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كلمة املركز

مَا أَج َ
ون ِّ
مَْل أَ ْن تَ ُك َ
الذ ْكرَى مِْفتَا َح الْـ ُم ْستَْقبَ ِل

��هدْ َأحدً ا ِحي َف َطر الس� و ِ
ِ
ات َواألَ ْر َضَ ،ولاَ خَّ َ
ات َذ
نْ َ َ َّ َم�اَ َ
الـح ْمدُ هللِ الذي مَل ْ ُي ْش ِ َ
َ
إل َل ِـهي ِة ،و مَل ي َظاهر فيِ الوحدَ انِي ِةَ ،ك َّل ِ
ِ
ِ ِ
ت
ُمعينًا ح َ
ْ ّ
ني َب َر َأ الن ََّس�َم�اَ ت ،مَل ْ ُي َش َار ْك فيِ ا ِ َّ َ ْ ُ َ ْ
ِ ِ
ِ
األَ ْلس��ن عن َغاي ِة ِص َفتِ ِه ،وانْح�َس� ِ
ت ال ُع ُق ُ
الصلاَ ُة
ول َع ْن ُكنْه َم ْع ِر َفت��هَ ...،و َّ
ُ ُ َ ْ َ
َ َ رَ َ
ِِ
ِ
ي األَ ْب َر ِار...
س َمدً اَ ،و َع ىَل آله ا ُمل ْص َط َف نْ َ
السلاَ ُم َع ىَل الن ِّ
َو َّ
ِّبيَ ،و َسال َُم ُه َدائماً رَ ْ
َو َب ْعدُ

ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
��س ا َمل ْركزَُ -م ْر َك َز
َف َّ
م��ي لكَل َمة (ت َُراث) َوالتي ت ََأ َّس َ
��إن َدلاَ َل َة الف ْع ِل ال َكلاَ ِّ
اث الحِْ َّل ِة -ع ىَل إِ ْث ِرها حُ َتتِّم ع َلينَا َأ ْن ي��دُ ور عم ُلنَا حو هََلا ،و َأ ْن لاَ ن ِ
تُ��ر ِ
َحيدَ َعنْ ُه؛
َ
َ
َ َ َ َ َ ْ َ
ُ َ ْ
َ
ِ
الذكْ��رى؛ ِذكْرى آبائِنَا و خَ ْتلِ ِ
ِ
َف ِّ
يد ِذك ِْر ِه ْم؛
َ َ َ
الش�� َع ُار الذي َر َف َع ُه ا َمل ْر َك ُز ُه َو جَ ْتديدُ ِّ َ
واس��تِ ْث ر ه ِ
��ذ ِه ِّ
��و ال َب ْح ُ
(الت ُ
ث َع ْن ك ُِّل َم��ا َي ْر ُب ُطنَا
َ ْ ماَ ُ َ
اث) ُه َ
الذك َ
ْ��رى؛ َفدَ ال َلت َُها رُّ َ
ِع ْل ِم ًّيا َوفِك ِْر ًّياَ ،وت ِ
َارخي ًّيا؛ َوت َُراثِ ًّيا؛ بِماَ ِضينَا.
��ه -مجَ ْموع ٌة ِمن ال ُفن ِ ِ
يح ِ
ال��ذي نَح��ن بِص��دَ ِد تَو ِض ِِ
الت ُ
يم ِة
اث
ُ َ َ
ْ
ْ ُ َ
ُ��ون ال َقد َ
َف رُّ َ
(الش��خْ صي ِة وا َملخْ ُطو َط ِ
ِ
ِ
ِ
الص ِ
َوال َق َص ِ
��ور َّ
ات)،
َّ َ
َوار َث��ة ،واحلكَا َيات َو ُّ
الـمت َ
��ص ُ
ت َقائِ َم ًة.
َوامل َع مِالِ التِي َما زَا َل ْ
7
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احل َّل ُة ِمن تُر ٍ
إِ َّن ما مَت ُل ُكه ِ
اث َكبِ ٍري ْامتَدَّ ُمن ُْذ مَت ِص ِري َها َس��نَ َة (495هـ)َ ،وإِلىَ
َ ْ ُ
ْ َ
ك لِ َ
أل ْس َب ِ
َنو ًعا َكبِ ًريا؛ َو َذلِ َ
اب اآلتِ َي ِة:
َ
َنو َع ت ُّ
اآلن ت َّ
1.1إِ َّن م ِدينَ َة ِ
ت َم ْوئِلاً لأِ َ ْضخَ ِم ُم َؤ َّس َس ٍة ِدين َّي ٍة َع َر َف َها الت ِ
يخ
َّار ُ
احل َّل ِة َأ ْص َب َح ْ
َ
احلو َز ُة ِ
ِ
الع ْل ِم َّي ُة الشرَّ ِ ي َف ُة.
ألاَ َوه َي َ ْ
اجلن ِ ِ
اذ الوس ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
��ط َو َ
َ 2.2ف ْض ُ
ُويلَ ،ع ْن
ُوب م َ
��ل ُع َلماَ ء احل َّلة فيِ إِ ْن َق َ َ
��ن ال َغزْو ا َملغ ِّ
يق لِ َق ِ
اء ُع َلماَ ئِ َها الكِ َرا ِم َوإِ ْقن ِ
َط ِر ِ
َاعه ُم ال ُغزَا َة بِ َعدَ ِم التو ُّغ ِل َجنُو ًبا.
ِ
ٍ ِ
ِ ْ 3.3
ِ
ِ ِ ِ َ
��ع مجَ ْ ُمو َع ٍة
احلل َم َ
اخت�َل�اَ ُط مجَ ْ ُمو َعة م ْن ُع َل�َم�اَ ء احل َّلة أ ْم َث��ال ال َعلاَّ َمة يِّّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
��ن ا َمل ِدين َِة َمظانًّا
��اوي َج َع َل م َ
��ن ُع َلامء َأ ْبنَاء الس��نَّة كَال َعلاَّ َمة ال َب ْي َض ِّ
م َ
الختِلاَ ِ
اآلخ ِر َوبِ َذا تَعدَّ َد ْت َم َش ِ
ار ُب ال َّث َقا َف ِة فِ َيها.
ط َم َع َ
لِ ْ

ِ
اجلغْرايف َلمِ ِدين َِة ِ
ُوب بِ َّ ِ
احل َّل ِة؛ َف ِه َي ت َْربِ ُط َ
ورا بِ َب ْغدَ ا َد،
اجلن َ
الشماَ ل ُم ُر ً
4.4ا َمل ْوق ُع ُ َ ُّ
االختِلاَ َط بِالن ِ
َتلم ُس َذ َ
لك
��ه َل لأِ َ ْهلِ َها ْ
َو َه َذا َما َس َّ
َّاس َذ َها ًبا َوإِ َيا ًبا؛ َوت َّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
��و ُم النُّز ُ
ُول
��ن َدلاَ لة َل ْف��ظ (احل َّلة) فيِ المُْ ْع َج�َم�اَ ت ال ُلغَو َّية (احل َّل ُة :ا ْل َق ْ
م ْ
َوفِ ِ
يه ْم َك ْث َرةٌ).
َاء ه ِذه ا َمل ِدين َِة الع ِري َق ِ
ِ ِ لأِ ِ
ك َي ْر ِو ِيه الت ِ
��ة؛ َو َذلِ َ
يخ ِم ْن
َّار ُ
َ
5.5ال َّث َقا َف�� ُة الع ْلم َّي ُة َ ْبن َ
َأنَّ�� ُه َقدْ َح َص َل فيِ َب ْغدَ ا َد مجَ َا َع ٌة بِ َح ْي ُ
َّاس بِ َب ْي ِع ُك ُتبِ ِه ْم؛ ولِ ْل َو ِعي
ث َقا َم الن ُ
ِ ِ ِِ ِ ِ
الك ِ
َام ِ
ون ا ُمل َؤ َن
��ن فيِ ُن ُف
التوا َق ِة َ
أخ ُذوا َي ْس�� َت ْب ِد ُل َ
��وس َأ ْبنَاء َهذه ا َملدينَ��ة َّ
ات َض ِ
احل َّل ِ
��ت إِلىَ ِ
بِال ُكت ِ
خ َم�� ٌة ُت َقدَّ ُر
��ة َم ْك َت َب ٌ
الو ْع��ي َد َخ َل ْ
ُ��بَ ،و هِ َب��ذا َ
بِاآللاَ ِ
ف.
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اخب ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِِ
ِ
َف�لا َغ َرا َب�� َة إِ َذا خَ َ
��ة ِم ْن َب ْح ِر
م َر ْت َس��فينَ ُة َهذه ال ُب ُح��وث فيِ َت َّي َارات َص َ
احل َّل ِ
��يس ِ
��ة مُمْتِع ٍ
َّاري��خِ فيِ ِرح َل ٍ
الت ِ
��ة َطوي َل ٍة َت ْبدَ ُأ ِم ْن َم ْر َفأِ ت َْأ ِس ِ
��ة فيِ أواخر ال َق ْر ِن
َ
ْ

احلاليِ بِ ِقي ِ
اهلجري ،وتَرس��و بِ ِمين ِ
ِ
الض ِم ِري ُر َّب ِ
َاء ال َع� رْ ِ
ْص� َ
��ان َه ِذ ِه
��اد ِة َّ
َ
اخلام��س ْ ِّ َ ْ ُ
الذي جنَّبها تَال ُط�� ِم َأمواجِ ال َّتنَا ُق ِ ِ
ني ِ
الس ِ
��فين َِة األَ ِم ِ
��ن الت ََّح ُام ِل َوا ُمل َحا َب ِاة،
ْ َ ََ
ضم َ
َْ
َّ
ات األَ ْخ َط ِ
��وث ِم��ن َتي��ار ِ
وأوص َله��ا إِلىَ َش��اطِ ِئ س�لام ِة البح ِ
اء َق��دْ َر ال َّطا َق ِة
َْ َ َ
َ َ ُ ُ
ْ َّ َ
ات بوص َل ِ
مس��ت َِعينًا بإِ َش��ار ِ
��ة الت َّْح ِق ِ
ي��ق إِلىَ َم َواطِ ِ
��ن َ
��ق ،وإِ َّن ِر ْح َل ًة َش��ا َّق ًة
احل ِّ
ْ َ
َ
ُ ْ
كَه ِ
ني؛ و ِم��ن ص ِ
ق��ات ب ِ
��ذ ِه حَ ْتتَاج إِلىَ َن َف ٍ
اه َض ٍة ِم َن َ ِ ِ ِ
ف َطا َق ٍة فِك ِْر َّي ٍة
َ
َ
ُ
الو ْقت ال َّثم َ ْ رَ ْ
َو َما ِّد َّي ٍة.
ِ
ِِ
ِ
ال�ُّت� ِ
الضخْ ِم ن ِ
صو َر ِة،
اث َّ
َج��دُ َم َصادي َق ُه فيِ َه��ذه ا َمل ْو ُس��و َعة ا ُمل َّ
ك ُُّل َه��ذا رُّ َ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
��وى ا ِ
إل ْخ َو ُة ال َل ْي َل َم َع
َوالتي ْاس��ت ََو ْت بِ ُم َج َّلد َواحد َع ىَل ثَلاَ َثة َأ ْق َس��امَ ،و َقدْ َط َ
النَّه ِ ِ
ُوها إِلىَ الن ِ
ون فيِ َه ِذ ِه ا َمل ْو ُسو َع ِة َأ ْق َر هَانُ ْم فيِ َع َملِ َها
ُّور؛ إِ ْذ َّبذ ال َع ِام ُل َ
َ
ار؛ ل ُي رْ ِبز َ
َت ح َّل ًة جِي َل ًة ن ََش�� َط ْ ِ
أجزَائِ َها -التِي َبدَ ؤُ وا هِ َبا َي ْو َم األَ َّو ِل ِم ْن ا ُمل َح َّر ِم
َفكَان ْ ُ مَ
ت م ْن ْ
من َص َف ِر َ
السن َِة َذاتهِ َ ا-
1438هـَ ،و َح ُّطوا ِر َح َال ال َع َم ِل فيِ ال َي ْو ِم األَ َّو ِل ْ
اخليرْ ِ فيِ َّ
ِ
صو َر ُة َع ىَل الن َّْح ِو اآل ِيت:
الـم َّ
َوكَانَت ا َمل ْو ُسو َع ُة ُ
القسم األَو ُل( :مر ِاقدُ الحِْ َّل ِة وم َقاماتهُ ا) ،فيِ تِس ٍع و َث نِي ص ِ
ِ
حي َف ًة.
ْ َ ماَ نْ َ َ
• ْ ُ َّ
ََ
ََ َ َ
ِ
ت و َأرب ِعي ص ِ
ِ
ِ ِ
ح ْي َف ًة.
•الق ْس ُم ال َّثانيِ ُ ( :ع َلماَ ُء احل َّلة َو َأ ْعلاَ ُم َها) ،فيِ س ٍّ َ ْ َ نْ َ َ
(شو ِ
• ِ
احل يِّل) ،فيِ سب ِعني ص ِ
اهدٌ ِمن رُّ ِ ِ
الق ْس ُم ا ْل َّثالِ ُ
حي َف ٍة.
ثَ َ :
َ ْ َ َ
التاث ِّ
َ َ
ِ ِ
ِِ
ي :إِ َّن َعدَ َد
الص َحائ��ف َم��ا َخ�َلَ ا ْل ُـم َقدِّ َم�� َة َوالدِّ َر َاس�� َة؛ َأ ْ
َو َت ْع��دَ ا ُد َه��ذه َّ
9
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ب.
عم َل الع ْلم َّي َوا َمل ْيدَ انيِ َّ ل ْل َم ْو ُسو َعة َو َح ْس َ
َّ
الص َحائف يخَ ُ ُّص ا ْل َ

ُون َ هِل ِذ ِه ا َملوس��وع ِة ِمن عب ِق املِس ِ
ِ
الر َعا َي ُة
��ك
َم��ا َيك ُ
والعنرب ،بِخَ تامٍ؛ َل ْ
ْ ُ َ ْ ََ
��ولاَ ِّ
ْ
اعي ا ُمل َؤم ِل؛ س ح َة ا ُملتَو يِّل الشرَّ ِعي للع َتب ِة العب ِ
ب ال َكبِ ِري ،والر ِ
ِ
الع ْل ِم َّي ُة لِ َ
أل ِ
اس َّي ِة
ْ ّ َ َ َ َّ
َّ
ِّ َ ماَ َ
َ َّ
ِ
ِ
الصافيِ ( َدا َم ِع ُّز ُه) ،ن َْس َ
��أ ُل اهللَ َت َعالىَ َأ ْن َي ُمدَّ فيِ ُع ُم ِر ِه؛
حدَ َّ
الـم َقدَّ س��ة الس�� ِّيد َأ مْ َ
ُ
ُذ ْخرا لِ ِ
نني ،إِ َّن ُه نِ ْع َم ا َمل ْولىَ َونِ ْع َم الن َِّص ُري.
لم ْؤم َ
ً ُ
ار ِ
��ؤ ِ
ون ا َمل َع ِ
فا ِ
الش��ك َْر ا َمل ْو ُص َ
َولاَ َي ُفو ُتنَا َأ ْن ُنقدِّ َم ُّ
إل ْس�َل�اَ ِم َّي ِة
ول لِ ِق ْس�� ِم ُش ُ
ِ
وا ِ
إلن َْس��انِ َّي ِةَ ،وال َقائِ ِم َع َل ْي ِه؛ َس�َم�اَ َح َة َّ
(ح ِف َظ ُه اهللُ)؛ ُملتَا َب َعتِ ِه
الش�� ْيخِ َعماَّ ر اهللاَ ِّيل َ
ِ ِِ
الس ِديدَ ِةَ ،ف َل ُه ِم ْن َم ْرك َِزنَا مَتَا َم ُّ
ُوجا بِا َمل ْو َّد ِة األَ َخو َّي ِة.
الشك ِْر مَمْز ً
َو َمالحظه َّ
ـح ْمدُ هللِ َو ْحدَ ُه.
َوا ْل َ

ِ
ِ
دي
َصادق عبد النبي الـخُ َويل ُّ
اث ِ
م ِدير مرك َِز تُر ِ
احل َّل ِة
َ
ُ ُ َْ

10

مراقد احللَّة ومقاماتها

)م1901(  بريشة الفنان األملاين فالرت أندريهقبة مرقد القاسم

Dome of the Shrine of Imam Al-Qasim Peace be Upon Him, By Pencil of the German Artist
Walter Andre (1901 AD)

13

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

)م1914 - (صورة نادرةعيل بن أيب طالب
ّ مرقد عمران بن

Shrine of Omran bin Ali bin Abi Talib Peace be Upon Them (Rare Photo-1914 AD)

14

مراقد احللَّة ومقاماتها

عيل بن موسى ابن طاووس (ت 664هـ) (عرشين َّيات القرن املايض)
مرقد الس ّيد ّ
)Shrine of Sayyid Ali bin Musa Ibn Tawos (D. 664 AH) (Twenties of the Last Century

15

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

) ناحية الكفل) (ثالثين َّيات القرن املايض- (مدينة احل َّلةنبي اهلل ذي الكفل
ّ رضيح
Tomb of Thul-Kifil the Prophet of Allah Peace be Upon Him (Hilla City- Al-Kifil District)
(The Thirties of the Last Century)

16

مراقد احللَّة ومقاماتها

)) (منتصف الثالثين َّيات8 الشفهيني (ق
احلل
ّ
ّ ِّعيل بن احلسني ي
ّ مرقد الشيخ أيب احلسن
Shrine of Sheikh Abil-Hassan Ali bin Al-Hussein Al-Hilli Al-Shafahini (8th Century AH)
(Mid of the Thirties)

17

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

بالفاريس يقع عىل شط احل َّلة (أربعين َّيات القرن املايض)
مرقد أيب حممد عبد اهلل املشهور
ّ
Shrine of Abi Mohammed Abdullah, known as Al-Farisi, located on Shatt Al-Hilla
)(Fourties of the Last Century

18

مراقد احللَّة ومقاماتها

) يف مدينة احل َّلة (بداية اخلمسين َّياتنبي اهلل إبراهيم اخلليل
ّ مقام والدة

Shrine of the Birth of Ibraham Prophet of Allah, Peace be Upon Him in Hilla City
(Beginning of the Fifties)

19

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

ِّ  عىلالصادق
)شط احل َّلة (بداية اخلمسين َّيات
َّ حممد
َّ مقام اإلمام جعفر بن

Shrine of of Imam Ja’far bin Muhammed Al-Sadiq Peace be Upon Him on Shatt El-Hilla
(Beginning of Fifties)

20

مراقد احللَّة ومقاماتها

) يف مدينة املس َّيب (بداية اخلمسين َّياتمرقد (حممد وإبراهيم) أوالد مسلم
Shrine of (Mohammed and Ibrahim) Sons of Muslim Peace be Upon Him in
Al-Musayyib District (Beginning of the Fifties)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

احلل (ت 605هـ) (منتصف اخلمسين َّيات)
رضيح الشيخ َّ
ورام ابن أيب فراس يِّ ّ
)Tomb of Sheikh War’ram bin Abi Firas Al-Hilli (D. 605 AH) (Mid of the Fifties

22

مراقد احللَّة ومقاماتها

)) (منتصف اخلمسين َّيات6 احلل (ق
ّ ِّمرقد الشيخ نظام الدين بن فضل اهلل كتائب ي

Shrine of Sheikh Nizamuddin bin Fadlallah Kataieb Al-Hilli (6th Century) (Mid of the Fifties)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

مرقد الس ِّيد جالل الدين الطاهر أمحد يف احل َّلة (مخسين َّيات القرن املايض)
Shrine of sayyid Jalal Al-Din Al-Tahir Ahmed in Hilla
)(Eighties of the Last Century

24

مراقد احللَّة ومقاماتها

احلل (ت 598هـ) (منتصف الستين َّيات)
مرقد الشيخ َّ
حممد بن إدريس يِّ ّ
)Shrine of Sheikh Mohammed bin Idrees Al-Hilli (D. 598 AH
)(Mid of the Sixties

25

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

حسين َّية آل طاووس يف حم َّلة جربان (نقضت يف السبعين َّيات)

)Al-Tawos Mosque in Gibran Quarter (Deconstructed in the Seventies

26

مراقد احللَّة ومقاماتها

اخلليعي (ت  850هـ) (بداية السبعين َّيات)
عيل بن عبد العزيز
ّ
مرقد الشيخ مجال الدين ّ
)Shrine of Sheikh Jamal El-Din Ali bin Abdul Aziz Al-Kholaiay (D. 850 AH
)(Beginning of the Seventies

27

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

) (بداية السبعين َّياتعيل بن احلسني
ّ مرقد الشهيد زيد بن

Shrine of The Martyr Zaid bin Ali bin Al-Hussein (Peace be upon them)
(Beginning of the Seventies)
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مراقد احللَّة ومقاماتها

)هـ) (بداية السبعين َّيات951 احلل (كان ح ًّيا
القطيفي
مرقد الشيخ إبراهيم
ّ
ّ
ّ ِّالغروي ي
Shrine of Sheikh Ibrahim Al-Qutaifi Al-Garawi Al-Hilli (Alive in 951 AH)
(Beginning of the Seventies)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

) (منتصف السبعين َّياتعيل بن الع َّباس
ّ مرقد احلمزة بن القاسم بن
Shrine of Al-Hamza bin Al-Qasim bin Ali bin Al-Abbas (Peace be upon Him)
(Mid of the Seventies)
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مراقد احللَّة ومقاماتها

)احلل يف حم َّلة املهد َّية (منتصف السبعين َّيات
َّ مرقد الشيخ نجيب الدين
ّ ِّحممد بن نام ي
Shrine of Sheikh Najib El-Din Muhammad bin Nama Al-Hilli in Al-Mahdia Quarter
(Mid of the Seventies)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

)ناحيةالشوميل(منتصفالسبعينَّات،مرقدالس ِّيدعبداهللالعسكريبناإلمامالكاظم

Shrine of Sayyid Abdullah Al-Askari bin Imam Al-Kadhim Peace be Upon Him in Al-Showmaly
District (Mid of the Eighties)
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مراقد احللَّة ومقاماتها

) يف الكفل (منتصف السبعين َّيات،حممد األدرع بن عبد اهلل أمري الكوفة
َّ مرقد

Shrine of Mohammed Al-adraa Bin Abdullah, the Prince of Kufa, in Al-Kifil Subdistrict
(Mid of the Seventies)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

)مرقد حييى بن عمر أبو درباش يقع بني ناحيتي القاسم والطليعة (منتصف السبعين َّيات
Shrine of Yahya bin Omar Abu Derbash, located between the Subdistricts of Qasim and
Tali’ah (Mid of the Seventies)
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مراقد احللَّة ومقاماتها

األنصاري (سعد وسعيد) يف ناحية النيل (منتصف السبعين َّيات)
مرقد أوالد جابر
ّ
Shrine of Jaber Al-Ansari›s sons (Saad and Saeed), in Al-Nile Subdistrict
)(Mid of the Seventies
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

) يف سوق الص َّفارين (منتصف السبعين َّياتمقام غيبة صاحب العرص والزَّمان
Al-Ghayba Shrine of Imam Al-Mehdi Peace be Upon Him in Al-Saffarin Market
(Mid of the Seventies)
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مراقد احللَّة ومقاماتها

)هـ) (سبعين َّيات القرن املايض680احلل (ت
ّ ِّ املح ِّقق ي،مرقد الشيخ جعفر بن احلسن
Shrine of Sheikh Jaafar bin Al-Hassan, Al-Muhaqiq Al-Hilli (D. 680 AH)
(In the Seventies of the Last Century)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

مرقد الس ِّيد أيب الفضائل أمحد ابن طاووس (ت673هـ) (سبعين َّيات القرن املايض)

)Shrine of Sayyid Abul-Fadail Ahmed Ibn Taows (D. 673 AH) (Seventies of the Last Century

38

مراقد احللَّة ومقاماتها

مرقد أمحد احلارث ،يقع يف مدينة احل َّلة (سبعين َّيات القرن املايض)

)Shrine of Ahmed Al-Harith, Located in Al-Hilla City (Seventies of the Last Century

39

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

)هـ) (بداية الثامنين َّيات9 احلل (ق
َّ حممد ابن
َّ مرقد الشيخ أيب احلسن
ّ ِّمحاد ي
Shrine of Sheikh Abi Al-Hasan Muhammad Ibn Hammad Al-Hilli (9th Century)
(Beginning of the Eighties)
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مراقد احللَّة ومقاماتها

)) (بداية الثامنين َّيات9 احلل (ق
حممد بن شجاع الق َّطان
ّ
َّ مرقد الشيخ
ّ ِّاألنصاري ي
Shrine of Sheikh Mohammed bin Shuja’a Al-Qattan Al-Ansari Al-Hilli (9th Century AH)
(Beginning the Eighties)

41

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

احلل (ت 1290هـ) (بداية الثامنين َّيات)
القطيفي
مرقد الس ِّيد حسن نعمة
ّ
ّ
الدمستاين يِّ ّ
)Shrine of Sayyid Hassan Naema Al-Qutaifi Al-Demistani Al-Hilli (D. 1290 AH
)(Beginning of the Eighties

42

مراقد احللَّة ومقاماتها

) يف منطقة الورد َّية (بداية الثامنين َّياتمرقد الس ِّيد موسى بن احلسن املثنـَّى

Shrine of Sayyid Mousa Bin Al-Hassan Al-Muthanna Peace be Upon Him in Al-Warddiah
Quarter (Beginning of the Eighties)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

حممد العابد املل َّقب باهلدَّ ام (بداية الثامنين َّيات)
حممد القصري بن َّ
مرقد الس ِّيد ابراهيم بن َّ
)Shrine of Sayyid Ibrahim bin Mohammed Al-Qaseer bin Mohammed Al-Aabid (Al-Haddam
)(Beginning of the Eighties

44

مراقد احللَّة ومقاماتها

)حممد بن احلسن املثنَّـى يف ناحية الشوميل (منتصف الثامنين َّيات
َّ مرقد الس ِّيد
Shrine of Sayyid Mohammed Bin Al-Hassan Al-Muthanna Peace be Upon Him in
Ashomali Subdistrict (Mid of the Eighties)

45

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

) قضاء املحاويل (منتصف الثامنين َّيات،مرقد العلو َّية رقية بنت حييى بن عبد اهلل املحض
Shrine of Al-alawiyyah Ruqayya bint Yahya bin Abdullah al-Mohoud Peace be Upon Him,
Al-Mahaweel District (Mid of the Eighties)

46

مراقد احللَّة ومقاماتها

) وولده عبد اهلل يف احل َّلة (منتصف الثامنين َّياتمرقد الس ِّيد احلسني بن زيد بن عيل
Shrine of Sayyid Al-Hussein bin Zaid bin Ali peace be upon him and his son Abdullah in
Al-Hilla (Mid of the Eighties)

47

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

مقام ر ِّد الشمس يف مدينة احل َّلة (ثامنين َّيات القرن املايض)

)Shrine of Radd Al-Shams in Al-Hilla City (Eighties of the Last Century

48

مراقد احللَّة ومقاماتها

) (ثامنين َّيات القرن املايضنبي اهلل أيوب
ّ مرقد

Shrine of Prophet Ayub Peace be Upon Him (Eighties of the Last Century)

49

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

) يف ناحية أيب غرق (ثامنين َّيات القرن املايضمرقد الس ِّيد اسامعيل ابن اإلمام الكاظم
Shrine of Sayyid Ismail Ibn Imam Al-Kadhim, Peace be Upon Him, in Abi-Garaq Subdistrict
(Eighties of the Last Century)
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مراقد احللَّة ومقاماتها

مرقد العلو َّية مريم بنت عمران زوجه احلمزة
) (ثامنين َّيات القرن املايضالغريب
ّ
Shrine of Mariam bint Omran Wife of Al-Hamzah Al-Gharby Peace be Upon Him
(Eighties of the Last Century)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

السياحي (ثامنين َّيات القرن املايض)
العتائقي يف منطقة
الرمحن
ّ
ّ
مرقد الشيخ عبد َّ

)Shrine of Sheikh Abdul Rahman Al-Ataiqi in Al-Saiahi Region (Eighties of the Last Century

52

مراقد احللَّة ومقاماتها

) الكوفة (ثامنين َّيات القرن املايض- عىل يسار طريق احل َّلة،حممد بن حييى
َّ مرقد الس ِّيد
Shrine of Sayyid Mohamed bin Yahya Peace be Upon Him, on the left side of
Al-Hilla-Al-Kufa Road (Eighties of the Last Century)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

)الديلمي يف ناحية النيل (ثامنين َّيات القرن املايض
حممد بن حييى
ّ
َّ مرقد
Shrine of Muhammad bin Yahya Al-Dailemy, in Al-Nile Subdistrict
(Eighties of the Last Century)
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مراقد احللَّة ومقاماتها

) عىل طريق اهلاشم َّية (ثامنين َّيات القرن املايض،مرقد العباس بن احلسن املثنَّى
Shrine of Al-Abbas bin Al-Hassan Al-Muthanna Peace be Upon Him) on
Al-Hashemiah Road (Eighties of the Last Century)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

) يف ناحية املحاويل (ثامنين َّيات القرن املايضمقام اخلرض

Al-Khidr’s Shrine Peace be Upon Him), in Al-Mahaweel District (Eighties of the Last Century)

56

مراقد احللَّة ومقاماتها

) قرية املزيد َّية (ثامنين َّيات القرن املايض،السياحي
مرقد أمحد بن احلارث يف منطقة
ّ
Shrine of Ahmed bin Al-Harith in Al-Sayahi Region, Al-Miziadiya Village
(Eighties of the Last Century)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

السياحي -قرية العتائق (ثامنين َّيات القرن املايض)
مرقد عبد اهلل العتائقي يف منطقة
ّ
Shrine of Abdullah Al-Ataiqi in Al-Sayahi Region, Al-Ataiq Village
)(Eighties of the Last Century

58

مراقد احللَّة ومقاماتها

) يف قرية املزيد َّية (ثامنين َّيات القرن املايضمرقد الس ِّيد احلسن بن عبيد اهلل بن الع َّباس
Shrine of Sayyid Al-Hassan bin Obaidullah bin Al-Abbas peace be upon him in Almziadiyah
Village (Eighties of the Last Century)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

) عىل هنر اجلربوع َّية (ثامنين َّيات القرن املايضمرقد الس َّيد حييى ا ُملعني بن اإلمام عيل
Shrine of Sayyid Yahya Al-Moien Ibn Imam Ali Peace be Upon Him, on
Al-Jarbowieya River (Eighties of the Last Century)

60

مراقد احللَّة ومقاماتها

)هـ) (بداية التسعين َّيات9 ابن العرندس (ق،الوهاب
َّ مرقد الشاعر الشيخ صالح بن عبد
Shrine of the Poet Sheikh Saleh bin Abdul Wahab, Son of Arands (9th Century)
(Beginning of the Nineties)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

)هـ) (بداية التسعين َّيات329](تالسمري آخر سفراء اإلمام املهدي
[حممد
ّ
َّ عيل بن
ّ مرقد
Shrine of Ali bin Mohammed Al-Simari, The Last of Fourth Ambassadors of Imam Al-Mehdi
Peace be Upon Him (D. 329 AH) (Beginning of the Nineties)

62

مراقد احللَّة ومقاماتها

) ناحية اهلاشم َّية (بداية التسعين َّيات،مرقد الس ِّيد عبد اهلل املحض بن احلسن املثنَّى
Shrine of Sayyid Abdullah Al-Mohudh bin Al-Hasan Al-Muthanna Peace be Upon Him, in
Al-hashimiya Subdistrict (Beginning of the Nineties)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

) يف ناحية الباش َّية (بداية التسعين َّياتعيل بن أيب طالب
ّ مرقد عون بن

Shrine of Aoun bin Ali bin Abi Talib Peace be Upon Him, in Al-Bashiya Subdistrict
(Beginning of the Nineties)

64

مراقد احللَّة ومقاماتها

)هـ) (بداية التسعين َّيات60  (تعيل بن أيب طالب
ّ مرقد بكر بن
Shrine of Bakr bin Ali bin Abi Talib Peace be Upon Him (D. 60 AH)
(Beginning of the Nineties)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

احلل (ت 550هـ) (منتصف التسعين َّيات)
مرقد الشيخ َّ
عيل ابن مُحيدة النحوي يِّ ّ
حممد بن ّ
)Shrine of Sheikh Mohammed bin Ali Ibn Hamida Al-Nahwi Al-Hilli (D. 550 AH
)(Mid of the Nineties

66

مراقد احللَّة ومقاماتها

مرقد الس ِّيد أمحد بن حسن َّ
الشواي يف قرية الدوالب (منتصف التسعين َّيات)

)Shrine of Sayyid Ahmed bin Hassan Al-Shawai, in Al-Dwolab Village (Mid of the Nineties

67

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

اهلجري يف ناحية الكفل (تسعين َّيات القرن املايض)
الصحايب ُر َش ْيد
مرقد
ّ
ّ

)Shrine of Al-Sahabi Rushaid Al-Hijri in Al-Kifil District (Nineties of the Last Century

68

مراقد احللَّة ومقاماتها

)هـ) (تسعين َّيات القرن املايض606 احلل (ت
َّ عيل بن
ّ ِّحممد ابن السكون ي
ّ مرقد الشيخ
Shrine of Sheikh Ali bin Mohammed Ibin Al-Skoon Al-Hilli (D. 606 AH)
(Nineties of the Last Century)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

) (تسعين َّيات القرن الماضيمرقد العلو َّية رشيفة بنت احلسن املثنى
Shrine of Shareefa bint Imam Al-Hassan Al-Muthanna Peace be Upon Them
(Nineties of the Last Century)
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مراقد احللَّة ومقاماتها

مرقد الس ِّيد عبد الكريم ابن طاووس (ت 693هـ) (تسعين َّيات القرن الماضي)
)Shrine of Sayyid Abdul-Karim Ibn Tawos (D. 693 AH) (Nineties of the Last Century
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

)مرقد املظهر وأخيه عيل وابنه أمحد يف منطقة اجليالو َّية (تسعين َّيات القرن املايض
Shrine of Al-Modher and his brother Ali and his son Ahmed Peace be Upon Them, in
Al-Gelaoiah Quarter (Nineties of the Last Century)

72

مراقد احللَّة ومقاماتها

)مرقد أوالد احلسن املثنَّى يف قضاء اهلاشم َّية (تسعين َّيات القرن املايض

Shrine of Al-Hassan Al-Muthanna’s Sons Peace be upon Them, in Al-Hashemiah District
(Nineties of the Last Century)
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)مرقد فاطمة بنت احلسن املثنَّى يف منطقة السياحي (تسعين َّيات القرن املايض

Shrine of Fatima bint Al-Hassan Al-Muthanna (peace be upon her), Located on Al-Sayahi
Region (Nineties of the Last Century)
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)) (تسعين َّيات القرن املايض11 احلسيني (ق
عيل بن حييى بن حديد
ّ
ّ مرقد الس ِّيد
Shrine of Sayyid Ali bin Yahya bin Hadeed Al-Husseini (11th Century)
(Ninties of the Last Century)
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) يف ناحية أيب غرق (تسعين َّيات القرن املايضمرقد إسامعيل بن اإلمام الكاظم
Shrine of Ismail Bin Al-Kadhim Peace be Upon Him, in Abi Gharaq Subdistrict
(Nineties of the Last Century)
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مرقد ُسليامن بن مك ِّّي بن بدران ،ناحية النيل (هناية التسعين َّيات)

)Shrine of Sulaiman bin Makki bin Badran, Al-Nile Subdistrict (End of Nineties
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

) يف قرية املزيد َّية (هناية التسعين َّياتمرقد احلسن بن ُعبيد اهلل بن الع َّباس

Shrine of Al-Hasan bin Obeid-Allah bin Al-Abbas Peace be Upon Him in the Village of
Almzediah (Beginning of the Nineties)
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)حممد بن الس ِّيد جعفر يف مدينة احل َّلة (هناية التسعين َّيات
َّ مرقد الس ِّيد

Shrine of Sayyid Mohammed bin Sayyid Jaffer Peace be Upon Him in the City of Hilla
(End of the Nineties)
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) يف ناحية أيب غرق (هناية التسعين َّيات،حممد يعسوب الدين
َّ مرقد الس ِّيد

Shrine of Sayyid Mohamed Yaasub Ed-Din Peace be upon him), in Abi Gharaq Subdistrict
(End of the Nineties)
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) يف منطقة الكفل (هناية التسعين َّياتالسجاد
مرقد عبد اهلل بن زيد بن اإلمام
َّ
Shrine of Abdullah Bin Zaid Bin Imam As-Sajad Peace be Upon Him, in
Al-Kifil Subdistrict (End of Nineties)
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)السياحي (هناية التسعين َّيات
 يف منطقةمرقد الس َّيد املحسن بن اإلمام الكاظم
ّ
Shrine of Sayyid Mohsen Bin Imam Al-Kadhim Peace be Upon Him in Al-Sayahi Region
(End of the Nineties)
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) يف الشوميل (هناية التسعين َّياتالس ِّيد عبد اهلل العسكري ابن اإلمام الكاظم

Shrine of Sayyid Abdullah Al-Askari Ibn Imam Al-Kadhim Peace be Upon Him, in Al-Shwomali
Subdistrict (End of the Nineties)
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) يف ناحية الكفل (هناية التسعين َّياتمرقد الس ِّيد إبراهيم األكرب ابن اإلمام الكاظم
Shrine of Sayyid Ibraham Al-Akbar Ibn Imam Al-Kadhim peace be upon him in Al-Kifil
Subdistrict (End of the Ninetues)
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مرقد الس ِّيد هاشم احل َّطاب يف حم َّلة التَّعيس (هناية القرن املايض)

)Shrine of Sayyid HashimAl-Hattab in Al-Taiees Quarter (End of the Last Century
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

مراقد العلامء األربعة يف احل َّلة قبل اإلعامر (هناية القرن املايض)

)The Four Scientists Shrines in Hilla City, Before Reconstruction (End of the Nineties
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) العلامء األربعة يف احل َّلة (بداية القرن احلايل،مرقد األمري صدقة بن منصور بن دبيس األسدي

Shrine of Prince Sadaqa bin Mansour bin Dubais Al-Asadi, Shrines of Four Scientist in Al-Hilla
(Beginning of the Current Century)
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) العلامء األربعة يف احل َّلة (بداية القرن احلايل،مرقد الس ِّيد أمحد املنتخب ابن اإلمام اهلادي

Shrine of Sayyid Ahmed Al-Muntakab Ibn Imam Al-Hadi Peace be Upon Him, Shrines of Four
Scientist in Al-Hilla (Beginning of the Current Century)
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) العلامء األربعة يف احل َّلة (بداية القرن احلايل،احلل
ّ ِّمرقد الس ِّيد جالل الدين بن سليامن ي
Shrine of Sayyid Jalaleldine bin Sulaiman Al-Hilli, Shrines of Four Scientist in Al-Hilla
(Beginning of the Current Century)
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) العلامء األربعة يف احل َّلة (بداية القرن احلايل،اهلذيل
مرقد نجيب الدين حييى بن سعيد
ّ
Shrine of Najeebeldine Yahya bin Saieed Al-Huthali, Shrines of Four Scientist in Al-Hilla
(Beginning of the Current Century)
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) يف حم َّلة اجلامعني (بداية القرن احلايل،الشافيني
مرقد الشيخ
ّ

Shrine of Sheikh Al-Shafini, in Al-Jamain Quarter (Beginning of the Current Century)
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)هـ) (بداية القرن احلايل806 احلل (كان ح ًّيا
مرقد الشيخ أمحد بن فهد
ّ
ّ ِّاألحسائي ي
Shrine of Sheikh Ahmed bin Fahad Al-Ahsaei Al-Hilli (Alive in 806 AH)
(Beginning of the Current Century)

92

مراقد احللَّة ومقاماتها

) يف حم َّلة اجلامعني (بداية القرن احلايلمرقد احلسني ذي الدمعة الساكبة بن زيد

Shrine of Al-Hussein Tho-Al-Dammah Al-Sakibah bin Zaid (peace be upon him), in Gamiain
Quarter (Beginning of the Current Century)
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)مرقد حممود جومرد يف حم َّلة جربان (بداية القرن احلايل

Shrine of Mahmoud Jumard in Jubran Quarter (Beginning of the Current Century)
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) املكنَّى أبو اجلاسم يف املس َّيب (بداية القرن احلايلالسبط
ِّ مرقد الس ِّيد القاسم بن احلسن
Shrine of Sayyid Al-Qasim Bin Al -Hassan Al-Sibt Peace be Upon Him), also called
Abul-Jassim, in Al-Musayyib (Beginning of the Current Century)
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) املحاويل (بداية القرن احلايل-حممد احلسن األسمر يف ناحية اإلمام
َّ مرقد الس ِّيد أيب
Shrine of Sayyid Abi Mohammed Al -Hassan Al-Asmar, located in Al-Imam SubdistrictAl-Mahaweel (Beginning of the Current Century)
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)املوسوي يف ناحية أيب غرق (بداية القرن احلايل
مرقد الس ِّيد إدريس بن سلطان
ّ
Shrine of Sayyid Idris bin Sultan Al-Moussawi, located in Abi Gharaq Subdistrict
(Beginning of the Current Century)
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) يف قرية مجيعات (بداية القرن احلايلمرقد العلو َّية فاطمة بنت اإلمام احلسن

Shrine of Al-Alawiya Fatima bint Imam Al-Hassan Peace be Upon Him in Jumaya’at Village
(Beginning of the Current Century)
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) يف اهلاشم َّية (بداية القرن احلايلمرقد الس ِّيد إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن املثنَّى
Shrine of Sayyid Ibraham bin Abdullah bin Al-Hassan Al-Muthana Peace be Upon Them in
Al-Hashimiya Subdistrict (Beginning of the Current Century)
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) حم َّلة األكراد (بداية القرن احلايل، يف احل َّلةمقام اخلرض

Shrine of Al-Khuddr peace be upon him in Hilla, Al-Akrad Quarter
(Beginning of the Current Century)
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) وسط مدينة احل َّلة (بداية القرن احلايلمرقد الس ِّيد أمحد ابن اإلمام الكاظم

Shrine of Sayyid Ahmed Ibn Imam Al-Kadhim Peace be Upon Him, in Center of Hilla City
(Beginning of the Current Century)
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العلماء ورجال الدين

علماء احللَّة و�أعالمها

)هـ1311احلل من رجال الدين يف حم َّلة ال َّطاق (ت
َّ الشيخ
ّ ِّحممد عبد احلسني رضا شه ِّيب ي
Sheikh Mohammed Abdul-Hussein Reza Shehayyeb Al-Hilli, one of the Clerics in Al-Taq
Quarter (D. 1311 AH)
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

احلل (كان ح ًّيا 1325هـ)
عيل بن عزَّام آل العامل يِّ ّ
آية اهلل الس ِّيد نارص بن حسني بن ّ
)Ayatollah Nasser bin Hussein bin Ali bin Azzam A’al-ila’alim Al-Hilli (About 1325 AH
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علماء احللَّة و�أعالمها

القزويني الكبري (1335-1263هـ)
حممد بن الس ِّيد مهدي
ّ
الس ِّيد أبو املعز َّ

)Sayyid Abul-Moez Mohammed bin Sayyid Mehdi Al-Qazwini Al-Kabeer (1263-1335 AH
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احلل (ت 1339هـ)
الس ِّيد مرزة بن الس ِّيد عباس بن الس ِّيد سليامن يِّ ّ

)Sayyid Mirza bin Sayyid Abbas bin Sayyid Sulaiman Al-Hilli (D. 1339 AH
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علماء احللَّة و�أعالمها

احلل (1359-1289هـ)
األعرجي
حممد بن حسني
ّ
ّ
الس ِّيد صالح بن َّ
احلسيني يِّ ّ

)Sayyid Saleh bin Mohammed bin Hussein Al-Aaraji Al-Husseini Al-Hilli (1289-1359 AH
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احليل (ت1372هـ)
عيل بن عزَّام ّ
الس ِّيد محُّ ود بن نارص بن حسني بن ّ

)Sayyid Hammoud bin Nasser bin Hussein bin Ali bin Azzam Al-Hilli (D. 1372 AH
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علماء احللَّة و�أعالمها

احلل (1376-1300هـ)
آية اهلل الشيخ عبد احلسني قاسم صالح يِّ ّ
)Ayatollah Sheikh Abdul-Hussein Qasim Salih Al-Hilli (1300-1376 AH
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

احلل (1382-1300هـ)
حممد
ّ
عيل بن ّ
العذاري الصغري يِّ ّ
العلاَّ مة الشيخ ّ
)The Scholar Sheikh Ali bin Mohammed Al-Athari Al-Sagheer (1300-1382 AH
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علماء احللَّة و�أعالمها

احلل (1390-1319هـ)
عيل بن حممود بن عبد احلسني آل سامكة يِّ ّ
الشيخ ّ

)Sheikh Ali bin Mahmoud bin Abdul-Hussein A’al Samaka Al-Hilli (1319-1390 AH
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احلل (ت 1392هـ)
الس ِّيد هادي بن محُّ ود بن نارص بن حسني بن عزَّام يِّ ّ

)Sayyid Hadi bin Hammoud bin Nasser bin Hussein bin Azzam Al-Hilli (D. 1392 AH
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علماء احللَّة و�أعالمها

احلل (1394-1309هـ)
عيل بن حسني يِّ ّ
آية اهلل العظمى الشيخ حسني بن ّ
)Grand Ayatollah Sheikh Hussein bin Ali bin Hussein Al-Hilli (1309-1394 AH
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حممد بن حممود بن عبد احلسني آل سامكة (1394-1302هـ)
الشيخ َّ

)Sheikh Mohammed bin Mahmoud bin Abdul-Hussein A’al Samaka Al-Hilli (1302-1394 AH
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علماء احللَّة و�أعالمها

)هـ1401-1334( احلل
ّ ِّالس ِّيد مسلم بن محُّ ود بن نارص بن حسني بن عزَّام ي

Sayyid Muslim bin Hammoud bin Nasser bin Hussein bin Azzam Al-Hilli (1334-1401 AH)
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البعثي البائد (1402-1355هـ)
اجلاليلُ ،أعدم عىل يد النظام
حممد تقي
ّ
الس ِّيد َّ
ّ
Sayyid Mohammad Taqi Al-Jalali, executed by the Obsolete Baathist Regime
)(1355-1402 AH
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علماء احللَّة و�أعالمها

الشهيد الشيخ عبد عيل محزة اجلوذري ،من ضحايا النظام السابق (1403-1376هـ)
Martyr Sheikh Abd Ali Hamza Al-Jawthary, One of the Former Regime Victims
)(D. 1376-1403 AH
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)هـ1404-1346(والس ِّيداخلوئي أحدوكالءالس ِّيداحلكيم،اخلويلدي
الشيخ عيل
ّ

Sheikh Ali Khuwaylidi, One of Representative of Sayyid Al-Hakeem (Holy blesed) and Sayyid
Al-Khoei (Holy blesed) (1346-1404 AH)
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علماء احللَّة و�أعالمها

احلل (1406-1322هـ)
الس ِّيد هادي بن محد بن فاضل بن كامل الدين يِّ ّ
)Sayyid Hadi bin Hamad bin Fadhel bin Kamaluddin Al-Hilli (1322-1406 AH
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)هـ1409-1375(  أحد وكالء الس ِّيد اخلوئي،اخلويلدي
الشيخ عبد األمري
ّ

Sheikh Abdul-Ameer Al-Khuwaylidi, One of Representative of Sayyid Al-Khoei (Holy blesed)
(1375-1409 AH)

124

علماء احللَّة و�أعالمها

حممد بن جعفر بن باقر آل حيدر (1412-1346هـ)
الشهيد الشيخ َّ

)The Martyr Sheikh Mohammed bin Jaafar bin Baqir Al-Haider (1346-1412 AH
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مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

احلل (1422-1360هـ)
الس ِّيد عبد العزيز بن مسلم بن محُّ ود بن عزَّام
ّ
احلسيني يِّ ّ

)Sayyid Abdul-Aziz bin Muslim bin Hammoud bin Azzam Al-Husseini Al-Hilli (1360-1422 AH
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علماء احللَّة و�أعالمها

)هـ1339( احلل مع بعض من طلبة العلم األفاضل
ّ ِّالس ِّيد عبد امل َّطلب ي

The Great Poet Sayyid Abdulmutallib Al-Hilli with some of Religious Science Students
(1339 AH)
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حممد بحر العلوم والس ِّيد حمسن احلكيم والشيخ حسني
َّ عبد الرزَّاق مرجان والس ِّيد
)هـ1377( احلل يف افتتاح مشفى مرجان
ّ ِّي

Abdul Razzaq Marjan, Sayyid Mohammed Bahr Al-Ulum, Sayyid Mohsin Al-Hakim and Sheikh
Hussein Al-Hilli in the Opening of Marjan Hospital (1377 AH)
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علماء احللَّة و�أعالمها

آية اهلل العظمى َّ
احلل مع نخبة من علامء النجف األرشف
الشيخ حسني يِّ ّ
(1380هـ)

Grand Ayatollah Sheikh Hussein Al-Hilli with ُan elite of Al-Najaf Scholars
)(1380 AH
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َّ آية اهلل العظمى
 مع جمموعة من طلبة العلم األفاضلاحلل
ّ ِّالشيخ حسني ي
)هـ1380(

Grand Ayatollah Sheikh Hussein Al-Hilli with a Group of Virtuous Religious Sciences Students
(1380 AH)
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َّ الس ِّيد حمسن احلكيم وبجانبه العلاَّ مة
احلل يف جملس عزاء بالصحن
ّ ِّالشيخ حسني ي
)هـ1380( احلسيني الشرَّ يف

Sayyid Mohsen Hakim beside The Scholar Sheikh Hussein Al-Hilli in Funeraloration in Imam
Al-Hussein Holy Shrine (1380 AH)
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الس ِّيد حمسن احلكيم َّ
احلل (1380هـ)
والشيخ حسني يِّ ّ

)Sayyid Mohsen Al-Hakim and Sheikh Hussein Al-Hilli (1380 AH
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احلل يف احلوزة العلم َّية يف النجف األرشف (1385هـ)
العامل الس ِّيد مسلم يِّ ّ
)The Scholar Sayyid Muslim Al-Hilli in the (Hawza) in Al-Najaf (1385 AH
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حممد حممود آل سامكة يف سوق العماَّ ر (1394هـ)
تشييع الشيخ َّ

)The Funeral of Sheikh Muhammad Mahmoud Samakah in Al-Ammar Market (1394 AH

134

علماء احللَّة و�أعالمها

آية اهلل العظمى الس ِّيد أبو القاسم
حممد
حممد
ّ
ّ
َّ اجلواهري والس ِّيد
َّ  والشيخاخلوئي
)هـ1395( اجلاليل
تقي
ّ

Grand Ayatollah Sayyid Abu Al-Qasim Al-Khoei (Holy blesed), Shaikh Mohammed Al-Jawahiri
and Sayyid Mohammad Taqi Al-Jalali (1395 AH)
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الأعــالم

علماء احللَّة و�أعالمها

)هـ1297  من وجهاء حم َّلة الطاق (ت،الس ِّيد عيل حسن آل كامل الدين

Sayyid Ali Hassan Al-Kamaleddin, One of the Dignitaries of Al-Taq Quarter (D. 1297 AH)
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)هـ1381-1312(  شارك يف ثورة العرشين،حممد باقر بن نارص آل عزّام
َّ الس ِّيد

Sayyid Mohammed Baqir bin Nasser Al-Azzam, participated in the Twentieth Revolution
(1312-1381 AH)
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عبد الرزَّاق السعيد (أول مع ِّلم يف احل َّلة) يف مدرسة الرشد َّية (1382-1298هـ)

)Abdul-Razzaq Al-Saeed (The First teacher in Hilla) in Al-Rushdiya School (1298-1382 AH
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الري (1402-1318هـ)
الدكتور أمحد بن نسيم سوسة ،من أعالم احل َّلة يف جمال هندسة َّ
Dr. Ahmed bin Naseem Soosa, One of Scientist of Hilla in Irrigation Engineering
)(1318-1402 AH
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احلل (1405-1331هـ)
الدكتور طه باقر نارص حسني عزَّام يِّ ّ
)Dr. Taha Baqir Nasser Hussein Azzam Al-Hilli (1331-1405 AH
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احلل يف أواخر أيام حياته (1405-1331هـ)
الدكتور طه باقر نارص حسني عزَّام يِّ ّ
)Dr. Taha Baqir Nasser Hussein Azzam Al-Hilli in the late days of his life (1331-1405 AH
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احلل (1409-1323هـ)
الشيخ يوسف بن َّ
محادي بن حسني بن كركوش يِّ ّ
)Sheikh Youssef bin Hamadi bin Hussein bin Karkush Al-Hilli (1323-1409 AH
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)هـ1412-1324( املصور األول يف مدينة احل َّلة
،عيل شنطوط
ِّ
ِّ
َّ املصور
ّ حممد
Photographer Mohammed Ali Shantoot, the First Photographer in Al-Hilla City
(1324-1412AH)
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علماء احللَّة و�أعالمها

حممد املعروف (1413-1326هـ)
األستاذ الرتبوي فرهود َّ

)Educational Professor Farhood Mohammed Al-Marouf (1326-1413 AH
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عيل طاهر شهيب شبيب (1417-1338هـ)
عيل َجواد ّ
الدكتور ّ
)Dr. Ali Jawad Ali Taher Shohaib Shabib (1338-1417 AH
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علماء احللَّة و�أعالمها

حممد عبد اللطيف م َّطلب (1419-1340هـ)
العامل الفيزياوي َّ
)Physical Scientist Mohammed Abdul-Latif Muttalib (1340-1419 AH
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املؤرخ الدكتور سامي سعيد األمحد يِّ
احلل (1427-1349هـ)
ِّ
)The Historian Dr. Sami Saieed Al-Ahmad Al-Hilli (1349-1427 AH
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علماء احللَّة و�أعالمها

)احلل يف صورة نادرة (مخسين َّيات القرن املايض
َّ األديب والسيايس
ّ ِّحممد مهدي البصري ي
The Writer and the Political Mohammad Mehdi Al-Baseer Al-Hilli in a Rare Picture
(The Fifties of the Last Century)
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حممد مهدي البصري ،شاعر ثورة العرشين (1375هـ)
الشيخ الدكتور َّ

)Sheikh Dr. Mohammad Mehdi Al-Basir, a Poet of the Twentieth Revolution (1375 AH
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)هـ1380( الس ِّيد مهدي الشاله مع موكب حم َّلة األكراد يف كربالء

Sayyid Mohammed Mehdi Al-Shelah with Cortege of Al-Akrad Quarter in Kerbala
(1380 AH)
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الس ِّيد مهدي الشاله يف موكب الفاطميني ،حم َّلة األكراد (1380هـ)

Sayyid Mohammed Mehdi Al-Shelah in Al-Fatimiyeen Cortege, Al-Akrad Quarter
)(1380 AH
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السامرائي يف كلية اآلداب عام 1390هـ
الدكتور سامي سعيد األمحد والدكتور فيصل
ّ
Dr. Sami Saieed Al-Ahmad with Dr. Faisal Al-Samaraei in the College of Arts in 1390 AH
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

سور مدينة احل َّلة كام رسمه املسترشق كري بورتر عام 1820م

The Wall of Al-Hilla City, as Drawn by the Orientalist Kerr Porter in 1820 AD
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م لرسام أمريكي زار احل َّلة1888  ُرسمت عام،لوحة ملنطقة باب احلسني وسورها

Painting of Bab Al-Hussein Region and its Wall, Painted in 1888 AD by American Painter
Visited Hilla
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

جرس أبو الدوبات ،وهو من جسور احل َّلة القديمةُ ،أنشئ قبل عام 1920م
Abul-Dubat Bridge, One of the Old Bridges of Hilla, Built before 1920 AD
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جرس أبو البزُّونة -لوجود رسم ق َّطة يف أعاله -ش َّيده اإلنكليز عام 1927م

Abul-Bazzonah Bridge -because of aCat Drawing above it- Built by the British in 1927 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

ناظم سدَّ ة اهلندية عام 1928م

Regulator of Al-Hindiya Barrage in 1928 AD
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منارة مسجد النخيلة يف ناحية الكفل ،تظهر عليها عالمات االهنيار (1932م)

)Minaret of Al-Nekhaila Mosque in Al-Kifil District, Signs of Collapse appear on it (1932 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

الرشيد) ُش ِّيد عام 1946م
بناية مرصف اجلرس (مرصف َّ
Bridge Bank’s Building (Ar-Rasheed Bank) built in 1946 AD
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شط احل َّلة عام 1935م
Shatt El-Hilla in 1935 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

)بناية مدير َّية بلدية احل َّلة من جهة الربج الذي أصبح ساعة البلدية (ثالثينَّات القرن املايض

Municipality Directorate of Al-Hilla’s Building from the side of the Tower, which became the
Municipal Clock (The Thirties of the Last Century)
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ساحة اجلرس القديم ،ويظهر سوق العامر يف اجلانب الصغري من املدينة (1940م)

)Old Bridge Square,also appears Al-Ammar Market in the Small part of the City (1940 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

جرس طويريج عندما كانت ناحية طويريج تابعة للح َّلة عام 1945م

Towayreeg Bridge when Towayreeg District was belonging to Hilla in 1945 AD
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شارع املكتبات يف أيام عاشوراء (1945م)

Libraries Street in the Days of Ashuraa in 1945 AD

170

�شواهد من الرتاث احل ِّلي

جرس احل َّلة اخلشبي القديم (1950م)

)The Old Wooden Bridge of Hilla (1950 AD
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املتحرك يف باب احلسني ،حم َّلة األكراد (1950م)
جرس احل َّلة
ِّ

)The Draw Bridge of Hilla in Bab Al-Hussein, Al-Akrad Quarter (1950 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

)م1950(  وهو من أشهر شوارعها،شارع املكتبات يف وسط املدينة

Libraries Street in the Center of the City which is One of the Most Famous Streets (1950 AD)
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جرس طويريج اجلديد يف يوم افتتاحه عام 1951م

Towayreege New Bridge, on its Opening Day in 1951 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

املتوسطة املركز َّية يف احل َّلة يف العهد امللكي (1953م)
ِّ

)Al-Markaziya Intermediate School in Hilla, in the Royal Era (1953 AD
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م1953  وتظهر بناية املترصف َّية التي ش ِّيدت عام،ساحة مترصف َّية لواء احل َّلة
Square of Mutasarifiyat Al-Hilla, also appears the Building of Al-Mutasarifiya
which Constructed in 1953 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

)م1955( بناية مدير َّية بلدية احل َّلة من جانب النهر

Municipality Directorate of Hilla’s Building from the River Side (1955 AD)
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)م1955(  جماور ساحة القشلة،بناية مديرية إطفاء احل َّلة

Hilla’s Firefighting Directorate Building, Near to Al-Qushlah Square (1955 AD)
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

ساحة مدرسة الرشق َّية ،وهي من أوىل مدارس املدينة (1955م)

)Al-Sharqiya School Square, One of the first Schools of the City (1955 AD
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جرس املسيب القديم (1955م)
)Al-Musayyib Old Bridge (1955
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

)م1955(  تأسـست أواخر أيام الدولة العثامن َّية،املدرسة الرشد َّية يف مدينة املسيب
Al-Rashdiya School in Al-Musayyib District, Established in the Last Days of the Ottoman
Empire (1955 AD)
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حسين َّية القزاونة أ َّيام عاشوراء (1955م)

)Hussieniat Al-Ghazzaonah in the Days of Ashuraa (1955 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

سدَّ ة اهلند َّية يف مدينة احل َّلة عام 1955م

Al-Hindiya Barrage in Hilla City in 1955 AD

183

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة

)ساحة القشلة من جهة ساحة برج االتصاالت (مخسين َّيات القرن املايض
Al-Qushlah Square, from the side of Communications Tower Square
(Fifties of the Last Century)
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

الصوب الصغري يف مدينة احل َّلة (مخسين َّيات القرن املايض)
)The Small Side of Hilla City (Fifties of the Last Century
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بناية قائممقام َّية احل َّلة (1960م)

)Qaimmqamiyat Al-Hilla’s Building (1960 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

مشفى مرجان يف مدينة احل َّلة (1960م)

)Marjan Hospital in the City of Hilla (1960 AD
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الرمد ،مقابل حديقة النساء (1960م)
مشفى َّ

)Ophthalmology Hospital, Facing the Women Garden (1960 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

احلل (1960م)
ساحة اجلبل وبجانبها مرقد الشيخ ابن إدريس يِّ ّ

)Al-Jabal Square, next to the Shrine of Shaykh Ibn Idris Al-Hilli (1960 AD
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مدرستا اهلدى والفراقد يف حم َّلة املهد َّية (1961م)

)Al-Huda and Al-Faraqid Schools in Al-Mahdiya Quarter (1961 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

م1964  ُأنشئ عام، يف حي بابل-يسميها أهل احل َّلة
ِّ  كام-نافورة الشذروان

Al-Shathirwan Fountain -As the Hillian called it- in Babil Quarter, Established in (1964)
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بناية سايلو احل َّلة يف مدخل املدينة الشاميل (1965م)

)Hilla Silo’s Building in the Northern Entrance of the City (1965 AD

192

�شواهد من الرتاث احل ِّلي

جرس باب احلسني اجلديد يف حم َّلة األكراد (1965م)

)Bab Al-Hussein New Bridge in Al-Akrad Quarter (1965 AD
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شارع الساعة يف حي بابل (1965م)

)The Clock Street in Babil Quarter (1965 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

مدخل مدينة احل َّلة الشاميل (1965م)

)The Northern Entrance of Hilla City (1965 AD
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ساحة اجلنائن املع َّلقة يف وسط املدينة (1966م)

)Square of the Hanging Gardens in the City Center (1966 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

)ساحة القشلة وسط مدينة احل َّلة (ستين َّيات القرن املايض

Al-Qushlah Square in the Center of Hilla City (Sixties of the Last Century)
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احلسين َّية الكبرية يف حم َّلة جربان (ستين َّيات القرن املايض)

Al-Husseiniya Al-Kabeera in Gibran Quarter in the Sixties of the Last Century

198

�شواهد من الرتاث احل ِّلي

)م1970(  وهو رمز لدور األم يف بناء األرسة،متثال األم

The Mother Statue, A Symbol to the Mother Role in Family Genesis (1970 AD)
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املتوسطة املركز َّية من اجلانب املقابل ِّ
لشط احل َّلة (١٩70م)

)Al-Markaziya Intermediate School from the other Side of Shatt El-Hilla (1970 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

)م1970( بناية مديرية تربية بابل

Educational Directorate of Babylon’s Building (1970 AD)
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ساحة باب احلسني ،ومدخل املدينة (1970م)

)Bab Al-Hussein Square and the Entrance of the City (1970 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

جرس باب احلسني يف حم َّلة األكراد يف احل َّلة (1970م)

)Bab Al-Hussein Bridge in Al-Akrad Quarter, In Hilla (1970 AD
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بناية املكتبة املركز َّية يف حي بابل (1975م)
)The Public Library in Babil Quarter (1975 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

شارع األط َّباء وسط مدينة احل َّلة (1978م)

)Physicians Street, in the Middle of Hilla City (1978 AD
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)برج بناية بلدية احل َّلة (سبعين َّيات القرن املايض

Tower of Municipality Directorate of Hilla’s Building (The Seventies of the Last Century)
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

)ساحة سعيد األمني وسط مدينة احل َّلة (سبعين َّيات القرن املايض

Saied Al-Ameen Square in the Center of Hilla City (The Seventies of the Last Century)
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جرس احل َّلة القديم (سبعين َّيات القرن املايض)

)The Old Hilla Bridge (The Seventies of the Last Century
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

)ساحة بلدية احل َّلة (سبعين َّيات القرن املايض

Municipality Square of Hilla (The Seventies of the Last Century)
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احلل يف الساحة املسماَّ ة باسمه ،منطقة باب املشهد (1980م)
متثال الشاعر
ِّ
صفي الدين يِّ ّ
The Statue of the Poet Safiel-Din Al-Hilli in the Square bears his name, Babel-Mashhad
)Area (1980 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

تؤرخ إنشائها (1980م)
منارة سدَّ ة اهلند َّية التي ِّ

Minaret of Al-Hindiyah barrage which constructed in 1980 AD
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بناية هبو الض َّباط يف حي بابل (1985م)

)Officers’ Foyer’s Building in Babil Quarter (1985 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

)م١٩٨٥(  مدخل شارع الري والسوق الكبري وجتمع األطباء،تقاطع مديرية الضامن
The Crossroad of Labor Directorate, Intrance of Al-Ray Street, Big Market and Physicians
Aggregation (1985 AD)
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جرس الكفل اخلشبي القديم يف ناحية الكفل ،متَّت إزالته عام 1987م
Al-Kifil Old Wooden Bridge in Al-Kifil District, Removed in 1987 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

القبة املقرنصة يف ناحية الكفل ،تعود للعرص السلجوقي (1990م)

)Muqarnas Dome in Al-Kifil District, Dating back to the Seljuk Era (1990 AD
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قسطخانة املهد َّية ،من األبنية الرتاث َّية املتم ِّيزة يف حم َّلة املهد َّية (1990م)

Kstkhana Al-Mahdiya, One of the Distinctive Heritage Buildings in Al-Mahdiya Quarter
)(1999 AD
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�شواهد من الرتاث احل ِّلي

أحد أواوين قسطخانة املهد َّية (1990م)

)One of Owaween of Kstkhana Al-Mahdiya (1990 AD
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نموذج من األعمدة اخلشب َّية (دلگ) يف قسطخانة املهد َّية (1990م)
)Example of Wooden Columns (Dalag) in Kstkhana Al-Mahdiya (1990 AD
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)م1996(  قرب مرقد أيب اجلاسم، تقع رشق مدينة املسيب،قلعة النرص

Victory Castle, Located East of Al-Musayyib District, Near the Shrine of Abul-Jasm Peace be
Upon Him (1996 AD)
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قلعة النرص ،وقد أعيد بنائها بعد تعرضها للهدم وذلك عام 1996م
Victory Castle, Re-built after being Demolished in 1996 AD
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)م1999(  من أهم اخلانات يف موقع ذي الكفل األثري يف ناحية الكفل،خان السيف

Khan El-Saif, One of the Most Important Khans in Thil-Kifil Archaeological location in Al-Kifil
District (1999 AD)
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قلعة آل اجلريان ،من القالع القديمة يف ناحية الشوميل (1999م)

)Al-Jaryan Castle, One of the Ancient Castle in Al-Shwomali Subdistrict (1999 AD

222

�شواهد من الرتاث احل ِّلي

قلعة آل اجلريان املبن َّية من اآلجر والطني والنقوش املجصصة واحلجارة (1999م)
), Built of Brick, Clay and Stones with plastered Inscriptions (1999 ADوAl-Jaryan Castle
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احلل يف حم َّلة اجلامعني (هناية القرن املايض)
مدرسة
ّ
صفي الدين يِّ ّ

)Safiel-Din Al-Hilli School in Al-Jamain Quarter (The End of the Last Century
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القبة املقرنصة يف مقام ر ّد الشمس ،تعود للعرص السلجوقي (2000م)

)Muqarnas Dome in (Rad El-Shams) Shrine, Dating back to the Seljuk Era (2000 AD
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)م2000( األسدي
متثال مؤسس مدينة احل َّلة األمري صدقة بن مزيد
ّ

The Statue of the Establisher of Al-Hilla City the Prince Sadaqa bin Mizyed Al-Asadi (2000 AD)
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)م2000( متثال األم اجلديد الذي ُأنشئ بدلاً من التمثال األصيل

The New Mother Statue which is Established Instead of the Original Statue (2000 AD)
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منارة مسجد النخيلة يف أثناء عملية اإلعامر (2001م)

)Minaret of Al-Nekhaila Mosque during Reconstruction Process (2001 AD
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آية اهلل الشيخ عبد احلسني قاسم صالح يِّ ّ

113

احليل (ت1372هـ)
عيل بن عزَّام ّ
الس ِّيد محُّ ود بن نارص بن حسني بن ّ

احلل (1382-1300هـ)
حممد
ّ
عيل بن ّ
العذاري الصغري يِّ ّ
العلاَّ مة الشيخ ّ

112
114

احلل (1390-1319هـ)
عيل بن حممود بن عبد احلسني آل سامكة يِّ ّ
الشيخ ّ

115

احلل (1394-1309هـ)
عيل بن حسني يِّ ّ
آية اهلل العظمى الشيخ حسني بن ّ

117

احلل (1401-1334هـ)
الس ِّيد مسلم بن محُّ ود بن نارص بن حسني بن عزَّام يِّ ّ
البعثي البائد (1402-1355هـ)
اجلاليلُ ،أعدم عىل يد النظام
حممد تقي
ّ
الس ِّيد َّ
ّ
الشهيد الشيخ عبد عيل محزة اجلوذري ،من ضحايا النظام السابق (1403-1376هـ)

119
121

احلل (1406-1322هـ)
الس ِّيد هادي بن محد بن فاضل بن كامل الدين يِّ ّ

123

احلل (ت 1392هـ)
الس ِّيد هادي بن محُّ ود بن نارص بن حسني بن عزَّام يِّ ّ

حممد بن حممود بن عبد احلسني آل سامكة (1394-1302هـ)
الشيخ َّ

اخلويل��دي،
ع�لي
الش��يخ
ّ
الس ِّيداحلكيموالس ِّيداخلوئي1404-1346(هـ)

أح��د

116
118
120
وكالء
122

اخلويلدي ،أحد وكالء الس ِّيد اخلوئي1409-1375( هـ)
الشيخ عبد األمري
ّ

124

احلل (1422-1360هـ)
الس ِّيد عبد العزيز بن مسلم بن محُّ ود بن عزَّام
ّ
احلسيني يِّ ّ
احلل مع بعض من طلبة العلم األفاضل (1339هـ)
الس ِّيد عبد امل َّطلب يِّ ّ

126
127

آية اهلل العظمى َّ
احلل مع نخبة من علامء النجف األرشف (1380هـ)
الشيخ حسني يِّ ّ

129

حممد بن جعفر بن باقر آل حيدر (1412-1346هـ)
الشهيد الشيخ َّ

125

احلل يف افتتاح
عبد الرزَّاق مرجان والس ِّيد َّ
حممد بحر العلوم والس ِّيد حمسن احلكيم والشيخ حسني يِّ ّ
128
مشفى مرجان (1377هـ)
آية اهلل العظمى َّ
احلل مع جمموعة من طلبة العلم األفاضل (1380هـ)
الشيخ حسني يِّ ّ
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130

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة
الس�� ِّيد حمس��ن احلكيم وبجانبه العلاَّ مة َّ
احلل يف جملس عزاء بالصحن احلسيني
الش��يخ حس�ين يِّ ّ
131
الشرَّ يف (1380هـ)
الس ِّيد حمسن احلكيم َّ
احلل (1380هـ)
والشيخ حسني يِّ ّ

احلل يف احلوزة العلم َّية يف النجف األرشف (1385هـ)
العامل الس ِّيد مسلم يِّ ّ

حممد حممود آل سامكة يف سوق العماَّ ر (1394هـ)
تشييع الشيخ َّ

132
133
134

آي��ة اهلل العظم��ى الس�� ِّيد أب��و القاس��م
حممد
حمم��د
ّ
ّ
اجلواه��ري والس�� ِّيد َّ
اخلوئ��ي والش��يخ َّ
135
اجلاليل (1395هـ)
تقي
ّ

األعــالم

الس ِّيد عيل حسن آل كامل الدين ،من وجهاء حم َّلة الطاق (ت 1297هـ)

حممد باقر بن نارص آل عزّام ،شارك يف ثورة العرشين (1381-1312هـ)
الس ِّيد َّ

137
139
140

عبد الرزَّاق السعيد (أول مع ِّلم يف احل َّلة) يف مدرسة الرشد َّية (1382-1298هـ)

141

احلل يف أواخر أيام حياته (1405-1331هـ)
الدكتور طه باقر نارص حسني عزَّام يِّ ّ

144

املصور األول يف مدينة احل َّلة (1412-1324هـ)
عيل شنطوط،
ِّ
ِّ
املصور َّ
حممد ّ

146

عيل طاهر شهيب شبيب (1417-1338هـ)
عيل َجواد ّ
الدكتور ّ
حممد عبد اللطيف م َّطلب (1419-1340هـ)
العامل الفيزياوي َّ

148
149

احلل يف صورة نادرة (مخسين َّيات القرن املايض)
األديب والسيايس َّ
حممد مهدي البصري يِّ ّ

151

الس ِّيد مهدي الشاله مع موكب حم َّلة األكراد يف كربالء (1380هـ)

153

الري (1402-1318هـ) 142
الدكتور أمحد بن نسيم سوسة ،من أعالم احل َّلة يف جمال هندسة َّ
143
احلل (1405-1331هـ)
الدكتور طه باقر نارص حسني عزَّام يِّ ّ
احلل (1409-1323هـ)
الشيخ يوسف بن َّ
محادي بن حسني بن كركوش يِّ ّ

حممد املعروف (1413-1326هـ)
األستاذ الرتبوي فرهود َّ

املؤرخ الدكتور سامي سعيد األمحد يِّ
احلل (1427-1349هـ)
ِّ

حممد مهدي البصري ،شاعر ثورة العرشين (1375هـ)
الشيخ الدكتور َّ
الس ِّيد مهدي الشاله يف موكب الفاطميني ،حم َّلة األكراد (1380هـ)

السامرائي يف كلية اآلداب عام 1390هـ
الدكتور سامي سعيد األمحد والدكتور فيصل
ّ
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145
147

150
152
154
155

فهر�س املحتويات
سور مدينة احل َّلة كام رسمه املسترشق كري بورتر عام 1820م

159

لوحة ملنطقة باب احلسني وسورهاُ ،رسمت عام 1888م لرسام أمريكي زار احل َّلة
جرس أبو الدوبات ،وهو من جسور احل َّلة القديمةُ ،أنشئ قبل عام 1920م

161

ناظم سدَّ ة اهلندية عام 1928م

163

جرس أبو البزُّونة -لوجود رسم ق َّطة يف أعاله -ش َّيده اإلنكليز عام 1927م

160
162

منارة مسجد النخيلة يف ناحية الكفل ،تظهر عليها عالمات االهنيار (1932م)

164

شط احل َّلة عام 1935م

166

الرشيد) ُش ِّيد عام 1946م
بناية مرصف اجلرس (مرصف َّ

165

بناية مدير َّية بلدية احل َّلة من جهة الربج الذي أصبح ساعة البلدية (ثالثينَّات القرن املايض) 167

ساحة اجلرس القديم ،ويظهر سوق العامر يف اجلانب الصغري من املدينة (1940م)

168

شارع املكتبات يف أيام عاشوراء (1945م)

170

جرس طويريج عندما كانت ناحية طويريج تابعة للح َّلة عام 1945م

جرس احل َّلة اخلشبي القديم (1950م)

املتحرك يف باب احلسني ،حم َّلة األكراد (1950م)
جرس احل َّلة
ِّ

169
171
172

شارع املكتبات يف وسط املدينة ،وهو من أشهر شوارعها (1950م)

173

املتوسطة املركز َّية يف احل َّلة يف العهد امللكي (1953م)
ِّ

175

جرس طويريج اجلديد يف يوم افتتاحه عام 1951م

174

ساحة مترصف َّية لواء احل َّلة ،وتظهر بناية املترصف َّية التي ش ِّيدت عام 1953م

176

بناية مديرية إطفاء احل َّلة ،جماور ساحة القشلة (1955م)

178

بناية مدير َّية بلدية احل َّلة من جانب النهر (1955م)

177

ساحة مدرسة الرشق َّية ،وهي من أوىل مدارس املدينة (1955م)

179

تأسـست أواخر أيام الدولة العثامن َّية (1955م)
املدرسة الرشد َّية يف مدينة املسيبَّ ،

181

سدَّ ة اهلند َّية يف مدينة احل َّلة عام 1955م

183

جرس املسيب القديم (1955م)

حسين َّية القزاونة أ َّيام عاشوراء (1955م)
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180
182

مو�سوعة تراث احللَّة امل�ص َّورة
ساحة القشلة من جهة ساحة برج االتصاالت (مخسين َّيات القرن املايض)

184

بناية قائممقام َّية احل َّلة (1960م)

186

الصوب الصغري يف مدينة احل َّلة (مخسين َّيات القرن املايض)

مشفى مرجان يف مدينة احل َّلة (1960م)

الرمد ،مقابل حديقة النساء (1960م)
مشفى َّ

185
187
188

احلل (1960م)
ساحة اجلبل وبجانبها مرقد الشيخ ابن إدريس يِّ ّ

189

يسميها أهل احل َّلة -يف حي بابلُ ،أنشئ عام 1964م
نافورة الشذروان -كام ِّ

191

جرس باب احلسني اجلديد يف حم َّلة األكراد (1965م)

193

مدخل مدينة احل َّلة الشاميل (1965م)

195

مدرستا اهلدى والفراقد يف حم َّلة املهد َّية (1961م)

بناية سايلو احل َّلة يف مدخل املدينة الشاميل (1965م)

شارع الساعة يف حي بابل (1965م)

ساحة اجلنائن املع َّلقة يف وسط املدينة (1966م)

190
192
194
196

ساحة القشلة وسط مدينة احل َّلة (ستين َّيات القرن املايض)

197

متثال األم ،وهو رمز لدور األم يف بناء األرسة (1970م)
املتوسطة املركز َّية من اجلانب املقابل ِّ
لشط احل َّلة (١٩70م)

199
200

ساحة باب احلسني ،ومدخل املدينة (1970م)

202

احلسين َّية الكبرية يف حم َّلة جربان (ستين َّيات القرن املايض)

بناية مديرية تربية بابل (1970م)

198

201

جرس باب احلسني يف حم َّلة األكراد يف احل َّلة (1970م)

203

شارع األط َّباء وسط مدينة احل َّلة (1978م)

205

بناية املكتبة املركز َّية يف حي بابل (1975م)

برج بناية بلدية احل َّلة (سبعين َّيات القرن املايض)

ساحة سعيد األمني وسط مدينة احل َّلة (سبعين َّيات القرن املايض)

جرس احل َّلة القديم (سبعين َّيات القرن املايض)
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204
206
207
208

فهر�س املحتويات
ساحة بلدية احل َّلة (سبعين َّيات القرن املايض)

209

احلل يف الساحة املسماَّ ة باسمه ،منطقة باب املشهد (1980م)
متثال الشاعر
ِّ
صفي الدين يِّ ّ

210

بناية هبو الض َّباط يف حي بابل (1985م)

212

تؤرخ إنشائها (1980م)
منارة سدَّ ة اهلند َّية التي ِّ

211

تقاطع مديرية الضامن ،مدخل شارع الري والسوق الكبري وجتمع األطباء (١٩٨٥م)

213

القبة املقرنصة يف ناحية الكفل ،تعود للعرص السلجوقي (1990م)

215

جرس الكفل اخلشبي القديم يف ناحية الكفل ،متَّت إزالته عام 1987م

214

قسطخانة املهد َّية ،من األبنية الرتاث َّية املتم ِّيزة يف حم َّلة املهد َّية (1990م)

216

نموذج من األعمدة اخلشب َّية (دلگ) يف قسطخانة املهد َّية (1990م)

218

أحد أواوين قسطخانة املهد َّية (1990م)

217

قلعة النرص ،تقع رشق مدينة املسيب ،قرب مرقد أيب اجلاسم1996( م)

219

خان السيف ،من أهم اخلانات يف موقع ذي الكفل األثري يف ناحية الكفل (1999م)

221

قلعة آل اجلريان املبن َّية من اآلجر والطني والنقوش املجصصة واحلجارة (1999م)

223

القبة املقرنصة يف مقام ر ّد الشمس ،تعود للعرص السلجوقي (2000م)

225

قلعة النرص ،وقد أعيد بنائها بعد تعرضها للهدم وذلك عام 1996م
قلعة آل اجلريان ،من القالع القديمة يف ناحية الشوميل (1999م)
احلل يف حم َّلة اجلامعني (هناية القرن املايض)
مدرسة
ّ
صفي الدين يِّ ّ

220
222
224

األسدي (2000م)
متثال مؤسس مدينة احل َّلة األمري صدقة بن مزيد
ّ
متثال األم اجلديد الذي ُأنشئ بدلاً من التمثال األصيل (2000م)

227

منشوراتُنا

238

منارة مسجد النخيلة يف أثناء عملية اإلعامر (2001م)
وسيصدر قري ًبا
ُ

226
228
239
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من�شورا ُتنا

تراث ِ
ف مرك ُز ِ
احل َّلة التابع لقس��م املعارف اإلس�لام َّية واإلنس��ان َّية يف العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة بتحقيق
ترش َ
َّ

ومراجعة ونرش الكتب اآلتية:

1.1معاين أفعال الصالة وأقواهلا.
ِ
تأليف :الشيخ أمحد ابن فهد احل يِّ ّل (ت 841هـ).
تراث ِ
ِ
احل َّلة.
حتقيق وتعليق وضبط :مرك ُز

2.2خمترص املراسم العلو ّية.
ِ
الـه َذ ّيل (ت 676هـ).
تأليف :املح ّقق احل يّ ّل ،جعفر بن احلسن ُ
حتقيق :أمحد عيل جميد ِ
احل يّ ّل.
ّ
تراث ِ
ِ
احل َّلة.
راجعه وأخرجه :مرك ُز
3.3التأصيل والتجديد يف مدرسة ِ
احل َّلة العلم َّية -دراسة حتليل َّية.
تأليف :الدكتور ج َّبار كاظم امللاَّ .
تراث ِ
ِ
احل َّلة.
راجعه وضبطه :مرك ُز
ِ
ِ
القمة.
4.4مدرسة احل ّلة وتراجم علامئها ،من النشوء إىل ّ
احلسيني.
تأليف :الس ّيد حيدر الس ّيد موسى وتوت
ّ
تراث ِ
ِ
احل َّلة.
راجعه وضبطه :مرك ُز
ِ
التارخيي يف كتابيَ العلاّ مة احل يِّ ّل (ت 726هـ) وابن داود (ح ًّيا سنة 707هـ) يف علم الرجال.
5.5املنهج
ّ
تأليف :أ.م.د .سامي محود احلاج جاسم.
تراث ِ
ِ
احل ّلة.
راجعه وضبطه :مرك ُز

6.6الرتاث ِ
احل يّ ّل يف جم ّلة فقه أهل البيت.
أعدَّ ه وضبطه :مركز تراث ِ
احل َّلة.رشح شواهد قطر الندى.
الفحام (ت 1205هـ).
تأليف :الس ِّيد صادق َّ

دراسة وحتقيق :أ.م.د .نارص عبد اإلله دوش.
تراث ِ
ِ
احل َّلة.
مراجعة وضبط :مرك ُز

7.7مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.
ِ
طهر ،العلاَّ مة احل يِّ ّل (ت 726هـ).
الـم َّ
عيل بن ُ
تأليف :احلسن بن يوسف بن ّ
حممد غفوري نژاد.
حتقيق :د .الشيخ ّ
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تراث ِ
ِ
احل َّلة.
راجعه وضبطه :مرك ُز

8.8درر الكالم ويواقيت النظام.
ِ
احلسيني احل يّ ّل (بعد 1063هـ).
تأليف :الس ّيد حسني بن كامل الدين بن األبزر
ّ
األشكوري.
احلسيني
حتقيق :الس ّيد جعفر
ّ
ّ
ِ
ِ
راجعه وضبطه :مرك ُز تراث احل َّلة.

املصورة.
9.9موسوعة تراث احل َّلة
َّ
لحِ
ِ
إعداد :وحدة اإلعالم .مركز تراث ا َّلة.

و�سي�صد ُر قري ًبا

1010فقهاء الفيحاء وتطور احلركة الفكرية يف ِ
احل َّلة.
ُّ
َّ

احلسيني (ت 1405هـ).
تأليف :الس ّيد هادي محد آل كامل الدين
ّ

األعرجي.
عيل ع َّباس
ّ
حتقيق :أ.م.دّ .
ِ
1111موسوعة ال ّلغويِّني احل ِّليِّني

املوسوي
تأليف :أ.م.د .هاشم جعفر حسني
ّ

حللَّة
ومن الأعمال التي قيد التحقيق ،مبراجعة و�ضبط مركز تراث ا ِ
1212إجازات احلديث احل ّل ّية.

حممد كاظم رمحتي.
مجع وحتقيق :أّ .

1313اإلجازة الكبرية.
ِ
طهر العلاَّ مة احل يِّ ّل (ت  726هـ).
الـم َّ
عيل بن ُ
تأليف :احلسن بن يوسف بن ّ
الفتالوي.
حتقيق :املرحوم كاظم عبود
ّ

1414حتصيل النجاة يف أصول الدين.
ِ
املطهر احل يِّ ّل (ت 771هـ).
حممد بن احلسن بن يوسف ابن َّ
تأليف :فخر املح ّققني َّ
األمحدي.
حتقيق :الشيخ مصطفى
ّ

1515التحقيق املبني يف رشح هنج املسرتشدين.
ِ
احلبلرودي احل يِّ ّل (ت 850هـ).
حممد
ّ
تأليف :الشيخ خرض بن َّ
1616حاشية إرشاد األذهان.

النييل (ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف
ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ

الربوجردي.
املوسوي
حتقيق :الس ّيد حسني
ّ
ّ
1717العلاّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت726هـ).
حممد مفيد آل ياسني.
تأليف :دّ .
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1818الفوائد ِ
احل ِّل ّية.

تأليف :أمحد عيل جميد ِ
احل يِّ ّل.
ّ

1919كافية ذي اإلرب يف رشح اخلطب.

النييل (كان ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف
ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ

2020كشف اخلفا يف رشح الشفا.
ِ
املطهر ،العلاَّ مة احل يِّ ّل (ت726هـ).
تأليف :احلسن بن يوسف ابن َّ
حتقيق :الشيخ جميد هادي زاده.

2121املختار من حديث املختار.
ِ
البجيل احل يِّ ّل (بعد  745هـ).
حممد ابن احلدّ اد
تأليف :أمحد بن ّ
ّ
حتقيق :مركز تراث احل ّلة.
2222مزارات ِ
احل ّلة الفيحاء ومراقد علامئها.
تأليف :الس ّيد حيدر الس ّيد موسى وتوت.

2323منتهى السؤول يف رشح معرب الفصول.

النييل (ح ًّيا سنة 777هـ).
عيل بن يوسف
ّ
تأليف :الشيخ ظهري الدين ّ
حتقيق :الدكتور محيد عطائي نظري.

القصاد يف رشح بانت سعاد.
2424منهج ّ
ِ
البجيل احل يِّ ّل (بعد  745هـ).
حممد ابن احلدّ اد
تأليف :أمحد بن ّ
ّ
األعرجي.
عيل ع ّباس
ّ
حتقيق :دّ .
ِ
2525املوسوعة الرجال ّية للعلاَّ مة احل يِّ ّل (ت 726هـ).

وتشتمل :حتقيق كتاب (خالصة األقوال) ،مع إضافة حوايش ٍّ
كل ِمن :الشهيد الثاين ،والشيخ حسن
صاحب املعامل ،والشيخ
البهائي ،وحتقيق كتاب (إيضاح االشتباه) ،وتأليف كتاب بعنوان( :املباين
ّ
الرجالية للعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف كتبه األخرى).
ّ

حممد باقر ملكيان.
حتقيق :الشيخ ّ

2626موصل الطالبني إىل رشح هنج املسرتشدين.
ِ
القايش احل يِّ ّل (ت 755هـ).
حممد
عيل بن ّ
ّ
تأليف :الشيخ نصري الدين ّ
ِ
ٍ
2727هنج البالغةُ ،يطبع بالفاكس ميل عىل نسخة كتبها تلميذ العلاّ مة احل يِّ ّل سنة (677هـ) يف مقام صاحب
الزمان يف ِ
احل َّلة.
2828هنج املسرتشدين.
ِ
ِ
املطهر احل يِّ ّل (ت 726هـ).
تأليف :العلاّ مة احل يِّ ّل احلسن بن يوسف ابن َّ
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