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ال�س ّيد اأحمد التهامي

(())1

حمد عي حسن التهامي من مواليد مدينة كرباء امقدّ سة
هو الس ّيد أمد بن ّ

ح ّلتتة باب النجف( )2عام 1970م  ،نشتتأ وترعرع ي هذه امدينة وأكمل دراستتته
خرج من إعدادية الصناعة.
اابتدائ ّية
وامتوسطة إى أن ّ
ّ

مود احمري
تفتترغ فيتتا بعد لدراستتة القرآن الكريم فازم حفل اأستتتاذ ّ
ّ

فأتقتتن فيه ّ
كل ما يتعلتتق بالتّاوة من مارج وأحكام وصفات احروف ،كا حر
ي حفل جامع الرك  ،وحفل جامع احسيني  ،وامحفل امقام ي مرقد ّ
العامة ابن

فهد ّ
احي.

ثتتم انتترى خدمتتة ّقراء هتتذه امدينة العظيمة من ختتال إقامة حفل قرآي ي
ّ

تشترف باخدمة ي حرم اموى أي الفضل
بيته طيلة أيام شتتهر رمضان امبارك ،كا ّ
الع ّباس( ) gعام 2006م.

(" )1مقابلة شخصية "  ،أمد التهامي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ 11حزيران .2016
( )2وهي إحدى حاّت مدينة كرباء القديمة التي تقع قرب مرقد اإمام احستتن( )gمن اجهة
اجنوبية.

قراآن ّيو كرباء امقدّ �صة -اجزء الأ ّول
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ال�س ّيد اأحمد اح�سني

(())3

هو الستت ّيد أمد حستتن بن أمد احستتني من مواليد 1964م ُ ،ولد ي مدينة

كرباء امقدّ ستتة ح ّلة الع ّباس ّيةالشترق ّية .نشتتأ وترعرع ي أسة ملتزمة دين ّي ًا .أكمل
خرج من إعدادية الصناعة قسم الكهرباء.
اابتدائ ّية
وامتوسطة حتّى ّ
ّ

بتتدأ مشتتواره ي تع ّلم قتتراءة القرآن الكريم ي الثانين ّيات والتستتعين ّيات من

اجراح
القرن امنصترم بامشاركة ي حفل اأستاذ ّ
مود احمري ،واأستاذ مادي ّ

الصحيحة وأحكام التّتتاوة والتّجويد  ،وبعتتد تضييق اخناق من
لتع ّلتتم القتتراءة ّ

س ًا،
قبتتل الانظام البائد عى مرتتتادي امحافل أخذ باحضور ي امحافل امعقودة ّ

الساك  ،وحفل الس ّيد عاء نراه.
كمحفل اأستاذ جاسم ّ

حر جموع ًة من امجالس احسين ّية التي كانت تُعقد ي البيوتات الكربائية

ليبتدئها بقراءة القرآن الكريم ومنها :جلس مهدي أي حكمت (منطقة اجمعية)،

الريفة.
والزيارات ّ
كا اشتهر أيض ًا بقراءته لأدعية ّ

يعمل حال ّي ًا منتسب ًا ي العتبة احسين ّية امقدّ سة عام 2005م.

()3

"مقابلة شخصية "  ،أمد احسني  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  6حزيران .2016

مركز تراث كرباء

12

احافظ اأحمد ّ
ال�سامي

(())4

حمد ّ
الشتتامي ولد عام 1993م ي حافظة ذي
هو احافظ أمد نعيم حستتن ّ

الصيف ّية التي
قار .بدأ مشواره القرآي ي س ّن مبكّرة ،حيث كان حر ي الدّ ورات ّ

أتم خاها حفظ
يقيمها جمع أهل البيت()
القرآي ي ذي قار عام 2004م ّ
ّ

اجزء الثاثن من القرآن الكريم.

واصل مشتتواره ي حفظ القرآن الكريم بعد أن عزم عى إكاله حت إراف

اأستاذ ّ
الشيخ أثر مهدي السعداوي.

أقتتام دورة الرستتول اأعظتتم ( )aعتتام 2013م لتحفيظ القتترآن الكريم
()5

انظمت هتتذه الدورة ضمن مروع األف حافتتظ ي العراق ،
لأطفتتال ،وقد ّ
وقتتد التقى ّ
الشتتامي بالقائمتتن عى امروع ُفأعجبتتوا به ،ف ُع ّن ي شتتعبة التعليم

القتترآي التابع لدار القرآن الكريم مرف ًا عى مشتتتروع األف حافظ ،فاستتتوطن
ّ
كرباء امقدّ سة وصار أحد ح ّفاظها وبدأ حياة جديدة بن إخوته.

(" )4مقابلة شخصية "  ،أمد الشامي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  10آب .2015
( )5هو من مشاريع دار القرآن الكريم ي العتبة احسين ّية امقدّ سة ،هدف إعداد ألف حافظ للقرآن
الكريم ي العراق.

قراآن ّيو كرباء امقدّ �صة -اجزء الأ ّول
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تتلمذ عى يد جموعة من أستتاتذة القرآن الكريم  ،منهم :اأستتتاذ عي فاخر

الواجدي  ،واأستاذ عاد فاخر الواجدي  ،واأستاذ عتّاب الناري ي ذي قار،

أما ي كرباء فكان امقرئ عي عبود الطائي من أبرز أساتذته.

الشتتتريفة فكان ذلك ّ
ُعرف بحستتن قراءته لأدعية ّ
حط اهتام امستتؤولن ي

ُخب لقراءة دعاء الصباح ي العتبة احسين ّية امقدّ سة
العتبة احستتين ّية امقدّ سة  ،فانت َ

الريفة.
من امئذنة ّ

يعمل حال ّي ًا متابع ًا للنّشتتاط القرآي ي فرع ذي قار التابع لدار القرآن الكريم

إضافة مزاولته أعااً قرآن ّية أخرى ي الدّ ار.

مركز تراث كرباء

14

اأ�سامة الكربائي

(())6

هو القارئ أستتامة عبد احمزة عبد اه عبد الستتياوي من مواليد 1984م

حي اإمتتام عي ( ،)gبدأ رحلته متتع القرآن الكريم ي
حافظة كرباء امقدّ ستتة ّ

حمد
السادستتة متتن عمره باستتتاعه للقارئ عبد الباستتط عبد الصمتتد والقارئ ّ
صدّ يق امنشتتاوي الذي كان يستتتمع ها عر أرطة التستتجيل الصوي ،فشتتترع

فشتتجعوه ،كا لقتتي اهتام ًا من الكادر
بتقليدما وسعان ما اكتشتتف أه ُله اأمر
ّ
التدريستي ي مدرسته خصوص ًا مع ّلمته ي ما ّدة الربية اإسامية.

واستمر
احسيني عام 1994م
بدأ بقراءة القرآن الكريم ورفع اأذان ي جامع
ّ
ّ
فيه ما يقرب من مس ستتنوات ،فعرفه أهاي مدينة كرباء امقدّ سة ،وكانت تصله

الدعتتوات بن احن واآخر افتتاح امجالس احستتين ّية ومواليد اأئمة اأطهار،
كذلك شارك ي ٍ
عدد من امسابقات القرآن ّية التي كانت تُقام آنذاك لطلبة امدارس
وحصل ي أغلبها عى امراكز اأوى.

مؤسسة شهيد امحراب القرآن ّية عام 2003م،
اشرك ي أول مسابقة أقامتها ّ

القراء داخل
فكانت أشبه بنقطة ّ
حول ي مستترته القرآن ّية إثر لقائه بمجموعة من ّ
لقي تشتتجيع ًا واسع ًا مواصلة مشتتواره القرآي ما يمتلكه
العراق وخارجه ،حيث َ
()6

اأول .2015
"مقابلة شخصية "  ،أسامة الكربائي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  5ترين ّ
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مؤهات ي هذا امجال ،كا أرشدوه إى ااستاع للقارئ مصطفى إساعيل.
من ّ
شتتارك ي مستتابقة شتتهيد امحراب الوطن ّية التي ُأقيمت ي حافظة البصترة

اأول ي مستتابقة
عام 2005م والتي أحرز فيها امركز الثاي ،وحصل عى امركز ّ

مؤسسة شهيد امحراب عام 2006م  ،كا نال امركز
اجامعات اأوى التي أقامتها ّ
اأول ي مسابقة الوقف الشيعي التي ُأقيمت ي كرباء امقدّ سة عام 2007م.
ّ
ُر ِش َح للمشاركة ي امسابقة القرآن ّية الدول ّية التي ُأقيمت ي إيران عام 2007م

والتي اشتتركت فيها أكثر من مستتن دولة ليعود منها رافع ًا رأس بلده بحصوله

ن قارئ ًا ومؤ ّذن ًا ي مئذنة ستت ّيد ّ
الشتتهداء()g
عتتى امركز الثتتاي ،ولدى عودته ُع ّ َ

كرمته العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة بإعطائه راية ق ّبة اإمام
بعدما قدّ م طلب ًا لذلك ،كا ّ

احستتن( .)gشتتارك عام 2008م ي امستتابقة الدولية التي أقامتها قناة الكوثر
الفضائية َ
اأول أيض ًا.
للمت رَق َ
ن َم َف َاز ًا) وحصل فيها عى امركز ّ
(إن ُ
م ّثتتل العتتراق ي مستتابقة ماليزيا الدّ ولية عام 2009م التي اشتترك فيها مع

القتتراء الذين حروا من مستتن دولة ،فكان مفخرة العتتراق بحصوله عى
متتن ّ
اأول ي امسابقة الدولية التي
اأول دول ّي ًا ،وكان مسك اختام فوزه بامركز ّ
امركز ّ

مؤسسة نرة القرآن الكريم ي بغداد عام 2010م.
أقامتها ّ

قتترأ ي أغلتتب امحافظتتات العراقيتتة والبلتتدان اإستتامية كاهنتتد وماليزيا

تتترف بقراءة القرآن الكريم ورفتتع اأذان ي حرمي
وإندونيستتيا وإيران حيث ّ
اإمام الرضا والس ّيدة معصومة ( ، )كذلك شاهدناه ي كثر من امسابقات

القرآن ّية ح ّك ًا ما ّدة الصوت القرآي.

16
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احاج اإ�سماعيل اأبو النّفط

(())7

ُولتتد القتتارئ إستتاعيل أبتتو النّفط ي مدينتتة كرباء امقدّ ستتة  ،كان ح ّي ًا عام

()8
ثم تع ّلم قراءة القرآن
1936م  ،رع ي تع ّلتتم القراءة والكتابة عى الكتاتيتتب
ّ

ترف عتتام 1936م بالقراءة من مئذنة اموى أي الفضل الع ّباس (.)g
الكريمّ .
عاش ما يقرب من ثانن عام ًا قضاها ي رعاية القرآن الكريم وعلومه.

القراء وامقرئون ي كرباء ( ،النجف  :دار التوحيد للنشتر2010،م)،
سلان هادي آل طعمة ّ ،

()7
ص.21
( )8وهي مدارس غر نظامية كانت موجودة ي مدن العراق حتّى مسينيات القرن امنرم يديرها
ّ
اما ّ
(الشيخ) إذ يقوم بتعليم التاميذ مبادئ القراءة والكتابة.

مركز تراث كرباء
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ال�س ّيد اأمن اح�سيني

(())9

هو الستت ّيد أمن يوستتف عي احستتيني من مواليد 1910م  ،ولد ي مدينة

كرباء امقدّ سة  ،تع ّلم القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره  ،فدرس أصول التّجويد
وأتقن قواعد التّاوة  ،كا ُأسندت إليه قراءة القرآن الكريم والتّاوة ورفع اأذان
امطهرة ّ ،
توي عام 1991م وشتت ّيع تشتتييع ًا مهيب ًا إى
من مئذنة الروضة الع ّباستتية ّ
مثواه اأخر ي الوادي اجديد ي مدينة كرباء امقدّ سة.

()9

السابق  ،ص.22
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ال�س ّيد اأمن ماميثة

(())10

هتتو القتتارئ الستت ّيد أمتتن مزهتتر ماميثة الغالبتتي امولود عتتام 1945م  ،ي

مدينة كرباء امقدّ سة  ،ح ّلة باب النجف  ،شغف بقراءة القرآن الكريم منذ صباه،

القراء أمثال :القارئ أي العينن
فكان يقضتي معظم هاره بااستتتاع إى مشتتاهر ّ
حمد صدّ يق امنشاوي.
شعيشع ،والقارئ حمود خليل احصتري  ،والقارئ ّ

التزم بعدها احضوري امحافل القرآن ّية امقامة ي البيوت الكربائية  ،فكان

رزاق كشمش ّأول تلك امحافل التي حضترها ي سبعين ّيات القرن
حفل اأستتتاذ ّ

امنصترم.

الصحيحة وأحكام التّاوة والتّجويد عى يد كبار أساتذة القرآن
أتقن القراءة ّ

متتود احمري  ،واحاج ميد
ي كرباء منهم اأستتتاذ طه التكمچي  ،واأستتتاذ ّ

رام.
ال ّ

حمد عي الكربائي عتتى إجادة الطور الكربائي  ،كا ع ّلمه
أعانتته القتتارئ ّ

اأنغام القرآن ّية ليرع بعدها بقراءة القرآن الكريم ي أغلب امجالس وامناسبات
الدّ ين ّية التي كانت تقام ي كرباء امقدّ سة.

()10
2016م.

«مقابلتتة شتتخصية» ،الستت ّيد عتتي ماميثة (نجلتته)  ،كرباء امقدّ ستتة  ،بتأريتتخ  14حزيران
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واستتتمر مدّ ة
امطهرة عام 1970م
الروضة الع ّباستت ّية ّ
ّ
تتن قارئتت ًا ومؤ ّذن ًا ي ّ
ُع ّ

تعرض خاها لكثر من امضايقتتات وااعتقال من قبل
مستتة وعشتتترين عام ًا ّ ،
أزام الانظام البائد  ،حتّى وافته امنية عام 1994م إثر مرض عضال.

أقام الس ّيد أمن ماميثة (رمه اه) حلقات تعليم القرآن مجموعة صغرة من

وخرج عى يديه مع من القراء ،منهم:
القراء ي داره بعيد ًا عن أنظار الستتلطات ّ ،
ّ
حمد عي من حافظة ذي قار التتذي كان يقطع مئات الكيلومرات
القتتارئ فاخر ّ
من أجل حضور هذه احلقة.

قراآن ّيو كرباء امقدّ �صة -اجزء الأ ّول
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ال�س ّيد بدري الأعرجي

(())11

حمد حمود اأعرجتتي ولد عام 1962م
هتتو اأستتتاذ الستت ّيد بدري عباس ّ

ي مدينة كرباء امقدّ ستتة منطقة باب اخان( .)12بدأ ح ّبتته لتع ّلم القرآن الكريم منذ
نعومة أظفاره وبسبب ظلم وبطش الانظام احاكم آنذاك م جد من يع ّلمه القرآن

الكريم فواصل دراسته اأكاديم ّية داعي ًا اه (~) لتحقيق حلمه.

ثم أكمل دراسته
حي الع ّباسّ ،
أكمل دراسته اإعداد ّية ي مدرسة القدس ي ّ

ختترج منها عام 1986م ليعود إى
ي اجامعة امستتتنصتر ّية كلية العلوم ي بغداد ّ ،

عمتتن يع ّلمه قراءة القرآن الكريم بشتتكل
مدينتتته كرباء امقدّ ستتة وواصل بحثه ّ

س ًا ي البيوتات الكربائية
أوستتع فحضتتتر ي امحافل القرآن ّية التتتي كانت تقتتام ّ
ومنها حفل الس ّيد كاظم النقيب.

وبعد ستتقوط الانظام البعثي الظام عام2003م وافتتاح كثر من الدّ ورات

اجراح
وامحافتتل القرآن ّية حر ي حفل احاج مصطفى
الصتراف واحاج ّ
مادي ّ
ّ
الصحيحة وأحكام التّاوة  ،كا أجازه اأستتتاذ عي الطائي ي
فتع ّلتتم منها القراءة ّ

قراءة حفص عن عاصم عام 2007م بعد أن قرأ القرآن الكريم كام ً
ا عليه.

(« )11مقابلة شخصية »  ،بدري اأعرجي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  20آب .2015
( )12وهتتي إحدى ّ
حات مدينة كربتتاء القديمة وتقع قرب مرقد أي الفضتتل الع ّباس( )gمن
اجهة الرقية.
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التحق بدورة إعداد مع ّلمي القرآن الكريم التي أقيمت حت إراف اأستتتاذ

عي اخفاجي عام 2008م  ،ودرس اأنغام القرآن ّية عى يد اأستتتاذ الستت ّيد جعفر
الشتتامي  ،كا ُأرستتل إى إيران لاشتتراك ي دورة حكيم امستتابقات القرآن ّية التي

أقيمت ي جامعة امصطفى العامية عام 2011م.

ستتاهم ي تدريس كثر من طلبة الدّ ورات القرآن ّية امقامة ي الصحن احستتيني

حي البلديات.
وغره من اأماكن كمعهد القرآن الكريم ي ّ

كان شتتغوف ًا بقراءة كتب تفستتر القرآن الكريم ،منها :كتاب تفسر جمع البيان

واأمثل وتفستتر اميزان  ،وبعد مكّنه منها اشتترك ي مستتابقة الوقف الشيعي التي

أقيمت ي كرباء عام 2008م ي التفستتر وحصل فيها عى امركز الثاي  ،وي عام
اأول عى مستتتوى العراق  ،اختتمها
2009م حصل ي نفس امستتابقة عى امركز ّ
اأول ي مستتابقة شتتهيد امحراب ي فقرة التفستتر أيض ًا عام
بحصولتته عى امركز ّ

2010م.

عمل ي شعبة البحوث والدراسات القرآن ّية ي دار القرآن الكريم التابع للعتبة

احسين ّية امقدّ سة.
له مؤ ّلفات عدّ ة ي امجال القرآي:

•كيف تدخل إى تفسر القرآن.

•الوقف واابتداء أصوله وأحكامه ي امسابقات القرآن ّية.
•ماذا خلق اه اإنسان.

•"إحاطة القرآن بأسار الطبيعة" وهو قيد اإنشاء.

قراآن ّيو كرباء امقدّ �صة -اجزء الأ ّول
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بدري اخفاجي

(())13

هو اأستتتاذ بدري رستتول حستتن عباس آل ماي اخفاجي  ،ولد ي مدينة

كرباء امقدّ سة ح ّلة باب السامة عام 1946م.

السور عند الكتاتيب ي س ّن مبكرة،
تع ّلم قراءة القرآن الكريم وحفظ قصار ّ

وواصتتل تع ّلمه بحضور حفل ّ
الشتتيخ ستتام جتتواد كلش امقام ي مستتجد رأس

السدرة وذلك ي اخمسين ّيات من القرن العرين.
احسن( )gاموجود ي شارع ّ
استمع إى جموعة من التاوات التي كانت ّ
تبث عر اإذاعة والتلفزيون ي

الستتتين ّيات والسبعين ّيات ،أ ّما ي التسعين ّيات دأب عى امتابعة و احضور ي حفل

حي امعلمن.
اأستاذ عبد الرضا هيجل واأستاذ عبد اهادي امرشدي ي منطقة ّ
بالتوستتع ي
وبعد ستتقوط الانظام البائد ي العراق اخذت امحافل القرآن ّية
ّ

مدينة كرباء امقدّ سة  ،ومن تلكم امحافل حفل جامع إمام امتقن فدرس فيه عند

جموعة من أساتذة القرآن الكريم منهم اأستاذ عاء اخ ّفاف ي موضوعة أحكام

حمد عاشتتور وحيدر جلوخان ي موضوعة اأنغام
التّاوة والتّجويد  ،والقارئ ّ
القرآن ّية  ،والقارئ مصطفى احمدان.

()13

«مقابلة شخصية»  ،بدري اخفاجي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  1آذار .2016
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ا ّطلع عى ٍ
عدد من كتب التفستتر وكتب ال ّلغة العربية فصارت له مستتامات

حي احر،
حي امعلمن وجامع ّ
عديدة ي بيان تفسر امعاي القرآن ّية ي حفل جامع ّ

كا له بحث غر منشور ي الرسم القرآي ودراسة مقارنة ما يوائم وما ا يوائم مع

لغتنا العربية .ش ّيد حف ً
الصحيحة ومبادئ أحكام التّاوة
ا أسبوع ّي ًا لتعليم القراءة ّ
حي امعلمن.
والتّجويد ي حسينية احاج مدّ اه الكائنة ي منطقة ّ

مركز تراث كرباء
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ال�س ّيد بدري ماميثة

(())14

هتتو القارئ الستت ّيد بدري حستتن مهدي آل ماميثة ،امولتتود ي مدينة كرباء
امقدّ ستتة ح ّلتتة باب النجف عتتام 1965م ،ولع منذ صغره بقتتراءة القرآن الكريم
وتويده إثر مرافقته للقارئ الستت ّيد أمن ماميثة فتأ ّثر به ،وكان يذهب بصحبته إى

مود احمري.
حفل اأستاذ ّ

ارتاد جموع ًة من امحافل القرآن ّية التي تعقد ي البيوت منها حفل الس ّيد عاء

نر اه التتذي كان يعقد ي منزله لتعليم أحكام التّاوة والتّجويد مع ماحظات
اجراح خال التسعين ّيات
ي تفستتر القرآن الكريم  ،وحفل آخر لأستتتاذ ّ
مادي ّ

من القرن امنرم.

اشتتتهر أيض ًا بقراءته للقصائد احستتين ّية ي أغلب امجالس امعقودة ي مدينة
()15
كرباء امقدّ سة وباخصوص ي عزاء ح ّلة باب بغداد .
ُع ّن بعد سقوط الانظام البائد ي العتبة الع ّباس ّية امقدّ سة ،كا انتُخب لرفع

الريفة مدّ ًة من الزمتتن ،وقرأ ي حافل
اأذان وقتتراءة القرآن الكريم متتن امئذنة ّ
أخرى تقام ي امدينة امقدّ سة.

()14
()15

«مقابلة شخصية »  ،بدري ماميثة  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  7حزيران .2016
وهي إحدى ّ
حات مدينة كرباء القديمة التي تقع ي اجهة الشالية للمدينة امقدّ سة.
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الق�ساب
احاج براز ّ

(())16

هتتو احتتاج براز ع ّباس عبد صادق اخفاجي  ،من مواليد عام 1890م  ،ولد

ي مدينة كرباء امقدّ سة ونشأ فيها.

حمد
رام واحاج ّ
كان كثتتر ًا متتا جالس عبد اه أفنتتدي واحاج عبد احميد ال ّ

حسن الكاتب فاستتتفاد من جالسهم وحظي بدروستتهم ،وكان يرفع اأذان من
ر
يكتف هتتذا احدّ فقد أقام حفتت ً
ا قرآن ّي ًا ي
مئذنة الروضة الع ّباستتية امقدّ ستتة ،وم
امسجد احسيني ،كا ّ
القصابن وهيأة شباب باب
توى قراءة القرآن الكريم ي هيأة ّ
اخان وغرها من امجالس ،وافته امنية ي مدينته كرباء امقدّ سة عام 1975م.

()16

السابق  ،ص.33
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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برير ح ّمد ر�سا

(())17

حمد رضا أمد نجف عي من مواليتتد 1990م مدينة كرباء
القتتارئ بريتتر ّ

امقدّ ستتة منطقة اه ّياي  ،حاصل عى شهادة البكالوريوس من جامعة كرباء كلية
اإدارة وااقتصاد.

شتتغف بقراءة القرآن الكريم منذ صغره إذ كان يستتتمع مع أخيه اأكر إى

حمد صدّ يق امنشتتاوي عر أرطة التسجيل الصوي اأمر
اختمة امرتلة للقارئ ّ

الذي دعاه إى ااهتام بتع ّلم القرآن الكريم.

امتوستتطة واإعداد ّية ،حيث تزامن ذلك مع حضوره ي حفل
أكمل دراستتته
ّ

الراف عام 2007م  ،وحضتر أيض ًا ي حفل اأستاذ كرار النجار
احاج مصطفى ّ

الزهراء ( )منطقة اه ّياي عام 2008م وبدأ مشتتواره القرآي مع
ي جامتتع فدك ّ

النجار بتع ّلم أحكام التّاوة والتّجويد واأنغام القرآن ّية.
ّ

حضتر ي اجلسة القرآن ّية التي كان يقيمها احاج أسامة الكربائي عام 2009م

ي الصحن احسيني الريف  ،كا حضتر ي حفل اأستاذ عاء الدين احمري ي

جامع اإمام عي (.)g
()17

اأول .2015
حمد رضا  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  1ترين ّ
«مقابلة شخصية »  ،برير ّ
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حمدصدّ يق امنشاوي والقارئ
القراء وتأ ّثر هم مثل القارئ ّ
استمع لكثر من ّ

الراف والقارئ أسامة الكربائي والقارئ أمد أمد نعينع.
مصطفى ّ

شتتارك ي ٍ
عدد من امحافل القرآن ّية داخل مدينة كرباء امقدّ ستتة وخارجها

منهتتا امحفل القتترآي الرمضاي  ،وامحفتتل القرآي اليومي الصباحتتي امقامان ي
العتبة احستتين ّية امقدّ سة .وله مشاركات ي امستتابقات امحلية والوطنية والدولية

منها مستتابقة اجامعات التي أقامتهتتا اأمانة العامة مستتجد الكوفة عام 2013م
اأول  ،كا حصل عى امركز الثاي دولي ًا ي مسابقة الغدير
حيث حصل عى امركز ّ

التلفزيون ّية عام2015م.

اختمة القرآن ّية الصباحية ي الصحن احسيني الريف
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ال�س ّيد بهاء اآل طعمة

(())18

حمد رضا آل طعمة .ولد
هو القارئ الس ّيد هاء بن الس ّيد صادق بن الس ّيد ّ
ي مدينة كرباء احسن ( )gعام 1974م نشأ وترعرع ي ٍ
بيت علمي أدي ديني

فني إذ اشتمل عى متلف الفنون.

حمد حستتن صتتادق آل طعمة ي
تل ّقتتى عنايتتة خاصة من لدن أخيه الستت ّيد ّ

تعليمه اخط العري ونظم الشتتعر وقراءة القرآن الكريم بعد أن طالت يد الطغيان

ي قتل والده وإخوته.

مود احمري،
تتلمتتذ وأتقتتن أحتتكام تاوة القرآن الكريم عى يتتد امقرئ ّ

وعى يد اأستاذ ّ
الشيخ عبد الباري.

مستتج ً
متتود احمري عام 1997م حدّ ث فيه عن
أجتترى لقا ًء
ا مع امقرئ ّ
ّ

اخاصة.
موضوعة أحكام التّاوة والتّجويد وهو متو ّفر ي مكتبته الصوت ّية
ّ

قرأ القرآن الكريم ي أماكن كثرة منها الصحن احستتيني الشتتتريف ،ومستتجد
حي اجمعية ،كا اشتترك ي امستتابقات القرآن ّيتتة التي ُأقيمت ي
أمتتر امؤمنن ي ّ
امطهرة حت إراف كبار أساتذة القرآن الكريم.
الروضة احسين ّية ّ

()18

«مقابلة شخصية »  ،هاء آل طعمة  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ 9حزيران .2016
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جا�سم ال�س ّماك

(())19

الستتاك من مواليد 1959م كرباء امقدّ سة
حمد حستتن
ّ
هو امقرئ جاستتم ّ

أحتتب تع ّلم القتترآن الكريم منذ طفولته وذلك استتتاعه
منطقتتة باب الستتامة.
َ
للكثتتر من اأحاديث التي ّ
تدل عى فضل القرآن الكريم وقارئه  ،كا انه استتتمع

للقارئ مهدي العطار.

الصتراف عام 1976م امنعقد ي دار احاج
حر ي حافل القارئ مصطفى
ّ

عباس علوش الواقعة ي منطقة امخيم ،واحستتين ّية الطهرانية ،إضافة إى الصحن

احسيني الريف.

التحق باخدمة العستتكرية عام 1980م فانقطع عن حضور امحافل القرآن ّية

اجراح  ،وحفل
الكرة باحضور ي حفل اأستتتاذ مادي ّ
إى عام 1991م  ،فعاود ّ
اأستاذ مهدي اجراخ ،وحفل اأستاذ عبد الباري الفضي.

هجتتر امحافتتل القرآن ّيتتة بستتبب ماحقتتة أزام الانظام البائتتد مرتادي هذه

اخاصتتة بأحكام التّتتاوة والتّجويد ككتاب
امحافتتل  ،فاكتفتتى بمراجعة الكتب
ّ

«جمل أحكام التّاوة» لأستاذ عاء ع ّباس نصتر اه  ،إضافة إى استاعه أغلب
ّقراء العام اإسامي.
()19

اأول .2015
الساك  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  6ترين ّ
«مقابلة شخصية »  ،جاسم ّ
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التتتزم أحتتد امحافتتل القرآن ّية مع اأستتتاذ أمد اموستتوي ي دار احاج كاظم

واستتتمر مدّ ة من الزمن غر أن اعتقال
زنكي (منطقة باب طويريج) عام 2000م
ّ
رواد امحفل من قبل أزام الانظام البائد تستت ّبب بنقله إى عكد (بليبل) ي
أحتتد ّ

دار احاج لطيف نايف اجبوري.

التتراف بعد عودة اأخر من امهجر عام 2003م
التقتتى باحتتاج مصطفى
ّ

حمد اهاشمي
حيث بدءا العمل القرآي مع ًا  ،فأقاما أول حفل قرآي ي دار الس ّيد ّ

منطقة الع ّباسية الشترق ّية وكان يتسلم إدارة امحفل القرآي ي غياب احاج مصطفى

واستتتقر ي مرقد ّ
العامتتة ابن فهد ّ
احي
الصتتتراف  ،تن ّقتتل امحفل مرات عديدة
ّ
ّ
القراء وأستتاتذة القرآن الكريم  ،كا ّ
الستتاك
توى ّ
ومتتازال يقتتام بحضور مع من ّ
قراءة القرآن الكريم ورفع اأذان ي مقام اإمام امهدي ()fعام 2004م .

تتن مع ّلتت ًا للقرآن بعد افتتاح دار القرآن الكريم ي العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة
ُع ّ

الصيف ّية وغرها من النشتتاطات القرآن ّية ،
عام 2008م لتدريتتس طلبة الدّ ورات ّ
باإضافة إى رعاية امواهب القرآن ّية.
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احاج جا�سم ح ّمد علي

(())20

حمد آل عي احائري .من مواليد مدينة كرباء
حمد عي ّ
هو احاج جاستتم ّ

امقدّ سة عام 1946م  ،نشأ ي هذه امدينة امقدّ سة ودرس فيها أحكام تاوة القرآن

ثم درس
حمد حستتن الكاتب واأستتتاذ ّ
متتود احمري ّ
الكريم عى يد القارئ ّ
الفقه عى يد ّ
الشيخ عبد الرحيم القمي و ّ
العامة ّ
الشيخ رضا الواعظ.

()21

افتتح جموعة من امحافل القرآن ّية منها ٌ :
حفل ي احستتين ّية اأصفهانية

ثم ٌ
حفل آخر ي بيوت امهتمن بالشأن القرآي ،
لتعليم أحكام التّاوة والتّجويد ّ ،
آخرها ي جامع الع ّباس( )gامجاور لبلدية كرباء.

السابق  ،ص.36
( )20سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
( )21وهي حستتينية أهاي أصفهان الكائنة ي شتتارع قبلة اإمام احسن ( )gقرب مرقد ّ
العامة
ابن فهد ّ
احي .
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ال�س ّيد جعفر ال�سامي

(())22

هو القارئ الس ّيد جعفر حسن هادي الشامي ولد ي مدينة كرباء امقدّ سة منطقة

الع ّباسية الغربية عام 1962م .نشأ ي أسة حسين ّية إذ كان والده الس ّيد حسن الشامي
أحد خطباء امنر احسيني امعروفن ي مدينة التضحية والفداء كرباء امقدّ سة.

شغف قلبه تع ّلم القرآن الكريم منذ الصغر فكان يستمع مجموعة من ّقراء العام

حمد صدّ يق امنشتتاوي عر
اإستتامي منهم القارئ حمود خليل احصتري والقارئ ّ

امذياع فكان يقرأ القرآن الكريم ي أغلب امجالس احستتين ّية التي كانت تقام ي مدينة

كرباء امقدّ ستتة ،كا ستتافر مع والده إى دولة الكويت عام 1977م إحياء امجالس
احسين ّية فكان الس ّيد جعفر يفتتحها بتاوة آيات من القرآن الكريم.

متتود احمري ي الصحن احستتيني الشتتتريف قرب
التحتتق بمحفتتل اأستتتاذ ّ

اخاصة بأحكام التّاوة
بتتاب الرجاء عام 1978م  ،إضافة لقراءته جموعة من الكتب
ّ

عزة عبيد د ّعاس  ،و(نور الطالب) لأستاذ
والتّجويد ككتاب (ف ّن التّجويد) لأستتتاذ ّ

مود احمري.
ّ

انقطتتع عتتن حضور امحافتتل القرآن ّية بستتبب اضطهاد الانظام الستتابق مرتادي

امحافل القرآن ّية  ،وبستتبب شتتدّ ة الظلم والبطتتش الذي كان يعانيه الشتتعب العراقي
(" )22مقابلة شخصية "  ،الس ّيد جعفر الشامي ( ،عر شبكة امعلومات الدولية ،)whats App
بتأريخ  17ترين الثاي .2015
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خاصتتة دعتتته الرورة للهجتترة إى دولتتة إيران اإستتامية عام
عا ّمتتة والكربائتتي ّ

1985م ،حيتتث حصل عى حريتتته ي أداء واجباته العباد ّية ،وتع ّلتتم القرآن الكريم،

قم امقدّ ستتة امقام آنذاك ي احسين ّية
الراف ي مدينة ّ
فالتحق بمحفل احاج مصطفى ّ
الكربائية إضافة حضوره ي حافل أخرى.

حمد عي النّجفي واأستاذ ع ّباس
حر جموعة من امحافل منها حفل اأستاذ ّ

ثم التجأ لدراستتة اأنغام القرآن ّية
الكعبي فأتقن عى يدها أحكام التّاوة والتّجويد ّ ،
معتمد ًا عى جهده الشخي وبااستاع لكبار ّقراء القرآن الكريم.

ٍ
عتتدد متتن امستتابقات القرآن ّية التي كانت تقتتام ي امهجر  ،وحصل ي
شتتارك ي

معظمها عى مراكز متقدّ مة  ،وأيض ًا له مشاركات ي حكيم امسابقات القرآن ّية ي ما ّدي

الصوت والنغم القرآي.

عتتاد إى أحضتتان بلده عام 2003م بعد ستتقوط الانظام البائتتد  ،وبار بإقامة

التتدّ ورات وامحافتتل القرآن ّيتتة ي كرباء امقدّ ستتة وخصوصتت ًا ي العتبتن امقدّ ستتتن
احستتينية والعباستتية ،كا انه قرأ ي ٍ
عدد من امحافل القرآن ّية التتتي أقيمت ي العتبتن
ّ ّ
ّ
امقدّ ستتتن ومنها امحافل التي استتتضيفت فيها جموعة من ك ّبتتار ّقراء مهورية مصتر

القتتراء ي مهورية متتر القارئ فرج اه الشتتاذي،
العربيتتة .أجتتازه أمن عتتام نقابة ّ
حمد بسيوي بقراءة القرآن الكريم وتعليمه.
والقارئ ّ

هاجر عام  2013م إى استتراليا واستتتقر هناك بعد أعوا ٍم حافلة بالعطاء القرآي

وقرائها الشتتباب  ،ورغم سفره إى خارج العراق لكنّه م
خدمة مدينة كرباء امقدّ ستتة ّ

يتترك العمل القرآي  ،حيث له نشتتاطات قرآنية عدّ ة ي مركتتز اإمام امهدي ( )fي

سدي.
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ال�س ّيد جليل ّ
ال�سامي

(())23

هو الستت ّيد جليل نوري مصطفى اموستتوي ّ
الشتتامي  ،ولد عام 1943م ي

مدينة كرباء امقدّ سة.

كانتتت بداياتتته متتع القرآن الكريم باحضور ي حافتتل قرآنية عدّ ة منها حفل

مود احمري وغرما ،كا استفاد من
حمد حسن السيف وحفل اأستاذ ّ
الستت ّيد ّ

القراء العراقين وامصترين بااستتتاع لتاواهم عر أرطة التستتجيل الصوي ،
ّ

ثم أخذ يارس القراءة مدّ ة ثاثن عام ًا.
ّ

()23

السابق  ،ص.37
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ال�س ّيد جمال اآل طعمة

(())24

حمد رضا صالتتح آل طعمة
هتتو القتتارئ الشتتهيد الستت ّيد مال الديتتن أمد ّ

اموسوي ولد ي مدينة كرباء امقدّ سة عام 1950م.

حمد
ارتاد امحافل القرآن ّية امنتشترة ي مدينة كرباء امقدّ سة منها حفل الس ّيد ّ

ثم رع بقراءة
حسن السيف واأستاذ ّ
مود احمري فأتقن مادة أحكام التّاوة ّ ،
القرآن الكريم ي امساجد واحسينيات وامجالس الدّ ين ّية.
()25

أعتُقتتل بعتتد أحداث اانتفاضة الشتتعبان ّية

من قبل أزام الانظام البائد

عام 1991م واقتيد إى فندق كرباء واستشهد هناك.

السابق  ،ص.38
( )24سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
( )25هي انتفاضة الشتتعب العراقي ضد نظام الطاغية ي آذار من عام 1991م التي شتتملت ميع
حافظات الوسط واجنوب .
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جواد العباجي

(())26

القارئ جواد العباجي ُولد ي مدينة كرباء امقدّ ستتة ،واحرف مهنة خياطة

العبتتاءةُ ،يذكر أنّتته كان ير ّدد عى بيوت اه لتع ّلم أحتتكام التّاوة والتّجويد ،فقد
ٍ
ٍ
خاصة تثر ي نفس الستتامع اخشوع ،فكان قارئ ًا ُجيد ًا
كان ذا صوت رخيم ونرة ّ
لتاوة القرآن الكريم عتتى الطريقة الكربائية ،قرأ ي ٍ
كثر من امحافل وامجالس
احستتين ّية التي كانت تُقام ي مدينة كرباء حتى ُعرف واشتهر بن أهليها ،م تتو ّفر

أي متتا يقرب من عام
عنتته امعلومتتات الكافية ستتوى أنّه كان ح ّي ًا عتتام 1370هت ْ
1950م.

()26

السابق  ،ص.44
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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جواد احاج حسن الكيشوان

(())27

القارئ جواد حستتن الكيشتتوان ،انصترف إى قراءة القرآن الكريم ودراسة

قواعد التّاوة والتّجويد فأجادها ،واكتسب اخرة من خال حضوره ي امحافل

القرآن ّية الكربائية ،فرع بقراءة القرآن الكريم ي كثر من امستتاجد واحسينيات

امطهرة ي عهد
عن مؤ ّذن ًا ي الروضة الع ّباسية ّ
ثم ّ
امنترة ي امدينة امقدّ سة ،ومن ّ

امطهرة -آنذاك ،-تو ّفاه اه
الس ّيد مرتى آل ضياء الدين سادن الروضة الع ّباس ّية ّ

عام 1955م عن عمر يناهز السبعن عام ًا و ُدفن ي الصحن الع ّباي الريف.

()27

السابق  ،ص.43
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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احاج جواد امو ّؤذن

(())28

هتتو القتتارئ احتتاج جتتواد صادق حستتن رحيتتم عبد الغفتتور الكربائي .

بتتدأ حياته عام ً
ا جدّ ًا مارس متلف امهن  ،إى أن بتتدأ بتع ّلم قراءة القرآن الكريم
الستتور القرآن ّية،
فتع ّلم أصول التّجويد والقراءات الستتبع ،كا حفظ جموعة من ّ
وكان يقرأ ي ٍ
عدد من امحافل القرآن ّية وامناسبات الدّ ين ّية حتّى اختر قارئ ًا ومؤ ّذن ًا
للروضة احسين ّية امقدّ سة.

الصحن احسيني الريف عند عتبة
انتقل إى جوار ر ّبه عام 1974م ودفن ي ّ
()29

باب قاي احاجات

()28
()29

.

السابق  ،ص.40
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
وهو أحد أبواب الصحن احسيني الريف  ،ويقع ي اجهة الرقية من امرقد امقدّ س.
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جواد عبّو

(())30

القتتارئ جتتواد ع ّبو ولد ي مدينة كرباء امقدّ ستتة  ،عاش حقبة اأربعين ّيات
ف عنتته أنّه عمل عى ترستتيخ قواعد
واخمستتين ّيات متتن القرن العشتتترين  ،و ُع رر َ

القرآن الكريم ورح بعض اآيات للمستمعن ي حافل التّجويد  ،حتّى اعرفوا
بفضله ومكانته.

()30

السابق  ،ص.45
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ال�سيخ حبيب ّ
ّ
ال�سيخ ح�سن

(())31

الشيخ حبيب بن القارئ ّ
القارئ ّ
الشيخ حسن كان حر ي حفل والده امقام

ي مقرة الكمبوري الواقعة شتتال الصحن احستتيني الشتريف  ،وعند وفاة والده
ّ
حل ح ّله ي إدارة امحفل وي غضون ذلك الوقت درس قواعد التّاوة والتّجويد
حمد حسن السيف وغره.
عى يد الس ّيد ّ

وتتترف بتتأداء اأذان وقتتراءة القرآن
عتتن ي الروضتتة احستتين ّية امقدّ ستتة
ّ
ّ

امطهرة  ،حتّى تو ّفاه اه باأجل امحتوم مطلع
الكريم من مئذنة الروضة احسين ّية ّ
سبعين ّيات القرن امنرم عن ٍ
عمر يناهز السبعن عام ًا.

()31

السابق  ،ص.48
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ّ
ال�سيخ ح�سن اأبو الوزر

(())32

هو القارئ ّ
الشتتيخ حستتن أبو الوزر من مواليد مدينة كرباء امقدّ ستتة ،كان

ح ّي ًا عام 1950م.

ٍ
أحتتر َز تقدّ م ًا ي هذا اجانب ّ
وظل
حضتتتر ي عتتدد متتن امحافل القرآن ّية حتّى َ

مواظب ًا عى حضور تلك امحافل غر ّ
أن ظروف احياة التي عاشها ي اخمسين ّيات

احامتتات العا ّمة التي كانتتت منترة ي مدينة
متتن القرن اماي دعتتته للعمل ي ّ
للمستتتحم ُل ّقب بت(أي
كربتتاء امقدّ ستتة ،وباعتباره كان يعمل عى تستتليم اإزار
ّ

الوزر).

()32

السابق  ،ص.54
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ح�سن البي�ساي

(())33

هو القارئ ّ
مادي حسن حسن البيضاي من مواليد 1968م
الشتتيخ حستتن ّ

حي احر.
مدينة كرباء امقدّ سة منطقة ّ

نشتتأ منتتذ الصغتتر حبتت ًا للقرآن الكريم والعتترة الطاهرة فكانتتت بداياته مع

اإنشتتاد احستتيني مقلد ًا الرادود احسيني مزة الزغر حيث كان يقرأ ي امجالس

احسين ّية التي كانت تقام ي البيوتات الكربائية ي ثانين ّيات القرن العرين.

حمد عي الكربائي
عشتتق تاوة القرآن الكريم إثر استتتاعه الدائم للقارئ ّ

بشتتق اأن ُفس  ،كا
عر أرطة التستتجيل الصتتوي التي كان احصتتل عليها ّإا
ِ

القراء  ،فأصبح يقرأ القرآن الكريم بال ّطريقة
تع ّلتتم القراءة ّ
الصحيحة عى يد أحد ّ
ثم
العراقية اأصيلة عام 1988م من مئذنة جامع إمام امتقن مدّ ة من الزمن ومن ّ
حي امعلمن.
قارئ ًا ومؤ ّذن ًا ي جامع ّ

حتتي امعلمتتن عتتام 1992م فأتقن قواعتتد التّاوة
حتتر ي حفتتل جامتتع ّ

واستتتمر برفع اأذان وقراءة القرآن
والتّجويد عى يد اأستتتاذ عبد الرضا هيجل
ّ

ثم افتتح حف ً
ا قرآن ّي ًا لتعليم أحكام التّاوة والتّجويد عام
الكريم ي نفس اجامع ّ ،

حي احر.
1999م ي منطقة ّ
()33
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توجتته للدراستتة احوزويتتة عتتام 2004م  ،فدرس امقدّ مات ي مدرستتة دار
ّ

العلم( )34ي العتبة الع ّباستتية عى يد ّ
الشتتيخ مهند الشيباي .وي عام 2005م طلب
منه أن ّ
حي امجتبى فصار بذلك
يتوى إدارة جامع وحستتينية أهل البيتتت( )bي ّ

قارئ ًا ومؤ ّذن ًا وإمام ًا للجاعة.

ٍ
دورات عدّ ة ي جال تعليم أحكام التّاوة والتّجويد ي جامع وحسين ّية
افتتح

ثتتم التحق بمدرستتة اخطابة ي العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة عام
أهتتل البيتتت(ّ ،)b
احسيني الريف.
وخرج منها خطيب ًا فبدأ باعتاء امنر
ّ
2006م ّ

( )34وهي مدرستتة دينية تابعة حوزة كرباء امقدّ ستتة حت إراف مكتتتب امرجع الديني اأعى
الس ّيد عي السيستاي  -دام ظله -وبإدارة الس ّيد حيدر البلوي.
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ال�س ّيد ح�سن اجهرمي

(())35

هو الستت ّيد حستتن هاشم اجهرمي احستتيني من مواليد عام 1886م  ،تع ّلم

ثم تف ّقه ي الدين عى يد والده العام اجليل الستت ّيد
القراءة والكتابة ي الكتاتيب ّ ،

هاشتتم اجهرميّ .اتتته إى تع ّلم قراءة القرآن الكريم بعتتد أن ولج حافل التّجويد

امطهرة  ،تو ّفاه
فعن قارئ ًا ومؤ ّذن ًا ي الروضة احسين ّية ّ
القراء ّ ،
واستفاد من خرات ّ

اه عام 1965م بعد أن تاوز ال ّثانن من عمره ودفن ي الوادي القديم.

()35

السابق  ،ص.52
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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احاج ح�سن الك ّواز

(())36

الكواز ينتسب إى عشرة بني سعد امعروفة،
هو امقرئ احاج حسن ع ّباس ّ

احتترف مهنة صناعة اأكواز امائية حتّى صارت هذه امهنة لقب ًا له ولعائلته .تع ّلم

القراءة وأصول التّاوة والتّجويد ومارس قراءة القرآن الكريم ي مسجد العاوي

التجار ،
الستتادة آل الطبطبائي الكائنة ي ستتوق ّ
ي ح ّلتتة باب النّجف  ،وي مقرة ّ
حمد عي الكيشوان ي الصحن الع ّباي الريف و مواكب العزاء.
ومقرة احاج ّ

توي عام 1989م ودفن ي مدينة كرباء امقدّ سة.

()36

السابق  ،ص.50
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ح�سن علي باقر

(())37

هتتو اأستتتاذ حستتن عي باقر اخفاجي ولد عتتام1953م ي مدينة بغداد من

أصول كربائية ،عمل مع والده ي بيع اأحذية حتّى لقبت عائلته بت(القندرجي).
ثم انتقل إى معهد
أكمل دراستتته اابتدائ ّية
وامتوستتطة بن بغداد وكرباء ّ ،
ّ

وخرج منه عام1979م ،شتتغف ي تلك احقبة بقراءة
الزراعة ي قضاء أي غريب ّ

القرآن الكريم ،حيث انّه حفظ ستتورة البقرة بعد التحاقه أداء اخدمة العستتكرية
اإلزام ّية التي قى معظمها ي مدينة اموصل.

عاد إى كرباء امقدّ سة وأخذ يارس مهنته ي سوق (النعلجية)  ،وأثناء عمله

الصحيحة  ،كا أخذ
تعتترف عى اأستتتاذ عي اخفاجي فتع ّلم عتتى يديه القتتراءة ّ
ّ

بارتياد امحافل القرآن ّية  ،كمحفل اأستاذ هاي اأموي ي جامع احسيني ،وحفل

اجراح ي الصحن احستتيني الشتتتّريف  ،وحفل احاج مصطفى
اأستتتاذ ّ
مادي ّ

الصتراف ي مرقد ّ
العامة ابن فهد ّ
احي  ،كا شارك ي دورة تأهيل مع ّلمي القرآن
ّ

الكريم التي أقيمت ي الصحن احسيني عام 2008م.

الصيف ّية التي تقام
رع بعدها بتدريس وحفيظ القرآن الكريم ي الدّ ورات ّ

ي العتبتن امقدّ ستتتن وأعوام متتالية  ،إضافة إى حلقتتات احفظ التي أقامها ي
()37
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خرجت عى يديه ث ّلة من الشتتباب امؤمن من بينهم
مدينتتة كرباء امقدّ ستتة  ،وقد ّ

أتم حفظ القرآن الكريم كام ً
ا رغم صغر سنّه.
ولده كرار الذي ّ

ارتاد مدرسة اإمام احسن( )gللعلوم الدّ ين ّية للتفقه ي الدّ ين  ،كا اعتُمد

لتدريس مادة أحكام التّاوة لطلبة امدرستتة ،من هواياته أيض ًا مارسة رياضة كرة

الصعيد ّ
امحي.
القدم وامنضدة التي أتقنها وكانت له مشاركات فاعلة عى ّ

خرج مقدّ مة لأستاذ حسن عي باقر
شهادة ّ

مركز تراث كرباء

50

ال�س ّيد ح�سنن احلو

(())38

هتتو القتتارئ الستت ّيد حستتنن جعفتتر حستتن احلتتو ولد عتتام 1984م ي

حافظة البصترة قضاء (امدَ ْينة) سكن مدينة كرباء امقدّ سة عام 2004م  ،حاصل
عى شتتهادة البكالوريوس من جامعة امصطفى العامية كلية الفقه واأُصول ،نشأ
وترعرع ي أسة دينية حبة للقرآن الكريم إذ والدته وأخواته من احافظات لكتاب

اه امجيد.

هاجتتر متتع عائلته إى مهورية إيران اإستتامية عتتام 1991م بعد أحداث

اانتفاضتتة الشتتعبانية امباركة بستتبب ااضطهاد الذي مارستته جتتاوزة البعث
آنتتذاك بحق عائلتتته  ،والتحق بالدراستتة احوزو ّية عتتام 1999م ي حوزة اإمام

قم امقدّ سة.
اهادي( )gي مدينة ّ

القراء فأعجب بأدائه وثابر عى استاعه وتقليده إى
أنصت أداء أحد مشاهر ّ

الصحيحة للقرآن الكريم  ،فشارك أول مرة ي إحدى امسابقات
أن أتقن القراءة ّ
ثم أخذ
التي أجريتتت للمهاجرين عام 2001م وحصل فيها عتتى امركز ّ
اأول ّ ،

باحضتتور ي حفل القتتارئ أي حيدر الدهدشتتتي لتع ّلم قواعد التّتتاوة واأنغام

القراء الذين ستتبقوه كالقارئ فاضل
القرآن ّية  ،إضافة للتوجيهات التي تل ّقاها من ّ

()38
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اإمارة  ،والقارئ معتز عبد الكريم  ،والقارئ الس ّيد مهدي احسيني.
عاد إى العراق بعد سقوط الانظام البائد  ،وشارك ي مسابقة شهيد امحراب

القرآن ّية التي أقيمت ي مدينة كرباء امقدّ سة عام 2005م وحصل فيها عى امركز
ثتتم اعتُمد َح َك ًا متتادة النّغم القرآي ي أغلب امستتابقات القرآن ّية الوطنية
ّ
اأول ّ ،
والدّ ولية حتّى بلغ جموع ما حكّم من امسابقات القرآن ّية نحو  400مسابقة.

ٍ
ٍ
بعتتدد منهم لكنه أعجب بالقارئ ّ
الشتتيخ
القراء والتقى
استتتمع
لكثتتر متتن ّ

حمد أنور وكان عى تواصل دائم معه حتّى بدأ بتقليده واتّباع أسلوبه ي
شتتحات ّ
التّاوة إى أن انفرد بطريقة أداء ناتة من تقليده أكثر من قارئ.

تشتتترف باانتستتاب إى معهد القرآن الكريم ي العتبة الع ّباس ّيةامقدّ ستتة عام
ّ

القراء واح ّفاظ ي امعهتتد  ،وقد اطلق امركز
2013م واستتتلم إدارة مركتتز إعداد ّ

مها:
ملة من النشاطات القرآن ّية أ ّ

القراء واح ّفاظ.
•مروع إعداد ّ

القراء.
•مروع أمر ّ

ف كمقدّ م مجموعتتة من الرامج
إضافتتة لعمله ي معهتتد القرآن الكريم فقتتد ُع رر َ

القرآن ّية منها:

•برنامج حلية القرآن.

•برنامج مرسى التّاوة.
رحالة.
•برنامج ّ

شارك ي تنظيم جموعة من امهرجانات والندوات وامسابقات منها:
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•مسابقات شهيد امحراب القرآن ّية.

•مهرجان سعيد بن جبر الدوي (.)0

اختتتر قارئتت ًا ومؤ ّذنتت ًا ي مئذنة العتبتن امقدّ ستتتن احستتين ّية والع ّباستت ّيةعام

1435هت.

الرمضان ّية ي الصحن الع ّباي الريف
الس ّيد حسنن احلو ي إدارة امسابقة الفرقية القرآن ّية ّ

قراآن ّيو كرباء امقدّ �صة -اجزء الأ ّول

53

ّ
ال�سيخ ح�سن الفتاوي احلّي

(())39

حمد الفتاوي ّ
هو ّ
احي  ،من مواليد مدينة كرباء امقدّ سة
الشيخ حسن عي ّ

عام 1940م.

ر َع بتع ّلتتم القتترآن الكريم منذ مرحلة الشتتباب باحضور ي حفل اأستتتاذ
َ

مود احمري وحفل القارئ جواد امؤ ّذن
حمد حستتن الكاتب وحفل اأستتتاذ ّ
ّ

حمد رضا الطري ،وتع ّلم آداب وأصول
حمد عي ّ
كا حضتر عند العام الستت ّيد ّ

التّتتاوة ما يقتترب من الثاثن عام ًا ،كتتا مارس قراءة القتترآن الكريم ي امحافل
القراء امرين.
الكربائية مق ّلد ًا ّ

()39

السابق  ،ص.55
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ّ
ال�سيخ ح�سن الكربائي

(())40

هو ّ
الشيخ حسن عي الكربائي ُولد ي مدينة كرباء امقدّ سة عام 1866م،
نشتتأ نشتتأ ًة صاحة وتف ّقه ي الدين واأدب ودرس عى ٍ
ملة من الفضاء ،فدرس
كتتتاب مغنتتي اللبيب عى ّ
الشتتيخ كاظم (أي ذان) ،فضتت ً
العامة ّ
ا عن كونه أحد

أشهر الشعراء الشعب ّين ي مدينة كرباء امقدّ سة بل ي العراق.

شجي الصوت ،وكان يتلو القرآن الكريم ي بيته
ُعرف عنه أنّه ج ّيد التاوة،
ّ

فضةّ ،
امطهر
الواقع قرب مقام شتتر ّ
توي عام 1910م و ُدفن ي الصحن الع ّباي ّ
حت برج الساعة.

()40

السابق  ،ص.59
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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(())41

هو القارئ الستت ّيد حستتن اليزدي امولود ي مدينة كرباء امقدّ سة ،كان ح ّي ًا
عتتام 1948م  ،حر ي ٍ
عدد متتن امحافل القرآن ّية التي كانت تقتتام آنذاك فأتقن
قراءة القرآن الكريم  ،لكن لصعوبة امعيشتتة ّاتتته نحو العمل فكان يعمل ي حل
الريفة بن
احتتاج كاظم الشتتكرجي  ،وكان يرفتتع اأذان من الروضة احستتين ّية ّ
احن واآخر ّ ،
توي أواخر اأربعين ّيات ي مدينة كرباء امقدّ سة ودفن فيها.

()41

السابق  ،ص.60
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ح�سن اخفاجي

(())42

هو القارئ اأستتتاذ حستتن راي داود اخفاجي من مواليد مدينة كرباء

امقدّ سة منطقة الع ّباسية الرقية عام 1966م.

خرج من امدرستتة
َ
أحتتب قتتراءة القتترآن الكريم منذ أن كان يافع ًا  ،فبعد أن ّ

حمد صدّ يق
اابتدائ ّيتتة استتتمع إى ث ّلتتة من كبار ّقراء العام اإستتامي كالقتتارئ ّ
امنشاوي والقارئ عبد الباسط عبد الصمد.

خرج من دار امعلمن ي كرباء عام
أكمل
ثم ّ
امتوسطة ي مدرسة امعارف ّ
ّ

استتتمرت ستتبع
1985م ليلتحتتق بعدها ي صفوف اجيش العراقي وبعد خدمة
ّ

عن
ثم ّ
ستتنوات أكمل خدمته العستتكرية التي قى معظمها ي حافظة البصترة ّ ،
معل ًا مادة ال ّلغة العربية ي إحدى مدارس مدينة كرباء امقدّ سة.
الصحيحة للقرآن الكريم وبدائيات أحكام التّاوة والتّجويد
تع ّلتتم القتتراءة ّ

اجتتراح ي حفله التتذي كان يعقد ي الصحن احستتيني
عتتى يد اأستتتاذ ّ
متتادي ّ
الراف ي مرقد ّ
العامة
الشتتتريف (امقرة الشراز ّية)  ،وعى يد احاج مصطفى ّ
ابن فهد ّ
احي.
()42
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شتتارك ي دورة تأهيل مع ّلمي القرآن الكريم التي أقيمت ي العتبة احستتين ّية

امقدّ ستتة عام 2009م حتتت إراف الستت ّيد مرتى مال الدّ يتتن ي علوم القرآن

الكريم ،والستت ّيد مهدي احسيني ي أساليب احفظ ،واأستاذ عبد الرضا هيجل،

واأستاذ عي عبود الطائي ي مادة أحكام التّاوة والتّجويد.

ك ّلف من قبل اأستاذ عي عبود الطائي بإقامة ختمة قرآنية أيام شهر رمضان

امبارك بالتعاون مع القارئ عي جابر علك ي جامع اإمام امهدي ( )fي منطقة

حي الغدير وبعد نجاح امحفل قررت إدارة امسجد أن يستمر بشكل يومي.
ّ

الصيف ّية وي حلقات حفظ
عمل ي معهد القرآن الكريم معل ًا ي الدّ ورات ّ

مها مشتتاركته ي تدقيق امصحف الشتتتريف
القتترآن الكريم ،ومشتتاريع أخرى أ ّ

الذي أرفت عى طباعته العتبة الع ّباسية امقدّ سة.

شهادة شكر وتقدير مقدّ مة لأستاذ حسن اخفاجي

مركز تراث كرباء

58

ّ
ال�سيخ ح�سن ف�سالة

(())43

هو ّ
شمر من مواليد
الشيخ حسن سلان جاسم نار فضالة ينتسب إى قبيلة ّ

مدينة كرباء امقدّ ستتة عام 1860م ،شتتغف بقراءة القرآن الكريم ودرس قواعد

التّاوة  ،فصارت له فيها قدم راستتخه ،فكان يدير امجالس احستتين ّية وامآتم التي
ُف بره.
تعقد ي امساجد واحسين ّيات ،وقد ك ّ

تو ّفتتاه اه عتتام 1918م ي مدينة كرباء امقدّ ستتة ودفتتن ي رواق الصحاي

الروضة احسين ّية امقدّ سة.
اجليل حبيب بن مظاهر اأسدي ي ّ

()43

السابق  ،ص.57
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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حف�ص الغا�ري

(())44

هو امقرئ حفص بن سليان اأسدي بن امغرة بن البزاز اأسدي الكوي ،

ربيب عاصم بن أي النجود الكوي وأعلم الناس بقراءته ،ل ّقب بالغاري نستتبة
إى إحدى قرى مدينة كرباء امقدّ سة  ،والبزاز نسبة إى بيع البز (الثياب).

ولتتد عتتام  90هتتت ّ
قتتراء العام
وتوي ستتنة 180هت  ،و يعتتتر واحد ًا من أهم ّ

اإستتامي ،كان التلميتتذ امفضتتل عتتى زمائتته الذيتتن تع ّلمتتوا القتترآن الكريم

القراء ي الكوفتتة بعد عاصم،
عى شتتيخهم عاصم بتتن أي النجود  ،وكان شتتيخ ّ
نزل ببغداد فأقتترأ فيها وجاور مكّة فأقرأ فيها أيض ًا ،وروى القراءة عنه خلق كثر
ومعظم امصاحف ي العام هي حسب روايته.

()44

احرة .www.wikipedia.org ،
حفص الغاري « ،شبكة امعلومات الدول ّية»  ،اموسوعة ّ
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ال�س ّيد حليم امحنا

(())45

هتتو امقتترئ الستت ّيد حليتتم مالك موستتى امحنا من مواليتتد 1963م كرباء

امقدّ ستتة قضاء طويريج ،حاصل عى شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد كلية

ابن اهيثم.

نشتتأ الستت ّيد حليم ي أسة دينية حستتين ّية حيث كان والده مالك امحنا أحد

شتتعراء كرباء امقدّ سة فكانت نشتتأته ي هذه اأسة أحد العوامل التي دعته إى
تع ّلم القرآن الكريم .فكان كثر ااستتتاع للقارئ عبد الباسط عبد الصمد و ُق ّراء

آخرين عى ال ّطريقة العراقية أمثال القارئ عاء الدين القيي.

عتتاد إى مدينتتة كربتتاء امقدّ ستتة بعتتد أن حصل عى شتتهادة البكالوريوس

مود النّجار ي جامع اإمام عي (،)g
متتن جامعة بغداد والتحق بمحفل احاج ّ

ثم حفل اأستتتاذ عي القرعاوي(أبو ياسن)
فتع ّلم منه أحكام التّاوة والتّجويدّ ،

منطقة امعملجي.

بدأت احركة القرآن ّية ي كرباء امقدّ سة تنشط من جديد بعد أن و ّلت احقبة

امظلمة بستتقوط الانظام البائد عام 2003م  ،فأخذت امدارس الدّ ين ّية تُف َتتَح من

ثم انتقل إى مدرسة
جديد فالتحق بمدرستتة اإمام الكاظم( )gللعلوم الدين ّيةّ ،
()45

اأول .2015
«مقابلة شخصية »  ،حليم امحنا  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  28ترين ّ
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الكتتتاب والعرة فتتدرس اأنغام القرآن ّيتتة بال ّطريقة العراقية عى يد اأستتتاذ عبد

الرضا هيجل إضافة اى دراسته النحو القرآي.

قتترأ عتتدد ًا من كتب التفستتر حتّتتى تض ّلع ي هذا امجال اأمتتر الذي دعاه

اخاصة بالتفستتر  ،فحصل عى امركز الثاي ي امسابقة
للمشتتاركة ي امستتابقات
ّ
الوطنية التي أقامتها مؤسستتة شتتهيد امحراب  ،لذا ُر ِش َح حضور الدورة القرآن ّية

التي أقيمت ي مهورية إيران اإستتامية عام 2006م ،فدَ َر َس فيها متلف علوم
القرآن الكريم عى يد اأستاذ حيدر الكعبي واأستاذ مصطفى الطائي.

امؤسستتات القرآن ّية متتن خال إقامة الدروس القرآن ّية ي
درس ي عتتدد من ّ
ّ

احفظ وأحكام التّاوة والتّجويد ،وأخرى ي الصوت والنغم القرآي .كان مسك

اأول ي تفستتر القرآن
ختام مشتتواره ي امستتابقات القرآن ّية حصوله عى امركز ّ

مؤسسة شهيد امحراب عام 2011م.
الكريم ي امسابقة الوطنية التي أقامتها ّ
من نشاطه القرآي ي مدينته كرباء امقدّ سة:

•التدريتتس ي دار القرآن الكريم التابع للعتبة احستتين ّية امقدّ ستتة  ،ومعهد
القرآن الكريم ي العتبة الع ّباسية امقدّ سة.

حي امعلمتتن وجامع إمام
•التدريس ي امستتاجد واحستتينيات كجامتتع ّ
امتقن وغرما.

•قدّ م جموعة من الرامج القرآن ّية التلفزيونية.
•له مؤ َل ر
فان ي أحكام التّاوة «ختصـر أحكام التّجويد» و «جويد احروف».

يضتتاف إى ذلك إنشتتاده اأشتتعار ي ح ّبة القرآن الكريتتم والعرة الطاهرة،

ومدرس ي
مدرس ما ّدة اأحيتتاء ي إحدى مدارس مدينة كرباء امقدّ ستتة
ّ
وهتتو ّ
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اإعداد ّية القرآن ّية ي العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة وأستتتاذ ي وحدة امواهب القرآن ّية

التابعة لدار القرآن الكريم.

شهادة تقدير ّية مقدّ مة لأستاذ الس ّيد حليم امحنا
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ح ّمادي اج ّراح

(())46

اجراح الزبيدي متتن مواليد مدينة كرباء
هتتو امقرئ مادي جاستتم ّ
مادي ّ

امقدّ ستتة عام 1942م .كانت بداياته مع القرآن الكريتتم ي العقد الثاي من عمره

متمثلتتة باحضور ي امحافتتل القرآن ّية التعليميتتة التي كانت تقام آنتتذاك ي مدينة

مود
حمد حستتن الستتيف وحفل اأستتتاذ ّ
كرباء امقدّ ستتة ،ومنها حفل الستت ّيد ّ
احمري داخل الصحن احسيني الريف وذلك ي مسين ّيات القرن اماي.

الصحيحة للقرآن
أتقن من خال حضوره ي تلك امحافل القرآن ّية القراءة ّ

الكريتتم وأوليتتات أحكام التّتتاوة والتّجويتتد ،لكنّتته م يتو ّقف إى هتتذا احدّ بل

كان يستتتمع وبشتتغف للكثر من ّقراء العام اإستتامي أمثال القارئ عبد الفتاح

حمد رفعت والقارئ حمود عبد
الشعشاعي ،القارئ أي العينن شعيشع ،القارئ ّ
احكم وغرهم.

ثم
أكمل دراستتته اابتدائ ّية ي مدرستتة اإمام احسن (الواقعة قرب الريد) ّ
امتوستتطة ،غر أن التحاقه باخدمة العسكر ّية عام 1961م
انتقل بعدها للدراستتة
ّ
حال دون إكاله لدراسته ،فجاب عدد ًا من امحافظات العراقية ّ
الشال ّية واجنوب ّية،

ًّ
مهتتتا بتعليم القرآن الكريم لزمائتته اجنود باإضافة إى
وختتال تلك امدّ ة كان

()46

اجراح  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  22ترين الثاي .2015
«مقابلة شخصية »  ،مادي ّ
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قراءته للقرآن الكريم ورفع اأذان ي امستتاجد القريبة من وحدته العسكر ّية مثل
جامتتع زاختتو الكبر ي حافظة دهوك  ،وجامع امستتيب ي حافظتتة اح ّلة وغرها

متتن اجوامع ي مناطق متلفة متتن العراق  ،قرأ أيض ًا ي أحد جوامع ملكة اأردن

عنتتد ذهابه إليها أغراض التدريب العستتكري  ،ورغم متاعتتب عمله ي اخدمة

اخاصة بأحكام التّاوة والتّجويد حتّى
العستتكرية لكنّه واظب عى قراءة الكتب
ّ
صار متقن ًا ها.

بقتتي مازم ًا
أحيتتل عتتى التقاعتتد عتتام 1976م-أستتباب صح ّيتتة -لكنّه َ

مود احمري الذي انتقل من الصحن احستتيني الشتتتريف
حضتتور حفل احاج ّ

مود حتّى
إى جامع اإمام عي( ،)gفكان يلتزم إدارة امحفل حال غياب احاج ّ

عام 2004م.

عملتتت جالتتس إدارة العتبتتات ي العراق ومنذ تأسيستتها عام 2003م عى

مادي
استتتقطاب ال ّطاقات القرآن ّية ومنها العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة  ،فكان احاج ّ
اجراح من اأوائل الذين استتتُقطربوا ي تلك امدّ ة ،فكانت أوى نشتتاطاته القرآن ّية
ّ
الصحيحة وتبيتتان بعض موارد علتتوم القرآن
إقامتتة حفل قتترآي لتعليم القتتراءة ّ

الكريم ي امقرة الشراز ّية عام 2004م وحتى يومنا هذا ،ويشهد امحفل حضور

القراء الذين أصبحوا أساتذة ي تعليم القرآن الكريم ومارسوا دورهم ي
عدد من ّ
إقامة امحافل ي أرجاء هذه امدينة امقدّ سة.

ّ
اجراح إدارة كثر من امحافل القرآن ّية ومنها حفل الس ّيد
يتوى امقرئ مادي ّ

كاظم النقيب إضافة لنشاطات قرآنية عديدة أيام شهر رمضان امبارك.
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احافظ حمزة الفتاوي

(())47

هو احافظ مزة عبد احستتن موستتى الفتاوي من مواليد 1967م كرباء

امقدّ ستتة قضاء طويريج .بدأ شتتغفه بمتابعة الرامج القرآن ّيتتة اإذاعية منذ الصغر

وكان يأمتتل حفتتظ القتترآن الكريتتم كام ً
ا لكن خوفتته من عدم إكتتال حفظ هذا

الكتاب العظيم حال دون ذلك.

حمد صدّ يق
َ
واظب عى استتتاع القارئ عبدالباستتط عبد الصمد والقارئ ّ

الصحيحة للقرآن الكريم مع دراسته ي امدارس
امنشاوي باستمرار إتقان القراءة ّ

ثم
امعري
وامتوسطة ي مدرسة ّتل الزعر ّ
ّ
احكوم ّية فأكمل اابتدائ ّية ي مدرستتة ّ
مدرستتة النبوغ اإعداد ّية ي قضاء طويريج ،لكنّه م يكمل دراسته بسبب أحداث

اانتفاضة الشعبانية امباركة عام 1991م مشاركته فيها.

ُفتحتتت لتته اآفتتاق بتع ّلتتم القتترآن الكريم بعتتد هجرتتته إى مهورية إيران

القراء
اإستتامية عام 1991م بعد اانتفاضة الشتتعبانية امباركة فالتقى بعدد من ّ
واح ّفتتاظ العراقيتتن اموجودين ي مدينة طهتتران فح ّثوه عى إتقان قتتراءة القرآن

الكريتتم وحفظتته فانخرط ي التتدّ ورات القرآن ّيتتة حت إراف أستتاتذة متعدّ دين
منهم :اأستاذ جوهر عثان واأستاذ أبو زلفة اخزاعي واأستاذ حسن النجفي.

()47
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رع بحفتتظ القتترآن الكريم أواخر عام 1993م وكان وقت حفظه عاد ًة ما

يكون من بعد صاة الفجر ما هذا الوقت من شتتأن عظيم  ،واظب الفتاوي عى

حفظ القرآن الكريم كام ً
ا ي مدّ ة بلغت عام ًا ونصف العام حيث أمّه عام1995م
ي اليوم الذي يوافق يوم وادة أمر امؤمنن ( ، )gبعدها ازم امسابقات القرآن ّية
امقامة هناك فحصل ي معظمها عى مراكز متقدّ مة.

عتتاد إى أحضتتان بلتتده العتتراق بعتتد ستتقوط الانظام البائد عتتام 2003م

فبدأ عمله القرآي ي مدينته كرباء امقدّ ستتة حيث شتتغل منصب مستتؤول وحدة

الشتتؤون القرآن ّية لدى مؤسسة شهيد امحراب ي قضاء اهندية  ،فكان له عدد من

الصحيحة وأحكام التّاوة
النشتتاطات القرآن ّيتتة
اخاصة ي حفظ وتعليم القتتراءة ّ
ّ

وداوم عتتى عمله نحتتو عرة أعوام حافتتات بالعطاء القرآي ،انتقتتل بعدها إى

معهد القرآن الكريم عام2013م التابع للعتبة الع ّباسية امقدّ سة مسؤواً ي وحدة
التحفيظ.

مها:
ومن خال عمله ي امعهد أرف عى عدد من اأنشطة القرآن ّية  ،أ ّ
اخاصتتة بحفظ القتترآن الكريم ي امعهتتد وي الفروع
•متابعتتة التتدّ ورات
ّ
التابعة له من خال ااختبارات امستتتمرة حيث بلغ جموع الطلبة ّ
الكي

ما يقرب من  450طالب ًا.

•إقامة مسابقات قرآنية عديدة خاصة بطاب امعهد.
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احاج ح ّمود احمري

(())48

مود مهتتدي احمري  ،ولد ي مدينة كربتتاء عام 1926م
هتتو امقتترئ احتتاج ّ
ونشتتأ فيها نشتتأة قرآنية ،حيتتث درس ي امحافل التي كانت تقام آنتتذاك ي الصحنن
حمد
الشتتتريفن لإمام احستتن وأخيه أي الفضل الع ّباس( ،)cمنها حفل اأستتتاذ ّ
حستتن كاتب ،وحفل ّ
الصحيحة وأصول
الشتتيخ كريم (أي حفوظ) ،فأتقن القتتراءة ّ
التّجويد ،إى جانب عمله بالنّجارة مع والده.
مها:
بتتدأ مشتتواره ي تعليتتم القرآن الكريم منذ عتتام 1947م ي أماكن عديدة ،أ ّ
مقرة آل شتتهيب (الصحن احستتيني الشتريف)  ،ومستتجد احاج صالح َعوز  ،لكنّه
انقطع عنها بسبب منع إقامتها من قبل أزام الانظام البائد ي العقد التاسع من القرن
العرين.
عاود نشاطه القرآي من جديد بإقامته حف ً
ا لتعليم القرآن الكريم ي جامع اإمام
عي( )gوكان امحفل الوحيد ي كرباء امجاز من قبل السلطة اجائرة آنذاك  ،فشهد
إقبااً واستتع ًا من مريدي امحافل القرآن ّية ي هذه امدينة امقدّ ستتة أواخر التسعين ّيات،
القراء واأساتذة الذين هم اليوم من خرة ّقراء مدينة كرباء
فتخرج عى يديه كثر من ّ
ّ
امقدّ ستتة وأستتاتذها .تو ّفاه اه تعاى عام 2005م عن ٍ
عمر ناهز الثانن عام ًا ،قضتى
ج ّله ي خدمة القرآن الكريم .من آثاره امطبوعة كتاب « نور الطالب ي علم التّجويد».
( )48مصطفى غازي  ،شتتخصيات قرآنية  « ،الفرقان »( ،جلة)  ،كرباء امقدّ ستتة  ،العدد الثاي ،
2014م  ،ص . 41
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حميد اأبو ال�سبزي

(())49

ولتتد ميتتد أبتتو الستتبزي ي مدينة كرباء امقدّ ستتة ونشتتأ فيهتتا  ،ولج حافل

التّجويد وأتقن علوم القرآن الكريم با فيها التفسر بشكل ج ّيد  ،ليرع بعد ذلك

ي عقد امجالس لشتتترح مفتتردات ومعاي القرآن الكريم  ،فعقد جلستت ًا ي مقرة
الستتادة آل
الراجتتة الكائنة عند مدخل باب قبلة أي الفضل ( )gوآخر ي مقرة ّ

التجار  ،وافته امن ّية عام 1989م عن عمر ناهز
الطبطبائي الواقعة عند رأس سوق ّ

اخمسن عام ًا ودفن ي مدينة كرباء امقدّ سة.

()49

السابق  ،ص.68
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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احاج حميد ال ّرام

(())50

هو امقرئ ّ
رام  ،ولفظة ّبرام أو الفتّال تعني برم اخيوط
اما ميد جيد عباس ال ّ

وفتلها  ،وهي مهنة توارثها عن أبيه  ،ولد ي مدينة كرباء امقدّ ستتة عام 1924م.

مود احمري  ،كا
حمد حستتن الكاتب واأستتتاذ ّ
درس التّجويد عى يد احاج ّ

درس الفقه وال ّلغة العربية.

ّ
الستتادة آل الطبطبائتتي ،وآختتر ي جامع
تتتوى إدارة حفتتل قتترآي ي مقتترة ّ

العلقمي ،كا قرأ ي كثر من مواكب العزاء ،منها مواكب السادة اخدم ي الروضة
امطهتترة ،ل ّبى نداء ربه ي مدينة كرباء امقدّ ستتة عتتام 1986م ودفن ي
احستتين ّية ّ
امدينة نفسها.

()50

السابق  ،ص.69
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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(())51

هتتو القتتارئ الستت ّيد حيتتدر حستتن خلف الغالبتتي من مواليتتد 1976م ي

جلواء -خانقن (حافظة دياى).

قتتدم متتع أستتته إى مدينة كرباء امقدّ ستتة عتتام 1981م ليمكثتتوا فيها ما

يقرب من عشتر سنوات  ،اضطروا بعدها لرك العراق واهجرة إى امملكة العربية

ترعها
ترعوا ّ
غصة العيش التي ّ
الستتعودية (ميم رفحاء) عام 1991م  ،بعد أن ّ
أبناء الوسط واجنوب بعد اانتفاضة الشعبانية امباركة.

الصحيحة للقرآن الكريم واأحكام عى يد والده الستت ّيد حستتن
تع ّلم القراءة ّ

الغالبي الذي كان أحد ّقراء وأستتاتذة القرآن الكريم ي مدينة خانقن وكان يأخذ

بعض اماحظات من القارئ حستتن الكواز التتذي كان معهم ي رفحاء فأصبح
حمد ّصديق امنشاوي
جيد ًا أحكام التّاوة والتّجويد ،إضافة إى استاعه للقارئ ّ

والقارئ عبدالباسط عبد الصمد فواظب بالقراءة عى طريقتهم.

عاد إى كرباء امقدّ ستتة بعد انجاء الغيمة الستتوداء بستتقوط الانظام البائد

ليبدأ مشواره القرآي بامشتتاركة ي امسابقات امح ّلية وامسابقات الوطنية فحصل

عى مراكز عديدة متقدّ مة ،كا أنه شارك ي حافل قرآنية أقيمت ي كرباء وخارجها
()51
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الرمضان ّية السنوية.
وأيض ًا حافل العتبتن امقدّ ستن منها اختمة القرآن ّية ّ
دأب عتتى احضتتور ي امحافل القرآن ّيتتة التعليمية ليصتتل بتاوته إى أفضل

امستتتويات ،منهتتا حفل احتتاج أستتامة الكربائتتي التعليمي التتذي كان يعقد ي

القراء
الصحن احستتيني الريف عام 2005م ،كا أنّه أخذ بااستتتاع لكثر من ّ
كالقارئ مصطفى إستتاعيل والقارئ عنر سعيد مستت ّلم وآخرين ،كذلك واظب
عتتى احضور ي مدرستتة اإمتتام احستتن للعلوم الدّ ين ّيتتة عام 2009م لدراستتة
امقدّ مات.

حي العامل إضافة إى
يعمل اآن ي دائرة اأوقاف مؤ ّذن ًا جامع الرستتول ي ّ
()52

عمله ي دار القرآن الكريم

ي العتبة احسين ّية امقدّ سة متابع ًا للختات القرآن ّية

التي تسجل .له ختمة قرآنية مرتلة ّ
تبث عى قناة كرباء الفضائية.

( )52هو أحد اأقستتام الثقافية التابعة للعتبة احسين ّية امقدّ سة التي أخذت عى عاتقها نر الثقافة
القرآن ّية ي داخل العراق وخارجه.
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حيدر القرعاوي

(())53

هتتو امقرئ حيدر هادي ستتلان القرعاوي متتن مواليد كرباء عام 1968م

منطقة امعملجي.

امتوسطة فكان
انطلق بتع ّلم القرآن الكريم عام 1983م عند دخوله امرحلة
ّ

يقتترأ القرآن الكريم ويتتدرس أحكام التّتتاوة والتّجويد من ختتال امنهج امقرر

حمد صدّ يق امنشتتاوي  ،إضافة حفظه مقطوعات
باإضافة إى استتتاعه للقارئ ّ

من خطب اإمام عي( )gاموجودة ي كتاب هج الباغة.

ختترج متتن معهد إعداد امعلمن قستتم ال ّلغة العربية عتتام 1987م ،والتحق
ّ

باخدمة العسكرية وأهاها عام 1990م.

متتود احمري عام
ذهتتب بصحبتتة القتتارئ عتتي الزبيتتدي إى حفل احاج ّ

واستتتمر حضوره ي
1993م التتذي كان يقتتام آنذاك ي جامع اإمام عي (، )g
ّ
الصحيحتتة وبدائيات أحكام
حفل احتتاج ّ
مود مدّ ة عامن أتقتتن خاها القراءة ّ

اخاصة بقواعد التّاوة.
التّاوة والتّجويد إضافة إى مطالعته لعدد من الكتب
ّ

أقتتام حفتت ً
ا قرآنيتت ًا ي دار احتتاج أمد جاستتم اخضتر  ،ودار احاج حستتن
()53
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واستمر
جواد حنّوش  ،وآخر ي دار احاج ع ّباس جاسم احسن فكان يتنقل بينها
ّ
متتدّ ة من الزمتتن  ،بعدها اضطر لنقل امحفتتل إى داره الواقعة ي منطقة امعملجي

بسبب مانعة أزام الانظام البائد من إقامة امحافل القرآن ّية فحضتر عنده جموعة

ثم عقد حفل ي جامع أهل
من الشتتباب امؤمن لكن عى حذر وخوف شديدينّ .

البيت ( )bبعد أن اكتمل بناؤه.

انختترط ي دورة العلوم الدّ ين ّية التي أقامتها العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة حت

إراف ّ
ثم التحق بتتدورة الكفيل الثانية
الشتتيخ حستتن امعار واجتازها بنجاح ّ ،

اخاصتتة بأحكام التّاوة والتّجويد عتتام 2013م التي أقامها معهد القرآن الكريم
ّ

ي العتبة الع ّباستت ّية امقدّ سة لأستاذ رافع العامري وقد حصل فيها عى تقدير جيد
جد ًا.

يعمل حال ّي ًا مع ّل ًا ما ّدة ال ّلغة العربية ي مدرستتة حستتان بن ثابت إضافة إى

إدارته للمحفل القرآي التعليمي الذي أقامه ي حسين ّية الص ّفار منذ عام 2003م.
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(())54

هو القارئ الستت ّيد حيدر عادل كاظم جلوخان من مواليد 1989م كرباء

حي امعلمن .تع ّلم القرآن الكريم ي س ّن السادسة من عمره حيث
امقدّ سة منطقة ّ

الستتور
دور ي ذلك  ،فكان حفظ قصار ّ
كان لنشتتأته ي عائلتتة دينية حبة للثقلتتن ٌ
حمد احيدري.
القرآن ّية مستعين ًا ي ذلك بجدّ ه أمه الس ّيد ّ

ّ
واستتتهل فيها مشتتوار ًا جديد ًا
انتقل للعيش مع عائلته عام  1995إى بغداد

اهتم بدراستتة أحكام التّاوة والتّجويد عى يد اأستتتاذ
متتع القرآن الكريم حيث ّ

ثم دراسة النّغم القرآي عند اأستاذ سلان العبيدي ،فأصبح
سعد اخفاجي  ،ومن ّ
بذلك قارئ ًا جيد ًا لأحكام واأنغام.

أجاد القراءة عى ال ّطريقة العراقية اأصيلة وهو ي س ّن الثالثة عشتر من عمره

و بقى مواظب ًا عى هذا اإرث اأصيل  ،فراح يقرأ ي كثر من مساجد مدينة بغداد

 ،كجامع براثا  ،وجامع اهاشتتمي  ،وجامع عباس التميمي فعرف بن اأوستتاط
لقراء ال ّطريقة امصتر ّية احديثتتة أمثال :القارئ
ثم استتتمع ّ
القرآن ّية وشتتاع صيته ّ ،

حمتتد صدّ يق امنشتتاوي ،والقارئ كامل يوستتف
مصطفتتى إستتاعيل ،والقارئ ّ
حمد أنور وغرهم  ،حتّى أتقن هذه ال ّطريقة.
البهتيمي ،والقارئ الشحات ّ

()54
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وترف باانتستتاب
عتتاد إى مدينتتة كربتتاء امقدّ ستتة ليكتتون أحتتد ّقرائهتتا ّ

القراء واحفاظ التابع معهد القرآن
للعتبة الع ّباستت ّيةكقارئ ومع ّلم ي مركز إعتتداد ّ
()55

الكريم

إضافة لعمله قارئ ًا ومؤ ّذن ًا ي جامع إبراهيم بن مالك اأشتتر اموجود

حي النصتر.
ي ّ

درس ي عتتدد متتن التتدّ ورات القرآن ّيتتة  ،منهتتا دورات للموهوبتتن الصغار
ّ

والكبار  ،كا يشترف عى أحد امحافل القرآن ّية امقامة أسبوع ّي ًا ي الصحن الع ّباي

الريف.

شتتارك ي كثتتر متتن امستتابقات الوطنيتتة وحصل فيها عتتى مراكز متقدّ مة

آخرها حصوله عى امركز اأول ي مستتابقة شتتهيد امحراب الوطنية التي أقيمت

ي البصترة عام 1102م ،عى أثرها ّ
رشتتح للمستتابقة القرآن ّية الدّ ول ّية التي أقيمت

عتتى هامش مهرجان ستتعيد بن جبر( )0ي حافظة واستتط وحصتتل فيها عى
كرمته اأمانة العامة للعتبة الع ّباس ّية امقدّ سة عى هذا الفوز
امركز الثاي دولي ًا وقد ّ

ال ّثمن.

جاب عدد من امدن وامحافظات العراقية إحياء امحافل القرآن ّية ،وأيض ًا له

مشتتاركات دول ّية ,منها ي دولة إيران اإستتامية ومهورية اهند -حيث امهرجان

الستتنوي الذي تقيمه العتبة الع ّباستت ّية امقدّ سة بذكرى وادة امر امؤمنن( )gي
ّ
كل عام.-

( )55وهو أحد الشعب الثقافية التابعة للعتبة الع ّباس ّية امقدّ سة التي أخذت عى عاتقها نر الثقافة
القرآن ّية ي داخل العراق وخارجه.
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حيدر عبد الر�سا

(())56

هو القارئ حيدر عبد الرضا فهد السام ولد ي مدينة البصترة عام 1979م ،نشأ

وترعرع ي مدينة احسن( )gكرباء امقدّ سة بعد انتقاله مع عائلته إليها عام 1980م

وذلك ح ّب ًا هذه امدينة العظيمة.

أحب تع ّلم القرآن الكريم منذ أن كان حر ي امجالس احسين ّية ويستمع فيها إى
َ

القراء كاأستتتاذ
فتعرف عى عدد من ّ
تاوة القرآن الكريم التي كان ُيف َتتَح ها امجلس ّ

الساك وآخرين.
عبد عي لطفي ،واأستاذ حسام عبد الكاظم  ،واأستاذ جاسم ّ

حصل عى شهادة البكالوريوس من جامعة كرباء/كلية الربية/قسم التاريخ،

ليلتحق بعدها بدورة إعداد مع ّلمي القرآن الكريم التي أقامتها العتبة احسين ّية امقدّ سة

ثم عمل ي تدريس طلبة
عام 2008م ،
ليتخرج منها متقن ًا أحكام التّاوة والتّجويد ّ ،
ّ
الصيف ّية امقامة ي العتبة احسين ّية امقدّ سة ولعامن متتالين.
الدّ ورات ّ

عمل ي معهد القرآن الكريم التابع للعتبة الع ّباس ّيةامقدّ سة ضمن وحدة التحفيظ

الصيف ّية وي حلقتتات احفظ ،ومتتن أعاله أيض ًا
وبتتار عمله كأستتتاذ ي التتدّ ورات ّ
الصحيحتتة للزائرين الكرام  ،ومشتتتروع تكريم
مشتتاركته ي مشتتتروع تعليم القراءة ّ
الطلبة امتم ّيزين  ،ومشتروع حفيظ منتسبي العتبة الع ّباس ّيةامقدّ سة.

()56
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حيدر قند الركابي

(())57

الركاي من مواليتتد 1977م  ،ولد ي قضاء
هتتو القتتارئ حيدر قند شتتعيث ّ

الرفاعي التابع محافظة ذي قار الواقعة جنوب العراق.
ّ

وامتوستتطة واإعداد ّية ي ذي قتتار ،انتقل بعدها إى بغداد
أكمتتل اابتدائ ّيتتة
ّ

إكال مشواره التعليمي ي معهد إعداد امدربن التقنين عام 1997م.

انتقل للعيش هو وأسته إى مدينة التضحية والفداء كرباء عام 2002م  ،ح ّب ًا

هذه امدينة العظيمة وجاورة مرقد اإمام احسن وأخيه أي الفضل الع ّباس(.)c

حصتتل عى شتتهادة البكالوريوس متتن جامعة أهل البيتتت( )bكلية العلوم

اخاصتتة ي امعهد العتتاي للتطوير اأمني
ثم التحق بتتدورة التأهيل
ّ
اإستتامية ّ ،
عن بعد ذلك ضابط ًا عى ماك وزارة الداخلية.
واإداري ي وزارة الداخلية ّ ،

الصحيحة للقرآن الكريم عى يد اأستتتاذ عي اخفاجي (أي
تع ّلتتم القتتراءة ّ

حمد اأستتدي ي حفله التعليمي امقام ي
أمد) و كذلك عند اأستتتاذ مصطفى ّ

حي النّصتر عام 2005م  ،باإضافة إى
جامع إبراهيم بن مالك اأشر الواقع ي ّ

حمد صدّ يق امنشتتاوي والقارئ عبد الباسط عبد الصمد  ،تلتها
استتتاعه للقارئ ّ
()57
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دورات أخرى كدورة الكفيل الثانية لأستاذ رافع العامري  ،ودورة لأستاذ عي

اهنداوي.

اشرك ي امسابقات وامحافل القرآن ّية منها امحافل القرآن ّية للقوات العسكر ّية

التي تقيمها العتبتان امقدّ ستتتان واختمة القرآن ّية الصباحية ي الصحن الشتريف ،
الرمضان ّية السنو ّية.
واختمة القرآن ّية ّ

خرج مقدّ مة للقارئ حيدر الركاي
شهادة ّ
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احافظ خالد الطائي

(())58

حمد عبد الطائي من مواليد  1981كرباء امقدّ ستتة
هتتو احافتتظ خالد ّ

حي احر.
منطقة ّ

والسور
َ
أحب تَع رلم القرآن الكريم منذ الصغر فكان غالب ًا ما حفظ اآيات ّ

القرآن ّية القصرة لكنّه م يلتحق بامحافل القرآن ّية التي كانت تقام آنذاك بسبب

مضايقتتات أزام الانظام البائد مرتادها فأكمل دراستتته اأكاديمية داعي ًا اه
أن حدث بعد ذلك أمر ًا.

ختترج متتن جامعتتة بغداد بحصولتته عى شتتهادة البكالوريوس من كلية
ّ

العلوم عام 2003م بعد سقوط الانظام البائد  ،ليبدأ بعدها رحلة البحث عن
مع ّل ٍم للقرآن الكريم فالتحق بمدرستتة اإمام الكاظم( )gللعلوم الدين ّية

()59

الس ّيد حليم امحنا
ليدر َس فيها الفقه والعقائد وامنطق  ،والتقى فيها باأستتتاذ ّ
ُ
الذي ّ
توى تدريسه أحكام التّاوة والتجويد ودروس ًا أخرى ي التفسر إضافة

اأول .2015
(« )58مقابلة شخصية »  ،خالد الطائي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  27ترين ّ
درس
( )59واحدة من امدارس الدّ ين ّية ي مدينة كرباء امقدّ ستتة ُأ ّسستتت عتتام 2004م  ،وكان ُي ّ
فيهتتا الفقه واأصول وامنطق وال ّلغة العربية" .مقابلة شتتخصية" ّ ،
الشتتيخ جواد النصتراوي  ،كرباء
اأول .2015
امقدّ سة  16 ،تشترين ّ
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إى حفظ القتترآن الكريم فبدءا عام 2005م ي مدرستتة الكتاب والعرة

(())60

أتم ال ّطائي حفظ القرآن الكريم كام ً
ا عام 2011م.
واستمرا مع ًا حتّى ّ
ّ

مهمة تدريس طلبة الدّ ورات القرآن ّية ي جامع إمام
بعد ذلك اسندت إليه ّ

الصيف ّية التي
حي احر  ،وكذلك طلبة الدّ ورات ّ
امتقن( )gالكائن ي منطقة ّ
تقيمها العتبتان امقدّ ستان احسين ّية والع ّباس ّية  ،كا أقام حف ً
ا قرآن ّي ًا تعليم ّي ًا ي

حي العامل حره مع من الشتتباب
جامع ّ
الرستتول( )aاموجود ي منطقة ّ

القرآي.

اختتتر مع ّلتت ًا لتحفيتتظ القرآن الكريم ي وحدة امواهتتب القرآن ّية التابعة

لدار القرآن الكريم ي العتبة احستتين ّية امقدّ سة إضافة لعمله مدرس ًا ي إحدى
مدارس مدينة كرباء امقدّ سة.

( )60مدرستتة الكتاب والعرة  :أسستتها الستت ّيد أمد الصاي عام 2003م ويرف عليها ّ
الشيخ
أمد الطري وهي مدرسة دينية تعنى بالدروس القرآن ّية و احوزوية لكا اجنسن" .مقابلة شخصية"،
ّ
اأول .2015
الشيخ أمد الطري  ،كرباء امقدّ سة  29 ،ترين ّ
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احاج خليل ّ
التك

(())61

حمد عي  ،كان يعمل رئيستت ًا للختتدم الذين يقومون
هتتو امقتترئ خليتتل بن ّ

بالتنظيف ي الروضة احستتين ّية امقدّ سة  ،وي الثاثين ّيات واأربعين ّيات من القرن

امنتترم كان يقرأ القتترآن الكريم قبل وقتتت اأذان من مئذنة الروضة احستتين ّية
امقدّ سة  ،وداوم عى ذلك حتّى هاية اخمسين ّيات  ،كانت وفاته عام 1959م عن

عمر ناهز مس ًة وثانن عام ًا و ُدفن ي الروضة احسين ّية امقدّ سة.

()61

السابق  ،ص.72
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ّ
ال�سيخ رزّاق ك�سم�ص

(())62

رزاق بن مزة بن عزيز عي مهدي كشمش اخفاجي الكربائي.
هو امقرئ ّ

حمد حستتن الكاتب
متتن مواليتتد 1914م  ،درس علم التّجويتتد عى يد امقرئ ّ

القتتراء امجيدين  ،فعقد جلستت ًا ي اهيأة اهاشتتم ّية ي الصحن
فأتقنتته وأصبح من ّ

الريف أبان اخمستتين ّيات .وافاه اأجل عتتام 1979م ودفن ي مدينة
الع ّبتتاي ّ
كرباء امقدّ سة.

()62

السابق  ،ص.73
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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(())63

القارئ رستتول جواد كاظم العامري من مواليد 1990م كرباء امقدّ ستتة

حي احر.
منطقة ّ

كانت بداياته مع القرآن الكريم ي احادية عشتتترة من عمره بتشتتجيع من

والدتتته عى تع ّلم وحفظ القتترآن الكريم فكان حضتر الدّ ورات الص ّيف ّية امقامة ي

حتتي العامل  ،فحفظ اجزء
جامتتع الرستتول ( )aعام 2001م الكائن ي منطقة ّ

الثاثن من القرآن الكريم.

فأتم حفظ عرة أجزاء منه عى يد
واصل مشتتواره ي حفظ القرآن الكريم ّ

النجار بعد سقوط الانظام البائد  ،وأتقن أحكام التّاوة والتّجويد
اأستاذ حسن ّ

النجار  ،فشارك ي مسابقة شهيد امحراب الوطن ّية التي أقيمت
عند اأستاذ حسن ّ

اأول ي حفظ عرة أجزاء من
ي كربتتاء عام 2009م ،وحصل فيها عى امركز ّ

القرآن الكريم.

كان حضتتوره ي امستتابقات أثتتر وحافز لتته ي تع ّلم تاوة القتترآن الكريم

حمد أنتتور ،والقارئ مصطفى إستتاعيل ،
تويتتد ًا ،فاستتتمع للقارئ الشتتحات ّ

حمد عمتتران  ،وأخذ باحضور ي حفل القارئ أمد إستتاعيل ،وحفل
والقتتارئ ّ
()63

«مقابلة شخصية »  ،رسول العامري  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  10أيلول .2015
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الس ّيد جعفر ّ
الشامي ،وحفل آخر للقارئ أسامة الكربائي لتع ّلم اأنغام القرآن ّية.
وما إن مكّن من القراءة امر ّية حتّى أخذ بقراءة القرآن الكريم واإشراك

مها حصوله عى
ي امستتابقات وامحافل القرآن ّية وقد حصل عى مراكز متقدّ مة أ ّ

امركز الثالث ي مسابقة امؤسسة القرآن ّية العراقية عام2016م.

عتتن قارئ ًا ي دار القرآن الكريم وقد شتتارك ي معظم النشتتاطات القرآن ّية
ّ

ي داخل الصحن احستتيني الريف كاختمة القرآن ّية الصباحية ،واختمة القرآن ّية

تتترف بالقراءة من مئذنة اإمام احستتن( )gومرات عديدة،
ّ
الرمضان ّيتتة  ،كا ّ
تُضاف إى ذلك مشاركاته الدولية ي لبنان وسوريا وإيران وباكستان.

تكريم القارئ رسول العامري من قبل الس ّيد أمد الصاي
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(())64

حمد الوزي من مواليد 1958م كرباء منطقة باب
هو اأستاذ رسول علوان ّ

بغداد ،نشأ ح ّب ًا للمجالس احسين ّية واستلهم من امنر احسيني كثر ًا من العر منها

حمد
ح ّبه للقرآن الكريم  ،حيث كان يستمع للقارئ مصطفى
الصتراف والقارئ ّ
ّ

مود احمري ي مقرة ْ
تته ِيب)
عتتي القندرجي  ،كا حر ي حفل اأستتتاذ ّ
(اش َ
()65

الواقعة ي الصحن احسيني الشتريف قرب باب الرجاء

عام 1979م.

مود احمري لنحو سنتن أتقن خاها
داوم عى احضور ي حفل اأستاذ ّ

الصحيحة .اعتُقل بعدها من قبل أزام الانظام البائد عام 1983م وواجه
القراءة ّ

متلتتف أنواع التعذيب  ،وبعد أن أفرج عنتته ابتعد عن حضور امحافل وامجالس
القرآن ّية ،واشتغل ي ّ
حل للحاقة ي سوق باب السامة.

أختتذ بدراستتة أحتتكام التّاوة والتّجويتتد معتمد ًا عى جهده الشتتخي من

خال برنامج قرآي أعدّ ه لنفسه بمتابعة كتب أحكام التّاوة والتّجويد وااستاع
حمد صدّ يق امنشاوي.
للقارئ عبد الباسط عبد الصمد والقارئ ّ

الصتراف عام
التحتتق بعد ستتقوط الانظتتام البائد بمحفل احاج مصطفتتى
ّ
()64
()65

اأول .2015
«مقابلة شخصية»  ،رسول الوزي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  21ترين ّ
احسيني الريف ويقع جنوب رق امرقد امقدّ س.
هو أحد أبواب الصحن
ّ
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2004م ي مرقتتد ّ
العامة ابن فهد ّ
احي  ،وحفل الستت ّيد جعفر الشتتامي والستت ّيد

رضا اموسوي لتعليم اأنغام القرآن ّية.

تشتتترف باانتستتاب إى العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة عام 2007م بصفة مدير
ّ

مستمر ًا بعمله
للمحافل القرآن ّية التي تقام ي الصحن احستتيني الشتريف وازال
ّ

امذكور.

مها:
له نشاطات قرآنية عديدة أ ّ
•إدارة امحفل القرآي اليومي امقام ي الصحن الشتتتريف بعد أن
كان حت إراف الس ّيد جعفر الشامي.

•مروع إقامة امحافل القرآن ّية ي البيوت وامساجد واحسينيات
وامراقد امقدّ سة.

•تدريس مادة أحكام التّاوة منتسبي امخيم احسيني.
•تدريس أحكام التّاوة ي لبنان لسنوات عديدة.
الرمضان ّية امقامة ي
•عضو ي ال ّلجنة التنظيم ّيتتة للختمة القرآن ّية ّ
الصحن احسيني الريف.
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ال�س ّيد ر�سا احكّ اك

(())66

هو القارئ الس ّيد رضا احكّاك  ،ولد ي العقد الثامن من القرن التاسع عر

ي مدينة كرباء امقدّ ستتة  ،وكان يمتهن مهنة صناعة اخواتيم ونقشتتها إضافة إى

ذلك كان حر ي امحافل القرآن ّية امنتشتتترة ي امدينة امقدّ ستتة منها حفل الستت ّيد
حمد حسن الكاتبّ .
توي ي اخمسين ّيات من
حمد حسن السيف  ،وحفل احاج ّ
ّ

القرن امنرم عن عمر بلغ ثانن عام ًا ودفن ي مدينة كرباء امقدّ سة.

()66

السابق  ،ص.75
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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�سام ال�س ّفار

(())67

مودي بن ناجي الص ّفار من مواليد مدينة كرباء امقدّ سة
هو القارئ سام بن ّ

عام 1958م ح ّلة الع ّباستت ّيةالرقية .ارتاد امحافل القرآن ّية منذ نعومة أظفاره فلم

يكن يتجاوز سبع سنوات من عمره وذلك بتشجيع ّ
الشيخ عبد الكريم الكربائي،

فقد كان مازم ًا محفله امقام ي الصحن الع ّباي الريف.

تض ّلتتع ي موضتتوع أحكام التّاوة والتّجويد من خال حضوره امستتتمر ي

حفل احاج حستتن الع ّطار الذي كان يقتتام ي جامع اإمام الصادق( )gي ح ّلة
ثم اختر قارئتت ًا ومؤ ّذن ًا ي اجامع امذكور  ،ترك اجامع بستتبب ملة
بتتاب اخان ّ ،

ااعتقاات التي شنّها أزام الانظام البائد ضدّ رواده ي ثانين ّيات القرن امنرم
مود احمري ي جامع اإمام عي(،)g
،ثم حضتر ي التستتعين ّيات حفل امقرئ ّ
ّ
الراف امنعقد ي مرقد ّ
العامة ابن فهد ّ
احي.
وآخرها حفل احاج مصطفى ّ

()67

«مقابلة شخصية »  ،سام الص ّفار  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ 11حزيران .2016

قراآن ّيو كرباء امقدّ �صة -اجزء الأ ّول

89

ال�س ّيد �سادق اآل ال�س ّيد جواد

(())68

هتتو الستت ّيد صتتادق بن خليل بن حمود آل الستت ّيد جواد  ،متتن مواليد مدينة

ثم ثانوية كرباء
كرباء امقدّ ستتة عام 1950م  ،ارتاد مدرستتة العلقمي اابتدائ ّية ّ
وخرج من إعدادية الزراعة.
ّ

القراء عر
ولع بقراءة القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره فكان يستمع مشاهر ّ

القراء العراقين منهم القارئ احاج جواد امؤ ّذن،
امذياع  ،وقد تأ ّثر بمجموعة من ّ

الستتامي،
ثم حضتتتر ي حفل امقرئ ّ
مود احمري وحفل اأستتتاذ هاي ّ
ومتتن ّ

بعدها أخذ يقرأ القرآن الكريم ي جالس الفواتح وامستتاجد منها جامع احستتيني
القراء.
الذي اختر مؤ ّذن ًا له مع جموعة من ّ

()68

السابق  ،ص.81
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ال�س ّيد �سادق اآل طعمة

(())69

حمتتد مهدي آل طعمة
حمد رضا بن الستت ّيد ّ
هتتو الستت ّيد صادق بن الستت ّيد ّ

اموسوي احائري  ،ولد عام 1928م ي كرباء امقدّ سة .

ّاتتته لدراستتة العلتتوم الدّ ين ّية فدخل مدرستتة اخطيتتب الدّ ين ّية ودرس فيها

عند أستتاتذة بارعن أمثال ّ
حمد كاظم القزويني
حمد اخطيب ،والستت ّيد ّ
الشتتيخ ّ

وغرهم.

درس مبادئ علم التّجويد عى ّ
حمد حسن السيف،
العامة امرحوم الس ّيد ّ

القراء
حمد حستتن الكاتتتب  ،حتّى أصبتتح بعناية اه متتن ّ
وعتتى أستتتاذه احاج ّ

القراء.
خرج عى يديه عدد من ّ
ا ُمجيدين ي كرباء مدينة أهل العلم والفكر ،وقد ّ
ارتاد النوادي اأدبية والدّ ين ّية وشارك فيها ونظم الشعر مبكر ًا ونر مقااته

الصحف العراقية واللبنان ّية.
وشعره ي ّ

كان خطاط ًا ماهر ًا عرف بفنّه ي اأوساط اإسامية ّ ،
خط نسخ ًا من القرآن

الكريم أكثر من مرة بمختلف اأحجام وقستت ًا منها عى هيأة أحزاب  ،ونستتخ ًا

الزيارات منها زيارة وارث والكتيبة امعروضة ي الطارمة ي الروضة احسين ّية
من ّ
حمد حستتن آل طعمة (نجلتته)  ،كرباء امقدّ ستتة  ،بتأريخ 9
(« )69مقابلتتة شتتخصية » ،الستت ّيد ّ
حزيران .2016
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بخط الثلث.
وتعرض عى إثرها لاعتقال
أقام وشارك ي جموعة من النشاطات الدّ ين ّية ّ ،

من قبل الانظام البائد ي العراق1980م وأعدم 1982م.
مها:
قدّ م مؤ ّلفات ق ّيمة للمكتبة اإسامية أ ّ
 .1احركة اأدبية امعارة ي كرباء.
 .2فاجعة عزاء طويريج.

 .3ذكرى فقيد اإسام اخالد ي ترمة الس ّيد امرزا مهدي الشرازي.
مها:
وله خطوطات عديدة ،أ ّ

 .1قبسات من هضة احسن (.)g
 .2صفحات مرقة من تاريخ كرباء.
 .3معاجات ي شؤون نظام العتبات امقدّ سة.
 .4احركة العلمية الدّ ين ّية ي كرباء .
 .5الشعائر احسين ّية .
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احاج �سالح احاج ح�سن القبّاي

(())70

ولد احاج صالح ي مدينة كرباء امقدّ سة  ،كان ح ّي ًا عام 1950م ،عمل ي

ثم عمل ع ّطار ًا.
البدء (قبانجي) أي ّ
وزان ًا يزن امواد ي اميزان ّ ،

ارتاد امحافل القرآن ّية امنترة ي امدينة امقدّ سة فتع ّلم أصول التّجويد حتّى

امجوديتتن  ،إذ كان يقرأ ي جالس الفاحة التي تقام ي امستتاجد
القراء ّ
صتتار متتن ّ
()71

وغرها .عقد أوى حافله ي مسجد الشهرستاي قرب (باب ّ
الشهداء)

لتعليم

أحتتكام التّاوة والتّجويد.طالته يد امنون ي ثانين ّيات القرن اماي وهو ي زيارة
قم امقدّ سة.
إيران عن عمر بلغ السبعن عام ًا ودفن ي مدينة ّ

()70
()71

السابق  ،ص.82
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
وهو أحد أبواب الصحن احسيني الريف يقع ي وسط اجهة الرقية للمرقد امقدّ س.
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�سالح الن ّّجار

(())72

هو القارئ صالح بن مهدي بن حستتن الن ّّجار الوزي  ،ولد ي مدينة الفداء

كرباء امقدّ سة ح ّلة الع ّباس ّيةالغربية عام 1959م.

شتتغف بتع ّلم القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره ي جامع الرك عى يد احاج

مود احمري ي حفله الذي شتت ّيد ي
ثتتم درس عى امقرئ ّ
حمتتد رضا صدقي ّ ،
ّ

مقرة آل شهيب عام 1978م  ،وبعد مكّنه من موضوعة أحكام التّاوة والتّجويد

أقام حف ً
الصحيحة ي جامع الرك عى حذر وخوف شديدين من
ا لتعليم القراءة ّ
عيون السلطة احاكمة آنذاك ي ثانين ّيات القرن العرين.

انضم إى حافل أخرى كانت تقام ي البيوتات الكربائية كمحفل الس ّيد عاء

ويدرس فيه أحكام التّاوة والتّجويد مع دروس
نصتتتر اه الذي كان يعقد ي بيته ّ
مبستتطة ي تفستتر القرآن الكريم  ،وحفل آخر ي دار الستت ّيد كاظم النقيب الذي

اجراح وما زال مستمر ًا إى
أسس منذ التستتعين ّيات ويدار من قبل اأستاذ مادي ّ
ّ
الصتراف الذي عقد بعد سقوط
وقتنا احار ،كا حضتر ي حفل احاج مصطفى
ّ

الانظام البائد ي مرقد ّ
العامة ابن فهد ّ
احي.

افتتح دورات وحافل قرآنية عدّ ة منها ي جامع الرك مع اأستاذ عبد السادة
()72

«مقابلة شخصية »  ،صالح الن ّّجار  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  7حزيران .2016

94

مركز تراث كرباء

اأستتدي وخصوص ًا ي أيام شتتهر رمضان امبارك  ،و يقام امحفل اليوم بحضور

متتع غفر من امؤمنن لتاوة القتترآن الكريم بعد أن ّ
وى زمتتن اخوف والرهبة ،
وحفتتل ي ديوان أي الفضل الع ّباس (ح ّلة الع ّباستت ّية الرقيتتة)  ،وحفل ي جامع

ّ
ومصى أم البنن( ، )وحفل آخر
مضيف آل مستتافر (شارع اإمام عي(، ))g
ي دار امرحوم ّ
الشيخ هادي الكربائي.

وامستتمى (عتتام الراغي) بعد
النجارين
عمتتل ي حانوتتته الكائن ي ستتوق ّ
ّ

بتخرجه من إعدادية زراعة كرباء .له
أتم دراستتته العلمية ي مدارس كرباء ّ
أن ّ

مؤلف مطبوع حت عنوان «جامع الرك حاره وماضيه».
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�سباح الن�راوي

(())73

هتتو القتتارئ صباح عبد اهادي شتتنكة النصتراوي من مواليد 1978م  ،ولد

ي مدينة كرباء امقدّ سة منطقة الع ّباس ّية الرق ّية.

الزهاوي
ثم
امتوسطة ي مدرسة ّ
ّ
أكمل دراسته اابتدائ ّية ي مدرسة احيدر ّية ّ

انتقل بعدهتتا إى إعدادية كرباء لكنّه م يكمل حصيلتته الدراي  ،ليلتحق بعدها
واستمر مدّ ة ثاث
باخدمة العستتكرية عام 1995م ي صنف اهندستتة العسكر ّية
ّ

سنوات قى معظمها ي امحافظات اجنوبية.

شتتارك ي دورة إعداد مع ّلمي القرآن الكريم التي أقيمت ي العتبة احستتين ّية

امقدّ ستتة عتتام 2008م -بعتتد أن ّ
وى زمتتن الطاغيتتة -وحصل فيها عتتى تقدير

التتراف ي مرقد ّ
العامة
جيتتد ،باإضافة إى حضتتوره ي حفل احاج مصطفى
ّ

ّ
اجتتراح ي الصحن احستتيني الشتتتريف
ابتتن فهتتد
احتتي ،وحفل احتتاج ّ
مادي ّ

(امقتترة الشتتراز ّية) ،كذلك أتقن اأنغام القرآن ّية ي دورتن أقيمتا ي جمع ستتيد

ّ
الشهداء( )gلأستاذ مصطفى الطائي.

تتن عتتى متتاك وزارة الداخل ّيتتة ي مدير ّية ماية امرقدين الشتتتريفن عام
ُع ّ َ

تفتترغ لتعليم القرآن الكريم
2006م  ،وبأمتتر متتن مديرها العقيد أنور عبد اأمر ّ
()73
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خصص ّية ي جال أحكام التّاوة والتّجويد
منتسبي امدير ّية من خال إقامة دورات ّ
الصحيحة لسورة الفاحة امباركة  ،كا افتُترحت مكتبة عا ّمة بتعاون
وتعليم القراءة ّ
امدير ّية مع دار القرآن الكريم ي العتبة احستتين ّية امقدّ سة  ،واختر امفوض صباح

النّصتراوي أمين ًا ها .شتتهدت امدير ّية نشتتاطات قرآنية عديتتدة منها إقامة امحافل
القرآن ّية بالتعاون مع العتبتن امقدّ ستتتن ومّت خاها استتتضافة أبتترز ّقراء العام
اإسامي أمثال القارئ أمد أمد نعينع ((.))74

شارك ي ٍ
عدد من امسابقات وامحافل القرآن ّية التي ُأقيمت ي مدينة كرباء

امقدّ ستتة منها مشتتاركته ي اختمة القرآن ّية الصباحية ي العتبة احستتين ّية امقدّ سة ،
الرمضان ّية  ،وغرها.
واختمة القرآن ّية ّ

إحدى الدّ ورات القرآن ّية منتسبي مدير ّية ماية امرقدين الريفن

()74
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ال�س ّيد �سياء اآل طعمة

(())75

حمد مهدي
حمتتد رضا بن ّ
الستتيد ضياء بن صادق بن ّ
هتتو القارئ الشتتهيد ّ

آل طعمة اموستتوي  ،ولد ي مدينة كرباء امقدّ ستتة عتتام 1957م  ،بعد أن أكمل

ّ
واختتط العري فع ّلمه
امتوستتطة ه ّيأ له والده الستتبل لتع ّلم تويتتد القرآن الكريم
ّ
مود
ثم التحق بمحفل امقرئ ّ
والده الستت ّيد صادق آل طعمة القراءة ّ
الصحيحة ّ ،

احمتتري  ،لينصترف بعدهتتا لقراءة القرآن الكريم ي امحافل وامستتاجد والدّ ور

التي تقام فيها تلك امحافل.

الصدامي البائد
الصف الستتادس اإعدادي وم يمهله الانظام ّ
كان طال ًبا ي ّ

اكال دراستتته فاعتُقل ي 1980م لنشاطه الستتياي ضد حكومة البعث  ،وأعدم
بتأريخ1982 :م مع والده واثنن من إخوته.

حمد حستتن آل طعمة (أختتوه)  ،كرباء امقدّ ستتة  ،بتأريخ 9
(« )75مقابلتتة شتتخصية » ،الستت ّيد ّ
حزيران .2016
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ّ
اما طه التكمجي

(())76

هتتو القتتارئ ّ
امتتا طه بن عبد اه التكمجي  ،بدأ مشتتواره مع القرآن الكريم

ثتتم تأ ّثر بأقرانه الذين كانوا يديرون
منتتذ أن كان يافع ًا حيث تتلمذ عى يد والده ّ ،

حافتتل التّجويتتد  ،وبعد ذلتتك صار مقرئ ًا ناجحتت ًا .ظل إى جانب والتتده يتع ّلم و

يع ّلم ّ
الستتادة آل الطبطبائي حتّى وفاة والده  ،يضاف
الطاب امجتمعن ي مقرة ّ

إى ذلك أنّه كان صاحب موهبة شتتعرية  .تو ّفتتاه اه عام 1991م ودفن ي مدينته
كرباء امقدّ سة.

()76

السابق  ،ص.88
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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عادل الكربائي

(())77

هتتو القتتارئ عتتادل ع ّباس صاحب الوزي الكربائي ولد ي مدينة

كرباء امقدّ ستتة عتتام 1980م منطقة الع ّباستت ّية الغربية ،بتتار بتع ّلم القرآن

الكريتتم منذ نعومة أظفاره بتشتتجيع متتن والدته وخالتتته  ،وكان جدّ ه أمه
الستت ّيد عبد اجبار اموسوي يصحبه إى امجالس احستتين ّية ليقرأ القرآن أمام

حمد صدّ يق
امتتأ  ،إذ كان يقلد القارئ عبدالباستتط عبد ّ
الصمد والقتتارئ ّ

امنشاوي.

امتوسطة عام 1996م والتحق بامحفل القرآي التعليمي
أكمل دراسته
ّ

التتذي كان يعقتتد ي جامع اإمام عي ( )gعام 1997م بإراف اأستتتاذ
متتود احمري فأجتتازه بالقراءة أمتتام اجمهور عتتام 1998م فرع بتاوة
ّ

القتترآن الكريتتم ي امجالس احستتين ّية وجالتتس التأبن التي تقتتام ي جامع

امخيم وجامع أي طحن وغرما.

وبعتتد ستتقوط الانظتتام البائتتد أخذ بامشتتاركة ي امستتابقات امحل ّية

مها دورة الصتتوت والنغم
ثتتم أخذ يرتاد التتدّ ورات القرآن ّيتتة وأ ّ
والوطنيتتة ّ

فن
قم امقدّ سة (جامعة امصطفى) إذ حصل عى درجة اامتياز ي ّ
القرآي ي ّ
()77
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التّاوة ودورة أحكام التّاوة لأستاذ عي عبود الطائي فأجازه بالقراءة عى

روايتتة حفص عن عاصم فأصبح بذلك قارئ ًا جيد ًا أحكام التّاوة واأنغام

حمد عمران
القرآن ّيتتة ،كا أنه استتتمع للقارئ مصطفى إستتاعيل والقتتارئ ّ
آخذ ًا عنهم أسلوب التّاوة ترتي ً
ا وتويد ًا.

تتترف باانتستتاب للعتبة احستتين ّية امقدّ ستتة (قستتم متتا بن احرمن
ّ

ليترف بالقراءة من مئذنة اإمام
ثم نُقل إى دار القرآن الكريم
الريفتتن)ّ ،
ّ

عن رستتمي ًا قارئ ًا ومؤ ّذنتت ًا للعتبتن
احستتن( )gكقتتارئ احتياطتتي إى أن ّ
امقدّ ستن عام 2014م.

قرأ ي كثر من امحافل القرآن ّية ي العتبتن امقدّ ستتتن وأيض ًا ي اختمة

الصباحية امقامة  ،كذلك له مشتتاركات
الرمضان ّية واختمة القرآن ّية ّ
القرآن ّية ّ
أخرى عديدة داخل العراق وخارجه منها لبنان واهند وباكستتتان والكويت

وإيران  ،كا رفع اأذان من مئذنة اإمام الرضا(.)g

قتتام بتستتجيل ختمتتة قرآنيتتة مرتلتتة بصوتتته  ،وجموعتتة متتن اأدعية

والزيارات وامقاطع القرآن ّية ّ ،
تبث ميعها عى قناة كرباء الفضائية وغرها
ّ

القراء واح ّفاظ ي دار القرآن الكريم ي العتبة
من القنوات .وهو عضو رابطة ّ
احسين ّية امقدّ سة.
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احاج عبّا�ص امعمار

(())78

حمد يوستتف بن عباس يوستتف امعتتار  ،من مواليد
هتتو احتتاج ع ّباس بن ّ

مدينتتة كرباء امقدّ ستتة عام 1956م  ،شتتغف بتع ّلم القرآن الكريتتم بعد أن أهى
مود احمري ،فصار
دراستتته اابتدائ ّية ،فدرس أصول التّجويد عى يد امقتترئ ّ

يقرأ القرآن الكريم مق ّلد ًا القارئ عبد الباسط عبد الصمد.

قرأ ي بعض امحافل القرآن ّية التي أقيمت ي جامع الس ّيد عي نقي الطبطبائي

(الع ّطارين) ،وكذلك ي صحن اإمام احسن ( ، )gوأتقن أداء اأنغام القرآن ّية
عى يد اأستتتاذ عبد الرضتتا هيجل  ،كا درس العلوم الدين ّيتتة ي مدينة الكاظمية
امقدّ سة ي بغداد  ،اختر لدى عودته قارئ ًا ومؤ ّذن ًا ي جامع اإمام الرضا( )gي

حي احر.
منطقة ّ

()78

السابق  ،ص.91
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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عبد الأمر عبّو

(())79

هتتو امقتترئ عبد اأمر بن حستتن بن عبد عي بتتن نار ع ّبو  ،ولد ي مدينة

كرباء امقدّ سة ،نشأ فيها  ،وهو أحد ّتارها.

حمد حستتن
تع ّلتتم أصتتول التّجويتتد أثنتتاء حضتتوره ي حفل امقرئ احاج ّ

ترف برفع اأذان من مئذنة
الكاتب ،فأخذ يقرأ القرآن الكريم ي امستتاجد ،كا ّ
(حي احر)  ،كا أدار حف ً
ا للتجويد
الروضة احسين ّية امقدّ سة  ،وجامع إمام امتقن ّ

التجارّ .
توي ي مدينة كرباء امقدّ سة
السادة آل الطبطبائي ي رأس سوق ّ
ي مقرة ّ

عام 1975م ودفن عند باب ّ
الشهداء للصحن احسيني الريف.

()79

السابق  ،ص.93
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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عبد الباري الكعبي

(())80

هتتو عبتتد البتتاري بن فضيل بن نعمتتة الكعبي ولد ي مدينتتة النارية مركز

حافظة ذي قار عام 1947م  ،استتتوطن هو وعائلته مدينة كرباء امقدّ سة بعد أن
وامتوسطة.
أكمل دراسته اابتدائ ّية
ّ

دختتل احتتوزة العلم ّية فتتدرس العلوم الدّ ين ّية والعربية عتتى علائها ،وتع ّلم

أصول التّجويد عى يد ّ
الستتيف ي الصحن احسيني
حمد حستتن ّ
العامة الستت ّيد ّ

مود احمري  ،كا ارتاد مدارس ح ّفاظ القرآن الكريم.
ّ
الريف  ،وعى يد امقرئ ّ
الصحن احستتيني
أقتتام حافتتل قرآنية عديدة حفظ وتعليم القرآن الكريم ي
ّ

الشتريف للرجال والنّساء  ،ومن مطبوعاته (قواعد علم التّجويد).

()80

السابق  ،ص.95
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ّ
اما عبد اجليل رجب

(())81

هتتو امقتترئ احتتاج ّ
حمد آل شتتهيب
عي بن ّ
امتتا عبد اجليل بتتن رجب بن ّ

امياحي  ،ولد ي مدينة كرباء امقدّ ستتة عام 1926م  ،درس تويد القرآن الكريم

السيف وبعد إتقانه هذا العلم  ،أقام حلقة تويد
حمد حسن ّ
عي يد امقرئ الس ّيد ّ
التجتتار) ،وأختترى ي اجمع ّية اخر ّية
الستتادة الطبطبائية (رأس ستتوق ّ
ي مقرة ّ

اإستتامية (شارع اإمام عي) ،وي الصحن احسيني الشتريف  ،إضافة إى ذلك

كان رادود ًا يقرأ قصائد الشتتعراء احسينين ي امواكب احسين ّية .أدركته امن ّية عام
2007م  ،ودفن ي الوادي اجديد.

()81

السابق  ،ص.97
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ال�س ّيد عبد اح�سن ن�ر الله

(())82

حمد حستتن آل نر اه اموسوي
حمد عي بن ّ
هو الستت ّيد عبد احستتن بن ّ

وامتوسطة،
احائري  ،ولد ي مدينة كرباء امقدّ سة عام 1951م .أكمل اابتدائ ّية
ّ

حمد حستتن
تفرغ للعمل ي الروضة الع ّباستتية امقدّ ستتة  ،ارتاد حفل الستت ّيد ّ
ثتتم ّ
ّ

متتود احمري  ،واحاج جتتواد البصر  ،فصتتار يقرأ ي
الستتيف  ،وحفتتل احاج ّ

امحافل واجوامع وامهرجانات ومنها مشتتاركته ي افتتاح امهرجان العامي بمولد

أمتتر امؤمنن ( )gالذي انعقد ي مدينة كرباء امقدّ ستتة عتتام 1966م  ،وأخر ًا

عن قارئ ًا ومؤ ّذن ًا ي الروضة احسين ّية امقدّ سة  ،أعدمته سلطة البعث الغاشم بعد
ّ
السجن عام 1982م.
أن اعتقل ّ
وزج ي ّ

()82

السابق  ،ص.99
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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احاج ّما عبد احميد الداودي

(())83

هتتو امقتترئ احتتاج عبتتد احميتتد بن عبد امجيد بن حستتن التتداودي  ،من

مواليد 1904م ولد ي مدينة كرباء امقدّ ستتة  ،عمل ي تارة اأقمشتتة ي ستتوق

القراء امجدّ ين،
ّ
ثم انقطع إى تع ّلم أحكام التّاوة حتّى أصبح من ّ
التجار الكبر ّ ،

عقتتد حف ً
ا لتدريس علوم القرآن الكريم ي مستتجد احاج صالح عوز (ح ّلة باب
الشتتيخ أمد ستتيبويه  ،ودار ّ
بغداد) ،ودار اخطيب ّ
احق
حمد عي داعي ّ
الشتتيخ ّ

واستمر بالتدريس حتّى وفاته.
خرج عليه مع غفر من اح ّفاظ
ّ
وغرهم  ،وقد ّ

()83

السابق  ،ص.101
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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عبد الر�سا هيجل

(())84

هو القارئ والشتتاعر عبد الرضا حستتن علوان هيجل امستتعودي من مواليد
()85

مدينة كرباء امقدّ ستتة منطقة باب ال ّطاق

عام 1948م .نشتتأ وترعرع ي أسة

قرآنية ،إذ كان والده قارئ ًا للقرآن الكريم وأمه معلمة للقرآن الكريم  ،حيث كانت
تعقد امحافل التعليمية ي بيتها للطالبات.

حفتتظ اجتتزء الثاثتتن من القتترآن الكريم ي طفولته قبل ارتياده للمدرستتة،

وعنتتد بلوغه الستتنة الثامنة من عمتتره اتفق مع أقرانه من ح ّبتتي القرآن الكريم عى

حستتون البنا ي منطقة باب ال ّطاق ّ
وتوى
إقامتتة حفل قرآي تعليمي ي جامع احاج ّ

الصحيحة وأحكام التّاوة والتّجويد وبعد
اأستتتاذ ع ّباس زنكي تعليمهم القراءة ّ

مدّ ة دامت نحو ستة أشهر أتقن خاها جمل أحكام التّاوة والتّجويد أصبح أستاذ

امحفل رغم صغر سنّه.

واصل دراسته اأكاديمية وكان هدفه أن يكون مع ّل ًا للقرآن الكريم  ،فالتحق

وعن ي العام نفستته
وخرج منه عام 1968م ّ ،
بمعهد امعلمن ي كرباء امقدّ ستتة ّ

مع ّل ًا ما ّدة الربية اإسامية وال ّلغة العربية ي مدرسة اهادي الواقعة ي منطقة احر
الصغر.

()84
()85

«مقابلة شخصية »  ،عبد الرضا هيجل  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  22ترين الثاي .2015
إحدى ّ
حات كرباء القديمة  ،وتقع قرب مرقد اإمام احسن ( )gمن اجهة الغربية .
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الصيف ّيتتة ي جامتتع إمام امتقتتن ( )gخال
درس جموعتتة متتن التتدّ ورات ّ
ّ

حي امعلمن.
ثانين ّيات القرن اماي مختلف اأعار  ،كا أنه التزم حفل جامع ّ

م يقتتتر امستتعودي عتتى تعليتتم القتترآن الكريتتم بل كان قارئتت ًا أيض ًا حيث

أجاد امقامات القرآن ّية بال ّطريقة العراقية التي تع ّلمها من خال استتتاعه مجموعة

القراء كالقارئ عبد الستتتّار الط ّيتتار والقارئ احافظ خليل إستتاعيل ،إضافة
متتن ّ
للماحظات التي كان يتل ّقاها من اأستاذ ع ّباس زنكي.

احرية ي العراق برز
وبعد سقوط الانظام البائد عام 2003م وبزوغ شمس ّ

فبار عمله بالتدريس ي مدرسة الكتاب والعرة.
دور اأستاذ عبد الرضا َ َ

ترف باانتساب إى العتبة احسين ّية امقدّ سة وكان له دور ي امحافل القرآن ّية
ّ

درس ي الدّ ورات
التي كانت وازالت تقام ي الصحن احسيني الشتريف ،كا أنه ّ
القرآن ّيتتة التتتي ُيقيمهتتا دار القرآن الكريتتم التابع للعتبة احستتين ّية امقدّ ستتة  ،منها:

خاصة بطلبة
دورة تأهيتتل معلمي القتترآن الكريم عام 2010م ،ودورات أختترى ّ
اجامعات وامعاهد العراقية.

حب القرآن الكريم والعرة
ُع ررف بكتابة الشعر منذ س ّن مبكرة ،إذ أنشده ي ّ

ال ّطاهرة ،كا له مقاات تراثية نرت بعضها ي ج ّلة الغارية(.)86

( )86ج ّلتتة فصلية ثقاف ّية تعنى براث مدينة كرباء امقدّ ستتة تصدر عن مركتتز تراث كرباء التابع
للعتبة الع ّباس ّيةامقدّ سة.
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ال�ساي
عبد ال�ساحب ّ

(())87

الصاي من مواليد كرباء امقدّ ستتة عام
هتتو القتتارئ عبتتد الصاحب بن عي ّ

1937م  ،نشتتأ ي هتتذه امدينة امقدّ ستتة وحر جموعة من حافتتل التّجويد التي

حمد حستتن الستتيف  ،وحفل
كانت منترة إبان اخمستتين ّيات منها حفل الستت ّيد ّ

القراء امجيدين  ،وافته امن ّية عام 1989م
حمد حسن الكاتب  ،فصار أحد ّ
امقرئ ّ
ودفن ي مدينة كرباء امقدّ سة.

()87

السابق  ،ص.105
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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عبد الله اأفندي

(())88

هو امقرئ الشهر بت(أبو طه) ولد ي مدينة البصترة واستوطن كرباء امقدّ سة

ي مطلع اأربعين ّيات من القرن اماي  ،انخرط ي احوزة العلم ّية لاستتتفادة من

أعامها  ،ودخل حافل التّجويد لدراستتة علوم القتترآن الكريم  ،وبعد إتقانه هذا

العلم ّ
السادة آل الطبطبائي  ،توفاه
توى إدارة حلقة لتجويد القرآن الكريم ي مقرة ّ

اه عام 1955م عن عمر بلغ الثانن عام ًا ودفن ي مدينة كرباء امقدّ سة.

()88

السابق  ،ص.106
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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عبد امهدي امر�سدي

(())89

مادي امرشتتدي من مواليد
هتتو القتتارئ عبتتد امهدي عبد اجليل إبراهيم ّ

1941م كرباء امقدّ ستتة منطقة باب السامة حاصل عى شتتهادة البكالوريوس

من كلية الزراعة.

أحتتب تع ّلم القرآن الكريم منذ الصغر فكان يستتتمع عرأرطة التستتجيل
َ

قتتراء العام اإستتامي أمثتتال :القارئ عبد الباستتط عبد
الصتتوي مجموعة من ّ
الوهتتاب  ،كا أنه لقي
الصمتتد ،القتتارئ أي العينن شعيشتتع ،القارئ حمود عبد ّ

تشتتجيع ًا من أساتذته ي امدرستتة عى مواصلة تع ّلم القرآن الكريم الكريم ،فكان
ُيقدّ م لقراءة القرآن الكريم ي أغلب ااحتفاات امدرس ّية.

ليتخرج
ثم إعدادية كرباء
أكمل دراستتته
ّ
امتوستتطة ي مدرسة كرباء ومن ّ
ّ

عن بعد ذلك مدرستت ًا ي إحدى مدارس
متتن كلية الزراعة ي قضتتاء أي غريب ّ ،

مدينة كرباء امقدّ سة عام 1963م وبسبب عدم انتائه حزب البعث الظام نقل إى

ثم إى قضاء اهندية وأحيل بعدها إى التقاعد
قضاء الشتتطرةالتابع مدينة النارية ّ

عام 1989م.

مود احمري ي جامع
حر جموعة من امحافل القرآن ّية منها :حفل احاج ّ
()89
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حتتي امعلمن الذي كان يدار من قبل اأستتتاذ
اإمتتام عي ( ، )gوحفل جامع ّ
عبد الرضا هيجل وكان عبد امهدي ّ
يتوى رح وتفستتر اآيات القرآن ّية مستعين ًا

حي
بكتاب تفستتر اميزان  ،كا تس ّلم قراءة القرآن الكريم ورفع اأذان من جامع ّ
امعلمن ي تسعين ّيات القرن اماي.
حتتي امعلمن الذي يقام
واليتتوم حتتر متتع مع من امؤمنن ي حفل جامع ّ

بإدارة اأستاذ عبد اهادي امرشدي  ،والقارئ كرار قنديل.
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عبد الهادي امر�سدي

(())90

هو اأستاذ عبد اهادي عبد اجليل إبراهيم امرشدي من مواليد عام 1939م
()91

ح ّلة باب السامة

.

أحتتب تع ّلتتم القرآن الكريم منذ الصغر والفضل يعود ي ذلك إى أستتتاذه ي
َ

امدرسة اهاشتتمية اابتدائ ّية اأستاذ حسن اخزرجي إذ كان اأخر قارئ ًا وجود ًا

الصحيحة للقرآن
للقرآن الكريم من أهاي قضاء امستتيب  ،فكان يع ّلمهم القراءة ّ

الكريم وأوليات أحكام التّاوة والتّجويد  ،فنشتتأ بذلك حب ًا لكتاب اه ومستمع ًا
القراء.
آياته عر امذياع مختلف ّ

ثم دخل دورة
ختترج متتن الدراستتة اإعداد ّية عام 1956م الفتترع العلميّ ،
ّ

ثم ي
فعن مع ّل ًا ي إحدى امدارس القرو ّية (مدرسة حبيب بن مظاهر) ّ ،
تربو ّيةّ ،

واستمر بالتعليم ما يقرب
مدرستتة السجاد اابتدائ ّية امجاورة للمخيم احسيني ،
ّ

من ثانية وعرين عام ًا أحيل بعدها عى التقاعد.

حي امعلمن فأقام حف ً
ا
انتقل حل ستتكناه من ح ّلة باب الستتامة إى منطقة ّ

قرآني ًا تعليمي ًا ي بيته أواستتط التسعين ّيات واستعان باأستاذ عبد الرضا هيجل ي

اأول .2015
(« )90مقابلة شخصية »  ،عبد اهادي امرشدي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  3ترين ّ
( )91إحدى ّ
حات كرباء القديمة  ،وتقع ي الشال الغري للمدينة امقدّ سة ،وسميت هذا ااسم
السامي.
لكون أن أغلب سكاها من عشرة ّ
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ثم انتقل امحفل ليقام ي البيوتات  ،عى
تدريتتس أحكام التّاوة والتّجويد  ،ومن ّ

مرتن ي دائرة
إثرها استتتدعي احتتاج عبد اهادي من قبتتل أزام الانظام البائتتد ّ
واستمر
حي امعلمن
ّ
اأمن  ،واخر بعدم إقامة امحفل ي البيوت فنقله إى جامع ّ
مدّ ة من الزمن إى أن منع هائي ًا.

اختتتر متتن قبتتل اللجنتتة الثاثية امشتتكلة من قبتتل امرجعيتتة الدّ ين ّية العليا

إدارة العتبات امقدّ سة ي كرباء عام 2003م  ،ليكون مرف ًا عى العتبة الع ّباسية

تفرغ بعدها لرعاية
امقدّ سة  ،وبعد خدمة بلغت أربعة أعوام تقدّ م بطلب لاستقالة ّ

حي امعلمن.
جامع ّ

حي امعلمن بح ّلة جديدة وحضور أوستتع بعد ستتقوط
عتتاد حفتتل جامتتع ّ

الانظتتام البائد ّ ،
وتوى اأستتتاذ عاء اخ ّفاف تدريس أحتتكام التّاوة والتّجويد
وداوم معهم مدّ ة من الزمن إى أن وافته امن ّية عام 2015م.

حتتي امعلمتتن بحضور جموعتتة من أستتاتذة اجامعات
ميتتز حفتتل جامتتع ّ

وطتتاب احوزة وآخرينٌ ،
ّ
فكل يشتتارك ي إعطاء امعلومتتات القرآن ّية
واأط ّبتتاء

حستتب اختصاصه من ناحيتتة ال ّلغة العربية وأحتتكام التّاوة والتّجويد وتفستتر
القرآن الكريم وعلومه والقضايا الفقهية ومازال امحفل ُيقام إى وقتنا احار.
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ّ
ال�سيخ عبود القارئ

(())92

ولد ي مدينة كرباء امقدّ سة  ،نشأ فيها بصر ًا  ،وتل ّقى مبادئ العلوم الدين ّية

القراء امشهورين ي امحافل
عى شيوخ امدينة فاستفاد من تعليمهم  ،فأصبح أحد ّ

الكربائيتتة كا عرف بجودة حفظه للقتترآن الكريم  ،تو ّفاه اه عام 1990م ودفن
ي مدينة كرباء امقدّ سة.

()92

السابق  ،ص.108
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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عاء اخ ّفاف

(())93

هو اأستاذ عاء بن عبد الرسول اخفاف اخفاجي  ،من مواليد مدينة كرباء

وامتوستتطة
امقدّ ستتة عام 1955م  ،ح ّلة باب الستتامة .أكمل دراستتته اابتدائ ّية
ّ
واستتتمر
واإعداد ّيتتة  ،ليلتحق بعدها باخدمة العستتكر ّية اإلزام ّية عام 1979م
ّ
حتّى انداع اانتفاضة الشعبان ّية امباركة عام 1990م.

وتدرج ي الوظيفة
حصل عى وظيفة إدارية ي مستشفى احسيني ي كرباء ّ

الصحي ي
إى أن أصبح رئيس ماحظن وبعدها انتقل للعمل ضمن قطاع امركز
ّ

حي اموظفن عام 2010م.
ّ

بتتدأ مشتتواره القتترآي بحضور حفل اأستتتاذ هاي اأموي التتذي كان ُيقام

الدهان عام 1997م،
جمع ّ
ي جامع احستتيني امجاور لدكّانه الذي استتتأجره ي ّ

فأصبح شتتديد احرص عى مواصلة امشتتوار ،كا حضتر عند اأستاذ عبد الرضا

هيجل واأستاذ مرتضتى اأنصاري.

وما إن مكّن من هذا العلم حتّى رع بتدريسه  ،فعقد أوى حلقاته ي جامع

حي احتتر عام 2005م  ،و ُك ّلف أيضتت ًا بالتدريس ي جامع
إمتتام امتقن ي منطقة ّ

(« )93مقابلتتة شتتخصية » ،ياس اخفاف (نجله اأكر)  ،والستت ّيد هاشتتم جر بتتاي (صديقه) ،
والستت ّيد جليل عبد احستتن (صديقه)  ،والستت ّيد إبراهيم عبد الرستتول (صديقه)  ،كرباء امقدّ ستتة ،
اأول .2015
بتأريخ  3ترين ّ
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الصيف ّية ي العتبة
حي امعلمن  ،باإضافة إى مشاركته ي تدريس طلبة الدّ ورات ّ
ّ
احسين ّية امقدّ سة وغرها.

ختترج متتن دورة إعتتداد مع ّلمي القرآن الكريم التتتي أقيمت عى قاعة خاتم
ّ

اأنبياء(صتتى اه عليه وآله) ي الصحن احستتيني الريف عام 2009م  ،ودورة

الكفيل اأوى التي أقامها معهدُ القرآن الكريم ي العتبة الع ّباس ّيةامقدّ سة.

خرج عى
واصتتل عقتتد امحفتتل ي جامتتع إمام امتقتتن مدّ ة من الزمتتن وقد ّ

القتتراء واأستتاتذة  ،تو ّفاه اه (~) عنتتد زيارته إى مرقد الستت ّيدة
يديتته عتتد ٌد من ّ
تشييع
الستن عام ًا  ،و ُأجري له
ٌ
زينب( )ي سوريا عام 2015م عن عمر بلغ ّ

ضخم حضتره مع من قرآن ّيي مدينة كرباء امقدّ سة ودفن ي الوادي اجديد.
ٌ

حي امعلمن من قبل اأستاذ عاء اخ ّفاف
إدارة حفل جامع ّ
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(())94

مود مهدي صالح احمري من مواليد 1961م كرباء
هو امقرئ عاء الدين ّ

مود
امقدّ ستتة منطقة باب بغداد .نشأ وترعرع ي أسة قرآنية إذ كان والده امقرئ ّ

احمري أحد أستتاتذة القرآن الكريم ي كرباء امقدّ ستتة  ،فكان حضتر لاستاع

آيتتات القرآن الكريم ي امحفل القرآي التعليمي الذي كان يقيمه والده ي مقرة

شه ّيب قرب باب الرجاء ي الصحن احسيني الريف.

ثم انتقتتل إى جامع اإمام
استتتمر امحفتتل ي مقرة شتته ّيب عقد ًا من ّ
الزمن ّ
ّ

عتتي( ، )gوعنتتد بلوغتته ستت ّن الثالثة عشتتترة رع بتع ّلم متتادة أحتتكام التّاوة

والتّجويتتد عى يد والتتده  ،إضافة إى ذلك كان يتلو القتترآن الكريم مق ّلد ًا صوت

حمد صدّ يق امنشتتاوي الذي كان يستتتمع له كثر ًا .وكان حضوره الدائم
القارئ ّ

دور ي زيادة معلوماته وناء قرحتتته ي تع ّلم القرآن الكريم فصار
ي حفتتل والتتده ٌ

متص ًا ي أحكام التّاوة والتّجويد وكان خلف والده أيام مرضه.
أستاذ ًا ّ

و بعد ستتقوط الانظام البائد عام 2003م وانفتاح الستتاحة القرآن ّية بشتتكل

أوستتع ي مدينة كرباء امقدّ ستتة انطلق امحفل ي جامع اإمتتام عي ( )gبإدارة
اأستاذ عاء الدين احمري بعد وفاة والده.

()94
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اختتتر اأستتتاذ عتتاء الدين احمري بعد تأستتيس معهد القتترآن الكريم ي

العتبة الع ّباس ّية امقدّ سة أستاذ ًا أحكام التّاوة والتّجويد  ،كا عمل مع دار القرآن

الكريم ي العتبة احسين ّية امقدّ سة حيث التزم امحافل القرآن ّية التعليمية مع القارئ

الس ّيد جعفر ّ
الشامي واأستاذ عي اخفاجي.

مها:
أقام نشاطات قرآنية عدّ ة ي متلف أنحاء كرباء أ ّ

قرآي
 .1حفل
تعليمي ي جامع اإمام عي(.)g
ّ
ّ

اخاصة بمنتستتبي العتبة
الزهراء( )لتعليم أحكام التّاوة
 .2دورة نور ّ
ّ
الع ّباس ّية امقدّ سة وتُقام بشكل دوري.

 .3يعدّ أحد أساتذة دورة الكفيل السنو ّية امقامة ي العتبة الع ّباس ّيةامقدّ سة
اخاصة بتعليم أحكام التّاوة والتّجويد.
ّ

القراء واح ّفاظ ي معهد
يعمل حال ّي ًا مستتؤواً لوحدة التّتتاوة ي مركز إعداد ّ

القرآن الكريم التابع للعتبة الع ّباس ّية امقدّ سة باإضافة إى عمله ي النّجارة.
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حمد اموستتوي ولتتد ي كرباء عام
هتتو القتتارئ الستت ّيد عتتاء عبداحستتن ّ

1974م.

بتتدأ بتع ّلتتم القتترآن الكريتتم بعتتد هجرتتته إى دولة إيران اإستتامية عى يد

اأستتتاذ أي حيدر الدهدشتتتي  ،واأستتتاذ عي عتتي زادة -قارئ ومتتؤ ّذن حرم

الصتتتراف عام 1988م ،
الستت ّيدة معصومة( ،-)واأستتتاذ احاج مصطفى
ّ

الصحيحة وأحكام التّاوة والتّجويد.
فأتقن القراءة ّ

حمد حستتن سعيديان،
علمي الصوت والنغم القرآي عى يد اأستتتاذ ّ
أجاد َ

واأستاذ عي رضا شعاعي  ،كا استمع للقارئ عبد الباسط عبد الصمد  ،والقارئ

حمد أنور متّبع ًا طريقتهم بالتّاوة.
حمد صدّ يق امنشاوي  ،والقارئ
ّ
الشحات ّ
ّ

عاد القارئ الستت ّيد عاء اموستتوي إى مدينته كرباء بعد ستتقوط الانظام

القراء ويصبح أستتتاذ ًا ي الدّ ورات
البائتتد ليكمل مشتتواره القرآي مع أقرانه متتن ّ

القرآن ّية للناشئة التي تدار من قبل خرة أساتذة القرآن ي كرباء امقدّ سة.

()95
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قتترأ ي عتتدد من امحافل القرآن ّية التي تقام ي الصحنن الريفن للموى أي

عبتتد اه وأخيه أي الفضل الع ّباس( ، )cكذلك قرأ ي حرم الستت ّيدة زينب()

بقي قارئ ًا فيها مدّ ة تستتع سنوات ،وقرأ
بعد هجرته إى ستتوريا عام 2003م حيث َ
ي حافل أخرى ي مدينة كرباء وخارجها.

شارك ي ٍ
عدد من امسابقات امحلية والوطنية وكانت أبرز نتائجه:
اأول ي مستتابقة رفع اأذان الوطنية اأوى التي تقام
•حصوله عى امركز ّ

من قبل دار القرآن الكريم ي العتبة احسين ّية امقدّ سة.

ر
ن) التي أقامتها
لمت رَق َ
اأول ح ّلي ًا ي مستتابقة ُ
•حصوله عى امركز ّ
(هتتدَ ًى ل ُ

قناة كرباء الفضائية.

يعمل حال ّي ًا منتستتب ًا ي شتتعبة التعليم القرآي دار القرآن الكريم التابع للعتبة

احستتين ّية امقدّ ستتة كذلك متابعة مروع األف حافظ  ،كا أنّتته أجاد ميع أنواع
اخطوط وقد زاول مهنة اخط ما يقرب من اثني عر عام ًا.

أحيتتى عتتدد ًا متتن امحافل القرآن ّيتتة التي أقامتها دار القتترآن الكريم ي العتبة

لقواتنا اأمن ّية واحشد الشعبي امقدّ س ي
احسين ّية امقدّ سة ي جبهات القتال دع ًا ّ

معركتهم ضدّ عصابات داعش اإرهاب ّية.
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هتتو اأستتتاذ عاء ع ّباس أمن نصتر اه متتن مواليد مدينة كرباء منطقة باب

اخان عام 1964م .بدأ مشواره مع القرآن الكريم ي س ّن مبكرة وكان جدّ ته دور
السور القرآن ّية وكانت سورة يتتتس امباركة
ي نشأته القرآن ّية إذ عملت عى حفيظه ّ
السور التي حفظها.
أوى ّ

أتقن أحكام التّاوة والتّجويد خال حضوره ي حفل اأستتتاذ عبد احميد

مود
ثم حفل احاج ّ
ّ
البزاز الذي كان يعقد ي ح ّلة باب اخان عام 1974م  ،ومن ّ

احمري الذي كان يقام ي مقرة شتته ّيب الواقعة ي الصحن احستتيني الشتريف
والذي انتقل فيا بعد إى جامع اإمام عي(.)g
()97

ارتاد امدرستتة اهند ّية الدّ ين ّية

الشترعية
عام 1977م فتع ّلم فيها اأحكام
ّ

اضطر لركها عام 1980م بستتبب
والنحتتو والرف وغرها متتن العلوم  ،لكنه
ّ

تعرض جموعة من مرتادي امدرسة لاعتقاات من قبل أزام الانظام البائد.
ّ

اأول .2015
(« )96مقابلة شخصية »  ،عاء نر اه  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  14كانون ّ
أهم امدارس العلمية الدّ ين ّية ي مدينة كرباء امقدّ ستتة،
( )97امدرستتة اهندية  :وهي واحدة متتن ّ
أنشتتئت ي أواختتر القتترن الثالتتث اهجري ،وتقتتع بالقرب متتن الروضة احستتين ّية امقدّ ستتة ي زقاق
خرج منها عد ٌد من العلاء والفقهاء وامب ّلغن اإستتام ّين .نور الدّ ين الشتتاهرودي،
الزعفتتراي ،وقد ّ
تاريتتخ احركتتة العلم ّية ي كرباء ،ص ، 281بتتروت ت لبنان  :دار العلتتوم للتحقيق والطباعة والنر
والتوزيع1990 ،م.
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وامتوستتطة واإعداد ّية ليكمل مستترته اأكاديمية
أتتتم دراستتته اابتدائ ّيتتة
ّ
ّ
بالدراستتة ي جامعة اموصل/كلية اآداب/قستتم ال ّلغة العربيتتة  ،لكنّه ُف رصل من
الكلية بستتبب امتناعه من اانخراط ي معستتكرات الطلبة للمشتتاركة ي احرب

ثم عاد وأكمل دراستتته بعتتد انتهاء احرب ي
الناشتتبة آنذاك بن العراق وإيران ّ ،

جامعة بغداد.

ثم أسند إليه تدريس
مدرس ًا مادة ال ّلغة العربية ي إعدادية كرباء ،ومن َ
ُع ِن ّ

مادة الربية اإستتامية بعد مشتتاركته ي إحدى التتدّ ورات القرآن ّيتتة التي أقامتها
حمد عي هدّ و عام 1993م.
مدير ّية تربية كرباء آنذاك حت إراف اأستاذ ّ

أقتتام حفتت ً
اجراح  ،ي
ا قرآن ّي ًا عام 1995م ي بيته بحضور اأستتتاذ ّ
مادي ّ

حن ّ
توى الستت ّيد عاء إعطاء روحات ي تفسر القرآن الكريم عن طريق كتاب

جمع البيان للطري  ،تو ّقف امحفل فيا بعد بسبب تضييق اخناق من قبل أزام
الانظام البائد عى مرتادي امحافل القرآن ّية.

عتتادت احركتتة القرآن ّية مزدهرة بعد عام 2003م ي مدينة كرباء امقدّ ستتة

اجراح امقام ي امقرة
وخصوص ًا امحافل القرآن ّية  ،فحر ي حفل احاج ّ
مادي ّ
الشراز ّية الواقعة ي الصحن احسيني الشتريف.

مؤسستتة أنصار الزهراء لرعاية اأيتام باإضافة إى عمله
يعمل حال ّي ًا مدير ًا ّ

مدرس ًا مادة ال ّلغة العربية والربية اإسامية ي إعدادية كرباء.
ّ
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هو امقرئ عي راي داود ستتلان اخفاجي ،ولد ي مدينة كرباء عام 1964م

منطقة الع ّباستتية الشتتترقية .بدأ بتع ّلم القرآن الكريم ي ستت ّن الثالثة عشتتترة من عمره
حيث كان يتنقل بن امستتاجد واحستتين ّيات منها :مستتجد الع ّطارين  ،وجامع (أي ذر

الغفاري) حضور امحافل القرآن ّية التعليمية.

حمد حستتن الستتيف ي
درس علتتم التّجويتتد عتتام 1977م عتتى يد اأستتتاذ ّ

احستتين ّية الطهران ّيتتة الكائنة قرب الصحن احستتيني الريف  ،وكان يتتر ّدد دائ ًا عى

امدرسة اهندية للعلوم الدّ ين ّية ي ح ّلة باب ال ّطاق.

بالستر بعد أن كانت تُقام علن ًا عام 1979م
أمست الدروس وامحافل القرآن ّية تقام
ّ

بستتبب مضايقات الانظام البائد مرتادي هذه امحافل  ،وهذا منعه والدُ ه من الذهاب

إى امحافل القرآن ّية خوف ًا عى حياته  ،فأخذ بدراسة أحكام التّاوة معتمد ًا عى الكتب

اخاصة هذا العلم وولع بكتب التفستتر واأدب وقراءة القصص ،وزاول عم ً
حر ًا
ّ
ا ّ
خرج من امعهد التكنلوجي ي بغداد.
بعيد ًا عن اأنظار وأكمل دراسته العلمية  ،حيث ّ

شارك ي اانتفاضة الشعبان ّية امباركة عام 1991م وأصيب ي وجهه َف َف َقدَ شبك ّية
()99
إحتتدى عينيه واعت رُقل ي معتقل الرضوانية لكن شتتاء اه أن خرج منه ح ّي ًا ل ُيكمل
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مسرته مع القرآن الكريم قراء ًة وتعلي ًا.

عاد من جديد بعد ستتقوط الانظام البائد عام 2003م ل ُيكمل مستترته القرآن ّية

فد َرس امقدّ مات ي مدرستتة اإمام احستتن
التي عانت احرمان طوال ستتنن عجاف َ
الدّ ين ّية عام 2004م  ،واختر أستتتاذ ًا ي قواعد التّجويد لتدريس طلبة احوزة .وبار
بفتح الدّ ورات القرآن ّية الص ّيفية ي الصحن الع ّباي الريف لثاثة أعوام عى التواي.
باإضافة لكونه أستتتاذ ًا ي اأحكام فهو صاحب ذائقة فنّية فقد عشتتق تاوة كبار

القتتراء امصتر ّين أمثال القارئ عبدالباستتط عبدالصمد والقارئ أي العينن شعيشتتع
ّ

والقتتارئ مصطفى إستتاعيل والقارئ ستتيد ّ
القتتراء العراق ّين
متوي عبدالعتتال ومن ّ
احافظ خليل والقارئ أسامة الكربائي.

من أبرز نشاطاته ي العتبة احسين ّية امقدّ سة:

•إقامة دورات ي أحكام التاوة والتّجويد منتسبي العتبة احسين ّية امقدّ سة.
•إقامة دورة إعداد مدر ٍ
سات ي أحكام التّاوة.
ّ
(ورت ر
ِتتل ال ُقرآن)،
•قتتدّ م جموعة من الرامتتج اإذاعيتتة والتلفزيونية كرنامج َ
و(أحسن احديث) عر قناة كرباء الفضائية وإذاعة الروضة احسين ّية.
•شارك ي حكيم ٍ
كثر من امسابقات القرآن ّية الوطنية ي ما ّدي الوقف واابتداء
وقواعد التّجويد.

ّ
امجتتات
•كتتتب مواضيتتع قرآنيتتة عديتتدة ذات منحتتى أدي وأخاقتتي ي
وامنتديات.
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هو اأستتتاذ عي موستتى كاظم الرويعي من مواليد 1968م كرباء امقدّ سة

ح ّلة باب ال ّطاق.

عمه
بتتدأ بتع ّلتتم القرآن الكريم ي العقد الثاي من عمره  ،إذ كان يستتتمع مع ّ
ٍ
مجموعة من ّقراء القرآن الكريم منهم القارئ
احاج عيستتى الرويعي عر امذياع
حمد عي الكربائي ،فتو ّلدت لديه الرغبة باخوض
عنر ستتعيد مسلم  ،والقارئ ّ

حمد حستتن الستتيف ي
ي جتتال تع ّلم القرآن الكريم  ،فحضتر ي حفل اأستتتاذ ّ

يستتتمر كثر ًا بستتبب
مود احمري لكنّه م
احستتين ّية الطهران ّيتتة  ،وحفل احتتاج ّ
ّ

الوضتتع الذي كان ُيعانيه العراق من ظلم وبطتتش الانظام احاكم آنذاك ما دفعه
القراء.
إى أن يعتمد عى أرطة التسجيل الصوي لكبار ّ

التجأ لدراستتة الفقه عند ّ
ثم انقطع
الشتتيخ جاسم الستتاعدي عام 1985م ّ ،

والستتجن مدّ ة ستتنتن تقريب ًا لرفضه امشاركة
تعرض لاعتقال ّ
عن الدرس لكونه ّ
ي احرب التي دارت بن العراق وإيران  ،واصل دراستتته احوزوية بعد أن ُأفرج
عنه عام 1988م عند ّ
الشيخ رائد احيدري ،إضافة اى عمله ي الزراعة.

بعتتد ستتقوط الانظام البائد عتتام 2003م كان ستت ّباق ًا للحضور ي امحافل
()100
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اجراح ي الصحن احسيني الشتريف  ،وحفل
القرآن ّية ،منها :حفل اأستاذ ّ
مادي ّ

الراف ي مرقد ّ
العامة ابن فهد ّ
احي  ،كا التحق بمدرسة اإمام
احاج مصطفى ّ

احستتن( )gللعلوم الدين ّية ي الصحن احسيني الشتريف فدرس فيها امقدّ مات
وامنطق والعقائد.

التحق بالدورة القرآن ّية التي أقامتها العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة للموسم الثاي

إعداد مع ّلمي القرآن الكريم عام 2010م فدرس اأحكام القرآن ّية عند اأستاذ

عبتتد الرضا هيجل  ،وامقرئ عي الطائي ،وأستتاليب احفظ عند اأستتتاذ مهدي
فتختترج منها وأصبح
احستتيني ،وعلتتوم القرآن عند الستت ّيد مرتى مال الدين،
ّ

واحتتد ًا من أستتاتذة التتدّ ورات القرآن ّية التي تقيمهتتا دار القرآن الكريتتم ي العتبة

اخاصة باأيتام التابعة
احستتين ّية امقدّ سة ،وأستتتاذ ًا ي مدرسة الستت ّيدة رقية ()
ّ
للعتبة احسين ّية امقدّ سة.

ونظتتر ًا لكفاءته ي التدريس اختر أستتتاذ ًا ي التتدّ ورات القرآن ّية التي تُقيمها

القرآي حيتتث افتتح دور ًة
مستتتمر ًا ي عطائتته
العتبتتة الع ّباستت ّية امقدّ ستتة وا زال
ّ
ّ
قرآن ّية ي حستتينية فاطمة الزهراء( )الواقعة ي منطقة البوبيات  ،كا اختر إمام ًا
للجاعة ي احسين ّية نفسها.
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علي الزبيدي

(())101

هو القارئ عي سلان عبود بال الزبيدي من مواليد 1945م كرباء امقدّ سة

منطقة امعملجي.

بدأ بتع ّلم القرآن الكريم ي س ّن مبكرة عندما كان طالب ًا ي امرحلة اابتدائ ّية

دور ي نضوجه ونشتتأته دين ّي ًا ،حيث ع ّلمه
وكان مع ّلمه ي مادة الربية اإستتامية ٌ
هو وأصحابه إقامة الصاة وأحكامها وبذلك تع ّلق قلبه بدراستتة القرآن الكريم ،
فكان كثر ًا ما يرتّل آياته معتمد ًا عى نفسه ي تصحيح أخطائه.

التحق باخدمة العسكرية عام 1964م وأمّها عام 1970م  ،عمل بعدها مو ّظف ًا

ي ّ
الشتتتركة العامة لصناعة السيارات ي قضاء ااسكندر ّية ،وبسبب مضايقته من
اضطر لرك العمل والبحث عن ٍ
حر.
قبل أزام الانظام البائد
عمل ّ
ّ
قتترأ القتترآن الكريتتم ورفتتع اأذان ي جامع أهل البيتتت ()bعام 1983م

عمن يمكّنه
الواقع ي منطقة امعملجي
واستتتمر مدّ ة من الزمن ،وواصل البحث َ
ّ

متتود احمري ي جامع
متتن قتتراءة القرآن الكريتتم فوجد ضا ّلتتته ي حفل احاج ّ

مود
اإمام عي( )gعام 1992م وبعد
مضتي أربع سنوات متواصلة مع احاج ّ
ّ

احمري انتقل إى حفل اأستاذ عي القرعاوي ي منطقة امعملجي  ،فأتقن خال
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حضوره ي تلك امحافل أحكام التّاوة والتّجويد.
دور ي حضور امحافل
وبعد ستتقوط الانظام البائد عام 2003م كان له ٌ

القرآن ّية التي كانت وما زالت تقام ي كرباء امقدّ ستتة وي أماكن عدّ ة ،منها حفل
حي امعلمن.
جامع إمام امتقن( )gوحفل جامع ّ

ّ
توى إدارة جامع وحستتين ّية الص ّفار عام 2008م ي منطقة امعملجي فصار

قارئ ًا ومؤ ّذن ًا فيه .إذ يشهد جامع وحسينية الص ّفار جموع ًة من النشاطات القرآن ّية

منهتتا حفل قرآي تعليمي لأستتتاذ حيتتدر القرعاوي إضافة إى اختتتات القرآن ّية
الرمضانية.
ّ
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علي عبود الطائي

(())102

العساف الطائي من مواليد 1957م كرباء امقدّ سة
هو امقرئ عي عبود سلان ّ

ثم انتقل بعدها إى مدرستتة البكر
احر ،أكمل دراستتته اابتدائ ّية عام 1969مّ ،
منطقة ّ

امتوسطة لكنّه م يكمل دراسته بسبب التحاقه باخدمة العسكرية عام1974م.
ّ

الصحيحة عام 1980م ي أحد اجوامع القريبة من وحدته العسكرية
تع ّلم القراءة ّ

القراء هناك .وبعد أن أهى خدمته العستتكرية حر ي
ي حافظتتة اأنبار عى يد أحد ّ

واستتتمر معه مدّ ًة
احمري ي جامع اإمام عي( )gعام 1996م ،
حفل احاج ّ
ّ
مود ْ

من الزمن فرع بقراءة القرآن الكريم ورفع اأذان ي مستتجد اإمام امهدي( )fي
احر الصغر مدّ ة وجيزةُ ،منرع بعدها بسبب عدم انتسابه حزب البعث الظام.
منطقة ّ
اف َتتَتتح اأستتتاذ عي دورات عديدة بعد ستتقوط الانظتتام البائد عام2003م ي

جامع اإمام امهدي( )fوي مناطق غرب كرباء مثل :مصيليخ  ،الكاي  ،احصوة
وعرب رستم وغرها  ،وحف ً
ا تعليمي ًا مجموعة من أساتذة اجامعات عام2005م.

حتتي امعلمن  ،وأرف عى
شتتارك ي تأستتيس معهتتد يعنى بالتعليم القرآي ي ّ

دورات عديتتدة أقيمت ي امعهد .وبعتتد افتتاح دار القرآن الكريم ي العتبة احستتين ّية

امقدّ سة عام 2008م مّت دعوة الطائي ليكون أحد العاملن فيه.
()102
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تستتنّم مسؤولية شتتعبة التعليم القرآي ي الدار وأرف عى ٍ
عدد من النشاطات

القرآنية فيها ،ومنها:

ومدري الربية اإسامية
•إقامة أكثر من مس وعرين دورة لتأهيل مع ّلمي ّ
خارج وداخل مدينة كرباء امقدّ سة.

ّ
خصصيتتة ي قواعتتد التّجويتتد ّ
وطتتاب
لطتتاب احتتوزة
•افتتتتاح دورات ّ
اجامعات.

مستمر ًا ي العطاء إى يومنا هذا.
وغرها من النشاطات القرآن ّية وازال
ّ

أهم الدّ ورات التي اجتازها اأستاذ عي الطائي:

قم
•التتدورة
ّ
التخصصية ي أحكام التّاوة والصتتوت والنغم القرآي ي مدينة ّ
امقدّ ستتة عام2004م بإراف اأستاذ فاح كسائي واأستاذ حيدر الكعبي
واأستاذ مصطفى الطائي.

•التتدورة التي أقيمتتت ي دار القرآن الكريم ي حافظة كرباء امقدّ ستتة والتي
أجازه فيها اأستاذ سامي اخفاجي بالقراءات العر عام 2009م.

•دورة ي حكيم امستتابقات القرآن ّية عام 2010م لأستتتاذ مهدي الستتيف ي
قم امقدّ سة.
مدينة ّ

احق ي
وقد أجازه اأستتتاذ طه امتتدّ اح بقراءة حفص عن عاصم الكتتوي  ،كا أعطاه ّ

منح اإجازة.
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ّ
اما علي القاري

(())103

هو ّ
اما عي القره غوي البغدادي  ،ولد ي مدينة كرباء امقدّ سة ونشأ فيها،

أتقتتن قواعد التّجويد إثر حضوره ي امحافل القرآن ّية ي امدينة إ ّبان العشتتترين ّيات
والثاثين ّيتتات من القرن اماي  ،فصتتار يقرأ القرآن الكريم ي جامع الع ّباستت ّية ،

كا عقد حف ً
التجتتار)ُ .ع ِن متار ًا مح ّلة
ا ي مقرة الستتادة آل الطباطبائي (ستتوق ّ

الع ّباستت ّية الشتتترق ّيةّ .
توي عام 1952م عن عمر بلغ الثانن عام ًا  ،ودفن ي مدينة
كرباء امقدّ سة.

()103

السابق  ،ص.114
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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احاج علي احاج ح�سن القباي

(())104

هتتو امقرئ احاج عي بن حستتن الق ّبتتاي احائري  ،من مواليد مدينة كرباء

خرج
امقدّ ستتة  ،تل ّقى علوم الريعة ي امعاهد العلم ّية
ّ
وانكب عى طلب العلمّ ،

امتفوقن ي قراءة القتترآن الكريم ،حيث
عى مشتتايخ كرباء امقدّ ستتة فكان أحد ّ

ارتاد امحافل امنترة ي امدينة امقدّ سة  ،إضافة إى اشتغاله بمهنة صناعة حذوات

اخيولّ .
توي ي مدينة كرباء امقدّ سة عام 1955م  ،عن عمر ناهز السبعن عام ًا.

()104

السابق  ،ص.112
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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علي الكعبي

(())105

هتتو القتتارئ عي يوستتف كاظتتم الكعبي من مواليد مدينة كرباء امقدّ ستتة

منطقة باب الطاق عام 1957م.

بدأ رحلته مع القرآن الكريم ي س ّن مبكرة حيث ارتاد مدرسة البادكوبة

(())106

يستمر باحضور
التي كانت تعقد فيها دروس حفظ وتعليم القرآن الكريم  ،لكنّه م
ّ

بستتبب اشتتتغاله مع والده ي النّجارة وكذلك بستتبب مضايقتتات أزام الانظام
البائد مرتادي هذه امدرسة.

اختتط العتتري والزخرفة ي شتتبابه ،إذ كان يعمل عتتى ّ
ّ
خط عدد من
عشتتق

خرج من إحدى دورات
الافتات والقطع للمواكب واهيئات احستتين ّية  ،بعد أن ّ

ّ
اخط العري التي أقامتها وزار ُة الشباب والرياضة آنذاك.

مود احمري
التحتتق بامحفتتل القتترآي
التعليمي الذي كان يقيمه اأستتتاذ ّ
ّ

ي جامع اإمام عي( )gالواقع ي منطقة البلوش ي ثانين ّيات القرن العشتتترين،
ّ
مود احمري عام 2005م ،
وظل مواظب ًا عى حضور امحفل حن وفاة اأستاذ ّ

(« )105مقابلة شخصية »  ،عي الكعبي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  28ترين الثاي .2015
( )106مدرستتة البادكوبة (الرك)  «:هي واحد ٌة من امدارس القديمة ي مدينة كرباء امقدّ ستتة،
خرج من هذه امدرسة عدد
تأسست عام 1270هت وكانت تصدر عنها منشورات إسامية ثقاف ّية ،وقد ّ
ّ
من العلاء والفضاء .نور الدّ ين الشاهرودي  ،امصدر السابق  ،ص .282

136

مركز تراث كرباء

الصحيحة وأحكام التّاوة والتّجويد.
أتقن خاها القراءة ّ
امجودين ي مدينة كربتتاء امقدّ ستتة  ،وذاع صيته بن
أصبتتح فيتتا بعتتد متتن
ّ

والزيارات
تتم دعوته لقراءة القرآن الكريم واأدعية ّ
اأوساط الكربائية فكانت ّ
ي متلف امحافل وامجالس احسين ّية ي امدينة.

ُع ر
الريفة
تترف بتتن اأوستتاط الكربائيتتة بقراءته للقرآن الكريتتم واأدعية ّ

حمد عتتي الكربائي  ،والقارئ احاج
بالطور الكربائي إذ كان يستتتمع للقارئ ّ

لقراء ال ّطريقة امصتر ّية كالقارئ حمود
مصطفى
الصتراف  ،باإضافة إى استاعه ّ
ّ
حمد صدّ يق امنشاوي.
خليل احصتري  ،والقارئ ّ

ُع ررف كذلك بنظمه للشعر فبدأت بوادر كتابته للشعر العري الفصيح والشعبي

التتدّ ارج عتتام 1991م  ،فكتب جموعة من القصائد ي حب آل البيت( ، )bوقد
أنشدها جموع ٌة من امنشدين احسين ّين ي مدينة كرباء امقدّ سة.

ُع ّن قارئ ًا ومؤ ّذن ًا ي العتبة الع ّباس ّية امقدّ سة عام 2003م بعد سقوط الانظام

البائد  ،وبعد توحيد اأذان ي العتبتن امقدّ ستن صار قارئ ًا ومؤ ّذن ًا فيها.
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احافظ علي ام�سلماوي

(())107

هو احافظ عي هادي كاظم راي امسلاوي ولد عام 1981م ي مدينة سامراء

امقدّ سة.

توجه لتع رلم القرآن
ينتمتتي إى عائلتتة نجف ّية اأصل ُعرفت باالتزام
الدينتتيّ ،
ّ

الكريم ي ستت ّن مبكرة حيث كان كثر ااستاع إى القارئ عبد الباسط عبد الصمد

خصوص ًا أيام شتتهر رمضتتان امبتتارك ،وكان يتابع معه ي امصحتتف لتع ّلم القراءة
الصحيحتتة ،ف ُع ر
تترف بن أقرانه من ّ
وامتوستتطة قارئ ًا
الطاب ي امدرستتة اابتدائ ّية
ّ
ّ
ٍ
متمكّنتت ًا ما يتم ّيز به من ضبط للمخارج واحركات حتّى صار موضع اهتام مع ّلمي
الربية اإستتاميةُ ،فز ّج للمشتتاركة ي امستتابقات التي تقيمها مدير ّية الربية آنذاك
وحصل ي معظمها عى مراكز متقدّ مة.

انتقل للعيش ي مدينة كرباء امقدّ سة مع عائلته عام 2000م  ،وواصل مشواره

وخرج منها.
العلمي ي كلية الربية الرياض ّية /جامعة كرباء ّ

ّ
امحتتال التجارية ي شتتارع اإمام عي ( )gلصاحبها ّ
عمتتل ي أحتتد
الشتتيخ
احافتتظ فاضل امختتتار فكانوا غالبتت ًا ما جتمعون لقتتراءة القرآن الكريتتم ر
وحفظر ره،
فرغب بحفظ القرآن الكريم كام ً
ا وعزم عى ذلك.

()107

«مقابلة شخصية »  ،عي امسلاوي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  1ترين الثاي .2015

138

مركز تراث كرباء

حمد حسون،
ر َع بحفظ القرآن الكريم مع جموعة من احفظة منهم احافظ ّ
ََ
واحافظ خالد الطائي حت إراف اأستتتاذ حليم امحنتتا ،فأمه بعد ٍ
جهد وإرار
ّ
عام 2010م  ،تزامن ذلك مع حضوره ي مدرسة الكتاب والعرة للدراسة الفقهية.
ٍ
مها:
التحق بعدد من الدّ ورات القرآن ّية أ ّ

•دورة لتعليم أحكام التّاوة والتّجويد أقامها اأستاذ عي عبود الطائي عام
2005م أساتذة اجامعات وامعاهد ي كرباء امقدّ سة.

مؤسسة شهيد امحراب ي إيران عام 2007م.
•دورة قرآنية شاملة أقامتها ّ
•دورة حكيمية أقامتها جامعة امصطفى العامية ي إيران عام 2011م.

ٍ
مؤسسة شهيد امحراب
مها مسابقة ّ
شارك ي عدد من امسابقات امحلية والوطنية أ ّ

اأول ي
التتتي أقيمت عتتام 2010م ي حافظة بابتتل  ،وقد حصل فيها عتتى امركز ّ
حفظ عشترة أجزاء من القرآن الكريم.

الصيف ّية التي تقيمها العتبتان امقدّ ستان
درس عدد ًا من طلبة الدّ ورات القرآن ّية ّ
ّ

احستتين ّية والع ّباستت ّية.له مؤ َلفان ي امجتتال القرآي أحدما «أستتاليب حفظ القرآن

الكريم وحفيظه» واآخر «حارات ي أحكام تاوة القرآن» ،كا قدّ م جموعة من

«آيات ب ّينات» .يعمل حال ّي ًا مستتؤواً لوحدة رعاية امواهب
الرامتتج القرآن ّية منها:
ٌ

القرآن ّية التابعة لدار القرآن الكريم ي العتبة احسين ّية امقدّ سة.
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علي جابر اخفاجي

(())108

هتتو القتتارئ عي جابر علك اخفاجي من مواليتتد حافظة بغداد عام 1972م

انتقتتل للعيش مع أهلتته إى مدينة كرباء امقدّ ستتة عام 1973م حيث ستتكنوا ي

حي احر.
منطقة ّ

تعرض
أتم دراستتته اابتدائ ّية ي مدرستتة امدينة ّ
امنورة لكنّه م يكملها بسبب ّ
ّ

إخوتتته إى ااعتقال وبعضهم لإعدام من قبل ستتلطات الانظتتام البائد آنذاك،
فزاول عم ً
حر ًا يكسب منه قوت يومه بعيد ًا عن عيون السلطة.
ا ّ

ضعفت قابل ّيته عى القراءة والكتابة بستتبب تركه امدرستتة ومرور مدّ ة زمنية

يتوجه نحو اإمام احستتن ( )gوالدعاء حت ق ّبته بأن
طويلة فا كان منه ّإا أن ّ

يتقوى منه عى القتتراءة والكتابة  ،فمكث غر بعيد حتّى جاءت
جعتتل اه له أمر ًا ّ

الصحيحة
البشتتترى بدعوته ي حفل اأستتتاذ عبد الرضتتا هيجل فتع ّلم القتتراءة ّ
للقرآن الكريم عى يديه.

بتتار بارتيتتاد امحافتتل القرآن ّية ،منها حفل اأستتتاذ ماجد أمتتن الذي أقيم

ي جامتتع إمام امتقن( )gعام 2002م فأجاد أحتتكام التّاوة والتّجويد  ،وبات
()108
2015م.
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يستتتمع لتاوات القارئ حمد صدّ يق امنشتتاوي ،كا شارك ي ٍ
عدد من الدّ ورات
ّ

القرآن ّيتتة التي أقيمت ي مدينة كرباء امقدّ ستتة بعد ستتقوط الانظتتام البائد ،منها

دورة إعداد مع ّلمي القرآن الكريم ي العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة .أجازه امقرئ عي

الطائي بالقراءة عى رواية حفص عن عاصم الكوي.

اختر قارئ ًا ومؤ ّذن ًا ي جامع إمام امتقن ( )gعام 2003م بعد اختباره من
ٍ
بصفة رستتم ّية
ثم ُع ّن قارئ ًا ومؤ ّذن ًا
قبل جنة ّ
متصة ي جامع اهاشتتمي ي بغداد ّ ،
من قبل ديوان الوقف الشيعي.
شتتارك ي تدريتتس الطلبتتة ي وحدة رعاية امواهتتب القرآن ّية لتحفيظ القرآن

ترف بالقراءة
الكريم التابعة لدار القرآن الكريم ي العتبة احستتين ّية امقدّ سة ،كا ّ
الرمضان ّية أعوا ٍم عدّ ة.
ي اختمة القرآن ّية ّ

القارئ عي جابر ي جامع إمام امتقن ()g
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علي عبد الأمر اخفاجي

(())109

هتتو امقتترئ عي بن عبتتد اأمر بن ع ّباس بن عيستتى اخفاجي  ،من مواليد

ثم
مدينة كرباء امقدّ ستتة عام 1961م .أكمل اابتدائ ّية
وامتوستتطة و اإعداد ّيةّ ،
ّ
مدرستت ًا ي متوستتطة ابن ح ّيان.
ختترج من جامعة اموصتتل  /كلية الربية  ،ف ُع ّن ّ
ّ

اجراخ  ،وأخذ
درس تويد القرآن الكريم عند امقرئ ّ
مود احمري  ،واأستتتاذ ّ
حي رمضان.
يرتاد امساجد التي تقام فيها امحافل منها جامع امنتظر ي ّ

السابق  ،ص.117
( )109سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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علي كاظم امو ّؤذن

(())110

هو اأستتتاذ عي كاظم جاستتم الطائي من مواليد 1968م ولد ي مدينة

احر الصغر .بدأت رحلته مع القرآن الكريم ي العقد
كرباء امقدّ ستتة منطقة ّ

الثاي من عمره  ،فكانت أوى ح ّطات تع ّلمه بااستاع إى القارئ عبد الباسط

ّ
وظتتل مواظب ًا عى
عبتتد الصمد والقارئ حمتتود خليل احري عر امذياع،

الزمن.
ذلك مدّ ة من ّ

ختترج متتن دار امع ّلمن عام 1985م بعد أن أكمل اابتدائ ّية ي مدرستتة
ّ

وامتوستتطة ي مدرستتة ( 14رمضان) ُ ،ع ّن بعد ذلك مع ّل ًا ي إحدى
اهادي
ّ
مدارس مدينة كرباء امقدّ سة.

ّ
توى قراءة القرآن الكريم ورفع اأذان من مئذنة جامع اإمام امهدي()f

بالتناوب مع اأستاذ عي عبود الطائي باإضافة إى حضوره ي حفل اأستاذ

مود احمري ي جامع اإمام عي(.)g
ّ

ٍ
بعدد من امحافل القرآن ّية التعليمية التي أقيمت بعد سقوط الانظام
التحق

البائد ،منها حفل اأستاذ عبد الرضا هيجل ي جامع إمام امتقن( ،)gوحفل

اأستتتاذ عي الطائتتي ي جامع اإمتتام امهدي( ،)fشتتارك ي تدريس طلبة
()110
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مؤسستتة شهيد امحراب القرآن ّية(( ))111لتحفيظ
الدّ ورات القرآن ّية التي أقامتها ّ
القرآن للطلبة الصغار ي مدينة كرباء امقدّ سة.

التحق بدورة إعداد مع ّلمي القرآن الكريم التي أقيمت ي العتبة احسين ّية

امقدّ ستتة عام 2008م حت إراف جموعة من اأساتذة منهم الس ّيد مرتى

متتال الدين ي علتتوم القرآن الكريم ،والستت ّيد مهدي احستتيني ي أستتاليب
التحفيظ وآخرون.

افتتتتح جموعتتة من امحافتتل القرآن ّية التعليميتتة ي مناطق مدينة كرباء

واحر الصغر) ،كا
امقدّ ستتة منها منطقة (الستتوادة ،عرب صالح ،الشتتتريعة
ّ

اشتترك ي دورة الكفيتتل اأوى التتتي أقامها معهتتد القرآن الكريتتم ي العتبة

الع ّباسية امقدّ سة عام 2013م.

احر القرآن ّية التي ُأ ّسست ي منطقة احر عام 2012م،
اختر رئيس ًا لرابطة ّ

امختصة ي امجال القرآي التي نشترت ي جلة صدى
وكتب عدد ًا من امقاات
ّ
اخطباء التي تصدر عن العتبة احسين ّية امقدّ سة.

تأسست
()111
امؤسسات القرآن ّية ي العراقّ ،
مؤسسة شهيد امحراب القرآن ّية :هي واحد ٌة من ّ
ّ
ٍ
بشتتكل ف ّعتتال ي إناء احركتتة القرآن ّية من خال إقامة امحافل وامستتابقات
عام 2003م وستتامت
والندوات القرآن ّية ،كا اف َتت ََحت فروع ًا ها ي أغلب امحافظات العراقية.
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علي ماميثة

(())112

هتتو القارئ الستت ّيد عي أمن مزهر عبود ماميثتتة الغالبي من مواليد 1983م

كرباء امقدّ ستتة منطقتتة باب اخان .بدأت رغبته بتع ّلم القتترآن الكريم منذ نعومة

أظفتتاره حيتتث كان والده امرحوم الستت ّيد أمتتن ماميثة يصحبه معتته إى مئذنة أي

الفضتتل الع ّبتتاس( )gفكان يستتتمع له ويتمنّتتى أن حذو حذوه ي إجتتادة قراءة

القرآن الكريم.

أثر كبر ي نفستته حيث ازداد إرار ًا وعزيم ًة لتع ّلم القرآن
كان لوفاة والده ٌ

الكريم ،فأعانه ي ذلك مع ّلم الربية اإستتامية اأستاذ عاد البصتري (مع ّلمه ي
الصحيحة،
مدرستتة اإخاء اابتدائ ّية الواقعة ي شتتارع العلقمي) فع ّلمتته القراءة ّ

اخاصة بأحتتكام التّاوة منها كتاب «نور الطالب»
كتتا أنّه قرأ جموع ًة من الكتب
ّ

متتود احمري  ،فبتتدأ بقراءة القتترآن الكريم عتتى ال ّطريقتتة الكربائية
لأستتتاذ ّ
حمد صدّ يق امنشتتاوي الذي كان يستتتمع له من خال
امعروفتتة ،تأ ّثتتر بالقتتارئ ّ

أرطة التستتجيل الصوي التي كانت ت ّ
ُبث متتن مئذنة جامع اإمام الصادق()g
القريب من بيته.

()112
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ٍ
الصتراف
ملتتة من امحافل القرآن ّيتتة  ،منها :حفل احاج مصطفى
حتتر ي
ّ

لتع ّلتتم أحكام التّتتاوة والتّجويد امنعقد ي مرقد ّ
العامة ابتتن فهد ّ
احي  ،وحفل

كتترار النّجار امقام ي جامع فتتدك الزهراء( ، )وحفل القارئ أستتامة
اأستتتاذ ّ
الكربائي ي الصحن احستتيني الريتتف لتعليم اأنغام القرآن ّيتتة ،التحق بعدها

بتتدورة الكفيل اأوى التي أقامها معهد القرآن الكريم عام 2013م حت إراف

القتتارئ رافع العامري ي الصحن الع ّبتتاي الريف حيث حصل فيها عى تقدير
ج ّيد جدّ ًا.

القراء عى ال ّطريقة امر ّية ،منهم القارئ مصطفى إساعيل،
استمع إى كبار ّ

والقارئ أمد أمد نعينع وغرهم ،لكنّه ّ
ظل مواظب ًا عى اأداء بال ّطريقة الكربائية

ترف باانتستتاب للعتبة الع ّباستت ّية امقدّ سة ي شتتعبة السادة اخدم عام
القديمةّ .

الصيف ّية
2003م حتّى يومنا هذا  ،إضاف ًة اى مشتتاركته ي تدريس طلبة الدّ ورات ّ
امقامة من قبل معهد القرآن الكريم ي العتبة الع ّباس ّية امقدّ سة.
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علي نوح امو�سوي

(())113

هتتو القارئ عي نوح حستتن اموستتوي ُولد ي حافظتتة دياى عام 1977م،

حي
ثتتم انتقل للعيش متتع أسته إى مدينة كرباء امقدّ ستتة عتتام 1978م منطقة ّ
ّ
امع ّلمن .شتتغف منذ صغره بااستتتاع إى آيتتات كتاب اه امجيتتد بصوت كبار

ّقراء العام اإستتامي مع والده عر امذياع فنشأ ح ّب ًا لقراءة القرآن الكريم ومق ّلد ًا
القراء الذين استمع هم.
أصوات ّ

وامتوستتطة،
حتتي امعلمن بعتتد أن أكمل دراستتته اابتدائ ّية
ّ
ارتتتاد جامتتع ّ

فكان يقرأ القرآن الكريم ويرفع اأذان بن احن واآخر عام 1995م  ،كا أصبح

حتتي امع ّلمن الذي كان ُيقتتام ي البيوتات حت إراف
لتته حضور دائم ي حفل ّ
اأستاذ عبد اهادي امرشدي.

انختترط ي جموعتتة من امحافل القرآن ّيتتة التعليمية والدّ ورات القرآن ّية التي

افتُترحت ي مدينة كرباء امقدّ سة بعد سقوط الانظام البائد ،منها دورة ي أحكام

التّاوة والتّجويد والنّغم القرآي لأستاذ عبد الرضا هيجل ،ودورة لأستاذ حليم
امحنا وأخرى لأستاذ عاء اخ ّفاف.

()113
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الدراي ي جامعة
خرج من مدرستتة الرافدين اإعداد ّية ليكمل مشتتواره
ّ
ّ

خرجه أستاذ ًا مادة التأريخ ي مدرسة
كرباء كلية الربية قسم التأريخ .و ُع ّن بعد ّ

حسن حفوظ عام 2005م.

الصيف ّية لستتنوات متتالية ي
درس ي دورات قرآن ّيتتة عديتتدة طلبة الدّ ورات ّ
ّ

القراء لرفع اأذان
حي امعلمتتن باإضافة إى اختياره ضمن جموعة متتن ّ
جامتتع ّ
حي امع ّلمن.
وقراءة القرآن الكريم ي جامع ّ

حي امع ّلمن
القارئ عي نوح ي مئذنة جامع ّ
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امرزا كاظم الكربائي

(())114

حمد جعفتتر الكربائي  ،ولتتد ي مدينة
حمتتد كاظم بن ّ
هتتو احتتاج امتترزا ّ

تفرغ لدراسة
كرباء امقدّ سة عام 1926م  ،أكمل دراسته اابتدائ ّية
ثم ّ
وامتوسطة ّ
ّ

حمد حسن الكاتب ،وحر حافل التّجويد
القرآن الكريم  ،فازم امقرئ احاج ّ

ّ
واستتتقل لوحده ،فأخذ يع ّلم الناشتتئة دروس
تدرج
ثم ّ
وضبط احروف وامعاي ّ ،
ٍ
دورات كان يقيمها ي دار صهره الس ّيد جعفر اموسوي الع ّطار،
القرآن الكريم ي
قم امقدّ ستتة
ُيضتتاف إى ذلك أنّتته كان أحد الرواديد امعروفن ،تو ّفاه اه ي مدينة ّ

عام 2002م و ُدفن فيها.

()114

السابق  ،ص.121
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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(())115

النجار من مواليد كرباء امقدّ ستتة عام 1990م
القتتارئ كتترار حيدر كاظم ّ

حي الع ّبتتاس ،حاصل عى شتتهادة البكالوريتتوس من جامعتتة بابل كلية
منطقتتة ّ
اهندسة قسم اميكانيك.

الصيف ّية
بدأت رحلته القرآن ّية منذ أن كان يافع ًا ،حيث اشتترك ي الدّ ورات ّ

التي كانت تقام ي جامع امخ ّيم عام 1999م  ،وي جامع الفرات الواقع ي منطقة

البوبيات ،أغلقت هذه الدّ ورات بعد مدّ ة من الزمن بستتبب مانعة أزام الانظام
البائد من إقامة الدّ ورات القرآن ّية  ،فانشغل بإكال دراسته اأكاديمية.

التمقتتام ي
التحتتق بعتتد عتتام 2003م بمحفتتل احتتاج مصطفتتى
الصتتتراف ُ
ّ

حستتين ّية اإمام احستتن (( )gقرب اإعداد ّية امركزية) ،وحف ً
ا آخر ي احستتين ّية

القرآي التي أقيمت عام 2004م ي
القندرج ّيتتة ،كا التحق بدورة الصوت والنغتتم
ّ

احستتيني الشتريف (امقرة الشتترازية) حت إراف القارئ الس ّيد جعفر
الصحن
ّ
الشامي ،واأستاذ الس ّيد رضا اموسوي.

أختتذ بالتدريتتس فاف َتتَتتح ّأول دورة صيف ّيتتة لتعليتتم اأطفتتال عام 2007م

واستتتمر لعدّ ة ستتنوات  ،كا أقام حف ً
ا
الزهراء ( )منطقة اه ّياي
ي جامع فدك ّ
ّ
()115

«مقابلة شخصية »  ،كرار النجار  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  20أيلول .2015

150

مركز تراث كرباء

قرآن ّي ًا ي نفس اجامع للكبار ،وامحفل ُيقام اليوم بحضور ث ّلة طيبة من ّقراء مدينة
كرباء امقدّ سة.

متتن ملتتة نشتتاطاته القرآن ّية افتتاحتته كثر ًا من التتدّ ورات وامحافل القرآن ّية

امختلفة ي بعض اجوامع ي كرباء ،منها:

•جامع اإمام
النجارين.
ّ
السجاد ( )gي سوق ّ

حي اموظفن.
•جامع البتول ( )ي ّ
حي النقيب.
•جامع النقيب ي ّ

كرس عمله القرآي ي تدريس أحكام التّاوة ي امحافل القرآن ّية التعليمية،
ّ
ر
كراستت ًا بعنوان( :أوضح الدروس ي أحكام التّاوة) اعتُمد منهج ًا إقرائ ّي ًا
وأصدر ّ
امؤسسات القرآن ّية.
ي معهد القرآن الكريم ،وغرها من ّ
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كرار قنديل

(())116

حمد قنديل متتن مواليد 1985م كرباء
هتتو القارئ كرار مشتتكور رشتتيد ّ
ٍ
أسة ح ّبة للقرآن الكريم فكان شغوف ًا
حي امع ّلمن .نشأ وترعرع ي
امقدّ سة منطقة ّ
التمقام
حي امعلمن ُ
بتع ّلم القرآن الكريم منذ الصغر ،وكان حضتر ي حفل منطقة ّ

الصحيحة وأحكام التّاوة والتّجويد عى
ي البيتتوت عام 2000م ،فأتقن القراءة ّ
ٍ
جموعة من اأستتاتذة القرآن ّين منهم احاج عبد اهتتادي عبد اجليل والقارئ
يتتد
عبد امهدي عبد اجليل ومر ّبيه اأستاذ أمد رسول فرحان إضاف ًة لقراءته جموع ًة
اخاصة بعلم التّجويد.
من الكتب
ّ

عشتتق ال ّطريقتتة العراقيتتة اأصيلة ما فيها من ٍ
حزن وشتتجن ،فكان يستتتمع

ٍ
لكثر من ّقراء هذه ال ّطريقة استت ّيا القارئ حستتن البيضتتاي والقارئ ضياء عبد

قتتراء ال ّطريقة امر ّية
اللطيتتف امرعي والقارئ عبد ّ
امعز شتتاكر ،كا استتتمع إى ّ

أمثال القارئ أستتامة الكربائي والقارئ حستتنن احلو والقارئ أمد أمد نعينع

حمد أنور.
والقارئ الشحات ّ

التحتتق بتتدورة اأستتتاذ عتتاء اخ ّفاف القرآن ّيتتة التي أقامهتتا ي جامع إمام

امتقن( )gعام 2003م بعد ستتقوط الانظام البائد وأتقتتن فيها أحكام التّاوة
()116
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والتّجويتتد  ،وتع ّلم امقامتتات القرآن ّية العراق ّية عى يد اأستتتاذ عبد الرضا هيجل

واأستتتاذ ماجد اخفاجي فصار بذلك قارئ ًا متقن ًا لأحكام واأنغام فرع بقراءة
حي امع ّلمن.
القرآن الكريم ورفع اأذان ي جامع إمام امتّقن ( )gوجامع ّ

مهم ي حفظ أكثر من نصف ستتوره،
دور ٌ
كان لكثتترة قراءتتته القرآن الكريم ٌ

وشتتاء اه أن ح ّقتتق ما يصبو له عام  ،2010حيث انطلتتق ي حفظ القرآن الكريم

ّ
بتتاإرار
فأتم حفظ
والتوكل عتتى اه والدعاء حت قبتتة اإمام احستتن(ّ )g
القرآن الكريم كام ً
اأصب
ا ي مدّ ٍة ا تتجاوز الثاثة أشهر ،إذ بدأ ي شهر رجب
ّ
وأمّه ي شهر رمضان امبارك.
فتخرج من اجامعة التكنولوجية ك ّلية اهندستتة قستتم
أ ّمتتا دراستتته العلميتتة ّ

امكائن وامعدّ ات عام 2011م بعد أن أكمل اابتدائ ّية والثانوية ي مدارس مدينة

ترف باانتستتاب إى العتبة الع ّباستت ّية امقدّ سة عام 2012م ي
كرباء امقدّ ستتةّ .
قسم امشاريع اهندس ّية.

لتته نشتتاطات قرآن ّيتتة عتتدّ ة منهتتا مشتتاركته ي امستتابقات القرآن ّيتتة امح ّليتتة

والوطنية ،ومشتتاركته م ّث ً
ا عن العتبة الع ّباستتية امقدّ ستتة ي ال ّلجنة التنستتيقية بن

الوطني لطلبة اجامعتتات وامعاهد
القتترآي
اجامعتتات العراقيتتة لصالح امروع
ّ
ّ
حي امع ّلمن مع احاج
العراق ّية ،كذلك إدارته للمحفل القرآي
التعليمي ي جامع ّ
ّ
عبداهادي امرشدي.
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كرم الهنداوي

(())117

هتتو احتتاج كريتتم كاظم فتتروز اهنداوي احمداي  ،ولتتد عام 1958م

ي قضتتاء اهند ّية مدينة طويريج ح ّلة ّ
الشتتيخ مزة ،تر ّبى ي كنف والده احاج

كاظم ووالدته ي أسة قرآن ّية حافظة.

عمه القارئ ّ
الشيخ
بدأ منذ نعومة أظفاره بتع ّلم القرآن الكريم عى يدي ّ

يعقوب اهنداوي –امعروف ي زمانه بدايات القرن العرين ي قضاء اهند ّية

ّ
وامتوف ي ستّين ّيات القرن اماي -وأخيه امرحوم احاج رضا الذي كان من

القتتراء امعروفن ي قضاء اهند ّية آنذاكّ ،
وهتتاب الكاتب ،كا ارتاد
والشتتيخ ّ
ّ
السادة القزاونة ي ح ّلة ّ
الشيخ مزة امذكورة.
احلقات التدريس ّية ي جامع ّ

ٍ
بشكل أوسع بعد انتقاله إى اجمهورية اإسام ّية
واصل نشاطه القرآي

اإيران ّية  ،فقرأ ي معظم احستتينيات ومستتاجد أصفهتتان ي حافلها القرآن ّية

وجالستتها العامرة ،حيث اشتتتهر بطريقته العراقية امم ّيزة  ،وبعد سنوات من
اجهد وامثابرة و ّفقه اه تعاى حفظ القرآن الكريم ك ّله.

()117
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درس أحكام التّاوة والتّجويد ي مستتاجد وحستتينيات أصفهان أكثر
َ

من عر ستتنوات ،انتقل بعدها إى سوريا مواص ً
ا نشاطه ي امحافل القرآن ّية

ي متلف علوم القرآن الكريم ،والقراءة ي جالس التأبن (الفاحة).

رجع إى بلده العراق بعد ستتقوط الانظام البائد عام 2003م  ،وأخذ

باانفتاح عى مستتاجد وحستتينيات مدينة طويريج إقامة الدّ ورات القرآن ّية

حمتتد بن احمزة()g
فيهتتا ،كا اختتتر للقراءة ورفع اأذان ي مزار الستت ّيد ّ

امعروف بأي هاشم ي مدينة طويريج.

كراس ي موضوعة أحكام التّاوة والتّجويد بعنوان( :امختر
من آثاره ّ

امفيد ي أحتتكام التّاوة والتّجويد) وقد ُ
مرات عديدة  ،كذلك له كتاب
طبع ّ

موسع ي هذا امجال م َير النور بعد.
ّ
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ح�سن احكيم

(())118

هو القارئ حسن حمود أمد عي أصغر احكيم من مواليد 1964م منطقة

الع ّباسية الشترق ّية ي حافظة كرباء امقدّ سة .بدأت رغبته بتع ّلم القرآن الكريم منذ

الطفولة وحديد ًا عام 1974م عند ذهابه مع والده إى زيارة اإمام احسن ()g
مع ًا من الشباب امؤمن
للمرة اأوى َ ْ
ي إحدى لياي شتتهر رمضان امبارك فشاهد ّ

ُ
مود
وهم يتلون كتاب اه و يتدارستتونه فيا بينهم وكان
امحفل بإراف اأستاذ ّ
احمري ،فتمنّى أن يتع ّلم القرآن مثلهم.

حمد احكيم عام
ابتعتتد عتتن احضتتور ي امحافل القرآن ّية بعد إعتتدام أخيه ّ

1979م متتن قبل أزام الانظام البائد ّ
الديني ي تستتعين ّيات
واته نحو اإنشتتاد
ّ
ٍ
حمد رضتتا امطرزجي (باب
القتترن امتتاي فأحيى ّأول
جلتتس له ي دار احتتاج ّ
واستمر بإحياء امجالس احسين ّية
اأموي
الستتامة) بمساعدة الرادود عبد اأمر
ّ
ّ

مدّ ًة من الزمن.

حمد عي القندرجي،
بدأ حلم الطفولة يتح ّقق عام 1995م باستاعه للقارئ ّ

والقارئ الستت ّيد أمن ماميثتتة ،وكان يقرأ القرآن الكريم ويرفتتع اأذان ي اجامع
احستتيني الواقع ي شتتارع اجمهورية ،كا حر ي حفل اأستتتاذ هاي السامي
ّ
()118
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الذي أقيم ي نفس اجامع عام 1999م فواظب عى حضوره إى يومنا هذا فأتقن

أحكام التّاوة عى يد اأستاذ السامي.

وبعتتد ستتقوط الانظتتام البائتتد عتتام 2003م اختر قارئ ًا ومؤ ّذنتت ًا ي اجامع

احستتيني ،وعاود من جديتتد حضور امحافتتل القرآن ّية كمحفتتل احاج مصطفى
ّ

الصتتتراف امقام ي مرقد ّ
ّ
احتتي لتعليم أحكام التّاوة والتّجويد،
العامة ابن فهد
ّ

وحفل الس ّيد جعفر الشامي لتعليم اأنغام القرآن ّية ي امقرة الشراز ّية ي الصحن
احسيني الريف.
ّ

مها حصوله عى امركز الثاي ي
له مشاركات عديدة ي امسابقات القرآن ّية أ ّ

الرمضان ّية
مسابقة رئاسة الوزراء الوطنية ،ومشتتاركته
امستمرة ي اختمة القرآن ّية ّ
ّ

تشترف بقراءة القرآن الكريم
التمقامة ي الصحن
احستتيني والع ّباي الشتريفنّ .
ّ
ُ
اأول من ذي القعدة1436هت بعد تقديمه طلب ًا
من مئذنة اإمام احسن( )gي ّ

بذلك إى اأمن العا ّم للعتبة احسين ّية امقدّ سة.
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النجار
ح�سن ّ

(())119

النجار من مواليد حافظة البصترة
هو القارئ اأستتتاذ حستتن خليل إبراهيم ّ

عام 1965م من سكنة مدينة كرباء امقدّ سة.

ٍ
أسة ملتزمة ديني ًا ،ومنذ طفولته عشتتق تع ّلم القرآن الكريم
نشتتأ وترعرع ي

حمد صدّ يق امنشتتاوي عر امذياع،
فكان يستتتمع إى آياته امرتّلة بصوت القارئ ّ

وكان جتمع مع أسته لقراءة القرآن الكريم.

انتقتتل متتع عائلته إى مدينة النّجف اأرف بعتتد مضايقتهم من قبل أزام

تعرض أحد
ثم إى مدينة كرباء امقدّ ستتة ،وخال تلك امدّ ة ّ
الانظام البائد ومن ّ

أشتت ّقائه لإعدام عى إثر مشتتاركته ي اانتفاضة الشعبان ّية امباركة ،فا كان هم ّإا
أن هاجروا إى مهورية إيران اإسامية.

قم امقدّ سة ،كا
أكمل مشواره
الرسل ي مدينة ّ
القرآي بدخوله ي حوزة خاتم ّ
ّ

كان له حضور دائم ي امحافل القرآن ّية التي كانت تُقام باستتتضافة كبار ّقراء العام
ٍ
جموعة من الدّ ورات القرآن ّية التي كانت تقام
اإسامي باإضافة إى انخراطه ي
مها دورة اأستاذ فاح كسائي.
قم ،أ ّ
آنذاك ي مدينة ّ
()119
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واستتتقر ي مدينة
رجع إى أحضان بلده العراق بعد ستتقوط الانظام البائد
ّ

النجار بالعمل القرآي عر إقامة
كرباء امقدّ سة ،فبار هو وأخوه اأستاذ حسن ّ
الدّ ورات القرآن ّية ،كا عملوا عى تأستتيس معهد نور الزهراء اخاص بتعليم علوم
خرج امعهدُ عدد ًا من احافظات لكتاب اه(~).
القرآن الكريم ،وقد ّ
()120

وبعتتد صتتدور فتتتوى الدفاع امقدّ س

متتن قبل امرجع ّيتتة الدين ّية ال ُعليا

قوات احشتتد
ي النجف اأرف ،التحق اأستتتاذ حستتن بجموع
امتطوعن ي ّ
ّ
()121

الشعبي

وبعد خوضهم معارك عديدة ي حرير مدينة سامراء امقدّ سة جاءت

الفكرة بإنشتتاء مدير ّية القرآن الكريم التي تعنى بنشتتتر الثقافتتة القرآن ّية بن موع
مهمة إدارة التخطيط وامتابعة ي هذه امدير ّية.
امجاهدين وأوكلت إليه ّ

( )120هي الفتوى التي أصدرها ساحة امرجع الدّ يني اأعى آية اه العظمى الس ّيد عي احسيني
الوحي لعصابات
السيستتتاي -دام ظ ّله -للدّ فاع عن أرض العراق وشعبه ومقدّ ستتاته ،إبان اهجوم
ّ
داعش اإرهاب ّية بتاريخ 15شعبان 1435هت.
تأسستتت بعد صدور فتوى الدفاع امقدّ س لتحرير مناطق شتتال غرب
( )121هي ّ
قو ٌة عستتكر ّية ّ
الزمر اإرهاب ّية.
العراق من دنس ّ
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ح ّمد اآل يحيى

(())122

حمد آل حيى اموستتوي متتن مواليد
حمتتد جاستتم ّ
هتتو القتتارئ الستت ّيد ّ

حي رمضتتان .بدأ بتع ّلم
1970م ُولد ونشتتأ ي مدينة كرباء امقدّ ستتة منطقة ّ

القتترآن الكريم ي العقد الثاي من عمره إذ كان يستتتمع للقارئ عبد الباستتط
ٍ
القراء.
عبد َ
الصمد وجموعة أخرى من ّ
وامتوستتطة ي مدرستتة امكاسب ليلتحق بعدها
أكمل دراستتته اابتدائ ّية
ّ

باخدمتتة العستتكرية اإلزاميتتة عتتام 1988م .وي عتتام 1991م شتتارك ي

اانتفاضة الشتتعبان ّية امباركة ،وعى إثرها اعتقل من قبل أزام الانظام البائد
وزج ي معتقل الرضوان ّية ،حيث لقي أشدّ أنواع التعذيب حتى ُأفرج عنه بعد
ّ
قضائه مدّ ًة طويلة فيه.

الصحيحة عى يد اأستاذ رضا اخفاجي ،وعند الس ّيد ميد
تع ّلم القراءة ّ

مود احمتتري الذي كان
آل حيتتى عتتام 1993م  ،كا التحتتق بمحفل احاج ّ
واستمر باحضور ما
ُيقام ي جامع اإمام عي( )gالكائن ي منطقة البلوش،
ّ
يقرب من ٍ
الزمن أتقن خاله أحكام التّاوة والتّجويد.
عقد من ّ
()122
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عقتتد حفتت ً
ا قرآن ّيتت ًا ي الصحتتن الع ّباي الريف بعد ستتقوط الانظام

البائد أيام شهر رمضان امبارك ،كا ُك ّلف عام 2007م من قبل ّ
الشيخ صاح

ٍ
ٍ
بشتتكل دائم ي
قرآي
حفل
اخفاجي -رئيس قستتم الشتتؤون الدّ ين ّيتتة -بإقامة
ّ

الصحتتن الع ّباي الشتتتريف ،انطلق امحفتتل بعد موافقة اأمتتن العام للعتبة

الصاي -آنذاك -وبحضور م ٍع من الزائرين
الع ّباستت ّية امقدّ ستتة الستت ّيد أمد ّ

مستتتمر أسبوع ّي ًا حتى يومنا
والقراء القادمن من بقاع العام اإستتامي ،وهو
ّ
ّ
هذا.
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ح ّمد الط ّيار

(())123

حمد عبد اخالق هاشم الط ّيار ،من مواليد مدينة كرباء امقدّ سة
هو القارئ ّ

حي احستتن عتتام 1985م .كانت أوى بداياته مع القتترآن الكريم منذ الصغر ،إذ
ّ

احستتيني حت إراف
الصيف ّية التي تُقتتام ي جامع امخ ّيم
كان يرتتتاد التتدّ ورات ّ
ّ
الصحيحة للقرآن الكريم.
اأستاذ عبد اأمر الكبيستي فأتقن فيها القراءة ّ

(حي احستتن) عتتام 2000م بعد
اختتتر قارئتت ًا ومؤ ّذن ًا ي جامع الستتادات ّ

أن قطع مشتتوار ًا ي تقليتتد القارئ عبد الباستتط عبد الصمد  ،الذي كان يستتتمع

فشجعه أه ُله ر
وكل من استمع لقراءته ومنهم :الس ّيد
لتاواته
امجودة عر امذياعّ ،
ّ
ٍ
بجهد أكتتر ،وكان لوقع
القتترآي
أمتتد الصاي التتذي ح ّثه عى مواصلة مشتتوراه
ّ
اجراح ي جامع
أثر بالغ ي نفستته ،فالتحق بمحفل اأستاذ ّ
مادي ّ
هذا التشتتجيع ٌ
الراف ي مرقد ّ
العامة ابن فهد
البلوش عام2001م  ،وحفل اأستاذ مصطفى ّ
ّ
احي حتى أتقن من خاها أحكام التّاوة والتّجويد.

أكمتتل اابتدائ ّيتتة
ثم شتتدّ
وامتوستتطة واإعداد ّية ي مدينته كرباء امقدّ ستتة ّ
ّ

الرحتتال إى مدينة بغداد عام 2003م ليكمل مشتتواره الدراي ي جامعة بغداد،
ّ

اأكاديمي حتّى
استمر ي حصيله
وبعد نيله شهادة البكالوريوس من ك ّلية اهندسة
ّ
ّ
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نال شتتهادة اماجستر من الك ّلية نفستتهاُ ،ع ّن بعد ذلك أستاذ ًا ي ك ّلية الدراسات
اإنسانية والعلم ّية ي النّجف اأرف التابعة للعتبة الع ّباسية امقدّ سة.

شتتارك ي ٍ
وترف بقراءة القرآن
عدد من امستتابقات واأمستتيات الوطنية
ّ

الريفة لإمام احستتن( )gعام 2005م .كا عمل مع معهد
الكريم من امئذنة ّ
القتترآن الكريم وأرف عتتى ٍ
الوطني
عدد من امشتتاريع القرآن ّية ومنها امتتروع
ّ
إحياء امحافل ي امزارات الدّ ين ّية ،وأستاذ ًا ي دورة الكفيل القرآن ّية.

حمد الط ّيار
شهادة تقديرية مقدّ مة للقارئ ّ
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ال�س ّيد ح ّمد القائمي

(())124

حمد بن حستتن القائمي من مواليد مدينة كرباء امقدّ ستتة
هو امقرئ الستت ّيد ّ

انضم إى حافتتل التّجويد عندما بلغ مبلغ الشتتباب ،فحر حفل
عتتام 1956م،
ّ

الستت ّيد ّ
حمد عي الكربائتتي ،حتّى صار
الستتيف ،واحتتاج ّ
حمد حستتن ّ
العامة ّ

حمد عي
مقرئتت ًا ناجح ًا ،فتتكان يقرأ ي الصحن
احستتيني مق ّلد ًا بقراءته القتتارئ ّ
ّ

الكربائتتي ،والقارئ عبد الباستتط عبد الصمد ،وله مشتتاركة أيض ًا ي قراءة جزء

حمد حسن آل طعمة ،الذي كان ُيذاع
من مقتل اإمام احسن ( )gبرفقة الس ّيد ّ

ي صباح يوم عاشتتوراء من ّ
كل عام .جاء أج ُله عتتام 2005م ي طهران و ُدفن ي
قم امقدّ سة.
مدينة ّ

()124

السابق  ،ص.143
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ّ
ال�سيخ ح ّمد ح�سن الكاتب

(())125

هو امقرئ اأستاذ ّ
حمد بن حسن بن عبد الرضا بن حسن الكاتب
الشيخ ّ

الكربائتتي ،ولد ي مدينة كرباء امقدّ ستتة عتتام 1908م ،ارتتتاد حافل القرآن ي

شبابه ونال قسط ًا وافر ًا من علوم القرآن الكريم ،فصار يقرأ ويع ّلم القرآن الكريم

الراف ّ
امطل عى ستتاحة عتتي اأكر ( )gإبان
ي حفل كان يعقده ي مستتجد ّ
وقراء
خرجت عتتى يديه جموع ٌة من أستتاتذة ّ
مستتين ّيات القرن العشتتترين ،وقدّ ّ

القتترآن الكريتتم ،وافتتته امن ّية عتتام 1970م و ُدفن بالقتترب من باب ّ
الشتتهداء ي
الصحن احسيني الريف.

()125

السابق  ،ص.127
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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(())126

حمد صباح صالح امشتتهور بت(أي بتول) اهنداوي من مواليد
هو اأستتتاذ ّ

1975م ي كرباء امقدّ ستتة منطقة الع ّباستتية الغربية .تع ّلم القرآن الكريم منذ
ٍ
الصحيحة
نعومة أظفاره حيث نشتتأ ي عائلة قرآن ّية فكان أبواه يع ّلانه القراءة ّ

للقرآن الكريم.

هاجر مع عائلته إى مهورية إيران اإستتامية ستتنة 1982م بسبب سوء

اأوضتتاع ي العراق آنذاك ،ومنها إى كندا عام 1996م ،وعند وصوله بدأت

حب القتترآن الكريم تظهر عليه ،فتتكان يبحث عتتن دورات أو حافل
بتتوادر ّ

تعليميتتة قرآن ّية ليتع ّلم فيها قواعد التاوة وأحكام التّجويد ،حتّى وجد ضا ّلته

ي إحدى الدّ ورات القرآن ّية لتصحيح القراءة فقط فانخرط فيها ،لكنّها م تكن
ٍ
لكن بحثه م ُج رد نفع ًا بسبب
تل ّبي طموحه فواصل البحث عن دورات أخرى ّ
عدم وجود مثل هذه الدّ ورات هناك.

اضطتتر لدراستتة أحكام التّاوة والتّجويد بااعتاد عى نفستته مستتتعين ًا
ّ
بالكتتتب وامخطوطتتات القديمة اخاصة هذا العلم ،وبعتتد ٍ
جهد طويل مكّن
ّ
من إتقان هذا العلم ،فاشتغل بنره بن صفوف امسلمن امتواجدين هناك.

()126
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أول دورة له ي امهجر عام 1999م وكان ُيعطي من خاها القراءة
افتتح ّ

الصحيحة وبدائيات علم التّجويد  ،أعقبتها دورات عديدة فصارت ر
كل دورة
ّ
واستمر عى هذا حتى عام 2010م.
أكثر تركيز ًا من سابقتها
ّ

ستتني الغربتتة إى مدينة كرباء امقدّ ستتة عام
عتتاد اهنتتداوي بعتتد انتهاء
ّ

2010م ليكمل مشتتواره القرآي فعمل عى إقامة الدّ ورات القرآن ّية ي جوامع

حي اجمع ّية ،وجامع اإمام عي ()g
امدينة امقدّ سة ،ومنها :جامع امتقن ي ّ

احر الرياحي ،وي حستتينية الزهراء( )الكائنة
حي العامل ،وي مرقد ّ
ي ّ

حي الض ّباط ،فدعاه عمله ي خدمة القرآن الكريم إى ترك عمله اأستتاي
ي ّ
ليكرس ّ
كل وقته ي سبيل خدمة الكتاب امجيد وأهله.
كصاحب متجر ّ

امجودين أمثال ّ
حمد
القراء
ّ
َ
الشيخ احصتري والقارئ ّ
أحب ااستاع إى ّ

صدّ يق امنشتتاوي ،وعمل ي دار القرآن الكريم ي العتبة احسين ّية امقدّ سة عام

خرج عى يديه عد ٌد من أساتذة القرآن
2015م أستاذ ًا للدورات القرآن ّية ،وقد ّ

الكريم.
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ال�س ّيد ح ّمد ح�سن اآل طعمة

(())127

حمد مهدي آل طعمة من
حمد رضا بن ّ
حمد حسن بن صادق بن ّ
هو الس ّيد ّ

آل فائز اموستتوي احائريُ .ولد ي كرباء عام 1964م ونشأ ودرس ي مدارسها

خرج من كلية الفنون اجميلة ي بابل عام 1990م.
ثم ّ
ّ

مود احمري لدراسة أحكام التّاوة والتّجويد
تتلمذ عى يد اأستاذ احاج ّ

فأجتتازه بالقراءة والتدريس ي مستتاجد وحستتينيات كرباء امقدّ ستتة منها إقامته

حلق ًة دراسية ي جامع اإمام عي(.)g

َ
حافتتل قرآنية ي صحتتراء رفحاء بعد هجرته إليها إثر ماحقة الانظام
أقتتام

ّ
ليستهل مشواره بتشييد حافل
البائد له وأسته ،انتقل فيا بعد إى مهورية إيران

أسس
القراء ،وبعد عودته إى كرباء ّ
خرج عليه عد ٌد غفر من ّ
قرآنية عديدة حتّى ّ
حف ً
ا ي سوق الزينب ّية وآخر ي باب قبلة اإمام احسن(.)g

اخط العتتري ّ
تل ّقتتى عتتى والتتده فتت ّن ّ
وخاصة النّستتخ والثلث
بكل أنواعتته
ّ

والرقعة ،وولع ي نظم ّ
الشعر ،وله قصائد عديدة ي مناسبات كثرة ّإا ّأها ُمتناثرة
مدرستت ًا ي ثانويتتة آل البيت( )bي كرباء  ،ومنها إى
وم جمعها ي ديوانُ .ع ّن ّ
احر الرياحي للبنن.
إعدادية ّ

()127
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ستتاهم ي رفع اأذان وقراءة القرآن الكريم ودعاء النّدبة من مئذنة الروضة
الع ّباس ّية امقدّ سة مدّ ٍة من الزمن عى ال ّطريقة الكربائية امعروفة.
آثاره ي ّ
اخط العري:
َ .1خ رط ثاث نسخ من امصحف الريف ،مطبوعة ي إيران.
والزيارات ّ
بخط يده ،مطبوعة ج ّلها ي إيران.
َ .2خ رط امئات من اأدعية ّ
أهم ما صدر له:
ّ
 .1مال البيان ي أحكام تاوة القرآن.
 .2أعجب القصص من كرامات الع ّباس(.)g
 .3غياث امستغيثن.

 .4أعجب القصص من كرامات اإمام احسن(.)g
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ال�سيد ح ّمد ح�سن ال�سيف
ّ

(())128

هو امقرئ ّ
حمد حستتن ستتيف الدّ ين اموستتوي ،من مواليد
العامة الستت ّيد ّ

1910م  ،عتتاش ّ
جل حياته ي مدينة كرباء امقدّ ستتة ،أدار حفتت ً
ا لتعليم القرآن
احستتيني ّ
الزينب ّية) ي أواخر أربعين ّيات
الكريم ي الصحن
الشتتتريف (قرب باب ّ
ّ
الكثر من ّقراء وأساتذة القرآن
فتخرج عى يديه
القرن اماي وحتّى السبعين ّياتّ ،
ُ

الكريم ،منهم ابنُه الستت ّيد مهدي الذي يعمل عضتتو ًا ي ال ّلجنة الدول ّية ي طهران

للتحكيم بقراءة القرآن الكريم ،تو ّفاه اه ي طهران عام 1980م.

()128

السابق  ،ص.123
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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احافظ ح ّمد البي�ساي

(())129

حمد حستتون عبتتد الزهرة البيضتتاي من مواليد كرباء امقدّ ستتة
هتتو احافتتظ ّ

حي القادسية عام 1992م ،حاصل عى شهادة البكالوريوس ي علوم القرآن جامعة
ّ
كرباء  /كلية العلوم اإستتامية .بدأ ح ربه لتع ّلم القرآن الكريم بعد أن ارتاد مدرستتة

اإمتتام الكاظم( )gعام 2004م فحفظ فيها اجزء الثاثن من القرآن الكريم حت
إراف اأستاذ الس ّيد حليم امحنا.

انتقل بعدها إى مدرستتة العرة الطاهرة عام 2005م فأكمل فيها حفظ عرة

أجزاء من القرآن عام 2006م حت إراف اأستاذ حليم أيض ًا مستعين ًا بااستاع إى
حمد صدّ يق امنشتتاوي والقارئ برهيزكار ،إضاف ًة اى تل ّقيه دروس ًا ي أحكام
القارئ ّ
التّاوة والتّجويد وأخرى ي الصوت والنغم القرآي.

انظتتم إى كوكبتتة اح ّفتتاظ ي دار القرآن الكريم ي العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة عام
ّ

فأتتتم حفتتظ القتترآن الكريم كامتت ً
ا عى يد اأستتتاذ عي هتتادي كاظم عام
2008م
ّ
ٍ
مها:
2010م .اشرك ي عدد من امسابقات القرآن ّية ،أ ّ
•مستتابقة شتتهيد امحراب الوطنية ي كرباء عتتام 2007م حفظ عرة أجزاء من
اأول.
القرآن الكريم ،وحصل فيها عى امركز ّ

()129

حمد حسون  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  30أيلول .2015
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•مستتابقة النخبة الوطنية ي حفظ عشترة أجزاء من القرآن الكريم التي أقيمت ي
اأول كذلك.
كرباء امقدّ سة عام 2008م ،حيث حصل فيها عى امركز ّ

•مستتابقة رئاستتة الوزراء ي حفظ عرين جز ًء من القرآن الكريم التي ُأقيمت ي
بغداد.

تشتتترف باانتستتاب للعتبة الع ّباستت ّية امقدّ ستتة عام 2012م ي قستتم الشؤون
ّ
اخدم ّيتتة ،ولكونتته من َح َف َظة القرآن الكريتتم ن رُقل إى معهد القتترآن الكريم ي وحدة
الصيف ّية والتزام حلقات احفظ.
بمهمة تدريس طلبة الدّ ورات ّ
التحفيظ ليقوم ّ
مدرس ًا لتحفيظ القرآن الكريم فقد وضع
ومن اخرة التي اكتسبها خال عمله ّ

خ ّطتت ًة حفظ القرآن الكريم كام ً
ا ي مدّ ة مس ستتنوات لطلبة امدارس وغرهم وقد
ُ
العمل ها منهج ًا ي معهد القرآن الكريم.
اعت رُمد
كُرم من قبل العتبة العباسية امقدّ سة مر ٍ
ات عديدة لنشاطاته امتم ّيزة ي الدورات
ّ ّ
ّ
ِ

الصيف ّيتتة التتتي ُيقيمها معهد القرآن الكريم ،وشتتارك أيض ًا بصفتتة مد ّقق للمصحف
ّ
ترفت بطباعته العتبة الع ّباس ّية امقدّ سة ،وك ُّرم أيض ًا من قبل احكومة
الشتريف الذي ّ
ٍ
جموعة من احافظن للقرآن الكريم.
امحلية ي كرباء مع
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ال�س ّيد ح ّمد ح�سن اآل طعمة

(())130

حمتتد حستتن مصطفتتى آل طعمة ،ولد عتتام 1965م ي مدينة
هتتو الستت ّيد ّ

ثم حصل عى
كرباء امقدّ ستتة ،أكمل دراستتته اابتدائ ّية
وامتوستتطة واإعداد ّية ّ
ّ

شهادة البكالوريوس من كلية الفنون اجميلة ي بغداد.

ارتاد امحافل القرآن ّية بعد أن أكمل دراستتته اجامعية ،ومنها :حفل امقرئ

ثم افتتح حف ً
ا ي داره
ّ
مود احمري فأتقن خاله موضوعة أحكام التّاوة ،ومن ّ

واستتتمر امحفل ما يقرب من ستتبع ستتنوات ،تاها رفعه
حي النّقيب
ّ
الواقعة ي ّ

تتن مو ّظف ًا ي
دراج النّقيب ،كا ُع ّ
اأذان وقتتراءة القتترآن الكريم ي جامع الستت ّيد ّ

اإعامي مدير ّية الوقف ّ
يعي ي كرباء امقدّ سة متابعة الدّ ورات القرآن ّية
القسم
الش ّ
ّ

ي امدينتتة ،إضافة إى ذلك فهو عضو ي معيتتة اخ ّطاطن العراق ّين وحاصل عى

إجازة مارسة مهنة ّ
اخط ،وله مطوط بعنوان« :خاصة أصول التّاوة».

()130

السابق  ،ص.131
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ال�س ّيد ح ّمد ح�سن ّ
ال�سامي

(())131

حمد عي ّ
الشامي من مواليد 1964م ولد ي مدينة
حمد حسن بن ّ
هو الس ّيد ّ

كرباء امقدّ ستتة الع ّباستت ّية الغربية ونشأ فيها ،كان صوت القارئ عبد الباسط عبد

قرآي خرق مستتامعه فشتتغف باإنصتتات له ،حضتر دروس
الصمد ّأول صوت
ّ
اجراح ي حفلتته الذي كان ُيعقتتد ي جامع اإمام
التّجويتتد عند اأستتتاذ ّ
مادي ّ

الصتراف امقام ي مرقد ّ
العامة ابن فهد ّ
احي.
ثم حفل احاج مصطفى
ّ
عي(ّ ،)g
أقتتام حفتت ً
(حي رمضتتان) ،تر ّدد كثر ًا عى
ا قرآن ّي ًا ي جامع اإمام احستتن ّ

امحافتتل القرآن ّيتتة منها حافتتل العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة ،وامحافل التتتي تقام ي
البيوتات الكربائ ّية منها ما ُيقيمه اأستاذ رسول الوزي.

مستتتمر ًا
تشتتترف باخدمة ي العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة عام 2006م وا زال
ّ
ّ

هذه اخدمة.

()131

حمد حسن ّ
الشامي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  6حزيران 2016م .
«مقابلة شخصية » ّ ،

174

مركز تراث كرباء

ال�س ّيد ح ّمد طاهر امو�سوي

(())132

حمد طاهر عيستتى اموستتوي من مواليتتد 1988مُ ،ولد
هتتو القارئ الستت ّيد ّ

ي حافظتتة ذي قار .وعاش معظم حياته بعيتتد ًا عن وطنه العراق ،حيث هاجر إى

ثتتم انتقل إى
مهوريتتة إيران اإستتام ّية عام 1989م فقضتى فيها ستتبعة أعوامّ ،

سوريا عام 1996م فكانت هناك أوى ح ّطاته بتع ّلم قراءة القرآن الكريم ،فحضتر
ي الدّ ورات الص ّيفية التي تُقيمها حوزة الثقلن (احسين ّية احيدرية).

حمد صدّ يق امنشتتاوي
كان يقرأ القرآن الكريم تويد ًا مق ِلد ًا بصوته القارئ ّ

الذي ّ
ظل مواظب ًا عى ااستاع إليه عر أرطة التسجيل الصوي التي كان حصل
عليها من مكتبة احوزة امذكورة.

واستتتقر ي مدينة كرباء امقدّ ستتة،
عاد إى أحضان بلده العراق عام 2005م
ّ

وفيها التقى باأستتتاذ عي عبود الطائي ي إحدى امحافل القرآن ّية التي كانت تُقام
وشتتجعه عى صقل موهبته
ي جامع كرباء عام 2006م ُفأعجب الطائي بقراءته
ّ
القرآن ّية ،فأصبح يدعوه حضور امحافل وامسابقات القرآن ّية التي تُقام ي مساجد
امدينة امقدّ سة.

احسيني
اشرك ي حفل القارئ أسامة الكربائي الذي كان ُيعقد ي الصحن
ّ
()132

حمد طاهر  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  22كانون الثاي .2016
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الريتتف عام 2009م ،فأتقن فيه اأنغام القرآن ّية عى يديه ،كا أجازه امقرئ عي

عبود الطائي بالقراءة عى رواية حفص الغاري عن عاصم الكوي عام 2013م.

م ّثل مدينة كرباء امقدّ سة ي ٍ
عدد من امسابقات القرآن ّية وحصل ي معظمها

عى مراكز متقدّ مة ،منها :حصوله عى امركز الثاي ي مستتابقة اجامعات العراق ّية
()133

امؤسستتة القرآن ّية
ثم حصوله عتتى امركز ّ
اأول ي مستتابقة ّ
عتتام 2010مّ ،

اأول ي
العراق ّيتتة التي أقيمتتت ي بغداد عام 2011م ،كذلك حصتتل عى امركز ّ
مسابقة السفر الوطن ّية التي أقيمت عى أروقة مسجد الكوفة امع ّظم.

قتترأ ي أغلتتب امحافتتل القرآن ّيتتة التتتي تُقام ي العتبتن امقدّ ستتتن احستتين ّية

اليومي ي الصحن
الرمضان ّية ،وامحفتتل
ّ
والع ّباستت ّية وخصوصتت ًا اختمة القرآن ّيتتة ّ
امطهر.
احسيني الريف ،واأمسية القرآن ّية اأسبوعية ي الصحن الع ّباي ّ

وامتوسطة واإعداد ّية ليحصل بعدها
أ ّما مسرته العلم ّية فقد أهى اابتدائ ّية
ّ

ثم شتتهادة اماجستتتر ي علوم الكيمياء من
عى البكالوريوس من جامعة كرباء ّ
جامعة الكوفة.

تأسستتت عام 2003م
امؤسستتات القرآن ّية الف ّعالة ي العراق  /الكاظميةّ ،
( )133هي واحدة من ّ
برعاية ساحة امرجع الديني آية اه الس ّيد حسن إساعيل الصدر-دام ظ ّله.-
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ح ّمد عا�سور

(())134

حمد عاشتتور رو ّيح من مواليد 1984م  ،ولد ي قضاء ستتوق
هتتو القتتارئ ّ

الشتتيوخ التابع محافظة ذي قار .شغف بقراءة القرآن الكريم منذ صباه حيث كان
يستمع إى تاوة القارئ عبد الباسط عبد الصمد عر امذياع.

ثم انتقل للسكن مع أسته
أكمل دراستتته اابتدائ ّية
وامتوستتطة واإعداد ّية ّ
ّ

ي مدينة كرباء امقدّ ستتة عام 2002م وأكمل دراسته اجامعية فيها إذ حصل عى

شهادة البكالوريوس من جامعة كرباء  /ك ّلية الربية.

مدرستت ًا ي إحدى مدارس مدينة كرباء امقدّ ستتة وفيها التقى باحافظ
ُع ّن ّ

فشتتجعه عى قراءة القرآن الكريم وتع ّلمتته فكانوا يتلون كتاب
هادي امستتلاوي
ّ

اه ستتو ّي ًة ويتدارستتونه فيا بينهم  ،فازداد شغف ًا بتع ّلم القرآن الكريم فأخذ بقراءة
ومطالعة الكتتتب اخاصة بموضوعة أحكام التّاوة والتّجويد  ،كا حر ي ٍ
عدد
ّ
من امحافتتل القرآن ّية التي تُقام ي اجوامع وامستتاجد الكربائ ّيتتة منها حفل فدك
الزهراء امقام ي منطقة اه ّياي ،وغره.

أجتتاد أحتتكام التّتتاوة والتّجويتتد عتتى يد ملة من أستتاتذة القتترآن الكريم

حمد اهنداوي  ،واأستاذ رافع العامري .أتقن
كاأستاذ عي اخفاجي ،واأستاذ ّ
()134

حمد عاشور  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  19كانون الثاي .2016
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اأنغام القرآن ّية خال حضوره ي حفل القارئ أستتامة الكربائي الذي كان ُيقام

ي الصحن احستتيني الريف ،إضاف ًة إى استتتاعه أغلب ّقراء العام اإستتامي

أمثال القارئ مصطفى إساعيل.

عقتتد جموعتتة متتن امحافتتل القرآن ّية ي مستتاجد وجوامع كربتتاء امختلفة

احر الصغر  ،وحفل ي
منها :حفل ي جامع اإمام امهدي( )fالواقع ي منطقة ّ
حسين ّية الزهراء( ،)وحفل آخر ي حسين ّية حامل اجود(.)g

التمقامتتة ي كرباء وخارجها
لتته مشتتاركات عديدة ي امستتابقات القرآن ّية ُ

مدري
حصل فيها عى مراكز متقدّ مة آخرها حصوله عى امركز الثاي ي مسابقة ّ

ومع ّلمي الربية اإسام ّية ي العراق.

حمد عاشور
خرج مقدّ مة للقارئ ّ
شهادة ّ
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احاج ح ّمد علي الفدائي

(())135

حمد عي بن حسن بن عي بن حسن الفدائي احائري ،ولد
هو امقرئ احاج ّ

ي مدينة كرباء امقدّ سة عام 1925م  ،شغف بقراءة القرآن الكريم فدَ َرس أصول

السيف ّ
والشيخ عبد اه أفندي حتّى صار قارئ ًا
حمد حسن ّ
التّاوة عى يد الستت ّيد ّ

ا وتويد ًا  ،كتتا عقد حف ً
متمكّنتت ًا جيد قراءة القرآن الكريم ترتي ً
ا لتجويد القرآن

الكريم حره النّاشئة امبتدئون لتل ّقي قواعد التّجويد.

()135

السابق  ،ص.138
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ح ّمد علي القرعاوي

(())136

حمد عي ميد مهدي القرعاوي  ،من مواليد مدينة كرباء امقدّ سة
هو القارئ ّ

الصحيحة للقتترآن الكريم وأحكام
ح ّلة بتتاب بغداد عام 1934م .تع ّلتتم القراءة ّ

التّاوة والتّجويد عى يد ّ
الشتتيخ عبد الكريم الكربائي ي امحفل التعليمي الذي

امطهر أوائل أربعين ّيات القرن اماي ،باإضافة إى
كان ُيقتتام ي الصحن الع ّباي ّ
والده احاج ميد القرعاوي الذي استفاد منه كثر ًا حتّى وفاته عام 1952م.

كان دائتتم احضتتور ي امحافتتل القرآن ّيتتة وخصوصتت ًا تلتتك التتتي تعقتتد ي

صحن اإمام احستتن( )jوأخيه أي الفضل الع ّبتتاس ( ،)jتالي ًا آيات القرآن
ٍ
مود
حمد حسن الكاتب ،واأستاذ ّ
القراء منهم :القارئ ّ
الكريم مع جموعة من ّ
رام ،والستت ّيد حمد
احمري ،واأستتتاذ الستت ّيد صادق آل طعمة ،واحاج ميد ال ّ
حسن السيف ،واأستاذ عبد الباري فضيل الكعبي ،واأستاذ عبد الرضا هيجل.
لقرائها
اشتتتهر بقراءتتته عتتى ال ّطريقتتة العراقيتتة اأصيلة من خال متابعتتته ّ

الوهاب ،واحافظ خليل إستتاعيل ،والقارئ عبد امنعم أي
كالقتتارئ حمود عبد ّ
لقراء آخرين عى ال ّطريقة امصتر ّية احديثة.
السعد باإضافة ّ

رع بتتتاوة القتترآن الكريتتم ي جالتتس الفاحتتة التي كانت تُقتتام ي جامع
()136

حمد عي القرعاوي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  13كانون الثاي .2016
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امخ ّيم الكبر مع اأستاذ مسلم امنكوي ،وقاعة الزهراء( )مع الس ّيد جليل
الطف ي ريف مدينة كرباء امقدّ سة ي ناحية احسين ّية،
الشامي وكذلك ي جامع
ّ

تعرض مرتادو امحافل القرآن ّية مضايقات من قبل أزام الانظام البائد.
بعد أن ّ

وبعتتد أن متت ّن اه علينتتا بتتزوال الفئتتة الباغية -التي كانتتت حكم العراق-

عام 2003م ،أقام حف ً
حي
الستتادات الكائن ي ّ
ا لتعليم القرآن الكريم ي جامع ّ
حمد حسن القرعاوي.
احسن( )gمع ابنه احاج أنور وابن أخيه احاج ّ

أ ّمتتا عملتته فقد كان مع ّلتت ًا مادة ال ّلغة العرب ّية والربية اإستتام ّية ي مدارس

خرج من دار امع ّلمن عام 1959م.
مدينة كرباء امقدّ سة بعد أن ّ
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ّ
ال�سيخ ح ّمد علي الكربائي

(())137

حمد عي الكربائي من مواليد مدينة كرباء امقدّ ستتة،
هو القارئ الشتتهر ّ

كان منتتذ صغتتره هوى ااستتتاع إى القتترآن الكريتتم ،فراح حضتتتر ي امجالس
وامحافتتل القرآن ّيتتة التتتي كانت تقتتام آنذاك ستتوا ًء ي الصحنن الشتتتريفن أو ي

امستتاجد واحستتين ّيات ،مو ّفق ًا بن عمله الذي كان يكسب منه رزقه وحضوره ي
هذه امحافل ،حيث كان يعمل ي صناعة وبيع اأحذية.

حمد حسن الكاتب ،بعدها ُع ّن
درس أصول التّجويد والتاوة عى اأستاذ ّ
ف بقراءته عى ال ّطريقة الكربائية،
الروضة احسين ّية امقدّ سة و ُع رر َ
قارئ ًا ومؤ ّذن ًا ي ّ

وبعتتد مكّنه من هتتذا العلم افتتح أكثر متتن حفل لتعليم أصول التتتاوة والقراءة
الصحيحة للناشتتئة وامبتدئن ،تو ّفاه اه ي مدينته امقدّ ستتة عام 1955م و ُدفن ي
امخ ّيم احسيني.

()137

السابق  ،ص.134
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ال�س ّيد ح ّمد علي النّقوي

(())138

حمد عي بن الستت ّيد لياقت حستتن النقوي اهندي
هو امقرئ احاج الستت ّيد ّ

الرشد دخل
ولتا بلغ ستت ّن ّ
احائريُ ،ولد ي مدينة كرباء امقدّ ستتة عام 1940مّ ،
وامتوستتطة فركها ليلتحق بالدراسة احوزو ّية ،كا شغف بقراءة القرآن
اابتدائ ّية
ّ

الكريم فكان حر حفل ّ
مود
حمد حستتن السيف وحفل امقرئ ّ
العامة الستت ّيد ّ

الصتراف ،فاستفاد من توجيهاهم وإرشاداهم.
احمري وحفل القارئ مصطفى
ّ

الستتيدة زينب عام
أستتس «هيأة القرآن والعرة» ي منطقة ّ
هاجر إى دمشتتق حيث َ

1995م التي تُعنى بتدريس أصول التّاوة والتّجويد للناشئة.

()138

السابق  ،ص.139
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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(())139

هو ّ
احق ،من مواليد 1940م ُولد
حمد حسن داعي ّ
حمد عي بن ّ
الشيخ ّ
ٍ
أسة تعشق الدين والعلم.
ي مدينة كرباء امقدّ سة ونشأ ي
تتلمذ عى كتّاب ّ
الشيخ عي أكر النائيني ي الروضة احسين ّية امقدّ سة،

ثم دخل الدورة الربو ّيتتة لرجال الدين عام
ليلتحتتق بعدها باحتتوزة العلميةّ ،

ثم
مدرستت ًا للفقتته وال ّلغة العربية وأصتتول الدينّ ،
1960/1959م فأصبتتح ّ
انتقل اى مدير ّية الرعاية ااجتاع ّية ي كرباء.
حمد حستتن الكاتب
درس علوم القرآن الكريم وتويده عى اأستتتاذ ّ

امجودين اأك ّفاء ،فأصبتتح يعقد حف ً
ا لتجويد القرآن الكريم ي
وأصبتتح من
ِ

جامتتع اإمام عي ( )gي منطقة البلتتوش ،وآخر ي دار احاج عي نر اه،
َأضف إى ذلك أنّه خ ّط ٌ
وشتتاعر مبدع ومع ّل ٌم جاهد ،و ُيعدّ واحد ًا من
اط ماهر
ٌ
أهم رجاات احوزة الدّ ين ّية ي كرباء امقدّ سة.
ّ

()139

السابق  ،ص.136
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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من آثاره:
 .1فاجعة اإمام احسن(.)g
 .2قواعد التّجويد.
 .3ديوان شعر.

ّ
َ .4خ ّ
بخط النسخ ي  844صفحة.
ط نسخ ًة من القرآن الكريم

ّ
احق ي إحدى الندوات التي أقامها مركز تراث كرباء
حمد عي داعي ّ
الشيخ ّ
حول امدارس الدّ ين ّية القديمة ي كرباء امقدّ سة
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احافظ ح ّمد ك ّما�ص

(())140

كاش من مواليد 1978م ُولد ي قضاء اهندية
حمد عبد عي ّ
هو احافظ ّ

التابع مدينة كرباء امقدّ سة.

امتوستتطة ،فكان
بتتدأت رحلتتته مع القرآن الكريم منذ دخوله الدراستتة
ّ

اخاصتتة بأحكام التّاوة
غالبتت ًا ما يقرأ القرآن معتمد ًا عى معلوماته البستتيطة
ّ
والتّجويد التي يتل ّقاها من أساتذته ي امدرسة.

ُأصيب بور ٍم ي الدماغ َف َقدَ عى أثره نعمة البصتر عام 1998م حينا كان

ي مرحلة الستتادس اإعدادي ،مّا أجره عى ترك الدراستتة فالتجأ إى كتاب

السور القرآن ّية مستعين ًا
اه العزيز ليكون أنيس ًا له ي حياتهَ ،
فحفظ جموع ًة من ّ

بأخته الصغرى التي كانت تُعينه عى ذلك.

مؤسستتة شتتهيد
التحق بعد ذلك بالدّ ورات ّ
الصيف ّية التي كانت تُقيمها ّ

امحتتراب القرآن ّية -آنتتذاك -فحفظ أجتتزا ًء من القرآن الكريتتم حت إراف

القارئ ّ
شجعه عى مواصلة احفظ عر ااستاع
الشيخ حاتم احسناوي الذي ّ
حمد صدّ يق امنشاوي امرتّلة.
إى ختمة القارئ ّ
()140

اأول .2015
حمد كاش  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  23كانون ّ
«مقابلة شخصية » ّ ،
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أتتتم حفظ القرآن الكريتتم كام ً
ا عام 2009م حت إراف احافظ مزة
ّ

الفتتتاوي التتذي أعدّ له خ ّط ًة ي احفظ ،كا تل ّقى عى يديه دروستت ًا ي أحكام

التّاوة والتّجويد.

ٍ
عتتدد من امستتابقات القرآن ّية وحصتتل ي معظمها عى مراكز
شتتارك ي

متقدّ متتة منهتتا :حصوله عى امركتتز الثالث ي حفظ عرين جتتز ًء من القرآن

الكريم ي مستتابقة شهيد امحراب الوطن ّية عام 2008م ،وحصوله عى امركز
اأول ي حفظ القرآن الكريم كام ً
ا عى مستوى مدينة كرباء امقدّ سة.
ّ

اختتتر أستتتاذ ًا لتحفيتتظ القتترآن الكريتتم للطلبتتة الصغتتار ي مرقد ابن

احمزة(( ))141مع ّ
فتخرجتتت عى يدها جموع ٌة من
الشتتيخ عبد اأمر العي،
ّ

اح ّفاظ لكتاب اه ،إضاف ًة إى مشتتاركته ي تدريس طلبة معهد القرآن الكريم

التابع للعتبة الع ّباس ّية امقدّ سة ي فرع قضاء اهند ّية.

( )141ابن احمزة « :هو عي بن احمزة الشتتبيه بن احستتن بن عبيد اه بن الع ّباس بن عي بن أي
طالب أمر امؤمنن ( ،)gيقع مرقده ي بستتاتن كرباء عتتى اجا ّدة العا ّمة امؤ ّدية إى مدينة طويريج
اهنديةّ .-حمد حرز الدين ،مراقد امعارف( ،بغداد :دار الكتاب العري2011 ،م) ،ص48
الشتتيخ ّ
.»49 -

قراآن ّيو كرباء امقدّ �صة -اجزء الأ ّول

187

ال�س ّيد مرت�سى اآل طعمة

(())142

حمد مهدي آل طعمة
حمد رضا بن ّ
هو امقرئ الس ّيد مرتى بن صادق بن ّ

من آل فائز اموستتوي من مواليد 1958مُ ،ولد ونشتتأ ي مدينة كرباء امقدّ ستتة،
ثم معهد الفنون احرف ّية ي بابل.
أكمل اابتدائ ّية
وامتوسطة ّ
ّ

ثم عى يد امقرئ
تع ّلم قواعد التّجويد عى يد والده الس ّيد صادق آل طعمة ّ

التمجيدين فأضحى يقرأ ي جامع امتّقن ي
ّ
القراء ُ
متتود احمري ،حتّى صار من ّ
ٍ
القراء .وهو خ ّط ٌ
اط بارع شتتهدت له مدينة كرباء
حتتي امع ّلمن متتع جموعة من ّ
ّ
امقدّ سة بذلك ،وقد كان يكتب الشعر أيض ًا وله قصائد كثرة.

الت ََحق باخدمة العسكر ّية اإلزام ّية ي حافظة السليانية ،واعت رُق َل بعدها من
قبل أزام الانظام البائد عام 1982م ُفأ ر
عد َم مع والده واثنان من إخوته.

حمد حستتن آل طعمة (أخوه)  ،كرباء امقدّ ستتة  ،بتأريخ 9
(« )142مقابلة شتتخصية» ،الستت ّيد ّ
حزيران .2016
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ال�س ّيد مرت�سى اح�سيني

(())143

هو القارئ مرتى حسن شاكر احسيني من مواليد 1987م كرباء امقدّ سة

منطقتتة الع ّباستتية الرق ّية .بتتدأ َو َل ُعه بالقتترآن الكريم وتع ّلمه منتتذ الصغر ،فكان
ينم هذه الطاقة بسبب منع امحافل
يستمع للقارئ عبد الباسط عبد الصمد لكنّه م ِ

والتتدّ ورات القرآن ّية من قبل أزام الانظام احاكم وسياستتاته اجائرة ضدّ ّ
كل ما
يمت اى التعاليم الدين ّية بر رصلة.
ّ
انتسب إى ماك وزارة الداخلية عام 2005م بعد زوال حكم الانظام البائد

وهنا بدأت مسرته القرآن ّية بالتحاقه ي الدّ ورات القرآن ّية التي كان ُيقيمها اأستاذ

صباح النراوي منتستتبي مدير ّية ماية امرقدين الريفن ،وبستتبب شغفه وح ّبه

يتفوق عى أقرانه بإتقانه
لتع ّلم القتترآن الكريم الذي رافقه منذ الصغر جعله ذلك ّ

الصحيحة وبدائيات أحكام التّاوة والتّجويد.
القراءة ّ

أجتتازه امقتترئ عتتي الطائي بالقراءة عى رواية حفتتص الغاري عن عاصم

خصصية ي أحكام التّاوة والتّجويد
الكوي عام 2012م بعد أن اجتاز دور ًة قرآن ّي ًة ّ
ُأقيمت ي دار القرآن الكريم التابع للعتبة احسين ّية امقدّ سة لأستاذ نفسه.
أتقن اأنغام القرآن ّية عند اأستتتاذ ّ
الشتتيخ مهدي اخزاعي ي العتبة احستتين ّية
()143

«مقابلة شخصية»  ،مرتى احسيني  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  27كانون الثاي .2016
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امقدّ ستتة ،فبدأ مشتتوار ًا جديد ًا بحفظ القرآن الكريم كام ً
ا منذ عام 2013م وقد
وصل إى أجزائه اأخرة.

ٍ
جموعتتة متتن متتؤ ّذي جامع إمتتام امتقن ( ،)gكا شتتارك ي
كان متتن بتتن

ٍ
عدد متتن امحافل وامستتابقات القرآن ّية امقامة ي العتبتن امقدّ ستتتن منها امحفل
ٍ
جموعة من
الرمضان ّية ،إضاف ًة اى مشاركته ي تدريس
الصباحي واختمة القرآن ّية ّ
طلبة الدّ ورات الص ّيف ّية.

يعمل حال ّي ًا منتستتب ًا ي مدير ّية ماية احرمن الريفن ،باإضافة إى مزاولته

احسيني ،فأتقن ّ
مهنة ّ
خط النّسخ
اخط التي تع ّلمها من والده اخ ّطاط الس ّيد حسن
ّ
والرقعة والثلث وغرها.

شهادة تؤ ّيد حصول القارئ الس ّيد مرتى احسيني عى إجازة برواية حفص عن عاصم
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م�سلم عبد اح�سن حمود

(())144

هو القارئ مسلم عبد احسن مود ،أقدم عى قراءة القرآن الكريم ي مطلع
ٍ
القراء منهم القارئ عبد الباسط عبد الصمد،
شتتبابه ،فكان يستتتمع مجموعة من ّ
حمد عي الكربائي الذي تأ ّثر بقراءته كثر ًا.
والقارئ ّ
وامتوستتطة واإعداد ّيتتة ودخل ك ّلية الشتتتريعة ي بغداد،
أكمتتل اابتدائ ّيتتة
ّ

مدرس ًا ما ّدة
خرجه ّ
فكان يعقد حافل قرآن ّية مع الطلبة ي القسم الدّ اخيُ .ع ّن بعد ّ
الربية اإسام ّية.

قرأ القرآن الكريم عى ال ّطريقة العراق ّية اأصيلة ي مساجد وجوامع عديدة

ي كرباء منها:جامع امخ ّيم ،كا كان يقرأ ي جالس التأبن والعزاء وغرها.

()144

السابق  ،ص.155
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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م�سطفى احمدان

(())145

حلة القرآن الكريم ّ
وعشاقه مع
أترف بوضع اســمي مع هؤاء الط ّيبن من َ َ
ّ
ااعتذار منهم أنّني أق ّلهم بضاع ًة ي هذا الشأن.
هتتو القتتارئ مصطفى عتتاد ميد احمتتدان ،من مواليتتد حافظتتة البصترة
ٍ
مرحلة مبكّرة من عمره عندما رع
1992م .بتتدأت رحلته مع القرآن الكريم ي

متوجه ًا إى مهورية
الستتور القرآن ّية قبل أن يغادر العراق مع عائلته
ّ
بحفظ قصار ّ
جراء مارستتات
إيران اإستتام ّية بستتبب ضنتتك العيش الذي عانتتت منه عائلته ّ

الانظام البائد ضدّ هم (لكون ّ
أن جدّ ه أ ّمه ّ
الشتتيخ عبد الزهرة التميمي هو أحد
ٍ
ٍ
وموعظة صادقة
كلمة مستتموعة
العلاء اأعام ي مدينة البصترة ،وكان صاحب

تعرض عى أثرها لإعدام عى يد أزام الانظام البائد).
ّ

حمد صدّ يق امنشتتاوي التتذي م تفارق ختمته
تأ ّثتتر احمدان بقراءة امقرئ ّ
ٍ
لستتنوات طتتوال ،مّا زاد متتن رغبته ي مواصلة مشتتواره القرآي
القرآن ّية أستتاعه
مستتتمدّ ًا العتتون متتن اه ومباركة اأهل واأقتتارب وحديد ًا خاله ّ
الشتتيخ حيدر
ٍ
استمر عى نفس الوترة
بمستقبل واعد ي هذا امجال إذا ما
التميمي الذي تن ّبأ له
ّ
والعطتتاء ،اأمر التتذي آتى ُأ ُك َله بمشتتاركاته ي ٍ
عدد من امستتابقات القرآن ّية التي
( )145امؤ ّلف.
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ثم استتتقر
ُأقيمت هناك .عاد إى أحضان بلده بعد ستتقوط الطاغية عام 2003مّ ،

ترف أن
ي مدينة كرباء امقدّ سةُ ،
وو ّفق للخدمة ي العتبة الع ّباس ّية امقدّ سة ،كا ّ

يكون أحد ّقرائها.

تل ّقى تعليم القرآن الكريم ي الكاظم ّية امقدّ سة عند ّ
الصحاف
الشيخ مضتر
ّ

أستاذ ما ّدة أحكام التّاوة ،ودرس ما ّدي الصوت والنغم القرآي عند اأستاذ حيى
الصحاف واأستاذ ع ّباس امنشداوي ،كا درس ي جامعة أهل البيت( )ي
ّ
ك ّلية العلوم اإسامية قسم علوم القرآن.

ٍ
عتتدد من اأنشتتطة القرآن ّيتتة ي العتبات امقدّ ستتة ومعظم
لتته مشتتاركات ي

اأول ي امستتابقة القرآن ّية الوطن ّية
امحافظتتات العراقية ،منها حصوله عى امركز ّ

تتترف بقراءة
التتتي أقامتها ّ
امؤسستتة القرآن ّية العراقية عتتام 2016م ،عى أثرها ّ
القرآن الكريم ورفع اأذان من مئذنة اإمام احسن (.)g

خرج مقدّ مة للقارئ مصطفى احمدان
شهادة ّ
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(())146

الصتراف من مواليد كرباء امقدّ سة
حمد حسن
ّ
هو القارئ احاج مصطفى ّ

عام 1950م منطقة الص ّفارين (باب النجف سابق ًا).

توجهه القرآي ي س ٍن مبكّرة حيث حضتر ّأول ٍ
حفل قرآي ي دار اأستاذ
بدأ ّ

الصحيحة
حمد حستتن الكاتب ي ح ّلة باب اختتان عام 1965م فتع ّلم القتتراءة ّ
ّ
مبسطة ي علم تفسر القرآن الكريم.
وعلم التّجويد وأخذ دروس ًا ّ

متتود احمري الذي
حتتر ي حافتتل قرآن ّيتتة عتتدّ ة  ،منهتتا :حفل اأستتتاذ ّ
البزازين (مقرة ا ُم ر
جاهد) عام 1970م انتقل امحفل بعدها إى
كان يعقد ي سوق ّ

حمد
الصحن
احستتيني الشتريف (مقرة َ
شتته ّيب) عام 1974م ،وحفل اأستاذ ّ
ّ
احسيني الريف.
حسن السيف ي احسين ّية الطهرانية الواقعة مقابل الصحن
ّ

حمد صدّ يق
كان كثر ااستاع إى القارئ عبدالباسط عبد الصمد والقارئ ّ

بات يقرأ عى طريقتها أمام اجمهور ي كثر من امحافل القرآن ّية وي
امنشتتاويَ ،ف َ
فتشترف
ف بن اأوساط الكربائ ّية وذاع صيتُه
افتتاح امجالس احسين ّية حتّى ُع رر َ
ّ

للمرة
بقتتراءة القتترآن الكريم ورفتتع اأذان من مئذنتتة أي الفضل الع ّبتتاس(ّ )g

()146

الراف  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  5آب .2015
«مقابلة شخصية »  ،مصطفى ّ
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اأوى عتتام 1972م معاونتت ًا للمؤ ّذن الستت ّيد أمن الكعكجي ،وعنتتد وفاة مؤ ّذن
الراف قارئتت ًا ومؤ ّذن ًا للعتبة
العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة احاج جواد امتتؤ ّذن اختر ّ
احسين ّية امقدّ سة عام 1974م.

متتود احمري بالقراءة عى رواية حفتتص عن عاصم الكوي
أجازه اأستتتاذ ّ

عتتام 1975م ،وكذلك ح َث ُه عى فتتتح حافل قرآن ّية تعليم ّية ،فأقام ّأول حفل قرآي

تعليمي ي مستتجد الع ّطارين (هيتتأة الصاغة) ،وحف ًَ
ا ي هيأة شتتباب امصطفى،
ّ

وآخر ي هيأة الرسالة (باب السامة).

ٍ
لكثتتر من امضايقات وااعتقاات من قبل أزام
تعتترض احتتاج مصطفى
ّ

أبشتتع أنواع التعذيب إى أن ُر ِحل قستتتر ًا إى دولة
الانظتتام البائد ومورس بح ّقه
ُ

القرآي
إيران اإستتامية عام 1980م  ،فاستتتوطن العاصمة طهران وبار عمله
ّ
بإقامة امحافل القرآن ّية.

قم امقدّ ستتة وزاول عمله
انتقتتل
التتراف متتن العاصمة طهتتران إى مدينة ّ
ّ

القرآي بف ّعالية أكثر من خال إقامته الدّ ورات وامستتابقات القرآن ّية ،كا سافر إى
ٍ
عدد من البلدان العرب ّية لنر الثقافة القرآن ّية كالكويت وسوريا.

عاد احاج مصطفى إى مدينة التضحية والفداء كرباء امقدّ سة عام 2003م
وكان أذان الفجتتر أول ٍ
الريفة بعد انقطتتا ٍع دام أكثر من
أذان يرفعتته متتن امئذنتتة ّ
ّ
عرين عام ًا.
من النشاطات القرآن ّية التي أقامها وأرف عليها بعد عودته إى العراق:
•فتتتح دورات صيف ّيتتة ي جامتتع التترك (الع ّباستت ّية الشتتترقية) ،وي مرقد

قراآن ّيو كرباء امقدّ �صة -اجزء الأ ّول

195

ّ
العامة ابن فهد ّ
احي.
•إقامة حافل أسبوع ّية لتعليم اأحكام ي مرقد ّ
العامة ابن فهد ّ
احي.
سنوي ي العتبة احسين ّية امقدّ سة.
•حفل قرآي رمضاي
ّ
•تأسيس هيأة القرآن الكريم التي تُعنى باأمور اخر ّية.

•لتته عدّ ة مؤ ّلفات ي علتتم التّجويد منها( :اجديد ي علتتم التّجويد) وهو
درس ي امحافل القرآن ّية التعليم ّية.
ُي َ

يعمل حال ّي ًا قارئ ًا ومؤ ّذن ًا للعتبتن امقدّ ستن ،إضاف ًة إى مشاركاته ي امحافل

واختات القرآن ّية التي تُقام ي مدينة كرباء امقدّ سة.
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ال�س ّيد م�سطفى الغالبي

(())147

هو القارئ الستت ّيد مصطفى عبدالكريم حستتن الغالبي من مواليد 1988م

حي احر.
كرباء منطقة ّ

بتتدأ بتع ّلتتم القتترآن الكريتتم ي ستت ّن العتتارة متتن عمره ي مستتجد اإمام

حي احر عام 1998م ،حيث َح َ
فظ عى يد أستاذه
احستتن( )gالواقع ي منطقة ّ
الصحيحة
حمتتد عي اأستتدي اجزء الثاثن من القرآن الكريتتم ،وأتقن القراءة ّ
ّ

وأحتتكام التّاوة والتّجويد عى اأستتتاذ (أي رافد) ،فاعت ََمتتدَ -بداية اأمر -عى
التقليد ي قراءة اأنغام القرآن ّية وخصوص ًا القارئ عبدالباسط عبدالصمد.

شتتارك ي الكثر من امستتابقات امح ّلية والوطن ّية بعد سقوط الانظام البائد

وكان جتمع باستتتمرار مع أستتاتذة التّجويتتد ،وتبادل أطتتراف احديث حول ف ّن
التّاوة واأنغام القرآن ّية.

شتتارك ي التتدورة القرآن ّيتتة التي ُأقيمت ي إيتتران عام 2007م حت إراف

اأستتتاذ حيدر الكعبي واأستاذ فاح كسائي ،وم ّيزت هذه الدورة عن سابقاها
ٍ
بأها شاملة ّ
قارئ ُم رتقن.
لكل فنون التّاوة القرآن ّية ،فكانت احجر اأساس لبناء
ّ

الريفة)  ،بتأريخ
(« )147مقابلة شتتخصية »  ،الستت ّيد مصطفى الغالبي  ،كرباء امقدّ سة (امئذنة ّ
 30آب .2015
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الشيعي ،وقد حصل فيها عى
شارك عام 2010م ي امسابقة الوطن ّية للوقف
ّ
تتح لتمثيل العراق ي امستتابقة الدول ّية التي ُأقيمت عام 2011م
اأول ُفر ِش َ
امركز ّ

ي دولة الكويت وحصل فيها عى امركز الثاي.

القراء لكنّه تأ ّثر بالقارئ ر
ٍ
وحمد صدّ يق
است ََم َع
َن مصطفى إساعيل ّ
لكثر من ّ

امنشتتاوي ،كا امتتتاز الغالبي بقراءته عتتى ال ّطريقت َْن العراق ّيتتة اأصيلة وامر ّية
احديثتتة ،فكانتتت قراءته عى ال ّطريقتتة العراقية نات ًة عن تأ ّثتتره بالقارئ مصطفى

العزاوي.
ّ

ُي َعتتدّ واحتتد ًا من أبرز ّقراء مدينة كرباء امقدّ ستتة فكثر ًا ما ُيرى ي امؤمرات

والنتتدوات يقتترأ القرآن الكريتتم بصوته الرخيم ،وله مشتتاركة ستتنو ّية ي اختمة

الرمضان ّيتتة التتتي تُقام ي العتبتن امقدّ ستتتن من ّ
كل عتتام ،وقرأ أيض ًا ي
القرآن ّيتتة ّ
أغلتتب امحافظتتات العراقية وي ٍ
عدد من الدول اإستتام ّية منها :إيتتران ،لبنان،
ّ
ستتوريا ،الكويت ،اهند ودولة أذربيجان .كا شارك ي حكيم ٍ
عدد من امسابقات
الوطن ّية ي ما ّدة أحكام التّاوة والتّجويد.

ُعن قارئ ًا ومؤ ّذن ًا من مئذنة العتبتن امقدّ ستن عام 2011م .ودرس ي ٍ
عدد
ّ
ّ

الوطني القتترآي لطلبة اجامعات العراقية
من الدّ ورات القرآن ّية با فيها امشتتتروع
ّ
ٍ
دورات عدّ ة لتعليتتم ف ّن اأذان وأصوله ي معهد
القراء ،كا افتتح
ومتتروع أمر ّ
القتترآن الكريم التابع للعتبة الع ّباستتية امقدّ ستتة ،إضاف ًة إى تقديمتته برامج قرآن ّية
تلفزيون ّية عديدة ت ّ
ُبث مي ُعها عر القنوات الفضائ ّية.
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احاف َِظان
منتظر امن�سوري

ح ّمد باقر امن�سوري

(())148

احافظ منتظر حسن امنصوري من مواليد 1991م بدأ بحفظ القرآن الكريم

ٌ
حاصل عى شهادة البكالوريوس ي
ي ستت ّن اخامسة وأمّه ي الستتابعة من عمره،

علوم القرآن الكريم  -ك ّلية العلوم اإسامية  -جامعة كرباء.

حمد باقر حسن امنصوري من مواليد 1993م بدأ بحفظ القرآن ي
احافظ ّ

ٌ
حاصل عى شهادة البكالوريوس ي ال ّلغة
ستت ّن الثالثة وأمّه ي اخامسة من عمره،
العربية  -ك ّلية الربية للعلوم اإنسان ّية  -جامعة كرباء.

وحمد باقر باحفظ عام 1996م ي مدينة قم امقدّ ستتة
بتتدأ احافظتتان منتظر ّ

حيث َاخذا من شهر رمضان امبارك بداي ًة مشوارما ي حفظ القرآن الكريم كام ً
ا

حت إراف والدما ّ
الشتتيخ حستتن امنصوري الذي بذل جهد ًا كبر ًا معها ،كا

ر
حمد باقر امنصوري  ،كرباء امقدّ ستتة  ،بتأريخ 8
(« )148مقابلة شتتخصية »  ،احافظان منتظر و ّ
آب .2015
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استعانا ّ
واستمرا
بالشيخ أي إحسان البصتري خرته ي جال حفظ القرآن الكريم،
ّ
باحفتتظ مدّ ة عامن تقريب ًا ،إ ْذ أمّا حفظ القرآن الكريم كام ً
ا هاية عام 1997م ي

شهر رمضان امبارك.

م ّيتتز حف ُظ ُهتتا بمعرفة أرقام الصفحتتات واآيات واموضوعات وغرها من

فنون احفظ ،فأصبحا ّ
ُوجه هم الدعوات
حط إعجاب وجتتذب اأنظار فكانت ت َ
ثم بدأ مشتتوارما ي التبليغ الدو ّي بالستتفر إى لبنان،
ي أغلب امدن اإيران ّية ،من ّ

حج بيت اه
بريطانيتتا ،البحرين ،إندونيستتيا ،ماليزيا ،والستتعودية ،حيث ُرزقتتا ّ

امشتتترفة
مرات متتاليتتة وأقاما خاها الرامتتج القرآن ّية ي امواقف
ّ
احرام عشتتتر ّ

احجاج من متلف دول العام ،حيث ُل ّقبا بت(أصغر حافظن
بحضور احشتتود من ّ

للقرآن ي العام).

واستتتقروا فيها ،وقد بارا بالعمل القرآي من
هاجرا مع ذوهم إى ستتوريا
ّ
خال إلقاء امحارات القرآن ّية ي ك ّلية اآداب جامعة دمشتتق ُ -منرحا عى أثرها
شتتهادة الدكتوراه الفخر ّية من ّ
أسستتا
ااحاد العامي للمؤ ّلفن بال ّلغة العرب ّية -كا ّ
مع والدما ّ
الشتتيخ حستتن امنصوري جمع القرآن الكريم للتحفيظ والدراسات

امجمع
خرج
ُ
اإسام ّية ي منطقة الس ّيدة زينب( )ي سوريا عام 2001م  ،وقد ّ
مقر امجمع فيا بعد إى النجف
عدد ًا من الطلبة من متلف اجنسيات ،حتى انتقل ّ
ر
فرع ي البصترة.
اأرف عام 2003م و ُفت َح له ٌ
تأسست دار القرآن الكريم ي العتبة احسين ّية امقدّ سة عام 2008م ،و ُأوكلت
ّ

الشيخ حسن امنصوري ي حن ّ
إدارها إى ّ
مهمة التبليغ الدو ّي ابناه ،وقد تبنّى
ُ
توى ّ

اإراف عى فرع الدّ ار ي دولة إندونيستتيا من خال إقامة اأمستتيات وامحافل
والدّ ورات القرآن ّية وغرها من امشاريع القرآن ّية.
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حصا عى ٍ
عدد من الشهادات منها:

•شتتهادة الدكتتتوراه الفخر ّية ي اإبداع واموهبة اخارقتتة من ّ
ااحاد العامي
للمؤ ّلفن بال ّلغة العربية 2000م.

•إجازة القراءة برواية حفص عن عاصم عى يد ّ
حمد معة الفاضل
الشتتيخ ّ
من سوريا 2006م.

•شتتهادة الدكتوراه الفخر ّية من جامعة احضارة اإسام ّية امفتوحة  /لبنان
2011م.

حمد باقر امنصوري بإعداد كتاب بعنوان:
وي جال التأليف ستتاهم احافظ ّ

(مقتطفــات مــن إعجاز القرآن الكريــم) و(منهج القرآن امع ّلــم) لأجزاء (-28
 ،)30-29وهو متواصل إكال بق ّية أجزاء القرآن الكريم.
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شهادة دكتوراه فخر ّية مقدّ مة للحافظ منتظر امنصوري

حمد باقر امنصوري
شهادة دكتوراه فخر ّية مقدّ مة للحافظ ّ
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مهدي اج ّراخ

(())149

اجراخ امياحي متتن مواليد مدينة
حمد صالح ّ
هتتو القتتارئ مهدي عبد عتتي ّ

كرباء امقدّ سة ح ّلة باب السامة عام 1942م.

ّ
وامجات،
انصب اهتا ُمه منذ الصغر عى مارسة الرياضة ،ومطالعة الكتب
ّ

والعمل ي ٍ
حل خراطة ونقش اخشب الذي كان يكسب منه رزقه.

بدأ مع القرآن الكريم وهو ي س ّن اأربعن من عمره فحر ّأول حفل قرآي
ٍ
بدعوة من الستت ّيد ثامر اموستتوي ،وبحضور اأستاذ
ي دار الستت ّيد كاظم النقيب
اجتتراح الذي ّ
واستتتمر ي حضوره منذ
الصحيحة،
مادي
تتتوى تعليمه القتتراءة ّ
ّ
ّ

ثانين ّيتتات القرن اماي حتّى وقتنا احتتارُ ،يضاف إى ذلك حضوره ي امحافل

التي كانت تُقام ي البيوتات الكربائية ،منها :امحفل الذي كان يقام ي دار الس ّيد

مود احمتتري امقام ي
حيى آل حيى ،والستت ّيد ثامر اموستتوي ،وحفل اأستتتاذ ّ

جامع اإمام عي(.)g

ترف بإقامة حفل قرآي ي داره عام 1990م بعد أن شتتغف بقراءة القرآن
ّ

الكريتتم وتع ّلمه ،وشتتهد امحفل حضتتور م ٍع من امؤمنن حت إراف اأستتتاذ
اجراح ،واأستتتاذ عبد الباري الكعبي ،م يقتصتر امحفل عى قراءة القرآن
مادي ّ

()149
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ٍ
بمجلس
ثم ُختتتم امحفل
الكريم فحستتب بتتل خ ّللته قراء ُة اأدعية اأستتبوعيةّ ،
حسيني للخطيب الس ّيد كاظم النقيب.
ّ

ُأقيتتم امحفل عتتى أتم ٍ
وجه متحدّ ي ًا الصعاب التي كان يفرضها النظام البائد
ّ
ٍ
تعهد بعدم إقامة
تعرض امياحي لاعتقتتال وتوقيعه عى ّ
آنتتذاك ،وعى الرغم من ّ
ٍ
استمر إى يومنا هذا.
بشكل أسبوعي
امحفل لكنّه عاد وأقام امحفل
ّ
ٍ
حمدصدّ يق امنشتتاوي،
قتتراء القرآن الكريم أمثال القارئ ّ
استتتمع لث ّلة من ّ

والقارئ أي العينن شعيشتتع ،والقارئ راغب مصطفى غلوش ،والقارئ حمود

الوهاب ،فصدحتتت حنجرته برتيتتل اآيتتات القرآن ّية ي افتتتتاح امجالس
عبتتد ّ
احستتين ّية التي تُقام ي البيوتات منها :دار كال الص ّفار ،ودار الس ّيد فخري زيني،
حسان أي احب.
ودار احاج ّ
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ال�س ّيد مهدي القاري

(())150

هتتو امقتترئ الستت ّيد مهتتدي القاري ،كان ح ّيتت ًا عتتام 1931م ،ا توجد عنه

معلومات ستتوى أنّه ظهر قارئ ًا للقرآن الكريم ي جلس الفاحة الذي أقامه فضيلة
الستت ّيد عبد الصالح آل طعمة ستتادن الروضة احسين ّية امقدّ سة بمناسبة مرور أ ّيام

عى رحيل الشتتتريف حستتن بن عي ملك احجاز ،وكان جلس إى جانبه امقرئ
عي القرغوي متار ح ّلة الع ّباس ّية.

()150

السابق  ،ص.150
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ّ
ال�سيخ مهدي ف�ساله

(())151

هو امقرئ ّ
الشتتيخ مهدي بن حستتن بن ستتلان بن جاستتم فضالةُ ،ولد ي

ثم تتلمذ
مدينة كرباء امقدّ سة وتل ّقى تعليم القرآن الكريم عى يد والده ي البدءّ ،
ٍ
جموعة من اأستتاتذة حتّتتى أجاد القراءة الصحيحة وبتترع ي ف ّن التاوة
عى يد
والتجويتتد .انتقتتل إى رمتتة ر ّبه عام 1939م عن ٍ
عمر بلغ ستتتّن عامتت ًا و ُدفن ي
احسيني الريف.
الصحن
ّ

()151

السابق  ،ص.154
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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ال�س ّيد هادي ال�سيقل

(())152

هو امقرئ الس ّيد هادي بن هاشم الصيقل اموسوي من مواليد مدينة كرباء

امقدّ سة ،احرف مهنة تصليح اأسلحة من البنادق وامسدّ سات.

حمد حستتن الكاتب حتّى صار ستتاعده
درس علم التّجويد عى اأستتتاذ ّ

اأيمتتن وصار ّ
يتوى إدارة امحفل ي حال غياب أستتتاذه ،م ّيتتز امحفل الذي كان
ٍ
بحضور ٍ
كثر لاستفادة من موضوعات أحكام التّاوة
الراف
ُيعقد ي مستتجد ّ
والتّجويتتد .أدركته امن ّيتتة عام 1979م عتتن ٍ
عمر قارب اخمستتن عام ًا ودفن ي
الوادي القديم.

()152

السابق  ،ص.157
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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احافظ هادي طعمة

(())153

ولتتد احافتتظ هتتادي طعمتتة جودة امالكتتي ي حافظة ذي قار قضاء ستتوق

الشيوخ ي مدينة النارية عام 1968م.

كانتتت انطاقتتته اأوى متتع القتترآن الكريم ي ستتجون الانظتتام البائد عام
1986م– بعتتد أن مارس دور ًا جهاد ّي ًا ضد الستتلطة اجائرة آنتتذاك ،واعت رُقل عى
أثرهتتا -إ ْذ كان جتمع مع إخوته امجاهدين لقتتراءة القرآن الكريم وتع ّلم أحكامه
مي سنتن ُأطلق ساحه.
وهم ي السجن ،وبعد ّ
غصة العيش فهاجر
ترع ّ
وبعد خروجه من سجون الانظام البائد م يستطع ّ

تمع اجالية
إى اجمهورية اإستتامية اإيرانية،
واستتتقر ي مدينة ديزفول حيث ّ
ّ

العراقية ،وفيها قطع مشوار ًا مع القرآن الكريم ،فانخرط ي الدّ ورات القرآن ّية التي

كانت تُقيمها آنذاك ث ّل ٌة ط ّيبة من امؤمنن ،فدرس أحكام التّاوة والتّجويد عى يد

حمد العطبي ،وبدأ بحفظ القرآن الكريم بمع ّية اأستتتاذ أي ستتجاد
اأستتتاذ أي ّ

اخرستتان عام 1996م ،باإضافة إى ااستاع ختمة القارئ ّ
حمد صدّ يق
الشيخ ّ
امنشاوي ،التي وجد فيها ُأنْس ًا يزيل عنه مرارة الغربة.
أتم حفظ عرين جز ًء من القرآن الكريم عاد بعدها إى أحضان بلده العراق
ّ
()153
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واستتتقر ي مدينة كرباء امقدّ سة بعد سقوط الانظام البائد عام2003م ،وعمل
ّ
ثم انتقل إى
ي ماية العتبتن امقدّ ستتتن منتسب ًا لقستتم ما بن احرمن الشتريفنّ ،

دار القرآن الكريم ي العتبة احستتين ّية امقدّ ستتة و ُع ّن مع ّل ًا قرآن ّي ًا ي شتتعبة التعليم

ختترج من دورة تأهيل مع ّلمي القرآن الكريتتم التي أقامتها العتبة
القتترآي ،بعد أن ّ
ٍ
أتم حفتتظ القرآن الكريم كام ً
ا
احستتين ّية امقدّ ستتة عام 2008م،
وبتوفيق من اه ّ

عام 2016م.

َد َرس ي كثتتر متتن الدّ ورات القرآن ّية التتتي تبنّاها دار القرآن الكريم ي العتبة

احستتين ّية امقدّ ستتة لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه ،وأيض ًا دورات أخرى
ي مدارس الوارث التابعة للعتبة احسين ّية امقدّ سة.
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ال�س ّيد ها�سم ال�سندي

(())154

هو القارئ الستت ّيد هاشتتم رضا عي الستتندي من مواليد 1969م ي مدينة

كرباء امقدّ سة منطقة باب النجف (سوق الص ّفارين).

تع ّلم القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره حيث كان والده القارئ الستت ّيد رضا

القراء امعروفتتن ي مدينة كرباء -يصحبه معه اى حفل اأستتتاذ
اخ ّيتتاط -أحد ّ

حمد حستتن الستتيف عام 1975م امنعقد ي احستتين ّية الطهرانية ،وحفل
الستت ّيد ّ

الصحيحة
احتتاج عبد الرستتول البنّا ،وحفل اأستتتاذ عي فتتاح فتع ّلم القتتراءة ّ
ومقدّ مات علم التّجويد.

واصتتل حضتتوره ي امحافتتل القرآن ّية حتّى عتتام 1982م ،لكنّه انقطع عنها

يتعتترض ها مرتادو امحافل من قبتتل أزام الانظام
بستتبب امضايقات التي كان
ّ
حمد صدّ يق امنشاوي عر امذياع.
البائد ،واكتفى بااستاع إى تاوات القارئ ّ

هاجر إى دولة إيران اإسامية عام 1991م بعد أحداث اانتفاضة الشعبانية
ٍ
بكثر من الشتتخصيات القرآن ّية التي تركت العراق بستتبب ظلم الانظام
فالتقتتى

ٍ
بشتتكل دائم،
الصتراف الذي كان حر ي حفله
البائتتد ،منهم :احاج مصطفتتى
ّ
والقارئ الس ّيد جعفر الشامي الذي أتقن عى يديه اأنغام القرآن ّية.
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انتقتتل إى ستتوريا عتتام 1996م ،وانرى حضور امحافتتل القرآن ّية التي تُقام
ٍ
القراء كالقارئ
ي صحن الستت ّيدة زينب ( )باإضافة إى ااستتتاع جملة متتن ّ
حمد أنور والقارئ ستت ّيد ّ
متوي عبتتد العال ،كا ُعتترف بقراءته امراثي
الشتتحات ّ
احسين ّية فأحيى عدد ًا من جالس العزاء ي إيران وسوريا ولبنان.

رجع إى العراق عام 2003م بعد أن أرقت شتتمس احر ّية معلن ًة ستتقوط

الانظتتام البائد وعاود احضور ي امحافل القرآن ّية كمحفل اأستتتاذ عاء الدين

احمري ي جامع اإمام عي (g
).وتشترف باانتساب للعتبة احسين ّية امقدّ سة
ّ

عام 2010م ي قسم دار القرآن الكريم.

له نشاطات عديدة منها قراءة القرآن الكريم ي افتتاح الندوات وامهرجانات

فض ً
الرمضان ّية التي تُقيمها العتبتان امقدّ ستتتان
ا عن مشتتاركته ي اختمة القرآن ّية ّ
ٍ
بصورة
احسين ّية والع ّباس ّية وقراءة اأدعية
مستمر ٍة من مئذنة اإمام احسن()g
ّ
ورفع اأذان ي منطقة ما بن احرمن الريفن ،إضاف ًة اى تدريس طلبة الدّ ورات
الصيف ّية.
ّ
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ال�سامي
هاي ّ
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الستتامي ُولتتد ي مدينة كرباء
حمد عبد ّ
الرزاق اأموي ّ
هتتو امقتترئ هتتاي ّ

امقدّ ستتة ح ّلة بتتاب اخان عتتام 1961م .بدأ تع ّلتتم القرآن الكريم بعتتد أن أكمل

خرج من معهد التكنلوجيا ي بغداد قسم اميكانيك.
دراسته العلم ّية ،إذ ّ

القراء أمثال :القارئ عبد الباستتط عبد الصمد والقارئ
كان يستتتمع لكبار ّ

حمتتد صدّ يق امنشتتاوي والقتتارئ حمود خليتتل احصتري وكان ُيتابتتع معهم ي
ّ
ر
الصحيحة للقرآن الكريم ،كا أرشتتده الستت ّيد
امصحتتف الريف ل ُيتقتتن القراءة ّ
اجراح
مود احمري واأستتتاذ ّ
كاظم اموستتوي اى حضور حفتتل احاج ّ
مادي ّ

واستتتمر
التتذي كان ُيقام ي جامع اإمام عي( )gعام 1994م ،فحضتر امحفل
ّ
الصحيحة للقتترآن الكريم وأحكام التّاوة
معهتتم أعوا ٍم عدّ ة حتى أتقن القراءة ّ
اخاصة هذا العلم.
والتّجويد ،وزاد عليها بقراءته للكت ّيبات
ّ

نظتتر ًا لكفاءتتته ي موضوعتتة أحتتكام التّاوة والتّجويد اختاره ّ
الشتتيخ عبد

احسيني
التعليمي الذي كان ُيقيمه ي جامع
الباري فضيل ليكون َخ َلف ًا له ي حفله
ّ
ّ
اأول إى ستتوريا بستتبب مضايقات أزام الانظام له ولعائلتهّ ،
فتوى
بعد هجرة ّ

السامي إدارة امحفل.
ّ
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شتت ّيد حفتت ً
ا قرآن ّيتت ًا تعليم ّيتت ًا بعد ستتقوط الانظام البائتتد ي أروقة الصحن

الع ّباي الشتريف بعد استحصال موافقة ا ُمشترف عى العتبة امقدّ سة آنذاك احاج

ا بسبب انشغاله بمحفله الذي ّ
عبد اهادي امرشدي ،لك ّن امحفل م يدُ ْم طوي ً
توى
احسيني منذ عام 1998م.
إدارته ي جامع
ّ

التحق بمدرسة اإمام احسن( )gالدين ّية ي العتبة احسين ّية امقدّ سة ودرس

فيها مبادئ الفقه (كتاب العبادات للس ّيد أي القاسم اخوئي-قده.)-

اأستتتاذ هتتاي هتتو واحتتدٌ متتن أبرز أستتاتذة التّجويد ي مدينتتة كرباء وقد

القراء .يعمل حالي ًا مع ّل ًا فنّي ًا ي إعداد ّية التحرير الصناعية
كثر من ّ
ّ
خرج عى يديه ٌ
حرة أخرى.
باإضافة اى مزاولته أعااً ّ
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وائل الكريطي
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هو القارئ وائل حيى ظاهر الكريطي ُولد ي مدينة كرباء امقدّ ستتة منطقة

حتتي الع ّباس عام 1987م حاصل عى شتتهادة البكالوريوس -إدارة أعال -من
ّ

جامعة كرباء.

بتتدأت رحلتتته متتع القتترآن الكريم منذ نعومتتة أظفاره حيث تع ّلتتم القراءة

ثم
ّ
الصحيحتتة واأحكام عى يد جدّ ه أ ّمه اأستتتاذ عبد الرستتول اخفاجي البنّاّ ،
حي الع ّباس عام
س ًا ي منطقة ّ
أختتذ باحضور ي امحافل القرآن ّية التي كانت تقام ّ
2000م بعيد ًا عن عيون أزام الانظام البائد ،وكان احضور فيها غفر ًا حتّى ّ
أن
امصاحف وقتذاك م يكن عد ُدها كافي ًا لتوزيعها عى احارين.

الراف ا ُمقام ي
وبعتتد ستتقوط الانظام البائتتد ارتاد حفل احاج مصطفى ّ

مرقد ّ
العامة ابن فهد ّ
احي عام2004م ،كا أجاد اأنغام القرآن ّية عى يد القارئ

احسيني الريف،
اأستاذ الس ّيد جعفر الشامي ي حفله الذي كان ُيقام ي الصحن
ّ
ٍ
القراء أمثال :القارئ مصطفى إستتاعيل ،والقارئ ياس
كا استتتمع مجموعة من ّ
الرقاوي ،والقارئ راغب مصطفى غلوش.
ٍ
عتتدد متتن حافل مدينة كرباء امقدّ ستتة كمحافل العتبتن امقدّ ستتتن
قتترأ ي
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احستتين ّية والع ّباس ّية ،وحفل احاج أستتامة الكربائي ،وحفل جامع فدك الزهراء

وغرها.

الدّ ورات التي التحق ها:
•دورة قواعد التّجويد لأستاذ عي عبود الطائي ي كرباء امقدّ سة.
خصص ّية ي علم الصوت لأستاذ مصطفى الطائي ي كرباء امقدّ سة.
•دورة ّ

الصحاف أقامتها
خصص ّية ي حكيم مادة الصوت القرآي لأستاذ حيى
ّ
•دورة ّ
دار القرآن الكريم.

شارك ي امسابقات امح ّلية والوطنية وكانت أبرز نتائجه:
امؤسستتة القرآن ّية
•حصولتته عى امركز الثاي ي امستتابقة الوطنية التي أقامتها ّ
العراقية ي بغداد.

تشتتترف
اأول ي مستتابقة اأذان الوطنية ي بغداد ،وقد
•حصولتته عى امركز ّ
ّ
برفع اأذان من مئذنة العتبتن امقدّ ستن عام 2014م بعد فوزه بامسابقة.

يعمتتل حال ّيتت ًا ي دار القرآن الكريم التابع للعتبة احستتين ّية مستتؤواً لوحدة

القراء واح ّفاظ ي كرباء.
امشاريع والدّ ورات ،وأيض ًا عضو ًا ي رابطة ّ
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ّ
ال�سيخ وي احائري
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هو ّ
الشيخ وي بن عزيز بن عي أكر بن عبد اه احائري ُولد ي مدينة كرباء

امقدّ ستتة عتتام 1917م ،ولع منذ صباه بقتتراءة القرآن الكريتتم ،فأقبل عى حفظه

حمد حستتن الستتيف ،وحفل ّ
حمد حستتن الكاتب،
الشتتيخ ّ
وازم حفل الستت ّيد ّ

احستتيني الشتريف
ترف بالقراءة داخل الصحن
ّ
فصار قارئ ًا للقرآن الكريم ،كا ّ

مرة عام 1956م.
ّ
أول ّ

الراف ّ
أسس حف ً
امطل عى ساحة
وعند بلوغه اأربعن ّ
ا عقده ي مسجد ّ
عي اأكر ،وكان حف ُله يشتتهد حضتتور ٍ
عدد من امؤمنن الراغبتتن بتع ّلم أحكام
َ
قم امقدّ سة عام 1983م و ُدفن فيها
التاوة والقراءة الصحيحة .تو ّفاه اه ي مدينة ّ

ي مقرة عي بن جعفر.
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يا�سن عبد الله اأفندي

(())158

هتتو القتتارئ ياستتن بن عبد اه أفندي ،كان ح ّي ًا عتتام 1970م ُولد ي مدينة

ومرس
كرباء امقدّ ستتة ونشتتأ فيها ،حضتر حافل التّجويد التي كانت تُقام آنذاك ّ
ي هذا الف ّن.

القراء بإتقان ،وقتتد أبدى مقدر ًة ومكّن ًا
كان ي بداياتتته مق ِلتتد ًا
َ
أستتاليب كبار ّ

جود ًا
ي القراءة مّا شتتهد له به اآخرون وظفر بتقديرهتتم وإعجاهم ،فكان قارئ ًا ّ
للقرآن الكريم ي ٍ
ستتيا
الستتادة الطبطبائ ّية ي ستتوق ّ
التجار ا ّ
حفل ُيقام ي مقرة ّ
ي شتتهر رمضان امبارك ي اخمستتين ّيات من القرن امنرم .ت ّ
ُوي ي مدينة كرباء

امقدّ سة و ُدفن فيها.

()158

السابق  ،ص.162
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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يعقوب عي�سى
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هو القارئ يعقوب عيسى يوسف اخويلدي ولد ي مدينة النّجف اأرف

ثم انتقل مع عائلته إى مدينة كرباء امقدّ ستتة منطقة باب اخان عام
عتتام 1968م ّ
ٍ
أسة ملتزمة ديني ًا وح ّبة آل البيتتت ( .)bبدأ ح ربه لتع رلم
1969م حيتتث نشتتأ ي

القرآن الكريم ي ستت ٍن مبكّرة حيث كان يستتتمع عر امذياع للقارئ عبد الباستتط
حمد صدّ يق امنشاوي والقارئ عبد الفتاح الشعشاعي.
عبد الصمد والقارئ ّ

دور ي تعليمه
وكان مع ّلمتته ي ما ّدة الربية اإستتام ّية -مدرستتة العلقمتتيٌ -

وأوليات أحكام التّاوة والتّجويد ،وبعد انتقاله
الصحيحة للقرآن الكريم ّ
القراءة ّ
امتوستتطة -مدرستتة الفراهيدي -انش َغ َل بدراستتتها من خال امنهج
إى امرحلة
ّ

خاصة هذا امجال.
امقرر وكتب ًا أخرى ّ
ّ

ثم أكمل دراستتته
عمل مو ّظف ًا ي منشتتأة التصنيع العستتكري عام 1987مّ ،

خرج من امعهتتد التقني ي كربتتاء عام 1996م ،انشتتغل بعدها
العلم ّيتتة حيتتث ّ

الستتامي امعقود ي جامع
باحضتتور ي امحافتتل القرآن ّية كمحفل اأستتتاذ هاي ّ
وبقتتي مواظب ًا عى حضوره،
احستتيني الكائن ي شتتارع اجمهورية عام 1998م
َ
ّ

اجراح
وبعد ستتقوط الانظام البائد عتتام 2003م التحق بمحفل احتتاج ّ
مادي ّ
()159
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احسيني الشتتتريف ،وحفل احاج مصطفى
امقام ي امقرة الشتتراز ّية ي الصحن
ّ

التتراف ا ُمنعقد ي مرقد ّ
العامة ابن فهد ّ
احي ،كذلك ارتاد دورة الكفيل اأوى
ّ

التي أقامها معهدُ القرآن الكريم ي العتبة الع ّباسية امقدّ سة اخاصة بأحكام التّاوة
والتّجويد وقد حصل فيها عى تقدير ج ّيد جدّ ًا.

أجاد اأنغام القرآن ّية عى يد الستت ّيد جعفر الشتتامي والستت ّيد رضا اموستتوي
ثتتم أخذ بقراءة القتترآن الكريم ي امحافل
ي التتدورة التتتي ُأقيمت عام 2006مّ ،
وامساجد واحسين ّيات امنترة ي مدينة كرباء امقدّ سة.

ترف
لتته
ٌ
مشتتاركات قرآن ّيتتة عديتتدة ي العتبة الع ّباستت ّية امقدّ ستتة بعتتد أن ّ

باانتستتاب إليها عام 2007م ،منها افتتاح امجالس احستتين ّية والقراءة ي حافلها

الصيف ّية التي ُيقيمها
ومستتابقاها القرآن ّية ،وامشتتاركة ي تدريس َط َلبة التتدّ ورات ّ

معهدُ القرآن الكريم.
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يو�سف الفتاوي
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هو القارئ يوسف صاحب ج ّبار الفتاوي من مواليد 1982م ولد ي قضاء

اهند ّيتتة التابع مدينة كرباء امقدّ ستتة .بدأ مشتتواره مع القرآن الكريتتم منذ نعومة

أظفتتاره إذ كان يستتتمع للقتترآن الكريم عر التلفتتاز لكبار ّقراء العام اإستتامي

تاواهم ي ذهنه وكان ير ّددها دائ ًا.
فرسخت
ُ

امتوستتطة عام 1994م بدأ بدراسة أحكام التّاوة
وعند دخوله ي الدراستتة
ّ

اخاصة بأحكام
والتّجويتتد ي امدرستتة باإضافة إى حصوله عى أحد الكت ّيبتتات
ّ
التّتتاوة والتّجويد ،ابتدَ َأ بقراءة القتترآن الكريم ي ااحتفاات التي كانت تُقام ي
امدرسة فأ ّدى ذلك إى معرفته بن أقرانه ،عى أثرها ُس رم َح له عام 1998م بالقراءة
ورفع اأذان ي جامع السوق الكبر الواقع ي قضاء اهندية.
بتتدأت احركتتة القرآن ّية بالنهوض ي العراق عموم ًا ومدينة كرباء امقدّ ستتة

خصوص ًا بعد ستتقوط الانظام البائتتد عام 2003م ،مّا حتتدا بالقارئ الفتاوي
إى امشتتاركة الفاعلة ي معظم النشتتاطات القرآن ّية التي كانتتت تُقام مثل :امحافل
وامسابقات القرآن ّية.

ثم التحتتق باجامعة
أكمتتل دراستتته اإعداد ّيتتة ي مدينتتة كربتتاء امقدّ ستتةّ ،
()160

اأول .2015
«مقابلة شخصية »  ،يوسف الفتاوي  ،كرباء امقدّ سة  ،بتأريخ  21كانون ّ
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التكنولوجية ي حافظة بغداد عام 2004م فكانت تلك امدّ ة م ّثل بالنسبة له رحل َة
كثر من القراء هناك ،وكان له حضور ي ٍ
تعرف عى ٍ
عدد من امحافل
ٌ
ّ
استكشاف إذ ّ
القرآن ّية التي تُعقد ي مدينة الصدر والكاظمية وغرها من امناطق.

ٍ
لكثر من التتتاوات القرآن ّية
أتقتتن اأنغتتام القرآن ّيتتة معت رَمتتد ًا عى استتتاعه
ٍ
اخاصة هذا العلم فصار
القراء باإضافة إى استتتاعه إى التتدروس
ّ
مجموعة من ّ
بذلك قارئ ًا متقن ًا لتاوة القرآن الكريم.
ستتجل جموعتت ًة متتن التاوات القرآنيتتة ي ٍ
عدد من امح ّطتتات واإذاعات
ّ
ّ

الرمضان ّية الستتنو ّية امنعقدة ي
العراق ّيتتة باإضافة اى مشتتاركته ي اختمة القرآن ّية ّ
احسيني والع ّباي.
الصحنن
ّ

َد َرس عدد ًا من الدّ ورات القرآن ّية ي جال أحكام التّاوة والتّجويد ،والنّغم
ٍ
القرآي ي قضاء اهند ّية.
مجموعة من الشباب
القرآي
ّ
يعمل حال ّي ًا مهندس ًا ي ح ّطة كهرباء كرباء الغاز ّية منذ عام 2010م باإضافة

إى عمله مسؤواً لوحدة التّاوة ي معهد القرآن الكريم فرع قضاء طويريج.
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ّ
ال�سيخ يو�سف امو ّؤذن

(())161

هتتو ّ
حمد حستتن بن ستتعيد امؤ ّذن ،تنتستتب أسته إى
الشتتيخ يوستتف بتتن ّ

عشرة جشعمُ ،ولد ي مدينة كرباء امقدّ سة وتع ّلم القراءة والكتابة ي الكتاتيب،

وولتتع بقراءة القرآن الكريم فتتلمذ عى ّ
حمد حستتن الكاتب ،وكان من
الشتتيخ ّ

مود احمري الذي كان يعقد جلستته ي مقرة شتته ّيب الواقعة عند
أقرانه امقرئ ّ

حي احر
ثم انتقل إى جامع امتقن ي ّ
باب الصفاء لصحن اإمام احستتن (ّ ،)g

امجودين الذين ُيشار إليهم بالبنان،
القراء
ّ
ودرس جموع ًة من اأفاضل ،وهو من ّ
ّ

تو ّفاه اه ي مدينة كرباء امقدّ سة بتاريخ 2001م و ُدفن ي الوادي اجديد.

()161

السابق  ،ص.164
سلان هادي آل طعمة  ،امصدر ّ
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اخامة:
يتبن للقارئ الكريم ّ
أن مدينة كرباء امقدّ سة
ي هاية الرحلة مع هذا الكتاب ّ
ٍ
حب القرآن الكريم قل َبه،
روحي
جذب
كانت وا تزال ح ّطة
وفكري من شتتغف ر
ّ
ّ

الروحي
واجتتو
فنراها أصبحت بستتبب امنتتاخ الذي و ّفرته العتبتان امقدّ ستتتان
ّ
ّ
امتم ّثل بوجود مرقدي اإمام احسن( )gوأخيه أي الفضل الع ّباس( )gمركز ًا

ليترفوا
يعج بأستتاتذة القرآن الكريتتم ومتع ّلميه من متلف مدن العتتراق
قرآن ّيتت ًا ّ
ّ

ثم السكن الدائم ي امدينة ،إضاف ًة إى :تو ّفر
بالقراءة ي الصحنن الريفن ،ومن ّ

كا ّفة الستتبل لتطويتتر مهاراهم من خال فتح امعاهد والتتدور القرآن ّية ي العتبتن
ٍ
وعطاء
فكري
امقدّ ستن احسين ّية والع ّباستت ّية ،التي أضحت بدورها مركز إشعا ٍع
ّ
ٍ
ومؤهل للغور
بشباب متد ّين كفوء
بشتري أخذ عى عاتقه رفد الساحة الكربائية
َ
ّ
ي سر فنون تاوة القرآن الكريم.

ومتفوقة عى قريناها بلحاظ امؤمرات
وتُعدّ مدرسة كرباء القرآن ّية متم ّيزة
ّ

وامحافتتل القرآن ّية التي تعتتتر بدورها مدارس تُضاف إى معاهتتد القرآن الكريم

عامي ،حيث زارها أشهر
لتؤستتس بذلك هض ًة قرآن ّية ذات صدى ّ
ستتابقة الذكرّ ،
ّقراء العام للمشاركة ي امهرجانات الدول ّية التي أقامتها العتبتان امقدّ ستان فض ً
ا

تفوق بعض ّقرائها عى نظرائهم ي امسابقات الدّ ول ّية.
عن ّ
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إصداراتنا
 -1فهرس الوثائق الكربائية ي اأرشيف العثاي (أربعة أجزاء).
 -2حاسن امجالس ي كرباء

 -3قرآنيو كرباء امقدسة (اجزء اأول)

 -4اخط و اخطاطون ي كرباء (اجزء اأول ).
 -5أسباب هضة اإمام احسن -عليه السام-

 -6العباس قمر بني هاشم-عليه السام-

 -7كرباء ي عهد العباسين.
 -8جلة تراث كرباء.

فصليتتة حكّمتتة معتمدة أغراض الرقيتتة العلمية تعنى بالتتراث الكربائي تصدر عن

مركز تراث كرباء .
 -9جلة الغارية.

منوعة تعنى براث مدينة كرباء امقدسة .
فصلية ثقافية ّ

فصلية تعنى براث كرباء امقدسة و اموروث احسيني .

 -10سلسلة نشترات الندوات الشهرية التي يقيمها مركز تراث كرباء .

 -11دليل معرض مركز تراث كرباء السنوي اأول.

 -12دليل معرض مركز تراث كرباء السنوي الثاي.

 -13دليل معرض مركز تراث كرباء السنوي الثالث.

قيد اإنجاز
 -1قرآنيو كرباء امقدسة (اجزء الثاي)

 -2علاء مدينة كرباء امقدسة (اجزء والثاي )

 -3اأعام من شهداء كرباء.

الرحالة العرب و اأجانب .
 -4كرباء ي مذكرات
ّ

 -5كرباء ي جلة العرفان.

 -6كرباء ي جلة الراث الشعبي.

 -7موسوعة تراث كرباء امصورة.

 -8عرض وثائقي خطب اجمعة ي العتبة احسينية امقدسة.

 -9تراث العتبة احسينية امقدسة.

 -10تراث العتبة العباسية امقدسة .

 -11اخط و اخطاطون ي كرباء اجزء الثاي.

 -12حمتتد تقي الشتترازي احائتتري ودوره الستتياي ي مرحلة ااحتتتال الريطاي

للعراق ( .) 1920 – 1918

-13كرباء ي الشعر اللبناي.

-14صحافة العتبات امقدسة ي العراق .2016-2003
-15تاريخ قضاء اهندية  1920-1790دراسة وثائقية .

-16كرباء والتيارات ااصاحية.

