
 

 

 

 
 بيان اعالمى

 

رئيس جامعة  –االستاذ الدكتور/ حامت صالح الدين عبد احلميد وحبضور حتت رعاية 

حتت  اجلامعة  نظمت حمافظ البحرية  –دمنهور، السيد اللواء د.م/ مصطفى هدهود 

نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة  –اشراف االستاذ الدكتور/ جمدى  خليل سليمان 

فضيلة  بعنوان " الوسطية فى االسالم " حاضر فيها ندوةاجملتمع وتنمية البيئة  

مفتى الديار املصرية ، وذلك صباح اليوم بكلية  –الدكتور/ شوقى ابراهيم عالم 

 الرتبية مبجمع االبعادية التعليمى .

السادة / نواب رئيس اجلامعة والسادة/ عمداء ووكالء الكليات وعدد من حضر الندوة 

واملؤسسات األهلية واخلدمية  القيادات التنفيذية والشعبية مديرى املديريات و

 ساتذة والطالب مبختلف كليات اجلامعة .ومجع من االمبحافظة البحرية 

ثم افتتح أ.د/ جمدى فاعليات الندوة بتالوة خمتارة آليات من القرأن الكريم  بدأت حيث 

خليل سليمان الندوة بالرتحيب بفضيلة / املفتى  وبالسادة احلضور مشريًا اىل أهمية 

 واصوات التشدد والعنف  هذه الندوة نظرًا اىل الظروف التى متر بها مصر فى هذه املرحلة

 فى االسالم هو غاية االسالم الذى جاء هداية ورمحة للعاملني .وأن  مفهوم  الوسطية 

 

وأكد أ.د/ رئيس اجلامعة  على خطورة  الفكر املتطرف  خاصة على شباب اجلامعات 

وحظر من دعاوى التشدد التى يروج هلا البعض ، ودعى اىل ضرورة وعلى مصر كلها 

ادئ االسالم السمحة ، كما أكد  على  دور اجلامعة فى نشر الفكر الوسطى  االخذ مبب

 .الصحيح الذى مييز الدين االسالمى احلنيف 

 

وفى كلمته أشاد السيد اللواء / احملافظ بالدور الفعال الذى تقوم به اجلامعة كمبنرب 

تنويرى لقضايا اجملتمع  وأوضح أن النشئ والشباب خاصة باجلامعات فى حاجة اىل 

الفهم الوسطى املعتدل لقضايا الدين وأموره وأن مثل تلك الندوات هلا أثر بالغ فى تعميق 

ر ، كما استعرض سيادته جهود التنمية التى قامت بها احملافظة فهمهم وادراكهم لألمو

 وما سيتم فى املرحلة املقبلة .اجملتمع البحراوى  أبناء  خلدمة 

 

كلمته بتوجيه الشكر والتقدير هذا وقد بدأ فضيلة الدكتور/ مفتى اجلمهورية 

االسالم الندوة والتى تكشف عن حقيقة واضحة وهى أن  للجامعة على إقامة هذه 

أمانة فى اعناقنا مجيعا أن نوصل هذه احلقيقة للجميع فدين دين االعتدال والوسطية و

االسالم يزيد تعميق مفهوم الرمحة باالنسان واحليوان والنبات واجلماد وهذا ما يضعه 

رسولنا الكريم ) صلى اهلل عليه وسلم ( كمنهج قويم فى مجيع تصرفاته وتعامالته 

 لكريم .حتى مع أهل بيته ا

وأشار فضيلته اىل اخللط فى الفهم  لكثري من النصوص القرآنية والسنة ومن ينقل هذه 

حيث ألصقت كلمة االرهاب بالدين بسبب تلك املفاهيم بتشدد وإساءة اىل االسالم 



 

 

التصرفات مما سبب زعزعة الثوابت املتعارف عليها ن وعلى الشباب فى كل مكان 

هة مثل تلك األفكار فعليه االخالص واحلب لوطنه حتمل مسئولية كبرية فى مواج

 اقتداًء برسولنا الكريم .ايضًا فحب الوطن من االميان و

 

ثم دارت حلقة نقاشية بني الطالب واحلضور وبني فضيلته حيث أجاب عن تساؤالتهم 

اهمية بناء الشخصية والعقل االنسانى وبناء منهجية صحيحة والتى أكد فيها على 

على نفسه من أفكار التشدد والعنف وما شابه ذلك .مضيفًا أهمية التحلى عنده ليأمن 

متعلق  % من نصوص القرأن الكريم والباقى69بالقيم واملبادئ واالخالق والتى متثل 

 .بالقانون والتكليف الشرعى

كما اعلن عن تبنى دار االفتاء لربنامج ومنهج حمدد تقوم عليه  لالسهام فى مواجهة 

ظاهرة االحلاد فى اجملتمع ، وردًا على احدى االسئلة  عن الزواج العرفى بني طالب 

وانه اهدار حلقوق املرأة واألسرة التى اجلامعات حذر فضيلته من خطورة  هذا الزواج 

 .كرمها اهلل ورسوله 

وفى ختام الندوة قدم أ.د/ رئيس اجلامعة درع اجلامعة اىل فضيلة الدكتور/ مفتى 

  اجلمهورية .
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 اخصائى عالقات عامة واعالم                                                           

                                            هويدا حممد خضر        

 اجلامعة لشئوننائب رئيس                                                                   

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة                                                                 

         

                                     "أ.د/ جمدى خليل سليمان "                     

 


