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 املقدمة

لى آله وع ،واملرسلنيوالصالة والسالم على أشرف األنبياء  ،مالك يوم الدين ،الرمحن الرحيم ،احلمد هللا رب العاملني

 أما بعد: ،وصحبه أمجعني

ويف هذه  ،ة أقوال األئمة فيه جرحا وتعديالودراس )،ليث بن أيب سليم(ه ترمجة الراوي فهذا حبث يتناول يف موضوع

 .واملنهج املتبع يف إعداده ومجعه وترتيبه ،عرض بصورة خمتصرة طريقة سري هذا البحثاملقدمة نست

 أوال: طريقة سري هذا البحث

 .فقسمت موضوعات الشاملة على جمموعات الطالب يف اnموعة سلكنا طريقة السرب والتقسيم، -١

 .رحا وتعديالوأقوال األئمة فيه ج ،مجعنا ما يتعلق بليث بن أيب سليم من حيث التعريف به -٢

 .وتطبيق ما استطاعه من الضوابط على ذلك ،ما مجعطالع على أن يقوم كل طالب يف اnموعة باالعلى توافقنا  مث -٣

م من ومنه ،عتبارومنهم من أنزله اىل مرتبة اال ،جاجتلخص من ذلك أن من أهل العلم من جعل ليثا يف مرتبة االحت -٤

 .االعتبارعبارته فيها جرح شديد له خترجه عن مرتبة 

 كما سريى ذلك إن شاء اهللا أثناء عرضها. ،بعد ذلك أعملنا الضوابط يف هذه األقوال -٥

 منهج البحث :ثانيا

 :قسمنا البحث إىل فصلني -١

 :وى سبعة مباحثحو ،يف ترمجته :الفصل األول

 .امسه ونسبه ونسبته وكنيته :ألولا

 .مولده (مكانه وزمانه) :الثاين

 .شيوخه :الثالث

 .الرابع: تالميذه

 .طبقته :اخلامس

 .وفاته :السادس

 .الثناء عليه :السابع

 :مباحث مخسةوجعلناه يف  ،أقوال االئمة فيه جرحا وتعديال يف :الفصل الثاين



	٢	

 .أقوال األئمة املتشددين :األول

 .أقوال األئمة املعتدلني :الثاين

 .أقوال األئمة املتساهلني :الثالث

 .وال ألئمة آخرين مل تدرس مناهجهمأق :الرابع

 .قوال األئمة املتأخرين ومن بعدهمأ :اخلامس

 .وأهم النتائج املتوصل إليها ،وفيها خالصة البحث ،اخلامتة ذكرنامث 

 راعينا الترتيب الزمين يف عرض األقوال. -٢

 .سلكنا يف عرض األقوال طريقة التحليل والتطبيق املباشر للضوابط -٣

فاكتفينا يف ذلك باإلحالة على من نقل هذا القول  ،ورمبا تكون من املفقود ،بعض األقوال مل جند مصادرها يف الشاملة -٤

 .ال سيما وهم قد وقفوا على ما ال نعرفه من الكتب ،وحنوهم ،وابن حجر ،وابن امللقن ،كالذهيب :من األئمة

املزي  وما جزم به ،بهاكتفينا  لإلمام، أو ألحد تالميذهفما وجدناه يف كتاب  ،النسبة للتأكد من األسانيد وصحتهاب -٥

 .قفنا على أسانيده مما مل جنده فيما تقدم ذكرنا درجتهوما و ،بهاكتفينا 

 واهللا املستعان. ،وظاهرا وباطنا ،واحلمد هللا أوال وآخرا

  



	٣	

 (الفصل األول الترمجة)

  امسه ونسبه ونسبته وكنيته املبحث األول:

 )١(هو: ليث بن أيب سليم بن زنيم ـ بالتصغريـ القرشي موالهم الكويف.

 )٢(، وقيل زياد، وقيل زيادة، وقيل أمين، وقيل أنس.واسم أيب سليم: قيل عيسى

من مجع  ومنهم، )٥(، ويقال موىل معاوية بن أيب سفيان)٤(، ويقال موىل عنبسة بن أيب سفيان)٣(قيل هو موىل عتبة بن أيب سفيان

 .)٦(موىل آل أيب سفيان بن حرب األموي بينها، فقال: هو

 .)٩(، وقيل أبو حممد)٨(، وقيل أبو بكري)٧(كنيته: قيل أبو بكر

أنه  )١٤(، وكذا سبط ابن العجمي)١٣(، واملغين)١٢(، وكذا ذكر الذهيب يف امليزان)١١(، وتبعه ابن اجلوزي)١٠(وذكر ابن حبان

 "ليثي" واألكثر ال يذكرون هذا.

																																																													
 ).٢/٥٠٥)، ومغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار للعيين (٢٤/٢٧٩)، و²ذيب الكمال للمزي (٢/١٦٠ينظر: رجال صحيح مسلم البن منجويه ()١(
)، ومغاين األخيار يف شرح ٨/٤٦٥)، و²ذيب التهذيب (٦/١٧٩)، وسري أعالم النبالء (٢٤/٢٧٩)، و²ذيب الكمال للمزي (٤/١٤ضعفاء الكبري للعقيلي (ينظر: ال )٢(

 ).٢/٥٠٥أسامي رجال معاين اآلثار للعيين (
 

 ).٢٤/٢٧٩)، و²ذيب الكمال للمزي (٢/٤٧)، و²ذيب األمساء واللغات للنووي (٧/١٧٧ينظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )٣(
)، فتح الباب يف الكىن واأللقاب البن منده ٧/١٧٧) واجلرح والتعديل البن أيب حامت (١/٤٧٧)، واملعارف البن قتيبة (٢٨٣ينظر: الطبقات خلليفة بن خياط (ص: )٤(

 ).١٣٥(ص:
)، ومغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين ٢٤/٢٧٩)، و²ذيب الكمال للمزي (٩٢/٢٦٩)، وتاريخ دمشق البن عساكر (٤/١٤ينظر: الضعفاء الكبري للعقيلي ( )٥(

 ).٢/٥٠٥اآلثار للعيين (
 
 
 ).٦/١٧٩ينظر: سري أعالم النبالء ( )٦(
 ).٧/١٧٧ديل البن أيب حامت ()، واجلرح والتع١/٤٧٧)، واملعارف البن قتيبة (٢٨٣)، والطبقات خلليفة بن خياط (ص:٦/٣٤٩ينظر: الطبقات الكربى البن سعد ( )٧(
)، و²ذيب ٢/١٦٠)، ورجال صحيح مسلم البن منجويه (٧/١٧٧)، واجلرح والتعديل البن أيب حامت (٧/٢٤٦ينظر: التاريخ الكبري للبخاري حبواشي حممود خليل ( )٨(

 ).٢٤/٢٧٩الكمال للمزي (
 

 ).١٤٦أمساء احملدثني وكناهم للمقدمي (ص:ينظر: التاريخ و )٩(
 ).٢/٢٣١اnروحني البن حبان ( )١٠(
 )٣/٢٩الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ( )١١(
 ).٣/٤٢٠ميزان االعتدال ( )١٢(
 ).٢/٥٣٦املغين يف الضعفاء ( )١٣(
 ).٢٩٥االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط (ص: )١٤(



	٤	

 .ولالختالف يف اسم أبيه وقع االشتباه مع راو آخر امسه ليث بن أيب سليم واسم أيب سليم هذا أنس

: واعلم أن ابن حبان ترجم عليه ليث بن أيب سليم بن زنيم الليثي، وتعقبه الشيخ زكي الدين )١(زيلعي يف نصب الرايةقال ال

 "ترمجتني"، قهما إمام أهل احلديث البخاري يفاملنذري يف "حاشيته" خبطه، فقال: ليث بن أيب سليم ليس هو ابن زنيم الليثي، فر«

ابن عدي يف "كتبهم". وابن أيب سليم قرشي: موالهم، والليثي إمنا هو ابن زنيم، انتهى وكذلك ابن أيب حامت، والعقيلي، و

 كالمه. نقلته من خطه، واهللا أعلم.

 مولده :املبحث الثاين

: األبناء وهم قوم يكونون باليمن )٢(ولد ليث يف الكوفة، وأصله من أبناء فارس، ولعل معىن هذا ما ذكره السمعاين يف األنساب

ىل ملك احلبشة باليمن فغلبوا احلبشة وأقاموا باليمن فولدهم يقال ين وجههم كسرى مع سيف بن ذي يزن إرس الذالفُ لدمن و¾

 هلم األبناء.

 أنه ولد بعد الستني لعل يف دولة يزيد. )٣(وأما تاريخ مولده فقد ذكر الذهيب يف السري

 م موضع يف الكوفةز¾رÂانة ع¾بÁومسكنه يف ج¾

 )٤(شيوخه)(املبحث الثالث: 

 ]٢٣[ من وصف منهم بأنه ثقة فما فوق

 أشعث بن أيب الشعثاء كويف ثقة. -١

 زيد بن أرطاة الفزاري الدمشقي ثقة عابد. -٢

 صفوان بن حمرز بن زياد املازين، وقيل الباهلي ثقة عابد. -٣

 طاوس بن كيسان اليماين ثقة فقيه فاضل. -٤

 طلحة بن مصرف اليامي الكويف ثقة قارئ فاضل. -٥

 احيل الشعيب ثقة مشهور فقيه فاضل.عامر بن شر -٦

 عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج املدين ثقة. -٧

 عبد اهللا بن حسن بن حسن اهلامشي املدين ثقة جليل القدر. -٨

																																																													
 ).٢/٣٣٤نصب الراية ( )١(
 ).١/١٠٠األنساب ( )٢(
 ).٦/١٧٩سري أعالم النبالء ( )٣(
 ينظر هلذا املبحث ²ذيب الكمال، و²ذيب التهذيب، وتقريب التهذيب ترمجة ليث بن أيب سليم. )٤(



	٥	

 عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة املدين ثقة فقيه. -٩

 عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي املكي ثقة. -١٠

 نخعي ثقة.عبد الرمحن بن األسود بن يزيد ال -١١

 عبد الرمحن بن سابط اجلمحي املكي ثقة كثري اإلرسال. -١٢

 عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر املدين ثقة جليل. -١٣

 عبد امللك بن أيب بشري البصري نزيل املدائن ثقة. -١٤

 عطاء بن أيب رباح القرشي موالهم املكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال. -١٥

 ة ثبت.عكرمة موىل ابن عباس ثق -١٦

 علقمة بن مرثد احلضرمي الكويف ثقة. -١٧

 جماهد بن جرب املكي ثقة إمام. -١٨

 نافع موىل ابن عمر ثقة ثبت فقيه. -١٩

 حيي بن عباد األنصاري الكويف ثقة. -٢٠

 أبو إسحاق السبيعي اهلمداين ثقة مكثر عابد. -٢١

 أبو بردة بن أيب موسى األشعري ثقة. -٢٢

 راشد بن كيسان أبو فزارة الكويف ثقة.  -٢٣

 ]٦ال واألوهام أو رمبا وهم أو يدلس [نهم بأنه صدوق أو صدوق له أوهام أو كثري اإلرسمن وصف م

 ثابت بن عجالن األنصاري صدوق. -١

 الربيع بن أنس البكري ويقال احلنفي بصري صدوق له أوهام. -٢

 شهر بن حوشب األشعري الشامي صدوق كثري اإلرسال واألوهام. -٣

 دوق رمبا وهم.املنهال بن عمرو األسدي موالهم الكويف ص -٤

 موسى بن سامل أبو جهضم موىل آل العباس صدوق. -٥

 أبو الزبري حممد بن مسلم بن تدرس املكي صدوق إال أنه يدلس. -٦

 ]٢ه مقبول [من وصف بأن

 حممد بن نشر اهلمداين الكويف مقبول. -١

 مهاجر بن عمرو النبال شامي مقبول. -٢



	٦	

 ]٧ن وصف بأنه جمهول [م

 ن دينار جمهول.بشر صاحب أنس بن مالك قيل هو اب -١

 سعيد بن عامر جمهول. -٢

 عبيد اهللا غري منسوب جمهول. -٣

 .قطينارعلوان بن إبراهيم أحد اnاهيل كذا يف ²ذيب الكمال ويف امليزان علوان أبو رهم تركه أبو احلسن الد -٤

 أبو اخلطاب جمهول. -٥

 كعب املديين أبو عامر جمهول. -٦

 حجاج بن عبيد بن يسار جمهول. -٧

 النتائج املستفادة:

 جمهول).ومقبول، وصدوق، وشيوخ ليث على أربع مراتب (ثقة،  -١

 أنه ليس يف شيوخ ليث من هو متروك أو متهم أو كذاب. -٢

 أكثر شيوخ ليث من الثقات. -٣

 البصرة، وما كان حول الكوفة من املدن).واملدينة، وأن البالد اليت رحل إليها ليث هي (مكة، بميكن القول  -٤

 املدينة).و مكة،وأكثر شيوخه من (الكوفة،  -٥

 

 )١((املبحث الرابع: تالميذ ليث)

 ]٢٣من وصف بأنه ثقة فما فوق [

 أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفزاري.  -١

 إمساعيل بن علية. -٢

 جرير بن عبد احلميد الضيب. -٣

 احلسن بن صاحل بن حي. -٤

 حفص بن غياث.  -٥

 زائدة بن قدامة الثقفي. -٦

																																																													
 ينظر هلذا املبحث ²ذيب الكمال، و²ذيب التهذيب، وتقريب التهذيب ترمجة ليث بن أيب سليم. )١(
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 أبو خيثمة زهري بن معاوية. -٧

 سفيان الثوري. -٨

 حوص سالم بن سليم.أبو األ -٩

 شعبة بن احلجاج البصري. -١٠

 شيبان بن عبد الرمحن البصري. -١١

 عبد اهللا بن إدريس األودي. -١٢

 عبد السالم بن حرب النهدي. -١٣

 عبد الواحد بن زياد البصري. -١٤

 عبد الوارث بن سعيد البصري.  -١٥

 عبيد اهللا بن عمرو الرقي. -١٦

 غيالن بن جامع. -١٧

 الفضيل بن عياض. -١٨

 الضرير. أبو معاوية حممد بن خازم -١٩

 املعتمر بن سليمان البصري. -٢٠

 معمر بن راشد األزدي. -٢١

 الوضاح بن عبد اهللا اليشكري. -٢٢

 أبو احملي«اة حيي بن يعلى التيمي. -٢٣

 

 ]٥من وصف بأنه صدوق [

 ثعلبة بن سهيل الطهوي. -١

 خالد بن عبد اهللا بن حمرز املازين. -٢

 حممد بن فضيل بن غزوان. -٣

 هرمي بن سفيان. -٤

 بو حفص األبار.أ -٥

 ]١٣[ بأنه صدوق يهم أو خيطئ وحنو ذلكمن وصف 



	٨	

 بكر بن خنيس. -١

 حسان بن إبراهيم الكرماين. -٢

 زياد بن عبد اهللا البكائي. -٣

 أبو بدر شجاع بن الوليد. -٤

 شريك بن عبد اهللا النخعي. -٥

 أبو شهاب عبد ربه بن نافع احلناط. -٦

 عمار بن حممد ابن أخت سفيان الثوري. -٧

 القاسم بن مالك املزين. -٨

 املطلب بن زياد. -٩

 أبو مطيع معاوية بن حيي الطرابلسي. -١٠

 يعقوب بن عبد اهللا القمي. -١١

 أبو جعفر الرازي. -١٢

 إمساعيل بن عياش يف روايته عن غري أهل بلده. -١٣

 ]١ن وصف بأنه ال بأس به [م

 عبد الرمحن بن حممد احملاريب.

 ]١من وصف بأنه مقبول [

 عبد الكرمي بن عبد الرمحن البجلي.

 ]٢من وصف بالضعف [

 ن حممد الغافقي املصري.املاضي ب -١

 مندل بن علي العنزي. -٢

 ]١ن وصف بأنه جمهول [م

 عبد اهللا بن إمساعيل بن أيب خالد.

 ]٣من مل يوقف على ترمجته [



	٩	

 داوود بن عيسى النخعي. -١

 داوود بن علبة. -٢

 عبد الرمحن بن مالك بن مغول. -٣

 املبحث اخلامس: طبقة ليث

 ت الكوفيني.من الطبقة الرابعة من طبقا )١(جعله ابن سعد -

 من الطبقة السادسة من طبقات الكوفيني. )٢(وجعله خليفة بن خياط -

ويف طبقات احملدثني جعله يف الطبقة الرابعة طبقة األعمش وأيب  )٣(يف تاريخ اإلسالم له الذهيب يف الطبقة اخلامسة عشروجع -

 .)٥(ويف سري أعالم النبالء جعله يف الطبقة الرابعة )٤(حنيفة

 .)٦(احلافظ ابن حجر يف التقريب يف الطبقة السادسةوجعله  -

 املبحث السادس: وفاته

− Ðقال مÑ٧()١٣٨(ن: مات سنة طي(. 

 .)٨()١٤٢(أو  )١٤١(لي: مات سنة خÂوقال أبو عبد اهللا الن¾ −

 .)٩()١٤٢(مات سنة  :وقال ابن معني، واملدائين −

مات سنة  :)١٤(، والذهيب يف تاريخ اإلسالم)١٣(، والنووي)١٢(، وابن حبان)١١(، وابن منجويه)١٠(وقال خليفة بن خياط −

)١٤٣(. 

																																																													
 ).٦/٣٤٩الطبقات ( )١(
 ).١/٢٨٣الطبقات ( )٢(
)٩/٢٦٠( )٣.( 
)١/٥٦( )٤.( 
)٦/١٧٩( )٥.( 
)١/٤٦٤( )٦.( 
 ).٦/١٨١)، وسري أعالم النبالء (٢٤/٢٧٩ينظر: ²ذيب الكمال للمزي ( )٧(
 ).٨/٤٦٨)، و²ذيب التهذيب (٧/٢٤٦ينظر: التاريخ الكبري للبخاري حبواشي حممود خليل ( )٨(
 ). ٣٣٢-١/٣٣١ينظر: تاريخ مولد العلماء ووفيا²م للربعي ( )٩(
 ).٢٨٣الطبقات (ص: )١٠(
 ).٢/١٦٠صحيح مسلم (رجال  )١١(
 ).٢/٢٣٢اnروحني ( )١٢(
 ).²٢/٧٤ذيب األمساء اللغات ( )١٣(
 ).٣/٩٥٥تاريخ اإلسالم ( )١٤(



	١٠	

 : مات يف أول خالفة أيب جعفر.)٢(، وعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة)١(وقال ابن سعد −

 .)٣()١٤٨(وقال احلافظ يف التقريب: مات سنة  −

 )الثناء عليهاملبحث السابع: (

 .كان ليث بن أيب سليم أعلم أهل الكوفة باملناسك :)١٨٧ت (الفضيل بن عياض  -١

 كان رجال صاحلا :)٢٣٠(ت  ابن سعد

 : وكان من العباد ومثله قال البزار)٣٦٥(ت  ابن حبان

 .ة والثوري وغريمها من ثقات الناسعنه شعب قد روى :)٣٦٥(ت  ابن عدي

 .صاحب سنة، خيرج حديثه :)٣٨٥(ت  الدارقطين

 .وكان ذا صالة وصيام وعلم كثري :)٧٤٨ت ( لذهيبا -٢

بن عمرو، قال: قيل إلبراهيم: إن ليث بن أيب سليم  عن فضيل ،يف كتاب السنة أليب بكر أمحد بن حممد البغدادي -٣

 .فاتته اجلمعة فاكترى محارا، فضحك إبراهيم

قال أبو خالد األمحر: كان عباد أهل الكوفة أربعة، كان بعضهم صاحب ليل  ،ويف كتاب املعرفة والتاريخ للفسوي -٤

 حب Ôار. فكان ليث بن أيبوÔار، وبعضهم صاحب Ôار وليس بصاحب ليل، وبعضهم ليس بصاحب ليل وال صا

 .سليم صاحب ليل وÔار، وكان خلف ابن حوشب صاحب ليل، وكان مغرية بن أيوب صاحب Ôار، ونسيت اآلخر

 .فإذا وقع عليه شيء مل يرده ،قال أبو بكر بن عياش: كَانَ لَيÂث بن أبِي سÐلَيم من أكثر الناس صالة وصياما -٥

 ؟ي إميانهمن رأيت من املشايخ يستثين فÚ ،سألت جريرا :قال علÚيÙ بÂنÐ اَألزÂه¾رِ بÂنِ ع¾بد ربه ،يف الكامل يف الضعفاءو -٦

 .ن¾عم :اللَيÂث بن أبِي سÐلَيم؟ قَ: قلت

 .هÐو¾ أعلم أهل (الْم¾دÚين¾ة) باملناسك :أبو داوود -٧

   .واهللا أعلم ،ولعله يقصد باملدينة الكوفة

																																																													
 ).٦/٣٤٩الطبقات الكربى ( )١(
 ).١/٤٧٧كتاب املعارف ( )٢(
)١/٤٦٤( )٣.( 



	١١	

 (دراسة أقوال االئمة فيه جرحا وتعديال):الفصل الثاين

 األول: أقوال األئمة املتشددين املبحث

 )١٦٠(ت شعبة بن احلجاج  -١

 ]، واتقاؤه له بعد ذلكعطاء وطاوس وجماهدإنكاره عليه اجلمع بني  ثانيا: / روايته عنه أوال:[

ورمز  ،٣وابن أيب حامت ،٢ذكرها كذلك اإلمام مسلم ،وهي ثابتة ،أن شعبة روى عنه )١(ذكر ابن عدي يف الكامل أوال:

يثا مسنده وحد أبو داوود يف ورواه كذلك الطيالسي ،وهو حديث واحد [يعين ابن ماجه]بـ (ق) املزي لرواية شعبة عن ليث 

 .آخر

بأنه ثقة  ف�ص�ال يروي إال عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل و� من عرف من حاله أنه"ا قاله ابن حجر: الضابط هنا: مو

 )٤( ..".عنده، كمالك وشعبة والقطان

 فهو حكم أغليب ال مطلق. ،القوة من التوثيق الصريح وهو أقل يف ،توثيق ضمين فهذا

ن حممد بن خلف التميمي عن عن أيب حامت عن أيب نعيم ومن طريق أخرى ع ٥روى العقيلي يف الضعفاء الكبري ثانيا:

وجماهد؟ فقال: سل عن  ،وطاوس ،عطاء :أين اجتمع لك هؤالء الثالثة :أن شعبة قال لليث -٦وبكليهما جزم املزي-قبيصة 

 أبيك. (رواية أيب نعيم) هذا خف

ا فقال رجل كان جالسا لسفيان: فما زال شعبة متقي :ويف رواية قبيصة قال: إذ أبوك يضرب باخلف ليلة عرسه، قال قبيصة

 لليث مذ يومئذ.

 ونالحظ يف كالم شعبة أمورا:

 .أن سؤاله له إنكار عليه -١

 .أن إنكاره عليه إمنا هو يف اجلمع بني هؤالء الثالثة يف املسألة الواحدة -٢

																																																													
)٧/٢٣٨( )١( 
 )١/١٢٢الكىن واالمساء ( ٢
 )٧/١٧٧اجلرح والتعديل ( ٣
 لسان امليزان )٤(
 )٤/١٤الضعفاء الكبري ( ٥
 )²٢٤/٢٨٥ذيب الكمال ( ٦



	١٢	

قن تضعيف رواية الراوي غري املت :وهذا يؤخذ على الراوي إذا كان حفظه ليس بذاك كما يف ضوابط التضعيف املقيد

 ه دون ما إذا أفردهمددا من شيوخإذا مجع يف االسناد ع

 .الشيوخ مجع إذا حديثه ضعفليث بن أيب سليم مثاال على من قد ذكر ابن رجب يف شرح علل الترمذي و

 .فهذا يدلنا على أن ليث مل يكن حفظه قويا قبل اختالطه

 .. اخل.قوله فما زال شعبة متقيا لليث -٣

 ال خيرجه عن مرتبة االعتبار واهللا أعلم لكن ذلك تضعيفه له يف ذلكهذا يدل على 

 )١٩٨ت (حيي بن سعيد القطان  -٢

ي¾حÂي¾ى بÂن س¾عÚيد أسوأ رأيا يف أحد منه يف لَيÂث،  )١(م¾ا رأيت ثانيا:/  كَانَ ال حيدث ع¾نÂ لَيÂث بÂن أَيب سÐلَيÂم أوال:[أقواله فيه 

 ]جمالد أحب إيل من لَيÂث، وحجاج بÂن أرطاة ثالثا:/  ومÐح¾مÁد بÂن إِسÂح¾اق، ومهام، ال يستطيع أحد أن يراجعه فيهم

 :والندرس هذه األق

 .٢جزم âا املزي ،من حيث الصحة كلها صحيحة

يه أن الراوي غاية ما ف ،الراوي متروكاون كلكن تركه حلديثه ال يلزم منه  ،فهي تدل على جتنبه التحديث عنه قصدا :األوىلأما 

 .ضعيف عند هذا اإلمام

فاظ ترد أثناءه ألأنه يراعى سياق الكالم الذي : الضابط هناو ."جمالد أحب إيل من لَيÂث، وحجاج بÂن أرطاة" :ويدل هلذا قوله

يكون ف ومن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيني ،ل اليت اقتضت ورودها يف الراويوقرائن األحوا اجلرح والتعديل

                                  يف كل واحد منهما على حدة.فنظرنا إىل ما قاله اإلمام  بني األقوال وللترجيح بني الرواةذلك موردا للجمع 

 .٣يضعفه حيي بن سعيد كما يف ترمجته يف ²ذيب الكمال ذاوجمالد ه

احلجاج ب ن أرطاة وحممد ب ن إِس ح�اق� عندي سواء، وتركت احلجاج عمدا ومل  :وقد قال فيه حبجاج وكذلك قد قرنه هنا

 أكتب عنه حديثا قط

 ٤وأيضا كان ال حيدث عن مهام هذا الذي ذكر

																																																													
 القائل هو اإلمام أمحد )١(
 ) ٢٨٤ـ²٢٤/٢٨٢ذيب الكمال ( ٢
 )٢٧/٢٢٣السابق ( ٣
 )٤٢٥/ ٥السابق ( ٤



	١٣	

 )٢٣٣ت (حيي بن معني  -٣

/  "ده"على معناها العام ال اخلاص عنضعيف  ثالثا:/  ضعيف ،ليس حديثه بذاك ثانيا:/  ليس حديثه بذاك أوال:[أقواله فيه 

 ذاك القويليس ب :سابعا/  نعم :قال ؟يكتب حديث :سادسا/  ضعيف إال أنه يكتب حديثه :خامسا/  ليس حديثه بذاك :رابعا

 / ضعيف مثل عطاء بن السائب :تاسعا/  فالزيادة هو ضعيفضعيف احلديث عن طاووس فإذا مجع طاووس وغريه  :ثامنا/ 

 ]ليس به بأس عشر: الثاين/  عامة شيوخ ليث ال يعرفون احلادي عشر:. / أضعف من يزيد بن أيب زياد :عاشرا

 :ودراسة هذه االقوال من ناحيتني

 .معرفة مدلوهلا :والثانية .األوىل: صحتها

سئل ابن معني عن ليث بن ايب  :من تاريخ بن أيب خيثمة هكذا ١هو يف كتاب أخبار املكيني قوله "ليس حديثه بذاك" ول:فاأل

 حديثه بذاك.ليس  :سليم فقال

أخربنا أبو بكر  ،نا عبد الرمحن :وإسناده أئمة ٢و يف اجلرح والتعديل البن أيب حامته "ضعيف ،قوله "ليس حديثه بذاك والثاين:

 ضعيف. ،ليس حديثه بذاك :فقال بن أيب سليمسألت حيىي بن معني عن حديث ليث  :قال ،بن أيب خيثمة فيما كتب إيل

 .""ليس حديثه بذاك وقوله "ضعيف" أنزل يف املرتبة من قوله ،حوهي عبارة مركبة من عبارتني يف اجلر

وهو أنه -وال حنملها على معناها اخلاص عند ابن معني  ،٣هو يف تاريخ ابن معني رواية الدارمي قوله" ضعيف" والثالث:

 ا:منهاليت تدل على عدم إرادة هذا املعىن و ،وهي بقية عباراته يف الروايات االخرى عنه ،لوجود القرينة -ضعيف جدا

 ٥جزم به املزي  ،٤ضعيف إال أنه يكتب حديثه"قوله " −

 .٦وهو يف تاريخ ابن معني رواية ابن حمرز ،فقال نعم ؟وسؤاله بقوله يكتب حديثه −

 ٧وهو يف سؤاالت ابن اجلنيد البن معني ""ليس بذاك القوي وقوله −

 .جزم âا املزيخل" إ ...قوله " ضعيف عن طاوس وأما الثامن، وهو

																																																													
١/٣٢٠( ١( 
٧/١٧٨( ٢( 
١/١٥٨( ٣( 
 )٤/١٤الضعفاء الكبري ( ٤
٢٤/٢٨٣( ٥( 
١/٨٤( ٦( 
١/٤٠٣( ٧( 



	١٤	

ال تشكل على و ،أكثر من شيخ همعجب مقيد، وتضعيف ببعض شيوخه تضعيف مقيددان، يتضعيفان مقفهذه العبارة فيها 

 مجع ذاإ حديثه ضعف من ذكرعند  قال ابن رجب يف شرح علل الترمذيوقد  ،وهي كقول شعبة املتقدم ،بقةالعبارات السا

 هـا. .ضعفاً ازداد الشيوخ بني مجع إذا: وقال ليثاً، فضعف حيىي وأما ...أفردهم إذا ما دون الشيوخ

ح¾دÁثَن¾ا ابÂنÐ أَبِي عÚصÂم¾ةَ، ح¾دÁثَنا أَحÂم¾دÐ بÂنÐ أَبِي  :âذا االسناد ١الكامل البن عدي فهو يف قوله " ضعيف مثل عطاء " والتاسع:

 .: فذكرهي¾حÂىي، قَالَ: س¾مÚعÂتÐ ي¾حÂىي بن م¾عÚني يقول

قف على . [ومل نبغداد وأنه حدث âا ويكثر ابن عدي من الرواية عنه هو عبد الوهاب ذكره اخلطيب يف تاريخوابن أيب عصمة 

 مرتبته]

وقال ابن ع¾دÚي: له غري  قال إبراهيم بن أورمة: كذاب. :٢ال يف اللسانمناطي أبوبكر البغدادي قوأما أمحد بن أيب حيي فهو األ

 قلت: يروي عن أمحد بن حنبل وحنوه انتهى. حديث منكر عن الثقات.

 وبقية كالم ابن ع¾دÚي: وقد روى عن أمحد بن حنبل وحيىي بن معني تارخيا يف الرجال.

 احملكي عنه ة جبرح مل يصح سنده إىل اإلمامال عربوالضابط هنا أنه 

 .هو يف ²ذيب الكمال جمزوما بهف ٣قوله "أضعف من يزيد بن أيب زياد" ، وهوالعاشروأما القول 

ل اليت وقرائن األحوا أنه يراعى سياق الكالم الذي ترد أثناءه ألفاظ اجلرح والتعديلو الضابط هنا  ،هذا تضعيف نسيبو

ألقوال بني افيكون ذلك موردا للجمع  ومن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبينياقتضت ورودها يف الراوي، 

 .وللترجيح بني الرواة

 :اىل ما قال يف يزيدفنظرنا  ،بالنسبة لليث فقد تقدم ،حد منهمافننظر اىل ما قاله اإلمام يف كل وا

- ،ÙورِيÙني: ال حيت قَال ع¾باس الدÚن م¾عÂحيىي ب Â٤ج حبديثهع¾ن. 

 .٥ع¾ن حيىي بÂن م¾عÚني: لَيÂس¾ بالقوي ،و¾قَال عثمان بÂن س¾عÚيد الدارمي -

و¾قَال أَبÐو ي¾عÂلَى املوصلي، ع¾نÂ ي¾حÂي¾ى بÂن م¾عÚني: ضعيف احلديث، فقيل لَهÐ: أميا أحب إليك هو أو عطاء بن السائب؟  -

  ٦الكمالوهذا يف ²ذيب  فقال: ما أقرâما.

																																																													
٧/٢٣٣( ١( 
١/٦٩١( ٢( 
 )٤/١٤)الضعفاء الكبري للعقيلي(٣/٢٩العلل ومعرفة الرجال ( ٣
 )٤/٥٩رواية الدوري (تاريخ ابن معني  ٤
 تاريخ ابن معني رواية الدارمي ٥
٣٢/١٣٨( ٦( 
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  .١»ال، ليس حبجة، ضعيف احلديث«حجة؟ قال:  بن أيب زياد يزيدقلت ليحىي:  :يد قالبن اجلنيف سؤاالت او -

قلت: هو ضعيف؟ قال:  ،»ال أدري«ما اسم أبيه؟ قال:  بن أيب زياد يزيدقلت ليحىي:  :ويف موضع آخر منه قال -

 ٢»نعم«

زيدا وعطاء ما وقد جعل يال سي ،أضعف منهلنسيب إىل ما قاله يف ليث بانفراد يتبني معىن كونه وجبمع هذا التضعيف ا

 واهللا أعلم .متقاربني

 جمزوما به. ٤وهو يف ²ذيب الكمال "عامة شيوخ ليث ال يعرفون" :٣والقول احلادي عشر

ل: ومسعت ي¾حÂي¾ى بأس، قاومسعت أَب¾ا د¾اوÐد ي¾قُول: سألت ي¾حÂي¾ى ع¾نÂ لَيÂث، فقال: ليس به  :-أبو عبيد اآلجري-قال  :سياقهوهذا 

بل رمبا يصل به  ،فإنه يؤخذ على الراوي كثرة روايته عن اnاهيل ،وهذا تضعيف له انتهى. ي¾قُول: عامة شيوخ لَيÂث ال يعرفون.

 ذلك اىل حد أن يطلق عليه الكذب كما يف الضوابط.

من  أن االمام حيكم على الراوي حبسب ما يبلغه قاله املعلمي من مبا وميكن أن جنمع بني هذه العبارة والعبارات األخرى املتقدمة 

 .رأيه فيه رواياته مث قد يطلع على أشياء أخرى فيغري

 :ولنا على هذا ثالثة أدلة ،كان أوال" هذا عامة شيوخ ليث ال يعرفونفيقال هنا إن قوله "

أكثر أقواله والسؤالت االخرى ال و ،تأت هذه الرواية إال من هذه الطريق الوحيدة اليت هي سؤال أيب عبيد اآلجري مل -١

 .يذكر هذا

 . جند غري ابن معني رمحه اهللا جرحه âذامل -٢

 .-كما تقدم يف الترمجة- ٧ الذين قيل فيهم جمهول ،من شيوخ ليث ياراو ٣٨ذكر املزي يف ²ذيب الكمال  -٣

 .ذا فهذه القرائن ترجح ما تقدم عنه من القول على هذا واهللا أعلمإ

اص وهو أنه سواء محلناها على املعىن اخل، ففيها توثيق لليث ،تعارض ما تقدم وهذه العبارة قول ابن معني "ليس به بأس"بقي 

 أو على املعىن العام املشهور. ،مبرتبة الثقة

 ومن القرائن اليت يقدم âا أحد أقوال اإلمام عند التعارض ،هذا القول معارض لعامة أقوال حيي بن معني الدالة على تضعيفه لهف

قلت: إمنا قال فيه ابن  :٥سلة الضعيفة قال الشيخ األلباين يف السل ،ال سيما وهي توافق قول اجلمهور ،قل األكثر عن اإلمامن

																																																													
١/٤٨٨( ١( 
١/٤٩١( ٢( 
 )١/١٦٠سؤاالت اآلجري أليب داود( ٣
٢٤/٢٨٦( ٤( 
١/٦٢٨( ٥( 



	١٦	

معني: ال بأس به، كما يف " امليزان " و" التهذيب " وهذا يف رواية عنه، وإال فقد روى الثقات عنه تضعيفه، وهذا الذي ينبغي 

ضح وهو االختالط، وميكن اجلمع بني القولني بأنه أراد باألول أنه صدوق يف نفسه، يعين أنه ال اعتماده، ألن سبب تضعيفه وا

 راد نقلهامل )ا.هـيكذب عمدا، وهذا ال ينايف ضعفه الناتج من شيء ال ميلكه، وهو االختالط

 )٢٥٩ت ( اجلوزجاين -٤

 )١( بثبت ليث بن أيب سليم يضعف حديثه ليس :: قال يف الشجرة يف أحوال الرجال

وهذه العبارة منه تؤيد القول بأن تشدده يف أهل الكوفة إمنا هو يف املتشيعة منهم ال سيما وقد وصف ليث بأنه صاحب 

 واهللا أعلم.سنة

 

 )٢٧٧ت (أبو حامت  -٥

يه، ف فذكرت له قول جرير بن عبد احلميد ،أحب إيل من يزيد بن أيب زياد كان أبرأ ساحة يكتب حديثه وهو ضعيفقال فيه ( 

ليث عن طاووس أحب إيل من سلمة بن وهرام عن  .ليث ال يشتغل به هو مضطرب احلديث ،فقال أقول كما قال جرير

بن أيب  فإن ليث ،ليث أشهر من سلمة وال نعلم روى عن سلمة إال ابن عيينة وزمعة :قال ؟قلت أليس قد تكلم يف ليث،طاووس

؛ هو ليث ال يشتغل به؛ يف حديثه مثل ذي كثري :قال أيب وأبو زرعة: : قال.. مث.سليم حيدث فيضطرب:وذكر شيئا من حديثه

 ) مضطرب احلديث

 دراسة هذه األقوال:

  ٢.."اخل: هو يف كتاب اجلرح والتعديل.قوله " أحب إيل من يزيد

ذا يكون ليث اعلى ه ليس بالقوي فعلى:وبالرجوع اىل ما قاله يف يزيد هذا جنده قال فيه وهو تفضيل نسيب وتقدم الضابط فيه

منه يف املرتبة لكن ال خيرج عن الضعف لقوله "يكتب حديثه هو ضعيف "وهو كذلك ال خيرج âذا عن حد االعتبارلقوله فيه 

 "يكتب حديثه"

 :ومعىن قوله يف هذه املفاضلة كان أبرأ ساحة           

																																																													
)١٤٩)١ 
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إذا وليث صاحب سنة فيكون معىن قوله كان أبرأ ساحة من هذه  ،لكبارذكر املزي يف ترمجة يزيد هذا أنه كان من أئمة الشيعة ا

 الناحية واهللا أعلم

 وقوله " أقول كما قال جرير" 

سألت جريرا عن ليث وعطاء  إىل عثمان بن أيب شيبة قال: بسنده ـ وجزم به املزي ـ ١قول جرير هذا رواه ابن أيب حامت

 يد احسنهم استقامة يف احلديث مث عطاء وكان ليث اكثرهم ختليطابن السائب ويزيد بن أيب زياد فقال كان يز

 درجة هذا التخليط معىن هذا أÔم كلهم خمتلطون لكن يتفاوتون يف

وأبوحامت وافق جريرا يف ترتيبهم على هذا ويف جعل ليث أكثرهم ختليطا ويفسر لنا هذا كذلك تضعيفه له وأنه ألجل اختالطه 

 واهللا أعلم

لتوثيق على فيحمل كل منهما على جانب، فيحمل ا ،امت قد مجع يف العبارة السابقة بني التوثيق النسيب والتضعيفواإلمام أبو ح

"وقال :)٢/١٦٤وهذا مثل الذي قاله اإلمام أمحد فيه كما يف املعرفة والتاريخ ( ،جانب العدالة واجلرح على جانب الضبط

وإمنا ترك الناس ،جابر أقوامها حديثا، وليث أحسنهما رأيا:فقال ؟أيب سليم سئل أمحد عن جابر اجلعفي وليث بن:الفضل بن زياد

 وأما ليث فحديثه مضطرب وهو حسن الرأي " ،حديث جابر لسوء رأيه كان له رأي سوء

 البنه ٢هو يف اجلرح والتعديل وأما قوله "ليث ال يشتغل به هو مضطرب احلديث"

 

كما ومن أسباب تضعيفه و وهنا قال "مضطرب احلديث" فيكون هذا تفسريا لذاكنالحظ أنه يف القول املتقدم قال "ضعيف" 

 تقدم سبب ضعفه واضطرابه هو اختالطه.

ليث أشهر من  :قال ؟قلت أليس قد تكلم يف ليث،" ليث عن طاووس أحب إيل من سلمة بن وهرام عن طاووس :ـ قوله

 سلمة وال نعلم روى عن سلمة إال ابن عيينة وزمعة"

  ٣كتاب اجلرح والتعديلهو يف 

 وهذا تفضيل نسيب ومقيد بطاوس
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 والضابط يف هذاكما تقدم ننظر اىل أقوال االمام يف كل واحد على حدة

 .عرفنا قوله يف ليث مما تقدم

 وقوله يف سلمة بن وهرام هو الذي هنا يف قوله: وال نعلم روى عن سلمة إال ابن عيينة وزمعة ويف موضع آخر نقل ابن أيب حامت

 عن أبيه ذكر غري هؤالء

ث والعربة خبالف لي ،ولكن كما تراه هو تفضيل نسيب ومقيد بطاووس وذكر سبب التفضيل وهو أن سلمة هذا الرواة عنه قليل 

(أليس قد تكلموا يف ليث؟) مبخالفة هذا القول :يف أخذ حكمه على ليث هو أقواله األخرى، مث إنه مل يعقب على قول ابنه

 وهذا املفهوم جاءت العبارات األخرى عنه مصرحة به ،يفهم منه املوافقة على الكالم فيه وتضعيفه وتعديله له مما

 واهللا أعلم

يث ال يشتغل به؛ ل :قال أيب وأبو زرعة: :.. مث قال.فإن ليث بن أيب سليم حيدث فيضطرب:وذكر شيئا من حديثه :وأما قوله فيه

 .يف حديثه مثل ذي كثري؛ هو مضطرب احلديث

 و كما تقدم يف العبارات قبلهفه

 ١وهو يف العلل البن أيب حامت

 

 

 )٣٠٣ت (النسائي  -٦

 ال حيتج حبديثه ) ،عباراته فيه ( ضعيف

 ٢أما العبارة األوىل ففي كتابه الضعفاء واملتروكون

 ولكن هذا التضعيف من النسائي ليس شديدا٣وأما الثانية فهي يف السنن الكربى له

 يف جرحه ليس فيها جرح شديدـ عبارته ١بدليلني:  
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، ع¾نÂ يف السنن الكربى ذكر حديثا يرويه الْمÐغÚري¾ةُ و¾هÐو¾ ابÂنÐ مÐسÂلÚمٍ الْخÐر¾اس¾انِيÑ، ع¾نÂ أَبِي الزÙب¾يÂرِ ـ دليل عملي وهو: ـ يف موضع٢

 ج¾ابِرٍ... ذكره مث قال تابعه ليث بن أيب سليم.

 

 )٣٦٥ت (ابن حبان  -٧

 :١اnروحنيقال ابن حبان يف كتاب 

وي ع¾ن رلَيÂث بن أيب سليم بن زنيم اللَّيÂثÚي« أَصله من أَبن¾اء فَارس و¾اسم أيب سليم أنس كَانَ مولده بِالْكُوفَةÚ و¾كَانَ معلما â¾ا ي

رِي م¾ا حيدث بِهÚ كَانَ لَا يدÂمÐج¾اهÚد و¾طَاوÐس روى ع¾نهÐ الثَّوÂري« و¾أهل الْكُوفَة و¾كَانَ من الْعباد و¾لَكÚن اخÂت¾لَط فÚي آخر عمره ح¾تÁى 

 فَكَانَ يقلب الْأَس¾انِيد و¾يرÂفَع الْم¾ر¾اسÚيل و¾ي¾أْتÚي ع¾ن الثِّقَات بِم¾ا لَيÂس¾ من أَح¾ادÚيثهم

 كل ذَلÚك كَانَ مÚنÂهÐ فÚي اخÂتÚلَاطه ت¾ركه حيىي الْقطَّان و¾ابÂن مهÂدي و¾أمحد بن ح¾نÂب¾ل و¾حيىي بن معÚني.

 :ن حبان من نواحٍوالكالم على كالم اب

 :يستفاد من كالم ابن حبان أمور هي :الناحية األوىل

 ـ أن ليث قبل االختالط حديثه مستقيم واالختالط طارئ عليه١

كان  مـ أن االضطراب الذي حصل له وهو كونه يقلب الْأَس¾انِيد و¾يرÂفَع الْم¾ر¾اسÚيل و¾ي¾أْتÚي ع¾ن الثِّقَات بِم¾ا لَيÂس¾ من أَح¾ادÚيثه٢

 ا يف حال اختالطههذ

 "حيىي الْقطَّان و¾ابÂن مهÂدي و¾أمحد بن ح¾نÂب¾ل و¾حيىي بن معÚني." ـ أن مجاعة من االئمة تركوه٣

 :تعقب العلماء له :الناحية الثانية

 والبخاري من قبل قد فرقا بينهما فهما اثنان٢ـ يف جعله ليث بن أيب سليم ليثيا والعقيلي 

وقول املصنف ـ يعين ابن اجلوزي ـ يف ليث: (تركه  :٣قال ابن عبد اهلادي ،و...و..." اخل ـ يف قوله "تركه حيي القطان٢

القطان وابن معني وابن مهدي وأمحد) فيه نظر، وإمنا أخذه من كالم ابن حبان، فإنه قال ذلك، وقد قال الفالس: كان حيىي ال 

محن حيدث عن سفيان وغريه عنهما. وقال معاوية بن حيدث عن ليث بن أيب سليم، وال عن حجاج بن أرطأة، وكان عبد الر
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صاحل عن حيىي بن معني: ليث بن أيب سليم ضعيف، إال أنه يكتب حديثه. وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل: مسعت أيب يقول: 

 ليث بن أيب سليم مضطرب احلديث، ولكن حدث عنه الناس.

 :والبحث هنا يف أمور

 عن حد االعتبار به وصالحيته يف الشواهد واملتابعاتـ أن كونه اختلط ال خيرجه هذا ١

 ـ ترك حيي القطان له يصح وقد تقدم الكالم على هذا وما يعنيه من التضعيف٢

 ـ تعقب ابن عبد اهلادي له يف إطالق الترك عليه ونسبته إىل بعض األئمة تركه٣

 أما ابن معني فقد تقدم ما قاله فيه وليس فيه ما يدل على تركه له.

 أما ابن مهدي واالمام أمحد فسيأيت يف دراسة أقواهلما إن شاء اهللا يف أقوال املعتدلني.و

 

 املبحث الثاين: أقوال االئمة املعتدلني املعتدلني

 ١٦١ـ سفيان الثوري ت١

 .١روى عنه سفيان الثوري

 ؟يعترب تعديال له ،وهل إذا روى العدل عن رجل ومساه

 ذلك الشيخ عبد العزيز يف الضوابطاملسألة فيها خالف بسط القول يف 

وبه جزم املزي يف ²ذيب الكمال عن  ٢وقول اجلمهور أنه ال يعترب تعديال له واهللا أعلم ويؤيد هذا هنا ما رواه ابن أيب حامت

حدثين أيب نا علي بن حممد الطنافسي قال سألت وكيعا عن حديث ليث بن أيب سليم فقال ليث ليث، كان  وكيع فقال:

  ال يسمى ليثا سفيان

: مذهب سفيان بن سعيد أن يكين اnرحني من احملدثني إذا ٣قال احلاكم،فقوله "كان سفيان ال يسمي ليثا دليل على ضعفه عنده

 روى عنهم.
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 وسفيان ال يكاد يكين رجال إال وفيه ضعف:قال أبو عبد الكرمي:١وقال احلافظ يف التهذيب

 

 ١٩٧ت  ـ عبد الرمحن بن مهدي٢

طاء ليث بن اىب سليم وعقال عبد الرمحن بن مهدي: البن ايب حامت وهو يف ¶ذيب الكمال جمزوما به  ٢رح والتعديل:يف اجل

 بن السائب ويزيد بن اىب زياد ليث احسنهم حاال عندي

أبِي سÐلَيم، والَ  نابن املثىن يقول ما مسعت ي¾حÂىي بن س¾عÚيد حيدث عن لَيÂث ب :ـ وهو يف ²ذيب الكمال جمزوما به ـ ٣وفيه أيضا

 عن حجاج بن أَبِي أرطاة ومسعت ع¾بد الرمحن حيدث عن سفيان عنهما.

 بل إنه فضله على عطاء بن السائب ويزيد بن أيب زياد،من أنه تركه،وهذا يرد ما قاله ابن حبان

 اقتضت وقرائن األحوال اليت "أنه يراعى سياق الكالم الذي ترد أثناءه ألفاظ اجلرح والتعديل وهذا توثيق نسيب والضابط فيه

فيكون ذلك موردا للجمع بني األقوال وللترجيح بني  ورودها يف الراوي، ومن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيني

 لكننا مل جند يف ترمجة عطاء ويزيد كالما البن مهدي سوى هذا، إال أن قوله "أحسنهم حاال عندي " يوحي بضعف فيه الرواة"

 ٢٣٠سعد تـ ابن ٣

: كان رجال صاحلا، إال أنه ضعيف احلديث، يقال: إنه كان يسأل عطاء، وطاوسا عن ٤قال يف كتابه الطبقات يف ترمجة ليث

 شيء فيختلفون فيه، فريويه باتفاقهم من غري تعمد لذلك.

 فالتعديل يف جانب عدالته وسيأيت الكالم على هذا إن شاء اهللا ،وهذا الكالم فيه تعديل وجتريح

يقال: إنه كان يسأل عطاء، وطاوسا عن  مث ذكر دليال على ضعفه بقوله " ،وأما اجلرح ففي قوله "إال أنه ضعيف احلديث " 

 "شيء فيختلفون فيه، فريويه باتفاقهم من غري تعمد لذلك

 وهذا ما أنكره عليه شعبة وابن معني كما تقدم.

 :٢٤١ـ االمام أمحد بن حنبل ت٤
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 ه فيهاألقوال اليت نقلت عن

يزيد بن  :،ث "ليث ليس بالقوي"، حنظلة أوثق من لي :"،لَيÂثٌ ض¾عÚيفÐ الْح¾دÚيثÚ :"، ليث ال يفرح حبديثه"لَي س� ه�و� بِذَاك� "،  :(

لَ س�ئ� :"، أيب زياد أحب إليك أو ليث، هو ابن أيب سليم؟ قال أمحد: يزيد عنه اختالف، مرة طاووس، مرة مقسم، مرة جماهد

ض قيل لَه� ع�طاء بن و�يزِيد بن أيب زِي�اد فَقَالَ م�ا أقرب ب�عضهم من بع بن أيب سليممسع ع�ن ثُو�ي ر بن أيب فَاخ�ت�ة و�لَي ث أيب و�أَنا أ

فَقَالَ "،  ثري الْخ¾طَأض¾عÚيف احلَدÚيث جدا كهؤالء "،  الس¾ائ�ب فَقَالَ من مسع م�ن ه� قَد�ميا قَالَ و�م�سلم ي�ع نِي الْأَع و�ر فَقَالَ ه�و� دون

ي ثٌ ي�ر فَع� لَي ثٌ لَا ي�فْر�ح� بِح�د�يث�ه�، كَانَ لَ"،  ليث بن اىب سليم مضطرب احلديث ولكن حدث الناس عنه ،"أقول كما قال جرير

مٍ فَقَالَ: ج¾ابِرï أَقْو¾اهÐم¾ا ح¾دÚيثًا و¾لَيÂثٌ يÂ"، و¾سÐئÚلَ ع¾نÂ ج¾ابِرٍ الْجÐعÂفÚيÑ و¾لَيÂثÚ بÂنِ أَبِي سÐلَ أَش ي�اَء لَا ي�ر فَع�ه�ا غَي ر�ه� فَل�ذَل�ك� ض�ع¾فُوه�

 ،هÐ مÐضÂطَرِبï و¾هÐو¾ ح¾س¾نÐ الرÁأْيِح¾دÚيثُأَحÂس¾نÐهÐم¾ا ر¾أْيòا، و¾إِنÁم¾ا ت¾ر¾ك¾ النÁاسÐ ح¾دÚيثَ ج¾ابِرٍ لÚسÐوِء ر¾أْيِهÚ كَانَ لَهÐ ر¾أْيÐ سÐوٍء، و¾أَمÁا لَيÂثٌ فَ

Á؟ قَالَ: ح¾جÐاجÁيلَ: الْح¾جÚك¾؟، فَقÂإِلَي Ùم¾ا أَح¾بÐهÙاجٍ أَيÁج¾ابِرٍ و¾ح¾ج Âلَ ع¾نÚئÐو¾س ،"ÚيثÚالْح¾د ÐحÚي ص¾الÚدÂنÚو¾ عÐيثًا و¾هÚح¾د ÂمÐأَقْو¾اه ïأَطْر¾ق¾ اج

 ثُمÁ قَالَ: لَا أَدÂرِي م¾ا أُخÂبِرÐك¾. فَقَالَ لَهÐ أَبÐو ج¾عÂفَرٍ: فَلَيÂثُ بÂنÐ أَبِي سÐلَيÂمٍ؟

ÂمÐون¾هÐو¾ دÐقَالَ: ه (" ïطَرِبÂضÐم ÐهÁإِلَّا أَن 

 

 :دراسة هذه األقوال                      

 قوله "ليس هو بذاك "

 ١هو يف العلل ومعرفة الرجال رواية املروذي

 

 مسند ابن وهو كذلك يف ،يرويه البخاري عن أمحد بن حنبل  ٢هو يف علل الترمذي الكبري ـ قوله " ليث ال يفرح حبديثه "

 ٣اجلعد

 وهذه صيغة تضعيف له
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 وأما قوله "ليس بالقوي حنظلة اوثق من ليث"

 ليث ليس بالقوي، حنظلة أوثق من ليث :سؤاالت ابن هانئ االثرم قال

 ومل جنده يف املطبوع من السؤاالت ،وهذا نقل من موسوعة أقوال االمام أمحد يف الرواة

 ظلة عليه مث إنه تليني لرواية ليث وتفضيل حلن

يزيد بن أيب زياد أحب إليك أو ليث، هو ابن أيب سليم؟ قال أمحد: يزيد عنه اختالف، مرة طاووس، مرة مقسم، مرة  وقوله "

 "جماهد

 ١هو يف سؤاالت أيب داود

 ح�د�يثه لَي س� بذاك. :: مل يكن باحلافظ. وأيضا فيه قال٢ويزيد هذا قال فيه كما يف ¶ذيب الكمال

ا أقرب ب�عضهم من بعض و�يزِيد بن أيب زِي�اد فَقَالَ م� بن أيب سليملَ أيب و�أَنا أمسع ع�ن ثُو�ي ر بن أيب فَاخ�ت�ة و�لَي ث س�ئ� ::ـ قوله

 هؤالء قيل لَه� ع�طاء بن الس¾ائ�ب فَقَالَ من مسع م�ن ه� قَد�ميا قَالَ و�م�سلم ي�ع نِي الْأَع و�ر فَقَالَ ه�و� دون

 د اهللاالبنه عب ٣فهو يف العلل

ليت اقتضت وقرائن األحوال ا "أنه يراعى سياق الكالم الذي ترد أثناءه ألفاظ اجلرح والتعديلوهو تضعيف نسيب والضابط فيه 

فيكون ذلك موردا للجمع بني األقوال وللترجيح بني  ورودها يف الراوي، ومن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيني

 الرواة"

 ٤يضعف هو دون ثوير، وليث ب ن أَيب سليم، ويزيد ب ن أَيب زياد، وكان:ال فيهومسلم األعور هذا ق

وثوير بن أيب فاخته وجدنا أن االئمة على تضعيفه وبعضهم قال فيه متروك وبعضهم قال فيه ركن من أركان الكذب، 

 وتقدم كالمه يف يزيد

حدثنا مكحول قال حدثنا جعفر  :البن حبان بسنده قال ٥حنيفهو يف كتاب اnرو ،ض¾عÚيف احلَدÚيث جدا كثري الْخ¾طَأ :ـ قوله

 :٦...فذكره وجعفر بن أبان هو جعفر بن حممد بن أبان قال ابن حبان يف الثقات:بن أبان احلافظ قال سألت أمحد بن حنبل

): وكان ثقة ١٥/٣٤ومكحول هو من شيوخ ابن حبان أكثر عنه يف كتابه الثقات وقال الذهيب يف السري( ،كان متيقظا حيفظ

 من أئمة احلديث

 عنه وخيرج ليثا عن حد االعتبار وهو كما ترى تضعيف شديد يعارض ما تقدم
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 تركه أمحد بن حنبل كما تقدم :ولعل ابن حبان رمحه اهللا اعتربه يف قوله

 

ان فظ يف مقدمة لسماذكره احلا الشديد له وهو أنه كثري اخلطأ ويوضح هذا ويزيد هذا على ما تقدم أنه ذكر سبب تضعيفه

 قال إذا روى عن املعروفني ما ال يعرفه املعروفون فأكثرمن الذي يترك حديثه وقال ابن مهدي قيل لشعبة  :امليزان بقوله

وإذا ا¶م بالكذب طرح حديثه وإذا روى حديثا غلطا جمتمعا عليه فلم يتهم  وإذا أكثر الغلط طرح حديثه حديثهطرح 

 غري ذلك فارو عنه. نفسه عليه طرح حديثه واما

 

ح�د¾ثَن�ا ـ القائل هو  :فقول جرير هذا تقدم يف ذكر أقوال ابن أيب حامت وهو ذا هو ١فَقَالَ أقول كما قال جرير :ـ وقوله

، و�ع�ن  ع�طَاِء ب نِ الس¾ائ�بِ، و�ع�ن  ثÊع�ب د� اللَّه� ب ن� أَح م�د� قَالَ: س�م�ع ت� ع�ثْم�انَ ب ن� أَبِي ش�ي ب�ةَ قَالَ: س�أَلْت� ج�رِيرÈا، ع�ن  لَي  العقيلي ـ

ثَر� ت�خ ل�يطًا، قَالَ: و�س�أَلْت� أَبِي كْي�زِيد� ب نِ أَبِي زِي�ادÊ، فَقَالَ: كَانَ ي�زِيد� أَح س�ن�ه�م� اس ت�قَام�ةً ف�ي الْح�د�يث�، ثُم¾ ع�طَاٌء، و�كَانَ لَي ثٌ أَ

 يرÎ.فَقَالَ: أَقُولُ كَم�ا قَالَ ج�رِ ،ع�ن  ه�ذَا

 ليث بن اىب سليم مضطرب احلديث ولكن حدث الناس عنه :ـ وقوله

 البن أيب حامت يرويه عن عبد اهللا بن اإلمام أمحد عن أبيه ٢فهو يف اجلرح والتعديل

: وكالم أمحد ٣يف كتابه "املختلف فيهم " وقال ابن شاهني بعد ذكره هلذا القول عن االمام أمحد وقول عثمان بن أيب شيبة

حدث عنه  :متقارب، مل يطلقا عليه الكذب، بل مدحه أمحد بن حنبل ووثقه [بقوله] ليثنبل، وحيىي بن معني يف بن ح

 الناس، وقد وثقه عثمان بن أيب شيبة، وهو به أعلم من غريه، ألنه من بلده، ولكن الكل أطلق عليه االضطراب.

 لَي ثٌ لَا ي�فْر�ح� بِح�د�يث�ه�، كَانَ لَي ثٌ ي�ر فَع� أَش ي�اَء لَا ي�ر فَع�ه�ا غَي ر�ه� فَل�ذَل�ك� ض�ع¾فُوه� :وأما قوله

ش ي�اَء لَا كَانَ لَي ثٌ ي�ر فَع� أَ :،وفيه زيادة بيان على ما تقدم قبل وهو أنه بني سبب قوله هذا بقوله،٤فهذا يف سنن الترمذي

 فَل�ذَل�ك� ض�ع¾فُوه�ي�ر فَع�ه�ا غَي ر�ه� 

 

وهو وإن كان حكما نسبيا أال أنه كمثل كالمه  ٥... اخل فهو يف املعرفة والتاريخ للفسوي.وسئل عن جابر اجلعفي :ـ قوله

 السابق واهللا أعلم
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 :٢٦٤ـ أبو زرعة الرازي ت ٥

عة عن سأل أبا زر ،لعلم باحلديثلني احلديث ال تقوم به احلجة عند أهل ا ،ال يشتغل به هو مضطرب احلديثأقواله فيه (

 ) ضعيف احلديث، مثل أشعث بن سوار، وليث بن أيب سليم وأشباههم :واصل بن السائب الرقاشي فقال:

 ..."اخل.قوله "ال يشتغل

 هو يف اجلرح والتعديل البن أيب حامت

 ...."اخل.وقوله " لني احلديث

 ١كذلك هو يف اجلرح والتعديل

 " اخل.....وقوله "سأل ابا زرعة

 ٢فهو كذلك يف اجلرح والتعديل

 ٣وأشعث بن سوار هذا قال فيه أبوزرعة: "لني" ،وهنا جعل الليث مثل واصل وأشعث بن سوار

 ومعىن هذا أÒم متقاربون يف الضعف واهللا أعلم

 

 ـ حممد بن إمساعيل البخاري٦

 يف الشيءقال حممد بن إمساعيل: ليث بن أيب سليم صدوق ورمبا يهم  :٤يف سنن الترمذي

 قال: ليث صدوق ٥يف العلل الكبريو

 ليث بن أيب سليم صدوق إال أنه يغلط :قال ٦ويف موضع آخر منه

اجلمع بني القولني  وميكن ،:قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف السلسلة الضعيفة بعد كالمه على قول ابن معني السابق "ال بأس به"

 أنه ال يكذب عمدا، وهذا ال ينايف ضعفه الناتج من شيء ال ميلكه، وهو بأنه أراد باألول أنه صدوق يف نفسه، يعين

وهذا ما أشار إليه البخاري حني قال فيه: صدوق، يهم، ومثله قول يعقوب بن شيبة: هو صدوق، ضعيف  ،االختالط

 احلديث وحنوه
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ال تنتقب :عن نافع عن ابن عمر):وقال مالك ١٨٣٨/ح ١ـ والبخاري علق عن ليث يف الصحيح متابعة لإلمام مالك فقال (

 احملرمة. وتابعه ليث بن أيب سليم

 :٢٦٢ـ االمام مسلم ت ٧

 م�ن  فَإِذَا ن�ح ن� ت�قَص¾ي ن�ا أَخ ب�ار� ه�ذَا الصÕن ف� م�ن� الن¾اسِ، أَت ب�ع ن�اه�ا أَخ ب�ارÈا ي�قَع� ف�ي أَس�انِيد�ه�ا ب�ع ض� ):١/٥قال يف مقدمة الصحيح(

م ، فَإِنَّ اس م� الس¾ت رِ، ص�وف� بِالْح�فْظ� و�الْإِت قَان�، كَالصÕن ف� الْم�قَد¾مِ قَب لَه�م ، ع�لَى أَن¾ه�م  و�إِنْ كَان�وا ف�يم�ا و�ص�فْن�ا د�ون�ه�لَي س� بِالْم�و 

Êد قِ، و�ت�ع�اط�ي الْع�لْمِ ي�ش م�لُه�م  كَع�طَاِء ب نِ الس¾ائ�بِ، و�ي�زِيد� ب نِ أَبِي زِي�ادÕو�أَض ر�ابِهِم  م�ن  ح�م¾الِ الْآثَارِ، بِي س�لَي مٍب نِ أَ، و�لَي ث� و�الص ،

 و�ن�قَّالِ الْأَخ ب�ارِ

 ـ وهو رمحه اهللا قد أخرج حديثه يف صحيحه يف كتاب اللباس والزينة مقرونا بأيب إسحاق الشيباين. 

وهم من خرجا له متابعة واستشهادا واعتبارا أÒم والضابط يف القسم الثاين من الرواة الذين أخرج هلم الشيخان أو أحدمها 

تتفاوت درجا¶م يف الضبط وغريه مع حصول اسم الصدق هلم وحينئذ إذا وجد لغري اإلمام يف أحد منهم طعن مقابل 

لتعديل هذا اإلمام ـ أي التعديل الضمين ـ فال يقبل إال مبني السبب مفسرا بقادح يقدح يف عدالة هذا الراوي ويف 

 مطلقا أو يف ضبطه خلرب بعينه ألن األسباب احلاملة لألئمة على اجلرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما ال يقدح. اهـ ضبطه

 وهنا قد قابل هذا التوثيق الضمين لليث جرح االئمة له جرح مفسرا مبا جيرح فهو مقدم عليه.

  

 ٣٦٥ـ ابن عدي ت٧

له أحاديث صاحلة غَيÂر م¾ا ذكرت، وقد روى عنه  :يه وأحاديث أنكرت عليهبعد ذكره لترمجة ليث والكالم ف ١قال يف الكامل

 الناس، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه شÐعÂب¾ة، والثوري، وغريمها من ثقات

 

 :٣٨٥الدارقطين ت -٨

وطاووس  صاحب سنة خيرج حديثه، مث قال أنكروا عليه اجلمع بني عطاء :رواية الكرجي قال ،له ٢ـ يف سؤاالت الربقاين

 وجماهد حسب

																																																													
٧/٢٣٨( ١( 
١/٥٨( ٢( 



	٢٧	

 وليث ليس بقوي وقد اختلف فيه على ليث بن أيب سليم :له قال بعدالكالم على حديث ١ـ ويف العلل

 وليث مضطرب احلديث. :ـ ويف موضع آخر قال

 واالضطراب فيه من ليث :ـ ويف موضع آخرذكر حديثا مث قال

 .سليم ليس حبافظ ليث بن أيب :بعد ذكر حديث من طريق ليث ٢ـ ويف كتابه السنن

 .وجابر وليث ضعيفان :من السنن قال ٣ـ ويف موضع آخر

 .ليث سيء احلفظ :قال ٤ـ ويف موضع آخر

 

 

 املبحث الثالث: أقوال االئمة املوصوفني بالتساهل

 :٢٦١ت  ـ العجلي١

 جائز احلديث :ومرة قال ،ال بأس به :بترتيب اهليثمي ٥يف الثقات

علمي متساهل ومن نواحي تساهله أنه يعطي الراوي مرتبة أعلى من اليت يستحقها وهنا يف والعجلي كما ذكر العالمة امل

 ليث االئمة على تضعيفه ونالحظ ان العجلي وثقه بقوله ال بأس به

لكن الضابط هنا أنه " إذا جاء التوثيق من املتساهلني فإنه ينظر هل وافقهم أحد من االئمة اآلخرين على ذلك فإن وافقهم 

وغن انفرد أحدهم بذلك التوثيق فإنه ال يسلم له. وهنا قد وافقه غريه كما مر من كالم االمام البخاري  ،أخذ بقوهلمأحد 

 .وكما سيأيت

 

 :٣٨٥ـ ابن شاهني ت ٢

 تاريخ أمساء الضعفاء واملتروكني ) ،ذكر ليثا يف كتابيه ( تاريخ أمساء الثقات

ختلف فيهم " ولكنه يف كتابه " امل ،م أمحد وابن معني وعثمان بن أيب شيبةومل حيكم عليه بشي بل اكتفى بنقل كالم االما

وكالم أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني يف ليث متقارب، مل  :ذكره وذكر الكالم الذي أورده يف الكتابني السابقني مث قال
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لم من عثمان بن أيب شيبة، وهو به أعحدث عنه الناس، وقد وثقه  :يطلقا عليه الكذب، بل مدحه أمحد بن حنبل ووثقه [بقوله]

 غريه، ألنه من بلده، ولكن الكل أطلق عليه االضطراب.

 :٤٠٥ـ احلاكم أبو عبد اهللا ت ٣

 إمنا ذكرت عمر بن أيب سلمة وليث بن أيب سليم يف الشواهد ال يف األصول :١قال يف املستدرك

 لى سوء حفظهجممع ع :أنه قال فيه ٢ـ ونقل احلافظ ابن حجر عنه يف التهذيب

ي و�ف� :رضي اهللا عنه (ليس منا من ملريحم صغرينا ويعرف حق كبرينا ) قال ٣ويف املستدرك يف كالمه على حديث ابن عمر

 »ب نِ أَبِي س�لَي مٍ لَي ث� ةَو�إِن¾م�ا ت�ر�كْت�ه� ل�أَنَّ ر�اوِي�« ،»و�ي�أْم�ر� بِالْم�ع ر�وف� و�ي�ن ه�ى ع�نِ الْم�ن كَرِ«ح�د�يث� ع�كْرِم�ةَ، ع�نِ اب نِ ع�ب¾اسٍ 

 املبحث الرابع: أقوال ألئمة آخرين

  ١٣١ـ أيوب السختياين ت ١
 :يف الضعفاء الكبري للعقيلي4

لَم  ت�كْت�ب  ع�ن  طَاو�سٍ؟   م�ا لَك�رٍح�د¾ثَن�ا بِش ر� ب ن� م�وس�ى، ح�د¾ثَن�ا الْح�م�ي د�يÞ قَالَ: س�م�ع ت� س�فْي�انَ ي�قُولُ: قُلْت� ل�أَيÞوب�: ي�ا أَب�ا ب�كْ :قال

فَذَه�ب ت� و�ت�ر�كْت�ه�. وهذه الرواية جزم àا  س�لَي مٍ ب ن� أَبِيو�لَي ثُ  ،ع�ب د� الْكَرِميِ أَب�و أُم�ي¾ةَ ،قَالَ: أَت�ي ت�ه� لَأَس م�ع� م�ن ه� فَر�أَي ت�ه� ب�ي ن� ثَق�يلَي نِ

 ٥املزي

 يعين بذلك تضعيفهما، فإن أيوب يضعف عبد الكرمي هذا وهو أبو أمية وهنا وصف ليثا وعبد الكرمي بقوله ثقيلني، و

 

 

 

 ١٨٨ت :ـ جرير بن عبد احلميد٢

اىل عثمان بن أيب شيبة قال: سألت جريرا، عن ليث، وعن عطاء  ألبن أيب حامت بسنده ـ وهو صحيح ـ ٦يف اجلرح والتعديل

 م استقامة يف احلديث، مث عطاء، وكان ليث أكثر ختليطابن السائب، وعن يزيد بن أيب زياد، فقال: كان يزيد أحسنه

 

 ١٩١أو١٨٧ـ عيسى بن يونس بن أيب اسحاق السبيعي ت٣
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قلنا لعيسى ب ن يونس: مل مل تسمع من لَي ث ب ن أَيب س�لَي م؟ قال: قد  :عن مؤمل بن الفضل قال ،١يف ²ذيب الكمال جمزوما به

 رتفاع النهار فيؤذنرأيته وكان قد اختلط، وكان يصعد املنارة ا

 

 ١٩٢ـ عبداهللا بن إدريس األودي ت ٤

م¾ا جلست إِلَى لَيÂث بÂن أَيب سÐلَيÂم إِال مسعت منه م¾ا مل أمسع  :عن عبد اهللا بن إدريس قال ٢يف ²ذيب الكمال جمزوما به -

 منه

 

 

 ١٩٧أو ١٩٦ـ وكيع بن اجلراح ت ٥

سألت وكيعا ع¾نÂ حديث من حديث لَيÂث بÂن أَيب سÐلَيÂم، فَقَالَ: لَيÂث سي قال علي بن حممد الطناف :جمزوما به ٣يف ²ذيب الكمال

 ليث، كَانَ سÐفْي¾ان ال يسمي ليثا

 

 ١٩٨ت :ـ ابن عيينة٦

 

قلت لسفيان إن ليثا روى عن طلحة بن مصرف، عن  :قال ـ علي بن املديين ـ  :وجزم به املزي ٤يف الضعفاء الكبري للعقيلي

يب صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ، فأنكر ذلك سفيان وعجب منه أن يكون جد طلحة لقي النيب صلى اهللا أبيه، عن جده، رأى الن

 عليه وسلم

 

أبا معمر ـ يعين القطيعي ـ يقول كان ابن عيينة ال حيمد البن أيب حامت قال: مسعت أيب يقول مسعت  ٥ويف اجلرح والتعديل

 حفظ ليث بن أيب سليم

 

																																																													
٢٤/٢٨٥( ١( 
٢٤/٢٨٥( ٢( 
٢٤/٨٤( ٣( 
٤/١٤( ٤( 
٧/١٧٨( ٥( 



	٣٠	

 ٢٠٤ـ الشافعي ت٧

 وأعله الشافعي باالنقطاع، وبأن ليثا ليس حبافظ. :١نقله عنه احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري قال فيما

 

 ٢٢٦أو  ٢٢٣ـ صدقة بن الفضل ت ٩

عف) هو (أض :عن كتاب معرفة الرجال للبلخي قول صدقة بن الفضل يف ليث بن أيب سليم ٢ـ نقل ابن امللقن يف البدر املنري

 العاملني

 ٢٣٩ شيبة تـ عثمان بن أيب١٠

يف تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني3 البن شاهني نقل قول عثمان بن أيب شيبة يف ليث: لَي ث بن أيب سليم ث�قَة ص�د�وق و�لَي س� 

 بِحج¾ة

 

 : ٢٦٢ـ يعقوب بن شيبة السدوسي ت ١١

 صدوق ضعيف احلديث:أنه قال يف ليث ٤نقل ابن امللقن عنه يف البدر املنري

 ٥يضا احلافظ ابن حجر يف ²ذيب التهذيبونقل هذا عنه أ

 ٢٩٢تالبزار  ـ١٢

 كُوف�يâ م�ت�ع�بÕدÎ و�ر�و�ى ع�ن ه� أَه لُ الْكُوفَة� واحتملوا حديثه. ب ن� أَبِي س�لَي مٍو�لَي ثُ  :قال ٦يف مسنده -

تالط فاضطرب يف حديثه، وإمنا هو أحد العباد إال أنه كان (قد) أصابه اخ ::٧وقال فيما نقله عنه ابن امللقن يف البدر املنري

 تكلم فيه أهل العلم âذا، وإال فال نعلم أحدا ترك حديثه.

																																																													
٣/١٣١٥( ١( 
٢/١٠٤( ٢( 
 واملختلف فيهم،) وهو كذلك يف كتابيه تاريخ امساء الثقات١/١٦٢( ٣
٢/١٠٤( ٤( 
٨/٤٦٨( ٥( 
١١/١٤٣( ٦( 
٢/١٠٤( ٧( 



	٣١	

 :٣٠٧الساجي ت  -١٣

 نقل بن امللقن يف البدر املنري1 عنه أنه قال يف ليث: ص�د�وق (ف�يه�) ضعف، كَانَ سيئ الْح�فْظ كثري الْغ�لَط.

 :ونقل احلافظ عنه يف التهذيب2 أنه قال يف ليث

يه ضعف كان سيء احلفظ كثري الغلط كان حيىي القطان بآخره ال حيدث عنه.صدوق ف  

ـ هكذا فيه ولعل الصواب "صنفه" ـ مث تعقبه  وكان أبو داود ال يدخل حديثه يف كتاب السنن الذي ضعفه :وكذا نقل قوله

  .احلافظ بأن حيثه فيه موجود

 املبحث اخلامس: أقوال االئمة املتأخرين

 

 )٣١١ت ابن خزمية ( -١

 )٣(يف الصحيح له قال: و¾لَسÂن¾ا ن¾حÂت¾جÙ بِرِو¾اي¾ةÚ لَيÂثÚ بÂنِ أَبِي سÐلَيÂم 

 

 )٣٧٨احلاكم أبو أمحد (ت  -٢

 )٤(نقل عنه احلافظ ابن حجر يف ²ذيب التهذيب أنه قال يف ليث: ليس بالقوي عندهم. 

 

 )٤٥٨البيهقي (ت  -٣

 (ز)

 بÂن¾ أَبِي سÐلَيÂمٍ ض¾عÚيفï يف السنن الكربى له: إِلَّا أَنَّ لَيÂثَ

 ويف موضع آخر: الْح¾ارِثُ الْأَعÂو¾رÐ لَا يÐحÂت¾جÙ بِهÚ، و¾كَذَلÚك¾ لَيÂثُ بÂنÐ أَبِي سÐلَيÂمٍ

 لَيÂثُ بÂنÐ أَبِي سÐلَيÂمٍ لَيÂس¾ بِالْقَوِيÑ :ويف موضع آخر

 جÙ بِرِو¾اي¾ةÚ لَيÂثõو¾إِنْ كُنÂتÐ لَا أَحÂت¾ ،يثÚ لَيÂثÚ بÂنِ أَبِي سÐلَيÂمٍإِلَّا أَنÑي قَدÂ و¾ج¾دÂتÐ لَهÐ مÐت¾ابِعòا مÚنÂ ح¾دÚ :ويف موضع آخر قال

 و¾ر¾و¾اهÐ لَيÂثُ بÂنÐ أَبِي سÐلَيÂمٍ، و¾هÐو¾ عÚنÂد¾ أَهÂلِ الْعÚلْمِ بِالْح¾دÚيثÚ غَيÂرÐ ح¾افَظõ كَثÚريÐ الْخ¾طَأÚ :ويف معرفة السنن واآلثار

 يö، و¾اللَّهÐ أَعÂلَمÐو¾لَيÂثٌ غَيÂرÐ قَوِ :ويف موضع آخر منه

																																																													
٢/١٠٤( ١( 
٨/٤٦٨( ٢( 
 )٢/٧٣( صحيح ابن خزمية )٣(
 )٤٦٥/ ٨( التهذيب ²ذيب )٤(



	٣٢	

 (ح) 

) وقال: ضعفه أهل العلم باحلديث.( ١٢٠/ ٢جاء عن البيهقي عن ليث عبارة متعدة مثل: قال ال حيتج به(السنن الكربى: -

، ومعجم اجلرح والتعديل لرجال السنن الكربى ٥٨/ ٥)) و قال: ليس بالقوي((السنن الكربى: ١٠٨/ ٤(السنن الكربى: 

 )٤١٠،الرقم ١٣٧(ص: 

 

 )٥٠٧ابن القيسراين (ت  -٤

 (ز)

 يف تذكرة احلفاظ له قال: و¾لَيÂثٌ ه¾ذَا ض¾عÚيفï جِد÷ا

 (ح)

 )١(وليث ضعيف، تركه حيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني.  -

 )٢(وليث هذا ضعيف احلديث جدا، تركه حيىي القطان وعبد الرمحن وأمحد وحيىي بن معني.  -

 

 

 

 

 )٥٨١عبد احلق اإلشبيلي (ت  -٥

 )٣(قال يف األحكام الوسطى له بعد ذكر حديث: ومل يتابع ليث على هذا وهو ضعيف.  -

 )٤( .ويف موضع آخر قال: وكال احلديثني خرجه من حديث ليث بن أيب سليم، وهو ضعيف عند أهل احلديث -

 

 

 )٥٩٧ابن اجلوزي (ت  -٦

																																																													
 )١١٩/  ١القيسراين ( البن احلفاظ تذكرة )١(
 )٣٩٦/  ١القيسراين ( البن احلفاظ تذكرة )٢(
 )٢٨٦/  ١األشبيلي ( احلق الوسطى لعبد األحكام)٣(
 )٢٤٩/  ٢األشبيلي ( احلق الوسطى لعبد األحكام)٤(



	٣٣	

ر¾كَهÐ ل اخلالف قال: و¾الْج¾و¾ابÐ مÚنÂ و¾جÂه¾يÂنِ أَح¾دÐهÐم¾ا أَنَّ الطَّرِيقَيÂنِ ت¾دÐور ع¾لَى لَيÂثõ و¾هÐو¾ م¾تÂرÐوكï ت¾يف كتابه التحقيق يف مسائ -

س¾انِيد¾ و¾يرÂفَع الْم¾ر¾اسÚيل بÐ الْأَلÚي¾حÂي¾ى الْقَطَّانُ و¾ي¾حÂي¾ى بÂنÐ م¾عÚنيٍ وابÂن مهÂدي وأَحÂمد قَالَ ابÂنÐ حÚبÁانَ اخÂت¾لَطَ فÚي آخÚرِ عÐمÂرِهÚ فَكَانَ ي¾قْ

 )١( ي¾أْتÚي ع¾نِ الثِّقَاتÚ بِم¾ا لَيÂس¾ فÚي ح¾دÚيثÚهِمÂ والثاين: أنا حنمله على أنه كان يصوم قبله أو بعده.

ويف كتاب العلل املتناهية قال: وأما احلديث الثالث فقد سبق يف كتابنا أن ليث بني أيب سليم متروك. قال ابن حبان: "اختلط  -

 )٢(يف آخر عمره فكان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل ويأيت عن الثقات ما ليس من حديثهم". 

 )٣(البن اجلوزي: هو عندهم يف غاية الضعف. » املوضوعات«وقال ابن امللقن يف البدر املنري: ويف  -

 حبثت عنه يف املوضوعات على قدر استطاعيت فلم أجده -

 (ز)

 فَإِنَّ لَيÂثَ بÂن¾ أَبِي س¾لÚيمٍ ض¾عÚيفï :ويف كتاب العلل املتناهية -

 (ح)

 ) ليث هو ابن أيب سليم وهو ضعيف١٤٨/  ٢قال ابن اجلوزي يف التحقيق يف أحاديث اخلالف ( -

 

): وقول املصنف يف ليث: (تركه القطان وابن معني وابن مهدي ٣٤٦/  ٣تعقبه ابن عبد اهلادي يف تنقيح التحقيق فقال ( -

وإمنا أخذه من كالم ابن حبان، فإنه قال ذلك، وقد قال الفالس: كان حيىي ال حيدث عن ليث بن أيب سليم،  وأمحد) فيه نظر،

وال عن حجاج بن أرطأة، وكان عبد الرمحن حيدث عن سفيان وغريه عنهما. وقال معاوية بن صاحل عن حيىي بن معني: ليث بن 

ن أمحد بن حنبل: مسعت أيب يقول: ليث بن أيب سليم مضطرب أيب سليم ضعيف، إال أنه يكتب حديثه. وقال عبد اهللا ب

 احلديث، ولكن حدث عنه الناس.

وقول املصنف: (هو متروك) خطأ، وال ينبغي إطالق هذه العبارة فيه، وقد قال عبد الرمحن بن مهدي: ليث بن أيب سليم 

د: سألت حيىي عن ليث، فقال: ليس به وعطاء بن السائب ويزيد بن أيب زياد، ليث أحسنهم حاال عندي. وقال أبو داو

 بأس. وقال ابن عدي: قد روى عنه شعبة والثوري وغريمها من ثقات الناس، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه.

وقد سأل الربقاين الدارقطين عنه، فقال: صاحب سنة، خيرج حديثه. مث قال: إمنا أنكروا عليه اجلمع بني عطاء وطاوس 

شهد به البخاري يف " الصحيح "، وروى له مسلم مقرونا بغريه، وروى له أصحاب " السنن "، وجماهد حسب. وقد است

 واهللا أعلم.

 

																																																													
 )١٠٦/  ٢اجلوزي ( اخلالف البن أحاديث يف لتحقيقا )١(
 )٢٩٩/  ٢اجلوزي ( البن املتناهية العلل) ٢(
 )١٠٤/  ٢امللقن ( املنري البن البدر)٣(



	٣٤	

 

 

 )٦٢٨ابن القطان الفاسي (ت  -٧

 )١(قال يف كتاب بيان الوهم واإليهام: و¾لَكÚن ب¾قÚي ع¾لَيÂهÚ أَن يبني أَنه من رِو¾اي¾ة لَيÂث بن أيب سليم، و¾هÐو¾ ض¾عÚيف.  -

 )٢(وإمنا مل نقل هلذا صحيح ملكان ليث فإنه ابن أيب سليم ومل يكن باحلافظ وهو صدوق ضعيف.  : موضع آخر منهوقال يف -

 

 

 

 

 )٦٧٦النووي (ت  -٨

 )٣(ـ ويف ²ذيب االمساء واللغات قال: واتفق العلماء على ضعفه، واضطراب حديثه، واختالل ضبطه. 

ليم فضعفه اجلماهري، قالوا: واختلط واضطربت أحاديثه، قالوا: وهو ممن وأما ليث بن أىب س :ويف شرحه على مسلم قال -

يكتب حديثه. قال أمحد بن حنبل هو مضطرب احلديث ولكن حدث الناس عنه وقال الدارقطىن وبن عدى يكتب حديثه وقال 

 )٤(واهللا أعلم. كثريون ال يكتب حديثه وامتنع كثريون من السلف من كتابة حديثه واسم أىب سليم أمين وقيل أنس 

 

 (ز)

 مÚنÂ رِو¾اي¾ةÚ لَيÂثÚ بÂنِ أَبِي سÐلَيÂمٍ و¾هÐو¾ ض¾عÚيفï :يف اnموع قال

 و¾لَيÂس¾ بِم¾حÂفُوظõ و¾خ¾لَطَ فÚيهÚ لَيÂثٌ :ويف موضع آخر قال

 و¾هÐو¾ خ¾طَأٌ مÚنÂ لَيÂثÚ بÂنِ أَبِي سÐلَيÂمٍ :ويف موضع آخر قال

 

 

 

																																																													
 )١١/  ٣األحكام ( كتاب يف واإليهام الوهم بيان)١(
 )٢٩٥/  ٥األحكام ( كتاب يف واإليهام الوهم بيان)٢(
 )٧٤/ ٢( واللغات األمساء ²ذيب)٣(
 )١/٥٢( مسلم صحيح شرح)٤(



	٣٥	

 

 

 )٧٢٨شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت  -٩

قال ابن عبد اهلادي يف تنقيح التحقيق: قال شيخنا اإلمام العالمة أبو العبÁاس: ليث هذا هو: الليث بن سعدõ اإلمام  -

اجلليل، ال خيتلف يف فضله ونبله وثقته وفقهه اثنان! توهÁم املؤلِّف رمحه اهللا أنÁه ليث بن أيب سليم، وذاك مع حفظه قد 

 )١(ضÐعÑف. 

 

 

 )٧٤٤ي (ت ابن عبد اهلاد -١٠

واحلاصل أن هذا املتابع الذي ذكره املعترض من رواية الطرباين ال يرتفع به احلديث عن درجة الضعف  :يف الصارم املنكي -

والسقوط، وال ينهض إىل رتبة تقتضي االعتبار واالستشهاد لظلمة اسناده وجهالة رواته، وضعف بعضهم واختالطه، واضطراب 

يحاً إىل ليث بن أيب سليم لكان فيه ما فيه، فكيف والطريق إليه ظلمات بعضها فوق بعض واهللا حديثه، ولو كان اإلسناد صح

 )٢(أعلم؟ 

 

 

 (ح)

 )١٢٢/  ١األلباين يف السلسلة الضعيفة(

ليس هذا اإلسناد بشيء يعتمد عليه،  :)٦٣وقد قال احملقق العالمة حممد بن عبد اهلادي يف الرد عليه يف " الصارم املنكي " (ص 

وال هو مما يرجع إليه، بل هو إسناد مظلم ضعيف جدا، ألنه مشتمل على ضعيف ال جيوز االحتجاج به (وهو ليث بن أيب 

 وجمهول مل يعرف من حاله ما يوجب قبول خربه، وابن رشدين شيخ ،سليم)

سليم وجدته عائشة  يث بن أيبالطرباين قد تكلموا فيه، وعلي بن حسن األنصارى ليس هو ممن حيتج حبديثه، والليث ابن بنت الل

جمهوالن مل يشتهر من حاهلما عند أهل العلم ما يوجب قبول روايتهما وال يعرف هلما ذكر يف غري هذا احلديث، قال: واحلاصل 

أن هذا املتابع الذي ذكره املعترض (السبكي) من رواية الطرباين ال يرتفع به احلديث عن درجة الضعف والسقوط وال ينهض إىل 

بة تقتضي االعتبار واالستشهاد، لظلمة إسناده، وجهالة رواته، وضعف بعضهم واختالطه، ولو كان اإلسناد صحيحا إىل ليث رت

 .بن أيب سليم لكان فيه ما فيه، فكيف والطريق إليه ظلمات بعضها فوق بعض؟ !

																																																													
 )٢٣٤/  ٣اهلادي ( عبد التحقيق البن تنقيح)١(
 )٧٢/  ١اهلادي ( عبد املنكي البن الصارم)٢(



	٣٦	

 

 

 )٧٤٨الذهيب (ت  -١١

. م مقرونا. ١٣٨صيام وعلم كثري وبعضهم احتج به مات قال يف الكاشف: فيه ضعف يسري من سوء حفظه كان ذا صالة و -
)١( 

ويف تنقيح التحقيق له ذكر حديثا فيه ليث قال: و¾قَالَ ابنÐ الْم¾دÚينِي«: ن¾ا حفصÐ بن غياثõ، ع¾ن ليثÚ بن أيب سليمٍ، ع¾ن عمريٍ،  -

." õم مجعةÂي ي¾وÚفطرا فÐرسولَ اِهللا م Ðن عمر¾ قَالَ: " م¾ا رأيتÂع¾ن اب 

 )٢(عيفï. ليثٌ ض

 -عه، م-ويف ديوان الضعفاء له قال: ليث بن أيب سليم الكويف: حسن احلديث، ومن ضعفه فإمنا ضعفه الختالطه بآخرة.  -

 )٣(مقروناً. 

 )٤(فْظÚهÚ. حÚ مÐح¾دÑثُ الكُوÂفَةÚ، و¾أَح¾دÐ عÐلَم¾ائÚه¾ا اَألعÂي¾انÚ، ع¾لَى لÚيÂنٍ فÚي ح¾دÚيÂثÚهÚ، لÚن¾قصِ :ويف السري له يف ترمجة ليث قال -

عÚد¾ادÐه فÚي م¾رت¾ب¾ةÚ  قُلْتÐ: ب¾عÂضÐ اَألئÚمÁةÚ يÐح¾سÑنÐ لÚلَّيÂثÚ، و¾الَ ي¾بلُغُ ح¾دÚيÂثُه م¾رت¾ب¾ةَ احلَس¾نِ، ب¾لْ :مث قال بعد ذكر ترمجته وما قيل فيه -

ÚغَائÁي الرÚب¾ارِ، و¾فÚتÂو¾االع ÚدÚو¾اهÁي الشÚو¾ى فÂرÐاملُقَار¾بِ، فَي ÚفÂيÚعÁفَالض ،Úي الو¾اجِب¾اتÚا فÁلِ، أَمÚ٥(الَ. بِ، و¾الفَض¾ائ( 

 

 (ح)

 ) قال الذهيب ىف املهذب: فيه ليث بن أىب سليم، وهو لني٠٠٠/  ٠قال املناوى

 

 

 )٧٦٢الزيلعي (ت  -١٢

-  .ïيفÚو¾ ض¾عÐمٍ، و¾هÂلَيÐأَبِي س ÐنÂثُ بÂلَي ÐهÁأَن ÐرÚثٌ ه¾ذَا الظَّاهÂ٦(قال يف نصب الراية: و¾لَي( 

 

 (ز)

- .ïيفÚو¾ ض¾عÐمٍ، و¾هÂلَيÐأَبِي س ÐنÂثُ بÂويف موضع آخر (من نصب الراية) قال: و¾لَي 

																																																													
 )١٥١/ ٢( الكاشف)١(
 )٣٩٥/  ١التحقيق للذهيب ( تنقيح)٢(
 )١/٣٣٣( واملتروكني للذهيب الضعفاء ديوان)٣(
 )١٧٩/ ٦( الرسالة ط النبالء أعالم سري)٤(
 )١٨٤/ ٦( الرسالة ط النبالء مأعال سري)٥(
 )٩٦/  ٣( الراية للزيلعي نصب)٦(



	٣٧	

 

 (ح)

 )١(وليث هو ابن أيب سليم، وفيه مقال. 

 

 )٨٠٤ابن امللقن (ت  -١٣

 )٢(ـ ويف شرحه على صحيح البخاري قال: لكن يف إسناده ليث بن أيب سليم وهو ضعيف. 

 

 (ز)

 (هÐو¾) ح¾دÚيث ض¾عÚيف؛ ألنَّ لَيÂث بن أيب سليم ض¾عÚيف عÚنÂد الْجÐمÂهÐور، و :يف البدر املنري -

وأعلت (بليث) بن أيب سليم الْكُوفÚي، و¾قد اخÂت¾لَط أَيÂضا بِآخÚرهÚ، و¾قد (بسطنا) ت¾رÂج¾مته فÚيم¾ا م¾ض¾ى  :ويف موضع آخر منه قال -

دÐوق استضعف، و¾قد رجل ص¾احل ص¾ :»اِإلم¾ام«قَالَ الشÁيÂخ ت¾قÚي« الدÁين فÚي فÚي احلَدÚيث الثَّالÚث بعد الْعشÂرين من ب¾اب الْوضÐوء، و¾

 أخرج لَهÐ مÐسلم (فÚي املتابعات) فَلَع¾لَّ (اجتماعه) م¾ع¾ ع¾طاء يÐقَوي رفع احلَدÚيث.

 و¾فÚيه لَيÂث بن أيب سليم و¾قد ضعفه الْجÐمÂهÐور :ـ ويف حتفة احملتاج قال

 

 (ح)

 )٣(ث) بن أيب سليم، وقد ضعفه اجلمهور. قال: ويف إسناده (لي

 

 

 )٨٠٦زين الدين العراقي (ت  -١٤

 )٤(و¾فÚيه لَيÂث بن أيب سليم مÐخÂت¾لف فÚيهÚ.  :يف املغين عن محل األسفار -

يب سليم أويف موضع آخر منه: أخرجه التÑرÂمÚذÚي« و¾قَالَ غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من ه¾ذَا الْو¾جÂه ي¾عÂنِي من ح¾دÚيث لَيÂث بن  -

 )٥(و¾ض¾عفه الْجÐمÂهÐور. 

 

																																																													
 )١٠٢/  ٣الراية للزيلعي ( نصب)١(
 )٢/٦٢٦( امللقن البن الصحيح اجلامع لشرح التوضيح)٢(
 )٢٢٧/  ٧امللقن ( املنري البن البدر)٣(
 )١٤٥/  ١( العراقي الدين زين سفاراملغين عن محل األ)٤(
 )٦٣٧/  ١العراقي ( الدين زين رسفااملغين عن محل األ)٥(



	٣٨	

 

 

 

 )٨٠٧اهليثمي (ت  -١٥

 

 ذكر يف ليث بن أيب سليم يف كتابه جممع الزوائد عبارات كثرية ومتنوعة، منها:

 )١(فيه ليث بن أيب سليم، وهو مدلس.  -

 )٢(فيه ليث بن أيب سليم، وضعفه األكثر.  -

 )٣(ليط والغلط. فيه ليث بن أيب سليم، وهو ثقة إال أنه ينسب إىل التخ -

 )٤(ومدار طرقه كلها على ليث بن أيب سليم، وقد اختلط.  -

 )٥(فيه ليث بن أيب سليم، وفيه ضعف.  -

 )٦(فيه ليث بن أيب سليم، وهو ثقة ولكنه مدلس.  -

 )٧(فيه ليث بن أيب سليم وفيه كالم وهو ثقة مدلس.  -

 )٨(فيه ليث بن أيب سليم والغالب عليه الضعف.  -

 )٩(ليم، وهو ضعيف، وقد حيسن حديثه. فيه ليث بن أيب س -

 )١٠(فيه ليث بن أيب سليم وهو مضطرب احلديث.  -

 )١١(فيه ليث بن أيب سليم، وقد ضعفه مجاعة، ويعترب حبديثه.  -

 )١٢(فيه ليث بن أيب سليم وهو حسن احلديث على ضعفه، وبقية رجاله ثقات.  -

																																																													
 )٨٣/  ١الزوائد للهيثمي ( جممع)١(
 )٩٠/  ١الزوائد للهيثمي ( جممع)٢(
 )٢١٢/  ١الزوائد للهيثمي ( جممع)٣(
 )٢٤٠/  ١الزوائد للهيثمي ( جممع)٤(
 )٢٨٥/  ١الزوائد للهيثمي ( جممع)٥(
 )١٦/  ٢الزوائد للهيثمي ( جممع)٦(
 )٢٥٤/  ٢الزوائد للهيثمي ( جممع)٧(
 )٢٥٤/  ٦الزوائد للهيثمي ( جممع)٨(
 )٢٧٩/  ٦الزوائد للهيثمي ( جممع)٩(
 )٩٤/  ٧الزوائد للهيثمي ( جممع)١٠(
 )١٥٨/  ٧الزوائد للهيثمي ( جممع)١١(
 )١٧٩/  ٧الزوائد للهيثمي ( جممع)١٢(



	٣٩	

 )١(فيه ليث بن أيب سليم وهو لني احلديث.  -

 )٢(ليم، وهو ثقة ولكنه مدلس اختلط. فيه ليث بن أيب س -

 

 

 نقل ابن حجر يف خمتصر زوائد البزار عن اهليثمي أنه قال: وليث بن أيب سليم ثقة، لكنه مدلس

 )٣(. مث قال: قلت: ما علمت أحدا صرح بأنه ثقة، وال من وصفه بالتدليس قبل الشيخ

 

 )٨٤٠البوصريي (ت  -١٦

 

 اد فÚيهÚ لَيÂث بن أيب سليم و¾قد ضعفه الْجÐمÂهÐورقال يف مصباح الزجاجة: ه¾ذَا إِسÂن¾

 و¾هÐو¾ مÐد¾لّس ر¾و¾اهÐ بالعنعنة

 )٤(و¾إِسÂن¾اده ض¾عÚيف من أجل لَيÂث بن أيب سليم.  :وقال يف موضع آخر

 )٥(الْجÐمÂهÐورÐ ع¾لَى ض¾عÂفÚ لَيÂثÚ بÂنِ أَبِي سÐلَيÂمٍ.  :ويف احتاف اخلرية املهرة قال

 

 

 (ح)

 ) ليث وهو ابن أيب سليم ضعيف٩٤/  ١مصباح الزجاجة ( قال البوصريي يف

 ) يف إسناده ليث بن أيب سليم ضعيف ومدلس١٧/  ٣قال البوصريي يف مصباح الزجاجة (

 ) هذا إسناد ضعيف وليث هو ابن أيب سليم ضعفه اجلمهور٦١/  ١قال البوصريي يف مصباح الزجاجة (

 

 

 

 

																																																													
 )١٩١/  ٧الزوائد للهيثمي ( جممع)١(
 )٩٤/  ١٠الزوائد للهيثمي ( جممع)٢(
)٣٤٠/  ٢()٣( 

 )٩٤/  ١٠الزوائد للهيثمي ( جممع)٤(
 )٨٩/  ١( اخلرية للبوصريي إحتاف)٥(



	٤٠	

 )٨٥٢حجر (ت  ابن -١٧  

 

 

 وقال مثل هذا يف مواطن كثرية )١(حلبري له قال: و¾فÚيهÚ لَيÂثُ بÂنÐ أَبِي سÐلَيÂمٍ و¾هÐو¾ ض¾عÚيفï. ويف التلخيص ا -

-  .ÚهÚلَاطÚتÂو¾اخ ÚهÚفْظÚوِء حÐسÚ؛ لïيفÚثٌ ض¾عÂ٢(قال يف املطالب العالية: لَي( 

لَط فÚي آخر عمره و¾نسب يثا و¾هÐو¾ ابÂن أيب سليم اخÂت¾و¾الصÁو¾اب فÚيهÚ ع¾ن لَيÂث م¾ا قَالَه الثَّوÂري« لÚأَن ل :ويف تغليق التعليق قال -

 )٣(إِلَى الضعÂف فَأَما م¾ا مسع مÚنÂهÐ قبل الÚاخÂتÚلَاط فسماعه ص¾حÚيح. 

 

 

 (ز)

 

نÂ طَاوÐسٍ ع¾نÂهÐ، ع¾ح¾دÚيثُ ابÂنِ ع¾بÁاسٍ مÚثْلُهÐ: ر¾و¾اهÐ الْب¾يÂه¾قÚيÙ مÚنÂ طَرِيقِ ي¾زِيد¾ بÂنِ أَبِي زِي¾ادõ،  :وفيه أيضا (أي التلخيص) قال -

 و¾ت¾اب¾ع¾هÐ لَيÂثُ بÂنÐ أَبِي سÐلَيÂمٍ، ع¾نÂ طَاوÐسٍ، و¾ع¾طَاٍء

 

 

 

 و¾لَيÂثõ، و¾ع¾بÂدÚ الْكَرِميِ: ض¾عÚيفَانÚ. :يف احتاف املهرة قال -

 فَإِنَّ لَيÂثَ بÂن¾ أَبِي س¾لÚيمٍ مÐت¾كَلِّمï فÚي حÚفْظÚهÚ :ويف األمايل املطلقة قال -

 و¾لَيÂثٌ و¾إِنْ كَانَ ض¾عÚيفًا فَإِنÁم¾ا ضÐعÑف¾ مÚنÂ قÚب¾لِ حÚفْظÚهÚ :الذب عن املسند قالويف القول املسدد يف  -

 هذا مÐنÂقَطÚعï ب¾يÂن¾ ع¾طَاٍء و¾ع¾تÁابٍ م¾ع¾ ضÚعÂفÚ لَيÂثÚ بÂنِ أَبِي سÐلَيÂمٍ :ويف املطالب العالية -

 و¾هÐو¾ ض¾عÚيفï وفيه أيضا: و¾ه¾ذَا الÚاخÂتÚلَافÐ مÚنÂ لَيÂثÚ بÂنِ أَبِي سÐلَيÂمٍ -

 قُلْتÐ: لَيÂثٌ ض¾عÚيفï و¾لَهÐ ش¾اهÚدï ع¾نِ ابÂنِ م¾سÂعÐودõ عند الطرباين و.... :وفيه أيضا -

 ضعيف ٣وليث بن أيب سليم :ويف النكت على ابن الصالح -

 

																																																													
)٨٩/  ١()١( 
)٤١٨/  ١٣()٢( 

)٣٠/  ٢()٣( 



	٤١	

 

 (ح)

ح واهللا أيب جني) وليث بن أيب سليم سيء احلفظ لكن قوي اإلسناد مبتابعة ابن ٢٤٩/  ٣قال ابن حجر يف تغليق التعليق:( -

 أعلم

 ) وليث هو ابن أيب سليم وفيه ضعف، لكنه توبع فاعتضد٧٨/  ٢قال ابن حجر يف ختريج أحاديث املختصر:( -

 ) وليث وإن كان ضعيف احلفظ فإنه يعترب به ويستشهد ٣٤٩/  ١قال ابن حجر يف هدي الساري:( -

  سليم، وهو ضعيف، ومل حيتج به أحد من الشيخني.) ليث بن أيب٦٠/  ٢قال ابن حجر يف ختريج أحاديث املختصر:( -

) وقال اجلوزجاين: حدثت عن ٣١٤/  ١قال ابن حجر يف ²ذيب التهذيب يف ترمجة إمساعيل بن عبد الرمحن السدي:( -

معتمر عن ليث يعين ابن أيب سليم قال: كان بالكوفة كذابان فمات أحدمها السدي والكليب" كذا قال وليث أشد ضعفا من 

 لسديا

 

 

روى عنه الكوفيون وقد روى عنه ليث بن أيب سليم يعترب  ١) "بشر" بن عقبة عن يونس بن خباب٢٧/ ٢لسان امليزان ( -

 حديثه من غري روايته عن يونس بن خباب ومن غري رواية ليث بن أيب سليم عنه

 )٤٩٣/ ٤لسان امليزان ( -

 ريا صفريا فاهللا أعلم انتهى.] "ليث" بن أنس عن ابن سريين جمهول وقيل كان قد١٥٧٠[

وقرأت خبط احلسيين ليث هو ابن أيب سليم املشهور كذا جزم به وفيه نظر وكأنه تبع يف ذلك شيخه فإنه قال ليث بن أيب 

 سليم بن زنيم مث حكى خالفا يف اسم أيب سليم منه أن امسه ليث بن أنس.

ليث بن أيب زنيم الليثي كان يرى رأى الصفرية مسع ابن  وقد فرق بينهما البخاري وابن عدي والعقيلي فقالوا يف هذا

 سريين. وعنه وليد بن كرز مث ساقوا له من طريقه أثرا عن ابن سريين.

 قلت والصفرية طائفة من اخلوارج وليث بن أيب سليم مل يÐرÂم¾ برأي اخلوارج.

 

 

 ترك): صدوق اختلط جدòا ومل يتميز حديثه ف٥٦٨٥قال احلافظ يف "التقريب" ( -

 

 



	٤٢	

وافق ابن حجر مع اهليثمي يف قوله إنه ضعيف، ومدلس(طبقات املدلسني = تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني  -

 ) ١٦٨) الرقم ٦٥بالتدليس (ص: 

 

 

 إبن حجر

 ليث بن أيب سليم وهو ثقة لكن مدلس ا؟  وقال

 )٢/٣٧٢((التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريالبن حجر العسقالين(

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٩٠٢السخاوي (ت  -١٨

 )١(وهو ضعيف.  -قال يف املقاصد احلسنة: وهو من رواية ليث بن أيب سليم  -

 

 

 

 )٩١١ـ السيوطي (ت  ١٩

 

 (ز)

 فَإِنَّ لَيÂثَ بÂن¾ أَبِي سÐلَيÂمٍ مÐتÁفَقï ع¾لَى ض¾عÂفÚهÚ :يف كتابه احلاوي للفتاوي قال -

 هÚ ضعفو¾لَيÂث فÚي :ـ ويف اخلصائص الكربى

 و¾بشر بÂن أَبِي سليم روى لَهÐ مÐسÂلÚم و¾الْأَرÂب¾ع¾ة و¾فÚيه ضعف يسري من سوء حفظه و¾مÚنÂهÐم من حيÂت¾ج بِهÚ :ويف الأللئ املصنوعة -

																																																													
)٧٤٢/  ١()١( 



	٤٣	

 هكذا "بشر " وهو تصحيف.

 و¾لَيÂث ض¾عÚيف :ويف موضع آخر منه -

 لَيÂث مÐضÂطَرِبÐ احلَدÚيثÚ :ـ ويف موضع آخر

 و¾لَيÂث لني :يÂث و¾إِن كَانَ ض¾عÚيفا فَأَي«هم¾ا ضعف منÂ قبل حفظه فَهÐو¾ متابع قوى ويف موضع آخرو¾لَ :ويف موضع آخر -

 

 (ح)

 )٩/  ٢احلاوي للسيوطي:(

مة فيه، إىل أن مث نقل أقوال األئ…" "وهذا احلديث حكم عليه احلفاظ بالوهم يف رفعه، فإن ليث بن أيب سليم متفق على ضعفه 

 قال:

ان يف حال صحة عقله كثري التخليط يف حديثه حبيث جرح بسبب ذلك، مث طرأ له بعد ذلك االختالط يف عقله واحلاصل أنه ك

فازداد حاله سوءا، وحكم املختلط الذي كان قبل اختالطه من الثقات احلفاظ احملتج âم أن ما رواه بعد اختالطه يرد، وكذا ما 

 د.شك فيه هل رواه قبل االختالط أو بعده فإنه مردو

فإذا كان هذا حكم من اختلط من الثقات احلفاظ الذين حيتج âم فكيف مبن اختلط من الضعفاء اnروحني الذين ال حيتج âم 

 قبل طروء االختالط عليهم؟ 

... وهذا الرجل روى له مسلم مقرونا بأيب إسحاق الشيباين فاحلجة يف رواية أيب إسحاق، واحلديث الذي خرجه صحيح من 

 إسحاق، ال من طريق ليث بن أيب سليم. طريق أيب

... فإن قلت: كيف حكم على احلديث باإلبطال وليث مل يتهم بكذب؟ قلت: املوضوع قسمان: قسم تعمد واضعه وضعه 

 وهذا شأن الكذابني، وقسم وقع غلطا ال عن قصد وهذا شأن املخلطني واملضطربني يف احلديث

ني والسيئ احلفظ بعزو كالم غري النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم إليه إما كالم ...وأكثر ما يقع الوضع للمغفلني واملخلط

تابعي، أو حكيم، أو أثر إسرائيلي كما وقع يف: " املعدة بيت الداء "، " واحلمية رأس الدواء "، " وحب الدنيا رأس كل خطيئة 

ه احلفاظ لم، فيلتبس على املخلط فريفعه إليه ومها منه، فيعد"، وغري ذلك يكون معروفا بعزوه إىل غري النيب صلى اهللا عليه وس

 إخل… موضوعا 

 



	٤٤	

 

 

 

 

  



	٤٥	

 اخلامتة:

 خالصة الترمجةأوال: 

 .موالهم، القرشي ليث بن أيب سليم بن زنيم الكويف •

 بكر، أو أيب بكري.يكىن بأيب  •

 بعد الستني، يف الكوفة.ولد  •

 وعطاء بن أيب رباح. ،سطاو :من أشهر شيوخه •

 بقة صغار التابعني، وأول طبقة أتباع التابعني.هو آخر ط •

 وفضيل بن عياض. ،وشعبة ،من أشهر من روى عنه: الثوري •

 كان صاحلا عاملا عابدا. •

 هـ على األقرب. ١٤٣تويف سنة  •

 أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم مقرونا بأيب إسحاق الشباين، وأصحاب السنن. •

 

 خالصة أقوال أئمة اجلرح والتعديلثانيا: 

 اتفق على عدالته، وما ورد فيه من مدح فمحمول على العدالة. •

 ضعفه اجلمهور لسوء حفظه، مث الختالطه الشديد. •

 يزداد ضعفه عند مجع الشيوخ. •

 ترك بعض األئمة الرواية عنه، كيحىي بن سعيد القطان. •

هو ح مفسر مقدم عليه، ووثقه بعض األئمة بقول (صدوق، ال بأس به، جائز احلديث)، لكن هذا التوثيق معارض جبر •

 قول األكثر.

 حديثه صاحل لالعتبار دون االحتجاج، وبعض األئمة يقبله يف الرغائب والفضائل. •


