
 بسم هللا الرحمن الرحيم
َه اْشَترَى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنُفَسُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِبأَنَّ  }إِنَّ اللَّ

ِه َفيَْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن  َة ُيَقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَّ َلُهُم اْلَجنَّ

ْورَاِة َوالِْأْنِجيِل َواْلُقرْآِن َومَ  ْن َوْعداً َعَليِْه َحّقاً ِفي التَّ

ِه َفاْسَتبِْشُروا ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَْعُتْم  أَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَّ

 ِبِه َوذَِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{
 (111)التوبة:

إلى/ فخامة رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

ينين سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ محمد )حفظه هللا ورعاه(، ونائبيه األم

وإلى ذوي المرحوم بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو حكام اإلمارات العربيَّة المتحدة، 

وإلى جميع أهلنا )رحمه هللا(، العقيد الركن سلطان محمد بن هويدن الكتبي المغفور له الشهيد 

 وشعبنا اإلماراتي العربي الشقيق.

 / قيادة جيش رجال الطريقة النقشبنديةمن

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

 ، وبعد:لى يوم الدينإ ومن تبعهم بإحسانٍ 

بإيمان راسخ وصبر جميل ورضا بمقادير ملك الملوك ى جيشكم جيش رجال الطريقة النقشبندية تلق

، الذي شارك بشرف ضمن العقيد الركن سلطان محمد بن هويدن الكتبي )رحمه هللا(استشهاد أ نب

ليلتحق بركب شهداء أمتنا األماجد، القوات اإلماراتية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، 

العربية  لدولة اإلماراتليكون الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن أمتهم ودفعا للظلم وإحقاقا للحق، و

شأنها العلي وموقعها الجلي في الدفاع عن وحدة أمتنا وسيرها في طريق اإلباء بذلك  الشقيقة

 .وردع االحتالل والظلم والشموخ ورفع راية الحق

أسمى آيات التعازي ليرفع  جيش رجال الطريقة النقشبنديةيتقدم جيشكم وبهذه المناسبة الجليلة 

فخامة رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة صاحب المخلصة إلى  وأبلغ عبارات المواساة الصادقة

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان )حفظه هللا ورعاه(، ونائبيه األمينين، وأصحاب السمو حكام 

العقيد الركن سلطان محمد بن وإلى ذوي المرحوم المغفور له الشهيد اإلمارات العربيَّة المتحدة، 

وإن هلل ما أخذ وإن له وإلى جميع أهلنا وشعبنا اإلماراتي العربي الشقيق، ه هللا(، )رحمهويدن الكتبي 

هللا تعالى أن يحسن عزاءنا  ونسأل، ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، وإنا هلل وإنا إليه راجعون

وأن ، وأن يلهمنا وإياكم الصبر الجميل وعزاءكم، وأن يعظم أجرنا وأجركم، وأن يخلف لنا ولكم خيرا،

وقيادة وشعبا من كل سوء، وأن يؤيدهم وينصرهم على دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيسا يحفظ 

 أعداء ديننا وأمتنا، والحمد هلل رب العالمين.
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