
أكادميّية القامسي
اإلسالميةالدراسات قسم 

الشريفلتحفيظ احلديث مسابقة الشيخ عبد الرؤوف القامسي 

توضيحات خبصوص ما يُطلب حفظه



فظ السند يُطلب من املشاركني يف املسابقة حفظ منت احلديث وال حاجة حل
(.رواة احلديثسلسلة )

، أي (حايبال داعي حلفظ اسم الص)يبدأ احلفظ من بعد اسم الصحايّب مباشرة 
ظة حىت لو مل أن كّل كالم بعد اسم الصحايب يُعترب من منت احلديث وجيب حف

.يكن كالًما لسّيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم



أمثلة

من كتاب اللؤلؤ 135ابب صفة الوضوء وكماله، حديث رقم : املثال األول
(3حىت 1املستوايت : )واملرجان

غسلهما، مثّ دعا إبانء فأفرغ على كّفيه ثالث مرار ف. حديث عثمان بن عفان
ويديه إىل أدخل ميينه يف اإلانء، فمضمض واستنشق، مث غسل وجهه ثالًًث،

رار إىل الكعبني، مثّ املرفقني ثالث مرّار، مثّ مسح برأسه، مثّ غسل رجليه ثالث م
ي هذا مثّ صّلى من توّضأ حنو وضوئ»: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم: قال

.«ركعتني ال حيّدث فيهما نفسه ُغفر له ما تقّدم من ذنبه
حتته خطحفظه، هو ما املطلوب 



21قم حديث ر -االستقامة لب اإلسالم ( املستوى الرابع: )املثال الثاين
:  عنه، قالسفيان بن عبد هللا رضي هللا–أيب عمرة : وقيل–عن أيب عمرو 

: قل: ))قال. كاي رسول هللا، قل يل يف اإلسالم قواًل ال أسأل عنه أحدا غي : قلت
((.آمنت ابهلل مث استقم

هو ما حتته خطحفظه، املطلوب 



11م حديث رق–البعد عن الشبهات ( املستوى الرابع: )املثال الثالث
ى هللا عليه سبط رسول هللا صل–عن أيب حممد احلسن بن علي بن أيب طالب 

 صلى هللا عليه حفظت من رسول هللا: رضي هللا تعاىل عنهما قال-وسّلم ورحيانته
((.دع ما يريبك إىل ما ال يريبك))وسلم 

هو ما حتته خطحفظه، املطلوب 



2حديث رقم –مراتب الدين ( املستوى الرابع: )الرابعاملثال 
لى هللا عليه بينما حنن جلوس عند رسول هللا ص: عن عمر رضي هللا عنه أيضا قال

شعر، ال وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد ال
((.م يعلمكم دينكمفإنّه جربيل أاتك))...يرى عليه أثر السفر وال يعرفه مّنا أحد 

(يشمل ما مت اختصاره)خط هو ما حتته حفظه، املطلوب 



( اختبار حموسب)ية نذّكر املشاركني يف املسابقة أنه قد يتم إجراء تصفيات أّول
قبل املثول أمام جلنة التسميع

تعليمات العام نرجو االنتباه جلميع التعليمات والتوضيحات الواردة يف ملف ال
اخلاص ابملسابقة

جلميع املشاركنيراجني التوفيق والسداد 

ّلموصحبه وسآلهوعلى وصلى هللا على سّيدان حمّمد 


