أكاديمية القاسمي

جائزة فضيلة الشيخ عبد
الرؤوف القواسمي لتحفيظ
القرآن الكريم
السنة السادسة

دليل المسابقة
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إشراف
د .أيمن إبراهيم ريّان
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد المرسلين،
سيدنا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين ،أما بعد :

فلقد حث اإلسالم على التنافس في مجاالت الخير والبر ،وحض على ذلك لعظيم
األجر والثواب المترتب على ذلك ،ولما فيه من صالح الدين والدنيا معاً؛ قال
سونَ )[المطففين.]26 :
تعالىَ (:وفِي َٰذَ ِل َك فَ ْليَتَنَافَ ِس ْال ُمتَنَافِ ُ
وال غرو أن التنافس في حفظ القرآن الكريم ،وترتيله ،وتجويده ،وتدبره،
والوقوف عند أحكامه من أعظم المجاالت التنافسية التي يتنافس فيها الناس ،وإن
صالح المجتمعات ،واستقامة الشعوب ،تقوم على التمسك بشرع هللا تعالى،
والتحاكم إلى كتابه الكريم ،ومن النعم التي منّها هللا تعالى علينا أن هدانا لهذا الدين
َّ
ومن علينا بالكتاب الكريم ،قال
العظيم ،ويسر لنا سلوك الطريق المستقيم،
هي أ ْق َو ُم ويُبشر َويُبَ ّ
تعالىَّ (:
ش ُِر ْال ُمؤْ ِمنِينَ الَّذِينَ يَ ْع َملُونَ
إن هذا القُرآنَ يَ ْهدي للتي َ
يرا)[اإلسراء.]9 :
صا ِل َحا ِ
ال َّ
ت أ َ َّن لَ ُه ْم أ َ ْج ًرا َكبِ ً
والنبي -صلى هللا عليه وآله وسلمُّ -
حث أصحابه الكرام على تعليم القرآن وتعلّمه
ف َع ْن عثمان بن عفّان –رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا –صلى هللا عليه وآله
وسلمَ ( :-خي ُْر ُك ْم َم ْن ت َ َعلَّ َم ْالقُ ْرآنَ َو َعلَّ َمهُ) (.)1
َّ
وإن من توفيق هللا تعالى لهذه البالد المباركة وجود أكاديمية القاسمي التي جعلت
االهتمام بالقرآن الكريم تحكيما ً وتعليما ً في صدر اهتماماتها ،وفي مقدمة أولوياتها،
وصور العناية بالكتاب العزيز كثيرة ،ومظاهر االهتمام بالقرآن الكريم متنوعة،
وتأتي مسابقة الشيخ عبد الرؤوف القواسمي القطرية لتحفيظ القرآن الكريم للسنة
السادسة على التوالي شعلة من نور ،وقبسا ً من ضياء ،وثمرة مباركة من غراس
طيب كريم ،فالتنافس في القرآن الكريم يحيي قلوب الناشئة ،ويحفزهم على الخير،

ويجعل منهم بناة خير للبالد ،ومصادر ّ
عز لألمة ،إذا تربوا على خلق القرآن،
وعملوا بما فيه من العقائد واألحكام واآلداب.
وختا ًما أسال هللا تعالى أن يوفق الشيخ عبد الرؤوف القواسمي شيخ طريقة
القاسمي الخلوتية الجامعة لكل خير ،وأن يعينه على خدمة القرآن وأهله ،وأن
يجزيه خير الجزاء ،ويبارك في جهوده ،ويسدد على الخير أعماله وآراءه ،وأن
يجعل ما يبذله في ميزان حسناته ،وأن يبارك له فيما أنفق ،ويخلفه خيرا ً منه ،وهللا
المسؤول أن يوفق الجميع لكل خير .

أكاديمية القاسمي
المشرف العــــــام على المسابــــقــــة
د .أيمن إبراهيم ريّان

أوال:
أهـــــــداف المــســـابــقــة
 -1االهتمام بكتاب هللا الكريم والعناية بحفظه وتالوته وتجويده.

 -2تشجيع أبنائنا وبناتنا اإلقبال على كتاب هللا ــ جل وعال ــ حفظا ً وفهما ً
وأدا ًء وتدبراً.
 -3إذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب هللا تعالى وحافظاته .
 -4اإلسهام في ربط األمة بالقرآن الكريم مصدر عزها في الدنيا
وسعادتها في اآلخرة .
 -5إبراز القدرات المتميزة ومكامن اإلبداع لدى حفاظ القرآن الكريم.

ثانياا:
الفئة المستهدفة
 -1طالب وطالبات المدارس.
 -2طالب وطالبات الجامعات.
 -3طالب وطالبات مراكز ودور القرآن الكريم في البالد.
 -4جميع الذكور واإلناث بشرط توفر الشروط العامة للمسابقة.

ثالثا:
فروع المسابقة
الفرع األول  :حفظ القرآن الكريم كامالا مع التالوة والتجويد .
الفرع الثاني  :حفظ عشرين جزءا ا متتالية مع التالوة والتجويد .
الفرع الثالث  :حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التالوة والتجويد .
الفرع الرابع :حفظ خمسة أجزاء متتالية مع التالوة والتجويد .

رابعا:
شروط عـــامـــــة
للمتسابقين
 -1المسابقة مفتوحة لكل المتسابقين والمتسابقات لكل األعمار.
 -2أن ال يكون المتسابق/ة قد فاز في مسابقة سابقة للقرآن الكريم أقامتها
دول أو مؤسسات أخرى.

-3يجوز االشتراك لجميع المتسابقين والمتسابقات الذين اشتركوا في
مسابقات سابقة لحفظ القرآن ما داموا لم يفوزوا فيها.
 -4االلتزام بمواعيد وتواريخ المسابقة.
 -5أن يكون المتسابق/ة من عرب .48
 -6موعد التسميع يوم السبت الموافق 04/06/2022

سا:
خام ا
آلية التسجيل
المتسابق/ة الذي يرغب باالشتراك في المسابقة الدخول على رابط التسجيل
في موقع أكاديمية القاسمي وإدخال البيانات المطلوبة كاملة و صحيحة حتى
موعد أقصاه .31/03/2022

سادسا:
الجوائز والمكافآت
أ -يصرف لكل متسابق أو متسابقة ممن شاركوا واستمعت لهم
اللجنة جوائز ترضية بشرط الحصول على عالمة  90فما فوق.
ب-يصرف للفائزين(األول  ,والثاني  ,والثالث والرابع ) من
المتسابقين والمتسابقات في كل فرع من فروع المسابقة جوائز
مالية وفق الجدول اآلتي:
الـــفـــــــــــرع
الفرع األول
الفرع الثاني
الفرع الثالث
الفرع الرابع

الفائز األول
10000ش

الفائز الثاني
 8000ش

الفائز الثالث
5000ش

المجموع
23000

 5500ش

 4500ش

 3500ش

13500

3500ش
 3000ش

3000
ش
 2500ش

9000

المجموع

56000

4000
 3500ش

ش

نظام لجنة التحكيم

10500

نظام لجنة التحكيم ينتظم فيما يلي :
المسابقات القرآنية تركز على الحفظ وحسن األداء معاا ،لذا يراعى في
لجنة التحكيم ما يلي:
 -1تتألف لجنة التحكيم من نخبة من المختصين في القرآن وتجويده
وعلومه .
 -2يكون التسابق علنيا ا وأمام الجمهور .
 -3توزع األعمال بين أعضاء لجنة التحكيم ومنها دعوة المتسابق
للمنصة وطرح أسئلة الحفظ والفتح على القارئ إذا أخطأ وغيرها
من مهام اللجنة.
-4المشرف العام للمسابقة يكون رئيسا للجنة التحكيم ،ويشرف على
أعمال اللجنة ،وإدارة المسابقة وحفظ النظام في قاعة االختبار
وتوزيع مهام التحكيم لكل محكم.
 -5عدد األسئلة المخصصة لكل فرع كالتالي :
أ -الفرع األول ( )5أسئلة
.
ب -الفرع الثاني ( )4أسئلة
.
ج -الفرع الثالث ( )3أسئلة
.
د -الفرع الرابع ( )3أسئلة
يلتزم باألسئلة المعدة مسبقا بدءا ا وانتهاء ،حيث خصص لكل
-6
سؤال وجه كامل ( )15سطرا ا وفق مصحف المدينة النبوية .
يخفف على المتسابق في مقدار األسئلة إذا اتفق ثالثة من
-7
لجنة التحكيم ــ منهم الرئيس ــ على ضعفه ،ويمنح درجة دون
السبعين إذا خفف عنه في أكثر من سؤال.
يكون الفتح على القارئ في حال الخطأ في الحفظ فقط .
-8
إذا تدارك القارئ خطأه قبل أن ينبه عليه أو كان التدارك
-9
متزامنا ا مع التنبيه ال يحسم منه شيء فإذا تنبه بعد التنبيه األول
يحسم منه نصف درجة وإذا تنبه بعد التنبيه الثاني يحسم منه
نصف درجة أخرى ،وبذلك يكون مجموع ما يحسم منه بعد
التنبيهين درجة .
في حال خطأ المتسابق في الحفظ ينبه عليه مرة واحدة،
-10
ويحسم منه نصف درجة ،ثم ينبه عليه مرة ثانية ويحسم منه
نصف درجة أخرى ،وفي حال عدم تدارك الخطأ بعدهما يفتح عليه
ويحسم منه درجة ،وبذلك يكون مجموع ما يحسم منه درجتين.

-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22

-23

إذا أخطأ المتسابق بعد بداية السؤال ــ مباشرة ولو بكلمة
واحدة ــ يعامل كبقية األسئلة من حيث التنبيه والفتح.
يحسم على كل خطأ في التجويد نصف درجة ،وفي حال تكرار
الخطأ ذاته يكرر الحسم بعدد مرات الخطأ بنفس النسبة .
ينبه المتسابق على اللحن الجلي كتبديل حرف مكان حرف
وحركة مكان حركة أو سكون ،ويعامل معاملة الخطأ في الحفظ.
إذا طلب من المتسابق القراءة من أول السورة التي يتم
تسميتها فعلى المتسابق معرفة ذلك بنفسه ،وفي حال الخطأ يفتح
عليه ويحسم منه درجة الخطأ .
إذا أغفل المتسابق قراءة البسملة في أول السورة فينبه عليها
وال يحسم منه شيء .
المراد بالتجويد تطبيق قواعد التجويد أثناء التالوة ومراعاة
أحكام الوقف واالبتداء ،بحيث إذا وقف المتسابق وقفا قبيحا ا حسم
عليه نصف درجة ،وكذا االبتداء.
إذا أخطأ المتسابق في التجويد وفطن لخطئه وأصلحه ال يحسم
منه شيء ،أما بعد تجاوزه تماما ا فيتعين احتساب خطأ تجويدي
عليه.
إذا أخطأ المتسابق في الحفظ ،ونبّه ثم عاد فعليه أن يراعي
أحكام التجويد وإال حسم منه في خطئه الذي أحدثه في اإلعادة .
يعطي كل حكم المتسابق الدرجة التي يستحقها في كل حقل
من حقول استمارة المتسابق رقما ا وكتابة .
تسلم أوراق اختبار المتسابقين للمشرف العام على المسابقة
.
يكون متوسط درجات الحكام هي الدرجة التي يحصل عليها
المتسابق/ة.
يحاط المتسابقون علما ا بالقواعد الضرورية التي يراعيها
الحكام في وضع الدرجات في اليوم األول عند بدء فعاليات
المسابقة على وجه اإليجاز ،ويتولى ذلك رئيس اللجنة .
درجات حقول استمارة المتسابق في كل فرع من فروع
المسابقة كالتالي :

الفرع

التمكن
األداء

الحفظ

وحسن التجويد

األول

80

10

10

الثاني

80

10

10

الثالث

80

10

10

الرابع

80

10

10

يشترط للحصول على الجوائز المقررة لكل فرع أن يحصل
-24
الفائز األول والثاني على نسبة ال تقل عن ( )%90وأن يحصل
الفائز الثالث والرابع على نسبة ال تقل عن (.)%85
إذا تساوى متسابقان في الدرجة النهائية بعد المراجعة تقسم
-25
الجائزة عليهما بالتساوي ،ويكون لكل واحد منهما المركز نفسه
مكررا ا .
على اللجنة المحافظة على سرية درجات المتسابقين .
-26

