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 آل نافع األنرار عغ                                                             بــار     نثــار األخ

 

 (1)  مشروعية تعلم األنساب:

أصل مذخوعية معخفة األنداب مغ األمػر الثابتة بالكتاب والدشة وإجساع السدمسيغ، ثع  
مشيا ما يكػن تعمسو واجًبا؛ لكػنو وسيمة إلى واجب، وما ال يتع الػاجب إال بو فيػ 
اية أو واجب، ومشو ما يكػن تعمسو فخض كفاية أو مدتحبِّا إذا كان وسيمة إلى فخض كف

 (2)مدتحب. فأما الكتاب: فقػلو تعالى: ﴿َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا﴾ 
  : اإلنباه عمى قبائل الخواة  : قال اإلمام الحافظ أبػ عسخ ابغ عبج البخ السالكي في    

 (   3). وفيو دليل واضح عمى تعمع األنداب

َتَعمَُّسػا ِمْغ َأْنَداِبُكْع َما َتِرُمػَن ِبِو " وآلو وسمع:  فقػلو صمى هللا عميووأما الدشة:     
 (4) "َأْرَحاَمُكْع؛ َفِإنَّ ِصَمَة الخَِّحِع َمَحبٌَّة ِفي اأْلَْىِل، َمْثَخاةٌ ِفي الَساِل، َمْشَدَأٌة ِفي اأْلََثخِ 

 ال أبػ دمحمق عسجة القاري شخح البخاري : يشي فيوأما اإلجساع: فقال الحافظ الع   
  ىـ(: الحس عمى معخفة األنداب ثابت بالكتاب والدشة وإجساع األمة442الخشاشي )ت: 

 . (5) 

 :وقج درج الدمف الرالح عمى تعمع األنداب والحث عمى معخفتيا

سعيج بغ عسخو بغ سعيج بغ السصالب العالية عغ  في  فخوى اإلمام ابغ حجخ العدقالني
أنو أتاه رجٌل فقال: مغ أنت؟ قال: فَستَّ لو   :عغ ابغ عباٍس رضي هللا عشيسا ،العاص

اْعِخُفػا "هللا صمى هللا عميو وآلو وسمع:  ِبَخِحٍع بعيجٍة، فأاَلَن لو القػَل، فقال: قال رسػل
ْعَج ِبَيا ِإَذا َأْنَداَبُكْع َتِرُمػا َأْرَحاَمُكْع؛ َفِإنَُّو اَل ُقْخَب ِبالخَِّحِع ِإَذا ُقِصَعْت َوِإْن َكاَنْت َقِخيَبًة، َواَل بُ 

 (6)"  ُوِصَمْت َوِإْن َكاَنْت َبِعيَجةً 

تعمسػا أندابكع ترمػا أرحامكع، وال تكػنػا كَشبط " :وقال عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو    
الدػاد إذا ُسئل أحجىع: مسغ أنت؟ قال: مغ قخية كحا، فوهللا إنو ليكػن بيغ الخجل وبيغ 

أورده   "بيشو مغ ِدخمٌة الخحع َلخَدعو ذلظ عغ انتياكوأخيو الذيء لػ َيعمع الحي بيشو و 
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 (1). اإلنباه عمى قبائل الخواة : الحافظ أبػ عسخ بغ عبج البخ في

 :وتتابعت عبارات العمساء في مجح معخفة األنداب وتعمسيا

مع الشدب عمع جسيخة أنداب العخب: ع بغ حدم الطاىخي في كتابواػ دمحم فقال اإلمام أب    
يع؛ إذ بو يكػن التعارف. وقج جعل هللا تعالى جدًءا مشو تعمسو ال يدسع أحًجا جميل رف

جيُمو، وجعل تعالى جدًءا يديًخا مشو فزاًل تعُمسو؛ يكػن َمغ َجِيَمو ناقَز الجرجة في 
 (2) .الفزل. وكل عمع ىحه صفتو فيػ عمع فاضل، ال يشكخ حقو إال جاىل أو معانج

فإنو ِعْمٌع ال : اإلنباه عمى قبائل الخواة : بغ عبج البخ فياسخ وقال اإلمام الحافظ أبػ ع    
يميق جيُمو بحوي اليسع واآلداب، ِلَسا فيو مغ صمة األرحام، والػقػف عمى ما َنجب إليو 

 (3)  "َعمَُّسػا ِمْغ َأْنَداِبُكْع َما َتِرُمػَن ِبِو َأْرَحاَمُكعْ " تَ مى هللا عميو وآلو وسمع بقػلو: الشبي ص

:                                                                                      األنداب:إلمام أبػ سعج الدسعاني في كتاب وقال ا    
عخفة األنداب مغ أعطع الشعع التي أكخم هللا تعالى بيا عباده؛ ألن تذعب األنداب " م

جة لحرػل االئتالف، وكحلظ اختالف عمى افتخاق القبائل والصػائف أحج األسباب السسي
 (4)" األلدشة والرػر، وتبايغ األلػان والفصخ

ولسعخفة الشدب أحػال: فقج يكػن واجًبا، وقج يكػن فخض كفاية، وقج يكػن مدتحبِّا، وقج     
 :فقال ابغ حدم في )جسيخة أنداب العخب، فرل القػل في ذلظ اإلمام

يعمع السخء أن محسًجا صمى هللا عميو وآلو وسمع فأما الفخض مغ عمع الشدب: فيػ أن )  
الحي بعثو هللا تعالى إلى الجغ واإلنذ بجيغ اإلسالم ىػ دمحم بغ عبج هللا القخشي الياشسي 

الحي كان بسكة ورحل مشيا إلى السجيشة؛ فسغ شظ فيو أىػ قخشي أم يساني أم تسيسي أم 
ة ضمسة الجيل، ويمدمو أن يتعمع أعجسي فيػ كافخ غيخ عارف بجيشو، إال أن ُيعَحر بذج

 .ذلظ ويمدم مغ صحبو تعميسو

ومغ الفخض في عمع الشدب أن يعمع السخء أن الخالفة ال تجػز إال في ولج فيخ بغ    
مالظ بغ الشزخ بغ كشانة، وأن يعخف أباه وأمو، وكل مغ يمقاه بشدب في رحع محخمة؛ 

مغ يترل بو بخحع تػجب ميخاًثا، لتجشب ما يحخم عميو مغ الشكاح فييع. وأن يعخف كل 
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ما؛ فسغ جيل ىحا فقج أضاع فخًضا واجًبا  و،أو تمدمو صمة أو نفقة أو معاقجة أو حكس
 ... عميو الزًما لو مغ ديشو

وأما الحي تكػن معخفتو مغ الشدب فزاًل في الجسيع وفخًضا عمى الكفاية: فسعخفة     
لرحابة مغ السياجخيغ واألنرار رضي أكابخ امعخفة أسساء و  ..أسساء أميات السؤمشيغ

في  -وقج صح عغ رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو وسمع الحيغ حبيع فخض، ،هللا عشيع
: " آية اإليسان حب األنرار،وآية الشفاق بغس األنرار" ،فيع  -الرحيحيغ أنو قال

والدالم  عميو الرالة-الحيغ أقام هللا بيع اإلسالم،وأضيخ الجيغ بدعييع ،وكحلظ صح أنو 
" أمخ مغ ولي مغ أمػر السدمسيغ شيئا أن يدتػصي باألنرار خيخا،وأن يحدغ إلى  –

 محدشيع ويتجاوز عغ مديئيع" رواه البخاري ومدمع.
فإن لع نعخف أنداب األنرار لع نعخف إلى مغ نحدغ :  -رضي هللا عشو  -قال عمي 

ذ مغ ذوي القخبى، وال عسغ نتجاوز؛ وىحا حخام، ومعخفة مغ يجب لو حق في الخس
ومعخفة مغ تحخم عمييع الرجقة مغ آل دمحم صمى هللا عميو وآلو وسمع مسغ ال حق لو في 

  .الخسذ وال تحخم عميو الرجقة

وكل ما ذكخنا فيػ جدء مغ عمع الشدب؛ فػضح بسا ذكخنا بصالن مغ قال: إن عمع     
بغ حدم بترخف يديخ. ( انتيى نز كالم اإلمام االشدب عمع ال يشفع، وجيالة ال تزخ

(1) 

 :وإنسا ذم الذخع في ذلظ صشفيغ

 .األول: مغ يتػغل في عمع الشدب تػغاًل يذغمو عغ العمػم األخخى الػاجبة عميو

و عمى التعسق : ) و ل الحافظ ابغ حجخ في فتح الباري قا الحي يطيخ: َحْسُل ما ورد ِمغ َذمِّ
 استحدانو عمى ما تقجم مغ الػجػه فيو حتى يذتغل عسا ىػ أىع مشو، وَحْسُل ما ورد في

 (2)ب ( فى أن بعس ذلظ ال يختز بعمع الشدالتي أوردىا ابغ حدم، وال يخ

الثاني: مغ يتعمسو ليجعل محل افتخاره بالشدب عػًضا عغ الجيغ، وفي ذلظ ورد الشيي 
َلْع ُيْدِخْع ِبِو َوَمْغ َبصََّأ ِبِو َعَسُمُو " قػلو صمى هللا عميو وآلو وسمع:  الذخعي، وذلظ في نحػ

" عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، وقػلو صمى هللا عميو وآلو وسمع:  أخخجو مدمع " وُ َندبُ 
ِ َلَيْشَتِيَيغَّ َأْقَػاٌم َيْفَتِخُخوَن ِبآَباِئِيُع الَِّحيَغ َماُتػا؛ ِإنََّسا ُىْع َفْحُع َجَيشََّع، َأْو َلَيُكػُنغَّ أَىْ  َػَن َعَمى ّللَّ
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َىا ِل الَِّحي ُيَجْىِجُه اْلِخَخاَء ِبَأْنِفِو، ِإنَّ ّللََّ َتَعاَلى َقْج َأْذَىَب َعْشُكْع ُعبِّيََّة اْلَجاِىِميَِّة َوَفْخخَ ِمَغ اْلُجعَ 
، الشَّاُس ُكمُُّيْع َبُشػ آدَ  ، َأْو َفاِجٌخ َشِقيّّ  "َم، َوآَدُم ُخِمَق ِمْغ ُتَخابٍ ِباآْلَباِء، ِإنََّسا ُىَػ ُمْؤِمٌغ َتِقيّّ

، فالشيي في ىحه األحاديث عغ االفتخار السحمػم ال عغ مجخد رواه أبػ داود والتخمحي
 .معخفة األنداب

والسقرػد أن يكػن السخء وسًصا بيغ مغ جعل الشدب شغمو الذاغل وجعمو معياًرا     
لمتقػيع وأساًسا لمػالء والبخاء بغس الشطخ عغ التقػى، وبيغ مغ أىسل الشدب وقمل مغ 

فزال عسغ حاربو وصج عغ معخفتو، وكال شخفي قرج األمػر ذميع، وىحا ىػ شأنو 
التػازن الحي أشار إليو القخآن في قػلو سبحانو وتعالى: ﴿َوَجَعْمَشاُكْع ُشُعػًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا 

ِ َأْتَقاُكْع﴾ ِإنَّ َأْكَخَمكُ   13الحجخات: سػرة ْع ِعْشَج ّللَّ

العسل زاده الشدب شخًفا، كسا أن  الخمق و شخف الشدب وحدغ فإذا اجتسع لإلندان    
اعتداز اإلندان بشدبو في الحق فيػ أمخ محسػد؛ والجليل عمى ذلظ أن الشبي صمى هللا 

ِ ْبِغ َعْبِج »عميو وآلو وسمع كان يفتخخ بشدبو الذخيف؛ فيقػل:  َأَنا ُمَحسَُّج ْبُغ َعْبِج ّللَّ
َخَمَق الَخْمَق َفَجَعَمِشي ِفي َخْيِخِىْع ِفْخَقًة، ُثعَّ َجَعَمُيْع ِفْخَقَتْيِغ َفَجَعَمِشي ِفي اْلُسصَِّمِب؛ ِإنَّ ّللََّ 

ي َخْيِخِىْع َخْيِخِىْع ِفْخَقًة، ُثعَّ َجَعَمُيْع َقَباِئَل َفَجَعَمِشي ِفي َخْيِخِىْع َقِبيَمًة، ُثعَّ َجَعَمُيْع ُبُيػًتا َفَجَعَمِشي فِ 
 ( 1)، وكان يحكخ أفخاذ األنرار ويفاضل بيشيع،رواه التخمحي وحدشو« ْع َنَدًباَبْيًتا َوَخْيِخىِ 

تى كان وكان الخمفاء الخاشجون وكثيخ مغ الرحابة والفقياء مغ أعمع الشاس باألنداب؛ ح
أبػ بكخ الرجيق رضي هللا عشو أعمع األمة بالشدب، ولحلظ قال الشبي صمى هللا عميو وآلو 

اَل َتْعَجْل؛ َفِإنَّ َأَبا َبْكٍخ »وسمع لحدان بغ ثابت رضي هللا عشو َلّسا أراد أن ييجػ قخيًذا: 
َز َلَظ َنَدِبيأَْعَمُع ُقَخْيٍر ِبَأْنَداِبَيا، َوِإنَّ ِلي ِفيِيْع َنَدًبا، َحتَّى يُ  ، فأتاه حدان ثع رجع «َمخِّ

يا رسػل هللا! قج لخز لي ندبظ، والحي بعثظ بالحق ألُسمَّشََّظ مشيع كسا ُتَدلُّ " :فقال
 .رواه مدمع في صحيحو  "الذعخُة ِمغ العجيغ

وكان لألنداب أىسية في قيام الجولة اإلسالمية وتشطيسيا مغ جػانب متعجدة: كالجانب     
لحي اعتسج فيو الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع الشطام القبمي تحت الخابصة الجيشية الحخبي ا

ويػم حشيغ، ورجػع الرحابة بشجاء العباس بغ عبجالسصمب رضي هللا ،(2) في فتح مكة
                                                           

 1392،ومسلم برقم :  3791(  ورد ذلك يف حديث صحيح عن أيب محيد الساعدي يف البخاري برقم:  1)
، ص 0( كان شعار ادلهاجرين:اي بين عبدالرمحن،وشعار اخلزرج:اي بين عبدهللا،وشعار األوس:ايبين عبيدهللا،انظر سرية ابن ىشام ج  0)

 ىـ،مكتبة ومطبعة البايب احلليب.1153، 0الشليب  ط،حتقيق السقا،واألبياري و 227
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عشو،واالنترار بعج اليديسة،وبعج أن شمب مشو رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو وسمع قائال: 
األنرار،يا معذخ أصحاب الدسخة، فأجابػا جسيعا ،  يا عباس،اصخخ،يا معذخ

 (1)لبيظ،لبيظ..
،ضج مدميسة الكحاب في فتح ولع يدتقع القتال يػم الحجيقة لخالج بغ الػليج رضي هللا عشو

ى األساس القبمي كان الشرخ فمسا رتب جيذو عم ؛عشجما اعتسج الػحجة القتاليةاليسامة،
هللا عشو الجواويغ عمى األساس القبمي؛ حيث  ووضع عسخ بغ الخصاب رضي، (2) حميفو

أمخ بأن يتع تختيب قػائسيا بحدب األنداب والسشازل، فاستجعى ثالثة مسغ ليع معخفة 
بأنداب الشاس ىع: جبيخ بغ مصعع، وعقيل بغ أبي شالب، ومخخمة بغ نػفل رضي هللا 

 (3) الجواويغ بحدب األنداب والسشازل عشيع، فػضعػا

ظ: فإن عمع األنداب مغ العمػم الذخيفة، وال يجػز محاربتو وال الرج عغ فإذا تقخر ذل   
معخفتو والبحِث عشو فزاًل عغ تعمسو، خاصة في ىحا العرخ الحي عدف فيو أكثخ 

الشاس عغ ىحا العمع الذخيف، وأصبح كثيخ مشيع ال يعمسػن ِمغ أندابيع ما يرمػن بو 
 ا يقػل، وأال يبادر بإنكار ما ال يعمع. أرحاميع، ويجب عمى السدمع أن يتقي هللا فيس

ِمغ أفزل َمغ كتبػا عغ فزل وفائجة عمع الشدب ، ىػ العالمة أبػ العباس أحسج بغ و  
 كتابو:ما كتبو في قتباس بعس اب تىـ( ، وقج قس 121الستػفى: ) عمي القمقذشجي

 .(  ) نياية األرب في معخفة أنداب العخب
: ال خفاء أن السعخفة بعمع األنداب مغ األمػر دابفي فزل عمع األن قال القمقذشجي

السصمػبة ، والسعارف السشجوبة ؛ لسا يتختب عمييا مغ األحكام الذخعية ، والسعالع الجيشية 
 .، فقج وردت الذخيعة السصيخة باعتبارىا في مػاضع

كان مشيا: العمع بشدب الشبي ـ صمى هللا عميو وسمع ـ وأنو الشبي القخشي الياشسي الحي 
بسكة وىاجخ مشيا إلى السجيشة ، فإنو البج لرحة اإليسان مغ معخفة ذلظ ، وال ُيعحر مدمع 

 .في الجيل بو ، وناهيظ بحلظ
ومشيا: التعارف بيغ الشاس حتى ال يعتدي أحج إلى غيخ آبائو ، وال يشتدب إلى سػى 

                                                           

 223، ص،  0( انظر السابق:سرية ابن ىشام ج  1)
 ىـ دار إحياء الرتاث1226، 1، ط 135،ص  4( البداية والنهاية البن كثري ج  0)
،ادلوسوعة 466ادلية مرحلة ادلاجستري ص ،وكتاب السياسة الشرعية جامعة ادلدينة ادلنورة الع131، ص 5( ابن كثري يف البداية والنهاية ج  1)

 الشاملة.
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مغ ذكٍخ وأنثى  أججاده ، وإلى ذلظ اإلشارة بقػلو تعالى: " يا أييا الشاس إنا خمقشاكع
، وعمى ذلظ تتختب أحكام الػرثة  13وجعمشاكع شعػبًا وقبائل لتعارفػا " الحجخات : 

فيحجب بعزيع بعزًا ، وأحكام األولياء في الشكاح فيقجم بعزيع عمى بعس ، وأحكام 
الػقف إذا خز الػاقف بعس األقارب أو بعس الصبقات دون بعس ، وأحكام العاقمة 

الجية عمى بعس العربة دون بعس وما يجخي مجخى ذلظ ،  في الجية حتى تزخب
 .فمػال معخفة األنداب لفات إدراك ىحه األمػر وَتعحَّر الػصػل الييا

ومشيا اعتبار الشدب في اإلمامة التي ىي الدعامة العطسى ، وقج حكى الساوردي في 
بزخار حيث شح  األحكام الدمصانية اإلجساع عمى كػن اإلمام قخشيًا ثع قال: وال اعتبار

فجػزىا في جسيع الشاس ، فقج ثبت أن الشبي ـ صمى هللا عميو وسمع ـ قال: " األئسة مغ 
ولحلظ لسا اجتسع األنرار يػم وفاة رسػل هللا ـ صمى هللا عميو وسمع ـ في سقيفة  " قخير

يق ـ رضي هللا  بشي ساعجة وأرادوا مبايعة سعج بغ عبادة األنراري احتج عمييع الرجِّ
الى عشو ـ بيحا الحجيث فخجعػا إليو وبايعػه ، وقج روَي أنو ـ صمى هللا عميو وسمع ـ قال: تع

قال أصحابشا الذافعية: فإن لع يػجج قخشي اعتبخ كػن  . " " قجمػا قخيذًا وال تتقجمػىا
اإلمام كشانيًا مغ ولج كشانة بغ خديسة ، فإن تعحر ، اعتبخ كػنو مغ بشي إسساعيل ـ عميو 

ـ فإن تعحر ، اعتبخ كػنو مغ بشي اسحاق ، فإن تعحر اعتبخ كػنو مغ ُجخىع الدالم 
لذخفيع بريارة إسساعيل ، بل قج نّرػا أن الياشسي أولى باإلمامة مغ غيخه مغ قخير . 
فمػال السعخفة بعمع الشدب لفاتت معخفة ىحه القبائل وتعحر حكع اإلمامة العطسى التي بيا 

 .لبيزة ، وكف الفتشة ، وغيخ ذلظ مغ السرالحعسػم صالح األمة ، وحساية ا
ومشيا اعتبار الشدب في كفاءة الدوج لمدوجة في الشكاح عشج الذافعي ، حتى ال يكافئ 
الياشسية والسصمبية غيخىا مغ قخير ، وال يكافئ القخشية غيخىا مغ العخب مسغ ليذ 

يذ بكشاني وال قخشي، بقخشي ، وفي الكشانية وجيان أصحيسا أنو ال يكافئيا غيخىا مسغ ل
وفي اعتبار الشدب في العجع أيزًا وجيان أصحيسا االعتبار، فإذا لع يعخف الشدب 

تعحرت معخفة ىحه األحكام ، ومشيا مخاعاة الشدب الذخيف في السخأة السشكػحة فقج ثبت 
 في الرحيح أن الشبي ـ صمى هللا عميو وسمع ـ قال: " تشكح السخأة ألربع: لجيشيا ، وحدبيا

فخاعى ـ صمى هللا عميو وسمع ـ في السخأة الحدب وىػ الذخف في  "، وماليا ، وجساليا 
 .اآلباء

ومشيا: التفخيق بيغ جخيان الخق عمى العجع دون العخب عمى محىب مغ يخى ذلظ مغ 
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العمساء ، وىػ أحج القػليغ لمذافعي ـ رضي هللا عشو ـ فإذا لع يعخف الشدب تعحر عميو 
مغ األحكام الجارية ىحا السجخى ، وقج ذىب كثيخ مغ األئسة  ذلظ إلى غيخ ذلظ

احتجاجًا  ،السحجثيغ والفقياء كالبخاري وابغ اسحاق والصبخي إلى جػاز الخفع في األنداب
يق ـ رضي هللا عشو ـ في عمع الشدب بالسقام األرفع  بعسل الدمف فقج كان أبػ بكخ الرجِّ

شاىج عمى شخف ىحا العمع وجاللة قجره . وقج والجانب األعمى ، وذلظ أول دليل وأعطع 
صشف في عمع األنداب جساعة مغ جسمة العمساء وأعيانيع كأبي عبيجة والبييقي وابغ عبج 

 (1) .وغيخىع وىػ دليل شخفو ورفعة قجره . انتيى كالم القمقذشجي،البخ وابغ ىخم 
 
 

                             

                                                           

( 2بتصرف،وانظر الفتوى رقم ) 12 -4، ص  1ج هناية األرب يف معرفة أنساب العرب يف كتابو: أبو العباس أمحد بن علي القلقشندي(  1)
 م ، دار اإلفتاء ادلصرية ،بتصرف.0212لسنة 
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