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رسالة مفتوحة إلى المسلمين في ليبيا
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،

ٍ
محمد وآلو وصحبو وسمم ،وال حول وال قوة إال باهلل العمي العظيم
الحمد هلل وحده ،وصمى اهلل عمى
أما بعد؛

ِ
احمُ ْل ُع ْق َدةً من ل َسانِي َي ْفقَيُوا قَ ْولِي) أييا المسممون األشقاء
ص ْد ِري َوَيس ْر لِي أ َْم ِري َو ْ
( َرب ا ْش َرْح لي َ
في ليبيا الشقيقة ،بداية من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل ،فباألصالة عن نفسي ونيابة عن
المجاىدين في المغرب اإلسالمي أشكر لكم ثورتكم عمى الطاغية فبارك اهلل فيكم وتقبل منكم

جيادكم وشيداءكم.

لقد برىنت ثورتكم أن اإلسالم أصيل في ىذه األمة المباركة ،وأن الغرباء عن اإلسالم واألمة ىم
ىؤالء الطغاة الذين ليسوا من طينتيا البتة ،ىؤالء الطغاة الذين لم يستفيدوا من التاريخ ،أبوا أن

يعترفوا أن اإلسالم أكبر منيم وأكبر من مكرىم ،وميما حاولوا أن يطفئوا نور اهلل فاهلل متم نوره ولو
ٍ
ِ
ت َوفَ ْرُعيَا ِفي الس َماء * تُ ْؤتِي
َصمُيَا ثَابِ ٌ
ض َر َ
كره الكافرونَ ( ،
ب اهللُ َمثَالً َكم َمةً طَي َبةً َك َش َج ٍرة طَي َبة أ ْ
ال لِمنا ِ
أُ ُكمَيَا ُكل ِح ٍ
ون * َو َمث ُل َكمِ َم ٍة َخبِيثَ ٍة َك َش َج َ ٍرة
ب اهللُ األ َْمثَ َ
ين بِِإ ْذ ِن َربيَا َوَي ْ
ض ِر ُ
س لَ َعميُ ْم َيتَ َذك ُر َ
ِ
ق األ َْر ِ
ت ِمن فَ ْو ِ
آمُنوْا بِاْلقَ ْو ِل الثابِ ِت ِفي اْل َح َي ِاة
اجتُث ْ
ض َما لَيَا ِمن قَ َرٍار * ُيثَب ُ
َخبِيثَ ٍة ْ
ت اهللُ الذ َ
ين َ
ِِ
ِ
ِ
اء).
الد ْن َيا َوِفي اآلخ َرِة َوُيضل اهللُ الظالم َ
ين َوَي ْف َع ُل اهللُ َما َي َش ُ
لقد تابعنا ما جرى في ساحتكم ونحن فرحون بذلك الفتح ،فرحون بسقوط الطاغية وتحرك األمة

فرحا يقمقو ذلك الحضور الصميبي الماكر
المسممة تحرًكا تزينو صيحات اهلل أكبر وسجدات الشكرً ،
سائمين المولى لنا ولكم السالمة والثبات ،روى مسمم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي اهلل
عنو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال" :الدين النصيحة ،قمنا لمن يا رسول اهلل؟ قال :هلل ولكتابو
ولرسولو وألئمة المسممين وعامتيم".

والنصيحة إرادة الخير لممنصوح لو وىذا يتعمق بنصح أئمة المسممين ونصح عامتيم ،وجماع

النصيحة لممؤمنين بأن ُي َحبوا في اهلل وأن يحب ليم المسمم ما يحب لنفسو ،ويكره ليم ما يكره
لنفسو ،ويشفق عمييم ويرحم صغيرىم ويوقر كبيرىم ،ويحزن لحزنيم ويفرح لفرحيم ،وأن ُينصروا في

ويحب ما يصمحيم وأُلفتيم ودوام النعم عمييم ،ونصرىم عمى عدوىم ودفع كل أ ًذى ومكروٍه
الحق ُ
عنيم ،وأن يتعاون معيم عمى الخير واليدى وأن ال يتعاون معيم عمى اإلثم والعدوان وأن يبين ليم
ويرشدوا إلى ما فيو صالحيم في دنياىم وآخرتيم بأنواع النصح قوالً وعمالً،
وينصحوا فيو ُ
الحق ُ
قال الفضيل بن عياض -رحمو اهلل" :-ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصالة والصيام ،وانما أدرك
عندنا بسخاء األنفس وسالمة الصدور والنصح لألمة".

إن النصح لإلخوان من لوازم أُخوة الدين التي ال تعترف بالحدود الجغرافية وال تحجزىا فوارق الثقافة

واألعراف ،واذ أتقدم إلخواني ببعض النصائح أضع في الحسبان أن ليبيا ليا ظروفيا الخاصة
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كسائر بالد المسممين ،ليا عواميا المسممون وليا أبناؤىا من مدارس الصحوة اإلسالمية عمى

إيجاز ال يخل بالمقصود وفي اإلشارة ما
ًا
أيضا عممانيوىا ،لذلك سأوجز
اختالف مناىجيم وليا ً
يغني المبيب عن العبارة سائالً اهلل تعالى أن تتسع صدور إخواني لسماع النصح فما وجدوه صو ًابا

قبموه وما حكموا بخطئو ردوه ًّ
حسنا والمرء بين األجر واألجرين فأقول واهلل المستعان:
ردا ً

البداية من ذلك الغربي الغريب عن الدين والوطن ،المنصف ال يمكن أن يتجاىل أثر الغطاء

الجوي الذي وفره الناتو الصميبي في ترجيح كفة المعركة ،لكن العاقل الخبير بتاريخ وطبيعة العالقة
نابعا عن حب الشعب
بين الغرب الصميبي والمسممين يدرك ً
أيضا أن ىذا التدخل ليس بر ًيئا وليس ً
بعيدا عن الوصاية
الميبي المسمم كي يتحرر من قبضة االستبداد واالستعباد ويبني مصيره
ً
الخارجية ،ىؤالء الصميبيون ىم من كان يتعامل مع الطاغية ويداه ممطختان بدماء األبرياء ،اعترفوا
بو وىو يسوم مسممي ليبيا سوء العذاب بمحاربة دينيم وافقارىم عمى مرئى من المجتمع الدولي

المتشدق بالحرية والعدالة.

إن الغرب الصميبي تحركو مصالحو التي يدفعيا الحقد الصميبي الدفين عمى اإلسالم والمسممين،
واال أين كانت العدالة الدولية والشفقة عمى المستضعفين طوال ىذه السنين التي عمر فييا الطاغية

وأبناؤه في حكم ليبيا؟ وأين ىي من قتل النساء والشيوخ والصبيان في فمسطين والعراق وأفغانستان
وغيرىا من بالد المسممين؟ وأين ىي من طاغية سورية الذي يحصد كل ٍ
يوم أرواح األبرياء؟

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

الدولة البديمة ،يريدىا أن تكون عممانية اليوية غريبة الروح والتوجو مواليةً ألعداء اإلسالم ،معاديةً
ومحاربةً لمتيار الجياديِ ،
ضف إلى ذلك االنفراد بعقود االستثمار واإلعمار.

إن الغرب ال يرضى بحكم الشريعة وال بوجود إمارٍة إسالمية ولو في أدغال إفريقيا ،فكيف في ليبيا
وموقعيا االستراتيجي.

ٍ
ٍ
وحزم ال تيور فيو لضمان قطف ثمرة تمك
حكمة ال تخاذل فييا
إن الوضع معقد ويحتاج إلى

ِ
فحذار من الغفمة واالستيانة بمكر األعداء لسرقة ثمرة
التضحيات بما يرضي اهلل عز وجل،

جيادكم ،وأنتم تعرفون كيف تُسرق الثورات وتُحتوى الحركاتِ ،
عاما
حذار من مفاوضات "تعبد إلينا ً
ٍ
ٍ
عاما"ِ ،
صغير يكبر بعد حين وتُعاد المأساة بوجوٍه جديدة.
طاغية
حذار من ميالد
ونعبد إليك ً

إن االنحراف القميل في أول الطريق سينتيي بتغيير الطريق كمو.

ٍ
إيالم
وما لجرٍح بميت ُ

ومن يين يسيل اليوان عميو
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َعمَ ْو َن
غات
ٌ
ات ،ولمشيطان نز ٌ
واعمموا أن لمنفس فجو ٌ
ونفثات (فَ َال تَ ِيُنوا َوتَ ْد ُعوا إِلَى السْمِم َوأَنتُُم ْاأل ْ
َوالموُ َم َع ُك ْم).

كما أرجو إخواني أن تفرقوا بين مسألة االستعانة بالكفار الفقيية وحفظ الجميل ،وبين حاكمية

الشريعة العقدية التي ال تقبل النقاش والتنازل ،وال تيولنكم قوة الغرب الصميبي فاهلل أقوى ،واياكم أن
ف ِمن أَر ِ
ض َنا) فتحري الحق ومرضاة اهلل سبيل العز والنصر،
تقولوا (إِن نتبِ ِع اْليُ َدى َم َع َ
ك ُنتَ َخط ْ ْ ْ
َنزْل َناهُ ِم َن
فال تستبدلوا مرضاة اهلل بمرضاة الغرب ،وظننا بكم كذلك( ،إن َما َمثَ ُل اْل َح َي ِاة الد ْن َيا َك َماء أ َ
ض ِمما ي ْأ ُك ُل الناس واأل َْنعام حتى ِإ َذا أ َ ِ
السم ِ
ات األ َْر ِ
ت
اختَمَ َ
اء فَ ْ
ض ُز ْخ ُرفَيَا َوازي َن ْ
ط بِ ِو َن َب ُ
َخ َذت األ َْر ُ
َ
َ
ُ َ َُ َ َ
ِ
ِ
ِ
يدا َكأَن ل ْم تَ ْغ َن بِاأل َْم ِ
ك
اىا أ َْم ُرَنا لَ ْيالً أ َْو َنيَ ًا
س َك َذل َ
اىا َحص ً
َوظَن أ ْ
ار فَ َج َعْم َن َ
ون َعمَ ْييَا أَتَ َ
َىمُيَا أنيُ ْم قَاد ُر َ
ِ ِ
ون)  ،و(إِن َي ْعمَِم اهللُ ِفي ُقمُوبِ ُك ْم َخ ْي ًار ُي ْؤتِ ُك ْم َخ ْي ًار) َ ( ،وِان تَتَ َول ْوا َي ْستَْبِد ْل
ُنفَص ُل َ
اآليات لقَ ْوٍم َيتَفَك ُر َ

ونوا أ َْمثَالَ ُك ْم).
قَ ْو ًما َغ ْي َرُك ْم ثُم َال َي ُك ُ

أما أنتم يا أىل "اهلل أكبر" ،يا أىل اإلسالم والجياد ،يا أمل المسممين ،لقد اختاركم اهلل ألما ٍ
نة
عظيمة أمانة إزالة الطغيان واقامة الحق ،فاعرفوا ليذا االصطفاء حقو وال تخونوا اهلل ورسولو

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

فوق االنتماءات الحزبية والمذاىب الفقيية والخيارات الحركية ،إياكم أن تطغى أشخاصكم

وجماعاتكم عمى اإلسالم وتضيع الفرصة وتندمون حين ال ينفع الندم ،تذاكروا وتشاوروا في ما يعز
دينكم واخوانكم وال تخيبوا ظن المسممين فيكم.

اجمعوا عزائمكم وجيودكم وتوكموا عمى اهلل في إقامة شريعة اهلل في ليبيا عمر المختار ،ىذا أمر

اهلل ورسولو أحب من أحب وكره من كره ،وتوحيد حاكمية الشريعة فوق الوحدة الوطنية وأمن ليبيا،
فتحا تُقر بو أعين المسممين.
وعسى اهلل أن يفتح عمى أيديكم ً
اقطفوا ثمرة دعوتكم وجيادكم بأيديكم واياكم أن تكونوا كبش الفداء وتتكرر معكم تجربة ثورات العالم
ٍ
ٍ
وخيانة
خسة
اإلسالمي ضد االحتالل الصميبي ،أىل الخنادق يبذلون وأىل الفنادق يقطفون بكل

جيود غيرىم.

المرحمة حرجة والكل يترقب؛ واعتنوا بتعبئة األمة وتوجيييا وحشدىا في صف الحل اإلسالمي ال
العمماني ،وتأطيرىا لتحافظ عمى إنجازاتيا وزودوىا بالوعي والصبر وال تستوعروا الطريق فاألمانة
عظيمة والبذل عمى قدر عظمتيا.

تحركوا لتحرير األمة من طواغيت العرب والعجم ،ولتكن ليبيا اإلسالم نقية اليوية إسالمية الوجية
ال تخضع إلمالءات طواغيت العجم والعرب.

دينا ودنيا ولم يقدموا لألمة
إن العممانيين والالدينيين الذين يفرضون وصايتيم عمى أمتنا مفمسون ً
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ويخمصيا من التبعية لمييود والنصارى بل حتى ُيخرجيا من التخمف والفقر،
مشروعا ُيصمح األمة ُ
ً
إن الغرب الصميبي ال يدفع ليقطف المسممون ،ولن يرضى بوجود ٍ
حكم إسالمي ،وعامة الناس قد
تتعبيم الحرب ،والمسمم غايتو أن يكون الحكم هلل وحده ال شريك لو ،ومن الغباء أن يبذل دمو

لصالح الغرب الصميبي ووكالئو العممانيين ،الكل يتابع ويترقب؛ وميما تكن النتائج الفرصة سانحةٌ
المتالك القوة وحشد األمة لمساعة الحاسمة التي تحددونيا بأنفسكم من أجل تحكيم الشريعة فال

تضيعوا الفرصة.
ٍ
كون
فعقبى كل خ ـ ـ ـ ـافق ـ ـ ـ ـ ـة سـ ـ ُ
يكون
فال تدري السكون متى ُ

إذا ىبت رياحك فاغتنميا

وبـ ـ ـادر باإلح ـس ـ ـ ـ ـان فييـ ـا
قال تعالىَ ( :وأ ِ
اح ُكم َب ْي َنيُم
َن ْ
اعمَ ْم أن َما
اهللُ إِلَ ْي َك فَِإن تََول ْوْا فَ ْ

وك َعن َب ْع ِ
َنز َل
اح َذ ْرُى ْم أَن َي ْفتُِن َ
ض َما أ َ
بِ َما أ َ
َنز َل اهللُ َوالَ تَتبِ ْع أ ْ
اءى ْم َو ْ
َى َو ُ
ير من الن ِ ِ
ِ
يد اهلل أَن ي ِ
ص َيبيُم بَِب ْع ِ
ون).
ُي ِر ُ ُ ُ
اس لَفَاسقُ َ
ض ُذُنوبِ ِي ْم َوان َكث ًا َ

وكما قال شوقي:
فاء
والن ـ ـ ـ ـ ـاس تحت لوائـ ـ ـو أكـ ـ ـ ـ ُ
قضاء
واألمر شورى والحقوق
ُ

فاهلل فوق العرش جل جاللو
يسر والخ ـ ـالفة بيعـ ـةٌ
والدين ٌ

اء مع األعداء الظاىرين أو المستترين،
يا أىل الجياد في ليبيا ،إن الحرب لم تضع أوزارىا بعد ،سو ٌ
فاحذروا من وضع السالح فإن أعداء اهلل ما تمكنوا من إذاللنا واستعبادنا إال يوم أن جردونا حتى
ب
من السكين ،فخذوا حذركم وال تغفموا عن أسمحتكم ورصوا صفوفكم ( َوالَ تََن َازُعوْا فَتَ ْف َشمُوْا َوتَ ْذ َى َ
ين).
ِر ُ
اصبُِروْا إن اهللَ َم َع الصابِ ِر َ
يح ُك ْم َو ْ

عقودا من الزمن -حاكمةً في ديار المسممين،
إن غاية المؤمن أن يرى شريعة اهلل -التي ُغيبت
ً
حاكمةً في دينيم ودنياىم (حتى الَ تَ ُك ِ
ين ُكموُ لِمو).
َ
ون الد ُ
ون فتَْنةٌ َوَي ُك َ
َ
ٍ
حنين عبرة ،ال تنسوا اهلل واىب القوة
وأزيد إخواني فأقول :الحذر الحذر من الغرور بالقوة ولكم في
ال تنسوه بالطاعة وصدق االلتجاء باألسحار (إِن ينصرُكم اهلل فَ َ ِ
ب لَ ُك ْم َوِان َي ْخ ُذْل ُك ْم فَ َمن َذا
ال َغال َ
َ ُْ ُ ُ
ِ
ِِ
ِ
ون).
نص ُرُكم من َب ْعده َو َعمَى اهلل َفْم َيتََوك ِل اْل ُم ْؤ ِمُن َ
الذي َي ُ
وكما قال الشاعر:
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ٍ
معين ما عدى اهلل خاذ ُل
فكل

عون من اهلل لمفتى
إذا لم يكن ٌ

ٍ
شيء إال زانو
خصوصا ،فما كان المين في
عموما والمخالفين
تجنبوا العنف قوالً وفعالً مع الناس
ً
ً
ٍ
شيء إال شانو.
وما كان العنف في
وفسادا ،والمعركة اليوم معركة
صالحا
أما أنتم يا شيوخ القبائل ووجوه الناس ،القوم تبعٌ لرؤوسيم
ً
ً
األمة المسممة بأسرىا ،والوالء يجب أن يكون هلل ورسولو والمؤمنين ،إياكم وعصبية الجاىمية فإنيا
ِ ِ ِ
شيئا( ،و ْ ِ
يعا َوَال تَفَرقُوا) ،تخندقوا مع إخوانكم
اعتَص ُموا بِ َحْبل اهلل َجم ً
منتنة وال تُغني من اهلل ً َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون) ،وال تخونوا دينكم
آمُنوْا فَإن ح ْز َ
ب اهلل ُى ُم اْل َغالُب َ
المجاىدين ( َو َمن َيتََول اهللَ َوَر ُسولَوُ َوالذ َ
ين َ
خير من رعي الخنازير ( َو َمن ُي ِي ِن الموُ فَ َما لَوُ ِمن م ْك ِرٍم)،
عار وشنار ورعي اإلبل ٌ
وأىمكم فالخيانة ٌ
موىن كيد الكافرين وفي
كونوا دعاةً وأعو ًانا لحكم اهلل ورسولو ،وال يضركم شنئان المخالفين فإن اهلل
ٌ
ِ
ين إِ َذا ُد ُعوا إِلَى الم ِو َوَر ُسولِ ِو لِ َي ْح ُك َم َب ْي َنيُ ْم
ان قَ ْو َل اْل ُم ْؤ ِمن َ
عدوة اهلل ورسولو عز الدنيا واآلخرة (إن َما َك َ
ِ
ِ
ِ
ش الموَ َوَيت ْق ِو فَأ ُْولَئِ َك ُى ُم
ون * َو َمن ُي ِط ِع الموَ َوَر ُسولَوُ َوَي ْخ َ
أَن َيقُولُوا َسم ْع َنا َوأَطَ ْع َنا َوأ ُْولَئ َك ُى ُم اْل ُم ْفم ُح َ
ِ
ون).
اْلفَائ ُز َ
سيان إن بقي الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـازون أو رحـ ـ ـموا
ّ
إذا عميو عدا في مـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـده األج ـ ـ ـ ـ ـ ُل

ديارنا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـميا محـ ـ ـ ـتمةٌ ول ـ ـ ـ ـ ـذا

وىل سيثمر في أوطاننا أمـ ـ ـ ٌل

األرواح كانت بقـ ـ ـ ـ ـيد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرق تنتق ُل
لن ُيرتجى النصر ممن دينيم خذلوا

وىل سينف ـ ـع تحرير الديار إذا

قبل الرجوع ارجعوا هلل خالقكم

ٍ
ويعمل فيو بطاعتو
واهلل نسأل أن يبرم لكم ولجميع المسممين أمر رشد يعز فيو وليو ويخذل عدوه ُ
ٍ
محمد وآلو وصحبو وسمم ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
وينيى عن معصيتو ،وصمى اهلل عمى
ُ
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.

[]7

رسالة مفتوحة إلى المسلمين في ليبيا

www.nokbah.com

[]8

