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 دور مصر يف بناء احلضارة اإلنسانية 
، {اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن َشاَء اهلُل آِمِننَي}احلمد هلل رب العاملني، القائل يف كتابه الكريم:    

وَأشهُد أْن ال إلَه ِإالَّ اهلُل وحَدُه ال َشريَك َلُه، وأََشهُد أنَّ سيَدنا ُمَحمًَّدا َعبُده ورسوله، اللَُّهمَّ 

 َصلِّ وسلِّْم وباِرْك عَليِه، وعَلى آِلِه وصحِبِه، وَمْن َتِبَعُهْم بإحساٍن إَلى يوِم الدِّيِن.

 :وبعد

القلب النابض للعروبة ومهد احلضارات، وموطن الرساالت، إن وطننا احلبيب مصر ف

، حيث يقول احلق يف القرآن الكريم باألمن واألمان اقرتن ذكره يذالبلد ال ووه ،واإلسالم

هلل در و ،{اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن َشاَء اللَُّه آِمِننَي}سبحانه على لسان سيدنا يوسف عليه السالم: 

 : القائل

 أنواًعــــا وأجناســـا ــاَسوالنَـّ***   هـا       وأقطاَر ن شاهد األرَضَم         

 اســافمـــا رأى الدنيــا وال النَّ***    هــــــا       وال أهَل وال رأى مصـــــَر        

سيدنا يوسف قد وصفها احلق سبحانه على لسان ف ،مصر بلد اخلريات والربكاتطننا وو

، وعلى {ِئِن اأَلْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌماَقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخاَز}ض، ازائن األر)عليه السالم( خب

، ومنها تازوج أبو األنبياء إبراهيم )عليه موسى تكليًماتعاىل أرض سيناء املباركة كلَّم اهلل 

ه السالم( جد نبينا )عليه الصالة السالم( أمَّنا هاجر )عليها السالم( أم سيدنا إمساعيل )علي

 .والسالم(

)صلى اهلل عليه حيث يقول ، خرًيا مبصر وأهلها)صلى اهلل عليه وسلم( وقد أوصى نبينا 

إنَّ ؛ َفَفاْسَتْوُصوا بأْهِلَها َخْيًرا، أْرٌض ُيَسمَّى ِفيَها الِقرياُط: )ِإنَُّكْم َسَتْفَتحوَن ِمْصَر َوِهَي وسلم(

 .َوَرِحًما(َلُهْم ِذمًَّة 

، حضارات عديدة عرب العصورتالقت على أرضها فقد ، حلضارات اإلنسانيةا ُأمُّ مصُرو

صقلت شعبها مبازيج خاص هو احلضارة  اإلسالميةو القبطيةو اإلغريقية والرومانيةو الفرعونية
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الود متصًفا ب ،باحلبمتسًما شعب مصر على طول التاريخ وظل ، السمحة  املصرية العظيمة

على مر التاريخ واختالف  حيث امتازج أبناء مصر يف نسيج واحد متني والتسامح، والكرم

بنى على غري احلضارة اليت ُتأن  مدركًة ؛حضارتها على القيم واألخالقمصر بنت ، والثقافات

 القيم واألخالق والتسامح حتمل عوامل سقوطها يف أصل بنائها وأسس قيامها.

كان حيث  ،إلنسانية يف شتى العلوم والفنونأفادت ا عظيمةوقد أسست مصر حلضارة  

وبرعوا يف جماالت عرب التاريخ،  عرفةواملالعلوم إسهامات عظيمة يف جماالت للمصريني 

عرب العصور وال يازال املصريون ، الطب، واهلندسة، والفلك، والتحنيط، والازراعة، والبناء

من شاخًما شاهًدا تقف حد عجائب الدنيا السبع أها هي األهرامات و، للحضارةا اًعنَُّص

 .العظيمةشواهد حضارتها 

نيب كان  وقد، منذ فجر اإلنسانية العلم واملعرفةت احلضارة اإلنسانية بَرْثَأمصر كما أن 

)َأوَُّل َمْن َخطَّ ِبالَقَلِم(، عنه:  نبينا )صلى اهلل عليه وسلم(مصريًّا، قال  (عليه السالم)إدريس اهلل 

كتب ونظر يف أول من كان )عليه السالم(  :"فيض القدير"يف )رمحه اهلل( قال املناوي و

، وال يقف األمر عند سيدنا إدريس )عليه أول من خاط الثياب ولبسها، وقال: هو علم احلساب

 السالم(، فقد برع الكثري من أبناء مصر يف العديد من اجملاالت قدمًيا وحديًثا.

     **** 

 حممد سيدنا واملرسلني، األنبياء خامت على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد   

 .أمجعني وصحبه آله وعلى ،(َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى)

األخطار يف مالًذا للعامل أن مصر كانت إن املتأمل يف التاريخ اإلنساني يدرك   

إلنقاذ من جماعة أحاطت لخطة ( نيب اهلل يوسف )عليه السالمقد وضع فواجملاعات، 

بني العمل الدؤوب، واإلنتاج املتقن، واالستهالك وازن فيها  ،بالعديد من دول اجلوار آنذاك
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االقتصادية، احلضارية و، فتحقق للبالد الرخاء واالزدهار والقوة خار احملكمالرشيد، واالدِّ

 .هامن كل فج عميق لينالوا من خرياتإىل مصر الناس ووفد 

تأويًلا لرؤيا  يوسف )عليه السالم(سيدنا  على لسانتلك القصة القرآن الكريم  ىحكوقد 

َقاَل َتاْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه ِإلَّا }يف قوله تعاىل: عازياز مصر 

َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّْمُتْم َلُهنَّ ِإلَّا َقِليًلا ِممَّا َقِليًلا ِممَّا َتْأُكُلوَن * ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك 

، فإليها كان يلجأ {ُتْحِصُنوَن * ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث النَّاُس َوِفيِه َيْعِصُروَن

تارخيها العظيم حائط صد كبري لألخطار واألعداء  كما كانت مبرِّ ،اخلائف واملستجري

 املرتبصني بها أو بأمنها أو جبوارها أو منطقتها.

ها هي مصر ف ،عرب تارخيها الطويل ذات أثر بالغ يف احلضارة اإلنسانيةمصر كما كانت و

رادة قيادة، إو ،طاقة مشعة، وقوة دافعةب تبهر العامل كله احلاضر يف اجلمهورية اجلديدة

اإلرهاب والفكر املتطرف، ويف مواجهة يف  البناء والتعمري،يف  وعازمية شعب، وجهود جبارة

على أرضها  ة العاملجتمع كبار قادحيث استطاعت أن مواجهة آثار التغريات املناخية، 

دعوة من أرض السالم لتبعث  ،ملواجهة آثاره اخلطريةللعمل على وضع حلول جذرية 

لصاحل اإلنسانية مجعاء يف إطار وحدة املصري اإلنساني للعامل كله "تعالوا لنعمل مًعا 

 ."املشرتك يف هذا الكون

 احفظ بالدنا مصر وسائر بالد العاملنيللهم اف


