
 خامسةالمحاضرة ال

 أحكام التعوذ والبسملة

 أوالً : اإلستعاذة .

لإلستعاذة عدة صٌغ . أشهرها : )أَُعوُذ ِباهلل من الشٌطان الرجٌم( و )أعوذ  صيغتها :

 طان الرجٌم(.باهلل السمٌع العلٌم من الشٌ

 اللجوء والتحصن واالعتصام باهلل من الشٌطان الرجٌم. معناها :

 اختلف الفقهاء فً حكم قراءة االستعاذة وذلك على مذهبٌن : حكمها :

ذهب جمهور الفقهاء الى أن االستعاذة عند قراءة القرآن سنة ٌثاب فاعلها وال ٌعاقب 

قال تعالى : ) فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الشٌطان الرجٌم ( . حٌث  تاركها

 .حملوا األمر باالستعاذة على الندب ولٌس الوجوب 

ل عند قراءة القرآن داخوذهب الظاهرٌة وبعض السلف الى وجوب اال ستعاذة 

الصالة وخارجها ، واستدلوا بظاهر اآلٌة حٌث أمر هللا باالستعاذة واألمر للوجوب ، 

ولمواظبته صلى هللا علٌه وسلم علٌها ، وألنها تدرأ الشٌطان ووسوسته وما ال ٌتم 

  الواجب إال به فهو واجب .

 

 قراءة التعوذ :حاالت 

بأول  االبتداءقطع الجمٌع: أي الوقوف على اإلستعاذة ، ثم على البسملة ، ثم   -1

ِم. أَ  : وذلك نحو . السورة ٌْ ِج َطاِن الرَّ ٌْ ْحَمِن  ...ُعوُذ ِباهلل ِمَن الشَّ ِبْسِم هللا الرَّ

ِم. ٌْ ِح  الَحاقَّة. ..الرَّ

اإلستعاذة بالبسملة ونقف على وصل األول بالثانً وقطع الثالث: أي نصل   -2

ِم ِبْسِم  ...:  وذلك نحو . البسملة ، ثم نبدأ بأول السورة ٌْ ِج َطاِن الرَّ ٌْ أَُعوُذ ِباهلل ِمَن الشَّ

ِم.  ٌْ ِح ْحَمِن الرَّ  . الَحاقَّة ...هللا الرَّ

:  نحووذلك  . ستعاذة بالبسملة بأول السورة جملة واحدة: أي نصل اال وصل الجمٌع

ِم الَحاقَّة.بِ  أعوذُ  ٌْ ِح ْحَمِن الرَّ ِم ِبْسِم هللا الرَّ ٌْ ِج َطاِن الرَّ ٌْ   اهلل ِمَن الشَّ



 

 

 القارئ إذا قطع قراءته ثم عاد إليها : ما يترتب على

َعال والُعَطاس إذا قطعها أمٌر ضروري -1  ُد اإلِْسِتَعاَذة ، وغٌره...: مثل السُّ ٌْ ِع ٌُ  . ال 

ُد اإلستعا  ، وغٌره مثل األكل والشُّْربِ  : إذا قطعها أمٌر غٌُر ضروري -2  ٌْ ِع  . ةذٌُ

ا   -3  ٌَّ ُد اإلستعاذة ثم عاد إلٌها ، إذا قطع القراءة ُمْنَتِه ٌْ ِع ٌُ  : . 

 واإلِْسِتَعاَذةُ مطلوبٌة من كل واحد من الجماعة،سواء كانت القراءة جهرا أو سرا .

اإلستعاذة ، ثم نصل قطع األول ووصل الثانً بالثالث : أي الوقوف على  -4 

ِم.  ...البسملة بأول السورة . وذلك نحو:  ٌْ ِج َطاِن الرَّ ٌْ ِبْسِم هللا  ...أَُعوُذ ِباهلل ِمَن الشَّ

ِم الَحاقَّة. ٌْ ِح ْحَمِن الرَّ  الرَّ

 

 ثانياً : البسملة .

 بسم هللا الرحمن الرحٌم . وصيغتها :

َكا  أقرأ حال كونً ُمْبَتِدَئا  ببسم هللا الرحمن الرحٌم ، أو أقرأ حال كونً ُمَتبَ  معناها : رِّ

 . ببسم هللا الرحمن الرحٌم

ند بداٌة كل سورة عدا سورة  ب قراءتها عوجبوجمهور العلماء قال   حكمها :

 ، فٌجوز اإلتٌان بالبسملة أو تركها التوبة ، أما عند القراءة بغٌر أول السورة

 .  لما ٌترتب علٌه من األجر ؛ واإلتٌان بها أفضل

   حاالت قراءة البسملة :

ثم  ، ثم الوقوف على البسملة ، قطع الجمٌع: أي الوقوف على آخر السورة -1  

ة وذلك نحو . بأول السورة الالحقة االبتداء ٌَ ْحَمِن  ... : َناٌر َحاِم     ِبْسِم هللا الرَّ

مِ  ٌْ ِح َكاُثر ... الرَّ  . أَْلَهاُكم التَّ

: أي نصل نهاٌة السورة بالبسملة بأول السورة الالحقة جملة  وصل الجمٌع -2

ْحمَ  وذلك نحو: . واحدة ة ِبْسِم هللا الرَّ ٌَ ِم أَْلَهاُكم التَّ َناٌر َحاِم ٌْ ِح  كاُثر . ِن الرَّ



: أي الوقوف على نهاٌة السورة ، ثم نصل  قطع األول ووصل الثانً بالثالث -3

ٌَة ك نحوـوذل . ورة الالحقةـالبسملة بأول الس ْحَمِن ـِم هللا الـ. ِبسْ .. : َناٌر َحاِم رَّ

َكاُثر ِم أَْلَهاُكم التَّ ٌْ ِح  .  الرَّ

وصل نهاٌة السورة األولى بالبسملة والوقوف علٌها ثم البدء بالسورة الثانٌة .  -4

ٌَةوذلك نحو :  ْحَمِن الرَّ ـِم هللا الـِبسْ  َناٌر َحاِم ِم رَّ ٌْ َكاُثر... ِح  .  أَْلَهاُكم التَّ

 

 

 

 

 

 

 

 


