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 عرض كتاب  

  ))بب  رر  عع((  لفظلفظ  معنىمعنى  أصلأصل: : مقدمةمقدمة
 صـــــفة ٔانـــــه العـــــرب لفـــــظ معنـــــى ؤاصـــــل: 

 صــاٍف  مــاء ٔاي) َعــَرٌب  مــاء: (فقــالوا للمــاء،
 قـــال. الوديـــان فـــي الجريـــان شـــديد عـــذٌب 

كـثــار: والتعريــب كـثيــر،: َعــِرب مــاٌء : "اللســان  وهــو الَعــِرب، شــرب مــن اإل
: َعِربـة وبئـر ،)المـاء كـثيـر ٔاي( ُغْمـر: َعـِرٌب  ونهر الصافي، الماء من الكـثير
. وعاربــــةٌ  عــــارٌب  فهــــو َعَربــــًا، َعــــِرب ذلــــك كــــل مــــن والفعــــل المــــاء، كـثيــــرة

ــة  جبــٍل  فــي طريــق: والَعَربــات....الجــري  الشــديد النهــر: بالتحريــك والَعَرَب
 شــديدة مــاء مسـايل فيــه كـان ألنــه بــذلك سـمي كٔانــه: قلـت مصــر، بطريـق
 يشـــربوا ٔان ٔاي( غبـــاً  مـــرة كـــان ٕاذا القـــوم ســـقُي  ؤاعـــرَب  واإلنحـــدار، الجـــري 

 ثـم( ومعنـى: قلـت". واحـد وجـه علـى قـام ثـم خِمسـًا، ومـرًة ) ال ويومـاً  يوماً 
ُثــَر  ٔاي) واحــد وجــه علــى قــام  يحتــاج فــال األرض فــي انســاب حتــى المــاء كـَ

 لـم بيـان علـى قريـب عمـا وسـنٔاتي السـقي، فـي يباعـدوا ٔان ٕالـى معه الناس
 والمتعربــة والمســتعربة والعاربــة بــالعرب، النــاس مــن الجيــل هــذا ســمي
 .هللا شاء ٕان

 البيعـة به ُعِقَد  ما كل: والَعَربون والُعْربون الُعْربان: اللسان قال
 البيـع لعقـد ٕاعرابـاً  فيـه ألن بـذلك سـمي: وقيل...ٔاعرب ٔاعجمي الثمن، من
 .باشترائه غيره يملكه لئال فساٍد  وٕازالة ٕاصالحاً  ٔاي

 فــي والنــون الــواو ؤان قديمــة، الكلمــة ٔان عنــدي ويتــرجح: قلــت
 تعنــي التــي) ِعْجَلــون( كلمــة فــي كمــا التصــغير إلفــادة جــاءت ٕانمــا ٓاخرهــا؛
 وهــو القليــل المــاء هــو الَعَربــون ٔاو بــالُعْربون المــراد ؤان الصــغير العجــل
ــــذي المــــاء ذلــــك كــــواب فــــي يكــــون ال ــــذي األ  وعــــادة لألضــــياف، يقــــدم ال

 زالــت مــا عــادة يشــرب لــم ٔام ٔاشــرب ســواء للضــيف المــاء بتقــديم التعجــل
 المـــاء داللــة مـــن) الُعْربــون( لفـــظ جــاز ثـــم يومنــا، ٕالـــى النــاس فـــي جاريــةً 
 .للبـائع يقـدم الـذي المال من األولى الدفعة داللة ٕالى للضيف يقدم الذي
 التشــبيه علــى هــو: قلــُت " الــدنيا فــي غــرق  ٕاذا: الرجــُل  َعــِرب: "اللســان قــال
 .الجريان شديد الكـثير ٔاي الَعِرب بالماء َغِرق  بمن

 بعـد ٔاثـر فيـه بقـي: َحَبطـاً  وَحـِبط َعَربـاً  الُجـْرح  َعـِرب: "اللسان قال
َخـــَم : َعـــِرٌب  فهـــو عربـــاً  الرجـــل وَعـــِرب الُبـــْرء،  للجـــرح  قيـــل وٕانمـــا: قلـــت" اتَّ

 انتفخــت حتــى العــرب المــاء شــرب كمــن انتفخــا قــد ألنهمــا ذلــك وللمــتخم
اب: "اللســان وفــي .معدتــه  عرابــة؛ واحــدتها العرابــات، يعمــل الــذي العــرَّ
 انتفخــت ألنهــا َعَرابــة، الشــملة ســميت: قلــت ،"الغــنم ضــروع ُشــُمل وهــي

 رواكـد، سفن: الَعَربات"و .الَعِرب الماء شرب من بطن انتفخ كما بالضرع 
 التسـاع بالعربـات؛ السـفن وسـميت: قلت ،"َعَربة واحدتها بدجلة كانت

 .الَعِرب بالماء منتفخة كٔانها فهي ٔاجوافها
ب لســــانه، عنــــه ٔاعــــرَب : اللســــان قــــال " ؤافصــــح ٔابــــان ٔاي: وعــــرَّ

ب"و بــه ٔاي منِطَقــه عــرَّ  وُعُروبــاً  ُعْربــاً  يْعــُرب الرجــل َعــُرب"و" اللحــن مــن هذَّ
ــة وَعرابــة وُعروبــة  لســانه فــي ُلكنــةً  بعــد ٔافصــح ٕاذا: وَعــِرب كـَفُصــح، وُعُروبيَّ
 صـافياً  الكـالم جعـل ٔانـه ذلـك معنـى ؤاصـل: قلـت ".ُمْعـِرٌب  عريـٌب  ورجل
ٌن  واضٌح  فهو كدرٍ  كل من  .الصفاء صفاته من الذي الَعِرب الماء كٔانه بّيِ

 والـــذكر ٔاحـــد، ٔاي ُمْعـــرب عريـــب مـــن بالـــدار ومـــا: "اللســـان وفـــي
 عريــٌب " معنــى ؤاصــل: قلــت". النفــي فــي ٕاال يقــال وال ســواء، فيــه واألنثــى
 قـال .عجمـة ٔاو لحـٍن  كل من صافياً  كالمه يجعل الذي الرجل ٔانه" ُمْعرٌب 
 عــراٌب  وٕابــٌل ....هجــين عــرق  فيــه لــيس الــذي ُمْعِربــٌة، ِعــراٌب  خيــل: اللســان
 خـيالً  ملـك: الرجل ٔاعرب"و" بصهيله عِتُقه َفُعِرَف  َصَهَل : ٔاعرب"و" كذلك
ــاً   بصــفة واإلبــل الخيــل وصــفوا وٕانمــا: قلــت". ُمْعــِرٌب  فهــو عرابــاً  وٕابــالً  عراب

 هـذه وكـذلك كـدرٍ  كـل مـن الصـافي ٔاي الَعـِرب بالمـاء لهـا تشبيهاً ) الِعراب(
 .هجين عرٍق  كل من صافية فهي الخيل

 لـه المظهـرة زوجهـا ٕالـى المتحببـة: والَعـروب الَعِربـة: اللسـان قال
 عروبــــًا، ٔامــــرٔاًة  تــــزوج: الرجــــل ؤاعــــرب الغنجــــات، الُعــــُرب وقيــــل ذلــــك،
 العيــوب مــن الخالصــة المــرٔاة ووصــفت: قلــت. النكــاح: واإلعــراب والِعرابــة

 مـن الصـافي ٔاي الَعـِرب بالمـاء التشـبيه على بالعروب والغنج الداللة ذات
بت: اللسان وفي .كدر كل لـت،: للرجـل المـرٔاة تعرَّ  الخائنـة: والَعـروب تغزَّ

 الرايـات ذوات مـن المرٔاة وصفت وٕانما: قلت. نفسها في الفاسدة بفرجها،
 كمثـل للرجـل، تعرضـها حـين فعـٍل  ٔاو قـوٍل  مـن غـنج من تبديه لما بذلك
 .لزوجها العروب الزوجة غنج

ـــة: "اللســـان قـــال ـــة َعروب ـــروب"....الجمعـــة كلتاهمـــا: والَعروب : وَع
 والنقــاء الصــفاء علــى يــدل األســمين اشــتقاق: قلــت" الســابقة الســماء اســم
 قطــع: التعريــب: "اللســان وفــي .الصــافي الَعــِرب كالمــاء فهمــا العيــوب مــن

 النخـــل ســـعف قطـــع ســـمي وٕانمـــا: قلـــت". التشـــذيب وهـــو النخـــل ســـعف
 كالخـالص فهو ٔاملس ناعماً  النخلة جذع يجعل السعف قطع ألن تعريبًا،

ت ثـــم. العـــِرب المـــاء صـــفاء كٔانـــه العيـــوب مـــن  مـــن قطـــع مـــا العـــرب ســـمَّ
 هــــو الِعــــْرب فالســــعف مفعــــول، بمعنــــى) ِفْعــــل( بــــوزن ) ِعْربــــاً ( الســــعف

 الكلمـة في العرب تجاوزت ثم والُمزال، المقطوع ٔاي) المعروب السعف(
 البقــــل ألن الُبهمــــى؛ وشــــوك البقــــل يبــــيس علــــى) ِعــــْرب( لفــــظ فٔاطلقــــت
 فـــي جـــاء. الُبهمـــى شـــوك وكـــذلك يباســـه، عنـــد ٔاكمامـــه مـــن يِهـــرُّ  اليـــابس
 الُبهمــى ِعــْرب وقيــل ِعْربــة، الواحــدة بقــل، كــل يبــيس: الِعــْرب: "اللســان
 فــٕاذا ٔاخضــر دام مــا شــديداً  وجــداً  الغــنم بــه تجــد نبــت: الُبهمــى"و" شــوكها
  )".ٔاكله( وامتنع شوكه هرَّ  يبس

 وهـو: قلـت". النشـاط والَعـَرب نشط،: َعرابة َعِرب: "اللسان قال
" الـــنفس: الَعَربـــة: "اللســـان وفـــي الجريـــان، شـــديد بالمـــاء التشـــبيه علـــى
 الشـديد كالمـاء فهـي وتغيرهـا تبـدلها جريـان لشدة ٕاما بذلك سميت: قلت

 فهــي بــالعين تبصــر ال لــذلك فهــي ولطفهــا الشــديد لصــفائها وٕامــا الجريــان،
ب: اللســان وفــي .كــالروح ) دمهــا ٔاســٔال ٔاي( ٔاشــاعرها علــى َنَزعهــا: الدابــة عــرَّ

 .شعرها ليشَتدَّ  وذلك عصبها في يؤثر ال بحيث" كواها ثم
ب: "قيــل وٕانمــا: قلــت  كالمــاء فســال دمهــا ٔاســال ألنــه" الدابــة عــرَّ

) الرجـــــل( تمـــــريض: التعريـــــب: "اللســـــان قـــــال .الجريـــــان شـــــديد العـــــِرب
 َعِربــت: "يقــال) معدتــه اســتطلقت مــن ٔاي( المعــدة الــَذِرب وهــو الَعــِرب،
 ".وَذِربـة َعِربة فهي َذَرباً  َذِربت مثل عليها يحمل مما فسدت: عَرباً  معدته
 فيــه كـان مـا جـرى  اسـتطلقت لمـا ألنهـا بـذلك المعـدة وصـفت وٕانمـا: قلـت
 مـا: والكسـر بـالفتح والِعَرابـة واإلعرابـة واإلعـراب والتعريـب" .شـديداً  جرياً 
 الفحـش سـمي وٕانمـا: قلت". بالفحش تكلم الرجل ؤاعرب الكالم من قبح
ٔاذي لجامع معدته فسدت بمن التشبيه على تعريباً  الكالم من  منهمـا، التَّ
 التعريــب يكــون ٔان ويحتمــل: "فقــال المعنــى هــذا ٕالــى األزهــري  ٔاشــار وقــد
 ألنــه) معدتــه ذربــت مــن يقصــد( هــذا مــن المنكــر بلســانه يقــول مــن علــى
 ".معدته فسدت كما كالمه عليه يفسد

 الَعـِرب الماء جانب ٕالى تنمو التي النباتات بعض العرب وسمت
ـماق، هو فالَعْبَرب حروفه، من باسم  وسـنبلة ٔابـيض شـعير: والَعَربـيَّ  السُّ
ه عريض، حرفان  الشـعير ٔاجـود وهـو العـراق، شـعير مـن ٔاكبر كبار، وحبُّ
 وٕامـا النـاس، مـن الجيـل هـذا وهم العرب ٕالى نسبة ٕاما بذلك سمي: قلت
ــه، كُبــَر  فلــذلك الَعــِرب بالمــاء ســقي قــد ألنــه  مــن يفتــل شــجر: والَعــَراب حبُّ

 فـــي النـــاس ٔاكلـــه وربمـــا القـــرود، تٔاكلـــه َعرابـــة، الواحـــدة الحبـــال، لحائـــه
 مـــن األنصـــار مـــن رجـــل اســـم: بـــالفتح َعرابـــة،"و: اللســـان قـــال ".المجاعـــة
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، بـــاليمين عرابـــة تلقاهـــا لمجـــٍد  رفعـــت رايـــةٌ  مـــا ٕاذا :الشـــماخ قـــال األوس،
 .الشجرة باسم الرجل سمي: قلت

  ))العربالعرب((  لفظلفظ  معنىمعنى  أصلأصل: : األولىاألولى  المسألةالمسألة
 ٕالـــى( عربـــاً  ســـموا ِلـــَم  العـــرب فـــي النـــاس اختلـــف: اللســـان قـــال

 يْعــُرب العــرب بلغــة لســانه هللا ٔانطــق مــن ٔاول: بعضــهم فقــال): مــذهبين
 ٕاسـماعيل ونشـأ  العاربـة، العرب وهم كلهم، اليمن ٔابو وهو قحطان، بن
 العــرب ؤاوالده فهــو بلســانهم فــتلكم معهــم، الســالم عليهمــا ٕابــراهيم بــن

 .المستعِربة
 وهــي بَعَربــٍة  نشــؤوا الســالم عليــه ٕاســماعيل ٔاوالد ٕان قيــل: الثــاني

 ٔاقامــت: "اللســان قــال. مكــة هــي) َعَربــة(و بلــدهم، ٕالــى فنســبوا ِتهامــة مــن
خت بَعَربة قريٌش   كلهـم فنسـبوا جزيرتهـا فـي العرب سائر وانتشر بها، فتنَّ
ـــاهم ألن) َعَربـــة( ٕالـــى ـــل نشـــأ  بهـــا ، الســـالم عليـــه ٕاســـماعيل ٔاب  ٔاوالده وَرَب

ـــبالد تحـــتملهم لـــم فلمـــا فكـثـــروا، فيهـــا، . بهـــا قـــريش ؤاقامـــت انتشـــروا ال
 ".الَعَربـات بلـدهم باسـم عربـاً  ُسـُموا ٔانهـم عنـدي واألقـرب: األزهري  قال"و

 فقـول. قحطان بن َيْعُرب ٕالى نسبة بذلك العرب سمي: قال من ٔاما: قلت
 المـاء( ٕالـى ٔاصـله فـي يرجـع) َيْعـُرب( ٔاسـم ٔان ذلك التحقيق؛ عند ضعيف
 قــولهم نحــو مــن المضــارع الفعــل مــن منقــول ٔانــه اإلســم ؤاصــل ،)الَعــِرب

 .الَعِرب الماء من يتناول ٔاي" الماء من َيْعُرب فالٌن "
 ٔاو) َعَربــــة( بلــــدهم ٕالــــى نســــبةً  عربــــاً  ســــموا ٕانهــــم: قــــال مــــن ؤامــــا

 وهـــم النـــاس مـــن الجيـــل هـــذا اســـم ٔان ذلـــك ٔايضـــًا؛ باعـــَد  فقـــد) َعَربـــات(
 المـاء وهـو واحـٍد، شـىٍء  ٕالى يرجعان) َعَربة( وهي البلدة واسم ،)العرب(

 فــي كمــا فالَعَربــة .الجريــان الشــديد الكـثيــر الصــافي المــاء هــو الــذي الَعــِرب
 هـــي فالَعَربـــات جمعهـــا، وَعَربـــات ،"الجـــري  الشـــديد النهـــر هـــو: "اللســـان
 نهــر لوجـود بـذلك المكرمـة مكـة ســميت وٕانمـا الجريـان، الشـديدة األنهـار

 .فيها الجريان شديدة كانت ٔانهارٍ  ٔاو
 هــذه جــاءت ٔايــن فمــن زرع، ذي غيــر واٍد  مكــة ٔان نعلــم ٔاننــا غيــر

 فـي ذلـك كـان: قلـت. باسـمها مكـة سـميت حتـى الجريـان الشـديدة األنهار
ـــــت ٕاذا المطيـــــرة، العصـــــور  زمـــــن ـــــرة شـــــبة كان  شـــــديدة ٔانهـــــار ذات الجزي

 ٔالــف عشــرين قبــل وذلــك المطيــرة، العصــور  بٕانقضــاء جفــت ثــم الجريــان
 ).ٔادب مادة انظر. (عام

 ٔان ذلـك فمـردُّ  بـالعرب، النـاس مـن الجيـل هـذا تسـمية علة ؤاما
 كـثيـــر ٔاي" َعـــَرٌب  مـــاء هـــذا: "قـــالوا ٕاذ للمـــاء، صـــفة ٔاصـــله فـــي العـــرب لفـــظ

 العلميـة ٕالـى) عـرب( وهـي الصفة نقلت ثم باألنهار، الجريان شديد صاٍف 
 ٔاضــافت ثــم الجريــان، شــديد المــاء كـثيــر نهــر هــذا ٔاي) عــرٌب  هــذا: (فقــالوا
: فقــالوا الملكيــة لتمييــز) األنهــار( األعــراب هــذه ٔاحــد ٕالــى اســمها قبيلــة كــل

 مــاء ٔاو نهــر هــذا( يريــدون" كــذا قبيلــة عــرب هــذا"و" كــذا قبيلــة َعــَرب هــذا"
 مرســـالً  مجـــازاً  اللفـــظ جـــاز ثـــم). كـــذا قبيلـــة مـــاء ٔاو نهـــر هـــذا(و) كـــذا قبيلـــة
 ؤارادوا النهــر، ٔاي) العــرب( وهــو المحــل بــذكر اكـتفــوا ٕاذا المحليــة عالقتــه

 هـــذه( ٔاي) كـــذا عـــرب هـــذه: (فقـــالوا القبيلـــة وهـــي جـــواره، ٕالـــى حلـــت مــن
) ٔانــت القبائــل ٔاي مــن( ٔاي) .ٔانــت؟ العــرب ٔاي مــن: (وقــالوا ،)كــذا قبيلــة
 الــذي النــاس مــن الجيــل لهــذا جــنس اســم فصــار) العــرب( لفــظ غلــب ثــم

 ربَّ  هلل والحمــــد واحــــد، وديــــن واحــــدة، ؤاعــــراف واحــــدة، لغــــة يجمعــــه
 .العالمين

 هـــذا، يومنـــا ٕالـــى قبيلـــه بمعنـــى يســـتخدم) عـــرب( لفـــظ زال ومـــا
" العـرب" خاصـة للبـدو ويقـال. التعـامرة قبيلة ٔاي) التعامرة عرب: (فيقال

ف كـــان العـــرب لفـــظ ٔان ذلـــك ٔاصـــل: قلـــت.  عـــرب: "فيقـــال باإلضـــافة ُيَعـــرَّ

ف) البـــدو( وهـــو ٕاليـــه المضـــاف حـــذف ثـــم البـــدو، قبائـــل ٔاي" البـــدو  وعـــرَّ
 مــن المــتكلم قــال فــٕاذا الــذهني، بالعهــد تعريفــا والــالم بــاأللف المضــاف

 البــدو عــرب ٕالــى الســامع ذهــن انصــرف) العــرب ٕالــى ذهبــت: (الحضــر ٔاهـل
 عنــد يرجــع قــديم لفــظ) العــرب( لفــظ ٔان األمــر ومجمــل .البــدو قبائــل ٔاي

 مــادة انظــر.(عــام ٔالــف عشــرين قبــل المطيــرة العصــور  زمــن ٕالــى التحقيــق
 ).األدب

 

  ))العاربةالعاربة((  لفظلفظ  معنىمعنى  أصلأصل: : الثانيةالثانية  المسألةالمسألة
 لفظـه من ؤاخذ منهم، الُخلَّص هم: العاربة العرب: اللسان قال

د ّكِ
بـة صـرحاء،: وعْربـاء عاربة عرب: تقول الئل، ليل كـقولك به فأُ  وُمّتَعّرِ

 .بخلَّص ليسوا دخالء ومستعربة
 ؤان) مـنهم الخلـص هم: العاربة العرب( معنى ٕان والقول: قلت

 علـى قائمة التسمية يجعل تفسير) الدخالء هم المستعربة العرب( معنى
 ٔابنــاء وهــم المســتعربة العــرب ٔان ذلــك بعيــد، ٔامــر وهــو العنصــري  النقــاء

رون السالم عليه ٔاسماعيل  ٔاصـل ؤامـا بـدخالء، وليسـوا العروبة في متجّدِ
 فــي األمــر هــذا شــرح  وســنزيد الَعــِرب، بالمــاء عالقــة ذو فهــو األســماء هــذه

 .هللا شاء ٕان الثالثة المسٔالة
) األنهـــار( األعـــراب صـــاحبة القبائـــل هـــي: العاربـــة العـــرب: قلـــت

 هــي) العاربــة(و الجريــان، الشــديدة األوديــة فــي يجــري  المــاء كــان حيــث
 وصــاحب التمــر صــاحب ٔاي والالبــن التــامر ومثلهــا العــِرب المــاء صــاحبة
 .اللبن

 ســـكنت التـــي القبائـــل تلـــك بـــه يقصـــد) العاربـــة( فمصـــطلح ٕاذًا،
 فلمــا عــاٍم، ٔالــف عشــرين قبــل المطيــرة العصــور  زمــن فــي العربيــة الجزيــرة
 القبائـل فخرجـت بالجفـاف الجزيـرة ٔانهـار بـدٔات المطيـرة العصور  انقضت

 فلمــا النــاس، مــن الحجــاز خلــت حتــى والشــام والــيمن والعــراق مصــر ٕالــى
ــى ٔان تعــالى هللا شــاء  الذريــة تلــك فــي جمــع جديــدة، بذريــة الحجــاز ُيحيــ

 السـالم عليهـا جـدتهم فكانـت. والشـام والـيمن والعـراق مصر من ٔامشاجاً 
ـــــراهيم جـــــدهم وكـــــان مصـــــرية، ـــــه ٕاب ـــــًا، الســـــالم علي ـــــوهم وكـــــان عراقي  ٔاب
 ؤامــه هــو ُحِمــل ثــم الشــام فــي ولــد ٕانمــا ٕاذ شــاميًا، الســالم عليــه ٕاســماعيل

. رٔاسـه مسـقط ٕالى ينسب ٕانما واإلنسان معلوم، هو كما المكرمة مكة ٕالى
 مــن جــرهم مــن الســالم عليــه ٕاســماعيل زوج وهــي الذريــة هــذه ٔام وكانــت
 المكرمـة مكـة مـن بـدأ  للجريـزة ٕاعمـار ٔاول هـي الذريـة تلك فكانت. اليمن
 لســان( الجزيــرة ســائر ٕالــى خرجــوا المكــان بهــم ضــاق ٕاذا حتــى الحجــاز فــي

 ). عرب: العرب
ل ٔان لنـــا كـــان وٕاذا  مـــن القبائـــل هـــذه خـــروج زمـــن ترتيـــب نتـــٔاوَّ

 مـن الترتيـب يكـون بحيـث بهـا، المحيطـة الـبالد تلـك ٕالى وصوالً  الجزيرة
 الترتيب؟ هذا يكون فكيف األدنى، ٕالى زمناً  األبعد

 ٕالـى ثـم ؤامـه ٔابيـه ٕالـى ينسـب ٔانه األبن في األصل كان ٕاذا: قلت
 بلــد، قبائــل يمثــل األقــارب هــؤالء مــن واحــد كــل كــان ثــم وجدتــه، جــده

 التـي القبائـل يمثـل والجـد مصـر، ٕالـى خرجـت التـي القبائل تمثل فالجدة
 واألب الـيمن، ٕالـى خرجـت التـي القبائل تمثل واألم العراق، ٕالى خرجت
 التـي القبائـل ٔان هـذا ٔاشـعرنا فقـد الشـام، ٕالـى خرجـت التـي القبائل يمثل

 ألن الجزيــرة؛ مــن الخــروج فــي زمنــاً  القبائــل ٔابعــد هــي مصــر ٕالــى خرجــت
 ثـــم. األبـــن موضـــع مـــن قياســـاً  النســـب خـــط فـــي األبعـــد هـــو الجـــدة موضـــع
 الجـد ألن الخـروج؛ فـي الثانية هي العراق ٕالى خرجت التي القبائل كانت
 ٕالــى خرجــت التــي القبائــل كانــت ثــم النســب، خــط فــي الجــدة مــن ٔاقــرب
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 النسـب، خـط فـي الجد من ٔاقرب األم ألن الخروج؛ في الثالثة هي اليمن
 مــن خروجــاً  القبائــل ٓاخــر هــي الشــام ٕالــى خرجــت التــي القبائــل كانــت ثــم

ـــرة؛  موضـــع مـــن قياســـاً  النســـب خـــط فـــي األم مـــن ٔاقـــرب األب ألن الجزي
 .ٔاعلم وهللا -اإلبن

  : : الثالثةالثالثة  المسألةالمسألة

  ))والمتَعرِّبةوالمتَعرِّبة  المستعِربةالمستعِربة((  لفظيلفظي  معنىمعنى  أصلأصل
ــــة عــــرب تقــــول: اللســــان قــــال ــــاء عارب ــــة صــــرحاء،: وَعْرب ب  وُمَتَعّرِ

 .بخلَّص ليسوا دخالء: وُمْسَتْعِربة
 المسـٔالة ٔاول فـي اآلنـف اللسـان قول ناقشنا ٔان سبق وقد: قلت

 بيــان فــي الخــوض قبــل نعلمــه ٔان علينــا ينبغــي وممــا. ٕاليــه فــارجع الثانيــة
 صـار قـد المصطلح هذا ٔان نعلم ٔان) المستعِربة العرب( لفظ معنى ٔاصل
 وجـــوده فـــي يرجـــع الـــذي وهـــو ، الســـالم عليـــه ٕاســـماعيل ٔابنـــاء علـــى علمـــاً 

 تعـيش الجزيـرة كانـت زمـن وهو الهجرة، قبل) ٢٠٠٠( عام ٕالى التاريخي
 العصـور  انقضـاء بسـبب وذلـك العصـر هـذا في هو كما الجفاف عصور  فيه

 التـــي المســـٔالة وهـــي المـــاء، قلـــة الجفـــاف ســـمات ٔابـــرز  مـــن وٕان المطيـــرة،
 .الموضوع هذا في تعنينا

 ٔان نعلــــم فــــنحن ،)المســــتعِربة( لفــــظ معنــــى ٔاصــــل ؤامــــا: قلــــت
) الطـين اسـتحجر( نحـو الصـيرورة ٕامـا معنـين ٔاحـد تفيد) استفعل( صيغة

 وقـد الفهـم، طلـب ٔاي) الرجـل استفهم( نحو الطلب وٕاما حجرًا، صار ٔاي
 معنــى جعــل ٕاذ الصــيرورة، معنــى علــى) المســتعربة( معنــى اللســان فســر

 .ٔاصلهم في كذلك يكونوا ولم عرباً  صاروا الذين األقوام هم) المستعربة(
 بالنقـــاء عالقـــة للمســـٔالة فلـــيس صـــحيح، غيـــر قـــول وهـــذا: قلـــت

 القبائـل هـي: المسـتعربة فـالعرب. الَعـِرب بالمـاء عالقتها وٕانما العنصري،
 وٕانمـــا المـــاء، مطلـــق ٕالـــى) الَعـــِرب( لفـــظ جـــاز ٕاذ ،)الَعـــِرب( تطلـــب التـــي

 وذلــــك والجفــــاف، القحــــط بســــبب المــــاء، ٔاي) الَعــــِرَب ( القبائــــُل  طلبــــت
 .اآلبار ٔاي) األشعار( من باستخراجه

بــة( مصــطلح ؤامــا  ٔايضــًا، ٕاســماعيل ٔابنــاء علــى علــم فهــو) المتعّرِ
ب( الفعل من الفاعل اسم صيغة على وهو َل ( بوزن ) َتَعرَّ ر نحو) َتَفعَّ  َتَصـبَّ

ع،  .الشجاعة وتكلف الصبر تكلف ٔاي التكلف تفيد صيغة وهي وَتَشجَّ
ب( ومعنــــى  واســــم المــــاء، ٔاي) الَعــــِرب( طلــــب تكلــــف ٔاي) َتَعــــرَّ

بــة( منــه الفاعــل  المــاء ٔاي) الَعــِرب( طلــب القبائــل تكلفــت وٕانمــا) المتعّرِ
 فــي وجنــاٍت  ٔانهــاراً  كانــت ٔان بعــد الجزيــرة، فــي والقحــط الجفــاف بســبب
  .المطيرة العصور  زمن

    ))األعراباألعراب((  لفظلفظ  معنىمعنى  أصلأصل: : الرابعةالرابعة  المسألةالمسألة
 ٔاقــــالم، وقلـــم ٔانبـــاط، َنــــَبطٌ  نحـــو َعـــَرب، جمــــع: األعـــراب: قلـــت

 .الوادي في الجريان الشديد الكـثير الماء هو والَعَرُب 
 بـاألعراب والطـيش اإلنفعـال سـرعة فيهم الذين الناس وصف ثم

 كالمـاء فهو الغضب سريع اإلنفعال شديد ٔاي) الخلق ٔاعرابي فالن( فقيل
 الصـفة هـذه حملـت َثـمَّ  ومـن. ٔامامـه وقـع مـا يجـرف الذي الجريان الشديد
 تلـــك الـــذين النـــاس ٔاولئـــك علـــى) األعـــراب( لفـــظ غلـــب ثـــم الـــذم، داللـــة

). ٔاعرابـي( منـه والمفـرد. جنس اسم بذلك) األعراب( لفظ فصار صفاتهم،
 وهــــو) الجاهــــل( ٕالــــى نســــبة الجــــاهلي بصــــفة الطــــائش النــــاس وصــــف ثــــم

 .الحقة مرحلة في) التنور (
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

 
ــة     ــان التاريخي ــة آ ــن دوري ــدد األول م ــدر الع  ص

  /م ٢٠٠٨ســـبتمبر  ٥يـــوم الجمعـــة الموافـــق 
ـــ  ١٤٢٩رمضــان  ٥ ــة سلســة  ه ــؤرخ برعاي الم

  .الصغير
 

سلسة المـؤرخ الصـغير، هـي سلسـلة آتـب      
علميــة تاريخيــة، تهــدف إلــى تــوفير المعلومــة  
العلمية حول الموضوعات التاريخية التـي تهـم   
الباحثين، بأسلوب أآاديمي موثق يتوافـق مـع   

  .متطلبات البحث العلمي
ــاحث   ــالب والبـ ــلة الطـ ــتهدف السلسـ  ونوتسـ

ــ  ــادهم فـ ــي،  إلرشـ ــث العلمـ ــق البحـ ي طريـ
ــيواإل ــم عالمــ ــي   ،والُمعلــ ــف العربــ والمثقــ

  .لمساعدتهم على نشر الوعي التاريخي
 

ــار "بكتــاب  ٢٠٠٧صــدرت السلســلة يونيــو   اآلث
عن دار النشر اإللكتروني "الباقية عن البيروني

، حيـــث تناولـــت أولـــى آتـــب "آتـــب عربيـــة"
السلســــة صــــفحات عــــن العــــالم الجليــــل 

وهــو مــن علمــاء القــرن الحــادي  –" البيرونــي"
حيث فاق علماء عصره فقد آان طبيبـًا   –رعش

ــا     ــيًا وشــاعرًا وفيزيائي ــًا وفيلســوفًا ورياض وفلكي
 . وآيميائيًا وجغرافيًا ومؤرخًا

  

  

  

  

  
  

 للنشــــر ناشــــري دار مــــن آريمــــة برعايــــة
 للقـراءة  التاريخيـة  آـان  أعداد تتوفر اإللكتروني
بموقـع الـدار علـى شـبكة اإلنترنـت       والتحميل

  .٢٠٠٩ منذ منتصف يناير
  
 فـي  تأسسـت  اإللكترونـي  للنشـر  ناشري دار

ــو ــي ٢٠٠٣يوليــ ــر دار أول وهــ ــة نشــ  ومكتبــ
ــة ــة إلكتروني ــة عربي ــر مجاني ــة وغي ــّوفر .ربحي  ت
 المقاالت اإللكترونية، الكتب من العديد ناشري

ــوث ــة والبح ــي العلمي ــر ف ــن آثي ــاالت م  المج
  . المعرفية

  
www.nashiri.net 


