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ليلى الشافعي
اكد الداعية االسالمي ابراهيم 
الكفي����ف ان زواج الرس����ول 
ژ بنس����ائه كان لغاية غير 
غاية مجرد الزواج، وقال في 
محاضرت����ه الت����ي ألقاها في 
اجلمعية التطوعية النسائية 
اول من امس والتي كانت بعنوان 
»ليلة في بيت الرسول« هذه 
الليلة نطوف بها في بيت من 
بيوت النبي ژ، ليلة محمدية، 
ليلة نبوية، نستعرض فيها 
حديث املجالس، واي حديث 
ابلغ وأش����مل وأريح للنفس 

واخلاطر من احلديث عن النبي ژ وأصحابه، وأخص هذا احلديث 
للتع����رف عن قرب على أمهات املؤمنني، فما قصة زواج النبي من 

كل واحدة منهن؟ ان كل واحدة لها قصة عجيبة ولها حكمة.
وقال: بدأ زواج النبي ژ من السيدة خديجة رضي اهلل عنها 
الطاهرة املطه����رة والتي ميتد عرقها الى اجلد اخلامس مع النبي 
ژ وكانت قد تزوجت قبل النبي ژ ابا هالة التميمي وبعد موته 
تزوجت آخر من أشراف العرب وتقدم لها اشراف العرب، ولكنها 
رفض����ت الزواج وكان عمرها 25 عاما وكانت رضي اهلل عنها من 
نس����اء االعمال في مكة وخرج لها النبي في قافلة يقودها باجتاه 
الشام وعاد بأموال محمولة ونقود من الذهب والفضة والبضائع، 
ثم استطرد الكفيف يقص قصة زواج النبي منها رضي اهلل عنها 
وكيف وقفت بجواره وساندته وكيف كان يحبها ويحترمها ومدى 

حزنه على فراقها.
ثم انتقل الى قصة زواجه الثاني من سودة بنت زمعة وكانت 
حسنة ولم تكن ذات جمال وامنا تزوجها مواساة لها، حيث توفي 
زوجها وبقيت بني قوم مشركني، وبعد اربع سنوات تزوج زوجته 
الثالثة عائش����ة رضي اهلل عنها، وكان عمره ژ فوق اخلمسني. 
وتناول قصة زواجه منها وكيف أحبها حبا شديدا وحتدث عن حادثة 
االفك، وان اهلل تعالى برأها من فوق س����بع سماوات. وانها رضي 
اهلل عنها نقلت عن النبي ژ 2110 أحاديث وخاصة خصوصيات 

النبي مع أهله.
وتناول قصة زواجه ژ من زوجته الرابعة حفصة بنت عمر 
بن اخلطاب ثم حتدث عن زوجته اخلامس����ة زينب بنت خزمية 
والتي ظلت ثالثة اش����هر فقط معه ثم توفيت وكانت تس����مى أم 

املساكني.
وزاد: أما زوجته السادسة فكانت أم سلمة )هند بنت أبي أمية( 
ثم سرد قصة زواجه السابع من زينب بنت جحش ابنة عمته ژ 
وكيف تزوجت زيد بن حارثة والذي كان زواجه منها تشريعا لهدم 
ما يس����مى بالكفاءة بني الرجل واملرأة في تزويجه ابنة عمته من 
مولى له، وكان تشريعا لهدم التبني، فتزوج امرأة مواله - الذي 

اعتقه - بعد طالقها منه لهدم هذه العادات.
ث����م انتقل الى احلكمة من تعدد ازواج����ه ژ وان نزول قوله 
تعالى )فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن 
خفت����م اال تعدلوا فواحدة أو ما ملك����ت اميانكم( كان النبي وفيا 
متزوج����ا بأكثر من اربع، ولكنه لم يت����رك واحدة منهن، بل ظل 
متزوجا جميع أزواجه، وذلك ألن من خصوصياته التزوج بأكثر 

من اربع دون املسلمني.

الداعية إبراهيم الكفيف

الكفيف: قصص زواج النبي ژ 
نماذج لإلنسانية

خالل محاضرة »ليلة في بيت الرسول« في الجمعية التطوعية إلغاء حفالت القرقيعان في دور الرعاية احترازاً من إنفلونزا الخنازير

»الشؤون« تخاطب اإلعالم بشأن مخالفات قانون العمل الخيري
بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان الوزارة 
ممثلة بادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات رفعت كتابا 
الى وزارة االعالم تطلب فيه توجيه كتب الى بعض 
وسائل االعالم املقروءة لنشرها اعالنات خاصة بجمع 
التبرعات دون موافقة الوزارة املسبقة، كذلك قيام 
احدى الفضائيات احمللية بجمع التبرعات النقدية 
على الهواء مباشرة ضمن احد البرامج الرمضانية 

مما يعتبر مخالفة لقانون العمل اخليري.

وبني املصدر ان وزارة الشؤون تخاطب »االعالم« 
انه اذا استمرت الوسائل االعالمية بالعمل املخالف 
س���تتولى اللجنة اخلاصة مبتابعة العمل اخليري 
املتمثل فيها جميع اجله���ات احلكومية احالة هذه 
الوسائل الى اجلهات املختصة التخاذ االجراء القانوني 
الالزم بش���أنها. واكد ان وزارة الشؤون تقوم بهذه 
اخلطوات للحفاظ على العمل اخليري وحمايته من 

اي دخيل دون وجه حق.
واشار الى ان السنوات املاضية اثبتت مدى اهمية 

وفاعلي���ة تنظيم العمل اخليري في ش���هر رمضان 
املب���ارك والذي ادى الى زيادة ملحوظة بل اضعاف 

ايرادات اجلمعيات اخليرية.
من جانب آخر، الغت »الشؤون« جميع احلفالت 
اخلاصة ومنه���ا حفالت القرقيعان في دور الرعاية 

االجتماعية حفاظا على سالمة النزالء.
وقال مصدر مسؤول ل� »األنباء« ان وزير الشؤون 
د.محمد العفاسي اصدر قرارا بالغاء جميع االحتفاالت 
والتجمعات خالل شهر رمضان في دور الرعاية وذلك 

كتدبير دفاعي من خطر االصابة من انفلونزا اخلنازير، 
علما ان دور الرعاية مزدحمة في هذا الشهر الفضيل 

باملشاركات واالحتفاالت التي مت الغاؤها.
عل���ى صعيد آخر، علمت »األنب���اء« من مصادر 
مطلعة ان قرارا سيصدر بشأن نقل املراقب في ادارة 
اخلدم���ات في مجمع دور الرعاي���ة االجتماعية بدر 
العدواني الى مكتب الوكيل املساعد لقطاع الرعاية 
االجتماعية وتعيني املراقب ف���الح احلذري مراقبا 

الدارة اخلدمات.


