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تِقنُ ُالصانعُ              هـ1443 شوال  12  . م2022 مايو 13 ُُُُُُُُالم 

ه   لله   الحمد     )العزيزه   كتابههه   في  القائله   العالميَن،  رب  إهن  :  ن وا  َ   َوأَْحسه ب    َللا  نهيَن(،   ي حه ْحسه اْلم 
  ورسول ه    عبد ه    محمًدا  ونبي نَا  سيَدنَا  أن    وأشهد    له ،   شريكَ   ال  وحَده    للا    إهال    إهلَهَ   ال  أنْ   وأشهدْ 
،  وباركْ   وسلمْ   صل ه   اللهم    وخليل ه ،  خلقههه   من  وصفي ه   ،  آلههه   وعلي  عليهه  تبعَه م  ومن  وصحبهه
، يومه  إلي بإحسان    : وبعــــدُ ُالدينه

ُُ:اإلسالم ُعليُالصناعِةُوبياِنُأهميتَِهاُحثُ :ُأولًُ
،  بالجهده   الماله   كسبه   إلى  االسالم    دَعا   ،   واحترافه   الصناعةه   وممارسةه   والعمله   المهنه

َها  االقتصاديةه   الموارده   كل ه   مع  النبي    وتعاملَ  ،   عز    للاه   شكرَ   تستوجب    نعًما  باعتباره   وجل 
، حيث    الثروةه   وحتى   والطبيعيةه   البشريةه   الموارده   مع  تعاملهه   في  عاليةً   قدوةً   وكان   المعدنيةه
 عليه   للا    صل ى"   الرسوله   الكسبه، وحث    وسائله   أشرف    العملَ   أنْ   النبوية    السيرة    لنَا  ت بَي ن  
  القضاءه   في  االسلوبه   هذا  فعاليةه   على  واضحة    داللة    فيهه   اإلتقانه   وعلى  العمله   على"  وسلم
  والوطنه   الذاته   وتطويره   النفسه   على  واالعتماده   االنتاجيةه   مفهومه   وغرسه   والفقره   البطالةه   على
 كنواة    صناعية    قاعدة    إرساءَ   النبي    استطاعَ .  والصناعاته   المهنه   مختلفه   ممارسةه   خالله   من

ن  االسالميةه   الدولةه   القتصاده    الحدادةه   و  والفخاره   كالنسيجه   صناعات    عدةه   انشاءه   خالله   مه
َها  .وغيره

َها،  األممه   نهضةه   أساس    فهي  عاليةً،  ومكانةً   اعظيمً   شأنًا  للصناعةه   إن     َها   وتطوره  وبازدَهاره
،  فرص    تتوفر   ،   التقدم    ويتحقق    العمله ،  والرقي    االقتصادي    القرآنه   في  والمتأمل    المعيشي 
ن  العديده   في  واضحةً   إشارات    يجد    الكريمه  ؛  مه   حيث    وأهميتهَها،  فضلهَها  علي  تأكيًدا  الصناعاته
يدَ   َوأَنَزْلنَا: )سبحانَه    الحق    يقول   يد    بَأْس    فهيهه   اْلَحده  ويقول    (،25)الحديد:  (لهلن اسه   َوَمنَافهع    َشده

)سبحانَه    ( ي  لهبَاًسا  َعلَْيك مْ   أَنَزْلنَا  قَدْ   آَدمَ   بَنهي  يا:  يًشا  َسْوآتهك مْ   ي َواره   (، 26)األعراف:  (َوره

ن  لَك م  َوَجعَلَ :  )تعالَي  ويقول   ل وده   م ه ف ونََها  ب ي وتًا  اأْلَْنعَامه   ج  نْ   إهقَاَمتهك مْ   َويَْومَ   َظْعنهك مْ   يَْومَ   تَْستَخه  َومه
َها أَْصَوافهَها َها َوأَْوبَاره ين   إهلَى   َوَمتَاًعا أَثَاثًا َوأَْشعَاره  .  (80)النحل:  (حه

ن  الخلقه   صفوة    كان   الصناعةه   ولشرفه    ن  ورسلههه   للاه   أنبياءه   مه   الصنائعه   أصحابه   مه
، ،  المهارةه   في المثله   مضربَ   وكان وا  والحرفه  عليه  للا    صل ى  للاه   رسول    وقد كانَ   واإلتقانه
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،  في  كل ههه   المجتمعه   قدوةَ   وسلمَ  ن  يأنف    ال  العمله ه   مه   مشروًعا،  دامَ   ما  بهه   يقوم    يََدوي     عمل    أي 
ه   في   الصماءَ   الحجارةَ   بهه   ويفتت    الشريفةه   يدهه ب  المعولَ   يمسك    كان   األحزابه   غزوةه   ففي   شق 

، ،   صناعةه   في  يعمل  (  السالم    عليه)  نوح    سيد نَا  وكان  الخندقه  َواْصنَعه : )سبحانَه    يقول    السفنه
  تعالى   للا    وقال   حداًدا، (  السالم    عليه )  داود   سيد نَا  وكان  (،37)هود:  (َوَوْحيهنَا  بهأَْعي نهنَا  اْلف ْلكَ 

نَك مْ   لَك مْ   لَب وس    َصْنعَةَ   َوَعل ْمنَاه  :﴿  عنه نْ   لهت ْحصه ك مْ   مه ونَ   أَْنت مْ   فََهلْ   بَأْسه ر   ، (80:األنبياء﴾)  َشاكه
 يأكلَ   أن   من   خيًرا  قط ،  طعاًما  أََحد    أََكلَ   ما: )وسلمَ   عليه   للا    صل ى  الكريم    النبي    عنه    وقال
ه،  عمله   من ه  عمله   من  يأكل    كان  السالم    عليهه   داودَ   للاه   نبي    وإن    يده  البخاري(،وكان  رواه( )يده

)رواه (نجاًرا  زكري ا  كان: )وسلم   عليه  للا    صل ي  نبي نَا  يقول    نجاًرا،(  السالم    عليه)  زكري ا
نَ   اْلقهْطره   َعْينَ   لَه    َوأََسْلنَا: ﴿  السالم    عليه   سليمانَ   نبي ههه   عن  تعالى  للا    مسلم(، وقال ن ه   َومه   اْلجه

غْ   َوَمنْ   َرب ههه   بهإهْذنه   يََدْيهه   بَْينَ   يَْعَمل    َمنْ  ْنه مْ   يَزه نَا   َعنْ   مه ْقه    أَْمره نْ   ن ذه يره   َعذَابه   مه  يَْعَمل ونَ *    الس عه
نْ  يََشاء   َما لَه   يبَ  مه فَان   َوتََماثهيلَ  َمَحاره يَات   َوق د ور   َكاْلَجَوابه  َوجه  . (12:13 سبأ﴾ ) َراسه

تقنُِ:ُثانيًا َهاُفيُالصانعُِالم  ُتوافر  ُالواجب  ُ:الصفات 

ن  بجملة    الصناعيةَ   الحركةَ   اإلسالم    قي دَ      الصنعةه   على  ت ضفهي  التي  واآلدابه   الضوابطه   مه
، الجودةه  ضمانه  جانبه  إلى أخالقيًّا، ب عًدا ن واإلتقانه  : ذلك مه
يهه   أاَل     ـ1 ن  بد    ال  وكفائيةً   عينيةً   واجبات    هناك  فإن    للاه:  طاعةه   عن  صناعت ه    ت لهه راعاتهَها  مه  م 

ن  بهه   يقوم    ما  حسابه   على  منها  بشيء    اإلخالله   وعدمه  -  النبي    حذرَ   وقد  صناعي  ،  عمل    مه
ن  -وسلم  عليه  للا    صل ى ه   َعنه   ه َرْيَرةَ   أَبهى  َعنْ : )  البخاري  صحيحه   ففي  ذلك  مه   صل ى   –  الن بهي 
ينَاره   َعْبد    تَعهسَ »    قَالَ   –  وسلم  عليه   للا   ْرَهمه   َوَعْبد    الد ه يَصةه   َوَعْبد    الد ه ىَ   إهنْ   ،  اْلَخمه ىَ   أ ْعطه   َرضه
طَ   ي ْعطَ   لَمْ   َوإهنْ   ، سَ   ،   َسخه يكَ   َوإهذَا  ،  َواْنتََكسَ   تَعه   فَإهذَا : )  تعالى   للا    وقال ، (  ،..  اْنتَقَشَ  فاَلَ   شه

يَته  اَلة   ق ضه وافَ  الص  ر  ن َواْبتَغ وا اأْلَْرضه   فهي انتَشه ه  فَْضله  مه  (. 10: الجمعة( )َللا 

:   األمانة     ـ2   للا    صل ى)  نبي نَا  يقول    حيث    يخدع ،  وال  يغش    ال  األمين    فالصانع    في الصناعةه

،  أخو  المسلم  (: )وسلم  عليه ن  باعَ   لمسلم    يحل    وال  المسلمه  بي نَه   إال    عيب    فيه  بيعًا  أخيهه   مه
فاته   تجمع    ، فاألمانة  (ماجه  ابن  رواه()له   ،  مصداقي ة  :  اآلتية  الص  ،   واستحقاق ه    الشخصه   للثقةه

،  عمله   في  ومبادرت ه   َها  المهامه ي   والرقابة    المناسبه،  بالش كله   وإنجازه الذاتي ة ، واألمانة  تقتضه
  يََزلْ   لَمْ   ي بَي هْنه    لَمْ   َعْيبًا  بَاعَ   َمنْ : " للا  عليه وسلم صل ي    للاه   رسول    العيوبه، قالَ   كتمانه   عدمَ 
نَ  َمْقت   فهي ه  مه  .ماجه( ابن رواه )" تَْلعَن ه   اْلَمالَئهَكة   تََزله  َولَمْ  َللا 
ن   اإلنسان    استقبلَه    فإذا  وحركةً،  معاًشا  النهارَ   للا    جعلَ  لقد:  الصنعةه  أداءه   في  ـ التبكير  3   مه

  أول  : »ذلك  في  لطيفًا  كالًما  العلماءه   بعض    قال  بركةً،  ذلك   في  صارَ   والتعبه   بالجد ه   أولهه 
َشاهد    وهذا   ، «عليهه   شابَ   شيء    على   شب    ومن   شيخوخت ه ،  اليومه   وآخر    شباب ه ،  اليومه    وواقع    م 
ه  َصْخر   فعَنْ  محالةَ  ال بينَنَا ي  ده ه  َرس ول   قَالَ : قَالَ  الغَامه كْ  )الل ه م   :َوَسل مَ  َعلَْيهه  َللا    َصل ى َللا    بَاره
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تهي َها  فهي  أله م  ي ةً،   بَعَثَ   إهذَا  َوَكانَ :  قَالَ   ،«ب ك وره لَ   بَعَثَه مْ   َجْيًشا،   أَوْ   َسره ،  أَو    َصْخر    َوَكانَ   الن َهاره
اًل  ًرا،  َرج  لَ   بَعَثَه مْ   تهَجاَرةً   بَعَثَ   إهذَا  َوَكانَ   تَاجه ،الن هَ   أَو    داود  رواه أبو)َمال ه (  َوَكث رَ   فَأَثَْرى  اره

 والترمذي(.
المراقبة  4  مراحلَ   ي تابهع    صاحبهَها،  عينه   على   كانَ   ما  الصناعاته   أفضلَ   إن    :والمتابعة    ـ 

َها، ي  تصنيعه ،  ما  أحسنه   على   للناسه   لت قد مَ   فيها،  الجودةه   مكامنَ   وي راعه ا  يكون  ك    عندَما  أم   يَتْر 
،  على  الصناعةه   حبلَ  ،  للخلله   مظن ةً   المصنعة    المادة    فتكون    غاربهه   القرآنه   وفي  والفساده

:  عليه السالم    م وَسى  قصةه   في  تعالى  للا    قال  حيث    المعنَى،  هذا  إلى  لطيفة    إشارة    الكريمه 
.  المراعاةه  في  مجاز   اآليةه  في( العَين)فـ (، 39: )طه{َعْينهي َعلَى َولهت ْصنَعَ }  والمراقبةه

،  سمة    بالعهده   االلتزام    :بالمواعيده   ـ االلتزام  5  يعصون   ما  كثيًرا  الصناعه   بعضَ   لكن    المسلمه

،  المماطلةه   في  للاَ  ون  ال  الناس  مع  بعقود    فيرتبط ون  بالمواعيده  وإن َما   بها،  الوفاءه   على  يقدر 
ن م. العقوده  هذه حجزه  بابه  مه هه  لصالحه
ن  :األ َجراءه   ظلمه   ـ عدم  6  ،  ظلم    أيًضا  الصناعه   أخطاءه   مه   كثير    فيه  يتفن ن    باب    وهو  األ جراءه

ن م   على  فيدخل ون..  الصناعةه   أربابه   مه ي  ما  أموالههه م،  على  ي رد    أنْ   ينبغه  فيقع ون  أ جرائهه 
،  بالشبهةه  وسلم  قالَ   وقد  والحرامه عليه  للا   " صل ي  يرَ   أَْعط وا:  ف    أَنْ   قَْبلَ   أَْجَره    األَجه   يَجه
 ماجه(.  ابن )رواه" َعَرق ه  

 ****** 
ه   لله   الحمد     نَا  والمرسلين،  األنبياءه   خاتمه   علي  والسالم    والصالة    ،  العالمين  رب    محمد    سيده
 .  أجمعين وصحبههه  آلههه  وعلي ،(وسلم عليه  للا   صلي)

هُّفيُتقدِمُُإتقانُ :ُثالثًا   ُ:األممُِالصنعِةُوأثر 
،  بإتقان    إال  تكون    ال  والعمارة    لعمارتهَها،  األرضه   في  خلقَنَا  وتعالى  سبحانَه    للاَ   إن        وإحسان 

نَا   لسانه   على  وجل    عز    للا    قال نَ   أَْنَشأَك مْ   ه وَ : )السالم    عليه  صالح    سيده   َواْستَْعَمَرك مْ   اأْلَْرضه   مه
ي  ،(61:هود()فهيَها ه   اإلنسانه   وجودَ   بالضرورةه   ذلك  ويقتضه ،  في  القوي    في   والمتقنه   عقلهه

، ، في والمحسنه  عملهه هه ، ليحصلَ  تخطيطه  .العمران   ويعلو البنيان 
ن  ي طلب    ما  إن     ه   في  الصانعه   مه  إتقان    عملَ   تعالى  للا    عل َمه    بَما  يعملَ   أنْ   فيهه   هو  مجال    أي 

،   نفعه   بقصده   وإحسان     أنْ   وال  ضاَع،  يعملْ   لم  إنْ   أن ه    ني ةه   على   يعملَ   أنْ   يصح    وال  الخلقه
ن  يتقاضاه    ما  بمقداره   العمله   في  إخالَصه    يربطَ  ،  مه   تقتضيهه   ما  إتقانه   حسبه   على  بل   األجره

)رواه  " ي تقنَه    أنْ   عماًل   أحد ك م   عملَ   إذا  يحب    للاَ   إن  : " صل ي للا  عليه وسلم  قال  الصنعة ،
َمه ، واإلتقان    أي  الطبراني(؛   ك ل هفَ   التي  األعماله   أداءه   على  اإلنسان    يحرصَ   أنْ   هو:  ي حكه

،  ودونَ   متقن    بشكل    بها هه   ق صاَرى  يبذلَ   وأنْ   تقصير  ،  هذه  إتمامه   في  جهده   بها   والقيامه   األعماله
 صحيح . بشكل  
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تقهن    والصانع     ،   تجويده   إلي   له    ومراقبت ه  (  وجل    عز  )  بالله   إيمان ه    يدفع ه    الم  ،   والت َمي زه   عملههه   فيهه
ن ونَ   َوَرس ول ه    َعَملَك مْ   َللا     فََسيََرى   اْعَمل وا  َوق له : )سبحانَه  وتعالَي  يقول    حيث   ْؤمه َوَست َرد وَن   َواْلم 
تقهن    (، والصانع  105ل وَن()التوبة:  تَْعمَ   ك ْنت مْ   بهَما  فَي نَب هئ ك مْ   َوالش َهاَدةه   اْلغَْيبه   َعالهمه   إهلَى    كما  الم 

ن  ينطلق    أن ه   ن  أيًضا  ينطلق    فإن ه    ديني     دافع    مه ،  حب ه    يحمل ه    فإن َما  وطني  ،  دافع    مه  لوطنهه
هه   وإيمان ه   ،  والتميزه   والجودةه   عملهه   إحسانه   علي  وتقدمهه   رقيهه   في  بدوره   وطنَنَا   إن    حيث    فيهه
،  من  دقيقة    مرحلة    في  مصرَ   الغالهي ي  وهذا  تاريخهه   مجدينَ   نعملَ   أنْ   جميعًا  من ا  يقتضه

،  الوطنه   لنهضةه   مخلصينَ  هه م  فالجميع    وتقدمه ،  عز    لله   طاعة    في  المتقنه   الجاد ه   بعملههه  وال  وجل 
ن   إال    الوطن    ينهض   هه، وهذا   في  عملَه    إنجازهه   سرعة    الصانعه   إتقانه   بالجميعه، ومه   شأن    موعده
 المتحضرةه. المجتمعاته  في الصناعه 

  احترمَ   د نيانَا  أموره   في  تفوقنَا  فإنْ   دنيَانَا،  أموره   في  نتفوقْ   لم   ما  دينَنَا  الناس    يحترمَ   ولن   
،  ذاتَ   شامخةً،  عزيزةً   دولةً   يعنهي  القوي    االقتصادَ   وأن    ود نيانَا،   دينَنَا  الناس    وذاتَ   مكانة 
،  كفاية   نَا  للاه   بفضله   عليهه   تسير    ما  وهو  ذاتية  الجديدة، وإتقان     جمهوريتهنَا  في  العزيزة    مصر 

َها  ، وبازدهاره ،  فرص    تتوفر    الصنعةه يترتب  عليهه تقدم  األممه والحضاراته  ويتحقق    العمله
،  التقدم   . والرقي   االقتصادي   المعيشي 

ُالعالمينُبالدُُِوسائرَُُمصرَُُبالَدنَاُاحفظُ ُاللهم
 الصالةَ،،،  وأقمْ                       الدعاء ،،، 

 كتبه: طه ممدوح عبدالوهاب
 إمام وخطيب بوزارة األوقاف

 
 

ُ

 

 جريدة صوت الدعاة 

www.doaah.com 

 رئيس التحرير / د/ أحمد رمضان

 القطاوى مدير الجريدة / أ/ محمد 

http://www.doaah.com/

