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 السادة الحضور

من العظيم أن نجتمع اليوم في ظل أيام مباركة حيث تهل علينا خالل األيام المقبلة أيام العشر 

القرآن يستضئ القلب ، وبفهم القرآن األوائل من ذي الحجة لكي نحتفل بحملة القرآن الكريم، فبنور 

هم وفكرهم فضلوا وأضلوا وبيستقيم الفكر، ولقد عانينا في السنوات األخيرة من الذين أحاط الظالم قل

وأصابوا الخطاب الديني بحالة من الجمود في الوقت الذي تتسارع فيه المجتمعات في اكتساب أدوات 

وقام بتحريف الفهم الصحيح لنصوص القرآن وشوهوا العلم والتكنولوجيا، بل إن منهم من تمادي 

 .صورة الدين السمح وما يحمله من منهج اإلعتدال والوسطية



ذ نحتفل سويا بعدد  حافظ للقرآن ، فإنني أتمنى أن يكون هذا الحفظ مستندا على ركيزة  34اليوم وا 

ياة ويمنح الدفعة القوية قوية من الوعي والقراءة الصحيحة لمعانيه مما يجعل من القرآن منهجا للح

والطاقة اإليجابية للعمل، والنفس المطمئنة التي تحتفظ بعالقات المحبة واألخوة في المجتمع، والعقل 

المفتوح الذي يدرك الشريعة السمحة ويرسخ مبادئ اإلنسانية السامية التي دعا اليها اإلسالم فيجعل 

ها وهى محصنة بأخالق األمانة واإلخالص من نفسه القدوة الحسنة التي تعمل على بناء مجتمع

 . والعزيمة الناجزة

وكما نستعد إلستقبال روحانيات أيام مباركة دينيا فإن مصرنا الغالية أيضا تستعد إلستكمال 

رادته السياسية ..  نتحمل  فنحن اليوماستحقاقاتها الدستورية ليكون لها برلمان قوي يعبر عن شعبها وا 

أن نشارك بقوة  ملتزمون فنحنتحديات عديدة داخليا وخارجيا ومن هنا  مسئولية عظيمة لمواجهة

.. وان شاء اهلل في النهاية ونختار بعناية ودقة وفقا للمصلحة الوطنية واحتياجات المرحلة المقبلة 

تكسب ألن خلفها شعب عظيم يثق في قيادته وال يتوانى عن الوقوف على قلب رجل سوف مصر 

 طن.واحد لتلبية نداء الو 

أن أستثمر الفرصة الطيبة التي جمعتنا في لقاء مشترك مع فضيلة الدكتور/ شوقي عالم مفتي  وأدود

الديار المصرية لكي نمد أيدي القطاع من أجل خدمة قضية شديدة األهمية وهى المتعلقة بتجديد 

طويع أدوات الخطاب الديني سواء عن طريق تقديم التدريب التقني المطلوب للخطباء، أو من خالل ت

التكنولوجيا لخدمة المواد المقدمة وعرضها بأسلوب يواكب العصر ويساعد في نشرها على اكبر 

يمتها ونولي لها نطاق لنكون أكثر تواصال مع العالم وأكثر قدرة على توصيل رسالتنا التي نؤمن بق

سسة االزهر الشريف في ، ولقد كانت لنا التجربة التي نتشرف بها وهى شراكتنا مع مؤ العناية الالزمة



مشروع ذاكرة االزهر الشريف والذي يهدف الي توثيق المواقف المشرقة لألزهر الشريف، وأثرها تنفيذ 

نجازاتهم عبر السنين، وغيرها  في الحياة الوطنية واإلسالمية والسير الذاتية لشيوخ األزهر ومؤلفاتهم وا 

ام من اجل نشر الوسطية ومواجهة الفكر الف ع أكثر من من األمور التي تبرز دوره على مدار

 المتشدد والحفاظ علي هويتنا االسالمية .

نني اذ  مل ان نتوسع في اطار مسؤوليتنا تجاه المجتمع ليكون لنا دورا أكبر في خدمة هذه القضية آوا 

ما بما نملكه من تكنولوجيا حديثة خاصة وان العالم هو االن اكثر احتياجا لمبادئ االسالم السمحة و 

 يتضمنه من فكر مستنير ومنهج رشيد. 

، اال انني انتظر ان نجتمع خالل سنوات لنحتفل سنويااالحتفال وانا كنا نحرص على أن يكون هذا 

اجتهدوا وعملوا فأضافوا لوطنهم وللحضارة االنسانية  لكونهمبمفكرين وعلماء وأدباء بيننا اليوم 

خطواتنا واستطاعوا ان يمهدوا الطريق لمنهج يقدم الحلول وحطموا حالة الجمود الفكري التي قيدت 

 . لمشكالت المجتمع وينطلق به ليلحق بركب المستقبل

اتوجه بالشكر لفضيلة المفتي لمشاركته معنا اليوم وبالتهنئة لزمالئي وأبنائي ان وفي النهاية أحب 

ياتكم وعلى العمل وعلى الفائزين اليوم .. وأتمنى ان ارى انعكاس هذه االجواء الطيبة على ح

 جميعا. د.. سلمتم لمصر .. وسلمت مصر لناحرصكم على البل
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