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1                      فوظة للجمعية اإلسالمية الكنديةمح والنشر التأليف حقوق     

 " 4الوحدة "

 وأوجه القراءة االســتــعــــاذة والبسملة

 أوال : اإلستعاذة
 تعريفها: -

 : االلتجاء واالعتصام والتحصُّن.لغة -

 من الشيطان  الرجيم. لفظ يحصل به االلتجاء إلى هللا تعالى، واالعتصام والتحصن به: اصطالًحا -

 حكمها: -

o  ليست من القرآن باإلجماع.ي ه 

o  لماء هل هي واجبة أم مندوبة؟إختلف الع 

o   وحملوا األمرعلى اإلستحباب مستحبة عند بداية القراءةذهب جمهور العلماء إلى أنها ،
ِجيمِ في قوله تعالى: } ِ ِمَن الشهْيَطاِن الره بحيث لو  (98)النحل { فَِإذَا قََرأَْت اْلقُْرآَن فَاْستَِعْذ بِاَّلله

 .هو الرأي المختار()وهذا تركها القارئ ال يكون آثًما 

o   .وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة عند ابتداء القراءة، وحملوا األمر السابق على الوجوب 

 صيغتها: -

o   ألن هذه الصيغة مطابقة لآلية الكريمة "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم"لجميع لالمختار 

o  :ويجوز التعوذ بغيرها مما ورد به نص نحو 

 الشيطان" "أعوذ باهلل من -أ 

 "أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم". -ب 

 اإلسرار.و     لها حالتان عن بدء القراءة :  الجهر  :أَْحَوالَُها -

 يستحب في موضعين:  أوال: الجهر :  □

 إذا كان القارئ يقرأ جهًرا، وكان هناك من يستمع لقراءته. -١

 آن، وكان هو المبتدئ بالقراءة.إذا كان القارئ وسط جماعة يقرءون القر -٢

 التعوذ شعار القراءة.فمن أولها فال يفوته شيء منها؛  ينصت السامع للقراءةأن  حكمة الجهر:و

 يُستحب في أربعة مواضع:  ثانيا: اإلسرار:  □

ا. -١  إذا كان القارئ يقرأ سرًّ

 إذا كان القارئ يقرأ جهًرا، وليس معه أحد يستمع لقراءته. -٢

 يقرأ بالصالة سواء إماًما أم مأموًما أم منفردًا، وال سيما في الصالة جهرية. إذا كان -٣

 إذا كان يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة. -٤

 حصول الفرق بين القران وغيره. حكمة اإلسرار:و

 إعادتها: -

 كالم يتعلق بالقراءة.لو قطع القارئ قراءته لعذر طارئ كالعطس أو التنحنح أو  :عدم إعادة اإلستعاذة  □

 لو أنهى القارئ قراءته أو تحدث بحديث خارج القراءة ثم أراد الرجوع للقراءة. :إعادة اإلستعاذة   □
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 ثانيا: البسملة 

 .قال بسم هللا الرحمن الرحيمالبسملة مصدر بَْسَمَل، أي:  : تعريفها - 

 حكمها: -

o ل.من سورة النَّم بعض آية ال خالف بين العلماء في أنها 

o إثباتها في أول الفاتحة ال خالف بين القراء في. 

o وذلك لألتي: التوبة ...عند ابتداء القراءة بأول أي سورة سوى ها وجوب أجمع القراء على 

 لكتابتها في المصحف في أوائل السور. -أ

ء كان ال يعلم انقضا -صلى هللا عليه وآله وسلم-لما ثبت من األحاديث الصحيحة أن رسول هللا  -ب
 .)رواه أبووالحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين( السورة حتى تنزل عليه "بسم هللا الرحمن الرحيم"

o  سورة التوبةفي: 

 تعليل ذلك األتى:و...   متروكة في أولها اتفاقًا □

 ". 29فيها آية السيف وهي اآلية رقم: " -أ

هد، والوعيد إحتوت سورة التوبة على األمر بالقتل واألخذ والحصر ونبذ الع -ب
 والتهديد.

: -رضي هللا عنهما-: قال ابن عباس -رضي هللا عنه-نقل العلماء هذا التعليل عن علي  -ج
ِلَم لَْم تكتب البسملة أول براءة، فقال: ألن "بسم  -رضي هللا عنه-سألت عليًّا 

 هللا" أماٌن، وبراءة ليس فيها أمان؛ ألنها نزلت بالسيف وال تَنَاُسَب بين األمان
 والسيف.

 بين اإلتيان بالبسملة أو عدمه. القارئ ُمَخيهر: في وسط السورة   □

 

 ً  اإلبتداء من أول أي سورةأوجه : ثالثا

o أي سورة غير سورة التوبة االبتداء ب: 

 :أربعة أوجهويجوز له  ..   أول السورة -البسلمة  -اإلستعاذة : مقاطعللقارئ أن يقرأ بثالثة 

 االستعاذة عن البسملة عن أول السورة وهذا الوجه أفضلها.أي فَْصِل  :قطع الجميع .1

 وهو يلي الوجه األول في األفضلية. .قطع اإلستعاذة ووصل البسملة بأول السورة .2

 وهو أفضل من األخير. .وصل اإلستعاذة بالبسملة وقطع أول السورة .3

 أي وصل االستعاذة بالبسملة بأول السورة. :وصل الجميع .4

o  التوبة  سورةاالبتداء بأول: 

 :وجهانويجوز ... أول السورة  - اإلستعاذة : بمقطعينللقارئ أن يقرأ 

 .اإلستعاذة عن أول السورةقطع  .1

 .االستعاذة بأول السورةوصل  .2
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ً رابع  اإلبتداء من وسط أي سورة  أوجه :ا

o خيارانله و   :أي سورة غير سورة التوبة االبتداء بوسط: 

 األوجه األربعة السابقة. ويجوز له: اإلتيان بالبسملةاألول: 

 فيجوز له وجهان فقط:: ترك البسملةالثاني: 

 عن أول اآلية اْلُمْبتَدَأِ بها. اإلستعاذة قطع .1

 باآلية المبتدأ بها  االستعاذة* وصل .2

 لما في ذلك من البشاعة(.وصلها باالستعاذة )*إذا كانت اآلية المبتدأ بها مبدوءة بلفظ الجاللة فاألولى عدم 

o قد اختلف فيه العلماء على رأيين كما يلي:و    : سورة التوبة االبتداء بوسط 

  :وجهانفيجوز  ، منع اإلتيان بالبسملة في وسطهاالرأي األول: 

 عن أول اآلية اْلُمْبتَدَأِ بها. اإلستعاذة قطع .1

 بأول اآلية اْلُمبتدأ بها. األستعاذة وصل .2

 :تجوز له األوجه األربعة السابقة. سطهاجواز اإلتيان بالبسملة في و الرأي الثاني ، 

 ً  وصل ما بين السورتين أوجه : خامسا

o  أي سورتين غير سورة التوبةوصل:  

 :ثالثة أوجه، ويجوز له  أول السورة الثانية -ة ملالبس -أخر السورة األولى  :مقاطعللقارئ أن يقرأ بثالثة 

 عن أول السورة الثانية وهذا الوجه أفضلها. : أي فَْصِل أخر السورة األولى عن البسملةقطع الجميع .1

 ووصل البسملة بأول السورة الثانية. قطع أخر السورة األولى .2

 : أي وصل آخر السورة األولى بالبسملة بأول السورة الثانية بدون توقف.وصل الجميع .3

سملة وصل آخر السورة األولى بالبسملة والوقف عليها فهو ممتنع اتفاقًا؛ ألن الب الحظ أن: -
 ألواخرها. وليسجعلت ألوائل السور 

o  آخر سورة األنفال بأول سورة التوبةوصل : 

 :ثالثة أوجه، ويجوز له  أول سورة التوبة -أخر سورة األنفال   :  بمقطعينللقارئ أن يقرأ 

 : أي الوقف على آخر األنفال مع التنفس ثم اإلبتداء بأول سورة التوبة.القطع -١

 ع الصوت ِلُمدَّة قصيرة )بدون تنفس( بعد أخر األنفال ثم البدء بسورة التوبة.: هو قطالسهْكت -٢

 : أي وصل آخر األنفال بأول التوبة.الوصل -٣

 

 اإلستعاذة: لفظ يحصل به االلتجاء إلى هللا تعالى، واالعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم. □
 ليست من القران باإلجماع.حكم اإلستعاذة أنها مستحبة عند بداية القراءة و هي  □
 ."أفضل صيغ اإلستعاذة : "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم □
 يستحب الجهر باإلستعاذة عند بدء القراءة في موضعين و اإلسرار بها في أربعة مواضع. □
 ال يعيد القارئ اإلستعاذة أن قطها لعذر طارئ كالعطاس و يعيدها إن تحدث بخارج القران.   □
 ى أن البسملة واجبة في أوائل كل السور عدا سورة براءة فهي متروكة فيها .أجمع العلماء عل □
 أجمع العلماء على أن البسملة جزء من ايه في سورة النمل و على إثباتها في أول سورة الفاتحة.  □
 أذا ابتدأ القارئ القراءة في وسط السورة فهو مخير بين اإلتيان بالبسملة أو تركها .  □
 أول أي سورة سوى سورة التوبة للقارئ أربعة أوجه .  عند اإلبتداء بأي □
 للقارئ عند وصل سورة األنفال بسورة التوبة ثالثة أوجه: الوصل والقطع والسكت.  □

 تذكهــر
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 إختبر معلوماتك!

 

 

 أكمل العبارات التالية بما يناسبها: -أ

 ……………….بينما الحكمة من اإلسرار بها …………. الحكمة من الجهر باإلستعاذة  .1

 ……………. .تحب للقارئ الجهر باإلستعاذة اذا كان وسط جماعة من الناس وكان هو يس .2

 باإلستعاذة. ………….. إذا كان القارئ يقرأ منفردا فيستحب له  .3

 …………… .الي هللا تعالى  من ………. و ………. اإلستعاذة هي لفظ يحصل به  .4

 باإلستعاذة . ……. ه إذا كان القارئ يقرأ جهًرا، وكان هناك من يستمع لقراءته ، يستحب ل .5

 …….. .وأنها حزء ايه من سورة …….. أجمع العلماء على إثبات البسملة في اول سورة  .6

 …………… . وتعليل ذلك أنها احتوت على ….. حكم البسملة في اول سورة براءة أنها  .7

 أوجه .………. عند وصل أي سورتين سوى سورة التوبة فللقارئ  .8

 ارات التالية مع تصحيح الخطأ:ضع عالمة صح أو خطأ أمام العب -ب

 ….. )   ( ..……إذا تناقش القارئ في تفسير اية من القران مع معلمه فانه يعيد اإلستعاذة  .1

 …. )   (يستحب الجهر باإلستعاذة في الصالة الجهرية ، واإلسرار بها في الصالة السرية  .2

 (……………………………..)   أجمع علماء األمة ان اإلستعاذة جزء من القران  .3

 ……… )   ( أفضل صيغ اإلستعاذة هي "أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم"  .4

 ………………….  )   (أذا لم يقرأ القارئ اإلستعاذة في بداية القراءة فإنه يكون آثما  .5

 …………. )   (إذا بدأ القارئ قراءته من اول سورة النمل وجب عليه اإلتيان بالبسملة  .6

قضاء السورة حتى تنزل "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم"...... )   (كان الرسول ال يعلم ان .7

 
  



 
 

 

 


