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بسم الله لرحمن الرحيم
اتسيئومنأنفسناشرورمنباللهونعوذونستغفرهنستهديهوونستعينهنحمدهللهالحمدإن

نويعيللحقيهديالذياللهأحمدفإنيله،هاديفاليضللومنالمهتديفهواللهيهدهمنأعمالنا
.خالصاويجعلهيقبلهأنراجيًا.إليهبهأتقربلعملوفقنيأنسبحانهوأشكرهعليه

لمالمسمجتمعنافيمبذولةنشاطاتوتطوراتمناليوميةحياتيفيشاهدتهلماأنهالتوضيحأود
تمجاالونواحيجميعفيوعطاءالمسلمينبينمبذولجهدعلىتدلونهضةحركةمنيعيشونهوما

يدانوكبيراهتمامًاتتلقىالتياللهبيوتنصيبمنهااألساسيةاألمورأبرزمنكانالخير
مدعمهشملقدو.األرضبقاعكلفياللهبيوتإقامةفيالوافيبالعطاءممتدةالكريمةالمسلم

منوانالرضلنيلطلبًاالمصلينلراحةالمؤديةالسبللتيسيرطرازافضلعلىوعمارتهالمسجدبناء
أنأتمنىتنظيميةتنمويةآراءمنعنديبماأشاركأنأحببتالمنطلقهذافمنالمنان،الحكيم

لهذهوتحليليمشاهدتيمنفكانجميعًا،المسلميناليهيصبواماتحقيقفيمساعدةتكون
لأصعلىوحفاظًاالعصرمتطلباتمعتماشيًاللمساجدبناءاكوادومعاييرجعلفيالرغبةالجهود
المسجد،فيالبناء

بناءمقوماتتدعمدراسةالىتوصلتالحالية،ومحتوياتهاالمساجدلتصاميمدقيقةدراسةخالل
حاتومقتررؤىبوضعالبعيد،المدىعلىالمصلينتخدممنظمةومعاييرقياسيةأسسعلىالمسجد

فيآخذًاالثانويةالمتطلباتوكذلكفيهاألساسيةوالتجهيزاتالمسجدبناءتصميمشملت
ًادعماللـهلبيـوتأنالواحداللهالحمدوإني.والوقتوالجهدالماديةالتكاليفيوفرمااالعتبار
للهحمدوالوسلم،عليهاللهصلىورسولهنهجعلىوتعالىسبحانهاللهإليهدعاممامستمدًامتواصاًل

.العالمينرب

003



4

المسجد
في االسالم

تعريفه
في اللغة والعرف

في االصطالح5
قبل البعثة  وبعد البعثةتاريخه6
عظم قدر المسجدمكانته7
فضل الصالة فيهأهدافه8
أسماء وأنواع المساجدمسمياته9

مكونات بناء المسجدبنائه10
11

المسجد الحديث
التصميم الحديثتعريفات

12
التصميم

المكونات الداخلية
المكونات الخارجية13
14

البناء  تجهيزات المسجد
والمعدات

التجهيزات الداخلية
التجهيزات الخارجية15

004



العنوانالصوروسيلة الشرحم
كيفية بناء المحراب120
تناسق أعمدة المسجد212
توضيح ممرات المصلين38
إنشاء فواصل الصفوف410
تجهيز متكــآت المصلين516
نوافذ وإضاءة المسجد610
توصيالت الصوت717
تمديدات الماء88
توصيالت الكهرباء913

اإلنارة الداخلية106
مداخل المسجد1114
1220

100-112

113-132

67 - 57

19-41

68-80

81-99

56 - 42

133-143

169-194

144-159
160-168

185-

005



العنوانالصوروسيلة الشرحم
مداخل المسجد1114
تبريد وتدفئة1221
وسائل السالمة138
أجهزة اضافية146
اثاث مكتبي1525
فرش و مواد مستهلكة162
فناء المسجد171
برادات الماء1812
دورات المياه1948
منارة المسجد2015

006

169-194
195-219

229- 220

365- 340

356-340

288-276

266-269
274-275

237-230

265-238



-: المسجد في اللغة-أ 
ـةالمعروفـالقـاعـدةمـنمستثنـًىوهو،العبادةومحلالسجودمكانبمعنى«يسجدسجد»الفعلمنالمكاناسمهو

ياسبالقمفتوحةتقرأالمفردةهذهأنسيبويهويقول.العينمضمومالمجردالثالثيالفعلفيوالمكانالزماناسمفي
لمحعلـىأطلـقوقـد«سجد»مجـردثالثــيمصـدرفعــلمنمشتـقمكاناسمهوفالمسجدأذنوالعمل،الفعلُاريدمامتى

رىاألخالصالةأفعـالمناكثرربـهإلىالمرءيقرب،اشرفهاوالصالةأركانأهمهوالسجودأنذلكالصالةومكانالعبادة
يهفُيتعّبدموضعكل»:هوالمسجدتعريففإنإذًا.والصالةالعبادةمحلعلىوأطلقالفعلمنالمكاناسماتُّخذ،ولهذا

«عاتالجماومصلىالبيوتمحراب،الجيمبفتحالمسجد»:كالتالـيالكلمـةاألعرابـيابنويعـرف«مسجدفهووحدهلله
-:العرفياالصطالحفيالمسجد-ب

ضًاأيالكتابأهلمعابدعلىالكلمةفيهجاءتالكريمالقرآنأنغير،بالمسلمينالخاصالعبادةمكانالمسجديعتبر
جدالمسمنلياًلبعبدهأسرىالذيسبحان)تعالىوقال.(ًمسجداعليهملنّتِخَذنَّأمرهمعلىَغَلبوااّلذينقال)تعالىقال

(آياتنامنلنريهحولهباركناالذياالقصىالمسجدإلىالحرام
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-:الشرعياالصطالحفيالمسجد-ج
:الشأنبهذاالفقهيةالنصوصفيوردحيث،للصالةالموقوفالمحددالمكانعلىالمسجداسمُاطلق

اسمًاأحيانالمكانهذاعلىيطلقالمسجدكلمةإلىومضافًا«المسلمينلكافةللصالةالموقوفالمكانبالمسجدالمراد»
عنههاللرضيالخطاببنعمــرالثانيالخليفةأنويقال.الجمعةصالةفيهتقامالذيالكبيرللمسجدصفةوهي«الجامع»

تقامالتيالجامعةالمسـاجدلبناءاالسالميةالحواضرفيالوالةالىتعليماتهاصدرحينماالكلمةهذهاستخدممنأولهو
ةالمفتوحاألراضيعلىعمالهمنطلبعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنالتاريخيةالرواياتوتذكر.الجمعةصلواتفيها

رخينالمؤبعضلكن.اليوميةالصلواتإلقامةالقبائلبيناخرىومساجد،الجمعةبصالةخاصةمساجدبناءالجديدةوالمدن
ولما.الجمعةصلواتفيهاتقامالتيالمساجدعلىالجوامعاسموأطلقتاالمربادئالمصطلحهذااستخدمتالناسإنيقولون

فاظااللعددكثركما،االسالميةالبالدفيالمساجدعددايضًاازدادالمسلمين،عددوازداداالسالميالحكمنطاقتوسع
.الجامعأوالجامعالمسجدفيهيصّلىمسجدكّلعلىالزمانبمضييطلقباتبحيث،العبادةاماكنعلىتطلقالتي



-:وسلمعليهاللهصلىمحمدالنبيبعثـةقبلالمسجد-أ
.(للعالمينوهدًىمباركًاببكةللذيللناسوضعبيتأولإن)تعالىقال

وإسماعيلإبراهيمإلىوعهدنامصلىإبراهيممقاممنواتخذواوأمنًاللناسمثابةالبيتجعلناوإذ)
.(السجودوالركعوالعاكفينللطائفيينبيتيطّهراأن
أقيممركزيمكانوأول،للتوحيدبيتأولهيالمكرمةمكةفيالكعبةأنيتبينأعالهاآليتينمن

هعلي)إبراهيمأنقالمنفمنهم،البيتهذابناءزمانفيالمفسروناختلفوقد.األحدالواحدالّلهلعبادة
هو(السالمعليه)آدمانآخرونواعتقد.(السالمعليه)آدمزمنوجودأيلهيكنولمالبيتمؤسسهو(السالم

القرآنيةاآلياتمنالمستّلةالقرائنأنبيد،(السالمعليه)إبراهيمبناءهجددثم،البيتبنىمنأول
نيارّبنا)(السالمعليه)ابراهيملسانعلىالكريمالقرآنفيجاءإذ،الثانيالرأيتؤيدالنبويةوالروايات

عليه)إبراهيمأنالشريفةااليةمنُيفهمحيث،(...المحّرمبيتَكعندزرعذيغيربوادذريتيمناسكنت
يةآفيوجاء.الكعبةمنأثرفيهاكانمكةإلىهاجروزوجه(السالمعليه)اسماعيلولدهمعجاءلما(السالم

قبلالكعبةأسسوجودإلىإشارةاآليةففي(إسماعيلوالبيتمنالقواعدإبراهيميرفعوإذ):أخرى
.واألسسالقواعدهذهرفعا(السالمعليهما)وولدهوانه،ابراهيم

ليجددالزمانبمروراندرستوتصدعتثم(السالمعليه)آدمبواسطةبنيتماأولبنيتفالكعبة،اذن
تؤيدكماتؤيدوغيرهمااآليتينهاتينفان،أمرمنيكنومهما.(السالمعليه)ابراهيمبعدهمنبناءها

مكانأيقبلهيكنولم،الواحدالّلهلعبادةاالرضعلىوضعومركزمكانأولهوالمسجدأنالروايات
الخيفومسجداألقصىالمسجدكذلك.الموحدينعندللدعاءمخصصللعبادة

-:وسلمعليهاللهصلىمحمدالنبيبعثةبعدالمسجد-ب
فيوسلمعليهاللهصلىالنبيبناهالذيالنبويالمسجداهمهامنوكانالمساجدمنالعديدبناءتم

ثمومنوالسالمالصالةعليهالنبيرحالتاثناءبنيتالتيالمساجدمنالعديدتالهثمالمنورةالمدينة
الخ..الصحابة
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-:وتعالىسبحانهلوجههالخالصللعملمقرًاوجعلهالمسجدقدراللهعظملقد

ِفيَوَسَعىاْسُمُهِفيَهاُيْذَكَرَأنالّلِهَمَساِجَدمََّنَعِممَّنَأْظَلُمَوَمْن}المسجدفيالصالةعلىالحثفيتعالىقال
114البقرة}َعِظيٌمَعَذاٌباآلِخَرِةِفيَوَلُهْمِخْزٌيالدُّْنَياِفيلُهْمخائفينِإالََّيْدُخُلوَهاَأنَلُهْمَكاَنَماُأْوَلـِئَكَخَراِبَها

وقهسوفيبيتهفيصالتهعلىتضعفالجماعةفيالرجلصالة)الجماعةصالةعنوسلمعليهاللهصلىوقال
إالوةخطيخطلمالصالةإاليخرجهالالمسجدإلىخرجثمالوضوءفأحسنتوضأإذاأنهوذلكضعفاوعشرينخمسا

عليهصلاللهممصالهفيدامماعليهتصليالمالئكةتزللمصلىفإذاخطيئةبهاعنهوحطدرجةبهالهرفعت
(الصالةانتظرماصالةفيأحدكميزالوالارحمهاللهم

هجرهوعدمالمسجدفيالصالةعلىالمواظبةعلىالحديثبذلكيحثوالسالمالصالةعليهكانفقد
،للهاعنداالماكنبقيةعلىوفضلهاالمساجدولمكانة}َأَحدًااللَِّهَمَعَتْدُعوافالِللَِّهاْلَمَساِجَدَوَأنَّ}تعالىقال
فقد

أركانخمسةلعبادتهحددجلوعزالشارعوأناالخرىاالمكانعنليميزها،إليهوتعالىتباركنسبها
.(سبيالاليهاستطاعلمنالبيتوحجرمضانوصوموالزكاةوالصالةالشهادتان)هيلإلسالم

وحدديصللمماعماًلالعبدمناللهيقبلالفريضةالخمسفالصلواتالمسجدبدونتكتمالنالوالحجالصالةوإن
اَةالزََّكَوآَتىالصَّاَلَةَوَأَقاَماآلِخِرَواْلَيْوِمِبالّلِهآَمَنَمْنالّلِهَمَساِجَدَيْعُمُرِإنََّما}تعالىقالبالمسجدأدائهامكان

18التوبة}اْلُمْهَتِديَنِمَنَيُكوُنوْاَأنُأْوَلـِئَكَفَعَسىالّلَهِإالََّيْخَشَوَلْم
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-:المسجدأهداف-أ
تالعبادابأداءجاللهجلسبحانهالباريأمرنا}َأَحدًااللَِّهَمَعَتْدُعواَفَلاِللَِّهاْلَمَساِجَدَوَأنَّ}تعالىقال

كتابهتالوةوالصلواتأداءالمسجدفيسبحانهعبادتهومنالشرك،منسبحانهوتنزيههوحدهله
:قالأنه(وسلمعليهاللهصلى)النبيعنوردفقد،المسجدفيالعلموطلبالكريم

عليهمنزلتبينهم،إالالّله،ويتدارسونهكتابيتلونالّلهبيوتمنبيتفيقومجلسما»
.عندهفيمنالّلهوذكرهمالرحمة،وغشيتهمالسكينة،

-:المسجدفضل-ب
َماء َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ} لقد بين الله فضل المسجد الحرام على المساجد األخرى في قوله سبحانه 

َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَنَتْرَضاَهاَفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة 
وجاء عن خاتـم  144البقرة }ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُلوَن 

المرسليـن
( المسجد الحرام هذا خير من ألف صالة فيما سواه إال مسجدي صالة في ) : صلى الله عليه وسلم قوله 

صالة  والصالة المكتوبة فيه تفضل عن الصالة في غيره وهناك تفاوت في قدر الحسنات بين المساجد ، فال
يره  في المسجد الحرام تفضل عن بقية المساجد بمائة ألف صالة والصالة في المسجد النبوي  تفضل عن غ

.لمبعشرة آالف صالة وهناك مساجد اخرى لها فضائلها في الصالة حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وس
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-:تسميات المساجد و استخداماتها 
اجد إن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث وأفعال إنما هي دالئل على تسميات و صفات المس
و مع مرور الزمــن تواترت آراء المسلمين وتعــارفوا على استخدامات المسجد ، مما جعلها مصنفة بأسماء

ى ومعـايير مختلفة في الشكل ونوع الطاعات والعبادات و الفرائض التي أسست ألجلها وقد اشتملت عل
-:أسماء ومواصفات مختلفة هي ما يعرف في الوقت الحالي باألسماء التالية 

مصلى عيد و استسقاء }  مصليات مؤقتة }  مصليــات } مســاجــد }  جوامع 

المـواصفـــات العامــــةمسمى المسجد

والجنــازةالجمعـــةوصالةالفروضجميعفيهتصلىمعدمكانهوالمسجد الجامع

الجمعةصالةعداماالفروضجميعفيهتصلـىالذيالمكانهوالمسجد

الفروضجميعفيـهتقامالولكنالدائمالمسجدهوالمصلى

الفروضجميعفيـهتصلىوالصالةألداءمؤقتاالمعدالمكانهوالمصلى المؤقت

فقطواالستسقـاءللعيدالمخصصةالطاهرةالبقعةهوءمصلى العيد و االستسقا
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-:مكونات المسجد األساسية في اإلسالم -ب 
فاء  يتكون المسجد في محتوياته الرئيسة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخل

-:الراشدين على اركان اساسية هي 

-: بناء المسجد -أ 
هجرتهمقرالشريفتانقدماهوطئتأنبعدوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبهقامعملأولكان

لىاألوالركيزةهوالمسجدفكانيوم،أولمنالتقوىعلىأسسالذيمسجدهبناءهوالمنورةبالمدينة
الصلواتإقامةعلىقاصرًايكنلمحيثالمسلم،المجتمعوجودمعالمتكوينفياألساسواللبنة

واإلرشادوالدعوةواالجتماعية،السياسية،المسلميننشاطاتسائربلفحسب،العلميةوالدروس
لموسعليهاللهصلىسيرتهعنالعطرةاألخبارهذهومن.المسجدمنطلقهكانذلككلونحوهوالجهاد

يقيمونًمسجداتخاذعليهموجبلهممقرًاوكانتبأرضالمسلمينمنجماعةحلمتىأنهنستنتج
.صلواتهمفيه

مصلى رجــال

منبرمحراب

مصلى نساء

صفةمعتكف

مكان جنائز الروضة

سارية

سطح
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-:الحديثةالتصميـممتغيراتتعريــف

التيالجمالياتأواأللواناوللموادنتعرضوالللمسجدالداخليالتصميمعننكتب
يرمعايعننتحدثوإنماالمسجدفيتوضعالتياألشياءكذلكالمسجدمنهايبني
كلفيومتطابقموحدبشكلالمسجدعليهايقومأنيجبالتيالبنـاءأسـس
باتركيالمناسبةغيرالزياداتمنالمسجدبحمايةتقومولعلها،المعمورةانحاء
تصاميـمإمكانيـاتبأحدثاللهبيتبناءفيقابليةأكثرتكونلعلهاوومااًل

.المتطورةالبنــاء

واحتياجاتتطلعاتواألنسبتكونعلهاالحديثةالتصوراتهذهنعرضوإننا
والتكاليفبأقلوالمستقبلالحاضرفيوتخدمهمالمسلمينمنالحاليالجيل
فيالجديدةللرؤيةنواةتكونولعلها.اللهشـاءإنأفضـلهوجهدوأقلوقـتأسرع

فيوالجهدالماليبذلأنارادمنكلبهايزودوعمليًاتفعللكيالمسجدبناء
.للمسجدالبناءتصاميمامكانياتبأحدثاللهبيوتبناءسبيل

013



بناءوتصميم
تأسيسات

تجهيزات
اثاث

اضافات
زيادات
استهالكيةمواد
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بناءوتصميم
تأسيسات

تجهيزات
اثاث

اضافات
زيادات
استهالكيةمواد

015



جدران المسجد من الداخل

مداخل المسجد من الداخل

ارضيات المسجد من الداخل

اسقف المسجد من الداخل

أعمدة المسجد من لداخل

نوافذ المسجد من الداخل

قبو المسجد من الداخل

الدور الثاني الداخل

صفة المسجد من الداخل

انتظار الجنائز من الداخل

مكتبة المسجد من الداخل

اسوار المسجد الخارجية

جدران المسجد الخارجية

مداخل المسجد الخارجية

ارضيات ساحات المسجد

سقف المسجد الخارجية

نوافذ المسجد من الخارج

الدور الثاني من الخارج

صفة المسجد من الخارج

انتظار الجنائز من الخارج

مكتبة المسجد الخارجية

016



توصيالت التيار الكهربائي
تمديدات المياه النقية
تمديدات الصرف الصحي

تمديدات التكييف
تمديدات المكبرات

اللياسة
الدهانات
االبواب
اإلضاءة

مكبرات الصوت
وسائل السالمة

التكييف
االنارة

الشبابيك
الديكورات

الزجاج
كسوة الجبس
رفوف المصاحف
فواصل الصفوف

مكانس التنظيف
محرك طرد الهواء
طفايات الحريق

أجهزة تجفيف االيادي

الفرشات
الستائر

كسوة المحراب
الديكورات

منضدة حلق الذكر
مقاعد معلمي الحلقات

طفايات الحريق
الطوارءلوحات مداخل 

ساعات الكترونية
ساعات اعتيادية 
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متكأ اإلمام
مساند ظهور المصلين
مقاعد ذوي االحتياجات

متكآت المصلين
مراوح الهواء

دفايات التدفئة
مقاعد ذوي االحتياجات
التقويم االلكتروني
ساعة مواقيت الصالة
حوامل سجاد العمالة

مانع االتصاالت
طارد البعوض

طارد البعوض
مباخر الطيب

عبوات العطور
مانع ذبذبة االتصال

لوحات ارشادية
لوحات اعالنية

لوحات تسميات االماكن
شاشات عرض االعالنات
فواصل تجزئة المسجد

حامل مصحف امام التراويح
كشافات المنارات و االسوار

مظالت و خيام

سالل النفايات
المناديل 

رفوف نسخ هدايا االرشاد
صابون المغاسل

آلة تنشف ماء المتوضئ
عبوات العطور

للعمالةسجاد
خيام التفطير

مظالت الفناءالهواء الخارجردادات

018



بناء المحراب-:أواًل 

19صور بناء المحراب 

19 41الىمن
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واإلماماحتياجاتفيالتمعنالمسجدمحرابتصميميتطلب
التالتعديولألخطاءتالفيًاالمستقبلية،والحاليةالمصلي

فيونشاهدهاحاليانعيشهاالتيوالمحرابفيالمستمرة
بشكلالمساجدمعظمفيتكونوتكاداليوميةحياتنا

.ملحوظودائم

-:محراب المسجد 

اإلضاءةالعمق
متكأ اإلمامالعرض

البيئة داخل المحراباالرتفاع
بعد اإلمام عن المأمومينمكان المحراب

مدخل اإلماممكان المنبر

ضوابط بناء المحراب

020



بسبب عيوب مقاييس بناء 
المحراب خرج اإلمام من مكانه

امكانية الحركة/نقص اإلضاءة /  البعد عن المأمومين / الطقس / الضيق / العمق الزائد 
01

021



عرض المحراب وعمقه غير 
مناسب جعل اإلمام يدخل  
مسافة كبيرة ال تسمح 

للمصلين برؤيته وقد وضع
متكآت و ادراج لسد الفراغ  

الكبير   

02

022



المنبر والمحراب ومدخل  
الخطيب بنيت بمقاسات غير  
مناسبة وغير متناسقة وال 

يستفاد منها
03

023



تناسق و تصميم رائع للمنبر والمحراب
04

024



صمم المحراب و اسس
بطريقة جيدة وبارعة في التنفيذ

المكان مفتوح و مكيف بالكامل
بنفس درجة تبريد المسجد

05

025



المسافات داخل المحراب
قياسية و العرض يساوي ضعفي العمق 

06

026



يستحسن بناء المحراب في المساجد 
التي ال يصلى فيها جمعة أن تبنى بطريقة 

}بدون منبر } مماثلة لهذا التصميم 

07

027



من المستحسن أن يبنى المحراب
في مساجد غير الجمعة 

بطريق انشاء محراب فقط 

سبب في رجوع اإلمام عن المحراب/ البعد عن المأمومين / الحر / الضيق / العمق الزائد 
08

028



إيجاد مكان محمي وبارد 
ألجهزة الصوت تحت المنبر

من العبث والتعطل او السرقة يقيه

من المناسب أن يبنى منبر الخطيب
درجات 5إلى 3على ارتفاع 

فقط عن ارض المسجد 

09

029



مكان جهاز التحكم بالصوت
يبدو بمظهر غير الئق

10

030



من المستحسن تصميم رف قائم و متنقل للمصحف خاص لصالة التراويح

11

031



تم تركيب المروحة بعد التصميم
وقد تسببت في تشويه المنظر 

و إضاعت الجهد في الزخرفة

032

12



سهولة األداء و جمال في البناء 

13

033



المنبر مع فخامته وجماله لم يرتفع اكثر 
سم40درجات ولم يمتد اكثر من 3من 

034

14



مع فخامة المنبر إال انه تجاوز
المألوف ووضع فوق المحراب

035

15



المحراب كبير جدًا وغير قياسي

036

16



المسافة الفاصلة بين المحراب
والمأمومين كبيرة وضائعة 

وليس لها مبرر أو  داعي

037

17



المنبر فيه تناسق في ارتفاعه وعرضة على
سم40درجات ولم يمتد اكثر من 3ارتفاع 

038

18



}هذه الصورة جمعت عدة محاسن 
مداخل الروضة التي في المساند متباعدة-قرب تمديدات الالقطات إلى المحراب                           -
المساند لم تتسبب في ضيق الصف الخلفي-ارتفاع مساند الظهر مناسبة                                       -

039

19



70

المحرابعمق-1

140

المحرابعرض-2

70

70

اإلماممكان-3

70

70

40

نوالمصلياإلمامبينمسافة}4

70

50

50يتجاوزالالمنبرفيالخطيببروز}5
40عنيقلوالسم

040



م400بنائهمساحةتتجاوزالالذيالمسجدفيم3.50إلى3.0مابينالكليالمحرابعمق-1
م400بنائهمساحةتتجاوزالذيالمسجدفيم4.50إلى3.0مابينالكليالمحرابعمق-2
2×العمق=والعرضسم55عنيقلالوسم80عنيزيدالالمحرابدخولعمق}3
المسجدارضعندرجات5إلى3بارتفاعالمنبريبنى-4
سم160تتجاوزالبالمحراباإلمامفيهايصليالتيالمسافةاجمالي}5
سم50تتجاوزالاإلماموقوفمكانوالمصلينبينالمسافة}6
سم40عنيقلوالســم50يتجاوزالالمنبرفيالخطيبمكانبروز-7
الجمعةلمساجدالمحرابناحيةمناإلماممدخلعلىالمحرابيشتمل-8

القياسات المناسبة لبناء المحراب

مقاييس البناء

نرى أن يبنى المحراب بمقاييس تتناسب وحجم المسجد من الداخــل

والبخورالتسجيلألجهزةكهربائيةشبكةانشاء*المحرابفيثابتةصوتمكبراتشبكةإنشاء*
للتراويحلإلزالةقابلللمصحفقائمرفتصميمالمنبرتحتالصوتألجهزةمناسبمكانإيجاد*
تأسيس التهوية واإلضاءة للمحراب* تكييف مكان اإلمام والخطيب في المنبر والمحراب   *
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أعمدة المسجد-:ثانيــًا 

12صور أعمدة المسجد 

42 56إلىمن

042



تصميم البناء الداخلي
-:أعمدة المسجد 

رسمفيوالمثاليةالتخطيطفيالدقةالمسجدأعمدةتصميميتطلب
لألخطاءتالفيًاالبناءفيالمستقبليةالمسجدوقواعدأساسات

نتيجةصفوفهتناسقلعدمللمسجدتحدثقدالتيوالتعديالت
صفوفبينالمسافاتوزنعلىالمترتبةوالتعديالتللتغييرات

آخره،الىالمسجدبدايةمنالمصلين

كسوة العامودالبعد عن المحراب
بعد االعمدة عن بعضهاالعرض

ضـوابط تصميم أعمدة المسجد

043



لم تؤخذ المسافة الفاصلة بين الصف
ومكان وقوف المصلي بكل دقة مما 

جعل العامود يفصل بين المصلين

044

01



الكسوة الجميلة للعامود لم 
تمنع المصمم من احتساب  

المسافة بين المصلي و العامود

045

02



ن كسوة العامود بالرخام قلصت المسافة بي

الصف والعامود و أضرت بتوازن الصف من

قبل الواقف أمام العامود

046

03



صف  سعة المسافة الفاصلة بين العامود وال
تجعل المصلي امام العامود يصلي بدون  

انشغال او تحرك    

س  المسافة الفاصلة بين العامود والصف لي
سم   20لها قياس محدد ويجب أن تكون 

047

04



العامود اقتحم 
كثر من صف بسبب عدم تركيبهأ

ثناء التصميمأبشكل قياسي 

048

05



المسافة بين العامود وبداية الصف  
كافيه  مما جعلت المصلي امام العامود 
يتوازن مع من في الصف اثناء السجود

049

06



الذي 2وقوف المصلي في الشكل رقم 

خلفه العامود يؤدي إلى تقدمه اثناء 

ركوعه 

13

2

050

07



عمل مدروس حيث تم أخذ 
المسافة الفاصلة بين الصف 

ومكان وقوف المصلي بكل دقة

سم20

الصفوف متناسقة إلى 
أن وصلت إلى العامود

051

08



بناء أعمدة إضافية لم تكن 
في التصميم قبل البناء

052

09



يمكن استغالل المسافة التي  
بين األعمدة بوضع ارفف  
للمصاحف وعلب المناديل

053

10



حاول اإلمام تسوية الصف بوضع  
شريط الصق إضافي

054

11



هذه األعمدة الجمالية سبب فيكثرة
البعضفصل المصلين عن بعضهم

055

12



-:لتـاليـةاالقياساتحسبالبنـاءعنالمسئوليناحتياجيحددهاألولالعـامـودبعديكونالغالبفي-

يكالتالالمقترحةالمسافةقياسفإنالعامودقبلصفوف5إقامةفيالمصممرغبإذاذلكمثال-

سم90المحرابعنالبعد-1

سم665=5×133=سم133الواحدالصفطول-2

سم80=4×20=سم20الصفوففواصلطول-3

مصلينللخلفيقعالذيللعامودالمحاذيالصفوبدايةاألولالعامودبينالفاصلةالمسافةطول-4

العامودينبينالواقعةالظهرلمساندالكاسياإلسفنجحجمسم10+سم15=

مقاييس األعمدة

لداخــليتم بناء األعمدة بمقياس يتناسب وحجم الصفوف في المسجد من ا

احتساب. واإلماماألولالصفبينالقياسيالبعد1

احتساب. صفكلطولفيالصفوفعدد2

احتساب. الصفوفعددفيالصفوففواصل3

احتساب. المصليوقوفومكانالعامودبينالقياسيةالمسافة4

قــاعــدة عامــة في كيفية بنــاء األعمــدة

مدةالقياسات المناسبة لرسم األع

056



ممرات المصلين-:ثالثــاً 

57 67الىمن

8

031



تصميم البناء الداخلي
-:المصليـنممرات

بدايةمعتبدأللمصلين،ممراتوجودالضروريمنأصبح
قياسيةبمسافاتوتكونآخرهفيوتنتهيالمسجد

ألرضيةمغايرةطبيعةولهاالمسجدكتفيعلىمتساوية
تخدموفيهاالصالةأوفيهاأحدبجلوستسمحوالالمسجد

نمالخـارجينكذلكوالصالةشعائرتأديتهمأثناءالمصلين
.المسجد

ارتفاع الممرعمق المسجد

عرض الممر

ضوابط إنشاء ممرات المصلين

058



أحد الممرات المحيطة بجوانب  
ى  المسجد أضطر اليها القائمون عل

المسجد الحقًا و أخذت من الصفوف

059

01



ممر جانبي متميز في  اللون و  
االرتفاع على طول المسجد يسهل  

عمليات الدخول والخروج للمشاة 
والعربات

060

02



أحد أشكال الممرات 
المحيطة بجوانب المسجد

الممر يكفي لمرور  
عربة للمعاقين

061

03



أحد الممرات المحيطة بجوانب  
المسجد من جميع النواحي

062

04



أحد الممرات المحيطة 

بجوانب المسجد تم أخذ 

الحيطة فيه لبرادات الماء

063

05



ممر جانبي متميز في  اللون و  االرتفاع
على طول المسجد فقد فاعليته بسبب  

وجود المكيف المنشأ مؤخرًا

05

064



أحد الممرات المنفذة الجميلة  
المخصصة للمصلين و  المحيطة

بجوانب المسجد

065

06



ضيفت  أفواصل مرتفعة 
للحاجة على حساب الفرش

ةالسالمأمور وال تخدم في 

066

07



متناسقةبمقاييسالمسجدلبناءاألساسيالتصميمحالالممراتانشاءيتم
سرواألياأليمنللجدارينمجاورًاآخرهإلىالمسجدبدايةمنالمسجدكتفيعلىالممريصمم

-:التـاليـةالقياساتحسبالمسجدمن
الداخلمنالمسجدبعمقمقيدومحددطول-1

سم90يتجاوزالالممرعرض-2
سم1يتجاوزالالممرارتفاع-3
فيهالوقوفاوالصالةبعدمللمسجدالداخلتشعرحواجزاوعالماتللممريوضع-4
مؤقتاوثابتاثاثاواجهزةأيالممراتفييوضعال-5

مقاييس الممرات

يسمح. المصلينصالةقطعدونوخروجهمالمصلينبدخول1
يسمح. القراءمضايقةأوالرقابتخطيدونوخروجهمالمصلينبدخول2
يسهل. وسرعةيسربكلالحاجةذاخروج3

مميزات الممرات

القياسات المناسبة لممرات المصلين

067



فواصل الصفوف-:رابعاً 

10-صور فواصل الصفوف 

68 80الىمن

068



تصميم البناء الداخلي

-:فواصل الصفوف }رابعـــًا 
مــن األنســب أن يــتم تحديــد الصــفوف ومســاراتها بشــكل واضــح لكــي ال 
تتمايــل الصــفوف وــال يحــدث فيهــا اعوجــاج بســبب تمايــل الفرشــات، و    
والحــل األمثــل هــو بــروز الفواصــل التــي بــين الصــفوف بارتفــاع مناســب  

. يجعل المصـلي يحـس بهـا حـال تراجعـه للخلـف وينحـاز عنهـا إلـى األمـام           
كــذلك تســهيل مــرور المتحــركين داخــل المســجد بــين الصــفوف دون أن 

.يقطع أحدهم صالة اآلخر وال يتسبب ارتفاع الممر في تعثر المشاة 

069



الفواصل البارزة بين الصفوف أدت إلى  
ج جعل المنظر متناسقا وخاليا من اإلعوجا

01

070



فوارق و أبعاد كبيرة  
في الفواصل بين  

الصفوف

02

071



م المسافات بين فواصل الصفوف ل
تكن متناسقة  مع البعد 

القياسي المفروض بين الصفوف 03

072



فواصل متناسقة وواضحة بين الصفوف
سهلت معرفة مكان وقوف المصلي

إمكانية إزالة أي فرش  
للتنظيف و استبداله بآخر

04

073



يبدو جليًا مدى تعرج الصف في ظل
عدم وجود فواصل الصفوف

05

074



استخدام الغراء لتثبيت الفرش يعوق  
ويصعب عملية إزالة الفرش بسهولة ويبقي

بقع وقطع من الفرش فوق المكان كذلك 
طول مدة الرائحة المنبعثة من الغراء  
والمؤثرة على المصلين صحيًا ونفسيًا

فواصل الصفوف أخذت من 
المسجد الشيء الكبير بدون  

مبرر

06
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تباعد الفواصل العشوائي بين الصفوف أخذ
من المسجد مساحة كبيرة وعدم وجود فواصل  

بارزة سمح بتحرك الفرش عن المكان 
المخصص له  

07
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في حال وجود بقع او ظهور روائح في الفرش 
يتعذر إمكانية إزالة الفرش للتنظيف و  

استبداله بآخر   

08

077



رض المسجد أفواصل الصفوف المؤسسة على 
ة ليست بالقياس المناسب وليست بحجم سجاد الصال

09

078



رض المسجدأاستقطعت كل هذه المسافة من
وكلفت الكثير دون جدوى

10

079



-:التـاليـةالقياساتحسبكاملصفًاتأخذالتيالمسافةهواآلخرالفاصلعنالفاصلبعديكون
سم133الواحدالصفطول-1

سم20الصفوفبينالفاصلطول-2
سم1يتجاوزالالصفوفبينالفاصلارتفاع-3

مقاييس الممرات
يتم بناء فواصل الصفوف في المسجد من الداخــل بمقاييس متناسقة

منع. الخلفيالصففيوالدخولالخلفإلىالمصلينرجوع1
التحكم. الصفوفحجمفي2
حجز. االنحرافاتوالتمايلمنالفرش3
السهولة. حدةعلىصفكلفياعادتهوالفرشازالةعمليةفي4
اعطاء. متناسقامظهرًاالمسجد5
االستفادة. فوقهالمصاحفارففوالمناديلعلبوضعمن6
امكانية. ماحدإلىالصفوفبتساوياإلخاللدونالعاجزينكراسيوضع7

مميزات فواصل الصفوف

القياسات المناسبة لفواصل الصفوف
080



متكآت المصلين-:خامساً 

16-متكآت المصلين 
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تصميم البناء الداخلي

بقىوتالخدماتجميعفيالمتطلباتوتختلفالسنينتتتابع
فيالمصلينخلفالظهرلمسانداحتياجهافيالمسجدروضة

هيمنهاالمقامةوالموادانشائهااختالفولكنمسجد،كل
اكثروفاعليةاكثراصبحتانهابلاألمرهذافيالمتغير

.سابقًاعليهكانتمماخدمة

-:متكــآت ظهور المصلين 

082



متكأ تم تصميمه بشكل متوازن  
حيث       أخذ مساحة مناسبة من 

يالخلف ولم يقلص من الصف الخلف
سم15 سم15

01
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متكأ أسس الحقًا ولم يبن في  تصميم  
المسجد وقد عمل من الحديد بشكل مائل إلى
الخلف ويبدو واضحًا دخوله في الصف الخلفي

02

084



تم تصميم المتكأ بطريقة  
سهل فيها الممر الى الصف 

األمامي
ف ميالن المتكأ لم يضايق الص

الخلفي أو ينقصه

03

085



ترك مسافة متساوية على 

وف األرض بين المتكأ وبين وق

المصلين

كأ توازن مستوى بروز المت

مع مستوى بروز العامود

04
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من المستحسن أن تكون كسوة المتكأ
ال تتسبب في تغيير الصف

05

087



متكأ أسس من الحديد ولم يكن 
للمظهر الخلفي إهتمام من قبل  

المتكفل بتأسيسه

06

088



متكأ لم يكن في تصميمه توازن
حيث أخذ ارتفاعًا زائدا ال يناسب  

المار من فوقه

07

089



متكأ أسس بطريقة مناسبة ساعد في  
الجالسين في الروضةإستقرار

08

090



متكأ أسس من الحديد مناسبة ساعدت 
في استقرار الجالسين في الروضة

09

091



متكأ لم يكن في تصميمه  
توازن حيث أخذ ارتفاعًا زائد 

ال يناسب المارين  من فوقه

10
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متكأ تمت االستفادة منه  
في التوصيالت الكهربائية

11

093



الفتحات التي في المتكأ تسهل دخول المصلين وال 
تضايق من هم في الروضة

إال أن ارتفاع الفتحات يعيق خطوات بعض كبار السّن

12

094



المتكأ من الحديد قابل لالهتزاز بجميع
المتكئين في حال تحرك أحدهم 

وارتفاعه غير قياسي  

13

095



ن االرتفاع ال يسمح بمرور الشيخ الكبير م
فوقه وبعده عن بداية الصف كبير جدًا

13

096



ية استفاد المنشئ للمتكأ بتسهيل عمل
تشغيل المكبرات و إغالقها بسهولة  

14

097



يمكن استغالل المتكأ ألكثر من
الكهرباء  ومفتاح غرض مثل المناديل 

ومكبرات الصوت

15
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ضوابطبالمسجدبناءعنالمسئولينيختارهاأخرىاماكنوفيالمسجدروضةفيالمتكأيصمم

-:التاليالقياسحسبللمسجداألساسيالبناءتصميمفيتأتيمحددة

يمكن. األعمدةببناءالمتصلةبالضوابطالمسجدساريتيبينالمتكأجعل1

يتم. سم45ارتفاععلىالمتكأبناء2

يتم. سم20قدرةبعرضالمتكأانشاء3

الفتحات. يسارهويمينهعلىبلاإلمامخلفتوضعالالمصلينبمرورالخاصة4

امكانية. كأالمتتصميمفيمباشرةالصوتبمكبراتالخاصةالتوصيالتشبكةتمديد5

امكانية. المتكأفوقإغالقهوالمكبرتشغيلعلبتأسيس6

بناء. الخلفيةالصفوفحسابعلىيكونالالمتكأ7

(الكهرباءتأسيسفيالسالمةلوسائلاالعتبارفياألخذمع)

آتالقياسات المناسبة للمتك

مساند ظهور المصلين

متناسقةيتم انشاء المتكآت ضمن التصميم األساسي لبناء المسجد بمقاييس
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الضوء و التهوية-:سادساً 

10-صور الضوء والتهوية 
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تصميم البناء الداخلي

-:النوافذ واألبواب و االضاءة الطبيعية –سادســـاً 

خالادوالهواءتغييرفإنللمسجد،كبيرةاهميةمنوالضوءللتهويةلما

الفرشعناهميةيقلالدوراً لهاضرورةالمسجدداخلإلىالضوء

فييلةجمبتصاميمنفذتاذاللمسجدزينةكذلكوهيوالمكبراتوالتكييف

مظهراً وهللاببيتالعنايةمنقدراالجمالإلىيضيفمماواألبوابالنوافذ

المالوالجهدتوفرحميدةمحصلةلهذلككلوالمسجد،بمكانةيليقحسنا

هندسيةبطريقةإلنشائهاالمرتبةالتعليماتروعيتماإذاالبعيدالمدىعلى

.متقنة
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إضاءة تدخل للمسجد من أكثر
من مكان ولها منظر جميل

شباك قابل للفتح

102

01



إضاءة تدخل المسجد من 
أرض المسجد إلى أعاله

نافذة تسمح بمرور الضوء
قابلة للفتح

إضاءة تسمح بمرور الضوء
وغير قابلة للفتح

103

02



إضاءة تسمح بمرور الضوء

عبر المحراب وال تجهر المصلين 

104
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يمكن تصميم اإلضاءة 

حسب شكل البناء

105
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إضاءة ذات منظر جمالي للشكل 
الخارجي للمسجد وتعطي ضوء أكبر

106

05



نوافذ متحركة

إضاءة ثابتة
إضاءة ذات منظر
جمالي للشكل 
الداخلي للمسجد

وتعطي ضوء اكبر

107

06



وجود الزجاج الملون يسمح
بمرور الضوء ويضفي جمااًل 

من الداخل والخارج

108

07



األبواب قد تساهم في 
إدخال الضوء الى المسجد

109

08



األبواب تساعد في ادخال اإلضاءة 

110
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إضاءة طبيعية ال تسمح بدخول الشمس
تعطي شكال جمياًل يليق بالمسجد

111
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سجدالمبناءعنالمسئولينيختارهاالتيالتصاميمحسبوالقببواألبوابالنوافذتصمم

-:التاليالقياسحسبللمسجداألساسيالبناءتصميمفيتأتيمحددةبضوابط

تدخلهالمسجدأنبحيثاعالهإلىارضهمنتبدأالمسجدجدرانفياإلضاءةجعليمكن-

-:بالتاليذلكويتمثلالبناءحجم%40عنيقلوالومناسبكافيبقدراإلضاءة

اذا. الضوءحجممن%25بنسبةالمسجدإلىالضوءبمرورتسمحفلعلهاالقبةتوفرت1

الجدران. ً الضوءحجممن%75بنسبةالضوءبمرورتسمحالشمسمقابلةليستالتي2 مضافا

االبوابعبراضاءةمنيدخلمااليها

ويةقياسات مناسبة للضوء والته

اضاءة المسجد وتهويته

يتم تصميم اإلضاءة والتهوية بمقاييس متناسقة ومدروسة
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توصيالت الصوت-:سابعاً 

17
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تصميم البناء الداخلي

-:توصيالت الصوت الداخلية –سابعـــــاً 

فهيالمسجدتصميمفيملحةضرورةاصبحتالصوتتوصيالت

الصوتاجهزةمجموعةبينبهايربطالتيالوسيلة

الالقطاتو–و-السماعات-و–المكبرات-مثل

الغرضتؤديلكيالمسجدشبكةانشاءفيتصميمهافيجب

.الصوتفينقصاوازعاجدونالمنشود

114



التمديدات أسست بدقة ودعمت 

بشبكة احتياطية للمستقبل

115
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ارتفاع متناسق لتمديدات السماعات
مناسب و تباعد منظم ومدروس 

116
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التمديد خارجي و مشوه 
مع أن المسجد حديث البناء

117
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ال يوجد شبكة أساسية في
المحراب تحد من هذه التمديدات

السائبة والقابلة للتلف 

118

04



الشبكة ممددة من المحراب 
بصفة مؤقتة قابلة للتلف و معرضة

لخطراإللتماس الكهربائي 

119

05



الالقطات الهوائية ال تخدم لكونها تدخل 
خرى مثل المذياع وأجهزة األمنأأصوات 

120

06



تم وضع المقابس الخاصة 
بالالقطات بشكل سليم ومناسب

وقريب من مكان االحتياج

121

07



كثرة التمديدات أفقدت المكان نظارته 
وتجميع الالقطات بهذا الشكل جعلها مشوهة

122

08

تمديدات الصوت



تمديدات خارجية للمحراب لم تؤسس

مع بناء المحراب 

123
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تمديدات الصوت



من المالحظ كثرة التمديدات والتوصيالت المشوهة للمنظر
والمضعفة للصوت وخطورة الكهرباء

تمديدات الصوت

124
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تم وضع االفياش الخاصة بالالقطات بشكل

سليم و قريب نقطة االحتياج 

125
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مجموعة من التمديدات 

العشوائية القابلة  للتلف والخطر

أفياش مركبة من الخارج

بارزة ومعرضة للتلف

126
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طول التمديد للمكبرات له تأثيراته 

على الصوت واألجهزة والتمديد ومشوه للمنظر

127

13



كان من الواجب جعل 

التمديدات خارجية بدال من

ان تكون من تحت الباب

128

14



جهاز مكبرات الصوت لم يكن في المكان 

المناسب وال يعطي منظر جميل في المسجد

129
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التمديد للسماعات مخفي 

وبارتفاع متساوي وقياسي

130

16



عدم وجود صندوق حماية جهاز

الصوت وكثرة التغييرات في مستوى

الصوت أدى الى ربطه بسالسل

131
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سمراعتماداثناءالبناءمصمميخططهاالتيالنظاميةالقياساتحسبالصوتشبكةتصمم

-:التاليةالقياساتوبحسبللمسجدالبناءإنشاءاساسيات

المحرابفيوحمايتهالصوتجهازموقعبناءتأسيسيتم-

والخارجيةالداخليةالمسجدانحاءإلىالشبكةتنتشر-

خاللمنمخفيةبطريقةالمسجدانحاءجميعفيالصوتمكبراتشبكةتوزعوتأسيسيتم-

.متناسقةتوزيعنقاط

-:المتعددةالمسجدانحاءفيالالقطاتمعالشبكةروابطوافياشتوفيريتم-

المنبر. المحاضراتالقاءاماكن.5الخارجيالمحراب.4المؤقتالمحراب.3المحراب.12

المعتكفات.6

مترينعنتقلوالمتر3عنتزيدالمدروسةقياسيةبارتفاعاتالصوتسماعاتتؤسس-

.الداخلمنالمسجدمحيطفيونصف

داتقياسات مناسبة للمكبرات والتمدي

توصيالت الصوت

ندسيةهورسوماتدقيقةقياساتعلىبناءابالصوتالخاصةالتوصيالتتؤسس

المسجدانحاءجميعفيفنيامساراً وتأخذالبناءمهندسيعتمدها

132



تمديدات الماء-:ثامناً 

10
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تصميم البناء الداخلي

-:تمديدات الميـــاه الداخلية –ثــامنــــــاً 

لكونهالراهنالوقتفيضرورةاصبحالمسجدداخلالمياهتمديد

-:الخدماتمنلمجموعةمطلب

الداخليةالمياهبرادات-

بهاخاصةتصريفبشبكةالبراداتمنالزائدةالمياهلتصريف-

المكيفاتمنالناتجةالمياهتسريباتلسحبسباكةتمديدات-

الصحراويةالمكيفاتمياهسباكةتمديد-

الداخلمنالمسجدلغسيلمخفيمحبس-

134



حوض للماء الفائض 

من البرادة مشوه 

وممتلئ بالنفايات

تمديدات الماء

135

01



الماء يعبأ يدويا 

 ً ويرهق العامل يوميا

136

02

تمديدات الماء



تسرب مياه إلى ممرات المصلين ناتجة

ن ، عن تصريف تمديدات مكيفات الفريو

لم تحول إلى الزرع او المجاري

137

03

تمديدات الماء



د برادة تم انشائها داخل المسج

بتصميم جديد ومميز

تم انشاء مكان لتصريف 

ةالماء الفائض بدقة وعناي

138

04

تمديدات الماء



ال يوجد للبرادات 

الداخلية مكان خاص

139

05

تمديدات الماء



برادة ماء كاملة ومجهزة مخفية 

ولم تأخذ حيز كبير من المسجد

140

06

تمديدات الماء



مجموعة من اإلجتهادات 

ير الخاطئة في معالجة توف

الماء البارد داخل المسجد 

هاوكذلك خطأ في تصريف

141

07

تمديدات الماء



مجموعة من عبوات الماء يمكن 

كة االستغناء عنها بربط البرادة بشب

مياه أعلى المسجد تعبأ من الخارج

142

08

تمديدات الماء



اسياتاسرسماعتماداثناءالبناءمصمميخططهاالتيالنظاميةالمياهألنابيبالسباكةتصمم

-:التاليةالقياساتحسبللمسجدالبناءإنشاء

ماءبالالمسجدلتغذيةالرئيسيةالسباكةمعمربوطةتكونللبراداتمياهشبكةانشاء-

جدالمسلدوراتالرئيسةالسباكةمعمربوطةتكونللبراداتمياهتصريفشبكةانشاء-

ئيسيةالرالمياهبتصريفوربطهاالفريونمكيفاتعنالناتجالماءتصريفانابيباقامة-

المسجدداخلللبرادةمخصصمكانانشاء-

اقالتنبواسطةتعبئتهسهل،المحالةبالمياهخاصخّزانيوضعمحالةمياهتتوفـرلمإن-

العذبالماء

اءقياسات مناسبة لتمديدات الم

شبكة تمديدات المياه

سومات تؤسس التمديدات الخاصة بتغذية المسجد بالماء بناءا على قياسات دقيقة ور

هندسية يعتمدها مهندس البناء وتأخذ مساراً فنيا في جميع انحاء المسجد

143



التوصيالت الكهربائية-:تاسعــاً 

144 159الىمن
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تصميم البناء الداخلي

-:توصيالت الكهرباء –تــاســـــعـاً 

مل من اهم مستلزمات المسجد الحديثة تغذيته بالكهرباء حيث أن معظم تجهيزاته تع

-:بواسطة الطاقة الكهربائية ، ومن األدوات التي تعمل بالكهرباء داخل المسجد 

طارد الحشرات–البرادات –المباخر –المكبرات –المراوح –المكيفات –اإلضاءة -

ة لها الساعات الكهربائية ولوحات اإلرشاد المضيئة ،كل هذه األجهز–مكائن التنظيف -

كم في توصيالت كهربائية بمقاسات ومواصفات مدروسة مسبقاً وتتطلب وسيلة تح

.  المسجد تجعلها سهلة االستخدام ومحمية من العبث ومقاومة للتلف

145



مجموعة من القواطع بعضها 

اءةللتكييف والبعض اآلخر لإلض

ف وضعت بشكل عشوائي ال تعر

بماذا تبدأ و أيها تحتاج

اول جميع الفواصل قريبة من متن

جميع من في المسجد ويسهل 

العبث بها من قبل أي شخص 

يدخل المسجد

146

01

توصيالت الكهرباء



مجموعة من الفواصل والقواطع 

المركبة في الجامع وقد ركبت 

على مراحل متباينة ولم تؤسس

مع قيام المسجد

147

02

توصيالت الكهرباء



مجموعة من الفواصل الجديدة 

قاً للتكييف و اإلضاءة أنشئت ال ح

كان من المفروض األخذ في 

ة لها الحسبان التعديالت المستقبلي

148

03

توصيالت الكهرباء



مجموعة من الفواصل للتكييف و

اإلضاءة انشئت وكان من 

المفروض األخذ في الحسبان 

التخطيط المتميز للكهرباء 

149

04

توصيالت الكهرباء



مجموعة من مفاتيح  الكهرباء تم 

تنظيمها في صندوق لحمايتها من

العبث والتلف

150

04

توصيالت الكهرباء



تركيب قواطع منظمة وآمنة و بعيدة عن متناول 

أيدي عامة الناس

151

05

توصيالت الكهرباء



أفضل الوسائل لحماية الكهرباء 

جعلها في علب محمية

152

06

توصيالت الكهرباء



أفضل الوسائل لحماية الكهرباء 

جعلها في علب محمية

153

07

توصيالت الكهرباء



توفير أجهزة المراقبة والتحكم في  
التكييف واإلضاءة  

154

09

توصيالت الكهرباء



تم توفير أكثر من مآخذ في  تيارات

يل متعددة القوة ساهم في تسهيل توص

البرادة حسب تيارها الكهربائي 

155

10

توصيالت الكهرباء



سمح التركيب العشوائي للمكيفات

اراً بتدلي التمديدات يمينا او يس

كيف ما اتفق

التركيب العشوائي مشوه وخطر

ةفي حين أنه ممكن معالجته دون أي تكلف

156

11

توصيالت الكهرباء



التركيب منظم وفي مكان مناسب وآمن تم

إعداده مع تصميم بناء المسجد

157

12

توصيالت الكهرباء



توصيالت كهربائية الحقة 

مشوهة للمنظر و عرضة للخطر

158

13

توصيالت الكهرباء



اسيات تصمم التوصيالت الكهربائية النظامية التي يخططها مصمم البناء اثناء اعتماد رسم اس

-:إنشاء البناء للمسجد حسب القياسات التالية

داً عن جعل التحكم بتشغيل التكييف واإلنارة والمراوح بواسطة المسؤلين عن المسجد بعي-

تدخالت المصلين 

قياس حجم اإلضاءة المناسبة للمتر المربع -

انشاء الشبكة المناسبة للتكيف بحيث تتحمل اعلى وحدات تكييف-

-:اعداد تمديدات محددة وثابتة تخدم في كل من -

ات المكبر–المراوح –المكيفات –اإلضاءة -مكائن التنظيف -التدفئة -المباخر-البرادات 

ةالكشافات اإلحتياطي–لوحات اإلرشاد المضيئة -الساعات الكهربائية –طارد الحشرات –

ةالتوصيالت الكهربائي–أ 

توصيالت الشبكة الكهربائية

سات دقيقة تؤسس التوصيالت الكهربائية لتغذية جميع االجهزة بالمسجد بناءا على قيا

لمسجدورسومات هندسية يعتمدها مهندس البناء ، وتأخذ مساراً فنيا في جميع انحاء ا

159



اإلنارة الداخلية-:عاشراً 
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تصميم البناء الداخلي

-:اإلنارة الداخلية –عاشــــراً 

لغالب إضاءة المحراب في بعض المساجد ال تفي بالغرض او غير متوفرة وتكون في ا-

احية غير منسقة وذات قوى متغايرة القوة ومختلفة اللون وال يمكن التحكم فيها من ن

.التحكم في عدد اإلضاآت المراد تشغيله او القوة المطلوبة 

161



حسن التصميم سهل إمكانية التحكم

باإلضاءة والتشغيل حسب الحاجة 

162

01

تنظيم االنارة



اإلضاءة قوية ومركزة 

وفوق  حاجة المصلين

163

02

ترتيب االنارة



يبدو عدم تناسق

اإلضاءة وأنها لم تخضع 

للتصميم الهندسي 

164

03

ترتيب االنارة



شريط اإلضاءة اعطى ضوء

مسلط في مكان محدد وباقي انحاء المسجد 

لم تأخذ نصيبها من الضوء 

165

04

ترتيب االنارة



تناسق اإلضاءة خضع 

للتصميم الهندسي و أصبح له

منظر جميل ونور عام 

166

05

ترتيب االنارة



تناسق اإلضاءة  نتيجة 

للتصميم الهندسي المميز وقد أصبح له

منظر جميل ونور عام 

167

06

ترتيب االنارة



اليوميةللقراءةاإلماملحاجةوذلكوالمنبرالمحرابفياإلنارةتنظيموتأسيسيتم–1

والتنبيهاتواإلرشادوالحديثالخطبلقراءةنسبياالعاليةاإلنارةتحت

والنساءللرجالالداخلفيالمسجدانحاءجميعفيبالتساوياإلنارةتوزيعيتم-2

اإلنارةوسيعتاوبتحجيمالمسجدعنالمسئولينبتحكمتسمحبطريقةالتيارفواصلوضعيتم–3

.المطلوبةالتشغيلاماكنوالقوةحيثمناالحتياجحسب

المصلينيؤذيحارواهجفيوتتسببقويةإشعاعاتتصدرالتياإلنارةتركيبتفادي–4

مساحةتقللوالالمصلينتجهرالكيمنتشرغيراشعاعلهاالتيوالمركزةاإلنارةتركيبعدم–5

.منهاالمنبعثالضوء

توزيع اإلضاءة

قياسات مناسبة لنشر اإلنارة

168



مداخل ومخارج المسجد-:الحادي عشر 
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169



تصميم البناء الداخلي

-:مداخل المسجد –الحادي عشــر 

عند تصميم المداخل تؤخذ عدة اعتبارات في كيفية بناء وتصميم البوابات 

قع من ناحية سهولة الدخول والخروج بيسر و امان بما يتناسب وعدد المصلين المتو

.والمقر للمسجد كذلك اماكن األحذية ، وتوفير مظلة للمداخـل

ارتفاع المداخلسعة المدخل

البواباتمظلة المدخل

التحكم باألبوابطريق العربات

ارفف األحذية

احتياجات المداخل

170



مدخل واسع و مظلة شاملة للبوابات والمداخل

لالحذيةيخدم في زمن االمطار وحماية 

171

01



مظلة شاملة 

للبوابات والمداخل

172

02

مدخل الجامع



بوابة ذات مدخل مظلم  وضيقة جداً 

173

03

مدخل الجامع



174

04



تصميم جيد يتميز بممر

للعربات وقد اسس بطريقة

تسمح للمارة بإستخدام الدرج

ميالن الممر)تخطيط آمن  

(المتقطع يحمي من االنزالق 

175

05



ممر العربات لم يؤسس

في تصميم المسجد

176

06



بعد مكان األحذية أدى

إلى عدم استخدامه و إهماله

177

07



الملصقات المؤقتة مع كل التكاليف المنفقة 

على الجامع لم يوفر لها مكان مناسب

يمكن أن 

يصمم مكان

مناسب 

للملصقات

الموسمية

178

08



ارتفاع الدرج أحد عوائق استخدام الباب

بسب اجهاد المصلين في الصعود 

179

09



األبواب ليست 

مكان للمطبوعات 

180

10

وضع لوحات دعائية ال تعيق المارة



ارتفاع الدرج ليس له ما يبرره 

األرض مستوي سطح نأحيث 

181

11



اقفاص حديدية اضطر اليها اهل 

المسجد  للوقاية من الشمس والمطر 

لم تؤسس في أصل تصميم البناء

182

12



البوابات مهيئة لمنع الغبار وحماية

المسجد من تسرب التكييف بسبب

وجود مدخل رئيسي ومدخل داخلي

183

13



البوابات ليست مكان للمطبوعات

ووجودها يعيق خروج المصلين 

176

14



حسن اختيار مكان اللوحة في مدخل المسجدأ

باستخدام العبارات المختصرة المناسبةواعتنى 

وكذلك حمايتها من التلف

185

15



ماكن الحذاء عن ممر أرف أبعد

المصلين جعلها خالية ودون جدوى

186

16



رداد الباب

187

17

رداد الباب ليس زيادة في التحكم فقط بل حماية  
اءلألطفال وللضعفاء و يمنع ارتطام الباب بسبب الهو



وجود رفاس للباب يقلل من تسرب الهواء

الى الداخل أو الخارج كذلك يمنع الغبار

188

18



حينما يكون الباب متصل مباشرة مع الفناء الخارجي

يكون عرضة لفقد الهواء البارد ويزيد استهالك التيار الكهربائي

189

19



تجهيز البوابات والمداخل

-:مداخل المسجد –الحادي عشــر 

التركيز على اعداد بوابات آمنه تحقق سالمة المصلين في حال الطوارئ-

انشاء مظالت حماية عن الشمس والمطر-

تقليص زلف الصعود للمسجد ما امكن-

ايجاد مكان لممر العربات بسالسة-

جعل مكان األحذية في ممر المصلين-

وضع دفاشات األبوب لكي تقفل األبوب حال خروج او دخول المصلي-

دقياسات مناسبة لمداخل المسج

190



وجود فواصل في المسجد يطيل عمر المسجد االفتراضي

ويمنع فقد الهواء البارد ويقلل استهالك التيار الكهربائي

191

20



من كل مسجد جمعة% 20الى 15مصلى النساء يجب ان يمثل 

سواء كان في األسفل او في األعلى و بدون عوازل مصمتة

192

21



من كل مسجد جمعة% 20الى 15مصلى النساء يجب أن يمثل 

سواء كان في األسفل او في األعلى و بدون عوازل مصمتة

193

22



مخرج مصلى النساء يجب ان يكون واضح وان ال يكون

صعب الوصول او فيه خطورة على المصليات أمنيا

194

23
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التبريد و التدفئة-:الثاني عشر 



تصميم البناء الداخلي

-:التبريد والتدفئة }الثاني عشر 
يتطلب إعداد التكييف والتدفئة بالمسجد امور عدة اهمها قياس  -

ثر  حجم مستوى التبريد القياسي العالمي الى مساحة المسجد بما ال يؤ
على صحة وراحة المصلين من ناحية تركيز الهواء عليهم او شدة الصوت

و البرد او الحر وبما ال يضايق المصلين في ممراتهم و صفوفهم

حماية التكييفمكان التكييف

تركيب المعداتتأثيرات التركيب

التحكم بالتكييفكيفية التركيب

وسائل السالمة

التكييف

196



التكييف المركزي يساعد في 

التحكم بدرجات البرودة

حاء المسجدأنفي جميع 

197

01



تم وضع المكيف في مكان مرتفع عن

رؤوس المصلين ال يؤثر على المارة أو

المصلين ومحاط بإطار من الديكور الجميل

198

02



تم وضع المكيف في مكان داخل

الجدار ال يؤثر على المارة أو المصلين 

ومحاط بإطار من الديكور الجميل

199

03



تم رفع المكيف لعدة اسباب ممكن معالجتها

ابعاد المفاتيح عن ايدي المصلين-

امكانية إرسال الهواء إلى ابعد مسافة-

منع شدة الهواء من الضغط على المصلين-

200

04



تم وضع المكيفين في فترتين مختلفتين

حيث ان الشكل مختلف وكذلك االرتفاع

201

05



استفاد من الفراغ السفلي لرف المصاحف

202

06



استفاد من الفراغ السفلي لرف المصاحف

وجود المكيف ال يؤثر على مرور المصلين

203

07



تدفئة خارجية مؤقتة غير فعالة وغير آمنة 

204

08



بأرفف ديكوراستغالل المكان الكبيرتّم 

كبيركيّـفلى حين توفر مإ

205

09



لى مفاتيح المكيف كلفإسهولة الوصول 

المسؤلين حمايته بصندوق

206

10



حماية للمكيف من األيادي العابثة

207

11



سهولة الوصول الى مفاتيح المكيف حمل

المسؤلين على حمايته بشبك

208

12



مجموعة من المكيفات الصحراوية 

في الحوش وليس لها داعيوضعت 

209

13



ال يوجد محركات تشوه 

المنظر الخارجي للمسجد

اجهزت التكييف تم تنفيذها

بتمديدات خارجية مشوهة 

من األفضل ان تكون في السطوح

210

14



مولدات التبريد في مكان غير 

آمن له منظر سيئ

211

15



معدات التكييف وضعت في مكان غير مناسب لكونها

في األرض وتصدر اصوات وممددة بشبكة كهرباء خارجية

212

16



تم رفع المكيف عن وجوه المصلين 

وعن العبث بالمكيف

213

17



توزيع التكييف بشكل متساوي داخل المسجد 

يحد من تذمر المصلين ويقلص التكلفة

تكييف مركزي

214

18



مع وضعـه بطريقة غير مزعجة

رداد الهواء

جهاز ترداد الهواء في المداخل يمنع تسرب

التكييف ويقلل التكلفة الكهربائية

215

19



يمكن حماية المعدات 

الكهربائية مع امكانية مراقبتها  

216

20



217

21



(اردالحـار و الب: ) يجب التركيز على نوعية المكيفات ذات الخاصيتين 

كييف في تأسيس معدات المكيفات في السقف لها األفضلية في تصميم الت

المسجد

الحرص على بعد معدات التكييف عن وجه المصلين وعبث األطفال و

ابعادها عن إمكانية االختالس

التحكم في منظمات التكييف وجعلها تدار عن بعد بعيدا عن تدخالت

المصلين

التبريد و التـدفئـة

المسجدقياسات مناسبة لتبريد وتدفئة

218



219

في المناطق الرطبة يتم التمديد للماء 
الفريون نحو تكثيفاتالمترسب من 

المزروعات ان وجدت او الى مراحيض ماء  
البول لتستمر مياهها جارية وال تحدث 

تشرب منها الوعيةروائح او تصرف 
الطيور والقطط ويستفاد منها في غسر  

ارضيات الحمامات
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وسائل السالمة-:الثالث عشر 

220



أجهزة و و سائل السالم

ائلوساالعتبارفياألخذالجديدالمسجدتصميماساسياتمن

عاتوتوقالحريقمنالوقايةناحيةمنالمسجدلمرتاديالسالمة

تجاريةالالكهربائيةاإلضافيةواألجهزةالكهربائيالتيارانقطاع

خراطيم المياهاألجهزة اإلضافية

عالمات مخارج الطوارئإضاءة الطوارئ

طفاية الحريق

وسائل السالمة

221



تدفثة خارجية مؤقتة غير 

آمنة ومعرضة للخطر

222

01



ايجاد كشافات طوارئ تضيئي الطريق الى 

خارج المسجد في حال انقطاع التيار 

223

02



طفايات الحريق ضرورة في كل مسجد

224

03



بأذن هللا

لى ق إايجاد كشافات طوارئ تضيء الطري

خارج المسجد وتحدد مكان جهاز 

اطفاء الحريق يحد من خطورة الحادثة

225

04



تأمين عالمات مخارج طوارئ 

مضاءة تخدم في تسهيل عملية خروج

المصلين في حال الطوارئ حمانا هللا

226

05



في الجوامع الكبيرةمقاومة الحريق خراطيم ماء الزامي حال االنشاء تأمين 

227

06



عدم تمديد التوصيالت الكهربائية العشوائية 

228

08



وسائل السالمة

يتوجب علينا اخذ الحيطة وتوخي الحذر من االخطار  

استخدام األجهزة الكهربائية المناسبة

اعتماد تركيب طفايات الحريق

توصيل انارة مؤقتة للطوا ري

وضع مولدات تشغيل تيار احتياطية

السالمة و الوقاية من المخاطر 

229
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أجهزة اضافية-:الرابع عشر 

230



األجهزة اإلضافية

هزةاألجاالعتبارفياألخذالجديدالمسجدتصميماساسياتمن

جدالمسلمرتاديمناسبةبيئةتهيئةعلىالمساعدةاإلضافية

المسجدفيتأسيسهاالعتماداعتباراتلهااألجهزةوهذه

جهاز مواقيت الصالتطارد البعوض

تقويم الكترونيمبخرة المسجد

معطر وملطف الجو

األجهزة اإلضافية للمساجد

231



طارد البعوض
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طارد البعوض
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يمنع تركيبه فوق المارة او الجلوس



مبخرة

مباخر  تعطير المسجد

234
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معطر الجو

أجهزة نشر العطور تخدم في 

تسهيل تعطير المسجد بشكل دائم
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تقويم الكتروني

مواقيت الصلوات
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األجهزة اإلضافية

من األنسب أن تزود بيوت الرحمن بأجهزة تخدم المصلين

اجهزة تبخير بيوت هللا-

حماية المصلين من الحشرات-

تزويد المسجد بتقاويم الكترونية-

ساعات مواقيت الصالة واإلقامة -

ترتيب وتركيب األجهزة
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األثاث المكتبي-:الخامس عشر 
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األثاث المكتبي

يناعلتحتمواألخرويةالدنيويةبالمعلوماتالمصلينلتزويد

ناسبةماماكنتهيئةالبناءتصميمأساسياتفيالمسجدتجهيز

شرينماومعرفةواإلطالعهللاكتاببتالوةتسمحالمسجدفي

دنياهمودينهمبأموريتعلقمافيالمسلمينتوجيهحول

لوحات إعالنيةمكتبة المسجد

لوحات إرشاديةأرف للمصاحف

يةأرف توزيع وإهداء آت مطبوعات التعاليم الدينأرف للقراء

منضدة المعلم

أثاث مكتبي في المسجد

239



مكتبة المسجد

التصميم األساسي لبناء المسجدالمسجد لعدم إدراجها فيمن ارضاستقطعت المكتبة 
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المكتبة مجهزة بأرفف جميلة

ومتناسقة للكتب الدائمة 

مكتبة المسجد
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الملصقات والنشرات الموسمية يجب أن 

يكون لها مكان مناسب بعيداً عن المكتبة 



رف معلم الذكر الحكيم صممت لتكونأ

سهلة الحركة واضحة المعالم ميسرة االستخدام

مكتبة المسجد

242
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رف المصحف

عدتوأالمصاحف رتبت بنظام رفأمجموعة من 

لعدد محدد من القراء في المنطقة القريبة منها

243
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رف المصحف

ف المصاحف تكفي لخدمة مجموعة من المصلين من هم حول الرف بحجم مناسب فرأ
وقد استغلت في حمل مقاسات مختلفة من المصاحف كذلك زودت بمكان مناسب لعلبة المناديل

244
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رف المصحف

ن هم مالمصاحف تكفي لخدمة مجموعة من المصلين مفرفأ

في حمل مقاسات استغلت حول الرف بحجم مناسب وقد 

مختلفة من المصاحف كذلك زودت بمكان مناسب لعلب المناديل

مصحف20من األنسب ان ال يزيد عدد المصاحف في الرف الواحد عن 

245
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رف المصحف

تم تحميلهاو ارفف ارضية ارفف مركبة على اعمدة 

ن الحاجة للخلف فقطأبما ال تطيق على اليمين واليسار في حين

246
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رفوف المصاحف

رف جداري ثابت ومنسق يستفاد منه في تخزين المصاحف الغير مستخدمة

247
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رفوف المصاحف

رفوف حائطية ثابتة ومتناسقة األبعاد و اإلرتفاعات و المصاحف محدودة الكميات 

248
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رف للقراء

يمكن تزويد المسجد بمثل هذه 

األرفف بأعداد مناسبة

249
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منضدة المعلم

الذكر الحكيم صممت لتكونيمعلمفرفأ

االستخدامسهلةاوواضحة المعالموسهلة الحركة

250
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صندوق الفتاوى

صندوق االستفتاء

251
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رف توزيع المطبوعات

ارفف صممت لتكون في متناول الخارج من المسجد

252
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رف توزيع المطبوعات

مكان رف اإلهداء آمن وال يتسبب في مضايقة المارة

ولها عالماتالمصلين بشكل سريع في متناولجميلة ويجب ان تكون ارفف النسخ المهداة 

له بكتابة خذ نسختك وتم وضعها في مكان مناسبلمصلي بأنهالتعريف 

253
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اللوحة قد تصرف األنظار عنها ال

اليها بسبب تراكم المعلقات مكان رف اإلهداء غير آمن

مرويتسبب في ضيق الم

لوحة المنشورات

254
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لوحة المنشورات

ثر على المنظر وصرف أكثرة النشرات وعدم تناسقها 

و حتى اإلطالع عليهاأعن معرفة الجديد ةالمار

255
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لوحة المنشورات

عن المسجدالمسئول ال يوجد لوحات تغطي تطلعات 

256
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خاصة وتكون أماكن النشرات الدائمة توضع في 

واضحة الكتابة غير قابلة للتغيير قليلة التكلفة

لوحة المنشورات

257
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الملصقات المؤقتة مع كل التكاليف المنفقة 

على الجامع لم يوفر لها مكان مناسب

يمكن أن 

يصمم مكان

مناسب 

للملصقات

الموسمية

النشرات والملصقات

258
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نشرات موسمية

النشرات الموسمية والمؤقتة تكون سهلة الحمل

واضحة الكتابة مختصرة العبارات قابلة للتغيير

قليلة التكلفة محددة المكان

259
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منبر الخطيب

260
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لوحات تحذيرية

تنبيه في لوحة دائمة يحدد مسؤولية وضع

في المسجدالمنشورات 

261
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لوحات ارشادية

سست في الخارجأإرشادية من اللوحات الداخلية لوحات

262
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ساعة24هناك لوحات كهربائية تعمل 



شاشة اعالنات

من أجل توجيه المصلين كتب في هذه الشاشة المساجد اللتي يمكن فيها إقامة صالة العيد
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عدم اشغال المصلين 

بالوقت عند استماع 

الخطبة

264
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ير من األنسب ان تزود بيوت الرحمن بأثاث مكتبي يخدم في تيس

وتسهيل خدمة المصلين
مكتبة للمسجد تؤسس مع تصميم بناء المسجد-
ن الدقة ثابتة ومتحركة ومعلقة للمصاحف في بيوت هللا تركب بأعداد ومستوى عالي مارفف-

للقراء و مناضد لمعلمين وصندوق للفتاوى بأعداد مناسبارفف-

تزويد المسجد المعد للجمعة برف للخطيب-

لوحات ارشادية ولوحات اعالنية منوعة ثابتة ومتحركة والكترونية-

تجهيزات األثاث المكتبي

265



266 269الىمن

2
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فرش المسجد والمواد االستهالكية
توفير الفرش المناسب لكل مسجد حسب مقاسه•
من حجم الفرش الموجود% 5الى 2.5توفير فرش احتياطي بنسبة ال تزيد عن •
تجميله بستائر عملية  وتزويد المسجد و •
تلبيس المتكآت بفرش جميل متناسب مع فرش الصفوف•
يؤثث المعتكف بفرش ارضي وبرفوف مصاحف•
الفرش يتاثريدعم المسجد بمصليات صغيرة تخدم المصلين العاملين ميدانيا لكي ال •

األساسي
يزود المسجد بكراسي للعاجزين•
يزود المسجد بسالل مخلفات تكون بعيدة عن قبلة المصلين•
يدعم المسجد بفرش ومقشات و ادوات تنظيف ومكنسة كهربائية و مولد ضخ الهواء•
يلطف المسجد بالعطور المناسبة ومناديل ذات رسوم جميلة وليس ذات صور •

267



يرتادهامجموعة من السجاد توضع في مداخل المساجد التي في مناطق

فوق الفرش لحمايته من التلوث العالق في مالبسهم ستخدامهاعمالة ميدانية ال

268
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يرتادها العمالة الستخدامها فوق الفرش لحمايته من التلوث مجموعة من السجاد توضع في المناطق التي

2–المواد االستهالكية 
269
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تجهيزات حديثة اضافية خارجية-ب  

اساسات البناءمرافق المسجدم
تجهيزات 

اساسية
ةتجهيزات ثانوي

مطبوعات 

ونشرات

مواد 

استهالكية

سلة مهمالتارشـاداتمظلة الفناءمحرك دفع الماءالمداخل البواباتسرحه المسجد1

المنظفـاتنشرات دائمةخيام للتفطيرمكبرات الصوتيةتحديد الصفوف الخارجمستودع المسجد2

نشرات موسميةمغسلة الجنائزمحركات التكييفاإلضاءة الخارجيةدورات المياه3

لوحات إعالنيةدينسخانات تجفيف اليمراوح التهويةشبكة المياهمنارة المسجد4

التشجيرسيفونات الدوراتتوزيع المكبراتمواقف للمصلين5

6
سكن القائمين على 

المسجد
خراطيم مياه التنظيف

هوايات دفع الهواء7

فرش احتياطي8

9
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وسائل الشرح

العنوانالصوروسيلة الشرحم

فناء ومستودع المسجد11

برادات الماء212

دورات المياه348

منارة المسجد416
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فناء المسجد والمستودع-:السابع عشر 
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محتويات فناء المسجد والمستودع
من مساحة مكان مصلى الرجال% 25انشاء سرحة للمسجد بما ال يقل عن •
من مساحة مصلى الرجال% 3-2جعل المستودع  في فناء المسجد و تكون مساحته •
تهيئة بناء الفناء ليكون قابل للدخول ضمن المسجد مستقباًل في البناء والكهرباء •

والتمديدات العامة
المستودع يجهز لحفظ الفرش واألثاث الزائد ومواد النظافة والكتب القيمة والمواد •

االستهالكية
مولدات الكهرباء االحتياطية تكون بعيدة عن السرقة و العبث و التخريب•

273



احد أفنية المساجد المحاطة باألسوار

وتحتوي على مستودع ومكتبة خارجية

274
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برادات الماء-:الثامن عشر 
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مجموعة من البرادات أسس

لها موقع بارز ومظلل
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اجتهاد متأخر

277
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لم يؤسس لبرادات 

المياه في التصميم 

االولي للمسجد فلذلك

ية ترى تمديدات كهربائ

ر مسحوبة من منبع غي

امن ومظالت ال تفي 

بالغرض ومكان يأخذ 

من الممرات 



اضطر لوضع خزان احتياطي يبقي 

البرادة سليمة في حال انتهاء الماء العام 

أو الستخدام المياه المحالة عندما 

تكون التغذية من غير الماء الصحي 

278

03

وضعتهالمياةبراد

بعد التشطيب ارتجاال  

ويظهر للمسجدالنهائي

فيها تمديد خارجي 



برادات الماء جمعت في مكان واحد ومنسق

وواضح للجميع في مدخل إلى المسجد

279

04



برادات الماء في مكان مكشوف

وحجمها ال يتناسب مع عدد المصلين 

280
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برادات الماء في مكان مكشوف و يبدو من 

مظهر السباكة انه تم تغييرها عدة مرات بال مباالة

281
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مع كل هذا اإلبداع في التصميم 

لم يوفر للبرادة مكان مناسب

282
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مع كل هذا اإلبداع في التصميم 

لم يوفر للبرادة مكان مناسب

283
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مع كل هذا اإلبداع في التصميم 

لم يوفر للبرادة مكان مناسب

284
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برادة ماء كاملة ومجهزة مخفية 

وال تأخذ مكان كبير من المسجد

285
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المظهر العام يدل على عدم تناسق حجم البرادات

انها لم توضع في فترة واحدة ولم تؤسسو

ً كةبش المياه والكهرباء مسبقا

286
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بال تعليق

ابحت بقايا حديد تشوه العمل الخيري 

و يرثى لحال أموال المحسنين 

287
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برادات المياه
انشاء مكان مناسب للبرادات وثابت•
تأسيس شبكة مياه وكهربا وتصريف لكل برادة•
تزويد البرادات بمياه محالة وخزانات احتياطية•
وضع البرادات ذات األحجام المناسبة حسب مساحة المسجد•
ابراز البرادات للمارة وتزويدها بالكاسات الثابتة او المستهلكة•
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دورات المياه-:التاسع عشر 
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دورات مياه المسجد
اختيار و تحديد المكان المناسب للدورات عند تصميم المسجد•
من مساحة مصلى الرجال% 14-12احتياجات المسجد من الدورات حسب الموقع وتمثل الدورات •
تصميم الدورات بكل منافعها داخل موقع الدورات•
تزيد الدورات بأفضل المواد األساسية لخدمة محتاجي الدورات•
االخذ في االعتبار القياسات المناسبة لكل مرفق داخل الدورة •

طية مثل الحمامات المغاسل التهوية االبواب الضوء التصريف السخانات الخزانات  الشبكة االحتيا

290
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الدورات أسست بعيدة عن المسجد كي ال  تؤذي المصلين

291
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مجموعة من دورات المياه سطرت جوار بعضها بشكل منظم ومعزولة عن المغاسل 

مع األسف جميع الدورات تخدم
من خالل هذه الهواية فقط

البناء

292
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دورات المياه مفتوحة من األعلى

والمكان ال يبقى فيه رائحة 

واإلضاءة تكفي لجميع الجهات

البناء

293
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حماية الحمامات الداخلية في المسجد بعد الفرائض وإتاحة ل
الفرصة لفترات ما بعد الصالة بحمام خارجي واحد

دورات تغلق بعد الصالة

دورات مفتوحة باستمرار

البناء

294
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التهوية ممتازة واضحة من الداخل والخارج
تخدم المساجد الموجودة في األماكن المفتوحة

البناء

295
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ن تكون بدونأالمساجد التي خارج البلد يا حبذا 

هوايات كهربائية ويكتفى بتوسيع النوافذ

البناء

296
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تنظيم الشبابيك والهواية مناسب و يخدم الغرض الذي صممت ألجله

البناء

297
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تنظيم الشبابيك والتهوية مناسب و يخدم الغرض الذي صممت ألجله الضوء والتهوية

نوافذ زجاجية مطلة على الخارج 

298
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مكان الوضوء تم تنفيذه بعد إنتهاء المسجد غير مظلل و بتمديدات 
خارجية عرضة للحرارة العالية صيفا والبرودة شتاءًا

299
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تباعد قياسي ومرتب بين الصنابير 

مسافة قياسية ومرتبة بين 
الصنابير و المتوضئ  
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روعه التصميم و البناء مغاسل الوضوء تعطي جمال واستقاللية التصميم متناسق وقياسات 
مناسبة ومتناسقة في أبعادها خاصة وأنها تؤمن الخصوصية في استخدامها

تم تزويد الدورة بمغاسل ذات مقاعد

301
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شيء جميل أن تؤسس شبكة المياه في ظل عدم إمكانية  
توفير مادة أو عدم احتياج في الزمن الراهن

البناء

302
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المكان جاهز للزيادة على المستوى البعيدشيء جميل ان يؤخذ االحتياط للمستقبل 

303
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لتقارب في آن واحدالمتوضئين تباعد صنابير الماء ال يخدم 

سم75المسافة  بينها وهي  أقل من المسافة القياسية المناسبة 

304
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هاتم تصميماحد انواع مجموعات مغاسل الوضوء للواقفين التي 

اثناء الوضوءالمتراشقبإتقان للوقاية من الماء 

البناء
305
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مجموعة كبيرة من أنابيب الوضوء تم تأسيسها ولم يؤخذ

في الحسبان تراكم المياه في الحوض لقلة نقاط التسريب 

البناء
306
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اكن الوضوءمعدم وجود تناسق بين عالقات المالبس داخل الدورات يدل على نقص المعرفة فيما يحتاجه مرتادي ا

البناء
307
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ماكن الوضوءأخذ األبعاد المناسبة بين أ

في الصورة تحكم منتظم لتدفق المياه

308
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ماكن الوضوءأبين ةناسبمخذ األبعاد الأ
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ومزود بفتحاتاألرض سم عن 8الباب مرتفع ما يقارب 

رضي تخرج الروائح بوقت قصيرأتهوية 

توفر فتحات تهوية تخدم في

سرعة خروج الروائح

310
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البناء

يعطيه عمرا اطول ويقلل الصدىلباباالرتفاع المناسب ل

يفضل ان يكون مستوى ارض الحمام اقل من منسوب الممرات 

311
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القياسات المناسبة في مغاسل الوضوء األرضية

على الوضوء بيسر وسهولةالمصليتساعد 

312
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ال يوجد فتحة في الجدار من أسفل

تقلص التكلفة و تمرر الماء بيسر 

وسهولة و بأقل تكلفة 

إيجاد فتحة في الجدار من 

ةأسفل تمرر الماء بأقل تكلف
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القبلة يمين المشاهدالقبلة خلف المشاهدالقبلة يسار المشاهددالقبلة مقابل المشاه

القبلة يمين المشاهدالقبلة خلف المشاهدالقبلة يسار المشاهددالقبلة مقابل المشاه



منارات المسجد
يمكن استغالل المنارات في اعمال أخرى مثل•
لبرادات المياه الخارجيالتاسيستخزين المواد   •
رفع مكائن المكيفات لتهويتها في أماكن عالية من المنارة•
بناء خزانات دورات المياه في ارتفاع مناسب كي يزيد من قوة دفعه بال تيار•
تقليص تكلفة المنارة في وزن اطوالها المناسبة لالماكن العامة و األماكن المغلقة•
لقبلة عبر المنارة عن بعدااتجاهاالستفادة من وضع عالمات تحدد •
بناء أعمدة المنارات من اركان دورات المياه او المكتبات او المستودعات الخارجية•
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الخالصة
ان تبنى بيوت الله بكود بناء يتناسب مع

احتياج المصلين بال تغيير في المكونات 
ه األساسية التي أسسها رسول الله صلى الل

عليه وسلم لتشمل قياس جميع األجزاء في
المسجد فيأخذ بها المصممين حسب كبر 

وصغر المسجد و ما اعد له من فروض

358



359

ه وهو  اسال الله الذي يسر لنا هذا العمل ان يتقبله منا ويبارك لنا ما اصبنا به ويغفر لنا ما قصرنا به واسال
الذي بارك في الحسنات وضاعفها ان يكتب اجره عني و والدي و ذريتي و زوجتي و اخوتي و اخواتي و جميع  

المسلمين ولكل من ساهم في نشره و العمل به و التوصية باالستفادة منه

ين و وفي الختام هذا المصنف بني على أساس عملي يخدم القائمين على بناء المسجد من أصحاب المال و الموكل
ة  المستخدمين في تنويرهم الى حد كبير في االخذ في االعتبار ان العمل يهدف الى تقليل التكلفة و جود

األداء و اسهل طرق التنفيذ  

يسرا سيكون المردود من قراءة المصنف بأمر الله إيجابيا على مرتادي المسجد و سهال على القائمين عليه و م
وسوف يسهم في وقف التعديالت التي تحدث في الكثير من المساجد بعد انهاء بنائها او ترميمها

ه االساسيةالله بال تغيير في منافعباذنوانه سيخدم في إبقاء المسجد لعمر أطول 

عملنا بدأ من محراب المسجد  بالداخل وانتهى في مزالج باب دورات المياه مرورا بكل ما احتواه المسجد من 
تجهيزات وخدمات واثاث و مستلزمات استهالكية لكي يعطي المتصفح األمثل واألولى في التنفيذ  

من خالل صور و معلومات قمنا بها بجهود ذاتية مبتكرة جمعنا فيها كل ما يناسب للرؤية الحديثة في  
ه في  بناء المساجد وفي المقابل صور أخرى تبين االعمال التي لم تدم و ال تصلح لعصرنا الجديد كان ذلك كل

شرح ميسر و واضح للعامة والمتخصصون في تغييرات المساجد
والحمد لله الذي اظهر لنا نتائج رائعة اثرت و اترت كل من استفاد من المصنف باالطالع على محتواه او 

االستماع منا لما كان يحوي المصنف
اسال الله ان يكتب قبوله من الجميع ويعم نفع االمة في الدنيا و االخرة
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نشر مصنف توعوي معالجة الخلل في  
المساجد  ووقاية محتوياته وصيانته قبل

انتشار التلف تحت مسمى االشعارات و 
البالغات االستباقية

اللهم ما كان نفع فبمنك وكرمك وما كان من نقص و 
تقصير فمن نفسي والشيطان

اللهم لك الحمد وصل اللهم على محمد 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


