
 
 

 
 

 "  ك داعي هللالبي   "

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين محمٍد وآل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية هللا في 

السالم على الحسين وعلى علي بن الحسين ،  األرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين 

 تهم  اللهم ارزقنا في دار الدنيا زيارتهم وفي اآلخرة شفاعوعلى أصحاب الحسين 

 لـكنما عـيني ألجـلك بـاكيه           تـبكيك عـيني ال ألجل مثوبة 

 تـبتل مـني بـالدموع الجاريه           تـبتل مـنكم كـربال بـدم وال 

 سـلفت وهـونت الرزايا اآلتيه         أنـست رزيـتكم رزايـانا التي 

 وتـزول وهي إلى القيامة باقيه         وفـجـائع األيـام تـبقى مـدة 

, فعندما نقول  ظةوالمغل  عني اإلجابة المؤكدة والمكررة  , وتلبى لبى أي إجابة بعد إجابة  بمعنى  لبيك :

قة  جيبك إجابة مؤكدة ومغلظة ومعم  إجابة عابرة بل أبأي أنا أجيبك ليس    للحسين)ع(:}لبيك يا حسين{

 ونحن على العهد باقون  

 عدة معاني:  في باطنها هي كلمة تستبطن"لبيك"  

 اإلمام الحسين)ع(   وجه إلىبمعنى القصد والت لبيك : -1

 وفي إقامة الشعائر وفي البكاء على اإلمام الحسين)ع(تم تعني اإلخالص في إقامة المآ:لبيك  -2

 لبيك: بمعنى المحبة والعالقة الفاعلة مع اإلمام الحسين)ع(  -3

   )ع( لبيك: بمعنى القرب من الحسين -4



 
 

 
 

 الخضوع لشعاراتكم لبيك بمعنى  -5

 لبيك: بمعنى الثبات وااللتزام وعدم المفارقة   -6

[ فهو يعلن عن معاهدة مع الحسين)ع( وليست    لبيك يا حسين  ]وعندما يكرر اإلنسان هذه الكلمات

هي معاهدة االستسالم كما فعل أعداء اإلسالم, وإنما معاهدة صادقة لها عدة بنود كما ذكرنا سابقاً  

 ة واإلخالص مع اإلمام الحسين)ع(  الخضوع والمحب  بنود

     ؟فهل نعني بها )الداعي إلى هللا( أو)الداعي إلى سبيل هللا(  أما كلمة )داعي هللا(

م ه  ل  اد  ج  و    ة  ن  س  ح  ال    ة  ظ  ع  و  م  ال  و    ة  م  ك  ح  ال  ب    ك  ب  ر    يل  ب  ى س  إل    ع  "اد  الكريم  يقول الباري عز وجل في كتابه  

    "ع ن س ب يل ه   ل  ض   ن  م  ب   م  ل  ع  أ   و  هً  ك  ب  ر   ن  إ   ن  س  ح  أ   ي  ي ه  ت  ال  ب  

 :صفات الداعي إلى هلل هي 

س  إل    ع  "اد  -1 فنحنفالحك"  ة  م  ك  ح  ال  ب    ك  ب   ر    ل  بي  ى  األول  الطريق  هو  والبرهان  إلى  مة  و    نحتاج  البرهان 

في الدعوة إلى النبوة    البرهانالحكمة و, ونحتاج  االستدالل العقلي إلثبات وحدانية هللا سبحانه وتعالى

لم يبينوا    األئمة المعصومين)ع( أن  ب ونحن نعرف    إلى هللا تعالى بالحكمة  , فندعووالدعوة إلى اليوم اآلخر 

 لديه  داإليمان في قلبه ورسخ المعتق برهان ألي أحد إال وحل  

 [   جوامع الكلم أعطيت   ]  وكما يقول الرسول األكرم)ص(

ع( عندما  هي المهارة الثانية التي يحتاجها الداعي إلى هللا, فأمير المؤمنين )و  "ة  ن  س  الح    ة  ظ  ع  و  الم  "-2

  الجاهل منهم والعاصي  ,]حلماء علماء[ أي لديهم حلم وصبر الستيعاب الناسيذكر صفات المتقين يقول:

تحتاج إلى الحلم والتواضع فال تكون الموعظة من أجل تسقيط اآلخرين   والغافل , أي أن الموعظة الحسنة 

 أو استصغارهم أو تحقيرهم بل نحتاجها في تحريك العواطف عند الناس 



 
 

 
 

أولو في  الحسنة  والموعظة  الحكمة  استخدموا  واللحمة  ودائما  العالقات  الحفاظ على  فال يات  الداخلية 

 حي قلبك بالموعظة[ ]أ: نسبب أي فرقة بيننا وبين أرحامنا وبين المؤمنين ,لذا كانت وصية االئمة )ع(هي

وال يكون   (بالتي هي أحسن)هنا هللا سبحانه يشترط أن يكون الجدال    "ن  س  أح    ي  ي ه  ت  ال  ب    م  ه  ل  اد  "وج    -3

إلى   ينجر  بطبعه   ,ألن اإلنسان  أو إبراز األنا أو ترويج للباطل  الجدال من أجل تثبيت موقع زائف لإلنسان 

يقول   لذا  واألخالقي  العلمي  المستوى  في  يثير  التسافل  فإنه  اللجاج  ]إياك ومذموم  المؤمنين)ع(  أمير 

م عندما توجه  واأل  ورب األسرة داعي إلى هللا  ,والخطيب داعي إلى هللا  ,فالعالم داعي إلى هللا    الحروب[  

 أبناءها فهي داعية إلى هللا  

ن ك  :  (داعي هللا)معنى اأم  هللا للدعوة إلى هللا  ل  ب  ن ق  م   ف  ظ   ل هللا و و  ب  من ق   ف  ل   هو م 

  بصيغتين : التي نقلتاإلمام الحسين )ع( زيارة و

لبيك داعي    ] :إذا دخلت إلى الضريح المقدس فقل  (اإلقبال)في كتابه    ابن طاووس  يقول  الصيغة األولى:

 [وبصري وسمعي ك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبيت إن كان لم يجبك بدني عند استغاثهللا

يوجد  : الثانية  كت  الصيغة  في  الزيارة  لهذه  ثاني  الزيارات)ابمصدر  قولويه  (كامل  اإلمام    ,البن  عن 

د  هللا سبعاً وسب  ح هللا سبعاً وأجبه سبعاً  )ع( يقولالصادق فكب ر سبعاً وهل  ل سبعاً واحم  : ثم امش  قليالً 

ورأيي وهواي إن كان لم يجبك بدني فقد أجابك قلبي وشعري وبشري    (سبعا  )  لبيك داعي هللا]:  وقل

 [   على التسليم

يك داعي هللا( في النصوص  )لب جملة  لم تطلق, وعي هللا( موجود في النصوص الدينيةدا)عنوان إن 

 إال على خمسة وهم:  الدينية

 اس  ي الن  ن ف  ذ   أ  "و  بتأسيس فريضة الحج وف بمشروع الدعوة إلى هللا ل   الذي ك   )ع(نبي هللا ابراهيم -1



 
 

 
 

الحاج إلى بيت هللا الحرام والتلبية للحسين)ع(   االتي يتوجه فيه وهناك فرق بين التلبية للحج " ج   ح  ال  ب  

 لحجة هللا  بها توجه يالتي 

لحج مشروطة بزمان ومكان ومشروطة باإلسالم واالستطاعة والبلوغ ونؤدي بها مناسك وأعمال  التلبية ل 

ة  أما التلبية للحسين)ع( فهي غير مشروطة ال بزمان وال بمكان وال ببلوغ وال بإسالم فهي مفتوحمعينة ,

 ن ومكان في كل زما

 بالرسالة الخاتمة   ك ل  ف  )ص(لنبي محمدا-2

 بالدعوة باإلمامة اإللهية من بعد الرسول الخاتم محمد)ص(  ف  ل  ك   أمير المؤمنين)ع(-3

ك  (اإلمام الحجة )عج-4 ف بمشروع وهو الدعوة إلى الدين الواقعي وتطبيق هذا الدين على كل  ل   أيضاً 

 إحياء حلم األنبياء ويأتي بالحكم الواقعي   بمشروع يأتيس عج() اإلمام الحجةف,األديان 

الحظوا بأن الفقيه عندما يصدر أي فتوى يقول )وهللا العالم( أما اإلمام الحجة فإنه يأتي بالحكم الواقعي 

 وهذا ما نقصد به الحكم الواقعي 

إلى الدين  العبد هللا الحسين)ع(  موالنا أبا-5 العودة  إلى  أال  ])ع(:  واإلسالم الصحيح فقد قال ذي دعا 

ً الباطل ال ي تنا عمل به وأن الحق ال ي   ترون أن  [ هى عنه ليرغب المؤمن في لقاء هللا محقا

 و كانت في عاشوراء دعوات كثيرة لإلمام الحسين)ع(من خالل الخطبة أو الكالم الذي دعا به الناس  

عالم الذر ]و إن لم    لرجال وأرحام النساء فيفي أصالب افنحن لبينا دعوة اإلمام الحسين)ع( ونحن   

 وشعري وبشري ورأيي وهواي[   بدني فقد أجابك قلبييجبك 



 
 

 
 

رأيي( فإننا نفهم معناها ,لكن عندما  )أجابك قلبي وسمعي وبصري ولمعصومنحن عندما نقول لإلمام ا

لها  ولقرآن الكريم لها مركزية في ا  نقول)شعري وبشري (ونكرر هذه التلبية سبع مرات فإن هذه الكلمة

 ين  ذ  ال    ود  ل  ج    ه  ن  م    ر  ع  ش  ق  ت    ي  ان  ث  هاً م  اب  ش  ت  اً م  اب  ت  ك    يث  د  الح    ن  س  ح  أ    ل  ز  ن    "هللا  ,يقول تعالى  تلميح في القرآن الكريم  

   "هللا   ر  ك  ى ذ  إل   م  ه  وب  ل  ق  و   م  ه  ود  ل  ج   ين  ل  ت   م  ث   م  ه  ب  ر   ن  و  ش  خ  ي  

ر تصبح عنده حالة قشعريرة, وهي حالة  وبشري( أي أن اإلنسان عندما يقرأ القرآن بتدب  فكلمة )شعري 

شعورية باطنية يتعرض لها الجهاز العصبي إلى مثير ,وهو مثير  الخوف من هللا عز وجل ومثير الحب 

 ة  ممكن أن نشعر بحالة القشعرير في الصالةوأيضاً   هلل والتعلق باهلل وحالة الخضوع والخشوع له,

والخشوع , فمركز الحب والعواطف   أجاب اإلمام الحسين)ع( بالخضوعقد  وهذا معناه بأن الجهاز العصبي  

 عندناوكل مراكز االستجابة 

  { لبيك داعي هللا }تقول :  

الت جعفر  الشيخ  الحسينية(يقول  )الخصائص  كتاب  صاحب  تعدد :   ستري  هو  التلبية  تسبيع  سر  ]إن 

 االستجابات بتعدد االستنصارات التي كانت للحسين)ع([   

   : )ع( استنصر سبع مراتالحسين

ناً على  ] أال ومن كان فينا باذالً مهجته موط   عندما استنصر الناس في مكة وقال:   هو:االستنصار األول 

 [ لقاء نفسه فليرحل معنا

رج من مكة أقبل له العبادلة األربعة )عبد هللا بن عمر ,عبد هللا بن العباس  هو عندما خاالستنصار الثاني :

فالتفت  الحسين)ع( إلى  ,)ع(  وحاول كل منهم أن يثني الحسين,عبد هللا بن الزبير ,عبد هللا بن جعفر(  



 
 

 
 

وكأنما مقدمات النصرة هي تقوى الرحمن اتقي هللا وعليك بنصرتي [  عبد هللا بن عمر فقال: ]يا أبا عبد  

   جاً"ر  خ  م   ه  ل   ل  ع  ج  ي   هللا   ق   ت  ي   ن  وم  هللا عز وجل "

 حانه وتعالى الثبات على الوالية  نسأل هللا سب,فنحن عندما نمر فقط على هؤالء العبادلة 

المعصوم   يقول  عندما  الحسين:الحظوا  جدي  أصحاب  ي  من  )ع(]إن  فالثبات  البصائر[  إلى أهل  حتاج 

العالمات  الصيام أو من أهل    من أهل    الحسين من أهل صالة الليل أوأصحاب جدي  إن  ), ولم يقل:  بصيرة

   وقد وقعت كل هذه العالمات يداء( والصيحة وينتظرون الخسف في الب  نتظرون السفياني فهم ي

الحجة)عج(   اإلمام  وأتباع  الحسين)ع(  اإلمام  أتباع  من  يكون  حتى  مؤهالً  ليكون  اإلنسان  يحتاج  فكم 

 , والبصيرة تعني إسالم المواقف ال إسالم العواطف لى تقديم اإلسالم المحمدي االصيلفالبصيرة تحتاج إ,

في المواقف ,ف  والخزرجوهذا كان حال األوس    ,ثر المصلين خلف النبي األكرم )ص(من غير بصيرةفما أك

 لم يجددوا البيعة مع أمير المؤمنين)ع(  

 المعصوم عندما يتحدث عن العباس)ع( فإنه يقول عنه ]ص لب اإليمان نافذ البصيرة[ 

  ,تطبيع وبغزو ثقافي وبحرب ناعمةنفسه على أنه صديق بصفقة قرن وبم  قد  بأن العدو ي  نرى  اليوم  و

ً ،  حقيقة   ةفيراد لإلنسان بصير بإلحاد   مرةً ف,  بالمروق الفكري والمروق العقائديالمجتمع يمتلئ    وأيضا

 برفع علم المثلية , فكم يحتاج اإلنسان ليكون لديه وعي وبصيرة   بالتطبيع ومرةً   مرةً وومرة بنزع الحجاب  

ه في  ]هذا فرسي ما ركبت:  , فقال  الحر الجعفي في طريق مكةبن  يد هللا  استنصاره بعباالستنصار الثالث: 

له اإلمام الحسين)ع(]ال حاجة لي فيك وال في ن الخروج معك[ فقال  طلب شيء إال ونلته فاعذرني ع

 وما كنت  متخذ المضلين عضدا[   فرسك



 
 

 
 

 هو عندما كاتب أشراف البصرة وأهلها  االستنصار الرابع: 

   .هو ألهل الكوفة ومنهم ابراهيم بن صلد الخزاعياالستنصار الخامس: 

 }خواص بال بصيرة{  عنهم :  يقولو السيد القائد حفظه هللا  يتكلم عنها هذه المجموعة التي

به في زمن ينجيني هللا   هللا علمني دعاء  رجل على موالنا اإلمام الصادق)ع(يسأله: يا ابن رسولدخل  -

ء  قال)ع(: عليك بهذا الدعا  \قط وإنما على المضامين والمعانيفيه على الكلمات ف  والدعاء ال نقف \   الغيبة

 [ ب القلوب ثبت قلوبنا على دينكقل  بسم هللا الرحمن الرحيم يا هللا يا رحمن يا رحيم يا م  فقل 

 حتى ال نقع في فخ )الخواص بال بصيرة(  

لما وصل جيش عمر بن سعد إلى كربالء اجتمع معه اإلمام الحسين)ع( وقال له:  ستنصار السادس: اال

 أخاف أن يهدم داري وأن تؤخذ على عيالي و قال: أخاف  يا ابن سعد ذر هؤالء القوم وعليك بنصرتي  

 وال غفر لك يوم حشرك ذبحك هللا على فراشك  , فانصرف عنه الحسين وهو يقول :ضيعتي 

, حينها نادى  عليهلما حوصر الحسين)ع( من جميع الجهات وسل وا سيوفهم  هو  االستنصار السابع : 

 عن حرم رسول هللا {  يذب   }أال من ناصٍر ينصرنا أال من ذاب ٍ : الحسين

 ورأيي وهواي وكل وجودي  قد أجابك قلبي وشعري وبشري لبيك يا أبا عبد هللا فإن لم يجبك بدني ف

 .... لبيك يا حسين        ....لبيك يا حسين       ...لبيك يا حسين  

على وموالي    سيدي  ساعد هللا قلبك ياونقول له    عزاءهاالمام السجاد في  نشارك    ةونحن في هذه الليل 

،  اإلمام الحسين )عليه السالم(  بقيت جث ةأن  عد  بو    ففي مثل هذه اللي  ظيعهذا المصاب الجلل والخطب الف

، تصهرها  دفن  ، ثالثة أي ام بال كربالء  مطروحة على أرض  واقعة الطف   وجثث أهل بيته وأصحابه بعد 



 
 

 
 

،  القتلى  ، خرج رجالها يتفح صونكربالء  تعيش أطرافبني أسد  قبيلة  كانت    حرارة الشمس المحرقة،

ا نظروا إلى األجساد وهي مقط عة  الكوفة  إلى  عمر بن سعد  لواقعة بعد رحيل جيشويتتب عون أنباء ا ، فلم 

بمعجزة طي األرض   اإلمام زين العابدين )عليه السالم(  الرؤوس، تحي روا في دفنها، فبينما هم كذلك جاء 

 .كربالء إلى أرض

أقبل ا  )ولم  م:  المقر  السي د  السالم(  قال  اد )عليه  أسد  وجد  السج  ال   القتلى  مجتمعين عند  بني  متحي رين 

رؤوسهم وأبدانهم، وربما يسألون من    يدرون ما يصنعون، ولم يهتدوا إلى معرفتهم، وقد فرق القوم بين

ا جاء إليه من مواراة هذه الجسوم الطاهرة، وأوقفهم على    أهلهم وعشيرتهم! فأخبرهم )عليه السالم(  عم 

فهم بالهاشم أسمائهم، كما والعويل، وسالت الدموع منهم كل مسيل،   البكاء  يين من األصحاب فارتفععر 

  إلى جسد أبيه واعتنقه وبكى بكاًء عالياً، وأتى إلى موضع  اإلمام زين العابدين )عليه السالم(  ثم مشى

محفور وضريح مشقوق، فبسط كف يه تحت ظهره وقال: )بسم هللا    قبر  ورفع قليالً من التراب فبان  القبر

ة إال  باهلل العظيم(،    صدق  وعلى مل ة رسول هللا،  سبيل هللا  وفي ل وال قو  هللا ورسوله، ما شاء هللا ال حو 

ه في لحده وضع خد ه    بنو أسد  وأنزله وحده لم يشاركه ا أقر  فيه، وقال لهم: )إن  معي من يعينني(، ولم 

 :نحره الشريف قائالً على م

نت جسدك الطاهر، فإن  الدنيا بعدك مظلمة، واآلخرة بنورك) ا الليل فمسه د،    طوبى ألرض تضم  مشرقة، أم 

فيها أنت مقيم، وعليك من ي السالم يا ابن رسول هللا    والحزن سرمد، أو يختار هللا ألهل بيتك دارك التي

 ( ورحمة هللا وبركاته

أبي طالب )عليه السالم(  الحسين بن  رقب   هذا قبرال  وكتب على غريباً علي بن  الذي قتلوه عطشاناً   ،) 

ه إلى عم  السالم(  ثم مشى  السماء،    العباس )عليه  أطباق  بين  المالئكة  أدهشت  التي  الحالة  بتلك  فرآه 

بني قمر  يا  غرف الجنان، ووقع عليه يلثم نحره المقد س قائالً: )على الدنيا بعدك العفا وأبكت الحور في



 
 

 
 

وشق له ضريحاً وأنزله وحده كما   (محتسب ورحمة هللا وبركاته   شهيد  ، وعليك من ي السالم منهاشم

ً   الشهيد  فعل بأبيه ، وعي ن لهم موضعين وأمرهم  الشهداء  بمشاركته في مواراة  لبني أسد  نعم ترك مساغا

األ ولى ابني هاشم  أن يحفروا حفرتين، ووضع في  الثانية األصحاب وأم  الرياحي  ، وفي  فأبعدته   الحر 

  الكوفة   األجساد الطاهرة، عاد إلى   دفن  وبعدما أكمل اإلمام )عليه السالم(  عشيرته إلى حيث مرقده اآلن(

 .والتحق بركب السبايا

   ابليه دفن ابنچ يظل بالمصرع حسين                         الزهره يمه فاطمه عن كربله وين

 راسه اعله رمحه والنحر امن الگفه مذبوح               يايمه ثالث يوم اله عالترب مطروح

 ن اللي منذبح بعينچ تشوفي لوليدچ                            يمه تعالي ونشترك كل احنه بالنوح

 ساعتها گومي وحشمي اهلي وعمامي                  يالزهره يمچ لو وصل صوتي وكالمي

 وصار التراب الجثته يايمه تچفين                          ن ابكربله بس جسد دامييظل الحس

 المنهم فزع لبن الميامين  والواحد                        نايمعالغبره  ليش الحسين ايظل جسد 

 والثوب من كثر السحگ عن جسمه منزوع             الجسد والنحر مگطوع ريتچ تشوفين

 ومنين اجيب البيه رحم يافاطمه امنين                          يومين وثالثه يظل ميت مشفنه

  اللهم على محمد وآل بيته الطاهرين  يوصل                               

 خطيبة المنبر الحسيني

 زكية الموسوي  


