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 الرحمن الرحيم اهلل بسم
 يا كرمي ريب وفق وسدد

 

قطف ب على من أراد نعماألصوؿ والقواعد، والذي أحتقيق إىل  من شاء الذي وفقاحلمد هلل 
أشكره على آالئو اليت ال جيحد و ، أمحده على نعمو اليت ال حيصيها العادوف، والفوائدالفرائد 

آلو وصحبو خَت على اذلامشي ادلصطفى، و  وأصلي وأسلم على الكرمي هبا إال الكافروف،
 ، أما بعد:الورى

اليت  (العلمية نهجيةادل) ماىية باحثي األنساب عن احملققُت من فقد سبق أف سألٍت أحد
 بداواب سلتصر، مث و حينها جبفأجبتُ ؛ للخطوط اجلينية اجلاىليةألنساب يف حتديد ا يؤخذ هبا

 أىل اجلهل والبغي منازعةالسبب الرئيس يف  أف يل أف أتوسع وأبسط النفس فيو؛ ألين رأيتُ 
بعضها  ترىاتيف احلقيقة  اليت ىي للنظريات هم، وإطالقيف علم اجلينات للحقائق العلمية

كي يصح ينبغي تطبيقها ل اليتو  (دلنهجية العلميةذه )اصورىم ذلعدـ تإىل  يعود =فوؽ بعض
االحتجاج  ىي شبهة بههمش أخطر كما أف خلطوط اجلينية،األنساب اجلاىلية على ا تنزيلهم

لضرب القبائل  ؛ذا التنوعذل ممث استغالذلمن و  ،والعشائر داخل القبائل والبطوف التنوع اجليٍتب
– وال بد فكاف ؛اجليٍت جلاىلية، وعدـ االكًتاث باجتماعهاا ، والتشكيك يف أنساهباادلتكتلة

فائدتُت ل اققً حت أف يف بياهناويكفي  ؛(العلمية نهجيةادل) ىذه وشرح من تبيُت -واحلاؿ ىذه
؛ لالستفادة طالب ىذا الفنتناوؿ لقريبة ال (ادلنهجية العلمية) : األوىل: وعع ىذهاثنتُت

شبههم، ولو مل يكن دحر كافة و  ،والثانية: إبطاؿ مجيع اعًتاعات أىل البغي واجلهلمنها، 
 ىذه ادلقالة إىل تاف= لكانت كافية شافية، وقد قسمتُ من فوائد ىذه ادلقالة إال ىاتاف الفائد

وال إلو لنا  ،واهلل ادلوفق ال رب لنا سواه ،(خاتمة)و (قواعد عشر)و (مقدمتين)و (تمهيد)
 . وأف يغفر لكاتبها ،نفع هباوحده ادلسؤوؿ أف يغَته، وىو 
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 :تمهيد

 [أساسية في تعريف مصطلحات]

حتت  ذات انتماء معُت البشرية ىو اجتماع طائفة من اجملموعاتاعلم أف ادلراد من )التكتل( 
عدـ احتاد نتائج و عبارة عن فه (التنوع اجليٍت)حتورات خاصة ال يشاركهم فيها غَتىم، وأما 

 .ذلا اخالصً يكوف  معينة على خط جيٍت واحد رلموعة

بل عدـ كوف التحور  على تعدد السالالت، ليس مقصورًا (التنوع اجليٍت) وال بد أف تعلم أف
 .(التنوع اجليٍت)داخل عمن  ؛ ىولقبيلة معينة خالًصا

 على حتور معُت ومثاؿ ذلك: لو قدر خروج معظم بطوف قبيلة معاصرة تسمى بػ)الفهد(
، (2222لتحور )نفرد أحد بطوهنا على حتور مواٍز لذلك ا(، وا2222، وليكن )خالص ذلا

( + 2222) (، فهنا إف اجتمع ىذا التحوراف4444) ىذا البطن ادلنفرد ىو: حتوروليكن 
قبائل أخرى، فقد  يف حتور أعلى، ومل يدخل بُت ىذه القبيلة وبُت بطنها ادلنفرد (4444)

 بينهم واقع. (التنوع اجليٍتػ)، وإال ف(التكتل)م حتقق ذل

رأيُت مجاعة شلن ينسبوف أنفسهم للتحقيق  أين ؛ ىووسبب اقتصاري على ىذين ادلصطلحُت
فيعتقدوف أف خروج  ،على الوجو الصحيح (التكتل اجليٍت)يف ىذا الفن؛ ال يفهموف معٌت 

 أف كما أهنم يظنوف  ،(التكتل)من  ى ساللة أو حتور غَت خالص ذلا، يعدقبيلة معينة عل
 .قلة التوفيق، مرده فقط، وكل ىذا غلط زلض يقتصر على تعدد السالالت (التنوع اجليٍت)

وال بد يا طالب ىذا الفن؛ أف تكوف مستوعًبا للفرؽ بُت )التنوع اجليٍت(، وبُت )الشذوذ(، 
ما والفرؽ بينهما؛ أف )التنوع اجليٍت( يكوف على مستوى كبَت من األفخاذ والبطوف، بين

)الشذوذ( يكوف على مستوى أقل من عشَتة واحدة وضلوىا، لذا فمثل )الشذوذ( ال ينبغي 
 أنو حلف ال غَت؛ فافهم.تائج القبائل، ألف تفسَته الوحيد لتفت إليو أبًدا حاؿ دراسة نأف يُ 
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 المقدمة األولى:

اف كو  دتيم،؛ فمن كاف ينتسب إىل قبيلة  من النسب الثابت شرًعامض ال يغَّت اعلم أف احل
؛ -لعنو اهلل–خرجت ساللتو على ساللة جنكيز خاف ، مث ادلعتربة باألدلة الشرعية نسبو ثابًتا

لنسب جهات ثبوت اأف ل على طالب العلم الشرعي؛ ؛ إذ ال خيفىبال شك فهو من بٍت دتيم
مبسوط يف كتب  وحبث ىذا والدة،يف االنتماء بال واالنتساب زلصورًا وليس النسب متعددة،
 .-أعلى اهلل مقامهم– الفقهاء

ج الناس من أنساهبم الثابتة ال نبحث يف احلمض إلخرا  -ومن سبقنا من الباحثُت– وضلن ىنا
 بل من فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة الشرعية ،-من فعل اجلاىلية األوؿ معاذ اهلل– شرًعا

ألنساب العلم يف حتديد ا الستفادة من ىذاا يقتصر على ىناحبثنا  وإمنا ،الزاجرة لو وألمثالو
ال خيفى على ادلطلع؛ أف أغلب ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ف ،للخطوط اجلينية اجلاىلية

مل تُعرؼ إال يف عصور متأخرة من  قبائل اجلزيرة العربية اليـو ىي قبائل مبسميات حديثة،
كما تراه يف كتب   ؿ اجلاىلية،أكثرىا تعددت نسبتها لألصو ، كما أف تاريخ القبائل العربية
وأنت خبَت بأف حبث أنساب مثل ىذه القبائل ادلعاصرة، وترجيح  األنساب ادلعاصرة،

ىنا تظهر فائدة من و األصوب منها، ال يدخل عمن الطعن يف األنساب ادلنهي عنو شرًعا، 
 :ىذه ادلسألة يف مقاؿ يل بعنواف شرح ، وقد أفضت يفيف ىذا الباب احلمضاالستناد على 

 ."، فراجعو إف شئتالمقدمات الغزية إلعالم العامة بالقواعد النسبية"

 

 :المقدمة الثانية

وي من األنساب ادلر  جتاهىم على مذىبُت اثنُت يف فن اجلينات  ُتالباحث أكثر اعلم أف
 :اجلاىلية
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 مذكورة يف كتب النسبيقطع بصحة تفاصيل األنساب اجلاىلية كما ىي : من األوؿ
 .القددية

 .ال يسلم بصحتهايطعن جبميع األنساب ادلروية، و : من الثاين

يف   بعض النتائج العربية كما ىو وارد إظهار تكتل ويكفي إلبطاؿ مذىب الطائفة الثانية
 كتب النسب.

ا مع )تفاصيل( أنساهب نتائج صرحية مل تتطابق األوىل فإبطاؿ رأيها يكوف بإظهار أما الطائفة
 بٍت عمومتهم التارخيُت.  الصرحاء من

 ولقائل حينها أف يقوؿ: قد أبطلت ادلذىبُت، فما ىو ادلذىب الذي أنت عليو؟

العامة، صحة األنساب  فأنا أرى وسط بُت الطائفتُت سالفيت الذكر؛ أما مذىيب فهوففأقوؿ: 
توقف يف كيفية الربط ، فأصحح انتساب بطوف دتيم إليو؛ وأادلتشعبة دوف تفاصيلها الدقيقة

 ، كادلضريُت والربيعيُت وادلعديُتجاىلية قر بوجود تكتالت نسبيةوأ بُت ىذه البطوف،
كوف ىذه التكتالت أبناء عمومة كما ىو مذكور يف كتب وال ألتـز   ،واألزديُت واحلمَتيُت

 .ىذا فقس وعلى غرار النسب،

البراىين الغزية في عدم قطعية " :يف مقاؿ يل بعنوافنصرًا مبيًنا  وقد نصرت ىذا ادلذىب
 : واقع نتائج ما يعرؼ بفحص"، ويكفي للداللة على صحتوسالسل النسب الجاىلية

أف القوؿ قدر ادلستطاع، كما  يوفق بُت النتائجأنو جيمع بُت األقواؿ، و  وأنو )الفل جينيومز(،
واحلمد هلل رب  ،ادلذىببنا إىل أي إشكاؿ؛ فهذا كلو شلا يشهد لصحة ىذا بو ال يؤدي 

 .العادلُت
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 :القاعدة األولى

 ات[ىي الحاكمة على األنساب والجين نصوص الوحي المقدس]أن 

لم من ديننا بالضرورة القطعية أف ما عُ فمهبا؛  أعظم األصوؿ اليت ال بد من العملوىذا من 
، 6كلو صدؽ وحقلبتة للكذب؛ بل ىو  الو صلى اهلل عليو وسلم غَت قابل خرب اهلل وخرب رسو 

؛ فالعربة هبذا النص، وبناًء عليو؛ ف ؛وعلى ىذا مرويات فأي قبيلة ورد يف نسبها نٌص معصـو
 .ال تقوى على معارعة ىذا النص ادلقدس أبًدانتائج اجلينات النسب و 

عليو -ومثاؿ ىذا: فقد صح عن رسولنا صلى اهلل عليو وسلم نسبة بٍت العنرب إلمساعيل 
– بانتساب العنرب وبنيو إىل نيب اهلل إمساعيل -معاذ اهلل– لبتةاال نشك  ، فنحن ىنا-السالـ

وجود  ناافًتعاالستفادة من ىذا النص تكوف يف مثل ىذا ادلوعع، وىو لو و ، -عليو السالـ
خرجت على سالالت مجيعها ما عدا واحدة ، العنرب بٍت سبع قبائل معاصرة تنتسب إىل

؛ فإنّا نقطع بال -عليو السالـ– ساللة نيب اهلل إمساعيلستبعد ألدلة كثَتة أف تكوف ىي يُ 
 العنرب بٍت لقبيلة ليست ىي ادلمثلةتردد أف ىذه اخلطوط اجلينية ذلذه القبائل الست العنربية 

 ، والنظر يكوف-عليو السالـ–لساللة نيب اهلل إمساعيل  تكوف شلثلةف عن أ ، فضاًل 2اجلاىلية
لة مجهور القبائل العربية؛ القبيلة الواحدة ادلتبقية؛ فإف كانت ساللتها تتفق مع سال ىذه يف

فإف ىذا شلا يدعم من صحة انتساب ىذه القبيلة ادلعاصرة لبٍت العنرب، ويزيد من قوة ذلك 
اصطفافها مع قراباهتا من بطوف بٍت دتيم، وعليو يكوف خط ىذه القبيلة ادلعاصرة اجليٍت ىو 

 وعلى غرار ىذا فقس. ف يكوف ىو خط قبيلة بٍت العنرب اجلاىلية،ادلرجح أل
                                                           

وال خيفى عليك يا طالب العلم: أف العلماء يف تعريف اخلرب أخرجوا خرب اهلل ورسولو الثابت عنو من التعريف، وذلك  6
(، وقد لذاتوما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب )بأنو:  اخلربقد عرفوا ، ف(لذاتوبوعع قيد يف التعريف، وىو: )

مثلوا مبا ال قد ال حيتمل الكذب باعتبار ادلخرب بو، و  الذي واخلرباخلرب الذي ال حيتمل الصدؽ،  (لذاتوبقوذلم: ) خرج
علم (، وبسط ىذا مشروح يف تعريف اخلرب من كتب العلماء يف خبر اهلل ورسولو الثابت عنوديكن وصفو بالكذب بػ)

 أصوؿ الفقو.
 .ا سيأي، ودلأرجو يا طالب العلم: أف تكوف مستحضرًا للمقدمة األوىل حاؿ قراءتك ذلذا الكالـ 2
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 القاعدة الثانية:

]أن القبائل ذات المسميات الحديثة، والتعدد النسبي ال يصح جعلها المعيار في 
 تحديد األنساب الجاىلية للخطوط الجينية[

ف يف مرجعها لِ تُ خا واليت–وىذا ظاىر جًدا، فمن غَت ادلعقوؿ أف صلعل ساللة قبيلة قضاعة 
على القبائل العدنانية والقحطانية!! حبيث صلعل  ةىي احلاكم -إىل قحطاف أو إىل عدناف

على عدـ صحة أنساب قرهبا من بٍت دتيم العدنانيُت وبعدىا من بٍت األزد القحطانيُت دلياًل 
ابن  األوىل أف صلعل من ىذا دلياًل على صحة القوؿ القائل بأف قضاعة ىو الفريقُت!! بل

 معد بن عدناف، وبطالف القوؿ القائل بأف قضاعة ىو ابن مالك بن محَت.

وىي بال شك تعددت –كما أنو من اخللل ادلنهجي أف نأي إىل قبيلة ذات مسمى حديث 
فنجعل ساللتها ىي احلاكمة على القبائل اليت ال تزاؿ حتتفظ  -األقواؿ يف نسبها اجلاىلي

الستدالؿ بادلتشابو وترؾ االستدالؿ باحملكم، يكوف إىل اما  مبسماىا اجلاىلي، فإف ىذا أقرب
 يسلكو بعض شبيحة احلمض.  فاسد وىذا منهج

 

 :القاعدة الثالثة

 ]أن الحمض رافع للخالف في باب األنساب الجاىلية المختلف فيها[

، ينبغي استحضاره حاؿ دراسة النتائج؛ فمعلـو أف ىناؾ خالفًا يف أصل مهم جًداوىذا 
أنساب طائفة كبَتة من قبائل العرب اجلاىلية، فعندما نرى أف احلمض رجح أحد األقواؿ يف 
نسب ىذه القبائل اجلاىلية ادلختلفة يف نسبها؛ فإف القوؿ اآلخر جيب طرحو ورميو، وعدـ 

 على نتائج بقية قبائل العرب.وجوده  عكري وال ينبغي أفاالعتماد عليو، بل 
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ومثاؿ ىذا: قد علمت أف قضاعة قد اختلف يف نسبها إىل معد بن عدناف أو إىل مالك بن 
محَت؛ فعندما خترج نتائج قبيلة قضاعة مصطفة مع العدنانيُت ومبتعدة عن القحطانيُت؛ فإف 

ل نتائج العدنانيُت؛ ألجذلك التشكيك يف ىذا رافع للخالؼ يف نسبها، وال ينبغي بعد 
 إىل قحطاف. قرهبم من قضاعة اليت نسبت يوًما

 أفردهتا بالذكر؟ مَ لقائل أف يقوؿ: إف ىذه القاعدة نتيجة متوقعة للقاعدة سالفة الذكر، فلِ و 

ف وجود ىذا اشتداد احلاجة إليها، وأل؛ ىو واجلواب: أف سبب إفرادي ذلذه القاعدة بالذكر
، فكاف من ادلناسب أف تكوف حاعرة بالفعل أىل التشكيك رددىااليت ي شبومن ال اخلالؼ

 .الباحث يف اجلينات ذىن لدى

 

 القاعدة الرابعة:

االنتماء إلى أعاله  أسفليبدأ من  لالنتماءات البشريةالخط الجيني  استخراجأن ]في 
 [ال العكس

يف حتديد اخلط  أواًل تبدأ لى لتحديد اخلطوط اجلينية ألي مجاعة بشرية؛ اعلم أف الطريقة ادلث
 .على حدة بشري اجليٍت لكل انفراد

 ادلهتمُت. بعض ىا ال العكس، كما ىو واقع بُتإىل أعالاالنتماءات  فيكوف البدء من أسفل

حبصر  فنبدأ أواًل  وىو جذـ كبَت؛ ومثاؿ ذلك: عندما نريد أف ضلدد اخلط اجليٍت لعدناف،
فنحصر ىذه  البطوف، ا منالقبائل الصرحية ادلنتسبة لو، ونأي إىل ىذه القبائل واليت تضم عددً 

نعمل من خالؿ ىذه ادلنهجية ، و العشائر ادلنتمية إىل ىذه البطوف صرقـو حبالبطوف، مث ن
 .لكل قبيلة على حدة اجليٍت اخلطاستخراج ب
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ل إف عشائرىا قُ نػَ حبصر عشائرىا، ولِ  أواًل  نقـو، فقبيلة معاصرة تنتسب لعدناف مثاًل  ذفنأخ
 (23)بطوهنا اجلامعة  بطوف، ولتكن يف العشائر، وضلاوؿ أف ضلصر ىذه عشَتة (433)تبلغ 
 (66) در خروج؛ وقُ ( بطًنا23شائر متنوعة من ىذه الػ)فعندما نقـو بتحليل ع -مثاًل –ا بطنً 
 .اجليٍت اخلط ىو خط ىذه القبيلةا صلـز بأف ىذا على خط جيٍت متحد؛ فعندىمنها  ابطنً 

عندما نرى أف معظم القبائل العدنانية متحدة على خط ىل بقية القبائل العدنانية، فمث ننتقل إ
عن ىذا اخلط  فننظر دلن ابتعد ،(4345وليكن ) ؛منعزؿ عن بقية غَت العدنانيُت جيٍت واحد

 ةحاكمفنبدأ مب، (8787)، وليكن من القبائل األخرى؛ فإف كانوا متحدين على خط واحد
شجرتو اجلينية الذي اتفقت م وننظر من ىو مواريثهم إىل مواريث القبائل العدنانية األخرى؛

 .بال ريب طو اجليٍت ىو ادلمثل للعدنانيُتفمن ثقلت موازينو؛ فخ مع ادلشجرة التارخيية،

( غَت متحدين على خط جيٍت واحد، فاألمر 4345عن اخلط العدناين ) وإف كاف من ابتعد
 (.4345) ادلتحد على اخلط العدناين تشتتهم يف شأهنم ظاىر، وال ينبغي أف يعكر

  

 :ةالخامسالقاعدة 

 [ال يكون إال باجتماع ثالثة عوامل رئيسة للخطوط الجينية ألنساب الجاىليةتحديد ا]

ثالثة عوامل مهمة ال بد من توفرىا يف أي خط جيٍت لكي نقطع بنسبو  اعلم أف ىناؾ
  اجلاىلي، وىي:

 .اليت حتت ىذا اخلط صراحة مواريث النتائج -
 تنوع وتعدد ىذه ادلواريث، وبُعد التقائها. -
 كوف نتائج ىذه ادلواريث يف موقع جيٍت يتوافق مع ادلوروث اجلاىلي. -
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يف أي خط جيٍت؛ فتحديد نسبو اجلاىلي ال ينبغي أف فعندما تتوفر ىذه العوامل الثالثة 
 خيتلف عليو اثناف.

 وبالمثال يتضح المقال: 

منها على  6لنفرض أف لدينا عشر قبائل صرحية النسب تنتمي إىل بٍت دتيم، وخرجت 
أو على ساللة واحدة  (S,D,H) (، وخرجت ثالث منها على سالالت سلتلفة (Lساللة

(M )اهتم بعيدة جًداإال أهنم غَت متكتلُت، والتقاء. 

مع زمن دتيم والبطوف اجلاىلية ادلنتمية  التقاؤىم متوافق (Lأبناء الساللة ) وبقية التميميُت
حتت  يف حتور خاص إليو، ويضاؼ إىل ذلك أف بقية بٍت عمهم اخلندفيُت يتكتلوف معهم

تقاؤىم هبم يف درجة تتوافق مع وال (63ولنفرض أف حتورىم ىو ) L))ساللتهم ساللة 
( مث 54بٍت مضر يف حتور خاص، ولنفرض أنو التحور ) ادلوروث اجلاىلي، مث يلتقوف مع بقية

(، مث 544لو بػ) خاص، ولنرمز يف حتور ُتبٍت معد بن عدناف اإلمساعيلي يلتقوف مع بقية
ز لو رمخاص، ولن يلتقي كل ىؤالء مع بٍت عمهم من بٍت قحطاف اإلمساعيليُت يف حتور

ىي الساللة اإلمساعيلية، وأف  ((Lيتوقف يف أف الساللة  (، فإين ال أظن عاقاًل 633بػ)
 .( ىو حتور اخلندفيُت63، وأف التحور )ىو حتور العدنانيُت (544)التحور 

صل إىل نتائج صحيحة ومقبولة نقاًل ومبثل ىذا ادلنهج حاكم نتائج احلمض اليت تراىا، وست
 .وعقاًل 
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 سة:السادالقاعدة 

 ال يعكر على التكتالت القبلية الصريحة[ البشرية ني داخل االنتماءات]أن التنوع الجي

ىي االحتجاج بالتنوع اجليٍت داخل القبائل والبطوف على  ؛ف من أقوى شبو اخلصـوأاعلم  
من القبائل  فهم ينظروف إىل كل من ابتعد عدـ صحة األنساب اجلاىلية للتكتالت اجلينية،

 على بقية القبائل ادلتكتلة. عن بٍت عمومتها، فيحتجوف بابتعادىاوالبطوف 

عن بقية  ةادلنعزلو  ،ةالقوي ت اجلينيةالتكتالب أف نشكك من غَت ادلعقوؿ؛وأنت خبَت بأنو 
التنوع اجليٍت داخل مع مشجرة النسب اجلاىلية= ألجل اليت اتفقت و ، البعيدين منهم تارخيًيا

، وتشابو أمساء القبائل والبطوف، ألف ىذا أمر طبيعي؛ فاألحالؼ ال ختلو منها قبيلة قبائل؛ال
 .جًدا والتداخل النسيب ألجلو؛ وارد

من  دلن ابتعد؛ أف يرسم مشجرة ادلتكتلُت وعلى من أراد أف يشكك يف اخلط اجليٍت ذلؤالء
مع مشجرة ة تفقاجلينية متكوف ىذه ادلشجرة و  ،وحتورات ادلتكتلُتساللة  عنالقبائل األخرى 

ىو دليل  ، وقبل كل شيءعلى جهلو وبغيواىلية، وإال أصبح اعًتاعو دلياًل األنساب اجل
 .إفالسو على

ال  قاطبة بل مجيع القبائل– ألف قبيلتو نفسهاوذلك كما أف شبهتو الساقطة تنقلب عليو؛ 
فحينها حيق دلخالفيو  ؛-فضاًل عن الشذوذ- ال ختلو من التنوع اجليٍت، -أستثٍت منها أحًدا

بإلزامو بثالثة احتماالت ال رابع  وذلك وع اجليٍت داخل قبيلة ىذا ادلعًتض،نأف حيتجوا بالت
 ذلا: 

  لتوقف يف حتديد خط قبيلتو اجليٍت.ا: األوؿ

 ىي اخلط اجليٍت للقبيلة. الكبَت، لتكتل القبيلة اجليٍتوالثاين: أف إحدى السالالت ادلخالفة 
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  .4خط قبيلتو اجليٍت بعينو ىو مجيعو أف ىذا التنوع والثالث:

 معدودة ما عدا بطوف (Oالساللة ) حتور خاص حتت ولنفرض أف معظم بطوف قبيلتو على
سالالت شىت؛ فحينها نلزمو مبثل ما أراد  افًتقت على ، أوأخرى ساللة على مجيعها خرجت
 .جوابو علينا نفس ىو وجوابنا عليونا بو، أف يلزم

 

 :ةسابعالالقاعدة 

 على الصراحة[ مقد  الكثرة ت  أن ]

ُقدر  نسف شبو مجع من أىل التشكيك؛ وذلك أنو إذا، وبو تاعلم أف ىذا أصل عظيم
عنهم من بٍت عدناف قبيلتاف  عدناف يف حتورات خاصة، وابتعد بٍت ن قبيلة مناجتماع عشري

ىي من أصرح ىذه القبائل نسًبا؛ فإف العربة يف حتديد اخلط اجليٍت لعدناف ىو ما كاف مع 
 العشرين قبيلة.

 .اليت ال هناية ذلا العمل هبذا يفتح لنا باب اجلهاالت وترؾ

الطعن بكتب التاريخ إىل  الصرحاء سيؤدي االعتماد على ولقائل أف يقوؿ: إف طرح
 مفسدة ظاىرة.ىذه لنسب، و وا

 فنقوؿ: اجلواب على ىذا من وجهُت:

 مل نأت إىل قبائل رلهولة النسب فأنت خبَت بأنّا ا االعًتاض على اخلصم؛األوؿ: قلب ىذ
فإف ىذا من فعل  فقمنا بإلباسها لباس قبيلة معينة، ،اجتمعت يف حتورات خاصة ىاارأينقد 

                                                           
كٍت أحببُت ؛ ألنو سفسطة زلضة، وجنوف مطبق، ل-أعٍت االحتماؿ الثالث–أنا أعلم أنو ال يوجد عاقل يقوؿ هبذا  4

 قدر ما أمكنٍت. شككُتأف أتنزؿ مع ادل
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، فانتساب ىذه القبائل العشرين لذلك -طريقهمعافانا اهلل وإياؾ من سلوؾ – السفهاء
، لكن صراحتهم ىو اجلذـ تارخيًيا ليست كصراحة تلك القبيلتُت ادلنفردتُت،  أمر معلـو

 .3ال العكس فطعنك أنت بالكثرة ىو ادلؤدي إىل الطعن بكتب التاريخ والنسب

عمهم؛ ىو أنت؛ وال  ىؤالء الصرحاء عن بٍت دلطالب بإجياد تفسَت تارخيي البتعادا أف الثاين:
ذا اللغز، وإال بقينا على قاعدتنا عن حل ذلة تكشف لنا يكوف ذلك إال بإجياد نصوص تارخيي

 على الصراحة. الكثرة تقدـ بأف

كن ىذه القبيلة معاصرة تنتسب إىل قبيلة جاىلية، ولتوقد يقوؿ قائل: ىب أف لدينا قبيلة 
على غَت اخلط والتحورات  ادلعاصرة خرج أكثر عشائر ىذه القبيلة ، وقددتيمىي: اجلاىلية 

اتفقت نتائجهم مع  ما عدا عدد قليل من عشائر ىذه القبيلة ادلعاصرة اخلاصة ببٍت دتيم،
 على الصراحة؟ راهتم، فهل نقوؿ بأف الكثرة ىنا تقدـخط بٍت دتيم اجليٍت وحتو 

 ة من أمرين اثنُت:ال خيلو حاؿ ىذه القبيل يف اجلواب: أنو نقوؿو 

، فهنا لبٍت دتيم األوؿ: أف يكوف يف نسبها اجلاىلي  ال شك أف الكثرة خالؼ مشهور معلـو
؛ ألف النسب اجلاىلي ذلذه القبيلة ادلعاصرة ليس زلل اتفاؽ، ومن غَت ادلعقوؿ أف معتربة

 ا خالؼ واقع األحالؼ بُتىي ىذه األقلية، فإف ىذادلعاصرة القبيلة  ىذه يكوف أصل
  ف العادة جرت بأف األكثرية ال حتالف األقلية، بل العكس ىو الصحيح.العرب؛ أل

فهنا ال تقدـ الكثرة ال خالؼ عليو،  لبٍت دتيم انتساب ىذه القبيلة ادلعاصرةأف يكوف  الثاين:
موقع  خروج نتائجهم على نفس حاء ىنا قد قوى موقفهمعلى األقلية الصرحية؛ ألف الصر 

 عالقة تشابو أمساء ليس إال. تكوف عالقة ىذه الفروع ببعضهامن مث ة، و ادلشجرة التارخيي

                                                           
ا ملفقة مكذوبة؛ ، وزعم أهنمجهور القبائل العربية ذلك؛ فطعن بأنساب ومع شديد األسف؛ فقد التـز أحد اجملانُت 3

بل ىو أقل شأنًا من أف  ىواه، ومثل ىذا ال يستحق اخلطاب، خالؼ نتائج احلمض أتت على رأى أفوذلك ألنو 
 حيكم فيو حبكم اهلل، واهلل ادلستعاف. ىتأف يرفع أمره للحاكم الشرعي؛ ح ال عالج لو إاللتفت إليو، وأرى أنو يُ 
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ومثاؿ ىذا األمر: لنفرض أف ىناؾ قبيلة معاصرة تسمى بػ)الفهد( ينحدر منها بطن يدعى 
وقد خرج أكثر بطن )العلي(  وانتساب ىذا البطن لتلك القبيلة ال خالؼ عليو، )العلي(،

على غَت اخلط اجليٍت لقبيلة )الفهد(، ما عدا قلة قليلة اتفقت نتائجهم مع نتيجة قبيلتهم 
األـ )الفهد(؛ فإف العالقة بُت فروع بطن )العلي(، إمنا ىي عالقة تشابو أمساء ليس إال، وىذا 

  االسم من قبائل البادية. القبائل احلاعرة ومثيالهتا يف نتائج األمر ظاىر دلن تأملو يف

 

 ة:ثامنالالقاعدة 

 ]ال يشترط لتحديد النسب الجاىلي لخط جيني؛ وجود جميع القبائل المنتسبة إليو
 [ىذا الخط تحت

، أىل التشكيك شبو حدأل انسفً ف يف عبطو نبغي العناية بو؛ أليمهم جًدا وىذا أصل 
، خاصة تكتلت واجتمعت يف حتوراتوملخص ىذه الشبهة: أهنم يأتوف إىل القبائل اليت 

قحطاف، فأين بقية قبائلكم؟ فإنا ال من أنتم رلرد عشر قبائل من عدناف أو ): ذلم فيقولوف
، وال نرى فيكم يا معشر القحطانيُت ... إخلدنانيُت ربيعة وال إيادنرى فيكم يا معشر الع

 .(... إخلال األزدمهداف و 

 : من وجهُت على ىذه الشبهةواجلواب 

 أف ىذا السؤاؿ ابتداًء غَت وارد أصاًل على من قاؿ مبذىبنا يف األنساب اجلاىلية؛ األوؿ:
فأنت خبَت بأنّا ال نقوؿ بصحة مجيع تفاصيل ادلشجرة النسبية اجلاىلية، فعدـ وجود بعض 

، وهلل احلمد على مذىبنا غَت مستنكر حتت اخلطوط اجلينية ادلتكتلة القبائل والبطوف والعشائر
 . نةوادل
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 يف إمنا يكوف كوف ىذه القبائل على خطوط جينية أخرى، والشأف يف حتقيق ذلكقد تف
 وعدـ وجود منافس ذلا، ،تكتل الصرحاء من ادلنتسبُت إىل تلك القبائل حتت حتورات خاصة

التارخييُت يف  مع بٍت عمها أنو ادلمثل للقبيلة اليت مل جتتمعومن مث حيكم خلطها اجليٍت ب
 .حتورات خاصة

سؤاؿ اخلصم: ىل تلتـز طرد اعًتاعك؟ فإف أجاب بػ)نعم(، فيلزمو الطعن جبميع الثاين: 
، وال خيلو منها أنساب العرب قاطبة؛ حيث إف القبائل والبطوف والعشائر ادلنقرعة كثَتة جًدا

، وإف كنّا سنحاكم الباقُت احملافظُت على أنساهبم وادلتكتلُت مع بقية بٍت عمهم ألجل انتماء
 بناًء على ىذا االعًتاض- قراض قبائل وبطوف وعشائر من قراباهتم؛ فإنو لن يبقى لناان

، وإف أجاب بػ)ال(؛ فقد أسقط بنفسو حد، وفساد ىذا ظاىرنسب صحيح أل -السخيف
 .اعًتاعو، واحلمد هلل رب العادلُت

 

 :ةالتاسعالقاعدة 

من المرجحات القوية في تحديد األنساب  يعد المسكناتفاق نتائج الحمض مع ]
 [، والعكس صحيحالجاىلية للقبائل المعاصرة

 اعلم أف ىذا من األصوؿ ادلهمة يف حتديد األنساب اجلاىلية للقبائل ذات ادلسميات احلديثة،
ال تزاؿ حتتفظ  نتائج ىذه القبيلة ادلعاصرة مع نتائج قبيلة أف تتحدلصحة ىذا  ويشًتط

 .ة اجلاىلية وتكوف مستقرة يف نفس ديار أسالفها التارخييةتلك القبيلبنسبتها إىل 

أينا بقية قبيلة جاىلية، مث ر  إىل لدينا منطقة معينة قد نسبت قدديًالنفرض أف ومثاؿ ذلك: 
قبائل يف نتائج احلمض مع  قد اتفقوا وسكنهم القدمي ىذه القبيلة ادلتمسكُت بامسهم اجلاىلي

يف خط جيٍت واحد؛ فإف  ، واحتدوا مجيًعاتهم يف منازذلم التارخييةشارك حديثةذات مسميات 
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إىل تلك  ذات ادلسميات احلديثة يعد من ادلرجحات القوية يف نسبة ىذه القبائل ادلعاصرة ىذا
 القبيلة اجلاىلية اليت كانت تسكن يف ىذه ادلناطق.

عن اخلط اجليٍت دلن تنتسب إليو من  منازؿ القبائل ادلعاصرة اليت ابتعدت جتد فإنك لذا
من منازؿ تلك القبيلة اجلاىلية، وىذا ظاىر جًدا لكل  يف الواقع قبائل اجلاىلية= ىي ليستال

 عدـ موافقة نتائج ىؤالء ، لذا مل يستنكر احملققوف من احلمضيُتمتابع لنتائج احلمض
 .دلواريثهم اجلاىلية

 

 ة:القاعدة العاشر 

قد تكون ممثلة لمن  ت عن التكتل العربي الجامعالتي ابتعدالمعاصرة لقبائل أن ا]
 [تحقق ثالثة شروطو  ،انتفاء مانعب ، وذلكتنتسب إليو من القبائل الجاىلية

عن التكتل العريب ال خيلو حاذلا من  اليت ابتعدت ادلعاصرة اخلطوط اجلينية للقبائل اعلم أف
 أمرين:

أف يوجد معارض حيل مكاهنا يف االنتساب لتلك القبيلة اجلاىلية اليت تنتسب إليها  األوؿ:
أف يكوف انتسابو لتلك القبيلة اجلاىلية  ذا ادلعارضيشًتط ذلإال أنو  ،تلك القبائل ادلعاصرة

 فهنا ال تكوف ىذه القبائل وأف تتفق نتائج فحصو مع مشجرة النسب اجلاىلية؛ ،صرحًيا
، لوجود ادلعارضوذلك ؛ دلن تنتسب إليو من القبائل اجلاىليةشلثلة  ابتعدتاليت  ادلعاصرة
 .مع ادلشجرة التارخيية ت نتائجوتفقوالذي ا

ادلعارض وجد فيو شرط الصراحة دوف اتفاؽ نتائجو مع ادلشجرة  ىذا فإف قيل: ىب أف
 التارخيية، فما ىو العمل؟
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فمن ثقلت موازينو فهو ادلمثل لتلك قلُت: توزف نتائج ىؤالء مبيزاف صراحتهم وعددىم، 
 القبيلة اجلاىلية دوف من سواه.

رخيية، فهنا قد تكوف ىذه القبيلة الثاين: أال يوجد من حيل مكاهنا يف مشجرة األنساب التا
 : ثالثة أمور، لكن يشًتط ذلذا اليت تنتسب ذلا ىي ادلمثلة لتلك القبيلة اجلاىليةادلعاصرة 

 ن ينتسبوف إليو من القبائل اجلاىلية.صراحة أنساب ىؤالء إىل م -6
حتت حتورات  ادلعاصروف ادلنتسبوف لتلك القبيلة اجلاىلية العرب ىؤالء أف جيتمع -2

 ، وأف يسلموا من التنوع اجليٍت.تعزذلم عن غَتىم
 أف يكوف التقاؤىم يف اجلينات جاىلًيا. -4

 ؛نتائجها عن التكتل العريب اجلامع ، فتكوف ىذه القبيلة اليت ابتعدتفعند حتقق ىذه الشروط
 مثل دلن تنتسب إليو من القبائل اجلاىلية.ادلىي 

ـ وجود ربيعة مع بٍت عمهم من مضر وقضاعة يف حتورىم ادلعدي، اعدانلنفًتض  ومثاؿ ذلك:
من ساللة أخرى، أو  منعزلة تكتلوا حتت حتورات خاصة صرحاء من ينتسب إىل ربيعة إال أف

 لكن موقعهم اجليٍت ال يتفق مع مشجرة النسب اجلاىلية، كما أف التقاء من نفس الساللة،
؛ فإين ال أظن عاقاًل يتوقف يف كوف ىذا اإلسالـ فيما بينهم جينًيا يتجاوز فًتة ما قبل ىؤالء

ىو شلثل ربيعة اجلاىلي، وعلى غرار ىذا  و صرحاء الربعيُت ادلعاصرينالذي تكتل حتت التحور
 فقس.
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 ]الخاتمة[

عليك قناعاتو  يلقي تنتظر من بكل ما سبق؛ فإين ال أظنك حباجة ألف أحطت علًمافإذا 
يف نتائج احلمض، بل يكفيك أف حتاكم مجيع الطوائف ادلتناحرة يف  وأطروحاتو واجتهاداتو

من ىو احملق من  -توفيق اهللعد ب–عامل احلمض إىل ىذه القواعد، وبعدىا سيتبُت لك 
 ادلبطل.

ل زماف ومكاف، كما أهنا تدور حيث ما صاحلة لك ؛ أهناىذه القواعد خصائص من واعلم أف
، وسددنا إىل وفقنا إىل حتقيقها، واحلمد هلل الذي وجوًدا وعدًما ت نتائج احلمضر اد

 .، فنلنا بذلك قصب السبق بُت كافة احلمضيُتتنقيحها

 وقد ناسب اآلف أف أختم الكالـ 

 مستغفرًا ألميتو ، يحامًدا لريب، ومصلًيا على نبيّ 

ى األوىل األربعاء السابع والعشرين من شهر مجاد يـو مساء ادلقالة هوافق الفراغ من كتابة ىذو 
 أربعمائة وألف من ىجرة الرسوؿ األمي القرشيلسنة ست وثالثُت و 

 على يد راقمهاوكاف ذلك  

  أفقر العبيد إىل عفو ربو احلميد

 ي ز   ـــجار هللا ابن غ  عبد هللا بن عبد العزيز بن عبد هللا بن 

 الدوسري البدراين نسًبا، النجدي الزلفاوي بلًدا

 الظاىرة والباطنة، وغفر لو أفعالو الطائشة اخلاطئة سًت اهلل عيوبو

 آمُت


