بسم اهلل الرمحن الرحيم
سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العزيز احلكيم
د .صالح الدين اإلدلبي
حديث "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها"
ولفظه يف بعض طرقه "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت النساء أن يسجدن
ألزواجهن"

ُروي هذا احلديث من رواية أيب هريرة وعبد اهلل بن أيب أوىف وزيد بن أرقم وصهيب
ومعاذ بن جبل وعائشة وأنس بن مالك وبريدة وقيس بن سعد بن عبادة وجابر بن عبد اهلل
وابن عباس وغيالن بن سلمة وعصمة بن مالك اخلطمي ورساقة بن مالك ومن مرسل
ثعلبة بن أيب مالك:
* فأما حديث أيب هريرة فرواه الرتمذي والبزار وابن حبان والبيهقي يف السنن
الكربى من طريق النرض بن شميل وأيب أسامة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبد
الرمحن بن عوف عن أيب هريرة به مرفوعا[ .حممد بن عمرو بن علقمة صدوق فيه لني
وخاصة يف روايته عن أيب سلمة عن أيب هريرة] .فهذا الطريق لني.
ورواه البزار واحلاكم وابن عدي من طريق سليامن بن داود الياممي عن حييى بن أيب
كثري عن أيب سلمة به[ .سليامن بن داود الياممي منكر احلديث].
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* وأما حديث ابن أيب أوىف وزيد بن أرقم وصهيب فمداره عىل القاسم بن عوف:
فأما حديث ابن أيب أوىف فرواه أمحد وابن ماجه وابن حبان وابن صاعد يف مسند ابن
أيب أوىف والبيهقي عن إسامعيل ابن علية ومحاد بن زيد عن أيوب السختياين عن القاسم بن
عوف الشيباين عن عبد اهلل بن أيب أوىف به مرفوعا[ .القاسم بن عوف كويف لني مات قرابة
سنة  .115عبد اهلل بن أيب أوىف ريض اهلل عنه صحايب نزل الكوفة مات سنة  .]87فهذا
إسناد لني.
وأما حديث زيد بن أرقم فرواه البزار والطرباين يف الكبري وابن عدي من طريقني عن
قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم مرفوعا به نحوه .فرجع هذا الطريق إىل طريق
حديث ابن أيب أوىف.
وأما حديث صهيب فرواه الطرباين يف الكبري من طريق النهاس بن قهم عن القاسم
بن عوف الشيباين عن ابن أيب ليىل عن أبيه عن صهيب مرفوعا به نحوه[ .النهاس بن قهم
ضعيف يروي املناكري].
* وأما حديث معاذ بن جبل فرواه ابن أيب شيبة وابن حنبل واحلارث بن أيب أسامة
من طريقني عن األعمش عن أيب ظبيان عن رجل من األنصار عن معاذ بن جبل مرفوعا به
نحوه[ .أبو ظبيان حصني بن جندب كويف ثقة مات سنة  90تقريبا] .وفيه راو مبهم .فهذا
الطريق ضعيف.
ورواه البخاري يف التاريخ الكبري عن عبد الرمحن بن رشيك عن أبيه عن أيب خلف
عن احلارث بن عمرية احلارثي عن معاذ به[ .عبد الرمحن بن رشيك بن عبد اهلل النخعي
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كويف ضعيف .رشيك بن عبد اهلل النخعي كويف صدوق تغري حفظه بعدما ويل القضاء ومات
سنة  .177أبو خلف جمهول .احلارث بن عمرية احلارثي األزدي زبيدي قدم الشام واملدائن
ومات سنة  62تقريبا ،ذكره ابن حبان يف الثقات] .فهذا الطريق شديد الضعف .والصواب
يف رواية رشيك أهنا عن حصني بن عبد الرمحن عن الشعبي عن قيس بن سعد بن عبادة ،كام
سيأيت يف حديث قيس بن سعد.
* وأما حديث عائشة فرواه ابن أيب شيبة وابن حنبل عن اثنني عن محاد بن سلمة عن
عيل بن زيد عن سعيد بن املسيب عن عائشة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم[ .عيل بن
زيد ضعيف].
* وأما حديث أنس بن مالك فرواه أمحد والبزار والنسائي يف الكربى من طريق
خلف بن خليفة عن حفص عن عمه أنس بن مالك به مرفوعا[ .خلف بن خليفة صدوق
و ُع ِّمر حتى اختلط].
ورواه اآلجري يف الرشيعة عن الفريايب عن إبراهيم بن العالء الزبيدي احلميص عن
عباد بن يوسف الكندي أيب عثامن عن أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس البكري عن
أنس بن مالك مرفوعا به نحوه[ .الفريايب جعفر بن حممد بن احلسن إمام حافظ ولد سنة
 207ومات سنة  .301إبراهيم بن العالء الزبيدي احلميص صدوق ثقة ولد سنة 152
ومات سنة  .235عباد بن يوسف الكندي أبو عثامن محيص ليس بالقوي .أبو جعفر الرازي
عيسى بن أبى عيسى صدوق ثقة فيه لني مات قرابة سنة  .155الربيع بن أنس برصي
صدوق مات سنة  .]139فهذا اإلسناد ضعيف.
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* وأما حديث بريدة فرواه الدارمي والروياين وابن األعرايب واحلاكم من طريق
حبان بن عيل ،ورواه الروياين عن حممد بن إسحاق الصاغاين عن حممد بن محيد الرازي عن
متيم بن عبد املؤمن ،كالمها عن صالح بن حيان عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه به مرفوعا.
[صالح بن حيان ضعيف].
* وأما حديث قيس بن سعد بن عبادة فرواه الدارمي وأبو داود وابن أيب عاصم يف
اآلحاد واملثاين والبزار والطحاوي يف مشكل اآلثار والطرباين يف الكبري واحلاكم ،من طرق
عن إسحاق بن يوسف األزرق عن رشيك بن عبد اهلل النخعي عن ُحصني بن عبد الرمحن
عن الشعبي عن قيس بن سعد بن عبادة به مرفوعا[ .إسحاق بن يوسف األزرق واسطي
ثقة ولد سنة  117ومات سنة  ،195وكان ممن كتب عن رشيك بواسط من كتابه .رشيك
كويف صدوق فيه لني ،تغري حفظه منذ ويل القضاءُ ،ولد سنة  90ومات سنة ُ .177حصني
بن عبد الرمحن كويف ثقة تغري حفظه ملا كرب ،ولد سنة  43ومات سنة .]136
ُحصني بن عبد الرمحن :روى البخاري ومسلم من طريق مجاعة من الرواة عنه،
والذين وقفت عىل تواريخ والداهتم منهم عرشة ،وهي هذه،104 ،100 ،97 ،95 ،83 :
 110ثالثة من الرواة ،118 ،111 ،فرشيك بن عبد اهلل النخعي الذي ُولد سنة  90هو من
أقدم الرواة الذين أدركوا حصينا ،فالظاهر أنه أدركه قبل تغري حفظه ،فهذا الطريق ال بأس
به.
* وأما حديث جابر بن عبد اهلل فرواه ابن أيب شيبة وعبد بن محيد عن عبيد اهلل بن
موسى عن إسامعيل بن عبد امللك عن أيب الزبري عن جابر به مرفوعا[ .إسامعيل بن عبد
امللك ضعيف].
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* وأما حديث ابن عباس فرواه الطرباين يف الكبري عن العباس بن الفضل األسفاطي
عن أيب عون الزيادي عن أيب عزة الدباغ عن أيب يزيد املديني عن عكرمة عن ابن عباس به
مرفوعا[ .العباس بن الفضل األسفاطي من الشيوخ الذين أكثر عنهم الطرباين ،ترجم له ابن
عساكر وذكر من الرواة عنه مخسة ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال .أبو عون الزيادي حممد بن
عون ذكره ابن حبان يف الثقات .أبو عزة الدباغ احلكم بن طهامن ثقة فيه لني .أبو يزيد املديني
وثقه ابن معني ،وقال أبو حاتمُ :يكتب حديثه] .فهذا الطريق ضعيف.
* وأما حديث غيالن بن سلمة فرواه الطرباين يف الكبري من طريق شبيب بن شيبة
عن برش بن عاصم الثقفي عن غيالن بن سلمة به مرفوعا[ .شبيب بن شيبة ضعيف].
* وأما حديث عصمة بن مالك اخلطمي فرواه الطرباين يف الكبري من طريق الفضل
بن املختار عن عبد اهلل بن موهب عن عصمة بن مالك اخلطمي به مرفوعا[ .الفضل بن
املختار منكر احلديث جدا].
* وأما حديث رساقة بن مالك فرواه الطرباين يف الكبري عن حممد بن الفضل
السقطي وجعفر بن أمحد بن سنان الواسطي عن إبراهيم بن املستمر العروقي عن وهب بن
جرير عن موسى بن عيل عن أبيه عن رساقة بن مالك مرفوعا[ .إبراهيم بن املستمر العروقي
برصي صدوق مات قرابة سنة  .245وهب بن جرير برصي ثقة فيه لني مات سنة .207
موسى بن عيل بن رباح اللخمي مرصي ثقة فيه لني ،ولد سنة  90ومات سنة  .163عيل بن
رباح اللخمي اإلفريقي املرصي ثقة ،ولد سنة  15ومات سنة  .114رساقة بن مالك
صحايب مشهور مات سنة  .]24السند منقطع بني التابعي والصحايب فهو ضعيف.
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* وأما مرسل ثعلبة بن أيب مالك فرواه اآلجري عن الفريايب أنه قرأ عىل أيب مصعب
وكتب من أصل كتابه وقرأ عليه وهو ينظر يف كتابه أن عبد العزيز بن أيب حازم حدثه عن
يزيد ابن اهلاد عن ثعلبة بن أيب مالك مرفوعا به نحوه.
[الفريايب جعفر بن حممد بن احلسن إمام حافظ ولد سنة  207ومات سنة  .301أبو
مصعب الزهري أمحد بن أيب بكر مدين صدوق ولد سنة  150ومات سنة  .242عبد العزيز
بن أيب حازم مدين صدوق ثقة ولد سنة  107ومات سنة  .184يزيد بن عبد اهلل بن أسامة
بن اهلاد مدين ثقة مات سنة  .139ثعلبة بن أيب مالك ال ُقرظي إمام مسجد بني قريظة ،من
كبار التابعني ،كان سنه فوق العارشة عندما تويف النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وثقه العجيل
وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني] .فهذا اإلسناد ال بأس به.
* ـ درجة احلديث :صحيح لغريه بمجموع هذه الطرق.
وكتبه صالح الدين اإلدلبي يف  ،1438 /7 /24املوافق  ،2017 /4 /20واحلمد
هلل رب العاملني.
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