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╝ 

 اهلل إىل رالسَّ  يف منظومة

 أخرة اروالدّ 

 ىظمها

وخ   عبد الرمحن ىارص شعديالشَّ

 اتحتوّ مع 

ولوة ادحدودةرشكة   جمموعة ٓباز الدَّ
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َدى ُشُبَل  ََتَنَُّبوا  الَِّذينَ  َشِعدَ  ُموا  الرَّ َنَِاِزل َوَتوَمَّ
ِ
ْضوانِ  د  الرِّ

ِعيَ  َمْشوِِهمْ  يِف  َأْخَلُصوا  الَِّذينَ  َفُهمُ  َعةِ  ُمَتََشِّ  اإليَمـانِ  بَِِشْ

ِهمْ  َمنَاِزَل  َبنَْوا  الَِّذينَ  َوُهمُ  َجا َبْيَ  َشْرِ  لِلَديَّانِ  واْْلَْوِف  الرَّ

بَّـةِ  بِِوَداِدهِ  ُقُلوََبُمْ  اإلَلُ  َمال الَِّذينَ  َوُهمُ  مْحَـانِ  َوََمَ  الرَّ

ِ  يِف  ِذْكِرهِ  ِمنْ  َأْكَثُروا الَِّذينَ  َوُهمُ   َوإَْحوَانِ  َواإِلْعاَلنِ  الّسِّ

ُبونَ  كِ  هِ َضاَعـاتِ  بِِفْعلِِهمْ  اْدَلِوِك  إىَِل  َيَتَقرَّ ْ  لِْلِعْصَوـانِ  َوالسَّ

فِلِ  اْلَفَرائِضِ  فِْعُل   َوالنُّْقَصـانِ  التَّْقِصرِ  ُرْؤَيةِ  َمعَ  َدْأَُبُمْ  َوالنََّوا

وا ُ  إِْحَسـانِ  ِمنْ  فِوهِ  َما إىَِل  َصْوقاً  ُكلَِّها اْدََكاِرهِ  َعَذ  النُُّفوَس  َصزَّ

َض  بَِمنِْزَلةِ  َىَزُلوا   َوَأَمـانِ  ُجنَّةِ  فِـي َأْصَبُحوا  َقدْ  َِبَا َفُهمْ  الرِّ

 َوإَْرَكـانِ  َوإَْقـَوالِ  بِاْلَقْلِب  َفْضَلهُ  اْْلاََلئَِق  َأْوىَل  اْلِذي َصَكُروا

َل  َصِحُبوا  مْحَانِ  ِرَض  يِف  ُجْهد   بِْذلِ  ِمعِ  ُأُموِرِهمْ  ََجِوعِ  يِف  التََّوكُّ  الرَّ

ُؤوا ُحُضوِرهِ  اْعتَِقادِ  َعَذ  اإِلَلَ  َعَبُدوا  اإِلْحَسـانِ  َمنِْزلِ  فِـي َفَتَزَّ

 َواإِلْحَسـانِ  َواإِلْرَصـِاد بِاْلِعْلمِ  ََمُْبوَِبِمْ  ِرَض  يِف  اْْلَلِوَقةَ  َىَصُحوا 

 َفْوَقـاِن  َمنِْزل   فِـي َأْرَواُحُهمْ  َوإِىََّم  بِاْْلُُسومُ  اْْلاََلئَِق  َصِحُبوا 

 ُىْقَصانِ  ِمنْ  اإِليَمـانِ  َعَذ  َخْوفاً  ُكلََّها َواْدََشاِهدَ  اْْلاََلئَِق  َدَعْوت بِاهلل َأَٓ 

َواِغلِ  َعنِ  اْلُقُلوَب  َعَزُفوا  ُغوَها َقدْ  ُكلَِّها الشَّ مْحَانِ  ِشَوى ِمنْ  َفرَّ  الرَّ

، َوُعُزوُمُهمْ  َوُُهُوُمُهمْ  َحَرَكاُُتُمْ 
ِ
َّ
ِ
وَْطـانِ  لِْلَخْلـِق  َٓ  هلل  َوالشَّ

فِوُق  ىِْعمَ  تِي الُسُبلِ  لَِطالِِب  الرَّ  َواإِلْحَسـانِ  اْلَْرَاِت  إىِل ُتْفِض  الَّ
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 يف اِْلتام ...

 اْلري للعمل التَّطويرية ادشاريع تنموة يف معنا رشيكاً  ُكن. 

 ولوة ٓباز جمموعة رشكة  .(ُمعتمد خزة بوت) ادحدودة الدَّ

 اإللكسون الزيد :lapaz-group@live.com 

 َممد ىبونا هدي فوه ُمتَّبعي، تعاىل لوجههتكون أعملنا خالصة  وأن، القبول اهلل ىسيل ☺. 

ورات عذ وادَُشف ادكتب ُمدير ادُساعد ادُدير  الدَّ

 صاهي َممد. م

00201005654207 

mshahin87@live.com 

 الداغستان غازي/  الشوخ

00201115587559 

sual1430@yahoo.com 

 :ىرجو زيارة مواقعنا وصفحاتنا للمزيد 

o شمي ادوقع  group.com-http://lapaz الرَّ

o الفوسبوك صفحة https://www.facebook.com/lapazpage 

o التويس صفحة https://twitter.com/lapaz_group 

o راشات التَّقارير صفحة  http://tqrir.wordpress.com/lapaz والدِّ

 احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الّصاحِلات

http://lapaz-group.com/
https://www.facebook.com/lapazpage
https://twitter.com/lapaz_group
http://tqrir.wordpress.com/lapaz

	في الخِتام ...

