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الخاتمة 

نتائج البحث. أ

ط املهمة امليسرة للتسهيل يف معرفتها إمجاال، ابعض النقكتبت تلخيصا ملا جاء من األبواب السابقة،  

:فهي فيما يلي

يها.، ومعانامع اختالف ةمر 24يف القرآن الكرميكلمة "الفاحشة "ال. وردت1

ما قـُبح من قول أو فعل و هي الزيادة يف القبح ،يف القرآن الكرمي كلمة "الفاحشة "العىنوت.2

احشة ويرِد ذِكر الف. ا عظم قبحه من األقوال واألفعال: الفحش والفحشاء مالراغبولقكما .

كّل فحشاء :وقال الكفويّ .

ذكرت يف القرآن فاملراد الزّنا إّال يف قوله تعاىل: (







 :فإّن املراد البخل يف أداء 268) [البقرة [

.الزّكاة 

َا َحرََّم َريبَِّ { :والباطنة كما قول اهللا تعاىلالظاهرةالفاحشة :اومهنقسم إىل نوعنيتو .3 ُقْل ِإمنَّ

َها َوَما َبَطنَ  ة الفواحش الظاهرة هي اليت يُعَلن عنها، ومن أمثل}.اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

هي باطنةالالفواحش . وأّما كوحنو ذل، والعدوان، والسرقة والنهبالزناالفواحش الظاهرة هي

ال تقّل خطرًا عن الفواحش الظاهرة، وهي أخطر من الفواحش و اليت تتعلق حبركات القلوب



كرب، تكالالظاهرة، ألن الفواحش الظاهرة ظاهرة، ميكن أن تتوب منها، أما الفواحش الباطنة  

، أو أن الشعور بالفوقيةو الغطرسة، و التعايل، و احلقد، و االستعالء، و ،والنفاق،والرياء،والعجب

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

.الكرمي

وهي:ندمألرتبة على درجة اامليفكثرية جداإجتناب الفواحش. 4

مت ممارستها بشكل الفاحشة مرسخة يف ثنايا العقل، و فيه تكون دمن الشديد، و األ.  1

لتزام الشخص أو عائلته منذ الصغر، و قد يكون إمنتظم منذ البلوغ، وذلك دليل على عدم 

وهي الصالة لفرائض،التزام بإاإلدمان الشديدفإجتناب الفواحشالبلوغ مبكراً بسبب الفواحش،

،  وقت بالوضوءالبقاء طوال ال، أكثر من الصوم،اإلستغفار كل حنيالتوبة و ،غري ذلكاخلمس و 

تعاد عن وسائل األعالم السيئة، باإل،مرافقة الصحبة اخلريةترك الصحبة السيئة و ، كثرة الذكر

.تقوية األمل باهللا بسماع املواعظ و اخلطبر من الدعاء، و أكث،تياألنرتنو يلفز يمنها التو 

ملتزم رتكاب الفواحش عند الفنت ولكن جتد هذا الشخصإاألدمن املتوسط، مثل . 2

لتزام احلسي بكًال من الرجاء و اخلشية، إوهذا الفئة من الناس ننصحهم ب،هلتزاموترىب على اإل

ي واملنكرات ورجاء رمحة اهللا والصرب، املعاصة من اهللا و الوقاء من الفواحش و مبعىن تأمل اهلداي

.تذكر عذاب اهللا الشديدو 

قتراحاتاإلب . 



من ةالباحثقرتح تالبيانات يف أبواب السابقة مع تكميلها باخلالصات.ةشرح الباحثوبعد أن ت

:الكرماء عدة اإلقرتحات لكي يكون هذا البحث ذات منفعة و مفيدة للحياةلقراءمساحة ا

لرتغيب فضائلها فقط، ألن القرآن من مساحة املسلمني بأن ال يكتفي يف قراءة ةرجو الباحثت.1

والتجويد وكذلك تدبر معانيها أوىل وأفضل إىل اهللا تعاىل. وهذه األشياء حتتاج القراءة مع الرتتيل 

إىل إبتكاري املبلغني واألساتيذ يف تبليغ القرآن وتعليمه مع تفهيمه للمجتمع.

ماو، الشنيعالقبيحاألعمال الفاحشة ألنّه الفاحشة بتعدتلمن مساحة املسلمنيةرجو الباحث. ت2

.اآلخرةيفوالعذابالدنيايفاحلدويوجبالصحيحةالعقولتقرهوالالسليمةالطباعمنهتنفر

ةرجو الباحث. وأخريا، ت3

صاروا أمة 

قرآنية. آمني يا رّب العاملني ..ال

المصادر والمراجع
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