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 طبقات المحّدثین

 

 (الجزء الثاني)

 

ششحُا في انًثحث انغاتك تؼض يؼانى طثماخ انحذیث، ٔ تحثُا 

 . ػٍ يؼُی انظحاتي في يظطهح ْزا انفٍّ

 .ْزا انجضء ػٍ يؼُی تالي انًظطهحاخٔ إنیک انثحث في 
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 التابعي

يٍ أدسک انظحاتي ٔ نکٍ نى یهك  انًمظٕد يٍ انراتؼي ْیُٓا ْٕ 

 . ، ٔ ياخ ػهی اإلیًاٌ(ص)انُثي األػظى 

ٔ ذٕجذ آساء اخشی أیضا في ذؼشیف انراتؼي ، فمال انثؼض تاشرشاط 

 .اکاإلدسفي صياٌ طٕل انًالصيح أٔ انغًاع يٍ انظحاتي، أٔ انرًییض 

ٔ ستًّا ذزکش طثمح اخشی يٍ انزیٍ نى یذسکٕا انظحاتح، ٔ نکُّٓى 

 .أدسکٕا انراتؼیٍ، فیغًٌّٕ تراتؼي انراتؼیٍ

آخش انراتؼیٍ خهف تٍ خهیفح، ٔ ذٕفي ػاو يائح ٔ ثًاَیٍ تؼذ  کاٌ ٔ

 .انٓجشج انُثٕیح

 الخضرمي

أيّا انخضشيیٌّٕ، أٔ انًخضشيٌٕ فٓى انزیٍ أدسکٕا صيٍ 

ُّٓى نى یهمٕا انشعٕل األػظى انجاْهیح ٔ (. ص) ٔ اإلعالو، ٔ نک

، (ص)الفشق تیٍ أٌ یکٌٕ إعاليٓى في صياٌ حیاج سعٕل هللا 

 .أٔ تؼذ ٔفاذّ

ٔ انًخضشو في انهغح ْٕ تًؼُی انًمطٕع، ٔ عًّي تٓزا 

اإلعى ألَّّ يمطٕع ػٍ َظائشِ انزیٍ ذششّفٕا تئدساک طحثح 

 (.ص)انُثي األکشو 

شی في ذؼشیف انًخضشو، کًا َغة إنی ٔ ْیُٓا ألٕال اخ

تؼض انهغٕییٍ انمٕل تأَّّ يٍ ػاػ َظف ػًشِ في انجاْهیّح، 
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ٔ الفشق في أٌ یکٌٕ لذ أدسک . ٔ َظفّ اآلخش في اإلعالو

 .انظحاتح أو ال

عٕيذ تٍ ٔ  انُجاشي يهك انحثشح، :انًخضشيیٍ ٔػُذّ يٍ

 صساسج، ٔستیؼح تٍ  غفهح طاحة أيیش انًؤيُیٍ ػهیّ انغالو، ٔ

عؼذ تٍ إياط  األحُف تٍ لیظ، ٔ أتٕ يغهى انخٕالَي، ٔ

 تشیش تٍ ػًشٔ تٍ جاتش، ٔ ششيح تٍ ْاَئ ٔ انشیثاَي، ٔ

األعٕد  األعٕد تٍ يضيذ انُخؼي، ٔ ػًشٔ تٍ يیًٌٕ األٔدي، ٔ

يغؼٕد  ٔ ،شًیم تٍ ػٕف األحًغي تٍ ْالل انًحاستي، ٔ

أتٕ سجاء  ذي، ٔأتٕ ػثًاٌ انُٓ يانك تٍ ػًیش، ٔ تٍ خشاػ، ٔ

أتٕ سافغ انظائغ، ٔخانذ تٍ ػًیش  غُیى تٍ لیظ ٔ انؼطاسدي ٔ

جثیش تٍ َفیش  لًايح تٍ حضٌ انمشیشي، ٔ انؼذٔي، ٔ

 .ػثذ خیش تٍ يضيذ انخیٕاَي انًؼشٔس تٍ عٕيذ، ٔ ٔ ،انحضشيي

 أنواع الروایة في الطبقات

إرا اعرٕی انشأي ٔ انًشٔي ػُّ في انؼًش، أٔ في انهماء تانًشایخ، 

ٔ في ْزِ انحانح، إرا سٔی کمّ ٔاحذ . تشٔایح األلشاٌانحذیث فیغًّی 

 .يًُٓا ػٍ اآلخش، فیغًی تانًذتج

أيا إرا اخرهفا في انؼًش أٔ انهماء تانشیخ، فئٌ سٔی األعٍّ ػٍ 

فیغًّی تشٔایح األکاتش أٔ سٔی األلذو طثمح ػًّا دَّٔ، األلظش عُّا، 

 . ػٍ األطاغش
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سٔايح  ٔ، ٍػٍ انراتؼی حسٔايح انظحات ذّخ يٍ ْزا انمثیمػُ ٔ

 .اآلتاء ػٍ األتُاء

ٔ نکٍّ األػىّ األغهة ْٕ ػکظ ْزا انُٕع؛ ٔ یغًّی تشٔایح 

األطاغش ػٍ األکاتش، کشٔایح انراتؼیٍ ػٍ انظحاتح، أٔ سٔایح 

 .األتُاء ػٍ اآلتاء

ٔ یٕجذ َٕع آخش يٍ انشٔایح ،انزي یغًّی تانغاتك ٔ انالحك، 

ٔ ْٕ إرا اشرشک انشأي ٔ انًشٔي ػُّ في ذحًّم انحذیث ػٍ 

 . انًشایخ، ٔ نکٍ ياخ أحذًْا لثم اآلخش

 مصطلحات اخری

ٔ ْیُٓا يظطهحاخ اخشی في ْزا انًجال َشیش إنیٓا 

 :يٍ تاب االعرطشاد تاالخرظاس

 المتّفك و المفترق

، أعًاء آتائٓى فظاػذا ٔ ء انًحذّثیٍاذفمد أعًأ ًْا إرا 

 .أشخاطٓىٔنکٍ اخرهفد 

 المؤتلف و المختلف

 .يٍ حیث انرهفظ اخرهفد َطما ا ٔاذفمد األعًاء خطّإرا 
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 المتشابه

إرا اذفمد أعًاء انشٔاج خطا ٔ َطما، ٔاخرهفد أعًاء آتائٓى 

نؼكظ، تأٌ یرّفك رنک تأعًاء َطما يغ االئرالف خطا، أٔ تا

ٌّ . اآلتاء، ٔ یخرهف تاألتُاء ٔ يثّهٕا نٓا  تًحًّذ تٍ ػمیم، فئ

انًمظٕد يُّ تفرح انؼیٍ ْٕ انُیغاتٕسي، ٔ تضىّ انؼیٍ ْٕ 

فئٌّ انًمظٕد . ٔ انًثال انثاَي ْٕششیح تٍ َؼًاٌ. انفشیاتي

يُّ إرا لشء تئػجاو انحشف األٔل ْٕ ذاتؼي یشٔي ػٍ أيیش 

ُیٍ ػهیّ انغالو، ٔ إرا لشء تئًْال انحشف األّٔل، فٕٓ انًؤي

 .شخض يٍ سجال أْم انغُّح

ٔ اػهى أٌّ ْزا ْٕ انًرشاتّ في انغُذ، ٔ ْٕ غیش انًرشاتّ 

یرحمك إرا کاٌ نهفظ فیّ يؼُی غیش ْٕ انزي في انًرٍ، ٔ 

 . ساجح

ٔ  ،ٔ ػشّفّ انثؼض تأَّّ يا یؼشف انًمظٕد يُّ نٕجٕد لشیُح ػهیّ

ٔ َغة ْزا انمٕل إنی طاحة . نٕ تحغة أتؼذ االحرًانیٍ

 ". نةّ انهثاب"

***** 


