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كلمة املركز

ْكَرى مِْفتَاَح اْلـُمْستَْقَبِل مَا َأْجََل َأْن َتُكوَن الذِّ
َذ  َ ��َاَواِت َواألَْرَض، َواَل اتَّ ال�َحْمُد هللِ الِذي َلْ ُيْش��ِهْد َأَحًدا ِحْيَ َفَطَر السَّ
ُمِعينًا ِحَي َبَرَأ النََّس��َاِت، َلْ ُيَشاَرْك يِف اإِلَل�ِهيَِّة، َوَلْ ُيَظاَهْر يِف الوْحَدانِّيِة، َكلَِّت 
َاُة  ِت الُعُقوُل َعْن ُكنِْه َمْعِرَفتِ��ِه،... َوالصَّ األَْلُس��ُن َعْن َغاَيِة ِصَفتِِه، َواْنَح��َ�َ

َمًدا، َوَعَل آلِِه امُلْصَطَفْيَ األَْبَراِر... ، َوَسَاُمُه َدائًِا َسْ َاُم َعَل النيِّبييِّ َوالسَّ

َوَبْعُد

��َس امَلْركُز- َمْرَكَز  َف��إنَّ َداَلَلَة الِفْعِل الَكَام��ييِّ لَِكلَِمِة )ُتَراٍث( َوالتِي َتَأسَّ
ا، َوَأْن اَل َنِحيَد َعنُْه؛  تيُِّم َعَلْينَا َأْن َي��ُدوَر َعَمُلنَا َحْوَلَ ِة- َعَل إِْثِرَها ُتَ لَّ ُت��َراِث احْلِ
لِيِد ِذْكِرِهْم؛  ْك��َرى؛ ِذْكَرى آَبائِنَا َوَتْ ِديُد الذيِّ ��َعاُر الِذي َرَفَعُه امَلْرَكُز ُهَو َتْ َفالشيِّ
اُث( ُه��َو الَبْحُث َعْن ُكليِّ َم��ا َيْرُبُطنَا  َ ْك��َرى؛ َفَدالَلُتَها )الرترُّ َواْس��تِْثَاُر َه��ِذِه الذيِّ

ا، َوَتاِرخييًّا؛ َوُتَراثِيًّا؛ بَِاِضينَا. ِعْلِميًّا َوفِْكِريًّ

اُث-ال��ِذي َنْح��ُن بَِص��َدِد َتْوِضيِح��ِه- جَمُْموَعٌة ِمَن الُفنُ��وِن الَقِديَمِة  َ َفالرترُّ
��ْخصيَِّة َوامَلْخُطوَطاِت(،  ��وِر )الشَّ َوالَقَص��ِص ال�ُمَتواَرَث��ِة، واحِلَكاَياِت َوالصرُّ

َواملَعاِلِ التِي َما َزاَلْت َقائَِمًة.
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ُة ِمْن ُتَراٍث َكبرٍِي اْمَتدَّ ُمنُْذ َتِصرِيَها َس��نََة )495ه�(، َوإىَِل  إِنَّ َما َتُْلُكُه احِللَّ
ًعا َكبرًِيا؛ َوَذلَِك لأَِلْسَباِب اآلتَِيِة: َع َتنورُّ اآلَن َتنوَّ

َسٍة ِدينيٍَّة َعَرَفَها التَّاِريُخ . 1 ِة َأْصَبَحْت َمْوئًِا أِلَْضَخِم ُمَؤسَّ إِنَّ َمِدينََة احِللَّ
يَفُة. ِ أاَل َوِهَي احَلْوَزُة الِعْلِميَُّة الرشَّ

، َعْن . 2 ِة يِف إِْنَقاِذ الَوَس��ِط َواجَلنُوِب ِم��َن الَغْزِو امَلُغويليِّ َفْض��ُل ُعَلَاِء احِللَّ
ِل َجنُوًبا. َطِريِق لَِقاِء ُعَلَائَِها الكَِراِم َوإِْقنَاعِهُم الُغَزاَة بَِعَدِم التوغرُّ

َمِة احلّليِّ َم��َع جَمُْموَعٍة . 3 ِة َأْمَث��اِل الَعاَّ اْختِ��َاُط جَمُْموَعٍة ِمْن ُعَل��َاِء احِللَّ
ا  َمِة الَبْيَض��اوييِّ َجَعَل ِم��َن امَلِدينَِة َمظانًّ ِم��َن ُعَلاِء َأْبنَاِء الس��نَِّة َكالَعاَّ

َدْت َمَشاِرُب الثََّقاَفِة فِيَها. لِاْختَِاِط َمَع اآلَخِر َوبَِذا َتعدَّ

َاِل ُمُروًرا بَِبْغَداَد، . 4 ِة؛ َفِهَي َتْربُِط اجَلنُوَب بِالشَّ امَلْوِقُع اجُلْغَرايفرُّ ملَِِدينَِة احِللَّ
ُس َذلَك  َل أِلَْهلَِها االْختَِاَط بِالنَّاِس َذَهاًبا َوإَِياًبا؛ َوَتتلمَّ َوَهَذا َما َس��هَّ
ُة: اْلَق��ْوُم النرُُّزوُل  ِة )احِللَّ ِة( يِف امْلُْعَج��َاِت الُلَغويَّ ِم��ْن َداَللِة َلْف��ِظ )احِللَّ

َوفِيِهْم َكْثَرٌة(.

الثََّقاَف��ُة الِعْلِميَُّة أِلَْبنَاِء َهِذه امَلِدينَِة الَعِريَق��ِة؛ َوَذلَِك َيْرِويِه التَّاِريُخ ِمْن . 5
��ُه َقْد َحَصَل يِف َبْغَداَد جَمَاَعٌة بَِحْيُث َقاَم النَّاُس بَِبْيِع ُكُتبِِهْم؛ ولِْلَوِعي  َأنَّ
اَقِة أَخُذوا َيْس��َتْبِدُلوَن امُلَؤَن  الَكاِم��ِن يِف ُنُف��وِس َأْبنَاِء َهِذِه امَلِدينَ��ِة التوَّ
ُر  ��ِة َمْكَتَباٌت َضِخَم��ٌة ُتَقدَّ ��ذا الَوْع��ي َدَخَل��ْت إىَِل احِللَّ بِالُكُت��ِب، َوِبَ

بِاآلاَلِف.
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َف��ا َغَراَب��َة إَِذا َمََرْت َس��ِفينَُة َهِذِه الُبُح��وِث يِف َتيَّاَراٍت َصاِخَب��ٍة ِمْن َبْحِر 
��ِة يِف أواخر الَقْرِن  التَّاِري��ِخ يِف ِرْحَل��ٍة ُمْتَِع��ٍة َطويَلٍة َتْبَدُأ ِمْن َمْرَفأِ َتْأِس��يِس احِللَّ
��اِن َهِذِه  ِمرِي ُربَّ ، َوَتْرُس��و بِِمينَاِء الَع��ْ�ِ احَلايِل بِِقَي��اِدِة الضَّ اخلام��س اِلْجرييِّ
��ِفينَِة األَِمِي الِذْي َجنََّبَها َتاُط��ِم َأْمَواِج التَّنَاُقِض ِم��َن التََّحاُمِل َوامُلَحاَباِة،  السَّ
وَأْوَصَلَه��ا إىَِل َش��اطِِئ َس��اَمِة الُبُح��وِث ِم��ْن َتيَّ��اَراِت األَْخَطاِء َق��ْدَر الطَّاَقِة 

 

ًة  ، وإِنَّ ِرْحَلًة َش��اقَّ ُمْس��َتِعينًا بإَِش��اَراِت بْوَصَل��ِة التَّْحِقي��ِق إىَِل َمَواطِ��ِن احَل��قيِّ
ٍة  ِف َطاَقٍة فِْكِريَّ َتاُج إىَِل َنَفق��اٍت َباِهَضٍة ِمَن الَوْقِت الثَِّمِي؛ َوِم��ْن َصْ َكَه��ِذِه َتْ

 

ٍة. يَّ َوَماديِّ

َرِة،  ْخِم َنِج��ُد َمَصاِديَقُه يِف َه��ِذِه امَلْوُس��وَعِة امُلصوَّ اِث الضَّ َ ُكلرُّ َه��ذا ال��رترُّ
ٍد َواِحٍد َعَل َثَاَثِة َأْقَس��ام، َوَقْد َط��َوى اإِلْخَوُة الَلْيَل َمَع  َوالتِي اْس��َتَوْت بُِمَجلَّ
ُزوَها إىَِل النرُّوِر؛ إِْذ بذَّ الَعاِمُلوَن يِف َهِذِه امَلْوُسوَعِة َأْقَراَنُْم يِف َعَملَِها  النََّهاِر؛ لُِيْبِ
ِم  ِل ِمْن امُلَحرَّ ا َيْوَم األَوَّ ًة َجِيَلًة َنَش��َطْت ِمْن أْجَزائَِها- التِي َبَدُؤوا ِبَ َفَكاَنْت ُحلَّ
نَِة َذاهِتَا-  ِل مْن َصَفِر اخَلرْيِ يِف السَّ 1438ه�، َوَحطرُّوا ِرَحاَل الَعَمِل يِف الَيْوِم األَوَّ

َرُة َعَل النَّْحِو اآليِت: َوَكاَنِت امَلْوُسوَعُة ال�ُمصوَّ

• ِة َوَمَقاَماهُتَا(، يِف تِْسٍع َوَثَانِْيَ َصِحيَفًة.	 لَّ ُل: )َمَراِقُد احْلِ الِقْسُم األَوَّ

• ِة َوَأْعَاُمَها(، يِف ِستٍّ َوَأْرَبِعْيَ َصِحْيَفًة.	 الِقْسُم الثَّايِن: )ُعَلَاُء احِللَّ

• (، يِف َسْبِعَي َصِحيَفٍة.	 يِّ اِث احِلليِّ َ الِقْسُم اْلثَّالُِث: )َشَواِهٌد ِمَن الرترُّ

َراَس��َة؛ َأْي: إِنَّ َعَدَد  َم��َة َوالديِّ َحائِ��ِف َم��ا َخ��ا اْل�ُمَقديِّ َوَتْع��َداُد َه��ِذِه الصَّ
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َحائِِف خَيُصرُّ اْلعَمَل الِعْلِميَّ َوامَلْيَدايِنَّ لِْلَمْوُسوَعِة َوَحْسَب. الصَّ

َعاَيُة  ِذِه امَلْوُس��وَعِة ِمْن َعَبِق املِْس��ِك والعنِب، بَِختاٍم؛ َل��ْواَل الريِّ َم��ا َيُكوُن ِلَ
ِعّي للَعَتَبِة الَعبَّاِسيَِّة  ْ يليِّ الرشَّ ِل؛ َسَاَحَة امُلَتوَّ اِعي امُلَؤميِّ الِعْلِميَُّة لأَِلِب الَكبرِِي، َوالرَّ
ُه(، َنْس��َأُل اهللَ َتَعاىَل َأْن َيُمدَّ يِف ُعُمِرِه؛  ايِف )َداَم ِعزرُّ َد الصَّ س��ِة الس��ييِِّد َأْحَ ال�ُمَقدَّ

ُه نِْعَم امَلْوىَل َونِْعَم النَِّصرُي. ُذْخًرا لِلُمْؤِمنَي، إِنَّ

��ْكَر امَلْوُصوَل لِِقْس��ِم ُش��ُؤوِن امَلَعاِرِف اإِلْس��َاِميَِّة  َم الشرُّ َواَل َيُفوُتنَا َأْن ُنقديِّ
ر اِلَايليِّ )َحِفَظُه اهللُ(؛ مُلَتاَبَعتِِه  ��ْيِخ َعاَّ واإِلْنَس��انِيَِّة، َوالَقائِِم َعَلْيِه؛ َس��َاَحَة الشَّ

ِة. ِة األََخويَّ ْكِر َمُْزوًجا بِامَلْودَّ ِديَدِة، َفَلُه ِمْن َمْرَكِزَنا َتَاَم الشرُّ َوَماِحظِِه السَّ

َواْل�َحْمُد هللِ َوْحَدُه.

َصاِدق عبد النبي ال�ُخَويلِديرُّ

ِة ُمِديُر َمْرَكِز ُتَراِث احِللَّ
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قبة مرقد القاسم بريشة الفنان األملاين فالرت أندريه )1901م(
Dome of the Shrine of Imam Al-Qasim Peace be Upon Him, By Pencil of the German Artist 

Walter Andre (1901 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

14

مرقد عمران بن عّل بن أيب طالب )صورة نادرة- 1914م(
Shrine of Omran bin Ali bin Abi Talib Peace be Upon Them (Rare Photo-1914 AD)
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مرقد السّيد عّل بن موسى ابن طاووس )ت 664ه�( )عرشينيَّات القرن املايض(
Shrine of Sayyid Ali bin Musa Ibn Tawos (D. 664 AH) (Twenties of the Last Century)
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رضيح نبّي اهلل ذي الكفل )مدينة احللَّة- ناحية الكفل( )ثاثينيَّات القرن املايض(
Tomb of Thul-Kifil the Prophet of Allah Peace be Upon Him (Hilla City- Al-Kifil District) 

(The Thirties of the Last Century)
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ّ الشفهينّي )ق 8( )منتصف الثاثينيَّات( مرقد الشيخ أيب احلسن عّل بن احلسي احلليِّ
Shrine of Sheikh Abil-Hassan Ali bin Al-Hussein Al-Hilli Al-Shafahini (8th Century AH) 

(Mid of the Thirties)
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مرقد أيب حممد عبد اهلل املشهور بالفاريّس يقع عل شط احللَّة )أربعينيَّات القرن املايض(
Shrine of Abi Mohammed Abdullah, known as Al-Farisi, located on Shatt Al-Hilla 

(Fourties of the Last Century)
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مقام والدة نبّي اهلل إبراهيم اخلليل يف مدينة احللَّة )بداية اخلمسينيَّات(
Shrine of the Birth of Ibraham Prophet of Allah, Peace be Upon Him in Hilla City 

(Beginning of the Fifties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

20

ادق عل شطيِّ احللَّة )بداية اخلمسينيَّات( د الصَّ مقام اإلمام جعفر بن حممَّ
Shrine of of Imam Ja’far bin Muhammed Al-Sadiq Peace be Upon Him on Shatt El-Hilla 

(Beginning of Fifties)



مراقد احللَّة ومقاماتها

21

مرقد )حممد وإبراهيم( أوالد مسلم يف مدينة املسيَّب )بداية اخلمسينيَّات(
Shrine of (Mohammed and Ibrahim) Sons of Muslim Peace be Upon Him in 

Al-Musayyib District (Beginning of the Fifties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

22

ّ )ت 605ه�( )منتصف اخلمسينيَّات( ام ابن أيب فراس احلليِّ رضيح الشيخ ورَّ
Tomb of Sheikh War’ram bin Abi Firas Al-Hilli (D. 605 AH) (Mid of the Fifties)



مراقد احللَّة ومقاماتها

23

ّ )ق 6( )منتصف اخلمسينيَّات( مرقد الشيخ نظام الدين بن فضل اهلل كتائب احلليِّ
Shrine of Sheikh Nizamuddin bin Fadlallah Kataieb Al-Hilli (6th Century) (Mid of the Fifties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

24

مرقد السييِّد جال الدين الطاهر أحد يف احللَّة )مخسينيَّات القرن املايض(
Shrine of sayyid Jalal Al-Din Al-Tahir Ahmed in Hilla 

(Eighties of the Last Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

25

ّ )ت 598ه�( )منتصف الستينيَّات( د بن إدريس احلليِّ مرقد الشيخ حممَّ
Shrine of Sheikh Mohammed bin Idrees Al-Hilli (D. 598 AH) 

(Mid of the Sixties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

26

حسينيَّة آل طاووس يف حملَّة جبان )نقضت يف السبعينيَّات(
Al-Tawos Mosque in Gibran Quarter (Deconstructed in the Seventies)



مراقد احللَّة ومقاماتها

27

مرقد الشيخ جال الدين عّل بن عبد العزيز اخلليعّي )ت 850 ه�( )بداية السبعينيَّات(
Shrine of Sheikh Jamal El-Din Ali bin Abdul Aziz Al-Kholaiay (D. 850 AH) 

(Beginning of the Seventies)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

28

مرقد الشهيد زيد بن عّل بن احلسي )بداية السبعينيَّات(
Shrine of The Martyr Zaid bin Ali bin Al-Hussein (Peace be upon them) 

(Beginning of the Seventies)



مراقد احللَّة ومقاماتها

29

ّ )كان حيًّا 951ه�( )بداية السبعينيَّات( مرقد الشيخ إبراهيم القطيفّي الغروّي احلليِّ
Shrine of Sheikh Ibrahim Al-Qutaifi Al-Garawi Al-Hilli (Alive in 951 AH) 

(Beginning of the Seventies)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

30

مرقد احلمزة بن القاسم بن عّل بن العبَّاس )منتصف السبعينيَّات(
Shrine of Al-Hamza bin Al-Qasim bin Ali bin Al-Abbas (Peace be upon Him) 

(Mid of the Seventies)



مراقد احللَّة ومقاماتها

31

ة )منتصف السبعينيَّات( ّ يف حملَّة املهديَّ د بن نا احلليِّ مرقد الشيخ نجيب الدين حممَّ
Shrine of Sheikh Najib El-Din Muhammad bin Nama Al-Hilli in Al-Mahdia Quarter 

(Mid of the Seventies)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

32

مرقد السييِّد عبد اهلل العسكري بن اإلمام الكاظم، ناحية الشومل )منتصف السبعينَّات(
Shrine of Sayyid Abdullah Al-Askari bin Imam Al-Kadhim Peace be Upon Him in Al-Showmaly 

District (Mid of the Eighties)



مراقد احللَّة ومقاماتها

33

د األدرع بن عبد اهلل أمري الكوفة، يف الكفل )منتصف السبعينيَّات( مرقد حممَّ
Shrine of Mohammed Al-adraa Bin Abdullah, the Prince of Kufa, in Al-Kifil Subdistrict 

(Mid of the Seventies)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

34

مرقد حييى بن عمر أبو درباش يقع بي ناحيتي القاسم والطليعة )منتصف السبعينيَّات(
Shrine of Yahya bin Omar Abu Derbash, located between the Subdistricts of Qasim and 

Tali’ah (Mid of the Seventies)



مراقد احللَّة ومقاماتها

35

مرقد أوالد جابر األنصارّي )سعد وسعيد( يف ناحية النيل )منتصف السبعينيَّات(
Shrine of Jaber Al-Ansari›s sons (Saad and Saeed), in Al-Nile Subdistrict 

(Mid of the Seventies)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

36

ارين )منتصف السبعينيَّات( مان يف سوق الصفَّ مقام غيبة صاحب الع� والزَّ
Al-Ghayba Shrine of Imam Al-Mehdi Peace be Upon Him in Al-Saffarin Market 

(Mid of the Seventies)



مراقد احللَّة ومقاماتها

37

ّ )ت680ه�( )سبعينيَّات القرن املايض( مرقد الشيخ جعفر بن احلسن، املحقيِّق احلليِّ
Shrine of Sheikh Jaafar bin Al-Hassan, Al-Muhaqiq Al-Hilli (D. 680 AH) 

(In the Seventies of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

38

مرقد السييِّد أيب الفضائل أحد ابن طاووس )ت673ه�( )سبعينيَّات القرن املايض(
Shrine of Sayyid Abul-Fadail Ahmed Ibn Taows (D. 673 AH) (Seventies of the Last Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

39

مرقد أحد احلارث، يقع يف مدينة احللَّة )سبعينيَّات القرن املايض(
Shrine of Ahmed Al-Harith, Located in Al-Hilla City (Seventies of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

40

ّ )ق 9ه�( )بداية الثانينيَّات( د ابن حَّاد احلليِّ مرقد الشيخ أيب احلسن حممَّ
Shrine of Sheikh Abi Al-Hasan Muhammad Ibn Hammad Al-Hilli (9th Century)  

(Beginning of the Eighties)



مراقد احللَّة ومقاماتها

41

ّ )ق 9( )بداية الثانينيَّات( د بن شجاع القطَّان األنصارّي احلليِّ مرقد الشيخ حممَّ
Shrine of Sheikh Mohammed bin Shuja’a Al-Qattan Al-Ansari Al-Hilli (9th Century AH) 

(Beginning the Eighties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

42

ّ )ت 1290ه�( )بداية الثانينيَّات( مرقد السييِّد حسن نعمة القطيفّي الدمستايّن احلليِّ
Shrine of Sayyid Hassan Naema Al-Qutaifi Al-Demistani Al-Hilli (D. 1290 AH) 

(Beginning of the Eighties)



مراقد احللَّة ومقاماتها

43

ة )بداية الثانينيَّات( مرقد السييِّد موسى بن احلسن املثن�َّى يف منطقة الورديَّ
Shrine of Sayyid Mousa Bin Al-Hassan Al-Muthanna Peace be Upon Him in Al-Warddiah 

Quarter (Beginning of the Eighties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

44

ام )بداية الثانينيَّات( د العابد امللقَّب بالدَّ د القصري بن حممَّ مرقد السييِّد ابراهيم بن حممَّ
Shrine of Sayyid Ibrahim bin Mohammed Al-Qaseer bin Mohammed Al-Aabid (Al-Haddam) 

(Beginning of the Eighties)



مراقد احللَّة ومقاماتها

45

د بن احلسن املثنَّ�ى يف ناحية الشومل )منتصف الثانينيَّات( مرقد السييِّد حممَّ
Shrine of Sayyid Mohammed Bin Al-Hassan Al-Muthanna Peace be Upon Him in 

Ashomali Subdistrict (Mid of the Eighties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

46

ة رقية بنت حييى بن عبد اهلل املحض، قضاء املحاويل )منتصف الثانينيَّات( مرقد العلويَّ
Shrine of Al-alawiyyah Ruqayya bint Yahya bin Abdullah al-Mohoud Peace be Upon Him, 

Al-Mahaweel District (Mid of the Eighties)



مراقد احللَّة ومقاماتها

47

مرقد السييِّد احلسي بن زيد بن عل وولده عبد اهلل يف احللَّة )منتصف الثانينيَّات(
Shrine of Sayyid Al-Hussein bin Zaid bin Ali peace be upon him and his son Abdullah in 

Al-Hilla (Mid of the Eighties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

48

مقام رديِّ الشمس يف مدينة احللَّة )ثانينيَّات القرن املايض(
Shrine of Radd Al-Shams in Al-Hilla City (Eighties of the Last Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

49

مرقد نبّي اهلل أيوب )ثانينيَّات القرن املايض(
Shrine of Prophet Ayub Peace be Upon Him (Eighties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

50

مرقد السييِّد اساعيل ابن اإلمام الكاظم يف ناحية أيب غرق )ثانينيَّات القرن املايض(
Shrine of Sayyid Ismail Ibn Imam Al-Kadhim, Peace be Upon Him, in Abi-Garaq Subdistrict 

(Eighties of the Last Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

51

ة مريم بنت عمران زوجه احلمزة الغريّب )ثانينيَّات القرن املايض( مرقد العلويَّ
Shrine of Mariam bint Omran Wife of Al-Hamzah Al-Gharby Peace be Upon Him 

(Eighties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

52

حن العتائقّي يف منطقة السياحّي )ثانينيَّات القرن املايض( مرقد الشيخ عبد الرَّ
Shrine of Sheikh Abdul Rahman Al-Ataiqi in Al-Saiahi Region (Eighties of the Last Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

53

د بن حييى، عل يسار طريق احللَّة- الكوفة )ثانينيَّات القرن املايض( مرقد السييِّد حممَّ
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)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

54

د بن حييى الديلمّي يف ناحية النيل )ثانينيَّات القرن املايض( مرقد حممَّ
Shrine of Muhammad bin Yahya Al-Dailemy, in Al-Nile Subdistrict 

(Eighties of the Last Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

55

مرقد العباس بن احلسن املثنَّى، عل طريق الاشميَّة )ثانينيَّات القرن املايض(
Shrine of Al-Abbas bin Al-Hassan Al-Muthanna Peace be Upon Him) on 

Al-Hashemiah Road (Eighties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

56

مقام اخلرض يف ناحية املحاويل )ثانينيَّات القرن املايض(
Al-Khidr’s Shrine Peace be Upon Him), in Al-Mahaweel District (Eighties of the Last Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

57

ة )ثانينيَّات القرن املايض( مرقد أحد بن احلارث يف منطقة السياحّي، قرية املزيديَّ
Shrine of Ahmed bin Al-Harith in Al-Sayahi Region, Al-Miziadiya Village 

(Eighties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

58

مرقد عبد اهلل العتائقي يف منطقة السياحّي- قرية العتائق )ثانينيَّات القرن املايض(
Shrine of Abdullah Al-Ataiqi in Al-Sayahi Region, Al-Ataiq Village 

(Eighties of the Last Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

59

ة )ثانينيَّات القرن املايض( مرقد السييِّد احلسن بن عبيد اهلل بن العبَّاس يف قرية املزيديَّ
Shrine of Sayyid Al-Hassan bin Obaidullah bin Al-Abbas peace be upon him in Almziadiyah 

Village (Eighties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

60

مرقد السيَّد حييى امُلعي بن اإلمام عل عل نر اجلربوعيَّة )ثانينيَّات القرن املايض(
Shrine of Sayyid Yahya Al-Moien Ibn Imam Ali Peace be Upon Him, on 

Al-Jarbowieya River (Eighties of the Last Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

61

اب، ابن العرندس )ق9ه�( )بداية التسعينيَّات( مرقد الشاعر الشيخ صالح بن عبد الوهَّ
Shrine of the Poet Sheikh Saleh bin Abdul Wahab, Son of Arands (9th Century) 

(Beginning of the Nineties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

62

د السمرّي آخر سفراء اإلمام املهدي[)ت 329ه�( )بداية التسعينيَّات( مرقد عّل بن ]حممَّ
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)



مراقد احللَّة ومقاماتها

63

مرقد السييِّد عبد اهلل املحض بن احلسن املثنَّى، ناحية الاشميَّة )بداية التسعينيَّات(
Shrine of Sayyid Abdullah Al-Mohudh bin Al-Hasan Al-Muthanna Peace be Upon Him, in 

Al-hashimiya Subdistrict (Beginning of the Nineties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

64

مرقد عون بن عّل بن أيب طالب يف ناحية الباشيَّة )بداية التسعينيَّات(
Shrine of Aoun bin Ali bin Abi Talib Peace be Upon Him, in Al-Bashiya Subdistrict 

(Beginning of the Nineties)



مراقد احللَّة ومقاماتها

65

مرقد بكر بن عّل بن أيب طالب )ت 60ه�( )بداية التسعينيَّات(
Shrine of Bakr bin Ali bin Abi Talib Peace be Upon Him (D. 60 AH) 

(Beginning of the Nineties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

66

ّ )ت550 ه�( )منتصف التسعينيَّات( د بن عّل ابن ُحيدة النحوي احلليِّ مرقد الشيخ حممَّ
Shrine of Sheikh Mohammed bin Ali Ibn Hamida Al-Nahwi Al-Hilli (D. 550 AH) 

(Mid of the Nineties)



مراقد احللَّة ومقاماتها

67

واي يف قرية الدوالب )منتصف التسعينيَّات( مرقد السييِّد أحد بن حسن الشَّ
Shrine of Sayyid Ahmed bin Hassan Al-Shawai, in Al-Dwolab Village (Mid of the Nineties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

68

مرقد الصحايّب ُرَشْيد الجرّي يف ناحية الكفل )تسعينيَّات القرن املايض(
Shrine of Al-Sahabi Rushaid Al-Hijri in Al-Kifil District (Nineties of the Last Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

69

ّ )ت 606ه�( )تسعينيَّات القرن املايض( د ابن السكون احلليِّ مرقد الشيخ عّل بن حممَّ
Shrine of Sheikh Ali bin Mohammed Ibin Al-Skoon Al-Hilli (D. 606 AH) 

(Nineties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

70

مرقد العلويَّة رشيفة بنت احلسن املثنى )تسعينيَّات القرن الماضي(
Shrine of Shareefa bint Imam Al-Hassan Al-Muthanna Peace be Upon Them 

(Nineties of the Last Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

71

مرقد السييِّد عبد الكريم ابن طاووس )ت 693ه�( )تسعينيَّات القرن الماضي(
Shrine of Sayyid Abdul-Karim Ibn Tawos (D. 693 AH) (Nineties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

72

ة )تسعينيَّات القرن املايض( مرقد املظهر وأخيه عل وابنه أحد يف منطقة اجلياويَّ
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)



مراقد احللَّة ومقاماتها

73

مرقد أوالد احلسن املثنَّى يف قضاء الاشميَّة )تسعينيَّات القرن املايض(
Shrine of Al-Hassan Al-Muthanna’s Sons Peace be upon Them, in Al-Hashemiah District 

(Nineties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

74

مرقد فاطمة بنت احلسن املثنَّى يف منطقة السياحي )تسعينيَّات القرن املايض(
Shrine of Fatima bint Al-Hassan Al-Muthanna (peace be upon her), Located on Al-Sayahi 

Region (Nineties of the Last Century) 



مراقد احللَّة ومقاماتها

75

مرقد السييِّد عّل بن حييى بن حديد احلسينّي )ق 11( )تسعينيَّات القرن املايض(
Shrine of Sayyid Ali bin Yahya bin Hadeed Al-Husseini (11th Century) 

(Ninties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

76

مرقد إساعيل بن اإلمام الكاظم يف ناحية أيب غرق )تسعينيَّات القرن املايض(
Shrine of Ismail Bin Al-Kadhim Peace be Upon Him, in Abi Gharaq Subdistrict 

(Nineties of the Last Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

77

ّي بن بدران، ناحية النيل )ناية التسعينيَّات( مرقد ُسليان بن مكيِّ
Shrine of Sulaiman bin Makki bin Badran, Al-Nile Subdistrict (End of Nineties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

78

ة )ناية التسعينيَّات( مرقد احلسن بن ُعبيد اهلل بن العبَّاس يف قرية املزيديَّ
Shrine of Al-Hasan bin Obeid-Allah bin Al-Abbas Peace be Upon Him in the Village of 

Almzediah (Beginning of the Nineties)



مراقد احللَّة ومقاماتها

79

د بن السييِّد جعفر يف مدينة احللَّة )ناية التسعينيَّات( مرقد السييِّد حممَّ
Shrine of Sayyid Mohammed bin Sayyid Jaffer Peace be Upon Him in the City of Hilla 

(End of the Nineties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

80

د يعسوب الدين، يف ناحية أيب غرق )ناية التسعينيَّات( مرقد السييِّد حممَّ
Shrine of Sayyid Mohamed Yaasub Ed-Din Peace be upon him), in Abi Gharaq Subdistrict 

(End of the Nineties) 



مراقد احللَّة ومقاماتها

81

اد يف منطقة الكفل )ناية التسعينيَّات( مرقد عبد اهلل بن زيد بن اإلمام السجَّ
Shrine of Abdullah Bin Zaid Bin Imam As-Sajad Peace be Upon Him, in 

Al-Kifil Subdistrict (End of Nineties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

82

مرقد السيَّد املحسن بن اإلمام الكاظم يف منطقة السياحّي )ناية التسعينيَّات(
Shrine of Sayyid Mohsen Bin Imam Al-Kadhim Peace be Upon Him in Al-Sayahi Region 

(End of the Nineties)



مراقد احللَّة ومقاماتها

83

السييِّد عبد اهلل العسكري ابن اإلمام الكاظم يف الشومل )ناية التسعينيَّات(
Shrine of Sayyid Abdullah Al-Askari Ibn Imam Al-Kadhim Peace be Upon Him, in Al-Shwomali 

Subdistrict (End of the Nineties)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

84

مرقد السييِّد إبراهيم األكب ابن اإلمام الكاظم يف ناحية الكفل )ناية التسعينيَّات(
Shrine of Sayyid Ibraham Al-Akbar Ibn Imam Al-Kadhim peace be upon him in Al-Kifil 

Subdistrict (End of the Ninetues)



مراقد احللَّة ومقاماتها

85

ة التَّعيس )ناية القرن املايض( مرقد السييِّد هاشم احلطَّاب يف حملَّ
Shrine of Sayyid HashimAl-Hattab in Al-Taiees Quarter (End of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

86

مراقد العلاء األربعة يف احللَّة قبل اإلعار )ناية القرن املايض(
The Four Scientists Shrines in Hilla City, Before Reconstruction (End of the Nineties)



مراقد احللَّة ومقاماتها

87

مرقد األمري صدقة بن منصور بن دبيس األسدي، العلاء األربعة يف احللَّة )بداية القرن احلايل(
Shrine of Prince Sadaqa bin Mansour bin Dubais Al-Asadi, Shrines of Four Scientist in Al-Hilla 

(Beginning of the Current Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

88

مرقد السييِّد أحد املنتخب ابن اإلمام الادي، العلاء األربعة يف احللَّة )بداية القرن احلايل(
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)



مراقد احللَّة ومقاماتها

89

، العلاء األربعة يف احللَّة )بداية القرن احلايل( ّ مرقد السييِّد جال الدين بن سليان احلليِّ
Shrine of Sayyid Jalaleldine bin Sulaiman Al-Hilli, Shrines of Four Scientist in Al-Hilla

(Beginning of the Current Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

90

مرقد نجيب الدين حييى بن سعيد الذيّل، العلاء األربعة يف احللَّة )بداية القرن احلايل(
Shrine of Najeebeldine Yahya bin Saieed Al-Huthali, Shrines of Four Scientist in Al-Hilla

(Beginning of the Current Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

91

مرقد الشيخ الشافينّي، يف حملَّة اجلامعي )بداية القرن احلايل(
Shrine of Sheikh Al-Shafini, in Al-Jamain Quarter (Beginning of the Current Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

92

ّ )كان حيًّا 806ه�( )بداية القرن احلايل( مرقد الشيخ أحد بن فهد األحسائّي احلليِّ
Shrine of Sheikh Ahmed bin Fahad Al-Ahsaei Al-Hilli (Alive in 806 AH) 

(Beginning of the Current Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

93

مرقد احلسي ذي الدمعة الساكبة بن زيد يف حملَّة  اجلامعي )بداية القرن احلايل(
Shrine of Al-Hussein Tho-Al-Dammah Al-Sakibah bin Zaid (peace be upon him), in Gamiain 

Quarter (Beginning of the Current Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

94

مرقد حممود جومرد يف حملَّة جبان )بداية القرن احلايل(
Shrine of Mahmoud Jumard in Jubran Quarter (Beginning of the Current Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

95

بط املكنَّى أبو اجلاسم يف املسيَّب )بداية القرن احلايل( مرقد السييِّد القاسم بن احلسن السيِّ
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)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

96

د احلسن األسمر يف ناحية اإلمام- املحاويل )بداية القرن احلايل( مرقد السييِّد أيب حممَّ
Shrine of Sayyid Abi Mohammed Al -Hassan Al-Asmar, located in Al-Imam Subdistrict- 

Al-Mahaweel (Beginning of the Current Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

97

مرقد السييِّد إدريس بن سلطان املوسوّي يف ناحية أيب غرق )بداية القرن احلايل(
Shrine of Sayyid Idris bin Sultan Al-Moussawi, located in Abi Gharaq Subdistrict 

(Beginning of the Current Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

98

ة فاطمة بنت اإلمام احلسن يف قرية جيعات )بداية القرن احلايل( مرقد العلويَّ
Shrine of Al-Alawiya Fatima bint Imam Al-Hassan Peace be Upon Him in Jumaya’at Village 

(Beginning of the Current Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

99

مرقد السييِّد إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن املثنَّى يف الاشميَّة )بداية القرن احلايل(
Shrine of Sayyid Ibraham bin Abdullah bin Al-Hassan Al-Muthana Peace be Upon Them in 

Al-Hashimiya Subdistrict (Beginning of the Current Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

100

مقام اخلرض يف احللَّة، حملَّة األكراد )بداية القرن احلايل(
Shrine of Al-Khuddr peace be upon him in Hilla, Al-Akrad Quarter 

(Beginning of the Current Century)



مراقد احللَّة ومقاماتها

101

مرقد السييِّد أحد ابن اإلمام الكاظم وسط مدينة احللَّة )بداية القرن احلايل(
Shrine of Sayyid Ahmed Ibn Imam Al-Kadhim Peace be Upon Him, in Center of Hilla City 

(Beginning of the Current Century)









العلماء ورجال الدين





علماء احللَّة واأعالمها

107

ة الطَّاق )ت1311ه�( ّ من رجال الدين يف حملَّ د عبد احلسي رضا شهييِّب احلليِّ الشيخ حممَّ
Sheikh Mohammed Abdul-Hussein Reza Shehayyeb Al-Hilli, one of the Clerics in Al-Taq 

Quarter (D. 1311 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

108

ّ )كان حيًّا 1325ه�( ام آل العال احلليِّ آية اهلل السييِّد ناص بن حسي بن عّل بن عزَّ
Ayatollah Nasser bin Hussein bin Ali bin Azzam A’al-ila’alim Al-Hilli (About 1325 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

109

د بن السييِّد مهدي القزوينّي الكبري )1263-1335ه�( السييِّد أبو املعز حممَّ
Sayyid Abul-Moez Mohammed bin Sayyid Mehdi Al-Qazwini Al-Kabeer (1263-1335 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

110

ّ )ت 1339ه�( السييِّد مرزة بن السييِّد عباس بن السييِّد سليان احلليِّ
Sayyid Mirza bin Sayyid Abbas bin Sayyid Sulaiman Al-Hilli (D. 1339 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

111

ّ )1289-1359ه�( د بن حسي األعرجّي احلسينّي احلليِّ السييِّد صالح بن حممَّ
Sayyid Saleh bin Mohammed bin Hussein Al-Aaraji Al-Husseini Al-Hilli (1289-1359 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

112

ام احلّل )ت1372ه�( السييِّد حرُّود بن ناص بن حسي بن عّل بن عزَّ
Sayyid Hammoud bin Nasser bin Hussein bin Ali bin Azzam Al-Hilli (D. 1372 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

113

ّ )1300-1376ه�( آية اهلل الشيخ عبد احلسي قاسم صالح احلليِّ
Ayatollah Sheikh Abdul-Hussein Qasim Salih Al-Hilli (1300-1376 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

114

ّ )1300-1382ه�( مة الشيخ عّل بن حمّمد العذارّي الصغري احلليِّ العاَّ
The Scholar Sheikh Ali bin Mohammed Al-Athari Al-Sagheer (1300-1382 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

115

ّ )1319-1390ه�( الشيخ عّل بن حممود بن عبد احلسي آل ساكة احلليِّ
Sheikh Ali bin Mahmoud bin Abdul-Hussein A’al Samaka Al-Hilli (1319-1390 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

116

ّ )ت 1392ه�( ام احلليِّ السييِّد هادي بن حرُّود بن ناص بن حسي بن عزَّ
Sayyid Hadi bin Hammoud bin Nasser bin Hussein bin Azzam Al-Hilli (D. 1392 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

117

ّ )1309-1394ه�( آية اهلل العظمى الشيخ حسي بن عّل بن حسي احلليِّ
Grand Ayatollah Sheikh Hussein bin Ali bin Hussein Al-Hilli (1309-1394 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

118

د بن حممود بن عبد احلسي آل ساكة )1302-1394ه�( الشيخ حممَّ
Sheikh Mohammed bin Mahmoud bin Abdul-Hussein A’al Samaka Al-Hilli (1302-1394 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

119

ّ )1334-1401ه�( ام احلليِّ السييِّد مسلم بن حرُّود بن ناص بن حسي بن عزَّ
Sayyid Muslim bin Hammoud bin Nasser bin Hussein bin Azzam Al-Hilli (1334-1401 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

120

د تقي اجلايّل، ُأعدم عل يد النظام البعثّي البائد )1355-1402ه�( السييِّد حممَّ
Sayyid Mohammad Taqi Al-Jalali, executed by the Obsolete Baathist Regime 

(1355-1402 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

121

الشهيد الشيخ عبد عل حزة اجلوذري، من ضحايا النظام السابق )1376-1403ه�(
Martyr Sheikh Abd Ali Hamza Al-Jawthary, One of the Former Regime Victims 

(D. 1376-1403 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

122

الشيخ عل اخلويلدّي، أحد وكاء السييِّد احلكيم والسييِّد اخلوئي )1346-1404ه�(
Sheikh Ali Khuwaylidi, One of Representative of Sayyid Al-Hakeem (Holy blesed) and Sayyid 

Al-Khoei (Holy blesed) (1346-1404 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

123

ّ )1322-1406ه�( السييِّد هادي بن حد بن فاضل بن كال الدين احلليِّ
Sayyid Hadi bin Hamad bin Fadhel bin Kamaluddin Al-Hilli (1322-1406 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

124

الشيخ عبد األمري اخلويلدّي، أحد وكاء السييِّد اخلوئي )1375-1409ه�(
Sheikh Abdul-Ameer Al-Khuwaylidi, One of Representative of Sayyid Al-Khoei (Holy blesed) 

(1375-1409 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

125

د بن جعفر بن باقر آل حيدر )1346-1412ه�( الشهيد الشيخ حممَّ
The Martyr Sheikh Mohammed bin Jaafar bin Baqir Al-Haider (1346-1412 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

126

ّ )1360-1422ه�( ام احلسينّي احلليِّ السييِّد عبد العزيز بن مسلم بن حرُّود بن عزَّ
Sayyid Abdul-Aziz bin Muslim bin Hammoud bin Azzam Al-Husseini Al-Hilli (1360-1422 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

127

ّ مع بعض من طلبة العلم األفاضل )1339ه�( السييِّد عبد املطَّلب احلليِّ
The Great Poet Sayyid Abdulmutallib Al-Hilli with some of Religious Science Students 

(1339 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

128

د بحر العلوم والسييِّد حمسن احلكيم والشيخ حسي  اق مرجان والسييِّد حممَّ عبد الرزَّ
ّ يف افتتاح مشفى مرجان )1377ه�( احلليِّ

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)



علماء احللَّة واأعالمها

129

 مع نخبة من علاء النجف األرشف ّ يخ حسي احلليِّ  آية اهلل العظمى الشَّ
)1380ه�(

Grand Ayatollah Sheikh Hussein Al-Hilli with ُan elite of Al-Najaf Scholars 
(1380 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

130

 مع جمموعة من طلبة العلم األفاضل ّ يخ حسي احلليِّ  آية اهلل العظمى الشَّ
)1380ه�(

Grand Ayatollah Sheikh Hussein Al-Hilli with a Group of Virtuous Religious Sciences Students 
(1380 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

131

ّ يف جملس عزاء بالصحن  يخ حسي احلليِّ مة الشَّ السييِّد حمسن احلكيم وبجانبه العاَّ
يف )1380ه�( احلسيني الرشَّ

Sayyid Mohsen Hakim beside The Scholar Sheikh Hussein Al-Hilli in Funeraloration in Imam 

Al-Hussein Holy Shrine (1380 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

132

ّ )1380ه�( يخ حسي احلليِّ السييِّد حمسن احلكيم والشَّ
Sayyid Mohsen Al-Hakim and Sheikh Hussein Al-Hilli (1380 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

133

ّ يف احلوزة العلميَّة يف النجف األرشف )1385ه�( العال السييِّد مسلم احلليِّ
The Scholar Sayyid Muslim Al-Hilli in the (Hawza) in Al-Najaf (1385 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

134

ر )1394ه�( د حممود آل ساكة يف سوق العاَّ تشييع الشيخ حممَّ
The Funeral of Sheikh Muhammad Mahmoud Samakah in Al-Ammar Market (1394 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

135

د  د اجلواهرّي والسييِّد حممَّ آية اهلل العظمى السييِّد أبو القاسم اخلوئّي والشيخ حممَّ
تقي اجلايّل )1395ه�(

Grand Ayatollah Sayyid Abu Al-Qasim Al-Khoei (Holy blesed), Shaikh Mohammed Al-Jawahiri 

and Sayyid Mohammad Taqi Al-Jalali (1395 AH)





الأعــالم





علماء احللَّة واأعالمها

139

السييِّد عل حسن آل كال الدين، من وجهاء حملَّة الطاق )ت 1297ه�(
Sayyid Ali Hassan Al-Kamaleddin, One of the Dignitaries of Al-Taq Quarter (D. 1297 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

140

د باقر بن ناص آل عّزام، شارك يف ثورة العرشين )1312-1381ه�( السييِّد حممَّ
Sayyid Mohammed Baqir bin Nasser Al-Azzam, participated in the Twentieth Revolution 

(1312-1381 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

141

ة )1298-1382ه�( اق السعيد )أول معليِّم يف احللَّة( يف مدرسة الرشديَّ عبد الرزَّ
Abdul-Razzaq Al-Saeed (The First teacher in Hilla) in Al-Rushdiya School (1298-1382 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

142

ي )1318-1402ه�( الدكتور أحد بن نسيم سوسة، من أعام احللَّة يف جمال هندسة الرَّ
Dr. Ahmed bin Naseem Soosa, One of Scientist of Hilla in Irrigation Engineering 

(1318-1402 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

143

ّ )1331-1405ه�( ام احلليِّ الدكتور طه باقر ناص حسي عزَّ
Dr. Taha Baqir Nasser Hussein Azzam Al-Hilli (1331-1405 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

144

ّ يف أواخر أيام حياته )1331-1405ه�( ام احلليِّ الدكتور طه باقر ناص حسي عزَّ
Dr. Taha Baqir Nasser Hussein Azzam Al-Hilli in the late days of his life (1331-1405 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

145

ّ )1323-1409ه�( الشيخ يوسف بن حَّادي بن حسي بن كركوش احلليِّ
Sheikh Youssef bin Hamadi bin Hussein bin Karkush Al-Hilli (1323-1409 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

146

ر األول يف مدينة احللَّة )1324-1412ه�( د عّل شنطوط، املصويِّ ر حممَّ املصويِّ
Photographer Mohammed Ali Shantoot, the First Photographer in Al-Hilla City 

(1324-1412AH)



علماء احللَّة واأعالمها

147

د املعروف )1326-1413ه�( األستاذ الرتبوي فرهود حممَّ
Educational Professor Farhood Mohammed Al-Marouf (1326-1413 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

148

الدكتور عّل َجواد عّل طاهر شهيب شبيب )1338-1417ه�(
Dr. Ali Jawad Ali Taher Shohaib Shabib (1338-1417 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

149

د عبد اللطيف مطَّلب )1340-1419ه�( العال الفيزياوي حممَّ
Physical Scientist Mohammed Abdul-Latif Muttalib (1340-1419 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

150

خ الدكتور سامي سعيد األحد احلليِّ )1349-1427ه�( املؤريِّ
The Historian Dr. Sami Saieed Al-Ahmad Al-Hilli (1349-1427 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

151

ّ يف صورة نادرة )مخسينيَّات القرن املايض( د مهدي البصري احلليِّ األديب والسيايس حممَّ
The Writer and the Political Mohammad Mehdi Al-Baseer Al-Hilli in a Rare Picture 

(The Fifties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

152

د مهدي البصري، شاعر ثورة العرشين )1375ه�( الشيخ الدكتور حممَّ
Sheikh Dr. Mohammad Mehdi Al-Basir, a Poet of the Twentieth Revolution (1375 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

153

السييِّد مهدي الشاه مع موكب حملَّة األكراد يف كرباء )1380ه�(
Sayyid Mohammed Mehdi Al-Shelah with Cortege of Al-Akrad Quarter in Kerbala 

(1380 AH)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

154

السييِّد مهدي الشاه يف موكب الفاطميي، حملَّة األكراد )1380ه�(
Sayyid Mohammed Mehdi Al-Shelah in Al-Fatimiyeen Cortege, Al-Akrad Quarter 

(1380 AH)



علماء احللَّة واأعالمها

155

الدكتور سامي سعيد األحد والدكتور فيصل السامرائّي يف كلية اآلداب عام 1390ه�
Dr. Sami Saieed Al-Ahmad with Dr. Faisal Al-Samaraei in the College of Arts in 1390 AH









�صواهد من الرتاث احللِّي

159

سور مدينة احللَّة كا رسمه املسترشق كري بورتر عام 1820م
The Wall of Al-Hilla City, as Drawn by the Orientalist Kerr Porter in 1820 AD



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

160

لوحة ملنطقة باب احلسي وسورها، ُرسمت عام 1888م لرسام أمريكي زار احللَّة
Painting of Bab Al-Hussein Region and its Wall, Painted in 1888 AD by American Painter 

Visited Hilla 



�صواهد من الرتاث احللِّي

161

ج� أبو الدوبات، وهو من جسور احللَّة القديمة، ُأنشئ قبل عام 1920م
Abul-Dubat Bridge, One of the Old Bridges of Hilla, Built before 1920 AD



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

162

ونة- لوجود رسم قطَّة يف أعاه- شيَّده اإلنكليز عام 1927م ج� أبو البزرُّ
Abul-Bazzonah Bridge -because of aCat Drawing above it- Built by the British in 1927 AD



�صواهد من الرتاث احللِّي

163

ة الندية عام 1928م ناظم سدَّ
Regulator of Al-Hindiya Barrage in 1928 AD



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

164

منارة مسجد النخيلة يف ناحية الكفل، تظهر عليها عامات االنيار )1932م(
Minaret of Al-Nekhaila Mosque in Al-Kifil District, Signs of Collapse appear on it (1932 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

165

شيد( ُشييِّد عام 1946م بناية م�ف اجل� )م�ف الرَّ
Bridge Bank’s Building (Ar-Rasheed Bank) built in 1946 AD



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

166

شط احللَّة عام 1935م
Shatt El-Hilla in 1935 AD



�صواهد من الرتاث احللِّي

167

ة بلدية احللَّة من جهة البج الذي أصبح ساعة البلدية )ثاثينَّات القرن املايض( بناية مديريَّ
Municipality Directorate of Al-Hilla’s Building from the side of the Tower, which became the 

Municipal Clock (The Thirties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

168

ساحة اجل� القديم، ويظهر سوق العار يف اجلانب الصغري من املدينة )1940م(
Old Bridge Square,also appears Al-Ammar Market in the Small part of the City (1940 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

169

ج� طويريج عندما كانت ناحية طويريج تابعة للحلَّة عام 1945م
Towayreeg Bridge when Towayreeg District was belonging to Hilla in 1945 AD



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

170

شارع املكتبات يف أيام عاشوراء )1945م(
Libraries Street in the Days of Ashuraa in 1945 AD



�صواهد من الرتاث احللِّي

171

ج� احللَّة اخلشبي القديم )1950م(
The Old Wooden Bridge of Hilla (1950 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

172

ك يف باب احلسي، حملَّة األكراد )1950م( ج� احللَّة املتحريِّ
The Draw Bridge of Hilla in Bab Al-Hussein, Al-Akrad Quarter (1950 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

173

شارع املكتبات يف وسط املدينة، وهو من أشهر شوارعها )1950م(
Libraries Street in the Center of the City which is One of the Most Famous Streets (1950 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

174

ج� طويريج اجلديد يف يوم افتتاحه عام 1951م
Towayreege New Bridge, on its Opening Day in 1951 AD



�صواهد من الرتاث احللِّي

175

ة يف احللَّة يف العهد امللكي )1953م( طة املركزيَّ املتوسيِّ
Al-Markaziya Intermediate School in Hilla, in the Royal Era (1953 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

176

ساحة مت�فيَّة لواء احللَّة، وتظهر بناية املت�فيَّة التي شييِّدت عام 1953م
Square of Mutasarifiyat Al-Hilla, also appears the Building of Al-Mutasarifiya 

which Constructed in 1953 AD



�صواهد من الرتاث احللِّي

177

ة بلدية احللَّة من جانب النهر )1955م( بناية مديريَّ
Municipality Directorate of Hilla’s Building from the River Side (1955 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

178

بناية مديرية إطفاء احللَّة، جماور ساحة القشلة )1955م(
Hilla’s Firefighting Directorate Building, Near to Al-Qushlah Square (1955 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

179

ساحة مدرسة الرشقيَّة، وهي من أوىل مدارس املدينة )1955م(
Al-Sharqiya School Square, One of the first Schools of the City (1955 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

180

ج� املسيب القديم )1955م(
Al-Musayyib Old Bridge (1955)



�صواهد من الرتاث احللِّي

181

ة يف مدينة املسيب، تأس�ست أواخر أيام الدولة العثانيَّة )1955م( املدرسة الرشديَّ
Al-Rashdiya School in Al-Musayyib District, Established in the Last Days of the Ottoman 

Empire (1955 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

182

ام عاشوراء )1955م( حسينيَّة القزاونة أيَّ
Hussieniat Al-Ghazzaonah in the Days of Ashuraa (1955 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

183

ة يف مدينة احللَّة عام 1955م ة النديَّ سدَّ
Al-Hindiya Barrage in Hilla City in 1955 AD



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

184

ساحة القشلة من جهة ساحة برج االتصاالت )مخسينيَّات القرن املايض(
Al-Qushlah Square, from the side of Communications Tower Square  

(Fifties of the Last Century)



�صواهد من الرتاث احللِّي

185

الصوب الصغري يف مدينة احللَّة )مخسينيَّات القرن املايض(
The Small Side of Hilla City (Fifties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

186

بناية قائممقاميَّة احللَّة )1960م(
Qaimmqamiyat Al-Hilla’s Building (1960 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

187

مشفى مرجان يف مدينة احللَّة )1960م(
Marjan Hospital in the City of Hilla (1960 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

188

مد، مقابل حديقة النساء )1960م( مشفى الرَّ
Ophthalmology Hospital, Facing the Women Garden (1960 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

189

ّ )1960م( ساحة اجلبل وبجانبها مرقد الشيخ ابن إدريس احلليِّ
Al-Jabal Square, next to the Shrine of Shaykh Ibn Idris Al-Hilli (1960 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

190

ة )1961م( مدرستا الدى والفراقد يف حملَّة املهديَّ
Al-Huda and Al-Faraqid Schools in Al-Mahdiya Quarter (1961 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

191

يها أهل احللَّة- يف حي بابل، ُأنشئ عام 1964م نافورة الشذروان- كا يسميِّ
Al-Shathirwan Fountain -As the Hillian called it- in Babil Quarter, Established in (1964)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

192

بناية سايلو احللَّة يف مدخل املدينة الشايل )1965م(
Hilla Silo’s Building in the Northern Entrance of the City (1965 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

193

ج� باب احلسي اجلديد يف حملَّة األكراد )1965م(
Bab Al-Hussein New Bridge in Al-Akrad Quarter (1965 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

194

شارع الساعة يف حي بابل )1965م(
The Clock Street in Babil Quarter (1965 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

195

مدخل مدينة احللَّة الشايل )1965م(
The Northern Entrance of Hilla City (1965 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

196

ساحة اجلنائن املعلَّقة يف وسط املدينة )1966م(
Square of the Hanging Gardens in the City Center (1966 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

197

ساحة القشلة وسط مدينة احللَّة )ستينيَّات القرن املايض(
Al-Qushlah Square in the Center of Hilla City (Sixties of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

198

احلسينيَّة الكبرية يف حملَّة جبان )ستينيَّات القرن املايض(
Al-Husseiniya Al-Kabeera in Gibran Quarter in the Sixties of the Last Century



�صواهد من الرتاث احللِّي

199

تثال األم، وهو رمز لدور األم يف بناء األسة )1970م(
The Mother Statue, A Symbol to the Mother Role in Family Genesis (1970 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

200

ة من اجلانب املقابل لشطيِّ احللَّة )1970م( املتوسطة املركزيَّ
Al-Markaziya Intermediate School from the other Side of Shatt El-Hilla (1970 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

201

بناية مديرية تربية بابل )1970م(
Educational Directorate of Babylon’s Building (1970 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

202

ساحة باب احلسي، ومدخل املدينة )1970م(
Bab Al-Hussein Square and the Entrance of the City (1970 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

203

ج� باب احلسي يف حملَّة األكراد يف احللَّة )1970م(
Bab Al-Hussein Bridge in Al-Akrad Quarter, In Hilla (1970 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

204

ة يف حي بابل )1975م( بناية املكتبة املركزيَّ
The Public Library in Babil Quarter (1975 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

205

شارع األطبَّاء وسط مدينة احللَّة )1978م(
Physicians Street, in the Middle of Hilla City (1978 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

206

برج بناية بلدية احللَّة )سبعينيَّات القرن املايض(
Tower of Municipality Directorate of Hilla’s Building (The Seventies of the Last Century)



�صواهد من الرتاث احللِّي

207

ساحة سعيد األمي وسط مدينة احللَّة )سبعينيَّات القرن املايض(
Saied Al-Ameen Square in the Center of Hilla City (The Seventies of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

208

ة القديم )سبعينيَّات القرن املايض( ج� احللَّ
The Old Hilla Bridge (The Seventies of the Last Century)



�صواهد من الرتاث احللِّي

209

ساحة بلدية احللَّة  )سبعينيَّات القرن املايض(
Municipality Square of Hilla (The Seventies of the Last Century)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

210

ة باسمه، منطقة باب املشهد )1980م( ّ يف الساحة املساَّ تثال الشاعر صفييِّ الدين احلليِّ
The Statue of the Poet Safiel-Din Al-Hilli in the Square bears his name, Babel-Mashhad 

Area (1980 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

211

خ إنشائها )1980م( ة التي تؤريِّ ة النديَّ منارة سدَّ
Minaret of Al-Hindiyah barrage which constructed in 1980 AD



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

212

بناية بو الضبَّاط يف حي بابل )1985م(
Officers’ Foyer’s Building in Babil Quarter (1985 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

213

تقاطع مديرية الضان، مدخل شارع الري والسوق الكبري وتمع األطباء )1985م(
The Crossroad of Labor Directorate, Intrance of Al-Ray Street, Big Market and Physicians 

Aggregation (1985 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

214

ج� الكفل اخلشبي القديم يف ناحية الكفل، تَّت إزالته عام 1987م
Al-Kifil Old Wooden Bridge in Al-Kifil District, Removed in 1987 AD



�صواهد من الرتاث احللِّي

215

القبة املقرنصة يف ناحية الكفل، تعود للع� السلجوقي )1990م(
Muqarnas Dome in Al-Kifil District, Dating back to the Seljuk Era (1990 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

216

ة )1990م( ة، من األبنية الرتاثيَّة املتمييِّزة يف حملَّة املهديَّ قسطخانة املهديَّ
Kstkhana Al-Mahdiya, One of the Distinctive Heritage Buildings in Al-Mahdiya Quarter 

(1999 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

217

ة )1990م( أحد أواوين قسطخانة املهديَّ
One of Owaween of Kstkhana Al-Mahdiya (1990 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

218

ة )1990م( نموذج من األعمدة اخلشبيَّة )دلگ( يف قسطخانة املهديَّ
Example of Wooden Columns (Dalag) in Kstkhana Al-Mahdiya (1990 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

219

قلعة الن�، تقع رشق مدينة املسيب، قرب مرقد أيب اجلاسم )1996م(
Victory Castle, Located East of Al-Musayyib District, Near the Shrine of Abul-Jasm Peace be 

Upon Him (1996 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

220

قلعة الن�، وقد أعيد بنائها بعد تعرضها للهدم وذلك عام 1996م
Victory Castle, Re-built after being Demolished in 1996 AD



�صواهد من الرتاث احللِّي

221

خان السيف، من أهم اخلانات يف موقع ذي الكفل األثري يف ناحية الكفل )1999م(
Khan El-Saif, One of the Most Important Khans in Thil-Kifil Archaeological location in Al-Kifil 

District (1999 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

222

قلعة آل اجلريان، من القاع القديمة يف ناحية الشومل )1999م(
Al-Jaryan Castle, One of the Ancient Castle in Al-Shwomali Subdistrict (1999 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

223

قلعة آل اجلريان املبنيَّة من اآلجر والطي والنقوش املجصصة واحلجارة )1999م(
Al-Jaryan Castleو, Built of Brick, Clay and Stones with plastered Inscriptions (1999 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

224

ّ يف حملَّة اجلامعي )ناية القرن املايض( مدرسة صفّي الدين احلليِّ
Safiel-Din Al-Hilli School in Al-Jamain Quarter (The End of the Last Century)



�صواهد من الرتاث احللِّي

225

القبة املقرنصة يف مقام رّد الشمس، تعود للع� السلجوقي )2000م(
Muqarnas Dome in (Rad El-Shams) Shrine, Dating back to the Seljuk Era (2000 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

226

تثال مؤسس مدينة احللَّة األمري صدقة بن مزيد األسدّي )2000م(
The Statue of the Establisher of Al-Hilla City the Prince Sadaqa bin Mizyed Al-Asadi (2000 AD)



�صواهد من الرتاث احللِّي

227

تثال األم اجلديد الذي ُأنشئ بداًل من التمثال األصل )2000م(
The New Mother Statue which is Established Instead of the Original Statue (2000 AD)



رة مو�صوعة تراث احللَّة امل�صوَّ

228

منارة مسجد النخيلة يف أثناء عملية اإلعار )2001م(
Minaret of Al-Nekhaila Mosque during Reconstruction Process (2001 AD)



فهر�س املحتويات

229

فهر�س املحتويات
7 كلمة املركز  
13 قبة مرقد القاسم بريشة الفنان األملاين فالرت أندريه )1901م(  
14 مرقد عمران بن عّل بن أيب طالب )صورة نادرة- 1914م(  
مرقد السّيد عّل بن موسى ابن طاووس )ت 664ه�( )عرشينيَّات القرن املايض(  15
رضيح نبّي اهلل ذي الكفل )مدينة احللَّة- ناحية الكفل( )ثاثينيَّات القرن املايض(  16
ّ الشفهينّي )ق 8( )منتصف الثاثينيَّات(  17 مرقد الشيخ أيب احلسن عّل بن احلسي احلليِّ
مرقد أيب حممد عبد اهلل املشهور بالفاريّس يقع عل شط احللَّة )أربعينيَّات القرن املايض(  18
19 مقام والدة نبّي اهلل إبراهيم اخلليل يف مدينة احللَّة )بداية اخلمسينيَّات(  
20 ادق عل شطيِّ احللَّة )بداية اخلمسينيَّات(   د الصَّ مقام اإلمام جعفر بن حممَّ
21 د وإبراهيم( أوالد مسلم يف مدينة املسيَّب )بداية اخلمسينيَّات(   مرقد )حممَّ
22 ّ )ت 605ه�( )منتصف اخلمسينيَّات(   ام ابن أيب فراس احلليِّ رضيح الشيخ ورَّ
ّ )ق 6( )منتصف اخلمسينيَّات(  23 مرقد الشيخ نظام الدين بن فضل اهلل كتائب احلليِّ
24 مرقد السييِّد جال الدين الطاهر أحد يف احللَّة )مخسينيَّات القرن املايض(  
25 ّ )ت 598ه�( )منتصف الستينيَّات(   د بن إدريس احلليِّ مرقد الشيخ حممَّ
26 حسينيَّة آل طاووس يف حملَّة جبان )نقضت يف السبعينيَّات(  
مرقد الشيخ جال الدين عّل بن عبد العزيز اخلليعّي )ت 850 ه�( )بداية السبعينيَّات(  27
28 مرقد الشهيد زيد بن عّل بن احلسي )بداية السبعينيَّات(  
ّ )كان حيًّا 951ه�( )بداية السبعينيَّات(  29 مرقد الشيخ إبراهيم القطيفّي الغروّي احلليِّ
30 مرقد احلمزة بن القاسم بن عّل بن العبَّاس )منتصف السبعينيَّات(  
ة )منتصف السبعينيَّات(  31 ّ يف حملَّة املهديَّ د بن نا احلليِّ مرقد الشيخ نجيب الدين حممَّ
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الش��ومل  ناحي��ة   ،الكاظ��م اإلم��ام  ب��ن  العس��كري  اهلل  عب��د  الس��ييِّد   مرق��د 
32 )منتصف السبعينَّات(  
33 د األدرع بن عبد اهلل أمري الكوفة، يف الكفل )منتصف السبعينيَّات(   مرقد حممَّ
مرقد حييى بن عمر أبو درباش يقع بي ناحيتي القاسم والطليعة )منتصف السبعينيَّات(  34
مرقد أوالد جابر األنصارّي )سعد وسعيد( يف ناحية النيل )منتصف السبعينيَّات(  35
ارين )منتصف السبعينيَّات(  36 مان يف سوق الصفَّ مقام غيبة صاحب الع� والزَّ
ّ )ت680ه�( )سبعينيَّات القرن املايض(  37 مرقد الشيخ جعفر بن احلسن، املحقيِّق احلليِّ
مرقد السييِّد أيب الفضائل أحد ابن طاووس )ت673ه�( )سبعينيَّات القرن املايض(  38
39 مرقد أحد احلارث، يقع يف مدينة احللَّة )سبعينيَّات القرن املايض(  
40 ّ )ق 9ه�( )بداية الثانينيَّات(   د ابن حَّاد احلليِّ مرقد الشيخ أيب احلسن حممَّ
41 ّ )ق 9( )بداية الثانينيَّات(   د بن شجاع القطَّان األنصارّي احلليِّ مرقد الشيخ حممَّ
ّ )ت 1290ه�( )بداية الثانينيَّات(  42 مرقد السييِّد حسن نعمة القطيفّي الدمستايّن احلليِّ
43 ة )بداية الثانينيَّات(   مرقد السييِّد موسى بن احلسن املثن�َّى يف منطقة الورديَّ
ام )بداية الثانينيَّات(  44 د العابد امللقَّب بالدَّ د القصري بن حممَّ مرقد السييِّد ابراهيم بن حممَّ
45 د بن احلسن املثنَّ�ى يف ناحية الشومل )منتصف الثانينيَّات(   مرقد السييِّد حممَّ
ة رقية بنت حييى بن عبد اهلل املحض، قضاء املحاويل )منتصف الثانينيَّات(  46 مرقد العلويَّ
مرقد السييِّد احلسي بن زيد بن عل وولده عبد اهلل يف احللَّة )منتصف الثانينيَّات(  47
48 مقام رديِّ الشمس يف مدينة احللَّة )ثانينيَّات القرن املايض(  
49 مرقد نبّي اهلل أيوب )ثانينيَّات القرن املايض(  
مرقد السييِّد اساعيل ابن اإلمام الكاظم يف ناحية أيب غرق )ثانينيَّات القرن املايض(  50
ة مريم بنت عمران زوجه احلمزة الغريّب )ثانينيَّات القرن املايض(  51 مرقد العلويَّ
52 حن العتائقّي يف منطقة السياحّي )ثانينيَّات القرن املايض(   مرقد الشيخ عبد الرَّ
د بن حييى، عل يسار طريق احللَّة- الكوفة )ثانينيَّات القرن املايض(  53 مرقد السييِّد حممَّ
54 د بن حييى الديلمّي يف ناحية النيل )ثانينيَّات القرن املايض(   مرقد حممَّ
55 مرقد العباس بن احلسن املثنَّى، عل طريق الاشميَّة )ثانينيَّات القرن املايض(  
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56 مقام اخلرض يف ناحية املحاويل )ثانينيَّات القرن املايض(  
ة )ثانينيَّات القرن املايض(  57 مرقد أحد بن احلارث يف منطقة السياحّي، قرية املزيديَّ
مرقد عبد اهلل العتائقي يف منطقة السياحّي- قرية العتائق )ثانينيَّات القرن املايض(  58
ة )ثانينيَّات القرن املايض(  59 مرقد السييِّد احلسن بن عبيد اهلل بن العبَّاس يف قرية املزيديَّ
مرقد السيَّد حييى امُلعي بن اإلمام عل عل نر اجلربوعيَّة )ثانينيَّات القرن املايض(  60
اب، ابن العرندس )ق9ه�( )بداية التسعينيَّات(  61 مرقد الشاعر الشيخ صالح بن عبد الوهَّ
329ه���(  )ت   ]امله��دي اإلم��ام  س��فراء  آخ��ر  الس��مرّي  ��د  ]حممَّ ب��ن  ع��ّل   مرق��د 
62 )بداية التسعينيَّات(  
مرقد السييِّد عبد اهلل املحض بن احلسن املثنَّى، ناحية الاشميَّة )بداية التسعينيَّات(  63
64 مرقد عون بن عّل بن أيب طالب يف ناحية الباشيَّة )بداية التسعينيَّات(  
65 مرقد بكر بن عّل بن أيب طالب )ت 60ه�( )بداية التسعينيَّات(  
ّ )ت550 ه�( )منتصف التسعينيَّات(  66 د بن عّل ابن ُحيدة النحوي احلليِّ مرقد الشيخ حممَّ
67 واي يف قرية الدوالب )منتصف التسعينيَّات(   مرقد السييِّد أحد بن حسن الشَّ
68 مرقد الصحايّب ُرَشْيد الجرّي يف ناحية الكفل )تسعينيَّات القرن املايض(  
ّ )ت 606ه�( )تسعينيَّات القرن املايض(  69 د ابن السكون احلليِّ مرقد الشيخ عّل بن حممَّ
70 مرقد العلويَّة رشيفة بنت احلسن املثنى )تسعينيَّات القرن الماضي(  
مرقد السييِّد عبد الكريم ابن طاووس )ت 693ه�( )تسعينيَّات القرن الماضي(  71
ة )تسعينيَّات القرن املايض(  72 مرقد املظهر وأخيه عل وابنه أحد يف منطقة اجلياويَّ
73 مرقد أوالد احلسن املثنَّى يف قضاء الاشميَّة )تسعينيَّات القرن املايض(  
74 مرقد فاطمة بنت احلسن املثنَّى يف منطقة السياحي )تسعينيَّات القرن املايض(  
75 مرقد السييِّد عّل بن حييى بن حديد احلسينّي )ق 11( )تسعينيَّات القرن املايض(  
مرقد إساعيل بن اإلمام الكاظم يف ناحية أيب غرق )تسعينيَّات القرن املايض(  76
77 ّي بن بدران، ناحية النيل )ناية التسعينيَّات(   مرقد ُسليان بن مكيِّ
78 ة )ناية التسعينيَّات(   مرقد احلسن بن ُعبيد اهلل بن العبَّاس يف قرية املزيديَّ
79 د بن السييِّد جعفر يف مدينة احللَّة )ناية التسعينيَّات(   مرقد السييِّد حممَّ
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80 د يعسوب الدين، يف ناحية أيب غرق )ناية التسعينيَّات(   مرقد السييِّد حممَّ
اد يف منطقة الكفل )ناية التسعينيَّات(  81 مرقد عبد اهلل بن زيد بن اإلمام السجَّ
مرقد السيَّد املحسن بن اإلمام الكاظم يف منطقة السياحّي )ناية التسعينيَّات(  82
السييِّد عبد اهلل العسكري ابن اإلمام الكاظم يف الشومل )ناية التسعينيَّات(  83
مرقد السييِّد إبراهيم األكب ابن اإلمام الكاظم يف ناحية الكفل )ناية التسعينيَّات(  84
85 ة التَّعيس )ناية القرن املايض(   مرقد السييِّد هاشم احلطَّاب يف حملَّ
86 مراقد العلاء األربعة يف احللَّة قبل اإلعار )ناية القرن املايض(  
األس��دي،  دبي��س  ب��ن  منص��ور  ب��ن  صدق��ة  األم��ري  مرق��د 
87 العلاء األربعة يف احللَّة )بداية القرن احلايل(  
مرقد السييِّد أحد املنتخب ابن اإلمام الادي، العلاء األربعة يف احللَّة )بداية القرن احلايل(       88
، العلاء األربعة يف احللَّة )بداية القرن احلايل(  89 ّ مرقد السييِّد جال الدين بن سليان احلليِّ
مرقد نجيب الدين حييى بن سعيد الذيّل، العلاء األربعة يف احللَّة )بداية القرن احلايل(  90
91 مرقد الشيخ الشافينّي، يف حملَّة اجلامعي )بداية القرن احلايل(  
ّ )كان حيًّا 806ه�( )بداية القرن احلايل(  92 مرقد الشيخ أحد بن فهد األحسائّي احلليِّ
مرقد احلسي ذي الدمعة الساكبة بن زيد يف حملَّة  اجلامعي )بداية القرن احلايل(  93
94 مرقد حممود جومرد يف حملَّة جبان )بداية القرن احلايل(  
بط املكنَّى أبو اجلاسم يف املسيَّب )بداية القرن احلايل(       95 مرقد السييِّد القاسم بن احلسن السيِّ
د احلسن األسمر يف ناحية اإلمام- املحاويل )بداية القرن احلايل(  96 مرقد السييِّد أيب حممَّ
97 مرقد السييِّد إدريس بن سلطان املوسوّي يف ناحية أيب غرق )بداية القرن احلايل(  
ة فاطمة بنت اإلمام احلسن يف قرية جيعات )بداية القرن احلايل(  98 مرقد العلويَّ
مرقد السييِّد إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن املثنَّى يف الاشميَّة )بداية القرن احلايل(  99
100 مقام اخلرض يف احللَّة، حملَّة األكراد )بداية القرن احلايل(  
101 مرقد السييِّد أحد ابن اإلمام الكاظم وسط مدينة احللَّة )بداية القرن احلايل(  
105 العلاء ورجال الدين  
ة الطَّاق )ت1311ه�(       107 ّ من رجال الدين يف حملَّ د عبد احلسي رضا شهييِّب احلليِّ الشيخ حممَّ
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ّ )كان حيًّا 1325ه�(                      108 ام آل العال احلليِّ آية اهلل السييِّد ناص بن حسي بن عّل بن عزَّ
109 د بن السييِّد مهدي القزوينّي الكبري )1263-1335ه�(   السييِّد أبو املعز حممَّ
110 ّ )ت 1339ه�(   السييِّد مرزة بن السييِّد عباس بن السييِّد سليان احلليِّ
111 ّ )1289-1359ه�(   د بن حسي األعرجّي احلسينّي احلليِّ السييِّد صالح بن حممَّ
112 ام احلّل )ت1372ه�(   السييِّد حرُّود بن ناص بن حسي بن عّل بن عزَّ
113 ّ )1300-1376ه�(   آية اهلل الشيخ عبد احلسي قاسم صالح احلليِّ
114 ّ )1300-1382ه�(   مة الشيخ عّل بن حمّمد العذارّي الصغري احلليِّ العاَّ
115 ّ )1319-1390ه�(   الشيخ عّل بن حممود بن عبد احلسي آل ساكة احلليِّ
116 ّ )ت 1392ه�(   ام احلليِّ السييِّد هادي بن حرُّود بن ناص بن حسي بن عزَّ
117 ّ )1309-1394ه�(   آية اهلل العظمى الشيخ حسي بن عّل بن حسي احلليِّ
118 د بن حممود بن عبد احلسي آل ساكة )1302-1394ه�(   الشيخ حممَّ
119 ّ )1334-1401ه�(   ام احلليِّ السييِّد مسلم بن حرُّود بن ناص بن حسي بن عزَّ
120 د تقي اجلايّل، ُأعدم عل يد النظام البعثّي البائد )1355-1402ه�(   السييِّد حممَّ
الشهيد الشيخ عبد عل حزة اجلوذري، من ضحايا النظام السابق )1376-1403ه�(            121
وكاء  أح��د  اخلويل��دّي،  ع��ل  الش��يخ 
122 السييِّد احلكيم والسييِّد اخلوئي )1346-1404ه�(  
123 ّ )1322-1406ه�(   السييِّد هادي بن حد بن فاضل بن كال الدين احلليِّ
الشيخ عبد األمري اخلويلدّي، أحد وكاء السييِّد اخلوئي )1375-1409ه�(                       124
125 د بن جعفر بن باقر آل حيدر )1346-1412ه�(   الشهيد الشيخ حممَّ
ّ )1360-1422ه�(                        126 ام احلسينّي احلليِّ السييِّد عبد العزيز بن مسلم بن حرُّود بن عزَّ
127 ّ مع بعض من طلبة العلم األفاضل )1339ه�(   السييِّد عبد املطَّلب احلليِّ
ّ يف افتتاح  د بحر العلوم والسييِّد حمسن احلكيم والشيخ حسي احلليِّ اق مرجان والسييِّد حممَّ عبد الرزَّ

 128 مشفى مرجان )1377ه�(  
 مع نخبة من علاء النجف األرشف )1380ه�(               129 ّ يخ حسي احلليِّ آية اهلل العظمى الشَّ
 مع جمموعة من طلبة العلم األفاضل )1380ه�(                130 ّ يخ حسي احلليِّ آية اهلل العظمى الشَّ
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ّ يف جملس عزاء بالصحن احلسيني  ��يخ حس��ي احلليِّ مة الشَّ  الس��ييِّد حمس��ن احلكيم وبجانبه العاَّ
131 يف )1380ه�(   الرشَّ
132 ّ )1380ه�(   يخ حسي احلليِّ السييِّد حمسن احلكيم والشَّ
133 ّ يف احلوزة العلميَّة يف النجف األرشف )1385ه�(   العال السييِّد مسلم احلليِّ
134 ر )1394ه�(   د حممود آل ساكة يف سوق العاَّ تشييع الشيخ حممَّ
د  ��د اجلواه��رّي والس��ييِّد حممَّ  آي��ة اهلل العظم��ى الس��ييِّد أب��و القاس��م اخلوئ��ّي والش��يخ حممَّ
135 تقي اجلايّل )1395ه�(  
137 األع��ام  
139 السييِّد عل حسن آل كال الدين، من وجهاء حملَّة الطاق )ت 1297ه�(  
د باقر بن ناص آل عّزام، شارك يف ثورة العرشين )1312-1381ه�(                    140 السييِّد حممَّ
ة )1298-1382ه�(                        141 اق السعيد )أول معليِّم يف احللَّة( يف مدرسة الرشديَّ عبد الرزَّ
ي )1318-1402ه�(              142 الدكتور أحد بن نسيم سوسة، من أعام احللَّة يف جمال هندسة الرَّ
143 ّ )1331-1405ه�(   ام احلليِّ الدكتور طه باقر ناص حسي عزَّ
ّ يف أواخر أيام حياته )1331-1405ه�(                         144 ام احلليِّ الدكتور طه باقر ناص حسي عزَّ
145 ّ )1323-1409ه�(   الشيخ يوسف بن حَّادي بن حسي بن كركوش احلليِّ
146 ر األول يف مدينة احللَّة )1324-1412ه�(   د عّل شنطوط، املصويِّ ر حممَّ املصويِّ
147 د املعروف )1326-1413ه�(   األستاذ الرتبوي فرهود حممَّ
148 الدكتور عّل َجواد عّل طاهر شهيب شبيب )1338-1417ه�(  
149 د عبد اللطيف مطَّلب )1340-1419ه�(   العال الفيزياوي حممَّ
150 خ الدكتور سامي سعيد األحد احلليِّ )1349-1427ه�(   املؤريِّ
ّ يف صورة نادرة )مخسينيَّات القرن املايض(                 151 د مهدي البصري احلليِّ األديب والسيايس حممَّ
152 د مهدي البصري، شاعر ثورة العرشين )1375ه�(   الشيخ الدكتور حممَّ
153 السييِّد مهدي الشاه مع موكب حملَّة األكراد يف كرباء )1380ه�(  
154 السييِّد مهدي الشاه يف موكب الفاطميي، حملَّة األكراد )1380ه�(  
الدكتور سامي سعيد األحد والدكتور فيصل السامرائّي يف كلية اآلداب عام 1390ه�               155
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159 سور مدينة احللَّة كا رسمه املسترشق كري بورتر عام 1820م  
ة                      160 لوحة ملنطقة باب احلسي وسورها، ُرسمت عام 1888م لرسام أمريكي زار احللَّ
161 ج� أبو الدوبات، وهو من جسور احللَّة القديمة، ُأنشئ قبل عام 1920م  
162 ونة- لوجود رسم قطَّة يف أعاه- شيَّده اإلنكليز عام 1927م   ج� أبو البزرُّ
163 ة الندية عام 1928م   ناظم سدَّ
164 منارة مسجد النخيلة يف ناحية الكفل، تظهر عليها عامات االنيار )1932م(  
165 شيد( ُشييِّد عام 1946م   بناية م�ف اجل� )م�ف الرَّ
166 شط احللَّة عام 1935م  
ة بلدية احللَّة من جهة البج الذي أصبح ساعة البلدية )ثاثينَّات القرن املايض(                167 بناية مديريَّ
ساحة اجل� القديم، ويظهر سوق العار يف اجلانب الصغري من املدينة )1940م(                       168
169 ج� طويريج عندما كانت ناحية طويريج تابعة للحلَّة عام 1945م  
170 شارع املكتبات يف أيام عاشوراء )1945م(  
171 ج� احللَّة اخلشبي القديم )1950م(  
172 ك يف باب احلسي، حملَّة األكراد )1950م(   ج� احللَّة املتحريِّ
173 شارع املكتبات يف وسط املدينة، وهو من أشهر شوارعها )1950م(  
174 ج� طويريج اجلديد يف يوم افتتاحه عام 1951م  
175 ة يف احللَّة يف العهد امللكي )1953م(   طة املركزيَّ املتوسيِّ
176 ساحة مت�فيَّة لواء احللَّة، وتظهر بناية املت�فيَّة التي شييِّدت عام 1953م  
177 ة بلدية احللَّة من جانب النهر )1955م(   بناية مديريَّ
178 بناية مديرية إطفاء احللَّة، جماور ساحة القشلة )1955م(  
179 ساحة مدرسة الرشقيَّة، وهي من أوىل مدارس املدينة )1955م(  
180 ج� املسيب القديم )1955م(  
�ست أواخر أيام الدولة العثانيَّة )1955م(                              181 ة يف مدينة املسيب، تأسَّ املدرسة الرشديَّ
182 ام عاشوراء )1955م(   حسينيَّة القزاونة أيَّ
183 ة يف مدينة احللَّة عام 1955م   ة النديَّ سدَّ
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184 ساحة القشلة من جهة ساحة برج االتصاالت )مخسينيَّات القرن املايض(  
185 الصوب الصغري يف مدينة احللَّة )مخسينيَّات القرن املايض(  
186 بناية قائممقاميَّة احللَّة )1960م(  
187 مشفى مرجان يف مدينة احللَّة )1960م(  
188 مد، مقابل حديقة النساء )1960م(   مشفى الرَّ
189 ّ )1960م(   ساحة اجلبل وبجانبها مرقد الشيخ ابن إدريس احلليِّ
190 ة )1961م(   مدرستا الدى والفراقد يف حملَّة املهديَّ
191 يها أهل احللَّة- يف حي بابل، ُأنشئ عام 1964م   نافورة الشذروان- كا يسميِّ
192 بناية سايلو احللَّة يف مدخل املدينة الشايل )1965م(  
193 ج� باب احلسي اجلديد يف حملَّة األكراد )1965م(  
194 شارع الساعة يف حي بابل )1965م(  
195 مدخل مدينة احللَّة الشايل )1965م(  
196 ساحة اجلنائن املعلَّقة يف وسط املدينة )1966م(  
197 ساحة القشلة وسط مدينة احللَّة )ستينيَّات القرن املايض(  
198 احلسينيَّة الكبرية يف حملَّة جبان )ستينيَّات القرن املايض(  
199 تثال األم، وهو رمز لدور األم يف بناء األسة )1970م(  
200 ة من اجلانب املقابل لشطيِّ احللَّة )1970م(   املتوسطة املركزيَّ
201 بناية مديرية تربية بابل )1970م(  
202 ساحة باب احلسي، ومدخل املدينة )1970م(  
203 ج� باب احلسي يف حملَّة األكراد يف احللَّة )1970م(  
204 ة يف حي بابل )1975م(   بناية املكتبة املركزيَّ
205 شارع األطبَّاء وسط مدينة احللَّة )1978م(  
206 برج بناية بلدية احللَّة )سبعينيَّات القرن املايض(  
207 ساحة سعيد األمي وسط مدينة احللَّة )سبعينيَّات القرن املايض(  
208 ة القديم )سبعينيَّات القرن املايض(   ج� احللَّ
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209 ساحة بلدية احللَّة  )سبعينيَّات القرن املايض(  
ة باسمه، منطقة باب املشهد )1980م(                  210 ّ يف الساحة املساَّ تثال الشاعر صفييِّ الدين احلليِّ
211 خ إنشائها )1980م(   ة التي تؤريِّ ة النديَّ منارة سدَّ
212 بناية بو الضبَّاط يف حي بابل )1985م(  
تقاطع مديرية الضان، مدخل شارع الري والسوق الكبري وتمع األطباء )1985م(                  213
214 ج� الكفل اخلشبي القديم يف ناحية الكفل، تَّت إزالته عام 1987م  
215 القبة املقرنصة يف ناحية الكفل، تعود للع� السلجوقي )1990م(  
216 ة )1990م(   ة، من األبنية الرتاثيَّة املتمييِّزة يف حملَّة املهديَّ قسطخانة املهديَّ
217 ة )1990م(   أحد أواوين قسطخانة املهديَّ
218 ة )1990م(   نموذج من األعمدة اخلشبيَّة )دلگ( يف قسطخانة املهديَّ
219 قلعة الن�، تقع رشق مدينة املسيب، قرب مرقد أيب اجلاسم )1996م(  
220 قلعة الن�، وقد أعيد بنائها بعد تعرضها للهدم وذلك عام 1996م  
خان السيف، من أهم اخلانات يف موقع ذي الكفل األثري يف ناحية الكفل )1999م(                221
222 قلعة آل اجلريان، من القاع القديمة يف ناحية الشومل )1999م(  
قلعة آل اجلريان املبنيَّة من اآلجر والطي والنقوش املجصصة واحلجارة )1999م(                   223
224 ّ يف حملَّة اجلامعي )ناية القرن املايض(   مدرسة صفّي الدين احلليِّ
225 القبة املقرنصة يف مقام رّد الشمس، تعود للع� السلجوقي )2000م(  
226 تثال مؤسس مدينة احللَّة األمري صدقة بن مزيد األسدّي )2000م(  
227 تثال األم اجلديد الذي ُأنشئ بداًل من التمثال األصل )2000م(  
228 منارة مسجد النخيلة يف أثناء عملية اإلعار )2001م(  
238 منشوراُتنا  
239 وسيصدُر قريًبا  
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من�صوراُتنا
سة بتحقيق  ة التابع لقس��م املعارف اإلس��اميَّة واإلنس��انيَّة يف العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ َف مركُز تراِث احِللَّ ترشَّ

ومراجعة ونرش الكتب اآلتية:
معاين أفعال الصاة وأقوالا.. 1

ّ )ت 841ه�(. تأليف: الشيخ أحد ابن فهد احِلليِّ
تقيق وتعليق وضبط: مركُز تراِث احِللَّة.

مت� املراسم العلوّية.. 2
، جعفر بن احلسن ال�ُهَذيّل )ت 676ه�(. تأليف: املحّقق احِلّلّ

. تقيق: أحد عّل جميد احِلّلّ
راجعه وأخرجه: مركُز تراِث احِللَّة.

ة العلميَّة- دراسة تليليَّة.. 3 التأصيل والتجديد يف مدرسة احِللَّ
. تأليف: الدكتور جبَّار كاظم املاَّ

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.
مدرسة احِلّلة وتراجم علائها، ِمن النشوء إىل القّمة.. 4

تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت احلسينّي.
راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.

ّ )ت 726ه�( وابن داود )حيًّا سنة 707ه�( يف علم الرجال.. 5 املنهج التارخيّي يف كتايَب العّامة احِلليِّ
تأليف: أ.م.د. سامي حود احلاج جاسم.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِلّلة.
6 ..الرتاث احِلّلّ يف جمّلة فقه أهل البيت

ه وضبطه: مركز تراث احِللَّة.رشح شواهد قطر الندى. أعدَّ
ام )ت 1205ه�(. تأليف: السييِّد صادق الفحَّ
دراسة وتقيق: أ.م.د. ناص عبد اإلله دوش.

مراجعة وضبط: مركُز تراِث احِللَّة.
مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.. 7

ّ )ت 726ه�(. مة احِلليِّ ر، العاَّ تأليف: احلسن بن يوسف بن عّل بن ال�ُمطهَّ
تقيق: د. الشيخ حمّمد غفوري نژاد.
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راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.
درر الكام ويواقيت النظام.. 8

تأليف: السّيد حسي بن كال الدين بن األبزر احلسينّي احِلّلّ )بعد 1063ه�(.
تقيق: السّيد جعفر احلسينّي األشكورّي.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث احِللَّة.
رة.. 9 موسوعة تراث احللَّة املصوَّ

إعداد: وحدة اإلعام. مركز تراِث احِللَّة.
و�صي�صدُر قريًبا

ة يف احِللَّة.. 10 ر احلركة الفكريَّ فقهاء الفيحاء وتطورُّ
تأليف: السّيد هادي حد آل كال الدين احلسينّي )ت 1405ه�(.

تقيق: أ.م.د. عّل عبَّاس األعرجّي.
موسوعة الّلغوييِّي احِلليِّييِّي. 11

تأليف: أ.م.د. هاشم جعفر حسي املوسوّي
ومن الأعمال التي قيد التحقيق، مبراجعة و�صبط مركز تراث احِللَّة

إجازات احلديث احلّلّية.. 12
جع وتقيق: أ. حمّمد كاظم رحتي.

اإلجازة الكبرية.. 13
ّ )ت 726 ه�(. مة احِلليِّ ر العاَّ تأليف: احلسن بن يوسف بن عّل بن ال�ُمطهَّ

تقيق: املرحوم كاظم عبود الفتاوّي.
تصيل النجاة يف أصول الدين.. 14

ّ )ت 771ه�(. ر احِلليِّ د بن احلسن بن يوسف ابن املطهَّ تأليف: فخر املحّققي حممَّ
تقيق: الشيخ مصطفى األحدّي.

التحقيق املبي يف رشح نج املسرتشدين.. 15
ّ )ت 850ه�(. د احلبلرودّي احِلليِّ تأليف: الشيخ خرض بن حممَّ

حاشية إرشاد األذهان.. 16
تأليف: الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف النيّل )حيًّا سنة 777ه�(.

تقيق: السّيد حسي املوسوّي البوجردّي.
ّ )ت726ه�(.. 17 العّامة احِلليِّ

تأليف: د. حمّمد مفيد آل ياسي.
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ّية.. 18 الفوائد احِلليِّ
. ّ تأليف: أحد عّل جميد احِلليِّ

كافية ذي اإلرب يف رشح اخلطب.. 19
تأليف: الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف النيّل )كان حيًّا سنة 777ه�(.

كشف اخلفا يف رشح الشفا.. 20
ّ )ت726ه�(. مة احِلليِّ ر، العاَّ تأليف: احلسن بن يوسف ابن املطهَّ

تقيق: الشيخ جميد هادي زاده.
املختار من حديث املختار.. 21

ّ )بعد 745 ه�(. تأليف: أحد بن حمّمد ابن احلّداد البجّل احِلليِّ
تقيق: مركز تراث احلّلة.

مزارات احِلّلة الفيحاء ومراقد علائها.. 22
تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت.

منتهى السؤول يف رشح معرب الفصول.. 23
تأليف: الشيخ ظهري الدين عّل بن يوسف النيّل )حيًّا سنة 777ه�(.

تقيق: الدكتور حيد عطائي نظري.
منهج القّصاد يف رشح بانت سعاد.. 24

ّ )بعد 745 ه�(. تأليف: أحد بن حمّمد ابن احلّداد البجّل احِلليِّ
تقيق: د. عّل عّباس األعرجّي.

ّ )ت 726ه�(.. 25 مة احِلليِّ املوسوعة الرجالّية للعاَّ
وتشتمل: تقيق كتاب )خاصة األقوال(، مع إضافة حوايش كلٍّ ِمن: الشهيد الثاين، والشيخ حسن 
صاحب املعال، والشيخ البهائّي، وتقيق كتاب )إيضاح االشتباه(، وتأليف كتاب بعنوان: )املباين 

ّ يف كتبه األخرى(. مة احِلليِّ الرجالّية للعاَّ
تقيق: الشيخ حمّمد باقر ملكيان.

موصل الطالبي إىل رشح نج املسرتشدين.. 26
ّ )ت 755ه�(. تأليف: الشيخ نصري الدين عّل بن حمّمد القايّش احِلليِّ

ّ سنة )677ه�( يف مقام صاحب . 27 احِلليِّ العّامة  تلميذ  بالفاكس ميل عل نسخٍة كتبها  ُيطبع  الباغة،  نج 
الزمان يف احِللَّة.

نج املسرتشدين.. 28
ّ )ت 726ه�(. ر احِلليِّ ّ احلسن بن يوسف ابن املطهَّ تأليف: العّامة احِلليِّ


