كلمة رثاء قاهلا الشيخ سعيد بن هليل
بعد وفاة الشيخ  ..سليمان العامر

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا ورسولنا حممد وعلى آله وصحهبا
صمجعني
صمهها عد
فقد فقدت منطقه االهع عاملهال اللهيال فاسهالل سه يا لهو فشهيل اليهين ب سهليما ه
عههاما العههاما ه امللق ه رمح ه اهلل الداعي ه ايفوم ط منطق ه االههع ه رمح ه اهلل رمح ه
واسع إثا اادث صليم صفجع اجلميع .
ولكه دهدر اهلل ومها هال فعهع ه ودهد دها عقهدب ه داابهال رمحه اهلل فيهم نقااه اليهوم
الثانم عيا عد رمم اجلمار زرت ط مقاه ايفمان العام لتوعيه احلهل للسهالم عليه
واالطمئنهها علههى حههبت فقههام نيسه

له

ههدمف ومه معههم فكنهها نههاف

وا ه ى

واقسم واقوم نيس وط متام الساع الواادة ليالل توالقنها نه وإاهاه لطهواو الهودا
ودا رمح اهلل دد صخا طواو اإلفاس مع الودا فطينا ثم عاست عليه ص ااده
عا ط السعم ف ى وصدمهع سهعي نيسه ثهم عهدنا ملقها ايفمانه وحهلينا اليجها مه
اليههوم الثالههر عيهها و عههد حههالة اليجهها والدته دههد القه عه

ايفمههور ل فطههار وصفطهها

معنهها فشههيل اليههين حممههد ه اس ه الههدراعم ودهها رمح ه اهلل

ث ه علههى زاههارة

منطق االع للدعوة وغريه مه امليهاان ثهم رده معهم ط سهيارتم اتاحه وتوالقنها
إىل االع فكنا إ ا ودينا عند حمط البن ا
وعلى اإلخوة

اج الدرالم دبع الودهوو واقسهم علهم

ال ندفع يئال واليين رمح اهلل معاوو قذه اتصل .

ف لههع املنطقه وغريلههم اعافههو دههام اليههين و ذله السه م ط مجيههع والههوه اله مههع
غريلا م خصال احلميدة رمح اهلل .
وصثنال ديادتم للسيارة نام نوم اسرية ولو الالس فقام ف عال ولو اقوم صعهو هاهلل مه
الييطا الااليم فعع ل

مهاتني فودهع ط نيسهم صنه رصب رماها مي عه و

هدثف

يمل فلما وحلنا املدان عاست علي الصالة ط مسجد دبال عندما مارنا ه فااه
1

ون م وحلينا في سبى ودا ايكو مه ص ط ددميه وص هار عليه عه

امليهاان ط

التوعي احلجام فقلت ل اا ين لع تااد احلجام فقام احلاو الوااد ( داك
اهلل اليقادة ) إب واهلل صرادلا .
فذلبت ه إىل احلجهامني املدانه ااافقنها ط سهيانا ايفم ب حممهد ه عمها السهاا ه
املدرس ط املعقد العلمم ط االع
وايفم ب عبد اهلل

مطف اليماب ه املدرس ط املعقد العلمهم ط رفبهال  .فلمها وحهلنا

احلجههامني اجههم راللي ه وصاتجمههت صنهها ط ايفخههدعني ثههم توالقنهها إىل مدان ه االههع
وداصنهها عليه ط الطااههً ههيئال مه آثههار الصههبا املاواه ط احلههل ودهها اعلههً عليقهها
ودا صثنال السيا را الصدر طي املعيا لني اجلان .
ه الافههً ط صمههاه دل ه السههع الليس ه م ه اداث ه و لط ه يههمل م ه اليكال ه
واليين رمح اهلل غع ط املنطق صعماالل الليل صما ط جمام الدعوة فبدث وال اهاج
اتى دا صنه دها اهذل للهدعوة إىل اهلل علهى الهدواب دبهع انتيهار السهيارات و هغع
منصه رلههيس ليئه ايفمهها ههاملعاوو والنقههم عه املنكهها ودهها غيههورا علههى حمههارم اهلل
صمارا املعاوو ناليال ع املنكها مسهتعمال احلكمه ط لهذا ولهو رلهيس مجعيه
القههاآ الكههاام منههذ إنيههالقا اتههى دههب

يهي

رمح ه اهلل وعشههو ط جملههس منطق ه االههع

وايغع عشوا دثري م اجلمعيات واجملالس فامح اهلل وال مصيب صلله وص ناله
وخلف املنطق وصللقا وعموم املسلمني خريال  .وإننها علهى فااده ن ونهو وال نقهوم إال
ما ااسم ر نا وحلى اهلل على نبينا ورسولنا حممد وآل وحبب صمجعني
مداا املعقد العلمم ط االع
اليين ب سعيد

لليع العما
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