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السالم عليكم،أيها اإلخوة و األخوات،   

 حيث أن ،المسجدفي  لثترميم الطابق الثا َإلرسالَصدقاتكمَلدعمنَيدعوكمَأاإلسالميَلمدينةَإمبورياََرَالمركزسَ ي َ

ا. المصاريف سنوي دوالر و التي تكلف مبلغ سبعة آالف المسجدخيل العضوية أصبحت ال تسد حاجيات مدا

التأمين.  فاتورةالهاتف،  فاتورةالغاز الطبيعي،  فاتورةالكهرباء،  فاتورةفاتورة الماء، الشهرية للمسجد هي: 

 .ان شاء هللا لجنة التنفيذية للمسجد لترميم الطابق الثالث و تأجير الشقتين كدخل قار للمسجدلذلك قررة ال

ع الصدقة جمل الذهبية أن نغتنم هذه الفرصة علينا كمجتمع مسلم واحده يترتب إنفهذا و كما تعلمون،  

 .هذا المشروعلالجارية 

كل  حث. وبناء على هذا، فإننا نه السنةهذمع نهاية  ألف دوالر أربعونمبلغ  أن نجمع هدفنا في هذه الحملة

 المجتمع اإلسالمي الذي يشهد أن الإله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، أن يتبرع بهذه الصدقة الجاريةفرد في 

 . والعمل الصالح

 موقع المركز نقود، شيكك بنكي، أو عبر التالي: تبرعات باسم المركز على الشكلستدفع إن شاء هللا ال

 /http://www.islamiccenteremporia.orgالموقع االلكتروني:   اإلسالمي ب:

 إضغط على الرابط المسمى أدناه لدفع تبرعاتكم، أواتصلوا بأحد أعضاء لجنة جمع التبرعات بالمسجد. 

  

امركز االسالمي لمدينة امبوريلاللجنة التنفيذية ل جازاكم هللا خيرا.                             

http://www.islamiccenteremporia.org/


 Islamic Center Of Emporia 

1125 Mechanic Street 

Emporia, KS 66801 
 

 

 

   

 

 

In the Name of Allah, the Most Merciful, the Most Beneficent. 

Dear Brothers and Sisters,  Assalamu Alaikum, 

The Islamic Center of Emporia (ICEK) is pleased to invite you to final phase project to remodel 

the 3rd floor. As you may know, the ICEK’s membership is no longer sufficient to cover the 

monthly expenses of the masjid.  These expenses cost $7,000 a month and include: Water, 

Electricity, Gas, Phone, and Insurance. Thus, the executive committee of the masjid has decided 

to raise funds to remodel the 3rd floor and secure a modest income to cover the monthly 

expenses.  Thus, as members of an Islamic community and the only one in Emporia, we must 

seize this golden opportunity to give our perpetual charity (sadakah jariya) to support the 

Islamic center.  

Our goal is to raise $40,000 by the end of the year.  Each individual Muslim in Emporia who 

witnesses that there is no God but Allah and Mohammad is the last Messenger, is encouraged 

to contribute in this charity and righteous deed. May Allah accept our righteous deeds.   

All donations are gathered under the name of the Islamic Center of Emporia. Please donate by 

cash, check payable to Islamic Center of Emporia, or online at: http://islamiccenteremporia.org.  

You can also donate your money and get a receipt from one of the fundraising committee 

members at the Islamic Center of Emporia. This is a tax-deductible donation. We can provide 

you with the institution’s tax ID, etc…  May Allah accept from all of us. Ameen 

ICEK Executive Committee  

 

http://islamiccenteremporia.org/

