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ُهُُللهُُُالحمدُ  ُالقائلُهُُرب  ُكتابهُهُُالعالمين، ن وُا) :الكريمُهُُفي نهيَن(،ُ ۛ َوأَْحسه ْحسه ُاْلم  بُّ ُي حه َ َُّللاَّ إهنَّ

،ُُه ُورسول ُُُه ُحمًداُعبدُ اُمُ نَسيدَُُُأنَُُُّ،ُوأشهدُ له ُُُالُشريكَُُُوحده ُُُُللا ُالُ إهُُُلهُهالُإهُُُأنُُُْوأشهدُ 

ُُإليُيومُهُُمُبإحسانُ هُ نُتبعَُ،ُومَُهُهوصحبهُُُهُهآلُهُُوعلُى،ُُعليهُهُُوباركُُُْوسلمُُُْصل ُهُُاللهمَُّ

 .الدينُه

  :وبعدُ 

ومكانةًُُُللصناعةُهُُفإنَُّ عظيًماُ أساسُ عاليةًُُُشأنًاُ فهيُ ا،ُُهَُوتطورُهُُاألممُهُُنهضةُهُُ،ُ

ُُ،المعيشيُُُُّ،ُوالرقيُُّاالقتصاديُُُُّالتقدمُ ُُويتحققُ ،ُُالعملُهُُفرصُ ُُاُتتوفرُ هَُارُههَُوبازدُه

ُالقرآنُهُُوالمتأملُ  ؛ُتأكيًداُُنُالصناعاتُهمُهُُفيُالعديدُهُُواضحةًُُُإشاراتُ ُُيجدُ ُُالكريمُهُُفي

يٌدُه ُسبحانَُُالحقُُُُّيقولُ ُُا،ُحيثُ هَُاُوأهميتهُهَُعليُفضلُه ُبَأٌْسَُشده يَدُفهيهه :ُ)َوأَنَزْلنَاُاْلَحده

(،ُوي ُلهلنَّاسه يَُسْوآتهك ْمُُ)يُُ:ه ُسبحانَُُقولُ َوَمنَافهع  اُبَنهيُآَدَمُقَْدُأَنَزْلنَاَُعلَْيك ْمُلهبَاًساُي َواره

يًشا(،ُويقولُ  تَقهيك مُبَأَْسك ْم(،ُُ)ُُ :يتعالََُُُوره بهيَلُ َُوَسَرَٰ ٱْلَحرَّ تَقهيك م ُ بهيَلُ لَك ْمَُسَرَٰ َوَجعََلُ

نُُتعالَُُُويقولُ  َُماُيََشآء ُمه ُُي:ُ)يَْعَمل وَنُلَهۥ  َُكٱْلَجَوابهَُوق د ور ٍۢ فَان ٍۢ ثهيَلَُوجه يَبَُوتََمَٰ ره َحَٰ مَّ

ُۚ(،ُويقولُ  ت  يََٰ اسه ُيَْوَمَُظْعنهك ْمُُُ)ُُ :يتعالَُُُرَّ فُّونََها ُتَْستَخه ُب ي وتًا ُاأْلَْنعَامه ل وده نُج  ُلَك مُم ه َوَجعََل

َهاُأَُ َهاَُوأَْشعَاره ْنُأَْصَوافهَهاَُوأَْوبَاره ينُ َويَْوَمُإهقَاَمتهك ْمَُُۙومه ُحه  . (ثَاثًاَُوَمتَاًعاُإهلَىَٰ

ُُالصنائعهُُُنُأصحابُهمُهُُهُهورسلُهُُللاهُُُنُأنبياءُهمُهُُالخلقُهُُكانُصفوة ُُُالصناعةُهُُولشرفُه

ُالمهارةهُُُالمثلُهُُ،ُوكانواُمضربَُوالحرفُه )عليهُُُُاُنوحٌُنَكانُسيدُ ُُ،ُحيثُ واإلتقانُهُُفي

الُْه ُسبحانَُُ،ُيقولُ السفنُهُُفيُصناعةُهُُ(ُيعملُ السالمُ  ف ْلَكُبهأَْعي نهنَاَُوَوْحيهنَا(،ُُ:ُ)َواْصنَعُه

ُ) :يتعالَُُُ(ُحداًدا،ُيقولُ )عليهُالسالمُ ُُاُداودُ نَوكانُسيدُ  لَب وس  َصْنعَةَُ لَّك ْمُ َوَعلَّْمنَاهُ 
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وَن(،ُوكانُزكريَُّ ر  ُأَنت ْمَُشاكه ُفََهْل ك ْمُۖ ُبَأْسه ن نَك مُمه  ُالسالمُ لهت ْحصه ُ)عليه ُيقولُ ا ُنجاًرا، )ُُ

 .(كانُزكريَّاُنجاًرا) :(عليهُوسلمُللا ُيُاُ)صلَُّنَنبيُُّ

ولقدُُُُُ،اُالصانعُ بهَُُُىيتحلَُُُّأنُُُْالتيُيجبُ ُُالصفاتُهُُنُأهم ُهمُهُُوالتميزُ ُُوالجودة ُُُواإلتقانُ 

،ُمعجزُ ُُبإتقانُ ُُشيءُ ُُكلَُُُّه ُسبحانَُُخلقَُُُ،ُحيثُ اإلتقانُهُُإلُىاُُنَأنظارَُُُه ُسبحانَُُالحقُُُُّلفتَُ

هُُ) :تعاليُُيقولُ  ْنَعُٱَّللَّ ُبهَماُتَْفعَل وَن(،ُوأوجبَُص  َُخبهيٌرٍۢ ُُۚإهنَّهۥ  َُشْىء  ٓىُأَتْقََنُك لَّ اُُعلينَُُٱلَّذه

ن وُا) :ه ُسبحانَُُ،ُيقولُ شيءُ ُُفيُكل ُهُُاإلحسانَُُُه ُسبحانَ نهيَن(،ُُ ۛ َوأَْحسه ْحسه ُاْلم  بُّ َُي حه َُّللاَّ إهنَّ

ُللاَُ) :(عليهُوسلمُيُللا ُاُ)صلَُّنَنبيُُُّويقولُ  ُشيءُ علَُُاإلْحَسانَُُكتبَُُإنَّ  .(ىُكل ه

جانبًاُمنهاُُُالذيُسجلَُُُوالصناعاتُهُُوالحرفُهُُنُالمهنُهاُعدًداُمُهنَنبي هُُُعهدُ ُُوقدُعرفَُ

الحسنُه ُفيُعهدُهُُعلىُماُكانَُُُالسمعيةُه الدالالتُهُُخريجُ ت :هُهكتابهُالخزاعيُفيُُُُأبوُ

ُُالطبَُُُّكانُيعلمُ نُُ،ُمنها:ُمَُالشرعيةُهُُوالعماالتُهُُوالصنائعهُُُنُالحرفُهمُهُُللاهُُُرسولُه

عهدُه للا ُ)صلَُُُّالرسولُهُُفيُ ذكرَُُُيُ كماُ وسلم(،ُ والخياطينَُالنساجينَُُُعليهُ ُ،ُُ،

والحدادينَُوالنجارينَُ والصواغينَُ،ُ والدباغينَُ،ُ والخواصينَُ،ُ والبنائينَُ،ُ ُ،ُُ،

 ِ.للصناعةُواآلخرُ ُللحرفةُهُامَُأحدهُ ُكاملينُهُفصلينُهُالكتابَُُنَُمَُّ،ُوضَُوالتجارَُ

ومراقبت ُوجلَُُُّ)عزَُُُّباللهُُُه ُإيمان ُُُه ُيدفع ُُُالمتقنُ ُُوالصانعُ  تجويدُهُُله ُُُه ُ(ُ ،ُُهُهعملُهُُإليُ

ُُُ)ُُ :ه ُسبحانَُُيقولُ ُُ،ُحيثُ فيهُهُُزُهي ُمَُوالتَُّ نُق ْرَءان ٍۢ مه ْنهُ  َُوَماُتَتْل واُْمه ُفهىَُشأْن ٍۢ َوَماُتَك ون 

ُك نَّاَُعلَْيك ْمُش ه وًداُإهْذُت ُ ُإهالَّ ْنَُعَمل  ب هَكَُُواَلُتَْعَمل وَنُمه َُعنُرَّ ب  َُُۚوَماُيَْعز  فهيض وَنُفهيهه

ُفهىُُ لهَكَُواَلُٓأَْكبََرُإهالَّ
نُذََٰ َُواَلُٓأَْصغََرُمه َُواَلُفهىُٱلسََّمآءه ُفهىُٱأْلَْرضه ة ٍۢ ُذَرَّ ثْقَاله نُم ه مه

(،ُكمَُ بهين  ُمُّ ب ٍۢ تََٰ ُٱْعَمل واُُُْيقولُ ُ(ُحيثُ وجلَُُّ)عزَُُّللاهُُأوامرَُُيمتثلُ ُه ُاُأنَُّكه تعالي:ُ)َوق له

ُفَي نَب هُ َدةه ُٱْلغَْيبهَُوٱلشََّهَٰ لهمه َُعَٰ ُإهلَىَٰ ن وَنَُُۖوَست َردُّوَن ْؤمه َُوٱْلم  َعَملَك ْمَُوَرس ول هۥ   ُ ُٱَّللَّ ئ ك مُُفََسيََرى

ويقولُ  تَْعَمل وَن(،ُ ك نت ْمُ عَُ) :(عليهُوسلمُُيُللا ُاُ)صلَُّنَُنبيُُُُّبهَماُ إهذَاُ ُ ب  ي حه َُ َُّللاَّ َلُُإهن  مه

 (ُ.أََحد ك ْمَُعَمالًُأَْنُي تْقهنَه ُ

إتقانُهومُه موعدُهُُه ُعملَُُُهُهإنجازُهُُسرعة ُُُالصانعهُُُنُ شأنُ هُهفيُ وهذاُ فيُُُُناعهُالصُُُُّ،ُ

ُُصفةٌُُُله ُُُالمحددُهُُفيُالموعدُهُُهُهبعملُهُُعهُالصانهُُُوفاءَُُُاُأنَُّ،ُكمَُالمتحضرةهُُُالمجتمعاتُه

ُُُعليُشرفُهُُتدلُُُُّكريمةٌُ ُُ:ُ)ه ُسبحانَُُيقولُ ُُ،ُحيثُ العزيمةُهُُوقوةهُُالنفسه َوأَْوف واُْبهاْلعَْهده
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والً(،ُوقدُأمرَُ ُالعهدَُكاَنَُمْسؤ  المؤمنين،ُُُُه ُاُعبادَُبهَُُُا،ُوامتدحَُ(ُبهَُوجلَُُُّ)عزَُُُّللا ُُُإهنَّ
(،ُويقولُ )ُُ:ه ُسبحانَُُيقولُ ُُحيثُ  يَنُآَمن واُأَْوف واُبهاْلع ق وده يَنُه ْمُُتعالَُُُيَاُأَيَُّهاُالَّذه ي:ُ)َوالَّذه

ََمانَ ْمَُراع ونأله هه ْمَُوَعْهده  .(َاتههه

ُهُُللهُُُالحمدُ  اُُنَوالمرسلين،ُسيدُهُُاألنبياءُهُُخاتمُهُُعلىُُوالسالمُ ُُالعالمين،ُوالصالة ُُُرب 

 .أجمعينُهُهوصحبهُُهُهآلُهُوعلىعليهُوسلم(،ُُيُللا ُ)صلَُُّحمدُ مُ 

،ُُوطني  ُُُنُدافع ُأيًضاُمُهُُينطلقُ ُُه ُفإنَُُُّديني  ُُُنُدافع ُمُهُُينطلقُ ُُه ُاُأنَُّكمَُُُالمتقنَُُُانعَُالصَُُُّإنَُّ

ُيحمل ُفإنَُّ ُإحسانُهُُهُهوتقدمُهُُهُهفيُرقي هُُُهُهبدورُهُُه ُ،ُوإيمان ُهُهلوطنهُُُه ُحبُُُُّه ُما ُُوالجودةهُُُهُهعملُهُُعلي

الغالُهنَوطنَُُإنَُُُّ،ُحيثُ فيهُهُُوالتميزُه تاريخُهمُهُُدقيقةُ ُُفيُمرحلةُ ُُيُمصرَُاُ وههُهنُ اُُذ،ُ

منَُّيقتضهُ أنُْيُ جميعًاُ فالجميعُ هُهوتقدمُهُُالوطنُهُُلنهضةُهُُمخلصينَُُُمجدينَُُُنعملَُُُاُ ُ،ُ

 .ُبالجميعهُإالَُُّالوطنُ ُ،ُوالُينهضُ وجلَُُُّعزَُُّللهُُُفيُطاعةُ ُنُهتقَُالمُ ُهمُالجاد ُهبعملُه

اُفيُتفوقنَُُا،ُفإنُْانَدنيَُُُفيُأمورُهُُنتفوقُُُْلماُماُُنَدينَُُالناسُ ُُلنُيحترمَُُُه ُأنَُُُّاُنؤكدُ نَكماُأنَُّ

ُُنيانَدُ ُُأمورُه ُُنَُدينَُُُالناسُ ُُاحترمَُا ُُعزيزةًُُُدولةًُُُييعنهُُُالقويَُُُّاالقتصادَُُُا،ُوأنَُّنيانَودُ ا

تسيرُ ذاتيةُ ُُكفايةُ ُُ،ُوذاتَُمكانةُ ُُ،ُذاتَُشامخةًُ اُُنَمصرُ ُُللاهُُُبفضلُهُُعليهُهُُ،ُوهوُماُ

ُ.اُالجديدةهُنَفيُجمهوريتهُُالعزيزة ُ

 

ُالعالمينُبالدُ ُوسائرُ ُاُمصرُ ن ُبالدُ ُاللهمُاحفظُ 


