ُق ِرئ في كتاب ألمير المؤمنين (عليه
الــســام) قــولــه :إن رســول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) قال:
ب َع َلى
ب َع َل َّ
ـه َ
ي َك َما ُكذِ َ
( ِإ َّنـ ُ
س ُي ْك َذ ُ
ـم َع ِّني
ـن َكـ َ
َمـ ْ
ـان َق ْبلِي َ ،ف َما َ
ـاء ُكـ ْ
جـ َ

اف ـ َ
ـث َو َ
ه َو
ـاب َا لـ َّلـ ِ
مِ ـ ْ
ـه َف ُ
حــدِ يـ ٍ
ـن َ
ـق كِ ـ َـتـ َ
حدِ يثِ يَ ،و َأ َّما َما َ
اب َا ل َّل ِه
َ
خا َل َف ِك َت َ
حدِ يثِ ي)..
َف َل ْي َ
س مِ ْن َ
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أهــــداف الــــمــــســــابــــقــــة
 -1تسليط الضوء على تراث أمير المؤمنين اإلمام
علي (عليه السالم) وأئمة أهل البيت مِ َّمن َقدِ م
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين والصالة والسالم على
أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شغلت الرواية والحديث النبوي الشريف مساحة
واسعة من اهتمامات وجهود العلماء المسلمين
الوضع على النبي
منذ أن ُعرف الحديث وقد كثر
ُ
(صلى الله عليه وآله وسلم) بعد وفاته ،وبخاصة
بعد أن صدر المنع بعدم تدوينه أو األخذ به ،لذلك
ارتأت أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به
– التي اعتادت على دراســة القضايا اإلسالمية
المتعلقة بتراث الكوفة – على أن تخصص محور
مسابقة مسلم بــن عقيل (عليه الــســام) لهذا
الــعــام لــدراســة (الـــرواة والمحدثون فــي مدرسة
الــكــوفــة الــحــديــثــيــة) عــبــر ال ــق ــرون وذلــــك ضمن
نشاطاتها في مهرجان السفير الثقافي الحادي

إلى الكوفة في مجال الحديث النبوي ال سيما
في أيام خالفته في الكوفة.
 -2إبـراز ريــادة الـكـوفــة من بـين األمـصـار اإلسالمية
في رواية الحديث النبوي.
 -3توجيه أقالم الباحثين لدراسة أعالم الكوفة
ـمــن خــدمــوا الحديث النبوي وعــلــومــه ،وأغــنــوا
مِ ـ َّ
المدرسة اإلسالمية بــوافــر عطائهم وأسهموا
في ترصين وإبراز مدرسة الكوفة الحديثية على
م ّر العصور.
 -4ال ــت ــواص ــل الـــــعـــــلــــــــمــــــــي بـــــيـــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــيـــــن
والـمــبــدعيــن مـن مـخـتـلـف الــبـلدان وبـيـن أول
جـامـعـة أسالمية انـبـثقـت من مـسـجـد الـكـوفـة
المعظـم واستلهمت عــطـاءهــا من نــهـج أمير
المؤمنين علي بن أبي طــالــب (عليه السالم)
وأئــمــة أهـــل البيت (عليهم السالم).

عشر ،وهذه المسابقة تشمل المجاالت الفكرية
واألدبية اآلتية:
التأليف ،الــدراســات الــقــرآنــيــة ،المقالة ،الــروايــة،
الــمــســرحــيــة ،الــقــصــة ،الــقــصــة الــقــصــيــرة ،قصص
األطفال.
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المحور الفكري
أث ــر اإلمــــام عــلــي (عــلــيــه الــســام) فــي مــدرســة
الكوفة الحديثية.

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
(عــلــيــه ال ــس ــام) فــي فــضــل الــحــديــث
النبوي الشريف قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم):
يل :
( َا لـ َّلـ ُ
ـم خُ َل َفا ئِي َث ـ َ
ـهـ َّ
ـم ِا ْر َ
حـ ْ
ا ث ـ ًا ِ ،ق َ
ـول َا ل َّل ِه َو َم ْن خُ َل َف ُ
ال :
اؤ َ
َيا َر ُ
ك ؟ َق َ
سـ َ

س َّنتِ يُ ،ث َّم
ين َي َّت ِب ُع َ
َا َّلذِ َ
حدِ يثِ ي َو ُ
ون َ
ها ُأ َّمتِ ي)
ُي َع ِّل ُمو َن َ

أثر أئمة أهل البيت (عليهم السالم) مِ َّمن َقدِ َم
الكوفة في مدرسة الكوفة الحديثية.
ريادة الكوفة في علم الرواية والحديث.
أثر الصحابة في مدرسة الكوفة الحديثية.
أثـــر الــتــابــعــيــن وغــيــرهــم ف ــي م ــدرس ــة الــكــوفــة
الحديثية.
المحور العلمي
مــنــاهــج الــمــحــدثــيــن فــي الــكــوفــة (التصحيف
والتحريف عند المحدثين ،الناسخ والمنسوخ،
عند المحدثين ،الرواة والمحدثين في الكوفة،
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شــروط الــروايــة عند ال ــرواة والمحدثين ،أهمية
االسناد عند المحدثين ،الوضاعون في الحديث
النبوي الشريف في الكوفة).
مدرسة الحديث في الكوفة وأدوارها المختلفة.
أث ــر الــــرواة والــمــحــدثــيــن الكوفيين فــي الــبــاد
اإلسالمية األخرى.
أبرز المصنفات الكوفية في الحديث والرواية.
دراسات علمية في علم الرجال.
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المحور التأريخي

أعالم المحدثين الكوفيين عبر القرون.
أعالم المحدثين والرواة على الطبقات والعصور.
ببلوغرافيا لمحدثي الكوفة ورواتهـا عبر القـرون.

المحور الديني
الــــحــــديــث الـــــنـــــبـــــوي فــــــي كــــالم اإلمـــــام
عــلــي (عليه السالم).
رواية أئمة أهل البيت (عليهم السالم) للحديث
النبوي وأثـره في مدرسة الكوفة.
أثـر أئمة أهل البيت (عليهم السالم) في مدرسة
الكوفة الحديثية.

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
(عليه السالم) واصف ًا ناقل الخبر في
نهج البالغة:
ـق ـ ُلــو ا َا ْلـ َ
ـمــو ُه
( ِا ْعـ ِ
ـخ ـ َب ـ َر ِإ َذ ا َ
ســمِ ـ ْ
ـعــتُ ـ ُ
ال َع ْ
َع ْ
ـــــة ،
ـــل ِر َعـ ــا َيـ ـ ٍـة َ
ـــل ِر َو ا َي ٍ
ـــق َ
ـــق َ
ـــــــع ْ
ـــم َك ــثِ ــيـ ـ ٌر َو
ـــل ِ
َفـــــــــــ ِإ َّن ُر َو ا َة َا ْل ِ
ـل )
ُر َعــا َتـ ُ
ـه َق ـ ِلــيـ ٌ

المحور اللغوي
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الظواهر اللغوية في روايــة اإلمــام علي (عليه
السالم) للحديث النبوي.
الظواهر اللغوية فــي علم الحديث عند أئمة
أهل البيت (عليهم السالم) مِ َّمن َقــدِ َم منهم
إلى الكوفة.

10

11

يحق المشاركة في أكثر من فقرة في المسابقة.
آخر موعد الستالم المشاركات في (  19شعبان
 1443هـ الموافق  16آذار 2022م) وتعلن النتائج في
أيــــام مــهـرجــان الـسفـيـر الـثـقـافـي الحــادي عــشــر
في (  5شوال سنة  1443هـ الموافق  7آيار 2022م).
ّ
تشكل األمانة لجان ًا من ذوي الخبرة واالختصاص
لتقييم المشاركات وإعالن النتائج وتعتمد اللجنة
المشرفة على المهرجان نــتــائج لــجــان الـتـحـكـيـم
المتخصصة فــي تـحـديـد الـمـراتب الـثـالث األولـى
لكل فقرة.
إذا لم َ
ترق المشاركات إلى المستوى المطلوب
وفي ِّ
أي محور من المحاور فل ّلجنة الحق في حجب
الجائزة.

تستخرج نسب االستالل اإللكتروني لكل نتاج
وتعتمد نسبة االستالل الدولية ( )%20كحد أعلى
في قبول أو رفض المشاركات
ترفع جميع المشاركات إلى لجان التحكيم بدون
أســمــاء ،وال يحق للمشارك االعــتــراض على نتائج
التحكيم أو االنسحاب بعد ظهور النتائج وتعتبر
المشاركة موافقة على الشروط جميعها.
في حالة تساوي التقييم ألكثر من مشاركة
يصار إلى قسمة مقدار الجائزة على عدد المشاركات
المتساوية بالتقييم.
تحتفظ أمانة مسجد الكوفة بجميع المشاركات
وفي كل فقرات المسابقة ولها الحق في طبعها
ونشرها وهي غير ملزمة بإعادتها إلى أصحابها
بعد نهاية المهرجان.
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مدرسة الكوفة الحديثية ،وتميز مدرسة الكوفة
عن باقي المدارس الحديثية في العالم اإلسالمي.
بالنسبة للنصوص المحققة يــجــب أن تكون
مصحوبة بدراسة للمحقق.
تكتبالنصوصالمشاركةعلىاآللةالحاسبةعلى
أن التقل عدد صفحات المؤلفات المشاركة عن مائة
وخمسين صفحة ( )A4وال تزيد عن ثلثمائة وخمسين
صفحة ( )A4ويكون عدد الكلمات الكلي في الصفحة
( )300كلمة ويكون حجم الخط ( )14والهامش ()12
على أن يكون المؤ َّلف مصحوبا بملخص ال يزيد عن
خمس صفحات ( ،)A4ويقدم المشارك سيرته الذاتية
المختصرة مع نبذة عن مساهماته الفكرية ونسخة
مصورة من هويته الشخصية أو البطاقة الوطنية
الموحدة أو نسخة مــصــورة لــجــواز سفره لمن هم
خارج العراق وتسلم النسخة الورقية يدويا إلى قسم
الشؤون الفكرية والثقافية مع قرص ليزري ( )CDأو
يرسل على البريد اإللكتروني:
masjid_alkufa@yahoo.com
أن ال يــكــون التأليف أو التحقيق مــنــشــور ًا أو
مطبوعـ ًا أو مشاركـ ًا في مسابـقـات أخرى سابق ًا.
ال يحق المشاركة باألطاريح والرسائل الجامعية
أو بجزء منها ،كما ال تقبل الكتب المترجمة.
أن ال تتعارض البحوث والمشاركات مع الثوابت
العقدية وتكون وفــق المعايير العلمية البحثية
المتفق عليها.
تكون المشاركات بما يتعلق ببيان وترجمة حال
الحديث والمحدثين في مدرسة الكوفة الحديثية،
وأثر أئمة أهل البيت (عليهم السالم) في تأسيس
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محور المسابقة
كل ما يتعلق بالرواية والحديث النبوي الشريف
وجهود المحدثين ،وأثر أئمة أهل البيت (عليهم
السالم) في تأسيس مدرسة الكوفة الحديثية.

أن يكون البحث محدد ًا بالمحاور المذكورة في
أعاله أو ضمنها وال تقبل الكتب المحققة.
أن ال تقل صفحات البحوث المشاركة في علوم
القرآن عن ثالثين صفحة ( )A4ويكون حجم الخط
( )14والهامش بحجم ( )12وعدد الكلمات ( )300في
الصفحة الواحدة ،ويكون مصحوبا بملخص للبحث
ال يزيد عن ثالث صفحات (.)A4
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