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 مشروع توسعة المسجد
َيْسأَلُونََك َماذَا يُْنِفقُوَن قُْل َما " يقول هللا عز وجل :  

أَْنَفْقتُْم ِمْن َخْيٍر فَِلْلَواِلَدْيِن َواْألَْقَربِيَن َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن 
َ ِبِه َعِليمٌ َواْبِن  بِيِل َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخْيٍر فَِإنَّ /َّ " السَّ  

 

َ َقْرًضا َحَسًنا َفيَُضاِعَفهُ َلهُ "  َمْن َذا الَِّذي يُْقِرُض /َّ
ُ يَْقبُِض َوَيْبُسُط َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ  "  أَْضَعافًا َكِثيَرةً َو/َّ  

  

ا َرَزْقنَاُكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا "  أَْنِفقُوا ِممَّ
يَأِْتَي َيْوٌم َال َبْيٌع فِيِه َوَال ُخلَّةٌ َوَال َشفَاَعةٌ َواْلَكاِفُروَن ُهُم 

" الظَّاِلُمونَ   

 ويقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : " إذا مات ابن آدم انقطع  

عمله إال من ثالث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، 
 أو ولد صالح يدعو له "  رواه مسلم .

أختي المسلمة .. إنه لمن دواعي الفخر  المسلم،أخي 
واالعتزاز بديننا اإلسالمي الحنيف أن نضع بْين يديك 
فرصة التقرب إلى هللا عز وجل من خالل هذا " البيع " 
المبارك عن طريق هذه الصدقة الجارية التي ستظل نافعة 

كما يُخبرنا بذلك  تعالى،لك في حياتك ومماتك إن شاء هللا 
ربُّنا عز وجل في كتابه العزيز، ثم ما يحدثنا به رسولنا 
الكريم ملسو هيلع هللا ىلص من بشائر الخير في الدنيا واآلخرة عن 

  الجارية.المنافع العظيمة للصدقة 

وقد سبق للمسلمين من رواد المسجد ومن مدن وأماكن 
بعيدة في منطقة " كيبك " و" كندا " جزاهم هللا خيرا أن 
ساهموا بشكل فعَّال وُمْلِفت للنظر في شراء هذا المسجد، 
وذلك باقتناء بقعة صالة أو عدة بُقع للصالة سواء 
ألنفسهم أو آلبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأبنائهم وذويهم 
وأصدقائهم األحياء منهم أو األموات الذين غادروا إلى 
دار البقاء فأتبعوهم هؤالء المحسنين بهذه الصدقات 

وإدخالهم  منهم،ارية راجين من هللا عز وجل تَقَبُّلها الج
في رحمته التي وسعت كل شيء بمغفرة منه وجنة 
 عرضها السماوات واألرض ..

واليوم تأتي الفرصة للمرة األخرى مواتية للتعلق بحبل 
الرجاء واألمل في مغفرة من هللا ورضوانه .. هي فرصة 

 –لهذا قام اإلخوة و والتمدد،يحتاج فيها المسجد للتوسع 

في الجمعية المكلفة بتسيير المسجد  -جزاهم هللا بكل خير 
بوضع هذا المشروع النافع إن شاء هللا تعالى من أجل أن 
 يستقبل المسجد أكبر عدد من رواده مستقبال .. 

أختي المسلمة .. نرجو من هللا عز وجل أن  المسلم،أخي 
لي " سواء يجعلكم من المساهمين في شراء " بقعة مص

لشخصكم الكريم أو ألعز الناس لديكم من المقربين 
األحياء منهم أو األموات ..نرجو من هللا عز وجل أن تكون 
مساهماتكم مثمرة بإذن هللا ، ونفعنا هللا وإياكم بالخير 

العميم ، وتقبَّل منا ومنكم صالح أعمالنا وجعلنا من 
سبيل .. الطيبين األبرار ، آمين .. وعلى هللا قصد ال  

أو الرد على تساؤالتكم  مفيدة: وللتوضيحولكل غاية 
يمكنكم االتصال على أرقام الهاتف التالية  واستفساراتكم،

 وشكرا

Pour vos questions, contacter 

Président du conseil d'administration 

Mohamed Noureddine Mahdadi 

514 746 9534 

Vice-Président 

Karim Hamel 

514 243-4528 

Directeur et Imam 

Samake Kassoum 

438 862-226  

ساهم وشارك هذا النموذج لبقعة مصلي التي تناهز 
 1000 بقعة بفضل هللا تعالى ..

 ثمن البقعة الواحدة 500 دوالر

 


