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اإلخوة األكارم فى جمعية مسلمي فورتسبورغ أننا بصدد دراسة انشاء مسجد في مدينة
فورتسبورغ لذا قررنا عمل استفتاء نقوم خالله بحصر تبرعاتكم وقروضكم التي ستقدموها
لهذا املشروع ملعرفة ما اذا كان باإلمكان توفير املبلغ املطلوب لهذا املشروع
س ُ
الَ :ق َ
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ات ِه بَ ْع َد َم ْو ِت ِه ِع ْل ًما َع َّل َم ُه َونَ َ
سج ِ ًدا بَنَاهُ،
ص َحفًا َو َّرثَ ُه ،أ َ ْو َم ْ
صالِ ًحا تَ َر َك ُهَ ،و ُم ْ
ش َرهَُ ،و َو َل ًدا َ
َو َح َ
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رواه ابن ماجه وحسنه األلباني.
لذا سارعو اخواننا في دعم هذا العمل الخيِّر سواء كان صدقة او قرض بالدخول الى
صفحتنا على االنترنت وادخال قيمة املبلغ املراد التبرع به عله ُيبنى لكم به بيتًا في الجنة
وجزاكم اهلل خيرا
لذا نهيب باالخوة املهتمني باألمر -سج ِ ًدا يَبْت َ ِغي ِب ِه َو ْج َه اهللَِّ بَنَى اهللَُّ َل ُه ِمث ْ َل ُه
ص َّلى اهللَُّ َع َليْ ِه َو َ
س َّل َمَ :م ْن بَنَى َم ْ
قال رسول اله َ
ِفي ا ْل َجن َّ ِة.
ضمانات شفافية التبرعات والقروض املالية املنوي جمعها للمشروع:
تتعهد جمعية مسلمي فورتسبورغ بفتح جميع امللفات الخاصة بالتبرعات امام الجميع
توفير سجل لتدوين جميع التبرعات املقدمة للمشروع بكافة أشكالها
تدوين املبلغ املجموع ايام الجمعة ومن املساجد االخرى في السجل حسب الزمان واملكان وقيمة املبلغ
التبرعات العينية الخاصة املقدمة للمسجد ألغراض اخرى غير املشروع تدون في سجل اخر
اخوانكم
مجلس ادارة جمعية مسلمي فورتسبورغ

