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 المـــوضــــــــــوع

ن شروره  مه   ونعوذُ بهه   ونتوكُل عليهه   ونؤمُن بهه   ونستغفُرهُ   ونتوُب إليهه   ونستعينُهُ  نحمُدهُ   الحمُد لله 
نَ   ورسولُهُ  محمًدا عبُدهُ   وأن    وحَدهُ ال شريَك لهُ    للاُ ال إلهَ إالّ   أن    ونشهدُ   ،اا وسيئاته أعمالهنَأنفسه
 ا بعُد: أم   .ملسو هيلع هللا ىلص 

ُ:ُأولًُ
 
ُُُمكانة

 
ُُومنزلة

 
ُوالسنة ُُيفُالقرآن ُُمصر

مكانة    مصرَ   إن   اإلسالمه   عظيمة    لها  القرآنه   ت  كرَ ذُ   ا هَ ومكانته   مصرَ   لمنزلةه و  ،في    خمسُ   في 
{]البقرة:صراحةً   مرات   ا َسأَل تُم  ًرا فَإهن  لَُكم م  ص  بهُطوا مه َحي نَا  وقال:    [، 61، قال تعالى: }اه  }َوأَو 

عَلُوا بُيُوتَُكم  قهب لَةً{إهلَى ُموَسى   َر بُيُوتًا َواج  ص  ُكَما بهمه مه َءا لهقَو  يهه أَن تَبَو    وقال جل    [،87]يونس:  . َوأَخه
َولًَدا{  :شأنهُ  ذَهُ  نَت خه أَو   يَن فَعَنَا  أَن  َعَسى  َمث َواهُ  ي  مه أَك ره َرأَتههه  م  َر اله ص  ّمه ن  مه تََراهُ  اش  ي  ال ذه   . }َوقَاَل 

نهيَن{:  وعاَل   ال جل  وق[،  21]يوسف: َر إهن َشاَء للاُ آمه ص  ُخلُوا مه وقال  [،  99]يوسف:    .}َوقَاَل اد 
َر{وتعالى:  هُ سبحانَ ص   . [ 51]الزخرف:   .}أَلَي َس لهي ُمل ُك مه

أ نَا بَنهي  تعالَ   هُ منها قولُ   ،ن اآلياته مه   في كثير    ا إلى مصرَ ضمنً   القرآنُ   وقد أشارَ   َرائهيَل  ى: }َولَقَد  بَو  إهس 
} د ق  أَ صه : }َوآََوي نَاهَُما إهلَى َرب َوة  ذَاته قََرار  وجل    عز    هُ ا مصر، وقولُ هنَ  [ المقصودُ 93]يونس:    . ُمبَو 

{ ]المؤمنون:   ين  ،  م: هي مصرُ هُ منبه وغيرُ   بنُ   ووهبُ   المسيبه   بنُ   وسعيدُ   عباس    قال ابنُ   .[ 50َوَمعه
نَاهُ تعالَ   هُ وقولُ  َرج  { ى: }فَأَخ  يم  ن َجن ات  َوُعيُون  * َوُكنُوز  َوَمقَام  َكره   هُ وقولُ . [58-57]الشعراء:   .م ّمه
فهيَها{تعالَ  نَا  بَاَرك  ال تهي  بََها  َوَمغَاره ضه  األَر  َق  َمَشاره عَفُوَن  تَض  يُس  َكانُوا  يَن  ال ذه َم  ال قَو  َرث نَا  }َوأَو    . ى: 

ن َجن ات  َوُعيُون  * َوُزُروع  َوَمقَام  تعالَ   هُ يعني مصر، وقولُ   .[ 137]األعراف:   ى: }َكم  تََرُكوا مه
} يم   م. هه هالكه  ا بعدَ ثم تركوهَ   الذين سكنوا مصرَ  يعني قوم فرعونَ   [.26-25]الدخان:   .َكره
ن  ُطوره َسي نَاءَ }  تعالى:  ى في قولهه األولَ   :مرتينه   الكريمه   القرآنه   ي ف  سيناءُ   ت  كرَ ذُ كما   ُرُج مه   . {َوَشَجَرةً تَخ 
ي تُونه  }َوالتّهينه ى: تعالَ  في قولهه  . والثانيةُ [20المؤمنون:] ينهينَ  *َوالز   .[2، 1التين:]{. َوُطوره سه

ى  فقد أوصَ ،  عن مصرَ   التي تتحدثُ   الشريفةُ   النبويةُ   األحاديثُ   تواترت    الكبيرةه   مصرَ   ولمكانةه 
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل للاه  فَ ،  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسولُ ا  بهَ  أَبهي ذَّر  ض   ملسو هيلع هللا ىلص عَن   َي أَر  َر َوهه ص  َستَف تَُحوَن مه : »إهن ُكم  
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ًما َوَرحه ةً  م  ذه لَُهم   فَإهن   لهَها،  أَه  إهلَى  نُوا  سه فَأَح  تُُموَها  فَتَح  فَإهذَا  ال قهيَراُط،  فهيَها  ى  قَالَ   يَُسم  ةً    :أَو   م  ذه
ًرا ه   . لم()مس . «َوصه

،  عليه السالمُ   ا إسماعيلَ ينَ أبه   ، وأم  عليه السالمُ   إبراهيمَ   أبي األنبياءه   زوجةُ   ا هاجرُ نَهي أم    فالرحمُ  
  إبراهيمَ   هُابنَ  لهُ   ، وأنجبت  ملسو هيلع هللا ىلص   للاه   ا رسولُ هَ " التي تزوجَ القبطيةُ   "ماريةُ   فهي السيدةُ   ا الصهرُ أم  

  اإلسالمه   مدى احترامه   ا الكريمُ نَا رسولُ نَإبراهيم، كي يعلمَ   الخليله   أبي األنبياءه   على اسمه   اهُ الذي سم  
 . األنبياءه  وسائره  ى الدياناته لشتّ 
،إهن ُكم  َستَق َدُموَن َعلَى  "  :  هه في قوله  مصرَ   بقبطه   هُ وصايتَ   ملسو هيلع هللا ىلص   رسولُ ال  رَ ا كر  كمَ  م  ، ُجع د    قَو    ُرُءوُسُهم 

م    ُصوا بههه تَو  ة     َخي ًرا، فَاس  ،فَإهن ُهم  قُو  ه  َوباََلغ  إهلَ   لَُكم  ُكم  بهإهذ نه َّللا  وصححه    ابن حبان  صحيح )".  ى َعُدوهّ
،  ا:  يعني قبط مصر، وقال أيضً   . (شعيب األرنؤوط  م  َهُروَن َعلَي هه َر فَإهن ُكم  َستَظ  ص  »للاَ للاَ فهي قهب طه مه

َوانًا فهي َسبهيله للاه  د ةً، َوأَع   . ( رجاله رجال الصحيحوقال الهيثمي:   )الطبراني «. َويَُكونُوَن لَُكم  عه
 .والسنةه  في القرآنه  كما جاءَ   عظيمة   ومنزلة    كبيرة   بمكانة   ا الحبيبةُ نَمصرُ   حظيت  وهكذا 

، وال  هذا الثناءه   بمثله   في القرآنه   عليهه   ى للاُ أثنَ  األرضه   في أقطاره   بلد    مُ علَ : ال يُ للاُ   هُ رحمَ   قال الكندي  "  
ا  ، كمَ البلدانه   على سائره   مصرَ   للاُ   لَ فض  . ومصر  غيرَ   بالكرمه   لهُ   ، وال شهدَ هذا الوصفه   بمثله   هُ وصفَ 

 في دين    على ضربين:  ، والفضلُ ا على بعض  ي بعضهَ واللياله   واأليامَ   على بعض    الناسه   بعضَ   لَ ض  فَ 
 (. السيوطيجالل الدين  -المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )حسن". اا جميًع نيا، أو فيهمَ أو دُ 

ا
ً
ُ:ُثاني

 
ُُمصر

 
ُاإلنسانية ُُت ُاحلضاراُمنبع

 .الحياةه  مجاالته  في جميعه  الحضاراته  ومنبعُ  ا مهبطُ هَ بأن    تميزت   ا الحبيبةَ نَمصرَ  إن  
 ، وهذه حقيقة  البلدانه  على جميعه  لها يد   مصرَ  أن   نجدُ  واألرزاقه  والبركاته  الخيراته  ففي مجاله 

ا ى: تعالَ  هه في قوله  الكريمُ  ا القرآنُ هَ ذكرَ  ًرا فَإهن  لَُكم م  ص  بهُطوا مه { }اه   .  [61البقرة:]َسأَل تُم 
ا،  هَ كلّه   األرضه   سلطانُ ا  هَ ا، وسلطانُ هَ كلّه   األرضه   خزانةُ   ي قال: مصرُ الغفاره   روى أبو بصرةَ "  

إهنّهي َحفهيظ   : }عليه السالمُ   يوسفَ   تعالى على لسانه   قال للاُ  ضه  َر  عَل نهي َعلَى َخَزائهنه األ  قَاَل اج 
تكن  ،  (55يوسف:  )  {.َعلهيم   الخزائنُ   ولم    ا كل  هَ نه وخزائه   بمصرَ   للاُ   ، فأغاثَ مصرَ   بغيره   تلك 

 . األرضه  ن جميعه مه  وباد   حاضر  
  إلى أرضه   فلينظر    إلى الفردوسه   ينظرَ   أن    ن أرادَ قال: مَ   العاص  بنه   عمرو   بنه   للاه   عبده عن  و

تخضر    مصرَ  ويزهرُ هَ زروعُ   حين  وتكسَ هَ ربيعُ   ا،  بالنواره ا،  وتغنّه هَ أشجارُ   ى  أطيارُ ا    . "اهَ ى 
 .الكندي(ابن  -مصر المحروسة )فضائل

  األوائله  في كتبه   مصورة    مصرَ  إن   ، العباده  وغوثُ  البالده  أم   مصرَ  إن   " :هالل بنُ   سعيدُ  يقولُ و
". على تلك البلدانه  تفيضُ   ا كانت  هَ اتُ خير ا وذلك ألن  هَ ا تستطعمُ هَ يدَ  المدنه  ا سائرُ إليهَ  وقد مدت  

 (.بن الكنديال ضائل مصر المحروسةف)
  حتى لو ضربً   ، بلد    عن كّله   خيرات  ن  ا مه ا فيهَ بمَ   يستغنونَ   مصرَ   أهلَ   إن    " :  الجاحظُ   ويقولُ 
  جالل  -المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )حسن  ". م هُ ما ضر   ا بسور  الدنيَ  بالده  وبينَ  ا بينهَ 
 (.السيوطي الدين
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  نزلَ   م: القرآنُ هُ أحدُ   ، يقولُ بمصرَ   عليكَ   ى األسانيده وأعلَ   والقراءاته   تجويدهه و  القرآنه   وفي مجاله 
 .  بمصرَ  وقرئَ  بمكةَ 

ا، قال  ا وأدبً هم أخالقً  وأحسنه اًل تعامُ  الناسه  لينه أن م مه هُ  مصرَ   أهلَ  ن  ، تجد أاألخالقه  وفي مجاله 
أقامَ مَ ":  يالفزاره   الدينه   تاجُ  أخالقهه   وجدَ   واحدةً   سنةً   في مصرَ   ن  حسن  )".  اوحسنً   رقةً   في 

 (.السيوطي-المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة
  النيله   نهره   ، مثلَ الغاليةه   بالذكرياته   تفيضُ   تاريخية    مشاهدَ   مصرَ في    نجدُ   التاريخه   مجاله وفي  

َوَجي َحاُن،    ،المباركه  »َسي َحاُن  َوَسل َم:  َعلَي هه  للاُ  َصل ى  للاه  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  هَُري َرةَ،  أَبهي  َعن  
ن  أَن َهاره ال َجن ةه«  . )مسلم(. َوال فَُراُت َوالنّهيُل ُكلٌّ مه

  ى وهارونُ موسَ   دَ له ا وُ هَ على أرضه   ى تكليًما، فمصرُ موسَ   فيهه   للاُ   مَ سيناء الذي كل    طورُ فيها  و 
  عليه السالمُ   يعقوبُ   للاه   ا نبي  هَ منها، ودخلَ  وتزوجَ   ا إبراهيمُ هَ على أرضه   ، وعاشَ عليهما السالمُ 

  ى ابنُ عيسَ   للاه   ا نبي  إليهَ   مَ دَ ، وقَ عليه السالمُ   يوسفُ   للاه   ا نبي  م إليهَ هُ وسبقَ   عشرَ   األحدَ   هُ وأوالدُ 
 . عليه السالمُ  مريمَ 
  وقلعةه   القاهرةه   وبرجه   الجيزةه   وأهراماته   األزهره   كالجامعه   :عظيمة    تاريخية    ومشاهدُ   آثار    وهناكَ 

َها.  اإلسكندريةه  ومكتبةه  ى ومنارةه محمد عله   وغيره
  في جميعه   العالمه   إلى دوله   سفراء    الموفدةَ   المصريةَ   البعثاته   أن    ، نجدُ والفونه   العلومه   وفي مجاله 
  ،وفي األدبه  ،وفي الدعوةه ، ، وفي الصيدلةه وفي الهندسةه  ،وفي الذرةه  ،، في الطّبه التخصصاته 

 .ن المجاالته مه ذلك  غيره وفي 
هذه    ا في جميعه هَ علومه ن  مه   لتنهلَ   إلى مصرَ   التي تفدُ   العربيةه   وغيره   العربيةه   فضاًل عن الوفوده 

  األزهره   ، وجامعةه عامةً   المصريةه   الجامعاته   في جميعه   ومعاصر    ، كما هو مشاهد  المجاالته 
 . خاصةً  الشريفه 
  الحضاراته   دور  بارز  في بناءه   لمصرَ كان    ،والمؤرخون والمؤلفون  ابُ ت  الكُ   ا ذكرَ كمَ وهكذا  
 : الشاعره   قولُ   وما أجملَ ا على العالمين، هَ بنوره  والتي تشع  ،  ا المختلفةه هَ مجاالته   بجميعه   اإلنسانيةه 

ـــَر  ص  َها، قَاَرن ُت مه َظَى لََهـــا بهَمثهي ــــله  بهغَي ــره ُت أَن  أَح  ـــز   فَتََدل لَــت    ***    َوَعجه
َماُن به  َزات  فيه الـَوَرَى   ***    َعقـــــهَم الـــز  ي  ال َحَضاَرةُ ُمع جه ي له َهــذه ث لهــــَها َكبَـــده  مه

لَــــهُ  ،َوأََجــــــل هُ   ***    فهي   َمقَاَمهــَا،َرفَـــــَع اإله ـــره ك  َراةه، الذّه و  ي ـله  َوالتـ  ن جه  َواإله
 فاروق جويدة:  المصري   ويقول أيًضا الشاعرُ  

صُر َصبرً   جفاَء الرفاق لشعب  أمين *** على َما رأيته  ا فيا مه
راحه   يُضيُء الَطريَق على الَحائرين  ***   َسيبقى نَشيُدكه َرغَم الجه
 وَسيَف الَضعيفه وُحلُم الَحزين  ***  َسيبقى َعبيُركه بَيَت الغَريبه 
ياًء يَشُع على العَالمين  *** َسيبقى َشبابكه َرغَم الل يالي  ضه

 َغداً سوَف يَأتي بهما تَحلمين   ***  ي عنكه ثَوَب الُهمومه فهيا اخلعه 

ا
ً
ُ:ُثالث

 
ُُمصر

 
ُُالل ُُحبفظ ُُحمفوظة

  الحاقدين ومكره  الطامعين وحقده  طمعه  ا رغمَ حاميهَ  فاللُ  ا،لهَ  للاه  بحفظه   محفوظة    ادائمً  مصرَ  إن  
  مكتوب  قال:    األحباره   عن كعبه ف "  ،ذلك وتؤكدهُ   ثبتُ التي تُ   واآلثارُ   الشواهدُ   تعددت  قد  و   الماكرين،
  ي في بيته رغبته   لوال، وللاُ   هُ ا سوًءا قصمَ بهَ   ن أرادَ ا، فمَ هَ كلّه  األرضه   خزائنُ   : مصرُ في التوراةه 
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  هُ كب    ا بسوء  هَ ن أرادَ ، ومَ ن الفتنه مه   معافاةه   ها بلدةُ : ولهَم؟ قال: ألن  يلَ  مصر. قه إال    ما سكنتُ   المقدسه 
  بلدةُ   ه قال: مصرُ أن    يوروى عن شفي األصبحه .  فيهه   هه ألهله   ك  مبارَ   وهو بلد    ، على وجههه   للاُ 

".    للاُ   هُ كَ  أهلَ م إالّ هُ كَ هال  أحد    ، وال يريدُ للاُ   هُ صرعَ إالّ   بسوء    م أحد  هُ ال يريدُ   ،ن الفتنه مه   معافاة  
 (. السيوطي الدين جالل -المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )حسن

  للاه   عن عبده ف "  .  والخيراته   والبركاته   واألمانه   باألمنه   و لمصرَ يدعُ   السالمُ   عليهه   نوح    للاه   وهذا نبي  
نوح،    حام بنه   بيصر بنه   : مصر بنه ولدهه   وولده   ، لولدهه هُ رب    عليه السالمُ   : دعا نوح  ه قالَ أن    عباس    بنه 

  المباركةَ   األرضَ   هُ وأسكن    ، وفي ذريتهه   فيهه   بارك    م  فقال: اللهُ   ، طه ب، وهو أبو القت مصرُ مي  وبه ُس 
  ، وسخر  البركاته   فيها أفضلَ   واجعل    ،الدنيا  أنهاره   ا أفضلُ هَ ، ونهرُ العباده   وغوثُ   البالده   التي هي أم  
 . الكندي( ابن  -مصر المحروسة )فضائل" ا.م عليهَ ا لهم، وقوهه ، وذللهَ الروضَ  له ولولدهه 

  واالبتهاالته   والقرآنه   العبادةه   منبعَ   للاُ   شاءَ   إن    ستظل  ، وومحمية    محفوظة    ا الحبيبةَ مصرنَ  إن  
  يقولُ   الدكتور مصطفى محمود حيثُ   للاُ   ، ورحمَ الساعةه   حتى قيامه   إلى للاه   والتضرعه   والدعاءه 
.  ظّله   تحتَ   ومحروسة    محفوظة    مصرُ   “ستظل  برى:  المؤامرة الكُ   في كتابهه    . وستظل  العرشه
 . .”ا بانتهاءللدنيَ  . حتى يأذن للاُ عبادة.  خيمةَ 
  ، الحاقدين  وحقده   ،الطامعين  طمعه   رغمَ   ،الجميل   للاه   بحفظه   دائًما محفوظةً   مصرُ   ستظل  حقًا ،  
  ، وإذا كان للاُ الكريمه   كما جاء في القرآنه   مصرَ   ى ألهله تعالً   ن للا  وهذا وعد  مه   الماكرين،  ومكره 

نهيَن    : }الحرامه   المسجده   تعالى قال في شأنه  ُ آمه َد ال َحراَم إهن  شاَء َّللا  ُخلُن  ال َمس جه فَت حه:  {.لَتَد 
،  [27]ال 

نهيَن{،مصرَ   وتعالى قال في شأنه   هُ سبحانَ  هُ فإن   ُ آمه َر إهن َشاَء َّللا  ص  ُخلُوا مه الرازي    اإلمامُ   يقولُ   : }اد 
لهيُكم  اَل تََخافُوَن أََحًدا، َوَكانُوا  "  : للاُ   هُ رحمَ  َوالهُكم  َوأَه  ُكم  َوأَم  أَن فُسه يَع نهي َعلَى  نهيَن  : آمه لههه َمع نَى قَو 

َر َوقهيلَ  ص  د ةه َوال فَاقَةه  :فهيَما َسلََف يََخافُوَن ُملُوَك مه طه َوالّشه َن ال قَح  نهيَن مه  ".)مفاتيح الغيب(.آمه
  وصدقَ   .والفاقةه   والشدةه   ن القحطه مه   ، أمان  على األهله   ، أمان  والماله   على النفسه   أمان    فمصرُ 
 : يقولُ  حيثُ  الشاعرُ 

ــت  بهَها   ***     ر  ُخص  نَــــايَةُ قَــــاده ي  عه ،َهــــذه ـــر  ص  ــــي له  مه ــــَع الت ف ضه ضه  لهتَب قََى َمو 
ك ته   ره ــُر، بُو  ص  ي حه، بَالهـغـــا   ***    َحــق  فَــــالَ أََرانهَي  مه َمده

ُت َسبهي ــلهي ال   َوإهن  َجَهـد 
ــُر: يَا  ص  ن  عَ  مه ي لـــــَهُ مه لَــهُ َكَما َرَعـَى   ***    تَن زه َعاكه اإله ي ـــــله يَر   ــــــابهـث  َوَدخه
 ويرَعاهاللا يحُرُسها عطفاً  ***  صُر الكنانةُ ما هانت  على أحد  مه 

 فالشمس عين لها والليل نجَواها***  ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها
 األمِن ا نعمَةعليَن يديَم ، وأْنوالبركاِت ا بالخيراِتَنعلى مصِر يمنَّ أْن اللَه نسأُل

 ؛؛؛ وسوٍء مكروٍه ن كلِِّم اَنمصَر يحفَظ وأْن ،واالستقراِر واألماِن
 د / خالد بدير بدوي        كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية    وأقم الصالة،،،،    الدعاء،،،،     

 


