
املـوسـم األول لعـام ٢٠٢٢م

مسـابقـة



یســـر مرکز ریـــاض الصالحیـــن لتحفیظ القـــرآن الکریـــم بدبي أن یزف بشـــرى
اإلعـــالن عن املســـابقة األولـــی لحفـــظ القـــرآن الکریـــم والســـنة النبویة 

بالتعاون مع مدارس دبي تحـت شعار :

ربط الطلبة بالقرآن العظیم والسنة النبویة

خلق روح التنافس واملسابقة يف حفظ کتاب اهللا 

وسنة نبیه محمد صلی اهللا علیه وسلم.

تشجیع الطلبة یلع اإلقبال یلع کتاب اهللا ـ تعالی -

أهداف املسابقة:

 وعلـی األحـادیـث النبـویـة
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أقسـام املسـابقـة:

الفئات املستهدفة

جمیع الطلبة الذین یتم تحدیدهم من قبل مدارس تعلیم

حفظ القرآن الکریم

حفظ األحادیث النبویة
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شروط املسابقة العامة

١- أن یکون املتسابق من املواطنین أو املقیمین بدولة اإلمارات بإقامة ساریة املفعول

٢- یحق االشتراك لطـــالب وطالبــات املدرســة فقــط.

٣- یشترط حفـظ تـرتیـب وأسمــاء الســـور .

٤-حضور االختبـار بالـزي الوطنـي (الکندوره لذکور والعباءة لإلناث)

٥-التأکد من جـــودة اإلنتـرنـت لدى املتسابق .

٦-اختیار املکــان الهـادئ املنـاسـب .

٧-أن یکون ظهــر املتسـابـق للجـدار .

٨-استخدام سمـاعـة أذن مع میکـروفـون .

٩-یمنـع االستئـذان بعد البدء باالختبار تحت أي ظرف .

١٠-يف حال انقطـاع االتصـال خالل السؤال تلغی درجة السؤال بالکامل ،

    وعند االنقطـاع مـرة أخـرى یلغـی االختبـار للمتسـابـق .

١١-يف حـال الغــش وتأکد لجنة االختبار یقینا یلغـی االختبـار نهـائیـًا 

     وال تقبـل مشـارکتـه فـي العـام القـادم .
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أوقات املسابقة لکال القسمین

٣- تصفیات مسابقة حفظ القرآن الکریم

١- اإلعالن عن املسابقة وإرسال سجل التسجیل اإللکتروني

٢٠٢٢/٢/٢١م

   ٠١/ ٠٤ /٢٠٢٢م

٠٩ / ٠٥ /٢٠٢٢م

٠١ / ٠٦ /٢٠٢٢م

٢-آخـر موعـد للتسجیـل

٥-إقامة حفل التکریم للفائزین واملشارکین واملشرفین.

٤- تصفیات مسابقة حفظ السنة النبویة

١٦ / ٠٥ /٢٠٢٢م
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لالستفسارات األخرى التواصل عبر البرید اآلتي:

طریقة التسجیل واملشارکة

٣- سیصلك تذکیر باملسابقة من خالل البرید االلکتروني مع رابط الزوم. 

١- تعبئة السجل االلکتروني من قبل ولي األمر  

 ٢- احجـز مـوعـد للمشـارکـة فـي املسـابقـة

٥ - فـــي حــال غیــاب الطـالـب عـن الـمـدرسـة
      یمکنه املشارکة يف املنزل تحت إشراف ولي األمر

٤- سیتم االختبار يف املدرسة عبر زوم تحت إشراف معلم التربیة اإلسالمیة
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حفظ األحادیث النبویةحفظ القرآن الکریم

سجل اآلن
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تفاصیل مسابقة القسم األول

حفظ القرآن الکریم

الفئــة

الروضة األولی 
والروضة الثانیة

الصف األول 
والثاني االبتدائي 

الصف الثالث 
والرابع االبتدائي

الصف الخامس والسادس
والسابـع االبتـدائي

فــــرع

الفاتحة 
وقصار السور

ربع جزء عم

نصف جزء عم

جـزء عـم کامـال

قصار السور :
من : سورة العصر 
إلی : سورة الناس

من : سورة الضحی
إلی : سورة الناس

من : سورة األیلع
إلی : سورة الناس

معـاییـر املسـابقـة:

-الخطأ يف الحفظ یخصم درجة يف حالة الفتح ويف حالة التنبیه تخصم نصف درجة.

-أنواع الخطأ تشمل الکلمات أو الحروف أو التشکیل .

-تخصم ربع درجة یلع الطالب عند تردده أو شکه يف أي مما سبق إذا أصلح الخطأ بنفسه .

-الترتیل والتجوید للترجیح بین املتسابقین عند تساوي الدرجة .
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تفاصیل مسابقة القسم األول

حفظ القرآن الکریم

الفئــة

الروضة األولی 
والروضة الثانیة

الصف األول 
والثاني االبتدائي 

الصف الثالث 
والرابع االبتدائي

الصف الخامس والسادس
والسابـع االبتـدائي

فــــرع

الفاتحة 
وقصار السور

ربع جزء عم

نصف جزء عم

جـزء عـم کامـال

قصار السور :
من : سورة العصر 
إلی : سورة الناس

من : سورة الضحی
إلی : سورة الناس

من : سورة األیلع
إلی : سورة الناس

معـاییـر املسـابقـة:

-الخطأ يف الحفظ یخصم درجة يف حالة الفتح ويف حالة التنبیه تخصم نصف درجة.

-أنواع الخطأ تشمل الکلمات أو الحروف أو التشکیل .

-تخصم ربع درجة یلع الطالب عند تردده أو شکه يف أي مما سبق إذا أصلح الخطأ بنفسه .

-الترتیل والتجوید للترجیح بین املتسابقین عند تساوي الدرجة .
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تفاصیل مسابقة القسم الثاني

حفظ األحادیث النبویة

الفئــة

الروضة األولی 
والروضة الثانیة

الصف األول 
والثاني االبتدائي 

الصف الثالث 
والرابع االبتدائي

الصف الخامس والسادس
والسابـع االبتـدائي

فــــرع

الحـدیـث األول
 إلی الحدیث الثالث 

الحـدیـث األول
 إلی الحدیث الخامس

الحـدیـث األول
 إلی الحدیث السابع

العشرة أحادیث املقررة
ویتضمن معاني املفردات

یتضمن معاني املفردات

یتضمن معاني املفردات

یتضمن معاني املفردات

معـاییـر املسـابقـة:

- البد من االستماع لألحادیث عبر الرابط املوجود يف أسفل الصفحة.

- یسأل الطالب  بذکر طرف من املتن ولیس من السند.

-البد من النطق الصحیح أللفاظ الحدیث وذکر الراوي واملخرج.

-یسامح الطالب إذا وقف أو أخطأ وُنّبه، ثم عاد بعد التنبیه وصحح 

-إذا نّبه الطالب ولم یتنبه وفتح علیه یخصم علیه درجة.
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الحـدیـث األول

املفـردات

َخْیـُرُكـْم
الشـرح

أي: أَْفَضلُُكـْم

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:  ُ َعْنھُ َعِن النَّبِيِّ َصلَّى �َّ َعْن ُعثَْماَن َرِضَي �َّ
" َخْیـُرُكـْم َمْن تَعَلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمھُ ". أخـرجھ البخـاري
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الحـدیـث الثاني

املفـردات

أَْھِلیَن ِمَن النَّاِس
ــِة إِلَى قُْرِب  َجْمُع أَْھـــٍل، َواِإلَشـــاَرةُ بِاألَْھِلیـَّ

َمْنِزلَتِِھْم ِمْن َرْحَمِة ِهللا َوَكَراَمتِِھ

أَْي: َحفََظةُ القُْرآِن الــــُمتََدبُِّروَن ِلَمعَانِیِھ العَاِملُوَن بِِھ.أَْھـُل اْلقُـْرآِن

وا بَِذِلـــَك تَْعِظیًما لَُھْم. أَْي: أَْوِلیَـــاُؤهُ، ُســـمُّ ِ أَْھــُل �َّ

ُھْم بَِمَحبَّتِِھ، َوالِعنَایَِة بِِھْم. أَْي: الَِّذیـــَن اْختَصَّ تُھُ َوَخاصَّ

الشــــرح

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:  ِ َصلَّى �َّ ُ َعْنھُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي �َّ

ِ، َمْن ُھْم؟  ِ أَْھِلیـــَن ِمَن النَّاِس ". قَالُوا: یَا َرُســـوَل �َّ " إِنَّ ِ�َّ
تُھُ ". أخرجھ ابن ماجھ ِ َوَخاصَّ قَاَل: " ُھْم أَْھُل اْلقُْرآِن، أَْھُل �َّ
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الحـدیـث الثالث

املفـردات

أَْي: َحفَــَرهُ َوأَْجــَراهُ.َكَرى نَْھًرا

َث ُمْصَحفًا أَْي: تََرَك ُمْصَحفًـــا یَْنتَِفُع النَّاُس بِِقَراَءتِِھ.َورَّ

الشــــرح

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَال:  ِ َصلَّى �َّ ُ َعْنھُ أَنَّ َرُسوَل �َّ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ
َســـْبٌع یَْجِري ِلْلعَْبِد أَْجُرُھنَّ ِمْن بَْعـــِد َموتِِھ: َمْن َعلََّم ِعْلًما، أْو 
َكَرى نَْھًرا، أْو َحفََر بِئًرا، أْو َغَرَس نَْخالً، أْو بَنَى َمْســـِجًدا، أْو 
َث ُمْصَحفًا، أْو تََرَك َولًَدا یَْستَْغِفُر لَھُ بَْعَد َمْوتِِھ". أخرجھ البزار َورَّ
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الحـدیـث الرابع

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:  ِ َصلَّى �َّ ُ َعْنھُ أَنَّ َرُسوَل �َّ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ
تِي یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن أَبَى "، قَالُوا: یَا َرُسوَل  " ُكلُّ أُمَّ
ِ، َوَمـــْن یَأْبَـــى؟ قَـــاَل: " َمـــْن أََطاَعنِي َدَخـــَل اْلَجنَّةَ، َّ�

 َوَمْن َعَصانِي فَقَْد أَبَى ". أخـرجـھ البخـاري

املفـردات

أَبَــى
الشــــرح

أَْي: اْمتَنََع َعْن قبُوِل َما ِجئُْت بِھ.

https://www.riadquran.com/wp-content/uploads/2022/02/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9.mp3
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الحـدیـث الرابع

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:  ِ َصلَّى �َّ ُ َعْنھُ أَنَّ َرُسوَل �َّ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ
تِي یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن أَبَى "، قَالُوا: یَا َرُسوَل  " ُكلُّ أُمَّ
ِ، َوَمـــْن یَأْبَـــى؟ قَـــاَل: " َمـــْن أََطاَعنِي َدَخـــَل اْلَجنَّةَ، َّ�

 َوَمْن َعَصانِي فَقَْد أَبَى ". أخـرجـھ البخـاري

املفـردات

أَبَــى
الشــــرح

أَْي: اْمتَنََع َعْن قبُوِل َما ِجئُْت بِھ.
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الحـدیـث الخامس

املفـردات

اِس.َمْن أََحقُّ النَّاِس أَْي: َمـْن أَْولَـى النـَّ

أَْي: بُِحْسِن ُصْحبتِي بِأْن أُْحِسَن إِلَْیِھ َوأَْحفََظ ُحقُوقَھُ.بُِحْسِن َصَحابَتِي

ـَك  أُمُّ
َر ِذْكـــَر األُِمّ ثَالثًا إَِشـــاَرةً إِلَى أَنََّھا تَْســـتَِحقُّ  َكرَّ
لَتْھُ ِمْن  النَِّصیـــَب األَْوفََر ِمَن اْلبِِرّ نَِظیَر َمـــا تََحمَّ
َضاعِ ثُمَّ اْلتَّربِیَِة. َمَشـــاِقّ اْلَحْمِل ثُّمَّ اْلَوْضِع ثُمَّ الرَّ

الشــــرح

ُ َعْنھُ قَاَل: َجـــاَء َرُجٌل  َعـــْن أَبِي ُھَرْیـــَرةَ َرِضـــَي �َّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، فَقَاَل: یَا َرُسوَل  ِ َصلَّى �َّ إِلَى َرُســـوِل �َّ
َك "  ِهللا، َمْن أََحقُّ النَّاِس بُِحْســـِن َصَحابَتِي؟ قَاَل: " أُمُّ
َك "قَاَل: ثُـــمَّ َمْن؟ قَاَل:  قَـــاَل: ثُمَّ َمْن؟ قَاَل: " ثُـــمَّ أُمُّ
َك " قَاَل: ثُمَّ َمْن؟ قَاَل: " ثُمَّ أَبُوَك ". متفق علیھ " ثُمَّ أُمُّ

https://www.riadquran.com/wp-content/uploads/2022/02/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3.mp3


مسـابقـة

املفـردات

َ ِق �َّ اتـَّ
أَْي: اْجعَْل بَْینَـــَك َوبَْیَن َعَذاِب ِهللا ِوقَایَةً 

بِاْمتِثَاِل أَْمِرِه َواْجتِنَاِب نَْھیِِھ.

أَْي: فِـــي أَيَّ َزَمـــاٍن َوَمـــَكاٍن ُكْنـــَت فِیـــِھ، َحْیثَُما ُكْنَت
َوإِْن ُكْنَت َخاِلیًا فَإنَّ هللاَ ُمطَِّلٌع َعلَْیَك.

فَأَْلِحْقَھا بَِحَســـنٍَة. أَْي: إَِذا َعِمْلـــَت َســـیِّئَةً  أَتْبِِع السَّیِّئَةَ اْلَحَسنَةَ

أَْي: تُْذِھُب إِثْـَم السَّیِّئَـِة 
َء َمَن القَْلِب. َوتُِزیُِل أَثََرَھا السَّيِّ تَْمُحَھـا

أَْمٌر ِمَن اْلُمَخالَقَِة، أَْي: َخاِلْطُھْم َوَعاِمْلُھْم. َخاِلِق النَّاَس

الشــــرح

الحدیـث السادس

 ِ ُ َعْنُھَما َعْن َرُســـوُل �َّ َعْن أَبِـــي َذٍرّ وُمعاِذ ْبِن َجبٍَل َرِضَي �َّ
َ َحْیثَُما ُكْنَت، َوأَتْبِِع السَّیِّئَةَ  ُ َعلَْیِھ َوَســـلََّم قَاَل: " اتَِّق �َّ َصلَّى �َّ

اْلَحَسنَةَ تَْمُحَھا، َوَخاِلِق النَّاَس بُِخلٍُق َحَسٍن ". أخرجھ الترمذي

https://www.riadquran.com/wp-content/uploads/2022/02/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3.mp3


مسـابقـة

الحدیث السابع

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:  ِ َصلَّى �َّ ُ َعْنھُ َعْن َرُسوِل �َّ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ
" اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَسانِِھ َویَِدِه، َواْلُمْؤِمُن َمْن أَِمنَھُ 
النَّاُس َعلَى ِدَمائِِھْم َوأَْمَواِلِھْم ". أخرجھ الترمذي والنســـائي واللفظ لھ.

املفـردات

أَْي: اْلُمْسِلُم اْلَكاِمُل.اْلُمْسِلُم

أَْي: ال یُؤِذي أََحًدا بِِلَسانِِھ أَْو یَِدِه.َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَسانِِھ َویَِدِه

أَْي: اْلُمْؤِمُن اْلَكاِمُل. اْلُمْؤِمُن
أَْي: َجعَلُـــوهُ أَِمینًا َعلَْیَھا، فَال یَخافُوَن ِمْنھُ أَِذیَّةً؛ 
ِخیَانَتِـــِھ. َوَعـــَدِم  َوِدیَانَتِـــِھ،  أََمانَتِـــِھ  ِلَكَمـــاِل  أَِمنَھُ النَّاُس َعلَى ِدَمائِِھْم َوأَْمَواِلِھْم

الشــــرح
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مسـابقـة

املفـردات

إَِماَطةُ اْألََذى َعِن الطَِّریِق

الشــــرح

ةُ َوإَِزالَتُھُ َعِن  أَْي: تَْنِحیَـــةُ َما یَتَأَذَّى بِِھ اْلَمارَّ
َذِلَك. َونَْحـــِو  َواْلَحَجِر  َكالشَّـــْوك  الطَِّریـــِق 

الحـدیـث الثامن

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:  ِ َصلَّى �َّ ُ َعْنھُ أنَّ َرُسوُل �َّ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ
یَماُن بِْضٌع َوَسْبعُوَن أَْو بِْضٌع َوِستُّوَن ُشْعبَةً: فَأَْفَضلَُھا  " اْإلِ
ُ، َوأَْدنَاَھا إَِماَطـــةُ اْألََذى َعِن الطَِّریِق،  قَـــْوُل: َال إِلَـــھَ إِالَّ �َّ

یَماِن ". متفق علیھ َواْلَحیَاُء ُشْعبَةٌ ِمَن اْإلِ

https://www.riadquran.com/wp-content/uploads/2022/02/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86.mp3


املفـردات

أَْي: لَْیـَس اْلُمـؤِمـُن الَكـاِمـُل.لَْیَس اْلُمْؤِمُن

ـاِن أَْي: الَِّذي یَقَُع فِي أَْعَراِض النَّاس بِنَْحو َذٍمّ أَْو ِغیَبٍَة.الطَّعـَّ

أَْي: َكثِــیـر اللَّْعــِن. اِن اللَّعـَّ

أَْي: الَّذي یَْشتُُم النَّاَس َشتًْما قَبِیًحا. اْلفَـاِحـِش

أَْي: الَِّذي یَتََكلَُّم بِالَكالِم اْلقَبِیح َوإِْن َكاَن َصاِدقًا. اْلبَـِذيِء

الشــــرح

الحـدیـث التاسع

ُ َعْنھُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ِ ْبِن َمْســـعُوٍد َرِضَي �َّ َعْن َعْبِد �َّ
ُ َعلَْیِھ َوَســـلََّم: " لَْیَس اْلُمْؤِمُن بِالطَّعَّاِن، َوَال  ِ َصلَّى �َّ َّ�

اللَّعَّاِن، َوَال اْلفَاِحِش، َوَال اْلبَِذيِء ". أخرجھ الترمذي

مسـابقـة
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املفـردات

أَْي: لَْیـَس اْلُمـؤِمـُن الَكـاِمـُل.لَْیَس اْلُمْؤِمُن

ـاِن أَْي: الَِّذي یَقَُع فِي أَْعَراِض النَّاس بِنَْحو َذٍمّ أَْو ِغیَبٍَة.الطَّعـَّ

أَْي: َكثِــیـر اللَّْعــِن. اِن اللَّعـَّ

أَْي: الَّذي یَْشتُُم النَّاَس َشتًْما قَبِیًحا. اْلفَـاِحـِش

أَْي: الَِّذي یَتََكلَُّم بِالَكالِم اْلقَبِیح َوإِْن َكاَن َصاِدقًا. اْلبَـِذيِء

الشــــرح

الحـدیـث التاسع

ُ َعْنھُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ِ ْبِن َمْســـعُوٍد َرِضَي �َّ َعْن َعْبِد �َّ
ُ َعلَْیِھ َوَســـلََّم: " لَْیَس اْلُمْؤِمُن بِالطَّعَّاِن، َوَال  ِ َصلَّى �َّ َّ�

اللَّعَّاِن، َوَال اْلفَاِحِش، َوَال اْلبَِذيِء ". أخرجھ الترمذي

مسـابقـة

املفـردات

ِل اْلبَالِء َواالْھتَِداِء اْلُمْؤِمُن اْلقَِويُّ أَْي: َعلَى فِْعِل اْلَخْیـــِر َوتََحمُّ
إِلَى اْلَمَصاِلحِ النَّافِعَِة بُِحْسِن النََّظِر فِي األَْسبَاِب.

ْط.الَ تَْعجــِْز أَْي: ال تَْكَسـْل َوتُفَـِرّ

ـا تَْكـرُھـھُ. أَْي: ِممَّ َوإِْن أََصابََك َشْيٌء

أَْي: َكاَن َذِلَك بِتَْقِدیِر ِهللا َومِشیئَتِِھ. ِ َوَما َشاَء فَعََل قََدُر �َّ

أَْي: تُوقِـــُع فِـــي قَْلـــِب اِإلنَســـاِن التََّحسُّـــَر 
ـَط َعلَـى اْلقَــَدِر. َواألْحـَزاَن َوالتََّسخُّ فَِإنَّ لَْو تَْفتَُح َعَمَل الشَّْیَطاِن

الشــــرح

الحدیث العاشر

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:  ِ َصلَّى �َّ ُ َعْنھُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ
ِعیِف، َوفِي ُكٍلّ  ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ " اْلُمْؤِمُن اْلقَِويُّ َخْیٌر َوأََحبُّ إِلَى �َّ
ِ وال تَْعَجْز، َوإِْن أََصابََك  َخْیٌر، اْحِرْص َعلَى َما یَْنفَعَُك، َواْســـتَِعْن بِا�َّ
ِ َوَما  َشـــْيٌء فََال تَقُْل: لَْو أَنِّي فَعَْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َولَِكْن قُْل: قََدُر �َّ
َشـــاَء فَعَـــَل، فَـــِإنَّ لَـــْو تَْفتَُح َعَمـــَل الشَّـــْیَطاِن ". أخرجھ مســـلم

مسـابقـة

اضغط ھنا لالستماع لألحادیث
استمع
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