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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمحد السقار

طبقات أصخاب الراوي
- دراسة تطبيقية يف صخيح مسله* أمحد حسني السقار.د
م2109/5/8 :تاريخ قبول البحث

م2109/2/7 :تاريخ وصول البحث

ملخص

هددد ت هددذد اسد ارلددا إسددع اسضيددب اددن حادداا اويددنت أنددينب اس دراوي نددن اس نياددا اس اواياددا ا ددد

، نفهدوم اويددنت أندينب اسدراوي: و نوسددت اسد ارلدا، وضدنن نادددان اسد ارلدا نديا اإلنددنم نلدمم،اسنيدديان
 و وندمت اسد ارلدا، يم ننذج اواياا سضافاا عننل اإلننم نلمم ند هدذد اسياداا، وارق نعر ه،وأهنا ه

:إسع ادد نن اس نئج ضنن نن أورزهن

 و فدنو وا دي، جنناا نن اسرواة اي رضوا ي اسروااا ان ياخ نعان:ايند واوينت أنينب اسراوي
 ند هم اسيودت دي رواا ده، ننن جعمهم امع اوينت نخ مفا،رواا هم ا ه نن ياث اسنالزنا واساوا

. ون هم اساعاب، ون هم اسن ولا،ان اسياخ

-

.اسل ْو ُر
ُّ َّظهر نن خالل اسويث أن ه نك اراي ان سنعر ا اوينت أنينب اسراوي؛ اس
َ  و،ص

-

ضيفت اسدرالا اس اواياا ان دحا اإلننم نلمم ي ا ينء اسرواانت ان أيوت اسرواة ي اسياخ؛ لدواء

-

.ضيفت اسدرالا ان دحا ظر اسنيديان ي ن افهم ساوينت أنينب اسراوي

. أم ولور اإلننم نلمم سيداث اسياخ و فله،ص األئنا امع يدانهم ي اسياخ
َّ

-

. امم اسرجنل، اساوينت، نيا نلمم:الكممات المفتاحية

Abstract
The purpose of the study was to examine the issue of layers of narrator fellows from
the applied point of view among modernists. The scope of the study was Imam Muslim
Saheeh as the study addressed the concept of narrator fellows layers, its significance,
ways of knowing it then applied models of how Imam Muslim addressed this issue
were presented. The study concluded with some results, the most important were:

The concept of narrator fellows layers is a concept meaning that a group of narrators
shared the narration from a specific scholar, and they varied in the narration from
this scholar with respect to companionship and control, which formed several
layers of them. Some of these forms include the verification of the narration,
others came in moderate levels while others came in weak ones.

It was found in the study that there are two methods for identifying the narrators
fellows layers: the text and probing.

The study concluded that the modernists perceptions was accurate in the classification
of narrator's fellows.

The applied study results showed that Imam Muslim was accurate in selecting the
most verified narration with the respect to the scholar, whether the texts of Imams
when presenting the scholar or by probing the commentaries of Imam Muslim on the
scholar.

. و ازرة اس رواا واس عمام،* ونيث

35
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املقدمة.

اسيند هلل ويدد ،واسنالة واسلالم امع نن ال وي وعدد ،ووعد:
إن االه ننم ونسل ا اس وواا وامونهن اس ي يأت دي ظالسهدن ندن أاظدم اسيرودنت؛ وذسدك اله نننهدن ودنس وي  ،وندن

نظنهر هذا االه ننم نعر ا نن ندر ا ه نن األحوال واأل عنل ي ع ي دي وه .

وحد يأت اموم ضيارة أي نء اس ييق ننن ندر ا ه نموات اهلل اماه ،ونن أورز هذد اسعموم نن النع ود "امم اسرجدنل"،

وهددو امددم اع ددع ونعر ددا ضددل نددن ا عمددق وَيمددا يددداث اس وددي  ،و ددي هددذا اسويددث لددأدرس جن وددن نددن جوا ددب امددم اسرجددنل وهددو
"اوينت أنينب اسراوي".
أهنية الدراسة.

ود أهناددا هددذا اسنواددوي نددن أهناددا اسض ددنب نواددوي اسد ارلددا وهددو :ندديا نلددمم ،هددو نددن اسض ددب اس ددي اه نددت

وجن نيا اسيداث ان اس وي  ،ضنن ضنن أهناا هذد اسدرالا ي ضو هن ضيب ان حااا "اوينت أنينب اسراوي"
ونسواح اس اوايي نن خالل نيا نلمم ،دنسنرجو ندن هدذا اسويدث أن ايددم إادن ا امنادا دي ناددان اسد ارلدنت اس اوايادا
اس ي ع ع ونسنيايان.
مشكلة الدراسة وأسئلتها.

نيل نيضما اسدرالا ي اسلؤال اسرئاس اآل ي:

-

ضاب عننل اإلننم نلمم ن حااا اوينت أنينب اسراوي ي نيايه؟
وا فري ا ه األلئما اآل اا:



نن اسنينود واوينت أنينب اسراوي؟



نن أهناا نعر ا اوينت أنينب اسراوي؟



نن اسارق اس ي نن خالسهن انضن نعر ا اوينت أنينب اسراوي؟

أهداف الدراسة.

جمع أهداب اسدرالا ي اس ينا اآل اا:



وانن اسنينود واوينت أنينب اسراوي.



اسضيب ان أهناا نعر ا اوينت أنينب اسراوي.



وانن اسارق اس ي نن خالسهن انضن نعر ا اوينت أنينب اسراوي.



اسضيب ان ارايا اإلننم نلمم ي اس عننل ن اوينت أنينب اسراوي.

الدراسات السابقة.

سم أجد ي يدود وييي درالا ُا ات واوينت أنينب اسراوي نن اس نياا اس اواياا ي نيا نلمم ،واسدرالنت اس ي
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اسنيَ َّد ِنان ي اسراوي دون اسدرالا اس اواياا ،واسهدب ندن هدذد اسد ارلدا
ض وت ي اساوينت نوس هن نن ياث اسجن ونعر ا ُ
هو وانن ضافاا عننل اإلننم نلمم ن نواوي اوينت أنينب اسراوي.
ميهج الدراسة.

يوم اسدرالا امع اسن هجان االستقرائي والتحميمي ،وذسك ونسخاوات اآل اا:

ٔ -درالا ننذج نن اسرواة اسنضيران.

ٕ -نعر ا أيندايهم واسرواة ا هم ي نيا نلمم.
ٖ-

رزهم ويلب ادد اسنروانت.

٘-

يمال اس نئج اس ي خرج نن االل يراء وال يانر أحوال أئندا اس يدد دي يددام وعدو اسدرواة امدع وعدو دي اسدراوي

ٗ -انل جداول خننا س وان اسرواة ان اسياخ اسنضير ،و ر اوهم ي اسجدول ويلب اسنضير ان اسياخ.
اسنعان –إن وجد.-
 -ٙوانن لوب ضيرة اسرواانت سراو نعان ان اسياخ.

 -ٚنن اسجدار ونسذضر أن اسينرئ لاجد اخ ال ن وان ادد أينداث اسياخ ي نيا نلمم ووان نجندوي اددد اسنروادنت
سمرواة ا ه ،ولوب هذا هو إخراج اإلننم نلمم سوعو األينداث نن أضير نن اراق ان اسياخ فله.
-ٛ

ظ ار سضيرة األاالم اسواردان ي اسويث مم أ رجم ألي ند هم ،خنندا أن اسويدث خنندي ،دال ييدل ضنهمده وندن ال
امزم ،وض ب اسرجنل ن وا رة ،واسونول إساهن لهل وفال اهلل.

 -ٜادد نروانت ضل راو نن اس ننذج اس ي درلد هن ،ويجدم نروادنت اسدرواة اد هم؛ حندت وهدن و فلدي دي اسنديا  ،هدي
نئج انماا ال يراء سيداث ضل راو ونن روى ا ه ي نيا نلمم ،ادا أ نوذج اوداهلل ون وهب(ٔ).

خطة الدراسة.

جنءت خاا اسدرالا ي نيدنا وأروعا نانسب وخن نا ،امع اس يو اآل ي:

المطمب األول :نفهوم اوينت أنينب اسراوي.
المطمب الثاني :أهناا نعر ا اوينت أنينب اسراوي.

المطمب الثالث :ارق نعر ا اوينت أنينب اسراوي.

المطمب الرابع :ننذج اواياا نن نيا نلمم امع اوينت أنينب اسراوي ،وضافاا عننل اإلننم نلمم نعهن.

الخاتمة :و اهن أورز اس نئج.

املطلب األول :مفهوو طبقات أصخاب الراوي.
مفهوم الطبقة :أما من جهة المغة :حنل اون نرس" :اسانء واسونء واسينب أنل نيا وايد ،وهو ادل امع وا ييء

نولدوا امددع نيمدده ي دع اماادده .نددن ذسدك اساوددق .يددول :أاويدت اسيدديء امددع اسيديء ،ددنألول اوددق سميدن ي؛ وحددد انويددن.

ونن هذا حوسهم :أاوق اس نس امع ضذا ،ضأن أحواسهم لنوت ي ع سو نار أيدهنن اوين سآلخر سنم "(ٕ) ،نس انوق ادل امع
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اس لنوي ي أنر نن.

نن ،واإلل د ِند ،ورَّونددن اض ف دوا ونسن يد ِ
أمااا ماان جهااة اال ااط  :ار هددن اسيددن ظ اسع ارحددي ويوسدده" :اسن يددنوهُ ددي األل د ِ
دنوه ددي
اإلل ِند"(ٖ) ،وار هن اسين ظ اون يجر ويوسه" :جنناا اي رضوا ي ِ
اسل ِّن وسينء اسنيناخ"(ٗ) ،وار هن ألعد ام ويوسه" :انئفا
نن اسرواة أو اسعمننء عننروا زن ن ضن ان ،وجنعت وا هم االحا نضن اا ،أو امناا ،أو حوماا نن"(٘).

واسنينددود ونساويددا ددي هددذا اسويددث هددو نع ددع أخددص نددن اسنع ددع اسددذي لددوق ،وهددو أن اسددرواة ن فددنو ون نددن ياددث

اسادوا واسنالزنددا اددن اسيداخ اسنضيددر( ،)ٙوحددد أيددنر إسدع ذسددك اإلنددنم اسيدنزني ا ددد يلددانه اسددرواة ادن اسزهددري إسددع خنددس
اوينت ،ن هم ننيب اساوا واإل ينن واول اسنالزنا سمزهري هو ي اساويدا األوسدع ،وند هم ندنيب ادوا نوا يدنن إال
أن نالزن ده سمزهددري سدم اددل هدو ددي اساويدا اسين اددا( ،)ٚوو ددنء امدع هددذا دنسرواة اددن اسيداخ اويددنت ن فنو دا ،وهددو اسنع ددع

اسنينود ي اسدرالا.
إذن ،ه نك لنوي وان هؤالء اسرواة نن جها اسرواادا ادن اسيداخ فلده ،سضدن اف رحدون ندن جهدا اسنالزندا واسادوا،

وو دنء امدع نددن لدوق ،نفهدوم اويددنت أندينب اسدراوي هددو :جننادا ندن اسددرواة ايد رضوا دي اسروااددا ادن يداخ نعددان ،و فدنو وا ددي
رواا د هم ا دده نددن يا ددث اسنالزنددا واساددوا ،ننددن جعمه ددم امددع اويددنت نخ مف ددا ،ندد هم اسيوددت ددي رواا دده اددن اسيدداخ ،وند د هم
اسن ولا ،ون هم اساعاب.
املطلب الثاىي :أهنية معرفة طبقات أصخاب الراوي.

سنعر ا اوينت أنينب اسراوي أهناا ضوارة ،و ضنن هذد األهناا ي اآل ي:

ٔ -نعر ا اسراوي اسنالزم واسانوا ان اسياخ ،و يدام رواا ه امع غارد ا د االخ الب.

ٕ -أ ه ن عمق وعمم اسعمل ،أهنا ه و نن أهناا امم اسعمل ،حنل اسين ظ اون رجدب دي أهنادا امدم اسعمدل" :نعر دا ن ار دب

ٖ-

اسييددنت ،و ددرجا وعاددهم امددع وعددو ا ددد االخد الب ،إنددن ددي اإللد ند ،نوانددن ددي اسونددل واإلرلددنل ،نوانددن ددي اسوحددب
واسر  ،و يو ذسك ،وهذا هو اسذي اينل نن نعر ه نوا ين ه وضيرة نننرل ه اسوحوب امع امل اسيداث"((.ٛ
عاا ن نفن ا سفهم ن ا األئنا ي نن فن هم ي يدانهم سنروانت وعو اسرواة ان اسياخ.

ٗ -نعر ا نن روى ان اسياخ نن اسرواة ،لواء ضن ت ومدا هم حراوا أم وعادة ،ولواء ضنن انرد نما اًر أم ضوا اًر.
املطلب الثالث :طرق معرفة طبقات أصخاب الراوي.
ه نك اراينن سنعر ا اوينت أنينب اسراوي ،وهنن:

أيد نن أئنا اس يد امع أن راوانً نن هو نن أيوت اسرواة ي يداخه ،نديالً ايدول اسددارحا ي:
األول :النص :وهو أن ا ص ٌ
()ٜ
"أيوت اسرواة ان هيدنم ودن ادروة :اسيدوري ،وننسدك ،وايادع اسيادنن ،واودن نادر ،واسمادث ودن لدعد"  ،رواادا هدؤالء األئندا
نيدنا امع غارهم نن اسرواة ان هينم ون اروة.
ونن أنيما ذسك ،حنل اياع ون نعان" :حنل سي اسنعمع اسرازي :حد رأات أنينب اودن جدراج ونسوندرة ،ندن أرادت داهم أيودت ندن

يجنج ون نيند .حنل اياع :وض ت أ عجب ن ده ،مندن وا دت ذسدك إذا هدو ضندن حدنل :ضدنن أيود هم دي اودن جدراج"(ٓٔ) ،وح دنل امدي ودن

اسندا ي" :اون ااا ا أامم وعنرو نن ينند ون زاد"(ٔٔ) ،وحنل اسدارحا ي" :ينند ون لمنا أيوت اس د دنس ي ينوت"(ٕٔ).
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وحد اضون اس ص نن األئنا وأن اسراوي اعاب ي ياخ خننا ،اويا اسراوي ي اسياخ حد ضون انساا نن يادث
اسا ددوا واسنالزن ددا ،وح ددد ض ددون ن ول دداا أو ن خفا ددا ،وه ددذا ا ي دددد غنسو ددن و ددنس ص ام ددع ذس ددك ،عم ددع ل ددوال اسني ددنل يم ددت ا ددن
اسددارحا ي أن ينددند وددن لددمنا أيوددت اس ددنس دي ينوددت ،إال أ دده حددد اددعب ددي وعدو اسيدداوخ ،حددنل نلددمم" :وينددند اعددد ا دددهم إذا
يدث ان غار ينوت ضيدايه ان ح ندة وأاوب واو س وداود ون أوي ه د واسجراري واياع ون لدعاد واندرو ودن دا دنر وأيدونههم
إ ه اخائ ي يدايهم ضيارا"(ٖٔ).

الثاني :السبر ،أي :اس ظر ي يداث اسراوي ونعر ا اوينت اسرواة ا ه نن خالل اواهم سيدايه ،وانضن ال يراء ن ا

خرجدوا سهدم ادن يداخ نعدان؛ ألن نيندد ندن اند ب دي اسنديا
األئنا اسذان ن فوا ي اسنيا ونعر ا اسدرواة اسدذان ّ

يدري

اسنواب ي اسروااا ان أيوت اسرواة.

املطلب الرابع :مناذج تطبيقية مً صخيح مسله على طبقات أصخاب الـراوي ،وييفيـة تعامـس مسـله

معها.

ددي هددذا اسنامددب لددأحوم ود ارلددا وعددو اس نددنذج اس ددي ضيددب اددن اوايددنت اإلنددنم نلددمم ساويددنت أنددينب اس دراوي

واا نندد اماهن ي ا ينء اسرواانت ان أيوت اسرواة ي ياوخهم ،و انن اأ ي ارو سهذد اس ننذج:
)1

ثابات بان أساامم البنااني :أخددرج اإلندنم نلدمم سينوددت دي نديايه نئددا و لدعا وايدران يددداينً ،وهدي نيلدنا ضددنآل ي

امع اسرواة ان ينوت ا د نلمم:
الر
قم

الرواة عن ثابت عند مسمم

عدد األحاديث

ٔ

ينند ون لمنا اسونري

ٓٛ

ٕ

لماننن ون اسنمارة اسونري

ٕٜ

ٖ

ينند ون زاد اسونري

ٔٙ

ٗ

جعفر ون لماننن اساوعي اسونري

ٚ

٘

يعوا ون اسيجنج اسونري

ٙ

ٙ

يناد ون أوي يناد اساوال اسونري

ٗ

ٚ

نعنر ون رايد اسن عن ي اسونري األنل

ٕ

ٛ

يواب ون اسيهاد األزدي اسونري

ٔ

ٜ

لالم ون نلضان اسونري

ٔ

ٓٔ

لماننن ون ارخنن اس اني اسونري

ٔ

ٔٔ

لانر أوو اسيضم اسع زي اسوالاي ،واينل :اسونري

ٔ

ٕٔ

اواد اهلل ون انر اسعنري اسند ي

ٔ

ٖٔ

هننم ون اياع اسعوذي اسونري

ٔ

ٗٔ

او س ون اواد اسونري

ٔ

اسنجنوي

ٔ٘ٔ

ممحوظة :نجنوي نروانت اسرواة ان اسياخ أضير نن ادد أينداث اسياخ أل ه اإلننم نلمنن لنحهن م أضير نن اراق ان اسياخ.
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اميدظ نددن خدالل اسجدددول أن أضيدر األينداددث أخرجهددن اإلندنم نلددمم ندن اراددق ينددند ودن لددمنا،وهو أيودت اسددرواة ددي
ينوت ،يم لماننن ون اسنمارة يدم يندند ودن زادد ،حدنل اإلندنم نلدمم" :أيودت اس دنس دي ينودت اسو دن ي يندند ودن لدمنا ،وضدذسك
حنل اياع اسيانن ،واياع ون نعان ،وأيند ودن ي ودل ،وغادرهم ندن أهدل اسنعر دا"(ٗٔ) ،وحدنل اسددارحا ي" :يندند ودن لدمنا

أيوت اس نس ي ينوت"(٘ٔ).

وحد ص اون اسندا ي أن لماننن ون اسنمارة اأ ي ي اسنر وا اسين اا وعد ينند ون لمنا ،يم ينند ون زاد ينل" :سدم

دت نددن ينددند وددن لددمنا ،يددم نددن وعدددد لددماننن وددن اسنما درة ،يددم نددن وعدددد ينددند وددن زاددد ،وهددي
اضددن ددي أنددينب ينوددت أيود َ
ن َينح ،اع ي أينداث هؤالء اسياليا ان ينوت"( ،)ٔٙميظ أن اواق اإلننم نلمم جنء امع و ق ندن ذضدرد يدند اسنيدديان
َ
نددن جعددل أضيددر اسروااددنت اددن ينوددت هددي نددن اراددق ينددند يددم لددماننن وددن اسنما درة يددم ينددند وددن زاددد ،ضددالم اس يددند اندددحه
اواق اإلننم نلمم ،واسعضس ضذسك.

أنن ونس لوا سوياا اسرواة ان ينوت هم دون أنينب اسنر وا األوسع ،وهذا ال ايدح ي اواهم ،إال أن اسيدداث ه دن
ان االحا اس مناذ وياخه نن جها اسنالزنا واساوا ،نالزنا ينند ون لمنا سينودت جعم ده نيددننً امدع غادرد ندن اسدرواة،
ي ع امع يعوا ون اسيجنج ،أنار اسنؤن ان ي اسيداث.

وننن ا ومي اس واه إساه أن اإلننم نلمننً الوق اسيداث نن أضير نن ارادق ادن اسدراوي (نددار اإللد ند) ،وهدذا سده وائدد
اددعِّب ددي اسيدداخ خننددا حددد اددوا هددذد اسروااددا ،ونيددنل ذسددك ه ددنُ ُ ،ضمِّد َدم ددي يددداث
ضيادرة نددن أهنهددن؛ واددنن أن اسدراوي اسددذي ُ
نعنددر وددن اريددد اددن ينوددت ،حددنل امددي اوددن اسندددا ي" :و ددي أيندادث نعنددر اددن ينوددت أينداددث غ ارئددب ون ضدرة"( ،)ٔٚوحددنل اوددن

نعدان" :يدداث نعنددر ،ادن ينودت ناددارب ضيادر األوهددنم"( ،)ٔٛوحدنل اسعيامدي" :أ ضددرهم رواادا ادن ينوددت نعندر"( ،)ٜٔوونددب

ونسي ْلددن ،يدنل ..." :ونعندر يلدن اسيددداث ادن ينودت"(ٕٓ) ،وسعددل ُيلدن اسيدداث ه ددن
اإلندنم أيندد أيندادث نعنددر ادن ينودت ُ
اينددد ودده اسم ارئددب(ٕٔ) ،و يددل اوددن يجددر اددن اوددن نعددان حوسدده" :يددداث نعنددر اددن ينوددت اسو ددن ي اددعاب"(ٕٕ) ،وند ضددل هددذد
األحوال ي روااا نعنر ان ينوت إال أن اإلننم نلمنن اي نا سذسك ،مم اخرج سنعنر ان ينوت لوى يددايان دي اسن نوعدنت،
األول أخرجه نن اراق ينند ون لدمنا ادن ينودت يدم أ وعده وارادق نعندر ادن ينودت(ٖٕ) ،واسيدن ي أخرجده ندن ارادق لدماننن

اون اسنمارة ان ينوت يم أ وعده وارادق نعندر ادن ينودت(ٕٗ) ،امندنً أن اسن دنوع ان ندن ارادق نعندر سداس اهندن نخنسفدا سرواادا

يندند ولددماننن ،وهددذا نددن دحددا اإلندنم نلددمم ،ند ضددون يددداث نعندر اددن ينوددت ند ضمم ادده ،إال أ ده أخددرج نددن ضددنن لددنسننً نددن
اساعب ي رواا ه ا ه.

)2

عبد اهلل بن وهب الم ري :أخرج سه اإلندنم نلدمم دي نديايه خنلدنئا ولدوعا وأروعدان يدداينً ،وهدي نيلدنا ضدنآل ي

امع اسرواة ا ه:

الرقم

الرواة عن ابن وهب

عدد األحاديث

ٔ

يرنما ون اياع اسننري

ٕٕٙ

ٕ

أوو اسانهر أيند ون انرو

ٕٖٕ

ٖ

هنرون ون لعاد

ٜٔٓ

ٗ

أيند ون االع

ٖٗ

٘

هنرون ون نعروب

ٕ٘
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الرواة عن ابن وهب

الرقم

عدد األحاديث

ٙ

انرو ون لواد اسعننري

ٕٗ

ٚ

او س ون اود األامع

ٔٛ

ٛ

نيند ون لمنا اسنرادي

ٖٔ

ٜ

أيند ون اود اسرينن ون وهب

ٛ

ٓٔ

لعاد ون ن نور

٘

ٔٔ

اود اسنمك ون يعاب ون اسماث

ٗ

ٕٔ

اسوساد ون يجني اسلضو ي

ٖ

ٖٔ

لعاد ون ضيار اسننري

ٔ

ٗٔ

امي ون خيرم

ٔ

٘ٔ

اياع ون أاوب

ٔ

ٔٙ

اياع ون اياع

ٔ

المجموع

741

اميظ نن خالل اسجدول أن اس لوا األضور نن أينداث اون وهب أخرجهن اإلننم نلمم نن اراق يرنما ودن ايادع،
يم أودو اسادنهر أيندد ودن اندرو ،يدم هدنرون ودن لدعاد األامدي ،وحدد دص غادر وايدد ندن اس يدند أن يرنمدا ندن أامدم اس دنس
ونون وهب ،حنل اسعونس اسدوري" :لنعت اياع –اون نعان -ايول :ياخ ونندر ايدنل سده :يرنمدا ،ضدنن أامدم اس دنس ودنون

وهب"(ٕ٘) ،وحنل اسعيامي" :وضنن أامم اس نس ونون وهب"( ،)ٕٙوحنل أودو لدعاد ودن ادو س" :ضدنن أنمدع اس دنس وندن يددث اودن
وهددب"( ،)ٕٚوحددنل اوددن خمفددون" :سددم اضددن وننددر أامددم ن دده وددنون وهددب"( ،)ٕٛواسلددوب اسددذي جعددل يرنمددا نخ نددن وددنون وهددب
ذضرد اون ادي ينل" :ويرنما روى ان اون وهب واسين عي نن سم ارود أيد ،أنن اون وهب ضنن ن واران ي دارهم ،امب

سميانء وارى ا دهم ،لن ن ه نن سم النعه أيد"(.)ٕٜ

يم اأ ي ي اسنر وا اسين اا وعد يرنما ،أوو اسادنهر ،أيندد ودن اندرو ودن اسلدرح ،حدنل اسددارحا ي" :ضدنن اودن اسلدرح

نن حدننء أنينب اون وهب"(ٖٓ) ،و ي اسنر وا اسينسيا هنرون ون لعاد األامي ،وسم أحب امع ٍ
ص دي يدانده ندن اس يدند

ي اون وهب ،سضن ن ا اإلننم نلمم اوان أ ه نن اسنيدنان اه ،وهذا اوان ورااا اإلننم نلمم ولورد سيداث اسراوي ،مم

اخرج سه هذا اسعدد نن اسيداث اوينً ،نوا نن رأى نن يدايه واواه أ ه ا أهل سنر وا اسنيدنان ي اون وهب(ٖٔ).
وأنن وياا اسرواة هم دون أنينب اساويا األوسع نن ياث يدانهم ي اسروااا.

)3

حماد بن سممة بان ديناار الب اري :أخدرج سده اإلندنم نلدمم دي نديايه نئدا ولد ا أيندادث ،وهدي نيلدنا ضدنآل ي

امع اسرواة ا ه:

الرقم

الرواة عن حماد بن سممة

عدد األحاديث

ٔ

افنن ون نلمم اسنفنر اسونري

ٕٙ

ٕ

وهز ون ألد اسونري

ٕٓ

ٖ
ٗ

هدوا ون خنسد اسونري ،واينل سهَّ :
هداب

ٓٔ

ازاد ون هنرون اسوالاي

ٛ
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الرقم

عدد األحاديث

الرواة عن حماد بن سممة

٘

اود اسرينن ون نهدي اسونري

ٙ

ٙ

اود اهلل ون نلمنا ون حع ب اسند ي ( زال اسونرة)

ٙ

ٚ

ياونن ون روخ اسونري

٘

ٛ

اود األامع ون ينند اسونري

ٗ

ٜ

او س ون نيند اسنؤدب اسومدادي

ٗ

ٓٔ

وير ون اسلري اسونري

ٖ

ٔٔ

يونن ون هالل اسونري

ٖ

ٕٔ

اسيلن ون نولع األياب اسومدادي

ٕ

ٖٔ

روح ون اوندة اسونري

ٕ

ٗٔ

اود اسنند ون اود اسوارث اسونري

ٕ

٘ٔ
ٔٙ

اود اسنمك ون اود اسعزاز ،أوو نر اس َّننر

ٕ

إلينق ون انر ون لماا اسونري

ٔٚ

األلود ون اننر اسينني

ٔ

ٔٛ

يجنج ون اسن هنل اسونري

ٔ

ٜٔ

لعاد ون اود اسجونر اسونري

ٔ

ٕٓ

لماننن ون يرب اسونري

ٔ

ٕٔ

لواد ون انرو اسضموي اسضو ي

ٔ

ٔ

اسونري ،نيهور وض ا ه أوو وضر ون ن

ٕٕ

نيند ون أيند ون ن

ٖٕ

اس ار ون ينال اسونري

ٔ

ٕٗ

وضا ون اسجراح اسضو ي

ٔ

ٕ٘

اياع ون يلنن اس الي اسونري

ٔ

ٕٙ

اياع ون لعاد اسيانن اسونري

ٔ

المجموع

ٔ

ٗٔٔ

اميظ نن خالل اسجدول أن اس لوا األضور نن األينداث اس ي أخرجهن اإلننم نلمم سينند ون لدمنا هدي ندن ارادق

افنن ون نلدمم ،واعدد ندن أيودت اس دنس دي يندند ضندن حدنل اودن نعدان(ٕٖ) ،وحدنل ايادع ودن لدعاد اسيادنن" :ندن أراد أن اض دب

يداث ينند ون لمنا عماه وعفنن ون نلدمم"(ٖٖ) ،وحدنل اسعودنس اسددوري" :لدنعت افدنن ونسوندرة ايدول :ندن لدنعت ندن يندند

اون لمنا يداينً حا ي اسنجمدس إال أ ا ده دي ن زسده ي دع أحدرأد اماده"(ٖٗ) ،وهدذا اددل امدع اا دنء افدنن ويدداث يندند ويددة
نالزن ه إاند ،ننن جعمه نيدنن امع غارد ي اسروااا ان ينند.

يددم امددي افددنن ضنددن هددو ظددنهر ددي اسجدددول وهددز وددن ألددد ،وهددو أاادنً نددن اسنيدددنان ددي ينددند ،حددنل أينددد وددن نددنس :

"ونري ،ييا يوت ي اسيداث ،وهو أيوت اس نس ي ينند ون لمنا"(ٖ٘).

ووياا اسرواة دون اساويا األوسع ي ينند ،نوان ضنن وعاهم نن أويدق اسدرواة انوندن ،نسيدداث ه دن ادن اسادوا ونإلادن ا

إسع اسنالزنا واسنعر ا سيداث اسياخ ،وهذا حد ايدم رواة امع آخران.
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)4

عبد الرزاق بن همام ال نعاني:أخرج سه اإلننم نلمم ي نيايه يالينئا و لعا و لعان يداينً ،وحد أخرج اإلننم

نلمم يدايه نن اراق أروعا اير راوانً ي اسنيا  ،وهم ضنآل ي:
الر
قم

الرواة عن عبد الرزاق

عدد األحاديث

ٔ

نيند ون ار

ٕٗٗ

ٕ

اود ون يناد

ٔٛٚ

ٖ

إلينق ون إوراهام اسي ظمي

ٖٚ

ٗ

اسيلن ون امي اسيموا ي

ٔٔ

٘

إلينق ون ن نور

ٔٔ

ٙ

اون أوي انر

ٔٔ

ٚ

يجنج ون اسينار

ٚ

ٛ

اود اسرينن ون وير اسعودي

ٖ

ٜ

نيند ون نهران

ٕ

ٓٔ

أيند ون ي ول

ٔ

ٔٔ

نينود ون غاالن

ٔ

ٕٔ

لمنا ون يواب

ٔ

ٖٔ

أيند ون اولب األزدي

ٔ

ٗٔ

انرو ون نيند اس نحد

ٔ

المجموع

554

اميظ نن خالل اسجدول أن غنسدب األيندادث اس دي سعودد اسدرزاق أخرجهدن اإلندنم نلدمم ندن ارادق نيندد ودن ار د يدم
اماه اود ون يناد يم اماه إلينق ون راهواه؛أنن محمد بن رافع حدنل أيندد ودن لدانر" :ضدنن ييدا ،حسان الرواياة عان أهال

اليمن"( ،)ٖٙوحنل أوو زراا" :ياخ ندوق حدم اما ن وأحنم ا د ن أانندنً ،كاان رحال ماع أحماد بان حنبال -رينده اهلل،)ٖٚ("-

وحنل اإلننم نلمم" :ييا نأنون نيا اسض نب"( ،)ٖٛونن هذد اس ندوص اظهدر لدوب إضيدنر اإلندنم نلدمم سنيندد ودن ار د

ان اود اسرزاق ،هو يلن اسروااا ان أهل اسانن ،ونيا اسض نب ضنن ص اإلننم نلمم امدع ذسدك ،وهدو –أي نلدمم-
أادرب وده؛ أل ده ندن يدداوخه اسدذان أضيدر اد هم ،وأاادنً ريددل اودن ار د ند اإلندنم أينددد إسدع اسدانن ،وندن اسنعمدوم أن اوددد
اسرزاق َّ
نضن أيند نن أنوسه هو ونن نعه( ،)ٖٜوهذا اوان ويضل أدق لوب إضينر اإلننم نلمم ان نيند ون ار .
وأنن عبد بن حميد ينل اسذهوي ا ده" :ريدل امدع رأس اسندنئ ان دي يدواو ه ،لدن ازادد ودن هدنرون ،ونيندد ودن ويدر

اسعودددي ...واوددد اسددرزاق واوي د هم"(ٓٗ) ،واعددد اوددد وددن يناددد نددن يدداوخ نلددمم ،ونعمددوم أن نلددمننً أاددرب ويدداوخه نددن غا درد،
إضينرد نن يداث اود ون يناد ان اود اسرزاق اسن عن ي ادل امع يي ه اه ولنناه اسضيار نن يدايه.

وأندن إساحاق بان إباراهيم الحنظماي -اودن راهواده -هدو ندن أئندا اسيدداث واسفيده(ٔٗ) ،وحدد ضدنن دي اسدانن ا دد اودد

اسرزاق ن اإلننم أيند ،حنل إلينق" :ض ت أ ن وهو -اون ي ول -ونسانن ا د اود اسرزاق ،وض ت أ ن وق ي اسمر ا ،وهو
ألفل"(ٕٗ) ،هذا ادل امع أ ه لن نن اود اسرزاق واام امع أنوسه ن اإلننم أيند ون ي ول.
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9

43

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 16 [2021], Iss. 3, Art. 2

طبقات أصخاب الراوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووياا اسرواة ي اويا أحل نن هؤالء اسياليا ،وحد ا لنءل اسينرئ ان لر روااا اإلننم نلمم ان اإلننم أيندد ادن اودد
اسرزاق هذا اسيداث اسوايد ن ضون اإلننم أيند هو نن الزم اود اسرزاق رة نن اسزنن سلنني يدايده دي اسدانن ،وضدنن نعده
درة ادن اس يدداث ،خنندا وعدد

اسياليا اسذان ذضر هم آ فنً ،واسجواب ان هذا ي نمه أنور ،نن أهنهن؛ أن اإلننم أيند ا ياد

أسنت وه ،وهذا حا امع اسضيار نن اسرواة نن اسلنني ن ه(ٖٗ) ،وسعل اإلننم نلدمننً ندن هدؤالء اسدرواة،
اسني ا اسنيهورة اس ي ّ
هو ي هذا اسيداث مناذد اسنونير ،وساس سإلننم أيند ا د نلمم لوى ايران يداينً.
)5

بريد بن عبداهلل بن أبي بردة :أخرج سه اإلننم نلمم ياليا وياليان يداينً ،وحد أخرج اإلننم نلمم يدايده ندن ارادق

لعا نن الناذد ،وهم ضنآل ي:
الرقم

عدد األحاديث

الرواة عن بريد

ٔ

ينند ون ألننا أوو ألننا اسضو ي

ٖٓ

ٕ

اياع ون لعاد األنوي اسضو ي

ٔ

ٖ

نيند ون خنزم اسارار أوو نعنواا اسضو ي

ٔ

ٗ

اود اهلل ون إدراس اسضو ي

ٔ

٘

اود اهلل ون اسنونرك اسنروزي

ٔ

ٙ

يفص ون غانث اسضو ي

ٔ

ٚ

امي ون نلهر اسضو ي

ٔ

ٛ

لفانن ون ااا ا اسضو ي

ٔ

ٜ

إلنناال ون زضران اسخمين ي اسضو ي

ٔ
ٖٛ

اسنجنوي

اميظ نن خالل اسجدول أن اننا أينداث وراد ون أوي وردة أخرجهن اإلننم نلمم نن اراق أوي ألننا ،يندند اودن

ألننا اسضو ي ،ول أغمب نن ويع نن اسرواانت اس ي أخرجهن نلمم ان غارد هي نيرو ا وه –أي :وأوي ألننا ،-حنل اودن
ادي ي وراد ون أوي وردة" :حد روى ا ه األئنا واسيينت نن اس نس ،ولم يرو عنه أحد أكثر مماا روا أباو أساامة عناه،

(ٗٗ)
ص نن اإلننم اون ادي وأ ه ن ضيرة يداث ينند ون ألننا ادن ورادد ودن أودي ودردة
وأحاديثه عنه مستقيمة"  ،وهذا ٌ
إال أن أيندايه ا ه نل يانا.

)6

أبو خالد األحمر ،سميمان بن حيان :أخرج اإلننم نلمم سه ينن ااً وياليان يداينً ،وحد أخرجهن نن اراق لوعا نن

الناذد ،وهم ضنآل ي:

الرقم

الرواة عن أبي خالد األحمر

عدد األحاديث

ٔ

اود اهلل ون نيند ،أوو وضر ون أوي ياوا اسضو ي

ٕٙ

ٕ

نيند ون اود اهلل ون نار اسضو ي

ٔٔ

ٖ

اود اهلل ون لعاد األيج اسضو ي

ٗ

ٗ

نيند ون اسعالء ون ضراب اسضو ي

ٕ
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الرقم

الرواة عن أبي خالد األحمر

عدد األحاديث

٘

انرو ون نيند اس نحد اسومدادي

ٔ

ٙ

ايننن ون نيند ون أوي ياوا اسضو ي

ٔ

ٚ

إلينق ون إوراهام (اون راهواه)

ٔ

اسنجنوي

ٗٙ

اميظ نن خالل اسجدول أن أضيدر األيندادث أخرجهدن اإلندنم نلدمم ألودي خنسدد األيندر ندن ارادق أودي وضدر ودن أودي
ياوا اسضو ي ،ننيب اسنن ب ،واعد اون أوي ياوا نن أجن اسرواة سيداث اسضو اان ،ونن فه زاخر ودذسك(٘ٗ) ،يدم اماده
نيند ون اود اهلل ون نار اسضو يُ ،دّرةُ اسعراق ،وهو نن اسيينت اسيفنظ( ،)ٗٙويداث اسضو ا وان اداه.
وند ادددم وجددود نددوص فاددد يدددام روااددا هددذان اإلنددننان إال أن يددهر هنن ونس يددداث واساددوا نعرو ددا ال اجهمهددن
أيددد نددن اسنيددديان ،وضيدرة إخدراج اإلنددنم نلددمم سهنددن دساددل امددع اددواهنن ،امندنً أ هنددن نددن اويددا يدداوخ نلددمم وهددو أاددرب

وياوخه نن غارهم.
)7

جرير بان حاازم الب اري ،أخدرج سده اإلندنم نلدمم لدعا وياليدان يدداينً ،وحدد أخرجهدن ندن ارادق لدوعا ندن النادذد،

وهم نن اأ ي:

الرقم

عدد األحاديث

الرواة عن جرير

ٔ

ياونن ون روخ اسونري

ٔٙ

ٕ

وهب ون جرار ون ينزم اسونري

٘ٔ

ٖ

اود اهلل ون وهب اسننري

٘

ٗ

اياع ون آدم اسضو ي

ٔ

٘

وهز ون ألد اسعني اسونري

ٔ

ٙ

اود اسرينن ون نهدي اسونري

ٔ

ٚ

ازاد ون هنرون اسوالاي

ٔ

اسنجنوي

ٓٗ

اميظ نن خالل اسجدول أن أضير األينداث أخرجهن اإلننم نلمم سجرار ون ينزم نن اراق ياونن ون روخ ووهدب
اون جرار –او ه ،-أنن وهب هو ننيب يداث ضنن حنل اون نهدي( ،)ٗٚوأاان هو أادرب وأواده ويدايده ندن غادرد ويضدم
حراو ه ن ه ،هذا نن ألونب إضينرد ا ه ،وأنن ياونن هو ندن يداوخ نلدمم ،وحدد أخدرج ا ده نلدمم دي نديايه نئدا يدداث
ويداينً وايداً( ،)ٗٛوهو ننيب امو إل ند ،حنل اسدذهوي دي ييده" :ضدنن ندنيب يدداث ،ونعر دا ،وامدو إلد ند"( ،)ٜٗودان
اإلننم نلمم وجرار راو وايد وهو يداونن يلدب ،وأندن ويادا اسدرواة ادن جرادر واد هم وودان نلدمم راو آخدر ،وهدذا ندن جعدل
اإلننم نلمنن اضير ان ياونن ي يداث جرار ،عمو اإلل ند نن اسنانسب اسنهنا ا د اسنيديان.
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)8

إبراهيم بن سعد الزهري المدني :أخرج سه اإلننم نلمم ي نيايه أيدد ايدر ونئدا يدداث ،وحدد أخدرج يدايده ندن

اراق خنلا اير راوانً نن اسرواة ا ه ،وهم ضنآل ي:
الرقم

الرواة عن إبراهيم بن سعد

عدد األحاديث

ٔ

اعيوب ون إوراهام ون لعد اسند ي (او ه)

ٔٛ

ٕ

ن نور ون أوي نزايم اسومدادي

ٓٔ

ٖ

نيند ون جعفر ون زاند اسخرالن ي ( زال ومداد)

ٜ

ٗ

اياع ون اياع اس النووري

٘

٘

نيند ون اسنونح اسدوالوي اسومدادي

ٕ

ٙ

اود اهلل ون وهب اسننري

ٕ

ٚ

ازاد ون هنرون اسوالاي

ٕ

ٛ

اود اهلل ون اون اسهالسي اسومدادي

ٕ

ٜ

اود اهلل ون نلمنا اسيع وي اسند ي

ٔ

ٓٔ

اياع ون آدم اسضو ي

ٔ

ٔٔ

اود اسنند ون اود اسوارث اسونري

ٔ

ٕٔ

اوند ون نولع اسخ مي(لضن ومداد)

ٔ

ٖٔ

اياع ون اوند اسونري ( زال ومداد)

ٔ

ٗٔ

هنيم ون اسينلم اسمايي اسومدادي

ٔ

٘ٔ

لماننن ون داود اساانسلي اسونري

ٔ

المجموع

ٕٓٔ

اميظ نن خالل اسجدول أن اننا أيندادث إودراهام ودن لدعد أخرجهدن اإلندنم نلدمم ندن ارادق او ده اعيدوب ودن إودراهام ،حدنل

نيند ون اياع اسذهمي" :إوراهام ون لعد اسزهري روى ان اسزهري ،وادن أندينب اسزهدري ا ده ،ضيدرت رواا ده سيدداث اسزهدري،
وأغرب ا ه ،ومدار حديثه عمى ابنه يعقاوب بان إباراهيم بان ساعد ،وضدنن لدن هدو وأخدود لدعد اسض دب اندن ومم دي ،ندنت أخدود
لعد حول أن اض ب ا ه ضوار أيد ،وويي اعيوب وعدد ض ب ا ه اس نس ،وجدوا ا دد امنن جمداال ندن يدداث اسزهدري وغادرد"(ٓ٘)،

واالحا االون وأواه االحا ويايا ،نن اساواعي أن اجن يدايه واضون امع درااا اه ،يدانه أوسع نن غارد.
)9

سميمان بن داود الطيالسي :أخرج سه اإلننم نلمم اي ان وأروعدان يدداينً ،وحدد أخرجهدن ندن ارادق اي دي ايدر راوادنً،

وهم ضنآل ي:

الرقم

الرواة عن أبي داود الطيالسي

عدد األحاديث

ٔ

نيند ون اسني ع اسونري

ٕ٘

ٕ

نيند ون وينر اسونري

ٔٔ

ٖ

أيند ون ايننن اس و مي اسونري

ٖ

ٗ

أيند ون اودة اسونري

ٖ

٘

أوو وضر ون أوي ياوا اسضو ي

ٕ
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الرقم

الرواة عن أبي داود الطيالسي

عدد األحاديث

ٙ

إلينق ون ن نور اسنروزي

ٕ

ٚ

هنرون ون اود اهلل اسومدادي

ٕ

ٛ

أيند ون إوراهام اسدورحي اسومدادي

ٕ

ٜ

نيند ون أوي وضر اسنيدني اسونري

ٔ

ٓٔ

أيند ون ي ول اسومدادي

ٔ

ٔٔ

انرو ون امي اسفالس اسونري

ٔ

ٕٔ

يجنج ون اسينار اسومدادي

ٔ
ٗ٘

المجموع

ا ا نن اسجدول أن غنسب اسرواانت ألوي داود أخرجهن اإلننم نلمم ان اي ان نن النادذد وهندن :نيندد ودن اسني دع،

ونيند ون وينر ،وضالهنن ونرانن ،واعد اون اسني ع واون وينر نن اسنيدنان ي أهدل اسوندرة انوندن ،ضندن اعدد اودن اسني دع

نيدددنن امددع اوددن ويددنر ،حددنل أوددو ارووددا اسي ار ددي" :نددن أراددت ونسون درة أيوددت نددن أوددي نولددع"(ٔ٘) ،وحددنل اوددداهلل وددن نينددد
اسلن ن ي" :ضنن أهل اسونرة ايدنون أون نولع امع و دار ،وضدنن اسمرودنء ايددنون و ددا اًر امدع أودي نولدع"(ٕ٘) ،حدنل أودو اودد

اسرينن اسلمني" :ولأس ه – اع ي اسددارحا ي –ادن أودي نولدع نيندد ودن اسني دع ،يدنل :أيدد اسنيدديان اسييدنت ،ولدأس ه :ندن

ايدم أوو نولع أو و دار؟ حنل :أوو نولع؛ أل ه ألن وأل د"(ٖ٘) ،واسنينود نن هذد اس يوالت :أن ضال اسراواان ندن اسنيدديان
اسييددنت اسددذان سهددم نزاددد اخ نددنص ويددداث أهددل اسوندرة ،ايدددنون ادده ،ند يدددام نينددد وددن اسني ددع امددع اوددن ويددنر ،وسددذسك

ضن ت رواان ه ان أوي داود اساانسلي أضير ا د نلمم.
اخلامتة.

ونمت اسدرالا إسع جنما نن اس نئج ،وهي ضنآل ي:

ٔ -ايند واوينت أندينب اسدراوي :جننادا ندن اسدرواة ايد رضوا دي اسرواادا ادن يداخ نعدان ،و فدنو وا دي روااد هم ا ده
نن ياث اسنالزنا واساوا ،ننن جعمهم امع اوينت نخ مفا ،ن هم اسيوت ي رواا ه ان اسياخ ،ون هم اسن ولا،

ون هم اساعاب.
ٕ -نعر ا اوينت أنينب اسراوي لناد ي هم ن ا اسنيديان اسذان ن فوا ي اسنيا

ي يدانهم سوعو اسرواة

امع وعو ي اسياخ اسنعان ،وضذسك لناد امع نعر ا اسراوي اسندالزم واسادنوا ادن اسيداخ ،و يددام رواا ده امدع
غارد ا د االخ الب.

ٖ -ظهر نن خالل اسويث أن ه نك اراينن سنعر ا اوينت أندينب اسدراوي؛ إندن أن اد ص أيدد األئندا اس يدند امدع أن
راوانً نن هو أويق اسرواة ي اسياخ ،أو أن ا م لور يداث اسراوي ونعر ا اسراوي اسن ين ان اسياخ نن غارد.

ٗ -ضيفت اسدرالا اس اواياا اس ي أجرا هن امع نيا اإلننم نلمم ادداً نن األنور:

 دحا اإلننم نلمم ي ا ينء اسرواانت ان أيوت اسرواة ي اسيداخ نندن دص األئندا امدع يددانهم دي اسيداخ ،منسدب
اسنروانت ان اسياخ ي نيايه الوحهن نن اراق أيوت اسرواة.

 لورد سيداث اسراوي اسنضير ونعر ا اسرواة ا ه نعر ا جادة ،ننن جعمه ايدم رواانت وعو اسرواة امع وعو ننن
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سم ا ص أيد ي يدانه ،وهذا اؤضد أن اإلننم نلمننً نحد ضوار.
 نددن اسجوا ددب اس ددي راانهددن اإلنددنم نلددمم ددي ي دددام وعددو اسددرواة امددع وعددو حادداا ومددد اسد دراوي وضو دده نددن أئنددا
اسنيددديان ددي اسروااددا ،ضنددن هددو اسيددنل دي األ نددوذج اسلددندس (أوددو وضددر وددن أوددي يدداوا ددي رواا دده اددن لددماننن وددن

يانن) واأل نوذج اس نل (نيند ون اسني ع ،نيند ون وينر ي رواا اهنن ان أوي داود اساانسلي).

 نددن اسجوا ددب اس ددي راانهددن اإلنددنم نلددمم ددي يدددام وعددو اسددرواة امددع وعددو حادداا االخ نددنص ونسيدداخ ،وظهددرت ددي
األ نددوذج اسيددن ي (اخ نددنص يرنمددا وددنون وهددب) ،واأل نددوذج اسلددنو (اخ نددنص وهددب وددن جراددر وأوادده) ،واأل نددوذج
اسيننن (اخ ننص اعيوب ون إوراهام وأواه).

 نن اسنانسب اسنهنا ا د اسنيديان نلأسا امو اإلل ند ،عمو اإلل ند ايروهم نن اس ودي  ،وضمندن ضدنن اسلد د انسادنً
ضمنن خال نن اسعمل واساعب ،وحد ظهر ي يدام اإلننم نلدمم سنروادنت (يداونن ودن دروخ ادن جرادر ودن يدنزم) ضندن دي
األ نوذج اسلنو .

 نن دحدنئق هدذا اسعمدم أن اضدون اسدراوي ادعافنً دي يداخ نعدان ،يدم اخدرج سده اإلندنم نلدمم أيندادث ادواهن ادن هدذا
اسياخ ،وظهر هذا ي األ نوذج األول ضنن ي يداث نعنر ون رايد ان ينوت اسو ن ي.

٘ -ظهددر نددن خددالل اسويددث دحددا ظددر اسنيددديان اس يددند ددي ند افهم أليوددت اسددرواة ددي اسيدداخ ،وذسددك نددن خددالل لددورهم
سيداث اسراوي ،ونعر ا اسرواة اسن يو ان اه نن غارهم.

اهلوامش.
(ٔ) أخد ذت اجددا اوددد اهلل وددن وهددب نددن جهددا ادددد اسنرواددنت سدده وسمددرواة ا دده نددن أارويددا :لددعند جناددل أوددو ددنرس ،رواة

ااحي

مسمم الذين ذكرهم ابن عدي في كتابه الكامل (ممن اسمه عبد اهلل من حرف العين إلى حرف الياء) –عرض ونقد ،-جننعا

اسارنوكٕٓٔٛ ،م.

(ٕ) أيند ون نرس (ت ٖٜ٘هٔٓٓٗ/م) ،معجم مقاييس المغة ،يياق :اود اسلالم نيندد هدنرون ،دنيدق ،دار اسفضدرٜٜٔٚ ،م،
(د.ا) ،جٖ ،ص.ٖٜٗ

(ٖ) اود اسريام ون اسيلدان اسع ارحدي (ت ٛٓٙهددٖٔٗٓ/م) ،شار التب ارة والتاذكرة (ألفياة العراقاي) ،ييادق :اودد اسماادب اسهندام،
ننهر انلان يل ،واروت ،دار اسض ب اسعمناإٖٔٗ ،م( ،أ) ،جٕ ،صٖٖٗ.

(ٗ) أيند ون امي اون يجر (ت ٕ٘ٛهدٔٗٗٛ/م) ،نزهة النظر في توضي نخبة الفكر في م طم أهل األثر ،ييادق :اودد اهلل اودن
ااب اهلل اسريامي ،اسرانو ،ناوعا لفارٕٕٔٗ ،هد( ،أ) ،ص.ٜٔٙ

(٘) ألددعد لددنسم ددام ،عماام طبقااات المحاادثين ،اسراددنو ،نض وددا اسريدددٜٜٔٗ ،م( ،أ) ،ص .ٚوحددد أورد ألددعد ددام عرافددنت اساويددا اسلددنويا
ووا نن ا ينهن واع راهن نن خمل ي اسنفهوم.

( )ٙنادان اسدرالا ي اسياخ اسنضير وأنن غار اسنضير ال ضند جد ا ه رواة ضيارون.
( )ٚا ظددر :نينددد وددن نولددع اسيددنزني (ت ٗ٘ٛه ددٔٔٛٛ/م) ،شااروط األئمااة الخمسااة ،واددروت ،دار اسض ددب اسعمناددأٗٓ٘ ،ه دد( ،د.ا)،
ص.٘ٚ

( )ٛاود اسرينن ون أيند اون رجب (ت ٜ٘ٚهٖٜٕٔ/م) ،شر عمل الترمذي ،يياق :هننم اود اسريام لعاد ،اسزرحنء ،نض وا اسن نر،
ٔٗٓٚه( ،أ) ،جٔ ،صٖ٘.
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( )ٜاون رجب ،شر عمل الترمذي ،جٕ ،صٓ.ٙٛ
(ٓٔ) اسنرج اسلنوق ،جٕ ،صٕ.ٙٛ
(ٔٔ) اسنرج اسلنوق ،جٕ ،ص٘.ٙٛ
(ٕٔ) اسنرج اسلنوق ،جٕ ،صٔ.ٜٙ
(ٖٔ) نلمم ون اسيجنج (ٕٔٙهٛٚٗ/م) ،التمييز ،يياق :نيند ننافع األاظني ،اسلعوداا ،نض ودا اسضدويرٔٗٔٓ ،هدد( ،اٖ)،
ص.ٕٔٛ

(ٗٔ) نلمم ،التمييز ،ص.ٕٔٛ-ٕٔٚ
(٘ٔ) اسنرج اسلنوق.)ٜٙٔ/ٕ( ،
( )ٔٙاسنرج اسلنوق.)ٜٙٓ/ٕ( ،
( )ٔٚاون رجب ،شر عمل الترمذي ،جٕ ،صٔ.ٜٙ
( )ٔٛاسنرج اسلنوق ،جٕ ،صٔ.ٜٙ
( )ٜٔاسنرج اسلنوق ،جٕ ،صٔ.ٜٙ
(ٕٓ) أيند ون نيند ون ي ول (ت ٕٔٗهٛ٘٘/م) ،العمل ومعرفة الرجال -رواية المروذي ،-ييادق :ندويي اسوددري اسلدننرائي،
اسرانو ،نض وا اسنعنربٜٔٗٓ ،ه( ،أ) ،صٖ٘.

(ٕٔ) حنل أناا ون خنسد" :حمت سيعوا :نن سك ال يدث ان اود اسنمك ون أودي لدماننن اسعرزندي؟ حدنل :رضدت يدايده ،حمدت :يددث
ان نيند ون اواد اهلل اسعرزني و دي اود اسنمك ون أوي لماننن وضنن يلن اسيداث؟ حنل :نن يل هن ررت" ا ظر :نيند

اون انرو اسعيامي (ت ٕٕٖهٜٖٖ/م) ،الضعفاء الكبير ،يياق :اودد اسنعادي أندان حمعجدي ،وادروت ،دار اسنض ودا اسعمنادا،

ٜٗٔٛم( ،أ) ،جٖ ،صٖٔ.

(ٕٕ) أيند ون امي اون يجر (ت ٕ٘ٛهدٔٗٗٛ/م) ،فت الباري شر
جٔ ،صٗٗٗ.

(ٖٕ) نلمم،

حي البخااري ،وادروت ،دار اسنعر دأٖٜٚ ،ه( ،د.ا)،

حي مسمم ،ض نب اإلاننن ،ونب ذهنب اإلاننن آخر اسزننن ،ورحم.)ٔٗٛ( ،

(ٕٗ) المرجع السابق ،ض نب األيروا ،ونب جواز أضل اسنرق وال يونب أضل اساياان ،ورحم.)ٕٓٗٔ( ،
(ٕ٘) اياع ون نعان (ت ٖٖٕهٛٗٚ/م) ،التاريخ -رواية الدوري ،-يياق :أيند نيند ور لاب ،نضا اسنضرندا ،نرضدز اسويدث
اسعمني نوايانء اس راث اإللالنئٜٜٚ ،م( ،أ) ،جٗ ،ص.ٗٚٚ

( )ٕٙنمماني ون حماج (ت ٕٚٙهٖٔٙٓ/م) ،إكمال تهذيب الكماال ،ييادق :ادندل ودن نيندد – وألدننا ودن إودراهام ،اسيدنهرة ،اسفدنروق
اسيدايا سماوناا واس يرٕٓٓٔ ،م( ،أ) ،جٗ ،صٖٗ.

( )ٕٚاولب ون اود اسرينن اسندزي (ت ٕٗٚهٖٔٗٓ/م) ،تهذيب الكماال فاي أساماء الرجاال ،ييادق :ويدنر ادواد نعدروب ،وادروت،
نؤللا اسرلنسأٜٛٓ ،م( ،أ) ،ج٘ ،صٕ٘٘.

( )ٕٛالمرجع السابق.)ٖ٘/ٗ( ،
( )ٕٜاوددد اهلل وددن ادددي اسجرجددن ي (ت ٖ٘ٙهٜٚ٘/م) ،الكاماال فااي ضااعفاء الرجااال ،يياددق :اددندل أينددد اوددد اسنوجددود وآخ دران،
واروت ،دار اسض ب اسعمناأٜٜٚ ،م( ،أ) ،جٗ ،ص.ٕٖٙ

(ٖٓ) نمماني ،إكمال تهذيب الكمال ،جٔ ،صٗ.ٜ
(ٖٔ) هذا األ نوذج انم سماراي ان ي نعر ا أيوت اسرواة ،يرنما ورد اس ص و يدانه ي اون وهب ،وأوو اسانهر وهنرون ننن
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وان ونالل يراء أ هنن ايدننن ي اون وهب سضيرة يدايهنن ا د اإلننم نلمم ان اون وهب.
(ٕٖ) ا ظر :اون رجب ،شر عمل الترمذي ،جٕ ،ص.ٚٓٚ

(ٖٖ) أيند ون نيند ون ي ول(ت ٕٔٗهٛ٘٘/م) ،العمل ومعرفة الرجال -رواياة عباداهلل ،-ييادق :وندي اهلل ودن نيندد اودنس،
اسرانو ،دار اسخن ئٕٕٗ ،ه( ،أ) ،جٖ ،صٖٖ.

(ٖٗ) اون نعان ،التاريخ -رواية الدوري ،-جٖ ،صٗ.ٖٚ
(ٖ٘) نمماني ،إكمال تهذيب الكمال ،جٖ ،صٖ٘.

( )ٖٙأيند ون امي اون يجر (ت ٕ٘ٛهدٔٗٗٛ/م) ،تهاذيب التهاذيب ،اسه دد ،ناوعدا دائدرة اسنعدنرب اس ظننادأٖٕٙ ،ه( ،أ)،
ج ،ٜصٕ.ٔٙ

( )ٖٚاوددد اسددرينن وددن نينددد اوددن أوددي يددن م (ت ٖٕٚهٜٖٛ/م) ،الجاار والتعااديل ،واددروت ،دار إياددنء اس دراث اسعروددئٜٕ٘ ،م،
(أ) ،ج ،ٚصٕٗ٘.

( )ٖٛاون يجر ،تهذيب التهذيب ،ج ،ٜصٕ.ٔٙ

( )ٖٜنالح اسدان خمال اسنفدي (ت ٗٚٙهٖٕٔٙ/م)،نكاث الهمياان فاي نكات العمياان ،امدق اماده وواد يوايداه :نندافع
اود اسيندر اان ،واروت ،دار اسض ب اسعمناإٓٓٚ ،م( ،أ) ،صٗ.ٔٚ

(ٓٗ) نيند ون أيند اسذهوي (ت ٚٗٛهٖٔٗٚ/م) ،تذكرة الحفاظ ،سو نن ،دار اسض ب اسعمناأٜٜٛ ،م( ،أ) ،جٕ ،ص .ٜٛو نرب.
(ٔٗ) ا ظر :اون يجر ،تهذيب التهذيب ،جٔ ،ص.ٕٔٛ

(ٕٗ) امدي وددن اسيلددن اوددن الددنضر (ت ٔ٘ٚهٔٔٚ٘/م) ،تاااريخ دمشااق ،يياددق :انددرو وددن غ ارنددا اسعنددروي ،دنيددق ،دار اسفضددر
سماوناا واس يرٜٜٔ٘ ،م( ،د.ا) ،ج٘ ،صٖٗٓ.

(ٖٗ) ا ظددر :اوددد اهلل وددن ددوزان وددن نددنس اسفددوزان ،المحنااة وأثرهااا فااي ماانه اإلمااام أحمااد النقاادي ،اسلددعوداا ،دار اوددن اسجددوزي،
ٖٔٗٔه( ،أ) ،صٕٔ.

(ٗٗ) اون ادي ،الكامل في ضعفاء الرجال ،جٕ ،صٕٔ٘.

(٘ٗ) وألوي وضر ون أوي ياوا ان لماننن ودن يادنن ندن ازادد ادن أسدب ونئدا يدداث دي نجندل ض دب اسلد ا ودنسنضرر ،ا ظدر :جدنن
خندم اسيرنان اسيرافان سمل ا اس وواا.

( )ٗٙأيند ون امي اون يجر (ت ٕ٘ٛه دٔٗٗٛ /م) ،تقرياب التهاذيب ،ييادق :نيندد اواندا ،لدوران ،دار اسريدادٜٔٛٙ ،م( ،أ)،
صٓ.ٜٗ

( )ٗٚا ظر :اون أوي ين م ،الجر والتعديل ،جٕ ،ص٘ٓ٘.

( )ٗٛا ظر :نمماني ،إكمال تهذيب الكمال ،ج ،ٙص.ٖٓٛ
( )ٜٗنيند ودن أيندد اسدذهوي (ت ٚٗٛهٖٔٗٚ/م) ،ميازان االعتادال فاي نقاد الرجاال ،ييادق :امدي نيندد اسوجدنوي ،وادروت ،دار
اسنعر أٜٖٙ ،م( ،أ) ،جٕ ،ص٘.ٕٛ

(ٓ٘) اسنزي ،تهذيب الكمال ،جٕٖ ،صٖٓٔ.
(ٔ٘) اسنزي ،تهذيب الكمال ،ج ،ٕٙصٖ.ٖٙ
(ٕ٘) اسنرج اسلنوق ،ج ،ٕٙصٖ.ٖٙ

(ٖ٘) نمماني ،إكمال تهذيب الكمال ،جٓٔ ،ص.ٖٕٜ
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