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 هاحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق وسيد املرسلني، سيدان حممد، وعلى آله وصحب

 :أمجعني إىل يوم الدين، أما بعد

 املرتتب األجر والثواب لعظيم ذلك على وحض والرب، اخلري جماالت يف التنافس على حث اإلسالم لقد

ليكَ تعاىل:) قال ؛امع   والدنيا الدين صالح من ذلك، وملا فيه على ْليَـتَـَناَفسي  َويفي ذََٰ ]املطففني:  (نَ اْلُمتَـَنافيُسو  فـَ

26.] 

إن صالح فاليت يتنافس فيها الناس، أبواب اخلري من أعظم احلديث الشريف  حفظ يف التنافس أنّ  غروّ  وال

 وسنة نبيه، الكرمي  كتابهاجملتمعات، واستقامة الشعوب، تقوم على التمسك بشرع هللا تعاىل، والتحاكم إىل

 .ملسو هيلع هللا ىلصسّيدان حممد 

ستقيم، ومن  علينا ر لنا سلوك الطريق املومن النعم اليت مّنها هللا تعاىل علينا أن هداان هلذا الدين العظيم، ويسّ 

، عد القرآن الكرمياألصل الثاين ب ة مكانة عظيمة يف التشريع اإلسالمي، فهيالنبويّ ة فللسنّ ، ملسو هيلع هللا ىلص بسنة نبيه

بانيه، وإذا كان ية ملعانيه، الشارحة أللفاظه وملّ جَ املُـ اء فيه، وهي الكاشفة لغوامضه، ملا ج والتطبيق العمليّ 

ذه القواعد، بتفصيل ه اهتّمتالسنة قد  ، فإنّ ة للتشريع واألحكامواألسس العامّ  القرآن قد وضع القواعد

شريعة أن ه ال ميكن للدين أن يكتمل وال للات، ولذا فإنّ ات على الكليّ ، وتفريع اجلزئيّ وبيان تلك األسس

 ة جنب ا إىل جنب مع القرآن.إال أبخذ السنّ  تتمّ 

فة إىل إضا ،، واالحتجاج بسنته والعمل هباملسو هيلع هللا ىلصايت واألحاديث آمرة بطاعة الرسول وقد جاءت كثري من اآل

 ة يف إثبات حجيتها ووجوب األخذ هبا.ة وأقوال األئمّ ما ورد من إمجاع األمّ 

لقرآن الكرمي ة القامسي اليت جعلت االهتمام ابوإن  من توفيق هللا تعاىل هلذه البالد املباركة وجود أكادمييّ 

هتا، وأتيت مسابقة الشيخ يف صدر اهتماماهتا، ويف مقدمة أولوايّ  وهتذيب ا وسلوك ا اا وتعليم  حتكيم  ة ة النبويّ والسنّ 

من  امن نور، وقبس   شعلة الثانية للسنة ة الشريفةاألحاديث النبويّ ظ يحفتطرية لالقُ  مسياالقعبد الرؤوف 
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 زهمفّ ة، وحيُ حييي قلوب الناشئ هذه الطاعاتمثل  ب كرمي، فالتنافس يفضياء، ومثرة مباركة من غراس طيّ 

 ة نبّيهمب سنّ وحللبالد، ومصادر عّز لألمة، إذا تربوا على خلق القرآن،  على اخلري، وجيعل منهم بناة خري

 من العقائد واألحكام واآلداب. ماوعملوا مبا فيه ملسو هيلع هللا ىلصسّيدان حممد 

حممد حسين  الشيخحضرة سيدان بن  الشيخ عبد الرؤوف حضرة سيدان قهللا تعاىل أن يوفّ  نسألوختام ا 

كل خري، وأن ل ، ورئيس جملس أمناء مؤسسات القامسيمسي شيخ طريقة القامسي اخللوتية اجلامعةاالق الدين

أعماله وآراءه،  د على اخلريوأهله، وأن جيزيه خري اجلزاء، ويبارك يف جهوده، ويسدّ  الدينيعينه على خدمة 

 .ا منهري  يبارك له فيما أنفق، وخيلفه خوأن جيعل ما يبذله يف ميزان حسناته، وأن 

 

 ما حيبه ويرضاه وهللا املسؤول أن يوفق اجلميع لكلّ 

 

 

 مع حتيات
 املشرف العــــــام على املسابــــقــــة
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 ه.حبفظ والعناية الشريف ابحلديث االهتمام .1

 املسابقة( أعوام من عام كل  يف منها )جزء .كامل  بشكل ومسلم رياالبخ كتايب  حفظ .2
 .اوتدبر   وأداء   اوفهم   احفظ   ،-ملسو هيلع هللا ىلص-النيب حديث على إلقبالل وبناتنا أبنائنا تشجيع .3
 وحافظاته. الشريف النبويّ  احلديث اظفّ حُ  بني املنافسة روح إذكاء  .4
 والتأكيد الكرمي، آنالقر  بعد للتشريع الثاين صدرامل ،الشريف النبويّ  ابحلديث األمة ربط يف اإلسهام .5

  الكرمي. القرآن تفسري يف وأمهيتها حجيتها على
  .الشريف النبويّ  احلديث اظفّ حُ  لدى اإلبداع ومكامن املتميزة القدرات إبراز .6

 
 
 
 

 .فوق فما االبتدائي الثالث الصف من املدارس وطالبات طالب .1
 اجلامعات. وطالبات طالب .2
 .البالد يف الكرمي القرآن ودور الشريعة كليات  وطالبات طالب .3
     للمسابقة. العامة الشروط توفر بشرط العام واجلمهور واإلانث الذكور مجيع  .4

 
 

 
 عليه اتفق فيما واملرجان اللؤلؤ كتاب  من والصـــــــــــالة( الطهارة كتايب  )أحاديث حفظ :األول املســـــــــــتوى

 والصـــــــــالة الطهارة وجوب ابب من حديثا( 163) الباقي عبد فؤاد حملمد الشـــــــــيخان
 (297) رقم حديث واحد ثوب يف الصالة ابب إىل (134) رقم حديث

 األّول. املستوى أحاديث من خمتارة واملرجان اللؤلؤ كتاب  من احديث   (82) حفظ الثاين: املستوى
 .الثاين املستوى أحاديث من خمتارة واملرجان اللؤلؤ كتاب  من حديث ا (50) حفظ الثالث: املستوى
 (االبتدائي سالساد حىت الثالث الصف من املدارس بطالب )خاص النوويّة. األربعني أحاديث حفظ الرابع: املستوى

 
 فيه املطلوبة األحاديث ملعاينة املستوى على اضغط مالحظة:

 ثانًيا:

 املستهدفة الفئة
 

 ثالثا:

 املسابقة فروع
 

 :أوال

 املــســـابــقــة أهـــــــداف
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  .فوق افم االبتدائي الثالث الصف من واملتسابقات املتسابقني لكل مفتوحة املسابقة .1
 ألوىل. مسابقة احلديث اجيوز االشرتاك جلميع املتسابقني واملتسابقات الذين اشرتكوا يف  .2
 االلتزام مبواعيد وتواريخ املسابقة. .3
 اآلداب والذوق العام عند حضوره لالختبار أمام جلنة التحكيم.يلتزم املتسابق/ة مبراعاة  .4
 (يشمل القدس الشريف) 48أن يكون املتسابق/ة من عرب  .5
 هـ 1444حمّرم  15املوافق  2/20208/13يوم السبت موعد التسميع  .6
 
 
 
 
يف موقع أكادميية القامسي  التسجيل رابط إىل الدخول املسابقة يف املتسابق/ة الذي يرغب ابالشرتاكعلى 

ذو القعدة  20املوافق  2/2026/020حىت موعد أقصاه صحيحة ة و كامل املطلوبة وإدخال البياانت
 هـ. 1443
 
 
 
 
 
 احلصول شرطب ترضية جوائز اللجنة هلم واستمعت شاركوا ممن متسابقة أو متسابق لكلّ  صرفيُ   .1

  فوق. فما 90 عالمة على
 مستوى كل  يف بقاتواملتسا املتسابقني من (ةوالثالث ،ةالثاني ،)األوىل املراتب يف للفائزين صرفيُ  .2

  :اآليت اجلدول وفق مالية جوائز املسابقة مستوايت من
 
 
 
 

  :ارابعً 

 للمتسابقين عـــامـــــة شروط 
 

 :خامًسا

 التسجيل آلية 
 

 :سادسا

 واملكافآت الجوائز 
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 اجملموع الفائز الثالث الفائز الثاين الفائز األول املستوى
 ش9000 ش2500 ش 3000 ش3500 املستوى األول
 ش6000 ش 1500 ش 2000 ش 2500 املستوى الثاين
 ش3300 ش 800 ش1000 ش1500 املستوى الثالث

 ش3000 ش700 ش1000 ش1300 املستوى الرابع

 ش21300 اجملموع الكّلي --- --- ---
 

 التحكيم جلنة نظام

 :يلي فيما ينتظم التحكيم جلنة ظامن
 يراعى لذا ،امع   األداءو  األلفاظ وضبط احلفظ على زركّ تُ  الشريف النبوي ابحلديث اخلاصة املسابقات

 يلي: ما التحكيم جلان يف
 .وعلومه احلديث يف واملختصات املختصني من خنبة من التحكيم جلان تتألف .1
 وإدارة ،اناللج أعمال على ويشرف ،العاّمة التحكيم للجنة رئيسا يكون للمسابقة العام املشرف .2

 .التحكيم مهام وتوزيع املسابقة
 عشوائّيا( ارهااختي )يتم :كاآليت  مستوى كل  يف متسابق كل  فيها سُيخترب اليت األحاديث عدد .3

 حديث ا (30) األول املستوى .أ
 حديث ا (25) الثاين املستوى .ب
 حديث ا (20) الثالث املستوى .ت
 حديث ا (15) الرابع املستوى .ث

ـــــ التحكيم جلنة من ثالثة اتفق إذا األسئلة مقدار يف املتسابق على فخيف .4 ــــــ ـــــ لرئيسا منهم ـ ــــــ  على ـ
 سؤال. من أكثر يف عنه خفف إذا السبعني دون درجة ومينح ضعفه،

 اثنية مرة يهعل ينبه مث درجة، نصــــــــف منه ســــــــموحيُ  واحدة، مرة عليه ينبه املتســــــــابق خطأ حال يف .5
 درجة، منه وحيسم عليه فتحي ،بعدمها اخلطأ تدارك عدم حال ويف أخرى، درجة نصف منه سموحيُ 

 درجتني. منه حيسم ما جمموع يكون وبذلك
 درجاته من ســمحيُ  ال التنبيه مع امتزامن   التدارك كان  أو عليه نبهي أن قبل خطأه املتســابق تدارك إذا .6

 .شيء
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 نطقا لفاظاأل ضـــــبط على وحياســـــب كما  الدقيقة، أبلفاظه احلديث حفظ على املتســـــابق حياســـــب .7
 املعىن( تغرّي  ال اليت وتلك الكلمة ضبط يف للمعىن ةاملغريّي  األخطاء بني التمييز )مع وتشكيال.

 استمارة لحقو  من حقل كل  يف يستحقها اليت الدرجة املتسابقَ  التحكيم جلنة من كمحَ  كل  عطييُ  .8
 .وكتابة ارقم   املتسابق

 .املسابقة على العام للمشرف املتسابقني اختبار أوراق مسلّ تُ  .9
 كيم.التح جلنة أعضاء درجات متوسط كونت املتسابق/ة عليها حيصل اليت درجةال .10
 من درجاتال وضــــــــع يف احلكام يراعيها اليت الضــــــــرورية ابلقواعد نياملتســــــــابق إعالم يتم .11

 مسبقا. اعليه االطالع املتسابق على ويتوّجب املسابقة، موقع على القواعد هذه إعالن خالل
 على ثاينوال األول الفائز حيصـــل أن مســـتوى لكل املقررة اجلوائز على للحصـــول يشـــرتط .12

 (.%85) عن تقل ال نسبة على الثالث الفائز حيصل وأن (%90) عن تقل ال نسبة
 لتســـاوي،اب عليهما اجلائزة تقســـم املراجعة بعد النهائية الدرجة يف متســـابقان تســـاوى إذا .13

 .امكرر   نفسه املركز منهما واحد كلل ويكون
 املتسابقني. درجات سرية على حملافظةاب التحكيم جلان تلتزم .14
 االنتقال بلق التصنيف أجل من لكرتوينإ اختبار إجراء املسابقة على العام للمشرف حيق .15

 املسابقة. مصلحة ترتئيه ما وفق يةالوجاه التحكيم جلان اختبارات إىل

 

 أعاله من شروط تفصيلّية للمسابقة، وعلى املتسابقنيطرأ بعض التغيريات على ما ذكر مالحظة: قد ت
 ي.ة يف أكادميّية القامسمتابعة املستجدات اخلاصة ابملسابقة على موقع قسم الدراسات اإلسالميّ 

 

ألي استفسار أو تساؤل خبصوص املسابقة ميكن التواصل مع املشرف على املسابقة عرب الربيد 
 abo.khaled.90@gmail.com: لكرتويناإل

 

 

 وصلى هللا على سّيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

 وهللا ويّل التوفيق


