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 التقنية والعمل الدعوي

 المقدمة 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه أمجعني، 

 أما بعد:
فهذه وريقات عنونتها بـ )التقنية والعمل الدعوي( أعددهتا بعد 
وقفة تأمل ألمهية الدعوة وواقعها من خالل األعمال املهنية واليدوية 

حاام ال ي لجل  والتقنية مستهدفًا إحياء املبادئ اإلسالمية والقيم واأل
نظرة اإلسالم القومية للمهن واملنجزات التقنية؛ ذلك أن إحياءها تنبثق 
أمهيته من كون العمل املهين يـَُعدُّ نواة التقنية وأداها التطور والبناء 
احلضاري؛ حيث أصبحت يف هذه العصر ضرورة حيوية وحضارية.. 

ألمر الذي تتأكد أمهيتها مطلع كل صباح لسرعة تطورها وتغريها ا
يفرض على اجملتمعات اإلسالمية أن تؤسس قواعد صلبة من 
الدراسات العملية تقوم عليها، لتتعامل مع املنجزات التقنية تعامل 
املدرك ألسرارها السابر ألغوارها العامل مبانوناهتا وخفاياها، 
واستهدفت هذه الوريقات أيًضا ضرورة تبين العمل الدعوي وإبراز 

التقدم التقين للعامل اإلسالم  بالبحث املستفيض يف  مقومات ووسائل
أسباب التخلف والتأخر العلم  والتقين ألمتنا اإلسالمية كما 
استهدفت أمهية توثيق العالقة بني كل من العمل التقين والعمل 

 الدعوي وحضور كل منهما يف نشاطات اآلخر وقنواته ومؤسساته.
 

ملهين والتقين وبينت جالله وقد عاجلت مشالة النظرة إىل العمل ا
شرًعا وماانته املقرونة بفضائل العبادات واستظهرت كونه جماله خصًبا 
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 للعمل الدعوي مستشعرة أثره والدور الابري وراءه. 
وه  موجهة لال من حيمل هم الدعوة من الدعاة والعلماء 
واخلطباء ولال مهين أو فين أو مهندس مسلم ولال الشباب املقبلني 

 رتك احلياة.على مع
أسأل اهلل تعاىل أن خيلص األقوال واألعمال، ويدمي التوفيق 

 والرعاية والعناية.
 والسالم عليام ورمحة اهلل وبركاته.

 
 كتبه/ 

 سليمان بن محمد بن فالح الصغير
قسم الدراسات العامة في الكلية 

 التقنية بالرياض
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 التقنية والعمل الدعوي 
 
أنه  –وهلل احلمد  –ومناشطه يرى املتأمل لواقع العمل الدعوي 

جيري من خالل قنوات عديدة ونشاطات متميزة يف الدعوة واإلرشاد 
إىل دين احلق، ومتثله هيئات ومؤسسات حافلة باألعمال اإلسالمية 
املختلفة.. وساحته اإلعالمية آخذة يف شق طريقها بقوة وثبات 

دعوية انتشر  ترعاها بتوفيق اهلل أيد خملصة، حىت عال بعضها منابر
صيتها وارتفع ذكرها... وال منل إزاء تقصرينا لجاهها إال أن ندعو 
هلؤالء بأن خيلص اهلل هلم العمل وحيقق اهلدف الذي يؤمل من رجاهلا 

 وأنصارها بل وعامة األمة اإلسالمية.
ولان املالحظ أن الساحة اإلعالمية قلما تتطرق يف صحفها 

ومنجزاهتا، وإن تطرقت فبشال نادر،  ومنابرها إىل احلديث عن التقنية
وغالًبا ما ياون ذلك من جهة عامة باعتبار أهنا ليست الغاية أو 
اجلانب األهم يف حياة اإلنسان، وه  وإن كانت كذلك، فليس معناه 
أن ياون موقف العمل الدعوي سلبًيا.. ويف املقابل نتأمل األعمال 

ا بعيدة عن ربط مبادئ املهنية والتقنية وساحاهتا اإلعالمية فنجده
اإلسالم وقيمة وآدابه وأحاامه يف ذلك الشأن، أقصد ما إذا كان 
القائمون عليها من أبناء اإلسالم وحيملون مهه ويسهمون يف تطوير 
ذواهتم وقدراهتم وجمتمعهم، ومبعىن أدق: نرى النشاطات التقنية متاد 

وخباصة يف ختلو من ربط التقنية مبفاهيم اإلسالم وآدابه وأحاامه 
اجملالت والصحف ال ي تعين باجلوانب التقنية. وغالًبا ما يصطبغ طرح 
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املوضوعات املهنية والتقنية فيها بصبغة دنيوية جافة ليس فيها ذكر  
 لإلميان والنية واتبغاء وجه اهلل والدار اآلخرة.

يستوجب مضاعفة اجلهود وتااتف  –فيما أرى  –إن ذلك 
اء والدعاة يف ضرورة توجيه أعمال املهن يف اجملتمع، ويعظم دور العلم

منظومة العمل الدعوي وجماالته الرئيسة والسع  إىل ترابط اجلهود 
الدعوية والتنسيق التعاوين بني ساحاهتا اإلعالمية ومع جهود رجاالت 
الدعوة وإسهاماهتم من خالل جماالت ختصصاهتم التقنية واملهنية 

تقين بني املسلمني بإنشاء املراكز والفنية وتشجيع البحث العلم  وال
للبحوث العلمية والتقنية والعمل على نشر العلوم التطبيقية والتقنية من 
تصور إسالم  صحيح وإحياء املفهوم الصحيح للبحث العلم  
والتقين يف اإلسالم وتعميقه يف نفوس املسلمني وإبراز اإِلشارات 

وتقنية دقيقة ومستقرة  العلمية يف القرآن الارمي ووضع سياسات علمية
 للعامل اإلسالم .

أليس اإلسالم دين العلم؟ بل مل يعرف التاريخ أمة من األمم 
رفعت من شأن العلم وأهله كأمة اإلسالم؟ فلم ال تربط العلوم احلديثة 
بأهداف اإلسالم وغاياته ومبادئه وأحاامه كلما طرحت؟ وملاذا ال 

اهلام يف العمل الرتبوي؟! ال يركز العلماء والدعاة على هذا اجلانب 
جند مربرًا مسوًغا جيعل العمل الدعوي مبنأى عن العمل املهين والتقين، 
فالعصر عصرها، وضرورة توضيح قيمة هذه األعمال املهنية والتقنية يف 
اإلسالم قائمة وملحة. إن تعزيز العالقة وتنمية روابطها بني كل من 

عظم تأثريها. نعم! قد نرى ذلك العملني من شأهنا أن توحد اجلهود وي
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الربط يف جملة )اإلعجاز( مثاًل ال ي تصدر عن هيئة اإلعجاز العلم   
يف القرآن والسنة برابطة العامل اإلسالم  يف ماة املارمة... وإن  
كانت ذات توجه ختصص  أكثر األمر الذي رمبا أثَّر على انطالقها 

 –بفضل اهلل  –ها اآلن املأمول يف الساحة اإلعالمية والدعوية. ولان
 تشرف على مرحلة االزدهار واالستقرار.

فمن هنا تربز أمهية طرح املفهوم اإلسالم  للعمل التقين واملهين 
وربطهما باملفهوم اإلسالم  واملبادئ والقيم واآلداب واألحاام ال ي 
جاء هبا حىت تتبني أهدافه وتتضح غاياته ومتيز أحاامه واختصاصه 

لنظرة ال ي نظرها اإلسالم إىل العلم بعامة واحلرف واملهن بالشمولية، وا
التقنية خباصة نظرة كلها تارمي وإجالل تامن يف أن جعلها ضرورة 
من ضروريات احلياة، كما رتب عليها األجر وجعلها من أفضل 
وسائل الاسب ورفع من شأن تعلمها وتعليمها حىت جعلها يف ذاهتا 

ه اهلل تعاىل، وجعل أداءها وإتقاهنا عبادة ما دامت يف حدود ما شرع
واإلخالص فيها غاية جيب أن يسعى إليها املسلم، وإذا أدرك اإلنسان 
حقيقة اإلميان وجد باعثًا من داخل نفسه يدعوه إىل العمل يف 
جماالت احلياة املختلفة ليقوم مبهمته يف عمارة األرض فعلى سبيل 

الم وما جاء به من املثال أعرض هنا بعض ما تضمنته مبادئ اإلس
قيم وأحاام يف أداء العمل وخباصة العمل املهين الذي هو أصل 

 التقنية ويلتحق به كل جديد يف عاملها اليوم.
 

* إن ارتباط السعادة بالعمل يف اإلسالم ليس مقصوًرا على الدار 
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اآلخرة وحدها بل جيري اجلزاء يف الدنيا فمن سنن اهلل فيها أن يعط    
رة عمله. فالطالب أو املدرس أو الصانع أو املزار  أو كل عامل جمد مث

التاجر يدعوه دينه إىل أن ياون عاماًل مثابرًا خملًصا متقًنا لعمله ألن 
اهلل حيب إذا عمل أحدنا عماًل أن يتقنه، وهلذا نستطيع أن نقول إن 
العمل التقين سبب حلصول مثرته من سعادة وأجر دنيوي وأخروي 

 حل األمة..فيما إذا سخر لصا
* ولقد كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يتقنون مهن احلياة: زراعة 
ولجارة وصناعة، ومل يان إمياهنم باآلخرة مانًعا هلم من العمل للدنيا، 

اَر اآلِخَرَة َوال تَ ْنَس َنِصيَبَك قال تعاىل:  َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اهلُل الدَّ
نْ َيا ِمَن الدُّ

(1). 
العمل اليدوي واملهين والتقين استمراريته حىت آخر  * ولبيان قيمة

حلظة من العمر، فاألخذ بأسباب عمارة األرض حىت آخر حلظة من 
إذا قامت الساعة وفي يد »: العمر هو شأن املسلم، إذ يقول 

 .(2)«فإن استطاع أال يقوم حتى يغرسها فليغرسها م فسيلةكأحد 
وية فقد نظر اإلسالم * العمل التقين ضرورة شرعية وحضارية حي

إليه نظرة كلها تارمي وإجالل تامن يف أن جعل العمل ضرورة من 
ضرورات احلياة هبا ينعم اإلنسان ويعمر األرض، ومما يدلل لذلك أن 

َوآَخُروَن َيْضرُِبوَن ِفي اإلسالم قرن العمل باجلهاد، قال تعاىل: 
                                                 

 .77سورة القصص: اآلية  (1)
ب اإلسالم ، بريوت رواه أمحد يف املسند، حتقيق حممد سليم مساره وزمالئه، املات (2)

هـ، والبخاري يف األدب املفرد، حتقيق كمال احلوت، عامل الاتب، بريوت 1111
 هـ.1141
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يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اهللِ اأَلْرِض يَ ْبتَ ُغوَن ِمْن َفْضِل اهلِل َوآَخُروَن  
(1). 

وقد فسر الضرب بأنه التقلب يف التجارة، والتجارة تعد من 
 أصول األعمال املهنية والفنية.

ومما يؤكد ذلك أيًضا اقرتانه بالصالة واحلج، كما يف قوله تعاىل: 
 َْضِل َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة َفانْ َتِشُروا ِفي اأَلْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن ف

اهللِ 
(2). 

ِلَيْشَهُدوا وفسر بعض العلماء )املنافع يف احلج( يف قوله تعاىل: 
 بأهنا األجر يف اآلخرة والتجارة يف الدنيا. َمَناِفَع َلُهمْ 

* ومل ياتف اإلسالم هبذا القدر يف بيان قيمة العمل واحلث عليه 
ا قويًا بل اعترب العمل جهاًدا، فقد قال بعض الصحابة حني رأوا شابً 

عليهم  يسر  إىل عمله: لو كان هذا يف سبيل اهلل؟ فريد رسول اهلل 
لى ولده صغارًا ال تقولوا هذا فإنه إن كان خرج يسعى ع»بقوله: 

فهو في سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين  
كبيرين فهو في سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها 

وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو سبيل فهو في سبيل اهلل، 
 .(1)«الشيطان
العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل اهلل »: وقال 

 .«حتى يرجع

                                                 

 .24سورة املزمل: اآلية  (1)
 .14سورة اجلمعة: اآلية  (2)
للمنذري، حتقيق مصطفى عمارة، املاتبة العصرية، بريوت، « الرتغيب الرتهيب» (3)

 (.1/1بدون تاريخ، )
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سفيان بن مالك ساعًيا بالبصرة  وبعث عمر بن اخلطاب  
فماث حيًنا، مث استأذنه يف اجلهاد، فقال له عمر: )أو لست يف 

 .(1)(جهاد؟
ألرملة والمسكين كالمجاهد في االساعي على »: وقال 

 .(2)«سبيل اهلل، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار
* جعل اإلسالم اإِلرهاق بعد العمل من أسباب تافري الذنوب 

من بات وانًيا من عمله بات واهلل عنه »: ورضا اهلل، قال 
 .«من بات كاالًّ من عمله بات مغفورًا له»، ويف رواية: (1)«راض

ل اليدوي واملهين يف اإلسالم دنيوي وأخروي: إذ * أجر العم
: حث اإلسالم على العمل ووعد صاحبه باألجر العظيم يف قوله 

من بني بنيانًا من غير ظلم وال اعتداء، أو غرس غرًسا في غير »
ظلم وال اعتداء كان له أجر جار ما انتفع به من خلق اهلل 

 .(1)«تعالى
إال كتب اهلل عز وجل له ما من رجل يغرس غرًسا »: وقال 

 .(1)«خرج من ثمر ذلك الغراسألجر قدر ما يامن 

                                                 

 .89، ص1891أليب يوسف، حتقيق حممد إبراهيم البنا، دار اإلصالح، « اخلراج» (1)
سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباق ، املاتبة العلمية، بريوت بدون تاريخ  (2)
(2/2.) 
عام  1موسوعة رسائل ابن ايب الدنيا، مؤسسة الاتب الثقافية، بريوت، لبنان، ط (3)

 .71هـ اجمللد الثاين، ص1141
 (.2/119املسند لإلمام أمحد، مرجع سابق، ) (4)
 (.1/111املصدر نفسه: ) (5)
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ما من مسلم يغرس غرًسا، أو يزرع زرًعا فيأكل »وقال أيًضا:  
. فالزراعة (1)«كان له به صدقة  منه طير أو إنسان أو بهيمة إال

 أصل من أصول األعمال الفنية املهنية.
سخر اهلل سبحانه  * العمل سر خالفة اإلنسان يف األرض: فقد

وتعاىل لإلنسان كل ش ء يف هذا الوجود خلدمته، واستمرارية وجوده، 
وخالفته يف هذا األرض هو تأكيد جلعل العمل شيًئا ضروريًا ليستفيد 

 من هذا التسخري حيث إن هذا التسخري ال يغين عن العمل.
: خري الاسب كسب العامل إذا نصح * ولو مل يرد إال قوله 

الداللة على أن العمل املهين من أشرف وسائل الاسب، لافى يف 
ما أكل أحد طعاًما قط خير من أن »: إن مل يان أشرفها، وقوله 

كان يأكل من   -  -يأكل من عمل يده، وإن نبي اهلل داود 
 ليؤكد ذلك. «عمل يده

* أما حام العمل املهين والتقين فيعد من فروض الافاية ال ي إذا 
راد اجملتمع قياًما يسد حاجة اجملتمع ويدفع عجلته قام هبا بعض أف

للتقدم والرق  سقط اإلمث عن الباقني، وإال أمثت األمة كلها، وحتول 
فرض الافاية هذا إىل فرض عني على كل من يستطيع واألعمال 

: -رمحه اهلل  –التقنية من أوليات ذلك؛ لذلك قال اإلمام ابن تيمية 
هاء من أصحاب الشافع  وأمحد بن )هلذا قال غري واحد من الفق

حنبل وغريهم كأيب حامد الغزايل وأيب الفرج بن اجلوزي وغريهم: إن 
هذه الصناعات فرض على الافاية، فإنه ال تتم مصلحة الناس إال 

                                                 

 (.1/2«: )فتح الباري» (1)
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 هبا(. 
مث يقول: )املقصود هنا أن هذه األعمال ال ي ه  فرض على 

عليه، ال سيما  الافاية مىت مل يقم هبا غري اإلنسان صارت فرض عني
 إن كان غريه عاجزًا عنها(.

* والعمل ضده البطالة والاسل، وكان موقف اإلسالم منهما أن 
حارهبا وسعى إىل القضاء عليها جبميع أشااهلا سواء كانت بطالة 
ظاهرة أو بطالة مقنعة، بطالة إجبارية كعدم احلصول على العمل مع 

بسبب عدم الرغبة وتفضيل وجود الرغبة والقدرة، أو بطالة اختيارية 
الاسل واخلمول، وهناك عدد من األحاديث الصحيحة الصرحية يف 

ن يأخذ أحدكم ئل»: النه  عن البطالة والقعود بال عمل كقوله 
حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف اهلل بها 

 .(1)«وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
احل العاطل عن العمل، كقول ابن مسعود وقد ذم السلف الص

 إين ألكره الرجل فارًغا ال يف عمل الدنيا وال يف عمل( :
 .(2)اآلخرة(

* يقدم لنا اإلسالم القدوة واملثل األعلى على االهتمام بالعمل 
وبني شرفه حىت إن اهلل تعاىل جعل العمل نوًعا من الشار له ألن به 

ده يف هذا الاون، قال تعاىل: تتحقق فائدة ما أنعم به وما أوج

                                                 

 متفق عليه. (1)
 املقاصد احلسنة للسخاوي. (2)
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 ُُكور اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

، والرسول (1)
  رىب املسلمني على هذا االهتمام، فبني شرف العمل وأمهيته عند

 اهلل يف مناسبات شىت.
* إن احرتام العمل وتقديره والنظر إليه بصفته مبدأ إسالمًيا حبد 

سبب رئيس يف قيام احلضارة اإلسالمية، فالعمل هو الثروة ذاته 
الدائمة ألية أمة من األمم وهو الطريق األقوى لبناء االقتصاد والتقدم 
العلم  وحتقيق القوة والسيادة ولقد أدرك املسلمون األولون ذلك 
جيًدا وطبقوه يف شال ممارسات واقعية مل يستثن أحد ملاانته أو 

إىل بناء جمتمع إسالم  قوي استطا  أن يفرض  ثروته مما أدى هبم
 وجوده على العامل أمجع.

وإحياء مثل هذا املبدأ واجب لتخليص األمة اإلسالمية من 
 االفتقار إىل موارد الغذاء واآلالت واملصنوعات.

إن إصالح النظرة الدونية لجاه العمل والعمال يامن يف سيادة 
التعليم العام وخباصة برامج  القيم الدينية اإلسالمية، داخل برامج

 التعليم اليدوي واملهين والتقين.
* إن العمل التقين يف اإلسالم يتطلب مهارة ودقة وإتقان، بل إن 
اإلتقان واإلحاام مطلوب يف كل ش ء يعمله اإلنسان، وال تستقر 
احلياة، وال تتقدم األمم، وال تنضبط األمور إال عندما تاون متقنة 

إن اهلل تعالى »م حث على اإلتقان، فف  احلديث: وحمامة. واإلسال

                                                 

 .11سورة سبأ: اآلية  (1)
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إن اهلل »، ويف رواية: (1)«يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه 
 .(2)«العامل إذا عمل عمالً أن يحسن يحب من

ولقد كان من أهم أسباب جناح الصناعات احلديثة يف بعض 
نتشار الدول وتفوقها على غريها اهتمامها مبراقبة اجلودة النوعية، مث ا

أسلوب وجود قسم متخصص يف كل مصنع ملراقبة جودة اإلنتاج 
واستبعاد أية قطعة ليست يف غاية اإلتقان، مث عقد اجتماعات دورية 
للجان اجلودة النوعية القرتاح ما يرونه مناسًبا لتحسني نوعية 
املنتجات، بل تطور األمر فيما بعد إىل إجياد فريق متابعة اجلودة خارج 

ذلك باكتشاف أي خلل أو قصور يف آية سلعة، واستبداهلا املصنع، و 
 وتعويض املستهلك عن أية خسارة حتملها نتيجة لذلك.

وقد أوجدت تلك الدول جائزة سنوية متنح للشركات ال ي حتقق 
أعظم حتسن يف اجلودة والنوعية، وألمهية ذلك فقد أنشئت رابطة 

 .(1)دولية حللقات مراقبة اجلودة النوعية
وإذا كان هذا حال اإلنسان الذي ال يهمه إال الاسب املادي 
يف هذه احلياة فما أحرانا حنن املسلمني مبثل هذا السلوك، أن ننال 

 القوة يف الدنيا والفوز يف اآلخرة.
إن كل عمل البد له من هدف يف هذه احلياة فاإلنسان وجد يف 

تاون أعماله  هذه احلياة هلدف وغاية، ومل يوجد عبثًا، لذا جيب أن
                                                 

رقم  847كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، للمتق  املنذري، مؤسسة الرسالة،  (1)
8129. 

 سابق.املصدر ال (2)
 .11لألستاذ/ مصطفى أبو طحيش، ص« كيف تصبح غنًيا وسعيًدا» (3)
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 ألهداف وغايات، وال ميان حتقيق هذه األهداف إال بإتقان العمل. 
اهتم اإلسالم بالعمل املهين والتقين مبفهومه العام واالصطالح   *

وجعله من القيم ال ي حرص عليها، وذلك أنه يدفع إىل تطور البالد وزيادة 
ح ألمهية مغزى صري اإلنتاج، فف  خماطبة اهلل سبحانه نبيه نوًحا 
َنا ِإَلْيِه َأِن تعاىل: الصناعة يف حياة اإلنسان واجملتمع، قال  َفَأْوَحي ْ

اْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا
، ويف قصص األنبياء وأحاديث (1)

توجيهات تربوية تقدم ذكر بعضها نستوح  منها أمهية  الرسول 
حياة اجملتمعات، وقد  الصناعة والزراعة والتجارة واملهن األخرى يف

حرص الغرب على أن يبقى املسلمون حمتاجني إىل علومهم 
وصناعاهتم وإنتاجاهتم التقنية ال ي غزت أسواقنا ووفرت االحتياجات 
األساسية والامالية، ال سيما الامالية منها، مما أضعف اشتغالنا 
بالصناعة، ولئال ياون ذلك هدًما حلضارهتم؛ لنستمع إىل ما قاله 

إن العامل »حد الساسة الفرنسيني يف هذا الشأن، إذ يقول: أ
اإلسالم  يقعد اليوم فوق ثروة خيالية من الذهب األسود واملوارد 

للصناعة احلديثة، فلنعط هذا العامل ما يشاء ولنقوي  األولية الضرورية
يف نفسه عدم الرغبة يف اإلنتاج الصناع  والفين، فإذا عجزنا عن 

وحترر العمالق من قيود جهله وعقدة الشعور  حتقيق هذه اخلطة
بعجزه عن جماراة الغرب يف اإلنتاج فقد بؤنا باإلخفاق السريع، 
وأصبح خطر العامل العريب وما وراءه من الطاقات اإلسالمية الضخمة 
خطرًا دامهًا يتعرض به الرتاث الغريب لاارثة تارخيية ينته  هبا الغرب 

                                                 

 .27سورة املؤمنون: اآلية  (1)
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 .(1)«وتنته  معه وظيفته القيادية 
وقد اعتىن القرآن الارمي بالعمل املهين وجعله نعمة تستوجب 

ِلَيْأُكُلوا ِمْن َثَمرِِه َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْم َأَفال الشار حيث قال تعاىل: 
َيْشُكُرونَ 

: حيتمل أن تاون )ما( موصولة (1)، قال اإلمام الرازي(2)
ما يأكل اإلنسان مبعىن: وما عملته، أي: بالتجارة كأنه ذكر نوع  

 هبما، ومها الزراعة والتجارة.
مشيئة اهلل يف عمارة هذه »: -رمحه اهلل  – (1)ويقول سيد قطب

األرض اقتضت أن تاون للناس حاجات ال ينالوهنا إال بالعمل والاد، 
وفالحة هذه األرض، وصناعة خاماهتا، ونقل خرياهتا من ماان إىل 

لها من سلعة أو نقد أو قيم ختتلف ماان، وتداول هذه اخلريات وما يقاب
باختالف الزمان واملاان. كما اقتضت أن يتفاوت الناس يف املواهب 
واالستعدادات وفق حاجات اخلالفة الاامنة يف هذه األرض. وهذه 
اخلالفة ال حتتاج إىل املواهب واالستعدادات املتعلقة جبمع املال واألرزاق 

دادت أخرى قد حتقق ضرورات وحدها، وإمنا حتتاج إىل مواهب واستع
أساسية لاافة اجلنس اإلنساين يف األرض، بينما يفوهتا مجع املال 

مبعىن  رض يف القرآن الارمياأل، وقد ذكر الضرب يف «واألرزاق ويعوزها
                                                 

انظر: املرتازات األساسية واملضامني الرتبوية ملاانة العمل من املنظور اإلسالم   (1)
للدكتور عطية عبد الصادق، حبث ضمن الاتاب السادس للجمعية السعودية للعلوم 

 هـ.1111لرتبوية، جامع امللك سعود، النفسية وا
 .11سورة يس: اآلية  (2)
هـ )ط/ 1189(، دار الفار، بريوت، 7/94الفخر الرازي، التفسري الابري: ) (3)

 مصورة(.
 (.1894يف ظالل القرآن: ) (4)
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السري فيها للتاسب بالعمل والتجارة، والضرب هو البعد يف األرض،  
انًا من مالك ما ولعل املضاربة مأخوذة من ذلك، وه  أن تعط  إنس

 يتجر به.
َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِفي اأَلْرضِ وقد ُفسر قوله تعاىل: 

، بأنه (1)
ال َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي ، كما فسر قوله تعاىل: (2)التقلب للتجارة

اأَلْرضِ 
 .(1)، بأنه السع  للاسب (1)

 وقد نوَّه القرآن الارمي بشأن كثري من الصناعات، ومن ذلك:
َوأَنْ َزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ناعة احلديد: ص

ِللنَّاسِ 
يَ ْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحارِيَب ، وقوله تعاىل: (1)

َوَتَماثِيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياتٍ 
(1). 

ا َوَأْشَعاِرَها َأثَاثًا َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوبَاِرهَ صناعة األكسية: 
َوَمَتاًعا ِإَلى ِحينٍ 

(7). 
ْر  * َوَأَلنَّا َلُه اْلَحِديدَ صناعة الدرو :  َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ

ْردِ  ِفي السَّ
(9). 

                                                 

 .24سورة املزمل: اآلية  (1)
 «.ضرب»ابن منظور، لسان العرب، مادة  (2)
 .271سورة البقرة: اآلية  (3)
، وزارة األوقاف، الاويت 118املاوردي، النات والعيون، )تفسري املاوردي(  (4)

 هـ.1142
 .21: اآلية دسورة احلدي (5)
 .11سورة سبأ: اآلية  (6)
 .94سورة النحل: اآلية  (7)
 .11، 14 تانسورة سبأ: اآلي (8)
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، والسرد: خرز ما خيشن ويغلظ  (1)قالوا: در  سابغ تام واسع  
 .(2)كنسج الدرو  وخرز اجللد واستعري هنا لنظم احلديد 

َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اأَلنْ َعاِم بُ ُيوتًا وصناعة اجللود: 
ونَ َها يَ ْوَم َظْعِنُكْم َويَ ْوَم ِإَقاَمِتُكمْ  َتْسَتِخفُّ

(1). 
َوَجَعَل َلُكْم َسَرابِيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسَراِبيَل صناعة السرابيل: 

َتِقيُكْم بَْأَسُكمْ 
َعَة َلُبوٍس َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم  َوَعلَّْمَناهُ ، وقوله: (1) َصن ْ

ِمْن بَْأِسُكْم فَ َهْل أَنْ ُتْم َشاِكُرونَ 
(1). 

. فقد ياون من (1)قالوا: السربال: القميص من أي ش ء كان 
القطن والاتان وغريها، وقيل: ه  ما لبس من قميص ودرو  فهو 

 .(7)سربال 
َأُكْم ِفي اأَلْرِض الصناعات املساينة  تَ تَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوِلَها َوبَ وَّ

ُقُصورًا َوتَ ْنِحُتوَن اْلِجَباَل بُ ُيوتًا
(9). 
َنا ِإَلْيِه َأِن اْصَنِع اْلُفْلَك صناعة السفن واملراكب:  َفَأْوَحي ْ

بَِأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا
(8). 

                                                 

 .229الراغب األصفهاين، مفردات غريب القرآن،  (1)
 .211صاملصدر السابق:  (2)
 .94سورة النحل: اآلية  (3)
 .91سورة النحل: اآلية  (4)
 .94سورة األنبياء: اآلية  (5)
 .217الراغب األصفهاين، مفردات غريب القرآن،  (6)
 املصدر السابق. (7)
 .71سورة األعراف: اآلية  (8)
 .27سورة املؤمنون: اآلية  (9)
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يقول الفارايب: )إن فضيلة العلوم والصناعات تاون بإحدى  
باستقصاء الرباهني وإما بعظم اجلدوى  ثالث إما بشرف املوضو  وإما

ال ي فيه، وأما ما يفضل على غريه بعظم اجلدوى ال ي فيه فالعلوم 
 .(1)(الشرعية والصنائع

ومن خالل ذلك تبينت قيمة تعلم الصناعات واحلرف واألعمال 
اليدوية والتقنية وأهنا مطلب شرع  قبل أن تاون ضرورة حضارية 

 وأرض خصبة للعمل الدعوي.
ذه بعض ما محله اإلسالم لجاه املهن املختلفة... وأنه ليتحقق ه

دور هذه املبادئ والقيم يف تطوير أداء العمل التقين وتسخريه لصاحل 
الدعوة وإقامة بناء اجملتمع اإلسالم  على أصول ثابتة وأسس 

 حضارية.
 وذلك من خالل القنوات واالعتبارات اآلتية:

ل الدنيوي قربة وعبادة إىل اهلل اإلخالص يف العمل جيعل العم -1
 تعاىل وهذه بدوره حافز ملضاعفة اجلهد واإلنتاج.

خروج الشخصية اإلنسانية الصاحلة املسلمة السوية ال ي  -2
تؤدي عملها وتقدر دورها التنموي يف اجملتمع الذي تعيش فيه 

 وتتعامل معه.
التوصل إىل جهود علماء املسلمني يف جمال ترسيخ قيمة  -1
مل التقين، ومن مث إبراز هذه اجملهودات يف هذا املضمار إْذ الع

استطاعت النظرة اإلسالمية من خالل هذه اجملهودات أن تفتح 
                                                 

 .214م، ص1871دار العلوم، الرتبية عرب التاريخ لعبد اهلل عبد الدائم،  (1)
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 ذراعيها جلميع التجارب اإلنسانية الصاحلة مجيعها. 
إذا أدرك اإلنسان حقيقة اإلميان وجد باعثًا من داخل نفسه  -1

لفة ليقوم مبهمته يف األرض، يدعوه إىل العمل يف جماالت احلياة املخت
وسعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة مرهونة بعمله، وال جمال يف اإلسالم 

 أن يعيش املسلم على األماين.
سد االحتياجات املعرفية واملتطلبات من الاوادر املهنية  -1

والفنية ال ي حيتاجها اجملتمع لتنفيذ خططه اإلمنائية يف شىت جماالت 
 انية وتطبيقاهتا العملية.احلضارة اإلنس

اإلسهام يف تطوير اجملتمع وزيادة إنتاجية املنتجني للعمل على  -1
 تقليل نسبة البطالة املبطنة والواضحة.

التخصص يف األعمال يعين املهارة لدى املختصني وهذا بال  -7
شك يعين أن إنتاج املتخصص فيما ختصص به أجود من إنتاج غري 

صر تربز وتتأكد أمهية التخصصات التقنية املتخصص، ويف هذا الع
إن اهلل »بقوله:  والفنية يف لجويد اإلنتاج الذي حض عليه الرسول 

 «.حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه
القيم اإلسالمية للعمل لجعل اجملتمع يرتاز على قاعدة صلبة  -9

وجيا من الدراسات العملية والتطبيقية القادرة على التعامل مع التانول
 ومنجزاهتا تعامل املدرك ألسرارها والعامل مبانوناهتا.

مبدأ احرتام العمل وتقديره خيلص األمة اإلسالمية من  -8
االفتقار إىل موارد الغذاء واآلالت واملصنوعات فاحرتام العمل وتقديره 
وإتقانه والنظر إليه بصفته مبدأ إسالمًيا يُعدُّ سبًبا رئيًسا وطريًقا قويًا 
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االقتصاد والتقدم العلم  واللبنة األوىل يف إصالح القيم السلبية  لبناء 
 لجاه العمل والعمال.

إن إدراك اإلنسان ملسؤوليته عن نفسه وسعيه وكسبه  -14
وجمتمعه وعن مواهبه أيًضا وملااته واستعداداته العقلية واجلسمية 
نه النفسية جيعله يعمل بروح عالية فيما يعود على نفسه وجمتمعه ووط

وأمته باخلري ورفع مستويات ذلك من الناحية املادية واملعنوية وجماالً 
 خصًبا للدعوة.

إتقان العمل من قيم اإلسالم ال ي تعد من أهم أسباب  -11
 جناح الصناعات التقنية احلديثة.

ومن آثار القيم اإلسالمية أهنا تستوجب االهتمام بالعمل  -12
ذلك يف احلد من منو القوى العاملة املهين والفين والتقين إذ سيسهم 

غري املسلمة يف بالد املسلمني كما سيؤدي االعتماد على قوة العمل 
اإلسالمية ال ي يفرض الواقع تأهيلها الستطاعتها التايف مع 

 املتطلبات التقنية احلديثة.
إدراك مبدأ املسؤولية يستوجب على املسؤولني حتديد  -11

حتديًدا واضًحا وفق اسرتاتيجية مرسومة احتياجات اجملتمع اإلسالم  
على املدى الطويل تراع  النواح  التنوية والتطورات احلضارية فتتضح 
الرؤية متاًما وتتحدد األهداف الامية والنوعية وتأيت اخلطط املرحلية 

 وافية حباجات اجملتمعات اإلسالمية.
لعمل إن هذه القنوات واالعتبارات لتؤكد مسؤولية القائمني على ا

الدعوي خباصة واألمة اإلسالمية بعامة دواًل وجمتمعات وأفراًدا أن 
تتدارك هذا التهور التقين، فقد خصها اهلل وميزها خبصائص ومزايا 
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تؤهلها لابح مجاح ذلك التهور والوقوف به على تطويره وتسخريه يف  
عمارة األرض. ولان السؤال املطروح هو: كيف يتم ذلك وه  يف 

ب ويسود معظم أفرادها وجمتمعاهتا التخلف والرضا بالواقع مؤخرة الرك
املااين لركب التقنية الذي يقوده تطوره إىل هتوره؟! واإلجابة على هذا 
السؤال يدعونا أن نتأمل أواًل موقف غالبية األمة من التطور التقين 
املعاصر إعالمًيا وعملًيا! والواقع أنه موقف مرير فنحن بني مهتمني يف 

ات ودعوات وندوات وخطب ومواعظ ليس للتقنية وجود فيها نظري
وال ذكر، وبني مهتمني بالتقنية غري مبالني باآلداب واملبادئ 
واألخالق اإلسالمية. وثانًيا: ما حال العمل الدعوي؟ وأين ماان 
التقنية الشاغر يف ساحاته اإلعالمية ومؤسساته اخلريية والرتبوية؟ وماذا 

هل استهدفت تأهيلهم ألن ميلاوا زمام كبح أعدت لشباب األمة، 
مجاح التهور التقين وضبطه يف عامل اصطبغ مبلوثاته وعاين من أضراره 

 ال ي باتت ختيم يف مساء البشرية أمجع!
واخلالصة أنه يستوجب على مجيع القائمني بالعمل الدعوي فرًضا 
ها عينًيا دراسة أسباب التخلف ودراسة مقومات التقنية ووسائل ضبط

وإبقائها يف مستوى التطور مبا خيدم البشرية مجعاء وذلك بالعمل اجلاد 
إلعداد أبناء األمة ملعرفة أسرار التقنية ومنجزاهتا وإدراك أغوارها 
وخفاياها، وإين أشري هنا إىل بعض عوائق التقدم وأسباب التخلف 
والتأخر التقين يف عامل املسلمني املعاصر علها تفتح أبواب العمل 

لدعوي لدراسة جادة ملقومات التقدم التقين ووسائله ضمن مشروعاته ا
 ونشاطاته واهتماماته.
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 فمن العوائق ما ياون ماديًا مثل: 
األمية املنتشرة بني املسلمني ومتزق العامل اإلسالم  املعاصر  -1

 إىل دول وأقليات.
ومن األسباب اهلامة إمهال الدراسات التقنية يف دول العامل  -2
الم  واعتمادهم على الغرب والشرق يف ذلك نظرًا لعدم توفر اإلس

 وسائل البحث العلم  والتقين من األجهزة واملواد والقوى الفنية.
ومن أهم األسباب فقدان التنسيق والتعاون والتشاور بني  -1

املؤسسات الدعوية والعلمية والتقنية. وإذا لجاوزنا هذه العوائق املادية 
ق املتصلة بذات املسلمني ومن أمهها غياب التطبيق وجدنا أهم العوائ

الصحيح لإلسالم بصفته التشريع الشامل جلميع شؤون احلياة وغياب 
الفهم الصحيح لدور اإلنسان املسلم وانعدام الشعور باملعىن احلقيق  
لألخوة اإلسالمية ومتطلباهتا.. إننا إذا أدركنا ذلك وأدركنا أن العامل 

املقومات املختلفة للتقدم ما يؤهله للقيام بدوره  اإلسالم  ميتلك من
فليس من العسري استخالص الوسائل والطرق الافيلة باللحوق يف 

 ركب احلضارة بل والتقدم التقين يف عاملنا اإلسالم .
*     *     * 


