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احلمد هلل رب العاملني، ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، 
وأن حممًدا عبده ورسوله، خامت األنبياء وسيد املرسلني، صلى اهلل 

عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني، وسلم تسليًما كثرًيا،،
َيْعُمُر  ا  َ ِإنمَّ فقال:  أثنى اهلل سبحانه على من يعمر مساجده   فقد 
َكاَة َوَلْ  الَة َوآَتى الزمَّ ِ َواْلَيْوِم اْلِخِر َوَأَقاَم الصمَّ

ِ َمْن آَمَن ِباهللمَّ
َمَساِجَد اهللمَّ

وَلِئَك َأْن َيُكوُنوا ِمَن امْلُْهَتِديَن. }التوبة:18{.
ُ
َ َفَعَسى أ

َش ِإالمَّ اهللمَّ َيْ

بنائها  يف  واملساهمة  وتعمريها  املساجد  على  اإلنفاق  فضل  ومن 
 ِ

ُه َقاَل: َمْن َبَنى َمْسِجًدا هلِلمَّ َم َأنمَّ ُ َعَلْيِه َوَسلمَّ
ِبِّ َصلمَّى اهللمَّ ماورد َعْن النمَّ

ِة. رواه ابن ماجه.  نمَّ ُ َلُه َبْيًتا يِف اْلَ
َكَمْفَحِص َقَطاٍة َأْو َأْصَغَر َبَنى اهللمَّ

َم قال: َمْن َبَنى َمْسِجًدا  ُ َعَلْيِه َوَسلمَّ
ويف الصحيحني أن النب َصلمَّى اهللمَّ

ِة. نمَّ ُ َلُه ِمْثَلُه يِف اْلَ
ِ َبَنى اهللمَّ

َيْبَتِغي ِبِه َوْجَه اهللمَّ

هذا بعض ماورد يف القرآن والسنة، ويبقى أن املساهمة واملساعدة 
أن  ذلك  أجرًا،  أعظم  اإلسالم  ديار  غري  يف  وإعمارها  إنشائها  على 
املسجد يف البالد األوروبية ُيعد أكثر من جمرد مكان للعبادة، فهو 
إثراء للمجتمع بكامله، وهو صرح للتعريف باإلسالم ومساحته، 
ومكان لرعايٍة املسلمني الدد ومركز لتعليم الالية املسلمة 
خالل  ومن  بقضاياها،  واالهتمام  مشلها  ّل  إىل  باإلضافة  وتأهيلها 

براجمه ونشاطاته املتنوعة فإن له دورا بّناًء يف توجيه الشباب وخلق 
شخصية إسالمية متزنة ال تذوب يف اجملتمع.

وحنن يف المعية اإلسالمية يف مدينة ماربورج الامعية يف أملانيا 
حصلنا حبمد اهلل وفضله على املوافقات والرتاخيص الالزمة لبناء 
مركز إسالمي تعليمي ثقايف ومسجد يتسع للجالية املسلمة يف 
وقد  املسلمني،  و  منارة لإلسالم  بإذن اهلل  املدينة ليكون  مركز 
مت حبمد اهلل وضع حجر األساس للمركز يف 2013/6/21م حبضور 
حمافظ املدينة وعدد كبري من ممثلي األحزاب السياسية، األديان 
أفراد  من  كبري  وحشد  املدينة  يف  األهلية  المعيات  املختلفة، 
الالية املسلمة يف ماربورج وضواحيها، ليصبح حفال بهيجا متت 

تغطيته يف العديد من وسائل اإلعالم األملانية. 

املبارك،  املسجد  بهذا  لكم  يفتح  اخلري  باب  هاهو  اخلري  أهل  فيا 
الرب  على  التعاون  باب  من  خري،  لكل  إشعاع  منارة  فاجعلوه 
والتقوى سائلني اهلل سبحانه لنا ولكم التوفيق والفالح يف الدنيا 

والخرة .

c



ُتعد مدينة ماربورج الامعية من أعرق وأقدم املدن الامعية يف أملانيا 
وهي واحدة من أمجل املدن األملانية . تقع ماربورج يف وسط أملانيا يف 
والية هسن وتبعد حوالي 90 كم إىل الشمال من مطار فرانكفورت 

الدولي الشهري .

نسمة،  ألف   85 يقارب  ما  ماربورج  مدينة  سكان  تعداد  يبلغ 
أربعني  من  تقريبا  مسلم  آالف  مخسة  فيها  املسلمني  وتعداد 

جنسية خمتلفة.

الثقافات  على  واملنفتحة  املعتدلة  املدن  من  ماربورج  مدينة  تعترب 
عديدة  مبيزات  فيها  املسلمون  ويتمتع  املختلفة  والديانات 

متكنهم من ممارسة شعائرهم الدينية حبرية كبرية .

األوربية  الامعات  أعرق  و  أقدم  من  واحدة  هي  ماربورج  جامعة 
الدارسني يف شتى اجملاالت،  مما جيعل ماربورج قبلة للعديد من 
وهي تستقطب عددًا كبريًا من الطالب العرب واملسلمني. كما 
وتتميز ماربورج مبستشفاها الامعي احلديث والذي يؤمه املرضى 
من خمتلف البالد العربية واإلسالمية للحصول على العالج الطب 

على أعلى املستويات. 

يرتبط املسلمون يف ماربورج بعالقات طيبة ومتميزة مع جملس 
مما  املختلفة  والدينية  األهلية  المعيات  مع  ومثلها  املدينة 
ميكنهم من توضيح وجهة نظر املسلمني يف قضاياهم احلياتية.

تعريف بمدينة ماربورج الجامعية



لزيارتها، كما تشتهر مدينة  السياح كل صيف  واليت يؤمها  املدينة،  اليت تطل على  الشهرية  ماربورج  ماربورج قلعة  زائر  انتباه  ما يلفت  أول 
ماربورج باملدينة األثرية القدمية واليت مل تتأثر بأحداث احلرب العاملية.  كل ذلك جعلها مكانا مرغوبا من السياح من مجيع أقطار العامل، 

والذين يتوافدون طوال العام على املدينة.
ريد له أن يكون أيضًا َمعلما بارزا يف املدينة، يستقبل هذه الوفود الزائرة، يف فرصة كبرية لعرض 

ُ
املركز اإلسالمي واملسجد املزمع بناءه أ

ديننا احلنيف بصورة عصرية راقية تليق مبكانته وقدره.



املسجد القديم هو املسجد الوحيد يف املدينة، فهو لذلك يكتظ باملسلمني خصوصا يف صالة اجلمعة والرتاويح، ولصغر املساحة فإن املصلني يصلون يف 
ممرات املبنى ودَرجه ويف مكتبة املسجد وعند بوابته، وكل مساحة مهما صغرت !! وملا وجدت إدارة اجلمعية أن بعض املصلني ال جيد مكانا فتضيع 

عليه فريضة اجلمعة، قررت أن ُيصلى يف املسجد صالتْي مجعة على دفعتني حتى يتسنى للجميع أداء هذه الفريضة !!



فكرة بناء المركز و المسجد في ماربورج
بداية منذ عام 1965م كان الطالب املسلمون يف مدينة ماربورج يقيمون 
عطيت هلم 

ُ
الصالة والشعائر الدينية إما يف أماكن خاصة أو يف غرفة أ

من ِقَبل الامعة.
ُيلب  مسجد  إىل  ماّسة  حباجة  املدينة  أن  ُلوحظ  وجيزة  زمنية  فرتة  بعد 
نشأ يف عام 

ُ
احتياجات املسلمني الدينية، لذلك وبتوفيق من اهلل عز وجل أ

كان  اليت  املالية  املساعدات  طريق  عن  اخلطاب  بن  عمر  مسجد  1986م 
معظمها من ِقبل الطالب املسلمني من شتى أحناء أملانيا.

حاليا يتوافد على مسجد عمر بن اخلطاب مسلمون من أكثر من أربعني 
يؤدون  وأمريكا  وأوروبا  وأفريقيا  وآسيا  األوسط  الشرق  بالد  من  دولة 
املختلفة كاحتفاالت األعياد  الدينية  املفروضة والشعائر  الصلوات  فيه 

وإفطارات الصائم وغريها.
ل  وهو  ماربورج،  مدينة  يف  الوحيد  املسجد  هو  اخلطاب  بن  عمر  مسجد 
ُيبنى كمسجد وإنا يقع يف غرف يف بيت قديم أثري ال مُيكن تعديل 

ُبنيته املعمارية.

يف  واملصلني  املسلمني  عدد  يف  واملستمر  الكبري  التزايد  أصبح  لقد 
الطالب  من  العديد  وتوافد  والثالث  الثاني  اليلني  من  خصوصا  ماربورج 
احلكومية  املؤسسات  من  املستمرة  والزيارات  وأسرهم   الامعيني 
واألهلية األملانية املختلفة للتعرف على اإلسالم واملسلمني سببًا رئيسيا 

اإلسالمية  الشعائر  بتأدية  ويسمح  أواًل  الئق  مكان  عن  البحث  يف 
ثانيًا  ثم يتسع حلجم األعمال املتزايدة ثالثًا.

حتت رعاية ودعم حمافظ مدينة ماربورج السيد إجيون فاوبل وجملس 
واليت   للتعايش،  املستديرة  بالطاولة  ُيسمى  ما  إنشاء  مت  املدينة 
واملؤسسات  السياسية  واألحزاب  الديانات  خمتلف  من  ممثلني  تضم 
بناء  و  ملتابعة ختطيط  لنة  تشكلت  منها  والثقافية،  االجتماعية 
و  املوافقات  على  للحصول  احلكومية  الهات  ملخاطبة  و  املركز 

الرتاخيص الالزمة  للمشروع.

تضم  واليت  ماربورج  يف  اإلسالمية  المعية  إنشاء  مت   2010 أبريل  يف 
لمعيات  تابعة  أخرى  وجهات  إسالمية  مجعيات  عدة  من  ممثلني 
اهلجرة للمسلمني، وذلك بهدف ّل مشل املسلمني من خمتلف األطياف 
والنسيات والتعاون يف بناء املركز الديد ليكون مرجعا لميع 

املسلمني على اختالف ألوانهم وأصوهلم. 

و قد مت حبمد اهلل احلصول على الرتاخيص الالزمة للبناء بعد اللجوء 
إىل مكتب إستشاري هندسي قام بوضع التصاميم و تقديم امللفات 

الالزمة للجهات املسئولة يف املدينة.



التعريف بالجمعية اإلسالمية في ماربورج

أهدافها:
1 -  تهيئة املناخ واملكان املناسبني إلقامة الشعائر الدينية. 

2 -  تهيئة املكان املناسب إلقامة الدورات واحملاضرات و الدروس الدينية
      والتعليمية  واالهتمام بتعليم وتوجيه املسلمني الدد.

3 -  إنشاء ملتقى اجتماعي مناسب على خمتلف املستويات للكبار
      والصغار رجااًل ونساًء.

4 -  حسن الوار واملعاملة من خالل التواصل بني املركز واجملتمع
      على خمتلف أطيافه، و املشاركة الفعالة يف خمتلف النشاطات

      االجتماعية، بكل ما يدم املصلحة العامة.

5 - إقامة نشاطات دعوية لغري املسلمني، وذلك باحملاضرات واملؤمترات
      ودعوتهم لزيارة املركز والتعرف على اإلسالم ووسطيته ومساحته.

5 -  اإلهتمام باملسلمني يف خارج نطاق املركز كعيادة املرضى
       ورعايتهم، وتوفري املرجعية اإلسالمية هلم يف خمتلف القضايا.

6 -  تربية األجيال الناشئة على املبادئ والقيم الدينية واإلنسانية.

مجلس اإلدارة:

*  الدكتور بالل فاروق الزيات رئيس جملس اإلدارة  - استشاري   
     جراحة العظام يف املستشفى الامعي.

* السيدة إميان السباعي نائبة رئيس جملس اإلدارة - بكالوريوس 
     علوم إسالمية

*  السيد حممد مجيل فتاح املسئول املالي  -  تاجر.

*  الشيخ عاصم القصيب  عضو لنة البناء  - إمام املسجد.

*  الدكتور محدي فاروق الفرا عضو لنة البناء  - أخصائي جراحة
     القلب يف املستشفى الامعي.





نشاطات الجمعية اإلسالمية في ماربورج

إقامة الصلوات اخلمس والمعة مع ترمجتها باللغة األملانية.

دروس عامة  يف فقه العبادات واملعامالت وأحكام األسرة باللغتني 
العربية و األملانية.

والسلوك  والرتبية  والفقه  التفسري  يف  للشباب  عامة  دروس 
باللغتني العربية و األملانية.

مدرسة حتفيظ القرآن الكريم ملختلف األعمار، صغارا وكبارا.

مسابقة القرآن الكريم الرمضانية مع جوائز نقدية.

ودروس  الرتاويح  صالة  مع  رمضان  يف  للصائمني  اإلفطار  موائد 
مرتمجة للغة األملانية.

عقد حماضرات دورية باللغة األملانية للشباب والفتيات من اليل 
الذين  الدد  املسلمني  إىل  باإلضافة  املسلمني  من  والثالث  الثاني 

يزداد عددهم سنويا. 

إستضافة العلماء واالستفادة العلمية واملعنوية من زيارتهم.

وحفالت  كالعقائق  ومناسباتهم  املسلمني  أفراح  مشاركة 
التخرج وغريها.

الدفن حسب الشريعة  اإلشراف على مقابر املسلمني ومتابعة أمور 
اإلسالمية. الشيخ عاصم القصييب إمام املسجد مع جمموعة من املسلمني اجلدد 

وبعض املصلني.



اخليمة الرمضانية: تقوم اجلمعية سنويا بعمل خيمة رمضانية  يف وسط مدينة ماربورج تدعو فيها املسلمني وغري املسلمني لإلفطار، يشارك فيها حمافظ 
املدينة وممثلي الديانات واألحزاب السياسية وبعض رجال األعمال. هدفها التعريف باإلسالم وشعائره يف الشهر الفضيل واالنفتاح على اجملتمع األملاني يف 

املدينة.



فيه  والذى يعقد بصفة دورية، يفتح  املفتوح  املسجد  يوم  برنامج 
املسجد أبوابه  للزائرين الراغبني بالتعرف على االسالم واملسلمني.

عقد احملاضرات الدورية يف مقر بلدية املدينة مبا يسمى الصالون 
األخضر، ُتناقش فيها القضايا املستجدة يف اجملتمع.

جهات  عدة  املسجد  يزور 
كاملدارس  حكومية 
على  للتعرف  والامعات 
والشتهار  واملسجد،  اإلسالم 
المعية إعالميا فإن طلبات 
وأصبحت  زادت  الزيارة 
يف  زيارة  مخسني  مبعدل 
من  أكثر  حيضرها  السنة 

ألف زائر.

املؤسسات  مع  دورية  لقاءات 
إطار  يف  األملانية  الدينية 
حلوار  املستديرة  املائدة 
يف  واملشاركة  األديان، 
املناقشات املختلفة يف املدينة 
مساحة  على  للتأكيد 

الدين اإلسالمي.



حجز صاالت لصالة العيد يف الفطر واألضحى لصغر مساحة املسجد وكثرة عدد املسلمني والذين يصل عددهم يف صالة العيد إىل أكثر 
من ألف مصّل، مع االحتفال وتوزيع هدايا العيد إلدخال السرور على أبناء اجلالية وإشعارهم ببهجة األعياد اإلسالمية وفرحتها.



التعريف بمشروع المركز
املركز اإلسالمي الديد ذو تصميم عصري مناسب لعراقة مدينة 
يف  املسلمة  الالية  احتياجات  ُتلب  متعددة  مرافق  وذو  ماربورج، 

املدينة، روعي فيها فكرة االكتفاء الذاتي من خالل عائداتها.

منشورات  مع  والضيوف،  بالزوار  والرتحيب  لالستقبال  بهو 
وبطاقات تعريفية باإلسالم.

مسجد من طابقني للرجال و النساء يتسع  للمصلني يف مدينة 
ماربورج وما حوهلا.

واحملاضرات  الدينية،  لألنشطة  وجمهزة  مهيئة  رئيسية  قاعة 
العامة.

مكتبة عامة ذات مراجع دينية وعلمية خمتلفة.

شقق مؤثثة وواسعة إلجيار الطلبة.

كافترييا لتوفري ملتقى للشباب املسلم.

واألطعمة  املختلفة،  والشرقية  العربية  املنتجات  ُيوّفر  متجر 
احلالل .

الرمضانية  واإلفطارات  لالحتفالت  االستخدام  متعددة  قاعة 
وغريها من خمتلف النشاطات االجتماعية والرياضية.

فصول دراسية  لتقديم دروس يف تعليم القرآن واللغة العربية، 
إضافة لدروس التقوية املدرسية.

اخلاصة،  االحتياجات  لذوي  مهيئ  بأنه  املركز  تصميم  ميتاز 
ويعتمد على الطاقة املتجددة والبديلة.



القبو )الطابق التحت أرضي(: وفيه صالة واسعة متعددة االستخدام، محامات وأماكن وضوء للرجال، مستودع، مطبخ جمهز بكافة
 )الطابق األرضي(: وفيه مسجد الرجال مبساحة واسعة، بهو واسع الستقبال الزوار واملصلني، صالة كبرية للمحاضرات واملناسبات.                                                   املعدات الالزمة.

املسجد البهو

قاعة حماضرات



تكاليف بناء المشروع وكيفية التبرع له

لقد وفق اهلل سبحانه وتعاىل إدارة المعية اإلسالمية يف ماربورج 
طويل،  حبث  بعد  ملشروعها  متميزا  معماريا  مهندسا  جتد  أن 
بناء  يف  واسعة  خربة  ذو  أنه  إال  مسلم  أنه  إىل  إضافة  املهندس  هذا 
املساجد، فقد أشرف على بناء وترميم ما يقارب مثانني مسجدا يف 
أملانيا وأوروبا، كما أنه نال شهادات تكرميية من عدة مؤسسات 

حكومية يف أملانيا.

األرض اليت سُيبنى عليها املشروع مساحتها 2000م2 تقريبا، مت شراؤها 
ودفع قيمتها بالكامل.

مجعت  يورو.  ماليني  ثالثة  املشروع  لبناء  املقدرة  التكلفة  إن 
ووضع  البناء  يف  للبدء  يكفي  ما  متربعني  عدة  من  المعية 
أساسات العقار، وهي الن تسعى جبد واجتهاد للبحث عن داعمني 

ومتربعني إلكمال بقية تكاليف البناء.

للتربع يف هذا املشروع هناك عدة طرق:

1- التربع املادي: وذلك بالتحويل على حساب المعية التالي:

             Islamische Gemeinde Marburg e.V.
             IBAN: DE82533500000013001731
             BIC: HELADEF1MAR 

2- التربع العيين: كالتربع ببعض املرافق املتعلقة بالبناء كالنوافذ،
    األبواب، املصعد الكهربائي، قاعة احملاضرات، الصفوف الدراسية،

    املكتبة، شقق الطلبة، املطبخ واحلمامات. ويكون ذلك بالتواصل
    مع إدارة المعية للتنسيق يف ذلك.

    كما أن هناك إمكانية كتابة اسم امُلترِبع على املرفق الذي تربع

  د. حسام عبد احلميد
     املهندس املعماري للمشروع

     العنوان:
               Luise-Vollmar-Straße 17
          41065 Mönchengladbach

    + 49 21 61 - 599 000 هاتف:



صورة من موافقة بلدية ماربورج لبناء المشروع



جمعية دعم بناء المركز الثقافي التعليمي و المسجد في ماربورج

بلدية  قامت  جديد''  مسجد  على  حتصل  ''ماربورج   شعار  حتت 
مجعية  وتسجيل  بإنشاء  شخصيا   احملافظ  من  ومببادرة  املدينة 
أهلية تضم ممثلني عن كافة األحزاب السياسية  واهليئات الدينية 
دعم  أجل  من  ماربورج  مدينة  يف  والامعة  األهلية   والمعيات 
والقيام حبمالت إعالمية  التعليمي واملسجد  الثقايف  املركز  بناء 
وأملانيا  املدينة  مستوى  على  للمركز  التربع  وتشجيع  للرتويج 

بأكملها.

ألربشت  الربفيسور  برئاسة  للجمعية  إدارية  هيئة  تشكيل  مت 
ماربورج  جامعة  يف  أوسطية  الشرق  الدراسات  مركز  رئيس  فوس 

وعضوية عدد من الشخصيات السياسية واإلعتبارية يف املدينة .

هذا وقد قامت المعية بعدة أنشطة  لضم أكرب عدد من مواطين 
ماربورج  لدعم املشروع والتربع له.



تزكية محافظ مدينة ماربورج

" السيدات والسادة األعزاء،،
لقد ساهمت فكرة لقاءات املائدة املستديرة لالندماج اليت اقرتحتها منذ سنوات ونفذت يف 

مدينة ماربورج الامعية، يف دعم وتقوية التالقي واأللفة بني المعيات الدينية.
يف  ساهم  السياسيني  ومبشاركة  املستديرة  املائدة  هذه  على  األفكار  وتداول  التحاور  إن 

إجياد جو مفعم بالتعاون والثقة.
يف ظل هذه األجواء املوسومة باالحرتام وقبول الخر، طرح للنقاش رغبة المعية اإلسالمية 

يف ماربورج يف بناء مركز إسالمي ثقايف جديد أكرب وأوسع من املسجد املتوفر حاليا.
املائدة  أعضاء  خالل  من  املركز  بناء  لطريقة  التخطيطية  والرسومات  التصورات  قدمت 
ولقد  العامة  اللقاءات  من  العديد  يف  ماربورج  يف  االسالمية  والمعية  لالندماج  املستديرة 
ذو  العمراني  املركز  تصميم  إجيابي.  عام  بشكل  املواطنني  أفعال  وردود  جتاوب  كان 

شفافية ويضفي الطمأنينة عند الناظر.
التوفيق والسداد للجمعية يف  املوافقة على بناء املركز.  نرجو  لقد أعطت مدينة ماربورج 
تنفيذ هذا املشروع.  هذا املركز سيكون إثراء كبريا ملدينة ماربورج الامعية اليت يتعايش 

فيها أكثر من 140 جنسية خمتلفة يف سالم.“

إجيون فاوبل
حمافظ مدينة ماربورج



للتواصل واالستفسار:
Islamische Gemeinde Marburg e.V.
Bei St. Jost 17, 35039 Marburg, Germany
Tel.: + 49 64 21 – 655 35, Fax: 64 554
www.ig-marburg.de, info@ig-marburg.de

رقم احلساب للتربع:
Islamische Gemeinde Marburg e.V.
IBAN: DE82533500000013001731
BIC: HELADEF1MAR
Bank: Sparkasse Marburg-Biedenkopf

قال


