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AllAmz in the holy QurAn 

 I have attempted in this research paper 

(Allamz : Sarcasm) to shed light on this highly 

important issue It is an analysis of four Ayat in the 

Quran within two chapters : 

Chapter One : The lamz (hypocritism) against the 

prohet (peace be upon him) and against his 

companions .  

 Chapter Two : The Quranic rejection of lamz 

and he punishment to those who use it . 

 The refeard is concluded with a set of results .  
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 .106 -103: سورة الكهف، اآليات )1(
 .95: سورة احلجر، اآلية )2(
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  .540، 59/ 1: القطوف احلسان من ظالل القرآن لعبد العزيز شاكر: ينظر )1(
  .15: النفاق وآثاره ومفاهيمه لعبد الرمحن الدوسري )2(
  .3: اجلوزيةصفات املنافقني البن قيم  )3(
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  .58: سورة التوبة، اآلية )1(
  .140/ 10: تفسري املراغي: ينظر )2(
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باب من ترك قتال اخلوارج للتالف وأن ال ) 6534(برقم  2540/ 6: صحيح البخاري )1(

رقـم   355/ 6: ؛ وسـنن النسـائي الكـربى   56/ 30: ينفر الناس؛ ومسند اإلمام أمحد
 . وزاد نسبته إىل ابن املنذر وابن أيب حامت 448/ 3: ؛ والدر املنثور للسيوطي)11220(
  .79/ 16: مفاتح الغيب للرازي )2(
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  ).ملز(مادة  397/ 5: لسان العرب البن منظور: ينظر )1(
؛ وزاد املسري 523/ 4: ؛ ومعامل الترتيل للبغوي521/ 5: احملرر الوجيز البن عطية: ينظر )2(

  .228/ 9: البن اجلوزي
؛ 335/ 6: ؛ والنكت والعيون للماوردي618، 617/ 24: البيان للطربيجامع : ينظر )3(

  .227/ 9: ؛ وزاد املسري البن اجلوزي521/ 5: واحملرر الوجيز البن عطية
  .275: إعراب القرآن وبيانه حمليي الدين درويش: ينظر )4(
  .290: ؛ وخمتار الصحاح للرازي602: القاموس احمليط للفريوز آبادي )5(
  .255: مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاين )6(
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  .146/ 4: الربهان يف إعراب آيات القرآن للمقريي: ينظر )1(
؛ والفريد يف إعراب القرآن ايـد  2247/ 2: التبيان يف إعراب القرآن للعكربي: ينظر )2(

؛ 46/ 4: ؛ والربهان يف إعراب آيات القـرآن للمقـريي  492/ 1: البن أيب العز اهلمداين
  .230/ 3: راب القرآن الكرمي وبيانه لدرويشوإع
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/ 2: ؛ والنشر يف القراءات العشر البـن اجلـزري  26/ 2: إعراب القرآن للنحاس: ينظر )1(

297. 
 .197/ 2: ؛ والكشاف للزخمشري294: إحتاف فضالء البشر للبناء: ينظر )2(
؛ والبحر احمليط أليب 47/ 3: ؛ واحملرر الوجيز البن عطية315: السبعة البن جماهد: ينظر )3(

  .476/ 3: ؛   والدر املصون للسمني احلليب57/ 5:حيان
 .439: البالغة والتطبيق ألمحد مطلوب: ينظر. وهو اجلمع بني لفظني مثبتني متضادين )4(
  .146/ 4: الربهان يف إعراب آيات القرآن للمقريي: ينظر )5(
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  .609/ 5: والتفسري املنري لوهبة الزحلي؛ 532/ 6: احملرر الوجيز البن عطية: ينظر )1(
  .141/ 10: تفسري املراغي: ينظر )2(
  .32: سورة الرعد، اآلية )3(
  .95: سورة احلجر، اآلية )4(
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  .609/ 5: التفسري املنري لوهبه الزحيلي: ينظر )1(
  .املصدر نفسه: ينظر )2(
  .395: تيسري الكرمي الرمحن للسعدي: ينظر )3(
  .79: اآلية سورة التوبة، )4(
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  .170/ 26: تفسري املراغي: ينظر )1(
 .469/ 10: روح املعاين لاللوسي )2(
باب اتقوا النار ولو بشق متره والقليـل مـن   ) 1349(رقم  513/ 2: صحيح البخاري )3(

باب احلمل أجره يتصدق ـا والنـهي   ) 1018(رقم  706/ 2: الصالة؛ وصحيح مسلم
باب أيتها خـري  ) 2530(رقم  59/ 5: وسنن النسائي الشديد عن تنقيص املتصدق بقليل؛

 .اليد العليا
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  . 376/ 2: ؛ وتفسري القرآن العظيم البن كثري260: أسباب الرتول للواحدي )1(
  .432، 431/ 3: معجم مقاييس اللغة البن فارس: ينظر )2(
  .83سورة آل عمران، اآلية  )3(
  .158: سورة البقرة، اآلية )4(
  .84، 82/ 1: ؛ والتعاريف للمناوي31: مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاين: ينظر )5(
  .563/ 10: تفسري املنار حملمد رشيد رضا )6(
  .477/ 3: زاد املسري البن اجلوزي )7(
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؛ وأساس 49: ؛ والقاموس احمليط للفريوز آبادي277: املقاييس يف اللغة البن فارس: ينظر )1(

  .106: البالغة للزخمشري
/ 4: ؛ ولسان العـرب البـن منظـور   144/ 3: معجم مقاييس اللغة البن فارس: نظري )2(

352.  
  .38سورة هود، اآلية  )3(
  .212: سورة البقرة، اآلية )4(
  .402/ 3: اجلامع ألحكام القرآن الكرمي للقرطيب )5(
  .400: التعاريف للمناوي )6(
  .110: سورة املؤمنون، اآلية )7(
  .427: القرآن لألصفهاين مفردات ألفاظ: ينظر )8(
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  .131/ 28: مفاتح الغيب للرازي: ينظر )1(
  .469/ 10: روح املعاين لاللوسي )2(
: ؛ وإعراب القرآن وبيانه حمليي الدين درويش486/ 3: الدر املصون للسمني احلليب: ينظر )3(

  .681/ 5: ؛ والتفسري املنري لوهبه الزحيلي230/ 3: درويش
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  .495/ 1: ؛ والكشاف للزخمشري75/ 5 :البحر احمليط البن حيان )1(
هي أن يأيت السياق مبعنيني متقابلني غري متضادين أو متضادين فهي أعم من املطابقـة ألن   )2(

 .441: البالغة والتطبيق ألمحد مطلوب: ينظر. املطابقة ال تأيت إال من معنيني متضادين
  .682/ 5: التفسري املنري لوهبة الزحيلي: ينظر )3(
؛ والتفسـري  159/ 10: ؛ وروح املعاين لاللوسي295/ 2: الكشاف للزخمشري: رينظ )4(

  .682/ 5: املنري لوهبه الزحيلي
  .562/ 10: تفسري املنار حملمد رشيد رضا: ينظر )5(
  .683/ 5: تفسري املنري لوهبة الزحيلي: ينظر )6(
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  .1681/ 3: يف ظالل القرآن لسيد قطب )1(
  .684/ 5املصدر نفسه : ينظر )2(
  .395: تيسري الكرمي الرمحن للسعدي: ينظر )3(
  .املصدر نفسه: ينظر )4(
  .145/ 16: مفاتح الغيب للرازي: ينظر )5(



 اللمز يف القرآن الكرمي                                              جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

105 
  









1









 

 

 







2 

 

 

 

                                     
  .546/ 17: اللباب يف علوم الكتاب أليب حفص الدمشقي: ينظر )1(
 .11: سورة احلجرات، اآلية )2(
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  .581/ 13: لوهبة الزحيلي؛ والتفسري املنري 131/ 28: مفاتح الغيب للرازي: ينظر )1(
  .214/ 4: ؛ ومعامل الترتيل للبغوي415: أسباب الرتول للواحدي: ينظر )2(
  .149/ 5: احملرر الوجيز البن عطية )3(
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  .409: أسباب الرتول للواحدي )1(
  .املصدر نفسه )2(
  .409: ؛ وأسباب الرتول للواحدي1711/ 4: أحكام القرآن البن العريب )3(
  .371/ 21: البيان يف تأويل القرآن للطربيجامع  )4(
  .597/ 13: التفسري املنري لوهبة الزحيلي: ينظر )5(
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  .132/ 28: مفاتح الغيب للرازي )1(
؛ وتـاج  743/ 1: ، ولسان العرب البن منظـور 566/ 3: الكشاف للزخمشري: ينظر )2(

  .946/ 1: العروس للزبيدي
/ 1: ؛ والقاموس احمليط للفريوز آبـادي 205/ 4 :معجم مقاييس اللغة أليب فارس: ينظر )3(

  .1/41: ؛ وتاج العروس للزبيدي185
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  .18: سورة السجدة، اآلية )1(
  .380: مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاين: ينظر )2(
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؛ والربهان يف إعراب آيات القـرآن  253/ 7: إعراب القرآن حمليي الدين درويش: ينظر )1(

  .250، 249/ 6: ألمحد امليقري
  .213/ 4: إعراب القرآن للنحاس: ينظر )2(
  .133/ 25: تفسري املراغي )3(
  .356: غيث لنفع للصفاقسي: ينظر )4(
  .486: إحتاف فضالء البشر للبناء: ينظر )5(
وهي قـراءة   112/ 8: ؛ والبحر احمليط أليب حيان172/ 3: معاين القرآن للفراء: ينظر )6(

  .شاذة
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  .254/ 7: انه حمليي الدين درويشإعراب القرآن وبي: ينظر )1(
؛واللبـاب يف علـوم الكتـاب أليب حفـص     133/ 28:مفاتح الغيب للـرازي :ينظر )2(

  .548/ 17:الدمشقي
هي وضع اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشاة بني املعـىن املتقـول عنـه    : واالستعارة )3(

البالغة العربيـة ألمحـد   : ينظر. األصليواملعىن املستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة املعىن 
  .29: مطلوب
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  .128: سورة التوبة، اآلية )1(
  .424/ 26: روح املعاين لآللوسي: ينظر )2(
هو إعادة األلفاظ املترادفة على معىن بعينه حىت يظهر ملن مل يفهمه ويتأكـد مـن   : التذييل )3(

/ 1: البالغية ألمحد مطلـوب معجم املصطلحات : ينظر. فهمه وهو ضد اإلشارة والتعريض
233. 

ان تذكر مجلة تريد ا شيئاً آخر وهذا الشيء ال يفهم بطريقة اللزوم كمـا يف  : التعريض )4(
والتعريض أخفى من الكناية الن داللة الكناية لفظية وضعية من . الكناية وإمنا يفهم من السياق

 .198: السائر البن االيثر املثل: ينظر. جهة ااز وداللة التعريض من جهة املفهوم
  .1401/ 1: تفسري التحرير والتنوير البن عاشور: ينظر )5(
هي إطالق السبب على املسبب أو هي ذكر الشيء بلفـظ غـريه لوقوعـه يف    : املشاكلة )6(

  .370: التلخيص يف علوم البالغة للقزويين: ينظر. صحبته حتقيقاً
  .1401/ 1: شورتفسري التحرير والتنوير البن عا: ينظر )7(
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  .املصدر نفسه: ينظر )1(
  .133/ 25: تفسري املراغي )2(
  .3344/ 6: يف ظالل القرآن لسيد قطب )3(
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؛ والتفسـري املـنري لوهبـة    19/394،395:اجلامع ألحكام القـرآن للقـرطيب  : ينظر )1(

  .592/ 13:الزحيلي
 .395/ 19: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب: ينظر )2(
 .1: ة، اآليةسورة اهلمز )3(
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 .793/ 15: التفسري املنري لوهبة الزحيلي )1(
  .523/ 4: ؛ ومعامل الترتيل للبغوي226/ 9: زاد املسري البن اجلوزي )2(
؛ 524/ 4: ؛ ومعامل الترتيل للبغوي552/ 4: الوسيط يف تفسري القرآن ايد للواحدي )3(

  .336/ 6: والنكت والعيون للماوردي
/ 6: ؛ والنكـت والعيـون للمـاوردي   619/ 4: تأويل القرآن للطربي جامع البيان يف )4(

336.  
  .620/ 4: جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي )5(
  .289/ 3: معاين القرآن: ينظر )6(
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  .620/ 24: جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي: ينظر )1(
ـ 77/ 1: معجم مقاييس اللغة البن فارس )2( ؛ واجلـامع  912: ارس؛ وجممل اللغة البن ف

  .222/ 2: ألحكام القرآن للقرطيب
  .167، 164/ 2: جامع البيان يف تاويل القرآن للطربي )3(
  . 507/ 2: املستدرك على الصحيحني للحاكم )4(
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  .140/ 1: ؛ ومفاتح الغيب للرازي170/ 1: احملرر الوجيز البن عطية )1(
  .164/ 2: جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي )2(
  .912: جممل اللغة البن فارس )3(
  .49: سورة الكهف، اآلية )4(
 .221/ 2: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب: ينظر )5(
لقد مر معنامها يف املبحث األول لغة واصطالحاً وأردت هنا أن أكمل ما بينهما من فـرق   )6(

  .فرق مما مل اذكره هناك
؛وزاد املسـري البـن   523/ 4:الترتيل للبغوي ؛ومعامل521: / احملرر الوجيز البن عطية )7(

  .228/ 9: اجلوزي
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؛ وجامع البيـان يف  523/ 4: ؛ ومعامل الترتيل للبغوي287/ 5: إعراب القرآن للنحاس )1(

  .619/ 24: تأويل القرآن للطربي
  .228/ 9: ؛ وزاد املسري البن اجلوزي523/ 4: معامل الترتيل للبغوي )2(
  .92/ 32: ؛ ومفاتح الغيب للرازي523/ 4: يمعامل الترتيل للبغو )3(
 .335/ 6: ؛ والنكت والعيون للماوردي311/ 2: جماز القرآن أليب عبيدة )4(
 .18/ 3: ؛ ومجهرة اللغة أليب بكر االزدي361/ 5: معاين القرآن للزجاج )5(
  .92/ 32: مفاتح الغيب للرازي: ينظر )6(
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/ 8: وإعراب القرآن وبيانه حمليي الدين درويـش ؛ 47/ 6: روح املعاين لآللوسي: ينظر )1(

407.  
  .91/ 32: ؛ ومفاتح الغيب للرازي283/ 4: الكشاف للزخمشري: ينظر )2(
؛واحملرر الوجيز 179:؛والقراءات الشاذة البن خالويه289/ 3:معاين القرآن للفراء:ينظر )3(

  . 521/ 5:البن عطية
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ة أو الضعف حداً مستحيالً أو مستبعداً لئال يظن أن يدعي الوصف بلوغه يف الشد: املبالغة )1(

 .370: التلخيص يف علوم البالغة: ينظر. أنه غري متناه فيه
/ 3:؛وصفوة التفاسري للصـابوين 4901/ 10:تفسري التحرير والتنوير البن عاشور: ينظر )2(

603.  
إىل تام وناقص فالتام ان يتشابه اللفظ يف النطق وخيتلفان يف املعىن وينقسم : اجلناس الناقص )3(

فيه ما اتفق فيه اللفظان يف أنواع احلروف وأعدادها وهيئاا وترتيبها، أما الناقص فهـو مـا   
  .265: البالغة الواضحة: ينظر. اختلف فيه اللفظان يف واحدة من األمور األربعة املتقدمة

 .603/ 3: صفوة التفاسري للصابوين: ينظر )4(
  .91/ 32: رازيمفاتح الغيب لل: ينظر )5(
  .677/ 30: روح املعاين لآللوسي: ينظر )6(



 اللمز يف القرآن الكرمي                                              جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

121 
  



1

 

 

 

 

1 

–
 

2 
2 

3 
3 



 
4 

 

                                     
 .794، 793/ 5: تفسري املنري للزحيلي: ينظر )1(
  .3972/ 4: يف ظالل القرآن لسيد قطب: ينظر )2(
  .املصدر نفسه )3(
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