بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبيه االمين خاتم الرسل والنبيين وعلى آله و صحبه أجمعين.

مقدمة ووصف:
البد من اإلشارة أوال إلى وضع المسلمين في هذه البلدة السويدية فقد بدأ أوائل المسلمون من أهل السنة بالقدوم إلى
هذه البلدة في أواخر السبعينات ويتنامى عددهم يوم بعد يوم إلى أن وصلوا إلى جالية كبيرة في مدينة ترولهتان وهم
من مختلف البلدان اإلسالمية وغير اإلسالمية .
وقد كانت وال زالت الجمعية بتوفيق هللا مالذاً ألهل السنه هنا ومرجعا لهم في أداء شعائرهم وتوفير المكان المناسب
ألداء صلواتهم الخمس في جماعة وإقامة صالة العيدين وتعليم الدين االسالمي بمنهجه الوسطي السمح الحنيف.
لقد بادرت الجمعية ومن خالل تبرعات منتسبيها والمساعدات التي تحصل عليها من الحكومة السويدية إلى إتخاذ
مخزن مفتوح صغير كمسجد ومصلى ألهل السنة وقد كان هذا قبل شهر رمضان من عام  5041للهجرة .وقد أستمر
الحال كذلك حتى شهر محرم من عام  5051للهجرة حيث إستأجرت الجمعية شقة سكنية بمساحة  120متر مربع
في بناء سكني إلتخاذه مصلى ً تقام فيه الصلوات الخمسة إضافة إلى صالة الجمعة و بعض األنشطة الخاصة بأطفال
ونساء الجالية األسالمية.
تقوم الجمعية على ما يتبرع به المسلمون من أموال وما تخصصه الحكومة السويدية للجمعيات الثقافية (وهي
بمجموعها ال تكاد تسد حاجة المسجد) باإلضافة إلى المساعدات التي تحصل عليها من الرابطة اإلسالمية في السويد
لدفع مستحقات اإليجار وباقي الخدمات األخرى.
يتعذر على غالبية المسلمين أداء الصلوات الخمس و صالة الجمعة وخصوصا بعد تضاعف عدد المسلمين في هذه
المدينة بعد الهجرات األخيرة الى السويد وذلك لضيق المكان ولوقوعه في مبنى سكني يخضع لضوابط معينة في
مسألة فتح وغلق األبواب الخارجية للمبنى والتجمع.
وهذا دفع االخوة من الجاليات غير العربية الى الخروج من المكان وإستئجار مخازن أو شقق سكنية واتخاذها مسجد
لممارسة الطقوس الدينية (طلبا الي سعة المكان) .مثل االخوة االلبان ,الكوسوف ,البوسنيين ,االتراك ,الصوماليين .
ولكن وهلل الحمد كلنا متفقين ومجتهدين لبناء مسجد يتسع للجميع ويكون وقفا إسالميا ,والجمعية الثقافية كونها األساس
الذي انبثق عنه الجميع إجتهدت وإشترت قطعة االرض لبناء المسجد(الوقف).

نشاطات الجمعية في مجال بناء مسجد:
دأبت الجمعية طوال الفترة الماضية لبناء مسجد يتسع للمصلين ألداء الصلوات وممارسة الشعائر اإلسالمية ولكن
ضعف اإلمكانيات المالية حال دون ذلك مما أثر سلبا ً على وضع أهل السنة في المدينة
لدى الجمعية الكثير من األفكار التي تساهم في تعزيز الروح اإلسالمية وكذلك نشر وتعليم ديننا السمح  ,ولكن يتعذر
تنفيذها بسبب ضعف الحالة المادية إال أن هذا لم يمنع الجمعية من إتخاذ جملة من التدابير لهذا الغرض بفضل هللا
ومنته و كرمه ,منها:
-

قامت الجمعية بإستئجار شقة إلتخاذها مسجد للمصلين وكما أسلفنا في أعاله.
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-

إستحصال الموافقات الالزمة من الجهات ذات العالقة لتخصيص قطعة أرض لبناء مسجد وكان هذا في شهر
صفر عام  5044للهجرة.
تم بالفعل تخصيص قطعة األرض الالزمة لبناء المسجد بمساحة  3756متر مربع وشرائها بكلفة 187000
ألف كرون سويدي وكان هذا في  4شعبان عام  5041للهجرة.
اإلنتهاء من إستحصال الموافقات الالزمة لبناء المسجد (الوقف االسالمي).
قلع األشجار من قطعة األرض المخصصة وتجهيزها مبدأيا.
إعداد الخرائط المعمارية للمسجد (الوقف االسالمي)

وصف المسجد المرجو بناءه








مساحة البناء للمسجد  541.11متر مربع ومساحة البناء للمأذنة  5متر مربع .
يتكون المبنى من طابقين ويقع على درجة  585.11من الشمال بإتجاة مكة المكرمة .ويتكون المبنى من قسمين
على شكل حرف ل.
مبنى المصلى على شكل مربع بإرتفاع  1متر وقبة بإرتفاع  4متر.
من أجل مراعة البيئة والمكان والهندسة المعمارية السويدية ،رسم المبنى بطريقة تتناغم بين هندسة المساجد
المعمارية التقليدية ونقشات من الهندسة المعمارية السويدية.
المساحة الكاملة للطابق األرضي  118.14متر مربع
يحتوي الطابق االول على ساحة وهي عبارة عن المدخل الي المسجد الذي يتسع الي  044مصلي من الرجال
وهو بالشكل المربع  ,بمدخله مكان للوضوءعلي اليمين وغرفة على الشمال لوضع االحذية والمالبس ,والقسم
الثاني من الصابق االول للمبنى يحتوى على غرفة ادارية واخرى تتبع االدارة لالجتماعات وأمامهم االستقبال
ويقصد به التعريف على المبنى واالسالم حيث تعرض النشرات والكتب الدينية والتي ستوزع مجانا لغير
المسلمين .

أما الجزء الثاني من الطابق االول فيحتوى على غرفة خاصة (مغسلة) الجراء مراسم الغسل لموتى المسلمين
وفق الشريعة السمحاء ,ومخزن وغرفة لالمن .
 مساحة الطابق الثاني  040.11متر مربع .
 يحتوي الطابق الثاني على مسجد للنساء يتسع الى  844امرأة مع المتوضا ومكان لالحذية خاص لنساء  ,اما
الجزء الثاني من الطابق الثاني فيحتوي على قاعة كبيرة ذات  8استخدامات انشطة وصالة ودراسة ايضا هناك
ثالث غرف دراسية وغرفة ادارية للمعلمين  ,واخيرا غرفة عبارة عن شقة سكنية صغيرة وذلك للضيوف
واالئمة عن دعوتهم بشهر رمضان او خالل العام والسبب لذلك صعوبة ايجاد سكن خاص وتكلفته ان وجد.
 مساحة المسجد الكاملة  5044.01متر مربع ،منها  %44بيوت الساللم و مصعد وممرات و ُغرفة
المكينات/األليات
وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين
مجلس إدارة الجمعية الثقافية االسالمية
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