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رومي الرومي 

أكد مدير مكتب شؤون 
احل����ج روم����ي الرومي أن 
تسجيل احلجاج من املقيمني 
بص����ورة غي����ر قانونية 
)الب����دون( لهذا املوس����م 
موسم حج  1434ه� مازال 
مستمرا لدى مكتب شؤون 
احلج وان العملية تس����ير 
بسهولة ويسر حيث يتم 
تسجيل احلاج لدى مكتب 
شؤون احلج ومت اعتماد هذه 
اآللية في موس����م حج هذا 
العام للحد من التالعب في 
تأشيرات احلج املخصصة 
له����ذه الفئ����ة وإميانا من 
املكتب باملسؤولية امللقاة 
على عاتقه في هذا الشأن، 
مش����يرا إلى أن آخر موعد 
لتسجيل املقيمني بصورة 

استذكر املركز اإلسالمي 
مبرس����يليا � فرنسا مآثر 
الكويت  ومناق����ب فقي����د 
د.عبدالرحمن السميط وقال 
نائب مدير املركز غس����ان 
س����يف في بيان: »بقلوب 
راضية بقضاء اهلل، مطمئنة 
بقدره، آملها جلل املصاب، 
واعتصرها شديد احلزن 
واألس����ى، يتق����دم املركز 

السفر الى القارة السمراء، 
لنشر اإلسالم والعطف على 
الضعف����اء والفقراء، دون 
ضجيج وال صخب إعالمي 
وال تفاخر، وهو الذي خالل 
29 س����نة فقط، أسلم على 
يدي����ه املاليني، وكفل آالف 
األيتام، وحفر آالف اآلبار، 
وبنى آالف املساجد، ومئات 
املراكز اإلسالمية واملدارس 

اإلسالمي مبرسيليا � فرنسا، 
الى الكويت حكومة وشعبا، 
وإلى األمة اإلسالمية فردا 
فردا، بأحر التعازي القلبية، 
وبأصدق املواساة األخوية، 
لوفاة املغفور له بإذن اهلل 
أفريقيا وداعيتها«  »رجل 
الس����ميط،  د.عبدالرحمن 
طّيب اهلل ثراه، الذي جتّرد 
من متع الدنيا ومتاعها، وآثر 

واملستشفيات.
عّوض اهلل األمة خيرا 
بفقدانه.. وعلى مثله فلتبك 
البواكي.. ومنه فليغار أهل 

الهمة والعطاء..
املول����ى جّلت  نس����أل 
قدرته، وعظمت مغفرته، 
أن يتغمد الفقيد بواس����ع 
الرحم����ة والرضوان، وأن 

يسكنه فسيح اجلنان«.

غير قانونية سيكون نهاية 
دوام األربعاء 21 اجلاري.

وأشار الرومي الى أن كل 
من لديه رغبة في احلج هذا 
العام عليه ان يبادر بسرعة 
التسجيل لدى مكتب شؤون 
احلج مصطحبا معه صورة 
من جواز الس����فر صاحلة 
وصورة شخصية واحلضور 
شخصيا وأال يكون قد مضى 
على أدائه مناسك احلج أكثر 
من )5( سنوات، حيث مت 
حتديد 10 تأش����يرات لكل 
حملة حج مستذكرا اجلهود 
املبذولة من حكومة خادم 
احلرمني الشريفني لتذليل 
جمي����ع الصعوب����ات أمام 
حجاج بي����ت اهلل احلرام 
وس����رعة اجناز املشاريع 

ومنها املط����اف املؤقت في 
صحن املطاف وغيره من 
املشاريع التي تساهم بشكل 
كبير في تسهيل أداء املناسك، 
الفتا إلى أن الوزارة تقدم كل 
ما في وسعها من أجل إجناح 
هذا املوسم وتضع يدها بيد 
وزارة احلج والس����لطات 
املسؤولة في اململكة العربية 
السعودية الشقيقة في ظل 
هذه املشاريع اجلبارة التي 
حتتم علينا جميعا االلتزام 
بكافة التعليمات الصادرة 
من الس����لطات في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
وخصوصا تخفيض أعداد 
احلجاج وإصدار التصاريح 

من قبلهم.
ليلى الشافعي  ٭

»األوقاف«: تسجيل الراغبني في احلج 
من »البدون«مستمر حتى األربعاء

علي الغامن

قال رئيس غرفة جتارة 
وصناع����ة الكوي����ت علي 
الغامن: لق����د ازدادت أرض 
الكويت طهرا، وازدان ترابها 
فخرا قبي����ل أيام حني عاد 
إليها »عبدالرحمن حمود 
السميط« فاحتضنته كحبة 
قمح، أو فس����يل نخل، أو 
قطعة بخور، وفي احلديث 
الش����ريف: »كون����وا دعاة 
ألس����نتكم«،  الناس بغير 
عبدالرحمن السميط كان من 
النخبة النادرة التي اختارت 
هذا الطريق الشاق الطويل، 
فقد كان داعية بعلمه وعمله 
وبخلقه وزهده، لم يبغ من 
الدعوة إال مرضاة خالقه من 
باب خدمة خلقه، فلم يسمح 
لكسب ش����خصي أو هدف 
سياسي أو انتماء حزبي أن 
يشوب نقاء دعوته أو يشوه 
صف����اء عباءته، تعلم قبل 
أن يتعبد، ألن التعبد دون 
علم يورث التعصب، وتعبد 
حتى تغل����ب على النفس 
وأدرك التقى، فعرف جوهر 
الدين ورس����الته، وعرف 
سماحته وانسانيته، وعرف 
أن اخلير مبفهومه اإلسالمي 
الصحيح عمل انساني يجب 

أن يفيض على كل البشر 
دون تفريق بني شعب وآخر، 
ودون تخصيص ألصحاب 
عقيدة دون غيرهم، فانطلق 
ينشر الهداية واخلير معا 
بالغيث والغوث، وبالعمل 
الطيب،  الصالح والكل����م 
إال  أقع����ده املرض  أن  الى 
عن ذكر اهلل والسؤال عن 
أحوال املاليني الذين أحبهم 
كأهله وأحب����وه كأهلهم، 
يرحل الكبار وال يغادرون، 
يرحل الكبار ويبقون معنا، 
وسيبقى من »أبو صهيب« 
ما سيخلد ذكره وذكراه في 
تاري����خ الكويت، ووجدان 

أفريقيا، وضمير الدعوة.
الراحل  وس����يبقى من 
آبار  ما ليس يرحل، آالف 
املياه، ومثلها مراكز صحة 
ومستش����فيات، ومدارس 
وجامعات، ومساجد ودور 
قرآن، وأكثر من أحد عشر 
مليون بسمة هدى ورضا 
واطمئن����ان، عل����ى وجوه 
سمراء في القارة العذراء، 
أنار االميان حياتها وطريقها، 
بعد أن جنح »أبو صهيب« 
� بحم����د اهلل وفضله � في 
مداواة مريضها، ومواساة 

منكوبه����ا، وعون فقيرها، 
وتكفل يتيمها.

وإذا كان عبدالرحم����ن 
السميط من الرجال الذين 
الوط����ن، فإن  يكب����ر بهم 
الكويت أيضا من األوطان 

التي يسمو بها الرجال.
فلم يكن � رحمه اهلل � إال 
منوذجا عبقريا عن عطاء هذا 
الوطن واعتداله، وعن روح 
شعب الكويت ووسطيته، 
وحرص����ه عل����ى زكات����ه 
وصدقات����ه. وعزاؤنا فيه 
أنه كان مؤسسة في رجل، 
وترك بعده مؤسسة حافلة 
الرجال واخوانهم.  بكرام 
باسم غرفة جتارة وصناعة 
الكويت، منتسبني ومجلسا 
وإدارة، أتقدم بصادق العزاء 
الى وطن����ي الكويت أميرا 
وحكومة وش����عبا، وإلى 
األمتني العربية واالسالمية، 
والى كل فقراء أفريقيا ورواد 
اخلير في العالم. كما أعزي 
الفقيد وأهله، وكل  عائلة 
من عرفه فاحترمه وأحبه 
وآمله غيابه، سائال املولى 
عز وجل أن يتقبل الراحل 
اجلليل في جنانه، ويتغمده 

برحمته ورضوانه«.

الغامن: السميط داعية من الزمن النبيل

املركز اإلسالمي مبرسيليا: السميط 
رجل أفريقيا وداعيتها

يوسف احلجيد.عبداهلل املعتوق

أعل����ن رئي����س الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية 
املستشار بالديوان األميري 
ومبعوث األمني العام لألمم 
املتحدة للشؤون اإلنسانية 
د.عب����داهلل املعت����وق عن 
اطالق الهيئة بالتعاون مع 
اجلمعية الكويتية لإلغاثة 
حمل����ة إنس����انية إلغاثة 
متضرري الفيضانات التي 
اجتاح����ت بعض الواليات 
الس����ودانية، مشيدا بقرار 
حكومة الكويت بإرس����ال 
معون����ات وم����واد غذائية 
عاجلة ملساعدة املتضررين 

ب� 2.5 مليون دوالر. 
وق����ال د.املعت����وق في 
تصريح ان ه����ذه احلملة 
اإلغاثية العاجلة تستهدف 
تقدمي املساعدات االنسانية 
للتخفيف من آثار الكارثة 
التي حلت بعشرات اآلالف 
من اخواننا السودانيني الذين 
تهدمت منازلهم وش����ردوا 
بسبب الفيضانات، مضيفا 
ان هذا التحرك اإلنس����اني 
من الكويت وخاصة الهيئة 
اخليرية يأتي استشعارا 
منها ملسؤوليتها اإلنسانية 
واألخالقية جتاه اخواننا 
الس����ودان،  املنكوبني في 
ضمن مساعيها اإلنسانية 
ملواجهة النكبات والكوارث 
ومضاعفاتها اإلنس����انية 
للحيلولة دون وقوع املزيد 

من اخلسائر في األرواح، 
مشيرا الى أن الهيئة تستقبل 
تبرعات ومس����اعدات أهل 
اخلير في مقرها الرئيسي 
وجميع فروعها بالكويت 
وعبر مندوبيها.  وأعرب 
عن بالغ شكره لسمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، لتوجيهاته 
الكرمي����ة بإطالق احلملة، 
مش����يدا باملوقف الرسمي 
الكويت����ي ممثال في قيادة 
الب����الد ووزارة اخلارجية 
التخاذهم خطوات عملية 
وحتركات انسانية باجتاه 
تنفيذ برامج اغاثية لرعاية 
املنكوب����ني وتخفيف حدة 
األزمة اإلنسانية. وناشد 
املعتوق املنظمات اإلنسانية 
الدولية أن تضطلع بدورها 
اإلنساني واإلغاثي في اغاثة 
السودانيني املتضررين ملنع 

تفاقم األزمة، والعمل على 
آثارها، السيما  محاصرة 
أن التقارير الواردة تشير 
الى ارتفاع معدالت الوفاة 
وتزايد أعداد املتضررين 
من جراء هذه الكارثة.  من 
جانبه شدد رئيس اجلمعية 
الكويتية لإلغاثة يوسف 
احلجي على ضرورة تكثيف 
اجلهود اإلنسانية الرسمية 
واألهلية من أجل مواجهة 
تداعيات الفيضانات التي 
جتتاح مناطق واس���عة 
الس���ودان، في ظل  م���ن 
التقارير  ما أعلنت عن���ه 
اإلنس���انية الدولي���ة من 
تض���رر أكثر من 150 ألف 
مواطن سوداني.  وأعرب 
احلجي ف���ي تصريح عن 
شكره وتقديره لسمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد لتوجيهاته 
الكرمية للجمعية والهيئة 
اخليرية الط���الق حملة 
اغاثية عاجلة لإلسهام في 
مواجهة الظروف الصعبة 
التي يتعرض لها الشعب 
الش���قيق من  السوداني 
جراء الس���يول واألمطار 
الغزيرة، كما ثمن جهود 
وزارة اخلارجية لسعيها 
الدؤوب الى احتواء األزمة 
وتواصلها مع اجلمعيات 
اخليري���ة  والهيئ���ات 

الكويتية. 

دعا املنظمات اإلنسانية الدولية إلى اإلسهام في احتواء األزمة قبل تفاقمها

املعتوق: الهيئة اخليرية تطلق حملة 
إلغاثة متضرري فيضانات السودان

نادي الصم: السميط سفير العمل اخليري
تقدم رئيس النادي الرياضي للصم اس���ماعيل عيسى كرم 
وأعضاء مجلس االدارة والرئيس الفخري للنادي فهد صياح 
أبوشيبة ومنتس���بي النادي )رجاال وفتيات( بأحر التعازي 
القلبية للكويت وأهلها في وفاة املغفور له بإذنه تعالى الشيخ 
د.عبدالرحمن السميط سفير العمل اخليري، سائلني اهلل عز 
وجل له املغفرة والرحمة وأن يس���كنه اهلل فسيح جناته عما 
فعل من خير لألمة االسالمية، والصبر والسلوان ألهله وذويه، 
واع���رب رئيس وأعضاء الن���ادي الرياضي للصم عن خالص 

التعازي ألسرة الفقيد.
 كما عبر محمد الكندري � أمني السر العام للنادي عن خالص 
مواساته ألسرة الفقيد، مستذكرا دوره العظيم واملخلص في 
العمل اخليري واإلنس���اني جلميع املسلمني وألهل هذا البلد 

الكرمي وخاصة فئة الصم.

إلى رحمة اهلل الواسعة
ودعت الكويت أحد ابنائها البررة والذي قضى معظم حياته 

في الدعوة هلل عز وجل ولم يهدأ له بال إال بعد أن أعياه 
املرض. فتلك الشخصية الفذة وصلت إلى أدغال أفريقيا 

بني الغابات واجلبال الوعرة وقلة املياه وندرة الطرق 
املعبدة. عاش فترات طويلة بني امللوثات واألجواء الرطبة 

احململة بكافة السموم القاتلة، حيث أمده اهلل بجنود لم 
يدركها وأعانه على املرض وعلى وحشة الطريق وفراق 

األهل واألحبة. تقابلت مع املرحوم طيب اهلل ثراه في 
أكثر من موقع وخصوصا عند اللجان اخليرية لصالح 

القارة األفريقية حيث كان يتواجد بنفسه ليشرف على 
أعمال اخلير، وأجمل جلساتي معه حيث قابلته عند العم 

عبداهلل السميط )أبوبدر( أطال اهلل في عمره بديوانه 
العامر بالشويخ حيث شرح لنا أبو صهيب كيف كان يتلذذ 

بأعمال اخلير بني اجلموع األفريقية وخصوصا عندما 
يتدفق عليه األفارقة ليعلنوا له عن إسالمهم ودخولهم 

اإلسالم. فرحمة اهلل عليه واسعة، كان له نشاط متميز في 
نشر الدعوة اإلسالمية حيث أسلم على يديه الطاهرتني 

املاليني من البشر كما أشرف على بناء اآلاللف من املساجد 
وآبار املياه واملستشفيات.

املرحوم د.عبداهلل السميط رفع اسم بالده عاليا ولم 
يتوان في خدمة بلده، ضحى بالكثير وعانى من األلم من 
أجل إدخال البسمة إلى أطفال افريقيا وعوائلهم. استطاع 

بأسلوبه وتواضعه أن يدخل كل بيت بالكويت. فحني وصل 
نبأ وفاته تضرع اجلميع للواحد القهار بأن يرحمه ويتغمد 
روحه ويدخله فسيح جناته. وحني دفنه توافد اجلموع من 

داخل الكويت وخارجها للمشاركة في عزائه.
اللهم ارحم فقيدنا الغالي وألهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان وجازه خير اجلزاء.

محمد عبدالرحمن الصرعاوي

سيد عبداهلل سيد عبدالرحمن الرفاعي

عبدالرحمن السميط
إنسان َأَحب نفسه 

فأحبه الناس
كل انسان يحب نفسه، ولكن كل على طريقته 

وشاكلته، فصنف من الناس يحب التملك فيسعى 
ليكون من ذوي األمالك وقد يفنى وهو لم ميلك 

سوى مقت الناس وحقدهم، وهناك من يحب 
املنصب فيبذل قصارى جهده للحصول على 

منصب ولو ذل نفسه من أجل احلصول عليه فلم 
يكسب إال هجاء الناس له وذمه، وصنف آخر أحب 
الشهرة والظهور من خالل وسائل اإلعالم بشتى 

أنواعها وحاول بكل وسيلة كي يظهر فلم يجن إال 
القدح والنقد والسخرية، هذا ما رأيناه وسمعناه 
عن الناس فهم يحبون أنفسهم ويسعون إلسعاد 

أنفسهم كل حسب هدفه ومبتغاه.
أما عبدالرحمن السميط فأحب نفسه حبا جما 

وأراد لها املكانة الرفيعة العالية فنظر حوله فلم 
ير في هذه الدنيا ما يوازي حبه لنفسه ألن الدنيا 

فانية فكيف يبتغي لنفسه التي أحبها أن تفنى 
بفناء الدنيا، فسعى الى ما هو أسمى وأعلى من 

ذلك فزهد في الدنيا وما فيها من زخرف ومنصب 
وشهرة، وطمع مبا في اآلخرة من نعيم دائم ال 

يزول وال ينقطع، ألن كل ما في الدنيا إلى زوال، 
إما أن يزول عن اإلنسان اول يزول عنه اإلنسان، 

فكيف لعاقل أحب نفسه ان يترك نعيما دائما 
ويسعى حلطام زائل؟!

لذلك فإن عبدالرحمن السميط عمل ملا هو دائم ألنه 
أحب نفسه فأراد لها اخلير والدوام.

قال اهلل تعالى: )ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعيها 
وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا( اإلسراء: 
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هذا هو اإلنسان الكيّس الفطن الذي أحب نفسه 
فأراد لها اخلير، لقد تكبد عبدالرحمن السميط 

املشقة والعناء وضحى براحته وحتمل عذاب السفر 
ومشقته وذلك كله من أجل دينه ووطنه وإنسانيته، 

ترك ترف العيش ولذته واملنصب وشهرته واملال 
وسطوته كل هذا ألقاه خلف ظهره زاهدا فيه وأراد 

لنفسه العزة واملكانة الرفيعة ألنه يحبها فعمل 
عمال يحبه اهلل عز وجل ويحبه الناس وحتبه نفسه 
وسعى يشق طريقه في القارة السوداء وأخذ يعمل 
من أجل من فيها وتخفيف معاناتهم ورّغب الناس 
في مساعدتهم وكان صادقا في قوله مخلصا في 
عمله، فتسارع أهل اخلير وبذلوا الغالي والنفيس 

من أجل اخوانهم وطعما فيما عند اهلل عز وجل 
من األجر والثواب، فكان عبدالرحمن السميط 

سببا إلسعاد انسان القارة السوداء وسببا ملن بذل 
اخلير من أهل اخلير، فحمل عبدالرحمن السميط 

خير أهل اخلير للفقراء واملساكني واحملتاجني 
في الدنيا وحمل زادا ألهل اخلير في اآلخرة من 

األجر والثواب، فسما بنفسه فأحبه الناس جميعا، 
أحبه الفقير وأحبه الغني ألنه كان سببا إلسعادهم 

جميعا، هذا هو عبدالرحمن السميط.
لم يكن رحمه اهلل طالبا للدنيا أبدا فلم يسع لعمل 
برامج أو دورات أو لقاءات كي يجمع املاليني ولم 

يظهر على الشاشات يتشدق بالكالم ويتمايل 
باحلركات كي يبهر الناس طلبا للشهرة والظهور 

ولم نر صورته في االعالنات في الصحف 
واملجالت او على الباصات.

عبدالرحمن السميط رجل بسيط بذاته أحب عمال 
يجعله رمزا للخير وقدوة ألهل اخلير في الدنيا، 
ونعيما خالدا في اآلخرة فسعى لهذا العمل بنية 
خالصة فوفقه اهلل عز وجل لذلك العمل فأحبه 

الناس ألنه أحب نفسه وسعى من أجل اسعادها.
قال اهلل تعالى: )وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية 

في جنة عالية( الغاشية: 8، 9، 10.
رحم اهلل عبدالرحمن السميط رحمة األبرار وأسكنه 

فسيح جناته.

نعم لقد مات!

وليد إبراهيم األحمد

نعم لقد مات حقيقة هذه املرة وليس إشاعة وانتقل الى 
جوار ربه بإذنه تعالى وقد ضاقت بي الدنيا فور سماعي 

نبأ وفاته وأنا خارج البالد ليعيد إلي شريط ذكرياتي معه 
وأسطر ما سبق ان سطرته في حق هذا اإلنسان.

كيف ال تريدون ان تدمع عيني، وينفطر فؤادي لنبأ 
وفاة والدي وشيخي د.عبدالرحمن السميط وقد عايشته 

عن قرب وسافرت معه ألدغال افريقيا أكثر من مرة؟! 
منت معه على األرض اليابسة وأكلت معه طعاما منتهي 

الصالحية، وقدمنا ألطفال كينيا عندما ضربتهم املجاعة 
شوربة )اإلنقاذ( املكونة من طحني وماء وزيت في وسط 
الصحراء القاحلة، كانت البداية رحلة خيرية قبل 14 عاما 
ـ وكنت وقتها أكتب في الزميلة »األنباء« ـ الى جمهورية 
تنزانيا وزجنبار في العام 1999 مع كوكبة من أهل اخلير 
من جتار وشيوخ وأمراء الكويت والسعودية واإلمارات 

والبحرين وقطر الفتتاح مشاريعهم اخليرية التي أقاموها 
هناك بدعوة من جلنة مسلمي أفريقيا التي أصبحت فيما 
بعد جمعية العون املباشر بعد ان سمعوا عن قصة رجل 
بأمة يدعى د.عبدالرحمن السميط يترأس اللجنة كان قد 
ترك وظيفته وتخصصه في الطب البشري في اجلهاز 
الهضمي ليقلع إلى دول أفريقيا مع زوجته أم صهيب 

وأطفاله الصغار )صهيب وعبداهلل واسماء ونسيبة وسمية( 
يعالج املرضى بإقامة املستشفيات وينشئ الكليات العلمية 

واإلسالمية ودور األيتام واملساجد ليدخل على يديه 
اإلسالم بتوفيق من رب العباد مئات اآلالف من البشر 

ويتبوأ املئات من أيتامه اليوم املناصب العليا في تلك الدول 
حتى وثق به اجلميع فحرصوا على التبرع للجنة إلقامة 

مشاريعهم من خالله والرحلة األخرى كانت في العام 
2001 اي قبل أكثر من 10 سنوات، ونظرا خلطورتها طلب 

مني مازحا قبل مرافقته ان أكتب وصيتي أو أختار من 
احليوانات التي ستأكلني األسد أم النمر فكانت إجابتي 
األسد حتى أكون شهيدا بشرف فكانت رحلة حقيقية 
استمرت شهرا طفنا خاللها األدغال عبر كينيا وتشاد 

وافريقيا الوسطى، ومهما حتدثت عنك وعن بصماتك ورفع 
اسم بالدك والدعوة للخير ولإلسالم في القارة السوداء لن 

أوفيك حقك.
أقول ذلك وال أزكي على اهلل أحدا في نهجك الذي سرت 

عليه اتباعا لقوله تعالى في سورة آل عمران: )ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى اخلير ويأمرون باملعروف وينهون عن 

املنكر وأولئك هم املفلحون( اآلية )104(.
هل أحتدث عن فرحة األيتام والفقراء عندما تصلهم 
معلومة قدومك.. أم عن أسلوبك الدعوي مع القبائل 

امللحدة.. أم عن احترامك لألديان السماوية ومجادلتك 
إياهم بالتي هي أحسن حتى يدخلوا اإلسالم.. أم عن 

األخطار التي تعرضت لها واألمراض التي أملت بك وجعلتك 
تهرب بعيدا عن الضيوف في حفل افتتاح مشاريعك 

لتضرب نفسك إبر اإلنسولني في اخلفاء وتأخذ حبوب 
الضغط والسكر ثم تعود مسرعا لضيوفك.. أم عن احلملة 

املغرضة التي كان يشنها البعض ضدك وضد أعمال 
جلنتك ومع األسف من بني جلدتك للطعن والتشكيك وهم 
يحصون اجلوائز التي نلتها من مختلف دول العالم تقديرا 

وإجالال ألعمالك؟! ان العني لتدمع وان القلب ليحزن وإنا 
على فراقك يابوصهيب حملزونون.

اللهم تغمده بواسع رحمتك وصبر أهله واجمعنا معه 
واملسلمني في الفردوس األعلى من اجلنة 

يا قيوم السموات واألرض.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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