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خلاصة: بحثنا هذا قائم علي دوام الدعوة الي الله الي يوم القيامة واسباب استمراريتها ،وان الله اختص امة الاسلام دون غيرها من الامم بهذه الدعوة.

الكلمات المفتاحية:  الاستمراية ؛ اسبابها ؛ امة الاسلام ؛ مهمتها.   

                            
I.المقدمة :

ان الدعوة الي الله ماضية ليوم القيامة ؛اذ التدافع والتصارع بين الايمان والكفر ؛والخير والشر ،والعدل والظلم ، والحق والباطل، لن ينطفئ  لهيبه،فهو سنة من سنن الله في الكون  منذ أن خلق الله آدم والي ان يرث الله الارض ومن عليها ، قال تعالى:{ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل علي العالمين} الحج40

II.موضوع المقالة

ان تعدد أطراف التقاتل والتنازع عبر تاريخ البشرية وحتى قيام الساعة، اوجب استمرار الدعوة الي الله ، واوجب وجود أمة الدعوة التي تقوم بها وتتشرف بتحمل تبعاتها حتي  يرث الله الارض ومن عليها.
1ـ اطراف التصارع والتنازع في هذا الكون:
أولا ـ الصراع بين الشيطان والانسان : ويظهر ذلك في آدم عليه السلام مع ابليس الذي الذ اعترض علي خلقه وامتنع عن أمر السجود له.
ثانيا ـ الصراع بين الانسان ونفسه:والنفس احتملت معان كثيرة في اللغة العربية، وقد وردة في آيات كثيرة من القرآن الكريم 
ثالثا ـ الصراع بين الانسان وأخيه الانسان :لقد خلق الانسان واجله محدود ، وأما اماله وطموحه فليس لها حد تقف عنده.قال تعالى:{زين للناس حب الشهوات  من النساء والبنين واالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب}
فكل هذه الصراعات استوجبت بقاء الدعوة الي الله،ويلزم الدعاة أن يبلغوا دين الله ويدعوا اليه  مهما كانت الصعاب.
2ـ ان الامة الاسلامية اختصها الله من بين الامم بواجب الدعوة اليه لاسباب منها:
أولا:كونها الامة الوحيدة التي تحمل علي عاتقها وحي السماء،ورسلات الانبياء.
ثانيا:هي الامة التي صاغها القرآن الكريم ورباها الرسول صل الله عليه وسلم.
ثالثا:هي اليد الحارسة الامينة علي كل معروف وخير وبر، والعين الساهرة علي حرمات الله وحدوده.
رابعا : انها أمة راكعة ساجدة عابدة، مجاهدة في سبيل الله .
خامسا:انها الامة التي يجب عليها التصدي لكل عوامل الفساد والانحراف.
3 ـ يتحقق الفوز للدعاة بعوامل منها:قوله تعالى:{ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم  وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون } النور الاية 55.
ـ ان يعلوا كلمة الحق وغلبة اهله ويزهقوا الباطل وهزيمة حزبه.
فالدعوة الي الله باقية مادامت السموات والارض،مستمرة ما تعاقب الليل والنهار ،قال تعالى :{ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز}الحج40.
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