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 بنها أول جامعة مصرية فى مشيخة األزهر

 اإلمام األكبر أشكر دعم جامعة بنها لألزهر فى رسالته للحفاظ على اإلسالم 

 

 

 /مصرية لمشيخة األزهر قام الدكتورفى زيارة غير مسبوقة لجامعة 
يرافقه عدد من عمداء رئيس جامعة بنها  -السيد يوسف القاضى 

ول زيارة تحاد طالب الجامعة بأستشارين وقيادات الجامعة وممثلى إساتذة والمالكليات واأل
شاد األزهر الذى أ شيخ -أحمد الطيب  /لجامعة مصرية لفضيلة اإلمام األكبر الدكتور

فى بداية اللقاء اننى سعيد أيما سعادة بهذه الزيارة »ئال بالزيارة ورحب بوفد جامعة بنها قا
لألزهر فى زمن المسرحيات الزائفة من  وبأول جامعة تفكر فى زيارة األزهر تحمل دعما  

 .«قتل وتدمير
 لعب دورا   قيميا  وا   دوليا   سياسيا   ن هناك بعدا  وقال فضيلة اإلمام األكبر اننا البد أن نعترف أ

نشاء شرق أوسط جديد  لخطة لم تعد سرا   فى قتل الناس تنفيذا   كبيرا   وهى تقسيم المقسم وا 
 .شاعة الفوضى الخالقةوا  

مواجهتها سباب الظاهرة حتى نستطيع وقال فضيلة اإلمام أنه من المهم أن نتحدث عن أ
بر عن أسفه لتعرض األزهر لحملة كوال نتحدث عن النتائج وأعرب فضيلة اإلمام األ

عالم بأنه سبب فى مية شرسة ضده وقال أن األزهر متهم بجهل القائمين على اإلإعال
داعش فى ضوء مخطط يقصد به هدم األزهر ورسالته وقال أن األزهر يضم أقدم وجود 

دولة ويبلغ عدد  631الف طالب وافد من  03كبر جامعة فى العالم يدرس بها وأعرق وأ
 .الف طالب 023طالبها 
ى حالة تمكينها ولم صحاب بعض التوجهات فزهر اننا حذرنا من دموية أشيخ األوقال 

زهر من لموقف األ ل لرئيس الجامعة طلب خالله توضيحا  احد وحول سؤ يستمع الينا أ
رفضه تكفير الدواعش قال فضيلة اإلمام االكبر أن من يرتكب جريمة باإلسالم او غير 

ش فقد أهديناهم هدية لى داعلوكفرنا من ينتمون إته وقال اننا سالم طالبنا بقتله ومحارباإل
اننا المسيحيين ن ما يحدث ألخو مقابل يكفروننا ويحاربوننا وقال أنهم فى الينتظرونها أل
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ن مصر ليس بها سنة وشيعة كما فى اليمن والعراق يقصدون به زعزعة إستقرار مصر أل
ا فى مصر يفشلون فى ة بينموسوريا الذين تم تدميرهم بتزكية الصراع بين السنة والشيع

ستقرار الذى تنعم به مصر بإستهداف الوقيعة بين أبناء األمة فيحاولون الدخول لهز اإل
 .المصريين من المسيحيين

ة بيننا وبين اشقائنا المسيحيين أقوى من محاوالت ن العالقوقال أننا منتبهين إلى ذلك وأ
لعام ويأتى هو الينا فى مشيخة قره مرتين فى اننا نقوم بزيارة البابا فى مالوقيعة بيينا وأ

ختراعها وللوقيعة يجعل المتربصين بمصر يبحثون عن أى مشكالت إل زهر وهذا مااأل
 .بيننا

نه سيقبل زيارة جامعة بنها وفقا للدعوة التى وجهها له رئيس الجامعة وقال شيخ األزهر أ
 .تبع جامعة بنهاصى تساس إلنشاء أول مستشفى تخصللمشاركة فى وضع حجر األ

به وفد  القاضى أنه يثمن ما اقتطعه فضلية اإلمام من وقت خص /ومن جانبه قال الدكتور
ته الشكر على حفاوة اللقاء وقال أنه من حسن الطالع أن هذا اللقاء جامعة بنها وقدم لفضيل

نصر مصر والعرب األكبر فى  تى بترتيب الهى فى يوم العاشر من رمضان ذكرىيأ
مة العربية كرامتها واستعادت فيه مصر ارضها ووقف والتى استردت فيه األ 6790

مة وتستعيد كالبنيان المرصوص لتحقق وحدة األ واحدا   المصريين والعرب يومها صفا  
 .اراضيها المحتلة وكرامتها

عن  كبر تعبيرا  اإلمام األ لفضيلةوفى نهاية الزيارة قدم رئيس جامعة بنها درع الجامعة 
زهر يضم تاريخ األ كبر سجال  ها لهذا اللقاء كما قدم فضيلة اإلمام األشكر الجامعة وامتنان
 .هدية لرئيس الجامعة

 


