
 

 

 تـــمهـٌـــد

 (دي السورة ٌ ) بٌن
 

 اسماء السورة : -اوال :
 (1سورة الطالق ) -1
 (2سورة القصرى ) -2

 
 عدد آٌاتها : -ثانٌا :

 اما عدد اٌاتها ففٌه قوالن :
 (3هً احدى عشر اٌة ) -1
 (4ذكره اهل البصرة ) ماهً اثنتا عشر اٌة , وهو  -2

 
 المكً والمدنً : -ثالثا :

 (5سورة الطالق مدنٌة فً قول الجمٌع )
 

 ترتٌبها بٌن سور القرآن : -رابعا :
ن فً ترتٌب نزول السور عند جابر بن زٌد نزلت بعد رة الطالق معدودة السادسة والتسعٌسو

 سورة االنسان وقبل سورة البٌنة .
 

 (6سبب نزولها ) -: خامسا
__________________________________________________________ 

ــالل الدٌـــن ــر , جـــــن ابـــً بكـــن بـــعـــبد الرحم االتقــان فـــً علــوم الـــقرآن ,: ٌنظـــر  -1
ٌئة ــــٌم , الهـــل ابراهـــو الفضــق : محمد ابـــهـ( , تحق111ًٌ :ـــً )المتوفـــٌوطــــالس

/ والتحرٌر  115/  1م :  1194هـ /  1314عة: ــــتاب , الطبــــة للكــــرٌة العامــــالمص
 . 242/  22والتنوٌر 

رج عبد الرحمن بن ـــو الفــــن ابــــمال الدٌـــٌر , جـــلم التفســـً عــــسٌر فــــزاد المٌنظر :  -2
 جوزيــعلً بن محمد ال

 –ً ـــتاب العربـــدي , دار الكـــرزاق المهـــد الـــقق : عبــهـ( , المح 519ً : ــــ) المتوف
قرآن , ــــــوم الـــلـــً عــــف واإلتقــــان,  4/215هـ : 1422 –ى ـــروت , الطبعة : االولـــبٌ

 . 22/242وٌر : ـــرٌر والتنــــ, والتح 1/115وطً : ــــالسٌ
 . 12/149ً : ــــٌر القرطبــــتفسٌنظر :  -3
رج عبد الرحمن بن ــــو الفـــدٌن ابــــال الـــسٌر , جمــــم التفــــً علــــٌر فــــزاد المسنظر : ٌ -4

د الرزاق المهدي , دار ـــقق : عبــــهـ ( , المح 519توفً : ـــعلً بن محمد الجوزي ) الم
ٌر القرطبً ـــ, وتفس 4/215هـ : 1422_ األولـــىة : ــــروت , الطبعـــً _ بٌـــتاب العربـــالك
 . 241/ 22نوٌر ـــ, والتحرٌر والت 12/149: 

 . 22/241, والتحرٌر والتنوٌر :  12/149ً : ـــٌر القرطبـــتفسٌنظر :  -5
 . 241 /22نوٌر ـــر والتـــالتحرٌٌنظر :  -6



 

 

 

 ( ور البالغٌة فً سورة الطالقالص)                            
 االولالمبحث 

 ( بالغة الطباق فً سورة الطالق) 
 

دل ــمن ) طبق ( الطاء والقاؾ والباء اصل صحٌح واحد , وهو ٌ -: الطباق فً اللغة -
 قتـــأطبول : ــع شًء مبسوط على مثله حتى ٌؽطٌه . من ذلك الطبق . نقـــعلى وض

الناس  أطـــبق طبق للثانً , وقد تطابقا . ومن هذا قولهم : فاألولالشًء على الشًء . 
 (1للصلح . ) لألخرتساوت حتى لو صٌر احدهما طبقا  أقوالهمذا ,كأن ـــعلى ك

 
عر كاإلٌراد ــت شـــالم او بٌــــع بٌن الضدٌن , فً كـــ: الجم طالحــاق فً االصــالطب -

 (2, واللٌل والنهار , والبٌاض والسواد . ) واإلصدار
 

ن فً الجملة , ن , اي معنٌٌن متقابلٌــٌن المتضادٌــــع بــــالجم : أٌضارف الطباق ــوٌع -
م ـــبهم إٌقاظا وهـــ} وتحسٌن من نوع واحد اسمٌن , كقوله تعالى ا بلفظــوٌكون ذلك ام

اء وتعز ـــوتنزع الملك ممن تشتؤتً الملك من تشاء  }او فعلٌن , كقوله تعالى  رقود { 
 لألنصـــارم ( ـــى هللا علٌه وسلـــمد )صلــول النبً محـــوق {من تشاء وتذل من تشاء 

 خر الهذلًــً صــوقول ابمع ( ـــند الطــون عـــزع , وتقلــد الفـــرون عنــ) إنكم لتكث
 : 

  األمرر ـــذي أمـــواحٌا وال أماتواضحك والذي  ...  أبكىوالذي  أما                 
 وقول بشار :        

 م ــــم نـــمرا ثــــها عــــه لـــ.. فنب..عدا  .ــــروب الــــتك حـــاٌقضاذا                  
 او حرفٌن , كقوله تعالى  )) لها ماكسبت وعلٌها مااكتسبت ((

 

 

سن ــــو الحــارس بن زكرٌا القزوٌنً الرازي , ابــــد بن فــــة , احمــــس اللؽــــم مقاٌٌــمعجٌنظر :  -1
 هـ ( 315)المتوفً 

 . 431/  3م :  1191 -هـ  1311ٌق : عبد السالم محمد هارون , دار الفكر , ـــتحق

ة الحموي , تقً الدٌن ابو بكر بن علً بن عبد ــــ, ابن حج اإلربه ــــوؼاٌت األدب ةــــخزانٌنظر :  -2
ت , بٌرو –هـ ( , تحقٌق عصام شقٌو , دار مكتبة الهالل  239) المتوفً : موي االزراري ,,,هللا الح

 . 1/156م /  2004 األخٌرةبٌروت , الطبعة  –دار البحار 
ً : ـــلتلخٌص المفتاح فً علوم البالؼة , عبد المتعال الصعٌدي ) المتوف اإلٌضاح بؽٌة ٌنظر :  -3

  اآلداببة ـــهـ ( مكت 1311
 (  26( , ) آل عمران :  12سورة ) الكهؾ :  592/  4م / : 2005 -هـ  1426,  19, ط 

 
 



 

 

 
 ( .1(( )ى )) فأمسكوهن بالمعروف او فارقوهن ـــال تعالـــق

 

د ـــنً المراجعة بالمعروؾ , اي بالرؼبة من ؼٌر قصـــن بالمعروؾ ٌعـــ)) فأمسكوه
ن ــــقرة . ) او فارقوهــــً سورة البـــً الرجعة تطوٌال لعدتها . كما تقدم فــالمضارة ف

 ( 2. ) أنفسهنى تنقضً عدتهن فٌملكن ــبمعروؾ ( اي اتركوهن حت
بلؽن اجلهن فأمسكوهن بمعروؾ اوفارقوهن بمعروؾ , واشهدوا ذوي عدل منكم  فإذا) 
ق ـــن ٌتــ. وم األخرٌوم ـــادة هلل . ذلكم ٌوعظ به من كان ٌؤمن باهلل والـــالشه وأقٌموا, 

به ان ــــهللا فهو حسومن ٌتوكل على  ٌحتسب.ه مخرجا وٌرزقه من حٌث ال ـهللا ٌجعل ل
 كل شًء قدرا ( ..ـــهللا بالػ امره . قد جعل هللا ل

و حكمها . وبلوغ االجل اخر فترة العدة . وللزوج ــــذه هً المرحلة الثانٌة وهذا هــــوه
ان  –ا ــــفة التً سبق بٌانهـــها المختلـــآجالعلى  –رج من العدة ـمادامت المطلقة لم تخ

دة ـاو ان ٌدع الع – أمساكهاوهذا هو  –ود الى عصمته بمجرد مراجعتها ـــٌراجعها فتع
قد جدٌد كالزوجة الجدٌدة . وسواء راجع ام ـــل له اال بعـه وال تحــــٌن منــً فتبـــتمض

بٌل ــــعها قـهً عن مضارة بالرجعة كأن ٌراجـــور بالمعروؾ فٌهما .منــفارق فهو مأم
ها بال زواج ! ا وان ـــلٌطٌل مدة بقائها الطلقة الثانٌة ثم الثالثة انتهاء العدة ثم ٌعود فٌطلق

زول ـــند نـــوكان كالهما ٌقع ع –ٌراجعها لٌبقٌها كالمعلقة , وٌكاٌدها لتفتدي منه نفسها 
ً الضمان ـــوى هللا . وهـــفوس عن تقـــهذه السورة , وهو ماٌزال ٌقع كلما انحرفت الن

فً المعاشرة والفراق . كذلك هو منهً عن المضارة فً الفراق بالسب  األول ألحــكامه
بقاء لمودات ــــقوم بالمعروؾ استـــقول والؽضب , فهذه الصلة تــوالشتم والؽلطة فً ال

زة ـــٌة , او ؼمــوي على ذكرى ردٌئة , لكلمة نابـــالقلوب فقد تعود الى العشرة فال تنط
ذ ـــض الذي ٌأخـــالمح المًــاإلس األدبعود . ثم هو ـــما تكر صفائها عندـــة تعـــشائك

 لسنه والقلوب .اإلسالم به اإل
 

 
 ( . 2م ــــ: رقالطـــــالق )صورة ــــسٌنظر :  -1
رح ـــــف بكرٌن د بن ابً ـــد بن احمـــقرآن , ابو عبد هللا محمـــال ألحكـــــامع ــــالجامٌنظر :  -2

د ــــق : احمـــهـ ( , تحقٌ 691وفً : ــــبً ) المتـــن القرطـالدٌشمس الخزرجً  األنـــصاري
ٌة ـــبعة : الثانـــرة , الطــــالقاه –رٌة ـــب المصــــٌش , دار الكتـــاطف وإبراهـــٌمردونً ـــالب
 . 12/159م :  1164 -هـ 1324, 

هـ ( , دار  1325توفً : )الم اربًـــألشحسٌن  إبراهٌمالل القرآن , سٌد قطب ـــفً ظٌنظر :  -3
 . 6/3600هـ :  1412 –القاهرة , الطبعة : السابعة عشر  –بٌروت  –الشروق 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 : كقوله تعالىجد الطباق فً موضع اخر وكذلك ن
 (1) )) سٌجعل هللا بعد عسرا ٌسرا ((

 
رخاء كان ضٌق وشده ؼنى وسعة و را (( اي بعد ــــرا ٌســـه : )) سٌجعل هللا بعد عســـوقول
ذا ــرا وهـــرا ٌســـً ذلك الوقت الفقر والفاقة , فأعلمهم هللا تعالى ان ٌجعل بعد عســـالب فالؽ

 ( 2كالبشارة لهم .)
 

اذ لٌس فً داللة  آجالكذلك فأن فً قوله تعالى )) سٌجعل هللا بعد عسرا ٌسرا (( اي عاجال او 
ر وفرج هللا فأن ــسر الٌسـظر المعتـــفلٌنٌن زمان وكل آت قرٌب ولو كان اآلخرة . ـــعلى تعٌ

 األزواجٌٌب لقلب المعسر وترؼٌب له فً بذل مجهوده ووعد الفقراء ــاالنتظار عبادة وفٌه تط
ث قال موعد الفقراء ذلك الوقت بفتح ــموما كما جوزه الزمخشري حٌــال الفقراء ذلك الوقت ع

ر ـــول الفقٌـٌقماقدروا علٌه ولم ٌقصروا .  نفقواأان  األزواجقراء ـٌهم او الفـــالرزق عل أبواب
وؾ ـــقام الى ســً مثل هذا المــالبعد فً ذلك من حٌث ان القرآن لٌس بمحصور وال التفات ف

سعة الصدر وسٌر  وإنفاقهالكالم قال البؽلى سٌجعل هللا بعد ضٌق الصدر من االهتمام بالرزق 
 (3السخاء والطمأنٌنة والرضى باهلل . )

 

 
 . (9م )ــــالق ص رقــــورة الطـــسٌنظر :  -1
مً ـــٌن التمٌـــن بن الحســـمر بن الحســـمد بن عـــد هللا محــٌر . ابو عبـــٌر الكبـــالتفسٌنظر :  -2

بٌروت , الطبعة :  –التراث العربً  إحٌاء هـ ( , دار 606: ري ) المتوفً ـــب الـــالرازي خطٌ
 . 564/  30هـ :  1420 –الثالثة 

,  ألخـــلوتًً ـــلً الحنفوــطفى االستانبـــن مصـــً بـــحق إسماعـــٌلن , اـــروح البٌر : ـــٌنظ -3
 . 13/ 1بٌروت بـ  –هـ ( , دار الفكر  1129ً : ــــفداء ) المتوفــــو الــــى ابـــالمول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 المبحث الثانً                                                 
 

 (( بالغة المجاز المرسل فً سورة الطالق)) 
 

وازا : سلكته وسرت فٌه ـــج وزهـــأجوز ( جزت الموضوع ـــ: من ) ج ةـــً اللغـجاز فـــالم
 (1: خلفته وقطعته . وجاوزت الشًء الى ؼٌره وتجاوزته بمعنى , اي اجزته . ) وأجزته.
 
ازا ــــوازا ومجـــؤوزا وجــ: ) جزت الطرٌق وجاز الموضوع جوزا وج ال ابً المنظورـــوق

: خلفه وقطعه  وأجازهوجاز ؼٌره وجازه : سار فٌه وسلكه ,  وأجازهوجاز به وجاوزه جوازا 
 (2) . ( أنفذه:  وأجازه, 
 

: فهو من ) رسل ( والرسل : القطٌع من كل شًء ,والجمع ارسال  ةــً اللغــل فـــاما المرس
 . والرسل : االبل , والرسل : قطٌع بعد قطٌع .

 
. وجاؤا  االـــإرس اإلبلً ـل أرسلاي قطعا . واسترسل اذا قال  إرساالالى الماء  أبلهم وأرسلوا

ل . ـــرسلة رسلة اي جماعة جماعة , وبعٌر رسل , اي سهل السٌر . وسٌر رسل : سه
 ( 3: سهلة السٌر . ) ًء : سلس . وناقة رسلتةــــواسترسل الش

 
فهو ماكانت العالقة بٌنما استعمل فٌه وما وضع  : الحاــل اصطـــاز المرســـف المجـــاما تعرٌ

ادة من ــة , لما جرت به العـــٌد اذا استعملت فً النعمـــبة ؼٌر المشابهة كالـــله مالبسة ومناس
 (4صدورها عن الحاجة , وبواسطتها تصل الى المقصود بها . )

 

 
 وز .ـــادة : جــــ, م 290/  3ري : ـــالجوه الصحــــاح,ٌنظر :  -1
 األنصاريور ــــن منظـل , جمال الدٌـــلسان العرب , محمد بن مكرم بن علً ابو الفضٌنظر :  -2

هـ  1414 –بٌروت , الطبعة الثالثة  –هـ ( , دار صادر  911) المتوفً :  اإلفرٌقــًً ـــالروٌفع
 :5 – 329 . 

ور : ــــن منظــــرب ابـــسان العـــ, مادة : رسل , ول 4/1902ري : ـــحاح , الجوهــالص :ٌنظر -3
 , مادة رسل .  229 – 11

 1391ث طفى المرعى ) ـــمد بن مصـــع (( احــــالبدٌ المعانـــً, البٌان,علوم البالؼة )) ٌنظر :  -4
 .   241/  1هـ ( , ) د . ث ( : 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ربها ورسله فحاسبناها حسابا  أمروكأٌن من قرٌة عتت عن  }:  ىـــنا فً قوله تعالــــوذا تأمل
اب ـــرٌة من بـــراد بها اهل القـــٌ {وكأٌن من قرٌة  }, فأن قوله  {شدٌدا وعذبناها عذابا نكرا 

 (1و من عالقات المجاز المرسل . )ــتسمٌة الحال بأسم المحل , وه
 

 (2. )قال ابن الجوزي : ) والمعنى : عتا اهلها ( 
 
 أهلهــاو والمراد ــؾ القرٌة بالعتــا وصــــر ربهـــن امـــه : عتت مـــال الرازي : ) وقولـــوق

 (3أل القرٌة .)ــــقوله : وســـ, ك
 
و ـــن ( فهــها قوله ) وكأٌـــجاز المرسل منــللم باإلضافة أخرىلطائؾ  اآلٌـةجد فً ـــا نـــكم

ة . وقد ــ: ) اسم لعدد كثٌر مبهم ٌفسره ماٌمٌزه بعده من اسم مجرور بمن وكأٌن ) كم ( الخبرٌ
نا ـــالتكفٌر ه إفادةتقدم عند قوله تعالى : وكأٌن من بنً قاتل معه ربٌون كثٌر . والمقصود من 

م عن امر ــم على عتوهـــالزم لجزائهـــًء مـــل تلك القرى شـــتحقٌق ان العذاب الذي نال اه
فً  مطرودةر ــقرى وانها ؼٌـــض الـادفة فً بعـــتوهم ان مصـــوهم مـــم ورسله فال ٌتـــربه

 ( 4هم )ــبعض
 

 
 . 320/ 3ونً : ـــٌر , الصابــــفوة التفاســـر : صـــٌنظ -1
ن ــــً بـــن علـــبد الرحمن بـــفرج عــــن ابو الـــٌر , جمال الدٌــــم التفســـً علـــٌر فــزاد المس -2

تاب ـــدي , دار الكـــرزاق المهــد الـــٌق : عبـــهـ ( , تحق 519ً : ــــوزي ) المتوفـــمد الجـــمح
 . 302/ 4هـ :  1422 – األولىة : ـــروت , الطبعــبٌ –ً ـــالعرب

 . 565/  30ٌر , الرازي : ـــٌر الكبـــالتفس -3
, محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسً ) المتوفً :  نوٌرــــرٌر والتـــالتح -4

 . 333/  22م :  1124تونس ,  –ه ـ ( الدار التونسٌة للنشر  1313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 المبحث الثالث

 
 (( بالغة االستعارة فً سورة الطالق)) 

 
: من عور , واستعار سهما من كنانته . وارى الدهر ٌستعٌر فً شبابً  غةــاالستعارة فً الل

 (1اي ٌأخذه منً . وسٌؾ اعٌرته المنٌة . )
 
 (2فهو ان ٌستعار لشًء اسم ؼٌره , او معنى سواه . ) : ف االستعارة اصطالحاـــا تعرٌـــام
 

مالها فً ــــعن موضع استعارة : نقل العبارة ـــهالل العسكري بقوله : ) االستع أبوا ـــوعرفه
عنه ,  اإلبانةؼٌره لؽرض , وذلك الؽرض اما ان ٌكون شرح المعنى وفضل  إلىاللؽة  أصـل

بالقلٌل من اللفظ , او تحسٌن المعرض الذي ٌبرز فٌه  ألٌه اإلشارة, او او تأكٌده والمبالؽة فٌه 
(.3) 
 

 
ً ـــار هللا ) المتوفـــد الزمخشري جـــم محمود بن عمرو بن احمــٌنظر اساس البالؼة , ابو القاس -1

بعة : ــلبنان , الط –هـ ( , تحقٌق : محمد باسل عٌون السود , دار الكتب العلمٌة , بٌروت  532: 
 , مادة : عور .  625 -م :  1112 -هـ  1411االولى , 

روؾ ــــاس , المعــقواعد الشعر احمد بن ٌحٌى بن زٌد بن سٌار الشٌبانً بالوالء , ابو العبٌنظر :  -2
القاهرة , الطبعة : الثانٌة  –هـ ( , تحقٌق : رمضان عبد التواب , مكتبة الخاتجً  211ثعلب ) ت 

 . 53/ 1م :  1115, 
ران ـــى بن مهـــد بن ٌحٌـــهل بن سعٌــالصناعتٌن , ابو الهالل العسكري بن عبد هللا بن سٌنظر :  -3

بة ـــضل ابراهٌم , المكتـــحمد ابو الفــمد البجاوي وم( , تحقٌق : علً محهـ  315العسكري ) ت 
 . 262/  1هـ :  1411بٌروت ,  –العنصرٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
عارة اللطٌفة فً قوله تعالى )) فٌخرج اللذٌن امنوا وعملوا ــالق نجد االستــــً سورة الطـــوف

ور ـــللظالل والكفر , واستعار النات الى النور (( فقد استعار الظلمات ـــالصالحات من الظلم
 (1للهدى واإلٌمان , وهو من روائع البٌان , وجالل تعبٌر القرآن . )

 
ن ــلوا الصالحات مـــرج اللذٌن امنوا وعمــوقال محً الدٌن بن احمد : وفً قوله تعالى )) لٌخ

 ىـــوأبقبه , ــشالظلمات الى النور (( استعارتان تصرٌحٌتان شبه الكفر بالظلمات ثم حذؾ الم
 (2المشبه به اٌضا . ) وأبقىبالنور حذؾ المشبه  اإلٌمـــانبه به وشبه ـــالمش

 
خرج ـــالى )) لٌـــه تعــــً قولــــبً  : فـــال القرطــة , فقـــفادة من االٌـــً المستـــاما المعان

ـــمات علم هللا . ) من الظل ات (( اي من سبق له ذلك فًـــلوا الصالحـــنوا وعمــــن امـــاللذٌ
 .ر ) الى النور ( الهدى واالٌمان ( اي من الكـ

ول الن االٌمان ــقال ابن عباس : نزلت فً مؤمتً اهل الكتاب . واضاؾ اإلخراج الى الرس
 (3ل منه بطاعته . )ـــٌحص

 
لوا او ـــ( متعلقة بٌنوا وعملو الصالحات ـخرج اللذٌن امنــــعود ) والالم فً ) لٌـــوقال ابو الس

اللة ـــمٌر الجـــالم او ضــالة والســضمٌر الرسول علٌه الص األولبأنزال وفاعل بخرج على 
والموصول عبارة عن المؤمنٌن بعد انزاله اي لٌحصل الرسول علٌه الصالة والسالم اوهللا عز 

سٌؤمن )) من الظلمات والعمل او لٌخرج من علم او قدر انه  اإلٌمانمن  اآلنوجل ماهم علٌه 
(( حسبما بٌن الحا ــل صـــؤمن باهلل وٌعمـــن ٌــــدى )) ومـــالى اله الضاللةالى النور (( من 

 (3فً تضاعٌؾ ماانزل من االٌات المبٌنات ( . )
 

 
 . 320/  3, محمد علً الصابونً :  التفاسٌرصفوة ٌنظر :  -1
هـ ( ,  403, محً الدٌن بن احمد مصطفى دروٌش ) المتوفً :  وأبٌاتهالقرآن  إعرابٌنظر :  -2

بٌروت ( , ) دار  –دمشق  –سورٌة , ) دار الٌمامة  –حمص  –دار االرشاد للشؤون الجامعٌة 
 . 121/ 10هـ :  1415بٌروت ( , الطبعة الرابعة ,  –دمشق  –ابن كثٌر 

 . 194/  12القرآن , القرطبً :  ألحكامالجامع ٌنظر :  -3
مد بن ـــادي محـــعود العمـــم , ابو الســـاب الكرٌــــا الكتــٌم الى مزاٌـــالعقل السل إرشادنظر : ٌ -4

  264/  2بٌروت :  –التراث العربً  إحٌاءهـ ( , دار  122فى ) المتوفً : ـــن مصطـــمحمد ب
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ن ـــمسلم عن طرٌق ابن جرٌج عن ابً الزبٌر انه سمع عبد الرحمن بن اٌمن ٌسأل اب مارواه

ظا ؟ فقال : طلق ابن عمر امرأته حائضا على ـــل طلق امرأته حائـــفً الرجؾ ترى ـعمر كٌ
قال له : ـــــم فـــفسأل عمر رسول هللا صلى هللا علٌه وسل هد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمـع

هرت فلٌطلق او لٌمسك قال ابن عمر وقرأ النبً : ) ٌااٌها ـــها , فردها  وقال : اذا اطــلٌراجع
 (1النبً اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ( . )

 
 (2لم الـــخ : انها نزلت علٌه ساعتئذ . )ـــٌه وســـى هللا علـــً صلـــه : وقرأ النبـــوظاهر قول

 (3ادثة . )وٌحتمل ان تكون نزلت قبل هذه الح
 

 (4وقال الواحدي عن السدي : انها نزلت فً قضٌة طالق ابن عمر . )
 (5وعن فتاذة : انها نزلت سبب ان النبً صلى هللا علٌه وسلم طلق حفصة ولم ٌصح . )

ح وان االصح ان االٌة نزلت بٌانا لشرع ــلم ٌصوجزم ابو بكر بن العربً : بأن شٌئا من ذلك 
 (6مبدأ . )

 واألنفــاق واإلرضاعمن العدة  وما ٌعفٌهالق الط أحكامهذه السورة تحدٌد  آٌات ؽرض منــال
دة ــشرع الع حكـــمةالى  واإلٌماءرة , ـــا لألحكام المذكورة فً سورة البقـــ. تتمٌم واإلسـكان

لٌق وعلى ـــهاد على التطـــهن , واالشـــٌٌق علٌـــقات والتضــبالمطل األضرارً عن ــ, والنه
أن ـــفً ش نــاألبوٌٌار بٌن ــباالئثم واألمرالمطلقة ابنها بأجر على هللا ,  وإرضاعالمراجعة , 

ع حدوده ـــعتً هللا وٌتبـــؤٌد من تبـــأن هللا ٌــة الوعد بــ, وتخلل ذلك االمر بالمحافظ أوالدهما
فٌذ ـــزه تنـمه الٌعجـًء حكسٌئاته , وان هللا وضع لكل شوٌجعل له من امره ٌسرا وٌكفر عنه 

و حث ــه وهــر هللا ورسلــتوا عن امــالذٌن ع مـــاألمال ـظة بحــذلك بالموع وأعقب,  أحكامه
ق ـــق علٌهم وحـــٌحمل بما امرهم به هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم لئال ـللمسلمٌن على الع

لم هللا ــــادر عن عــعن االمر , وتشرٌؾ وحً هللا تعالى بأنه منزل من السماوات وص واـالعت
 (9وقدرته تعالى . )

 

 
هـ ( ,  261المسند الصحٌح المختصر , مسلم بن الحجاج ابو الحسن النٌسابوري ) ث ٌنظر :  -1

, رقم : قم :  1012/  2تحقٌق : محمد فؤاد عبد الباقً , دار احٌاء التراث العربً , بٌروت : 
1491 . 

 . 241/  22التحرٌر والتنوٌر : ٌنظر :  -2
 المصدر نفسه .ٌنظر :  -3
دي , ـــلً الواحـــمد بن عـــمد بن محــن علً بن احـــرآن , ابو الحســـنزول الق ابـــأسبٌنظر :  -4

سن ــــبد المحـــن عـــام بـــق : عصـــهـ ( , تحقٌ 462ً : ــــعً ) المتوفـــوري , الشافـــالتٌساب
 . 435/ 1م :  1112 -هـ  1412ام , الطبعة : الثانٌة , ـــالدم –الح ـــٌدان , دار االصـــالحم

 . 241/ 22التحرٌر والتنوٌر ٌنظر :  -5
 المصدر نفسه .ٌنظر :  -6
 . 241/  22التحرٌر والتنوٌر ٌنظر :  -9



 

 

 

 (( المبحث الرابع))                                       

 ( بالغة االلتفات فً سورة الطالق)  
 

 إنسان: لفت : واللفت : لً الشًء عن جهته كما تقبض على عنق  ات فً اللغة منـــااللتف
 (1ته . )ـــفتلف

 الحا : ــــاصط
ذلك  وما ٌشبهالى المخاطبة  اإلخباروعن  اإلخبارو انصراؾ المتكلم عن المخاطبة الى ــه

 (2ومن االلتفات االنصراؾ عن معنى ٌكون فٌه الى معنى اخر . )
وال العدة واتقو هللا ربكم  وأحصوا: )) ٌااٌها النبً اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن  قال تعالى
عد ـــة وتلك حدود هللا ومن ٌتــمن بٌوتهن وال ٌخرجن اال ان ٌأتٌن بفاحشة مبٌن تخرجوهن

 (3(( . ) أمرالعل هللا ٌحدث بعد ذلك  وال تدريه ـــلم نفســـحدود هللا فقد ظ
 

ى )) التدري لعل هللا ـــه تعالـــوذا تأملنا االٌة الكرٌمة لوجدنا االلتفات لمزٌد االهتمام فً قول
ان ٌكون بطرٌق الؽائب )  واألصلعد ذلك امرا (( وقد ورد بطرٌق الخطاب ـــٌحدث ب

 (4الٌدري ( . )
لقوله تعالى )) التدري لعل هللا ٌحدث بعد امرا (( فأنه استئناؾ مسوق ):  السعودقال ابو 

به عما فعله ـــه هللا تعالى ان ٌقلب قلـــٌة وقد قالوا ان االمر الذي ٌحدثــلتعلٌل مضمون الشرط
دي الى خالفه فال بد ان ٌكون الظلم عبارة عن ضرر دنٌوي ٌلحقه بسبب تعدٌه ـــبالتع

وٌخص التعلٌل بالدنٌوي  واألخرويامل الدنٌوي ــالش اركه او عن مطلق الضرروالٌمكن تد
وله تعالى التدري خطاب للمتعدي ــم بدفعه اوقى وقــناس منه اشد واهتمامهـلكون احتراز ال

الة والسالم كما توهم ـــً علٌه الصـبطرٌق االلتفات لمزٌد االهتمام بالرجز عن التعدي ال للنب
فإنك الندري اٌها المعتدي عاقبة االمر لعل هللا تعد حدود هللا فقد اضر بنفسه بالمعنى ومن ٌ

ٌحدث قلبك بعد ذلك الذي فعلت من التعدي امرا ٌقتضً خالؾ مافعلته فٌبدل ببؽضها محبة 
 (5الٌها وٌتسنى تالفٌه رجعة او استئناؾ نكاح ( . ) إقباالعنعا  وباإلعراض

 

 
دي البصري ) ث ــٌل بن احمد بن عمرو بن تمٌم الفراهٌــالرحمن الخلٌن , ابو عبد ــالعٌنظر :  -1

/  2ٌق : د . مهدي المخزومً , د . ابراهٌم السامرائً , دار ومكتبة الهالل : ــهـ ( , تحق 190
 , مادة لفت  121

ابن توكل ــع , ابو العباس , عبد هللا بن محمد المعتز باهلل ابن المــع فً البدٌـــالبدٌٌنظر :  -2
 . 152م : 1110 -هـ  1410,  1هـ ( , دار الجٌل , ط 216م ابن الرشد العباسً ) ت ــالمعتص

 . 1سورة الطالق : ٌنظر :  -3
 . 391/  2ٌنظر صفوت التفاسٌر , الصابونً :  -4
مد بن ـــارشاد العقل السلٌم الى مزاٌا الكتاب الكرٌم , ابو السعود العمادي محمد بن محٌنظر :   -5

 . 261/  2بٌروت :  –هـ ( , دار احٌاء التراث العربً  122مصطفى  )ت 
 



 

 

 

را ( لمسة موحٌــة ـــك امـــد ذلـــل هللا ٌحدث بعــ) كذلـك نجد فً قوله تعالى )) التدري لع 
اء ـــره ببقـــعدة , وامــره بالـــوء وراء امـــدره المخبـــمؤثرة . فمن ذا الذي ٌعلم ؼٌب هللا وق

بٌوتهن .. انه ٌلوح هناك امل , وٌوصوص هناك رجاء . وقد ٌكون الخٌر كله . المطلقات فً 
ٌٌر , ــم التؽــم الحركة , دائـــى . فقــدر هللا دائـــناءة ورضـــوقد تتؽٌر األحوال وتتبدل الى ه

وح دائم االحداث . والتسلٌم المر هللا اولى , والرعـاٌة له اوفق , وتقواه ومراقبته فٌها الخٌر ٌل
سات , ـــها من اوضاع ومالبـــهناك ! والنفس البشرٌة قد تستؽرقها اللحظة الحاضرة , وما فٌ

د , ـــعر انها سرمـــة الحاضرة , وتشــجن اللحــوقد تؽلق علٌها منافذ المستقبل , فتعٌش فً س
ً مؽلــق وانها باقٌة , وانما فٌها من اوضاع واحوال سٌرافقـــها وٌطاردها ... وهذا سجن نفس

 (1مفسد لألعصاب فً كثــٌر من االحٌان . )

 

 
ٌجول فً ال ئ ماــر , ودائما ٌبدل , ودائما ٌنشـــقة . فقدر هللا دائما ٌؽٌــولٌست هذه هً الحقٌ

. ط بعد قبض ـ. فرج بعد ضٌق . وعسر بعد ٌسر . وبس واألوضاع األحوالحسبان البشر من 
 (2للخلق بعد ان كان عنهم فً حجاب . )أن , ٌبدٌه ـــو شـوهللا كل ٌوم ه

 
دثه هللا ــى ماٌحـــعهم الـــل تطلــر , لٌظـــوس البشـــقٌة فً نفـد هللا ان تستقر هذه الحقٌـــوٌرٌ

 (2ددا ودائما . )ـــر متجـــمن االم
 

,  لـــدائمة . ولتظل نفوسهم متحركة باالموحة ـــمفت األوضاعفً تؽٌٌر  األمل أبوابظل ــولت
ندٌة بالرجاء ال تؽلق المنافذ والتعٌش فً سجن الحاضر . واللحظة التالٌة قد تحمل ما لٌس فً 

 (4الحسبان .. )) التدري لعل هللا ٌحدث بعد ذلك امرا (( . )
 
 

 

  3600/  6فً ظالل القرآن : ٌنظر :  -1
 المصدر نفسه ٌنظر :  -2
  3600/  6فً ظالل القرآن : ٌنظر :  -3
 المصدر نفسه ٌنظر :  -4

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                             

 (( المبحث الخامس))                                             
                                 

 (بالغة التكرار فً سورة الطالق ) 
 

رة ــــره : المـــعلى النخلة , والكالتكرار فً اللؽة من كرر , والكسر بالفتح : الحبل ٌصعد به 
ع الكرات , وكررت الشًء تكرارا , وكرر الشًء وكركره : اعاده مرة بعد اخرى ـــ, والجم

( .1) 
 

 اصطالحا:
ذم او التهوٌل او ــــمدح او الـــٌد الوصؾ او الـــظه الواحدة لتأكـــكلم اللفـــو ان ٌكرر المتـــه

 (2الوعٌد . )
 

دون  فاظـــاأللكرار فً ــع التـــوللتكرار مواضع ٌحسن فٌها , ومواضع ٌقبح فٌها , فأكثر ماٌق
خذالن ـــذلك الــاقل , فأذا تكرر اللفظ والمعنى جمٌعا ف األلفاظالمعانً , وهو فً المعانً دون 

 (3بعٌنه , وال ٌجب للشاعر ان ٌكرر اسما اال على جهة التشوق واالستعذاب . )
 
دا ـــا شدٌـــناها حسابـــه فحاسبـا ورسلـــة عتت عن امر ربهـــ)) وكأٌن من قرٌ ىـــال تعالـــق

 (4(( . )اها عذابا نكرا ـــوعذبن
 

 

 , مادة : كرر . 136:  5, مادة : كرر , ولسان العرب :  205: /  2الصحاح : ٌنظر :  -1
ن ـالقرآن , عبد العظٌم بن الواحد ب ازــأعجتحرٌر التحٌٌر فً صناعة الشعر والنثر وبٌان ٌنظر :  -2

تور ـــهـ (, تقدٌم وتحقٌق : الدك 654العدوانً , البؽدادي ثم المصري ) ت  األصبعظافر ابن ابً 
نة ــ, لج اإلسالمٌةورٌة العربٌة المتحدة , المجلس االعلى للشؤون ـــرٌؾ , الجمهـــحنفً محمد ش

 . 395/  1احٌاء التراث االسالمً : 
 463العمدة فً محاسن الشعر وآدابه , ابو علً الحسن بن رشٌق القٌروانً االزدي ) ت :  ٌنظر -3

 -هـ  1401,  5ٌل , ط ــــٌد , دار الجـــبد الحمــــن عــــً الدٌــــد محــــهـ ( , تحقٌق : محم
 . 93/  2م :  1121

 . 2سورة الطالق : ٌنظر :  -4
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ٌه ــفحاسبناها حسابا (( وقوله )) وعذبناها عذابا (( والشك ان ف عالى ))ــل تكرار قوله تــنتأم

 (1ع والترهٌب . )كبٌرة , فهو تكرار الوعٌد للتفضٌ بالؼة عظٌمة وفوائد
 

ها ـــتشبٌ العــقاب,دٌد ــب شدته من شـــً الجزاء على الفعل بما ٌناســـملة فـــوالمحاسبة مستع
ناها ــوهو الحساب فً الدنٌا , ولذلك جاء فحاسب متعاملٌن,اللتقدٌر الجزاء بإجراء الحساب بٌن 

 وعذبناها بصٌؽة الماضً .
 والمعنى : فجازٌناها على عتوها جزاء ٌكافئ طؽٌانها .

 
 والخسؾ والرجم , ونحو ذلك .رق , ب النكر : هو عذاب االستئصال بالؽوالعذا

 
وة قبل االستئصال من ــاب فٌها لقـــره , فالحسٌـــساب مؤذن بأنه ؼـــؾ العذاب على الحوعط

 المخوفات واشراط االنذار مثل القحط والوباء والعذاب هو ماتوعدوا به .
 

ه ـــة فٌـــوة المناقشـــدته قـــاب االخرة . وشــولك ان تجعل الحساب على حقٌقته وٌراد به حس
عل الماضً ـــون الفـــواالشتهار على كل سٌئة ٌحاسبون علٌها . والعذاب : عذاب جهنم , وٌك

 (2مستعمال فً معنى المستقبل تشبٌها للمستقبل بالماضً فً تحقٌق وقوعه . )
 

 
 . 320/  3صفوة التفاسٌر : ٌنظر :  -1
 . 334/  22التحرٌر والتنوٌر : ٌنظر :  -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ((المبحث السادس ))                                           
 

 الطالق (بالغة السجع فً سورة ) 
 

 السجع لغة :
واساجٌع . وقد سجع الرجل سجعا  جاعــأسمع ـــفى , والجــــ: الكالم المق ةـــع فً اللغـــالسج

ت ــوسجع تسجٌعا , وكالم مسجع , وبٌنهم اسجوعة . وسجعت الحمامة , اي هدرت . وسجع
 (1ها على جهة واحدة . )الناقة , اي مدت حنٌن

 
 السجع اصطالحا :

 (2اما السجع اصطالحا فهو تواطؤ الفواصل فً الكالم المنثور على حرؾ واحد . )
 
ع ــوت , والسجـــدر والٌاقــه الـــع كأنـــع المرصـــالسج لوبـــأسالق نجد ـــً سورة الطـــوف

ً ـــكثرهما فع هو : ) السجع المرصع ( : وهو مااتفقت فٌه الفاظ احدى الفقرتٌن او اـــالمرص
 (3الوزن والتقفٌة . )

 
ره ٌسرا (( , عل له من امــد جعل هللا لكل شًء قدرا (( , )) ٌجـــ)) ق ىـــه تعاللــــقو ثلـــم

 )) وٌعظـــم له اجرا ((
ورة , وهو من ـــالمباركات فً الس اآلٌـــات)) وكان عاقبة امرهما خسرا (( الى ؼٌرهن من 

 (4.)حسنات البدٌعٌة ــالم
 

 
 , باب : سجع . 1222/  3الصحاح , الجواهري : ٌنظر :  -1
 639المثل السائر فً ادب الكاتب والشاعر, ضٌاء الدٌن بن االثٌر , نصر هللا بن محمد ) ت ٌنظر :  -2

,  جالةلنشر والتوزٌع , الفة مصر للطباعة وامد الحوقً , بدوي طٌانه , دار نهضهـ ( : تحقٌق : اح
 . 210/  1القاهرة : 

جواهر البالؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع , احمد بن ابراهٌم بن مصطفى الهاشمً ) ت ٌنظر : -3
 . 330/  1صرٌة , بٌروت : ٌوسؾ الصمٌلً , المكتبة العهـ ( ضبط وتدقٌق وتوثٌق : د .  1362

 . 320/  3صفوة التفاسٌر , الصابونً : ٌنظر :  -4
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 (( السابع المبحث)) 
 

 (بالغة النداء فً سورة الطالق ) 
 

اء . وناداه مناداة ونداء , اي صاح ـــاء والرؼــم مثل الدعــوقد ٌض الصوت ,: داء لغةـــالن
 (1به , وتنادوا , اي نادى بعضهم بعضا . )

 
داء , وقد ــفً الن األصلاقباله علٌك , هذا هو  : هو التصوٌت بالمنادى الطالحا اصداء ـــالن

 ( 2. ) اإلقبالتخرج صٌؽة النداء الى ان ٌكون المراد منها ؼٌر 
 
بً اذا ـــها النــً سورة الطالق نجد اسلوب النداء فً اول اٌة فٌه , قال هللا تعالى : )) ٌااٌـــوف

هن وال ــاء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا هللا ربكم ال تخرجوهن من بٌوتـــطلقتم النس
ال تدري ه ــٌخرجن اال ان ٌأتٌن بفاحشة مبٌنة وتلك حدود هللا ومن ٌتعد حدود هللا فقد ظلم نفس

 ( 3لعل هللا ٌحدث بعد ذلك امرا (( . )
 

ان ـــنساء وجهـ: ) وفً قوله تعالى : ٌااٌها النبً اذا طلقتم الالرازي رحمه هللا فً تفسٌره  قال
إذا ـــدوتهم فـــدهم وقــه لما انه سٌــوسلم ثم خاطب امت احدهما : انه نادى النبً صلى هللا علٌه

اب ـــق : هذا خطاـــمع كانت امته داخلة فً ذلك الخطاب . قال ابو اسحـــاب الجــخوطب خط
ه فً الخطاب وثانٌهما : ان المعنى ٌااٌها النبً قل ـــوالمؤمنون داخلون مع,النبً علٌه السالم 

ما ــمٌع , كـــللج مــل الحكــه وجعـــمر القول , وقال الفراء : خاطبلهم : اذا طلقتم النساء فأض
 (4ته ( . )ـه والى اهل بٌـــب الٌـــا تستحٌون , تذهٌــول للرجال : وٌحكم اما تتقون هللا امـــتق
 

 

 : ندا., باب  2505/  6الصحاح , الجوهري : ٌنظر :  -1
, ٌحٌى بن حمزة بن علً بن ابراهٌم  األعجازائق ــــلوم حقــراز ألسرار البالؼة وعـــالطٌنظر :  -2

بٌروت  – هـ ( , المكتبة العنصرٌة 945لمتوفً : الملقب بالمؤٌد باهلل ) االحسٌنً العلوي الطالبً 
 0161/  3هـ :  1423,  1, ط 

 1سورة الطالق : ٌنظر :  -3
 . 552/  30التفسٌر الكبٌر , الرازي ٌنظر :  -4

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 (( المبحث الثامن))                                            

 
 (انتقاء االلفاظ فً سورة الطالق ) 

ده وهو ـهما , كأنه بنى على ضــنقاوة الشًء : خٌاره , وكذلك النقاٌة بالضم فٌ :تقاء لغة ــاالن

ى ــنقى الشًء بالكسر ٌنقط من فضله الشًء . ٌقال : ـــٌسقفٌما كثٌرا ٌأتً  فعالةالنفاٌة , الن 

 (1و نقً اي نظٌؾ . والنقاء ممدود : النظافة . )ــح , فهــنقاوة بالفت

ظت ـــة , ولفـــًء لفاظـت الشًء من فمى الفظه لفظا : رمٌته , وذلك الشــ: لفظ لغة األلفـــاظ

  (2. ) األلفاظبالكالم وتلفظت به , اي تكلمت به . واللفظ : واحد 

كم (( كان ــوا هللا ربـــواضحا جلٌا , قال تعالى : )) واتق األلفاظوفً سورة الطالق نجد انتقاء 

نا الن ــم جاءت هاهـــة ربكـــالعدة واتقوا هللا لكن كلم أحصواٌمكن فً ؼٌر القرآن ان ٌقول : 

ربً . ـعى من ٌرــة فالمربً ٌــنى التربٌة وفٌه معنى التوجٌه وفٌه معنى الرعاٌــالرب فٌه مع

 ( 3فإذن اعلموا ان هذا الحكم هو من رعاٌة هذا الرب سبحانه وتعالى . )

ب ومن ــن حٌث ال ٌحتسـل له مخرجا * وٌرزقه مــتق هللا ٌجعــ} ومن ٌ: ىـــً قوله تعالـــوف

هللا  ٌتوكل على هللا فهو حسبه { نجد الفعلٌن ) ٌتق وٌتوكل ( التقوى هو تجنب كل ما الٌرضى

ٌر ـــمر وٌســوكة ٌشــار فً ارض مشـًء الٌه اذا سـسبحانه وتعالى كما ٌتجنب االنسان ماٌس

وى ـقــضاب هللا عز وجل . التــالى وإؼــة هللا سبحانه وتعـق هللا اي من ٌتجنب معصٌـــفمن ٌت

. االنسان  حانه وتعالىــوتجنب لما الٌرضً هللا سبب ــوع فً القلـً خشـــا وانما هـلٌس خوف

ها ــؾ منه , فٌــقطه , خــق هللا ٌعنً تجنب ان تســٌتجنب هذا الذي ٌؽضب ربه عز وجل , ات

وؾ مع بؽضاء ـٌه خـس الخوؾ االعتٌادي الذي فـبة ولٌـــمعنى الخوؾ , معنى الخشوع والهٌ

وؾ ـــخٌة والـنه . الخشـاه وتستحً مـــى وتخشـوؾ من حب , انت تحب هللا تعالـوانما هذا خ

ً ـع متجنب للمعاصً متقاما التوكل انك وانت خاشع خاضً التقوى.ٌاء كله ٌنجمع فـواالستح

انجح  ـباباألسانت وانا قدمت تعالى تقول ٌارب تولى هذا االمر حٌاتك كلها الى هللاتلقً بأمور

وم مقام ـقلً  فٌالمثل االعلى نحن نقول  فالن وكٌ ح الادري لكن انت كن وكٌلً وهللـــال انجاو

تار ــٌؾ سٌخــكسك كٌؾ سٌعاملك,ــون مقام نفــندما ٌكحانه وتعالى عـــنفسً فما تظن باهلل سب

 (4)تار لك خٌر ماٌبدو فً ظاهره انه فٌه اذى لكن هو فٌه خٌر لك ٌقٌنا . ـوال شك كل ماٌخلك؟

 , باب : نقا. 2514/  6الصحاح , الجوهري ٌنظر :  -1

 , باب لفظ . 1191/  3الصحاح الجوهري : ٌنظر :  -2

/  21ع منتدٌات ستار تاٌمز االلكترونً , ـلمسات بٌانٌة من سورة الطالق , د . فاضل السامرائً , موقٌنظر:  -3

 م . 2012/ 3

 المصدر نفسه .ٌنظر :  -4



 

 

 

 ةــــــالمقدم
 

لى ــٌن وعــلق هللا اجمعـــمد هلل رب العالمٌن , والصالة والسالم على سٌدنا محمد خٌر خـــالح
 وصحبه الؽر المٌامٌن وبعد ..بٌن الطاهرٌن ــــه الطٌـــال
لى هللا ــــول هللا صــال رســـى , قـــاب هللا تعالـــً كتـــعلق فـلوم ماكان ٌتــــأن افضل العــــف
ال ــــرج منها ٌارسول هللا ؟ قـــت : ما المخــــها ستكون فتنة (( فقلــم : )) اال انـــلٌه وسلــــع

هزل , ــعدكم , وحكم مابٌنكم , وهو الفصل لٌس بالــبر ما بـــ: )) كتاب هللا فٌه نبأ ماقبلكم وخ
ل هللا ــو حبــله هللا , وهــٌره اضـــن ابتؽى الهدى فً ؼـــصمه هللا , ومـــمن تركه من جبار ق

واء ــه االهـــػ بـــتزٌو الذي ال ــقٌم , وهــتـــالمتٌن , وهو الذكر الحكٌم , وهو الصراط المس
ً ــرد , وال تنقضــرة الـــى كثــخلق علـ, وال تلتبس به االلسنة , وال ٌشبع منه العلماء , وال ٌ

ى ــهدي الـــرآنا عجبا ٌــمعنا قـتى قالوا : } انا سـبه , هو الذي لم تنته الجن اذا سمعته حـعجائ
دى الى ــه هـحكم به عدل , ومن دعا الٌ, من قال به صدق ومن عمل به اجر , ومن الرشد { 

 راط المستقٌم . ـــص
 

وه البالؼة فٌها فكان ـــالق لمعرفة الوجـــن هذا فقد وقع اختٌارنا على دراسة سورة الطــــوم
و ــث , وهــتمهٌد وثمانٌة مباحعنوان بحثنا ) الصور البالؼٌة فً سورة الطالق ( فجاء على 

 كما ٌأتً : 
 ٌدي السورة تمهٌد : بٌن 

 : بالؼة الطباق فً سورة الطالق .المبحث االول 
 المبحث الثانً : بالؼة المجاز المرسل فً سورة الطالق .

 المبحث الثالث : بالؼة االستعارة فً سورة الطالق .
 المبحث الرابع : بالؼة االلتفات فً سورة الطالق .

 المبحث الخامس : بالؼة التكرار فً سورة الطالق .
 فً سورة الطالق .المبحث السادس : بالؼة السجع 

 المبحث السابع : بالؼة النداء فً سورة الطالق .
 المبحث الثامن : انتقاء االلفاظ فً سورة الطالق .

وجاءت الخاتمة لتبٌٌن اهم نتائج البحث , نسأل هللا التوفٌق فٌه وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب 
 العالمٌن .

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 ة ـــــالخاتم 
 

 بعد االنتهاء من كتابة بحثنا تبٌن لنا بعض النتائج ٌمكن تلخٌصا بما ٌأتً : 
 

ٌب اللؽة ـــن اسالـــو مــــباق ( وهـــوب ) الطـــــت اسلــــالق تضمنــــورة الطــــان س -1
 ٌلة .ـــة الجمـــالعربٌ

الق ــــورة الطـــــً ســــة فــــب البالؼــــد اسالٌــــو احــــل هـــــاز المرســـــان المج -2
. 

 . القــــورة الطــــً ســــة فــــً البالؼــــارة دورا فـــــت االستعـــــلعب -3
 ان اسلوب االلتفات لمزٌد االهتمام هو احد االسالٌب التً حوتها سورة الطالق . -4
الق ـــورة الطــــس ًـرة , وفـــد كبٌـــمة وفوائـــكرار فٌه بالؼة عظٌــــوب التـــان اسل -5

 ٌد للتفضٌع والترهٌب .ــــرارالوعـــنجد تك
ً ـــؤدي دوره فــــع ٌـــجع المرصــــالس أسلـــوبد ــــالق نجـــورة الطــــً ســــوف -6

 ٌة .ـــة القرآنــالبالؼ
 انــــً بٌــــمة فــة عظٌـــــؤدي وظٌفـــلوب النداء لٌـــورة الطالق نجد اســــً ســـوف -9

 ً القرآنٌة .ـالمعان
 حا جلٌا فً كثٌر من الفاظ السورة  .ــاء االلفاظ واضــــالق نجد انتقــــً سورة الطـــوف -2

 
 

 وفً الختام نرجوا هللا تعالى التوفٌق والسداد والحمد هلل رب العالمٌن .          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 وزارة التعلين والبحث العلوي        

  اإلنسانيتجاهعت ديالى / كليت التربيت للعلوم 

  اإلسالهيتقرآى والتربيت القسن علوم     

 
 
 

 (())الصور البالغيت يف سورة الطالق
 
 

 اإلنسانٌةقرآن / كلٌة التربٌة للعلوم الالى قسم علوم بحث تخرج مقدم 
 قرآنالوهو جزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً علوم 

 
 
 الطالبة تقدمت به

 
 )) تقوى سلمان سعدون ((

 
 
 
 
 

 بأشراف
 ٌلـــوري جلــــاد امـــــد . عم
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 { بسى اهلل انسمحٍ انسحٍى}

ٌا ــــــٍ ًاحصــــــــنعدهتمٌىٍ ـــــــبء فطهــــــــى اننســـــــــيب اذا طهمخـــــب اننـــــــ} ٌباٌي

سجٍ ـــــــٍ ًال خيــــٌىٍ يٍ بٌٍهتــــــــى الختسجــــــــــو زبكــهــٌا انـــــــًاحم دة ــــــــانع

د ـــــــــٍ ٌخعـــــــــو ًيـــــــدًد انهــــــــــك حــــــت ًحهـــــــت يبٍنـــــــني بفبحشـــــــاال اٌ ٌبح

د ــــــــدد بعـــــــــو حيـــــــم انهــــــــــدزي نعــــــــو ال حـــــــــى َفســــــــــد ظهـــــــــو فمـــــــنهدًد اــــــــح

 سا {ـــــــــك ايــــــــذن

 

 

 { ىــــــــو انعظٍــــــدق انهـــــص}                                                                                                                       

 ( 1سٌزة انطالق اٌَت )                                                                                                                              

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 داءـــــــاالى

   ٍ ٌضٍئٌٌ يل انطسٌك ًٌسبَدًَين ًٌخنبشنٌٌ عٍ حمٌليى ــــــاىل ي         

 هىـــــس عــــــٌ يــــــب ًنـــــحب كى ـــــبء اخٌحً احبـــــــش يف ىنـــــإلازضبئً ًانعٍ          

 ســـــــري ٌنٍــــــــى انــــــداء انــــــت .اىــــــــــاحملب ع ــــــيب ٌنببٍــــــــسث ينـــــنخفج  هتـــــلبح ازض          

 ً .ـــــاب....   بح ـــــــاننج دزة         

 سًف ... ايًـــــدنج انظـــــًب حبــــٌد ييـــــين انصًــــٍ عهًخـــــًٌب ي     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دٌســــــس ًانخمــــــــانشك

اًال انشكس ًاحلًد هلل انعهً احلًٍد عهى نطفو يعً طٌال اٌبو اندزاست ًحٌفٍمو يل عهى 

 هنب ـــــو يبجيــــــمتبو انبحذ ًاسئهو ببٌ ٌصًدَب يٍ فضهو يباحخجنب ًيٍ عهً

 

جيد كبري ًحٌجٍيبث ... ًادٌٍ ببنفضم انري عًسه االسبحرة االفبضم عهى يبٌبرنٌَو يٍ 

سدٌدة سبعدث عهى ًصٌل اننخبئج عهًٍو يخٌاضعو كًب اًجو انشكس اىل كم يٍ عبَين 

ًازشدًَ نخًبو ىرا انبحذ يٍ اسبحرحً انفبضهني يٍ لسى عهٌو لسآٌ هلى انفضم 

 عهٍو يف حدزٌس كهٍت انرتبٍت نهعهٌو االَسبٍَت ًحثيى ًيسبعدهتى يل يف كم شً .

 

ٌظفً املكخبت املسكصٌت يف كهٍت انرتبٍت نهعهٌو االَسبٍَت ًاسبل اهلل انخٌفٍك يف .... ًالدو انشكس مل

 حبثً ًاهلل عهٍى لدٌس .
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