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 في مرونته  الكريم إعجاز القرآن

 عملية التأثير والتأثّر بين اللغة العربية واللغات األجنبية

 يستهزئ- قسورة- كبّارا- ُعجاب :

من روائع القصص التي تساهم في إظهار صور اإلعجاز البياني في القرآن 

الكريم، ــ وإن كان بعض الدارسين يشّككون في صّحة نسبتها إلى الرسول صلى 

 هللا عليه وسلّم ــ قّصة األعرابّي والرسول صلى هللا عليه وسلّم وهي:

إذا ونهم بينما الرسول صلى هللا عليه وسلّم مع أصحابه بالمسجد يعلّمهم أمر دي

ن أرآنك  عجز قهللا عليه: يا محمد أبأعرابّي يقتحم عليهم مجلسهم قائال للنّبي صلى 

ثل: ممات يستعمل ألفاظ اللغة العربية ليستعير من لغات األعاجم مجموعة من الكل

والعرب ال تقول)) يستهزئ(( بل تقول )) يهزأ كلمة " " 

 ؟! " ُعجاب " و كلمة " كبّارا" و كلمة "  قسورة.وكلمة "  ((

 لعربأصحابه أن يأتوا بشيخ من ا فأشار الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى بعض

 المسجدبسهم متقدّم في الّسّن وبينما هم يتحدّثون وإذا بالشيخ يدخل عليهم في مجل

سلم وليه عيحمله رجال على أكتافهم فأجلسوه على األرض فحيّاه النّبّي صلى هللا 

ّم قال ثوه حملم. فقوقال له : قم. فحملوه .فقال له النّبّي صلى هللا عليه وسلم ثانية : 

 وسلم :  عليههللا له للمرة الثالثة : قم.فحملوه وقفين .فنطق الّشيخ قائال للنّبّي صلى

ا ن هذإأتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب و أنا رجل كبّارى :قال الّشيخ المسنّ 

 لشيء عجاب "

هللا  ه إاّل  إلالعندها نطق األعرابي: الذي سأل في البداية قائال : أشهد يا محمد أنه 

 و أشهد يا محمد أنك رسول هللا.

 ة :اليأما بالنسبة لهذه الكلمات فقد جاءت في القرآن الكريم في المواضع التّ 

(( وردت في قوله عزوجل  يستهزئاألولى هي ))  ــ الكلمة 1

َن (( من َمُهوَيعْ  )) اَّللهُ َيسَْتْهِزئُ ِبِهْم َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغَياِنِهمْ 

  و العرب يقولون هزأ .15سورة البقرة . آية: 

(( وردت في قوله عزوجل كّبارا الثانية هي )) ــ الكلمة 2

. (( من سورة سيدنا نوح ر ُكبهارا   )) َوَمَكُروا َمْكرا  

وموجودة ومستعملة في اللغة العربية  .22آية:

.العرب ال يقولون كّبارا بل يقولون " كبير " أو 

على وزن فّعــال، وهي صيغة من )كّبار(:  أكبر؛ ولكنّ 

 صـيغ المبالغــة.
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(( وردت في قوله عزوجل  قسورةالثالثة هي )) ــ الكلمة 3

ة (( من سور قسورة)) كأّنهم حمر مستنفرة ؛فّرت من 

.وهي كلمة موجودة في اللغة 51،50المّدّثر . أيات:

العربية وتطلق على الشّديد ؛ وإن كانت من الكلمات 

المشتركة بين الحبشية والفارسية ورّبما نقلها 

العرب فعّربت واستعملوها كغيرها من الكلمات 

 الدخيلة التي عّربوها.

 (( وردت في قوله عزوجل عُجابالرابعة هي )) الكلمة - 4

جََعَل اآلِلَهَة ِإَلها  َواحِدا  ِإنه َهَذا َلشَيٌْء 
َ
.  (( ابٌ عُجَ )) أ

)) عجيب((وأعجب . والعرب تقول5سورة ص.آية:

فقط.ولكّن الكلمة مستعملة في العربية ،وقد جاءفي 

الذي تجاوز حّد :العجاب تفسير العدل واالعتدال

 العجب.

كثر الحديث عن هذه الكلمات وعالقـتها باللغة 

العربـية ، وأّنها دخيلة عّربت فيما بعد قبـل اإلسالم 

أي في العصر الجاهـلي وهناك كلمات أخرى من 

الدخـيل أيضا تقلت إلى اللغـــة العربيـة وهي من 

اللغة الفارســية مثل : ) الزنجبــيل(  و ) 

وغيرها كما هو  الفردوس ( و)أباريـق(و)إنجيــل(

 مبّين في الجدول اآلتي :
 بكلمات أعجمية في القرآن الكريم: جدول 

رقم  اآليةو السّورة   أصلها الكلمة 

 اآلية

فارس أباريق 

 ية
سٍ مِّن مهعِ  ﴿

ْ
َباِريَق َوَكأ

َ
ْكَوابٍ َوأ

َ
لواقعة ا ينٍ ِبأ

 سورة الواقعة ﴾

﴿18﴾ 

يونان إنجيل 

 ية
ا ا ِلمَ ق  َنزهَل َعَلْيكَ اْلِكَتاَب ِباْلَحِقّ ُمَصدِّ ﴿

ْنَزَل التهْوَراَة َواإلِْ  َبْيَن َيَدْيهِ 
َ
ل آ﴾يلْنجِ َوأ

 عمران 

﴿48﴾ 

ماعون وهو  

 القْدر
 ﴾7﴿ سورةالماعون ﴾ )) َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعونَ  عبرية

فردوس وهو  

 البستان
بهلوي

 ة
 اتِ ِإنه الهِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصهاِلحَ ﴿

ة ورس﴾َكاَنْت َلُهْم َجنهاُت اْلِفْرَدْوسِ ُنُزال  

 الكهف

﴿107﴾ 

طاغوث وهي  

  األنداد
اَّللُه َوِليُّ الهِذيَن َآَمُنوا ُيخِْرُجُهْم ِمَن  ﴿ حبشية

الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوالهِذيَن َكَفُروا 

ْوِلَياُؤُهُم الطهاُغوُت ُيخِْرُجوَنُهْم مَِن 
َ
أ

﴿257﴾ 
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ْصَحاُب 
َ
وَلِئَك أ

ُ
النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت أ

 سورة البقرة﴾ ِفيَها َخاِلُدونَ النهاِر ُهْم 

سرادق وهي  

 الفسطاط
فارسي

 ة
ِمْن ْلُيؤْ فَ  َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم ۖ َفَمْن شَاءَ ﴿

ْعَتْدَنا 
َ
َوَمْن شَاَء َفْلَيْكُفْر ۚ ِإنها أ

َحاَط ِبِهْم سَُراِدُقهَ 
َ
 ا ۚ ِللظهاِلِميَن َنار ا أ

ِل ِبَماٍء َكاْلُمهْ َوِإْن َيسَْتِغيُثوا ُيَغاُثوا 

 َيشِْوي اْلُوُجوَه ۚ ِبْئَس الشهَراُب َوسَاَءتْ 

 سورة الكهف ﴾ ُمْرَتَفق ا

﴿29﴾ 

سجَّيل وهي  

 الطين 

بهلوي

 ة
سورة  ﴾َتْرِميِهْم ِبحَِجاَرٍة ِمْن ِسجِّيلٍ  ﴿

 الفيل

﴿4﴾ 

زنجبيل وهو  

  نبات
بهلوي

 ة
س ا َكاَن ِمَزاُجَها ﴿

ْ
َوُيسَْقْوَن ِفيَها َكأ

 اإلنسان سورة ﴾َزْنَجبِيل  

﴿17﴾ 

تابوت وهي  

 صندوق
ن أَ ِه َوَقاَل َلُهْم َنبِيُُّهْم ِإنَّ آَيَة ُمْلكِ  ﴿ قبطية

مْ كُ بِّ َيْأِتيَكُُم التَّاُبوُت ِفيِه سَكِيَنٌة مِّن رَّ 

وَن ارُ َوَبِقيٌَّة مِّمَّا َتَرَك آُل ُموسَٰى َوآُل هَ 

كُمْ لَّ  ة  ذَِٰلَك آليَ َتْحِمُلُه اْلَمَلِئكَُة ِإنَّ ِفي 

   ﴾سورةالبقرةِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ 

﴿٢٤٨﴾ 

المشكاة وهي  

 الكوة
ُل اَّللُه ُنوُر السهَماَواِت َواألَْرِض ۚ َمثَ  ﴿ حبشية

 احُ ُنوِرِه َكِمشَْكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح ۖ اْلِمْصبَ 

نهَها َكْوَكبٌ 
َ
يٌّ رِّ  دُ ِفي ُزَجاَجٍة ۖ الزَُّجاَجُة َكأ

 ُيوَقُد ِمن شََجَرٍة مَُّباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة اله 

 ِضيءُ يُ  شَْرِقيهٍة َوال َغْرِبيهٍة َيَكاُد َزْيُتَها

    ورٍ َوَلْو َلْم َتْمسَسُْه َناٌر ۚ نُّوٌر َعَلٰى نُ 

 اَّللهُ  بُ َيْهِدي اَّللُه ِلُنوِرِه َمن َيشَاُء ۚ َوَيْضرِ 

 مٌ ِليعَ  ُكلِّ شَيْءٍ األَْمَثاَل ِللنهاسِ   َواَّللُه بِ 

 سورةالنور﴾

﴿35 ﴾  

االستبرق وهي  

)الديباج 

 الغليظ(

فارسي

 ة
َيْلبَسُوَن ِمْن سُْنُدسٍ  ﴿قال تعالى : 

 44الدخان ﴾َوِإسَْتبَْرٍق ُمَتَقابِِلينَ 

﴿53﴾ 

 

 

 :اللغة العربية أم اللغات

إّن هذه الكلمات ال تدل على أن في القرآن عجزا في 

تدّل على مرونة اللغة العربية المفردات وإنما 

ورحابة أساليبها  ومعجمها  . وقد كانت هذه األلفاظ 

الدخيلة موجودة في اللغة العربية القديمة وقّل 
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استعمالها وفي هذا الصّدد، يقول األستاذ الدكتور 

العالم رشيد بن عيسى في معجمه الذي ذكر فيه أكثر 

ير من ألفا من المفردات تحتوي على عدد كب 15من 

األلفاظ العربية القديمة المهملة االستعمال ووجد 

أغلب هذا المهمل في اللغة البربرية الجزائرية 

منها لفظة )) قابل ((. وقد ذكرها األستاذ بن عيسى 

على أنها كلمة عربية قديمة أهملت واستعملتها 

اللغات األخرى.وإن لم يكن مثل هذا النمط من 

ب واالقتراض اللساني المفردات فإّن عملية التعري

موجودة في كّل اللغات. وهذا األستاذ الدكتور مصطفى 

محمود يؤّلف كتابا في أّن اللغة العربية هي أّم 

اللغات بالدليل التطبيقي، منها كلمة)) مخزن(( في 

اللغة العربية،نجدها في اللغة 

وفي ) Almacen(وفي اللغة اإلسبانيةَ (Magazineاألنجليزية)

(وفي اللغة  Magazzinoاإليطالية)اللغة 

وفي كثير من اللغات العالمية  (Magazinالفرنسية)

ومنها ) الجبر( أصبح  األخرى ، أخذتها من العربية .

 الخوارزميات( ، وكلمة Algèbreفي اللغات األجنبية األخرى)

 ( وهكذا . . Algorithme) أصبحت

حول ونشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية تقريرا 

مدى تأثر اللغة اإلنجليزية باللغة العربية، وكيف 

أن هناك كلمات كثيرة إنجليزية مقتبسة باألصل من 

 اللغة العربية.

وأرجعت الصحيفة البريطانية ذلك إلى تأثر اللغة 

اإلسبانية في فترة من الفترات باللغة العربية، خالل 

فترات حكم العرب لألندلس، وانتقلت منها كلمات 

مستخدمة من اللغة العربية إلى اللغة  عديدة

 اإلنجليزية.

مثاال على كلمات إنجليزية  13وقدمت "ذا إندبندنت" 

 أصلها عربي منها كلمة ) الكحول (. 
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