بسم هللا الرحمن الرحيم
ست َ ْق ِد ُم َ
ستَأ ْ ِخ ُر َ
ون)
ساعَةً َوال َي ْ
( َو ِلك ُِل أ ُ َّم ٍة أ َ َج ٌل فَ ِإذَا َجا َء أ َ َجلُ ُه ْم ال َي ْ
ون َ
(األعراف)43:

إلى /حضرة خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه هللا ورعاه) ،وإلى
سمو ولي عهده األمين ،وسمو ولي ولي عهده األمين ،وإلى ذوي المرحوم سمو األمير سعود
بن دمحم بن عبد العزيز آل سعود (رحمه هللا) ،وإلى جميع أهلنا وشعبنا الكريم في المملكة
العربية السعودية الشقيقة.
من /قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية.
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا دمحم النبي األمي األمين ،وعلى آله وصحبه
بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد:
والتابعين ،ومن تبعهم
ٍ
تلقى جيشكم جيش رجال الطريقة النقشبندية بصبر جميل وتسليم لمقادير العزيز الجليل ،نبأ وفاة
األمير سعود بن دمحم بن عبد العزيز آل سعود (رحمه هللا) ،وهلل األمر من قبل ومن بعد ،فقد قدَّر
ور ُك ْم يَ ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة).
الموت على كل من سواهُ ( ،ك ُّل نَ ْف ٍس ذَائِ َقةُ ا ْل َم ْو ِ
ت َوإِنَّ َما ت ُ َوفَّ ْو َن أ ُ ُج َ
لقد كان الفقيد (رحمه هللا) صادقا في عمله ،مخلصا في خدمته ،حتى وافته منيته وأتاه أمر هللا،
( َوك َ
َّللاِ قَدَرا ً َم ْقدُوراً) ،فالحمد هلل الذي ال يحمد على مكروه سواه ،وإنا هلل وإنا إليه
َان أ َ ْم ُر َّ
راجعون.
وبهذا الحدث الجلل يتقدم جيشكم بالتعازي الصادقة المخلصة إلى حضرة خادم الحرمين الشريفين
جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه هللا ورعاه) ملك المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة،
وإلى سمو ولي عهده األمين ،وإلى سمو ولي ولي عهده األمين ،وإلى سمو السادة األمراء ،وإلى
حكومة المملكة العربيَّة السعودية الشقيقة ،وإلى ذوي الفقيد المرحوم سمو األمير سعود بن دمحم
بن عبد العزيز آل سعود (رحمه هللا) ،وإلى جميع أهلنا في بالد الحرمين الشريفين شعب المملكة
العربية السعودية الشقيقة ،ونسأل هللا تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا
ومقدسا ٍ
ت وأرضا ،وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه وحدة كلمة العرب والمسلمين ،كما نبتهل
إلى هللا تعالى بأن يتغمد فقيدنا المرحوم بواسع رحمته ولطيف منته ،ويسكنه في أعلى فردوس
جنته إنه سميع قريب ،وصلى هللا على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.
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