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الباب الثاني

دراسة عامة عن الفالح

مفهوم الفالح.أ

يف اللغة.1

،)فلح(احلسني وقال أب واآلخر على فـَْوٍز الفاء والالم واحلاء أصالن صحيحان، أحدمها يدلُّ على َشقٍّ

: فالحا –يفلح –فلح ) فالح(. 1البقاء والَفْوز: واألصل الثّاين الَفَالح. َشَققُتها: فـََلحُت األرضَ : فاألوَّل. وبَقاء

.2ال يفلح الكسالن". فلح من خرج من الدنيا، بذنب قليل . " حصل على ما يريد

.3الفوز ويقال ال أفعل ذلك فالح الدهر بقاءه) الفالح ( قيل 

َأي الَفَلح والَفالُح الفوز والنجاة والبقاء يف النعيم واخلري ويف حديث َأيب الدَّْحداِح َبشََّرك اهللا خبري وفـََلٍح 

.4بَقاٍء وفـَْوز وهو مقصور من الفالح وقد أَفلح قال اهللا َعزَّ من قائل قد أَفْـَلَح املؤمنون َأي ُأِصريُوا ِإىل الفالح

. اْستَـْفِلحي بأمرِك، أي فوزي بأمرك: يقول الرجل المرأته. الفوز والَنجاة، والَبقاء، والسحور: الَفالحُ 

. ، يعين السحور" حىتَّ ِخْفنا أن يَفوتَنا الَفالُح : " ويف احلديث. أي بقاءولكن ليس للدنيا َفالُح : وقول الشاعر

ا مسَُِّي بذلك ألن به بقاء الصوم: ويقال . لغٌة يف الفالح: والَفَلحُ . وَحيَّ على الَفالح، أي أقبل على النجاة. إمنَّ

إن احلديد باحلديد يـُْفَلُح، : وقوهلم. احلراثة: الَحةُ والفِ . ومنه مسَُِّي األكَّاُر فالَّحاً . شققتها للحرث: وفـََلْحُت األرضَ 

.نفس المرجعأيب احلسني أمحد بن فارس، 1
.260الرياض، ص ). 1425( المعجم العربي بين يديكعبد الرمحن الفوزان و خمتار حسني و حممد فضل،2
.700، ص 2ج . دار الدعوة: الناشر. موافق للمطبوع–المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى و أمحد الزيات و حامد عبد القادر و حممد النجار، 3
.547دار صادر ببريوت، ص : ، الناشر)الطبعة األوىل ( لسان العربحممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، 4



2

املشقوق الشفِة الُسفلى، يقال رجل أفلح بِني : واألفلح. ويف رِْجِل فالٍن فُلوٌح، أي شقوق. أي ُيَشقُّ ويُقَطعُ 

.5الفلح، واسم ذلك الَشّق الَفَلَحةُ 

يف االصطالح.2

دنيوي و أخروي ، : الفالح ضربان : قال األصفهاين 

بقاء بال فناء، وغىن بال فقر، وعز بال ذل، و علم بال : و األخروي وذلك أربعة أشياء . وهو البقاء والغىن و العز

.6جهل

المقارنة بين الفالح و الفوز والنجاة.ب

النجاة والظفر : تعطي معىن النجاح انهعن معىن كلمة الفوز اليت ، و7النجح والنجاح الظفر بالشيء

. . 8باخلري، او النجاة والظفر باالمينة واخلري

الفلح والفالح الفوز مبا يغتبط به وفيه صالح احلال او هو الفوز انسفهي كلمة الفالح حيث ورد يف القامو 

.9والبقاء يف النعيم الدائموالنجاة 

التأمل يف املعاين اللغوية للكلمات الثالث يرينا ان كلمة الفالح خترتن بداخلها كلميت النجاح والفوز 

من . حيث اننا جند ان اي فالح هو جناح ولكن ليس كل جناح فالحوتعطي معىن أمشل واوسع من الكلمتني،

واخر اخرويا، حيث " وهو ما يطابق النجاح " فالح معىن دنيويا هنا جند ان الراغب االصفهاين يعطي كلمة ال

: يقول يف غريب مفردات القرأن

.50،ص 2ج . http://www.alwarraq.com: املصدر الكتاب. الصحاح في اللغةاجلوهري،5
.نفس المرجعالرغب األصفهاين، 6
.16، ص 2ج . ع السابقالمرجحممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري،7
.392، ص 5ج . نفس المرجع8
. 547، ص 2ج . نفس المرجع9
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: الفالح الظفر وادراك بغية، وذلك ضربان" 

فنا، وغىن بال فقر، عز بال ذل، بقاء بال : حياة الدنيا وهو البقاء والغىن والعز، وفالح اخروي وذلك اربعة اشياء

" وعلم بال جهل

.اليه

اهمية الفالح. ج

وز وأشد االسالم بالفالح، ورفع من مكانته، وأعطاه وساما، من أمسى أومسة يف الدنيا واآلخرة، الزرعون كن

هناك منزيلة أرفع من . 

. هذه املنزيلة، فهم كنوز األنام، وأقرب الناس منزيلة عند اهللا كما يدعون مباكرين يوم القيامة

وقد حدثنا . ريخ اإلنساين كثريا من الناجحنيكثريا من اخللق يتكلم عن النجاح، وقد رأينا على مدار التا

الكتاب واملفكرين والفالسفة واملثقفني عن كيف نضع النجاح وعن كيف جنح الناجحون وكل ذلك كالم منطقي 

وكل ما قرأنا ومسعنا عن أسس النجاح كالم واقعي وقد رأينا فعال، ولكن اخلالق العظيم قد حدث . ومجيل جدا

هو أكرب من النجاح وهو دائم ومستمر، وله مثار جينيه صاحبه يف الدنيا قبل اآلخرة، عباده املؤمنني عن شيئ

وكلمة الفالح على حسب علمي البسيط واملتواضع وكما . وهذا الشيء الذي هو أكرب من النجاح هو الفالح

ح عندما يفلح 

فتقتل احلشرات الضارة وتغذي الرتبة مث يضع البذرة مث . األرض، املزارع يفلح األرض أوال ليتخللها اشعة الشمس

. يرويها مث بعد ذلك تكرب الثمرة حىت يوم حصادها

. كل الناس



4

َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها {قال تعاىل . يف الدنيا واآلخرة فعليك أن تزكى نفسكاراد اهللا عز وجل أن تفلح

أي قد ربح وفاز من زكى نفسه ومناها حىت بلغت غاية ما هي مستعدة له من الكمال 10}َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها

وخسر نفسه وأوقعها يف التهلكة من نقصها حقها وخسر . العقلى، حىت تثمر بذلك الثمر الطيب هلا وملن حوهلا

ك الشر، وطاوع نفسه وأوقعها يف التهلكة من نقصها حقها بفعل املعاصى وجمانبة الرب والقربات، فإن من سل

.11واندرج يف عداد احليوان

10-9سورة الشمس 10
ج ) م1946/ه1365الطبعة األوىل(شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده مبصر،: الناشر. تفسير المراغىأمحد مصطفى املراغى، 11

.169، ص 30


