
  های دینی جایگاه راستگویی در آموزه
 *اللهیاالسالموالمسلمینحسینسیفحجت

 اشاره

ترین عضوی است که انسان به واسطه آن با دیگران ارتباط برقرار، و مفهاهیم، مقاصهد و  زبان، مهم
ای دارد. انسان  گاه ویژهکند. این عضو در میان اعضای بدن، جای مطالب مورد نظرش را منتقل می

تواند ح  بگوید و نظر رحمت خداوند مهربهان، رضهایت اولیهای الههی و  چنانکه می با زبان هم
تواند باطل بگوید و خشم و غضب خدا و اولیهای الههی و نفهرت   بندگان مؤمن را جلب کند، می

آخهرت خهویش و دیگهران تواند با صداقت و راستی، برای دنیا و  بندگان را برانگیزد. انسان هم می
چینی، غیبت، تهمت، اهانت، ایذا، تمسهخر و  رویی، سخنتواند با دروغ، دو مفید باشد و هم می

بیهت  ...، زمینه بدبختی خود را فراهم آورد و به دیگهران آسهیب برسهاند. از ایهن روسهت کهه اهل
اگهر  حهال 1«.اگر سخن گفتن نقره باشد، سهکوت طالسهت»اند   فرموده عصمت و طهارت

آدمی بتواند خود را از آفات سخن در امان نگه دارد و فقهط راسهت و حه  بگویهد، قطعهًا سهخن 
های خویش را برای سهخن  گفتن، بهتر از سکوت است؛ چنانکه خداوند متعال پیامبران و حجت

  2گفتن فرستاده است، نه برای سکوت.

 الف. اهميت راستگویی
سالم و ادیان آسمانی، بلکه از دیدگاه تمام مکاتب بشری و صداقت و راستگویی نه تنها از دیدگاه ا

همه عقالی عالم، امری پسندیده و نیکوست؛ زیهرا فطهرت آدمهی بهر مبنهای صهداقت و راسهتی 
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دههد کهه راسهتگویی، بهتهر از  سرشته شده است و هر انسانی بر اساس فطرت خهود گهواهی می
همواره بشر را به راستی در رفتهار و گفتهار ترین دین الهی است،  گویی است. اسالم که کامل دروغ

توصیه کرده و باالترین  مقامات را برای راستگویان و صادقان اثبات نموده است. خدای متعهال در 
 فرماید   قرآن کریم می

ْنهاُر خاِلَيَن فيهو اٌت َتْجري ِمْن َتْحِتَها اَْلَ ُقُهْم َلُهْم َجنَّ َْ اِدقيَن ِص ُع الصَّ َُ ُم َيْن َْ ًَا هذا َي ا َأَبو
ُز اْلَعظيُم  َْ َُ َا َعْنُه ذِلَك اْل ُه َعْنُهْم َو َرُض ه کهامهروز ]روز قیامهت[، روزی اسهت  1؛َرِضيَ اللَّ

ه نهرهها از کی از بهشت است یها ها باغ رساند، برای آن ها سود می ان به آنیگو راستی راست
هها راضهی  ونهد از آنمانند؛ ههم خدا ر ]درختان[ آن جاری است، همواره تا ابد در آن مییز

 ن، رستگاری بزرگ است.یها از خداوند خشنودند. ا است و هم آن
ِإنَّ َأْقيَربَُُْم ِمنِّيي َغيدا  َو َأْوَجيبَُُْم َعلَييَّ َشيَفاَعة  »نیز در این باره فرمهوده اسهت   خدا رسول

اكُْم لَِْلََمانَِة َو َأْحَسنُُُْم ُدلُقا  وَ  ترین شما به مهن در  نزدی  2؛ َأْقَربُُُْم ِمَن النَّاس َأْصَدقُُُْم ِلَسانا  َو َأدَّ
روز قیامت و کسی که شفاعت او بر من بیش از همه واجب است، کسی است کهه از میهان شهما 

 «.دارتر باشد تر و مردم اخالق دارتر، خوش راستگوتر، امانت

 ب. مصادیق راستگویی
 کم دو ویژگی دارد  از نظر اسالم، راستگویی دست

 طابقت گفتار با واقعيت و حقيقت. م1

های صداقت و راستگویی، مطابقت سخن انسان بها واقعیهت و حقیقهت  ترین ویژگی یکی از مهم
  ابهن»است. کسی که سخنی را بگوید که واقعیت و حقیقت بیرونهی نهدارد، دروغ گفتهه اسهت. 

ز فهتح مکهه، بعهد ا خدا که از دشمنان سرسخت اسالم و از کسانی بود که رسهول« َسر  ابی
شهود؛ در حهالی کهه هرگهز بهه او  خون او را مبا  شمرده بود. او مدعی بود که وحی بر او نازل می

َلوُم »شد. از این رو خداوند متعال این آیه شریفه را در شأن او نازل کرد   وحی نازل نمی ْْ َو َموْن َأ
ِن اْفَتر  ََ ُأوِحَى ِإَلىَّ   ِممَّ ِه َکِذبًا َأْو قا س کهارتر از آن کست ستمکیو  3؛ءٌ  َو َلْم ُيََح ِإَلْيِه َشْى  َعَلى اللَّ

زی بهه او وحهی نشهده یهه چکهد  به من وحی شده، در حهالی یگو ا مییبندد  ه بر خدا دروغ میک
 «.است
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اگر کسی واقعیت و حقیقتی را که وجود دارد و بیان آن الزم است، انکار کند، دروغ گفتهه اسهت. 
کنند، دروغگو و کّذاب خوانده است؛ زیرا آخرت و عالم  را انکار می قرآن کریم کسانی که قیامت

ههای آسهمانی بهه  ترین حقای  عالم هستی است که همه انبیا، اولیا و کتاب پس از مرگ، از بدیهی
بين»فرماید   اند؛ چنانکه خدای متعال می آن بشارت داده َمِئٍذ ِلْلُمَكذِّ َْ ُبََن بِ   َوْيٌل َي ذيَن ُيَكوذِّ ِم الَّ َْ َيو

يِن  َِّ  «.نندک ار میکه روز جزا را انکنندگان؛ آنان ک بیذکدر آن روز وای بر ت 1؛ال
 . اعتقاد قلبی به حق و همراهی زبان با قلب2

اگر چه مطابقت سخن با ح  و حقیقت، شرط صداقت و راستگویی است؛ اما برای راست بهودن 
گویهد اعتقهاد داشهته باشهد.  چه میسخن، کافی نیست؛ بلکه انسان راستگو، کسی است که به آن

ْدِق َأْن ََل يَُخاِلَف اللَِّساُن الْقَلَْب َو ََل الْقَلُْب اللَِّسيانَ »فرموده اسهت   امام صادق  2؛َأْدنَى َحدِّ الصِّ
ترین حّد صداقت و راستگویی، این است کهه زبهان، مخهالف قلهب و قلهب، مخهالف زبهان  کم

زبان، اسالم آورده و به حقانیت خهدا و رسهول او شههادت داده از این رو کسی که تنها به «. نباشد
گوید، خبری نیست و ح  بهودن اسهالم را  است، ولی در دل  او از ایمان و اعتقاد قلبی به آنچه می

ِإذا جاَءَك »فرمایهد   از جان و دل نپذیرفته است؛ مناف  و دروغگوست. خداوند درباره این افراد می
َا َُ ِإنَّ اْلُمنواِفقيَن  اْلُمناِفُقََن قاُل وُه َيْشوَه َُلُه َو اللَّ وَك َلَرُسو وُه َيْعَلوُم ِإنَّ ِه َو اللَّ َُ اللَّ َك َلَرُسَ َُ ِإنَّ َنْشَه

ی و خهدا یامبر خهدایهه تهو واقعهًا پکم یده ند  گواهی مییند، گویچون منافقان نزد تو آ 3؛ َلكاِذُبَن
 «.ه منافقان سخت دروغگو هستندکدهد  می امبر او هستی، و خدا گواهییه تو واقعًا پکداند  می

اگر چه سخن منافقان در این آیه شریفه، ویژگی اول را دارد و مطاب  ح  و حقیقت اسهت، امها از 
ایمهان و اعتقهاد نداشهتند،  خدا ا کهه در دل بهه ایهن حقیقهت، یعنهی بهه رسهالت رسهولجآن

فهزون بهر مطهاب  حه  و شان به رسالت آن حضرت دروغ بود. بنهابراین سهخن راسهت ا شهادت
حقیقت بودن، باید مطاب  و مواف  اعتقاد قلبی نیز باشد و قلب و زبان انسان یکی باشد؛ نه قلهب، 

 مخالف زبان و نه زبان، مخالف قلب باشد. 

 ج. رابطه ایمان و راستگویی
امبر های حقیقی بودن ایمان مؤمن است. از پیه های دینی اسالم، راستگویی یکی از نشانه در آموزه
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حضهرت «. شود؟ ای دارد و به واسطه چه چیزی شناخته می مؤمن چه نشانه»سؤال شد   اکرم
 امهام صهادق«. خویی و راستی گفتهارش با وقار و نرم 1؛بَِوَقاِرِه َو ِلینِِه َو ِصْدِق َحِديثِهِ »فرمود  

يَماَن َعلَى سَ »نیز فرموده است   َ َعزَّ َو َجلَّ َوَضَع اْْلِ ْدِق َو الْیَِقيیِن َو ِإنَّ اّلَله  َعلَى الْبِرِّ َو الصِّ
بَْعِة َأْسُهم 

َضا َو الَْوَفاِ  َو الِْعلِْم َو الِْحلْمِ  خدای عزوجل، ایمهان را بهر هفهت قسهمت بنها نههاده اسهت   2؛الرِّ
 «.نیکوکاری، صداقت و راستگویی، یقین، رضایت، وفاداری، علم و بردباری

گوید، حتی اگر به ضررش باشد و دروغ نگوید، حتی اگهر مؤمن حقیقی، کسی است که راست ب
يَماِن َأْن يُيْؤثَِر الَْعْبيُد »فرموده است   به نفعش باشد؛ چنانکه امیرمؤمنان علی ِإنَّ ِمْن َحِقیقَِة اْْلِ
ِ  َحیُْث يَنْفَعُ  َِ ْدَق َحیُْث يَُضرُّ َعلَى الَُْ ت کهه های حقیقت ایمان بنده خدا، این اسه از نشانه 3؛الصِّ

 «.راستی را بر دروغ ترجیح دهد؛ حتی اگر راست به ضررش و دروغ به نفعش باشد

 های راستگویی د. الگوی
گونه که میزان همه کماالت هستند؛ میزان  ، همانبیت عصمت و طهارت پیامبران الهی و اهل

دق و و معیار صداقت و راستگویی نیز هستند؛ از ایهن روسهت کهه خداونهد آن بزرگهواران را صها
يوا »صدی  نامیده و به بندگانش دستور داده است که با ایشان همراهی، و از ایشان اطاعت کننهد  

اِدقيَن  َا َمَع الصَّ َه َو ُکَُن َا اللَّ ُق َا اتَّ ذيَن لَمُن َها الَّ د یهنکد! از خدا پروا یا مان آوردهیه اکسانی کای  4؛َأيُّ
يُة َو »آیه شریفه فرموده است  در تفسیر این  امام صادق«. دیو با راستان باش اِدقُوَن هُُم اْْلَِئمَّ الصَّ

يقُوَن بَِطاَعتِِهمْ  دِّ های بسیار راستگو، کسانی هسهتند کهه از  هستند و انسان صادقان، ائمه 5؛الصِّ
 «.ایشان اطاعت کنند

ههای صهدیقین، پیهروی از انبیهای الههی اسهت؛ چنانکهه خداونهد متعهال  بنابراین یکی از ویژگی
يُقَن»رماید  ف می َِّ ِه َو ُرُسِلِه ُأولِئَك ُهُم الصِّ َا ِباللَّ ذيَن لَمُن ه بهه خهدا و رسهوالنش کهسانی ک 6؛ َو الَّ

دربهاره صهّدی  بهودن  خدا رسهول«. های بسیار صادق و راستگو هستند اند، انسان مان آوردهیا
 فرموده است   امیرالمؤمنین علی
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يقُوَن ثَََلثٌَة َحِبیٌب ال دِّ ي قاَل يا قَْوِم اتَِّبُعوا الُْمْرَسيِلیَن َو ِحْزِقیيُل الصِّ َِ اُر ُمْؤِمُن آِل يس الَّ نَّجَّ
ُ َو َعِلييُّ ْبيُن َأبِي ي َقاَل َأ تَْقتُلُوَن َرُجَل  َأْن يَُقيوَل َربِّيَي اّلَله

َِ  َطاِليب   ُمْؤِمُن آِل ِفْرَعْوَن الَّ
یار راستگو سه نفرند  حبیهب نجهار کهه همهان مهؤمن های بس انسان 1؛  الثَّالُِث َو هَُو َأْفَضلُُهم

ه از شهما کهد ینکروی یسانی پکد، از ینکروی ییس است که گفت  از فرستادگان )خدا( پ آل
فرعهون کهه گفهت  آیها  اند؛ و حزقیل، مهؤمن آل افتهیت یخواهند و خودشان هدا مزدی نمی

ید؛ و علههی بههن کشهه گویههد پروردگههار مههن خداونههد اسههت، می مههردی )رسههولی( را کههه می
 هاست. که سومین و برترین آن طالب ابی

، بیهت همچون سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و ... نیز بهه تبهع  اهل بیت شیعیان کامل اهل
َما َأَظلَِّت الَْخْضيَراُ  َو »درباره ابوذر فرموده است   خدا هستند؛ چنانکه رسول  الگوی صداقت

آسمان سهایه نیفکنهده و زمهین بهه روی خهود  2؛َذر   ِذي لَْهَجة  َأْصَدَق ِمْن َأبِي ََل َأقَلَِّت الْغَبَْراُ  َعلَى
های سههخت  پههس از شهههادت  ابههوذر در فتنههه«. ندیههده کسههی را کههه راسههتگوتر از ابههوذر باشههد

دعهوت، و  ، هرگز از والیت جدا نشد و همواره مردم را بهه سهوی امیرالمهؤمنینخدا رسول
کرد. در هر مجلس، محفهل و ههر کوچهه و بهازاری، صهادقانه فضهائل  ح  و حقیقت را بیان می

اش  پروایهی کرد. این صهداقت و بی را بیان می بیت عصمت و طهارت و اهل امیرالمؤمنین
، بهرای خلفهای غاصهب سهخت و دشهوار ژه امیرالمؤمنینوی و به بیت در بیان فضایل اهل

های  دادنهد. او در راه والیهت، شهکنجه اذیت قرار می این رو بود که او را بسیار مورد آزاد واز بود؛ 
بسیاری را از سوی خلفای غاصب تحمل نمود. عثمان که تحمل صهداقتش را نداشهت، او را بهه 
شام تبعید کرد. در شام نیز معاویه نتوانست صداقتش را تحمهل کنهد و او را بهه مدینهه بازگردانهد. 

و علف ربذه تبعید کهرد. رو  بلنهد او پهس از تحمهل  آب بار او را به بیابان خش  و بی عثمان این
 های بسیار در ربذه به ملکوت پیوست. سختی

 تعارف دروغ 

ی از دوسهتان کهبا فرزندش اسماعیل در مجلسی بودند. ی در روایت است  روزی امام صادق 
ت کهحر رد و نشست. وقتی حضرت برخاست، او نیز به اتفاق امهامکوارد شد، سالم  امام

 ، با ایشان همراه بود؛ سپس از حضرت جهدا شهد. وقتهی امهامو تا مقابل در خانه امام ردک
ردید و نفرمودید به منزل کای پدر! چرا به آن شخص تعارف ن»وارد خانه شدند، اسماعیل پرسید  
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اگهر شهما »اسماعیل گفت  «. دلیلی بر آمدنش به خانه وجود نداشت»حضرت فرمود  «. بیاید؟
ه خداوند مهرا از کفرزندم! دوست ندارم »حضرت فرمود  «. آمد ید، او خودش نمیردک تعارف می

 1«.کنند چیزی را که قصد آن را ندارند سانی قرار دهد که بیان میک

 هـ. آثار صداقت و راستگویی
 . محبوبيت نزد خداوند متعال1

ویی اسهت. میهان محبوبیت انسان راستگو نزد خداوند متعال، از مهم ترین آثار صداقت و راسهتگ
راستگویی و دوستی با خداوند، رابطه مستقیمی وجود دارد؛ زیرا خداونهد راسهتگویان را دوسهت 

کنهد. از آنجها کهه  هها را بهه آنهان هدیهه می دارد و به سبب همین دوست داشتن است کهه بهترین
را بهه  های شایسته و از مکارم اخالق است، خداوند ایهن اخهالق واال راستگویی، یکی از اخالق

يْدقَ »فرموده است   کند؛ چنانکه امیرمؤمنان علی آنان الهام می ُ َعبْدا  َألَْهَمُه الصِّ  2؛ِإَذا َأَحبَّ اّلَله
«. کنهد ای را دوست داشته باشد، صداقت و راستگویی را بهه او الههام می هنگامی که خداوند بنده

َ  َفيِإنَّ َأََل َفاْصُدقُوا َفِإنَّ ا»همچنین آن حضرت فرموده اسهت   َِ َ َمَع َمْن َصَدَق، َو َجيانِبُوا الَُْي ّلَله
َ  ُمَجانِبٌ  َِ يَمان  الَُْ راستگو باشید؛ زیرا خداوند با کسی است کهه راسهتگو باشهد و از دروغ  3؛ اْْلِ

 «.دوری کنید؛ زیرا دروغ از ایمان به دور است

 . حکمت2

يْدقِ الِْحَُْمُة ِضیَاُ  الَْمْعرِ »فرموده است   امام صادق  4؛فَِة َو ِمیَراُث ]ِمیَزاُن[ التَّْقَوى َو ثََميَرُة الصِّ
شهخص برخهودار از «. حکمت، روشنی معرفت و میراث تقوا و میوه صداقت و راستگویی است

کوشد کارهایش را بهر اسهاس تهدبیر و  گوید و می حکمت، همواره سخن معقول و مواف  ح  می
   5اتقان انجام دهد.

 . اصالح امور 3

ترین آثار راستگویی، اصال  همه امور انسان از جمله دین و عمهل او بها راسهتگویی  از مهم یکی
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کسهی کهه راسهتگو  1؛َمْن َصَدَق َأْصلََح ِديَانَتَيهُ »فرموده است   است؛ چنانکه امیرمؤمنان علی
 2؛َملُيهُ َمْن َصَدَق ِلَسانُُه َزكَى عَ »نیز فرموده است   امام صادق«. شود باشد، دینش اصال  می

این امر بدان جهت است که راسهتگویی، انسهان «. شود کسی که راستگو باشد، عملش پاکیزه می
کنهد و ثمهره نیکوکهاری، اصهال  همهه امهور فهردی و  را به سوی خوبی و نیکوکاری دعهوت می

، َو الِْبي»فرموده است   اجتماعی است؛ چنانکه امیرالمؤمنین ْدُق يَْهِدی ِإلَى الِْبيرِّ رُّ يَيْدُعوا الصِّ
 «.  سازد کند و نیکوکاری، به بهشت رهنمون می راستگویی، به نیکوکاری دعوت می 3؛ِإلَى الَْجنَّةِ 

خهوانم، عمهل  من نماز نمی»رسید و عرض کرد   نقل است روزی شخصی به حضور پیامبر
  فرمهود پیهامبر«. گهویم. اول کهدام را تهرک کهنم؟ دهم و دروغ ههم می عفت انجام می منافی

تعهد کرد کهه هرگهز دروغ نگویهد. هنگهامی کهه خهار  شهد،  او در محضر پیامبر«. دروغ»
عفت در دل او پیدا شد، اما بالفاصله با خود اندیشهید اگهر  های شیطانی برای عمل منافی وسوسه

از او در این باره سؤال کند، چه بگوید؟ اگر بگوید چنین عملی را مرتکب نشده است،  پیامبر
شود. این شیوه فکر و خودداری، دربهاره  ه است و اگر راست بگوید، حد بر او جاری میدروغ گفت

 دیگر کارهای خالف نیز برای او ر  داد و ترک دروغ، سرچشمه ترک همه گناهان او شد. 
هاسهت؛  هاست؛ دروغ نیهز منشهأ همهه پلیدی گونه که راستگویی، منشأ همه خوبی بنابراین همان

ُجِعلَِت الَْخبائُِث كُلُّها ِفيى بَْیيت َو ُجِعيَل ِمْفتاُحَهيا »فرموده اسهت   ریچنانکه امام حسن عسک
 َِ  «.  ها در اطاقی قرار داده شده است و کلید آن، دروغ است تمام پلیدی 4؛الَُْ

 . اعتماد عمومی 4

د و یکی از آثار مهم راستگویی، ایجاد اعتماد و اطمینان متقابل میان مردم است. البتهه ایهن اعتمها
اطمینان نه تنها میان مردم، بلکه در رابطه با حکومت و حاکمان نیز بایهد وجهود داشهته باشهد. از 

های اجتماعی هر نظام و ملتی، وجود اعتماد عمومی در سهطح جامعهه اسهت  ترین سرمایه بزرگ
ترین آفهت ایهن سهرمایه اجتمهاعی،  شود. مهم که موجب همدلی و وفاق هر چه بیشتر جامعه می

و نیرنگ و نفاق است. از همین روست که در روایات از دوستی با دروغگویهان بهه شهدت  دروغ
يراِ ، »فرموده است   نهی شده است؛ چنانکه امام علی اِ  َفِإنَّيُه كَالسَّ ََ ِإيَاَک َو ُمَصاَدقََة الَُْي
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ُ  َعلَیَْک الْبَِعیَد َو يُبَعُِّد َعلَیَْک الْقَِريبَ  غگو بپرهیهز کهه او همچهون سهراب از دوستی با درو 1؛يُقَرِّ
 «.  سازد است؛ دور را در نظر تو نزدی  و نزدی  را دور می

اگر مردم یا حاکمان جامعهه دچهار آفهت دروغگهویی و نیرنهگ شهوند، بهه مهرور زمهان سهرمایه 
رود. از بین رفتن اعتماد عمومی نیهز موجهب بهروز ههر  و  اجتماعی و اعتماد عمومی از بین می

شهود؛ از همهین روسهت کهه  در نهایت، نابودی و از بین رفتن همه امکانات می مر  در جامعه و
ْدقِ »فرموده است   امیرالمؤمنین «. نجات، همراه صداقت و راستگویی اسهت 2؛النََّجاُة َمَع الصِّ

راه نجات و خوشبختی شخص و جامعه، پایبندی به راستگویی است. ترویج راستگویی، تهرویج 
سهاز وحهدت اجتمهاعی اسهت. وحهدت،  ومی، و اعتماد عمومی نیهز زمینهاعتماد و اطمینان عم

 های مادی و معنوی است.  ها و خوشبختی عامل همه پیروزی
 . بهشت و رضوان الهی5

 خدای سبحان در قرآن کریم درباره پاداش راستگویان فرموده است  
اٌت َتْج » ُقُهْم َلُهْم َجنَّ َْ اِدقيَن ِص ُع الصَّ َُ ُم َيْن َْ ًَا هذا َي ْنهاُر خاِلَيَن فيها َأَبو ري ِمْن َتْحِتَها اَْلَ

ُز اْلَعظيُم  َْ َُ َا َعْنُه ذِلَك اْل ُه َعْنُهْم َو َرُض این، روزی است کهه صهادقان از راسهتی  3؛َرِضيَ اللَّ
هایی است که از زیهر درختهانش، نهرهها جهاری  ها، بهشت شوند. برای آن مند می خود بهره

ها از خدا خشنودند.  ها خشنود و آن ی متنعم هستند؛ خدا از آناست و در آن، به نعمت ابد
 این است سعادت و رستگاری بزرگ.

يدِق َفإنَيُه »نیز درباره پاداش راستگویی و دروغگویی فرموده اسهت   پیامبر اکرم َعلَيیُُم ِبالصِّ
َ  َفإنَُه بَاٌ  ِمن أبواِ  النَا ُِ مراقب صداقت خود باشهید؛  4؛ربَاٌ  ِمن أبَواِ  الَجنَة َو إيَاكُم َو ال

زیرا که آن، دری از درهای بهشت است و مراقب باشید دروغ نگویید؛ زیرا که آن، دری از درهای 
! الّلهه یها رسهول»رسید و عهرض کهرد   شخصی خدمت پیامبر اکرم نقل است«. جهنم است

ه خهدا صداقت و راستگویی است؛ زیرا وقتی بند»حضرت فرمود  «. عمل اهل بهشت چیست؟
آورد. وقتی ایمان آورد، وارد بهشهت  شود و وقتی نیکوکار شد، ایمان می راستگو باشد، نیکوکار می

دروغگهویی »حضهرت فرمهود  «. پس عمل اهل جهنم چیست؟»آن شخص پرسید  «. شود می
شهود و وقتهی فهاجر  هکار و مرتکب فس  و فجور می است؛ زیرا وقتی بنده خدا دروغ بگوید، گنا
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 1«.شود شود و چون کافر شد، وارد جهنم می کفر کشیده می شد، به سوی
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