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 بيان صحفي

 
ُهْم َمْن يَ ْنَتِظرُ ﴿ ُهْم َمْن َقَضى ََنَْبُو َوِمن ْ ُلوا تَ ْبِدياًل  ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اَّللهَ َعَلْيِو َفِمن ْ   ﴾َوَما َبده

 
  بإذن هللالشهيد ا، يداً من محلة الدعوة املخَلصنينزّف إىل أمة الشهداء، األمة اإلسالمية مجعاء، شهيداً جد

 ( أدىم دياب ) أبو قصي
ناال شا ف الشاهايفة ب ساهللايو هللا وواد  ومان أجاو ة ال ةاياة العةااخل وإ اماة اةال اة اإلساالمية علاب أةة الشاام املهللااة اة  لةاد  الذي

العليهللاااة إىل  صااا  ، وذلااخ لاااالل  عاا ة ه 4141مااان شااعهللاان  6نااال الشااهايفة ابااني العليهللااااة الهللااااة أوااااء  محيفياااة واجهللااا  ب محااو الاادعوة ، ب 
 ووشي من عصابات بشاة الطاغية  

 
 ان أيفهم ةمح  هللا يةول احلق ويفعو احلق يفون أن خيشب ب هللا لومة الئم،  ةد  ان من أوائاو الاذين  صادوا للا اام ايفا م ب  لياة 

، و ااو 2وجاياا  4يانااة ب جاياا اآليفاخل بدمشااق، و ااان يلصااو بةااوة ماال الاااامج والفصااائو ومجياال الفعاليااات تاالهم علااب ة اا  ماا   ات اة
مان يعال مشاةيل الكفاة املسلعم ين وعمالئهم    ويدعو أهو الشام األبية ل     و ما تاك ضد ووةهتا من م ام ات، وإىل الرباءة من  او 

هااو  اغيااة وابانيلاا  ااو ماان يشاااةك ب اعلااومج ماال الط أم يكااا وأوةبااا، وأنةوساايا و  وااو  عاايلاا عاااد أعاادائاا ماان الاادول املساالعم ة وعلااب ةأسااها
   يفين واحل ائ  والشيوخ واألطفال لائن هلل ولدماء الشهداء ولعذابات املش

 
العمو السلئااف احلياة االسالمية، ولسان  ةطا  باذ   هللا وبالصادك بكلماة احلاق  لان   هللاو لةائ  ةب  سهللاحان  صايفقأيفهم   ان  لةد

ِْ َفَم  ا اْس   َت ْيَلَ  َوَع  َد اَّللهُ ﴿ :ن  اال إال هلل ، و لاا  وةااة بوعااد هللا سااهللاحان  َْْر ََن هُهم ِا ا يَن َُمنُ   وا ِم  ْنُكْم َوَعِملُ  وا الصه  احِلَاِل لََيْه  َت ْيِل َِ  اله  
لَن هُهْم ِم ْن بَ ْو ِد َ  ْوِفهِ  َِر اْرَتَض ى ََلُ ْم َولَيُبَ دِّ َننه ََلُ ْم ِدي نَ ُهُم اله  يَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكِّ َِ ََ َر بَ ْو َد ْم َأْمنً ا يَ ْوبُ ُدو َ اله ََ ْيًاا َوَم ْن َف ِِن ال ُيْش رُِفوَن ِي 

ََاِسُقون( ُ َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنه َأْفثَ َر النهاِس اَل يَ ْوَلُمونَ ) َذِلَك فَُأْولَِاَك ُىُم اْل  .﴾َواَّلله
 

ليلهللاااني الاااامج باا  احلااق ماان الهللااطااو، بااإذن هللا أضاااء وااوةة الشااام نااوةاً  ب الغوطااة الشاا  ية كااان محلااخ الاادعوة  ةمحااخ هللا أيهااا الهللاطااو،
 مبان وجيمعاخ باخ جيمعاا أن  عاىل هللا ونسمحل والسلوان، الصرب وأوهللاابخ أهلخ وأهلم ،أهلخ من لرياً  وأهالً  ،يفاةك من لرياً  يفاةاً هللا  وأبدلخ

 ةباا:  ي ضي ما إال نةول الو  حملزونون، أيفهم يا   ا خ علب وإنا  عاىل    هللا بإذن الاعيم جاات ب حت 
 .ِإ ها َّلِلِه َوِإ ها ِإلَْيِو رَاِجُوونَ 

 


