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٣٢

�لنر4يـج
 jجلماعة ند,� حتت شعا
* s ٢١ نوفمd ٢٠٠٦ عقد4 
">ي� ,
لتسامح" شاaj فيها ٢٥ ممثال لدياناÁ 4تلفة.. 

½ند,سية، 
لسيخية، 
لـمسيحية ,
إلسال?. ,�لقى كل 
لأل>يا�  
حتر
مه  >ينه، ,مد�   4
مميز ممثل كلمة حو^ 
 Pلدي� على نطا

ألخر�. ,�شا> ممثل 
إلسال? بالتسامح 

سع. Ó ُعقد4 ند,� 
ألسئلة ,
إلجابا4 حيث �ُث*4 ,
,لكن  
لنبو�.   �j,ضر, 
جلها>  مسألة  حو^  تساÞال4 

لذ� 
سترعى 
نتبا� كث* من 
حلضوj كا�: هل  ^

لسؤ
كا� مؤسس 
لديانة 
لسيخية حضر� 
لشيخ جوj, نانك 

إلسال?  jبشعا jحلضو
�jه 
هللا مسلما �? ال؟ كما �شا> 


حلب للجميع ,ال كر
هية ألحد". (١)"
,m sخر 
لند,� قد? �م* 
جلماعة 
ألستاjv Lتشت من* 

��د خا� باقاv 4هوj ,نسًخا من كتا� حضر� 
خلليفة 

حلق" , 
ملعرفة , 
لعقالنية , 
لوحي " 
هللا  �jه  
لر
بع 

.?
للضيو� 
لكر

 ٣  s 
جلماعة  عقد4  �,سلو  
لنر,�ية  
لعاصمة   s  *
>يسمd ند,� حو^ نظا? "
لوصية" �لِقي فيه 
لضو� على 

لنظا? 
ملباs aj ضو�  

النضما? /. هذ �j,بركاته ,ضر
,حضر�  
لسال?  عليه  
ملهد`  
إلما?  سيدنا  توجيها4 
,ُقدمت  
لعزيز.  بنصر�  تعا.  
هللا  �يد�  
خلامس  
خلليفة 

لوصـية  نظا?  حو^  تسـاÞال4  على  
إلجابا4 
 s  ajمشـا ملائ~  ,بيانا4  متنوعة   jصو عرضت   Ó


لند,�.

نيجـ>يا
 ^,� 
لدعا�)  تأهيل  (معهد  
أل�دية  
جلامعة  عقد4 
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1عد��: �مد �iد نعيم

(١) Love for All Hatred for None
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 j,٢٠٠٦ مبناسبة مر dمعر للكتب من ٣ /. ٥ نوفم
مائة عا? على تأسيس 
جلامعة 
أل�دية بقا>يا�. عرضت 
عليه  ��د  سيدنا  مؤلفا4  
ملختلفة  
ملعر  �جنحة   s
 4
vجنا/ على  
الطال¿  من   j

لز, متكن  حيث  
لسال? 
فيديو  لقطا4  
لكومبيوتر عرضت  حضرته. ,s جنا� 

,صوj لقا>يا�.

�ملانـيا
لتربية  
جلماعة  مر
كز   s تلفةÁ تربوية   4
j,< ُعقد4 
�,ال> ",قف نو" كما �قيمت 
ملسابقا4 بينهم v, Óعت 

لعاصمة فر
نكفو4 �ُقيمت  s, .ملتفوقني

جلو
ئز على 
فضائل   ./ خال½ا  من   
تعرفو لألطفا^  خاصة   �j,<

,بركا4 
لشهر 
لفضيل.. jمضا�. 

مــا�

أل�دية 
جتماعه 
أل,^ s سبتمd حيث  ?
عقد �لس خد
كانت من فعاليا4 
الجتما¿ ند,� 
ألسئلة ,
إلجابا4. 
كما عقد4 
ملسابقا4 
لعلمية ,
لرياضية 
ملختلفة ,قدمت 

الجتما¿ ٢٦٠ خا>ما  s ajئز للمتفوقني. ,قد شا

جلو
من بينهم ٢٠ ,صلو
 مكا� 
الجتما¿ بعد قطع مسافة 


جا4 
½و
ئية. j٨٥ ميال بالد

�لبــينني

ملساجد  بنا�  �ا^   s ملحوظا  نشاطا  
لبينني  شهد4 
 s كونكو" ُ,ضع�
ملد
j± ,مر
كز 
جلماعة. ففي قرية ",
 d٣ >يسم s, .ألسا± ملسجد جديد
١٣ نوفمd حجر 

ֲדذ�  
لضو�  �لقي , mخر.  ملسجد  
ألسا±  حجر  ُ,ضع 

ملناسبة على �lية بنا� 
ملساجد ,فلسفة 
لعبا>� ,س*� 
لن¡ 
صلى 
هللا عليه ,mله ,سلم ,تضحيا4 
لصحابة jضي 
هللا 

ملناطق  s عما^ ترميم سبعة مساجد�عنهم. كما جتر` 

ملختلفة. s ٨ >يسمd ُ,ضع حجر 
ألسا± أل,^ مركز 

لdنامج jئيس  s ajكو"، شا
jمدينة "با s للجماعة
عبد  
حلا®  
لسيد  
½د�" " 
إلسالمية  
ملنظما4  /حد� 

أل�دية  
إلسالمية  
جلماعة  Îدمة  �شا>  
لذ`   P
vلر

لإلنسانية ,
لدين. �ما s قرية بوv,� فقد ,ضع حجر 

 .d٢٣ نوفم s دية��
ألسا± أل,^ مدjسة 

سو
ينـا?

لثالث  
جتماعها  
أل�دية  
إلسالمية  
جلماعة  عقد4 

شترa فيه 
أل�ديو� من ش�  ،d٩ >يسم s لعشرين
,
 Lألستا
بقا¿ 
لبال>. ,�لقى 
لسف* 
½ند` لد� سوjينا?، 
بتعاليم  فيه  �شا>   
,جيز خطابا  شرما،   jكما  aشوm

إلسال? للقضا� على 
لرç, Pهو> 
لن¡ صلى 
هللا عليه 

فع j إلسال? هو
 �/ 
خلصو¯. ,قا^  
,mله ,سلم ֲדذ

إلنسا�. كما حضر 
الجتما¿ 
ملسؤ,لو�  Pَعلم حقو
�يا?  s, .ملثقفني

لكباj من 
جلها4 
ملختلفة ,عد> من 
 s 
جلماعة  تاjيخ  غطى  9يل  معر  �قيم  
الجتما¿ 

سوjينا? 
ملمتد على ٥٠ عاما. 
 ?
j 
لبـلد  jئيس  نائب   �� /ليه   �jإلشـا
  jجتد ,مما 

½ـاتف   dلتهـنئة ع
 �jسـل jسالة  >يـن ساjجو 
,باقة  
لتهنئة  jسالة  �يضا  
لد
خلية  ,vير  �jسـل  كما 

 .jهوv
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�لوالياK �ملتحد� �ألمريكيـة
 P,صند �
�ُقيم مؤمتر jفيع 
ملستو� بعنو d٧ >يسم s
 s 
ملتحد�  
ألمم  برعاية   (٢)  îj

لطو  æملنكو مركز` 
 s أل�دية
نيويوaj شاaj فيه jئيس 
جلماعة 
إلسالمية 
نيويوaj ,هو 
لرئيس 
لتنفيذ` للفر¿ 
ألمريكي للمنظمة 

لعاملية "هيومن~ فرست" (
إلنسانية �,ال). ,كا� 
ألمني 

لعا? لألمم 
ملتحد� كوs عنا� ضمن من �لقو
 كلمة. ,قد 
 

لصند,P ,,عد, 

عتر� ممثلو ٥٣ >,لة بأlية قيا? هذ

ملؤمتر 
العتر
� بشكل Ñjي  
بتعا,´م. كما مت s هذ
�شا> , حكومية  غ*  منظمة  فرست"  "هيومن~  بكو� 
لقد  
ملنكوبة.  
ملناطق   s لإلنسانية  Îدماִדا  
ألعضا� 
خ*ية  كمنظمة   ١٩٩٤  s فرست"  "هيومن~  ظهر4 
 s إلنسانية
عاملية ,منذ Lلك 
لوقت تنا^ 
لتوفيق خلدمة 
�اال4 
لتعليم ,
لطب ,تقدمي 
ملساعد� للمتضرjين من 

لطبيعية ,تسديد 
حلاجا4 
ليومية ½م s ش�  �j

لكو

.Êلعا
��ا� 

��نــد

إلسالمية  
جلماعة  عقد4   dيسم<   ٢٨  ./  ٢٦ من 

½ند مؤمترها 
لسنو` 
خلامس عشر ,
ملائة  s أل�دية



حلد� باخلطا�  

ألما�". ,لقد متيز هذ jِ
s قا>يا� ">
تعا.  
هللا  �يد�  ��د-   j,مسر  
vمر سيدنا  �لقا�  
لذ� 

ملهد`  
إلما?  لسيدنا  
خلامس  
خلليفة  
لعزيز-  بنصر� 
عليه 
لسال? من �ملانيا حيث ُبث حيًّا عd شاشة 
لفضائية 
 s ¿الجتما
 

إلسالمية 
أل�دية كخطا� 
ختتامي ½ذ
٢٨ >يسمd، شاهد� مئا4 
أللو� من 
ملسلمني 
أل�ديني 
�ملانيا مبشاهَد حّية  s �,حلاضر

لعاÊ. ,لقد 
ستمتع  s

لصناعية   jألقما
 بو
سطة  بثها  مت  قا>يا�   s ¿لالجتما
حيث كانت 
½تافا4 ُترفع من قا>يا� ,كا� 
أل�ديو� 

لعاÊ كله يرّ>,� عليها من مكا´م. ,هكذ
 مت تبا>^  s
 s 
ملوجو>,�  
أل�ديو�  كا�   L/  "dك� 
هللا " هتافا4 

جتما¿ قا>يا� يرفعو´ا من هناa ,يسمعو� 
لر>َّ عليها 
 s من مكا� خطا� حضرته بأملانيا. ,قد قا^ حضرته
 s ئم
خطابه /نه ال بد للحضوj من /حد
� تغ* طاهر >

حلاضرين  s ¿الجتما
 

ألنفس ,�ب �� يبقى تأث* هذ

أليا?  
لدعا� s هذ�  
لد,
?، كما حرَّضهم على  على 

الضطها> 
لذ` يصا� , �Lأل

ملباjكة، ,Lكر 
آلال? ,
 aهللا لن يتر
به 
أل�ديو� على �يد` 
ملخالفني ,قا^: /� 
�` شهيد ��د` >,� �جر بل /نه �ز` 
أل�ديني على 
نأخذ  ال  
أل�ديو�  �ن  ,قا^  تصيبهم،  مصيبة  �بسط 

لقانو� بأيدينا برّ> 
لظلم بالظلم ,/منا âّر على عتبا4 


هللا خاشعني مستعينني.    (٢) CERF (central emergency response fund)

احلّب والكراهّية هما غمامتان حول العينني، باألولى ال ترى إال اخلير وبالثانية ال ترى إال الشر.


