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الباب الثالث

الفالح في القرآن الكريماآليات

.اآليات الواردة في الفالح.أ

:يليومنهاآية  يف سور37يف القرآنتهالفالح مع كل صيغمةالكلوردت

5: سورة البقرة .1

.اْلُمْفِلُحون

189: البقرة سورة.2

ُهورَِها َوَلِكنَّ َيْسأَُلوَنَك َعِن اْألَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ َولَْيَس اْلِربُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبـُُيوَت ِمْن ظُ 

.تـُْفِلُحونَ 

104: ل عمران سورة آ.3

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك  .اْلُمْفِلُحونَ ُهُم َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

130: سورة آل عمران .4

.تـُْفِلُحونَ ًة َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَْأُكُلوا الرِّبَا َأْضَعافًا ُمَضاَعفَ 

200: سورة آل عمران .5

.تـُْفِلُحونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم 

35: سورة املائدة .6

تـُْفِلُحونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوابـْتَـُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا ِيف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم 
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21: األنعام سورة.7

.الظَّاِلُمونَ يـُْفِلحُ َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه ِإنَُّه َال 

135: األنعام سورة.8

اِر ِإنَّهُ  يـُْفِلحُ َال ُقْل يَا قـَْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإينِّ َعاِمٌل َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ

.الظَّاِلُمونَ 

8: األعراف سورة.9

اْلُمْفِلُحونَوازِيُنُه فَُأولَِئَك ُهُم َواْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ َفَمْن ثـَُقَلْت مَ 

69: األعرافسورة.10

ِمْن بـَْعِد قـَْوِم أََوَعِجْبُتْم َأْن َجاءَُكْم ذِْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعَلى َرُجٍل ِمْنُكْم لِيـُْنِذرَُكْم َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاءَ 

.تـُْفِلُحونَ وا آَالَء اللَِّه َلَعلَُّكْم نُوٍح َوزَادَُكْم ِيف اْخلَْلِق َبْسطًَة فَاذُْكرُ 

157: األعراف سورة.11

يِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواْإلِجنِْ 

َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِ  ُهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل الَِّيت  َويـَنـْ لُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث َوَيَضُع َعنـْ

.ونَ اْلُمْفِلحُ ُهُم َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولَِئَك 

45: األنفال سورة.12

.تـُْفِلُحونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـُْبُتوا َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم 

88: التوبة سورة.13

رَاُت َوأُولَ  ِئَك ُهُم َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َوأُولَِئَك َهلُُم اْخلَيـْ

.اْلُمْفِلُحونَ 
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17: يونس سورة.14

.اْلُمْجرُِمونَ يـُْفِلحُ َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه ِإنَُّه َال 

69: يونس سورة.15

.يـُْفِلُحونَ ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َال 

77: يونس سورة.16

.السَّاِحُرونَ يـُْفِلحُ قَاَل ُموَسى أَتـَُقوُلوَن لِْلَحقِّ َلمَّا َجاءَُكْم َأِسْحٌر َهَذا َوَال 

23: يوسف سورة.17

نَُّه َريبِّ َأْحَسَن َورَاَوَدْتُه الَِّيت ُهَو ِيف بـَْيِتَها َعْن نـَْفِسِه َوَغلََّقِت اْألَبـَْواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك قَاَل َمَعاَذ اللَِّه إِ 

.الظَّاِلُمونَ يـُْفِلحُ َمثْـَواَي ِإنَُّه َال 

116: النحل سورة.18

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

.يـُْفِلُحونَ يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َال 

20: الكهف سورة.19

.ِإًذا أَبًَداتـُْفِلُحواأَْو يُِعيُدوُكْم ِيف ِملَِّتِهْم َوَلْن ِإنـَُّهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يـَْرُمجُوُكمْ 

69: طه سورة.20

َا َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَال  .السَّاِحُر َحْيُث أََتىيـُْفِلحُ َوأَْلِق َما ِيف َميِيِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـُعوا ِإمنَّ

64: سورة طه .21

.اْليَـْوَم َمِن اْستَـْعَلىأَفْـَلحَ 

77: احلج سورة.22
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َر َلَعلَُّكْم  .تـُْفِلُحونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َوافْـَعُلوا اْخلَيـْ

1: املؤمنون سورة.23

.اْلُمْؤِمُنونَ أَفْـَلحَ َقْد 

102: املؤمنون سورة.24

.اْلُمْفِلُحونَ َفَمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك ُهُم 

117: املؤمنون سورة.25

َا ِحَسابُُه ِعْنَد َربِِّه ِإنَُّه َال  .اْلَكاِفُرونَ يـُْفِلحُ َوَمْن يَْدُع َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر َال بـُْرَهاَن َلُه بِِه فَِإمنَّ

31: النور سورة.26

َها َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهرَ  ِمنـْ

آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو أَبـَْنائِِهنَّ 

َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهنَّ أَِو 

ْربَةِ  ِمَن الرَِّجاِل أَِو الطِّْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساِء َوَال َيْضرِْبَن التَّابِِعَني َغْريِ أُوِيل اْإلِ

يًعا أَيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكمْ  .تـُْفِلُحونَ بَِأْرُجِلِهنَّ لِيـُْعَلَم َما ُخيِْفَني ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوتُوبُوا ِإَىل اللَِّه مجَِ

51: النور سورة.27

ْعَنا وَ  نَـُهْم َأْن يـَُقوُلوا مسَِ َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعوا ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ َأطَْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم ِإمنَّ

.اْلُمْفِلُحونَ 

37: القصص سورة.28

اِر ِإنَُّه َال َوقَاَل ُموَسى َريبِّ َأْعَلُم ِمبَْن َجاَء بِاْهلَُدى ِمْن  .الظَّاِلُمونَ يـُْفِلحُ ِعْنِدِه َوَمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ

67: القصص سورة.29
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.اْلُمْفِلِحنيَ فََأمَّا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا فـََعَسى َأْن َيُكوَن ِمَن 

82: القصص سورة.30

َباِدِه َويـَْقِدُر َلْوَال َوَأْصَبَح الَِّذيَن َمتَنـَّْوا َمَكانَُه بِاْألَْمِس يـَُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اللََّه يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن عِ 

َنا خلَََسَف بَِنا َوْيَكأَنَُّه َال  .اْلَكاِفُرونَ يـُْفِلحُ َأْن َمنَّ اللَُّه َعَليـْ

38: الروم سورة.31

ٌر لِلَِّذيَن يُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه َوأُولَِئكَ  ُهُم َفآِت َذا اْلُقْرَىب َحقَُّه َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَِّبيِل َذِلَك َخيـْ

.اْلُمْفِلُحونَ 

5: لقمان سورة.32

.اْلُمْفِلُحونَ 

22: سورة.33

أَْو أَبـَْناَءُهْم َأْو ُد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهمْ َال جتَِ 

َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اللَِّه َأَال ِإنَّ ِحْزَب  اللَِّه ُهُم َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعنـْ

.اْلُمْفِلُحونَ 

9: احلشر سورة.34

ميَاَن مِ  اَر َواْإلِ ْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوَال جيَُِدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا أُوتُوا َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

.اْلُمْفِلُحونَ 

16: التغابون سورة.35
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رًا ِألَنـُْفِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه  فَُأولَِئَك ُهُم فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم َواْمسَُعوا َوَأِطيُعوا َوأَْنِفُقوا َخيـْ

.اْلُمْفِلُحونَ 

10: اجلمعة سورة.36

.تـُْفِلُحونَ للَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانـَْتِشُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل ا

9: سورة الشمس.37

َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها

االيات الواردة بلفظ الفالح ومشتقاته .ب

آية يف سور 37مع كل صيغه يف القرآن فوجدت " الفالح" بعد ما تأملت الباحثة الكلمة 

:نوعاً كما أشار منها7دَّد الكلمة املختلفة يف القرآن القرآن، وع

عدد الكلماتآية/سورةالصغةالكلمةرقم

5: البقرة اسم الفاعلاملفلحون1

104: آل عمران 

، 8،69: األعراف 

157

88: التوبة 

102: املؤمنون 

38: الروم 

سور13
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5: لقمان 

51: النور

 :22

9: احلشر 

16: التغابن

سورة671: القصص اسم الفاعلاملفلحني2

1: املؤمنون فعل املاضىأفلح3

9: الشمس

تنيسور 

21،135: األنعام فعل املضارعيفلح4

77، 17: يونس 

23: يوسف 

69: طه 

117: املؤمنون 

82، 37: القصص 

سور9

189: البقرة فعل املضارعتفلحون5

:        آل عمران 

130،200

سور8
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35: املائدة 

45: األنفال 

77: احلج 

31: النور 

10: اجلمعة 

69: يونس فعل املضارعيفلحون6

116: النحل 

سورتني

سورة201: الكهف فعل املضارعتفلحوا7

االيات الواردة باأللفاظ المترادفة بالفالح. ج

رقم
دفة االمتر 

"الفالح"
االيةآية/ سورة 

، 16: ، األنعام119: ،املائدة73: النساءالفوز1

، 200، 111، 89، 72: ، التوبة64: يونس

، 71: ، األحزاب60: ، الصفت12: الصف

: ، الفتح30: ، اجلاثية57: ، الدخان9: املؤمن

.11: ، الربوج12: ، احلديد9: ، التغابن5

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم 

ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد 

].71: االحزاب[ َعِظيًما فـَْوزًافَاَز 
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، 52: ، النور111: ، املؤمنون20: التوبةالفائزون2

.20: احلشر

الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف 

َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َأْعَظُم 

اْلَفائُِزونَ َدَرَجًة ِعْنَد اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم 

].20: التوبة[ 

]31: النبأ. [ َمَفازًاِإنَّ لِْلُمتَِّقَني 31: النبأمفاز3

َال َويـَُنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتـََّقْوا 61: ، الزمر188:ال عمراناملفازة4

.َميَسُُّهُم السُّوُء َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ 

]61: الزمر[ 

النََّجاةِ َويَا قـَْوِم َما ِيل أَْدُعوُكْم ِإَىل 41: املؤمنونالنجاة5

.َوَتْدُعوَنِين ِإَىل النَّارِ 

]41: املؤمنون[ 

االيات المتعلقة بالفالح من حيث نزولها.د

يف القرآن الكرمي بالنظر إىل نزوله تنقسيم إىل قسمني وهو املكى واملدىن،  وأّما معرفة " الفالح " وقد الكلمة 

:املكّى واملدّىن مايلي

وقال السيوطى يف 1أن املكّى ما نزل قبل اهلجرة، وإن كان باملدينة، واملدّىن مانزل بعد اهلجرة، إن كان مبّكة

.اإلتقان  أن املكّى ما نزل مبّكة، واملدّىن مانزل باملدينة

.187: ، ص)1987( مكتبة دار الرتاث : ، القاهرةبورهان في علوم القرآنإمام بدر الدين حممد عبد اهللا الزركثي، 1
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للسور اليت وأما . وذكر ابن مسعود أن املكّى ما وقع خطابًا ألهل مكة ، واملدّىن ماوقع خطابًا ألهل املدينة

:تتعلق بالفالح الواردة يف القرآن ما يلي

مدنّيةمكّيةرقم

)5:اآلية (سورة البقرة)8:اآلية( االعرافسورة 1

)189: اآلية ( سورة البقرة )69: اآلية ( سورة االعراف 2

)104: اآلية (:ال عمران سورة)157: اآلية ( سورة االعراف 3

)130: اآلية ( سورة ال عمران )21: اآلية ( االنعام سورة4

)200: اآلية (سورة ال عمران )135: اآلية (سورة االنعام 5

)35: اآلية (سورة املائدة )17: اآلية (سورة يونس 6

)45: اآلية (سورة االنفال )69: اآلية (سورة يونس 7

)88: اآلية ( سورة التوبة )77: اآلية ( سورة يونس 8

)79: اآلية (سورة احلج )23: اآلية (سورة يوسف 9

)31: اآلية (سورة النور )116:  اآلية (النحل سورة10

)51: اآلية (سورة النور )20: اآلية (سورة الكهف 11

)22: اآلية ()69: اآلية (سورة طه 12

)9: اآلية (سورة احلشر )1: اآلية (سورة املؤمنون 13

)16: اآلية (التغابن سورة )102: اآلية (سورة املؤمنون 14
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)10: اآلية ( سورة اجلمعة )117:اآلية (املؤمنون سورة15

)9: اآلية: ( سورة الشمس)37:اآلية (القصص سورة16

)67: اآلية (سورة القصص 17

)82: اآلية (سورة القصص 18

)38: اآلية( : الروم سورة19

)5:اآلية ( :لقمان سورة20

36مدنية16مكية20عدد


