
 

 

 الرحيم  الرمحن هللا بسم
 إمثها يف  املشاركة تكثيف  ودعوات االنتخاابت أبواب على

 ﴾ يَ ت َُّقونَ  َوَلَعلَُّهمْ  رَبِ ُكمْ ِإََل  َمْعِذرَة  ﴿
  الدعوات   صدرت  م،15/5/2022  ف   لبنان  داخل   االنتخايب  االستحقاق  قرب   ومع  املغرتبني،  تصويت  بعد

 صناديق  إىل  النزول  على  الناس  وحث  النيايب،  اجمللس  ف  ممثليهم  نتخابا  وبكثافة  الواسعة  بـ"املشاركة  الناس  إىل
 ممثلني  أنفسهم  نصبوا  َمن    بني  كان  العام  اجلو  أن    رغم!  ابلتصويت"  للتغيري  فرصة  هو  الذي  لالنتخاب  االقرتاع

 !السياسي هعمل تعليق  أو االنسحاب من احلريري سعد أعلنه ما  بعد سيما ال االنتخاابت، مقاطعة  هو للمسلمني
ِذب    ال  من  خطاب  هو  تعاىل  هللا  إبذن  لكم  خطابنا  ،املسلمون  أيها  الطبقة  هذه  من  جزءا    فلسنا  أهله،  َيك 
ِذَبك م  حت   وأحزاهبا  السياسية  مشاركة  يريدون  من  أو  وأحزاهبا،   السياسية  الطبقة  أرابب   يفعل  كما   بكم،  رنـ َغر ِ   أو   َنك 

  ابلعمل   واالستمرار  واملنظومة،  النظام  عمر  ف  ه موَمد    للمهرتئ،  ترقيعهم  مراأل  ف  ما   وج ل  !  هدى    غري  على  السلطة
 ! أبنائكم وتشريد أموالكم هنب لتَسه   اليت! قوانينها ف

قها وتكرارا ، مرارا   قلناها كما   خرى،أ مرة لكم نقول ،املسلمون أيها  :الواقع وَصد 
 لبنان  أمور  تدير  السفارة  أن    يعلم  صار  لبنان  ف  سياسي  غروأص  السياسية،  الناحية  من  ألمريكا  اتبع    لبنان  إن  
  لدول  اتبعة    أو  مباشرة ،  هلا  اتبعة  سياسية  قوى   عرب  أو  مباشرة ،  إما  قدميه،   أمخص  إىل  رأسه  أعلى  من  سياسيا  
 ف  السائرونو   وعمالؤها  املهيمنة  القوة  هذه  ترتكه  كاالنتخاابت  حيوي    أمرا    أن    تظنون  فهل.  ألمريكا  اتبعة  إقليمية
 بعد  سيما   ال  السياسية،  هيمنتها  فوق  لبنان  على  االقتصادية  هيمنتها  بسط  إىل  الساعية  هذه،  وأمريكا  ركاهبا؟

  وف  عموما ،   املنطقة  ف  األوراق  ترتيب  إعادة  على  تعمل  شواطئه،  على   والنفط  الغاز  من  كبرية    كميات    اكتشاف
  سيما   ال  جديدة ،   بوجوه    تطعيمهم  مع   القدمية  الفاسدة   السياسية  الطبقة  أرابب   من   رجاالهتا   ليصل  خصوصا ،   لبنان

 قادتكم،   أهنم  يزعمون  من  أمام  أبواهبا  إبغالق  ساحاتكم  أربكت   بعدما  "السنة"،   املسلمون  أيها  أوساطكم  من
 الوسط  تدفع  هي   ها  اإلرابك،   هذا  حصل  أن  بعد  مث  االنتخابية،  العملية  ف   يشاركوا  ل   أو  انسحبوا   أو  فعلقوا

 حركة  أمام  موارب    بشكل    ولو  األبواب،  فتح  تعيد  هي  وها !  االنتخاب  على  ليشجعكم  هلا  التابع  السياسي
 .الدعوات هلذه االستجابة وعدم هلذا التنبه بكم فحري  ! ساحاتكم ف السعودية
 والعباد؛   البالد  هنب  ف   سيستمرون  بل  جبديد،  أيتوا  ولن  أنفسهم،  تدوير  إلعادة  بقوة    ساعون  السياسيني  إن  

  وأمثلهم  أمرهم  غاية  بل   حقيقي،  جذري  تغيري    مشروع  ميلك  أحدهم  أن    نسمع  أو   رَ نَـ   فلم  اجلديدة،  الوجوه  أما
 الثورة  مشروع  أو  املدينة،  ابن  انتخبوا   أو  واألكفأ،  األصلح  فيها   وأدخلوا  واملنظومة،  النظام  شاركوا:  يقول  طريقة  

  الوطنيات   طبول  قرع   يعلو  أو  للفتنة،  منعا    انتخبوا  أو  والطرقات،  اءوامل  الكهرابء  يصلح   من  انتخبوا  أو  اجملهول،
!! املسلمني  مشاعر  لدغدغة  الراننة  مخطاابهت  ف  ودعمها  فلسطني  قضية  بعضهم   أَدَخلَ   قد  بل  املهرتئة،  والقوميات



 

 

  واقع  شديد  ر ابختصا  هذا .  ذاتيهما  واملنظومة   للنظام  يستند  وجديدها  قدميها  وُكلها،!  تنتخبون؟  مشروع    فأيَّ 
 . جديدة أو كانت  قدمية   وجوها   السياسية، الناحية من  هلا واملرشحني االنتخاابت

 ستسمعون  أم  الفاسدة،  السياسية  الطبقة  من  السياسيني  ستسمعون  هل  ستسمعون؟  َمن    اليوم،  األهم  لكن
 الذي  ودينكم،   وأحكامه  ربكم  لداعي   ستستمعون  أم  القدمية،  املنظومة  زرعته  ما  على  تعيش  اليت  اجلديدة  الوجوه

 ! وأعراضكم؟ لدينكم أ  أبر  هو
،  بشكل    األمر  نبني  أن    واجبنا  من  نرى  إننا  العموميات  والباطل  احلق  بني  املفاصلة  مواقف  ف  تنفع  فال  واضح 

 . املنمقات والكلمات
 هلذا   أن  شك  وال  حمدد،  فعل    واالنتخاابت  الشرعي،  ابحلكم   التقيد  األفعال  ف   األصل   املسلم  عند  :ونقول

 النائب  وفعل  ينتخبه،  من  فعل  به  ويـَل َحق  حتديدا ،   النائب  فعل  معرفة   من  بد  ال  احلكم،  ملعرفةو   ،ا  حكم  الفعل
 : فيه لبس ال واضح   النسيب، القانون ظل ف سيما ال اللبناين،

 ألنه   حرام،  وهو  اللبنانية،  اجلمهورية  رئيس  انتخاب  فقط؛ملسو هيلع هللا ىلص    ورسوله  تعاىل  هلل  هذا  ألن  حرام،  وهو  التشريع،
 الثقة   منح  تعاىل؛  هللا  أنزل  ما  بغري  عمل  فهو  حرام،  وهو  الوضعية  القوانني  إقرار  ابلكفر؛  حيكم  ومن  للكافر  انتخاب

 ألهنا   حرام،   وهي  الوضعي  القانون  أساس  على  السلطة  حماسبة  الوضعي؛  ابلقانون  تعمل  ألهنا  حرام،  وهو  للحكومة
 وهو  منحرفني  أو  للسلطة  َعلمانيني  أو  كفارا    توصل  لوائح  ف   لنائبا   مشاركة  الشرع؛  طلبه  ما  غري  على  حماسبة
 حرام ،  ففعله  األساس،  هذا  على  للمجلس  داخال    النائب  كان  فإذا.  املسلمني  على  للكافر  سبيال    جيعل  ألنه  حرام،

 .حرام   وانتخابه
 ونظامه،   تعاىل  هللا  حبكم  للمطالبة  للمجلس  داخل    وأنه  هذا،  بكل  عمله  عدم  املسلم  النائب  أعلن  إذا  أما

  وجاز   عمله،  جاز  تعاىل،  هللا  شرع  أساس  على  الفاسدين  وحماسبة  املسلمون،  أيها  لكم  تعاىل  هللا  وضعه  الذي
 القيام  ميكنه  أو   ذلك،  أعلن  لبنان  كل  يف  واملسلمات،  املسلمني  نواب  من   انئبا    هناك  أنَّ   مسعتم   فهل.  انتخابه
 مستقال    الدخول  ميكنه  وال  ذلك،  أحدهم  يفعل   ل  ال،  ابلطبع   ؟سيبالن  االنتخاب  قانون  على  بناء    بذلك

  ِعلمكم   بعد  وهل!  واملشروع  والفهم  العقيدة  ف  املسلم  خيالف  وما  َمن    فيها  لوائح  ف  الدخول  عليه  بل  مبشروعه،
 ولو  ،حاله  هذا  ن  مَ   انتخاب  جيوز  ال ال،  !؟عليه  هم  الذي  بوضعهم  املرشحني  هؤالء  من  أحد    انتخاب  جيوز  هذا

 ...وزكى  وحج وصام صلى
 هلا   والرتشح  االنتخاابت   فليست  الضررين،  وأخف   الشرين  وأهون  والضرورة  املصلحة  شبهة  ذلك  يربر  ولن
 الرتخيص  ف  جاءت   فقد  أجله،  من  جاءت  ما  غري  ف  ابنطباقها  سلمنا  لو  هذا  للهالك،  تركها  يؤدي  ضرورة
 الشرع،  وضعها  رخصة    وهي   االضطرار،  حالة  ف  احملرمة  اتاملطعوم  من   تعاىل   حرم   ما   يشرب  أو   أيكل  أن  للمسلم

 بنص  فليأتِ   النسيب  القانون  أساس  على   احلرام  االنتخاب   فعل  ابرتكاب  الرتخيص  أراد  فمن   نص،  بال   رخصة  وال
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 أي  املرسلة،  ابملصاحل  أصحاهبا  يسميها  اليت  من  هي  بل  الشرعية،  املصاحل  من  االنتخاابت  وليست...  ر خصته
  ال أي املفاسد، ودرء  املصاحل  جللب جاءت  الشريعة كون  عموم من  مأخوذة   هي بل  عليها، دليل يوجد ال اليت هي

 املرسلة  املصاحل  واقع  فإن  ذلك  ومع.  شرعيا    دليال    اعتبارها  لعدم  كاف   وحده  وهذا  ح جيتها،  على  يدل  دليل  يوجد
  الشرعي،   احلكم  تعريف   تناقض  أهنا:  عدة  وجوه  من   حجيتها   عدم   على  يدل   هلا،   تعريفهم   حسب  هي،  حيث   من
  ؛ ﴾فَانتَ ُهوا  َعْنهُ   ََنَاُكمْ   َوَما  َفُخُذوهُ   الرَُّسولُ   آََتُكمُ   َوَما﴿  :يقول  تعاىل  فاهلل  الشرعي،  احلكم  واقع  تناقض  أي

  من   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا   رسول   به  جاء   ما   لغري  حتكيم  هو  شرعيا    دليال    املرسلة  املصاحل  وجعل    العقل،   هبا   أتى  املرسلة   واملصلحة
 ومنهيون  الوحي،  به  جاء  ما  ابتباع  مأمورون  وحنن  له،  وحتكيم    للعـقـل  اتباع  ألنه  الشرع  لغري  اتباع  وهو  وسنة،  بكتا
 اتباع  هو  شرعيا    دليال    املرسلة  املصاحل  وجعل  ،ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  غري  اتباع  عن  أي  الوحي،   به  جاء   ما  غري  اتباع  عن

  فأخذ    الدين،  أكمل  قد  تعاىل  وهللا   شرعيا ؛  حكما    هعلي  يدل  ما  يكون  فال  الوحي،  أو  ،ملسو هيلع هللا ىلص  للرسول  وليس  للعقل،
 املصلحة  ببيان  دليال    هلا  وبني    العقل  فجاء  انقصة،  وهي  كاملة  غري  الشريعة  أن    معناه  العقل  عليها  دل  اليت  املصاحل

 الصريح  اآلية لنص مناقض وهذا ! نقصاهنا ثبت  أن بعد الشريعة لتكم    قد  بقوهلم املرسلة املصاحل فتكون! فيها اليت
  وأخف  الشرين  أهون  هي  االنتخاابت  وال...  ﴾...نِْعَمِت   َعلَْيُكمْ   َوَأْْتَْمتُ   ِديَنُكمْ   َلُكمْ   َأْكَمْلتُ   اْليَ ْومَ ﴿

 ينتخبه   من   أو  املسلم  النائب  به  يقوم   الذي  الفعل  ح رمة  أو  ِحل ِ   ف  هو  والبحث  الضرر،  إزالة  األصل  بل  ،الضررين
 .النسيب القانون هذا أساس على

 حرامه،  واجتناب  تعاىل   هللا  حالل  والتزامكم  الشبهة،  لرتككم  بكاف    املسلمون   أيها   هذا   كل  أليس  هذا،  وبعد
نَ ُهَما  َبنيِ ٌ،  واْْلََرامَ   َبنيِ ٌ،  اْْلَََللَ   ِإنَّ »:  عليه  املتفق   احلديث  ف ملسو هيلع هللا ىلص    هللا   رسول  قال  !؟ني  البيِ ن   اَل   ُمْشتَِبَهاتٌ   وبَ ي ْ

 يف   وَقعَ   الشُّبُ َهاتِ   يف   وَقعَ   وَمنْ   وِعْرِضِه،  ِلِديِنِه،  اْسَتْْبَأَ   فَ َقدِ   الشُّبُ َهاتِ   ات ََّقى  َفَمنِ   النَّاِس،  ِمنَ   َكِثيٌ   يَ ْعَلُمُهنَّ 
 ، ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله  تعاىل   هللا  لداعي  ستستمعون  أنكم  اإلسالم،  أهل  وأنتم  عندان،   ريب    وال  شك  وبال.  «...اْْلََرامِ 

 نفوسكم،   وتطمئن  الشبهات،  وجتتنبون  واجلديدة،  القدمية  وجوهها   بكل  السياسية  الطبقة   عن  بذلك  فت عرِضون
 لبنان،  ف  وعمالؤها   ورجاالهتا  أمريكا  لكم  سببته  الذي  اإلرابك  هذا  بعد  سيما  ال  وأعراضكم،  لدينكم  وتستربئون

 . هلا تنتمون اليت أمتكم ف بل
 ﴾ مُّْؤِمِننيَ  ُتمْ ُكن ْ   ِإنْ  اْْلَْعَلْونَ  َوأَنُتمُ  ََتَْزنُوا َواَل  ََتُِنوا اَل وَ *  ل ِْلُمتَِّقنيَ  َوَمْوِعظَةٌ  َوُهد ى ل ِلنَّاسِ  بَ َيانٌ  َذاهَ ﴿
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