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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 (العبادات يف اللفظية األخطاء)

 متهيد:
 ،أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من تعاىل ابهلل ونعوذ ،ونستغفره ونستعينه حنمده تعاىل هلل احلمد إن
 ،له شريك ال وحده هللا إال لهإ ال أن وأشهد ،له يهاد فال يضلل ومن ،له مضل فال هللا يهد   من

 ورسوله. عبده احممد   أن وأشهد
 .[201 عمران: ]آل ُمْسل ُموَن{ َوأَنْ ُتمْ  إ الَّ  ََتُوُتنَّ  َواَل  تُ َقات ه   َحقَّ  اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَّذ ينَ  أَي َُّها }يَ 
َدة   نَ ْفس   م نْ  َخَلَقُكمْ  الَّذ ي َربَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها }يَ  َها َوَخَلقَ  َواح  ن ْ ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها م  ن ْ   ر َجاال   م 

 .[2 ]النساء: َرق يب ا{ َعَلْيُكمْ  َكانَ   اّللََّ  إ نَّ  َواْْلَْرَحامَ  ب ه   َتَساَءُلونَ  الَّذ ي اّللََّ  َوات َُّقوا َون َساء   َكث ري ا
ا قَ ْوال   َوُقوُلوا اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَّذ ينَ  أَي َُّها }يَ   َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغف رْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصل حْ  * َسد يد 
 .[02 ،00 ]اْلحزاب: َعظ يم ا{ فَ ْوز ا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يُط ع  
 :بعد أما
 وشر ،حممد صلى هللا عليه وسلم هدي اهلدي وخري - تعاىل - هللا كتاب  احلديث أصدق فإن

 النار. يف ضاللة وكل، ضاللة بدعة وكل، بدعة دثةحم وكل ،حمداثهتا اْلمور
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 ؤملذنيناب اخلاصة اللفظية األخطاء
 .وبعده اْلذان قبل واْلدعية الكلمات بعض استحداث (2)

 اْلذان قبل فيقولوهنا ،ةالسنَّ  يف ترد مل اليت الكلمات بعض أنفسهم تلقاء من كرونتيب املؤذنني بعض
 .بعده أو

 (:313 /5) "ةالفقهي االختيارات" يف كما  - تعاىل هللا رمحه - ميةتي ابن سالماإل شيخ قال
 ليس فهذا ،املآذن يف ذلك وحنو ...بدعاء الصوت ورفع ،وتشييد تسبيح من :التأذين سوى وأما

 لةمج من هذا أن ،أمحدو  ،والشافعي ،مالك أصحاب من طامئفة ذكر قد بل ،مئمةاْل عند مبسنون
 .ةاملكروه البدع

 ."الرجيم الشيطان من ابهلل "أعوذ قول: على املؤذنني عضب مداومة (1)
 وكذلك ،منخفض بصوت أو الصوت مكرب يف عال   بصوت قاهلا سواء ،اْلذان يف البدء قبيل

 .لألذان مقدمة كأهنا  فتصبح ،اْلذان قبيل هللا" إال إله "ال :قول على بعضهم مداومة
 .اْلذان يف وسلم عليه هللا صلى للنيب الشهادة يف ابلسيادة اإلتيان (3)

 احممد   سيدان أن "أشهد :فيقول ،التشهد يف "سيدان" :كلمة  اْلذان يف يزيد من املؤذنني من فهناك
 .للسنة خمالف وهذا ،واإلقامة اْلذان يف هللا" رسول
 يثبت مل (:33 /1) اخلالص" "الدين يف - تعاىل هللا رمحه - السبكي خطاب حممود الشيخ يقول

 أو اْلذان يف قال الراشدين وخلفامئه وسلم عليه هللا صلى الرسول عهد يف أذن نمم اأحد   أن
 ،منهم أحد تركها ما مشروعة هنا السيادة كانت  ولو ،هللا" رسول احممد   سيدان أن "أشهد :اإلقامة

 بدعة. وفعله ،ةسنَّ  هفرتكُ  ياملقتض قيام مع كر  تُ  وما، تركها على رَّ ق  أُ  وما
 .احليعلتني بعد (عمل خري على )حي :نياملؤذن بعض قول (4)

 يقول املؤذنني بعض أن املخالفات فمن ،الفالح" على حي - الصالة على "حي :مها نااحليعلت
 اليت ثةاحملدَ  البدع من الزيدة وهذه ،عمل" خري على حي عمل... خري على "حي :احليعلتني بعد

 .وسلم عليه هللا صلى النيب عن تثبت مل
 على حي - اللفظة وهذه (:415 /2) الكربى" "السنن يف كما  - تعاىل هللا رمحه - البيهقي قال
 الزيدة نكره وحنن ،ورةذحم وأاب بالال   معلَّ  فيما وسلم عليه هللا صلى النيب عن تثبت مل - العمل خري
 التوفيق. وابهلل ،فيه
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 .اْلذان عقب وسلم عليه هللا صلى النيب على ابلصالة اجلهر (5)
 عادة به جرت كما  - اْلذان بعد وسلم عليه هللا صلى النيب على والسالم ابلصالة وتالص رفع

 ،البدعة هذه ترك فينبغي ؛وسلم عليه هللا صلى النيب هلدي ةخمالف بدعة :- الزمان مؤذين غالب
 فعله إذا بل ،فيه ثواب ال ،صاحبه على مردود الدين يف ثحمدَ  كل  فإن ؛الوارد على واالقتصار

 .(88 /1 :اخلالص )الدين ؛اث  آ كان  ربةقُ  هأن على
 الكيفية هبذه اْلذان بعد والتسليم والصالة :- تعاىل هللا رمحه - واملبتدعات السنن صاحب قال -

 اه . ؛وغريه كالدجوي  ؛اْلزهر رجال كبار  استحسنها وإن ،وضاللة بدعة املعروفة
 ابتداء وكان :االبتداع" مضار يف اإلبداع" كتابه  يف - تعاىل هللا رمحه - حمفوظ علي الشيخ وقال -

 الصالة أن يف كالم  ال :فنقول ،أيوب بن الدين صالح الناصر السلطان أيم يف ذلك حدوث
 اْلحاديث لورود ؛اشرع   مطلوابن اْلذان عقب وسلم وآله عليه هللا صلى النيب على والسالم

 أنه مسلم صحيح يف كما  ؛وغريه ذنمؤ  بني فرق ال ،اْلذان مسع نمَ  كل  نم   بطلبهما الصحيحة
 صلى من فإن ؛عليَّ  واصلُّ  مث ،يقول ما مثل فقولوا املؤذن مسعتم إذا)) :قال وسلم عليه هللا صلى
 .منه اقريب   كان  من أو ،نفسه يسمع بل ،اجلهر مع ال لكن ((،اعشر   هبا عليه هللا صلى ،صالة عليَّ 
 اليت الكيفية هبذه مذمومة بدعة أهنا والصواب ،روفةاملع الكيفية على هبما اجلهر يف اخلالف إمنا

 شعار إحداثُ  ذلك فإن ؛والتغين والتمطيط كاْلذان  هبما الصوت رفع من املؤذن عادة هبا جرت
 أمئمة من الصاحل والسلف وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ده  عُ  ما خالف على ديين

 اه . ؛املسلمني
 :فيه التغينو  اْلذان يف التلحني (6)

 واحلركات احلروف تغيري ىلإ يؤدي مبا ،فيه والتغين اْلذان يف التلحني :املذمومة البدع ومن
 يف حيل ال كما  ،اْلذان يف حيل ال فهذا ،النغمات توقيع على ةحمافظ ،زيدةوال والنقص ،والسكنات

 املعروف عن خروج فيهو  ،فسقهم حال ةالفسق بفعل اه  تشب فيه ْلن ؛مساعه حيل وال ،القرآن قراءة
 يف واإلبداع ،31 /1 :يالسبك خطاب حممود للشيخ اخلالص الدين انظر) ؛اْلذان يف اشرع  

 .(حمفوظ علي شيخلل االبتداع مضار
 وإال ،اح  مسَْ  أذاان   نأذ    :ملؤذن قال لعزيزعبدا بن عمر أن - اتعليق   - البخاري اإلمام ذكر وقد

 عن اخلروج التطريب من عليه خاف أنه والظاهر :- تعاىل هللا رمحه - حجر ابن قال ،فاعتزلنا
 .اخلشوع
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 وترديد ترقيق هو والتلحني التطريب :- تعاىل هللا رمحه - جربين بن عبدهللا الشيخ فضيلة وقال
 وهذا - ذلك حنو أو - يغين كأنه  يصبح وتطريبه تلحينه لشدة بعضهم إن حىت ،وتقطيعه الصوت
 اه . ؛العادة عن اخلارج احلد إىل يصل ال لكن ،اْلذان يف الصوت حتسني مطلوب   نعم ،مكروه

 .(أكرب هللا) كلمة  يف املخالفات بعض (0)
 ".أكرب "اللو :فيقول ،اواو   بداهلاإو  اجلاللة لفظ هاء حذف -
 .امضموم   اجلاللة لفظ ينطق أن من بدال   الواو حرف زيدةب "أكربو  هللا" -
 حول قد وهبذا ،اجلاللة لفظ قبل استفهام ةمهز  وضع وكأنه ،آهلل زةمه مد نهإ :يأ ؛"أكرب هللآ" -

 !"؟أكرب هللا هل" :يسأل وكأنه ،استفهامية مجلة إىل اجلملة
 ."كرب"آ :كلمة  قبل ستفهاماال مهزه يضعون وأحياان   -
 الوجه ذو الطبل هو :وقيل ،املنفوخ اجللد :معناهو  ،كرب  :مجع يفه "أكبار" بعضهم نطق أما -
 الكربية. الفصيلة من معمر بنات هو :وقيل ،احدالو 
 أكرب". "هللا :يقول أن والصحيح ،جبيم الكاف بدلفي "أجرب هللا" -
 ."آشهد" :فيقول "أشهد" مهزة مد (8)

 ."؟هللا إال إله ال أن أأشهد" :يقول كأنه  استفهامية مجلة إىل اجلملة فتتحول
 .هللا إال إله ال أن أشهد :قوله يف النون تشديد (3)

 .هللا إال إله ال أنْ  أشهد فأصلها ،ساكنة أهنا اْلصل أن مع
 ."رسولَ  احممد   أن أشهد " قولفي ،"رسول" كلمة  يف الالم فتح (20)
 ،املعىن غري   يُ  اللحن وهذا ،الكالم يتم وبه ،"أن" خرب اْلهن ؛مضمومة "رسول" كلمة  أن الصحيحو 

 .العوام عند اكثري    يقع وهو
 ."الفالح" من واحلاء ،"الصالة" من اءاهل إسقاط (22)

 "حي وكذلك (،النار على )حي ومعناها ،اهلاء بغري الصال" على "حي :يقولون املؤذنني فبعض
 النفس. وانقطاع الزامئد املد نتيجة وذلك ؛(الصحراء على )حي ومعناها ،احلاء بغري الفال" على

  فتأمل ،اْلذان يف والتغين التطريب كلفونيت الذين املؤذنون هم اْلخطاء هذه يف يقع نمَ  وأكثر
 هلا. أخوات   إىل هتمجرَّ  ،املخالفة يف هذه تساهلوا ملا أنه كيف
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 األنان يسمععمب اخلاصة اللفظية األخطاء 
 ."هلل والعزة أكرب هللا" أو ناذْلا مساع بداية عند "أعظم هللا ،أكرب هللا" :البعض قول (2)

 مسعتم إذا)) وسلم: عليه هللا صلى النيب قول لعموم ؛املؤذن يقول اكم  يقول أن ةالسنَّ و  ،خطأ وهذا
 حول ال :فيقول ،الفالح على حي ،الصالة على يح :قوله يف إال ،يقول ما مثل فقولوا ،املؤذن

 .((ابهلل إال قوة وال
 .الصحيحة السنة به وردت ما غري على اْلذان بعد الدعاء يف الناس بعض زيدة (1)

 حني قال نمَ )) :قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن :عنه هللا رضي جابر عن خاريالب أخرج فقد
 بعثهاو  ،والفضيلة الوسيلة احممد   آت   ،القامئمة والصالة التامة الدعوة هذه ربَّ  اللهم :النداء يسمع
 .((القيامة يوم شفاعيت له تْ حلَّ  - وعدته الذي احممود   امقام  
 النيب عن تصح ال زيدات احلديث هذا على الناس بعض يزيد لكن ،الدعاء يف ةالسنَّ  هي وهذه
 :الزيدة تلك فمن وسلم، عليه هللا صلى

 .التامة" الدعوة هذه رب اللهم" :السنةو  ،"الدعوة هذه حبق سألكأ إين اللهم" :البعض قول -
 /2) "ليلغال اءرو "إ يف كما  - تعاىل هللا رمحه - اْللباين قال ،"احممد   سيدان آت" :البعض وقول -

 ."احممد   آت  " :السنةو  ،النساخ بعض من ةومدرج شاذة "سيدان" كلمة  (:162
 ةالدرج ذكر دون" :السنةو  ،"الرفيعة العالية والدرجة ،والفضيلة الوسيلة احممد   آت  " :البعض قول -

 ."الرفيعة العالية
 عليه هللا صلى النيب عن تتثب مل ْلهنا ؛تركها :السنةو  ،"امليعاد ختلف ال نكإ" :البعض وقول
 .شاذة هي :- تعاىل هللا رمحه - اْللباين قال ،وسلم

 الصالة" :يقول وهو املؤذن مساع عند "هللا رسول صدق" أو ،"وبررت صدقت" :أحدهم قول (3)
 ."النوم من خري
 عتممس إذا)) وسلم: عليه هللا صلى النيب قول لعموم ؛املؤذن يقول كما  يقول أن السنةو  ،خطأ وهذا

 حول ال :فيقول ،الفالح على حي ،صالةال على حي :قوله يف إال ،يقول ما مثل فقولوا ،املؤذن
 .((ابهلل إال قوة وال
 ."النوم من خري الصالة" :يقول أن املستمع ىفعل ،"النوم من خري صالةال" :املؤذن قال فإذا
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 اقاةةاإل عند اللفظية األخطاء
 ."طامئعني هلل منيقامئ" :قامةاإل عند البعض قول (2)

 يتابع كما  قامةاإل يف املؤذن املقيم ةعمتابَ  ةالسنَّ و  ،ذلك من شيء السنة يف يرد مل ْلنه ؛خطأ وهذا
  ؛أذاان   قامةاإل مسى وسلم عليه هللا صلى النيب ْلن ؛اْلذان بعد يقول كما  بعدها يقول مث ،اْلذان
 .((صالة أذانني   كل  بني)) :قال كما

 ."يديك بني وقوفنا أحسن اللهم" :قامةاإل عند البعض قول (1)
 .ذلك السنة يف يرد ومل ا،أيض   خطأ وهذا

 ."وأدامها هللا أقامها" :الصالة إقامة عند البعض قول (3)
 بعض عن أو عنه هللا رضي ةأمام أيب عن داود أبو رواه ما هذا يقول من ةحج ولعل ،خطأ وهذا

 ،صالةال قامت قد :قال أن فلما ،قامةاإل يف أخذ بالال   أن" وسلم: عليه هللا صلى النيب أصحاب
 .عليه لعوَّ يُ  ال ضعيف احلديث هذا لكن ،"((وأدامها هللا أقامها)) وسلم: عليه هللا صلى النيب قال

 وهذا ،" هللا إال لهإ ال" :هوقول   ،قامةاإل من املقيم انتهاء عند "هللا إال لهإ ال احق  " :البعض قول (4)
 .وإقامته أذانه يف املؤذن يقول مثلما يقول أن :السنةو  ،خطأ
 :نصه ما الدامئمة اللجنة فتاوى يف جاء

 ويقول ،اْلذان جياب كما  جابفتُ  ؛اثن   أذان ْلهنا ؛املقيم يقول كما  يقول املستمع أن السنة
 إال قوة وال حول ال" :"الفالح على حي ،صالةال على يح" :للصالة املقيم قول عند املستمع

 ْلن "؛وأدامها هللا أقامها" :يقول الو  ،قوله مثل "صالةال قامت قد" :قوله عند ويقول ،"ابهلل
 مسعتم إذا)) :قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن صح وقد ،ضعيف ذلك يف احلديث

 على ييصل مث ،أذاان   يسمى منهما كال    ْلن ؛قامةواإل اْلذان يف وهذا ((،يقول مامثل فقولوا ،املؤذن
 ،التامة الدعوة هذه ربَّ  اللهم" :ويقول ،"هللا إال لهإ ال" :املقيم قول بعد وسلم عليه هللا صلى النيب

 من شيء ذكر على يدل يصح دليال   نعلم وال ،اْلذان بعد يقول كما  خلإ "...القامئمة والصالة
 نبينا على هللا ىوصل ،التوفيق وابهلل ،ذكر ما سوى اإلحرام تكبرية وقبل قامةاإل انتهاء بني اْلدعية

 اه . ؛وصحبه لهآو  حممد
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 ؤملسادداب اخلاصة اللفظية األخطاء
 .امليكروفون يف العزاء وإعالن يرالترب  (2)

 - 265 ص - تعاىل هللا رمحه - حمفوظ يعل للشيخ "االبتداع مضار يف "اإلبداع كتاب  يف جاء
260: 

 على - املؤذنني تالوة وهو :ابلتربير يسمى ام واحلرمة الكراهة بني أمرها الدامئر املساجد بدع ومن"
ْن   :اإلنسان سورة من آيت - عامل موت عند ةمرتفع أبصوات املنارات حنو }إ نَّ اْْلَبْ َراَر َيْشَربُوَن م 

َزاُجَها َكاُفور ا{ ]اإلنسان:   واحد مات ذاإ ةالريفي املناطق من كثري  فيف وكذلك ،[5َكْأس  َكاَن م 
 ؛سنةلل خمالف وهذا ،فالن بن فالن ةوفا عن ابملسجد اخلاص امليكروفون يف نيعلنو  فإهنم ،منهم
 من اجلاهلية تفعله كانت  ما بدعةال هذه فمثار :ةاجلمل وعلى ،هذا ملثل جتعل مل املساجد ْلن
 يالنع من :"السالم سبل" يف قال ،واْلسواق الدور بوابأ على مبوته يعلم من يرسلون كانوا  ،يالنع
 يف )اإلبداع بتصرف اه  ؛العلماء تو م يف اْلعصار هذه يف املنارات أعلى على النعي عنه هياملن

 .(االبتداع مضار
 .املسجد يف ةالضالَّ  شدن (1)

 يف يعلنوا أن عليه القامئمني من ويطلب ،املسجد إىل يذهب فإنه ،شيء منه ضاع إذا الناس بعض
 أخرج فقد ؛ذلك عن هنى وسلم عليه هللا صلى النيب ْلن ؛خطأ وهذا ...ضالته عن امليكروفون

 ينشد رجال   مسع نمَ )) :قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن مسلم ماماإل
 يتن  بُ  إمنا)) :رواية يفو  - ((هلذا ْبَ ت ُ  مل املساجد فإن ؛عليك هللا هاردَّ  ال :فليقل ،املسجد يف هتضال

 :منها ،فوامئد احلديث هذا يف :- تعاىل هللا رمحه - النووي ماماإل قال ((،له يتن  بُ  ملا املساجد
 وحنوها واإلجارة... والشراء البيع من معناه يف ما به ويلحق ،املساجد يف الضالة نشد عن يالنه
 .املسجد يف الصوت رفع وكراهة ،العقود من

 ،والصالة ،تعاىل هللا لذكر :عناهم ((له يتن  بُ  ملا املساجد يتن  بُ  إمنا)) :- تعاىل هللا رمحه - وقوله
 .وحنوها ...اخلري يف واملذاكرة ،والعلم

 .املأل على ةاجلمع يوم الكهف سورة قراءة (3)
 :200 ص االبتداع" مضار يف اإلبداع "كتاب يف جاء
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 بني ما والناس ،الغناء كرتجيع  وترجيع ،مرتفع بصوت ةاجلمع يوم الكهف سورة قراءة البدع ومن"
 استحساان   أصواهتم رفع من العوام من يكون ما وانهيك ...ومتفكر ئوقار  وذاكر ،وساجد راكع

 ."حيل ال مذموم كله  وهذا ،القرآنو  املكان ةحبرم مباالة غري من ،ئالقار  ْلحلان
 .املسجد يف الصوت رفع (4)

 تفعوار  ،أصواهتم علت ورمبا ،الدنيا حبديث املساجد يف الناس تسامر ةاملكروه املخالفات ومن
 اليت تعاىل هللا بيوت حلرمة ك  تْ هَ  هذا يفو  ،املزعج وتصفريهم ،احلاد تصفيقهم وكثر ،ضحكهم

 ص االبتداع مضار يف اإلبداع) ؛للمتعبدين ومنع ،للمصلني إيذاء اأيض   وفيه ،لعبادته أعدها
203). 

 داود وأبو دأمح ماماإل أخرج فقد ؛املسجد يف الصوت رفع عنوسلم  عليه هللا صلى النيب هنى وقد
 ،املسجد يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول اعتكف" :قال عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب عن

 بعضكم يؤذين فال ؛ربه مناج   كلكم  إن أال)) :وقال السرت فكشف ،ابلقراءة جيهرون فسمعهم
 .((قراءةال يف بعض على بعضكم يرفع ال ا،بعض  
 ةاحلرم من فيه ما فيه بكالم كان  إذا فكيف ،القرآنو  ابلذكر أصواهتم رفع عند وقع يالنه وهذا

 !؟والتشويش
 .(احلاجة قضاء عند) اخلالء يف الكالم (5)

 نيل" يف - تعاىل هللا رمحه - الشوكاين أورد ولقد ،املسلمني بني الشامئعة املخالفات من وهذه
 هللا رضي عمر ابن حبديث فيه واستدل ،"الكالم عن يلخاملت كف  ابب" :بعنوان اباب   "اْلوطار
 ،عليه مفسلَّ  ،يبول وسلم عليه هللا صلى هللا رسولو  مرَّ  رجال   أن" :"مسلم صحيح" يف وهو عنهما

  ؛اواجب   كان  ولو ،اجةاحل قضاء حال هللا ذكر كراهية  على يدل وهو :الشوكاين فقال ،"عليه يردَّ  فلم
 .السالم كرد   

 :ةالحظة
 اْلشياء من ذلك غري أو ي...الرتد من عليه خيشى عمىأ كإرشاد  ؛لضرورة كان  إذا الكالم جيوز

 .املكان هذا يف هللا كرلذ   اوتنزيه   اتعظيم   ؛بقلبه هللا حيمد فإنه عطس وإذا ،الضرورية
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 الوضوء عند اللفظية األخطاء
 :لنيةاب ظالتلفُّ  (2)

 إال ةعباد يأ تصح ال اليت الفروض من هيو  ،القلب حملها النية ْلن وذلك ؛ةاحملدث عدَ الب   من وهذا
 رفع نويت" :أوله يف يقول وسلم عليه هللا صلى يكن ومل :- تعاىل هللا رمحه - القيم ابن قال ؛هبا

وسلم  عليه هللا صلى عنه يرد ومل ،البتة أصحابه من أحد وال هو ال ،صالةال ةاستباح وال ،"احلدث
 .ضعيف وال صحيح إبسناد ال ،واحد حرف ذلك يف
 .الوضوء أثناء ةمبتدع ارأذك (1)

 كقول  ؛وسلم عليه هللا صلى النيب عن ردت مل الوضوء أثناء اأذكار   يبتدعون من الناس من هناك
 وعندما ،"وجوه وتسود ،وجوه تبيض يوم ،يوجسم هيوج ضْ بي    اللهم" :وجهه غسل عند البعض
 .ةاملبتدع اْلذكار من ذلك وغري ..."يينبيم كتايب  عطينأ اللهم" :يقول يده يغسل

 غري اشيئ   وضومئه على يقول وسلم عليه هللا صلى النيب يكن ومل :- تعاىل هللا رمحه - القيم ابن قال
 يثبت ومل ،مكذوب هعلي قخمتل فكذ ب   عليه يقال الذي الوضوء أذكار يف حديث وكل ،التسمية

 يل وابرك ،يدار  يف يل عْ ووس    ،ذنيب يل غفرا "اللهم :وهو ،أوله يف الدعاء وهذا ،التسمية إال عنه
 .(2165 :اجلامع صحيح يف اْللباين وصحيح ،النسامئي رواه) ؛ي"رزق يف

 عبده احممد   نأ وأشهد ،له شريك ال وحده هللا إال لهإ ال أن أشهد)) :الوضوء بعد يقول وكان
 همالل)) :فيه الرتمذي زاد ((،شاء أيها من يدخل الثمانية ةاجلن أبواب له فتحت إال ،ورسوله

 هللا صلى كان" :يالنسامئ عند خرآ حديث يفو  ((،املتطهرين من لينواجع ،التوابني من عليناج
 أستغفرك ،نتأ إال إله ال أن أشهد ،وحبمدك اللهم سبحانك)) :الوضوء بعد يقول وسلم عليه

 .((ليكإ وأتوب
 .الوضوء بعد (زمزم) :لبعض بعضهم قول (3)

 ابن مر كما  يقال أن السنة ولكن وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول سنة يف له صلأ ال الكالم وهذا
 من الناس من هناك :له فقيل - تعاىل هللا رمحه - عثيمني ابن الشيخ سئل وقد ،السابق العنصر يف

 فما ،"زمزم" :الوضوء بعد قوهلم أو ،"هللا تقبل" :الصالة بعد البعض كقول  ؛اْلذكار يف يزيد
 ؟ذلك على تعليقكم
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 مع ولكن ،"منك هللا تقبل" :وقال فرغ إذا الدعاء من هذا ،الذكر من ليس هذا :الفق فأجابه
 ؛زمزم ماء من الشرب بعد وال ،الصالة بعد وال ،الوضوء بعد ال ،نسانإلا يفعلها نأ نرى ال ذلك
 .علم بغري مشروعة فتكون ؛سنة تتخذ لرمبا فعلت إذا اْلمور هذه مثل ْلن
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 الصالة يف اللفظية األخطاء
 .لنيةاب رهْ اجلَ  (2)

 .القلب حملها النية ْلن ؛خطأ وهذا
 (:133 /11) "الفتاوى جمموع" يف كما  - تعاىل هللا رمحه - سالماإل شيخ يقول

 بلفظ التكبري قبل تلفظ قد أنه أصحابه من أحد عن وال وسلم عليه هللا صلى النيب عن لنقَ يُ  ومل"
 ذلك نقل على متوفرة والدواعي ماهلم أن املعلوم ومن ،لكبذ أمر أنه وال ا،جهر   وال اسر   ال ،النية
 ،أحد   ينقله مل فإذا ،ذلك نقل كتمانُ   - اوشرع   عادة - التواتر أصل على ميتنع نهوأ ،كذلك  كان  لو
 ؛العبادات يف ةاحملدث الزيدات سامئر ةمبنزل الصالة ةصف يف وأمثاله هذا زيدةف ،يكن مل أنه اقطع   مل  عُ 

 ؛ذلك وأمثال ...املروة على ركعتني صالة يالسع يف زاد ومن ،قامةواإل اْلذان لعيدينا يف زاد كمن
 اه .
  املسجد إىل خرج مث ليتوضأ قام فمن ،هبا يتلفظ أن من أيسرُ  النية نأ املعلوم ومن

 
 من مبراده اعامل

 ،العلم تتبع النية :43 ص "االختيارات" يف كما  سالماإل شيخ يقول لذا ؛النية حقق فقد ،ذلك
 اه . ؛نية بال عمل ميكن ال إذ ؛نواه فقد فعله أراد ما علم فمن

 .حرام وهذا ؛املصلني على يشوش لنيةاب والتلفظ اجلهر أن ذلك إىل أضف
َك َنْسَتع نُي{ ]الفاحتة:  :ماماإل قول عند "ابهلل استعنا" :البعض قول (1) َك نَ ْعُبُد َوإ يَّ  ،[5}إ يَّ

 .الريفية املناطق يف وخباصة ،الشامئعة فاتواملخال البدع من وهذه
 قراءة مسعوا إذا أهنم العوام من كثري  اعتاد قد :"موعاجمل" يف كما  - تعاىل هللا رمحه - النووي قال
َك َنْسَتع نُي{ ]الفاحتة:  :ماماإل َك نَ ْعُبُد َوإ يَّ  وهذه ،نستعني{ وإيك نعبد }إيك :قالوا ،[5}إ يَّ

 .عنها هي  من بدعة
 ."منيآ" :ماماإل قول وقبل ،"الضالني وال" :ماماإل قول عند البعض دعاء (3)

 الناس نم   ؤ ي همئدعا بعد أنه منه اظن   "مني"آ :املأمومني قول قبل الدعاء يف وجيد أيخذ من فهناك
 ؛وسلم عليه هللا صلى النيب يهلد وخمالف ،كبري  خطأ وهذا ،دعامئه على نونيؤم    فكأهنم ،ذلك بعد
 له فرغُ  ،املالمئكة أتمني مينهأت وافق نمَ  فإنه ؛نوافأم    ماماإل نأمَّ  إذا)) :صلى هللا عليه وسلم الق فقد
ْم َواَل  :ماماإل قال إذا)) :رواية يفو  (،عليه متفق) ((؛ذنبه من تقدم ما }َغرْي  اْلَمْغُضوب  َعَلْيه 

 .التأمني على القتصارُ ا احلديث هذا فيف ((،منيآ :فقولوا ،[0الضَّال  نَي{ ]الفاحتة: 
 ."مني"آ :كلمة  يف اللحن (4)
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}َواَل  :تعاىل كقوله  ؛قاصدين :ومعناها ،"نيم   آ" :فيقول امليم تشديد يف ئخيط بعضهم فإن وكذلك
 .[1آم  نَي اْلبَ ْيَت احْلََراَم{ ]املامئدة: 

 .ةاجلماع صالة يف (للمأموم ابلنسبة) اإلحرام تكبريةب الصوت رفع (5)
 اإلبداع" كتابه  يف كما  - تعاىل هللا رمحه - حمفوظ يعل الشيخ يقول ؛البعض فيه يقع خطأ وهذا
 كاجلهر  :اإلسرار يطلب حيث الصوت رفع صالةال يف ةاملكروه البدع ومن :"1023 ص

 عليه هللا صلى هللا رسول عهد على يكن مل ذلك فإن ،التسبيح أو ،االستفتاح دعاء أو ،ابالستعاذة
 فبمن هبم نقتد   مل فإن ،تعاىل هللا ىلإ قدوتنا وهؤالء ،الصاحل السلف وال ،بهأصحا وال وسلم،

 !؟ينقتد
 .للتشهد اجللوس عند (لإلمام ابلنسبة) التكبري صوت يف التغاير (6)

 ذلك عن - تعاىل هللا رمحه - عثيمني ابن ئلسُ  وقد ،ةبعزمي كربَّ   هنض وإذا ،ابسرتخاء يكرب فإنه
 ،ةمعين تكبرية للجلوس جيعل حبيث ،الصالة يف التكبري بني يفرق نأ امماإل على جيب ال :فقال

 الرسول أن السنة يف أعلم وال ،شك بال جيب ال هذا ،ةمعين تكبرية وللقيام ،ةمعين تكبرية وللركوع
 ْلن ؛سواء   التكبريات ماماإل جيعل أن أرى الذيف ،التكبريات بني يفرق كان  وسلم عليه هللا صلى

 .ابلدليل يطالب سوف التكبريات بني رقيف نسانإ يأ
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 ةالفاحت سورة يف ةشائع أخطاء (7)
 .}احلَْْمُد ّلل َّ  َرب   اْلَعاَلم نَي{ :تعاىل قوله يف "رب" :كلمة  تسكني - 2
 .}َمال ك  يَ ْوم  الد  ين { :والصواب ،"مالك" :كلمة  تسكني - 1
 .{نعبدُ } :والصواب ،"نعبدْ " :كلمة  تسكني - 3

 .خطأ وهذا ،"نعبدو" :فيقول ،الضم يف يطيل نم وهناك
 ."كإيَ " :فيقول ،{كإيَّ } :تعاىل قوله يف الياء تشديد عدم - 4

َك َنْسَتع نُي{ ،هلل ختصيص التشديد نأ :بينهما والفرق َك نَ ْعُبُد َوإ يَّ  الإ عبدن ال ،رب ي" :أي ؛}إ يَّ
 ضوء نعبد نناإ :أي ؛الشمس ضوء هو "إيك" :تشديد وبدون ،"بك إال نستعني وال ،أنت

 .الشمس بضوء ونستعني ،الشمس
 .الصراتَ  هدانا :فيقول ،{الصراط} :تعاىل قوله يف "اتء" :الطاء بدالإ - 5
 ."الشراط" :فيقول ،{الصراط} :تعاىل قوله يف "شني" :الصاد بدالإ - 6
 .م""املصتقي :فيقول ،{املستقيم} :تعاىل قوله يف "صاد" :السني بدالإ - 0
 ."املسطقيم" :فيقول ،{املستقيم} :تعاىل قوله يف "طاء" :التاء بدالإ - 8
 .الزين"" :فيقول ،{الذين} :تعاىل قوله يف "زاي" :الذال بدالإ - 3

 .فادح خطأ وهذا ،"نعمتُ "أ :فيقول ،{}أنعمتَ  :قوله يف التاء ضم - 20
 .مد بدون "الضالني" :فيقول ،لني{ا}الض :كلمة  يف دامل عدم - 22

 .ةالفاحت قراءة عند كلمةال بعض تكرير (8)
 ،صالةال يفسد ما املوسوسني أصناف ومن :املوسوسني ذم يف - تعاىل هللا رمحه - قدامة ابن قال
 أس أس" :السالم يفو  ،التحي" التحي أت "أت :التحيات يف كقوله  ؛كلمةال بعض تكرير مثل

 معاين غريَّ  للكلمات تكرير فهذا ،"ككك  يإ" :يكإ يفو  ،"اكككرب" :التكبري يفو  ،"السالم
 اإمام   كان  ورمبا ،به صالةال بطالنُ  الظاهرُ  فهذا ،ةضرور  غري من وصفه عن اللفظ أخرجو  ،قراءةال

 من هللا عن له اإبعاد   أعظم الطاعات أكرب هي اليت الصالة وصارت ،نيماملأمو  صالة فأفسد
 الوجه على كوهنا  عن قراءةال أخرجو  ،مكروه فهو صالةال يبطل ال ذلك من كان  وما ،الكبامئر
 ذىآف بذلك صوته رفع ورمبا ،وصحابته هللا رسول طريق عن ورغبة   ،السنة عن عدوال   املشروع
 وارتكاب ،السنة وخمالفة إبليس ةطاع نفسه على ومجع ،فيه ةعوالوقي بذمه الناس وأغرى ،سامعيه

 اه . ؛املصلني ذىوآ نفسه وآذى ،تالوق وإضاعة نفسه وتعذيب ،وحمداثهتا اْلمور شر
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 اإلمام رواه ما: منه واخلالص ذلك وعالج ،الصالة يف الوسواس من يعاين املصلني بعض :تنبيه
صلى هللا عليه  النيب ىأت أنه :عنه هللا رضي العاص أيب بن عثمان عن "الطب" كتاب  يف مسلم
 فقال ،علي سهايلب قراءيت وبني اليتص وبني بيين حال قد الشيطان إن ،هللا رسول ي" :فقال وسلم
 يسارك على لْ واتفُ  ،ابهلل فتعوذ ،به أحسست فإذا ،خنزب :له يقال ،شيطان ذاك)) :هللا رسول
 ."عنه هللا فأذهبه ،ذلك ففعلت :قال ،((ثالاث  

 .الركوع من عتدالاال عند "والشكر" لفظ زيدة (3)
 النيب عن اثبتة غري اللفظة وهذه ،الركوع من االعتدال عند "والشكر" :لفظة يزيدون املصلني بعض
 من الرفع بعد يقول كان  نهأ وسلم عليه هللا صلى النيب عن الثابت والصحيح ،وسلم عليه هللا صلى
 لكو  ربنا اللهم" أو ،"احلمد لك ربنا اللهم" أو ،احلمد" لكو  "ربنا أو ،"احلمد لك ربنا" :الركوع
  وسلم عليه هللا صلى كان  أنه" عنه: هللا رضي اخلدري يدسع أيب عن "مسلم صحيح" يفو  ،"احلمد
 ما وملء ،اْلرض وملء السموات ملء ،احلمد لك ربنا اللهم :قال ،الركوع من رأسه رفع إذا كان

 اللهم ،عبد لك وكلنا ،العبد قال ما أحقُّ  ،واجملد الثناء أهل ،بعد شيء من شئت ما وملء بينهما
 ."دُّ اجلَ  منك د   اجلَ  ذا ينفع وال ،منعت ملا معطي وال ،أعطيت ملا مانع ال
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 .التشهد يف سيدان كلمة  زيدة (20)
 اْلصل ْلن ؛واضح خطأ وهذا ،"حممد سيدان على صل اللهم" :التحيات يف يزيد املصلني بعض

 النيبف ؛احملبة كمال  من وهذا وسلم، عليه هللا صلى النيب عن جاء ما لكل تباعاال العبادات يف
 تباعاال حبسن هللا ىلإ عبدنت ولكننا ،اومعلمن وأسوتنا وقدوتنا وإمامنا سيدان هو وسلم عليه هللا صلى

 أو وسلم عليه هللا صلى النيب عن سنة وال كتاب  يف يرد ومل وسلم، عليه هللا صلى النيب به جاء ملا
 هللا صلى هأبن علمنا مقتضى من وهللا وإننا ،التشهد يف "سيدان" :كلمة  قالوا بعده نم   أصحابه

 .يدةعق أو فعل أو قول من لنا شرعه ما نتجاوز أن يينبغ ال ننافإ ،سيدان وسلم عليه
 :65ص "واملبتدعات لسننا" يف كما  - تعاىل هللا رمحه - يالشقري  قال

 مل ،وغريه ..التشهد بعد وسلم عليه هللا صلى النيب على صالةال يف "سيدان" :قوهلم :أي ؛ديوالتسي
 ححص لو حديث يف إال يروَ  ومل ،التابعني وال وسلم عليه هللا صلى النيب عن ينقل ومل ،أصال   يرد

 "ال :اللفظ وصحة ،ملحون وهو ،له أصل وال ،"صالةال يف تسيدوين ال" :وهو ،لنا دليال   لكان
 اه . ؛ورسوله هللا حيبه مبا الناس أعلم وهم ،عليهم فيخ ملا مندواب   كان  ولو ،تسودوين"

 .صالةال من نتهاءالا بعد اجلماعي واالستغفار حالتسبي (22)
 ذلك إن :مالك اإلمام عن نقال   بطال ابن قال :- تعاىل هللا رمحه - حجر ابن احلافظ قال
 .ث  حمدَ 

 يف هللا كربذ   منهم واحد كل  ينشغل أن الصالة بعد للمصلني واملشروع ،البعض فيه يقع أخط وهذا
 .جبواره نمَ  يؤذي ال حبيث ،هسر 
 :عنهما هللا رضي عباس ابن عن البخاري عند جاء ما أما
 عليه هللا صلى النيب عهد على كان  (صالةال من) الناس ينصرف حني ابلذكر الصوت رفع إن"

 اوقت   به جهروا أهنم على احلديث هذا الشافعي محل :- تعاىل هللا رمحه - النووي وقال ،"وسلم
 خيفيان واملأموم ماماإل أن واملختار ،به اجلهر على موادا أهنم ال ،الذكر صفة تعليم ْلجل ا،يسري  

 .(303 /1 :الفتح) ؛"التعليم إىل احتيج نإ إال ،الذكر
 .السالم مد يف يبالغ مئمةاْل بعض (21)

 .اإلطالة هذه بسبب يسبقونه رمبا أو ،معه يسلمون املصلني بعض جيعل ْلنه ؛خطأ وهذا
 .يساويه أو يسبقه البعض جيعل وهذا ،"أكرب هللا" :كلمة  يف يطيل من مئمةاْل من كذلك  وهناك
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 ."ام  رَ حَ " أو ،"هللا تقبل" :صالةال من السالم دعن خرلآل أحدهم قول (23)
 بني وانتشرت ،مسجد منها خيلو ال بدعة هيو  وسلم، عليه هللا صلى النيب يهلد خمالف وهذا
 .الناس
 هل ،صالةال يبق  عَ  املصافحة عن :- ىلتعا هللا رمحه - تيمية ابن سالماإل شيخ سئل وقد ،هذا
 ؟ال أم سنة هي

 :بقوله فأجاب
 /13 :الفتاوى) ؛أعلم وهللا ،بدعة هي بل ،مسنونة ليست صالةال يبق  عَ  ةاملصافح ،هلل احلمد
133). 
 لقادم إال ،البدع من والعصر الصبح عقب املصافحة :- تعاىل هللا رمحه - لسالمعبدا بن العز وقال

 .(46ص لسالمعبدا بن العز فتاوى) ؛الصالة قبل افحهيص مبن جيتمع
 :نصه ما الدامئمة اللجنة ىلإ سؤال ورد وقد
 صالة كل  دبر والشمال اليمني عن واجلالس ،ماماإل مصافحةو  ،السالم مواظبة يف احلكم ما

 ؟مفروضة
 على السالم ياملصل والتزام ،تهومصافح ماماإل على السالم على واظبةامل :نصه مبا اللجنة فأجابت

 هللا صلى النيب عن ذلك يثبت مل ْلنه ؛بدعة اخلمس الصلوات عقب يساره عن نومَ  نهيبيم نمَ 
 ؛نايلإ لنقل كان  ولو - عنهم هللا رضي - الصحابة وسامئر الراشدين خلفامئه عن وال وسلم، عليه

 وقد ،مةعا مشاهدَ  يف لكونه ؛املسلمني على خيفى ال وذلك ،مرات مخس يوم كل  صالةال لتكرر
 .((د  رَ  فهو ،منه ليس ما هذا أمران يف أحدث من)) :قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت
 :- تعاىل هللا رمحه - جربين ابن الشيخ فضيلة وقال

 ،مباشرة الفريضة من سالمال بعد وذلك ،يليهم من صافحةمل أيديهم ميدون املصلني من كثري"
 .السلف عن تنقل مل بدعة وهذه ،"احرم  " وأ "هللا تقبل" :بقوهلم ويدعون

 عن هبا نشغليو  ،صالةال أذكار ويقول ،ثالاث   هللا يستغفر أن :السالم بعد يللمصل شروعةامل ةالسنَّ و 
 .جبواره من على التسليم
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 :وبعد
 بقبول منا يتقبلها وأن ،القبول هلا يكتب أن هللا نسأل ،الرسالة هذه يف مجعه تيسر ما آخر فهذا

 ؛ونشرها إخراجها على أعان ومن ،وقارمئها مؤلفها هبا ينفع أن سبحانه وتعاىل أسأله كما  ،حسن
 عليه. والقادر ذلك ويل إنه

 ومن فمين نسيان أو خطأ أو سهو من كان  وما ،وحده هللا فمن صواب من فيها كان  وما ،هذا
 كان  فإن ،والصواب أاخلط يعرتيه ،بشري عمل أي شأن وهذا ،براء   منه ورسوله وهللا ،الشيطان

 !يل فاستغفر خطأ مث كان  وإن ،والتوفيق ابلقبول يل فادع صوااب  
 وعال فيه   عيب ال نمَ  لَّ جَ ف اخللال دَّ سُ فَ  اعيب   دجت وإن

 الذي هلل واحلمد ،انصيب   فيه ْلحد جتعل وال ا،خالص   ولوجهك ،اصاحل   كله  عملي اجعل فاللهم
 الصاحلات. تتمُّ  بنعمته
 أمجعني. وصحبه آله وعلى حممد نبينا على هللا وصلى ،العاملني رب هلل احلمد أن دعواان وآخر

 وأعلم أعلى تعاىل وهللا ،هذا
 إليك وأتوب أستغفرك ،أنت إال إله ال أن أشهد ،وحبمدك اللهم سبحانك

 



 
19 

 

 

 1 .................................................... (العبادات يف اللفظية اْلخطاء)
 1 ........................................................................... :َتهيد

 3 ................................................... ابملؤذنني اخلاصة اللفظية اْلخطاء
 6 ............................................ اْلذان مبستمعي اخلاصة اللفظية اْلخطاء
 0 ....................................................... اإلقامة عند اللفظية اْلخطاء
 8 .................................................. ملساجداب اخلاصة اللفظية اْلخطاء
 20 .................................................... الوضوء عند اللفظية اْلخطاء
 21 ...................................................... الصالة يف اللفظية اْلخطاء

 24 ............................................... الفاحتة سورة يف شامئعة أخطاء( 0)
 

 

 


