
الباب الثاني

الكريمفي القرآنالفاحشةاإلستعراض العام عن 

اوآراء العلمآء عنهالفاحشةأ. مفهوم

ومجعهاوالفعلالقولمنالقبيحُ والفاِحشةُ والَفْحشاءُ الُفْحشسيدهابنكما قولالُفْحش

وأَْفَحش وَفُحشَ َفَحشَ وقدالفاحشةاسموالَفْحشاءُ الُفْحشقالَأياملَْنِطقيفعليهوأَْفَحشَ الَفواِحشُ 

االسموالُفْحشاِإلْفحاشَ َأنوالصحيحواللحياينكراععنوُفْحشاً ِإْفحاشاً وأَْفَحشَ عليناوَفُحشَ 

الفحشذوفالفاِحشُ ،1]املُتَـَفحِّشَ الفاِحشَ يـُْبِغضُ اللَّهِإن[ احلديثويفُفْحشذوفاِحشٌ ورجل

والفاحشةالُفْحشذكرتكرروقدويتعمَُّدهالناسَسبَّ يتكلَّفُ الذيواملُتَـَفحِّشُ وفعلقولمنواخلَنا

2يف احلديث وهو كل ما َيشتد قـُْبُحه من الذنوب واملعاصي.والفاحش

ِإالتعاىل "اللَّهقولكما.فاحشةالزناويسمىالزنامبعىنالفاحشةُ َترِدُ ماوكثرياً األَثريابنقال

بغريبيتهامنخروُجهاالفاحشةُ وقيللِْلحدّ فُتْخرَجتزينَأناملبينةالفاحشةُمبَـيِّنٍة. قيلبفاحشةٍ يَْأِتنيَ َأن

، زوجهاِإذن

األقوال واألفعال، وكّل شيء جاوز قدره وحّده فهو فاحش حّىت وإن مل تكن قبيحة، فهي فاحشة من 
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ما عظم قبحه ملقصود بالُفحـش : ما قـُبح من قول أو فعل . قال الراغب : الفحش والفحشاء ا

،ويرِد ذِكر الف.من األقوال واألفعال

4.مثله

: وهومبعىن الزنافواحشجالفاحشمؤنثاحلاءبكسرالفاحشة وقال بعض الفقهآء أن

ماو 5.أيضاعلىتطلقوقدإيالج،غريمنبفرجهاوفرجهاملرأة،جبسدالرجلجسدالتصاق

.                  اآلخرةيفوالعذابالدنيايفاحلدويوجبالصحيحةالعقولتقرهوالالسليمةالطباعمنهتنفر

6.الفاحشة : األمرشديد القبحأمحد ورسون منوروقال

وَجلَّ َعزَّ اللَّهُ نـََهىماوكلُّ الذُّنوبِ منقـُْبُحهُ َيْشَتدُّ وماالّزىنَ : أن الفاِحَشةُ وقال الفريوزأبادي

فهووالَقْدرللحقِّ موافًقايكونالأَمراَألعرايب كلُّ ابنحكاه7.الزَّكاةِ أَداءِ يفالُبْخلُ : والَفْحشاءُ . عنه

.فاحشةٌ 

الفواحش هى العالقة احملرمة باملرأة ، أى ما يتصل بالعالقة :آمحد صبحي منصوروقال 

اجلنسية احملرمة باملرأة، ويشمل هذا كل ما يوصل اليه من نظر و كالم وسالم وموعد ولقاء وما بعد 

اللقاء. واجتناب الكبائر من الفواحش قد يغفر السيئات منها الىت ال تصل اىل الزنا اى العالقة اجلنسية 

.الكاملة

الفاحشة تطلق على كل معصية، وقيل الفاحشة الكبرية، وظلم النفس أنّ وقال الشوكاىن

.  الصغرية
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علماء صَرف كلمة ، وبعض الالزيادة يف القبحأنّ  كلمة "الفاحشة " مبعىن جاء يف بعض املعاجم 

ا فيستمر أثرها بعد انتهائها، هناك ولد، الزن، إال أية معصية ينتهي أثرها بانتهائها، ألن فاحشة إىل الزنا

، وجنني إسقاطه مشكلة، وإبقاءه مشكلة، ووالدته مشكلة، ونسَبه مشكلة، ومكانته االجتماعية مشكلة

كّل فحشاء ذكرت يف القرآن :وقال الكفويّ .يبدو أن الفاحشة يف األعم األغلب تنصرف إىل الزنا

فاملراد الزّنا إّال يف قوله تعاىل:{ 





{ :البقرة]

] فإّن 268

املراد البخل يف أداء الزّكاة.                   .

احشةأنواع الفب . 

من املعاصي ما يبلغ احلد الكبري من القبح واإلنكار، وهو ما عربت عنه بعض اآليات القرآنية 

{بعنوان (الفاحشة)، قال تبارك وتعاىل: 











وامللف8}.

القبح، بل قسمتها إىل: 
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الفواحش الظاهرة.  1

هي اليت يُعَلن عنها، ومن أمثلتها ما بّينه اإلمام موسى بن جعفر الكاظم الفواحش الظاهرة 

بقوله: (يعين الزنا املعلن ونصب حفظه اهللا وهو احدى من اإلمام السابع عند الشيعة اإلثنا عشرية 

ارس ُخفيًة، كاختاذ بينما الباطنة فتلك اليت متُ الرايات اليت كانت ترفعها الفواحش يف اجلاهلية للفواحش

وسائل االتصال احلديثة، ويأخذ أمساًء العشيقات وما شابه ذلك، وهو ما أخذ ينتشر كثريًا بواسطة

الزنا فاحشة ظاهرة، والسرقة فاحشة ظاهرة، وشرب اخلمر فاحشة ظاهرة، فإذا ، )وعناوين خمتلفة

: ذق جرعة دار فيها اخلمر قد يقول لك صديقكجلست على طاولة ت

فأنت إذا اقرتبت رمبا زلت قدمك، لذلك البطل الذي يبتعد عن أسباب املعاصي واآلثام، بل يبتعد عن 

َها[أسباب الفواحش، ، وهناك معاٍص ظاهرة ال خيتلف عليها اثنان، وهي يف كل الشرائع ]َما َظَهَر ِمنـْ

فاحشة ظاهرة، وشرب اخلمر فاحشة ظاهرة، والعدوان، والسرقة السماوية، الزنا فاحشة ظاهرة، والسرقة 

ك.وحنو ذلوالنهب

جوانب دقيقة و هي أن ] ما ظهر منها و ما بطن[ : يف قوله تعاىلوقال اإلمام الفخر الرازي

، دل على أن احرتازه ليس ألجل لظاهر و مل حيرتز منها يف الباطناإلنسان إذا احرتز عن املعصية يف ا

9.اهللا و طاعته و لكن ألجل اخلوف من مذمة الناسعبودية

باطنةالالفواحش .2

ال تقّل خطرًا عن الفواحش الظاهرة، وهي و اليت تتعلق حبركات القلوبهي باطنةالالفواحش 

أخطر من الفواحش الظاهرة، ألن الفواحش الظاهرة ظاهرة، ميكن أن تتوب منها، أما الفواحش الباطنة  
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، أو أن الشعور بالفوقيةو الغطرسة، و التعايل، و احلقد، و االستعالء، و ،والنفاق،والرياء،والعجبكالكرب، 

هذا الشعور يف القرآن الكرمي، أن الناس َهلَكى، هو وحده الناجي،يشعر اإلنسان ولو كان مستقيماً 

وعند خالق األكوان فاحشة باطنة، وأسهل ألف مرة أن تتوب من الفاحشة الظاهرة من أن تتوب من 

قال اهللا ، كما وترفـًّعاالفاحش الباطنة، ألن الذي يقرتف الفواحش الباطنة 

ْثمِ {القرآن الكرمي:تعاىل يف 10}.َوبَاِطَنهُ َوَذُروا ظَاِهَر اْإلِ

أحيانًا ترى إنسانًا مستقيًما، لكن ال يعاَشر، متكرب، متعجرف، هو حمور العامل، وأّي إنسان 

آخر دونه، أو أحياناً ينتمي اإلنسان إىل مجاعة، ُيسقط عليها من الكماالت ما ال يوصف، وأّي إنسان 

.عتك كلما تأدبت مع اهللا كلماتواضلذل.هذه فاحشة باطنةحيتقره،اجلماعةليس من هذه

لفاحشـة الظـاهرة مـا تقرتفـه كبائر القلوب أكرب من كبائر اجلوارح، األنّ الفواحش الباطنة أخطر،و 

، العــني تــزين، وزناهــا النظــر، األذن تــزين، وزناهــا مســاع مــا ال حيــل لــك مساعــه، اليــد ترتكــب فاحشــة حاجلــوار 

بالســــري إىل احملرمــــات، واللســــان يرتكــــب فاحشــــة بــــذكر بــــاللمس، أو بالضــــرب، والرجــــل ترتكــــب فاحشــــة 

.ا الفواحش الباطنة يقرتفها القلبالعورات، فالفواحش الظاهرة تقرتفها اجلوارح، بينم

قـــد جتـــد إنســـانًا وديعـــاً متواضـــعاً مطواعـــاً لآلخـــرين، متســـاًحما، منصـــًفا، يعـــرتف باخلطـــأ بســـهولة، 

لآلخــرين، ترتــاح لــه، وهنــاك إنســان متكــرب، جعــل نفســه حمــور يعتــذر، يطلــب العفــو، يقــدم كــل مــا عنــده

العــامل، كــل إنســان يصــغره، حيقــره، يزدريــه، يبــين جمــده علــى أنقــاض النــاس، يبــين غنــاه علــى فقــرهم، لــذلك 

.احش الباطنة ال ُحيتمل، وال ُحيبنعوذ باهللا من الفواحش الباطنة، الذي يرتكب الفو 
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فرق بين الفحشاء والمنكرج . 

{لكلمة الفحشاء مقابل كلمة املنكر يف ثالث آيات كقوله تعاىل:االقرآناستعمال 
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.{13

وقد ،املنكر يف اللغة " هو الشئاملعىن

{باملعىن اللغوي كما يف قوله تعاىل: القرآن الكرمياستعملت الكلمة يف 



{14 وباملعىن االصطالحي يف .

90سورة النحل، اآلية:11
21: لنور، اآليةاسورة 12
45سورة العنكبوت، اآلية : 13
62- 61:، اآليةاحلجرسورة 14



{قوله تعاىل:







{15والوجه يف هذا ، ويف عدة آيات آخر

االصطالح هو تشبيه األمور اليت 

 .

: هو ما أنكره الشرع بالنهي عنه وهو يعم مجيع املعاصي إن املنكر كما قال القرطيب رمحه اهللا

وعلى هذا فاملنكر .16قال ابن عباس هو الزىنوالفحشاء، أنواعها والرذائل والدناءات على اختالف

وغريه من الذنوب واملعاصي، وقد مسى اهللا تعاىل يف  - الزىن- أعم من الفحشاء، فاملنكر يشمل الفحشاء 

كتابه عمل قوم لوط بالفحشاء، فقال تعاىل: 

}، وقيل إن الفحشاء هو  80{األعراف:

.أخص من املنكر

الفحشآء هو ما قبح من القول والفعل، فيدخل فيه الزنا وشرب :أمحد مصطفى املراغىوقال

اخلمر واحلرص والطمع والسرقة وحنو ذلك من األقوال واألفعال املذمومة، واملنكر: ماتنكره العقول من 

الفاحشة ختص الذنوب اليت 17دواعى القوة الغضبية كالضرب الشديد والقتل والتطاول على الناس.

املنكر يف ، اجلنسيخياف ان يطلع عليه الناس كالزين و مجيع أشكال االحنرافيرتكبها االنسان و 
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علي ذلك 

.فاملنكر أمشل


