




ية وجوب الدعوة إلى التوحيد، وكيف

.الدعوة إليه



التلفاز•

شبكة التواصل اًلجتماعي•

الصحف•

الفضائيات•

اًلنترنت•

ة أن إنشاء قنوات فضائية إسالمي

دعوية أصبح اليوم من الواجبات،

فهي من أكثر الوسائل الدعوية 

تحقيقاً لواجب الدعوة إلى هللا 

تعالى، حيث هناك من الّناس من ًل

تصل إليهم الدعوة إًل بواسطة هذه

الوسيلة، وما لم يتّم به الواجب

فهو واجب



، (يِل َربِّكَ اْدُع إِلَى َسبِ : )قول هللا  تعالى: واجبة؛ والدليل على ذلك

أن التوحيد هو أول الواجبات. 1 .

أن التوحيد هو مفتح الدخول في اإلسالم. 2 .

. أن هللا تعالى ًل يقبل أي عمل وإن كان في ظاهره صالًحا إًل بالتوحيد3.

أن الدعوة إلى التوحيد هو منهج األنبياء والمرسلين عليهم السالم. 4.



ألن التوحيد هو أساس الدين، وهو أهم ما يجب أن يعتني به الدعاة

.إلى هللا تعالى

: شرطان هما

ِه َسبِيلِي قُلْ َهذِ : )اإلخالص هلل في دعوته، قال هللا تعالى: الشرط األول

 ِ (.أَْدُعو إِلَى هللاَّ

.صلى هللا عليه وسلمالمتابعة لرسول هللا : الشرط الثاني





أنها سبب للفالح في الدنيا واآلخرة•

أنها استجابة لنداء الرب تعالى•

أنها سبب للثبات على الدين•



.أنه حريص على إنقاذ المدعو من دخول النار

اعيًة أن الدخول في دين اإلسالم، ًل يصح إًل طوأثبت القرتن الكريم

دون إكراه

أن )( َمْن وَ : )قول هللا تعالى: والدليل على هذاالدعوة إلى التوحيد أفضل األعمال وأحسنها،1

ِ َوَعِملَ َصالِحاً َوقَ  ْن َدَعا إِلَى هللاَّ نِي ِمْن اْلُمْسلِِمينَ أَْحَسُن َقْوًلً ِممَّ (الَ إِنَّ



.أنه حريص على إنقاذ المدعو من دخول النار

اعيًة أن الدخول في دين اإلسالم، ًل يصح إًل طوأثبت القرتن الكريم

دون إكراه

أحسنالمجادلة بالتي هي الدعوة بالحكمة و بالموعظة الحسنة•

َك بِاْلِحْكَمِة اْدُع إِلَى َسبِيِل َربِّ : )على هذه المراتب، قوله تعالىوالدليل •

َك ُهَو أَْعلَُم بِ َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهيَ  َمْن َضلَّ َعْن أَْحَسُن إِنَّ َربَّ

(.َسبِيلِِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهَتِدينَ 



ْن إِلَه  َغْيرُ َيا َقْوِم اْعُبُدوْا هللّاَ َما لَكُ } {  هُ م مِّ

(.85:سورة األعراف)

ٌر ُمبِيٌن ِمِه إِنِّي لَُكْم َنِذيولََقْد أَْرَسْلنا ُنوًحا إِلى َقوْ }

َ إِ ( 25)
ْم َعذاَب نِّي أَخاُف َعلَْيكُ أَْن ًل َتْعُبُدوا إًِلَّ هللاَّ

(.26-25:سورة هود){ (26)َيْوم  أَلِيم  

التوحيد

الشرك





أن يشهدوا أًل إله إًل هللا، التوحيد 



أن يشهدوا أًل إله إًل هللا، التوحيد 

م فيه من حذر الناس من عذاب هللا إن لم يرجعوا عما ه: أي:قُْم َفأَنِذرْ 

.الغي والضالل وعبادة غير هللا المتعال

َك َفَكبِّرْ  مه بالتوحيد:َوَربَّ .بيان عظِّ

هر أعمالَك ِمن الشرك:َوثَِياَبَك َفَطهِّرْ  .طِّ

ْجَز َفاْهُجرْ  .اهُجر الشِّرك وابتعد عنه:َوالرُّ

بي إلى توحيد هللا تعالى، والتحذير من الشرك، وأتباع نهج النالدعوة 

:  عالىفي ذلك وأصحابه رضي هللا عنهم، قال هللا تصلى هللا عليه وسلم 

ِ َعلَى َبصِ ) َبَعنِي وَ قُلْ َهِذِه َسبِيلِي أَْدُعو إِلَى هللاَّ ِ يَرة  أََنا َوَمْن اتَّ ُسْبَحاَن هللاَّ

(.َوَما أََنا ِمْن اْلُمْشِرِكينَ 

.الشِّرك: التوحيد، وأول ما أنكروه هو: أول ما َدَعا إليه األنبياء عليهم السالم هو

اُغوتَ : )قال هللا تعالى َ َواْجَتنُِبوا الطَّ
ة  َرُسوًلً أَْن اُْعُبُدوا هللاَّ (.َولََقْد َبَعْثَنا فِي ُكلِّ أُمَّ




