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الباب الخامس

الخاتمة

احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى 

: وبعد. آله وصحبه أمجعني

وقد انتهيت من كتابة هذا البحث، وأمتمت هذا البحث بأهم النتائج واالقرتاحات، فهي 

:فيما يلي

نتائج البحث.أ

.يف القرآن الكرميستة وثالثني مرات يف اثنان وثالثني سور الباحثةإن كلمات الفالح  تذكر 

:هذا البحث بعض النقاط املهمة امليسرة للتسهيل يف معرفة الفالح إمجاال، فهي فيما يلي

ثالثة معىن" الفالح " تعىن الكلمة .1

. الفالح أصالن صحيحان، أحدمها يدل على شق، واآلخر على فوز و بقاء: يف اللغة.1

.البقاء والفوز: واألصل الثاين الفالح. شققتها: فلحت األرض: فاألول

دنيوي و أخروي ، فالدنيوي الظفر بالسعادات الىت : الفالح ضربان : يف اإلصطالحي.2

بقاء : و األخروي وذلك أربعة أشياء . 

.و علم بال جهلبال فناء، وغىن بال فقر، وعز بال ذل،
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:فسر العلماء املفسرون عن معىن الفالح يعىن: عند املفسرين.3

.الفوز بالرمحة والرضوان.1

.الفوز بالصالح.2

.الفوز بالثواب.3

.الفوز بالسعادة.4

.نيل اخلريات على منافع الدنيا.5

.البقاء يف نعم اهللا.6

.السعادة يف الدنيا واآلخرة.7

.النجاة.8

.الظفر.9

. األمن.10

وأشد االسالم بالفالح، ورفع من مكانته، وأعطاه وساما، من أمسى أومسة : أمهية الفالح.2

عون طيبا أخرجه اهللا ، وهم أحسن الناس الزرعون كنوز األنام، يزر يف الدنيا واآلخرة،

هناك منزيلة أرفع من هذه املنزيلة، فهم كنوز األنام، . 

.كما يدعون مباكرين يوم القيامةالناس منزيلة عند اهللاوأقرب 

: اسباب أو طريقة الفالح كما مناسبة اآليات الفالح يف القرآن الكرمي فيما يلي.3
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َيْسأَُلوَنَك َعِن اْألَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ َولَْيَس اْلِربُّ : التقوى إىل اهللا تعاىل.1

بَِأْن 

.َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

.}189: البقرة{ 

. ِمَن اْلُمْفِلِحنيَ فََأمَّا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا فـََعَسى َأْن َيُكونَ : التوبة إىل اهللا تعاىل.2

.}37: القصص{ 

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـُْبُتوا َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم : اإلكثار من ذكر اهللا.3

.}45: األنفال{ . تـُْفِلُحونَ 

َلى َرُجٍل ِمْنُكْم لِيـُْنِذرَُكْم َواذُْكُروا ِإْذ أََوَعِجْبُتْم َأْن َجاءَُكْم ذِْكٌر ِمْن َربُِّكْم عَ : الشكر.4

َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بـَْعِد قـَْوِم نُوٍح َوزَادَُكْم ِيف اْخلَْلِق َبْسَطًة فَاذُْكُروا آَالَء اللَِّه َلَعلَُّكْم 

.}69: األعراف{ . تـُْفِلُحونَ 

ال { . َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا : الصرب.5

.}200: عمران

: موانع الفالح كما مناسبة اآليات الفالح يف القرآن الكرمي فيما يلي.5

َا ِحَسابُُه ِعْندَ : الكفر.1 َربِِّه ِإنَُّه َال يـُْفِلُح َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر َال بـُْرَهاَن َلُه ِبِه فَِإمنَّ

.}117: املؤمنون{ . اْلَكاِفُرونَ 
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{ . َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَْو َكذََّب ِبآيَاتِِه ِإنَُّه َال يـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ : الظلم.2

.}21: األنعام

: يونس{ . َجاءَُكْم َأِسْحٌر َهَذا َوَال يـُْفِلُح السَّاِحُرونَ قَاَل ُموَسى أَتـَُقوُلوَن لِْلَحقِّ َلمَّا: السحر.3

َا َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يـُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى. }77 { . َوأَْلِق َما ِيف َميِيِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـُعوا ِإمنَّ

.}69: طه

اإلقراحات.ب

تقرتح الباحثة من .السابقة مع تكميلها باخلالصاتبواب االيف وبعد أن تشرح الباحثة البيانات 

.:حات لكي يكون هذا البحث ذات منفعة و مفيدة للحياةامساحة القراء الكرماء عدة اإلقرت 

ليعمل األعمال الطيبة كما تشرح اآليات الفالح يف من مساحة املسلمنيةرجو الباحثت.1

.القرآن الكرمي لندخل اجلنة اهللا

.خصوصا للمسلمنييد للمجتمعولعل هذا البحث مف.2

ومكتبة  العامةمدير اجلامعة أن يويف ويكمل مكتبـة اجلامعةفضيلةمنةالباحثرجويو .3

و بالكتب املتعلقة بالتفسري واحلديث وعلوم أصول الدينخاصةكلية أصول الدين

.القاموس اللغة العربية

ترجو الباحثة بأن تكون احللقات القرآنية اليت نرا ها الي.4

العلمية حيث يسّهل جمتمع املسلمني يف فهم معاين القرآن وتطبيقه يف

.حىت صاروا أمة قرآنية
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هذا البحث ال يتخلص من اخلطآت والنقاص لذلك أرجو للقارئني هلذا البحث أن .5

أو أقرب إىل يأيت باإلصالحات والتكميالت لكي يكون هذا البحث وافيا للمطلوب

.الكمال


