
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ، علي ومباركابن الطاغية الثالث بعد القذافي وسقط 

  !الطريق بإذن اهللا والبقية على

  :أيها المسلمون، أيها األهل في ليبيا       

احلمد هللا أن دماءكم الزكية قد أنتجت خرياً، فداست  ..ع األطفال والنساء.روِّ ك الدماء ومُ افّ طاغية، سم اهللا ظهر الاحلمد هللا أن قص       
   اخلري والربكات، شهر رمضان العظيم. راحلمد هللا أن مت ذلك يف شهر االنتصارات، شهمدحورا... مذموماً  ، فسقط ملوماً آخر طاغيةً 

سقط الطاغية، وأخلفكم أجراً ونصرا، لقد سالت دماؤكم، وعظمت تضحياتكم، وعال دعاؤكم، فاستجاب اهللا القوي العزيز لكم، وأ       
ْنُظَر َكْيَف تـَْعَمُلونَ ﴿ ، فأروا اهللا من أنفسكم خريا، وانبذوا األحكام ﴾َقاَل َعَسى رَبُُّكْم َأْن يـُْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اْألَْرِض فَـيـَ

كَم اهللا يف األرض، دولَة اإلسالم، اخلالفَة الراشدة... دولًة تعيد وأعلنوا بصوت عال ح عل التشريع للبشر دون رب البشر،الوضعية، اليت جت
  أجمادكم يوم أن ُقدُمت مشعل الفتح، جنوداً للخالفة، وفرساناً للنصر والشهادة.  

م على احلكم اجلد، فهما طواغيت األرض من أمريكا وأوروبا أعلنوا بصوت عاٍل نبذ        يد بعد يتنافسان ويتسابقان على بسط سلطا
حفاظ القرآن  اجملاهدين، بلد الطاغية، بل هم بدأوا هذا السباق منذ زمن، فكونوا هلم باملرصاد، وال متكنوهم من أن يكون هلم سبيل يف بلد

  . ﴾َوَلْن َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًال ﴿الكرمي، 

  :اأيها األهل في ليبيأيها المسلمون،        

، وأزالمهم كم وإليكم، فاحذروا مؤامرات أوروبا وأمريكالكم من الناصحني، فهو من التحرير حزبإن الرائد ال يكذب أهله، وإن         
ا املختلفة من مشاريعهم العلمانية العفنة، ومسميهم، واحذروا وعمالء فكلها ال تغين من  ...رأمسالية وأدميقراطية  وأ ،دكتاتوريةعلمانيٍة ا

بإعالن حكم اإلسالم، اخلالفة الراشدة  حزب التحرير... وانصروا منه كانفكسالت دماؤكم لالبل هي الطريق إىل الظلم الذي  ،احلق شيئا
 بكم تلك تلك الدماء،وُتَسرُّ  اتكم عبثا، بل تغبطكميح... ويومئذ ال تضيع دماؤكم سدى، وال تضاليت يرضى عنها اهللا ورسوله واملؤمنون

  ﴾بَِنْصِر اللَِّه يـَْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ  َويـَْوَمِئٍذ يـَْفَرُح اْلُمْؤِمُنونَ ﴿، ويذكركم اهللا يف مأل من عنده تضحياتال
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