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البحثخلفية .أ

للغة العربية مع باعليه السالم يل جرب صلى اهللا عليه وسلم بواسطةالنيب حممد على1نزل القرآن

،السلوكو مبادئ، وقواعد الشريعة اإلسالمية اإلمياناألصول العقيدة و بيانفيهو مجيع أنواع الثروات. 

ية. ولكن أكثر ما يف القرآن الكرمي من آياته فعلأم يةفكر إىل طريق املستقيم سواء أكان ناسالويهدى 

أو حيتاج تطلب يكما يتضمن فيه ألفاظ مشرتكة يف معانيها، ولذلك،يأيت بشكل إمجايل غري تفصيلي

ات.التفسري إىل 

الدنيا واآلخرة على كل أمور تتعلق مبصاحلشمل يذىالالقرآن هو املصدر األول يف اإلسالم 

وعدكل ما لتحقيقةالكاملائعه شر مبا فيه من القرآناهللا نزلوقد أاليت تكون هدف األول للمسلمني،

جيب أن مر والنواهي اليت وااألومن أحكام شريعته هي ، الدة يف اآلخرةاخلاحلياةو، وهعلى الناسهللا

.ها اإلنسان الصاحلفظحي

فقد أمر اهللا تعاىل األوامريفوأما والنواهي، األوامرحيث الشرائع مناهللا سبحانه وتعاىل قد فرق

اليكاد اهللافقد أمر لنواهيوأما ا، على عباده بامتثال املأمور به على قدر نفسه

، مباحث فى علوم أنظر: مناع القطان(هو كالم اهللا تعاىل املنزل على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم املتعبد بتالوته1
)16)، ص: 2001قاهرة: مكتبة الوهبة، (،القرآن



ترك كل ما حرم اهللا فقد قام منها املسلمون. وهذ الدليل على من 

2بعض األمور اإلسالمية وحكمها من جاوز حمارم اهللا فقد هلكها.

هللا تعاىل أساليب كثرية يف بيان املنهى عنه على عباده، منها ما يأيت النهي على شيئ بصفة 

كما أشار ذلك اهللا تعاىل ىف كتابه:3الفاحشة
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آية يف سور 24بعد ما تأملت الباحثة الكلمة " الفاحشة " مع كل صيغها يف القرآن فوجدت 

، ومنها كما ذكر السابقة،  ولكن نشأ السؤال من قلب الكاتبة هل كل كلمة "الفاحشة" تدل 7القرآن

على كل ما حرم اهللا تعاىل أو تدل على كراهه؟. 

مرات عديدة ويف حاالت خمتلفة، ومعان متنوعة" الفاحشة "رر اهللا يف القرآن الكرمي كلمةكقد  

الفاحشة حكى اهللا عن . و قدوهللا يف ذلك أهداف وأغراض

. وذهب أبو هالل العسكري يف استخدام الكلمات املرادفة فيها " الفاحشةبأساليب خمتلفة مرادفة لكلمة

8.ات كبرية يف املعىن واملراداختالف

إذن، عرفنا أن اهللا تعاىل ما ذكرها يف القرآن إال بأهداف وغايات مستقلة، وكل كلمة هلا معىن كذلك. 

( الكريمالقرآنفيالفاحشة معنى كلمة"وألجل هذه األمهية وقع اختياري على هذا املوضوع ومسيته 

).دراسة موضوعية

ختيار الموضوعاباسب. أب

و من أهم األسباب اليت دفعت الباحثة إىل اختيار املوضوع ما يلي :

هونطالعهالقرآن مصدر رئيسي يف اإلسالم فينبغى لنا أن نتعلم. 1

من أجل التطبيق تطبيقا صحيحا الفاحشة "ىف لفظ "كالمهبه اهللا تعاىل منراد معرفة ماي.  2

ىف حياتنا اليومية .

.التنبيه.3

.842م)، ص:1990, مصر : جممع الغة العربية (معجم ألفاظ القرآنالراغيب  األصفهاىن،  7
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من السالح الذي حياربون به الشيطان الرجيم وذلك األكثر من قراءة . توصية للمسلمني 4

القرآن الكرمي . 

S.Udامعيةالشهادة اجللحصول علىوط املقررة لالبحث شرط من الشر هذا 5.

مصطلحات البحث.جـ

الصحيحةالعقولتقرهوالالسليمةالطباعمنهتنفرماوفعلأوقولمنالشنيعالقبيح:الفاحشة

9.اآلخرةيفوالعذابالدنيايفاحلدويوجب

واستخراجاهللا عليه وسلم وبيان معانيه،علم يُفهم به كتاب اهللا املُنَـزَّل على نبيه حممد صلىالتفسير:

10.أحكامه وحكمه

مد املفسر فيه إىل ذكر تالتفسري يتناول موضوعاً  واحداً  يف القرآن، يعاملناهج مناملنهج موضوعي:

.11

واحدا، بالدراسة االيت تعاجل موضوعا واحدا وهدفية هو إفراد اآليات القرآنوأما تفسري املوضوعى 

دراسة متكاملة مع -والتفصيل، بعد ضم بعضها إىل بعض، مهما تنوعت ألفاظها، وتعددت مواطنها 

مراعاة املتقدم واملتأخر منها، واالستعانة بأسباب النزول، والسنة النبوية، وأقوال السلف الصاحل املتعلقة 

12.باملوضوع
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البحث وتحديدهحدود. د

يف الفاحشة عبارات اليت حتتوي علىاآلياتعنترّكـز الباحثة البحثأّما حدود هذا البحث،

التفاسري كتبمنهاالبحث اهذاملراجع الىت تبحث عن أماو .القرآن

.عامةلفاحشةباةاملتعلقىخر األوالكتب 

: وأّما حتديد البحث فهي ممّا يلي

؟يف القرآن الكرميلفاحشةامعىنما .1

ما هي اآليات الواردة يف القرآن الىت تتعلق بكلمة الفاحشة ؟.2

؟الواردة يف القرآن الكرمي اليت تدل على اجتناب الفحشاء طرقما هي ال.3

أهداف البحث وفوائده. هـ

:أما أهداف هذا البحث فهي. أ

.يف القرآن الكرميلفاحشةامعىنمعرفة .1

.معرفة اآليات القرآنية الىت تتعلق بالفاحشة ىف القرآن الكرمي.2

الواردة يف القرآن الكرمي اليت تدل على اجتناب الفحشاء.طرقالمعرفة.3

:أما فوائد هذا البحث فهيب . 

.القرآنة علومصية خاميتطبيق النظريات اليت درست يف جمال العلوم األكاد.1

وسيلة من وسائل لزيادة كنوز العلوم اإلسالمية. .2



الشريف الشهادة اجلامعية يف جامعة السلطان على حصول للتكميل شرط من شروط املقّررة ل.3

كلية أصول الدين يف قسم التفسري واحلديث ملستوى الدويل.قاسم اإلسالمية احلكومية ب

الدراسة السابقة.و

ينتهى يف حياة التشريع ألنه موضوع الذى يبحث يف جمال بيان وإختالف يف التفاسري لن 

لبيان والتفسريات يف إجابة الىت تدور حول ال يزال حيتاج إىل اأساسي وجامد ولذلك رالتفسري أم

فن حتريتنب عج إىل الشروح لكي يطبق باحلق وجيا 

.إما يف التما يف الفهم و إوتعطيل 

).( دراسة موضوعّيةالقرآنيفاملعىن كلمة الفاحشة عنا البحثهذكما ذكرت الباحثة أن 

قد سبقت البحوث والرسائل وال سياما يف التفاسري اآليات القرآنية ، ولكن كما عرفت الباحثة مل تكن 

واملقاالتاملؤلفاتمن و هناك من خالل القرآن دراسة علمية الىت تبحث عن الفاحشة خاصة و عامة. 

:مايلياملوضوعهذابدراسةسبقتاليتوالرسائل

إىلالعربية منترمجه" التدبر الواقية من الزىن يف الفقه اإلسالم ". بهيف كتاإهلى الدكتور فاضل . 1

عامجاكرتا،،كيسىت فريسمطبعةطبعتهبقلم سبحان النور وحتقيقه إميان سليمان، اإلندونيسية

. يف احلياة اإلنسان وآثارها عند الفقهاء إمجالياعن مسئلة الزىن وحّلهاتبحث. هذا الكتاب م2005

. هذا الكتاب با للغة اإلندونسية وقام مبراجعة حملمد عمر السويدكتابة قصرية " التقرب الزىن ". 2

الكتاب ملذّكر حممد عارف املرتجم بالكتب التعاوىن للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلالية يف حي سلطانة 

.املهمعن مسألة الزىن يف حياة اإلنسان وحّلها من نظر تبحثهذا الكتاب بالرياض.

.هاتان رسالتان تبحثا الزىن يف حياة اإلنسان وحّلها



باللغة الرسالة" حكم الطالق بسبب الفاحشة يف الشريعة اإلسالمية " إلينتان حريانيت، هذه الرسالة. 3

عن تبحثلرسالةايف هذه . 2005إيكى تونكيل، عام يف كلية احلكومية جامعة إندونوساندونيسيةاأل

بسبب الفاحشة بني الزوجني يف النكاح من ناحية الشريعة اإلسالمية  وحمكمة الدينية كيفية الطالق

وآثاره. 

ة جديدة منّقحة ومشكولة بريوب دار طبعطبعتهأليب بكر جابر اجلزائر، " منهاج املسلم "كتاب ال. 4

وحّلها، يف الفصل الزىنوهي حدود بصفة العامةالزىنقد حتدث فيه عن، م2003عام،الفكر

.407" ص: احلادي عشر الباب "احلدود 

و بعد ذلك، وجدت الباحث.5

السعدي.الرمحن لعبد يف كتاب التفسري تيسري الكرمي 32تفسري سورة اإلسرآء األية منها: 

واحدة يعىن يف الباب الزىن وال تستوعب يف بيان معىن الفاحشة ولكن كلها عن الفاحشة من ناحية 

شاملة وكاملة .

منهج البحث. ل

املنهج هو كيفية مستخدمة يف عملية البحث. والبحث هو حماولة يف الناحية العلمية ألخذ 

13احلقيقة.لحصول علىالحتياط واملنظم لو ق واملبادئ بالصرب،احلقائ

نوع البحث.أ

هو البحث املكتيب حيث جيمع املعلومات والبيانات املتعلقة باملوضوع. وهذه هذا البحث

التفاسري واألحاديثمبساعدة أشياء كثرية مثل الكتب

24) ، ص : 1992جاكرتا: بومي أكسارا، (، )(منهج البحث Metode Penelitian،  مردياس13



معلوماتدر الامصب.

: نياثنينمصدر ينقسم إىل ا البحثهذيف 

.القرآن الكرميهو صدر الرئيسي يف هذا البحث امل.1

ث، ومجيع املراجع الداعمة لدعميداحاألوكتبريساكتب التفيف هذا البحثالثانويصدرامل. 2

.املناقشات

وتحليلهاطريقة جمع المعلومات. ج

:التاليةالنقاطيففتتمثلوحتليلهااملعلوماتمجعيفة املستخمةطريقوأما

.البحثمبوضوعاملتصلةالكتبمطالعة-

ورتبتها ترتيبا موضوعياً.تتعلق بالفاحشة اليت ةرداو الاآليات مجع - 

القرآنية بني التفسري باملأثور والتفسري بالرأي احملمود عند العلماء - 

صرين واملتقدمني.ااملع

ومعاين الكلمات الشرعية واإلصطالحية بأصوهلا اللغوية.الغريبةالكلماتشرحت- 

ا.واضحكاماليكون البحث  حىتإليهاحلاجةإىل باألحاديث بالنظر ال الشرحكمإ- 

النحووهي علىالبحثهذامناإلستفادةعلىالقارئتعنياليتالالزمةالفهارستوضع- 

:التايل

السور.ترتيبعلىمرتبةً القرآنيةاآلياتفهرس.أ

األجبدية.احلروفعلىمرتبةً واآلثارالشريفةاألحاديثفهرس.ب



األجبدية.احلروفعلىمرتبةواملراجعاملصادرفهرس.ت

املوضوعاتفهرس.ث

البحثهيكل.ء

:  هذا البحث يتكون من مخسة أبواب، منها

،اختيار املوضوعوأسبابخلفية البحث،: فتشتمل علىالمقّدمةالباب األول هو أما

منهج ، الدراسة السابقةهداف البحث وفوائده، و أ، وحتديدهالبحثحدود صطالحات البحث، م

.البحثهيكلالبحث و 

، هاوآراء العلماء عنالفاحشةتعريفمن الفاحشةاالستعراض العام حول :الثانيو الباب

.،وفرق بني الفحشاء واملنكرالفاحشةوعنوان 

كلمة تتعلق بيات الاليتاآلو هييف القرآنالفاحشةعن تقدمي البيانات : لثالثاو الباب

ومرادها.لفاحشةا

" الواردة  الفاحشةويتكون فيه البيان عن شرح معاىن الكلمة " البياناتحتليل: و الباب الرابع

.طرقيف القرآن و 

.البحث واإلقرتاحاتنتائجالذى يتكون من الباب الخامس هو االختتام




