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ُىُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُىْم قَاتَ َلُهُم ﴿
وىكذا فإن قضية ليبيا ما دامت أبيدي الكفار املستعمرين وأشياعهم فسوفاَّللهُ َأَّنه يُ ْؤَفُكوَن﴾. 
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 عريق منذ
انو وسنة وحل قضاايه يف كتاب هللا سبح مسلمون، الفتح اإلسالمي على عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر، ومجيع أىلو

﴾.﴿ ، دومنا أية صلة مع الكفار املستعمرينرسولو  ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبيًلا  َوَلْن ََيَْعَل اَّلله

ُموا َوََل تَ رَْكُنوا ِإََل الهِذيَن ظَلَ إن األمة مليئة ابملفكرين الواعني، األتقياء األنقياء فاجلأوا إليهم، وال تلجأوا إىل أعداء هللا ﴿
ُكُم النهاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللِه ِمْن َأْولَِياَء ُثُه ََل تُ ْنَصُروَن﴾.  فَ َتَمسه

وأختم مبا سبق أن قلناه يف جوابنا السابق: إنو ملن املؤمل أن بالد املسلمني اليت كانت منطلق الفتوحات ونشر اإلسالم الذي 
ىذه البالد ميدان قتال يتسابق فيو الكفار املستعمرون على قتلنا وهنب ثرواتنا...  حيمل العدل واخلري لربوع العامل... أصبحت

 أبيدي عمالئهم من أبناء جلدتنا! يضحكون مبلء أفواىهم عند كل قطرة دم تسيل منا، ليس أبيديهم فحسب، بل كذلك

يصطف معهم فرقاء ليبيون، يوايل بعضهم  إن الكفار املستعمرين ىم أعداؤان فليس غريبًا أن يبذلوا الوسع يف قتلنا، أما أن
أمريكا، وبعضهم يوايل أورواب، مث يقتتلون فيما بينهم، قتااًل ليس من أجل اإلسالم وإعالء كلمة هللا، بل ملصاحل الكفار 

ُمْسِلِم َعَلى ُكلُّ الْ » املستعمرين... فإهنا إلحدى الكرب، فاقتتال املسلمني فيما بينهم جرمية كربى يف اإلسالم، قال الرسول 
نْ َيا َأْىَوُن ِعْنَد اَّللِه ِمْن قَ ْتِل : »، أخرجو مسلم َعْن َأِب ُىَريْ رََة، وقَاَل الَرُسوُل «اْلُمْسِلِم َحَراٌم، َدُمُو، َوَمالُُو، َوِعْرُضوُ  َلَزَواُل الدُّ

 ْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َعْمرٍو.أخرجو النسائي عَ «. رَُجٍل ُمْسِلمٍ 

تام فإن ليبيا ال لخلو من فريق لال،، صاد  لخل،، همو أن يعيد اخلري والعدل إىل ليبيا بتحكيم اإلسالم يف ايحياة وخامتة اخل
والدولة واجملتمع، وحنن أنمل من ىذا الفريق أن يطهر ليبيا من كل كافر مستعمر ومن كل خائن عميل... وتعود ليبيا إىل أصلها 

َواَّللهُ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنه َأْكثَ َر ة القرآن الكرمي... قلعة إسالمية حارسة لإلسالم ﴿وفصلها: منطلق الفاحتني، وبلد حفظ
 ﴾.النهاِس ََل يَ ْعَلُمونَ 
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