
الجمعة  28  يناير  2011   21االيمان
سبط رسول اهلل ژمواقف مع الحبيب ژ

يقول العالم أتني دينيه بعد ان أس���لم 
وس���مى نفس���ه ناصر الدين واملولود عام 
1861 وقد أكمل تعليمه في فرنسا ثم قصد 
اجلزائر وحج الى بيت اهلل احلرام عام 1928 
وله الكثير من املؤلفات عن اإلس���ام: »ان 
الشخصية التي حملها محمد ژ بني برديه 
كانت خارقة للعادة وكانت ذات أثر عظيم 
جدا حتى انها طبعت شريعته بطابع قوي 
جعل لها روح االبداع وأعطاها صفة الشيء 

اجلديد.
ان نبي اإلسام هو الوحيد من بني أصحاب 
الديانات الذي لم يعتمد في امتام رسالته على 
املعجزات وليست عمدته الكبرى اال باغة 
التنزيل احلكيم. ان سنة الرسول ژ الغراء 
باقية الى يومنا هذا، يجلوها أعظم إخاص 
ديني تفيض به نفوس مئات املايني من أتباع 

سنته منتشرين على سطح الكرة.
كان النبي ژ يعنى بنفسه عناية تامة، 
الى حد ان عرف له من���ط من التأنق على 
غاية من البساطة، ولكن على جانب كبير 
من الذوق واجلمال، وكان ينظر نفسه في 

املرآة، ليتمشط او ليسوي طيات عمامته، 
وه���و في كل ذلك يريد من حس���ن منظره 
البشري ان يروق اخلالق سبحانه وتعالى. 
لقد دعا عيسى گ الى املساواة واالخوة، 
اما محمد ژ فوفق الى حتقيق املس���اواة 

واالخوة بني املؤمنني أثناء حياته.
ان حدود هذا السفر لن تسمح لنا بأن نقدم 
لك جميع التفاصيل وجميع النواحي حلياة 
حافلة بالعظائم الى هذا احلد كما هو الشأن 

في حياة النبي محمد نبي املسلمني ژ.
احلق اننا نرى م���ن بني جميع األنبياء 
الذين أسس���وا ديان���ات، ان محمدا ژ هو 
الوحيد الذي استطاع ان يستغني عن مدد 
اخلوارق واملعج���زات املادية، معتمدا فقط 
على بداهة رسالته ووضوحها، وعلى باغة 
القرآن اإللهية، وان في استغناء محمد ژ 
عن اخلوارق واملعجزات ألكبر معجزة على 

االطاق.
ان في مرأى املؤمنني وفي أعمالهم لصورة 
تلمحها منعكسة من مآثر محمد ژ وإذا كانت 
بالطبع باهتة بالقياس الى كماالته العليا، 

فانها ال جدال في صحتها، هذا على حني جتد 
قياصرة روما مع دقة متاثيلهم ال يطالعنا 
منهم سوى قناع مزيف لوجوههم اجلامدة 
حتت صورة من اخلياء، ان صورهم تظل 
ميتة يعجز خيالنا عن ان يلمح لها ش���يئا 
من احلياة، وانه لبوحي هذه احلقيقة قامت 
برؤوسنا فكرة نشر لوحات في تاريخ محمد 
ژ متّثل املآثر الدينية ألتباعه، وبعض صور 
من حياة العرب، وبعض مدن احلجاز الذي 
هو وطنه.حقا انه ليدهشني ان يرى بعض 
املستشرقني ان محمدا ژ قد انتهز الفرصة 
فروى ورتب عمله للمس���تقبل بل قد ذهب 
بعضهم الى أبعد من ذلك فوسوس بأن محمدا 

ژ أّلف في تلك الفترة القرآن كله!
أحقا لم ياحظوا ان هذا الكتاب اإللهي خال 
من أي خطة سابقة على وجوده، مرسومة 
على نسق املناهج االنسانية، وان كل سورة 
من سوره منفصلة عن غيرها وخاصة بحادثة 
وقعت بعد الرس���الة طيلة فترة تزيد على 
عشرين عاما، وانه من املستحيل على محمد 

ژ ان يتوقع ذلك ويتنبأ له«.

دينيه: محمد شخصية خارقة للعادة
من خالط دمي دمه

جبال الذهب والفضة

عناية الرسول ژ بالحسين ÿفيهما فجاهد

أن يقول ربي اهلل

طرائف أشعب

عرقوب رب البيت

فخذ جرادة

عن أنس ÿ: أن النبي ژ 
ُكسرت رباعيته يوم أحد وُشج 
في رأسه، فجعل  يسلت الدم من 
وجهه ويق���ول: كيف يفلح قوم 
شجوا نبيهم، وكسروا رباعيته، 
وهو يدعوه���م إلى اهلل؟ فنزل: 
»ليس لك من األمر شيء« سورة 

آل عمران: 128. وعن أبي سعيد 
ÿ قال: أصيب وجه النبي ژ 
يوم أحد، فاستقبله مالك بن سنان 
ابتلعه  ازدره  فمص جرحه، ثم 
فقال ژ: من أحب أن ينظر إلي 
من خالط دمي دمه، فلينظر إلى 

مالك بن سنان«.

هو احلسني بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي القرشي، ابن فاطمة بنت 
رسول اهلل ژ وسبطه وريحانته 

من الدنيا، امُلكّنى بأبي عبداهلل.
ترجم له احلافظ الذهبي واصفا 
إياه ب� »اإلمام الشريف الكامل سبط 
رسول اهلل ژ وريحانته من الدنيا، 
ومحبوبه، أبو عبداهلل احلسني ابن 
أمير املؤمنني أبي احلسن علي بن 

أبي طالب بن عبداملطلب«.
وترجم ل����ه احلافظ ابو ُنعيم 
فقال: »أبو عبداهلل احُلسني بن علي 
بن أبي طالب، ريحانة رسول اهلل 
ژ وشبيهه، أذن رسول اهلل ژ 
في أذنه حني ولد، س����يد ش����باب 
اهل اجلنة، خامس أهل الكس����اء، 
وابن سيدة النساء أبوه الذائد عن 
احلوض، وعمه ذو اجلناحني، غذته 
أكف النبوة، ونشأ في حجر اإلسام، 

أرضعته ثدي اإلميان«.
ولد احلسني ÿ في اخلامس 

من شهر شعبان في السنة الرابعة 
من الهجرة � على اش����هر االقوال � 
في املدينة النبوية على صاحبها 

أشرف الصاة وأمت التسليم.
وعن الفارق الزمني بني والدة 
 ÿ وأخيه احلسن ÿ احلسني
يقول الواقدي: ق����د علقت فاطمة 
باحلسني بعد مولد احلسن بخمسني 

ليلة.
وقال قتادة: ولد احلسني بعد 

احلسن بسنة وعشرة اشهر.
وروى الطبراني وابن عساكر 
عن جعفر بن محمد الصادق عن 
ابي����ه الباقر قول����ه: »لم يكن بني 

احلسن واحلسني إال طهر«.
يق����ول  احلاف����ظ ب����ن حجر 
العس����قاني تعليقا على الرواية: 
»قل����ت: لعله����ا ولدته لعش����رة 

أشهر«. 
اآلل  مب����رة  مراج����ع  م����ن 

واألصحاب

أخرج البيهقي عن عائشة رضي 
اهلل  عنها قالت: دخلت علي امرأة 
من األنصار فرأت فراش رس����ول 
اهلل ژ قطيفة مثنية، فبعثت إلي 
بفراش حشوه الصوف، فدخل علي 
رس����ول اهلل ژ فقال: »ما هذا يا 

عائش����ة؟« قالت: قلت: يا رسول 
اهلل، فانة األنصارية دخلت فرأت 
فراشك، فذهبت فبعثت إلي بهذا، 
فقال: رديه يا عائشة، فواهلل لو 
شئت ألجرى اهلل معي جبال الذهب 

والفضة«.

عن عبداهلل بن عمرو بن العاص 
رضي اهلل عنهما قال: جاء رجل إلى 
نبي اهلل ژ فاستأذنه في اجلهاد 
فقال: »أُحي والداك؟« قال: نعم، قال: 
»فيهما فجاهد« وفي رواية ملسلم 
قال: أقبل رجل إلى رسول اهلل ژ 
فقال: أبايعك على الهجرة واجلهاد 
أبتغي األجر من اهلل، قال: »فهل من 
والديك أحد حي؟« قال: نعم، بل 
كاهما حي، قال: »فتبتغي األجر 

من اهلل« قال نعم، قال: »فارجع إلى 
والديك فأحسن صحبتهما« وفي 
رواية ألبي داود قال: جئت أبايعك 
على الهجرة وتركت أبواي يبكيان، 
فقال: »ارجع إليهما فأضحكهما كما 
ابكيتهما« )وهذا اجلهاد هو جهاد 
الكفاية وهو غزو الكفار في دارهم، 
أما جهاد الفرض عندما يهجم العدو 
على باد املسلمني فا يصبح إذن 

الوالدين للجهاد مطلوبا(.

كان النبي ژ يشتم في ابني 
ابنت���ه فاطمة رض���ي اهلل عنها 
احلس���ن واحلس���ني رضي اهلل 
عنهما عطر األبوة الفواح، فهما 

ريحانتاه من الدنيا.
وفي ذلك يروي البخاري في 
صحيحه بسنده عن ابن ابي نعم 
قال: كنت شاهدا البن عمر وسأله 
رجل عن دم البعوض فقال: ممن 
أنت؟ فقال من أهل العراق. قال: 
انظروا إلى هذا يس���ألني عن دم 
البعوض، وقد قتلوا ابن النبي ژ 
النبي ژ يقول: »هما  وسمعت 

ريحانتاي من الدنيا«.
ق���ال احلاف���ظ اب���ن حج���ر 
العس���قاني تعليقا: »ش���بههما 
بذلك؛ ألن الولد يشم ويقبل.. وعند 
 ÿ الترمذي م���ن حديث انس
ان النبي ژ كان يدعو احلسن 
واحلسني فيش���مهما ويضمهما 

إليه«.
لقد كان النب���ي ژ يحبهما 
حبا عظيما ويعد حبهما من حبه 

وبغضهما من بغضه.
روى أحمد في مسنده عن أبي 
هريرة ÿ قال: قال رسول اهلل 

ژ: »من أحبهما فقد  أحبني، ومن 
أبغضهما فقد أبغضني، احلسن 

واحلسني«.
وف���ي رواية أخ���رى عن أبي 
هري���رة ÿ قال: خ���رج علينا 
رس���ول اهلل ژ ومعه حس���ن 
وحس���ني، هذا على عاتقه، وهذا 
على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة، 
ويلثم هذا مرة، حتى انتهى إلينا، 
فقال له رجل: يا رسول اهلل إنك 
حتبهم���ا. فقال ژ: »من أحبهما 
فقد أحبني وم���ن أبغضهما فقد 

أبغضني«.
لم يكن احلس���ن واحلس���ني 
رضي اهلل عنهما بالنسبة للنبي 
ژ مج���رد حفيدين، ينظر لهما 
اجلد نظرة حب وحنان واعتزاز 
فحسب، وإمنا كانا بالنسبة إليه 
ابنيه حقا بكل ما تعنيه الكلمة 

من معنى.
فبعد أن انطوت س���بعة أيام 
من والدة سبطيه سماهما النبي 
صلى اهلل  عليه وسلم باحلسن 
واحلسني وأمر بأن يعق عن كل 
واحد منهما بشاتني، وأن يحلق 

رأسيهما.

البخاري ع����ن عروة  أخ����رج 
 ÿ قال: سألت ابن العاص ÿ
فقلت: أخبرني بأشد شيء صنعه 
املشركون برسول  اهلل ژ؟ قال: 
بينما النبي ژ يصلي في حجر 
الكعبة، إذ أقبل عليه عقبة بن أبي 

معيط فوضع ثوب����ه على  عنقه 
فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر 
ÿ حتى أخذ مبنكبه ودفعه عن 
النبي ژ: وقال: أتقتلون رجا أن 
يقول ربي اهلل وقد جاءكم بالبينات 

من ربكم؟

قام ح���ارس حفلة عرس 
مبنع اش���عب من الدخول مع 
املدعوين.. فابتعد اشعب عن 
املكان ليبحث عن حيلة يدخل 
بها.. ثم عاد وهو يحمل فردة 
حذاء في يده ويعلق االخرى 
في كم���ه، وقد امس���ك بخلة 
طويلة ينظف بها اسنانه ثم 

اقترب م���ن البواب على عجل 
وق���ال له: لقد اكلت في الفوج 
السابق، ونسيت فردة حذائي 
في الداخل فهل من املمكن ان 
تتفضل وحتضرها لي؟ فقال 
احلارس: انني مشغول ادخل 
انت واجلبها بنفس���ك فدخل 

اشعب فأكل وخرج.

دخلت امرأة على اش���عب 
وهو يتناول طعام الغداء مع 
زوجته فدعاها للغذاء فجلست.. 
وبدأت املرأة فأخذت العرقوب 
وما علي���ه، وكان اهل املدينة 
البيت،  يسمونه عرقوب رب 
فتعجب اشعب من هذه اجلرأة، 
ثم قام م���ن مكانه وخرج من 

الباب  البيت ثم ع���اد وطرق 
فنظرت الي���ه امرأته مذهولة: 
ماذا دهاك يا اش���عب؟ فقال: 

استأذن في الدخول!
قالت: أتس���تأذن وانت رب 
البيت؟ قال: لو كنت رب البيت 
ما كان العرقوب بني يدي هذه 

املرأة!

سئل اش���عب عن اوصاف 
الزوجة املناسبة التي يتمناها 

لنفسه.

فقال: اريد املرأة التي تشبع 
اذا جتشأت في وجهها، وتتخم 

اذا اكلت فخذ جرادة.

ابتسم لمعلوماتك

الكبائر

ضحوا بأرواحهم

أحبابنا

عبداهلل بن جحش

الكفر باهلل
الكفر نوعان: كفر أكبر، وكفر 

أصغر.
 فالكفر األكبر: هو املوجب 

للخلود في النار.
 واألصغر: موجب الستحقاق 

الوعيد دون اخللود.
وأما الكفر األكبر فخمس���ة 
أن���واع: كف���ر تكذي���ب، وكفر 
اس���تكبار وإباء مع التصديق، 
وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر 

نفاق.
فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد 

كذب الرسول ژ.
كفر اإلباء واالستكبار: فنحو 
كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر 
اهلل وال قابل���ه باإلنكار، وإمنا 

تلقاه باإلباء واالستكبار.
كفر اإلع���راض: أن يعرض 
بسمعه وقلبه عن الرسول، ال 
يصدقه، وال يكذبه، وال يواليه، 
وال يعاديه، وال يصغي إلى ما 

جاء به ألبتة.
كما قال أحد بني عبد ياليل 

للنبي ژ: واهلل أقول لك كلمة: 
إن كنت صادقا، فأنت أجل في 
عيني م���ن أن أرد عليك، وإن 
كنت كاذبا، فأنت أحقر من أن 

أكلمك.
كف���ر الش���ك: كأن ال يجزم 
بصدقه وال بكذبه بل يشك في 
أمره.. وهذا ال يستمر شكه إال 
إذا ألزم نفس���ه اإلعراض عن 
النظر في آيات صدق الرسول 
ژ جملة، فا يس���معها، وال 

يلتفت إليها.
وأما مع التفاته إليها ونظره 
فيها، فإنه ال يبقى معه ش���ك، 
ألنها مستلزمة للصدق، والسيما 
مبجموعها، ف���إن داللتها على 
الصدق كداللة الش���مس على 

النهار.
كفر النفاق: أن يظهر بلسانه 
اإلميان، وينطوي بقلبه على 
التكذيب، فهذا هو النفاق األكبر، 
وسيأتي بيان أقسامه إن شاء 

اهلل تعالى.

قليل من يدرك ان الدين أغلى 
من أي شيء حتى من البدن، وحتى 
هذه القلة ال ترتقي ملنزلة التطبيق 
العملي، فا أحد يضحي بأي شيء 

من أجل الدين، ال وقت وال جهد.
وليس����ت تلك الس����اعات من 
الصيام، او تل����ك الدقائق لصاة 
املرء بعدها  الليل بتضحية يقف 
ليقول: أتعبت نفس����ي لك يا رب، 
فهذه فرائ����ض قد كتبها اهلل على 
الصغير والكبير، اما ما يتميز به 
مسلم عن آخر فهو العمل واإلخاص 
فيه والذي ال يعلمه احد غير اهلل، 
ومن هؤالء املخلصني أصحاب البذل 
والتضحية رافعي شعار دينك أغلى 
من بدنك، الصحابي اجلليل عبداهلل 
بن جحش ابن عمة رسول اهلل ژ 
وأخو السيدة زينب بنت جحش 
زوج رسول اهلل ژ، فقد كان أول 
أمير للمسلمني، حيث اختاره رسول 
اهلل أميرا على اول س����رية بعثها 
لترصد عير قري����ش القادمة من 

الشام وتعرف أخبارها.
وفي غزوة أح����د قدم عبداهلل 
بن جحش أروع صور التضحية 
حيث وقف قبل املعركة مع سعد 
بن أبي وقاص يستعدان للحرب، 
وكل منهما يدعو ربه، فدعا سعد 
ربه ان يرزقه رجا شديدا يقتله 
في سبيل اهلل ويأخذ غنيمته فأمن 

عبداهلل على دعائه، ثم توجه الى 
ربه في دعاء خاش����ع قائا: اللهم 
ارزقني رجا شديدا حرده )بأسه( 
أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني 
)يقتلني( فيج����دع )يقطع( أنفي 
وأذني، فإذا لقيتك غدا )يوم القيامة( 
قلت: من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: 
فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت، 
وأّمن سعد على دعائه، ثم انطلقا 
الى س����احة القتال وقاتل عبداهلل 
بن جحش حتى ان سيفه قد كسر 

من كثرة قتله للمشركني.
فأعطاه رسول اهلل ژ عرجون 
نخلة ليتحول في يده الى سيف 
صارم، وبعد طول قتال يهجم عليه 
أبواحلكم ب����ن األخنس ويضربه 
بسيفه ضربة ش����ديدة يخر على 
اثرها ش����هيدا، ثم قام هذا املشرك 
بقطع أنفه وأذنه وعلقهما بخيط 
في شجرة، ولذا سمي )املجدع في 
اهلل( اي املقط����وع األنف واألذن، 
وملا رآه سعد بن أبي وقاص على 
تلك الهيئ����ة قال: لقد كانت دعوة 
عبداهلل بن جحش خيرا من دعوتي، 
فقد استجاب اهلل لدعوته وأكرمه 
بالشهادة كما أكرم ابن خاله سيد 
الش����هداء حمزة ب����ن عبداملطلب، 
وأوراهما رسول اهلل ژ معا في 
قبر واحد ودموعه الطاهرة تروي 

ثراهما.

يعيش في املكسيك مهاجرون مسلمون من 
تركيا ولبنان وسورية، واملهاجرون من الشام 

من أكبر أغنياء املكسيك وعددهم 200 ألف.
وهناك رواية عن وصول شخص مسلم إلى 
املكسيك في القرن 16 امليادي، كان يدعو الناس 
إلى اإلس����ام، واإلس����ام اليوم في املكسيك له 
وجود ملحوظ، وتهتم به اجلامعات واملؤسسات 
واألجه����زة احلكومية، نتيج����ة جلهود بعض 
املس����لمني في التعريف باإلسام، وأول جتمع 
إسامي ألداء الصاة جماعة كان يتم في النادي 
املصري في العاصمة املكسيكية، الذي استأجرته 
السفارة املصرية. وفي عام 1990م سمحت السفارة 
الباكستانية لداعية بإلقاء دروس في قاعة الصاة 

في السفارة وإقامة صاة اجلمعة.
وقامت السفارات اإلس����امية بتقدمي طلب 
للحكومة املكسيكية للحصول على أرض لبناء 
مس����جد عليها، وقدم عمدة العاصمة األرض، 
ولكن تأخر املسلمني في العمل أضاع الفرصة. 
وفي العام 1995م بدأ دخول بعض أهل املكسيك 
في اإلس����ام بعد جهود دعوي����ة قام بها داعية 
بريطاني مسلم، وفي س����بتمبر العام 1995م، 
أس����س املركز اإلسامي وس����جل لدى الدولة، 
وتزايد عدد املسلمني وعدد املصلني، وأصبحت 
تعطى الدروس واملواعظ األسبوعية في املركز، 
وينظم لقاء أسبوعي وشهري للمسلمني لالتقاء 
والتعارف، ونظم الدعاة زيارات للمسلمني في 
عدة مناطق، وقد اهتمت وسائل اإلعام املكسيكية 
باملس����لمني، خاصة محطات التلفاز، مما عرف 

شعب املكسيك باإلس����ام وحضارته، وأذاعت 
محطات اإلذاعة الكثير من البرامج واملقابات 
عن املسلمني، وكان للمسلمني جناح في معرض 

الكتاب الدولي.
وعقدت ندوات وألقيت محاضرات عن اإلسام 
في جامعات املكسيك، ووزعت كتب عن اإلسام 

في مكتبات املكسيك العامة، ونشرت مقاالت عن 
اإلسام في الصحف الكبرى، وأقام املركز اإلسامي 
مصليات للمسلمني في عدة مدن في املكسيك مثل 
منتريه ووجوداالخارا، وزشياباس، وثيوداد 
أوبريجون، وقد أرس����ل املركز اإلسامي في 
املكسيك 8 طاب لدراسة العلوم اإلسامية في 
اجلامعة اإلسامية باملدينة املنورة، وتدرس 

مجموعة من السيدات املسلمات باملراسلة.
وللمركز اإلس����امي موقع على اإلنترنت 
املركز  عنوانه: www.islam.com.mx، وترجم 
عدة كتب إسامية إلى اللغة اإلسبانية، ومائة 

مقال.
واملركز اإلس���امي في مبنى مستأجر في 

موقع وشارع مهم في العاصمة.
ويقوم املسلمون في منطقة شياباس ببناء 
مسجد مبساعدة املركز اإلسامي. واملكسيك 
يس���كنها 100 مليون نسمة، وهي باد مهمة 
في أميركا الاتينية، وقد اش���ترى املسلمون 
قطعة أرض ف���ي منطقة جميلة على بعد 80 
كيلومترا من العاصمة لبناء مقر دائم للمركز 
عليها، وب���دأ البناء، ويحتاجون إلى 50 ألف 

دوالر إلكماله.
 وقد بنى أحد املس���لمني مسجدا صغيرا 
في مدينة توريون، وفي مدينة جواداالخارا 
ثالثة مدن املكسيك، أصبح للمسلمني مسجد 
تق���ام فيه صاة اجلمعة، وفي مدينة س���ان 
كريس���توبال دوالس كاس���ا، بنى املسلمون 

مسجدا صغيرا.

أكثر من 200 ألف مسلم في المكسيك من أكبر األغنياء

فداء الوطن
مش���عل ش���اهني بابتس���امة وامل قال احب بادي الكويت وأفدي 
روح���ي من اجلها فهي اعطت لي الكثير ومازالت تعطي ولذلك امتنى 
ان اقوم بعمل عظي���م يخدم هذا الوطن الغالي وعندما اكبر امتنى ان 
اصب���ح ضابطا في اجليش الكويتي احميه وادافع عنه. فوطني أغلى 

من كل الدنيا.

< الصاحلات والسيئات كل 
منهما 167 مرة.

< احلياة ومشتقاتها واملوت 
كل منها 145 مرة.

< االميان والكفر 17 مرة.
< الرغبة والرهبة 8 مرات.

الدنيا واآلخ����رة كل منها   >
115 مرة.

< الشيطان واملائكة كل منهما 
88 مرة.

< الس����ر واجلهر والعانية 
32 مرة.

< الرجل واملرأة 24 مرة.
< الطيب واخلبيث 7 مرات.

< االخ واألخت 4 مرات.
< السحر والفنت 60 مرة.

< االنفاق والرضا 13 مرة.
< الزكاة والبركة 32 مرة.

< الصبر والشدة 103 مرات.
< الشكر واملصيبة 75 مرة.

< االلباب والفؤاد 16 مرة.
< الضالون واملوتى 17 مرة.

< السمع والبصر 19 مرة.
< البر والثواب 20 مرة.

< النور والظلمة ومشتقاتها 
24 مرة.

< الفحشاء والبغي 24 مرة.

< البعث والصراط 45 مرة.

ان األلفاظ المتضادة 
وردت كما يلي:

العلم

األمل

خالد س���ليمان يؤكد ان التس���لح بالعلم هو سبيل الرقي والتقدم 
لذلك فهو متفوق في دراس���ته ومت تكرميه من قبل جمعية الس���املية 
التعاونية لتفوقه الدراسي وايضا يحفظ القرآن الكرمي ويعمل به ألن 
العلم والتدين والعمل بكتاب اهلل طريق النجاح. كما أنه بار بوالديه 

وال يعصي لهما أمرًا.

فرج الفرج طفل جميل مقعد ولكنه كله امل في احلياة ومت تكرميه 
من قبل جمعية الساملية في حفل كبير ملتفوقي طلبة مدارس املنطقة، 
وقال بابتسامة جميلة احصل على االمتياز في املدرسة وكل الناس 
حتبني وامي احضرت لي هدية جميلة باالضافة الى تكرمي اجلمعية 

واملدرسة له.

مشعل شاهني

خالد سليمان

فرج الفرج

أكبر مساجد املكسيك


