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 معرفة الطبقات 

 تعريف الطبقات لغة واصطالحا:

 لغة : الطبقات جمع طبقة ومعناها : القوم المتشابهون في السن او العهد 

  إذا شيئين  تماثل إلى العرب  لسان  في معانيها أكثر تؤول( طبق ) ومادة 

  الشيئان تطابق: منه فقيل واحد حذو   على وكانا ساواه اآلخر على أحدهما وضعت 

 مساويا   يكون حتى يغطيه ال ألنه( طبقا  ) شيئأ غطى ما كل وسموا.وتماثال تساويا إذا

 بعض فوق بعضهم ومنازل الناس مراتب  فسموا فوقه،  يكون حتى يغطيه ال ثم له،

 .(طبقات )

 .طبقة نفسها المميزة الحال سموا ومذهب  حال لها المراتب  من مرتبة كل  كانت  ولما

  يكون بأن فقط، اإلسناد في أو واإلسناد السن في تقاربوا  قوم الطبقات اصطالحا :

  باعتبار طبقة في الراوي  يكون وقد  شيوخه، يقاربوا أو اآلخر شيوخ هم هذا شيوخ

 .آخر وجه  من لها  لمشابهته أخرى طبقة ومن وجه من  لها مشابهته

 تقسيم طبقات رواة الحديث 

 - المفضلة القرون - للهجرة األولى  الثالثة القرون اعتبار على  الحديث   علماء اتفق

 وإن  - الرواية عصر في كذلك  الرابعة المائة أهل يدخل وبعضهم الرواية عصر هي



 - تقريبا   الخامس القرن بعد ما إلى استمر قد  عليه والتأكيد اإلسناد استعمال كان

 :اآلتية النصوص في جاء ما االتفاق هذا ويؤيد

: وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا  رضي الخدري سعيد  أبي عن -1

  ّللاَِّ  َرُسولَ  َصاَحبَ  َمنْ  فِيُكمْ : فَيَقُولُونَ   النَّاِس  ِمنَ   فِئَام   فَيَْغُزو  َزَمان   النَّاِس  َعلَى يَأْتِي"

  فِئَام   فَيَْغُزو َزَمان   النَّاِس   َعلَى يَأْتِي ثُمَّ   لَُهْم، فَيُْفتَحُ   نَعَْم،: فَيَقُولُونَ  وسلم؟ عليه هللا صلى

 وسلم عليه هللا صلى  ّللاَِّ  َرُسولِ   أَْصَحابَ  َصاَحبَ  َمنْ  فِيُكمْ  َهلْ : فَيُقَالُ   النَّاِس  ِمنَ 

  َهلْ : فَيُقَالُ  النَّاِس  ِمنَ  فِئَام   فَيَْغُزو َزَمان   النَّاِس  َعلَى يَأْتِي ثُمَّ  لَُهْم، فَيُْفتَحُ  نَعَْم،: فَيَقُولُونَ 

 نَعَْم،: فَيَقُولُونَ   وسلم عليه هللا  صلى ّللاَِّ  َرُسولِ  أَْصَحابَ  َصاَحبَ  َمنْ  َصاَحبَ  َمنْ  فِيُكمْ 

 ".  لَُهمْ  فَيُْفتَحُ 

 عليه هللا  صلى هللا رسول قال: قال  عنه هللا رضي  حصين بن عمران وعن -2

تِي َخْيرُ : "وسلم  ". يَلُونَُهمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ  يَلُونَُهْم، الَِّذينَ  ثُمَّ  قَْرنِي، أُمَّ

  يَْشَهُدونَ  قَْوم بعدهم يكون ثم: ثالثة  أو قرنين قرنه بعد أذكر أدري فال: عمران قال

َمنُ  فِيِهمُ  َويَْظَهرُ  يوفُوَن، َوال َويَْنذُُرونَ  يُْؤتََمنُوَن، َوال َويَُخونُونَ  يُْستَْشَهُدوَن، َوال  ". الس ِ

:  وسلم عليه هللا صلى هللا  رسول قال:  قال عنه هللا  رضي األسلمي بريدة وعن -3

ةِ  َهِذهِ  َخْيرُ "   ثُمَّ  يَلُونَُهْم، الَِّذينَ  ثُمَّ  يَلُونَُهْم،  الَِّذينَ   ثُمَّ  فِيِهْم، أَنَا بُِعثْتُ  الَِّذينَ  اْلقَْرنُ  األُمَّ

 ".َشَهاَدتَُهمْ  َوأَْيَمانُُهمْ  أَْيَمانَُهْم، َشَهاَدتُُهمْ  تَْسبِقُ  قَْوم   يَُكونُ  ثُمَّ  يَلُونَُهْم، الَِّذينَ 

  في الرواية عصر في الرئيسة الرواة طبقات  حصر يمكن النصوص هذه من

 :اآلتية الطبقات 

 .عليهم  هللا رضوان الصحابة: األولى

 . التابعون: الثانية

 . التابعين أتباع : الثالثة

 . األتباع تبع : الرابعة

 :وتطوره الطبقات  علم نشأة

حيث  الهجري، الثاني القرن منذ الحديث  علماء أيدي على وتطور العلم هذا  نشأ وقد

الفوا اوال في طبقات الصحابة والتابعين واتباعهم واول من الف في ذلك هو : هيثم 

حتى نهاية القرن التاسع  بن عدي ثم استمر التاليف على الطبقات يتسع ويتطور 

 الهجري.



 :الطبقات علم  معرفة فائدة

 ( : هـ 806 ت ) العراقي الحافظ قال

 أحدهما أن فيظن اللفظ في اسمان يتفق قد فإنه الرواة، طبقات  معرفة المهمات  ومن"

  واحدة طبقة من كانا فإن  طبقتين،  من كانا إن طبقتهما بمعرفة ذلك  فيتميز اآلخر

  أحد كان فربما الرواة، من دونه أو فوقه بمن ذلك  عرف وربما األمر، أشكل فربما

 األعلى  الراوي في اشتركا فإن اآلخر، عنه روى عمن يروي ال االسم  في المتفقين

 والمعرفة، الحفظ أهل ذلك  يميز وإنما أشد،  حينئذ فاإلشكال عنهما روى  وفيمن

 الشيوخ وفي السن في بتقاربهم واحدة طبقة من الرواة أو  الراويين كون ويعرف

 شيوخ من هذا شيوخ تقارب أو هذا شيوخ هم هذا شيوخ بكون  إما عنهم، اآلخذين

 فربما المصنفين، من واحد غير غلط  الطبقات  بمعرفة الجهل وبسبب  األخذ، في هذا

 1". طبقته غير في راويا   أدخل وربما غيره، آخر راويا   راويا   ظن

 ( :هـ 902 ت )  السخاوي الحافظ  وقال

 وإمكان  ذلك، نحو أو كنية أو اسم في  كالمتفقين المشتبهين  تداخل من األمن وفائدته"

 الحديث  لمعرفة العنعنة من المراد حقيقة على والوقوف التدليس تبيين على االطالع

 عموم التأريخ  وبين وبينه المسند، الحديث  عن وتمييزه المنقطع أو المرسل

 بالحوادث  التأريخ وينفرد بالرواة التعريف في فيجتمعان وجهي، وخصوص

 الستلزامه يشهدها  لم عمن  وفاته تأخرت  من مثال   البدريبن في   كان إذا بما والطبقات 

 ". الوفاة المتأخر تقديم

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين


