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(البقرة)451:

إلى /جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (حفظه هللا ورعاه) ،ملك مملكة البحرين العربية
الشقيقة ،وصاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء،
وولي العهد سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،وإلى ذوي الشهداء الغيارى النقيب أحمد
دمحم أمين ،والنقيب مبارك سعد الرميحي ،والرقيب أول حسن علي إسكندر (رحمهم هللا) ،وإلى
جميع أهلنا وشعبنا البحريني العربي الشقيق.
من /قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين ،والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد:
ببالغ الصبر على المقدور من إله األكوان ،وعظيم الرضا بقضائه األزلي سابق األزمان ،ومزيد
من الف خر ببطوالت أبناء أمتنا العربية اإلسالمية في مواجهة المد المجوسي على ديننا وأمتنا
وبالدنا ،تلقى جيشكم جيش رجال الطريقة النقشبندية نبأ استشهاد الرجال البواسل :النقيب أحمد
دمحم أمين ،والنقيب مبارك سعد الرميحي والرقيب أول حسن علي إسكندر (رحمهم هللا) ،من أبناء
الجيش البحريني العربي المشارك في التحالف العربي المبارك ،لمواجهة المد المجوسي على
أرض اليمن الشقيق ،والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل إعادة الشرعية في اليمن الشقيق ،ووحدة
ق ألهلنا في مملكة البحرين ولكل
كلمة األمة العربيهة اإلسالمية ،فهنيئا لهم هذا الوسام الرباني ،و ُح ه
أبناء أمتنا العربية اإلسالمية بالفخر بهم وبمن سبقهم من الشهداء األبرار الذين رووا بالد العرب
والمسلمين بدمائهم الطاهرة الزكية.
وبهذا الحدث الجلل نتقدم بالتعازي إلى أهلنا في مملكة البحرين الشقيقة ملكا ورئيسا للوزراء
وولي عهد وشعبا ،وإلى ذوي الشهداء البواسل ،ونسأل هللا تعالى أن يتغمدهم وجميع شهداء أمتنا
العربية اإلسالمية بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنته ،ونسأله النصر القريب العاجل ألمتنا على
أعدائها ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،وصلى هللا على سيدنا
دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.
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