
 أحكام المساجد
 إلى �ق�ة الطوابق العلو�ة  من مبنى الشر�ة الدور األرضي سر�ان أحكام المصلى في

 
إدارة الشركة أن �كون الطابق   نْت ذِ وقد أَ  ، ن من تسعة طوابقمكوَّ  شركة في مبنىً  :السؤال

و�صلي ف�ه أهل   ،ولهذا المسجد إمام ومؤذن ،صلى ف�ه الصلوات الخمساألرضي مسجًدا تُ 
ا  ألنه  ؛في هذه الحال هل �كون حكم الطوابق العلو�ة حكم المسجد  ،الشركة كما �صلي ف�ه غیرهم

 خص المساجد؟وغیرها من األحكام التي تَ  ،نشدان الضالة فیها  -مثًال -فوقه فال یجوز 

  ألنه مصلىً  ؛ه ال �أخذ أحكام المسجد هذا المصلى إذا لم �كن موقوًفا للصالة ف�ه فإن :الجواب
فالطوابق العلو�ة على األصل یجوز فیها ما یجوز في  ،ول�ست له أحكام المسجد  ،ول�س �مسجد 

ومعالمه معالم مسجد   ،ةوقف�َّ  وف�ه صكُّ  ،أما إذا كان موقوًفا للصالة ف�ه ،غیرها من األماكن
وما عداه   ،فإنه حینئٍذ �كون مسجًدا تترتب عل�ه األحكام ،�حیث لو ب�ع المبنى ما سرى الب�ع إل�ه

لكن األصل   ،حكم المسجد  وحكم الطوابق العلو�ة ،ه حكم القرارفي كالم أهل العلم أن الهواء ل
واألرضي موقوف  ا،طا�قً ثالثین  أو ن عشر�نمِ  في مثل هذه األبن�ة لو افترضنا أن مبنىً 

 ؛األصل أن الهواء له حكم القرارفي وٕان كان  ،هذه الوقف�ة افالطوابق العلو�ة ال تتناوله ،للمسجد 
أحكام المسجد تسري على هذه الطوابق ال شك أنه ف�ه تضییق   لُ عْ وجَ  ،ألن الواقف ما قصد هذه

ت لو كانففوق هذا المسجد جد شقق سكن�ة لو وُ  ف�ما وف�ه منعٌ  ،على من أوقف هذا المسجد 
لكن  ،ألنها فوقه ؛ز المسجد ألنها تكون حینئٍذ في حكم حیِّ  ؛أش�اء ازاول فیهمنع أن یُ فإنه �ُ  موقوفةً 

وٕان   ، جهقول متَّ لها عالقة �المسجد  ل�سة تجار�ة القول �أن الطابق األرضي هو المسجد وال�ق� 
، ال س�ما أنهم اآلن قد یب�عون المشترك في كان األصل عند أهل العلم أن الهواء له حكم القرار

   مثل هذه الحال، فقد ُی�اع الطابق وقد ت�اع الشقة وتكون مستقلة.

وأما إذا كان  ،أن األحكام ال تنطبق على غیر المسجد الموقوف خالصة األمر في هذاف
سمع  على أجره إذا لم یوجد مسجد قر�ب �ُ هو لك صاح�ه و ی�قى على مِ ن ف�ه للصالة ف ذِ أُ  مصلىً 

 مع النداء فاألصل أن الصالة تكون في المسجد ال في المصلى.أما إذا سُ  ،النداء منه
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