
 مصطلح الحدیث
 كیفیة تمییز الرواة إذا اتفقوا في األسماء

 

و�ذلك في  ؟ن)اَدیْ الُسْفَیاَنین والَحمَّ ( :مثل ،: �یف أمیز بین الرواة إذا اتفقوا في األسماءالسؤال

فكیف لي  ،)فیه ابن أبي لیلى(�أن �قول المحدثون عند إرادة تعلیل األخبار:  ،�عض اإلطالقات

   ؟ أرجو �سط المسألة وفقكم هللا.أن أعرف ابن أبي لیلى هذا، هل هو الثقة أم الضعیف

مثل أن  ،زه من غیره من الرواة میِّ ذ�ر �اسمه دون ما �ُ الذي یُ  تمییز المهمل من الرواة  :الجواب

هل هو  "سفیان"درى وال یُ  ،)ادحدثنا حمَّ (و ،، وهذا �ثیر في الكتب الستة)حدثنا سفیان(�قال: 

هناك قدر مشترك و  ،هل هو ابن سلمة أو ابن ز�د "ادحمَّ "درى عن وال یُ  ،الثوري أو ابن عیینه

وسفیان الثوري أقدم من سفیان  م،خ والتالمیذ فال �حصل التمییز بهمن الشیو  :بینهما من الرواة 

راو�ان فإن الذي �غلب على �ین المصنف من األئمة الستة و  بینه جدفالغالب أنه إذا وُ  ،عیینةبن ا

 البخاري:فإذا قال  ،و�ذا وجد راٍو واحد فالذي �غلب على الظن أنه ابن عیینة ،الظن أنه الثوري 

تقدم مع أن الثوري مُ  ؟مكن أن �كون الثوري فهذا هل �ُ  ،)الحمیدي قال: حدثنا سفیان احدثن(

نة فهو متأخر �صلح أن �كون بینه سفیان بن عییل، وأما �النسبة بینه و�ین األئمة اثنان ،الوفاة

 .ناادَ و�ذلك الَحمَّ  ،هذا في الغالب ،األئمة واحد�ین و 

 )سیر أعالم النبالء(في آخر المجلد السا�ع من له  -رحمه هللا تعالى-والحافظ الذهبي 

اد بن ز�د عن وحمَّ  ،ز سفیان الثوري عن سفیان بن عیینةمیِّ ما �ُ  قواعد وضوا�ط ذ�ر فیها �عَض 

 ،اني وغیرهف فیها الغسَّ لَّ َأقد و  ،هملستعان �كتب تمییز المُ و�ذلك �ُ  ،اد بن سلمة، فُیرجع إلیهحمَّ 

هم  فإنَّ األئمة إذا ذ�روا الراوي مهمًال  فإنَّ  ،شروح الكتب الستة وغیرها من الكتب� ستعان�ُ و�ذلك 

ممیًزا من غیره منسوً�ا  ،أخرى  �میزونه في الشرح فیقولون: المراد �ذا؛ ألنهم وقفوا علیه في طر�قٍ 

فهذا �ختلف فیه  ،)حدثنا محمد(�ما لو قال اإلمام البخاري:  ،ق األمرل، وأحیاًنا �ستغإلى أبیه

 ،ز سفیان عن سفیانأن نمیِّ  -تفي أقل االحتماال-لو لم نستطع على �ل حال و  ،الشراح �ثیًرا

فالحدیث صحیٌح على أي  ،ثقاتفكلهم  ،اد مع ما بینهم من التفاوت الیسیراد عن حمَّ وال حمَّ 

عن حماد بن  أو ،عن حماد بن ز�د ،عن سفیان بن عیینة أو ،سواء �ان عن سفیان الثوري  ،حال

 .�لهم ثقات فالحدیث صحیح على أي حال سلمة،



و�ذلك في �عض اإلطالقات، �أن �قول المحدثون عند إرادة تعلیل األخبار: : (السائل �قول

محمد بن عبد الرحمن بن  :فوا الحدیث �ابن أبي لیلى فالمراد �ه االبنإذا ضعَّ  ،)فیه ابن أبي لیلى

عبد  :و�ن صححوا الحدیث وقبلوه فالمراد �ه األب ،وهو�ن أرادوا أحًدا من إخوته سمَّ  ،أبي لیلى

وأما ابنه محمد الفقیه المعروف المشهور الذائع  ،الرحمن بن أبي لیلي وهو من رواة الصحیح

 ،ه في الفقه معروفةوشهرتُ  ،ف من قبل حفظهوُضعِّ  ،الفقه فإنه ُرمي �سوء الحفظالصیت في 

المراد محمد بن أبي فف عِّ إذا ُض  ،ز بینهمامیَّ وَضْعُفه من ِقبل حفظه معروف عند أهل العلم فیُ 

شكل علیهم إذا ُذكر قوٌل فقهي في و�ثیر من طالب العلم �ُ  .لیلى الفقیه الذي یدور اسمه �ثیًرا

الفقه عند ابن قدامة أو عند النووي أو عند غیرهما ممن ینقل الخالف قال: قال �ه فالن  كتب

فیستكثر من دوران اسمه في �تب  ،ًفاضعَّ یجده مُ ففیرجع في ترجمته  ،وفالن وابن أبي لیلى

 ،وقد �حصل اللبس بهذا ،و�رجع في ترجمة والده فإذا هو ثقة ،فضعَّ األئمة والعلماء مع أنه مُ 

و�نما عرف  عرف �فقهوالثقة هو األب الذي لم �ُ  ،ف �سوء حفظهضعَّ ن الفقیه هو المُ مع أ

فالشخص قد  ،وضعف من جهة؛ ألن الجهات منفكة ،وجد قوة من جهةیُ تصور أن و�ُ  ،�الروا�ة

، فابن ا عداه یهتم و�عتني �فن من فنون العلم وفرع من فروع المعرفة و�تقنه و�ضبطه و�غفل عمَّ 

ابن أبي لیلى فقیه مشهور لكنه في الحدیث  ،إمام في المغازي لكنه في الروا�ة أقل سحاق مثًال إ

ومع ذلك في  ،"اإلمام األعظم" على ما قیل فیه، حیث �سمونه -رحمه هللا– أبو حنیفة ،أقل

لكن إذا  ،)في حفظه شيء( :عاصم بن أبي النجود القارئ المشهور قالوا ،حدیثه �الم ألهل العلم

اإلنسان إلى فرع من فروع المعرفة ضبطه وأتقنه وغفل عما عداه، حاشا األئمة  همةُ  اتجهْت 

لكن معروف أن  ،الكبار الذین جمع هللا لهم من أنواع العلوم والمعارف وضبطوها وأتقنوها �لها

ف ضعَّ و�ُ  ،ق في �ابمكن أن ُیَوثَّ فإذا اتجه إلى شيء وغفل عن غیره �ُ  ،اإلنسان طاقته محدوده

 ر. وال مانع من ذلك وهو ُمَتصوَّ  ،في �اب

درك وأن اإلنسان مهما أوتي من قوة في الحفظ والفهم لن یُ  ،ال بد أن ُ�عرف أصل المسألةف

ن ُأوِتیُتم {َوَما: �قول -جل وعال-�هللا  ،جمیع العلم قد تجد ف ]،٨٥اإلسراء: [ َقِلیًال} ِإالَّ  اْلِعْلِم مِّ

و�عضهم  ،في �ثیر من الفنون والعلوم، لكن ال بد أن یوجد عنده خلل ارً متبحِّ  اعً اإلنسان متوسِّ 

 عفُ ْض فیَ  ،ا عداه فتجده �ضبط هذا العلم و�غفل عمَّ  ،ا عداه �صرف همته إلى علم �عینه و�غفل عمَّ 

 وهذه قدرات. ،فیه
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