
  لَّذِينَٱ إِنَّ  كَذِبَل ٱ للَّهِ ٱ عَلَى  تَرُواْلِّتَف حَرَام ذَاوَهَ  لحَلَ ذَا هَ  كَذِبَل ٱ سِنَتُكُمُأَل  تَصِفُ ِلمَا تَقُوُلواْ وََلا

   حُوَنلِيُف َلا كَذِبَ ل ٱ للَّهِٱ عَلَى  تَرُوَنيَف

 و است، حالل چيز آن: كه مگوئيد دروغ كند، مى وصف دروغ به زبانهاتان كه چيزى  برطبق!( مكه مشركين اى) و

  البته ،(بس و خداست بفرمان حرام و حالل مدار  زيرا) ببنديد دروغ خدا بر نتيجه در  كه است؛ حرام چيز اين

 ... شوند نمى رستگار  بندند مى دروغ خدا بر كه كسانى

 حل سوره ی ن 116 آيه

 

 

 رِمُوَن مُجل ٱ لِحُيُف َلا ۥإِنَّهُ ۦ  ۚٓتِهِ ايَِب كَذَّبَ أَو كَذًِبا للَّهِٱ عَلَى تَرَى فٱ مِمَّنِ لَمُأَظ فَمَن

پس )از آن منزّه و پاك بودن خود را از افتراء و دروغ بستن بخدا و بدى عاقبت و پايان آن را بيان كرده مى 

ى كه بر خدا دروغ بندد، يا آيات ) فرستاده شدۀ( او را  فرمايد:( كيست ستمكارتر )به خود و به ديگران( از كس

تكذيب نموده و دروغ داند؟ )كسى نيست( محقّقا گناهكاران )آنان كه بخدا دروغ بندند و كسانى كه آيات او را 

 دروغ دانند( رستگار نمى شوند )از عذاب جاويد رهايى نمى يابند(

 يونس سوره ی  17 آيه

 

 

  لَّذِينَ ٱ ءِؤَُلاهَـ  دُهَشألَٱ وَيَقُولُ  رَبِّهِم  عَلَى َنرَضُويُع   ئِكَأُوَْلـ كَذًِبا للَّهِٱ عَلَى  تَرَىفٱ مِمَّنِ لَمُأَظ وَمَن

 لِمِينَ لظَّـٱ عَلَى للَّهِٱ نَةَُلع  أََلا  رَبِّهِم عَلَى كَذَُبواْ

  كه) را آنها  قيامت روز  دهد؟ نسبت تعالى خداوند  به دروغ به را خود  سخن كه  شخص آن از  تر ظالم كيست

  آن آنها شود، مى عرضه برايشان عملشان و داشته نگاه حساب مقام در ( اند داده تعالى خداوند به دروغ نسبت

  به كه هستند اينها گويند مى داده شهادت شهود آورند مى شاهد برايشان وقت آن كنند، مى  انكار  را اعمال

  داده نسبت تعالى خداوند به كه خود قوم دروغ به مؤمنين، و پيغمبران) دادند مى دروغ نسبت خود پروردگار 

  آگاه محشر اهل اى شد  آشكار  گويان دروغ اين دروغ كه الحال شود مى گفته وقت آن( دهند مى شهادت اند

 ( شود مى محسوب ظالمين از  دروغگو) باشد مى( ظالمين) دروغگو اشخاص شامل  تعالى خداوند لعنت باشيد،

 ی هـود سوره  18آيه 

 



ۚٓتَرَى فٱ مَنِ خَابَ  وَقَد ِبَعذَاب حِتَكُمفَيُس اكَذِب  للَّهِٱ عَلَى  تَرُواْتَف َلا  لَكُموَي  مُّوسَى َلهُم قَالَ 

 شود نوميد بسازد دروغ هركه كند،و هالكتان بعذابى كه مبنديد بخدا شما،دروغ بر واى:گفت   آنها به موسى

 طهسوره ی  61 آيه

 

 

 اكِرَام مَرُّواْ وِللَّغ اب  مَرُّواْ وَإِذَا لزُّورَ ٱ هَدُوَنيَش  َلا لَّذِينَٱوَ

 مجالسى در  بلكه( دهند نمى دروغ شهادت و نگفته دروغ كه آن از  عالوه) كه است اين مؤمنين صفات از  ديگر

  آن در  كه گذشتند مجلسى به  اگر و نشنود،  آنها گوش را دروغ سخنان تا شوند نمى حاضر گويند مى دروغ كه

  داده قرار  مكرم و عزيز مجلس آن در  ماندن از  را خود نفس شود مى گفته الزم غير و لغو سخنان مجلس

 گذرند مى مجلس آن از  كرده اعراض

 لقمان ی سوره 72آيه 

 

 

  مَُعواْس ٱوَ للَّهَٱ تَّقُواْٱوَ  نِهِممَأَي  دََبع  نُمَ أَي تُرَدَّ أَن  اْ يَخَافُو  أَو هِهَا وَج  عَلَى  دَۀِلشَّهَ اِب واْ تيَأُ أَن  َنىأَد ِلكَذَ

 سِقِينَ فَل ٱ مَ قَول ٱ دِیيَه َلا للَّهُٱوَ

  آنها شهادت به متوفى شهود كه اين تا است تر نزديك وصيت، شهود خيانت براى وراث، اين خوردن قسم

 نكنند، خيانت كرده ادا شده واقع كه قسم همان به را  شهادت ترسيده خيانتشان به شهادت از  و نشده راضى

 دروغ به و خورده قسم  ديگر شهود آنها از  بعد بدهند دروغ شهادت اگر كه اين از بترسند شهود كه اين يا و

 شهادت بترسيد تعالى خداوند از  شهود اى شوند  رسوا شده آشكار  آنها دروغ  وقت آن بدهند شهادت آنها

 در  است، فسق عمل  دادن دروغ شهادت و شهادت كتمان كنيد اطاعت شنيده  را الهى احكام ندهيد، دروغ

 كند نمى هدايت حق طرف به را فاسق اشخاص تعالى خداوند حقيقت

 مائده ی سوره  108آيه 

 


