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 �سم هللا الرحمن الرحیم
 

م مر�ز األ�حاث نظّ یُ ، في سنغافورةم ٢٠١٨/ـه١٤٤٠النبوي الشر�ف لعام االحتفال بذ�رى المولد �مناسبة 
مي، �التعاون منظمة التعاون اإلسال المتفّرع عن، )، اسطنبول(إرسیكاللتار�خ والفنون والثقافة اإلسالمیة 

مسا�قة في فن الخط تحت عنوان "مسا�قًة  ،في سنغافورةة الجنید اإلسالمی ومدرسةِ  �ستان الخط مع مر�زِ 
 ."م٢٠١٨في جنوب شرق آسیا  إرسیكا اإلقلیمیة لفن الخط

 
 الطر�قةعلى الخط ودرسوا تعّلموا  الذینجنوب شرق آسیا دول  خطاطيّ یصًا لوُتنظَُّم المسا�قة خّص 

 حضورهم�عد  إجازاتٍ �منحهم  �إجازة تالمذتهله  مأذونٍ في الخط  ماهرٍ  على ید أستاذٍ  ، أيالتقلید�ة
  لخط.الدروس 

 
في الخط  هموتحفیز روح إبداعدول جنوب شرق آسیا  خطاطيتشجیع هو  المسا�قةهذه والهدف من 

 تمكینُ �ما أن من أهداف المسا�قة  فیها. هوتعمیمُ دول هذه ال فن فيهذا ال تطو�رُ  و�التاليمهاراتهم  وتنمیة
 .في دول جنوب شرق آسیاوأوضاعه الخط  فن شؤون ر تطوّ إرسیكا من متا�عة 

 
في مجال الخط والتعاون  خبراتهمللتعارف وتبادل  لخطاطّي الدول المذ�ورة وستكون المسا�قة فرصةً 

 والتواصل فیما �عد.
 

في  قمنسَّ  ضمن برنامجٍ قام على شرفهم �ُ  حفل تكر�مٍ  فيع على الفائز�ن وزَّ تُ  جوائزَ وسُتتوَّج المسا�قة �
 سنغافورة.
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 ر�خ والفنون والثقافة اٍإلسالمیةمر�ز األ�حاث للتالعام المدیر ال: الد�تور خالد أرن، اإلشراف العامأ:  -١

 )، اسطنبول(إرسیكا
 في سنغافورةمر�ز �ستان الخط و اسطنبول مر�ز إرسیكا في  لجنة التنظیم:ب:    

 
 هیئة التحكیم: -٢

ن عرفوا دولیًا �جهودهم في مجال فن الخط التحكیم من األساتذة التالیة أسماؤهم، ممّ  تتألف هیئة
 التقلیدي:

 األستاذ الخطاط بلعید حمیدي/ المغرب
 تر�یا األستاذ الخطاط أفضل الدین قلیج/

 أندونیسیا األستاذ الخطاط عطا هللا/
 سنغافورة األستاذ الخطاط نصر هللا /

 
 سكرتار�ة المسا�قة: -٣

 لفن الخطات الدولیة مسا�قالسكرتار�ة تحت إشراف  ،في سنغافورة سكرتار�ة المسا�قة تضطلع :٣/١
 .الواردة إلیهاالمشار�ة الخط  �جمیع األعمال المتعلقة بلوحات ،في إرسیكا

 رفاعي  محمد نصرهللا -سعید قاسم اوغلو ن: االمنسق

 أو اعتراض أو استفسار ةمالحظ على أيّ  المسا�قة غیر ملزمة �الرد: سكرتار�ة مالحظة هامة ٣/٢
طر�قة التحكیم أو نتائجها. �ما أنها غیر ملزمة �االستجا�ة لطلبات المتسا�قین الخاصة مثل  عن

 توفیر الحبر والورق وما إلى ذلك.
 
 :هامضمونأنواع الخطوط و  -٤

التالیة لكتابتها في �ل لتحقیق فرص التكافؤ بین المتسا�قین، فقد قررت اللجنة تزو�دهم �النصوص 
 .القلم لكل خط فله مع بیان عرض سنّ نوع من أنواع الخطوط المدرجة أس

.A ملم. ٤-٣ه عرض سنّ  یتراوح: �كتب �قلم خط الدیواني الجلي 
 ١٥٩سورة آل عمران: اآل�ة النص المقترح: 

وْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َن اِ� ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ َفِبَما َرْحَمٍة مِ ( اْلَقْلِب �َنَفضُّ
 َن)َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْ�َْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اِ� ِإنَّ اَ� يُِحبُّ اْلُمَتَوِكِّلي
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.B ملم. ٢ه كتب �قلم عرض سنّ : �ُ خط الدیواني 
  ٤٤-٤١سورة األحزاب:  النص المقترح مع ضبطه �الشكل:

جَ مَ ( ن ّرِ ٌد أََبا أََحٍد ّمِ يَن َوَكاَن ا�ُ ِبُكّلِ َشْيٍء ن رَ كِ اِلُكْم َولَ ا َكاَن ُمَحمَّ ُسوَل اِ� َوَخاَتَم النَِّبّيِ
ُحوُه بُْكَرًة َوأَِصيً�  * آَمنُوا اْذُكُروا اَ� ِذْكًرا َكِثيًراَيا أَيَُّها الَِّذيَن  *َعِليًما  ُهَو الَِّذي  * َوَسّبِ

َن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَكاَن ِباْلُمْؤِمِنيَن َرِحيًما يَُصّلِي َعَلْيُكمْ  *  َوَمَ�ِئَكُتُه ِلُيْخِرَجُكم ّمِ
ُتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َسَ�ٌم َوأََعدَّ َلُهْم أَْجًرا َكِريًما  )َتِحيَّ

 
.C  ّالتعلیق في إما  ،فقط الَخطَّْینفي أحد  �شاركأن  �حق للمتسابقالتعلیق الجلي والنستعلیق:  اخط

 النستعلیق (التعلیق العادي). و�ما فيالجلي 
 

  ملم. ٥ه كتب �قلم عرض سنّ �ُ التعلیق الجلي: 
 ٢٨سورة الفتح: النص المقترح مع ضبطه �الشكل: 

ِه َوَكَفى ( يِن ُكّلِ  )ِباِ� َشِهيًداُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الّدِ

 ملم. ٣-٢  ما بین ه: �كتب �قلم عرض سنّ التعلیق (النستعلیق)خط 
  النص المقترح مع ضبطه �الشكل:

 كشف الدجى بجمالهِ   بلغ الع� بكمالِه 
 وا عليه وآلهِ صلّ  حُسنت جميُع خصالهِ 

 
.D ملم. ٣-١ه عرض سنّ  یتراوح: �كتب �قلم خط الرقعة 

 النبوي الشر�فالحدیث النص المقترح: 
 عن أَبي هريرة رضي ا� عنُه، عن النبّيِ َصّلى ا�ُ َعَلْيِه وَسلَّم قال: (

ْنيا، نفَّس ا� عْنه ُكْربة مْن ُكَرب يوِم اْلِقياَمِة، ومْن  من َنفَّس عن مؤمن ُكْربة مْن ُكرب الدُّ
ْنَيا وا�ِخرِة، ومنْ  َر ا� علْيه في الدُّ َر على ُمْعسٍر يسَّ  َسَتر ُمْسِلمًا َسترُه ا� ِفي الدْنيا يسَّ

لك َطريقًا يْلَتمُس فيِه ْن َس وا�خرة، وا� ِفي عْوِن العْبد ما كاَن العْبُد في عْون أَخيِه، ومَ 
ل ا� لُه به طريقًا إلى الجنَّة. وما اْجَتَمَع قْوٌم ِفي بْيٍت مْن بُُيوِت ا� تعاَلى، يْتُلون  ِعْلمًا سهَّ

ْتُهُم ِكَتاَب  ْحمُة، وحفَّ ِكينُة، وَغِشَيْتُهُم الرَّ ا�، وَيَتدارُسونُه بْيَنُهْم إ�َّ َنَزَلْت عليهم السَّ
 رواه مسلم ).الم�ئَكُة، وذَكرُهُم ا� فيَمْن عنده

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya43.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya43.html
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 شروط المسا�قة: -٥
في هذه المسا�قة مع ضرورة التقید �شارك �مكن لكل من �ستطیع تقد�م عمل في فن الخط أن  -٥/١

 المنصوص علیها في هذا الكتیب.والشروط �قواعد هذا الفن 

 المذ�ورة في الكتیب. الخطنواع على األكثر من أ بنوعین �شارك�حق للمتسابق أن  -٥/٢

عنها لمن لم  نسخةفي المسا�قة، �جب ملء االستمارة المرفقة في نها�ة الكتیب (أو  للمشار�ة -٥/٣
أو تسلیمها �الید إلى سكرتار�ة المسا�قة في  أو اإل�میلله �تیب المسا�قة) و�رسالها �البر�د �ص

 .م٢٠١٨ یولیونها�ة موعد أقصاه 

 في األعمال. األسود�شترط استخدام الحبر  -٥/٤

كون اللون. و� فاتحِ  ) أو ورقٍ على الطر�قة التقلید�ة ر (مصقولٍ مقهَّ  ورقٍ  �ستحسن استخدامُ  -٥/٥
�أن اللوحات التي  مع األخذ في الحسبانع من أنواع الخط، سم في �ل نو  ٦٠×٤٠مقاس الورق 

 ال تتقید �المقاسات المذ�ورة ستستبعد نهائیًا من المسا�قة.
 
 شروط إرسال اللوحات: -٦

استمارة من ل نسخة رسَ وتُ  اسم أو إشارة تبین هو�ة أصحابها تحمل اللوحات أيّ  الّ ینبغي أ -٦/١
 .االشتراك مع اللوحة

ودون إلصاقها على ورق  ،أو ضغط دون ثني أو طيّ و دون زخرفة أو تذهیب،  اللوحاترسل تُ  -٦/٢
 ى أو خشب. مقوّ 

 �الید إلى سكرتار�ة المسا�قة. ُتسلَّمُ أو  بوصل االستالمل البر�د المسجّ � اللوحاترسل تُ  -٦/٣

ه جمیع  -٦/٤  أدناه: المبیَّنإلى العنوان المسا�قة المتعلقة � المراسالتُتوجَّ

405A Changi Road, Sigapore 419857 

O: +65 69107204   Email: competition@thebustankhat.sg 

 
 
 
 :جوائز المسا�قة -٧

ـــُ�خ -٧/١ إرســـیكا اإلقلیمیـــة لفـــن مســـا�قة ل" �جـــوائزَ  أمر�كـــي ) دوالرٍ $ ٦٬٠٠٠( آالفِ  ســـتةِ  مبلـــغُ  ُص صَّ
 ع هذا المبلغ على النحو التالي:�وزَّ و ، "م٢٠١٨في جنوب شرق آسیا  الخط

 
 

mailto:competition@thebustankhat.sg
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 المجموع الجائزة الثالثة الجائزة الثانیة الجائزة األولى النوع ت
A ١,٥٠٠ ٣٠٠ ٥٠٠ ٧٠٠ الدیواني الجلي 
B  ١,٥٠٠ ٣٠٠ ٥٠٠ ٧٠٠ الدیواني 
C ١,٥٠٠ ٣٠٠ ٥٠٠ ٧٠٠ الجلي والتعلیق العادي التعلیق 
D ١,٥٠٠ ٣٠٠ ٥٠٠ ٧٠٠ الرقعة 
 $ ٦,٠٠٠ ١,٢٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٨٠٠ المجموع 
 

إذا �انت األعمال ال ترقى إلى المستوى المطلوب وال جب �عض الجوائز ح التحكیم لهیئة �حقّ  -٧/٢
قرارها بهذا الصدد �ما هو الحال تتفق مع منهج المسا�قة المتمسك �األصالة التقلید�ة. و�عتبر 

 �النسبة لبقیة القرارات نهائیًا، وال �حق للمتسابق االعتراض على تلك القرارات.

 في سنغافورة. إرسیكا ومر�ز �ستان الخطملكًا لمر�ز  الفائزةتصبح األعمال  -٧/٣

لتوز�ع الجوائز في  حفالً  ومدرسة الجنید االسالمیة مر�ز إرسیكا ومر�ز �ستان الخط قیمسیُ  -٧/٤
ه دعوًة لسیُ و سنغافورة  م�ما  ؛لفائز�ن األوائل لحضورهوجِّ عن بهذه المناسبة معرضًا  سینظِّ
 فن الخط. عنعلمیة  ندوةً و أعمالهم 

 ومر�ز �اسطنبول، : مر�ز إرسیكااألطراف الثالثةعة من موقَّ  تقدیر�ة منح الفائزون شهاداتٍ سیُ  -٧/٥
 .في سنغافورة اإلسالمیةومدرسة الجنید  �ستان الخط

 
 :البرنامج الزمني للمسا�قة -٨

 ٢٠١٨ أبر�ل ٢٤      إعالن المسا�قة .أ

 ٢٠١٨یولیو  ٣٠    آخر موعد إلرسال إستمارة االشتراك .ب

 ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠     آخر موعد لتسلیم األعمال .ج

 ٢٠١٨نوفمبر  ١٧      اجتماع هیئة التحكیم .د

 ٢٠١٨نوفمبر  ١٩    إعالن النتائج وحفل توز�ع الجوائز .ه
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 استمارة االشتراك

 م٢٠١٨ في جنوب شرق آسیا إرسیكا اإلقلیمیة لفن الخطمسا�قة 

 

 

 .....................................................................سم واللقب:اإل

 ...........................................................:امكان الوالدة وتار�خه

 ............................................................... :لمیةالع تالالمؤهِّ 

 ........................................................................ :الجنسیة

 

 

 فیها: كُ ارِ شَ یُ الخطوط التي سَ  أنواعُ 
A-  الدیواني الجلي 
B- الدیواني 
C- و النستعلیق التعلیق الجلي 
D- الرقعة 

 
 
 

 .......................................................................................:العنوان الدائم
.................................................................................................... 

 
 

 ......................................................................لكتروني ورقم الهاتف:البر�د اإل 
 

 
 
 

 صورة شخصیة


