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الباب األول

خلفية البحث.أ

صلى اهللا عليه وسلم املكتوب يف ) حممد ( القرآن هو كالم اهللا املنزل على نبينا  

أمر القرآن الناس .1املتحدى بأقصر سورة منه, املتعبد بتالوته, املنقول إلينا نقال متواترا, املصاحف

وعندما يتم البحث . أيات القرآن الكرميوأمر القرآن الناس بأن يتدبروا . بالبحث و التفكر يف الكون

يتحقق إلنسان معرفة الكون حق املعرفة سيجد عجبا و يطلع على مدى قدرة اهللا سبحانه و 

.2تعاىل

احلالل واحلرام : هو يشمل كل شيئ ال نوجد يف كتب األخرى منها ،والقرآن كتاب كامل

.بالفالحيف القرآن األمر أحد األمر.3واحملكم واملتشابه واألمثال والنهي و األمر

دنيوي و أخروي ، فالدنيوي الظفر بالسعادات الىت : الفالح ضربان : قال األصفهاين 

بقاء بال فناء، : و األخروي وذلك أربعة أشياء . 

.4وغىن بال فقر، وعز بال ذل، و علم بال جهل

.5املدينة املنورة، ص : الناشر). ه1414( حممد سامل حميسن، تاريخ القرآن الكرمي 1
كالم موليا، ص : ، جاكرتا))م 2005( حمتمالت اآليات القرآن ( Isi Pokok Ajaran al-Qur’anشامهينان زيين ، 2

21.
.159الطبعة الثالثة، ص. منشورات يف العصر احلديث:  الرياض ). م 1990(مباحث في علوم القرآن، , مناع القطان3
.497مكتبة نزار املصطفى الباز، ص : الناشر. المفردات في غريب القرآن، الرغب األصفهاين4
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ألن . اإلسالمية يف الدنيا و اآلخرةيةالقرآن حلصول الفالح بطريق احلقيقامر اهللا الناس يف 

كان .الناس يعيش ان ال يفك من الدنيا، حياة الدنيا و اآلخرة يف اإلسالم ال يفك بعضهم بعضا

.5ةياة احلقيقياحلفلذلك الدنيا مهم ليحصل . الدنيا حمرثا و األخرة حمصدا

الكرمي هي التقوى إىل اهللا، اتباع الرسول، جهاد يف سبيل أما طريقة اىل الفالح يف القرآن

ذكر اهللا، الصرب، الشكر، التوبة إىل اهللا، ايتاء الزكاة، ايقام الصالة، األمر باملعروف والنهي عن , هللا

.املنكر، الصدقة

:منها فيما يلي. و ثالثني اية يف صيغة املختلفةستةلفظ الفالح يف القرآن الكرمي

 َ6اْلُمْفِلُحونَ أُولَِئك .

 7اْلُمْؤِمُنونَ أَفْـَلحَ َقْد.

 8تـُْفِلُحونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَْأُكُلوا الرِّبَا َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم.

 َوَال تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحَالٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب

.9يـُْفِلُحونَ ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َال 

 اِر ِإنَُّه َال َوقَاَل ُموَسى َريبِّ أَْعَلُم ِمبَْن َجاَء بِاْهلَُدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ

.10الظَّاِلُمونَ يـُْفِلحُ 

، ص 2007مكتبة الرحلة،: جغجاكرتا. )الحياة مع القرآن ( Hidup Bersama al-Qur’anوريونو عبد الغفور،5
328.

5: سورة البقرة6
1: سورة املومنون7
130: سورة ال عمران8
116: سورة النحل9
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هو معجزة اإلسالم اخلالدة اليت ال يزيدها التقدم العلمي إال رسوًخا يف ولذلك القرآن

حممد صلى اهللا عليه وسلم لُيخرج الناس من الظلمات إىل النور، اإلعجاز، أنزله اهللا على رسولنا

" فيحتاج اىل جهد ليبني املقاصد و محول اياته و يسمى با . 11ويهديهم إىل الصراط املستقيم

.12"التفسري 

" معىن كلمة الفالح يف القرآن " وألجل هذه األمهية وقع اختياري على هذا املوضوع ومسيته 

).دراسة موضوعية ( 

أسباب اختيار الموضوع. ب

:ومن أهم األسباب اليت دفعت الباحثة إىل اختيار املوضوع فيما يلي 

.القرآن مصدر رئيسي يف اإلسالم وينبغي لنا أن نتعلم و نطالع القرآن .1

أمهية الفالح يف الدين اإلسالمى فال بد لنا من معرفته وبيان أهدافه يف القرآن . .2

.الكرمي

." الفالح " معرفة ما يراد به اهللا تعاىل من كالمه يف لفظ .3

37: سورة القصص10
.5: منشورات يف العصر احلديث، ص:  الرياض . مباحث في علوم القرآن, )م 1990(مناع القطان 11
.15: امليزان، ص: بندوغ " .Membumikan al-Qur’an" ، )1994( حممد قريش صهاب 12
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مصطلحات البحث. ج

:الفالح . 1

الفاء والالم واحلاء أصالن صحيحان، أحدمها يدلُّ على )فلح(احلسني وقال أب: اللغة

، البقاء : الَفَالحواألصل الثّاين . َشَققُتها: فـََلحُت األرضَ : فاألوَّل. واآلخر على فـَْوٍز وبَقاءَشقٍّ

.13والَفْوز

دنيوي و أخروي ، فالدنيوي الظفر : الفالح ضربان : قال األصفهاين : االصطالح

: و األخروي وذلك أربعة أشياء . 

.14بقاء بال فناء، وغىن بال فقر، وعز بال ذل، و علم بال جهل

هو معجزة اإلسالم اخلالدة اليت ال يزيدها التقدم العلمي إال رسوًخا يف القرآن:  نالقرآ. 2

.15اإلعجاز

املنهج من املناهج  التفسري يتناول موضوعاً  واحداً  يف القرآن، يعتمد : الدراسة املوضوعية . 3
16.

.360احتاد الكتاب العرب، ص : الناشر. ،)م 2002\ه 1423( مقاييس اللغةأيب احلسني أمحد بن فارس، 13
.نفس المرجعالرغب األصفهاين، 14
.21الطبعة الثانية، ص . مكتبة املعارف:،الرياض)هـ 1421/م2000( في علوم القرآن، مباحثمناع القطان15
دار الكتب العلمية، ، : ، بريوت)1954(لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرالدكتور حممد بن لطفي الصباغى، 16

.53:ص
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حدود البحث و تحديده . د

حدود البحث. 1

:هذا البحث فيما يأيت ة الباحثتبناء على ذلك حدد

.الكرمياآليات اليت حتتوي على الفالح يف القرآنعن ترّكـز الباحثة البحث .1

.تبحث الباحثة عن معىن الفالح وداللته يف تفسري العلماء.2

.املتعلقة باالفالح عامةتبحث الباحثة عن طرق الفالح بكتب األخرى .3

تحديد البحث. 2

؟القرآن الىت تتعلق بكلمة الفالحما هي اآليات الواردة يف.1

ما  معىن الفالح  وداللته يف القرآن الكرمي؟.2

ما هي الطرق الواردة يف القرآن الكرمي يدل على الفالح؟.3

أهداف البحث و فوائده. ح

أهداف هذا البحث. 1

:يلي أهداف هذا البحث فيما 

.اآليات الواردة يف القرآن اليت تتعلق بكلمة الفالحملعرفة .1

. الكرميملعرفة معىن الفالح و داللته يف القرآن.2
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.ملعرفة الطرق الفالح يف القرآن الكرمي.3

فوائد البحث. 2

:فوائد البحث فيما يلي 

. علم التفسرييق النظريات اليت درست يف جمالتطب.1

.عن الفالح يف القرآن الكرمياملعلوماتزيادة العلوم أو .2

.فالح يف حياتناالطرق إحياء .3

الدراسات السابقة. و

اتيتعلق مبناسبة كلمجتد البحوث اليتالباحثة من املالحظات و الدراسات اليت قامت

:منها. )دراسة موضوعية( "الكرمي الفالح يف القرآن"

حتدث قد .)م 1988( ، دار الفكر الطبعة األوىل. حملمد منري اجلنباز"املفلحون" اب كت.1

.  وتزيد الباحثة عن كل سورة يف القرآن الكرمي.فقطفيه عن سورة املؤمنون

( صنعاء –خالد بن الوليد : الطبعة األوىل، مكتبة. لساهرة فاضل"املفلحون" كتاب .2

وتزيد الباحثة عن شرح اآليات الفالح .حتدث فيه عن األول سورة البقرةقد ).م 1426

.يف كله عن القرآن الكرمي

ملسلم نور الدين و ديدي  " و السنة الرسول يف الدنيا واآلخرةالقرآنعلى الفالح " كتاب.3

هذا الكتاب باللغة اإلندونسية و قد تبحث عن امور . جاكرتا–املغفرة : الناشر. كورنيا
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وتزيد الباحثة ان تذكر اآليات الفالح . العموم ال تذكر اآليات اخلاص عن الفالح

. خصوصا مع أقوال العلماء املفسرين

هذه الرسالة باللغة .ألغوس يولينتو"الفالح و الفوز يف القرآن " الرسالة التخرجية .4

هو الفرق يف هذه الرسالة تبحث عن ما. 2000األندونسية يف جامعة سنن كليجاغا عام 

.17بني الفالح و الفوز

منهج البحث. ز

.مصدر البيانات الرئيسي هو القرآن الكرمي و كتب التفسري.1

.بعلم التوحيدوالكتب املتعلقة بالفالح مصدر البيانات الفرعي هو الكتب املتعلقة. 2

ومناسبته يف  القرآن الكرمي " الفالح"ترتيب كلمات مطالعة كتب التفسري الىت تبحث عن . 3

.الىت تدل على أراء املفسرينبعلم التوحيد

مطالعة الكتب املناسبة مبسألة هذا البحث معتمدة على الكتب املوجودة يف جامعة . 4

.شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوالسلطان ال

17Agus Yulianto, Falah dan Fauz Dalam al-Qur’an( studi ma’anil qur’an ) ( 2000).
Yogyakarta: Uin kalijaga.
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البحثهيكل. ه

:     هذا البحث يتضمن من مخسة أبواب 

املقدمة، خلفية البحث، أسباب اإلختيار املوضوع، مصطلحات البحث، حدود : الباب األول

.البحث و حتديده، أهداف البحث و فوائده، الدراسات السابقة، منهج البحث، هيكل البحث

.عن الفالحةعامدراسة: الباب الثانى

.مفهوم الفالح.أ

يف اللغة.1

يف االصطالح.2

.والنجاةاملقارنة بني الفالح والفوز .ب

امهية الفالح.ج

لفالح يف القرآن الكرميا:الباب الثالث

االيات الواردة يف الفالح.أ

االيات الواردة بلفظ الفالح ومشتقاته.ب

االيات الواردة بااللفاظ املرتادفة بالفالح. ج

لفظ الفالح بالنظر إىل نزوله. د
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وأراء العلماء فيهدراسة حتليلية للفالح يف القرآن الكرمي : الباب الرابع

مفهوم الفالح يف القرآن الكرمي.أ

اسباب الفالح يف القرآن الكرمي.ب

تقوى إىل اهللا تعاىل.1

التوبة إىل اهللا تعاىل.2

اإلكثار من ذكر اهللا .3

الشكر.4

الصرب.5

موانع الفالح يف القرآن الكرمي. ج

الكفر. 1

الظلم. 2

السحر. 3

.البحث واإلقرتاحاتاالختتام الذى يتكون من نتائج: الباب الخامس


