
 بسم هللا الرحمن الرحيم
الً َوَمْن يُِرْد } ِ ِكتَاباً ُمَؤجا َوَما َكاَن ِلنَْفٍس أَْن تَُموَت إَِّلا بِِإْذِن َّللاا

ْنَيا  نُْؤتِِه ِمْنَها َوَمْن يُِرْد ثََواَب اْْلِخَرِة نُْؤِتِه ِمْنَها ثََواَب الدُّ

 {َوَسنَْجِزي الشااِكِرينَ 
 (145)آل عمران:

 

إلى/ حضرة خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك سلمان بن 

صاحب السمو الملكي األمير  ولي عهد( األمين وإلى وععا((  )حفظه هللاآل سعود عبدالعزيز 

  وإلى ذوي المرحوم المغفوع له سمو األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كافة السادة األمراء والمسؤولين وحكومة )عحمه هللا(  وإلى آل سعود بن عبدالعزيز عبدالرحمن 

 .وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة

 جيش عجال الطريقة النقشبندية من/ قيادة

 

الحمد هلل عب العالمين  والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمين  وعلى آله وصحبه والتابعين 

 ن  وبعد:ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدي

 

نبأ وفاة سمو ملؤها الرضا بما قدع عب العالمين والتسليم لما قضى خالق الخلق أجمعين تلقينا بقلوب 

  األسبقالسعودي نائب وزير الدفاع والطيران  )عحمه هللا(آل سعود بن عبدالعزيز عبدالرحمن األمير 

 بأجل مسمى.عند(  ءشيعطى وكل أن له ما إخذ وأن هلل ما إليه عاجعون وإنا إنا هلل ووإ

خوية ومواساتنا الصادقة إلى حضرة خادم الحرمين حر تعازينا األأ قدمن ا المصاب الكبيروبهذ

 ععا((  وإلى ولي عهد( األمين)حفظه هللا وآل سعود الشريفين جاللة الملك سلمان بن عبدالعزيز 

  وكافة السادة األمراء آل سعود صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

والمسؤولين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة  وإلى ذوي فقيدنا المرحوم المغفوع 

إلى هللا تعالى أن  توجه بالدعاء)عحمه هللا(  ون آل سعودلعزيز ابن عبد عبدالرحمنله سمو األمير 

يعظم أجرنا وأجركم  له تعالى أنونسأ  يسكنه فردوس جنتهو ويكرم نزلهيتغمد( بواسع عحمته 

أن يحفظ المملكة العربية كما نسأل هللا تعالى ويحسن عزاءنا وعزاءكم  ويخلف لنا ولكم كل خير  

أمتنا وينصرها أعداء ديننا و الكائدينشروع السعودية ملكا وحكومةً وشعبا من كل سوء  ويرد عنها 

 .بة جديرعلى ما يشاء قدير وباإلجا   إنهعلى جميع المعتدين

والحمد هلل عب العالمين  وصلى هللا على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 وسلم.
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