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خلاصة:يتناول هذا البحث الحديث عن أعظم الاعمال واشرفها الا وهي الدعوة الي الله التي هي مهمة الرسل عليهم السلام وعن أستمراريتها الي يوم القيامة.
الكلمات المفتاحية:  الدعوة الي الله؛مفهومها ؛ مهمة الرسل ؛سماؤها .   
                                  
1.المقدمة :

ان الدعوة الي الله هي وظيفة الرسل وهذا العلم له علاقة بعلوم شرعية  أخرى حتي  يتسنى للداعية  أن يكون  مؤهلا لشرف  حمل رسالات الانبياء ووحي السماء، من اجل استمراريتها الي يوم القيامة.

2.موضوع المقالة

 ان وظيفة الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام  في الدعوة الي الله سفارة  بين الله وبين ذوي العقول ،لازاحة  عللهم في أمر معاذهم ومعاشهم.
1ـ تعريف:" النبي" و" الرسول":النبي هو انسان ذكر حر من بني آدم سليم مما ينفر طبعا،أوحى الله اليه بشرع يعمل به ،وان لم يؤمر بتبليغه.
الرسول ":هو انسان ذكر حر من بني آدم ،سليم مما ينفر طبعا ، أوحى الله اليه بشرع وأمره بتبلغيه.
2 ـ الفرق بين النبي والرسول :ذكر العلماء فروقا كثيرة بين النبي والرسول اهمها : أن الرسول من الانبياء هو: من جمع الي المعجزة الكتاب المزل عليه.والنبي غير الرسول ، هو من لم ينزل عليه الكتاب، وانما يدعو الناس الي شريعة من قبله.
3ـ اصطفاء الله للانبياء والمرسلين :
 أـ فهم صفوة الخلق،وخلاصة البشر فضلا عن الله سبحانه  اختصهم بالوحي وشرفهم بالرسالة ،وأيدهم بالمعجزات ؛ فالايمان بهم أصل من أصول الععقيدة ،وجزء مكمل للايمان بالله ،قال تعالى:{آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله}.
ب ـ قد أوجب الله لرسله وأنبيائه صفات الكمال ،وسائر الاخلا ق الفاضلة .وحرم عليهم الرذائل والنقائص التي تخل بالرسالة.
ج ـ الايمان بهم يستوجب الايمان بكل ما جاؤوا به من عند الله من تشريعات والتصديق بما أجرى الله علي أيديهم من المعجزات.
4 ـ تعدد اسماء الدعوة الي الله :فهي الدعوة الي الايمان بالله، والدعوة الي سبيل الله والي الطريق المستقيم، الدعوة الي الخير والمعروف ،الي غير ذلك من الاسماء، وهذا التعدد ان دل فانه يدل علي شرفها . 
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