بسم هللا الرحمن الرحيم
{ َو َما ك َ
َّللا ِكتَابا ً ُم َؤ اجالً َو َم ْن يُ ِر ْد
َان ِلنَ ْف ٍس أ َ ْن ت َ ُموتَ ِإ اَّل ِب ِإ ْذ ِن ا ِ
اب ْاْل ِخ َر ِة نُ ْؤ ِت ِه ِم ْن َها
اب ال ُّد ْن َيا نُ ْؤتِ ِه ِم ْن َها َو َم ْن يُ ِر ْد ث َ َو َ
ث َ َو َ
سنَجْ ِزي الشاا ِك ِر َ
ين}
َو َ

(آل عمران)145:

إلى /حضرة خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه هللا ورعاه) ،وسمو
ولي عهده األمين ،وسمو ولي ولي عهده األمين ،وإلى ذوي المرحوم المغفور له سمو األمير
مشعل بن عبد العزيز آل سعود (رحمه هللا) ،وإلى جميع أهلنا شعب المملكة العربية السعودية
الشقيقة.
من /قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمين ،وعلى آله وصحبه والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد:
بقلوب ملؤها الرضا بما قدر رب العالمين والتسليم لما قضى خالق الخلق أجمعين تلقينا نبأ وفاة سمو
األمير مشعل بن عبد العزيز (رحمه هللا) رئيس هيئة البيعة ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون وإن هلل ما أخذ
وإن له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.
وبهذا المصاب الكبير نقدم أحر تعازينا األخوية ومواساتنا الصادقة إلى حضرة خادم الحرمين
الشريفين جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه هللا ورعاه) ،وإلى سمو ولي عهده األمين وسمو
ولي ولي عهده األمين ،وكافة السادة األمراء والمسؤولين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،وإلى ذوي فقيدنا المرحوم المغفور له سمو األمير مشعل بن عبد العزيز (رحمه هللا) ،ونتوجه
بالدعاء إلى هللا تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويكرم نزله ويسكنه فردوس جنته ،ونسأله تعالى أن
يعظم أجرنا وأجركم ويحسن عزاءنا وعزاءكم ،ويخلف لنا ولكم كل خير ،كما نسأل هللا تعالى أن يحفظ
المملكة العربية السعودية ملكا وحكومةً وشعبا من كل سوء ،ويرد عنها شرور أعداء ديننا وأمتنا
وينصرها على جميع المعتدين ويرد عنها الكائدين ،إنه على ما يشاء قدير وباإلجابة جدير.
والحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.

قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية
 ٧شعبان 14٣٨هـ
الموافق  4أيار ٢٠1٧م

