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ذكرى  مبنا�سبة  خمي�س  بن  �أحمد  �حلاج  بح�سينية  �لثقافية  �للجنة  �أرتات 

عا�سور�ء �لإمام �حل�سني عليه �ل�سالم �أن تتناول مو�سوع �لق�سية �لإعالمية 

�أح�سن  ما  �إذ�  و�لأنفع  ��ستخد�مها،  �أ�سيء  ما  �إذ�  عامليًا  �لأخطر  تعترب  �لتي 

�أدو�تها، و�لهدف من هذ� �لطرح تنمية ثقافة �لنا�س وحمبي �أهل  ��ستخد�م 

�لبيت عليهم �ل�سالم للعروج جميعًا نحو �سماء �حل�سني عليه �ل�سالم.

بني  �ل�سر�ع  تبلور  ويف  للكفر،  �لميان  حتدي  يف  �لقمة  متثل  �لذكرى  وهذه 

جبهة �حلق وجبهة �لباطل، ونحن لو �أن�سفنا هذه �ملنا�سبة جلعلنا كل �أيامنا 

عا�سور�ء، ومن كل بقعة من بقاع �لأر�س كربالء.

ففي هذه �ملنا�سبة تتجلى �أي�سًا حالة �لجتماع حيث �أن �لفو�رق �لتي تف�سل 

بني �ملوؤمن و�أخيه �ملوؤمن تت�ساءل �إىل درجة �أن كل و�حد ي�سعر �أنه يندمج مع 

�لآخرين �ندماجًا كاماًل.

ومع ذلك فاإن �لق�سية �لإعالمية هي �أهم �ملفرد�ت �لتي تتجلى يف هذه �ملنا�سبة، 

�أي ق�سية �لدعوة �إىل �هلل و�إعالن كلماته و�لدفاع عن عباده و�إعالن �لرب�ءة 

�إذ ميثل �لإعالم عن�سرً� مهمًا من عنا�سر �لتن�سئة �لجتماعية  �أعد�ئه،  من 

�أنه  كما  وغريها،  و�ملدر�سة  و�لبيئة  �لأ�سرة  من  �لأخرى  �لعنا�سر  جانب  �إىل 

يعترب �أد�ة يف تكوين �لر�أي �لعام وو�سيلة من و�سائل �لتاأثري عليه وذلك لأنه 

ي�سهم �إ�سهامًا جادً� يف تعميم �ملعرفة بكل �أمناطها.

�إىل  �لعامل  فيه  حتول  �لذي  �ملعلوماتية،  �لثورة  ع�سر  يف  نعي�س  �أننا  وحيث 

قرية �سغرية، تنتقل فيه �ملعلومة يف ثو�ن دون �أن يكون هناك حظر �أو تقيد 

يحد من �نتقالها. و�لعالم مبفهومه �لو��سع يعد �لركيزة �لرئي�سية يف هذه 

و�نت�سارً�  �سيوعًا  �لأكرث  �أنه  حيث  فيها،  �لأكرب  �لن�سيب  و�ساحب  �لنه�سة 

يف  �ملتقدم  و�مل�ستثمر  تقنيتها،  من  �لأبرز  �مل�ستفيد  فهو  و�سائله،  يف  وتنوعًا 

توظيف منتجاتها.

على  �لتاأثري  يف  �لجتماعية  �لتن�سئة  عنا�سر  �أقوى  �ليوم  �أ�سبح   لهذ� 

و�سلوكياتهم.  معتقد�تهم  و��ستبد�ل  قناعاتهم  وتغيري  �لنا�س،  �نطباعات 

فالإعالم كائن متطور، من كونه ناقاًل للحدث �إىل �سانع له، ومن ثم �إىل �سانع 

�لأفكار و�ل�سخ�سيات، ولهذ قيل �إن �لإعالم �أ�سد فتكًا من �لآلة �لع�سكرية.

ثقافة حسينية



يف  �ل�سالم  �سنعه  �لذي  �ل�سمري  يحملون  يز�لون  وما  كانو�  �مل�سلمني  �ن  لو 

�مل�سلمني  بحق  �ملجازر  �رتكاب  على  �ل�ستكبار  جتر�أ  ملا  �لأو�ئل  �مل�سلمني 

�أف�سد �سمري �مل�سلمني، ومن �لذي جعلهم ل يد�فعون عن  وغريهم، فمن �لذي 

قيمهم؟ �إنه �لعالم ب�سكل عام. ومن خالل ذلك ميكننا �أن نق�سم �لإعالم يف 

�لعامل �إىل منهجني:

ومعرتف  وم�سروعة  و��سحة  �أ�س�س  هلى  �لقائم  �لإعالم  �أي  �لر�سمي:  �ملنهج 

�لإعالم  هذ�  ويتمثل  �لقائمة،  و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  �ملوؤ�س�سات  لدى  بها 

�لت�سال  و�سائل  وخمتلف  و�لنرتنت  و�لف�سائيات  و�لإذ�عات  �ل�سحف  يف 

الأخرى.

�لإعالم �جلماهريي �ملرتبط بالإن�سان: �أي �لإعالم �لذي ل يقوم على جهاز 

خا�س �أو موؤ�س�سة خا�سة.

فالإعالم �جلماهريي يرتكز على عدد من �ملرتكز�ت:

تزوير �حلقيقة وم�سخها، من خالل �لقلب و�لتحريف.

حما�سرة �ل�سمائر �حلرة و�لعقول �ملبدعة.

له  �لت�سليلي،  �لإعالم  عليه  ن�سطلح  �أن  ميكن  �لذي  �لعالم  من  �لنوع  هذ� 

مناذجه �لتاريخية، ولعل تاريخها �لإ�سالمي يحتفظ لنا بنماذج ملمو�سة يف 

هذ� �ملجال. فكان موؤ�س�س �لدولة �لأموية معاوية بن �أبي �سفيان �أول من مار�س 

�بنه  بعده  من  وتبعه  له  �ملتاحة  و�لأدو�ت  يتنا�سب  مبا  �لت�سليلي  �لإعالم 

ي�سنعون  �لذين  �لو�ساعني  من  طبقة  معاوية  �سجع  حيث  معاوية.  بن  يزيد 

�لأحاديث �لكاذبة بحيث يحورونها ل�سالح مدح بني �أمية و�سلطانهم.

يقول �إبن �أبي �حلديد عن �سيخه، �أن معاوية جند قوما من �ل�سحابة وجماعة 

من �لتابعني على رو�ية �أخبار تقت�سي �لطعن يف علي و�لرب�ءة منه. بل �عترب 

من يذكر عليًا بخري وف�سيلة يكون عر�سة للعقاب حتى �أن �لرو�ة عنه - ولو 

يف �مل�سائل �ل�سرعية - يتحا�سون �لت�سريح با�سمه فيلجاأون �إىل �لتكنية )باأبي 

زينب(.

منهجية اإلعالم



يف ظل �لعالم �لت�سليلي يقف �لمام �حل�سني )ع( �أمام ماكينة �إعالم �سخمة 

ل  هوؤلء  �أن  يعلم  وهو  �مل�سد�قية،  تفتقد  �أنها  �إل  و�لأدو�ت  �لقدرة  متتلك 

يكتفون بقتله بل بد�أو� �لتفكري فيما بعد �لقتل، مما �سيتعر�س له من ن�سوء 

للنه�سة، مما يجعل �ملهمة �سعبة، من هنا تربز مهمة �لإعالم �لنظيف �إعالم 

�لهد�ية، �لذي يرتكز على مرتكز�ت ثالثة: 

1. تقدمي �حلقيقة و�بر�زها كما هي.

د�خل  �لتدريجي  و�ملوت  �ل�سنمية،  عن  و�لبعد  �لظاملة  �لنظمة  تعرية   .2

�لرمز، بل حتطيم �لأ�سنام �لب�سرية.

�ل�سالم  عليه  �حل�سني  �لإمام  جعل  هذ�  ولأجل  �لعقول،  دفائن  ��ستثارة   .3

�ملهمة على ق�سمني:

�لأول: وهو �لذي تكفل به من حني خروجه من �ملدينة �إىل مكة حيث �لتقى 

�ل�سالم  �أنه عليه  �لتاريخ  بلوغه كربالء، حيث حدثتنا كتب  باحلجيج حتى 

�حلجة  و�إلقاء  �سمائرهم  و�إيقاظ  �لنا�س  لهد�ية  موقف  كل  ي�ستثمر  كان 

عليهم، ومل يبق �لأمر عند هذ� بل حتى يف كربالء كان �لدور �لإعالمي لالإمام 

عليه �ل�سالم دورً� ملمو�سًا حتى �آخر حلظة من حياته �ل�سريفة.

�أن هذ� �لدور  �أخته �حلور�ء زينب عليها �ل�سالم، حيث  �لثاين: ثم جاء دور 

كل  يف  يتلم�سونه  �لنا�س  ظهر�ين  بني  �حل�سني  �سابقة  لأن  �سابقه،  من  �أ�سعب 

مفا�سل حياتهم، �أما �ليوم وقد قتل فيمكن لهم �أن ي�سوهو� �حلقيقة ويغتالو� 

�سخ�سيته بعد �أن �غتالو� �سخ�سه.

لكن �ملوؤ�س�سة �لعالمية �ملتحركة للثورة �حل�سينية �ملتمثلة يف �لمام �ل�سجاد 

و�أح�سنت  �حلو�جز  كل  �خرتقت  �ل�سالم  عليها  زينب  و�ل�سيدة  �ل�سالم  عليه 

توظيف �أدو�ت �خل�سم لتغيري �إنتاج �حلقيقة كما هي نا�سعة ل غبار عليها.

�ملباركة  �لثورة  �ملباركة ثورة �خللود و�لعطاء متيزت هذه  �لثورة �حل�سينية 

باملز�وجة بني دورها �ل�سالحي ودورها �لعالمي، لتقف �حلقيقة �أمام هذه 

�ملنا�سبة  �لدو�ت  وت�ستخدم  و�خلد�ع  بالكذب  �ملدججة  �لعالمية  �لآلة 

ت�ست�سعر  �أو  �لت�سليل  �إعالم  �سجيج  تخ�سى  �أن  دون  نف�سه  �لوقت  يف  و�ملرنة 

�لياأ�س.

ويتمثل �لإعالم �حل�سيني يف �أمناط متعددة منها:

�لإعالم �ملقروء: �لكتاب و�لدوريات وغريها.

�لإعالم �مل�سموع: �ملنرب و�لإذ�عة و�لعز�ء و�لإنا�سيد.

�ل�سينما،  �مل�سارح،  �للكرتونية،  �ملو�قع  �لف�سائية،  �لقنو�ت  �ملرئي:  �لإعالم 

�ملعار�س �لفنية من �سور ور�سم وغريها. 

اإلعالم الحسيني



نركز من خالل هذ� �لعنو�ن على بع�س �مل�سائل �ل�سرعية �لتي تخت�س بعا�سور�ء 

�لهدى  حلوزة  �لإلكرتوين  �ملوقع  من  نقلت  و�لتي  �ل�سالم،  عليه  �حل�سني  �لإمام 

للدر��سات �لإ�سالمية ل�سماحة �ل�سيخ حممد �سنقور:

�س: �نت�سرت يف هذه �لفرتة كتابة �أ�سماء �لأئمة و�أقو�ل للمع�سومني على مالب�س 

هذه  �أ�ساب  لو  حكم  ما  هنا  و�ل�ّسوؤ�ل  حمّرم  ب�سهر  ة  �خلا�سّ �ل�ّسود�ء  �لأطفال 

�ملالب�س جنا�سة؟ وهل يجوز �إلقاء هذه �ملالب�س يف �حلمام حلني �ل�ّسروع يف غ�سلها؟ 

وبعد تلف هذه �ملالب�س هل يجوز �إلقائها يف �لزبالة؟ و�إن مل يكن ذلك جائًز� كيف 

ميكننا �لتخل�س منها علًما �أن هذه �ل�ّسعار�ت حتتوي على لفظ �جلاللة �أحياًنا 

ومثبته يف �لقما�س بطريقة ل ميكن نزعها. 

ج: ل يجوز تنجي�س لفظ �جلاللة و�أ�سماء �هلل �حُل�سنى وكذلك ل يجوز تنجي�س 

�أ�سماء �ملع�سومني )ع( ل�ستلز�مه �لهتك و�لنتهاك حلرمة �ملع�سومني )ع(، وكذلك 

ل يجوز رميها يف �لّزبالة و�إن مل ي�ستلزم �لّتنجي�س، ولذلك ل ُبّد من �إلقائها يف 

�ب. �ملو��سع �لتي ل ي�ستلزم �إلقاوؤها فيها للهتك كالإلقاء يف �لبحر �أو دفنها يف �لرترُّ

�س: كثريً� ما �سمعت �أنه يكره لب�س �لثياب �جلديدة �أو نتف �حلاجب )�حلفاف( يف 

�سهري حمرم و�سفر وبالذ�ت يف �سهر �سفر فاإن من يفعل ذلك يتاأذى؟! فهل وردت 

رو�يات تتحدث عن كر�هية ذلك؟ 

م  ج: مل تثبت كر�هة لب�س �جلديد ول تزجيج �حلو�جب للمر�أة يف �سهري حمرَّ

و�سفر، ولي�س من رو�ياٍت مقت�سية للكر�هة �أو �ملرجوحيَّة فما يتناقله �لنا�س يف 

ن يف �لأيام �ملنا�ِسبة  ذلك ل م�ستند له، نعم ل يح�سن باملوؤمن لب�س �جلديد و�لتزيرُّ

ل�ست�سهاد �ملع�سومني )ع( كما ل يح�سن �إقامة �لأفر�ح يف هذين �ل�سهرين رعاية 

ملنا�سبات �حلزن �لكثرية فيهما.

من  كبرية  كميات  ياأخذ  �أن  �حل�سينية  �ملاآمت  يف  �مل�سارك  للفرد  يجوز  هل  �س: 

وجود  مع  بيته  �إىل  وي�سطحبها  �لقر�ءة  �أو  �لعز�ء  بعد  تقدم  �لتي  �ملاأكولت 

�آخرين مل يتناولو� منها �سيئًا؟

ج: �إذ� ُبذل �لطعام خل�سو�س �حلا�سرين يف �ملاأمت فال يجوز نقله �إىل حمل �آخر 

�إذ� ق�سد  �آخر  �إىل حمل  نقله  �أحد من غري �حل�سارين وكذلك ل يجوز  لياأكله 

يحملو�  �أن  دون  �لطعام  من  �حل�سرون  ياأكل  �أن  مبعنى  �ملاأمت  يف  �لإمتاع  �لباذل 

لأنف�سهم منه �سيئًا.

و�أما لو �أذن �لباذل يف حمل �لطعام �إىل حمل �آخر و�أذن يف �أن ياأكله غري �حلا�سرين 

ولو كان �لإذن ب�سهادة �حلال فال باأ�س يف نقله و�سرفه لغري �حلا�سرين و�أما �لقلة 

و�لكرثة فهي تابعة حلدود �إجازة �لباذل.

و�لظاهر عدم �لإذن يف نقل �لطعام �لكثري �إذ� كان ل ي�سع �حلا�سرين.

�س: هناك �أ�سرطه عز�ء و �أنا�سيد مكتوب عليهم ل يجوز ن�سخ هذ� �ل�سريط فهل 

يجوز �أن نن�سخ �ل�سريط مع �لعلم �أنه �سيكون لال�ستخد�م �ل�سخ�سي و لي�س للبيع و 

�ل�ستفاده منه .. و هل يجوز �أن ن�سرتي �ل�سريط �لغري �ل�سلي يعني �ملن�سوخ للبيع 

مع �لعلم �أن �ل�سريط �لأ�سلي �سعره مرتفع و�ملن�سوخ �أ�سعارهم منا�سبة. 

ج: يجوز ��ستن�ساخ �لأ�سرطة كما يجوز �سر�ء �لأ�سرطة �مل�ستن�سخة �إل �أن يكون 

ذلك خمالفًا للقانون. 

الفقه الحسيني



ي�ساهم  لأنه  مهمًا  �أمرً�  �حل�سينية  �سئون  �إد�رة  يف  �لتنظيمي  �جلانب  يعد 

م�ساهمة و��سحة وملمو�سة يف حتقيق ن�سبة كبرية من �لأهد�ف �ل�سامية �لتي 

ترجتيها �حل�سينية، وذلك على �ملدى �لقريب و�لبعيد، ولعل �أهم نتائج تطبيق 

�لنظام �خلا�س باحل�سينية و�ملتوقع تلم�سها م�ستقباًل ما يلي:

)�أ( تنظيم �لأعمال باحل�سينية ب�سكل �أف�سل ووفق ت�سور و��سح ودقيق.

)ب( تو�سيع د�ئرة �مل�ساركة �لفعالة يف ت�سيري �أعمال �حل�سينية �ملختلفة. 

ملجمل  و�ملحكم  �ل�سامل  �مل�ستقبلي  للتخطيط  و�ملجال  �لفر�سة  �إتاحة  )ت( 

�أن�سطة وفعاليات �حل�سينية.

)ث( �حلد من �لت�سرفات �لفردية يف مثل هذ� �ملرفق �حليوي. 

عنها  �ملنبثقة  و�للجان  �لأمناء  وجمل�س  �لإد�رة  جمل�س  جتديد  )ج( 

بال�سخ�سيات �لفعالة.

تعريف �حل�سينية:
�أحمد بن خمي�س  �أ�س�سها �ملرحوم �حلاج  ــ موؤ�س�سة دينية �جتماعية ثقافية 

�سنة 1877م �ملو�فق 1295هـ.

�لعدل  لوز�رة  �لتابعة  �جلعفرية  �لأوقاف  �إد�رة  ر�سميًا  �حل�سينية  تتبع  ــ 

و�ل�سوؤون �لإ�سالمية.

ــ  مقر �حل�سينية ومركز �إد�رتها يف مبنى 144 طريق 404 جممع 404 مبنطقة 

�ل�سناب�س.

من  بقر�ر  عنه  ينوب  من  �أو  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  قانونيًا  �حل�سينية  متثل  ــ 

جمل�س �لإد�رة. 

للجميع وذلك لتحقيق  ��ستخد�م �حل�سينية و�لإنتفاع به هو حق عام  ــ حق 

�أهد�ف �حل�سينية وفق ما �سن من نظم وقو�نني مع مر�عاة �حرت�م �حل�سينية 

وقد�سيته �ل�سرعية ونظامها �لأ�سا�سي ودفع ما يربىء ذمته عو�سًا عن ذلك.

عليهم  �لبيت  �أهل  مذهب  تعاليم  على  قر�ر�تها  �تخاذ  يف  �لد�رة  ت�ستند  ــ   

دعت  �إذ�  و�لعدول  و�لعلماء  �لفقهاء  من  �خلربة  �أهل  �إىل  و�لرجوع  �ل�سالم، 

�حلاجة.

�لفعاليات  ومتار�سها  �حل�سينية  �إد�رة  تقرها  �لتي  �لأن�سطة  جميع  تن�سب  ــ 

�لتي  �أو نقلها خا�سة تلك  �إلغائها  �إىل �حل�سينية، و ل يجوز  �ملح�سوبة عليها 

تعترب �أن�سطة تاأ�سي�سية.

نظام الحسينية

�س: هل يجوز �ل�ستماع �إىل مغني وهو ي�سارك يف �لعز�ء بق�سيدة لأهل �لبيت 

)ع(؟ 

ج: ل ينبغي متكني �لف�سقة من �مل�ساهمة يف �ملو�كب �حل�سينيَّة.



�أهد�ف �حل�سينية:
تعمل �حل�سينية على حتقيق �لأهد�ف �لآتية:

غر�س مودة وتعاليم �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم يف نفو�س �أبناء �ملجتمع.

ن�سر �لتوعية �ل�سالمية وتنمية �مل�ستوى �لفكري و�لروحي و�ل�سلوكي لأبناء 

�ملجتمع.

وت�سعى �حل�سينية لتحقيق �أهد�فها بالو�سائل و�لأن�سطة �لتالية:

�لحتفال بذكرى مو�ليد ووفيات �لر�سول �لأعظم و�أهل بيته �لأطهار وذلك 

باإحياء �ملجال�س و�خلطابة �حل�سينية، و�إقامة مو�كب �لعز�ء و�لحتفالت 

حتقق  و�لتي  خا�سة  و�لدينية  عامة  �لثقافية  و�حللقات  �لرب�مج  �إعد�د 

�لأهد�ف �ملذكورة.

و�خلريية  و�لأهلية  �لدينية  و�ملوؤ�س�سات  �حل�سينية  مع  و�لتن�سيق  �لتعاون 

�ملختلفة.



�إنَّ من �أهم �ملنا�سئ �لتي ن�ساأَ عنها �لتاأكيد من ِقَبل 

هو  عا�سور�ء  مو�سم  �إحياء  على  )ع(  �لبيت  �أهل 

�لقيم  متام  فيه  دت  جت�سَّ يومًا  كان  عا�سور�ء  �نَّ 

�ل�سامية �لتي نا�سل من �أجلها �لأنبياء على �متد�د 

يعني  عا�سور�ء  مو�سِم  فاإحياء  �لر�سالت،  تاريخ 

��ستح�سار هذه �لقيم وهو تعبري �آخر عن ��ستح�سار 

ِقَيم �لإ�سالم �إذ �نَّ قيم عا�سور�ء هي قيم �لإ�سالم 

�لقيم  هذه  على  �أ�سفت  كربالء  ملحمة  �نَّ  غايته 

نحو  فطريًا  باعثًا  بحٍق  فكانت  وحر�رة  وهجًا 

ل بقيم �لإ�سالم. �لتمثرُّ

 

وهُج  يظلَّ  �ْن  على  )ع(  �لبيت  �أهُل  حر�س  لذلك 

ينتابه  ول  فتور  يعرتيه  ل  ناب�سًا  حيًا  عا�سور�ء 

�سمور وتلك هي م�سوؤلية �ملوؤمنني �لعلماء و�خلطباء 

ين و�لكتاب  و�لإد�ريني و�لرو�ديد و�ل�سعر�ء و�ملعزِّ

امني وكلِّ �سر�ئح �ملجتمع من �لرجال و�لن�ساء  و�لر�سَّ

فهوؤلء هم �ملكلَّفون باأْن يظلَّ مو�سم عا�سور�ء ناب�سًا 

لو� قيم  باحلياة قادرً� على �لعطاء وذلك �ذ� ما متثَّ

فكانت  وم�ساعرهم  �سلوكهم  يف  �ل�سهيد  �حل�سني 

وكانت  )ع(  �حل�سني  �أخالق  من  م�ستَمدٌة  �أخالقهم 

م�ساعُرهم و�أرو�ُحهم نفحٌة من �لروح �ل�سامية �لتي 

�نطوى عليها قلب �حل�سني )ع(.
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