بسم هللا الرحمن الرحيم

إنا هلل وإنا إليه راجعون

األستاذ مصطفى بلمهدي

مؤسس حركة البناء في ذمة هللا

https://youtu.be/z6BiWmaoJG8
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َف َاز ۗ َو َما اْل َحَياةُ الدْنَيا ِإََّل َم َت ُ
وورد في الحديث الشريف“ :إذا مات العالم ثلم في اإلسالم ثلمةَ ،ل يسدها شيء إلى يوم القيامة”.

تنعي حركة البناء الوطني للشعب الجزائري ولالمة اإلسالمية مؤسسها الشيخ المجاهد مصطفى بلمهدي رحمه هللا

وأحد قادة الصحوة والدعوة األولين في الجزائر.

ببالغ األسى ننعى للشعب الجزائري ولالمة اإلسالمية احد رموزها الطاهرين واحد المجاهدين الثابتين الباذلين لمهجهم

وما يملكون في سبيل تحرير الجزائر وبنائها وعزة اَلمة اَلسالمية كلها.

والشيخ مصطفى بلمهدي رحمه هللا احد مجاهدي ثورة التحرير المباركة واحد عمار هذا الوطن بالعلم والتربية والدعوة

والنضال المستمر والثبات على الفكرة والمنهج

وهو ثالث ثالثة رفقة الشيخين محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني رحمهم هللا الذين اسسوا صرح الدعوة اإلسالمية في

الجزائر بعد اَلستقالل وجمعوا بين الوطنية الصادقة واَلعتدال والوسطية في رسالة اَلصالح والدعوة.

وهو رحمه هللا مؤسس حركة البناء الوطني وأول رئيس لها ورئيس هيئة مؤسسيها واحد الذين دفعوا عن الحريات

العامة والتعددية السياسية وعارضوا كل توجه يمس الوفاء لشهداء الجزائر ومسارها الذي خطه بيان أول نوفمبر سواء
في موقعه العلمي او الدعوي اومن خالل عضويته لمجلس اَلمة أو من خالل نضاله السياسي على مدار عقود من

الزمن.
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واذ ننعى الشيخ المؤسس لحركة البناء الوطني رحمه هللا فاننا ننعى رجال من رجال اَلمة اَلسالمية واحد الذين أوقفوا

انفسهم للجزائر وفلسطين والدفاع عن مقدسات اَلمة ووحدتها بحرصه على التقريب بين قواها والعمل لصناعة التحالفات

بين ابنائها واحزابها ومذاهبها والتنازل من اجل مصالح شعوبها وحماية دينها وثوابتها والدفاع عن قرارها واَلنتصار

لمقاوميها

لقد كان الفقيد الكبير رم از من رموز الوحدة اإلسالمية وعلما من أعالم الفقه السياسي والدعوي ورائدا من رواد

الوسطية واَلعتدال وداعما ،ومساندا قويا لقضايا اَلمة ،ومناص ار وعامال في سبيل تحرير فلسطين .
بفقده فقدت الساحة اإلسالمية علما من إعالمها ،ورجال من رجالها الكبار.

نسأل هللا العلي القدير أن يمأل الفراغ الذي تركه بأبنائه وتالميذه.

وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي إلى أسرته الكريمة ،والى ابناء حركة البناء الوطني والى جيل الصحوة والدعوة

اَلول وإلى السياسين والسادة العلماء والمشايخ والفضالء في الجزائر وفي خارجها .

رحم هللا شيخنا الراحل الكبير مصطفى بلمهدي وتقبله في الصالحين واعظم هللا اجرنا واجركم

هللف ما أعطى وهلل ما اخذ.

نسأل هللا عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب.
َّإنا هلل وإنا إليه راجعون...
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