
 
 اإلتقان

وََوَىا لُ قال هللا تعاىل:  ََ ََ ُُوان َعَمَلُ وَوُقِل اْعَملُواا  ِِ ْْ ُُ َواُُْم ]التوبة::  ْم َوَرُسواُُ
ُلاَ تعةاىل:  وقال[، ٘ٓٔ ُُ َعَموً  اَِّذي َخَلَق اَُْمْاَت َواْْلَََاَة ََُِوبوْ و ََ  ُكْم أَيُُّ ْم َأْح

 [.ٕ ]امللك:
 .ٔ«إن ل حيب إذا عمل أحدكم عمً  أن يتقُُ»: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا 

كانةةإ دىةةلش التةةألكات اة ألطلبةة: تةلةةي ة مةةشة  عبمةة:  ةةخ ىةةألك: ة ألطلبةة: ة ةةألش، 
وكانةةإ تلةةتلط الةلةةي   وقتةةل اهةةلد، للممةةا يفةةل نلةةا:  لةة    اة مةةشة املمت  ةة: 

%، و ع تلألار اة أل وحماول: اإلصالح وعلم الت اوب تضاطقإ التألك: ٗطلاوي 
طلبة:، واستعاتةإ عممةا بتةألك: املترتط:، وقألرت تةأل  التعا ة   ةع  ةلش التةألك: اة أل 

% فقط، ووقّعوا العقل ٕايابنب:، اتفقوا  ع التألك: الباابنب: على نلا:  ل  تلاوي 
ملا  اء وقإ تللبط اة مةشة ةرسةلإ التةألك: الباابنبة: ة وعة:  و  ع التألك: الباابنب:. 

كارية  خ اة مشة، ودىل  اناما ة وع: صغرية، ملا وصلإ اة مشة سألوا امللؤول 
البةةاابع عةةخ  ةةاتع ا. ةةوعتع. فقةةال: ا. وعةة: اللاةةرية  ةةت اة مةةشة الةة   لاةةتط، 

%؛ ةنمةا ٕوا. وع: الصةغرية  ةت اة مةشة الة   لاةتط ةن طلةون فبمةا  لة  بملةا: 
%، للةةةخ ةنةةةتط  لاةةةتط ٓٓٔال نمةةةتص ةصةةةالة ة مةةةشة فبمةةةا  لةةة ، وة مشتمةةةا  ضةةةاو : 

 ة مشة!.% فصمعما للط  لش إلا: ة مشة فبما  ل  بم
: بلل ذو  لاى: حملودة، فقرية   الثةألوات الاا مبة:، علدية: الثةألوة انبوانبة:، اَُاابن

م تمةةةا انةةةألب العاملبةةة: الثانبةةة:،  صةةةغرية اةراتةةةت الصةةةان: للشراعةةة:، كثةةةرية الةةةشالزل،   ي 
 للممةةا اسةةتةاعإ بع ةة  دهوب و مةةل كاةةري وة وعةة:  اةةادا اعت ةةل ا اسةةتةاعإ

                                                           

 رواش الابمقت   ىعي اإلديان. -ٔ



ىةةةةد تصةةةةّلرت دول العةةةةا     -بةةةة  تقفةةةةش-مث تلةةةةري  ةن تةةةةممس وتلةةةةتوي قا  ةةةة:،
 اإلنتاج التقين والصماعت. 

و ةةةةةخ ة ةةةةةط املاةةةةةادا الةةةةة  اعت ةةةةةل  ا البةةةةةاابن:  اةةةةةلة "دتقةةةةةان الع ةةةةة "، وا ن طقةةةةةول 
املتخصصةةون فةةبمط: ادن اإلتقةةان ةو اصةةودة  صةةلرش التةةلقبى والرتكبةةش علةةى اةع ةةال 

ابن طلةة ى "نيفةةام كبةةو سةةت دي" و ةةت اللقبقةة: ، و مةةا  نيفةةام   ددارة اصةةودة ابلبةةا
اصةةةةةودة  ةةةةةت: الموعبةةةةة:، التللفةةةةة:، اةىةةةةةألال الثالوةةةةة: اةوىل  ةةةةةخ كل ةةةةةات  م ةةةةة:   

طعين: دذا بعإ  ةو ةنت إ ةيَّ سلع: فألاِع  ةلش الثالوة:، ا ةن عةخ الموعبة:  التللبط،
اةفضةة ، واللةةعأل والتللفةة: املماسةةاع، والتلةةلبط   الوقةةإ اهةةلد، تصةة  بةةللك دىل 

 واإلتقان. اصودة
 خ والث كل ةات: اال  ؤلف:ة اارةة    طقول الباابنبون للعا   عمل ط    ط اإلنتاج عِ 

ةي: ال تلةةتلط قةعةة:  لفةة: قةةخ  ةةو قالةةك، وال  متألر ةةا  ال -ال تمفةةل ا  -تلةةتل ما 
 تمفِّل ةيَّ  لف، وال متأّلِر ةيَّ  لف. 

 . ابإلتقان واصودة و ص ل إ الباابن دىل  ا و ص ل إ دلبل
ولةةة خ  ذكةةةأًل  ثةةةاالة عةةةخ تقةةةلم الةةةلول وسةةةااقما   اإلتقةةةان، فةةة ع ةردفةةةل   ثلةةة: عةةةخ 

 اإلتقان   دطمما.
: لةةو ىفيفةةإ القةةألرن اللةةأل    ببتةةك ىفيفةةاة  حفووا اُقووىلن اُ ووىم -املثوواا الوا

ةاز   كا الة ال ت عت رب عمل ىّفاظ القألرن اللأل  ىافيفاة، ىةد يفلةب بةع طةلي ىةبز ة 
علبةةل القةةألرن  ةةخ الفااةة: دىل المةةاس، وطصةةّي  لةةك ة ةةةاء ، وطة ةة خ  ةةتِقخ، فتقةةألة 

إلتقانةةك، بعةةل  ةةلا فبةةش   فةةل القةةألرن اللةةأل ، ةنةةل ا  ةة خ ةنةةك  ةةتقخ لليفةةل 
 وللإ ىافيفاة وىلي.

: اإل ام الاخاري لةل كتةاب  تةمور ا"ةل "صةيب  اْلديث اُشىيف -املثاا اُثاين
ّ  ك   لش اللمع طع   ىد ةنةتص  الاخاري"، ةلَّفل صاىال   سإ عتألة سم:، ظ



ةنةةل  ةةتق خ، وةن اصةةودة الموعبةة: ىةةا ل: وكاةةرية، -كتةةاابة واىةةلاة، للةةخ  ةةلا اللتةةاب 
 صار لل ةلف و    سم:   صلارة امللتا: اإلسال ب:.  -وةنل حملَّخ وةوَّد

بةف :  لةن والوةع سةم:    لقالوا عخ ابخ عال الرب، اإل ام اهلِّث الفقبةل ا.تمةل
ةةةةلاة عمةةةةل  اة و عت   كتابةةةةل "الت مبةةةةل"، و ةةةةازال  ةةةةلا كتةةةةاب  ةةةةخ   ةةةةات اللةةةةمع  عتةةةةرب 

 العل اء؛ ذلك ةن صاىال ةتقمل. 
خ ىةةةأن الع ةةة  وصةةةاىال، وطمفةةةع صةةةاىال   الةةةلنبا وا  ةةةألة، ألفةةةع ِ ةةةدتقةةةان الع ةةة  ط  

 تلتمشل  خ هللا اةرزاق الع ب :. -  ةي  لان كمإ  -وإلتقانك ع  ل ك 
اصةةودة الموعبةة:، واصةةودة التةةا ل:. وواىةةل  ةةخ لوو ا ادوواهة و وو ا وإتقووان اُلموول ي

 تعارطف اصودة:  لو املمت ص  خ العبوب دون ةي فارق لل ال والةاق: والوقإ.
فالعا   املخلص املتقخ:  و ذلك اإلنلان اناذق لصمعتل وىألفتل، واللي طقوم مبةا 

املألاقاة: اللا  ة: ت تعةاىل ط لم ل دلبل  ةخ ةع ةال ووظةا ف اىلةام ود ةادة   ة:،  ةع 
  ع لةةةل، وىألصةةةل اللا ةةة  علةةةى نبةةة   ألتةةةاة هللا  ةةةخ وراء ع لةةةل، و ةةةلا المةةةوع  ةةةخ 

 الع َّال واملوظفع ال حيتاج دىل الألقاب: الاتألط:.
طقول: ادع ةكأل ش الأل   فارغاة ال  و   ع   اللنبا  هنع هللا يضروكان عال هللا بخ  لعود 
 وال  و   ع   ا  ألة .

اإلتقان   التةألطع: اإلسةال ب:  ةاء   نصةوري كثةرية ، كّلمةا دالة: علةى حماة: الع ة  و 
َُ أحودكم أخوا  »: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسةول هللا وانس علبل    واني كثرية  مما: قال إذا َكفَّو

ُْ َكَفَُوووُ ووو َِّ ْاُّ اُقووواَا أقوووى  م ُ توووال ل»و  الصةةالة:  ،ٕ«ََلََُح و  قصةةة:  ،ٖ«يووو
 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رسةةةول هللا الةةةألهاي قةةةال لةةةل هنع هللا يضر تةةةألوعب: اةذان ىبم ةةةا رةش عاةةةل هللا بةةةخ زطةةةل 

                                                           

 رواش الرت لي وةبو داود. -ٔ
 رواش  للط وةبو داود والرت لي والملا ت. -ٕ



ْذِّن بُ َإنوُ أنوَدا اتوان ُِو » ، وغةري ٗ«ُقْم ِع ب ا، َأُِق علَُ ِا رأيت، َلَُ
  لا كثري.

لمةاس ال طةتقخ ع ة  ف ن كان اإلتقةان  ةلةوابة   الةلنبا والةلطخ، فل ةاذا نةألش بعةس ا
 .دطمل وال دنباش؟!

  ُاك مخَة أسبال ُلدا اإلتقانا
 اصم  وقل: اخلربة. -ٔ
 اللل  واإلمهال. -ٕ
 الاين عخ امللاسي اللألطع:.-ٖ
 علم اال ت ام ابملصلي: العا :.-ٗ
 نلبان العال  ألاقا: هللا تعاىل لل   ع لل.-٘
 
 
 تَاعدك على إتقان اُلملاعااِل  اوز  لش اةسااب اخل ل:  اكط ست: تولت
 التلرُّب امللت أل. -ٔ
 الصرب والتأع: فامللتع   غالااة  ا خيةئ. -ٕ
 التخصُّص: فمو ةنفع   اإلتقان. -ٖ
 التميفبط اللقبى والتخةبط الللبط. -ٗ
 اإلفادة  خ يفارب ا  ألطخ. -٘
 . ألاقا: هللا تعاىل -ٙ
  و اْل  ْؤِ م ونْط و ر س ول ل  و ق ِ  اْع  ل وا ف ل بة أل ش اَّللَّ  ع   ل ل  ::التوب[ٔٓ٘.] 

 واْلمد هلل رل اُلاملني
* * * 

                                                           

 رواش ةبو داود والرت لي. -ٖ


