
(اشتي )مشروع توسعة مسجد السالم   
كاليفورنيا —الكاهون   

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



الجىء  في مدينة سان دياكو بكاليفورنيا تتركز الجالية في جنوب هذه الوالية وباالخص في ضاحية  7000يقيم اكثر من 
الكاهون وعند وصولهم شعرو بحاجتهم الماسة الى انشاء مركز اسالمي الداء شعائرهم الدينية وتعليم اطفالهم مبادء الدين 
الحنيف وذلك لعدم وجود مراكز اسالمية في هذه الضاحية وتم بعون هللا افتتاح مركز اسالمي متكون من مسجد ومدرسة 

ميالدية ومن ثم تم شراء مقبرة  1997هجرية والمصادف لشهر ايلول عام  1418اسالمية وذلك في شهر رجب من عام 
اسالمية في هذه المدينة نحمد هللا تعالى الذي هدانا ووفقنا لتاسيس هذا المركز االسالمي لخدمة المسلمين واعالء كلمة ال اله 
اال هللا اذ شعرنا بالحاجة الماسة الى مثل هذا المركز لوجودعدد كبير من الالجئين من الجاليات المختلفة العربية والكوردية 
واالفغانية والباكستانية باالضافة الى فئة من المسلمين من الدول االفريقية وكذلك االخوة واالخوات الذين اسلموا حديثا من 

 امريكا والمكسيك
 مكونات المركز االسالمي

ويتكون من, قدم مربع 13650قدم مربع  على ارض (  4588) تقدر المساحة االجمالية لبناية المركز ب   
 قاعة صالة رئيسية للرجال  
 قاعة صالة ثانوية للرجال  

 قاعة صالة للنساء  
 ثالثة صفوف دراسية باالضافة الى استخدام المصلى اثناء المدرسة

 مكتب الدارة المركز
 مكتب لالمام

 مكتبة اسالمية 
 مطبخ

 مخازن عدد اثنان
سيارة فقط 24باالضافة الى موقف للسيارات تسع ل    

 

 تاريخ المركز االسالمي للجالية الكوردية 

(اشتي ) مسجد السالم   



 

 البرامج الحالية
يسعى   مسجد السالم  جاهدا لتوفير البرامج الجيدة الهادفة الى دعم االفراد واالسر دينيا واجتماعيا وقد تمكنا من التوسع 

 في الخدمات التي نقدمها للجالية والتي تشمل الخدمات الروحية وبرامج الشباب والمدرسة االسالمية

 الخدمات الروحية: تقوم المركز بتقديم النشاطات التالية العضاء الجالية المسلمة في الكاهون

وصالة العيدين ( تقام خطبتين في المسجد وذلك لضيق المكان) من حيث الصلوات الخمسة اليومية وصالتي الجمعة  

 وصالة التراويح

   محاضرات: بعد صالة المغرب دروس القران ومحاضرات اسالمية لالخوات وكذلك حلقات للشباب

 تقديم وجبة االفطار يوميا خالل شهر رمضان باالضافة الى احياء العشر االواخر وتقديم السحورفيها

يقوم امام المسجد بمهام عقود الزواج والخدمات العائلية ومنها استشارات عامة في قضايا الزواج والطالق كذلك تقدم 

 خدمات الجنائز: مساعدة االسر في النقل والدفن والصالة وفقا للشريعة االسالمية 

صفوف دراسية لتعليم االطفال واليافعين مبادء الدين الحنيف وتحفيظ وتفسير القران الكريم ودروس في السنة النبوية الشريفة 

 وتعلم اللغة العربية وذلك يوم السبت من كل اسبوع

الدعوة: نشر تعاليم ومبادىء وسماحة الدين االسالمي في المجتمع االمريكي وهلل الحمد فلقد اعلن اكثر من عشرة 

 اشخاص عن اسالمهم في المسجد

 الصدقات: جمع وتوزيع الزكاة وزكاة الفطر  

ميزانية المسجد تعتمد ميزانية المركز فقط على جمع التبرعات من خالل صناديق الصدقات الموجودة في المسجد ومنها 

 تغطي دفع قوائم الماء والكهرباء ومصاريف المسجد

 اين نحن االن



 

 

 

ولماذا نريد شراء هذه البناية؟\ لماذا من المهم ان نوفر هذه الخدمات  

استفادت جاليتنا الى حد كبير من البرامج التي تقدمه المسجد من حيث برامج الشباب والبرامج الدينية واالجتماعية ولتلبية احتياجات 

قدم مربع من االرض ونرغب (   13650)      الجالية المتزايدة نحن بحاجة الى مزيد من التوسع ولحسن حظنا فنحن حاليا على مساحة 

ان الحصول على هذه . قدما مربعا لنكون قادرين بعونه تعالى على انجاز مهمتنا(  13742)   في اضافة البناية المجاورة والتي تقدر ب  

البناية المجاورة للمسجد سوف يعطينا الفرصة لالستفادة منه بكفاءة وسوف نكون قادرين على بناء مركز إسالمي يلبي احتياجات مجتمعنا 

 من حيث ايجاد

يوفر المركز االسالمي حليا الحصص الدراسية المختلفة لفئات الطالب من جميع .مرفق للمدرسة االسالميه الستيعاب عدد اكثر من الطلبة

سيفيد التوسع حماس الطالب لتعلم القران الكريم واللغة . ومع ذلك يفتقر الطالب في المواد االساسية الى قاعات دراسية كافية, االعمار

طالب في المدرسة وحوالي  60العربية وفهم الشريعة االسالمية النه وبسبب محدودية القدرة وضيق المكان نحن حاليا قادرين على خدمة 

طالب النشطة الشباب وسوف يتيح مشروع التوسعة للطالب االدوات الالزمة لنجاحهم اكاديميا ودينيا على سواء وبتزويد الطالب  20

بهذه الموارد سيكون لهم مساحة امنة للنمو والتطور ويمكنهم ليكونو اعضاء متقدمين ونشطين لجاليتهم وسوف نكون قادرين على زيادة 

 امكانية خدمة عدد اكبر من الطالب 

 مركز رياضه الشباب قاعة ومكتبة ومكان لالنشطة الرياضية لفئة الشباب 

.برامج الدعوة والخدمات االجتماعية  

 خدمات الدعم اإلسالمي الجديدة

 خدمات اإلرشاد االسري كمشورات الزواج وخدماتها

وساحة اضافية لوقوف السيارات    

يوجد خدمة دفن اسالمية في احد المراكز االسالمية  ولسوء الحظ يصعب على افراد الجالية استعمالها بسبب بعده ولذلك بما انه لدينا .خدمات الدفن اإلسالمي

 قطعة ارض للمقبرة لذلك من الضروري لمركزنا ات يؤمن خدمات الدفن للجالية المحلية من حيث الغسل والصالة والدفن

 

. وقد نستطيع اقامة ملعب صغير لالطفال وكذلك كافيتريا لتامين دخل للمركز  

 
 اهدافنا



 نناشدكم يا باغي الخير جد لبناء مسجد السالم

في بيوت اذن هللا ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واالصال: يقول هللا تعالى  

 ويقول سبحانه وما انفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين

 ويقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من بنى هلل مسجدا بنى هللا له بيتا في الجنة

مسجد السالم في الكاهون كاليفورنيا هو مسجد . ان بيتا من بيوت هللا محتاج الى نفقتكم حتى يرفع فيذكر اسم هللا فيه

اسس على التقوى من اول يوم فاصبح المسجد الوحيد في الضاحية الذي تقام فيه الصالة يوميا ويدعى فيه الى هللا 

ان هذا المسجد الضيق في بنيانه والواسع . بالحسنى والوسطية واالعتدال على منهج اهل السنة والجماعة والحمد هلل

في تاثيره هو القلب النابض للجالية االسالمية في هذه المنطقة وخاصة الجالية الكوردية المسلمة وهو المصدر الوحيد 

.للدعوة فيها  

فان مسجد السالم لم يعد يتسع , ولكن نظرا للتزايد المستمر في عدد الجالية من المهاجرين والالجئين في هذه المنطقة

حتى لربع الجالية حيث تقام فيه صالة الجمعة مرتين وتفرش ساحة المسجد للمصلين وخاصة في شهر رمضان 

ولتدارك الوضع قررنا توسيع المسجد في اقرب وقت ممكن حتى يسد حاجة المصلين خاصة في صالة الجمعة 

وصالة القيام في رمضان وهناك فرصة عظيمة نريد ان نستغلها بمساعدة الخيرين وهي ان البناية المجاورة للمسجد 

معروضة للبيع وحتى يتسنى لنا شراء البناية فاخوانكم في مسجد السالم في امس الحاجة الى الدعاء والى الدعم 

ان المسجد بعد التوسع سوف يكون منارة لالسالم في هذه المنطقة كما انه سيكون ملبيا لكل . الماديمن كل فاعل خير

احتياجات المسلمين مثل تدريس االطفال الدين والثقافة االسالمية كما سيكون منبرا للدعوة الى هللا من خالل 

 المحاضرات والندوات للمسلمين وغير المسلمين

نسال هللا العلي القدير ان يوفقنا واياكم لعمل الخير وخدمة االسالم والمسلمين وان يجزل لكم االجر والمثوبة على 

 تبرعاتكم ومساهمتكم معنا وجزاكم هللا خيرا

 اخوانكم في مجلس ادارة مسجد السالم

 

 نناشدكم يا باغي الخير  لبناء مسجد السالم



 

 

 انشطة وبرامج مسجد السالم

https://www.facebook.com/khalid.zakholy/photos/a.396148513911013/396150910577440/?type=3
https://www.facebook.com/khalid.zakholy/photos/a.332420200283845/332424280283437/?type=3


 
 صالة العيد



 
 افطار رمضان



مستقبل آالمه-الشباب.   
ومما ال شك فيه ان اشراك شباب المسلمين في االنشطه الدينية والترفيهية وضع األساس لنمط حياه يتسق مع تعاليم 

.اإلسالم هو أحد أهم المساعي التي يمكن ان يضطلع بها المجتمع المحلي  
 

 

طالبا رؤيتنا هي مساعده أطفالنا علي فهم دينهم وخلفيتهم  60فصول دراسية ولديها  6تتكون المدرسة من 

يتضمن المنهج الدراسي في مدرستنا القران والدراسات االسالميه والصالة واالبجديه العربية . وهويتهم وثقافتهم

من أجل قراءه القران ، كما يتمتع طالبنا بمجموعه واسعه من االنشطه االضافيه التي تشمل الرحالت الميدانية 

 التعليمية ، واالنشطه الترفيهية ، والمسابقات االكاديميه ، االحتفال اإلسالمي 

 
 مدرسه نهاية األسبوع االسالميه



 
شراء البناية المجاورة للمسجد\ خطة العمل المستقبلي   

Space Available 

3705 SF Building 

13742 SF Lot 



 

 انشطة اجتماعية 



 

 رحالت واحتفاالت االعياد



 
 البرامج الدعوية



 
 البرامج الدعوية



 
 المخطط الحالي للمسجد

Space Available 

4588 SF 

13650 SF lot 



 
 التبرع للمسجد

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف االنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا دمحم صلى 

 هللا عليه وعلى اله وسلم

من عظيم نعم هللا على عباده المؤمنين ان هيأ لهم ابوابا عدة من البر والخير واالحسان ويجري 

ثوابها عليه في الحياة وبعد الممات فينتقل من دار العمل وال ينقطع عنه الثواب فتزداد درجاته 

 وتتنامى حسناته ويتضاعف اجره وهو في قبره فما اكرمه من حال وما اطيبه من مال

ان بناء المسجد وعمارته هو من سمات اهل االيمان الذين يرجون هللا والدار االخرة فالمسجد احب 

في بيوت اذن هللا ان ترفع ويذكر ) البقاع الى هللا وقد اذن هللا جال وعال ان ترفع ويذكر فيها اسمه 

واذا بني المسجد اقيمت فيه الصالة وتلي فيه  20النور ( فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واالصال 

 القران وذكر فيه هللا ونشر فيه العلم واجتمع فيه المسلمون ولمن ساهم في بنائه اجر ذلك كله

انما يعمر مساجد هللا من امن باهلل واليوم االخر واقام الصالة واتى الزكاة ولم يخش ) قال هللا تعالى 

18التوبة ( اال هللا فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين   

وفي الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول من بنى مسجدا 

 يبتغي به وجه هللا بنى هللا له بيتا في الجنة 

ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما ) وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من حديث ابي هريرة 

نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا البن السبيل بناه او نهرا اجراه او 

 صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته



 
 االستنتاج

قدم مسجد السالم خالل العقد الماضي خدمات شاملة للجالية  نمت الجالية وكبرت اضعافا مضاعفة وواصلنا التكيف من اجل 

الوفاء بالمتطلبات المتنامية حيث قمنا باجراء بعض التغيرات داخل البناية مرتين لغرض التوسيع واستقبال عدد اكبر من 

المصلين  ومن اجل االستمرار في توفير هذه الخدمات االساسية فنحن بحاجة الى مساعدتكم لغرض توسيع اكبر ليشمل البناية 

 المجاورة للمسجد نحن ندعوكم لتكونوا جزءا من هذا المشروع الخيري لتوسيع الخدمات التي يقدمها المركز وزيادة فاعليته

قدم مربع 4588المساحة الحالية لبناية  المركز   

قدم مربع3705مساحة البناية المجاورة   

قدم مربع8293باذن هللا سيصبح مساحة المشروع الجديد   

 وعندها سوف نوفر للجالية خدمات اكبر من حيث

 استيعاب عدد اكبر من المصلين

 مساحة كافية لنشاطات النساء واالطفال

 تاسيس مكان الستقبال غير المسلمين لمن يريدون معلومات عن االسالم

 مساحة كافية للمحاضرات والدروس والندوات

 مداخل منفصلة بين الرجال والنساء

 مصعد خاص للمعاقين والشيوخ

 مواقف سيارات كافية 

 دعونا نحقق هذه االهداف  ونبني المستقبل المشرق لالجيال معا



 
 دعونا نخدم هذا الدين ونبني المستقبل معا 

هل فكرت اخي المسلم بمدى حاجة الجالية المسلمة في الكاهون لمثل هذا التبرع فتصور بناء مسجد كبير واسع تخدم المصلين 

 الرجال والنساء االطفال والشيوخ والشباب كل له حظ في هذا المسجد فتصور عظم االجر ولك الحكم والقرار

 لذا ندعوكم ان تساعدونا في بناء هذا المسجد ولو بمبلغ بسيط فانت ال تعلم بركة هذا المبلغ وتاثيره

 تستطيع التبرع اما

او مسجد السالم  (KCIC ) الدفع بالشيك للمسجد   

Bank of America R# 121000358 acct# 000863802384 االيداع المباشر 
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