بٌان رقم :

{ مِن ال ُمؤ ِمنٌِن رجال صدقُوا ما عاهدُوا َ
ّللا عل ٌْ ِه فمِ ْنهُ ْم َمن قضى ن ْحب ُه و ِم ْنهُ ْم َمن
ِ
ً
ٌنتظِ ُر وما بدَ لُو ْا ت ْبدٌِل } [ األحزاب]ٕٖ:

تعزٌة
[ باستشهاد أسد العلم والجهاد الشٌخ أبً ٌحٌى اللٌبً تقبله ّللا

]

ت أعمالنا ،من ٌه ِد ّللا فهُو
شرور أنفسِ نا وسٌئا ِ
إنَ الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من
ِ
ال ُمهت ِد ومن ٌُضلل فلن تجد لهُ ول ًٌّا مرش ًدا؛ وبعد:
ُن ِّ
عزي أمتنا اإلسلمٌة عامة والشعب اللٌبً المسلم خاصة والمجاهدٌن وقادتهم عمو ًما واإلخوة فً تنظٌم قاعدة الجهاد
على وجه الخصوص أمرا ًء وجندًا باستشهاد العالم العامل والمهاجر المجاهد ابن لٌبٌا البار الشٌخ حسن قائد "أبو ٌحٌى
اللٌبً" نسأل ّللا أن ٌتقبله فً الشهداء ،وأن ٌجزٌه عنا وعن المسلمٌن خٌر الجزاء على ما قدمه من بذل وتضحٌة
وعطاء فً سبٌل ّللا كما نحسبه وّللا وحسٌبه ،فنسأله تعالى أن ٌتقبله وٌتقبل منه ،وأن ٌجمعنا به فً الفردوس
األعلى ،وأال ٌحرمنا أجره ،وأال ٌفتنا بعده ،وأن ٌغفر لنا وله  ..اللهم آمٌن.
لقد كان الشٌخ  -رحمه ّللا ً -
مثاال للمسلم القائم على أمر ّللا تبارك وتعالى  -نحسبه وّللا حسٌبه -وكان قدوةً حسنة
للعلماء العاملٌن المقتدٌن برسول ّللا صلى ّللا علٌه وسلم ،والناظر إلى سٌرته ٌج ُد حٌاة ف ٌّاضة باالجتهاد والصبر
وإقباال بل إدبارًّ ،
ً
وكرا بل فرار؛ إنه بحق
ض على فضائله ،وتقد ًما للصفوف
وطلب العلم والجهاد والدعوة لإلسلم والح ّ
عالم عامل داعٌة مجاهد وال نزكً على ّللا أحدًا ،ولم ٌدّخر  -تقبله ّللا -وس ًعا فً النصح للمسلمٌن وإرشاد الحٌارى
وتنبٌه الغافلٌن ،فقد تعلّم على ٌدٌه جٌل واع بهموم أمته ،فقٌه بدٌن ربه وشرٌعته ،عارف بقوة أمته وطاقاتها
وقدراتهاٌ ،سعى لتحقٌق آمالها ،وٌجتهد فً تخفٌف آالمها.
ولم ٌكن الشٌخ حسن قائد "أبو ٌحٌى اللٌبً" مختل ًفا عن طلٌعة األمة المقاتلة وأمرائها المجاهدٌن أصحاب البصٌرة
الثاقبة والوعً النافذ ،فكان من أوائل الذٌن قاتلوا الطاغٌة معمر القذافً منذ سنوات عدٌدة فً صفوف "الجماعة
اإلسلمٌة المقاتلة" ،ومن السباقٌن فً الدعوة لجهاده وإنهاء حكمه وإقامة دولة العدل والكرامة والشرٌعة اإلسلمٌة،
ولما اشتدت الخطوب غ ٌّر موقعه ولم ٌغٌر أو ٌبدل فً مبادئه وعقٌدته ،فهاجر فً أرض ّللا الواسعة ٌطلب العلم وٌعمل
بما علم حتى استقر به المقام مجاهدًا فً أفغانستان فقاد المجاهدٌن وحرض ون ّظر وتنقل بٌن الجبهات بكل عزم وصبر
وجلد ،فعرف الغربة وعرفته وعركته التجربة وصقلته ،ولو لم ٌكن إال مسارعته مع إخوانه فً "الجماعة اإلسلمٌة
المقاتلة" لتوحٌد الصفوف واالجتماع والوحدة مع تنظٌم قاعدة الجهاد وبٌعة الشٌخ اإلمام أسامة بن الدن تقبله ّللا فً
مرحلة من مراحل الجهاد فً أفغانستان ،مع ما جلبه هذا من فرحة وسرور لقلوب المؤمنٌن وأثر طٌب على الجهاد
والمجاهدٌن؛ لو لم ٌكن إال هذا لكفاه بإذن ّللا ،كٌف وهو العالم العامل المربً الداعٌة المجاهد المرابط اآلمر بالمعروف
والناهً عن المنكر؟ نحسبه ممن قدم وبذل وضحى فً سبٌل ّللا وال نزكٌه على ّللا ،وفعل ،كان قدوة للعلماء بجهاده
وقدوة للمجاهدٌن بعلمه نسأل ّللا أن ٌعلً منزلته فً علٌٌن.

وإن كان الصلٌبٌون والصهاٌنة وعملؤهم المرتدون قد فرحوا بمقتل الشٌخ أبً ٌحٌى اللٌبً ،فإننا وّللا لنحسبه أكثر
فرحا بمصرعه فً سبٌل ّللا ،وإ ّنها لمن أجمل لحظاته أن ٌغفر ّللا له بأول دفعة من دمه وٌسكنه جناته آم ًنا مطمئ ًنا -
ً
نحسبه وّللا حسٌبه  ، -ونقول لهؤالء المجرمٌن لن ٌطول بكم فرح فقد أبقى ّللا لكم ما ٌخزٌكم وٌقض مضاجعكم.
ولعلكم تألمتم كثٌرا لمقتل سفٌركم فً لٌبٌا سفٌر المكر والدسائس "كرٌس ستٌفنز" ،وفرح بمقتله المسلمون
ثأرا لرسول ّللا على أٌدي
والموحدون الذٌن ٌفدون رسول ّللا صلى ّللا علٌه وسلم بأنفسهم وأموالهم ،فجاء قتله ً
اللٌبٌٌن األشاوس إخوة وأبناء الشٌخ أبً ٌحٌى اللٌبً ،فسبحان من ساء وجوهكم ٌا عباد الصلبان بحسن تدبٌره ودقٌق
أقداره ،وإننا لنبشركم بأ ّنه لن ٌكون آخر قتلكم ،فلقد دنا وعٌد ّللا فٌكم وشارفت نهاٌتكم وسقوط قلعكم الخربة
بوقوعكم فً عرض رسول ّللا صلى ّللا علٌه وسلم ،ضمن حلقة فً سلسلة حربكم الصلٌبٌة المستمرة على أمة اإلسلم
ودٌن اإلسلم وشرٌعته ،هذه الحرب التً كسر المجاهدون ظهر القائمٌن علٌها وأذلوا ناصٌتهم ومرغوا أنوفهم فً
تراب الدون ،وعما قرٌب سنعلن انتصار أمة السٌف والقلم على هذه الحملة التً نعٌش آخر فصولها بفضل ّللا وحده.
إن وقوعكم فً عرض نبٌنا صلى ّللا علٌه وسلم على شدٌد وقعه على نفوسنا وما فً ظاهره من شر إال أننا نحسبه
خٌرا ألمة اإلسلم ،فلقد ثارت الشعوب اإلسلمٌة ورفعت راٌات المجاهدٌن ولم ترفع غٌرها وهتفت باسم أمٌرهم أسامة
ً
ولم ٌهتفوا بغٌره ،ذلك لما عرفت هذه الشعوب أن الغرب الكافر وأذنابهم المنافقٌن والمرتدٌن من بنً جلدتنا ال ٌغٌظهم
إال أسامة وجند أسامة ،وهذا دلٌل على أن روح الجهاد التً حاولتم قتلها بقتل أئمة الجهاد قد سرت فً جسد األمة،
وأن االنهزامٌٌن وعلماء السوء وأبواق الفتنة أصبح عواؤهم فً واد ال ٌرد علٌهم فٌه إال صدى أصواتهم النشاز التً
وجرموا قتله فً
ما عادت تؤثر فً شباب اإلسلم الواعً ،فماذا تنتظر األمة من أقوام أفتوا بحرمة دم سفٌر الصلٌب
ّ
حٌن سكتوا بكل وقاحة عن الدماء الزكٌة الطاهرة التً سالت غٌرة على مقام سٌد المرسلٌن على عتبات تلك السفارات
ثأرا
الصلٌبٌة بأٌدي جنود الحكومات الدٌمقراطٌة الجدٌدة؟! ماذا تنتظر األمة من أقوام استنكروا قتل ذلك الصلٌبً ً
لعرض رسول ّللا صلى ّللا علٌه وسلم ولم تسمع األمة تلك األصوات النشاز تستنكر -على األقل -قتل الشٌخ أبً ٌحٌى
اللٌبً على ٌد جنود الصلٌب؟! فالصلٌبٌون ٌقتلون أئمة الجهاد وٌتفاخرون بذلك فل نسمع لعلماء السوء ح ًّ
سا وال
هم ًّ
ثأرا لرسول ّللا صلى ّللا علٌه وسلم فتنتفخ أوداج أولئك السدنة غٌرة
علجا صلٌب ًٌّا محار ًبا ً
سا ،والمسلمون ٌقتلون ً
على حرمة دماء الصلٌبٌٌن! فأي دٌن هذا الذي ٌُراد ألمة اإلسلم أن تكون علٌه؟! فالحمد هلل أن هذه األحداث كشفت
خبٌئة هذه النفوس وأظهرت حقٌقة تلك الوجوه (ال تحسبوه شرا لكم بل هو خٌر لكم)
خٌرا ،فإٌاكم أن ٌُؤتوا من
وإلى إخواننا فً الكتائب المجاهدة فً لٌبٌا العز ،نوصٌكم بإخوانكم الذٌن ثأروا لعرض نبٌكم ً
قبلكم ،وإٌاكم أٌها األبطال أن ٌتجاوز المنافقون من بنً جلدتكم حدود الشجب واالستنكار إلى األسر واالعتقال ،أبقوهم
ضمن دائرة البكاء والعوٌل على دماء الصلٌبٌٌن ،فإن تجرؤوا علٌكم الٌوم ،فلن ٌتوقفوا غدا ،فلٌقفوا الٌوم إذا.
ً
ولألمرٌكان وعملئهم المرتدٌن نقول :جهزوا أكفانكم ،فل تزال أسوا ُ
ب الشهادةِ إلٌها مقبلون
ق الجها ِد
قائمة ،و ُطل ُ
ومسرعون ،ونحو الجنان ونعٌمها ٌتسابقون ،وبحبل ّللا معتصمون ومستمسكون ،ولدٌن ّللا ورسوله هم ٌنتصرون ،ال
ض ُّرهم من خذلهم ،وال من خالفهم ،فقلوبهم مطمئنة بذكر ّللا ونفوسهم مشتاقة للقائه.
ٌ ُ

وّللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون

األربعاء ٖ ذو القعدة ٖٖٗٔهـ
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