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    ::::عاجل نداء
    املناسب الوقت يف تأيت للتوسع فرصة

    

    
   حنن إالسالمية. اجلالية يكفي يعد مل أالمريكية املتحدة .لوال-ت فرمونت والية ىف أالول إالساليم املركز

 $750,000$750,000$750,000$750,000   مجلع حباجة وحنن قدم. ٔالف عرش مخسة ٕاىل قدم آالف مخسة مساحة من نتوسع 
 Oخاصة ةسالميإ  جالية خدمة يف ساعد.     
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جو من# مساعدة جالية   اء العا-. +� يع أ"� 12 � تمعات ا�س3ة �� ة �ساعدة ا16 جو من# مساعدة جالية تتلقون طلبات كث�7 اء العا-. +� يع أ"� 12 � تمعات ا�س3ة �� ة �ساعدة ا16 جو من# مساعدة جالية تتلقون طلبات كث�7 اء العا-. +� يع أ"� 12 � تمعات ا�س3ة �� ة �ساعدة ا16 جو من# مساعدة جالية تتلقون طلبات كث�7 اء العا-. +� يع أ"� 12 � تمعات ا�س3ة �� ة �ساعدة ا16 � مAن    خاصةخاصةخاصةخاصةتتلقون طلبات كث�7 � مAن�� � مAن�� � مAن�� وذلك وذلك وذلك وذلك     خاصخاصخاصخاص    ��

� و�ية     ��ن��ن��ن��ن ايدة للجالية ا�س3ة �� � G7عداد ا� � و�ية ا�� ايدة للجالية ا�س3ة �� � G7عداد ا� � و�ية ا�� ايدة للجالية ا�س3ة �� � G7عداد ا� � و�ية ا�� ايدة للجالية ا�س3ة �� � G7عداد ا� ت ا�تحدة         ((((Islamic Society of Vermont))))    فرمونتفرمونتفرمونتفرمونتا�� �Kق الو� MN ل MO � ت ا�تحدة �� �Kق الو� MN ل MO � ت ا�تحدة �� �Kق الو� MN ل MO � ت ا�تحدة �� �Kق الو� MN ل MO � ��
يكية يكيةا��مر يكيةا��مر يكيةا��مر دة مضطردة    ا��مر �Kد ز MTدة مضطردةت �Kد ز MTدة مضطردةت �Kد ز MTدة مضطردةت �Kد ز MTت....    

تاج؟ ماذا     �"    
الواقع مبدينة كولشيسرت، بوالية  ن يف ٔاشد احلاجة لتوسعة مساحة املركز إالساليمحن

حتدها  ؤايضاً  فرمونت واليت تعد عيل احلدود مع مدينة برلنجتون ٔاكرب مدينة يف الوالية
  .مقاطعة كبيك الكندية شامًال 

    

قق كيف   ا\دف؟ هذا "�
تبلغ  ام.هلرشاءالاكئن به املركز إالساليم  تفاق مع املاo احلايل لثليث املبىنإ لقد وقعنا 

ميثل املركز إالساليم احلايل الثلث  .قدم مربع 10,000هذه املساحة املطروحة للبيع 
         .وا{ى منلكه بفضل هللا املبىن املتبقي من

    

عه ا�طلوب ا�بلغ هو ما ام 12 Ga اء $لية �� Mb؟ال  
  .ملطروحة للبيعلرشاء املساحة ا 750,000$    املطلوب مبلغ

  

    ا�بلغ؟ دفع �ستيفاء ميعاد خرآ هو ما
  .)2014( املطلوب دفع املبلغ .لاكمل قبل أالول من سبمترب من هذا العام

 

س���  ركزا� لتوسعة اجةاf �اذا   ؟ا��
زادت بشلك ملحوظ يف السـنوات  –فرمونت والية حيث الكثافة الساكنية املرتفعة للساكن يف  –سالمية يف مقاطعة شـيتيدين اجلالية االٕ 

من البوسـنة و املسلمني ٕاىل الوالية ذo نتيجة لز-دة عدد الالجئني حدث مسمل ومسلمة.  ثالثة آالفيل ٔاكرث من إ أالخرية من بضعة مئات 
تعاىل ٔاننا نلمس ز-دة مسـمترة ىف رواد املركز أالساليم هذا .الضافة اىل نشاط املركز  مد  حنالصومال وبورما والعراق ومؤخرا من سور-. 
  .أالساليم يف ا¦عوة ايل دين أالسالم القومي

 

ُ َ®ُ ِمثَُْ ِيف الَْجن©ِة  " ©̄  حديث متفق عليه     ----    "َمْن بََىن   َمْسِجًدا بََىن ا

    
 

 
 املسجد احلايل املراد توسعته
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يف املتوسط حوايل عرشة .ملركز اكن يصيل امجلعة  2000 عىل سبيل املثال: يف عام 
  وخشص  200حواىل تزايد هذا العدد ليصبح ٔاكرث من  2013ٔاشخاص. ومع حلول عام 

 خشص 100يف املتوسط حوايل .ملركز اكن يصيل عيد الفطر املبارك  2000 يف عام .امحلد
رجال  –خشص  2400حوايل  تزايد هذا العدد ليصبح ٔاكرث من 2013ومع حلول عام 
لتأجري قاعة مناسـبات لعدم  خريةاضطرO يف خالل السـتة ٔاعوام االٔ مما  –ونساء ؤاطفال 

فرمونت. والية احلايل ال يسع لك مسلمي  ركزن املإ ببساطة ف لهذا العدد. ركزاتساع امل
لٕالطفال  إالسالمية أالسـبوع هناية مدرسةضيق املساحة اضطر جتدر أالشارة اىل ٔان 

القادمني عامني ال يف خالل نهحنن نتوقع أ خارÈ.  مبىنمنذ العام املايض لتأجري والشـباب 
 حىت لصالة امجلعة. احلايلإالساليم  ركزامل لن يكفي

 

حة اfاجة �اذا    ا�jن؟ ُمّلِ

لقد  (Hegeman Avenue, Suite 1, in Colchester, VT 182). :عىل العنوانكبري  مبىنيقع املسجد احلايل يف جزء من 

ومبا ٔاننا كاملىك  .(املاo يف حاجة ملحة للامل) يف ٔامس احلاجة لبيعهم بىنخرين من امل علمنا مؤخرًا بأن ماo الثلثني االٓ 

مع ركز إالساليم لتوسعة امل وجةيف ٔامس احلٔايضًا  ومبا ٔاننا. ليةي زيات تفض ماملتبقي فلنا احلق أالول يف الرشاء مبلثلث املبىن 

منه اجلزء املتبقي من املبىن نشرتي لىك املاo قد فاوضنا ٔاقل من سعر السوق ف لنا لتفضييلالسعر ا أالخذ ىف Íعتبار

 هوملبىن املركز إالساليم  . جتدر أالشارة ٕاىل ٔان السعر املعروض حاليًا ٔالحد املباين اÏاورةالواحد للقدم املربع 75$بسعر 

تفاق . مت اال)2014( يف يناير من هذا العام بيععربون  10,000$دفع مبلغ كنوع من اثبات اجلدية ٕالمتام البيع مع ماo املبىن فقد مقنا ب .الواحد للقدم املربع $106

المتام معلية البيع من املاo فقط سـبعامئة . ٕاجاميل املبلغ املطلوب )2014( قبل أالول من سبمترب من هذا العامالصفقة بلغ يل ٔاننا البد من ٔان نسـتمكل بقية م ع

   ).(750,000$ومخسون ٔالف دوالر ٔامرييك الغري 

Gk  أن علينا �اذا �l ركز� 1K  س��� �  ا��   فرمونت؟ و�ية ��
ISVT  للجالية يف والية فرمونت و  الوحيدهو املركز إالساليم Ûولغري  املزتايدةاملسلمة ا{ي يقدم خدمات متاكم

    ها هو عرض رسيع ٕالجنازاتنا املسـمترة: .املسلمني
  

 .فرمونتوالية يف  مركز ٕاساليمنشاء ٔاول إ : مت  1999 •
. العدد احلايل للتالميذ لٕالطفال والشـباب املسمل إالسالمية أالسـبوع هناية نشاء مدرسةإ : مت  2000 •

عام). املهنج املتبع يشمل تعلمي ا¦راسات  16و  4طالب وطالبة (ٔاعامرمه ترتواح بني  90يزيد عن 
 .الكرمي القرآنوجتويد للغة العربية وحتفيظ تعلمي  والسلوكيات وفصول إالسالمية

من معمتد للمسلمني يف مدينة برلنجتون حاصÛ عىل ترخيص  ةمقابر حرصي ختصيص: مت  2008 •
 إالسالمية.¦فن مويت املسلمني وفقًا للرشيعة  السلطات

تجديد السقف ال . مشل هذا اخلارج و من ا¦اخلاالٓن  الاكئن به املركز أالساليم بىنلتجديد امل  100,000$حوايل مبلغ ستêر ا: مت 2009-2013 •
 .ملصىل الرجال والنساء وجتديد السجادللرجال والنساء ووحدة التدفئة وتوسعة ٔاماكن الوضوء 

    
يف قاعة مناسـبات مسـتأجرة صالة عيد الفطر املبارك     

"""" َ ّ̄ ي يُْقرُِض ا ِ َ م©ن َذا ا{© ّ̄ ي يُْقرُِض ا ِ َ م©ن َذا ا{© ّ̄ ي يُْقرُِض ا ِ َ م©ن َذا ا{© ّ̄ ي يُْقرُِض ا ِ م©ن َذا ا{©
نًا نًاقَْرًضا َحسـَ نًاقَْرًضا َحسـَ نًاقَْرًضا َحسـَ     قَْرًضا َحسـَ

فَُيَضاِعفَُه َ®ُ اðْضَعافًا كَِثرية "فَُيَضاِعفَُه َ®ُ اðْضَعافًا كَِثرية "فَُيَضاِعفَُه َ®ُ اðْضَعافًا كَِثرية "فَُيَضاِعفَُه َ®ُ اðْضَعافًا كَِثرية "         
    [[[[     [[[[        245245245245سورة البقرة سورة البقرة سورة البقرة سورة البقرة 

 

 
 ٕامام "ٕاسالم حسن"
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ميدO مبا حنتاجه من  ماماالٕ طب امجلعة والصلوات فٕان خلإالضافة ف. للمركز أالسالىم "ٕاسالم حسن" ٕاكمامدامئ ٕامام تعيني اعóد : مت 2011 •
  ودروس لغة عربية وحتفيظ قرآن وخدمات اجلنازة .ٕالضافة لٕالستشارات العائلية واحللقات وعقد القران.كصالة الرتاوحي خمتلفة خدمات 

  
 مواكبا للتطلعات اً اسالمي اً مركز  ركزاحلايل مبدينة كولشيسرت حىت يصبح امل ركزأالسالىمحنن االٓن بصدد اختاذ خطوة ٔاكرب ويه توسعة امل

الوالية. عندما يمت هذا وغري مسلمى جóعية وثقافية للك مسلمي إ ٔانشطة دينية و خيدم وف ٔان هذه التوسع س حنن نرى. لٔالجيال القادمة
ؤايضًا ٔانشطة خمصصة ل�عوة والتعريف .ٕالسالم  ختدم مجيع ٔافراد أالرسة املسلمةٕاضافية بتجهزي برامج ؤانشطة  نقومسوف ن شاء هللا إ  التوسع

 لغري املسلمني.
عل الذي ما     1 �  موقعنا "� غرا�� 1fًا؟ ا �     متم�7

 أاربع جامعات مهن قاطعةيف مقاطعة شيتدين لها العديد من املزا-. يوجد يف امل كولشيسرتمدينة  
مبناظهرها الطبيعية و  .لتعلميه�óا .ٕ ٔايضًا  قاطعةاملتُعرف  .جامعة فرمونت (ٔاكرب جامعات الوالية)

لعديد من منتجعات الزتحلق عيل اجلليد لمونرت-ل و بوسطن ونيويورك و  مدن اخلالبة وقرهبا من
 o} عامل جذب للمتخصصني وللرحالت العائلية. كولشيسرتتُعد مدينة  

  

خشص, فنحن نقدر  626,000, والية فريمونت مل يكن هبا العديد من املسلمني. مفن ٔاصل �رخيياً 
(وفقا لتعداد املصلني لصالة العيد وافرتاض نسـبة  2013مسمل يف العام  3,200تعداد املسلمني بـ 

دن والسواد أالعظم من هذا التعداد مه نيقطن معظم املسلمني يف مقاطعة شـيتي %).  25غياب 
جئني ا{ين مت توطيهنم يف الوالية من قبل برOمج اعادة تسكني اللجئني عىل مدار العرشين من الال

 عاما املاضية.
  

البوسـنة والصومال  يتوزعوا بني مسلمى نلوالية فرمونت وا{ي لالجئنيا املسلمنياملفاجئة يف ٔاعداد احلديثة يوحض الرمس البياين التايل الز-دة 
حيث  قادمةيف خالل هذا العام وأالعوام الٕاىل والية فرمونت املزيد من أالرس املسلمة  قدوم والعراق وبعض من جاليات ٔاخري. حنن نتوقع

 . ومناطق الزناعات أالخرى عىل الرتكزي عىل الجيئ الصومال والعراقوالهجرة أالمرييك سـيقوم برOمج التوطني 

    
يوحض اعداد املسلمني ا{ين مت توطيهنم يف والية فرمونت. مدرج تكرارى  

محر ترمز اىل ٔاعداد  2019ايل  2014 من امو عاالٔ   فرمونت) والية يف الالجئني توطني ٕاعادة برOمج (املصدر: ةمتوقع.للون االٔ     

    
  .جامعة فرمونت حبرية شامبلني غرب تقع

    مدن برلنجتون و كولشيسرت حتد البحرية من الرشق
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عل الذي ما 1 س���  ا�ركز "� �  اfاq ا�� ًا؟ فرمونت و�ية �� �     متم�7
 ركزفاملوقع املمتزي للمتشمل مقاطعة شيتدن مدن كولشيسرت وبرلنغتون وونوسيك ،مقاطعة شيتدنىف غالبية مسلمي فرمونت يقطنون مبا ٔان 

   أالمهية: منغاية يف احلايل يف مقاطعة شيتدن يعترب عامًال 
 
 

 ترتكز الكثافة الساكنية للمسلمني يف نطاق عرشة ٔاميال حول املسجد. •
وسهل الوصول اليه بوسائل املواصالت العامة وقريب للمؤسسات الكربي واجلامعات  املسلمة للجالية موقعنا احلايل معروف •

يف والهجرة الالجئني  توطني ٕاعادة رOمجب مبىنٕان . يف الواقع فوالهيئات احلكومية واليت توظف عدد كبري من املسلمني يف املنطقة
 احلايل.  ركزامل مسافة قريبة جدًا منيقع يف الوالية سلمني واملسـئول عن تسكني لك الالجئني امل  فرمونتوالية 

وال-ت مما يَُسهِل عىل املسلمني املسافرين بني كندا و  I-89عىل بعد عرش دقائق من عدة خمارج للطريق الرسيع  ركز أالسالىمامل •
 .واملشاركة ىف أالنشطة إالسالمية ا�تلفة املقامة .ملركز هارتفورد) ٔاداء الصالة الشامل الرشيق أالمريكية (بوسطن، نيويورك،

 .وقربه من أالماكن الهامة يف مقاطعة شيتدن ركز أالسالىمتوحض اخلريطة التالية موقع امل •
  

    
    

    
    املدن اليت حتتوي عيل كثافة ساكنية عالية للمسلمني ISVTISVTISVTISVTيتوسط 
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اء ا�jن الفرصة أتت �اذا Mbل  � G� 1K  �rا�ب  �   الوقت؟ هذا ��

  :اننا حباجة ملساحة ٔاكرباحلايل ف ركز أالسالىمامل لنجاح ا{ي حققهل ٕ.ختصار، نتيجة 
 احلايل  ركزمساحة امل فوقيأالسالمية احلايل للجالية  العدد •

 ال توجد مساحة اكفية للمصلني ٔالداء صالة امجلعة والرتاوحي والقيام. •

 لصالة العيدين.تضطرO لتأجري قاعة مناسـبات ملكفة  ركزللم ةاحملدوداحلالية املساحة  •
سـتخدام ٔاماكن ا{ين يسمحوا لنا .ٕ  جرياننالنا. تأيت املشالك حىت من السـيارات يسبب العديد من املشالك  ٔاماكن انتظارازدحام  •

 ا�صصة هلم.انتظار السـيارات 
ٓ مدرسة ٕادارة اضطرت للمركز املساحة احملدودة  •  ستئجار مبىن خارÈ.لٕالطفال والشـباب السالمية الٕ خر أالسـبوع اا

 املصلني ٔالداء صالة امجلعة.احلاىل  ركز أالسالىملن يسع امل 2016ٔانه حبلول عام حنن نتوقع  •

    

    
(ا¦ور أالريض يف أالعىل)، مبىن املركز أالسالىمخمطط   

.قدم مربع) 10,000موحضة .للون أالخرض (املراد رشاؤها قدم مربع) واملساحة اجلديدة  5,000موحضة .للون أالزرق (للمركز  املساحة احلالية     

  إس���  مركز لتشغيل ت�st  لدينا 
• ISVT ندخل يف ٔاعباء ٕادارية جديدة من ٔاجل احلصول يف املوقع احلايل مما يعين ٔانه برشاء .يق املبىن لن  مركز ٕاساليمدارة ترصحي الٕ  ا¦هي

 .من السلطات مع أالخذ يف احلسـبان احóل الرفض للترصحي اجلديد عىل ترصحي جديد
ذا إ . هذا وحده يعد عائق خمصصات الرصف الصحيىف تقييد لل نتيجة  لك عاماشغال املباىن ىف تصارحي فرمونت متنح عدد حمدود من والية  •

والية يف اجلديدة للمباين يعد من ٔامه ٔاسـباب تأخري ٔاو رفض التصارحي السبب هذا جتدر إالشارة ايل ٔان فكرO يف البحث عن موقع جديد. 
 فرمونت.
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 لقد مقنا بعمل املزيد من التجديدات ا¦اخلية واخلارجية للمبىن فىي الفرتة أالخرية. •
  املبىن من اخلارج ال حيتاج املزيد من الصيانة نتيجة ملا مقنا به من جتديد السقف والطوب. •
 وحدة التدفئة لن يضيع هباءًا).دورات املياه و حدات الوضوء و السجاد وولتجديدات ا¦اخلية (ما مت انفاقه عيل ا •
ىل توفري يف املصاريف يف املرحÛ القادمة حيث ٔان املبىن حيتوي عىل ثالثة أجزاء بتدفئة منفصÛ وعدة مداخل مما إ تصممي املبين يؤدي  •

 للكي .لتدرجي.لسوف يسهل معلية التنقل من اجلزء احلايل للمبىن 
طط الذي ما  � �  لتنفيذه "� : ا�ركز �� س���      ا��
    

خلدمة أالعداد املزتايدة للجالية إالسالمية متاكمل حنن نسعى ملركز ٕاساليم 
  فرمونت:والية يف غري املسلمني لو 

حنن نسعى  .خشص 320اليوم حوايل  ركزاملصىل: يسـتوعب امل •
 خشص. 900 صل اىل حواىللز-دة هذه املساحة لت

 .للجالية بداخل املركز من ٔاجل خدمة ٔافضل لٕالمام سكنانشاء  •
ا�تلفة لمناسـبات ا¦ينية ل  نشاء قاعةإ ننوي قاعة جتمعات ومطبخ:  •

حفالت عقد القران وجتمعات افطار رمضان والعشاء مثل 
كر ٔايضًا يف وسـيÛ فا�تلفة. نأالد-ن احلوار بني واجóعات 

 سالمية .للحوم احلالل طوال العام. مداد اجلالية االٕ الٕ 
 طفل وطفÛ ملحق به مطبخ منفصل ودورات مياه وملعب. 20فصل جمهز يسع  نشاءخنطط الٕ مركز ٔالطفال احلضانة:  •
 غرفة ٔانشطة لشـباب املسلمني.خنطط لتجهزي غرفة ٔانشطة للشـباب:  •

  جتهزي املوىت والُغسل طبقًا للرشيعة إالسالمية.ختصيص ماكن خلدمة  •
اص  � Mz �  ا�� : ا�ركز من ا�ستفيد}� س���   ا��
مع املركز إالساليم املسـتقبيل.حياة اسالمية متاكمÛ فرمونت سوف حيصلون عىل جتربة والية مسلمي   

ٔانشطة رمضانية: سوف يصبح ¦ينا ماكن صالة امجلعة ، الرتاوحي،  •

 ينللمسلمني رجاًال ونساء خالل صالة امجلعة والعيداكيف للصالة 

ضافة لتوفر ماكن . .الٕ فطار والرتاوحي)وأالنشطة الرمضانية (االٕ 

    سـتقبال جامعات الزائرين.الٕ 

تيح متنوعة ت سوف يصبح ¦ينا ٔانشطة ر-ضية شـباب اجلالية:  •

هذا  البعض مبعضه مع الختالطاملسلمني للشـباب ل الفرصة 

 .ا�تلفة صالة امجلاعة وأالنشطة ا¦ينيةالحياء شعرية ضافة .الٕ 

    
    جتمع للعشاء يف قاعة الصالة الرئيسـية

    
    خطبة صالة عيد الفطر
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 يف سن مبكرة.وشـبابنا سالم ٔالطفالنا الٕ .لتعريف ل  حاسوبعداد فصول جمهزة ومعمل الٕ اكفية سيتاح ¦ينا مساحة سالمية: إ مدرسة  •

 خاصة هبم حلفظ خصوصيهتم.سوف يكون ¦هيم مدخل خاص وغرف أالخوات:  •

 .العائلية ننوي لتوفري خدمة اكمÛ يف قاعة املناسـبات تشمل مطبخ جمهز للمناسـبات •

�  إس���  مركز �rيع  Mbس�م ن   فرمونت و�ية ��  أوسع بش~ ا��
  ساليم:للمسلمني املهمتني .¦عوة سوف يقوم املركز االٕ 

  خلق بيئة مناسـبة للتعريف .ٕالسالم •
بأنشطة دينية، خريية، تعلميية، أدبية، ثقافية، اجóعية ؤانشطة أخرى تعرب عن طريقة  •

 سالمية.االٕ  حياتنا
 واملسلمني بشلك ٔافضل.سالم .لسامح لٔالخرين ٔان يتفهموا االٕ  •
 بدمع الروابط بني املسلمني يف الوالية. •
  .والوال-ت أالخرى ونيويورك ة املسافرين من كنداسـتضاف.ٕ  •

 
  :سالمساليم سوف خيدم بشلك ٔافضل املسلمني اجلدد وغري املسلمني ا{ين يرغبون يف معرفة املزيد عن االٕ مسـتقبل املركز االٕ 

 سالم.بحث والتعمل عن االٕ سوف يكون مصدر لغري املسلمني لل  •
  ساليم وتعمل املزيد عن ماذا يعين ٔان تكون مسلامً.ندماج بسهو2 داخل اÏمتع االٕ سوف يسمح للمسلمني اجلدد .الٕ  •

اية مدرسة و يومية �درسة يسمح إس���  مركز     �l ا��سبوع  
  سالمية للمسجد من جديد وتتسع ٔالنشطهتا ا�تلفة:املدرسة االٕ فوق لك هذا سوف تعود  

سالمية متخصصة تُعِمل أالطفال والكبار القرآن واللغة إ نشاء مدرسة يومية إ  •
    سالمية.العربية وا¦راسات االٕ 

 .إالسالمية اية أالسـبوعاجلذب .لنسـبة ملدرسة هنتعزيز عامل  •
 اليت تقميها املدرسة.تفاالت ح  مساحة لٔالنشطة ا�تلفة واالٕ ريتوف •
والية نأمل ٔان جتد يف قلبك ما يشجعك عىل املساعدة لتوسعة املسجد احلايل يف  حنن

ٔا3 ؤاخيت ا. ٔانت تعمل هبة املزيد عن املسلمني املقميني ملعرف تتشوقاليت  واليةفرمونت. ال
 تربعاتمك. ومما الشك فيه أن اعامر املساجدللمساعدة يف  من هللا ٔان هناك ثوابيف هللا 
يف لك مرة يصيل ٔاحدمه يف  ونسوف تثابو  بعد وفاتمكحىت  لمك "صدقة جارية"تعترب 

  ،،،،فهلموا ٕاىل اخلري خلإ  املسجد ٔاو يقرٔا قرآن ٔاو حيرض درس ٔاو حلقة...
 

الٓالف أالشخاص . ماكن ٔالجيال القادمةلفرمونت والية ساليم مساحة 6بتة عىل خريطة ثلثني املبىن املتبقني سوف مينح املركز االٕ رشاء 
. من ٕان شاء هللا يبقى للصالة والعبادة وسوف حتصد ٔانت أالجر والثواب لىك نشائه لوجه هللا تعاىلإ ن قد سامهت ٔانت يف ليسـتفيدوا منه. ماك

عمنا يريد   منه؟ مثل هذهفرصة  ٔان يُضّيِ

 ِ ©̄ ِ َمْن آَمَن ِ. ©̄ ©َما يَْعُمُر َمَساِجَد ا ن
8
 ا
َالَة  َوالَْيْوِم اْالِٓخرِ   َاكةَ َواðقَاَم الص© َوآَىت الز©  

 [[[[ 18سورة التوبة  ]]]]    

    
عيد الفطر املبارك قبيل صالةترديد التكبريات          
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: رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال  
ُُ ٕاال© ِمْن  ابن آدم( ٕاَذا َماَت   انَْقَطَع َمعَ

ثََالٍث : َصَدقٍَة َجارِيٍَة ، اðْو ِعْملٍ يُنْتََفُع ِبِه ، 
 اðْو َوَ¦ٍ َصاِلٍح يَْدُعو َ®ُ )

رواه مسمل      
 

:بسخاء التربع برجاء الزاكة. ٔاموال من تربعاتمك نسـتقبل  
 

:Íمتان كروت طريق عن للتربع  

 للتربع عن طريق كروت Íمتان برجاء ز-رة الرابط االٓمن االٓيت:
http://www.isvt.org/fundraise-campaign.html 

 كام ميكنك اسـتخدام كود Íسـتجابة الرسيعة QR ٔادOه:
 

 

   

بنكية: بشـياكت للتربع  
ISVT يرصف ٔالمر:  
 

182 Hegeman Ave, Suite 1 

Colchester, VT 05446 USA    

 وٕارسا® عىل:

       
ISVTمجيع التربعات معافاة من الرضائب يف الوال-ت املتحدة أالمريكية.  مؤسسة غري هادفة للرحب  
3(c)501حتت بند  من قانون إاليرادات ا¦اخلية. واملؤسسة معلنة يف والية فريمونت أالمريكية  

03-0346526برمق:   

    


