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 : الملخص

ة كما إن علم األنساب "الجينيالوجيا" علم شريف كعلم التوثيق، يحفظ حقوق الفرد واألسر

شكل يحمي السالالت من االختالط واالندثار. وهو علم أساسي للبشرية جمعاء، طوره اإلسالم، ب

: التراجم، علم الرجال )أي رواة الحديث(،  مختلف تخصصاتهخاص، وأعطاه قيمته وعمقه في 

ن، كدخالء، المؤرخين والشعراء. لكنه تدهور مع تدهور الخالفة اإلسالمية، وتدخل كثير من المستشرقي

ات استثنائية يهدفون للنيل من هذه الحضارة اإلسالمية المجيدة. ورغم توفير الوسائل الحالية إلمكاني

قاصده وانزوت إال أن التوجه العلماني، الذي فرضته وسائل التواصل الحديثة، حرفت م لتقدم هذا العلم،

 به إلى محفل لمن هب ودب.

معاء، على الدول اإلسالمية، على الخصوص، أن تحميه لغاياته السامية كمكسب لإلنسانية ج

لشريف. ة نسلها اوكتراث يميزها عن كثير من األمم، ويحفظ هويتها الروحية وكيانها العقدي وطبيع

ة والعمل والظرفية مناسبة من حيث الوسائل، لكنها تستدعي عمال كثيفا على تحقيق المصادر المتوفر

والتي  التوثيقي الممنهج على كل المقاييس الستجالء الحقائق والتخلص من كل التوجهات المغرضة،

 تلوث صفاء هذا العلم.

قا من رويا شمولية، كانت تغيب عنا، انطال أدرجنا هذه المقالة كتقديم للعمل لنحصل على

صيل أاستخالص عصارة مما أنجز. ونضع القارئ، في الظرفية الحقيقية، التي يمكن أن تؤسس لعمل 

قبلة (، وسنتناول جانب من تراث األطلس المتوسط الشمالي في مقالة م1في هذا الموضوع )الجزء 

 م للمجلة(.( )وستنشر إن شاء هللا في العدد القاد2)الجزء 
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 الكلمات المفتاحية 

قوانين في اإلسالم، التطور التاريخي، النسب الشريف، النسب في الشريعة وال علم األنساب

 الوضعية، مناهج علم النسب، إثبات النسب، النسب والتراث.
Résumé : 

La science généalogique est une science noble, à l’instar de la documentation 

"adlia". Elle a pour but de protéger les droits individuels et familiaux et la pureté des 

races généalogiques. C’est une science qui vit l’humanité entière, développé, surtout, 

par la civilisation islamique, qui lui a donné ses dimensions et sa profondeur à travers 

ses différentes spécialités : les sciences de biographes, de narrateurs des "hadith", et 

d’historiographes de poètes. Elle a connu un déclin parallèle à celui du "khilafa" 

islamique. Ce qui a permis l’intrusion des orientalistes qui visaient l’atteinte à cette 

glorieuse civilisation islamique. L’avènement technologique, ayant permis des 

atouts exceptionnels pour le développement d’une telle science, la mondialisation et 

la vulgarisation sociale, l’a dévié de ses objectifs initiaux et l’a exposé à l’intrusion 

de non spécialistes et à l’idéologie occidentaliste. 

Les pays islamiques, spécifiquement, doivent protéger cette science, qui vise 

la race humaine dans sa totalité, et surtout représente un atout qui distingue la 

civilisation islamique d’autres, et protège son identité spirituelle et son entité 

cultuelle et surtout sa généalogie "charifite". Les circonstances techniques sont très 

favorables à sa valorisation, mais elle exige une recherche multidisciplinaire et de 

profondes investigations sur la documentation existante ou à chercher, d’implication 

de toutes les méthodes et techniques avec des experts neutres et motivés pour réviser 

les généalogies disponibles et les compléter. 

Cet article synthétique est une sorte de préambule (partie 1) à un autre, qui 

traitera de la généalogie et du patrimoine du Moyen Atlas septentrional (partie 2). 

Mots clés :  

Généalogie, Islam, Evolution, Histoire, Généalogie "charifite", "Chariaa", 

Législations, Patrimoine. 

Abstract: 

Genealogical science is a noble science, like "adlia" documentation. Its 

purpose is to protect individual and family rights and the purity of genealogical races. 

It is a science which recognizes the whole humanity, developed, above all, by the 

Islamic civilization, which gave it its dimensions and its depth through its various 

specialties: the sciences of biographers, of narrators of "hadith", and of 

historiographers of poets. It has experienced a decline parallel to that of Islamic 

"khilafa". This allowed the intrusion of the Orientalists who aimed to attack this 

glorious Islamic civilization. The technological advent, having allowed exceptional 

assets for the development of such a science, globalization and social popularization, 
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deflected it from its initial objectives and exposed it to the intrusion of non-

specialists and to the Westernist ideology. 

Islamic countries, specifically, must protect this science, which targets the 

human race as a whole, and above all represents an asset that distinguishes Islamic 

civilization from others, and protects its spiritual identity and its spiritual identity 

and especially its "Sharifite" genealogy. The technical circumstances are very 

favorable to its valuation, but it requires a multidisciplinary research and thorough 

investigations on the existing documentation or to seek, of implication of all the 

methods with neutral and motivated experts to revise the available genealogies and 

complete them. 

This synthetic article corresponds to the first part of a work dealing with the 

genealogy and heritage of the northern Middle Atlas; the second part will be 

published shortly. 

Keywords : 

Genealogy, Islam, Evolution, History, "Sharifite" Genealogy, "Shariaa", 

Legislation, Heritage. 

 مقدمة 

يهتم بتسلسل االنتماء لآلباء واألجداد. وقد أشتهر عند كثير  2"الجينيالوجيا"علم األنساب أو 

وأقره اإلسالم. وقد تطور كثرا خالل  ،من الشعوب منذ فجر التاريخ. عرفه العرب حتى في الجاهلية

قد و .دخول عترة الرسول في هذه السلسلة : المراحل اإلسالمية. ال بد أن نشير هنا إلى حدثين مهمين

ظهائر التوقير واالحترام، إلى لها حتى أن معظم سالطين المغرب كانوا يمنحون  ،عرفت مبجلين لها

جانب كثير من االمتيازات )وكان سببا في تهافت الناس على هذا االنتساب، رغم أن هذا تراجع نسبيا 

بلغت درجة استئصال المنتمين إليها.  ، حتىمع اختفاء هذه االمتيازات(. كما ظهر معادين لها سياسيا

 ته في مساره.ضما سيمكننا والقارئ من فهم الظرفية التي تطور فيها هذا العلم والعوائق التي اعترم

وضع خالصة عاجلة )وهي من مهام إلى ونهدف من خالل هذه االطاللة على علم األنساب 

. لوضع ما سنطرق إليه في مقالة مقبلة في ظرفيته( اصعب اعتبرها هنا مجازفة وتحدينو ،المتخصصين

استدراك جهلنا لهذا العلم، الذي خفت نجمه في العصور الحديثة، رغم أهميته. وغايتنا  وقد ساعدنا على

الحث على االعتناء به وترقيته إلى مصاف العلوم الحديثة، بالتفكير في تحديث المساهمة في إحيائه و

العتناء بالتراث ، وتوجيهه لمناهجه، وإعادة توجيهه ليشمل كل األنساب، ال مجرد نسب الشرفاء

. ورغم المجهود الجبار الذي بذلناه، ال بد أن نشير إلى أننا نطل عليه من زاوية غير المحلي

                                                            
une foliation) ’nt d(établisseme genea = génération et logos = connaissanceمن االغريقية 2

(Wikipedia). 
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إلى مساهمة في إحياء التراث المخصص له في األطلس المتوسط عبره المتخصصين، بهدف الولوج 

 . الة مقبلة، بل نرجيه لمقعن المنهاج المعتمد في هذه التوطئة. لهذا لن نتحدث 3الشمالي

 إلثبات النسب أهمية قصوى في الشريعة  1

بشعور يسمى  ،ال شك أن اإلنسان، كباقي الكائنات الحية، جبل على حب أصوله وعقبه

العاطفة، وقد أتت الشريعة اإلسالمية، كتلخيص لمختلف الشرائع السماوية ونسخ لها، لتجعل اإلنسان 

قال تعالي "إِنَّا َعَرْضنَا اأْلََمانَةَ  ،في قلب اهتمامها. وقد استخلف هللا اإلنسان في األرض وتحمل األمانة

نَساُن ۖ إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َعلَى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَ  أَبَْيَن أَن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اإْلِ

(" )األحزاب(. وقد تناسلت ذرية آدم في األرض، وتكفلت الشرائع السماوية بضبط 72) َجُهواًل 

الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء  َوُهوَ  : " . وتلخصها اآلية الكريمةها وتنظمهالعالقات والروابط التي تجمع نسل

(" )الفرقان(. إنه تعريف شامل جامع مانع في شقين، 54بََشًرا فََجعَلَهُ نََسبًا َوِصْهًرا ۗ َوَكاَن َربَُّك قَِديًرا )

 ،وهما عمودي الحياة، وذكرنا باألصل الواحد والوضيع ،جزء خاص باألبوة وجزء خاص باألمومة

ن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلنَاُكْم : "يَا أَ  قال تعالىالتفاخر. لنعرف قدر أنفسنا ونمتنع عن  يَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم م ِ

َ َعِليٌم َخبِيٌر ) (" )الحجرات(. وتؤكد اآلية 13ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعندَ هللاِ أَتْقَاُكْم إِنَّ َّللاَّ

اذ جعلها هللا، جلت  ،األنثى، ولكن تضيف تصنيفات اجتماعية مهمة لإلنسانيةبجمعها بين الذكر و

دون أن يغفل أن األكرم عنده هو  ،وركز على الغاية التي هي التعارف والتعامل ،قدرته، شعوبا وقبائل

ناك التي تقاومها وتعدها أساسا للصراع والتنافر، وهللا خبير بأن ه ،األتقى. ونعجب من األنظمة الحديثة

من سيتنكر لها. وقد سوى اإلسالم بين األعراق ولم يجعل ألحد فضل على أحد إال بالتقوي. وكان هذا 

 4من المبادئ اإلنسانية األساسية التي فصلت في العصبيات، فلم يعد ألحد أن يفتخر بنسبه وال بحسبه

 وال بلغته وال بماله وجاهه وال بلونه. 

: أنا ابن فالن بن فالن حتى  ى عهد موسى، فقال أحدهماانتسب رجالن عل":  )ملسو هيلع هللا ىلص(قال النبي 
: أنا فالن بن فالن ابن اإلسالم، فأوحى هللا إلى موسى أن قل لهذين  ؟ قال عدَّ تسعة فمن أنت ال أم لك

: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم في النار، وأما أنت أيها المنتسب  المنتسبين
 .5(2006)الدغيثر،  "الجنة فأنت ثالثهما في الجنةإلى اثنين في 

                                                            
ة، وفي إطار هذه المقالة تقديم لمقالة مقبلة، تخص توثيق األنساب في تراث األطلس المتوسط الشمالي من خالل أمثل 3

يلة أصلها شريف، شجرة أنساب األدارسة. وفيها سنركز على الشرفاء التي تتوفر لنا فيها وثائق ومصادر والنطالقنا من قب

 ضته مشاكل.على األدارسة لكونهم أهم من استوطن هذه البوادي من الشرفاء، وألن هذا االنتساب هو الذي اعترونركز 
 قيل إن الشرف والمجد متعلقان بالنسب والحسب والكرم متعلقان بذات الرجل. 4
 : الماضيوقصيدة نحن أورد الدغيثر جملة من األقوال المأثورة عن االفتخار، وهي غزيرة ويلخصها قول الرصافي في  5

 إذا لم تفتخر فخرا جديدا  وما يجدي افتخارك باألوالي

 يردد في غٍد نظرا سديدا   فما بلغ المقاصد غير ساعٍ 

 طريف واترك المجد التليدا  وأسس في بنائك كل مجدٍ 

 إذا فاخرتهم ذكروا الجدودا   فشر العاملين ذوو خمول

 حسبا جديداأقام لنفسه   وخير الناس ذو حسب قديم

 رأيت أسودها مسخت قرودا  إذا الجهل خيم في بالد
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ها اهتمت بها الشريعة وال يرجع إلي ،نستخلص من هنا أن التصنيف القبلي بنية طبيعية

وللشريعة  االنحراف الذي تم باستعمال العصبيات في كل العصور، ونرى أن االبتعاد عنها نفي للفطرة

 اإلسالمية. 

 الساللة  حفظ النسب لصلة الرحم ولنقاوة 1.1

وقد تكلفت الشريعة بحفظ نقاوة األنساب، فشرعت الزواج وجعلته الميثاق الغليظ وقننته 

. وقد 6وحرمت السفاح والزنى. وقد جعل هللا فيها المودة والرحمة، واشتق لهذه العالقة صفة "الرحم"

قال رسول هللا  : خصتها الشريعة بمكان سامي لتحفظ النسل في األرض. فعن أبي هريرة )ر ا ع( قال

: هذا مقام العائذ بك من  إن هللا تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت":  )ملسو هيلع هللا ىلص(
". : فذلك لك : بلى، قال ؟ قالت : قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك القطيعة

الذكر الحكيم أن قاطع الرحم  ؟ وقد ذكر في رواه البخاري. فمن ذا يود أن يقاطعه هللا تبارك وتعالى

: "فََهْل َعَسْيتُْم إِْن تََولَّْيتُْم أَْن تُْفِسدُوا فِي  : لقوله تعالى ملعون )مبعد من رحمة هللا( ومفسد في األرض

ُهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرهُ  ُ فَأََصمَّ " )محمد(. 33-32ْم اأْلَْرِض َوتُقَِط عُوا أَْرَحاَمُكْم. أُولَئَِك الَِّذيَن لَعَنَُهُم َّللاَّ

ُ بِِه أَْن يُوَصَل َويُفْ  ِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقَطعُوَن َما أََمَر َّللاَّ ِسدُوَن فِي وأضاف "َوالَِّذيَن يَْنقُُضوَن َعْهدَ َّللاَّ

قضه. وقد روي عن (" )الرعد(. فهو عهد هللا ال يمكن ن25اأْلَْرِض أُولَئَِك لَُهُم اللَّْعنَةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر )

"ال يدخل الجنة قاطع رحم" )رواه البخاري ومسلم(. كما روي عن أبي هريرة رضي :  )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا 

: "إن أعمال بني آدم تعرض على هللا تبارك وتعالى عشية  يقول)ملسو هيلع هللا ىلص( : سمعت النبي  هللا عنه أنه قال

كل خميس ليلة الجمعة فال يقبل عمل قاطع رحم" )رواه أحمد( 

(https ://www.islamweb.net/ar/article/228757.) 

وال نشك في أن اإلسالم وضع له ضوابط تخص منابعه، فشرع تشريعا دقيقا للزواج وكل ما 

يرتبط به بما يحفظ النسل. فمثال التسجيل والتعريف بالزواج، ونسبة االبن ألبيه، قال تعالى "َما َجعََل 

ُ ِلَرُجٍل ِمْن قَْلبَْيِن فِي جَ  َهاتُِكْم َوَما َجعََل أَْدِعيَاَءُكْم َّللاَّ ئِي تَُظاِهُروَن ِمْنُهنَّ أُمَّ ْوفِِه َوَما َجعََل أَْزَواَجُكُم الالَّ

ُ يَقُوُل اْلَحقَّ َوُهَو يَْهِدي السَّبِيَل اْدُعوُهْم آِلبَائِِهمْ  ِ فَإِْن  ُهَو أَْقَسُط ِعنْ أَْبنَاَءُكْم ذَِلُكْم قَْولُُكْم بِأَْفَواِهُكْم َوَّللاَّ دَ َّللاَّ

يِن َوَمَواِليُكْم َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخَطأْتُْم بِِه وَ  دَْت قُلُوبُُكْم لَْم تَْعلَُموا آبَاَءُهْم فَإِْخَوانُُكْم فِي الد ِ لَِكْن َما تَعَمَّ

ُ َغفُوًرا َرِحيًما ) :  )ملسو هيلع هللا ىلص( هشخص بغير أبيه، لقول(" )األحزاب(. وبهذا حرم التبني والحاق 5-4َوَكاَن َّللاَّ

. ولم يضيع طفل الزنى إذ جعله للزوج، ما لم ينكره )المالعنة( وجعله 7"الولد للفراش وللعاهر الحجر"

بحيث يحرم على الزوجة أن تلحق بزوجها من ليس من صلبه،  ،من الموالي. وقد حفظ كرامة الزوجين

أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس ":  )ملسو هيلع هللا ىلص( الرسولكما يحرم على الزوج أن يجحد نسب ولده، لقول 
منهم فليست من هللا في شيء، ولن يدخلها هللا جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب هللا 

 (. 2006" )مجهول منه وفضحه على رؤوس األولين واآلخرين يوم القيامة

 الشريعة زجرت تزوير األنساب لمقاصد سامية 1.2

ِ النَّْصِريُّ ومن حديث " َحدََّثنَا عَِليُّ ْبُن عَيَّاٍش َحدََّثنَا َحِريٌز َقاَل َحدََّثنِي عَْبدُ اْلَواِحِد ْبُن عَْبِد َّللاَّ
 ِ ُجُل إَِلى )ملسو هيلع هللا ىلص( َقاَل سَِمعُْت َواثَِلَة ْبَن اأْلَْسَقعِ يَُقوُل َقاَل َرسُوُل َّللاَّ َغْيِر إِنَّ ِمْن َأْعَظِم اْلِفَرى َأْن يَدَِّعيَ الرَّ

                                                            
 في عالقة مع صفات البارئ الرحمن والرحيم وفي عالقة مع مكان خلقه األول في بطن أمه. 6
 عن -alqabas.com/article/178727//: https حكام لثبوت النسب ال يسمح المجال للخوض فيها )راجعأهناك عدة  7

 قلعجي محمد رواس خبير الموسوعة الفقهية. 

https://alqabas.com/article/178727-عن
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 ِ :  : الكذب، وقوله َما َلْم يَُقْل، ومعنى الِفرى)ملسو هيلع هللا ىلص( َأبِيِه َأْو يُِرَي عَْينَهُ َما َلْم تََر َأْو يَُقوُل عََلى َرسُوِل َّللاَّ
(. وروى البخاري عن 3247" )صحيح البخاري، المناقب، ): في المنام )أو يُري عينَه ما َلم تََر(، أي

ِ َرسُ أبي ذر )ر ا ع( أنه سمع  ليس من رجل ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه، إال َكَفَر، : " يقول)ملسو هيلع هللا ىلص(  وِل َّللاَّ
". وقال أبو بكر الصديق )ر ا ع( في خطبة ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار

 "كفر باهلل ادعاء إلى نسب ال يعرف، وكفر باهلل تبرؤ من نسب وإن دق" : له على المأل

 (.2006 ،الدغيثر)

وتم إنشاء توثيق عدلي قمين بأن يحفظ سالسل القرابات هذه من كل تالعب أو تزوير. فهو 

يسهر على ضبط وسالمة القرابة لمقاصد متعددة، منها حماية الجينات البشرية )مثال تمنع الشريعة 

ال الزواج من األصول والفروع(، ويسهر على حسن توزيع األموال والتركات )اإلرث(، ووضع سب

وقد رتبت الشريعة هذه األرحام . 8األولويات(رتب ( قبل االجتماعي )ةللبر وللتكافل النسبي )القراب

ِ ) : " والقرابات بشكل دقيق جدا، قال تعالى (" 75َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَٰى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب َّللاَّ

:  )األصول واألعقاب( وقرابة أفقية اآلباء واألبناء:  ﴿األنفال﴾. فهناك قرابة عمودية )أو بالطول(

 . 9وقد وضع اإلسالم لهذه األخيرة آفاقا أبعد من قرابة النسب والعمومة والخؤولة.األخوة، 

، فحسب أحكام الورثة، 10وهناك أحكام تشريعية دقيقة تخص توريث الممتلكات وتقسيمها

أحكام، فيقدم بعضهم على بعض، وللوقف أحكام،  األقرباء يحجب بعضهم بعًضا، واألولياء في النكاح

إذ قد يخص الواقف بعض األقارب دون بعض، وتضرب الدية على بعض العصبة دون بعض. وللنََسب 

تُنَكح ":  )ملسو هيلع هللا ىلص(أهمية في النكاح لتفادي زواج المحارم، ولمعرفة كفاءة الزوج للزوجة في النكاح، قال 
"، فوضع النسب في الدرجة الثانية. الخ.، فلوال معرفة الهاالمرأة ألربع لدينها وحسبها ومالها وجم

 وبهذا فمعرفة األنساب تحفظ الدماء واألموال والنسل.  .األنساب لتعذر الوصول إلى هذه األمور

 

 

                                                            
 وينقسم إلى والء عتق ووالء إسالم ووالء حلف ومناصرة. ،الوالءوعرفت العرب  8
ْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا اْلمُ نََّما إ"ِ : فهناك أخوة النسب وتدرج فيها الرضاعة، ثم أخوة البشرية، وأخوة الدين، قال تعالى 9

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن ) قُوا وَ (" )الحجرات(، وقال أيضا "وَ 10بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ ِ َجِميعًا َواَل تَفَرَّ اْذُكُروا اْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

 َ ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعدَاًء فَأ (" )آل عمران(. وهي ألفة وضعها هللا بين 103 بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا )لََّف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُمْ نِْعَمَت َّللاَّ

َ أَلََّف بَ عباده المؤمنين "َوأَلََّف بَْيَن قُلُوبِِهْم لَْو أَْنفَْقَت َما فِي اأْلَْرِض َجِميعًا َما أَ   إِنَّهُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ْينَُهمْ لَّْفَت بَْيَن قُلُوبِِهْم َولَِكنَّ َّللاَّ

ِ أَلُنَاسًا َما ُهْم بَِأْنبِيَ " : )ملسو هيلع هللا ىلص( (" )األنفال(. قال رسول هللا63) اُء يَْومَ اءَ َواَل ُشهَدَاءَ يَْغبُِطهُْم اأْلَْنبِيَاُء َوالشُّهَدَ إِنَّ ِمْن ِعبَاِد َّللاَّ
ِ تَعَاَلى، َقاُلوا  ِ تُْخبُِرنَا َمنْ اْلِقيَاَمِة بَِمَكانِِهْم ِمْن َّللاَّ ِ عََلى َغْيِر َأرْ  يَا َرسُوَل َّللاَّ َحاٍم بَْينَهُْم َواَل ُهْم، َقاَل ُهْم َقْومٌ تََحابُّوا بُِروحِ َّللاَّ

ِ إِنَّ ُوُجوَههُْم َلُنوٌر َوإِنَّهُْم عََلى ُنوٍر اَل  اُس َوَقَرَأ َهِذِه اَل يَْحَزُنوَن إَِذا َحِزَن النَّ َخاُفوَن إَِذا َخاَف النَّاُس وَ يَ َأْمَواٍل يَتَعَاَطْونَهَا، َفَوَّللاَّ
ِ اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن ) : اآْليَةَ  يونس(. وقرابة الصهر تدخل في النسب. وبالتالي فقرابة )(﴾ 62﴿أاََل إِنَّ أَْوِليَاَء َّللاَّ

"ثم  آخى  : هللا األنصار والمهاجرين، قال ابن القيم رحمه النسب ال تنفي باقي القرابات. ونذكر هنا بإخاء الرسول بين

حام، إلى حين بين المهاجرين واألنصار، آخى بينهم على المواساة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي األر )ملسو هيلع هللا ىلص(رسول هللا 

ا أنزل هللا عز  وجل خوة" نفال(، رد  التوارث دون عقد األاأل( )75َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض )" : وقعة بدر، فلم 

اس من . ولعل في عقد "تاظا" عند البربر اقتب(https ://www.alukah.net/sharia/0/47409( 2/56 : )زاد المعاد

 . (2012، أيت باحسين، 2019 ،هذه )نبيل وآخرون
امس وإلى الجد البادية )الخمسة والسمية( والمراد بالخمسة قبيلته أو أسرته إلى الجد الخبمن المصطلحات المشهورة  10

 "سة والمال في السميةالدم في الخم"السادس يقال له السمية. فالتسمية غالبا تكون للجد الخامس أو السادس وكان قديما يقال 

ته، زيادة على مسة، أما المال المسروق فيطالب به سميأي دم المقتول تطالب به ورثة القاتل حتى الجد الخامس أي من خ

 (.2003)الهجاري،  خمسته
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 نستنتج 

 ى أن حفظ النسب تساعد على نقاوة النسل، وهو مبدأ طبيعي وفطري في اإلنسان وحتى لد

 كثير من الحيوانات،

  ،أنه من المبادئ األساسية في الشريعة اإلسالمية 

 ،أنه من أسس تضامن المجتمعات البشرية وضبط مختلف العالقات التي تجمع بينها 

 .تراجعها سيسبب في تفتت المجتمع واضمحالله 

 األنساب وسيلة ال غاية والشريعة نهت عن الطعن في األنساب  1.3

 في صحيحه " )رواه مسلمٌ يُعَْط كالبس ثوبَي زور المتشب ُِع بِما َلم":  )ملسو هيلع هللا ىلص(قال رسول هللا 

 لمن (. وزيادة على الوعيد الذي قدمه هللا2010( من حديث عائشة )ر ا ع(( )العباد البدر 2129)

الباطل، ب، يعني )ملسو هيلع هللا ىلص(من انتسب إلى بيت النبي ":  ينتحل نسبه، روي عن مالك بن أنس رحمه هللا قال
. "ملسو هيلع هللا ىلص(ويحبس طوياًل حتى تظهر توبته، ألنه استخف بحق الرسول )يضرب ضرباً وجيعاً ويَُشهَّر، 

ليس : " يقول ()ملسو هيلع هللا ىلصوتم تحريُم انتساب المرء إلى غير نسبِه، فعن أبي ذر )ر ا ع( أنَّه َسمع رسول هللا 
أ مقعَ ِمن رجٍل ادَّعى لغير أبيه وهو يَعَلمه إالَّ كفر باهلل، وَمن ادَّعى قوماً ليس له ف دَه من يهم نسٌب فليتبوَّ

 (.2010( واللفظ له( )العباد البدر 3508( والبخاريُّ )112" )رواه مسلم )النار

:  ملسو هيلع هللا ىلص فقال من الطعن في األنساب، ووصفها بأنها من أمور الجاهلية،)ملسو هيلع هللا ىلص( وقد حذَّر رسول هللا 

اء واالستسق : الفخر في األحساب، والطعن في األنساب، أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ال يتركونهن"
لم األنساب، : إياكم وتع كان الفاروق عمر بن الخطاب )ر ا ع( يقول ." )رواه مسلم(بالنجوم، والنياحة

ألف في  (. وقد أحسن علماء اإلسالم في طي مثالب القبائل ومن وجدوه2006والطعن فيها )الدغيثر، 

 ،ابةلمسيب كان نسالمثالب فإن كتابه يطوى وال يروى لعظيم ضرره. ويروى أن محمد بن سعيد بن ا

بمثابة  ( وهو فعال1987فنفى قوما من المخزوميين، فرفع ذلك للوالي، فجلده الحد )بكر أبو زيد، 

 القدف بالزنى. 

 هذه األحكام والتشريعات وتطبيقاتها أسست لميالد علم خاص سمي علم األنساب.

 نستنتج 

  ،أن هذا علم شريف له قواعد ومناهج يجب احترامها 

  ،إنه حساس لكونه يمس حرمة المسلم 

  .الشريعة تجرم من خرق قواعده ويعاقب في الدنيا واآلخرة 

 نسب آل البيت شرفه هللا تعالى 1.4

. روى 11إن هللا شرف األنبياء ووضع لهم أنسابا نبيلة كما شرف كثيرا من ذرياتهم وأعقابهم

إنَّ هللاَ : " يقول)ملسو هيلع هللا ىلص(  : سمعُت رسوَل هللا ( عن واثلةَ بِن األْسقَع )ر ا ع( قال2276مسلٌم في صحيحه )
اصطفى ِكنانََة ِمن ولِد إسماعيل، واصطفى قريشاً من ِكنَانَة، واصطفى ِمن قريٍش بَنِي هاِشم، 

(. ومما يدل 2010( )العباد البدر https ://ar.wikisource.org/wiki" )واصطفانِي ِمن بَنِي هاِشم

                                                            
بدل أن يعارضه  ،والذي AGNOUCHE, 1992عند  Van ARENDONKالشرف هنا ليس بالمفهوم الذي يورده  11

رقت لقطعت سوهللا لو أن فاطمة يقول " )ملسو هيلع هللا ىلص(وهنا تظهر النية المبيتة. والرسول  ،عارضه مع "األراذل" ،مع "العامة"
 ".يدها

https://ar.wikisource.org/wiki
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" )أورده الشيخ كلُّ سبٍب ونسٍب منقطٌع يوم القيامِة إالَّ سبَبِي ونسبِي: " على هذا االصطفاء حديث

)ملسو هيلع هللا ىلص( ((. وليس أشرف من أن يقرن هللا ذكرهم بنبيه 2036األلباني رحمه هللا في السلسلة الصحيحة )

عبد الرزاق، عن َمعمر، عن ابن  ( عن5/374في الصالة عليه. وقد روى اإلمام أحمد في مسنده )

 ِ ِ على : " كان يقول))ملسو هيلع هللا ىلص( طاوس، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ... أن النَّبِي  همَّ صل  اللَّ
يَت على آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ، وباِرك على  ٍد وعلى أهل بيته وعلى أزواِجه وذريَّتِه، كما صلَّ محمَّ

ٍد وعلى أهل بيته وعلى أزو " )حيث اِجه وذريَّتِه، كما باَركَت على آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ محمَّ

 (. 2010عطف الخاص على العام( )العباد البدر 

 إن كلمة آل تعني كل الذرية، لكن ليس كل آل ذرية، وهي تخص ذوي األشراف واألقدار

 (. 2008بخالف الذرية ويطلق عليهم "السيد" )الغريفي، 

يه بعض االختالف، كثير من المصادر أوردت الحديث المروي من إن تعريف آل البيت ف

ِ   عن عمر بن أبي سلمة أن ه قالمصادر مختلفة وبروايات متشابهة "  )ملسو هيلع هللا ىلص(: )نزَلت هِذِه اآليُة على النَّبي

َرُكْم تَْطِهيًرا"  ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت َويَُطِه  ُ ِليُْذِهَب َعْنُكُم الِر  )ملسو هيلع هللا ىلص( في بيِت أِم  سَلمَة، فدعا النَّبيُّ "إِنََّما يُِريدُ َّللاَّ
َلهُ بِِكساٍء ثمَّ قالَ  َلُهم بِِكساٍء وعليٌّ َخلَف َظْهِرِه فجلَّ همَّ هؤالِء َأْهُل بيتي  فاطَمَة وَحسًنا وُحسَْيًنا فجلَّ : اللَّ

جَس وَطِه رهم تطهيًرا قاَلت أمُّ سلمةَ  ِ  فأذِهب عنهمُ الِر  : أنِت على َمكانِِك  ؟ قالَ  : وَأنا معَُهم يا رسوَل َّللاَّ
وروى مسلٌم في (. www.islamweb.net/ar/article/228757 https//:/) .12وأنِت إلي َخيٍر(

ل ِمن : " رضي هللا عنها قالت( عن عائشةَ 2424صحيحه ) خرج النَّبِيُّ )ص( غداةً وعليه ِمْرٌط ُمَرحَّ
َشعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثمَّ جاء الُحسين فدخل معه، ثمَّ جاءت فاطمُة فأدخَلها، ثمَّ جاء 

ْجَس أَْهلَ  عليٌّ فأدخله، ثمَّ قال َرُكْم تَْطِهيًرا". فهناك من : "إِنََّما يُِريدُ هللاُ ِليُْذِهَب َعنُكُم الر ِ  البَْيِت َويَُطه ِ

قصره على أبناء علي من فاطمة الزهراء )أبناءه اآلخرون يسمون علويون( وليسوا شرفاء حسب هذا 

(، 2010الطرح، بينما رأى آخرون أن هذا الحديث يتممه حديث من منعت عنهم الصدقة )العباد البدر 

 .(1)الجدول  فعمموه ليشمل كل هاشمي

إنَّ الصدقة ال تنبغي آلل ":  ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسوُل هللا  عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال
((. 1072" )أخرجه مسلٌم في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة )محمٍد، إنما هي أوساخ الناس

اً بماٍء يوماً فينا خطيب)ملسو هيلع هللا ىلص( : قام رسوُل هللا  ( عن زيد بِن أرقم، قال2408وعن مسلم في صحيحه )

ا، بين مكة والمدينة، فحِمد هللاَ وأثنى عليه، ووعظ وذكَّر، ثم قال ا بعد، أال أيُّها الناس: " يُدعى ُخمًّ !  أمَّ
ُلهما كتاب هللا، فيه الهُدى  فإنَّما أنا بشٌر يوشك أن يأتي رسوُل رب ِي فُأجيب، وأنا تارٌك فيكم َثَقَلْين ؛ أوَّ

ُركم  واستمسكوا به، فحثَّ على كتاب هللا ورغَّب فيه، ثم قالوالنُّور، فخذوا بكتاب هللا،  : وأهُل بَيتِي، ُأذك ِ
ُركم هللاَ في أهل بيتِي، فقال له ُحصين ُركم هللاَ في أهل بيتِي، ُأذك ِ : وَمن أهُل بيتِه  هللاَ في أهل بيتِي، ُأذك ِ

ولكن أهُل بيتِه َمن ُحِرم الصَّدقُة بعده، : نساؤه ِمن أهل بيتِه،  ؟ قال ؟ أليس نساؤه من أهل بيتِه يا زيد
                                                            

جل العصَر من الدَّهر، ثم يُ  ن نساء النبيء لم يدرجن في آلهأوالراجح  12 طل ِقها، فترجع إلى أبيها )إنَّ المرأةَ تكون مع الرَّ

". وبما أمهات المؤمنين" بمنزلة خاصة وهنهللا وقومها، أهل بيتِه أصلُه وَعَصبتُه الذين ُحِرموا الصَّدقة بعده(. لكنه خصهم 

 رجال، فنرى الخالف حولهن بدون جدوى هنا. لأن العقب ينسب ل

بمعنى أهل البيت، ها الشيعة حفشرقُربَى"، : "قُل الَّ أَسأَلُُكم َعلَيِه أَجًرا إاِلَّ الَمَودَّةَ فِي ال وقد أورد بعضهم قولُه عزَّ وجلَّ 

عن عبدهللا بن  (3236و ) (4818ذلك في البخاري )بقريٍش، كما جاء بياُن  )ملسو هيلع هللا ىلص(والصحيُح في معناها أنَّ المرادَ عالقته 

ن عبد الملك بن ع: حدَّثني محمد بن بشار، حدَّثنا محمد بن جعفر، حدَّثنا شعبة،  عباس )رضي هللا عنهما(، قال البخاري

: فقال ابن  عيد بن جبيرال س" فق: أنَّه ُسئل عن قوله "إاِلَّ الَمَودَّةَ فِي القُربَى : سمعُت طاوساً، عن ابن عباس َميسرة قال
 "ِصُلوا ما بيني وبينكم من قرابة: إالَّ أن تَ  لم يكن بطٌن من قريش إالَّ كان له فيهم قرابة، فقال)ملسو هيلع هللا ىلص( : عجلَت، إنَّ النَّبِيَّ  عباس

 .(http ://kutub.free.fr/index.php?page=bokhari_043)البخاري )ت م( )

https://www.islamweb.net/ar/article/228757/%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
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؟  : كلُّ هؤالء ُحِرم الصَّدقة : هم آُل علي ٍ، وآُل عَقيل، وآُل جعفر، وآُل عبَّاس، قال ؟ قال : وَمن هم قال
 (. 2010". وهناك من يرى أنها تشمل كل عقب عبد المطلب )العباد البدر ! : نعم قال

 13العقب من ولد أبي طالب 3الجدول 

أبي 

 طالب 

              

عبد هللا  ( 2الحسن ) الحسن علي   

 الكامل

      

إبراهيم         

 الغمر

      

    14محمد    

       جعفر        

       داوود        

   يحيى  عبد هللا الكامل (3الحسن )        

   عيسى             

   ابراهيم             

   محمد             

 العلويون سليمان             

 دارسةاأل 1ادريس             

     القاسم الحسن زيد      

     علي          

 محمد  زيد          

 15)لم يعقب(

  

     إسماعيل          

     إبراهيم          

     عبد هللا          

     اسحق          

علي زين  الحسين     

 بديناالع

جعفر 

 الصادق

   علي الرضى موسى الكاظم

إبراهيم             

 المرتضى

  

   عبد هللا            

   جعفر            

   زيد            

   عبيد هللا            

                                                            
ن مالك بعبد مناف بن قصي بن كلب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غلب بن فهر بي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن أ 13

سع بن الهميسع بن لبي بن النضر من كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد

لغ بن عابر بن راغو بن فااهيم بن تارخ بن ناحور بي سروغ راب بن سالمان بن نبيت بن حمل بن قيذار بن اسماعيل بن

 بن شيث بن آدم بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمكبن متشولح بن أخنوخ بن اليارد بن مهالئيل بن قينان بن انوش

 .أبي البشرية
 (2004أضافه الصالبي ) 14
 (.2004أضافه الصالبي ) 15
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   الحسن            

   الحسن            

   هرون            

   العباس            

   إسحاق            

   حمزة            

   إسماعيل            

   محمد            

   محمد إسماعيل          

   علي            

     عبد هللا          

محمد )هل هو           

 المأمون؟(

   علي

   القاسم            

   الحسين            

اسحق )هل            

 ؟( هو المؤتمن

   الحسين

   الحسن            

 اعقبوا محمد            

   محمد علي العريضي          

   جعفر            

   أحمد            

   الحسن            

 محمد إسماعيل محمد األرقط عبد هللا         

 الحسن              

عمر         

 االشرف

     محمد

     علب          

     الحسين زيد        

     عيسى           

     محمد          

الحسين         

 األصغر

عبد هللا 

 األعرج

    

     عبد هللا          

     علي          

     الحسن          

     سليمان          

     الحسن علي        

     الحسين          

     عبد هللا          

     عمر          

     علي          

     زيد          
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محمد بن     

 الحنفية

         جعفر

       أعقبا علي      

       إبراهيم عبيد هللا العباس    

       حمزة        

       عباس        

       عبيد هللا        

       الفضل        

         محمد عمر    

             جعفر   

             عقيل  

ابن أبي  العبيدلي )المكنى مقالة من مختصر على هامش المخطوطعلى اعتمادا  )قاعدة معطيات( : تشجير نبيل المصدر

  2019). العبيدلي لحسيني)هـ  592جعفر( بتاريخ 

:  بنفقة عشر الفيء من بيت مال المسلمين )أي خمس الخمس(، لقوله تعالى وقد أكرمهم هللا

ُسوِل َوِلِذي اْلقُْربَٰى َواْليَتَاَمٰى َواْلمَ  ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ ن َشْيٍء فَأَنَّ ّلِِلَّ َساِكيِن َواْبِن السَّبِيِل "َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُم م ِ

ِ َوَما  ُ َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )إِن ُكنتُْم آَمنتُم بِاّلِلَّ  (41أَنَزْلنَا َعلَٰى َعْبِدنَا يَْوَم اْلفُْرقَاِن يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن ۗ َوَّللاَّ

ُسوِل َوِلِذي اْلقُْربَٰى َواْليَتَا .)األنفال( ِ َوِللرَّ َّ ُ َعلَٰى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقَُرٰى لِلََفِ ا أَفَاَء َّللاَّ َمٰى وقال أيضا "مَّ

ُسوُل فَُخذُو هُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِيِل َكْي اَل يَُكوَن دُولَةً بَْيَن اأْلَْغنِيَاِء ِمنُكْم ۚ َوَما آتَاُكُم الرَّ

َ َشِديدُ اْلِعقَاِب ) َ ۖ إِنَّ َّللاَّ )ت م( )الطبري  (الحشر)(" 7فَانتَُهوا ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

(https ://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya41.html .) 

ه، وقد اشتكى إليه  ()ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا : "قال  عن شيخ اإلسالم ابن تيميةو نَّ بعَض أللعباس عم 

" )العباد رابَتِيوالذي نفسي بيده، ال يؤمنون حتَّى يُحبُّوكم هلل ولق: " قريش يجفون بَنِي هاشم، فقال

 (.2010 ،البدر

 نستنتج

 ت رسول نقتدي بالجمهور من العلماء الذين قالوا بتخصيص الشرف في أبناء فاطمة الزهراء بن

 ،()ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 ،أن احترام وتوقير الشرفاء أمر إلهي حث عليه رسوله، وليس للمؤمن إال الطاعة 

  ،اتباع العولمة شيء يبث في عقيدة المسلم ويمس مقدساتها 

  قراطية الشريف، وبالتالي ال يتنافى حتى مع الديموأن احترام الشريف ال يعني احتقار غير

 الغربية،

 يدي،في التذكير باألصول، طبقنا هنا نموذج استعمال قاعدة المعطيات بدل التشجير التقل 

  .اإلسالم يحث على معرفة األنساب، وال يخصصه للشرفاء 

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya41.html
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 علم األنساب في العالم االسالمي 2

 تطور علم األنساب في اإلسالم واستقالله 2.1

النسب لغة يعني االرتباط بشيء كالمكان والحرفة، لكن أصبح يهتم بتسلسل القرابة بين ساكنة 

معينة. ويطلق مصطلح )النسابة( على عالم باألنساب. فهو يسهر على ضبط وسالمة القرابة لمقاصد 

 . 16متعددة أسلفناها

الذاكرة اعتمدوا الحفظ وولقد اهتم العرب باألنساب ربما أكثر من غيرهم من األمم، لكنهم 

صبحت من أولم يدونوه كما انتقصوا من قيمته بتعصبهم وتفاخرهم بأنسابهم. وزاد االهتمام بها لما 

دغفل والمقاصد األساسية في الشريعة. وظهر في العرب نسابة مرموقين كأبي بكر الصديق )ر ا ع( 

  (.2018)العرفج،  "أنسب من دغفل" الشيباني من بكر، حتى قيل
لحربي على : نظم الجانب ا وكان لألَنَساب في اإلسالم أهميَّة في مجاالت تنظيميَّة للدولة

لعسكري. ااألساس القبلي، وكضرورة اجتماعيَّة واستراتيجية حربية، وواقع اجتماعي يناسب التنظيم 

بن أبي  يل: جبير بن مطعم، وعق أمر الخليفة عمر بن الخطاب )ر ا ع( النسابةللهجرة " 20وفي سنة 
 "المنازلوطالب )أخ علي بن أبي طالب(، ومخرمة بن نوفل أن يرتبوا قوائم الدواوين حسب اأَلنسَاب 

 (. 2018 )العرفج

ين، ومما ساهم في تطور البحث في النسب هجرة العلويين لليمن، فراًرا من بطش العباسي

لزكاة طف وحصلوا على أموال ا، حظوا بالتأييد والع)ملسو هيلع هللا ىلص(واقامتهم دويالت، ولنسبتهم إلى الرسول 

رفج، والخمس. فحرصوا على تدوين أنسابهم ووضعوا لها مشجرات تضاف إليها المواليد الجدد )الع

2018( .)http ://www.sahaba.rasoolona.com/Articles/467.) 

ويحاول  وبهذا فإن العلم تطور تدريجيا، خالفا لمن يرى أنه يأتي متأخرا عن تسلسل أحداثه

لسعادة، ح ما فسد منها )فهو ليس حكما عاما(. وقد نص  طاش كبري زاده، في مفتاح االصإراك واستد

قالل. وهناك لم يفرده على وجه االست)ر ا( على أن  "علم التواريخ" يدخل فيه العلم باألنساب، لكنه 

تأصيل  إلى جزء تم استمداده من الكتاب والسن ة )علم الرجال، رواة الحديث(، وذلك لمسيس الحاجة

يل" مادة الشرع. ومن المعلوم أن علماء الحديث هم أشهر من تكلم في األنساب، وكتب "الجرح والتعد

منهجهم  خصبة في أنساب الرجال والقبائل، وهم أوثق الناس في أنساب الرجال. وكان لعلماء الحديث

. وكان مفترق في النسبةفي التصنيف في األنساب وضبطها، بتبيين المؤتلف والمختلف، والمتفق وال

مجهول )ت م( ) للفقهاء قولهم إن جد ت عندهم نوازل في النسب

.(https ://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php) 

ه. وكثير : الشريعة والتاريخ، قبل أن يستقل بذات ويمكن أن نستخلص أن علم النسب من أبوين

 من العلوم قاسم مشترك ألكثر من تخصص.

                                                            
 : بعض مصطلحات النسابين 16

يقال و كثرتهم، = "اإلطراف"و ،قلة اآلباء واألجداد "= اإلقعاد"فالن "أقعد" من فالن، أي أقرب منه إلى جده األكبر، 

س القبيلة وليس وفالن "من أنفسهم" أي من نف فالن "درج" إذا مات ولم يترك نسال، وفالن "لم يعقب"، أي لم يخلف ذكرا،

 .من مواليها
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 األنساب يطور مفاهيمه وأساليب تحريره علم  2.2

. وهناك (2016، 1999لغريفي، القد تطور هذا العلم حتى أصبحت له معاجم خاصة )

(، ولعل جزء من 1991قاموس للسيوطي حول أسماء األعالم )األشخاص واألمكنة( )السيوطي، 

فة ومتكاملة وهي أدوات مختل(. 1985الدراسات التي نجريها حول األماكنية يدخل في هذا الباب )نبيل، 

 وفعالة لتقعد لهذا العلم. 

وسنكتفي هنا بإضافة مالحظات حول خصائص بعض األسماء باألمازيغية )لغة ساكنة 

 . ونجد لها ما يقابلها في الشعر واألدب العربي عموما.17األطلس المتوسط الشمالي(

 نستنتج 

  المستوى المحلي والجهوي والوطنيعلى علماء األنساب أن يطوروا مفاهيمهم، حتى على ،

 ليسايروا تنوع اللغات واللهجات وتنوع التقاليد والعلوم،

  عليهم أن يدمجوا ويوسعوا البحث في مختلف اللهجات إلغناء التراث من أعالم بشرية

لصخارة : كالجماد والنبات والوحيش والمرفولوجيا وا وأماكينية، مرتبطة بكل مناحي الحياة

 ميتولوجيا، والتربة وال

 إحداثيات وخرائطية وصور، استعمال الوسائل الحديثة للتعريف والتوطين والوصف : 

 التوثيق والسمعي البصري. ادماج مختلف أنواع التراث :  

 تطور علم األنساب في العالم اإلسالمي 2.3

لم يبدأ تدوين األنساب عند العرب إال مع بداية العصر اإلسالمي، ومن فطاحل من اشتهر 

:  هـ(، وقد صنف فيه 204شهر هذا العلم اإلمام النسابة هشام بن محمد بن السائب الكلبي )ت وأ

"  18"المنزلة"، و"الجمهرة" و"الوجيز" و"الفريد" و"الملوك

(https ://ar.wikipedia.org/wiki .) 

لى، على حدة لتمييزهم كما ميزهم سبحانه وتعاهذا، ونرى هنا معالجة آل البيت النبوي 

الي، لمشاكل التي اعترضتهم، ثم لخصوصيات القبائل التي اخترناها، من األطلس المتوسط الشملو

 كعينة وفرت بعض األرشيف. ونتمنى أن تعمم هذه الدراسات على باقي القبائل. 

 االهتمام بالنسب الشريف  3

عناوين المؤلفات والبحوث التي كتبت عن أهل البيت ، )عراقي(وقد استقصى الرفاعي 

ً )بيبليوغرافيا( " 14(، عبر س ع) " موسوعة طبعت حول ما كتب عن الرسول وأهل البيت قرنا

                                                            
ني، أولت = بنت، عبد القادر = قدور، أحمد = حدو، أبو القاسم = بلقاسم، أو = بن، آيت = ب : األعالم بالنسبة ألسماء 17

 مح = محمد، سالم = سلو =عبد السالم، علي = علو ...عبدل = عل = عبد هللا، طامو = فاطمة، 
شام )عبد مجلدا )لم يتم( وابن ه 20البالذري )أبي الحسن أحمد بن يحيى( "أنساب األشراف" في  : وسار على دربه 18

ويذكر  .()ملسو هيلع هللا ىلص"أمهات النبي"  : وابن حبيب ،"أنساب قريش" : "أنساب حمير وملوكها" والقرشي )زبير بن بكار( : الملك(

  : يس عدة نقابات لألنساب منهاأن اإلمام الشافعي كان مبرزاً في هذا الجانب. وقد عرف التاريخ تأس

 .وهي تابعة لألمم المتحدة ،الهيئة الدولية لألنساب واألرشفة العربية واألوروبية

 .الرابطة العلمية العالمية لألنساب الهاشمية في المملكة العربية السعودية

 .رابطة الشرفاء األدارسة وأبناء عمومتهم في المملكة المغربية

https://ar.wikipedia.org/wiki
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كانت من طرف الشيعة )وهي مشهورة حول آل البيت مجلداً. لكن الظاهر أن معظم الدراسات  12 في

من هذه المنشورات تفتقد ألسلوب  اوالحسين )ر ا ع(. وال شك أن كثير يابغلوها(، وقد همت أساسا عل

 علمي ولمنهاج قويم. 

ارسة، وقد نشط علم األنساب في الغرب اإلسالمي بعد نجاح العلويين في تأسيس دولة كاألد

رف آل بيت وخاصة بعد انهيار دولتهم وتشتتهم. واهتم كثيرون بتتبع أخبارهم وتدوينها، حفاظا على ش

 )ملسو هيلع هللا ىلص(.  الرسول

 فكرة عما كتب حول الفئة األولى من آل البيت 6الشكل 

 
  )ت م( احصائيات الرفاعي عبد الجباراعتمدنا :  المصدر

عندما أصبحت هناك ضرورة للجهاد  ،وقد كون الكثير منهم زوايا، طار صيتها في األصقاع

على الثغور )بعد سقوط االندلس( وبداية الغزو الصليبي، الذي ترأسته الدول اإليبيرية )البرتغال ثم 

بي العباس المقري والسيوطي أاسبانيا(. وظهرت كتابات ألمثال ابن أبي زيد القيرواني وابن السكاك و

وولده أبو بكر  21وأبو زيد السيوطي 20لدين الرازي)القرطبي المسكن( واإلمام فخر ا 19وابن حزم

السيوطي )المكناسي، لعله عبد الرحمن الفاسي( وابن قنفد وابن أبي زيد القيرواني والزياني 

 .(2018 ،األزهريولمغاري ) 23هـ( 8ابن جزي الكلبي الغرناطي )ق  22(1833 )ت

 ،سابمخطوطات نفيسة في األنوتحوي مكتبة المسجد النبوي الشريف، في المدينة المنورة، 

 ومنها ما يذكر أنساب الشرفاء في المملكة المغربية. 

                                                            
 ب"."جمهرة انساب العر 19
 "دوحة االكتفاء" 20
 "األنساب" 21
 "تحفة الحادي المطرب" بطلب من السلطان موالي سليمان )اعتمد فيه على نسخ كنانيش نقباء األشراف(. 22
 تولى الكتابة في ديوان أمراء بني األحمر بغرناطة ثم في ديوان السلطان المريني أبي عنان بفاس. 23
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:  الكن خالل العصر األموي عاد التفاخر والتناحر القبلي بين حزبين قبليين ضخمين هم

اآلفة  القيسية واليمانية أو العدنانية والقحطانية، وهناك من يعزو سقوط األندلس األموي لهذه

 .االجتماعية

الحكم،  في الفترة العباسية تراجعت العصبية العربية، لتسلط الفرس واألتراك على مقاليدو

لخ. وظهرت الشعوبية. وتراجعت العصبية الختالط األنساب مع الشعوب المختلفة وكثرة اإلماء ا

 وتكونت أحالف عربية بين عدة قبائل للوصول للحكم، واختلطت األمور. 

: المؤتلف والمختلف والمتفق  مر الخلفاء. وقد ألف النسابة فيوصنف كثير من النسابة بأوا

وتم تصنيفهم إلى طبقات حسب تاريخ وفاتهم، كل قرن يعد طبقة  24والمفترق والمشتبه واأللقاب الخ.

 . (2)الجدول  (1987زيد،  )بكر أبو

 تطور عدد النسابة في العالم اإلسالمي  4الجدول 

  26غير مصنف 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 253 2 1 الطبقة )قرن(

 69 2 46 32 21 25 16 26 31 40 37 38 50 85 43 29 عدد النسابة 

 1987: اعتمادا على جرد بكر أبو زيد  المصدر

  تطور النسابة المترجم لهم 8-7 ينالشكل

 wikipediaمعطيات  في الطبقات 1987بكر أبو زيد جرد 

  

معطيات اعتمادا على :  المصدر .1987: اعتمادا على جرد بكر أبو زيد  المصدر

://ar.wikipedia.org/wiki https 

 

 

                                                            
 (.1987 ،حتى أنهم كتبوا في نسب الخيل )بكر أبو زيدأعني ذهبوا بعيدا أكثر مما يتصور،  24
كتب منه )مؤلفا في النسب، والبالذري )مؤرخ جغرافي ونسابة له كتاب أنساب األشراف  38ففيها ذكر المدائني ب  25

 مجلدا(. 20
 نسابة(. 70الكاتب على تاريخ الوفاة( )فيها وهناك طائفة غير مصنفة )لم يقف  26
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اضحة والشكل يعطيان نظرة و 2. والجدول 1987وقد عالجنا الجرد الذي قدمه بكر أبو زيد 

و المغولي عن تقدم علم األنساب مع تقدم الحضارة اإلسالمية. وقد ضاعت كثير من كتب األنساب بالغز

ي و أحرقت كثير من المكتبات فأللعراق، ومع الصراعات بين طوائف الحكم، وقد صودرت ونهبت 

يجة الغزو ونتيجة النحطاط األمة اإلسالمية وتشرذمها، وبالخصوص نت ،مختلف أنحاء العالم اإلسالمي

 رافقها ركود كانت هناك انتكاسة حضارية، هـ 7أو  6األوروبي. وهكذا يتبين على أنه ابتداء من القرن 

خير أن في القرن األعلمي. وفي القرون األخيرة لم يكتب الكثير، وتم اهمال الموروث. وكنا نتوقع 

ة تكون هناك قفزة نوعية، نتيجة تطور وسائل الطبع والنشر، لكن الحضارة أصيبت بنكسة خطير

 شها.انعإيصعب 

 :ومن الشرفاء الوافدين إلى المغرب 

  يركثمن "األدارسة بمن فيهم الجوطيون بجميع فَِرقهم، ومن فيهم من غير الجوطيين وهم" 

 كثر،

  رون، ق 5المحمديون وهم العلويون الواردون من ينبع، والذين يحكمون المغرب منذ أكثر من 

  ،الموسويون ويندرج فيهم القادريون 

  ،العريضيون، ويشملون األشراف الُحسينيين من صقليين وبني عمهم 

  م(. )تالكاظميون وهم األشراف المنعوتون بالعراقيين )التازي 

 نستنتج

 ائلة نستغرب كيف أن الدول اإلسالمية، حاليا مع توفر منظمات دولية متخصصة وامكانيات ه

 في الويب، لم تنجز أبناكا وقواعد للمعلومات وموسوعات حول موضوع من هذا العيار، 

  ،نقترح أن تتخصص مؤسسات في جمع المصادر والمراجع ووضعها في متناول الكليات

 بشكل منظم )مع تحفيزات مادية ومعنوية(،لتخصص لها دراسات وتحقيقات 

 .نرى أن تتكلف مؤسسة متخصصة بدراسة ما كتب، وبوضع منهاج لتقييمه وتصنيفه 

 27األدارسة بالمغرب

بين  بعد أبيه، اختالف ةالمغرب على أخوته بعد توليبإدريس الخالفة بن في تقسيم محمد 

  ر.صعلى سبيل المثال ال الح، 3الجدول كما في  ،المؤرخين على الواليات المسندة لكل منهم

ر كان المشكل األول هو طموح عيسى والقاسم، وقد أخمد عمر ثورتهما. وطمح علي بن عم

 بن ادريس في توسيع إمارته بضم فاس )بإيعاز من ابنته، زوجة يحيى الثاني الخليفة بفاس(

 (. 1986 )المريني

 

  

                                                            
 لمتوسط الشمالي.اولية، وسنرجع إليهم في مقالة مقبلة ألنهم الشرفاء الذين استوطنوا باألطلس نكتفي هنا بنظرة أ 27
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 هـ( الخليفة بفاس على إخوته حسب المؤرخين 213) 2المغرب من طرف محمد إدريس  تقسيم 5الجدول 

 الناصري ابن خلدون ابن ابي زرع ابن الخطيب البكري 2أوالد ادريس 

 سبتة   سبتة سبتة   القاسم 

 طنجة  طنجة  طنجة  طنجة  طنجة وم و   

 تطوان تطوان تطوان حجر النسر وم و     

   البصرة وم و      البصرة   

 مصمودة وم و    مصمودة وم و       

 صنهاجة  صنهاجة    صنهاجة  صنهاجة  عمر

 غمارة  غمارة  غمارة وم و  غمارة  غمارة   

 تجساس تجساس تجساس وم و       

 ترغة ترغة        

 هوارة  هوارة  هوارة  هوارة وم و  هوارة  داود

 تسول تسول تسول   تاسلمت  

 تازة وم و  تازة وم و  غياثة      

     مكناسة       

 البصرة    البصرة  البصرة  الداي وم و  يحيى

 أصيال أصيال أصيال أصيال    

 العرائش العرائش العرائش      

 ورغة ورغة ورغة      

   مكناسة         

   غياتة        

 وليلي وأعمالها وليلي وم و  تلمسان تلمسان وليلي وما جاورها حمزة

 أغمات شالة  شالة  شالة  سال عيسى

   أزمور   أزمور أزمور  

   تامسنا تامسنا تامسنا    

       برغواطة    

 نفيس وم و           

 بدون والية بدون والية     لمطة وم و  عبد هللا

     سوس األقصى سوس األقصى    

     نفيس نفيس    

     أغمات      

 بدون والية بدون والية مكناس بدون والية بدون والية أحمد

     تازة      

     تادلة      

     فزاز      

 بدون والية بدون والية بدون والية شالة  بدون والية ادريس

  .(وما وراءها ؟( رتبنا الواليات )وم و = عن العربي1986: عن )المريني  المصدر

وكثيرا، ورأوا أن  : عليا، وعمرانا الزياني واليات غير المذكورة أعاله. وعلى هذه الالئحة زاد بعض المؤرخين ويروي

 (.2008(، تحقيق الزاوية، 1833الزياني )ت الحسن والحسين )كانوا صغارا تحت كفالة أخيهم محمد( )
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 نستنتج

 ء دون أن المغاربة اعتمدوا على التعريف الدقيق للشرف بحصره في خلف أوالد فاطمة الزهرا

 ت، سواهم من عمومتهم وحتى إخوانهم من أبيهم، وهذا يوفر علينا كثرا من الجهد والتشت

 اجع، هناك ضرورة الجرد الدقيق للنسب الشريف، اعتماد على كل ما توفر من المصادر والمر

ت، بعد ا توفر من المخطوطات، التي طواها النسيان في رفوف كثير من المكتباواستيفاؤها بم

 تحقيقها وتوثيقها، 

  كل قواعد شونرى أن التشجير ال يوافق المعطيات الكثيرة والدقيقة، لذا نقترح أن يتم هذا في

 معطيات، مرفقة بالتحليل الدقيق )وسنرجع لهذا بشيء من الدقة في المنهاج(.

 التي تعرض لها الشرفاء بعض النكبات 3.1

ك. وتذكر لمغاريين هناابعد وفاة األمير عبد هللا بن ادريس في صنهاجة الرمال قامت إمارة 

صر وخرب الوثائق أن أمير الجيش، عبد الخالق بن عبد العظيم، بنى مدينة "تيط" بساحل أزمور، وحا

ن يوسف برسل له علي أر دعوته، فمدينة شالة. وقد انتقل المهدي بن تومرت إلى تيط واستقر بها لنش

جزي  بن تاشفين من يقبض عليه وفر إلى سوس، وتمت معاقبة شيخ الرباط بتخريب مدينة تيط )ابن

 (.2018 ،األزهريولمغاري عند 

م(. حسب  939-929هـ / 328 -317) 28نكبة الفاطميين على يد القائد موسى بن أبي العافية

م في وهنها.  957 -788ابن خلدون، اقتطع مع ابن عمه مصالة بن حبوس جزءا من مملكة األدارسة 

م، في عهد عبد هللا المهدي، الذي نصبه واليا على تاهرت والمغرب  912دخل مع الفاطميين سنة 

اس وسجلماسة وأجبر يحيى بن إدريس على األوسط لقوة قبيلته. وقاد مصالة حملة استولى فيها على ف

االنضواء تحت راية الفاطميين ليبقيه على فاس، وعقد لموسى على باقي أمصار المغرب األقصى. 

)قبض عليه غدرا  29م وأجلى عنها األدارسة 921الذي حمل على فاس سنة  ،ووشى البن حبوس

سن بن محمد االدريسي )الحجام( وقتل م ثار الح 922وشهر به وصادر أمواله ونفاه الى أصيال(. وفي 

والي فاس، والتقى مع ابن أبي العافية في فحص مداز )بين فاس وتازة(، وهزمه شر هزيمة، وقتل من 

فارس، فيهم ابنه منهل. لكن موسى نظم صفوفه وأعاد الكرة وهزم الحجام وأجبره  2300أصحابه 

ن حمدان الهمداني، الذي أودعه السجن، على الهروب إلى فاس، حيث غدر به عامله عليها حامد ب

وطلب قدوم والي موسى لفاس، فقدم إليها، لكن حامد ترك الحسن الحجام ينجو بنفسه، وبهذا سخط 

عليه وأراد قتله بدوره، لكنه هرب إلى المهدية. فأجلى األدارسة من مدنهم وأخرجهم من ديارهم، وملك 

وكان سيقطع دابرهم لوال معارضة زعماء قبائل  مدينتي أصيال وشاال، وحاصرهم في حجر النسر،

المغرب وبعض قادته. وترك قائدا له مع ألف فارس محاصرا لهم. ثم استخلف ابنه على عدوة القرويين، 

م، وأجبر حاكمها، الحسن بن ابي العيش الحسني، على الفرار إلى مدينة  931 وعاد لتلمسان سنة

                                                            
لمكناسي، اموسى بن أبي العافية بن أبي باسيل بن أبي الضحاك بن تامريس بن إدريس بن وليف بن مكناس بن ورسطف  28

  .الظواعن من أهل ملوية وكرسيف وتازة
عض بوتقول  .بحومة وادي الشرفاء من عدوة فاس القرويين )التازي ت م( 400وحدها نه قتل منهم بفاس أيذكر  29

لهم، بعد خروجهم المصادر التاريخية أن موسى بن أبي العافية قتل المئات من األشراف األدارسة، بنسائهم وشيوخهم وأطفا

لواد فسمي ا، فاختلطت دماؤهم بماء هربا من بطش جنوده، فلحق بهم الجنود بواد بالقرب من مدينة بني مالل ،من فاس

 (.2019 ،)أبو يحيى "وادي الشرفاء" في التاريخ ب
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نكور ودخلها بالسيف، وقتل حاكمها المؤيد بن عبد م زحف على  932مليلية، حيث تحصن. وفي 

 (.2015 ،الوديع من بني صالح، وامتد نفوذه في المغرب األوسط )سادسة حالوي

ألموي، التوطيد قدمه بالمغرب، تقرب موسى بن أبي العافية من الخليفة عبد الرحمن الناصر 

استولى فمحمال نزل بجراوة،  امركبم، وقد بعث له  932الذي ثبته على ما في يده من األمصار سنة 

وتحصن  عليه الحسن بن أبي العيش وأخذ ما به، ولم يرد ردها إال تحت تهديد جيش موسى. وبعده فر

ويلة، ثم طم بأسطول، وحاصرها لمدة  632بجزيرة أرشقول، أمده الخليفة الناصر لدين هللا )األموي( 

 تراجع بمقدم الشتاء.

اسي فأرسل الخليفة عبد هللا المهدي قائده حميد بن يصلى المكنثارت حمية الفاطميين، 

فارس، والتقى بموسى في فحص مسون )غرب جرسيف(، وانهزم األخير  10000م في  933 عام

بدون  وتحصن بتسول. فاتجه حامد نحو فاس، لكن بفرار واليها ابن موسى، قفل راجعا إلى المهدية

 إذن الخليفة، الذي سجنه على تقصيره.

اصة وثار أدارسة من مدينتي جراوة وحجر النسر وهزموا قائد موسى، لكن نفوذه استمر، خ

اس حامد بن فبعد وفاة عبد هللا المهدي. فقام حليفه أحمد بن بكر الجذامي بقتل عامل الفاطميين على 

وذه فنحمدان الهمداني وأرسل رأسه إلى موسى، والذي بعث به للخليفة عبد الرحمن الناصر. وبسط 

ة على فاس وضواحيها، وشن غارات على األدارسة في الريف وبالد غمارة. وإثرها أرسل الخليف

ا وأرسله الفاطمي القائم بأمر هللا حملة عسكرية بقيادة ميسور الصقلبي إلى فاس، وقبض على عامله

فة المدد خليرسل الأأشهر.  7وحاصرها  ،إلى المهدية أسيرا، لكن أهل فاس اختاروا واليا منهم بدله

لك )من بقيادة صندل، وكلفه بالقضاء على إمارة نكور. رفض أميرها أبو أيوب إسماعيل بن عبد الم

ثم مير بني صالح( الخروج إليه، ثم اعتصم بقلعة أكري المجاورة لنكور، فاجتاحها صندل وقتل األ

 صالحة أهل فاسالتحق بحصار فاس. فقامت حركة جديدة بتاهرت ووهران، جعلت الخليفة يقبل م

دينار للخزينة سنويا. وتصدى ميسور لموسى، ودعمه بعض األدارسة  6000على تقديم "جزية" 

م. فولى  939نه قتل بملوية عام إويقال  ،)عدو مشترك(. وهزم وفر من المعركة في اتجاه الصحراء

 لمهدية منميسور األدارسة كل ما فتحه، وقفل راجعا إلى وهران. واسترد وهران وتاهرت ثم ا

 (. 2015 ،)سادسة حالويالزناتيين 

غية دارسة هويتهم بذوبانهم في مجتمعات أمازيوفي هذه الظروف الصعبة فقد كثير من األ

 ونكران نسبهم مخافة البطش بهم.

 نستنتج 

 صارعة أن األشراف لم يكونوا سببا في الفتن، بل كانوا يجرون إليها جرا من طرف أنظمة مت

 يهم،األمويين والفاطميين(، ويصبحون أحيانا ضحايا التطرف المفروض عل على الحكم )مثال

  لوالة،ابلجوئهم للجبال نعتتهم حاشية الملوك بالمناهضين للسلطان، ألنهم يثورون على جور 

  ،أن هناك نقص حاد في الدراسة التوثيقية، خاصة في العصر الحديث 

  ة، والخاص لإلفراج عن كنوزه التراثينحن في حاجة إلى دراسات دقيقة لألرشيف المركزي

 خاصة للفترات العتمة من تاريخنا، 

 لكثير نفهم جيدا كيف تمت اختراقات النسب الشريف ونتيجة صرامة مبادرات الحد منها حرم ا

م لحفظ من حقهم في نسبهم المشروع لضياع الوثائق أو نتيجة التقية التي لجا إليها أجداده

 ل،مهجهم من االبادة والتنكي
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  نحن في حاجة للمصالحة مع تاريخنا وتراثنا، إلصالح ما أفسده ظهور الفتن، وتصحيح

 األخطاء، بعد القضاء على االمتيازات للشرفاء ومثيلهم. 

 مسالة النقباء وجرد الشرفاء وتوقيرهم وتأطيرهم وتخصيص هبات لهم 3.2

لمرينيين ا آل الحكم لعانى األدارسة من ويالت التنكيل بهم ولم يتنفسوا الصعداء إال عندم

م م(. وقد بحثوا عنهم، وأعادوا لهم مجدهم ومكانتهم االجتماعية وبجلوهم ووقروه 13 )القرن

وحرروهم من التكاليف والخدمات وبنوا أضرحتهم. وسار على نهجهم الوطاسيون والسعديون 

 م( ثم العلويون.  1609/1636)

 لشريف بالقبيلة هو شخص أيضا تميزوإن كان كل ذي نسب شريف محترم وموقر، إال أن ا

عند  بعلمه أو ورعه وسلوكه االصالحي، لذا تسند إليه أدوارا وسائطية لفك النزاعات، وللتوسط

نسبه السلطة، الخ. وقد يكون ذو جاه ومال، فيضيف الكرم واإلحسان لخصاله السالفة. وكتقدير ل

لقبيلة امات، وقد يوقر ليس فقط من طرف الشريف ولصالحه تقدم إليه الهبات والهدايا ومختلف الخد

ريف بل أيضا من طرف السلطان، حتى أنه قد ال يسمح للتناسب معه إال لمن له نفس النسب. والش

شيخا  شخص له سلطة رمزية موروثة تؤهله أكثر أن يكون إطارا في الدولة أو "أمغارا" لقبيلة أو

لخ. ولم وليا صالحا يبنى له ضريح بعد موته الطريقة أو مقدما لزاوية أو مترأسا لحزب سياسي أو 

 العلماء.-يكن هذا خاصا بالشرفاء بل أيضا بالصالحين والمرابطين والفقهاء

حسب القبلي كان أول ظهور سياسي اجتماعي للشرفاء بالمغرب في عهد المرينيين، منذ عهد 

سياسي لمواجهة نفوذ الحفصيين  أبي يعقوب يوسف، إذ بدأوا باالحتفال بالمولد النبوي، وأصبح لهم نفوذ

( تحقيق 1833)الزياني )ت  وبني عبد الوادي والتصوف. ومن هناك بدأ إحصاء الشرفاء

وكان حكامهم يصلون الشرفاء بالعطايا حتى أن أبا يعقوب يوسف كان يسأل عن . "(2008 ،الزاوية
" وكان أبوه قد أوصاه باحترامهمشرفاء البادية ويعطيهم من بيت المال مائة أوقية للواحد في كل سنة، 

السلطان المريني أبا الحسن علي ابن السلطان ونجد أن "(. 2018 ،األزهريو)المقري عند لمغاري 
، يقوم بعملية جرد لجميع الشرفاء ) (، ويبعث 30أبي سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق
ا سالم إبراهيم بن أبي زيد عبد الرحمن بن أبي بقاضي الحضرة الفاسية العالم األكبر، السفير األجل أب

يحيى التازي لسائر أطراف البالد مميزًا ألعيانهم ومختبرًا ألنسابهم إلى أن أتم جردًا ألمير المؤمنين 
يستوعب سائر األنساب واألحساب... وقد اقتدى السلطان أبو سالم بن أبي الحسن بوالده فقام بدوره 

وتعهدهم بالصالت، بل وجعل عليهم نقيباً يحمي حقوقهم ويرعى منزلتهم. بتفقد األشراف وجمع شملهم 
 م(. )التازي ت

عن تزكية  م لصالح الصوفية، الذين امتنعوا 15لكن نفوذ الشرفاء بدأ يتقلص مع بداية القرن 

الحين، وكانوا السياسة الجبائية للمخزن، والتي تعاني منها األوساط الشعبية، خاصة ساكنة الجبال والف

اني )الزي يعبئون البوادي ضد الغزاة. وانتهى األمر إلى تزكية السعديين للحكم كساللة شريفة

 . (2008(، تحقيق الزاوية، 1833 )ت

م(، الذي خصص بابا 1058لكن الملوك المغاربة اقتدوا بالعالمة الماوردي )المتوفي سنة 

وكان صريحاً في تمييز أهل البيت عن غيرهم، لدرجة أنه أفاد أنه إذا ذوي األنساب. "لإلنشاء النقابة 

                                                            
 م. 1352واسطة عقد الدولة المرينية وأحد سالطينها األجالء المتوفى سنة  30
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إلى غيرهم من العباسيين مثاًل فإنه ال تجب على أحد تنازع شخص من آل أبي طالب مع شخص ينتمي 
 .)التازي ت م(الخ."  منهما اإلجابة لحكم غير حكم نقيبه،

 ،امهم بظهائر التوقير واالحترنخصوويالسالطين السعديون يقدرون الشرفاء، أيضا وكان 

كما منحوهم عدة امتيازات وسهروا على عمليات جردهم ورفعوا "النقابة" إلى مستوى مناصب 

 الوزارة. 

ظهائر التوقير  منحوهمو ،وأغدقوا عليهم العطايا ،ن أكثر بالشرفاءوواهتم السالطين العلوي

ؤرخ . وكان عند موالي اسماعيل كناش جرد الشرفاء. وقد طلب موالي سليمان من الم31واالحترام

 . (2008 ،( تحقيق الزاوية1833)الزياني )ت الزياني تحيين جرد الشرفاء وكناش جده 

، فوقع كثير من على الشرفالكثيرين يطمعون في الحصول  تجعلوكل هذه المتيازات 

 هممعطل(. وقد عالج الزياني مشكل "المتشرفة" )مدعي الشرف( 1986 ،التدليس واالدعاء )المريني

واالعفاء  ،فمن تجرية األرزاق واالستئثار بعائدات األضرحة واألوقا : ن االمتيازاتاالستفادة مفي "
كيف و ،"لى جانب الحصول على ظهائر التوقير واالحترام، إمن الفروض والمغارم وتكاليف المخزن

 (.2008 ،( تحقيق الزاوية1833)الزياني )ت تم التصدي له 

 لخال لكن،لقد كان من عادة النسابة ضبط األمور وسار على دربهم كثير من السالطين، 

اة كل كالتي أعقبت وف ،قرون، كانت هناك أزمات وحروب وفتن 4دارسة طيلة زمة التي طالت األاأل

سمي إسماعيل، حيث تم التهافت على النقباء للحصول على اعتراف ر ىمن المنصور الذهبي والمول

راجعة يثبت عمود نسب مزور. وتم مرارا اصالح "خطة النقباء" لتفادي هذه المشاكل. وكانت تتم م

ى جانب . ويشارك في العملية، إلهاأصحابمن المزورة الوثائق  تسحبو ،الوثائق والتأكد من صحتها

 .(2008 ،( تحقيق الزاوية1833)الزياني )ت القبائل بسائر القرى والمدن  النقباء، الوالة وعمال

تت وكان هناك نهب وإحراق لمكتبات ودور خاصة )السيبة( خاصة خالل "فترة الحماية"، أ

 على كثير من الوثائق والمصادر فضاعت كثير من الحقائق والحقوق. 

 أن يحدوا من ،واالعتناء بهم من وراء جرد الشرفاء ،وهناك من يرى أن الحكام قصدوا

لخدمات ان يخصص لهم من هبات من بيت المال )اتباعا للسنة( ومقابل أمنافستهم، ولتحديد ما يمكن 

من خولت  التي يؤدونها للسلطة والقبائل التي تحتضنهم. فوضعوا على رأسهم نقيبا يختارونه، ومنهم

 ،اتفي سجالت، بتسجيل الوالدات والوفييسهر على جردهم  النقيبله سلطة البث في الخالفات. و

ذلك خدمة بوتتبع انتقاالتهم ومراقبة سلوكهم، فكان ينبههم على أخطائهم ويذكرهم بمهامهم. وأسدوا 

 (. AGNOUCHE, 1992جليلة لنقاء نسبهم )

الغير  صولاتجه النسابة عامة بالمغرب اتجاها دينيا )ربطوها بالنسب الشريف( وأهملوا األ

ل لألهداف ويرى العلوي موالي هاشم أنه تحوي .وفي هذا حيف يجب أال ينسب لتوقير الشرفاء، الشريفة

( تحقيق 1833الزياني )ت من علم األنساب عامة إلى الدفاع عن الشرفية )العلوي موالي هاشم، عند 

 (.2008 الزاوية

تميزة انحرفت األمور عن مقاصدها في التطبيق بحيث أسفرت أحيانا طبقات اجتماعية م

التعقيد للعبد. وهذا  باإلضافة والعامي" الحرطاني"و والمرابط الشريف:  حسب أصولها، مثال

                                                            
ثقاال م 2500سكانها( وكانت هبتهم  1/4نفسا ) 8088اثبتت وثيقة ان المحصي من الشرفاء العلويين بتوات بلغ  31

 (.2008( تحقيق الزاوية 1833ري عند مارتان عند الزياني )ت )العما
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وهذا ما حدا بالكثير إلى النضال من أجل  .المجتمعي ال زالت تعاني منه القبائل ذات األصول المختلطة

 .ريةمقياس غير ديموقراطي للتعامل أفرز نوعا من الالمساواة والعنصالغاء ما سموه 

 نستنتج 

 لفيء أن توقير الشرفاء مبدأ شرعي أصال وال نرى مبررا للتخلي عنه، وهو يشرع لهم خمس ا

من الخاصة ومقابل اقصائهم من الصدقة والزكاة، وقد تبرره المهام التي تسند إليهم من المخزن 

 )القبائل(. وهي بالنسبة للمكلفين منهم تعادل الحصانة الدبلوماسية مثال.

  ،االنحراف عن مبادئ الشريعة توجه علماني ال تحمد عقباه 

 حا من جرد الشرفاء وتنظيمهم مكن عموما من الحفاظ على نسبهم نقيا، ووفر لنا نموذجا ناج

 علم األنساب، يمكن تطبيقه على باقي األعراق البشرية،

 د كافية تي لم تعإن استمرار ضبط الشرفاء وبتقنيات حديثة ستمكن من تجاوز سلطات النقباء ال

 وال مجدية، 

  .يمكن إعادة تصويب اتجاه علم األنساب ليعم الساكنة بكل أصولها 

 اهتمام المستشرقين باألنساب  4

التي خلفها علماء  ،في القرن التاسع عشر قام علماء غربيون بتحقيق أمهات كتب األنساب

للتعرف على الشعوب التي يستعمرونها ، وأساسا 32مسلمون، لالستفادة منها "علميا" وانتروبولوجيا

ومكامن قوتهما وضعفها. وكثير منهم كان يبحث عن مداخل للطعن والتشكيك في كل ما يمت لإلسالم 

ومن  التي ترمي إلى تقويض علم النسب ،بصلة. وقد تصدى علماء العرب والمسلمين لهذه الهجمة

صصين في هذا العلم من جهة، ومن جهة ليسوا متخ كثير منهم . ويكفي أن نعرف أنورائه اإلسالم

ثانية أن نعرف من كلفهم ومول الدراسات لنعرف حقيقتهم. وسنرى كيف أن هذا عم كل انتاج امبريالي 

 على كل المستويات. وقد سبق أن فندنا كثيرا من آرائهم في ميادين متعددة وعلى المستوى المحلي. 

نسانية. عالة بتوثيق األحداث والعالقات اإلفإن اإلسالم زرع بذرة ف ،ورغم هذه االنتكاسة

ويقينا من هجمات الغرب االمبريالية  ،وبقي هذا التوثيق العدلي ليحفظ هذه األنساب

 (.2019 ،نووآخر )نبيل

 نستنتج 

 ح أخطائها أنه يتعين على المسلمين تحقيق الكتب التي ألفها األجانب بلجان علمية كفئة وتصحي

 ال علم لهم بالحقائق األصلية،لتفادي اجترارها من قوم 

 الد استرجاع الوثائق األصلية المنهوبة من طرف الدول المستعمرة، التي نهبت خيرات الب

 وتراثها،

 ،أو الحصول، على األقل، على نسخ منها طبق األصل 

 الغربيين أنه ال يزال في أرشيفنا )الوطني والمحلي( ما يفند معظم ادعاءات وافتراءات هؤالء.  

                                                            
ى الحجر شراف للبالذري" علم" طبع الجزء الحادي عشر من كتاب "أنساب األ 1909م  1828لماني وليم اهلوارد "ا 32

 م. 1883بخطه سنة 

 Lévi-Provençal, 1922 م. 1948البن حزم سنة  "جمهرة أنساب العرب"الفرنسي ليفي بروفنسال طبع كتاب 
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 األنساب في العصر الحديث علم  5

ة اهتمام وهناك من يتحدث عن نهضة في البلدان العربية، وربما ال يصلنا كثير من صداها لقل

م تخلفا هناك من ال زال يعتبر هذا العل ،العربي بالكتاب، وخاصة ما يخص التراث. وحتى في عصرنا

 وعصبية 

 .(1987 ،)بكر أبو زيد 

 ب.وهذا أعطى مصدرا آخر لتدوين األنسا ،الحالة المدنيةوحديثا اهتمت الدول بتدوين 

ريف ضعت الدولة شبكة خاصة بنقباء الشرفاء بالمغرب، وتم نشر الالئحة الرسمية للتعوو

 ، (/https ://www.alnssabon.com)مجهول )ت م( ) 2010 لسنة 63بها، وعددهم بالمملكة 

كن لوالويب عملية النشر والتوزيع، ومن جهة أخرى سهلت الوسائل الحديثة عملية الطبع 

 أيضا عومت العلم في فيض يقل فيه األصيل الموثوق به. 

 اختلفت مشارب المهتمين باألنساب 5.1

  ،فهناك من استهوته لفضوله وحبه التعرف على نسبه 

  ،ومن تتوق نفسه لصنع انتساب يفتخر به وربما يرقيه مجتمعيا 

  ،"ومن صادف موارد شجعته على هذه "الصنعة 

  ية، لى امتهان نقابة الشرفاء في قبيلته عن حسن أو سوء نإوقد صادفنا من تاقت أنفسهم 

  ،عدد ن االستفادة مومن يريد الكسب منها بشكل مباشر أو غير مباشر )انجاز برامج للتشجير

 ،زيارات الموقع االلكتروني الخ.(

 يه أرباحا، ومن يتاجر في المخطوطات، ومن ينشر كتبا تذر عل 

 ومنهم فقهاء  ،العلم لوجه هللا تعالىيقصدون الذين  ،ذووا النيات الحسنة ،والحمد هلل ،وال نعدم

 ومؤرخون وتراثيون، 

 بحيث قد تتداخل بنسب مختلفة. ،وهذه حاالت ال يستثني بعضها البعض 

 قواعد علم األنساب 5.2

 منها :

ال تنطبق ستقيم تطبيق قواعد الجرح والتعديل على علم األنساب، ويرى علماء النسب أنه ال ي

 عليه قواعد الحديث. 

حجج. ب". والطعن لن يكون إال الناس مؤتمنون على أنسابهمهناك من نسب إلى مالك مقولة "

كل " )ملسو هيلع هللا ىلص(قال ، و"البينة على من ادعى واليمين على من أنكروسبق الحديث في ذلك. وفي الشريعة "
ن حديث )أخرجه اإلمام أحمد م )فهو من حرمة المسلم(" دمه وماله وعرضهالمسلم على المسلم حرام 

 .واثلة بن األسقع(

صديق الخالف في الفروع ال يستلزم الخالف في األصول، والت":  وهناك قاعدة ثمينة تقول
حيط بنسب كل . ومن الصعوبة على النسابة أن ي"على المشجرات يكون على األصول دون الفروع

 .وإنما يكتفى بالمعرفة اإلجمالية ،صيلهااقبيلة في تف

ائلية ومن ال احتكار في علم األنساب )االحتكام للكفاءة(، وينبغي عدم احتكار المشجرات الع

 .أن يعرف نسبه ويكون له صورة من النسخة األصلية ،من نفس األسرة ،حق أي شخص
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الشعوب النسب البعيد : " لنسب عند العرب، قال ابن حجرمن أهم مبادئ علم النسب معرفة طبقات ا
 .33(2006 ،)الدغيثر (هو قول مجاهد أخرجه الطبري عنه)" والقبائل دون ذلك

 نستنتج 

 لة النماذج الحديثة كالجماعة والجمعية والحزب ال تغني عن األصول وال تحل محل القبي

ته وأنسابه األصيلة المحصنة للمجتمع وهويوالزاوية والنقابة، والتي يمكن أن تحتفظ بأدوارها 

 وعقيدته،

  لكن  ،الفرد كمواطن حتى في الدول الغربيةبتدوين الحالة المدنية يخص ظهر اهتمام الدول

 ، حيث حلت األسماء العائلية محل النسب، وغيب كل ما يمت للنسب بصلة،بمفهوم مختلف

 عدا األب واألم والجدين منهما،

 تسنى له معرفة ة بالمغرب ضعيفة التمثيل، وهي تمثل نقيبا لكل إقليم. فكيف يشبكة النقباء الحالي

 فله،؟ وسنتعرض لهذه اإلشكالية بمزيد من التفصيل أس األشراف، وجردهم ومتابعة هجراتهم

 ايير العلمية ويلزم الباحثين وضع قوائم للمواقع االلكترونية ذات المصداقية، والتي تحترم المع

لعلمي االخطير، للحد من ترويج المغرضين وتضليل الناس والتشويش على البحث في هذا العلم 

 ،الرصين

  وسائل التواصل االجتماعي عبر الويب سهلت عملية الجرد لألنساب وتتبع حتى المهاجرين

 .34المغتربين متى توفرت حساباتهم اإللكترونية

  ،كأي علم، لعلم األنساب قواعده الخاصة، ويجب اإللمام بها 

 ،وخصصنا هذه المقالة للتعرف عليها وتقديمها للقارئ الغير المطلع عليها 

 ي، هناك مختصرات األنساب، ونرى أن تزاوج بقواعد معطيات دقيقة تتجاوز االنتساب الخط

 الذي يصعب معه إيجاد أصول لفئات عريضة ممن يبحثون عن ربط نسبهم بفرع من الفروع،

 مل رتيب من األعلى إلى أسفل أو العكس ألنها ستستعطريقة قواعد المعطيات ستتجاوز الت

 التقنيتين، 

 طى نرى أن تكون هناك شبكة هرمية للنقباء، وتصل إلى مستوى الدوار والحي الحضري، وتع

 لها اإلمكانيات للقيام بمهامها. 

 

 

                                                            
: الش عوُب  رة ثم الَفِصيلة. وقال غيُرهالشَّعب أكبُر من الَقبيلة ثم الِعَمارة ثم البَْطن ثم الَفِخذ ثم العَِشي" : وقال ابن الَكْلبي   33

للشَّعْب َشعْب ألنه انَشعب . وقيل العََجم والقبائل العرب، وإنما قيل للَقبيلة قبيلة لتقابُلها، وتناظُرها، وأن بعَضها يُكافئ بعضاً 
ون القبائل، وقيل لها دمنه أكثر مما انشعب من الَقبيلة، وقيل لها عَمائر، من االعتمار واالجتماع، وقيل لها بُطون، ألنها 
تِِه "وفَِصيل : ل تعالى. قاأفخاذ، ألنها دون البُطون، ثم العَشيرة، وهي َرهط الرجل، ثم الَفصيلة، وهي أهُل بيت الرجل خاصة

 .(2006"َوأَْنِذْر َعِشيَرتَك األْقَربِيَن" )الدغيثر،  : التي تُؤويه". وقال تعالى

البطن  -4عمارة ثم ال - 3القبيلة ثم  -2الشعب ثم  -1:  الصحيح في هذا ما رتبه الزبير بن بكار وهو" : قال الشيخ ابن بري
تق من شعب : فالشعب أعظمها مش لى ترتيب خلق اإلنسانالفصيلة(. قال أبو أسامة، هذه الطبقات ع -6الفخذ ثم  -5ثم 

)لسان  "لة وهي الساقالرأس، ثم القبيلة من قبيلة الرأس الجتماعها، ثم العمارة وهي الصدر، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصي

 (.500ص / 1العرب ج
 ونحن بصدد العمل على جرد شرفاء قبيلة بني بويلول. 34
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 إثبات النسب  5.3

 :  عامة طوشرالنسب إلثبات 

 ،وجود عمود نسب صحيح متصل 

  وال يشترط لالستفاضة وجود عمود نسب متصل(،االستفاضة والشهرة( 

 مستوى  شهرة هذا العمود في كتب التاريخ واألنساب )هذه عموما لم تواكب تطور األحداث عند

 القاعدة وركزت على القمة(، 

  وبعضهم يذكر شهادة اثنين ووجود بينة )ال شك أن المقصود هنا شاهدين عدلين، ومن البينات

 ،35لشهادتهما( الوثيقة التي يحررانها

  عدم وجود طاعن )في منظور الشريعة، الطعن غير وارد بدون حجة قاطعة، والتأكد من أهداف

الطعن وخلفياته، وقد تنبأت الشريعة بأن هذه اآلفة سترافق اإلنسان(. هذا يعني أن باب النقد 

الواردة في أي نسب، مفتوح في علم األنساب، إذ ال ينبغي لإلنسان أن يتردد في تبيان األخطاء 

شريطة تقديم األدلة، ويتم الرد عليها بالطرق العلمية الشرعية واألدلة المتوفرة. وهنا ينصح 

: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن  ، امتثاال لقوله تعالى36(2006، بتطبيق منهج الحديث في سند الرواية )الدغيثر

( 6)ا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِميَن آَمنُوا ِإْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُو

 ، )الحجرات

 (،2003)الهجاري،  37ن تكون من رسول أو نبيأإال ، رؤيا المنام ليست حجة مقبولة 

  : ومن المعلوم أن إثبات النسب يكون على قسمين

 الفراش  : اتتكلم فيه الفقهاء وذكروا له أربع جهلنسب قريب كإثبات نسبة االبن ألبيه وهذا ي

 واالستلحاق والبينة والقافة. 

  السماع. أو الوثائق  وأاالستفاضة  وأوأما األنساب البعيدة فيكون إثبات النسب إما بالشهرة

والمشجرات والكتب الموثوقة التي يرجع إليها طالب العلم. واألنساب البعيدة غالبا ما تكون 

: والنسب البعيد يحيل الظنون، وال  ظنية وليست قطعية يقينية. قال ابن خلدون في التاريخ

                                                            
 : َشهَادَةُ السََّماعِ َلهَا َثاَلُث َمَراتِبَ " : حكام وقيمها في قولهوقد لخص ابن رشد هذه األ 35

 ةَ َمْوُجودَةٌ، َفهَِذهِ إَذا َحَصَلتْ السَّ كَ : تُِفيدُ اْلِعْلمَ َوِهيَ اْلُمعَبَُّر عَْنهَا بِالتََّواتُِر،  اْلَمْرتَبَُة اأْلُوَلى  َكانَْت بَِمْنِزَلِة َماعِ بَِأنَّ َمكَّ
هَادَةِ  ا يُِفيدُ اْلِعْلمَ، الشَّ ْؤيَِة َوَغْيِرَها ِممَّ  بِالرُّ

  َُأْن ْن اْلَقْطعِ َويَْرتَِفُع عَْن َشهَادَةِ السََّماعِ، ِمْثلَ يَْقُرُب مِ  : َوِهيَ تُِفيدُ َظنَّا َقِويًّا، : َشهَادَةُ ااِلْستَِفاَضةِ  اْلَمْرتَبَُة الثَّانِيَة 
ْحَمِن ْبنَ  مَ  يَْشهَدَ َأنَّ عَْبدَ الرَّ ُ عَْنهُ اْلَقاِسِم ِمْن َأْوَثِق َمْن َأَخَذ عَْن اإْلِ  َلْيهَا،َفيَُجوُز ااِلْستِنَادُ إ ،اِم َماِلٍك َرِضيَ َّللاَّ

  ُاِلَثة تِي يَْقِصدُ اْلُفَقهَاءُ ا اْلَمْرتَبَُة الثَّ ِ : َشهَادَةُ السََّماعِ َوِهيَ الَّ ْهَرةِ َوالتَّسَاُمع  تُْقبَُل فِي َأْربَعَِة ْلَكاَلمَ عََلْيهَا، َفالشَّهَادَةُ بِالشُّ
ْجَماعِ، َوِهيَ الن َِكاُح َوالنَّسَُب َواْلَمْوُت َواْلَقَضاءُ   . َأْشيَاءَ بِاإْلِ
ْهَرةُ َوااِلْستَِفاَضُة،  ْخبَاِر إَذاأُ أِلَنَّ َهِذِه اأْلَْشيَاءَ ِممَّا يَْشتَِهُر َويَْستَِفيُض، َفالشُّ اُْشتُِهَرْت ِمْن  قِيَمْت َمَقامَ اْلِعيَاِن، َواْلُمَشاَهدَةُ َكاإْلِ

 ِ ْهَرةُ )ملسو هيلع هللا ىلص( النَّبِي   "ى ُحْكِميَّةٌ : إْحدَاُهَما َحِقيِقيٌَّة، َواأْلُْخرَ  ِء تَْثبُُت بَِطِريَقتَْينِ فِي َهِذِه اأْلَْشيَاَكانَْت بَِمْنِزَلِة السََّماعِ ِمْنهُ، ُثمَّ الشُّ

 (.2003الهجاري )
هدده والحطيئة هجا الزبرقان بن بدر فسجنه عمر، وشفع له فأخرجه عمر " : الطعن في النسب كالهجاء. وروي أن 36

ر الكبائر أن إن من أكب" )ملسو هيلع هللا ىلص(روي عنه  ا إلى أحكام الشرع في إذاية المسلمين.". فانظروبقطع لسانه إن عاد يهجو أحدا
حدثنا ) "يسب أمهوقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه  ،قيل يا رسول هللا وكيف يلعن الرجل والديه ،يلعن الرجل والديه

، 5628 ثحدي )ر ا ع(أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد هللا بن عمرو 

 .(https://islamweb.net/ar/library/index) ابن حجر العسقالني(
 .)2014 ،نبيل) جاني أن الرسول أخبره بنسبه إليهادعاء التيمن ذلك  37
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 انتهى إذا( ملسو هيلع هللا ىلص) النبي كان: " أنه قال( ع ا ر) عباس ابن عن ورد وقد. يرجع فيه إلى يقين
 ذلك بين وقرونا: ) تعالى قال ،النسابون كذب:  قال ثم أمسك، عدنان بن معد إلى النسب في

 عبرةفي ذلك و ،(ملسو هيلع هللا ىلص) نبيه به يخبر أن مهما ير لم سبحانه فاهلل(. 2006 الدغيثر،(" )كثيرا

  لنا،

 يقدم من له علم(،و) المثبت مقدم على النافي 

  يَر واألخبار )تؤخذ بحذر(، تحتاج لدراسات علمية غير مغرضة وال متحيزة، وال معطيات الس ِ

 ، 38تثبت األنساب وال تنتفي بـ "أخبار المعمرين"

 مبكر، "، مع هامش الخطأ )الزواج السنة 100/رجال  3: تقدير " اعتماد القاعدة الخلدونية

 والنضج المبكر لألطفال(، 

  حدث ظلم القيامة )فالناس يعممون األحكام فيوليتذكر الباحث أن عليه وزر ما يكتب إلى يوم

 (،2003األبرياء( )الهجاري، 

 :  ولكي تكون وثيقة اثبات النسب معتمدة، يشترط فيها أن تكون

 ،معتمدة موثقة، يعني غير مزورة 

 ،39غير مخالفة لما هو معروف عند المؤرخين أو النسابين 

 ،واضحة، غير مبهمة 

  .مؤرخة 

 اثبات النسب حسب القوانين المغربية 

اطال، بيثبت النسب بالفراش )الزوجية( سواء كان العقد صحيحا أم  152حسب مدونة األسرة المادة 

 باإلقرار )االعتراف(، بالشبهة )ما لم يتيقن(، 

 ل شهادته القذف بالزنى )بدون أربعة شهود( )طعن في النسب( يجلد صاحبه ثمانين جلدة وال تقب

ْلدَةً َواَل أَْربَعَِة ُشَهدَاَء فَاْجِلدُوُهْم ثََمانِيَن جَ أبدا، قال تعالى )َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِ 

ئَِك ُهُم اْلفَاِسقُوَن )تَْقبَلُوا لَُهْم َشَهادَةً أَبَدً   النور(، (( )4ا ۚ َوأُولَٰ

 وفي القانون الجنائي المغربي يجرمه : 

  خصص للمغتصب والزاني، 6الباب 

  448إلى  442: من البند  االعتداء على الشرف من الجنايات 7الباب، 

  حدد العقوبات للجنايات ضد نظام األسرة. 8والباب 

 نسب، وال الشخصية( تعتبر األسرة األصل العام المنظم للومدونة األسرة )خلف مدونة األح

 ،(162الى  142 من ( عنى بتنظيم النسب والبنوة )البنود2004) 70.03القانون 

   وضبط الوالدات والوفيات )لكنها مع الطعن  40(2002ن الحالة المدنية )أبش 37-99القانون

  ،ليست اثباتا كافيا لثبوت النسب خاصة، وتستدعي اللجوء للقضاء ومدونة األسرة

 ويمكن اللجوء للخبرة القضائية إلثبات النسب  : 

                                                            
ة األصل، بدون ادعاء مارصي في تقريره االمبريالي حول آيت جليداسن، أن قبيلة بني بويلول يهوديوهذا ينفي مبدئيا  38

 .(MARCY, 1929)حجة تذكر وال مناسبة وال تخصص 
  فقد التقينا في مجالنا من انتسب إلى حسان بن ثابت، وقد ثبت من بعض ما كتب عن حسان أنه بدون عقب. 39
لة على وهذا في إطار الحم ،يشفع بكنية أو صفة مثل "موالي" و "سيدي" و "اللة" قننت االسم الشخصي على أال 40

 التميز الذي كان للشرفاء سابقا.
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 بينة الزوج، 

 صدور أمر قضائي بالخبرة. 

 العبودية هلل تعالى واسما عائليا )كيفية اختيار اسم األب مشتقا من  41وقد حدد نظام الحالة المدنية

 خاصا مع اسم أم للقيط، 

 ال إو شرعية وغير شرعية. فالشرعية ما كان بموجب عقد نكاح كامل الشروط، : البنوة نوعان

لجوء فهو من سفاح. وطرح مشكل اللعان )متى رفض النسب( والقيافة )اثبات النسب(، وتم ال

النسب وال  )وهي ال تفيد من جانب نفيإلى التقدم العلمي في ميدان الوراثة، فقدم فصيلة الدم 

فيد لتأكيد النسب )وهي ت ADN)أو تحليل الحمض النووي بالبصمة الوراثية )تثبته قطعا( 

ادية المحلل وقد ات والنفي قطعا(. ويشترط فيها توفر التقنية والخبرة العاليتين للتحليل وحياالثب

 (.2010 ،نو)اباكريم وآخر 1985جازها القضاء المغربي سنة أ

 نستنتج 

 ،أن النسابين قد يخطؤون، وتصحح األخطاء متى توفرت األدلة القاطعة 

  لى دفاتر الضبط، ال تلغي الوثائق العدلية التقليدية والتي ال تتوفر ع موثقةومعتمدة كون الوثيقة

 لكنها معتمدة رسميا، من المشاكل أن المشجرات المعتمدة خطية وغير دقيقة،
 التأكد من عدم تزوير الوثيقة أمر صعب، عندما تكون الوثيقة عدلية، أو من طرف نقيب رسمي ،

دة صلبة قاع افالمفروض أنهما اعتمد ،لوثيقة وموثقهاهذه شروط يسأل عنها واضع االحقيقة أن 

 ،غير قابلة للطعن

  وأن الشجرات المتوفرة يجب أن تخضع لدراسات علمية من طرف باحثين متخصصين ونزهاء

 ومحايدين، وهو مطمح ناذرا ما يتوفر، 

 ،نرى أن األدلة تتكامل، ويمكن لبعضها أن يحل محل البعض 

 لتالي فهي ية ال تهتم بتسلسل النسب، وال تتأكد حتى من صحته، وبارأينا كيف أن الحالة المدن

 ال تخدم النسب في شيء، فال يمكن أن تحل محل نقابات األنساب، 

  لشرفاء ومن لبل إن نظام الحالة المدنية، في صيغته العلمانية، أجهز على ما تبقى من امتيازات

 في شاكلتهم، ولو رمزية،

  م  اد  ال مبدأ شرعي، لقوله تعالى ) وحت به سلطات الحمايةأمما إضافة اسم األم للقيط بَائآهآ ُعوُهم  ِلآ

َوانُُكم  فآ  آۚ  فَإآن لهم  تَع لَُموا آبَاَءُهم  فَإآخ  نَد َّللاه يُكم  ۚ َولَي َس َعلَي ُكم  ُجنَاٌح فآ ُهَو أَق َسُط عآ ينآ َوَمَوالآ َطأ تُم ي الد آ يَما أَخ 
ا تَعَمه  ن مه كآ يًما )بآهآ َولََٰ حآ ُ َغفُوًرا ره  ( )األحزاب(،(5َدت  قُلُوبُُكم  ۚ َوَكاَن َّللاه

  ي صون فالقوانين الوضعية ال تحل كل مشاكل قرائن الزواج )الشرعي والعرفي(، وقد ال تعين

في  النفس بتأخير الزواج )السن القانونية( وضع قرار تعدد الزوجات بيد الزوجات يساهم

 العنوسة.

 األنساب منهاج علم  5.4

 : دبيات هذا العلم يقسم التدوين إلى قسمينأفي 

o المبسوط" يكتب كأي نص انشائي، وهو شائع لسهولته"،  

                                                            
ون لتنفيذ القان 3/10/2002 1-02-239، وأخيرا الظهير الشريف 1963دجنبر  4، ثم ظهير 1950مارس  8ظهير  41

  .للحالة المدنية 37-99
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o نه من اختراع الشافعي أهناك من يرى و ."التشجير" معالجة النسب على شكل متفرع

)وتتجلى صعوبتها خصوصا في أن تحويل المبسوط للمشجر  (2008 ،)الشريف أبو حاتم

  .ن كثير من الفروع قد سقطت سهوا أو عمدا(، وألليس سهال

ظرنا نولكن في  ،هناك من يشير إلى البداية من األعلى في األولى ومن األسفل في الثانية

  .ليس هذا هو المهم ألنه شكلي

، فقد دأب الكتاب على تحريره كنص ،يان يكون كاريكاتورأنرى أن هذا الوصف ال يعدو 

ناء ويظهر كأنه تسهيل لعملية الجرد والعرض. ولكن أث ،مختلف العلوم وهو المألوف في أدبيات

عتمدت اأول ما تبدأ العمل تجد أعماال  التحضير والدراسة وجمع المعطيات ربما تتنوع األساليب.

نطقيا. م؟ بالطبع هذا ليس  حداهما دون األخرىإاعتمدت التشجير، هل تعمد إلى  خرىالمبسوط، ثم أ

خرى. ربما يكون وبالتالي فإحداهما ال تلغي األ ،زم أن تعتمد التقنيتين معا إن توفرتامعنى هذا أنك مل

الثنتين، ا، ولكن أال ترون معنا أنه يمكن أن يزاوج بين في عرضه للباحث أن يختار إحدى التقنيتين

 ألنهما تتكامالن.

 ؟  فما خصائص كل منهما

 رد، يسهل وال يحتمل التأويل في السمن المبسوط، يتميز بكونه أكثر اختزاال  الرسم التشجيري

والقرابة  يغنينا عن تكرار أدوات الربطوقلب،  أو عملية المقارنات واستخراج النقائص )تكرار

هم جدا(، ميعطينا إمكانية الرؤيا التركيبية للشكل في عمومه )وهذا و( ، عم الخ.خ، أبأ)ابن 

 عرض قد يكبر عن الصفحة العادية. لكنه يحتاج لتقنيات الرسم )برامج( ولمجال

 طيا ، ويعطي ربطا خالتفاصيل والمالحظات يتميز بكونه يمكن من االستطراد وادماج البسط

 .بدون إشكال ةتحتويه الصفحويسهل عرضه من طرف قارئ، 

 قترح نو ،الوسائل الحديثة مكنتنا من التعامل بوسائل أخرى: التدوين في شكل قاعدة معطيات

. وتتمز هذه التقنية بجمع كل الخصال 42بواسطة برنامج إكسيل شكل قاعدة معطياتالتدوين في 

ألنك تمال جدوال كبير ومنظما ال يقيد كمية المعطيات  ،فليس هناك تعقيد في الرسم .السابقة

ى، وحتى لعدة عناصر المعالجة وال نوعها، ويعطي إمكانيات لغربلة المعطيات حسب أي معط

 كما يسمح بالمعالجة اإلحصائيةي متناول الكل )ال يحتاج الى برمجة(، وهو ف في نفس الوقت،

؟ هذا ال  ذن النموذج المثالي للعملإ هو. فTableau croisé dynamique)األوتوماتيكية )

 ك منيمكن ،للمعطيات ان يكون خزانألكن يمكن  ،نه يحل محل التقنيتين السالفتينأيعني 

، ترونيا بأشكال مختلفة حسب الحاجة بدون أن تمس باألصلالك ما شئت من المعطيات استخراج

 . ويمكن تحيينه بيسر

لتقنيتين ال بد أن استعمال كل تقنية من هذه التقنيات تتطلب علما وأدوات فعالة. فكل من ا

ن يختار ما أوأصبح للباحث  ،األولى والثالثة تتطلب االلمام ببعض البرامج االلكترونية والتي تنوعت

 ستواه. يناسب م

زاوية رؤيا الباحثين تختلف حسب ف وقد رأينا كيف اختلفت مشاربهم من حيث الغايات.

تخصصهم. فالفقيه يركز على الجانب الديني المعامالتي، والمؤرخ يحاول من خالله الولوج لوثائق 

، والسيكولوجي يحاول قراءته تفسر له أحداثا معينة، والسوسيولوجي يحاول به تفسير السلوك الجماعي

                                                            
للجينيالوجيا  لهذا االختيار )لكن تم استعمال برامج ق م متفاعلة في برنامج مخصص لم نقف في كل مراجعنا على مثال 42

"généatique،"  .)وهو نموذج خاص، يصعب استعماله على غير المتخصص 
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ويمكن لكل باحث  .سالف يجب حفظها واستخالص العبر منها الخأوالباحث في التراث يراه كتجربة 

نساب حسب ما توفر له من مناهج وتقنيات. وقد يتم االنطالق من النصوص والوثائق أن يرد علم األ

هناك علم حديث يتناوله من منظور بيولوجي ومن الروايات ومن كل األدلة المختلفة كأسماء األماكنية. و

 .يالجينعلم االنساب مختلف كلية 

لم عونحن نصبوا إلى أن تشمل التقنيات الحديثة المعتمدة في األركيولوجيا وثائق تخص 

نسانية ه كهوية لإلءلظاهرة واحدة هي حقيقة النسب وصفا متعددة األنساب. وكل هذه التقنيات أوجه

 ديولوجيات وال أهواء المطامع السياسة. يال تحتمل اإل ،جمعاء

 الشرفاء والدولة الحديثة 5.5

 : الشرفاء يجردون من كل امتياز

 ،ال من المواطنين وال من الحكام ون،ال شك أنه في األصل التشريعي ليس الشرفاء من يطلب

تطورت و أمر به رسوله. أ ،تخصيص امتيازات لهم، بل لهم من التمييز ما نزل من عنده سبحانه

لصالحهم أو ضدهم. ولكن ال ننس  ااألمور وتعقدت مع مرور الوقت، فحدثت انحرافات ومغاالة إم

ن كثير من السالطين كلفوهم بمهمات ثقافية ودينية واجتماعية وحتى سياسية، حتى أصبح أأيضا 

و أشخاص بعضهم يعدون من أركان الدولة. واستحقوا بموجبها كثيرا مما كان يوهب أو يقتطع لهم كأ

مؤسسات )زوايا، رباطات( نذكر هنا مثال الزاوية الناصرية. وكانت لهم أدوار ال ينساها التاريخ، وقد 

كانوا حماة الدين والوطن ما لم يجر بعضهم للصراعات بين األمراء على الخالفة أو يقهر من طرف 

كانت تدعم الجانب الديني  (.2014 ،حتى يهدد في كيانه. وقد سردنا حاالت استثنائية )نبيل ،المخزن

العقدي عند السالطين وتتمم سلطة الدولة كسلطة زمنية وروحية. وقد أضحت هذه السلطة الروحية 

م(  )ت)مجهول  السلطة التشريعية من صالحيات العلماء، حيث كانت 19)الدينة( مجرد رمز خالل القرن 

https ://diae.net/3224). (.4)الجدول  ومن مصادر السلطة العناصر التالية منفردة أو مركبة  

 مصدر السلطة  6الجدول 

  
العنصرية 

 والقومية
   الفكر الديني

الفكر 

 العلمي
 السياسة

 القبيلة
 العدد والعدة

التصوف 

 والورع
 االنتخابيةالديموقراطية  الفقيه الطريقة

االنتساب آلل 

 -  البيت
 الشريف

العلوم الدينية 

 الشرعية

العلوم 

 الدنيوية
 االنخراط السياسي

  السلطة السياسية -  الولي الصالح  الزاوية، الرباط  -  اإلرث 

 .نبيلالمصدر : 

ي ف روحيال بخالل فترة الحماية تم انزياح سلطة المخزن نحو توجه علماني يقصي الجان

اء وانقسمت حتى سلطة القضاء إلى قضاء علماني وقض ،الدولة، وظهرت أحزاب يسارية )علمانية(

 (. 2019 وآخرون، إسالمي وعدول إسالميين وموثقين علمانيين الخ )نبيل

https://diae.net/3224
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في المجتمع، وحاولت الدولة ادماجه في استراتيجيتها  اظهر أن للدين دور 1956بعد 

والمنظور الرسمي للدولة )نوع من العلمنة(.   43ء التوازن بين الدينالسياسية. فكانت محاولة إحيا

تدشين عملية التحكم في الخطاب الديني والبدء فأتاحت بعض األزمات للملك أن يلعب دور الحكم، وتم "
"، وتم بذلك تقليص السلطة الدينية في عملية تنظيم هيأة العلماء، ومن خاللهم الحقل الديني برمته

 (. https ://diae.net/3224لعلماء والتنظيم الرسمي للسلطة الدينية )مجهول )ت م( والسياسية ل

على  وأصبح الحكم بيد تكنوقراطيين أو "منتخبين" وأبعد العلماء عن االستشارة، وخسرنا

سية. وكانت د تقسيمات إدارية سيامستوى استقاللية القضاء، وبمزاوجة أنظمة الحكم واإلدارة، واعتما

انوا دائما تبعات عملت على استقصاء جدور النظام اإلسالمي في الزوايا والعلماء والشرفاء والذين ك

 صمام أمان لنظام الدولة اإلسالمية. 

قصاء إلإن الذين نظروا للتغيير برروا موقفهم بحجج تساوي األفراد في الحقوق والواجبات 

عية ودينية في ال، ونرى أنه ال يمنحهم أكثر من حقوقهم ما داموا يكلفون بمهام اجتماتوقير الشرفاء مث

ى نهائيا عن نظام الدولة لم تتخلو؟  مجتمعاتهم، وإال فكيف نفسر الحصانة الديبلوماسية للبرلمانيين مثال

 االمتيازات. 

وهكذا تم أيضا استبدال الزوايا  44؟ ألم يكن ممكنا أن يدرج العلماء كغرفة استشارية بالبرلمان

باألحزاب، في حين أنه يمكن تطوير نظام الزاوية وعصرنته، فهو ال يقوم على أساس عرقي، وال به 

. كل هذا ساهم إلى حد بل بالعكس يوفر لها دعامة صلبة ميز عنصري، وال يتعارض مع نظام الدولة

 ة العواقب.كبير في فقدان الهوية واالنزياح نحو عولمة غير محسوب

استراتيجية أكثر صرامة في احتالل مجاالت وقنوات ومع بداية الثمانينيات تبنى النظام "
" وتم وضع وسائل لإلشراف الديني والرقابة الصارمة له، وتم إنتاج الخطاب الديني ووسائل نشره

)مجهول  45بصالحيات ومحدودة محددة“ المجلس العلمي األعلى“" ب رابطة علماء المغرباستبدال "

 رابطة الشرفاء. مس أيضا وهذا التوجه .(https ://diae.net/3224م(  )ت

 : يؤطر الشرفاء حاليا مؤسستين متوازيتين

  وهي في 197946إلى  1961مؤسسة الرابطة والتي يؤسسها المعنيون، كانت منفردة من .

. وقد أعلنت أنها اسالمية وتدافع 1958منظور ظهير الحريات العامة الحقيقة عبارة عن جمعية من 

 .(AGNOUCHE, 1992) عن مصالح الشرفاء وتصبح بذلك أيضا نقابية

                                                            
عن أمام إحياء مراسيم البيعة كأساس للسلطة، تقليص مكانة القانون الوضعي )القرارات الملكية غير خاضعة للط 43

 القضاء(. 
مية. وكانت هناك " في نهاية الخمسينيات ومطالبتهم المشاركة في الوظيفة العمورابطة العلماء بالمغربيجد إنشاء "لم  44

 .(AGNOUCHE, 1992) 8/4/1981محاولة محتشمة إلعادة إدراجهم بظهير 
لنا يذكر كيف ئها )كان للتنظيم بعض المزايا، ولكن بفقدان هذه المؤسسات كثير من استقالليتها، ستنقص من قيمة أدا 45

 (.أمام القضاء تمت محاكمة اليهودي للخليفة علي بن أبي طالب
ن األعمال شغال اإلنعاش الوطني )اعتبروها مأالمساهمة في على التي اعترض فيها بعض الشرفاء  ،1969بعد أحداث  46

  .فكانت الشرارة التي تمت على إثرها مراجعة ظهير التوقير واالحترام للشرفاء ،الشاقة المألوفة(

Circulaire du Ministère de l’Intérieur du 16 août 1969, n° 4909. 

لشرفاء داخلة ا، ومراسلة عبد السالم ياسين للملك "اإلسالم والطوفان"، واعتبرها 1980وهناك حدث الزيتوني بفاس سنة 

(، AGNOUCHE, 1992). فنتيجة لكل ذلك تم إحياء مؤسسة النقيب كبديل للرابطة 1979في ظهير الحريات العامة ل 

 .ا أم الأيض مس الظهير الرابطة العلوية هلولم يذكر الكاتب 

https://diae.net/3224
https://diae.net/3224
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أبدى النظام احتراما لمختلف مظاهر "اإلسالم الشعبي"، مع التحكم في تطور نشاط الطرق 

التي حظيت ” الصلحاوية“ها تلقائيا، وبين التي أهملت واختفى جل” الطرقية“والزوايا. وتم التمييز بين 

"بتجديد ظهائر التوقير" بالنسبة لشيوخ بعض األضرحة والزوايا، وتقديم الهبات لبعض الشرفاء، 

وإحياء ” سيدي احماد أوموسى“و ” عبد السالم بن مشيش“و ” موالي ادريس زرهون“كضريح 

 (.https ://diae.net/3224المواسم الرسمية )مجهول )ت م( 

  حياء لمؤسسة "النقيب" القديمة إمؤسسة "نقابة الشرفاء" التي أسستها السلطة المركزية

 1979.47 سنة

وهي ، 48من حيث وثائق ثبوت النسب الشريف ،وهناك اختالف واضح بين المؤسستين

رأينا. ولعل مؤسسة النقيب ال يمكن أن شروط ال تتطابق مع التي قدمها العلماء في الموضوع كما 

تعادل الرابطة، وتطرح إشكالية االختصاص ومحدودية المعطيات خاصة وأنها ماتت لفترة طويلة. 

وتطرح المشاكل بالنسبة لألدارسة الذين عصفت الظروف التاريخية بوثائقهم وعملت تقيتهم ضد 

. هذا في الوقت 50ي ولال وموالي(. وسحب من الشرفاء حتى حقهم في اسم مميز )سيد49مصالحهم

 الذي لم تعد فيه الخزينة العامة تقدم أي دعم للشرفاء وال أي تمييز مادي وال معنوي.

 نستنتج

  ،)أن الدولة الحديثة ليست في عنى عن الجانب الروحي )العقدي 

 ل يسمح الدين )العلماء( والقضاء في الدولة اإلسالمية يجب أن تكون لهما مصداقية واستقال

 لهما بحسن أداء مهمتيهما، 

 طرح ازدواجية تأطير مؤسسة الشرفاء ال تفضي إلى نتائج سليمة، وهو المشكل نفسه الذي ي

 في ازدواجية كثير من المؤسسات، 

  العولمة، التي ال تحفظ الهوية والخصوصية،الدين هو من يحمي الدولة من الغوص في 

 ،وهي أحوج ما تكون إليه في زمن هيمنة الويب وتهديده لكل القيم والمبادئ 

 .الدين، عندما يسخر بصور سليمة، ال يمكن أن يكون أفيون الشعوب بل محررها 

 الخاتمة

ئ فيه وال يمكن لمبتدإن علم األنساب علم شاسع وعريق وال تسعه حتى أضخم الموسوعات العلمية، 

د ألقينا الضوء مثلنا أن يبلغ فيه شأوه، خاصة في مقالة محدودة كهذه. لكن بهذا العمل المتواضع نكون ق

بخطورة على تطور هذا العلم عامة، وما يتعلق منه بالنسب الشريف خاصة. ولعلنا ذكرنا بأهميته و

رمجناه حول ا. ونكون بهذا قد وطأنا لعمل بتراجع األبحاث فيه، ووقفنا على أهم التعثرات التي عرفه

عملنا  هذا الجانب من تراث األطلس المتوسط الشمالي، انطالقا من أمثلة مركزة. وبهذا يمكن وضع

  هذه الديباجة. المقبل في إطاره العام. ونكتفي بهذا للربط مع المقالة المقبلة والتي ستنطلق من نتائج

 

                                                            
47 Circulaire du Ministère de l’Intérieur du 18 février 1978 relative aux "Nuqaba des Chorfa". 

بتدائية تشترط السلطة االدالء بظهير التوقير أو شهادة نقيب معين بظهير شريف أو قرار من قاضي بالمحكمة اال 48

(AGNOUCHE, 1992.)  
 . ؟ اصب اإلداريةأن يكون هناك من النقباء المعينين من سيستغلون مناصبهم كباقي المنال توجد هناك ضمانة، أال يمكن  49
 (.AGNOUCHE, 1992المنظم للحالة المدنية ) 1915شتنبر  4وكان هذا تطبيق لما دعا إليه ظهير  50

https://diae.net/3224
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 المراجع 

 HTMLكتاب مختصر في أعقاب آل أبي طالب، مكتبة علوم النسب،  2019العبيدلي لحسيني 
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