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المقدمة

حممد  نبينا  واملرسلني،  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبعد:

فقد اقتضت ظروف اجلزيرة العربية أن ينظم العرب أنفسهم وفق نظام قبيل، فالقبيلة العربية 
التكوين  النظر يف  السياسية واالجتامعية، وحني  الوحدة  ثابتة، حيث متثل  منظمة وفق أسس 
السكاين للقبيلة، فإننا نجد القبيلة مكونة من أفراد ينحدرون من جد واحد وحيملون اسمه، 

ونظرًا هلذه املزّية فإن نظام القبيلة يستمد قوته من وشائح القربى التي تربط بني أفراد القبيلة.

إن رابطة القبيلة رابطة قوية، جتمع األفراد، وتؤلف بينهم فيام يتحملون من مسؤوليات 
ُيِقيمون وُيْضِعنون سوية، وربام دخلت القبيلة بأرسها يف حرب  وواجبات مشرتكة، فهم 

طاحنة من أجل أحد أفرادها سواًء كان ُمعتديًا أو معتدى عليه.

وكان ذلك الشعار املرفوع بينهم دائاًم »انرص أخاك ظاملًا أو مظلومًا«))).

ونظرًا لظروف التامسك الكبري بني أفراد القبيلة الواحدة، فقد انعكس إجيابًا عىل التكافل 
االجتامعي، وصيانة حقوق الضعفاء يف القبيلة.

مل يعرف العرب يف جاهليتهم دولة تنظم شؤوهنم، وحتافظ عىل حقوقهم؛ وإذا جتاوزنا 
بعض املاملك التي قامت يف كل من اليمن أو بالد الشام، فإن القبيلة هي الوسيلة للحياة يف 

اجلزيرة العربية القاحلة، عندما مل تكن فيها حكومة قوية هتيمن عليها.

ينظر: األمثال البن سالم ))8)(، مجهرة األمثال )) / 58(، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم )392/7).  )((
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متكافئني  ُيعتربون  كانوا  لذلك  واحد،  جد  من  مجيعًا  منحدرين  القبيلة  أفراد  كان  وملا 
يف األصل، كام أن الفقر واجلدب، وتعرض القبيلة للسلب والنهب جعل التباين الطبقي 
عىل أسس الثروة املادية ضيقًا، بل يكاد يكون معدومًا، غري أن هذا ال يعني أن أفراد القبيلة 
كانوا متساوين متامًا، ذلك أن املواهب واألعامل الشخصية أدت إىل بروز الفردية، والواقع 
أن متسك العرب بالروح القبلية واعتدادهم بالعصبية اجلامعية مل يصل إىل احلد الذي يمحو 
الفردية، بل العكس، فإن املجتمع البدوي كان يعطي الفرد جماالً واسعًا إلظهار مواهبه، 
مفخرة  ويعتربها  الفردية  وأعامهلم  بمواهبهم  ويفخر  األفراد،  من  النابغني  يقّدر  وكان 

للعشرية كلها))).

لقد كانت الزعامات القبلية، تعتمد عىل تلك املزايا املتوفرة يف شغر ذلك املنصب املهم 
الكرم  الشجاعة واإلقدام، عالوة عىل  القبيلة بصفات  يتمتع زعيم  ما  القبيلة، وغالبًا  من 
القبليني، وزعيم  الزعامء  متوفرة يف غالب  تكون  تكاد  الصفات  والنجدة، وهذه  واملروءة 
القبيلة حماط بكل صفات التوقري والتبجيل، وهو رمز القبيلة يف مفاخراهتا وأشعارها، وهلذا 

فإن أحكامه وأوامره ألفراد قبيلته ال تقبل املناقشة وال املخالفة يف الغالب.

النظام القبيل نظام صارم ال يقبل االستهتار وعدم املباالة من أي فرد من أفراد القبيلة، 
أفعاله  عىل  نفسه  حياسب  وال  واملوبقات،  اجلرائم  ارتكاب  يف  األفراد  أحد  أرسف  فإذا 
وأعامله، وال يتبع نصائح أهله وعشريته وأوامرهم، فقد يؤدي ذلك إىل خلعه وطرده من 
القبيلة معاقبة له وختلصًا من جرائره عىل القبيلة، ويكون ذلك بإعالنه يف املحالت العامة 

ويف املواسم.

والطرد واخللع معناه رفع كل أنواع املسؤولية القانونية املرتتبة عىل قبيلة اخلليع والطريد، 
فإذا ارتكب جناية صار وحده املسؤول عنها، فال حيميه أو يدافع عنه أحد، إذا أسقط أهله 

عنهم كل ما كان عليهم من حقوق العصبية جتاهه.

صالح العيل، مقدمته لكتاب طبقات خليفة بن خياط 7 - 8.  )((
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الطبيعة  قسوة  وجه  يف  البقاء  أجل  من  تصارع  عصابات  إىل  املخلوعون  يتحول  وقد 
وأحكام املجتمع عليهم، وقد ُعرف هؤالء باسم الصعاليك إزدراًء هلم وامتهانًا لوضعهم 

االجتامعي املشني.

املسؤولية يف  تتحمل  التي  الدولة  وانعدام  العربية  اجلزيرة  السائدة يف  للظروف  ونظرًا 
إيصال احلق لصاحبه وردع الظامل عن ظلمه وغّيه، فقد ابتكرت القبيلة العربية نظامًا حيفظ 

احلقوق ليس من أفراد القبيلة الواحدة فحسب، بل يتعداه إىل أفراد القبائل األخرى.

عىل  وبوقوفهم  مداركهم  وسعة  عقوهلم  برجاحة  عرفوا  ُحّكام،  قبيلة  لكل  كان  فقد 
إليهم،  فتحاكموا  والدنايا،  الظلم  عن  وبرتفعهم  وإنصافهم،  وبعدهلم  قومهم،  أعراف 

ومنهم من طار اسمه إىل خارج مواطن قبيلته، فتحاكم إليه أبناء القبائل األخرى))).

لقد كانت القبائل مثل الدولة، أنامطًا ودرجات، منها قبائل قوية نشطة تعتمد عىل نفسها 
يف الدفاع عن كياهنا، ومنها قبائل أقل من هذه القبائل شأنًا وقوة، تتحالف مع غريها يف 

الدفاع عن نفسها، لتكون مع احللف كتلة قبلية مهابة.

والقبائل القوية هي القبائل الكثرية العدد واملوارد.

ويقال للقبائل التي تستقل بنفسها عن غريها )األرحى()2)، وكذلك عرفت القبيلة التي 
ال تنضم إىل أحد )اجلمرة()3)، وعرفت القبائل القوية الكبرية التي تفرعت منها مجلة قبائل 

بـ )أم القبائل())).

ابـن حبيـب، املحرّب 32)، األلـويس، بلوغ األرب 308، جـواد عيل، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسـالم   )((
.635/5

لسان العرب، مادة )رحا( )/))3.  )2(
ابن حبيب، املحرّب 22).  )3(

ابن قتيبة، املعارف 96.  )((
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النسب وأهميته عن العرب

النسب هو أصل العصبية وأساسها، وهلذا حرص العرب عىل حفظ أنساهبم فرووها يف 
جاهليتهم ودوُنوها يف إسالمهم، وأصبحت لدهيم علاًم له قواعده وأصوله وفوائده.

كان واضحًا من خالل العرض السابق عن القبيلة، ما للنسب من أمهية كبرية يف حياة 
أفراد القبيلة الواحدة، وكانت األنساب يف عصور ما قبل اإلسالم تعد شكاًل من أشكال 
التعبري التارخيي، إال أن املعلومات املتعلقة باألنساب يف ذلك العرص، ظلت شفهية لفرتة 
مناطق احلجاز،  بأنساب قريش، وبعض  تتعلق  امليدان  املعلومات يف هذا  طويلة، وكانت 

وبصورة حمدودة يف اليمن))).

عز  اهلل  وحث  الكريم،  القرآن  يف  تتجىل  التي  اجلديدة  وأفكاره  بمبادئه  اإلسالم  جاء 
وجل عىل تدبر أحوال األمم املاضية، والتفكر يف مصائرها، وعىل الرغم من أن اإلسالم 
اهلل  أن  الرشيفة، غري  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  تأكيد  القبيل من خالل  التعصب  أنكر 
جعل معيار التفاضل بالتقوى ومدى التمسك بمبادئ اإلسالم، والتحيل باملثل األخالقية 

التي يدعو إليها، فقال اهلل تعاىل: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌڎ ﴾)2).

ومن هنا يتبني أن العنرص األسايس اجلديد الذي جاء به اإلسالم هو املعيار األخالقي، 
والذي عىل أساسه يتفاضل البرش ملا يمثله من عامل قوي يف حترير الفردية من طغيان عصبية 

القبيلة ومجاعيتها)3).

وال يعلم من هذا أن اإلسالم حّرم العناية باألنساب واالهتامم هبا، ذلك ألن التمسك 
بالنسب ليس فيه أي تعارض مع مفهوم سواسية الناس، وتفاضلهم بالتقوى.

شاكر مصطفى، التاريخ العريب واملؤرخون )/56.  )((
سورة احلجرات آية 3).  )2(

صالح العيل: مقدمة كتاب الطبقات خلليفة بن خياط 8م.  )3(
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فقد أكدت بعض اآليات القرآنية عىل صلة الرحم منها قوله تعاىل: ﴿ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ىڎ﴾))).

وقوله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڎ﴾)2).

كام أكدت السنة النبوية عىل صلة الرحم، فاألحاديث الكثرية عن صلة الرحم تصب يف 
أمهية تعلم النسب، بل جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، 

فإن صلة الرحم حمبة يف األهل، مثراة يف املال، منسأة يف األجل، مرضاة للرب«)3).

وعّد أهل العلم أن تعّلم علم النسب يكون فرضًا يف بعض األحوال ومنها:

معرفة نسب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومعرفة األنساب نسب أبيه وأمه، وكل من يلقاه بنسب يف رحم 
حمرمة، ليتجنب ما حيرم عليه من النكاح فيهم، وأن يعرف كل من يتصل به برحم توجب 

مرياثًا أو تلزمه صلة أو نفقة أو معاقدة أو أحكامًا.

املؤمنني  أمهات  أسامء  فمعرفة  الكفاية:  عىل  فرضًا  النسب  من  معرفته  تكون  ما  وأما 
أكابر  أسامء  ومعرفة  حرام،  املؤمنني  مجيع  عىل  ونكاحهن  اجلميع،  عىل  حقهن  املفرتض 
األنصار  ومعرفة  فرض،  حّبهم  الذين   -n- واألنصار  املهاجرين  من  الصحابة 
وأنساهبم، ومعرفة من جيب عليه حق يف اخلمس من ذوي القربى، ومعرفة من حترم عليهم 

الصدقة من آل حممد - عليه الصالة والسالم))).

والقبيلة ذاهتا كوحدة اجتامعية وقانونية مل يعرتض القرآن عىل بقائها، سوى أهنا فقدت 
ما كان هلا من استقالل تام وأصبحت جزءًا من األمة، وخاضعة هليمنة الدولة.

سورة األحزاب، آية 6.  )((
سورة حممد، آية 22.  )2(

أمحـد بـن حنبل، املسـند 2/)37، والرتمذي يف سـننه، الرب والصلـة، بـاب 9) - )/)35 )979)( وقال:   )3(
حديـث غريـب، احلاكم، معرفة علـوم احلديث 69)، واملسـتدرك )/)6)، وقال الذهبـي: »صحيح«، ابن 
حـزم، مجهرة أنسـاب العـرب 3، 5، ابن عبدالرب، األنباه عـىل قبائل الرواه 2). وصححه األلباين يف سلسـلة 

األحاديث الصحيحة )/53) )276(، وصحيح اجلامع الصغري 5/3) )2962).
ابن حزم، مجهرة أنساب العرب 2 - 3، حممد صديق حسن خان، لقطة العجالن 68.  )((
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وحني قام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بتنظيم شؤون الدولة، وأصدر صحيفته املشهورة، جعل القبيلة 
أساسًا يف التنظيم االجتامعي واحلريب واملادي))).

العامل،  سادة  وجعلهم  توحيدهم  يف  الكبري  ودوره  اإلسالم  عظمة  العرب  أدرك  لقد 
فأخذوا  مثله،  وأمهية  مبادئه  سمو  يقّدرون  وصاروا  األخالق،  مكارم  إىل  توجيههم  ويف 

يتدارسونه ويبحثون فيه.

من  يمنع  مل  هذا  أن  إال  املقيتة  القبلية  العصبية  حتريم  عىل  اإلسالم  تأكيدات  كل  ومع 
للقبيلة   الداخيل  الكيان  العرص األموي)2)، وذلك ألن  قبلية، وخاصة يف  حدوث حروب 
ظّل قائاًم وحمتفظًا بمكّوناته، وخاصة يف العصور اإلسالمية األوىل، كام أن القبائل العربية 
وقفت مواقف متباينة من اإلسالم يف بداية ظهوره، وقد أثرت هذه املواقف فيام بعد عىل 
وصلته  القبائل  بعض  إسالم  وسابقة  قدم  لبيان  وذلك  األنساب،  عىل  التأكيد  وجوب 

بالديوان والعطاء.

لقد دعا عمر بن الخطاب v كاًل من مخرمة بن نوفل الزهري، وجبير بن المطعم بن 
عدي، وعقيل بن أبي طالب وكانوا من ُنّساب قريش فقال لهم: »اكتبوا الناس على منازلهم، 
فكتبوا، فبدأوا ببني هاشم، ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه، ثم عمر وقومه على الخالفة، فلما نظر 
فيه عمر قال: لوددت والله أنه هكذا، ولكن ابدؤا بقرابة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص األقرب فاألقرب 

حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله«)3).

القبائل  إنه شمل مجيع  العطاء مل يشمل سوى قريش وحدهم، بل  وال يظن أن ديوان 
العربية))).

أكرم العمري، السرية النبوية الصحيحة )/)29.  )((
انظر حروب قيس وكلب، وقيس وتغلب ص 87) وما بعدها من هذا الكتاب.  )2(

الطربي، تاريخ األمم وامللوك )/209 - 0)2.  )3(
املصدر نفسه )/0)2.  )((
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كام استمر هذا التنظيم معمواًل به طوال العرص األموي أيضًا، وصار تقديم قريش عىل 
غريها من القبائل العربية أسلوبًا أساسيًا اتبعته كتب األنساب التي كتبت يف النصف الثاين 
من القرن الثاين اهلجري، ويمكن اعتبار ديوان اجلند أول تعبري شامل لألنساب، وكانت 

حاجات الدولة العملية هي التي أّدت إىل ظهوره))).

النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحاهبا  الغزوات األوىل مع  السابقة يف اإلسالم واملشاركة يف  لقد أعطت 
بيعة  وأهل  والبدريني  األولني  للمهاجرين  حدث  ما  وهذا  املسلمني،  بني  مرموقة  مكانة 
قيمة  من  ذلك  يف  ملا  هبا،  والتعريف  أنساهبم  بحفظ  وأحفادهم  أبناؤهم  فاهتم  العقبة، 
اجتامعية، وينبغي أال ننسى أن أهل السابقة يف اجلهاد متّتعوا بامتيازات اقتصادية أيضًا زمن 

.v(2(عمر بن اخلطاب

بالعرب  الناس  عالقة  يوضح  ألنه  الفتوحات،  بعد  باألنساب  العناية  ازدادت  وقد 
أصبح  الذين  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  بالرسول  الفاحتني  أولئك  عالقة  ويوضح  احلكام،  الفاحتني 
االنتساب إليهم فخرًا، وباخللفاء والوالة الذين قد يؤدي االقرتاب منهم إىل بعض املنافع)3).

األمصار،  يف  القبائل  وتوزع  أنفسهم،  العرب  بني  والسيايس  القبيل  التنافس  وأدى 
وتنازعها للمفاخر واملناسب إىل االهتامم بعلم األنساب))).

وعىل الرغم من ضعف الروابط القبلية يف العرص العبايس نتيجة لتطور املجتمع العريب 
اإلسالمي واستقراره، إال أن العناية باألنساب مل تفرت، ووجدت عوامل أخرى تساعد عىل 
العناية هبا، ولعل من أبرز تلك العوامل حركة تعريف الشعوبية)5) التي كانت ضد العرب، 

أكرم العمري، مقدمة طبقات خليفة )3 - 35م.  )((
املصدر نفسه 35.  )2(

صالح العيل، حمارضات يف تاريخ العرب )/30).  )3(
شاكر مصطفى، التاريخ املؤرخون )/66.  )((

الشعوبية: حركة فارسية محل لَِواَءَها أناس يظهرون ا إلسالم ويبطنون الكفر، وهلا ثالثة أهداف: أوهلا: تشويه   )5(
مبادئ اإلسالم وهدمه من الدخل، والثاين: إزالة السلطان العريب، وثلب العرب وطمس تارخيهم، والثالث: 

إحياء احلضارة اإليرانية، وإعادة السلطان الفاريس. )عبداهلل سلوم، الشعوبية 25) - 8))).
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وهذه احلركة يقودها يف الغالب أناس مل يتغلغل اإلسالم يف قلوهبم، وعربوا عن هذا الكره 
الشعوبيني،  أولئك  ِقبل  من  وتشكيك  تندر  حمل  العرب  أنساب  وكانت  شتى،  بمظاهر 
عصور  أرقى  هو  اهلجري  الثالث  القرن  كان  وهلذا  األنساب،  يف  التأليف  حركة  فنشطت 

احلركة التأليفية يف األنساب))).

إىل  االنتساب  فأصبح  املتأخرة،  العباسية  العصور  يف  باألنساب  العناية  اضمحلت  ثم 
املهنة أو اجلد أو البلدة أو املذهب هي السائدة بداًل من االنتساب إىل القبيلة، ولذلك قال 
به  العلم باألنساب دائرًا واجلهل  السابع اهلجري: »إنني رأيت  القرن  ابن األثري يف مطلع 

ظاهرًا...«)2).

ونظرًا لذلك فإن كتاب »أنساب األرشاف« للبالذري ُيَعٌد من أهم كتب األنساب إن مل 
يكن أمهها عىل اإلطالق ملا حيويه من أخبار غزيرة قلام توجد يف مصدر أصيل غريه، وخاصة 
فيام يتعلق بأخبار الدولة األموية، وملا يمثله عرص عبدامللك من أمهية كبرية بالنسبة لتاريخ 
الدولة األموية، وألن ما أخرج من تاريخ عبدامللك من أنساب األرشاف مبتور وناقص، 
والفرتات املتبقية مل تر النور بعد، فقد استعنت باهلل وعملت عىل إخراج »أنساب األرشاف 

للبالذري اجلزء اخلاص بعبدامللك بن مراون«. 

أمحد اهلل عىل إمتامي هلذا الكتاب، وأثني بالشكر ألستاذي الكريمني الَعَلمنينْ اجلليلني:

عىل  إلرشافهام  البلويش  عبداملحسن  بن  عبدالغفور  د  وأ.  العمر،  ضياء  بن  أكرم  أ.د 
أطروحتي ملرحلة الدكتوراه  فجزامها اهلل  خري اجلزاء.

الـدوري، مقدمـة يف تاريخ صدر اإلسـالم 77، عبـداهلل السـامرائي، الشـعوبية 5)) - 7))، مريم الدرع،   )((
مقدمة كتاب النسب للقاسم بن سالم 87، د. املشهداين، موارد البالذري )/77.

اللباب )/7.  )2(
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