بسم هللا الرحمن الرحيم
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جماعة اإلخوان المسلمين
تنعي إلى األمة

المجاهد المتجرد مصطفي بلمهدي – رحمه هللا-
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

تنعي جماعة اإلخوان المسلمين لألمة اإلسًلمية المجاهد المتجرد مصطفى بلمهدى الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت

السادس من شوال  1443ه الموافق  7مايو  2022بعد رحلة معاناة مع المرض بمدينة البليدة بالجزائر.

والفقيد الراحل ثالث ثًلثة أسسوا صرح الدعوة اإلسًلمية في الجزائر بعد االستقًلل مع رفيقيه الشيخين محفوظ نحناح

ومحمد بوسليماني رحمهم هللا جميعا وأحد مجاهدي ثورة التحرير المباركة ...وهم مؤسسي جمعية اإلرشاد واالصًلح ثم

حركة المجتمع اإلسًلمي التي تحولت إلى " حركة مجتمع المسلم "  ...ثم أسس مع إخوانه حركة البناء الوطني التي كان

الفقيد أول رئيس لها ورئيس هيئة مؤسسيها منذ تأسيسها في يوم الجمعة  22مارس .2013

وشيخنا الراحل من من القلة الذين جمعوا بين العلم والتربية والدعوة والثبات على الفكرة والمنهج؛ وقد لمس كل من عرف

الفقيد الراحل صًلبة في الموقف ،وتجردا ناد ار لدعوته ودماثة في الخلق وتواضعا في السلوك وانفتاحا في الرؤى ،وروحا

جهادية ال تعرف الوهن ،ونصي ار لقضايا أمته العربية واإلسًلمية ..سواء من خًلل عضويته في مجلس االمة أو من خًلل

نضاله السياسي الطويل على مدار عقود من الزمن.

رحم هللا الفقيد الراحل وألهم أهله وذويه ورفاقه في الجزائر وخارجها الصبر والسلوان ،وعوض الدعوة عنه خي ار ،وأعان

الجميع على استكمال رسالته في خدمة الجزائر واألمة وقضاياها.

رحم هللا شيخنا الراحل الكبير مصطفى بلمهدي وتقبله في الصالحين واعظم هللا اجرنا واجركم
ونسأل هللا عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب.

إبراهيم منير

نائب المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين والقائم بعمله

السابع من شوال  1443ه الموافق  8مايو  2022م
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