
الفئة الثانية: من عمر 8 - 11 سنة . سنوات .      الفئة األولى: من عمر 4 - 7
من عمر 12 - 15 سنة، وألصحاب الهمم إلى 18 سنة . الفئة الثالثة:

 تقبل املشاركات من تاريخ  7 فبراير وحتى 4 مارس
ترسل املشاركة مع  صورة من بطاقة الهوية على الرقم:    1337 680 56 971+  (مشاركتكم تسعدنا)

(مع الواعظ الصغير) باإلضافة ملنح الـفائزين الـتسع من الفئات الثالث فرصة املشاركة يف سلسلتنا التوعوية 

 أن يكون املتسابق أو املتسابقة من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 التزام كل فئة عمرية بحفظ النص احملدد لها.

 االلقاء املباشر للموعظة بالصوت والصورة، مع عدم استعمال املؤثرات الصوتية كخلفية.
 القراءة الصحيحة للنص وفق قواعد لغتنا العربية األصيلة.

 مراعاة األسلوب الوعظي، وعدم اإللقاء كخطبة جمعة.
 التزام املتسابقني التصوير بالزي الوطني.

 اإلبداع الفني يف اإلخراج مع مراعاة جودة التصوير.
  أن ال تتجاوز مدة املقطع دقيقتني.

 أن يرسل املتسابقون مشاركة واحدة فقط.

يف كل فئة من فئات املسابقة الثالث؛ 
سيفوز  معنا ثالثة متسابقني:  

الــجـــــــــوائــــــــــــــز

شروط المسابقة

 الفئة األولى: 
فــئـــات المسابقة

الموسمالموسم

الموسمالموسم

يف عام اخلمسني؛ تعلن الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
عن إطالق مسابقة ( الواعظ الصغير ) يف موسمها اخلامس، والتي تهدف إلى تعزيز املشاركة املجتمعية 
اإلمــــاراتي. الــــمجتمع  يف  الناشـــئة  بـــني  اإليجابيـــة  الــــمنافسة  روح  وخلـــق  والوطنيـــة  الدينيـــة  البرامـــج  يف 

الفائز باملركز األول

10.000 الفائز باملركز الثالث

5.000
الفائز باملركز الثاني

7.000



 (اِالْحِتَراُم)
 .. َالُم َعَلى َرُسوِل اهللاَّ َالُة َوالسَّ ، َوالصَّ ِ ْمُد ِهللاَّ اْحلَ

َيا أَْصِدَقاِئي:

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ة .. َمَع َحِبيِبَنا ُمَحمَّ نَّ َكِن ِيف أَْعَلى َبْيٍت ِيف اْجلَ ا .. ِبالسَّ  َهْل َتْعَلُموَن َمْن َسَيُفوُز ِمنَّ

ِديث:  ُلوا َمِعي َهَذا اْحلَ َتأَمَّ

ِة ِملَْن َحُسَن ُخُلُقُه)  نَّ َالم: (َأَنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت ِيف َأْعَلى اْجلَ َالُة َوالسَّ َيُقوُل َعَلْيِه الصَّ

اِس ُخُلًقا َواْحِتَرامًا ِلْآلَخِرين.. وحتى َنفوَز ِبَوْعِدِه ملسو هيلع هللا ىلص.. ِألَْحَسِن النَّ

علينا أْن َنْحَتِرَم َواِلِديَنا: ِبَطاَعِتِهْم، َوَتْقِدِمي اْلَعْوِن َلُهْم،

ِب َمَعُهْم، َوُشْكِرِهْم َعَلى ُجُهوِدِهْم، أَدُّ ِميَنا: ِبالتَّ َوَنْحَتِرَم ُمَعلِّ
ِف ِيف ُمَعاَمَلِتِهْم. َلطُّ َوَنْحَتِرَم َأْصِدَقاَءَنا: ِبالتَّ

ِبيب. ُن َمًعا  .. أَْجَمَل ُصوَرٍة ِلَوَطِنَنا اْحلَ ُلِق اْلَعِظيم .. َسُنَكوِّ َوِبَهَذا اْخلُ

 تقبل املشاركات من تاريخ  7 فبراير وحتى 4 مارس
ترسل املشاركة مع  صورة من بطاقة الهوية على الرقم:   1337 680 56 971+

 (مشاركتكم تسعدنا)

الفئة األولى
( 4 - 7 ) سنوات

الفئة األولى

( 4 - 7 ) سنوات

نص المسابقة

الموسمالموسم

الموسمالموسم



َماَنُة)  (اْألَ

 .. َالُم َعَلى َرُسوِل اهللاَّ َالُة َوالسَّ ، َوالصَّ ِ ْمُد ِهللاَّ اْحلَ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِصَفًة ِملََالِئَكِتِه َوُرُسِلِه اْلَكِرام.. َيا أَْصِدَقاِئي: ِإنَّ اْألََماَنَة ُخُلٌق َعِظيم، َجَعَلَها اهللاَّ

وِح اْألَِمني،  َالم .. ِبالرُّ َد اْملََالِئَكِة ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ َفَوَصَف ِيف ِكَتاِبِه َسيِّ

َالم .. ِباْلَقِويِّ اْألَِمني،  ُدنا ُموَسى َعَلْيِه السَّ َكَما ُوِصَف َسيِّ

ُلِق اْلَعِظيم؟ ى ِبَهَذا اْخلُ َفَكْيَف َلَنا أَْن َنْقَتِدَي ِبِهْم .. َوَنَتَحلَّ

َماَنَة ِإَلى َمِن اْئَتَمَنك، َوَال َتُخْن َمْن َخاَنك)  اِدُق اْألَِمُني ملسو هيلع هللا ىلص: (َأدِّ اْألَ َيُقوُل الصَّ

َاَفَظِة َعَلى َصَالِتَنا َوِبرِّ َواِلِديَنا، َلَنا َأَماَنَة َطاَعِته: ِباْحملُ ُ َعزَّ َوَجلَّ َحمَّ َفاهللاَّ

َجاِح َعَلى أَْنُفِسَنا،  ُمَنا .. َواِالْعِتَماِد ِيف النَّ َوَأَماَنَة َطَلِب اْلِعْلم: ِباْحِتَراِم َمْن ُيَعلِّ
اَزاِتَنا َوُسْمَعِتَنا.. ْرِص َعَلى ِإْجنَ ِة ِقَياَدِتَنا.. َواْحلِ َحبَّ َوَأَماَنَة اْلَوَطن: ِمبَ
ا َنْسَتْوِدُعَك ِديَنَنا.. َوَوَطَنَنا.. َوأََماَناِتَنا .. َوَخَواِتيَم أَْعَماِلَنا  ُهمَّ ِإنَّ َفاللَّ

 تقبل املشاركات من تاريخ  7 فبراير وحتى 4 مارس
ترسل املشاركة مع  صورة من بطاقة الهوية على الرقم:   1337 680 56 971+

 (مشاركتكم تسعدنا)

الموسمالموسم

الموسمالموسم

الفئة الثانية

( 8 - 11 ) سنة

نص المسابقة



ِسَني) (َتْقِديُر ِنْعَمِة اْآلَباِء اْملَُؤسِّ

  .. ِ َالُم َعَلى َرُسوِل اَهللاّ َالُة َوالَسّ ، َوالَصّ ِ ْمُد ِهللاَّ اْحلَ
ِ َعَلْيُكْم اُس اْذُكُروا ِنْعَمَت اَهللاّ َها الَنّ َيا َأُيّ َنا َعَزّ َوَجَلّ ِيف ِكَتاِبِه اْلَعِزيز:  َيُقوُل َرُبّ

اِنّي:   َبّ َداِء الَرّ ى َنْسَتِجيَب ِلَهَذا الِنّ  وَحَتّ
َياة ؟!  ُ َعَزّ َوَجَلّ ِبَها .. ُمْنُذ أَْن أَْبَصْرَنا َهِذِه اْحلَ ِتي َحَباَنا اَهللاّ َعم .. اَلّ ْرَنا َيْوًما ِيف ِمْقَداِر الِنّ َهْل َتَفَكّ

َن؟!   ُروِف َواْحملِ ِة الُظّ َدْت َنْهَضَة اْلَوَطن .. َمَع ِشَدّ ُ َلَنا َسَواِعَد ُمْخِلَصة .. َشَيّ َر اَهللاّ ْلَنا َكْيَف َسَخّ َوَهْل َتأََمّ
ُر َلُهْم ُجُهوَدُهْم .. َوَنُرُدّ َجِميَلُهْم .. َوُنَحاِفُظ َمًعا َعَلى َمْوُروِثِهْم؟   َوَكْيَف َسُنَقِدّ

ِبُيّ ملسو هيلع هللا ىلص: (َمْن َلْم َيْشُكِر اْلَقِليَل َلْم َيْشُكِر اْلَكِثيَر،   َوَقْد َقاَل الَنّ
ِ ُشْكٌر) ُث ِبِنْعَمِة اَهللاّ َحُدّ ، َوالَتّ َ اَس َلْم َيْشُكِر اَهللاّ َوَمْن َلْم َيْشُكِر الَنّ

َعِم َواِجٌب ِباْلَقْوِل َواْلَعَمل .. َوِإَنّ َمِسيَرَة اْلِبَناِء َقْد َبَدأََها ِرَجاٌل ُمْخِلُصون.. َفَيا َشَباَب اْلَوَطن: ِإَنّ ُشْكَر الِنّ
 َوِإَنّ اْآلَماَل َمْعُقوَدٌة َعَلْيَنا ِلَتْعِميِر َهَذا الوطن ..  

ِني ِثَماَرَها ِيف ُرُبوِع اْلَفَضاء ..  َفِباْألَْمِس َغَرُسوا َلَنا أَْرًضا َصْحَراء .. َواْلَيْوَم َجنْ
 . َمَرات َرِبّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا آِمًنا .. َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الَثّ َفَيا

الفئة الثالثة
(12 - 15) سنوات
وألصحاب الهمم 
إلـى (18) ســـنـة

 تقبل املشاركات من تاريخ  7 فبراير وحتى 4 مارس
ترسل املشاركة مع  صورة من بطاقة الهوية على الرقم:   1337 680 56 971+

 (مشاركتكم تسعدنا)

الموسمالموسم

الموسمالموسم

نص المسابقة



ســـيتم تكرمي أفضل ثالث مؤسســـات تعليميـــة أو تأهيلية شـــاركت يف دعم املســـابقة:

1.  أفضل مؤسسة تعليمية من حيث عدد املشاركني يف املسابقة.

2.  أفضل مؤسسة تأهيلية ألصحاب الهمم من حيث عدد املشاركني يف املسابقة.

للمرشـــحني يف  نســـبة تصويـــت  بأعلـــى  ســـاهمت  تأهيليـــة  أو  تعليميـــة  أفضـــل مؤسســـة    .3

     املرحلة النهائية.

الموسمالموسم

الموسمالموسم


