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وقفة مع آية

يقول ربنا تبارك وتعالى: 

 "ب�ل� أ�ت�ي�ن�اه�م� ب�ال�ح�ق# و�إ�ن�ه�م� ل�ك�اذ�ب�ون�. م�ا ات�خ�ذ�
 الل�//ه� م�//ن� و�ل�//د- و�م�//ا ك�//ان� م�ع�//ه� م�//ن� إ�ل�//ه- إ�ذ,ا
 ل�ذ�ه�ب� ك�ل8 إ�ل�ه- ب�م�ا خ�ل�ق� و�ل�ع�ل�ا ب�ع�ض�ه�م� ع�ل�ى
 ب�ع�//ض- س�//ب�ح�ان� الل�//ه� ع�م�//ا ي�ص�//ف�ون�. ع�//ال�م�
 ال�غ�ي�//ب� و�الش�//ه�اد�ة� ف�ت�ع�//ال�ى ع�م�//ا ي�ش�//ر�ك�ون�"

 ك///ل كلم ال ح///ق،. 92-90المؤمن///ون
 كلمات ل يشوبها الشك ول الريبة بل هي

اليقين والصدق والثقة.

 كي//ف يك//ون ل ول//د وه//و الخ//الق س//بحانه
الغني؟

 ل//م يك//ن ل تع//الى أن يك//ون ل//ه ول//د فه//و
 الغني ع//ن الول//د، ول//م يك//ن ل//ه أن يش//به
 مخلوقاته ف//ي ش//يء فه//و س//بحانه ال//ذي
 خلقه//م ووض//ع س//نة حي//اتهم ف//ي تت//ابع

الجيال، فالخالق ل يشبه المخلوق.

 وكي//ف يك//ون م//ع ال إل//ه آخ//ر وه//و الواح//د
المهيمن القدير؟

 لم يكن ل تعالى أن يكون مع/ه إل//ه غي//ره،
 وإبداع الكون ونظام سيره المحكم الذي ل
 يتغير يشهد بوحدانية الخالق سبحانه. لن
 النظ///ام ال///دقيق ال///ذي ل يخت//ل والواح///د
 والثابت يدل على فردي//ة م//ن وض//ع وخل//ق

هذا النظام فهو سبحانه الواحد الفرد. 

 ف//ي المقاب//ل ف//إن التع//دد يعن//ي إختلف
 الط//رق ف//ي الخل//ق، أي إختلف س//يرها
 وفسادها وهو غير حادث ف//ي الك//ون.. ب//ل
 إن آي//ات ال ف//ي الك//ون كل//ه تش//هد وتق//ر

بواحدانيته سبحانه.

فسبحان ال عما يصفون.

وسبحان ال عما يشركون.

فلنتعلم من حديث نبوي

 ع/ن أب/ي ذر رض/ي ال عن/ه ق/ال: قل/ت ي/ا
 رس//ول ال أي مس//جد وض//ع ف//ي الرض
 أول,؟ قال:المسجد الحرام. ق//ال: قل/ت: ث//م
 أي؟ قال: المسجد القصى. قلت: كم كان
 بينهما؟ قال: أربعون سنة ثم أينما أدركت//ك
 الصلة بع//د� فصله ، ف//إن الفض//ل في//ه- رواه

البخاري .

 لكي نعي التاريخ الحقيقي لخلق ال ف//ي
 الرض، ف////إن المس////جد القص////ى ث////اني
 مس///جد وض///ع ف///ي الرض. ووض///ع بع///د
 المس//جد الح//رام ف/ي مك//ة ب//أربعين س/نة

مما ل شك فيه، وهذا هو الدليل.

 فالمس///جد القص///ى المب///ارك ه///و كام///ل
 المس//احة المس//و�رة ب//الخط الحم//ر ف//ي
 أعل//ى الص///فحة، ويش///مل قب///ة الص///خرة

 المش/////رفة والج/////امع
 القبل//////ي (ذا القب//////ة
 الرصاص///ية الس///وداء)
 ،وك//ل ه//ذه الس//احات
 والب///ار والقب///اب ه///ي
 المس/////جد القص/////ى

 المبارك، ويحي//ط بالمس//جد القص//ى س//ور
 بابا,.15حجري يشتمل على 

وإذا تحدث المسجد القصى فسيقول: 

 أن//ا بي//ت عظي//م م//ن بي//وت ال المبارك//ة،
مبارك فيه وفيما حولي، ولنعم المصلى.

أنا قبلة المسلمين ال�ولى.

 أن//ا ث//الث الحرمي//ن، وإل//ي تش//د الرح//ال،
وي�ضاعف أجر الصلة.

 أن/ا والحرمي/ن الش/ريفين عل/ى نف/س خ/ط
الطول، ما يثبت إعجاز ال تعالى وحكمته.

 أنا مسرى الن/بي ص/لى ال علي/ه وس/لم،
 ومق//ر إم//امته للنبي//اء ف//ي الص//لة ليل//ة

السراء.

ل يدخلني الدجال، وأنا الحصن من الفتن.

 أنا القلب للقدس، والروح التي تسري ف/ي
أرض السراء.

 ت,,,م نق,,,ل ج,,,زء م,,,ن موق,,,ع ي,,,وم الق,,,دس الع,,,المي
http://www.qudsday.com/

لكي نعمل بجدية

قصة نجاح

 القص//ة تق//ول: لك//ل مجته//د
 نص////يب عن////د ال تع////الى..
 المه////م العم////ل والجته////اد
 والتوكل عل//ى ال، ل ش//يء

مستحيل… فال كريم جدا فلنستعن به.

 ،2000أ. أحمد مرسي خريج كلية الزراع//ة
 ل//م يك//ن عن//ده خ//برة ف//ي الزراع//ة إل م//ا
 درس///ه فق///ط، وبع///ض الكت///ب والنش///رات

  ف//دان به//ا6الزراعية. ل//ديه أرض ص//حراوية 
بئر ماء، لكن بدون أي إمكانيات مالية.

  جني///ه م///ن أح///د أق///اربه،3000إق///ترض 
وإشترى شبكة ري ب//التنقيط مس//تعملة و

  م////تر مكع////ب س////ماد بل////دي (مليء30
بالنيماتودا)، وقام بتأجير جرار بالساعة.

 ق//رر إص//لح ف//دان واح//د م//ن الس//تة لن
 إمكانياته ل تسمح، وإخت//ار الف//دان الق//رب

لمصدر الماء ليوفر تكاليف شبكة الري.

 وإختار أفضل قطعة أرض من حيث الستواء
 لت///وفير تك///اليف الستص///لح والتس///وية.
 إستخدم  في البداية مح//راث حف//ار ليقل//ل

من تكاليف عملية التسوية.

 م///تر ق///ام ببع///ض1عل///ى عم///ق ح///والي 
 التسوية لنه خطط لزراعة محاصيل أخ//رى

بعد الزرعة الولى تحتاج ري غمر. 

 ق///ام بتجهي///ز الف///دان للزراع///ة بنفس///ه،
  جني//ه أخ//رى إش//ترى به//ا2000وإق//ترض 

 شتلة طم//اطم. وك//ان للش//تلة والتس//ميد
 والمكافح///ة والي///دي العامل///ة والتس///ويق

إعتبار في عمله.

 عمل بجدية، وإستشار أصحاب الخبرة عند
  أشهر كان يفحص فيها3.5الحاجة، ولمدة 

الطماطم بإهتمام شديد.

 وبدأ النتاج وأكرمه ال تع/الى لجه/ده وب/اع
 إنتاجه. والمحص//لة أن س//دد مبل//غ الق//رض

 ج، وإستص////لح ب////اقي5000(ال////دفعتين) 
 الفدنة، وإشترى شبكة تنقيط كاملة لك//ل
الفدنة، وتم خدمة الفدنة كلها. الحمد ل

 القصة نقلت بإختصار عن صاحبها بمنت,,دى زراع,ة ن,ت:
http://forum.zira3a.net/showthread.php?t=7763
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