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١
بسم �هللا �لر|ن �لرحيم

نكا5 هامة
جلسة  من  هامة  نكا-  يلي  فيما   
 ٣٠ يو9  �ملنعقد�  �خلالفة  يوبيل  جلنة 
يوليو حزير�& 9٢٠٠٧، حيث شرَّ� 
حضر� �م� �ملؤمنني - �يد� �هللا تعا% 
�جللسَة  هذ�  �يضا   – �لعزيز  بنصر� 

°ضو�H �مليمو&.

�إلحصائيا5 �لعامة:
١.  ٧٨ بلًد� قد شكلت جلنة يوبيل 

�خلالفة.
٢.  ٥٨ بلًد� �Hسلت خطتها الحتفا@ 

�ليوبيل. 
٣.  "صلتنا ميز�نية �لدخل "�لنفقا- 

ֲדذ� �لشأ& من ِقبل ٣٣ بلد�.
 saسلت "عو5ها للتH� ٤.   ٥٣ بلًد�

n صند"M يوبيل �خلالفة.
٥.   ٢٢ بلًد� �Hسلت قائمة �ملناسبا- 

�ل² ستحتفل ֲדا �ثناj عا9 �ليوبيل.
حو@  تقرير�  �Hسلت  بلًد�   ٤٥   .٦

تنفيذ خطة مركزية.
نرجو من �مر�j �جلماعة n �لبال5 �& 
يسرعو� لتعويض ما فا- من �لوقت 

"يسد"� �خللل. 

برامج ترتيبات لالحتفال
 بيوبيل اخلالفة

� �جلماعة �إلسالمية �أل|دية


يد �هللا Hئيس �للجنة �ملركزية  ^H5يو9 ٣٠ يوليو 9٢٠٠٧ ُعقد برئاسة شو n
ليوبيل �خلالفة �جتماn sٌ حديقة �ملهد^، "\لك �صوÖ ترتيب بر�مج يوبيل 
�لضوj على  �لعمل ملشر"s يوبيل �خلالفة "�لقى  �لرئيس خطة  �خلالفة. فقد9 
"لقد  ֲדا.  للعمل   sإلسر�� �ل² �ب  �لضر"Hية   Hألمو�" �hامة  §تلف جو�نبه 
 �Hملؤمنني �يد� �هللا تعا% بنصر� �لعزيز �جللسة �يضا °ضو� �شر� حضر� �م

.Öمليمو& "�عطى تعليما- "نصائح ֲדذ� �خلصو�
عال"� على \لك فقد "جه حضر� �م� �ملؤمنني - �يد� �هللا تعا% بنصر� �لعزيز 
- نصائح للدعا� �لذين حضر"� من §تلف �لبال5، ننشرها متر2ة لفائد� �إلخو� 

�لعر�.

)عد�5: �ملكتب �لعرÕ باجلماعة
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ألم;  سابقة  تعليما5  ملخص 
�ملؤمنني – نصرr �هللا - � جلسة مع 

q٢٠٠٥- ٢٠٠٦ qعا Lألمر��

ُعقد-  جلسة   n حضرته  قا@   :K
عا9   �µ  ١ بتاHيخ  µبا5  )سال9   n

 :9٢٠٠٥
مهم  �مر   %( �نتباهم  لفت  �Hيد   .١
حيث  "�hند،  �فريقية  ببال5  يتعلق 
�ملبايعني  من   �بكث صلتنا  �نقطعت 
�جلد5 خال@ عشر �لسنو�- �ملاضية. 
لقد قمت باجلولة n �لبال5 �ألفريقية 
مؤخر� "ناقشت مع �ملسؤ"لني قضية 
�ملبايعني �جلد5، "قلت hم بأنه �ب 
منهم  باملائة  �ألقل٧٠  على  �ستعا5ُ� 
قبل �حتفا@ �ليوبيل "ضمُّهم )% نظا9 

�جلماعة. 
"�ب  جد�  حسا4   sموضو هذ� 
معاجلته °ذH شديد، "ينبغي �& يكو& 
هذ� �ألمر جز�j من خطتكم �ملفصلة 
�فريقية  بال5   n "خاصة  ֲדا  للعمل 
"�hند. "هذ� هو �ألمر �لوحيد �لذ^ 

� �جد� n �لتقاHير �ملرسلة ). 
 ،jلدعا� هو   sملوضو�  n �ألهم   .٢
لذ� �ب �& تزيد"� من �أل5عية "من 
�فر�5  فيها. "قد قلت جلميع  �لتركيز 
�أل5عية  بعض  ير55"�   &� �جلماعة 
�ملعينة "يؤ5"� �لنو�فل لثال� سنو�-، 

)% �ليوبيل، شكًر� على ِنعم �هللا �ل² 
�لعا9  مئة   jثنا� �جلماعة  على  �نزhا 

�ملاضية.

حديقة   n عقد-  جلسة   n  :l
عا9  متو�   ٣١ بتاHيخ  �ملهد^ 

9٢٠٠٦
�ل²  �لبال5  عن  حضرته  سأ@   .١
�ملتعلقة  �لعمل  خطة  تنفيذ  بد�- 

باليوبيل، � قا@:
٢. �ب �ال تقتصر"� على )عد�5 ميز�نية 
�لدخل "�لنفقا-، بل �ب �& ُتجمع 
منفصل   M"صند  n �ليوبيل  تaعا- 

 .gعا- �ألخرaال ُتخَلط بالت"
مبالغ   %( حتتا«  مشاHيع  هنا_   .٣
�لبال5  بعض  "عدْ-  لقد   .��كب
�لبنايا-  بعض  تنشئ  بأ&  �إلفريقية 
 ���لكب "�لقاعا-  �ملساجد  فيها  مبا 
"�ملستشفيا-  �جلماعة  "مر�كز 
hم:  فأقو@  "غ�ها.   4Hملد��"
�ملركز  من  مساعد�  �ية  تسألو�  فال 
 �"Ôتبد  &� �ب  بل  ملشاHيعكم، 
باملشاHيع �ل² تر"& �نكم تستطيعو& 

)جنا�ها بسهولة.
نصر�   - �ملؤمنني   ��م ر  \كَّ لقد   .٤
�& عليهم  �لبال5  ممّثلي §تلف  �هللا - 
�صحا�  من   ٪٥٠ لضمِّ  يسعو�   &�
عا9  ح¹  �لوصية  نظا9   %( �لدخل 

ممثلي  حضرته  سأ@   �  .9٢٠٠٨
�لبال5 "�حد� بعد �آلخر عن مساعيهم 

"نتائجها n هذ� �لصد5. 
�ألمر  حضرته:  قا@   ��ألخ  n"  .٥
لنجا{   jلدعا� هو  "�ملهم   ��ألخ

مشاHيع "�حتفاال- �ليوبيل.
 

ملخص كلمة 
ئيس �للجنة
من   aك� عد5  �نضما9   �H"ضر  .١
�إلخو� )% نظا9 �لوصية. �hد� �لذ^ 
"ضعه حضر� �م� �ملؤمنني - نصر� 
�هللا - n هذ� �لصد5 هو ضّم ٥٠ ٪ 
 %( �جلماعة   n لدخل� من �صحا� 

نظا9 �لوصية. 
�ملشتركو&  كا&  عا9 9٢٠٠٤   n *
n نظا9 �لوصية n ٦٦ بلد�، �ما �آل& 

فيوجد"& n ٩٠ بلد�. 
* n عا9 9٢٠٠٤ كا& عد5 �ملوصني 
 ٥٤٦٤ "باكستا&  �hند   »Hخا
"صل   ٢٠٠٧ عا9   n" شخصا، 
هذ� �لعد5 )% ١٧٥٠٠ شخص. )& 
�صحا�  �لدقيقة حو@  �إلحصائيا- 
 &�  �غ حاليا،  متوفر�   �غ �لدخل 
�لعابر� عليها توحي �& هنا_  �لنظر� 

)مكانية لال�5ياn 5 عد5 �ملوصني. 
 s"فر ش¹   n �ملسؤ"لني  من  يرجى 
�إلحصائيا-  ُيكِملو�   &� �جلماعة 
بدقة  �لدخل  �صحا�  عد5  حو@ 
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"يرسلوها مع تقاHيرهم. "ثانيا �ب 
تكثيف �ملحا"ال- إل5خا@ �كa عد5 
عا9   &(  \( �لوصية؛  نظا9   n ممكن 
ال  �ألبو��.  على  �صبح  قد  �ليوبيل 
 �Hمشكو sشك �نكم قد قمتم مبسا
تقتنعو�  �ال  �ب  "لكن  �لصد5  ֲדذ� 
ֲדا أل& هنا_ ¡اال "�سعا للعمل على 

هذ� �لصعيد. 
�لدخل  ميز�نية  )Hسا@  يرجى   .٢
من  عد�5ً  أل&  �ملركز   %( "�لنفقا- 

�لبال5 � ترسلها بعد. 
٣. كذلك فإ& بال�5ً عديد� � ترسل 
قائمة مناسباִדا "�حتفاالִדا خال@ عا9 
 sإلسر�� �يضا  منهم  فنرجو  �ليوبيل، 

n \لك. 
٤. نرجو من �لبال5 �ل² � ترسل تقرير� 
حو@ تنفيذ خطة �لعمل بصد5 �ليوبيل 

�& تسرH( n sسا@ هذ� �لتقرير.
�ل²  �لبال5  �خلالفة:  يوبيل   saت  .٥
� تدفع هذ� �لتsa °سب "عدها - 
"مبا �& �ملبلغ سو� يقد9 )% حضر� 
�م� �ملؤمنني نصر� �هللا مبناسبة �جللسة 
 - قا5يا&   n  9٢٠٠٨ عا9  �لسنوية 
�ب �& تدفع �ملبلغ بكامله )% كانو& 
�جلماعة  أل&   9٢٠٠٧ عا9  �أل"@ 
 n مشغولني  يكونو&  "�ملسؤ"لني 
�د"�  "لن  \لك  بعد  �ليوبيل  بر�مج 

"قًتا جلمع �لتaعا-. 

�ملسيح  كتب  تصل   &� �ب   .٦
�ملوعو5 � "خلفائه )% ٥٠ ٪ من 
�لبيو- �أل
دية ح¹ عا9 9٢٠٠٨. 
 &� �جلماعة   s"فر 2يع  على   .٧
تعقد جلسا- يو9 �خلالفة �ليا "على 
�ب   uلغر� "hذ�  �لبلد،   gمستو
حتديد �لتو�Hيخ "تكليف �ملحاضرين، 

"حتديد �ملو�ضيع للجلسا-.
 لقد مت تو�يع قرÖ مدمج CD على 
�حلضوª Hتو^ على ٢٤ موضوعا باللغة 
�أل5Hية. كما ُ"�sِّ كتا� ”�لوصية“ 
باأل5Hية مع �لتر2ة �إلجنليزية، "كتا� 
�يضا  باإلجنليزية  "�خلالفة“  ”�لنبو� 
�يضا   Hحلضو�  aخ�ُ" نفسه،   uللغر
لسيدنا  �& كتا� ”حقيقة �خلال�“ 
قريبا  ُينشر  سو�   �  eلثا� �خلليفة 

"يكو& متوفر� للجميع. 
جلسا- يو9 �خلالفة هامة جد� لتوعية 
�جلماعة - "السيما �جليل �لناشئ - 
بaكا- �خلالفة "��يتها "ضر"Hִדا. 
"إلعد�5 �خلطبا- "�ملحاضرين ميكن 
�الستفا�5 من 5عا� �جلماعة "�صحا� 

�لعلم �آلخرين. 
٨. لدg �لبال5 �ملختلفة مشاHيع لنشر 
للد"Hيا-  �خلاصة  "�ألعد�5  �لكتب 
�لبال5 ¨طط  �ملناسبة. "n بعض  ֲדذ� 
 ^�) �جلماعة   n �لفرعية  �ملنظما- 
�هللا   Hنصا�" �أل
دية  خد�9  ¡الس 

 -�Hهللا) �يضا لنشر �ملنشو� jجلنة )ما"
�خلاصة ֲדا. )& هذ� �ملشر"s °اجة )% 
¡هو5 كب� مبا فيه 2ع �ملو�5 "�لتنضيد 
"�لطباعة "�لتو�يع "غ�ها، لذ� �ب �& 

يبد� �لعمل n هذ� �ملجا@ من �آل&. 
 Hطو  n �لكتب  بعض  تر�جم   .٩
�إلعد�5 "�ب )كماhا بأسرs ما ميكن 

لتكو& جاهز� للنشر مبناسبة �ليوبيل.
�لبال5  بعض   %( ُعهدْ-  لقد   .١٠
 n  � 
د“ � ”مكتوبا-  تر2ة 
لغا- §تلفة، "�ب )كماhا قبل �اية 
�لعا9 �جلاH^ أل�ا °اجة )% �ملو�فقة 

من ِقبل �ملركز َقبل �& ُتنشر.
١١. مبوجب �لقر�H �لصاn H5 ¡لس 
�الهتما9  �لشوgH عا9 ١٩٨٨ �ب 
 gمستو على  مركزية  مكتبة   jبإنشا
 ،gمد& �خر n ���لبلد "مكتبا- صغ
�ملكتبا- مسبقا �ب  "حيثما توجد 
�ملكتبا-  "هذ�  جديد،  من  حتديثها 

.jللدعا� "�لعلما ��تكو& عونا كب
�طة بث )\�عي  jا"لة )نشا�١٢. �ب 

حيثما �مكن n �لبال5 �إلفريقية. 
�لال�مة   -�jإلجر�� �¨ا\  �ب   .١٣
لعقد �جللسة �لسنوية، "�جللسة حو@ 
�ملسيح   ���، "حو@ س  Úلن�  ��س
�ملوعو5  �ملصلح  "يو9   ،� �ملوعو5 
مؤسسي  "يو9  �خلالفة،  "يو9   �

�أل5يا&. 
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١٤.  �ب �& يسعى �فر�5 �جلماعة 
لتر"يج  "�جلماعا-  �لبال5  ش¹   n
�ملصطلحا- �ملستخدمة n �جلماعة.

حو@   uHملعا� )قامة  �ب   .١٥
موضوs �خلالفة n �جلماعة. 

لكتابة  �ملسابقا-  عقد  �ب   .١٦
�ملقاال- حو@ �خلالفة، "ينبغي )Hشا5 
قبيل  من  يلز9  مبا  فيها  �ملشتركني 
�ملساعد� �لعلمية "تز"يدهم بالكتب. 
�لتقاHير حو@ هذ� �ملوضوs ال تصل 
"باإلضافة  ينبغي.  كما  �ملركز   %(
�خلطابا-  مسابقة   &( \لك   %(
 %( °اجة  �يضا  �لعامة  "�ملعلوما- 

 .Öهتمامكم �خلا�
 Hقا"” مشاHيع   &( كذلك   .١٧
¨طيطا  حتتا«  �خللق  "خدمة  عمل“ 
ֲדا  يقو9   &� "مفصال، "�ب  مسبقا 

كل فرs من فر"s �جلماعة. 
ضر"Hية   -�jجر�( �¨ا\  �ب   .١٨
�لرياضية  �ملباHيا-  عقد   %( بالنسبة 

�ل² سُتعقد عا9 �ليوبيل. 
١٩. �ب )عد�5 �لقطعا- �لتذكاHية 
¡انا).  (للتو�يع  �يضا  "�لتجميلية 
فيمكن تكليف �حد �إلخو� ")عد�5ها 

n كل بلد. 
 Hلصو� تؤخذ   &� �ب   .٢٠
بلد،  كل   n �ليوبيل  الحتفاال- 
"�لبال5 �ل² توجد فيها �ملر�فق �ملناسبة 

�ب �& جتهز �فال9 فيديو "ما شاֲדها 
�يضا للبث عa قناتنا �لفضائية.

من  �ملمثلو&   _Hيشا  &� �ب   .٢١
 n �لسنوية  �جللسة   n �لبال5  §تلف 

عا9 n 9٢٠٠٨ قا5يا&. 
لباسها  تقدمي  تريد  �ل²  �لبال5   .٢٢
نصر�  �ملؤمنني   ��م �لتقليد^ حلضر� 
ما ميكن   sبأسر ترسله   &� �هللا �ب 
 �Hتعا مع  للمو�فقة،  �ملركز   %(

شخص سيقد9 هذ� �للبا4. 
�لبال5  §تلف  ُتقّد9  سو�   .٢٣
 n سالة شكرH ملؤسسا- باجلماعة�"

جلسة عا9 ٢٠٠٨ بقا5يا&.
�لكباب� سيقد9   n مند"� 2اعتنا"

Hسالة شكر نيابة عن �لعر�.
هذ�  تكتب   &� جد�   ^H"لضر� من 
 %( "تترجم  �ملحلية  باللغة  �لرسالة 
�ملركز   %( ترسل   � �إلنكليزية  �للغة 
)Hسا@  �ب  كما  عليها،  للمصا5قة 
�سم شخص سو� يقر� هذ� �لرسالة 
"\لك  منصبه  مع   sالجتما�  n

للمصا5قة عليه.
علما �نه سو� يتا{ لكل Hسالة مد� 

٣ 5قائق فقط.
"ينبغي ملن ميثل �جلماعة �" �ملؤسسة 
�& يقو9 بقر��j هذ� �لرسالة n لباسه 

�لقومي �" �لتقليد^.
 �Hالستما� �Hِسلت  لقد   .٢٤

للجماعا- لترسل )% �ملركز قائمة ما 
مت تنفيذ� )% �آل& من �ل�aمج �ملتعلقة 
Kخر�  مر�  نرفق  "ها »ن  باليوبيل. 
هذ� �الستما�H بغية �الستفا�5 منها. 

يبق  ببعيد، "�  ليس  �ليوبيل  عا9   &(
 &�  %( "نصف   Hشهو �Hبعة   gسو
يبد� عا9 9٢٠٠٨. "�لتجهيز�- �ل² 
�ب علينا �لقيا9 ֲדا كث��، "علينا �& 
هذ�   n �جلماعة  �فر�5  2يع   _Hنشا
�جلميع،  يشعر  ح¹  �hامة  �ملناسبة 
�الحتفاال-.   �تأث  ،jنسا" Hجاال 
 &� �ب  �ليوبيل  سنة  تنتهي  "عندما 
�خلالفة  على  �كثر  مطلعني  نكو& 
hا  §لصني  "خد�ما  �حلقة،  �أل
دية 

�كثر من �^ "قت مضى. 
"n �ألخ� �"5 �& �"جه �نظاHكم - 
حسبما طلب سيدنا �م� �ملؤمنني نصر� 
 ،jلدعا� هو  �ألهم   jلشي�  &�  - �هللا 
 Hالستمر� بكثر�  ندعو   &� فعلينا 

�خلالفة "قوִדا )% µخر �أليا9.

 eمع �طيب �ألما  
                                  

 �ملخلص

يد �هللا)) 

                                      
 Hئيس �للجنة �ملركزية ليوبيل �خلالفة �أل
دية

لند& n ١٩ �µ عا9 ٢٠٠٧
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٢
�خلالفة  يوبيل  جلسة   نكا5    
�ملنعقد� � حديقة �ملهدS * بتا
يخ 

.q٢٠٠٧ q٣٠ متو� عا

لقد حضر �جللسة ممثلو §تلف �لد"�ئر 
شّرفها حضر�  كما  �يضا،  �ملركزية 
 �Hضو° �هللا  نصر�  �ملؤمنني   ��م
�مليمو&. "فيما يلي تعليما- �عطاها 

.Hحضرته للحضو

١. تشكيل جلاH �ليوبيل
كا&   �\( فيما  حضرته  سأ@  لقد   
تشكل   � �ل²  �لبال5  بعض  هنا_ 
جلانا ֲדذ� �خلصوÖ. "تبني �& هنا_ 
"هي:  بعد  تشكلها   � بال5  ثال� 
فنلند�، "تركيا، "�لنمسا. "قا@ ممثل 
تركيا )�م يو�جهو& بعض �ملشاكل 
 ��م حضر�  "�مر  �لصد5...  ֲדذ� 
�ملؤمنني ملمثل �لنمسا �& يبد� �لعمل 
قائًال:  "�ضا�   ....Öخلصو� ֲדذ� 
ال   9� لت  ُشكِّ �للجا&  كانت   jسو�

فعلى كل "�حد �& يبد� بالعمل. 

 :L٢. �لدعا
قلت  كما  �هللا:  نصر�  حضرته  قا@ 
�لباHحة n خطاn Õ �جللسة �لسنوية 
�ل�aمج  هذ�  إلجنا{   jشي �هم   &(
�لوحيد  �لسبيل  هو  هذ�   .jلدعا� هو 
�لذ^ »قق به �هد�فنا بنجا{ "ندخل 
عليكم  لذ�  للخالفة.  جديد  قر&   n
�& تركز"� على �لدعاj كث�� "حتّثو� 

�إلخو� �يضا على \لك. 
�آل&   %( �حر�مت  قد  �نكم  شك  ال 
"قد  �خلطة  هذ�  حو@  �لتقد9  بعض 
تنالو& �ملزيد �يًضا، "لكن �ألهم ألفر�5 
�جلماعة هو �لتقد9 �لر"حي، فعليكم 
�& تسعو� êديٍة لنيل هذ� �hد� "�& 
تشغِّلو� �فر�5 �جلماعة �يضا n �أل5عية 
"تعّلموهم )ياها، "تشغلوهم n ¡ا@ 
�لتبليغ �يضا n �لوقت نفسه. "عال"� 
 s"مقتنع �& 2يع �لفر eعلى \لك فإ
 n "�جبها  تؤ5^  للجماعة   ���لكب
"َ"َضعت  ير�9،  ما  على  �لصد5  هذ� 
ªققو&  سو�  �م � "µمل  �ل�aمج 
باالحتفاال-  "سيقومو&  �هد�فهم، 
ليس  هذ�  "لكن  بنجا{.  �يضا 
كما  بل  للجماعة،  �لوحيد  �hدَ� 
علينا  بوضو{ "تفصيل،  لكم،  قلت 
نتمكن  ح¹   ،jلدعا� على  نركز   &�
"�ملبايعني  �لصاعد�  �جيالنا  تربية  من 

سيدخلو&  �لذين  "كذلك  �جلد5، 
"كما  حسنة.  تربية  �فو�جا  �جلماعة 
هو معلو9 ال نستطيع �& نربيهم "ال 
نستطيع �& نستفيد منهم "ال نستطيع 
�& نعّلمهم جيد� ما � نعّو5هم على 
فهذ�  �إلسال9.  تعاليم   sِّتبا�"  jلدعا�
�مر ها9 جد�، "على كل "�حد من 

�حلضوH �لتركيز عليه جيد�. 

٣. نظاq �لوصية: 
 �H"5 قا@ حضرته: )& لنظا9 �لوصية
ألفر�5  �لر"حي  �لتقد9   n حيويا 
 &� حضرُته  ُ�خِبَر  عندها  �جلماعة. 
 n  9٢٠٠٤ عا9  بعد  �ملوصني  عد5 
بال5 خاh� »Hند "باكستا& قد جتا"� 

١٢٠٠٠ نفر. 
ممثل  هو  من  حضرته  �ستفسر   �
�لغ�  عبد   Hلدكتو� فقا9  نيج�يا؟ 
عد5   &( حضرته:  له  فقا@  �ملحتر9، 
عن  يقّل  ال  بال5كم   n �جلماعة 
عد5  يكو&   &� فيجب  مليونني. 
 ٢٠٠,٠٠٠  saلت� يدفعو&  �لذين 
على  Hكّزمت   �\( "\لك  �ألقل،  على 
�لتaعا-.  نظا9   %(  jهؤال ضم 
�فر�5  لضم  فإ& هدفكم  \لك  "على 
�ال  �لوصية �ب  نظا9   %( 2اعتكم 
يقل عن ١٠٠,٠٠٠ شخص. "عند 

* ضيعة n مقاطعة َسِر^ (�ململكة �ملتحد�) �شترִדا 
�جلماعة لتعقد فيها مؤمتر�ִדا.
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�ستفساH حضرته �خ�a ممثل نيج�يا 
�& عد5 �ملوصني عندهم هو ٧٤٩. 
فقا@ حضرته §اطبا �لسيد عبد �لغ�: 
�لعدµ %( 5ال�  �ب �& يصل هذ� 
على �ألقل. "مبا �نك سكرت� للوصية 
n بلد_ فيمكن �& تطلب من �لدعا� 
�& يلقو� �خلطب حو@ نظا9 �لوصية 
ليبينو� لإلخو� ��يتها.  )& ما �طلب 
من �جلماعة هو ما طلبه منها سيدنا 
لقد  بالضبط.   � �ملوعو5  �ملسيح 
سألُت �ملسؤ"لني n كل بلد سافرُ- 
عد5  عن  �Hُتها  2اعة  "كل  )ليه 
�5ئما   e"aخ�" �لدخل،  �صحا� 

بعد5هم. 
 n جلماعة� �"قا@ حضرته §اطبا �م
عن   ea¨  &� لك  هل  )ند"نيسيا: 

عد5 �صحا� �لدخل n بال5_؟ 
�لعد5  �عر�  ال  �م��جلماعة:  قا@ 

بالتحديد.
من   ٪  ١٠٠ هل  حضرته:  فقا@   
�صحا� �لدخل n 2اعتكم يدفعو& 

�لتaعا-؟
قا@ �م� �جلماعة: ليس١٠٠ ٪، بل 
 %(  ٪٣٠ بـني  نسـبتهم  تتر�"{ 

 .٪ ٤٠
ميز�نيتكم  �عد5مت   �\( حضرته:  قا@ 
 n �ملا@   �سكرتَ "�ستفسرمت  بدقة 

فر"s �جلماعة "�عد5مت �مليز�نية جيد� 
 jسو� فر5  كل  من   Hستفسا� بعد 
فسو�  ال،   9� يدفع   &� يريد  �كا& 
على  �لدخل  �صحا�  عد5  تعرفو& 
�لتقاHير  ترسلو&  "لكنكم  �ألقل. 
بأننا  فيها  تقولو&  عشو�ئية   �Hبصو
�5نا �لتsa بنسبة ١٠ ٪ �" ١٢ ٪ 
تكو&   &� ميكن  حني   n  ،٪١٣  "�
�لزيا�5   %( عائد�  �مليز�نية   n �لزيا�5 
تصّبو�   &� فجيب  �لنا4.  5خل   n
عد5  من   Hإلكثا� على  �هتمامكم 
�ملتaعني. )& �ملساعي n هذ� �لصد5 
ليست موجهة توجيها صحيحا، "ال 

بد من �الهتما9 �كثر ֲדذ� �الجتا�. 
� قا@ حضرته: هـنا_ n �ملانيـا 
بعد  �ملوصـني  من  عد5   aك�
باكسـتا& "هو ٤٠٠٠ �" قريبا من 

\لك.
»ن  �ملانيا:   n �جلماعة   ��م قا@ 
 n �5ئما نذُكر عد5 �صحا� �لدخل

تقاHيرنا، "�لعد5 هو ٦٥٠٠ فر�5. 
 &� متأكد  �نت  هل  حضرته:  قا@ 
 s"ير �ل² تتلقاها من §تلف فرHلتقا�

�جلماعة هي صحيحة ١٠٠٪؟
قا@ �ألم�: نعم. 

قا@ حضرته: )\� كا& عد5 �صحا� 
يع�  فهذ�   ٦٥٠٠ عندكم  �لدخل 

�نكم قد نلتم هدفكم �كثر من ٦٠ 
٪ من حيث �ملوصني. 

�صحا�  نعّد  ألننا  ال،   :��ألم قا@ 
ال  عد5  هنا_  فقط n حني  �لدخل 
لسن   Äللو�� �لسيد�-  من  به  بأ4 
صاحبا- �لدخل. � هنا_ مر�هقو&. 
فهنا_ ٤٢٠٠ موn Ö 2اعتنا. كا& 
هذ� �لعد5 قبل \لك ١٢٠٠، �ما �آل& 
فقد "صلنا )% ٤٧ ٪ من �صحا� 
µخر  شخصا   ٣٥٠ "نريد  �لدخل، 
�لذ^  �hد�  نلنا  قد  نكو&  "عندها 
بإ\&  سنفعله  ما  "هذ�  "ضعتمو�، 

�هللا.
� سأ@ حضرُته - نصر� �هللا - نائَب 
)جنا��ִדم  عن  كند�   n �جلماعة   ��م

ֲדذ� �لصد5. 
فقا@: )& عد5 �صحا� �لدخل عندنا 
هو ٧٠٠٠ شخص. )& عد5 �ملوصني 
 ٩٧٠ كا&   ٢٠٠٤ عا9  قبل  عندنا 
�لعد5   هذ�  جتا"�  قد  "�آل&  موصيا، 
٢١٠٠ موصيا °مد �هللا تعا%. هنا_ 
 n لالشتر�_   �Hستما�  ٥٥٠ حو� 
"هكذ�  ُ�Hسلْت.  قد  �لوصية  نظا9 
يصل عد5 مقّدمي �لطلبا- لالشتر�_ 
 ٢٦٧٠  %( �حلالية   -�Hالستما� مع 
منهم  كم  حضرته:  قا@  شخص.  
�صحا� 5خل "ما هو عد5 �ملوصني 
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9& غ� �صحا� �لدخل؟ 
فأجا�: من ٨٠٪ )% ٢٠ ٪، ")& 

٢٠ ٪ منهم طال� "سيد�-. 
على  �ملبنية  �لتقاHير  حضرته:  قا@ 
فيها  مغالطا  تكو&  �ملئوية  �لنسبة 
�لتقاHير  �حياًنا، لذ� �ب �& ترسلو� 

باألعد�5 �ملحد�5. 
�حلالة  هذ�   n  :��ألم نائب  قا@ 
يكو& عد5 �ملتaعني ٢٢٠٠، "عد5 
�لسيد�- "�لطال� �لذين ال يدفعو& 

�لتsa هو ٤٥٠.
قا@ حضرته: هل عد5 �لسيد�- هو 
 ٢٧٠٠ �لعد5  بني  من  فقط   ٤٠٠

�إل2ا؟
قا@ نائب �ألم�: هذ� عد5 �لطال�، 
\لك  من  �كثر  �لسيد�-  "عد5 

�يضا. 
لسن  �لسيد�-   jهؤال قا@ حضرته: 

صاحبا- 5خل؟ 
سيد�-  هنا_   :��ألم نائب  قا@ 
يأخذ&  من  "منهن  5خل  صاحبا- 

معا£ �لتقاعد. 
�ب  جد�،  مهم  هذ�  حضرته:  قا@ 
�لدخل.  �صحا�  قائمة  تعّد"�   &�
عندكم  �إلحصائيا-  كانت   �\(
5قيقة فتعرفو& عد5 �صحا� �لدخل 
�نكم  "مبا  صعبا.  ليس  فهذ�  �يضا، 

خوًفا  �حيانا  \لك  على  تركز"&  ال 
�نطباعا غ� جيد  يتر_ \لك   &� من 
�نا4  بضم  ִדتمو�  فال  �ملركز،  على 
µخرين، �" على �ألقل بالتحر^ عن 
�¿ائهم  ")ضافة  �لدخل  �صحا� 
"هذ�  �إلحصائيا-.  قائمة   %(
 %( �إلخو�   jي¡ عد9  بسبب  ليس 
�ملساجد، كال بل )�م يأتو&، "لكن 
 �Hلصو� يعطينا  ال  �لذ^   jلشي�
�لصحيحة هي �& قائمة �إلحصائيا- 
عندكم ليست مكتملة، �" )\� كانت 
�إلخو�  بيانا-  فإ&  مكتملة  �لقائمة 
 "� صحيحة،  ليست  فيها   �5Hلو��
 n هتماما الئقا� �سكرت� �ملا@ ال يع
يبلغ  �لصد5. )& عد5 2اعتكم  هذ� 
 ٦٠٠٠ "كو&  شخص،   ٢٠,٠٠٠

منهم �صحا� 5خل عد5 معقو@. 
قا@ نائب �ألم�: ح¹ ٣٠ يونيو كا& 
عد5 �ملتaعني عندنا ٤٣٠٠ شخًصا، 
 n مشتركو&   ٢٧٠٠  ^� "�لباقو& 

نظا9 �لوصية.
بأ&  متأكد  فأنت   �\ً( حضرته:  قا@ 
�لقائمة �ل² �عد5ִדا مكتملة "صحيحة 

١٠٠ ٪؟
قا@ �م� �جلماعة: نعم سيد^، "كل 
�لكمبيوتر   n مسجلة   jأل¿ا� هذ� 

"�حلمد هللا.

�لكمبيوتر لن  قا@ حضرته: ال، أل& 
¥a_ )ال ما تسجل فيه.

  
 %( �هللا  نصر�  �ملؤمنني   ��م توجه   �
 ��م يعقو�،  بن  )بر�هيم  �لسيد 

�جلماعة n ترينيد�5 "قا@: 
بضم  يتعلق  فيما  "ضعكم  هو  ما 
للجماعة؟  �ملا  �لنظا9   %( �إلخو� 

"هل جتمعو& �لتaعا- منهم؟
شيئا  \لك  نفعل  �جلماعة:   ��م قا@ 

فشيئا "لكن على قد9 �لسرعة. 
�فر�5  عد5  هو  ما  حضرته:  قا@ 

�جلماعة n بال5كم؟ 
قا@ �م� �جلماعة: ٥١٥ تقريبا.

عندكم ١٠٠  فيكو&  قا@ حضرته: 
من �صحا� �لدخل على �ألقل. 

كلُّهم  يدفع  ال  "لكن  قا@: 
�لتaعا-. 

قا@ حضرته: ال �سأ@ عن �لتsa، بل 
�قو@ )& عد5 �صحا� �لدخل يكو& 

١٠٠ تقريبا. 
قا@: نعم. 

عد5  يكو&   &� ميكن  حضرته:  قا@ 
�لذين يدفعو& �لتsa ٣٠ شخصا. 

�لتaعا-  يدفعو&  �لذين  نعم،  قا@: 
بااللتز�9 عد5هم �كثر من \لك. 

�ملوصني  عد5  هو  ما  حضرته:  قا@ 
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عندكم؟ 
 Öحلظ عندنا سبعة �شخا� jقا@: لسو

فقط.
قا@ حضرته: )\� كا& عد5 �ملتaعني 
هدفكم  فإ&   ٤٠  "�  ٣٥ عندكم 
للموصني يكو& ١٣ موصيا، "حتقيق 

هذ� �hد� ليس صعبا عليكم.
2اعة  عن  ما\�  حضرته:  قا@   �
 Hلواليا- �ملتحد�، هنا_ بعض �ألمو�

ناقصة n تقاHيرهم. 

ة �هللا ممثل 2اعة H قا@ �لسيد نسيم
صاحب   ٣٦٠٠ عندنا  �مريكا: 
 n &5خل، " ١٤٠٠ منهم مشتركو

نظا9 �لوصية. 
به  بأ4  قا@ حضرته: هنا_ عد5 ال 
من �صحا� �لدخل عندكم �لذين � 

يتز"جو� بعد.
قا@: نعم يا سيد^.

 قا@ حضرته: )& عد5 �فر�5 2اعتكم 
يبلغ ١٧٠٠٠. 

قا@: �قل من \لك يا سيد^. 
�لعد5  هو  فما  حضرته:  قا@ 

�لصحيح؟ 
قا@: ١٢٠٠٠ �" قريبا من \لك.

من  متأكد  �نت  هل  حضرته:  قا@ 
�إلحصائيا-؟ 

قا@: لقد 5ققُت، ")�ا مسجلة على 

�لكمبيوتر �يضا. 
�لكمبيوتر  فبحسب  حضرته:  قا@ 
عندكم )& عد5 �جلماعة هو ١٢٠٠٠ 
"عد5 �صحا� �لدخل هو ٣٠٠٠. 

قا@: ٣٦٠٠ تقريًبا يا سيد^. 
قا@ حضرته: حسب H�يي )& ٢٠٪  
من �صحا� �لدخل n 2اعتكم هم 
نطر{   &\( بعد.  يتز"جو�   � �لذين 
فإ&  هذ�  "على   ،٣٠٠٠ من   ٦٠٠
عد5 �لعائال- يكو& ٢٤٠٠ تقريبا. 
�فر�5   ٥  "�  ٤ هنا_  عائلة  "n كل 
 n فإ\� ضربنا ٢٤٠٠ على �ألكثر، 
٤ يكو& �لعد5 ٩٦٠٠ نفر�. "هكذ� 
يبد" �& تقريركم صحيح. "لكن ما 

هو عد5 �ملوصني.
قا@: ١٤٠٠.

قا@ حضرته: هذ� ٤٠ ٪ تقريبا من 
عد5 �صحا� �لدخل عندكم. "لكن 
�حلضوn H جلستكم �لسنوية يكو& 

 .١٢٠٠٠
عد5  كا&  �ملاضية  �لسنة   n قا@: 

�حلضوH ٨٠٠٠ نفر�. 
من   ٪  ٧٥ &� تقصد  قا@ حضرته: 

�فر�5 �جلماعة يأتو& للجلسة؟
قا@: هنا_ بعض من يأتو& من كند� 

�يضا. 
�لقا5مني من كند�  قا@ حضرته: مع 

يز5�5 عد5كم. 

٣. �لبيعا5:  
سأ@ حضرته �مَ� �جلماعة n كند� 
 ١٠  jثنا� �جلد5  �ملبايعني  عد5  عن 

سنو�- مضت؟ 
قا@: ٥٠٠ شخص.

�ملبايعني  عد5  هو  ما  حضرته:  قا@ 
هذ� �لسنة؟ 

قا@: حو� ٢٦ شخصا.
منهم  "�حد  كل  هل  قا@ حضرته: 

على صلة معكم؟ 
قا@: n �لوقت �حلا »ن على صلة 
مع ٣٠ ٪ من �لذين 5خلو� �جلماعة 

�ثناj ١٠ �لسنو�- �ملاضية. 
بالنسبة  تفعلو&  ما\�  حضرته:  قا@ 

)% ٧٠ ٪ �آلخرين؟
كل  مع  �لعالقة  جتديد  »ا"@  قا@: 
سنو�-   ٥ منذ  �جلماعة  5خل  من 

ماضية. 
 &� مر�  حا"لتم  هل  حضرته:  قا@ 
جتد"� سببا الختفاj هؤالj �ملبايعني؟

قا@: يا سيد^، كا& \لك عائد� )% 
فشلنا »ن n تنشيطهم "ضمهم )% 

�جلماعة بعد �& 5خلو� �أل
دية. 
قا@ حضرته: عندما يقبلو& �أل
دية 
هل ُيخَبر"& جيد� مبعتقد�- �جلماعة 
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"5عوg سيدنا �ملسيح �ملوعو5 � 
"�فكا�H "كل شيj مهم µخر؟ بعض 
�ألحيا& يعطيهم �لنا4 �ستما�H �لبيعة 
 n" فقط.  �لبيعة   Â"شر فيقر�"& 
يكونو&  ال   gألخر� �ألحيا&  بعض 
قد قر�"� شر"Â �لبيعة �يضا. "�حيانا 
من  نعمل  ما  فقط  �م "a¨  gخر�
�عما@ مبا فيها �ألعما@ �خل�ية، "�& 
\لك،   %( "ما  بسرعة  تنمو  2اعتنا 
حقيقي  بتعليم  ُيخَبر"&  ال  "لكنهم 
�نت  فهل   .� �ملوعو5  للمسيح 
فقط  متأكد - "هذ� ال ¥ص كند� 
- عندما يبايع �حد يكو& على علم 

جيد مبعتقد�- �جلماعة؟
قا@: لست متأكد� يا سيد^. 

قا@ حضرته: هذ� هو سبب �ختفائهم 
خطة  "ضعتم  قد  "�آل&  "ضياعهم. 

الستعا�5 ٧٠ ٪ منهم. 
عبد  �لسيد  §اطبا  حضرته  قا@   �
هو  ما  ممثل 2اعة كمبو5يا:   Hلستا�

عد5 �ملبايعني عندكم هذ� �لسنة؟
قا@: ٦٠.

صلة  على  �نتم  هل  حضرته:  قا@ 
معهم؟ 

معهم  جيد�  صلة  على  »ن  قا@: 
بفضل �هللا تعا%.

قا@ حضرته: كم منهم منضّمو& )% 

نظا9 �لتaعا-؟
قا@: عد5 ال بأ4 به منهم قد �نضمو� 

)% هذ� �لنظا9. 
قا@ حضرته: �ب �& تأخذ"� منهم 
�لتaعا- "لو Hمزًيا ح¹ ")& كانت 
H"بية "�حد� حسب �لُعملة �ملحلية. 

ما هي عملتكم �ملحلية؟ 
 .Hقا@: �لد"ال

 jملر� يكسب  كم  حضرته:  قا@ 
عا�5. 

 �H5"ال  ٢٠  %(  ١٠ من  قا@: 
شهريا. 

 &�  jللمر ميكن   &\( حضرته:  قا@ 
يتsa 5"ال�H "�حد� n �لسنة. 

قبل،  من  قلت  كما  حا@،  �ية  على 
�ل�aمج  2يع   n �هللا   _Hيبا سو� 
كا&  فإ\�   .jلدعا� على  Hّكزنا   �\(
 jلفقر�� من  �لتaعا-  على  �حلصو@ 
�لقيا9  فبوسعكم  صعبا  �جلماعة   n
 n بسهولة   (jلدعا�)  jلشي� ֲדذ� 

على  �ملتقدمة  "�لبال5  �ملتخلفة  �لبال5 
على  �جلميع  حتّثو�   &� �ب   .jلسو��
\لك، "ُتشعر"هم بأ�ية �لدعاj ألننا 
 &� �ب  �ملقبل  �لقر&  ندخل  عندما 
"كأنا4   jبالدعا مستعينني  ندخله 
تز5�5  سو�  "هكذ�  �كثر،   jتقيا�
�ملشتركو&  "كذلك  �كثر  �لتaعا- 
يعتمد   jشي فكل  �لوصية.  نظا9   n
�جلماعة.  �فر�5   gتقو  gمستو على 
بكل  تقومو&  سو�  �نكم  "µمل 
\لك. باH_ �هللا n بر�¡كم ""فقكم 
لنيل 2يع �ألهد�� �ل² "ضعتموها، 
فهل  �ظن.  ما  على   jهذ� كل شي"

هنا_ شيµ jخر؟

٤. �لبث ع� �لقنا� �لفضائية:
 � قا@ �لسيد 
يد �هللا )& �لسيد نص
 �jعلى �لتلفا� جز uشا� يريد �& يعر
من �لفيلم �لوثائقي �ملتعلق باليوبيل. 

حانت  قد  �هللا:  نصر�  فقا@ حضرته 

kب أن حتّثوا اجلميع على ذلك، وُتشعروهم بأهمية 
الدعاء ألننا عندما ندخل القرن املقبل kب أن 

ندخله مستعينني بالدعاء وكأناس أتقياء أكثر...
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�لفيلم   uتعر  &� فيجب  �لصال�، 
سريعا، "لرمبا ال نستطيع �& نشاهد� 
ساعة   Mسيستغر هذ�  أل&  كله، 

كاملة.
عندما  قا@ حضرته:   uلعر�  jثنا�"  
 � �ملوعو5  �ملسيح  سيدنا  ُ\كر 
"غال9  مبجر5  ُ\كر  �أل"%  للمر� 
 &� ضر"Hيا  كا&  حني   n 
د"، �
"هي:  �ملناسبة  بالكلما-  يذكر 

 .eد �لقا5يا
حضر� مر�� غال9 �
حاجة  ال  �يضا:  حضرته  "قا@ 
تز�@   &� �ب  �خللفية،  للموسيقى 
معينه  تقاليد  لدينا  أل&  �ملوسيقى 
 Hعذ  ^� �¿ع   &� �Hيد  "ال  نّتبعها. 
n هذ� �لصد5 مثل �& هنا_ من هو 
معجبا  ليس  من  "هنا_  ֲדا  معجب 
ֲדا "ما )% \لك. لذ� �ب �& متحى 
 9� ��حب �حد \لك   jملوسيقى سو��

ال. 

د شا�: أل& هنا_ � �قا@ �لسيد نص

 .��مشاهد صامتة كث
قا@ حضرته: ال بأ4، ميكن �& ُتمأل 
هذ� �لفر�غا- مع كال9 منظو9 لسيدنا 

�إلما9 �ملهد^ � �" ما شاֲדه.
كذلك  �يضـا:  حـضرته  "قا@ 
 "�  ^"5 هنـا_  يكو&  �ال  �ب 

�هما-. 

�هللا  نصر�   – قا9 حضرته  \لك  بعد 
"بعد   ،Hحلضو� مع   jبالدعا  - تعا% 
ُتمأل   &� ميكن  هل  قا@:   jلدعا�
 sلفر�غا- بالقصائد �ملتعلقة باملوضو�
°سب �لصو�H "�خللفية. "ال بد من 

تدقيق �ملو�5 فيما بعد.
هذ�  ما��لت  نص� شا�:  �لسيد  قا@ 
�ملوسيقى)  )��لة  (بعد  خامة،  �ملو�5 

�يبقى �لتعليق كما هو؟
قا@ حضرته: فلـيبق �لتعلـيق كما 
فيما  �لتـدقيق  من  البد  "لكن  هو، 

بعد.
قا@: بال شك يا سيد^، سو� نزيل 

�لشغب �خللفي متاما. 
قا@ حضرته: هل سترسلو& هذ� �لـ 

(سي 5^) )% 2يع �لبال5؟ 
قا@: نعم يا سيد^.

 s"فر 2يع   %( حضرته:  قا@ 
�جلماعة؟

قا@: نعم يا سيد^، "هذ� �"hا. "»ن 
n صد5 )عد�Ã 5انية �فال9 "ثائقية. 

بل هذ� فقط كي  قا@ حضرته: ال، 
�ليا،  �ل�aمج  لصنع  فكر�  يأخذ"� 

�ليا. uللعر
�يضا  �لفيلم  هذ�  تو�يع  ميكن  قا@: 
"يعطى  �لتبليغ  ناحية  من  لالستفا�5 
نعّد  »ن  للبث.  �لتلفزيو&  ملحطا- 

�طة  "كل  معني   gمستو على  هذ� 
تلفزيونية متلك �ملستوg نفسها ميكن 

�& تبّثه. 
قا@ حضرته: حسنا، ال �ظن �& هنا_ 
ال  �نه   Hبعذ بّثه  ترفض  �طة سو� 
بل  �همة،   "� موسيقى  فيه  يوجد 

سو� يأخذ"نه. 
يا سيد^، "سو�  قا@: 5"& شك 

نزيلها متاما. 
 .H5غا" Hفسلَّم حضرته على �حلضو

يوصلو�   &� �إلخو� 2يعا  يرجى من 
�فر�5  2يع   %( �لتعليما-  هذ� 
�صحا�   %( "كذلك  �جلماعة، 
�ملناصب. "�ب �& يتأكد"� �يضا �& 
هذ� �لتعليما- ُتكرHَّ لفر"s �جلماعة 

"ُتنفَّذ بصو�H كاملة. 

eمع �خلص �ألما

�ملخلص


يد �هللا

Hئيس �للجنة �ملركزية ليوبيل �خلالفة
9٢٠٠٧ �µ ١٢ n &لند
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٣
بسم �هللا �لر|ن �لرحيم

ملخص تعليما5 ألم; �ملؤمنني 
(نصرr �هللا) يوq ٤ Kغسطس ٢٠٠٧ 
Hقاعة "�مو�" مبسحد "�لفضل" بلند �
 ���ّجهها �E �عا� �جلماعة �لذين حضر

qجللسة �لسنوية ب�يطاننا هذ� �لعا�

قا@ حضرته نصر� �هللا: 
 CD لقد �عطيناكم قرصا مد¡ا **
باخلالفة،  متعلقة  مو�5  على  ªتو^ 
 %( �ملا�5  هذ�  توصلو�   &� فينبغي 
 %( "ترشد"هم  �جلماعة،  �فر�5 
كتب �خرg تتعلق باملوضوs منها: 
�لوصية، "�لنبو� "�خلالفة. "ينبغي �& 
�ملقاال-  كتابة  على  �ألخو�  حتّثو� 
�ملو�5  خال@  من  �خلالفة  حو@ 

 .�Hملذكو�
** لقد حصل تأخ� n هذ� �ألمر )\ 
� يبق �آل& سوg ٥ �شهر، فيجب 
�ملسابقا-  هذ�  لعقد   sإلسر��
�ملقاال-، "مسابقة  كمسابقة كتابة 
�ب  �خلالفة.  حو@  �خلطب   jلقا(
"جتهيز  فيها  �ملشاHكني   jا¿� �خذ 

�لقو�ئم °سب �ملستويا-.

ما   s"مشر بإجنا�  ُ�مرمت   �\(   **
�لتقاHير  "�Hسلتم  �ملركز  ِقَبل  ِمن 
قمتم  �نكم  تظنو�  فال  �صوصه، 
بالو�جب "�نتهى �ألمر، ال بل ينبغي 
�ال جتلسو� مرتاحني ما �  جتد"� نتائج 
تقاHيركم "Hسائلكم "�ستجابة من 

�لنا4 عليها.
�ملركز^  مبلِّغنا  يوجد  حيثما   **
�ب �& يكو& هنا_ مكتبة مركزية 
حتتو^ على كتب �جلماعة �ألساسية 
باإلضافة )% �لكتب �ملتوفر� n لغة 
\لك �لبلد، "ينبغي �& ُتَزّ"5 مبجال- 

�جلماعة �يضا.
سجل  فيها  يكو&   &� �ب     _
 �Hملستعا� �لكتب   jا¿� فيه  ل  تسجَّ
"�ل² ُيرجعها �إلخو� )% �ملكتبة مر� 

.gخر�
 �jلقر�� �لنا4 على  _   �ب حث 

"�الستفا�5 من �لكتب. 
�لفضل  ُترَسل جريد�   &� **  �ب 
�لعاملية من لند&، "�ليومية من Hبو�، 

)% 2يع مر�كزنا n �لعا�.
**  من ضمن بر�مج يوبيل �خلالفة 
�& يتم )يصا@ �مها- كتب �جلماعة 
على �ألقل )% ٥٠ باملئة من بيو- 
عليه  �لعمل  فيجب  �أل
ديني. 
�¨ا\  على  �لنا4  "حث  بسرعة، 

�ملكتبا- �لصغ�� n بيوִדم.

ال بد �نكم فوضتم هذ� �ألموH �ملتعلقة 
�ملنظما-   %( �خلالفة  يوبيل  ب�aمج 
�لفرعية n 2اعتكم �ملحلية. فُمر"ها 
�& تذكر n تقاHيرها ما فعلو� ح¹ 
�آل& لنيل �hد� �ملنشو5 "�ملطلو� 

منهم.
صحن  ب  يركَّ  &� �ب    **
كل   n  mta فضائيتنا  الستقبا@ 
حث  �ب  كما  للجماعة،  مركز 
�لنا4 على ¿اs �خلطب "مشاهد� 

بر�مج �لقنا�. 
**  �ب حتسني �لعالقا- �الجتماعية 
�ملسؤلني  مع  طيبة  عالقا-   jنشا("
 n �لبا�Hين  "�لرجا@  �حلكوميني 

�ملنطقة.
على  باملئة   ٧٠ نعيد   &� �ب    **

�ألقل من �لبيعا- �لقدمية.
نفوسكم   n ¨لقو�   &� �ب    **

تقوg �هللا عز "جل "خشيته. 
**  ينبغي �& تكو& 2يع �عمالكم 
فعلتم   �\(" "حد�.  تعا%  �هللا  لوجه 
�لبيعا-  على  حصلتم   "� شيئا 
�جلديد� إلHضا� �حد فإ& هذ� �لرضا 
لذ�  فحسب،  �لدنيا   n سيـبقى 
تعا%  �هللا  لوجـه  تعملو�   &� �ب 

خالصـة. 
"سعكم   n ما  �قصى  "�بذلو�    **
حق  �عمالكم   n "�جتهد"� 
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�الجتها5.
 j�5� ب �& يتعو5 كلكم على�  **
�لنو�فل، كما ªب �& تكتبو� "تبعثو� 
مساعيكم  حو@  �سبوعيا  تقرير�   
"كذلك  �جلماعة   Hبأمو �ملتعلقة 
لتعرفو�  �لشخصية،  �عمالكم  حو@ 

بأنفسكم كيف قضيتم يومكم. 
* �ب �& حتاسبو� �نفسكم بأنفسكم 
¥دعو&  �لذين  من  ستكونو&  ")ال 
لن  �لنفس  �اسبة  "بد"&  �نفسهم. 
نتائج  تنالو�  "لن  §ططاتكم  تنجح 

مرضية. 
�لدعا�  من  �مالjكم  َ�خِبر"�   **
"قفنا حياتنا  قد  �ننا 2يعا  "�ملبّلغني 
 &� فيجب  "جل،  عز  �هللا  لوجه 
�لبا@،   n ألمر� هذ�  "�ضعني  نعمل 
مما سو� يؤ5^ )% )صال{ �لنفس 

"�لنجا{ n �لعمل بإ\& �هللا. 

نظاq �لوصية: 
**)& �ملرحلة �أل"% فيما يتعلق بنظا9 
�لنظا9  �لوصية هي �& ُندخل n هذ� 
�لذين  �لدخل  �صحا�  من   ٪  ٥٠

يدفعو& �لتaعا- بااللتز�9. 
** "�ملرحلة �لتالية هي �& نتوجه )% 
�لتaعا- "نعّو5هم  يدفعو&  �لذين ال 

عليها. 
** �طلبو� من سكرت� �ملا@ �ملحلي �& 
 �Hبصو �ملتaعني  لدخل  ميز�نية  يعّد 
بعضهم   &� �ملالحظ  فمن  5قيقة، 
سبيل  على  �مليز�نية  هذ�  يضعو& 

�لتخمني فحسب. 
** )& �لذين ال يتaعو& بااللتز�9 �ب 
�م �ر"مو& من بركا- � �"aُيخ &�
 &� �نصحوهم  "�فضاله.  تعا%  �هللا 
 "� Hمزية   �Hبصو "لو   saلت� يدفعو� 
�ملركز،  من  �ملحد�5  �لنسبة  من  �قل 

�ملركز  يستأ\نو�   &� بد  ال  "لكن 
للتـaعا-  �ملحد�5  �لنسبة  لتخفيف 

عنهم. 
�Hبعة  خطبة  كل  ُتلقى   &� �ب   **
من خطب �جلمعة حو@ ��ية �لصال� 
ُتلقى  "�اللتز�9 ֲדا.  كذلك �ب �& 
حو@  �لسابعة   "� �لسا5سة  �خلطبة 
تشرحو&  �ملالية،  �لتضحيا-  ��ية 
�إلتا"�  قبيل  ليس من   saلت�  &� فيها 
�" �لضريبة بل هي ضر"Hية من �جل 
�لتقد9 �لر"حاe "ُتدفع بطيب خاطر. 
تعا%  �هللا  بفضل  ªر�"&  "�لذين   **
 &� فلهم  �لر"حانية   n �على  مرتبة 

يدخلو� n نظا9 �لوصية. 
 ،��** �ب �& ترّكز"� على �لدعاj كث
"ال سيما فيما يتعلق بنظا9 �لوصية �& 
ªقق �هللا تعا% ُ�مني² بالنسبة )% عد5 

�ملشتركني n هذ� �لنظا9. 

يسر أسرة  "التقوى" أن حتيط قراءها األفاضل علًما أنَّ بإمكانهم متابعة بث برامج القناة 

الفضائية العربية للجماعة "mta3 �لعربية" عبر شبكة اإلنترنت على العنوان التالي:

http://www.mta.tv




