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نـيو�يلند�
عقد. �جلماعة �إلسالمية �أل
دية o نيو�يلند� o ٣ ف�cير 
٢٠٠٧ جلسة تربوية o مسجد "بيت �ملقيت" حيث شاهد 
�عدته  برناmا  #�لعصر  �لظهر  صال°   i�7� بعد  �ملشاvكو' 
�جلماعة #بثته (حدH �لقنو�. �لتلفزيونية �ملحلية. #بعد \لك 
مت �فتتا� �جللسة v¦يا بتال#� بعض �آليا. من �لقر�' �لكرمي 
�نشد بعدها �ألÞ متيم �£ز�v_ �بياتا من (حدH قصائد سيدنا 
�ملسيح �ملوعو7 عليه �لسال>. تال� (لقاi بعض �خلطابا. حو[ 
 o سبيل �هللا #�حتر�> �ملسؤ#لني o Mمو�ضيع تربوية مثل �إلنفا
�جلماعة #�åية �لعبا�7 #\كر �هللا #�لعالقا. �لعائلية. #Õللت 

�خلطابا. بعض �لقصائد �نشدִדا �لفتيا. �أل
ديا..   
 iلعشا� vستمر برنامج �جللسة (& �لليل حيث ُقد> للحضو�#
#بعد� شاv` �جلميع o صال° �ملغر´ #�لِعشاi 3اعة #هكذ� 

�ختتمت �جللسة.

فرنـسا 
 o دية
�أل �إلسالمية  �جلماعة  يناير ٢٠٠٧ متكنت   ٢٦ o
 o فرنسا من #ضع حجر �ألسا� أل#[ مسجد تشيد� �جلماعة
�لبلد. قطعة �ألµv  �ل� سيشيد عليها �ملسجد مت شر�½ها عا> 

١٩٨٥> حني قد> سيدنا �م� �ملؤمنني �يد� �هللا تعا& بنصر� 
بلد�'  من  بلد  كل   o ملساجد� شبكة   iنشا)  n#مشر �لعزيز 
�لعا�. حتركت åم �فر�7 �جلماعة o فرنسا #بد�#� �لعمل ألخذ 
 iإل\' من �حلكومة. #�حلمد هللا ¦حت �حلكومة للجماعة ببنا�
�ملسجد (& جانب ¦احها لبناi �ملآ\' �يضا. #�جلدير بالذكر 

. �' �جلامع يتسع لـ ٢٥٠ مصلٍّ
�لعزيز  بنصر�  تعا&  �يد� �هللا  �ملؤمنني   ��م  #لقد �vسل سيدنا 
�ألستا\ عبد �ملاجد طاهر �ملحتر> #كيل �لتبش� �إلضاo o لند' 
ليمثله ֲדذ� �ملناسبة #قد �vسى حجر �ألسا� للجامع. � �لقى 
�ألستا\ �لكرمي �لضوo i كلمته على تاvيخ �جلماعة o فرنسا 
#\كر �' سيدنا �ملصلح �ملوعوv 7ضي �هللا عنه �vسل �#[ مبلغ 
(سالمي �ألستا\ عطاi �لر
ن �لذ_ مكث هنا` خلمس سنو�.. 
مثقفة ماvجريت  فرنسا سيد�   o .ديا
�#& �أل  '� � \كر 
v#ما5 �ل� ¦يت فيما بعد بعائشة. #�ضا� �' فرنسا حا�. 
على شر� �ياv� �vبعة من خلفاi �ملسيح �ملوعو7 عليه �لسال> 
طاهر  سيدنا  ¦اها  �ملسجد  عليها   Æُيب �ل�  �لقطعة  #هذ�  £ا. 

ه �هللا "بيت �لسال>" o ١٩٨٥. #بفضل �هللا متكنت �جلماعة v
من شر�i بنايتني o عهد سيدنا مسر#v �يد� �هللا تعا& #�حلمد هللا 

على �' �جلماعة o فرنسا متلك مركز� (سالميا #�سعا.
             

�د نعيمO عد��: �مد. 




