
 بسم هللا الرحمن الرحيم
َ اْشتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم ِبأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ يُقَاِتلُوَن } إِنَّ َّللاَّ

ْنِجيلِ  ِ فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعداً َعلَْيِه َحقّاً ِفي التَّْوَراِة َواْْلِ  فِي َسبِيِل َّللاَّ

ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكُم الَِّذي بَايَْعتُْم بِِه  َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن َّللاَّ

 (111)التوبة: {َوذَِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 

حضرة خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك سلمان بن سمو إلى/ 

العربية السعودية عبدالعزيز)حفظه هللا ورعاه( ملك المملكة 

، وإلى ذوي المرحوم اْلمين ولي ولي عهدهسمو واْلمين، ولي عهده سمو و ،)حرسها هللا(

 شعب)رحمه هللا(، وإلى جميع أهلنا  هللا بن محمد السهيان لعقيد الركن عبدلشهيد ااالمغفور له 

 المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 رجال الطريقة النقشبندية جيش قيادةمن/ 

 ،وعلى آله وصحبه والتابعين ،والصالة والسالم على سيدنا محمٍد النبي اْلمي ،الحمد هلل رب العالمين

 ، وبعد:لى يوم الدينإ ومن تبعهم بإحسانٍ 

الرضا بالمقادير اإللهية، وعميم التسليم للقضاء المبرم من رب البرية، ومزيد الفخر بلواء  ببالغ

لعقيد امية، تلقى جيشكم جيش رجال الطريقة النقشبندية نبأ استشهاد شهداء أبناء أمتنا العربية اإلسال

الخاصة في  السعودية، الذي شارك بشرف ضمن القوات )رحمه هللا( هللا بن محمد السهيان الركن عبد

التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لينضم إلى كوكبة الشهداء الذين سطروا تاريخ أمتنا بأبهى 

الشقيقة بذلك  للمملكة العربية السعوديةقاومة والدفاع عن الحقوق المغتصبة، وليكون صوره في الم

التضامن العربي والوحدة التي ينشدها أبناء أمتنا الحفاظ على ى والشأن الرفيع في المكان المعلَّ 

 العربية اإلسالمية.

بلغ وأ التعازيسمى آيات رفع ألي جيش رجال الطريقة النقشبنديةجيشكم يتقدم وبهذه المناسبة الجليلة 

خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك سلمان بن حضرة  سموإلى عبارات المواساة الصادقة المخلصة 

، وكافة اْلمين ولي ولي عهدهسمو و ،اْلمينولي عهده سمو لى إو ،(ورعاه عبد العزيز )حفظه هللا

كة العربيَّة السعوديَّة وشعب الممل والمسؤولين وحكومة أصحاب السمو الملكي اْلمراء اْلجالء

ان يتغمد فقيدنا الغالي بواسع هللا تعالى  سائلين، المرحوم المغفور له شهيدناوإلى ذوي  ،الشقيقة

أن يخلف و ،جركمأن يعظم أجرنا وأو ،يحسن عزاءنا وعزاءكمن أو رحمته ويسكنه في فردوس جنته

أن يحفظ المملكة العربية و، الرضا بالمقاديروالجميل لصبر ياكم ا، وأن يلهمنا وإالنا ولكم خير

  .على أعداء ديننا وأمتناينصرهم يؤيدهم ومن كل سوء، وأن  اوشعب وقيادةً  ملكاالشقيقة السعودية 
 

لى إ ومن تبعهم بإحسانٍ  ،وعلى آله وصحبه والتابعين ،والصالة والسالم على سيدنا محمٍد النبي اْلمي

 .رب العالمين الدين الحمد هللالدين، و يوم

 قيادة

 جيش رجال الطريقة النقشبندية
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