د خپل اصل حيثيت په اعتبار سره مسلمان داعي (بلونکى)
دى او نور ټول قومونه د دوی مدعو (بلل شوي) دي.
يعنې مسلمان د الٰهي دين امانتدار دى او د دوی دا دنده او
مسؤليت دى چې هغه دغه امانت ټولو انسانانو ته ورسوي.
د دغې فريضې په اداء کولو کې د دوی د برياليتوب راز هم
په دنيا او هم په � آخرت کې پټ دی.
دا کومه ساده خبره نه ده .دا د يو ډير زيات نازك خدايي
مسؤليت معامله ده .مسلمان خپل دغه مسؤليت يوازې
هغه وخت اداء کولاى شي ،کله چې هغوی د دې مسؤليت
غوښتنې وپيژني او هغه په خپل ژوند کې په پوره توگه
استعمال کړي .د داعي مسؤليت يوازې په دعوتي کردار
سره تر سره کيداى شي .د دعوتي کردار پرته د دعوت
مسؤليت اداء کول داسې ناشونی دی لکه د يوې ښځي
لپاره د مورولۍ له شفقت او زړه سوي پرته د مور ذمه واري
او مسؤليت ترسره کول.
د قر� آن پاك په الفاظو کې ،د دعوت او بلنې پيل له نصيحت
(الاٴعراف  )٦٨څخه کيږي .يعنې د مدعو لپاره يو اړخيزه
خير غوښتنه د دعوتي اخلاقو تقاضا ده چې د داعي په
زړه کې به د خپل مخاطب (مدعو) لپاره يوازې مثبت
احساسات وي .له منفي احساساتو څخه به د هغه زړه
بالکل خالي وي چې دې ته اړخيزه خير خواهي ویل کیږي.
د دغه ډول يو اړخيزه خير خواهۍ پرته داعي خپل دعوتي
مسؤليت اداء کولاى نشي.
د دې دنيا نظام داسې جوړ شوى دى چې دلته به تل يو
کس ته له بل کس څخه او يوې ډلې ته به له بلې ډلې څخه
د ترخو تجربو مخې ته راتلل وي .د يوه کس کومه خبره به
د بل لپاره د راپاريدلو او احساساتي کيدو سبب جوړيږي.
دا د فطرت نظام دى او د فطرت د نظام بدلون هيڅکله د يو

چا لپاره شونی نه دی .په داسې حالت کې د داعي په داخل
کې د خپل مخاطب (مدعو) لپاره د يو اړخيزه خير خواهۍ
احساس يوازې هغه وخت برقرار پاتې کیدای شي کله چې
هغه د يو اړخيزه اخلاقياتو په اصولو باندې کلک ولاړ وي.
خلکو سره د ده چلند د نورو د عمل د اغيزې لاندې جوړ
نه شي ،بلکې هغه د خپل کړي فکر د اصولو لاندې ځان
جوړ کړی وي .هغه په بشپړه توگه د عمل د غبرگون له
نفسياتو څخه خالي وي.
مسلمان داعي د ډلې حيثيت لري .په دې اعتبار سره د
مسلمانانو لپاره جايز نه دي چې هغوى د نورو قومونو په
خلاف د شکايت او احتجاج ( )Protestتحريک وچلوي.
په دعوتي شريعت کې د شکايت او مظاهرې لپاره هيڅ ځاى
نشته ،ځکه چې که مسلمان د کوم قوم په خلاف د شکايت
او مظاهرو تحريک چلوي ،هغه د حقيقت په اعتبار سره يو
مخاطب او مدعو قوم جوړيږي .د مسلمانانو لپاره جايز نه
دي چې هغه خپل مخاطب (مدعو) قوم سره د دښمن په
شان معامله وکړي .مسلمانانو ته په هر حال کې ،او له هر
قوم سره هميشه معتدلې (ميانه رو) اړيکې برقرار ساتل
پکار دي ،ځکه چې د معتدلو اړيکو ساتلو سره په چاپيريال
کې د الله تعالٰى طرفته د بللو کار کيداى شي .چيرته چې
د مسلمان او نامسلمان په منځ کې نورمال اړيکې نه وي،
هلته د دعوت کار سرته رسول ممکن نه دي.
د قر�آن په  ٣٣نمبرسورت کې يو حکم په دې الفاظو کې
راغلىَ ( ،و َد ْع أَ�ذَا ُه ْم َوتَ َوك َّْل َعلَى ال َّل ِه) (احزاب  � ٤٨آيت).
يعنې د دوى تکليف رسونه له پامه وغورځوه .او په الله
تعالٰى اعتماد وکړه .ددې �آيت مطلب دا دى چې له انسان
څخه مه غواړه ،له الله تعالٰى څخه وغواړه .د غوښتنو
طريقه پريږده ،د دعا طريقه غوره کړه ،له همدې امله هر

پيغمبر خپل مخاطب قوم ته ويلي چې( :لا أَ� ْس أَ� ُلك ُْم َعلَ ْي ِه
َمالا ً) (هود  .)١١يعنې زه له تاسې څخه د هيڅ يوې
مادي گټې غوښتونکى نه يم .زه يوازې د ورکولو والا يم،
نه دا چې زه له تاسې څخه د کوم شي اخستونکى.له دې
څخه معلومه شوه چې د مدعو (مخاطب) قوم په مقابله
کې د حقوقو ( )Rightsپه نوم د غوښتنو تحريك چلول ،د
پيغمبرانه سنتو له مخې له سره جايز نه دي.
لکه څنگه چې معلومه ده چې په محمد صلى الله عليه
وسلم د نبوت او رسالت سلسله ختمه شويده ،خو کوم شى
چې ختم شوى دى هغه پيغمبري او رسالت دى نه د پيغمبر
کار ،دا يو حقيقت دى چې اوس کوم نوی پيغمبر راتلونکی
نشته ،خو تر کومه ځايه چې د پيغمبر د دعوتي میسیون
خبره ده هغه به هميشه او د هر قوم په منځ کې دوام لري.
په دې اعتبار سره مسلمان د نبوت د ختميدو څخه وروسته
د نبوت په مقام باندې دى .يعنې د هر مسلمان لپاره
ضروري ده چې هغه د پيغمبر په دعوتي میسیون کې د
خپل وس او طاقت په اندازه خپله برخه اداء کړي .دا دعوت
د مسلمان لپاره د فرض حيثيت لري (البقره  .)١٤٣کوم
خلک چې دغه فرض اداء نه کړي ،د هغوی لپاره سخته
انديښنه ده چې د خداى جل جلاله په نزد هغه د اخري
زمانې د پيغمبر (محمد صلى الله عليه وسلم) د امتي
کيدو حق له خپله لاسه ورکړي.
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