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Дуруғгуиро ба фарзандонатон таълим надиҳед 

 ِ َّ  ا
 ُ و  ُ َس ا وس ًا ّ  َسوم �مِ  أ  ُس دستس هّ   اسا

س
ُم   َ َسِ س اَ تس ِممي 

َِ رس
ِ ام َّ �مِد ا َم تس تس

ُس  لسيمِ  وس َّ  عس ّّ ا الستم �س قس ّّ : لّمس اساِعد  ِف اسيمِ�ُسا �س ِ �س َّ  ا
 ُ و  ُ َس ا  ساس ُس ل ا قس � �س ِيي،س عم

 
ُس أ ا ا عسعس اس

لّمس  ُس لسيمِ  وس َّ  عس ِييِ ؟": ا نم ع عم
س
َسدمِت أ

س
ا أ ًس ّّ : اسالستم � "وس ِ �س َّ  ا

 ُ و  ُ َس ا  ساس ُس ل ا قس ا� �س ما ِييِ  عسمم عم
 
أ

لّمس  ُس لسيمِ  وس َّ  عس اسة   ":ا لسيمِ، ِكذم ِ��ستم عس يمئاا ك  ِيِ  شس سمم ع عم سوم ل ا إِهِّ، ل ًس
س
� ٣/٤٤٧(أرمج  أحد ." أ

" السلسلة الص ي ة"و�    الاا  ف ) ٤٩٩١� َام ٤/٢٩٨(� وأاو داود )١٥٧٤٠َام 

)٣٨٤/  ٢( 

Аз Абдуллоҳ ибни Омир (р.з) ривоят аст, ки 
гуфт: Рӯзе модарам манро садо кард ва Паёмбар (с) 
дар хонаамон нишаста буд. Модарам гуфт: Биё ба ту 
чизе медиҳам. Расули худо (с) фармуданд: Ӯро чи 
додан мехости? Модарам гуфт: Хурмо медиҳам ӯро. 
Расули худо (с) ба модарам гуфт: Аммо агар ту ба ӯ 
чизе намедоди ба номи ту як дуруғ навишта мешуд. 
(Яъне дар номаи аъмолат як амали дуруғгуи навишта 
мешуд). 

Ривояти Аҳмад, Абудовуд, ва Албони саҳеҳаш 
гуфтааст 

Аллома Шамсулҳақ дар китоби "Авнулмаъбуд" 
дар шарҳи ин ҳадис мефармояд: Дар ин ҳадис он 
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чизе ки мардум вақти гиряи кудакон мегуянд, хоҳ 
шӯхи бошад ё барои тарсонидани кудак, кудакро 
гуяд, ки туро чизе медиҳам ё ӯро аз чизе тарсонад, 
ҳаром ва дар дуруғгуи дохил аст. 

Ва дар ҳадиси муттафаққун алайҳ аз Абдуллоҳ ибни 
Масъуд разияллоҳу анҳу омадааст: 

 َّ َِ ا
� عس ُم   َّ  تس َسِ س ا  �َِ �مِد ا َم تس ُس تس لم اسا قس : ِِ  �ّ اَ علي  ُو دم إِّن الص 

ِِنّ  ا وس َقا �سبس ِ�د  ّ  َ تم َس ق   د  سصم ْس َس  ِِّن المّج  ِة وس
ُّ س  ا م

س
ِدل إَِ ام ِيّ ىس

م
ِِّن ال  وس

ِي 
م
 ال

س
ِدل إَِ ام  ىس

َِ وس  َّا  ا
س
ِدل إَِ ام َس ىس و ر   ُ ِِّن الم َِ وس و

ر   ُ  الم
س
ِدل إَِ ام ِذبس ىس كس

م
ّ  ال َس ِذب   سكم ْس َس  ِِّن المّج 

ّذاااا َِ كس �سبس ِعُمدس ا  .َ تم

“Аз Абдуллоҳ ибни Масъуд разияллоҳу анҳу 
ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллалоҳу алайҳи ва 
саллам гуфт: Яқинан ростгуйи роҳнамои мекунад ба 
сӯи неки ва неки роҳнамои мекунад ба суи ҷаннат, 
ҳамеша инсон рост мегуяд ҳатто ки ростгу навишта 
мешавад. Ва дуруғгуйи роҳнамои мекунад ба суи 
фуҷур ва фуҷур роҳнамои мекунад ба суи оташ ва 
яқинан инсон дуруғ мегӯяд ҳатто ки дар назди Аллоҳ 
дуруғгу навишта мешавад”.  

Саҳиҳи Муслим.8/29/6803 
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Дуруғ кушояндаи дарвозаҳои тамоми бадиҳо аст, 
расонанда ба куфр ва ҷамъоварандаи тамоми 
бадиҳост. 

Худованд мефармояд: 

َما﴿ َّ � �ينَ  ٱلَۡكذ�َب  َ�ۡفَ��ي ِ َّ ۖ�  َ�ٰت� � م�ُنونَ يُؤۡ  َ�  ٱ َّ ٰ��َك  ٱ ََ �ْ
ُ
ُ  ُهمُ  َْ

بُونَ   ]١٠٥: اَ َ[ ﴾١ٱلَۡ�ٰذ�

“Танҳо касоне дурӯғ мебофанд, ки ба оёти 
Аллоҳ имон надоранд. Инҳо худ дурӯғгӯянд”. 

Сураи Наҳл ояти 105 

Инчунин дуруғ соҳибашро аз раҳмат ва 
ҳидояти Худованд маҳрум мегардонад. 

Худованд мефармояд: 

َ  ِ�نّ ﴿ َّ ّذابٞ  ُمۡ��ٞف  ُهوَ  َمنۡ  َ�ۡهد�ي َ�  ٱ  ]٢٨: غفم[ ﴾٢ ََ

“Албатта Аллоҳ ҳеҷ исрофкори дурӯғгӯеро 
ҳидоят намекунад!”. 

Сураи Ғофир ояти 28 
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Инчунин дуруғ гуфтан монеъи ҳосил намудани фалоҳ 
ва наҷот аст. 

Худованд мефармояд: 

  ﴿ �َ َْ  � �َما َ�ُقولُوا ُف  ل نَُتُ�مُ  تَص� لۡس�
َ
َب  � َ�َٰذا َحَ�ٰلٞ  َ�َٰذا ٱلَۡكذ� �  َحَرامٞ  َْ ْا َۡفَ�ُ ��ّ 

 َ�َ  � َّ َبۚ  ٱ �ينَ  ِ�نّ  ٱلَۡكذ� َّ ْنَ  ٱ �  َ�َ  َ�ۡفَ�ُ َّ َب  ٱ  ]١١٦: اَ َ[ ﴾١ ُ�ۡفل�ُحونَ  َ�  ٱلَۡكذ�

  “То бар Аллоҳ дурӯғ бофед, барои ҳар дурӯғ, 
ки бар забонатон меояд, нагӯед, ки ин ҳалол асту ин 
ҳаром. Касоне, ки ба Аллоҳ дурӯғ мебанданд, наҷот 
намеёбанд!”. 

Сураи Наҳл ояти 116 

Инчунин дуруғ гуфтан баракатро аз тамоми 
корубор мебарад ва дуруғгуи ҷуз бебаракати ва 
надомату ҳасрат чизи дигареро зиёд намекуад. 

Читавре, ки дар ҳадиси муттафақун алайҳ аз 
саҳобии ҷалил Ҳаким ибни Ҳизом разияллоҳу анҳу аз 
Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ривоят аст, 
ки фармуданд: 
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 َّ َِ ا
ُم   عس َّ  تس َسِ س ا َي  ا زس َِ  َِ

ِكيِم ام َس َم  ُس تس لم اسا : ِِ  �ّ اَ علي  ُو

ّماسا  ُس �س ّ  ىس َس ُس  وم اسا
س
ّماسا� أ ُس �س سمم ىس ا ل ًس  َِ ا

ِيس
م
اِن اِاَ سي عس

م
اس  -اا دس إِنم �س

ا فس ا ِف �سيمِعِامس مس سا  َس ل َِ و
يسيُّسا ا  ا وس

ا ة  �سيمِعِامس �س تم اسمس ِقس اسا �  ذس �س ا وس �سمس ِِنم كس  .وس

“Аз Ҳаким ибни Ҳизом разияллоҳу анҳу 
ривоят аст, ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва 
саллам мефармояд: Харидору фурушанда бо 
ихтиёранд то вақте, ки ҷудо нашаванд ё инки гуфт 
токи ҷудо шаванд- агар рост гуфтанд ва баён карданд 
(айби молашонро) барака дода мешавад барои ҳарду 
дар тиҷораташон ва агар бипушонанд (айби 
молашонро) ва дуруғ гуянд аз байн меравад баракати 
тиҷораташон”. 

Саҳиҳи Бухори 2079 

Дуруғ гуфтан муъминро аз доираи имон ба 
доираи нифоқ мебарад читавре, ки дар ҳадиси 
муттафақун алайҳ омадааст: 

ُس  لم اسا ّ �ّ اَ علي  ُو ِِ
َّ ّن ا

س
ميو أ

مم َِ تس
َِ ام �مِد ا َم تس َّ " :تس َم �  ًس   ٌ يس َم

س
أ

لسة   صم هستم ِ�يِ  رس َم كس ًس ا� وس الِصا ا رس ُسافِقا  ً نس  ّ   ِ�يِ  كس َس اِق  ُس َس اَ  ًِ ة  
لس صم هستم ِ�يِ  رس َّ كس ُما  ًِ

مس  مس فسرس ا�س ِِذسا رس � وس
َس دس دس غس اس ِِذسا رس � وس

بس ذس َس كس ّد َس ِِذسا  � وس
انس َس رس ت ِم ا إِذسا اتم اس تس  ."َسدس
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“Аз Абдуллоҳ ибни Амр ривоят аст, ки 
Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуд: 
чаҳор хислате, ки дар ҳар инсоне бошад мунофиқи 
холис мебошад, яке аз ин хислатҳо дар Ӯ бошад дар Ӯ 
хислате аз нифоқ мебошад ҳатто инки онро тарк 
кунад, агар дар назди Ӯ амонат гузошта шавад хиёнат 
мекунад, вақтоки сухан гуяд дуруғ мегуяд, вақтоки 
аҳд кунад аҳдшикани мекунад, ва вақтоки муноқиша 
кунад ҳақорат мекунад”. 

Саҳиҳи Бухори 34 

Ва аз сифатҳои муъмин ин аст, ки муъмин 
дуруғ намегуяд, чуноне ки имом Молик аз Сафвон 
ибни Сулайм ривоят кардааст, ки расули худо 
пурсида шуд: Оё муъмин тарсончак мешавад? Гуфт: 
Оре,  Ва пурсида шуд: Оё муъмин бахил мешавад? 
Гуфт: Оре, Ва пурсида шуд: Оё муъмин каззоб ва 
дуруғгуй мешавад?  Гуфт: не. 

Муваттаъ 2/990/1795 

Яъне: Муъмин мешавад, ки тарсончаку бахил бошад 
вале бояд дуруғгуй набошад. 
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Аз оятҳо ва аҳодиси боло фаҳмида мешавад, 
ки сифати дуруғгуи бисёр сифати бад аст ва муъмин 
бояд кушиш кунад, ки худро аз ингуна сифатҳои бад 
дур нигаҳ дорад. 

Дар охир аз Худованд талаб намоем, ки моро 
аз ҷумлаи содиқон гардонад ва ҳамеша аз дуруғу 
дуруғгуи ва дуруғгуён дур бошем. 


