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 املقدمة
ظل القرآن الكرمي على مر العصور موضع عناية اخللفاء واألمراء والوزراء والعلماء 

 }: بحانه وتعاىلواحلفاظ وعامة املسلمني حتقيقًا لقوله س                

    } ( ) (9: احلجر .) واستجابة ألمره {                 

             } ( ) (9 : ص .) 

وحينما قامت اململكة على ما تعاهد عليه اإلمامان املصلحان حممد بن سعود وحممد 
وتطبيق شرعه، وجتديد ما  من نصرة اهلل والدعوة إليه -رمحهما اهلل  -بن عبد الوهاب 

اندرس من معامله، انطلقت أشعة اإلميان لتضيء من جديد جوانب اجلزيرة العربية والعامل 
 . أمجع

فيعيد  -رمحه اهلل -ومع مرور الزمان، يأيت امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود 
ن السبيل إىل تأسيس اململكة العربية السعودية، وتوحد األرجاء، ويوطد األمن، ويؤم

 . احلرمني الشريفني، ويبين دولة يف العصر احلديث على كتاب اهلل الكرمي، وسنة نبيه األمني
وعلى هذا األساس القوي املتني تنطلق هنضة هذه الدولة احلديثة يف ميادين شىت وعلى 
س رأسها التعليم، فُتبىن مناهجه على كتاب اهلل الكرمي حفظًا وعنايًة وتدبرًا، بل تؤس

مدرسة، ( 483)وتنشر مدارس متخصصة يف حتفيظ القرآن الكرمي بلغت حىت يومنا احلاضر
 . ويتم التوسع يف التعليم الديين يف شىت املراحل حىت قامت ثالث جامعات إسالمية

ومل يقف املخلصون عند هذا احلد، بل ّمَت فتح الفرصة أمام الراغبني من أهل اخلري ومن 
 إقامة حلقات يريية يف املساجد تهتم فحفظ كتاب اهلل الكرمي وتطوير حميب األجر واملثوبة يف

هذه احللقات، فتصبح مؤسسات يريية لتحفيظ القرآن الكرمي تنتظم البالد وأرجاءها 

                                                 

 . 9: سورة احلجر آية(  )
 . 9 : سورة ص آية(  )



 املسابقات القرآنية احمللية والدولية
 

   3 

( 4331 )ومناطقها، ولتشمل اجلنسني من البنني والبنات حىت بلغ عدد هذه احللقات 
 (. 38332 )وعدد الطالب والطالبات 

اهلمم العالية هبذا القدر، بل سعت إىل تشجيع على اإلقبال على كتاب اهلل  ومل تكتف
الكرمي باحلفظ والعناية والتدبر، فأصدر يادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز 

حفظه  -أمره بتخفيض حمكومية السجناء إىل النصف ملن حيفظون القرآن الكرمي، وليحول 
ارس إصالح وتهذيب، ملا حيمله هذا الكتاب من تهذيب للنفس تلك السجون إىل مد -اهلل 

اإلنسانية وتقوية الوازع الديين فيه، فتثوب إىل رشدها، وتقلع عن ذنبها، فيعود السجني 
 . مواطنًا صاحلًا

بإقامة  -حفظه اهلل -ويف سبيل يدمة كتاب اهلل الكرمي، وحتقيقًا للرسالة اخلالدة، أمر 
شريف باملدينة املنورة، وذلك خلدمة املسلمني يف شىت أقطار جممع لطباعة املصحف ال

األرض، وتوفري املصحف الشريف هلم مع ترمجة معانيه إىل لغات متعددة، وتوزيعه عليهم 
وصيانته ومحايته من التحريف واخلطأ، وليتحقق حفظ اهلل للكتاب يف السطور كما حتقق 

بارزًا بني األحداث املهمة يف تاريخ القرآن  يف الصدور، وليصبح هذا اجملمع حدثًا تارخييًا
 . الكرمي

وأمام هذه األعمال يربز عامل االهتمام بالشباب والناشئة ليس يف اململكة العربية 
السعودية فحسب وإمنا يف العامل أمجع، وضرورة جذبه وترغيبه يف حفظ كتاب اهلل الكرمي، 

أمره الكرمي يف عام  -حفظه اهلل -واإلقبال عليه باحلفظ والعناية والتدبر، فيصدر 
هـ بإقامة مسابقة سنوية دولية يف حفظ القرآن الكرمي وتالوته وجتويده وتفسريه، 492 

 . ورصد اجلوائز املناسبة
وال غرو يف ذلك، فإن هذه البالد موئل الدين وموطن احلرمني الشريفني، ومهوى 

 اهلل وتتشر  بريادة العامل اإلسالمي أفئدة املسلمني ومبعث الرسالة وحاملة لواء الدعوة إىل
وقيادته، وقد قامت الوزارة فور صدور املوافقة الكرمية بوضع تصور متكامل إلقامة هذه 
املسابقة، وايتيار مكة املكرمة مقًرا هلا، وكونت جلاًنا لدراسة سائر أمورها وشؤوهنا 
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سلوب األمثل يف كيفية ومناشطها، وحتديد أهدافها، وكونت أمانة عامة هلا، ووضعت األ
حتكيمها، حيث يتم ايتيار جمموعة من أهل العلم والدراسة وااليتصاص يف القرآن 
وعلومه من شىت أقطار العامل اإلسالمي، وخيتارون سنوًيا وفًقا للتوزيع اجلغرايف، ومناطق 
ع انتشار القراءات وطول الباع واخلربة يف القرآن وحفظه وجتويده وتفسريه، كما ّمت وض

 . منهج للتحكيم يتميز بالدقة والعدالة واملوضوعية
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 مدخل عن املسابقات القرآنية 
لقد ظهرت فكرة التسابق بني بين البشر منذ عصور قدمية حيث ظهرت مسابقات 
متنوعة ويف شىت مناشط اإلنسان أثناء حياته اليومية سواء يف العدو واجلري أو على ظهر 

 . باسدابة أو يف الشرب واألكل والل
ولكن أهم تلك املسابقات حفظ القرآن الكرمي وال تعّد فكرة حديثة بل عرفها الناس 
 . منذ بدايات نزول القرآن الكرمي حىت تطورت عرب احللقات أو املدارس يف عصرنا احلاضر

 : ويعود الفضل إىل إقامة املسابقات القرآنية يف عصرنا احلاضر إىل عاملني مها
من املهتمني بتحفيظ القرآن الكرمي الذين نذروا أنفسهم وحياتهم املبادرات الفردية -

وجهودهم وأمواهلم يف سبيل حتفيظ القرآن الكرمي وتدريسه للناشئة والشباب والذين 
وجدوا يف إقامة املسابقات القرآنية عاماًل من عوامل اجلذب والتشجيع على اإلقبال على 

 . هذا امليدان
حفاظ كتاب اهلل وجموديه عرب لقاءاتهم ومؤمتراتهم على  اجتماع كلمة أهل الرأي من-

 . ضرورة إقامة املسابقات القرآنية لشد الناشئة والشباب ومجعهم على مائدة كتاب اهلل
واملسابقات الفردية يصعب حصرها فهي منتشرة يف كل فصل ومدرسة وحلقة بل 

اب اهلامة يف قيام بعض ولكنها يف الوقت نفسه تعد أحد األسب... حىت دايل البيت نفسه
 . املسابقات الرمسية
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 املسابقات الدولية 
 مسابقة تالوة القرآن الكرمي يف ماليزيا

تعد مسابقة ماليزيا أقدم مسابقة رمسية لتالوة القرآن الكرمي يف العامل اإلسالمي ّمَث تلتها 
مها اململكة يف مكة بعد ذلك املسابقة الدولية حلفظ القرآن الكرمي وتالوته وتفسريه اليت تقي
وسو  نتعرض بشيء . املكرمة وتعد أول مسابقة رمسية يف العديد من الدول اإلسالمية

من التفصيل لتاريخ نشوئها وشروطها وفروعها وحنو ذلك حىت يكون يف ذلك جمال 
 . للقارئ إلجراء املقارنة ومعرفة التسلسل التارخيي هلذه املسابقات

 . ية الدينية يف ماليزيامصلحة التنم: اجلهة املنظمة
 . هـ424 يف عام : ابتــدأت
 : الشـروط

 . عامًا 2 ال يقل عمر املشترك عن - 
 . اشتراك شخص واحد من كل قطر من أقطار العامل اإلسالمي- 
 . تتحمل الدولة املشاركة قيمة تذكرة املشارك-4
 . ابقةحيل مجيع املشاركني ضيوفًا على حكومة ماليزيا أثناء فترة املس-3

 : الفروع
إذ املطلوب من املتسابق أن يرتل . ليس يف هذه املسابقة مكان حلفظ القرآن الكرمي

نظرًا يالل مدة عشر دقائق اآليات اليت تعينها له جلنة املسابقة اليت تشمل عادة الصفحة 
 . ونصف الصفحة

التالوة  وعلى كل مشارك أن حيضر اجللسة اخلاصة إلجراء القرعة اليت حتدد دوره يف
وعلى املشارك تنفيذ كل . وايتيار اآليات اليت يتلوها حيث إن النتيجة معتمدة عليها

 . التعليمات واألوامر اليت تصدر من وقت آلير، وأن يظهر بالزي الكامل
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 املسابقة الدولية حلفظ القرآن الكرمي وتالوته وتفسريه يف مكة املكرمة
ة واألوقا  والدعوة واإلرشاد باململكة العربية وزارة الشؤون اإلسالمي: اجلهة املنظمة

 . السعودية
 . هـ499 يف عام : ابتدأت

 : فروع املسابقة
 . حفظ القرآن الكرمي مع التجويد والترتيل وتفسري جزء منه حيدد سنويًا: الفرع األول
 . حفظ القرآن الكرمي كاماًل مع التالوة والتجويد: الفرع الثاين
 . شرين جزءًا متتالية مع التالوة والتجويدحفظ ع: الفرع الثالث
 . حفظ عشرة أجزاء متتالية مع التالوة والتجويد: الفرع الرابع
ويشترط أن . حفظ مخسة أجزاء متتالية مع حسن الصوت والتالوة: الفرع اخلامس

 . يقدم املرشح ما يثبت إجادته للتالوة وحسن األداء
 : الشروط واملعلومات
ة متسابقني من الدول اإلسالمية ومتسابقان اثنان من اجلمعيات ويدعى للترشيح مخس

واملنظمات اإلسالمية يف الدول غري اإلسالمية مع مراعاة الترشيح ألكثر من شخص يف 
 . الفرع الواحد

 . أن يكون املرشح ذكرًا وال يزيد عمره عن مخسة وعشرين عامًا- 
 . إلسالميأال يكون املرشح من مشاهري القراء يف العامل ا- 
 . أال يكون املرشح من حمتريف التجويد والترتيل يف بلده-4
 . ال جيوز للمرشح االعتذار عن املسابقة إذا وصل إىل اململكة-3
 . ال جيوز للمرشح أن يغري فرع املسابقة الذي ايتاره يف استبانة الترشيح-5

 : اجلوائز واملكافآت
كما تصر  . فرع من فروع املسابقةتصر  اجلوائز سخية للفائزين اخلمسة يف كل 

 . مكافآت للمشاركني من غري الفائزين
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 املسابقة الدولية حلفظ القرآن الكرمي وتالوته يف إيران
منظمة احلج واألوقا  والشؤون اخلريية يف اجلمهورية اإلسالمية : اجلهة املنظمة

 . اإليرانية
 . هـ344 يف عام : ابتدأت املسابقة

 : الشروط
 . سنة45-5 هـ عدلت من 4 3 ، ويف 35-1 العمر 
 : الفروع
 . تالوة القرآن الكرمي كاماًل مع تفسري جزأين منه - 
 . حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكرمي - 
 . تالوة القرآن الكرمي -4

 : املعلومات
االيتبار األويل، االيتبار التمهيدي، املرحلة : املسابقة جتري على ثالث مراحل

 . النهائية
 ابقة وزارة التربية والتعليممس

 . ياصة بطالب وطالبات املدارس
 : ابتدأت املسابقة

 . هـ4 3 يف ذي القعدة عام 
 : فروع املسابقة
 حسب األعمار 

 . سنة5 -  من  - أ
 . سنة8 -5 من  - ب

 : الشروط
 . حفظ القرآن الكرمي كاماًل



 املسابقات القرآنية احمللية والدولية
 

   9 

 عاون اخلليجيمسابقة القرآن الكرمي واحلديث الشريف لشباب دول جملس الت
 . وزارة الشباب أو من يقوم مقامها يف البلدان اخلليجية: اجلهة املنظمة
 : بداية املسابقة

أقيمت املسابقة األوىل للقرآن الكرمي واحلديث الشريف لدول جملس التعاون اخلليجي 
هـ وتقام سنويًا بإحدى دول جملس التعاون اخلليجي، وقد أقيمت حىت 341 يف عام 
 . مسابقات كانت آيرها يف اململكة العربية السعودية اآلن عشر

 : شروط اجلائزة
 . تنظم مؤسسات الشباب والرياضة املسابقة على مستواها احمللي بني مؤسساتها- 
يتأهل الفائز األول من كل دولة للتصفيات اخلتامية اليت تقدم على مستوى دول - 
 . اجمللس
 . من الشباب املنتمني للمؤسسة الفائزةتشارك كل دولة يف املسابقة بثالثة -4
 . ال يزيد عمر املشارك يف املسابقة على مخسة وعشرين عامًا-3

 : فروع اجلائزة
. حتدد اللجنة الثقافية األجزاء اليت ستجري فيها املسابقة تالوًة وحفظًا وجتويدًا- 

 . وكذلك األحاديث وما يستفاد منها ومعاين الكلمات فيها
 . ة الفريق الذي حصل أفراده الثالثة على جمموع درجات أكربينال اجلائز- 

 : اجلوائز
مينح الفائز باملركز األول على مستوى الفرع درع التفوق وميداليات ذهبية - 

 . وباملركز الثاين ميداليات فضية والثالث ميداليات برونزية
ذهبية والثاين مينح أحسن مقرئ فائز باملركز األول على مستوى األفراد ميدالية - 

 . فضية والثالث برونزية
 . مينح الفائزون شهادات تقديرية وتقدم جوائز للمتميزين املشاركني-4
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 املسابقة اهلامشية الدولية حلفظ القرآن الكرمي
وزارة األوقا  والشؤون واملقدسات اإلسالمية باململكة األردنية : اجلهة املنظمة

 . اهلامشية
 . هـ8 3 : ابتدأت
 : الشروط

أن ال يكون املتسابق من القراء املعروفني أو احملترفني أو املتفرغني للتالوة حمليًا أو - 
 . دوليًا
 . ال حيق للمتسابق أن يشارك يف أكثر من فرع واحد من أفرع املسابقة- 
 . حيق للمتسابق أن يشارك يف فرع أعلى من الفرع الذي فاز فيه سابقًا-4
 . ز سابقًا يف املسابقة أن يشارك يف الفرع نفسهحيق للمتسابق الذي مل يف-3
 . ترشيح متسابق واحد للمشاركة يف أحد فروع املسابقة-5
حيتسب عمر املتسابق يوم االحتفال بإعالن نتائج املسابقة وتوزيع اجلوائز على -1
 . الفائزين

 : أفرع ومستويات املسابقة
 . أفرع أو مستويات تتفرع املسابقة للمرشحني من يارج اململكة إىل ستة

حفظ القرآن الكرمي كاماًل مع التجويد وحسن األداء ملن يزيد عمره : الفرع األول
 . على ثالثني عامًا
حفظ مخسة وعشرين جزءًا مع التجويد وحسن األداء ملن ال يزيد عمره : الفرع الثاين

 . على مخسة وعشرين عامًا
سن األداء ملن ال يزيد عمره على حفظ عشرين جزءًا مع التجويد وح: الفرع الثالث
 . مخسة وعشرين عامًا
حفظ مخسة عشر جزءًا مع التجويد وحسن األداء ملن ال يزيد عمره : الفرع الرابع
 . على عشرين عامًا
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حفظ عشرة أجزاء مع التجويد وحسن األداء ملن ال يزيد عمره على : الفرع اخلامس
 . مخسة عشر عامًا
جزاء مع التجويد وحسن األداء ملن ال يزيد عمره على حفظ مخسة أ: الفرع السادس
 . مخسة عشر عاًما

 : التزام اجلهة املنظمة
منح التذاكر للمرشحني للمسابقة على الدرجة السياحية ذهاًبا وإياًبا بعد وصول 

 . استباناتهم وقبول ترشيحهم
 املسابقة العاملية يف حفظ القرآن الكرمي

 .   يف مجهورية مصر العربيةوزارة األوقا: اجلهة املنظمة
 . هـ3 3 يف عام : ابتدأت
 : الشروط

ويف باقي . أن ال يزيد عمر املتسابق يف الفرعني األول والثاين على ثالثني عامًا- 
 . الفروع على مخسة وعشرين عامًا

أن ال يكون املتسابق من مشاهري القراء يف العامل اإلسالمي أو من حمتريف التجويد - 
 . يف بلده وال يكون من يرجيي األزهر والترتيل
 . ال جيوز للمتسابق أن يغري فرع املسابقة الذي ايتاره يف الترشيح إىل فرع أدىن-4
 . أال يكون املتسابق قد فاز يف املسابقة العام املاضي ما مل يكن متقدمًا لفرع أعلى-3
طحب جيوز للمشترك الكفيف أو من يقل عمره عن مخسة عشر عامًا أن يص-5

مرافقًا معه ويف مجيع األحوال ال جيوز للجهة إرسال أكثر من مرافق عن مجيع املرشحني 
 . من قبلها

 : الفروع
 . حفظ القرآن الكرمي مع التجويد والترتيل وتفسري جزء حيدد سنويًا- 
 . حفظ القرآن الكرمي مع التجويد والترتيل- 
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 . حفظ نصف القرآن الكرمي مع التجويد والترتيل-4
 . حفظ ربع القرآن الكرمي مع التجويد والترتيل-3
من القرآن الكرمي قي الدول الناطقة بغري ( 44و9 و8 )حفظ ثالثة أجزاء هي -5

 . العربية ومن غري الدارسني باألزهر
للمسابقة لتصبح ستة ( 2 و1 و5 )هـ زيدت األجزاء 4 3 ويف املسابقة لعام 

و توجه .اطقة بغري العربية ومن غري الدارسني باألزهرأجزاء من القرآن الكرمي يف الدول الن
وللجمعيات (. يذكر العدد املسموح بترشيحه)الدعوة للدول اإلسالمية لترشيح 

 (. يذكر العدد املسموح بترشيحه.)واملنظمات اإلسالمية لترشيح
 جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي

 جلنة حكومية عليا : اجلهة املنظمة
 . هـ8 3 م يف عا: ابتدأت
 : الشروط

 . أن يكون املتقدم حافظًا لكتاب اهلل- 
 . أن يكون املتقدم ملمًا بأحكام التجويد- 
 . أن يكون املتقدم من الذكور-4
 . عامًا   أال يزيد عمر املتقدم عن -3
أن يكون مرشًحا من قبل جهة خمتصة يف بلده األصلي ويسمح ملرافق واحد ملن -5
 . ستدعي حالته الصحية ذلكعاًما أو ت3 هو دون 
 : الفروع

 . حفظ القرآن الكرمي كامًلا مع التجويد
 . ويدعى متسابق واحد من كل دولة وال يسمح مبشاركته يف املسابقة مرة أيرى

 : التزام اجلهة املنظمة
 . منح تذاكر سفر ذهاًبا وإياًبا على الدرجة السياحية للمشاركني
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 ناوي دار السالممسابقة تالوة القرآن الكرمي برو
 : اجلهة املنظمة للمسابقة

 . وزارة الثقافة والشباب والرياضة
 : ابتدأت

 . هـ8 3 يف رجب عام 
 : الشروط

 . للمتسابقني من شباب شرق آسيا
 مهرجان القرآن الكرمي العاملي بالسودان

وزارة التخطيط االجتماعي بالسودان وتقام املسابقة يف شهر رمضان : اجلهة املنظمة
 . من كل عام
هـ ومن قبل ذلك كانت املسابقة حملية على مستوى السودان   3 يف عام : ابتدأت

 . عاًما8 ملدة 
 : شروط املسابقة

 . أن يكون املتسابق ذكًرا- 
عاًما يف األول من يناير من كل عام ويف املهرجان  44أن ال يزيد عمره على - 

 . عاًما 5 هـ عّدل العمر إىل 4 3  العاملي السابع والعشرين للقرآن الكرمي لعام
 . أن ال يكون املتسابق من مشاهري القراء-4
 . أن ال يكون قد سبق للمتسابق االشتراك يف املسابقة العاملية بالسودان-3

 : الفروع
 . حفظ القرآن الكرمي كله مع التجويد وتفسري جزء منه- 
 . حفظ القرآن الكرمي كله مع التجويد- 

 : املنظمةالتزام اجلهة 
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منح تذاكر سفر ذهاًبا وإياًبا ويف حالة وجود مرافق للمتسابق الكفيف أو من يقل 
 . سنة 5 عمره عن 

 مسابقة القرآن الكرمي الدولية باجلمهورية التركية
 . رئاسة الشؤون الدينية: اجلهة املنظمة

 . هـ8 3 يف عام : ابتدأت
 : شروط املسابقة

 . عاًما 5 عاًما وال يقل عن  44أال يزيد عمر املتسابق على - 
 . أال يكون املتسابق من مشاهري القراء يف العامل اإلسالمي- 

 : الفروع
 . حفظ القرآن الكرمي كامًلا مع التجويد والترتيل بصوت حسن- 
 . تالوة القرآن الكرمي مع التجويد والترتيل بصوت حسن- 

 : معلومات عامة
 . رشحني اثنني فقط مبعدل مرشح واحد لكل فرعحيق لكل دولة إسالمية التقدم مب- 
 . توجه الدعوة إىل املؤسسات الرمسية فقط- 
 . تتحمل اجلهة املنظمة تذاكر سفر املرشحني-4

 : اجلوائز
 . تقدم اجلوائز اخلمسة للمتسابقني األوائل يف كل فرع من فرعي املسابقة
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 املسابقات احمللية يف اخلارج 
  إندونيسيامسابقة القرآن الكرمي يف

 م 918  -هـ 489 يف عام : ابتدأت
ألن بعض احملافظات حتتاج . تقام املسابقة كل سنتني مرة واحدة بإحدى احملافظات

حيث تتقدم رؤساء احملافظات بطلب استضافتها وإقامتها . لوقت لكي تستعد لالستضافة
 . قلةيف حمافظاتهم مبساعدة وزارة الشؤون الدينية وترصد هلا ميزانية مست

 : فروعها
تنحصر املسابقات يف جتويد القرآن الكرمي وحفظ القرآن الكرمي وترمجة القرآن 

 . الكرمي
 : ويشترط هلا

 . احلفظ واإلملام مبعاين بعض املواطن يف القرآن الكرمي. التحقيق يف القراءة اجملودة املتأنية
كل هذه احلاالت فئة فل. وتأيذ عامل السن ذكًرا أو أنثى ومبصًرا كان أو غري مبصر

 . تتسابق فيما بينها
 . ينقسمون إىل ثالثة أقسام: فئة السن

 . عاًما 5 أقل من - 
 . عاًما 4 أقل من - 
 . عاًما 44أقل من -4

 مسابقة خادم احلرمني الشريفني يف إندونيسيا جباكرتا
 : اجلهة املنظمة

 . مام حممد بن سعود اإلسالميةمعهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا التابع جلامعة اإل
 . هـ349 يف عام : ابتدأت

 : فروع املسابقة
 . حفظ القرآن الكرمي كامًلا مع تالوته: الفرع األول
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 . حفظ عشرين جزًءا:الفرع الثاين
 . حفظ عشرة أجزاء: الفرع الثالث

 . وتصر  للفائزين جوائز مالية جمزية
 مسابقة تونس

 : اسم املسابقة
 . وري للجمعية القومية للمحافظة على القرآن الكرمي بوالية سوسةاجمللس اجلمه
 : بداية املسابقة
تسهم اململكة العربية . م املسابقة اخلاصة بالوالية912  -هـ482 يف عام 

السعودية بنصيب من اجلوائز املقدمة للفائزين سواء من املصاحف أو تذاكر ألداء فريضة 
 . احلج

 . مل حيدد: العمر
 : الفروع
 . حفظ كامل للقرآن الكرمي- 
 . حفظ حزبني- 

 : الشروط
 . أن يكون من طالب املدارس ابتدائي أو ثانوي أو عايل

 : اجلوائز
كل عام للفائزين من ( 4أو   )لعدد ( أداء فريضة احلج مع نقل وإقامة ومصاريف)

 . احلفاظ لكامل القرآن الكرمي إىل جوانب اجلوائز الكربى السنوية
 الكويت الكربى حلفظ القرآن الكرمي وجتويدهمسابقة 

 : اجلهة املنظمة
 . األمانة العامة لألوقا  يف دولة الكويت

 : بداية املسابقة
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 م 991 يف عام 
 : الفروع

 : تنقسم إىل فرعني رئيسني مها
 . املسابقة العامة للمواطنني من كافة األعمار- 
 . عاهد التطبيقية واجلامعيةاملسابقة للنشء والشباب من طلبة املدارس وامل- 

 : الشروط
جلميع مستويات أعمارهم ( ذكورًا أو إناثًا)فتح اجملال للتسابق لكافة املواطنني - 

 . وشرائح اجملتمع
 . فتح اجملال لكافة اجلهات الرمسية واألهلية واألفراد- 

 : املميزات
 . متنح جائزة للجهة اليت تقدم أكرب عدد من الفائزين- 
 . مكافأة مالية لألشخاص الذين تولوا حتفيظ الفائزينمتنح - 

 مسابقة الشيخ قاسم بن حممد بن ثاين بن حممد بن ثامر حلفظ القرآن الكرمي
 : اجلهة املنظمة

 . وزارة األوقا  والشؤون اإلسالمية يف دولة قطر
 : بداية املسابقة
 . هـ3 3 يف عام 
 : العمر
 . مل حيدد
 : الفروع
 . ددت الفروع بشكل واضحهـ ح1 3 يف عام 
 . الفئة األوىل حفظ القرآن الكرمي كاماًل ترتياًل وجتويدًا يشارك فيه العموم- 
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الفئة الثانية حفظ األجزاء العشرة األوىل أو األيرية من القرآن الكرمي ترتياًل - 
 . وجتويدًا يشارك فيها املواطنون فقط

و األيرية من القرآن الكرمي ترتياًل الفئة الثالثة حفظ األجزاء اخلمسة األوىل أ-4
 . وجتويدًا يشارك فيها املواطنون فقط

 : الشروط
 . يف املسابقة األوىل كان مقتصًرا على الرجال من دايل دولة قطر - 
يف املسابقة الثانية والثالثة فتح اجملال للجنسني رجااًل ونساًء من كافة اجلنسيات  - 

 . اليت تقيم يف قطر
 : املميزات

 . تقدم جوائز عينية من الشركات واملؤسسات باإلضافة للجوائز النقدية
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 املسابقات احمللية داخل اململكة العربية السعودية 
 . مسابقة نادي املدينة املنورة األدبية -
 املسابقة احمللية  -
 . مسابقة األمري حممد بن سعود بالباحة -
 . مسابقة األمري فيصل بن فهد -
 . رس الوطينمسابقة احل -
 . جائزة األمري سلمان بن عبد العزيز آل سعود -

 مسابقة نادي املدينة املنورة األديب حلفظ القرآن الكرمي
 : بداية املسابقة

 . هـ وتقام سنويًا498 بدأت هذه املسابقة يف عام 
 : شروط املسابقة

 . أن يكون املشترك يف املسابقة من منطقة املدينة املنورة - 
 . عامًا( 4 ) يزيد عمر املتسابق على أن ال - 
 . أن يشترك يف فرع واحد من فروع املسابقة اخلمسة -4
يرشح كل مسجد أو مدرسة أو جامعة أو أية جهة هبا قسم لتحفيظ القرآن  -3
 . مخسة متسابقني مبعدل مرشح واحد لكل فرع من فروع املسابقة اخلمسة( 5)الكرمي 
يت أجرتها اجلامعات باململكة أو املسابقات العاملية اليت الفائزون يف املسابقات ال -5

تنظمها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقا  والدعوة واإلرشاد ال حيق هلم املشاركة يف 
نفس الفروع اليت فازوا فيها والفروع األدىن منها، وحيق هلم املشاركة يف الفروع األعلى 

 . منها، وكذلك بالنسبة للمشاركني من النادي
 : فروع املسابقة
امللك )حفظ القرآن الكرمي كاماًل مع التجويد وتفسري مبسط لسوريت : الفرع األول

 (. والقلم
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 . حفظ القرآن الكرمي كاماًل مع التالوة والتجويد: الفرع الثاين
 . عشرين جزءًا مع التالوة والتجويد( 4 )حفظ : الفرع الثالث
 . ع التالوة والتجويدعشرة أجزاء م( 4 )حفظ: الفرع الرابع
 . أجزاء على األقل مع جودة التالوة على مرتبة التحقيق( 4)حفظ : الفرع اخلامس
 : جوائز املسابقة

 . تقدم جوائز مالية للفائزين األربعة األوائل يف كل فرع من فروع املسابقة اخلمسة
 املسابقة احمللية حلفظ القرآن الكرمي وتالوته وتفسريه

  :اجلهة املنظمة
 . وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقا  والدعوة واإلرشاد

 : ابتدأت
 هـ 499 عام 

 : الشروط
توجه الدعوة إىل اجلامعات وإدارات التعليم ومجاعات حتفيظ القرآن الكرمي واجلهات 

 . التعليمية األيرى دايل اململكة
 . أن يكون املتسابق سعودي اجلنسية- 
 . عامًا( 5 )أن ال يقل عمره عن - 
 . أن يتعهد املتسابق بتمثيل اململكة يف املسابقة الدولية اليت سو  تقام لذلك العام-4
ال حيق ملن مّثل اململكة العربية السعودية يف املسابقات الدولية السابقة أن يشترك -3

 . يف هذه املسابقة
نفسه  ال حيق ملن شارك يف املسابقات احمللية املاضية املشاركة مرة أيرى بالفرع-5

 . باستثناء املشاركني يف الفرع األول والفرع الثاين فقط. وال يف فرع أدىن منه
 . ال حيق الترشيح بأكثر من متسابق واحد يف الفرع الرابع واخلامس-1
 . عاًما اصطحاب مرافق معه( 5 )جيوز للمشترك الكفيف أو ملن يقل عمره عن -2
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 : فروع املسابقة
 : سة فروعتتفرع هذه املسابقة إىل مخ

 . حفظ القرآن الكرمي كاماًل مع التجويد وتفسري جزء واحد منه-الفرع األول 
 . حفظ القرآن الكرمي كاماًل مع التجويد-الفرع الثاين 
 . حفظ عشرين جزءًا مع التجويد-الفرع الثالث 
 . حفظ عشرة أجزاء مع التجويد-الفرع الرابع 
 . لصوت والتالوةحفظ مخسة أجزاء مع حسن ا-الفرع اخلامس 
 : التزام اجلهة

 . منح تذاكر للمتسابق ذهابًا وإيابًا- 
 . يصر  لكل متسابق حضر واستمعت له اللجنة مكافأة مالية- 

هـ توقفت هذه املسابقة وأصبحت فيما بعد جائزة األمري سلمان بن 8 3 ويف عام 
 . عبد العزيز آل سعود حلفظ القرآن الكرمي للبنني والبنات

صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سعود بن عبد العزيز حلفظ كتاب اهلل  جائزة
 الكرمي

 : بداية املسابقة
 . هـ4 3 بدأت هذه املسابقة فعالياتها يف عام 

 : شروط اجلائزة
أن يكون املرشح ملتحقًا بإحدى املدارس مبنطقة الباحة أو بإحدى حلقات - 

جبهة رمسية تعىن بتحفيظ القرآن الكرمي مسجلة  مجاعات حتفيظ القرآن الكرمي بالباحة أو
 . مبنطقة الباحة

اجملال متاح للتنافس على شر  نيل اجلائزة للذكور واإلناث والصغار والكبار - 
 . واملواطنني واملقيمني
 : فروع اجلائزة
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 . حفظ القرآن الكرمي كامًلا مع التجويد- 
 . حفظ عشرين جزًءا من القرآن الكرمي مع التجويد- 
 . حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكرمي مع التجويد-4
 . حفظ مخسة أجزاء من القرآن الكرمي مع التجويد-3

 : اجلوائز
 . جائزة نقدية جمزية من مال مسوه- 
 . جائزة عينية قيمة من مال مسوه- 
 . شهادة تقدير من مسو صاحب اجلائزة-4

للقرآن الكرمي ألوائل أندية  -اهلل  رمحه -مسابقة األمري فيصل بن فهد بن عبد العزيز 
 اململكة

 : بداية املسابقة
(   )هـ ويشارك يف هذه املسابقة عدد 5 3  -3 3 بدأت هذه املسابقة يف عام 

 . ناديًا من خمتلف مناطق وحمافظات اململكة
 : شروط املسابقة

 : تقام املسابقة على مرحلتني
نطقة وحمافظة، ويتم فيها حتديد على مستوى املكاتب بني شباب أندية كل م -أ 

 . الفائز األول على مستوى كل مكتب
على مستوى اململكة بني شباب األندية أبطال املكاتب ويتم حتديد الثالثة  -ب 

 . األوائل على مستوى اململكة
 : طريقة تنفيذ املسابقة

اب وعدد تقام املسابقة بني األندية على مستوى مكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشب- 
 . ناديًا(   )األندية املشاركة يف هذه املسابقة 
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يشارك كل ناٍد بثالثة شبان سعوديني مسجلني بالنادي مبوجب بطاقة العضوية - 
 . عامًا ويرافقهم املشر  الثقايف بالنادي( 5 )على أن ال تزيد أعمارهم على 

 : اجلوائز
ع فيه الدروع لألندية الفائزة يتم تقدمي ثالث جوائز للمراكز الثالثة األوىل وتوز

 . وجوائز نقدية للشباب الفائزين باملراكز األوىل
 مسابقة القرآن الكرمي باحلرس الوطين

 : بداية املسابقة
للتراث والثقافة عام ( التاسع)بدأت املسابقة ضمن فعاليات املهرجان الوطين 

 . هـ وأصبحت تقام سنويًا ضمن فعاليات هذا املهرجان3 3 
 : هاشروط

 : اجلهات اليت تشارك يف هذه املسابقة هي
 . طالب مدارس حتفيظ القرآن الكرمي باحلرس الوطين-أ
 . طالب مدارس التحفيظ بوزارة املعار  بالرياض-ب
ملن حيفظ مقرر مدارس حتفيظ القرآن )طالب املدارس االبتدائية من التعليم العام -ج

 (. باملرحلة االبتدائية
ريية لتحفيظ القرآن الكرمي بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقا  طالب اجلماعة اخل-د

وحلقات املساجد بإسكان احلرس الوطين ووزارة الدفاع والطريان . والدعوة واإلرشاد
 . وتشمل مجيع املراحل الدراسية

 : فروع املسابقة
 : املرحلة االبتدائية

ق حفظًا وتالوًة من أول سورة البلد إىل آير سورة االنشقا: الصف الثاين- 
 . وجتويدًا
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من أول سورة املرسالت إىل آير سورة القلم حفظًا وتالوًة : الصف الثالث- 
 . وجتويدًا
 . من أول سورة احلجر إىل آير سورة الواقعة حفظًا وتالوة وجتويدًا: الصف الرابع-4
 . من أول سورة يس إىل آير سورة الزمر حفظًا وتالوًة وجتويدًا: الصف اخلامس-3
 . من أول سورة النور إىل آير سورة النمل حفظًا وتالوًة وجتويدًا: الصف السادس-5

 : املرحلة املتوسطة
من أول سورة اإلسراء إىل آير سورة إبراهيم حفظًا وتالوًة : األول املتوسط- 
 . وجتويدًا
( 24)سورتا التوبة واألنفال ومن أول سورة األعرا  إىل آية : الثاين املتوسط- 

 . حفظًا وتالوًة وجتويدًا
 . سورتا آل عمران والنساء حفظًا وتالوة وجتويدًا:الثالث املتوسط-4

 : املرحلة الثانوية
 . من أول سورة البقرة إىل هناية اجلزء اخلامس حفظًا وتالوًة وجتويدًا: األول ثانوي- 
 . وجتويدًا حفظًا وتالوًة( 5 )إىل آير اجلزء (   )من أول اجلزء : الثاين ثانوي- 
 . حفظًا وتالوًة وجتويدًا( 5 )إىل آير اجلزء (   )من أول اجلزء : الثالث ثانوي-4

 : عدد املشاركني
 . طالب من املرحلة االبتدائية 5
 . طالب من املرحلة املتوسطة 4
 . طالب من املرحلة الثانوية 4

 : اجلوائز
يف هذه املسابقة وجوائز تقدم جوائز نقدية وعينية للخمسة األوائل يف كل مرحلة 

 . تقديرية لبقية املشاركني
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جائزة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز آل سعود حلفظ القرآن 
 الكرمي للبنني والبنات

 : تاريخ املسابقة
هـ حيث بادر صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن 9 3 بدأت املسابقة عام 

الرياض بتخصيص جائزة سنوية حلفظ القرآن الكرمي  عبد العزيز آل سعود أمري منطقة
وتالوته وجتويده وتفسريه للبنني والبنات على مستوى اململكة ومتويلها من نفقته اخلاصة، 

 . وتقام مبدينة الرياض
 : شروط اجلائزة

 . أن يكون املتقدم سعوديًا- 
 . عامًا للبنات(5 )عامًا للبنني و( 3 )أال يزيد عمره على - 
 يكون قد فاز يف املسابقة الدولية اليت تقيمها وزارة الشؤون اإلسالمية أال-4

 . واألوقا  والدعوة واإلرشاد
 . أال يشارك املتقدم مرة أيرى يف الفرع نفسه أو أدىن منه-3
 . جيوز ملن يشارك يف الفرع األول ومل يفز أن يشارك مرة أيرى-5
 . وى منطقتهأن يكون املرشح أو املرشحة قد فاز على مست-1
 . من الدرجات%( 85)أن يتحصل الفائز على معدل ال تقل نسبته عن -2
أن يلتزم الفائز من البنني باستعداده للمشاركة يف أي مسابقة حلفظ القرآن الكرمي -8

 . ترى الوزارة مناسبة ترشيحه هلا
وال وتتوىل الوزارة نفقات إقامته وإعاشته ط. يتوىل املتسابق مجيع نفقات سفره-9

 . مدة املسابقة
 : فروع املسابقة

 : تتكون اجلائزة من مخسة فروع هي
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حفظ القرآن الكرمي مع التالوة والتجويد وتفسري جزأين من أجزائه : الفرع األول
 . بالنسبة للبنني والبنات( حيددان سنويًا)

 . حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكرمي مع التالوة والتجويد: الفرع الثاين
 . حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكرمي مع التالوة والتجويد: الثالث الفرع

 . حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكرمي مع التالوة والتجويد: الفرع الرابع
 . حفظ مخسة أجزاء من القرآن الكرمي مع التالوة والتجويد: الفرع اخلامس

 : اجلوائز واملكافآت
ثة األوائل يف كل فرع من البنني والبنات يصر  جوائز نقدية سخية للفائزين الثال

 . كما يتم تقدمي مكافآت للمتسابقني من غري الفائزين والفائزات
بعد أن ّمّت عملية استعراض املسابقات الدولية واملسابقات احمللية سواء دايل اململكة أو 

 . يارجها
 : هافإننا هبذه العملية أردنا استخراج عدة مقارنات واستنتاجات لعل من أمه

 . تعد مسابقة ماليزيا الوطنية أول مسابقة دولية يف جمال التالوة فقط- 
 . تعد مسابقة إندونيسيا الوطنية أول مسابقة حملية يف جمال التالوة فقط- 
تعد املسابقة الدولية حلفظ القرآن الكرمي وتالوته وتفسريه يف مكة املكرمة أول -4

 . مسابقة يف جمال احلفظ والتفسري
 . ّن مجيع املسابقات األيرى جاءت تالية للمسابقة الدولية يف مكة املكرمةإ-3

ومن هنا ظهر تأثرها بتجربة مسابقة اململكة العربية السعودية من حيث األهدا  
والشروط والفروع وسائر املعلومات، حيث إّن كثريًا منها استفادت من التجربة كما أن 

ون من اململكة والبعض اآلير يتلقى املساعدة كثريًا منها يشارك يف حتكيمها متخصص
 . املالية والعينية إلقامة املسابقة

أّما النواحي الفنية والعملية فقد ظهر ت يف عدة سنوات ومن يالل استفتاءات 
 : أجريت على املتسابقني اتضح ما يلي
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 . ةأّن كثريًا منهم بدءوا حيفظون كتاب اهلل من أجل املشاركة يف هذه املسابق - أ
ظهر من بعض االستفتاءات عن األشخاص الذين شاركوا يف أكثر من مسابقة  - ب

أن مسابقة مكة املكرمة تتسم باجلدية والتنظيم يف برناجمها وأعماهلا وصرامتها 
 . وموضوعيتها يف التحكيم

 .نسأل اهلل أن يوفقنا وأن جيعلنا للمتقني إمامًا
 له وصحبه وسّلموالصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آ
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