بسم هللا الرحمن الرحيم

انا هلل وانا اليه راجعون

وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم
آن للمجاهد أن يستريح

بعد إصابته بنزيف فى المخ لمدة  ١٠أيام إستدعى تدخل جراحى ،إسترد المولى عز وجل وديعته.

توفى إلى رحمة هللا اليوم  ١١/١٠/٢٠٢١بتركيا النائب الصلب الخلوق المدافع دوما عن الحق ،األستاذ /مصطفى محمد
مصطفى ،وهو علم من أعالم اإلسكندرية ،وهو ...رئيس اللجنه النقابيه بشركه العامريه للبترول ...عضو مجلس اداره

الشركه ...عضو مجلس اداره شركه بتروجاس ...عضو مجلس الشعب عام  2000و  2005و 2012
مسئول قسم العمال بجماعة اإلخوان المسلمين.

عاش مدافعا عن قضايا دائرته ووطنه وأمته ،ومات مهاج ار فا ار بدينه .يشهد له جميع من عرفوه بالرجولة ونظافة اليد

والنزاهة وقول الحق وإن كان مكلفا.

عزاؤنا ألسرته الكريمة ونعزى أنفسنا ومحبيه وأهل اإلسكندرية وشعب مصر فى هذا المصاب الكبير،

ونسأل هللا الكريم أن يكرم نزله وأن يتقبله فى الصالحين ،وأن يجمعه مع األحبه محمدا (ص) وصحبه ،وأن يلحقنا بهم

غير مفتونين … اللهم آمين.

رضى هللا عنك أخي الكريم األستاذ مصطفى محمد مصطفى

إلى رحاب هللا تمضي وقد أديت مهمتك و أكملت أجلك،

نبكيك لما علمناه عنك من خلق طيب وأدب كريم ،تشهد لك مواقفك وأعمالك ،رأيتك عام  ١٩٨١م ،وأنا طالب في السنة

كنت علماً في قسم العمال أسستَه من جديد مع زمرة
األولى جامعة والتقينا في رحاب دعوة اإلخوان المسلمين المباركة ،و َ
وكنت عوناً لنا ومرشداً،
كريمة من إخوانك ،وكان لكم آثار طيبة باقية ،صاحبتك في رحلة البرلمان  ٢٠٠٥م ،سبقتني بدورة
َ

خمس ُة أعوام كامل ٌة مدة عضويتنا في البرلمان سف اًر وإقامة وذهاباً وإياباً ،مناقشات ونشاطات وجوالت واجتماعات ومؤتمرات
ومظاهرات واشتباكات تحت القبة وخارجها ،دفاعاً عن حقوق الشعب الكريم الذي منحنا ثقته ،دفاعاً عن حريته وكرامته
ولقمة عيشه...

كنت صيحة إيقاظ مع إخوانك 45 ،عاماً أوتزيد في رحاب الدعوة المباركة تعمل على إيقاظ عقل وقلب األمة وإحداث
َ
اليقظة وتحقيق النهضة،

كنت في مقدمة الصفوف في ثورة  ٢٥يناير  ٢٠١١م ،وجد فيك
ما
تخلفت عن أداء الواجبات ونصرة قضايا األمةَ ،
َ
الشعب السكندري النموذج الناجح للبرلماني ،ولمسوا فيك شهامة ورجولة وثباتاً على الحق وصدقاً في الوعد وطهارة ونزاهة،
فانتخبوك ثالث مرات ،قبل الثورة وبعدها.
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وكنت تسعى
تم اعتقالك وسجنك كثي اًر،
كنت تبذل من عمرك وحياتك وصحتك ومالك ،بل وحريتك حيث َّ
ُ
َ
أشهد لك أنك َ
لقضاء حوائج الناسِّ ،
ظني فيك َّأنك لم تعرف طعم الراحة منذ أن وضعت قلبك وقدمك في الدعوة المباركة ،اليوم بإذن هللا
تعالى ترتاح ،كما قالها اإلمام أحمد رضى هللا عنه حين سألوه :متى الراح ُة يا إمام؟
فقال :عند أول قدم تضعها في الجنة.

ستبكيك فلسطين ويحزُن عليك أهلُها ،وسيفتقدك األقصى المبارك لمواقفك الكثيرة وخطبك الشهيرة نصرة لفلسطين
واألقصى والقدس وغزة،

تغب أخي الكريم عن مشاهد النصرة لقضايا األمة ،في نصرة الشعب األفغاني حين الغزو الروسي ألرضه منذ نهاية
لم ْ
السبعينيات من القرن الماضي ،مرو اًر بنصرة شعب البوسنة والهرسك والمسلمين في كشمير ،وآخرها نصرة الشعب السوري

مارس عليه من النظام األسدي وأعوانه الدوليين.
في ثورته ضد الظلم والطغيان الذي ُي ُ
وختاماً ..كانت هجرتك من أرضك ،من اسكندرية الحبيبة ،لتعيش مهاج اًر مترحالً من بلد إلى بلد ،وينتهي بك مطاف
الدنيا أن تلقى هللا تعالى شهيداً في مرضك الذي افترسك ونزعك من بيننا ،مهاج اًر ،مغترباً تلقى هللا.

رضى هللا عنك ،وتقبل طاعاتك وجهادك وهجرتك في سبيله ،وأنزلك منازل الشهداء ،وجزاك ثواب المجاهدين وأجر

المهاجرين.

هللا هللا يا حاج مصطفى..

خالدات وسيرة عطرة وحسن ختام عند الممات ،تلك مناقب ألولى األلباب ،نحسبك كذلك وال نزكي على هللا أحداً.
أعمال
ٌ
ٌ
ٍ
بدمعات حزينة وقلب مكلوم على فراقك إلى إخوانك ،حبات قلوبنا ،وإلى شعب األسكندرية ،وأهل مصر الكرام
أنعيك
وال حول وال قوة إال باهلل

اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة
َّ

اللهم ارض عنه وتقبله في عبادك الصالحين.
َّ

اللهم أنزله منازل الشهداء والصديقين وأسكنه الفردوس األعلى.
َّ

عظم هللا أجركم إخواننا األكارم في كل مكان وأجرنا ،ورزقكم الصبر واليقين،
رضى هللا عنه وأرضاه.

و َّإنا هلل و َّإنا إليه راجعون
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