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الداعية صالح النهام والشيخ دعيج اخلليفة والشيخة فريحة األحمد ومحمد عبد ربه ووالده خالل اللقاء في جمعية الصحافيني

شجن االبن محمد عبد ربه دمعة األب أحمد عبد ربه بعد اللقاء

السفير البوسني ياسني رواشدة مصطحبا محمد عبد ربه

أحمد عبد ربه يحتضن ابنه بعد 32 عاما

ظروف معيشية واجتماعية قضت بإبعاد الوالد عن ابنه 

فريحة األحمد و»عدالة بال حدود« جمعت آل عبد ربه 
في أول لقاء بعد 32 سنة على أرض الكويت

رندى مرعي 
بخط���ى متثاقلة دخل محمد 
أحمد عب���د ربه قاع���ة جمعية 
الصحافيني ليلتقي والده بعد فراق 
دام حوالي 32 سنة بسبب ظروف 
معيشية واجتماعية قضت بإبعاد 
الوالد عن ابنه وبات يعرف أخباره 
من مقربني له عبر الهاتف، ولم 
ير محمد والده كل تلك السنوات 
غير أنه في الس���نوات األخيرة 
سمع صوته عبر الهاتف وتلقى 

منه عشرات الرسائل.
اللق���اء مت برعاية رئيس���ة 
جمعية األم املثالية واألس���رة 
املتميزة الشيخة فريحة األحمد 
وحضور أعضاء اللجنة العليا 
جلائزة األم املثالية واألس���رة 
املتمي���زة والش��������يخ دعيج 
اخلليف���ة واحملامي���ة جنالء 
البوس���ني  النقي والس���فير 
أن  الذي أعلن  ياسني رواشدة 
اللقاء مت عبر منظمة »العدالة 
للجميع - عدال���ة بال حدود« 
والتي تنفذ برنامج لم ش���مل 
األسر التي فرقتها ظروف احلياة 
املختلف���ة س���واء احلروب أو 

املشاكل االجتماعية.

)سعود سالم(الشيخة فريحة األحمد والسفير البوسني ياسني رواشدة واالبن محمد عبد ربه قبل حلظات من اللقاء

استطاعت أخيرا لم شمل هذه 
العائلة عل���ى أرض الصداقة 

واحلب أرض الكويت.
بدورها أملت الشيخة فريحة 
األحم���د أن يكون هذا اللقاء بني 
محمد وأبيه بداية حلياة جديدة 
يتخلصان فيها من كل الذكريات 
األليم���ة التي مرا بها وأن يرعى 

كل منهما اآلخر.
وفي كلمة له أكد املستش���ار 
األول جلائزة األم املثالية واألسرة 
املتميزة الداعي���ة صالح النهام 
أن السعي ألسرة مثالية يحقق 
مجتمع���ا مثالي���ا للعالم أجمع 
مشيدا بدور اجلمعيات واملنظمات 
االنسانية التي تعمل على لم شمل 
األسر التي فرقتها ظروف احلياة 

املختلفة.
بدورها أكدت احملامية جنالء 
النقي عل���ى دور الكويت الرائد 
في مد يد العون لكل من يحتاج 
املس���اعدة في جمي���ع املجاالت 
واملواق���ف واصفة حلظات لقاء 
أحمد عبد رب���ه بابنه باحلرجة 
مل���ا فيها من عواط���ف ممتزجة 
التي خلفتها  األليمة  بالذكريات 

سنوات الفراق.

ليعود بعدها الى األردن حيث 
لديه عائلة أخرى ثم غادر الى 
الواليات املتحدة بحثا عن الرزق 
ومن هناك كان يبحث عن ابنه 
محمد الذي بدوره كان يبحث 
عن أبيه م���ن خالل متطوعني 
ملنظمة العدالة بال حدود التي 

وضمن برنامج لم الش���مل 
كان���ت عائلة أحم���د عبد ربه 
الذي عاش  أردني اجلنس���ية 
فترة م���ن حياته في البحرين 
تعرف خاللها على زوجته التي 
أجنب منها محمد وفاطمة غير 
أن الظروف باعدت فيما بينهم 

وف���ي كلمت���ه قال الس���فير 
البوس���ني ياس���ني رواشدة ان 
السنوات  املنظمة متكنت خالل 
اخلمس األخيرة من جمع شمل 
عدد من األسر معظمهم من دول 
يوغسالفيا السابقة وخاصة من 

البوسنة والهرسك.

»سبق أن بينّا ووضحنا بما فيه الكفاية خلو المناهج الكويتية من درن التكفير وأنه مجرد طرح عام لم يتعرض بالمساس ألي من المذاهب اإلسالمية على وجه التعيين«

حبيب: تكرارية الجدل النيابي حول »المناهج« مضيعة للوقت ومن الخطأ التلويح بمساءلة الحمود

الشيخ راضي حبيب

أكد الباحث اإلسالمي الشيخ راضي حبيب ان 
تكرارية املطالبة النيابية واجلدل حول تعديل 
املناهج الدراسية وبالتحديد مادة التربية اإلسالمية 
مضيعة للوقت، وقد سبق أن بينا ووضحنا ما 
فيه الكفاية خلو املناهج الكويتية من درن التكفير 
وانه مجرد طرح عام لم يتعرض للمساس بأي 
من املذاهب اإلسالمية على وجه التعيني، وزيارة 
القبور مسألة متفق عليها بني السنة والشيعة إال 
أن االعتقاد باستقاللية املزار من األنبياء واألولياء 

بالذات وقوع في شبهة الغلو والشرك.
وتابع: أخطأ من هدد وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العال���ي د.موضي احلمود باملس���اءلة 
البرملاني���ة ألنها تدعو في مس���يرتها الوزارية 

واالصالحي���ة إلى تعدي���ل املناهج ضمن جلنة 
أكادميية مختصة وفق معايير ومقاييس الوحدوية 

اإلسالمية والوطنية.
وأضاف: يبقى أمر البد من ذكره وهو تصحيح 
مسار فكرة التمسح بالقبور بقصد التبرك ردا 
على من وصفها من النواب ب� »اخلرافات«، فال غلو 
وال إقالل في حق األنبياء واألولياء، ألن مسألة 
التبرك بآثار األنبياء واألولياء من الكرامات التي 
وهبها اهلل إياه���م، فضال عن ان ذواتهم طاهرة 
أحياء كانوا أم أمواتا، فهي من األمور االتفاقية 
بني السنة والش���يعة وبدليل اآليات الصريحة 
والرواي���ات الصحيحة كما جاء في محكم كتاب 
اهلل الكرمي )اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه 

أبي يأت بصيرا( يوسف: 93. وغير هذا كثير من 
األدلة املستفيضة وقد ورد في كتاب العلل إلمام 
املذهب احلنبلي احمد بن حنبل جواز التبرك بقبر 
النبي وتقبيله صلى اهلل عليه وسلم ما جاء عن 
ابنه وهو يس���أله: سألته عن الرجل ميس منبر 
النبي ژ ويتبرك مبسه ويقبله ويفعل بالقبر 
مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى اهلل 

جل وعز فقال ال بأس بذلك )ج 2ص 492(.
وذكر الشيخ حبيب ان املشهور عند كبار 
أئمة وعلماء مذاهب أهل السنة واجلماعة فضال 
عن العوام التبرك بقبور األنبياء والصاحلني 
وآثارهم فضال عن كونها مس����ألة مستنبطة 
من الواقع العملي للصحاب����ة الكبار ومنهما 

اخلليفتان أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب 
رضي اهلل عنهما حيث جاء في احلديث املروي 
في صحاح أهل السنة انهما أوصيا بطلب الدفن 
إل����ى جنب قبر النبي صل����ى اهلل وعليه وآله 
وسلم مما يدل داللة صريحة على مشروعية 

التبرك باآلثار.
واستطرد في ذكر األدلة فقال: جاء في ترجمة 
ابن تيمية في كتاب البداية والنهاية البن كثير 
تلميذه انه ذكر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 
في ذي القعدة كانت وفاة ش���يخ اإلس���الم أبي 
العباس أحمد بن تيمية كما ستأتي ترجمة وفاته 
ف���ي الوفيات وذكر أنه: جلس جماعة عنده قبل 
الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته وتقبيله، 

ثم انصرفوا، ثم حضر جماعة من النساء ففعلن 
مثل ذلك ثم انصرفن واقتصروا على من يغسله. 
وشرب جماعة املاء الذي فضل من غسله، واقتسم 
جماعة بقية السدر الذي غسل به، ودفع في اخليط 
الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب 
القمل مائة وخمسون درهما، وقيل إن الطاقية 
التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمائة درهما. 

)ج 14 ص 728( 
واختتم الشيخ راضي حبيب بقوله: من جماع 
ما تقدم من األدلة النقلي���ة القرآنية والروائية 
والتاريخية الواضحة ثبت جواز التبرك باآلثار 
فلم���اذا اذن يعترض بعض الن���واب ويقولون 

بخرافتها وحرمتها؟


