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بٌان صحفً

نعي الشاب مصطفى أحمد عيد (أبو أحمد)
ص َدقُوا َما َعا َهدُوا ه
ضى َن ْح َب ُه
َّللاَ َعلَ ْي ِه َف ِم ْن ُه ْم َمنْ َق َ
﴿مِنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ِر َجال ٌ َ
َو ِم ْن ُه ْم َمنْ َي ْن َتظِ ُر َو َما َبده لُوا َت ْبد ً
ِيال﴾
ٌنعى حزب التحرٌر  /والٌة سورٌا إلى األمة اإلسالمٌة عامة وإلى أهل الشام خاصة أحد شبابه
المخلصٌن  -نحسبه كذلك وال نزكً على هللا أحدا:

الشاب مصطفى أحمد عيد (أبو أحمد)
الذي انتقل إلى الرفٌق األعلى صباح ٌوم الثالثاء 8162/6/61م؛ عن عمر ٌناهز الثامنة
واألربعٌن عاماً؛ قضاها فً طاعة هللا إثر معاناة شدٌدة مع المرض .لم ٌمنعه مرضه من حمل
الدعوة مع حزب التحرٌر الستئناف الحٌاة اإلسالمٌة فالقى فً سبٌل ذلك األذى واالعتقال حٌث
اعتقل عام 6111م على ٌد الطاغٌة األب (حافظ أسد) ثم اعتقل مرة أخرى عام 8111م على ٌد
الطاغٌة االبن (بشار) .لم ٌثنه االعتقال والمرض عن متابعة حمل الدعوة مع حزب التحرٌر إلقامة
الخالفة الراشدة على منهاج النبوة فكان ثابتا ً ثبات الجبال الراسٌات؛ جرٌئا ً ٌقول كلمة الحق ال
ٌخشى فً هللا لومة الئم ،صابراً محتسبا.
نسأل هللا أن ٌتغمده بواسع رحمته وأن ٌكرم مثواه وأن ٌحشره ﴿ َم َع ا هلذِينَ أَ ْن َع َم ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه ْم مِنَ
صدِّيقِينَ َوال ُّ
سنَ أُولَئِ َك َرفِي ًقا﴾ .وال نقول إال ما ٌرضً ربنا ﴿إِ هنا
ش َهد ِ
صالِحِينَ َو َح ُ
َاء َوال ه
ال هن ِب ِّيينَ َوال ِّ
ج ُعونَ ﴾.
ِهِ
ّلِل َوإِ هنا إِلَ ْي ِه َرا ِ

أحمد عبد الوهاب
رئيس المكتب اإلعالمي لحزب التحرير  /والية سوريا
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع الوالية الرسمي
www.tahrir-syria.info
بريد المكتب اإلعالمي في سوريا
media@tahrir-syria.info

للتواصل معنا:
Skype: TahrirSyria
ahmadabdalwahab2@gmail.com

