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 مصطلح الحدیث
 اد) و(سفیان)تمییز األسماء المهملة في اإلسناد �ـ(حمَّ 

 
�كثر هذا في )، و سفیان(و�ذلك  ،غیر منسوب )ادحمَّ (یرد في إسناد �عض األحادیث  :السؤال
 ز بین هذه األسماء المهملة؟  �یف أمیِّ  ،األسانید
 ،من أشهر ما �شترك فیه الرواة من هذا النوع من هو مهمل من غیر نسبة إلى أبیه :الجواب

وسفیان  ،وحّماد بن سلمة ،اد بن ز�دالسیما بین حمَّ  ،و�حصل اللبس على طالب العلم في ذلك

و�صعب التمییز بین هذین  ،الشتراكهما في �ثیر من الرواة والشیوخ ؛وسفیان الثوري  ،بن عیینة

 )سیر أعالم النبالء(في آخر المجلد السا�ع من  -رحمه هللا تعالى-لكن الحافظ الذهبي  ،وهذین

ثم ذ�ر  ،ومن أخذ عنهم هذا وأخذ عنهم ذاك ،ذ�ر �عض اآلخذین عن هذا واآلخذین عن هذا

اشترك الحّمادان في الروا�ة  :فصل( :-رحمه هللا-فقال  ،�عض ما �فید طالب العلم في هذا الباب

فر�ما روى الرجل منهم عن  ،جماعة من المحدثین جمیًعا وروى عنهما ،من المشا�خعن �ثیر 

 -وذلك قلیل-فإن عري السند من القرائن  ،حّماد لم ینسبه فال ُ�عرف أي الحمادین هو إال �قر�نة

هذا الحدیث على  :أو نقدره ابن سلمة ونقول ،بل نتردد ،وال أنه ابن سلمة ،لم نقطع �أنه ابن ز�د

وعلى �ل حال أینما دار  ،�عني من �اب االحتیاط ).حتج بهما جمیًعااإذ مسلم قد  ؛مسلمشرط 

وهو  ،ستطع التمییز بینهما افترض أنه ابن سلمةن�عني إذا لم  ،بین الحمادین فقد دار على ثقة

 ،و�ذلك بین السفیانینمثل هذا االختالف بین الثقتین ال �ضر، على �ل حال و  ،على شرط مسلم

أنس بن  :فمن شیوخهما مًعا( :�قول .لكن من أراد أن �میز فلیتمثل ما قاله الحافظ الذهبي هنا

وحدث عن ( :إلى أن عدد قال ...)، و�سحاق بن سو�د ،واألزرق بن قیس ،وأیوب ،سیر�ن

أنت افترض أنه وجد في ف )،وحجاج بن منهال ،وعفان ،وو�یع ،عبد الرحمن بن مهدي :الحمادین

غیر  )حماد(وهو  ،یروي عن أنس بن سیر�ن و�روي عنه عبد الرحمن بن مهدي حماد د:سن

وعبد الرحمن  ،فإذا رجعت إلى ترجمة حماد بن ز�د وجدتهما أنس بن سیر�ن من شیوخه ،ممیز

و�ذلك لو رجعت إلى ترجمة حماد بن سلمة وجدت الشیخ  ،بن مهدي من تالمیذه اآلخذین عنه

جعله حماد بن فاالحد األدنى  إلى القدر المتفق علیه وهوتنزل إذا أردت أن  :�قول، والتلمیذ

ألنك إذا ترددت بین أمر�ن أعلى  ؛فیكون على شرط مسلم، جمیًعامسلم إذ قد احتج بهما  ،سلمة

�ما �قول  ،ألن الحد األدنى قدر مشترك ومتفق علیه ؛وأدنى فاألحوط أن تجعله األدنى

 :قالإذا جاء شاهد و وفي �اب الشهادات  )،ال؟ أو اجماعً األخذ �األقل هل �عتبر إ( :األصولیون 

في ذمة ز�د لعمرو سبعمائة ( :وقال )، ثم جاء شاهد ثانٍ في ذمة ز�د لعمرو خمسمائة ر�ال(
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فأنت إذا جعلته حماد بن سلمة فأنت على الحد  ،الخمسمائة هذه قدر مشترك بینهماف، )ر�ال

 سمعأو  )،حدثنا( :معه أحد فیقول سمعومثل ذلك في األسانید إذا تردد الراوي هل  ،المتفق علیه

ووجود  ،ألن وجوده متحقق ومقطوع �ه )؛حدثني( :�قول :منهم من �قول )،حدثني( :�مفرده فیقول

فیقتصر  )حدثنا(أقوى من  )حدثني(ألن  )؛حدثنا( بل ال، :ومنهم من �قول ،غیره مشكوك فیه

ألنه في حالة إفراده �التحدیث �كون مخصوًصا �التحدیث وهذا  )؛حدثنا(ي هو على األقل الذ

 .أقوى من �ونه یدخل في عموم السامعین

وِحبان بن  ،بهز بن أسد :والحفاظ المختصون �اإلكثار و�الروا�ة عن حماد بن سلمة( :قال

�غلب على �عني الذي -والمختصون �حماد بن ز�د  .وعمر بن عاصم ،والحسن األشیب ،هالل

والمختصون �حماد بن ز�د -حكمنا �أنه ابن ز�د أو ابن سلمة أو إذا وجدناهم في إسناده ،الظن

وأحمد بن  ،وأحمد بن َعبدة ،�علي بن المدیني :فهم أكثر وأوضح ،الذین ما لحقوا ابن سلمة

ن هؤالء فإذا رأیت الرجل م ،-رحمه هللا-إلى آخر ما ذ�ره  ...)و�شر بن معاذ العقدي ،المقدام

وسیأتي نظیره  ،ألنه متأخر عن ابن سلمة ؛الطبقة قد روى عن حماد وأبهمه علمت أنه ابن ز�د

ر  ،ألن سفیان بن عیینة متأخر عن سفیان الثوري  ؛في السفیانین ولذا جعلوا من القرائن التي �فسَّ

ر وحی ،واحد ین سفیان وأصحاب الكتب الستة راوبها ابن عیینة أو الثوري أن �كون ب نئٍذ �فسَّ

و�ذا �ان راو�ان فأكثر فیفسر �سفیان  ،لتأخره وقر�ه من أصحاب الكتب ؛المبهم �سفیان بن عیینة

 من أصحاب الكتب. �عدهلتقدمه و  ؛الثوري 

 ،فإذا رأیت الرجل من هؤالء الطبقة قد روى عن حماد وأبهمه علمت أنه ابن ز�د( :وقال

 ،وسكت )حدثنا حماد( :رجل ممن لقیهما فقالوى ، و�ذا إذا ر وأن هذا لم یدرك حماد بن سلمة

و�ن رأیته من شیوخ  ،نظرت في شیخ حماد من هو؟ فإذا رأیته من شیوخهما على االشتراك ترددت

ثم عادة عفان ال یروي عن  ،على االختصاص والتفرد عرفته �شیوخه المختصین �ه اأحدهم

وهذه أ�ًضا من القواعد التي -عن حماد بن سلمة فال ینسبه  ى ور�ما رو  ،حماد بن ز�د إال و�نسبه

فأما سلیمان بن حرب فعلى  .وهد�ة بن خالد ،و�ذلك �فعل حجاج بن منهال ،-�حتاج إلیها

ومتى قال موسى  ،فهو ابن ز�د )حدثنا حماد( :فإذا قاال ،و�ذلك عارم �فعل ،العكس من ذلك

 .-�هللا أعلم-راو�ته  فهو ،فهو ابن سلمة )حدثنا حماد( :التبوذ�ي

وأصحاب  ،فأصحاب سفیان الثوري �بار قدماء ،و�قع مثل هذا االشتراك سواء في السفیانین

 )حدثنا سفیان( :فمتى رأیت القد�م قد روى فقال ،وذلك أبین ،ابن عیینة صغار لم یدر�وا الثوري 
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فإن روى واحد منهم عن ابن ، وأبي نعیم. والفر�ابي ،وابن مهدي ،�و�یع :وهم ،فهو الثوري  ،وأبهم

 ،لعدم اإللباس ؛نه، فأما الذي لم یلحق الثوري وأدرك ابن عیینة فال �حتاج أن ینسبهعیینة بیَّ 

ا وهي قاعدة نافعة جد�  ،-رحمه هللا تعالى-�ذا قال الحافظ الذهبي  )فعلیك �معرفة طبقات الناس

 فیانین.لمن أراد التمییز في األسماء المهملة بین الحمادین والس

المقصود أنها مخدومة  ،للجیاني وغیره من أهل العلم�تب في تمییز المهمل،  وهناك

الرواة من غیر  لالمقصود �ه إهما) و صحیح البخاري (و�ثیًرا ما یرد اإلهمال في  ،نواوالشراح بیَّ 

لراوي ال، المهمل: ا ،اإلهمال �المعنى العرفي الذي هو التضییع وعدم االهتمام لیس معناه ،نسبة

ثم �عد ذلك الشراح قد �قفون على  )،محمد( :�قال�أن  ،فالن فقط: �قال ،بین نسبهالذي لم یُ 

فأینما دار فشیوخ  )الصحیح(ومادام في  ،طرق أخرى یتمیز بها هذا المهمل أو �ستغلق علیهم

وفي مثل هذه  ،و�ختلفون في تمییز المهمل �أحدهم ،ومنهم أكثر من محمد ،البخاري �لهم ثقات

ألن رواة  ؛وال نحتاج أن نتوقف في الحكم على الحدیث ،أینما دار فهو على ثقة :الحالة نقول

 .تفكلهم ثقا ،جازوا القنطرة )الصحیح(
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