
بسم الله الرحمن الرحيم

 إلى أهلنا في ليبيا
ِلكِ الواحد القهار، قاصم ظهر كل طاغية وجبار، الحمد لله الم

والصلةا والسلما على سيد الخأيار نبينا محمد وعلى آله وصحبه
الطهار. 

وبعد :

السلما عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية لهلنا في ليبيا الحرةا البية، وأخأص بالتحية أولً أهلنا وشبابنا
في بنغازي العزيزةا الشامخة، ثم سائر نواحي ليبيا الرحبة بالخير.

وقبل ذلكِ تحية لهلنا في تونس البية وفقهم الله، ولهلنا في
مصر سددهم الله. 

ًا ونهنئهم على ما مّن الله به علينا وعليهم من زوال ّييهم جميع نح
هؤلءا الطغاةا الجبابرةا المجرمين الظلمِة المفسدين في الرض،
ٍة علينا وعليهم ٍر وبرك سائلين الله تعالى أن يكون ذلكِ فاتحة خأي
ّيرةا وعلى سائر المسلمين، وسبيلً إلى الخأتياراِت الصحيحة الخ

الصالحة التي تحقق سعادةا الدنيا والخأرةا.

الحمد لله الذي شفى صدورنا من الطاغوت القذافي وسلطانه
الخبيث، المحارب لله ودينه ورسله. 

ًةا َنه واستجداءاه ، وجعله للناِس عبر ّلته وهوا ِذ الحمد لله الذي أرانا 
ُد ونحن في أثناءا مشاهدتها، الحمد لله أن ِه العبرةا بع ، ولّما تنت

ًا له ًا على صدره وغيظ ًا جاثم ًا عليه عظيم جعل القاعدةا هّم
ًا الذي ُع المهلوُس حق ًا ونكالً، هذا الوضي ًا وجعلها عليه عذاب وتنغيص

أخألجنا أماما الدنيا!

وإنني أعتذر لكل العرب والمسلمين عّما صدر من هذا المخبول
ُذُر للحرار والحرائر من الحقوقيين المتفرعن الهالكِ، وأعت

ُذر لهل وغيرهم، ومن العلميين في قناةا الجزيرةا وغيرها ، وأعت
ُد ليبيا وأهلها. العقل والدب وأهل الشرف مما شّوه به هذا الفاس



ِلكَِ ُهّم َما ّل ُقِل ال اللهم لكِ الحمد وبكِ الثقة نرجو فضلكِ ومددك {
ِعّز َمْن ُت َو ُءا  َتَشا ْلكَِ ِمّمْن  ْلُم ُع ا ِز ْن َت َو ُءا  َتَشا ْلكَِ َمْن  ْلُم ِتي ا ْؤ ُت ْلكِِ  ْلُم ا

ِديٌر}ٌ[آل َق ٍءا  ُكّل َشْي َلى  َع ّنكَِ  ِإ ْيُر  ْلَخ ِدَك ا َي ِب ُءا  َتَشا ِذّل َمْن  ُت َو ُءا  َتَشا
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أيها الخإوة المسلمون في ليبيا أتوجه إليكم ببضِع
رسائل مختصرٍة : 

أنني أرجو من الله تعالى أّن هذه الثورةا الرسالة الوألى :
ٍةا عما فَرَط من ًا من كفار ًةا أو جزءا الشعبية والشبابية تكوُن كفار

السكوت والتخاذل وقبول الذل والمهانة من كثيرين منا، بل
ومشاركة البعِض هداهم الله وأصلحهم لنظاما القذافي القذر في

جرائمه على مدى أزيد من أربعة عقود.

ُتها خألل الياما وإن هذه التضحيات التي قدمها أبناءا ليبيا وبنا
الماضية من قتلى وجرحى ومحروبين مكلومين لهو جزءا من تلكِ
الكفارةا.. نسأل الله تعالى أن يرحم قتلى المسلمين ويغفر لهم

وأن يتقبلهم في الشهداءا.

وإن تماما المحِو لتلكِ الذنوب والسيئات، والتكفيَر الكامَل عن
تلكِ الموبقاِت العظيمات إنما يكون بالتوبة إلى الله تعالى

ِره ُنو ّهر و والعودةا الصادقة إليه؛ إلى دينه الحق وشرع المط
وُهداه الذي حبانا أمَة السلما به، والرتباِط أكثَر وأكثَر بالله

سبحانه، والستقامة على طاعته، فهو ولّي نعمتنا سبحانه، وهو
ُءا الحسنى الودود الرحيم الشكور الولّي الحميد، له السما

ُد كله. ُءا والمج ُعل، وله الثنا والصفات ال

إن مرحلة ما بعد القذافي ، هي مرحلة الرسالة الثانية :
السلما ل محالة، فأتمنى أن يدرك الجميُع ذلكِ، وينضموا إلى
خأياره ويعملوا له محبًة في الخير والفلحا الدنيوي والخأروي،

ُذّل ذليل ، شاءا فوالله إن السلما لقادمٌا من جديد بعز عزيز أو ب
ِة ِةا وهوي ًا مع ديننا وحضار من شاءا وكِره من كره.. فلنكن جميع

ٍد إسلمنا وعزةا وكرامة إسلمنا. ولذلكِ فإنني أدعو أي وضٍع جدي
في ليبيا إلى أن ينّص دستوُر البلد بشكل واضٍح على اللتزاما

بدين الله السلما، وأن شريعة السلما هي مصدر التشريع، وما



أقرته الشريعُة ودلْت على اعتباره فهو من الشريعة، وأن يلتزما
ًا بذلكِ. ًا وصدق ّق ح

ٍد أن يفّرط فيه أو يتهاون، ول إن هذا شرٌط لزمٌا ل يمكن لي أح
ُبها الصاحي المتيقُظ الفطُن يمكن أن يقبل شعُب ليبيا وشبا

ُه. الطامُح غيَر

ِءا والدعاةا والمثقفين وأهل الفكر ّيرين من العلما أدعو كل الخ
ِءا الداعين إلى الحرية والرأي وأهِل الجاه وأهل المال ، والنشطا
ٍد ّباط وجنو والعدل وإحقاق الحق، وَمن في الجيش الليبي من ض

ِرُف وممن ل نعرف ، وجميع شباب ليبيا، أدعوهم صالحين ممن نع
ُدهم لتحقيق هذا الهدِف العظيم وتكليل إلى أن تتكاثف جهو

النجاحا بتحقيق هذا المقصد النبيل.

أن من الصلحا والصلحا الذي يحبه الله الرسالة الثالثة :
ّي وضٍع جديد في ليبيا إن لم يكن مع ويرضاه ويبارك عليه، أن أ

الطليعة المجاهدةا من أبناءا المة السلمية، لعتبارات التدرج
ٍة وملحظة حاِل ضعٍف ونحو ّور من مصلح ٍءا يتص ومراعاةا شي

ٍر بها ًا لي ضر ًا ومجانب ًا ُمتارك ذلكِ، فل أقل من أن يكون مصالح
أو توّرٍط في وقوٍف أو تحالٍف ضدها مع أعداءا الله، وإن سنة الله

َد الله هم الغالبون. جارية، وإن كلمة الله هي العليا، وإن جن

ّله لله، واعلموا أن المر لله تعالى وأن الرض لله وأن الملكِ ك
َبنا من ّوف به بعُض الضعفِة الهزومين المهزوزين شعو ُيخ وأن ما 
غزو خأارجي وتسلٍط أمريكي وأوروبّي إنما هي أوهامٌا شيطانية :

َءاهم فل ّوف أوليا كما قال ربنا عز وجل : {إنما ذلكم الشيطان يخ
تخافوهم وخأافوِن إن كنتم مؤمنين}ٌ، وإن الخياَر الصحيح هو
الكون مع ديننا وأمتنا، وإن العداءا ل يقدرون منا على شيءٍا

حينما نكون كذلكِ.

ّينة أن يحافظ الرسالة الرابعة : أن من المصالح الكبرى الب
أهلنا في ليبيا على تماسكهم وتآخأيهم وتآلفهم وصلحِا ذاِت بينهم ،

ٌءا أقومَا بذلكِ وأعوَن عليه من الجتماع على دين وليس شي
السلما الذي أعّزنا الله به.



ًا لذلكِ فإنني أدعو إلى تغليِب الرسالة الخامسة : وتتميم
العفو والصفح والمسامحة لمن أخأطأوا وأساءاوا ومشوا مع التيار
واخأتاروا الخيارات الخاطئة في العهد السابق ، مع دعوةا الجميع
ِةا المجرمين ُعتا إلى التوبة النصوحا والحسان، ما لم يكونوا من 
المرتكبين لبشع الجراما في حق الدين وفي حق الشعب ، من

زبانية القذافي وأعوانه.

تحذيٌر لعداءا الله من المريكان الرسالة السادسة :
ٍءا أو تدخّأٍل في البلد، وغيرهم أن يفكروا مجّرد تفكيٍر في أي اعتدا

وإل فإن جنود الله ورجال السلما سينسونهم –بإذن الله-
َيُهم، وافهموها.! مآس

والله غالٌب على أمره ولكّن أكثر الناس ل يعلمون.

ُيرجع المُر كله. والله أكبر ولله الحمد والعزةا، وإليه 

والسلما عليكم ورحمة الله وبركاته

أخأوكم جمال إبراهيم اشتيوي المصراتي المعروف بـ عطية الله.
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