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 امارت اســـــالمی افغانســـتان          

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف                            

 ریاست ارشاد و انسجام مساجد                           

 

 روز جمعه وموضوع خطابت                                                            

 تقریر وبیان تحریر شده که به متام خطباء مرکز و والیات                                   

 رددگبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال می                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه1401/عقرب/27ق مطابق ـه1444/ثانیربیع ال /23

 اجتناب از نرش شایعات وخربهای بی بنیاد واز باورکردن برآن
 

الحمدلله رب العلمین الذی رضی لنا االسالم دیناً وجعلنا من خیر امة اخرجت للناس  وامرنـا بالتمسـب باذالـدین والثبـات 

املامت وحذرنامن االکاذیب واالفرتآت والصلوة والسالم علی رسوله محمدصـلی  اللـه علیـه وعلـی آلـه واصـحابه علیه الی 

 اجمعین .

 وبعد!

ْمَع َوالَْبََصَ َوالُْفَؤاَد كُلُّ أُولـِئَك كَاَن َعْنُه َمْسُؤوالً }قال الله تعالی:   ( 36):ءارسا{َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

 :اور کردن به آناا خود داری شوداز نرش وپخش شایعات وسخناای بی بنیاد وب

 نرش شایعات واخبار بی بنیاد در حقیقت نرش وپخش دروغ است.

پخش ونرش اخبار بی بنیاد وشایعات سالح دشمن است که بدون مقابله مورال وروحیه مسلامنان را ضعیف میسازد ودر صفوف 

 میگردد.آناا مسلامنان درز را ایجاد میکند، روحیه مسلامنان ومجاهدین راه حق را ضعیف وباعث شکست روحی 

 سلمین را شکست میدهد ولشکر اسالم را از هدف باز میدارد.این شایعات واخبار بی بنیاد تبلیغات سوء است که لشکر م

شایعات واخبار بی بنیاد مین های معنوی دشمن است، مرمی دشمن است، جالاای دشمن است که اساس مسـلامن هـا را 

 میلرزاند.

خانه هارا خراب سبب خرابی بیشامر اجتامع گردیده است وبسیار اد ینکه شایعه پراگنی وپخش اخبار بی بواقعیت این است 

از پدر، زن را از شوهر جدا منوده است، پخش شایعات واخبار  را برادران را از یکدیگر جدا کرده است، پس  ،کرده است

 سبب تبدیل شدن دوستی به دشمنی شده است. بی بنیاد 

ن انساناا جانـب داری را بدون تحقیق، نرشوپخش اخبار بی بنیاد وشایعات در بین مردم بی باوری را ایجاد میکند، ودر بی

ایجاد میکند وانسان هارابه جنگ وادار مینامید وقلب هارا میرنجاند،پخش اخبار بی اساس در جامعه نفرت وبدبینی را پیدا 

 میکند وآتش فتنه را شعله ور میکند.
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پـا  را از بـین  زده میشـود وپاکـدامنی اشـخا  پـا به اساس نرشاخبار بی بنیاد وشایعات داغ تامت به دامان مردمان 

 میربد، عزت وآبروی مردم از بین میرود.

دستگاهای نرشوپخش اخبار بی بنیاد متاماً در واقع در اختیار یاود ونصارا است، ماننـد: سـایت هـای خـربی، رادیوهـا، 

رادیوآشنا، ، وغالمی مانند: بی بی سی،آزادیانرتنت، صفحات اجتامعی را بخاطر رسکوبی منودن مسلامن ایجاد کرده اند.

 سیګار وغیره رسانه ها....

در رشائط فعلی اخبار بی بنیاد وتبلیغات سالح خطرنا  دشـمن اسـت کـه امـت اسـالمی وجامعـه را رسکـوب میکنـد کـه 

 د، منشإ اصلی آن تبلیغات واخبار کفار اند که آنرا اداره میکنند نبرمسلامنان قسامقسم تامت واتاام وارد میکن

این رسانه های غربی اند که دربین مسلامنان نفرت وتفرق ایجاد میکنند، ودشمنی را دامن میزنند افکار، عقیده، وارزشاای 

 د.نوازدین مقدس اسالم تصویر بد برای مردم پیش میکنجامعه اسالمی را در سطح بین املللی بد معرفی میکنند 

ام جاان اسالم را تحت تاییر خود گرفته اسـت، شـایعات واخبـار بـی دررشائط فعلی تبلیغات بی مورد رسانه ها است که مت

 د که درمقابل مسلامناا به شکل دوم تعرض وجنگ را اختیار کرده است.نبنیاد را پخش میکن

 پخش ونرشاخبار بی بنیاد وشایعات، انسان را از راه حق ومستقیم کور میکند.

از قتل ولت کوب بیشرت است. چرا که در قتل یب نفـر کشـته میشـود وپخـش شـایعات جامعـه را  آنرضر و پخش شایعات 

 میمیراند. شایعات از طرف افراد بزدل پخش میشود ومردمان غبی به آن باور میکنند.

 پخش اخبار بی بنیاد وشایعات درواقع پخش اخبار دروغ است:

، چراکه در اکرث اوقات شایعات واخبار بـی اسـاس دروغ میباشـد پخش اخبار بی بنیاد در حقیقت پخش ونرش دروغ  است

میکند واین یب گناه بزرگ است وباالی دروغ پخش میکند در حقیقت دروغ را نرش  کسیکه اخبار بی بنیاد را بدون تحقیق

 ( 61) آل عمران: {الْكَاِذِبيَ َفَنْجَعْل لَْعَنَت اللَِّه َعََل { :میفرماید الله جل جالله.گوی لعنت الله تعالی است 

 دروغ گویان قرار دهیم.پس لعنت الله را بر  -ترجمه:

 (10ذاریات: ){ ال}ُقِتَل الَْخرَّاُصونَ در جای دیگری الله تعالی میفرماید:

 دروغ گویان. )تخمین کننده گان(نفرین باد بر -ترجمه:

اٌب{غافر:) } إِنَّ اللََّه ال يَْاِدي َمْن ُهوَ الله تعالی میفرماید:  (28ُمْسٌِف كَذَّ

  یقیناً الله شخص تجاوز کار ودروغ گو را هدایت منی کند. -ترجمه:

برمسلامنان مناسب نیست که چیزی را نرش کنند که به آن مطمنئ نباشند؛ چرا که از متام سخن های آناا سوال کرده میشود 

َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك ِبِه ِعلْـٌم إِنَّ }ه الله تعالی میفرماید:وهرعضوی که در نرشآن سام میگیرد ازآن سوال کرده میشود.طوریک

ْمَع َوالَْبََصَ َوالُْفَؤاَد كُلُّ أُولـِئَك كَاَن َعْنُه َمْسُؤوالً   ( 36):ارساء{السَّ
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پرسیده خـو ا ودل هرکدام آناا از)عملکردصاحبش(ازچیزی پیروی مکن که ازآن ناآگاهی ، چون گوش ، چشم  -ترجمه :

 هدشد.  

ازنرش اخبار بی اساس منع کرده است وبدون تحقیق پخش اخبار را دروغ شمرده است. در رسول الله صلی الله علیه وسلم 

َث ِبكُلِّ َما َسِمَع (. رواه مسلم .حدیث رشیف آمده است  :) كََفى باملَْرِء كَِذباً أْن يَُحدِّ

 ه بیان میکند هر آنچیزی را که شنید.کافیست بریب انسان اینقدر دروغ ک-ترجمه:

 پخش شایعات واخبار بی بنیاد کارمنافقین است :

 نرش اخبار بی بنیاد خصلت منافقین است .

منافقین درمدینه منوره در رابطه به شکست مسلامناا  شایعات را پخش میکردند وبه خاطر ترس وحراس واضـطراب مسـلامناا 

 شایعه پَخش میکردند.

: این پدیده را چاارده صد سال قبل حرام قرار داده است وبه این اشخا  لعنت گفته است.الله تعالی میفرماید قرآن کریم

ا إِالَّ َقلِـيالً . ْم یُـمَّ ال يُجاِوُرونَـَك ِفياـلنَِئْ لَْم يَْنَتِه الُْمناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِِف ُقلُوِبِاْم َمرٌَض َوالُْمرِْجُفوَن ِِف الَْمِديَنـِة لَُنْغِريَنَّـَك ِبِاـ}

 (61)االحزاب:} َملُْعونَِي أَيَْنام یُِقُفوا أُِخُذوا َوُقتِّلُوا تَْقِتيالً

اگر منافقان وکسانی که در دلاایشان بیامری است وکسانی که در مدینه اخبار دروغ وشایعات بی اسـاس را پخـش  -ترجمه:

ایشان تحریب میکنیم، باز در جوار تو در این شار جز مدت کمی میکنند از این کارهای بد  خود داری نکنند البته تورا بر 

 منی توانند مبانند.ایناا لعنت شده گان اند هر جای که یافته شوند گرفتار شوند وبدون هیچ گونه ترحم کشته شوند.

 82:النساء{ِبهِ  أََذاُعواْ  الَْخْوِف  أَوِ  األَْمنِ  مِّنَ  أَْمرٌ  َجاءُهمْ  َوإَِذا} :درآیه دیگری الله تعالی میفرماید

 هنگامی که به آنان خربی از امن وترس بیایید آنرا مشاور میسازند. -ترجمه:

، پخش شایعات وایجاد ترس د ربین مسلامناا خوی وخصلت منافقین است، باید مسلامنان آنرا نرش نکنند وبه آن باور نکننـد

 تا وقتیکه به آن مطمنئ نشدند.

)ِبْئَس َمِطيَّـُة شایعات واخبار بی اساس منع آمده است .رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:حدیث رشیف از پخش در 

 الرَُّجِل َزَعُموا(. سنن أىب داود

 که یب شخص)تکیه کالم(میگوید که مردم چنین میگویند ویا چنان گامن میکنند.بد سواری است  -ترجمه:

 مت وباتان است:پخش شایعات واخبار بی بنیاد در واقع نرش تا

 درباره مردم بدون تحقیق نرششایعات واخبار بی بنیاد تامت وباتان در بین مردم پخش میشود.

اوباتان بسته کردن است   بسا اوقات شایعه در باره یب فرد میباشد در حالیکه در آن شخص آن چیز وجود منیداشته باشد،

بروی؛ اگر آنچیز در آن شخص موجود باشد آن غیبت است.به هر صورت پخش آن در واقع یب اخبـار نادرسـت ونـاروا 

 است.
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 درزمان رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقین درباره مسلامن هامعلومات نادرست را پخش میکردند.

منافقین این شایعات را پخش کردندورسول الله صلی الله علیه وسلم  به ایـن بطور مثال: تامت کردن به  حرضت عائشه که 

  کار زیاد غمگین شد.

حمنـة بنـت  وحسان بن یابت، مسطح بـن ایایـة در نرشوپخش این شایعه بعضی مسلامنان بنا برنافامی سام گرفتند، مانند: 

 جحش االسدية.]تفسري ابن أىب حاتم [

عائشه را نازل کرد وکسانی که در این شایعه سام گرفتـه بودنـد رسزنـش کـرد، اللـه تعـالی  الله تعالی برائت وپاکی حرضت

 :میفرماید

ِبيٌ  }  (12) { النور:لَْوال إِْذ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت ِبأَنُفِسِاْم َخرْيًا َوَقالُوا َهَذا إِْفٌك مُّ

نگفتنـد کـه ایـن  ردند وچراشنیدید مردان وزنان مومن نسبت به خود گامن خیر نکچرا هنگامی که این تامت را  -ترجمه:

 آشکار است.افرتائ  

دون یبـوت در پخـش شـایعات سـام الله تعالی برای ما میفرماید:که باالی مسلامنان گامن نیب داشته باشید وب در این آیه

 د.نگیرن

بی اساس وشایعات به  ، جنگ جمل وصفین توسط اخباررسانیده شدحرضت عثامن رضی الله عنه از ایر شایعات به شاادت 

 .وقوع پیوست

 شایعاتیکه باعث شاادت حرضت عثامن رضی الله عنه گردید قرار ذیل است:

آمده ازوی شکایت کردند رضی الله عنه مردم مَص از والی خویش که بنام عبد الله ابن ابی رسح بود به نزد حرضت عثامن 

شام تعیین منایم آناا ی برایشان گفت: شام کسی را انتخاب منائید که من آنرا منحیث والی برا رضی الله عنه حرضت عثامن

  والی مَصـ تعـین وبـرایش مکتـوب داد؛محمد بن ابی بکر رضی الله عنه را پیشنااد دادند وحرضت عثامن وی را منحیث 

از مَص آمده بودند رهسپارمَص شدند وبعـد از طـی منـودن محمد بن ابی بکر همرای تعدادی از مااجرین ومعرتضینی که 

مسافه سه روز غالمی را  دیدند که بـه زودی روان بـود؛ آنـرا بعـد از مشـکو  شـدن دسـتگیر کردنـد واز وی پرسـیدند 

در نخست گفت: غالم امیـر املـؤمنین، بـار دیگـری غالم کی هستی؟ کجامیروی!وی گفت نزد والی مَص از آن پرسیدند 

م مروان هستم، از وی پرسیدند کدام نامه ای با خود داری!گفت نخیر، وی را تالشی کردند چیزی پیدا نکردند، گفت غال 

اما با او)آفتابه آب( که بدون آب بود ودرداخل آن مکتوبی را پیدا کردند، دیدند که این مکتوب ویا نامه بـرای ابـن ابـی 

بی بکر وهمراهانش به آنجا رسیدند برای قتل آناا چاره سنجیده بـه رسح نوشته شده ودر آن گفته شده وقتیکه محمد بن ا

مدینه منـوره قتل برسانید وبااالخره محمد بن ابی بکر وهمراهانش آن غالم را با خود به مدینه آوردند واصحاب کرام را در 

حه رضی اللـه عـنام ایـن کردند، تعدادی ازاصحاب رضی الله عنام به شمول حرضت علی، زبیر وطل از این واقعه خرب دار

؟ گفت بلـی! ایـن شرتشامسـت ؟نامه را همراه غالم گرفته نزد عثامن رضی الله عنه رفتند از وی پرسیدند این غالم شامست

؛ گفت نخیر! سوگند یاد کردکه من این نامه را ننوشته ام وامر به نوشنت آن نکردم وخرب ؟این نامه نوشته شامست گفت بلی!

 برایش گفت چه گونه است غالم،شرت ومار از شام وچگونه شام خرب ندارید. هم ندارم حرضت علی

اما این نامه را شناختند که نوشته مروان است در حالیکه مروان در خانه حرضت عثامن رضـی اللـه عنـه بـود واز حرضـت  

ازایـن کـار خـود داری کـرد ه رضی الله عن تقاضا منودند که مروان را به آناا بسپارند حرضت عثامن  رضی الله عنه  عثامن

ومردم خشمگین شدند وخانه وی را محارصه منودند، بااالخره آب را هم بر وی قطع کردند واین خرب به حرضت علی رضی 

 حرضت الله عنه رسید که این معرتضین اراده قتل عثامن رضی الله عنه را دارند حرضت علی بخاطر حفاظت وحراست 
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 فرستادنیز فرزندان خویش را   مرضی الله عنا سن وحسین را فرستاد وحرضت طلحه وزبیرحرضت ح عثامن رضی الله عنه، 

 .جلو گیری کنندرضی الله عنه حرضت عثامن  نهاز ورود مردم بخا تا

درمیـان  خالصه اینکه سبب شاادت امیراملؤمنین هامن شایعاتی بود که توسط نامه ای که از طرف مروان نوشته شـده بـود

 گردید.}تاریخ الخلفاء{.ونرش مردم پخش 

 حرضت حسین هم به اساس شایعات وسخناای دروغ وادار به رفنت عراق شد که در نتیجه آن حادیه املنا  مبیان آمد.

 پخش شایعات واخبار بی بنیاد عادت وروش مرشکین است:

گون پخش میکردند، وقتیکه صحابه کرام به حبشه هجرت کردند مرشکین ایـن  ی ظاور اسالم مرشکین شایعات گونااز ابتدا

سخن را پخش کردند که اهل مکه اسالم را قبول کردند، به اساس این شایعه صحابه کرام بسوی مکه باز گشتند وقتی به مکه 

 .]سیرة ابن هشام[ددوباره به حبشه رهسپار شدنمکرمه نزدیب شدند به ایشان معلوم شد که این یب شایعه بود، 

همچنان در غزوه احد شیطان ورفقای او خرب قتل نبی علیه السالم را پخش کردند وبه روحیه مسلامن هـا ایـر منفـی کـرد، 

 .] ابن هشام[بعضی صحابه کرام از جنگ دست کشیدند وسالح را به زمین گذاشتند

 :پخش شایعات در واقع نرشبدگامنی است

رایج شود، مردم آن نرش شایعات واخبار بی بنیاد بدگامنی را دامن میزند.  وقتیکه در یب جامعه پخش شایعات وشنیدن آن 

راست هم باشد به دیده شب مینگرنـد ودر دلاـای چه ومردم به هر اخباری اگر  به اخبار راست هم بی باور میشوند جامعه

وفضای اعتامد از بین میرود.وپخش شایعات بـدگامنی را زیـاد میکنـد واللـه مردم درباره هر خربشب وتردد ایجاد میشود 

}يَا أَيَُّاا الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبـوا :تعالی از بد گامنی منع کرده است وبدگامنی اساس بسیاری ازفتنه ها است. الله تعالی میفرماید

ُسوا َواَل يَْغَتْب بَْعُضكُْم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدكُْم أَْن يَأْكَُل لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا َفكَرِْهُتُموُه َواتَّقُ كَِثريًا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِیٌْم َواَل تَ  وا َجسَّ

 (12 )اللَه إِنَّ اللَه تَوَّاٌب َرِحيٌم{ الحجرات:

ز گامن ها گناه اسـت وجاسوسـی نکنیـد ای کسانی که ایامن آورده اید از بسیاری از گامناا بپرهیزید زیرا بعضی ا -ترجمه:

د آیا یکی از شام دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد پـس بـدون یوبرخی ازشام بر  برخی دیگری غیبت نکن

 شبه همه شام این عمل را مکروه میپندارید از الله برتسید یقیناً الله بسیار توبه پذیر وماربان است.

، َفإِنَّ الظَّنَّ أَكَْذُب الَْحِديِث(:)منع کرده استنیز مارا از بد گامنی  رسول الله صلی الله علیه وسلم  يَّاكُْم َوالظَّنَّ  متفق علیهإِ

 ازبدگامنی بپرهیزید چون بدگامنی دروغرتین سخن است. -ترجمه:

 نرشوپخش شایعات واخبار بی بنیاد وشنیدن آن قیل وقال را زیاد میکند: 

آن جامعه قیل وقـال زیـاد میشـود.اگر ر کننده گان هم موجود باشد پس در وقتیکه در یب جامعه شایعات پخش شود وباو 

 دونفرباهم یکجامیشوند اولین سوال این است که مردم چه میگوید؟

)إِنَّ اللَه كَرَِه لَكُْم یَ اَلیًـا: ِقيـَل َوَقـاَل، َوإَِضـاَعَة الْـاَمِل، َوكَـرْثََة .ازقیل وقال منع کرده استرسول الله صلی الله علیه وسلم 

َؤاِل(.   متفق علیهالسُّ
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 الله تعالی مکروه گردانیده است برای شام سه چیز را؛ قیل وقال، ضایع کردن مال وزیادسوال کردن . -ترجمه:

میشودوغیبت صورت میگیرد وبه مـردم تامـت وارد میشـود  قیل وقال بخاطر این بد است که درآن عیب های مردم بحث

 .]الديباج عَل مسلم[وسخنان بیاوده وحکایات بی اساس درآن بحث میشود

 ناروا شمرد شایعات واخبار بی بنیاد به طریق اولی ناروا است . را وقتیکه پیامربعلیه السالم قیل وقال

 :؟شنونده گان اخبار بی بنیاد وشایعات چه باید بکنند

ز الله تعالی برتسد وبدون تحقیـق ایـن اخبـار را پخـش کسی که شایعات را میشنود باید الله تعالی را حارضوناظر شمرده وا

 ، زیرا الله تعالی شنوا وبینا است.نکند

به شنوندگان شایعات واخبار بی بنیاد مناسب است که درمورد این اخبار تحقیق وجستجو کنند، چیـزی را کـه شـنیدند در 

: آنچیزی را میشنوند آنرا پخش میکنند.الله تعالی میفرمایددر جمله کسانی شامر نشوند که هر  پخش آن عجله نکنند تا اینکه

 (6)الحجرات:  {ْم نَاِدِميَ َعََل َما َفَعلْتُ يَا أَيَُّاا الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َجاءَكُْم َفاِسٌق ِبَنَبإٍ َفَتَبيَُّنوا أَْن تُِصيُبوا َقْوًما ِبَجَاالٍَة َفُتْصِبُحوا }

ای کسانی که ایامن آورده اید اگر شخص فاسقی برای شام خربی بیاورد پس در باره آن تحقیق کنید)واخبار غیر  -ترجمه:

 مویق را نپذیرید(تا مبادا  نادانسته به گروهی آسیب برسانید واز کرده خود پشیامن گردید.

، به ویژه تصدیق وباورنکردن ونرشـ باشیم  ودرباره مردم از بدگامنی خود داری کنیمباید به متام مؤمنین گامن نیب داشته 

 )یعنی  بر مسلامنان افرتی شده است(.آن اخباری که به مسلامنان بسته شده است.

ـْمَع َوالَ تَْقُف َمـا لَـْيَس {.الله تعالی میفرماید:نداریمکامل  آن مورد علم وآگاهی در آنچه بحث ونرش نکنیم که در  لَـَك ِبـِه ِعلْـٌم إِنَّ السَّ

 (36االرساء:) }َوالَْبََصَ َوالُْفَؤاَد كُلُّ أُولِئَك كَاَن َعْنُه َمْسُؤوالً

 ازچیزی پیروی مکن که ازآن ناآگاهی ، چون گوش ، چشم ودل هرکدام آناا از)عملکردصاحبش(پرسیده خو ا هدشد.   -:ترجمه

 بنیاد جداً خود داری منائیم.باید ازنرش وپخش شایعات واخبار بی 

 .16النور:  ﴿َما يَكُوُن لََنا أَْن نََتكَلََّم ِبَاَذا ُسْبَحانََك َهَذا بُْاَتاٌن َعِظيٌم﴾. گرفته نشود به بی باکیرا باید عزت  وآبروی مسلامنان وغیبت آنان  

 میکنیم این افرتائی بزرگی است . برای ما مناسب نیست که این سخن را به زبان آوریم ، تو را به پاکی یاد -ترجمه:

اگر کسی سخنان شایعات را میشنود نباید فوراً آن را تصدیق کند، بلکه در باره آن فکر کند واینطور بگوید که ایـن یـب خـرب اسـت 

 احتامل راستی ودروغ را دارد.

اگـر آن شـخص معـذور شـمرده شـود وبـرای ایـن اخبـار محمـل درسـت  اگر سخنی شایع شده به شخصی نسبت داده شده باشد،

 )إَِذا َزلَّ أٌَخ ِمْن إِْخَوانِكُْم َفاطْلَُبوا لَُه َسْبِعَي ُعْذًرا( آداب الصحبة أليب عبد الرحمن السلمي  جستجوشود  برخی بزرگان فرموده است:

 ی آن هفتاد عذر.هنگامیکه بلغزد برادری از برادران شام، جستجو کنید برا -ترجمه:

 السالم علیکم ورحمت الله وبرکاته

  

 


