
  الحج .. موسم الدعوة إلى التوحيد

 حممد، نبينا ورسوله عبده على وبارك وسلم اهللا وصلى العاملني، رب هللا احلمد
  :بعد أما أمجعني، وصحبه آله وعلى

! " # M فإن التوحيد دين احلنيفية، واحلج شعار احلنفاء، قال تعاىل: 

% $ L ] :غري مشركني حجاجا هللا، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: (]٣١الحج 
  .)٢()موحدين مسلمني هللا حجاجا: (رمحه اهللا ، وقال قتادة)١(به)

  أمران متالزمان ال يفرتقان؛ مبنزلة األساس والبناء، والساق والثمرة. فالتوحيد واحلج
   وبه تصطبغ. رجع،التوحيد ت إىل�ا ى له أمناسك احلج جتلّ  ومن تأمل

   .)٣(توحيدنداء ال :"التلبية" احلج فشعار
  .)٤(أركانهقول يف أعظم الخري  كلمة التوحيد:و 
إفراده سبحانه بالدعاء يف العرصات املباركة: عرفات ومزدلفة وعند اجلمرات  فيهو 

  .وعلى الصفا واملروة
   بح واحللق للواحد األحد جل جالله.إخالص الطواف والصالة والذ فيهو 

  .هللا رب العاملني اتاإلخبو  التوكل، و الرجاءو  احملبة، و اخلضوعو  وفيه الذل

                                                             

  ).١٠/٤٨٩)، والدر املنثور (٧/٢٤٩١ ابن أيب حامت (تفسري  ) ١ (
  ).٥/٣٨٣البغوي (تفسري   ) ٢ (
 :بالتوحيد ]�[ فأهلَّ ( :�جاء يف حديث جابر رضي اهللا عنه الطويل يف وصف حجة النيب   ) ٣ (

) لك شريك ال ،وامللك لك والنعمة احلمد إن ،لبيك لك شريك ال لبيك ،لبيك اللهم لبيك
  ).١٢١٨أخرجه مسلم (

 ال وحده اهللا إال إله ال قبلي: من والنبيون أنا قلت ما وخري عرفة، يوم دعاء الدعاء (خري: � قال  ) ٤ (
  ).٣٥٨٥( الرتمذيأخرجه  قدير) شيء كل على وهو احلمد وله امللك له له، شريك



وإذا كان التوحيد غاية احلج وُحلمته وَسداه؛ فما أحراه أن يكون موسم الدعوة 
  .ه، وساحة تعليمإليه، وميدان نشره

، واجلهود املبذولة -من مؤسسات وأفراد- من أنصار التوحيد  وهذا قائٌم حبمد اهللا
  للمزيد. د، ودعوة تذكري وتأكيطيبة مباركة إن شاء اهللا، وما هذه األسطر إال

، وقلو�م ملؤها من كل فج عميق إىل هذه البقاع الطاهرة أتواضيوف الرمحن قد إن 
؛ فما أعظمها من نعمة ال يشعر �ا إال سبحانه موالهمالتقرب إىل الرغبة يف اخلري و 

  الدعاة املخلصون.
فها دعوة الناس؛ ينشدون  يشدون الرحال إىل أحناء األرض واإذا كان فإن الدعاة

  الغنيمة الباردة! - وأمي اهللا-  هيفمن أطرافها فنزلوا بساحتهم؛  أقبلواهم قد 

 فيجب أن يُتوَّج؛ الكثري للحجيج قد بذلت - وفقها اهللا-إنه إذا كانت الدولة 
فية ما علق عوة التوحيد النقية، والسعي يف تص: دإليهم مأعظم هدية تُقدّ ب ذلك

وقد فازوا بالتوحيد فقد حّصلوا أعظم مقصود، وإن باالعتقاد من كدر؛ فإ�م إذا رجعوا 
  فا�م ما فا�م.

من جمتمعات ال تكاد ختلو من مشكالت اقتصادية أو  وال خيفى أ�م قد قدموا
اخللل  شيء وراء ذلك؛ إنهاجتماعية أو سياسية؛ لكن املشكلة الكربى يف كثري منها 

هاالت الشركيات واخلرافات واجلأن  ليس جيهل لبصري بأحوال بالد املسلمنيفا العقدي؛
وهنا يربز واجب الدعاة املوفقني: أن  ،-إال ما رحم اهللا-  قد ضربت فيها جبذور عميقة

يقدموا الصورة املشرقة لإلسالم الصايف قبل أن تفشو األهواء، وأن مييطوا اللثام عن 
  الوجه القبيح للخرافة والدجل.

ى إن أعظم جرمية علبري املتعال، و للكإن العبادة حٌق خالٌص أن يصرخوا فيهم: 
  .سلطانهعز  وجه األرض: أن يُعبد غريه



  ه حماسنه باحملدثات.شوّ ن دين اهللا أجل من أن ميزج بالبدع، وأن تُ بأ يقنعوهمأن 
التشمري عن ساعد اجلد يف "التوعية"، وقطب  فيها: هلم إ�ا قضية حتمية ال خيار

  رحاها: التوحيد.
منهم متعطشون لتعلم التوحيد والسنة،  اكثري   ُعلم أن ويتأكد الواجب أكثر إذا

، كثريا من احلجاج يسألون الدعاة حبماسٍة كتَب التوحيد  - ورأى غريي-ولقد رأيُت 
  .وينزعجون إذا مل ينالوا مرادهم

وال أنسى ذاك احلاج الذي طلبين كتابا عن احلج؛ فقلُت: ما عندي إال كتاب يف 
  التوحيد؛ فقال: هاتِه؛ حٌج بال توحيد؛ ما الفائدة منه! .. وصدق!

أداء هذه األمانة ال يكون خبطبة يتيمة أو كلمة عابرة أو ال يفوت التذكري بأن و 
  ّجرياه.هشغل الداعية و دروس؛ وإمنا أن يكون  مجلة درٍس من

هو من حيسن عرض التوحيد باألسلوب املناسب، والكلمة املؤثرة، والوسيلة  واملوفق
  اجلاذبة.
من جييد اقتناص دروس التوحيد ولطائفه ولو كان جمال احلديث قصة من قصص و 

  القرآن، أو فصال من السرية، أو حديثا يف األذكار.
نفسه، وأهله الذين سريجع  اثنان ال واحد: احلاج من دعوته وليبشر أن املستفيد

، وكم ناوله إياه منه أو ُكتيب اخلري الذي ساقه اهللا إليه بسبب كلمة مسعها حامال إليهم
حاٌج هداهم اهللا إىل التوحيد والسنة بسبب كتاب محله  يف قرى نائية مسعنا عن أناس

  إليهم.

ينبغي حىت  أنه لن تكون الدعوة إىل التوحيد نافعة كما هذا وينبغي أن يُنبه على
حيد، وتربز مسائله، وتبنيِّ نواقضه تكون دعوة تفصيلية ال إمجالية؛ جتلِّي أفراد التو 

  وقوادحه.



إال إذا كانت تتصف  - بتوفيق اهللا-كما أ�ا لن تصل إىل الغاية املنشودة 
، وتضع اهلدى �بالوضوح؛ حبيث تعطي كل شيء حقه، وتعظِّم ما عظمه اهللا ورسوله 

وكل ويؤثر فيهم،  السامعنيينفع هما بدقة بال تلّكؤ أو تردد؛ فهذا الذي والضالل يف حمل
  رعاية املصلحة. ، وينتهجاحلكمة هذا جيب أن يصطحب مع

  فأِمجل �ا من دعوٍة صّداعة باحلق، متحليٍة بالرفق والعقل.

أن تؤيت أكلها فيتعني أن يكون خطا�ا سهال ال متكلفا،  يد هلذه الدعوةوإذا أر 
  مفهومة ال معقدة، وأسلو�ا حمببا ال منفرا.ولغتها 

  .نعمة، والدعوة إليه من شكرها - يا أهل التوحيد- ن التوحيد بأوأختم بالتذكري 

، قال القرطيب: (وعنه ]١١الضحى: [ M s  r   q  pLوربنا سبحانه يقول: 
له  ، واحلكم عام�به، واخلطاب للنيب  رسلتَ غ ما أُ [أي جماهد] قال: بالنبوة. أي بلّ 

، والتوحيد أعظم ما أُرسل به، بل ليس يف رساالت املرسلني وال كتب رب )٥(ولغريه)
  العاملني شيء أعظم منه.

ة إىل فليعط الدعو  ؛مؤدي حقها فمن أراد أن يكون من شاكري هذه النعمة
 واهللاوحرص على هداية اخللق،   ةأصول وقته واهتماماته، وليكن ذا مهة ومحاس التوحيد

M  x  w  v  ut  s  r  q   p: وْعد الصدق دوعَ  قدسبحانه 

yL ] :٦٩العنكبوت[.  

 ويصلح باهلم ويسددهم ويقوي عزائمهم وأنصاره أن يوفق دعاة التوحيدأسأل اهللا 
  .أمجعني وصحبه آلهعلى و  سيد ولد آدم، على وسلم اهللا وصلى .ويبارك يف جهودهم

 هـ٢٣/٨/١٤٣٥  -   د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي
                                                             

   .)٢٠/٦٩اجلامع ألحكام القرآن (   )٥(


