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»دالالت مصطلح الُفحش ومشتقاته يف اللغة، 
واستعماالتها يف القرآن الكريم«

د. علي يوسف عوض الرواشده
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اللغة، في  ومشتقاته  الُفحش  مصطلح  »دالالت 
د. علي يوسف عوض الرواشدهواستعماالتها في القرآن الكرمي«

امللخص: 

اللغوي  ال�ضتعمالني  يف  وم�ضتقاته  الفح�ض  م�ضطلح«  دللت  البحث  هذا  يتناول 
اأهميته  له  م�ضتقال  علما  باعتباره  ومو�ضوعه  امل�ضطلح،  مفهوم  بداية  مبينا  والقراآين، 
يف  »الفح�ض«  م�ضطلح  معنى  اإىل  والتعرف  القراآنية،  وامل�ضطلحات  الن�ضو�ض  فهم  يف 
فحوى  فهم  لعبور  متهيدي  كمدخل  اللغوية  باملعاجم  عالقته  ومدى  الكرمي،  القراآن 

البحث. عنوان 
ولكي تكتمل ال�ضورة و�ضوحًا يتطلب: ا�ضتقراء موارد امل�ضطلح يف القراآن الكرمي من 
حيث: الإح�ضاء املتمثل بواطن الورود يف القراآن الكرمي، ومن حيث: و�ضف �ضيغ ال�ضتقاقات 
التي ورد بها، وحتليل معطيات هذه املوارد من حيث احلجم وال�ضكل، ثم النتهاء اإىل حتليل 
معانيهما اجلزئية املت�ضمنة يف كل مورد، ويف حال معرفة هذه الأمور �ضالفة الذكر، �ضيتم 

على غرارها ا�ضتنباط تعريف وبيان ملفهوم مل�ضطلح الفح�ض يف القراآن الكرمي. 
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Connotations of the term obscenity and its derivations
in language, and their uses in the quran

Abstract: 
This paper examines the implications of the term «obscenity and its  

derivatives in the language and quran Alastamalen, indicating the beginning 
of the concept of the term, with the theme as a separate note is important to 
understand the texts and terminology quran, and get to know the meaning 
of the term” obscenity “in the coran, and the extent of its relationship to 
language dictionaries as input preliminary crossing understand the substance 
Find address.

And so the image is complete and clearer requires: extrapolation of 
terms resources in the quran in terms of: counting the places where the word 
was mentioned in the QURAN, and in terms of: Description of the derivations 
formulas that contained them, and analyze the data of these resources in terms 
of size, shape, and then completed an analysis of their partial meaning in 
each resource, and in case the aforementined matters are being recognized, 
we will be able to devise similarly definition of the term and the concept of 
obscenity in the quran. 
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املقـــدمــــــة: 
واآله  للعاملني، حممد  املبعوث رحمة  وال�ضالم على  وال�ضالة  العاملني،  احلمد هلل رب 

و�ضحبه اأجمعني ومن تبعهم باإح�ضان اإىل يوم الدين.
اأما بعد: 

فهذا بحث عن مفهوم »الفح�ض« وم�ضطلحه يف القراآن الكرمي، ولعلم امل�ضطلح ارتباط 
وثيق بالدرا�ضات القراآنية، فالقراآن جمموعة من املفاهيم داخل الن�ضو�ض ون�ضق منها، اإذا 
الن�ض  التفقه يف  اإىل  �ضبيل  ول  الدين،  يفقه  تفقه مل  واإذا مل  الدين  كليات  لت  ُح�ضِّ لت  ُح�ضِّ
القراآين بغري درا�ضة م�ضطلحاته، ور�ضدها، وحتديد اأبعادها، والتدقيق يف حدودها واآفاقها، 
اأغوار مفاهيمها ومقارنتها، والوقوف على تباين دللتها بتاأثري تباين امتداداتها  و�ضرب 
التي  الق�ضايا  القراآين، واختالف معاين مبانيها باختالف  للن�ض  الن�ضيج املفهومي  داخل 

طرحت فيها. 
وحديثًا  قدميًا  والباحثني  العلماء  اأو�ضاط  بني  القراآين  امل�ضطلح  درا�ضـة  حظيت  لقد 
اأدى اإىل تطور الدرا�ضات القراآنية، وجعلها اأكرث فهمًا وتدبراً لكتاب اهلل  باهتمام بالغ مما 
يف  امل�ضطلحات  مفاهيم  درا�ضة  جمال  داخل  املعريف  الرتاكم  تنمية  يف  و�ضاهم  العزيز، 
القراآن الكرمي، وفق منهج حمدًد ي�ضمى منهج الدرا�ضة امل�ضطلحية، وذلك من خالل النظر يف 
تعريفـه؛ ملا يثريه غيـاب التعريف الدقيق من خلط بني املفاهيم وغمو�ض يف املعاين، خا�ضة 
وتو�ضـيع  وتوظيفها،  الألفاظ  ا�ضتعمال  يف  لالإعجاز  القوي  املجال  ميثل  الكرمي  القراآن  اأن 
العام،  اللغوي  املجال  به يف  ُعرفـت  عما  بها  تختلف  اإعطائها دللت جديدة  اأو  دللتها 
اأبوابًا معرفيًة جديدًة مفتاحها امل�ضطلحات  اأن القراآن الكرمي فتح للعقليـة الإن�ضانية  كما 
اجلديدة، على اعتبار اأن كل م�ضطلح يحمل من وجٍه ق�ضيًة معرفيًة كربى ينطوي على ُبعٍد 
ُتعبئها  اأن  �ضاأنها  من  النفو�ض،  على  تاأثري  طاقة  من  امل�ضطلح  يحمله  فيما  يتجلى  نف�ضيٍّ 
اأجل  من  للعمل  ت�ضتنفرها  واأن  عميقًا،  اإميانيًا  ا�ضتيعابًا  و�ضعتها  التي  املعاين  ل�ضتيعاب 
تطبيقها يف الواقع. ومن هنا تتبني اأهمية حتديد امل�ضطلحات القراآنية يف تاأطري املعرفة 
�ضـالح  لأن  ال�ضـالح؛  والعمل  القومي  لل�ضلوك  هدايتها  و�ضمان  ال�ضـرع،  بحدود  الإ�ضالمية 
العمل من �ضـالمة العلم واملعرفة من اخللل، وهذه مرتتبة على �ضالمة امل�ضطلحات احلاملة 

لها من �ضوء الفهم.
وما م�ضطلح »الفح�ض« يف القراآن الكرمي اإل اأحد هذه امل�ضطلحات، وقد ورد يف القراآن 
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الكرمي ب�ضيغ واأنواع ومفاهيم عدة، فمنه ما جاء يف باب املعا�ضي والذنوب عامة، ومنه 
ما جاء يف باب فاح�ضة الزنا، وفاح�ضة اللواط، وفاح�ضة زنا املحارم ب�ضكل مقيد وخا�ض...
الخ، فجاء هذا البحث ليربز هذه الأهمية ويك�ضف هذه املفاهيم واملعاين ح�ضبما وردت يف 

�ضياق الآيات الكرمية.
اأما الأ�صباُب التي دعت الباحث لختيار هذا املو�صوع، فتتلخ�س بالأمور الآتية: 

{ِكَتاٌب  ● تعاىل:  لقوله  وتدبره،  الكرمي  القراآن  فهم  يف  تعاىل  اهلل  لنداء  ا�ضتجابة 
ْلَباِب} )�ض: 29(. والإ�ضهام الفاعل  َر اأُوُلو اْلأَ رُوا اآَياِتِه َوِلَيَتَذكَّ بَّ اأَْنَزْلَناُه اإَِلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّ

يف خدمة كتاب اهلل العزيز، من خالل تو�ضيح املعاين والألفاظ الواردة يف اآياته العظام. 
بيان دللت لفظ "الفح�ض " ومعانيه يف القراآن الكرمي، واأنه اأ�ضمل من كونه ينح�رص  ●

فقط يف فاح�ضة الزنا، وما يوؤديه هذا الفهم من تاأثري ملمو�ض على حياة الفرد واملجتمع.

أهداف البحث: 

يهدف البحث اإل حتقيق جملة من الأهداف العلمية منها: 
تر�ضيخ املفهوم ال�ضحيح مل�ضطلح “الفح�ض “يف القراآن الكرمي، وك�ضف الغطاء عن  ●

دللته ومعانيه؛ لتح�ضيل املقا�ضد التابعة له، والتاأ�ضيل ملفهومه.
التاأ�ضي�ض والتنظري لإعمال هذا امل�ضطلح، وحتكيمه يف جمال التعامل مع الآيات  ●

فهمًا وتنـزياًل.

مشكلة البحث وأسئلته: 

�صيجيب البحث عن الأ�صئلة الآتية: 
دللته  ● وما  والقراآين؟  اللغوي  ال�ضتعمالني  يف  “الفح�ض“  م�ضطلح  مفهوم  ما 

ومعانيه يف القراآن الكرمي؟ .
هل لفظ “الفح�ض“ مق�ضور على فاح�ضة الزنا فقط، اأم يتعدى اإىل اأكرث من معنى؟  ●

الدراسات السابقة: 
يتم  فلم  املو�ضوع،  هذا  يف  كتبت  علمية  اأبحاث  عن  والتحري  بالبحث  الباحث  قام 
العثور على بحوث تناولت »مفهوم الفح�ض يف اللغة وا�ضتعمالته يف القراآن الكرمي« كدرا�ضة 
يِّب  الطَّ لفظ  كدرا�ضة  له،  امل�ضابهة  الدرا�ضات  �ضوى  قريب  من  ول  بعيد  من  ل  م�ضطلحية 
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واخلبيث، والنعمة، والإميان، والإ�ضالم يف القراآن الكرمي... وغريها، كون املقام ل ي�ضع لذكر 
البحث  اأهداف  اأهم  التي تعد من  العلمية  الرتاكمية  الدرا�ضات. مما ي�ضهم يف  تفا�ضيل هذه 
العلمي. موؤكدا بهذا الطرح اأنني ل اأزعم اأنني ال�ضباق لطرح مثل هذه املو�ضوع، ومل اآِت ب�ضيء 
جديد على الدرا�ضات القراآنية، واإمنا اإ�ضهام من الباحث يف موا�ضلة جهود العلماء الأجالء 

يف هذا امل�ضمار، وخدمة لكتاب اهلل العزيز. 

منهج الدراسة: 

�صيتبع الباحث يف هذه الدرا�صة املنهج الآتي: 
املنهج ال�ضتقرائي: وذلك من خالل تتبع لفظ »الفح�ض وم�ضتقاته« ح�ضب وروده يف . 1

القراآن الكرمي«. 
املنهج التاريخي: امل�ضتمل على: تتبع مراحل تطور م�ضطلح »الفح�ض »عرب املعاجم . 2

اللغوية.
التي . 3 الآيات  لأ�رصار  وحتليل  وتف�ضري  ببيان  املتمثل:  والتعليلي:  التحليلي  املنهج 

ورد فيها م�ضطلح »الفح�ض«، ثم حماولة التعرف على اأنواعه، وبيان القراآن الكرمي له. 

خطة البحث: 
مقدمة ت�ضمل اأهمية املو�ضوع، وحمدداته، واجلديد املرجو منه، ومفهوم امل�ضطلح . 1

يف اللغة، وال�ضطالح ب�ضكل عام، وال�ضطالح القراآين ب�ضكل خا�ض، ومو�ضوعه كعلم م�ضتقل 
له اأهميته يف فهم الن�ضو�ض وامل�ضطلحات القراآنية.

املبحث الأول: مفهوم “الفح�ض” يف اللغة، وا�ضتعمالته يف القراآن الكرمي.. 2
املبحث الثاين: حد “الفح�ض” يف ا�ضطالح القراآن الكرمي.. 3
اخلامتة: وفيها اأهم نتائج البحث والتو�ضيات.. 4

التمهيد

مفهوم املصطلح 
وُتفهم  العلم  يدرك  امل�ضطلحات  فبمعرفة  واملعارف،  العلوم  اأ�ضا�ض  امل�ضطلح  يعد 

مكنوناته املا�ضية يف الت�ضاع والعمق. 
يقول الدكتور البو�ضيخي: “امل�ضطلح: عنوان املفهوم، واملفهوم اأ�ضا�ض الروؤية، والروؤية 
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نظارة الإب�ضار التي تريك الأ�ضياء كما هي باأحجامها واأ�ضكالها واألوانها الطبيعية “ )1( .
ويقول الدكتور القا�ضمي: « امل�ضطلحية: علم يبحث يف العالقة بني املفاهيم العلمية، 

وامل�ضطلحات اللغوية التي تعرب عنها« )2( .
والدار�ضني،  الباحثني  اهتمام  ت�ضتاأثر  امل�ضطلحية  الدرا�ضة  اأخذت  املنطلق،  هذا  من 
بعدما حتقق ح�ضورها على م�ضتوى البحث العلمي والأكادميي، فامتدت و�ضملت جمموعة 
من احلقول املعرفية املرتبطة اأ�ضا�ضًا بعلوم الإن�ضان، كما امتدت لت�ضمل اأغوار هذه احلقول، 
اإىل الواقع  وتقدم نتائج مثمرة للو�ضول اإىل حقائقها ودقائقها، فبدرا�ضة امل�ضطلح عودة 
العلمي ال�ضحيح، وك�ضف لغطاء الغفلة املعرفية التي �ضملت كثرياً من الدرا�ضات والبحوث. 

ومن هنا �ضنقف بداية على مفهوم امل�ضطلح، ومو�ضوعه، ومنهجه كمدخل للدرا�ضة. 

أوال- تعريف املصطلح: 

اللغوية  املادة  اإىل  يرجع  الذي  »ا�ضطلح«  الفعل  من  ميمي  م�ضدر  م�ضطلح«   « لفظ 
�ضد  ال�ضالح   » ال�ضحاح:  يف  اجلوهري  قال  الف�ضاد،  �ضد  معنى  تفيد  مادة  وهي  »�ضلح« 
ْلح. كما تفيد معنى التفاق، جاء يف ل�ضان العرب: « وال�ضلح:  الف�ضاد« )3( ، وال�ضالح من ال�ضٌّ
ت�ضالح القوم بينهم« )4( ، اأي اتفقوا. وقد جاء يف حديث ابن عبا�ض ر�ضي اهلل عنه " قال: 
"هذا ما ا�ضطلح عليه حممد ر�ضول اهلل )5( ، اأي اتفق. وبني املعنيني تقارب دليل فاإ�ضالح 

الف�ضاد بني النا�ض اأو القوم ل يتم اإل باتفاقهم.
وال�ضطالح م�ضدر، ويعني التفاق، ويف ذلك يقول اجلرجاين: ال�ضطالح: »عبارٌة عن 
من  اللفظ  اإخراج  وقيل:  الأول.  مو�ضعه  عن  ينقل  ما  با�ضم  ال�ضيء  ت�ضمية  على  قوم  اتفاق 
باإزاء املعنى.  اللفظ  اتفاق طائفة على و�ضع  اآخر ملنا�ضبة بينهما. وقيل:  اإىل  معنى لغوي 
وقيل: اإخراج ال�ضيء عن معنى لغوي اإىل معنى اآخر؛ لبيان املراد. وقيل: لفٌظ معني بني قوم 

معينني« )6( . 
وقال اأبو البقاء الكفوي: »هو اتفاق القوم على و�ضع ال�ضيء، وقيل: اإخراج ال�ضيء عن 

املعنى اللغوي اإىل معنى اآخر لبيان املراد« )7( . 
عن  نقله  بعد  با�ضم  �ضيء  ت�ضمية  على  قوم  اتفاق  عن  عبارة  هو   » التهانوي:  وقال 
مو�ضوعه الأول ملنا�ضبة بينهما كالعموم واخل�ضو�ض، اأو مل�ضاركتهما يف اأمر اأو م�ضابهتهما 

يف و�ضف اأو غريها« )8( .
يف  م�ضاحة  ول  واحد-  بعنى  لفظان  وال�ضطالح  امل�ضطلح  اأن  �ضبق  مما  وُيالحظ 

ال�ضطالح فيهما حيث يجب اأن تتوافر فيه ال�رشوط الآتية: 
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Ú .التفاق على الدللة على معنى معني
Ú .ة الأوىل اختالف دللته اجلديدة عن دللته اللغوينّ
Ú .عالقة منا�ضبة اأو م�ضاركة اأو م�ضابهة بني املدلول اجلديد واملدلول الأويل

اأما تعريف امل�صطلح كعلم: 
قال البو�ضخي: « هو العلم الذي يتخذ من م�ضطلحات العلوم مو�ضوعًا له، وفق منهج 

خا�ض بغر�ض تبني وبيان مفاهيمها يف الواقع والتاريخ معاً« )9( . 
مفهومه  حيث  من  الدليل،  الواقع  يدر�ض  الذي  العلم  »هو  الأن�ضاري:  فريد  وقال 

وخ�ضائ�ضه املكونة له وفروعه املتولدة عنة، �ضمن جماله العلمي املدرو�ض به« )10( . 
تقول  كما  امل�ضطلحية  الدرا�ضة  مفهوم  رف  ُنعَّ اأن  ميكن  التعريفات  هذه  خالل  ومن 
الدكتورة فريدة زمرد هي: « تلك الدرا�ضة املنهجية اجلامعة التي تبني مفاهيم امل�ضطلحات 
من ن�ضو�ضها، وتبني مقومات املعاين الذاتية للم�ضطلح عرب �ضمائمه وا�ضتقاقاته والق�ضايا 

املو�ضولة به، عرب منهج قائم بحد ذاته يف الدر�ض يعتمد العلمية« )11( . 
واملنهج الذي �ضاأتبعه يف هذا البحث هو: املنهج التحليلي التعليلي، الذي يقوم على 

خم�صة اأركان رئي�صة هي: 
الدرا�ضة الإح�ضائية: تعني اإح�ضاء الن�ضو�ض التي ورد بها م�ضطلح »الفح�ض« يف . 1

القراآن الكرمي وكيفما ورد، وباأي معنى و�ضورة لفظية ورد فيها، من حيث ال�ضمية والفعلية، 
املندرجة  العلمية  والق�ضايا  اللغوي  جذره  من  وال�ضتقاق  الإ�ضافية،  والرتاكيب  والإفراد 

حتت مفهومه.
اللغوية . 2 املعاجم  يف  “الفح�ض”  م�ضطلح  معنى  درا�ضة  املعجمية:  الدرا�ضة 

املعاين  اأي  من  للم�ضطلح،  اللغوية  املادة  مدار  عينيها  ن�ضب  ت�ضع  درا�ضة  وال�ضطالحية 
اللغوية اأخذ، وباأي ال�رصوح �رصح.

بهدف . 3 به،  يت�ضل  وما  “الفح�ض”  م�ضطلح  “درا�ضة  بها  ويق�ضد  الن�ضية:  الدرا�ضة 
و�ضمائم  وعالقات،  �ضفات  من  مفهومه،  جتلية  يف  ي�ضهم  ما  كل  وا�ضتخال�ض  تعريفه، 
وغري ذلك. وهذا الركن هو عمود منهج الدرا�ضة امل�ضطلحية كونها اأكرث الت�ضاقًا بن�ضو�ض 

امل�ضطلح وما يدور يف فلكها من �رصوح وغريها.
من . 4 وا�ضتخل�ضت  فهمت  التي  النتائج  درا�ضة  بها  “ويق�ضد  املفهومية:  الدرا�ضة 

الت�ضور  خال�ضة  يجلي  مفهوميا  ت�ضنيفا  وت�ضنيفها  به،  يت�ضل  وما  امل�ضطلح  ن�ضو�ض 
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امل�ضتفاد ملفهوم امل�ضطلح املدرو�ض يف املنت املدرو�ض. وكل ما �ضبق يعد مرحلة الإعداد 
والدرا�ضة للم�ضطلح. 

ويق�ضد . 5 ال�ضابقة  املرحلة  انتهت  املرحلة من حيث  تبداأ هذه  امل�ضطلحي:  العر�ض 
بها “الكيفية التي ينبغي اأن تعر�ض وحترر عليها خال�ضة الدرا�ضة امل�ضطلحية للم�ضطلح 
ونتائجها” )12( ، وت�ضمل التعريف، وال�ضفات املتمثلة باخل�ضائ�ض الوظيفية التي يوؤديها 
امل�ضطلح داخل الن�ض، وعالقات امل�ضطلح بغريه من امل�ضطلحات، وال�ضمائم، وامل�ضتقات.
هذه هي العنا�رص املفهومية التي يخ�ضع لها عر�ض امل�ضطلح. ويبقى لكل م�ضطلح 
خ�ضو�ضيته النابعة من دللة وروده وحجمها يف الن�ضو�ض وقوته ال�ضطالحية، وكل بحث 
يف امل�ضطلح له خ�ضو�ضيته النابعة من طبيعة املنت املدرو�ض فيه، فلي�ضت درا�ضة امل�ضطلح 
الواحد يف املنت الواحد كدرا�ضة امل�ضطلح املتعدد يف املنت املتعدد اأو امل�ضطلح الواحد يف 
املتون املتعددة، اأو امل�ضطلحات املتعددة. ولي�ضت املتون النظرية كاملتون التطبيقية ول 

املتون الب�رصية ككالم اهلل تعاىل ور�ضوله.
فالدرا�صة امل�صطلحية تنق�صم اإجراءاتها املنهجية التف�صيلية اإل مرحلتني: 

Ú  اإحداهما: الدرا�ضة اأو الإعداد، حيث يكون ال�ضري من اجلزء اإىل الكل )مرورا بالإح�ضاء
والدرا�ضة املعجمية والدرا�ضة الن�ضية والدرا�ضة املفهومية( . 

Ú  اإىل اجلزء. بدءا ال�ضري من الكل  والثانية: مرحلة العر�ض امل�ضطلحي، حيث ي�ضري 
با يبني مقومات املعاين الذاتية للم�ضطلح، من تعريف و�ضفات وعالقات، وانتهاء يبني 
وق�ضايا.  وم�ضتقات  �ضمائم  من  خارجها،  اأو  ذاته  داخل  املفهومية  وت�ضعباته  امتداداته 
يف  »الفح�ض«  م�ضطلح  مفهوم  درا�ضتنا  مو�ضوع  من  اقرتبنا  قد  نكون  املراحل  هذه  بكل 

القراآن الكرمي. 

املبحث األول

مفهوم الفحش يف اللغة واستعماالته يف القرآن الكريم

أواًل: مفهوم الفحش يف اللغة: 

الفح�ض »ب�ضم الفاء« من الفعل الثالثي َفُح�َض: والفح�ض والفح�ضاء والفاح�ضة: القبيح 
من القول والفعل وكل ما ي�ضتد قبحه من الذنوب واملعا�ضي، وجمعها الفواح�ض: وهي ما 
قبحت يف النف�ض. والفح�ضاء: ا�ضم الفاح�ضة، ورجل فاح�ض: ذو فح�ض )13( ، ويف احلديث: »اإن 
اهلل ل يحب كل فاح�ض متفح�ض« )14( . واملتفح�ض: الذي يتكلف �ضب النا�ض ويتعمده. وقال 
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اللغة، في  ومشتقاته  الُفحش  مصطلح  »دالالت 
د. علي يوسف عوض الرواشدهواستعماالتها في القرآن الكرمي«

ولقوله  فاح�ضة،  الزنا  وي�ضمى   ،  )15( الزنا«  بعنى  الفاح�ضة  ترد  ما  »وكثريا  الأثري:  ابن 
اأن تزين،  »اإل  ال�ضمرقندي:  19(. قال  )الن�ضاء:  ُمَبيَِّنٍة}  ِبَفاِح�َصٍة  َياأِْتنَي  اأَْن  {اإِلَّ  تعاىل: 
بغري  بيتها  من  خروجها  الفاح�ضة  وقيل:  للحد،  فتخرج  تزين  اأن  املبينة:  الفاح�ضة  وقيل: 

اإذن زوجها« )16( .
فمن خالل ما تقدم يتبني اأن مادة الفح�ض يف اللغة تدور: على كل ما قبح من الذنوب 

واملعا�ضي والآثام �ضواء كان قوًل اأم فعاًل.

ثانياً: استعماالت الفحش يف القرآن الكريم: 

جاءت  حيث  الكرمي،  القراآن  يف  الفح�ض  م�ضتقات  ومعاين  دللت  التف�ضري  اأهل  ذكر 
معانيه فيه على اأربعة اأوجه )17( : 

Ú  َعَلْيَها َوَجْدَنا  َقاُلوا  َفاِح�َصًة  َفَعلُوا  {َواإَِذا  اأحدها: املع�ضية. ومنه قوله تعاىل: 
ِ َما َل َتْعَلُموَن}  َ َل َياأُْمرُ ِباْلَفْح�َصاِء اأََتُقوُلوَن َعَلى اللَّ ُ اأََمَرَنا ِبَها ُقْل اإِنَّ اللَّ اآَباَءَنا َواللَّ
اللََّمَم}  اإِلَّ  َواْلَفَواِح�َس  اْلإِْثِم  َكَباِئَر  َيْجَتِنُبوَن  ِذيَن  {الَّ تعاىل:  وقوله   ،)28 )الأعراف: 
)النجم: 32(، "يعني املع�ضية. حيث كان امل�رصكون يطوفون بالبيت عراة، قالوا: ل نطوف 

يف ثياب قد اأذنبنا فيها، فرد عليهم اهلل تعاىل اإن اهلل ل ياأمر باملعا�ضي« )18( .
Ú  {ِذيَن اإَِذا َفَعلُوا َفاِح�َصًة اأَْو َظَلُموا اأَْنُف�َصُهْم الثاين: الزنا. ومنه قوله تعاىل: {َوالَّ

19( وقوله  ُمَبيَِّنٍة} )الن�ضاء:  ِبَفاِح�َصٍة  َياأِْتنَي  اأَْن  {اإِلَّ  135(، وقوله تعاىل:  )اإل عمران: 
اأهل  اأجمع   .)32 )الإ�رصاء:  �َصِبيال}  َو�َصاَء  َفاِح�َصًة  َكاَن  ُه  اإِنَّ الزَِّنا  َتْقَرُبوا  {َوَل  تعاىل: 
التف�ضري اأن الفاح�ضة يف �ضياق هذه الآيات جاء بعنى كبرية الزنا )19( . عالوة على ت�رصيح 

اهلل تعاىل بذلك. 
Ú  ُكْم اإِنَّ ِلَقْوِمِه  َقاَل  اإِْذ  العنكبوت: {َوُلوًطا  تعاىل: يف  قوله  ومنه  اللواط.  الثالث: 

يف  الرجال  اإتيان  وهي:  اللواط  فاح�ضة  يعني   .)28 )العنكبوت:  اْلَفاِح�َصَة}  َلَتاأُْتوَن 
اأدبارهم )20( .

Ú  َما ِبَبْع�ِس  ِلَتْذَهُبوا  َتْع�ُصلُوُهنَّ  {َوَل  تعاىل:  قوله  ومنه  املراأة.  ن�ضوز  الرابع: 
ُمَبيَِّنٍة} )الن�ضاء، 19(، وقوله تعاىل: {َل ُتْخِرُجوُهنَّ  ِبَفاِح�َصٍة  َياأِْتنَي  اأَْن  اإِلَّ  اآَتْيُتُموُهنَّ 
ِمْن ُبُيوِتِهنَّ َوَل َيْخرُْجَن اإِلَّ اأَْن َياأِْتنَي ِبَفاِح�َصٍة ُمَبيَِّنٍة} )الطالق: 1(، اأي بعنى الن�ضوز 

باأن )تبذو على زوجها فتخرج( )21( . وتبذو من البذاة.
ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر  واأ�ضاف الراغب وجها خام�ضًا: بعنى البخل، لقوله تعاىل: {ال�صَّ
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َوَياأُْمرُُكْم ِباْلَفْح�َصاِء} )البقرة، 268( اأي بعنى عظيم القبح يف البخل )22( .
ومن خالل ما تقدم ا�ضتعرا�ضه يرى الباحث اأن املعنى ال�ضطالحي، مل يتعدَّ املعنى 
اللغوي. ومل يكن هناك بون وا�ضع بني املعنيني، حيث ينح�رص املعنى اللغوي للفح�ض يف 
القبح يف الأقوال والأفعال التي تخل يف احلياء، وهو �ضد العفة والطيِّب من الإعمال، وبذلك 
عرَّفه اأهل التف�ضري من العلماء كالزخم�رصي، والرازي، وابن عا�ضور، اإل اأن الزخم�رصي وابن 
عا�ضور، اأ�ضافا حداً و�ضابطا جعل معه مفهوم الفح�ض اأو�ضح واأعمق، حيث ا�ضرتطا اأن يكون 

فعل الفاح�ضة موجبا لإقامة احلد. 
وينكرها  وت�ضتقبح  ت�ضتقذر  التي  الرذيلة  لفعل  يف�ضي  فكالهما  املعنى،  كان  واأيا 
اأ�ضحاب الطبائع والنفو�ض الزكية، ويرتب ال�رصع عقوبة على فاعلها. وهناك ملمح يف�ضي 
الزنا، وما يحوم يف كنفها من  اإذا ذكرت تذكر وتعني فاح�ضة  اأن الفاح�ضة  اإليه املعنيان: 

عظائم الأمور امل�ضتقبحة. 
قال الراغب الأ�ضفهاين: »الفح�ض والفح�ضاء والفاح�ضة بعنى واحد: ما عظم قبحه من 

الأفعال والأقوال« )23( .
احلدنّ  العظائم، ويجب  القبح من  احلدنّ يف  يتجاوز  ما  “هو  اْلَفْح�ض:  الزخم�رصي:  وقال 

فيه” )24( .
اجلرجاين: الفح�ض هو: »ما ينفر عنه الطبع ال�ضليم، وي�ضتنق�ضه العقل امل�ضتقيم« )25( .

الفخر الرازي: الفح�ض: »هو كل ما ا�ضتعظم وا�ضتفح�ض من املعا�ضي« )26( .
القول  من  �رصعا  فيه  املعروف  املاأذون  احلد  جتاوز   » الفح�ض:  عا�ضور:  ابن  الطاهر 

والفعل« )27( .
ُيلحظ من خالل ذلك: اأن تعريف لفظ الفح�ض متقارب عند علماء التف�ضري، حيث تبني 
اأنه يفيد معنى القبح امل�ضتقذر ب�ضكل عام من الأقوال والأفعال، فيدخل يف املعنى الكالم 
الفطرة  يجعل  ما  واملعا�ضي،  املنكرات  فعل  من  دائرته  يف  وقع  وما  الزنا  وفعل  البذيء، 

والطبع والعقل ال�ضليم ينفران منه. 
ومما زاد التعريف و�ضوحا وعمقًا تقيد التعريف، باحلد املوجب للعقوبة �ضواء كانت 
عقوبة دنيوية يوقعها ويل الأمر على الفاعل يف الدنيا، اأم عقوبة اأخروية يوقعها اهلل تعاىل 
على فاعلها، �ضواء يف الدنيا اأم يف الآخرة. وعلى هذا يتبني اأن الفاح�صة تخ�صع ل�رشوط 

حتى ت�صمى فاح�صة، وهي: 
اأن يكون فعلها من الأفعال واملعا�ضي القبيحة التي ت�ضتقذرها النفو�ض والطبائع.. 1
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اأن تكون موجبة لإقامة احلد والعذاب على مرتكبها. . 2
وبهذا املعنى ميكن لنا اأن نخرج بتعريف للفح�ض يتمثل بـ: “ كل ما قبح وا�ضتقذر من 
الأقوال والأفعال التي تنفر منها الطبائع النظيفة، والنفو�ض ال�ضليمة؛ املوجبة لإقامة احلد 

والعذاب ملرتكبها”. ومع هذا كله، ُيحدد معنى الفح�ض ح�ضب ما يرد يف �ضياق الآيات.
املبحث الثاني

حد “الفحش” يف اصطالح القرآن الكريم.
الق�ضد من احلد هاهنا، حتديد مفهوم »الفح�ض« يف القراآن الكرمي، بعنى و�ضع تعريف 
�صلف  ما  ولتحقيق  فيها،  ورد  التي  الن�ضو�ض  كل  يف  امل�ضطلح  معاين  من  انطالقًا  له 

ي�صتلزم معرفة الأمور الآتية: 
اإح�ضاء . 1 حيث  من  تامًا  ا�ضتقراًء  الكرمي  القراآن  يف  »الفح�ض«  لفظ  موارد  ا�ضتقراء 

مواطن وروده يف القراآن، وو�ضف ال�ضيغ ال�ضتقاقية التي وردت به ومن خالله.
حتليل معطيات هذه املوارد من حيث اأحجامها و�ضيغها.. 2
حتليل هذه املوارد من حيث املعاين اجلزئية املت�ضمنة يف كل مورد.. 3

1. اإلحصاء الوصفي ملورد لفظ “الفحش” يف القرآن الكريم. 
ثم  ومن  الكرمي،  القراآن  اآيات  يف  وروده  مواطن  اإح�ضاء  الو�ضفي:  بالإح�ضاء  يق�ضد 

و�ضف اأ�ضكال ال�ضيغ ال�ضتقاقية التي وردت به.
 1.1: اإح�صاء مواطن ورود لفظ » الفح�س« يف اآيات القراآن الكرمي. ◄

يف  ُتًكونّن  ا�ضتقاقات  وردت �ضيغ لفظ الفح�ض يف القراآن الكرمي من خالل ثالثة )3( 
جمموعها اأربعة وع�رصين )24( مو�ضعَا )28( . نبينها يف اجلدول الإح�ضائي الآتي: 

 )الجدول: 1( 

حجم الورودال�صتقاق

7اْلَفْح�َضاء

13َفاِح�َضًة

4اْلَفَواِح�َض

24املجموع
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اأهم ما يالحظ من هذا التق�صيم: 
Ú  موزعٌة مو�ضعًا،  ع�رص  ثالثة  املوارد:  تلك  بني  من   « َفاِح�َضًة   « م�ضتق  يحتل  اأول: 

على ت�ضع �ضور، اأربع منها مكية وهي: »الأعراف، الإ�رصاء، النمل، والعنكبوت«. وخم�ض منها 
مدنية وهي: « اآل عمران، الن�ضاء، النور الأحزاب، والطالق«« 

Ú  ثانيًا: جاء لفظ م�ضتق » فاح�ضة« ب�ضفة املوؤنث لفاعل فُح�ض؛ لتوكيد احلدث والفعل
وهو: فعل الزنا بالتحديد، واأن فعلها ب�ضكل عام م�ضتقذر، تنفر منه الطبائع ال�ضليمة، كان 

من غالب اأحوال اأهل اجلاهلية.
Ú  ثالثًا: مل يرد يف القراآن الكرمي لفظ الفح�ض كلفظ بعينه، واإمنا ذكرت ا�ضتقاقاته يف

اللغة »الفاح�ضة والفح�ضاء، الفواح�ض«، وكالهما بعنى واحد.
Ú  ،ثالثا: ح�ضور م�ضتق لفظ » الفح�ض« يف ال�ضور املكية اأكرث بقليل من ال�ضور املدنية

مما ينب اأن بداية املرحلة املكية كان الهتمام فيها والرتكيز على اقتالع العادات والتقاليد 
املتعدد  ال�ضامل  بفهومها  الفواح�ض  �ضمنها  ومن  اجلاهلي،  املجتمع  �ضادت  التي  ال�ضيئة 

املعاين، فطبيعة املرحلة هي التي حتدد �ضيغ اخلطاب. 
كل هذه املالحظات لها معانيها، �ضنبينها لحقًا عند معر�ض حديثنا عن معاين موارد 

امل�ضطلح.
اإليه، يجمل يف  تنتمي  الذي  واملجال  وال�ضيغة  الكم  املوارد من حيث  وحا�ضل هذه 

اجلدول الآتي: 
 )الجدول: 2( 

حجم مو�صع الورود
�صكل الورودالورود

ال�صورة،ورقم الآيةاملجال

املكي

)الفواح�ض( منتهى اجلموع1الأنعام، 151
اجتمعت فيها كافة م�ضتقات الفح�ض4الأعراف، 28 )مرتني( ، 33، 80 

)الفح�ضاء( �ضفة م�ضبهة1يو�ضف - 24
)الفح�ضاء( �ضفة م�ضبهة1النحل، 90
)فاح�ضة( �ضيغة امل�ضدر نكرة1الإ�رصاء، 32
)الفاح�ضة( �ضيغة امل�ضدر معرفة 1النمل، 54

)الفاح�ضة، والفح�ضاء(2العنكبوت، 28، 45
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حجم مو�صع الورود
�صكل الورودالورود

ال�صورة،ورقم الآيةاملجال

املكي
)الفواح�ض( منتهى اجلموع1ال�ضورى، 37
)الفواح�ض( منتهى اجلموع1النجم، 32

مدين

)الفح�ضاء( كالهما �ضفة م�ضبهة2البقرة، 268، 169
)فاح�ضة(1اآل عمران، 135

)الفاح�ضة، بفاح�ضة، فاح�ضة، بالفح�ضاء( 4الن�ضاء، 25، 22، 19، 15 
)الفاح�ضة، بالفح�ضاء(2النور، 21، 19
)بفاح�ضة(1الأحزاب، 30
)بفاح�ضة(1الطالق، 1

 24املجمـــــــــوع

اآيات و�ضور يجمعها اجلدول  واأما ن�ضب ورود م�ضتقات امل�ضطلح داخل هذه املوارد: 
الآتي: 

 )جدول: 3( 

ن�صبة الورودحجم ورود امل�صطلح فيهاعدد اآياتهاجمالهاال�صورة

1.65%1651مكيالأنعام

1.94%2064مكيالأعراف

1.11%1111مكييو�ضف

1.28%1281مكيالنحل

1.11%1111مكيالإ�رصاء

9.3%931مكيالنمل

2.89%692مكيالعنكبوت

5.3%531مكيال�ضورى

6.2%621مكيالنجم

0.69%2862مدينالبقرة

2%2001مديناآل عمران
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ن�صبة الورودحجم ورود امل�صطلح فيهاعدد اآياتهاجمالهاال�صورة

2.27%1764مدينالن�ضاء

3.12%642مدينالنور

7.3%731مدينالأحزاب

1.2%121مدينالطالق

ال�ضور  بح�ضب  ثم  واملدنية،  املكية  ال�ضور  ح�ضب   )29( الن�ضب  هذه  توزيع  اإىل  وبالنظر 
جمتمعة ثم بح�ضب �ضور القراآن كله، نح�ضل على النتائج الآتية: 

 )جدول: 4( 

10.4%ن�ضبة الورود يف ال�ضور املكية

21.4%ن�ضبة الورود يف ال�ضور املدنية

31.8%ن�ضبة الورود يف جمموع ال�ضور التي ورد فيها امل�ضطلح

13.15% ن�ضبة الورود يف جمموع �ضور القراآن الكرمي

2.1: دللت موارد م�صتقات لفظ »الفح�س« يف القراآن الكرمي ومعانيها. ◄
الكرمي،  القراآن  يف  »الفح�ض«  لفظ  م�ضتقات  حتملها  التي  واملعاين  الدللت  معرفة 

يقت�ضي معرفة الآتي: 
Ú  اأو�ضح حتليل املوارد وو�ضفها، وبعنى  اإح�ضاء  امل�ضتفادة من  املعطيات  حتليل 

معطى الإح�ضاء اأو حجم ورود امل�ضطلح – كون الدرا�ضة م�ضطلحية- داخل الن�ضو�ض. 
Ú .حتليل ال�ضيغ التي وردت فيها تلك الن�ضو�ض، اأي �ضكل الورود
Ú  .م حتليل الدللت واملعاين ومن ثَّ

1.2.1: حتليل معطى الإح�صاء: 
يق�ضد بتحليل معطى الإح�ضاء: حتليل حجم ورود امل�ضطلح داخل الن�ضو�ض القراآنية، 

واإن اأهم ما يالحظ من خالل معطى الإح�صاء ما ياأتي: 
القراآن . 1 م�ضتوى  على  قليل  الكرمي  القراآن  “الفح�ض” يف  م�ضطلح  م�ضتقات  ح�ضور 

من  بغريه  قي�َض  ما  اإذا  خا�ضة،  بها  ورد  التي  ال�ضور  م�ضتوى  وعلى  عامة،  كله  الكرمي 
 .  )30( ال�ضيئات...الخ  ال�ضاحلات،  الأمن،  القراآنية، على �ضبيل املثال: م�ضطلح  امل�ضطلحات 
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وهذا ما اأثر بالفعل على البنية املفهومية للم�ضطلح كما يتجلى يف قلة �ضفاته وحمدودية 
عالقاته وندرة �ضمائمه، وانح�ضار ق�ضاياه داخل الن�ض القراآين.

، حيث ورد يف . 2  )31( ال�ضور قليل ومتفاوت احلجم  ورود م�ضتقات امل�ضطلح داخل 
خم�ض ع�رصة �ضورة منها ت�ضع مدنية، وخم�ض مكية، متكررا اأحيانا مرة واحدة اأو مرتني اأو 
اأكرث يف كل �ضورة، وُيفهم من هذا اأن ح�ضور املفهوم يف القراآن املكي اأكرث منه يف القراآن 
املدين بفارق اأربع مرات. اإل اأن تكرار م�ضتقات امل�ضطلح يف الآيات املدنية يكاد اأن يكون 
مت�ضاويًا يف الورود مع الآيات املكية )32( ، مما يدل على اأن اأمور الأحكام والت�رصيع املتمثلة 
يف تنظيم حياة امل�ضلمني اأحد املتعلقات املهمة بو�ضوع النهي عن ارتكاب الفواح�ض التي 
القراآن املكي يف هذه املرحلة  اأن من خ�ضائ�ض  �ضائدة يف املجتمع اجلاهلي، كما  كانت 
بالذات فيما يتعلق بفعل املنكرات والفواح�ض بختلف اأ�ضكالها القولية والعملية كما قال 
القراآن املكي حتدثت عن عادات املجتمع اجلاهلي  اآيات  اإن  العرفان:  ْرقاين يف مناهل  الزُّ
فلفت  الأيتام،  مال  واأكل  الأعرا�ض  وا�ضتباحة  البنات  وواأد  الدماء  و�ضفك  كالقتل  القبيحة 
اأنظارهم اإىل ما يف ذلك من اأخطار وما زال بهم حتى طهرهم منها وجنح يف اإبعادهم عنها 

 . )33(

2.2.1: حتليل معطى �صكل الورود: 
يف حتليلنا لل�ضيغ والأ�ضكال ال�رصفية وال�ضتقاقية التي ورد بها امل�ضطلح يف القراآن 

الكرمي، تلوح املالحظ الآتية: 
)الفح�ضاء( على . 1 الآيات ب�ضيغة امل�ضدر املفرد املوؤنث  ورود م�ضتق امل�ضطلح يف 

وزن فعالء التي تفيد املبالغة يف و�ضفها، كما اأنها جاءت معرفة ومل تاأِت نكرة، وهذا اأمٌر 
يوحي بثبات هذا املفهوم، وعدم خ�ضوعه ل�ضنة التغري التي ميثلها الفعل واأزمنته، وين�ضجم 
مع دلله اللفظ اأي�ضًا: وهو اأنه حقيقة ثابتة واقعة متعلق يف النهي عنه، وعدم القرتاب منه 

واجتنابه؛ ملا يرتتب علية من اآثار معنوية ومادية يف حال فعله.
هذه . 2 )فاح�ضة(  فح�ض  لفاعل  املوؤنث  ب�ضيغة  الآيات  يف  امل�ضطلح  م�ضتق  ورود 

ال�ضيغة املميزة لهذا امل�ضدر، ل تقت�ضي وجود فعل ممار�ض لعملية الفاح�ضة، بل هي واقعة 
موقع ال�ضفة الدالة على القبح وال�ضتقذار، اأي احلالة وال�ضفة التي يوؤول اإليها فعل الفاح�ضة 
وهو: القبح والنفور والقذارة ولي�ض فعله نف�ضه، وهذا ما ين�ضجم مع املعنى اللغوي للم�ضطلح، 
ويدل على قوة الو�ضف يف املو�ضوف: يقول ابن عا�ضور يف معر�ض تف�ضريه لقوله تعاىل: 
كان  اإنه  وجملة   )32 )الإ�رصاء،  �َصِبيالً}  َو�صاَء  فاِح�َصًة  كاَن  ُه  اإِنَّ الزِّنى  َتْقَرُبوا  {َول 
الدال  بالفاح�ضة  بو�ضفه  فيه من جهات  مبالغا  تعليال  للنهي عن مالب�ضته  تعليل  فاح�ضة 
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على فعلة بالغة احلد الأق�ضى يف القبح، وبتاأكيد ذلك بحرف التوكيد، وباإقحام فعل )كان( 
املوؤذن باأن خربه و�ضف را�ضخ م�ضتقر وو�ضف ثابت له يف نف�ضه �ضواء علمه النا�ض من قبل 

اأم مل يعلموه اإل بعد نزول الآية. فاملوقف موقف عظة واعتبار وحتذير. )34( . 
والفواح�ض: . 3  ، )الفواح�ض(  املوؤنث  جمع  ب�ضيغة  الآيات  يف  امل�ضطلح  م�ضتق  ورود 

جمع فاح�ضة، وهي ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال كما اأ�ضلفنا القول، واأكرث اأطالقاتها- 
كما اأفاد بع�ض علماء التف�ضري )35( - على فاح�ضة الزنا فتخ�ضي�ض الفواح�ض هنا بفاح�ضة 
الزنا اأوىل بطبيعة ال�ضياق و�ضيغة اجلمع؛ لأن هذه اجلرمية ذات مقدمات ومالب�ضات، كلها 
فاح�ضة مثلها فالتربج والتهتك والختالط املثري والكلمات والإ�ضارات واحلركات والإغراء 
والتزين وال�ضتثارة، كلها فواح�ض ت�ضبق ومتهد وحتيط بالفاح�ضة الكربى والفواح�ض كلها، 
ويدن�ض  الأفراد  �ضمائر  يلطخ  ما  فوق  اجلماعة  ج�ضم  يف  وينخر  الأ�رصة  قوام  يحطم  مما 
الأعرا�ض، هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى بيان اأن اللفظة حتوي اأكرث من عمل خمتلف 
يعد كل منها فاح�ضة، ففاح�ضة زنا املحارم، واللواط، والزنا املحرم، كل منها ت�ضكل طريقًا 
غري م�رصوع يف ال�رصع نهى اهلل عزنّ وجل عن اقرتافه والقرب منه. وملا كانت الفواح�ض ذات 
ا  اإغراء وجاذبية وقد مييل لها الطبع جاء النهي عن جمرد قربانها، ف�ضاًل عن مواقعتها �ضدًّ
اإىل  الإرادة، ولأن القرتاب منها قد يوؤدي  التي قد ت�ضعف معها  للذرائع واتقاء للجاذبية 
الرتبية  األوان  من  حكيم  لون  وهذا  فيه.  يقع  اأن  يو�ضك  احلمى  حول  حام  فمن  مبا�رصتها، 
الر�ضيدة والإ�ضالح القومي؛ لأنه اإذا ورد النهي عن قربان ال�ضيء، فال بد اأن ينهى عن مبا�رصته 

من باب اأوىل واأحرى.
ومعطوفًا . 4 ال�ُضوِء  عن  بالنهي  ومرتبطًا  مقرتنًا  )الفح�ضاء(  امل�ضطلح  م�ضتق  ورد 

اأحيانا  اإليه  املنكر  عن  النهي  باإ�ضافة  ورد  بينما  اإليه،  م�ضافا  نف�ضه  الوقت  ويف  عليه، 
اأخرى، ووروده مرة بالنهي عنه م�ضتقاًل وحده، يف خم�ض �ضور ت�ضمنته اآيات “�ضورة البقرة 
ويو�ضف والنحل والعنكبوت والنور” )36( ، لبيان املق�ضود من الفح�ضاء وحتديده من غريه 
من الألفاظ، ولإثبات الفرق بينهما من حيث املعنى والدللة الذي يف�ضي بالتايل اإىل اإ�ضاءة 
الطريق املنهي عنه يف �ضياق الآيات، وهو: البتعاد عن فعله والنهي عن اقرتافه والقرتاب 
منه؛ ملا يرتتب على فعلهما من منكر ل يحمد على الإطالق عقباه. فاملق�ضود من املقام 
ُ الفارق بني اللفظني، واإن لكل لفظ دللته ومعناه، فاإن جعل اأحدهما  يف �ضياق الآيات ُيَعنيِّ
اأن املراد كالهما معًا، وملا   ُ ُيَعنيِّ )الفح�ضاء(  اأخبث منه وهو  )ال�ضوء(، والآخر  خبيثا وهو 
كان من املعلوم اأن ال�ضوء ي�ضاوي الفح�ضاء يف النهي والعاقبة واأن البون بينهما قريب، علم 
ال�ضامع من هذا اأن املق�ضود ا�ضتنزال فهمه اإىل متييز ال�ضوء من الفح�ضاء يف كل ما يلتب�ض 
فيه اأحدهما بالآخر، ومثلما ينطبق القول على لفظ ال�ضوء ينطبق القول اأي�ضا على لفظ املنكر 
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الوارد يف �ضياق الآيات.
ورود م�ضتق امل�ضطلح )الفح�ضاء( جمروراً بـ )الباء( يف مو�ضعني من الآيات )37( . 5

)الفح�ضاء( ول�ضقت  ال�رصيح وهو  الباء هنا دخلت على امل�ضدر  اأن  له دللة وهي:  ، وهذا 
باء  فالباء هنا  ديدنه،  ال�ضيطان- وهذا من  الفح�ضاء هو  لتفيد تخ�ضي�ض م�ضدر فعل  به؛ 

املالب�ضة للفعل، واأنه خا�ض به.
3.2.1: حتليل الدللت واملعاين: 

اإىل  الكرمي  القراآن  يف  »الفح�ض«  م�ضطلح  م�ضتقات  موارد  لكل  العميق  التدبر  يقود 
ها وبيانها يف الوحدات الدللية الآتية:  جمموعة من الدللت واملعاين، ميكن ر�ضُّ

نها علماء  ♦ بيَّ القراآنية بعاٍن عدة ودللت،  الآيات  وردت م�ضتقات امل�ضطلح يف 
التف�صري وهي كالآتي: 

َفَعلُوا  � {َواإَِذا  )28(، قال تعاىل:  الآية  الأعراف يف  �ضورة  كما يف  املع�صية:  اأول: 
َ َل َياأُْمرُ ِباْلَفْح�َصاِء اأََتُقوُلوَن  ُ اأََمَرَنا ِبَها ُقْل اإِنَّ اللَّ َفاِح�َصًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها اآَباَءَنا َواللَّ
ِذيَن َيْجَتِنُبوَن  ِ َما َل َتْعَلُموَن}. ويف �ضورة النجم يف الآية )32( قوله تعاىل: {الَّ َعَلى اللَّ
اأَْن�َصاأَُكْم ِمَن  اإِْذ  ِبُكْم  اأَْعَلُم  امْلَْغِفَرِة ُهَو  َوا�ِصُع  َك  َربَّ اإِنَّ  َمَم  اإِلَّ اللَّ َواْلَفَواِح�َس  اْلإِْثِم  َكَباِئَر 

َقى}. وا اأَْنُف�َصُكْم ُهَو اأَْعَلُم ِبَِن اتَّ َهاِتُكْم َفاَل ُتَزكُّ مَّ ٌة يِف ُبُطوِن اأُ ْنُتْم اأَِجنَّ ْذ اأَ اْلأَْر�ِس َواإِ
يكاد يجمع علماء التف�ضري على اأن املراد ب�ضتقات امل�ضطلح الواردة يف الآيات هي: 
املعا�ضي ب�ضكل عام، التي ت�ضكل برمتها قبائح الأفعال، والأعمال ال�ضادرة عن اخللق والتي 

تتنافى مع الأخالق الطيبة التي اأمر اهلل تعاىل بها عباده. 
من  القبيح  املو�ضع:  هذا  يف  والفح�ضاء  “الفاح�ضة  الطربي:  قال  الأوىل:  الآية  ففي 
)39( . وقال ابن اجلوزي نقال عن مقاتل: «  الأفعال” )38( . وقال ال�ضمرقندي: »املعا�ضي« 

املعا�ضي » )40( .وقال الرازي: »ما ي�ضتعظم وي�ضتفح�ض من املعا�ضي والذنوب« )41( .
ُيلحظ مما �ضبق من اأقوال العلماء اأن الألفاظ جاءت يف �ضياق الآية بعنى املع�ضية، 
ل  الذين  فعل  اإذا  »اأي  لالآية:  تف�ضريه  معر�ض  يف  الطربي  قال  املع�ضية؟  نوع  ما  ولكن 
يوؤمنون باهلل، الذين جعل اهلل ال�ضياطني لهم اأولياء، قبيًحا من الفعل، وهو«الفاح�ضة«، وذلك 
قبيح  من  اأتوا  ما  على  فُعِذلوا  الثياب،  من  وجتردهم  احلرام  بالبيت  الطواف  يف  بتعرِّيهم 
اآباءنا، فنحن نفعل مثل ما كانوا  فعلهم وعوتبوا عليه، قالوا: «وجدنا على مثل ما نفعل 
فيه« فخاطب  اأمره  نتبع  به، فنحن  اأمرنا  واهلل  ب�ضنتهم،  ون�ضنتنّ  بهديهم،  ونقتدي  يفعلون، 
اهلل عزنّ وجل نبيه الكرمي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قل لهم: اإن اهلل تعاىل ل ياأمر خلقه بقبائح 
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اأنه  اهلل  على  اأتروون  تعلمون"،  ل  ما  اهلل  "على  النا�ض،  وم�ضاويها"اأتقولون" اأيها  الأفعال 
 " اأمركم بذلك؟  اأنه  اأمركم بالتعرِّي والتجرد من الثياب واللبا�ض للطواف واأنتم ل تعلمون 

. )42(

من  لنوع  بيانًا  جاءت  والفح�ضاء(  )الفاح�ضة  اللفظ  م�ضتقات  اأن  ال�ضياق:  من  فيفهم 
املعا�ضي التي ُي�ضتعظم وُي�ضتفح�ض منها، وتاأباها الفطر ال�ضليمة، كانوا ميار�ضونها، ولي�ض 
فقط مع�ضية بعينها كالزنا اأو البخل...الخ. فاللفظ جاء بعنى املع�ضية، املتمثلة يف عدم 
اللتزام با اأمر اهلل تعاىل به من اللبا�ض ليحفظوا عوراتهم، حيث كان امل�رصكون يطوفون 
الرجال يطوفون بالنهار والن�ضاء بالليل، واإذا طافت املراأة بالنهار  بالكعبة عراة، فكان 
اأو  بع�ضه  يبدو  اليوم  تقول:  وكانت  م�ضت  اإذا  عورتها  تبدو  وكانت  �ضري  من  اإزاراً  اتخذت 
كله... فما بدا منه فال اأحله، وهذه بجموعها ت�ضكل مع�ضية من املعا�ضي، ولي�ضت كلها. 
وال�ضائبة...  كالبحرية  احلالل  الأطعمة  من  الأكل  )كتحرمي  املعا�ضي  من  كثري  فهناك 
قد نهى  والدم وحلم اخلنزير...(  ُحرمت عليهم كامليتة  التي  الأطعمة  الأكل من  وحتليلهم 
َعَلى  اأََتُقوُلوَن  ِباْلَفْح�َصاِء  َياأُْمرُ  َل   َ اللَّ اإِنَّ  {ُقْل  لقوله:  بها،  ياأمر  اهلل تعاىل عنها، ومل 
28(، قال القا�ضمي: »اإمنا ياأمر اهلل بالعدل وهو: الق�ضط  َتْعَلُموَن} )الأعراف،  َل  َما   ِ اللَّ
والت�ضوية يف احلقوق فيما بني العباد، وترك الظلم واإي�ضال كل ذي حق حقه والإح�ضان: 
اأي  القربى:  ذي  واإيتاء  عنه،  يعفو  باأن  وال�رص  منه،  باأكرث  اخلري  يقابل  باأن  التف�ضيل  اأي 

اإعطاء القرابة ما يحتاجون اإليه« )43( . 
اأما الآية الثانية: قال ال�ضمرقندي: »َكباِئَر اْلإِْثِم يعني: ال�رصك باهلل، َواْلَفواِح�َض يعني: 
التي  املعا�ضي  بعنى  جاء  الآية  من  املو�ضع  هذا  يف  املع�ضية  ونوع   .  )44( املعا�ضي« 
ذكر  الآية:  �ضياق  ذلك من  ويفهم  والقذف...الخ،  والقتل  وال�رصقة  كالزنا  احلد  يقام عليها 
الإْثِم  َكَباِئَر  َيْجَتِنُبوَن  ِذيَن  {الَّ تعاىل:  فقال  املح�ضنني  املوؤمنني  �ضفات  تعاىل  اهلل 
كبائر  تركها من  يكون  التي  الواجبات  من  به  اهلل  اأمرهم  ما  »يفعلون  اأي:  َواْلَفَواِح�َس} 
الذنوب، ويرتكون املحرمات الكبار، كالزنا، و�رصب اخلمر، واأكل الربا، والقتل ونحو ذلك 
من الذنوب العظيمة« )45( . ف�ضياق الآيات يقود اإىل الفهم الراجح وال�ضديد للدللة واملعنى 

لأي لفظ يف كتاب اهلل العزيز.
ثانيا: الزنا: جاء ورود م�ضتق امل�ضطلح يف بع�ض �ضياق الآيات يفيد معنى الزنا  �

ُه كاَن فاِح�َصًة َو�صاَء �َصِبيالً} )الإ�رصاء،  ودللته، ففي قوله تعاىل: {َول َتْقَرُبوا الزِّنا اإِنَّ
32(. جاء البيان الرباين يف هذا املو�ضع �رصيحا بالإ�ضارة الظاهرة اإىل معنى الفاح�ضة يف 
الآية وهو: الزنا، قال ابن عا�ضور: «والقرب املنهي عنه هو اأقل املالب�ضة، وهو كناية عن �ضدة 
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اإنه كان فاح�ضة جاءت تعلياًل للنهي عن مالب�ضته تعليال  النهي عن مالب�ضة الزنا، وجملة 
مبالغا فيه من جهة و�ضفه بالفاح�ضة الدال على فعلة بالغة احلد الأق�ضى يف القبح« )46( . 
وقال ال�ضعدي: »وو�ضف اهلل الزنا وقبحه باأنه )َكاَن َفاِح�َضًة( اأي: اإثما ي�ضتفح�ض يف ال�رصع 
والعقل والفطر لت�ضمنه التجري على احلرمة يف حق اهلل وحق املراأة، وحق اأهلها اأو زوجها، 

واإف�ضاد الفرا�ض، واختالط الأن�ضاب وغري ذلك من املفا�ضد« )47( . 
واإن جاء الن�ض الرباين �رصيحا ظاهرا يف الآيات يفهمه العامِل وغري العامِل، فقد ورد 
يف بع�ض الآيات الأخرى غري م�رصٍح به، واإمنا يفهم معناه من �ضياق الآية الوارد فيها، ففي 
َ َفا�ْصَتْغَفرُوا ِلُذُنوِبِهْم  ِذيَن اإَِذا َفَعلُوا َفاِح�َصًة اأَْو َظَلُموا اأَْنُف�َصُهْم َذَكرُوا اللَّ قوله تعاىل: {َوالَّ
ُ َوَلْ ُي�رِشُّوا َعَلى َما َفَعلُوا َوُهْم َيْعَلُموَن} )اآل عمران، 135(.  َوَمْن َيْغِفرُ الذُُّنوَب اإِلَّ اللَّ
قال الطربي: »قيل: اإن«الفاح�ضة« يف هذا املو�ضع معنيٌّ بها الزنا ونقل عن جابر: «والذين 
اإذا فعلوا فاح�ضة«، قال: زنى القوم وربنّ الكعبة. ونقل عن ال�ضدي: «والذين اإذا فعلوا فاح�ضة«، 

اأما«الفاح�ضة«، فالزنا.« )48( .
وبالرجوع اإىل اأ�ضباب نزول الآية، يزداد املعنى تاأكيدا، قال الواحدي: »قال ابن عبا�ض 
يف رواية عطاء: نزلت الآية يف نبهان التمار، اأتته امراأة ح�ضناء باع منها مترا ف�ضمها اإىل 
نف�ضه وقبلها ثم ندم على ذلك، فاأتى النبي– �ضلى اهلل عليه و�ضلم- وذكر ذلك له، فنزلت 
الآية« )49( . فمعر�ض الواقع يف تبيان الأمر يتعلق بقدمات فعل فاح�ضة الزنا، املتمثل يف 

ال�ضم والتقبيل املودي اإىل ارتكابها والوقوع فيها، فمن حام حول احلمى وقع فيه. 
قال   .)15 )الن�ضاء،  ِن�َصاِئُكْم}  ِمْن  اْلَفاِح�َصَة  َياأِْتنَي  ِتي  {َوالالَّ تعاىل:  قوله  ويف 
الطربي: »والن�ضاء الالتي يزنني من ن�ضائكم حم�ضنات وغري حم�ضنات، فا�ضت�ضهدوا عليهن 
عليهن  �ضهدوا  فاإن  امل�ضلمني،  رجالكم  من  رجال  اأربعة  )الزنا(  الفاح�ضة  من  به  اأتني  با 
فاحب�ضوهن يف البيوت حتى مينت اأو يجعل اهلل لهن خمرًجا وطريًقا اإىل النجاة مما اأتني به 

من الفاح�ضة« )50( . وقال القرطبي: »الفاح�ضة يف هذا املو�ضع الزنا« )51( . 
امْلُوؤِْمَناِت  امْلُْح�َصَناِت  َيْنِكَح  اأَْن  َطْوًل  ِمْنُكْم  َي�ْصَتِطْع  َلْ  {َوَمْن  ويف قوله تعاىل: 
اأَْعَلُم ِباإَِياِنُكْم َبْع�ُصُكْم ِمْن َبْع�ٍس   ُ اُنُكْم ِمْن َفَتَياِتُكُم امْلُوؤِْمَناِت َواللَّ َفِمْن َما َمَلَكْت اأَْيَ
َوَل  ُم�َصاِفَحاٍت  َغرْيَ  �َصَناٍت  حُمْ ِبامْلَْعرُوِف  اأُُجوَرُهنَّ  َواآُتوُهنَّ  اأَْهِلِهنَّ  ِباإِْذِن  َفاْنِكُحوُهنَّ 
نَّ َفاإِْن اأََتنْيَ ِبَفاِح�َصٍة َفَعَلْيِهنَّ ِن�ْصُف َما َعَلى امْلُْح�َصَناِت ِمَن  ِخَذاِت اأَْخَداٍن َفاإَِذا اأُْح�صِ ُمتَّ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم} )الن�ضاء،  اْلَعَذاِب َذِلَك مِلَْن َخ�ِصَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َواأَْن َت�ْصرِبُوا َخرْيٌ َلُكْم َواللَّ
ننّ  بفاح�ضة«، اأي اأتت فتياتكم- وهننّ اإماوؤكم- بعد ما اأح�ضَ اأتني  «فاإن  الطربي:  قال   .)25
، اإذا  ننّ بنكاح بفاح�ضة وهي الزنا، فعليهن ن�ضف ما على احلرائر من احلدنّ باإ�ضالم، اأو اأْح�ضِ
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هننّ َزنني قبل الإح�ضان بالأزواج« )52( .
عليه  اهلل  �ضلى  النبي-  لأزواج  والآخرة  الدنيا  يف  العذاب  تعاىل  اهلل  �ضاعف  وقد 
َمْن  ِبيِّ  النَّ ِن�َصاَء  {َيا  الزنا، ففي قوله تعاىل:  اإحدهنَّ فاح�ضة  ارتكاب  و�ضلم- يف حال 
ِ َي�ِصريًا}  ْعَفنْيِ َوَكاَن َذِلَك َعَلى اللَّ َنٍة ُي�َصاَعْف َلَها اْلَعَذاُب �صِ َياأِْت ِمْنُكنَّ ِبَفاِح�َصٍة ُمَبيِّ
- �ضلى اهلل عليه و�ضلم: من  )الأحزاب، 30(. قال الطربي: »يقول تعاىل ذكره لأزواج النبينّ
الَعَذاُب على فجورها  لَها  اَعْف  ُي�ضَ  ، اأوجب اهلل عليه احلدنّ الذي  الزنا املعروف  يزن منكننّ 
الفاح�ضة هنا  . فقد جاء معنى   )53( النا�ض غريهم«  اأزواج  ْعَفنْيِ على فجور  يف الآخرة �ضِ

بعنى فعلة الزنا.
َواأَْح�ُصوا  ِتِهنَّ  ِلِعدَّ َفَطلُِّقوُهنَّ  النِّ�َصاَء  ْقُتُم  َطلَّ اإَِذا  ِبيُّ  النَّ َها  اأَيُّ {َيا  ويف قولة تعاىل: 
ِبَفاِح�َصٍة  َياأِْتنَي  اأَْن  اإِلَّ  َيْخرُْجَن  َوَل  ُبُيوِتِهنَّ  ِمْن  ُتْخِرُجوُهنَّ  َل  ُكْم  َربَّ  َ ُقوا اللَّ َواتَّ َة  اْلِعدَّ
الزنا  ُمَبيَِّنٍة وهي  ِبفاِح�َضٍة  َياأِْتنَي  اأَْن  اإِلَّ  َيْخُرْجَن  »َول  الثعلبي:  قال   )1 )الطالق،  ُمَبيَِّنٍة} 

، هذا قول اأكرث اأهل املف�رصين« )54( . فيخرجن لإقامة احلد عليهننّ
التي  الآيات  �ضياق  الذي ورد يف  )الفاح�ضة( ومعناه  القول: دللة م�ضطلح  فخال�ضة 
ذكرها اهلل تعاىل يف كتابة العزيز اأنفًا، جاء ليعرب عن معنى فعل الزنا، واأنه عمل فاح�ض 

ومنكر ت�ضتوح�ضه الفطر ال�ضوية 
النقية، نهى اهلل تعاىل عنه، ل بل �ضدد على  التقية  ال�ضليمة، والقلوب  العقول  وتاأباه 
ُه كاَن فاِح�َصًة َو�صاَء  عدم القرتاب منه واحلوم حوله، لقوله تعاىل {َول َتْقَرُبوا الزِّنا اإِنَّ
�َصِبيالً} )الإ�رصاء، 32(. هذا بالإ�ضافة اإىل اأن فعلة الزنا من املراأة موجب �رصعي يقت�ضي 

اإخراجها فقط من بيت الزوجية.
ثالثا: اإتيان الرجال يف اأدبارهم �َصْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّ�َصاِء )اللواط( . �

القراآن  ف�رصها  وقد  اللواط،  الآيات، بعنى  بع�ض  )الفاح�ضة( يف  امل�ضلح  م�ضتق  ورد 
الكرمي وبيَّنها يف الآية التي تليها من باب تف�ضري القراآن بثله- والذي يعد من اأنواع التف�ضري 
)الأعراف،  النِّ�َصاِء}  ُدوِن  ِمْن  �َصْهَوًة  الرَِّجاَل  َلَتاأُْتوَن  ُكْم  {اأَِئنَّ تعاىل:  بقوله  واأق�ضامه- 
الرجال يف اأدبارهم، �ضهوة، من دون الذي اأباحه اهلل لقوم لوط واأحلَّه من  اأي«اإتيان   ،)81
الن�ضاء« )55( ، كما اأجمع املف�رصون )56( اأن معنى الفاح�ضة يف هذا املو�ضع من الآية هي: 

مع�ضية اللواط. 
القراآن  من  وجميعها  العزيز،  اهلل  كتاب  من   )57( �ضور  اأربع  يف  املعنى  بهذا  ورد  فقد 
املكي؛ نظرا لطبيعة املرحلة املكية التي مرت فيها الدعوة الإ�ضالمية متمثلَة بذكر اأحوال 
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الأمم الغابرة مع اأنبيائهم، وكان من بني هذه الأمم قوم لوط، وقد �ُضُموا بهذا ال�ضم لفعلتهم 
ال�ضنيعة واملنكرة املتمثلة بع�ضية اللواط. 

َحٍد  ُتوَن اْلَفاِح�َصَة َما �َصَبَقُكْم ِبَها ِمْن اأَ ففي قوله تعاىل: {َوُلوًطا اإِْذ َقاَل ِلَقْوِمِه اأََتاأْ
ُم�رْشُِفوَن}  َقْوٌم  اأَْنُتْم  َبْل  النِّ�َصاِء  ُدوِن  ِمْن  �َصْهَوًة  الرَِّجاَل  َلَتاأُْتوَن  ُكْم  اإِنَّ نَي،  اْلَعامَلِ ِمَن 
لقومه  اذكر يا حممد- �ضلى اهلل عليه و�ضلم- لوطا حني قال  اأي   .)81  - 80 )الأعراف، 
با�ضتفهام على جهة التوبيخ والت�ضنيع: اأتاأتون الفاح�ضة: وهي اإتيان الرجال يف الأدبار؟! ما 
فعلها اأحد قبلكم يف اأي زمان، ومل تكن معروفة يف الب�رص، بل هي مبتدعة منكم، وعليكم وزر 
كل من يفعلها يف امل�ضتقبل، فقد �ضننتم �ضنة �ضيئة للفاح�ضني يف ذلك. واأ�ضاف اهلل تعاىل 
خا توبيخا �ضديدا: اإنكم لتاأتون الرجال �ضهوة متجاوزين الننّ�ضاء اللواتي  موؤكدا ومقرنّعا وموبنّ
هننّ حمل ق�ضاء ال�ضهوة بح�ضب الفطرة ال�ضليمة، بل اإنكم ل ت�ضتحون من فعلكم، فاإنكم قوم 
عادتكم الإ�رصاف وجتاوز احلدود يف كل �ضيء، كما قال تعاىل: {َبْل اأَْنُتْم َقْوٌم عاُدوَن} 
ك والوثنية هذه الفاح�ضة. ويف اآية اأخرى: {َبْل  عراء: 26، 166( اأي يف جمعكم اإىل ال�رصنّ )ال�ضنّ
َهلُوَن} )الننّمل: 27، 55( وهذا دليل على اإ�رصافهم يف اللذات، وجتاوزهم حدود  اأَْنُتْم َقْوٌم َتْ
الفطرة والعقل، وجهالتهم عواقب الأمور، فهم ل يقدرون �رصر ذلك على ال�ضحة واحلياة، 

فهو مر�ض مميت )58( .
هنا؛  اأوردها   )59( العمل  هذا  لقبح  موجبة  وجوه  �ضتة  تف�ضريه  يف  الرازي  ذكر  وقد 

للفائدة وهي كالآتي: 
اأن اأكرث النا�ض يحرتزون عن ح�ضول الولد لأن ح�ضوله يحمل الإن�ضان على طلب . 1

العظيمة؛  اللذة  �ضببًا حل�ضول  الوقاع  تعاىل جعل  اأنه  اإل  الك�ضب،  النف�ض يف  واإتعاب  املال 
حتى اإن الإن�ضان بطلب تلك اللذة يقدم على الوقاع، وحينئذ يح�ضل الولد �ضاء اأم اأبى، وبهذا 
الطريق يبقى الن�ضل ول ينقطع النوع الإن�ضاين الذي هو اأ�رصف الأنواع. فلو متكن الإن�ضان 
من حت�ضيل تلك اللذة بطريق ل تف�ضي اإىل الولد مل حت�ضل احلكمة املطلوبة، ولأدى ذلك اإىل 
انقطاع الن�ضل، وذلك على خالف حكم اهلل؛ فوجب احلكم بتحرميه قطعًا؛ حتى حت�ضل تلك 

اللذة بالطريق املف�ضي اإىل الولد.
اأن الذكورة مظنة الفعل والأنوثة مظنة النفعال، فاإذا �ضار الذكر منفعال والأنثى . 2

فاعال كان ذلك على خالف مقت�ضى الطبيعة، وعلى عك�ض احلكمة الإلهية.
ال�ضتغال بح�ض ال�ضهوة ت�ضبه بالبهيمة، واإذا كان ال�ضتغال بال�ضهوة يفيد فائدة . 3

ق�ضاء  غري  اأخرى  فائدة  يفيد  املراأة  من  ال�ضهوة  ق�ضاء  فليكن  ال�ضهوة،  ق�ضاء  غري  اأخرى 
ق�ضاء  فاأما  الأنواع،  اأ�رصف  هو  الذي  الإن�ضاين  النوع  واإبقاء  الولد  ح�ضول  وهي  ال�ضهوة، 
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ال�ضهوة من الذكر، فاإنه ل يفيد اإل جمرد ق�ضاء ال�ضهوة فكان ذلك ت�ضبها بالبهائم، وخروجا 
عن الغريزة الإن�ضانية؛ فكان يف غاية القبح.

هب اأن الفاعل يلتذ بذلك العمل اإل اأنه يبقى يف اإيجاب العار العظيم والعيب الكامل . 4
باملفعول على وجه ل يزول ذلك العيب عنه اأبد الدهر، والعاقل ل ير�ضى لأجل لذة خ�ضي�ضة 

منق�ضية يف احلال اإيجاب العيب الدائم الباقي بالغري.
اأنه عمل يوجب ا�ضتحكام العداوة بني الفاعل واملفعول، وربا يوؤدي ذلك اإىل اإقدام . 5

املفعول على قتل الفاعل لأجل اأنه ينفر طبعه عند روؤيته، اأو على اإيجاب اإنكائه بكل طريق 
يقدر عليه. اأما ح�ضول هذا العمل بني الرجل واملراأة فاإنه يوجب ا�ضتحكام الألفة واملودة 
وح�ضول امل�ضالح الكبرية كما قال تعاىل: {خلق لكم من اأنف�صكم اأزواجا لت�صكنوا اإليها 

وجعل بينكم مودة ورحمة} ]الروم: 21[.
اأنه تعاىل اأودع يف الرحم قوة �ضديدة اجلذب للمني، فاإذا واقع الرجل املراأة قوي . 6

اإذا واقع الرجل فلم يح�ضل  اأما  اإل وينف�ضل.  اجلذب فلم يبق �ضيء من املني يف املجاري 
يف ذلك الع�ضو املعني من املفعول قوة جاذبة للمني، وحينئذ ل يكمل اجلذب فيبقى �ضيء 
ال�ضديدة  الأورام  منه  ويتولد  ويف�ضد  ويعفن  ينف�ضل  ول  املجاري  تلك  املني يف  اأجزاء  من 

والأ�ضقام العظيمة، وهذه فائدة ل ميكن معرفتها اإل بالقوانني الطبية.
فخال�ضة القول: اإن لفظ الفاح�ضة الذي ورد يف �ضياق الآيات، جاء بعنى خم�ضو�ض يف 
بيان الفعلة القبيحة ال�ضنيعة التي كان قوم لوط يفعلونها وهي: اإتيان الذكران يف اأدبارهم 
ا ُمْنِزُلوَن َعَلى اأَْهِل  غري متورعني من ذلك، اأوجب اهلل تعاىل عليهم العذاب حيث قال: {اإِنَّ

َماِء ِبَا َكاُنوا َيْف�ُصُقوَن} )العنكبوت، 34(.  َهِذِه اْلَقْرَيِة ِرْجًزا ِمَن ال�صَّ
{َيا  � كما جاء يف �ضورة الن�ضاء، يف الآية )19(، قال تعاىل:   رابعا: ن�صوز املراأة: 

ِذيَن اآَمُنوا َل َيِحلُّ َلُكْم اأَْن َتِرُثوا النِّ�َصاَء َكْرًها َوَل َتْع�ُصلُوُهنَّ ِلَتْذَهُبوا ِبَبْع�ِس َما  َها الَّ اأَيُّ
َنٍة َوَعا�رِشُوُهنَّ ِبامْلَْعرُوِف َفاإِْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَع�َصى  اآَتْيُتُموُهنَّ اإِلَّ اأَْن َياأِْتنَي ِبَفاِح�َصٍة ُمَبيِّ
ُ ِفيِه َخرْيًا َكِثريًا}. و�ضورة الطالق يف الآية)1(، قوله تعاىل  اأَْن َتْكَرُهوا �َصْيًئا َوَيْجَعَل اللَّ
ُكْم َل  َ َربَّ ُقوا اللَّ َة َواتَّ ِتِهنَّ َواأَْح�ُصوا اْلِعدَّ ْقُتُم النِّ�َصاَء َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ ِبيُّ اإَِذا َطلَّ َها النَّ {َيا اأَيُّ
ِ َوَمْن  َنٍة َوِتْلَك ُحُدوُد اللَّ ُتْخِرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتِهنَّ َوَل َيْخرُْجَن اإِلَّ اأَْن َياأِْتنَي ِبَفاِح�َصٍة ُمَبيِّ

َ ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك اأَْمًرا}.  ِ َفَقْد َظَلَم َنْف�َصُه َل َتْدِري َلَعلَّ اللَّ َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَّ
اختلف علماء التف�ضري باملراد بالفاح�ضة يف هذه املوا�ضع من الآيات: منهم من قال: 
الزنا، ومنهم من قال الع�ضيان والن�ضوز وبذاءة الل�ضان. ومع هذا �ضاأورد بع�ضًا من اأقوالهم 
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زيادة يف التثبت والإي�ضاح والبيان. 
قال الطربي: "اختلف اأهل التاأويل يف معنى"الفاح�ضة" التي ذكرها اهلل جل ثناوؤه يف 
هذا املو�ضع. فقال بع�ضهم: معناها الزنا، ونقل ذلك عن ال�ضدى واحل�ضن الب�رصي: "اإل اأن 
ياأتني بفاح�ضة مبينة"، وهو الزنا فاإذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن. وقال اآخرون: "الفاح�ضة 
اأن  "اإل  الن�ضوُز. ونقل ذلك عن ابن عبا�ض وابن م�ضعود وقتادة  املبينة"، يف هذا املو�ضع، 
�ضوز، فاإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية" )60(. ياأتني بفاح�ضة مبينة"، وهو البغ�ض والنُّ

ياأتني  اأن  ”اإل  تعاىل:  قوله  تاأويل  يف  قيل  ما  “واأوىل  بقوله:  الأقوال  بني  جمع  ثم 
بفاح�ضة مبينة”، اأنه معنيٌّ به كل “فاح�ضة”: من َبذاٍء بالل�ضان على زوجها، واأذى له، وزًنا 
بفرجها. وذلك اأن اهلل جل ثناوؤه عم بقوله: ”اإل اأن ياأتني بفاح�ضة مبينة”، كلَّ فاح�ضة متبينّنٍة 
ُلها على  ظاهرة. فكل زوج امراأة اأتت بفاح�ضة من الفواح�ض التي هي زًنا اأو ن�ضوزاً، فله ع�ضْ
ما بني اهلل يف كتابه، والت�ضييُق عليها حتى تفتدي منه، باأيِّ معاين الفواح�ض اأتت، بعد اأن 
تكون ظاهرة مبيِّنة، بظاهر كتاب اهلل تبارك وتعاىل، و�ضحة اخلرب عن ر�ضول اهلل – �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم” )61( .
وقال الرازي: ” يف الفاح�ضة املبينة قولن: الأول: اأنها الن�ضوز و�ضكا�ضة اخللق واإيذاء 
الزوج واأهله واملعنى اإل اأن يكون �ضوء الع�رصة من جهتهن فقد عذرمت يف طلب اخللع، والقول 

الثاين: اأنها الزنا، وهو قول احل�ضن واأبي قالبة وال�ضدي” )62( .
كما اأن ال�ضياق والنظم يف ال�ضورتني ب�ضكل عام، يبني الأحكام والت�رصيعات املتعلقة 
بالن�ضاء، وما ا�ضتملت عليه من اأحوال تخ�ض الن�ضاء، فكان هذا املعنى يحاكي الواقع ويدل 
عليه، وهذا املعنى الذي اأملحت اإليه الآيات كان بثابة القول الف�ضل يف معنى هذا امل�ضطلح 
الذي ُفِهم من �ضياق الآيات، اأن املق�ضود به ن�ضوز املراأة باأي نوع منه، �ضواء كان الن�ضوز 

متمثال بالزنا اأم باإطالة الل�ضان واإحلاق الأذى بالزوج.
– يف معر�ض تعليقه على  – رحمه اهلل  الفائدة ننقل ما قاله �ضيد قطب  وزيادة يف 
مقطع الآية قائاًل: ” فاأما هذا املقطع من الآية فيم�ضي يف تنظيم حياة املجتمع امل�ضلم، 
وا�ضتنقاذه من روا�ضب اجلاهلية بتطهري هذا املجتمع من الفاح�ضة، وعزل العنا�رص امللوثة 
التي تقارفها، من الرجال والن�ضاء، مع فتح باب التوبة ملن ي�ضاء من هذه العنا�رص اأن يتوب 
ويتطهر، ويرجع اإىل املجتمع نظيفًا عفيفًا، ومن ثم با�ضتنقاذ املراأة مما كانت ترزح حتته 
يف اجلاهلية من خ�ضف وهوان، ومن ع�ضف وظلم، حتى تقوم الأ�رصة على اأ�ضا�ض �ضليم ركني، 

وعلى اأر�ض �ضلبة ويف جو نظيف عفيف” )63( .
وخال�ضة القول: هذا ما ت�ضري اإليه التفا�ضري يف حتليل معنى معطى الفاح�ضة، على اأنه 
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خلق �ضيئ قبيح م�ضتقذر تنفر منه الطبائع الب�رصية العفيفة امل�ضانة مهما تنوعت اأ�ضكاله، 
مما يعكر �ضفوة ال�ضف امل�ضلم ويجعله خارجا عن حدود الف�ضيلة والأخالق، هذا عالوة على 

اأنه �ضبب �رصيح �رصعة اهلل تعاىل لالأزواج يتم من خالله فك عرى الزوجية. 
)268(، قال  � الآية  البقرة يف  �ضورة  كما جاء يف  الزكاة:  ومنع  البخل  خام�صا: 

َوَف�ْصاًل  ِمْنُه  َمْغِفَرًة  َيِعُدُكْم   ُ َواللَّ ِباْلَفْح�َصاِء  َوَياأُْمرُُكْم  اْلَفْقَر  َيِعُدُكُم  ْيَطاُن  {ال�صَّ تعاىل: 
ُ َوا�ِصٌع َعِليٌم}. اأي البخل ومنع الزكاة.  َواللَّ

قلنا فيما �ضلف اأن هذا املعنى اأورده الراغب يف كتابه املفردات متفرداً به عن باقي 
املف�رصين )64( ، وقد وافقه على هذا التف�ضري بع�ضهم، بناًء على نظم الآيات وال�ضياق الذي 

ورد به، و�ضاأورد اأقوال املف�رصين على النحو الآتي: 
قال الرازي: »الفح�ضاء هي: البخل، وياأمركم بالفح�ضاء: اأي ويغريكم على البخل اإغراء 
الآمر للماأمور والفاح�ض عند العرب البخيل، قال طرفة: اأرى املوت يعتام الكرام وي�ضطفي... 

عقيلة مال الفاح�ض املت�ضدد
ويعتام منقول من عام فالن اإىل اللنب اإذا ا�ضتهاه واأراد بالفاح�ض البخيل« )65( .

قال البغوي: »وياأمركم بالفح�ضاء، اأي بالبخل ومنع الزكاة، وقال الكلبي: كل الفح�ضاء 
يف القراآن فهو الزنا اإل هذا« )66( .

وقال البقاعي: « واأعظم مراد بها هنا البخل الذي هو اأدوا داء، ملنا�ضبة ذكر الفقر، 
ال�رص  به  ويتالحق  احل�ضد  ويتابعه  احلر�ض  ويالزمه  والآخرة  الدنيا  �رص  ينبني  وعليه 

كله« )67( .
ُمُرُكْم ِباْلَفْح�ضاِء( قال الكلبي: « يعني مينع الزكاة« )68( . وقال ال�ضمرقندي: )َوَياأْ

وقال ابن القيم: )وياأمركم بالفح�ضاء(، »اأي البخل الذي هو من اأقبح الفواح�ض. وهذا 
اإجماع من املف�رصين: اأن الفح�ضاء هنا: البخل. فهذا وعده وهذا اأمره. وهو الكاذب يف وعده، 

الغار الفاجر يف اأمره. فامل�ضتجيب لدعوته مغرور خمدوع مغبون« )69( . 
ي�ضتقبح  ما  القراآن بعنى  الكلمة يف جميع  هذه  بالفح�ضاء،  »وياأمركم  العاين:  وقال 
اإل هنا فاإنها بعنى البخل الذي هو منع الزكاة، لأن هذه  فعله ويفح�ض، كالزنا واللواط، 
الآية من اأو�ضح الآيات الدالة على فر�ض الزكاة على النقود واحلبوب وغريها لعموم لفظها 

و�ضموله، والعرب ت�ضمي البخيل فاح�ضا« )70( .
يح�ضهم  املوؤمنني  عباده  اإىل  تعاىل  اهلل  من  خطاب  الآية:  تف�ضري  يكون  عليه  وبناًء 
على الإنفاق وال�ضدقة، ويحذرهم من خطوات ال�ضيطان الذي يخوفهم من الفقر لئال ينفقوا، 
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وياأمرهم بالبخل وعدم ال�ضدقة، واأن مي�ضكوا عليهم اأموالهم خمافة العوز والفقر، ويخربهم 
ْنُه لذنوبهم وكفارة لها، واأن يخلف عليهم اأف�ضل  باأنه �ضبحانه َيِعُدهم يف الإنفاق َمْغِفَرًة منّ
مما اأنفقوا ثوابا عليه يف الآخرة، فهو املو�ضع على من ي�ضاء من عباده بالرزق واخلري، َعِليٌم 

باأفعالهم ونياتهم. 
فاللفظ جاء يف �ضياق الآيات التي تتحدث وحت�ض املوؤمنني على الإنفاق وال�ضدقة يف 
َباِت َما َك�َصْبُتْم  ِذيَن اآَمُنوا اأَْنِفُقوا ِمْن َطيِّ َها الَّ �ضبيل اهلل ومنع الزكاة، لقوله تعاىل: {َيا اأَيُّ
ِبيَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن َوَل�ْصُتْم ِباآِخِذيِه اإِلَّ اأَْن  ُموا اخْلَ ا اأَْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْلأَْر�ِس َوَل َتَيمَّ َوِمَّ
َ َغِنيٌّ َحِميٌد} )البقرة، 267(. قال الن�ضفي: «اأنفقوا من جياد  ُتْغِم�ُصوا ِفيِه َواْعَلُموا اأَنَّ اللَّ
مك�ضوباتكم، وفيه دليل وجوب الزكاة يف اأموال التجارة« )71( . فال�ضياق هو الذي دل على 

هذا املعنى وزاده تاأكيدا. 
وقد ذكر الرازي لطيفة يف معر�ض تف�ضريه لالآية، اأذكرها بن�ضها للفائدة، حيث يقول: 
»وقد نبه اهلل تعاىل يف هذه الآية على لطيفة وهي: اأن ال�ضيطان يخوفه اأول بالفقر ثم يتو�ضل 
بهذا التخويف اإىل اأن ياأمره بالفح�ضاء ويغريه بالبخل، وذلك لأن البخل �ضفة مذمومة عند 
كل اأحد، فال�ضيطان ل ميكنه حت�ضني البخل يف عينه اإل بتقدمي تلك املقدمة، وهي التخويف 
من الفقر. فاإذا اأطاع الرجل ال�ضيطان يف ذلك زاد ال�ضيطان، فيمنعه من الإنفاق يف الكلية 
ول  الزكاة،  يوؤدي  فال  الواجبة  احلقوق  مينع  وحتى  الرديء  ول  اجليد  ل  يعطي  ل  حتى 
ي�ضل الرحم ول يرد الوديعة، فاإذا �ضار هكذا �ضقط وقع الذنوب عن قلبه وي�ضري غري مبال 

بارتكابها، وهناك يت�ضع اخلرق وي�ضري مقداما على كل الذنوب، وذلك هو الفح�ضاء« )72( .
ومع هذا فاين اأميل اإىل من ف�رص الفح�ضاء بالبخل ومنع الزكاة، كون الآية تقع �ضمن 

�ضياق الآيات التي تتحدث عن ال�ضدقة والإنفاق يف �ضبيل اهلل تعاىل، واهلل تعاىل اأعلم.

اخلامتة: 
مباحث  يف  تقدم  ما  حم�ضول  فيه  جنني  م�ضلك  يف  البحث  خامتة  يف  الكالم  ينتظم 
البحث ب�ضكل يف�ضي اإىل ال�ضورة التي ير�ضمها القراآن الكرمي مل�ضطلح الفح�ض. ونتذوق فيه 
البحث،  هذا  وجهت  التي  العامة  العلمية  الروؤية  تاأ�ضيل  يف  ينفع  مما  التجربة،  هذه  ثمرة 
واأف�ضت اإىل حت�ضيل تلك الثمار. ويتلخ�س القول يف هذا امل�صلك بنتائج، تتعلق بنهج 

البحث وتطبيقه وهي: 
الدرا�ضة . 1 منهج  خالل  من  الكرمي،  القراآن  يف  »الفح�ض«  مفهوم  اإىل  ُنِظَر  لقد 

امل�ضطلحية، الذي يهدف اإىل تبني املفاهيم وبيانها، باتباع اأ�ضول واأدوات منهجية تعتمد 
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الو�ضف، وجتمع بني التحليل والرتكيب، وال�ضتقراء وال�ضتنباط. 
يتخذ م�ضطلح “الفح�ض” يف القراآن الكرمي معانيه التي ت�ضتمد اأ�ضلها يف اللغة من . 2

معنى” القبح وال�ضتقذار” وتت�ضعب داخل �ضياقات الن�ضو�ض القراآنية لت�ضمل معاين جزئية 
توؤول اإىل معانيهما �ضابقة الذكر اأعاله.

)من . 3 الورود  قليل  القراآن، كونه م�ضطلحًا،  اإن اأهم ما مييز م�ضطلح “الفح�ض” يف 
حيث عدد مرات الورود يف القراآن الكرمي( مقارنة بغريه من امل�ضطلحات الغنية باملفاهيم، 
كم�ضطلح الإميان والإ�ضالم مثال، لكنه مع ذلك يتبواأ موقعا بني املفاهيم الدالة على جتليات 
البعد العقدي لالإ�ضالم وذلك باإميان امل�ضلم والتزامه بالأوامر والنواهي الإلهية. بالإ�ضافة 
اإىل اأنه دل دللة قوية على موقعه املتميز داخل امل�ضطلح القراآين، ودخول مفهومه النوعي 

كمكنون مهم، ومعيار حا�ضم يف ن�ضيج النظرة الإ�ضالمية وروؤيتها لالأ�ضياء. 
لقد ك�ضف تعريف م�ضطلح “الفح�ض” من جميع زواياه، عن خ�ضوبة كبرية عربت . 4

عن نف�ضها من خالل اأوا�رص القربى التي ت�ضد املعاين ال�ضطالحية من جهة، وت�ضد مفهوم 
املنت  يف  املفهوم  هذا  �ضمات  تتبع  اأن  اإل  اأخرى،  جهة  من  القراآين  ال�ضطالح  يف  الفح�ض 
املدرو�ض، قد اأ�ضفر عن غنى وتنوع مقدرين فيها، ومع هذا يبقى لكل م�ضطلح يدخل جمال 
حمكومًا  م�ضطلح  مفهوم  تعالج  اأنك  العتبار  بعني  تاأخذ  اأن  يجب  الرحب  القراآين  التداول 
بروؤية خا�ضة لالإلوهية والكون واحلياة والإن�ضان، ف�ضتان بني معنى اللفظ يف ال�ضتعمال 

العادي، وبني معناه وهو يتخذ موقعة داخل منظومة مفاهيم الإ�ضالم.
وبناًء على ما �ضلف: يجزم الباحث، اأن هذه النتائج والثمار ال�ضالفة الذكر، لي�ضت بدعًا 
من القول يف الدرا�ضات القراآنية، اإنها ثماٌر تنتمي اإىل �ضجرة من البحث متتد جذورها يف 
جمالت التف�ضري واللغة والأ�ضول التي تعد من تراث هذه الأمة؛ الواجب احلفاظ عليها. ومع 
هذا تبقى �ضجرة حتتاج اإىل من يغذي جذورها، ويروي ترابها؛ - كي يزداد اأ�ضلها ثباتًا، 
ومتتد فروعها يانعًة يف ال�ضماء- بالتاأ�ضيل والتحقيق العلمي وال�رصعي، ملناهج الدرا�ضات 

القراآنية عامة، ومنهج درا�ضة م�ضطلحاتها خا�ضة. 
اإن تطبيق منهج الدرا�ضة امل�ضطلحية، اأوقف الباحث على تذوق خ�ضو�ضية امل�ضطلحات 
القراآنية التي تت�ضم بغنى املعاين، يقف معها الباحث موؤمنًا ومتيقنًا اأنها م�ضطلحات من لدن 
حكيم عليم، كيف ل؟! والأمر يتعلق بفاهيم كتاب ل ين�ضب له معني، ول تنتهي عجائبه، 
ي َلَنِفَد اْلَبْحرُ َقْبَل اأَْن َتْنَفَد  ُم�ضداقًا لقوله تعاىل: {ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحرُ ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّ

ْثِلِه َمَدًدا} )الكهف: 109(  ي َوَلْو ِجْئَنا ِبِ َكِلَماُت َربِّ
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فمن منطلق هذا الإغناء الذي يوفره منهج الدرا�ضة امل�ضطلحية، يبقى الباب مفتوحًا 
الزمان.  على مدى  لتطويره وحت�ضني عطائه  العزيز؛  اهلل  لكتاب  والدار�ضني  الباحثني  اأمام 
من اأجل هذا يو�ضي الباحث باأن تتبنى كليات ال�رصيعة يف اجلامعات مثل هذه الدرا�ضات 
القراآنية درا�ضة م�ضطلحية بحته، حتقق  اأق�ضامها املتعلقة بدرا�ضة امل�ضطلحات  اأروقة  يف 
يف  للتدبر  وحت�ضياًل  النظرة،  يف  و�ضموًل  امل�رصب  يف  و�ضفاًء  الفهم  يف  جودة  بقت�ضاها 

اآيات اهلل تعاىل؛ كونها تفتقر ملثل هذه الدرا�ضات.
واحلمد هلل رب العاملني
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