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كتب املسيح املوعود واالمام املهدي 
عليه السالم:

يف  ظهوُرها  ُقدِّر  اليت  اآلفات  وأما 
خروج  أعظِمها  فِمن  املسيح  وقت 
الدجال  وخروج  ومأجوج  أيجوج 
عند  للمسلمني  فتنة  وهم  الوقيح، 
الودود،  هللا  من  وفرارِهم  عصياهنم 
وبالء عظيم ُسلِّط عليهم كما سلِّط 

على اليهود.
قوماِن  ومأجوج  أيجوج  أن  واعلم 
يستعملون النار وأجيَجها يف احملارابت 
وغريِها من املصنوعات، ولذلك ُسّوا 
صفة  األجيج  فإن  االسني.  هبذين 
ابملواد  حرهبم  يكون  وكذلك  النار، 
النارايت. ويفوقون كلَّ َمن يف األرض 
وِمن كل  القتال،  من  الطريق  هبذا 

وال  حبر  مينعهم  وال  ينِسلون.  حدب 
جبل من اجلبال، وخيّر امللوك أمامهم 
خائفني، وال تبقى ألحد يد املقاومة، 
ويُداسون حتتهم إىل الساعة املوعودة. 
وَمن دخل يف هاتني احلجارتني ولو 
فُيطحن كما  مملكة عظمى  لـه  كان 
يُطحن احَلبُّ يف الرحى؛ وتُزلَزل هبما 
األرض زلزالا، وحترَّك جباُلا، وُيشاع 
يصل  وال  دعاٌء  ُيسَمع  وال  ضاللا، 

إىل العرش بكاٌء.
أتكل  مصيبة  املسلمني  ويصيب 
وُتَتك  وأعراضهم،  وإقبالم  أموالم 
على  ويظَهر  اإلسالم،  ملوك  أسرار 
هللا  غضب  مورد  أهنم كانوا  الناس 
منهم  ويُنـزَع  واإلجرام.  العصيان  من 
رعبهم وإقبالم وشوكتهم وجاللم مبا 

كانوا ال يتقون. ويبارون األعداء من 
مبا  طرق  سبعة  من  وينهزمون  طريق 
الناس وال  يُراءون  كانوا ال ُيسنون. 
يتبعون رسول هللا وسنته وال يتدينون، 
الروح  ليس  كالصَور  إال  هم  وإْن 
فيهم، فال ينظر إليهم هللا ابلرمحة وال 
هم يُنصرون. وكان هللا يريد أن يتوب 
عليهم إن كانوا يتضرعون، فما اتبوا 
وما تضرعوا، فنـزل على اجملرمني َوابُلم 
الذين خيشعون - ويرون أايم  - إال 
املصائب ولياليها كما رأى امللعونون.

ربه  أمام  املسيح  يقوم  ذلك  فعند 
الطويل،  الليل  يف  ويدعوه  اجلليل، 
ذوابَن  ويذوب  والعويل،  ابلصراخ 
الثلج على النار، ويبتهل ملصيبة نـزلت 
على الداير، ويذكر هللَا بدموع جارية 
وعربات متحدرة، فُيسمع دعاؤه ملقاٍم 
اإليواء  مالئكة  وتنـزل  ربه،  عند  لـه 
الناس  ويُنّجي  يفعل،  ما  هللا  فيفعل 
املسيح  يُعَرف  فهناك  الوابء.  من 
السماء،  يف  ُعِرف  األرض كما  يف 
العامة  قلوب  يف  القبول  لـه  ويوضع 
بثيابه.  امللوك  يتربَّك  حىت  واألمراء، 
ويف  جنابه،  ومن  هللا  من  وهذا كله 

أعني الناس عجيب." 

الروحانية  اخلزائن  اإللامية،  )اخلطبة 
ج 16 ص 317-318(

الفاحتة  وتالوة  والتشهد  التعوذ  بعد 
قال حضرته نصره هللا:

بدأت اليوم بفضل هللا تعاىل اجللسة 
السنوية بقاداين. ادعو هللا تعاىل أن 
يوفق  وأن  الثالثة  األايم  هذه  يبارك 
اجللسة  هذه  من  لالستفادة  احلضور 
الروحانية  األجواء  من  ينتفعوا  أبن 
وينشغلوا  تعاىل  ابهلل  عالقتهم  ويقووا 
اجلماعة  والزدهار  ألنفسهم  ابلدعاء 
لألمة  وابلدعاء  العامل  أحناء  يف مجيع 
أمجع  وللعامل  ابلصالح  اإلسالمية 
ابلنجاة من هوة الدمار. لقد اشتدت 
املعارضة ضد اجلماعة يف هذه األايم 
، لذا علينا أن ندعو متحدين كرجل 

واحد.
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  حتدث 

وما  الدعاء  أمهية  عن  والسالم 
استجابة  وكيفية  الداعي  حالة  هي 
األدعية. وبني لنا أن األمر األساسي 
القلب  تصفية  هو  الدعاء  لقبول 
الشرط  أما  والشحناء،  البغضاء  من 
املرء  الدعاء هو أن يدعو  الستحابة 
حبرقة واضطرار. كما ال بد من اليقني 
اإلنسان  ينفع  الذي  وحده  هللا  أبن 
جييب  الذي  وهو  اضطرار  عند كل 

األدعية ويعني عباده.
أقول  هللا:  نصره  املؤمنني  أمري  يقول 
يركزوا على  أن  ألبناء اجلماعة مجيعا 
هذا األمر فيسعوا ألن تستويل عليهم 
نوافلهم. وعليهم  حالة االضطرار يف 
أن ينيبوا إىل هللا تعاىل مضطرين قلقني 
لكي يفرج هللا بفضله عن األمحديني 

األعداء  وجيعل  لألذى  املعرضني 
خائبني خاسرين. 

الصالة  عليه  املوعود  املسيح  يقول 
من  نوع  الدعاء  إن  والسالم: 
احلياة.  بعده  يهب  الذي  املوت 
أتثريا  الدعاء  إن يف  ويقول حضرته: 
الفيض  جيتذب  والدعاء  مغناطيسيا، 

والفضل. 
مث يبني حضرته عليه الصالة والسالم: 
هللا  أمام  ويبكي  يتضرع  الذي  إن 
ويصلح  هللا  أحكام  ويعظم  تعاىل 
وهيبته،  من جالل هللا  خائفا  نفسه 
فال بد أن ينال نصيبا من فضل هللا. 
أيضاً:  والسالم  الصالة  عليه  ويقول 
"لذا جيب على مجاعتنا املواظبة على 
يستطيع  ال  والذي  التهجد.  صالة 

ملخص خطبة اجلمعة اليت ألقاها أمري املؤمنني أيده هللا تعاىل بنصره 
العزيز يف مسجد بيت الفتوح بلندن بتاريخ 29-12-2017:
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فليصّل ركعتني على  أن يصلي كثريا 
للدعاء يف كل  األقل، إذ جيد فرصة 
حال. إن الدعوات اليت تُرفع يف مثل 
هذا الوقت تتحلى بتأثري عجيب... 
أملاً  خيلق  الوقت  هذا  يف  فالقيام 
على  يبعث  مما  القلب  يستشعره 
يف  واالضطرار  واالضطراب  احلرقة 
الدعاء، األمر الذي يؤدي يف النهاية 
حضرته:  يقول  مث  استجابته."  إىل 
"هناك أمر مهّم آخر جيب على أفراد 
أن  وهو  أال  به،  يهتموا  أن  مجاعتنا 
وأال  الكالم  لغو  من  لساهنم  روا  يطهِّ

يؤذوا أحدا بتجريح مشاعره."
إال  هللا  فضل  يتوقع  أن  ميكن  ال 
والتوبة  الدعاء  سلسلة  يقطع  مل  من 
الذنب  يرتكب  ومل  واالستغفار، 
اإلنسان  يُهلك  سم  الذنب  عمدا. 
ويثري غضب هللا. إن خوف هللا وحبه 
ارتكاب  من  اإلنسان  مينعان  فقط 

الذنب. 
مبينا  والسالم  الصالة  عليه  يقول 
نوعان،  "الدعاء  الدعاء:  حقيقة 
األول الدعاء العادي الذي يدعو به 
املرء، والثاين الدعاء الذي يوِصل املرء 
إىل قمته. أي الدعاء احلقيقي هو أن 
فيه حالة  قمَّته وتنشأ  اإلنسان  يبّلغه 

االضطرار." 
ويقول عليه الصالة والسالم: "اعلموا 

أن هللا قد بدأ القرآن الكرمي ابلدعاء 
أن  فمعناه  أيًضا،  ابلدعاء  وأهناه 
ال  لدرجة  ا  جدًّ ضعيف  اإلنسان 

يسعه التطهُّر دون فضل هللا." 
يف  والسالم  الصالة  عليه  يقول  مث 

ورد  "لقد  املومنني:  صفات  بيان 
﴿ صراحة:  بكل  الكرمي  القرآن  يف 

يف  ُهْم  الَِّذيَن   * اْلُمْؤِمُنوَن  أَفـَْلَح  َقْد 

عندما  أي  َخاِشُعوَن﴾  َصاَلِتِْم 
الدعاء  عند  اإلنسان  قلب  يذوب 
إبخالص  هللا  عتبات  على  وخير 
ابألفكار  ميحو  فيه،  ويفىن  وصدق 
ويطلب  به  ويستعني  األخرى كلها 
الرتكيز  فيه  وينشأ  الفيض  منه وحده 
ابب  يفتح  عندها  والذوابن،  والرقة 
الفالح الذي به يفرت حب الدنيا ألنه 
مكان  حبان يف  جيتمع  أن  ميكن  ال 

واحد.
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  يقول 
هللا  يف  التفاين  "جيب  والسالم: 
وأوامره  هللا  مبشيئة  والتمسك 
رغباتكم  مجيع  عن  ابلتخّلي  وحده 
رمحة  تكونوا  حبيث  وأمنياتكم، 
ألنفسكم وذريتكم وأوالدكم وأقاربكم 
﴿َفِمنـُْهْم  يقول هللا �:  أيًضا.  ولنا 
َوِمنـُْهْم  ُمْقَتِصٌد  َوِمنـُْهْم  لِنـَْفِسِه  ظَاملٌ 
تكونوا  أن  جيب  اِبخْلَيـْرَاِت﴾،  َساِبٌق 
يف  الوقوف  ابخلريات.  السابقني  من 
بل  ليس مستحسنا...  مكان واحد 
جيب على املرء التقدم إىل األمام كل 
ينصره هللا، ومن  حني وآن، وإال ال 
مث يصبح بال نور. األمر الذي يؤدي 
أحياًن إىل االرتداد يف هناية املطاف. 
ومن مث يصبح قلب اإلنسان أعمى." 
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  يقول 
الناس  "بعض  أيضا:  والسالم 

مجاعتنا  على  جيب  لذا 
صالة  على  املواظبة 
التهجد. والذي ال يستطيع 
فليصّل  كثريا  يصلي  أن 
ركعتني على األقل، إذ جيد 
فرصة للدعاء يف كل حال. 
إن الدعوات اليت تُرفع يف 
تتحلى  الوقت  هذا  مثل 
فالقيام  عجيب...  بتأثري 
أملاً  خيلق  الوقت  هذا  يف 
يستشعره القلب مما يبعث 
واالضطراب  احلرقة  على 
الدعاء،  يف  واالضطرار 
يف  يؤدي  الذي  األمر 

النهاية إىل استجابته.

لكنهم  ورقة  وذوق  بشوق  يتمتعون 
الحًقا يستقرون يف مكان، وال تكون 

عاقبتهم حممودة. لقد علََّمنا هللا � 
الكرمي دعاء: ﴿َأْصِلْح يل  القرآن  يف 
أي   ،)16 )اأَلحقاف:  ُذرِّيَّيِت﴾  يف 
جيب  أيًضا.  وأوالدي  زوجيت  أصلح 
التغري  حلدوث  الدعاء  على  الدوام 
ابإلضافة  والزوجة  الذرية  يف  الطاهر 
إىل أنفسكم. ألن اإلنسان يف أحيان 
وأحيان  أوالده،  بسبب  يُبتلى  كثرية 
الفتنة  إن  فانظروا  الزوجة.  بسبب 
عليه  آدم  هبا  أصيب  اليت  األوىل 

السالم كانت بسبب زوجته."
"قد  والسالم:  الصالة  عليه  ويقول 
أنه كان  هللا  أولياء  أحد  عن  ورد 
مسافرا يف البحر فهاج البحر وكادت 
بربكة  أُنقذت  لكنها  تغرق،  السفينة 
اإللام  تلقَّى  الدعاء  وعند  دعائه، 
أجلك....  من  اجلميع  أنقْذن  لقد 
لذا  والسالم:  الصالة  عليه  قال 
بذل  تداِوموا على  أن  فإمنا نصيحيت 
املساعي لتقدِّموا أسوة حسنة ورائعة. 
وما مل تكن حياة اإلنسان كاملالئكة 
َما  ﴿يـَْفَعُلوَن  تطهَّر  إنه  يقال  كيف 

يـُْؤَمُروَن﴾ )التحرمي: 7("  
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  يقول 
الدعاء:  أمهية  يبني  وهو  والسالم 
عن  تِكلُّون  ال  حني  لكم  "طوىب 
أرواُحكم  وتذوب  أبًدا،  الدعاء 
الدموع،  عيونكم  وتذرف  للدعاء، 

صدوركم،  يف  حرقًة  الدعاُء  وُيدث 
هللا  بفضل  حتَظون  سوف  ألنكم 
الصالة  عليه  وقال  األمر.  آخر  يف 
والسالم:"إن اإلله الذي ندعو الناَس 
صادٌق  ِحيِّيٌّ  رحيم  كرمي  إلٌه  إليه 
يُري  سوف  املتواضعني.  يرحم  ويفٌّ، 
يْدعون،  للذين  معجزاٍت  تعاىل  هللا 
للطالبني.  عظمى  نعمة  وسُتعطى 
بسبب الدعاء يتقرب هللا تعاىل منكم 
كقربكم من أنفسكم. والذي ُيِدث 
إلًيا  جتّلًيا  يالحظ  تغيريًا  نفسه  يف 

خاصا ال تعرفه الدنيا.
عليه  املوعود  املسيح  وّجه  كما 
إىل  اجلماعة  أبناء  والسالم  الصالة 
األدعية واألعمال الصاحلة وإىل إراءة 

النماذج احلسنة. 
"إذا  والسالم:  الصالة  عليه  قال  مث 
فال  مؤمًنا ابهلل كامال  اإلنسان  كان 
الوحيد  أجله  من  بل  أبًدا،  يضاع 
األرواح."  من  األلوف  مئات  تُعصم 
)كما ورد مثال ويل هللا الذي كان يف 
السفينة وأُنقذ كل من فيها بسببه(. 

"مل  والسالم:  الصالة  عليه  قال  وقد 
يرد عن املسيح املوعود يف أّي مكان 
أنه  يرد  ومل  السيف،  سيحمل  أنه 
سيقاتل. بل ورد أن الكفار سيموتون 
بنـََفس املسيح، أي سيعمل كل شيء 
الدعاَء  هللا  أودع  فقد  بدعائه.... 

             طوىب لكم حني 
ال تِكلُّون عن الدعاء أبًدا، 
للدعاء،  أرواُحكم  وتذوب 
الدموع،  عيونكم  وتذرف 
يف  حرقًة  الدعاُء  وُيدث 
سوف  ألنكم  صدوركم، 
آخر  يف  هللا  بفضل  حتَظون 
الصالة  عليه  وقال  األمر. 
الذي  اإلله  والسالم:"إن 
كرمي  إلٌه  إليه  الناَس  ندعو 
ويفٌّ،  صادٌق  ِحيِّيٌّ  رحيم 
سوف  املتواضعني.  يرحم 
معجزاٍت  تعاىل  هللا  يُري 
وسُتعطى  يْدعون،  للذين 
للطالبني.  عظمى  نعمة 
هللا  يتقرب  الدعاء  بسبب 
من  كقربكم  منكم  تعاىل 
يف  ُيِدث  والذي  أنفسكم. 
نفسه تغيريًا يالحظ جتّلًيا إهلًيا 

خاصا ال تعرفه الدنيا. 
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أتوّسل  إيّن  إخويت.  يف  وتضّرعي 
وشفيٍع  النبّيني،  خامت  بنبّيك  إليك 
ومشفٍَّع للمذنبني. ربِّ َأخرِْجهم من 
الظلمات إىل نورك، وِمن بيداء البـُْعِد 
إىل حضورك. ربِّ اْرحْم على الذين 
يلعنون علّي، واحَفْظ ِمن تـَبِّك قوًما 
يف  هداك  وأَدِخْل  يدّي،  يقطعون 
خطيئاتم  عن  واعُف  قلوهبم،  ِجْذِر 
وذنوهبم، واغِفْر لم وعاِفهم، وواِدْعهم 
وصاِفهم، وَأْعِطهم عيوًن يبصرون هبا، 
يفقهون  وقلواًب  هبا،  يسمعون  وآذاًن 
هبا، وأنوارًا يعرفون هبا، واْرحْم عليهم، 
ال  قوم  فإهنم  يقولون،  عما  واعُف 
يعلمون. ربِّ بوجِه املصطفى ودرجِته 

الليل  آنء  يف  والقائمني  العليا، 
وركاٍب  الضحى،  ضوء  يف  والغازين 
إىل  ُتَشدُّ  السُّرى، ورحاٍل  تُعُدو  لك 
أمِّ القرى، َأْصِلْح بيننا وبني إخواننا، 
قلوهبم،  ونـَوِّْر  أبصارهم،  وافَتْح 
طرق  وَعلِّْمهم  فّهمَتين،  ما  ْمهم  وفـَهِّ
وآخر  مضى.  عما  واْعُف  التقوى، 
السماوات  دعوان أن احلمد هلل رّب 

الُعلى." )التبليغ( 
املسلمة  األمة  عيون  تعاىل  هللا  فتح 
حىت يكفوا عن معارضة املبعوث من 
كذلك  أنصاره.  من  ويصبحوا  هللا 
الدعاء  حق  لنؤدي  تعاىل  هللا  وّفقنا 
وأخص ابلذكر األخوة احلاضرين يف 

جلسة قاداين. )آمني(

قوى عظيمة. لقد قال هللا تعاىل يل 
شيء  أبن كل  اإللامات  يف  مرارا 
سيتم ابلدعاء فقط. إن سالحنا هو 
سواه.  سالح  عندي  وليس  الدعاء 
األزمنة  يف  املعارضني  بعض  كان 
الغابرة يعاقَبون بواسطة األنبياء أيضا 
)أْي يف صورة احلروب معهم( ولكن 
أخذ  فقد  لذا  أننا ضعفاء،  يعلم  هللا 
ولو كان  يده.  يف  أمورن  ُجّل  تعاىل 
لنا  لتيسرت  مفتوحا  احلرب  طريق 
مجيع األسباب لا. قال عليه الصالة 
تبلغ أدعيتنا هنايتها  والسالم: عندما 
من  ما  تلقائيا،  الكاذبون  سيهلك 
السعيد  الدعاء.  من  أمضى  سالح 
الذي  السر  هذا  يدرك  الذي  هو 
يهب  أن  تعاىل  هللا  يريد  بواسطته 

اإلسالم تقّدما وازدهارا." 
أذكر  هللا:  نصره  املؤمنني  أمري  يقول 
عليه  املوعود  املسيح  دعاء  لكم 
اإلسالمية.  لألمة  والسالم  الصالة 

قال حضرته: 
"ربِّ اي رّب، اْسْع دعائي يف قومي، 

انصار  صدر 
االستاذ فضل يونس عودة 

نئب صدر احلاج 
حممد عبد اهلادي عودة

نئب صدر صف اثين والقائد العام 
االخ مراد كمال عودة

قائد عمل وصيانة أمالك اجمللس 
احلاج ابراهيم عبد اهلادي عودة
اجلديد  والتحريك  املال  قائد 

أألخ داود ابو عباس
األخ  والتعليم  الرتبية  قائد 

فؤاد علي عودة
احمللية(  االربع  احللقات  )متابعة  اعلى  زعيم 

األخ رشاد فالح الدين عودة                
قائد ايثار االخ 

ايهاب كمال عودة
والرتفيه  الرايضة  قائد 

االخ نزيه نور الدين عودة 
التبليغ  قائد 

األخ رائد ابراهيم صاحل
واحملاسب  جتنيد  قائد 

األخ هشام عمر عودة 

شهر  يف  عقد   خاص  اجتماع  يف 
مت   2016 العام  من  الثاين  تشرين 
انتخاب االستاذ فضل يونس عودة 
) ابو امين ( رئيسا جمللس أنصار هللا 
يف الكبابري ) صدر جملس األنصار 
( وكذلك انتخاب االخ مراد كمال 
 ( اثن  صف  صدر  نئب  عودة  
ال  جيل  من  األنصار  عن  مسؤول 

40 حىت 55 (  
وبعد موافقة حضرة اخلليفة اخلامس 
تعاىل  أيده هللا  امحد  مسرور  سيدن 
بنصره العزيز على هذا االنتخاب مت 
األنصار  جملس  هيئة  اعضاء  تعيني 

التاىل: الرتتيب  حسب 
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املرشحني  اساء  ارسال  ومت 
حضرة  موافقة  ألخذ  العام  للمركز 
دعوة  مت  املوافقة  وبعد  اخلليفة. 
اول  لعقد  اجمللس  هيئة  أعضاء 
اطالع  ، حيث جرى  لا  اجنماع 
اليت  واملهام  بوظيفته  عضو  كل 

هبا. يقوم  ان  جيب 

عقدت  املاضية  الفرتة  وخالل 
االجتماعات  من  عددا  اليئة 
حول  والتشاور  للتباحث  الشهرية 
به  ستقوم  وما  اليئة  به  قامت  ما 
بيتية  زايرات  من  املستقبل  يف 
هللا  أنصار  جملس  افراد  من  لعدد 
صحتهم  على  واالطمئنان  املرضى 

واحوالم. 
املقصرين  االخوة  زايرة  متت  كما 
اداء  من  الدينية  واجباتم  اداء  يف 
الطلوبة  التربعات  ودفع  الصلوات 
بذلك. القيام  على  وحثهم  منهم 

اجتماعات  هللا  أماء  جلنة  تعقد 
طرق  خاللا  من  تتداول  شهرية 
جاهدة  وتسعى  للتجديد  وأفكار 
وتقدمي  والتقدم  للتطور  دائما 
ان   ، األصعدة  مجيع  على  األفضل 
الدينية  الدروس  تنوع  كان ذلك يف 
او  للبيوت  تفقدية  بزايرات  او 
من  ممكن  عدد  أكرب  دمج  مبحاولة 
اللجنة  بربامج  والنساء  الشاابت 

خاصة واجلماعة عامة.
خمطط  بعمل  اللجنة  عضوات  تقوم 
خمططات   ، برامج  يتضمن  سنوي 
خالل  حبسبها  تعمل  وأهداف 

السنة.
كما وتعقد جلنة إماء هللا إحتفاالت 
املختلفة  اجلماعة  مبناسبات  خاصة 

بتكرمي قسم  تقوم من خاللا  حيث 
من األخوات.

كما ومت اكتتاب اللجنة ملركز مسرور 
مصاريف  اللجنة  تبنت  حيث 

االوديتوريوم ومقر اللجنة.
دروس  بعقد  هللا  إماء  جلنة  تقوم 
هذه  تقتصر  حيث  اسبوعية  تربوية 
خطب  تلخيص  على  الدروس 
اجلمعة حلضرة أمري املؤمنني أيده هللا 
ومواضيع أخرى عديدة منها الرتبوية 
من  خلصت  حيث  التعليمية  ومنها 
التلية:  الكتب  الدروس  هذه  خالل 
فلسفة   ، نوح  سفينة   ، املؤمنني  ام 
حقيقة  و  والديت   ، اإلسالم  تعاليم 
الوحي، كذلك تفسري بعض اآلايت 
القرآنية  كما وتطرح مواضيع تربوية 

اإلسالم   يف  املرأة  مكانة  منها  عدة 
هللا  خلق  مواساة   ، الوالدين  بر   ،
املؤمنني  أمهات  األوالد،  تربية   ،
اتريخ  يف  البارزة  الشخصيات   ،
االسالم وغريها. كما وتعقد دروس 
مع  اسبوعيا  الكرمي  القرآن  تفسري 

حضرة املريب مشس الدين احملرتم.
زايرة  على  اللجنة  وحترص  كما 
على  النساء  حث  هبدف  البيوت 
يف  واالشرتاك  اجلماعة  اىل  التقرب 
املختلفة.ومتت  اللجنة  نشاطات 

حبمد هللا بيعة احدى األخوات.
اسبوعية  دروسا  هناك  فان  كذلك 
خمصصة لناصرات األمحدية )البنات 
14 عاما(يتم من خاللا  حىت سن 
تعليم امور الدين األساسية  كالصالة 
واألدعية  القرآنية  السور  وحفظ 
ابإلضافة  الشريفة.  واألحاديث 
لطرح مواضيع تربوية وتعليمية خمتلفة 

واقامة فعاليات ترفيهية ورايضة.
مناشري  بتوزيع  اللجنة  وتتم  كما 
منشور  بتوزيع  قامت  حيث  توعية 
خاصة  وتعليمات  ارشادات  يشمل 
ابإلضافة  املبارك  رمضان  بشهر 
السحور وقيام  الصوم وأمهية  آلداب 
كما  الكرمي.  القرآن  وقراءة  الليل 
اخصائية  إبحضار  اللجنة  وقامت 
واليت  ابراهيم  مىن  االخت  التغذية 

بقلم: األخت ُســــــريه ولـــــــيد عودة      
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للنساء  حماضرة  بتقدمي  قامت 
" هنج حياة  عنوان  والشاابت حتت 
الكرمي  القرآن  وحي  من  صحي 

واحلديث النبوي الشريف".
هللا   إماء  جلنة  فان  ابلذكر..  وحري 
وتقدمي  جبمع  دائم   وبشكل  تقوم 
رعاية  لدور  الغذائية  واملواد  املالبس 
األيتام وللعائالت احملتاجة يف البالد 
وخارجها وذلك ابإلضافة اىل توزيع 
املؤن على العائالت امليسورة مبناسبة 
.كما  املبارك  رمضان  شهر  حلول 
وختصص يوما يف السنة للتربع ابلدم 
 50 التربع ب  الدم حيث مت  لبنك 

وجبة.
ابقات  بتقدمي  هللا  إماء  جلنة  قامت 
من الورد والتهاين جلرياننا املسيحيني 
امليالدية. السنة  رأس  عيد  مبناسبة 

كما وقامت بدور فعال يف اإلحتفال 
االسالمية  للجماعة  السنوي 
لذا  املقدسة  الداير  يف  األمحدية 
على  املهام  وزعت  حيث  العام 
خارج  ومن  اللجنة  من  األخوات 

اللجنة كاآليت:
 , التنظيف  فريق   , املبيت  فريق   
 , احلراسة  فريق   , االستقبال  فريق 
فريق تقدمي الطعام وفريق املطبخ وقد 

ال  يقارب  ما  اخلدمة  هبذه  شاركت 
أحسن  هللا  فجزاهن  أخت   100

اجلزاء.
تقوم سكرترية اإلشاعة والنشر بتقدمي 
القناة  برنمج "نساء أمحدايت"  يف 
االمحدية  MTA،  كما شاركت 
قناة  تلفزيوين يف  برنمج  تسجيل  يف 
اجلماعة  I NEWS   خبصوص 

ومعتقداتا.
عقدت مؤخرا جلنة إماء هللا وجملس 
نصرات االمحدية احتفالما السنوي 
الكلمات  على  اقتصرا  اللذين 
ومسابقات  القيمة  والرتبوية  األخت بشرى مشس الدينالدينية 

اجلدد واملبايعات  التبليغ  وسكرترية  الرئيسة  نئبة 
األخت سراي وليد عودة

العامة  السكرترية 
األخت نور اهلدى غامن
العامة  السكرترية  نئبة 

األخت سهاج حممود عودة
املال  وحماسبة  التجنيد  سكرترية 

األخت شرياز حسن شنبور
والتعليم  الرتبية  سكرترية 

األخت رائدة موسى عودة
اليدوية سكرترية خدمة خلق واالشغال 

 األخت منال موسى عودة 
والنشر  اإلشاعة  سكرترية 

األخت سعاد سليمان عودة
املال  سكرترية 

األخت بشرى إبراهيم قزق
اجلديد  التحريك  سكرترية 
األخت زاهرة إبراهيم صاحل
والرايضة  الصحة  سكرترية 
األخت منال إيهاب عودة

الضيافة  سكرترية 
األخت زكية مشس الدين

الناصرات  سكرترية 

وقد مت تعيني األخت سهر كمال سلمان كرئيسة جلنة اماء هللا يف الضفة 
الغربية بعد موافقة سيدان أمري املؤمنني نصره هللا.

القصائد  القرآن الكرمي وإلقاء  جتويد 
من  جمموعة  عرض  ومت  والكلمات 
ودعت  كما  للبيع  اجلماعة  كتب 
الكبابري  وبنات  نساء  اللجنة 
اجللستني  هاتني  يف  للمشاركة 
لتوصيل  جاهدة  وسعت  املباركتني 

الدعوة لنساء الكبابري املتزوجات من 
دعوة  اىل  ابإلضافة  الكبابري  خارج 
الغربية.   الضفة  من  اجلدد  املبايعات 
جملس  عقد   28/11/2017 ويف 
انتخاب رئيسة جلنة إماء هللا للعامني 
2019-2018  إبشراف األخت 

بقسم  املسؤولة  احملرتمة  أمحد  ريانة 
قبل  من  واملرسلة  لندن  يف  اللجنة 
بنصرة  أيده هللا  املؤمنني  أمري  حضرة 
العزيز. ومت انتخاب السيدة األخت 
كوكب عودة )ام ربيع( رئيسة للجنة 

لدورة اثنية.
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يهتم جملس خدام األمحدية يف الكبابري 
بتلخيص خطب اجلمعة لسيدن أمري 
وتقدميها  أسبوعي،  بشكل  املؤمنني 
لالخوة على شكل دروس قصرية بعد 
صالة املغرب، عرب صفحات شبكات 
الواتف  وعرب  االجتماعي  التواصل 

الذكية.
اقام جملس خدام األمحدية مسابقة كرة 
قدم، واليت اشرتك من خاللا اكثر من 
%50 من اخلدام يف الكبابري، حيث 
كان الدف منها توطيد العالقات بني 

الشباب بشكل اجتماعي.
اهتم جملس خدام االمحدية ب12- 
السنوية  للجلسة  وقار عمل، حتضريا 

املبارك،  رمضان  شهر  الكبابري،  يف 
من  وغريها  واألضحى  الفطر  عيد 

املناسبات.
أكثر  توزيع  اخلدام  جملس  جنح  لقد 
من 100 طرد غذائي على العائالت 
املستورة يف حيفا خالل شهر رمضان 
املبارك، كما وغّطت هذا اخلرب عدة 

وسائل اعالم حملية.
بفضل هللا تعاىل، متكن جملس خدام 

األمحدية من انشاء موقعه الرسي:
www.mka-kababir.net 

وتربوية  دينية  أمسية  عقد  مت  لقد   .
والقضية  "األقصى  موضوع  حول 
األخالق  جمهر  حتت  الفلسطينية، 

يوضح  لكي  جاء  والذي  احملمدية" 
احلقيقي،  االسالم  موقف  للشباب 
من  األمحدية  االسالمية  اجلماعة  أي 
شهور  بضعة  قبل  األقصى  احداث 
عام.  بشكل  الفلسطينية  والقضية 
واشرتك يف هذه الندوة نسبة جيدة من 
الشباب، ومت تصحيح بعض املفاهيم 

اخلاطئة بفضل هللا تعاىل.
أمهية  ندوة حول  عقد  بفضل هللا  مت 
التعليم للشباب الذين ترتاوح أعمارهم 
بني ال17- حىت 22، كما وقدمت 
التسجيل  حول كيفية  ارشادات  لم 
للمعاهد العلمية وطرق احلصول على 

منح تعليمية.
لقد قام جملس اخلدام يف مهمة احلراسة 
السنوية،  اجللسة  أثناء  خلق  وخدمة 
بفضل هللا كانت نجحة جدا  واليت 

ويف تطور مهين مستمر.
أقام جملس اخلدام يوم تربع ابلدم خدمة 
لالنسانية ابالشرتاك مع جلنة اماء هللا، 
متأسني بسيد اخللق حممد صلى هللا 
عليه وسلم، والذي من خالله جنحنا 

ابلتربع حبوايل 20 كيلو من الدم.
لقد مت افتتاح دورة لتعليم كيفية تبليغ 
وابذن  العربية،  ابللغة  االسالم  رسالة 
وقت  يف  سُيصدر كتّيب  تعاىل  هللا 
الحق الذي يلّخص كل ما جاء يف 

هذه الدورة ويتم توزيعه على االخوة.

مت انشاء حلقة لتعلم عقائد وتفاسري 
ومقارنة  األمحدية  االسالمية  اجلماعة 
األداين، بعنوان "جملس أنصار سلطان 
انشاء  منها  الدف  واليت كان  القلم" 
جمموعة من الشباب للرد على خصوم 
االسالم واجلماعة االسالمية االمحدية.

الشباب  لتدريب  دورة  يف  االشرتاك 
مع  ابالشرتاك  الطوارئ،  حاالت  يف 
أوال،  االنسانية  منظمة  من  جمموعة 
التابعة للجماعة االسالمية األمحدية، 
واليت بفضل هللا تعاىل كانت نجحة 
جدا، حيث اشرتك فيها %30 من 

اخلدام يف الكبابري.
يف  اخلدام  أفراد  عدد  احصاء  يتم 
الكبابري بشكل منظم، كما ويف كل 
اخلدام  عدد  ابحصاء  نقوم  اسبوع 
فعاليات  يف  واملشرتكني  املصلني 
أمري  حضرة  اىل  ورفعها  اجلماعة، 

املؤمنني يف كل شهر.
تعاىل، عقد جملس خدام  بفضل هللا 
األمحدية احتفاله السنوي بتاريخ 27 
و 28 من شهر أكتوبر، الذي تضمن 
فقرات دينية، تربوية ورايضية للخدام 

واألطفال.
فرع  انشاء  تعاىل  هللا  بفضل  مت  لقد 
اراضي  يف  األمحدية  خدام  جمللس 

السلطة  الفلسطينية.

بقلم: حممود زكي الباش

الباش    حممود زكي 
صدر اجمللس
طلعت حممود 

التجنيد ومهتمم  اجمللس  معتمد 
أيهم رجا

اجلديد والتحريك  املال  مهتمم 
علي فرج

الرتبية مهتمم 
عبد هللا غالب

الطلبة وامور  التعليم  مهتمم 
مراد بكر

خلق خدمة  مهتمم 
أمحد إحسان
أطفال مهتمم 
فراس معني

واالشاعة النشر  مهتمم 
أسامة داود

عمومي معتمد 
فادي عمر

اجلسمانية الصحة  مهتمم 
بالل عبد الكرمي

التبليغ مهتمم 
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: والتبليغ  الدعوة 
اجلماعة  أمري  حضرة  اشرتك  لقد 
احملرتم،  شريف  حممد  السيد 
أماكن  يف  اللقاءات  من  بعشرات 
أيضًا،  واخلارج  البالد  من  خمتلفة 
ديننا  حماسن  حضرته  فيها  بني 
السمحاء  والتعاليم  احلنيف 
لإلسالم العظيم الذي تضربه طائفة 
احلائط،  عرض  املسلمني  من  كبرية 
حضرة  مشاركة  اخلتام  ومسك 
اليت  التكرميي  احلفل  يف  األمري 
الوالايت  يف   AJC مجعية  اقامته 
اليت  لنشاطاته  األمريكية،  املتحدة 
األداين  بني  للتقارب  هبا  يقوم 
يف  ومسامهته  البالد  يف  والطوائف 
الفئات  بني  واحملبة  التسامح  نشر 

يرجع  هذا  وكل  املختلفة.  اجملتمعية 
وإىل  وتعاىل  سبحانه  هللا  ألفضال 
عليه  هللا  صلى  حممد  سيدن  تعاليم 

وعلى آله وسلم.
وجمموعة  االمري  حضرة  التقى 
جمموعة  مع  اجلماعة  مسؤويل  من 
مسيحيني,  مسلمني,  دين  رجال 
دار  يف  وخارجها  البالد  من  ويهود 
اجلماعة للتحاور يف موضوع آداب 
نل  والذي  االداين  يف  اإلختالف 

. احلاضرين  استحسان مجيع 
عام  وسكرتري  االمري  حضرة  شارك 
الدين  لرجال  اجتماع  يف  اجلماعة 
التفاهم  متكني  حول  الكنيست  يف 

التعاون بني االداين يف البالد.
من  االمري  حضرة  تكرمي  مت  لقد 

مسامهته  على  الرواتري  ندي  قبل 
ارجاء  يف  واحملبة  التسامح  نشر  يف 
هذه  معه  ونل  البالد  يف  اجملتمع 
يف  مهمة  شخصيات  مخسة  اجلائزة 

احليفاوي. اجملتمع 

زايرات ملركز اجلماعة يف الكبابري
 يؤم مركز اجلماعة يف الكبابري يوميا 
أيتون  الذين  الزوار  من  العشرات 
اجلميل  املسجد  مبشاهدة  للتمتع 
واالستماع  اخلالب  اجلعرايف  مبوقعه 
احلنيف  االسالم  عن  شرح  اىل 
واملسيح  املهدي  اإلمام  ودعوة 
السالم. حضر خالل  املوعود عليه 
هذه السنة ما يقارب ال 14 ألف 

زائر من مجيع أحناء العامل والبالد.

بقلم: معاذ عمر عودة 
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تعليقات  من  بعض  لكم  نذكر 
الزوار:

ان  مضطر  "ان  الزوار،  احد  قال 
اخرج االن من هذه القاعة قبل ان 
هنا  الن  اجلماعة...   هذه  اابيع 

ملشاكلنا كلها." احلل  جند 

لإلنسانية." امل  هنالك  "اليوم 

ابرتياح  اموت  ان  استطيع  "اليوم 
بوجود  لإلنسانية  امال  هنالك  الن 

اجلماعة." هذه 

"هذا افضل واجنع مكان زرنه اليوم 
جولتنا." خالل 

وتقول  تبكي  بدأت  امريكية  سيدة 
"اريد اخذك معي اىل امريكا لتشرح 
السمحاء،  التعاليم  للناس عن هذه 
تفعله  ما  بسبب  عنا  ُحجبت  اليت 
تعاليم  تشوه  اليت  املسلمني  من  فئة 

الصحيح." االسالم 

ودخل  جاء  فلوريدا،  من  قاٍض 
"كنا  وقاال:  زوجته  مع  املسجد 
وهنالك  العامل  يف  عدة  مساجد  يف 
أماكن  يف  دخلناها  فخمة  مساجد 

هذا  يف  ولكن  أخرى،  خمتلفة 
بروحانية  نشعر  البسيط  املسجد 
أي  يف  قبل  من  نشعرها  مل  عالية 

مكان."

العمر  من  تبلغ  فتاة  هناك  وكذلك 
ابكية  مهرولًة  جاءت  ربيعًا..   16
وكيف  هللا  عن  "حدثين  وتطلب 

بوجوده." تشعر 
أيها  نسمعها  التعليقات  هذه 
القراء الكرام يف كل زايرة اىل مركز 
هذه  أخذ  فعلينا  املباركة،  مجاعتنا 

حقها.  وإعطاءها  األمانة 

الوصااي: دائرة 
لقد وصل عدد املوصني واملوصيات 
املقدسة  الداير  يف مجاعتنا يف هذه 
من  وموصية؛  موصيا   )91  ( اىل 
وموصية،  موصيا   )78( الكبابري 
الوطنية  السلطة  مناطق  ومن 
الفلسطينية )13( موصيا وموصية.

ومن  العطرة،  املناسبة  هذه  ويف 
البشرى  منرب  املنرب  هذا  على 
تنفع  الذكرى  فإن  نّذكر..  الغراء 
حضرة  حض  لقد  املؤمنني..، 
تعاىل  هللا  أيده  املؤمنني  أمري  موالن 
لذا  اإلنضمام  على  مجاعتنا  أفراد 
الرابين كما وصفه حضرته. النظام 

ويقول سيدن املصلح املوعود رضي 
اإلنضمام  يف  للمتثاقلني  عنه  هللا 

الوصية:  لنظام 
العظيم،  الشيء  هذا  لنا  هللا  "أعّد 
يف  يوجد  اجلنة،  به  منا  وقّرب 
اإلميان  قلوهبم  يف  أفراد  اجلماعة 
ولكن  خملصون  وهم  واليقني 
لم  فأقول  الوصية،  يف  يتكاسلون 
فرأينا  الوصية،  يف  يستعجلوا  أن 
ممن  املخلصني  من  هناك كثريا  أن 
نوصي  يقولون،  وكانوا  املنية  وافتهم 
اليوم أو غدا كذا وكذا" ... فنقول 
إمام  نداء  لبوا  املؤمنني  أيها  اي  لم 

الزمان.
وضع  مت  لقد  طويلة  فرتة  وبعد 
من  للموصني  الكتبة  أو  الشواهد 
من  انتقلوا  قد  الذين  مجاعتنا  أفراد 
هذه الدنيا الفانية إىل دار احلق، يف 
هبشيت مقربة يف قاداين دار األمان.

الرتبية: أمانة 
إجتماعات  الرتبية  أمانة  أقامت 
اخلاصة  ابملناسبات  تربوية  شهرية 
األمحدية  اإلسالمية  ابجلماعة 
املوعود،  املصلح  بيوم  كاإلجتماع 
أو  املوعود  املسيح  بيوم  واإلجتماع 
اجلماعة  أتسيس  بذكرى  يعرف  ما 
اىل  ابإلضافة  األمحدية،  االسالمية 
أتسيس  ذكرى  مبناسبة  اإلجتماع 

إضافة  املباركة،  األمحدية  اخلالفة 
أحتفاال  الرتبية  أمانة  أقامت  لذلك 
دينيا مبناسبة السرية النبوية املطهرة، 
استقبال  مبناسبة  آخر  واحتفاال 

الكرمي. شهر رمضان 

مشروع مركز مسرور :
املبلغ الكلي الذي صرف يف املشروع 
حىت اليوم: 885،578،6 شاقال 

جديدا.
السنة  يف  ُأجنزت  اليت  األعمال 

األخرية:
املشروع كاماًل. تبليط 

والطرق  املسجد  ساحات  تبليط 
والدرج املؤدية اىل املسجد ومرافقه.

ابملسجد  احمليطة  اجلدر  تصفيح 
ابحلجر. 

قاعة  حتضري  يف  خمتلفة  وأعمال 
املؤمترات.

الكهرابء. الواح  تركيب 
أخرى. خمتلفة  وأعمال 

أمانة بيت املال: 
السنة  يف  مجع  تعاىل  هللا  بفضل 
من  اجلماعة  لصندوق  املنصرمة 
ونذور...  وصدقات  تربعات 
 548،626،1( مبلغ  وأخرى، 
مصاريف  وبلغت  جديدا(،  شاقال 

شاقال   727،627،1( اجلماعة 
امحد  مسرور  مشروع  على  جديدا( 
الفضائية  شعبة  وعلى   ، املعماري 
والضيافة،  إم،يت،أي،  األمحدية 
وأمور  الكتب  وطباعة  والتبليغ، 

خمتلفة أخرى ...
اجلديد:  والوقف  التحريك 

السنة  يف  اليت مجعت  األموال  ومن 
لصندوق  تربع  أيضًا،  املنصرمة 
املبلغ  وصل  وقد  اجلديد  التحريك 
جديد(،  شاقل   192،745( اىل 
يف  اشرتكوا  الذين  األفراد  وعدد 
890 فردا من أفراد  هذا التحريك 
مناطق  ومن  الكبابري  من  اجلماعة 

الفلسطينية. الوطنية  السلطة 
مبلغ  مجع  اجلديد،  الوقف  ويف 
)18،625 شاقل جديد(، وعدد 
التربع  يف  اشرتكوا  الذين  األفراد 

381 فردا. اللهم ابرك وزد.

التعليم: دائرة 
العليا: املعاهد  عدد طالب 

مت حصر عدد طالب أفراد اجلماعة 
يف  العليا  واملعاهد  الكليات  يف 
 ،58 البالد واخلارج فكان عددهم 
وحمامني،  مهندسني،  أطباء،  من 

وألقاب أخرى..
فيه  بـُّينت  خاص  برنمج  ُأعد 

واملؤسسات  اجلهات  للمعنيني  
اجلامعات  لطالب  منًحا  تقدم  اليت 
إرسال  مت  وقد  البالد  والكليات يف 

الطالب.  لكل  املؤسسات  قوائم 
صحية: حماضرة 

"كيف  بعنوان:  حماضرة  أُلقيت 
أنفسنا"،  على  حنافظ  أن  نستطيع 
لصحتنا  يسيئ  ما  فيها كل  عرض 
وسوء  تلوث  من  األايم  هذه  يف 
والتدخني  املأكوالت  أختيار 
وطرق  وغريها  املشعة  واألجهزة 

منها.. الوقاية 

الطوارئ: مترينات 
يف  أواًل  اإلنسيانية  منظمة  أقامت 
شهر آذار 2017 دورة ملدة يومني 
سبعة  قبل  من  والسبت(  )اجلمعة 
ضيوف من اململكة املتحدة بتوجيه 
حضرة موالن أمري املؤمنني أيده هللا 
اخلامس  اخلليفة  العزيز  بنصره  تعاىل 
الصالة  عليه  املوعود  للمسيح 
على  املشرتكني  وأطلعوا  والسالم، 
اليت  الوقاية  طرق  وأجنع  أحدث 
الطوارئ  حاالت  تُتبع يف  أن  جيب 
كاحلرب وغريها وقد اشرتك فيها ما 
ابهتمام  وذلك  فرد   40 عن  يزيد 
وجملس  اجلماعة  يف  التعليم  دائرة 

خدام األمحدية.
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حممد شريف صالح الدين
اجلماعة أمري 

معاذ عمر عودة
عام سكرتري 

موالن مشس الدين
املبشر االسالمي االمحدي

الدين حممد فالح 
 سكرتري اإلشاعة والنشر

الكرمي حممود عبد 
سكرتري حتريك جديد ووقف جديد

حممود منصور 
امور عامة سكرتري 

فؤاد مناع 
تربية سكرتري 

سليمان احلكيم  عبد 
مال سكرتري 

الشويكي إبراهيم 
تبشري سكرتري 

فايز راشد 
وصااي سكرتري 

مفلح ربيع 
تعليم سكرتري 

الكرمي بالل عبد 
امور خارجية سكرتري 

أشرف حممد
وممتلكات صيانة  سكرتري 

املالكي أمين 
ضيافة سكرتري 
أكرم صبحي

سكرتري mta ومسعي بصري
 

حممود زكي
صدر خدام

يونس فضل 
االنصار رئيس 

السنوية  اجللسة  عنوان  هو  هذا 
لذا  األمحدية  اإلسالمية  للجماعة 
يف  عقدت  واليت   ،2017 العام 
على  الكبابري  يف  اجلماعة  مركز 
مدار  على  واملمتدة  الكرمل،  جبل 
حىت  اخلميس  من  متتالية  أايم   3

السبت -6 8 /7 /2017.
بداية  من  ابلتوافد  الضيوف  بدأ 
اليت  أملانيا  أو  مصر  من  سواء  متوز 
ترأس وفدها السيد عبد هللا فوجس 
على  اإلسالم  دخل  الذي  األملاين 
يف  أمريها  أصبح  مث  اجلماعة  يد 
وفد  قدم  كذلك  الحقا،  أملانيا 
ضيفا،  أربعني  قارب  الذي  األردن 
تركيا،  بريطانيا،  كندا،  ومن 

والنرويج. الكويت  سرياليون، 
ُخصص اليوم األول للناطقني ابللغة 

العربية وقد شهد حضور رجال دين 
منهم  املشارب،  من كافة  وجمتمع 
رئيس  هريشكوفيتس  دانييل  السيد 
العلوم  ووزير  إيالن  ابر  جامعة 
جليك  يهودا  والنائب  السابق، 
يف  كيهودي  صالته  أدى  والذي 
وقت  وصل  إذ  الكبابري  مسجد 
غروب الشمس. كما حضر السيد 
األسرى  وزير  العجرمي،  أشرف 
عن  مندواب  األسبق،  الفلسطيين 
التحرير  منظمة  يف  التواصل  جلنة 
سيادة  حتية  نقل  بدوره  والذي 
عباس  حممود  الفلسطيين  الرئيس 
وأمله يف  للحاضرين  الطيبة  وأمنياته 
لتحقيق  القائمة  الظروف  استثمار 
املنطقة، وقد  فعلي يف  سالم عادل 
استمع املشاركون جملموعة خطاابت 

للقضااي  اإلسالم  رؤية  توضح 
إسهامات  وتبني  املعاصرة  اإلنسانية 
شأهنا  من  حلول  تقدمي  يف  القرآن 
الناس وترسيخ السالم  التقريب بني 
األخوة  أساس  على  العامل  يف 
اإلنسانية وتقبل اآلخر والتعاون يف 
حلرية  واسعة  مساحة  وإعطاء  اخلري 
معتقدات  واحرتام  واملعتقد  الدين 

االخرين.
أحداثة  دارت  فقد  الثاين  اليوم  أما 
غفري  مجع  ومجهوره  العربية  ابللغة 
الدين والسياسة واجملتمع  من رجال 
نفق  يف  ضوء  عن  الباحثني  ومن 
كما كان  الظالم..  حالك  الواقع 
األراضي  من  الروح  أشقاء  لألعزة 
متثل  مرهف  حضور  الفلسطينية 
احملرتمني  الضيوف  من  بعدد كبري 
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العيلة  يوسف  والروائي  كالكاتب 
ووفد  ملحيس  هالل  والباحث 
أبو  حممود  السيد  برائسة  رسي 
احلياة  جريدة  حترير  رئيس  اليجاء 
التواصل  جلنة  وممثل  اجلديدة 
أوصل  ملِهمة  كلمة  ألقى  والذي 
الرئيس  سيادة  سالم  خاللا  من 
للجلسة  ومباركته  الفلسطيين 
اجلماعة  وتوجهات  جلهود  وتثمينه 
شكر  كما  واإلنسانية،  الوطنية 
أوال  اإلنسانية  منظمة  اليجاء  أبو 
مشاريعها  على  للجماعة  التابعة 
كبري  عدد  مساعدة  يف  وجهودها 
خالل  من  املستورة  األسر  من 

احليوانية. الثروة  مشروع 
حممد  للربوفيسور  كما كانت كلمة 
جامعة  إدارة  عن  مندواب  شاهني 
شكر  والذي  املفتوحة  القدس 

ودعمها  جهودها  على  اجلماعة 
الضفة  يف  الفلسطيين  للمجتمع 
اإلنسانية  منظمة  خالل  من  وغزة 
خمتربات  مشروع  وخصوصا  أوال، 
فروع  يف  للمكفوفني  احلاسوب 
الطالبية  واملنح  غزة  يف  اجلامعة 
وطالبة  طالب   70 حلوايل  الكاملة 
الفلسطينية. اجلامعات  خمتلف  من 

حول  اخلطاابت  تركزت  وقد  هذا 
عليه  هللا  صلى  حممد  سيدن  أسوة 
تعليم  شأهنا  من  واليت  املغيبة  وسلم 
لإلنسانية  احلقيقية  املعاين  العامل 
وهي  اخللق  وحسن  والتسامح 
احلضارة  عجلة  بدفع  كفيلة 
التعصب  عن  بعيدا  قدما  اإلنسانية 
 ... والعنصرية  والطائفية  واحلزبية 
تدمري  أدوات  أبرز  اصبحت  اليت 
العاملي. والسلم  اإلنسانية  احلضارة 

أخبار الـ MTA3\ الكبابير الكبري  التشابه  وجه  وضحت  كما 
زمن  وحاله  اليوم  العامل  حال  بني 
علية  هللا  صلى  حممد  سيدن  بعثة 
إلنقاذ  العامل  حاجة  وابلتايل  وسلم 
حلماية  عاجل  إلي  وتدخل 

أعمالا. اإلنسانية من شر 
أما اليوم الثالث فتم فيه عرض أبرز 
احمللية،  إجنازات اجلماعة ونشاطاتا 
االستعداد  ضرورة  على  والتأكيد 
لتقدمي أي تضحية يف سبيل  الدائم 
عليه،  والثبات  احلق  اإلسالم  نشر 
األوائل  املعلمني  تكرمي  مت  كما 
يف  األمحدية  املدرسة  أسسوا  الذين 
ابرز  دور  لم  والذين كان  الكبابري 

وتقدمها. يف جناحها 
هكذا انقضت ثالثة أايم من أروع 
واحلى اايم العمر جلميع املشاركني.

 من قصيدة: ِعلمي من الرمحن ذي اآلالِء
)من كتاب مكتوب أمحد(

بقلم: أمين املالكي



25



24
سة

قد
 امل

يار
الد

يف 
ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

سة
قد

 امل
يار

الد
يف 

ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

لد 83 أعداد 12-1  ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي
ف

محدية �
أ
سالمية ال ماعة الإ لد 83 أعداد 1-12 لسان حال الج ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي

ف
محدية �

أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج



27



26
سة

قد
 امل

يار
الد

يف 
ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

سة
قد

 امل
يار

الد
يف 

ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

لد 83 أعداد 12-1  ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي
ف

محدية �
أ
سالمية ال ماعة الإ لد 83 أعداد 1-12 لسان حال الج ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي

ف
محدية �

أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج



29



28
سة

قد
 امل

يار
الد

يف 
ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

سة
قد

 امل
يار

الد
يف 

ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

لد 83 أعداد 12-1  ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي
ف

محدية �
أ
سالمية ال ماعة الإ لد 83 أعداد 1-12 لسان حال الج ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي

ف
محدية �

أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج

ان   ،21447  : الوصية  رقم   1
عودة  حممد  الدين  جناح  زوجة  هنلة 
من  عاما   52 العمر   من  أبلغ 
شارع   81( الكبابري  حي  سكان 
ابلوالدة،  أمحدية  حيفا،  رعنان( 
بتاريخ  اليوم  أقوم  بيت  ربة  مهنيت 
نظام  اىل  5/5/2009ابالنضمام 
الوصية بكامل الوعي واالدراك دون 

جرب او اكراه مصرحة مبا يلي:
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن - أمحدية 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
توجد  ال  املمتلكات:   تفاصيل 
اتلقى  أين  حاليا،  أمالك  أية  عندي 
مبلغاً، 1525 شيكل بصورة دائمة 

التزم طوال حيايت بدفع  واتعهد ابن 
و  الشهري  الدخل  من   10%
16/1 من ريع أمالكي اىل مؤسسة 
صدر اجنمن أمحدية -قاداين ابلند 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة,  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدء من اتريخ حتريرها.
عودة                                          الدين  جالل  بن  ايسر  الشاهد: 

االمة: هنلة زوجة جناح الدين عودة 
 الشاهد: مشس الدين بن عبد الرمحن 

ان   ،21900  : الوصية  رقم   2
ايسني بنت مفلح عبد اجلواد عودة  
أبلغ من العمر 32 عاما من سكان 
ابلوالدة،  أمحدية  حيفا،  الكبابري 
بتاريخ  اليوم  أقوم  بيت،  ربة  مهنيت 
نظام  اىل  2/2/2010 ابالنضمام 
الوصية بكامل الوعي واالدراك دون 

جرب او اكراه مصرحة مبا يلي:
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
توجد  ال  املمتلكات:  تفاصيل 

عندي أية أمالك حاليا،  أين اتلقى 
دائمة  بصورة  شيكل   300 مبلغ 
التزم طوال حيايت بدفع  واتعهد ابن 
و  الشهري  الدخل  من   10%
16/1 من ريع أمالكي اىل مؤسسة 
صدر اجنمن أمحدية- قاداين ابلند 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة,  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
عودة                                            مفلح  بن  ربيع  الشاهد: 
اجلواد  عبد  مفلح  بنت  ايمسني  االمة: 

عودة
 الشاهد: مشس الدين بن عبد الرمحن

ان   ،21636  : الوصية  رقم   3
أبلغ  عودة  عمر  طارق  بنت  ايسني 
من العمر 19 عاما من سكان حي 
حيفا,  شارع كربمي(   66( الكبابري 
اليوم  أمحدية ابلوالدة، )طالبة( أقوم 
ابالنضمام   20/4/2012 بتاريخ 
الوعي  بكامل  الوصية  نظام  اىل 
واالدراك دون جرب او اكراه مصرحة 

مبا يلي:
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 

بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
تفاصيل املمتلكات: ال توجد عندي 
طالبة  أن  حاليا  حاليا،  أمالك  أية 
أحصل على مصروف بقيمة 300 
شيكل واتعهد ابن التزم طوال حيايت 
بدفع %10 من الدخل الشهري و 
16/1 من ريع أمالكي اىل مؤسسة 
صدر اجنمن أمحدية - قاداين ابلند 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة,  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
عساف                                    فتحي  بن  سامي  الشاهد: 

االمة: ايمسني بنت طارق عمر عودة 
 الشاهد: مشس الدين بن عبد الرمحن

4  رقم الوصية: 21564، ان أمين 
العمر  من  أبلغ  طرشان   بكر  بن 
الكبابري  من سكان حي  عاما   27
ابيعت  حيفا،  شارع كبريمي(   66(
مهنيت  29/2/2008م،  بتاريخ 
بتاريخ  اليوم  أقوم  تربوي،  مرشد 
نظام  اىل  1/1/2012 ابالنضمام 

الوصية بكامل الوعي واالدراك دون 
جرب او اكراه مصرحا مبا يلي:

صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
توجد  ال  املمتلكات:  تفاصيل 
اتلقى  أين  حاليا،  أمالك  أية  عندي 
دائمة،  بصورة  شاقل   2200 مبلغ 
التزم طوال حيايت بدفع  واتعهد ابن 
و  الشهري  الدخل  من   10%
16/1 من ريع أمالكي اىل مؤسسة 
صدر اجنمن أمحدية - قاداين ابلند 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة,  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
عودة                                  الدين  جالل  بن  ايسر  الشاهد: 

العبد: أمين بن بكر طرشان 
 الشاهد: مشس الدين بن عبد الرمحن

5 رقم الوصية: 21576، ان عبد 
احلي بن حممود عودة أبلغ من العمر 
الكبابري  من سكان حي  عاما   38
امحدي  حيفا،  شارع كربمي(   31(

فندق  يف  عامل  مهنيت  ابلوالدة 
 19/2/2012 بتاريخ  اليوم  أقوم 
الوصية بكامل  نظام  اىل  ابالنضمام 
اكراه  او  دون جرب  واالدراك  الوعي 

مصرحا مبا يلي: 
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
ويف ما يلي تفاصيل أمالكي احلالية 
قيمتها  مع  املنقولة  وغري  املنقولة 
بشارع كربمي  بيتا  أمتلك  التقديرية: 
31 )مكون من ثالثة غرف ومنافع 
)بشارع كبريمي  آخر  وبيتا  ومطبخ( 
25 مكون من ثالث غرف ومنافع 
مبلغ  حاليا  اتلقى  أين   ،) ومطبخ 
دائمة.  بصورة  شيكل   3500
التزم طوال حيايت بدفع  واتعهد ابن 
%10 من الدخل الشهري و16/1 
من ريع أمالكي  اىل مؤسسة صدر 
ابلند  قاداين   - أمحدية  اجنمن 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة،  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا, أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
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 الشاهد: , حممد شريف بن صالح الدين                                  
العبد: عبد احلي بن حممود عودة 

الشاهد: مشس الدين بن عبد الرمحن

6 رقم الوصية : 21477، ان سهر 
زوجة شادي إبراهيم مدلل أبلغ من 
قرية  سكان  من  عاما   28 العمر 
كفر صور حمافظة طول كرم، ابيعت 
معلمة،  مهنيت   ،2005 بسنة 
 1/9/2011 بتاريخ  اليوم  أقوم 
الوصية بكامل  نظام  اىل  ابالنضمام 
اكراه  او  دون جرب  واالدراك  الوعي 

مصرحة مبا يلي:
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
توجد  ال  املمتلكات:  تفاصيل 
اتلقى  أين  حاليا،  أمالك  أية  عندي 
بصورة  شيكل   2500 مبلغ  حاليا 
دائمة واتعهد ابن التزم طوال حيايت 
بدفع %10 من الدخل الشهري و 
16/1 من ريع أمالكي اىل مؤسسة 
صدر اجنمن أمحدية - قاداين ابلند 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة,  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 

وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
مدلل                                      إبراهيم  بن  شادي  الشاهد: 
االمة: سهر زوجة شادي إبراهيم مدلل

 الشاهد: مناع بن فؤاد عودة

ان   ،21566 الوصية:  رقم   7
أبلغ  اجلليل  عبد  حممود  بنت  ساح 
سكان  من  عاما   36 العمر  من 
طول كرم،  حمافظة  نصر  عزبة  قرية 
مهنيت   ،2003 بسنة  ابيعت 
مشرفة على خمترب جبامعة خضوري، 
 16/7/2011 بتاريخ  اليوم  أقوم 
الوصية بكامل  نظام  اىل  ابالنضمام 
اكراه  او  دون جرب  واالدراك  الوعي 

مصرحة مبا يلي:
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
توجد  ال  املمتلكات:  تفاصيل 
اتلقى  أين  حاليا،  أمالك  أية  عندي 
بصورة  شيكل   2435 مبلغ  حاليا 
دائمة واتعهد ابن التزم طوال حيايت 
بدفع %10 من الدخل الشهري و 
16/1 من ريع أمالكي اىل مؤسسة 
صدر اجنمن أمحدية - قاداين ابلند 

بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة,  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
عالونة                                      رضا  بن  حممد  الشاهد: 

االمة: مساح بنت حممود عبد اجلليل
 الشاهد: حممد شريف بن صالح الدين 

عودة

ان   ،21577  : الوصية  رقم   8
خلود بنت مناع فؤاد عودة أبلغ من 
حي  سكان  من  عاما   20 العمر 
حيفا,  شارع كربمي(   74( الكبابري 
)مهندسة  مهنيت  ابلوالدة،  أمحدية 
بتاريخ  اليوم  أقوم  معمارية(، 
اىل  ابالنضمام   30/9/2011
نظام الوصية بكامل الوعي واالدراك 
دون جرب او اكراه مصرحا مبا يلي:

صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
تفاصيل املمتلكات: ال توجد عندي 
طالبة  أن  حاليا  حاليا،  أمالك  أية 
أحصل على مصروف بقيمة 300 

شيكل واتعهد ابن التزم طوال حيايت 
بدفع %10 من الدخل الشهري و 
16/1 من ريع أمالكي اىل مؤسسة 
صدر اجنمن أمحدية - قاداين ابلند 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة,  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
عودة                                    فؤاد  بن  مناع  الشاهد: 

االمة: خلود بنت مناع فؤاد عودة 
 الشاهد: مشس الدين بن عبد الرمحن

ان   ،21565 الوصية:  رقم   9
من  أبلغ  مدلل  إبراهيم  بن  هاين 
قرية  سكان  من  عاما   39 العمر 
كفر صور حمافظة طول كرم، ابيعت 
أقوم  عامل  مهنيت   ،2000 بسنة 
 30/11/2011 بتاريخ  اليوم 
بكامل  الوصية  نظام  اىل  ابالنضمام 
اكراه  او  دون جرب  واالدراك  الوعي 

مصرحا مبا يلي: 
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.

ويف ما يلي تفاصيل أمالكي احلالية 
قيمتها  مع  املنقولة  وغري  املنقولة 
عندي  توجد  ال  حالياً  التقديرية: 
مبلغ  حاليا  اتلقى  أين  أمالك،  أية 
دائمة.  بصورة  شيكل   4000
التزم طوال حيايت بدفع  واتعهد ابن 
%10 من الدخل الشهري و16/1 
من ريع أمالكي  اىل مؤسسة صدر 
ابلند  قاداين   - أمحدية  اجنمن 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة،  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
مدلل                                    إبراهيم  بن  القادر  عبد  الشاهد: 

العبد: هاين بن إبراهيم مدلل 
الشاهد: شادي بن إبراهيم مدلل

ان   ،21476 الوصية:  رقم   10
من  أبلغ  شفيع  كمال  بن  حممد 
قرية  سكان  من  عاما   26 العمر 
كفر صور حمافظة طول كرم، ابيعت 
بسنة 2005، )طالب(، أقوم اليوم 
ابالنضمام   28/8/2011 بتاريخ 
الوعي  بكامل  الوصية  نظام  اىل 
واالدراك دون جرب او اكراه مصرحا 

مبا يلي: 
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
تفاصيل املمتلكات: حالياً ال توجد 
أن طالب  أمالك، حاليا  أية  عندي 
أحصل على مصروف بقيمة 200 
ابن  واتعهد  دائمة.  بصورة  شيكل 
%10 من  التزم طوال حيايت بدفع 
ريع  من  و16/1  الشهري  الدخل 
اجنمن  صدر  مؤسسة  اىل  أمالكي  
حسب  ابلند  قاداين   - أمحدية 
هذا  بعد  حصلت  واذا  نظامها. 
اخر  دخل  او  ملك  على  التصريح 
املشرفة  اليئة  بذلك  أخرب  فسوف 
مقربة، وستكون  على شؤون هبشيت 
عليه  املفعول  سارية  هذه  وصييت 
ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه بدءا 

من اتريخ حتريرها.
 الشاهد: متيم بن حسن أبو دقة )األردن(                                 

العبد: حممد بن كمال شفيع 
الشاهد: حممد شريف بن صالح الدين 

عودة

ان   ،21563 الوصية:  رقم    11
من  أبلغ  عالونة  رضا  بن  حممد 
قرية  سكان  من  عاما   36 العمر 
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ف
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أ
سالمية ال ماعة الإ لد 83 أعداد 1-12 لسان حال الج ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي

ف
محدية �

أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج

ابيعت  نبلس،  حمافظة  عزموط 
موظف  مهنيت   ،2003 بسنة 
بتاريخ  اليوم  أقوم  نبلس،  ببلدية 
اىل  ابالنضمام   16/7/2011
نظام الوصية بكامل الوعي واالدراك 
دون جرب او اكراه مصرحا مبا يلي: 
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
ويف ما يلي تفاصيل أمالكي احلالية 
قيمتها  مع  املنقولة  وغري  املنقولة 
ممتلكات  لدي  يوجد  التقديرية 
يوجد  ال  ولكن  احلايل،  الوقت  يف 
املمتلكات،  تلك  بقيمة  علم  لدي 
 2000 مبلغ  حاليا  اتلقى  أين 
ابن  واتعهد  دائمة.  بصورة  شيكل 
%10 من  التزم طوال حيايت بدفع 
ريع  من  و16/1  الشهري  الدخل 
اجنمن  صدر  مؤسسة  اىل  أمالكي  
حسب  ابلند  قاداين   - أمحدية 
هذا  بعد  حصلت  واذا  نظامها. 
اخر  دخل  او  ملك  على  التصريح 
املشرفة  اليئة  بذلك  أخرب  فسوف 
مقربة، وستكون  على شؤون هبشيت 
عليه  املفعول  سارية  هذه  وصييت 
ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه بدءا 

من اتريخ حتريرها.

عودة                                                   جالل  بن  ايسر  الشاهد: 
العبد: حممد بن رضا عالونة

الشاهد: حممد شريف بن صالح الدين 
عودة

ان   ،21479 الوصية:  قم   12
أبلغ  مدلل  إبراهيم  بن  القادر  عبد 
سكان  من  عاما   41 العمر  من 
طول كرم،  حمافظة  صور  قرية كفر 
ابيعت بسنة 1999، مهنيت عامل 
 6/8/2011 بتاريخ  اليوم  أقوم 
الوصية بكامل  نظام  اىل  ابالنضمام 
اكراه  او  دون جرب  واالدراك  الوعي 

مصرحا مبا يلي: 
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
ويف ما يلي تفاصيل أمالكي احلالية 
قيمتها  مع  املنقولة  وغري  املنقولة 
عندي  توجد  ال  حالياً  التقديرية 
مبلغ  حاليا  اتلقى  أين  أمالك،  أية 
دائمة.  بصورة  شيكل   3300
التزم طوال حيايت بدفع  واتعهد ابن 
%10 من الدخل الشهري و16/1 
من ريع أمالكي  اىل مؤسسة صدر 
ابلند  قاداين   - أمحدية  اجنمن 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 

دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة،  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
شريف  حممد  الشاهد: 
عودة                            الدين  صالح   بن 

العبد: عبد القادر بن إبراهيم مدلل
الشاهد: عكرمة بن حسن جنمي

ان   ،21478 الوصية:  رقم   13
من  أبلغ  مدلل  إبراهيم  بن  شادي 
قرية  سكان  من  عاما   32 العمر 
كرم،  طول  حمافظة  صور  كفر 
ابيعت بسنة 1999، مهنيت عامل 
 27/8/2011 بتاريخ  اليوم  أقوم 
الوصية بكامل  نظام  اىل  ابالنضمام 
اكراه  او  دون جرب  واالدراك  الوعي 

مصرحا مبا يلي: 
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
تفاصيل املمتلكات: حالياً ال توجد 
حاليا  اتلقى  أين  أمالك،  أية  عندي 
مبلغ 3300 شيكل بصورة دائمة. 
التزم طوال حيايت بدفع  واتعهد ابن 

%10 من الدخل الشهري و16/1 
من ريع أمالكي  اىل مؤسسة صدر 
ابلند  قاداين   - أمحدية  اجنمن 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة،  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
شريف  حممد  الشاهد: 
عودة                            الدين  صالح   بن 

العبد: شادي بن إبراهيم مدلل
الشاهد: عبد القادر بن إبراهيم مدلل

 ،21739 الوصية:  رقم   14
جلودي  حسين  بن  سامر  ان 
من  عاما   38 العمر  من  أبلغ 
ابيعت  رفيداي،   - نبلس  سكان 
مهنيت   ،20/1/2010 بتاريخ 
بتاريخ  اليوم  أقوم  جامعي،  حماضر 
اىل  ابالنضمام   19/1/2013
نظام الوصية بكامل الوعي واالدراك 
دون جرب او اكراه مصرحا مبا يلي: 
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة .
ويف ما يلي تفاصيل أمالكي احلالية 

قيمتها  مع  املنقولة  وغري  املنقولة 
نبلس  يف  بيت   أمتلك  التقديرية 
ألف   50000 بقيمة  رفيداي   –
حاليا  اتلقى  أين  )أردين(،  دينار 
مبلغ 5500 شيكل بصورة دائمة. 
التزم طوال حيايت بدفع  واتعهد ابن 
%10 من الدخل الشهري و16/1 
من ريع أمالكي  اىل مؤسسة صدر 
ابلند  قاداين   - أمحدية  اجنمن 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة،  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
شريف  حممد  الشاهد: 
عودة                            الدين  صالح   بن 

العبد: شادي بن إبراهيم مدلل
الشاهد: مشس الدين بن عبد الرمحن

ان    ،21901 الوصية:  قم   15
غادة زوجة غامن أمحد غامن أبلغ من 
46 عاما من سكان األردن  العمر 
 ،1995 بسنة  ابيعت  إربد،   –
بتاريخ  اليوم  أقوم  بيت  ربة  مهنيت 
اىل  ابالنضمام   17/11/2012
نظام الوصية بكامل الوعي واالدراك 

دون جرب او اكراه مصرحة مبا يلي: 
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
ويف ما يلي تفاصيل أمالكي احلالية 
قيمتها  مع  املنقولة  وغري  املنقولة 
بقيمة  امتلك قطعة أرض  التقديرية: 
)الضفة  يف  أردين  دينار   3000
الغربية(، وحق مهري 3000 دينار 
دينار   50 مبلغ  اتلقى  أين  أردين. 
)مصروف(،  دائمة  بصورة  أردين 
التزم طوال حيايت بدفع  واتعهد ابن 
و  الشهري  الدخل  من   10%
16/1 من ريع أمالكي اىل مؤسسة 
صدر اجنمن أمحدية - قاداين ابلند 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 
اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة,  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
دقة                                                أبو  حسن  بن  متيم  الشاهد: 

األمة: غادة زوجة غامن أمحد غامن
 الشاهد: إسحاق بن أمحد صوفان

16 قم الوصية: 21902، ان  معاذ 





34

سة
قد

 امل
يار

الد
يف 

ية 

حمد
مية األ

لسان حال الج�عة اإلسال

لد 83 أعداد 12-1  ر املقدسة  ::::  املج ي الد�ي
ف

محدية �
أ
سالمية ال ماعة الإ لسان حال الج

العمر  من  أبلغ  غامن  أمحد  غامن  بن 
46 عاما من سكان األردن – إربد، 
 ،2003\3\23 بتاريخ  ابيعت 
مهنيت عمل خاص أقوم اليوم بتاريخ 
اىل  ابالنضمام   17/11/2012
نظام الوصية بكامل الوعي واالدراك 
دون جرب او اكراه مصرحا مبا يلي: 
صدر  مؤسسة  بتمليك  أوصي  ان 
بعد  قاداين ابلند  اجنمن أمحدية - 
املنقولة  أمالكي  من   10% وفايت 

وغري املنقولة.
تفاصيل املمتلكات: حالياً ال توجد 
مبلغ  اتلقى  أين  أمالك،  أية  عندي 
دائمة،  بصورة  أردين  دينار   200
التزم طوال حيايت بدفع  واتعهد ابن 
و  الشهري  الدخل  من   10%
16/1 من ريع أمالكي اىل مؤسسة 
صدر اجنمن أمحدية - قاداين ابلند 
بعد  حصلت  واذا  نظامها.  حسب 
دخل  او  ملك  على  التصريح  هذا 

اليئة  بذلك  أخرب  فسوف  اخر 
مقربة,  هبشيت  شؤون  على  املشرفة 
وستكون وصييت هذه سارية املفعول 
عليه ايضا، أرجو تنفيذ وصييت هذه 

بدءا من اتريخ حتريرها.
دقة                                                أبو  حسن  بن  متيم  الشاهد: 

العبد: معاذ بن غامن أمحد غامن
 الشاهد: إسحاق بن أمحد صوفان

لقاء رجال اداين يف مقر 
اجلماعة االمحدية حيث القى 

االستاذ فالح عودة درسا 
موضوعة مكانة سورة الفاحتة

امري اجلماعة  السيد حممد شريف 
عودة يتلقى شهادة رجل السنة 
من اندي الروتري ضمن مخسة 

شخصيات حيفاوية

افطار رمضاين أقامته  جلنة 
حي وادي اجلمال يف حيفا 

لرجال دين من طوائف خمتلفة 
من املدينة - 2017
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صورة لسيدنا وموالنا امري املؤمنني مع مجموعة من شباب الكبابري حرضوا الجلسة السنوية يف لندن

اطفال موقوفو الحياة من خطة وقف نو يف الكبابري مع حرضة أمري الجامعة السيد محمد رشيف  

وحرضة املبرش االسالمي  االحمدي السيد شمس الدين وسكرتري الوقف نو السيد سامي عساف واثنني 

من اآلباء


