
   تحية ألهلنا في ليبيا
  جمال إبراهيم اشتيوي المصراتي للشيخ 

  )حفظه اهللا. (المعروف بـ عطية اهللا

  
  ھـــ1432 ربيع األول

   

احلمد هللا املِلك الواحد القهار، قاصم ظهر كل طاغية وجبار، والصالة والسالم على سيد األخيار نبينا 

  . حممد وعلى آله وصحبه األطهار

  :وبعد 

  ليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم ع

يف بنغازي العزيزة الشاخمة، مث سائر وشبابنا حتية ألهلنا يف ليبيا احلرة األبية، وأخص بالتحية أوًال أهلنا 

  .نواحي ليبيا الرحبة باخلري

  . وقبل ذلك حتية ألهلنا يف تونس األبية وفقهم اهللا، وألهلنا يف مصر سددهم اهللا

نئهم على  الظلمةِ  ما منَّ اهللا به علينا وعليهم من زوال هؤالء الطغاة اجلبابرة اجملرمني حنّييهم مجيعاً و

عليهم وعلى سائر علينا و املفسدين يف األرض، سائلني اهللا تعاىل أن يكون ذلك فاحتة خٍري وبركٍة 

  .الصحيحة اخلّرية الصاحلة اليت حتقق سعادة الدنيا واآلخرة املسلمني، وسبيًال إىل االختياراتِ 
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  . احملارب هللا ودينه ورسله صدورنا من الطاغوت القذايف وسلطانه اخلبيث، ىاحلمد هللا الذي شف

ا تنتِه العربة ،  عربةً  للناسِ  ، وجعله واستجداءهوهوانَه احلمد هللا الذي أرانا ِذلّته 
ّ
وحنن يف أثناء بعُد ومل

ا، احلمد هللا أن جعل القاعدة مهّاً  وجعلها عليه  وتنغيصاً  لى صدره وغيظاً لهيماً جامثاً ععليه عظ مشاهد

  !املهلوُس حقاً الذي أخلجنا أمام الدنيا الوضيعُ ، هذا ونكاالً  عذاباً 

وإنين أعتذر لكل العرب واملسلمني عّما صدر من هذا املخبول املتفرعن اهلالك، وأعتُذُر لألحرار واحلرائر 

ر ألهل العقل واألدب وأهل وأعتذُ ، وغريها  اجلزيرة قناةيف من احلقوقيني وغريهم، ومن اإلعالميني 

  .ليبيا وأهلها الفاسدُ ا شّوه به هذا الشرف مم

 َوتـَْنزِعُ  َتَشاءُ  َمنْ  اْلُمْلكَ  تـُْؤِيت  اْلُمْلكِ  َماِلكَ  اللَُّهمَّ  ُقلِ {اللهم لك احلمد وبك الثقة نرجو فضلك ومددك 

 آل[}َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى ِإنَّكَ  اْخلَيـْرُ  بَِيِدكَ  َتَشاءُ  َمنْ  ِذلُّ َوتُ  َتَشاءُ  َمنْ  َوتُِعزُّ  َتَشاءُ  ِممَّنْ  اْلُمْلكَ 

  ]26/عمران

  : رسائل مختصرٍة  أيها اإلخوة المسلمون في ليبيا أتوجه إليكم ببضعِ 

أنين أرجو من اهللا تعاىل أنَّ هذه الثورة الشعبية والشبابية تكوُن كفارًة أو جزءاً من   :الرسالة األولى 

من السكوت والتخاذل وقبول الذل واملهانة من كثريين منا، بل ومشاركة البعِض هداهم  فَرطَ ا عم ةٍ كفار 

  .اهللا وأصلحهم لنظام القذايف القذر يف جرائمه على مدى أزيد من أربعة عقود

اليبيا  وإن هذه التضحيات اليت قدمها أبناء ُ خالل األيام املاضية من قتلى وجرحى وحمروبني  وبنا

نسأل اهللا تعاىل أن يرحم قتلى املسلمني ويغفر هلم وأن يتقبلهم يف .. لومني هلو جزء من تلك الكفارةمك

  .الشهداء

العظيمات إمنا يكون بالتوبة  وإن متام احملِو لتلك الذنوب والسيئات، والتكفَري الكامَل عن تلك املوبقاتِ 

اإلسالم به،  ُهداه الذي حبانا أمةَ نُورِه و رع املطّهر و إىل اهللا تعاىل والعودة الصادقة إليه؛ إىل دينه احلق وش
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إن مرحلة ما بعد القذايف ، هي مرحلة اإلسالم ال حمالة، فأمتىن أن يدرك اجلميُع  :الرسالة الثانية 

، وينضموا إىل خياره ويعملوا له حمبًة يف اخلري والفالح الدنيوي واألخروي، فواهللا إن اإلسالم لقادٌم ذلك

ا وحضارِة وهويِة فلنكن مجيعاً مع دينن.. ذليل ، شاء من شاء وكرِه من كره لِّ ذُ أو بمن جديد بعز عزيز 

ولذلك فإنين أدعو أي وضٍع جديٍد يف ليبيا إىل أن ينصَّ دستوُر البلد . إسالمنا وعزة وكرامة إسالمنا

بشكل واضٍح على االلتزام بدين اهللا اإلسالم، وأن شريعة اإلسالم هي مصدر التشريع، وما أقرته الشريعُة 

  .اً وصدقاً بذلكودلْت على اعتباره فهو من الشريعة، وأن يلتزم حقّ 

ا  ُ إن هذا شرٌط الزٌم ال ميكن ألي أحٍد أن يفّرط فيه أو يتهاون، وال ميكن أن يقبل شعُب ليبيا وشبا

  .الصاحي املتيقُظ الفطُن الطامُح غريَهُ 

أدعو كل اخلّريين من العلماِء والدعاة واملثقفني وأهل الفكر والرأي وأهِل اجلاه وأهل املال ، والنشطاِء 

ني إىل احلرية والعدل وإحقاق احلق، وَمن يف اجليش اللييب من ضّباط وجنوٍد صاحلني ممن نعِرُف الداع

العظيم  اهلدفِ أدعوهم إىل أن تتكاثف جهوُدهم لتحقيق هذا ومجيع شباب ليبيا، وممن ال نعرف ، 

  .وتكليل النجاح بتحقيق هذا املقصد النبيل

الذي حيبه اهللا ويرضاه ويبارك عليه، أن أّي وضٍع جديد أن من الصالح واإلصالح  :الرسالة الثالثة 

يف ليبيا إن مل يكن مع الطليعة اجملاهدة من أبناء األمة اإلسالمية، العتبارات التدرج ومراعاة شيٍء يتصّور 

من مصلحٍة ومالحظة حاِل ضعٍف وحنو ذلك، فال أقل من أن يكون مصاحلاً ُمتاركاً وجمانباً ألي ضرٍر 

ٍط يف وقوٍف أو حتالٍف ضدها مع أعداء اهللا، وإن سنة اهللا جارية، وإن كلمة اهللا هي العليا، ا أو تورّ 

  .وإن جنَد اهللا هم الغالبون
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واعلموا أن األمر هللا تعاىل وأن األرض هللا وأن امللك كلَّه هللا، وأن ما ُخيّوف به بعُض الضعفِة اهلزومني 

كما قال ربنا عز :  شيطانية أوهامٌ  إمنا هيريكي وأوروّيب املهزوزين شعوبَنا من غزو خارجي وتسلٍط أم

، وإن اخلياَر }إمنا ذلكم الشيطان خيّوف أولياَءهم فال ختافوهم وخافوِن إن كنتم مؤمنني{: وجل 

  .الصحيح هو الكون مع ديننا وأمتنا، وإن األعداء ال يقدرون منا على شيٍء حينما نكون كذلك

صاحل الكربى البّينة أن حيافظ أهلنا يف ليبيا على متاسكهم وتآخيهم أن من امل :الرسالة الرابعة 

وتآلفهم وصالِح ذاِت بينهم ، وليس شيٌء أقوَم بذلك وأعوَن عليه من االجتماع على دين اإلسالم 

  .الذي أعزَّنا اهللا به

أخطأوا وأساءوا  نالصفح واملساحمة ملوتتميماً لذلك فإنين أدعو إىل تغليِب العفو و  :الرسالة الخامسة 

ومشوا مع التيار واختاروا اخليارات اخلاطئة يف العهد السابق ، مع دعوة اجلميع إىل التوبة النصوح 

واإلحسان، ما مل يكونوا من ُعتاِة اجملرمني املرتكبني ألبشع اإلجرام يف حق الدين ويف حق الشعب ، من 

  .زبانية القذايف وأعوانه

عداء اهللا من األمريكان وغريهم أن يفكروا جمّرد تفكٍري يف أي اعتداٍء أو حتذيٌر أل :الرسالة السادسة 

م    .!مآسيَـُهم، وافهموها -بإذن اهللا–تدّخٍل يف البلد، وإال فإن جنود اهللا ورجال اإلسالم سينسو

  .واهللا غالٌب على أمره ولكّن أكثر الناس ال يعلمون

  .مُر كلهواهللا أكرب وهللا احلمد والعزة، وإليه يُرجع األ

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .أخوكم مجال إبراهيم اشتيوي املصرايت املعروف بـ عطية اهللا

 م2011اخلامس والعشرين من فرباير: املوافق / هـ 1432الثاين والعشرين من ربيع األول . اجلمعة 

 


