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كتابك��م يتحدث ع��ن جانب العقيدة، فما اس��م 
مؤلفك��م؟ وهل حرصتم على أن يق��دم له من أحد 

العلماء؟
كتابنا حتت عنوان »جتريد التوحيد من درن 
الشرك وش����به التنديد«، وهو عبارة عن رسالة 
مختصرة في الرد على أش����هر الشبه في مسائل 
التوسل واالستغاثة باألنبياء والصاحلني، وقد 
قام بتقدميه فضيلة الشيخ العالمة عبداهلل بن 
عبدالعزيز العقيل من اململكة العربية السعودية، 
كما قامت بطباعته مشكورة املبرة اخليرية لعلوم 

القرآن والسنة في الكويت.
ما سبب التأليف وكيف جاءت الفكرة؟

أصل هذه الرسالة محاضرة قدمتها بعنوان 
»مزاعم القبوريني ودعاوى املتصوفني«، أقامتها 
جمعية الش����ريعة املباركة في جامعة الكويت � 
كلية الشريعة � فآثر اإلخوة القائمون على هذه 
اجلمعية الس����لفية املباركة أن تصدر في شكل 
رسالة صغيرة تكون زادا ألهل السنة، ونصيحة 
ملن تأثر بالتصوف القبوري، فقبلت مشورتهم 

مستعينا باهلل.

منهج الكتاب

لك��ن ما مضمون هذا املؤل��ف بالتحديد، وكيف 
هو منهجك الذي سرت عليه خالل التصنيف؟

يتضمن الكتاب رس����الة لطيفة في توضيح 
عقيدة توحيد اهلل جل وعال، وإفراده بالعبادة، 
وبي����ان أنها حق هلل، ليس ألحد من اخللق فيها 
نصيب، وبيان أنواع العبادة التي ال يجوز صرفها 
لغي����ر اهلل، وما يضاد ذلك من الش����رك به الذي 
هو أعظم الذنوب، ثم ذكر مس����ائل مهمة تتعلق 
بالشفاعة والتوسل والتبرك، وهي مبثابة أصول 
جامعة مفيدة تعني على فهم التوحيد وكش����ف 

شبه الشرك.
ثم أعقبت هذه األصول اجلامعة بذكر أش����هر 
شبه القبوريني واملتصوفني ولم أرد استيعابها، 
ألن أكثرها قصص وحكايات مكذوبة وأحاديث 
مختلق����ة وأقوال باطلة ال س����ند او دليل عليها، 
واملقصود هو كشف زيف شبه مدعي التصوف 
القبوريني املتوسلني بذوات األنبياء والصاحلني، 
املستغيثني بغير اهلل، وقد نبتت منهم نبتة سيئة 

بدأت تنتشر دعوتها القبورية في وسائل اإلعالم 
ملا فتر بعض أهل الس����نة عن الدعوة واش����تغل 

بعضهم مبا غيره أولى منه.
ولم اذكر في الرسالة في االصول والردود اال 
ما صح عن النب����ي ژ، وهذه االصول اجلامعة 
والشبه املكشوفة قد جمعت مادتها من نصوص 
الكتاب والسنة وكالم ائمة السنة احملققني، ورتبتها 
ورمبا تصرفت فيها باختصار احيانا، وبتغيير 
العبارة احيان����ا، والفت بني كالمهم حتى تخرج 
بصورة ميسرة سهلة، ورمبا زدت عليها بعض 

املسائل والردود.

أهمية التوحيد

لكن ما اهمية التوحي��د، وملاذا يكثر العلماء من 
تدريسه واحلديث حوله؟ 

ألنه ال تصح عبادة من صالة وال صيام وذبح 

وذكر اال بأن تكون هلل وحده ال ش����ريك له فيها، 
وهو التوحي����د، اي يوحد اهلل ويفرده بالعبادة 
دون غيره، فكما ان الصالة ال تصح اال بالطهارة، 
فإذا احدث العبد ببول او غيره افس����دها، فكذلك 
العب����ادة بأنواعها ال تص����ح اال بتوحيد اهلل عز 
وجل فيها، فإذا خالطها ش����رك بأن صرف نوعا 
من العبادة فس����دت، وال تفسد وحدها فقط بل 
يفس����د كل عمله وطاعاته، ق����ال تعالى )ما كان 
للمشركني ان يعمروا مساجد اهلل شاهدين على 
انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار 
هم خالدون(، والشرك يحبط العمل جميعها وال 

يغفره اهلل ما لم يتب منه قبل املوت.

سدًا لذريعة الشرك

 ما دور الشريعة اإلسالمية في التصدي للشرك 
والتحذي��ر م��ن كل ما يؤدي إليه، وه��ل هناك أدلة 

شرعية تعضد ذلك؟
س����دت الشريعة كل الطرق التي يتوصل بها 
الى الشرك باهلل، حماية جلناب التوحيد، ومنها 
ما يتعلق بالقبور وتعظيم اصحابها والغلو فيهم 
وفي قبورهم، فان اول شرك وقع في االرض كان 
سببه الغلو في الصاحلني وفي قبورهم، وهو ما 

وقع من قوم نوح عليه السالم.
ومن االدلة على س����د الذرائ����ع نهيه ژ عن 
اتخاذ القبور مس����اجد، فعن عائشة رضي اهلل 
عنها قالت: قال النبي ژ في مرضه الذي توفي 
فيه »لعن����ة اهلل على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور انبيائهم مس����اجد«، وقالت عائشة رضي 
اهلل عنها »ولوال ذلك البرز قبره غير انه خشي 

ان يتخذ مسجدا« متفق عليه.
لكن الشك أن للقبوريني أدلتهم فيما ذهبوا إليه 
في تعظيم قبور الصاحلني وبناء القباب عليها، فما 

حقيقية أدلتهم؟
ش����به القبوريني أنواع، فمنها ما هو قصص 
وحكايات ال يعجز ع����ن مثلها كل مبطل، ومنها 
أحاديث موضوعة على النبي ژ، ومنها أحاديث 
صحيحة لكنها ال تدل على باطلهم، بل تدل على 
خالف����ه، ومنها ما هو قول عالم متأخر ال يعتبر 
قوله حجة في دين اهلل في حال سلم من املعارضة، 
فكيف إذا خالف الكتاب والسنة وإجماع األمة؟!

لكن ماذا عن اس��تداللهم على جواز البناء على 
القبور بقصة أصحاب الكهف وقولهم »ابنوا عليهم 

بنيانا« أو قولهم »لنتخذن عليهم مسجدا«؟
أوال ليس في اآلية أن الذين قالوا ذلك مؤمنون، 
ولذلك اختلف املفسرون، ولو سلمنا أنهم مؤمنون 
فليس في����ه دليل أنهم كان����وا مؤمنني صاحلني 
متمس����كني بشريعة نبيهم، وثانيا اآلية أتت من 
ب����اب اإلخبار ال من باب اإلق����رار، وإمنا في اآلية 
ذكر ما حصل من التن����ازع بينهم، وأخيرا فإنه 
قد قيل أيضا أن ه����ؤالء النفر هم من النصارى 
وما هو مشروع في دينهم قد ال يكون مشروعا 

في ديننا.

القبر والمسجد

وماذا يقال ملن يحتج بجواز أو اس��تحباب بناء 
املس��اجد على قبور الصاحلني بوجود قبره ژ في 

مسجده باملدينة؟
يقال له أوال ان املش����اهد اليوم لقبره ژ في 
املسجد لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي اهلل 
عنهم، الن النبي ژ إمنا دفن في بيته في حجرة 
أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها، وحجرة عائشة 
رضي اهلل عنها لم تكن من املس����جد وهذا امر ال 
يختلف فيه العلماء، وامنا ادخلت غرفتها في عهد 
الوليد بن عبدامللك، وأيضا يقال إن ادخال القبر 
في املسجد انكره العلماء آنذاك ومنهم سعيد بن 
املسيب من أكبر التابعني، وأخيرا فإنه مع وقوع 
املخالفة بإدخال احلجرة املسجد فإنهم قد احتاطوا 
لذلك بغية تقليل املخالفة فبنوا حيطانا طويلة 

ومرتفعة لئال يظهر القبر في املسجد.
هل من كلمة تلخص لنا ماس��بق وتعطي القارئ 

زبدة الكتاب؟
يتبني للقارئ مما سبق ان ما ذكر في الكتاب 
ما لدى املتصوفة القبوريني من احلجة الواهية، 
حي����ث انهم جلأوا في تقرير م����ا يعتقدونه مما 
يخالف الكتاب والسنة وعمل السلف، الى روايات 
منكرة، او ال اصل لها، ال من الصحابة والس����لف 
وال من االئمة، وعجزوا ان يأتوا مبا صح عن احد 
السلف ما يؤيد دعواهم، فضال عن النبي ژ، فأي 
عقيدة هذه التي ال جند تقريرها بعد طول البحث 

والتنقيب اال املنكرات واالباطيل.

اختلفت شرائع األمم األولى ومناهج األنبياء، لكنها اتفقت جميعا على الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك، ومازال إبليس وجنده يضلون 
بني آدم حتى يوقعوهم في الشرك عبر تعظيم غير اهلل وصرف العبادة عنه، حيث كان أول شرك وقع فيه بنو البشر عبر الغلو في تعظيم قبور 
الصاحلني كما فعل قوم نوح عليه السلالم، هذا ما أكده اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والشلؤون اإلسلالمية الداعية فيصل اجلاسم عبر 
كتابه القيم »جتريد التوحيد من درن الشرك وشلبه التنديد«، والذي تضمن واستوعب مسائل واصوال تتعلق بتحقيق التوحيد بأنواعه، وبيان ما 
يضاده من الشلرك والبدع، كما استطرد املؤلف بذكر انواع الشفاعة والتوسل، واعقبه بذكر شبه القبوريني واملتصوفة والرد عليهم بأسلوب 
علمي واضح عبر ادلة شرعية مقنعة، ورغم ان املؤلفات في علوم التوحيد كثيرة ومتنوعة اال ان هذا الكتاب متيز باالختصار واإلفادة، وللجاسم 

مؤلفات أخرى عديدة غير هذا املؤلف واشهرها »األشاعرة في ميزان أهل السنة«.
وأوضح اجلاسلم أن الشريعة اإلسلالمية أتت لتسلد جميع الذرائع املفضية للبناء على القبور خشلية تعظيمها والغلو فيها وصرف بعض 
العبادة لها، مبينا أن النبي ژ لم يدفن في مسلجده وإمنا دفن في حجرة زوجته عائشة رضي اهلل عنها، والتي كانت مالصقة جلدار املسجد، 
وأن احلجرة لم تدخل في املسجد سوى في األزمنة املتأخرة وبعد وفاة أكثر الصحابة رضي اهلل تعالى عنهم، وفيما يلي نص اللقاء الذي أجرته 

»األنباء« مع املؤلف فيصل اجلاسم:

العيناتي: حفظت القرآن في الل 13 من عمري
وحصلت على المركز الثالث في مسابقة دبي ممثاًل لبلدي

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة اإلميان، شهر تغلق فيه أبواب 

النيران وتفتح فيه أبواب اجلنان، شهر يتمنى فيه كل مسلم أن 

ُيختم له فيه بالتوبة والغفلران، وأن يكون ممن يدخلون اجلنة 

من باب الصائمني، باب الريان. ففي هذه األيام املباركة ينكب 

املسللم على قراءة القرآن تالوة وتدبرا، وعلى استثمار الوقت 

في كل ما هو نافع في نهار هذه األيلام املعدودة والتهجد في 

لياليها، لكن ما إن ميضي يلوم أو يومان حتى تفتر الهمة ويخور 

البدن ويركن إلى الكسلل واخلمول، فيفوتله اخلير الكثير في 

شهر اخلير. وإميانا من جريدة »األنباء« بضرورة أن تكون بني يدي 

القارئ مناذج حية تبعث في النفس الهمة والقوة على االستمرار 

في اسلتغالل األوقات في قراءة كل ملا هو نافع، فلقد خصصت 

صفحة إميانية تتضمن لقاءين موجزين مع قارئ للقرآن ومؤلف 

وكتاب من أهل الكويت.

الجاسم: »تجريد التوحيد من درن الشرك وشبه 
التنديد«رسالة تأكيد على إفراد اهلل بالعبودية

نوافذ
رمضانية

الشك أن للوالدين فضال في جناح 
االب��ن، ومعلوم أن والدك هو الش��يخ 
الفاضل جاس��م العيناتي، فحدثنا عن 

دوره في حفظك للقرآن الكرمي.
بفضل اهلل تعالى أوال ثم فضل 
الوالدي���ن حفظت »ج���زء عم« قبل 
دخول���ي املرحلة االبتدائية، فالوالد 
كان يح���رص على حضورنا حللقة 
شيخ املسجد املجاور للبيت، واستمر 
األمر حتى أيام املرحلة املتوس���طة، 
ومن ثم أخبرت عن شيخ آخر جيد 
ألقرأ عليه في حلقته وفي غير وقت 
حلقته، فق���د كنت آتيه في الصباح 
واملس���اء، حتى أمتمت حفظ القرآن 

كامال وأنا ابن 13 سنة.
ط��رق حفظ القرآن عديدة ولكل ما 
يناس��به منها، فم��ا طريقتك اخلاصة 

التي اتبعتها في حفظك للقرآن؟
طريقتي هي كالتالي: أغلق املصحف 
وأقرأ من حفظي، وإذا أحسست بغلط 
فتحت املصحف للتصحيح والتأكيد، 
وثاني ه���ذه الطرق أني ال أفرط في 
املقدار احملدد علي مراجعته للقرآن 
وهو بحدود جزء واحد على األقل، 
وأعتني بجلسة املراجعة التي تكون 
بعد الفجر، وهو وقت مبارك حيث 
الذهن صافيا غير منش���غل  يكون 
بالتفكير سوى بالقرآن وليس لديك 
عمل تقلق بشأنه فاجلميع نائم في 
الغالب في مث���ل هذا الوقت، ومرت 
علي فترة ليست بطويلة كنت أراجع 
فيها القرآن أثناء قيادتي للس���يارة 
حيث أقرأ عن ظهر غيب وأشغل فيها 

نفسي بالنافع.
هل حصلت على أس��انيد متصلة 

إلى النبي ژ في القرآن الكرمي حفظا 
وجتويدا؟

نعم، وعندي س���ندان اثنان في 
القرآن، سند للشيخ عبدالرازق بن 
علي موسى وهو عضو اللجنة العلمية 
في مجمع امللك فهد لطباعة املصحف 
الشريف، وذلك خالل زيارته للكويت 
إلقراء الناس، والسند اآلخر من الشيخ 

حافظ محمد قرشي في الكويت.

الثالث في مسابقة دبي

حدثنا ع��ن املس��ابقة الدولية التي 
ش��اركت فيها في حفظ القرآن الكرمي 
ممث��ال للكويت، وم��ا الفوائد املرجوة 
حلافظ القرآن من مثل هذه املشاركات 

اخلارجية؟
حصل���ت على املرك���ز الثالث 
لفئة عش���رة أجزاء ضمن مسابقة 
حفظ القرآن الكرمي في مصر عام 

2006، وعلى املركز السابع في 
مسابقة امللك عبدالعزيز في 

الس���عودية عام 2007، 
وآخ���ر املش���اركات 

كانت في دبي حيث 
حصلت على املركز 

الثال���ث وهذه 
أع���ز األلقاب 
التي حصلت 

عليها.

وللمشاركات اخلارجية للحافظ 
فوائد كثيرة، فهي تقوي من حفظه 
وتش���د من عزمه وتساهم مساهمة 
كبيرة في مراجع���ة ما حفظته من 
القرآن، ومتكنك من مقابلة كبار القراء 
واحلفاظ من الشباب والصغار، كما 
أنها متنحك دائرة أوسع في التعارف 
مع اإلخوة من الدول اإلسالمية إضافة 

إلى دول 

اخلليج.
حدثن��ا عن جتربتك في اإلمامة في 

املسجد الكبير؟ وماذا استفدت؟
انطباعي عن جتربة املسجد الكبير 
له عدة جوان���ب، اولها أنها جتربة 
تعودك على مواجهة اجلمهور، واألمر 
الثاني أنها كسرت حاجز الرهبة أثناء 
القراءة وعدم االرتباك، فالبعض إذا 
سمع لنفسه ال يغلط لكنه إذا سمع 
الثنني وأكثر تبدأ األغالط بسبب ربكة 
اجلمهور واملتابعني له، واألمر الثالث 
وهو جانب اإلخالص حيث يتعود 
اإلنس���ان على مدافعة الرياء، وهذا 
أمر بال شك شائك جدا ويحتاج إلى 
قوة وتقوى، نسأل اهلل السالمة، كما 
ميكن لإلمام أن يؤجر بترتيله احلسن 

سببًا لهداية املستمعني ويكون 
إذا احتسب  خاصة 

النية.
ومن املالحظات 
التي يجدر ذكرها 
أن بعض اإلخوة 
الذي���ن يصلون 
القيام في العشر 
األخي�������رة 
يعانون من 
اقتراب 

كامي���رات التصوير وكثرة حركتها 
أثناء الصالة فيكون فيها اإلمام كاملقيد 
ال يستطيع احلركة، بينما في احلرم 
املكي واملدني يعمل بخاصية الزوم فال 
يشوش على اإلمام، وهي جتربة لم 
أمر بها، فأنا صليت صالة التراويح 
والت���ي تنقل عبر اإلذاعة فقط وهذا 

ال إشكال فيه من هذا النوع.
إذن، عرض��ت علي��ك اإلمام��ة في 
صالة القي��ام بالتحديد في املس��جد 

الكبير؟
عرض علي الفكرة أخي مشاري 
العفاسي العام املاضي، لكن مت ذلك 
في وقت متأخر ولم يسعف الوقت 
إلمتام الفكرة، ولعل هذا العام تكون 
لنا فرصة، وعموما الفكرة مازالت في 
طور التفكير، خاصة أن والدي ال يحبذ 
فكرة اإلمامة في املسجد الكبير حيث 

يراها أنها تشغلني عما هو أهم.
هل من نصيحة للشاب املسلم الذي 
فت��رت همته عن ق��راءة القرآن وعن 

إمتام ولو ختمة واحدة في رمضان؟
ليس الهدف من قراءة القرآن هو 
اخلتمة وكثرة تقليب الصفحات دون 
التدبر مبعاني اآليات، كما أنه ولألسف 
البعض يبدأ في رمضان باإلكثار من 
القراءة والتنوع في العبادة وتأتيه 
األيام األخيرة الفاضلة وهو فاتر قد 
أصابه امللل واخلور، بينما املطلوب 
هو العكس وأن تنشط همته في األيام 
األخيرة أكثر كما يفعله ژ. وكما قيل 
»قليل دائم خير من كثير منقطع« فلو 
تعود املسلم والتزم قراءة ربع حزب 
� صفحتني ونصف الصفحة � بني كل 

آذان وإقامة لكان أمرا طيبا.

»احلفظ في الصغر كالنقش على احلجر«، حكمة عمل بها الشليخ جاسلم 
العيناتي مع ابنه القارئ خالد، فأثملرت حافظا للقرآن مجودا متقنا، نال مراكز 
متقدمة في مسابقات دولية رفع فيها اسم الكويت عاليا، وكان آخرها مسابقة 
دبي الدولية في حفظ القرآن الكرمي والتي حصل فيها على املركز الثالث وسط 

منافسني كبار من شتى أنحاء العالم اإلسالمي.
حفظ القرآن عن ظهر غيب قبل بلوغ الل 13 سنة، وكان لرعاية والده   
ومتابعته عبر حلقة املسلجد املجاور ودعاء والدته الفضل الكبير في ذلك بعد 
فضل اهلل تعالى ومنته، وأكرمه اهلل بنيل سندين متصلني إلى النبي ژ للقرآن 
الكرمي، كان أحدهما عبر شيخه الشيخ عبدالرازق بن علي موسى عضو اللجنة 

العلمية في مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.
وأوضح القارئ خالد جاسلم العيناتلي والطالب في كلية اآلداب   
في جامعة الكويت قسم لغة عربية عبر لقاء بل »األنباء« أن على الشاب املسلم 
استغالل وقته في رمضان بقراءة القرآن، الفتا إلى أن الكثير يقع منه الغلط فترتفع 
همته بالقراءة وسلائر العبادات في أول رمضان ويفتر في آخره، وفيما يلي نص 

احلوار:

إعداد: ضاري المطيري

الداعية فيصل الجاسم

القارئ خالد جاسم العيناتي


