ما يستحب لقاصد المسجد ألداء الصالة
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إخالص النية هلل سبحانه وتعالى بالعبادة وتعظيم شعائر هللا وتعظيم المساجد
بالزيادة وإحيائها بالذكر والتسبيح والصالة والدعاء وقراءة القرآن.
يستحب لمن يقصد المسجد ألداء الصالة أن يلبس البياض من المالبس.
أن يقصد في مشيه إلى المسجد بسكينة ووقار ويسلم على من يراه من
المسلمين.
أن يأمر وهو في طريقه إلى المسجد بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر
االستطاعة.
أن يضع شيء من الطيب عند خروجه للمسجد ويسرح شعره ولحيته.
أن ي دخل برجله اليمنى المسجد ويقرأ دعاء الدخول إلى المسجد كما ورد عن
رسول هللا صلى هللا عليه واله وهو (بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا
" اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك) ،وعند خروجه يقول( اللهم
اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك).
أن يدخل المسجد بسكينة ووقار ويسلم بصوت منخفض على المصلين.
يصلي ركعتين قبل أن يجلس  ،وهي تحية المسجد .
أن يحرص على الصفوف األولى لينال بذلك األجر الكبير وعدم تخطي رقاب
المصلين للوصول إلى الصفوف األولى الن ذلك يؤذي المصلين.
أن يشتغل بالذكر والدعاء واالستغفار وقراءة القرآن لحين إقامة الصالة .
استعمال السواك عند الصالة.
أن ينصح المسلمين بالحكمة والموعظة والحسنة اذا رأى ما يستوجب ذلك .
أن يصلح ذات البين بين المصلين خاصة والمسلمين عامة.
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األمور المنهي عنها والمكروهة في داخل المسجد
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حمل السالح واإلشارة به أو المزاح به داخل المسجد.
لف الثوب وتغطية الوجه.
البصاق في المسجد ورمي الفضالت داخل المسجد.
الروائح الكريهة مثل اكل البصل أو الثوم أو في البدن أو المالبس أو في األقدام
أو الروائح الكريهة التي تصدر عن الفم لعدم تنظيف األسنان لنهي رسول هللا
صلى هللا عليه واله عن ذلك.
دخول المسجد على غير طهارة.
رفع الصوت في المسجد والتكلم بأمور الدنيا أوطقطقة األصابع بصوت عال
عال.
والتمخط بصوت ٍ
التدخل بإدارة المسجد من غير المسؤولين عن إدارة المسجد او العبث بأجهزة
المسجد أو استخدام جهاز االتصال داخل المسجد ورفع الصوت عند التحدث به
وتركه مفتوحا ً عند الصالة مما قد يصدر صوت اتصال خارجي يشوش على
اإلمام والمصلين.
نشد الضالة وانشاد الشعر في المسجد لغير مصلحة شرعية.
البيع والشراء داخل المسجد ألن المساجد لم تبنى لهذا.
ارتداء المالبس المزينة باأللوان والتصاوير التي يفتتن بها المصلون اثناء الصالة
والتي ال تليق بالمسلم أن يرتديها وهو يريد الصالة والقيام بين يدي هللا.
الركض والهرولة عند قيام الصالة.
المرور بين يدي المصلين وهو يصلي دون موضع سجوده وهو ثالثة أذرع عن
مكان سجوده .
الخروج عند األذان واإلقامة.
دخول المسجد لمن كان به مرض معد كالبرص والجنون والجذام أو من كان به
سلسل من بول ال يستطيع أن يمنع البول من الخروج أثناء الصالة.
إغالق الطرق واألرصفة المؤدية للمسجد التي يستخدمها الناس للوصول للمسجد
التالحي في المسجد وهو الجدال والخصام في أمور الدنيا أو اللغو في أمور
السياسة واالحزاب المختلف عليها.
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