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 المستخلص

لفراغ الصالة داخل مصلية الشكل الهندسي األفضل للمسقط األفقي  طريقة لتصميم في هذا البحث، حاولنا أن نستنبط

وباستعمال قواعد الهندسة التحليليةة  ، من النصوص الشرعية ذات الصلة، ومن كتب أئمة الفقه رحمهم هللا تعالى،المسجد

 Orthogonalألضةال  المتعامةد أو متعةدد ا فانتهينةا للةى بيةان أن أك شةكل هندسةي بلةالل الشةكل المسةت يل األساسةية،

Polygon موديةو  ،ةارما فةي  الكاملةة ييةر المنقو،ةة، الذك يتلذ من "وحةدة المصةلية" لفراغ الصالة، يللمسقط األفق

، وفةي تقليةل ا نتفةا  مةن أمةوال الوقةإل ا،ة فال المصةلين خلةإل اممةا  شةرعا فةييير المسةتحبة  بنائه، تكون له آثاره

  عدد ممكن من المصلين في لطار المس ح المتاح.الشرعي في تحقيق أكبر 

 مقدمة. 1

لألشةكال الهندسةية الملتلفةة المتصةور تصةميم  الفقهيةةالحمد هلل. ففي هذا البحث نحةاول بعةون هللا تعةالى أن نسةتنبط األحكةا  

المسقط األفقي للمسجد عليها، بالنظر للى العالقة الوطيدة بين وظيفة فراغ الصالة في المسجد )المصلى(، وبين شكل ذلك الفةراغ 

وتنفيةذه التةي من نوازل تتعلق باقتصاديات تصميم المسجد هذا في المسقط األفقي خا،ة، مراعين في ذلك ما استجد في عصرنا 

ا سةتمالل كةذلك تقضي بضرورة العمةل علةى تحقيةق أحسةن اسةتمالل ممكةن ألمةوال الوقةإل والتبرعةات الملصصةة لبنائةه، و

فةةاذا كنةةا اليةةو  نحتةةا  للةةى أن نقةةرر عةةدد المصةةلين المسةةتهدل  .مةةن األرا الملصصةةة لةةه تل ي يةةااألمثةةل للمسةةاحة المتاحةةة 

 المسةاحة الم لةوت تلصيصةها مةن األرا للمسةجدبنةا  علةى ذلةك، ، حتةى تتقةرر هاستيعابهم في كل مسجد جديد يراد تصةميم

 )سةوا  الجةامأ أو مسةجد المحلةة أو الةاويةة الصةميرة داخةل التجمةأ السةكني(جاورات السةكنية الجديةدة ومتعلقاته عند تل يط الم

 المسةقط األفقةي علةى نحةو يحقةق فقد أ،بح الداعي ملحا، من حيث ا عتبارات التصةميمة، ألن نحةرص علةى تصةميم ،[2[]1]

فةي مواضةأ المتاحةة دون لهةدار المسةاحة  أحسن استيعات ممكن للعدد الم لوت من المصلين في األرا الملصصة للمسةجد،

 يير قابلة لالستمالل، كان من الممكن أن تستثمر أموال الوقإل  ستماللها في زيادة سعة المسجد ا ستيعابية في فراغ المصلى.

ن ما أهم سبق نشةره مةن دراسةات وأبحةاح ومحةاو ت لوضةأ المعةايير التصةميمية والتل ي يةة للمسةجد والواقأ أ

تنةيةل النةوازل التلريج وا سةتد ل وعامة، وفي هذه المسألة خا،ة، يتسم لجما  بالنقص في جانب ا جتهاد الفقهي و

العصةةرية، العمرانيةةة والتل ي يةةة وا قتصةةادية ونحوهةةا، علةةى كةةال  الفقهةةا  رحمهةةم هللا فةةي المسةةائل القديمةةة، وتفريةةأ 

المسائل الجديدة على ال ريقة العلمية المعتبرة في ذلك 
1

 ، وهو ما نحاول تداركه في هذا البحث بعون هللا تعالى.

 سالم مستطيل الشكل؟لماذا كان مسجد الرسول عليه ال. 2

قريبةة للةى  ومعلو  أن مسجد الرسول ،لى هللا عليه وسةلم لمةا بنةي أول مةا بنةي، كةان علةى هييةة مسةت يلة

، متةةرا( 30 يقةةارت سةتين ذراعةةا، أك مةةا عةةراو ،متةةرا 35يقةةرت مةةن  سةةبعين ذراعةةا، أك مةا )ب ةةول المربةأ

                                                            
 [17]، [16]، [15]، [13]ينظر على سبيل المثال:   1



422 
JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 48, No. 3, May 2020, pp. 421–429  

أك روعي فةي بنائةه أن يكةون ضةلأ مةن أضةالعه هةو حةائط  [،3] جدار القبلة موازيا للصإل األول كانبحيث 

فلعله   لشةكال فةي أن يقةال لن األ،ةل فةي تصةميم المسةجد أن يكةون شةكله مسةت يال بنسةبة تقتةرت مةن  القبلة.

  .  (1، كما في شكل )المربأ، بحيث تكون أضالعه موازية ومتعامدة على اتجاه القبلة

 

 
 

      
 المسقط األفقي للمسجد )المصدر: الباحث(األ،ل في تصميم (: 1شكل )

فهةو الشةكل المسةتمد بصةورة تلقائيةة وطبيعيةة مةن  ،بادك الرأك الظاهرة و  شك أن لهذا الشكل مةاياه الوظيفية

اتجاه القبلة. فاذا قدرنا أن ا، إل عةدد مةن الصةفول المتسةاوية  طريقة ،إل الصفول داخل المسجد بالتعامد على

 وامتةةداد فةةي ال ةةول للصةةالة خلةةإل لمةةا  مةةا، فقةةد ،ةةنعوا بمجةةرد ذلةةك ضةةلعين متعامةةدين، أحةةدهما هةةو خةةط اسةةت الة

فيما ورا  امما ، الذك يةوازك لذن خةط  الجديدة ، والثاني هو خط ابتدا  الصفولفي الجهتين خلإل امما  الصفول

لجدران التي تقا  األنسب ل شكلالالصإل على كال الجانبين. فاذا كان ذلك كذلك، فمن المن قي والبدهي أن يكون  حد

 الشةكل يسهل بةذلكولهذا  المست يل كما في الشكل أعاله. المسقط األفقيهو  بالبنا  حتوا  ذلك الجمأ من المصلين 

ثم ،إل الصإل األول ثم مةا يليةه بمةوازاة حةائط القبلةة، حتةى معرفة اتجاه القبلة داخل المسجد، ومن لمسقط المسجد 

ولن لم توجد على األرا خ وط م بوعة أو خ وط مشدودة لتحديد أمةاكن الصةفول كمةا أ،ةبح هةو األ،ةل فةي 

المساجد في زماننا. فكأن المصمم بتصميمه المسجد على هذا النحةو، يمنةي المصةلين عةن تحةرك اتجةاه القبلةة داخةل 

 .(2ذا ما أتوا لليه، خالفا لما لو كان مصمما على انحرال عن اتجاه القبلة كما في شكل )المسجد نفسه ل

 

 

 

 )المصدر: الباحث( ا نحرال بالمسقط األفقي عن اتجاه القبلة (:2شكل )

 المترتبة على وضع خطوط لبيان مواضع الصفوف في المسجدالشرعية المصالح . 3

وقد اختلإل العلما  المعا،رون في حكم رسةم الل ةوط علةى األرا فةي المسةجد بةين مةن يجيةةه ويعةده مةن 

كان قائما فةي زمةان النبةي ،ةلى هللا عليةه  المقتضىبات المصالح المرسلة، ومن يراه بدعة محدثة على أساس أن 

 الل وط علةى أرا مسةجده.يأمر بلط تلك ومأ ذلك مات عليه السال  دون أن مأ عد  المانأ، وسلم 
2
والةراجح  

                                                            
"ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرا للى أن  [:4] سيلت اللجنة الدائمة للبحوح العلمية وامفتا  بالمملكة  2

القبلة منحرفة قليال بقصد انتظا  الصإل؟" فأجابت: "  بأس بذلك، ولن ،لوا في مثل ذلك بال خط فال بأس، ألن الميل اليسير   أثر 

ستقيم ،فوفهم ل  بذلك فال بأس ، أو كان المسجد قد لذا كان الناس   ت: "[5] له". وسيل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه هللا فأجات

 .بني منحرفا عن القبلة و  تستقيم الصفول فيه ل  برسم خ وط فال بأس بذلك لن شا  هللا "

ي : "بدعة عصرية،   تجوز ل  مؤقتا وفي حالة خا،ة، وه[6]وأما المانعون، فقال الشيخ األلباني رحمه هللا عندما سيل عن تلك الل وط 

لذا كان جدار المسجد منحرفا عن القبلة، والناس ينحرفون مأ انحرال الجدار عن القبلة، فلتقويم ،فهم، توضأ هذه الل وط للى أن يتمكن 

أهل المسجد على تقويم الجدار نفسه، ب ريقة أو بأخرى" ويقال جوابا لهذا الكال  لنه من يير المتصور معماريا ولنشائيا تعديل اتجاهات 

 المسجد بعد بنائه، أو على األقل جدار القبلة، ل  بهدمه كلية ولعادة بنائه، وهذا   نظن الشيخ رحمه هللا يقول به أو يقبله. ولكن   جدران

شك أنه أ،ات رحمه هللا في تقريره أن المسجد لذا كانت جدرانه موازية  تجاه القبلة ومتعامدة عليها، كان ،إل الصفول فيه أيسر على 

ن، لسهولة معرفة اتجاه القبلة ومن ثم تقرير اتجاه الصإل بما يتعامد عليه، وهو ما قد يمنيهم حتى عن رسم الل وط على األرا. المصلي

هذه الل وط التي بدأت تنتشر في مساجد المسلمين منذ سنوات قليلة، هذا يشبه آذانكم الموحد، من حيث أنه ملالإل : "[7]وقال رحمه هللا 
لط كذلك ألنه يع ل أمر امما  بتسوية الصفول، ويع ل تعليم الناس كيإل يسوون الصفول لذا ما ابتلوا بالصالة في للشر  )....(، ال

مسجد ليس فيه خط مادك، يجب أن يكون في أذهانهم خط معنوك، وهذا اللط المعنوك   يستقر في أذهانهم ل  باتبا  السنة من امما  
" ونقول لن أمر امما  بتسوية الصإل لم يكن على سبيل التعبد بأفعال معينة يجب أن يفعلها امما  حتى تستوك الصفول، بل لو والمؤتمين به
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 .............. الملصص الضوابط المعيارية الهندسية لشكل المسقط األفقي في تصميم الفراغ  - حسا  محمود مسعود

 لذ   نةدرك هةل وجةد المقتضةى كمةا عليةه جمةاهير أهةل العلةم، ،التعبدية البد  أنه من المصالح المرسلة وليس من

فةال نملةك  وهةل عةد  المةانأ أ  لةم ينعةد ، ،كما نراه موجودا اليو  أ  لم يوجةد لرسم تلك الل وط في مساجد السلإل

بمحةاذاة الكتةإل للةى الكتةإل والقةد  للةى  والظاهر أن ا، فال الصحابة رضي هللا عةنهم .ذلك النو  أن ندخلها في

 القد  كان أيسر عليهم من أن يل وا خ ا في ترات المسجد ليضبط لهم ،فوفهم، وهذا ظاهر. 

ة فقد يقال لن المقتضى لم يكن موجبا، والمانأ كان معتبرا. وهذا ونحوه لةيس زيةادة فةي ،ةفة العبةادة أو لضةاف

كرفةأ اذذان وامقامةة فةي ،ةالة العيةدين أو ،ةالة الكسةول مةثال،  مأ قيا  ما يبدو أنه يقتضيه، ،بما لم يثبت لليها

فمأ أن مقتضاهما من حيث المعنى يبدو قائما في هذين الصنفين مةن ،ةالة الجماعةة، ل  أنهمةا   يشةرعان فيهمةا 

جد من هذا الصنإل، لذ الفعل نفسةه )فعةل الرسةم أو شةد ولم يثبت العمل بهما. فليس رسم الل وط على أرا المس

. ولنمةا هةو ، كما هةو الشةأن فةي اذذان مةثالالليط أو نحو ذلك( ليس فعال تعبديا مما يعرل ثبوته ومقتضاه بالنص

 مما يؤخذ به من أسبات تيسير العمل التعبدك المشرو  )أو ما يسمى بالمصلحة المرسلة(.
3
 

المسةجد مةداره علةى المصةلحة المرسةلة، وهةي  بسةاطوالحا،ل أن استعمال الل وط المرسومة أو المشدودة علةى 

مصلحة تبدو راجحة في زماننةا حتةى ولن لةم يكةن المسةجد مصةمما بحيةث ينحةرل اتجةاه الصةفول فيةه عةن اتجاهةات 

هةي الجماعة وابتدا  الصفول وبأن السةنة  أكثر المصلين في زماننا يير ملمين بأحكا  فان(، 2جدرانه )كما في الشكل 

 بة بين الصفول ما أمكنالمقار
4

فةاذا حر،ةنا علةى  ، وأكثر األئمة كذلك تقل عنايتهم بتسوية الصإل لقلة علمهم بالسةنة.

يقلل من احتمالية أن تنشأ ،فول المسةبوقين فةي المسةجد خلةإل اممةا  علةى  أن رسم الل وط على األرا، فلعل ذلك

 (.3مم باألساس  ستيعابها، كما في الشكل )ينها، ومن ثم تقل حمولة المسجد وسعته عن السعة التي ،  تباعد فيما ب

 

 

  

بمةا قةد يهةبط بسةعة  ،ينتهي األمر بالمسبوقين أحيانةا للةى أن يصة فوا خلةإل اممةا  علةى ،ةفول متباعةدة(: 3شكل )

 ،مم من أجل استيعابه. )المصدر: الباحث(  قريب من ثلثي العدد الذكالمسجد للى مصلى 

                                                                                                                                                                     
 قدر أن دخل امما  فوجد المأمومين قد استوت ،فوفهم من قبل، من يير أن يأمرهم هو بشي ، لم يكن ألمره لياهم بتسويتها والحالة تلك أك

ة. ولو أنه كفاه لتسويتهم أن يشير للى بعضهم فيتحركوا حركة يسيرة ليحصل ا ستوا  فيما يظهر له دون أن ينتقل من وجه أو دا  البت

مكانه، أليناه ذلك عن أن يتللل الصفول بنفسه ليسويها كما هو واضح، ولو وجد خط مرسو  على األرا يدعوهم ألن يسووا أقدامهم 

كثير من التعب في تعديل الصفول يير المستوية حتى تستوك. فالمعنى المعتبر شرعا لنما هو عليه وهو واقإل في محله، أليناه عن 

حصول ا ستوا  قبل الشرو  في الصالة، بصرل النظر عن الوسيلة، وهو ما يدل على دخول ما أحدثه الناس في ذلك من وسائل مباحة 

 عا،رين كما بينا.  في بات المصالح المرسلة، كما هو مذهب جماهير العلما  من الم

  [:8]قال امما  الشاطبي رحمه هللا   3

أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه؛ ألنه   داعية له  :وذلك أن سكوت الشار  عن الحكم في مسألة، أو تركه ألمر ما، على ضربين

ر ألجله، و  وقَأ سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي ، لى هللا عليه وسلم؛ فانها لم تكن موجودة تقتضيه، و  موجب يقرَّ

ثم سكت عنها مأ وجودها؛ ولنما حدثت بعد ذلك، فاحتا  أهل الشريعة للى النظر فيها ، ولجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل 

وسلم على اللصوص،  وللى هذا الضرت يرجأ جميأ ما نظر فيه السلإل الصالح ، مما لم يسنه رسول هللا ،لى هللا عليه .بها الدين

مما هو معقول المعنى؛ كتضمين الصنا ، ومسألة الحرا ، والجد مأ األخوة، وعول الفرائض، ومنه جمأ المصحإل، ثم تدوين 

والضرت الثاني: أن يسكت الشار  عن الحكم اللاص ، أو  ...الشرائأ، وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السال  للى تقريره

ا من األمور ، وموجبه المقتضى له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده ، موجود ثابت؛ ل  أنه لم يجدْد فيه أمر يترك أمرا م

زائد على ما كان من الحكم العا  في أمثاله ، و  ينقص منه ؛ ألنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي اللاص موجودا، 

اطه = كان ،ريحا في أن الةائد على ما ثبت هنالك: بدعة زائدة ، وملالفة لقصد الشار ، لذ فهم من ثم لم يشر  ، و  نبه على استب

 . قصده الوقول عند ما حد هنالك ،   الةيادة عليه و  النقصان منه
4
واعن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا ،لى هللا عليه وسلم قال: "   وحاذ وا باألعناِق فوالذك نفسي بيِده وقارِبوا بينها  ،فوفَكم ر ،ُّ

( وأحمد في مسنده 815(، واللفظ له، والنسائي )667"، أخرجه أبو داود في سننه )لني أَلَرى الشي اَن يدخل  من خلِل الصإلِّ كأنها الحذل  

 "وقاربوا بينها".(. ومحل الشاهد في قوله 3505(، و،ححه األلباني في ،حيح الجامأ )6339( وابن حبان في ،حيحه )13761)
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فان قيل ولكن هذا التباعد بةين الصةفول يقةأ حتةى مةأ وجةود الل ةوط المرسةومة علةى األرا،   سةيما فةي 

،حيح، ولكن لذا فقد الناس خ ا ماديا يدلهم على مكان ابتدا  الصإل الجديةد، أ،ةبحت هذا المساجد الواسعة، قلنا 

خاضةعة للصةدفة، لذ حينيةذ لةن يملةك  اتفاقيةة فةي المسةجد مسةألة الصةالةة معينةة لفةراغ مسألة تحقيق سعة استيعابي

الةذك يسةبقه أقةل مةا  المسبوقون دليال ظاهرا يدلهم على المحل الذك منه يبدأ الصإل بحيث تكون المسافة بينه وبين

الل وط مرسةومة بحيةث يكون استيعات المصلى للمصلين عند أقصى ما يمكن، بلالل ما لو وجدوا تلك يمكن، ف

ينهةا" التي يتحقةق بهةا قولةه عليةه السةال  "قةاربوا ب لسجود امنسان، ذك يليه، المسافة الكافيةيفصل بين كل خط وال

 مترا. ن سنتيوأربعيمية مسافة   تتجاوز الوهي  ،بصورة   يتضرر منها المصلون و  يتأذى بها الناس

لعةةال   بصةةورة واضةةحة، خادمةةا لمقصةةد شةةرعي آخةةر وهةةو بهةةذا يصةةبح رسةةم الل ةةوط علةةى بسةةاط المسةةجدو

المصلين المسبوقين بالموقأ األنسب  بتدا  الصإل الجديد خلةإل اممةا ، بمةا يحقةق أقصةى طاقةة اسةتيعابية ممكنةة 

، وهو أمر م لوت و  شك فةي ،ةالة الجمعةة خا،ةة، حيةث عند ا، فال المصلين خلإل امما  لفراغ المصلى

مما  ستيعات الرجال والصبية المميةين في تجمأ سةكني كامةل، قةد يبلةد تعةداده بضةعة يكون المسجد الجامأ مص

ثم لن تكثير عدد المصلين في الجماعة ممةا يتعةاظم بةه أجةر كةل واحةد مةنهم كمةا دلةت عليةه  5. آ ل من الساكنين

ةِل  ج  ةِل أَْزَكةى ِمةْن َ،ةالتِِه السنة. فعن أبيِّ بن كعب قال: قال رسول هللا ،لى هللا عليةه وسةلم: "َ،ةالة  الرَّ ج  َمةَأ الرَّ

ةِل، َوَمةا َكةان وا أَْكثَةَر فَه ةَو أََحةبُّ لِ  ج  لَْيِن أَْزَكى ِمةْن َ،ةالتِِه َمةَأ الرَّ ج  ِل َمَأ الرَّ ج  "َوْحَده ، َوَ،الة  الرَّ ِ َعةةَّ َوَجةلَّ . لَةى هللاَّ

 . (842النسائي )حسنه األلباني في ،حيح و (،843في سننه ) ، والنسائي(554رواه أبو داود في سننه )

 

 

 
 72 طو  فيسم   140 على لريونومتريات حركة السجود هي:، تأسيسا المفضلة "وحدة المصلية"أبعاد  (:4شكل )

 ([10[، ]9])المصدر:   عرضا، بما حا،له المتر المربأ الواحد سم

بصةورة طةو  وعرضةا ولهذا نقول لنه ينبمي للمصمم أن يتلذ مةن "وحةدة المصةلية" )التةي قةدرنا أبعادهةا 

لمسة ح المصةلى )فةراغ  Design Moduleتقريبية في حدود مساحة المتر المربأ الواحد( موديو  تصميميا 

لةى بسةاط المصةلى، الصالة( في المسجد، بنا  على تحديةده المسةبق لمواضةأ ،ةفول المصةلين برسةم اللةط ع

، وبشةرط أ  يبقةى لةه فةي مسة ح المصةلى أك كسةور متةرا 1.40بحيث يفصل بين كل خط والذك يليةه مسةافة 

للمتر المربأ الواحد، و  ينتج له عند تصميم شةكل المسةقط األفقةي أك كسةور فةي وحةدة المصةلى، مةا اسةت ا  

)متةر مسة ح واحةد للمصةلي  ي تحديد هذا المسة حوقد راعينا ف لذلك سبيال، كما سيأتي بيانه في جةئية  حقة.

(. ومةأ 4أبعاد الحركة والسجود على النحو األكثر راحة مةن الناحيةة امريونومتريةة، كمةا فةي شةكل ) الواحد(

ذلك فقد تفاوت الباحثون السابقون فيما قرروه من نصيب الفرد في مساحة الصالة بالمسجد تفاوتا لةم يظهةر لنةا 

مترا مربعا.  1.5و  0.75ه، ما بين وجهه أو الداعي للي
6
  

مأ مالحظة أن الفراغ الذك هو موضو  هذا المعيار لنما هو فراغ الصةالة، ولةيس هةو فةراغ المصةلى هذا 

بجملته، لذ يحةاط فةراغ الصةالة فةي المصةلى بمسةار حركةة ييةر ملصةص للصةالة، تكةون فيةه يالبةا الرفةول 

د جةدار الملصصة للمصاحإل والكتب، والرفول الملصصة لحمل األحذية والنعةال، للةى جانةب مةا يكةون عنة

القبلة من متسأ للمنبر ومكان المحرات، وهو ما نتناوله بالتفصيل في بحث  حق باذن هللا. ولكن على أك حال 

 (.  5فالبد أن تكون جدران المصلى موازية لحوال فراغ الصالة كما في الشكل )

 

 

                                                            
 [2[،]1]ينظر لمةيد من التفصيل،   5
 ]16[13] ,[15] ,[ينظر على سبيل المثال   6
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غ مسةتمل علةى نحةو ييةر موفةق )للةى مثال لفراغ ،الة مستمل استمال  جيدا )للى اليمين( في مقابل فةرا (:5شكل )

 (/https://www.facebook.com/pg/moskee.tapijten/postsاليسار( )المصدر: 

  ، والمستطيل غير الموجه إلى جهة القبلةفي المسقط األفقي غير المستطيل الفقهي تحرير الخالف. 4

( الةذك يتلةذ مةن اتجةاه القبلةة 1:1انتهينا مما تقد  للى تقرير أن الشكل المست يل القريب للى نسبة المربةأ )

اتجاها لضةلعين مةن أضةالعه، كةان هةو األ،ةل فةي تصةميم المسةقط األفقةي للمسةجد، وذكرنةا أنةه هةو األنسةب 

ؤال اذن هةو: هةل يعنةي هةذا أن ل بيعة رص الصفول في ،الة الجماعة خلإل امما  في مواجهة القبلة، فالسة

 تصميم المسقط األفقي للمسجد على هذا النحو م لوت شرعا، خالفا لألشكال األخرى؟ 

بالنظر فةي كتةب الفقةه ومصةنفات أهةل العلةم، يتبةين أن فةي المسةألة خالفةا قةديما بةين الفقهةا ، أك فةي حكةم بنةا  

: "يكةره بنةا  مسةجد ييةر [11] شةرح ملتصةر خليةلفةي  المةالكي قةال اللرشةي المسجد على ييةر الهييةة المربعةة.

مربأ، لعد  تسوية الصفول فيه، ولهذا اختلإل في الصالة فيه بالكراهة والجواز ... ومثةل ييةر المربةأ: مةا لذا كةان 

 [12] ابةن بةاز رحمةه هللا قةالاألكثةرون للةى الجةواز.  ومةن المعا،ةرين، ذهةب. مربعاً لكن قبلته في بعض زواياه"

على هيية المساجد  ، المهم أن يكونفي أن يكون رباعياً أو سداسياً  ى نور على الدرت،(: "ما نعلم شيياً )مجمو  فتاو

، و  يكةون فيهةا مضةايقات الواضحة، في مقدمته محرابه، وبالشكل الذك يناسب الصفول، فال يكون فيهةا اعوجةا 

، لكن ي راد من نعلم في شكل البنا  شيياً خا،اً  و ، أما أشكال البنا  فأمرها واسأ. ، فتكون كاملة ومستقيمةللصفول

اس أو ، بحيةث لذا رآه النةكون منتظمة مسةتقيمة علةى سةمت واحةد، والصفول تأن تكون البناية واسعة للمصلينهذا 

 .، فتكون بناية المسجد واضحة على عرل البالد وطريقة البالد التي فيها المساجد"دخله الناس عرفوا أنه مسجد

ولكن ليس للعلة التةي حررهةا  المربأ )أو يير المست يل( مكروها، بكون الشكل ييرميل لليه هو القول والذك ن

فاذا تقرر رسم الل وط على بساط المسجد ك ريقة لتحديد مواضأ الصفول، فال فرق من هذا  اللرشي رحمه هللا.

، بةين أن يكةون المسةجد مربعةا أو ييةر ديماالتي تعلل بهةا المةانعون قة الوجه، أك من حيث سهولة معرفة اتجاه القبلة

  ،ولنما يقأ الفرق بين األشكالمربأ، وبين أن تكون القبلة في ضلأ من أضال  الشكل أو في زاوية من زاوياه. 

  طول الصإل األول،في 

 ي موضأ امما  من الصفولوف،   

  وفيما لذا كان فراغ المصلى قد استوعب أكبر عدد ممكن من المصلين يمكن للمساحة الملصصة له أن

تستوعبه أ   ، وهو كما بينةا م لةب ومقصةد شةرعي قةد تعةاظم اعتبةاره فةي زماننةا فةوق مةا كةان عليةه 

   في القرون الماضية. األمر 

، وذلةك فضال ملصو،ا، مقارنة بميره من ،ةفول الجماعةة الشار  له فقد جعلففيما يتعلق بالصإل األول، 

فعةن أبةي بةن كعةب لليهةا ولدراك تكبيةرة امحةرا  مةأ اممةا .  والتبكيةرلحث المسةلمين علةى المبةادرة للةى الصةالة 

ل  علةى مثةِل ،ةإلِّ المالئِكةِة ولةو تعلمةوَن " رضي هللا عنه أن رسةول هللا ،ةلى هللا عليةه وسةلم قةال: ةإلُّ األوَّ والصَّ

( وحسةنه 21265( واللفظ له، وأحمةد فةي مسةنده )843(، والنسائي )554"، أخرجه أبو داود )فضيلتَه   بتدرت موه  

وعةن أبةي هريةرة رضةي هللا عنةه، أن رسةول هللا ،ةلى هللا عليةه  (.842األلباني رحمه هللا فةي ،ةحيح النسةائي )

يجةةدوا ل  أن يسةةتهموا عليةةه،  سةةتهموا عليةةه"، وسةةلم قةةال: "لةةو يعلةةم النةةاس مةةا فةةي النةةدا ، والصةةإل األول، ثةةم لةةم 

(، و،ةةححه األلبةةاني فةةي 7226( واللفةةظ لةةه، وأحمةةد )671( والنسةةائي )437( ومسةةلم )615أخرجةةه البلةةارك )

 .: "لةو تعلمةون مةا فةي الصةإل األول، مةا كانةت ل  قرعةة"(439عند مسلم ) وفي رواية  (.670،حيح النسائي، 

 فهل يعني هذا أن نتحرى عند تصميم فراغ المصلى، أن يكون الصإل األول هو أطول ما يمكن؟ 

https://www.facebook.com/pg/moskee.tapijten/posts/
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 .[15] [13]هذا ما ذهب لليه أكثر الباحثين المعماريين الذين تناولوا معايير تصميم المساجد فةي عصةرنا. 

سةةجد الرسةةول عليةةه ، وقةةد تقةةد  أن مشةةرعا و  مقصةةود أن هةةذا لةةيس بةةالز  عنةةد تحقيةةق المسةةألة الظةةاهرولكةةن 

( هةو ، أو ثالثةون متةرا كمةا تقةد بةل وكةان ضةلعه األقصةر )سةتون ذراعةاالمربةأ، كل الشالسال  كان قريبا من 

نبةي عليةه خةط ال لمةا فلو كةان ت ويةل الصةإل األول مقصةودا لفضةله، ، وليس الضلأ األطول.آنذاك حائط القبلة

فمةأ أن للصةإل األول فضةال وخصو،ةية، ل  أن تكثيةر عةدد  بة على تلةك الل ةة.احالسال  حدود المسجد للص

 لب له أثره األكبر على تصميم فراغ المسجد، لمةا فيةه مةن تكثيةر م م لوت أيضا، وهو الصفول خلإل امما 

ول  لصةةار مستحسةةنا عنةةد السةةلإل واألئمةةة أن ي جعةةل المسةةجد وكأنةةه  ،وتوسةةعة للمسةة ح الةةذك تشةةمله للجماعةةة

حتةةى  ،ةةفا واحةةدا طةةويال خلةةإل اممةةا ، أو ،ةةفين، أحةةدهما للرجةةال واذخةةر للنسةةا ، شةةريط طويةةل   يسةةأ ل 

 وهذا   قائل به!  يصبح الجميأ منظومين في ،إل واحد وهو الصإل األول،

)الةذك  المسةت يل المصةلىفةي تصةميم فةراغ وعلى هذا نقول لن النسبة المثلى، نسبة ال ةول للةى العةرا، 

، حتى   يفقةد 5:2، و  تتجاوز 7:6، و1:1النسبتين  تتراوح بين، ه كما تقد (يتكون من فراغ الصالة ومتعلقات

 المصلون شعورهم بوحدة فراغ المسجد.

 

 

 )المصدر: الباحث( 5:2نسبة الضلعين في المصلى   ينبمي أن تتجاوز  (:6شكل )

، وهةو مةا مقارنةة بميةره مةن الصةفول األقصةرَ  ومأ ذلك نقول لنه ي كره أن ي جعل الصإل األول هو الصةإلَّ 

أو عنةدما  (،2)كمةا يقةأ فةي مثةل الحالةة فةي شةكل  يقأ عندما يجعل محل المحرات في زاوية مةن زوايةا الشةكل

وكةذلك لما في ذلك من تفويت لفضله على أكثر رواد المسجد كمةا هةو ظةاهر.  يجعل في الجدار األقصر طو ،

يقل عدد الصفول عن خمسة ،فول، و  يقل عدد المصلين في أقل الصفول طةو  عةن خمسةة  ينبمي أن الف

صحيح لن الصإل يعتبر فيه برجلين على األقل، ل  أن الكال  هنا عن سعة فراغ الصةالة، فةال ينبمةي ف مصلين.

ل  لن  . اللهةممصمما بحيةث تقةل سةعة الصةإل فيةه عةن خمسةة مصةلين )كله أو بعضه( أن يصبح فراغ الصالة

كانت مساحة األرا الملصصة للمسجد   تتسأ ألكثر من ذلك، وهو مةا يشةكل حالةة تحتةا  للةى لفةراد بحةث 

مستقل لدراستها، أعني حا ت ا ض رار في تصةميم الةوايةا والمسةاجد الصةميرة، ول  فةالكال  هنةا دائةر كلةه 

 الم لوت استيعابه تل ي يا.  على تصميم المساجد على أرا ملصصلة لها، مقدرة بما يستوعب العدد

تؤثر تأثيرا ظةاهرا  ووضعية ذلك الشكل بالنسبة  تجاه القبلة، و  شك أن شكل وهيية المسقط األفقي لفراغ الصالة

على نسبة طول الصإل األول لما يليه من الصفول. فاذا خصصنا ركنا من أركان المسجد أو زاوية مةن زوايةاه لتكةون 

 (. 2منا بجعل الصإل األول هو أقصر الصفول بالضرورة، كما مر في الشكل )هي موضأ امما ، فقد حك

 مقةةابال أن ي جعةةل والسةةنة محةةل اممةةا  بالنسةةبة للةةى الصةةإل األول والةةذك يليةةه، فاأل،ةةلوأمةةا فيمةةا يتعلةةق ب

مةأ تفضةيل الجانةب  الصةإل، أك أن يبةدأ الصةإل مةن خلفةه ثةم ينتشةر يمينةا ويسةارا بصةورة متعادلةة، لمنتصإل

األيمن ما لم يكن التفاوت بين الجانبين في البعد عن امما  كبيرا، فحينيذ يقةإل فةي الجانةب األقةرت للةى اممةا . 

 [:14] سيل الشيخ محمد بن ،الح العثيمين رحمه هللا عن يمين الصإل ويساره، أيهما أفضل، فأجات

و  يقةإل عةن يمينةه، و  يقةإل عةن يسةاره، لحةديث ابةن لذا كان   يصلي مأ امما  ل  رجل واحد فان المةأم

عباس رضي هللا عنهما أنه بات عند خالته ميمونة رضي هللا عنها، فقا  النبي ،لى هللا عليه وسةلم بالليةل، فقةا  

ابةةن عبةةاس عةةن يسةةاره فأخةةذه مةةن ورا ه، وأقامةةة عةةن يمينةةه، فهةةذا دليةةل أن المةةأمو  لذا كةةان واحةةداً فانةةه يكةةون 

يكون عن اليسار، أما لذا كةان المةأمو  أكثةر مةن واحةد فانةه يكةون خلفةه. ويمةين الصةإل أفضةل مةن  اليمين، و 

يساره، وهذا لذا كانا متقاربين، فاذا بعد اليمين بعداً بيناً فةان اليسةار والقةرت مةن اممةا  أفضةل، وعلةى هةذا فةال 

 رجةل أو رجةالن، وذلةك ألنةه لمةا كةان ينبمي للمأمومين أن يكونوا عن يمين امما  حتى   يبقةى فةي اليسةار ل 

المشرو  في حق الثالثة أن يكون لمةامهم بيةنهم، كةان أحةدهما عةن يمينةه، واذخةر عةن يسةاره ولةم يكونةوا عةن 

اليمين، فدل هذا على أن اممةا  يكةون متوسة اً فةي الصةإل أو مقاربةاً. .. واللال،ةة: أن اليمةين أفضةل لذا كانةا 

 .مأ بعد اليمين فاليسار أفضل ألنه أقرت للى امما ، وهللا الموفقمتساويين أو متقاربين، وأما 



427 

 .............. الملصص الضوابط المعيارية الهندسية لشكل المسقط األفقي في تصميم الفراغ  - حسا  محمود مسعود

مةأ كونةه  ومن الواضح أن أنسب شكل يسمح للصإل بأن ينتشر انتشارا متساويا على الجهتين خلإل امما ،

و  يتسةبب فةي لهةدار مسةاحة زائةدة      يفرا على الصإل األول أن يكون أقصر من ييةره مةن الصةفول،

بحيةث يقةإل  يكون هةو حةائط القبلةة، Plane Wallهو ما يكون فيه حائط مستو  استعمال لها في فراغ المصلى،

 الصإل األول موازيا له، ويقإل امما  عند منتصإل ذلك الحائط.

 

 
 

ي رص الصفول داخةل فةراغ الصةالة الشكل الوحيد للمسقط األفقي الذك يحقق جميأ الم الب الشرعية ف (:7شكل )

 في المسجد على الوجه األحسن هو الشكل المست يل الصريح )المصدر: الباحث(

 استعمال وحدة المصلية كموديول تصميمي لفراغ الصالة، غير قابل للتجزئة. 5

كانةت وحةدة فةال شةك أنةه لذا وأما فيما يتعلق بتحقيق أقصى طاقة استيعابية لفةراغ الصةالة داخةل المصةلى، 

 الفةراغ المسةت يل ، فينبمي أن يصممالمصلية التي يصلي عليها المصلي الواحد داخل المسجد، مست يلة الشكل

 يحة كاملة من تلك المصليات، بال كسور. بحيث يتركب من وحدات ،ح

 

 
 طو  وعرضا )المصدر: الباحث( "وحدات المصلية"تصميم فراغ الصالة في المصلى بحيث يتركب من عدد ،حيح من  (:8شكل )

فنقول لن قاعدة الشكل المست يل في مسقط فراغ الصالة في المسجد، هي أن تكون مساحته مصةممة بالمضةاعفات 

 لوحدات المصلى طو  وعرضا، أك أن يكون من الممكن كتابتها على الصورة:  Integersالعددية الصحيحة 

As = (0.7X)(1.4Y) = n = XY 

هةي عةدد وحةدات المصةلية  Xو بةالمتر المسة ح، للصةالة فةي المسةجد، ةالملصصة المساحةهي  Asحيث 

هي عدد وحدات المصلية طةو  )أك فةي ا تجةاه العمةودك  Yعرضا )أك في ا تجاه الموازك لحائط القبلة(، و

 هي عدد المصلين الذك يراد استعيابه من تصميم المسجد.  nعلى حائط القبلة، وحيث 

 

 

 

 

لذا عدلنا الشكل للى اليمين كما في اليسار، بتميير اتجاه فراغ الصةالة بةنفس مسةاحته، فسةتةداد سةعته مةن (: 9شكل )

 )المصدر: الباحث( %26حيث عدد المصلين بنسبة 

امما  خار  المست يل في الشكل )وهةو فةراغ محل وقول  كان (، لن قدرنا أن9ففي المثال الموضح أعاله )شكل 

ميمه ليحقق أقصى سعة ممكنة(، فان ياية ما يتسأ له ذلك الفراغ من وحدات المصلية، على الوضأ الصالة المراد تص

الةةذك فةةي الشةةكل األيمةةن، هةةو ثمانيةةة وثالثةةون مصةةليا، وهةةي المواضةةأ المعلةةم عليهةةا بةةاللون الرمةةادك، بينمةةا المواضةةأ 

ة فةي واقةأ األمةر. ولةو أننةا عةدلنا البيضا    تسمح بوقول المصةلي عليهةا كمةا هةو ظةاهر، فهةي لذن مسة حات مهةدر

المست يل نفسه بنفس مساحته وأبعاده، لنجعله كما في الشكل األيسر، أك بحيث يكون ضلأ من أضالعه موازيا  تجةاه 

القبلة، فسينضال للى نفس المساحة، عشر مصليات لضةافية لتصةبح حمولةة الفةراغ ثمانيةة وأربعةين مصةليا بعةد أن لةم 

 و X = 8وهو ما يعني أننا لو ،ممنا فراغ الصةالة مةن البدايةة، ليكةون ثالثين في الوضأ األول. تكن تتجاوز ثمانية و

Y =  من التصميم على الوضأ األول. 26%، وسعته أعلى بحوالي 5، فستكون مساحته أقل بحوالي % 
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هذا وننبه للى أننا في جميأ ما تقد  من تقديراتنا وحسةاباتنا، اعتمةدنا علةى أن وحةدة المصةلية التةي يقةإل عليهةا 

اممةا  فةي المسةجد ييةر محسةوبة ضةمن عةدد المصةلين المسةتهدل اسةتيعابهم بفةراغ الصةالة فةي المصةلى، ولنمةا 

ل كذلك على المنبر في حالة المسةجد الجةامأ. تدخل في المساحة الواقعة أما  فراغ الصالة في المصلى، التي تشتم

 وهو ذلك العنصر الذك كثيرا ما تعاني مساجد المسلمين من ق عه الصإل األول على األقل كما في الشكل أدناه. 

 

 

 

 أمثلة لمنابر أثرية تق أ عدة ،فول خلإل امما (: 10شكل )

السوارك )األعمدة( مةا أمكةن ذلةك. ولكةن فةي و  شك أن األفضل في فراغ المصلى هو أن يكون خاليا من 

لصةالة، وسةنتناول مسةألة األعمةدة وكيفيةة التعامةل حالة ما لذا اض ر المعمارك لمةرس عمةود فةي قلةب فةراغ ا

  معها في ضو  موديول المصلية الذك طرحناه في هذا البحث، في بحث  حق مستقل لن شا  هللا.

فةراغ الصةالة فةي المسةجد، ولكنةه لةيس بالضةرورة هةو موديةول تصةميم  ونقول لن هذا الموديول هو موديةول تصةميم

مبنى المسجد بكليته. ولذا كنا نو،ي باستعمال وحدة المصلى ،حيحة بال كسور فةي تصةميم فةراغ الصةالة فةي المصةلى، 

ه الممشةى ل  أننا   نرى ضرورة ذلك عند تصميم امطار اللدمي المحةيط بفةراغ الصةالة داخةل المصةلى، الةذك يكةون فية

حول فراغ الصالة، ورفول المصاحإل والكتب ورفول األحذية ويير ذلك مما نتناوله بالدراسةة فةي بحةث  حةق مسةتقل 

  تتحةدد بحسةب حةدود فةراغ الصةالة وحسةب، بةل وكةذلك بحسةب تصةميم  باذن هللا تعةالى. فصةحيح لن جةدران المصةلى

نو،ي بأن تكةون جةدران المصةلى موازيةة لحةدود فةراغ الصةالة  الفرايات المحي ة بفراغ الصالة داخل المصلى، ل  أننا

من كل جانب، لما لذلك من توفير في مس ح المصلى ومن تأكيد على اتجاه القبلة في لدراك المصةلين، علةى أن تكةون تلةك 

 شملها. المساحات المحي ة بفراغ المصلى عند الحد األدنى، ومصممة على نحو   يسمح بامتداد ،فول الصالة فوقها و

 

 

 

 

 العالقة بين فراغ الصالة وما حوله داخل مصلية المسجد(: 11شكل )

 الخالصة. 6

 التالية عند تصميم المسقط األفقي لمن قة الصالة في المصلى: ن هذا البحث للى استنباط الضوابط التصميميةانتهينا م

   .الموازك  تجاه القبلة  يليكره أن يكون فراغ الصالة في المسجد على يير الشكل المست -1

 يكره أن يترك فراغ الصالة بال خ وط مرسومة على األرا تعرل المسبوقين أين ينبمي أن يبدأ الصإل الجديد. -2

  ينبمةةي أن يقةةل عةةدد الصةةفول فةةي المصةةلى عةةن خمسةةة ،ةةفول، و  يقةةل عةةدد المصةةلين فةةي أقةةل  -3

 الصفول طو  عن خمسة مصلين.

ا للى النسبة المربعة )ولةيس مربعةا بالضةرورة(، علةى نسةبة تقةأ فةي يفضل أن يكون فراغ الصالة قريب -4

 7:6، و1:1مكان ما بين 

 5:2  يفضل أن تتجاوز نسبة ال ول للى العرا النسبة  -5

ينبمي أن يصمم فراغ الصالة بحيث يلتة  في تصميمه بموديةول ،ةار  وحدتةه هةي وحةدة المصةلى للفةرد  -6

مترا(، ونقصةد بكونةه ،ةارما، أك   نتسةاهل فةي  0.71مترا في  1.4 الواحد )بمساحة متر مس ح واحد،

 كسره عند تصميم وحدة المصلى، ألن هذا يعني تقليل سعة ذلك الفراغ عما كان م لوبا منه أن يستوعبه.
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فراغ الصالة محاط من جوانبه كلها أو بعضها بفرايات خادمة، كمسار حركة المصلين من مداخل المسةجد، ومواضةأ  -7

المصةاحب وحوامةل األحذيةة علةى جةانبي الفةراغ، والمن قةة الملصصةة لوقةول اممةا  )فةي محةل المحةرات(  رفول
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In this essay, we sought to infer the method to design the most fitting geometrical shape for the 

plan of a ‘Salat’ space in the prayer hall in a mosque, from relevant scripture, and from textbooks of 

A’emah of Fiqh, making use of basic rules of analytic geometry. We established that any shape for the 

‘Salat space’ plan besides the Orthogonal Polygon which takes the complete undivided ‘Musalliah 

unit’ for a strict module in its composition, would yield juristically unfavorable effects in the way rows 

of Musalleen are lined up behind the Imam, and would diminish the use that can be made of Waqf 

money in hosting the largest possible number of ‘Musalleen’ within the bounds of available space.   
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