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“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz.
Sabredenleri müjdele. Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve
şüphesiz O’na döneceğiz” derler.” [Bakara 155-157]
İman dolu kalplerle, yaslı gözlerle Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti, İbrahim Âdem Muhammed Ahmed
adlı gencinin vefatını duyurur.
İlklerden olan merhum, körpecik gençliğini İslami hayatı yeniden başlatma ve Nübüvvet metodu üzere
Raşidi Hilafeti kurma uğrunda harcadı. Canını, zamanı ve malını davete adadı. Camilerde hakkı haykırdı,
Allah hakkında hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadı. Yaşına rağmen Hizb-ut Tahrir’in faaliyetlerine ve
amellerine katıldı. İnsanlarla görüşmeler yaptı, Allah’ın vaat edilen zaferiyle insanları müjdeledi. Merhum, 17
Rabiu’l Evvel 1443 / 23 Ekim 2021 Cumartesi günü ahirete irtihal etti. Onu geniş rahmetiyle kuşatmasını,
bağışlamasını, cennetine koymasını, yattığı yeri genişletmesini, ailesi ve çocuklarını bereketli kılmasını, bize ve
dava kardeşlerine, ailesine, çocuklarına sabır ve teselli ihsan etmesini arşın Rabbi yüce Allah’tan niyaz ederiz.
Gözler yaşlı, kalpler yaslı. Ey amcamız İbrahim! Aramızdan ayrılışından dolayı üzgün ve mahzunuz. Biz
ancak Rabbimizi razı edecek şeyi söyleriz:
ِ
ِ
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َ “ َِّنبا لله َوإَِّنبا َِل ْيه َار ِج ُعBiz şüphesiz Allah’a aitiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.” [Bakara 156]
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