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 حمدم كامل مصطفى الشيخ حالة عن طبي تقرير 

 بالحق الصادعون جماعة أمير

 حبالة يتمتع عمره طوال كان هلل احلمد و م1391 يناير مواليد من -اهلل حفظه- ىمصطف الشيخ
 .جيدة صحية
 أصيب حيث للرياض زيارة يف كان حينما م0212 يف الصحية مصطفى الشيخ متاعب بدأت
 للشرايني دعامة تركيب ومت قلبية قسطرة عمل مت حيث هناك للمستشفى وأدخل القلب يف جبلطة

 .التاجية
 .وائيد عالج تلقى حيث بالقلب، أذينية برفة بإصابته م0212 يف الصحية املتاعب وجتددت

 يف ورملل ستئصالا عملية عمل مت حيث األمين بالثدي سرطاين بورم م0212 يف أيضا   أصيب مث
 .هرموين عالج يتلقى ومازال إشعاعي عالج ذلك بعد وتلقى العام نفس من أكتوبر شهر

 يتبنّي  ومل القطنية للفقرات الورم نتقالا تبنّي  م0212 ويف، املتابعة و العالج تلقي يف الشيخ واستمر
 .آخر ملكان الورم نتقالا
 عمل مت حيث القلب نبض يف انتظام عدم مع متكررة صدرية بذحبة الشيخ أصيب م0213 يف و

 واستقر جديدة دعامات تركيب إمكانية عدم وتبنّي  القلب نبضات لتنظيم جهاز عر ز  و قلبية قسطرة
 .الدوائي العالج استمرار على الرأي
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 .القلب يبطب بواسطة العالج تعديل ويتم آلخر وقت من القلب متاعب تتجدد الوقت ذلك منذ و

 الضعف بدء ؤخرا  وم آلخر آن من تُعاوده واليت السفليني والطرفني الظهر آالم من الشيخ يعاين كذلك
 .املشي على القدرة يف تدرجييي وضعف احلركة صعوبة مع السفلية باألطراف

 السوائل زيادة ةنتيج باجلسم تورم مع القلب عضلة يف تدرجيي ضعف حدث األخرية الفرتة خالل و
 وحدوث اتاالربوست تضخم وكذلك الضغط اخنفاض نتيجة الكلى وظائف يف تدرجيي ضعف مع

 وخرج نسبيا حالته حتسنت وقد القلب رعاية قسم للمستشفى دخوله استدعى مما بويل احتباس
 .العالج متابعة مع للمنزل

 
 يتبع وما حية،ص متاعب من يعانيه ملا ونظرا عمره من والثمانني اخلامسة يف اآلن اهلل حفظه والشيخ 

 .مستمرة صفةب لرعايته معه يقيم من إىل حيتاج فهو الشخصية حباجاته القيام صعوبة من ذلك
 
 نفعا حيفظه وأن الدرجات يف ورفعا له طهورا ذلك جيعل وأن ويعافيه اهلل حيفظه بأن للشيخ عاؤناد

 .واملسلمني لإلسالم
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