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الكريمفي القرآنالكلمة " الفاحشة "تقسيم ب  . 

شكلهإلى أ . بالنظر  



آية يف سور 24بعد ما تأملت الباحثة الكلمة " الفاحشة " مع كل صيغها يف القرآن فوجدت 

نوعاً كما أشار منها:10يف القرآن ، وعدَّد الكلمة املختلفة القرآن

عدد سورة / اآليةمفرد / مثىن /مجع / غريهالكلمة رقم
الكلمات

15النسآء :اسم مفرد مؤنثالَفاِحَشَة .1
80األعراف : 

54النمل : 
28العنكبوت : 

سور4

سورة191النور : اسم مفرد مؤنثالَفاِحَشةُ 2.

90النحل : اسم مجع  من " الَفاِحشة "الَفحَشآءِ .3
45العنكبوت : 

سورتني

مجع تكثري من اسم مفرد الَفَواِحشَ . 4
مؤنث " الَفاِحشة "     

151األنعام : 
33األعراف : 

سور3

اسم مجع من " الَفاِحشة " بِا لَفحَشآءِ . 5
حبرف البأ قبله      

168البقرة :   
28األعراف : 

21النور : 
سور3

اسم مفرد مؤنث حبرف البأ بَِفاِحَشةٍ .6
قبله      

19النسآء : 
25النسآء : 

30األحزاب : 
1الطالق : 

سور4

135آل عمران : اسم مفرد مؤنثفَاِحَشةً .7
32اإلسرآء : 
28األعراف : 
22النسآء : 

سور4

سورة241يوسف : اسم مجع من " الَفاِحشة " َوالَفحَشآءَ .8



حبرف الواو قبله      
اسم مجع من " الَفاِحشة " َوالَفحَشآءِ .9

حبرف الولو قبله      
سورة1691البقرة : 

مجع تكثري من اسم مفرد َوالَفَواِحش.10
مؤنث " الَفاِحشة "

حبرف الولو قبله      

32الثورى : 
32النجم : 

سورتني

نزولهإلى ب . بالنظر  

إىل قسمني وهو املكى قسيمنتبالنظر إىل نزوله يف القرآن الكرميالكلمة " الفاحشة "وقد 

واملدىن،  وأّما معرفة املكّى واملدّىن مايلي:

2أن املكّى ما نزل قبل اهلجرة، وإن كان باملدينة، واملدّىن مانزل بعد اهلجرة، إن كان مبّكة. 

.وقال السيوطى يف اإلتقان  أن املكّى ما نزل مبّكة، واملدّىن مانزل باملدينة

وأما ماوقع خطابًا ألهل مكة ، واملدّىن ماوقع خطابًا ألهل املدينة.وذكر ابن مسعود أن املكّى 

:مايلييف القرآنةرداو البالفاحشةتتعلقاليت للسور

دنّيةمكّيةمرقم
)169سورة البقرة (اآلية :)151: (اآلية سورة األنعام .1
)268البقرة (اآلية :سورة )28: (اآلية سورة األعراف .2
)135سورة آل عمران (اآلية :)28: (اآلية سورة األعراف .3
)15سورة النسآء (اآلية :)33:(اآلية سورة األعراف .4
)19سورة النسآء (اآلية :)80:(اآلية سورة األعراف .5

187: )، ص1987ة : مكتبة دار الرتاث (، القاهر بورهان في علوم القرآن، عبد اهللا الزركثىإمام بدرالدين حممد 2



)22سورة النسآء (اآلية :)24: (اآليةيوسفسورة.6
)25سورة النسآء (اآلية :)90: (اآلية سورة النحل .7
)19سورة النور (اآلية :)32: (اآلية سورة اإلسرآء.8
)21سورة النور (اآلية :)54:(اآلية سورة النمل .9
)15سورة األحزاب (اآلية :)28:(اآلية سورة العنكبوت .10
)1الطالق (اآلية :سورة )45:(اآلية سورة العنكبوت .11
)37: (اآلية ورى سورة الش.12

)32: (اآلية سورة النجم .13

24دنّيةم11كّيةم13عدد

ها يومعنالقرآن الكريملمة "الفاحشة " فيصيغة الكج . 

مرّات، مبختلف صيغها يف كل سور. وأّما عّدد الكلماته 24عّدد الكلمة "الفاحشة " يف القرآن 

يف عشرة أنواع كما يلى:

:مرّات وهي4وردت صيغة الكلمة "الفاحشة " يف القرآن ، وقدَشةَ الفاح. 1

15سورة النسآء : يف.أ













يف قول مجيع املفسرين.عىن الزّناكلمة "الفاحشة "يف هذه اآلية ت

] الفاحشة هي الفعلة القبيحة وعي مصدر عند أهل اللة  اْلَفاِحَشةَ يَْأِتنيَ ويف قراءة ابن مسعود : [ 

كالعاقبة يقال فحش الرجل يفحش فحشًا وفاحشة ، وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل 



.أمجعوا على أّن الفاحشة ههنا الزنا ، وإمنا اطلق على الزنا أسم الفاحشة لزياد

3القبائح.

80سورة األعراف : يف .ب









4يف قول مجيع املفسرين.كرانكلمة "الفاحشة "يف هذه السورة يعىن إتيان الذ 

54سورة النمل :يف.ت







5.الفعلة القبيحة الشنيعة"الفاحشة " يف هذه السورة يعىن الكلمة

28سورة العنكبوت :د.   يف 







6.الفعلة القبيحة الىت تنفر منها النفوس الكرميةكلمة "الفاحشة " يف هذه اآلية يعىن 

:19ة النور اآلية يف سور وهي وردت صيغة الكلمة "الفاحشة " يف القرآن  مرّة، وقدَشُة الفاح. 2

238،  ص : 9، ج 1، ط المصدر السابقحممد الرازى فخر الدين، 32
385، ص :2بريوت: دارالكتب العلمية، ج الوسيط في تفسير القرآن،علي بن أمحد الواحدي النيسابوري،  33
424، ص : 3، ج )م1997والتوزيع، (للنشرطيبة،القاهرة : دارالتنزيلمعالم،البغويمسعودبنحممدأبو34

134، ص : 20، ج 1م )، ط1946–ه 1365، قاهرة : مكتبة املصطفى الباىب، (، المصدر السابقأمحد مصطفى املراغى35













7.الزنا"الفاحشة " هنا مبعىن : احلصلة املفرطة ىف القبح وهي أمحد مصطفى املراغىقال 

وهي القول واّما قول القرطىب ىف تفسريه "الفاحشة " يف هذه اآلية يعىن الفعل القبح املفرط القبح 

8.السَّيِّئ

وهي:وردت صيغة الكلمة "الفاحشة " يف القرآن  مرّتنيوقدَشآِء ، حالف. 3

90سورة النحل : أ . يف 













يف هذه اآلية  يعىن ماقبح من القول والفعل، فيدخل فيه الزنا و شرب اخلمر واحلرص اْلَفْحَشاءِ الكلمة

9والطمع والسرقة وحنو ذلك من األقوال واألفعال املذمومة. 

10" يف هذه اآلية  يعىن الزنا.اْلَفْحَشاءِ "الكلمةاجلزائري أنوقال 

76، ص : 18ج ،المرجعنفس7
177،ص:15، جالمصدر السابق،القرطيبحممد إبن أمحد بن أىب بكر8
129، ص : 14، جالسابقالمصدرأمحد مصطفى املراغى،9
150، ص:  3)، ج هـ1424واحلكم، ( العلومملدينة: مكتبة،الكبيرالعليلكالمالتفاسيرأيسر،جابربناجلزائري،10



يف هذه اآلية  هو كل قبيح من اْلَفْحَشاءِ الكلمةأن آن"اجلامع األحكام القر "ه  وقال القرطىب يف تفسري

11قول أو فعل . وقال ابن عباس  يعىن الزىن. 

45سورة العنكبوت : ب . يف 











12.األعمالمنقبحما: الفحشاء

:وردت صيغة الكلمة "الفاحشة " يف القرآن  مرّتني وهيوقدالفواِحَش،. 4

151سورة األنعام : أ . يف





















: ما عظم قبحه من األفعال  واخلصال كالزنا واللواط وقذف احملصنات وكل منها يف التنزيل اْلَفَواِحشَ 

13فاحشة فهو منا ثبتت شدة قبحه شرعا وعقال.

411، ص: 12، جالمصدر السابق،  القرطيبحممد إبن أمحد بن أىب بكر11
244، ص: 6ج ،المصدر السابقالبغوي،مسعودبناحلسنيحممدأبو12



33سورة األعراف : ب . يف













قبح يف الفطر السليمة و العقول الراجحة الىت الفواحش مجع فاحشة وهي الفعلة أو اخلصلة الىت فحش

14بالفحشآء والبذاء املتناهي يف القبح.

:مرّات  وهي3وردت صيغة الكلمة "الفاحشة " يف القرآن وقدَشاِء، حبالف. 5

268سورة البقرة : يفأ . 









والفاحش عند العرب أي البخيل. .منع الصدقات إغراء اآلمر للمأموريغريكم على البخل و : بِاْلَفْحَشاءِ 

ما اجتمعت عليه استقباحات الشرع: الفحشآء هو كلوقال احلراىلّ 

. ويالزمه احلرص ويتابعه احلسد ويتالحق هو أدوأ داء. ملناسبة ذكر الفقر. وعليه ينبغى شر الدنيا واآلخرة

15.به الشر كله

182، ص: 8)، ج هـ1338، مصر : مطبعة املنار، (تفسير القرآن الحكيمحممد رشيد رضا،  13
394، ص: 8ج ،المرجعنفس14
684، ص : 3، ج 1)،ط 1957: دار احلياء كتب العربية، (املدينة، التأويلمحاسنحممدمجال الدين القامسى، 15



16.البخلاملرادوهنا. املعاصيكل: الفحشاء

28سورة األعراف : ب . يف











منخاصلونإىلالعلماءبعضصرفهاولذلكالقبح،يفالتزايدأيالتفحشمنمأخوذةالفاحشة

.الزناوهوالذنوب،

21سورة النور : ج . يف

















17.والقولالعملمن: بالقبيحبِاْلَفْحَشاءِ 

:مرّات وهي4وردت صيغة الكلمة "الفاحشة " يف القرآن وقدَشٍة،فاحِ بِ . 6

19سورة النسآء : يف أ .

40، ص : 3ج ،المصدر السابق،أمحد مصطفى املراغى16
352التفاسري، ص :، مكتبة الشاملة، موقعتفسيرمنالمقباستنويرعباس،  ابن17





















18: الفعلة الشنيعة الشديدة القبح. بَِفاِحَشةٍ 

25سورة النسآء : ب . يف































19: الفعلة القبحة وهي الزنا.بَِفاِحَشةٍ 

211، ص : 4ج ،المصدر السابق،أمحد مصطفى املراغى18
211، ص: 4، ج المرجعنفس19



30سورة األحزاب : ج . يف









20: الفعلة القبحة كنشوز وسوء خلق إختيار احلياة الدنيا وزينتها على اهللا ورسوله .بَِفاِحَشةٍ 

وقال قوم : الفاحشة إذ وردت معرفة فهي الزىن واللواط . وإذا وردت منّكرة فهي سائر املعاصى. وإذا 

ينة ] تعّم وردت منعوتة [ بالبيان ] فهي عقوق الزوج وفساد عشرته. وقالت فرقة: بل قوله : [فاحشة مب

21مجيع املعاصى.

1سورة الطالق : د. يف



















: إرتكاب ما يوجب احلد، أو البذاء على األمحاء أو على الزوج، أو اخلروج قبل انقضاء بَِفاِحَشةٍ 

23وقال إبن عباس عمر واحلسن والّشعّيب وجماهد: هو الزِّىن، فبخرج ويقام عليها احلّد.22العدة.

4، ص: 5ج المرجع،نفس20
382، ص: 4)، ج 119، بريوت: دار الكتب العلمية، (، المحّرر الوجيزبن عطّية األندلسى21
133، ص :28، ج المرجعنفس22
37، ص : 21، جالمصدر السابق،  القرطيبحممد إبن أمحد بن أىب بكر23



:مرّات وهي4وردت صيغة الكلمة "الفاحشة " يف القرآن وقدَشًة، فاحِ . 7

135عمران :سورة آل أ . يف













حّىت فّسر جابر بن عبداهللا والّسدِّي 24: تطلق على كل معصية، وقد كثر اختصاصها بالزنا،َشةً فاحِ 

25هذه اآلية بالزنا. 

22سورة النسآء : ب . يف









26.األمممنألمةفيهرخصمااهللاعندشديدةومعصيةقبيحةفعلة:فاِحَشةً 

وقال ابن مسعود البغوّي :  كان أهل اجلاهلية ينكحون أزواج أبآئهم وهو أعمل من الفاحشة يعىن أقبح 

27املعاصي. 

28سورة األعراف : ت . يف

322ص:  ، 5، جالمرجعنفس24
510، ص :1ج ،المصدر السابقابن عطّية األندلسى، 25
81التفاسري، ص: ، مكتبة الشاملة، موقعحقيتفسيرحقي، 26
187، ص : 4، ج 1)، ط1989، رياض: دار الطيبة، (تفسير البغوي معالم التنزيلحممد ابن مسعود البغوي، 27













28عراةبالبيتكالطوافالقبحشديدةقبيحةخصلة:فاِحَشةً 

32سورة اإلسرآء : د . يف





نسبهيثبتملمنفاناالنسابتضييعفيهفانكالقتلوهواحلدمتجاوزةالقبحظاهرةفعلة:فاِحَشةً 

29.حكماميت

وهي:مرّة وردت صيغة الكلمة "الفاحشة " يف القرآن وقد،َواْلَفْحَشاءَ .8

24: سورة يوسف أ . 











السوء:وقيل:الزىن.: اْلَفْحَشاءَ و الثناء القبيح،السوء : : املباشرة. وقيل:اْلَفْحَشاءَ ، و الّشهوةالسوء : 

30عقوبة امللك العزيز. السوء:: ركوب الفاحشة. وقيل:اْلَفْحَشاءَ و خيانة صاحبه،

161، ص :2ج ،السابقالمصدر اجلزائري، بكرأبوجابربن28
285ص:،المصدر السابقحقي،  29



169سورة البقرة : يفوهيمرّةوردت صيغة الكلمة "الفاحشة " يف القرآن وقد،َواْلَفْحَشاءِ .9







: ما جتاوز والفحشآء: يشمل مجيع املعاصى، سواء كانت من أعمال اجلوارح أو أفعال القلوب. السوء

31احلّد ىف القبح من العظائم. 

: كل إمث وقبح. قال ابن عباس: وإمنا مسي سوءا، ألنه بسوء عواقبه، وقيل: يسوء إظهاره السوء

والفحشآء

خل، وهذه األقوال 
32

33.القبيح شرعامبعىن اْلَفْحَشاءِ وقال جاللني: أّن 

:مرّتني وهيوردت صيغة الكلمة "الفاحشة " يف القرآنوقدَش، حِ . والَفَوا10

37سورة الشورى : أ . يف







318،  ص : 11ج،المصدر السابق،  القرطيبحممد إبن أمحد بن أىب بكر30
369، ص :3، ج 1ط،المصدر السابق، حممدمجال الدين القامسى31
، ص : 1ج،3طم)،1984بريوت: املكتباإلسالم، (،زاد المسير في علم التفسيرابن حممد اجلوزي القرشي البغدادي، 32
173

25،  ص : 2، دارابن كثري،  ج تفسير اإلمامين الجليلينجالل الدين احمللى وجالل الدين السيوطى،33



: قال السدي: الزنا. وقال مقاتل: موجبات احلدود، وحيتمل أن يكون كبري اسم حنس مبعىن  َواْلَفَواِحشَ 

34كبائر، فتدخل موبقات السبع على ما قد تفسر من يف غري هذه.

32سورة النجم : ب . يف

















وقال ابن حممد اجلوزي القرشي البغدادي يف التفسري " زاد املسري" أن 35: املعاصي املذكورة.َواْلَفَواِحشَ 

36الفواحش يف هذه اآلية مبعىن كل ذنب فيه احلّد. 

39،  ص : 5ج ،المصدر السابقابن عطّية األندلسى، 34
204، ص:  5جالمرجع،نفس35
75، ص:  8، ج3ط،المصدر السابقابن حممد اجلوزي القرشي البغدادي، 66


