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خلاصة: سنعالج في بحثنا هذا  مفهوم الدعوة وأهميتها،  آراء العلماء في حكم تبليغ الدعوة، أهمية البيان ووسائله،علاقة هذا العلم  بالعلوم الأخرى، أهمية العلوم التي تتناول أصول الدين وفروعه،و أهمية المواد العلمية الكونية في الدعوة.
   الكلمات المفتاحية: أهمية الدعوة ؛ مكانتها، وأساليبها؛ آثارها، وخصائصها،؛ وصفات أصحابها.
I. المقدمة :
الدعوة هي  قيام العلماء المستنيرين في الدين بحث الناس علي الخير والهدى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبشرية جمعاء في أمس الحاجة إليها، لتحقيق السعادة المنشودة.
II. موضوع المقالة:
ان الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي أنيطت بها مهمة الدعوة إلى الله تعالى، فإن حكم تبليغها يختلف باختلاف القائمين بها، فهو فرض عين على الأنبياء والرسل قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)).  والعلماء، وفرض كفاية على عامة المسلمين ،قال تعالى: ((وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)).
والدعوة الي الله تحتاج الي :
1- الي داعية يكتسب ملَكَةُ بَيان ،ليقدر على حسن العرض والإقناع، واستمالة مدعوه إلى ما يريده منه، وتكتسب هذه الملكة: بتقوى الله تعالى ثم بالاطلاع على كتب اللغة والأدب، والتدبر والتفكر في الكون والحياة، والتزود بشتى العلوم الدينية والإنسانية.
2- الي علوم  لها علاقة قوية بعلم الدعوة، يستعين بها  في الحقل الدعوي، كعلوم اللغة العربية بأقسامها وفروعها، وعلم أصول الفقه، وعلم البحث والمناظرة، وعلوم النفس والاجتماع والتربية...
3- الي علوم هي مصادر أصلية لعلم الدعوة، وهي: علم العقيدة والتوحيد، وعلوم القرآن والسنة، والفقه.
4- الي  دراسة المواد العلمية الكونية التي أشار إليها القرآن الكريم، وظهر فيها إعجازه.
5- إلى دراسة التاريخ والسير، إضافة إلى الإلمام بثقافة العصر، والاطلاع على التيارات والمذاهب الفكرية.
 ومن كل ماسبق يتبين أن جميع العلوم النظرية والتطبيقية ،وشتى المعارف الانسانية، هي عبارة عن شرايين تتدفق منها العلوم لتغذي علم الدعوة،فينهل منها الدعاة،فيصبح لديهم كم هائل من المعرفة ،ورصيد في شتى الثقافات،فيكون بذلك قادرا علي الاقناع،جديرا علي سوق الحجج والبراهين فتعلو راية الدعوة الي الله قال تعالى:(( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين )).
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