بيان حول استشهاد قادة األحرار
بسم اهلل الرمحن الرحيم
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ببالغ األسى والصبر واالحتساب نتلقى خبر استشهاد صفوة من أبطال وقادة الثورة الشامية
المباركة  ..في تفجير ٍ
آثم غادر استهدفهم وهم في إحدى مقراتهم واجتماعاتهم  ..نحسبهم بإذن اهلل
تعالى شهداء أعزاء سعداء عند ربهم  ..ونحتسب ،ونصبر  ..وال نقول إال ما يرضي الرب سبحانه وتعالى:
حسبنا اهلل ونعم الوكيل  ..إنا هلل وإنا إليه راجعون  ..عسى خيراً إن شاء اهلل  ..عسى أن تكون دماء هؤالء

األخوة األبطال الزكيّة شعلة للسائرين تضيء لهم ظلمة الطريق  ..وناراً تحرق عروش الطغاة الظالمين [
سى أَن تَ ْك َرُهواْ َش ْيئاً َو ُه َو َخ ْي ر لَّ ُك ْم ] َ [ ..واللّهُ يَ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ تَ ْعلَ ُمو َن ]البقرة.612:
َو َع َ

من هؤالء األخوة القادة األبطال :حسان عبود ،أبو عبد اهلل الحموي  ..وأبو أيمن الحموي ..

وأبو طلحة الغاب  ..وأبو يزن الشامي  ..وأبو عبد الملك الشرعي الالذقاني  ..ومحب الدين الشامي ..
وتمام الحموي ..
وأبو يوسف بنش  ..وأبو حمزة الرقّاوي  ..وأبو سارية الشامي  ..وأبو الزبير الحموي ّ ..

وغيرهم من األحبة  ..نسأل اهلل تعالى أن يتقبلهم جميعاً في الفردوس األعلى مع األنبياء ،والصديقين،
والشهداء  ..وحسن أولئك رفيقاً.

قد عرفت كثيراً من هؤالء األخوة عن قرب  ..فما عرفت عنهم إال خيراً  ..كانوا ممن يحبون اهلل

وسطاً في الدين؛ يمقتون الغلو ويجافونه
ورسوله ،والمؤمنين  ..كانوا حرباً على الطغاة الظالمين اآلثمين َ ..
كما يمقتون اإلرجاء والجفاء  ..كما كانوا على قد ٍر عظيم من األدب ،والحياء ،والخلق الحسن الحميد
 ..نحسبهم كذلك وال نزكيهم على اهلل.
شاميّة  ..في كثير من محطاتها ومنعطفاتها  ..والتحديات التي ستواجهها ..
ستفتقدهم الثورة ال ّ
ستفتقدهم ساحات وميادين الجهاد على ثرى الشام الطهور  ..لكن أملنا باهلل العظيم كبير  ..وكبير جداً ..
بأنه سبحانه وتعالى لن يتخلّى عن الشام ،وأهل الشام  ..وهو سبحانه وتعالى قد تك ّفل لنبيه وأمته ،ونصرة
دينه  ..بالشام ،وأهل الشام  ..ومن تكفل اهلل به فال ضيعة وال خوف عليه  ..حتى وإن رحل منا بطل
مقدام  ..فإ ّن اهلل تعالى قادر على أن يخلفنا خيراً منه ،وهو سبحانه على ما يشاء قدير.

وإلى أحباب األخوة الشهداء بإذن ربهم على امتداد ربوع الشام الطهور ،وما أكثرهم  ..حذار

أن تُطيلوا من فترة الحداد  ..أو أن تقعدكم الصدمة عن الحراك ،والجهاد في سبيل اهلل  ..فتكونوا شر

خلف ،لخير سلف  ..فساحات الواجب والجهاد تناديكم  ..وخير ما تخلفون الشهداء به  ..أن تسيروا
على دربهم وطريقتهم  ..وتكونوا على ما كانوا عليه من الجهد ،والجهاد  ..والبذل والعطاء ،وتكونوا أحد
ِ
ِِ
اه ُدوا اللَّهَ َعلَْي ِه فَ ِم ْن ُهم َّمن قَ َ
ضى نَ ْحبَهُ
ص َدقُوا َما َع َ
ين ِر َجال َ
الفريقين المعنيين من قوله تعالى [:م َن ال ُْم ْؤمن َ
َوِم ْن ُهم َّمن يَنتَ ِظ ُر َوَما بَ َّدلُوا تَ ْب ِديالً ]األحزاب.62:
واعلموا أن من كان يعبد فالناً ،وفالناً ،وفالنا  ..أو كان يجاهد ألجلهم  ..فإنهم قد ماتوا  ..ومن
حي ال يموت.
كان حياً منهم سيموت  ..ومن كان يعبد اهلل ،ويُجاهد في سبيله  ..فإن اهلل ٌّ

اللهم إخواننا قد سبقونا إليك ،وقضوا نحبهم  ..فارحمهم ،واغفر لهم ،وتقبلهم ،ووسع نزلهم ..

واجعلنا ممن ينتظر وما ب ّدلوا تبديالً  ..اللهم آمين ،آمين.

األمي وعلى آله وصحبه وسلم.
وصلى اهلل على محمد النبي ّ

كنت أمرر كلماتي على إخواني ،وقد رحلوا  ..وها أنذا أمررها على غيرهم ألخبرهم أن أحبائي
قد ماتوا  ......اللهم غفرانك!
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