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حملة بناء المرحلة األولى لمسجد فكشو
الهدف جمع ألف شخص يدفعون  010111عشرة
آالف كرون بحلول شهر رمضان 0إن شاء الله0
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سو ِل ِهۦ َوت ُ َج ٰـ ِهد َ
ون﴾
س ِبي ِل ٱللَّ ِه ِبأ َ ۡم َو ٰ ِلكُمۡ َوأَنفُ ِ
ُون فِی َ
َو َر ُ
َّف00 – 01 :
ُورةُ الص ِ
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أيها اإلخوة واألخوات :يعيش عشرات اآلالف من المسلمين في مقاطعة كرونوبرغ .يوفر هذا
المجتمع والبلد العديد من الفرص لإلندماج ،والتكامل .وبناء المسجد هي مسؤولية جماعية
وفردية على كل مسلم تجاه دينه ومجتمعه الذي يتواجد فيه فيشارك في بناء ودعم ما يحتاجه
إلقامة شعائر دينه وتوفير بيئة صالحة ألبنائه وأسرته.
وقف مسلمي فكشو بحاجة إلى مساعدتكم لتحقيق هذا المشروع :اليوم لدينا المساهمين الذين
يدفعون شهريا إما عن طريق الخصم المباشر أو من خالل اإلقرار الضريبي السنوي .ونأمل
في الحصول على مساهمات أكبر من شأنها أن تسمح لنا للبدء في البناء في فترة زمنية
قصيرة بإذن الله تعالى.
يرة ً ۚ َواللَّهُ
ضا ِعفَهُ لَهُ أ َ ْ
ض اللَّهَ قَ ْر ً
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SWISH
1236699128

قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ :م ْن بَنَى ِللَّ ِه َمس ِْجدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ ِمثْلَهُ فِي ْال َجنَّ ِة.

رواه البخاري ( )424ومسلم ( )255من حديث عثمان رضي الله عنه.

أيها اإلخوة واألخوات الكرام :إن هذه فرصة ثمينة لنتسابق إلى ما عند الله من أجر عظيم في
بناء بيت الله ونؤدي ما علينا من واجب تجاه ديننا ومجتمعنا المسلم .في الرابط أدناه يسجل
من يرغب المساهمة مع اخوانه في هذا المشروع العظيم .ستجمع المبالغ في شهر رمضان
المبارك إن شاء الله.
طريق التبرع :التحويل إلى الحساب الرسمي للمسجد فقط ،مع كتابة الرقم الشخصي ،حتى يتسنى
لنا معرقة من المتبرع ،وذلك إلصدار شهادة المساهمة من الوقف0
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هـذا الرابـط لجـمع األسماء فقـــــــــــط
https://forms.gle/XjSFEuDhZrG48bvH7
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