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 ،السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 العظيم العمي  باهلل  ة إال  ول وال قو  وال ح ،موآلو وصحبو وسم   ى اهلل عمى محمدٍ وصم   ،الحمد هلل وحده

 ؛ا بعدأم  
اء يا المسممون األشق  أي   (ن ل َساِني َيْفَقُيوا َقْوِليَواْحُمْل ُعْقَدًة م   َرب  اْشَرْح ِلي َصْدِري َوَيس ْر ِلي َأْمِري)

فباألصالة عن نفسي ونيابة عن  ،اس لم يشكر اهللبداية من لم يشكر الن   ،في ليبيا الشقيقة
ل منكم أشكر لكم ثورتكم عمى الطاغية فبارك اهلل فيكم وتقب   في المغرب اإلسالمي  المجاىدين 

 .كمءادكم وشيداجي
ة ىم الغرباء عن اإلسالم واألم   وأن   ،ة المباركةاإلسالم أصيل في ىذه األم   لقد برىنت ثورتكم أن  

أبوا أن  ،يستفيدوا من التاريخالطغاة الذين لم  ىؤالء ،ةالطغاة الذين ليسوا من طينتيا البت   ىؤالء
نوره ولو  يما حاولوا أن يطفئوا نور اهلل فاهلل متم  وم ،اإلسالم أكبر منيم وأكبر من مكرىم يعترفوا أن  

َكِمَمًة َطي َبًة َكَشَجرٍة َطي َبٍة َأْصُمَيا ثَاِبٌت َوَفْرُعَيا ِفي الس َماء * ُتْؤِتي  الً  َمثَ َضَرَب اهللُ ) ،كره الكافرون
ِس َلَعم ُيْم َيَتَذك ُروَن * َوَمثُل َكِمَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة  اأَلْمثَاَل ِلمن اِإْذِن َرب َيا َوَيْضِرُب اهللُ ُأُكَمَيا ُكل  ِحيٍن بِ 

 ال ِذيَن آَمُنوْا ِباْلَقْوِل الث اِبِت ِفي اْلَحَياِة َيا ِمن َقَراٍر * ُيثَب ُت اهللُ َخِبيَثٍة اْجتُث ْت ِمن َفْوِق اأَلْرِض َما لَ 
 .( َما َيَشاءُ َعُل اهللُ اِلِميَن َوَيفْ  الظ  ا َوِفي اآلِخَرِة َوُيِضل  اهللُ الد ْنيَ 
 

 األم ةك فرحون بسقوط الطاغية وتحر   ،في ساحتكم ونحن فرحون بذلك الفتحلقد تابعنا ما جرى 
الماكر الصميبي  الحضورا يقمقو ذلك فرحً  ،نو صيحات اهلل أكبر وسجدات الشكرًكا تزي  المسممة تحر  

رضي اهلل  اري  بن أوس الد  ة تميم روى مسمم عن أبي رقي   ،باتسائمين المولى لنا ولكم السالمة والث
هلل ولكتابو  :قال ؟قمنا لمن يا رسول اهلل ،م قال: "الدين النصيحةى اهلل عميو وسم  صم   النبي   أن  عنو 

 .تيم"ة المسممين وعام  ولرسولو وألئم  
جماع تيم، و المسممين ونصح عام  ة صح أئم  ق بنوالنصيحة إرادة الخير لممنصوح لو وىذا يتعم  

ويكره ليم ما يكره  ،لنفسو ب  ليم المسمم ما يح وا في اهلل وأن يحب  ب  حَ النصيحة لممؤمنين بأن يُ 
نصروا في وأن يُ  ،ويحزن لحزنيم ويفرح لفرحيم ،ر كبيرىمويشفق عمييم ويرحم صغيرىم ويوق   ،لنفسو
 ومكروهٍ ى أذً  ودفع كل  ىم ونصرىم عمى عدو   ،عمييملفتيم ودوام النعم حب ما يصمحيم وأُ ويُ الحق 
ن ليم يتعاون معيم عمى اإلثم والعدوان وأن يبي   معيم عمى الخير واليدى وأن الوأن يتعاون  ،عنيم

 ،الً وعم الً إلى ما فيو صالحيم في دنياىم وآخرتيم بأنواع النصح قو  وارشدفيو ويُ  وانصحالحق ويُ 
ما أدرك ن  ا  و  ،: "ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصالة والصيام-اهللرحمو -بن عياض قال الفضيل 

 .ة"عندنا بسخاء األنفس وسالمة الصدور والنصح لألم  
ىا فوارق الثقافة ة وال تحجز الدين التي ال تعترف بالحدود الجغرافي   ةالنصح لإلخوان من لوازم ُأخو   ن  إ

ذ ،واألعراف ة ليبيا ليا ظروفيا الخاص   أن  ئح أضع في الحسبان م إلخواني ببعض النصاأتقد   وا 
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ة عمى ىا من مدارس الصحوة اإلسالمي  يا المسممون وليا أبناؤ ليا عوام   ،كسائر بالد المسممين
بالمقصود وفي اإلشارة ما  لذلك سأوجز إيجاًزا ال يخل   ،وىاا عمماني  اختالف مناىجيم وليا أيضً 
 اجدوه صوابً و سع صدور إخواني لسماع النصح فما اهلل تعالى أن تت   الً يغني المبيب عن العبارة سائ
 ر واألجرين فأقول واهلل المستعان:ا والمرء بين األجوه ردًّا حسنً قبموه وما حكموا بخطئو رد  

 
المنصف ال يمكن أن يتجاىل أثر الغطاء  ،الغريب عن الدين والوطن بي  ر البداية من ذلك الغ

لكن العاقل الخبير بتاريخ وطبيعة العالقة  ،ة المعركةفي ترجيح كف   ه الناتو الصميبي  ر الذي وف   الجوي  
الشعب  ا عن حب  ا وليس نابعً ل ليس بريئً ىذا التدخ   أن  ا والمسممين يدرك أيضً  بين الغرب الصميبي  

الوصاية  ا عنويبني مصيره بعيدً  واالستعباد االستبدادر من قبضة المسمم كي يتحر   الميبي  
الطاغية ويداه ممطختان بدماء األبرياء، اعترفوا عامل مع تون ىم من كان يالصميبي   ىؤالء ،ةالخارجي  

فقارىم عمى بىو يسوم مسممي ليبيا سوء العذاب بو و  من المجتمع الدولي  ىئمر محاربة دينيم وا 
 المتشدق بالحرية والعدالة.

عيا الحقد الصميبي الدفين عمى اإلسالم والمسممين، الغرب الصميبي تحركو مصالحو التي يدف ن  إ
ال أين كانت العدالة الدولية والشفقة عمى المستضعفين طوال ىذه السنين التي عم   ر فييا الطاغية وا 

 في فمسطين والعراق وأفغانستانه في حكم ليبيا؟ وأين ىي من قتل النساء والشيوخ والصبيان ؤ وأبنا
 ؟وأين ىي من طاغية سورية الذي يحصد كل يوٍم أرواح األبرياء ؟وغيرىا من بالد المسممين

 
الثورة يريد أن يحتوي ثورتكم ويكون صانع القرار في تحديد ىوية حمف الناتو الصميبي بدعم  ن  إ

اديًة ، معو مواليًة ألعداء اإلسالمالدولة البديمة، يريدىا أن تكون عممانية اليوية غريبة الروح والتوج  
 ف إلى ذلك االنفراد بعقود االستثمار واإلعمار.ضِ لمتيار الجيادي، ومحاربًة 

يف في ليبيا الغرب ال يرضى بحكم الشريعة وال بوجود إمارٍة إسالمية ولو في أدغال إفريقيا، فك ن  إ
 .وموقعيا االستراتيجي

رة تمك قطف ثم لضماند ويحتاج إلى حكمٍة ال تخاذل فييا وحزٍم ال تيور فيو الوضع معق   ن  إ
من الغفمة واالستيانة بمكر األعداء لسرقة ثمرة  يات بما يرضي اهلل عز وجل، فحذارِ التضح

حتوى الحركات، حذاِر من مفاوضات "تعبد إلينا عاًما جيادكم، وأنتم تعرفون كيف ُتسرق الثورات وتُ 
 بوجوٍه جديدة.عاد المأساة ا"، حذاِر من ميالد طاغيٍة صغيٍر يكبر بعد حين وتُ ونعبد إليك عامً 

 االنحراف القميل في أول الطريق سينتيي بتغيير الطريق كمو. ن  إ

 
 جرٍح بميٍت إيالمُ ل وما  ومن يين يسيل اليوان عميو
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ْمِم َوَأنُتُم اأْلَْعَمْوَن ) ولمشيطان نزغاٌت ونفثاتٌ  ،لمنفس فجواتٌ  أن  واعمموا  َفاَل َتِيُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى الس 
 .(َعُكمْ َوالم ُو مَ 

قوا بين مسألة االستعانة بالكفار الفقيية وحفظ الجميل، وبين حاكمية كما أرجو إخواني أن تفر  
ياكم أن الشريعة العقدية التي ال تقبل النقاش والتنازل، وال تيولن   كم قوة الغرب الصميبي فاهلل أقوى، وا 

فتحري الحق ومرضاة اهلل سبيل العز والنصر،  (ْرِضَناِإن ن ت ِبِع اْلُيَدى َمَعَك ُنَتَخط ْف ِمْن أَ )تقولوا 
َما َمَثُل اْلَحَياِة الد ْنَيا َكَماء َأنَزْلَناُه ِمَن ن  إ)ننا بكم كذلك، ظفال تستبدلوا مرضاة اهلل بمرضاة الغرب، و 

ي َنْت الس َماِء َفاْخَتَمَط ِبِو َنَباُت اأَلْرِض ِمم ا َيْأُكُل الن اُس َواألَْنَعاُم َحت َى ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض ُزْخُرَفيَ  ا َواز 
َكَأن ل ْم َتْغَن ِباأَلْمِس َكَذِلَك  اَفَجَعْمَناَىا َحِصيدً  اَأْو َنَيارً  الً َأْمُرَنا َليْ  ُيْم َقاِدُروَن َعَمْيَيا َأَتاَىاأن  َوَظن  َأْىُمَيا 

ُل اآلَياِت ِلَقْوٍم َيتََفك ُرونَ  ن َتَتَول ْوا َيْسَتْبِدْل )،  (اُيْؤِتُكْم َخْيرً  ا ِفي ُقُموِبُكْم َخْيرً ِإن َيْعَمِم اهللُ )، و (ُنَفص  َواِ 
 .(ُكْم ُثم  اَل َيُكوُنوا َأْمثَاَلُكمْ َغْيرَ  اَقْومً 
 

نٍة أما أنتم يا أىل "اهلل أكبر"، يا أىل اإلسالم والجياد، يا أمل المسممين، لقد اختاركم اهلل ألما
حقو وال تخونوا اهلل ورسولو  االصطفاءقامة الحق، فاعرفوا ليذا ا  عظيمة أمانة إزالة الطغيان و 

ي تعبئة األمة والتقدم بيا فأنتم من خاض المعركة في صفوفيا والمؤمنين، ال أحد ينكر جيادكم ف
اإلسالم  أن  األولى ورويتم األرض بدمائكم، إياكم وفتنة الغنائم، آن لكم أن تبرىنوا لمعدو والصديق 

فوق االنتماءات الحزبية والمذاىب الفقيية والخيارات الحركية، إياكم أن تطغى أشخاصكم 
 تضيع الفرصة وتندمون حين ال ينفع الندم، تذاكروا وتشاوروا في ما يعز  وجماعاتكم عمى اإلسالم و 

خوانكم وال   فيكم. المسممين بوا ظن  تخي  دينكم وا 
موا عمى اهلل في إقامة شريعة اهلل في ليبيا عمر المختار، ىذا أمر اجمعوا عزائمكم وجيودكم وتوك  

اكمية الشريعة فوق الوحدة الوطنية وأمن ليبيا، وكره من كره، وتوحيد ح من أحب   اهلل ورسولو أحب  
 .بو أعين المسممين قر  ديكم فتًحا تُ وعسى اهلل أن يفتح عمى أي

ياكم أن تكونوا كبش الفداء وتتكرر معكم تجربة ثورات العالم  اقطفوا ثمرة دعوتكم وجيادكم بأيديكم وا 
 نادق يقطفون بكل خسٍة وخيانةٍ اإلسالمي ضد االحتالل الصميبي، أىل الخنادق يبذلون وأىل الف

 جيود غيرىم.
اعتنوا بتعبئة األمة وتوجيييا وحشدىا في صف الحل اإلسالمي ال و  ؛بالمرحمة حرجة والكل يترق  

دوىا بالوعي والصبر وال تستوعروا الطريق فاألمانة وتأطيرىا لتحافظ عمى إنجازاتيا وزو   ،العمماني
 عظيمة والبذل عمى قدر عظمتيا.

العرب والعجم، ولتكن ليبيا اإلسالم نقية اليوية إسالمية الوجية  تاألمة من طواغي رلتحريوا كتحر  
 ال تخضع إلمالءات طواغيت العجم والعرب.

موا لألمة دينيين الذين يفرضون وصايتيم عمى أمتنا مفمسون ديًنا ودنيا ولم يقد  العممانيين والال ن  إ
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خرجيا من التخمف والفقر، التبعية لمييود والنصارى بل حتى يُ  صيا منخم  صمح األمة ويُ مشروًعا يُ 
وعامة الناس قد  ،يرضى بوجود حكٍم إسالمي   نول ،صميبي ال يدفع ليقطف المسممونالغرب ال ن  إ

والمسمم غايتو أن يكون الحكم هلل وحده ال شريك لو، ومن الغباء أن يبذل دمو  ،تتعبيم الحرب
وميما تكن النتائج الفرصة سانحٌة  ؛بو العممانيين، الكل يتابع ويترق  ئلصالح الغرب الصميبي ووكال

المتالك القوة وحشد األمة لمساعة الحاسمة التي تحددونيا بأنفسكم من أجل تحكيم الشريعة فال 
 عوا الفرصة.تضي  

 
 كونُ ـــٍة ســــــــــافقــــــــفعقبى كل خ  ت رياحك فاغتنمياإذا ىب  

 فال تدري السكون متى يكونُ    اـــان فييــــــــســإلحادر باـــــوب
 

وَك َعن َبْعِض َما َأنَزَل  واََل تَت ِبْع َأْىَواءُىْم َواْحَذْرُىْم َأن َيْفِتنُ ُكم َبْيَنُيم ِبَما َأنَزَل اهللُ َوَأِن احْ )قال تعالى: 
َن الن اِس َلَفاِسُقونَ  اَكِثيرً  ن  ا  َأن ُيِصيَبُيم ِبَبْعِض ُذُنوِبِيْم وَ  َما ُيِريُد اهللُ أن   ِإَلْيَك َفِإن َتَول ْوْا َفاْعَمْم اهللُ   .(م 
 

 وكما قال شوقي:
 

 فاءُ ـــــــو أكئـــــاس تحت لواــــــــــوالن  جاللو فاهلل فوق العرش جل  
 واألمر شورى والحقوق قضاءُ   ةٌ ـــالفة بيعــــوالدين يسٌر والخ

 
الحرب لم تضع أوزارىا بعد، سواٌء مع األعداء الظاىرين أو المستترين،  ن  إيا، يا أىل الجياد في ليب

دونا حتى نوا من إذاللنا واستعبادنا إال يوم أن جر  أعداء اهلل ما تمك   ن  إفاحذروا من وضع السالح ف
ْفَشُموْا َوَتْذَىَب واََل تََناَزُعوْا َفتَ )وا صفوفكم من السكين، فخذوا حذركم وال تغفموا عن أسمحتكم ورص  

اِبِرينَ اهللَ  ن  إِريُحُكْم َواْصِبُروْا   .( َمَع الص 
حاكمًة في ديار المسممين،  -التي ُغي بت عقوًدا من الزمن-غاية المؤمن أن يرى شريعة اهلل  ن  إ

 .و(َوَيُكوَن الد يُن ُكم ُو ِلم   َحت ى اَل َتُكوَن ِفْتَنةٌ )حاكمًة في دينيم ودنياىم 
 

ب القوة اىفي حنيٍن عبرة، ال تنسوا اهلل و الحذر الحذر من الغرور بالقوة ولكم  :وأزيد إخواني فأقول
ن َيْخُذْلُكْم َفَمن َذا ِإن َينُصْرُكُم اهللُ )ال تنسوه بالطاعة وصدق االلتجاء باألسحار   َفاَل َغاِلَب َلُكْم َواِ 

 .(ْمَيَتَوك ِل اْلُمْؤِمُنونَ  فَ ُرُكم م ن َبْعِدِه َوَعَمى اهللِ ال ِذي َينصُ 
 

 وكما قال الشاعر:
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 فكل معيٍن ما عدى اهلل خاذلُ   إذا لم يكن عوٌن من اهلل لمفتى

 
مع الناس عموًما والمخالفين خصوًصا، فما كان المين في شيٍء إال زانو  الً وفع الً بوا العنف قو تجن  

 وما كان العنف في شيٍء إال شانو.
 

ا، والمعركة اليوم معركة لقبائل ووجوه الناس، القوم تبٌع لرؤوسيم صالًحا وفسادً أما أنتم يا شيوخ ا
والوالء يجب أن يكون هلل ورسولو والمؤمنين، إياكم وعصبية الجاىمية فإنيا  ،األمة المسممة بأسرىا

، تخندقوا مع إخوانكم (َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِميًعا واََل تََفر ُقوا) ،اغني من اهلل شيئً منتنة وال تُ 
وال تخونوا دينكم  ،( ُىُم اْلَغاِلُبونَ ِحْزَب اهللِ  ن  إ َوَرُسوَلُو َوال ِذيَن آَمُنوْا فَ َوَمن َيَتَول  اهللَ )المجاىدين 

، (َوَمن ُيِيِن الم ُو َفَما َلُو ِمن م ْكِرمٍ )وأىمكم فالخيانة عاٌر وشنار ورعي اإلبل خيٌر من رعي الخنازير 
اهلل موىٌن كيد الكافرين وفي  ن  إوال يضركم شنئان المخالفين ف ،وا دعاًة وأعواًنا لحكم اهلل ورسولوكون

َما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى الم ِو َوَرُسوِلِو ِلَيْحُكَم َبْيَنُيْم ن  إ)عدوة اهلل ورسولو عز الدنيا واآلخرة 
َوَمن ُيِطِع الم َو َوَرُسوَلُو َوَيْخَش الم َو َوَيت ْقِو َفُأْوَلِئَك ُىُم  * َطْعَنا َوُأْوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ َأن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوأَ 

 .(اْلَفاِئُزونَ 
 

 مواـــــازون أو رحــــــــــــسّيان إن بقي الغ  ذاــــــــــتمٌة ولـــــــميا محـــــــــــــديارنا ك
 لُ ــــــــــده األجــــــــــــيـــــإذا عميو عدا في م  لٌ ـــــأوطاننا أموىل سيثمر في 

 رق تنتقلُ ـــــــــــــــيد الـــــــــاألرواح كانت بق  ع تحرير الديار إذاــــوىل سينف
 رتجى النصر ممن دينيم خذلوالن يُ   الرجوع ارجعوا هلل خالقكمقبل 

 
عمل فيو بطاعتو ه ويُ و ويخذل عدو  سممين أمر رشٍد يعز فيو ولي  واهلل نسأل أن يبرم لكم ولجميع الم

 .وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، وصمى اهلل عمى محمٍد وآلو وصحبو وسمم، نيى عن معصيتوويُ 

 
 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.
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