بسم ا﵁ الرمحن الرحيم

﴿ىَذاَبَلغََلِّلنَّاسََوليُنذ ُرواَبوََوليػ ْعل ُمواَأنَّماَ ُىوََإلَوََواحدََولي َّذ َّكرََأُولُوَ ْاْللْبابَ﴾
إلىَأىلَلبنانَمسلمينَوغيرَمسلمين
أيها َالناس ،إن خطابنا لكم يف ىذه الساعات احلرجة ،خطاب اخلائف الوجل على أىلو وأمتو ،خطاب من
يرى أنكم مستمرون يف االندفاع خلف ىذه الطبقة السياسية ادلتعفنة الفاسدة ،أو ما خيرج من رمحها من طروحات
وحلول! خطاب من صار حالو وحالكم منطبقاً عليو ما رواه البخاري عن أيب ىريرة عن رسول ا﵁ ﷺ أنو قال:
اشَوىذهَ َّ
الدوابََالَّتيَتػق َُعَ
تَماَح ْول َوَُجعلََالفر َُ
استػ ْوقدََناَراََ،فػل َّماَأضاء َْ
«إنَّماَمثليَومث َُلَالنَّاسََكمثلََر ُجلََ ْ

بحجزُك َْم َعنَ َالنَّارَ ،وأنْػتُ َْم َتػق َّح ُمونََ
في َالنَّارَ َيػق ْعنَ َفيهاَ ،فجعلَ َيػ ْنز ُع ُه ََّن َويػ ْغل ْبػن َوُ َفػيػ ْقتح ْمنَ َفيهاَ ،فأنا َآ ُخ َُذ َ ُ

فيها» .خناطبكم اليوم ،وال نزعم حلً سحرياً آنياً ذلذا الكيان بشكل مستقل وبشكلو الذي ىو عليو ،بل ىو
خطاب ا﵁ تعاىل ورسلو ألىل القرى اليت ظلمت نفسها ،فأذاقها ا﵁ عز وجل وبال أمرىا دلا مل تستجب ﵁ تعاىل
ورسلو عليهم السلم ومحلة دعوة الرسل.

يا َأيها َالناس ،ىا أنتم ترون ما وصل إليو حالكم ،وتلمسون عمق اذلاوية اليت يًتدى فيها البلد وأىلو ،حىت
يكاد يصل إىل االرتطام ،وترون الظادلني الفاسدين أىل الطبقة السياسية مجيعهم ،بل ومن يريدون احللول من ادلنظومة
ذاهتا بفسادىا وعلمانيتها ،ومن يبحثون عن احللول عند دول كربى أو صغرى ،ىي يف احلقيقة عدوٌة لكم ولكل
ٍ
خملص يريد ختليص البلد والعباد من ربقة الظلم والظادلني ،ترون كيف يعيشون ترف الوقت يف الصراع على السلطة!
يلوحون لبعضهم بعضاً جبوعكم وفقركم وأمنكم ،وىم يف قصورىم يتنعمون!! ومع رؤيتكم ذلك لكن وكأن العيون ما
زالت تُبعد نظرىا عن احلل احلقيقي لكم وللبلد! والقلوب ما زالت منصرف ًة ،رغم كل ما حصل من إشارات وبينات
ترشدكم إىل الطريق القوًن.
أليستَقدَجاءتكمَالبيناتَياَأىلَلبنان؟! حني حتول لبنان وعاصمتو إىل ساحات للربا ادلسماة فوائد بنكية،
حىت صار لبنان موئلً لكل من يريد زيادة مالو دون وجو حق ،فأصابكم حتذير ا﵁ عز وجل﴿ :ياَأيػهاَالَّذينََآمنُواَ
الربا َإ َْن َ ُكنتُ َْم َ ُم ْؤمنينَ َ* َفإ َْن َل َْم َتػ ْفعلُوا َفأْذنُوا َبح ْربَ َمنَ َاللَّوَ َور ُسولوَ َوإ َْن َتُػ ْبتُ َْمَ
اتَّػ ُقوا َاللَّوَ َوذ ُروا َما َبقيَ َمنَ َ ِّ

وس َأ ْموال ُك َْم َال َتظْل ُمونَ َوال َتُظْل ُمونَ﴾؛ سكتم وقبلتم بالربا فكانت احلرب من ا﵁ عز وجل ،ضاعت
فػل ُك َْم َ ُرءُ َُ
أموالكم يف تلك البنوك ،وإن حصلتم على ٍ
شيء منها فهو ال يكاد يسد رمقاً ،وهتاوت العملة اليت بقيت يف
جيوبكم ،حىت صرمت يف أدىن مستويات الفقر وتكادون تصلون إىل اجلوع.

أليستَقدَجاءتكمَالبيناتَياَأىلَلبنان؟! حني خرج من بني أظهركم من أعمل قتلً وأوغل يف دماء أىلكم
يف سوريا واليمن والعراق وغريىا ،وسكتم عنو ،بل ومنكم من حتالف معو وما زال ،فأصابكم قول ربنا عز وجل:
َّم َخالدا َفيها َوغضبَ َاللَّ َُو َعل ْيوَ َولعن َوُ َوأع ََّد َل َُو َعذابا َعظيماَ﴾ وقول
﴿وم َْن َيػ ْقتُ َْل َ ُم ْؤمنا َ ُمتػع ِّمدا َفجزا ُؤَهُ َجهن َُ

بَدماَ
الم ْؤم َُنَفيَفُ ْسحةََمنَدينوَ،ما َل َْمَيُص َْ
رسول ا﵁ ﷺ فيما رواه البخاري عن عبد ا﵁ بن عمر« :ل َْنَيػزالََ ُ

حراماَ» ،فهل ظننتم بسكوتكم أو أكثركم أنكم ناجون من غضب ا﵁ عز وجل ،وأنو سيبقى لكم فُسحةٌ من
األمر؟!
أليستَقدَجاءتكمَالبيناتَياَأىلَلبنان؟!َحني التجأ إليكم أىلكم وجريانكم وأنسابكم من أىل سوريا ،بل
ِ
ومن قبلهم أىل فلسطني ،ورأيتم العنصرية اليت عامل هبا بعضكم ىؤالء "اللجئني والنازحني" فراراً بأعراضهم
وأبنائهم ،فما آويتم إيو ًاء كردياً وال نصرمت ،بل أحرقتم خيامهم اليت ال تَرد َحراً وال بَرداً وال طارقاً يطرق ٍ
بليل أو هنار؛
وظن الكثريون أن أىل فلسطني وسوريا يأكلون رزقهم ،فأصابكم خبذالنكم ذلم حديث رسول ا﵁ ﷺ فيما رواه
صَ
سلَماَفَيَمَ َْوطَنََيُػَْنتػق َُ
خ َُذلََُ َْامَرأََ َُم َْ
السيوطي عن جابر بن عبد ا﵁ وأيب طلحة بن سهل أنو قال« :مَاَمَنََ َْامَرئََيَ َْ
ص َُرَ
صَرتوَُ َ ،وما َمَ َْن َأَحَدَ َيػََْن َُ
اللَُتػَعَالَى َفَي َمَ َْوطَنَ َيُحَبَ َفَيوَ َنُ َْ
ك َفَيوَ َم َْن َ ُحَْرمتوَ ،إَ ََّال َخذل َوُ َ َ
فَيوَ َم َْن َعََْرضوَ َ ،ويُػَْنتػَهَ َُ
صرت َوُ».
اللَُفَيَم ْوطنََيُحَبََفَيوََنُ َْ
كَفَيوََمَ َْنَ ُحَْرمتوَ،إَ ََّالَنَصَرَهَُ َ
صَفَيوََمَ َْنَعََْرضوَ َ،ويُػَْنتػهَ َُ
سلَماَفَيَمَ َْوطَنََيُػَْنتػق َُ
َُم َْ

انفجار كاد ديحوىا ،انفجار ادلرفأ،
أليست َقد َجاءتكم َالبينات َيا َأىل َلبنان؟!َحني ضرب قلب عاصمتكم
ٌ
الس ُقف ،وكادت األرض تنخسف من حتتكم ،من ٍ
مكان غري متوقع ،فما
فاخنلعت معو القلوب كما اخنلعت اجلدران و ُّ
رجعتم وما عدمت ،بل ما زلتم سائرين يف ٍ
سبل ال توصل إال إىل ادلزيد من اخلراب ،فأصابكم بذلك أو كاد ما أصاب
ابَ
ٱْلرضََأ َْوَيأْتيػ ُه َُمَٱلْعذ َُ
أقواماً من قبلكم ،يقول ا﵁ عز وجل﴿ :أفأمنََٱلَّذينََمك ُروَاَْ َّ
ٱلسيّئاتََأَنَي ْخسفََٱللََّوَُبه َُمَ ْ
ٱلسماءَإ ََّنَفىَ
ٱْلرضََأ َْوَنُ ْسق َْ
ثَالََي ْش ُع ُرونَ﴾َ،ويقول عز وجل﴿َ:إنَنَّشَأَْن ْخس َْ
م َْنَح ْي َُ
طَعليْه َْمَكسفاََ ّمنََ َّ
فَبه َُمَ ْ
ذلكََآليةََلّ ُك َّلَعبْدََمنيبَ﴾.

أليست َقد َجاءتكم َالبينات َيا َأىل َلبنان؟! حني مسكم اليوم اجلوع وضيق األرزاق ،وما زال الكثريون ال
يشغلهم إال اللرية والدوالر واالحتكار الذي ديارسو التجار والتكسب على أمل الناس وضائقتهم ،فأصابكم بذلك قول
تَبأنْػ ُعمََٱللَّوََ
تَءامنةََمطْمئنَّةََيأْتيهاَرْزقُػهاَرغداَ ّمنَ ُك َّلَمكانََفكفر َْ
ربنا عز وجل﴿ :وضربََٱللََّوَُمثَلََقػ ْريةََكان َْ
صنػ ُعونَ﴾َ .
ْجوعََوٱلْخ ْوؼََبماَكانُوَاَْي ْ
فأذاقػهاَٱللََّوَُلباسََٱل ُ
أليست َقد َجاءتكم َالبينات َيا َأىل َلبنان؟! حني وقعت فيكم وفيمن حولكم الفاحشة واألمراض والبليا
أقبل
والكورونا ،فأصابكم بذلك قول رسول ا﵁ ﷺ فيما رواه ابن ماجو وأخرجو احلاكم عن عبد ا﵁ بن عمر قالَ :
وى ََّنَ :ل ْمَ
علينا رسول ا﵁ ﷺ فقال« :ياَم ْعشر َال ُْمهاجرينَ! َخصال َخ ْمس َإذاَابْػتُليتُ ْم َبه ََّنَ ،وأ ُعوذَُباللَّو َأ ْن َتُ ْدرُك ُ

تَفيَأ ْسَلفه ْمَ
اعَالَّتيَل ْمَت ُك ْنَمض ْ
اعو ُنَو ْاْل ْوج ُ
ت َظْه ْرَالْفاحشةَُفيَقػ ْومَقطَحتَّىَيُػ ْعلنُواَبهاَ،إ َّالَفشاَفيه ْمَالطَّ ُ
الَّذينَمض ْوا.»...
أليست َقد َجاءتكم َالبينات َيا َأىل َلبنان؟ !َمبا أصابكم من اخلوف وتسليط األعداء والذل وكثرة القتل
واحلروب وصرمت طوائف متناحرة ،وما زلتم تتبعون الطائفية وادلذىبية ا﵀رمتني وزعماءذنا ،فأصابكم بذلك قول

ربنا عز وجل﴿َ:قُ َْلَ ُىوََٱلْقاد َُرَعلىَأنَيػ ْبػعثََعل ْي ُك َْمَعذاباََ ّمنَفػ ْوق ُك َْمَأ َْوَمنَت ْحتََأ ْر ُجل ُك َْمَأ َْوَيػلْبس ُك َْمَشيعاََ
ؼ َٱآليػٰتَ َلعلَّ ُه َْم َيػ ْفق ُهون﴾ ،فهل فقهتم ذلك؟! وقول رسول ا﵁
ويُذيقَ َبػ ْعض ُك َْم َبأْسَ َبػ ْعضَ َٱنْظَُْر َك ْيفَ َنُص ّر َُ

ﷺ فيما رواه ابن ماجو وأخرجو احلاكم عن عبد ا﵁ بن عمر ...« :وماَل ْمَت ْح ُك ْمَأئ َّمتُػ ُه ْمَبكتابَاللَّوَويػتخيَّػ ُرواَ
مَ َّماَأنْػزلَاللَّوَُإ َّالَجعلَاللَّ ُوَبأْس ُه ْمَبػ ْيػنػ ُه َْم».
السلْمََكافَّةََوالََتػتَّب ُعواَ ُخطُواتََ َّ
الش ْيطانََإنََّوَُل ُك َْمَع ُدوََ ُمبينََ*َفإ َْنَزللْتُ َْمَ
﴿ياَأيػهاَالَّذينََآمنُواَا ْد ُخلُواَفيَ ِّ
اتَفا ْعل ُمواَأ ََّنَاللَّوَ َعزيزََحكيمََ*َى َْلَيػ ْنظُُرونََإ ََّالَأ َْنَيأْتيػ ُه َُمَاللََّوَُفيَظُللََمنََالْغمامََ
م َْنَبػ ْعدََماَجاءتْ ُك َُمَاَلْبػيِّػن َُ
ور﴾ ،والسلم مبعٌت اإلسلم أو الطاعة واالستسلم واالنقياد ﵁ تعاىل.
والْمَلئك َةَُوقُضيََ ْاْل ْم َُرَوإلىَاللَّوََتُػ ْرج َُعَ ْاْل ُُم َُ

يا َأىل َلبنانُ َ ،كل َأىل َلبنان ،إن تشكيل احلكومة كائن ًة ما كانت ،أو حصول انتخابات مبكرة أو متأخرة،
أو تغيري وجوه احلكم مدني ًة كانت أو عسكري ًة ،أو تدخل ادلصرف من عدمو ،والسري يف منظومة صندوق النقد
إبر خمدرةٌ ال يلبث أن
والبنك الدوليني ،واردتاءكم يف أحضان الدول اإلقليمية على اختلفها ،لن يغري شيئاً ،سوى أهنا ٌ
يزول أثرىا فيعود احلال دلا كان عليو ،بل أسوأ مما كان عليو ،ما دمتم تدورون يف منظومة احلل نفسها ،السياسيون
والطوائف والزعماء! ولو راجعتم عناوين الصحف منذ السبعينات  -إن مل يكن من قبل  -لرأيتم األوجاع واآلالم
والصرخات نفسها!
يا َأىل َلبنانُ َ ،ك ل َأىل َلبنان ،ال تتسع الورقات لكثري ،لكن لعل ما ذكرناه يكون كافياً لتقفوا اليوم
موقفاً وجودياً ،ينقذكم من محأة ما وقعتم فيو ،وىو اختيار طريق التغيري الذي أراده ا﵁ العزيز احلكيم عز وجل ،الذي
ما زلنا ندعوكم إليو ،ليلً وهناراً ،وسراً ِ
وجهاراً ،احلل اإلنساين الكوين القائم على دين ا﵁ تعاىل اخلامت ،فتعلنوا تبنيكم
طريق استئناف احلياة اإلسلمية ،يف دولة العدل والرشد ،الدولة اإلسلمية ،اخللفة الراشدة على منهاج النبوة القائمة
قريباً بإذن ا﵁  -ال سيما أننا على رأس مئة ٍ
سنة من ىدم اخللفة  -وتعلنوا التحاقكم بركب األمة ،ونبذ الطوائف
وزعمائها ،والطبقة السياسية الفاسدة ورجاذلا ،فتتحرروا من ربقتهم وربقة أسيادىم اإلقليميني والدوليني.
وىا حنن يف حزب َالتحريرَ /والية َلبنان ندعوكم بشكل واضح ال لبس فيو ،وحنن نعيش بينكم ويصيبنا ما
أصابكم ،ونعمل فيكم وبينكم ،مبنهج متكامل بإذن ا﵁ تعاىل ،يُصلح األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
واإلدارية ،ودند أيدينا إليكم بدعوة صرحية ننبذ فيها وإياكم ىذه الطبقة السياسية الفاسدة وحكمها وحلوذلا الًتقيعية،
ونسلك فيها وإياكم طريق الرشد واالنقياد ﵁ تعاىل ،فإن صدقتم ا﵁ عز وجل وصدقناه معكم ،فإننا واثقون أن
السماءَ َو ْاْل ْرضَ﴾َ ،وإالَ
يصيبنا قول ا﵁ عز وجل﴿ :ول َْو َأ ََّن َأ ْىلَ َالْ ُقرىَآمنُوا َواتَّػق ْوا َلفت ْحنا َعل ْيهم َبػركاتَ َ ِّمنَ َ َّ
اىمَبماَكانُواَيكْسبُونَ﴾.
اقع ما أمت ا﵁ تعاىل بو قولو﴿َ:ولَكنَكَ َّذبُواَفأخذْن ُ
فإنو و ٌ
﴿ىَذاَبػيانََلِّلنَّاسََو ُىدىَوم ْوعظةََلِّل ُْمتَّقينَ﴾
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