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 اسالمي امارت تانــــــــد افغانس                        

   ارشاد، حج او اوقافو وزارت د                         

 د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                               

 

 اود جمعې ورځی د خطابت موضوع                                                              

 د هیواد دمرکز او والیاتو چېتقریر اوبیان  لیکيل

 يي( کې لیږل کیږژبو )پښتو او در  دواړو ميل ټولو خطیبانو ته په

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه۱۴۰۱/عقرب/27 مطابق ق ـه ۱۴۴۴/ ربیع الثاين /23

 دشایعاتو اوبې  بنیاده خربونو له خپرولو او په هغو باندې له باور کولوڅخه ځان ساتل
 

للناس  وامرنا بالتمسک بهذالدین الحمدلله رب العلمین الذی رضی لنا االسالم دیناً وجعلنا من خیر امة اخرجت 

والثبات علیه الی املامت وحذرنامن االکاذیب واالفرتآت والصلوة والسالم علی رسوله محمدصلی  الله علیه وعلی آله 

 واصحابه اجمعین .

 وبعد!

ْمَع َوالَْبََصَ َوالُْفَؤا}قال الله تعالی:   ( 36):ارساء{َد كُلُّ أُولـِئَك كَاَن َعنُْه َمْسُؤوالً َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

 .ديخپرول  په حقیقت کې درواغ خپرولو بې بنیاده خربوندشایعاتو او 

روحيه او مورال کمزوری  د مسلامنانو هغه سالح ده چې پرته له مقابلې خپرول ددښمن بې بنیاده خربونوشایعات او 

د روحيې د  مجاهدینو د مسلامنانو او دحق دالرې ددرز رامنځ ته کوي او  په صفوفو کې د مسلامنانوکوي او 

 تضعیف او روحي شکست المل ګرځي.

لښکری د مزل څخه  لښکرو ته مايت ورکوي او اسالمي ياسالم بنیاده خربونه او تبلیغات دي چېبې شایعات او همدا 

 پاتې کوي .

د مسلامنانو ونه دي چې ښمن مرمۍ دي او ددښمن جالددي، د  بې بنیاده خربونه ددښمن معنوي ماينونهشایعات او 

   . اساس لړزوي

رونه يې بې شمیره ټولنې يې ړنګې کړي دي او زيات کو  خپرولو بې بنياده خربونواقعیت دادی چې شایعات او 

کړی دی او ښځه يې د خاوند څخه جال  دا کړي دي، پالر يې د زوی څخهجڅخه يو بل نړويل دي او ورونه يې 

 شایعات او بې بنیاده خربونو خپرولو له امله دخوږو دوستانو دوستي په دښمنۍ بدلیږي. د کړی ده. جال

ده خربونو نرشول په خلکو کې بې باوري رامنځ ته کوي ، دانسانانو ترمنځ تربګنۍ ایشایعات او بې بنپرته له تحقیق 

نه کې لپه ټو ې اساسه خربونو خپرول آزاروي او زوروي، بيې شخړو اړوي او زړونه رامنځ ته کوي، انسانان رسه په 

 نفرت او بد بيني زيږوي او د فتنو اور بلوي.

اشخاصو سپيڅلو د او  لږول کیږيدامنو په ملن د تهمت داغ ونو نرشولو له امله د پاکبې بنیاده خرب  شایعاتو او د

 .ځياو د خلکو عزت او ابرو له منځه  منځ وړل کیږيتقدس له 

د بې بنیاده خربونو دستګاه ګانې ټولې د یهودو او نصاراوو په واک کې دي لکه خربي سايټونه، رادیو ګانې انټرنټي 

، آشنا رادیو، غالمی لکه: بی بی سی،آزادیټولنيزې صفحې او د مسلامنانو د ځپلو لپاره کفارو رامنځ ته کړي دي.

د بې بنیاده خربونه او تبلیغات د دښمن هغه خطرناکه سالح ده چې اسالمي  نن صبا نوری رسنۍ...سیګار اوداسی 

امت او اسالمي ټولنې ورباندې ځپي او دمسلامنانو پوری ډول ډول تهمتونه او بهتانونه تړي چې ټولې خربي او 

 تبلیغايت رسچينې د کفارو له خوا اداره کيږي. 
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سلامنانو ترمنځ کرکه ، نفرت او دوښمنيو ته ملن وهي او داسالمي ټولنو د فکر، عقیده همدا غريب رسنۍ دي چې د م

د دښمن زهرجن بې تصور خلکو ته وړاندې کوي.  ناوړه د اسالم د مقدسبد معريف کوي او  او ارزښتونه نړیوالو ته

د شایعاتو او بې بنیاده خربونو د خپرولو لپاره غريب نړی ځایه تبلیغات دي چې د نړۍ مسلامنان يې رسه ویشيل دي. 

 رځ کار کوي.و شپه او 

او چې شایعات دي رسنۍ دا نړۍ د خپل اغیز الندې راوستی ده او  نن صبا رسنۍ او بې ځایه تبلیغات ټوله اسالمي

 دی. اختیار کړی جګړی دوهم شکل ړاندې د یرغل او او د مسلامنانو په و خپروي بې بنیاده خربونه 

 شایعات او بې بنیاده خربونه خپرول د حق  او مستقیم الرې څخه سړی ړندوي.

شایعات ټولنه  بی بنیادهد شایعاتو خپرولو رضر د قتل او وهلو څخه زيات دی.ځکه په قتل کې يو کس وژل کیږي او 

 کوي.وا خپریږي او غبیان ورباندې باور وژين. شایعات د بزدلو له خ

 :دي درواغ خپرولخپرول  او بې بنیاده خربونه شایعات

شایعات کې  ونواکرثه وختپه ؛ ځکه چې بې بنيا ده خربونو خپرول په حقیقت کې ددرواغو خپرول ديشایعاتو او د 

ق خپروي په حقیقت کې درواغ خپروي او بې بنیاده خربی درواغ وي. څوک چې بې بنیاده خربی پرته له تحقیاو 

 دالله تعالی لعنت دی او لویه ګناه ده.باندې په درواغجن 

 ( 6۱) آل عمران: {َفَنْجَعْل لَْعنََت اللَِّه َعََل الْكَاِذِبيَ { الله جل جالله:

 .لعنت د الله  په دروغجنانو باندينو وبه ګرځوو مونږ)وبه وایو(- :ژباړه

 (۱۰) ذاریات:ال {}ُقِتَل الَْخرَّاُصوَن 

 اټکل کونکیو باندي. یوکپر دروغ و یونلعنت کړی شوی دی :ژباړه

اٌب  }إِنَّ   (28غافر:){اللََّه ال يَْهِدي َمْن ُهَو ُمْْسٌِف كَذَّ

 بیشکه الله سمه الره نه نښي  هر هغه چاته یي هغه مْسف له حده  تیریدونکی وي ډیر دروغجن وی. -:ژباړه

مسلامن لره نه ښايې چې هغه څه نرش کړي چې ورڅخه مطمنئ نه وي ؛ ځکه ددې ټولو خربو پوښتنه کیږي او کوم 

 اعضاء چې په دې کار کې برخه اخيل ورڅخه به يې پوښتنه ويش. الله تهالی فرمايي: 

ْمَع َوالَْبََصَ َوالُْفَؤادَ {   (36االرساء:) }كُلُّ أُولِئَك كَاَن َعْنُه َمْسُؤوالً  َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

په هغه پوه )قول وی که فعل(بیشکه غوږ او سرتګه او تاته او مه کوه پیروی )تعقیب(دهغه کار چه نه وي - :ژباړه

 ړه؛هریو له دغو)دری واړو(دی له هغه څخه پوښتنه کړی شوی.ز

له خپرولو څخه منع کړی ده او پرته له تحقیق څخه د خربو ه خربو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بې بنیاد

َث ِبكُلِّ َما َسِمَع (. رواه مسلم . نرشول يې درواغ ګڼيل دي.  په حدیث رشیف کې رازي:) كََفى باملَْرِء كَِذباً أْن يَُحدِّ

 وري.بس دی چې خپروي ټول هغه څه چې واد شخص لپاره دومره درواغ  -:ژباړه

 بنیاده خربونو خپرول د منافقانو کاردی. بې شایعات او

 د شایعاتو او بې بنیاده خربونو خپرول د منافقانو خصلت دی.

په مسلامنانو  یی به او په دی رسه شایعات خپرول.بی بنیاده د مسلامنانو د شکست لپاره په مدینه منوره کې به منافقانو 

 .مقصدوهددوی د اضطراب او  کې د ویری اچول
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الله جل  او په داسې کسانو یې لعنت ویلی دی. کړی دهه مخکې دا پدیده حرامه څوارلس سوه کال قرآن کریم 

ْم ثُمَّ ال يُجاِوُرونََك لنَِئْ لَْم يَْنَتِه الُْمناِفُقوَن َوالَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم َمرٌَض َوالُْمرِْجُفوَن يِف الَْمِديَنِة لَُنْغِريَنََّك ِبهِ } جالله فرمايې:

 (6۱)االحزاب:} ِفيها إاِلَّ َقلِيالً . َملُْعونَِي أَيَْنام ثُِقُفوا أُِخُذوا َوُقتِّلُوا تَْقِتيالً

دوی کی رنڅ دی؛اوبدی   قسم دی که منع نشول منافقان)له نفاق څخه( اوهغه کسان چی په زړونو د- ترجمه:

دوی بیا به همسایه توب ونه خامخا تا پر  کړو مونږډوونکی په )ښارد(مدینی کی نو خامخا به وګامرو مسلط به ګاوازي 

شوی هرچیری چی وموندلی شی وبه نیولی شی اوبه رټلی تر  کړی )دوی(دتاپه دغه )مدینه کی(مګرلږوخت رټلی 

 وژلی شی په وژلو)دخواری رسه(

 82:النساء{ِبهِ  أََذاُعواْ  الَْخْوِف  أَوِ  األَْمنِ  مِّنَ  أَْمرٌ  َجاءُهمْ  َوإَِذا} په يو بل آیت مبارک آیت کې الله تعالی فرمایيل دي:

امر)خربه(له امن یا )کومه خربله(ویری)هزیمت(نومشهوروی  دوی او کله چه راشی دی )منافقانو(ته کوم - ترجمه:

 هغه)خرب(

هغه  او خصلت دی، باید چې مسلامن نانو ترمنځ ویره او خوف اچول د منافقینو خویشایعاتو خپرول او د مسلامد 

 مطمنئ نه وي.او  هورڅخه پوره ډاډچې او باور ورباندې ونه کړي څه خپاره نه کړي 

په حدیث رشیف کې د شایعاتو او بې بنیاده خربونو خپرولو څخه منع راغلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 فرماييل دي: )ِبْئَس َمِطيَُّة الرَُّجِل َزَعُموا(. سنن أىب داود

 ی ده د یو شخص)تکیه کالم( چې وایي خلک داسی وایی یا دا ګامن کوی.سورلبده  -:ژباړه

 د شایعاتو او بې بنیاده خربونو خپرول د تهمت او بهتان خپرول دي.

 تهمت او بهتان خپريږي. رسه  ود خلکو به باره کې بې له تحقیق شایعات او بې بنیاده خربونه خپرول

ه هغه بهتان او ه نه وي دا پي که چريې په هغه شخص کې هغه خرب اړه و داسې ډیر کیږي چې شایعه د يو چا په 

که چريې شایع شوي معلومات په هغه شخص کې موجود وي بیا دا دهغه غیبت دی چې په دې تهمت ولګول شو او 

 ټولو صورتونو کې ناوړه او ناسم معلومات دي.

 ه اړه ناسم معلومات خپرول.د رسول الله صلی الله په زمانه کې هم منافقانو د مسلامنانو پ

رسول الله د مثال په توګه د حرضت عايشې ريض الله عنها باندې تهمت لږیدل چې منافقانو دا شایعه خپره کړه او 

 صلی الله علیه وسلم په دې کار زيات خپه شو . 

مسطح بن اثاثة  او حسان بن ثابت، لکه  ؛په خپرولو کې ځينې مسلامنان د ناپوهۍ له امله ښکیل شو ددغې شایعاتو

 حمنة بنت جحش االسدية.]تفسري ابن أىب حاتم [

ته يې رسزنش ورکړ چې په شایعاتو باور الله تعالی د حرضت عائشې ريض الله عنها صفايې راولیږله او هغو کسانو 

ِبيٌ  }الله تعالی وفرمایل:.کوي  (۱2){ النور:لَْوال إِْذ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت ِبأَنُفِسِهْم َخرْيًا َوَقالُوا َهَذا إِْفٌك مُّ

امن دارو ښځوپه یو او ایکاوه ایامندارو سړولی نه په هغه  وقت کښي چه واوریده تاسی دا خربه ګامن - ترجمه:

 ښکاره. ده ي)دوی ټولوداسی(داخربه دروغو منځونو(کښی دخیر خربی او ویلی  نفسونو خپلو)پخپلو
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نیک ګامن په لکه د خپل ځان په شان مسلامنانو باندې  نږ ته الله تعالی وفرمایل: چې پهپه دې آیت کریمه کې مو 

 .خيلاید په شایعاتو کې برخه وانکاردی او پرته له ثبوته ب

شهادت ورسول شو، د جمل او صفین واقعات د شایعاتو او بې  په حرضت عثامن ريض الله عنه د شایعاتو له امله 

 بنیاده خربونو د خپرولو او اوریدلو له امله را پيښ شول.

 رضی الله عنه شول الندي ترتیب باندی ده:عثامن ې باعث د شهادت د حرضت هغه شایعات چ

خلکو د مَص د والی خپل نه چې نوم يي عبد الله ابن رسح وه، دحرضت عثامن رضی الله عنه حضور ته راغلل له 

شکایت وکړ عثامن رضی الله عنه هغوی ته وویل: تاسو یو څوک انتخاب کړی، چي هغه زه تاسو ته یي هغه نه 

یث د په حهغه ثامن رضی الله تعالی عنه ، حرضت ع غوی محمد ابن ابی بکر پیشنهاد کړ؛ هپحیث د والی مقرر کړم

مکتوب ورکړ، محمد ابن ابی بکر دخپلو څو ملګرو، مهاجرینو او معرتضینو نه چې مَص نه  یي .هغه ته والی مقرر کړ

ولیده چې تیزی رسه روان وو؛ هغه  يی راغلی وو بیرته مَصته روان شول. پس له دری ورځو مزل نه وروستو یو غالم

ه وروستو ګرفتار کړ او هغه نه یي  پوښتنه وکړه چیرته زی؛ هغه وویل : د مَص د والی طرف ته زم، یي پس له  شک ن

یي؛ لومړی یۍ وویل : دامیر املومنین غالم یم، بیایي وویل : د مروان غالم  هغه نه یي  پوښتنه وکړه د چا غالم د

شته،  غالم یي تالشی کړ، څه شی یي وررس ه یم،  بیا یي تری  پوښتنه وکړه کوم خط د رسه  شته، هغه وویل نه ن

یو خط پیدا کړ ، وی یي  یوه کوزه د اوبو وه چې اوبه په کی نه وی، د کوزی په منځ کی  یي پیدا نکړ، هغه رسه

لیدل چې هغه خط په نوم د عبدالله ابن ابی رسح لیکل شوی وه، او په هغه کی لیکلی شوي وو، کله چې محمد 

 او هغوی قتل کړه. ی هلته در ورسیدل ده هغوی قتلولو لپاره پالن جور کړابن ابی بکر او ملګر 

بااالخره غالمی ونیو او ځان رسه یي مدینه منوری ته راوست ، او اصحاب کرام یي په مدینه منوره کی له دی واقعي 

رضی الله عنهم د نه خرب کړل، یو څو صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په شمول د حرضت علی زبیر، طلحه 

خط  او دغالم رسه  یو ځای حرضت عثامن رضی الله عنهم ته ورغلل او د حرضت عثامن رضی الله عنه  نه یي پوښتنه 

وکړه چې دا غالم ستاسو دي عثامن رضی الله عنه وویل هو دا غالم زما دی، او دا اوښ هم ستاسو دی هغه وویل دا 

وویل نه ! بیا قسم وخوړچې  دا خط ما نه ده لیکلی او په دی می امر هم داخط تاسو لیکلی دی ، هغه  هم زمادی ،

نه دی کړی او په دی خرب هم نه یم. علی رضی الله عنه ورته وویل څنګه خربه ده، چې غالم، اوښ او مهر ستا دی 

 او ته خرب هم نه یي؟

په کور  رضی الله عنه  عثامن بیا په دی خط پوه شو چې دا خط د مروان دی او حال دا ده چې  مروان د حرضت

ت عثامن رضی الله کی وو ا و د حرضت عثامن رضی الله عنه نه یي غوښتنه وکړه چې مروان دوی ته اوسپاری،حرض 

رضی الله عنه کور یي محارصه کړ ورکړی نه انکار وکړ نو خلک په غصه شول او د حرضت عثامن  عنه د مروان د 

چې دا معرتضین اراده د شهادت ورسیده ته دا خرب حرضت علی رضی الله عنه الخره اوبه یي هم پری بندی کړی با

د پاره حرضت  رضی الله عنه  د حرضت عثامن رضی الله عنه لری ،علی رضی الله عنه  دساتنی د حرضت عثامن

  .ولیږلور هم خپل ځامن د ساتنی دپاره  رضی الله عنهام او طلحه اوزبیر ولیږل   حسن وحسین رضی الله عنهام

ینځ کی نرش ده خلکو په ماو   چه په نوم ده مروان لیکلی شوی وه شهادت د امیر املومنین هغه شایعه وه دخالصه 

 .[تاریخ الخلفاء.]شوی وه
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چې په نتیجه کې داسې بده حادثه رامنځ ته کړ آماده  تللو تهحرضت حسین رضی الله عنه شایعاتو او درواغو د عراق 

 شوه.

 .د مرشکانو عادت او الر ده بنیاده خربونه خپرولاو بې شایعات 

، د اسالم د لومړۍ ورځې څخه مرشکانو ډول ډول شایعات خپرول .کله چې صحابه کرامو حبشې ته هجرت وکړ

مرشکانو دا خربه خپره کړه چې د اهل مکه وو اسالم قبول کړ، ددې شایعې په اساس  صحابه کرام د مکې په لور 

ې مکرمې ته نږدی شول ورته معلومه شوه چې دا شایعه وه او بیرته حبشې ته ستانه راګرځیدل، کله چې مک

 شول.]سیرة ابن هشام[

همداراز د أحد په غزوه کې شیطان او د شیطان ملګرو دا شایعه خپره کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ووژل 

ځینو صحابه کرامو د جګړی څخه الس واخیست او شو چې دې شایعې د مسلامنانو په روحیه باندې منفي اثر وکړ او 

 سالح يې کيښوده.] ابن هشام[

 دشایعاتو او بې بنیاده خربونه خپرول د بدګامنۍ خپرول دي:

ن وهل دي. کله چې په يوه ټولنه کې دشایعاتو خپرول خپرولو رسه بدګامنۍ ته ملد شایعاتو او بې بنیاده خربونو  په 

ته که یا خلک د هری خربی باو اوریدل دود يش، په هغه ټولنه کې بیا خلک په ريښتنو خربو هم بدګامنه وي او 

پیداکیږي  شک او تردید د هری خربی په اړه  په زړونو کې هغه ريښتیا هم وي د شک په سرتګه ګوري او د خلکو

 منځه ځي. له فضاء او اعتامد

د شایعاتو په خپرولو رسه بدګامين زياتیږي او الله تعالی د بدګامنۍ څخه منع کړی ده او بدګامين د زياتو فتنو 

ُسوا َواَل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا كَِثريًا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِثٌْم َواَل }اساس دی. الله تعالی فرماييل دي: تََجسَّ

 12َه إِنَّ اللَه تَوَّاٌب َرِحيٌم{ الحجرات: يَْغَتْب بَْعُضكُْم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدكُْم أَْن يَأْكَُل لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا َفكَرِْهُتُموُه َواتَُّقوا الل

امنیوا او تهمتونونه )په ګای هغوکسانو چه ایامن يی راوړی دی )ای مومنانو(ځان وساتی تاسی ډیرله بد  ترجمه: 

ګناه ده او مه لټوی تاسی پټ عیبونه دمسلامنانو اونه دی کوی غیبت امنونه او تهمتونه ګخلقو باندی(بیشکه ځینی بد 

 ځینی ستاسی 

ی ګڼبد ال دا چي مړی وي پس خوری غوښی د ورور خپل حځینو نورو ایا خوښوی یو له تاسی څخه دا چي و  د

ی  دمسلامن ورور غیبت  اوعیب لټول وویریږی تاسی له الله تعالی څخه بیشکه الله ښه بدوګڼد ارنګه تاسی هغه نو 

 توبه قبلوونکی ډیر رحم واال دی.

، َفإِنَّ الظَّنَّ أَكَْذُب الَْحِديِث :)رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدګامنۍ څخه منع کړی ده يَّاكُْم َوالظَّنَّ  متفق علیه(إِ

 له خربو نه.ځان وساتئ له بدګامن څخه، بیشکه بدګامن زيات درواغ دي   -ترجمه:

 شایعاتو او بې بنیاده خربونو په خپرولو او اوریدلو کې قیل وقال زياتیږي.د 

کله چې په کومه ټولنه کې شایعات خپريږي او د شایعاتو باروونکي موجود وي، په هغه ټولنه کې قیل قال زيات 

 دا وي چې خلک څه وايي؟ ومړنۍ پوښتنه يېيو ځای کیږي لوي. دوه کسان چې رسه 

لْاَمِل، إِنَّ اللَه كَرَِه لَكُْم ثَ اَلثًا: ِقيَل َوَقاَل، َوإَِضاَعَة ا) کړی ده. علله علیه وسلم د قیل وقال څخه منرسول الله صلی ا

َؤاِل(.   متفق علیهَوكرَْثََة السُّ
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 بیشکه الله تعالی بد ګرځويل دي ستاسو لپاره دری خربی. قیل او قال، د مال ضاېع کول او زيات سوالونه کول. -ترجمه:

په خلکو تهمت قیل و قال ځکه بد دی چې په قیل وقال کې د خلکو د عیبونو بحث کبږي، د خلکو غیبت په کې کیږي، 

 کیږي.]الديباج عَل مسلم[په کې او قیصې ویل کیږي او بې فائدې د خلکو حکایات 

هرکله چې پیغمربعلیه السالم قیل وقال ناروا ګرځولی دی نو دشایعاتو او بې بنیاده خربونه خپرول په طریق اولی رسه ناروا 

 دي.

 د شایعاتو او بې بنیاده خربونو او ریدونکي باید څه وکړي؟

شایعات اوري باید چې الله تعالی حارض او ناظر وګڼي او دالله څخه وویریږي ترڅو شایعات او بې بنیاده خربونه  چې څوک

 پرته له تحقیق څخه خپاره نه کړي؛ ځکه الله تعالی د هر څه اوریدونکي او لیدونکی دی.

اوریديل  تحقیق او پلټنه وکړي او څه چې يېد شایعاتو او بې بنیاده خربونو اوریدونکي لره په کاردي چې ددغه خربو په اړه 

الله تعالی  دي په خپرولو کې يې عجله ونه کړي؛ ترڅو د هغو خلکو له جملې څخه نيش چې هرڅه اوري هغه خپروي.

 6الحجرات:  {ِبَجَهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعََل َما َفَعلُْتْم نَاِدِميَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َجاءَكُْم َفاِسٌق ِبَنَبإٍ َفَتَبيَُّنوا أَْن تُِصيُبوا َقْوًما }فرماييل دي: 

سوښه رسه،نوتاسولره فاسق اوبدکار! په یوه خرب  وکړ تا تاسو ایامن راوړی، که چیرته راتګ ای هغو کسانو چی -ترجمه:

اپوهی رسه نو پس وبه ګرزی ی چه وبه رسوی  تاسو یوه قوم لره  رضر اوتاوان په نری ددیتحقیق پکښی وکړی له جهته دو

 تاسو په هغه څخه  رسه چی موعمل کړی دی خفه او پښیامنه.

هغه خربونه نه تصدیق کړو خلکو د بد ګامن څخه ځانونه وساتو، په ځانګړی توګه باید په ټولو مؤمنانو نیک ګامن ولرو او په 

 .وي کړو چې د مسلامنانو پوری تړلینرش  او نه يېاو باور ورباندې ونه کړو 

 وره علم نه وي.پنکړو چې مونږ ته  ورباندې  ېغه څه کې بحث ونه کړو او خپاره يپه ه

ْمَع َوالَْبََصَ َوالُْفَؤاَد كُلُّ أُولِئَك كَاَن َعْنُه َمْسُؤوالً { الله تعالی فرماييل دي:  (36االرساء:) }َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

ړه؛هریو له پوه )قول وی که فعل(بیشکه غوږ او سرتګه او زتاته او مه کوه پیروی )تعقیب(دهغه کار چه نه وي په هغه  -ترجمه:

  دغو)دری واړو(دی له هغه څخه پوښتنه کړی شوی.

 باید چې دشایعاتو او بې بنیاده خربونو د خپرولو څخه ځانونه په کلکه وژغورو.

ُبْهَتاٌن َعِظيٌم﴾ النور: ﴿َما يَكُوُن لََنا أَْن نََتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحانََك َهَذا دهغوی غیبت بابیزه ونه ګڼو.و او مسلامنانو عزت، ابر باید چې د

16. 

دا دروغ دي خربه باندې، پاکي تاته ای ربه،  په دې ې ویيل وئ تاسی نه ښايي مونږ ته دا کار چې خوله وخوځووچ- ژباره:

 دمنافقانوله خواه(.ډیرلوی )چې ډیر تړلی شوي دي 

اوري باید هغه فورا تصدیق نه کړي، بلکې د شایعاتو په اړه فکر وکړي او داسې و که چريې څوک چې دشایعاتو کومه خربه 

 دي ووايې چې دا یو خرب دی د ريښتا او درواغو دواړو احتامل لري.

ګڼي او ددې خربی غوره محمل چې هغه شخص معذور و د بایی خرب په کوم شخص پوری تړلی وي، که چريې شایع شو 

  آداب الصحبة أليب عبد الرحمن السلميإَِذا َزلَّ أٌَخ ِمْن إِْخَوانِكُْم َفاطْلَُبوا لَُه َسْبِعَي ُعْذًرا( )ځينو بزرګانو وييل دي: .ورته ولټوي

 کله چې ستا د ورونو څخه کوم ورور وښویده، نو ولټوه د هغه لپاره اویا عذرونه. -:ژباره

 علیکم ورحمت الله وبرکاته والسالم


