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إيماٌن راسخ، ِعلٌم نافع، انفتاح على 
الثقافات، دمج األفراد في المجتمعات

رؤية المسجد:



4

نعمل من أجل االرتقاء بدور المسجد ُروحياً 
وعلمياً وسلوكاً، وَنْصبو إلى التواصل بين 

الحضارات بأسلوب وَسِطي متسامح .

رسالة المسجد:
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ُيعدُّ مسجد أوبساال إطار جاذب لنشر قيم 
اإلسالم؛ ِمن وَسِطية وسالم ورحمة وُحسن 
خلق وتواصل روحي وفكري بين جميع أتباع 

الشرائع السماوية، سواء في مدينة أوبساال أو 
في المملكة السويدية 

أهداف المسجد:
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صالح البيوت وتربيتها على اإليمان والقرآن والذكر. 
البيت السعيدة أمانة يحملها الزوجان وبهما تنطلق مسيرة 

هذا البيت.
أن نجعل منهجية اإلسالم قوالً وعمالً في بيوتنا.

أن يجمع األب أبناءه على القرآن وقصص الصحابة والصالحين.
غرس األخالق العالية لألبناء حتى نسعد جميعاً.

الدورة الشرعية البيت السعيد:

الهدف من النشاط:

 الفئة المستهدفة:         نساء واطفالهن
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إدراك األخوات أهمية تطبيق أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن الكريم.
تجنب األخوات الخطأ في تالوة القرآن الكريم ومعرفة أحكام 

الوقف واالبتداء.
تخريج أخوات ُمؤّهالت لتدريس األجيال القادمة تعاليَم القرآن 

الكريم، وأحكامه.
استثمار وقت األخوات بالعمل النافع، وإشغالهم بمعالي األمور.

ترسيخ وجوب أن تكون قراءة القرآن الكريم عبادة، ودراسة.
إحياء المسجد وإعماره بحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

دورة األحكام للقرآن الكريم لألخوات:

الهدف من النشاط:

 إناث صغار وكبارالفئة المستهدفة:
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التعرف على فوائد سورة الكهف وفضل حفظ أول عشر آيات 
منها.

التعرف على فضل قراءه سوره الكهف يوم الجمعة
اختيار الصحبة الصالحة واالرتقاء بمستوى الحديث مع الناس 

أخذ العبر من قصص السورة وسبب نزولها
التعرف على الحكم والمواعظ التي تستعرض بعض فتن الدنيا 

التي يواجها اإلنسان، خالل فترة حياته.

وقفات يومية مع سورة الكهف:

الهدف من النشاط:

المصلين  الفئة المستهدفة:         
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في هذه المدرسة نتعلم التجويد بأنه وسيلة لفهم معاني 
القرآن الكريم والتفّكر في آياته.

في هذه المدرسة نتعلم لتجويد بأنه وسيلة لتدريب اللسان 
على النطق باللغة العربية الفصحى، والحّث على تعّلمها.

في هذه المدرسة نتعلم التجويد بأنه وسيلة لحفظ اللسان 
وعصمته عن اللَّْحن والخطأ في تالوة القرآن الكريم.

في هذه المدرسة نتعّلم التجويد بأنه أشرف العلوم الشرعية 
قدراً ومكانًة؛ لكونه متعّلقا بكالم الله –تعالى.

مدرسة السبت واألحد للقرآن الكريم:

الهدف من النشاط:

اطفال ذكور وإناثالفئة المستهدفة:
من عمر 6-13 عاماً
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تــالوة  علــى  الــدوام  الكريــم  القــرآن  حلقــات  واهميــة  فوائــد  مــن 
القــرآن الكريــم، واإلكثــار منهــا، وهــو بذلــك يّتبــع ُســّنة جليلــة مــن 
اللــه -ســبحانه- ورســوله الكريــم فضــل  بّيــن  ُســَنن اإلســالم، وقــد 
ــِه َوَأقاُمــوا  ِذيــَن َيْتُلــوَن ِكتــاَب اللَّ تــالوة القــرآن، قــال -تعالــى-: )إِنَّ الَّ
ــوَر( ــْن َتُب ــًة َيْرُجــوَن ِتجــاَرًة َل ــا َرَزْقناُهــْم ِســًرّا َوَعالِنَي ــالَة َوَأْنَفُقــوا ِممَّ الصَّ

يعتبــر كتــاب األربعــون النوويــة مــن أبــرز الكتــب، فقــد جمــع فيهــا أربعيــن 
ــن جوامــَع كلمــه صلــى اللــه عليــه وســلم، وهــو خزانة  حديًثــا نبويــة تتضمَّ

لألحــكام الشــرعية، وكنــز لقواعــد اإلســالم، ونبــراس للفقــه اإلســالمي.

حلقة الثالثاء للقرآن الكريم وشرح أحاديث األربعين النووية:

الهدف من النشاط:

الشباب  الفئة المستهدفة:         
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التعرف على شرح كتاب الصالحين الذي أصبح أصح كتاب بعد 
كتاب الله تعالى.

أخذ اإلمام البخاري الحديث النبوي عن كبار المحدثين.
معرفة جهود اإلمام البخاري المباركة في خدمة الحديث 

النبوي وعلومه.
التعرف على تصنيفات الحديث المتنوعة.

التعرف على الجهوده العظيمة في مجال نشر الحديث النبوي 
الشريف بين المسلمين.

شرح كتاب البخاري:

الهدف من النشاط:

المصلينالفئة المستهدفة:
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فهم اإلسالم وحقيقة األديان.
يرسخ معاني نفع المجتمع )إنفاق – فك رقبة – إطعام(.

التعرف على بعض المواقف والوقائع التاريخية في اإلسالم.
معرفة التصورات العقائدية واإليمانية الغيبية مع تقديم األدلة 

والبراهين عليها.
يرسخ هذا الجزء القيم الرئيسية عند المسلم.

تفسير جزء عم:

الهدف من النشاط:

المصلين  الفئة المستهدفة:         
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- استثمار وقت الشباب بالعمل النافع واشغالهم بمعالي 
األمور.

- تعميق شعور العزة عند الطالب بحفظ كالم الله تعالى. 
- وجود تحفيز لطالب التحفيظ بالحوافز المميزة إلكمال 

المشوار. 
- تعزيز قدرة الطالب على الدعوة إلى الله تعالى. 

مدرسة المسجد اليومية لتحفيظ القرآن الكريم:

الهدف من النشاط:

لألطفال والشبابالفئة المستهدفة:
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تعزيز هدى الله واستقاء القيم واألخالق الفاضلة، وقضاء 
األوقات في الطاعة.

تأصيل الهوية اإليمانية في السلوك والتعامالت والروابط 
المجتمعية.

تجديد اإليمان وتعزيز األلفة بين قلوب المؤمنين.
 شحذ همم األفراد االيمانية، وربطهم بالمسجد. 

أمسية شهرية ايمانية:

الهدف من النشاط:

الشباب وكبار السن  الفئة المستهدفة:         
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نتعرف الشرف الذي أعطاه النووي ألحاديث الرسول محمد 
-صلى الله عليه وسلم- الصحيحة، ورّتبها في أبواب وفصوٍل.

التعرف على األحاديث المبّوبة وهي 372 بابا، حيث تسهل على 
القارئ والمتعلم قراءتها وفهمها والرجوع إليها.

نتعرف على أن كتاب رياض الصالحين كتاب جامع نافع.
نتعلم أشياء كثيرة من مسائل العلم ومسائل اآلداب، ال تكاد 

تجدها في غيره من الكتب.

شرح كتاب رياض الصالحين للشباب:

الهدف من النشاط:

الشبابالفئة المستهدفة:



16

تعليم المسلم العلوم الفقه المختلفة
معرفة األحكام الشرعية اإلسالمية المستندة إلى مصادر 

حقيقية. 
توفر دروس الفقه لدينا نظرة مبسطة ولكنها متعمقة في 

جميع أمور الحياة. 
تغطية أساسيات الفقه التي يجب على كل طفل مسلم وبالغ 

معرفتها.

حلقة السبت واألحد لفقه السنة:

الهدف من النشاط:

شباب ذكور ما بين
 14-18 عاما

 الفئة المستهدفة:         
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إدراك األخوات أهمية تطبيق أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن الكريم.
تجنــب األخــوات الخطــأ فــي تــالوة القــرآن الكريــم ومعرفــة أحــكام 

الوقــف واالبتــداء.
تخريــج أخــوات ُمؤّهــالت لتدريــس األجيــال القادمــة تعاليــَم القــرآن 

ــم، وأحكامه. الكري
استثمار وقت األخوات بالعمل النافع، وإشغالهم بمعالي األمور.

إحياء المسجد وإعماره بحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

دورة التجويد القران الكريم لألخوات :

الهدف من النشاط:

إناث ما بينالفئة المستهدفة:
 16-20 عاما
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إتقان حفظ القرآن الكريم أداء ورسما وضبطا باللغة االوردوية.
تعرف أهم مباحث علوم القرآن وكيفية توظيفها في تفسيره 

باللغة االوردوية.
اقتناع المتعلم بوجود منهاج علمي لتفسير كتاب الله يقوم 

على آليات وقواعد مضبوطة.
 تمثل األحكام والتكاليف الشرعية والعمل على تبليغها في 

أسرته ومحيطه.
 تعزيز صلة المتعلم بكتاب الله عز وجل باعتباره كتاب هداية.

تفسير القران الكريم باللغة االوردو:

الهدف من النشاط:

المصلين المتحدثين 
باللغة االوردو

 الفئة المستهدفة:         
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المساهمة في انسجام المسلمين الذين يتحدثون اللغة 
البوسنية في المجتمع السويدي.

البناء العقدي الصحيح للفرد المسلم على اختالف لغتيه.
ربط الفرد المسلم بالبيئة السويدية التي يعيش فيها.

تثّبت التربية اإلسالمّية السليمة التي تخدم المجتمع الذي 
يعيش فيه الفرد المسلم.

غرس القيم اإليمانية في النفوس وقيام الناس على أساس 
الوحدة اإلنسانّية، والمساواة بينهم.

دورة باللغة البوسنية:

الهدف من النشاط:

كبار والصغار الذين يتحدثون الفئة المستهدفة:
باللغة البوسنية
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المجتمــع  فــي  المســلم  الفــرد  انســجام  فــي  المســاهمة 
الســليمة. اإلســالمية  الثقافــة  نشــر  خــالل  مــن  الســويدي 

البناء العقدي الصحيح للفرد المسلم على اختالف لغتيه.
فيهــا  يعيــش  التــي  الســويدية  بالبيئــة  المســلم  الفــرد  ربــط 

الســويدية. اللغــة  تعلــم  مــن  وتمتينــه 
تثّبت التربية اإلسالمّية السليمة التي تخدم المجتمع الذي يعيش.

غــرس القيــم اإليمانيــة فــي النفــوس وقيــام النــاس علــى أســاس 
الوحــدة اإلنســانّية، والمســاواة بينهــم.

دروس شهرية باللغة السويدية:

الهدف من النشاط:

الشباب  الفئة المستهدفة:         
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هذه المدرسة وسيلة لفهم معاني القرآن الكريم بيان معانيه
 والتفّكر في آياته.

في هذه المدرسة نتعلم القصص القرآنية ونأخذ العبر العظات منها.
في هذه المدرسة نتعلم األحكامة التي جاء بها القرآن الكريم  .
في هذه المدرسة نتعلم أن تفسير القرآن الطريق الموصل إلى 

تطبيق كالم الله -تعالى- في حياتنا.
في هذه المدرسة نتعلم بيان مقصود الله مما أورده في كتابه 

الكريم؛ وذلك فيه رضا الله -تعالى.

مدرسة تفسير القرآن الكريم اليومية:

الهدف من النشاط:

للمصلينالفئة المستهدفة:
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- التعرف على شرح كتاب رياض الصالحين وذلك ألنه لم ينل كتاب 
القبول بعد الكتب التي تروي األحاديث كما ناله هذا الكتاب. 

- التعرف على األحاديث الصحيحة عن رسول الله 
رة المجملة التي  لة والمفسِّ - بشرحة نتعرض ألحكامه الُمفصِّ

جاء بها القرآن الكريم.
- يعد مصدراً مستقالً بذاته، فهناك بعض األحكام لم ُيِقّرها 

القرآن الكريم أو ينهى عنها.
- نتعرف من خالل شرح كتاب رياض الصالحين إلى اإلخبار عن الغيبيات.

شرح كتاب رياض الصالحين:

الهدف من النشاط:

المصلين  الفئة المستهدفة:         
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إتقان حفظ القرآن الكريم أداء ورسما وضبطا باللغة البنغالية.
تعرف أهم مباحث علوم القرآن وكيفية توظيفها في تفسيره 

باللغة البنغالية..
اقتناع المتعلم بوجود منهاج علمي لتفسير كتاب الله يقوم 

على آليات وقواعد مضبوطة.
تمثل األحكام والتكاليف الشرعية والعمل على تبليغها في 

أسرته ومحيطه.
تعزيز صلة المتعلم بكتاب الله عز وجل باعتباره كتاب هداية.

تفسير القران الكريم باللغة البنغالي:

الهدف من النشاط:

المصلين المتحدثين الفئة المستهدفة:
باللغة البنغالية


