإلدارة احلديثة، وهي 

موجودة يف دين اإلسالم من زمان، واحلديث عن اجلودة واإلتقان أصاًل هو حديث إسالمي، لكن 
نت به، ويظن أهنم جاؤوا به ومل يسبقهم أحد إىل ذلك، املفردات بعض الناس إذا جاء الغرب بشيء ف

سبحانه -اليت جاءت يف الشريعة يف هذه القضية اإلتقان، اإلحسان، التجويد، اإلحكام، قال اهلل 
 (.5من اآلية: هود){ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي}:   -وتعاىل

 . أتقنت وأحسنت   :قال السعدي رمحه اهلل  :أحكمت 

فاإلتقان إذًا هذا مما بين عليه الدين، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، ومما ينبغي للمسلم أن يعّود نفسه 
ُذكر أن صانعًا عمل عماًل جتاوز فيه، ودفعه لصاحبه، فلم ينم ليلته كراهة أن : عليه، وقال املناوي 

فشرع يف عمل بدله حىت أتقن ما تعطيه الصنعة، مث غدا به لصاحبه، . متقن يظهر من عمله عمل غري 
مل أعمل ألجلك، بل قضاًء حلق الصنعة، كراهَة أن يظهر : فأخذ األول وأعطاه الثاين، فشكره، فقال 

 .من عملي عمل غري متقن 

 جماالت اإلتقان

عليه الصالة -يف الوضوء يقول النيب  جماالت اإلتقان كثرية، حنن نراها يف العبادات بأنواعها، فمثاًل
 ((َمْن َتَوضََّأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء َخَرَجْت َخَطاَياُه ِمْن َجَسِدِه: ))والسالم



َتَب  َما َكَمْن اْغَتَسَل َيْوَم اْلُجُمَعِة َفَأْحَسَن ُغْسَلُه َوَتَطهََّر َفَأْحَسَن ُطُهوَرُه َوَلِبَس ِمْن َأْحَسِن ِثَياِبِه َوَمسَّ))
َنُه َوَبْيَن اْلُجُمَعِة اللَُّه َلُه ِمْن ِطيِب َأْهِلِه ُثمَّ َأَتى اْلُجُمَعَة َوَلْم َيْلُغ َوَلْم ُيَفرِّْق َبْيَن اْثَنْيِن ُغِفَر َلُه َما َبْي

 (( اْلُأْخَرى

حسان واإلمتام، وهذه اإلقامة تتضمن اإلتقان واإل( 93من اآلية: البقرة){َوَأِقيُموا الصَّالَة}: قال تعاىل 
شهدت جنازة : وكذلك فإن هذا اإلتقان يعود على صاحبه باملنفعة العظيمة، قال مطرف بن عبد اهلل

واعتزلت ناحية قريبا فصليت ركعتني كأين خففتهما مل أرض إتقاهنما ونعست فرأيت صاحب القرب 
 .يكلمين

 !ركعت ركعتني مل ترض إتقاهنما: فقال

 . قد كان ذلك: قلت

وال نستطيع  [ عني اليقني]، وحنن نعلم [عمل من غري وجود علم يقيين] عملون وال َتعلمون َت: قال
 .أن نعمل؛ ألن أكون ركعت مثل ركعتيك أحب إيل من الدنيا حبذافريها 

ِإَذا َكفََّن َأَحُدُكْم َأَخاُه َفْلُيَحسِّْن : )) -عليه الصالة والسالم-ويف موضوع التكفني، يقول النيب 
رواه النسائي وهو (( اْحِفُروا ، َوَأْعِمُقوا ، َوَأْحِسُنوا: ))يف حفر القرب قال . رواه مسلم (( . ُهَكَفَن

 . حديث صحيح 

 . فهذا هو اإلتقان يف التوسعة والعمق، ال توسعوا كثريًا وال تضيقوا أيضًا 

(( اِرَيٌة، َفَأدََّبَها َفَأْحَسَن َتْأِديَبَها،َأيَُّما َرُجٍل َكاَنْت َلُه َج))ويف التربية . ويف الصوم، مطلوب اإلحسان 
 .احلديث رواه البخاري

 اإلتقان يف العلم

العلم ال بد فيه من اإلتقان، بأي شيء، مبراجعة احلفظ، بالفهم والتدبر فيه، وبالنظر واملطالعة 
علم بالبدء واملذاكرة، وبالعمل به، وبتدريسه واالستعانة بذلك على تثبيته، واإلتقان يف طلب ال

 .من مل يتقن األصول؛ ُحرم الوصول : باألصول والقواعد، قال العلماء



فهنالك أصول للدين يف العقيدة والتوحيد، وهنالك أصول للفقه، هنالك أصول للحديث يف مصطلح 
احلديث، وهناك أصول للتفسري يف قواعد التفسري، وال بد من إتقاهنا واإلملام هبا إلحكام عملية 

إتقانه شيئًا فشيئًا، وأخذه يكون بالبدء بكباره قبل صغاره، واألسس والقواعد قبل الفروع، الطلب، 
 . ومن رام العلم ُجملة ذهب عنه ُجملة 

والتأصيل والتأسيس، والعناية باملختصرات، حفظًا وضبطًا وفهمًا وشرحًا، القراءة على شيخ متقن، 
 .ضبط األصولعدم االشتغال باملطوالت وتفاريق املصنفات قبل 

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن، كعثمان بن عفان وعبد اهلل : عن أيب عبد الرمحن الّسلمي أنه قال 
ابن مسعود وغريمها أهنم كانوا إذا تعّلموا من النيّب صّلى اهلل عليه وسّلم عشر آياٍت مل جياوزوها حىت 

 .يتعّلموا ما فيها من العلم والعمل

 . العلماء الربانيون يتميزون باحلفظ واإلتقان . القرآن والعلم والعمل مجيعًا فتعّلمنا : قالوا

 .إمنا تفاضل أهل العلم باحلفظ واإلتقان: قال أبو عيسى الترمذي يف سننه 

أمجع أهل الفقه واآلثار من مجيع األمصار أن أهل الكالم أهل بدع وزيغ، وال : " وقال ابن عبد الرب
( األحاديث والسنن املرويات ) طبقات الفقهاء ، وإمنا العلماء أهل األثر يعدون عند اجلميع يف 

 .والفهم [ التمييز بني الصحيح والضعيف]والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه باإلتقان وامَلْيز  

وأما اليوم فقد اتسع اخلرق، وقّل حتصيل العلم من أفواه الرجال، بل : قال الذهيب شاكيًا حال زمانه
 .غري املغلوطة، وبعض النقلة للمسائل قد ال حيسن أن يتهجَّى ومن الكتب 

والتاء ( بألف اجلماعة ) أرجو : وصلت رسالة من طالب دكتوراه يسأل عن موضوع مقترح وقال 
 . هذا طالب دكتوراه   املضمومة مفتوحة،

 اإلتقان يف قراءة القرآن 



اْلَماِهُر ِباْلُقْرآِن : )) -عليه الصالة والسالم-أما يف قضية حفظ القرآن فإن اإلتقان مهم جدًا فقد قال 
رواه البخاري (( اِنَمَع السََّفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة َوالَِّذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوَيَتَتْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه َشاقٌّ َلُه َأْجَر

 . ومسلم 

متقن للحروف، عارف بالوقوف، جمود على إذًا احلذق اإلتقان، املهارة، هذا الذي يقرأ دون توقف، 
 . القواعد 

لقد حرص املسلمون على إتقان جتويد كتاب اهلل تعاىل، وإخراج كل صوت من خمرجه، وملا كان 
بعض احلروف فيها تقارب يف املخرج ضبطوها، وبينوا صفاهتا، وحفظوها من الطغيان والتطفيف فلم 

وال ترقيقًا، وضبطوا مقادير املدَّات يف التجويد، وتفاوت يهملوا حتريكًا وال تسكينًا وال تفخيمًا 
اإلماالت، وميزوا بني احلروف والصفات، ولذلك صار يف علم القرآن وقراءة القرآن جمال عظيم 

 .لإلتقان، وفيه تفاوت كبري وصار هنالك دقة رواية، وسالمة ضبط وجودة األداء

 اإلتقان يف مجع القرآن

ال )فقد كان اإلتقان فيه عجبا، فقد أسندت املهمة إىل رجل شاب عاقل أما مسألة مجع القرآن  
كما قال أبو بكر رضي اهلل عنه لزيد بن ثابت رضي اهلل عنه، من كتبة الوحي، فتتبع القرآن ( نتهمك
 . فامجعه 

أواًل اإلحساس بعظم املهمة يدل على رغبة هذا الشخص وما استجمع له من قواه ألجل األداء، قال 
ْرآِن، َفَواللَِّه َلْو َكلَُّفوِني َنْقَل َجَبٍل ِمْن اْلِجَباِل َما َكاَن َأْثَقَل َعَليَّ ِممَّا َأَمَرِني ِبِه ِمْن َجْمِع اْلُق: زيد 

 .]َجْمع َعِسيب َوُهَو َجِريد النَّْخل،  [ُعُه ِمْن اْلُعُسِب َفَتَتبَّْعُت اْلُقْرآَن َأْجَم

 . ]أو َصَفاِئح اْلِحَجاَرة الرَِّقاق. اْلِحَجاَرة الرَِّقاق : َجْمع َلْخَفة، قيل هي [َواللَِّخاِف 

} ٍد َغْيِرِه َوُصُدوِر الرَِّجاِل َحتَّى َوَجْدُت آِخَر ُسوَرِة التَّْوَبِة َمَع َأِبي ُخَزْيَمَة اْلَأْنَصاِريِّ َلْم َأِجْدَها َمَع َأَح
 .  رواه البخاري. َحتَّى َخاِتَمِة َبَراَءَة {  َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم



فانظر كيف اختار الصديق رمحه اهلل ورضي عنه وأرضاه هلذه املهمة شابًا هبذه املؤهالت وهذه 
الصفات، ويف عهد عثمان مت أيضًا اجلمع الثاين بغاية اإلتقان، فكان اجلمع األول موجودًا يف هذه 

يها، يف األلواح واللخاف والصحف، وهذه الُعسب وحنوها من عظام األكتاف اليت كان يكتب عل
 : عهد عثمان مت مجع هذا كله يف مصحف واحد، فكانت اخلطوات كما يلي 

أن تنسخ الصحف األوىل اليت مجعها زيد بن ثابت رضي اهلل عنه يف عهد أيب بكر الصديق رضي اهلل -
 عنه يف مصاحف متعددة 

 . أن ترسل نسخة إىل كل مصر من األمصار فتكون مرجعا للناس هناك  -

 .ا هذه النسخ حترق ما عد-

يف جلنة من الصحابة، وحددت األسس اليت  71هـ وأوائل سنة  79وكان التنفيذ يف أواخر سنة 
 : سيتم العمل بناء عليها

 .ال يكتب شيء إال بعد التحقق من أنه قرآن  -5

 .ال يكتب شيء إال بعد العلم بأنه استقر يف العرضة األخرية  -7

 .نه مل ُيْنسخ لفظهال يكتب شيء إال بعد التأكد أ -3

 .ال يكتب شيء إال بعد عرضه على مجع من الصحابة  -9

 .إذا اختلفوا يف شيء من القرآن كتبوه بلغة قريش  -1

 .احملافظة على القراءات املتواترة وال تكتب قراءة غري متواترة  -6

 .اللفظ الذي ال ختتلف فيه وجوه القراءات يرسم بصورة واحدة  -2

ختتلف فيه وجوه القراءات وميكن رمسه يف اخلط حمتماًل هلا كلها يكتب برسم واحد اللفظ الذي  -8
 ( .فتثبتوا)ميكن أن تقرأ أيضًا  ،بدون نقط، {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}: مثل 



اللفظ الذي ختتلف فيه وجوه القراءات وال ميكن رمسه يف اخلط حمتماًل هلا يكتب يف نسخة برسم  -4
ووصى هبا إبراهيم بنيه } مثل . وه ويف نسخة أخرى برسم يوافق الوجه اآلخريوافق بعض الوج

 . {وأوصى إبراهيم بنيه ويعقوب}، ويف نسخة أخرى { ويعقوب

 . وصى وأوصى برسم واحد : ما ميكن تكتب 

وهبذا املنهج الدقيق واألسس السليمة كتب املصحف العثماين يف غاية الدقة والضبط والتحري 
 . صدرت األمة عنه واإلتقان، و

 اإلتقان يف مجع السنة النبوية

إذا جئنا لإلتقان يف مجع السنة النبوية، واملهمة اليت انتدب هلا عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل اجلمع 
العظيم من احملدثني من أهل اإلتقان، كالزهري وغريه، ويف النصف األول من القرن اهلجري الثاين 

بعض وخرج موطأ مالك آية، وبعده البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ُضمت األبواب بعضها إىل 
وملا رأي البخاري هذه التصانيف اجلامعة للحسن وغريه، مما نزل عنه اجتهت مهته جلمع احلديث 
لو : الصحيح، وقوى ذلك ما مسعه من أستاذه إسحاق بن راهويه حيث قال ملن عنده والبخاري فيهم

 . -صلى اهلل عليه وسلم-سنة رسول اهلل  مجعتم كتابًا خمتصرًا لصحيح

 .فوقع ذلك يف قليب فأخذت يف مجع اجلامع الصحيح: قال البخاري

 . لقد أتقنه أميا إتقان، حىت غدا أصح كتاب بعد القرآن

 .صنفت مجيع كتيب ثالث مرات، و ما زال ينقحه ويراجعه : وقال 

خاب صحيح البخاري من ست مائة ألف من ستمائة ألف حديث، فتم انت( اجلامع ) صنفت : وقال 
 .وجعلته حّجة فيما بيين وبني اهلل: حديث يف ستة عشر سنة، قال 

 .ما أدخلت فيه حديثًا حىت استخرت اهلل تعاىل، وتيقنت صحته بعد صالة ركعتني: وقال

 .اجلامع الصحيح املسند : ومساه



كل حمدث له تالميذ، وتالميذ الشيخ طبقات، فالطبقة األوىل من الزموه يف حضره وسفره وأخذوا 
عنه يف أحواله وراجعوا ومسعوا منه احلديث مرارًا وتكرارًا، إىل أن تنزل إىل واحد ما مسع منه احلديث 

، وقد ينزل للثانية إال مرة واحدة، وكان البخاري رمحه اهلل يلتزم يف إخراجه أحاديث الطبقة األوىل
 . عن الراوي، مث اشترط أنه ال بد أن يكون الراوي ثبت مساعه من الراوي الذي قبله ولو مرة 

املعاصرة وإمكان اللقاء شرط مسلم، أما البخاري فعنده قضية ثبوت السماع، ولذلك جاء هذا 
حديث الراوي أو ُيرد،  الصحيح آية يف اإلتقان، يف علم احلديث اإلتقان هو امليزان الذي يقبل به

ُتقبل رواية املتقن : فمن شرط حديث الراوي الضبط، وهو الدقة يف احلفظ، وإتقان احلفظ، قالوا
 .الضابط وليست العربة بكثرة املرويات بل مبا يتقنه

 .هذا تعريفه عند عبد الرمحن املهدي . احلفظ اإلتقان : قال عبد الرمحن بن مهدي 

 يقبل حديثه، وقد ُتكلم يف إتقان سليمان بن إبراهيم ألجل هذا، وقال أبو من كثر حفظه ومل يتقن مل
 . وُتكلم يف إتقان سليمان، واحلفظ اإلتقان ال الكثرة : عبد اهلل الدقاق احملدث 

 . اْلِإْتَقاُن ُهَو اْلِحْفُظ : َوَسَأَل ُمَهنَّا َأْحَمَد َما اْلِحْفُظ ؟ َقاَل

احلراين من ُعّباد اجلزيرة، فغفل عن اإلتقان، فوقعت املناكري يف أخباره، كان أبو قتادة : " قال الذهيب
 . فال جيوز أن حيتج خبربه

كم من رجل صاحل، لو مل حيّدث لكان خريًا له، ألنه مل يكن من أهل احلديث وال من أهل الصنعة، وال 
 .جييد احلفظ، وال يضبطه ال صدرًا وال كتابة

َرْكَنا ِفي َهَذا اْلَمْسِجِد َسْبِعنَي ِممَّْن َيُقوُل َقاَل ُفَلاٌن ، َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َلَقْد َأْد: ََقاَل َماِلٌك 
َشْيًئا، َلْم َعَلْيِه َوَسلََّم ، َوِإنَّ َأَحَدُهْم َلْو اْئُتِمَن َعَلى َبْيِت َماٍل َلَكاَن َأِميًنا َعَلْيِه ، َفَما َأَخْذت ِمْنُهْم 

، َوَيْقَدُم َعَلْيَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريُّ [ما كانوا متقنني له] وا ِمْن َأْهِل َهَذا الشَّْأِن َيُكوُن
 . وهو شاب ألنه متقن . َوُهَو َشابٌّ َفَنْزَدِحُم َعَلى َباِبِه



هم ِجْهِبَذًا، إال بإدمان وال سبيل إىل أن يصري العارف الذي يزكي نقلة األخبار وجيرح: قال الذهيب
الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة املذاكرة، والسهر، والتيقظ، والفهم، مع التقوى والدين 

 املتني، واإلنصاف، والتردد إىل جمالس العلماء، والتحري، واإلتقان، وإال تفعل 

 ...ولو سودت وجهك باملداد.. فدع عنك الكتابة لست منها 

 . تذكرة احلفاظ . ن نفسك فهمًا وصدقًا ودينًا وورعًا وإال فال تتعنَّ فإن آنست يا هذا م

هذا اإلتقان الذي ميز شعبة بن احلجاج عن غريه، كان ال يرضى يسمع احلديث عن غريه، تثبت، قال 
خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع، فإن شئت تسألين عن : عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال يل أيب

 .مناقب اإلمام . سناد، وإن شئت باإلسناد حىت أخربك عن الكالم الكالم فأخربك باإل

 اإلتقان يف تأليف الكتب

وجدنا يف تصنيف العلماء للكتب اإلتقان، أبو عبيدة القاسم بن السالم مجع صنوفًا من العلم، ملاذا 
به يف ألجل إتقاهنم، ألن الواحد منهم يصنف كتا! ،ملاذا سارت كتب بعض املصنفني؟!سارت كتبه؟
 . أربعني سنة 

أربعني سنة، ورمبا كنت أستفيد  ( غريب احلديث ) قال أبو عبيد كنت يف تصنيف هذا الكتاب 
الفائدة من أفواه الرجال فأضعها يف الكتاب، فأبيت ساهرًا فرحًا مين بتلك الفائدة، وأحدكم جييء 

م أمحد بإتقانه للمسند قال عنه اإلما. قد أقمت الكثري: فيقيم عندي أربعة أشهر، مخسة أشهر، فيقول
 .طاف أمحد بن حنبل الدنيا مرتني حىت مجع املسند : ابن اجلوزي 

، ولذا جاء على هذا الوضع من اإلتقان "التمهيد"وابن عبد الرب مكث ثالثني سنة يف تأليف كتابه 
 . والتحرير والدقة

 اإلتقان يف تعلم اللغات

اللغات، وكان زيد بن ثابت رضي اهلل عنه رأساًَ يف هذا  قضية اإلتقان هذه وجدناها حىت يف تعلم
َيا َزْيُد َتَعلَّْم ِلي : ))الباب، َعْن َخاِرَجَة ْبِن َزْيٍد َأنَّ َأَباُه َزْيد ْبن َثاِبت َأنَّ النَِّبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّمَ َقاَل



َأْي َلا ِفي ِقَراَءِتي علي َوَلا ِفي ِكَتاَبِه إىل ((. ]َعَلى ِكَتاِبيِكَتاَب َيُهوَد، َفِإنِّي َواللَِّه َما آَمُن َيُهوَد 
 [اآلخرين، أخشى َأْن ُيِزيَدوا ِفيِه َأْو ُيْنِقَصواِ 

هذا تعلم [. َأْتَقْنته وأحكمته]َفَتَعلَّْمُت ِكَتاَبُهْم َما َمرَّْت ِبي َخْمَس َعْشَرَة َلْيَلًة َحتَّى َحَذْقُتُه: َقاَل َزْيٌد
 .لغة السرياينية، لغة اليهود ال

رواه الترمذي وأبو داود وهو حديث . َفُكْنُت َأْكُتُب َلُه ِإَذا َكَتَب، َوَأْقَرُأ َلُه ِإَذا ُكِتَب ِإَلْيِه: قال 
 . صحيح 

تعلم زيد بن ثابت الفارسية من رسول كسرى يف مثانية عشر يومًا، وتعلم احلبشية والرومية والقبطية 
 .البداية والنهاية . اهلل صلى اهلل عليه وسلممن خدام رسول 

رأينا اإلتقان يف فتاوى العلماء احملسنني، أهل القدم الراسخ يف الفقه، والعامل إذا مل يتبني يف فتواه ومل 
يكن متأكدًا من اجلواب، جعل احلرام حالاًل، واحلالل حرامًا، وهكذا القاضي، إذا مل يكن متقنًا يف 

 . قضائه، رمبا ُأزهقت أرواح، وُسجن أبرياء

 لدنيويةاإلتقان يف األعمال ا

لقد كانت قضية اإلتقان عند املسلمني ليست خاصة بالشعائر التعبدية، وال بالعلوم الشرعية، وإمنا 
 .أيضًا يف األعمال الدنيوية، ألن الدين ُيخدم هبا

 اإلتقان يف البناء 

يف  أال ترى فن التشييد والبناء ُيخدم به بنيان املساجد، قص اهلل علينا يف كتابه إتقان ذي القرنني
َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن *َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َبْيَن السَّدَّْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما َقْومًا ال َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْواًل}البناء، 

ما { َنا َوَبْيَنُهْم َسّدًاِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْلَأْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرجًا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْيَن
 . (41-49:الكهف) {َقاَل َما َمكَّنِّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني ِبُقوٍَّة}أخذ منهم قرشًا 

{ َأْجَعْل َبْيَنكْم َوَبْيَنُهْم َرْدمًا}: استثارهم، نأيت للهدف والنتيجة وهي حتصل مباذا : فأعينوين 
 ( . 43:الكهف)



ما أعطاهم كتالوج ضخم كبري، بل أعطاهم اخلطة مفصلة على أجزاء، على وضع خطة العمل، و
 :مراحل 

َحتَّى ِإَذا َساَوى َبْيَن }جتميع قطع احلديد، مث اجعلوا بعضها فوق بعض : أي(  آُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد} 
، حىت إذا جعله نارًا وأوقدوا النريان، وهاتوا املنافخ{  َقاَل اْنُفُخوا} مث جاءت مرحلة .{الصََّدَفْيِن

: أي{  َقاَل آُتوِني ُأْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًرا} . لتصهر هذه القطع املنفصلة، فتلتحم وتصري قطعة واحدة
النحاس املذاب، لتكون سبيكة من احلديد والنحاس غري قابلة لالختراق، فمأل املسافة بني اجلبلني مبا 

هلذا اجلبل، ومن هذه اجلهة هلذا   ملتصقًا من هذه اجلهة يشبه اجلبل الثالث، وصار سدًا منيعًا حمكمًا
َقاَل آُتوِني ُأْفِرْغ } ومأل الفراغات، . {َحتَّى ِإَذا َساَوى َبْيَن الصََّدَفْيِن}اجلبل مرتفعًا يف علو اجلبلني، 

من مسكه وإتقانه {  َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا} فما استطاعوا أن يظهروه من ارتفاعه، {  َعَلْيِه ِقْطًرا
وأحكامه، وهذه الرمحة من اهلل، فإذا جاء وعد اهلل خبروج يأجوج ومأجوج يف آخر الزمان نقبوه 

 .وخرجوا، هذا اإلتقان يف الصنعة هبذه الطريقة العظيمة يدل عليها ذلك البنيان

ل الصم الشاخمات وأما السد فقد بناه ذو القرنني من احلديد والنحاس وساوى به اجلبا: قال ابن كثري
فلو قيل ما هو . الطوال، فال يعرف على وجه األرض بناء أجل منه وال أنفع للخلق منه يف أمر دنياهم

أنفع بنيان يف العامل، فهو سد القرنني، ألنه لو مل يكن موجودًا خلرجوا على الناس وأفسدوا الدنيا، فال 
جني التوأم، وال الفنادق الشاخمات، أكثر بنيان األهرامات، وال متثال احلرية، وال برج إيفل، وال الرب

 .فيه فائدة للبشرية، ما هو سد العايل وال السد الواطي، هو سد ذي القرنني

وقد تعلمنا من سليمان عليه السالم إتقانًا عجيبًا يف التصميم والبنيان، استعمال مواد غري معتادة،  
ن، فلما أرادت ملكة سبأ أن تأيت وهؤالء أهل دنيا ورمبا ال يستطيع البشر أن يعلموا مثلها حىت اآل

عليه -كفار، أراد أن يفاجئها مبا يبهرها حىت تستلم، وتسّلم فتسلم، غري قضية العرش، صنع سليمان 
أنا -باجلن الذين سخرهم اهلل له والّصناع احلذاق الذين عنده قصرًا من الزجاج،  -الصالة والسالم

قيَل َلَها اْدُخِلي الصَّْرَح َفَلمَّا } صر من الزجاج ؟ كله زجاج، قال تعاىلال أدري هل يوجد يف العامل ق
ُمَمرٌَّد  (هذا القصر كله أرضه وسقفه وجدرانه)  َرَأْتُه َحِسَبْتُه ُلجًَّة َوَكَشَفْت َعْن َساَقْيَها َقاَل ِإنَُّه َصْرٌح

 . (99:النمل){ َلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي ِمْن َقَواِريَر َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َوَأْس



وذلك أن سليمان، عليه السالم أمر الشياطني فبنوا هلا قصًرا عظيما من : قال ابن كثري رمحه اهلل 
من زجاج، وأجرى حتته املاء، فالذي ال يعرف أمره حيسب أنه ماء، ولكن الزجاج حيول : قوارير، أي

هذا من باب اإلفحام يف الدعوة، واإلهبار للكفار حىت يستسلموا ويدخلوا يف دين .) شي وبينهبني املا
َربِّ ِإنِّي  }فلما شاهدت ما شاهدت علمت أن هذا نيب، تابت ورجعت إىل اهلل قائلة ( الواحد القهار 

 . { َظَلْمُت َنْفِسي َوَأْسَلْمُت 

ن اهتم مبسألة اإلتقان يف بناء املسجد النبوي كما جاء يف يف قضية البنيا -عليه الصالة والسالم-النيب 
ِجْئُت ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحاُبُه َيْبُنوَن اْلَمْسِجَد،   :حديث طلق بن علي رضي اهلل عنه 

َفَخَلْطُت ( اجملرفة من احلديد: أي)ُت ُأْحِذُق اْلِمْسَحاَة َفَكَأنَُّه َلْم ُيْعِجْبُه َعَمُلُهْم، َفَلمَّا َرَأْيُت َعَمَلُهْم َأَخْذ
َدُعوا اْلَحَنِفيَّ َوالطِّنَي، َفِإنَُّه َأْضَبُطُكْم : ))ِبَها الطِّنَي، َفَكَأنَُّه َأْعَجَبُه َأْخِذي اْلِمْسَحاَة َوَعَمِلي، َفَقاَل

َقرُِّبوا اْلَيَماِمّي ِمْن الطِّنِي َفِإنَُّه َأْحَسُنُكْم : ))ايةويف رو. رواه أمحد والطرباين يف املعجم الكبري ((. ِللطِّنِي
َيا َرُسول اللَِّه َأَأْنُقُل َكَما َيْنُقُلوَن ؟ : َفَقَلْت: إتقان، ويف لفظ البن حبان ((. َلُه َمسًّا َوَأَشدُُّكْم َلُه َسْبًكا

 أنا أعمل يف نقل احلجارة ؟ 

 .فتح الباري(( " ُهْم الطِّني َفَأْنَت َأْعَلُم ِبِهال َوَلِكْن ِاْخِلْط َل: ))َفَقاَل

 .وفيه أيوب بن عتبة واختلف يف ثقته : "قال اهليثمي

إذًا مسألة اإلتقان يف البنيان، واستعمال هذا اإلتقان يف بناء املساجد اليت تقي الناس من املطر، اليت 
 حتمري وال تصفري وال تلوين وال زخرفة تقي الناس من احلر، اليت متّكنهم من العبادة، دون تزويق وال

 . تشغل املصلي وتذهب بلبه 

كانت عملية حفر اخلندق متقنة لدرجة أن قريش والعرب وغطفان وعشرة آالف مقاتل ما استطاعوا 
أن يقتحموا، لقد كانت املدينة و ال زالت حماطة باحلرتني من املشرق واملغرب ومن اجلنوب البنيان 

ملنفذ الوحيد الذي ميكن للجيش الغازي أن يدخل منه املدينة هو اجلهة الشمالية، والبساتني وكان ا
فحفر اخلندق من الشمال، من طرف احلرة الشرقية إىل طرف احلرة الغربية، ووزع احلفر بني 

املسلمني، فأعطي لكل عشرة أربعني ذراعًا، وأمتوا احلفر يف مدة وجيزة، وكان طول اخلندق مخسة 
وعمقه ال يقل عن سبعة أذرع، وعرضه ال يقل عن تسعة، هذا اإلتقان للعمل جعل آالف ذراع، 



َوَردَّ اللَُّه الَِّذيَن َكَفُروا }كفار العرب يقفون حائرين عنده، ال يستطيعون اقتحام املدينة، 
 ( .71من اآلية: األحزاب){ِبَغْيِظِهْم

 اإلتقان يف التخطيط

اإلتقان يكون يف التخطيط، وكذلك يف وضع املتطلبات الالزمة لسد االحتياجات املستقبلية، وهذا ما 
مبهارة ملواجهة األزمة االقتصادية اخلانقة، وابتدأت املسألة برؤيا امللك،  -عليه السالم–فعله يوسف 

عليه -يوسف ووضع اخلطة، وهذه اخلطة واضح من كالم  -عليه الصالة والسالم-وعربها يوسف 
أهنا املسألة ليست جمرد تأويل رؤيا، تأويل الرؤيا أن هناك سبع سنوات رخاء، سيعقبها سبع  -السالم

سنوات جدب، سيعقبها السنة اخلامسة عشرة رخاء، هذا تأويل الرؤيا، لكن يوسف قّدم برنامج 
 َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأًباَقاَل } عمل، ولذلك امللك احلاكم ملا رأى أمامه برنامج عمل جاهز أخذ به، 

تزرعون سبع سنني متواليات، ألهنا خصب، ومطر، إذن تعملون على هذا أواًل، تستثمرون اخلصب { 
، خزنوه بالسنابل لئال يسرع إليه { َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه} للمستقبل، مث نظام التخزين، 

ه وليكن قلياًل بغري إسراف، ليبقى لكم ما يقيتكم يف السبع الشداد، الفساد، إال املقدار الذي تأكلون
، اجملدبات متواليات أيضًا، تستهلك ما مت {ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّْمُتْم َلُهنَّ } 

ت نبات، وبشرهم بأن جتميعه يف سين اخلصب، يأكلن ما قدمتم هلن، فليس يف تلك السبع اجملدبا
 ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث النَّاُس َوِفيِه َيْعِصُروَن} السنة اخلامسة عشرة ستكون سنة تغيري، 

 . وغّلات البالد وعصر الزيت وحنو ذلك { 

د الشام كانت نتيجة التخطيط املتقن، خروج الناس من األزمة ساملني، وفاضت خريات مصر على بال
على ما جاورها، فلذلك جاء أوالد يعقوب وصار الناس يتسامعون بذلك، وصار النفع العظيم، خبطة 

 . -عز وجل-وهو املؤيد بالوحي من اهلل  -عليه السالم-يوسف املتقنة 

 اإلتقان عند األنبياء

-ما عّلمه اهلل لداود  قضية اإلتقان عند األنبياء واضحة جدًا، ولو أخذنا مثاًل حىت يف مسألة الصناعة،
َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم  }سابغ لكل اجلسم { َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس}، فقد عّلمه صنعة احلديد،  -عليه السالم
هذا الدروع { َفَهْل َأْنُتْم َشاِكُروَن }  لتحصنكم من بأسكم وتقيكم ضربات املقاتلني{ ِمْن َبْأِسُكْم 



،  -عليه السالم-أول من صنع الدروع وسردها واحللق، داود { َصْنَعَة َلُبوٍس َلُكْم َوَعلَّْمَناُه }ُتلبس، 
، وكانت من قبل صفائح،  -عليه السالم-أول من صنع الدروع والسرد فيها واحللوق فيها داود 

والدرع جيمع اخلفة واحلصانة، لتحرزهم من بأس العدو، وطعن السالح، ومن فضل اهلل أنه أالن 
وأمره أن يقدر يف السرد، فيقدره حلقًا، ويدخل  -عز وجل-حلديد، ليعملها سابغات، وعّلمه لداود ا

سورة سبأ، تقي كل اجلسد، ( 55){ َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّْر ِفي السَّْرِد}:بعضها يف بعض، وقال له 
جتعل املسامري دقاقًا فتفلت،  فاملسمار حبسب احللقة، فال{ َوَقدِّْر ِفي السَّْرِد}وال تضيق على البسها،

وال غالظًا فتكسر احللق، قّدر يف السرد، اجعله على قدر احلاجة، هذه العملية اإلتقانية يف مسألة 
 . ، ويف هذا درس عظيم هلذه األمة  -عليه السالم-الصناعة الالزمة للجهاد، كانت من شأن داود 

 اإلتقان يف صك العمالت

لمني ملا نظروا فيما يلزم للتداول يف السلع، وعلموا أن الدنانري والدراهم أما قضية العملة، فإن املس
هي اآللّية للتداول، وانتقال السلع من الناس بعضهم بعضًا، اهتموا مبسألة وزن الدنانري والدراهم، 

وأن يكون الوزن دقيقًا جدًا، بالشعرية، يعين عدد حبات الشعري املتوسط، عدد معني هو الوزن، وزن 
لدينار ووزن الدرهم، وكان سبب االجتاه لعملية صك الدنانري والدراهم أصاًل حتدي من ملك الروم، ا

وذكر أمر {  قل هو اهلل أحد} بناًء على كتاب ُأرسل إليه من عبد امللك بن مروان، وكتب له فيه 
ركوه وإال إنكم قد أحدثتم كذا وكذا فات: ، فكتب إليه ملك الروم -صلى اهلل عليه وسلم-النيب 

 . أتاكم يف دنانرينا من ذكر نبيكم ما تكرهون

يعين أما أن تكفوا عن دعوتنا وعن قضية إعالن التوحيد هذا ووضع هذه اإلعالنات يف الرسائل وإال 
فإن الدنانري والدراهم اليت تتداولوهنا واملصكوك عندنا ألن حنن الذين نصك العملة، سنضع عليها 

 . سب لنبيكم 

) حّرم دنانريهم : على عبد امللك، فأحضر خالد بن يزيد بن معاوية فاستشاره فيه، فقالفعظم ذلك 
فضرب الدنانري . واضرب للناس صكًة فيها ذكر اهلل تعاىل ( امنع التداول يف البلد بدنانري الروم

 .والدراهم

ه، ويكون وكان الوالة يشددون يف القضية، ألنه قد يقع فيها تزوير وغش وأن خيلط الذهب بغري



هذا اخللط كثريًا، نسب يف الغش وكذلك مسألة الدينار هل هو دينار صغري كبري، كيف يكون وزنه 
 ؟

وكان بعض الوالة يشدد يف دقة الوزن يف الدراهم والدنانري،حىت أنه وجد مرة درمهًا ينقص حبة، 
وهذا يوسف بن . شعريكما قلنا من حبات الشعري اليت كانت توزن هبا الدنانري، والدراهم حببات ال

. فضرب كل صانع ألف سوط  عمر وايل العراق، امتحن يومًا الدراهم، فوجد درهم ينقص حبة،
 . الكامل ابن األثري . وكانوا مائة صانع، فضرب يف حبة مائة ألف سوط 

 :غري املتقن يف احلرف واملهن  تضمني الشريعة

اإلتقان حىت يف املهن واحلرف، ما هو فقط يف جاءت الشريعة لقضية تضمني غري املتقن، لتعلمنا 
َمْن َتَطبََّب َوَلْم ُيْعَلْم ِمْنُه ِطبٌّ : )) -صلى اهلل عليه وسلم-املصنوعات والبناء، واألعمال، فقال النيب 

 .أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وحسنه األلباين(( َقْبَل َذِلَك َفُهَو َضاِمٌن

َوَأْجَمُعوا َعَلى َأنَّ الطَِّبيَب إَذا َلْم َيَتَعدَّ َلْم َيْضَمْن، ِبَأْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْلِحْذِق ِفي : " َقاَل اْبُن اْلُمْنِذِر
 .َصْنَعِتِه

إذا كان ماهرًا مشهودًا له خالص هذا قضاء اهلل وقدره، وإما إذا مل يكن من أهل ذلك وحصل ضرر 
 . للمريض يضمن، إذا حصل اإلمهال والتفريط ضمن

َوَلْم , إَذا ُعِرَف ِمْنُهْم ِحْذُق الصَّْنَعِة, َوَلا ُمَتَطبٍِّب, َوَلا َختَّاٍن, َوَلا َضَماَن َعَلى َحجَّاٍم: قال ابن قدامة
 .املغين [. يعين مل يتعدوا] َتْجِن َأْيِديهْم 

 . ويفهم منه وجوب تضمني من ال يتقن عمله، يتحمل النتائج 

 جلهاداإلتقان يف طرق وأساليب ا

 لقد كان اإلتقان عند سلفنا وسيلة إلحكام الطرق واألساليب اليت يكون هبا اجلهاد يف سبيل اهلل ، 

ورد اخلرب بأن متملك قربص اتفق مع مجاعة من ملوك الفرنج على غزو دمياط، ( هـ208)يف سنة 



ط خوفًا من فجمع السلطان األمراء وشاورهم، فاتفقوا على عمل جسر ماٍد من القاهرة إىل دميا
إن النيل أيام فيضانه ، فيما سبق ،كان يطفو على الطرقات، حىت تنقطع . ] نزول الفرنج أيام النيل 

السبل املعتادة ، فأراد السلطان أن يعمل طريقا مرتفعا ال يطفو عليه النيل ، وال يصله الفيضان، 
 [ . وميّكن اجليش أن يستعمله يف حال نزول الفرجنة 

 . مري مجال الدين أقوش احلسامي، فاستدعى املهندسني ورتب العملوندب لذلك األ

فكان يركب دائمًا .. واستقر احلال على ثالمثائة جرافة، بستمائة رأس بقر، وثالثني ألف رجل، 
وما زال كذلك حىت أجنزه يف أقل من شهر، وكان ابتداؤه من ... لتفقد العمل واستحثاث الرجال

، يسري عليه الراكب [ كم تقريبا540تقريبًا ] وآخره بدمياط [  من ضواحي القاهرة] قليوب 
، ومن أسفله ست قصبات، ميشي فيه [أذرع  6القصبة ]يومني، وعرضه من أعاله أربع قصبات 

هذا عرضه، وعم النفع به، فإن النيل كان يف أيام الزيادة يعلو حىت تنقطع . ستة فرسان صفا واحدًا
 .دمياطالطرقات وميتنع الوصول إىل 

أما إتقان حممد الفاتح، يف عملية مد اجلسور وعبور ونقل السفن والسالسل، واخلطة العبقرية اليت 
 . استعملها فواضح جدًا األثر هذا يف الفتح املبني الذي تغريت به خريطة أوروبا

 ضياع اإلتقان اليوم أحدث ختلفًا عظيمًا

لفًا عظيمًا، ليس يف التدريس واملذاكرة، وال ضياع اإلتقان اليوم يف جمتمعات املسلمني أحدث خت
التوظيف وال العمل وال الصناعة، بل أشياء كثرية جدًا صارت مغشوشة مهملة، صارت اليوم كثري 

من أعمال املسلمني فاقدة لإلتقان حقيقة، ومن املؤسف أننا نتلفت اليوم شرقًا وغربًا جند أن الغربيني 
والشرقيني من اليابان والصني وغريهم قد أتقنوا صناعاهتم أيضًا قد أحكموا صناعتهم، فغزونا هبا، 

الالزم ( استانليستيل)فغزونا هبا، صار الغزو إلتقاهنم وختلفنا، يعين اليابان ما عندها أصاًل خام 
لتصنيعه، يوجد يف استراليا، لكن أكرب دولة تبيع هذه املادة يف الشرق األوسط، كيف ؟ ألهنم 

صناعة النحلة للعسل، ألن النحل يقع على العسل، فيمص الرحيق، مث يطري،  استفادوا من آلّية
وجدوا أنه يف أثناء عملية الطريان يقوم النحل بالتصنيع أثناء الطريان، ليضعه بعد ذلك يف اخلاليا، 
ىن خلية النحل شهدًا، فأثناء عملية النقل؛ نقل املادة رحيق الزهور إىل اخللية، تتم عملية التصنيع، فب



اليابانيون بواخر ضخمة، عبارة عن مصانع متنقلة، تأخذ اخلام من استراليا وتصنعه يف الطريق وتبيعه 
 . يف الشرق األوسط إذا رست السفن جاهزًا يف املوانئ 

 أسباب عدم إتقان العمل

 ما هي أسباب عدم إتقاننا للعمل ؟

 اجلهل بأمهية هذا ؟ 

 الكسل واإلمهال ؟

 ن ؟ما ذقنا لذة اإلتقا

 حتقيق املكاسب السريعة 

 عدم االهتمام باملصلحة العامة للمسلمني 

ال مباالة، جنح أو ما جنح املهم نأخذ األجرة، ما فيه حرص، األمانة ضاعت أمانات، ما حققنا حديث 
 (( .َلا ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ ِلَأِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه))

 ". من تكلم يف غري فنه أتى بالعجائب"قلة اخلرب؟ من الناحية األخرى أيضًا، 

 .قالوا ضربة بيد صانع وال مائة متعلم

َوالطَِّبيُب اْلَجاِهُل إَذا َتَعاَطى ِعْلَم الطِّبِّ، َأْو َعِلَمُه َوَلْم َيَتَقدَّْم َلُه ِبِه : اخلربة مطلوبة، قال ابن القيم 
َعِليِل َهَجَم ِبَجَهاَلٍة َعَلى إْتَلاِف اْلَأْنُفِس َوَأْقَدَم ِبالتََّهوُِّر َعَلى َما َلا َيْعَلُمُه َفَيُكوُن َقْد َغرََّر ِباْلَمْعِرَفٌة، َفَقْد 

 .َفَيْلَزُمُه الضََّماُن، َوَهَذا إْجَماٌع ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم

 . التلفاملتعاطي علمًا أو عماًل ال يعرفه متعٍد ألنه يتولد من فعله 

 .رحم اهلل امرءًا عرف قدر نفسه 



 .من األسباب أيضًا ضعف العزمية، ونريد أشياء بسهولة

 َوَتأيت َعلى َقدِر الِكراِم امَلكاِرُم       َعلى َقدِر َأهِل الَعزِم َتأيت الَعزاِئُم

 َوَتصُغُر يف َعنِي الَعظيِم الَعظاِئُم       َوَتعُظُم يف َعنِي الَصغرِي ِصغاُرها

 ((َما ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخْيًرا َوَأْوَسَع ِمْن الصَّْبِر))من األسباب نفاد الصرب بسرعة، 

ألن اإلتقان ال بد له من صرب، والذي يريد أن ينتهي من الشيء سريعًا، ويلفقه تلفيقًا، ويعمل بأي 
عمل، وال تتحقق اجلودة، ألننا طريقة لن يأيت العمل متقنًا، أحيانًا نستعجل فال نعطي الوقت الكايف لل

 .مستعجلون

والذي يريد التفوق ال بد له من مذاكرة ومراجعة ومطالعة ومدارسة وهذا يأخذ وقتًا، والذي يريد 
أن ينتج منتجًا متقنًا ال بد له من وقت، مث ينفق مال على هذا اإلتقان، وبعض الناس خبيل يريدها 

ة وكذلك ضعف األدوات الالزمة قد نأيت بأشياء رخيصة، وكذلك فإن ضعف املوارد املستخدم
بدائية أحيانًا، فال حيصل اإلتقان، وبعضنا يريد كثرة إنتاج على حساب اإلتقان، واإلنسان له طاقة 

. اإلقالل : عالمة الضبط: حمدودة، وبالتايل فإن اإلنتاج وإن كان كثريًا سيكون مهلهاًل، وقد قيل 
 . قليل متقن خري من كثرٍي سيء 

 عوامل إتقان العمل

ما هي العوامل اليت جتعلنا نتقن يف األعمال، وبعض الناس حيدثونك بقضية ويقولون أسباب ختلف 
املسلمني، ويتوجه كالمهم فقط إىل األشياء الدنيوية، فيقولون انظروا إىل الغرب و انظروا إىل 

ة وقراءة القرآن والتربية هي أن عندنا تقصري حىت من جانب العباد -يا إخوان-الشرق، والقضية 
والدعوة وإعداد اخلطب واحملاضرات، فاإلتقان قليل نادر يف أشياء كثرية، حىت يف العبادات، ولذلك 

يلزم اإلخالص يف العمل، وإذا كان الواحد ما يتقن إال إذا صار املدير فوق رأسه، فأنت عندما 
اك، هذا سبب اإلتقان األول، وبالتايل فإن تصلي ال بد أن تعلم أن اهلل فوقك، أن تعبد اهلل كأنك تر

عملية اإلتقان عند املسلم ال ترجع يف األصل إىل نظام رقايب، وال إىل وجود كامريات وعيون، وإمنا 



 .داخله هو الذي يضبط له القضية 

واعظ اهلل يف قلب كل مسلم، ال بد أن تشعر مبراقبة اهلل لك، ال بد أن يكون هناك تنظيم دقيق  
من جتارب اآلخرين، فمثال أحيانًا تصري عندنا قضية  -ثالثًا  -ط سليم، ال بد أن نستفيد وختطي

ابتعاث عشوائي، وهذه املسألة حتتاج إن ترسل ناس معينني بصفات معينة ألخذ أشياء معينة، وليست 
 أنا ذهبت إىل البلد: عندنا، فيذهب ابن الثامنة عشرة، وقد اتصل علي بعضهم قبل يومني قال 

الفالين من مجهوريات روسيا، وتعرفت على بنت، وصار يل معها عالقة سنتني، ووقعت يف الفواحش 
مرارًا، واآلن سأنتقل إىل استراليا ماذا أفعل ؟ ملاذا؟ يذهب هكذا، يذهب تربته منخفضة، بل وال 

به  تربية، والسن صغري، ال حصانة له، فال زواج، وال عقل يدفع به الشهوات، وال علم يدفع
فهم سفراء .. وماهي النتيجة؟ انتهك عرضًا فعل حمرمًا، ارتكب كبرية، محل مرضًا... الشبهات

ولو أخذ ورقة يف النهاية ورجع هبا، لكن ما ... ماذا صنعتم؟ وما حّصلتم ؟ خرابًا ويبابًا. الوباء
 .. النتيجة؟ رّق الدين وذهبت العقيدة

ووقف .. شروبات غازية إىل أسفل كابينة اهلاتفدخل فىت صغري إىل حمل تسّوق وجذب صندوق م
 .فوق الصندوق ليصل إىل أزرار اهلاتف، و بدأ باتصال هاتفي

 .إىل املوقف و بدأ باالستماع إىل احملادثة اليت أجراها هذا الفىت انتبه صاحب احملل 

 سيديت ، هل ميكنين العمل لديِك يف هتذيب عشب حديقتك؟: قال الفىت للطرف اآلخر

 .لدّي من يقوم هبذا العمل: بت السّيدة عرب اهلاتفأجا

 .سأقوم بالعمل بنصف األجرة اليت يأخذها هذا الشخص: قال الفىت

 .أنا راضية بعمل ذلك الشخص وال أريد استبداله: قالت 

سأنظف أيضا ممر املشاة و الرصيف أمام منزلك، و ستكون حديقتك أمجل حديقة يف : فأحل وقال
الذي كان  -أجابته السيدة بالنفي، تبّسم الفىت و أقفل اهلاتف، تقدم صاحب احملل ومرة أخرى.البلد

لقد أعجبتين مهتك العالية، وأحترم هذه املعنويات اإلجيابية : إىل الفىت و قال له –يستمع إىل احملادثة 



 .فيك و أعرض عليك فرصة للعمل لدي يف احملل

 أين فقط كنت أتأكد من جودة عملي الذي أقوم ال ، وشكرًا لعرضك ، غري: أجاب الفىت الصغري
 . ألنين أنا الذي أعمل عند هذه السيدة اليت كنت أتكلم معها .. به حاليا

، (الشلفقة)التأين يف العمل، التأين من اهلل، والعجلة من الشيطان، وبعض الناس عندهم مذهب 
 .، هذا كثري، لفلفلها كيف ما اتفق(مشي حالك)وقضية 

كان هناك جنار تقدم به العمر، وطلب من صاحب العمل أن حييله إىل التقاعد ليعيش بقية  إنه: قيل 
عمره مع أوالده، فرفض صاحب العمل طلب النجار ورّغبه بزيادة مرتبه فأصر النجار على اخلروج 

 .من العمل 

هذا، آخر  إن يل عندك رجاًء أخريًا وهو أن تبين منزاًل أخريًا من اخلشب: فقال له صاحب العمل
 .عمل أكلفك به، مث أحيلك إىل التقاعد

فوافق النجار على مضض، وبدأ بالعمل، وحيث أن هذا آخر شيء، استعمل مواد رديئة، وأسرع 
 .دون اجلودة، مع أنه كان مبدًعا ومتميًزا

 .امسح يل بالرحيل: فانتهى من البناء بوقت قصري، وسّلم صاحب العمل مفاتيح املنزل اجلديد، وقال

هذا أصاًل هدييت لك، ونييت أن يكون هذا املنزل على  : إال أن صاحب العمل استوقفه وقال له
 !حسايب نظري سنوات عملك يف املؤسسة فأرجو أن تقبله مين

البد أن يوجد لدينا اختيار األشياء اليت حنبها ونتقن فيها، فقد حيسن اإلنسان يف شيء وال حيسن يف 
شياء، واكتشاف هذه امليوالت مهم جدًا من الصغر، مث اإلنسان إذا آخر، ميوله وإمكانته يف أ

احتسب األجر يف العملية، حنن مسلمون وبالتايل فإن قيام الواحد منا باإلتقان هو عبادة، هو يعلم أن 
 .اهلل حيب هذا

 التخصص من عوامل إتقان العمل



مهمة، كأن تكون يف العلوم قضية التخصص مثاًل اليت تتبع مسألة امليول السابقة، هي قضية  
الشرعية، فهذا عنده ميول للقراءات، هذا عنده ميول للحديث، هذا عنده ميول للفقه، وهذا عنده 

ميول للتوحيد والعقيدة، وهكذا يبدع املبدعون، ال أن يصبح األمر ألن القسم أقفل ومالك إال 
اية، أو جملرد أن اجملموع ما جاء القسم الثاين، فيدخل كثري من الطالب أقسامًا ليس هلهم هبا هو

 .كذا،والدرجة ما جاءت كذا، وهذا أقفل، ما هناك استيعاب مليول الطالب، وال اكتشاف أصاًل

الصرب واملثابرة عملية ال بد منها، والتشجيع على اإلتقان، هم يقولون اآلن جائزة اجلودة النوعية  
ت ومسابقة الشركات، ومسابقة املدارس، ستمنح هذه السنة، مسابقة املصانع ومسابقة املؤسسا

، هذا كله من باب احلث على العملية، نظام التشجيع ...ومسابقة اجلامعات، أحسن كلية، وأحسن
تفوقت : والتحفيز مهم، مث ال بد أن يكون عندنا اقتباس من املتخصصني، أو املتفوقني، يقولون لك 

انيا يف صناعة السيارات، تفوقت الصني يف سويسرا يف صناعة الساعات والشوكالته، تفوقت أمل
، طيب هذا شيء حنتاج إىل تعلم أسبابه، ملاذا تفوقوا، ما هي ..املصنوعات اخلفيفة، تفوقت كذا

األسباب ؟ هل نستطيع أن نأخذ هذه األسباب ونتبناها، ما هو تصورنا للمستقبل بغري إتقان وجودة، 
 . ال : اب يف عامل التنافس، هل ميكن أن نتفوق ؟ اجلو

ما : قضية التجديد مهمة، كم ترك األول لآلخر، ما أضر بالناس يف مسألة األعمال كقول القائل 
 !! . ترك األول لآلخر 

 ( : السلوك ملعرفة دول امللوك) يقول يف كتاب 

عناية كبرية ببالد اجليزة، وعمل على [ امللك الناصر حممد بن سيف الدين قالوون]كان للسلطان 
لعلوها، فعمل جسر أم [ يشتد جفافها ] د هبا جسرًا أو قنطرة وكانت أكثر بالدها تشرق كل بل

دينار يف ارتفاع اثنيت عشرة قصبة، أقام العمال فيه مدة شهرين، فحبس املاء حىت رويت تلك 
وأحكم السلطان عامة أرض مصر قبليها وحبريها بالترع واجلسور، . األراضي كلها، وعم النفع هبا

تقن أمرها، وكان يركب بنفسه إليها ويتفقد أحواهلا، وينظر يف جسورها وترعها وقناطرها حىت أ
 .بنفسه، حبيث إنه مل يدع يف أيامه موضعًا منها حىت عمل فيه ما حيتاج إليه

وكان له سعد يف مجيع أعماله، فكان يقترح املنافع من ِقَبِله بعد أن كان ُيَزهُِّده فيما يأمر به ُحذَّاق 



الذين جاؤوا ِمْن َقبلنا لو علموا أن هذا يصح لفعلوه، فلم يلتفت إىل : هندسني، ويقول بعضهمامل
قوهلم، ويفعل ما بدا له من مصاحل بالده، فتأتيه أغراضه على ما حيب وخيتار، فزاد يف أيامه خراج 

 ( احملاصيل تضاعفت. )مصر زيادة هائلة يف سائر األقاليم

، حىت إن مدينة غزة هو الذي مصََّرها وجعلها على هذه اهليئة، وكانت وكذلك فعل بالبالد الشامية
 .ومل تكن قبل ذلك إال ضيعة من ضياع الرملة .. قبل كآحاد قرى البالد الشامية

 . فبسبب قالوون بعد اهلل صارت غزة يف ذلك الوقت على احلالة اليت عليها  

يف العمل، القراءة املستمرة يف التخصص،  قضية تطوير النفس والبحث عن أسباب النجاح واإلبداع
متابعة للمستجدات، هذه مسائل مهمة، وحنن اليوم نكسل عن متابعات كثرية، مبجرد من أن الواحد 

ينال درجة دكتوراه ينام، وكأن العلم انتهى عند هذا احلد، وأين البحث عن أفكار ومقترحات 
 . الناس 

 املعتقد الغريب للجودة

 .أن تكون يف أغلى شيء، قد تأيت الفكرة اجليدة رخيصة الثمن لكن جيدة املفعولاجلودة ليس شرط 

عرض مصنع أملاين جائزة ألحسن فكرة يف اكتشاف العلب الفارغة اليت خترج على مسار املنتجات 
قبل تعبئتها يف الصناديق الكبرية، فينتج مثاًل الصابون، مث ُيعّلب يف كراتني صغرية، علب صغرية، مث 

ى هبا الصناديق الكبرية مث تشحن، حيدث أحيانًا أن العلبة خترج فارغة، فاتت العلبة قبل أن تدخل متل
هم اشترطوا أرخص فكرة وتؤدي ) فيها الصابونة، فقدموا فيها اقتراحات، ففاز باجلائزة شاب 

الفارغة، اقترح وضع مروحة يف مكان معني على هذا املسار، فإذا جاءت العلبة ( النتيجة واملفعول 
ذهب هبا اهلواء، قد يتصور بعضهم أن مثل هذا حيتاج إىل كمبيوترات كثرية وقياسات وأوزان 

وأشياء، ليست اجلودة مقتصرة على املنتج، اليوم يا مجاعة ملا يتحدثوا يف قضية اجلودة، ينطلقون من 
 .قضية إرضاء العميل، وهذا هو املعتقد الغريب السيئ املادي البحت

 . ودة ؟ إلرضاء العميلملاذا اجل 



اإلتقان يف اإلسالم واجلودة مفهوم أصلي، أما عندهم لو كان ممكن ختدع العميل وخيرج من عندك 
مسرورًا، بينما كانت العملية عملية غش وضحك عليه، الغاية عندنا ال تربر الوسيلة، مفهوم اجلودة 

جلودة الشاملة، كله مبين على املفهوم يف الكتب الغربية، قضية إدارة اجلودة، واجلودة النوعية وا
، ال  -عز وجل-املادي الغريب البحت يف قضية خدمة أو إرضاء العميل، وليست قضية إرضاء اهلل 

بد أن يكون عندنا يف معايري اإلتقان انتظار هذه املسألة، ُنظم تطبيق اجلودة واإلتقان يف املفهوم الغريب 
اللجوء إىل الكذب، ألجل احلصول يف النهاية على هذا، واآلن قد يظهر منها فعاًل أن ما فيه مانع من 

خبمسني ألف ريال، رشوة، وبعض الشكليات والورقيات، املسألة (ISO)حيصل بعضهم على اآليزو 
هي مسألة أمانة يف األصل يف هذا الدين، كذلك بعض الناس يغرق يف اجلانب النظري جدًا ومنشغل 

 . عن مسألة اإلنتاج أصاًل

 رات اإلتقانمث

ومثرات اإلتقان كبرية، فإن اإلنسان ينال رضا اهلل، وحتصل الربكة والرفعة يف اآلخرة والدنيا وتتحقق 
مطالب الشريعة، وإذا كان اإلتقان يف طلب العلم والتعليم واحلديث والقرآن والتجويد كيف 

بعد إتقان منهج الدعوة ، ستكون قوة األمة ؟ إذا كان اإلتقان يف الدعوة، إتقان أساليب الدعوة، 
طرق الدعوة، وسائل الدعوة، التبليغ ، الداعية بناء الدعاة، التربية، بناء املربني، التربية أحكام 

التربية وإتقان التربية، زرع املفاهيم كيف تؤسس القواعد يف النفوس، بأي شيء تبدأ، كيف تتعاهد 
ة، ضرب املثل، وهكذا استثمار األحداث، هذا املفهوم، استعمال القصة تارة، واحلدث، واملوعظ

هنالك إتقانات مهمة جدًا اليوم نتحاج إليها يف عامل الدعوة والتربية، كي خيرج دعاة على مستوى 
عندنا اليوم نقص وتدهور يف مستوى .. نشر هذا الدين، كي خيرج لنا مربون ينتجون لنا أجيااًل

عام والكاسح من يتصدى له؟ وملاذا ؟ حىت تطبيق الدعوة والتربية، فلذلك مقاومة هذا الباطل ال
معايري اجلودة يف الدعوة والتربية مهم أيضًا، وليس بالطريقة النظرية أو املادية اليت عند الغرب، نأخذ 

 . منهم ما نستفيد لكن عندنا ما نزيد عليه، كما تقدم من األسباب 

وإن النجاح وليد االستمرار واملثابرة، وإن اإلتقان سبب البقاء، والقدرة على املنافسة لآلخرين، مث 
ُيكسب الثقة يف منهجك وطريقتك، وأنت إذا كنت متقنًا يف طريقة العرض كسبت الزبائن بالفكرة، 

توحيد، ويهجم فيه يف عامل تتصارع فيه املناهج واألطروحات، ويزاحم فيه املبتدعة واملشركني أهل ال



أهل الباطل والكفر على أهل احلق واإلسالم، فيحتاج أهل اإلسالم اليوم إىل اإلتقان يف املواجهة، 
ألن طريقة العرض والتقدمي واإلعالم واإلعالن وتعبئة هذا املنتج وكيف نغزو به نفوس اآلخرين، 

 بد أن ننشئ مدارس عملية يف هذا فيدخل فيها بردًا وسالمًا، املسألة حتتاج إىل تعاون ومثابرة، ال
اجلانب، سواء كانت مبنشئات أو بأشخاص وخرباء، ألن القضية ختتصر الوقت فإن عدم اإلتقان 

يضيع أوقات كثرية، ال بد من التدريب، وال بد من التطوير، وال بد من االبتعاد عن التسيب 
امل كاليابانيني عندهم قضية الراحة واإلمهال والالمباالة، وقضية النوم والكسل، يف بعض شعوب الع

من دخله، وعنده اإلتقان عنوان، % 90 -  70عيب، هذا شعب جييد االدخار، ويدخر من 
والنظرية أنه ال يوجد شخصان ميتازان بنفس الدرجة من التفكري واإلبداع، إال ماتوا، هم يقولون 

 بد أن يوجد اختالف بيننا باستمرارية ميوت اإلبداع إذا كنا نتشابه يف التفكري واالبتكار، ولذلك ال
َيا َأَبِت } التقدم، فيستغلون الفروق الفردية واجلماعية، وإذا كان اإلتقان طريق التفوق والقوة، 

ال بد أن حنافظ على هذا، (. 76من اآلية: القصص){ اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْلَأِمنُي
قضية   ليست املسألة اليوم مسألة حسب ونسب وشرف، وهالة إعالمية وشهرة، ال ، القضية هي

صفتان (. 11:يوسف){ َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْلَأْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم  }جودة حقيقية داخلية، 
، مل يذكر يوسف يف هذا أنه {حفيٌظ عليم}قيق املطلوب والوصول إىل اهلدف، لإلتقان واإلنتاج وحت

 .وأنه الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي، بل ذكر الصفات املناسبة للمهمة   ابن نيب،

 لتجيَده فالَسْبُق للمتفرِّد       فتعلِم العلم الذي ختتاُره

 فإن أتقنتها تتسوَّدَأتقْن        وإذا أردَت كرامًة من مهنة

ال ريب أن ابن َلهيعة كان عامل الديار املصرية، هو والليث معا، : اإلتقان سبب الرفعة، قال الذهيب 
كما كان اإلمام مالك يف ذلك العصر عامل املدينة، واألوزاعي عامل الشام، ومعمر عامل اليمن، وشعبة 

ان، ولكنَّ ابن هليعة هتاون باإلتقان، وروى والثوري عاملا العراق، وإبراهيم بن طهمان عامل خراس
فرواية ابن هليعة ليست مثل روايات اللليث ومالك . مناكري، فاحنط عن رتبة االحتجاج به عندهم

 . واألوزاعي وشعبة، إبراهيم بن طهمان

 مرة أخرى، إن مفاسد وأضرار عدم اإلتقان جتعلنا اليوم نعلم علمًا يقينًا أنه ال بد أن هنتم هبذه



 . القضية، والعمل الغري املتقن وجوده كعدمه، وأحيانًا عدم وجوده أحسن 

مل : كانت العرب تنفي العمل كله إذا انتفى التجويد واإلتقان، فتقول للصانع الذي ما أحكم صنعته
 .مل تقل شيئًا: تعمل شيئًا، وتقول للسامر واملتكلم الذي ما أحسن قوله

 .قة، إذا الداعية ما أتقن يفقد املدعوين، إذا املريب ما أتقن يفقد املتربنيإن مل يكن هناك إتقان ُتفقد الث

مث انعدام اإلتقان ضرب من ضروب الغش، وسبب عظيم للتخلف، انظر اليوم إىل اخلسائر احلادثة  
بسبب عدم اإلتقان، وفايات إلمهال طيب،نسيت فوطة، مشرط، زادت جرعة التخدير والنتيجة اهلل 

يف اجملال الصحي مؤمتن على أرواح الناس، الصيديل مؤمتن يف قضية الدواء، املهندس العامل . مات
َيا َأيَُّها }مؤمتن يف قضية البناء، كم مبىن سقط ؟ وعمارة اهنارت وأرواح ذهبت وأموال وخسائر، 

 ( .72:ألنفال){ َتْعَلُموَن الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُخوُنوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم

تصدعات يف جدران، يف جسور، تؤدي إىل اهنيارات وخسائر يف اآلليات واألرواح، سدود أغرقت 
 .بلدان

وقضية اجلودة ليست كما قلنا عندنا حنن املسلمني يف املسألة الدنيوية املادية فقط، فاخلطيب هل يتقن 
ما هو رأيك خنطب عن ماذا؟ هل عن : يقول لصاحبه إعداد اخلطبة؟ ال أنه وهو ذاهب للمسجد رمبا 

 غزوة بدر ؟ 

فإنك يا أخي إذا مل حتترم عقول املصلني عندك وليس عندك حسن إعداد، ملاذا تستويل على املنرب، 
 .أفسح اجملال لغريك

لك  اإلتقان يف احلياة الزوجية مهم جدًا يف أحكام بناء األسرة، اإلتقان يف العالقات اجلماعية يدمي 
 . الصداقات واألخوة والعالقات مع أقاربك وأصدقائك وإخوانك يف اهلل 

اإلتقان إذًا أيها األخوة له أبعاد كثرية، ما هي القضية فقط قضية دنيوية، ليست القضية فقط قضية 
 . شرعية مبعىن أعمال اآلخرة فقط، العبادات فقط، الشعائر التعبدية فقط

ية اإلتقان هذه واإلحسان وإن اهلل كتبه على كل شيء جتعلنا نراجع ال بد من مراجعة العملية، عمل



 . أنفسنا ونصر على أن نغرس هذا املبدأ يف الصغار ونتعود عليه وُنصر عليه كبارًا حىت يرضى اهلل عنا

أن يرزقنا مجيعًا اإلخالص واالستقامة، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا،  -عز وجل-نسأل اهلل 
 . نا من احملسنني، وصلى اهلل على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني وأن جيعل
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