
~Queen~ 

 مثلةأ الدليل  ااصطالح لغة 
وتطلق على . والفتح أشهر, بكسر الميم وفتحها_ ةالمهن

 .بذل النفس في الخدمة والحذق فيها
في اللغة أيضاً على الحذق  وتطلق المهنة _

أو الحرفة التي يمتهنها  والمهارة في العمل
  .صاحبها

 

تطلق والمهنة في االصطالح المعاصر 
الحرفة التي تشتمل على : على

مجموعة من المعـارف العقلية 
ومجموعة من الممارسـات والخبرات 

يؤديها الفرد من خالل , التدريبية
 . ممارستو للعمل

عمل يحتاج إلى معارف عقلية : أو ىي
, هندسةوال, كالطب. وخبرة ميدانية

  .والمحاسبة, والتدريس

ما على َأَحدِكم لو اشترى ثـَْوبـَْين : )ورد قول النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم
إذ إن ثوب , عملأي سوى ثوبي الخدمة وال(. ليوم جمعتو سوى ثـَْوَبي َمْهَنتو

وبهذا . وال تتم المحافظة على نظافتو, الخدمة والعمل يكون مبتذالً وال يصان
حين سئلت عن , المعنى أيضاً ما ورد َعْن أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها
وُن ِفي َكاَن َيكُ : "َما َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َيْصَنُع ِفي بـَْيِتِو؟ فَقاَلتْ 

وفي ". فَِإَذا َحَضَرْت الصَّاَلُة َخَرَج ِإَلى الصَّاَلةِ , َمْهَنِة َأْىِلِو تـَْعِني ِخْدَمَة َأْىِلوِ 
, يخصف نعلو, كان يفعل ما يفعل أحدكم في مهنة أىلو: "حديث آخر قالت

 ".ويرقع دلوه, ويخيط ثوبو

, هندسةوال, كالطب
  .والمحاسبة, والتدريس

 

بالكسر؛ الصنعة أو وسيلة الكسب التي  :لغةً  الحرفة 
من زراعة أو , يـَْرتزق منها المرء بصفة مستمرة

 .وتحتاج إلى تدريب قصير, صناعة أو تجارة
ويقال ِحْرفـَُتُو . وسميت بذلك ألنو ُمْنحِرف إليها -

 .أي؛ دأبو وديدنو: أْن يفعل كذا
 .ىو االكتساب: واالحتراف 

وليس لها معنى اصطالحي خارج عن -
 .عنى اللغويالم
وغالباً ما تستعمل في األعمال  -

 .اليدوية سواء كانت بآلة أو بغير آلة

, وكان تاجراً , من ذلك ما ورد أن أبا بكر الصديق رضي اهلل عنو لما اسُتْخِلف
: قال. أحترف ألىلي: إلى أين؟ قال: فقال لو عمر, فأراد أن يخرج لتجارتو

جع وُيصرف لك من بيت المال ار . ومن لمصالح المسلمين وإدارة شؤونهم
وقد شغلتموني , زيدوني فإن لي عياالً : فقال. ألفينفرجع فجعلوا لو , حاجتك

َلَقْد َعِلَم قـَْوِمي "وقال أَبُو َبْكٍر رضي اهلل عنو . فزادوه خمسمائة, عن التجارة
َفَسَيْأُكُل , ِر اْلُمْسِلِمينَ َوُشِغْلُت بَِأمْ , َأنَّ ِحْرفَِتي َلْم َتُكْن تـَْعِجُز َعْن َمُئونَِة َأْىِلي

 ".لِْلُمْسِلِميَن ِفيوِ  -أي أبو بكر–َوَيحَتِرُف , آُل أَِبي َبْكٍر ِمْن َىَذا اْلَمالِ 
 .وقد سماه حرفة, فعمل أبي بكر رضي اهلل عنو وأرضاه كان في التجارة -

 ,زراعة أو صناعة أو تجارة

    .يُطلق على المهنة, وعلى الفعل: لغةً  العمل
ترتيب العمل وإْحكامو على النحو الذي : لغة الصنعة 

 . وبما يوصل إلى المقصود منو, تعلمو
 

وال , صانع للنجارفيقال  -  
يقال للتاجر صانع؛ الن النجار 

قد سبق علمو بما يريد عملو 
من سرير أو باب وباألسباب 
, التي توصل إلى المقصود منو
والتاجر ال يعلم إذا اتجر أنو 

سيصل إلى ما يريده من الربح 
 . أو ال



~Queen~ 

 
ما يقدَّر من عمل أو طعام أو رزق في زمن : لغةً  الوظيفة 

 .معيَّن, وتأتي أيضاً بمعنى الخدمة المعيَّنة
تطلق على وحدة : المعاصر االصطالح

تتكون من عدة , من وحدات العمل
أنشطة مجتمعة مع بعضها في 

ويمكن أن يقوم , المضمون والشكل
 .بها موظف واحد أو أكثر

كالمحاسبة في شركة مثالً  
تحتوي على , فإنها وظيفة

مجموعة من األنشطة من 
, جمع للبيانات والفواتير
وتصنيفها وإدخالها في 

, عهاوجم, الحاسوب
وإجراء المقابلة والمقاصة 

بين الوارد والصادر ثم 
إخراج النتيجة النهائية 

ثم , ثم للشهر, لليوم
وقد ... وىكذا,  للسنة

يكون للشركة محاسب 
واحد أو مجموعة من 

 .المحاسبين
 

 

 الصنعة  العمل 

 .إال على ما صدر من اإلنسان فحسبُتطلق  يُطلق على ما يصدر من اإلنسان أو الحيوان

 .وفيو معنى الحرفة, ال ُتطلق إال على ما كان بإجادة يُطلق على ما يكون بقصد وعلم

 أخص  أعم 

 ل صنعٍة عملٌ ك ليس كل عمٍل صنعةً 

 

 الفرق بين الصنعة والعمل 
  حرفةوال العملالفرق بين 

 الحرفة العمل 

 والحرفة ال تكون إال من اإلنسان العمل قد يكون من اإلنسان أو الحيوان

 .ُتطلق على األعمال اليدويةفالغالب أنها  وقد يكون بدنياً , قد يكون ذىنياً 

وال يحتاج , يستعمل للمرة الواحدة وألكثر
 إلى التدريب

المهنة أو الحرفة فال بد فيها من التدريب 
 .واالستمرارية

 


