ملــــف

الحسينيات والحوزات الشيعية تتحول
إلى بؤر إرهابية ونار طائفية مشتعلة

• «الحسينيات» ..منبع للفساد وصناعة التخلف ومفرخة لـ «الحقد المذهبي» صـ48
• ال �ح��وزات الشيعية ..ب��ؤر إره��اب�ي��ة تسفك ال��دم��اء طائفيا ومذهبيا صـ50
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«الحسينيات»..
منبع للفساد وصناعة التخلف
ومفرخة لـ «الحقد المذهبي»
إبراهيـــم ســــليمان


الحسينية هي في األصل مكان إلقامة مجالس العزاء واللطم والبكاء للحسين والرثاء

لما حدث له في كربالء ،غير أن أنشطتها تفرعت وتشعبت إلى حد إقامة المراقص
واالبتذال والخالعة واقتراف المحرمات باسم الدين واألئمة.



<< واشتقت الحسينيات ،اسمها
من اسم الحسني بن علي رضي الله
عنه واإلم��ام الثالث عند الروافض،
وهي من األماكن املحببة إلى قلب كل
شيعي وهي بمثابة مراكز التالقي
وال��ت��ج��م��ع ف��ي جميع املناسبات
الدينية والدنيوية ،فهي مفرخة
لتربية وتنشئة األجيال الصغيرة
م��ن أب��ن��اء ال���رواف���ض م��ن��ذ نعومة
أظفارهم على التعصب املذهبي.
وي��ت��ق��ن ال��ش��ي��ع��ة وك���ل ق��وى
الروافض فنون النياحة واللطميات
والصراخ ،والبكاء والعواء والعويل
واتشاح السواد وضرب القامات وجلد
الظهر وكل البدع الطقسية التي
تمارس في يوم عاشوراء.
وال تقتصر الحسينيات على
سكب ال��ع��ب��رات امللتهبة بالحقد
املذهبي وال��ت��ي ال تخلو م��ن ري��اء
مصطنع ومشاعر زائفة متكلفة على
مقتل الحسني في كربالء وكذلك
لألفراح مثل ذكرى اإلسراء واملعراج
وعيد الغدير وغيرها من مناسباتهم
التي ال تحصى كما تقام فيها حفالت
رقص وزحف على البطون وتقديس
اإلمام الثاني عشر الغائب محمد بن
الحسن العسكري ،وال��ذي يذكرونه
بصرخات ملتاعة ومتحرقة بأشواق
ّ
«عجل الله
دامعة للعودة مرددين:
فرجه»

رأس الفساد
ت��زخ��ر الحسينيات بمشاهد
تتنافي مع األخالق والدين والقانون
واألع����راف االجتماعية ،فهناك
كثير من املشاهد تجسد املعممني
وه��م يدخنون الحشيش جالسني
في صفوف طويلة أو حلقات ،بل
ويلتفون حول أحد «املخنثني» الذي
يرقص بلحيته وثدييه ومؤخرته
بطريقة خليعة ،حيث يتحسس
أحد هؤالء املعممني أجزاء حساسة
من جسمه ،في حني تدخن النساء
الحشيش ويبتذلن في رقص ماجن
م��ع ال��ش��ب��اب ،فضال ع��ن كثير من
الفضائح التي يمارسونها داخل تلك
الحسينيات.
ك��م��ا ت��ق��ام دروس مخصوصة
للرافضيات تتلقى فيها مبادئ
«املتعة» والفقه الفاسد لهذا النكاح
ال��ذي هو «ال��زن��ا» بعينه ،وم��ع ذلك
يزينون لهم ثواب هذا الفعل الفاضح
م��ن خ�لال تأجير ال��ف��روج مقابل
أجر وبأجل محدد ،فهو زنا بمباركة
قوادي الحسينيات.
والجميع يشترك ف��ي السب
واللعن واأللفاظ البذيئة وممارسة
نوع من الوثنية التي أبطلها اإلسالم
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وأخرجها من صحن الكعبة عند
فتح مكة ،فقد نصبوا لهم أصناما
وتماثيل داخل الحسينيات يجسدون
بها الحسني وآل البيت.
أما مجالس العزاء ،فهي السبب
الرئيس في إقامة هذه الحسينيات،
حيث تتلى سيرة مقتل الحسني في
يوم عاشوراء ،وفاجعة كربالء وما
يصاحبها من افتراءات وأكاذيب ال
تعتمد على مصادر موثوقة ،وما
يصاحب ذلك من نواح وبكاء يصل
إلى حد الهوس والتشنج والهذيان،
ف��ي م��ج��ال��س ي��ق��دس��ه��ا ال��رواف��ض
ويرفعونها إلى درجة العبادة التي
ينال بها الشيعي ال��ث��واب وجزيل
األجر والثواب.

بأمر البويهيين
ي��زع��م ال��ش��ي��ع��ة أن عليًا بن
الحسني زين العابدين هو صاحب
واق��ع��ة تأسيس ه��ذه الحسينيات
عندما ضرب فسطاطه عند وصوله
مدينة كربالء وأن��زل نساءه وأمر
شاعرا بنعي الحسني رضي الله عنه،
واستمر كذلك  34عاما بإقامة العزاء،
واستمر ذلك من بعده عند أئمة أهل
البيت النبوي في سائر العصور.
وك��م��ا ي��رج��ع��ون ت��أري��خ نشأة
الحسينيات إلى القرن األول الهجري
وبالتحديد في عهد املختار بن أبي
عبيدة الثقفي إب��ان إم��رت��ه على
الكوفة.
ول��ك��ن الحقيقة التاريخية
التي ّ
دونها كل من ابن األثير وابن
كثير ،والتي تؤكد أن النياحة على
الحسني ب��ل وجميع ال��ب��دع التي
تفرعت عنها يوم عاشوراء إلى عهد
البويهيني عندما حكموا العراق سنة
 336هجرية  ،والذين شجعوا الناس
بأن يمارسوا طقوس النياحة على
الحسني.
فقد ك��ان��وا يغلقون حوانيتهم
وأسواقهم وتخرج النساء ناثرات
الشعور مسودات الوجوه ،وقد شققن
ثيابهن ،ي��درن في البالد بالنواح،
ويلمطن وجوههن على الحسني بن
علي ،وكان ذلك بأوامر من النظام
امللكي البويهي الحاكم.
وتذكر بعض املصادر التاريخية
أن اإليرانيني والهنود قد ساهموا
في تطوير مباني الحسينيات ،حيث
بنوها في العراق كما في بالدهم،
وأوقفوا لها األوق��اف ،وجعلوا لكل
منها ناظرًا وقوامًا .وقد تجلى هذا
التطور في شكل ط��راز وتخطيط
ب��ن��اء الحسينية ،حيث أصبحت
تحتوي على الصحن الذي تحيط به
الغرف التي يأوي إليها الزائرون.
العدد الثاني  -نوفمبر 2017م

وف��ي العهد الفاطمي بمصر،
والعهد الحمداني في حلب أيام سيف
الدولة الحمداني ،والعهد الصفوي
في إي��ران ،وعهود ملوك من ممالك
أخرى من بالد الترك والهند ،أنشئت
أم��اك��ن تقام فيها ت��ع��ازي الحسني
رضي الله عنه سميت عند العرب
بـ«الحسينيات» ،وعند الهنود بـ«إمام
ب���اره» وع��ن��د اإلي��ران��ي�ين وال��ت��رك
«بمأتم س���راي» .كما كانت تسمى
أيضًا «باملآتم» أو «تعازي الحسني»
أو «النادي الحسيني» ،وأصبحت لها
أماكن مخصصة وأوق��ات معينة في
السنة وخ��اص��ة ف��ي شهري محرم
وصفر.
وب��دأت الحسينيات في العراق،
ثم انتشرت في الهند وإيران ولبنان
والبحرين والكويت وكل بلد يوجد
فيه شيعة ،وبدأت الحسينيات تبنى
بهذا الشكل املؤسسي في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر ،في
العراق وكانت تهتم بالعزاء.
منبع الخرافات

فاإلمام يولد مطهرا مختونا وإذا وقع
على األرض وقع على راحته رافعا
صوته بالشهادتني وال يجنب ،وتنام
عينه وال ينام قلبه ،وال يتثاءب وال
يتمطى ويرى من خلفه كما يرى من
أمامه ،ونجوه أي ضراطه وغائطه
كريح املسك .
 رم��ض��ان اس��م م��ن أس��م��اء اللهالحسنى ،قالوا :إن رمضان اسم من
أسماء الله الحسنى
 آه من أسماء الله :عن أبي عبدالله أنه كان يقول « آه اسم من أسماء
الله الحسنى .فمن ق��ال آه :فقد
استغاث بالله» ..مستدرك الوسائل
 يدعي الشيعة وجود ملك مناملالئكة اسمه فطرس عصى الله ثم
بعد تفاصيل وأكاذيب كثيرة انتهى
حاله إلى قبول توبته بعدما ذهب
إلى قبر الحسني وتمرغ به.
وه���ن���اك م��ل��ك آخ����ر اس��م��ه
صرصائيل مكتوب على كتفه :تزويج
النور من النور أي علي بفاطمة


يمارسون الزحف
على البطون والتطبير والخالعة والرقص..
ويكرسون «الوثنية»


تحولت الحسينية إلى ما يشبه
املقاهي الشعبية التي يجلس فيها
املعممون الذين يقومون بدور املنشد
ال��ح��ك��اء وي��س��وق��ون فيها القصص
الخرافية واألس��اط��ي��ر وال��رواي��ات
الفقهية الكاذبة ،والتي يرجعونها
إلى قريحتهم الخاصة أو إلى مراجع
أئمتهم التي أبرزها «الكافي» ،ومن
ال يحضره الفقيه و«امل��س��ت��درك»
و«البرهان» ،و«أنوار الوالية» ،وغيرها
الكثير من الخرافات والخزعبالت
ال��ت��ي ي��س��ت��ش��ه��دون ب��ه��ا لتدعيم
أهوائهم ومنها:
 ب��ول األئمة وغائطهم سببدخول الجنة  ،يقولون إنه ليس في
بول األئمة وغائطهم استخباث وال
ننت وال قذارة بل هما كاملسك األذفر،
بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم
يحرم الله عليه النار واستوجب
دخول الجنة
 -ض��راط األئمة كريح املسك،

وعن زين العابدين قال إن لله
ملكًا يقال له خرقائيل له ثمانية
عشر ألف جناح ،ما بني الجناح إلى
الجناح خمسمائة عام .
 يزعمون م��ن ع�لام��ات ظهوراملهدي أنه سيظهر عاريا أمام قرص
الشمس
 الحمار عفير  :إن أول شيء منالدواب توفي هو عفير حمار رسول
الله  ،قطع خطامه ثم مر يركض
حتى أت��ى بئر بني خطمة بقباء
فرمى بنفسه فيها فكانت قبره .قال:
إن ذلك الحمار كلم رسول الله فقال:
بأبي أنت وأمي ،إن أبي حدثني عن
أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع
ن��وح في السفينة فقام إليه نوح
فمسح على كفله ثم قال :يخرج من
صلب هذا الحمار يركبه سيد النبيني
وخاتمهم .قال عفير :فالحمد لله
الذي جعلني ذلك الحمار»

تمذهب وتكفير
م�لال��ي الحسينيات ي��دم��رون
اإلسالم يضربون في صلب العقيدة
و يزعمون أن ال��ق��رآن فيه زي��ادة
ونقصان بتحريف ال��ق��رآن ،فهم
يزعمون أن ال��ق��رآن ال يعلمه وال
يفهمه إال األئمة ،وهو ما يعني أنهم
جهلة بالقرآن ألنهم ليسوا أئمة،
وليس لديهم أي تفسير كامل من
أحد األئمة ،وهو ما يعني أن ليس
لديهم فهم بعمومه وخصوصه و
مقيده ومطلقه و ناسخه ومنسوخه.
الحسينيات وظيفتها تربية
ال��وازع املذهبي لدى الشيعىة في
مناخ تسوده الخرافة واللطم وشق
ال��ج��ي��وب و التطبير والتعاطف
والجزع وسب كبار الصحابة كأبي
بكر وعمر رضي الله عنهما وخصهما
بدعاء «صنمي قريش» ،وسب أمهات
املؤمنني كالسيدة عائشة والسيدة
حفصة.
غير أن الحقيقة التي يخفونها
ب�ين ثنايا كتبهم ه��ي أن الشيعة
أنفسهم هم من سفكوا دم الحسني،
حسب ما يؤكد كتاب «أعيان الشيعة»
للسيد محسن أمني أن عشرين ألفا
من أهل العراق بايعو الحسني ثم
غدروا به وخرجوا عليه و بيعته في
أعناقهم وقتلوه .

 انتشار سرطاني
توجد الحسينيات في مناطق
كثيرة من العالم وتنتشر بشكل
سرطاني ،ولعل من أشهرها تاريخيا :
حسينية داالن (أي الصالة
الحسينية) في بنجالديش والتي
التي شـيدهـا أحـد رجال األعمال
امل��ع��روف�ين وه��و (م��ي��ر م���راد) سنة
1052ه�����ـ (1642م) ع��ل��ى أرض
مساحتها 8450م 2في مدينة دكا
القديمة عاصمة بنغالديش حاليا
الحسينية اآلصفية في الهند،
ّ
شيدها امللك آص��ف الدولة  ،رابع
م��ل��وك مملكة أودة ف��ي عاصمة
مملكته لكنهو وال��ذي حكم ما بني
1212 - 1189هـ (1798 - 1775م)
حسينية الشيخ حسني العصفور
في البحرين والتي شيدها الشيخ
حسني العصفور في البحرين سنة
1216ه���ـ (1801م) وبنى بجانبها
مدرسة تدرس العلوم االسالمية .
الحسينية الحيدرية في الكاظمية،
هي من أشهر الحسينيات في العراق
 ،أقامها مشير امللك ميرزا نصر الله
خان سنة 1297هـ (1863م) في مدينة
الكاظمية ،وتضم مكتبة كبيرة.
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الحوزات الشيعية..
بؤر إرهابية تسفك الدماء
طائفيا ومذهبيا

تقدم «الرشوة المقدسة» للملشيات المتطرفة ..
وتحرض على ذبح أهل السنة
ومحاربة المذاهب



<< نشأت املدارس العلمية اإلمامية
أو ما يسمى بالحوزات الشيعية ،في
فترة الخالفة العباسية ،وكانت أولى
هذه املدراس ببغداد ،ويزعم اإلمامية
أن سبب ظ��ه��ور امل����دارس الفقهية،
وظاهرة املرجعيات الدينية هو«خلو
األرض من اإلمام والحجة بسبب غيبة
اإلمامة الكبرى».
وال��ح��وزة ف��ي اع��ت��ق��اده��م تقود
املسلمني إل��ى شاطئ األم��ن والسالم،
ح��س��ب م���ا ق���ال م��ح��م��د الحسيني
الشيرازي في منشوره تحت عنوان
«نظام الحوزات العلمية».
وي��م��ض��ي ال��ش��ي��رازي ف��ي ق��ول��ه:
“ال�لازم على ه��ذه املؤسسة أن تقود
الناس إل��ى ما يسعدهم في دنياهم
وآخرتهم ،وقد فعل املعصومون ذلك،
فكانوا أول املفسرين للقرآن الكريم”!!،
بل ويزعم أن هؤالء األئمة يحيطون
بكل العلوم الدينية والدنيوية.
ولكن ال��واق��ع يؤكد عكس ذلك
فهي لم تكن أبدا واحة لآلمان والسالم
ولم تكن حلقات خالصة لتلقي العلم
فحسب ،بل يشوبها الفساد والنزعات
ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��ت��ح��ري��ض وت��دب��ي��ر
املخططات واملؤامرات التي لم تقتصر
على النيل من أه��ل السنة ورعاية
فصائل اإلره��اب الشيعية املتطرفة
لسفك دم��اء األب��ري��اء منهم فحسب،
ب��ل ام��ت��دت إل��ى االن��ق��س��ام والشقاق
فيما بينها ،صراع مادي ومعنوى على
الحظوة والقوة والنفوذ واملكانة .

اإلرتزاق في المراقد والمشاهد
و تقام ال��ح��وزة ب��ج��وار املشاهد
والقبور واألض��رح��ة وامل��راق��د فعلى
سبيل املثال ،أقيمت الحوزة العلمية
في النجف بجوار ما يعرف بمرقد
اإلم��ام علي بن أبي طالب رضي الله
عنه ،بينما توجد حوزة كربالء بجوار
م��ا يسميه الشيعة بمرقد الحسني
ب��ن علي رض��ى الله عنه ،أم��ا ح��وزة
«قم» التي تعد من أشهر الحوزات فقد
أقيمت في كنف ضريح فاطمة أخت
اإلمام علي بن موسى الرضى ،أما حوزة
سامراء فهي قريبة من ضريحي اإلمام
علي الهادي واإلمام الحسن العسكري.
ول��ع��ل السبب األب���رز ف��ي إقامة
ال���ح���وزات ب��ال��ق��رب م��ن م��داف��ن من
يعتبرونهم «أئ��م��ة وآل البيت» هو
اع��ت��ق��اد الشيعة ف��ي ق��دس��ي��ة ه��ذه
األماكن ،وكثافة الزيارات التي تشد
الرحال إليها ،وما يصاحبه من حبس
األوقاف عليها ،مما يعني وجود مورد
مالي يدعم وج��ود واستمرارية هذه
ال��ح��وزة أو تلك ،و يؤمن لطالبها و
أساتذتها مصدرا لالرتزاق.
وتمويل املراجع الشيعية من أموال
ُ
الخمس التي يتبرع بها امل��ري��دون
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إضافة إل��ى تبرعات أثرياء الشيعة
وأموال األوقاف وتتناثر أقوال مفادها
أن دخل الحوزة العلمية يصل إلى 600
ألف دوالر يوميا.

بؤر مشبوهة
وتلعب ال��ح��وزات أدوارا مشبوهة
وتتنافس االثتنتان األكبر في تقاسم
أو تشارك ه��ذا النشاط املحموم في
عالم «التآمر الحوزوي» في النجف وقم
وهي من الحوزات النشطة في الصراع
الطائفي .
ففي الوقت ال��ذي تقع فيه «قم»
في قلب مجتمع شيعي خالص وترتبط
بالناظم السياسي اإلي��ران��ي بشكل
مباشر ،فضال عن انفصالها مذهبيا
عن العالم اإلسالمي ،في حني تمارس
النجف أعمالها بجوار مجتمعات سنية.
وتبذل ح��وزة قم جهودا مكثفة
في فرض التشيع على أهل السنة في
إي��ران وخارجها ،بينما تتكتم حوزة
النجف انطالقا من مبدأ التقية عن
نشر املذهب الشيعي بالصورة الفجة
التي تتخذها حوزة «قم».
تقوم تلك الحوزات بدور كبير لها
في تأجيج نار الفتنة الطائفية يتمثل
في :إمداد الفصائل الشيعية املختلفة
باملال وال��ذي يعتبر في صورة «رشوة
مقدسة» لجذب امليليشيات إلى الحوزة
ليسهل السيطرة عليها و توجيهها بقدر
اإلمكان ،ومحاولة توحيد الجماعات
الشيعية تحت إستراتيجية واح��دة
وهو ما ينعكس في تكوين االئتالف
الشيعي املوحد وهو تجمع لألحزاب
و الجماعات الشيعية املشاركة في
العملية السياسية ،ثم التحريض على
ذب��ح من يسميهم الشيعة الروافض
بـ«النواصب» أي أهل السنة.

الصراع «النجفي  -القمي»
يمتد الصراع بني حوزتي النجف
وقم إلي أوائل القرن العشرين ،حيث
كانت النجف قاعدة لنشر التشيع
والعمل السياسي ،ومرد ذلك إلى انتماء
عشرات اآلالف من الطلبة إليها ،فضال
عن أنها تضم أكثر من عشرين مدرسة
 ،كانت تتمتع بهذه املكانة في الوقت
الذي أسسه فيه عبد الكريم الحائري
حوزة قم .
وب��دأ الصراع بني الحوزتني مع
قيام الثورة املشروطة في إيران عام
 1908وم��ا صاحبها م��ن اختالفات
كبيرة في وجهات النظر بني الطلبة
اإلي��ران��ي�ين واملجتهدين العراقيني
بالنجف حول تأييد الثورة من عدمه.
وعلي الجانب األخر كانت حوزة
ق��م ت��واص��ل صعودها كمركز ديني
شيعي لإليرانيني بعد ما هاجر إليها
الشيخ عبد الكريم الحائري عام 1920
العدد الثاني  -نوفمبر 2017م

ودعوته للطلبة في العراق للرحيل
إليها  ،ف��ي ح�ين تعزز موقعها أكثر
عام  1946بانتقال القيادة الدينية
من النجف إليها بعد وفاة أبي الحسن
األصفهاني وظهور حسني بروجروي
بوصفه مرجع التقليد الوحيد وحتي
وفاته ع��ام ، 1961وك��ان خ�لال هذه
الفترة هو املحرك الرئيسى للنشاط
األكاديمي في م��دراس ال��ع��راق ومن
خالل وكيله الشيخ نصر الله خلخالي
وهوما انتقص من مركز املجتهدين
الكبار في العراق وتسبب في إنتكاسة
لشهرة م��دارس��ه��م حيث وص��ل عدد
طالب مدينة قم إلي أكثر من  50ألف
طالبًا عام  ، 1985بينما لم يتجاوز
ع��دد الطالب بالنجف يتجاوز 150
طالبًا فقط ووصلت مكانة قم وحوزتها
إل��ي القمة ل��دي الشيعة بعد نجاح
الثورة في إيران عام  1979وإرساءها
ملعالم الدولة الشيعية حيث جذبت
إليها األضواء مع كثافة وجود مراجع
التقليد فيها وبسبب الفتاوي السياسية
والدينية التي ألهب بها أئمتها حماس
الشيعة  ،هذا باإلضافة لوجود اإلمام
ال��خ��وم��ن��ئ��ي ك��ول��ي فقيه ف��ي وق��ت
كانت تعاني فيه النجف األشرف من
إضطهاد ..غيرأن هذه املكانة الروحية
ل��ح��وزة ق��م باتت م��ه��ددة بعد ع��ودة
النجف ملمارسة بعض م��ن أدواره���ا
الروحية والسياسية والدينية وهو ما
يشير الحتدام الصراع بني املدنيني
وإن رفضت اإلقرار بوجوده أو االفصاح
عنه .

خريطة النفوذ
تضم املناطق «الحوزوية» األكثر
تأثيرا ون��ف��وذا ل��دى الشيعة بكافة
أطيافهم سواء من العلماء أو املتطرفني
الطائفيني أو الجهالء سواء بسواء ولعل
أشهر حوزات الروافض تقع في :

القرن الحادي عشر بظهور املدرسة
اإلخبارية إلى أن تمكن العالمة بحر
العلوم وتالمذة الوحيد البهبهاني من
بث الروح العلمية في الحوزة النجفية
وإعادة النشاط األصولي فيها لتتحول
إل��ى أه��م جامعة دينية ف��ي تاريخ
الطائفة اإلمامية .

قم
من أشهر املدن اإليرانية وأعرقها،
وهي من أهم مدن الشيعة اإلمامية
على اإلط�ل�اق ،وك��ان لها أكبر األثر
في تطوير صياغة الفقه الشيعي،
وي��ع��ود ت��اري��خ حوزتها إل��ى النصف
األول من القرن الثاني على أثر هجرة
األشعريني إليها ،وقد تألق نجم الحوزة
القمية بعد الغيبة الكبرى في القرنني
الثالث والرابع الهجريني ،إال أن حركتها
العلمية ضعفت بظهور مدرستي الري
وبغداد في القرن الخامس الهجري،
ووصلت إلى مرحلة االنحالل واالندثار
بعد هجوم املغول سنة  621هـ  ،وبقيت
حالة الركود هي السائدة في املدرسة
القمية حتى قدوم الشيخ عبد الكريم
الحائري سنة  1300شمسي1921م
ح��ي��ث تمكن م��ن إح��ي��ائ��ه��ا وإن��ش��اء
مدرسة علمية جديدة ،وكان لقدوم
البروجردي بعد ذلك الدور الكبير في
انتعاش املدرسة القمية.

خراسان
هي ثاني حوزة علمية في ايران
من حيث األهمية بعد املدرسة القمية،
و يوجد فيها ما يزيد على أربعني حلقة
درس على مستوى أبحاث الخارج وأكثر
من  400حلقة على مستوى السطوح،
وه��ي ت��ش��رف على جميع ال��ح��وزات
العلمية في كل من خراسان الرضوية
وخراسان الجنوبية والشمالية.

النجف

أصفهان

أنشأت على يد محمد بن الحسن
الطوسي الذي فر من بغداد عام 448
هجرية ،واختار اإلقامة بالنجف ،حيث
توجه العلماء وط�لاب العلم باملئات
واآلالف لتشكل بهم الجامعة العملية
الدينة األولى للشيعة اإلمامية على
اإلط�لاق ثم أصبحت بمثابة املركز
العملي للتشيع حتى القرن السادس
الهجري ،ولكن مع ظهور محمد بن
إدري���س الحلي ف��ي ال��ق��رن ال��س��ادس
الهجري ف��ي الحلة ضعف اإلشعاع
العلمي والفكري للحوزة النجفية
وانتقلت الزعامة إلى مدينة الحلة،
إل��ى أن تمكن املحقق األردبيلي من
إع���ادة ال��ري��ادة للمدرسة النجفية.
وقد ابتليت الحوزة النجفية كسائر
الحوزات الشيعية في العقد الرابع من

إحدى مدن إيران وعاصمة الدولة
الصفوية ف��ي أوائ���ل ال��ق��رن السابع
امليالدي ،وترتبط هذه الحوزة بالدولة
الصفوية ارتباطا وثيقا.

كربالء
ازدهرت كربالء في عهد البويهيني
في مطلع القرن الرابع الهجري ،حيث
كان لدى الحكام انتماءات شيعية قوية،
فهم أول من اهتم بتشييد أرض كربالء
و خلق حركة علمية وفكرية فيها.

الكاظمية
بها مدفن موسى الكاظم ،سابع أئمة
الشيعة اإلمامية االثنى عشرة ،ومدفن
محمود الجواد تاسع أئمتهم ،ومن ثم

حظيت بتقديس اإلمامية االثني
عشرية.

سامراء
يطلق عليها سر من رأى ،ولم تظهر
فيها معاهد أو حوزة دينية إال في سنة
 1291هجرية ،على يد الشيرازي.

مشهد
تعتبر الحوزة العلمية في مدينة
مشهد والتي بها مدفن الرضا ،ثانية
جامعتني دينينت كبيرتني في إيران،
أوالهما الجامعة الكبرى في مدينة
قم.

الحلة
تأسست بيد حكومة بني مزيد
الشيعية في القرن الخامس الهجري.
وكانت من أهم الحوزات الشيعية في
أواسط القرن السادس وطوال القرنني
السابع والثامن.

جبل عامل
تطلق عنوان ح��وزة جبل عامل
العلمية علي مجموعة م��ن املراكز
العلمية و التعليمية الشيعية في بعض
مدن و قري جبل عامل في لبنان من
منتصف القرن الثامن إلي منتصف
القرن العاشر.

التأهيل الرافضي
تنتهج ال���ح���وزات ف��ي نظامها
التعليمي نظامني ،األول إلزامي نظامي
ويتجسد في الدراسة االبتدائية حتى
الجامعية ،والثاني وهو الدراسة الحرة
مثلما كانت الحوزات العلمية قبل أكثر
من نصف قرن.
وتقوم الحوزة على دعامتني وهما:
الفقيه امل��رج��ع املجتهد ،واألس��ات��ذة
والعلماء والطالب ،وترتبط بهم األمور
القيادية والسياسية والتنفيذية
وال��ف��ت��اوى ال��ش��رع��ي��ة ،فهي وظيفة
الفقهاء وامل��راج��ع العليا ممن تتوفر
فيهم القدرة واإلحاطة بجميع هذه
العلوم واملعارف خصوصًا من لهم أتباع
ومقلدون في أنحاء العالم كاملراجع
العليا للطائفة .
أما الدعامة الثانية وهي الدراسة
املنهجية وتنقسم إلى ثالثة مراحل :
األولى :دراسة املقدمات وتقوم مقام
الدور االبتدائي في األنظمة التربوية.
الثانية :دراس��ة السطوح وتقوم
مقام الدور املتوسط.
الثالثة :دراس��ة الخارج ،مايطلق
عليه ب��ح��ث ال���خ���ارج ،وت��ق��وم مقام
الدراسات العالية.
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