آداب المصلي في المسجد

إنّه ل ّما كان المسجد بيت من بيوت هللا سبحانه وتعالى  ,وهو مأوى كل المسلمين
 ,ففيه يذكر اسم هللا ويرفع  ,وفيه تقام الجمعة والجماعة  ,وغير ذلك من
المصالح الدينية والدنيوية  ,فأحببنا أن نذكر إخواننا المصلين على بعض آداب
 .المسجد  ,قد يغفل عنها بعض الناس أو يجهلها
فمن آداب المسجد :
 1ـ يسن الذهاب إليه متطهرا
عن أَبي هريرة  -رضي هللا عنه  -أنَّ
النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -قَا َل َ { :م ْن
َّ
تَ َط َّه َر في بَيْتِ ِه  ،ث ُ َّم َمضَى إلى بَ ْي ٍ
َّللا
ت ِم ْن بُيُو ِ
ض َّ ِ
َّللا ِ ،ليَ ْق ِضي فَ ِريضَةً ِم ْن فَ َرائِ ِ
ت َّ ِ
طواتُهُ  ،إ ْحدَا َها تَ ُح ُّ
 ، .كَانَتْ ُخ ُ
ط َخ ِطيئ َةً َ ،واأل ُ ْخ َرى تَ ْرفَ ُع د ََر َجةً } رواه مسلم
 2ـ اإلتيان إلى الصالة بخشوع وسكينة ووقار
س ِمعْتُ رسول هللا  -صلى هللا عليه
عن أَبي هريرة  -رضي هللا عنه  ، -قَا َل َ :
سعَونَ َ ،وأت ُو َها َوأ ْنت ُ ْم
وسلم  ، -يقول {:إِذَا أُقِي َم ِ
ت ال َّ
صالَةُ  ،فَالَ تَأت ُو َها َوأ ْنت ُ ْم تَ ْ
علَ ْي ِه
ق َ
شونَ َ ،و َ
 .تَ ْم ُ
صلُّوا َ ،و َما فَات ُك ْم فَأ َ ِت ُّموا } متف ٌ
س ِكينَةُ  ،فَ َما أد َْر ْكت ُم فَ َ
علَ ْي ُك ُم ال َّ
 3ـ عدم تشبيك األصابع
عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ  { :إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في
 } .صالة حتى يرجع فال يفعل هكذا وشبك بين أصابعه
أخرجه الدارمي صححه األلباني
 4ـ الدخول برجله اليمنى والخروج باليسرى
عن عائشة رضي هللا عنها  ،قالت  :كَانَ رسو ُل هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
شأ ِن ِه ُك ِلّ ِه  :في ُ
علَ ْي ِه
ق َ
 .يُ ْع ِجبُهُ الت َّ َي ُّمنُ في َ
ور ِه َ ،وتَ َر ُّج ِل ِه َ ،وتَنَعُّ ِل ِه  .متف ٌ
ط ُه ِ
 5ـ إذا دخل المسجد يقول
بسم هللا والسالم على رسول هللا اللهم إغفر لي ذنوبي وإفتح لي أبواب رحمتك ,
وإذا خرج قال بسم هللا والسالم على رسول هللا اللهم إغفر لي ذنوبي وإفتح لي
 .أبواب فضلك
 6ـ الصالة في الصف األول
سو َل هللاِ  -صلى هللا عليه وسلم  ، -قَا َل
عن أبي هريرة  -رضي هللا عنه  : -أنَّ َر ُ
ف األَ َّو ِل  ،ث ُ َّم لَ ْم يَ ِجدُوا إالَّ ْ
علَ ْي ِه
ستَ ِه ُموا َ
َاء َوال َّ
اس َما فِي النِّد ِ
أن يَ ْ
ص ِّ
 { :لَ ْو يَ ْعلَ ُم النَّ ُ
علَي ِه
ق َ
ستَ َه ُموا } متف ٌ
 .ال ْ
والتراص فِي َها
 7ـ األمر بإتمام الصفوف األ ُ َول فاألول وتسويتها
ّ
عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال { أتموا الصف المقدم
 .ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر} صحيح أبي داود
 8ـ ينبغي أال يصلي وراء اإلمام إال أُولي ِ األحالم والنهى ( وذلك على وجه
االستحباب ):
سول هللاِ  -صلى هللا عليه
وعن أبي مسعود  -رضي هللا عنه  ، -قال  :كَانَ َر ُ

ف
س ُح َمنَا ِك َبنَا في ال َّ
صالَ ِة َ ،و َيقُو ُل  { :ا ْ
وسلم َ ، -ي ْم َ
ستَووا والَ تَ ْختَ ِلفُوا فَتَ ْختَ ِل َ
قُلُوبُ ُك ْم ِ ،ليَ ِليَنِي ِم ْنكُ ْم أُولُو األحْ الَ ِم َوالنُّ َهى ،ث ُ َّم الَّ ِذينَ يَلُونَ ُه ْم  ،ث ُ َّم الَّ ِذينَ يَلُونَ ُه ْم }
َ .ر َواهُ ُمس ِلم
 9ـ صالة ركعتين قبل الجلوس تحية للمسجد في األوقات التي تحل فيها النافلة :
فال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس  ،وال صالة بعد الفجر حتى تطلع
الشمس:
 عن أَبي قتادة  -رضي هللا عنه  ، -قَا َل  :قَا َل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلمعلَ ْي ِه
ق َ
ص ِلّي َر ْكعَتَ ْي ِن"متف ٌ
س َحتَّى يُ َ
" إِذَا َد َخ َل أ َح ُدكُ ُم ال َم ْ
س ِج َد  ،فَالَ يَجْ ِل ْ
 10ـ يجب عليه تنزيه المسجد عن القاذورات واألوساخ واألذى
عن أنس  -رضي هللا عنه  : -أنَّ رسو َل هللاِ  -صلى هللا عليه وسلم  ، -قَا َل  { :إنَّ
صلُ ُح ِلشَيءٍ ِم ْن َهذَا البَ ْو ِل َوالَ القَذَ ِر  ،إنَّ َما هي ِل ِذك ِْر هللاِ تَعَالَى ،
اج َد الَ تَ ْ
ه ِذ ِه ال َم َ
س ِ
سو ُل هللاِ  -صلى هللا عليه وسلم  . -رواه مسلم
آن } أَ ْو َك َما قَا َل ر ُ
َ .وقِراء ِة القُ ْر ِ
 11ـ يحرم عليه البصاق في المسجد وكذلك النخامة
 :عن أنس  -رضي هللا عنه  : -أنَّ رسو َل هللاِ  -صلى هللا عليه وسلم  -قال
ارت ُ َها دَفْنُ َها }  .متفق عليه {
ق في ال َم ْ
 .البُصا ُ
س ِج ِد َخ ِطيئ َةٌ َ ،و َكفَّ َ
حْوهُ  ،فَيُ َو ِاري َها تَحْتَ ت َُرابِ ِه  ،أ َّما
والمرا ُد بِد َْفنِ َها إذَا كَانَ ال َم ْ
س ِج ُد ت َُرابا ً ْ
أو َر ْمالً ونَ َ
صصا ً أن يزيل بِثَ ْوبِ ِه أَ ْو بمنديل
س ِج ُد ُم َبلَّطا ً أَ ْو ُم َج َّ
ِ .إذَا كَانَ ال َم ْ
 12ـ يحرم عليه البيع والشراء وإنشاد الضالة فيه
عن أبي هريرة  -رضي هللا عنه  : -أنَّ رسو َل هللاِ  -صلى هللا عليه وسلم  ، -قَا َل
ارتَكَ َ ،و ِإذَا
ِ { :إذَا َرأ ْيت ُ ْم َم ْن َي ِبي ُع أَ ْو َي ْبتَا ُ
ع في ال َم ْ
س ِج ِد  ،فَقُولُوا  :ال ْ
أر َب َح هللاُ ِت َج َ
علَ ْيكَ } .رواه الترمذي وغيره صحيح
ش ُد ضَالَّةً فَقُولُوا  :ال َر َّد َها هللا َ
َرأَ ْيت ُ ْم َم ْن يَ ْن ُ
 .الترغيب
 13ـ عدم دخول المسجد لمن أكل ثوما أوبصال أو نحوهما مما له رائحة كريهة
كالدخان وغيره إال لضرورة
بي  -صلى هللا عليه وسلم َ { : -م ْن
عن أنس  -رضي هللا عنه  ، -قَا َل  :قَا َل النَّ ُّ
علَ ْي ِه  ،هذا عن البصل
ص ِلّيَنَّ َمعَنَا } .متفق َ
أَ َك َل ِم ْن ه ِذ ِه ال َّ
ش َج َر ِة فَالَ يَ ْق َربَنَّا َ ،والَ يُ َ
والثوم الذين ال غنى لنا عنهما في إصالح طعامنا  ،فما بالك برائحة الدخان و(
النّفة ) ؟؟؟ وهللا المستعان .
 14ـ عدم رفع الصوت في المسجد وينبغي إقفال الهاتف إذا رنّ أثناء الصالة
صبَنِي
س ِج ِد فَ َح َ
ب بن يزيد الصحابي  -رضي هللا عنه  -قَا َل ُ :ك ْنتُ في ال َم ْ
عن السائ ِ
ع َم ُر ْبنُ ال َخ َّ
ين
َر ُج ٌل  ،فَنَ َظ ْرتُ فَإذَا ُ
طا ِ
ب  -رضي هللا عنه  -فَقَا َل  :ا ْذ َه ْب فَأتِنِي بِهذَ ِ
 ،فَ ِجئْتُهُ ِب ِه َما  ،فَقَا َل ِ :م ْن أ ْينَ أَ ْنت ُ َما ؟ فَقَاالَ ِ :م ْن أ ْه ِل ال َّ
ف  ،فَقَا َل  :لَ ْو ُك ْنت ُ َما
طا ِئ ِ
سو ِل هللا  -صلى هللا
ان أص َْوات َ ُك َما في َم ْ
س ِج ِد َر ُ
ِم ْن أ ْه ِل البَلَ ِد  ،ألَ ْو َج ْعت ُ ُك َما  ،تَ ْرفَعَ ِ
عليه وسلم  !. -رواه البخاري.
 15ـ عدم الخروج من المسجد بعد اآلذان إال بعذر حتى يصلي المكتوبة
 :عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

من أدركه األذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو ال يريد الرجعة فهو
) منافق} رواه ابن ماجه صحيح الترغيب)
 16ـ عدم تخطي رقاب الناس وخاصة يوم الجمعة
عن عبد هللا بن بسر رضي هللا عنهما قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم
 :الجمعة والنبي صلى هللا عليه وسلم يخطب فقال النبي صلى هللا عليه وسلم
 ) .اجلس فقد آذيت وآنيت } رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( صحيح الترغيب {
 17ـ عدم المرور بين يدي المصلي
سو ُل هللا  -صلى هللا
عن أَبي ال ُج َه ْي ِم األ ْن َ
ي ِ  -رضي هللا عنه  -قَا َل  :قَا َل ر ُ
ص ِار ّ
علَ ْي ِه لَكَانَ ْ
أر َب ِعينَ
ص ِلّي َماذَا َ
ار َب ْينَ يَ َدي ِ ال ُم َ
أن َي ِق َ
ف ْ
عليه وسلم  { : -لَ ْو َي ْعلَ ُم ال َم ُّ
َخ ْيرا ً لَهُ ِم ْن ْ
أربَعينَ يَوما ً  ،أَ ْو
أن يَ ُم َّر بَ ْينَ يَ َد ْي ِه } قَا َل الراوي  :ال أد ِْري قَا َل ْ :
علَ ْي ِه
سنَةً .متفق َ
أربَ ِعينَ َ
أربَ ِعينَ َ
شهْرا ً  ،أَ ْو ْ
ْ .
 18ـ يحرم حجز المكان إال لمن كان داخل المسجد وقام لحاجة كالوضوء ونحوه
فيشرع له أن يحجز المكان
 19ـ ومن اآلداب وضع األحذية في مكانها ،ونزع الجوارب لما فيها من األذى
للمسلمين بالرائحة التي تبقى على األفرشة وقتا طويال ...
 20ـ يحرم الكالم الفاحش واللغو
عن عبد هللا بن مسعود مرفوعا  { .سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في
المساجد حلقا حلقا  ،إمامهم الدنيا فال تجالسوهم  ،فإنه ليس هلل فيهم حاجة }
رواه الطبراني (الصحيحة)
ومن الظواهر المؤسفة تلك االجتماعات قبل الصلوات وبين اآلذان واإلقامة
لبعض المصلّين يتبادلون أطراف الحديث عن الدنيا  ،وربّما يخوضون في الناس
بغير حق  ،ويراقبون الداخل والخارج  ،عوض أن يشتغلوا بالذكر والدعاء  ،فإنّ
بين األذان واإلقامة دعوة ال ترد .
 21ـ يجب على والة األمر تعليم األطفال آداب المسجد  ,وعدم تركهم يفسدون
أثاثه أو يشوشون على المصلين
 22ـ أخي المسلم  ،أختي المسلمة  ،اعلم أنّه من تعظيم الشعائر والحرمات أن
تلتزم في زيارتك لبيت هللا اآلداب اإلسالمية الرفيعة في اللباس والمعامالت
والعالقات  ،وأن تبتعد عن الشبهات  ،قال تعالى " يا بني آدم قد أنزلنا عليكم
لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات هللا لعلّهم
يذكّرون " سورة األعراف . 26
صصت إدارة المسجد للزائرات لباسا شرعيا محتشما  ،يرتدينه قبل
وقد خ ّ
الدخول إلى الساحة العامة والحرم المسجدي " ،ذلك ومن يع ّ
ظم شعائر هللا فإنها
من تقوى القلوب " سورة الحج . 32
والحمد هلل رب العالمين

