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 ديو جتلاو  ناقتإلا وحن :املسابقات القرآنية وقفات مع
احلمد هلل منزل الكتاِب هي وذكرى ألويل األلباب، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأنَّ حممًدا عبده 

 ورسوله، وبعد؛
فهذه فوائد قّيدهتا يف مناسبات خمتلفة من خالل اشرتاكي يف تنظيم بعض املسابقات القرآنية، 

 شاهدة فعاليات كثرٍي منها.وحتكيم بعضها، وحضور فعاليات بعضها، وم
وقد رأيُت أن أشاركها إخواين؛ رجاًء يف اإلضافة والتصحيح، ورغبة يف نشر الفائدة، مما ينفع 

م الفائدة املرجوة من تلك املسابقات. مما  ا فيهااألخذ مباملبتدئ، ويُذّكر املنتهي، ولعلَّ   يُعظِّ
ة حماور؛ خيتصُّ  ُت وقد نظم كلُّ حمور منها مبجموعة من األمور املتجانسة؛ هذه التنبيهات على عدَّ

 رها، واإلضافة إليها.تسهياًل لتذاكرها وتذكُّ 
 هو ريب عليه توّكلت وإليه أنيب. واحلمد هلل رب العاملني.وهللا ويلُّ التوفيق، 

*** 
 متعلقة مببدأ املسابقات:وقفات (  1)
 :النية يف املسابقات( 1 /1)

يُفّرط املسلُم يف لنيات، وأنَّ لكلِّ امرئ ما نوى، ومن الغنب البنّي أن من املستقّر أنَّ األعمال اب
ل عليها إبحسان النية يف املسابقات بصفة عامة،  كثرٍي من احلسنات اليت كان ميكن أن يتحصَّ

 والقرآنية منها بصفة خاصة.
؛ من صيل عرض الدنياحت ومن السلبّيات املتعّلقة ابلنية يف املسابقة القرآنية أن تكون نية املتسابق

 لسبق للسبق والشهرة والتفاخر والتباهي.حتقيق او  مكافأة مالية أو حنوها،
 وبقدر ما جيمع املتسابُق من النوااي الصاحلة يكون ثوابه إبذن هللا.

 ومن النّيات املقرتحة للمتسابقني:
]البقرة:   ٍَّّ ٌّ ُّٱ :التعبد مببدأ املسابقة يف اخلريات الذي أوصى به هللا يف قوله •

؛ 1«خريكم من تعّلم القرآن وعلَّمه»: وإذا مجعَت هذه اآلية الشريفة إىل قول النبِّ  [.148
قعلمَت أنَّ أوىل ما  الكرمي والتنافس يف تعّلمه وتعليمه،  اخلريات هو القرآنُ  به استباقُ  يتحقَّ

 فال شكَّ أنَّ هذه النية تفتح للمتسابقني أبواب اخلري.

                                                           
 أخرجه البخاري وغريه. 1
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وال شكَّ أن القرآن هو أّول ما يُوصف أبنه نعمة، بل هو أعظم نعمة هللا، التحديث بنعمة  •
ة.  أنعمها هللا  ه، وشعار أهل اإلسالم وإفشاؤُ  هوالتحديث ابلقرآن تبليغُ على هذه األمَّ

 مبثل هذا التسابق ظاهر، وذِكرُهم انشر. 
 خوة اخلالصة يف هللا.عارف وحتقيق األُ الت •
 ات املتسابقني اآلخرين وتبادل األفكار.االستفادة العلمية من خب  •
 .من مستهم وأخالقهم وعلمهم االستفادة من املشايخ احملكمني •
 حتصيل فوائد السفر يف املسابقات الدولية. •
 السياحة والنظر فيما خلق هللا. •
 نشر العلم وتوفري سبل التالقي بني أهل القرآن.وللجهات املنظمة أن تنوي  •
  .محلة القرآن، فإنَّ ذلك من إجالل هللا تعاىل كما أخب النب  وهلا أن تنوي نّية إكرام •
واملؤمن احلقُّ مطالٌب  .قوهتم، ونقاط ضعفهمالوقوف على نقاط وهلا وللمتسابقني أن ينووا  •

 –املسابقة )املنظم  عناصراملسابقات وسيلة من وسائل تقومي د حاله، وحماسبة نفسه. و بتفقُّ 
فإن وجد خريًا  املسابقة هي املرآة اليت يرى كلٌّ منهم نفسه فيها، فكأنَّ  املتسابق(. –احملكم 

دافًعا له على متام  –من هذا الوجه  –فكانت املسابقة حبق النعمة،  وشكره؛ قياًماهللا  محد
ستدراك واالستعتاب وتصحيح املسار، وإن وجد غري ذلك فيكون عنده جمال لالالشكر، 

 وشفاًء من داٍء. فكانت املسابقة تشخيًصا ملرٍض،
 اإلملام أبمهية املسابقات:( 2 /1) 

اهتا؛ والعمل على جيب على القائمني على العمل القرآين اإلملام أبمهية املسابقات القرآنية، وإجيابيَّ 
 استثمارها يف دفع العمل القرآين إىل آفاٍق مبتغاة، وآمال مرجتاة.

 بقة وقف على أمهية املسابقات القرآنية.ومن نظر يف النيات اليت قّدمناها يف الوقفة السا
 القرآنية بني اإلفراط والتفريط: ( املسابقات3 /1)

فيها، فتجد املؤسسة القرآنية بعض اهليئات واألفراد ومن نواتج عدم اإلملام أبمهية املسابقات تفريط  
بقات احمللية متكث الزمان الطويل ال تعقد مسابقة، وال حتثُّ منسوبيها على االشرتاك يف املسا

 واإلقليمية والعاملية؛ فضاًل عن أن تؤهلهم لذلك، وتوّفر هلم متطلباته.
 ،يبالغون يف ذلك مبالغات ملحوظةوعلى النقيض من ذلك؛ فإنَّ بعض املؤسسات واألفراد 

فتجدهم ال ينفكون يعقدون املسابقاِت الكثرية، على أنَّ اجلدول الزمين لكثرٍي منها يستغرق فرتة 
من مسابقة إىل مسابقة، دون أن جيدوا وقًتا للتفرغ لتحصيل مزيٍد   من العام، فيخرج الطالبطويلةً 
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، وال ُيضيفون إليه جديًدا إال بعد فيهما يتفرغ الطالب لتعاهد ما لديهم للتسابق  غالًبامن العلم؛ إذ 
 أن يفرغوا من املسابقة.

ائية املهتمة ابلشأن القرآين، فمع رواج الفضلقنوات لاإلعالمي وقد يرتبط هذا األمر ابلتخطيط 
هذه البامج، وارتفاع نسبة املشاهدين، وابلتايل ارتفاع عوائد اإلعالن، فإنه حترص على أال تنقطع 

وهللا  تضاهي برامج املوهوبني يف الغناء وما شابه ذلك.تلك البامج حىت أصبحت هذه املسابقات، 
 املستعان.

*** 
 للمسابقة:واجلغرايف  املوضوعيال متعّلقة ابجمل وقفات (2)
يهتمُّ جبانب الرواية فحسب،  هامعظممن السلبيات امللحوظة يف املسابقات القرآنية أنَّ ( 1 /2)

 وأقلُّ القليل يهتمُّ ابلدراية، وأقلُّ هذا األقلِّ يهتمُّ ابلرعاية.
ن املسابقات القرآنية اليت تُركِّز على ج تنتشر( ويف جمال الرواية: 2 /2) انب ُحسن األداء، ومتكُّ

 املتنافس يف املقامات الصوتية...وحنو ذلك.
فإن غريه أمحُد منه وأوىل أن يكون جمااًل للتسابق، وأن توّجه إليه مهة  –وإن كان حمموًدا  –وهذا 

 الطالب والنشء واملؤسسات القرآنية اجلادة.
العاملية واألقليمية واحمللية اليت هتتمُّ ويف الوقت الذي يُعييَك أن تستويف حصر املسابقات القرآنية 

برواية القرآن الكرمي، فإنه يعييك أن جتد عشر معشار ذلك من املسابقات اليت هتتمُّ جبانب الدراية، 
 والرعاية.

ونقرتح أن توجه املؤسسات القرآنية واهليئات الدولية املهتمة ابلعمل القرآين عنايتها إىل مسابقات 
 وتدبره، وسائر حقوق درايته ورعايته، وأن تعقد املسابقات السنوية لتطوير طرق تفسري القرآن الكرمي

التعليم القرآين وأساليبه ومناهجه، وإبراز شخصياته، وعرض خمارجه ومنجزاته...وحنو ذلك مما هو 
 أوىل وأحرى من مسابقات االستظهار.

تعقد املسابقات العاملية وهي ال ن بعض املؤسسات القرآنية تبالغ يف تقدير إمكاانهتا؛ فإ( 3 /2)
 تضطلع أبعبائها ومتطلباته، وغاية ما كان ميكنها القيام به مسابقة حملية حمدودة.

وعلى النقيض؛ فإنَّ بعض املؤسسات العاملية ذات امليزانيات الكبرية ميكنها أن تنظم تلك ( 4 /2)
ره، وتيسري القرآن للذكر مبستوايته كافًة، املسابقات العاملية اليت تبز جانًبا من عاملية اإلسالم وُيس

اشرتاطات اشرتاك  عسريولكنها تقتصر على بعض املسابقات احمللية اهلزيلة؛ إما صراحًة وإما بت
 املتسابقني من خارج دولة تلك املؤسسات. 
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ى عاملية؛ لتخرج على مستوً تسابقية ( وميكن أن تتعاضد املؤسسات القرآنية يف تنظيم فعاليات 5 /2)
 راٍق من التنظيم.

وعموًما؛ فإنه مما يفتقر إليه العمل القرآين هذا النوع من الشراكة بني مؤسساته وهيئاته وأفراده، 
ا وكيًفا.  –عند حتققها  –وهي   كفيلٌة إبثراء نواجته كمًّ

*** 
 
 :وتنظيمها إلعداد للمسابقاتمتعلِّّقة اب وقفات( 3)

 تنظيم كثري من املسابقات القرآنية:من السلبيات اليت تالحُظ على اإلعداد ل
 ( عدم تكليف جلنة ُمعّينة إبدارة املسابقة إدارًة علميًَّة قومية.1 /3)
 عدم وضع معايري علمية دقيقة الختيار أعضاء جلان حتكيم املسابقة.( 2 /3)
ز اليت عدم التناسب بني مستوايت املسابقة، ومراكز الفائزين يف كلِّ مستًوى، وبني اجلوائ( 3 /3)

لون عليها  . ويُتحفون هبا يتحصَّ
د للفائز ابملركز األول مبلٌغ كبرٌي من املال ، رحلة ُعمرٍة أو حنوهاابإلضافة ل ،مثال ذلك: أن ُُيدَّ

د للثاين مبلٌغ رمزٌي أو يُقتصُر على تكرميه معنوايًّ بشهادة تقدير أو حنو ذلك... والواقع يف  وُُيدَّ
قد يسبق الثاين بنصف درجة أو درجة على أقصى تقدير، وهذا مما  معظم املسابقات أنَّ األول

 يتفاوُت فيه تقدير احملكِّمني مهما بلغ إنصافهم وخبهتم.
تكرمي الفائزين ابملراكز األوىل وإن تواضعْت درجاهتم. وهذا مما جيب أن يُتنّبه اإلصرار على ( 4 /3)

توى العام للمتسابقني قد يكون ضعيًفا، فال له؛ فقد الحظنا يف حتكيم بعض املسابقات أنَّ املس
ويف بعض األحيان على أقلَّ من ذلك، والقرار الصائب  ،%70ُيصل الفائز األول على أكثر من 

 يف مثل هذه احلال هو حجُب جوائز بعض املراكز أو مجيعها.
ا حبيث يكون ملتسابقني وتتقارب درجاهتم جدًّ ( يف بعض املسابقات اليت يرتفع فيها مستوى ا5 /3)

درجة أو درجتني ابملائة، يكون االقتصار على تكرمي املتسابقني  –مثاًل  –الفارق بني األول والعاشر 
الثالثة األول فيه نوٌع من عدم اإلنصاِف. وأرى أن ُيستحدَث معياٌر إحصائيٌّ لقياس الفارق املعنوّي 

الذي  الفائز ابلتكرمي وغري الفائز بني درجات املتسابقني، فإن كان الفارق غري معنوي بني درجيت
يليه يف املركز فإمَّا أن ُيكّرم االثنان، أو يُعاد تقوميهما، أو يعاد امتحاهنما، أو غري ذلك من اإلجراءات 

 املسابقة وجلنة التحكيم. تنظيماملنصفة اليت تراها جلنة 
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مسابقة، فتتزامن املواعيد ( عدم اختيار مواعيد مناسبة للمتسابقني يف النطاق املستهدف لل6 /3)
مواعيد مهّمة جللِّ املتسابقني؛ كامتحاانت ختام الفصول مع األساسية للتصفيات النهائية للمسابقة 

 الدراسية...وحنو ذلك.
( امتداد تصفّيات املسابقة لفرتات زمنية طويلة، وفعاليات تنافسية ُمرهقة. واألوفُق يف 7 /3)

ة أال تزيد هذه التصفيات عن ثالثة أو أربعة، وأال متتدَّ ألكثر من املسابقات ذات التصفيات املتعدد
 أشهر، وإن كانت املسابقة دولية. ثالثة

 عالن عن املسابقة قبل ميعاد االمتحان بوقٍت كاٍف.( عدم اإل8 /3)
ا.9 /3)  ( عدم اإلعالن عن املسابقة يف مظاهنِّ
 موقٍع إلكرتويّنٍ أو يف مطبوٍع أو من خالل ( عدم إاتحة تفاصيل املسابقة يف اإلعالن أو يف10 /3)

مبسئوٍل إعالميٍّ للمسابقة. ومن وسائل التغلب على هذه السلبية وسابقتها أن يُعنّي  إاتحة االتصال
  مسئوٌل إعالميٌّ للمسابقِة جُييُد مهارات التواصل اإلعالمي من خالل وسائله العصرية.

يح على املتقدمني للمسابقة. كأن يتغاضى عن شرط عدم االهتمام بتطبيق شروط الرتش( 11 /3)
 احملفوِظ أو غري ذلك.القدر السنِّ أو 

 ( عدم االلتزام مبواعيد املسابقة املعلنة، وكثرة التأجيل، وحنو ذلك.12 /3)
( عدم االلتزام بلجنة التحكيم املعلن عنها، فبعض اهليئات املهتمة ابملسابقات القرآنية قد 13 /3)

نَّ بلجنة التحكيم أشخاًصا ُمتفًقا على إتقاهنم ونزاهتهم ومسعتهم الطيبة، مث يُفاجأ تُعلن عن أ
املتسابقون أبنَّ هؤالء ال وجود هلم. ويستثىن من ذلك حاالت الضرورة اليت تتسبب يف اعتذار بعض 

على نزاهة  احملّكمني عن عدم تقومي املسابقة، ويُفّضل يف هذه احلال أن يكون االعتذار ُمعلًنا حفاظًا
 اهليئة املسئولة عن املسابقة ومصداقيتها، مع العمل على وجوِد بديٍل على درجة من القبول واإلتقان.

االتفاق على معايري التحكيم، وإعالم جلنة تنظيم املسابقة هبا؛ إلعالهنا للمتسابقني جيب ( 14 /3)
 املرشحني قبل وقٍت كاٍف من انعقاد املسابقة.

 اللجان املعاونة للجنة التحكيم؛ كلجان املراجعة واألرشفة والدعم اإلعالمي ( جيب توفري15 /3)
 واإللكرتوين واخلدمي.... وحنو لك.

( إذا كان نظام املسابقة قائًما على تصوير وقائع املنافسة لبثِّها إعالميًّا أو لالستفادة منها 15 /3)
ًقا. أبي صور االستفادة؛ فإنه جيب أن يُعَلَم املتسابقون بذ  لك ُمسب َّ

*** 
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 :بلجنة التحكيممتعّلقة وقفات ( 4)
 املقّومات اخللقية ل ُمحّكمي املسابقات القرآنية:( 1 /4)

جيب أن يتصف احملّكم القرآين أبخالق محلة القرآن، حبيث ُُيقق القدوة القرآنية الكاملة قدر 
 اإلمكان ظاهرًا وابطًنا.

يًفا حيًيا بشوًشا صبورًا حليًما عاداًل، ال يفّرط يف جنب احلّق فيجب أن يكون ديًِّنا ورًِعا تقيًّا عف
وال خيشى يف هللا لومة  إلنعاٍم سابق، أو إفضال واقٍع، أو إكراٍم متوقَّع،جلنب اخللِق، وال ُيايب أحًدا 

إخوانه، تعاواًن معوااًن طيّ ًعا يف يد ، مُ غري تفريطٍ  منالئٍم، حازًما يف اإلنصاِف يف غري إفراٍط، ليّ ًنا 
يصدر عن مشورة، ينبعُث يف مصلحٍة، ال ينفكُّ عن نصيحٍة، خُملًصا يف البذِل، فّتاقًا ألبكار الفوائد، 

 وجيًها يف غري مسرفة، مجياًل يف غري خميلة، أشبه الناس ظاهرًا بباطٍن.
 لمية حملكمي املسابقات القرآنية:( الصفات الع2 /4)

فعلى سبيل  صصية كافية مبا ُُيّكمه، وما يتعّلق به من علوٍم.جيب أن يكون ال ُمحّكم على دراية خت
 ملسابقة يف جمال الرواية أن يكون متقًنا حلفظ القرآن الكرمي عليًما مبتشاهباته ال ُمحكِّميلزم  املثال؛

، بصريًا بقراءاته؛ املشهور منها على األقل: حفص عن عاصم، وورش وقالون عن انفع، اللفظية
، فإذا كان جمال املسابقة يف اليوم املسلمنيعوامِّ عمرو، وهي املشهورة يف قراءات  والدوري عن أيب

القراءات فالبد أن يكون عليًما هبا مجيعها، بطرقها، وبقدٍر من حتريراهتا، قد تّلقاها عن علمائها، 
 وعرضها على ُمتقنيها، قد قرأ وأقرأ، وأجيز وأجاز، وعلَّق وحّرر.

قًا مجع إىل املهارة ابألداء حسن الدراية بدقائق التجويد ومسائله وأبوابه وأن يكون جُمّوًدا حاذ
، وأحكامها الرتكيبية، والوقف واالبتداء والنب والتنغيم، ومسائل ااملختلفة: الصوتيات خمارجها وصفاهت

 ...وحنو ذلك.وضبطه وشكله أداء القرآن الكرمي ورسم املصحف
 ه النفس فيه.وأن يكون بصريًا مبعاين القرآن فقي

  فإن ضمَّ إىل ذلك أبوااًب أخرى من العلم فهو أطيُب وأوىل.
م. -إىل ذلك  –فإن كان   ذا خبة يف حتكيم املسابقات القرآنية فهو َعَلٌم يُقصُد، وإماٌم يقدَّ

على أنَّ صناعة ال ُمحكِّم من مهامِّ املؤسسات القرآنية، فلتحرص على إعطاء الفرصة ل ُمحّكم 
 .ث املهارةتفيُد من مالزمة ذوي اخلبة من احملكمني ومزاملتهم؛ حىت تورّ انشٍئ يس

 :كمني لعدد املتسابقنيعدد احمل( 3 /4)
من السلبّيات املشاهدة يف بعض املسابقات القرآنية أال يتناسب عدد احملكمني مع عدد املتسابقني، 

ا ينتِه، فقد  ُيمله ذلك على أن يتسامَح مع َمْن بقي فيرتتب على ذلك أنَّ احملكم يستنفد طاقته ول مَّ
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َفس الذي بدأها  من املتسابقني يف آخر جلسات التحكيم فزًعا إىل التخفيف، فال يُنهي املسابقة ابلن َّ
ًفا. ،وغالًبا ما يبدؤها حازًما ُمدقًِّقابه،     ويُنهيها متساهاًل متخفِّ
أال تزيد جلسة التحكيم عتبار ابألخذ يف اال ؛بدقةُُيسب عدد احملكمني املناسب جيب أن و 

أنَّ السؤال فإذا فُِرَض الواحدة عن ثالث ساعات حبد أقصى يتخللها حنو ثلث الساعة اسرتاحة، 
احملكم  املتسابق يعطى مخسة أسئلة فهذا يعين أنَّ  وأنَّ الواحد يستغرق يف املتوسط حنو مخس دقائق، 

-6، وأنه ميتحن يف اجللسة الواحدة حنو )ريًباتق مخسة وعشرين دقيقةحنو يقضي مع املتسابق الواحد 
 ( متسابقني. 7

قد احملكم أكثر من جلسة يراعى أن تكون هناك فرتة كافية بني كلِّ جلستني ال تقل عن فإذا عَ 
 ساعة.

وبناًء على هذه املعطيات التقريبية ُُيسب عدد احملكمني، مث ُيضاُف حُمكٌِّم احتياطيٌّ لكل أربعة 
 حمكمني.

 انسجام جلنة التحكيم. مراعاة (4 /4)
ومن جماالت هذا االنسجام  تنسجَم جلنة التحكيم يف أعضائها إذا كان التحكيم مجاعيًّا، راعى أنيُ 

ُد قصِ َمْن يُغلُِّب جانب احلزِم والتدقيق بدون إفراط، إىل من يَ  ابللجنةأن يكون يف مسابقات الرواية 
عليه اباًب من أبواب التجويد كاألحكام الرتكيبية، وَمن قصًدا بدون تساهل وال تفريط، وَمن يغلُب 

 يغلب عليه اباًب آخر كالوقف واالبتداِء...وحنو ذلك من جماالت االنسجام.
كذلك يف حتكيم املسابقات الدولية؛ فإنَّ من دواعي انسجام جلان التحكيم أن تكون من بُلدان 

، فإنَّ  ذلك أحرى ابنسجام جلنة التحكيم واضطالعها  خمتلفة الثقافات، وخمتلفة يف لغاهتا األمِّ
  مبسئولياهتا على حنو أفضل.

وكذا؛ إن كانت املسابقة حملّية؛ فإنَّ من دواعي انسجامها أن يكون حمّكموها خمتلفي احملافظات 
 أو الوالايت واملقاطعات اليت تغطيها املسابقة.

، اليت تقررها اللجنة املنّظمة للمسابقةتبة أبنظمة التحكيم املع جيب على احملكِّم أن يتقّيد( 5 /4) 
 . 2، مما ال خيالف شرًعاالدولة املضيفة يف املسابقات الدوليةأن يلتزم بقوانني و 

واألفضل أن يطّلع احملّكم على الئحة اللجنة املنظمة قبل أن يوافق على أن يكون عضًوا حمّكًما، 
حهم بشأن ذلك موّضًحا فإن وجد هبا ما يرى غريه أوىل، أو مل جيد هبا بعَض ما وجوده ضروريٌّ انصَ 

                                                           
 (.36ينظر: مهارات التحكيم للدوسري )ص 2
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شروطهم، وإن شاء  إن شاء قَِبل على ؛وجهة نظره، فإن أقنعهم أو أقنعوه، وإال فهو ابخليار من أمره
 َل فاملسلمون عند شروطهم.قبِ اعتذر، فإن 

من الضروري أن تعقد جلنة التنظيم اجتماًعا ابحملكمني بعد جتّمعهم، ملراجعة نظام املسابقة ( 6 /4) 
  ومعايري التحكيم، وطرق تسيري اللجان...وحنو ذلك.

 ميع، ال غموض فيها وال لبس.وبنهاية هذا االجتماع جيب أن تكون هذه األمور حمّل اتفاق اجل
وجيب التنبيه البالغ على ضرورة االلتزام ابملعايري القياسية للتحكيم، فهذا أساس حتقيق العدالة 

  التحكيمية قدر اإلمكان البشرّي.
ومن الضرورّي االتفاق على معايري حتديد نوع األخطاء إن كان هناك تفاوت يف تقوميها، فمثاًل إذا 

ار يُفقد املتسابق قدرًا من الدرجة خيتلف عما يفقده خبطأ اللحن اجللّي، وهذا كان خطأ االستظه
بدوره خيتلف عما يفقده خبطأ اللحن اخلفّي، فمن الضروري االتفاق أّواًل على معايري تصنيف 
األخطاء: ما املقصود خبطأ االستظهار، وما ضابط اللحن اخلفّي، واللحن اجللّي؟ هل هو وضوح 

 يريه للمعىن؟ اللحن؟ أم تغ
 فاألمر أيسر. حاالت اخلطأ؛أّما إن كان القدر املفقود من الدرجة واحًدا يف كّل 

. ومن السلبّيات ( 7 /4) ًقا، وإن كان االختبار شفوايًّ من الضرورّي إعداد أسئلة املسابقة مسب َّ
ًقا ون أسئلة املسابقة مسب َّ ؛ بل يرجتلوهنا يف حضور امللحوظة على كثري حمّكمي املسابقات أهّنم ال يُعدُّ

مستوى األسئلة، فيقع الظلم يف  والتكافؤملساواة أدعى لإلخالل اب –بال شكِّ  –املتسابق، وهذا 
 على بعض املتسابقني.  

وجيب أن حترص جلنة التنظيم على أن يتّم ذلك إبشرافها، مع احلرص على سريّة األسئلة، فال يعلُم 
كاملختصني ابلدعم التقيّن ممّن قد   ؛جلنة التنظيم يف بعض األحيانمن  املختّصونو هبا إال احملكمون، 

 حتتاج إليهم جلنة التحكيم يف برجمة نظام األسئلة...أو حنو ذلك.
 .احملكمني ملحوظاتو وتفريغ الدرجات  واضحة للتقوميومعايري إعداد مناذج  جيب( 8 /4)

*** 
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 املسابقة:انعقاد متعلقة مبكان  وقفات( 5)
ا يُساعد جلنة التحكيم على القيام مبسئولياهتا ( إنَّ إعداد مكان املسابقة على حنو مناسٍب لَ مِ 5/1) مَّ

 على أكمل وجٍه ممكٍن، وال شكَّ أن القاضي يتأثّر سلًبا ابجللسة غري املرُية أو الطقس شديد احلرارة
ا أو شديد البودة أو الزحام البالغ أو الضوضاء أو التهوية غري اجليدة  أو اإلضاءة غري املناسبة كمًّ

 واحملّكم قاٍض. وكيًفا ...أو غري ذلك.
إعداد مكان املسابقة حبيث تكون كلُّ جلنة امتحان منفصلة عن الثانية، ( كذلك؛ جيب 2 /5)

 ويكون كل حمّكم منفصاًل عن اآلخرين يف اللجان ذات نظام التحكيم الفردّي. 
الذي يتكّون فيه االمتحان من عدة أسئلة يؤدي املتسابق كلَّ  ( يف النظام املتوايل لالمتحان؛3 /5)

بني احمّلكمني؛ حىّت ال يتأثر تقومي   ُيسمح بتداول الدرجاتسؤال منها أمام حمّكم خمتلف= جيب أال
 احملّكم الالحق بتقومي احملّكم السابق.

يستمعون إىل  فال ،بمن الطاّل  ( جيب أن خُيّصص مكاٌن ملن مل ُِيْن دورُهم يف االمتحان4 /5) 
، حىّت يكون هناك نوٌع من تكافؤ الفرص، إال إذا كان نظام املسابقة ينصُّ على وقائع االمتحان

 وجود بعض اجللسات العلنية.
قدر اإلمكان بوسائل الراحة  –ملتسابقني مزودة ا( يراعى أن تكون األماكن املعدة الستقبال 5 /5)

 النفسية.
الفصل بني اجلنسني يف أماكن االستقبال، وأماكن انعقاد جلان  –كان قدر اإلم –( يراعى 6 /5)

التحكيم، وأماكن انعقاد الفعاليات العلمية املصاحبة، واملرافق اخلدمية كأماكن الطعام، واملصّلى، 
 ذلك. .... وحنوودورات املياه

ت اخلاصة من ذوي االحتياجاراحة إاتحة الوسائل املساعدة ل –قدر اإلمكان  –( يُراعى 7 /5)
 املتسابقني واحلضور.

*** 
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 بتحكيم املسابقة وتقوميها: متعّلقة وقفات( 6)
 طول الوقت، وال ميّلون من ذلك. االلتزام مبعايري التحكيم( جيب على احملكمني 1 /6)
ابهرًا ( وليحذر احملّكمون كلَّ احلذر من التأثر بتفّوق بعض املتسابقني يف جانٍب واحٍد تفوُّقًا 2 /6)

مع الضعف الظاهر يف اجلوانب األخرى. ففي مسابقات الرواية؛ قد ُيمل بعَض احملّكمني انبهارُه 
حبسن صوت املتسابق أن يتغاضى عن أخطاء ظاهرة يف االستظهار أو حتقيق خمارج األصوات 

 وحنو ذلك. والوقف واالبتداء ...
ة ُمسبّ ًقا، وهذا من أكثر ما خُيّل مببدأ ابألسئلة ال مُ  االلتزامعدم من سلبيات التحكيم ( 3 /6) عدَّ

 التكافؤ واملساواة بني املتسابقني.
( يف كثري من مسابقات رواية القرآن الكرمي يرّكز احملكمون على جانب املتشابه اللفظي، وهذا 4 /6)

 ال ُُيّقق التقومي الصادق للمتسابقني، فإتقان استظهار القرآن ليس هو ضبط املتشابه اللفظي
 فحسب، وضبط املتشابه اللفظي ال يعين ابلضرورة إتقان حفظ الرواية.

ف أسئلة املسابقات.( 5 /6)   تعسُّ
فهم يف أسئلة املسابقات القرآنية،  من التكلُِّف ال ُمستحَدِث ال ُمبَتدَِع؛ تكلُُّف البعض وتعسُّ

ف انتشرت يف أوقاتنا انتشارًا  ُمزراًي، يَعِرف ذلك كلُّ من وهي صورة أخرى من صور التكلُّف والتعسُّ
له عالقةٌ هبذا اجملال، إذ قد جتد املمتحِنني يف املسابقات خي  تبون املتسابقني أبسئلٍة غريبة جيُب صيانُة 
القرآن وتنزيُهه عن مثِلها، واألعجُب أنَّ املرتِكَب هلذا اللون من امتهان القرآن الكرمي قد ُيشار إليه 

ٌر وحافٌظ ُمتقٌن ال تغيُب عنه شاذَّة وال فاذٌَّة يف كتاب هللا؛ حىت بلغ األمر ابلبنان على أنَّه علٌم م تبحِّ
 ببعضهم ميتحُن ُمتسابًقا فيطلب منه أن ُيكمل: )الذين ءامنوا هلم عذاب أليم(! ُيشري إىل قوله تعاىل:

 [.19]النور:   َّ خممم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك   مق حق ُّٱ
ا،على اليت حتضرين واألمثلة  ينزَّه عنه  حترَّجُت يف إيرادها ملا فيها من عبث ذلك كثرية جدًّ

 .القرآن الكرمي
ى هبم؛ فلينظر كيَف تكون أسئلتهم  وَمن أراد أن يعرف احلقَّ وينظر إىل صنيِع العلماِء ليتأسَّ
يف املسابقات الدولية الكبى ال ُمعتبة، فليس فيها شيٌء من ذلك، بل ُتداُر بطريقة علميٍة 

ةي  .3ستفيد منها املتسابق واملستمع الفائدة اجلمَّ
 

                                                           
ف القرّاء؛ مظاهره وأسبابه ومضاره وعالجه؛ للباحث )ص  3  (.96تعسُّ
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يف املسابقة  فقد نالحظ أن تكونتُغطي اجلزء املمتحن فيه،  ( يراعى عند وضع األسئلة أن6 /6)
 جند أن األسئلة ترتكز يف النصف الثاين من القرآن.، و القرآن كله

بداايت السور وبداايت األجزاء  ومن السلبيات وخصوًصا يف األسئلة املرجتلة أن ترتكز األسئلة يف
ب ُيفظ حنو مخسة أسطر من بداية ... وحنو ذلك؛ حىت صار بعض حمرتيف املسابقات من الطالَّ 

 تلك املواضع، وال يهتمُّ بغري ذلك، وال خيفى ما فيه من فساد ومنافاة ملقصود املسابقة.
د الوقف واالبتداء، فال يقصد ( جيب أن يراعى يف اختيار األسئلة الوحدة املوضوعية وقواع7 /6)

 يف اختيار مبدأ السؤال ابتداًء انقًصا، وال يف خمتتمه قطًعا انقًصا.
ويشمل ذلك  ،توخي العدل بني املتسابقني مهما اختلفت أجناسهم وثقافاهتم وبلداهنم جيب( 8 /6)

أبسلوب  واإلهناء وأسلوب اخلطاب ويف كيفية طرح السؤال والبدء والفتح ،التسوية بينهم يف املعاملة
 .4موحد، فال ينبغي إهناء متسابق ب )حسبك( وأخر ب )أحسنت( مثاًل 

( جيب الرفق يف التعامل مع املتسابقني وعدم جرح مشاعرهم أبدىن كلمة أو حنوها وإن أخطأوا، 9 /6)
 فاملقام مقام حتكيم ال مقام تعزير.

لبامج اليت ينظمها القائمون على تنظيم االلتزام ابملواعيد احملددة واملشاركة يف ا( جيب 10 /6)
  .5املسابقة يف كل دولة

بل يتعني فتح املصحف أو ما ينوب من متابعة  ؛عدم االعتماد على الذاكرة فحسب( جيب 11 /6)
 اخلطأ. فال أحَد يسبقُ  ،ولو من بعض احملكمني دفًعا للوهم واالختالف ،شاشة العرض

ى التقومي فحسب دون التعليق على األخطاء يف التجويد االقتصار يف التحكيم عل( جيب 12 /6)
وكذا ينبغي ترك التوجيه واإلرشاد وحنومها للمتسابق  ؛ إال ما البد منه. والوقف ووجوه الرواية وحنو ذلك

 مقام تقومي وليس مقام تعليم. يمالبتة وذلك ألن مقام التحك
تسابقني، فإنَّ االستفادة من التعليق على ( وال يعين ما سبق أن يُهمل التعليق على أداء امل13 /6)

االستفادة من ملحوظات ال ُمحكِّمني األداء من أهم ما يُرجى من مثل هذه املسابقات، فالبد إًذا من 
ًعا مع املتسابقني وجلنة التنظيمو ، على أداء املتسابقني والقائمني  البد أن تعقد جلنة التحكيم لقاءً ُموسَّ
؛ موضحة هلم نقاط القوة والضعف يف أدائهم، يف املؤسسات املتسابقة إن أمكنعلى التعليم القرآين 

 ومرشدًة إاّيهم إىل سبل تعزيز اإلجيابيات، ومعاجلة السلبيات.

                                                           
 (.36لدوسري )صلمهارات التحكيم  4
 (.36الدوسري )صمهارات التحكيم  5
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وكذا؛ فإنَّ آراء جلنة التحكيم بشأن التنظيم وما يتعّلق به من األمهية مبكان للجنة التنظيم؛ لتستفيد 
 ف على سلبياهتا.من إجيابياهتا يف التنظيم، ولتق

وُيستحسن أن تُعّد جلنة التنظيم منوذج تقومي مسبَّق خاّص بكل فئة من احلضور: احملّكمني، 
واملتسابقني، ومرافقي املتسابقني، وطاّلب العلم املشاركني يف الفعاليات املصاحبة... وغري ذلك من 

 احملكمني.
وب أحدمها عن اآلخر؛ بل جيب اجلمع وال يستعِض احملكمون ابلبالغ الشفوّي أو التقرير املكت

 بينهما، ففي كلٍّ فائدٌة ال توجد يف اآلخر.
 . 6عدم االنشغال ابحلديث وغريه يف أثناء تالوة املتسابقم ( جيب على احملكِّ 14 /6)
 ؛توجيه احملكم اجملاور له يف تقدير الدرجة أبي وجه من وجوه التأثرييتأثر احملكم بأال ( جيب 15 /6)

 على الدرجة أو الثناء على تالوة املتسابق أو ذمها. كاطالعه
يُفضَّل أن تكون جلان حتكيم مسابقات النساء من النساء، وجلان حتكيم جلان الرجال من ( 16 /6)

ن خيصص حمكمون للرجال، وحمكمات للنساء، فعلى أالرجال، فإذا كانت املسابقة خمتلطة أو تعّذر 
ظ بغّض البصر، وترك اخللوة أو ما يُقارهبا قدر اإلمكان، وترك احملّكم أن يراعي توجيه الشرع اب لتحفُّ

 املمازجة، وحنو ذلك.
ا استماع الرجال لقراءة النساء واستماع النساء لقراءة الرجال فال شيَء فيه إن راعى املسَتِمُع  وأمَّ

  ، وأُمنت الفتنة.أدب اإلنصات، وراعى التايل أدب التالوة
حكم االستماع إىل تالوة النساء يف مسابقات القرآن الكرمي اليت تقام سنوايًّ وقد ُسئل ابن ابز عن 

ال أعلم أبًسا يف هذا الشيء إذا كان النساء على حدة، »يف بعض البالد اإلسالمية، فأجاب: 
والرجال على حدة؛ من غري اختالط يف حمل املسابقة بل يكنَّ على حدة مع تسرتهن وحتجبهن عن 

ملستمع فإذا استمع للفائدة والتدبر لكالم هللا فال أبس، أما مع التلذذ أبصواهتّن فال الرجال. وأما ا
جيوز. أما إذا كان القصد االستماع للفائدة والتلذذ يف استماع القرآن واالستفادة من القرآن فال حرج 

 . 7«إن شاء هللا يف ذلك
*** 

 
 

                                                           
 (.36لدوسري )ص مهارات التحكيم ل 6
 (.409 /24جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ) 7
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 بعد انتهاء املنافسات: وقفات( 7)
ة التحكيم املراجعة الفورية لنماذج رصد الدرجات بُعيد االنتهاء من أعمال ( جيب على جلن1 /7)

 التقومي.
 ( جيب أن يتوارد على جتميع الدرجات ومراجعتها أكثر من فرٍد؛ فإنَّ األلفة مظّنة اخلطأ.2 /7)
 ( جيب على اللجنة التدقيق يف رصد كشوف الدرجات، وترتيبها َوفق مستوى املتسابقني.3 /7)
( جيب االلتزام بسرعة أعمال جلنة التحكيم، وسرعة إعالن النتيجة، وإاتحتها بكّل صور 4 /7)

 اإلاتحة املمكنة: ورقيًّا وإلكرتونيًّا أو عن طريق خدمة اجلّوال أو حنو ذلك.
مع عقد جلسة جيب على احملكم أن يضع تقريرًا يوضح فيه إجيابيات املتسابقني وسلبياهتم، ( 5 /7)

عة كما سبق بيانه. وليحرص يف ذلك على تقومي كّل عناصر املسابقة: التنظيم، واملستوى للتغذية الراج
 ...إخل.، وفنّيات التعليم القرآينالعام، واملتسابقني

 وفعالياهتا ونتائجها أرشيفيًّا. توثيق املسابقة( جيب االهتمام ب6 /7)
*** 
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 :احلفالت اخلتامية للمسابقاتتوزيع اجلوائز و إعالن النتائج  وقفات( 8)
ل عليها.1 /8)  ( جيب التدقيق يف إعالن النتائج يف كتابة األمساء والدرجات واملراكز واجلوائز املتحصَّ
البذخ يف حفالت ختام املسابقات وتوزيع اجلوائز إسراٌف ال يليق أبهل القرآن، فيجب أن ( 2 /8)

 تتميز تلك احلفالت ابلبساطة والفائدة.
يُفضل استضافة بعض الدعاة العلماء ممن هلم قبول للتحدث يف هذه احلفالت؛ مبا يشحذ  (3 /8)

 عزائم طالب العلم للتسابق يف اخلري.
على جلنة التنظيم احلرص على توجيه الشكر املعنوي واملادي لكل من أسهم يف إجناح ( 4 /8)

بَّ لبنٍة أمتَّت بناًء منيًفا. ولتعلم أنّه لن سى أحًدا، ولو كان عاماًل بسيطًا، فر فعاليات املسابقة، وال تن
 يشكر هللا َمن ال يشكر الناس.

( جيب االهتمام البالغ بتكرمي ال ُمحّفظني والعاملني يف جمال التعليم القرآين، فإنَّ احلاصل 5 /8)
حسااًن انصراف التكرمي إىل الطاّلب دون معّلميهم وحمّفظيهم مع أهنم من أكثر الناس فضاًل عليهم، وإ

إليهم، وإنَّ مما قد يوغر الصدور أن يُباَلغ يف تكرمي الطالب مع إسقاط معّلمه مُجلًة من حساب 
 ال ُمكّرمني. 

وميكن أن ُتستغّل تلك املسابقات لتكرمي شخصيات العمل القرآين املشهود هلا ابلفضل على أهل 
 القرآن، كأن خُتصَّص جائزة قّيمة لشخصية العام القرآنية.

*** 
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 الفعاليات املصاحبة للمسابقات القرآنية
إنَّ من أفضل أبواب اخلري أال تُقصر املسابقات القرآنية على فعاليات تقومي املتسابقني؛ بل إنَّ 
تلك األجواء التنافسية تناسُب إجراء فعاليات وأنشطة علمية مصاحبة تستهدف مجهور احلاضرين: 

 وطاّلب العلم من أهل املكان واألماكن القريبة منه... وغري ذلك. املتسابقني، وذويهم ومرافقيهم،
فإذا ُأحسن التخطيط إلقامة تلك األنشطة عادت أبفضل فائدة ممكنة، وخصوًصا يف وجود أهل 
العلم من احملكمني القادرين على إخراج هذه األنشطة أبهبى ُحلَّة. فال يقتصر حضورهم على حتكيم 

 هز الفرصة يف النهِل والعلِّ من علومهم وآداهبم.املسابقة فحسب؛ بل تُنت
، ممن ابتعدوا عن مظاّن األخفياء ومتثِّل تلك الفعاليات فرصة طيبة للتعريف مبغموري أهل العلم

 فغابوا عن علم كثري من طاّلب العلم.الشهرة، 
لتخصصات أن ُيستعان بكبار طاّلب العلم من املتسابقني ممن بّرزوا يف بعض ا –كذلك   –وميكن 

استطالٍع العلمية لالستفادة منهم يف القيام ببعض الفعاليات العلمية، وميكن التعّرف عليهم من خالل 
يضاف الستمارة ترشيح املتسابقني، للوقوف على السرية العلمية التفصيلية هلم، واستطالع رغبتهم 

 دقيق.واستعدادهم يف اإلسهام يف تلك األنشطة، واقرتاحاهتم بشأن موضوعها ال
 طة املقرتحة للمسابقات القرآنية:ومن األنش

 : اليت تستغرق وقتاا طويالا  فعاليات مناسبة للتصفيات النهائية اجملمعة يف الدورات الدوليةأوًلا
 :نسبيًّا
التجويد  -التحريرات  –الضبط  –الدورات العلمية النوعية يف علوم القرآن والقراءات )الرسم  •

 إخل( الوقف واالبتداء..... –
 : وُيستعان فيه ابملقرئني املسندين إلقراء الراغبني وإجازهتم.أسبوع اإلقراء •
مشروع االعتصام  –التدبر واملشروعات العملية املرتبطة به )مشروع حقوق القرآن حماضرات  •

 ..إخل(..مشروع القيم واألخالق -مشروع الفاحتة  –ابلقرآن 
 .امليّسر التفسريدورات  •
 ما يستجّد من قضاايه.التعليم القرآين و  •
 املهارة ابألداء القرآين. •
 العلمية املستجدة. احملاضرات والندوات يف املوضوعات •
 املتسابقني.أداء ناقشة امللحوظات العامة على ملفعالية التغذية الراجعة  •
 املعارض القرآنية. •
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 جلسات حوار مفتوحة ملناقشة مشكالت العمل القرآين يف البُلدان املختلفة. •
 ا: فعاليات تناسب مسابقات اليوم الواحد:اثنيا 

 حماضرات يف آداب محلة القرآن. •
خمتصرة يف أساسيات القراءة وتصحيح اللحون وأساسيات الوقف وورشات عمل حماضرات  •

 واالبتداء...وحنو ذلك.
 املهارة ابألداء القرآين. •
 .فعالية التغذية الراجعة ملناقشة امللحوظات العامة على أداء املتسابقني •
 املعارض القرآنية. •

*** 
ويف اخلتام أقرتح على بعض اهليئات القرآنية، من كليات القرآن الكرمي وأقسامه، ومن مؤسسات 

 وأ "لو مأملاو  عقاو لا نيب ةينآر قلا تاقباسملا" :ناو نعلا اذهب ىقتلمُ  وأ يٍّ ملع رمتؤ مالعمل القرآين تنظيم 
 :رو احملا هذه تحت هتاشقانم جر دني ثيحب هنم بير ق ناو نع يأ

 .يمالسإلا ملاعلا يف ةينآر قلا تاقباسملا عقاو  •
 .ةينآر قلا تاقباسملا ريو طت لبس •
 .ةينآر قلا تاقباسملا ىو تسمب ءاقتر الا يف ةينقتلا فيظو ت •
 .ةينآر قلا تاقباسملا هقف •
 .ةينآر قلا تاقباسملا ليو مت •

 .نو صصختملا هار ي امم كلذ ريغو 
 نسحو  ،لمعلا نسحو  لو قلا نسح انقز ر ي نأو  ،انعفني ام انملّ عيُ  نأو  انملّ ع امب انعفني نأ لُ أسأ هللاو

 .نيملاعلا بر  هلل دمحلا نأ اناو عد رخآو  .نآر قلا لهأ نم انلعجي نأو  ،عا بتالا نسحو  ،عا متسالا
*** 
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