
ةمن مقبرة براونشفايغ الرئيسي   83منشور للدفن في مقبرة المسلمين بالقسم   
 

 .يمكن اختيار القبور لدفن الموتى ةمن مقبرة براونشفايغ الرئيسي   83في مقبرة المسلمين بالقسم 
 وألهل المتوفى القرار أن يدفن في تابوت أو بالكفن فقط. 

 
تحديد الموعد واإلجراءات واآلجال    
 

ثم تقوم  ،فنمن أنواع الد   ما يوجد في هذا المنشور ة بشرحفن في مقابلة شخصي  الد   مؤسسة تقوم
 بتسجيل الطريقة المرغوب فيها والموعد المتفق عليه مع إدارة المقبرة.

تقديم جميع المستندات  ،سة الدفن وقبل يوم على أقصى حد من الموعد المحجوزعلى مؤس  
ّ  الل   د الموعد.زمة حتى يتك  

 
 المستندات الالزمة هي:

 شهادة الوفاة 
 شهادة في االنتماء الديني 
  تصريح كامل وموقع للحصول على حق االستخدام والدفن في مقبرة المسلمين في

 ة ببراونشفايغ.من المقبرة الرئيسي   83التقسيم 

تسير  حتى ،الى المقبرة لتغسيل المتوفى ونقله يكافالقت ترك متسع من الوو برمجةجاء الر  
فن كما هو مقرر وفي الوقت المحدد. وبسبب الجنازات الالحقة عملية الد   جب وتتم  األمور كما ي

 أخير في مراسم الدفن.ب الت  تجن  و الوقت مراعاة وجب
 
 سوم وتسديد التّاليفالر  
 

سوم الر  حسب نظام  إلدارة المقبرة 83سوم المطلوبة للدفن في مقبرة المسلمين بالقسم تدفع الر  
 الجنازة. مراسيمقبل اجراء  قرار لجنة المقبرة ووفق

يقع طبعا ارجاع  سوفف ،من الالزم جراء مساعدات عمومية أو اعانات أكثردفعت مبالغ  إذا
 لكم.  ائدالمبلغ الز  

 
 تابوت فن في مراسيم الد  

 
 ،ينيةالد   ائرعحسب الش   بعد تكفينه فن بجلب الجثمانالد   سةتقوم مؤس  فن في تابوت، في حال الد  

ازة عو الجنمشي   الى المقبرة. جرت العادة ان يلتقي ،تابوت مغلق في سيارة دفن الموتى داخل
 .83جهون بعدها الى المقبرة في القسم ويت   Brodwegعند المدخل الجانبي 

نا ه ارة ويضعوه بجانب القبر.ابوت من السي  ى الت  في مدخل مقبرة المسلمين يحمل أقارب المتوف  
لى ا ينية وفتحه لتغيير الجثمانقوس الد  لط  مصطبة خاصة إلقامة اابوت على كن وضع الت  يم

 الوضع المرغوب فيه. 
بوت بعد اويوضع معتمدا على خشبتين فوق القبر المفتوح. يرفع األقارب الت  ابوت ثم يغلق الت  
 ابوت الى القبر.الت   إنزالعندها يقع  .عمال إدارة المقبرة بإبعاد الخشبتين أحدذلك ويقوم 

لذي يبلغ القبر ا ةيوضع على حاف   راب.تتم تعبئة القبر بالت   ،الموجودة هناك باستعمال الرفوش
ين الواقف عينبعض المشي   الى داخله او وقوع رابمنع انزالق الت  ي ا إطار خشبي  متر1,60 عمقه

 ىال إدارة المقبرة الذي يتلق  عم   أحدمن طرف  يقع ابعاد هذا اإلطار الخشبي   .فيه ة القبرعلى حاف  
، وذلك باستخدام راب تماماى بالت  ابوت قد تغط  عندما يكون الت  الجنازة د من متعه  بذلك إشارة 

أل بعد ذلك م يتم   م  عين االبتعاد لضمان سالمتهم ثة. في هذه الحالة يجب على المشي  افة آلي  جر  
 راب.القبر بصفة كاملة بالت  



طول  يتجاوز القبر صغير. ويجب أال   اإلطار الخشبي للدفن ألن  ل يستعم في قبور األطفال ال
ر راب في القبفل في القبر يمكن حينئذ لألقارب رمي الت  الط  صم. حينما يوضع  60ابوت الت  

 ى تماما.بدون انقطاع حتى يغط  
 

ى، الى المختصين في أهل المتوف   رغب فن إذاسة الد  ابوت من طرف مؤس  حمل الت   يمكن ايكال
ة. ي  ة وبدون رسوم إضافافة اآللي  راب بواسطة الجر  مأل القبر بالت  كذلك يمكن إلدارة المقبرة  ذلك.
بهذه  فنسة الد  هذا األمر ليس معتادا في مقبرة المسلمين وفي جنازاتهم فيمكن اخبار مؤس   وألن  
 فن.غبات التي تنقلها بدورها الى إدارة المقبرة عند تحديد موعد الد  الر  
 

 الّفن فن فيمراسيم الد  
 

ينية في د  قوس الن حسب الط  فن الجثمان المكف  سة الد  فن بدون تابوت تنقل سيارة مؤس  في حالة الد  
نازة الى عين للجشي  وهناك تسير به برفقة الم المسلمين مقبرةالى  ،لنقل الموتى بوت المعد  التا  

ثمان في قبل أن يوضع الج ينية المطلوبةالد  قوس القبر حيث يوضع بجانبه وتقام حينها جميع الط  
 دون تابوت:فن بللد   ز سابقا من طرف إدارة المقبرة والمعد  القبر المجه  
حول  ة أشخاص. يقف أربعة الى ست  خشبي مفتوح من األسفل إطارز المجه   باطن القبريوجد في 

جانب أس وآخر من الر   اشخاص من الجوانب وشخص من جانبالجثمان )اثنان الى أربعة 
أحد ه يستعمل ميوجد داخل القبر سل  الى داخل القبر.  هيقع إنزال ويحملون الجثمان ثم ،(القدمين
ى ط  ة )القبلة(. بعد ذلك يغجاه مك  ه الجثمان الى ات  يوجزول داخل القبر وتللن  عين أو األقارب المشي  

راب حتى ال يقع التزها إدارة المقبرة ة تجه  بألواح خشبي  الخشبي الذي يوجد فيه الجثمان  اإلطار
لم الى ثمان الى القبلة ويسحب الس  . في األخير يخرج الشخص الذي وجه الجالجثمان على

لذي ا من يجب ابعاد اإلطار الخشبي  هنا أيضا وبعد فترة من الز   راب.يمأل القبر بالت   ألعلى ثم  ا
 اب.رالمقبرة قبل ان يمأل القبر تماما بالت   ابعة إلدارةافة اآللية الت  يحيط بالقبر بواسطة الجر  

 
اليف وتحسب التك ة واأللواح التي توفرها إدارة المقبرة.باستعمال اإلطارات الخشبي   ال يسمح اال  

ون فقط )بد ى بالكفندفن المتوف   دة عنبة عن استعمال هذه األلواح واالطارات الخشبي  المترت  
 تابوت( من طرف إدارة المقبرة كرسوم منفصلة. 

 سة دفن الموتى تفرض رسوما على استعمال تابوت نقل الموتى.مؤس   ه هنا الى أن  وننو  
 

خاذ ك عند ات  ذل مراعاة يجببدون تابوت يستحيل نقل القبر. وعليه  فقط في الكفنفن في حال الد  
 امر نقل القبور غير مستبعد.  ة وأن  خاص   فن في الكفن فقط بدون تابوتقرار الد  

 
 ة باألطفالالخاص   الّفن فن فيمراسيم الد  

 
حسب  نالمكف   سة دفن الموتى الجثمانمؤس   تنقل ،في حال دفن األطفال بالكفن وبدون تابوت

قا سب  م حيث يحمل الى جانب القبر المعد   ،نعش صغير الى مقبرة المسلمينينية في قوس الد  الط  
 بدون تابوت من طرف إدارة المقبرة:فن للد  

أس ومن جانب القدمين وينزالنه داخل القبر ويقع توجيهه يحمل الجثمان شخصان من جانب الر  
ر يمأل القب ومن ثم   راب عليهى بلوح خشبي لتفادي وقوع الت  ة(. ثم يغط  )الى مك   الى القبلة

 راب.بالت  
 
 
 
 



 االعتناء بالقبر
 

 سيصبح واال   اخلي للمقبرةظام الد  لن  ل خاضعا في مقبرة المسلمين االعتناء بالقبر يجب ان يكون
ع يسمح بزر. خول اليهر وقور وقد يصعب أساسا الد  ئا وغيالمكان كالغابة ويصبح منظره سي  

ا فوق قبور األطفال فيسمح . وام  فوق قبور الكبار صم 190 صم وطولها 110عرضها  مساحة
تتجاوز حدود القبر هذه  ويجب اال   صم. 150ا طولهو صم 100عرضها بزرع مساحة 

 المساحة.
فإلدارة المقبرة الحق في إزالة المساحة المتجاوزة  ،إذا وقع تجاوز المساحة المذكورة آنفا

 وفرض رسوم مقابل ذلك.
 تنصح إدارة المقبرة بزرع المساحة فوق القبر بعد دفن المتوفى بمدة قصيرة بنبات اللبالب

(Efeuوهو .) يتحمل البرودة والحرارة والجفاف وكثرة األمطار.  ،مستعمل في المقبرة نبات
افظ بالكامل في فترة وجيزة ويحالقبر ي نة( ويغط  ينمو نبات اللبالب بسرعة )حسب فصول الس  

الغير  ةوالنباتات الطفيلي  األشجار من عوامل االنجراف كالمطر والريح ويمنع كذلك  عليه
 بالبالل  ة بفتصبح األرضي   .يح بذورها فوق القبر من النمو فوقهي يحمل الر  والت   ،مرغوب فيها

فيمكن زرع مساحة  ةي األرضيه يغط  . وألن  فقط من العناية ه يحتاج لقليلان   المنظر مع حسنة
 ة مثال.باتات كالورود الفصلي  صغيرة بنوع آخر من الن  

حجر عات ان تكون من األنواع التي ال تعلو أكثر من مستوى عند زراعة األشجار وجب مرا
 لى ان  ه ا. وننب  حجره ب جوانب القبر اوالقبر ألن عروق األشجار الكبيرة تمتد بطريقة قد تخر  

 عليمات يقع ازالتها. األشجار المخالفة للت  
ة القبور أو ة لبستنخاص  شركة ة أقسام المقبرة الى يمكن اسناد العناية بالقبر كما هو الحال في بقي  

 ة ببراونشفايغ. اللوثري  -ةابعة لرابطة الكنائس االنجيلي  الى شركة بستنة القبور الت  
 
  ة استعمال القبر وتجديدهامد  
 

ل الى تحو  ة وتل فيها الجث  تتحل   من المفروض أن التية الستعمال القبر هي الفترة ة القانوني  المد  
ة أي سنة. بعد هذه المد   25وتقدر ب  .حسب طقس وتركيبة التربة في مدينة براونشفايغ تراب
 .سنة يمكن كذلك في مقبرة المسلمين استعمال القبر مجددا لدفن جثمان آخر فيه 25

خرى ة أسنة ال بد من كراء القبر لمد   25ه ولوحته أي حجره أكثر من نباتللحفاظ على القبر و
ة إذاوذلك قبل مضي األجل.  الة إزباتات وإزالة حجر القبر أي إزالة الن   تم  ت لم يقع تجديد المد 

  ة األرض فوقه.القبر تماما وتسوي
ه إلدارة المقبرة وطبقا للوائح سنة فان   25ة ال ى أثناء مد  قع اهمال القبر وعدم العناية به حت  و إذا
  فوقه.ي األرض وتسو   اخلي أن تزيل القبرظام الد  الن  
 

ة استعمال ن مد  م ة أقل  سنة. وهي مد   15استعمال القبر قانونيا ب دت فترة في قبور األطفال حد  
ه إذا لم تقع العناية بالقبر أو كر أي أن  القبور لدى الكبار. هنا كذلك ينطبق القانون اآلنف الذ  

ارة المقبرة أن تزيل القبر سنة فكذلك إلد 15 ال انقضاء فترةقبل  ةمد  ال تمديدعدم اهماله أو 
ي  ه باألرض.وتسو 

 
   الحصول على قبر وآجال االستعمال والحجوزات

 
سنة يمكن تمديدها مقابل رسوم  25ى بكراء استعمال قبر لفترة م عادة أحد أقرباء المتوف  يقو 

تمديدها مقابل  سنة يتم   15لمدة سبة لقبور األطفال يمكن كراء القبر يقوم بدفعها. كذلك الحال بالن  
 رسوم يقع دفعها.

 



 
 

 .وبشكل ترتيبي د القبور حسب الدور. وتحد  ة )أي الى القبلة(تتجه مقبرة المسلمين الى مك  
ان بحيث يكونان متجاور وجةوج أو الز  ة للز  ة ويمكن حجز قبر في حاالت استثنائي  إداري  ألسباب 
ال يمكن تلبية  واعداده. األول حفر القبر قبلشرط اعالم إدارة المقبرة بذلك  ،الطلب حسب
 رة. متأخ   غباتالر   أتت هذه إذال غبات في حجز قبر آخر بجانب القبر األو  الر  
 

 تصميم القبر
 

 لك يمنعة. لذاخلي للمقبرة الرئيسي  ظام الد  ة للن  تخضع مقبرة المسلمين لقرارات التصميم العام  
ثبيته من تو ريحوضع حجر الض   يجب أن يتم  ة. ة أو البالستيكي  طبيعي  الاستعمال األحجار الغير 

صة من طرف سات مرخ  طرف شركة مرخص لها في نحت الحجارة أو ما يماثلها من مؤس  
 ى مراعاة. ويجب على أقارب المتوف  سنة على األقل   25ت وتصمد لمدة إدارة المقبرة حتى تثب  

 باتات والعناية بالقبر عموما.القبر والن  قواعد تصميم 
هذه أو الحصى. و ة أو البالستكطبيعي  الال يسمح بتحويط القبر أو تغطيته بالحجارة الغير 

ائرات والزائرين للمقابر وذلك فن مع ضمان سالمة الز  لحفاظ على مكان الئق للد  وابط هي لالض  
  ة بقاء القبور.في كامل مد  

 
   83القبور في القسم  أضرحةمقاسات 

 
 من الحجر الطبيعي: ضريح عمودي  

 صم 80نائي وعرض ضريح القبر الث   صم 60يجب أن يكون عرض ضريح القبر المنفرد 
  صم. 120ى حجر القبر ريح أو ما يسم  يتجاوز ارتفاع الض   ويجب أال   .على أقصى تقدير

عليمات المفروضة من قبل تراتيب أساس حجر القبر عادة حسب طوله وحجمه ووفقا للت  يكون 
ة. ويجب أن يكون لوح القبر من الحجر الطبيعي ويقع تحديده من طرف شركة مختص   .المقبرة
 .صم 14سمكه عن  يقل   وأال  
 

 :من الحجر الطبيعي   ضريح أفقي  
 ةالمرئي   تتجاوز مساحته ويجب اال   ،صم 40 صم ويكون ارتفاعه 50عادة ما يكون عرضه 

من  من الحصول على ترخيص ت فوقه البد  أن تصنع لوحة القبر وقبل أن تثب   قبل ع.المتر مرب  
األساس.  مع تثبيت الحجر ي ستستخدم ومواد  الت   تصميم القبر والمواد   إدارة المقبرة فيما يخص  

ة في المرخص   من طرف شركة نحت الحجر ةبصفة آلي   استمارة يقع مألها توجد لهذا الغرض
 رخيص.مها بدورها الى إدارة المقبرة. وتفرض رسوم على هذا الت  والتي تسل   براونشفايغ

 فيجب عليها الحصولالى شركة لنحت الحجر من خارج مدينة براونشفايغ  إذا وقع ايكال العمل
مقبرة الرئيسي ة ويت م هناك تسليمها هذه للعمل داخل المقبرة من إدارة ال على تصريح اضافي  

 .االستمارة
 

د مع القواعد المذكورة سابقا. ق تماما أخرى تختلف بطريقة القبور في الماضي يتم   كان تصميم
 تصميم وحماية المقابر في مقبرة أن   عندما يرونال يتفهم بعض مستعمالت ومستعملي المقبرة 

نكم هذا األمر وتعاول كمملهذا نرجو تفه   .األخرى يخضع لنفس المعايير في المقابر المسلمين ال
أصولهم وبصفة متساوية من أماكن ال. غايتنا هي تمكين أقارب المسلمين على اختالف الفع  

ائدة. وهذا يعتبر حسب رأي إدارة مقبرة فن مع مراعات احترام القواعد والقوانين الس  الئقة للد  
 جاه تحقيق االندماج.ة في ات  ة بمدينة براونشفايغ خطوة هام  االنجيلي  رابطة الكنائس 

 



 
 
 

 صريح  ة مستخرج الت  ومسؤولي  فن في مقبرة المسلمين والد   االنتفاع الّتساب حق   طلب
 

 صي  من طرف الو "فن في مقبرة المسلميناالنتفاع والد   صريح الكتساب حق  الت  "تمأل استمارة 
 ،مد  لب لالنتفاع قد قالط   ح مثال أن  سة دفن الموتى. وفيها يوض  ع لدى مؤس  وتوق   ،ىعلى المتوف  

وما إذا كان المتوفى سيدفن في كفنه فقط أم سيدفن في  ،بدين اإلسالم يدين ى كانالمتوف   وأن  
   تابوت.
بوت اون الت  نزلى سيكان أقارب المتوف   إذاما  في نفس االستمارة ضيةمأو الم ح الممضيويوض  

د جر  بمو بأنفسهم. راببالت   القبر وكذلك ان كانوا سيملؤون .في القبر أو الجثمان بأنفسهم
ة عن الجنازة في المقبرة كامل االلتزام والمسؤولي  ل الممضي/ة غبة يتحم  االمضاء على هذه الر  
 الرئيسية ببراونشفايغ.

أحيط  هح الممضي/ة بأن  فيصر  وبدون تابوت ى في الكفن فقط إذا وقع االختيار على دفن المتوف  
 علما باستحالة نقل القبر الحقا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 شفايغة ببراونابعة للمقبرة الرئيسي  الت   فن في مقبرة المسلمينطلب الّتساب حق االنتفاع والد  
سة دفن الموتى(م لمؤس  وتسل  )تمأل بشكل واضح   

 
 أنا،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــ          مكانهاتاريخ الوالدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنوان      
(رقم البريدي، المدينةقم المنزل، ال  ارع، ر)الش     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اة أو المتوف  وجه القرابة للمتوف    
 

وبهذا الجنازة  /ة عنلالمسؤو نيوإدارة المقبرة بأن  ة ببراونشفايغ ة اللوثري  رابطة الكنائس االنجيلي   أمام أقر  
  األساسي المعمول به. لقانونا ى حسب القرارات المت خذة منكراء قبر للمتوف   حق   أريد الحصول على

 
الحجز غير مرغوب فيه    تدفع ان حياته مقابل رسوم يحجز القبر المجاور للزوج/ة اب        

ل حقيق إذا وقع حفر القبر األو  قبر مجاور غير ممكنة الت  ة لحجز غبة المتأخر  الر   وقد وقع اعالمي بأن  
   واعداده.

 
      البنت         /فل الط        / دةالسي      / دالسي      ىوف  المت كذلك بأن   وأقر  

ــــــــــــــــــــــــــــــقب        ــــــــــــــــــــاالسم      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           الل    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكانها                 ـــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ الوالدة ــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        مكانها          ـتاريخ الوفاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاألخير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنوان   

(المدينةارع، رقم المنزل، الرقم البريدي، )الش    
 

.يدين بديانة اإلسالم. ومرفق بهذا االلتزام شهادة في ذلك  
 

فن    في تابوت     في الكفن فقط      الد  ينبغي ان يكون   
نقل القبر في وقت الحق غير ممكن. بأن   ه معلوم لدي  فن بدون تابوت فان  إذا كان الد    

 
ابعة إلدارة المقبرة ة الت  افة اآللي  بالجر   راب سيكون من طرف     األقارب   بالت  مأل القبر   

 
ة من طرف من مقبرة براونشفايغ الرئيسي   83فن في مقبرة المسلمين بالقسم ح للد  مت المنشور الموض  تسل    
عليمات وألتزم بكل الت  دفن الموتى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. وقد شرح لي محتواه. سة مؤس  

للمقبرة. ظام الداخلي  فن وتصميم القبر وكذلك تعليمات الن  ة بالد  الخاص    
 

ة ي  الن مسؤولة ببراونشفايغ وإدارة المقبرة ال تتحم  ة اللوثري  رابطة الكنائس االنجيلي   د بأن  ائي أسفله أتعه  بإمض
 رابالقبر بالت   ن أو أثناء مالابوت أو الجثمان المكف  الت   إنزالضرر يحصل لألشخاص أو لألشياء أثناء  أي  

عي الجنازة.ى أو من طرف مشي  من طرف أقارب المتوف    
المسؤول عن  ة )القبلة( من األقارب فأناهه الى مك  ى في القبر وكذلك من سيوج  المتوف   سينزلان كان من 

.ار األشخاص المناسبين للقيام بذلكيختا  
من كل المطالبات.ة ببراونشفايغ ة اللوثري  بإمضائي أسفله أعفي رابطة الكنائس االنجيلي    

 
 

  قب(وقيع )االسم، الل  الت                              المكان، التاريخ                      


