
 الرحيم الرحمن هللا بسم

ٍة أََجٌل فَِإذَا َجاَء أََجلُُهْم ال يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوال يَْستَْقِدُموَن( )  َوِلُكل ِ أُمَّ

  (43ألعراف:ا)
 

)حفظه هللا ورعاه(، وإلى  العزيز عبدالملك سلمان بن جاللة حضرة خادم الحرمين الشريفين  /إلى

سعود األمير سمو ي ولي عهده األمين، وإلى ذوي المرحوم ولسمو ولي عهده األمين، وسمو 

)رحمه هللا(، وإلى جميع أهلنا وشعبنا الكريم في المملكة  ل سعودآ العزيز عبدبن دمحم بن 

 العربية السعودية الشقيقة.

 .رجال الطريقة النقشبندية جيش قيادةمن/ 

وعلى آله وصحبه  لنبي األمي األمين،، والصالة والسالم على سيدنا دمحم االحمد هلل رب العالمين

 وبعد:، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين ،والتابعين

، نبأ وفاة بصبر جميل وتسليم لمقادير العزيز الجليل ى جيشكم جيش رجال الطريقة النقشبنديةتلق

د قدَّر فقوهلل األمر من قبل ومن بعد، )رحمه هللا(، ل سعود آ العزيز عبدسعود بن دمحم بن األمير 

 .(ُكلُّ نَْفٍس ذَائَِقةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلِقَياَمةِ )الموت على كل من سواه، 

لقد كان الفقيد )رحمه هللا( صادقا في عمله، مخلصا في خدمته، حتى وافته منيته وأتاه أمر هللا، 

ِ قََدراً َمْقُدوراً() ، فالحمد هلل الذي ال يحمد على مكروه سواه، وإنا هلل وإنا إليه َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ

 راجعون.

خادم الحرمين الشريفين حضرة إلى  الصادقة المخلصةبالتعازي يتقدم جيشكم  لالجل الحدث اوبهذ

، ملك المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة (ورعاه )حفظه هللا العزيز عبدالملك سلمان بن جاللة 

وإلى  ،مراءوإلى سمو السادة األولي ولي عهده األمين، سمو إلى ولي عهده األمين، و سمووإلى 

سعود بن دمحم األمير سمو ذوي الفقيد المرحوم لى ، وإعودية الشقيقةسحكومة المملكة العربيَّة ال

المملكة الشريفين شعب وإلى جميع أهلنا في بالد الحرمين )رحمه هللا(،  ل سعودآ العزيز عبدبن 

أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا  تعالى ونسأل هللاالعربية السعودية الشقيقة، 

والمسلمين، كما نبتهل  كلمة العربلما فيه وحدة الرشيدة وأرضا، وأن يوفق قيادتها  ومقدساتٍ 

 وسفردعلى أويسكنه في  ،بواسع رحمته ولطيف منته فقيدنا المرحوم يتغمدن أإلى هللا تعالى ب

 .وصلى هللا على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم، قريبإنه سميع جنته 

 قيادة

 رجال الطريقة النقشبندية جيش
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