
  

Page 1 of 1 

 

 ِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم 

رِّ الصَّابِّرِّيَن   ُعوَن﴾ ﴿َوَبش ِّ يَبٌة قَاُلوا إَِّّنَّ ّلِلَِِّّّ َوإَِّّنَّ إِّلَْيهِّ رَاجِّ ُهم مُّصِّ  الَّذِّيَن إَِّذا َأَصابَ ت ْ

للمرجعي  سة  م مؤس  تتقد   املهدي  العصر ويل  هللا وحج ته يف أرضه  عازي إىل  الت    أبحر    (إمامة )اإلمام  صاحب 
العلمي  عجمان )والز   امل  العظام   ممث لة بعلمائها وفقهائهاة  (، وإىل احلوزات  آية هللا مساحة  لطائفة  األعلى لرجع  ال سي ما 

الس   الش  الس  علي احلسيين  د  ي  العظمى  أمريكا  املؤمنني واملؤمنات يف  والعاََل عموماً   ماليةيستاين، وإىل مجيع  ، خصوصاً 
عند مليك   هإىل جوار رب    )قد س سر ه(  د سعيد احلكيمد حمم  ي  آية هللا العظمى الس  مساحة    الفقيه الكبري  ة رحيلمبناسب

بن احلسني  اإلمام علي   شهادة ، ذكرى ١٤٤٣ احلرام  م اخلامس والعشرين من حمر   ، اجلمعة، هذا اليوم مقتدر، وذلك يف 
 . ٢٠٢١الث من أيلول  الم(، املوافق للث  جاد )عليه الس  الس  

 حياة طالت   ملأل األعلى بعد ملتحقاً ب نيا  هذه احلياة الد  )رضوان هللا تعاىل عليه(  د احلكيم  ي  الس  مساحة  لقد فارق  
ابق ظام الس  له ظلم الن  لم واحلوزات والعلماء واملؤمنني، إىل جانب حتم  ين والعِ سها يف خدمة الد  أكثر من مثانية عقود كر  

سبب   ظلماً وعدواانً من دون أي    سنواتة طالت مثانية  جون ملد  يف الس    هذيحيث قبع هو وعدد كبري من أسرته وتالم
احملافظة على مود يف والص   )ع( ين احلنيف ومذهب أهل البيتالد  واإلخالص والت مسك مبباديء  نتماء سوى سبب اال

ه هللا( جماهداً وعاملاً عاماًل )رْح. وكان  تضحيات جسام  هفدفع ضريبة بهظة كل فت  ، ين واملؤمننية خدمة للد  احلوزة العلمي  
عدد غري   آنذاكالكرميَتني  يديه    علىج  م وختر  جن إذ تعلَّ الس  أثناء فتة    بية حت  عليم والت  حصيل والت  من الت    وال ميل    ال يكل  

ذين لبة ال  ، فضالً عن سائر الط  هذا العصريف  غني واخلطباء املنتشرين يف خمتلف أصقاع األرض  قليل من العلماء واملبل  
 . هنلوا من علمه قبل وبعد تلك الفتة العصيبة

علماء املسلمني ومن أعظهم واحداً من أكابر  اإلسالمي    ذي بفقده فقد العاَلَم الفقيد ال  الفقيه  رحم هللا سيدان  
داً مهتم اً بملسلمني وراعياً هلم وسائاًل عنهم وقاضياً حلوائجهم وداعياً هلم صباحاً ومساًء وأبً ودو   غزارة يف العلم والعطاء،

 ، وأن مين  )عليه وعليهم الس الم(  يب وأهل بيتهجبوار الن    كري   رب  غفورعند    الرجات العم نسأل هللا تعاىل له الد    لكل  خري. 
يف أعمار علمائنا األعالم وفقهاء اإلسالم   رب واألجر، وأن يطيليه وأتباعه وعموم املؤمنني بلص  وحمب    يذه على ذويه وتالم

 ة إال بهلل العلي العظيم.ه مسيع جميب. وال حول وال قو  يف ظالهلم على العباد، إن   وميد  

 إمام مؤس سة 


