
بن منصور: كتاب    سنن اإلمام سعيد 
احلافظ سعيد بن منصور : املؤلف  م   اإلما

  باب احلث على تعليم الفرائض
قال عمر : ( حدثنا أبو عوانة و أبواألحوص و جرير بن عبد احلميد عن عاصم األحول عن مؤرق العجلي قال :١

  .).لمون القرآن تعلموا الفرائض ، واللحن والسنة كما تع: بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
قال عمر تعلموا الفرائض : ( حدثنا جرير بن عبد احلميد و أبومعاوية عن األعمش عن إبراهيم قال : سعيد قال :٢

  .).فإهنا من دينكم 
من تعلم القرآن : ( أخربنا أبو إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال : حدثنا أبو األحوص قال : سعيد قال :٣

  )..فليتعلم الفرائض 

  
أرحم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا قتادة قال : حدثنا حممد بن ثابت العبدي قال : سعيد قال :٤

أميت بأميت أبو بكر وأشدهم وأرقهم يف أمر اهللا عمر وأشدهم حياء عثمان وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل ، 
  .).، وكان يقال أعلمهم بالقضاء علي وأفرضهم زيد ابن ثابت ، وأقرأهم أيب بن كعب 

  مرياث امرأة وأبوين وزوج وأبوين
كان : ( قال عبد اهللا : أخربنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : سعيد قال :٦

للمرأة الربع ، : عمر بن اخلطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه فوجدناه سهال ، وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال 
  .).ولألم ثلث ما بقي ، وما بقي فلألب 

إن : ( عبد اهللا بن مسعود : قال : حدثنا إبراهيم قال : أخربنا األعمش قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٧
ربع عمر كان إذا أخذ بنا طريقا فسلكناه وجدناه سهال ، وإنه أيت يف امرأة وأبوين فجعلها من أربعة أسهم للمرأة ال

  .).، ولألم ثلث ما بقي ، ولألب ما بقي وهو سهمان 
إن : أيت عبد اهللا يف امرأة وأبوين فقال : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٨

املرأة  عمر بن اخلطاب كان إذا سلك بنا طريقا سلكناه ، وأنه أيت يف امرأة وأبوين فجعلها من أربعة أسهم ، أعطى
  .).الربع ، وأعطى األم ثلث ما بقي ، وأعطى األب سائر ذلك 

أن عثمان بن عفان أيت يف امرأة وأبوين ، فجعلها : ( أخربنا خالد عن أيب قالبة : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٩
  .).من أربع 

يف امرأة وأبوين ، فأعطى : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن خالد عن ايب قالبة عن عثمان بن عفان : سعيد قال :١٠
  .).املرأة ربع سهما ، وأعطى األم ثلث ما بقي سهما ، وأعطى األب ما بقي سهمني 

يف زوج وأبوين ، : ( أخربنا خالد عن ايب قالبة عن زيد بن ثابت أنه قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١١
  .).ا ، وما بقي فلألب سهمان فجعلهما من ستة للزوج ثالثة أسهم ، ولألم ثلث مل بقس شهم

  .).مثل ذلك : ( أخربنا ابن أيب ليلى عن الشعيب عن عبد اهللا و زيد نب ثابت : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٢
: ( حدثنا شيخ من مهدان عن احلارث عن علي أنه قال : حدثنا هشيم عن حجاج بن أرطأة قال : سعيد قال :١٣



  .).نصف ثالثة أسهم ، ولألم ثلث مل بقي ولألب سهمان يف زوج وأبوين ، فجعل للزوج ال
يف : ( حدثنا أبو شهاب عن حجاج عمن مسع عبد اهللا بن حممد بن علي عن أبيه عن علي أنه قال : سعيد قال :١٤

  .).زوج وأبوين ، للزوج النصف ولألم ثلث ما بقي 
  .).لألم ثلث ما بقي : أن عليا قال : ( أخربنا ابن أيب ليلى عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٥
  .).لألم ثلث ما بقي : أنه كان يقول : ( حدثنا هشيم عن األعمش عن بعض أصحابه عن علي : سعيد قال :١٦
علمين احلارث األعور يف زوج وأبوين ، : ( حدثنا أبو شهاب عن حجاج عن عمري بن سعيد قال : سعيد قال :١٧

  .).بقي  للزوج النصف ، ولألم ثلث ما
كان ابن : ( حدثنا أبو شهاب عن األعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق بن األجدع قال : سعيد قال :١٨

وسائر املال . يف أخوات ألب وأم ، وإخوة وأخوات ألب ، لألخوات من األب واألم الثلثان : مسعود يقول 
: فيها فأعجبه ، فقال له بعض أصحابه  للذكر دون اإلناث ، فلما قدم مسروق املدينة فسمع قول زيد بن ثابت

  .).إين قدمت املدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخني يف العلم : أتترك قول عبد اهللا ؟ فقال 
كان يأخذ بقول عبد اهللا : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :١٩

يف الثلثني للذكور دون اإلناث فخرج خرجة إىل املدينة فجاء وهو يرى أن  يف األخوات ألب وأم وجيعل ما بقي
ال ، ولكين : يشرك بينهم ، فقال له علقمة ما ردك عن قول عبد اهللا لقيت أحدا هو أثبت يف نفسك ، منه ؟ قال 

  .).لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخني يف العلم 
  باب املشركة

: ( أخربنا مغرية عن إبراهيم أن عمر ، و ابن مسعود ، و زيد بن ثابت قالوا : ال حدثنا هشيم ق: سعيد قال :٢٠
يف املشركني للزوج النصف ، ولألم السدس وما بقي وهو الثلث أشركوا فيه بني األخوة واألخوات من األب واألم 

  .).واألخوة واألخوات من األم ، والذكر واألنثى فيه سواء 
كان عمر و ابن مسعود و زيد بن : ( ا أبو معاوية قال حدثنا األعمش عن إبراهيم قال حدثن: حدثنا سعيد قال :٢١

  .).ثابت يشركون ، وكان علي ال يشرك 
أنه جعل للزوج النصف ، : ( حدثنا سليمان التيمي عن أيب جملز عن علي : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٢

سقط األخوة واألخوات من األب واألم ، وأن عثمان بن عفان ولألم السدس ، والثلث الباقي لألخوة من األم ، وأ
  .).أشرك بينهم 

  .).أن عمر و ابن مسعود أشركا بينهم : ( أخربنا ابن أيب ليلى عن الشعيب : حدثنا هشيم ، قال : سعيد قال :٢٣
ال أحرمهم إن : أن عمر أشرك بينهم ، وقال : ( أخربنا خالد عن ابن سريين : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٤

  .).ازدادوا قربا 
شهدت : ( أخربين املغرية بن املنتشر قال : أخربنا حجاج بن أرطأة قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٥

  .).مسروقا وشرحيا أشركا بينهم 
 أنه كان جيعل الثلث لألخوة: ( أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب عن علي : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٦

فرددت : واألخوات من األم دون األخوة واألخوات من األب واألم ، وكان زيد بن ثابت يفعل ذلك ، قال هشيم 
حدثنا عنه أنه قال كما قال علي ، فقلت بيين : فإن الشعيب : ذلك عليه ، فقلت كان زيد يشرك بينهم ، قال 

  .).وبينك ابن أيب ليلى 



: سألت أبا الزناد عن قول زيد يف ذلك ، فقال أبو الزناد : ( ا مغرية قال أخربن: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٧
  .).كان زيد يشرك بينهم 

أن فريضة كانت : ( حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن أيب قيس عن هزيل بن شرحبيل : سعيد قال :٢٨
للزوج النصف ، ولألم : ال ابن مسعود فيهم امرأة تركت زوجها وأمها وإخوهتا ألمها ، وإخوهتا ألبيها وأمها ، فق

ال : فذكرنا ذلك أليب موسى األشعري ، فقال : السدس ، وألخوهتا من األم ما بقي ، تكاملت السهام قال هزيل 
  .).تسألوين عن شيء ما دام هذا احلرب فيكم 

أن رجال مات : ( أخربنا ابن أيب ليلى عن أيب قيس عن هزيل بن شرحبيل : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٩
البنته النصف ، والنصف : وترك ابنته ، وابنة أيبه ، وأخته ألبيه وأمه فأتوا األشعري فسالوه عن ذلك ، فقال 

لقد ضللت إذا وما أنا من املهتدين إن أحذت : الباقي لألخت ، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك ، فقال عبد اهللا 
لإلبنه النصف ، وإلبنة اإلبن السدس ، وما : لى اهللا عليه وسلم ، مث قال بقول األشعري وتركت قول رسول اهللا ص

  .).بقي فهو لألخت 
قضى : مسعت األسود بن يزيد قال : ( حدثنا أيوب عن حممد بن سريين قال : حدثنا سفيان قال : سعيد قال :٣٠

  .).معاذ باليمن يف ابنة وأخت بالنصف والنصف 
ملا قدم معاذ اليمن سئل عن : ( حدثنا أشعث بن سليم عن األسود قال : وص قال حدثنا أبو األح: سعيد قال :٣١

  .).ابنة وأخت فأعطى االبنة النصف وأعطى األخت النصف 
: مسعت األسود يقول : ( حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أشعث ابن سليم قال : سعيد قال :٣٢

  .).ت رسويل إىل عبد اهللا بن عتبة أن يقضي بذلك أن: فذكرت ذلك لعبد اهللا بن الزبري فقال 
  باب يف العول

أنه أول من عال : ( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت : سعيد قال :٣٣
  .).يف الفرائض وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة 

أيت علي يف رجل مات وترك ابويه وابنتيه وامرأة فقال علي : ( قال حدثنا سفيان عن أيب إسحاق : سعيد قال :٣٤
  .).للمرأة أرى مثنك صار تسعا : 
  .).ال تعول فريضة : قال ابن عباس : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : سعيد قال :٣٥
: ( ن ابن عباس قال حدثنا سفيان بن حممد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ع: سعيد قال :٣٦

أترون الذي أحصى رمل عاجل عددا جعل يف مال نصفا وثلثا وربعا ؟ إمنا هو نصفان ، وثالثة أثالث ، وأربعة أرباع 
.(.  
إن الناس ال يأخذون بقويل : قلت البن عباس : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن عطاء قال : سعيد قال :٣٧

فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن مث نبتهل : قتسموا مرياثا على ما نقول قال وال بقولك ولو مت أنا وأنت ما ا
  .).فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني ، ما حكم اهللا مبا قالوا 

  باب اجلد
أن عمر بن اخلطاب نشد الناس : ( حدثنا احلسن : أخربنا يونس بن عبيد قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٨

: كم عنده علم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجلد فليقم فقام معقل بن يسار املزين فقال من كان من: فقال 
: مع من قال : أعطاه السدس قال : كم أعطاه ؟ قال : قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جد كان فينا قال 



  .).ال دريت : ال أدري قال 
: سأل عمر بن اخلطاب الناس ، فقال : ( أيب عيسى احلناط قال  حدثنا أبو معشر عن عيسى بن: سعيد قال :٣٩

أعطاه : ما أعطاه ؟ قال : أنا ، فقال : أيكم مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف اجلد شيئا ؟ فقال رجل 
!  املؤمنني يل علم يا أمري: ال دريت ، وقال آخر : ال أدري ، قال : ماذا معه من الورثة ؟ قال : سدس ماله ، قال 

يل : ال دريت ، قال آخر : ال أدري قال : ماذا معه من الورثة ؟ قال : ماذا أعطى اجلد ، أعطاه ثلث ماله ، قال 
يل : ال دريت ، قال آخر : ال أدري ، قال : ماذا معه من الورثة ؟ قال : علم ماذا أعطاه ، أعطاه نصف ماله ، قال 

ال دريت ، فلما وضع : ال أدري ، قال : ماذا معه من الورثة ؟ قال : كله ، قال أعطاه املال : علم ما أعطاه ، قال 
زيد بن ثابت الفرائض أعطاه سدس ماله مع الولد الذكر ، وأعطاه ثلث ماله مع األخوة ، وأعطاه نصف ماله مع 

  .).األخ ، وأعطاه املال كله إذا مل يكن له وارث 
: ( حدثنا أبو املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري : ا خالد احلذاء قال أخربن: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٠

  .).أن أبا بكر كان ينزل اجلد أبا 
أن أبا بكر كان : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا بن خالد احلذاء عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري : سعيد قال :٤١

  .).جيعل اجلد أبا 
  .).أن أبا بكر كان ينزل اجلد أبا : ( احلذاء عن عكرمة عن ابن عباس  حدثنا هشيم حدثنا خالد: سعيد قال :٤٢
حدثنا خالد بن عبد اهللا عن أيب إسحاق الشيباين عن أيب بردة عن مروان بن احلكم عن عثمان بن : سعيد قال :٤٣

  .).أن أبا بكر كان جيعل اجلد أبا : ( عفان 
أن عمر : ( بردة عن أبيه ] أيب [ حاق الشيباين عن سعيد ابن حدثنا أبو معاوية الضرير عن أيب إس: سعيد قال :٤٤

  .).بن اخلطاب كتب إىل أيب موسى األشعري أن اجعل اجلد أباً فإن أبا بكر جعل اجلد أبا 
أن أبا بكر كان ينزل اجلد مبنزلة الوالد : ( أخربنا منصور و يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٥
.(.  
أن أبا بكر و عثمان و ابن عباس : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن ليث بن أيب سليم عن عطاء : ل سعيد قا:٤٦

  .).يرثين ابين دون أخي ، وال أرث ابين دون أخيه : كانوا جيعلون اجلد أباً ، وقال ابن عباس 
أن أبا : ( اهللا بن الزبري حدثنا أيوب عن ابن أيب مليكة عن عبد : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : سعيد قال :٤٧

  .).بكر جعل اجلد أباً 
أما الذي قال رسول اهللا صلى : ( حدثنا أيوب عن عكرمة قال : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : سعيد قال :٤٨

  .).لو كنت متخذا من هذه األمة خليال الختذت أبا بكر ، فإنه قضاه أبا : اهللا عليه وسلم 
اجلد أب ، وقرأ واتبعت ملة آبائي : ( ن عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال حدثنا سفيا: سعيد قال :٤٩

  .).إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
من شاء العنته عند : أنه كان يقول : ( أخربنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٥٠

ن هم إال اآلباء مث تال واتبعت ملة آبائي إبراهيم احلجر األسود أن اهللا عز وجل مل يذكر يف القرآن جداً وال جدة ا
  .).وإسحاق ويعقوب 

جاءه رجل يسأله عن اجلد : ( أخربنا جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٥١
ما : ، فقال ابن فالن : ابن من ؟ قال : ابن فالن ، قال : ابن من ؟ قال : فالن ، قال : فقال ، ما امسك ؟ فقال 



  .).أراك تعد إال آباء مث تال هذه اآلية واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال فبدأ جبديه قبل أبيه 
  باب قول عمر يف اجلد

مات ابن ابن لعمر بن اخلطاب : ( حدثنا سعيد بن جبري قال : حدثنا هشيم عن أيب بشر قال : سعيد قال :٥٣
شغب ما : ، وإخوته ، فأرسل عمر إىل زيد بن ثابت فجعل زيد حيسب فقال له عمر رضي اهللا عنه وترك جده عمر 

  .).كنت مشغبا ، فلعمري إين ألعلم أين أحق به منهم 

  
لو وليت من أمر الناس شيئا : مسعت احلسن يقول : ( حدثنا محاد بن زيد عن كثري بن شنظري قال : سعيد قال :٥٤

  .).ألنزلت اجلد أبا 
حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن و عبد الرمحن بن أيب الزناد عن عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن  :سعيد قال :٥٥

  .).أجرأكم على قسم اجلد أجرأكم على النار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( املسيب قال 
من : عن علي أنه قال : (  أخربين شيخ من مراد: حدثنا سعيد بن جبري قال : حدثنا أبو بشر قال : سعيد قال :٥٦

  .).سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بني اجلد واألخوة 
  .).عن علي مثله : ( حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبري عن شيخ من مراد : سعيد قال :٥٧
ط كتب عمر بن اخلطاب إىل عامل له أن أع: ( أخربنا عوف عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٥٨

اجلد مع األخ الشطر ، ومع األخوين الثلث ، ومع الثالثة الربع ، ومع األربعة اخلمس ، ومع اخلمسة السدس ، 
  ] .).السدس [ فإن كانوا أكثر من ذلك فال تنقصه من 

كان عمر و عبد اهللا يقامسان : ( حدثنا األعمش عن عبيد بن نضيلة قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٥٩
د مع األخوة ما بينه وبني أن يكون السدس خري له من مقامسة اإلخوة ، مث إن عمر كتب إىل عبد اهللا أين ال أرانا باجل

إال قد أجحفنا باجلد فإذا جاءك كتايب هذا فقاسم به مع األخوة ما بينه وبني أن يكون الثلث خري له من مقامستهم 
  .).فأخذ بذلك عبد اهللا 

كتب عمر إىل أيب موسى األشعري أنا كنا : ( أخربنا مطرف عن الشعيب قال : يم قال حدثنا هش: سعيد قال :٦٠
أعطينا اجلد مع األخوة السدس وال أحسبنا إال قد أجحفنا به ، فإذا أتاك كتايب هذا فأعط اجلد مع األخ الشطر ، 

  .).ومع األخوين الثلث ، فإذا كانوا أكثر من ذلك فال تنقصه من الثلث 
: ( أخربنا اهليثم بن زيد عن شعبة ابن التوأم الضيب قال : أخربنا مغرية قال : حدثنا هشيم قال : ل سعيد قا:٦١

فأتينا ابن مسعود فأعطى اجلد مع األخوة السدس مث تويف . تويف أخ لنا يف عهد عمر بن اخلطاب وترك جده وأخوته 
فأعطى اجلد مع األخوة الثلث ، فقلنا أما أتيناك أخ لنا آخر يف عهد عثمان ، وترك جده وأخوته فأتينا ابن مسعود 

إمتا نقضي بقضاء : يف أخينا األول فجعلت للجد مع األخوة السدس ، مث جعلت له اآلن الثلث ، فقال عبد اهللا 
  .).أئمتنا 
أن عمر بن اخلطاب أيت يف : ( حدثنا سفيان عن معمر عن مساك بن الفضل عن مسعود ابن احلكم : سعيد قال :٦٢
شهدتك : فقلت . ريضة ففرضها ، فلما كان يف العام القابل شهدته أيت يف تلك الفريضة ففرضها على غري ذلك ف

  .).تلك على ما فرضنا ، وهذه على ما فرضنا : عام األول فرضتها على غري ذلك ، فقال 
رب مث أماله علينا ومل مرة عن رجل ومل يذكر اخل: أخربنا حيىي بن سعيد قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٦٣

كتب معاوية إىل زيد بن ثابت يسأله عن اجلد ، فكتب إليه زيد اهللا أعلم باجلد ، فقد شهدت : ( يذكر رجل قال 



مل ينقصاه من . اخلليفتني قبلك ومها يعطيان اجلد مع األخ الشطر ، ومع األخوين الثلث ، فإذا كانوا أكثر من ذلك 
  .).الثلث 
يقاسم اجلد األخوة ما مل ينقص : ( ثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن إبراهيم عن عبد اهللا قال حد: سعيد قال :٦٤

  .).وكان يورث اجلد مع إبن السدس . من الثلث ، فإذا اجتمع األخوة أعطي اجلد الثلث ، وأعطي األخوة ما بقي 
قال . وج وأم ، وأخت ألب وأم ، وجد يف ز: ( حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم عن علي : سعيد قال :٦٥

  .للزوج ثالثة أسهم ، ولألم سهمان وللجد سهم ، ولألخت ثالثة أسهم : قال فيها علي : 
  .وقال ابن مسعود للزوج ثالثة أسهم ، ولألم سهم ، وللجد سهم ، ولألخت ثالثة أسهم 

، ولألخت ثالثة أسهم مث يضرب مجيع  وقال فيها زيد بن ثابت للزوج ثالثة أسهم ، ولألم سهمان ، وللجد سهم
السهام يف ثالثة فيكون سبعة وعشرون سهما ، للزوج من ذلك تسعة ، ولألم ستة ، ويبقى اثنا عشر سهما ، 

  .).وللجد من ذلك مثانية ، ولألخت أربعة 
مثل ذلك ، ( : أخربنا مغرية عن إبراهيم عن علي و عبد اهللا وزيد بن ثابت : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٦٦

  .).وزاد هشيم عن ابن عباس للزوج النصف ، ولألم الثلث ، وللجد ما بقي ، وليس لألخت شيء 
مثل ذلك : ( أخربنا مغرية عن علي و عبد اهللا وزيد و ابن عباس : حدثنا خالد بن عبد اهللا قال : سعيد قال :٦٧
.(.  
  .).مثل ذلك : ( براهيم عن علي و عبد اهللا و زيد حدثنا األعمش عن إ: حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٦٨
كان عمر و عبد اهللا ال يفضالن أماً : ( أخربنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٦٩

  .).على جد 
عل يف رجل ترك جده وأمه وأخته فج: ( أخربنا مغرية عن إبراهيم عن علي : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٧٠

ولألم السدس وللجد . لألخت النصف ، ولألم الثلث ، وللجد السدس ، وأن ابن مسعود جعل لألخت النصف 
الثلث وأن زيد بن ثابت جعلها من تسعة ، فجعل لألم الثلث وجعل ما بقي بني اجلد واألخت للذكر مثل حظ 

  .).األنثيني 
تى احلجاج بن يوسف يف هذه الفريضة اإلسناد أ: ( حدثنا هشيم عن عبيدة عن الشعيب قال : سعيد قال :٧١

ما قال فيها األمري ؟ فأخربين : أم وجد وأخت ، قلت : وما هي ؟ قال : ما تقول فيها ؟ فقلت : فارسل إيل فقال 
هلذا قضاء أيب تراب يعين علي بن أيب طالب ، وقال فيها سبعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : بقوله ، فقلت 

وقال . قال فيها عمر بن اخلطاب ، و ابن مسعود لألخت النصف ، ولألم السدس ، وللجد الثلث . عليه وسلم 
لألم الثلث و لألخت الثلث : لألم الثلث ، ولألخت النصف ، وللجد السدس ، وقال عثمان بن عفان : فيها علي 

عة أسهم ، لألم ثالثة أسهم ، هي من تس: وقال زيد بن ثابت .. ليس هذا بشيء : ، وللجد الثلث ، فقال احلجاج 
وليس لألخت . لألم الثلث ، وللجد ما بقي : وقال فيها ابن عباس و ابن الزبري . وللجد أربعة ، ولألخت سهمان 

  .).شيء 
أعطي : يف ابنة وأخت وجد ، قال : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا : سعيد قال :٧٢

  .).ما بقي بني اجلد واألخت له نصف وهلا نصف اإلبنة النصف ، وجعل 
: سئل عبد اهللا عن ابنة وأختني وجد ، فقال : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم قال : سعيد قال :٧٣

  .).لإلبنة النصف ، وجعل ما بقي بني اجلد واألختني له نصف وهلما نصف 



سئل عبد اهللا عن ابنة وثالث أخوات وجد ، : ( راهيم قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إب: سعيد قال :٧٤
  .).فأعطى اإلبنة النصف ، وجعل للجد مخسي ما بقي وأعطى لألخوات مخسا مخساً 

كان عبد اهللا ال يقاسم باألخوة من األب مع : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم قال : سعيد قال :٧٥
  .).أب مع أخوات من أب وأم  األخوة من أب وأم وال بأخوات من

كان علي ال يزيد اجلد مع الولد على السدس : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم قال : سعيد قال :٧٦
.(.  
: قال . يف ابنة وأخت وجد : ( حدثنا يزيد بن هارون عن حممد بن سامل عن الشعيب عن علي : سعيد قال :٧٧

  .).ا بقي فلألخت لإلبنة النصف وللجد السدس ، وم
من زعم أن أحدا من : ( حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٧٨

  .).أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورث أخوة من أم مع جد فقد كذب 
  باب اجلدات

أن : ( د احلميد عن منصور عن إبراهيم حدثنا سفيان بن عيينة و مخاد بن زيد و جرير بن عب: سعيد قال :٧٩
: فقلت إلبراهيم فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطعم ثالث جدات السدس ، وزاد جرير قال منصور 

  .).جديت أبيه أم أمه ، وأم أبيه ، وأم أم األم 
بكر بعد رسول اهللا  جاءت اجلدة إىل أيب: ( حدثنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : سعيد قال :٨٠

ما : إن ابن ابين أو ابن ابنيت مات وقد أخربت أن يل يف كتاب اهللا حقا فقال أبو بكر : صلى اهللا عليه وسلم فقالت 
أجد لك يف كتاب اهللا حقاً ، وما مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقضي لك بشيء وسأسأل الناس ، فسأل الناس 

حممد : من يشهد معك ، فقال : ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السدس ، فقال أعطاه: ، فقال املغرية بن شعبة 
بن مسلمة فشهدا فأعطاه السدس ، فجاءت اليت ختالفها أم األم أو أم األب إىل عمر بن اخلطاب فأعطاه السدس ، 

  .).أيكما انفردت فهو هلا مإن اجتمعتما فهو بينكما : مث قال 
جاءت جدتان إىل أيب بكر فأعطى أم : ( عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد قال  حدثنا سفيان: سعيد قال :٨١

لقد أعطيت اليت لو ماتت هي مل يرثها فجعل السدس : األم دون أم األب فقال له عبد الرمحن بن سهل وكان بدريا 
  .).بينهما 
أن رجال مات وترك : ( م بن حممد حدثنا القاس: أخربنا حيىي بن سعيد قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٨٢

لقد ورثت : جدتيه أم أمه وأم أبيه ، فأتوا أبا بكر فأعطى أم أمه السدس ، وترك أم أبيه ، فقال له رجل من األنصار 
امرأة لو كانت هي امليتة ما ورث منها شيئا ، وتركت امرأة لو كانت هي امليتة ورث ماهلا كله فأشرك بينهما يف 

  .).السدس 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( أخربنا حجاج عن قتادة عن ابن سريين : حدثنا هشيم قال : عيد قال س:٨٣

  .).أطعم جدة السدس وكانت من خزاعة 
أن علياً و زيداً كانا يورثان : ( أخربنا ابن أيب ليلى و األشعث عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٨٤

  .).ل األب وواحدة من قبل األم ، وكانا جيعالن السدس ألقرهبما ثالث جدات ثنتيني من قب
ال حتجب اجلدات إال األم : قال عبد اهللا : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٨٥
.(.  



نتني من قبل أنه كان يورث من اجلدات ثالثا ، ث: ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٨٦
  .).األب ، وواحدة من قبل األم وكان ابن سريين يورث أربعاً إذا كانت قرابتهم سواء 

جئن إىل مسروق أربع : ( حدثنا الشعيب قال : أخربنا أشعث ين سوار قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٨٧
  .).أوهم أبو عائشة يورثن محع : فأخربت بذلك ابن سريين ، فقال : جدات يتساءلن فألقى أم أيب األم قال 

حيجب الرجل أمه : أن زيد ابن ثابت قال : ( حدثنا محاد بن زيد عن كثري بن شنظري عن عطاء : سعيد قال :٨٨
  .).كما حتجب األم أمها من السدس 

األم ال  إمنا طرحت أم أيب األم ألن أبا: ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن داؤد عن عامر الشعيب قال : سعيد قال :٨٩
  .).يرث 
أن عمر بن اخلطاب ورث : ( أخربنا إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن املسيب : حدثنا سفيان قال : سعيد قال :٩٠

  .).جدة رجل من ثقيف مع ابنها 
كان عبد اهللا يورث ثالث : ( حدثنا الشعيب قال : أخربنا حممد بن سامل قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٩١

ني من قبل األب وواحدة من قبل األم ، فكان جيعل السدس بينهن ما مل يرث واحدة منهن أخرى اليت جدات ، ثنت
  .).من قبل األب 

إن عليا و زيداً كانا جيعالن السدس ، : ( حدثنا حممد بن سامل عن الشعيب : حدثنا هشيم ، قال : سعيد قال :٩٢
  .).للقرىب منهما 

أهنم قالوا إذا كانت : ( الزناد مسع أشياخه طلحة وخارجة وسليمان بن يسار  حدثنا سفيان عن أيب: سعيد قال :٩٣
  .).اجلدة اليت من قبل األم أقرب ، فهي أحق به 

كانوا يورثون من اجلدات ثالثاً ، : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٩٤
  ..)جدتني من قبل األب وواحدة من قبل األم 

نبئت أن أول جدة أطعمت السدس ، أم : ( أخربنا يونس عن إبن سريين قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٩٥
  .).أب مع ابنها 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( أخربنا أشعث بن عبد امللك عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٩٦
  .).ورث اجلدة مع ابنها 

  .).أهنما كانا يورثان اجلدة مع ابنها : ( حدثنا يونس عن احلسن وابن سرين : نا هشيم قال حدث: سعيد قال :٩٧
  .).أنه كان يورث اجلدة مع ابنها : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٩٨
  .).أب مع ابنها أن أول جدة أطعمت السدس ، أم : ( حدثنا هشيم عن الشعيب عن ابن مسعود : سعيد قال :٩٩
أن علياً وزيداً كانا ال : ( أخربنا ابن أيب ليلى و حممد بن سامل عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٠٠

  .).يورثاهنا 
مثل ذلك : ( أخربنا مغرية عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علي وزيد : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٠١

.(.  
أن : ( أخربنا سلمة بن علقمة عن محيد بن هالل العدوي عن رجل منهم : شيم قال حدثنا ه: سعيد قال :١٠٢

رجال منهم مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه وأبوه حي ، فوليت تركته فأعطيت السدس أم أمه ، وتركت أم أبيه 
ينهما يف السدس أشرك ب: فقيل يل كان ينبغي لك أن تشرك بينهما فأتيت عمران بن حصني فسألته عن ذلك فقال 



  .).ففعلت 
أن رجال من بين حنظلة يقال له حسكة هلك : ( أخربنا خالد عن ابن سريين : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٠٣

ابن له وترك أباه حسكة وأم أبيه ، فرفع ذلك إىل ايب موسى األشعري فكتب يف ذلك إىل عمر بن اخلطاب ، فكتب 
  .).حسكة مع ابنها حسكة  أن ورث أم حسكة من ابن: إليه عمر 
أخربنا عبد اهللا بن محيد احلمريي عن أبيه عن : أخربنا محيد الطويل قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٠٤

  .).مثل ذلك : ( األشعري و عمر 
أن األشعري ورث أم : ( حدثنا محاد بن زيد عن كثري بن شنظري عن احلسن و ابن سريين : سعيد قال :١٠٥

  .).بن حلسكة وحسكة حي حسكة من ا
  .).أهنما كانا يورثاهنا مع ابنها : ( أخربنا محيد عن احلسن و ابن سرين : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٠٦
شهدت شرحياً أيت يف رجل : ( أخربنا خالد و منصور عن أنس بن سرين قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٠٧

  .).ي ، فأشرك بني جدتيه يف السدس ترك جدتيه ، أم أبيه وأم أمه وأبوه ح
  .).أن شرحياً ورث اجلدة مع ابنها : ( حدثنا سفيان عن أيوب عن أنس بن سريين : سعيد قال :١٠٨
ورث مسعود جدة مع : ( حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب عمرو الشيباين قال : سعيد قال :١٠٩
  .).ابنها 
إن أول جدة ورثت يف : ( قال ابن مسعود : ابن أيب ليلى عن الشعيب قال  حدثنا سفيان عن: سعيد قال :١١٠

  .).اإلسالم مع ابنها 
  .).ترث اجلدة مع ابنها : ( حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد قال : سعيد قال :١١١

  باب ما جاء يف الرد
اهللا ال يرد على زوج ، وال على  كان عبد: ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم قال : سعيد قال :١١٢

امرأة ، وال على جدة ، وال على أخوة ألم مع أم ، وال على بنات ابن مع بنات صلب ، وال على أخوات ألب مع 
إن شئت وكان : أترد على األخوة من األم مع اجلدة ، قال : إبراهيم فقلت لعلقمة : أخوات ألب أو أم ، قال 

  .).ج واملرأة علي يرد على مجيعهم إال الزو
ما رد زيد بن ثابت على : ( حدثنا الشعيب قال : أنبأنا مغرية قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٣

  .).ذوي القرابات شيئا قط ، كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم وجيعل ما بقي يف بيت املال إذا مل يكن عصبة 
رأيت أيب يرد : ( ن سامل عن الشعيب عن خارجة بن زيد قال حدثنا يزيد بن هارون عن حممد ب: سعيد قال :١١٤

  .).فضول املال عن الفرائض على بيت املال وال يرد على وارث شيئاً 
كان علي يرد على كل وارث : ( حدثنا يزيد بن هارون عن حممد بن سامل عن الشعيب قال : سعيد قال :١١٥

  .).الفضل حبساب ما ورث غري الزوج واملرأة 
كان ابن مسعود يرد على كل : ( حدثنا يزيد بن هارون عن حممد بن سامل عن الشعيب قال : عيد قال س:١١٦

وارث الفضل حبساب ما ورث غري أنه مل يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب ، وال على أخت ألب مع أخت 
ئا وال على الزوج وال على ألب وأم ، وال على جدة ، إال أن يكون وارث غريها ، وال على أخت ألم مع أم شي

  .).املرأة 
ورث ابن : ( حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : حدثنا حممد بن ثابت العبدي قال : سعيد قال :١١٧



  .).هي عصبة من ال عصبة له : مسعود األخوة من األم الثلث وورث بقية املال لألم وقال 
قال عبد اهللا األم عصبة من ال عصبة : ( األعمش عن إبراهيم قال حدثنا : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :١١٨

  .).له ، واألخت عصبة من ال عصبة له 
أنه قال يف ابن مالعنة مات وترك أمه : ( حدثنا يزيد بن هارون عن سامل عن الشعيب عن علي : سعيد قال :١١٩

ألخيه : قدر انصيائهما ، وقال عبد اهللا  ألخيه السدس وألمه الثلث ، وما بقي فرد عليهما على: قال . وأخاه 
ألمه الثلث ، وألخيه السدس ، وما بقي فلبيت : هي عصبته ، وقال زيد بن ثابت : السدس وما بقي فألمه ، وقال 

  .).املال 
قاال يف ولد : ( حدثنا يزيد بن هارون عن حممد بن سامل عن الشعيب عن علي و ابن مسعود : سعيد قال :١٢٠

  .).مه عصبته فإن مل تكن له أم فعصبتها عصبته ، وولد الزنا مبنزلة ابن املالعنه املالعنة أ
: ذكرت قول جابر بن زيد لسعيد بن املسيب لقال سعيد : ( حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال : سعيد قال :١٢٢

  .).من أيهما ما سبق : ال أدري ، قال : أرأيت إن بال منهما مجيعا ، قلت 
أن زيادا كان حبسه يف الظنة فاختصم : ( أخربنا أبو بشر عن جابر بن زيد : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٢٣

يتهمونا وحيبسونا ويسئلونا عما ينزل : إىل زياد يف اخلنثى ، فأرسل زياد إىل جابر يسأله كيف يورثه ، فقال جابر 
  .).هبم من أمر دينهم ، فأرسل إليه أن يورثه من قبل مباله 

أيت معاوية يف اخلنثى ، فسأل من قبله فأمر : ( أخربنا جمالد عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : د قال سعي:١٢٤
  .).أن يورثه من قبل مباله 

: مسعت عليا يقول : ( حدثين شيخ من فزارة قال : أخربنا حجاج قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٢٥
به من أمر دينه ، إن معاوية كتب إيل يسألين عن اخلنثى ، فكتب إليه أن  احلمد هللا الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل

  .).يورثه من قبل مباله 
  .).مثل ذلك : ( حدثنا هشيم عن مغرية عن الشعيب عن علي : سعيد قال :١٢٦
قبل أيت زياد برجل له : ( حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : سعيد قال :١٢١

من هلذا ؟ فقالوا جابر بن زيد ، فأرسل إليه وهو حمبوس يف السجن يوسف : وذكر ، ال يدري كيف يورثه ، فقال 
  .).ميشي يف قيوده ، فقال قل فيه ، فقال ألزقوه باحلائط فإن بال عليه فهو رجل ، وإن بال على رجليه فهو أنثى 

أيت : ( ياد موىل عبيد ابن عمري عن عبيد بن عمري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ز: سعيد قال :١٢٧
  .).املال لألخ من األم : ابن مسعود يف ابين عم أحدمها أخ ألم فقال 

: أيت علي يف ابين عم أحدمها أخ ألم فقالوا له : ( حدثين أبو إسحاق قال : حدثنا سفيان قال : سعيد قال :١٢٨
رمحه اهللا أما إنه كان عاملاً لو أعطي األخ من األم السدس : ألم فقال إن ابن مسعود جعل املال املال لألخ من ا

  .).وقسم ما بقي بينهما 
أن ابن مسعود أيت يف امرأة تركت ابين عمها : ( حدثنا هشيم أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب : سعيد قال :١٢٩

: ما بقي فلألخ من األم ، وقال علي وزيد فقال عبد اهللا ، للزوج النصف ، و. أحدمها زوجها واآلخر أخوها ألمها 
  .).للزوج النصف ، ولألخ من األم السدس ، وما بقي فهو بينهما 

أنه قضى بذلك فقال الزوج إين عصبة مثل : ( حدثنا هشيم عن خالد عن أيب قالبة عن شريح : سعيد قال :١٣١
  .).هذا فقال شريح لوال أنك زوج مل أعطك شيئاً 



أن شرحيا أيت يف : ( أخربنا أوس بن ثابت األنصاري عن حكيم ابن عقال : ثنا هشيم قال حد: سعيد قال :١٣٠
فجعل للزوج النصف ، وجعل النصف الباقي لألخ . امرأة تركت ابين عمها أحدمها زوجها واآلخر أخوها ألمها 

ني هؤالء فأخربه مبا قضى ، كيف قضيت ب: فأتوا علياً فذكروا ذلك له ، فأرسل إىل شريح فلما أتاه قال . من األم 
وما محلك على ذلك ؟ قال قول اهللا عز وجل وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا فقال له : فقال له 

أفال أعطيت الزوج فريضته يف كتاب اهللا النصف ، وأعطيت األخ فريضته السدس ، وجعلت ما بقي بينهما : علي 
  .).نصفني ؟ 

  م أحدمها أخ ألمباب ما جاء يف ابين ع
أيت : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن زياد موىل عبيد ابن عمري عن عبيد بن عمري قال : سعيد قال :١٢٧

  .).املال لألخ من األم : ابن مسعود يف ابين عم أحدمها أخ ألم فقال 
: أحدمها أخ ألم فقالوا له أيت علي يف ابين عم : ( حدثين أبو إسحاق قال : حدثنا سفيان قال : سعيد قال :١٢٨

رمحه اهللا أما إنه كان عاملاً لو أعطي األخ من األم السدس : إن ابن مسعود جعل املال املال لألخ من األم فقال 
  .).وقسم ما بقي بينهما 

أن ابن مسعود أيت يف امرأة تركت ابين عمها : ( حدثنا هشيم أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب : سعيد قال :١٢٩
: فقال عبد اهللا ، للزوج النصف ، وما بقي فلألخ من األم ، وقال علي وزيد . حدمها زوجها واآلخر أخوها ألمها أ

  .).للزوج النصف ، ولألخ من األم السدس ، وما بقي فهو بينهما 
يف أن شرحيا أيت : ( أخربنا أوس بن ثابت األنصاري عن حكيم ابن عقال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٣٠

فجعل للزوج النصف ، وجعل النصف الباقي لألخ . امرأة تركت ابين عمها أحدمها زوجها واآلخر أخوها ألمها 
كيف قضيت بني هؤالء فأخربه مبا قضى ، : فأتوا علياً فذكروا ذلك له ، فأرسل إىل شريح فلما أتاه قال . من األم 
ولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا فقال له وما محلك على ذلك ؟ قال قول اهللا عز وجل وأ: فقال له 

أفال أعطيت الزوج فريضته يف كتاب اهللا النصف ، وأعطيت األخ فريضته السدس ، وجعلت ما بقي بينهما : علي 
  .).نصفني ؟ 
أنه قضى بذلك فقال الزوج إين عصبة مثل : ( حدثنا هشيم عن خالد عن أيب قالبة عن شريح : سعيد قال :١٣١

  .).ذا فقال شريح لوال أنك زوج مل أعطك شيئاً ه
  باب العصبة إذا كان أحدهم أدىن

إذا كانت العصبة من حنو واحد : قال عمر : ( حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : سعيد قال :١٣٢
  .).أحدهم أقرب بأم فأعطوه املال أمجع 

: قدم علينا كتاب عمر بن اخلطاب : ( مش عن شقيق قال حدثنا األع: حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :١٣٣
  .).إذا كان العصية بعضهم أدىن بأم فادفعوا إليه املال كله 

إذا كان العصبة : قال عبد اهللا : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :١٣٤
  .).أحدهم أدىن بأم فأعطوه املال كله 

  أهل ملتني باب ال يتوارث
عن : ( حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسني عن عمرو ابن عثمان عن أسامة بن زيد : سعيد قال :١٣٥

  .).ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



عن النيب صلى : ( حدثنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسني عن عمرو ابن عثمان عن أسامة : سعيد قال :١٣٦
  .).ال يتوارث أهل ملتني ، قال سعيد قال هشيم مسعته أو أخربته عنه : اهللا عليه وسلم قال 

قال رسول : ( حدثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سعيد قال :١٣٧
  .).ال يتوارث أهل ملتني شىت : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال يتوارث أهل ملتني شىت ، وال : قال عمر : ( حدثنا محاد بن زيد عن أنس بن سريين قال : قال  سعيد:١٣٨
  .).حيجب من ال يرث 

ال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( أخربنا جويرب عن الضحاك قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٣٩
  .).يتوارث أهل ملتني شىت 

ال يتوارث أهل : قال عمر بن اخلطاب : ( أخربنا يونس عن احلسن قال : شيم قال حدثنا ه: سعيد قال :١٤٠
  .).ملتني شىت 

ال نرث أهل : قال عمر بن اخلطاب : ( حدثنا أبو عوانة و هشيم عن مغرية عن إبراهيم قال : سعيد قال :١٤١
  .).امللل وال يرثونا 

ال يرث املسلم الكافر إال أن : عن علي قال : ( ث حدثنا أبو وكيع عن أيب إسحاق عن احلار: سعيد قال :١٤٢
  .).يكون مملوكه 

  .).ال يرث املسلم الكافر : عن علي قال : ( حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن احلارث : سعيد قال :١٤٣
قيس أن األشعث بن : ( أخربنا الشعيب : أخربنا أبو داؤد بن أيب هند قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٤٤

أجئتين يف مرياث املغزلة بنت : وفد إىل عمر بن اخلطاب يف مرياث عمة له يهودية ، فلما قدم عليه قال له عمر 
  .).أهل ملتها من أهل دينها ، ال يتوارث أهل ملتني : أو لست أوىل الناس هبما ؟ قال : احلارث ؟ فقال 

بلغ معاوية أن ناساً من العرب منعهم من : ( قال أنبأنا داؤد عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٤٥
ما أحدث يف اإلسالم : فقال مسروق بن األجدع : اإلسالم مكان مرياثهم من آبائهم فقال معاوية نرثهم وال يرثونا 

  .).قضاء أعجب منه 
أرأيت : ية فقال جاء رجل إىل معاو: ( حدثنا الشعيب قال : أخربنا جمالد قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٤٦

فمات أبه على نصرانيته وأنا . إن أباه كان نصرانياً : بل ينفعك ، فما ذاك ؟ فقال : اإلسالم يضرين أم ينفعين ؟ قال 
حنن أوىل مبرياث أبينا منك ، فقال معاوية إئتين هبم ، فأتاه هبم ، فقال أنتم وهو : مسلم ، فقال أخويت وهم نصارى 

أن ورث املسلم من الكافر ، وال تورث الكافر من املسلم : وكتب معاوية إىل زياد . ء يف مرياث أبيكم شرع سوا
أن يورث املسلم من الكافر ، وال يورث الكافر من املسلم ، : فلما انتهى كتابه إىل زياد ، أرسل إىل شريح فأمره 

مره زياد قضى بقوله ، فكان إذا وكان شريح قبل ذلك ال يورث الكافر من املسلم وال املسلم من الكافر ، فلما أ
  .).قضى بذلك يقول هذا قضاء أمري املؤمنني 

ملا قضى معاوية مبا قضى به : ( أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٤٧
صلى اهللا عليه وسلم ما أحدث يف اإلسالم قضاء بعد قضاء أصحاب رسول اهللا : من ذلك ، فقال عبد اهللا بن معقل 

  .).هو أعجب إيل من قضاء معاوية ، إنا نرثهم وال يرثونا كما أن النكاح حيل لنا فيهم وال حيل هلم فينا 
كان علي ال حيجب باليهودي ، وال : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :١٤٨

  .).ك وال يورثهم ، وكان عبد اهللا حيجب هبم وال يورثهم بالنصراين ، وال باجملوسي ، وال باململو



أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبداً له نصرانياً ، فمات : ( حدثنا أبو شهاب عن حيىي بن سعيد : سعيد قال :١٤٩
  .).وترك ماالً ، فأمر عمر بن عبد العزيز ما ترك أن جيعل يف بيت املال 

. أنه سئل عن غالم أمه أمة : ( أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه  حدثنا عبد الرمحن بن: سعيد قال :١٥٠
  .).ترثه جدته : وجدته أم أمه حرة ، فمات قال 

كان رأي الفقهاء الذين ينتهي إليهم أن اململوك : ( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال : سعيد قال :١٥١
  .).ال حيجب ، وأن من عمي موته ال يرث وال حيجب ال يرث ، وال حيجب ، وأن الكافر ال يرث و

  .).ال يرثه : يف مسلم أعتق نصرانيا فمات قال : ( حدثنا خالد عن خالد عن ابن سريين : سعيد قال :١٥٢
  باب العمة واخلالة

أن عمر بن اخلطاب : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا و أبو شهاب عن يونس بن عبيد عن احلسن : سعيد قال :١٥٣
  .).طى العمة الثلثني ، واخلالة الثلث أع

انتهى زياد عمة وخالة فقال : ( أخربنا داؤد ابن أيب هند عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٥٤
أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن اخلطاب فيها ، جعل العمة مبنزلة األب فجعل هلا الثلثني وجعل اخلالة مبنزلة : زياد 

  .).ا الثلث األم فجعل هل
حدثنا الشعيب عن مسروق بن األجدع عن ابن : أخربنا حممد بن سامل قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٥٥

العمة مبنزلة األب واخلالة مبنزلة األم ، وبنت األخ مبنزلة األخ ، وكل ذي رحم مبنزلة رمحه اليت : ( مسعود أنه قال 
  .).جتره إذا مل يكن وارث أو فريضة 

فجعل العمة . أن مسروقاً قضى يف عمة وخالة : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٥٦
وكان عبد اهللا يقول : مبنزلة األب ، فجعل هلا الثلثني ، وجعل اخلالة مبنزلة األم ، فجعل هلا الثلث ، قال إبراهيم 

  .).ذلك 
أن رجال عرف أختا له سبيت يف اجلاهلية : ( رية عن إبراهيم أخربنا مغ: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٥٧

فوجدها ومعها ابن هلا ، ال يدري من أبوه فاشترامها مث أعتقهما ، وأصاب الغالم مويال ، فمات ، فأتوا ابن مسعود 
فذكر ذلك ائت أمري املؤمنني عمر ، فاسأله عن ذلك مث ارجع ، فأخربين مبا يقول لك فأتى : فذكروا ذلك له فقال 

ما أراك عصبة وال بذي فريضة فرجع إىل ابن مسعود فأخربه ، فانطلق ابن مسعود حىت دخل على عمر : له ، فقال 
هذا مل تورثه من قبل الرحم : مل أره عصبة وال بذي فريضة فقال عبد اهللا : كيف أفتيت هذا الرجل ؟ قال : فقال 

  .).فورثه : أراه ذا رحم وويل نعمة ، وأرى أن تورثه قال  :ما ترى ؟ قال : وال ورثته من قبل الوالء قال 
  .).هبذا احلديث : ( حدثنا خالد عن بيان عن وبرة عن عمر و عبد اهللا : سعيد قال :١٥٨
ورث عمر خاال املال كله وكان : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :١٥٩

  .).خاال وكان موىل 
قيل للشعيب أن عبيدة بن عبد اهللا قضى : ( أخربنا أبو إسحاق الشيباين قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٦٠

يف رجل ترك ابنته أو أخته ، فأعطاها املال كله ، فقال الشعيب قد كان من هو خري من أيب عبيدة يفعل ذلك ، كان 
  .).ابن مسعود 

سألته عن ابنة األخ أوىل أو : ( أخربنا الشيباين عن الشعيب قال : ل حدثنا خالد بن عبد اهللا قا: سعيد قال :١٦١
  .).أنزلوهن منازل آبائهن : ابنة األخ ، أشهد على مسروق أنه قال : العمة ؟ فقال 



العمة أحق باملرياث أو ابنة : قلت لعامر الشعيب : ( حدثنا أبو عوانة عن سليمان الشيباين قال : سعيد قال :١٦٢
  .).أنزلوهن منازل آبائهن : وأنت ال تعلم ؟ ابنة األخ ، أشهد على مسروق أنه قال :  األخ ؟ قال

أن رسول اهللا : ( حدثين زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : حدثنا عبد العزيز بن حممد قال : سعيد قال :١٦٣
  .).مرياث هلما صلى اهللا عليه وسلم ركب إىل قبا يستخري اهللا يف العمة واخلالة ، فأنزل عليه أن ال 

تويف ثابت بن : ( حدثنا أبو شهاب عن حممد بن حيىي بن حبان عن واسع بن حبان قال : سعيد قال :١٦٤
الدحداحة ومل يدع وارثا وال عصبة ، فرفع شأنه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فسأل عنه رسول اهللا صلى 

ما يا رسول اهللا ؟ ـ كذا يف ص ـ ترك أحداً ، فدفع  :اهللا عليه وسلم عاصم بن عدي هل ترك من أحد ؟ قال 
  .).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماله إىل ابن أخته أيب لبابة بن عبد املنذر 

أن عمر و ابن مسعود كانا يورثان العمة واخلالة : ( حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن إبراهيم : سعيد قال :١٦٥
  .).إذا مل يكن غريمها 

األم عصبة من ال عصبة له ، : قال عبد اهللا : ( حدثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم قال : قال سعيد :١٦٦
  .).واألخت عصبة من ال عصبة له 

مات إنسان على عهد عمر بن : ( حدثنا عتاب بن بشري عن خصيف عن زياد بن أيب مرمي قال : سعيد قال :١٦٧
  .).مة الثلثني واخلالة الثلث اخلطاب ومل يترك إال عمة وخالة فأعطى عمر الع

أن رجال انقعر عن مال له : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن النصر بن شفي عن عمران بن سليم : سعيد قال :١٦٨
ال شيء لك اللهم من منعت ممنوع اللهم من : فأتت ابنة أخته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسأله املرياث ، فقال 

  .).منعت ممنوع 
  .).ذو السهم أحق ممن ال سهم له : ( حدثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا قال : قال  سعيد:١٦٩
مرمي عن راشد بن سعد ، و ضمرة بن ] أيب ـ [ حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن : سعيد قال :١٧٠

ابنة أخ ، وال بنت عم ، وال ال يرث ابن أخت ، وال : ( حبيب و مكحول و عطية بن قيس عن زيد ابن ثابت قال 
  .).خال وال عمة ، وال خالة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موىل من ال موىل له ، : ( حدثنا سفيان عن طاؤس عن أبيه : سعيد قال :١٧١
  .).واخلال وارث من ال وارث له 

مسعت علي بن أيب : ة قال حدثنا شعبة عن بديل بن ميسر: حدثنا عبد الرمحن بن زياد قال : سعيد قال :١٧٢
طلحة حيدث عن راشد بن سعد عن أيب عامر اهلوزمي عن املقدام رجل من أهل الشام وكان من أصحاب رسول اهللا 

ومن ترك ماال فلورثته ، وأنا . من ترك كالً فإلينا : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : ( صلى اهللا عليه وسلم 
  .).ارثه ، واخلال وارث من ال وارث له يعقل عنه ويرثه وارث من ال وارث له اعقل عنه و

  باب مرياث املوىل مع الورثة
: حدثنا خالد بن عبد اهللا عن الشيباين عن عبيد بن أيب اجلعد عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد قال : سعيد قال :١٧٣

ت ابنة محزة النصف ، وذلك على أعتقت ابنة محزة فمات وترك ابنته وابنة محزة ، فأخذت ابنته النصف ، وأخذ( 
  .).عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كانت : ( حدثنا شعبة عن احلكم عن عبد اهللا بن شداد قال : حدثنا عبد الرمحن بن زياد قال : سعيد قال :١٧٤
ى اهللا عليه وسلم ابنة محزة أخيت ألمي فأعتقت مملوكا هلا ، فمات اململوك وترك ابنته وابنة محزة ، فأعطى النيب صل



  .).ابنته النصف ، وابنة محزة النصف 
كان إبراهيم يذكر هذا احلديث : ( حدثنا شعبة عن املغرية قال : حدثنا عبد الرمحن بن زياد قال : سعيد قال :١٧٥

  .).إمنا كان طعمة أطعمها إياها النيب صلى اهللا عليه وسلم : ويقول 
أهنا قاضت إىل علي بن أيب طالب : (  عن الشيباين عن احلكم عن مشوس حدثنا خالد بن عبد اهللا: سعيد قال :١٧٦

  .).يف أبيها مات وتركها وترك مواليه ، فأعطاها علي النصف ، وأعطى مواليه النصف 
حدثتين امرأة من كندة أن أخا هلا تويف ومل : ( حدثنا محاد بن شعيب احلماين عن أيب حصني قال : سعيد قال :١٧٧

املال بينكما : إن أخي تويف ومل يترك غريي وغري موالنا ، فقال : وغري مواليه ، فأتيت علياً فقلت يترك غريها 
  .).نصفان 
مسعت القاسم ابن عبد الرمحن بن عبد اهللا : ( أخربنا إمساعيل بن سامل قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٧٨

ومل . للزوج الربع ، وما بقي فلإلبنة : ها ، فقال القاس واختصم إليه يف امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وعصبت
جيعل للعصبة شيئا ، فأتوا عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب وهو أمري الكوفة يومئذ ، فجعل للزوج 

  .).الربع ، ولإلبنة النصف ، والربع الباقي للعصبة 
شهدت القاسم بن عبد الرمحن اختصم إليه : ( مل قال حدثنا إمساعيل بن سا: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٧٩

  .).يف غالم مات وترك مواليه وأمه ، فقال القاسم ألمه محلتيه يف بطنك وأرضعتيه يف ثديك ، لك املال كله 
كان عمر بن اخلطاب يورث ذذوي : ( حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال : سعيد قال :١٨٠

  .).كان علي أشدهم يف ذلك : فقيل هل كان علي يعطيهم ذلك ؟ قال  األرحام دون املوايل
كان عمر و ابن مسعود يورثان : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :١٨١

  .).كان أشدهم يف ذلك : األرحام دون املوايل ، قيل فعلي ؟ قال 
توفيت موالة إلبراهيم فجاءت قرابة هلا من قبل النساء : ( ة قال حدثنا أبو معاوية عن مغري: سعيد قال :١٨٢

  .).لو علمت أن يل فيه حقاً ملا أعطيتك : فأعطاها مرياثها فجعلت تثين عليه فقال 
  باب من أسلم على املرياث قبل أن يقسم

نصرانية وهلا ابنة أن امرأة منهم : ( حدثنا أبو عوانة عن أدهم السدوسي عن رجال من قومه : سعيد قال :١٨٣
حنيفية ، فماتت اإلبنة وأسلمت األم قبل أن يقسم املرياث ، فأتوا بعض قضاة البصرة فورثوها ، مث أتوا الكوفة 

نصرانية ، فقال قد وجب : ما كانت األم حني خرجت الروح من اإلبنة ، قالوا : فأتوا علياً فذكروا ذلك له ، فقال 
  .).كذا وكذا شيئا مل حيفظه أدهم ، فأعطاها سقاية : املال ؟ فقالوا  املرياث ألهله ولكن هلا حق ، كم

حدثين ناس من احلي أن امرأة منهم : ( أخربنا أدهم أبو بشر الدوسي قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٨٤
فسألوه عن  ماتت وهي حنيفية ، وتركت أمها وهي نصرانية فأسلمت أمها قبل أن يقسم مرياث ابنتها ، فأتوا علياً

فال مرياث هلا ، كم الذي تركت ابنتها : نعم ، قال : أليس ماتت ابنتها وأمها نصرانية ؟ قالوا : ذلك ، فقال علي 
  .).أنيلوها منه فأنالوها منه : ؟ فأخربوه فقال 

عثمان بن  أنه شهد:( أخربنا خالد عن أيب قالبة عن يزيد بن قتادة الشيباين : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٨٥
  .).عفان ورث رجال أسلم على مرياث قبل أن يقسم 

من أسلم على مرياث قبل أن : ( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٨٦
  .).يقسم فله نصيبه ، ومن أعتق على مرياث قبل أن يقسم فله نصيبه 



إذا مات وترك ابناً مملوكاً فأعتق قبل أن يقسم : ( شعثاء قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أيب ال: سعيد قال :١٨٧
  .).مرياثه فله مرياثه 

  .).ترد امليت ألهله : ( حدثنا سفيان عن داؤد بن أيب هند عن سعيد بن املسيب قال : سعيد قال :١٨٨
وفل عن عروة بن حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن حيوة بن شريح عن حممد بن عبد الرمحن بن ن: سعيد قال :١٨٩

  .).من أسلم على شيء فهو له : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( الزبري قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( أخربنا ابن جريج عن ابن أيب مليكة قال : حدثنا سفيان قال : سعيد قال :١٩٠
  .).من أسلم على شيء فهو له : وسلم 
يف الرجل إذا : ( أخربنا يونس عن ابن سريين عن ابن مسعود أنه كان يقول: ل حدثنا هشيم قا: سعيد قال :١٩١

  .).يشتري من املال ، مث يغتق ، ويورث ما بقي : مات وترك أباه مملوكاً قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا : ( أخربنا خالد احلذاء عن عطاء بن أيب رباح قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٩٢

  .).كل مرياث أدركه اإلسالم ومل يقسم قسم قسمة اإلسالم  :عليه وسلم 
كل مرياث يف : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : سعيد قال :١٩٣

  .).اجلاهلية فهو على قسم اجلاهلية ، وكل مرياث مل يقسم حىت أدركه اإلسالم فهو على قسم اإلسالم 
أن رجال مات على عهد رسول : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس :  سعيد قال:١٩٤

  .).اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس له وارث إال غالم له هو أعتقه ، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرياثه 
يف خط بين مجح ومل يترك قرابة إال  مات قني: ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء قال : سعيد قال :١٩٥

  .).عبداً هو أعتقه فأمر عمر أن يعطى املال 
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : سعيد قال :١٩٦

و على قسمة اإلسالم أن كل مرياث قسم يف اجلاهلية فهو على قسمة اجلاهلية ، وما أدرك اإلسالم من مرياث فه: 
.(.  

: حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن زائدة بن عبد الرمحن أخي بين ساعدة : سعيد قال :١٩٧
  .).أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بذلك فيهم ( 

  .).ن توىل قوم فهو منهم م: ( أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٩٨
  .).من انتحل دينا فهو من أهله : ( أخربنا يونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :١٩٩
حدثنا معاوية بن حيىي الصديف عن القاسم الشامي عن أيب أمامة : حدثنا عيسى بن يونس قال : سعيد قال :٢٠٠
  .).من أسلم على يديه رجل فله والءه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( قال 
قال رسول :( حدثنا األحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : سعيد قال :٢٠١

  .).من أسلم على يديه رجل فهو مواله يرثه ، ويدي عنه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
سئل رسول : ( حوص بن حكيم عن راشد بن سعد قالحدثنا األ: حدثنا إمساعيل بن عياش قال : سعيد قال :٢٠٢

  :٢٠٣.). هو أوىل الناس به ، يرثه ، ويعقل عنه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل قال 
حدثين عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن موهب قاضي : حدثنا إمساعيل بن عياش قال : سعيد قال 
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل فقال : ( ن متيم الداري قال فلسطني ع

  .).هو أوىل الناس مبحياه ومماته : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



يرثه : سألت إبراهيم عن النبطي يسلم فيوايل الرجل قال : ( حدثنا أبو عوانة عن منصور قال : سعيد قال :٢٠٤
  .).ل عنه ويعق
أنه كان يقول إن عقل عنه : ( أخربنا أبو مالك الكويف عن إبراهيم النخعي : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٠٥

  .).ورثه ، وإن مل يعقل عنه مل يرثه
سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل : ( أخربنا مطرف عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٠٦

  .).، وال ، إال لذي نعمة ماله للمسلمني ، وعقله أراه عليهم ال : أيرثه ؟ قال 
  .).ال ، إال لذي نعمة : ( أخربنا يونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٠٧
  .).مثله : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا بن يونس عن احلسن : سعيد قال :٢٠٨
لت إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن الرجل يسلم على سأ: ( حدثنا إمساعيل بن عياش قال : سعيد قال :٢٠٩

أخربين عمرو بن شعيب أن عمر بن اخلطاب كتب إىل عمرو بن العاص أنك كتبت تسألين عن : يدي الرجل فقال 
ترفع أموال أولئك إىل بيت مال املسلمني ، وكتبت تسألين : قوم دخلوا يف اإلسالم يف خفه اإلسالم فماتوا ، قال 

  .).جل يسلم فيعاد القوم ويعاقلهم وليس له فيهم قرابة وال هلم عليه نعمة فاجعل مرياثه ملن عاقل وعاد عن الر
أن عمر بن عبد العزيز قضى : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : سعيد قال :٢١٠

  .). ابنته وبني بين مواليه يف رجل من أولئك هلك وترك ابنته وبين مواليه فجعل املرياث بني
يف الرجل : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن الشعيب و احلكم بن عتيبة : سعيد قال :٢١١

  .).أن هلم مرياثه وجنايته عليهم : يسلم فيوايل قوما 
: عن مسروق عن ابن مسعود  حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن الشعيب: سعيد قال :٢١٢

  .).مثله ( 
يف الرجل من أهل األرض يسلم على : ( حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن إبراهيم : سعيد قال :٢١٣

  .).له مرياثه ويعقل عنه : يدي الرجل قال 
يعقل عنه فإذا  مل] ان ـ [ له أن يتحول عنه إن شاء : ( حدثنا جرير عن مغرية عن محاد قال : سعيد قال :٢١٤

  .).عقل عنه فليس له أن يتحول إىل غريه 
  باب الرجل إذا مل يكن له وارث يضع ماله حيث يشاء

أنكم : قال عبد اهللا : ( حدثين أبو إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال : حدثنا سفيان قال : سعيد قال :٢١٥
  .).ان كذلك فليوص مباله كله معاشر مهدان من أحجاحي بالكوفة ميوت أحدكم وال يترك عصبة فإذا ك

يا : قال يل عبد اهللا : ( هو عمرو بن شرحبيل قال : سعيد : حدثنا أبو وكيع عن أيب ميسرة قال : سعيد قال :٢١٦
  .).أبا ميسرة إنكم معاشر مهدان ميوت فيكم امليت ال يدري من عصبته فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث شاء 

حدثنا األعمش عن إبراهيم عن مهام بن احلارث عن عمرو بن شرحبيل : وية قال حدثنا أبو معا: سعيد قال :٢١٧
إنكم معاشر أهل اليمن من أجدر الناس أن ميوت الرجل منكم وال يدع عصبة ، فإذا كان : قال يل عبد اهللا : ( قال 

  .).كذلك فليضع ماله حيث شاء 
! يا أبا معمر : أن ابن مسعود قال أليب معمر : ( م أخربنا مغرية عن إبراهي: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢١٨

إنكم معاشر أهل اليمن مما ميوت فيكم امليت ال يدري من عصبته ، فإذا كان أحدكم كذلك فليوص ماله كله حيث 
  .).شاء 



قلت لعبيدة : ( أخربنا يونس وهشام وابن عون ومنصور عن ابن سريين قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢١٩
  .).نعم إن شاء : ل ليس له عصبة يعرف ، وال ألحد عليه عقد أيوصي مباله كله ؟ قال رج

سألت عبيدة عن رجل مل يعاقد أحداً : ( حدثنا سفيان عن أيوب عن حممد بن سريين قال : سعيد قال :٢٢٠
  .).يوصي مباله كله إن شاء : وليست له عصبة يعرف ، أيوصي مباله كله ؟ قال 

  .).مثله : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب خالد عن الشعيب عن مسروق  :سعيد قال :٢٢١
أن مسروقاً كان يقول فيمن ليس ألحد عليه نعمة : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب خالد عن الشعيب : سعيد قال :٢٢٢

  .).يوصي مباله كله إن شاء : 
  باب مرياث السائبة

أن رجال من أهل اليمن كان يقال : ( ن عطاء بن أيب رباح أخربنا أبو بشر ع: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٢٣
له طارق بن املرقع أعتق غالما له سائبة ، فمات غالمه ذلك وترك ماال ، فأيت به طارق فأىب أن يقبله ، فكتب يعلى 

ه فإن أن ادفع إىل الرجل مال موال: بن أمية وهو على اليمن يومئذ إىل عمر بن اخلطاب يف ذلك ، فكتب إليه عمر 
قبله فذاك وإال فاشتر به رقابا فأعتقهم عنه ، فلما جاء الكتاب دعا الرجل فعرض عليه مال مواله ، فأىب أن يقبله 

  .).فاشترى به ست عشرة أو سبع عشرة رقبة فأعتقهم 
ذي هو لل: أن عمر و ابن مسعود قاال يف مرياث السائبة : ( أخربنا منصور : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٢٤
  .).أعتقه 
يف رجل أعتق غالمه سائبة فمات ، فجاء : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا بن مغرية عن إبراهيم : سعيد قال :٢٢٥

إن شئت فاجعله يف مثل السبيل الذي : أنت أحق به فرد عليه فقال له : مبرياثه إىل ابن مسعود فسأله عنه ، فقال 
  .).كنت جعلته فيه 

أن : ( حدثنا أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم : أخربنا حيىي بن سعيد قال : يم قال حدثنا هش: سعيد قال :٢٢٦
انطلق فوال من شئت ، فانطلق الغالم فواىل عبد الرمحن بن : امرأة من احلضر حضر حمارب أعتقت غالما هلا فقالت 

فدعاه ، فأخربه بالقصة ، فقال له معمر ، فماتت املرأة ، فخاصم ورثتها عبد الرمحن بن معمر إىل عثمان بن عفان ، 
  .).انطلق فوال من شئت فرجع إىل عبد الرمحن فواله : 

أنه كان يقول أميا عبد أعتق سائبة فإمنا : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء : سعيد قال :٢٢٧
  .).أمره بيده يوايل من شاء 

بن عبد اهللا بن أيب مرمي عن راشد بن سعد و ضمرة بن  حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر: سعيد قال :٢٢٨
  .).والء السائبة ملن أعتقه إمنا سيب رقبته من الرق ومل يسيبها من الوالء : ( حبيب قاال 

  باب الغرقى واحلرقى
يف أناس ماتوا يف بيت : ( أخربنا سليمان األعمش عن إبراهيم عن عمر أنه قال : حدثنا هشيم : سعيد قال :٢٢٩
  .).يورث بعضهم من بعض : يعا ال يدرى أيهم مات قبل صاحبه قال مج

سقط بيت بالشام على قوم فقتلهم ، فورث : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم قال : سعيد قال :٢٣٠
  .).عمر بعضهم من بعض 

أن قوما غرقوا : ( عن علي أخربنا ابن أيب ليلى عن الشعيب عن احلارث : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٢٣١
  .).يف سفينة فورث علي بعضهم من بعض 



وقع الطاعون بالشام عام عمواس ، : ( أخربنا ابن أيب ليلى عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٣٢
  .).فجعل أهل البيت ميوتون من آخرهم ، فكتب يف ذلك إىل عمر ، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض 

أن سفينة غرقت بأهلها فلم : ( حدثنا الشعيب : أخربنا اشعث بن سوار قال : حدثنا هشيم قال : عيد قال س:٢٣٣
  .).ورثوا كل واحد منهم من صاحبه : يدر أيهم مات قبل صاحبه فأتوا علياً فقال 

زين يسئل عن مسعت إياس بن عبد امل: ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب املنهال قال : سعيد قال :٢٣٤
  .).يورث بعضهم من بعض : قوم سقط عليهم بيت فماتوا قال 

أخربين قطن بن عبد اهللا الضيب أن غالما ركب مع أمه يف : ( حدثنا هشيم عن مغرية قال : سعيد قال :٢٣٥
  .).ورثوا كل واحد منهما من صاحبه : الفرات فغرقا فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فأتينا شرحياً فقال 

يورث كل واحد منهما من صاحبه وال يورث واحد : ( حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم قال : سعيد قال :٢٣٦
  .).منهما مما ورث من صاحبه شيئا 

  .).يورث بعضهم من بعض : أنه كان يقول : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٣٧
أن قتلى اليمامة ، وقتلى صفني ، واحلرة مل يورث : ( ش عن حيىي بن سعيد حدثنا إمساعيل بن عيا: سعيد قال :٢٣٨

  .).بعضهم من بعض ورثوا عصبتهم من األحياء 
: انه كان يقول : ( حدثين الثقة عن احلسن بن علي : أخربنا ابن شربمة قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٣٩

  .).يرث كل واحد منهما ورثته 
أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي : ( ثنا عبد العزيز بن حممد عن حعفر بن حممد عن أبيه حد: سعيد قال :٢٤٠

وابنها زيد بن عمر فالتقت الصائحتان يف الطريق فلن يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ومل يرثها ، وأن أهل 
  .).صفني مل يتوارثوا ، وأن أهل احلرة مل يتوارثوا 

كان يقال كل قوم : ( الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت قال حدثنا عبد : سعيد قال :٢٤١
متوارثني عمى موت بعض قبل بعض يف هدم ، أو غرق ، أو حرق ، أو يف شيء من املتالف فإن بعضهم ال يرث من 

بني أحد ممن مات معه وال حيجبون ، يرث كل واحد منهم ورثته من األحياء كأنه ليس بينه و. بعض شيئا ال يرثون 
  .).قرابة 
يف القوم ميوتون مجيعا ، : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمر بن عبد العزيز : سعيد قال :٢٤٢

غرقوا يف سفينة ، أو وقع عليهم بيت ، أو قتلوا ال يدرى أيهم مات قبل اآلخر وال يورث بعضهم من بعض ، إال أن 
فريث اآلخر األول ، ويرث اآلخر عصبته ، فإن مل يعلموا أيهم مات قبل صاحبه فال يعلم أنه مات قبل صاحبه ، 

  .).يورث بعضهم من بعض ، ولكن يرثهم عصبتهم األحياء 
حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي عن راشد بن سعد وحكيم بن عمري : سعيد قال :٢٤٣

  .).ال يورث ميت من ميت ، إمنا يرث احلي امليت ، ترثهم عصبتهم األحياء : ( و عبد الرمحن بن أيب عوف قالوا 
  باب الرجل يصدق بصدقة فترجع إليه باملرياث

يف الرجل إذا تصدق بصدقة فردها عليه املرياث : ( أخربنا سيار عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٤٤
  .). كل ، فإن اهللا مل يطعمك حراماً: قال الشعيب 

كانوا حيبون أن يوجهوها يف الوجه الذي كانوا : ( حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : سعيد قال :٢٤٥
  .).وجهوها 



كل ما ردت عليك : ( حدثنا سفيان عن داؤد أو عاصم األحول عن الشعيب عن مسروق قال : سعيد قال :٢٤٦
  .).سهام القرآن 

  .).ما رد عليك القرآن فكل : ( ن زكريا عن عاصم األحول عن الشعيب قال حدثنا إمساعيل ب: سعيد قال :٢٤٧
: ( حدثين عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال : حدثنا إمساعيل بن زكريا عن عبد اهللا بن عطاء قال : سعيد قال :٢٤٨

جبارية وأن أمي إين تصدقت على أمي ! يا رسول اهللا : جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 
إين أمي ! يا رسول اهللا : أجرت ، ورجعت إليك يف مرياثك قالت : ماتت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .).نعم : ماتت وعليها صوم فيجزئ عنها أن أصوم عنها قال 
اتبتها أمه أن رجال تصدق على أمه بأمة فك: ( حدثنا خالد عبد اهللا عن يونس عن ابن سريين : سعيد قال :٢٤٩

  .).إن شئت جعلته يف مثل السبيل الذي كنت جعلته فيه : فماتت أمه وتركت مكاتبتها فقال 
كان ال : يف الرجل يتصدق بصدقة مث يرثها قال : ( حدثنا خالد عبد اهللا عن يونس عن احلسن : سعيد قال :٢٥٠

  .).يرى به بأساً ، ويكره أن يشتريها 
أن زيد بن عبد ربه أتى : ( ن عمرو ، ومخيد األعرج ، و عبد اهللا ابن أيب بكر حدثنا سفيان ع: سعيد قال :٢٥١

إن حائطي صدقة ، وإنه إىل اهللا ورسوله ، فجاء أبواه إىل النيب صلى اهللا عليه : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
وابنا أيب بكر قال : يان مرة قال سف. إنه ليس لنا عيش غري هذا ، فرده عليهما ، فمات أبواه فرثه : وسلم فقاال 

  .).ابين أيب بكر عبد اهللا و حممد : سعيد 
  باب ال يورث احلميل إال ببينة

كان الرجل يعاقد الرجل فريث كل واحد : ( حدثنا هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال : سعيد قال :٢٥٨
  .).منهما صاحبه ، وكان أبو بكر عاقد رجال فورثه 

سبيت امرأة يوم جلوالء ومعها : ( حدثنا الشعيب قال : أخربنا جمالد قال : دثنا هشيم قال ح: سعيد قال :٢٥٢
صيب ، فكانت تقول ابين ، فأعتقا ، فبلغ الغالم فأصاب ماال ، مث مات ، فأتيت مبرياثه فقيل هذا مرياث ابنك فقالت 

إن هذا : بن اخلطاب فلما أتاه الكتاب قال مل يكن ابين إمنا كنت ظئره وكان ابن دهقان القرية ، فكتب إىل عمر : 
  .).فكتب إىل شريح ال تورثوا محيال إال ببينة ! ليفعل 
كتب عمر بن اخلطاب أن ال تورثوا : ( حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن سعيد بن املسيب قال : سعيد قال :٢٥٣

  .).محيال إال ببينة 
أن مسروقاً ورثه من أخ له وكان محيالً : ( أبيه مهران حدثنا عيسى بن يونس عن األعمش عن : سعيد قال :٢٥٤

.(.  
  .).أهنما كانا يورثان احلميل : ( أخربنا منصور عن احلسن و ابن سريين : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٥٥
  .).كل رحم موصولة معروفة تورث : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٥٦
قال ابن مسعود إذا تعارف الرجالن يف : ( أخربنا عبيدة عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : د قال سعي:٢٥٧

  .).اإلسالم وتواصال ورث كل واحد منهما صاحبه 
كان الرجل يعاقد الرجل يف اجلاهلية فيقول : ( حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن احلسن قال : سعيد قال :٢٥٩

ه السدس مما ترك ، مث يقسم أهل املرياث مواريثهم فنسختها وأولو األرحام بعضهم أوىل ترثين وأرثك ، فيكون ل: 
  .).ببعض 



العصبة : ولكل جعلنا موايل قال : يف قوله تعاىل : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد : سعيد قال :٢٦٠
  .).، والرفادة  احللفاء فآتوهم نصيبهم من العقل ، والنصر: والذين عقدت أميانكم قال 

  باب الرجل يعتق فيموت ويترك ورثة مث ميوت املعتق
سألت إبراهيم عن رجل أعتق مملوكا ، ومات وترك : ( أخربنا مغرية قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٦١

  .).ألبيه السدس ، وما بقي فالبنه : أباه وابنه ، مث مات املعتق قال 
  .).أنه كان يقول املرياث كله البنه : ( أخربنا منصور عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٦٢
  .).أنه كان يقول ذلك : ( أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٦٣
يف رجل مات وترك أخاه : ( أخربنا ابن جريج ، عن عطاء : حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال : سعيد قال :٢٦٤

  .).املال بينهما نصفان : اله ، فمات املوىل قال وجده ومو
يف أخوين ورثا موىل كان أبومها أعتقه ، مث مات : ( حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم : سعيد قال :٢٦٥

الوالء للكرب : من ملك شيئا حياته فهو لورثته بعد موته وقال علي و عبد اهللا وزيد : أحدمها وترك ابناً ، قال شريح 
.(.  

من ملك شيئا فهو لورثته : أنه قال : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم عن شريح : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٦٦
  .).الوالء للكرب : من بعد موته ، وقال علي و عبد اهللا وزيد 

ن مسعود و أن عمر ، و علياً و اب: ( أخربنا أبو إسحاق الشيباين عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٦٧
  .).عبد اهللا و زيداً كانوا جيعلون الوالء للكرب 

الوالء : أنه كان يقول : ( أخربنا أبو إسحاق الشيباين عن الشعيب عن شريح : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٦٨
  .).مبنزلة املال 

ان جيعل الوالء البن أن شرحياً ك: ( أخربنا داؤد بن أيب هند عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٦٩
  .).املعتق لصلبه والبن ابنه 

سألت إبراهيم عن رجل مات وله موىل ، وترك ثالثة : ( أخربنا عبيدة قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٧٠
فمات أحد : مرياثه البنيه ، وليس البن ابنه شيء ، قلت : بنني له ، فمات أحد بنيه ةترك ولدا ومات املوىل ، فقال 

فمات اآلخر وهلم مجيعاً أوالد بعضهم أكربمن بعض ، : املال للباقي اآلخر قلت : بنني وترك ولداً ذكراً ، قال اال
  .).الوالء بينهم مجيعاً : قال 
إذا مات املعتق نظر إىل أقرب : ( أخربنا يونس بن عبيد عن ابن سريين قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٧١
  .).أعتقه فيجعل مرياثه له الذي ] إىل ـ [ الناس 
قال رسول اهللا : ( حدثنا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي عن يونس بن يزيد عن الزهري قال : سعيد قال :٢٧٢

  .).املوىل أخ يف الدين ونعمة و أوىل الناس مبرياثه أقرهبم من املعتق : صلى اهللا عليه وسلم 
: ( حممد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن : سعيد قال :٢٧٣

موايل أمي وأنا أرثهم : أنا أعقل عنهم وأنا أرثهم ، وقال الزبري : اختصم علي و الزبري يف موايل صفية فقال علي 
  .).إنكما ال تدريان أيكما أسرع موتاً فسكتا : فنادامها عبد الرمحن بن عوف 

اختصم علي و الزبري إىل عمر : ( حدثنا عبيدة الضيب عن إبراهيم قال : قال  حدثنا أبو معاوية: سعيد قال :٢٧٤
موىل أمي وأنا أرثه فقضى عمر للزبري باملرياث : موىل عميت وأنا أعقل عنه ، وقال الزبري : يف موىل صفية فقال علي 



ولد ذكر : وما العقب ؟ قال  :فالوالء آلل الزبري ما بقي هلم عقب قلت : وقضى على علي باملرياث ، قال إبراهيم 
  .).فإذا مل يكن ولد ذكر رجع الوالء إىل علي 

قضى بوالء موايل صفية للزبري دون : ( أخربنا الشيباين عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٧٥
  .).العباس ، وقضى بوالء موايل أم هانئ جلعدة ابن هبرية دون علي رضي اهللا عنه 

  بيع الوالء وهبتهباب النهي عن 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : ( حدثنا سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن أيب عمر قال : سعيد قال :٢٧٦

  .).بيع الوالء وعن هبته 
الوالء مبنزلة احللف ال يباع وال : قال علي : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال : سعيد قال :٢٧٧

  .).وه حيث جعله اهللا يوهب ، أقر
قال عبد اهللا إمنا الوالء كالنسب : ( حدثنا جرير بن عبد احلميد عن مغرية عن إبراهيم قال : سعيد قال :٢٧٨

  .).أفيبيع الرجل نسبه 
قال رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أيب سلمة عن أبيه عن عائشة قالت : سعيد قال :٢٧٩

  .).لوالء ملن أعتق ا: عليه وسلم 
أن ميمونة وهبت والء سليمان بن يسار البن عباس وكان : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : سعيد قال :٢٨٠

  .).مكاتباً 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن يونس عن احلسن قال : سعيد قال :٢٨١

  .).ة فالوالء املرياث للعصبة فإن مل يكن عصب
سألت إبراهيم عن رجل أعتق نسمة لوجه اهللا فانطلق فواىل : ( حدثنا جرير عن منصور قال : سعيد قال :٢٨٢

  .).ليس له ذلك إال أن يهبه املعتق : رجال قال 
 أنه كان جيري الوالء: ( حدثنا أبو عاصم الثقفي عن الشعيب عن شريح : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٢٨٣

  .).جمرى املرياث 
الوالء حلمة كالنسب ال يباع : ( حدثنا إمساعيل بن زكريا عن داؤد عن سعيد بن املسيب قال : سعيد قال :٢٨٤

  .).وال يوهب 
  باب من قطع مرياثا فرضه اهللا

قال رسول : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن سليمان بن سلمة الكناين عن سليمان بن موسى قال : سعيد قال :٢٨٥
  .).من قطع مرياثاً فرضه اهللا قطع اهللا مرياثه من اجلنة : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا نافع بن فضالة عن النصر بن شفي عن عمران ابن سليم قال : سعيد قال :٢٨٦
  .).من قطع مرياثاً فرضه اهللا قطع اهللا مرياثه يف اجلنة : عليه وسلم 

سئل مسروق أكانت : ( حدثنا األعمش عن مسلم بن صبيح قال : حدثنا أبو معاوية قال : ال سعيد ق:٢٨٧
لقد رأيت األكابر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسئلوهنا عن : عائشة حتسن الفرائض ؟ قال 

  .).الفرائض 
أحلقوا املال : اهللا عليه وسلم قال يبلغ به النيب صلى : ( حدثنا سفيان عن ابن طاؤس عن أبيه : سعيد قال :٢٨٨

  .).فألوىل رجل ذكر : بالفرائض ، فما أبقت الفرائض فألوىل ذكر ، أو قال 



أحلقوا املال بالفرائض ، فإن : ( حدثنا سفيان عن هشام بن حجري عن طاؤس عن ابن عباس قال : سعيد قال :٢٨٩
  .).أبقت الفرائض فألوىل رحم ذكر 

سئل ابن عمر عن فريضة فلم حيسنها : ( حدثنا األعمش عن جماهد قال : بو معاوية قال حدثنا أ: سعيد قال :٢٩٠
  .).ال بأس : ، مث سئل عن فريضة فلم حيسنها فقال 

أن سعد ابن عبادة قسم ماال بني ولده وخرج إىل : ( حدثنا سفيان عن عمرو عن أيب صاحل : سعيد قال :٢٩١
إن سعداً قسم بني ولده وما : اء أبو بكر و عمر إىل قيس بن سعد فقاال الشام ، فولد له ابن بعده ، فمات ، فج

  .).ما أنا براد شيئا فعله سعد ولكن نصييب له : يدري ما هو كائن وإنا نالى أن ترد على هذا الغالم ، فقال قيس 
سم ماله بني ولده أن سعد ابن عبادة ق: ( أخربنا ابن جريج عن عطاء : حدثنا ابن املبارك قال : سعيد قال :٢٩٢

أما أمر صنعه سعد فلن أغري ، ولكن : وترك حبال مل يشعر به ومات فمشى أبو بكر و عمر إىل قيس بن سعد فقال 
ما جنده كانوا يقتسمون إال هلى : فقلت لعطاء أقسم له على كتاب اهللا ؟ قال : أشهد كما أن نصييب له ، قال 

  .).كتاب اهللا 
قال رسول اهللا صلى : ( كثري ] أيب ـ [ أخربنا األوزاعي عن حيىي بن : املبارك قال حدثنا ابن : سعيد قال :٢٩٣

  .).ساووا بني أوال دكم يف العطية ، ولو كنت مؤثرا أحداً آلثرت النساء على الرجال : اهللا عليه وسلم 
: ن ابن عباس حدثنا إمساعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن عمر بن أيب كثري عن عكرمة ع: سعيد قال :٢٩٤

  .).عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هبذا احلديث ( 
  باب مرياث املرأة من دية زوجها

الدية للعاقلة ، وال ترث املرأة : ( حدثنا الزهري مسع سعيد بن املسيب يقول : حدثنا سفيان قال : سعيد قال :٢٩٥
صلى اهللا عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم  كتب إيل رسول اهللا: من دية زوجها شيئا ، فقال له الضحاك الكاليب 

  .).الضبايب من دية زوجها أشيم 
إن مل أكن مسعته من الزهري فقد حدثين سفيان بن حسني عن سعيد بن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٢٩٦

ا ، مث ما أعلم لك شيئ: أن امرأة أتت عمر ابن اخلطاب قتل زوجها فسألت أن يورثها من ديته فقال : ( املسيب 
كتب : سأل الناس من كان عنده علم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام الضحاك بن سفيان الكاليب فقال 

  .).إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم من دية زوجها أشيم فورثها عمر بن اخلطاب 
جاءت امرأة إىل عمر : ( بن املسيب قال  حدثنا أبو قدامة عن معمر عن الزهري عن سعيد: سعيد قال :٢٩٧

فقالت أهنا ال تعطى من دية زوجها شيئا ، فقال ال أرى الدية إال للعصبة ، هم يعقلون عنه فهل عند أحدكم شيء 
كتب إيل رسول اهللا صلى اهللا : بلغه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكاليب فقال 

  .).مرأة أشيم الضبايب أن أورثها من دية زوجها فورثها عمر عليه وسلم يف ا
إن : ( حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن الزبري ابن عدي أنه مسع الشعيب يقول : سعيد قال :٢٩٨

  .).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورث زوجا من دية 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( ن إبراهيم أخربنا األعمش ع: حدثنا عيسى بن يونس قال : سعيد قال :٢٩٩
  .).الدية على املرياث ، والعقل على العصبة : وسلم 
أنه سئل عن املرأة أترث من دية زوجها ؟ فقال : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٠٠

  .).الدية تقسم على فرائض اهللا : إبراهيم 



اإلخوة من األم أيرثون : قلت للشعيب : ( أخربنا أبو إسحاق الشيباين قال : شيم قال حدثنا ه: سعيد قال :٣٠١
  .).أما أنت فقد نظرت املصحف ، يرث من الدية كل وارث : من الدية شيئا ؟ فقال 

عن بعض أصحاب رسول : ( أخربنا الشعيب : أخربنا أشعث بن سوار قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٠٢
  .).الدية تقسم على فرائض اهللا : اهللا عليه وسلم أنه قال اهللا صلى 
قال علي بن أيب : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع عبد اهللا بن حممد ابن علي يقول : سعيد قال :٣٠٣

  .).قد ظلم من منع بين األم نصيبهم من الدية : طالب 
: ( مسعت حممد بن علي بن حسني يقول : ار قال حدثنا داؤد بن عبد الرمحن عن عمرو بن دين: سعيد قال :٣٠٤

  .).قد ظلم من منع بين األم نصيبهم من الدية : قال علي 
أن عليا كان ال يورث األخوة : ( أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٠٥

  .).من األم من الدية شيئا 
ال يرث اإلخوة من : أنه كان يقول : ( ربنا منصور عن احلسن عن علي أخ: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٠٦

  .).األم ، وال الزوج ، وال املرأة من الدية شيئا 
يرث من الدية كل وارث من غري الدية إال الزوج : ( حدثنا خالد عن يونس عن احلسن قال : سعيد قال :٣٠٧

  .).واملرأة 
تقسم الدية على ما : ( حدثنا ليث عن أيب عمرو العبدي عن علي قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٣٠٨

  .).تقسم عليه املرياث 
  مرياث املرتد

سألت سعيد بن املسيب عن عدة امرأة : ( أخربنا أبو موسى بن أيب كثري قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٠٩
نرثهم وال يرثونا : فمرياثه ، قال : ر وعشرا ، قلت فأربعة أشه: فإن قتل قال ] قلت [ ثالثة قروء ، : املرتد قال 

.(.  
  .).مرياث املرتد لورثته : ( حدثنا هشيم عن يونس عن احلسن قال : سعيد قال :٣١٠
أيت علي باملستور العجلي : ( حدثنا األعمش عن أيب عمرو الشيباين قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٣١١

  .ليه اإلسالم فأىب ، فضرب عنقه وجعل مرياثه لورثته من املسلمني ارتد عن اإلسالم ، فعرض ع
  .).ليس هذا احلديث عند أحد إى عند أبو معاوية : قال سعيد 

كتبت إىل عمر بن عبد العزيز يف : ( حدثنا ابن املبارك عن معمر عن رجل من أهل اجلزيرة قال : سعيد قال :٣١٢
  .).الثبت فاقسم ماله بني ورثته  أسري تنصر بأرض الروم فكتب إن جاء بذلك

عن عمر بن عبد العزيز يف الرجل يتنصر : ( حدثنا ابن املبارك عن معمر عن إسحاق بن راشد : سعيد قال :٣١٣
  .).تعتد امرأته ثالثة قروء : بأرض الروم قال 

  باب اإلقرار واإلنكار
ثالثة ورثوا ثالمثائة درهم ، فأقر أحدهم يف : ( حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر الشعيب : سعيد قال :٣١٤

  .).هذا خطأ ليس يورث مرياث حىت يقضي الدين فأمره أن يعطي املائة : مبائة دين ، قال يعطى ثلث املائة مث قال 
إذا أقر الرجل الوارث بدين فعليه حبصته : ( أخربنا مطرف عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣١٥

  .).بعد ذلك خيرج من نصيبه كله : قال  يف نصيبه ، مث



يف رجل مات فادعى رجل قبله دينا بذلك بعض : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣١٦
  .).الورثة ، فإن أقر منهم واحد ، فعليه حبصته يف نصيبه ، وإن أقر رجالن أو رجل وامرأتان جاز على مجيعهم 

يف رجل ادعى على ميت ألف درهم ترك امليت ابنني له : ( خالد عن يونس عن احلسن حدثنا : سعيد قال :٣١٧
  .).يعطى الذي أقر مخسمائة درهم : وترك ألفي درهم فأقر أحدمها ، وأىب اآلخر ، قال 

إذا ادعى بعض الورثة أخا أو أختا فليس بشيء : ( حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : سعيد قال :٣١٨
  .). يقروا مجيعا حىت
من أقر لوارث بدين عند : ( حدثنا أبو شهاب عن خالد احلذاء عن ابن سريين عن شريح قال : سعيد قال :٣١٩

  .).موته مل جيز 
أنه كان ال جييز إقرار : ( أخربنا خالد احلذاء عن ابن سريين عن شريح : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٢٠

  ..)الرجل عند موته بدين لوارث 
إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان : ( حدثنا جرير بن عبد احلميد عن مغرية عن الشعيب قال : سعيد قال :٣٢١

  .).من الورثة بدين على امليت جاز على مجيع الورثة 
  ....قال محاد : أخربنا سيار قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٢٢

  .).ى امليت ففي أنصباءهم ، أو يتبعان به سائر الورثة إذا شهد بعض الورثة بدين عل: ( إبراهيم فقال 
إذا أقر : أنه كان يقول : ( أخربنا يونس وداؤد بن أيب هند عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٢٣

  .).الرجل للمرأة بصداقها عند موته جاز هلا صداق مثلها 
  .).مثل قول احلسن : أنه قال : ( احلكم عن إبراهيم  أخربنا ابن أيب ليلى عن: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٢٤
ال جيوز إقراره : أنه كان يقول : ( أخربنا شيخ من أهل الكوفة عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٢٥

هلا عند املوت إال أن يكون إقراره يف الصحة قبل املرض ألهنا وارث وال جتوز وصية لوارث ، قال هشيم وهو القول 
..(  

  كتاب الوصايا
حدثنا فضيل بن عياض ، عن هشام بن حسان عن ابن سريين عن أنس بن : أخربنا سعيد بن منصور قال :٣٢٦

كانوا يكتبون يف صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فالن بن فالن ، أوصى أنه يشهد أن ال إله إال اهللا : ( مالك قال 
الساعة آتية ال ريب فيها ، وأن اهللا يبعث من يف القبور ، وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله ، وأن 

ويصلحوا ذات بينهم ، ويطيعوا اهللا ورسوله إن كانوا مؤمنني ، وأوصاهم . وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا اهللا 
  .).مبا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بين إن اهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون 

أوصى الربيع بن : أخربنا سيار أبو احلكم عن عبداهللا بن عمري قال : قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٢٧
هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم وأشهد اهللا على نفسه وكفى باهللا شهيداً ، وجازياً لعباده الصاحلني ومثيباً : (خثيم 

ورضيت لنفسي ومن أطاعين أن يعبدوا اهللا .  عليه وسلم نبياً أين رضيت باهللا رباً وباالسالم ديناً ومبحمد صلى اهللا
  .).يف العابدين ، وحيمدوه يف احلامدين ، وينصحوا جلماعة املسلمني 

أمال علي ابو بشر وصيته فقال اكتب ، هذا ما أوصى به جعفر بن أياس ، : ( حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٢٨
ن حممدا عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية ال ريب فيها ، إين رضيت باهللا ربا ، أوصى أنه يشهد أن ال إله إال اهللا وأ

وباإلسالم دينا ، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً ، على ذلك أحىي ، وعليه أموت ، وعليه أبعث ، وأوصى أهله 



  .).ومن ترك بعده أن تتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون 
قال مسعت هذا احلديث من صلة بن زفر منذ سبعني سنة قال : حدثنا سفيان عن أيب إسحاق قال : سعيد قال :٣٢٩

وما شأنه ؟ قال رجل أوصى إيل : أتأمرين أن أشتري هذا قال : جاء رجل إىل عبد اهللا على فرس أو برزون فقال : ( 
  .).ن تركته شيئا ، وال تستلف منه ال تشتر م: وهو من تركته ، وقد أخرجته إىل السوق فقام علي الثمن فقال 

  باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
أنه قدم : ( حدثنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أيب وقاص : حدثنا سفيان قال : سعيد قال :٣٣٠

وسلم يعودين ،  فمرضت مرضاً أشفقت على نفسي املوت ، فأتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه: مكة عام الفتح قال 
: فالشطر ؟ قال : ال ، قال : إين أدع ماالً كثرياً ، وال أدع وارثاً ، فأتصدق بثلثي مايل ؟ قال ! يا رسول اهللا : فقال 

الثلث والثلث كثري ، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتطففون : فالثلث ؟ قال : ال ، قال 
ظنه قال ـ تريد هبا وجه اهللا إال أجرت فيها حىت اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك ، قلت إنك لن تنفق نفقة ـ أ. الناس 

إنك لن ختلف بعدي فتعمل عمال تريد به وجه اهللا إال ازددت به رفعة : اخلف عن هجريت قال ! يا رسول اهللا : 
رهتم ، وال تردهم ودرجة ، ولعلك أن ختلف حىت ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون ، اللهم أمض ألصحايب هج

  .).على أعقاهبم ، لكن البائس سعد بن خولة يرثى له أن مات مبكة 
حدثين محيد بن عبد الرمحن : أخربنا ابن عون عن عمرو بن سعيد ، قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٣١

مرض مبكة فأتاه رسول أن سعداً : ( أخربين ثالثة نفر من ولد سعد هذا أحدهم يعين عامر بن سعد : احلمريي قال 
ال ، : أفأوصي مبايل كله ؟ قال ! إين أدع ماال وليس يل وارث إال كاللة ! اهللا يعوده ، فقال له سعد يا رسول اهللا 

خبري : الثلث ، والثلث كثري ، إنك إن تدع أهلك يعيش ، أو قال : فبثلثه ؟ قال : ال ، قال : فبنصفه ؟ قال : قال 
  .).فون الناس ، خري من أن تدعهم يتكف

أخربنا عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن سعد بن : حدثنا خالد بن عبد اهللا قال : سعيد قال :٣٣٢
نعم أوصيت مبايل : أوصيت ؟ قلت : مرضت مرضاً فعادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل : ( مالك قال 

إن مايل ! يا رسول اهللا : أوص بالعشر ، فقلت : صلى اهللا عليه وسلم  كله للفقراء ويف سبيل اهللا ،فقال رسول اهللا
أوص بالثلث ، والثلث : كثري وورثيت أغنياء فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يناقصين وأناقصه حىت قال 

  .).كثري 
مل يكن منا : ( محن قال أخربنا عطاء بن السائب عن أيب عبد الر: حدثنا خالد بن عبد اهللا قال : سعيد قال :٣٣٣

  .).الثلث والثلث كثري : أحد يبلغ يف وصيته الثلث حىت ينقص منه شيئاً ، لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أن أبا بكر وعليا أوصيا باخلمس من أمواهلما : ( أخربنا جويرب عن الضحاك : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٣٤

  ..)ملن ال يرث من ذوي قرابتهما 
جاؤ : ( حدثنا العالء بن زياد قال : أخربنا إسحاق بن سويد قال : حدثنا معتمر بن سليمان قال : سعيد قال :٣٣٥

أنا شيخ كبري وإن مايل كثري ، وترثين أعراب ، موايل ، كاللة ، منزوح ! يا أمري املؤمنني : شيخ إىل عمر فقال 
أنا شيخ كبري ومايل كثري ، ويرثين أعراب ، ! أمري املؤمنني املؤمنني يا : ال ، قال : نسبهم ، أفأوصي مبايل كله ؟ قال 

  .).فلم يزل حيطه حىت بلغ العشر : ال ، قال : موايل ، كاللة ، متزوح نسبهم ، أفأوصي مبايل كله ؟ قال 
( : مسعت إسحاق بن سويد حيدث عن العالء بن زياد ، قال : حدثنا معتمر بن سليمان قال : سعيد قال :٣٣٦

أمرين والدي أن أسأل علماء البصرة أي الوصية أمثل ؟ فما تتابعوا عليه فهو وصييت ، فسألتهم فتتابعوا على 



  .).اخلمس 
كان اخلمس يف الوصية أحب إليهم من : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٣٧

  .).ما املريان من األمر اإلمساك يف احلياة ، والتبذير يف املمات الربع ، والربع أحب إليهم من الثلث ، وكان يقال هل
قال ابن مسعود تانك : ( األعمش عن عبد اهللا بن سنان األسدي قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٣٣٨

  .).املريان اإلمساك يف احلياة ، والتبذير عند املمات 
اإلقتار يف : قال ابن مسعود : ( بد اهللا بن سنان األسدي قال حدثنا سفيان عن األعمش عن ع: سعيد قال :٣٣٩

  .).احلياة ، والتبذير عند املوت تانك املريان من األمر 
كان اخلمس أحب إليهم من : ( أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٤٠

  .).الثلث ، وأما الثلث فهو منتهى اجلامح 
الثلث جهد وهو : قال شريح : ( أخربنا هشام عن حممد بن سريين قال : حدثنا هشيم قال : قال  سعيد:٣٤١
  .).جائز 
اجلنف يف الوصية واإلضرار فيها من الكبائر : ( أخربنا داؤد عن عكرمة قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٤٢

.(.  
اجلنف يف : ( د عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا خالد بن عبد اهللا عن داؤد بن أيب هن: سعيد قال :٣٤٣

  .).الوصية واإلضرار فيها من الكبائر 
احليف ، واجلنف يف الوصية ، : ( حدثنا سفيان عن داؤد عن عكرمة عن ابن عباس قال : سعيد قال :٣٤٤

  .).واإلضرار فيها من الكبائر 
من أوصى بوصية فلم جير ومل حيف : ( امر قال أخربنا داؤد عن ع: حدثنا خالد بن عبد اهللا قال : سعيد قال :٣٤٥

  .).كان له من األجر مثل ما أعطاها وهو صحيح 
ابن عمرو عن : أخربنا داؤد عن القاسم بن عمر ، وقال هشيم : حدثنا خالد وهشيم قاال مجيعا : سعيد قال :٣٤٦

بلغنا أنه من متام ما نقص من الزكاة ال ، قال فمره فليوص فإنه : قال يل أوصى أبوك ؟ قلت : ( مثامة بن حزن قال 
.(.  

أنه كره أن يوصي الرجل بالثلث والربع ويقول : ( أخربنا عبيدة عن إبراهيم : حدثنا خالد قال : سعيد قال :٣٤٧
  .).يدخل يف ذلك املنخل وحنوه : 

أنه كان يكره أن ( : أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم و خالد بن عبد اهللا قاال مجيعا : سعيد قال :٣٤٨
  .).يوصي الرجل مبثل نصيب بعض الورثة وإن كان أقل من الثلث 

يف رجل له ثالثة بنني فأوصى لرجل مبثل نصيب : ( أخربنا داؤد عن عامر : حدثنا خالد قال : سعيد قال :٣٤٩
  .).جيعل رابعا: أحد ولده قال 

ت هشام بن هبرية أتى يف رجل أوصى لرجل مبثل شهد: ( أخربنا عوف قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٥٠
  .).نصيب بعض ولده فقال هشام إن كان ولده ذكراً فله نصيب ذكر ، وإن كانوا أناثا فله نصيب األنثى 

إذا أوصى الرجل من ماله بثلث : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو األحوص قال : سعيد قال :٣٥١
جل ماله وآجله ، وإذا أوصى لفالن بكذا ، ولفالن بكذا ، فهو من عاجل ماله حىت يبلغ أو ربع أو مخس فهو من عا

  .).الثلث ، فإذا بلغ الثلث فهو من العاجل واآلجل 



إذا أوصى الرجل بالثلث أو الربع : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٣٥٢
  .).وصى بثالثني درمها أو أربعني درمها ، كان من العني دون الدين كان يف العني والدين ، وإذا أ

إذا أوصى الرجل بالثلث أو الربع : ( حدثنا جرير عن األعمش و منصور عن إبراهيم قال : سعيد قال :٣٥٣
ا كانت الوصية على العاجل واآلجل ، فإذا أوصى بدراهم مسماة ، أو بثوب ، أو بدابة كانت الوصية يف العاجل م

  .).بينه وبني الثلث 
: من قال : ( قال عبد اهللا بن معمر :أخربنا يونس عن ابن سريين قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٥٤

  .).أجعلوا ثلثي حيث أمر اهللا ، جعلناه ملن ال يرث من ذي قرابة ، ومن مسى شيئا جعلناه حيث مسى 
من أوصى لغري ذي قرابة : ( يد عن احلسن أنه كان يقول أخربنا يونس و مح: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٥٥

  .).فللذين أوصى هلم ثلث الثلث ، ولقرابته ثلثي الثلث 
من مات ومل يوص لذي قرابته فقد ختم عمله : ( حدثنا هشيم عن جويرب عن الضحاك قال : سعيد قال :٣٥٦

  .).مبعصية 
لو كنت واليا فأوتيت مبن أوصى لغري : ( أنه كان يقول حدثنا هشيم أخربنا جويرب عن الضحاك : سعيد قال :٣٥٧

  .).ذي قرابته رددت ذلك ولو بنيت به الدور أو اختذت به األموال 
إن الوصية كانت قبل املرياث ، فلما : ( حدثنا سفيان عن ابن طاؤس عن أبيه أنه كان يقول : سعيد قال :٣٥٨

ملن ال يرث فهي ثابتة ، فمن أوصى لغري ذي قرابته مل جتز نزل املرياث نسخ املرياث من يرث ، وبقيت الوصية 
  .).ال جتوز وصية لوارث : وصيته ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

أن رجال تريف فأوصى يف قرابته بشيء فاستقلته : ( حدثنا أبو عتاب مسلم بن عطاء القرشي : سعيد قال :٣٥٩
فهل لك : نا الوصي ، فقلت ال أستطيع أن أزيدهم على ما أمر هلم ، فقالوا لو زدهتم ، وكنت أ: القرابة فقالوا يل 

نعم ، فذهبت مع محيد الطويل إىل احلسن فسأله محيد عن ذلك وأنا أمسع ، فقال أراه قد : أن تسأل احلسن قلت 
  .).مسى هلم شيئا انتهوا إألى ما مسى هلم 

أوصى جار ملسروق : ( ألعمش عن مسلم بن صبيح قال حدثنا ا: حدثنا عيسى بن يونس قال : سعيد قال :٣٦٠
إن اهللا بينكم فأحسن القسم ، فمن يرغب برأيه عن رأي اهللا : فدعاه ليشهده ، فوجده قد بذر وأكثر فقال مسروق 

  .).يضل ، فأوص لذي قرابتك ممن ال يرث ، ودع املال على قسم اهللا ، وأىب أن يشهد 
حضر رجال يوصي فأوصى : ( حدثنا األعمش عن مسلم بن صبيح قال : قال  حدثنا أبو معاوية: سعيد قال :٣٦١

إن اهللا بينكم فأحسن القسمة ، وإنه من يرغب برأيه عن رأي اهللا يضل ، أوص : بأشياء ال ينبغي ، فقال له مسروق 
  .).لذي قرابتك ممن ال يرثك ، مث دع املال على ما قسمه اهللا عليه 

يف رجل وهب ألوالده فآثر : ( شهاب عن األعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق حدثنا أبو : سعيد قال :٣٦٢
إن اهللا قد قسم بينكم فأحسن القسمة ، وإنه من يرغب برأيه عن رأي اهللا يضل ، : بعضهم على بعض ، فقال له 

  .).فأوص لذي قرابتك ممن ال يرثك ، ودع املال على قسمة اهللا 
: ( ن املبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء و حممد بن صهيب عن عكرمة حدثنا عبد اهللا ب: سعيد قال :٣٦٣

  .).له السدس على كل حال : ال ، ليس بشيء ، مل يبني ، وقال احلسن : يف رجل أوصى بسهم من ماله قال 
رجال أتى أن : ( أخربنا يسار بن أيب كرب : أخربنا زائدة بن موسى قال : حدثنا ابن املبارك قال : سعيد قال :٣٦٤

  .).حتسب الفريضة فما بلغت سهماهنا أعطي املوصى له سهما كأحدمها : شرحياً فسأله عنها فقال 



  باب الرجل يوصي للرجل فيموت املوصى له
يف الرجل يوصي للرجل بالوصية : ( أخربنا منصور ويونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٦٧

  .الوصية لولد املوصى له : فيموت املوصى له قبل املوصي قال 
  .).مل يصنع شيئا : قال سعيد 

  .).أصاب : قال سعيد . يرجع إىل ورثة املوصي : ( حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم قال : سعيد قال :٣٦٨
يف رجل أوصى بثلث ماله مث أفاد : ( أخربنا مغرية عن أيب معشر عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٦٩
  .).الذي أوصى له ثلث ماله وثلث ما أفاد :  قبل أن ميوت من مرياث أو غري ذلك ، قال ماال
إذا أوصى الرجل بوصية مث أوصى بوصية : ( أخربنا يونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٧٠

  .).أخرى فوصيته األخرى منهما 
يؤخذ بآخر الوصية : ( س ، وأيب الشعثاء وعطاء قالوا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاؤ: سعيد قال :٣٧١

.(.  
قرأت : ( حدثنا الوليد بن أيب هشام موىل قريش قال : أخربنا يونس قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٧٢

  .).وصية حفصة أم املؤمنني ، فإذا هي قد أوصت بأشياء وإذا يف آخر وصيتها إن أتا على ذواتا ما مل أغريها 
يكتب الرجل يف : قالت أم املؤمنني عائشة : ( حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع قال : سعيد قال :٣٧٣

  .).إن حدث يب حدث املوت قبل أن أغري وصييت هذه : وصيته 
إذا أوصى الرجل بوصية يف : ( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٧٤

  .).فلم يغري وصيته تلك حىت ميوت بعد ذلك جاز ما يف وصيته  مرضه مث برأ
إن حدث يب حدث : يف رجل أوصى يف مرضه : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٧٥

  .).ـ وهو ينوي يف مرضه ذلك ـ فغالمه حر فصح ، إن شاء باعه 
يرجع الرجل يف وصيته كلها إال العتق : ( ن الشعيب قال أخربنا الشيباين ع: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٧٦

.(.  
  .).ذلك أيضاً : أنه كان يقول : ( أخربنا هشام عن ابن سريين : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٧٧
أنه كان يأمر بالوصية لذي قرابته ، فقيل : ( أخربنا محيد الطويل عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٧٨

  .).إن غناءهم ال مينعهم من احلق الذي جعله اهللا هلم : كانوا أغنياء ، قال له وإن 
من مات ومل يوص لذي قرابته فقد ختم عمله : ( حدثنا هشيم عن جويرب عن الضحاك قال : سعيد قال :٣٧٩

  .).مبعصية 
برجل أوصى لغري  لو كنت واليا فأتيت: ( أخربنا جويرب عن الضحاك قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٨٠

  .).ذي قرابته رددت ذلك ولو بنيت به الدور واختذت به األموال 
قال يل إبراهيم النخعي ما تقول يف رجل : ( حدثنا أبو عاصم الثقفي قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٣٨١

: ال أدري ، قال : وا ، قلت فإهنم قد أجاز: ال جيوز ، قال : أوصى بنصف ماله ، وثلث ماله ، وربع ماله ؟ قلت 
أمسك اثنيت عشرة فأخرج نصفها ستة ، وثلثها أربعة ، وربعها ثلثة فاقسم املال على ثالثة عشر فلصاحب النصف 

  .).ستة ، ولصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثالثة 
  باب وصية املسافر واحلامل



إذا أعطي الرجل العطية حني يضع رجله يف : ( قال  أخربنا مغرية عن الشعيب: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٨٢
  .).الغرز للسفر فهو وصية من الثلث 

  .).جتوز وصيته وال يكون يف الثلث : ( حدثنا جرير عن مغرية عن محاد عن إبراهيم قال : سعيد قال :٣٨٣
  من مجيع ماله يف املسافر ، ما صنع من شيء فهو: ( حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم : سعيد قال :٣٨٤

  .).وهو القول : قال هشيم 
ما صنعت احلامل من شيء فهو من الثلث : ( حدثنا هشيم عن جابر عن الشعيب عن شريح قال : سعيد قال :٣٨٥

.(.  
أرسلين إياس بن معاوية حيث أخذ يف الظنة قال : ( أخربنا محيد الطويل قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٨٦

عن حايل فيما أحدث يف مايل ، أمن الثلث أم من مجيع املال ؟ فأتيت احلسن فذكرت ذلك له  إيت احلسن فسله: 
  .).ما أحدثه يف ماله يف حاله فهو يف الثلث هو مبنزلة املريض : فقال 
أخربين عمرو بن احلارث عن حيىي بن سعيد أن مسع القاسم بن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : سعيد قال :٣٨٧

ما أعطت احلبلى فثلثه لزوجها أو لبعض من يرثها يف غري الثلث وذلك إذا مل من نصيبها أو من : (  حممد يقول
  .).نصيبه شك الشيخ 

  باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث
يف : ( حدثنا الشعيب عن شريح أنه قال : أخربنا داؤد بن أيب هند ، قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٨٨
إن : استأذن ورثته فأذنوا له أن يوصي بأكثر من الثلث ، ففعل ، فلما مات أبوا أن جييزوا وصيته ، قال شريح  رجل

القوم قد يستحيوا من صاحبهم ما كان حياً بني أظهرهم ، فإذا نفضوا أيديهم من التراب فهم باخليار إن شاءوا 
  .).أجازوا ، وإن شاءوا ردوا 

أنه كان : ( وأنبأت عن منصور عن إبراهيم : أخربنا عبيدة عن إبراهيم قال : قال  حدثنا هشيم: سعيد قال :٣٨٩
  .).يقول ذلك 

أخربنا املسعودي عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن القاسم بن عبد الرمحن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٩٠
  .).ره ، ال جيوز ذلك التك: قال عبد اهللا : ( قال املسعودي وأظنين مسعته من القاسم قال 

: ( مسعت احلكم بن عتيبة حيدث عن ابن مسعود : حدثنا هشيم أخربنا أيوب بن العالء ، قال : سعيد قال :٣٩١
  .).مثل ذلك 

إذا أذنوا له فليس هلم أن يرجعوا : ( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٩٢
  .).بعد موته 
  .).مثله : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن يونس عن احلسن  :سعيد قال :٣٩٣

  باب الرجل يوصي بالعتاقة وغري ذلك
أنه كان يقول يف : ( حدثنا نافع عن ابن عمر : أخربنا أشعث بن سوار قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٩٤

  .).يبدأ بالعتاقة : الوصية إذا عجزت عن الثلث قال 
  .).يبدأ بالعتاقة : ( أخربنا الشيباين عن مسروق بن األجدع قال : هشيم قال  حدثنا: سعيد قال :٣٩٥
وحدثنا : يبدأ بالعتاقة ، قال : ( أخربنا أشعث عن شريح أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٣٩٦

  .).احلكم بن عتيبة عن شريح أنه قضى بذلك يف ناس من كندة فبدأ بالعتاقة 



  .).يبدأ بالعتاقة : ( دثنا هشيم عن مغرية و عبيدة عن إبراهيم قال ح: سعيد قال :٣٩٧
يبدأ بالعتاق : يف الرجل يوصي بالعتاق وغريه ، قال : ( حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم : سعيد قال :٣٩٨

تسعى قبل الوصية ، فإذا استكمل العتاق الثلث مل يكن ألصحاب الوصية شيء وإن زاد العتاق أقل من الثلث اس
فيما بقي وعتق ، فإن كان العتاق أقل من الثلث بدئ بالعتاق ، وما بقي من الثلث كان بني أصحاب الوصية 

  .).حبصصهم 
  .).مثل ذلك : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن الشعيب عن شريح : سعيد قال :٣٩٩
إمنا يبدأ بالعتاق إذا كان مملوكا له مساه بامسه : ( إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغرية عن محاد عن : سعيد قال :٤٠٠

  .).أعتقوا عين نسمة فالنسمة وسائر الوصية سواء : فذلك الذي يبدأ ، فإذا قال 
إذا أعتق يف وصيته : ( أخربنا أشعث بن سوار عن الشعيب أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٠١

  .).أعتقوا عين فباحلصص : ته بدئ به فإذا قال مملوكا هو له فعجزت وصي
يبدأ : يبدأ بالعتاقة ، وإن الشعيب قال : ( أنبأنا مطرف عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٠٢

  .).باحلصص 
  .).باحلصص : ( أخربنا خالد و يونس عن ابن سريين قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٠٣

  د موته وليس له مال غريهباب الرجل يعتق عن
أن رجال أعتق غالما : ( أخربنا حجاج عن العالء بن بدر عن أيب حيىي املكي : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٠٦

  .).له عند موته ، ليس له مال غريه وعليه دين ، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يسعى يف قيمته 
أن رجال منهم أعتق : ( خربنا خالد عن أيب قالبة عن رجل من بين عذرة أ: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٠٧

غالما له عند موته ومل يكن له مال غريه فرفع ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعتق منه الثلث ، 
  .).واستسعى يف الثلثني 

أن رجال من األنصار : (  أخربنا منصور عن احلسن عن عمران بن حصني: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٠٨
: أعتق ستة مملوكني له عند موته ليس له مال غريهم فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فغضب من ذلك وقال 

  .).لفد مهمت أن ال أصلي عليه ، مث دعا مملوكيه فجزأهم ثالثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة 
عن النيب صلى : ( حدثنا أبو قالبة عن أيب زيد األنصاري : خربنا خالد قال أ: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٠٩

  .).اهللا عليه وسلم مثل ذلك 
  .).عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله : ( أخربنا ابن عون عن ابن سريين : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤١٠
أن رجال منهم : ( ل عن سعيد بن املسيب حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحو: سعيد قال :٤١١

  .).أعتق ستة أعبد له يف مرضه فأقرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة 
يستسعون فيعتق منهم الثلث ، ويسعون يف : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤١٢

  .).الثلثني 
  .).مبثل قول إبراهيم : ( أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤١٣
  .).إبراهيم : مثل ما قال : ( أخربنا مطرف عن الشعيب أنه مسعه يقول : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤١٤
إبراهيم و الشعيب إذا مل مثل قول : ( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤١٥

يكن عليه دين ، فإذا كان عليه دين أكثر من قيمته فهو رقيق يباع إال أن يكون الدين أقل من قيمته بدرهم واحد 



  .).فما سوى ذلك ، فإذا كان كذلك وقعت السعاية 
رجل يعتق مملوكه يف ال: ( أخربنا مغرية عن إبراهيم ، و مطرف عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤١٦

  .).يسعى يف قيمته : عند موته ليس له مال غريه وعليه دين قدر قيمته أو قال أكثر ، قاال 
  باب هل يقضي احلي النذر عن امليت

أن سعد بن عبادة استفىت : ( حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس : سعيد قال :٤١٧
  .).اقض عنها : م يف نذر كان على أمه ماتت قبل أن تقضي ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسل

جاء سعد بن عبادة إىل رسول اهللا : ( حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال : سعيد قال :٤١٨
  .).نعم : إن أمي ماتت ومل توص فهل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ فقال : صلى اهللا عليه وسلم فقال 

! قال سعد بن عبادة يا رسول اهللا : ( أخربنا منصور ويونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : ال سعيد ق:٤١٩
اسق : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : نعم ، قال : إين كنت ابن أم سعد وإهنا ماتت فهل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال 

  .املاء 
  .).نهما وأنا غالم فرمبا سعيت بي: فجعل صهرجيني باملدينة ، قال احلسن : قال 
ما من رجل ميوت يؤمر بالوصية ومل يوص إال وأهله : ( حدثنا سفيان عن بن طاؤس عن ابيه : سعيد قال :٤٢١

  .).حمقوقون أن يوصوا عنه 
عن صدقة احلي : ( وسئل طاؤس : حدثنا ابن املبارك عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة قال : سعيد قال :٤٢٢

  .).، أعجبه عن امليت ، قال بخ 
أنه سأل ابن عباس عن نذر : ( حدثنا سفيان عن عبد الكرمي أيب أمية عن عبيد اهللا بن عبد اهللا : سعيد قال :٤٢٣

  .).صم عنها واعتكف عنها : كان على أمه من اعتكاف وماتت قال 
تكفت عن أن عائشة اع: ( حدثنا أبو األحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب : سعيد قال :٤٢٤

  .).أخيها عبد الرمحن بعد ما مات 
جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا سفيان عن ابن طاؤس عن أبيع قال : سعيد قال :٤٢٠

  .).نعم : إن أمي ماتت ومل توص أفأوصي عنها ؟ قال : فقالت 
  باب ال وصية لوارث

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر مناديا : ( عن جماهد  حدثنا سفيان عن سليمان األحول: سعيد قال :٤٢٥
  .).ال وصية لوارث ، وال جيوز المرأة عطية إال بإذن زوجها ، والولد للفراش : فنادى 
ال جتوز لوارث : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : سعيد قال :٤٢٦

  .).الورثة وصية إال أن جييزها 
مسعت أبو أمامة الباهلي : حدثين شرحبيل بن مسلم اخلوالين قال : حدثنا إمساعيل بن عياش قال : سعيد قال :٤٢٧
يف خطبته عام حجة الوداع أال إن اهللا قد أعطى كل ذي : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ( يقول 

ر احلجر ، وحساهبم على اهللا من ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل حق حقه فال وصية لوارث ، الولد للفراش وللعاه
غري موالبه فعليه لعنة اهللا التابعة إىل يوم القيامة ، ال يقبل منه صرف وال عدل ، ال تنفق امرأة شيئا من بيتها إال بإذن 

العارية موداة ، واملنحة مردودة إن : ذلك أفضل أموالنا ، مث قال : وال الطعام ؟ قال ! يا رسول اهللا : زوجها ، قيل 
  .).، والدين مقضي ، والزعيم غارم 



حدثنا قتادة عن شهر بن حوشيب : أخربنا طلحة أبو حممد موىل باهلة قال : حدثنا هشيم أخربنا : سعيد قال :٤٢٨
جران إين لبني : شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجته فقال : ( عن عمرو بن خارجة األشعري قال 

إن اهللا قد : فسمعته يقول : ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي تقصع جبرهتا ، ولعاهبا يسيل بني كتفي قال 
وال جتوز وصية لوارث ، أال وإن الولد للفراش وللعاهر احلجر ، أال من ادعى إىل غري . أعطى كل ذي حق حقه 

  .).ملالئكة والناس أمجعني ، ال يقبل منه صرف وال عدل أبيه أو انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا وا
ال : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( حدثنا سفيان عن هشام بن حجري عن طاؤس : سعيد قال :٤٢٩

  .).جتوز وصية لوارث 
  باب وصية الصيب

كر بن حممد بن عمرو بن سليم حدثنا سفيان عن عبد اهللا بن أيب بكر و حيىي بن سعيد عن أيب ب: سعيد قال :٤٣٠
مروه فليوص ، فأوصى ببئر جشم ، فبيعت بثالثني ألفاً :أن غالما من غسان مرض فأخرب به عمر فقال : ( الزرقي 

  .).وهو ابن عشر سنني أو اثنيت عشر سنة 
نصار أوصى أن غالما من األ: ( أخربنا حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٣١

ألخوال له من غسان ، بأرض يقال هلا بئر جشم ، قومت بثالثني ألفاً ، فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب ، فأجاز 
  .).وكان الغالم ابن عشر سنني أو كذا يف ص : الوصية قال حيىي 

ارية صغروها رفع إىل عبد اهللا بن عتبة وصية ج: ( حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سريين قال : سعيد قال :٤٣٢
  .).من أصاب احلق أجزناه : وحقروها ، فقال عبد اهللا ابن عتبة 

رفع إىل عبد اهللا بن عتبة وصية : ( أخربنا يونس و هشام عن ابن سريين قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٣٣
  .).من أصاب احلق أجزنا وصيته : جارية صغروها وحقروها ، فقال عبد اهللا ابن عتبة 

رفع إىل شريح وصية غالم : ( أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : يد قال سع:٤٣٤
  .).من أصاب احلق أجزنا وصيته : ومل حيتلم ، فقال شريح 

ال جيوز طالق الغالم حىت حيتلم أو حيتلم : ( أخربنا يونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٣٥
  .).ال عتاقه ، وال وصيته ، وال هبته ، وال صدقته لداته ، و
  .).مثله : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٣٦
. أن صفية بنت حيي باعت حجرهتا من معاوية مبائة ألف : ( حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة : سعيد قال :٤٣٧

  .).، فأىب ، فأوصت له بثلث املائة  وكان هلا أخ يهودي فعرضت عليه أن يسلم فريث
أن عمر ابن اخلطاب أوصى ألمهات : ( أخربنا محيد الطويل عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٣٨

  .).أوالده بأربعة ألف 
  باب يف املدبر

  
ار دبر غالما إن رجال من األنص: ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع جابر بن عبد اهللا يقول : سعيد قال :٤٣٩

عبدا قبطيا مات عام أول يف : له مل يكن له مال غريه فباعه النيب صلى اهللا عليه وسلم فاشتراه ابن النحام قال جابر 
  .).امارة ابن الزبري 

  .).وامسه يعقوب القبطي : حنوه ، قال : ( حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر : سعيد قال :٤٤٠



أن رجال أعتق غالما له عن دبر ، ليس له : ( أخربنا عبد امللك عن عطاء : م قال حدثنا هشي: سعيد قال :٤٤١
مال غريه ، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغضب من ذلك ، ودعا الغالم ، فباعه بسبعمائة درهم ، مث 

  .).دفع الثمن إليه ، فقال استنفقه 
ل بن أيب خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد أخربنا إمساعي: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٤٢

  .).عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحو من حديث عبد امللك : ( اهللا 
أن رسول : ( أخربنا عبد امللك بن أيب سليمان عن أيب جعفر حممد بن علي : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٤٣

  .).اهللا صلى اهللا عليه وسلم باع خدمة املدبر 
أنه كره بيع املعتق عن دبر إال من : ( حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حممد بن سريين : سعيد قال :٤٤٤
  .).نفسه 
  .).أنه كره بيعه ورخص يف بيع خدمته : ( حدثنا هشيم عن مغرية عن عبد العزيز : سعيد قال :٤٤٥
أنه كان يقول يف املعتق عن : ( ن سعيد بن املسيب أخربنا حيىي بن سعيد ع: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٤٦
  .).ال تبعه وال هتبه : دبر 
  .).أنه كره بيعه : ( أخربنا حصني عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٤٧
أنه ال يباع ، : أنه كان يكون يف املعتق عن دبر : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٤٨
  .).أن احتاج صاحبه ومل يكن له شيء غريه ؟ فلم يزالوا به حىت رخص هلم وكان قوله أن ال يباع : له فقل 
املدبرة ال تباع ، وال متهر : ( حدثنا حيىي بن سعيد عن سعيد املسيب قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٤٤٩

  ..)ولدها مبنزلتها ] و [ ، وال توهب ، ويطأها سيدها إن شاء 
حدثين حممد بن قيس بن كعب بن األحنف : أخربنا حجاج بن أرطأة قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٥٠

أن رجال أعتق غالما له عن دبر فلما طالت حياة مواله كاتبه من خدمته على على جنوم معلوما : ( النخعي عن جده 
أما ما أخذ صاحبكم يف حياته : بن مسعود فقال  فأدى بعضا وبقي بعض ، فمات مواله فخاصمه ورثته إىل عبد اهللا

  .).فهو له ، وأما ما بقي فال شيء لكم إذا مات صاحبكم 
أنه شهد شرحيا : ( أخربين داؤد بن حريث األسدي : أخربنا احلجاج قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٥١

  .).قضى مبثل ذلك 
إذا باع خدمة املدبر من نفسه فمات وقد بقي : ( سن قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن احل: سعيد قال :٤٥٢

  .).عليه شيء فهو حر ، وال شيء عليه 
  .).هلم أن يأخذوه مبا بقي : أنه كان يقول : ( حدثت عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٥٣
  .).فيه صاحبه مىت شاء  املدبر وصية يرجع: ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال : سعيد قال :٤٥٤
ولد املعتقة عن دبر : ( أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٥٥

  .).مبنزلتها 
  .).مثله : ( حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب : سعيد قال :٤٥٦
  ).مثل ذلك: ( الشعيب حدثنا هشيم قال أخربنا حصني عن : سعيد قال :٤٥٧
  .).ولد املدبرة مملوكني : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء قال : سعيد قال :٤٥٨
حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن الشعيب عن عبد اهللا وعن شريح أهنما : سعيد قال :٤٥٩



  .).ون برقهما ويعتقون بعتقهما يرق: ولد أم الولد واملدبرة ، قاال : ( قاال 
يف الرجل يزوج أم : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر : سعيد قال :٤٦٠

  .).إذا أعتقت أمهم فهم أحرار : ولده فتلد األوالد قال 
ن زيد بن ثابت رخص يف أ: ( أخربنا عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٦١

  .).بيع ولد املعتقة عن دبر ، وقال ليأخذ من رمحها ما استطاع 
املدبر فارغ من املال : قال مسروق : ( حدثنا سفيان عن عبد امللك بن أجبر عن الشعيب قال : سعيد قال :٤٦٢

  .).هو من الثلث : وقال شريح 
  .).املدبر من مجيع املال : ( د الرمحن بن مسروق قال حدثنا شريك عن جابر عن القاسم بن عب: سعيد قال :٤٦٣
  .).من مجيع املال : ( حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن عبد اهللا قال : سعيد قال :٤٦٤
  .).هو من الثلث : ( حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن شريح قال : سعيد قال :٤٦٥
  .).من الثلث : ( ريح قال حدثنا شريك عن األعمش عن إبراهيم عن ش: سعيد قال :٤٦٦
  .).من الثلث : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم عن شريح قال : حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٤٦٧
  .).من الثلث : ( حدثنا أشعث بن سوار عن الشعيب عن عطاء ، قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٦٨
هو من الثلث : ( ومغرية عن األعمش عن إبراهيم قال  حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور: سعيد قال :٤٦٩

.(.  
  .).من مجيع املال : ( حدثنا محاد بن زيد عن أيب هاشم وأيب عبد اهللا الشقري عن إبراهيم قال : سعيد قال :٤٧٠
  .).من الثلث : ( حدثنا محاد بن زيد عن أيب هاشم عن الشعيب قال : سعيد قال :٤٧١
  .).من الثلث : ( د بن زيد عن أيوب عن ابن سريين قال حدثنا محا: سعيد قال :٤٧٢
  .).من الثلث : ( حدثنا خالد عن يونس عن احلسن قال : سعيد قال :٤٧٣
  .).من مجيع املال : ( حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال : سعيد قال :٤٧٤

  باب يف املكاتب ميوت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته
أرسلين رجال من قريش إىل : ( حدثنا عبد العزيز بن حممد عن أنيس بن أيب حيىي األسلمي قال : سعيد قال :٤٧٥

سعيد بن املسيب يف مكاتب كان بينهم ، فقاطعه بعضهم ، واستمسك بعض ، مث مات املكاتب ، وترك ماال ، فقال 
  .).ما بقي بقدر حصصهم يف املكاتب يأخذ الذين متسكوا بكتابته ما هلم عليه ، مث يقتسموا : يل سعيد 
خاصمت إىل شريح يف مكاتب يل مات ، وترك ماال ، : ( حدثنا أبو عوانة عن أيب حصني قال : سعيد قال :٤٧٦

خذ ما بقي لك من مكاتبتك مما ترك ، وما بقي فلولده ، : وترك أوالداً ، ويل عليه من مكاتبته ، فقال شريح 
  .).والوالء لك 

يف مكاتب مات وترك وفاء ، وله أوالد ، : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن إبراهيم :  سعيد قال:٤٧٧
  .).يعطى ما عليه من مكاتبته مواليه وما بقي فلورثته : وعليه من مكاتبته قال 

 بن أخربين عبد اهللا: ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن حيىي بن أيب كثري قال : سعيد قال :٤٧٨
يزيد أن سعيد بن املسيب وأبا سلمة بن عبد الرمحن قضيا يف رجل تويف ، وترك مكاتبا له ، وللمتويف بنون وبنات ، 

مث إن املكاتب مات وترك ماال أفضل من مكاتبته ، أما ما بقي من املكاتبة للرجال والنساء من ورثة املوىل ، وما كان 
  .).من مال بعد ذلك للرجال دون النساء 



حدثين عمر بن رؤية التغليب عن عبد الواحد بن عبد اهللا النصري : حدثنا إمساعيل بن عياش قال : سعيد قال :٤٧٩
  .).حترز املرأة ثالثة مواريث ، موارث عتيقها ولقيطها ، واملالعنة ابنها : ( عن وائلة بن األسقع الليثي قال 

أن السنة عندهم أن امرأة ال : ( بيه عن سليمان بن يسار حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أ: سعيد قال :٤٨٠
ترث من الوالء ألحد من أقارهبا وأهنا ال ترث من الوالء إال ما أعتقت هي نفسها ، ومن كاتبت فعتق منها ، أو 

  .).موىل ملوالها ممن يعتق 
ال ترث املرأة : ( قاال  أخربنا يونس عن احلسن وبعض أصحابه عن إبراهيم: حدثنا هشيم قال : سعيد قال :٤٨١

  .).من الوالء إال ما أعتقت ، أو أعتق من أعتقت 
إذا أوصى الرجل إىل مكاتبه أو إىل عبده جاز ذلك : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال : سعيد قال :٤٨٢

  .).وكان مبنزلة الوصي 
: ا أوصى الرجل إىل مكاتبه فقال املكاتب إذ: ( حدثنا جرير عن مغرية عن محاد عن إبراهيم قال : سعيد قال :٤٨٣

إين كاتبت نفسي وأنفقت مكاتبيت على : قد أنفقت جنومي على موايل صدق يف ذلك ، وإذا أوصى إىل عبده وقال 
  .).موايل مل يصدق يف ذلك 

يف الرجل : ( أخربين سعيد بن أيب عروبة عن معشر عن النخعي : حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال : سعيد قال :٤٨٤
أيهما ما مات فهو للمرسل منهما إذا كان املوت قبل أن يصل إىل املرسل املرسل إليه : يهدي للرجل فيموت قال 

.(.  
  باب الترغيب يف النكاح

أخربنا أبو حممد دعلج بن أمحد : أنبأ أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن حممد بن شاذان قال :٤٨٧
قال : أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن علي بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثهم قال : قال  بن دعلج السجستاين

من أحب فطريت فليسنت سنيت ، ومن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا سفيان بن عيينة عن إبر : 
  .).سنيت النكاح 

قال : ( دثنا هارون بن رئاب عن أيب جنيح قال ح: حدثنا حممد بن ثابت العبدي قال : حدثنا سعيد قال :٤٨٨
وإن كان غنيا من ! مسكني ، مسكني ، رجل ليست له امرأة ، قالوا يا رسول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا : مسكينة ، مسكينة ، مسكينة ، امرأة ليس هلا زوج ، قالوا : وإن كان غنيا من املال ، وقال : املال ؟ قال 
  .).إن كانت غنية من املال : وإن كانت غنية من املال ؟ قال ! هللا رسول ا
حدثنا األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا : حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية قال :٤٨٩

فليتزوج فإنه من استطاع منكم الباءة ! يا معشر الشباب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( بن مسعود قال 
  .).أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

: ( حدثنا حفص بن عمرو ابن أخي أنس عن أنس بن مالك قال : حدثنا سعيد حدثنا خلف بن خليفة قال :٤٩٠
تزوجوا الودود الولود : ل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بالباءة ، وينهى عن التبتل هنياً شديداً ، ويقو

  .).فإين مكاثر األنبياء بكم يوم القيامة 
لتنكحن أو ألقولن لك ما : قال يل طاؤس : ( حدثنا إبراهيم بن ميسرة قال : حدثنا سعيد حدثنا سفيان قال :٤٩١

  .).ما مينعك عن النكاح إال عجز أو فجور : قال عمر أليب الزوائد 
يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : ( فيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاؤس حدثنا س: حدثنا سعيد قال :٤٩٢



  .).مل ير للمتحابني مثل النكاح : 
لو مل يبق من أجلي إال : ( قال ابن مسعود :حدثنا أبو عوانة عن املغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٤٩٣

  .). فهن طول النكاح ، لتزوجت خمافة الفتنة عشرة أيام ، وأعلم أين أموت إلي آخرها يوما ، يل
قال يل يا سعيد : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :٤٩٤

  .).تزوج ، فإن خري هذه األمة كان أكثرها نساء 
ما : تزوج ، قلت : ل يل ابن عباس قا: ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال :٤٩٥

  .).إن قلت ذاك ملا كان يف صلبك من مستودع ليخرجن : ذلك يف نفسي اليوم ، قال 
أن ابن عباس دعا مسيعا ، وكريبا ، : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد :٤٩٦

النساء ، فمن أحب منكم أن أزوجه زوجته ، مل يزن  إنكم قد بلغتم ما يبلغ الرجال من شأن: وعكرمة فقال هلم 
  .).رجل قط إال نزع منه نور اإلسالم ، يرده اهللا إن شاء اهللا أن يرده ، أو مينعه إياه إن شاء أن مينعه 

  .).ال يتم نسك الشاب حىت يتزوج : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن حجري عن طاؤس قال :٤٩٧
حدثنا شرحبيل بن مسلم اخلوالين أن أبا مسلم اخلوالين : حدثنا إمساعيل بن عياش قال  :حدثنا سعيد قال :٤٩٨

زوجوا نساءكم وأياماكم ، فإن النعظ أمر عارم ، فأعدوا له عدة ، واعلموا أنه ! يا معشر خوالن : ( كان يقول 
  .).ليس ملنعظ أذن 

بئس : ( بن مسلم أنا أبا الدرداء كان يقول حدثنا إمساعيل بن عياش حدثنا شرحبيل : حدثنا سعيد قال :٤٩٩
  .).العون على الدين قلب خنيب ، وبطن رغيب ، ونعظ شديد 

حدثين صفوان بن عمرو عن شريح عن عبيد احلضرمي : حدثنا إمساعيل بن عياش قال : حدثنا سعيد قال :٥٠٠
ل حريق التار ، وكيف ينجوا منها ما أشد الشهوة يف اجلسد ، إمنا هي مث: ( عن يزيد بن ميسرة أنه كان يقول 

  ) .).قا ( احلصورون ، واحلصور من ال يأيت النساء وهو قادر على ذلك 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة : حدثنا سعيد قال :٥٠١

تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وحتفظه  خري فائدة أفادها املرء املسلم بعد إسالمه امرأة مجيلة: وسلم قال 
  .).يف غيبته وماله ونفسها 

حدثنا منصور عن حبيب بن أيب ثابت أو جماهد عن حيىي عن : حدثنا أبو األحوص قال : حدثنا سعيد قال :٥٠٢
وعلى مجاهلا ، وعلى على دينها ، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تنكح املرأة على أربع خالل : ( جعدة قال 

  .).ماهلا ، وعلى حسبها ، ونسبها ، فعليك بذات الدين تربت يداك 
: حدثنا إمساعيل بن زكريا عن حجاج بن أرطأة عن مكحول عن أيب أيوب األنصاري قال : حدثنا سعيد قال :٥٠٣

  .).أربع من سنن املرسلني التعطر ، واحلياء ، والسواك ، والنكاح ( 
بلغين أن السماء تفتح لكل رجل : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن حيىي بن سعيد قال : قال حدثنا سعيد :٥٠٤

  .).مسلم ليلة امللك ، يقال أراد التعفف عما حرم اهللا عز وجل 
حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن زياد ابن أنعم عن عبد اهللا بن يزيد عن عبد : حدثنا سعيد قال :٥٠٥

ال تنكحوا املرأة حلسنها ، فعسى حسنها أن يرديها ، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( ل اهللا بن عمرو قا
وال تنكحوا املرأة ملاهلا ، فعسى ماهلا أن يطغيها ، وانكحوها لدينها ، فألمة سوداء ، خرماء ، ذات دين أفضل من 

  .).امرأة حسناء ال دين هلا 



قال رسول اهللا صلى اهللا : ( ل بن عياش عن برد بن سنان عن مكحول قال حدثنا إمساعي: حدثنا سعيد قال :٥٠٦
  .).للحسب ، والدين ، واملال ، واجلمال ، فعليك بذات الدين ، تربت يداك : تنكح املرأة ألربع : عليه وسلم 

هنى رسول : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن ضمرة بن حبيب قال : حدثنا سعيد قال :٥٠٧
  .).اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتزوج األعرايب املهاجرة خيرجها إىل األعراب 

: أراد ابن عمر ان ال يتزوج فقالت له حفصة : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : حدثنا سعيد قال :٥٠٨
  .).عوا اهللا عز وجل لك أي أخي ال تفعل ، تزوج ، فإن ولد لك ولد فماتوا كانوا لك أجراً ، وإن عاشوا د

كان أبو قالبة حيثين على السوق ، والضيعة ، : ( حدثنا محاد بن زيد عن أيوب قال : حدثنا سعيد قال :٥٠٩
  .).والطلب من فضل اهللا عز وجل ، وكان حممد حيثين على التزويج 

  باب ما جاء يف نكاح األبكار
: بن املنكدر وعمرو بن دينار مسعا جابر بن عبد اهللا يقول مسعت حممد : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :٥١٠

: بل ثيباً ، قال : بكراً أو ثيباً ؟ قلت : قال . نعم : هل نكحت ؟ قلت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( 
حب أن إن أيب قتل يوم أحد وترك سبع بنات ، فهن يل تسع أخوات ، فلم أ: فهال بكراً ؟ تالعبها وتالعبك ، قلت 

  .).أصبت : امرأة تقوم عليهن ومتشطهن قال : أمجع إليهن خرقاء مثلهن ، وقلت 
قال : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد الكالعي عن عمرو بن عثمان قال : حدثنا سعيد قال :٥١٢

  .).جلوداً عليكم بأبكار النساء فإهنن أعذب أفواها ، وأسخن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال رسول اهللا صلى : ( عن مكحول قال . حدثنا داؤد بن عبد الرمحن عن ابن جريج : حدثنا سعيد قال :٥١٣

عليكم باجلواري الشباب فإهنن أطيب أفواها ، وأغر أخالقاً ، وأفتح أرحاما ، أمل تعلموا أين مكاثر : اهللا عليه وسلم 
.(.  

أن رسول اهللا : ( ن عياش عن عبد اهللا بن عثمان ابن خثيم عن مكحول حدثنا إمساعيل ب: حدثنا سعيد قال :٥١٤
عليكم باجلواري الشواب فانكحوهن فإهنن أفتح أرحاما ، وأغر أخالقاً ، وأطيب أفواها : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .).ة والسالم ، إن ذراري املؤمنني أرواحهم يف عصا فريخضر يف شجر يف اجلنة يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه الصال
حدثنا إمساعيل بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي اهللا عنها : حدثنا سعيد قال :٥١٥
  .).تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابنة ست سنني وبىن يب وأنا ابنة تسع سنني : ( قالت 
كنا مع رسول : ( الشعيب عن جابر ابن عبد اهللا قال  أخربنا سيار عن: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٥١١

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فلما قفلنا تعجلت على بعري يل قطوف فلحقين راكب من خلفي ، فنخر بعريي 
بعنزة كانت معه ، فانطلق بعريي كأجود ما أنت راء من اإلبل فالتفت فإذا أنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

هذه ! يا رسول اهللا : غرية عن الشعيب عن جابر يف هذا احلديث فالتفت إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت امل
: إين كنت حديث عهد بعرس قال ! يا رسول اهللا : ما يعجلك ، قلت : بركتك مث رجع إىل حديث سيار فقال 

إذا قدمت على أهلك : عبها وتالعبك ، فقال فهال جارية ؟ تال: بل ثيب ، قال : قلت : فبكر تزوجت أو ثيب ؟ 
أمهلوا حىت ندخل عشاء لكي متتشط الشعثة وتستحد املغيبة : فالكيس الكيس ، فلما قدمنا ذهبنا ندخل هنارا فقال 

.(.  
  باب النظر إىل املرأة إذا أراد أن يتزوجها

:  املزين عن املغرية بن شعبة قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم األحول عن بكر ابن عبد اهللا: حدثنا سعيد قال :٥١٦



فانظر إليها : ال ، قال : هل رأيتها ؟ قلت : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته أين خطبت امرأة فقال ( 
فأتيتهم فأخربهتم بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندها أبوها فسكتا ، : فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال 

ة إين أحرج عليك إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يأمرك أن تنظر إيل ، وإن كان رسول اهللا فقالت املرأ
صلى اهللا عليه وسلم أمرك أن تنظر إيل ملا نظرت ، ورفعت السجف ، فنظرت إليها فتزوجتها ، فما نزلت مين امرأة 

  .).قط مبنزلتها ، وفد تزوجت سبعني امرأة أو بضعة وسبعني 
حدثنا عاصم األحول عن بكر بن عبد اهللا املزين عن املغرية بن شعبة قال : دثنا سعيد حدثنا أبو معاوية قال ح:٥١٧

ال ، قال فانظر إليها فإنه أحرى أن : نظرت إليها ؟ فقلت : خطبت امرأة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( 
  .).يؤدم بينكما 

: ( األحول عن بكر بن عبد اهللا املزين أو أيب قالبة عن املغرية بن شعبة حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عاصم :٥١٨
  .).عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك 

حدثنا سعيد حدثنا أبو شهاب عن احلجاج بن أرطأة عن حممد بن سليمان بن أيب حثمة عن عمه سهل بن أيب :٥١٩
: لى إجار يقال ثبيتة بنت الضحاك أخت أيب جبرية فقلت رأيت حممد بن سلمة يطارد امرأة ببصره ع: ( حثمة قال 

نعم ، إذا ألقى اهللا عز وجل يف قلب امرئ خطبة : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال 
  .).فال بأس بالنظر إليها 

ر خطب إىل علي بن أيب أن عم: ( حدثنا عبد العزيز بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه : حدثنا سعيد قال :٥٢٠
أنكحنيها ، فواهللا ما على : إمنا حبست بنايت على بين جعفر ، فقال : طالب رضي اهللا عنه ابنته أم كلثوم فقال علي 

قد أنكحتكها ، فجاء عمر إىل جملس : األرض رجل أرصد من حسن عشرهتا ما أرصدت ، فقال علي رضي اهللا عنه 
ان املهاجرون جيلسون مث وعلي ، و عبد الرمحن بن عوف ، والزبري ، وعثمان ، املهاجرين بني القرب واملنرب ، وك

وطلحة ، وسعد ، فإذا كان العشي يأيت عمر األمر من اآلفاق ، ويقضي فيه ، جاءهم وأخربهم ذلك ، واستشارهم 
نه ، مث أنشأ حيدثهم أن بابنة علي بن أيب طالب رضي اهللا ع: مب يا أمري املؤمنني ؟ قال : رفؤين قالوا : كلهم فقال 

كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إال نسيب وسبيب ، كنت صحبته فأحببت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .).أن يكون يل أيضاً 

خطب عمر بن اخلطاب رضي اهللا : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب جعفر قال : حدثنا سعيد قال :٥٢١
نرسل هبا إليك تنظر إليها : إمنا أدرك ، فعاوده فقال : اهللا عنه فذكر منها صغراً فقالوا له  عنه ابنة علي رضي

  .).أرسل ، لوال أنك أمري املؤمنني للطمت عينيك : فرضيها ، فكشف عن ساقها فقالت 
أن : ( هريرة  أخربين سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب: حدثنا عبد العزيز بن حممد قال : حدثنا سعيد قال :٥٢٢

  .).بارك اهللا لك ، وبارك عليك ، ومجع بينكما خبري : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا فقال 
تزوج رجل امرأة من : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال :٥٢٣

  .).انظر إليها ، فإن يف عيون األنصار شيئا  :األنصار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  باب الوليمة وما جاء فيها

الطعام طعام الوليمة يدعى إليها : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن األعرج عن أيب هريرة قال :٥٢٤
  .).األغنياء ، ويترك املساكني ، ومن مل يأت الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله 

يعين رسول : قال : ( حدثنا فرج بن فضالة عن حممد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال : ال حدثنا سعيد ق:٥٢٥



  .).من دعي إىل وليمة فلم جيب فقد عصى اهللا ورسوله : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
شر الطعام طعام : ( قال أبو هريرة : حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن بشر بن عاصم قال :٥٢٦

  .).لوليمة يدعى إليها من يأباها ومينع من أرادها ، يدعى إليها األغنياء ومينع الفقراء ا
  باب من قال ال نكاح إال بويل

قال رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا أبو عوانة عن أليب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :٥٢٧
  .).عليه وسلم ال نكاح إال بويل 

عيد حدثنا ابن املبارك حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة حدثنا س:٥٢٨
أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( قالت 

تجروا ، فالسلطان ويل من ال ويل هلا فنكاحها باطل ، فإن كان دخل هبا فلها املهر مبا استحل من فرجها ، وإن اش
.(.  

حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن زكريا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة :٥٢٩
فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له ، قال إمساعيل : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل ذلك إال أنه قال : ( 

  .).سليمان بن موسى قبل الزهري خبمس عشرة سنة مات : بن زكريا 
مسعت عكرمة بن خالد يقول : حدثنا سعيد حدثنا ابن املبارك حدثنا ابن جريج عن عبد احلميد بن جبري قال :٥٣٠

مجعت الطريق ركبا فولت امرأة منهن أمرها رجال ، فزوجها ، فرفعوا إىل عمر بن اخلطاب فجلد الناكح : ( 
  .).هما واملنكح وفرق بين

ال نكاح إال بويل أو : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن ، و أخربنا مغرية عن إبراهيم قال :٥٣١
  .).سلطان 
جاءت امرأة إىل جابر بن زيد وهو بويل حدول له : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا هارون السلمي قال :٥٣٢

تلك امرأة تسميها العرب البغي ، : امرأة زوجت نفسها ، فقال : الت نعم ، فق: أنت أب الشعثاء قال : فقالت 
  .).الذي جاء بالفاحشة أفحش : فقال ! ما أفحشك يا شيخ : فقالت 
البغي اليت تزوج : ( أخربنا منصور عن ابن سريين عن ابن عباس قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٥٣٣

  .).نفسها بغري ويل 
قال رسول اهللا : ( أخربنا حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : حدثنا هشيم قال  حدثنا سعيد:٥٣٤

  .).ال نكاح إال بويل أو السلطان ، والسلطان ويل من ال ويل له : صلى اهللا عليه وسلم 
،  وسئل عن امرأة تزوجت ووليها غائب: ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن سامل قال الشعيب :٥٣٥

  .).فقال الشعيب إن كانت تزوجت يف غري كفاءة فإن األمر إىل الويل إن شاء أجاز وإن شاء رد 
أنه سئل عن امرأة تزوجت وأبوها غائب فدخل : ( حدثنا هشيم أخربنا زكريا عن الشعيب : حدثنا سعيد قال :٥٣٦

  .).أما إذا كان دخل هبا زوجها فلتسكت : هبا زوجها ، فقال الشعيب 
أخربنا حجاج عن حبيب بن أيب ثابت عن إبراهيم بن حممد بن طلحة : حدثنا هشيم قال : دثنا سعيد قال ح:٥٣٧
  .).قال عمر بن اخلطاب ال يزوج النساء إال األولياء ، ال تنكحوهن إال من األكفاء : ( قال 
لت عن امرأة ليس هلا سأ: ( أخربنا سليمان التيمي عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٥٣٨

  .).فالسلطان ، وأىب إال ذلك : إنه ال ويل هلا قال : ال يزوجها إال الويل ، قلت : ويل أتزوج نفسها ؟ فقال 



قال رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا هشيم أخربنا أشعث بن عبد امللك عن احلسن قال : حدثنا سعيد قال :٥٣٩
  .).ة األول ، وإذا باع اجمليزان فالبيع لألول إذا أنكح الوليان فهي امرأ: عليه وسلم 

  .).مثل ذلك : وأظنه رفعه أنه قال : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن قال :٥٤٠
ليس إىل الوصي من النكاح شيء إمنا ذلك : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب قال :٥٤١

  .).إىل الويل 
النكاح إىل الويل ولكن يشاور الوصي : ( حدثنا هشيم عن مغرية عن احلارث العكلي قال : ا سعيد قال حدثن:٥٤٢

.(.  
شهدت : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة و هشيم و جرير بن عبد احلميد عن مغرية عن مساك بن مسلة قال :٥٤٣

  .).شرحياً أجاز نكاح وصي وصي وصي 
ال : سألت إبراهيم عن رجل تزوج بشهادة نسوة فقال : ( عن منصور قال  حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة:٥٤٤

  .).جيوز وإن ظهر كان فيه عقوبة ، وأدىن ما جيوز خاطب ، وشاهدا عدل 
فإن قدر عليهن عوقنب ، كأن : مثله إال أنه قال : ( حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٥٤٥
  .).ب والشاهدان أدىن ما يكون اخلاط: يقال 
أن عبيد اهللا بن احلر اجلعفي تزوج : ( حدثنا هشيم أخربنا سيار عن أيب سربة النخعي : حدثنا سعيد قال :٥٤٦

وهلك أبو اجلارية فزوجها إخوهتا وأمها فبلغ ذلك . امرأة منهم ، زوجها إياه أبوها فغاب إىل الشام فطالت غيبته 
يف ذلك إىل علي رضي اهللا عنه ، فقضى له عليها وكانت حامال من اآلخر ، عبيد اهللا بن احلر ، فقدم ، فخاصمهم 

  .).فوضعها علي على يدي عدل حىت تضع ما يف بطنها مث يدفعها إليه 
تزوج رجل بالشام امرأة وتزوجها رجل ههنا : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال :٥٤٧

زوجها عبيد اهللا بن احلر اجلعفي فجاء من الشام فاختصما إىل علي رضي اهللا عنه بالكوفة ، ومها وليان ، وكان ت
  .).فردها إليه وكانت ولدت منه 

أن عبيد اهللا بن احلر تزوج : ( أخربين عمران بن كثري النخعي : حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن الشيباين قال :٥٤٨
، فانطلق عبيد اهللا فلحق مبعاوية فأطال الغيبة عن أهله ، ومات جارية من قومه يقال هلا الدرداء ، زوجها إياه أبوها 

فبلغ ذلك عبيد اهللا فقدم ، فخاصمهم إىل علي ، فلما : أبو اجلارية فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة 
دلك أو مينعين ذلك عندك من ع: حلقت بعدونا وظاهرت علينا ، وفعلت ، وفعلت ، فقال : دخل على علي قال له 

فوضعها على يدي عدل فقالت املرأة . ال ، فقصوا عليه قصتهم فرد عليه املرأة ، وكانت حامال من عكرمة : ؟ قال 
فاشهدوا أن كل ما كان يل على عكرمة من : قالت . بل أنت أحق بذلك : أنا أحق مبايل أو عبيد اهللا ؟ قال : لعلي 

  .).ها علي على عبيد اهللا بن احلر ، وأحلق الولد بأبيه شيء من صداق فهو له ، فلما وضعت ما يف بطنها رد
أن املغرية ابن شعبة خطب بنت عمه : ( أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٥٤٩

 ما كنت ألفعل ، أنت أمري البلد: زوجنيها ، قال : عروة بن مسعود الثقفي فأرسل إىل عبيد اهللا بن أيب عقيل فقال 
  .).وابن عمها ، فأرسل إىل عثمان بن أيب العاص فزوجها إياه 

عن أمامة بنت أيب العاص ـ وأمها : ( أخربنا داؤد بن أيب هند عن الشعيب : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٥٥٠
ن زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت عند علي رضي اهللا عنه ، فلما أصيب كتب معاوية إىل مروان ب

احلكم ـ أن يزوجها إياه ، فأرسل إليها مروان ، أن ويل أمرك من أحببت فولت أمرها املغرية بن نوفل بن احلارث 



: نعم ، قال : أجعلت أمرك إيل ؟ قالت : بن عبد املطلب ، وجاء مروان ومعه مجاعة من الناس ، فقال املغرية ألمامة 
أنه قد تزوجها وأصدقتها كذا وكذا ، : عم ، فقال املغرية ن: فما صنعت من أمرك من شيء فهو جائز ؟ فقالت 

ليس ذاك لك ، إمنا اجتمعنا لتزوجها من أمري املؤمنني ، وكتب بذلك إىل معاوية فكتب إليه معاوية : فقال له مروان 
  .).أن خلها وما رضيت به لنفسها 

إن : جاءت امرأة إىل إبراهيم فقالت  : (حدثنا سعيد حدثنا هشيم أنبأ داؤد بن عبد الرمحن النخعي قال :٥٥١
  .).ذاك السفاح : عريف احلي ولع يف فلم يزل يب حىت زوجته نفسي فقال 

سئل مكحول هل جيوز نكاح امرأة ال : ( حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد قال :٥٥٢
ال جيوز ، ولكن ينكحها اإلمام أو رجل من املسلمني : ميلكها إال نفسها إذا مل يكن هلا ولد ، وال أخ وال موىل قال 

.(.  
حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن عياش عن جعفر بن احلارث عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن :٥٥٣

  .).ال نكاح إال بويل أو سلطان ، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فال نكاح عليه : ( جبري عن ابن عباس قال 
  ء يف استئمار البكر والثيبباب ما جا

قال رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال :٥٥٤
إن البكر تستحيي ، قال ! يا رسول اهللا : ال تنكح البكر حىت تستأمر ، وال الثيب حىت تشاور ، قالوا : عليه وسلم 

  .).سكوهتا رضاها : 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( دثنا سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال ح:٥٥٥

  .).تستأمر اليتيمة يف نفسها ، وصمتها إقرارها 
قال : ( حدثنا سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد اهللا بن الفضل عن نافع ابن جبري عن ابن عباس قال :٥٥٦

  .).األمي أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر يف نفسها ، وإذهنا صماهتا : وسلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه
تستأمر اليتيمة يف نفسها ، : ( حدثنا سعيد حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن إبراهيم عن عمر قال :٥٥٧

  .).فإن سكتت فهو رضاها ، وإن أنكرت مل تنكح 
ال تنكح : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : ( عبيدة عن إبراهيم قال حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا :٥٥٨

  .).اليتيمة حىت تستأمر ، وسكوهتا رضاها 
ال تزوج اليتيمة : عن علي رضي اهللا عنه قال : ( أخربنا جمالد حدثنا الشعيب : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٥٥٩

  .).حىت تستأمر ، وسكوهتا رضاها 
ال تنكح اليتيمة حىت تستأمر ، فإن سكتت : ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : ال حدثنا سعيد ق:٥٦٠

  .).، أو بكت فهو رضاها ، وإن كرهت مل تنكح 
ال : أنه كان يقول يف اليتيمة : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا أشعث بن سوار عن ابن سريين عن شريح :٥٦١

  .).هو رضاها ، وإن كرهت وتعصت مل تنكح تنكح حىت تستأمر ، فإن سكتت ف
حدثنا هشيم أخربنا هشام بن أيب عبد اهللا عن حيىي بن أيب كثري عن املهاجر بن عكرمة : حدثنا سعيد قال :٥٦٢

إن فالن يذكر : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد أن يزوج احدى بناته أتى اخلدر فقال : ( احملزومي 
  ..)كذا وكذا 



  
  .).نكاح الوالد ابنته بكراً كانت أو ثيباً جائز : ( حدثنا هشيم أخربنا منصور عن احلسن : حدثنا سعيد قال :٥٦٣
أنه كان يقول إذا زوج الرجل ابنته فهو جائز : ( حدثنا هشيم أخربنا عبيدة عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٥٦٤

  .).بكراً كانت أو ثيباً 
قال رسول اهللا صلى : ( أخربنا ابن أيب ليلى عن عبد الكرمي عن احلسن قال : شيم قال حدثنا سعيد حدثنا ه:٥٦٥

  .).تستأمر األبكار يف أنفسهن فإن أبني خرين : اهللا عليه وسلم 
أن امرأة من األنصار من بين : ( أخربنا عمر بن أيب سلمة حدثنا أبو سلمة : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٥٦٦

هلا خنساء بنت خدام زوجها أبوها من رجل وهي كارهة وكانت ثيبا فأتت النيب صلى اهللا  عمرو بن عوف يقال
ال حاجة يل فيه ، فتزوجت أبا لبابة بن عبد املنذر : األمر إليك ، قالت : عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال 

  .).فجاءت بالسائب بن أيب لبابة 
أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها : ( ر بن أيب سلمة عن أبيه أخربنا أبو عوانة ، عن عم: حدثنا سعيد قال :٥٦٧

إن أيب : وقد كانت ملكت أمرها ، وأهنا كرهت ذلك الرجل ، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 
أمرك بيدك فخطبها أبو لبابة فتزوجها ، فولدت : زوجين رجال ولست أريده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .).ئب بن أيب لبابة السا
جاءت : ( حدثنا أبو األحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال : حدثنا سعيد قال :٥٦٨

إن أيب ونعم األب ، خطبين إليه عم ولدي فرده ، ! يا رسول اهللا : امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 
صدقت ، : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أبيها فسأله عن قوهلا فقال وأنكحين رجال وأنا كارهة فبعث ر

  .).فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال نكاح لك ، اذهيب فانكحي من شئت . أنكحتها ومل آلوها خرياً 
فهو إذا خطبت اليتيمة فسكتت : ( حدثنا سعيد حدثنا خديج بن معاوية عن أيب إسحاق عن أيب بردة قال :٥٦٩

  .).رضاها ، وإن كرهت فإهنا مل ترضى 
أن رجال أنكح : ( حدثنا سعيد حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن بكري بن األشج حدثه :٥٧٠

  .).ابنة له وهي كارهة ، فأدركت وهي تريد أن حتتق نفسها فرفع ذلك إىل عثمان بن عفان فأبطل نكاحه 
يزوج الرجل ابنته وال يستأمرها إذا كانت يف : ( وانة عن منصور عن إبراهيم قال حدثنا سعيد حدثنا أبو ع:٥٧١

  .).عياله وإذا كانت نائية بنفسها مع عياهلا وولدها استأمرها 
  .).إذا زوج الرجل ابنه وهو صغري ال خيار له : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن يونس عن احلسن قال :٥٧٢
  .).مثله : ( أخربنا بعض أصحابه عن إبراهيم : ل حدثنا سعيد حدثنا هشيم قا:٥٧٣
قال رسول : ( حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بت حوشب عن عكرمة قال :٥٧٤

  .).ال حتملوا النساء على ما كرهن : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أن عمر : ( عمري ابن أخي عبيد بن عمري حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن عبد الرمحن بن معبد بن :٥٧٥

  .).بن اخلطاب رد نكاح امرأة نكحت بغري ويل 
زوج : ( حدثنا أبو معاوية حدثنا حيىي بن سعيد عن القاسم عن حممد عن جممع بن يزيد قال : حدثنا سعيد :٥٧٦

إن أيب زوجين وأنا كارهة يف ! يا رسول اهللا : خدام ابنته وهي كارهة فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 
  .).غربة فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نكاحها 



حدثنا هشام بن أيب عبد اهللا عن حيىي بن أيب كثري عن : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٥٧٧
، أنكحها أبوها بغري إذهنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرق بني امرأة بكر وزوجها : ( املهاجر بن عكرمة 

: وحدثت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد أن ينكح امرأة من بناته جلس عند خدرها فقال : قال 
  .).إن فالنا يذكر فالنه 

زوج : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن ليث بن أيب سليم عن عبد الرمحن بن ثروان قال : حدثنا سعيد قال :٥٧٨
انظري أمن : خواهلا وهم من بين عائذ اهللا ، وهي من بين أود فأتوا علياً رضي اهللا عنه فقال البنته أم كلثوم امرأة أ

  .).هم أكفاء : نعم ، فدفعها إىل زوجها وقال : النساء هي ؟ قالت 
يقال هلا سلمة أن امرأة من عائذ اهللا : ( أخربنا الشيباين عن أيب قيس : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٥٧٩

  .).أليس قد دخل هبا فالنكاح جائز : بنت عبيد زوجتها أمها وأهلها فرفع ذلك إىل علي رضي اهللا عنه فقال 
: ( حدثنا أبو إسحاق الشيباين عن أيب قيس األودي عمن أخربه : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٥٨٠

  .).تها أمها برضى منها عن علي رضي اهللا عنه أنه أجاز نكاح امرأة زوج
أن امرأة أرادت : ( أخربنا سليمان التيمي عن أيب جعفر األشجعي : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٥٨١

إيذن قبل أن ال : إيذن يف نكاحها ، فكأنه تلكأ عليه ، فقال شريح : التزويج ، فمنعها وليها ، فاستعت شرحيا فقال 
  .).يكون لك إذن فزوجها شريح 

أن زياد بعث أبا بردة بن : ( أخربنا يونس بن عبيد عن محيد بن هالل : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٥٨٢
إين أنزلك نفسي من هذا املال مبنزلة وايل اليتيم من كان غنيا فليستعفف : أيب موسى على بعض الصدقات فقال له 

إال ردتته ، وال امرأة عضلها ، وليها فتربح زائلة العطن . ومن كان فقريا فليأكل باملعروف وال تأتني على شغار 
  .).حىت تزوجها يف الكفاءة من قومها 

  
جاء رجل إىل علي رضي اهللا عنه ، : (أخربنا يونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٥٨٣
أمتزوجها أنت غنية مجيلة ؟ : ؟ مث قال له  ما أمري وأمر يتيميت ؟ قال عن أي بالكما تسأل! يا أمري املؤمنني : فقال 
  .).فتزوجها ذميمة ال مال هلا ، خر هلا فإن كان غريك فاحلقها باخليار : نعم ، واإلله قال : قال 

  باب ما جاء باملناكحة
قال ابن : ( حدثين إبراهيم التيمي قال : حدثنا هشيم أخربنا العوام بن حوشب قال : حدثنا سعيد قال :٥٨٤
  .).رمحه اهللا إلمرأة من أهله أنشدك اهللا أن تزوجي مسلما ، وإن كان أمحراً رومياً أو أسوداً حبشياً  مسعود
أنكحت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا هشيم عن جابر عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :٥٨٥

بن عبد املطلب ليعلموا أن أشرف الشرف زيد بن حارثة زينب بنت جحش ، وأنكحت املقداد ضباعة بنت الزبري 
  .).اإلسالم 
أن بالال خطب على أخيه إىل أهل بيت : ( أخربنا مغرية عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٥٨٦

  .).أنا بالل ، وهذا أخي ، كنا عبدين ، فأعتقنا اهللا عز وجل ، وكنا ضالني فهدانا اهللا عز وجل : من العرب فقال 
إن أنكحتمونا فاحلمد : أن بالال قال : ( أخربنا أبو سفيان موىل مزينة : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٥٨٧

  .).هللا ، وإن رددمتونا فاهللا أكرب 
أن رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا بن أيب إسحاق الشيباين عن احلكم : حدثنا سعيد قال :٥٨٨



ال نزوجك عبداً وانتفوا منه : أن خيطب إىل ناس من األنصار ، فأتاهم فخطب إليهم ، فقالوا  عليه وسلم أمر صهيبا
وأمرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : لو ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين ما فعلت ، فقالوا : ، فقال 

صلى اهللا عليه وسلم ، فأتاه ذهب ، فأمر له فأمرها يف يدك فزوجوها منه ، فأخرب رسول اهللا : نعم ، قالوا : قال 
  .).امجعوا ألخيكم يف وليمته : بقطعة من ذهب ، فقال له سق هذا إىل أهلك ، وقال ألصحابه 

دخلت أنا : ( حدثنا شعبة عن أيب بكر بن أيب اجلهم قال : حدثنا عبد الرمحن بن زياد قال : حدثنا سعيد قال :٥٨٩
طلقين طالقاً بائنا ومل : كم طلقك زوجك ؟ قالت : ى فاطمة بنت قيس فقلت هلا و أبو سلمة بن عبد الرمحن عل

إنه بلغين أن ابن أم مكتوم : صدق ، وأمرين أن أعتد يف بيت أم مكتوم مث قال : جيعل يل سكىن وال نفقة ، فقال 
ل رسول اهللا صلى رجل يغشي ، ولك اعتدي يف بيت فالن ، فلما انقضت عديت ، خطبين معاوية و أبو اجلهم فقا

إن معاوية ليس له مال ، و أبو اجلهم رجل شديد على النساء ، ولكن أزوجك من أسامة ، قالت : اهللا عليه وسلم 
  .).فزوجين أسامة فبورك يل 

قال : ( حدثنا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عجالن عن ابن هرمز الصنعاين قال : حدثنا سعيد قال :٥٩٠
 عليه وسلم ، إذا أتاكم من ترضون دينه ، وأمانته فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض رسول اهللا صلى اهللا
  .).نعم : يا رسول اهللا ، وإن كان وإن كان ؟ قال : وفساد كبري قالوا 

حدثنا ابن هليعة عن حممد ابن عبد الرمحن بن نوفل عن عروة بن : حدثنا حممد حدثنا حممد بن معاوية قال :٥٩١
إن هذا النكاح رق ، فلينظر أحدكم عند من يرق ! قالت لنا أمساء بنت أيب بكر يا بين وبين بين : ( قال  الزبري

  .).كرميته 
ملا تزوج سلمان إىل أيب قرة الكندي فلما دخل عليها : ( حدثنا سفيان عن ابن جريج قال : حدثنا سعيد قال :٥٩٢
إن قضى اهللا عز وجل لك أن تزوج فتكون أول : وصاين وقال ما هذه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أ: قال 

قومي فصلي وندعو ، ففعال ، : إنك جلست جملس املرء يطاع أمره فقال هلا : ما جتتمعان عليه طاعة اهللا ، فقالت 
ومل حتول ليس مبحموم ، : ما بال بيتكم هذا ، أحمموم ؟ أم حتولت الكعبة يف كندة ؟ فقالوا : فرأى بيتا مستراً فقال 
  .).ال أدخله حىت يهتك كل ستر إال ستر على باب : الكعبة يف كندة فقال 

خرج سلمان رضي : ( حدثنا حديج بن معاوية عن أيب إسحاق عن أيب ليلى الكندي قال : حدثنا سعيد قال :٥٩٣
: الة قالوا اهللا عنه يف ثالث عشر رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فلما حضرت الص

إن اهللا عز وجل قد فضلكم علينا يا معشر العرب تأمونا وال نأمكم : تقدم يا أبا عبد اهللا فأنت أعلمنا وأسننا ، فقال 
! ، وتنكحون نساءنا وال ننكح نساءكم ، فتقدم رجل من القوم فصلى هبم أربعا ، فلما انصرف قال له سلمان 

  .).صليت أربعا ، كنا إىل الرخصة أحوج 
: مسعت أوس بن ضمعج يقول : حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن أيب إسحاق قال : حدثنا سعيد قال :٥٩٤

  .).ال نأمكم وال ننكح نساءكم : قال سلمان ( 
  باب ما جاء يف الصداق

: (  مسعته من بن سريين مسعه من أيب العجفاء السلمي قال: حدثنا سفيان عن أيوب قال : حدثنا سعيد قال :٥٩٥
ال تغالوا يف صدق النساء ، فإهنا لو كانت مكرمة عند الناس ، أو تقوى عند اهللا عز : مسعت عمر بن اخلطاب يقول 

وجل كان أوالكم وأحقكم هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم ما نكح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من نسائه ، 
قية وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حىت يكون ذلك عداوة يف وال أنكح امرأة من بناته على أكثر من عشرة أو



لقد كلفت إليك علق القربة قال فكنت شابا فلم أدر ما علق القربة ، وأخرى تقولوهنا يف : نفسه ، ويقول هلا 
قتل فالن شهيدا ولعله أو عسى أن يكون قد اوقردف راحلته أو عجزها ورقا أو ذهبا يبتغي الدنيا ، : مغازيكم 

من قتل يف : أو قال حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لكن قولوا كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و
  .).سبيل اهللا فهو شهيد 

: ( حدثنا أبو العجفاء السلمي قال : أخربنا منصور عن ابن سريين قال : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٥٩٦
أال ال تغالوا يف صدق : و خيطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه ، مث قال مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وه

النساء ، فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا ، أو تقوى عند اهللا كان أوالكم به النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أصدق 
غلي بصدقة امرأته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من بناته على أكثر من عشرة أوقية ، أال وإن أحدكم لي

قتل : لقد كلفت إليك علق أو علق القربة ، وأخرى تقولوهنا يف مغازيكم : حىت يبقى هلا عداوة يف نفسه ، فيقول 
فالن شهيدا ، ومات فالن شهيدا ، ولعله أن يكون قد اوقردف راحلته أو عجزها ذهبا أو فضة ، يريد الدينار 

من مات يف سبيل اهللا أو قتل : كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والدراهم ، فال تقولوا ذلكم ولكن قولوا 
  .).فهو شهيد 

أخربنا سلمة بن علقمة ، و أيوب ، و ابن عون ، و هشام عن : نا إمساعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد حدث:٥٩٧
قال عمر بن : ( نبئت عن أيب العجفاء وأما غريه فقال عن أيب العجفاء قال : حممد بن سريين أما سلمة فقال 

يا ، أو تقوى عند اهللا عز وجل أال ال تغالوا صدق النساء ، فإنه لو كانت مكرمة يف الدن: اخلطاب رضي اهللا عنه 
كان أوالكم هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من نسائه ، وال أصدقت 

امرأة من بناته على أكثر من ثنيت عشرة أوقية ، وإن الرجل ليغايل بصدقة امرأته حىت يكون هلا عداوة يف نفسه ، 
يك علق القربة وكنت غالما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة ، وأخرى تقولوهنا يف كلفت إل: وحىت يقول 

قتل فالن شهيدا ولعله أن يكون قد اوقر عجز راحلته أو دابته ورقا ودهبا يطلب التجارة ، فال تقولوا : مغازيكم 
من قتل يف : اهللا عليه وسلم أو قال حممد صلى : ذلكم ، ولكن قولوا كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .).دخل حديث بعضهم يف بعض : سبيل اهللا عز وجل فهو يف اجلنة ، قال إمساعيل 
خطب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : ( حدثنا جمالد عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٥٩٨

لنساء ، فإنه ال يبلغين عن أحد ساق أكثر من شيء أال ال تغالوا يف صدق ا: الناس فحمد اهللا وأثىن عليه ، وقال 
ساقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو سيق إليه إال جعلت فضل ذلك يف بيت املال ، مث نزل فعرضت له امرأة من 

بل كتاب اهللا عز وجل ، فما : كتاب اهللا عز وجل أحق أن يتبع أو قولك ؟ قال ! قريش فقالت يا أمري املؤمنني 
وآتيتم إحداهن قنطاراً فال : قالت هنيت الناس آنفا أن يغالوا يف صدق النساء واهللا عز وجل يقول يف كتابه ذلك ؟ 

إين هنيتكم أن : كل أحد أفقه من عمر ، مرتني أو ثالثاً  مث رجع إىل املنرب فقال للناس : تأخذوا منه شيئا فقال عمر 
  .).ه ما بدا له فليفعل الرجل يف مال! تغالوا يف صدق النساء أال 

قال عمر بن : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن محيد الطويل عن بكر بن عبد اهللا قال : حدثنا سعيد قال :٥٩٩
وآتيتم إحداهن قنطاراً فال : خرجت وأنا أريد أن أهناكم عن كثرة الصداق حىت عرضت يل هذه اآلية : اخلطاب 

  .).تأخذوا منه شيئا 
أردت : ( نا سفيان عن ابن أيب جنيح عن أبيه عن رجل مسع عليا رضي اهللا عنه يقول حدث: حدثنا سعيد قال :٦٠٠

أن أخطب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنته فذكرت أن ال شيء يل ، فذكرت عائدته وصلته ، فخطبتها إليه 



هاهتا ، فزوجين رسول : هي عندي قال : ال ، فقال أين درعك احلطمية ؟ قلت : هل عنك من شيء ؟ قلت : فقال 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما كانت ليلة دخلت عليها جاء ، فجلس ، وحنن يف قطيفة فلما رأيناه ختشخشنا نته 

فقلت يا رسول اهللا أنا أحب : ال حتدثا شيئا حىت آتيكما ، فدعا بإناء فيه ماء فدعا فيه ، مث رشه علينا فقال : فقال 
  .).إيل منك وأنت أعز علي منها  هي أحب: إليك أم هي ؟ قال 

أخربنا من مسع عليا رضي اهللا عنه يقول على املنرب : حدثنا سفيان عن جمالد بن شعبة قال : حدثنا سعيد قال :٦٠١
نكحت ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما لنا فراش ننام عليه إال جلد شاة ننام عليه بالليل ، ونعلف عليه : ( 

  .).ر الناضح بالنها
استحل علي فاطمة رضي اهللا عنه ببدن من حديد : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال :٦٠٢

.(.  
ما : ( أخربنا حيىي بن سعيد حدثنا حممد بن إبراهيم ابن احلارث التيمي قال : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٦٠٣

ال زوج أحدا من بناته عل أكثر من ثنيت عشرة أوقية تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدا من نسائه و
  .).ونصف 
أن : ( أخربنا حيىي بن سعيد حدثنا حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٠٤

 صلى اهللا أبا حدرد األسلمي تزوج امرأة فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستعينه يف صداقها ، فقال رسول اهللا
لو كنتم تغترفونه من ماك : مائيت درهم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عليه وسلم كم سقت إليها ؟ قال 

  .).بطحان زدمت 
كانوا يكرهون أن يكون مهور احلرائر : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٦٠٥

  .).جل بالدرهم والدرمهني ، كان جيب أن يكون عشرون درمها كأجور البغايا ، أن يتزوج الر
أنه كان جيب أن يكون : ( أخربنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٠٦

  .).الصداق أربعني درمهاً 
أنه كان : ( ري أخربنا حسام بن مصك عن أيب معشر عن سعيد بن جب: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٠٧

  .).جيب أن يكون الصداق مخسني درمهاً 
هو على ما تراضوا عليه من قليل أو : أنه كان يقول : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :٦٠٨

  .).كثري وال يوقت شيئا 
زوج امرأة على وزن أن عبد الرمحن ت: ( أخربنا محيد الطويل عن أنس : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٠٩

  .).أومل ولو بشاة : نواة من ذهب ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .).السنة يف الصداق الرطل من الورق : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة و هشيم عن مغرية عن إبراهيم قال :٦١٠
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رأ: ( حدثنا سعيد حدثنا محاد بن زيد عن ثابت البناين عن أنس قال :٦١١

إين تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، ! يا رسول اهللا : ما هذا ؟ فقال : عبد الرمحن بن عوف صفرة فقال 
  .).بارك اهللا لك ، أومل ولو بشاة : قال 
ى وزن نواة من أن عبدالرمحن بن عوف تزوج امرأة عل: (حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس :٦١٢
  .).ذهب 
  .).قومت ثالثة دراهم : قال : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن قتادة عن أنس قال :٦١٣



  .).ما تراضوا عليه فهو صداق : ( حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد اهللا عن يونس عن احلسن قال :٦١٤
أن رسول اهللا : ( بكر بن أيب مرمي عن حبيب بن عبيد  حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب: حدثنا سعيد قال :٦١٥

  .).ما من كتابة وال مهر ال يوضع عنه إال وهو ملعون : صلى اهللا عليه وسلم قال 
أن رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن املشيخة : حدثنا سعيد قال :٦١٦

  .).ر وال دية ال يوضع عنه إال وهو ملعون ما من كتابة وال مه: عليه وسلم قال 
أن ابن عباس : ( حدثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٦١٧

  .).تزوج مشيلة السلمية على عشرة ألف واف 
أنه : ( الشخري  حدثنا مهدي بن ميمون عن غيالن بن جرير عن مطرف بن عبد اهللا بن: حدثنا سعيد قال :٦١٨

  .).تزوج امرأة على عشرة ألف واف 
أخربنا حجاج ابن أرطأة عن عبد امللك بن املغرية : حدثنا هشيم و أبو شهاب قاال مجيعا : حدثنا سعيد قال :٦١٩

 أنكحوا األيامى منكم ، أنكحوا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( الطائفي عن عبد الرمحن بن البيلماين قال 
ما ! يا رسول اهللا : قال هشيم مرتني ، وقال أبو شهاب ثالث مرات ، قال رجل : األيامى منكم ، قال سعيد 

  .).ما تراضوا عليه أهلوهم : العالئق بينهم ؟ قال 
أن سعيد بن املسيب زوج : ( حدثين يسار بن عبد الرمحن : حدثنا مسلم بن خالد قال : حدثنا سعيد قال :٦٢٠

  .).ه على درمهني ابنته ابن أخي
  باب الرجل يتزوج املرأة على حكمها

إذا تزوج املرأة : ( مسعت الشعيب يقول : أخربنا إمساعيل بن سامل قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٢١
  .).على حكمها أو حكم أهلها فجارت أو جار احلكم رد ذلك إىل مهر مثلها ، ال وكس وال شطط 

أ، عمرو بن حريث خطب إىل عدي : ( أخربنا إمساعيل بن سامل عن الشعيب : نا هشيم قال حدثنا سعيد حدث:٦٢٢
بن حامت ابنته ، فأىب أن يزوجه إال على حكمه ، وكره عمرو ، وخاف أن حيكم عليه داره أو أمر يقتطعه ، مث إنه بدا 

ه يوم القيامة فحكم عشرة أوقية ال أحكم حكما يسائلين اهللا عز وجل عن: له أن يزوجه على حكمه فقال له عدي 
  .).أربع مائة ومثانني درمهاً 

ما : قال عدي بن حامت : ( أخربنا يونس عن عبيد عن ابن سريين قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٢٣
  .).كنت ألحكم عليه شيئا أكثر مما ساق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو سيق إليه 

أن : ( أخربنا حيىي بن سعيد العاص عن سعيد بن عمرو بن العاص : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٢٤
عديا ملا حكم أربعمائة ومثانني درمها أرسل إليه عمرو بن حريث ثالثني ألفاً ، فقسمها يومئذ قبل أن يربح فيمن كان 

وكان يقال هلا أسدة : ما يصلحها عنده وعليه يومئذ بت فلما بلغ عمرو بن حريث أنه قسمها بعث إليها جبهازها و
  .).بنت عدي 

مهر البكر : مكتوب يف بعض الكتب : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن زيد بن أسلم قال : حدثنا سعيد قال :٦٢٥
  .).أربعني درمها ، ومهر الثيب عشرون درمها ، لكي ال يقول أحد ، ال أجد ما أنكح فيزين 

النكاح على ما تراضوا عليه من : ( ن عبد اهللا عن يونس عن احلسن قال حدثنا خالد ب: حدثنا سعيد قال :٦٢٦
  .).شيء فهو صداق 

  باب ما جاء يف نكاح السر



أن رجال تزوج امرأة : ( حدثنا احلسن : حدثنا هشيم قال أخربنا يونس عن عبيد قال : حدثنا سعيد قال :٦٢٧
استعدى عليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، فقال له عمر سراً ، فكان خيتلف إليها ، فرآه جار له ، فقذفه هبا ، ف

كان أمرنا دون فأشهدت عليها أهلها فدرأ عمر احلد عن قاذفه ! يا أمري املؤمنني : بينتك على تزوجيها ، فقال : 
  .).حصنوا فروج هذه النساء ، وأعلنوا هذا النكاح وهنى عن املتعة : وقال 
إن نكاح السر : أنه مسعه يقول : ( اعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه حدثنا إمس: حدثنا سعيد قال :٦٢٨
  .).حرام 
قال رسول اهللا صلى : ( حدثنا أبو عوانة وهشيم عن أيب بلج عن حممد بن حاطب قال : حدثنا سعيد قال :٦٢٩

  .).فصل ما بني احلالل واحلرام الصوت ، وضرب الدف : اهللا عليه وسلم 
مسع عمر بن اخلطاب رضي : ( مسعت ربيعة يقول : دثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي قال حدثنا سعيد ح:٦٣٠

  .).أفشوا النكاح : نكاح ، فقال : ما هذا ؟ فقيل : اهللا عنه صوت كرب فقال 
حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا بن محزة بن صهيب عن حممد بن : حدثنا سعيد قال :٦٣١
لقد ضرب بالدف وغىن على رأس عبد الرمحن بن عوف ليلة : ( ن عطاء عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال عمرو ب
  .).املالك 
نبئت أن عمر رضي اهللا : ( حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حممد بن سريين قال : حدثنا سعيد قال :٦٣٢

  .).تان أقره عنه كان إذا مسع صوتا أنكره ، وسأل عنه فإن قيل عرس أو خ
أراك : أن رجال تزوج سرا فقال له رجل : ( حدثنا سعيد حدثنا ابن املبارك عن سامل اخلياط عن احلسن :٦٣٣

هي امرأيت ، فلم جيلد عمر : فرفع ذلك إىل عمر رضي اهللا عنه ، فقال : تدخل على فالنه ، إنك لتزين هبا ، قال 
  .).القاذف 
ما تأيت : يف رجل ، قال لرجل : ( قال عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء  حدثنا سعيد حدثنا ابن املبارك:٦٣٤

  .).ليس عليه حد : امرأتك إال حراما ، قال 
حدثنا خالد بن إلياس عن ربيعة صاحب : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا سعيد حدثنا ابن املبارك قال :٦٣٥

أظهروا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( الت الرأي عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها ق
  .).النكاح ، واضربوا عليه بالغربال 

  باب تزويج اجلارية الصغرية
: أن رجال كان يف سفر فقال ألصحابه : ( حدثنا سيار عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٣٦

رجل من القوم ، فذبح هلم شاة ، فولد للرجل ابنة ، فأتاه أيكم يزبح شاة وأزوجه أول بنت يولد يل ، ففعل ذلك 
وجب النكاح بالشاة ، وهلا صداق مثلها ، ال : امرأيت فأتوا ، ابن مسعود رمحه اهللا ، فقال ابن مسعود : فقال 

  .).وكس وال شطط 
  .).ن ذلك بنحو م: ( أخربنا مغرية عن إبراهيم عن عبد اهللا : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٣٧
من : أن قوماً كانوا يف سفر ، فقال رجل من القوم : ( حدثنا خالد عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٦٣٨

ابنة تولد يل ، فذبح رجل منهم ، فلما ولد له ، ذكر ذلك لعبد اهللا رمحه : يذبح الشاة للقوم ؟ وله ابنيت ، أو قال 
  .).ذا بصداق قد ملكت املرأة ، وليس ه: اهللا فقال 
دخل الزبري بن العوام على قدامة : ( حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :٦٣٩



زوجنيها ، فقال له الزبري بن العوام ، ما تصنع : بن مظعون يعوده فبشر زبري جبارية ، وهو عنده ، فقال له قدامة 
فزوجها : بلى إن عشت فابنة الزبري ، وإن مت فأحب من ورثين قال : ؟ قال  جبارية صغرية ، وأنت على هذه احلال

  .).إياه 
: بشر رجل جبارية ، فقال رجل : ( حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط قال : حدثنا سعيد قال :٦٤٠

سول اهللا صلى اهللا عليه ال حتل اهلبة ألحد بعد ر: هي لك فئل سعيد بن املسيب عن ذلك ، فقال : هبها يل ، فقال 
  .).وسلم ، ولو أصقها سوطاً حلت له 

أن امرأة : ( حدثين أبو حازم عن سهل بن سعد رمحه اهللا : حدثنا سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن قال :٦٤١
جئت ألهب لك نفسي فنظر إليها فصعد البصر ! يا رسول اهللا : جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

: إن مل يكن لك هبا حاجة فزوجنيها ، فقال ! يا رسول اهللا : وصوبه مث طأطأ رأسه ، فقام رجل من أصحابه ، فقال 
اذهب إىل أهلك فانظر هل جتد شيئا ، فذهب مث : فقال ! ال ، واهللا ، يا رسول اهللا : هل عندك من شيء ؟ فقال 

ال ، واهللا ، يا : و خبامت من حديد ، فذهب مث رجع فقال اذهب ول: ال ، واهللا ما وجدت شيئا ، فقال : رجع فقال 
وال خامت من حديد ، ولكن هذا إزاري ، ـ ماله رداء ـ فلها نصفه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ! رسول اهللا 

ما تصنع بإزارك ، إن لبسته مل يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته مل يكن عليك منه شيء ، فجلس الرجل : وسلم 
معي سورة كذا وسورة كذا عددها ، فقال أتقرأهن عن : ماذا معك من القرآن ؟ فقال : طال جملسه ، قال  حىت

  .).اذهب ، ملكتكها مبا معك من القرآن : ظهر قلب ؟ فقال نعم ، قال 
ا وأما أبو النعمان األزدي فذكره احلافظ يف اإلصابة ، وذكر له هذ: حدثنا أبو معاوية قال : سعيد قال :٦٤٢

هذه : أحرجه أبو علي بن السكن من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن أيب معاوية ، وقال : احلديث ، وقال 
ال : زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة على سورة القرآن مث قال : ( الزيادة ال حتفظ إال يف هذه الرواية ، 

  .).تكون ألحد بعدك مهراً 
أن عبد الرمحن بن أم : ( أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب : دثنا هشيم قال ح: حدثنا سعيد قال :٦٤٣

احلكم أراد أن امرأته ابنة جرير يف مرضه على شيء من مرياثها منه ، فأبت عليه ، فتزوج عليها امرأتني فأجاز ذلك 
  .).عبد امللك بن مروان 

الشعيب يقول يف رجل تزوج امرأة وهو مريض ، فقال  مسعت: ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن الشيباين قال :٦٤٤
  .).الشعيب جيوز تزوجيه ، وبيعه ، وشراءه 

  
  .).جنيز تزوجيه يف مرضه : ( حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا سعيد قال :٦٤٥
أن عبد الرمحن بن : ( نافع حدثين موسى بن عقبة عن : حدثنا عبد العزيز بن حممد قال : حدثنا سعيد قال :٦٤٦

أيب ربيعة تزوج بنت عم له يف زمان عثمان ـ وهي اليت كان تزوجها عمر مث طلقها يف مرضه لترثه ، فمات فورثته 
.(.  

  باب ما جاء يف النهي عن أن خيطب الرجل على خطبة أخيه
عن النيب صلى اهللا : ( أيب هريرة حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن األعرج عن : حدثنا سعيد قال :٦٤٧

  .).ال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح أو يترك : مسعته يقول : عليه وسلم قال 
نبئت ان رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( أخربنا احلسن قال : حدثنا هشيم أخربنا عوف قال : حدثنا سعيد قال :٦٤٨



  .).م على سؤم أخيه ال خيطب الرجل على خطبة أخيه ، وال يسو: وسلم 
ان : ( حدثنا يزيد بن هارون عن حسني املعلم عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده : حدثنا سعيد قال :٦٤٩

  .).رجال تزوج امرأة على خالتها ففرق بينهما عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  باب ما جاء يف الرجل ال ينكح املرأة على عمتها وال خالتها

هنى رسول اهللا : ( أخربنا عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال : حدثنا هشيم قال : ال حدثنا سعيد ق:٦٥٠
  .).صلى اهللا عليه وسلم ان تنكح املرأة على عمتها ، أو على خالتها 

هنى أن : ( سلمة حيدث عن أيب هريرة قال ] أبا [ حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع : حدثنا سعيد قال :٦٥١
  .).، وعلى خالتها ] أخيها [ املرأة على ابنة  تنكح
هنى رسول : ( أخربنا داؤد بن أيب هند عن الشعيب عن أيب هريرة قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٥٢

اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تنكح املرأة على عمتها ، أو على خالتها ، وهنى أن تنكح املرأة على ابنة أخيها أو ابنة 
  .).أختها ، هنى أن تنكح الكربى على الصغرى ، أو الصغرى على الكربى 

  
قال رسول اهللا صلى : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم عن أيب هريرة قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٥٣

تفئ ما يف صفحتها ، ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها ، وال تسأل املرأة طالق أختها لتك: اهللا عليه وسلم 
  .).ولتزوج فإمنا هلا ما كتب هلا 

مسعت رسول : ( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن األعرج عن أيب هريرة قال : حدثنا سعيد قال :٦٥٤
تها ال جيمع بني املرأة وعمتها وال بينها وبني خالتها ، وال تسأل املرأة طالق أخ: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  .).لتستفرغ ما يف صفحتها ، وتنكح فإمنا هلا ما قدر هلا 
  باب ما جاء يف ابنيت العم ، واجلمع بينهما

  .).كره نكاح بنيت العم لفساد بينهما : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن عطاء قال : حدثنا سعيد قال :٦٥٥
أنه كان ال يرى بأسا أن : ( ان عن احلسن حدثنا إمساعيل بن عياش عن هشام بن حس: حدثنا سعيد قال :٦٥٦

  .).جيمع بني بنيت العم وبني بنيت اخلال 
أن ابنا لعلي مجع بني ابنيت العم مل يكن أعلم بذلك : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : حدثنا سعيد قال :٦٥٧

ما : فقلت للحسن بن حممد  :العمني ، فأصبحت نساء ال يدرين إىل من يذهنب إىل هذه ، أو إىل هذه فقال عمرو 
  .).هو أحب إلينا منهما : هذا الذي صنعتم ؟ قال 

  باب ما جاء يف الشرط يف النكاح
أخربنا عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري مزثد : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٥٨

اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أحق ما وفيتم به من قال رسول : ( مسعت غقبة بن عامر حيدث قال : اليزين قال 
  .).الشرط ما استحللتم به الفروج 

أخربنا عبد احلميد بن جعفر األنصاري عن احلسن بن حممد األنصاري : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٥٩
 صلى اهللا عليه مسعت رسول اهللا: ( مسعت صهيب بن سنان يقول : حدثين رجل من النمر بن قاسط قال : قال 

أميا رجل أصدق امرأة صداقا واهللا يعلم منه أنه ال يريد أداءه إليها ، فغرها باهللا عز وجل واستحل : وسلم يقول 
فرجها بالباطل ، لقي اهللا عز وجل يوم يلقاه وهو زان ، وأميا رجل أدان من رجل دينا واهللا يعلم منه أنه ال يريد 



  .).ل ماله بالباطل ، لقي اهللا عز وجل يوم يلقاه وهو سارق أداءه إليه ، فغره باهللا واستح
إذا اشترط الرجل للمرأة : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع جابر بن زيد يقول : حدثنا سعيد قال :٦٦٠

  .).دارها فهو مبا استحل من فرجها 
: ( يب ذياب عن مسلم بن يسار قال حدثنا احلارث بن أ: حدثنا عبد العزيز بن حممد قال : حدثنا سعيد قال :٦٦١

  .).خيرجها حيث يشاء : سألت سعيد بن املسيب عن رجل شرط إلمرأة دارها قال 
حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إمساعيل ابن عبيد اهللا بن أيب املهاجر عن عبد الرمحن :٦٦٢

هلا شرطها :  يف امرأة جعل هلا زوجها دارها ، فقال عمر شهدت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أيت: ( بن غنم قال 
  .).إمنا مقاطع احلقوق عند الشروط : إذا يطلقننا ، فقال عمر : ، فقال رجل 

: ( حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن إمساعيل بن عبيد اهللا عن عبد الرمحن بن غنم قال : حدثنا سعيد قال :٦٦٣
يا أمري املؤمنني تزوجت هذه وشرطت هلا دارها ، وأين : ركبته فقال رجل  كنت جالسا عند عمر حيث متس ركبيت

هلكت الرجال إذاً ، ال تشاء : هلا شرطها ، فقال رجل : أمجع ألمري أو لشأين أين أنتقل إىل أرض كذا وكذا فقال 
  .).املسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم : امرأة أن تطلق زوجها إال طلقت ، فقال عمر 

أن معاوية أيت يف ذلك : ( حدثنا عبد الكرمي اجلزري عن أيب عبيدة : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :٦٦٤
  .).هلا شرطها : فاستشار عمرو بن العاص فقال 

شهدت شرحيا وأتاه رجل وقال : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن عمر بن قيس املاصر قال : حدثنا سعيد قال :٦٦٥
شرطت هلا : بالرفاء والبنني ، قال : إين تزوجت امرأة فقال : مرحبا بالبقية قال : ل الشام ، فقال إين رجل من أه: 

  .).قد فعلت : اقض بيننا قال : املسلمون عند شروطهم ، قال : دارها ، قال 
 شريح جاء عدي بن أرطأة إىل: ( أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال :٦٦٦
: بالرفاء والبنني ، أو قال : تزوجت امرأة قال : مرحبا بك وأهال قال : إين امرؤ من أهل الشام ، فقال : فقال 

أنت أحق : أردت الرجوع إىل أهلي ، قال : الشرط أملك قال : شرطت هلا دارها ، قال : بالرفعة والبنني ، قال 
  .).قد فعلت : فاقض بيننا ، قال : ر قال بينك وبني اجلدا: فأين أنت ؟ قال : بأهلك قال 

: ( حدثنا سفيان عن ابن أيب ليلى عن املنهال بن عمرو عن عباد عن علي رضي اهللا عنه : حدثنا سعيد قال :٦٦٧
  .).شرط اهللا قبل شرطها : يف الرجل يتزوج املرأة وشرط هلا دارها قال 

  .).جيوز املكاح ويبطل الشرط : ( اهيم قال حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبر: حدثنا سعيد قال :٦٦٨
  .).مثل ذلك : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٦٩
حدثنا عمرو بن احلارث عن كثري بن فرقد عن سعيد بن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٦٧٠

هد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وشرط هلا أن ال خيرجها فوضع أن رجال تزوج امرأة على ع: ( عبيد بن السباق 
  .).املرأة مع زوجها : عنه عمر بن اخلطاب الشرط ، وفال 

أن علياً وابن عباس رضي اهللا عنهما : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عطاء اخلراساين : حدثنا سعيد قال :٦٧١
عميت عن السنة ، : قة واجلماع وعليها الصداق فقاال سئال عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفر

  .).ووليت األمر غري أهله ، عليك الصداق وبيدك الفراق واجلماع 
كل شرط يف نكاح فإن النكاح : ( حدثنا سفيان و أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٧٢

  .).ه إال العتاق يهدمه إال الطالق ، وكل شرط يف بيع فإن البيع يهدم



  .).مثل ذلك : ( أخربنا مطرف عن إبراهيم أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٧٣
: كنت جالساً عند شريح فجاءته امرأة فقالت : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن عبد األعلى الثعليب قال :٦٧٤

أتسخرين يب ، : هل لك أن تزوجين قال : ، فقلت له  يا أبا أمية إن هذا الرجل أتاين ، وال يرجو أن يتزوجين
فزوجته نفسي ، وأعطيته من الذي يل أربعة ألف درهم ، وأجترته يف مايل حىت عمر ماله يف مايل كالرقمة يف جنب 

صدقت ، فسأل شريح املأل حوله : ما تقول ؟ قال : البعري ، فزعم أنه مطلقي ، ويتزوج علي ، فقال شريح للرجل 
موا أن عليا رضي اهللا عنه أتاه مثل الذي أتاك ، فقال أنت أحق بالطالق والنكاح ما بينك وبني أربعة نسوة ، ، فزع

هذا : فقال شريح . فإن أنت طلقت فالطالق بيدك ، واردد إليها ماهلا ، ومثله من مالك مبا استحللت من فرجها 
  .).الذي بلغنا عنه ، هو قضائي بينكما ، قوما 

أنه كان يرى تزويج الرجل املرأة على أن حيجها : ( حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم : سعيد قال حدثنا :٦٧٥
  .).جائز ، فإن طلقها قبل أن يدخل هبا فلها نصف ما حيج به مثلها 

  .).أنه كان يرى النكاح على البيت واخلادم جائز : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم :٦٧٦
ال بأس أن يتزوج الرجل على البيت : ( حدثنا جرير عن مغرية عن محاد عن إبراهيم قال : ا سعيد قال حدثن:٦٧٧

  .).واخلادم 

  
ان رجال : ( أخربين عثمان بن عبد اهللا بن أيب عتيق : حدثنا عبد العزيز بن حممد قال : حدثنا سعيد قال :٦٧٨

، فاختصموا إىل سعد بن إبراهيم ، فسأل القاسم و سامل بن تزوج امرأة وشرط هلا دارا فأعطاها العهود واملواثيق 
  .).ال ينبغي لعهود اهللا عز وجل أن تتخطى : عبد اهللا فقاال 

يف رجل خطب : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد الكالعي عن مكحول : حدثنا سعيد قال :٦٧٩
ق امرأتك ، فطلقها واحدة مث تزوج هذه ، مث أراد أن يراجع ال أفعل إال أن تطل: إىل رجل ابنته أو أخته ، فقال 

إمنا : إمنا أنكحتك على فراق امرأتك وقال اآلخر : وكيف إن كان قال الذي أنكحه : ذلك له ، قال : األوىل قال 
  .).يراجعها إن شاء : شرطت لك أن أطلقها فقد طلقتها ، وأنا مراجعها ؟ فقال مكحول 

أن عمر بن اخلطاب رضي : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد عن مكحول  :حدثنا سعيد قال :٦٨٠
ال حيرجها إال أن تشاء ألن مقاطع احلقوق الشروط ، وكان : يف رجل شرط المرأة دارها فقال : اهللا عنه قال 

  .).مكحوال يراه 
  باب تزويج النهاريات

انه كان ال يرى بتزويج النهاريات بأساً ، : ( ا يونس عن احلسن أخربن: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٨١
  .).وكان ابن سريين يكره ذلك 

يف الرجل يتزوج املرأة وجيعل هلا من : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن يونس عن احلسن : حدثنا سعيد قال :٦٨٢
  .).الشهر أياما معلومة فلم ير به بأساً ، وكان ابن سريين يكره ذلك 

اهنما كانا ال يريان بتزويج : ( أخربنا منصور عن احلسن وعطاء : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٨٣
  .).النهاريات بأساً 

  .).اهنما كانا يكرهان ذلك : ( أخربنا مطرف عن احلكم ومحاد : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٨٤
  .).هذا شرط فاسد : ( مطرف عن احلكم ومحاد قاال حدثنا خالد بن عبد اهللا عن : حدثنا سعيد قال :٦٨٥



انه كان إذا زوج بنتا من بناته أو : ( أخربنا عوف عن أنس بن مالك : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٨٦
  .).عليك أن متسك مبعروف أو تسرح بإحسان : يقول : من مواليه قال 

أنكحتك على ما : كان ابن عمر إذا نكح قال : ( ار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دين: حدثنا سعيد قال :٦٨٧
  .).أمر اهللا تبارك وتعاىل إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان 

خطبت إىل ابن عمر : ( حدثنا سفيان عن ابن عجالن عن رجل حسبت أنه سليمان قال : حدثنا سعيد قال :٦٨٨
  .).روف أو تسريح بإحسان أنكحك على ما أمر اهللا عز وجل إمساك مبع: موالة له ، فقال 

: ( أخربنا من مسع أبا بكر بت حفص حيدث عن عروة بن الزبري قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٨٩
حنمد ربنا ونصلي على نبينا صلى : إن ابن أيب عبيد اهللا ألهل أن ينكح : حلقت ابن عمر فخطبت إليه ابنته فقال يل 

  .).لى ما أمر اهللا عز وجل إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان اهللا عليه وسلم وقد أنكحناك ع
أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عن سليمان : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٦٩٠

  .).أنه كان يكره أن يضع الرجل يده على امرأة قد نكحها حىت يسمي صداقها أو يقدم شيئاً : ( بن يسار 
  اء يف التعوذ من بوار األمي وغري ذلكباب ما ج
حدثين حكيم بن : حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن عبد اهللا ابن أيب مرمي قال : حدثنا سعيد قال :٦٩١

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ من كساد األيامى ويدعوا هلن بالنفاق : ( عمري وضمرة بن حبيب 
.(.  

أن : ( أخربنا عبد اهللا بن ثابت الكندي : أخربنا إمساعيل بن سامل قال : حدثنا هشيم قال : ل حدثنا سعيد قا:٦٩٢
رجال خطب إىل رجل أخته فزوجها إياه ، فأرسل إليها جبزر فقبلتها ، وقسمتها يف حيها ، مث أهنا أنكرت النكاح بعد 

بينة إال أن أخاها زوجنيها ، وهو مقر بذلك ، بينتك أهنا رضيت ، فقال ما يل : فاختصموا إىل شريح فقال للرجل . 
لو كنت قاضيا ألحد بغري بينة لقضيت لك ، مث : واجلزر اليت أهديتها إليها ، قبلته وقسمتها يف حيها ، فقال شريح 

  .).استحلف املرأة باهللا الذي ال إله إال هو ما رضيت ، وال أذنت وال أجازت ، فحلفت ، وضمنها مثن اجلزر 
  أة تزوج يف عدهتاباب املر
حدثين علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن يزيد بن : حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال : حدثنا سعيد قال :٦٩٣

أن رجال تزوج امرأة فلما أصاهبا وجدها حبلى فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه : ( نعيم عن سعيد بن املسيب 
  .).وجلدها مائة  وسلم ففرق بينهما وجعل هلا الصداق

يف اليت تزوجت يف : ( حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن مسروق : حدثنا سعيد قال :٦٩٤
  .).كان النكاح حراما فجعل الصداق حراما ، فجعل الصداق يف بيت املال : فرق عمر بينهما ، وقال : عدهتا قال 

أن عمر أيت يف امرأة تزوجت يف عدهتا ففرق : (ا مغرية عن إبراهيم حدثنا هشيم قال أخربن: حدثنا سعيد قال :٦٩٥
  .).ال جيتمعان أبداً : بينهما ، وعاقبها ، وجعل الصداق يف بيت املال عقوبة هلا ، وقال 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فرق : (أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٩٦
  .).ال تعود إليه أبداً ، وجعل الصداق يف بيت املال : ما ، وقال بينهما ، فضرهب

أن عمر بن اخلطاب : ( أخربنا أشعث بن سوار عن الشعيب عن مسروق : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٦٩٧
  .).رضي اهللا عنه رجع عن قوله يف الصداق وجعله هلا مبا استحل من فرجها 

: أن عمر قال لليت نكحت يف عدهتا : ( ن أيب الزناد عن سليمان بن يسار حدثنا سفيان ع: حدثنا سعيد قال :٦٩٨



ال يتناكحان أبداً وجعل هلا املهر مبا استحل من فرجها ، وأمرها أن تعتد من هذا وتعتد من هذا : فرق بينهما وقال 
.(.  

اً رضي اهللا عنه فرق بينهما أن علي: ( أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٦٩٩
وهو : إذا انقضت عدهتا إن شاءت تزوجته فعلت ، قال هشيم : وجعل هلا الصداق مبا استحل من فرجها ، وقال 

  .).القول عندنا 
يفرق بينهما ، : ( قال إبراهيم : أخربنا إمساعيل بن أيب خالد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٠٠

، مث تكمل ما بقي من عدهتا من األول مث تعتد من اآلخر ، وقال الشعيب تعتد من هذا اآلخر مث ويتزوجها اآلخر 
  .).تعتد بقية عدهتا من األول 

كان بينهما فقال : ( حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن إبراهيم و الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :٧٠١
  .).دأ من اآلخر فقال إبراهيم إنك إذا أتيت أتيت تب: تعتد من األول ، وقال اآلخر : أحدمها 
سئل عن رجل طلق امرأته : ( مسعت الشعيب : حدثنا ابن شربمة قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٠٢

  .).فتزوجت يف عدهتا فأي العدتني تبدأ ؟ فقال الشعيب تبدأ بالعدة من أحدثهما هبا عهداً 
حني قال تبدأ بالعدة من : ( أخربنا بعض الكوفيني أنه قال إلبراهيم : هشيم قال حدثنا : حدثنا سعيد قال :٧٠٣

  .).األول ، أرأيت إن كانت حامال من اآلخر ، فسكت إبراهيم فما أجابه 
  باب ما جاء يف املرأة غاب عنها زوجها فتزوجت بعده

إذا : ( عن إبراهيم أنه كان يقول  حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن أيب معشر: حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٧٠٤
  .).دخلت عدتان يف عدة أجزأهتا إحدامها 

يف رجل غاب عن امرأته فتزوجت مث : ( حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٧٠٥
  .).تعتد عدة واحدة : فقال : جاء األول 

  .).عدتان : ( ل حدثنا فضيل عن منصور عن احلكم قا: حدثنا سعيد قال :٧٠٦
يف امرأة نعي هلا زوجها فتزوجت ، مث جاء خرب أن زوجها األول حي : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم :٧٠٧

، فلما بلغ زوجها األول طلقها ثالثا ، فقال طالقه إياها اختيار ، تعتزل هذا اآلخر ثالثة أقراء ، مث تزوج من شاءت 
  .).قرؤها ، مث تعتد بعد ذلك حبضتني  ، وإن كانت حامال فوضعها محلها ،

يف رجل غاب عن امرأته ، فتزوجت : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٠٨
  .).تعتد من اآلخر مث تدفع إىل األول : امرأته فقدم زوجها ، قال 

خلطاب رضي اهللا عنه قال لليت تزوجت أن عمر بن ا: ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم :٧٠٩
  .).يفرق بينهما ، وتكمل ما بقي من عدهتا من األول ، مث تعتد من اآلخر : يف عدهتا 
يف امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوجت : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧١٠

  .).تدفع إليه وترد إىل ورثة امليت ما أخذت من مرياثه : ألول قال رجال من بعده ، فمات ، فورثته ، فقدم زوجها ا
أن امرأة تويف : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن يونس بن عبيد عن الوليد بن أيب هاشم : حدثنا سعيد قال :٧١١

، عنها زوجها ، مث تزوجت ، فوضعت عند زوجها ألربعة أشهر فأنكر ذلك الزوج ، فرفع إىل عمر بن اخلطاب 
واهللا ما كان بينهما رجل ، ولكن زوجي كان عهده يب قبل وفاته خبمسة عشر يوما ، فهلك : وسأل املرأة فقالت 

إن هذا يكون ، ففرق بينهما وجعل : وكنت أرى الدم ، فسأل عمر رضي اهللا عنه نساء من نساء اجلاهلية ، فقلن 



  .).الولد لألول 
  باب ما جاء يف املرأة تزوج عبدها

أيت : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن حصني بن عبد الرمحن عن بكر بن عبد اهللا املزين قال : ثنا سعيد قال حد:٧١٢
هو ملك مييين ، أوليس : ما محلك على هذا ؟ قالت : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بامرأة تزوجت عبدها ، فقال 
تزوجت بغري بينة فضرهبا وكتب إىل أهل األمصار  قد أحل اهللا ملك اليمني ، فأمر هبا عمر فضربت ، وأيت بامرأة

  .).ينهاهم عن ذلك 
أن عمر بن اخلطاب أيت بامرأة : ( أخربنا حصني عن بكر بن عبد اهللا : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧١٣

ملكت أميانكم  أو ما: أليس اهللا عز وجل يقول يف كتابه : فقالت املرأة . قد تزوجت عبدا هلا فضرهبا وفرق بينهما 
  .).وكتب إىل أهل األمصار أي امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغري بينة أو ويل ، فاضربوها احلد 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أيت : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧١٤
  .).ليها األزواج عقوبة هلا بامرأة تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبني عبدها ، وحرم ع

  باب نكاح اليهودية والنصرانية
حدثنا أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي الغساين عن علي بن : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا سعيد قال :٧١٥

سلم أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و: ( طلحة عن كعب بن مالك ] أيب [ 
  .).إهنا ال حتصنك : فنهاه ، وقال 

تزوج حذيفة : ( حدثنا سفيان عن الصلت بن هبرام مسع أبا وائل شقيق بن سلمة يقول : حدثنا سعيد قال :٧١٦
ال ، ولكين خفت أن تعاطوا املومسات : يهودية فكتب إليه عمر طلقها فكتب إليه مل ؟ أحرام هي ؟ فكتب إليه 

  .).منهن 
تزوج أحد الستة من : ( حدثنا الشعيب قال : أخربنا مغرية ، قال : حدثنا هشيم قال : قال  حدثنا سعيد:٧١٧

  .).إن كان لكرمي املناكح : الزبري هو ؟ قال الشعيب : أصحاب الشورى يهودية فقلت له 
يف ذلك  :أن حذيفة تزوج يهودية فقال له عمر : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا ابن عون عن ابن سريين :٧١٨

  .).ال ، ولكنك سيد املسلمني ففارقها : أحرام هي ؟ قال : فقال : 
أنه كان ال يرى بأساً أن يتزوج اليهودية : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٧١٩

  .).والقسم بينهما سوي : والنصرانية على املسلمة ، قال 
إذا تزوج : ( أخربنا مطرف عن الشعيب و عبيدة عن إبراهيم قاال  :حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٢٠

  .).اليهودية والنصرانية على املسلمة فالقسم بينهما سواء وإن قذفها مل يالعنها 
  .).بني كل زوجني مالعنة : ( أخربنا منصور ويونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٢١

  رة واحلرة على األمةباب نكاح األمة على احل
تنكح : ( مسعت ابن املسيب يقول : أخربنا داؤد بن أيب هند قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٢٢

  .).احلرة على األمة ، وال تنكح األمة على احلرة ، ويقسم بينهما الثلث لألمة ، والثلثان للحرة 
تنكح احلرة على األمة ، وال : ( امللك عن عطاء قال  أخربنا عبد: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٢٣

  .).تنكح األمة على احلرة ، ويقسم لألمة إذا تزوج عليها احلرة الثلث وللحرة والثلثان 
تنكح احلرة على : ( أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد ابن املسيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٢٤



  .).لى احلرة إال أن تشاء هي ذلك األمة ، وال تنكح األمة ع
أخربنا ابن أيب ليلى عن املنهال بن عمرو عن زر وعباد بن عبد اهللا : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٢٥

لألمة : إذا تزوج احلرة على األمة ، فقسم بينهما : ( األسدي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه كان يقول 
  .).ن الثلث وللحرة والثلثا

أنه كان يكره نكاح اإلماء يف زمانه ، : ( أخربنا منصور عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٢٦
  .).إمنا رحص فيهن إذا مل جيد طوال للحرة : وقال 
  .).مثل ذلك : أنه كان يقول : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٢٧
يف قوله عز وجل ومن مل يستطع : ( أخربنا أبو بشر عن سعيد بن جبري : حدثنا هشيم قال : د قال حدثنا سعي:٧٢٨

  .).الطول الغناء إذا مل جيد ما ينكح به احلرة تزوج أمة : منكم طوال قال 
األمة إذا تزوج احلرة على : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٢٩

فأحب إيل أن يفارقها األمة إال أن خياف العنت ، فإن خاف العنت أمسكها ، وقسم هلا الثلث ، وللحرة الثلثني من 
  .).نفسه وماله 

وما هذا ؟ : هل تدري ما العنت ؟ قلت : قال يل : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا عبيدة عن الشعيب قال :٧٣٠
  .).الزنا : قال 
العنت : ( حدثنا هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري ، و جويرب عن الضحاك أهنما قاال : قال حدثنا سعيد :٧٣١

  .).، الزنا 
ما ازحلف ناكح األمة عن الزنا : ( حدثنا هشيم أخربنا أبو بشر عن سعيد بن جبري قال : حدثنا سعيد قال :٧٣٢

  .).عن نكاح اإلماء : إال قليال وأن تصربوا خري لكم قال 
إذا تزوج احلرة على : ( أخربنا ابن أيب خالد عن الشعيب عن مسروق : حدثنا هشيم قال : دثنا سعيد قال ح:٧٣٣

  .).األمة فهو طالق األمة ، هو كصاحب امليته يأكل منها ما اضطر إليها ، فإذا استغىن عنها فليمسك 
يف نكاح احلرة على : ( مسروق  حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن: حدثنا سعيد قال :٧٣٤

  .).هي كامليته تضطر إليها ، فإذا أغناك اهللا عنها فاستغن : األمة قال 
إذا تزوج احلرة على األمة : ( أخربنا مطرف عن الشعيب عن مسروق : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٣٥

  .).فهو طالق األمة ، وال جيتمعان إال ململوك 

  
: أخربنا إمساعيل ابن أيب خالد عن الشعيب عن مسروق أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : ال حدثنا سعيد ق:٧٣٦

  .).يف العبد إذا كانت عنده حرة فإن شاء تزوج عليها أمة ( 
إذا وجد طوال للحرة : ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية و سيار عن الشعيب أنه كان يقول : حدثنا سعيد قال :٧٣٧

  ..)حرمت عليه األمة 
حدثنا سفيان عن ابن أيب ليلى عن املنهال بن عمرو عن عباد عن علي رضي اهللا عنه قال : حدثنا سعيد قال :٧٣٨

  .).إذا تزوج احلرة على األمة فلها الثلثان ولألمة الثلث : ( 
قال عمر بن : ( أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٣٩

  .).أميا حر تزوج أمة فقد أرق نصفه ، وأميا عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه : اخلطاب رضي اهللا عنه 



  .).مثله : ( حدثنا محاد بن زيد بن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن عمر : حدثنا سعيد قال :٧٤٠
هنى رسول اهللا صلى اهللا : ( قول حدثين من مسع احلسن ي: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٤١

  .).عليه وسلم أن تنكح األمة على احلرة 
  .).نكاح احلرة على األمة طالقها : أن ابن عباس قال : ( حدثنا سفيان عن عمرو : حدثنا سعيد قال :٧٤٢
من : ( ال أخربين أيب عن سليمان بن يسار أنه ق: حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد قال : حدثنا سعيد قال :٧٤٣

فهي باخليار إن شاءت فارقته ، وإن شاءت أقامت ، ] األمة ـ [ السنة أن املرأة احلرة إذا كان الرجل ينكح عليها 
  .).وإن أقامت على ضرار فلها يومان ، ولألمة يوم 

  باب ماحاء يف الرجل يتزوج املرأة فيدخل هبا قبل أن يفرض شيئا
أراه : عبد احلميد عن منصور عن طلحة بن مصرف عن خثيمة قال جرير حدثنا جرير بن : حدثنا سعيد قال :٧٤٤

أن رجال من املسلمني ليس له شيء تزوج امرأة فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  .).وسلم أن تدخل عليه امرأته وأوصاهم خرياً ، فأصاب الرجل حىت صار من أشراف الناس 

أن رجال من : ( حدثنا حجاج عن طلحة بن مصرف عن خثيمة : حدثنا أبو معاوية قال : عيد قال حدثنا س:٧٤٥
إنه فقري وليس عنده شيء أفندخلها عليه ومل يعطها شيئا من صداقها ؟ قال ! يا رسول اهللا : األنصار تزوج ، فقالوا 

  .).نعم أدخلوها عليه : 
: ( مسعت ابن عباس يقول : نا أبو محزة عمران بن أيب عطاء قال أخرب: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٤٦

إن مل جتد إال إحدى نعليك فأعطها إياها وادخل : إنه تزوج امرأة وإنه أعسر عن صداقها فقال : وسأله رجل فقال 
  .).هبا 

أنه تزوج فالن  : (حدثنا حجاج عن الركني بن الربيع عن أبيه : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٧٤٧
ابن هرمز ، ليلى بنت العجماء يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على أربعة ألف مث دخل هبا قبل أن يعطيها من 

  .).صداقها شيئا 
أنه يكره أن يدخل بامرأته : ( حدثنا أبو معاوية عن عمران بن أيب عطاء عن ابن عباس : حدثنا سعيد قال :٧٤٨

  .).حىت يعطيها شيئا 
أن كريب بن أيب مسلم وكان من : ( أخربنا حجاج عن ايب إسحاق : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٤٩

  .).أصحاب عبد اهللا تزوج امرأة على أربعة ألف فدخل هبا قبل أن يعطيها شيئا 
ان من وك: ( حدثنا حجاج عن أيب إسحاق عن كريب بن هشام : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٧٥٠

  .).أصحاب عبد اهللا أنه تزوج امرأة على أربعة ألف ، مث دخل هبا قبل أن يعطيها من صداقها شيئا 
أهنما كانا ال : ( أخربنا يونس عن احلسن وأخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٥١

  .).شيئا يريان بأساً أن يدخل الرجل بامرأته قبل أن يعطيها من صداقها 
كانت املرأة من أهل املدينة إذا : ( حدثنا منصور عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٥٢

  .).ذلك قبل أن يعطيها شيئا ،أن بت عندنا ، لكي أستوجب الصداق : تزوجت أرسلت إىل زوجها 
أنه كان ال يرى بأسا أن : ( سيب حدثنا هشيم عمن مسع قتادة حيدث عن سعيد بن امل: حدثنا سعيد قال :٧٥٣

  .).يدخل هبا قبل أن يعطيها شيئا 
كان : يف الرجل يتزوج املرأة قال : ( حدثنا جرير عن مغرية عن أيب معشر عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٧٥٤



  .).يقال أحسن األلفة أن ال يقرهبا حىت يأيت بيته 
كان ال يرى بأسا إذا ملك الرجل : ( ن مغرية عن إبراهيم قال حدثنا خالد بن عبد اهللا ع: حدثنا سعيد قال :٧٥٥

  .).عقدة النكاح أن يدخل هبا قبل أن ينقدها شيئا 
ال يدخل الرجل : ( أخربنا خصيف عن سعيد ابن جبري قال : حدثنا عتاب بن بشري قال : حدثنا سعيد قال :٧٥٦

  .).و خامتا على امرأته حىت يقدم إليها شيئا ، قميصا أو رداء مخارا ول
  باب فيما جيب به الصداق

قال عمر بن : أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد ابن املسيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٥٧
  .).إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق والعدة : ( اخلطاب رضي اهللا عنه 

إذا أغلق الباب أو أرخي : ( عمر أنه قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن : حدثنا سعيد قال :٧٥٨
  .).الستر أو كشف اخلمار فقد وجب الصداق 

قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا : ( حدثنا معتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٥٩
  .).إذا أغلق الباب وأرخي الستر ووضع اخلمار وجب الصداق : عنه 
إذا أغلق الباب : قال عمر : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال  :حدثنا سعيد قال :٧٦٠

  .).وأرخي الستر فقد وجب الصداق 
أخربنا ابن أيب ليلى عن املنهال بن عمرو عن زر و عباد بن عبد اهللا : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٦١

  .).أصفق باب وارخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة من : ( األسدي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال 
قضى اخللفاء الراشدون املهديون أنه : ( حدثنا هشيم أخربنا عوف عن زرارة بن أوىف قال : حدثنا سعيد قال :٧٦٢

  .).من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة 
إذا اطلع الرجل من امرأته على ما ال حيل : ( قال حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٧٦٣

  .).أن يطلع عليه غريه فقد وجب الصداق والعدة 
أرخي : قال يل : ( حدثنا سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي ابن حسني قال : حدثنا سعيد قال :٧٦٤

  .).وجب عليك الصداق : نعم قال : الستر وأغلق عليك الباب ؟ قلت 
يف : ( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت : سعيد قال  حدثنا:٧٦٥

  .).قد مسين ، فالقول قوهلا : مل أمسها وتقول : الرجل خيلوا باملرأة فيقول 
: عم يف رجل أدخلت عليه امرأة فز: ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن الشعيب عن شريح : حدثنا سعيد قال :٧٦٦

  .).مل أمسع اهللا عز وجل يذكر يف القرآن بابا وال ستراً ، هلا نصف الصداق وعليها العدة : أنه مل ميسها فقال شريح 
أن عمرو بن نافع طلق : ( حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٦٧

أنه قد قرهبا ، فخاصمته إىل شريح ، فصرب ميني : قرهبا وزعمت امرأته ، وكانت قد أدخلت عليه ، فزعم أنه مل ي
  .).عمرو باهللا الذي ال إله إال هو ما قرهبا ، وقضى عليه بنصف الصداق 

  .).مثل ذلك : ( أخربنا سيار عن الشعيب عن شريح : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٦٨
أن عمرو بن نافع تزوج بنت حيىي بن : ( عبد الرمحن أخربنا حصني بن : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٧٦٩

  .).اجلزار فطلقها ، وزعم أنه مل يقرهبا ، فخاصموه إىل شريح ، فاستحلفه ، وقضى عليه بنصف الصداق 
ال ، ال : أنه قال هلا : ( أخربنا داؤد بن أيب هند عن عزرة عن شريح : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٧٠



  .).فعليك العدة ، وال تزوجي حىت تعتدي : ، وأهتمك لنفسك ، قال هشيم يقول أصدقك لنفسك 
أن رجال تزوج امرأة وكان يبيت : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٧٧١

ال ترى أهنا لو عليها العدة وهلا الصداق أ: مل يقربين وكان يبيت عندي وعلي ثيايب قال : عندها فطلقها فقالت 
  .).أسدحت محال صدقت 

يف الرجل إذا : ( أخربنا ليث عن طاؤس عن ابن عباس أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٧٢
  .).عليه بنصف الصداق : أدخلت عليه امرأته مث طلقها فزعم أنه مل ميسها قال 

  باب الرجل يزوج ابنه وهو صغري
إذا زوج الرجل ابنه وهو صغري : ( أخربنا يونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٧٣

  .).وهو القول : فالصداق على االبن إال أن يضمنه األب ، قال هشيم 
  .).هو على األب : ( حدثنا هشيم أخربنا جمالد عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :٧٧٤
أنه زوج ابنة أخيه ابن أخيه ومها صغريان : ( بن عروة عن أبيه  حدثنا سعيد حدثنا محاد بن زيد عن هشام:٧٧٥

.(.  
  باب اإلقامة عند البكر والثيب

ملا دخلت أم : ( حدثنا سفيان عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد امللك بن أيب بكر قال : حدثنا سعيد قال :٧٧٦
هوان ، فإن شئت ، سبعت لك وإال  إنه ليس بك على أهلك: سلمة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .).فثلثتك مث أدور 
ألصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( حدثنا هشيم أخربنا محيد عن أنس بن مالك قال : حدثنا سعيد قال :٧٧٧

  .).وسلم صفية بنت حيي حني اختذها أقام عندها ثالثا 
إذا تزوج البكر على : ( بة عن أنس قال أخربنا خالد عن أيب قال: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٧٨

الثيب أقام عندها سبعا ، مث قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثالثا ، قال خالد يف حديثه ولو قلت له أنه رفع 
  .).السنة كذلك : احلديث لصدقت ولكن قال 

  .).مثل ذلك : ل يقو: ( مسعت أنس بن مالك : حدثنا هشيم أخربنا محيد قال : حدثنا سعيد قال :٧٧٩
إذا تزوج البكر على الثيب أقام : ( حدثنا هشيم أخربنا محيد ويونس عن احلسن أنه قال : حدثنا سعيد قال :٧٨٠

  .).عندها ثالثا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتني 
  .).أنه قال كما قال احلسن : ( حدثنا هشيم أخربنا خالد عن ابن سريين : حدثنا سعيد قال :٧٨١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ألم سلمة : ( حدثنا هشيم أخربنا شعبة عن احلكم : حدثنا سعيد قال :٧٨٢

  .).إن شئت سبعت وسبعت لنسائي : حني دخلت 
  .).مثل ذلك : ( حدثنا هشيم عن حيىي بن سعيد عن رجل مساه : حدثنا سعيد قال :٧٨٣

  دية والنصرانية مث يزينباب ما جاء يف الرجل يتزوج األمة واليهو
حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم ومطرف عن الشعيب وينس عن احلسن وحجاج : حدثنا سعيد قال :٧٨٤

  .).يف احلر إذا تزوج أمة مث أتى فاحشة أنه جيلد وال يرجم : ( وعبد امللك عن عطاء أهنم قالوا 
أنه ال حتصن : ( ن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخربنا حجاج ع: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٨٥

األمة احلر ، وال حتصن احلرة العبد ، وال حتصن املسلم اليهودية وال النصرانية ، وإن قذف واحدة منهن مل يكن بينها 



  .).وبني زوجها لعان 
رب أتدرون كم ينكح قال عمر على املن: ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان أخربنا أيوب عن حممد ابن سريين قال :٧٨٦

  .).اثنني : كم ؟ قال : أنا ، قال : العبد ؟ فقام إليه رجل ، فقال 
  باب العبد يتزوج بغري إذن سيده

  .).ينكح العبد أربعاً : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٧٨٧
  .).ينكح العبد اثنني (  :حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن عطاء قال :٧٨٨
أن غالما له تزوج بغري أمره : ( أخربنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٧٨٩

  .).فضرهبما احلد وأخذ كل شيء كان أعطاها وفرق بينهما 
ن مواله فالطالق بيد العبد إذا تزوج العبد بإذ: ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٩٠

، وإذا تزوج بغري إذن مواله مث اطلع عليه مواله ، فأنكر تزوجيه ، يفرق بينه وبني امرأته ، ويأخذ مواله ما وجد من 
  .).مهرها بعينه ، وما استهلكته فهو هلا ، وإم كان أحد غر املرأة فعليه هلا مهر مثلها 

: يونس عن احلسن ومغرية عن إبراهيم وحصني عن الشعيب أهنم قالوا  حدثنا هشيم أخربنا: حدثنا سعيد قال :٧٩١
إذا تزوج بغري إذن مواله فاألمر إىل املوىل ، إن شاء أن جييز ، وإن شاء أن يرد ، وإذا تزوج بأمره فالطالق بيد ( 

  .).العبد 
ق املوىل بينهما ، فلها ما إذا فر: ( حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا سعيد قال :٧٩٢

  .).أخذت مبا استحل منها 
إذا فرق املوىل بينهما ، فإن وجد : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٩٣

  .).عندها من عني مال غالمه فهو له ، وما استهلكت فال شيء عليها 
ما استهلكت فهو دين : ( نا عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول أخرب: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٧٩٤

  .).وهو القول : عليها ، قال هشيم 
حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب ليلى و احلجاج عن نافع عن ابن عمر و حجاج عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٧٩٥

إذا : ( لد عن الشعيب أهنم قالوا عن شريح و مغرية عن إبراهيم و يونس عن احلسن و حصني و إمساعيل بن أيب خا
  .).تزوج بأمر مواله فالطالق بيده ، وإذا تزوج بغري أمره فاألمر إىل املوىل إن شاء مجع وإن شاء فرق 

أن غالما تزوج بغري إذن مواله فالفع ذلك : ( حدثنا هشيم أخربنا خالد عن ابن سريين : حدثنا سعيد قال :٧٩٦
أن أعطها : ن اخلطاب رضي اهللا عنه وكان أصدقها مخس زود ، فكتب عمر إليه إىل األشعري ، فكتب إىل عمر ب

  .).ثالثة وخذ منها اثنني أو أعطها اثنني وخذ منها ثالثا 
جيوز طالق العبد : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن املسيب بن رافع عن شريح قال :٧٩٧

  .).، وال جيوز نكاحه 
إذا زوج الرجل أمته عبده فالطالق بيد : ( د حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال حدثنا سعي:٧٩٨
  .).العبد 
  .).ينزعها منه إن شاء بغري طالق : ( حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٧٩٩
األمر إىل : ( ن ابن عباس أنه كان يقول أخربنا منصور عن عطاء ع: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٠٠

  .).املوىل أذن له ، أو مل يأذن له ، ويتلو هذه اآلية ضرب اهللا مثال عبداً مملوكاً ال يقدر على شيء 



كانوا يكرهون اململوك على النكاح ويدلونه : ( حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٠١
  .).قون عليهما الباب مع امرأته الثيب مث يغل

يف العبد إذا تزوج بغري إذن مواليه قال : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٨٠٢
  .).فالطالق بيد املوىل ، إن شاء أجاز وإن شاء رد ، وللموىل ما وجد من عني ماله 

الطالق بيد : يف العبد إذا تزوج بإذن مواليه قال : ( حدثنا خالد عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٨٠٣
  .).العبد 

  
يف رجل تزوج امرأة ومل يسم : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن محاد عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٨٠٤

ل هبا ورضيت ليس ذلك هلا إن كان دخ: هلا صداقا ، فبعث إليها شيئا ، فقبلته ، فدخل هبا ، مث طلبت صداقها قال 
.(.  

إذا أذن السيد يف النكاح فالطالق : ( حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٠٥
  .).بيد العبد 
أن غالما البن عباس طلق امرأته تطليقتني : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب معبد :٨٠٦

  .).هي لك ، استحلها مبلك اليمني : ، فأىب فقال  راجعها: فقال له ابن عباس 
ليس للعبد طالق إال بإذن : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس : حدثنا سعيد قال :٨٠٧

  .).وذكر ضرب اهللا مثال عبداً مملوكاً ال يقدر على شيء : سيده قال 
أهل احلجاز أو بعضهم ال : ( شيباين عن سعيد بن جبري قال أخربنا ال: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٠٨

  .).يرون للمملوك تزوجياً وال طالقاً إال بإذن مواله 
سألت سعيد بن جبري عن الرجل يأذن لعبد يف : ( حدثنا محاد بن زيد عن أيوب قال : حدثنا سعيد قال :٨٠٩

كذب : بيد السيد ، قال : ن جابر بن زيد يقول فإ: بيد الذي نكح ، قلت له : التزويج بيد من الطالق ؟ قال 
  .).جابر 

  باب الرجل يتزوج شبهه من النساء يعين ملته من النساء
حدثنا أبو يكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي عن أيب اجملاشع : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا سعيد قال :٨١٠

يا أيها الناس : شابة زوجوها شيحا كبرياً فقتلته فقال أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بامرأة : ( األزدري قال 
  .).يعين شبهها . اتقوا اهللا ولينكح الرجل ملته من النساء ، ولتنكح املرأة ملتها من الرجال 

قال عمر بن اخلطاب رضي : ( حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :٨١١
  .).اتكم على الرجل القبيح فإنه حيبنب ما حتبون اهللا عنه ال تكرهوا فتي

: ( حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي الغساين عن حبيب بن عبيد : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا سعيد قال :٨١٢
  .).أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يستحب النكاح يف رمضان رجاء الربكة فيه 

  باب الرجل يتزوج املرأة الفاجرة
  .).مثل ذلك : ( حدثنا هشيم أخربنا حجاج عن عطاء : حدثنا سعيد قال :٨١٤
ال حتل : ( أخربنا العوام بن حوشب عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨١٥

  .).مسافحة ، وال ذات خدن ملسلم 



يفارقها إذا فعلت ذلك : ( كان يقول حدثنا هشيم أخربنا منصور و يونس عن احلسن أنه : حدثنا سعيد قال :٨١٦
  .).وهي عنده وال ميسكها 

لو أن : ( حدثنا أبو شهاب عن سفيان الثوري عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال : ...... حدثنا سعيد قال :٨١٧
  .).رجال وجد مع امرأته عشرة مل حترم عليه 

إن مل : يف الرجل يتزوج املرأة وقد فجرت قال  : (حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٨١٣
  .).يستحي لولده أن يعري بذلك فليتزوجها إن شاء 

  باب من يتزوج امرأة جمذومة أو جمنونة
أن عمر بن : ( حدثنا سعيد بن املسيب : أخربنا حيىي بن سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨١٨

رجل تزوج امرأة فدخل هبا فوجد هبا برصاً ، أو جمنونة أو جمذومة فلها الصداق أميا : اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
  .).مبسيسه إياها وهو له على غرة منها 

أن عمر بن اخلطاب قضى ، أميا : ( حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب : حدثنا سعيد قال :٨١٩
مسها ، فلها مهرها مبا استحل من فرجها ، ويغرم وليها  امرأة نكحت وهبا شيء من هذا الداء ، ومل يعلم حىت

  .).زوجها مثل مهرها 
: أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٢٠

  .).شاء أمسك أميا رجل تزوج امرأة فوجدها جمنونة أو جمذومة أو برصاء ، فهي امرأته إن شاء طلق وإن ( 
أميا امرأة نكحت : قال علي رضي اهللا عنه : ( حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :٨٢١

وهبا برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها باخليار ما مل ميسها ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، وإن مسها فلها 
  .).املهر مبا استحل من فرجها 

ذلك إذا دخل هبا ، فإن علم : ( حدثنا هشيم أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب أنه قال : قال حدثنا سعيد :٨٢٢
  .).بذلك قبل أن يدخل هبا ، فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغري طالق 

هي امرأته إن شاء أمسك : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٢٣
  .).طلق ، دخل هبا أم مل يدخل هبا ، وليس احلرائر كاإلماء ، احلرة ال ترد من داء  وإن شاء
  .).أنه قال ذلك : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٨٢٤
يف بيع ، أربع ال جيزن : ( حدثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد قال : حدثنا سعيد قال :٨٢٥

  .).اجملنونة ، واجملذومة ، والربصاء والعفالء : وال نكاح 
كتب عدي بن أرطأة إىل عمر بن عبد : ( أخربنا خالد احلذاء قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٢٦

  .). أنه ائتمن أصهاره على ما هو أعظم من ذلك ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك: العزيز يف ذلك فكتب إليه عمر 
إن علم بذلك الويل : ( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٢٧

  .).فالصداق عليه كما غره منها ، وإن مل يعلم فهي امرأته ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك 
ع ال جيزن يف بيع وال نكاح أرب: ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : حدثنا سعيد قال :٨٢٨

  .).اجلنون ، واجلذام ، والربص ، والقرن : إال أن ميس ، فإن مس فقد جاز 
: ( حدثنا مجيل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٨٢٩

عليه وضعت ثياهبا فرأى بكشحها بياضا فقال تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من بين غفار فلما دخلت 



  .).ألبسي ثيابك واحلقي بأهلك : 
  .).ال ترد احلرة من عيب : ( حدثنا شريك عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٣٠
أن : ( حدثنا أبو معاوية قال حدثنا رجل عن مجيل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة : حدثنا سعيد قال :٨٣١

  .).اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل حديث قبله أمر هلا بالصادق رسول 
: حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي قال : حدثين أبو عمر وسهل بن زجنلة الرازي قال : حدثين حممد قال :٨٣٢

ن سألت الزهري أي أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت استعاذت منه ، فقال حدثين عروة عن عائشة أ( 
: ابنة اجلون الكالبية ملا دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذهب يدنوا منها فقالت عائذا باهللا ، فقال 

  .).عذت بعظيم ، ضمي ثيابك واحلقي بأهلك 
يف رجل تزوج امرأة فلما : ( حدثين ابن جريج عن عطاء : حدثنا إمساعيل بن عياش قال : حدثنا سعيد قال :٨٣٣

  .).ال تنزع منه امرأته : من الرجل عيب برصا أو جذاما قال عطاء  دخل هبا بدا
  باب التزويج بالعاجل واآلجل

يف رجل تزوج على عاجل وآجل هو : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٣٤
  .).حال كله إال أن يكون له مدة معلومة 

إىل أن : أنه كان يقول يف اآلجل من املهر : ( ا أشعث عن الشعيب حدثنا هشيم أخربن: حدثنا سعيد قال :٨٣٥
  .).يكون طالق أو موت 

  ما جاء يف الرجل يتزوج أمة بني الرجلني مث يشتري نصيب أحده
يف رجل تزوج أمة بني رجلني فاشترى : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٣٦

  .).يقرهبا حىت يتخلص نصيب اآلخر ال : نصيب أحدمها قال 
  .).أنه قال ذلك : ( حدثت عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٣٧

  باب ما جاء يف الرجل يتزوج ذات حمرم
إن : يف رجل تزوج ذات حمرم منه قال : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٣٨

  .).هلا ما أحذت : صداق وإن كان مل يدخل هبا فال صداق هلا ويفرق بينهما ، وقال محاد دخل هبا فلها ال
إن مل يكن دخل هبا ، بطل الصداق : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٣٩

  .).، وإن دخل هبا فلها ما مساها 
إن مل يكن دخل هبا فال شيء هلا ، : ( ربنا يونس عن احلسن قال أخ: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٤٠

  .).وإن كان دخل هبا فلها ما أحذت 
ال شيء ، دخل هبا ، أومل يدخل هبا : ( أخربنا أشعث عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٤١

  .).أيصدق الرجل أخته أو أمه ؟ 
يف رجل نكح امرأة : ( ل بن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد عن مكحول حدثنا إمساعي: حدثنا سعيد قال :٨٤٢

إذا مل يكن دخل هبا فال نكاح بينهما ويقبض ماله ، وان كان دخل هبا : فوجدها أخته من الرضاعة ، ومل يعلم ، قال 
أعطاها نصف ورأى منها ما يرى الرجل من امرأته ومل ميسها وجب مهرها كامال ، وان كان طلقها قبل ان ميسها و

أرى أن ترد إليه ما أخذت منه ، ومل أمسع فيه شيئا وعدهتا : الصداق وهو ال يعلم أهنا أخته مث علم بعد ذلك ، قال 
  .).عدة املطلقة ، إن كان دخل هبا ، وأن تويف واحد منهما فال مرياث بينهما 



عن حيىي بن أيب كثري عن علي رضي حدثنا إمساعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف الرحيب : حدثنا سعيد قال :٨٤٣
ترد إليه : يف رجل نكح امرأة فأعطاها صداقها وكانت أخته من الرضاعة ، ومل يكن دخل هبا ، ، قال : ( اهللا عنه 

  .).ماله الذي أعطاها ويفترقان 
  باب ما جاء يف املتعة

ا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه مل: ( أخربنا منصور عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٤٤
وسلم مكة يف عمرته تزين نساء أهل املدينة فشكا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رسول اهللا صلى اهللا 

متتعوا منهن واجعلوا األجل بينكم وبينهن ثالثاً ، فما أحسب رجال يتمكن من امرأة ثالثاً إال : عليه وسلم قال 
  .).والها الدبر 

إمنا كانت املتعة من النساء ثالثة أيام : ( أخربنا منصور عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٤٥
  .).ومل يكن قبل ذلك وال بعده 

مسعت عمرو بن احلارث حيدث عن الربيع بن سربة اجلهين : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٨٤٦
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املتعة عام الفتح فانطلقت أنا ورجل إىل امرأة شابة كأهنا أذن لنا ر: ( عن أبيه قال 

بكرة عيطاء نتمتع ، فجلسنا بني يديها وعلي برد وعليه بردة فكلمناها ومهرناها بردتنا ، وكنت أشب منه ، وكان 
فنكحتها ، فلبثت معها ثالثا ، مث أن  برده أجود من بردي فجعلت تنظر إىل برده مرة وإىل بردي مرة ، مث قبلتين

  .).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عنها ففارقتها أو حنو ذلك 
أن رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا سفيان عن الزهري عن الربيع بن سربة اجلهين عن أبيه : حدثنا سعيد قال :٨٤٧

  .).عليه وسلم هنى عن نكاح املتعة عام الفتح 
حدثنا سفيان عن الزهري مسع عبد اهللا و احلسن ابين حممد بن علي بن احلنفية عن أبيهما : د قال حدثنا سعي:٨٤٨

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى زمن خيرب عن نكاح املتعة : ( إلبن عباس : عن علي رضي اهللا عنه أنه قال 
  .).وعن حلوم احلمر األهلية 

نا حيىي بن سعيد عن الزهري عن عبد اهللا و احلسن ابين حممد بن احلنفية حدثنا هشيم أخرب: حدثنا سعيد قال :٨٤٩
أنه ال بأس هبا ، فقال له علي رضي : أن علياً رضي اهللا عنه مر بإبن عباس وهو يفيت يف متعة النساء : ( عن أبيهما 

  .).خيرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عنها ، وعن حلوم احلمر األهلية يوم . اهللا عنه 
كانوا يتمتعون : ( حدثنا عبد امللك عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٨٥٠

  .).بالنساء حىت هنى عنها عمر 
حدثنا ايد بن لقيط عن عبد الرمحن بن نعيم : حدثنا عبيد اهللا بن اياد بن لقيط قال : حدثنا سعيد قال :٨٥١

ما كنا على عهد رسول اهللا صلى : ل عبد اهللا بن عمر عن متعة النساء فغضب ، وقال سأل رج: ( األعرج قال 
ليكونن قبل : واهللا اقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : اهللا عليه وسلم زانني وال مسافحني ، مث قال 

  .).القيامة املسيح الدجال ، وكذابون ، ثالثون أو أكثر 
متعتان كانتا على : ( قال عمر بن اخلطاب : محاد بن زيد عن أيوب عن أبو قالبة قال حدثنا سعيد حدثنا :٨٥٢

  .).عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أهني عنهما ، وأعاقب عليهما 
متعتان : ( عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : حدثنا سفيان أخربنا خالد عن أيب قالبة قال : حدثنا سعيد قال :٨٥٣
  .).لى عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا أهني عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة احلج كانتا ع



أن عمر هنى عن متعة : ( حدثنا هشيم أخربنا داؤد بن أيب هند عن سعيد بن املسيب : حدثنا سعيد قال :٨٥٤
  .).النساء ومتعة احلج 

أن عروة كان ينهي عن نكاح املتعة ، : ( ن هشام بن عروة حدثنا إمساعيل بن عياش ع: حدثنا سعيد قال :٨٥٥
  .).هي الزنا الصريح : ويقول 

  باب ما جاء يف الرجل يزين وقد تزوج امرأة ومل يدخل هبا
أيت علي رضي اهللا : ( حدثنا أبو األحوص عن مساك بن حرب عن حنش بن املعتمر قال : حدثنا سعيد قال :٨٥٦

إذاً ترجم ، فرفعه إىل احلبس ، فلما كان : نعم ، قال : أحصنت ؟ قال : الزنا فقال له عنه برجل قد أقر على نفسه ب
أنه قد تزوج امرأة ومل يدخل هبا ، ففرح علي بذلك ، : بالعشي دعا به ، وقص أمره على الناس ، فقال له رجل 

  .).فضربه احلد ، وفرق بينه وبني امرأته ، وأعطاها نصف الصداق ، فيما يرى مساك 
جاء رجل إىل علي رضي اهللا عنه : ( حدثنا أبو عوانة عن مساك بن حرب عن حنش قال : حدثنا سعيد قال :٨٥٧
ملكت أو تزوجت امرأة ومل أبن هبا قال : إنك إذاً ترجم ، إن كنت قد أحصنت ، قال : إين قد زنيت فقال : فقال 

  .).فجلده مائة ، وفرق بينهما ، وأعطاها طائفة من صداقها : 
إذا زنت قبل أن يدخل هبا ، : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٨٥٨

  .).ضربت احلد ، وفرق بينهما ، وال صداق هلا 
  .).أنه كان يقول ذلك : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :٨٥٩
يفرق : يف املرأة تزين قبل أن يدخل هبا ، قال : ( صور عن إبراهيم حدثنا أبو عوانة عن من: حدثنا سعيد قال :٨٦٠

  .).بينهما وال صداق هلا 
أنه كان يقول إذا زين قبل أن يدخل هبا : ( أخربنا منصور عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٦١

  .).، أقيم عليه احلد ، وفرق بينهما وال صداق هلا 
يف قوله عز وجل الزاين ال ينكح : ( حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب  :حدثنا سعيد قال :٨٦٢

  .).نسختها وأنكحوا األيامى منكم فهي من أيامى املسلمني : إال زانية أو مشركة قال 
  .).مثله : ( حدثنا إمساعيل بن زكريا عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب : حدثنا سعيد قال :٨٦٣
أيهما زىن جلد احلد ، ومها : ( أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : دثنا سعيد قال ح:٨٦٤

  .).على نكاحهما ، قال هشيم وهو القول 
يف قوله عز وجل الزاين ال : ( حدثنا إمساعيل بن زكريا عن حبيب بن أيب عمرة عن سعيد : حدثنا سعيد قال :٨٦٥

  .).ليس هو بالنكاح ولكنه اجلماع : كة قال ينكح إال زانية أو مشر
أن جارية فجرت ، وأقيم عليها احلد مث أهنم : ( حدثنا هشيم أخربنا الشيباين عن الشعيب : حدثنا سعيد قال :٨٦٦

أقبلوا مهاجرين ، وتابت اجلارية ، وحسنت توبتها وحاهلا وكانت ختطب إىل عمها ، فكره أن يزوجها حىت خيرب مبا 
زوجوها كما تزوجوا : رها ، وجعل يكره أن يفشي ذلك عليها ، فذكرت أمرها ذلك لعمر فقال كان من أم

  .).صاحلي نسائكم 
أحدثت امرأة بالشام فكتب إىل عمر بن : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : حدثنا سعيد قال :٨٦٧

  .).ذكروا حدثها انكحوها وال ت: اخلطاب رضي اهللا عنه أن أنكحها وال خترب حدثها قال 
يف رجل تزوج جارية بكراً : ( حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٨٦٨



  .).يفرق بينهما وال صداق هلا : ففجرت قبل أن يدخل هبا ، قال 
، كما أنه لو جتلد وتقر عنده : ( حدثنا جرير عن أيب إسحاق الشيباين عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :٨٦٩

  .).فجر هو مل تنزع منه امرأته 
إذا زنت البكر : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :٨٧٠

  .).ونفيت فهي عند زوجها على نكاحها فإن فعل البكر فهو كذلك 
  .).ال تلي النساء عقدة النكاح : ( ن إبراهيم قال أخربنا مغرية ع: أخربنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٧١
  .).مثله : ( حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٨٧٢
أن السنة عندهم أن : ( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار : حدثنا سعيد قال :٨٧٣

  .). يف غريها املرأة ال يعقد عقدة النكاح يف نفسها وال
  باب ما جاء يف شهادة النساء يف النكاح

سألته عن رجل تزوج بشهادة رجل : ( أخربنا عبيدة عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٧٤
  .).يشهدون رجال آخر : وامرأة ، قال 

أنه أجاز : ( ضي اهللا عنه حدثنا هشيم أخربنا حجاج عن عطاء عن عمر بن اخلطاب ر: حدثنا سعيد قال :٨٧٥
  .).شهادة النساء مع الرجل يف النكاح 

أنه كان جييز شهادة : ( حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد و مطرف عن الشعيب : حدثنا سعيد قال :٨٧٦
  .).النساء مع الرجل يف النكاح والطالق 

أنه كان جييز شهادة النساء على الطالق : ( هيم أخربنا عبيدة عن إبرا: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٧٧
  .).وال على احلدود 

أنه كان ال جييز شهادة النساء على : ( حدثنا هشيم أخربنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٨٧٨
  .).احلدود والطالق من أشد احلدود 

أنه كان ال جييز شهادة النساء على : (  أخربنا يونس عن احلسن: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٧٩
  .).الطالق 
سألت إبراهيم عن شهادة رجل : ( أخربنا عطاء بن السائب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٨٠

  .).لو شهد متيم بن سلمة وكذا وكذا امرأة على الطالق مل جيز ذلك : وامرأتني على الطالق ، قال إبراهيم 
ال جتوز شهادة النساء على احلدود : ( أخربنا زكريا عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : قال حدثنا سعيد :٨٨١

.(.  
  باب املرأة متلك من زوجها شيئاً

إذا ملكت املرأة من زوجها شيئاً ، : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٨٢
  .).ه فهما على نكاحهما حرمت عليه ، فإن أعتقته ساعة متلك

أنه كان يقول إذا ملكت املرأة شيئا من : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٨٣
  .).زوجها فقد حرمت عليه ، وهي مطلقة بائنه فإن أعتقته فكذلك 

فإن كانت من شأنه  حرمت: ( حدثنا هشيم أخربنا حجاج عن الشعيب و عطاء قاال : حدثنا سعيد قال :٨٨٤
  .).فليخطبها 



  باب الرجل يفجر باملرأة مث يتزوجها
أن رجال تزوج امرأة وهلا ابنة وله ابن : ( حدثنا سفيان عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه : حدثنا سعيد قال :٨٨٥

  .).م من غريها ففجر هبا فقدم عمر فرفعهما إليه فحدمها ، وحرص أن جيمع بينهما ، فأىب ذلك الغال
سألت ابن عباس عن رجل ، : ( حدثين عبيد اهللا بن أيب يزيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :٨٨٦

  .).نعم ، ذاك حني أصاب احلالل : فجر بامرأة ، أينكحها ؟ قال 
عن رجل  مسعت ابن عباس وسألته: ( حدثنا محاد بن زيد عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قال : حدثنا سعيد قال :٨٨٧

  .).ذاك حني أجاد أمرها : زىن بامرأة ، يتزوجها ؟ قال 
أنه سأل ابن : ( حدثنا داؤد بن عبد الرمحن عن ابن أيب جنيح عن عبيد اهللا بن أيب يزيد : حدثنا سعيد قال :٨٨٨

  .).األول سفاح واآلخر نكاح : عباس ، فقال ابن عباس 
أنه سئل عن : ( نا أبو هشام عن سعيد بن جبري عن ابن عباس حدثنا خلف بن خليفة حدث: حدثنا سعيد قال :٨٨٩

  .).أوله سفاح وآخره نكاح : ذاك فقال 
  .).مثله : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس :٨٩٠
  )..مثله : ( حدثنا هشيم أخربنا حصني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس : حدثنا سعيد قال :٨٩١
حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم عن ابن عباس ، و عبد امللك عن عطاء عن ابن عباس ، و :٨٩٢

  .).أوله سفاح وآخره نكاح : أنه كان يقول : ( داؤد بن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس 
أوله سفاح : أنه قال : ( باس حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا أبو نعامة الضيب عن سعيد بن جبري عن ابن ع:٨٩٣

  .).وآخره نكاح حلت له مباله 
أنه كان يقول يف الرجل يفجر باملرأة ، : ( أخربنا سيار عن عكرمة : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٨٩٤

راما مثله كمثل رجل أخذ من مثر خنلة بغري أمر صاحبها ، فكان ح: كذا يف ص ، والظاهر باملرأة مث يتزوجها ، قال 
  .).مث اشتراها فكان له حالال 

إمنا : أنه سئل عن ذلك ، قال : ( أخربنا عبيدة عن أيب جعفر حممد بن علي : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٨٩٥
  .).مثله مثل رجل أتى بيدراً وأخذ منها بغري أمر صاحبها ، فكان حراما ، مث اشتراه فكان حالال 

يف : ( عوانة عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود حدثنا أبو : حدثنا سعيد قال :٨٩٦
  .).ال يزاالن زانيان ما اجتمعا : الرجل يفجر باملرأة ، مث يتزوجها ، قال 

أخربنا مغرية عن إبراهيم عن عائشة رضي اهللا عنها وداؤد عن الشعيب عن عائشة رضي : حدثنا سعيد قال :٨٩٧
  .).مها زانيان ما اضطجعا (  :اهللا عنها قالت 

: ( أخربنا مطرف عن سليمان بن اجلهم الكندي عن الرباء بن عازب قال : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٨٩٨
  .).مها زانيان ما اجتمعا 

يف الرجل : ( حدثنا مطرف عن الشعيب عن عائشة رضي اهللا عنها : حدثنا سعيد حدثنا داؤد بن علبة قال :٨٩٩
  .).حرام إىل يوم القيامة : أة مث يتزوجها ، قال يفجر باملر

أنه سئل عن ذلك فتال هذه اآلية وهو : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم عن علقمة :٩٠٠
  .).الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون 

رجل : أتى رجل علقمة فقال له : ( ش عن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية حدثنا األعم: حدثنا سعيد قال :٩٠١



وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات : نعم ، وقرأ عليه هذه اآلية : فجر بامرأة أيتزوجها ؟ قال 
  .).ويعلم ما تفعلون 

  
امترينا : ( بيه قال حدثنا أبو جناب الكليب عن بكري ابن األخنس عن أ: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٩٠٢

أو تفعلون ، فأتيت . يف قراءة هذا احلرف وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون 
يا أبا عبد الرمحن رجل أصاب من امرأة حراما : ابن مسعود ألسأله عن ذلك فبينا أنا عنده إذ أتاه آت ، فقال 

  .).يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون  أيتزوجها ؟ فتال عبد اهللا وهو الذي
خلف بن خليفة حدثنا أبو جناب الكليب حيىي بن أيب حية الكليب عن بكري ابن األخنس : حدثنا سعيد قال :٩٠٣

  .).مثله ، فقال ليتزوجها : ( عن أبيه عن عبد اهللا 
يف الرجل يفجر باملرأة مث يتزوجها ، قال : ( ر بن زيد حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جاب:٩٠٤

  .).هو أحق هبا : 
إذا زىن الرجل باملرأة مل يصلح له أن : ( أخربنا خصيف عن جماهد قال : حدثنا سعيد حدثنا عتاب قال :٩٠٥

  .).يتزوجها 
سأل عكرمة عن رجل فجر أن أبا الشعثاء أمره أن ي: ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : حدثنا سعيد قال :٩٠٦

  .).ال : بامرأة فرآها ترضع جارية أيصلح له أن يتزوج اجلارية ، فسألته ، فقالت 
  باب الرجل يعتق أمته مث يتزوجها

أن رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك : حدثنا سعيد قال :٩٠٧
أصدقها نفسها جعل : ما أصدقها ؟ قال : طب أمته وتزوجها فقيل ألنس عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي بن أخ

  .).عتقها صداقها 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعتق : ( أخربنا زكريا عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٩٠٨

  .). جويرية بنت احلارث وجعل صداقها عتقها ، وأعتق من سىب من قومها من بين املصطلق
إن : قالت جويرية للنيب صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال :٩٠٩

أو مل أعظم صداقك ؟ أمل أعتق : أزواجك يفخرن علي ، يقلن مل يتزوجك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 
  .).أربعني من قومك 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( د عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة حدثنا سعيد حدثنا محاد بن زي:٩١٠
ثالثة يعطون أجورهم مرتني رجل من أهل الكتاب آمن مبا جاء به عيسى ، ومبا جاء به حممد صلى اهللا عليه : قال 

  .).وسلم ، وعبد أطاع ربه ، وأطاع مواليه ، ورجل أعتق جارية مث تزوجها 
: يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة حدثنا سعيد :٩١١

الرجل تكون له األمة فيعتقها فيتزوجها ، والعبد يطيع اهللا عز وجل ويؤدي حق سيده : ثالثة يعطون أجورهم مرتني 
  .).، ومؤمن أهل الكتاب 

أن : (  عن مطرف عن عامر الشعيب عن أيب بردة عن أيب موسى حدثنا خالد بن عبد اهللا: حدثنا سعيد قال :٩١٢
  .).يف الذي يعتق أمته مث يتزوجها ، فله أجران : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

كنت عند الشعيب فأتاه رجل من : ( أخربنا صاحل بن حي اهلمداين قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٩١٣



إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون يف الرجل إذا أعتق أمته مث تزوجها فهو ! يا أبا عمرو : أهل خراسان فقال 
: كالراكب بدنته ، فقال الشعيب أخربين أبو بردة عن أيب موسى عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

لى اهللا عليه وسلم فآمن به ، مث اتبعه ثالثة يؤتون أجرهم مرتني ، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه مث أدركه النيب ص
فله أجران ، وعبد مملوك يؤدي حق اهللا وحق سيده عليه ، فله أجران ، ورجل كانت له أمة غذاها فأحسن غذاؤها 

خذها بغري شيء فقد كان : الشعيب للخراساين : ، مث أدهبا فأحسن أدهبا مث أعتقها فتزوجها ، فله أجران ، مث قال 
  .).املدينة فيما هو أدىن منه  الرجل يرحل إىل

  
يا أبا : سأله رجل من أهل خراسان فقال له : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن صاحل بن عن الشعيب قال :٩١٤
إنا نقول إن الذي يعتق أمته مث يتزوج هبا فهو كراكب بدنته ، فقال أخربين أبو بردة عن أبيه أن رسول اهللا ! عمرو 

أميا رجل كانت له جارية فعلمها ، فأحسن تعليمها ، وأدهبا فأحسن تأديبها ، مث أعتقها :  صلى اهللا عليه وسلم قال
وتزوجها ، فله أجران ، وأميا عبد أدى حق اهللا وحق سيده فله أجران ، وأميا رجل من أهل الكتاب كان مؤمناً مث 

ري شيء فقد كان الرجل يرحل إىل املدينة الشعيب أعطيتكها بغ: آمن بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فله أجران ، مث قال 
  .).بأهون من هذا 

يف الرجل يتزوج حمررته : أنه كان يقول : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم عن ابن عمر :٩١٥
تقها وكان إبراهيم وأصحابنا ال يرون بذلك بأساً ، وكان أحب ذلك إليهم أن جيعلوا ع: فهو كالراكب بدنته ، قال 

  .).صداقها 
يف الرجل يعتق اجلارية هللا عز وجل ، مث يتزوجها ، : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٩١٦
وكان أعجب ذاك إىل أصحابنا أن جيعلوا عتقها صداقها : هو كالراكب بدنته ، قال : كان ابن عمر يقول : قال 
.(.  

أنه كان حيب أن جيعل هلا مع عتقها : ( أخربنا يونس عن ابن سريين : ال حدثنا هشيم ق: حدثنا سعيد قال :٩١٧
  .).شيئا ما كان 

أنه كان ال يرى بأساً أن جيعل : ( حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب : حدثنا سعيد قال :٩١٨
  .).عتقها صداقها 

و أخربنا عبد : ن إبراهيم و يونس عن احلسن قال حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن جابر عن الشعيب و مغرية ع:٩١٩
  .).أهنم مل يروا بذلك بأساً : ( امللك عن عطاء 

ال يقل قد أعتقتك وتزوجتك ، ولكن ليقل : ( حدثنا سعيد حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال :٩٢٠
  .).أعتقتك على أن أتزوجك 

إذا قال : ( مسعت عطاء يقول : امللك بن أيب سليمان قال أخربنا عبد : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٩٢١
أعتقتك وأتزوجك فأعتقها ، فإن شاءت تزوجته : قد أعتقتك وتزوجتك ، فهي امرأته ، وإذا قال : الرجل ألمته 

  .).وإن شاءت مل تزوجه 
  باب الرجل يتزوج املرأة فيموت ومل يفرض هلا صداقا

عبد اهللا عن عطاء بن السائب عن عبد خري عن علي رضي اهللا عنه أنه قال  حدثنا خالد بن: حدثنا سعيد قال :٩٢٢
  .).هلا املرياث وال صداق هلا : يف املتوىف عنها ومل يفرض هلا صداقا ، قال : ( 



  .).مثل ذلك : ( حدثنا خالد عن مطرف عن احلكم عن علي رضي اهللا عنه : حدثنا سعيد قال :٩٢٣
هلا : ( أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب عن علي بن أيب طالب أنه قال : شيم قال حدثنا ه: حدثنا سعيد قال :٩٢٤

  .).املرياث وعليها العدة ، وال صداق هلا 
أن ابن عمر زوج ابناً له ابنة : ( أخربنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :٩٢٥

ذ ومل يفرض هلا صداقا ، فمكث الغالم ما مكث ، مث مات ، فخاصم خال أخيه عبيد اهللا ابن عمر وابنه صغري يومئ
إين زوجت ابين وانا أحدث نفسي أن أصنع به خريا ، : اجلارية ابن عمر إىل زيد بن ثابت فقال ابن عمر لزيد 

، وال  فلها املرياث إن كان للغالم مال ، وعليها العدة: فمات قبل ذلك ومل يفرض للجارية صداقا ، فقال زيد 
  .).صداق هلا 

أن ابن عمر و زيد بن ثابت قاال : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن داؤد عن عامر الشعيب : حدثنا سعيد قال :٩٢٦
ما كان مرياث : هلا املرياث وال صداق هلا ، قال مسروق : يف رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقا فمات ، قاال 

  .).قط إال وكان قبله صداق 
ذكر قول أهل املدينة هذا ملسروق ، فقال : ( حدثنا هشيم أخربنا داؤد عن الشعيب قال : ثنا سعيد قال حد:٩٢٧

  .).ما كان مرياث قط إال وبني يديه صداق : مسروق 
زوج ابن عمر ابنه ابنة أخيه ، فماتت اجلارية قبل أن : ( حدثنا سعيد حدثنا عطاف بن خالد عن نافع قال :٩٢٨

ليس : ليس هلا صداق ، فاختصموا إىل زيد بن ثابت فقال : سألت أمها صداقها فقال ابن عمر يفرض هلا صداق ف
  .).هلا صداق وهلا املرياث 

أنه أويت يف رجل : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم عن عبد اهللا بن مسعود : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٩٢٩
التمسوا فلعلكم أن جتدوا يف : خل هبا ، فأتوا بن مسعود فقال تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقا فمات قبل أن يد

قد التمسنا فلم جند فقال ابن مسعود أقول فيها برأي فإن كان صوابا فمن اهللا : ذلك أثرا ، فأتوا بن مسعود فقالوا 
: شجعي فقال عز وجل ، أرى هلا صداق نسائها ، وال وكس وال شطط ، وعليها العدة ، وهلا املرياث ، فقام أبو األ

ففرح عبد اهللا مبوافقته : قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف امرأة منا يقال هلا بروع بنت واثق مبثل ما قلت 
  .).قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ل مبث: ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا سيار و إمساعيل بن أيب خالد وداؤد كلهم عن الشعيب عن عبد اهللا :٩٣٠
أشهد على النيب صلى اهللا عليه وسلم األمي أنه قضى مبثل : قام معقل بن سنان األشجعي فقال : ذلك إال أهنم قالوا 

  .).ما قضيت قال هشيم وبه نأخذ 
أن علياً رضي اهللا عنه قال : ( حدثنا هشيم حدثنا أبو إسحاق الكويف عن مزيدة بن جابر : حدثنا سعيد قال :٩٣١

  .).أشجع على كتاب اهللا عز وجل ] من ـ [ رايب ال يقبل قول أع: 
باب من الطالق جسيم إذا ورثت املرأة : ( حدثنا هشيم أخربنا زكريا عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :٩٣٢

  .).اعتدت 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن يونس عن احلسن : حدثنا سعيد قال :٩٣٣

  .).هلا مثل صداق نسائها :  امرأة تويف عنها زوجها ومل يفرض هلا صداقا ، قال يف: 
كتب عمر بن عبد العزيز : ( حدثين عطاء اخلرساين قال : حدثنا إمساعيل بن عياش قال : حدثنا سعيد قال :٩٣٤

ا نصف الصداق ، وال عدة إىل الناس يف الرجل يتزوج املرأة مث يطلقها قبل أن يدخل هبا وقبل أن يفرض هلا ، أن هل



  .).عليها ، وال مرياث هلا 
  باب ما جاء يف الرجل يتزوج املرأة فتموت قبل أن يدخل هبا أو يط

ـ : ( حدثنا هشيم و خالد عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٩٣٥ يف الرجل يتزوج املرأة فتموت قبل 
إيتوا بين مشخ فسلوهم عن ذلك : ريح إذا أيت يف ذلك يقول كان ش: أراه قال ـ أن يدخل هبا أيتزوج أمها ؟ فقال 

.(.  
عن رجل تزوج امرأة من : ( حدثنا حديج بن معاوية عن أيب إسحاق عن سعد بن إياس : حدثنا سعيد قال :٩٣٦

إين تزوجت بامرأة فلم أدخل هبا مث أعجبتين أمها : بين مشخ مث أبصر أمها فأعجبته فذهب إىل ابن مسعود فقال 
نعم ، فطلقها وتزوج أمها فأتى عبد اهللا املدينة فسأل أصحاب رسول اهللا صلى : طلق املرأة وأتزوج أمها ؟ قال فأ

أين الرجل الذي تزوج أم املرأة اليت كانت عنده ؟ : اهللا عليه وسلم فقالوا ال يصلح ، مث قدم فأتى بين مشخ فقال 
  .). عز وجل فليفارقها ، فإهنا حرام من اهللا: ههنا قال : قالوا 
أنه سئل عن قول اهللا عز وجل وأمهات : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا داؤد عن الشعيب عن مسروق :٩٣٧

رخص يف الربيبة : ابن عباس هي مبهمة ، فأرسلوا ما أرسل اهللا ، واتبعوا ما بني اهللا عز وجل ، قال : نسائكم فقال 
  .).ال إذا مل يكن دخل بأمها ، وكره األم على كل ح

هي يف مصحف عبد اهللا وربائبكم : ( أخربنا داؤد بن أيب هند قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٩٣٨
ال أدري : الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم قال هشيم 

  .).كذا : أذكر يف احلديث أو قال 
سئل عكرمة عن رجل تزوج امرأة فلم : ( ثنا جرير بن عبد احلميد عن صدقة بن يسار قال حدثنا سعيد حد:٩٣٩

  .).فيه قبل داؤد ابنه آذين : يدخل هبا حىت مات أو طلقها أيتزوجها ابنه ؟ قال 
أنه رخص يف الربيبة إذا مل يكن دخل بأمها وكره األم : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :٩٤٠

  .).لى كل حال ع
إذا تزوج أم امرأته وقد دخل بامرأته : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول :٩٤١

فارقهما مجيعاً ، وإن كانت األخت أقام على امرأته ومل يقرهبا حىت يستربئ رحم األخرى فإذا استربأ رمحها رجع إىل 
  .).امرأته 
مر : ( أخربنا أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب قال : قال  حدثنا سعيد حدثنا هشيم:٩٤٢

يب عمي احلارث بن عمرو وقد عقد له النيب صلى اهللا عليه وسلم لواء فعدلت إليه ، فقلت أين بعثك النيب صلى اهللا 
  .).بعثين إىل رجل تزوج امرأة أبيه فأمرين أن أضرب عنقه : عليه وسلم ؟ قال 

بينا أنا يف : ( حدثنا عبيدة بن محيد حدثنا مطرف عن أيب اجلهم عن الرباء بن عازب قال : ا سعيد قال حدثن:٩٤٣
هذا : مكان إذ رفعت لنا ركبة أو ركب معه لواء فجاءوا حىت أخرجوا رجال ، فضربوا عنقه فقلنا ما هذا ؟ قالوا 

  .).رجل عرس بامرأة أبيه البارحة 
  الرضاعةباب ما جاء يف ابنة األخ من 

حدثنا سعيد حدثنا عبد الرمحن بن زياد حدثنا شعبة عن أيب عون عن أيب صاحل احلنفي عن علي عليه السالم :٩٤٤
ذكرت بنت محزة يف التزويج لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سألته عن ابنة األخ من الرضاعة فقال علي : ( قال 
  .).اهنا ابنة أخي من الرضاعة : قال 



أن عليا رضي اهللا عنه أشار على رسول اهللا صلى اهللا : ( سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم  حدثنا:٩٤٥
  .).عليه وسلم أن يتزوج بنت محزة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن محزة كان أخي من الرضاعة 

ذكرت بنت محزة للنيب صلى اهللا ( : عن احلسن قال . حدثنا خالد بن عبد اهللا عن يونس : حدثنا سعيد قال :٩٤٦
  .).إن محزة كان أخي من الرضاعة : عليه وسلم فذكروا من مجاهلا ، فقال 

لو تزوجت بنت محزة ، فقال إن ! قيل يا رسول اهللا : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أنبأ يونس عن احلسن قال :٩٤٧
  .).نسب محزة كان أخي من الرضاعة وإنه حيرم من الرضاعة ما حيرم من ال

قال علي يا رسول : ( حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل عن إبراهيم أخربنا علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال :٩٤٨
إهنا ابنة أخي من الرضاعة ، وإن اهللا حرم من : لو تتزوج ابنة عمك محزة فإهنا من أحسن فتاة يف قريش قال ! اهللا 

  .).الرضاعة ما حرم من النسب 
٩٤٩:  

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( د حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال حدثنا سعي
  .).حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 

حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عائشة أهنا قالت :٩٥٠
  .).والدة حيرم من الرضاعة ما حيرم من ال: ( 
مسعته منهما مجيعاً عن عروة عن عائشة : حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن الزهري و هشام بن عروة قال سفيان :٩٥١
جاء عمي أفلح بن أيب قعيس يستأذن علي بعد ما ضرب علينا احلجاب ، فأبيت أن آذن له ، فدخل علي : ( قالت 

أنه عمك فليلج عليك ، فقلت إمنا أرضعتين املرأة ومل  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال 
  .).تربت يداك فليلج عليك : يرضعين الرجل ، قال 

حيرم من ! قالت عائشة يا ابن أخيت : ( حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :٩٥٢
  .).الرضاع ما حيرم من النسب 

جاءين عمي من : قالت يل عائشة : ( ن أيب الزناد عن أبيه عن عروة قال حدثنا سعيد حدثنا عبد الرمحن ب:٩٥٣
واهللا ال آذن له حىت جييئ رسول اهللا صلى اهللا عليه : الرضاعة بعد ما ضرب علينا احلجاب يستأذن علي ، فقلت 

: عائشة تقول يلج عليك فإنه عمك ، وكانت : وسلم ، فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استأذنته ، فقال 
  .).حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة 

قلت للقاسم بن حممد امرأة أيب أرضعت : ( حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم أنبأ عباد بن منصور قال :٩٥٤
: ال ، أبوك أبوها ، مث حدث حديث أيب قعيس فقال : جارية من عرض الناس بلبان إخويت أترى أن أتزوجها ؟ قال 

ن أبا قعيس أتى عائشة رضي اهللا عنها يستأذن عليها ، فلم تأذن له ، فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إ
هو عمك فليدخل عليك ، : إن أبا قعيس جاء يستأذن علي ، فلم آذن له ، فقال ! يا رسول اهللا : قالت عائشة 

  .مك فليدخل عليك هو ع: إمنا أرضعتين امرأة وام يرضعين الرجل ، فقال : فقلت 
مثل قول : مثل ذلك ، وسألت احلسن فقال : مثل قول األولني ، وسألت عطاء فقال : قال وسألت طاؤس فقال 

مثل قول : اختلف فيه الفقهاء فلست أقول فيه شيئا ، وسألت ابن سريين فقال : األولني ، وسألت جماهدا فقال 
  .).س جماهد ، وسألت يوسف بن ماهك فذكر حديث أيب قعي

  .).أنه كان يكره لنب الفحل : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :٩٥٥



  .).أنه كره لنب الفحل : ( حدثنا سعيد حدثنا خالد عن يونس عن احلسن :٩٥٦
  .).أنه مسع الشعيب كرهه : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا عبد اهللا بن سربة اهلمداين :٩٥٧
أنه مل يكن يرى بلنب الفحل بأساً ، وأن : ( دثنا هشيم أخربنا حجاج عن احلكم عن إبراهيم حدثنا سعيد ح:٩٥٨

  .).جماهداً كرهه 
  .).أنه كان ال يرى بلنب الفحل بأساً : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم :٩٥٩
أنه كان مل يكن : ( ن عبد اهللا عن أيب قالبة حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن بكري ب:٩٦٠

  .).يرى به بأساً 
أن سامل بن عبد اهللا : ( حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن حممد أخربنا عمر بن حسني موىل قدامة بن مظعون :٩٦١

  .).زوج ابنا له أختا من أبيه من الرضاعة 
قلت للقاسم يعين ابن حممد أن : ( أفلح بن محيد قال أخربين : حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن حممد قال :٩٦٢

  .).ال بأس بذلك : فالنا من آل بين فروة أراد أن يزوج غالما أخته من أبيه من الرضاعة ، قال 
حدثين ربيعة و حيىي بن سعيد وعمرو بن عبد اهللا وأفلح بن : حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن حممد قال :٩٦٣

كان يدخل على عائشة من أرضع بنات أيب بكر وال يدخل عليها من أرضع نساء : ( مد قال محيد عن القاسم بن حم
  .).بين أيب بكر 

قالت دخل علي : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو األحوص حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة :٩٦٤
إنه ! يا رسول اهللا :  وجهه ، قلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي رجل فاشتد عليه حىت عرفت الغضب يف

  .).انظرن أخواتكن من الرضاعة فإمنا الرضاعة من اجملاعة : أخي من الرضاعة فقال 
كان احلسن واحلسني ال يريان : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حممد بن علي قال :٩٦٥

  ..)وإن رؤيتهن هلما حتل : أمهات املؤمنني قال ابن عباس 
: أتاه رجل فقال : ( حدثنا سعيد حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس قال :٩٦٦

ال يصلح اللقاح : إن يل امرأة وجارية أرضعت هذه غالما وهذه جارية ، أيصلح للغالم أن يتزوج اجلارية ؟ فقال 
  .).واحد 
حدثين عمي إياس بن : حدثين موسى بن أيوب الغافقي قال  :حدثنا سعيد حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال :٩٦٧

  .).قال يل علي رضي اهللا عنه ال تنكحن من أرضعت أم أبيك ، وال امرأة ابنك ، وال امرأة أخيك : ( عامر قال 
: أنه سأل عروة بن الزبري عن الرضاع قال : ( حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن حممد عن إبراهيم بن عقبة :٩٦٨

: انت عائشة ال ترى املصة وال املصتني شيئا دون عشر رضعات فصاعداً ، مث سألته عن الرضاعة بعد الفطام قال ك
أما أين ال أقول كما يقول : إمنا ذلك طعام أكله ليس بشيء ، مث سألت سعيد بن املسيب عن الرضاع فقال سعيد 

كيف تقول : نا يقوالن ال حترم املصة واملصتان ، قلت كا: كيف كانا يقوالن ؟ فقال : ابن عباس و ابن الزبري قلت 
: أرأيت الرضاعة بعد الفطام ؟ قال : إن كانت دخلت بطنه قطرة يعلم ذلك ، فإهنا عليه حرام ، قلت : أنت ؟ قال 

  .).إمنا ذلك طعام أكله ليس بشيء 
: ( اهللا بن الزبري عن عائشة قالت  حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم أخربنا أيوب عن أيب مليكة عن عبد:٩٦٩

  .).ال حترم املصة واملصتني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا أيوب عن أيب اخلليل عن عبد اهللا بن احلارث عن أم : حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال :٩٧٠



كانت عندي امرأة تزوجت : اعرايب فقال  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت فجاء: ( الفضل قالت 
عليها امرأة أخرى فزعمت امرأيت األوىل أهنا أرضعت امرأيت األخرى رضعة أو رضعتني أو إمالجة أو إمالجتني ، 

  .).ال حترم اإلمالجة أو اإلمالجتني أو قال ، الرضعة أو الرضعتان : فقال 
سبع : قال ابن عباس : ( ريري عن حيان ابن عمري قال حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا اجل:٩٧١

  .).صهر وسبع نسب ، وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب 
ما كان يف احلولني : ( حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن حممد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال :٩٧٢

  .).بشيء فإنه حيرم ، وإن كانت مصة ، وما كانت بعد احلولني فليس 
ما كان من جور أو سعوط يف : ( حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد اهللا و هشيم عن الشيباين عن الشعيب قال :٩٧٣

  .).احلولني : احلولني فإنه حيرم ، وما كان من بعد فإنه ال حيرم ، قال هشيم 
ضاع إال ما كان يف احلولني ما ال ر: ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم عن عبد اهللا قال :٩٧٤

  .).أنشز العظم وأنبت اللحم 
أن رجال حصر النب يف ثدي : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب عمر الشيباين :٩٧٥

فقيل إيت ابن . ال تقرب امرأتك : امرأته فجعل ميصه مث ميجه فدخل يف حلقه فأتى األشعري ، فقال األشعري 
  .).ها إمنا هذا طيب ليس حبرام : د فأتى عبد اهللا فأخربه مبا قال األشعري ، قال مسعو
نزل القرآن بعشر رضعات : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال :٩٧٦

  .).معلومات مث كن مخساً 
  .).ال ما كان يف املهد ال رضاع إ: ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن سعيد بن املسيب قال :٩٧٧
ال رضاع إال ما : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن احلجاج بن احلجاج عن أيب هريرة قال :٩٧٨

  .).فتق األمعاء 
مسعت املغرية بن شعبة يقول : حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال :٩٧٩

  .).املرأة حتصر يف ثديها اللنب فترضع ولد جار هلا : وما العيفة ؟ قال : ة ، قيل ال حتزم العيف: ( 
  .).ال رضاع إال ما كان يف احلولني : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال :٩٨٠
  .).صة واملصتان حيرم من الرضاع امل: ( حدثنا سعيد حدثنا عتاب بن بشري أخربنا خصيف عن طاؤس قال :٩٨١
  .).املزة الواحدة حترم : كان الذي قالوا مث : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن أيب أمية عن طاؤس قال :٩٨٢
  .).املزة الواحدة من الرضاع حترم : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن طاؤس عن أبيه قال :٩٨٣
ال نعلم إال : ل ابن عمر عن شيء من الرضاع قال سئ: ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال :٩٨٤

ال حترم الرضعة والرضعتان : إن أمري املؤمنني ابن الزبري يقول : أن اهللا عز وجل حرم األخت من الرضاعة فقلت 
  .).قضاء اهللا خري من قضائك ، وقضاء أمري املؤمنني معك : وال املصة وال املصتان ، قال ابن عمر 

ال رضاع إال ما كان يف : ( ثنا سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال حدثنا سعيد حد:٩٨٥
  .).الصغر 
أن رجال استسقى امرأته يف يوم صائف : ( حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد اهللا عن عبد العزيز بن حكيم :٩٨٦

فيها وإن أمسكتها فأوجع ظهرها دعها ال خري لك : قالت سقيتك من لبين ، فسأل عمر بن اخلطاب عن ذلك فقال 
.(.  



أن رجال أوجرته امرأته أو سعطته من لبنها : ( حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن إبراهيم :٩٨٧
ال رضاع بعد احلولني إمنا الرضاع : حرمت عليه ، مث أتوا عبد اهللا بن مسعود فقال : فأتوا أبا موسى األشعري فقال 

ال تسألوين أو ال ينبغي أن تسألوين عن شيء ما دام هذا احلرب بينكم : وأنشز العظم قال أبو موسى ما أنبت اللحم 
.(.  

: ( حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا حممد بن عمرو بن علقمة الليثي عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط قال :٩٨٨
و سعيد بن املسيب وعطاء بن يسار عن لنب  سألت أبا سلمة بن عبد الرمحن وأبا بكر بن سليمان بن أيب حثمة

  .).الفحل فكلهم ال يرى بأساً به 
: ( مسعت سعيد بن املسيب يقول : حدثنا سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن حرملة قال :٩٨٩

  .).حيرم من الرضاع ما حيرم من الوالدة 
أتيت رسول : ( ابن أيب مليكة عن عقبة بن احلارث قال  حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن:٩٩٠

إين تزوجت ابنة أيب إهاب وإن امرأة زعمت أهنا أرضعتنا فأعرض عنه مث أتاه من : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت 
  .).كيف وقد قيل : إهنا سوداء ، قال ! يا رسول اهللا : الشق اآلخر فأعرض عنه ، مث أتاه من قبل وجهه ، فقلت 

جتوز شهادة املرأة الواحدة يف الرضاع وإن كانت : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن طاؤس عن أبيه قال :٩٩١
  .).سوداء 
أن عمر بن : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب ليلى و احلجاج عن عكرمة بن خالد املخزومي :٩٩٢

  .).ال حىت يشهد رجالن أو رجل وامرأتان : تهما فقال اخلطاب أتى يف امرأة شهدت على رجل وامرأته أهنا أرضع
: ولد يف زمن عثمان أن امرأة شهدت على رضاع فقالت : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن وهب بن عقبة :٩٩٣

  .).حتلف عند الكعبة ، فلما محلت على ذلك رجعت : أرضعت رجال وامرأته فقال عثمان بن عفان 
يف املرأة إذا شهدت على رجل : ( أخربنا يونس وأخربنا منصور عن احلسن : ال حدثنا سعيد حدثنا هشيم ق:٩٩٤

إن كانت عدال استلفت باهللا أهنا أرضعتها ، فإن : إن كانت مرضية ، وقال مرة : وامرأته أهنا أرضعتها قال مرة 
  .).حلفت فرق بينهما ، قال هشيم وال يؤخذ به 

أنه كان ال يرى بأسا أن يسترضع الرجل لولده : ( ن احلسن حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس ع:٩٩٥
  .).اليهودية والنصرانية والفاجرة 

  .).مثله ، غري أته مل يذكر الفاجرة : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا خمرب عن إبراهيم :٩٩٦
ت إلال ابن عمر جلس: ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمر بن حبيب عن رجل من كنانة أراه عتواري قال :٩٩٧
إن اللنب يشتبه : مسعت عمر بن اخلطاب يقول : ال ، ولكنهم أرضعوين قال : أمن بين فالن أنت ؟ قلت : فقال 
  .).عليه 

  باب ما جاء فيمن أصدق سراً مهراً وأعلن أكثر من ذلك
أكثر من ذلك  فيمن أصدق سراً وأعلن: ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا خالد عن أبن سريين عن شريح :٩٩٨

  .).أنه أجاز السر ، وأبطل العالنية ، قال هشيم وهو القول عندنا 
  .).جيوز السر ويبطل العالنية : أنه كان يقول : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :٩٩٩
  .).مثل ذلك  : (حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حجاج عن أيب عون حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن شريح :١٠٠٠
حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حصني و إمساعيل بن سامل و عبد السالم موىل قريش أهنم مسعوا الشعيب :١٠٠١



  .).يؤخذ بالعالنية : ( يقول 
  .).يؤخذ بالعالنية : ( حدثنا سعيد حدثنا خالد عن حصني عن عامر الشعيب قال :١٠٠٢
قال : يؤخذ بالعالنية ، قال هشيم : ( و إسحاق الشيباين عن الشعيب حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا أب:١٠٠٣

  .).يؤخذ بالعالنية : ابن أيب ليلى 
  اجلمع بني ابنة الرجل وامرأته

  .).أنه كان يكره اجلمع بني ابنة الرجل وامرأته : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا منصور عن احلسن :١٠٠٤
  .).أنه كان ال يرى بذلك بأساً : ( ا ابن عون عن ابن سريين حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربن:١٠٠٥
سئل احلسن و ابن سريين عن الرجل يتزوج : ( حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم أخربنا أيوب قال :١٠٠٦

من قد فعل جبلة ، رجل : امرأة الرجل وابنته من غريها فكره ذلك احلسن ومل ير به بأساً حممد ابن سريين ، فقال 
  .).أهل مصر 
اين جلالس فسئل عنها ، فكرهها ، : ( حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا سلمة بن علقمة قال :١٠٠٧

  .).ما أرى بينهما شيئا : أترى بينهما شيئا ، فنظر ، مث قال ! يا أبا سعيد : فقال بعض القوم 
أن عبد اهللا بن صفوان مجع بني : ( عمرو بن دينار  حدثنا سعيد حدثنا محاد بن زيد عن أيوب و سفيان عن:١٠٠٨

  .).امرأة رجل وابنته 
أن عبد اهللا بن صفوان تزوج : ( حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم أخربنا أيوب عن عكرمة بن خالد :١٠٠٩

  .).امرأة رجل من ثقيف وابنته 
أن عبد اهللا بن جعفر مجع بني ابنة علي (  :حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن مغرية عن قثم موىل بين هاشم :١٠١٠

  .).وبني امرأته النهشلية 
مجع عبد اهللا بن جعفر بني ليلى : ( حدثنا سعيد حدثنا جرير بن عبد احلميد عن قثم موىل آل العباس قال :١٠١١

ه وسلم بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة علي وبني أم كلثوم بنت علي لفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا علي
  .).فكانتا امرأتيه 

  باب الرجل يتزوج املرأة فيدخل عليها ومعها نساء فوقع على امرأة
١٠١٢:  

أنه سئل عن رجل تزوج جارية ، فدخل عليها ومعها جوار ، : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم 
لست بامرأتك ، فخلى عنها مث تناول : الت لست بامرأتك فخلى عنها ، مث تناول أخرى فق: فتناول واحدة فقالت 

أتدافعيين ؟ فوقع هبا فنظر فإذا هي ليست امرأته ، فقال إبراهيم هلا الصداق : أخرى فقالت لست بامرأتك ، فقال 
  .).ويدرأ عنه احلد جلهالته 

١٠١٣:  
درئ عنه احلد ، وضمن من وطئ فرجاً جبهالة : ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال 

  .).العقر 
امرأيت ، : يف رجل وجد مع امرأة ينكحها فقال : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم :١٠١٤

  .).يسئل البينة على ذلك ، وإال أقيم عليها احلد ، لو استقام ذلك مل يقام احلد على فاجر : فقالت زوجي ، فقال 
كنا عند محيد الطويل و احلارث الغنوي فتذاكروا هذا الباب ، فقال : ( شيم قال حدثنا سعيد حدثنا ه:١٠١٥



القول قوهلما وال حد عليهما ، فبينا حنن كذلك : محيد يسئالن البينة وإال أقيم عليها احلد ، وقال احلارث الغنوي 
ابن شربمة حىت جلس ، فسأله  هذا ابن شربمة وهو بيين وبينك ، فأقبل: إذ أقبل ابن شربمة ، فقال محيد للحارث 

  .).بقول إبراهيم : محيد فقال ابن شربمة 
: القول قوهلما ، قال هشيم : ( مسعت احلكم ومحاد يقوالن : حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا شعبة قال :١٠١٦

  .).وهو القول 
خطبت امرأة فقالوا : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية عن عاصم األحول عن السميط عن السدوسي قال :١٠١٧

إين قد طلقت ثالثاً ، فزوجوين ، مث نظروا فإذا امرأيت عندي ، : ال نزوجك حىت تطلق امرأتك ثالثاً ، فقلت : يل 
كانت عندي فالنة بنت فالن فطلقتها ، وفالنه بنت فالن فطلقتها ، ! بلى : أليس قد طلقت ثالثاً ؟ فقلت : فقالوا 

سل : شقيق بن جمزأة بن ثور وهو يريد أن خيرج إىل عثمان بن عفان وافدا ، فقلت له وأما هذه فلم أطلقها ، فأتيت 
  .).أمري املؤمنني عن هذه ، فخرج إليه فسأله ، فقال عثمان نيته 

أنه سئل عن رجل خطب إىل قوم : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب :١٠١٨
ن مل يكن له امرأة فصداقها ألف ، فزوجوه على ذلك 'رأة فصداق صاحبتهم ألفان ، ففزوجوه على أن كان له ام

  .).هلا أخس الصداقني : ، فوجدوا له امرأة ، فقال الشعيب 
إذا كان للرجل ابن ، وكانت له امرأة ، : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن طاؤس قال :١٠١٩

غريها فال بأس أن يتزوج االبن ابنة املرأة إن كانت ولدت قبل أن يتزوجها األب وإن وهلا ابنه من غريه ، وابنه من 
  .).القول ما قال جماهد : كان بعد كرهه ، ومل ير به جماهد بأسا قبل وال بعد ، قال أبو عثمان 

  باب ما جاء فيمن طلق قبل أن ميلك
أن رسول اهللا : ( بن شعيب عن أبيه عن جده حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا عامر األحول حدثنا عمرو :١٠٢٠

ال نذر البن آدم فيما ال ميلك ، وال عتق له فيما ال ميلك ، وال طالق له فيما ال ميلك : صلى اهللا عليه وسلم قال 
.(.  

قدم علينا : ( حدثين عبد احلكيم ابن عبد اهللا بن أيب فروة قال : حدثنا سعيد حدثنا أبو علقمة الفروي قال :١٠٢١
هي طالق البتة : كان أيب عرض علي امرأة يزوجنيها ، فأبيت أن أتزوجها وقلت : عمرو بن شعيب فسألته فقال 

قال رسول اهللا صلى : يوم أتزوجها ، مث ندمت فقدمت املدينة ، فسألت سعيد بن املسيب و عروة ابن الزبري فقاال 
  .).ال طالق إال بعد نكاح : اهللا عليه وسلم 

ليس الظهار والطالق قبل : ( يد حدثنا سفيان عن ابن عجالن عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا سع:١٠٢٢
  .).امللك بشيء 

أن رجال : ( حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن سليم عن القاسم بن حممد : حدثنا سعيد قال :١٠٢٣
ال تقرهبا حىت تكفر كفارة : فقال إن تزوجت فالنة فهي علي كظهر أمي فتزوجها ، فسأل عمر بن اخلطاب : قال 

  .).الظهار 
  .).ال طالق إال بعد نكاح : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن شريح قال :١٠٢٤
مسعت احلسن حيدث عن علي بن أيب طالب رضي : حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مبارك بن فضالة قال :١٠٢٥
  .).ل عن رجل قال إن تزوجت فالنة فهي طالق ، فقال ليس بشيء ، ال طالق إال بعد ملك أنه سئ: ( اهللا عنه 
الطالق بعد النكاح ، : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل عن أيب الشعثاء قال :١٠٢٦



  .).والعتق بعد امللك 
ال طالق إال من بعد : ( عباس قال  حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا أشعث بن سوار عن طاؤس عن ابن:١٠٢٧

  .).نكاح ، وال عتق إال من بعد امللك 
: ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا عبيدة عن احلسن بن رواح عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قال :١٠٢٨

  .).ال طالق إال من بعد النكاح 
سألت سعيد بن جبري و علي بن حسني عن : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن سليمان بن أيب املغرية قال :١٠٢٩

  .).الطالق قبل النكاح ، فلو يرياه شيئا 
: ( أخربين النزال بن سربة اهلاليل قال : أخربنا جويرب عن الضحاك قال : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٠٣٠

يوم إىل ليلة ، وال  ال وصال وال رضاع بعد فطام ، وال يتم بعد حلم وال صمت: مسعت علياً رضي اهللا عنه يقول 
  .).طالق إال بعد نكاح 

  .).ال طالق إال بعد ملك : أنه كان يقول : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا منصور وينس عن احلسن :١٠٣١
ال طالق : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد و داؤد بن أيب هند عن سعيد بن املسيب قال :١٠٣٢

  ..)إال من بعد نكاح 
إين : جاء رجل إىل علي بن حسني فقال : ( حدثنا سعيد حدثنا محاد بن شعيب عن حبيب بن أيب ثابت قال :١٠٣٣

قلت يوم أتزوج فالنة فهي طالق ، فقرأ هذه اآلية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن 
  .). ال أرى طالق إال بعد نكاح: متسوهن قال علي بن حسني 

جاء رجل إىل علي بن حسني : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا األجلح عن حبيب بن أيب ثابت قال :١٠٣٤
ليس بشيء ، بدأ اهللا بالنكاح قبل الطالق ، مث : ما تقول يف رجل قال إن تزوجت فالنة فهي طالق ، فقال : فقال 
  .).ن فبدأ اهللا النكاح قبل الطالق ، وليس قوله بشيء يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموه: قال 

كل امرأة أتزوجها فهي علي : إذا قال : ( حدثنا سعيد حدثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال :١٠٣٥
إذا تزوجت فالنة فهي علي كظهر أمي ، فتزوجها فال يقرهبا : كظهر أمي ، كفر عن أول امرأة يتزوجها ، وإذا قال 

  .).ىت يكفر ح
إين : جاء رجل إىل إبراهيم فقال : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عقبة بن صاحل األسدي قال :١٠٣٦

إين ال أتزوجها حىت أخرج إىل أصبهان ، فقال له إبراهيم ، فاخرج إىل أصبهان ، : حلفت بطالق امرأة فالناً ، قلت 
  .).مث تزوجها بعد 

جاء رجل إىل سعيد بن : ( ثنا هشيم أخربنا حممد بن خالد حدثين عدي بن كعب قال حدثنا سعيد حد:١٠٣٧
كم أصدقها ؟ قال له الرجل : إن تزوجت فالنة فهي طالق ؟ فقال له سعيد : ما تقول يف رجل قال : املسيب فقال 

  .).فكيف يطلق ما مل يتزوجه : مل يتزوجها بعد ، فكيف يصدقها ؟ فقال له سعيد 
سألت عطاء و طاؤسا و سعيد بن املسيب فقالوا : ( نا سعيد حدثنا عتاب بن بشري حدثنا خصيف قال حدث:١٠٣٨

  .).مثل ذلك ، وسألت جماهدا فكرهه : 
أنه حلف يف امرأة إن تزوجها : ( حدثنا سعيد حدثنا عتاب بن بشري أخربنا خصيف عن سليمان بن يسار :١٠٣٩

بن عبد العزيز وهو أمري على املدينة ، فأرسل إليه بلغين أنك حلفت يف فهي طالق ، فتزوجها ، فأخرب بذلك عمر ا
  .).ال ، فتركه عمر ، ومل يفرق بينهما : أفال ختلي سبيلها ؟ قال : نعم ، قال : كذا قال 



إن : سألت منصور بن زاذان عن رجل ذكر له امرأة ، فقال : ( حدثنا سعيد حدثنا خلف بن خليفة قال :١٠٤٠
  .).وكان احلسن ال يراه شيئا : طالق ، قال  تزوجتها فهي

  .).هي طالق فما يريد : سألت أبا هاشم فقال : ( حدثنا سعيد حدثنا خلف بن خليفة قال :١٠٤١
جلارية صغرية إن تزوجتها فهي طالق : أن رجال قال : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن حممد بن قيس :١٠٤٢

سل يل عن ذلك ، فلقيت عامر الشعيب : نه وقع يف نفسه من ذلك ، فقال يل فشبت فرغب فيها ، فتزوجها ، مث إ
: ائت إبراهيم ، فإين تركته مبكان كذا وكذا ، فسأله ، مث ارجع إيل ، فأخربين مبا يقول ، قال : فسألته ، فقال 

إىل عامر ، فأخربته هي كما قال ، قال فرجعت : قال عبد اهللا : فلقيته فسألته ، فذكر عن علقمة أو األسود قال 
صدق ، هو كما قال ، فلقيت الزوج فأخربته بالذي قاال ، فأتى امرأته فأخربها أهنا أحق بنفسها مث خطبها : فقال 

  .).فتزوجها 
إذا قال : قال عبد اهللا بن مسعود : ( حدثنا سعيد حدثنا حبان بن علي حدثنا جويرب عن الضحاك قال :١٠٤٣
  .).فليس بشيء إال أن يوقت : فهي طالق ، قال كل امرأة أتزوجها : الرجل 
إن تزوجت فالنة أو قال من بين : يف رجل قال : ( حدثنا سعيد حدثنا محاد بن زيد عن منصور عن إبراهيم :١٠٤٤

  .).كل امرأة يتزوجها فهي طالق فليس بشيء : فالن فهي طالق فإن تزوج فهي طالق وإن قال 
كل امرأة يتزوجها فهي طالق : يف رجل قال : ( نا مغرية عن إبراهيم أنه قال حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخرب:١٠٤٥
إن تزوجت فالنة فهي طالق ، فإن تزوجها فهي طالق كما : ليس بشيء ، هذا رجل من احملصنات وإذا قال : ، قال 

  .).قال 
، أو نسبها ، أو مسى مصراً  إذا مساها: ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول :١٠٤٦

  .).، أو وقت وقتاً ، فهو كما قال 
  .).أنه كان يقول مثل ذلك : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب :١٠٤٧
ليس : كل امرأة يتزوجها فهي طالق ، قاال : يف رجل قال : ( حدثنا سعيد حدثنا خالد عن مغرية و الشعيب :١٠٤٨

  .).فإذا قال كل امرأة يتزوجها من بين فالن ، أو من مصر ، أو قبيلة فهي طالق كما قال . يء حرم احملصنات بش
: يف رجل قال المرأته : ( حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد اهللا عن صاحل بن مسلم و مطرف عن الشعيب :١٠٤٩

  .).بة فهو كما قال فسقط من النسخة ظين أنه كان عقي: إن تزوجت امرأة ما دمت عندي فهي طالق ، قلت 
كل امرأته يتزوجها : يف رجل قال : ( حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد اهللا عن صاحل بن مسلم عن الشعيب :١٠٥٠

  .).يتحول إىل غريهم : من بين أسد ، فهي طالق ، قال 
إذا قال كل امرأة يتزوجها : (  حدثنا سعيد حدثنا حنان بن علي عن عمرو بن حممد و سامل بن عبد اهللا قاال:١٠٥١

  .).فهي طالق فهو كما قال 
إن نكحتها : رجل قال المرأته : قلت لعطاء : ( حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج قال :١٠٥٢

  .).يكفر إن نكحها قبل أن يصيبها ذلكم توعظون به : فهي عليه كظهر أمه ، قال 
سئل عن رجل تزوج حرة وأمة يف عقدة ، : ( وية حدثنا عبيدة عن إبراهيم قال حدثنا سعيد حدثنا أبو معا:١٠٥٣

  .).يثبت نكاح احلرة ويسقط نكاح األمة : قال 
كل طالق أو عتق قبل امللك : أن أباه كان يقول : ( حدثنا سعيد حدثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة :١٠٥٤

  .).فهو باطل 



: جاءت إىل الشعيب امرأة فقالت : ( معاوية حدثنا إمساعيل بن أيب خالد قال حدثنا أبو : حدثنا سعيد قال :١٠٥٥
أرى أن نبدأ حبالل اهللا عز وجل قبل حرامكم : إين حلفت لزوجي أن ال أتزوج بعده بأميان غليظة ، فما ترى ؟ قال 

.(.  
يف قوله عز : ( عود حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مس: حدثنا سعيد قال :١٠٥٦

وجل فطلقوهن لعدهتن أن يطلقها من غري مجاع ، مث ميهل حىت حتيض حيضة مث تطهر ، مث ميهل حىت حتيض حيضة مث 
  .).تطهر ، إن أراد أن يراجع ، راجعها 

: األعمش حدثنا عن مالك بن احلارث عن عبد الرمحن بن يزيد قال : حدثنا هشيم قال : أخربنا سعيد قال :١٠٥٧
  .).قال عبد اهللا الطالق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر يف غري مجاع  (

  .).فطلقوهن لعدهتن : كان ابن عباس يقرأ : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : أخربنا سعيد قال :١٠٥٨
ل عدهتن ، قال فطلقوهن لقب: مسعت جماهد يقول : ( حدثنا سفيان عن ابن جريج قال : أخربنا سعيد قال :١٠٥٩

  .).سفيان وما مسعت ابن جريج يقول يف شيء مسعت جماهداً إال يف هذا 
الطالق للعدة أن يطلقها : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن خالد عن ابن سريين قال : أخربنا سعيد قال :١٠٦٠

  .).طاهراً من غري مجاع أو محل بني 
الطالق للعدة أن : ( خالد و ابن عون عن ابن سريين قال  أخربنا: حدثنا هشيم قال : أخربنا سعيد قال :١٠٦١

  .).يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غري مجاع أو محل بني حبلها 
كنت عند سعيد بن جبري : ( أخربنا عبد امللك بن أيب سليمان قال : حدثنا هشيم قال : أخربنا سعيد قال :١٠٦٢

امرأته ابنة عمه أحدث نفسي : ما هو ؟ قال : أمر عظيم ، قال إين ابتليت ب: فأتاه رجل من أهل البصرة فقال 
فقال . بطالقها حىت أرى أن لساين قد حترك بذاك ، وحىت أضع يدي على فمي خمافة أن يبدرين الكالم بطالقها 

ر والطالق الذي أم. فإن الطالق ليس هناك : ما سألتك إال وأنا أريد أن أطيعك قال : اترك مطيع ؟ قال : سعيد 
اهللا به أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غري مجاع ، وأن يشهد على طالقها وعلى رجعتها إن أراد ذلك ، 

  .).فذلك الطالق الذي أمر اهللا به 
  باب التعدي يف الطالق

جاؤ رجل إىل : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٠٦٣
حرمت عليك ، قال : قالوا : فما قالوا لك ؟ قال : إين طلقت امرأيت تسع وتسعني قال عبد اهللا : اهللا فقال عبد 

  .).لقد أرادوا أن يشقوا عليك ، بانت منك بثالث ، وسائرهن عدوان : عبد اهللا 
بن عباس فقال جاء رجل إىل ا: ( حدثنا سفيان عن األعمش عن مالك بن احلارث قال : أخربنا سعيد قال :١٠٦٤

عصيت اهللا عز وجل ، وبانت منك امرأتك ، ومل تتق اهللا عز وجل فيجعل لك : إن عمه طلق ثالثاً فأكثر فقال : 
  .).خمرجاً 
جاء رجل : ( أخربنا األعمش عن عمران بن احلارث السلمي قال : حدثنا هشيم قال : أخربنا سعيد قال :١٠٦٥

عمك عصى اهللا فأندمه ، وأطاع الشيطان فلن جيعل له : ، فندم ، فقال  إن عمه طلق ثالثاً: إىل ابن عباس فقال 
  .).من خيادع اهللا عز وجل خيدعه اهللا : أرأيت إن أنا تزوجتها عن غري علم منه أترجع إليه ، فقال : خمرجاً ، قال 

بد اهللا ابن عمر إذ أتى لعند ع: ( حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أيب سعيد املقربي قال : حدثنا سعيد قال :١٠٦٦
مهر : ما امسك ؟ قال : يا أبا عبد الرمحن إنه طلق امرأته مائة مرة قال : جاءه رجل له مهر موىل آلل أيب منر ، فقال 



  .).بل أنت مهري ، يؤخذ منك ثالثة ، وسبعة وتسعني حياسبك اهللا عز وجل هبا يوم القيامة : ، قال 
قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا : ( ن هشام بن حجري عن طاؤس قال حدثنا سفيان ع: أخربنا سعيد قال :١٠٦٧

  .).عنه قد كان لكم يف الطالق أناة فاستعجلتم أناتكم وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك 
يف رجل يطلق امرأته ثالثاً بكلمة واحدة ، : ( أخربنا أبو حرة عن احلسن : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٠٦٨

  .).ال ، بل نلزمهم ما ألزموا أنفسهم : لو محلناهم على كتاب اهللا مث قال : ر فقال قال عم
أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أيب : ( حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد اهللا عن سعيد اجلريري عن احلسن :١٠٦٩

لكن أقواماً محلوا موسى األشعري لقد مهمت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثالثاً يف جملس أن اجعلها واحدة ، و
: أنت علي حرام فهي حرام ، ومن قال المرأته : على أنفسهم ، فألزم كل نفس ما ألزم نفسه ، من قال المرأته 

  .).أنت طالق ثالثاً فهي ثالث : أنت بائنة فهي بائنة ، ومن قال 
طلق الرجل امرأته ثالثاً أنه كان يكره أن ي: ( حدثنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٠٧٠

  .).ليطلقها واحدة مث ليدعها حىت تنقضي العدة : بكلمة واحدة ، ويقول 
  .).أنه كان ال يرى بأساً أن يطلق ثالثاً : ( أخربنا أبو عون عن ابن سريين : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٠٧١
أنه يريد أن يستريح : أتاه رجل فقال : (  أخربنا زكريا ، عن الشعيب قال: حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٠٧٢

  .).فطلقها ثالثاً إن شئت : من امرأته قال 
يف من طلق امرأته ثالثاً قبل أن يدخل هبا : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن شقيق عن أنس بن مالك :١٠٧٣

  ).أوجع ظهره ال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه ، وكان عمر إذا أيت برجل طلق امرأته ثالثاً: قال 
يف الرجل يطلق امرأته ثالثاً قبل أن : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن شقيق مسع أنس بن مالك يقول :١٠٧٤

  .).هي ثالث ، ال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه ، وكان عمر إذا أتى به أوجعه : يدخل هبا قال 
ه عن أيب سلمة أن ابن عباس و أبا هريرة و سفيان أظن: حدثنا سفيان عن الزهري قال : حدثنا سعيد قال :١٠٧٥

  .).يف الذي يطلق امرأته ثالثاً قبل أن يدخل هبا ، أهنا ال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه : ( عبد اهللا بن عمرو قالوا 
: ( حدثنا سفيان ومحاد بن زيد و أبو عوانة عن عاصم عن أيب وائل عن ابن مسعود : حدثنا سعيد قال :١٠٧٦

  .).ال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه : امرأته ثالثاً قبل أن يدخل هبا ، قال فيمن طلق 
إذا طلقت البكر ثالثاً فهي : ( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد قاال :١٠٧٧
  .).واحدة 
: جل يقول المرأته ومل يدخل هبا يف الر: ( حدثنا محاد بن زيد عن أيب هاشم عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٠٧٨

بانت باألوىل ، والثنتان ليس بشيء ، وإن طلقها ثالثاً بفم واحد مل حتل : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، قال 
  .).له ، حىت تنكح زوجاً غريه 

ومل يدخل فيمن طلق امرأته ثالثاً ، : ( حدثنا هشيم عن جابر عن الشعيب عن مسروق : حدثنا سعيد قال :١٠٧٩
أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بانت باألوىل ، ومل : ال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه وإذا قال : هبا ، قال 

  .).يكن األخريني بشيء 
إذا قال هي طالق ثالثاً ، مل حتل : ( أخربنا مطرف عن احلكم أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٠٨٠

أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بانت باألوىل ، ومل يكن األخريني : غريه ، وإذا قال  له حىت تنكح زوجاً
  .).عن علي و عبد اهللا وزيد بن ثابت : فقيل له عمن هذا يا أبا عبد اهللا ؟ فقال . بشيء 



ثالثاً قبل أن  أنت طالق: يف الرجل يقول المرأته : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم :١٠٨١
  .).إن أخرجن مجيعاً مل حتل له ، فإذا أخرجن تترى بانت باألوىل ، والثنتان ليستا بشيء : يدخل هبا ، قال 

أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق : إذا قال : ( أخربنا مغرية قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٠٨٢
أنت : أنت طالق مث سكت ، مث قال : ىت تنكح زوجاً غريه ، وإذا قال إذا كان كالماً متصال مل حتل له ح: ، قال 

  .).طالق ، أنت طالق ، بانت باألوىل ، ومل تكن األخريني شيئاً 
: أنه قال : ( أخربنا مغرية عن الشعيب عن عبد اهللا بن معقل املزين : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٠٨٣

  .).تنكح زوجاً غريه  إذا كان متصالً ، مل حتل له حىت
يف رجل طلق امرأته قبل أن يدخل هبا : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٠٨٤

  .).ال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه :أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، قال : طالقاً متصالً يقول 
يف رجل طلق : ( اهللا عن خالد احلذاء عن عزرة عن ابن مسعود  حدثنا خالد بن عبد: حدثنا سعيد قال :١٠٨٥

  .).ال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه : امرأته ثالثاً قبل أن يدخل هبا قال 
يف : ( أخربنا خصيف عن زياد بن أيب مرمي عن ابن مسعود : حدثنا عتاب بن بشري قال : حدثنا سعيد قال :١٠٨٦

هي ثالث ، فإن طلق واحدة مث ثىن وثلث ، مل يقع عليها ألهنا : كن دخل هبا ، قال الرجل يطلق امرأته مجيعاً ومل ي
  .).بانت باألول 

أنت طالق : إذا قال : ( أخربنا أبو بشر عن سعيد بن جبري قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٠٨٧
  .).ثالث ، قبل أن يدخل هبا ، مل حتل له حىت تنكح زوجاً غريه 

فيمن طلق امرأته ثالثاً ، قبل أن : ( أخربنا محيد عن احلسن أنه قال : حدثنا هشيم قال : نا سعيد قال حدث:١٠٨٨
  .).رغم أنفه بلغ حده حىت تنكح زوجاً غريه : يدخل هبا ، قال 

  .).بعد ذلك إن شاء خطبها : ( أخربنا منصور عن احلسن أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٠٨٩
ال حتل له حىت تنكح : ( أخربنا مغرية و حصني عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٠٩٠

  .).زوجاً غريه 
  .).ذلك أيضاً : ( أخربنا داؤد بن أيب هند عن الشعيب أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٠٩١
أنه سئل عن رجل طلق امرأته : ( األعمش عن إبراهيم  حدثنا: حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٠٩٢

  .).بانت منه بثالث وسائرهن معصية : ألفاً قبل أن يدخل هبا ، قال 
سئل عبد اهللا عن رجل طلق : ( حدثنا جرير عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : حدثنا سعيد قال :١٠٩٣

  .).ان يكفيك ثالث وسائرهن عدو: امرأته تسعا وتسعني ، قال 
أن العالء بن جعونة طلق امرأته مائة : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عطاء اخلرساين : حدثنا سعيد قال :١٠٩٤

  .).أن اعتزل امرأتك : تطليقة ، فأرسل إليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
بن األشج عن عطاء بن أخربنا حيىي بن سعيد عن بكري ابن عبد اهللا : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٠٩٥

الثالث والواحدة للبكر سواء ، فقال له عبد : أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثالثاً قبل أن يدخل هبا ، قال : ( يسار 
  .).إمنا أنت قاص ولست مبفيت ، الواحدة تبينها ، والثالث حترمها حىت تنكح زوجاً غريه : اهللا بن عمرو 

: أخربنا ابن أيب ليلى عن رجل حدثه عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه : قال  حدثنا هشيم: حدثنا سعيد قال :١٠٩٦
  .).مثل ذلك ( 



وال حتل له حىت تنكح : ( حدثنا حصني و مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٠٩٧
  .).زوجاً غريه 
ال : ( عن ابن عباس و ابن مسعود قاال  أخربنا جويرب عن الضحاك: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٠٩٨

  .).حتل له حىت تنكح زوجاً غريه 
هل رأيت : طلق ابن عمر امرأة له ، فقالت له : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : حدثنا سعيد قال :١٠٩٩

  )..فارجتعها : ففيم تطلق املرأة العفيفة املسلمة ؟ قال : ال ، قالت : مين شيئاً تكرهه ، قال 
  باب ما جاء يف طالق السكران ومن مل يره ومن أجازه

يا أبا سعيد رجل طلق : مسعت احلسن وسأله رجل فقال : ( حدثنا ابن أيب حزم قال : حدثنا سعيد قال :١١٠٠
  .).جيلد مثانني وبرئت منه : امرأته البارحة ثالثاً وهو شارب فقال 

أهنما كانا جييزان طالق : ( يونس عن احلسن و ابن سريين  أخربنا: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٠١
  .).السكران ويريان أن يضرب احلد 

  .).طالق السكران جائز : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :١١٠٢
ان جائز ، ويضرب طالق السكر: ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٠٣

  .).احلد ألنه يف عدوان 
أنه كان جييز طالق : ( أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٠٤

  .).السكران ، وما أتى من حد يف سكره أقيم عليه 
  .).ذلك أيضاً (  :أخربنا حجاج عن عطاء أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٠٥
: أخربين خمرمة بن بكري عن عبيد اهللا بن مقسم قال : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :١١٠٦

أن رجل من آل البختري طلق امرأته وهو سكران فضربه عمر احلد وأجاز عليه : ( مسعت سليمان بن يسار يقول 
  .).طالقه 
: أخربين عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب : عزيز بن حممد قال حدثنا عبد ال: حدثنا سعيد قال :١١٠٧

  .).أنه كان يرى طالق السكران جائزاً ( 
  .).مثله : ( أخربين هشام ابن حسان عن احلسن : حدثنا عبد العزيز بن حممد قال : حدثنا سعيد قال :١١٠٨
  .).أنه كان جييز طالق النشوان : ( عن عطاء حدثنا حجاج : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١١٠٩
أنه أيت برجل طلق : ( أخربنا حيىي بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١١٠

امرأته وهو سكران ، فاستحلفه باهللا الذي ال إله إال هو أنه طلق وما يعقل ، فحلف ، فرد عليه امرأته وضربه احلد 
.(.  

كما قال عمر : ( أخربنا حيىي بن سعيد عن القاسم ابن حممد أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١١١
  .).بن عبد العزيز 

حدثنا ابن أيب ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١١١٢
  .).طالق النشوان وطالق اجملنون كل الطالق جائز إال : ( رضي اهللا عنه قال 

: أخربنا األعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة النخعي قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١١٣
  .).كل الطالق جائز إال طالق املعتوه : ( مسعت علياً رضي اهللا عنه يقول 



أخربنا عبد الرمحن بن عابس عن أبيه :  أخربنا أشعث بن سوار قال: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١١٤
  .).ذلك أيضاً : ( أنه مسع علياً رضي اهللا عنه يقول 

حدثنا سفيان و أبو عوانة و أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن : حدثنا سعيد قال :١١١٥
  .).كل الطالق جائز إال طالق املعتوه : ( علي رضي اهللا عنه قال 

  
حدثنا أبو شهاب عن األعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضي اهللا عنه : ثنا سعيد قال حد:١١١٦

  .).من طلق فيجوز طالقه إال طالق املعتوه : ( قال 
من : ( مسعت احلكم بن عتيبة قال : أخربنا إمساعيل بن سامل قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١١٧

  .).وجل فليس طالقه بشيء ، ومن يطلق يف سكر من الشيطان فطالقه له الزم  طلق يف سكر من اهللا عز
كان يقول يف طالق املربسم ، : ( حدثنا احلجاج عن احلكم قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١١١٨

  .).واحملموم الذي يهذي ، ونكاح اجلن أن طالقهم ليس بشيء وإن نكاح اجلن ليس بشيء 
طالق السكران جائز ، واملربسم : ( حدثنا حفص بن غياث عن عبيدة عن إبراهيم قال : ثنا سعيد قال حد:١١١٩
  .).ال جيوز 
: ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن صاحل بن مسلم و إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :١١٢٠

  .).قه جائز ال جيوز طالق اجملنون إذا طلق يف جنونه ، وإذا عقل فطال
ال جيوز طالق املعتوه : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن صاحل بن مسلم عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :١١٢١

.(.  
: أخربنا مغرية عن إبراهيم وغري واحد من أصحابنا عن الشعيب قاال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٢٢

  .).ق يف غري إفاقته مل جيز طالقه طالق اجملنون يف إفاقته جائز ، وإذا طل( 
ال جيوز طالق اجملنون : ( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٢٣

  .).حىت يربأ 
ال جيوز طالق املغلوب على : ( أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٢٤

  .).عقله 
حدثنا هشيم عن مغرية أو عبيدة عن إبراهيم و حممد بن سامل عن الشعيب ، و يونس عن : حدثنا سعيد قال :١١٢٥
  .).أهنم مل يروا طالق املربسم شيئاً : ( احلسن 
إذا كان اجملنون يفيق ويعقل جاز ما صنع يف : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٢٦

  .).عتق ، أو طالق ، أو حد ، أو شرى إفاقته من 
ال جيوز نكاح : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :١١٢٧

  .).السكران وجيوز طالقه 
  باب ما جاء يف طالق املكره

أن : ( مسعت أيب قدامة بن إبراهيم : حدثنا إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم اجلمحي قال : حدثنا سعيد قال :١١٢٨
: رجال على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه تدىل بشتار عسالً فأقبلت امرأته فجلست على احلبل ، فقالت 

لتطلقنها ثالثاً وإال قطعت احلبل ، فذكرها اهللا واإلسالم أن تفعل فأبت أو تقطع احلبل أو يطلقها فطلقها ثالثاً ، مث 



  .).ارجع إىل أهلك فليس هذا بطالق : اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر ذلك له ، فقال خرج إىل عمر بن 
كانت امرأة : ( حدثين عمر بن شراحيل املعافري قال : حدثنا فرج بن فضالة قال : حدثنا سعيد قال :١١٢٩

ه ، فوضعته على مبغضة لزوجها فأرادته على الطالق فأىب فجاءت ذات ليلة ، فلما رأته نائماً ، قامت وأخذت سيف
واهللا لتطلقين وإال أنفذتك به ، فطلقها ثالثاً ، فرفع ذلك إىل : ويلك ما لك ، قالت : بطنه مث حركته برجلها فقال 

ما محلك على ما صنعت ؟ قالت بغضي إياه فامضي : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فأرسل إليها فشتمها ، فقال 
  .).طالقها 
حدثين الغاز بن جبلة اجلبالين عن صفوان بن عمران : ثنا إمساعيل بن عياش قال حد: حدثنا سعيد قال :١١٣٠
أن رجال كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكني على حلقه : ( الطائي 
لك لرسول اهللا صلى اهللا لتطلقين ثالثاً البتة وإال ذحبتك ، فناشدها اهللا ، فأبت عليه فطلقها ثالثاً ، فذكر ذ: وقالت 

  .).ال قيلولة يف الطالق : عليه وسلم فقال 
بينا : ( حدثنا الوليد بن مسلم عن الغاز بن جبلة اجلبالين أنه مسع صفوان األصم يقول : حدثنا سعيد قال :١١٣١

و ألقتلنك لتطلقين أ: رجل نائم مل يرعه إال وامرأته جالسة على صدره ، واضعة السكني على فؤاده وهي تقول 
ال قيلولة يف الطالق ، وال قيلولة يف الطالق : فطلقها ، مث أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال 

.(.  
حضرت عمر بن عبد العزيز أيت برجل : ( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :١١٣٢

ال ندعك واهللا حىت نقتلك أو : مري ضربه قومه على أن يطلق امرأته ، وقالوا كان يكون يف بين حطمة يقال له الق
  .).تطلقها البته وجاء على ذلك بالبينة فردها عليه 

كان رجل تزوج أخت : ( حدثين معاوية بن صاحل قال : حدثنا فرج بن فضالة قال : حدثنا سعيد قال :١١٣٣
طلقها ، فأىب : لما ويل يزيد بن املهلب العراق أرسل إليه ، وقال يزيد بن مهلب زمن احلجاج ، وأهلها كارهون ، ف

واهللا ال أرفع عنك السياط حىت تطلقها ، فطلقها ، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز أتاه ، : ، فضربه يزيد ، وقال 
  .).أما ضربه إياك فسيلقي اهللا به يوم القيامة ، وأما الطالق فقد مضى : فاستغاث به ، فقال عمر 

أنه كان يرى طالق املكره : ( أخربنا مغرية و األعمش عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٣٤
  .).إمنا هو شيء افتدى به نفسه : قال إبراهيم : جائزاً ، قال األعمش 

ن إنك ال ترى قيل له أهنم يزعمو: ( أخربنا حصني عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٣٥
  .).أنتم تكذبون علي وأنا حي ، فكيف ال تكذبون على إبراهيم وقد مات : طالق املكره شيئا فقال 

أنه كان جييز طالق السلطان على : ( أخربنا حصني عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٣٦
  .).اإلكراه ، وال جييز طالق اللصوص 

إن أكرهه اللصوص فطلق فال : ( ثنا سفيان و أبو عوانة عن حصني عن الشعيب قال حد: حدثنا سعيد قال :١١٣٧
  .).جيوز ، وإن أكرهه السلطان فطلق فهو جائز 

أنه كان ال يرى طالق املكره : ( أخربنا يونس و منصور عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٣٨
  .).شيئاً 

  .).أنه كان ال يرى طالق املكره شيئاً : ( عوانة عن قتادة عن احلسن  حدثنا أبو: حدثنا سعيد قال :١١٣٩
  .).أنه كان يهاب طالق املستكره : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن يونس عن احلسن : حدثنا سعيد قال :١١٤٠



ق أنه كان ال يرى طال: ( أخربنا عبد امللك و حجاج عن عطاء : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٤١
  .).املكره شيئاً 

  .).الشرك أعظم من الطالق : ( أخربنا عبد امللك عن عطاء قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٤٢
حدثين أبو يزيد املديين عن : أخربنا عبد اهللا بن طلحة اخلزاعي قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٤٣

  .).ضطهد طالق ليس ملكره وال مل: ( ابن عباس أنه قال 
إن اهللا عز وجل جتاوز : ( أخربنا منصور و عوف عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٤٤

  .).هلذه األمة عن النسيان ، واخلطأ وما أكرهوا عليه 
١١٤٥:  

إن اهللا عز : قال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن هشام عن احلسن : حدثنا سعيد قال 
  .).عن اخلطأ ، والنسيان ، وما استكرهتم عليه : وجل عفا لكم عن ثالث 

مسعته : حدثين جعفر بن حبان العطاردي عن احلسن قال : حدثنا إمساعيل بن عياش قال : حدثنا سعيد قال :١١٤٦
أخطأ ، وعما نسي ، وعم أكره ،  جتاوز اهللا عز وجل البن آدم عما: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( يقول 

  .).وعما غلب عليه 
  .).طالق السلطان واللصوص جائز : ( حدثنا أبو شهاب عن األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٤٧

  باب الرجل حيلف إن مل يضرب غالمه مائة سوط فامرأته طالق

  
إن مل آيت : يف رجل قال المرأته : ( سن أخربنا منصور عن احل: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٤٨

  .).هي امرأته حىت ميوت ، فإن مات واحد منهما فال مرياث بينهما : البصرة فأنت طالق قال 
ال يقرهبا حىت يفعل ما : أنه كان يقول : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٤٩

  .).حلف عليه 
إن مل : أنه قال يف رجل قال : ( أخربنا أشعث بن سوار عن الشعيب : حدثنا هشيم قال :  حدثنا سعيد قال:١١٥٠

  .).هي امرأته حىت يضرب الغالم أو ميوت : يضرب غالمه مائة سوط فامرأته طالق قال 
مل إن : يف رجل قال لغالمه : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن صاحل بن مسلم عن الشعيب : حدثنا سعيد قال :١١٥١

  .).بئس ما قال : هي امرأته حىت ميوت الغالم ، قال سعيد : أضربه فامرأته طالق فأبق الغالم فقال 
  حبلك على غاربك وحنو ذلك من الكنايات

: أن رجال قال المرأته : ( أخربنا منصور عن عطاء بن أيب رباح : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٥٢
اراً ، فأتى عمر ابن اخلطاب فاستحلفه بني الركن واملقام ما الذي أردت بقولك ؟ حبلك على غاربك ، قال ذلك مر

  .).أردت الطالق ، ففرق بينهما : قال 
أن رجال : ( أخربنا منصور و ابن أيب ليلى و عبد امللك عن عطاء : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٥٣

قال عبد امللك من بني : طاب فذكر ذلك له ، قال هشيم حبلك على غاربك ، فأتى عمر ابن اخل: قال المرأته 
مث . وافىت يف املوسم ، فوافاه به فأقامه بني الركن واملقام : القوم ، فأرسل إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

لعلي ، فأما إذا أما إهنا ابنة عمي ، وأكرم الناس علي ، ولو أقمتين يف غري هذا املقام : استحلفه ما أراد بقوله ، فقال 
  .).أقمتين يف هذا املقام ، فإمنا أردت فراقها ، ففرق بينهما 



اذهيب فال : يف رجل قال المرأته : ( أخربنا منصور عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٥٤
  .).هي ثالث : حاجة يل فيك ، قال 

اذهيب : أنه سئل عن رجل قال المرأته : ( ن إبراهيم أخربنا مغرية ع: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٥٥
والذي حيلف به أن أهون من هذا ليكون : ليس بشيء إن مل ينو طالقاً ، فذكرنا ذلك للشعيب فقال : فتزوجي قال 

  .).طالقاً 
أذنت  قد: يف رجل قال المرأته : ( حدثنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا أبو األحوص قال : حدثنا سعيد قال :١١٥٦

إن أهون من هذا ليكون : ليس بشيء قال املغرية فسألت الشعيب عن ذلك فقال : لك فانكحي من شئت ، قال 
  .).طالقاً 
قد اذنت لك أن تزوجي : يف رجل قال المرأته : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١١٥٧

  .).إن كان عىن طالقاً وإال فال شيء : قال 
: ( أخربنا يونس عن احلسن ، و حممد ابن سامل عن الشعيب أهنما قاال : حدثنا هشيم قال : دثنا سعيد قال ح:١١٥٨

إن كان نوى الطالق فهي : إحلقي بأهلك ، وال سبيل يل عليك ، والطريق لك واسع ، قاال : يف رجل قال المرأته 
  .).واحدة ، وهو أحق هبا ، وإن مل ينو طالقاً فليس بشيء 

ما : سألته عن رجل قال المرأته : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٥٩
  .).ما أراه بلغ الثالث إال وهو يريد الطالق : أنت يل بامرأة ، فأكثر من ذلك ، قال 

ما أنت يل : المرأته  يف رجل قال: ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١١٦٠
  .).ما أراه قال ثالثاً إال وهو ينوي الطالق : بامرأة ، فأكثر من ذلك ، قال 

أخربنا يونس عن احلسن ، و مغرية عن إبراهيم ، و سيار عن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٦١
  .).قالوا هي كذبة  ال ، وله امرأة ،: يف رجل سأل ألك امرأته ؟ فقال : ( الشعيب أهنم قالوا 

سئل رجل ألك امرأته ؟ وله : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١١٦٢
  .).ليس بشيء ، كذبة كذهبا : ال ، قال : امرأة قال 
: ال ، ويقال :  يف الرجل يقال له تزوجت ؟ فيقول: ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم :١١٦٣

  .).ليس بشيء كذبة كذهبا : ال ، قال : لك امرأته ؟ فيقول 
الطالق ما عين به : كان يقال : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٦٤
  .).الطالق 
الطالق ما عين : ( أنه كان يقال أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا خالد بن عبد اهللا قال : حدثنا سعيد قال :١١٦٥

  .).به الطالق 
ما أريد به الطالق فهو طالق : ( حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :١١٦٦

.(.  
حدثنا احلجاج بن أرطأة عن إمساعيل بن رجاء عن إبراهيم عن : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١١٦٧

  .).كل كالم يشبه الطالق ريد به الطالق فهو طالق : ( مسروق قال 
  باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة

بينكن : يف رجل له أربع نسوة فقال : ( أخربنا منصور عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٦٨



  .).يطلق كل واحدة منهن تطليقة : تطليقة قال 
: يف رجل قال ألربع نسوة : ( حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن قتادة عن احلسن : ال حدثنا سعيد ق:١١٦٩

مخس تطليقات ، طلقت : يطلق كل واحدة ، واحدة إىل أربع تطليقات ، فإن قال : قسمت بينكن تطليقة ، قال 
  .).ثاً تسع تطليقات ، طلقت كل واحدة ثال: كل واحدة ثنتني إىل مثان تطليقات ، فإن قال 

امرأته طالق ، ومل : يف رجل له أربع نسوة فقال : ( حدثنا هشيم عن يونس عن احلسن : حدثنا سعيد قال :١١٧٠
  .).ينو ، فإن مل يكن نوى اعتزهلن مجيعاً : يدر أيتهن طلق ، قال 

يف : ( باس حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن ع: حدثنا سعيد قال :١١٧١
يناهلن من الطالق ما يناهلن من : رجل له ثالث نسوة طلق إحداهن تطليقة ، ومل تقع نيته على أحد منهن قال 

  .).املرياث 
: أخربنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٧٢

  .).مثله ( 
أن رجال من : ( أخربنا بعض أصحابنا : نا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج قال حدث: حدثنا سعيد قال :١١٧٣

إن كنت نويتها يف نفسك مث : أهل عمان استفىت ابن عباس وكان عنده نسوة فطلق احداهن ، فقال ابن عباس 
  .).شئت  نسيتها فقد ذهنب مجيعاً ، يشتركن يف الطالق كما يشتركن يف املرياث ، وإن مل تكن نويتهن فأيتهن

أهنما قاال يف : ( أخربنا يونس عن احلسن ، و مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٧٤
نعم ، مث لقيه آخر ، فقال مثل ذلك ، مث : طلقت امرأتك ، قال : طلق امرأته تطليقة ، فلقيه رجل ، فقال : رجل 

  .).إن نوى قوله األول فإمنا هي تطليقة نيته : لقيه آخر ، فقال مثل قوله األول ، قاال 
يف رجل قال ألربع نسوة : ( حدثنا جرير بن عبد احلميد عن املغرية عن احلارث العكلي : حدثنا سعيد قال :١١٧٥

أنت طالق ربعا ، أو ثلثا ، أو نصفا فهي : تبني كل واحد بثالث ، وإذا قال المرأته :له بينكن ثالث تطليقات ، قال 
  .).ة تطليقة تام

  باب الرجل له أربع نسوة فنهى واحدة عن اخلروج فوجد امرأة من نس
يف رجل له امرأتان هنى احداهن عن : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٧٦

اليت نوى ، تطلق : أخرجت ؟ أنت طالق ، قال ! فالنة : اخلروج ، فخرجت اليت مل تنهى ، فظن أهنا اليت هنى فقال 
  .).وهو القول : أو أراد أو أراد قال هشيم 

تطلقان مجيعا اليت يف البيت : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٧٧
  .).واليت خرجت بقوله أنت طالق . بتسميته إياها 

ئل جابر بن زيد عن رجل له أربع نسوة س: ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : حدثنا سعيد قال :١١٧٨
  .).هذه أغلوطة : أنت طالق ، قال : فطلعت واحدة فقال 

حدثنا األوزاعي عن عبد اهللا بن سعد عن الصناحبي عن : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا سعيد قال :١١٧٩
 عليه وسلم عن األغلوطات هنى رسول اهللا صلى اهللا: ( رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مساه ، قال 

قال األوزاعي يعين شرار املسائل ، كذا يف ص ويف مسند احلارث بن أيب أسامة شداد املسائل وصعاهبا وهو الصواب 
  .).هذا عن معاوية ولكنه مل يسمه : ، عندي أخرجه احلارث عن روح عن األوزاعي ، قال سعيد 

. النية يف الطالق فيما خفي : ( ا ابن شربمة عن الشعيب قال أخربن: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٨٠



  .).وأما ما ظهر فال نية فيه 
إذا تكلم ونوى شيئا : ( حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا أن الشعيب قال :١١٨١

  .).فهو ما نوى 
كان : ين إسحاق ابن عبد اهللا بن أيب فروة قال حدث: حدثنا أبو علقمة الفروي قال : حدثنا سعيد قال :١١٨٢

  .).ليس الطالق على ما أضمرت ، ولكن الطالق على ما خرج من فيك : ( عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يقول 
  باب الرجل يكتب بطالق امرأته

مث حماه قبل يف رجل كتب بطالق امرأته : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٨٣
  .).ليس بشيء إال أن ميضيه أو يتكلم به : أن يتكلم قال 

  .).مثل ذلك : ( أخربنا منصور عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٨٤
أنه كان يقول إذا كتبه فقد لزمه تكلم : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٨٥
  .).كلم به به أو مل يت
  .).إذا خط الرجل بيده الطالق فهو طالق : ( حدثنا خالد عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٨٦
من : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن الشعيب و احلكم قال : حدثنا سعيد قال :١١٨٧

  .).خط بيده طالقاً فهو كما كتب 
أنه سئل عن رجل : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن الشعيب : قال  حدثنا سعيد:١١٨٨

ليس بشيء : إذا جاءك كتايب هذا فاعتدي ، فلم يأهتا الكتاب ، وهلك دوهنا ، قال : كتب إىل امرأته وهو غائب 
.(.  

أنه سئل عن رجل : ( اهللا عن الشعيب حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد : حدثنا سعيد قال :١١٨٩
اعتدي ، فماتت قبل أن يبلغها الكتاب ، قال إن كانت مل تنقض عدهتا ورثها ، وإن : كتب إىل امرأته وهو غائب 

  .).كانت قد انقضت عدهتا مل يتوارثا 
نه سئل عن رجل أ: ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن الشعيب : حدثنا سعيد قال :١١٩٠

أما زوجها فتكلم بطالقها ، ال يضرها أتاها كتابه أم : كتب إىل امرأته ، اعتدي ، فزعمت أنه مل يأهتا الكتاب فقال 
  .).ال ، فلتصنع ما أمرها به زوجها 

أنه قال يف رجل : ( حدثت عن طاؤس : حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج قال : حدثنا سعيد قال :١١٩١
  .).إن كان نوي طالقها فهو طالق : مرأته ، أفلحي فقال قال ال

  باب الرجل تقول له امرأته شبهين
أنه سئل عن رجل قالت له امرأته : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١١٩٢

، فقال ذلك وهو يعين من خلية طالق : ال أرضى حىت تقول : كأنك ظبية ، كأنك محامة ، قالت : شبهين ، فقال 
أال : الطالق ما عين به الطالق ، فقال يل إبراهيم : اإلبل فقال إبراهيم هي طالق ، فقال املغرية مل أليس كان يقال 

  .).ترى أن يقول أنت خلية طالق ، يستقبلها 
  .).مثله ، ومل يقل محامة : ( حدثنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١١٩٣
أخربنا ابن أيب ليلى عن احلكم عن خثيمة بن عبد الرمحن عن عبد : حدثنا هشيم قال : ا سعيد قال حدثن:١١٩٤

أوجع رأسها وأن طلق : أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أيت يف ذلك ، فقال لزوجها : ( اهللا بن شهاب اخلوالين 



  .).وهو القول : هبا فهي امرأتك ، قال هشيم 
  ة بأرض غربةباب الرجل ميوت عن املرأ

إذا مات : ( حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال : حدثنا سعيد قال :١١٩٥
  .).الرجل عن امرأته وهو غائب ، أو طلق وهو غائب فإن العدة تقع عليها من يوم ميوت أو يطلقها 

  .).أنه قال مثل ذلك : ( إبراهيم أخربنا مغرية عن : حدثنا أبو األحوص قال : حدثنا سعيد قال :١١٩٦
تعتد من : ( حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن جماهد و سعيد ابن جبري عن ابن عمر قال : حدثنا سعيد قال :١١٩٧

  .).يوم مات أو طلق 
  .).تعتد من يوم تويف : ( حدثنا محاد بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال : حدثنا سعيد قال :١١٩٨
سألت سعيد ابن جبري ، وجماهداً ، وعطاء ، وأبا : حدثنا محاد بن زيد عن أيوب قال : قال حدثنا سعيد :١١٩٩

من يوم تويف : من يوم تويف ، قال وقال جابر بن زيد ، و ابن عباس : ( قالبة ، و حممد ابن سريين ، وعكرمة فقالوا 
.(.  

  .).العدة من يوم مات أو طلق : ( قال  أخربنا مغرية عن إبراهيم: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٠٠
  .).مثل ذلك : ( أخربنا مغرية والشيباين عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٠١
يف رجل طلق امرأته عند كل حيضة : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٠٢

  .).تكن مراجعة  عدهتا من الطالق األول ما مل: قال 
حدثنا هشيم عن خالد عن أيب قالبة ، و عبيدة عن إبراهيم ، و حممد بن سامل عن : حدثنا سعيد قال :١٢٠٣
  .).قالوا مثل ذلك : ( الشعيب 
تعتد من الطالق األول : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم عن خالد قال : حدثنا سعيد قال :١٢٠٤

.(.  
مثل قول احلسن و أيب : ( أخربنا خالد عن أيب معشر عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : عيد قال حدثنا س:١٢٠٥

  .).قالبة 
تعتد من : ( أخربنا يونس بن عبيد عن عطاء ابن أيب رباح قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٠٦

  .).الطالق األول وإن راجعها ما مل جيامعها 
: ( أخربنا أشعث و حممد بن سامل عن الشعيب أن ابن مسعود قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٠٧

  .).العدة من يوم مات أو طلق 
العدة من يوم مات : ( أخربنا حصني عن الشعيب عن مسروق قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٠٨
  .).أو طلق 
  .).مثل ذلك : ( اؤد عن سعيد ابن املسيب أخربنا د: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٠٩
أخربنا أشعث عن احلكم عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢١٠

  .).العدة من يوم يأتيها اخلرب : ( رضي اهللا عنه قال 
إن قامت : ( بن عبد العزيز قال أخربنا داؤد بن أيب هند عن عمر ا: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢١١

  .).بينة فمن يوم مات أو طلق ، وإن مل تقم بينة فمن يوم يأتيها اخلرب 
: ( أخربنا خالد عن أيب قالبة وأيب العالية ، وابن سريين أهنم قالوا : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢١٢



  .).من يوم مات أو طلق 
  .).العدة من يوم مات أو يوم طلق : ( عن مغرية عن إبراهيم قال  حدثنا خالد: حدثنا سعيد قال :١٢١٣
يف رجل طلق امرأته تطليقة مث سافر ، : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢١٤

ا إذا جاءها بينهما املرياث ما مل تغتسل من احليضة الثالثة من يوم طلقها غري أهن: مث كتب إليها بتطليقة أخرى قال 
  .).اخلرب بعد ذلك اعتدت من يوم يأتيها اخلرب وليس بينهما مرياث يف العدة اآلخرة 

١٢١٥:  
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( أخربنا يونس ومنصور عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال  العدة من يوم يأتيها اخلرب ، : 
 وليس بينهما مرياث فإن طلقها واحدة أو اثنتني إىل أن تطهر من احليضة الثالثة غري أهنا تعتد من يوم يأتيها اخلرب

  .).يف العدة اآلخرة ، قال هشيم القول ما قال عبد اهللا مسعود 
  باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثالث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر

أن رجالً من األنصار طلق امرأته : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢١٦
ا دخلت لتغتسل أراد الدخول عليها فمنع من ذاك ، وكانت ذات حشم فاختصموا فحاضت ثالث حيض فلم

، قال  بن اخلطاب ، فقالت رأيت الطهر ، ووضعت الثياب ، وقربت املاء  هل كنت استنفضت ؟ : إىل عمر 
  .).ال ، فردها عليه : قالت 
( حدثنا خالد عن مغرية عن إبراهيم عن عمر : حدثنا سعيد قال :١٢١٧   .).لك مثل ذ: 
هو : ( حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر و عبد اهللا قاال : حدثنا سعيد قال :١٢١٨

  .).أحق هبا ما مل تغتسل من احليضة الثالثة 
( حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن علي رضي اهللا عنه : حدثنا سعيد قال :١٢١٩   .).مثله : 
  .).مثل ذلك : ( حدثنا سفيان عن أيوب عن احلسن عن أيب موسى األشعري :  حدثنا سعيد قال:١٢٢٠
أخربنا حجاج عن مكحول أن أبا الدرداء و عبادة بن الصامت : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٢١

  .).مثل ذلك : ( قاال 
  .).مثله : ( شعري أخربنا يونس عن احلسن عن أيب موسى األ: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٢٢
حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد الكالعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر :١٢٢٣

اً وابن مسعود وأبا موسى األشعري وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت قالوا  هو أحق برجعتها ما : ( وعثمان وعلي
  .).مل تغتسل من احليضة الثالثة 

( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري قال : يد قال حدثنا سع:١٢٢٤ ا كانت :  هو أحق هبا م
  .).يف الدم 
يبينها من زوجها إذا : ( حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت : حدثنا سعيد قال :١٢٢٥

  .).طعنت يف احليضة الثالثة 
بن يسار عن زيد بن ثابت قال  حدثنا سفيان عن الزهري عن: حدثنا سعيد قال :١٢٢٦ إذا طعنت : ( سليمان 

  .).يف احليضة الثالثة فقد برئ منها 
( حدثنا عبد العزيز بن حممد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : حدثنا سعيد قال :١٢٢٧ إذا : 

  .).حاضت املطلقة الثالثة فقد برئت منه إال أهنا ال تزوج حىت تطهر 
: ( أخربنا حيىي بن سعيد عن سليمان ابن يسار عن زيد بن ثابت : حدثنا هشيم قال : قال  حدثنا سعيد:١٢٢٨

  .).إذا دخلت يف احليضة الثالثة فال رجعة له عليها وال مرياث بينهما : أنه كان يقول 



مثل (  :أخربنا حيىي بن سعيد عن سامل بن عبد اهللا أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٢٩
  .).ما قال زيد 

: ( أخربنا األعمش عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قاال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٢٣٠
  .).هو أحق هبا ما مل تغتسل من احليضة الثالثة 

  .).االقراء األطهار : ( حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت : حدثنا سعيد قال :١٢٣١
( أخربنا حيىي بن سعيد عن من أخربه عن عائشة : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٣٢   .).مثل ذلك : 
( حدثنا عبد العزيز عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه قال : حدثنا سعيد قال :١٢٣٣ هو : 

  .).أحق هبا ما مل تغتسل من احليضة الثالثة 
  باب من قال المرأته اعتدي

اعتدي فهي : إذا قال : كان يقال : ( حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٣٤
  .).تطليقة 
، و عبيدة عن إبراهيم أهنما قاال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٣٥ : ( أخربنا يونس عن احلسن 

، فليس : اعتدي وهو ينوي الطالق ، قاال : إذا قال الرجل المرأته  واحدة وهو أحق هبا ، وإن مل ينو طالقاً 
  .).بشيء 
( أخربنا أبو حرة عن احلسن ، أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٣٦ إذا قال الرجل المرأته : 

  .).أنت طالق واعتدي ، فهما اثنتان : أنت طالق واعتدي ، فهي واحدة ، وإذا قال : 
( ثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن مكحول قال حد: حدثنا سعيد قال :١٢٣٧ إذا قال : 

  .).اعتدي أو عدي أجلك ، فإهنا تطليقة وهو أملك هبا : الرجل المرأته 
  .).اعتدي فهي تطليقة : إذا قال الرجل : ( فضيل عن منصور عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٢٣٨
اعتدي ، : يف رجل قال المرأته : ( ن عبد اهللا عن يونس عن احلسن حدثنا خالد ب: حدثنا سعيد قال :١٢٣٩

  .).هي تطليقة ، وهو أحق هبا : قال 
  أنت طالق إذا شئت: باب من قال المرأته 

أنت كل ما شئت : يف رجل قال المرأته : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٢٤٠
ا شاءت طالق    .).طالق فهي كل م

يف رجل زوج أمته رجال ، : ( حدثنا جرير عن مغرية عن محاد عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٢٤١
يفرق بينهما ويرد إىل : وأصدقها صداقاً ، مث أعتقها قبل أن يدخل هبا زوجها فخريت ، فاختارت نفسها ، قال 

  .).الزوج مهره 
يف رجل زوج أمته على مهر : ( عن إبراهيم حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن محاد : حدثنا سعيد قال :١٢٤٢

أعتقها سيدها قبل أن يدخل هبا ، قال إن اختارت نفسها بطل الصداق ، وإن اختارت زوجها قبل أن  مسمى ، ف
  .).الصداق للموىل : يدخل هبا ، قال املغرية قال ابن شربمة 

إن اختارت نفسها وقد : ( م قال حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن محاد عن إبراهي: حدثنا سعيد قال :١٢٤٣
  .).دخل هبا زوجها ، فالصداق للموىل 



يف مملوك : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد الكالعي عن مكحول : حدثنا سعيد قال :١٢٤٤
 يرد إليه ما: نكح الوليدة فأعتقت قبل أن يدخل هبا وقد أعطاها صداقها ، فخريت ، فاختارت نفسها ، قال 

  .).أعطاها 
يف رجل مملوك نكح أمة : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد الكالعي : حدثنا سعيد قال :١٢٤٥

، أختري األمة أن تقر عنده أو تكره عليه ؟ قال  فكيف إن كانت ولدت من : بل ختري ، قلت : مث أعتقت قبله 
] قلت ـ . [ أرى أن حترم عليه لذلك : م ال ؟ قال سيدها غالما فصار زوجها البنها أحيرمها ذلك عليه أ

إين مل أعلم أن يل : وكيف إن كانت عنده حيناً قليالً أو كثرياً ، مث أراد أن ينتزع منه أهلا ذلك أم ال ؟ وقالت 
إذا استقرت حىت يأتيها فهي امرأته ، قلت ـ فكيف إن كان صار العبد هلا من مرياثها : من أمري شيئاً ، قال 

، وكان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول : بعد ولدها ، قال  من   .).يؤمر بطالقها : ال حتل له 
يف األمة تعتق ختري من : ( حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة أنه كان يقول : حدثنا سعيد قال :١٢٤٦

  .).العبد وال ختري من احلر ، فإن غشيها العبد مل يكن هلا خيار 
( أخربنا خالد عن أيب قالبة : حدثنا هشيم قال : دثنا سعيد قال ح:١٢٤٧ أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : 

  .).يف األمة إذا أعتقت وهلا زوج فغشيها قبل أن ختتار فلها خيار هلا : كان يقول 
( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٤٨ م أن اخليار إذا مل تعل: 

  .).هلا ، فلها اخليار ، وإن كان قد غشيها زوجها 
هلا اخليار إذا علمت : ( أخربنا أشعث عن الشعيب أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٤٩

.(.  
  باب ما جاء يف خيار األمة

( حدثنا سفيان عن الزهري عن سامل : حدثنا سعيد قال :١٢٥٠ ي بن كعب أعتقت وهلا عن أمة لبين عد: 
، لك اخليار ما مل ميسك زوجك ، فإذا مسك فال خيار : زوج فقالت هلا حفصة  ا أحب أن تفعليه  إين خمربتك وم

  .).فاشهدي أين قد فارقته مث فارقته : لك ، قالت 
( أخربنا منصور ويونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٥١ ة إذا يف األم: 

  .).أعتقت وهلا زوج حر فال خيار هلا وإن كان عبداً فلها اخليار 
لألمة اخليار إذا أعتقت وإن : ( أخربنا ابن طاؤس عن أبيه قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :١٢٥٢

  .).كان حتت رجل من قريش 
هلا اخليار عبداً كان : ( كان يقول  أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٥٣

  .).وهو القول : زوجها أو حراً ، قال هشيم 
: ( مسعت الشعيب يقول : أخربنا عبد اهللا بن شربمة اهلمداين قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٥٤

  .).هلا اخليار حراً كان زوجها أو عبداً 
أنه كان ال جيعل : ( ربنا ابن أيب ليلى عن نافع عن ابن عمر أخ: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٥٥

  .).هلا اخليار على احلر 
كان زوج : ( أخربنا ابن أيب ليلى عن عطاء ونافع أهنما قاال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٥٦



  .).بريرة عبداً يقال له مغيث 
يف : ( أخربنا أيوب عن عكرمة أن ابن عباس قال :  حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد قال :١٢٥٨

  .).كأين أراه اآلن يف سكك املدينة يبكي : زوج بريرة يقال له مغيث عبد بين فالن 
: ( حدثنا هشيم عن األعمش عن إبراهيم عن األسود بن يزيد عن عائشة قالت : حدثنا سعيد قال :١٢٥٩

  .).كان زوج بريرة حراً 
: حدثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : حدثنا أبو معاوية قال :  حدثنا سعيد قال:١٢٦٠

كان زوج بريرة حراً قالت فلما أعتقت خريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاختارت نفسها ، وأراد أهلها ( 
أعتقها فإمنا الوالء ملن  اشتريها مث: أن يبيعوها ويشترطوا الوالء ، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  .).أعتق 
ال أدري من حديث إبراهيم مسعته أو : حدثنا األعمش قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٢٦١

( غريه عن عائشة أهنا قالت  نعم ، إنه : إن الناس يتصدقون على بريرة فتهدي إلينا فنأكل قال ! يا رسول اهللا : 
  .).ية عليها صدقة وهو لكم هد

كان يف بريرة ثالث قضيات : ( أخربنا حصني عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٦٢
، وكان مواليها باعوها من عائشة واشترطوا أن  جعل هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخليار على زوجها 

أعتق ، وتصدق عليها بلحم فأهدته إىل عائشة ،  الوالء ملن: الوالء هلم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، فقالت أنه تصدق على بريرة فقال رسول اهللا صلى اهللا  فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأراد أن يأكل منه 

  .).هو على بريرة صدقة ، وهو لنا هدية : عليه وسلم 
: ( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه: حدثنا سعيد قال :١٢٦٣

  .).الوالء ملن أعتق : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: يف األمة حتت احلر أو العبد فتعتق ، فقال : ( حدثنا خالد عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٢٦٤

  .).هلا اخليار إذا أعتقت 
أميا أمة : ( قال عبد اهللا بن عمر : حدثنا نافع قال : قال  حدثنا أبو علقمة الفروي: حدثنا سعيد قال :١٢٦٥

  .).كانت حتت عبد فأعتقت فإن هلا اخليار ما مل ميسها 
ا خريت بريرة : ( أخربنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٥٧ مل

، فكلم له العباس النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رأيت زوجها يتبعها يف سكك املدينة ودموعه تسيل على حليت ه 
أتأمرين به يا رسول اهللا ، : زوجك وأبو ولدك ، قالت : يطلب إليها ، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فاختارت نفسها ، وكان يقال له مغيث ، : فإن كنت شافعاً فال حاجة يل فيه قال : إمنا أنا شافع ، قالت : قال 
أال تعجب من شدة : عبداً آلل بلمغرية من بين خمزوم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعباس  وكان

  .).بغض بريرة لزوجها ومن شدة حب زوجها هلا ؟ 
  باب اجلارية تطلق ومل تبلغ احمليض

د بن سامل أخربنا يونس عن احلسن و مغرية عن إبراهيم ، و حمم: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٦٦
( عن الشعيب أهنم قالوا  أهنا تعتد بالشهور ، فإن حاضت قبل أن متضي : يف اجلارية إذا طلقت ومل تبلغ احمليض : 



الشهور الثالثة بيوم أو يومني استأنفت العدة باحليض ، فإن حاضت بعدما متضي الشهور بيوم أو يومني فقد 
  .).انقضت عدهتا 

  باب األمة تطلق فتعتق يف العدة
، و أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٦٧ أخربنا يونس عن احلسن 

إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة واحدة فأعتقت يف العدة ، : ( الشعيب ، و عبيدة عن إبراهيم قالوا 
طلقها تطليقتني فأعتقت يف  العدة ، فعدهتا عدة األمة وال رجعة له عليها فعدهتا عدة احلرة وله عليها رجعة ، وإن 

.(.  
( أخربنا منصور عن رجل عن سعيد بن املسيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٦٨ تعتد عدة : 

  .).احلرة وله عليها الرجعة ، فإذا انقضت العدة فشاء أن خيطبها خطبها 
( خربنا خصيف عن جماهد أ: حدثنا عتاب بن بشري قال : حدثنا سعيد قال :١٢٦٩ يف األمة تطلق مث تعتق : 

تستأنف عدة احلرة إذا كانت من تطليقة ، وإن كانت من تطليقتني فقد بانت تعتد ثالثة : وهي يف العدة قال 
  .).قروء 

أخربنا حيىي بن سعيد عن عمرو ابن دينار عن عمرو بن أوس أن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٧٠
( خلطاب رضي اهللا عنه قال عمر بن ا   .).لو استطعت أن أجعل عدة األمة حيضة ونصف لفعلت : 
بن أوس أن عمر بن اخلطاب : حدثنا سعيد قال :١٢٧١ حدثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو 

( رضي اهللا عنه قال  ، فقال رجل :  ن: لو استطعت أن أجعل عدة األمة حيضة ونصف لفعلت  ! ني يا أمري املؤم
  .).فسكت : فاجعلها شهر ونصف قال 

مسعت عمرو بن أوس يذكر عن : حدثنا عمرو بن دينار قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :١٢٧٢
لو استطعت أن أجعل عدة : ( مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على املنرب يقول : رجل من ثقيف قال 

  .).فسكت : اجعلها شهر ونصف ، قال ف: األمة حيضة ونصف لفعلت ، فقال رجل 
( حدثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار أن عطاء كان يقول : حدثنا سعيد قال :١٢٧٣ عدة األمة إذا كانت : 

  .).ال حتيض شهران 
أخربنا مغرية عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقول يف عدة : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٧٤

  .).كون عليها نصف العذاب وال يكون هلا نصف الرخصة أي: ( األمة 
طالق األمة تطليقتان ، : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا حبان بن علي قال : حدثنا سعيد قال :١٢٧٥

  .).وعدهتا قرءان ، وإن كانت ال حتيض فشهر ونصف 
طالق األمة تطليقتان ، : ( إبراهيم قال حدثنا األعمش عن : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٢٧٦

  .).وإن استربئت األمة استربت حبيضة : وعدهتا حيضتان ، قال 
حدثنا : مسعت حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة ، قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :١٢٧٧

، ويعتد حيضتني ،  ينكح العبد اثنتني: ( قال عمر : سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن عتبة قال  ويطلق تطليقتني 
، شك سفيان : فإن مل حتض فشهراً ونصفا أو قال    .).شهرين 

: أخربنا ابن أيب ليلى عن عبد الكرمي عن ابن سريين قال : حدثنا حبان بن علي قال : حدثنا سعيد قال :١٢٧٨



، وإالءها شهران : ( قال عمر    .).طالق األمة تطليقتان 
، و حممد بن : حدثنا هشيم قال : ل حدثنا سعيد قا:١٢٧٩ أخربنا مغرية عن إبراهيم ، و يونس عن احلسن 

( سامل عن الشعيب أهنم قالوا يف عدة األمة  إذا طلقت ، إن كانت حتيض فحيضتان ، وإن كانت ال حتيض : 
  .).وهو القول : فشهر ونصف ، وإن تويف عنها فشهران ومخسة أيام ، قال هشيم 

( حدثنا خصيف عن جماهد قال : حدثنا عتاب قال : قال حدثنا سعيد :١٢٨٠ كل امرأة تعتد باألقراء ، مث : 
  .).ترتفع حيضتها فإهنا تستأنف الشهور ، وإن كانت تعتد بالشهور مث حاضت فإهنا تستأنف احليض 

جلارية قبل يف الرجل يتزوج ا: ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا أبو األحوص قال : حدثنا سعيد قال :١٢٨١
  .).تعتد ثالثة أشهر فإن حاضت قبل أن تقضي الشهور استأنفت احليض : أن تبلغ احمليض مث يطلقها قال 
  باب ما جاء يف عدة أم الولد

يف عدة أم الولد إذا : ( حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري أنه قال : حدثنا سعيد قال :١٢٨٢
  .).عدة احلرة :  مات عنها سيدها أو أعتقها قال

حدثنا أبوشهاب عن احلجاج بن أرطأة عن عامر عن احلارث : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٨٣
إذا أعتقت أم الولد فعدهتا ثالث حيض ، ، قال حجاج فإن مات عنها فمثل : ( عن علي رضي اهللا عنه قال 

  .).ذلك 
( ثنا حجاج عن احلكم عن علي رضي اهللا عنه قال حد: حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٢٨٤  :

  .).عدة أم الولد ثالث حيض 
يف أم : ( حدثنا يزيد بن هارون عن احلجاج عن الشعيب عن علي و عبد اهللا قاال : حدثنا سعيد قال :١٢٨٥

  .).تعتد ثالثة قروء : الولد إذا مات عنها سيدها قال 
عدة أم الولد ثالث : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : قال  حدثنا أبو معاوية: حدثنا سعيد قال :١٢٨٦
  .).حيض 
أخربنا عبيدة عن إبراهيم ومن مسع احلكم حيث عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٨٧

  .).تعتد ثالث حيض أو ثالثة أشهر : ( 
عدة أم الولد : ( عن نافع أن ابن عمر قال أخربنا احلجاج : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٢٨٨
  .).حيضة 
( أخربنا داؤد عن الشعيب عن ابن عمر قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٨٩ تعتد حبيضة : 
  .).واحدة 
  .).مثل ذلك : ( أخربنا خالد عن أيب قالبة : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٢٩٠
أربعة أشهر : ( أخربنا محيد الطويل عن سعيد بن جبري أنه قال : قال  حدثنا هشيم: حدثنا سعيد قال :١٢٩١
  .).وعشراً 
أربعة أشهر : ( أخربنا محيد الطويل عن سعيد بن جبري أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٩١
  .).وعشراً 
يف عدة أم الولد : ( سيب محاد بن زيد حدثنا عن داؤد بن أيب هند عن سعيد بن امل: حدثنا سعيد قال :١٢٩٢



  .).أربعة أشهر وعشراً : إذا مات عنها سيدها قال 
أربعة : ( أخربنا يونس عن محيد الطويل أهنما مسعا احلسن يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٩٣

  .).أشهر وعشرا 
يف آخر أمره : ( أنه قال أخربنا منصور و أبو حرة عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٩٤

  .).تعتد حبيضة واحدة ، فإن أعتقها سيدها فثالثة أشهر 
أنه سئل عن ذلك فقال منهم من : ( أخربنا عبد امللك عن عطاء : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٩٥
  .).أربعة أشهر وعشرا : ثالثة أشهر ، ومنهم من يقول : يقول 
( أخربنا سيار عن الشعيب قال : هشيم قال  حدثنا: حدثنا سعيد قال :١٢٩٦ قيل له أتعتد أم الولد إذا تويف : 

  .).أفال تورثوهنا إذاً : عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا ؟ قال 
ال يستربأ فرج احلرة : ( حدثنا سفيان عن عبد الكرمي بن أيب أمية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٢٩٧

  .).ما قل من ثالث حيض 
حدثنا يزيد بن هارون عن احلجاج عن احلكم أن علياً رضي اهللا عنه قال يف األمة : حدثنا سعيد قال :١٢٩٨

  .).تعتد ثالث حيض : ( إذا أعتقت 
( حدثنا خصيف عن عطاء قال : حدثنا عتاب بن بشري قال : حدثنا سعيد قال :١٢٩٩ إذا أعتق الرجل أم : 

  .). ولده أو جارية كان يطأها فعدهتا ثالث حيض
  باب املرأة تطلق تطليقة أو تطليقتني فترتفع حيضتها فتموت يرثها

أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر : ( حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٣٠٠
رد : شهرأ ، أو سبعة عشر شهرا ، أو مثانية عشر شهرا ، فماتت ومل تكمل العدة ، فسأل علقمة عبد اهللا ، قال 

  .).اهللا عليك مرياثها 
طلق امرأته تطليقة أو : ( حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٣٠١ أن علقمة 

تطليقتني ، فحاضت حيضة أو حيضتني مث ارتفع حيضتها سبعة عشر شهرأ ، أو مثانية عشر شهرا ، مث ماتت 
  .).قد حبس اهللا عليك مرياثها ، فورثها : ل فجاء علقمة إىل عبد اهللا يسأله عن مرياثها ، فقا

( حدثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٣٠٢ أنه طلق امرأته : 
تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتني يف ستة عشر شهرأ ، أو سبعة عشر شهرا ، مث مل حتض الثالثة حىت ماتت ، 

  .).له ، فقال عبد اهللا حبس اهللا عليك مرياثها ، فورثه منها فأتى عبد اهللا فذكر ذلك 
، و عبيدة عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٠٣ أنبأنا داؤد عن الشعيب و محيد عن احلسن 

، وإن حاضت يف كل سنة مرة : ( أهنم قالوا    .).إذا كانت حتيض فعدهتا باحليض 
( سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال حدثنا : حدثنا سعيد قال :١٣٠٤ إذا كانت حتيض يف كل : 

  .).اقراؤها ما كانت : سنة مرة تكفيها ثالثة أشهر وقال طاؤس 
( حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن حممد بن حيىي بن حبان : حدثنا سعيد قال :١٣٠٥ أن حبان بن منقذ : 

األنصارية وكانت ترضع فلبثت سنة ، مث مات عنها عند رأس احلول  كانت حتته امرأتان هامشية وأنصارية فطلق
إن هذا أمر ليس به علم ، إئت : إن يل مرياثاً ، فقال عثمان : ، فأتت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فقالت 



، علياً ، فقال علي رضي اهللا عنه حتلفني عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنك مل حتيضي ثالث حيض 
فإن حلفت فلك املرياث ، فحلفت فأشركها علي مع اهلامشية يف الثمن ، فقال عثمان رضي اهللا عنه للهامشية 

  .).هذا قضاء ابن عمك : كأنه يعتذر إليها 
يف رجل : ( أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد ابن املسيب أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٠٦

و ثنتني مث ترتفع حيضتها فلم يدر ما رفعتها فإهنا تربص من عند الريبة تسعة أشهر فإن يطلق امرأته تطليقة أ
  .).استبان هبا محل فذاك ، وإن مل يستنب تربصت ثالثة أشهر ، مث تزوجت من شاءت 

( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٠٧ تربص سنة من بعد : 
  .).، مث ثالثة أشهر بعد السنة ، مث تزوج إن شاءت الريبة 
بن مسعود كان : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٠٨ أخربنا أشعث بن عبد امللك عن ابن سريين أن 
  ).تعتد باحليض إن كانت حتيض ،: ( يقول 
أيت علي رضي اهللا عنه  : (أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٣٠٩

اقض فيها يا شريح : يف رجل طلق امرأته فحاضت ثالث حيض يف شهر ، أو مخس وثالثني ليلة ، فقال لشريح 
، قال : قال ! أقضي وأنت شاهد يا أمري املؤمنني : فقال !  إن جاءت ببينة من النساء العدول من بطانة : اقض 

،  أهلها ممن يرضى صدقه وعدله فشهدوا أنه قد رأت ما حيرم عليها الصالة من الطمث الذي هو الطمث 
هي : تغتسل من كل قرء ، وتصلي فقد انقضت عدهتا ، وإال فهي كاذبة ، فقال علي رضي اهللا عنه إن قال 

  .).بالرومية أصاب 
كان شريح جالساً : ( حدثنا أبو شهاب عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :١٣١٠

عند علي رضي اهللا عنه إذ جاءت امرأة ختاصم زوجها أنه كان طلقها فزعمت أهنا قد حاضت ثالث حيض يف 
أقضي بينهما وأنت جالس ، ! رمحك اهللا يا أمري املؤمنني : اقض بينهما ، فقال ! يا شريح : شهر ، فقال علي 

نه وأمانته يشهدون أهنا حاضت ثالث فقال لتقضني فيها ، فقال شريح إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دي
: حيض ، واغتسلت عند كل حيض ، وصلت فهو كما قالت ، وإال فهي كاذبة ، فقال علي رضي اهللا عنه 

  .).قالون بالرومية أي صدق 
يف امرأة طلقت فاعتدت ثالث : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣١١

إن جاءت بالبينة من النساء العدول يشهدون أهنا قد رأت ما حيرم عليها : لة فقال إبراهيم حيض يف أربعني لي
  .).الصالة من الطمث الذي هو الطمث املعروف عند كل طهر وتصلي فقد انقضى أجلها ، وإال فهي كاذبة 

: ب قال حدثنا فضيل عن األعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أيب بن كع: حدثنا سعيد قال :١٣١٢
  .).من األمانة أن املرأة ائتمنت على فرجها ( 

ائتمنت املرأة على : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمري قال : حدثنا سعيد قال :١٣١٣
  .).فرجها 

ال تعلم   باب من راجع امرأته وهو غائب وهي 



  
طلق امرأته ، مث : ( اهيم حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن إبر: حدثنا سعيد قال :١٣١٤ أن أبا كنف 

، فقال عمر  سافر فراجع امرأته وهي ال تعلم ، ، فاعتدت فلما انقضت عدهتا تزوجت ، فقدم على عمر فأخربه 
، : من قبلك جاء التفريط ، فكتب له : بن اخلطاب رضي اهللا عنه  إن كان زوجها مل يدخل هبا فهو أحق هبا 

: ال : قالت ! عليها زوجها ، وعندها النساء فخال هبا ، فناشدها اهللا أقربك  فقدم وقد هتيت وامتشطت ليدخل
أقر مع امرأته    .).فأغلق الباب دون النساء ، فلما أصبح قرأ كتاب عمر ف

  .).هبذا احلديث : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣١٥
أن أبا كنف طلق امرأته : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم : عاوية قال حدثنا أبو م: حدثنا سعيد قال :١٣١٦

، فأتى عمر  وهو غائب فأعلمها الطالق ، مث راجعها ومل يعلمها بالرجعة ، فقدم أبو كنف فإذا هي قد تزوجت 
، فقال عمر   النجاء ، فإن أدركتها قبل أن يدخل هبا فهي امرأتك ، وإن جئت بعد: بن اخلطاب فذكر ذلك له 

استأذنوا يل عليها فإن يل إليها حاجة ففعلوا : ما يدخل هبا فال سبيل عليها ، فجاءها فوافقها ليلة عرسها ، فقال 
  .).فأخذ برجلها 

قال عمر بن : ( حدثنا أبو عوانة و معتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣١٧
القها مث راجعها وكتمها الرجعة حىت انقضت العدة ، فال سبيل له اخلطاب إذا طلق الرجل امرأته فأعلمها ط

  .).عليها 
( أخربنا منصور عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا عتاب قال : حدثنا سعيد قال :١٣١٨ إذا طلق الرجل : 

  .).امرأته مث راجعها يف غيب أو مشهد فلم يعلمها الرجعة حىت تنقضي العدة ، فال سبيل له عليها 
يف الرجل الغائب : ( أخربنا خصيف عن سعيد بن املسيب قال : حدثنا عتاب قال : حدثنا سعيد قال :١٣١٩

إذا أدركها قبل أن يدخل هبا : يكتب إىل امرأته بالطالق ، مث يكتب إليها بالرجعة فال يأتيها حىت تتزوج ، قال 
  .).اآلخر فهي امرأته ، وإن مل يدركها حىت يدخل هبا فقد بانت 

أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب و شعبة عن احلكم عن علي : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٢٠
إذا راجعها يف العدة فهي امرأته ، تزوجت أو مل تتزوج ، دخل هبا أومل يدخل هبا : ( رضي اهللا عنه أنه كان يقول 

  .).، علمت أو مل تعلم 
( ربنا داؤد عن الشعيب أخ: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٢١ أن رجال طلق امرأته تطليقة فأعلمها : 

بالطالق ، مث سافر وكتب إليها بالرجعة فلم يبلغها الكتاب ، حىت انقضت العدة ، فأتى شرحيا فذكر ذلك له ، 
فقال شريح إن كانت تزوجت فال سبيل لك عليها ، وإن كانت مل تتزوج فارفعها إىل السلطان فيكونون هم 

  .).يردوهنا عليك أو مينعونكها ، وأعلموهن الرجعة كما تعلموهن الطالق  الذين
، و مغرية عن إبراهيم ، و حممد بن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٢٢ أخربنا يونس عن احلسن 

، مث  أهنم قالوا يف رجل طلق امرأته واحدة أو اثنني: ( سامل عن الشعيب ، و أبو إسحاق عن الضحاك بن مزاحم 
  .).إهنا مراجعة ويشهد على ما كان منه : غشيها يف العدة 

جاء رجل إىل : ( أخربنا يونس بن عبيد عن ابن سريين قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٢٣
، : عمران بن حصني فقال  أنه طلق امرأته ومل يشهد ، وراجع ومل يشهد ، فقال له عمران طلقت لغري عدة 



ا صنعت وراجعت يف    .).غري سنة أشهد على م
سألت سعيد بن املسيب : أخربنا عبيد عن احلسن بن رواح قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٢٤

، أشهد على ما صنعت : عن رجل طلق سراً وراجع سراً ، فقال : (    .).طلقت يف غري عدة ، وراجعت عما 
إذا طلق ومل يشهد ، وراجع ومل يشهد : ( ونس عن احلسن قال حدثنا هشيم أنبأنا ي: حدثنا سعيد قال :١٣٢٥

  .).، فليشهد على ما صنع 
: حدثنا سفيان عن داؤد بن أيب هند و عاصم األحول عن الشعيب عن مسروق قال : حدثنا سعيد قال :١٣٢٦

( قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه    .).ردوا اجلهاالت إىل السنة : 
( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : حدثنا سعيد قال :١٣٢٧ خالفت رجال من القراء : 

  .).له فسوة الضبع : األولني يف الرجل يطلق امرأته فيكتمها رجعتها حىت تنقضي عدهتا ، فسألت شرحياً ، فقال 
  باب الطالق بالرجال والعدة بالنساء

( ليمان بن يسار يقول حدثنا سفيان عن أيوب مسع س: حدثنا سعيد قال :١٣٢٨ طلق :  إن نفيعا فىت أم سلمة 
  .).امرأة حرة تطلقتني فحرصوا أن يردوها عليه فأىب ذلك عثمان و زيد بن ثابت 

: ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن عكرمة عن زيد بن ثابت قال : حدثنا سعيد قال :١٣٢٩
  .).الطالق بالرجال والعدة بالنساء 

بن سعيد عن سعيد بن املسيب مسعه يقول : ا سعيد قال حدثن:١٣٣٠ ( حدثنا سفيان عن حيىي  الطالق : 
  .).بالرجال والعدة بالنساء 

يطلق : ( حدثنا عبد العزيز بن حممد عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال : حدثنا سعيد قال :١٣٣١
احلرة تطليقتني ، وتعتد ثالث حيض ، فالثالث احلر األمة ثالث تطليقات ، وتعتد حيضتني ، ويطلق اململوك 

  .).بالرجال والعدة بالنساء 
السنة بالنساء : ( قال عبد اهللا : أخربنا أشعث عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٣٢

  .).يف الطالق والعدة 
، و ابن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٣٣ أهنما يقوالن ذلك : ( سريين أخربنا يونس عن احلسن 

.(.  
( حدثنا خالد عن يونس عن احلسن : حدثنا سعيد قال :١٣٣٤   .).مثل ذلك : 
( حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد واحلسن أهنما كانا يقوالن : حدثنا سعيد قال :١٣٣٥ الطالق : 

  .).والعدة بالنساء 
يطلق اململوك احلرة ثالثاً ، : ( ار عن عكرمة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دين: حدثنا سعيد قال :١٣٣٦

  .).ويطلق احلر اململوكة تطليقتني 
الطالق والعدة بالنساء : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٣٣٧

.(.  
السنة بالنساء : ( عبد اهللا قال : حدثنا األعمش قال : حدثنا أبو معاوية عمن قال : حدثنا سعيد قال :١٣٣٨

  .).يف الطالق والعدة 



: حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن أشعث ابن سوار عن الشعيب عن عبد اهللا : حدثنا سعيد قال :١٣٣٩
  .).مثل ذلك ( 

حدثنا احلسن بن عمارة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٣٤٠
  .).الطالق بالنساء والعدة بالنساء : ( ي قال عل

  باب املتوىف عنها زوجها أين تعتد
( حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة : حدثنا سعيد قال :١٣٤١ أن نسوة من مهدان قتل : 

،  أخرجن بالنهار ، يؤنس بعضكن بعضا: أزواجهن فأرسلن إىل عبد اهللا بن مسعود يسألنه عن اخلروج فقال 
  .).فإذا كان الليل فال تبينت عن بيوتكن 

أن نسوة من مهدان قتل : ( أخربنا مغرية و األعمش و إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٤٢
أحدمها تزاورن بالنهار ، وقال اآلخر حتدثن بالنهار ما : أزواجهن فاستوحشن ، فأتني ابن مسعود فسألنه فقال 

  .).لليل إىل بيوتكن بدا لكن وارجعن با
: ( حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن جماهد عن سعيد بن املسيب قال : حدثنا سعيد قال :١٣٤٣

بن اخلطاب من ذي احلليفة يعتدون يف بيوهتن    .).تويف أزواج نسوة وهن حاجات أو معتمرات فردهن عمر 
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا : ( لك عن عطاء أخربنا عبد امل: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٤٤

، فردهن من ذي احلليفة إىل بيوهتن    .).عنه رد نسوة خرجن حجاجاً يف عدهتن 
أخربنا حيىي بن سعيد عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن املسيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٤٥

وها ، فسئل عنها عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن امرأة تويف عنها زوجها وكانت يف عدهتا فمات أب: ( 
  .).فرخص هلا أن تبيت الليلة والليلتني 

املتويف عنها زوجها ال خترج : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٤٦
، واملطلقة   .).ثالثاً مثل ذلك  من بيتها إال يف حق ، عيادة املريض ، أو ذي قرابة ، أو أمر ال بد منه 

املتويف عنها زوجها ال خترج من بيتها : ( حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٤٧
  .).إال يف حق ، عيادة والد ، أو ذي قرابة تصله ، وال تبيت إال يف بيتها 

أن رجال قال : ( بن سويد قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن احلارث : حدثنا سعيد قال :١٣٤٨
طلقت امرأيت فأصبحت غادية إىل أهلها ، فقال ابن مسعود : البن مسعود  ما يسرين أن يل دينها بتمرة أو : إين 

  .).مترتني 
( أخربنا أشعث بن سليم عن احلارث بن سويد قال : حدثنا أبو األحوص قال : حدثنا سعيد قال :١٣٤٩  :

ما ترى يف امرأة طلقت فأصبحت عائدة إىل أهلها ؟ فقال عبد : فأتاه رجل فقال كنت قاعداً عند ابن مسعود 
  .).اهللا ما يسرين أن يل دينها بتمرة 

أنه انتقل أم : ( أخربنا يونس عن احلسن عن علي رضي اهللا عنه : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٥٠
  .).كلثوم ابنته حيث أصيب عمر فانتقلها يف عدهتا 

أنه سئل عن املتويف : ( أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٥١
كان أصحاب عبد اهللا أشد شيئا يف ذلك ، كانوا يقولون ، ال خترج ، : عنها زوجها أخترج يف عدهتا ؟ فقال 



  .).وكان الشيخ يعين علياً رضي اهللا عنه يرحلها 
: يف املتوىف عنها زوجها قال : ( حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء و جابر بن زيد : ل حدثنا سعيد قا:١٣٥٢

  .).ال خترج 
أن حيىي بن سعيد بن : ( أخربنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٣٥٣

ا يف عدهتا ، فأرسلت عائشة العاص طلق امرأته وهي بنت عبد الرمحن بن احلكم ابن أخي مروان ، فنقلها أبوه
اتقوا اهللا وارددوا املرأة إىل بيت زوجها لتعتد فيه ، فأرسل إليها مروان أن أباها قد غلبين على : إىل مروان 

أما بلغك حديث فاطمة : ذلك ، قال حيىي فحدثين القاسم بن حممد أن مروان حيث أرسلت إليه عائشة فقال 
، فقال مروان دع عنك حديث فا: بنت قيس ؟ فقالت    .).بك الشر ؟ حسبك ما بني هذين من الشر : طمة 

: حدثين عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال : حدثنا عبد العزيز بن حممد قال : حدثنا سعيد قال :١٣٥٤
ألهنا بذت عليهم وهي معهم يف : سألت سعيد بن املسيب عن أمر فاطمة بنت قيس ما باهلا انتقلت ؟ قال ( 

  .).فأخرجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث مل يتركها تنتقل إىل أهلها  الدار ،
حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن الزهري عن أيب حازم عن أيب سلمة عن فاطمة بنت : حدثنا سعيد قال :١٣٥٥

ذلك  أنه طلقها زوجها يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان ينفق عليها نفقة دون فلما رأت: ( قيس 
واهللا ألكلمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن كانت يل نفقة أخذت الذي يصلحين ، فذكرت ذلك : قالت 

  .).ال نفقة وال سكىن : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
: حدثين الشعيب عن فاطمة بنت قيس قالت : أخربنا سيار قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٥٦

قين زوجي ، فخاصمت يف السكىن والنفقة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقضى يل بالسكىن طل( 
، وأمرت أن أعتد يف بيت امرأة فقيل له  يتحدث : والنفقة ، فلما بلغه أنه طلقين ثالثاً مل جيعل يل سكىن وال نفقة 

  .).إليها ، قالت فأمرين أن أعتد يف بيت أم مكتوم 
أخربنا مغرية وحصني ، و إمساعيل ابن أيب خالد ، و أخربنا داؤد : حدثنا هشيم قال : د قال حدثنا سعي:١٣٥٧

دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : ( وجمالد عن الشعيب قال 
والنفقة ، فلن جيعل يل  طلقين زوجي البتة ، فخاصمته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السكىن: قالت 

يف حديثه يا بنت آل قيس إمنا السكىن : قال جمالد . سكىن وال نفقة ، وأمرين أن أعتد يف بيت ابن أم مكتوم 
  .).والنفقة على من له الرجعة 

( حدثنا سفيان عن جمالد عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس قالت : حدثنا سعيد قال :١٣٥٨ أتيت رسول اهللا : 
إمنا السكىن والنفقة ملن كان لزوجها ! أتسمعني يا هذه : ليه وسلم أطلب السكىن والنفقة ، فقال صلى اهللا ع

  .).عليها الرجعة 
أخربنا مغرية عن إبراهيم و حدثنا خصني عن الشعيب أن عمر : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٥٩

وسلم لقول امرأة ال ندري لعلها نسيت أو شبه هلا ال ندع كتاب اهللا عز وجل وسنة نبيه صلى اهللا عليه : ( قال 
.(.  

ذكر له قول عمر : أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٦٠
  .).امرأة من قريش ذات عقل ورأي أتنسى قضاء قضي عليها : ( ، فقال الشعيب 



كان عمر و عبد اهللا : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : ال حدثنا أبو عوانة ق: حدثنا سعيد قال :١٣٦١
وكا عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن رسول اهللا : جيعالن للمطلقة ثالثاً السكىن والنفقة قال 

: ما كنا جنيز يف ديننا شهادة امرأة ، قال سعيد : صلى اهللا عليه وسلم أمرها أن تعتد يف غري بيت زوجها قال 
  .).ول عمر أحب إلينا من هذا وق

أنه كان يقول يف املطلقة ثالثاً ، : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٦٢
  .).واملتويف عنها زوجها ال سكىن هلا وال نفقة ، وتعتدان حيث شاءتا 

أنه كان يقول يف : ( عباس أخربنا حجاج عن عطاء عن ابن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٦٣
، وتعتدان حيث شاءتا وحيجان يف عدهتما إن  املطلقة ثالثاً ، واملتويف عنها زوجها أهنما ال سكىن هلما وال نفقة 

  .).شاءتا 
أن امرأة من أهل املدينة تويف عنها : ( أخربنا حيىي بن سعيد : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٦٤

ال تربح حىت تنقضي عدهتا ، وسئل سامل بن عبد اهللا فقال مثل ذلك ، : ن حممد فقال زوجها فسئل القاسم ب
لتمكث حىت تنقضي العدة فإين أرجو إن هي فعلت أن تزوج : فأتوا سعيد بن املسيب فسألوه عن ذلك ، فقال 

  .).ليلة حتل ، ففعلت فتزوجت ليلة حلت 
بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب عن حدثنا محاد بن زيد عن سعد : حدثنا سعيد قال :١٣٦٥

أن زوجها خرج يف طلب اعالج له فقتل بطرف القدوم ، فأتت : ( فريعة بنت مالك أخت أيب سعيد اخلدري 
، فذكرت حاال من حاهلا ، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكرت ذلك له قالت  وسألته النقلة إىل أخويت 

  .).امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشراً : ت ناداين فرخص يل ، فلما ولي: قالت 
سئل عن نساء طلقن يف القناطر فقدمن : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٦٦

  .).الكوفة ، فأمرهن إبراهيم أن يرجعن حيث طلقن يعتددن هبا 
( أخربنا يونس و منصور عن احلسن :  حدثنا هشيم قال: حدثنا سعيد قال :١٣٦٧ : يف املتوىف عنها قال : 

  .).حتول إن شاءت ، وتلبس ما شاءت 
جاء رجل : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٣٦٨

طلقت امرأيت ثالثا ، وإهنا أبت أن تعتد : إىل عبد اهللا بن مسعود فقال  إهنا : ال تدعها قال : يف بيتها قال إين 
  .).استعد عليهم السلطان : إن هلا أخوة غليظة رقاهبم قال : تقيدها ، قال : أبت إال أن خترج قال 

تويف رجل وامرأته يف بيت بأجر ، فسئل : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٦٩
  .).اً أن تعطى الكرى وتعتد يف البيت الذي كانت فيه أرى حسن: إبراهيم أين تعتد ؟ قال 

أنه سئل عن رجل : ( حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن سعيد ابن املسيب : حدثنا سعيد قال :١٣٧٠
  .).تقيم فيه حىت تقضي عدهتا وعلى زوجها أجر البيت : طلق امرأته وهي يف بيت مواجره قال 

أن ابن عمر اشتكى ، فأتت : ( حدثنا أيوب عن نافع : محاد بن زيد قال حدثنا : حدثنا سعيد قال :١٣٧١
  .).بنت له تعوده متوىف عنها زوجها ، فلما كان من الليل استأذنته أن تبيت ، فأمرها أن ترجع إىل بيت زوجها 

( قال أيب : حدثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة قال : حدثنا سعيد قال :١٣٧٢ ل إال أن املطلقة ال تنتق: 
  .).ينتوي أهلها فتنتوي معهم 



  باب ما جاء يف نفقة احلامل
ينفق على احلامل املتوىف : ( حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال : حدثنا سعيد قال :١٣٧٣

إن كان وكان أصحابنا يقولون إذا كان املال ذا مز أنفق عليها من نصيبها ، و: عنها زوجها من مجيع املال قال 
  .).املال قليالً أنفق عليها من مجيع املال 

بن حسني عن الزهري عن سامل عن أبيه : حدثنا سعيد قال :١٣٧٤ يف املتوىف عنها : ( حدثنا هشيم عن سفيان 
  .).هلا النفقة من مجيع املال : زوجها وهي حامل ، قال 

بن حسني عن الزهري: حدثنا سعيد قال :١٣٧٥ يف املتوىف عنها : ( عن سامل عن أبيه  حدثنا هشيم عن سفيان 
  .).هلا النفقة من مجيع املال : زوجها وهي حامل ، قال 

( أخربنا سيار عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٧٦ أرسل إيل يزيد بن أيب مسلم : 
تضع ، فإذا وضعت قسم  ينفق عليها من مجيع املال حىت: يسألين عن املتوىف عنها وهي حامل ، فقلت له 

ا يف بطنها نصيب الغالم ، فإن جاء بغالم فله نصيبه ، وإن : املرياث ، فقال يل يزيد  نقسم املرياث فنعزل مل
أرأيت إن جاءت هبا توأمات فإين أنا : جاءت جبارية أعطيت نصيبها وقسم ما سوى ذلك بني الورثة فقلت 

، قلت    .).هي أخت الشعيب ولدنا يف بطن : وعمرة 
( أخربنا أبو هاشم عن شريح و إبراهيم أهنما قاال : حدثنا محاد بن زيد قال : حدثنا سعيد قال :١٣٧٧ نفقة : 

  .).احلامل املتوىف عنها من مجيع املال 
  .).نفقتها من نصيبها : ( حدثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : حدثنا سعيد قال :١٣٧٨
( حدثين علي بن احلكم و كثري عن عطاء أنه قال : حدثنا محاد بن زيد قال : قال حدثنا سعيد :١٣٧٩ من : 
  .).نصيبها 
ليس للمتوىف : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : حدثنا سعيد قال :١٣٨٠

  .عنها زوجها نفقة احلامل 
  .).وهو املأخوذ به : قال سعيد 
يف املتوىف عنها : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٨١

  .).أن هلا النفقة من مجيع املال حىت تضع : زوجها وهي حامل 
أهنما كان : ( أخربنا إبراهيم بن أيب خالد عن الشعيب و إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٨٢

  .).يقوالن ذلك 
( أخربنا أشعث عن الشعيب عن شريح أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : نا سعيد قال حدث:١٣٨٣ هلا النفقة : 

  .).من مجيع املال حىت تضع 
أخربنا ابن أيب ليلى و أشعث عن الشعيب عن ابن مسعود أنه : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٨٤

  .).يف بطنها  هلا النفقة كم مجيع املال حىت تضع ما: ( كان يقول 
( أخربنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٨٥ ال نفقة هلا إال : 

  .).من نصيبها 
أخربين من مسع احلكم حيدث عن أيب صادق عن علي رضي اهللا : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٨٦



  .).ملال هلا النفقة من مجيع ا: ( عنه أنه كان يقول 
( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٨٧ نفقتها من نصيبها : 

.(.  
( أخربنا ابن أيب ليلى و أشعث عن أيب الزبري عن جابر قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٨٨ ال : 
  .).نفقة هلا 
( أخربنا عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٨٩ يف املطلقة ثالثاً ، : 

هلن السكىن والنفقة حىت تنقضي العدة : واملختلعة ، املتوىف عنها وهي حامل    .).أن 
  .).مثل ذلك : ( أخربين من مسع احلكم حيدث عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٩٠
يف امرأة بلغها أن زوجها : ( ثنا أبو شهاب عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب حد: حدثنا سعيد قال :١٣٩١

  .).مات وقد أنفقت ماله ، قال حيسب ما أنفقت من يوم مات زوجها ، وجيعل من نصيبها 
( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٩٢ يف أم الولد إذا مات : 
  .).ي حامل إن ولدته حياً فنفقتها من نصيبه ، وإن كان ميتا فمن مجيع املال عنها وه
كان يقول ينفق عليها من : ( أخربنا يونس عن ابن سريين قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٩٣

يعمل فيها  كان ذلك رأيه حىت ويل تركة ابن أخ له ، ترك أم ولد له ، وهي حامل فكره أن: مجيع املال ، قال 
  .).ال نفقة هلا : برأيه ، فأرسل إىل عبد امللك بن يعلى قاضي البصرة فسأله عن ذلك ، فقال 

إذا طلق الرجل األمة : ( حدثنا فضيل بن عياض عن حممد بن سامل عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :١٣٩٤
  .).وهي حامل فليس هلا نفقة ألن ولده لقوم آخرين 

( أخربنا الشيباين عن الشعيب أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : ال حدثنا سعيد ق:١٣٩٥ إذا كانت األمة : 
  .).حتت احلر أو العبد وطلقها تطليقتني وهي حامل فعلى زوجها النفقة والسكىن حىت تضع محلها 

( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٩٦ ليقتني إذا طلقها تط: 
  .).وهي حامل فعليه النفقة ، حرة كانت أو أمة ، حراً كان زوجها أو عبداً 

أنه كان يرى للمرأة النفقة على : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٩٧
  .).زوجها حىت يدخل هبا 

يب معشر عن إبراهيم أنه كان يقول أخربنا حسام بن مصك عن أ: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٩٨
  .).ال نفقة هلا إال أن تطلب : ( 

ليس هلا النفقة على : ( أخربنا مطرف عن الشعيب أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٣٩٩
بلها    .).زوجها إذا كان احلبس من ق

مثل ذلك : ( الشعيب أنه كان يقول  حدثنا خالد بن عبد اهللا و جرير عن مطرف عن: حدثنا سعيد قال :١٤٠٠
.(.  

يقضي للمرأة على زوجها يف : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٤٠١
  .).قوهتا نصف صاع بر كل يوم 

فرض للمطلقة نصف صاع كل يوم من : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٤٠٢



  .).قمح 
( أخربنا مغرية عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٤٠٣ أنه قضى المرأة يف قوهتا خبمسة : 

  .).عشر صاعا باحلجاجي ، ودرمهني لدهنها وحاجتها يف كل شهر 
عرينا صاع عمر فوجدناه حجاجيا ، : (حدثنا أبو وكيع عن مغرية عن ابراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٤٠٤

  .).احلجاجي مد النيب صلى اهللا عليه وسلم : سعيد قال 
يف امرأة أضر هبا زوجها ففرض هلا الشعيب يف : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٤٠٥

  .).كل شهر مخسة عشر صاعا ودرمهني 
أته وال يبعث إليها يف الرجل يغيب عن امر: ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٤٠٦

  .).تغذى على مال زوجها : بنفقة ، قال 
  باب املرأة تسأل الزوج الطالق

أخربنا خالد عن أيب قالبة عن أيب أمساء يعين الرحيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد بن منصور قال :١٤٠٧
الق من غري أمر يعتدى به ما من امرأة تسأل زوجها الط: ( عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .).فتريح ريح اجلنة 
يا أبا سعيد إن : أم امرأة جاءت إىل احلسن فقالت : ( حدثنا علي بن األحول : حدثنا أبو قدامة قال :١٤٠٨

املنتزعات : ال ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : زوجها صوام قوام وإهنا مل حتبه أفتختلع منه ؟ قال 
، فأعاد عليها احلديث ، قالت : ، قالت واملختلعات  ما : واهللا ألصربن فلما انصرفت قال احلسن : أعد علي 

ا بلغها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    .).كنت أرى بقيت امرأة تصرب نفسها على مكروه مل
( حدثنا حزم بن أيب حزم قال مسعت احلسن يقول :١٤٠٩ إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

افقات    .).املنتزعات واملختلعات هن املن
أن امرأة أتت رسول اهللا صلى : ( حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن أيب بكر بن أيب مرمي اهليثم بن مالك :١٤١٠

ما تريدين ؟ أتريدين أن تتزوجي شابا ذا مجة فينانة على كل خصلة منها : اهللا عليه وسلم تشكو زوجها فقال 
  .).لعي فتكوين عند اهللا أننت من جيفة محار ؟ شيطان ، أو ختت

ا أخذت منه ودخلت يف شيء : ( حدثنا شريك عن قيس بن وهب :١٤١١ أن امرأة اختلعت من زوجها على م
  .).من أمرهم فأجاز ذلك شريح 

أن بنتا لرسول : ( حدثنا محاد بن زيد عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب أو احلسن ، شك محاد ، :١٤١٢
هلا رسول اهللا صلى :  صلى اهللا عليه وسلم جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تشكو زوجها ، فقال اهللا

  .).ارجعي فإين أكره للمرأة أن جتر ذيلها تشكو زوجها : اهللا عليه وسلم 
ال يرى اخللع دون السلطان : ( حدثنا هشيم أخربنا منصور عن احلسن :١٤١٣   .).أنه كان 

  يف اخللعباب ما جاء 
ال جيوز اخللع إال عند : ( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٤١٤

  .).السلطان 
هم على ما اصطلحوا عليه وإن كان دون : ( أخربنا بعض أصحابنا عن الشعيب : حدثنا هشيم قال :١٤١٥



  .).السلطان فهو جائز 
ال : املرأة إذا أرادت أن ختتلع من زوجها تقول : ( قيل له : الشعيب قال  حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن:١٤١٦

املرأة تفجر ، فما تدع الغسل : أبر لك قسما ، وال أطيع لك أمرأ ، وال أغتسل لك من جنابة ، فقال الشعيب 
  .).من اجلنابة ، كأنه كره هذا القول 

(  حدثنا هشيم حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب:١٤١٧ أن امرأة قالت لزوجها ال أبر لك قسما ، وال : 
ال أفعل ، وال أفعل أميا امرأة كرهت زوجها فيأخذ : أطيع لك أمرأ ، وال أغتسل لك من جنابة ، فقال بيده 

  .).منها وخيلي عنها 
، كنت جالسا عند شريح : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن عمر بن قيس املاصر عن عامر الشعيب قال :١٤١٨

: أما واهللا لوال مالك عندي لطلقتك ، فقالت املرأة : فجاءه رجل وامرأة خيتصمان إليه ، فجعل الرجل يقول 
، قالت : أنت طالق ، فقالت زدين ، قال : هو لك على أن تطلقين ، فقال  أنت طالق : زدين ، قال : أنت طالق 

ا أراك إال قد خبت ، بانت منك امرأتك وغرمت ، قا: ، فقلت  دين اهللا إذاً يف يدك ، مها على ما : ل شريح م
  .).اصطلحا عليه 

( حدثنا هشيم حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب :١٤١٩ أترك لك ما عليك : أن امرأة قالت لزوجها : 
، واهللا ، حىت : اشهدوا ، قال : اشهدوا فقالت : من صداقي على أن تطلقين ، فقال  فأنت طالق ، قالت ال 

، فأردد علي مايل ، فاختصما إىل شريح ، فقال . فأنت طالق ثالثا : ثالثاً قال مترهن  طلقتين  جلساء : قالت قد 
: أو ترون ذلك ؟ قالوا : شريح ما نرى امرأتك إال قد بانت منك ، وما نراك إال قد غرمت ماهلا ، فقال شريح 

ا امرأتك فال حتل لك حىت تنكح زوجا غريك أم: إن اإلسالم إذا أضيق من حد السيف مث قال للرجل : نعم قال 
  .).، وأما مالك فلك 

، فقال : يف رجل قال المرأته : ( حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم :١٤٢٠ : قد خلعتك ومل يكن خلعها 
، اآلن وقال محاد    .).ليس يف ماهلا شيء : قد خلعها هلا اآلن 

قد خلعتك ومل يكن خلعها ، : إذا قال الرجل المرأته : ( ال حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم ق:١٤٢١
  .).فقد خلعها اآلن ، وال شيء له 

  .).كانوا يكرهون اخللع : ( حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال :١٤٢٢
ب حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب ليلى عن احلكم بن عتيبة عن خثيمة ابن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن شها:١٤٢٣

: أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم ، فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب فأجازه ، وقال : ( اخلوالين 
  .).هذه املرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا 

اخللع ما دون عقاص الرأس ، وقد تفتدي : كان يقال : ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم قال :١٤٢٤
  .).ا املرأة ببعض ماهل

  .).يأخذ من املختلعة حىت عقاصها : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح ، عن جماهد قال :١٤٢٥
( حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :١٤٢٦ أنه كان ال يرى بأسا أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها إذا : 
  .).خلعها 
ال يرى بأسا أن : ( بن ذؤيب حدثنا هشيم أخربنا محيد الطويل عن جابر بن حيوة عن قبيصة ا:١٤٢٧ أنه كان 



  .).ويتلو هذه اآلية ال جناح عليهما فيما افتدت به : يأخذ منها أكثر مما أعطاها قال 
ال يأخذ من : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن عطاء يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال :١٤٢٨

  .).املختلعة أكثر مما أعطاها 
ال يأخذ من : ( دثين رجل منذ أكثر من مخسني سنة مسعته حيدث عن أبيه عن علي قال حدثنا سفيان ح:١٤٢٩

  .).املختلعة أكثر مما أعطاها 
أن حبيبة بنت سهل كانت حتت : ( حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن :١٤٣٠

قعدت على باب رسول اهللا صلى اهللا ثابت بن قيس بن مشاس ، وكان يف خلقه منه إليها فجاءت بالغلس حىت 
ال أنا وال ثابت ، : أنا حبيبة بنت سهل ، قالت : من هذه ؟ قالت : عليه وسلم ، فلما خرج رسول اهللا قال 

وهو كذلك ، ولكن ال أنا وال هو ، فلم يك شيء حىت جاء ثابت ، فقال : إن ثابت ليثىن عليه ، قالت : قال 
ليأخذها وكان أصدقها إياها فأخذ حديقته ، : إنه يأخذ حديقته ، قالت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .).وجلست عند أهلها 
جاءت حبيبة بنت سهل امرأة من : ( حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن قالت :١٤٣١

ابت تشكو شيئا منه ، فقال ال أنا وال ث! يا رسول اهللا : األنصار ، وكانت حتت ثابت بن قيس بن مشاس ، قالت 
  .).خذ منها حديقتها فأخذ منها ، وقعدت يف بيتها : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

جاءت امرأة إىل عمر بن : ( حدثنا هشيم أخربنا أيوب بن أيب مسكني عن احلكم بن عتيبة قال :١٤٣٢
ا ، فقالت إلن رددتين إليه ألقتلن فوعظها ، وذكرها ، وأمرها بطاعة زوجه: اخلطاب قد نشزت على زوجها 

نفسي ، فأمر هبا إىل اسطبل الدواب ، فمكثت فيه ثالثا ، مث أرسل إليها ، كيف وجدت مكانك الذي كنت به 
ما وجدت راحة منذ كنت عنده إال يف هذه الثالث ليايل ، فقال لزوجها اخلعها بدون عقاص رأسها : ؟ قالت 

  .).فال خري لك فيها 
فرق بيين : جاءت امرأة إىل علي بن أيب طالب فقالت : ( هشيم أخربنا جويرب عن الضحاك قال حدثنا :١٤٣٣

ا أملك ذاك ، أعطاك ماله ، واستحلك بكتاب اهللا فقال : وبني زوجي فقال  واهللا لتفرقن بيين وبينه وإال : م
اخلعها مبا دون عقاص رأسها ، فال : اهللا ، قال لزوجها : اهللا ، قالت : اهللا ، قال : اهللا ، قالت : قتلته ، قال 

نعم وإن أعطته مائة ألف ، إمنا : فقلت للضحاك أيأخذ منها أكثر مما أعطاها ؟ قال : خري لك فيها ، قال جويرب 
  .).هي امرأة اشترت نفسها شرى 

( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن سامل عن الشعيب :١٤٣٤ أكثر مما أنه كان يكره أن يأخذ منها : 
  .).أعطاها 
( حدثنا سعيد أخربنا عبد امللك عن عطاء :١٤٣٥   .).أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها : 
( حدثنا هشيم حدثنا إمساعيل بن سامل عن الشعيب قال :١٤٣٦ إذا كان الدرؤ من قبله مل حيل له أن يأخذ منها : 

  .).شيئا ، وإن كان من قبلها فليأخذ 
( ا هشيم حدثنا عبيدة عن الشعيب أنه كان يقول حدثن:١٤٣٧ إذا كان الدرؤ من قبله فما أخذ منها كامليتة ، : 

  .).والدم ، وحلم اخلنزير 
( حدثنا سفيان عن أيوب عن أيب يزيد املدين قال :١٤٣٨   .).اخلعها ولو يف قرطها : قال عمر : 



، وحتنثه ال حت: ( حدثنا أبو معاوية عن مغرية عن إبراهيم قال :١٤٣٩   .).ل الفدية حىت تعصيه وال تطيعه 
ال يصلح اخللع حىت جييء من قبل املرأة ، وقال : ( حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد قال :١٤٤٠
  .).مرة أخرى ال بأس باخللع إذا كان من قبل املرأة : سفيان 
ما أرى أن يأخذ ماهلا : فتدية قال يف امل: ( حدثنا عتاب بن بشري أخربنا خصيق عن سعيد بن املسيب :١٤٤١

، لكن ليدع هلا    .).كله 
( حدثنا هشيم حدثنا يونس عن احلسن قال :١٤٤٢ ، فإن :  إذا نشزت املرأة على زوجها ، وعظها وذكرها 

رجعت إىل ما حيب فذاك ، وإن مل تفعل هجرها يف املضجع ، فإن رجعت فذاك ، وإن مل تفعل ضرهبا ضرباً غري 
  .).فقد حل له أن يأخذ منها وخيلي عنها ] وإال [ ت إىل ما حيب فذاك ، مربح فإن رجع

( حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :١٤٤٣ ال نفقة هلا إال أن يشترط ذلك : أنه كان يقول يف املختلعة : 
  .).على زوجها 

( حدثنا هشيم حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب :١٤٤٤ كيف : ا نفقة ؟ فقال أنه سئل عن املختلعة هل: 
  .).يكون هلا نفقة وأنتم تأخذون ماهلا 

إن هلا النفقة إال أن : يف املخلعة احلامل : ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن أصحابه أهنم كانوا يقولون :١٤٤٥
  .).يتربأ منها زوجها 

جها على عهد أن أم بكر اختلعت من زو: ( حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن مجهان األسلمي :١٤٤٦
  .).هي تطليقة إال أن يكون مسيا شيئاً فهو على ما مسيا : عثمان فقال 

( حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة قال :١٤٤٧ ، فأتيا :  خلع مجهان األسلمي امرأته مث ندم وندمت 
ا مس: عثمان بن عفان ، فذكرا ذلك له ، فقال  يت فكان أيب هي تطليقة إال أن تكون مسيت شيئا فهو على م

  .).اخللع تطليقة بائنة ، وتعتد ثالث حيض ، وصاحبها أوىل باخلطبة يف العدة : يقول 
إذا قبل الفداء فهي تطليقة ، وخيطبها يف العدة : ( حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول :١٤٤٨

  .).إن شاء وشاءت 
( ول حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن الشعيب أنه كان يق:١٤٤٩ من قبل ماال على الطالق ، فالطالق بائن ال : 

  .).رجعة له 
( حدثنا هشيم أخربنا حجاج عن حصني احلارثي عن الشعيب عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال :١٤٥٠  :

  .).من قبل ماال على الطالق ، فالطالق بائن ال رجعة له 
ى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبد اهللا بن حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب ليل: حدثنا سعيد قال :١٤٥١
  .).أنه كان ال يرى طالقا بائنا إال خلعاً أو ثلثاً : ( مسعود 
طلحة عن إبراهيم عن ابن مسعود :١٤٥٢ ( حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن أيب ليلى عن    .).مثل ذلك : 
رجل وامرأته بعد تطليقتني وخلع  أنه مجع بني: ( حدثنا أبو عوانة عن ليث عن طاؤس عن ابن عباس :١٤٥٣

.(.  
  .).كل شيء أجازه املال ليس بطالق : ( حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال :١٤٥٤
عن : ( مسعت إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاؤس قال :١٤٥٥



ء ، إمنا ذكر اهللا الطالق يف أول اآلية وآخرها لينكحها إن شا: رجل طلق امرأته تطليقتني مث اختلعت منه فقال 
  .).واخللع فيما بني ذلك 

( حدثنا خالد عن إمساعيل بن مسيع عن أيب رزين قال :١٤٥٦ أيت رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : 
  .).فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان : الطالق مرتان فأين الثالثة ؟ قال : إين مسعت اهللا يقول : 

الطالق ! أال يا رسول اهللا : أن رجال قال : ( حدثنا أبو معاوية عن إمساعيل بن مسيع عن أيب رزين :١٤٥٧
  .).فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان : مرتان ، فأين الثالثة ؟ قال 

  باب ما جاء يف اإليالء
مرأته فمضت أربعة أشهر يف رجل آىل من ا: ( حدثنا سعيد حدثنا محاد بن زيد عن منصور عن إبراهيم :١٤٥٨

هلا الصداق تاماً ، : كان إبراهيم يقول : ، واختلعت منه فتزوجها يف عدهتا ، فطلقها قبل أن يدخل هبا ، قال 
أي : ويستقبل العدة وكان احلسن و عامر يقوالن هلا نصف الصداق وتكمل ما بقي من عدهتا فقلت ملنصور 

  .).مر قول احلسن و عا: القولني أحب إليك ؟ قال 
يف املوىل عنها واملطلقة إذا خطبها زوجها : ( حدثنا محاد بن زيد عن أيب عبد اهللا الشقري عن إبراهيم :١٤٥٩

طلقها قبل أن يدخل هبا ، فلها املهر كامال وبانت والعدة    .).يف عدهتا مث 
عدة من خلع أو إيالء  إذا تزوج امرأته وهو يف: ( حدثنا هشيم حدثنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول :١٤٦٠

  .).فطلقها قبل أن يدخل هبا فلها الصداق تاماً ، وهلا العدة تاماً 
  .).مثل ذلك : ( حدثنا هشيم أخربنا عبد اهللا بن سربة اهلمداين عن الشعيب قال :١٤٦١
  .).مثل ذلك : ( حدثنا هشيم حدثنا حجاج و حممد بن سامل عن الشعيب :١٤٦٢
  .).هلا بقية الصداق وتكمل ما بقي من عدهتا : ( قال حدثنا حجاج عن عطاء :١٤٦٣
( حدثنا هشيم حدثنا يونس و منصور عن احلسن أنه كان يقول :١٤٦٤   .).مثل ما قال عطاء : 
إذا طلق الرجل امرأته : ( حدثنا عتاب بن بشري حدثنا خصيف عن احلكم و زياد بن أيب مرمي قاال :١٤٦٥

زوجها يف عدهتا من الطالق ، مث طلقها قبل أن يدخل هبا ، كان هلا املهر كامال طالقا بائنا ، وقد كان دخل هبا فت
  .).، وإن تزوجها بعد انقضاء عدهتا فلها نصف املهر 

هلا نصف املهر تزوجها يف العدة أو : ( كان ميمون بن مهران يقول : حدثنا عتاب عن خصيف قال :١٤٦٦
  .).بعد العدة 
املختلعة : (  علي بن أيب طلحة عن ابن عون األعور عن أيب الدرداء قال حدثنا فرج بن فضالة حدثين:١٤٦٧

  .).يلحقها الطالق ما دامت يف العدة 
طلحة يرفع احلديث :١٤٦٨   .).مثل ذلك : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن العالء بن عتبة عن علي بن أيب 
كل امرأة ماء الرجل يف رمحها فهي : ( حدثنا سعيد عن عبد الكرمي أيب أمية البصري عن إبراهيم قال :١٤٦٨

  .).تعتد منه ، وال تعتد من غريه وهي حيل له أن ينكحها وال حيل لغريه أن ينكحها ، وقع عليها الطالق 
إذا طلق املختلعة يف العدة كان عليها الطالق : ( حدثنا هشيم حدثنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول :١٤٦٩

.(.  
إذا طلقت املختلعة يف : ( د اهللا عن بيان عن الشعيب ، و مغرية عن إبراهيم قال حدثنا خالد بن عب:١٤٧٠



  .).العدة حسب عليها الطالق 
من طلق يف عدة جاز عليها : ( حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور و مغرية عن إبراهيم قال :١٤٧١
  .).الطالق 
طلقها ] و [ املرأة تعتد من خلع أو ايالء إذا كانت : ( حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال :١٤٧٢

  .).زوجها يف العدة جاز عليها الطالق 
يلزمها طالقه إياها ما : ( حدثنا هشيم حدثنا حجاج و حممد بن سامل عن الشعيب أن اهللا كان يقول :١٤٧٣

  .).كانت يف العدة 
( ن يقول حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن شريح أنه كا:١٤٧٤ يلزمها طالقه إياها : 

.(.  
حدثنا هشيم أخربنا هشام بن أيب عبد اهللا عن حيىي بن أيب كثري عن الضحاك بن مزاحم أن ابن مسعود :١٤٧٥

  .).يلزمها طالقه إياها ما كانت يف العدة : ( كان يقول 
( حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال :١٤٧٦ الطالق بعد اخللع فلم  سئل ابن عباس و ابن الزبري عن: 

  .).خيتلفا أنه ال طالق بعد اخللع 
  .).ليس الطالق بعد اخللع شيئا : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال :١٤٧٧
( حدثنا هشيم عن يونس و منصور عن احلسن أنه كان يقول :١٤٧٨ ال يلحقها طالقه إياها إذا كانت يف : 

  .).عدة بائنة 
  .).مثل ذلك : ( م حدثنا حجاج عن عطاء أنه مسعه يقول حدثنا هشي:١٤٧٩
  .).أنه قال ذلك : ( حدثنا هشيم حدثنا منصور عن عمرو بن هرمز عن جابر بن زيد :١٤٨٠
حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن ، و مغرية عن إبراهيم ، و مالك ابن مغول عن الشعيب أهنم قالوا :١٤٨١

  .).لقة عدة املختلعة مثل عدة املط: ( 
يف رجل طلق امرأته وهي أمة تطليقتني فاشتراها : ( حدثنا هشيم حدثنا مغرية عن إبراهيم و الشعيب :١٤٨٢

  .).من الباب الذي حرمت عليه ] إال [ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه وال حتل له : قالوا 
ل كانت عنده أمة ، يف رج: ( حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق :١٤٨٣

  .).فطلقها تطليقتني مث اشتراها ، أيقع عليها ؟ فكره ذلك مسروق 
حدثنا هشيم حدثنا خالد احلذاء عن أيب معشر عن إبراهيم عن علي ، و احلكم عن علي رضي اهللا عنه :١٤٨٤

  .).ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه ، وذكر أحدمها عن عبيدة عن علي : ( قال 
( حدثت أن عثمان بن عفان و زيد بن ثابت قاال : ىي بن سعيد قال حدثنا حي:١٤٨٥ ال حتل له حىت تنكح : 

  .).زوجا غريه 
بن حكيم األنصاري حدثنا سليمان بن يسار :١٤٨٦ أن رجال تزوج أمة كانت : ( حدثنا هشيم أخربين عثمان 

أيت كثري بن الصلت فابتاع منه لكثري بن الصلت فطلقها البتة فضرب الدهر من ضربه وأصاب الرجل ماال ، ف
ال تعجل حىت أرجع إليك ، فأيت مروان بن احلكم يذكر ذلك له ، فقال له مروان : اجلارية فلما أوجبها له قال 

فجاء إىل زيد ، : انطلق إىل زيد بن ثابت فاسأله عن ذلك ، فانطلق الرجل إىل زيد ، قال سليمان بن يسار : 



، فانطلق كثري إىل الرجل فأخربه ، فقال الرجل  ال: وأنا عنده فسأله ، فقال  : حتل له حىت تنكح زوجا غريه 
اشهدوا أنه قد أعتقها ، وتزوجها ، وأصدقها كذا وكذا ، ، فقال كثري ال تعجل حىت أرجع إليك ، فأتى زيد 

  .).ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه : بن ثابت فذكر ذلك له ، فقال 

  
: أن عبدا البن عباس طلق امرأته تطليقتني فقال له : ( و بن دينار عن أيب معبد حدثنا سفيان عن عمر:١٤٨٧

  .).استحلها مبلك اليمني : ارجعها فأىب ، فوهبها له وقال 
أن غالما البن عباس طلق امرأته تطليقتني فقال له ابن : ( حدثنا هشيم حدثنا أبو الزبري عن أيب معبد :١٤٨٨
، فأىب ، فقال ارجعها ال أم لك فإن: عباس    .).هي لك فاختذها : ه ليس لك من األمر شيء 
أنه كان يقول يف الرجل يطلق امرأته وهي : ( حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن عن زيد بن ثابت :١٤٨٩

  .).إن زوجها إن شاء أن خيطبها ، قال سعيد بئس ما قال : أمة تطليقتني ، فوطئها سيدها 
أن عثمان بن عفان و زيد بن ثابت سئال عن : ( عن مروان األصفر عن أيب رافع أخربنا خالد احلذاء :١٤٩٠

  .).ذلك ، فرخصا فيه و علي جالس فقام مغضباً كارهاً ملا قاال 
( حدثنا محاد بن زيد عن أيب عبد اهللا الشقري عن عامر عن مسروق :١٤٩١ يف رجل كانت حتته أمة فطلقها : 

حىت تنكح زوجا غريه وليس هذا : مسعت اهللا تعاىل يقول : ل لزوجها ؟ فقال تطليقتني ، مث غشيها سيدها ، أحت
  .).بزوج 
يف األمة إذا طلقت فنكحها سيدها أهنا ال حتل له : ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم و الشعيب :١٤٩٢

  .).حىت تنكح زوجا غريه 
فرخص له أن : س الزيات سأل مسروقاً شهدت قي: ( حدثنا هشيم أخربنا ابن عون عن الشعيب قال :١٤٩٣

، فقال له ابرأ إليك مما قلت ، واهللا ما أرى استحال له فرجها إال بزوج ، وما أدري  يتزوجها ، فلما أدبر دعاه 
  .).ما فعل 

  باب ما جاء يف متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
طلق امرأته ، أو مات عنها وقد يف رجل : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا منصور عن احلسن :١٤٩٤

  .).هلا ما أغلقت عليه باهبا إال سالح الرجل ومصحفه : أحدثت يف بيته أشياء ، قال احلسن 
ما كان من صداق فهو هلا ، وما كان من غري : ( حدثنا هشيم حدثنا منصور عن ابن سريين أنه قال :١٤٩٥

  .).الصداق فهو مرياث 
، فهو للرجل ، : ( عن إبراهيم قال حدثنا هشيم أخربنا عبيدة :١٤٩٦ ما كان للرجل مما ال يكون للنساء مثله 

وما كان للنساء مما ال يكون للرجال مثله فهو للمرأة ، وإن كان مما يكون للرجال والنساء مثله فهو للباقي 
  .).منهما 
حدثين احلضرمي : ل حدثنا سويد بن عبد العزيز الدمشقي حدثين أبو نوح املدين من آل أيب بكرة قا:١٤٩٧

متاع النساء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( رجل قد مساه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
  .).للنساء ، ومتاع الرجال للرجال 



ا كان من : مثل ذلك ، وقال : سألت ابن شربمة عن ذلك فقال : ( حدثنا سويد بن عبد العزيز قال :١٤٩٨ م
  .).والرجال فهو بينهما  متاع يكون للنساء

وما كان من : مثل ذلك ، إال أنه قال : ( سألت ابن أيب ليلى فقال : حدثنا سويد بن عبد العزيز قال :١٤٩٩
  .).متاع يكون للنساء والرجال فهو للرجال حي كان أو ميت 

فهو للرجال ، وما ما كان للرجال : ( حدثنا هشيم عن ابن شربمة و ابن أيب ليلى أهنما كانا يقوالن :١٥٠٠
، وما كان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجال    .).كان للنساء فهو للمرأة 

( أخربين من مسع احلكم و ابن أشوع قاال : حدثنا هشيم قال :١٥٠١ ، وما :  ما كان للرجال فهو للرجال 
، وما كان للرجال والنساء فهو للمرأة ، قال هشيم    .).القول وهو : كان للنساء فهو للمرأة 

، و عثمان البيت يقوالن : حدثنا هشيم قال :١٥٠٢ ا كان للرجال : ( أخربين من مسع ابن ذكوان املديين  م
  .).والنساء فهو بينهما 

إذا دخلت املرأة على زوجها مبتاع : ( مسعت الشعيب يقول : حدثنا هشيم حدثنا إمساعيل بن سامل قال :١٥٠٣
، وإن    .).أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها ، إال أن يعلموا ذلك زوجها أو حلي مث ماتت فهو مرياث 

( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن داؤد بن أيب هند عن عامر الشعيب :١٥٠٤ أن امرأة زوجت بنتها ، فلما أن : 
امللك  أرادت أن هتديها إىل زوجها مجعت حليا هلا ، وأشهدت أن احللي حليها ، فكتب يف ذلك احلجاج إىل عبد

إن إحداهن خترب أن البنتها املال فتزوجها على ذلك ، فأميا امرأة محلت من بيت : بن مروان فكتب عبد امللك 
  .).ألهلها متاع كان معها حىت هتلك فهو هلا وكان الشعيب يرى ذلك 

خص أن عمر بن عبد العزيز ر: ( حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا أبو وهب الكالعي عن مكحول :١٥٠٥
  .).للمرأة يف غري الرأس والرأسني يف غري أمر زوجها 
  باب ما جاء يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها

( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أبيه :١٥٠٦ أن سبيعة بنت احلارث : 
إنك ال حتلي حىت متكثي أربعة أشهر وعشرا : تعالت من نفاسها بعد وفاة زوجها بأيام فمر هبا أبو السنابل فقال 

كذب أبو السنابل ليس كما قال ، قد حللت فانكحي : ، فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
.(.  

وضعت سبيعة : ( حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن أيب السنابل بن بعكك قال :١٥٠٧
بثالثة وعشرين أو مخسة وعشرين فلما تعالت تشوفت للنكاح فأعيب ذلك بنت احلارث بعد وفاة زوجها 

  .).إن تفعل فقد خال أجلها : وأنكر ذلك عليها فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بنحو من عشرين : ( حدثنا هشيم أخربنا منصور عن ابن سريين :١٥٠٨

كال ، : ولست قد حللت ؟ فقال : كأنك تريدين التزويج قالت : هبا أبو السنابل فقال  ليلة ، فتشوفت فمر
حىت يأيت عليك آخر األجلني ، فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال كذب أبو 

  .).السنابل ، إذا وجدت رجال ترضينه فتزوجيه 
  .).بنحو ذلك : ( د اهللا حدثنا هشيم حدثنا مغرية عن إبراهيم عن عب:١٥٠٩
سلمة :١٥١٠ عن النيب صلى اهللا عليه : ( حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أيب 



  .).وسلم بنحو حديث منصور بن زاذان 
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحو من ذلك : ( حدثنا هشيم حدثنا ابن أيب ليلى و داؤد عن الشعيب :١٥١١

.(.  
قال عبد اهللا من شاء العنته : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال :١٥١٢

  .).ألنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا 
من شاء حالفته : ( حدثنا سعيد أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن ابن مسعود أنه كان يقول :١٥١٣

  .).أنزلت بعد اليت يف البقرة بأربعة أشهر وعشراً  أن سورة النساء القصرى
( قال ابن مسعود : حدثنا هشيم حدثنا مغرية عن إبراهيم قال :١٥١٤ من شاء داعيته أن سورة النساء : 

  .).القصرى أنزلت بعد اليت يف البقرة 
ل كل حامل أن أج: ( قال ابن مسعود : حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال :١٥١٥

  .).تضع ما يف بطنها 
( كان علي يقول : حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم بن صبيح قال :١٥١٦   .).آخر األجلني : 
بلى : ما أصدق أن عليا قال آخر األجلني قال : ( قلت لعامر الشعيب : حدثنا أبو عوانة عن مغرية قال :١٥١٧

  .).فصدق به أشد ما صدقت بشيء قط 
، : ( حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابن عباس :١٥١٨ يف املتويف عنها زوجها 

  .).ينتظر آخر األجلني 
  .).مثل ذلك : ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن الشعيب عن علي :١٥١٩
عليه وسلم اختلفت فيه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا هشيم أخربنا جويرب عن الضحاك قال :١٥٢٠

بن كعب : منهم من قال  ، فقال أيب  أجل كل : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : آخر األجلني 
  .).حامل ما تضع ما يف بطنها 

مسعت أباك يقول : مسعت رجال من األنصار حيدث أيب ، قال : حدثنا سفيان عن الزهري عن سامل قال :١٥٢١
  .).لى السرير فقد حلت إذا وضعت ذا بطنها وزوجها ع: ( 

إذا وضعت فقد حلت ، : ( حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول :١٥٢٢
ا يف بطنها وزوجها على : مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول : فقال رجل من األنصار  إذا وضعت م

  .).السرير قبل أن يدىل يف حفرته فقد انقضت عدهتا 
أهنما كرها أن تنكح النفساء ما كانت : ( حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن و مغرية عن الشعيب :١٥٢٣
  .).يف الدم 
أنه كان ال يرى بأسا أن تنكح ما كانت يف الدم ، : ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن احلارث العكلي :١٥٢٤

  .).ولكن ال يدخل هبا زوجها حىت تغتسل : قال 
  ق تطليقة أو تطلقتني مث ترجع إليه بعد زوج على كمباب الرجل يطل

، و عبيد اهللا بن :١٥٢٥ حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار ، و محيد ابن عبد الرمحن 
، : ( عبد اهللا بن عتبة ، مسعوا أبا هريرة يقول  سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقتني 



  .).هي على ما بقي من الطالق : مث تزوجها رجل فطلقها ، ، فرجعت إليه قال  وانقضت عدهتا ،
حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا :١٥٢٦
ا بقي من الطالق : ( عنه قال    .).هي على م
بن شنظري عن احلسن أن :١٥٢٧ ، و أيب بن كعب ، و زيد بن حدثنا محاد بن زيد عن كثري  عمر بن اخلطاب 

بن حصني قالوا  ا بقي من الطالق : ( ثابت ، و عمران    .).هي على م
مثل ذلك : ( مسعت مزيدة بن جابر حيدث عن أبيه عن علي : حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب ليلى قال :١٥٢٨

.(.  
( كان يقول حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب ليلى عن احلكم عن عبيدة أنه :١٥٢٩ هي على ما بقي ال يهدم : 

  .).دخوله على ما مضى من الطالق 
أن زياداً سأل عمران بن حصني عن رجل طلق : ( حدثنا أبو معاوية عن أيب بشر عن معاوية بن قرة :١٥٣٠

هي عنده على واحدة : امرأته تطليقتني فانقضت عدهتا فتزوجت رجال مث طلقها مث تزوجت األول ، قال 
قد قال شريح ، : طالق جديد ونكاح جديد ، فقال زياد : نتان وبقيت واحدة ، وسأل شرحياً فقال ومضت ث

  .).وقضى أبو جنيد 
( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن داؤد بن أيب هند عن عامر الشعيب :١٥٣١ أن زيادا سأل عمران بن حصني : 

ا بقي ، وسأل شريح فقال : فقال  طالق األول ، وكان عامر يأخذ بقول  يهدم الدخول األخري: هي على م
  .).شريح 
نكاح جديد وطالق جديد ، قال : ( حدثنا هشيم حدثنا داؤد بن أيب هند عن الشعيب عن شريح قال :١٥٣٢

  ...).وكان عامر يراه : داؤد 
، عن ابن عباس قال :١٥٣٣   .).هي عنده على ثالث : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاؤس 
  .).هي عنده على ثالث : ( ا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس قال حدثن:١٥٣٤
  .).هي عنده على ثالث : ( حدثنا سفيان عن أيوب عن حممد عن شريح قال :١٥٣٥
  .).نكاح جديد وطالق جديد : ( حدثنا هشيم عن بعض أصابه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :١٥٣٦
وأظنه قد مسعته من إبراهيم أنه كان يقول : مغرية عن فضيل عن إبراهيم قال مغرية  حدثنا هشيم حدثنا:١٥٣٧

  .).إذا تزوجت زوجاً فدخل هبا فإنه دخوله يهدم بقية الطالق ، وإذا مل يدخل هبا فهي على ما بقي : ( 
دم النكاح يه: ( كان أصحاب عبد اهللا يقولون : حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن إبراهيم قال :١٥٣٨

  .).الثالث ، وال يهدم الواحدة والثنتني 
  باب الرجل يطلق مث جيحد الطالق

( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :١٥٣٩ : يف الرجل يطلق امرأته ثالثاً ، مث جيحد قال : 
  .).ترافعه إىل السلطان يستحلفه 

  .).فإن حلف فلتفدى منه : ل مثل ذلك ، قال أنه قا: ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم :١٥٤٠
  .).مها زانيان ما اصطحبا : ( حدثنا هشيم أخربنا داؤد بن أيب هناد عن جابر بن زيد أنه قال :١٥٤١
أنه سئل عن رجل طلق ثالثاً ، فكان يغشاها فشهدت : ( حدثنا هشيم أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب :١٥٤٢



يدرأ عنه ، يعين احلد : يغشاها بعد الطالق ، فجحد شهادهتم ، فقال الشعيب عليه الشهود أنه طلقها وكان 
  .).جبحوده ، ويفرق بينه وبني امرأته 

( حدثنا هشيم أخربنا عبد امللك عن عطاء :١٥٤٣ أنه سئل رجل حلف بطالق امرأته أنه دفع إليها درمها : 
  .).يصدق والقول قوله : مل تدفع إيل شيء قال : فقالت 
( حدثنا هشيم أخربنا أبو إسحاق الكويف عن الشعيب :١٥٤٤ أنه سئل عن رجل حلف لرجل كان يطلبه مبال : 

أن ال تغيب له الشمس حىت يدفع إليه ماله ، فإن مل يفعل فامرأته طالق ثالثاً ، فغابت الشمس فزعم غرميه أنه مل 
، وإال  يدين يف امرأته: قد طلقين ، قال : يدفع إليه شيئا ، فقالت امرأته  وبينته على غرميه أنه قد دفع إليه حقه 

  .).وهو القول : فهو ضامن ملاله حىت يدفعه إليه ، قال هشيم 
أن رجال كان يطلب رجال بثالث عشر درمها ، : ( حدثنا شريك بن عبد اهللا عن ابن وبرة عن إبراهيم :١٥٤٥

ثالثاً ، فجاءها وفيها درهم زيف وستوق فقال إن مل أجئ هبا فامرأته طالق : أو عشرة دراهم أو حنوها ، فقال 
  .).مر امرأتك أن تعتد : إبراهيم 

  باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض
أنه طلق امرأته ، وهي : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن سعيد بن جبري عن ابن عمر :١٥٤٦

  .). حائض فرد ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت طلقها وهي طاهر
  .).ال تعتد تلك احليضة : ( حدثنا هشيم أخربنا عبيدة عن إبراهيم قال :١٥٤٧
طلقها طلقة فهو أحق برجعتها مل يعتد هبا ، وإن : ( حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن قال :١٥٤٨ إن 

  .).طلقها طالقا بائنا اعتدت هبا 
طلق امرأته تطليقة وهي حائض فذكر عمر  أن ابن عمر: ( حدثنا هشيم أخربنا خالد عن ابن سريين :١٥٤٩

فراجعها ابن عمر وليس : مره فلرياجعها ينتظر هبا الطهر ، قال : ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  .).اعتددت بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت : فيها حاجة فقلت البن عمر 

بنحو مما ذكر خالد إال أن أحدمها زعم أن الذي سأله : ( ن سريين حدثنا هشيم أخربنا يونس عن اب:١٥٥٠
  .).اعتددت بتلك التطليقة هو يونس بن جبري 

أنه طلق امرأته ثالثاً وهي : أن رجال جاء إىل شريح فقال : ( حدثنا هشيم أخربنا ليث عن الشعيب :١٥٥١
ا حىت تطهر مث تأتنف حيضاً مث ال حتل يعين أخلطت حالال حبرام ، وخبيثاً بطيب ؟ أمهله: حائض ، فقال شريح 

  .).لك حىت تنكح زوجا غريه 
( حدثنا حديج بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن عبد اهللا بن مالك عن ابن عمر :١٥٥٢ أنه طلق امرأته وهي : 

قال إن عبد اهللا طلق امرأته وهي حائض ، ف: حائض ، فانطلق عمر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  .).ليس ذلك بشيء : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثالث : ( حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن إبراهيم قال :١٥٥٣
  .).حيض سوى احليضة اليت ظهرت منها 

  باب ما جاء يف اللعان
فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني : ( حدثنا سعيد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال :١٥٥٤



  .).املتالعنني وأحلق الولد بأمه 
شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال :١٥٥٥

  .).ا كذبت عليها إن أنا راجعته! يا رسول اهللا : وسلم فرق بني املتالعنني وأنا ابن مخس عشرة سنة ، فقال 
قال رسول اهللا صلى اهللا : ( أخربين ابن عمر قال : حدثنا سفيان عن ابن دينار مسع ابن جبري يقول :١٥٥٦

، فقال : عليه وسلم للمتالعنني  يا رسول اهللا مايل : حسابكما على اهللا ، وأحدكما كاذب ، ال سبيل لك عليها 
من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد ال مال لك إن كنت صدقت عليها فهو مبا استحللت : ، فقال 

  .).لك 
ا تالعنا لزمها ، فقال هلا : ( حدثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري قال :١٥٥٧ ، : مل مايل 

إن كنت صادقا فهو مبا استحلت من فرجها ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .).لم أن أحدكما كاذب ، وحسابكما على اهللا ، وال سبيل لك عليها لك ، اهللا يع

فرق رسول : سألت ابن عمر عن املتالعنني فقال : ( حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبري قال :١٥٥٨
اهللا يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ، فقال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أخوي بين العجالن وقال 

  .).ثالث مرات : لك ذ
( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن داؤد بن أيب هند عن سعيد بن جبري :١٥٥٩ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

  .).أعطى أحد بين العجالن الصداق 
  .).املالعنة أعظم من الرجم : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن بيان عن عامر الشعيب قال :١٥٦٠
املتالعنان يفرق بينهما : ( قال عمر بن اخلطاب : ة حدثنا األعمش عن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوي:١٥٦١

  .).وال جيتمعان أبداً 
جيلد قاذف ابن املتالعنة ، وال تنكح املالعنة املالعن أبداً : ( حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم قال :١٥٦٢

.(.  
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( عن ابن عباس  حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن القاسم بن حممد:١٥٦٣

، والعفر أن تسقي النخل بعد ما تترك من  العن بني رجل وامرأته قال زوج املرأة واهللا ما قربتها منذ عفرنا 
اللهم بني ، فكان زوج املرأة أصهب الشعر ، محش : السقي شهرين وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أهي املرأة : عني فجاءت بغالم أسود جعد قطط ، عبل الذراعني فقال شداد بن اهلاد البن عباس الساقني والذرا
ال ، تلك امرأة كانت قد : لو كنت رامجها بغري بينة رمجتها ، قال : اليت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جاءت به على : غالم ؟ فقال كيف صفة ال! يا أبا العباس : اعتلنت يف اإلسالم فناداه رجل آخر ، فقال 
  .).الوصف السيء 

ذكر ابن عباس املتالعنني فقال عبد اهللا بن شداد بن : ( حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن القاسم قال :١٥٦٤
ال ، تلك : لو كنت رامجا امرأة بغري بينة لرمجتها ؟ قال : وهي اليت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهلاد 

  .).نت املرأة أعل
( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مصان عن عامر الشعيب قال :١٥٦٥ ولد املالعنة يلحق بأمه ، وإن رماه إنسان : 

  .).أو رمى أمه جلد 



  .).ولد املالعنة يلحق بأمه ، ويعقلون عنه : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن إبراهيم قال :١٥٦٦
جلد : ( م قال حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهي:١٥٦٧   .).من قذف ولد املالعنة بأمه 

  باب الرجل يطلق امرأته مث يقذفها يف عدهتا
يف أربعة شهدوا : ( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس :١٥٨٢

الزناد ، وهذا رأي أهل بلدنا  يالعن الزوج وجيلد الثالثة ، قال أبو: على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها قال 
  .).وهو القول 

( حدثنا ابن املبارك أخربين معمر عن قتادة عن سعيد بن املسيب قال :١٥٨٣ اللعان تطليقة بائنة ، وإن : 
  .).يكذب نفسه جلد ، وخطبها إن شاء 

ا كذب نفسه يف املالعن إذ: ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن داؤد بن أيب هند عن سعيد بن املسيب قال :١٥٨٤
  .).مكانه جلد ، وردت إليه امرأته 

أن : إذا العن الرجل امرأته قال : ( حدثنا عتاب بن بشري أخربنا خصيف عن سعيد بن جبري قال :١٥٨٥
  .).أكذب نفسه وهي يف العدة ضرب ، وتزوجها إن شاء ، وإن مل يكذب نفسه حىت تنقضي عدهتا مل يتزوجها 

يف الرجل يتزوج املرأة وهي ببلد آخر فيقذفها ومل يرها ، قال : ( عن الشعيب حدثنا عتاب عن خصيف :١٥٨٧
: قال محاد : جيلد وال لعان بينهما ، وذكر أن االعمى بتلك املنزلة ، وكل من ال جتوز شهادته ، قال خصيف : 

هادته كذلك ، واملرتد كل خمرج جعله اهللا للزوج فإن رآها أو مل يرها فإهنما يتالعنان ، واالعمى ومن ال جتوز ش
  .).كذلك 
يف رجل طلق امرأته قبل أن يدخل هبا ، فجاءت : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن الشيباين عن الشعيب :١٥٨٨

  .).يالعنها وهلا نصف الصداق : بولد فانتفي منه قال 
ة مث متوت يف الرجل يقذف املرأ: ( حدثنا عتاب بن بشري أخربنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس :١٥٨٩

، وإن جاء بالشهود ورث ، وإن التعن مل : قبل أن يالعنها قال  يوقف فإن أكذب نفسه جلد احلد ، وورث 
  .).يورث 
( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن عامر الشعيب :١٥٩٠ إن أكذب : مث رجل قذف امرأته مث ماتت قال : 

  .).اث نفسه جلد وورثها ، وإن العنها برىء من اجللد واملري
يف رجل يقذف امرأته فال يترافعا أهنما على : ( حدثنا إمساعيل بن عياش حدثنا عبد العزيز عن الشعيب :١٥٩١
  .).ال يفرق ذلك بينهما إال أن يالعنها : نكاحها 
سئل عن رجل قذف امرأته وهي : ( حدثنا عمر بن بشري عن الشعيب قال : حدثنا أبو معاوية قال :١٥٩٢

  .).ليس تسمع وال تتكلم فتصدقه أو تكذبه ، ليس بينهما حد وال لعان : قال الشعيب  صماء خرساء ،
يف رجل يقذف امرأته وهي يف : ( حدثنا ابن املبارك عن سعيد بن جبري عن أيب معشر عن إبراهيم :١٥٩٣

  .).يالعنها ما كانت له عليها رجعة : العدة قال 
يف الرجل يقذف امرأته ، ويشهد أهنا أخته من : ( عن الزهري  أخربين معمر: حدثنا ابن املبارك قال :١٥٩٤

  .).يفرق بينهما وهلا الصداق ، فليس بينهما مالعنة : الرضاعة قال 
أنه سئل عن رجل طلق امرأته : ( حدثنا ابن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد الكالعي عن مكحول :١٥٩٥



يراجعها إن شاء ، وإن هو مل يكذب نفسه يالعنها ويفرق تطليقتني مث قذفها ، فإن أكذب نفسه فعليه احلد ، و
  .).بينهما ومل جيتمعا أبداً 

حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا هشام بن حسان عن حبان األزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه :١٥٦٨
طلقها ثالثاً ، جلد ، وأحلق ب: يف رجل طلق امرأته مث قذفها يف العدة قال : ( قال  ه الولد ، ومل يالعن ، إن كان 

إن طلقها ثالثاً ، مث قذفها يف العدة العنها ، وقال جابر بن زيد : وإن طلقها واحدة ، العنها وقال ابن عباس 
  .).أحب إلينا مما قال ابن عباس : قول ابن عمر 

: باس حدثنا هشيم أخربنا هارون السلمي عن عمرو بن هرمز عن جابر ابن زيد عن ابن عمر و ابن ع:١٥٦٩
  .).مثل ذلك ( 

يالعنها إذا طلقها ثالثاً ، مث قذفها يف العدة : ( حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول :١٥٧٠
.(.  

  .).ال يالعن : يف رجل يقذف امرأته مث طلقها ثالثاً قال : ( حدثنا محاد بن زيد عن هشام عن احلسن :١٥٧١
إذا طلقها طالقا بائنا مث قذفها يف العدة العنها : ( اهيم أنه كان يقول حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبر:١٥٧٢

.(.  
( حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب :١٥٧٣ أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثالثاً ، مث قذفها : 

  .).يالعنها ما كانت يف العدة فإذا انقضت العدة جلد ومل يالعن : يف العدة ، قال 
إذا قذف الرجل امرأته فطلقها ثالثاً العن : ( حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول :١٥٧٤

حامال كانت أو غري حامل ، وإذا طلقها ثالثاً ، مث قذفها يف العدة فإن كانت حامال العنها ، وإن مل يكن محال 
  .).جلد 

ميلك الرجعة ال مالعن: ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم قال :١٥٧٥   .).ة ملن ال 
أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثالثاً ، فجاءت حبمل فانتفى : ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن الشعيب :١٥٧٦

والذين يرمون أزواجهم : يا أبا عمر وإن اهللا يقول يف كتابه : يالعنها ، فقال له احلارث العكلي : منه ، قال 
  .).ألستحيي إذا رأيت احلق أن أرجع إليه : ، فقال الشعيب  أفتراها له زوجة وقد طلقها ثالثاً

( حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب :١٥٧٧ أنه سئل عن رجل قذف امرأته مث اختلعت منه : 
العنها رد عليها ما أخذ منها : قال  ، وكان له ما أخذ منها ، وإن    .).إن أخذته بالقذف فما كذب نفسه جلد 

هي فرت : يف رجل قذف امرأته مث اختلعت منه قال : ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن احلارث العكلي :١٥٧٨
، وإذا طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من املالعنة فضرب احلد وال لعان    .).من املالعنه فال حد هلا وال لعان 

: ته بشيء قبل أن يتزوجها ، قال يف رجل قذف امرأ: ( حدثنا هشيم حدثنا عثمان البيت عن الشعيب :١٥٧٩
  .).يضرب ، ويالعن ، وهي امرأته 

( حدثنا أبو عوانة عن الشيباين عن الشعيب :١٥٨٠ : يف أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها قال : 
  .).يقام عليه احلد 

ظهورهم من احلد ، ويقام  إذا كانوا أربعة فقد أحرزوا: ( حدثنا هشيم أخربنا الشيباين عن الشعيب قال :١٥٨١



  .).يالعن الزوج ، وجيلد الثالثة : عليها احلد ، قال الشيباين وأخربنا محاد عن إبراهيم أنه كان يقول 
  .).مىت أكذب نفسه يف العدة وبعد العدة تزوجها إن شاء : ( حدثنا عتاب عن خصيف عن محاد قال :١٥٨٦

  قد وهبتك ألهلك: باب الرجل يقول المرأته 
( أخربنا أبو حرة و منصور عن احلسن قال : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٥٩٦ إذا وهبها ألهلها فقبلوها : 

  .).فهي ثالث ، وإن ردوها فواحدة ، وهو أحق هبا 
بن اجلزار عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقول :١٥٩٧ ( حدثنا هشيم أخربنا مطرف عن احلكم عن حيىي  إن : 

  .).نة ، وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق هبا قبلوها فهي واحدة بائ
أن قبلوها فواحدة وإن مل : ( حدثنا هشيم أخربنا أشعث عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا قال :١٥٩٨

  .).يقبلوها فال شيء 
كان يقول يف املوهوبة ألهلها تطليقة ، قال : ( حدثنا معتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال :١٥٩٩
  .).أن قبلوها فواحدة وإن مل يقبلوها فال شيء : بغلين عن ابن مسعود أنه كان يقول : منصور 
: ( حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا ابن عبيد الكالعي عن مكحول قال :١٦٠٠

  .).إن قبلوها فهي تطليقة وهو أملك هبا وإن مل يقبلوها فال شيء 
مثل : ( مساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن الشعيب عن مسروق حدثنا سعيد حدثنا إ:١٦٠١

  .).ذلك 
، : ( حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم :١٦٠٢ يف الرجل يقول المرأته قد وهبتك ألهلك 

، وال يدري أبائنة أم ميلك الرجعة : كانوا يقولون : قال    .).هي تطليقة 
  وع فيهباب الطالق ال رج

أخربين عبد الرمحن بن حبيب عن عطاء عن : حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي قال :١٦٠٣
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث جدهن جد وهزهلن جد ، الطالق ، : ( ابن ماهك عن أيب هريرة قال 

  .).والنكاح ، والرجعة 
ثالث ال يلعب هبن ، اللعب : ( نس عن احلسن عن أيب الدرداء قال حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يو:١٦٠٤

  .).الطالق ، والنكاح ، والعتاق : فيهن واجلد سواء 
ثالث ال : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن يونس عن احلسن عن أيب الدرداء قال : حدثنا سعيد قال :١٦٠٥

  .).الطالق ، والعتق ، والنكاح : يلعب فيهن 
خلتان : ( أخربنا خالد عن ابن سريين عن عبيدة السلماين قال : حدثنا هشيم قال : عيد قال حدثنا س:١٦٠٦

  .).الطالق ، والنكاح : اللعب فيهن واجلد سواء 
مسعت : مسعت سعيد بن املسيب قال : حدثنا سفيان عن مسلم بن أيب مرمي قال : حدثنا سعيد قال :١٦٠٧

العتاق ، والطالق ، والنكاح ، : أربع ال رجوع فيها إال الوفاء (  :مروان بن احلكم على هذا املنرب يقول 
  .).والنذر 
حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاين قال مسلم ابن أيب مرمي عن سعيد بن املسيب قال : حدثنا سعيد قال :١٦٠٨



ق ، والعتاق ، الطال: أربع ليس فيهن رديداً إال الوفاء : ( قال مروان على منرب النيب صلى اهللا عليه وسلم : 
  .).والنكاح ، والنذور 

سليمان سحيم عن سعيد بن املسيب : حدثنا سعيد قال :١٦٠٩ حدثنا أبو شهاب عن حجاج بن أرطأة عن 
أربع جائزات إذا تكلم هبن الطالق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذور ، وأربع ميسون : ( قال رضي اهللا عنه : قال 

هللا عيلهم غضبان ، املتشبهون من الرجال بالنساء ، واملتشبهات من النساء واهللا عليهم ساخط ، ويصبحون وا
  .).بالرجال ، ومن غشي هبيمة ومن عمل بعمل قوم لوط 

حدثنا حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن املسيب : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٦١٠
( عن عمر قال  ، املتشبهون ع] وهو [ أربع ميسي اهللا عز وجل :  ، ويصبح وهو عيلهم غضبان  ليهم ساخط 

من الرجال بالنساء ، واملتشبهات من النساء بالرجال ، والذي يأيت هبيمة ، والعامل بعمل قوم لوط ، وقال عمر 
  .).أربع جائزات على كل أحد ، العتاق ، والطالق ، والنذور ، والنكاح : رضي اهللا عنه 

دخل القاسم بن : أخربنا يزيد بن أيب عمرو قال : أبو علقمة الفروي قال  حدثنا: حدثنا سعيد قال :١٦١١
( حممد علي النصري ، وهو أمري املدينة فقال  أما : إن يتيمك هذا قد حلف بالطالق والعتاق ، قال القاسم : 

  .).الطالق فإليه وأما العتاق فإيل 
كتب عمر بن : ( عن أيب بكري بن حممد قال  حدثنا إسحاق: حدثنا أبو علقمة قال : حدثنا سعيد قال :١٦١٢

  .).عبد العزيز ما رخصت فيه من شيء فال يرخص للسفهاء يف الطالق 
  باب الرجل جيعل أمر امرأته بيدها

جاء رجل : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٦١٣
ما ترى ؟ : ين جعلت أمر امرأيت بيدها فطلقت نفسها ثالثاً ، فقال عمر لعبد اهللا إ: إىل عمر رضي اهللا عنه فقال 

، قال عمر : قال    .).وأنا أرى ذلك : أراها واحدة ، وهو أحق هبا 
( حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة : حدثنا سعيد قال :١٦١٤ أمرك : يف الرجل يقول المرأته : 

  .).إن عمر و عبد اهللا اجتمعا على أهنا واحدة ، وهو أحق هبا : اً ، قال بيدك ، فتطلق نفسها ثالث
سألت : ( حدثنا محاد بن زيد عن غيالن بن جرير عن أيب احلالل العتكي قال : حدثنا سعيد قال :١٦١٥

بيدها  فأمرها: إن رجال جعل أمر امرأته بيدها ، قال ! يا أمري املؤمنني : عثمان بن عفان رضي اهللا عنه فقلت 
.(.  

أن عثمان : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن أيب ربيعة بن أيب احلالل العتكي عن أبيه : حدثنا سعيد قال :١٦١٦
  .).القضاء ما قضت : بن عفان قال يف أمرك بيدك 

يف رجل جعل أمر : ( حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب : حدثنا سعيد قال :١٦١٧
  .).ليش شيء ، القضاء ما قضت : بيدها ، فردت إليه األمر قال امرأته 
: ( حدثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦١٨

  .).القضاء ما قضت 
: ان يقول أخربنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه ك: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦١٩

  .).القضاء ما قضت ( 



إذا جعل : ( حدثنا محاد بن زيد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : حدثنا سعيد قال :١٦٢٠
، أو ثالث فثالث ، إال أن  الرجل أمر امرأته بيدها ، فطلقت نفسها واحدة ، فهي واحدة ، أو اثنتني فثنتني 

إليك إال يف واحدة ، فيحلف على ذلك ، وإن ردت األمر فليس بشيء ، مل أجعل األمر : يناكرها ، ويقول 
ا قضت : وكان يقول    .).القضاء م

: ( حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن القاسم بن حممد وغريه عن زيد بن ثابت قال : حدثنا سعيد قال :١٦٢١
  .).إذا خري الرجل امرأته فطلقت نفسها ثالثاً فهي واحدة 

إذا خري الرجل : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : قال  حدثنا سعيد:١٦٢٢
  .).سكوهتا رضى بزوجها ، ليس هلا أن ختتار كلما شاءت : امرأته فلم يقل شيئاً حىت يفترقا ، قال 

ل بن أيب حدثنا أبو إسحاق الكويف عن سعيد بن جبري و إمساعي: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٢٣
  .).مثل ذلك : ( خالد عن الشعيب أهنما قاال 

( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : حدثنا سعيد قال :١٦٢٤ : إذا قال الرجل المرأته : 
أمرك بيدك ، فهو ما قالت يف جملسها ، فإن تفرقا فليس بشيء ، ليس له أن ميشي يف السوق وطالق امرأتك 

  .).بيد غريه 
: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن ابن أيب جنيح عن جماهد أن ابن مسعود قال : حدثنا سعيد قال :١٦٢٥

  .).يف أمرك بيدك إذا قامت من جملسها فال خيار هلا ( 
إذا قامت من : ( أخربنا األشعث عن أيب الزبري عن جابر قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٢٦

  .).تار فال خيار هلا جملسها قبل أن خت
( حدثنا عبد امللك عن عطاء أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٢٧ إذا خري الرجل : 

  .).امرأته فاختارت زوجها فال شيء ، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق هبا 
إذا : ( عي عن مكحول قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد الكال: حدثنا سعيد قال :١٦٢٨

  .).جعل الرجل أمر امرأته بيدها فأرحت ذلك فال شيء هلا 
  .).مثل ذلك : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء : حدثنا سعيد قال :١٦٢٩
أن رجالً كتب إىل : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن احلجاج عن احلكم عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٦٣٠

  .).فال خيار هلا : أته خيريها فوضعت الكتاب حتت الفراش فلم تقل شيئاً ، قال امر
إذا خري الرجل امرأته ثالث : ( أخربنا مغرية عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٣١

  .).مرات فاختارت مرة واحدة فهي ثالث وإذا خريها مرة واحدة فاختارت ثالثاً فواحدة 
  ).مثل ذلك: ( أخربنا مغرية عن محاد عن إبراهيم أنه قال : حدثنا هشيم قال : ثنا سعيد قال حد:١٦٣٢
حدثنا خالد بن عبد اهللا عن بيان عن عامر الشعيب و مغرية عن إبراهيم و عامر قاال : حدثنا سعيد قال :١٦٣٣

هي ثالث ، وإن قال هلا : قاال  اختاري ، اختاري ، اختاري ، فاختارت مرة واحدة ،: يف رجل قال المرأته : ( 
  .).اختاري فاختارت ثالثاً ، فهي واحدة : 

إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٣٤
  .).غريها فطلقها ثالثاً ، فهي واحدة ، وهو أحق هبا 



إذا جعل : ( أخربنا منصور و يونس عن احلسن أنه كان يقول :  حدثنا هشيم قال: حدثنا سعيد قال :١٦٣٥
، فإن ردها فواحدة ، وهو أحق هبا    .).الرجل أمر امرأته بيد غريها فالقضاء ما قضى 

: ( قال ابن مسعود : حدثنا أبو معاوية عن احلجاج عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :١٦٣٦
  .).ه بيد رجل فقام الرجل قبل أن يقضي يف ذلك شيئا ، فال أمر له إذا جعل الرجل أمر امرأت

( أخربنا منصور عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٣٧ يف رجل جعل أمر امرأته بيد : 
، حىت جيتمعان مجيعاً : رجلني فطلق أحدمها ، قال    .).ال 

  .).مثل ذلك : ( دة عن إبراهيم أخربنا عبي: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٣٨
لو أن : أن امرأة قالت لزوجها : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٣٩

أنت طالق ثالثاً ، فرفع ذلك إىل عمر بن : فأمرك بيدك ، قالت : الذي بيدك من أمري بيدي لفارقتك ، قال هلا 
تعمدون إىل أمر جعله اهللا بأيديكم فتجعلونه بأيديهن ، مث : ذلك ، وقال  اخلطاب رضي اهللا عنه ، فغضب من

  .).واحدة وأنت أحق برجعتها : قال 
حدثنا منصور عن إبراهيم عن : حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال : حدثنا سعيد قال :١٦٤٠
ا بيدي من أمرك : أصنع ، قال لو أن الذي بيدك بيدي لعلمت ما : أن امرأة قالت لزوجها : ( األسود  فإن م

طلقتك ثالثاً ، فأتوا ابن مسعود فسألوه ، فقال عبد اهللا : بيدك ، فقالت  فعل اهللا بالرجال عمدوا إىل شيء : قد 
، فهي واحدة وسأسأل أمري املؤمنني فسأله ، فقال عمر رضي اهللا عنه  يف : جعله اهللا يف أيديهم فولوه غريهم 

ذاك رأيك ؟ قال : واحدة ، قال : قلت : ما قلت هلا ؟ قال : مرات ، مث قال البن مسعود  فيها التراب ، ثالث
  .).وكذلك رأيي ، ولو رأيت غري ذلك مل تصب : نعم ، قال : 

  ).خطأ اهللا نوءها: ( قال ابن عباس : حدثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار قال : حدثنا سعيد قال :١٦٤١
أنه سئل عن رجل : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ، عن عطاء عن ابن عباس : حدثنا سعيد قال :١٦٤٢

  .).خطأ اهللا نوءها : أنت طالق ، أنت طالق ، فقال ابن عباس : جعل أمر امرأته بيدها فقالت 
: ذكر عنده قول ابن عباس ، فقال : ( حدثنا سفيان عن منصور ، عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٤٣
  .).واء مها س
ذكر عند عائشة : ( حدثنا محاد بن زيد عن شعيب بن احلجاج عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٤٤

  .).قد خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخترناه ، فلم يعد ذلك طالقاً : رضي اهللا عنها اخليار ، فقالت 
سليمان عن أيب: حدثنا سعيد قال :١٦٤٥ الضحى عن مسروق عن عائشة رضي اهللا عنها  حدثنا أبو عوانة عن 
  .).خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخترناه ، فلم يعدها طالقاً : ( قالت 
حدثنا األعمش عن مسلم عن مسروق أن عائشة رضي اهللا : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٦٤٦

( عنها قالت  ا شيئاً  خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:    .).فاخترناه ، فلم يعدها علين
: ( أخربنا مغرية عن إبراهيم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٤٧

  .).خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخترناه ، فلم يكن طالقاً 
( حدثنا أبو عوانة عن بيان عن عامر قال : حدثنا سعيد قال :١٦٤٨ : سألين عبد احلميد عن اخليار فقلت : 

إن اختارت نفسها واحدة ، وإن اختارت زوجها فال شيء ، قال علي رضي : كان عبد اهللا ابن مسعود يقول 



إن اختارت زوجها فواحدة ، وهو أحق هبا ، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وقال زيد بن ثابت : اهللا عنه 
  .).أقضي فيها بقول عبد اهللا :  إن اختارت نفسها فثالث فقال

( أخربنا مغرية عن إبراهيم أن عمر و ابن مسعود قاال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٤٩ يف : 
، وإن اختارت زوجها فال شيء    .).الرجل إذا خري امرأته ، فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق هبا 

  
خربنا مغرية عن إبراهيم و أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن أ: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٥٠

إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة : ( الشعيب أن علياً رضي اهللا عنه كان يقول 
  .).وهو أحق هبا 

إن : ( ول أخربنا مغرية عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه كان يق: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٥١
  .).اختارت نفسها فثالث ، وإن اختارت نفسها زوجها فواحدة 

مثل : ( حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن زيد بن ثابت : حدثنا سعيد قال :١٦٥٢
  .).ذلك 
ا إن اختارت نفسه: ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا منصور عن احلسن عن زيد بن ثابت أنه قال :١٦٥٣

  .).فثالث ، وإن اختارت زوجها فواحدة ، وهو أحق هبا 
إن اختارت نفسها : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٥٤

  .).فواحدة ، وهو أحق هبا ، وإن اختارت زوجها فال شيء 
: ( د عن الشعيب عن مسروق أنه كان يقول أخربنا داؤد بن هن: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٥٥

  .).ذلك أيضاً 
اً رضي اهللا عنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٥٦ أخربنا ابن أيب ليلى عن احلكم أن علي

  .).إذا جعل األمر بيدها ، فهو بيدها ، فما قضت فهو جائز : ( 
إذا جعل : ( يونس و منصور عن احلسن أنه كان يقول أخربنا : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٥٧

  .).الرجل أمر امرأته بيدها ، فقد بانت بثالث 
( حدثنا أبو شهاب عن احلجاج بن أرطأة عن أيب جعفر : حدثنا سعيد قال :١٦٥٨ : أنه سئل عن املخرية قال : 

  .).إن اختارت زوجها فال شيء 
أن رجالً خرج من عند أهله وهو : ( خربنا يونس عن احلسن أ: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٥٩

لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ، فقال : فقالت . ...ال ينكر منهم شيئاً ، فوجد امرأته 
فنعم ، فنعم ، فارتفعوا إىل أيب موسى األشعري فأخربوه بقصتهم ، فقال أبو موسى األشعري ذاك بك : الرجل 

  .). ، ذاك بك
أن عدي بن فرس خري امرأته ثالثاً كل : ( حدثنا أبو وكيع عن اهلزهاز بن ميزن : حدثنا سعيد قال :١٦٦٠

  .).فرس جد وكيع : ذلك ختتاره ، فرفع إىل علي رضي اهللا عنه ففرق بينهما ، قال سعيد 
ابن أيب عتيق جعل أمر  أن: ( حدثنا احلجاج عن أيب جعفر : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٦٦١



  .).هي واحدة وهو أحق هبا : امرأته بيدها ، فطلقت نفسها طالقاً كثرياً ، فسأل زبد بن ثابت فقال 
أهنا زوجت : ( حدثنا حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي اهللا عنها : حدثنا سعيد قال :١٦٦٢

، فوجد من بنتاً لعبد الرمحن بن أيب بكر يقال هلا قريبة فز وجتها من املنذر بن الزبري فقدم عبد الرمحن من غيبته 
أمثلي يفتات عليه يف بناته ؟ فقالت عائشة أعن املنذر بن الزبري ترغب ؟ لنجعلن أمرها بيده ، : ذلك وقال 

  .).فجعل املنذر أمر بنت عبد الرمحن بيده فلم يقل عبد الرمحن يف ذلك شيئاً ، ومل يروا ذلك شيئاً 
( حدثنا إمساعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن حيىي بن أيب كثري قال : حدثنا سعيد قال :١٦٦٣ سئل : 

هي : قد حرمت عليك ثالث مرات ، قال : أمرك بيدك ، فقالت : القاسم بن حممد عن رجل قال المرأته 
  .).تطليقة واحدة 

  باب البتة والربية واخللية واحلرام
أن رجال : ( أخربنا سيار و إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب : ا هشيم قال حدثن: حدثنا سعيد قال :١٦٦٤

إن أتيت أهل املغرية فأنت طالق البتة ، فانطلق الرجل حىت دخل : كان بسبيل من عروة بن املغرية فقال المرأته 
فإنه قد : امرأته ، قال  مرحباً بك أبا فالن أتيتنا ، وقد جاءتنا أم بكر يعين: على عروة بن املغرية ، فقال عروة 

طلقها البتة ، فأفتين فأرسل عروة يسأل عن ذلك فأخربه عبد اهللا بن شداد بن اهلاد عن عمر رضي اهللا عنه أنه 
هي ثالث ، فأرسل عروة إىل شريح يسأله : جعلها واحدة ، وأخربه رياش الطائي أن علياً رضي اهللا عنه قال 

البته ، فهي بدعة نقفه عند بدعته ، : ، فهي طالق بالسنة ، وأما قوله  أما قوله طالق: عن ذلك ، فقال شريح 
  .).فإن شاء تقدم وإن شاء تأخر 

( أخربنا داؤد بن أيب هند عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٦٥ بنحو من حديث سيار و : 
اهللا عز وجل سن سننا ، وإن العباد فلما أرسله إىل شريح يسأله عن ذلك ، قال شريح إن : إمساعيل ، قال 

ابتدعوا بدعا ، فعمدوا إىل بدعتهم فخلطوها بسنن اهللا فإذا سئلتم عن شيء من ذلك فميزوا السنن من البدع ، 
البته ، فهي : طالق ، فهي طالق ، وأما قوله : مث امضوا بالسنن على وجهها ، واجعلوا البدع ألهلها ، أما قوله 

  .).ته ، فإن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر بدعة ، نقفه عند بدع
: أخربنا الشيباين عن الشعيب عن عبد اهللا بن شداد أن عمر قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٦٦

  .).هي واحدة ، وهو أحق هبا ( 
حنظب حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حممد بن عباد بن جعفر عن املطلب بن : حدثنا سعيد قال :١٦٦٧

  .).يف طالق البتة ، أمسك عليك امرأتك ، واحدة تبت : ( أن عمر بن اخلطاب قال له 
أن عمر بن اخلطاب قال : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار : حدثنا سعيد قال :١٦٦٨

  .).ذلك : 
يمان بن : حدثنا سعيد قال :١٦٦٩ يسار أن عمر بن اخلطاب حدثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سل

( رضي اهللا عنه قال    .).البتة واحدة وهو أحق هبا : 
حدثنا سفيان عن ابن أيب خالد عن الشعيب عن عبد اهللا بن شداد أن عمر بن : حدثنا سعيد قال :١٦٧٠

  .).البتة واحدة وهو أحق هبا : ( اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
أن ركانة بن عبد : ( حدثنا ابن الزبري عن عبد اهللا بن علي : قال  حدثنا ابن املبارك: حدثنا سعيد قال :١٦٧١



ما أردت ؟ قال واحدة ، : يزيد طلق امرأته البتة ، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال 
  .).هي واحدة : اهللا ما أردت إال واحدة ، قال : اهللا ما أردت إال واحدة ؟ قال : قال 

  .).البتة عندنا أبت الطالق : سئل الزهري عن البتة ، قال : ( حدثنا سفيان قال : سعيد قال حدثنا :١٦٧٢
( أخربنا حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٧٣ أن عمر بن عبد : 

وهو أحق هبا ، فقال عمر بن كان أبان بن عثمان جيعلها واحدة : العزيز سأله عن رجل طلق امرأته البتة فقال 
  .).عبد العزيز لو أن الطالق كان يكون ألف تطليقة لبلغها إذا قال البتة 

  .).البتة ثالث : ( أخربنا خصيف عن سعيد بن املسيب قال : حدثنا عتاب قال : حدثنا سعيد قال :١٦٧٤
يف رجل قال : ( عن عمر حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن عامر الشعيب : حدثنا سعيد قال :١٦٧٥
  .).هي واحدة وهو أحق هبا : أنت طالق البته قال : المرأته 
أنت طالق البته ، قال : يف رجل قال المرأته : ( حدثنا خالد عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٦٧٦

  .).نيته مرة ، أو ثنتني ، أو ثالث : 
: أنت مين برية ، قال : يف رجل قال المرأته : ( ن إبراهيم حدثنا خالد عن مغرية ع: حدثنا سعيد قال :١٦٧٧

  .).نيته 
حدثنا منصور عن احلكم عن إبراهيم عن علي رضي اهللا عنه أنه : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٧٨

  .).يف احلرام ، والبتة ، واخللية والربية ، ثالث ، ثالث : ( كان يقول
( شيم عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال حدثنا ه: حدثنا سعيد قال :١٦٧٩  : ، يف اخللية 

  .).والربية ، والبتة ثالث ثالث 
ية :( أما حفظي عن احلسن أنه قال : أخربنا منصور قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٨٠ يف اخلل

  .). هي واحدة وهو أحق هبا: ثالث ، وزعم حفص بن سليمان أن احلسن قال 
يف اخللية : ( أخربنا أبو حرة و أشعث عن احلسن أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٨١

  .).واحدة وهو أحق هبا 
: ( حدثنا إمساعيل بن أيب خالد و مطرف أهنما مسعا الشعيب يقول: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٨٢

يف احلرام هي ثالث ، وليس كذلك ، وألنا أعلم مبا قال ممن : قال إن أناساً يزعمون أن علياً رضي اهللا عنه 
  .).ال أحرمها وال أحلها إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر : روى ذلك عنه ، إمنا قال 

( أخربنا أبو بشر عن يوسف املكي قال: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٨٣ جاء رجل إىل ابن : 
أليس اهللا تعاىل يقول : فليست عليك حبرام ، فقال األعرايب : ليه حراما ، قال إنه جعل امرأته ع: عباس فقال 

ما : كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه فضحك ابن عباس وقال : يف كتابه 
ء فأضنته ، إن إسرئيل عرضت له االنسا: يدريك ما حرم اسرائيل على نفسه ، مث أقبل على القوم حيدثهم فقال 

  .).فجعل اهللا عز وجل عليه إن شفاه أن ال يأكل عرقا ، فذلك اليهود ينزع العروق من اللحم 
يف رجل : ( حدثنا هشيم قال أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب أنه كان يقول: حدثنا سعيد قال :١٦٨٤

  .).ليس بشيء : حرم عليه امرأته قال 
احلل عليه حرام : يف رجل قال : ( خالد بن عبد اهللا عن يونس عن احلسن حدثنا : حدثنا سعيد قال :١٦٨٥



  .).عليه كفارة ميني ما مل ينو امرأته : قال 
يف رجل جعل كل : ( حدثنا هشيم قال أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا سعيد قال :١٦٨٦

  .).هي ميني إال أن ينوي امرأته : حالل عليه حراما قال 
  .).مثل ذلك : ( أخربنا حجاج عمن حدثه عن إبراهيم أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٨٧
( أخربنا حجاج عن عطاء أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٨٨ كل حالل : إذا قال الرجل : 

  .).عليه حرام فهي ميني يتكفرها 
ذحبت بقرة يف احلي ، فقال : ( احلميد عن عبيد املكتب قال حدثنا جرير بن عبد : حدثنا سعيد قال :١٦٨٩
، فسئل إبراهيم فقال : رجل    .).لو ال امرأته ألمرته أن يأكل : احلل عليه حرام إن أكل منها 
لو ال : سئل إبراهيم قال : ( أخربنا مغرية عن عبيد املكتب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٩٠

  .).ن تأكل من حلمها امرأتك ألمرتك أ
إن نوى طالقا وإال فليس : ( حدثنا جرير عن مغرية عن محاد عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٩١
  .).بشيء 
حدثنا قرير عن عيسى بن عمر الفارقي احلزامي عن عمرو بن مرة عن سعيد بن : حدثنا سعيد قال :١٦٩٢

( جبري فيمن قال  يه حرام ، ميني من األ:    .).ميان يكفرها احلل عل
ميني : يف احلرام : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن ابن مسعود قال : حدثنا سعيد قال :١٦٩٣

.(.  
( حدثنا عبد العزيز بن حممد عن جعفر عن أبيه أن علياً رضي اهللا عنه قال : حدثنا سعيد قال :١٦٩٤ يف : 

  .).هي طالق ثالثاً : الذي حيرم امرأته قال 
، و ابن مسعود : حدثنا سعيد قال :١٦٩٥ حدثنا خالد بن عبد اهللا عن جويرب عن الضحاك أن أبا بكر ، وعمر 
  .).ميني : يف احلرام : ( ، قالوا 
( حدثنا خالد عن العوام عن يسري بن عمرو قال : حدثنا سعيد قال :١٦٩٦ إذا أحلت احلديث على غريك : 

  .).اكتفيت 
أخربنا بعض أصحابنا عن قتادة أن علياً رضي اهللا عنه كان يقول : ثنا هشيم قال حد: حدثنا سعيد قال :١٦٩٧

  .).هي ثالث : يف احلرام : ( 
يف احلرام : ( أخربنا أشعث عن احلكم أن ابن مسعود كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٦٩٨

  .).إن نوى طالقا فهي طالق ، وإن نوى ميينا فهي ميني : 
إذا : ( حدثنا إمساعيل بن زكريا عن أشعث بن سوار عن احلكم عن إبراهيم أنه قال : حدثنا سعيد قال :١٦٩٩

أنت علي حرام ، فإن نوى ثالثاً ، فثالث ، وإن نوى واحدة ، فواحدة بائنة ، وإن مل ينو : قال الرجل المرأته 
  .).شيئاً فيمني يكفرها 

أدىن ما كانوا يقولون يف : ( زكريا عن األعمش عن إبراهيم قال حدثنا إمساعيل بن : حدثنا سعيد قال :١٧٠٠
  .).احلرام ، تطليقة بائنة 

أخربنا خالد عن عكرمة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٠١



  .).ميني : يف احلرام : ( 
قال : و إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال أخربنا مغرية : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٠٢

  .).ما أبايل أحرمت امرأيت علي ، أو حرمت جفنة من ثريد : ( مسروق 
( حدثنا هشيم عن جابر عن الشعيب : حدثنا سعيد قال :١٧٠٣ أنت طالق : أنه سئل عن رجل قال المرأته : 

  .).مها تطليقتان : تطليقة ونصف ، قال 
أخربنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن ابن عباس قال : حدثنا هشيم قال  :حدثنا سعيد قال :١٧٠٤

  .).هي ميني : يف احلرام : ( 
يف : ( أخربنا يونس عن احلسن و عبيدة عن إبراهيم أهنما قاال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٠٥

  .).ميني يكفرها : هي علي حرام ، قاال : رجل قال ألمته 
يطأها : ( أخربنا داؤد بن أيب هند عن الشعيب عن مسروق قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٠٦

  .).وال شيء عليه 
أن حفصة : ( أخربنا عبيدة عن إبراهيم و جويرب عن الضحاك : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٠٧

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يرها يف املنزل أم املؤمنني زارها أباها ذات يوم وكان يومها ، فلما جاء رس
با : أرسل إىل أمته ماريا القبطية ، فأصاب منها يف بيت حفصة ، وجاءت حفصة على تلك احلال ، فقالت 

، وال ختربين بذاك أحداً ، فانطلقت إىل عائشة ! رسول اهللا  أتفعل هذا يف بييت ويف يومي ؟ قال فإهنا علي حرام 
فأخربهتا بذلك ، فأنزل اهللا عز وجل يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك إىل قوله وصاحل املؤمنني  رضي اهللا عنها

  .).فأمر أن يكفر عن ميينه ويراجع أمته 
أن رسول اهللا صلى : ( أخربنا داؤد عن الشعيب عن مسروق : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٠٨

، فنزلت الكفارة ليمينه ، وأمر أن ال حيرم : يقرب أمته قال اهللا عليه وسلم حلف حلفصة أن ال  هي علي حرام 
  .).ما أحل اهللا له 

حدثنا سفيان عن زكريا بن أيب زائدة عن أبيه عن داؤد بن أيب هند عن الشعيب عن : حدثنا سعيد قال :١٧٠٩
  .).هبذا احلديث : ( مسروق 

  باب طالق الصبيان وما جيب فيه
كانوا يكتمون الصبيان النكاح ، : ( حدثنا خالد عن مغرية عن إبراهيم قال : ال حدثنا سعيد ق:١٧١٠

  .).ويكرهون أن يلقوا على أفواههم الطالق 
كانوا يكتمون الصبيان النكاح خمافة : ( حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧١١

  .).ا من الغالم إال الطالق وكان إبراهيم ال يهاب شيئ: الطالق ، قال املغرية 
الصيب ال جتوز له عطية ، وال عتق حىت : ( حدثنا خالد عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧١٢

، وكان ال يهاب من أمر الصيب إال الطالق    .).حيتلم ، واجلارية حىت حتيض 
( كان يقول  أخربنا يونس عن احلسن أنه: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧١٣ ال جيوز طالق الغالم : 

  .).الذي مل حيتلم حىت حيتلم 
  .).مثل ذلك : ( أخربنا ابن أيب خالد عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧١٤



( أخربنا بعض أصحابنا عن سعيد ابن املسيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧١٥ إذا صلى ، : 
  .).، وعقل جاز طالقه  وصام شهر رمضان

( حدثنا خالد عن صاحل بن مسلم عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :١٧١٦   .).ال جيوز طالق الصيب : 
حدثنا إمساعيل بن زكريا عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس رضي اهللا : حدثنا سعيد قال :١٧١٧
، وال طالق: ( عنه قال  ، وال عتقه ال جيوز صدقة الغالم ، وال هبته    .).ه 
إذا أصاب امرأة : ( أخربنا خصيف عن جماهد قال : حدثنا عتاب بن بشري قال : حدثنا سعيد قال :١٧١٨

  .).حراما فال يصلح له أن يتزوج أمها 
  باب الرجل يفجر باملرأة ، أله أن يتزوج هبا أو يتزوج أمها

ا عن مطر الوراق عن عطاء عن ابن عباس أخربنا بعض أصحابن: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧١٩
  .).ختطى حرمتني ال حيرم احلرام احلالل : يف رجل فجر بأم امرأته قال : ( 

يفارق : أنه سئل عن ذلك قال : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٢٠
  .).لشعيب فسألوه ، فقال مثل ما قال إبراهيم امرأته ، وال يقيم عليها ، وأمرهم أن يأتوا الشعيب فأتوا ا

أن رجال من قريش : ( أخربنا عبد احلميد بن جعفر األنصاري : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٢١
ا يقول لك ، فسأل عروة ، : سأل عن ذلك سعيد بن املسيب فقال  إيت عروة فاسأله مث راجع إيل ، فأخربين م

  .).صدق عروة القول ما قال : حلالل ، فرجع إىل سعيد بن املسيب فأخربه فقال سعيد ال حيرم احلرام ا: فقال 
أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب عن علي بن أيب طالب رضي : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٢٢
ة األخرى ، مث ويعتزهلا حىت تنقضي عد. ال حترم عليه امرأته : يف رجل فجر بأخت امرأته ، قال : ( اهللا عنه 

  .).يرجع إىل امرأته ويستغفر ربه ، وال يعود 
  .).أنه كان يقول ذلك : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٢٣
  .).أنه كان يقول ذلك : ( أخربنا عبيدة عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٢٤
فعل ذلك : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم و يونس عن احلسن قال : ا هشيم قال حدثن: حدثنا سعيد قال :١٧٢٥

  .).بأخت امرأته من الرضاعة فكذلك أيضاً 
( حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد قال : حدثنا سعيد قال :١٧٢٦ إذا : 

  .).زىن الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته 
  له أمتان أختان يطأمها باب الرجل

أن ابن عمر : ( أخربنا حجاج بن أرطأة عن ميمون بن مهران : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٢٧
ليس ذاك له ، قيل فإن : سئل عن رجل له أمتان ومها أختان ، فوطئ إحدامها وأراد أن يطأ األخرى ، فقال 

  )..ال ، حىت خترج اليت وطئ من ملكه : قرهبا قال 
  .).مثل ذلك : ( أخربنا يونس عن احلسن و عبيدة عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٢٨
حدثنا شريك بن عبد اهللا عن عبد الكرمي اجلزري و ابن أيب ليلى عن نافع عن ابن : حدثنا سعيد قال :١٧٢٩

  .).طأ األخرى ، فأخرجها من ملكه كانت له مملوكتان أختان ، فوطئ إحدامها مث أراد أن ي: ( عمر قال 
( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٣٠ يف الرجل يطأ أمته : 



  .).يعتزل امرأته حىت يستربئ رحم األمة : أو أمة غريه وهي أخت امرأته من الرضاعة قال 
  .).مثله : ( راهيم حدثنا هشيم عن مغرية عن إب: حدثنا سعيد قال :١٧٣١
( أخربنا سلمة بن علقمة عن حممد بن سريين قال : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٣٢  :

يف اجمللس ، فدعا رجال ، فجاء حىت جلس بني يديه ، فكلمه : كان حممد بن عتبة جالساً يف املسجد أو قال 
ام رفع صوته ، فظن ، فلما ق ، أال تسمعوا : نت أنه يريد أن يسمعين فقال بشيء ، ال أفهمه  لو شئت العترفت 

إن مجلك مما ملكت : إين حرمت إحدامها ، إهنم مل يزالوا بعبد اهللا بن مسعود حىت أغضبوه ، فقال : إىل قوله 
  .).ميينك ، فسألت بعضهم فزعموا أن عنده أختني مملوكتني يطأ مها 

سئل : ( الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أبيه قال  حدثنا سفيان عن: حدثنا سعيد قال :١٧٣٣
ا أحب أن جييزمها مجيعا قال أيب : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن مجع بني األم وابنتها ، قال  فرددت أن : م

  .).عمر كان أشد يف ذلك مما هو 
رجل كانت له جاريتني امرأة عن : ( حدثنا حديج بن معاوية عن أيب إسحاق : حدثنا سعيد قال :١٧٣٤

اً رضي اهللا عنه عن ذلك ، فقال  ، واألخرى : وابنتها فولدتا منه مجيعاً فسأل علي آيتان إحدامها ، حترم عليك 
  .).حتل لك ، ما ملكت ميينك ، ولست أفعله أنا وال أهلي 

ذكروا عند ابن : (  حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدثنا سعيد قال :١٧٣٥
عباس قول علي رضي اهللا عنه أحلتهما آية وحرمتها آية ، فقال ابن عباس أحلتهما آية وحرمتها أخرى ، إمنا 

  .).حيرم علي قرابيت منهن ، وال حترم علي قرابة بعضهن من بعض 
( حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عبد اهللا بن أيب مليكة : حدثنا سعيد قال :١٧٣٦ رجال سأل عائشة أن : 

ـ أمة له كان يتطئها ـ وهلا ابنة ، أحيل يل أن أغشاها ؟ قالت : رضي اهللا عنها قال هلا  : إن قنه قد كربت 
قال حيرم من اإلماء ما : وسألت سفيان عن حديث مطرف عن عمار قال : قال سعيد . أهناك عنها ومن أطاعين 

فالن ؟ فقلت له عن أيب اجلهم عن أيب األخضر عن عمار قال حيرم من احلرائر إال العدد ، فقال مطرف عن أيب 
  .).نعم : 

حدثنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن يزيد عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه عن : حدثنا سعيد قال :١٧٣٧
( علي رضي اهللا عنه قال    .).حيرم من اإلماء ما حيرم من احلرائر إال العدد : 

سئل عن األختني مما ملكت : ( نا هشيم أخربنا مغرية عن الشعيب أن ابن عباس حدث: حدثنا سعيد قال :١٧٣٨
  .).ال جتمعهما : اليمني فقال ال أحلهما وال أحرمهما أحلتهما آية وحرمتهما أخرى فبلغ ابن مسعود فقال 

: ال حدثنا أبو األحوص عن طارق بن عبد الرمحن البجلي عن قيس بن أيب عاصم ق: حدثنا سعيد قال :١٧٣٩
حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى : قلت البن عباس أيقع الرجل على اجلارية وابنتها تكونا له مملوكتني ، قال ( 

  .).ومل أكن ألفعله 
  باب الرجل له أربع نسوة فيطلق إحداهن

عن رجل له : ( حدثنا سفيان عن عبد الكرمي اجلزري أنه سأل سعيد بن املسيب : حدثنا سعيد قال :١٧٤٠
  .).ال ينكح حىت تنقضي عدة املطلقة : ربع نسوة فطلق واحدة قال أ

ال يتزوج : ( أخربنا خصيف عن سعيد بن املسيب قال : حدثنا عتاب بن بشري قال : حدثنا سعيد قال :١٧٤١



  .).حىت تنقضي عدة اليت طلق 
اخلامسة حىت تنقضي عدة ال يتزوج : ( حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٤٢

  .).اليت طلق 
ال : يف رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن قال : ( حدثنا سعيد حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم :١٧٤٣

يتزوج رابعة حىت تنقضي عدة اليت طلق فإن كان له أربع نسوة فماتت إحداهن تزوج مكاهنا إن شاء ، فليس 
  .).املوت مثل الطالق 

  .).إن كان طلقها ثالثاً ، فلينكح : ( يد حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن عطاء قال حدثنا سع:١٧٤٤
إذا طلق الرجل امرأته مث أراد أن : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول :١٧٤٥

ا حبل تزوج أختها إن يتزوج أختها ، فإن كان بامرأته حبل مل يتزوج أختها حىت تنقضي عدهتا ، وإن مل يكن هب
  .).شاء 

  .).ال يتزوجها حىت تنقضي عدة أختها : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم قال :١٧٤٦
إذا طلقها : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب عن زيد بن ثابت أنه قال :١٧٤٧

  .).ا طالقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء يف عدهت
قدم الوليد ابن عبد امللك املدينة وهو يريد : ( حدثنا سعيد ، حدثنا هشيم ، أنبأنا حيىي بن سعيد ، قال :١٧٤٨

طلق إحدى نسائك طالقاً بائناً ، : احلج ، فأراد أن يتزوج هبا ، وعنده أربع نسوة ، فسأل عروة بن الزبري فقال 
  .).مث تزوج ففعل ذلك 

كان للوليد بن عبد اهللا أربع نسوة ، : ( نا عبد الرمحن بن أيب الزناد ، عن أبيه قال حدثنا سعيد ، حدث:١٧٤٩
  .).فطلق واحدة البتة ، وتزوج قبل أن حتل ، فعاب ذلك عليه كثري من الفقهاء ، وليس كلهم عابه 

  .).إذا عابه سعيد بن املسيب فأي شيء بقي : ( حدثنا سعيد قال :١٧٥٠
جاءت امرأة : ( ا هشيم ، أخربنا عبد امللك ، عن عطاء عن عبيد ابن عمري قال حدثنا سعيد ، حدثن:١٧٥١

بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقالت  إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة ، فأمرها أن تربص أربع سنني ، : إىل عمر 
أتته فأمرها أن تعتد  ففعلت ، مث أتته فأمر وليه أن يطلقها ، فطلقها ، وأمرها أن تعتد ثالثة قروء ، ففعلت ، مث

  .).أربعة أشهر وعشرا ففعلت ، فأمرها أن تتزوج 
  باب احلكم يف امرأة املفقودة

، عن سعيد بن املسيب عن عمر أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٥٢ : أخربنا حيىي بن سعيد 
  .).ج إن شاءت تربص امرأة املفقود أربع سنني مث تعتد عدة املتوىف عنها زوجها وتزو( 

أخربنا يونس ، عن احلسن ، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٥٣
  .).مثل ذلك : ( 

أن رجال انتسفته اجلن على : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة : حدثنا سعيد قال :١٧٥٤
، فأمرها أن عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فلبث  ، مث أن امرأته أتت عمر بن اخلطاب  ا شاء اهللا أن يلبث  م

، مث أمرها أن تعتد فإذا انقضت عدهتا وجاء زوجها خري  تربص أربع سنني ، فلما مل جييء أمر وليه أن يطلقها 
  .).بينهما وبني الصداق 



: ( عن عبد الرمحن بن أيب ليلى حدثنا سعيد حدثنا حدثنا هشيم أخربنا داؤد بن أيب هند عن أيب نضرة :١٧٥٥
، فأتت امرأته عمر بن اخلطاب فقالت  إن زوجها : أن رجال من األنصار خرج ليال فانتسفته اجلن فطالت غيبته 

أمرها أن تعتد أربع سنني ، ففعلت مث أتته ، فأمرها أن تزوج ، ففعلت ، مث قدم  قد غاب عنها فطالت غيبته ، ف
يعمد أحدكم فيطيل الغيبة عن : طاب رضي اهللا عنه وأخربه فغضب عمر ، وقال زوجها األول فأتى عمر بن اخل

ال يعلمهم ، قال  إين خرجت من منزيل عشاء فاستبتين اجلن ، فكنت ! ال تعجل علي يا أمري املؤمنني : أهله مث 
هل لك أن ترجع إىل : ما أنت ؟ فأخربهتم ، فقالوا يل : فيهم ما شاء اهللا فغزاهم جن من املسلمني ، فقالوا يل 

فخريه عمر : نعم ، فبعثوا يب فأما الليل فرجال أعرفهم وأنا النهار فإعصار ريح حتملين ، قال : بالدك ؟ فقلت 
ما كان طعامهم قال الفول : بني امرأته وبني الصداق ، فاختار امرأته ففرق بينهما ، وردها إليه ، فقال عمر 

  .).ما كان شراهبم قال اجلدف يعين الذي ال يغطى ف: وما مل يذكر اسم اهللا علية، قال 
حدثنا أبو عوانة ، عن أيب بشر ، عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد ، عن ابن : حدثنا سعيد قال :١٧٥٦

ينفق عليها يف األربع سنني من : تنتظر امرأة املفقود أربع سنني ، قال ابن عمر : ( عباس ، و ابن عمر أهنما قاال 
إذاً أجحف ذلك بالورثة ، ولكن تستدين ، فإن جاء : هنا حبست نفسها عليه ، وقال ابن عباس مال زوجها أل

ينفق عليها بعد األربع سنني : زوجها أخذت من ماله ، وإن غاب قضت من نصيبها من املرياث ، وقاال مجيعا 
  .).أربعة أشهر وعشراً من مجيع املال 

يف : ( ، عن منصور ، عن املنهال بن عمرو ، عن عباد ، عن علي حدثنا أبو عوانة : حدثنا سعيد قال :١٧٥٧
  .).هي امرأته : امرأة املفقود قال 

( قال علي : حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن احلكم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٥٨ إذا فقدت : 
  .).املرأة زوجها فال تتزوج حىت تستبني أمره 

  .).مثله : ( مغرية ، عن إبراهيم  حدثنا سعيد حدثنا جرير عن:١٧٥٩
يف امرأة نعى إليها زوجها أو يأسره العدو : ( حدثنا سعيد ، حدثنا هشيم ، أخربنا مغرية ، عن إبراهيم :١٧٦٠

  .).تصرب حىت تعلم يقني أمره ، إمنا هي امرأة ابتليت : قال 
يف امرأة املفقود إن جاء األول : ( ول حدثنا سعيد ، حدثنا هشيم ، أنبأنا سيار ، عن الشعيب أنه كان يق:١٧٦١

  .).وهو القول : فهي امرأته وال خيار له ، وكان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول ذلك ، قال هشيم 
يف امرأة : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا إمساعيل بن أيب خالد و الشيباين ، عن الشعيب أنه قال :١٧٦٢
يفرق بينهما وبني اآلخر ، أو مات : ن زوجها مث بلغها أن األول حي قال إذا تزوجت فحملت م: املفقود 

  .).زوجها األول تعتد من هذا األخري ببقية محلها ، وإذا وضعت أعتدت من األول أربعة أشهر وعشرا وورثته 
  باب ما جاء يف متاع املطلقة

أن احلسن بن علي طلق امرأة : (  أخربنا منصور عن ابن سريين: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٦٣
بلغه قوهلا فراجعها: له وبعث إليها بعشرة ألف متعة هلا فقالت    ).متاع قليل من حبيب مفارق ، ف

أن األسود بن يزيد طلق امرأته فمتعها : ( حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٧٦٤
  ).بثلثمائة درهم

( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن األسود : حدثنا سعيد قال :١٧٦٥ أنه طلق امرأته فمتعها : 



  ).بثلثمائة درهم
  ).مثل ذلك: ( حدثنا هشيم أخربنا األعمش عن إبراهيم عن األسود : حدثنا سعيد قال :١٧٦٦
ثالمثائة أن أنس بن مالك طلق امرأته فمتعها ب: ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد :١٧٦٧
  ).درهم
حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حممد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرمحن :١٧٦٨

  ).أنه طلق امرأته فمتعها جبارية سوداء محمها: ( بن عوف 
بد مسعت محيد بن ع: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال : حدثنا عبد الرمحن قال : حدثنا سعيد قال :١٧٦٩

كأين أنظر إىل جارية سوداء محمها عبد الرمحن بن عوف امرأته أم أيب سلمة : ( الرمحن حيدث عن أمه أهنا قالت 
  .).حني طلقها يف مرضه 

  ).العرب تسمي املتعة التحميم: ( حدثنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٧٠
أن شرحيا طلق امرأة يقال هلا كبيشة : ( أخربنا سيار عن الشعيب : م قال حدثنا هشي: حدثنا سعيد قال :١٧٧١

فمتعها متاعا مل يسمه ، وكتمها طالقها حىت انقضت عدهتا ، فلما أخربها أمرت بثياهبا أن تنقل ، وخرجت ، 
  .).فقال شريح لذلك كتمتها ، إين كرهت ان تعصى اهللا عز وجل 

( وأخربنا مغرية عن الشعيب : أخربنا داود قال : قال حدثنا هشيم : حدثنا سعيد قال :١٧٧٢ طلق :  أن شرحيا 
  .).امرأته ومتعها خبمس مائة درهم 

( أخربنا ابن أيب ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٧٣ لكل مطلقة : 
  .).ف الصداق متاعا إال اليت طلقها قبل أن يدخل هبا وقد كان فرض هلا ، فلها نص

اعا : ( أخربنا يونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٧٤   .).لكل مطلقة مت
لكل مطلقة متاعا إال : ( أخربنا عبد امللك عن عطاء أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٧٥

  .).ق اليت طلقها قبل أن يدخل هبا وقد كان فرض هلا ، فلها نصف الصدا
درع ، ومخار ، : يف املتاع : ( أخربنا داود عن الشعيب أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٧٦

  .).وملحفة ، وجلباب 
أخربنا مغرية عن إبراهيم ، و حممد ابن سامل عن الشعيب أهنما : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٧٧

  .).طلقها وقد كان فرض هلا قبل أن يدخل هبا ، فلها نصف الصداق لكل مطلقة متاعا إال اليت : ( قاال 
كان : أنه سئل عن املتعة فقال : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٧٨

مبلحفة  منهم من متع باخلادم والنفقة ، ومن كان دون ذلك متع بالنفقة والكسوة ، ومن كان دون ذلك متع 
  .).باب ، ومن كان دون ذلك متع بثوب واحد ودرع وجل
: ( أخربنا منصور و يونس و هشام عن ابن سريين عن شريح : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٧٩

ال تايب ان تكون من احملسنني ال تايب ان تكون من : أن امرأة خاصمت زوجها إىل شريح يف املتعة فقال شريح 
  .).املتقني ومل جيربه 

لكل مطلقة متاع حىت : أنه قال : ( أخربنا جويرب عن الضحاء : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٨٠
  .).املختلعة 



( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : حدثنا سعيد قال :١٧٨١ هل : طلق ابن عمر امرأة له ، فقالت له : 
  .).فارجتعها : ة املسلمة ؟ قال ففيم تطلق العفيف: ال ، قالت : رأيت مين شيئا تكرهه ؟ قال 

إذا فوض إىل : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : حدثنا سعيد قال :١٧٨٢
  .).الرجل فطلق قبل أن ميس ويفرض فليس هلا إال املتاع 

رجل طلق امرأته سئل عن : ( سألت ابن أيب جنيح : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٨٣
  .).ال متاع هلا : قبل أن يدخل هبا وقد فرض هلا هل هلا متاع ؟ فقال كان عطاء يقول 

: ( مسعت سعيد بن جبري يقول : أخربنا أيوب قال : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٨٤
  .).لكل مطلقة متاع 

  باب الرجل تلد منه امة مث يشتريها
( أخربنا يونس و منصور عن احلسن : حدثنا هشيم قال : عيد قال حدثنا س:١٧٨٥ يف رجل زوج أمة : 

  .).هي أم ولد ، وال يبيعها : فولدت منه أوالدا مث اشتراها ، قال 
  .).هي أم ولد : أنه كان يقول : ( أخربنا خالد بن عبد اهللا عن يونس عن احلسن : حدثنا سعيد قال :١٧٨٦
ال تكون أم ولد حىت حتدث عنه : ( حدثنا خالد عن مغرية عن محاد عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٨٧

  .).ولدا آخر 
: مثله ، قال هشيم : (أخربنا مغرية عن أصحابه عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٨٨

  .).وهو القول 
أن : ( حدثنا الشعيب : عن أيب حريز قال أخربنا فضيل أبو معاذ : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٨٩

رجال كانت له امرأة حرة وأمة تزوجها فولد له منها ، فكان كلما ولد له من األمة ولد أعتق ، فاشتراها بعد 
، فخاصم ولدها ولد احلرة إىل شريح فأرسلهم شريح إىل عبيدة ، فقال عبيدة  هي : ذلك ومات قبل أن تلد منه 

أعتقوها من نصيب أوالدها أمة وإمنا تعتق لو أهن ا ولدت أوالدا أحراراً وإمنا ولدهتم وهم مملوكون ، فهي أمة ، ف
.(.  

  باب من كان ال يرى طالق الشرك شيئاً
أنه كان ال يرى طالق الشرك شيئاً : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٩٠

.(.  
  .).أنه كان يراه جائزاً : ( ة عن إبراهيم أخربنا مغري: حدثنا هشيم قال :١٧٩١
  .).انه كان يراه جائزاً : ( الشعيب .... حدثنا هشيم : حدثنا سعيد قال :١٧٩٢
( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٩٣ من كان على غري : 

  .).أسلموا فقد حرمتا عليه اإلسالم فتزوج امرأة وابنتها فدخل بواحدة منهما مث 
  باب من طلق امرأته وظن أنه له رجعة

يف رجل طلق امرأته قبل أن يدخل : ( أخربنا مطرف عن محاد : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٩٤
  .).عليه مهر ونصف : هبا فظن له عليها رجعة فواقعها قال 



  
  .).صداق واحد : ( نس و منصور عن احلسن أنه قال أخربنا يو: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٧٩٥
  .).مثل قول احلسن : ( حدثنا هشيم عن حممد بن سامل عن الشعيب : حدثنا سعيد قال : ١٧٩٦
القول : قال سعيد . مثل ذلك : ( أخربنا مطرف عن احلكم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال : ١٧٩٧

  .).قول محاد 
  يمني يف الطالق والعتاق قبل االستثناءباب ما جاء فيمن بدأ بال

مىت بدأ باليمني يف : ( كان شريح يقول : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٠٤
  .).الطالق والعتاق قبل املثنوية فقد وقع عليه الطالق والعتاق 

  .).إن مل حينث فال يقع عليه : (  قال سعيد بن جبري: حدثنا جرير عن منصور قال : حدثنا سعيد قال :١٨٠٥
إذا بدأ الرجل :( حدثنا األعمش عن إبراهيم عن شريح قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٨٠٦

  .).وما يدري شريح : وكان إبراهيم يقول : بالطالق وقع حنث أومل حينث ، قال 
من بدأ بالطالق فال : ( عن إبراهيم عن شريح قال أخربنا مغرية : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٠٧

  .).استثناء عليه 
من بدأ :( أخربنا حصني عن الشعيب عن شريح أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٠٨

  .).بالطالق لزمه الطالق 
( كان يقول حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن إبراهيم عن شريح أنه : حدثنا سعيد قال :١٨٠٩ إذا بدأ : 

  .).الرجل بالطالق مل يغين شرطه شيئا
بلغين أنك تزوجت : يف رجل قالت له امرأته : ( حدثنا خالد عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٨١٠
، فأخربه بقول شريح بتقدمي الطالق وتأخريه : ، فقال    .).كل امرأة له غريك طالق 
لقد ترك شريح يف صدور :( هشيم عن سيار عن عبد الرمحن بن تروان قال  حدثنا: حدثنا سعيد قال :١٨١١

  .).الورعني فيها هاجسا 

١٨١٢:  
( حدثنا محاد بن زيد عن ليث عن طاؤس : حدثنا سعيد قال  إن مل أفعل كذا وكذا فامرأته : يف الرجل يقول : 

  .).ثنياه يف الطالق والعتاق : طالق إن شاء اهللا ، قال 
حدثنا ليث عن عطاء و طاؤس و جماهد و النخعي : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : سعيد قال حدثنا :١٨١٣

إذا قال الرجل المرأته ، أنت طالق إن مل تفعلي كذا وكذا إن شاء اهللا فلم تفعل له ثنياه : ( و الزهري أهنم قالوا 
.(.  

أنه كان يرى اإلستثناء يف : ( عن أبيه حدثنا ابن املبارك عن معمر عن ابن طاؤس : حدثنا سعيد قال :١٨١٤
  .).الطالق جائزا 

: يف رجل قال لغالمه: ( حدثنا عبد امللك بن املبارك عن عبد امللك عن عطاء : حدثنا سعيد قال :١٨١٥
  .).أعتقك إن شاء اهللا ، فلم يره عتقا 



سألت أبا جملز عن : ( ان قال أخربنا أشعث بن حس: حدثنا عبد اهللا ابن املبارك قال : حدثنا سعيد قال :١٨١٦
ا ، قلت إال إن شاء اهللا ، إال إن يشإ اهللا ، قال : رجل قال  أبو جملز أليس : إن دخلت دار فالن فامرأته طالق ثلث

  .).قد استثين ليدخلها إن شاء اهللا 
الطالق ، قدم أنه كان جييز الثنيا يف : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨١٧

  .).الطالق أو أخره بعد أن يصل ذلك مبنطقه وكالمه 
( مسعت الشعيب : أخربنا إمساعيل بن سامل قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨١٨   .).يقول ذلك : 
ليس يف الطالق : أنه كان يقول : ( أخربنا هشام عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨١٩
  .).اق استثناء والعت

  باب ما جاء يف الظهار
( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٢٠ من ظاهر من امرأته : 

  .).ال يقرهبا حىت يكفر : ، مث طلقها ، مث تزوجها غريه ، مث فارقها وتزوجها زوجها األول قال 
  .).أنه ال يوقت يف الظهار وقتا : ( أخربنا يونس عن احلسن :  حدثنا هشيم قال: حدثنا سعيد قال :١٨٢١
أنه كان ال يوقت يف الظهار وقتا : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٢٢

إن قربتك وأنت علي كظهر أمي فإذا قال ذلك فمضت أربعة أشهر قبل أن ميسها بانت بإيالء : إال أن يقول 
.(.  

إذا ظاهر الرجل من امرأته : ( حدثنا سفيان عن هشام بن حجري عن طاؤس قال : حدثنا سعيد قال :١٨٢٣
  .).فعليه الكفارة برأ ومل يرب 

حدثين حممد بن أيب حرملة عن عطاء بن يسار : حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٢٤
لة بنت ثعلبة فجاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خو: ( 

ا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ،  وكان أوس به ملم فنزل القرآن الذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون مل
ا جئت إال رمحة! يا رسول اهللا : مريه فليعتق رقبة ، فقالت : فقال المرأته  ، فنزل  والذي أعطاك ما أعطاك م له 

والذي أعطاك ما أعطاك ما يقدر : مريه فليصم شهرين متتابعني ، فقالت : القرآن وهي عنده يف البيت ، فقال 
، قال  فاذهيب إىل : ما عنده ما يتصدق فقال ! يا رسول اهللا : مريه فليتصق على ستني مسكينا ، قالت : عليه 

يريد أن يتصدق به ، فليأخذ به فليتصدق به على ستني فالن األنصاري فإن عنده شطر وسق متر أخربين أنه 
  .).مسكينا 
سليمان قال : حدثنا سعيد قال :١٨٢٥ قال : ( مسعت احلكم بن أبان حيدث عن عكرمة قال : حدثنا معتمر بن 

 وما محلك: جاء رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم إنه ظاهر من امرأته وإنه وقع عليها قبل أن يقضي ما عليه قال 
اعتزل حىت تقضي ما عليك : با نيب اهللا رأيت بياض ساقها يف القمر ، قال : على ذلك ؟ قال    .).ف

أن رجال : ( حدثين احلكم ابن أبان عن عكرمة : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٢٦
اعتزهلا : لم فذكر ذلك له فقال ظاهر من امرأته ، مث غشيها قبل أن يقضي ، فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  .).حىت تقضي ما عليك 
رجل ظاهر : ( وأنا أمسع : قيل لعطاء : حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج قال : حدثنا سعيد قال :١٨٢٧



يستغفر : بئس ما صنع ، فقلت لعطاء عليه حد أو شيء معلوم ؟ قال : من امرأته ، مث أصاهبا قبل أن يكفر قال 
  .).ليعتزهلا حىت يكفر اهللا مث 
إن واقع املظاهر قبل أن يكفر : ( أخربنا يونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٢٨

  .).فليمسك عن غشياهنا ، وليستغفر اهللا عز وجل ، ويتوب إليه ، ويكفر كفارة واحدة 
نبا أتاه يستغفر اهللا وال يعود إليها ، حىت ذ: ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم قال :١٨٢٩

  .).يكفر وعليه كفارة واحدة 
رجل ظاهر ، مث : ( حدثنا سعيد حدثنا عبد السالم بن حرب عن خصيف عن سعيد ابن جبري عن :١٨٣٠

  .).عليه كفارتان : غشيها قبل أن يكفر قال 
ن شعيب عن سعيد بن املسيب أن حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حجاج بن أرطأة حدثنا عمرو ب:١٨٣١

  .).عليه كفارة واحدة : يف رجل ظاهر من ثلث نسوة قال : ( عمر قال 
عليه كفارة واحدة : ( سألته عن ذلك فقال : حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حجاج عن عطاء قال :١٨٣٢

.(.  
عليه ثلث كفارات : ( قاال حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن ، و عبيدة عن إبراهيم :١٨٣٣

.(.  
  باب ما جيزئ يف الظهار من الرقبة

ال جيزئ يف الظهار عتق : ( حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا سعيد قال :١٨٣٤
  .).ال جيزئ يف شيء من الكفارات إال عتق مسلم : يهودي وال نصراين وكان يقول 

  .).ال جيزئ عتق الصيب يف كفارة الظهار : ( مغرية عن إبراهيم أنه قال  حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن:١٨٣٥
أنه كان يرى عتق اليهودي والنصراين جائزا يف : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم :١٨٣٦

  .).كفارة الظهار 
( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :١٨٣٧   .).مثل ذلك : 
أنه كان جييز عتق األعور يف كفارة الظهار وال : ( يد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم حدثنا سع:١٨٣٨

  .).جييز عتق األعمى 
أنه كان يرى عتق أم الولد جائزا يف : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن شباك عن إبراهيم :١٨٣٩

  .).كفارة الظهار 
( ل عن احلسن أنه قال حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا رج:١٨٤٠ ال جيوز عتق أم الولد يف كفارة الظهار ، : 

  .).وكان يرى عتق املدبرة يف كفارة الظهار جائزا 
ال جيوز أم الولد : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم أنه قال :١٨٤١

ملا خيتلف فيها : ا بال املعتقة عن دبر ال جيوز عتقها قال فم: يف كفارة الظهار ، وال جيوز املعتقة عن دبر قلت 
.(.  

ال جتزئ أم الولد ، واملعتقة عن دبر يف : ( أخربين من مسع احلكم يقول : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٨٤٢
  .).وهو القول : كفارة الظهار ، ألنه جرت فيهما العتاقة ، حدثنا سعيد قال هشيم 



( نا هشيم أخربنا داؤد بن أيب هند حدثنا سعيد حدث: ١٨٤٣ إن قربتك : أن رجال من أصحابه قال المرأته : 
ال يدخل اإليالء يف الظهار ، وال الظهار يف : سنة فأنت علي كظهر أمي ، فانطلقنا إىل الشعيب فسألناه فقال 

  .).اإليالء 
إذا ظاهر الرجل من : (  حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: حدثنا سعيد قال :١٨٤٤

  .).يتوارثان : امرأته مث مات ، أو ماتت قبل أن يكفر قال 
رجل ظاهر من امرأته مث غشاها قبل : ( حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم يف : حدثنا سعيد قال :١٨٤٥

، وعليه كفارة واحدة : أن يكفر قال    .).يستغفر اهللا عز وجل وال يعود 
حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب و احلسن ، : حدثنا ابن املبارك قال : د قال حدثنا سعي: ١٨٤٦

  .).ليس للمظاهر وقت إذا كفر فهي امرأته : ( وعن أيب معشر عن إبراهيم قالوا 
  ١٨٤٧حديث 

  باب ما جاء يف الظهار من األمة
سألت جماهدا عن الظهار من األمة  : (أخربنا داؤد بن أيب هند قال : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٨٥٣

أليس اهللا عز وجل يقول يف كتابه الذين يظاهرون من نسائهم أفليس من النساء ؟ : فكأنه مل يره شيئا ، فقلت 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم أفليس العبيد من الرجال ؟ أفتجوز شهادة العبيد : اهللا عز وجل : قال : فقال 

.(.  
يف: ( أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه : حدثنا هشيم قال  :حدثنا سعيد قال :١٨٥٤   كان يقول 

  .).كالظهار من احلرة : الظهار من األمة 
( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٥٥ إذا كان وطئها مث : 

  .).ظاهر منها فهو ظهار ، وإن مل يكن وطئها فال ظهار عليه 
ال : سألت رجل ظاهر من أمته قال : ( حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٥٦

: إن أراد أن يتزوجها بعد ؟ قال : نعم ، قلت : يعتقها للكفارة ؟ قال : يقرهبا حىت يكفر كفارة الظهار فقلت 
  .).يفعل إن شاء 

( ونس عن احلسن أنه كان يقول أخربنا ي: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٥٧ الظهار من كل ذات : 
  .).حمرم 

١٨٥٨  
  باب كفارة العبد يف الظهار

أخربنا يونس عن احلسن و مغرية عن إبراهيم ، و حممد بن سامل : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٥٩
( عن الشعيب أهنم قالوا    .). صيام شهرين متتابعني: يف العبد إذا ظاهر من امرأته : 

  
إذا أذن له مواله يف : ( أخربنا يونس عن احلسن أنه يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال : ١٨٦٠

  .).وإن مل يأذن له فليصم شهرين متتابعني . العتق ، فليعتق 



ا كان أبوك يقول يف ظهار العبد ؟ قال : ( حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :١٨٦١ : سألت ابن طاؤس م
  .).عليه مثل كفارة احلر: يقول  كان

( حدثنا احلكم بن ظهري عن السدي عن مرة قال : حدثنا سعيد قال :١٨٦٢ الظهار من األمة كالظهار من : 
  .).احلرة وفيها الكفارة 

  باب ما جاء يف الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو أختان
أيب ليلى عن محيضة بن الشمرذل عن احلارث بن أخربنا ابن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٦٣

أسلمت وعندي مثاين نسوة فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أختار منهن أربعاً : ( قيس األسدي قال 
.(.  

أخربنا مغرية عن بعض ولد احلارث بن قيس بن عمرية األسدي : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٦٤
اختر : رث أسلم وعنده مثاين نسوة ، فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له احلا: ( أن احلارث 
  .).منهن أربعاً 
أخربنا الكليب عن محيضة بن الشمرذل عن احلارث بن قيس قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٦٥

فاختر منهن أربعاً ، فجعلت : أسلمت وأسلمن معي ، هاجرت وهاجرن معي ، قال ! قلت يا رسول اهللا : ( 
: أدبري ، فتقول أنشدك الرحم ، أنشدك الولد ، قال : أقبلي ، والذي أريد فراقها : أقول للذي أريد امساكها 

  .).الكليب وحدثنا أبو صاحل عن ابن عباس عن احلارث بن قيس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك 
  .).خيتار منهن أربعاً : ( أخربنا يونس عن احلسن أنه قال : ل حدثنا هشيم قا: حدثنا سعيد قال :١٨٦٦
خيتار : ( حدثنا إمساعيل بن مسلم املكي عن احلارث العكلي عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٦٧

  .).األربعة األول ويفارق األواخر 
عشرة نسوة فأمره  أن رجال أسلم وعنده: ( حدثنا مالك بن أنس عن الزهري : حدثنا سعيد قال :١٨٦٨

  .).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خيتار منهن أربعاً 
أن رجال من بكر بن : ( حدثنا شيخ يف جملس األشياخ : حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا عوف قال :١٨٦٩

: ال اختر احدامها ، ق: وائل مجع بني أختني ، مث أسلم يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال له عمر 
، :عوف فذكرت لناس من بكر بن وائل فعرفوا الرجل ، وقالوا  هذاك هنام البكري رجل منا ، وأن فيه جفاء 

  .).وكان يقول لليت فارق أما إنك امرأيت ولكن غلبين عليك عمر 
كل ميني : ( أخربنا مغرية وأخربنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٧٠

  .).ت مجاعاً فهي إيالء منع
  باب ما جاء يف اإليالء

( أخربنا أشعث عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٧١   .).أنه كان يقول ذلك أيضاً : 
سألت إبراهيم عن رجل رفع امرأته إىل قوم : ( حدثنا هشيم أخربنا املغرية قال : حدثنا سعيد قال :١٨٧٢

ها ، فقالوا امرأتك طالق إن وطئتها حىت تفطم صبينا ، أفليس إن تركها أربعة فظاءرت هلم فاستحلفوا زوج
  .).نعم : أشهر بانت باإليالء ، وإن قرهبا قبل أن تفطم الصيب فهي طالق ثلثا ؟ قال 

( أخربنا مطرف عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٧٣   .).أنه مسع يقول ذلك : 



أخربنا داؤد بن أيب هند عن مساك بن حرب عن أيب عطية : حدثنا هشيم قال :  حدثنا سعيد قال:١٨٧٤
هي طالق إن قرهبا : أنه سأل علياً رضي اهللا عنه أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع ابن أخيه ، فقال : ( األسدي 

  .).يف الغضب إمنا أردت لك والبن أخيك فال إيالء عليك ، إمنا اإليالء ما كان : فقال علي . حىت تفطمه 
  .).أنه كان يقول مثل ذلك : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٧٥
  .).إمنا اإليالء يف الغضب : ( حدثنا أبو وكيع عن أيب فزارة عن ابن عباس أنه قال : حدثنا سعيد قال :١٨٧٦
سألت احلسن عن اإليالء : ( بن يزيد الضيب قال أخربنا القعقاع : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٧٧

ما أدري ما يقولون وما جييئون به ، : وسألت ابن سريين فقال : إمنا اإليالء ما كان يف الغضب ، قال : فقال 
وإن عزموا * قال اهللا عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن اهللا غفور رحيم 

  .).مسيع عليم الطالق فإن اهللا 
بن جبري : حدثنا الوليد بن أيب ثور اهلمداين قال : حدثنا سعيد قال :١٨٧٨ حدثين أبو يعفور العبدي عن عطية 

( عن أبيه جبري  فأتى علي بن أيب ! أنه حلف أن ال يأيت امرأته سنتني حىت تفطم ولدها ، فقيل له ما صنعت : 
، فقال له    .).إن كنت يف غضب فقد بانت منك وإال فهي امرأتك : طالب رضي اهللا عنه فذكر ذلك له 

( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري قال : حدثنا سعيد قال :١٨٧٩ أتى رجل علياً رضي : 
ا أرى إال قد دخل عليك إيالء قال : حلفت أن ال آيت امرأيت سنتني فقال : اهللا عنه فقال  إمنا قلت ذلك من : م

  .).فال إذن : ولدي قال أجل أهنا ترضع 
حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب حيىي موىل معاذ بن عفراء عن ابن عباس أنه : حدثنا سعيد قال :١٨٨٠

  .).إمنا اإليالء أن حيلف الرجل ال يأيت امرأته أبداً : ( قال 
: يب عن اإليالء ، قال أنه سأل سعيد بن املس: ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : حدثنا سعيد قال :١٨٨١

  .).ليس بشيء 
( أخربنا داؤد بن أيب هند عن سعيد بن املسيب قال : حدثنا خالد بن عبد اهللا قال : حدثنا سعيد قال :١٨٨٢  :

، فقلت له  إذا : إن احلسن يقول : إذا آىل الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فال يكون إيالء حىت يطلق 
  .).فإذا لقيت احلسن فاقرأه السالم وأخربه أن بئس ما قال : بائنة ، قال  مضت أربعة أشهر فهي تطليقة

( مسعت ابن املسيب يقول : أخربنا داؤد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٨٣ إن اإليالء ليس : 
فيء وإما أن بطالق ، ولكنه معصية وال توجب املعصية عليه طالقا ، ولكنه يوقف عند األربعة أشهر ، فإما أن ي

  .).يطلق 
حدثنا عامر األحول عن عطاء بن : حدثنا أبو قدامة احلرث بن عبيد األيادي قال : حدثنا سعيد قال :١٨٨٤

كان إيالء أهل اجلاهلية السنة والسنتني وأكثر من ذلك ، فوقت اهللا عز وجل : ( أيب رباح عن ابن عباس قال 
  .).أشهر فليس بإيالء أربعة أشهر ، فمن كان إيالءه أقل من أربعة 

حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن سعيد بن أيب عروبة عن عامر األحول عن عطاء عن : حدثنا سعيد قال :١٨٨٥
ال يقرب امرأته شهراً ، فتركها أربعة أشهر فليس بإيالء : ( ابن عباس قال    .).من حلف أن 

( م عن عبد اهللا أنه قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهي: حدثنا سعيد قال :١٨٨٦ يف اإليالء إذا : 
  .).مضت أربعة أشهر ، فهي واحدة بائنة 



  .).أنه كان يقول مثل ذلك : ( حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال : ١٨٨٧
ن أخربنا حصني عن إبراهيم عن عبد اهللا ، وأخربنا داؤد ع: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٨٨

( الشعيب عن عبد اهللا أنه كان قال  ، بانت منه إذا آىل الرجل من امرأته فمضت أربع:  ة أشهر قبل أن يقرهبا 
  .).بتطليقة وتعتد ثلث حيض وخيطبها فيهن إن شاء وشاءت 

حدثنا املسعودي عن علي بن بذمية عن أيب عبيدة : حدثنا عبد الرمحن بن زياد قال : حدثنا سعيد قال :١٨٨٩
  .).أنه قال مثل ذلك : ( عن مسروق عن عبد اهللا 

( أخربنا خالد عن أيب قالبة : يم قال حدثنا هش: حدثنا سعيد قال :١٨٩٠ أن النعمان بن بشري آىل من امرأته : 
  .).إن مضت عليك أربعة أشهر قبل أن تقرهبا فاعترف بتطليقة : ، فقال له عبد اهللا 

أخربنا سلمان األعمش عن حبيب ابن أيب ثابت عن سعيد بن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٩١
( قال جبري عن ابن عباس    .).إذا آىل الرجل من امرأته فمضت األربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة : 

حدثنا األعمش عن حبيب ابن أيب ثابت عن سعيد بن جبري : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٨٩٢
ل أن يفيء إذا آىل الرجل من امرأته فمضت أربعة األشهر قب: ( كانا يقوالن : عن ابن عباس و ابن عمر قال 

  .).فهي تطليقة بائنة 
( أخربنا ابن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٩٣  :

  .).عزمية الطالق انقضاء األربعة أشهر ، والفيء اجلماع 
(  أخربنا مطرف عن الشعيب عن ابن عباس قال: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٩٤ الفيء : 
  .).اجلماع
ثله : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مطرف عن الشعيب عن ابن عباس : حدثنا سعيد قال :١٨٩٥   .).م
( حدثنا حصني عن الشعيب عن مسروق قال : حدثنا سعيد قال :١٨٩٦   .).الفيء اجلماع: 
فيمن آىل من امرأته : ( يقول أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه كان : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٨٩٧

، أو نفاس ، أو أمر له فيه عذر أشهد على الفيء وهو امرأته    .).فلم يقدر عليها من حيض 
يف الرجل يويل من امرأته ، مث مل : ( حدثنا أبو عوانة و خالد عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٨٩٨

  .).، فيشهد على الفيء وهي امرأته يقدر على اجلماع من عذر حىت متضي أربعة أشهر ، 
يفيء ، والفيء : ( أخربنا مغرية عن الشعيب أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال : ١٨٩٩

  .).مجاع 
ثله : ( حدثنا خالد عن مغرية عن الشعيب : حدثنا سعيد قال :١٩٠٠   .).م
أن رجال من حمارب آىل من امرأته فلما : ( م حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهي: حدثنا سعيد قال :١٩٠١

كان عند األربعة األشهر أراد أن يفيء إليها ، فنفست املرأة فأتى علقمة و األسود فقاال أشهد على الفيء وهي 
  .).امرأتك 
نزل بأيب الشعثاء ضيف : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :١٩٠٢

آىل من امرأته فنفست ، فأراد أن يفيء فلم يستطع من أجل نفاسها ، فأتى علقمة فذكر ذلك له ، فقال له ، و
  .).فهي امرأتك : قد فئت قال : بلى ، قال : علقمة ، أليس قد فئت بقلبك ورضيت ؟ قال 



حلف عليها الرجل كل ميني : ( حدثنا أبو عوانة عن إمساعيل بن سامل عن عامر قال : حدثنا سعيد قال :١٩٠٣
  .).يكون يف تلك اليمني أن ال يقرب من امرأته أربعة أشهر فهو إيالء 

الفيء : ( أخربنا يونس و عوف و أبو حرة عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٩٠٤
  .).اإلشهاد ، وإذا كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس 

( أخربنا خصيف عن سعيد بن جبري قال : اب قال حدثنا عت: حدثنا سعيد قال :١٩٠٥   .).الفيء اجلماع : 
  يوقف املويل عند األربعة األشهر: باب من قال 

قال : حدثنا سفيان عن أيب إسحاق الشيباين عن الشعيب عن عمرو بن سلمة قال : حدثنا سعيد قال :١٩٠٦
  .).يفيء أو يطلق إذا آىل الرجل من امرأته فإنه يوقف حىت : ( علي رضي اهللا عنه

ثله : ( حدثنا سفيان عن ليث عن جماهد عن مروان عن علي : حدثنا سعيد قال :١٩٠٧   .).م
أخربنا عمرو بن سلمة : أخربنا أبو إسحاق عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٠٨

  .).ا أن يفيء وإما أن يطلق أنه شهد عليا رضي اهللا عنه أوقف رجال عند األربعة األشهر إم: ( الكندي 
أخربنا الشيباين عن بكري بن األخنس عن جماهد عن عبدالرمحن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٠٩

شهدت عليا رضي اهللا عنه أوقف رجال عند األربعة األشهر بالرحبة إما أن يفيء وإما أن : ( بن أيب ليلى قال 
  .).يطلق 
أخربين بكري عن سعيد بن املسيب عن علي : نا خالد بن عبد اهللا الشيباين قال حدث: حدثنا سعيد قال :١٩١٠

ثله: ( رضي اهللا عنه    ).م
يف املويل : ( حدثنا عبد احلميد عن نافع عن ابن عمر أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩١١

  )..يوقف عند األربعة األشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق : عن امرأته 
يوقف عند األربعة : أن عليا قال يف اإليالء : ( حدثنا عبد العزيز بن جعفر عن أبيه : حدثنا سعيد قال :١٩١٢

  .).األشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق 
أن الرجل كان يويل من امرأته : ( حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن القاسم بن حممد : حدثنا سعيد قال :١٩١٣

  .).عة أشهر وكانت عائشة رضي اهللا عنها ال ترى ذلك إيالء فيمكث أكثر من أرب
: أخربين حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه : حدثنا عبد العزيز قال : حدثنا سعيد قال :١٩١٤

  .).أن عائشة رضي اهللا عنها كانت ال ترى اإليالء شيئا حىت يوقف ( 
يمان بن يسار قال حدثنا سفيان عن حي: حدثنا سعيد قال :١٩١٥ بن سعيد عن سل كان تسعة عشر رجال : ( ىي 

  .).من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم يوقفون يف اإليالء 
سليمان بن يسار : حدثنا سعيد قال :١٩١٦ أن مروان بن احلكم أوقف املويل : ( حدثنا سفيان عن أيوب عن 

  .).بعد ستة أشهر 
هي : أن أيب الدرداء كان يقول : ( بعض أصحابه عن قتادة  حدثنا هشيم عن: حدثنا سعيد قال :١٩١٧

  .).معصية يوقف عند األربعة األشهر ، فإما أن يفيء وإما أن يطلق 
( حدثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة قال : حدثنا سعيد قال :١٩١٨ إن ناساً يزعمون أن : قلت أليب : 

  .).به  كذبوا ، إمنا هو شيء وعظوا: اإليالء طالق ، قال 



  باب ما يقع له إيالء اليمني
كان ال يرى اإليالء إال بيمني : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩١٩

.(.  
إذا قال الرجل المرأته : ( أخربنا منصور عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٢٠

  .).إن مضت األربعة األشهر فال إيالء عليه : واهللا ال آتيك حىت تأتني قال  :وانطلقت إىل أهلها مغاضبة 
( أخربنا خصيف عن سعيد بن جبري : حدثنا عتاب بن بشري قال : حدثنا سعيد قال :١٩٢١ يف الرجل : 

ربك ، ال أق: ال يقع عليه إيالء إال أن يكون حلف ، أو قال : يغضب على املرأته فال يقربه أربعة أشهر ، قال 
  .).وما كان من غضب من قبل املرأة فإنه ال يقع فيه اإليالء 

( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٢٢ الرجل : إذا قال : 
  .).إن تركها ليمينه فهو إيالء : المرأته واهللا ال أقرهبا الليلة فتركها أربعة أشهر قال 

يهدم : فيمن آىل مث طلق قال : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : قال  حدثنا سعيد:١٩٢٣
  .).الطالق اإليالء 

الطالق يهدم اإليالء ، وقال الشعيب : ( حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٢٤
  .).يستبقان كأهنما فرسا رهان 

يهدم الطالق اإليالء : ( أخربنا مغرية عن الشعيب أنه كان يقول : شيم قال حدثنا ه: حدثنا سعيد قال :١٩٢٥
  .).، ولكنهما كفرسي رهان فأيهما سبق أخذ به وإن وقفا مجيعا أخذ هبما 

( أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٢٦   .).مثل قول الشعيب : 
إذا آىل : ( دثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن مسعود قال ح: حدثنا سعيد قال :١٩٢٧

  .).مث طلق فهما كفرسي رهان 
أن عليا رضي اهللا : ( حدثين الشعيب : أخربنا حممد بن سامل قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٢٨

القول على ما قال : إليالء ، قال هشيم يهدم الطالق ا: عنه كان يقول يستبقان ، و ابن مسعود كان يقول 
  .).علي رضي اهللا عنه 

إذا آىل : ( أخربنا خصيف عن سعيد بن جبري قال : حدثنا عتاب بن بشري قال : حدثنا سعيد قال :١٩٢٩
الرجل من امرأته مث طلقها فإن مضت عدة الطالق هدم الطالق اإليالء ، وكانت تطليقة ، وإن مضت عدة 

  .).الطالق كانت تطليقتني  اإليالء قبل عدة
إيالء : ( أخربنا يونس عن احلسن و مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٣٠

  .).العبد من احلرة أربعة اشهر ، وإيالءه من األمة شهرين 
ن امرأته وهي أمة إذا ظاهر الرجل م: ( حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٣١

  .).، فعليه نصف كفارة احلرة ، وإن ظاهر من أمته فعليه كفارة احلرة 
المرأته واهللا ال أكلمك ، : يف رجل قال : ( حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :١٩٣٢

  .).ء يف اجلماع إين أخاف أن يكون إيالء ، وإمنا كان اإليال: فمضت أربعة أشهر قبل أن يكلمها ، قال 
آىل عبد اهللا : ( حدثنا أبو عوانة و معتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٣٣



ما فعلت يف : بن أنس من امرأته مث خرج فجاء وقد مضى وقت اإليالء ، فدخل بامرأته ، فلقيه رجل فقال 
انطلق فاعلمها أهنا قد بانت منك مث اخطبها ، : ، فقال  ميينك ؟ قال ما ذكرهتا ، فأتى عبد اهللا فذكر ذلك له

  .).فخطبها فتزوجها على رطل من فضة 
أنه : جاء رجل إىل شريح فقال : ( أخربنا مغرية عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٣٤

موا الطالق فإن اهللا مسيع عليم وإن عز: آىل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء إليها ، فقال له شريح 
رحم : أفتين فلم يزده على ذلك ، فانطلق إىل مسروق فأخربه بالذي كان منه ، فقال مسروق : فقال له الرجل 

إذا مضت األربعة األشهر بانت منك : اهللا ابا أمية لو أن الناس فعلوا مثل ما فعل من كان يفرج عنك ، مث قال 
  .).بها إن شئت وال خيطبها غريك حىت تنقضي العدة بتطليقة وتعتد ثلث حيض وختط

الشعيب : مبثل حديث املغرية ، قال : ( أخربنا جمالد عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٣٥
ا قال  هل تعرف الرجل ؟ : ائت شرحيا فأتيت شرحيا فأخربته بقول مسروق فقال يل شريح : ملا قال مسروق م

تعال يدعوك شريح ، فأتيته : فنظرت فإذا أنا به فقلت له : انظره يل يف املسجد قال : فه قال لعلي أعر: فقلت 
  .).به فقال له مثل ما قال له مسروق 

أن رجال أتى شرحيا فسأله عن اإليالء ، : ( حدثنا خالد عن مغرية عن عامر الشعيب : حدثنا سعيد قال :١٩٣٦
سأله ، فأتى الرجل مسروقا ، فسأله وذكر له قول شريح فقال مسروق  فقرأ عليه هذه اآلية فرد ذلك عليه كما

رحم اهللا ابا أمية لو أتى غريه فقال مثل قوله ، ومن كان يفرج عنك ؟ فقال مسروق إذا مضت األربعة : 
  .).األشهر بانت بتطليقة وخيطبها يف العدة ، فإذا قضت العدة خطبها مع اخلطاب 

إذا آىل الرجل فمضت األربعة : ( ا سفيان عن عمرو عن جابربن يزيد قال حدثن: حدثنا سعيد قال :١٩٣٧
  .).األشهر فليس عليها عدة 

آىل عبد اهللا بن أنس من امرأته مث : ( حدثنا أبو معاوية األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٣٨
، فقيل له  انت منك ، فأيت عبد اهللا فذكر ذلك إهنا قد ب: خرج ، فغاب عنها ستة أشهر ، مث جاء فدخل عليها 

، : له ، فقال له  ائتها فأعلمها أهنا قد بانت منك ، مث أخطبها إىل نفسها ، فأتاها فأعلمها وخطبها إىل نفسها 
  .).وأصدقها رطالً من ورق 

( حدثنا سفيان عن ابن طاؤس عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :١٩٣٩ ر يوقف الذي يويل عند األربعة األشه: 
  .).، فإما أن يفيء وإما أن يطلق 

يوقف عند األربعة : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد يف اإليالء قال : حدثنا سعيد قال :١٩٤٠
  .).األشهر 

  باب األمة تباع وهلا زوج
: ول كان عبد اهللا يق: حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق اهلمداين عن الشعيب قال : حدثنا سعيد قال :١٩٤١

  .).بيع األمة طالقها ( 
بيع األمة : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٤٢
  .).طالقها 
( أخربنا يونس عن احلسن عن أيب ابن كعب أنه قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٤٣ بيع األمة : 



  .).طالقها 
إذا تزوج العبد : ( حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن سعيد ابن املسيب قال : قال  حدثنا سعيد:١٩٤٤

  .).بإذن سيده مث باعه ، فإنه ال حيال بينه وبينها ، وإذا زوج الرجل أمته مث باعها ، فإنه كان يرى بيعها طالقها 
بيع األمة :( د بن املسيب قال أخربنا حيىي بن سعيد عن سعي: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٤٥

  .).طالقها ، وبيع العبد ليس بطالق 
  .).بيع األمة طالقها : ( أخربنا منصور عن احلسن قال : حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٩٤٦
( أخربنا خالد احلذاء عن عكرمة عن ابن عباس : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٤٧ أنه كان يقول : 

  .).فهو طالقها : يف بيع األمة 
( أخربنا منصور عن احلسن : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٤٨ إباق العبد طالقه : أنه كان يقول : 

.(.  
أهدي لعلي : ( أخربنا عاصم األحول عن الشعيب قال : حدثنا أبو األحوص قال : حدثنا سعيد قال :١٩٤٩

  .).عها من زوجها خبمسمائة درهم على أن يطلقها رضي اهللا عنه جارية فأنبئ أن هلا زوجا فاشترى بض
أن مرة بن : ( أخربنا داؤد بن أيب هند و عبيدة عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٥٠

شراحيل صاحب السيلحني بغث إىل علي رضي اهللا عنه جبارية ، فسأهلا هل لك زوج ؟ قالت نعم ، فردها ، 
يتك مشغولة فاشتري مرة بضعها من زوجها حبمسمائة درهم ، وبعث هبا إليه وكتب إىل مرة أين وجدت هد

  .).فقبلها 
كتب عمر بن : ( أخربنا عبد الرمحن بن إسحاق عن أبيه قال: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٥١

ته أن هلا زوجا يف اخلطاب رضي اهللا عنه إىل يسار بن منري أن يبتاع له جارية ، ففعل ، مث بعث هبا إليه ، فأخرب
  .).وهو القول : أهلها ، فكف عنها ، وكتب إليه أن يشتري بضعها من زوجها ففعل ، قال هشيم 

( حدثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة : حدثنا سعيد قال :١٩٥٢ أن أباه اشترى من عاصم بن عدي : 
  .).جارية ، فأخرب أن هلا زوجا فردها 

أن عبد الرمحن بن عوف اشترى : ( أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه  حدثنا: حدثنا سعيد قال :١٩٥٣
، واهللا ال أطلقها ، فقال : قال . يا بين طلقها : جارية فذكر أن هلا زوجا فأرسل إليه فدعاه فقال  خذوا : ال 

  .).جاريتكم فردها 
يمان قال : حدثنا سعيد قال :١٩٥٤ أن سعد بن أيب وقاص : ( ازم حدثنا أبو ح: حدثنا عبد احلميد بن سل

يا أبا : رضي اهللا عنه خرج إىل السوق فرأى جارية فأعجبته فاشتراها فأراد أن ينصرف هبا ، فقال صاحبها 
، مث نرسل هبا إليك ، فتركها حىت صنعوا ذلك هبا ، فلما خال هبا قالت  : إسحاق دعها حىت نأمر هبا فتمشط 

ما له قاتله اهللا أراد أن حيملين على امرأة رجل مسلم : إين ذات زوج قال  :ومل ؟ قالت : واهللا ما أحل لك قال 
يا سعد اقصر عليك : فخرج هبا إليه ، وهو يقول ذلك القول ، حىت انتهى إليه يف السوق فسمع الرجل ، فقال 

ت ، فقال ، ال تقول إين مستجاب الدعوة ، إمنا هي جارييت زوجتها غالما يل وإذا شئت أن أفرق بينهما فرق
  .).ليس ذاك إليك ، هو زوجها حيث ما أدركها أخذ برجلها ، فردها عليه : سعد 

  باب أم الولد يكون هلا من سيدها أوالد فيموت عنها فتزوج فتلد م



أن رجال من بين هاشم : ( حدثنا الشعيب : حدثنا هشيم أخربنا أشعث بن سوار قال : حدثنا سعيد قال :١٩٥٥
ت منه ، ومات اهلامشي فتزوجت أم ولده رجال ، فدخل هبا فولدت منه أوالدا فمات ابن كانت له أم ولد ولد

، فلما فرغ من دفنه قال لزوج امته  انك راشد ، إن هذا الغالم قد مات : اهلامشي منها فشهده احلسن بن علي 
  .).، وإنه ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك ، وإين آمرك أن تعتزل امرأتك 

يف عبد مملوك حتته امرأة حرة وله : ( أخربنا يونس عن احلسن : حدثنا هشيم قال : سعيد قال حدثنا :١٩٥٦
هبا محل أو ليس هبا ، فإن كان ] أ[ ميسك العبد عن امرأته حىت يعلم : أخ حر فمات أخوه ومل يدع وارثا قال 

، وكان يقول يف رجل عنده امرأة هلا ولد من غريه فما ميسك : ت ولدها ذاك ، قال هبا محل ورث ولدها عمه 
  .).الرجل عن امرأته حىت يعلم أهبا محل أم ال 

إذا كان المرأة الرجل ولد من : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٥٧
  .).غريه فمات فليمسك من مجاعها حىت حتيض 

  باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها
أخربنا عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن جده عبد الرمحن بن عوف : حدثنا هشيم قال : ال حدثنا سعيد ق:١٩٥٨
ال تسألين امرأة من نسائي الطالق إال طلقتها ، وكانت متاضر بنت األصبغ أم أيب سلمة يف خلقها : ( أنه قال 

فطلقها البتة ، ومات  بعض ما فيه فسألته الطالق وهو مريض ، فقال هلا إذا حضت مث طهرت فآذنيين ، فآذنته
  .).يف مرضه ذلك فورثها عثمان رضي اهللا عنه منه بعد انقضاء العدة 

سلمة عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :١٩٥٩ ( أخربنا أبو عوانة عن عمر بن أيب  : قال عبد الرمحن بن عوف : 
له طالقها ، فقال للرسول قل ال تسألين امرأة الطالق إال طلقتها ، فغارت متاضر بنت األصبغ فأرسلت إليه تسأ

، فطهرت : فحاضت ، فأرسلت إليه ، فقال للرسول قل هلا : إذا حاضت فلتؤذين : هلا  إذا طهرت فلتؤذنين 
هي طالق البتة ال رجع إليها ، فلم يلبث إال يسريا حىت مات : فأرسلت إليه وهو مريض ، فغضب وقال أيضاً 

فارتفعوا إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وكان ذلك يف العدة  ال أورث متاضر شيئا ،: فقال عبد الرمحن 
  .).فورثها منه ، فصاحلوها من نصيبها ربع الثمن على مثانني ألفا فما أوفوها 

كتب عمر رضي اهللا عنه : ( حدثنا شريك بن عبد اهللا عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٦٠
  .).ثا يف مرضه ترثه وال يرثها إىل شريح يف الذي طلق امرأته ثل

كان فيما جاء به عروة : ( حدثنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا أبو عوانة قال : حدثنا سعيد قال :١٩٦١
يف عني الدابة ربع مثنها ، واألصابع سواء ، وجراحات الرجال والنساء سواء : البارقي من عند عمر إىل شريح 

لرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته ، فإذا طلق الرجل امرأته ثلثا ورثته إال السن واملوضحة وخري احيان ا
  .).ما كانت يف العدة 

كان فيما جاء به عروة البارقي : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٦٢
ام سواء ، وأن جروح الرجال والنساء إىل شريح من عند عمر رضي اهللا عنه أن األصابع سواء ، اخلنصر واإلهب

سواء يف السن واملوضحة ، فيما خال فعلى النصف ، وأن يف عني الدابة ربع مثنها ، وأن أحق أحوال الرجل أن 
وأنسيت اخلامسة حىت ذكرين عبيدة أن الرجل إذا : يف ولده إذا أقربه ، قال مغرية ) عند موته ( يصدق عليها 



  .).ما دامت يف العدة طلق امرأته ثلثا ورثته 
يف الرجل يطلق امرأته وهو مريض إن مات يف : ( حدثنا محاد بن زيد عن أيب هاشم : حدثنا سعيد قال :١٩٦٣

فإن هذا مات : نعم ، قال : مرضه ذلك ورثته ، فقال له ابن شربمة أرأيت ان انقضت العدة أتتزوج ؟ قال 
، رجع إىل ا: ومات األول أترث زوجني ؟ قال    .).ترثه ما كانت يف العدة : لعدة قال ال 

يف رجل طلق امرأته ثالثا يف : ( حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم و الشعيب : حدثنا سعيد قال :١٩٦٤
  .).تعتد عدة املتوىف عنها زوجها وترثه ما كانت يف العدة : مرضه قاال 
أهنما قاال يف رجل طلق امرأته : ( يم و الشعيب أخربنا مغرية عن إبراه: حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال :١٩٦٥

  .).تستأنف عدة املتوىف عنها زوجها وترثه : واحدة أو اثنتني وهو مريض مث مات قاال 
يف الرجل يطلق امرأته ثالثا يف : ( حدثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه : حدثنا سعيد قال :١٩٦٦

  )..ترثه ما كانت يف العدة : مرضه قال 
يف رجل طلق امرأته ثالثا وهو : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٦٧

، قال : مريض قال    .).وبه نأخذ : هشيم : هلا املرياث إن مات وهي يف العدة فإذا انقضت عدهتا فال مرياث هلا 
باب من الطالق جسيم ، إذا : ( لشعيب قال أخربنا زكريا عن ا: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :١٩٦٨

  .).ورثت املرأة اعتدت 
يف رجل طلق امرأته : ( حدثنا جرير بن عبد احلميد عن املغرية عن احلارث العكلي : حدثنا سعيد قال :١٩٦٩

تدي ال ترثه ألنه مل يع: تطليقتني يف صحته ، مث مرض فطلقها الثالثة للعدة يف مرضه فمات يف مرضه ذلك ، قال 
.(.  

حدثنا هشام بن عروة عن أبيه و حممد بن عمرو : حدثنا عباد بن عباد املهليب قال : حدثنا سعيد قال :١٩٧٠
طلق امرأته ثالثا يف مرضه فمات بعد ما : ( بن علقمة عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  أن عبد الرمحن بن عوف 

  .).حلت ، فورثها عثمان رضي اهللا عنه 
فيمن طلق قبل ان يدخل هبا وهو : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : ل حدثنا سعيد قا:١٩٧١

  .).وبه نأخذ : هشيم : هلا نصف الصداق وال مرياث هلا وال عدة عليها ، قال : مريض قال 
١٩٧٢:  

واملرياث هلا الصداق كامال ، : ( أخربنا يونس و منصور عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال 
  .).، وعليها العدة 

سألته عن الرجل : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :١٩٧٣
ال يتوارثان وال نفقة هلا ، إال أن يكون هبا محل ، أو تطلق مضارة يف مرضه : يطلق امرأته البته وهو مريض قال 

  .).فيموت وهي يف عدهتا 
  يف النصرانيني يسلم أحدمها باب ما جاء

( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن الشيباين عن السفاح عن داؤد بن كردوس : حدثنا سعيد قال :١٩٧٤ أن امرأة : 
ال : إما أن تسلم وإما ننزعها عنك ، فقال : من بين متيم كانت حتت رجل من بين تغلب فأسلمت فقال عمر 

  .).ا منه حتدث العرب أين أسلمت لبضع امرأة فنزعه



( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن عكرمة عن ابن عباس : حدثنا سعيد قال :١٩٧٥ يف نصراين : 
يفرق بينهما ، ال ميلك نساءنا غرينا ، حنن على الناس ، والناس ليس علينا ، وذلك : حتته نصرانية فأسلمت قال 

  .).ألن اهللا عز وجل يقول ليظهره على الدين كله 
  .).يفرق بينهما : ( حدثنا هشيم أخربنا يونس و منصور عن احلسن قال : حدثنا سعيد قال :١٩٧٦
  .).ختري : ( عمر : قال : حدثنا سعيد أخربنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سريين قال :١٩٧٧
أنه كان : ( عنه حدثنا سعيد أخربنا هشيم أخربنا مطرف و عثمان البيت عن الشعيب عن علي رضي اهللا :١٩٧٨
  .).هو أحق هبا ما مل خيرجها من دار اهلجرة : يقول 
: ( حدثنا سعيد أخربنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم و الشعيب و إمساعيل ابن أيب خالد عن الشعيب :١٩٧٩

  .).أهنما قاال مثل ذلك 
: عنده ألن له عهدا ، قال تقر : ( حدثنا سعيد أخربنا خالد بن عبد اهللا عن مطرف عن الشعيب قال :١٩٨٠

  ).سعيد بئسما قال
  .).مثله : ( حدثنا سعيد حدثنا خالد حدثنا مغرية عن إبراهيم و الشعيب :١٩٨١
أن هانئ بن : ( حدثنا سعيد أخربنا أبو عوانة عن حسن بن عمران عن رجل عن عبد الرمحن بن أبزى :١٩٨٢

لقي أبا سفيان بن حرب فكلمه أيكلم له عمر ، فقال قبيصة أسلمت امرأته قبله ، فخشي أن يفرق بينهما ، ف
ا ما مينعين  أبو سفيان هين ذهب الزمان الذي عهدتنا عليه ، واهللا لو بلغين أن يل ابنا بالعراق درج على أهله طرف

  .).أن أدعيه إال فرقا من عمر ، وما يكلم يف ذات اهللا 
يف النصرانية حتت النصراين ؟ : ( أيب جنيح عن جماهد  حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم أخربنا ابن:١٩٨٣

  .).إن أسلم زوجها وهي يف العدة فهو أحق هبا : قال 
يطلقها قبل أن ميسها هل تطلق   باب املرأة تطلق ثالثاً فتزوجت غريه ف

إسحاق احلضرمي عن سليمان بن يسار ] أيب [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخربين حيىي بن :١٩٨٤
أن الرميصاء أو الرميضاء أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تشكو زوجها ، : ( ن عبد اهللا ابن عباس ع

إهنا كاذبة ، إنه يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إىل : وتزعم أنه ال يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال 
  .).تذوق عسيلته  زوجها األول ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس ذاك هلا حىت

( حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عائشة :١٩٨٥ أن امرأة رفاعة القرظي أتت رسول اهللا صلى اهللا : 
اعة ، فطلقين وبت طالقي ، فتزوجين ابن الزبري ، وما معه ! يا رسول اهللا : عليه وسلم فقالت  إين كنت عند رف

أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة ؟ ال ، حىت : هللا عليه وسلم فقال إال مثل هدبة الثوب ، فتبسم رسول اهللا صلى ا
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، فنادى خالد بن سعيد وهو بالباب أال تسمع يا أبا بكر ما جتهر هذه عند 

  .).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يف رجل طلق امرأته ثالثاً ، أنه قال : ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم عن علي :١٩٨٦

  .).ال ترجع إىل األول حىت يقرهبا اآلخر : فتزوجت رجال بعده ، فطلقها قبل أن يدخل هبا قال علي 
اً ومسعت منه حديثاً ، مسعته : ( حدثنا سعيد حدثنا ذواد بن علبة عن مطرف عن الشعيب قال :١٩٨٧ رأيت علي

ال : ، فطلقها قبل أن يدخل هبا ، فأخرج ذراعه وهبا رقط قال سئل عن رجل طلق امرأته ، فتزوجها رجل بعده 



  .).حىت يهزها 
( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم عن عائشة :١٩٨٨ أهنا قالت حىت يذوق عسيلتها : 

  .).وتذوق عسيلته 
ما الناس فيقولون حىت أ: ( حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا داؤد بن أيب هند عن سعيد بن املسيب قال :١٩٨٩

إذا تزوجها تزوجيا صحيحا ال يريد بذلك إحالال هلا فال بأس أن يتزوجها األول : جيامعها ، وأما أنا فإين أقول 
.(.  

ليس لألول أن يتزوجها : ( حدثنا سعيد أخربنا هشيم أخربنا حصني عن الشعيب عن مسروق أنه قال :١٩٩٠
  .).حىت جيامعها األخري 

يف رجل طلق امرأته ثالثا : ( عيد حدثنا أبو شهاب حدثنا حيىي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر حدثنا س:١٩٩١
أعاد عليه احلديث ، فقال : فأصاب منها كل شيء غري أنه مل ميسها فقال ابن عمر  ، حىت ميسها ، ف ، : ال  ال 

  .).حىت يأخذ برجلها 
  باب ما جاء يف احملل واحمللل له

بن جابر أخربنا سعيد حدثن:١٩٩٢ ا جرير بن عبد احلميد عن األعمش عن املسيب بن رافع عن قبيصة 
( قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : األسدي قال    .).ال أجد حمال وال حملال له إال رمجته : 

قال عمر : أخربنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن املسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال :١٩٩٣
  .).أجد حمال وال حملال له إال رمجتهما ال : ( 

إذا كان نية إحدى الثالثة الزوج األول أو : ( حدثنا سعيد حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال :١٩٩٤
  .).الزوج اآلخر أو املرأة أنه حملل ، فنكاح هذا األخري باطل وال حتل لألول 

إذا هم أحد الثالثة بالتحليل فقد : ( نه كان يقولأخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا يونس عن احلسن أ: ١٩٩٥
  .).أفسد 
  ).ذلك: ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول :١٩٩٦
لعن احلال ، واحمللل : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا خالد احلذاء حدثنا رجل عن ابن عمر أنه قال :١٩٩٧

  .).له ، واحملللة 
( سألت بكر بن عبد اهللا املزين : ربنا سعيد حدثنا حممد بن بسيط املصري قال أخ:١٩٩٨ عن رجل يطلق : 

  .).لعن احلال ، واحمللل له ، أولئك كانوا يسمون يف اجلاهلية التيس املستعار : امرأته البتة قال 
هل املدينة طلق امرأته أن رجالً من أ: ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن ابن سريين :١٩٩٩

ا شاء اهللا ، فقيل له  انظر رجال حيلها لك ، وكان يف املدينة رجل من أهل البادية له : ثالثا وندم وبلغ ذلك منه م
حسب أقحم إىل املدينة ، وكان حمتاجا ليس له شيء يتوارى به إلال رقعتني رقعة يواري هبا فرجه ، ورقعة يواري 

، مث تطلقها : قالوا له هبا دبره ، فأرسلوا إليه ف هل لك أن نزوجك امرأة ، فتدخل عليها ، فتكشف عنها محارها 
نعم فزوجوه فدخل عليها ، وهو شاب صحيح احلسب فلما دخل على املرأة : وجنعل لك على ذلك جعالً قال 

ال : ت نعم ، هو حيث حتبني ، جعله اهللا فداءها قال: أعندك خرب ؟ قال : فأصاهبا فأعجبها فقالت له  فانظر 
فلما أصبح مل يكد يفتح الباب حىت كادوا أن يكسروه ، فلما . تطلقين بشيء فإن عمر لن يكرهك على طالقي 



ال : قويل له أن يطلقك ، قالت : فقالوا هلا : األمر إىل فالنة قال : طلق ، قال : دخلوا عليه قالوا  إين أكره أن 
: إن طلقتها ألفعلن بك ورفع يديه وقال : اب فأخربوه فقال له يزال يدخل علي ، فارتفعوا إىل عمر بن اخلط

  .).اللهم أنت رزقت ذا الرقعتني إذ خبل عليه عمر 
قلت إلبراهيم هل كان ابن اخلطاب حلل بني الرجل : ( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن مغرية قال :٢٠٠٠

، إمنا كانت لرجل امرأة ذات حسب ومال ، فطل: وامرأته ؟ فقال  قها زوجها تطليقة أو ثنتني ، فبانت عليه ال 
وما بركتهن إال ألوالدهن : لوال أهنا امرأة ليس هبا ولد ، فقال عمر : ، مث أن عمر تزوجها فهنئ هبا وقالوا 

  .).فطلقها قبل أن يدخل هبا فتزوجها زوجها األول 
  .).ألول احلارث بن أيب ربيعة كان زوجها ا: ( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن مغرية عن أيب معشر قال :٢٠٠١
يف رجل طلق امرأته ثالثاً فتزوج عبداً : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب :٢٠٠٢

  .).ليس بزوج : بغري إذن مواليه فدخل هبا قال 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا منصور عن احلسن أنه كان يقول :٢٠٠٣ وهو : يم ليس بزوج ، قال هش: 
  .).القول 
يف امرأة طلقها : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حممد بن سامل عن احلكم حدثنا منصور عن احلسن :٢٠٠٤

  .).ليس بزوج : زوحها ثلثاً فتزوجت غالمامل حيتلم فجامعها مث طلقها قال 
هو زوج وحتل لألول إن : (  حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا حممد بن سامل عن احلكم بن عتيبة أنه قال:٢٠٠٥

  .).شاء 
يف عبد تزوج بغري إذن مواله فطلقها : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا حممد بن سامل عن الشعيب :٢٠٠٦

  .).ال جيوز طالقه : قال 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا منصور عن احلسن أنه كان يقول :٢٠٠٧   .).ال جيوز طالقه : 
دثنا أبو معاوية حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن احلارث عن علي رضي اهللا أخربنا سعيد ح:٢٠٠٨
  .).لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احملل واحمللل له : ( عنه قال 

  باب ما جاء يف العنني
إذا يف الرجل : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب ليلى عن الشعيب عن عمر أنه كان يقول :٢٠٠٩

  .).تؤجل سنة فإن قدر عليها وإال فرق بينهما : دخلت عليه امرأته فلم يصل إليها قال 
يف الرجل يفجر يفجر باألمة مث : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا أبو حرة عن احلسن أنه كان يقول :٢٠١٠

  .).كان يكره أن يقرهبا : يشتريها قال 
أن عمر كتب إىل شريح يف الرجل إذا مل : ( مد بن سامل عن الشعيب أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حم:٢٠١١

  .).يصل إىل امرأته أنه يؤجله من يوم تدفع إليه سنة فإن وصل إليها وإال فرق بينهما 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد :٢٠١٢ أن معاذا أبا حليمة تزوج ابنة النعمان بن حارثة فلم : 

  .).ففرق بينهما : له عمر سنة فلم يصل إليها قال يصل إليها فأج
أن عمر حيث : (أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد حدثين حيىي بن عبد الرمحن األنصاري :٢٠١٣

  .).احلمد هللا الذي كف على النعمان ابنته : كان فلم يصل إليها فرق بينهما وقال 



يؤجل سنة من يوم يرفع إىل : ( دة عن إبراهيم أنه كان يقول أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا عبي:٢٠١٤
  .).السلطان فإن وصل إليها وإال فرق بينهما 

( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :٢٠١٥   .).مثل ذلك : 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن الشعيب عن احلرث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة :٢٠١٦ أجل أنه : 

  .).رجال مل يصل إىل أهله عشرة أشهر 
إذا مل يصل إليها أجل أجال سنة : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول :٢٠١٧

  .).ورفع إىل السلطان ، فإن وصل إليها وإال فرق بينهما وهلا الصداق كامال وعليها العدة 
إذا وصل إليها مرة واحدة مث حبس عنها مل : ( يونس عن احلسن قال  أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا:٢٠١٨

  .).يؤجل وهي امرأته 
بن : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :٢٠١٩ أن عمرو 

 فرق يؤجل سنة فإن نزا وإال: العاص كتب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف مسلسل خف على امراه قال 
  .).بينهما 
( أخربنا سعيد حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن هانئ بن هانئ قال :٢٠٢٠ كنت عند علي بن أيب طالب : 

: فأين زوجك ؟ قالت : هل لك إىل امرأة ال أمي وال ذات زوج قال : رضي اهللا عنه فقامت إليه امرأة فقالت له 
سبها هل تنقم من مطعم أو ثياب ؟ فقال علي : ه املرأة ؟ قال ما تقول هذ: هو يف القوم ، فقام شيخ جينح فقال 

، قال : فما من شيء قال  فرق بيين : هلكت وأهلكت قالت : وال من السحر قال : وال من السحر ، قال : ال 
  .).اصربي فإن اهللا لو شاء ابتالك بأشد من ذلك : قال . وبينه 
أن عمر بن اخلطاب بعث رجال على : ( ن ابن سريين أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا ابن عون ع:٢٠٢١

هل أعلمتها أنك عقيم ؟ : بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما فلما قدم على عمر ذكر له ذلك ، فقال 
  .).فانطلق فأعلمها مث خريها : ال ، قال : قال 

  باب ما جاء يف الرجل إذا مل جيد ما ينفق على امرأته
سألت سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق : ( ا سفيان عن أيب الزناد قال أخربنا سعيد حدثن:٢٠٢٢

  .).سنة : سنة ؟ قال : نعم ، قلت : على امرأته أيفرق بينهما ؟ قال 
( أخربنا سعيد حدثنا سفيان حدثنا هشيم عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب :٢٠٢٣ يف الرجل يعجز : 

  .).عليها أو يفرق بينهما ينفق : عن نفقة امرأته قال 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعيب قال :٢٠٢٤ إن وجد أنفق وإن مل جيد مل يكلف إال ما : 

  .).يطيق 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا أشعث عن الشعيب أنه قال :٢٠٢٥   .).ينفق عليها أو يطلقها : 
  .).ينفق عليها أو يطلقها ( : حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن قال :٢٠٢٦
  .).إن وجد أنفق وإن مل جيد مل يكلف ما ال يطيق : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم عن ابن شربمة قال :٢٠٢٧
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا األعمش عن املنهال بن عمرو :٢٠٢٨ أن نعيم ابن دجاجة األسدي طلق : 

أما إهنا : فكتب يف ذلك إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال  هي عليه حرج: امرأته تطليقتني مث قال هلا 



  .).ليست بأهوهنن 
أن نعيم طلق امرأته تطليقتني مث قال : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا منصور عن احلكم بن عتيبة :٢٠٢٩

نه أيظن فالن هي عليه حرج ، فكتب يف ذلك إىل عمر بن اخلطاب ، فكتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع: هلا 
  .).أن قوله هي عليه حرج أهون من تطليقتني ؟ إذا أتاكم خطايب هذا ففرقوا بينهما 

أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس بن عبيد عن احلسن وأخربنا مغرية عن إبراهيم وأخربنا مطرف :٢٠٣٠
  .).إذا طلق العجمي بلسانه فهو جائز : ( عن الشعيب قال

  .).مثله وزاد فيه طالق كل قوم بلساهنم جائز : ( ثنا خالد عن مغرية عن إبراهيم أخربنا سعيد حد:٢٠٣١
: هبشتم قال : يف الرجل قال المرأته : ( أخربنا سعيد حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مطرف عن الشعيب :٢٠٣٢

  .).هي طالق 
  باب األمة تكون بني الرجلني يصيبها أحدمها

مسعت ابن عمر سئل عن : (بن أيب خالد أخربين عمري بن منري اهلمداين قال أخربنا سعيد حدثنا إمساعيل:٢٠٣٣
  .).هو خائن ال حد عليه : أمة بني رجلني وطئها أحدمها قال 

، :( مسعت سعيد بن املسيب يقول : أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا داؤد بن أيب هند قال :٢٠٣٤ ال حد عليه 
  .).ويضرب مائة سوط وتقوم عليه 

ال حد عليه :( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن ، و مغرية عن إبراهيم أهنما قاال :٢٠٣٥
  .).ونقوم عليه إن حبلت 

إن حبلت قومت عليه وإن مل حتبل : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حممد بن سالم عن الشعيب قال :٢٠٣٦
  .).كان عليه نصف عقرها ، وكانت أمته على حاهلا 

أن شرحياً اختصم إليه يف : ( أخربنا سعيد حدثنا يزيد بن هارون عن احلجاج عن أيب معبد خنت احلكم :٢٠٣٧
  .).رجلني بينهما جارية فوطئها أحدمها فضمنه نصف الثمن ونصف العقر 

  باب الرجل تكون له األمة الفاجرة فيحصنه
نه كان يقول يف الرجل يفجر باألمة مث أ: ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا أبو حرة عن احلسن :٢٠٣٨

  .).كان يكره أن يقرهبا : يشتريها قال 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أنبأنا منصور عن معاوية بن قرة :٢٠٣٩ أن مسعود كان يكره للرجل أن يطأ : 

  .).أمته إذا فجرت ، أو يطأها وهي مشركة 
: بشر عن سعيد بن أيب احلسن عن ابن عباس قال أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن أيوب عن الوليد أيب :٢٠٤٠

مرت يب جارية : دخلوا عليه أول النهار وهو صائم مث دخلوا عليه يف آخره وهو مفطر ، فسألوه فقال ( 
  .).فأعجبتين وأزيدكم أهنا كانت بغياً فحصنتها 

( جبري قال أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا محيد الطويل عن احلسن بن مسلم عن سعيد بن :٢٠٤١ دخلنا : 
أمل تك : على ابن عباس يف صدر النهار فوجدناه صائما ؟ مث رحنا إليه من العشي فوجدناه مفطرا فقلنا له 

، ولكن جارية يل أتت علي فأعجبتين فأصبت منها ، وإمنا هو تطوع وسأقضي يوما مكانه ، : صائماً ؟ قال  بلى 
  .).عزل عنها ، قال سعيد فعلمنا أربعة أشياء يف حديث واحد  وأزيدكم أهنا كانت بغياً فحصنتها ، وإنه قد



  باب الرجل يكون له األمة غري مسلمة أحيل له أن يصيبها
سألت مرة اهلمداين عن الرجل يطأ أمته : ( أخربنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أيب عائشة قال :٢٠٤٢

  .).إن فعلوا فما هم خبري منهن : وقال وهي جموسية وسألت سعيد بن جبري فكان أشدمها قوال ، 
( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن موسى بن أيب عائشة عن مرة اهلمداين و سعيد بن جبري :٢٠٤٣   .).مثله : 
إذا سبيت اليهوديات : ( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن مغرية عن محاد عن إبراهيم أنه قال :٢٠٤٤

وإذا سبيت . من وطئن واستخدمن ، وإن أبني وطئن واستخدمن والنصرانيات جيرب على اإلسالم ، فإذا أسل
اجملوسيات وعبدة األوثان أجربن على اإلسالم ، فإن أسلمن وطئن واستخدمن ، وإن مل يسلمن استخدمن ومل 

  .).يوطأن 
أنه وطئ جارية له بعد ما أنكر : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن أيب معبد عن ابن عباس :٢٠٤٥
  .).ها ولد

  باب ما جاء يف أمهات األوالد
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن الشعيب عن عبيدة :٢٠٤٦ أن عمر بن اخلطاب وعلياً رضي اهللا : 

عنهما أعتقا أمهات األوالد فقضى بذلك عمر حىت أصيب ، مث ويل عثمان رضي اهللا عنه فقضى بذلك حىت 
فرأى عمر و علي يف مجاعة أمثل من : وليت فرأيت أن أرقهن قال عبيدة أصيب ، قال علي رضي اهللا عنه فلما 

  .).رأي علي وحده يف الفرقة 
: خطب علي الناس فقال : ( أخربنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن الشعيب عن عبيدة قال :٢٠٤٧

و عثمان حياته ، فلما شاورين عمر عن أمهات األوالد فرأيت أنا و عمر أن أعتقهن فقضى هبا عمر حياته ، 
  .).فرأى عمر و علي يف اجلماعة أحب إلينا من رأي علي وحده : وليت رأيت أن أرقهن قال عبيدة 

اجتمع : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا هشام بن حسان عن ابن سريين عن عبيدة عن علي قال :٢٠٤٨
فرأى عمر و علي يف اجلماعة : هن قال عبيدة رأي ورأي عمر يف عتق أمهات األوالد ، فلما وليت رأيت أن أرق

  .).أحب إيل من رأي علي وحده يف الفرقة 
انه : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا عمر بن ذر عن حممد بن عبد اهللا بن قارب الثقفي عن أبيه :٢٠٤٩

ختلط طماءكم أبعد ما ا: اشترى أمة فأسقطت منه فباعها فذكر ذلك لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال 
  .).ودماءهن ، وحلومكم وحلومهن بعتموهن ؟ ارددها ارددها 

( أخربنا سعيد حدثنا هشيم عن أيب إسحاق عن عكرمة قال :٢٠٥٠ أعتق عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : 
  .).أمهات األوالد وأمهات االسقاط 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال : ( أخربنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عكرمة :٢٠٥١
  .).إذا ولدت األمة من سيدها فقد أعتقت وإن كان سقطاً : 

ا من : قال عمر : ( حدثنا سعيد حدثنا عتاب بن بشري عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال :٢٠٥٢ م
  .).رجل كان يقر بأنه كان يطأ جاريته مث ميوت إال أعتقها إذا ولدت وإن كان سقطاً 

أدرك ابن عمر : ( نا سعيد حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد وعبيد اهللا بن عمر عن نافع قال أخرب:٢٠٥٣
أتعرفان أبا : إنا تركنا هذا الرجل يبيع أمهات األوالد يريد ابن الزبري فقال ابن عمر : رجالن باألبواء فقاال له 



، يستمتع هبا : حفص فإنه قضى يف أمهات األوالد    .).صاحبها فإذا مات فهي حرة ال يبعن ، وال يوهنب 
( أخربنا سعيد حدثنا فليح بن سليمان عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر :٢٠٥٤ أنه لقيه ركب باألبواء : 
، قال : فقالوا : تعرفون عمر : يا أبا عبد الرمحن فسألوه يعين عن أمهات األوالد فقال عبد اهللا : فقالوا  : نعم 

  .).ن سادهتن ما بدا هلم فإذا هلك السيد فال بيع فيها وال مرياث فإنه قضى فيهن أن يستمتع هب
أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا منصور عن ابن سريين عن أيب عطية مالك بن عامر اهلمداين أن عمر :٢٠٥٥

( بن اخلطاب قال  وإن كفرت ، وغجرت ، وغدرت . يف أم الولد إن أسلمت وأحصنت وعفت أعتقت : 
  .).رقت 
عن أم ولد رجل ارتدت عن اإلسالم فكتب : ( حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد : ربنا سعيد قال أخ:٢٠٥٦

  .).أن يبيعوها بأرض ليس هبا أحد من أهل دينها : يف ذلك إىل عمر بن عبد العزيز فكتب عمر 
سيدها إذا سقطت األمة من : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول :٢٠٥٧

  .).واستبان خلقه فهي أم ولد وإن مل يتبني خلقه فهي أمة على حاهلا 
إذا نكس يف اخللق الرابع فكان : ( مسعت الشعيب يقول : أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا داؤد قال :٢٠٥٨

  .).خملقا انقضت عدة احلرة واعتقت به األمة 
إذا أسقطت املرأة سقطا بينا : ( عن احلسن قال أخربنا سعيد حدثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان :٢٠٥٩

  .).فقد انقضت عدهتا 
بعها كما تبيع : يف أم الولد قال : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس :٢٠٦٠

  .).شاتك أو بعريك 
ام ولد وأراد مات رجل منا وترك : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان حدثنا األعمش عن زيد بن وهب قال :٢٠٦١

إن : الوليد بن عقبة أن يبيعها يف دينه فأتيا عبد اهللا بن مسعود وهو يصلي ، فلما انصرف ذكرنا ذلك له فقال 
  .).كان ال بد فاجعلوها من نصيب أوالدها 

أميا رجل : ( قال عمر : أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال :٢٠٦٢
  .).مث ضيعها فالضيعة عليه والولد ولده  غشي أمته
: ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد اهللا أن عمر رضي اهللا عنه قال :٢٠٦٣

  .).حصنوا هذه الوالئد فال يطأ رجل وليدته مث ينكروا ولدها إال ألزمته 
أن عمر مر على غلمان على بئر يدلون : ( تيمي أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا العوام عن إبراهيم ال:٢٠٦٤

، أما إهنا ! ها : فيها ومعهم أمة تديل معهم ، فقال  يما ترون  لعل صاحب هذه أن يكون يصيب منها مث يبعثها ف
  .).لو جاءت بولد أحلقناه به 

  .).فله ذلك إذا أنكر الرجل ولده من أمته : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا يونس عن احلسن قال :٢٠٦٥
ينتفي من ولده إذا كان من : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا الشيباين عن الشعيب أنه كان يقول :٢٠٦٦

  .).أمته مىت شاء 
( ذلك قال : أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب خالد عن الشعيب أنه قال :٢٠٦٧   .).وإن أخذ بلحيته : 
( نا جمالد عن الشعيب أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخرب:٢٠٦٨ أن رجال من كندة كان يغشى أمة فحملت ، : 



، فهينء بالولد فأقربه  مث أراد أن يبيع األمة بعد ذلك ، فخاصمته إىل شريح ، فقال هلا . فولدت على فراشه 
 ال: بينتك أنك ولدت على فراشه وأنه أقر بولدك ، فأتت عليه البينة بذلك ، فأحلق الولد به وقال : شريح 

  .).سبيل له أن ينتفي منه 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا الشيباين عن الشعيب عن شريح أنه كان يقول :٢٠٦٩ إذا انتفى من ولده : 

  .).وهو من أمة فإن ذلك له ، وإن كان من حرة تالعن أمه 
ده فليس له أن ينتفي إذا أقر بول: ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول:٢٠٧٠

  .).منه ، فإن انتفى منه ضرب احلد وأحلق به الولد 
( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن خارجة :٢٠٧١ أن زيد بن ثابت كانت له جارية فارسية وكان : 

  ..)إمنا كنت استطيب نفسك وال أريدك : يعزل عنها ، فجاءت بولد ، فأعتق الولد وجلدها احلد ، وقال 
( أخربنا سعيد حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن خارجة قال :٢٠٧٢ كان لزيد بن ثابت جارية فارسية : 

ا وصل : ممن محلت ؟ فقالت : يطأها وكانت حتزن له فحملت فقال  ، فقال كذبت ، لقد قتلت نفسا م منك 
ا أطأك إال أن أستطيب نفسك ألنك حتزنني يل ، فلما وضعت جلدها وأعتق  إليك مين ما يكون منه احلمل ، وم

  .).ولدها 
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن فىت من أهل املدينة :٢٠٧٣

اللهم ال تلحق بآل عمر من ليس منهم ، فإن آل : عنه كان يعزل عن جارية له فجاءت حبمل فشق عليه وقال 
من راعي اإلبل ، فحمد اهللا وأثىن : ممن وضعت ؟ فقالت : لدا أسود ، فقال عمر ليس هبم خفاء ، فولدت و

  .).عليه 
  باب املرأة تلد لستة أشهر

( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :٢٠٧٤ أن امرأة ولدت لستة أشهر فأتى هبا عمر بن : 
ومحله : اهللا عز وجل يقول يف كتابه  إن: ليس ذاك لك : اخلطاب رضي اهللا عنه فهم برمجها فقال له علي 

: وفصاله ثالثون شهرا فقد يكون يف البطن ستة أشهر ، والرضاع أربعة وعشرين شهرا فذلك متام ما قال اهللا 
  .).ثالثون شهرا ، فخلى عنها عمر 

أيت : ( أخربنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن مسلم بن صبيح عن قائد بن عباس قال:٢٠٧٥
إهنا ختاصمك : ادنوين منه ، فأدنوه ، فقال : ثمان يف امرأة ولدت يف ستة أشهر فأمر برمجها ، فقال ابن عباس ع

بكتاب اهللا يقول اهللا عز وجل والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ويقول يف آية أخرى ومحله وفصاله 
  .).ثالثون شهرا فردها عثمان وخلى سبيلها 

حدثنا أشياخنا أن رجال خرج يف : ( دثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن أيب سفيان قال أخربنا سعيد ح:٢٠٧٦
، فرفعها إىل عمر بن اخلطاب  زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فغاب عن امرأته سنتني ، فجاء وهي حبلى 

ا بطنها ، فحبسها : فأمر برمجها ، فقال له معاذ  عمر حىت ولدت ان يك عليها سبيل ، فال سبيل لك على م
عجزت النساء أن تلد مثل :ابين ابين ، فبلغ ذلك عمر ، فقال : فوضعت غالما له ثنيتان ، فلما رآه الرجل قال 

  .).معاذ ، لو ال معاذ هلك عمر 
ا : ( أخربنا سعيد حدثنا داؤد بن عبد الرمحن عن ابن جريج عن مجيلة بنت سعد عن عائشة قالت :٢٠٧٧ م



  .).على سنتني وال قدر ما يتحول ظل عود هذا املغزل  تزيد املرأة يف احلمل
أيت عمر بن اخلطاب مبجنونة فأمر : ( أخربنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن أيب ظبيان قال :٢٠٧٨

جمنونة فجرت ، فأمر عمر : ما هذه ؟ قالوا : برمجها ، فمر هبا على علي رضي اهللا عنه يتبعها الصبيان ، فقال 
، فقال : ا ، فقال علي رضي اهللا عنه برمجه أما علمت أن القلم رفع ! يا أمري املؤمنني : ال تعجلوا ، فأيت عمر 

، وعن الصغري حىت يدرك ، فقال عمر : عن ثالثة  كذلك ، فقال : عن النائم حىت يستيقظ ، واجملنون حىت يربؤ 
  .).لعمر ، فردها ، وخلي سبيلها : علي 

عن النائم : رفع القلم عن أربعة : ( ا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول أخربنا سعيد حدثن:٢٠٧٩
، وعن الكبري الذي ال يعقل    .).حىت يستيقظ ، وعن الصغري حىت يبلغ ، وعن اجملنون حىت يكشف عنه 

ي اهللا عنه أيت عمر بن اخلطاب رض: ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا العوام عن إبراهيم التيمي قال:٢٠٨٠
بامرأة مصابة قد فجرت ، فهم أن يضرهبا ، فقال علي ليس ذاك لك ، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، وعن النائم حىت يستيقظ ، وعن اجملنون حىت يكشف : يقول  رفع عن القلم عن ثالثة ، عن الصغري حىت يبلغ 
  .).عنه فخلى عنها عمر 

( د عن أيب الضحى عن علي أخربنا سعيد حدثنا هشيم خال:٢٠٨١   .).بنحو ذلك : 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن عن عمر و علي :٢٠٨٢   .).بنحو ذلك : 
جاءت امرأة إىل عمر بن اخلطاب : ( أخربنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن أيب الضحى قال :٢٠٨٣

سلها : ت أشهدت أربع مرات ، مث أمر برمجها ، فقال له علي إين زنيت فرددها حىت أقر: رضي اهللا عنه فقالت 
إين خرجت يف إبل أهلي ولنا خليظ فخرج يف إبله فحملت معي : ما زناها ؟ فلعل هلا عذرا ، فسأهلا ، فقالت 

 ماء ومل يكن يف إبلي لنب ، ومحل خليطي ماء ومعه إلي إبله لنب فنفذ مائي فاستسقيته ، فأىب فأىب أن يسقيين حىت
اهللا أكرب ، أرى هلا عذرا فمن اضطر : أمكنته من نفسي ، فأبيت فلما كادت نفسي خترج أمكنته ، فقال علي 

  .).غري باغ وال عاد فال إمث عليه فخلى سبيلها 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حجاج عن نافع عن ابن عمر :٢٠٨٤ أنه كان ال يرى بأسا أن يتسرى : 

  .).ه العبد إذا أذن له موال
  .).أنه ال يرى بذلك بأسا : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس و منصور عن احلسن :٢٠٨٥
أنه : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا احلجاج عن العباس بن عبيد اهللا بن عباس عن عمه ابن عباس :٢٠٨٦

  .).أذن لغالم له أن يتسرى فاشترى ثالث جوار مث الفني الفني 
( نا سعيد حدثنا هشيم أخربنا أبو الزبري عن أيب معبد عن ابن عباس أخرب:٢٠٨٧ لك فالنة : أنه قال لغالم له : 

  .).ألمة له ، فاختذها 
أنه كان ال يرى بذلك : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا زكريا بن يونس شك الصائغ عن الشعيب :٢٠٨٨

  .).بأسا أن يتسرى العبد بإذن مواله 
أن غالما له اشترى جاريتني فكان : ( سعيد حدثنا هشيم أخربنا أبو بشر عن نافع عن ابن عمر أخربنا :٢٠٨٩

أقره    .).يصيب منهما وعلم بذلك ابن عمر ف
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن ابن سريين :٢٠٩٠   .).أنه حيب أن يكون تزوجيا : 



  .).أنه كان يقول ذلك : ( هيم أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبرا:٢٠٩١
يكره للعبد أن يتسرى : ( أخربنا سعيد حدثنا محاد بن زيد عن أيب عبد اهللا الشقري عن إبراهيم قال :٢٠٩٢

.(.  
  باب من قال أن األمة تربز وتصلي بغري قناع

 أبا الشعثاء أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة خيرب:٢٠٩٣
أن األمة نبذت فروهتا من وراء : سأل أيب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن حد األمة ، فقال عمر : ( قال 

  .).من وراء اجلدار : الدار وقال سفيان مرة أخرى 
: قال عمر بن اخلطاب : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم عن حجاج عن عكرمة بن خالد املخزومي قال :٢٠٩٤
  .).ألقت فروة رأسها وراء اجلدار  إن األمة
أنه سئل عن األمة كيف تصلي ؟ : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا جمالد عن الشعيب عن مسروق :٢٠٩٥

  .).تصلي يف هيئتها اليت خترج فيها إىل السوق : قال 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا خالد احلذاء عن أيب قالبة قال :٢٠٩٦ ع أمة تقنع يف كان عمر ال يد: 

  .).إمنا ذلك للحرائر لكيال يؤذين : خالفته ، وقال 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا منصور عن جماهد قال :٢٠٩٧ قلت البن عمر األمة اليت قد حاضت خترج : 

 كان بالناس إذ ذاك حاجة ، فقلت قد وسع اهللا علينا ، فقال: كيف ذلك ؟ قال : نعم ، قلت : يف إزار ، قال 
  .).دعين منك : 

تصلي أم الولد بغري قناع وإن كانت : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم عن مغرية عن مساك عن إبراهيم قال :٢٠٩٨
  .).بنت ستني سنة 

( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :٢٠٩٩ أنه كان حيب لألمة إذا عهدها سيدها أن تصلي : 
  .).جمتمعة 

  نباب عدة احلامل بولدي
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن كان يقول :٢١٠٠ إذا طلق الرجل امرأته ويف بطنها : 

  .).ولدان ولدت أحدمها فقد انقضت العدة 
هلا الرجعة ما مل تضع اآلخر : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال :٢١٠١

.(.  
( ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب أخربنا سعيد حد:٢١٠٢ هو أحق هبا ما مل : أنه سئل عن ذلك فقال : 

  .).يا أبا حصني اجعلها يف التخت : تضع اآلخر إمنا هو كاحليض ، مث قال 
له الرجعة ما مل تضع اآلخر : ( أخربنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا أشعث بن سوار عن الشعيب قال :٢١٠٣

.(.  
إذا وضعت األول فقد : ( ا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا أشعث عن احلكم عن إبراهيم قال أخربن:٢١٠٤
  .).بانت 
  .).مثل ذلك : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا أشعث عن محاد عن إبراهيم :٢١٠٥



 إذا وضعت األول فقد بانت ، قال سعيد: ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا خالد عن عكرمة قال :٢١٠٦
  .).حىت تضع اآلخر 

  باب ما جاء يف املرأة تسلم قبل زوجها
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رد ابنته : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا أبو داؤد عن الشعيب :٢١٠٧

  .).زينب على أيب العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسالم زينب فردها عليه بالنكاح األول 
أن زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( نا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار أخربنا سعيد حدث:٢١٠٨

بله وأسر ، فجيء به أسريا يف قد فأسلم فكانا على نكاحهما    .).كانت حتت أيب العاص بن الربيع فأسلمت ق
رسول اهللا أن : ( أخربنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :٢١٠٩

  .).صلى اهللا عليه وسلم رد زينب ابنته على أيب العاص بن الربيع بنكاح أحدثه 
ملا انصرف السبعون : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا أشعث بن سوار عن أيب هبرية األنصاري قال :٢١١٠

ابوهم وأسلمن فكانوا على من األنصار من العقبة وقد أسلموا فلما قدموا املدينة دعوا نساءهم إىل اإلسالم فأج
  .).نكاحهم األول 

  باب من أعسر من العتق فصام بعض ما وجب عليه مث أيسر
فيمن كان عليه رقبة من ظهار : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن أنه كان يقول :٢١١١

، مث : فلم جيد رقبة فصام شهرا أو حنو ذلك ، مث أيسر قال  قال بعد ذلك يبين على صومه ينقض الصوم ويعتق 
  .).وال يعتق 
إذا أيسر قبل أن يفرغ من الصوم : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه كان يقول :٢١١٢

  .).ترك الصوم ووجب عليه العتق 
  باب الزوج واملرأة خيتلفان يف الصداق

إذا اختلف الزوج واملرأة يف الصداق ، : ( قال أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا الشيباين عن الشعيب:٢١١٣
  فالقول قول الزوج مع ميينه والبينة

يما بينها وبني صداق مثلها ، : وحدثنا محاد عن إبراهيم أنه كان يقول : على املرأة قال الشيباين  القول قوهلا ف
  .).القول ما قال الشعيب : قال هشيم 

  باب الزوج جيد امرأته غري عذراء
خربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن ، وأخربنا مغرية عن إبراهيم ، والشيباين عن الشعيب أ:٢١١٤

يه شيء العذرة تذهب من غري ريبة ، تذهبها : يف الرجل إذا مل جيد امرأته عذراء قالوا : ( أهنم قالوا  ليس عل
  .).الوثبة ، وكثرة احليض ، والتعنيس ، واحلمل الثقيل 

مل أجدها عذراء ، قال : يف رجل دخل بامرأته فقال : ( ا سعيد حدثنا خالد عن مغرية عن إبراهيم أخربن:٢١١٥
  .).ليس عليه شيء العذرة تذهبها الوثبة ، واحلمل الثقيل : 

بن : ( أخربنا سعيد حدثنا سعيد حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن احلكم بن ابان قال :٢١١٦ سألت سامل 
  .).ليس بشيء العذرة تذهبها الوثبة واحليضة : مل أجدك عذراء قال : رجل يقول المرأته عبد اهللا ال
  .).مثل ذلك : ( أخربنا سعيد حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه :٢١١٧



( أخربنا سعيد حدثنا املبارك عن معمر عن يونس عن يزيد عن الزهري :٢١١٨ فلم أن رجال تزوج امرأة : 
جيدها عذراء ، كانت احليضة أحرقت عذرهتا ، فأرسلت إليه عائشة رضي اهللا عنها ، أن احليضة تذهب العذرة 

  .).يقينا 
  باب الرجالن ينكحان أختني فيبين كل واحد منهما بامرأة اآلخر

ين تزوجا يف أخو: ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا حممد بن سامل عن الشعيب عن علي رضي اهللا عنه :٢١١٩
يفرق بينهما ، ولكل واحدة منها الصداق ، وال يقرب : أختني فأدخل على كل واحد منهما امرأة أخيه ، قال 

  .).كل واحد منهما امرأته حىت ينقضي عدة أختها ، ويرجع الزوجني على من غرها بالصداق 
  .)أهنما قاال ذلك : ( اهيم أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن وأخربنا مغرية عن إبر:٢١٢٠

  باب املرأة يشهد عليها بالزنا مث توجد بكراً
يف امرأة يشهد عليها أربعة بالزنا ، فنظر إليها فإذا : ( أخربنا سعيد أخربنا مطرف عن الشعيب أنه قال :٢١٢١

  .).هي بكر ، فقال الشعيب ما كنت ألقيم حداً على امرأة عليها من خامت 
يقام عليها احلد : ( مسعت الشعيب يقول : حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن إمساعيل قال أخربنا سعيد :٢١٢٢

  .).وال يلتفت إىل ذلك منها ، قال هشيم وهو القول 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مطرف عن الشعيب قال :٢١٢٣   .).ليس على تائب حد : 
إذا تزوج الرجل : ( مسعته يقول : عامر الشعيب قال  أخربنا سعيد حدثنا خالد بن عبد اهللا عن بيان عن:٢١٢٤

البكر فقذفها زوجها قبل أن يدخل هبا فنظر إليها النساء فوجدوها بكرا فإنه جيلد ألنه استبان أنه يكذب عليها 
.(.  

قضى علي : ( أخربنا سعيد حدثنا إمساعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن حيىي بن أيب كثري قال :٢١٢٥
، فزعم الشيخ أنه مل جيامعها ، وسئلت هل افتضك ؟ رضي اهللا  عنه يف امرأة عذراء تزوجها شيخ كبري فحملت 

، وسم : ال ، فأمر النساء أن ينظرن إليها ، فزعمن أهنا عذراء ، فقال : قالت  إن للمرأة مسني ، مسعت احليض 
، فسأل ال كنت أنزل املاء يف : رجل ، فقال البول ، فلعل الرجل كان ينزل يف قبلها يف مسعت احمليض فحملت 

  .).قبلها ، فقيل للشيخ أهنا مل تزل وأن احلمل لك ولك ولده 
  باب الرجل يدعي ولداً من زنا

من ادعى ولدا من زنا مل يصدق ، ومل يلحق : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم قال :٢١٢٦
  .).به ، ومل يرثه 

ركعت مبكة ركعتني عند املقام فإذا طاؤس عن مييين ، : ( سلمة بن هزال قال أخربنا سعيد حدثنا :٢١٢٧
يرثه ولده : فسأله خياط عن رجل أصاب امرأة حراما فولدت منه مث تزوجها فولدت منه من يرث منهما قال 

  .).لرشدة ، وال يرث اآلخر منه شيئاً 
سليم:٢١٢٨ أن رجال سأل : ( ان حدثنا عمرو بن شعيب أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا عبد امللك بن أيب 

إن له ولدا من أم فالن من زنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة فقال 
  .).وحيك أنه ال عهر يف اإلسالم ، الولد للفراش وللعاهر األنلب : وسلم 
أن عمر بن اخلطاب أرسل إىل شيخ يف : ( يزيد عن أبيه  أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن عبيد اهللا بن أيب:٢١٢٩



أما النطفة لفالن ، وأما الفراش لفالن ، : فانطلقت معه فسأله عن والد من والد اجلاهلية فقال : دارهم قال 
  فقال عمر صدقت ولكن قضى رسول اهللا صلى اهللا

  .).عليه وسلم بالفراش 

  
اختصم سعد بن أيب وقاص و : (عن عروة عن عائشة قالت أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن الزهري :٢١٣٠

إذا قدمت مكة أن آخذ ابن أنة زمعة فإنه ابنه ، : أوصاين أخي عتبة : عبد بن زمعة يف ابن زمعة فقال سعد 
  أخي ، ابن أمة أيب ، ولد على فراش أيب: وقال عبد بن زمعة 

  .).الولد للفراش واحتجيب منه يا سودة : قال ، فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شبها بينا بعتبة ف
قال رسول اهللا : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال :٢١٣١

  .).الولد للفراش وللعاهر احلجر : صلى اهللا عليه وسلم 
قال رسول اهللا : ( اهللا قال  أخربنا سعيد حدثنا جرير عن عبد احلميد عن مغرية عن أيب وائل عن عبد:٢١٣٢

  .).الولد للفراش ويفي العاهر احلجر : صلى اهللا عليه وسلم 
  باب ما جتتنبه املتوىف عنها زوجها يف عدهتا

أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن محيد بن نافع عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة :٢١٣٣
هللا عليه وسلم تستأذنه يف الكحل ألنه كان مات زوجها ، فلم يأذن هلا أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا صلى ا: ( 

  قد كانت إحداكن تالمي بالبعرة على رأس حلول ،: وقال 
  .).وإمنا هي اآلن أربعة أشهر وعشرا 

أهنا سئلت عن : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا خالد اجلذاء عن حفصة بنت سريين عن أم سلمة :٢١٣٤
  .).ال ، وإن نفقتا ولكن بالصرب والذرور : زوجها ، أتكتحل باإلمثد يف عدهتا ؟ قالت  املتوىف عنها
يف املتويف عنها : ( أخربنا سعيد حدثنا هشام بن حسان عن ابن سريين و حفصة عن أم عطية أهنا قالت :٢١٣٥
، وال متس من الطي: زوجها  ب إال نبذا من قسط أهنا ال متس خضابا ، وال تكتحل بكحل ، وال تلبس مصبوغا 

  .).واظفار عند طهرها 
أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن محيد بن نافع عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة :٢١٣٦

: أن أم حبيبة ملا جاءها نعي أيب سفيان دعت بصفرة بعد الثالث ، فمسحت هبا عارضيها وذراعيها ، وقالت : ( 
  أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا إين كنت غنية عن هذا لوال

ال حيل ألنرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت إال على زوج فإهنا حتد عليه أربعة : عليه وسلم يقول 
  .).أشهر وعشرا 

يف املتوىف عنها زوجها : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه قال :٢١٣٧
خضابا ، وال طيبا ، وال كحال ، وال ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب جتلبب به وال تبيت عن بيتها حىت  ال متس: 

  .).تنقضي عدهتا 
أن صفية امرأة عبد اهللا ملا مات عبد اهللا : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع :٢١٣٨



  .).اشتكت عينيها فكانت تقطر فيها الصرب 
ال تكتحل : يف املتوىف عنها زوجها : ( يد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم أنه قال أخربنا سع:٢١٣٩

واملطلقة ثالثا مثل . بكحل زينة إال بصرب أو ذرور ، وال تبيت عن بيتها ، وال خترج يف حق عيادة أو ذي قرابة 
  .).ذلك 
كان عروة من أشد الناس يف : ( ة قال أخربنا سعيد حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عرو:٢١٤٠

ال واهللا ما يل غريه فقال اصبغيه : ال ، فقالت : لقد سألته امرأة تلبس مخارا ببقم وهي حادة ؟ فقال : اإلحداد 
السنة يف اإلحداد أن املرأة ال حيل هلا أن حتد فوق ثالث ، فإذا كان يوم الرابع أن : إذا بسواد ، وقال عروة 

  .).فرة أو الزعفران ، إن املرأة حادة فإهنا ال متس شيئا حىت ينقضي أجلها ميس درعها الص
يف رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل هبا ، : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا سيار عن الشعيب :٢١٤١

عل فخاصمت زوجها إىل شريح فقال قد عفا وليك ، مث رجع عن ذلك بعد فج. فعفا وليها عن نصف الصداق 
  .).الذي بيده عقدة النكاح الزوج 

هو الويل : ( أخربنا سعيد حدثنا عيسى بن يونس وأبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال :٢١٤٢
  .).هو الزوج : ، وكان شريح يقول 

  باب ما حيل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
خرج : ( محن البجلي عن عاصم بن عمرو قال أخربنا سعيد حدثنا أبو األحوص عن طارق بن عبد الر:٢١٤٣

: من أهل العراق ، فقال أبإذين جئتم ؟ قالوا : نفر من أهل العراق إىل عمر بن اخلطاب فسأهلم من أنتم ؟ فقالوا 
نعم ، فسألوه ما حيل للرجل من امرأته وهي حائض ، وعن غسل اجلنابة ، وعن صالة الرجل يف بيته ، فقال هلم 

ا بعد إذ : ال واهللا وما حنن بسحرة ، فقال : فقالوا أسحرة أنتم ؟  لقد سألتموين عن خصال ما سألين عنهن مجيع
ا ما حيل للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق اإلزار ،  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غريكم ، أم

ضأ وضوء الصالة مث اغسل رأسك وأما صالة الرجل يف بيته فنور ، فنوروا بيوتكم ، وأما الغسل من اجلنابة فتو
  .).ثالثا مث أفض على سائر جسمك 

أن عائشة رضي اهللا عنها سئلت ما : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا ليث عن ميمون بن مهران :٢١٤٤
  .).ما فوق اإلزار : للرجل من امرأته إذا حاضت قالت 

كنت أتزر وأنا حائض وأدخل : ( ائشة قالت أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم عن ع:٢١٤٥
  .).مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حلافه 

أهنا كانت تنام مع رسول : ( أخربنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن عائشة :٢١٤٦
  .).اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حلاف وهي حائض 

( نا يونس عن احلسن ، و إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قاال أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخرب:٢١٤٧ إذا : 
  .).غطت الفرج فال بأس مبا سوى ذلك 

( أخربنا سعيد حدثنا أبو شهاب عن احلسن بن عمرو الفقيمي عن احلكم بن عتيبة قال :٢١٤٨ يضع الرجل : 
  .).ذكره من احلائض حيث شاء ما مل يدخله 

  باب جامع الطالق



أن رجال كانت عنده يتيمة وكانت حتضر طعامه : ( نا سعيد حدثنا هشيم حدثنا مغرية عن إبراهيم أخرب:٢١٤٩
، فخافت امرأته أن يتزوجها عليها فغاب الرجل غيبة فاستعانت املرأه على اجلارية نسوة فاضطبنها هلا فأفسدت 

ما حال فالنة ال : الرجل المرأته وقدم الرجل فجعل يفتقد اجلارية عند مائدته وطعامه ، فقال : عذرهتا قال 
إهنا فجرت فانطلق إليها فقال هلا حني دخل : ما شأهنا ؟ قالت : دع عنك فالنة ، قال : حتضر طعامي ؟ قالت 

، فانطلق إىل علي رضي اهللا عنه فأخربه : إليها ، فقال  ما شأنك ؟ فجعلت تبكي ، قال فأخربيين ، فأخربته 
فلما أتينه مل يلبثن أن اعترفن مبا صنعن فقال للحسن . امرأة الرجل وإىل النسوة فأرسل علي رضي اهللا عنه إىل 

، والعقر عليها وعلى املمسكات ، فقال علي : فقال ! اقض فيها يا حسن : علي  لو : احلد على من قذفها 
  .).كلفت ابل طحني لطحنت ، وما يطحن يومئذ بعري 

أن جوار أربع اجتمعن فقالت : ( يل بن سامل أخربنا الشعيب أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا إمساع:٢١٥٠
احداهن هي رجل ، وقالت األخرى هي امرأة ، وقالت الثالثة هي أب اليت زعمت أهنا رجل ، وقالت الرابعة 
هي أب اليت زعمت أهنا امرأة ، فخطبت اليت زعمت أهنا أبو الرجل إىل األخرى اليت زعمت أهنا أبو املرأة ، 

إياها ، فعمدت اليت زعمت أهنا رجل إىل األخرى فأفسدهتا بإصبعها ، فرفع ذلك إىل عبد امللك بن  فزوجوها
مروان فجعل الصدلق عليهن أرباعل ، وألغى حصة اليت زعمت أهنا امرأة ألهنا أمكنت من نفسها ، فذكرنا 

  .).سدت اجلارية وحدها لو وليت أنا جلعلت الصداق على اليت أف: ذلك لعبد اهللا بن معقل املزين فقال 
أن رجال كان يواعد امرأة : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا أبو بشر عن أيب روح شبيب الشامي :٢١٥١

يف مكان يأتيها فيه فعلمت بذلك امرأة فجلست يف ذلك املكان فجاء الرجل فأصاب منها وهو يظن أهنا جاريته 
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر ذلك له ، فأرسل عمر إىل ، فلما فرغ نظر فإذا هي ليس جباريته ، فأتى 

  .).اضرب الرجل احلد يف السر ، واضرب احلد املرأة يف العالنية : علي رضي اهللا عنهما فقال علي 
يف رجلني شهدا على : ( مسعت الشعيب : أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يزيد بن براد موىل جبيلة قال :٢١٥٢

ته ففرق القاضي بني الرجل وامرأته ، فتزوجها أحد الشاهدين ورجع اآلخر عن شهادته فقال رجل طلق امرأ
  .).الشعيب مضى القضاء ، وال يلتفت إىل قول الذي رجع 

أنت عتيقة وهو : يف الرجل يقول المرأته : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا منصور عن احلسن :٢١٥٣
  .).أحق هبا هي واحد وهو : ينوي الطالق ، قال 

يبدأ العبد بالنفقة على أهله قبل غلته : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا الشيباين عن الشعيب قال :٢١٥٤
  .).ملواليه 
يبدأ العبد بالنفقة على امرأته قبل غلته ملواليه : ( أخربنا سعيد حدثنا شريك عن الشيباين عن الشعيب :٢١٥٥

.(.  
سألته عن رجل حتته مكاتبة فسعى معها : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال أخربنا سعيد حدثنا هشيم :٢١٥٦

  .).ال خيار هلا : وأعاهنا حىت أدت مكاتبتها قال 
إذا وطئ الرجل مكاتبته فليحسب هلا : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا يونس عن احلسن قال :٢١٥٧

  .).صداق مثلها من مكاتبتها 
طلق حفصة : ( أخربنا محيد عن أنس : م قال أخربنا سعيد حدثنا هشي:٢١٥٨ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  .).فأمر أن يراجعها 
أنه سئل عن الرجل تفجر أمته فتلد : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا هشام بن حسان عن احلسن :٢١٥٩

  .).هو كبعض ماله : من الفجور أيبيع ولدها فيأكل مثنه فقال احلسن 
أن رجال كان على سطح فدعا امرأته فاحتبست عليه : ( عيد حدثنا هشيم حدثنا الشيباين أخربنا س:٢١٦٠

مل أرد ذلك إمنا خريتك بني أن جتلسي : فقال هلا تعايل ، فإذا جئت فاختاري فجاءت فقالت اخترت نفسي قال 
  .).له نيته : وبني أن ترجعي ، فسئل عن ذلك عبد اهللا بن معقل ، فقال 

( عيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن أخربنا س:٢١٦١ ا جعل الرجل المرأته عند :  أنه كان ال يرى م
  .).اجللوة شيئا 

أنه كان ال يرى شيئا من النحل جيوز إال ما : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم :٢١٦٢
  .).سلم 

(  أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا محيد الطويل عن احلسن:٢١٦٣ أنه شئل عن رجل طلق امرأته ثالثا : 
إن كانت عنده مصدقة فيتزوجها إن شاء اهللا وإن كانت عنده : فزعمت أهنا تزوجت زوجا فدخل هبا قال 

  .).متهمة فليسأل عن ذلك وليبحث عنه 
ىت إن أمه مل تزل به ح: جاء رجل فقال : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم عن محيد الطويل عن احلسن قال :٢١٦٤

  .).إن طالقك امرأتك ليس يف بر أمك يف شيء : تزوج مث قال يل بعد طلقها فقال له احلسن 
يف عبد : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا يونس عن احلسن وبعض أصحابنا عن إبراهيم أهنما قاال :٢١٦٥

، فأصاب فاحشة    .).العتق ، وجيلد  إنه ال رجم عليه حىت يدخل بامرأته بعد: حتته حرة دخل هبا مث أعتق 
أنه ال يرى بأسا أن يهدي الرجل إىل امرأته يف : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا مغرية عن إبراهيم :٢١٦٦

  .).عدهتا إذا أراد أن يتزوجها 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا داؤد بن أيب هند حدثنا عمرو بن شعيب :٢١٦٧ أن رجال استكره امرأة : 

  .).فتضها فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فجلده احلد وضمنه ثلث ديتها حىت أفضاها وا
قال : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا داؤد بن عمر حدثنا عبد اهللا بن أيب زكريا احلزاعي قال :٢١٦٨

أن تضع امرأة  ألن يقرع الرجل قرعا خيلص القرع إىل عظم رأسه خري له من: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .).يدها على ساعده ، ال حتل له 

كانت اجلارية من أهل املدينة إذا أرادوا : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا مغرية عن ام موسى قالت :٢١٦٩
أن يهدوها إىل زوجها ينطلق هبا إىل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيدعون هلا مث ينطلق هبا إىل زوجها 

.(.  
( خربنا سعيد حدثنا خالد بن عبد اهللا عن مغرية عن أم موسى أ:٢١٧٠ أن جعفر بن هبرية كان إذا أهدي : 

  .).البنت من بناته أمرها بصاحل اخلالق ، وكان يرى ذلك حسنا 
أن أم ولد لعبد اهللا بن جعفر مرت بعلي وهي : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن أم موسى :٢١٧١

  .).اللهم اجعله ذكرا ميمونا : ها وقال حامل فمسح بطن
انه نذر أن : كنت مع الشعيب فأتاه رجل فقال له : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا ابن شربمة قال :٢١٧٢



يطلق امرأته فقال الشعيب كفر ميينك وال تطلق امرأتك ، قلت يف نفسي إن رددت على الشيخ قوله إن يف ذلك 
ا قال فانتبه ملا فيه وإن أنا سكت ليد خلن علي ما ال أحب ، فقلت يا أبا عمرو إن الطالق معصية وقد قال م

  .).نذرك يف عنقك إىل يوم القيامة إال أن تطلق امرأتك : علي بالرجل ، فأيت به فقال : فقال 
ن كانوا يسوون بني الضرائر فإ: ( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن مغرية عن أيب معشر عن إبراهيم قال :٢١٧٣

  .).فضل من الدقيق أو السويق ماال يكال قسموه باألكف 
( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن حيىي بن سعيد قال :٢١٧٤ كان ملعاذ بن جبل امرأتان فكان إذا كان يوم : 

احدايهما مل يتوضأ من بيت األخرى فماتا يف يوم فدفنهما يف قرب واحد فأقرع بينهما أيتهما تدخل يف القرب قبل 
.(.  

أحسن أن : يف رجل تويف وهو يف بيت بأجرة فقال : ( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم :٢١٧٥
  .).تعتد يف البيت الذي كان فيه وتعطى األجر 

سئل رجل : أنه سئل عن شيء من أمر الطالق قال : ( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن بيان عن الشعيب :٢١٧٦
  .).أومى بيده ثالثا أو أربعا وأشار بيده ومل يتكلم فبانت بثالث كم مرة طلقت امرأتك ؟ قال ف

يف رجل يزوج أم : ( أخربنا سعيد حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن الشعيب :٢١٧٧
  .).ال يطأها العبد حىت حتيض حيضة : ولده من عبده قال 

يف الرجل تكون له األمة : ( رمي اجلزري عن عطاء أخربنا سعيد حدثنا أبو األحوص حدثنا عبد الك:٢١٧٨
  .).ال بأس أن يقع عليها : فيطلع على أهنا تفجر قال 

يف رجل يصاحل امرأته على صلح من يومها فترجع : ( أخربنا سعيد أخربنا خالد عن يونس عن احلسن :٢١٧٩
  .).إن رضيت فليس هلا أن ترجع : قال 

كنت : ( عمرو مسع جبالة حيدث عمرو بن أوس و جابر بن زيد قال أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن :٢١٨٠
كاتبا جلزه بن معاوية عم األخنف بن قيس فأيت كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل وفاته بسنة أن اقتلوا 

كل ساحر ، وفرقوا بني اجملوس وحرمهم ، وأهنوهم عن الزمزمة ، فقلنا ثلث سواحر ، وفرقنا بني الرجل 
دعا اجملوس ، وعرض السيف على فخذه ، فأكلوا بغري زمزمة ، وألقوا وحرمت ه يف كتاب اهللا ، وصنع طعاما مث 

وقر بغل أو بغلني من ورق ، ومل يكن عمر بن اخلطاب أخذ من اجملوس جزية حىت شهد عبد الرمحن بن عوف 
  .).أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذها من جموس هجر 

( حدثنا هشيم حدثنا عوف بن عباد املازين عن جبالة عبدة قال  أخربنا سعيد:٢١٨١ كتب عمر بن اخلطاب : 
إىل أيب موسى األشعري أن فرقوا بني اجملوس وحرمهم كيما نلحقهم بأهل الكتاب ، واقتلوا كل ساحر وكاهن 

.(.  
( بن عبدة قال  أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا داؤد بن أيب هند أخربنا قيس بن عمرو عن جبالة:٢١٨٢  :

كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري أن اضربوا الزمازمة حىت يتكلموا ، وفرقوا بني كل رجل من 
  .).اجملوس وبني حرمته ، واقتلوا السحرة 

( مسعت فضيل الرقاشي منذ ستني سنة قال : أخربنا سعيد حدثنا سفيان قال :٢١٨٣ كتب عمر بن عبد : 
أرطأة سل احلسن بن أيب احلسن مل أقر سلف املسلمني نكاح األخوات واألمهات فقال العزيز إىل عدي بن 



ا قدم البحرين ترك الناس على هذا    .).احلسن ألن العالء بن احلضرمي مل
  .).ينكح العبد أربعاً : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال :٢١٨٤
( ح عن عطاء قال حدثنا سفيان عن ابن أيب جني:٢١٨٥   .).اثنتني : 
مسعت حممد بن عبد الرمحن موىل طلحة حدثنا سليمان بن يسار عن : أخربنا سعيد حدثنا سفيان قال :٢١٨٦

ـ [ عمر بن اخلطاب ينكح العبد اثنتني ويطلق تطليقتني وتعتد : قال : ( عبد اهللا بن عتبة قال  حيضتني ] األمة 
  .).هران ، شك سفيان فإن مل حتض فشهر ونصف ، أو قال ش

( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول :٢١٨٧ أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا : 
  .).عنه جرد جاريته فنظر إليها مث هنى بعض ولده أن يقرهبا 

ابين عامر أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا و عبد الرمحن :٢١٨٨
أنه أوصى جبارية له أن يبيعوها وال يقربوها كأنه اطلع منها مطلعاً فكره أن : ( بن ربيعة وكان أبومها بدرياً 

  .).يطلعوا منها على مثل ما اطلع 
( أخربنا سعيد حدثنا أبو شهاب عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا بن ربيعة :٢١٨٩ أن أباه : 

مل أصب منها شيئا إال أين نظرت منظرا أكره أن : درياً أوصى جبارية له أن ال يقرهبا بنوه وقال ربيعة كان ب
  .).تنظروا منها 

قال مسروق يف مرضه الذي : ( أخربنا سعيد حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سريين قال :٢١٩٠
  .).م عليه إن جارييت مل حيرمها عليكم إال اللمس والنظر فكانت تقو: مات فيه 
أن مسروقا قال جلاريته عند : ( أخربنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه :٢١٩١

  .).موته مل أصب منها إال حرمتها على ولدي اللمس والنظر 
 إذا جردها األب حرمها على االبن ، وإذا: ( أخربنا سعيد حدثنا فضيل عن هشام عن احلسن قال :٢١٩٢

  .).جردها االبن حرمها على األب 
حيرم الولد على ولده أن يقبلها ، أو : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال :٢١٩٣

  .).يضع يده على فرجها ، أو فرجه على فرجها ، أو يباشرها 
ة واللمس حيرم األم واالبنة كانوا يرون القبل: ( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال :٢١٩٤

.(.  
كانت يل جارية أطأها وكانت هلا بنية فوق : ( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن القعقاع بن يزيد قال :٢١٩٥

  .).ال تقرب أمها : الفطيم فضممتها إيل وهي عريانة فوجدت يف نفسي شهوة فسألت احلسن فقال 
( ا ابن أيب جنيح عن جماهد قال أخربنا سعيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثن:٢١٩٦ إذا مس الرجل فرج : 

  .).األمة أو مس فرجه فرجها حرمت على أبيه وابنه 
: أخربنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سعيد بن املسيب يف استرباء األمة إذا اشتراها الرجل قال :٢١٩٧

  .).ضتني إن كانت ال حتيض يستربئها يف مخس وأربعني وإن كانت حتيض فحي( 
  .).تستربأ األمة حبيضة : ( أخربنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال :٢١٩٨
أنه سئل عن استرباء األمة اليت تبلغ احليض : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا منصور عن احلسن :٢١٩٩



مثل ما قال احلسن ، وقال مرة فأنكر : استربئها بثلثة أشهر فأنكر ذلك فأتينا ابن سريين فسألناه فقال : قال 
ا قال احلسن    .).ذلك فأتوا إىل ابن سريين فقال مثل م

  .).يستربئ بثالثة أشهر : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا شعبة عن احلكم قال :٢٢٠٠
  )..تستربئ بثالثة أشهر : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا خالد احلذاء عن أيب قالبة أنه قال :٢٢٠١
أن عمر بن عبد العزيز سأل أهل املدينة والقوابل : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن صدقة بن يسار :٢٢٠٢

عن صدقة أن عمر بن عبد العزيز أعجبه : قالوا ال تستربأ احلبلى يف أقل من ثالثة أشهر ، وقال سفيان : فقال 
  .).تستربأ بثالثة أشهر : قول أهل املدينة 

  .).يستربئ بشهر ونصف : ( حدثنا هشيم حدثنا شعبة عن احلكم قال  أخربنا سعيد:٢٢٠٣
  .).تستربئ بشهر ونصف : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم عن جويرب عن الضحاك قال :٢٢٠٤
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حجاج عن عطاء قال :٢٢٠٥   .).يستربئ بشهر ونصف : 
( احلسن أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا يونس عن :٢٢٠٦ : يف األمة إذا بيعت قال : أنه كان يقول : 

  .).يستربئها البائع حبيضة واملشتري حبيضة 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا منصور و عبد امللك عن عطاء :٢٢٠٧ تستربأ حبيضة مث : أنه كان يقول : 

  .).حبيضتني : قال 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا يونس عن احلسن :٢٢٠٨ يف الرجل يشتري األمة وهي : نه كان يقول أ: 

  .).ال يقرهبا حىت حتيض عنده حيضة : حائض قال 
  .).إن اجتزأ بتلك احليضة : أنه كان يقول : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن إبراهيم :٢٢٠٩
( أخربنا سعيد حدثنا عبد امللك بن املبارك عن هشام بن حسان عن احلسن :٢٢١٠ جل اشترى من أقوام يف ر: 

  .).يستربئها : جارية قال 
أهنما كانا يقوالن إذا اشترى الرجل : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا مغرية عن إبراهيم و الشعيب :٢٢١١

  .).األمة وهي حبلى مل يقرهبا حىت تضع ما يف بطنها 
( أخربنا سعيد حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سريين :٢٢١٢ ال : رجل يشتري اجلارية قال يف ال: 

  .).ميسها وال يضع يده عليها حىت يستربئها 
ا مل ميس فرجها : ( أخربنا سعيد حدثنا فضيل عن هشام عن احلسن قال :٢٢١٣   .).يصيب منها ما شاء م
أنه كان ال يرى بأسا أن يصيب الرجل من : ( أخربنا سعيد حدثنا فضيل أخربنا هشيم عن احلسن :٢٢١٤
  .).وكان ابن سريين يكره ذلك : ا كان يستربئها دون الفرج قال األمة إذ
مثل حديث هشيم : ( أخربنا سعيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا يونس عن احلسن و ابن سريين :٢٢١٥

.(.  
كانوا يكرهون اململوك على النكاح : ( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال :٢٢١٦

  .).مرأته البيت ويغلقون عليهم الباب ويدخلونه مع ا
أخربنا سعيد حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن :٢٢١٧

أو تفعلون ذلك ؟ ال عليكم : أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن العزل قال : ( سعيد اخلدري 



  .).اهللا إال هي كائنة  أن تفعلوه إنه ليس نسمة قضى
: أخربين قزعة عن أيب سعيد اخلدري قال : أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال :٢٢١٨

ال يفعل ذلك ، فإهنا : مل يفعل ذلك أحدكم ؟ ومل يقل : ذكر العزل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ( 
  ..)ليست نفس خملوقة إال اهللا خالقها 

أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا جمالد بن سعيد حدثنا أبو الوداك جرب ابن نوف عن أيب سعيد اخلدري :٢٢١٩
ا : ( قال  الرجل تكون له األمة : أصبنا سبايا فأردنا أن نفادي هبن فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقلن

  .).وا ما بدا لكم فما يقضى من أمر يكن وإن كرهتم افعل: فيصيب منها ويعزل عنها خمافة أن تعلق منه فقال 
أخربنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن حممد حدثنا ربيعة عن حممد بن حيىي بن حبان عن ابن حمرييز عن أيب :٢٢٢٠

ال عليكم أال تفعلوا إن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسئل عن العزل فقال : ( سعيد اخلدري قال 
  .).اهللا عليه امليثاق فكانت على هذه الصخرة أخرجها اهللا  يكن مما أخذ

سئل ابن مسعود عن : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا منصور عن احلارث العكلي عن إبراهيم قال :٢٢٢١
، فلو أن هذه النطفة اليت أخذ اهللا منها امليثاق كانت يف صخرة لنفخ فيها : العزل فقال  ال عليكم أال تفعلوا 

  .).ح الرو
: مسعت أيب قال حدثين أبو عمرو الشيباين عن ابن مسعود : أخربنا سعيد حدثنا معتمر بن سليمان قال :٢٢٢٢

  .).يف العزل هي املوءودة الصغرى : أنه قال ( 
: أخربنا سعيد حدثنا محاد بن زيد عن عاصم بن أيب النجود عن زر ابن حبيش عن علي رضي اهللا عنه :٢٢٢٣

  .).عزل ذلك الوأد اخلفي أنه قال يف ال( 
يمان حدثين أيب عن حيىي بن عباد : أخربنا سعيد قال :٢٢٢٤ أن هبرية بن خباب بن : ( حدثنا املعتمر بن سل

  .).األرت كان يعزل عن سراريه 
: حدثتين أم عطاء عن أم ولد خلباب : أخربنا سعيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي قال :٢٢٢٥

  .).با كان يعزل عنها أن خبا( 
يمان بن يسار يقول :٢٢٢٦ مر سعد يف : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن إمساعيل بن حممد بن سعد مسع سل

  .).املسجد فسأله أخوه عن العزل فقال كنا نكره حىت زعم زيد بن ثابت أنه ال بأس به 
: بن ثابت سئل عن العزل فقال أن زيد : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد عن رجل :٢٢٢٧

  .).حرثك إن شئت سقيته وإن شئت عطشته : قل يا حجاج قال 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال :٢٢٢٨ هو حرثك إن شئت فأروه : 

  .).وإن شئت فأظمئه 
ابن عمر يكرهان العزل ، كان عمر و: ( أخربنا سعيد حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال :٢٢٢٩

  .).وكان زيد بن ثابت و ابن مسعود يعزالن 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال :٢٢٣٠ كان عمر وعثمان : 

يكرهان العزل ، ويقوالن من جامع فأكسل فعليه الغسل ، وكان رجال من األنصار ال يرون بالعزل بأسا 
  .).امع مث أكسل فال غسل عليه ويقولون من ج



أنه كان يعزل عن : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن من حدثه عن زيد ابن ثابت :٢٢٣١
  .).أم ولد له ، فجاءت بولد فعرف الشبه فأقر به 

لى أنه ضرب بعض ولده ع: ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا بن عون حدثنا نافع عن ابن عمر :٢٢٣٢
  .).العزل وكان يكرهه 

كان البن عباس جارية سوداء وكان يطأها : ( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن منصور عن جماهد قال :٢٢٣٣
  .).ويعزل عنها وجيعل ماءه يف خرقة ويريها إياها 

قال سألت سعيد بن جبري عن العزل ف: ( أخربنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن سليمان بن أيب املغرية قال :٢٢٣٤
، وعن ابن عباس ال يرى به بأسا :    .).كان ابن عمر يكرهه 

حدثتين أم ولد لسعد أن سعدا : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أنبأنا حصني عن مصعب بن سعد قال :٢٢٣٥
  .).كان يعزل عنها 

( أخربنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن سعد :٢٢٣٦   .).أنه كان يعزل : 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن سامل عن املنهال بن عمرو :٢٢٣٧ أن رجال سأل عليا رضي : 

  .).اهللا عنه عن امرأته وهي حائض أيعزل عنها خمافة الولد فرخص له بذلك 
األمة يستأمر احلرة وال يستأمر : أنه كان يقول : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا عبيدة عن إبراهيم :٢٢٣٨

.(.  
  .).أنه قال مثل ذلك : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب :٢٢٣٩
  .).أنه كان يقول ما عليكم أن حتبسوا ذلك : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا أبو حرة عن احلسن :٢٢٤٠
  .).يعزل عن األمة ويستأمر احلرة  : (أخربنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال :٢٢٤١
كان سعد و زيد بن ثابت : ( أخربنا سعيد حدثنا اراه سفيان حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة قال :٢٢٤٢
  .).يعزالن 
أتى النيب صلى اهللا : ( أخربنا سعيد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر قال :٢٢٤٣

، فحملت فقال رسول اهللا : نصار فقال عليه وسلم رجل من األ إن خادم يل تسىن على ناقة يل وأنا أعزل عنها 
ا قدر اهللا أن خيلقها إال وهي كائنة    .).صلى اهللا عليه وسلم م

  .).كان يأخذونه للصبيان : يف نثر السكر قال : ( أخربنا سعيد حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم :٢٢٤٤
  .).أنه كرهه : ( جرير عن منصور عن إبراهيم أخربنا سعيد حدثنا :٢٢٤٥
شهدت : ( أخربنا سعيد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا األعمش عن موسى بن عبد اهللا اخلطمي قال :٢٢٤٦

  .).عبد الرمحن بن أيب ليلى يف مالء فجاؤوا بكر فأرادوا أن ينثروه فقال عبد الرمحن ضعوه مث اقتسموه 
إن وضعوه : سألوه عن نثر السكر قال : ( عن حصني عن عكرمة قال أخربنا سعيد حدثنا سفيان :٢٢٤٧

  .).وضعا فخذوه ، وإن نثروه فال تأخذوه 
أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا أيوب السختياين و عبيد اهللا بن عمر حدثانا وكانا جالسني مجيعا عن :٢٢٤٨

ة له من غالم له وكان خيالف إليها أن رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوج أم: ( نافع 
فهل تنال منها ؟ ] قال [ زوجتها من غالم يل : ما فعلت أمتك فالنة ؟ فقال : فأرسل عمر إىل الرجل فقال 



: نعم جلعلك نكاال للعاملني ، وقال اآلخر : أن قل ال ، فقال أحدمها لو قلت : فأومى إليه القوم من خلف عمر 
  .).لو قلت نعم لرمجك 

إين ألكره أن أطأ امرأة لو : قال شريح : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعيب قال :٢٢٤٩
  .).وجدت معها رجال مل أقم عليها احلد 

: سئل شريح عن األمة إذا كان هلا زوج ، فقال : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال :٢٢٥٠
  .).سيفني يف غمد واحد 

( سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا حدثنا :٢٢٥١ أن عبد اهللا بن مسعود اشترى من : 
ال : امرأته جارية فاشترطت عليه إن هو باعها فهي أحق هبا بالثمن ، فسأل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال 

  .).تقرهبا وألحد فيها شرط 
اشترى عبد اهللا من امرأته : ( اسم بن عبد الرمحن قال أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن مسعر عن الق:٢٢٥٢

ا كان فيه شرط لغريك : جارية واشترطت خدمتها ، فسأل عمر فقال    .).ليس من مالك م
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر :٢٢٥٣ أنه كان يكره أن يشتري : 

  .).الرجل األمة على أن ال بيع و ال توهب 
ال جيوز البيع : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن و مغرية عن إبراهيم أهنما قاال :٢٢٥٤

  ).ويبطل الشرط
وددت أن أين أجد : ذكر له ذلك فقال : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد :٢٢٥٥

  .).جارية اشتريها على هذا الشرط وأجعل هلا العتق 
ابتعت جارية واشترط علي أن ال أبيع : ( أخربنا سعيد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا األوزاعي قال :٢٢٥٦

ليس به : وال أهب وال أمهر ، فإذا مت فهي حرة فسألت عطاء أو سئل فكرهه ، وسألت احلكم بن عتيبة قال 
و لك فيه أجرا وسألت عبدة بن ال بأس به ، فقلت علي فيه مأمثا ؟ قال بل أرج: بأس ، وسألت مكحوال قال 

، وقال األوزاعي وحدثين حيىي بن كثري عن احلسن قال  البيع جائز والشرط : أيب لبابة فقال هذا فرج سوء 
باطل ، وسألت الزهري فأخربين أن ابن مسعود كتب إىل عمر يسأله عن ابتياعه من امرأته جارية على إن باعها 

، فقال عمر    .). تطأ فرجا وفيه شرط لغريك ال: فهي أحق هبا بالثمن 
جاءت امرأة : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا أبو بشر عن حبيب بن سامل موىل النعما بن بشري قال :٢٢٥٧

أما إن عندي يف ذلك خربا شافيا أحدثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن كنت : إىل النعمان جباريها ، فقال 
ت مل تأذين له رمجته ، فقال هلا الناس زوجك وأبو ولدك يرجم ، قويل قد كنت أذنت له ضربته مائة ، وإن كن

  .).فضربه مائة : أذنت له ، وأمنا محلين على ذلك الغرية ، قال 
أن : ( أخربين مدرك بن عمارة بن عقبة : أخربنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا إمساعيل بن أليب خالد قال :٢٢٥٨

إن تكوين صادقة رمجنا زوجك ، : عنه فزعمت أن زوجها وقع جباريتها ، فقال موالة هلم أتت عليا رضي اهللا 
  .).وإن تكوين كاذبة جنلدك مثانني 

رفع : ( حدثنا هشيم عن مغرية عن اهليثم بن بدر عن حرقوص بن بشري الضيب قال : أخربنا سعيد قال :٢٢٥٩
  .).، فدرأ عنه احلد وقال أما إن عدت  هي امرأيت ، وما هلا مايل: رجل وقع جبارية امرأته فقال الرجل 



: حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن حممد ابن محزو بن عمرو عن أبيه قال : أخربنا سعيد قال :٢٢٦٠
  .).درأ عمر بن اخلطاب عن رجل من األعراب وقع جبارية امرأته ، الرجم وجلده مائة ( 

حرج رجل جبارية امرأته يف : ( لزهري عن القاسم عن حممد قال حدثنا سفيان عن ا: أخربنا سعيد قال :٢٢٦١
، مث أصاهبا ، فلما قدم انطلقت امرأته ، فأخربت  سفر فمرض فعاجلته ، فكأهنا اطلعت منه ، فاشتراها من نفسه 

  .).عمر بن اخلطاب فقال عمر للرجل ، ابتعت إحدى يديك على األخرى ، ال تنفلت مين من أحد احلدين 
: ( أخربنا احلسن عن سلمة بن احملبق اهلذيل : ربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس بن عبد اهللا قال أخ:٢٢٦٢

، فوقع عليها يف سفره ، فلما قدم ذكر ذلك لرسول  أن رجال خرج يف سفر فبعث معه امرأته خبادم هلا ختدمه 
الهتا وإن كانت طاوعتك فهي أمة إن كنت استكرهتها فهي حرة وعليك مثلها ملو: اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ثلها    .).وعليك م
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا منصور و أبو حرة عن احلسن :٢٢٦٣ وكان علي رضي اهللا عنه رجال : 

  .).جريا وكان يرى عليه الرجم 
 عبد جاء رجل إىل: ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حصني و إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال :٢٢٦٤

استتر بستر اهللا ، وتب إىل اهللا ، وإن استطعت أن تشتريها : أنه وطئ جارية امرأته ، قال عبد اهللا : اهللا ، فقال 
  .).وتعتقها فافعل ، ومل ير عليه حداً 

أن عبد اهللا خرج من منزله ذات : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا جمالد عن الشعيب حدثنا مسروق :٢٢٦٥
من جاء منكم يسأل عن فريضة أو أمر نزل به من حكومة أو غريذلك : ممتلئة من الناس ، فقال يوم وداره 

فليتنحا ، ومن كان منكم جاء ليطلعنا على أمر قد أسره فليسر التوبة كما أسر اخلطيئة فإنا ال منلك إال اللعان 
ي وإهنا كانت تستأذنين يف الزيارة أما إن امرأته وإهنا مشتبكة النسب يف احل: فقام إليه رجل من بين متيم فقال 

حيجون وإما مأمت يكون فيهم أو حنو ذلك ، فاستأذنتين ذات يوم فأذنت هلا ، فلما خال يل البيت وقعت على 
إنك ابن عمي ، وأنا أكره فضيحتك فأت بقوم من احلي : جاريتها ، فلما استبان احلمل قالت يل امرأيت 

ففعلت فما التوبة مما صنعت ، وما ثواهبا على ما فعلت ، فقال عبد اهللا : وأشهدهم أين قد وهبتها لك قال 
، وأما  استتر بستر اهللا ، وتب إىل اهللا وإن استطعت أن تشتريها ، فتعتقها ، لعل ذلك يكفر عنك ما كان منك 

  .).ثواهبا فأعطها مثلها 
ا أبايل : علقمة : قال : ( م قال حدثنا منصور عن إبراهي: أخربنا سعيد حدثنا صاحل بن موسى قال :٢٢٦٦ م

  .).أجارية امرأيت وطئت أم جارية عوسجة جلار له من النخع 
: قال : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب و مغرية عن إبراهيم قال :٢٢٦٧
ا أبايل أجارية امرأيت وطئت أم جارية عوسجة يعين جارية جار له : علقمة    )..م
لسهم يف : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا عبيدة أخربنا إبراهيم عن أيب مسعود األنصاري قال :٢٢٦٨

  .).كتابيت أحب إيل من جارية حسناء المرأيت 
  باب الغالم بني األبوين أيهما أحق به

بنه عاصم مع أبصر عمر ا: ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد قال :٢٢٦٩
  .).خل عنها فما راجعه الكالم : جدته وكان عمر جابذها فقال أبو بكر 



أن عمر خاصم امرأته أم : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد :٢٢٧٠
  .).جعه الكالم ادفعه إليها فما را: عاصم بنت عاصم يف ابنه منها إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فقال له بو بكر 

أن عمر خاصم امرأته أم : ( حدثنا الشعيب : أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا جمالد بن سعيد قال :٢٢٧١
  .).عليك نفقته حىت يبلغ : عاصم يف ابنه منها إىل أبو بكر رضي اهللا عنهما فقضى أبو بكر ألمه مث قال 

: أن أبا بكر رضي اهللا عنه قضى به ألمه وقال ( : أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا خالد عن عكرمة :٢٢٧٢
  .).رحيها ، ومشها ، ولطفها خري له منك 

( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :٢٢٧٣ : أن أبا بكر رضي اهللا عنه قضى به ألمه وقال : 
  .).إن رحيها وحجرها خري له منك 

أن أبا بكر أقسم على عمر ليدع : ( هند عن عطاء  أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا داؤد بن أيب:٢٢٧٤
  .).الغالم عند أمه فتركه عندها 

( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هالل بن أيب ميمونة عن أيب هريرة :٢٢٧٥ أن رسول اهللا : 
  .).صلى اهللا عليه وسلم خري غالما بني أبيه وأمه 

أن جده أسلم : ( ثمان البيت أخربنا عبد احلميد بن سلمة األنصاري أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا ع:٢٢٧٦
ام األب يف  على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن شئتما خريمتاه ، وأق

اهده ، فرجع اللهم : ناحية واألم يف ناحية ، مث خري الغالم فانطلق حنو أمه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .).الغالم إىل أبيه 

أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إمساعيل ابن عبيد اهللا بن أيب املهاجر عن عبد :٢٢٧٧
( الرمحن بن غنم    .).أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خري غالما بني أبيه وبني أمه : 

أيت عمر بن اخلطاب يف : ( اء أخربنا الوليد بن مسلم قال أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا خالد احلذ:٢٢٧٨
أما أن جدب أمك خري لك من خصب عمك ، قال : غالم يتيم فخريه فاختار أمه وترك عمه ، فقال له عمر 

  .).الصائغ بالدال 
ه أنا الذي خريه علي رضي اهللا عن: ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن يونس اجلرمي عن عمارة اجلرمي :٢٢٧٩

  .).بني أمه وعمه 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا مغرية عن أمه :٢٢٨٠ أن خالته خاصمتها عصبة ولدها إىل شريح يف بنت : 

  .).هلا فاختارت االبنه أمها واختار الغالم عمه ] وابن ـ [ 
عن  أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس و ابن عون و هشام و أشعث بن سوار عن ابن سريين:٢٢٨١

  .).األب أحق واألم أرفق : ( شريح قال 
الصبية مع أمها ما : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس و هشام عن ابن سريين عن شريح قال :٢٢٨٢

  .).كانت ومعهم من أمواهلم ما يشبعهم فإذا افترقت الدار فاألولياء أحق 
جيء بصبيان من : ( سريين عن شريح قال  أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس و هشام عن ابن:٢٢٨٣

  .).السواد مات أبوهم ، فقال شريح خريوهم فليكونوا مع من أحبوا 
  اختصمت أم وجدة إىل شريح: ( أخربنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم قال :٢٢٨٤



  أبا أمية أتيناك وأنت املرء نأتيه:فقالت اجلدة 
  أتاك ابين وأماه وكلتانا نفديه

   تزوجت فهاتيه وال يذهب بك التيهمث
  فلو كنت تأميت ملا نازعتكم فيه

  أال يا أيها القاضي فهذي قصيت فيه
  أال يا أيها القاضي قد قالت لك اجلدة:فقالت األم 

  مقاال فاستمع مين وال تنظر يف رده
  أعزي النفس عن ابين وكبدي محلت كبده
  فلما كان يف حجري يتيما ضائعا وحده

  اخلري من يكفيين فقده تزوجت رجاء
  ومن يكفل يل رفده ومن يظهر يل وده

  قد مسع القاضي ما قلتما وقضى بينكما مث فصل:فقال شريح 
  بقضاء بني بينكما وعلى القاضي جهد إن عدل

  فقال للجدة بيين يا لصيب وخذي ابنك من ذات العلل

  .).إهنا لو صربت كان هلا قبل دعواها تبغيها البدل 
أن عمر جرب : ( سعيد حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب أخربنا :٢٢٨٥

  .).عصبة صيب أن ينفق عليه الرجال دون النساء 
أن عمر جرب : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب :٢٢٨٥

  .).عصبة صيب أن ينفق عليه الرجال دون النساء 
( أخربنا سعيد حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن الزهري :٢٢٨٦ أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : 

  .).غرم ثالثة كلهم يرث الصيب أجر رضاعته 
: ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن األعمش عن عمارة بن عمري عن عمة له عن عائشة رضي اهللا عنها :٢٢٨٧

  .).إن أوالدكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسبكم : قال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت :٢٢٨٨

  .).أوالدكم من كسبكم فكلوا من أموال أوالدكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( 
(عن مغرية عن إبراهيم عن عائشة  أخربنا سعيد حدثنا هشيم:٢٢٨٩ مثل ذلك ومل يذكر رسول اهللا صلى اهللا : 

  .).عليه وسلم 
إن : أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل فقال : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن حممد بن املنكدر قال :٢٢٩٠

  .).، فقال أنت ومالك ألبيك  أليب ماال وعياال ، ويل مال وعيال ، وإنه يريد أن يأخذ مايل فينفقه على عياله
أن رجال من األنصار خاصم أباه إىل : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان أخربنا ابن أيب ليلى عن الشعيب :٢٢٩١

أنت ومالك ألبيك : إن أيب يأخذ مايل ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 



.(.  
قوب بن عبد الرمحن الزهري حدثين عمرو بن أيب عمرو عن املطلب بن عبد اهللا أخربنا سعيد حدثنا يع:٢٢٩٢

إن يل ماال وولدا ، وأليب مال وولد ، : أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : ( بن حنطب 
  .).أنت ومالك ألبيك : يريد أن يذهب مبايل إىل ماله وولده ، فقال 

هشيم أخربنا عبد الرمحن بن حيىي احلضرمي عن حبان بن أيب جبلة عن احلسن قال أخربنا سعيد حدثنا :٢٢٩٣
  .).كل أحق مباله من ولده ووالده والناس أمجعني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( 

٢٢٩٤:  
: له ، فقال إن ابين مينعين ما: أن رجال أتى أبا الشعثاء فقال : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار 

ا يكفيك باملعروف    .).خذ من ماله م
قال رسول اهللا صلى : ( مسعت واهللا حمارب بن دثار يقول : أخربنا سعيد حدثنا خلف بن خليفة قال :٢٢٩٥

  .).الولد من كسب الوالد : اهللا عليه وسلم 
  باب ما جاء يف الشؤم

الكناين عن حيىي بن جابر الطائي عن معاوية  أخربنا سعيد حدثنا إمساعيل بن عياش عن سليمان بن سليم:٢٢٩٦
، واليمن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( بن حكيم النمريي عن عمه حكيم بن معاوية قال  ال شؤم 

  .).يف املرأة والدابة والدار 
( أخربنا سعيد حدثنا هشيم أخربنا يونس عن احلسن :٢٢٩٧ لولده  أنه كان ال يرى بأسا أن يسترضع الرجل: 

  .).اليهودية والنصرانية والفاجرة 
  .).مثله ، غري أنه مل يذكر الفاجرة : ( أخربنا سعيد حدثنا هشيم عن إبراهيم :٢٢٩٨
جلست إىل ابن : ( أخربنا سعيد حدثنا سفيان عن عمر بن حبيب عن رجل من كنانة راه عتواري قال :٢٢٩٩

مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا : لكنهم أرضعوين فقال ال ، و: من بين فالن أنت ؟ قلت : عمر ، فقال يل 
  .).إن اللنب يشبه عليه : عنه يقول 

  باب ما جاء يف فضل اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل
حدثنا مغرية بن عبد الرمحن املخزومي و عبد الرمحن بن أيب الزناد عن : أخربنا سعيد بن منصور قال :٢٣٠٠

والذي نفسي بيده لوال أن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( رة قال أيب الزناد عن األعرج عن أيب هري
ا قعدت عن سرية تغزو يف سبيل اهللا أبداً ، ولكن ال أجد سعة وال جيدون قوة ، فيتبعوين ،  أشق على املؤمنني م

  .).وال تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي ، وقال ابن أيب الزناد خالف سرية 
أخربين أبو هانئ اخلوالين عن أيب عبد الرمحن احلبلي : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : قال أخربنا سعيد :٢٣٠١

من رضي باهللا ربا ، ! يا أبا سعيد : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( ، عن أيب سعيد اخلدري 
دها علي يا رسول اهللا ، ففعل أع: وباإلسالم دينا ، ومبحمد نبيا ، وجبت له اجلنة ، فعجب هلا أبو سعيد ، فقال 

: ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض ؟ قال . وأخرى يرفع هبا العبد مائة درجة يف اجلنة : مث قال 
  .).اجلهاد يف سبيل اهللا ، اجلهاد يف سبيل اهللا ، اجلهاد يف سبيل اهللا

ا عبد امللك بن عمري عن زر بن حبيش حدثن: حدثنا أبو شيبة يزيد بن معاوية قال : أخربنا سعيد قال :٢٣٠٢



مث : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي األعمال أفضل ؟ الصالة لوقتها ، قلت : ( عن ابن مسعود قال 
: مث اجلهاد يف سبيل اهللا ، وأمي اهللا لو استزدته لزادين ، قلت : مث أي ؟ قال : مث بر الوالدين ، قلت : أي ؟ قال 

أن تقتل ولدك خشية : مث أي ؟ قال : أن جتعل هللا ندا وهو خلقك ، قلت : عند اهللا ؟ قال  فأي الذنوب أعظم
يلة جارك قال : مث أي ؟ قال : أن يأكل معك ، قلت  فما مكثنا إال يسرياً حىت أنزل اهللا عز وجل : أن تزاين حبل

، ومن يفعل مصداقها والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا  إال باحلق وال يزنون 
  .).ذلك يلق أثاما 

بن مالك أنه مسع فضالة : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : أخربنا سعيد قال :٢٣٠٣ أخربين أبو هانئ عن عمرو 
من مات على متبة من هذه املراتب بعث عليها يوم : ( بن عبيد حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .).القيامة 
حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين أبو هانئ عن عمرو بن مالك أنه مسع فضالة بن : حدثنا سعيد قال :٢٣٠٤

، . أنا زعيم ـ والزعيم اجلميل : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ( عبيد يقول  ملن آمن يب 
، فمن  وأسلم وهاجر ، وجاهد يف سبيل اهللا ببيت يف ربض اجلنة ، وببيت يف وسط اجلنة وببيت يف أعلى اجلنة 

، وال للشر مهربا ميوت حيث شاء أن ميوت    .).فعل ذلك فلم يدع للخري مطلبا 
أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : أخربنا سعيد قال :٢٣٠٥

( زيد بن أمين عن أيب حممد البصري عن احلسن بن أيب احلسن  أن رجال كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا : 
أخربين بعمل أدرك به ! عليه وسلم له مال كثري ، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال يا رسول اهللا 

لو أنفقتها يف طاعة اهللا مل تبلغ : ستة ألف دينار ، فقال : كم مالك ؟ قال : عمل اجملاهدين يف سبيل اهللا ، فقال 
أخربين بعمل أدرك به عمل اجملاهد يف ! يا رسول اهللا : اجملاهد يف سبيل اهللا ، وأتاه رجل ، فقال غبار شراك 

  .).لو قمت الليل وصمت النهار مل تبلغ نوم اجملاهد يف سبيل اهللا : سبيل اهللا ، فقال 
وادة حدثه ، أخربين عمرو بن احلارث أن بكر بن س: حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٠٦

واهلجرة بيت واسع ، من . اإلسالم بيت واسع من دخل فيه وسعه : ( بلغين أن فضالة بن عبيد قال : قال 
دخل فيه وسعه ، واجلهاد بيت واسع ، من دخل فيه وسعه ، فمن أسلم وهاجر وجاهد فلم يدع للخري مطلبا 

  .).وال للشر مهربا إال هربه . إال طلبه 
حدثنا أبو هانئ اخلوالين عن عمرو بن مالك عن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : ل حدثنا سعيد قا:٢٣٠٧

نزلت هذه اآلية ، ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من : ( بعض أصجاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
الذي بعثين باحلق و: األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا ، اآلية كلها ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .).لوال ضعفاء الناس ما كانت سرية إال كنت فيها 
حدثين من : حدثنا األزهر بن عبد اهللا احلرازي قال : حدثنا فرج بن فضالة قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٠٨

نهم وهو ينزع هذه اآلية مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فم: ( مسع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 
ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات أال إن سابقنا أهل جهادنا ، أال وإن مقتصدنا أهل حضرنا ، أال 

أال إن سابقنا سابق ، : وإن ظاملنا أهل بدونا ، وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذا نزع هذه اآلية قال 
  .).ومقتصدنا ناج ، وظاملنا مغفور له 



بن قرة قال حدثنا سعي:٢٣٠٩ ( د حدثنا حممد بن فضيل بن غزوان عن احلجاج بن دينار عن معاوية  قال : 
  .).إن لكل أمة رهانية ، وإن رهبانية أميت اجلهاد يف سبيل اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

خرج  : (حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٣١٠
إن باملدينة لرجاال ما سرنا مسريا ، وال قطعنا واديا إال كانوا معنا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر قال 

  .).حبسهم املرض 
  باب من خرج من بيته ال خيرجه إال اجلهاد

اهللا صلى قال رسول : ( حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال : حدثنا سعيد قال :٢٣١١
تكفل اهللا عز وجل ، أو تضمن اهللا ، أو انتدب اهللا ملن خرج جماهدا يف سبيله ال خيرجه إال : اهللا عليه وسلم 

اجلهاد ، واإلميان باهللا ورسوله ، وتصديقا به إن توفاه أن يدخله اجلنة أو يرده إىل بيته الذي خرج منه نائال ما 
  .).نال من أجر أو غنيمة 

قال : ( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن األعرج عن أيب هريرة قال : د قال حدثنا سعي:٢٣١٢
، ال خيرجه من بيته إال اجلهاد يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  تكفل اهللا عز وجل ، ملن جاهد يف سبيله 

  .).أو غنيمة  سبيله ، وتصديق بكلمته بأن يدخله اجلنة أو يرجعه إىل مسكنه مع ما نال من أجر
أخربين أبو هانئ اخلوالين عن أيب عبد الرمحن احلبلي : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣١٣

ما غزت غازية يف سبيل اهللا فأصابت غنيمة إال عجل هلا : ( مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقول : قال 
  .).ر ثلثي أجرها من آخرهتا فإن مل يكن غنيمة مت األج
  باب ما جاء يف فضل اجملاهدين على القاعدين

كنت : ( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت قال : حدثنا سعيد قال :٢٣١٤
إىل جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغشيته السكينة ، فوقعت فخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 

ثقل شيء أثقل من فحذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث سري عنه ، فقال يل أكتب ،  فخذي ، فما وجدت
فكتبت يف كتف ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا إىل آخر اآلية : قال 

ا مسع فضيلة اجملاهدين فقال   فكيف من ال يستطيع يا رسول اهللا: ، فقال ابن أم مكتوم وكان رجال أعمى مل
اجلهاد من املؤمنني ؟ فلما قضى كالمه غشيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على 

فخذي فوجدت من ثقلها يف املرة الثانية كما وجدته يف املرة األوىل مث سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عدون من املؤمنني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري أويل اقرأ يا زيد ، فقرأت ال يستوي القا: فقال 

والذي نفسي بيده كأين أنظر إىل ملحقها عند صدع . أنزهلا اهللا وحدها فأحلقتها : الضرر اآلية كلها ، فقال زيد 
  .).بالكتف 
هالل عن حديج أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب : حدثنا سعيد حدثنا عبد اهللا بن وهب قال :٢٣١٥

أن رجلني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شريكني يف العمل : ( بن صومي أن حممد بن أيوب حدثه 
، فغزا واحد وقعد اآلخر ، فسأل القاعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يقول  عملهما كاد أن يكون سواء 

  .).هللا صلى اهللا عليه وسلم مائة درجة يف اجلنة كم فضل اجملاهد يف سبيل اهللا على القاعد ؟ قال رسول ا
( حدثنا سعيد حدثنا عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل :٢٣١٦ أن اجملاهدين يف : 



اهللا ثلثة ، بعضهم أفضل من بعض ، فرجل جاهد بقلبه فأحب يف اهللا وأبغض من اهللا ، ورجل جاهد بقلبه 
  .).هللا وأمر باملعروف وهنى عن املنكر وقاتل املشركني مع املسلمني وهذا أفضلهم  ولسانه فأحب هللا وأبغض

جاء الفتحيون سهيل : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد قال : حدثنا سعيد قال :٢٣١٧
أذهنم  بن عمرو ، و احلارث بن هشام و حويطب بن عبد العزى يستأذنون على عمر رضي اهللا عنه فأخر يف

ما لنا ! يا أمري املؤمنني : فقال احلارث دعي القوم ودعيتم فأبطأمت ، فلما دخلوا على عمر رضي اهللا عنه قالوا 
فإنا نطلب ما هو أرفع من هذا فغزوا يف سبيل اهللا : نعن ، ليس إال ما ترون قالوا : عندك إال ما نرى ؟ قال 

  .).حىت ماتوا 
حدثين عمر بن خثعم اليحصيب عن عمارة بن خالد : مساعيل بن عياش قال حدثنا إ: حدثنا سعيد قال :٢٣١٨

كان الشخوص يف سبيل اهللا أحب إلينا من القرار ، وكان املعقوت عندنا : ( امليثمي أن أبا ذر كان يقول 
  .).املمتلئ شحما براق الثياب ، هي املروءة فيكم اليوم 

أن عمر بن : ( حدثنا موسى موسى بن علي عن أبيه : د قال حدثنا عبد اهللا بن يزي: حدثنا سعيد قال :٢٣١٩
من جاء يسأل عن القرآن فليأت أيب بن كعب ، ومن جاء يسأل : اخلطاب خطب الناس باجلابية فقال يف خطبته 

عن احلالل واحلرام فليأت معاذ بن جبل ، ومن جاء يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ، ومن جاء يسأل 
، مث باملهاجرين عن املال فلي أتين ، فإن اهللا جعلين خازنا ، فإين بادئ بأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فمعطيهن 

، مث من  الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم مث أنا وأصحايب ، مث األنصار الذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم 
، فال يلومن رجل إال مناخ راحلته أسرع إىل اهلجرة أسرع إليه العطاء ، ومن أبطأ عن اهلجرة أ بطأ عنه العطاء 

.(.  
  باب ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا

حدثنا خالد بن عبد اهللا الواسطي عن سهيل ابن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة : حدثنا سعيد قال :٢٣٢٠
ا يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ قال : ( قال  أعادوا عليه : تطيعوه ، قال ال تس: قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم م ف

مثل اجملاهد يف سبيل اهللا كمثل الصائم : ال تستطيعوه ، وقال يف الثالثة : مرتني أو ثالثاً ، كل ذلك يقول 
  .).القانت بآيات اهللا ، ال يفتر من صيام وال صالة حىت يرجع اجملاهد يف سبيل اهللا 

أخربين عمرو ابن احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٢١
أخربين رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : حديج بن صومي احلجري أنه مسع أكدر بن محام يقول 

ا يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا لفىت فينا : ( وسلم أنه قال  اذهب إىل رسول اهللا : جلسنا يوم
ال شيء ، مث : وسلم فسله ما يعدل اجلهاد ؟ فأتاه فسأله ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه 

ا  ا : إهنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثاً فإن قال ال شيء فقل : أرسلوه ثانية فقال مثلها ، مث قلن م
ا يقرب منه يا رسول اهللا ؟ قال : ل ال شيء فقا: يقرب منه ؟ فأتاه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : م

  .).طيب الكالم ، وإدامة الصيام ، واحلج كل عام ، وال يقرب منه شيء بعد 
خرج املسلمون يوم بدر : ( أخربنا يونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٢٢

  .).وعامتهم على اإلبل ومشاة على أقدامهم 
  باب يف أن الغزو غزوان



حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا ، و بشر بن عبد اهللا بن يسار : حدثنا سعيد قال :٢٣٢٣
الغزو غزوان ، فأما الغزو الذي يلتمس فيه : ( السلمي عن جنادة بن أيب أمية األزدي عن معاذ بن جبل قال 
يه الكرمية ، وحيتسب فيه العمل ، وجيتنب فيه الفساد ، ويياسر فيه الشريك ، ويطاع فيه اإلمام  وجه اهللا فينفق ف

، فذلك له نومه ، ونبهه حىت يقفل وأما الغزو الذي ال يلتمس فيه وجه اهللا فرياء ، ومسعة ، وشقاق ومعصية 
  .).فذلك الذي ال يؤوب بالكفاف 

ارث بن ميجد حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن احل: حدثنا سعيد قال :٢٣٢٤
للناس يف الغزو جزءان ، فجزء خرجوا يكثرون ذكر اهللا والتذكري به ، وجيتنبون : ( األشعري عن ابن عمر قال 

الفساد يف السري ، ويواسون الصاحب ، وينفقون كرائم أمواهلم ، فهم مبا أنفقوا أشد اغتباطا منهم مبا استفادوا 
تحيوا اهللا يف تلك املواطن أن يطلع على ريبة يف قلوهبم ، أو خذالن من دنياهم ، فإذا كان عند مواطن القتال اس

للمسلمني ، فإذا قدروا على الغلول طهروا منها قلوهبم وأجسادهم فلم يستطع الشيطان أن يفتنهم وال يكلم 
، فبهم يعز اهللا دينه ، ويكبت عدوه وأما اجلزء اآلخر فخرجوا ومل يذكزوا اهللا وال لتذكريه ،  ومل جيتنبوا قلوهبم 

الفساد ومل يواسوا الصاحب ، ولن ينفقوا أمواهلم إال وهم كارهون ، وما أنفقوا من أمواهلم رأوه مغرما ، 
وحزهنم به الشيطان ، فإذا كان عند مواطن القتال كانوا مع اآلخر األخر اخلاذل اخلاذل واعتصموا برؤوس 

أشدهم ختاطبا بالكذب ، فإذا قدروا على الغلول اجلبال ورؤوس التالل ، فإذا كان للمسلمني فتح كانوا 
اجترأوا فيه على اهللا ، وحدثهم الشيطان أهنا غنيمة ، إن أصاهبم رخاء بطروا ، وإن أصاهبم حبس فتنهم 

الشيطان بالغرض ، فليس هلم من أجر املسلمني شيء غري أن أجسادهم مع أجسادهم ، ومسريهم مع مسريهم 
، مث يفرق بينهم ، وأعماهلم ونياهتم شىت حىت   .). جيمعهم اهللا يوم القيامة 

  باب ما جاء فيمن جهز غازيا أو خلفه يف أهله
أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن عبد اهللا بن األشج : حدثنا سعيد حدثنا عبد اهللا بن وهب قال :٢٣٢٥

من جهز غازيا يف : أنه قال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( عن بسر بن سعيد عن زبد بن خالد اجلهين 
  .).سبيل اهللا فقد غزا ، ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا 

أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب سعيد موىل : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٢٦
ليخرج من : ين حليان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل ب: ( املهري عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري 

  .).أيكم خلف اخلوارج يف أهله وماله خبري فله نصف أجر اخلارج : كل رجلني رجل ، مث قال للقاعد 
( حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد اهللا ابن أيب فروة عن مكحول قال :٢٣٢٧ قال : 

، ومل جي: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  هز غازيا ، ومل خيلفه يف أهله خبري ، مل ميته حىت تصيبه من عاش ومل يغز 
  .).قارعة 
: قال : ( حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن زيد ابن خالد اجلهين قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٢٨

، أو غزيا ، أو خلفه يف أهله ، أو فطر صائما كان: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   من جهز حاجا أو معتمرا 
  .).له مثل أجورهم 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن حممد بن زياد قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٢٩
  .).من مل يغز يف سبيل اهللا ، أو جيهز غازيا ، أو خيلفه يف أهله خبري ، مل ميت حىت تصيبه قارعة : وسلم 



كنت عند أيب الدرداء : ( عن أيب إسحاق عن أيب حبيبة قال  حدثنا محاد بن معاوية: حدثنا سعيد قال :٢٣٣٠
ال تقضي شيئاً : إن أخي مات وأوصى بطائفة من ماله يتصدق به ، وقال : وأنا أريد الغزو فجاءه رجل فقال 

، خري من سبيل اهللا قال : حىت تأيت أبا الدرداء ، ففي أي شيء ترى أن جنعله ؟ قال  ا من شيء جيعل فيه  فلم : م
مثل الذي يعتق عند املوت كمثل : ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قم من مثة إال بصرة قال أ

  .).الذي يهدي بعد الشبع 
  باب ما جاء فيمن خان غازيا يف أهله

: ( حدثنا سفيان عن قنعب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة األسلمي عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٣١
، وما من رجل من : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رس حرمة نساء اجملاهدين على القاعدين كحرمة أمهاهتم 

إن هذا قد حلفك يف أهلك فخذ من : القاعدين خيلف رجال من اجملاهدين يف أهله إال نصب له يوم القيامة فقيل 
  .).ا ظنكم حسناته ما شئت ، فالتفت إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال م

  باب ما جاء فيمن غزا وأبواه كارهان
( حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو وقال : حدثنا سعيد قال :٢٣٣٢ أتى : 

اذهب : إين خرجت إىل اهلجرة وتركت أبواي يبكيان ، فقال : رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  .).فأضحكهما كما أبكيتهما 

حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن يعلي بن عطاء عن أبيه عن عبد اهللا بن : حدثنا سعيد قال :٢٣٣٣
هل من والد أو والدة ؟ : أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستأذنه يف اجلهاد فقال له : ( عمرو 
  .). فانطلق فربها ، فانطلق يتخلل الركان حيمد اهللا: أمي حية قال : فقال 

أخربين عمرو بن احلارث أن دراجا أبا السمح حدثه : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٣٤
: أن رجال هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اليمن ، فقال : ( عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري 

قد هجرت الشرك ، ولكنه اجلهاد ، هل لك : وسلم  يا رسول اهللا إين هاجرت ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .).فارجع ، فاستأذهنما ، فإن أذنا لك فجاهد وإال فربمها : ال ، قال : أبواي ، قال : أحد باليمن ؟ قال 

أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب أن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٣٥
أقبل رجل إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( ة حدثه أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال ناعما موىل أم سلم

نعم ، بل : فهل من والديك أحد حي ؟ قال : أبايعك على اهلجرة واجلهاد ، أبتغي األجر من اهللا قال : فقال 
، قال : فتبتغي األجر من اهللا ؟ قال : كالمها ، قال    .).فأحسن صحبتهما ارجع إىل والديك : نعم 

( حدثنا سفيان عن عبيد اهللا بن أيب يزيد أنه سأل عبيد بن عمري : حدثنا سعيد قال :٢٣٣٦ أيغزو الرجل : 
  .).وأبواه كارهان أو أحدمها ؟ قال ال 

( حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سامل بن عبد اهللا أو عبد اهللا بن عبد اهللا : حدثنا سعيد قال :٢٣٣٧ أن : 
طلحة أراد أن يغزو فجاءت أمه إىل عمر ، فأخربته فأمره عمر أن يطيع أمه ، مث أراد أيضا يف زمن  حممد بن 

أمره عثمان أن جيلس فقال  ، فأخربته ، ف إن عمر أمرين ومل جيربين : عثمان رضي اهللا عنه فجاءت أمه إىل عثمان 
  .).لكين أجربك : ، فقال 

  جهاد كل ضعيفباب ما جاء يف فضل اجلهاد ، وأن احلج 



أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٣٨
( حيىي بن عبد الرمحن حدثه عن عون ابن عبد اهللا عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن أبيه قال  بينا حنن نسري : 

رسول : أي العمل أفضل يا رسول اهللا ؟ فقال : هم يقولون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ مسع القوم و
، مث مسع نداء يف الوادي يقول أشهد أن ال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إميان باهللا وجهاد يف سبيله ، وحج مربور 

ا أحد وأنا أشهد ، وأشهد ال يشهد هب: إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .).إال برئ من الشرك 

حدثنا معاوية ابن إسحاق عن عائشة بنت : حدثنا صاحل بن موسى الطلحي قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٣٩
( طلحة عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت  جهاد النساء احلج : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

.(.  
حدثنا عبد امللك بن عمري عن موسى بن : د بن أيب ثور اهلمداين قال حدثنا الولي: حدثنا سعيد قال :٢٣٤٠

( طلحة عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت  أي : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : 
  .).اإلميان باهللا ، واجلهاد يف سبيل اهللا وحج مربور : العمل أفضل ؟ قال 

: ( حدثنا معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة قالت : دثنا أبو األحوص قال ح: حدثنا سعيد قال :٢٣٤١
اإلميان باهللا ، وجهاد يف سبيل : أي العمل أفضل ؟ قال : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  .).اهللا ، وحج مربور 
اعة بن رافع حدثنا معاوية بن إ: حدثنا صاحل بن موسى قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٤٢ سحاق عن عباية بن رف

! يا رسول اهللا : أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل من األنصار فقال : ( بن خديج عن علي بن حسني قال 
ال قوة يل يف نفسي وال ذات يدي ، فقال  هلم إىل : إين افترضت على نفسي اجلهاد ، وإين شيخ كبري عليل 

  .).جهاد ال شوكة فيه احلج 
حدثنا عبد امللك بن عمري عن عثمان بن : حدثنا الوليد بن أيب ثور اهلمداين قال : ثنا سعيد قال حد:٢٣٤٣

إين أريد اجلهاد يف سبيل اهللا : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : ( سليمان عن جدته أم أبيه قال 
  .).ت حج البي: بلى قال : أال أدلك على جهاد ال شوكة فيه ؟ قال : فقال 

أخربين عمرو ابن احلارث عن ابن اهلاد عن حممد بن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٤٤
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إن كان قاله جهاد الكبري : ( إبراهيم التيمي عن أيب هريرة قال 
  .).والضعيف واملرأة احلج والعمرة 

  بعد احلجباب ما جاء يف الغزو 
بن احلبحاب عن أيب العالية قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٤٥ حجة خري : ( حدثنا مهدي بن ميمون عن شعيب 

  .).من مائة غزوة ، وغزوة خري من مائة حجة 
غزوة : مسعت ابن عمر يقول : ( حدثنا آدم بن علي قال : حدثنا أبو األحوص قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٤٦

  .).مخسني حجة  يف سبيل اهللا خري من
حدثنا عبيد اهللا بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أيب كبشة الرباء بن قيس السكوين قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٤٧

أيها الناس أن اهللا قد أراد بكم : كنت جالسا مع سعد بن أيب وقاص وهو حيدث أصحابه يف آخر حديثه : ( 



اهللا أحب إيل من حجتني ، وحلجة أحجها إىل بيت اهللا أحب إيل اليسر ومل يرد بكم العسر ، واهللا لغزوة يف سبيل 
  .).من عمرتني ، ولعمرة أعتمرها أحب إيل من ثلث آتيهن إىل بيت املقدس 

كثر املستأذنون : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن هشام بن الغار عن مكحول قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٤٨
غزوة تبوك ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة ملن حج  باحلج لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم

  .).أفضل من أربعني حجة 
  باب ما جاء يف تتابع بني احلج واجلهاد

إمنا : ( قال ابن مسعود: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٤٩
  .).ل إىل بيت اهللا هو سرج ، ورحل ، فسرج يف سبيل اهللا ورح

حدثنا منصور عن إبراهيم عن عابس بن : حدثنا صاحل بن موسى الطلحي قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٥٠
إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال حبج أو عمرة : مسعته ذات يوم خيطب وهو يقول : ( ربيعة عن عمر قال 
  .).فإهنا أحد اجلهادين 

: وفد اهللا ثالثة : ( يل بن عياش عن ليث عن جماهد عن كعب قال حدثنا إمساع: حدثنا سعيد قال :٢٣٥١
  .).احلاج ، واملعتمر ، والغازي دعاهم اهللا فأجابوه ، وسألوا اهللا فأعطاهم 

  باب من قال انقطعت اهلجرة
قيل لصفوان وذلك بعد الفتح : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاؤس قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٥٢

ال أصل إىل منزيل حىت آيت املدينة ، فنزل على العباس ، فبات يف املسجد ، :  دين ملن ال يهاجر فقال إنه ال: 
، فقال يا  فجاء سارق فسرق مخيصته من حتت رأسه فأخذه ، فأتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر بقطعه 

قيل إنه ال دين ملن ال يهاجر : با وهب ؟ قال فهال قبل أن تأتيين به ، ما جاء بك يا أ: هي له ، قال ! رسول اهللا 
ارجع أبا وهب أباطح مكة ، أقروا على مسكنكم فقد انقطعت اهلجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت : قال 

  .).فانفروا 
أخربين عمرو بن احلارث أخربنا ابن أيب هالل عن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٥٣

أنه أخربه أن شبابا من قريش أرادوا أن يهاجروا : ( فة عن عبد اهللا بن رافع عن غزية بن احلارث يزيد بن خصي
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فمنعهم آباؤهم فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  .).اجلهاد ال هجرة بعد الفتح إمنا هو احلشر والنية و: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد بن حبيب عن أيب : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٥٤

اهلجرة قد : أن رجاال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال بعضهم : ( اخلري عن جنادة بن أيب أمية 
: إن ناسا يقولون ! يا رسول اهللا : عليه وسلم فقلنا  انقطعت ، فاختلفوا يف ذلك ، فانطلقنا إىل النيب صلى اهللا

  .).ال تنقطع اهلجرة ما كان اجلهاد : اهلجرة قد انقطعت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يلة   باب ما جاء يف غزو األعزب عن ذي احلل

مر بن اخلطاب أن ع: ( حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن عاصم األحول عن أيب جملز : حدثنا سعيد قال :٢٣٥٥
يلة    .).رضي اهللا عنه كان يغزي األعزب عن ذي احلل

حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن : حدثنا سعيد قال :٢٣٥٦



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه من يومه : ( أبيه عن عوف بن مالك األشجعي 
  .).عطى اآلهل حظني وأعطى األعزب حظاً فأ

  باب ما جاء يف الرجل يعطي الشيء يستعني به يف سبيل اهللا
( حدثنا عيسى بن يونس عن عمر موىل غفرة قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٥٧ أردت الغزو فتجهزت مبا يف : 

فقلت ادع ألهلي بقدر ما يدي مث أرسل إيل رجل بعونة ستني دينارا فأتيت سعيد بن املسيب فذكرت ذلك له ، 
ال ولكن إذا بلغت رأس املغزى فهو كهيئة مالك ، مث أتيت القاسم بن حممد فذكرت ذلك له ، : أنفقت قال 

  .).فقال مثل قول سعيد 
يف الرجل يعطي الشيء يف : ( حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب : حدثنا سعيد قال :٢٣٥٨

  .).ذا بلغ رأس املغزى فهو كسائر ماله إ: سبيل اهللا ، قال 
( حدثنا عبد العزيز بن حممد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : حدثنا سعيد قال :٢٣٥٩ أنه كان : 

إذا أراد الشام إذا جئت وادي القرى من طريق الشام فاصنع به ما تصنع : إذا محل البعري يف سبيل اهللا قال له 
  .).إذا جئت سقيا من طريق مصر فاصنع به ما تصنع مبالك : ل مبالك فإذا أراد مصرا قا

أن : ( أخربين عمرو بن احلارث عن بكر بن سوادة : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٦٠
: وما رأينا أحداً ينكر ذلك وال يغريه ، قال بكر : عمر كان يقبل ما أعطي يف سبيل اهللا وغريه قال بكر 

أمسك هذه اخلمسة : نعم ، قال : أغاز أنت ؟ قال : يسار عن شيخ من األنصار أن رجال لقيه فقال وأخربين 
  .).وتصنع فيما أعطيت يف سبيل اهللا ما كنت صانعا مبالك : دنانري فاقبلها ، قال أبوبكر 

  باب ما جاء يف الرجل يغزو باجلعل
بن خضري احلضرمي عن عبد الرمحن بن جبري حدثنا إمساعيل بن عياش عن معدان : حدثنا سعيد قال :٢٣٦١

( بن نفري عن أبيه قال  مثل الذين يغزون من أميت ويأخذون اجلعل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
  .).يتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها 

جاء : ( معاوية بن أيب سفيان قال حدثنا فرج بن فضالة عن معاوية بن صاحل عن : حدثنا سعيد قال :٢٣٦٢
مثل ذلك مثل أم موسى : الرجل يغزو ويأخذ اجلعل من قومه أطيب ذلك ؟ قال ! يا معاوية : رجل فقال 

  .).أرضعت ولدها وأخذت أجرها 
أن ابن منية رجال من قريش : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن حيىي بن أيب عمرو : حدثنا سعيد قال :٢٣٦٣

ال أدري ما عسى سهمي يبلغ وقد أحببت أن : ري له سهمه ويكفيه أمره فلما أتاه األجري فقال التمس رجال جي
، فسمى له ثالثة دنانري فلما أصاب الناس الغنيمة أراد ابن منية أن يقسم  تسمي يل شيئا كان السهم أو مل يكن 

ما أجد له يف غزوته هذه يف :  اهللا له سهمه مع الناس فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال نيب
  .).الدنيا واآلخرة إال الدنانري الثالثة اليت أخذها 

طلحة قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٦٤ بينا : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن علي بن 
بني يديه ، عليه ثقله فقال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف أصحابه إذ برز رجل من العدو ، ومعه محار

! يا رسول اهللا : فانطلق إليه فقال ! أنا يا رسول اهللا : من يبارز هذا ؟ فقال رجل : النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا عليه ؟  ، فانطلق فبارزه ، فقتل : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . يل احلمار وم لك احلمار وما عليه 



ا : احلمد هللا الذي رزقه اهللا الشهادة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : املسلم ، فقال الناس  له احلمار وم
  .).عليه 

. سأل علقمة شرحيا عن اجلعل : ( حدثنا حديج بن معاوية عن أيب إسحاق قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٦٥
ا يريبك إىل ما ال : قال نعم ، : يأخذ كثريا ويعطي أقل من ذلك ، جيعله للرجل أفرييبك ؟ قال : فقال  فدع م

  .).يريبك 
خرج : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٦٦

، فأصبح وهو يتجهز فقلت له  ا لك أليس كنت تريد أن جتاعل ؟ قال : يريد أن جياعل يف بعث خرج عليه  : م
  .).ة براءة فسمعتها حتث على اجلهاد بلى ، ولكين قرأت البارحة سور

  باب من قال اجلهاد ماض
حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أيب نشبة عن أنس بن : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٦٧

ال إله إال اهللا ال : ثالث من أصل اإلميان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( مالك قال  الكف عمن قال 
فره بذنب وال خترجه من اإلسالم بعمل ، واجلهاد ماض منذ بعثين اهللا إىل أن يقاتل آخر أميت الدجال ، ال تك

  .).يبطله جور جائر ، وال عدل عادل واإلميان باألقدار 
سيأيت : عن احلسن أنه قال : ( حدثنا أبو رجاء اجلزري : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٦٨

  .).سقولون ال جهاد ، فإذا كان ذلك فجاهدوا ، فإن اجلهاد أفضل  الناس زمان
جهاد : ( حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن احلسن و حممد ابن سريين قاال: حدثنا سعيد قال :٢٣٦٩

  .).املشركني قائم 
اهللا قال رسول : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب عمري الصوري عن احلسن قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٧٠

، وجعل الذل : صلى اهللا عليه وسلم  إن اهللا بعثين بسيفي بني يدي الساعة ، وجعل رزقي حتت ظل رحمي 
، ومن تشبه بقوم فهو منهم    .).والصغار على من خالفين 

( أخربنا مغرية قال : أراه هشيم قال : حدثنا رجل قال دعلج : حدثنا سعيد قال :٢٣٧١ سئل عن الغزو مع : 
  .).إن عرض به الشيطان ليثبطنهم عن جهاد عدوهم : كر ما يصنعون فقال بين مروان وذ

قال : ( حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوبان قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٧٢
أمر ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .).اهللا وهم كذلك 
ال : ( أخربنا سيار عن جبري بن عبيدة أراه عن أيب هريرة قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٧٣

تربح هذه األمة جياهدون يف سبيل اهللا ابتغاء مرضات اهللا منصورين أينما توجهوا ، يقذف هبم كل مقذف ، ال 
  .).كذلك يضرهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم 

وعدنا : ( أخربنا سيار عن جبري بن عبيدة عن أيب هريرة قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٧٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة اهلند فإن أدركتها أنفقت فيها مايل ونفسي ، فإن قتلت فيها فأنا أفضل 

  .).الشهداء ، وإن رجعت فأنا أبو هريرة احملرر 
عن : ( حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه : حدثنا عبد الرمحن بن زيادة قال : ثنا سعيد قال حد:٢٣٧٥



  .).ال يزال ناس من أميت منصورين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
( حممد بن كعب قال  حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن: حدثنا سعيد قال :٢٣٧٦ قال : 

ال تربح عصابة من أميت ظاهرين على احلق ال يبالون من خالفهم حىت خيرج : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .).املسيح الدجال فيقايلونه 

مسعت أبا : ( مسعت الزهري حيدث عن عطاء بن يزيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٧٧
  .).يد بن معاوية أيوب يف غزوة يز

  باب ما جاء يف فضل غدوة أو روحة يف سبيل اهللا
يمان املؤدب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٧٨ مسعت أبا حازم يذكر عن سهل بن : حدثنا عبد احلميد بن سل

  .).مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( سعد يقول 
ين عمرو بن احلارث عن حممد بن عمرو عن أخرب: حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٧٩

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بعثا فيهم معاذ بن جبل ، فغدا القوم وختلف : ( احلسن بن أيب احلسن 
: معاذ بن جبل حىت صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر ، فالتفت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

إين أردت أن أصلي معك وتدعوا ! بشهر يف اجلنة ، احلق أصحابك ، فقال يا رسول اهللا أال أرك سبقك القوم 
رزحة يف : بل هلم الفضل عليك ، احلق أصحابك ، وقال : يل ليكون يل بذلك الفضل على أصحايب ، قال 

  .).سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها ، وغدوة يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها 
  ما جاء يف اليوم الذي يستحب فيه اخلروج وأي وقت خيرجباب 

بن : حدثنا سعيد قال :٢٣٨٠ حدثنا عبداهللا بن املبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبداهللا بن كعب 
( مالك عن كعب بن مالك قال    .).ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج يف سفر إال يوم اخلميس : 

بلغين أن رسول اهللا صلى : ( حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل موىل أيب عيينة قال : قال حدثنا سعيد :٢٣٨١
  .).اهللا عليه وسلم كان إذا سافر أحب أن يسافر يوم اخلميس من أول النهار 

حدثنا عمارة بن حديد عن صخر : أخربنا يعلى بن عطاء قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٨٢
اللهم بارك ألميت يف بكورها ، وكان إذا بعث سرية : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( : الغامدي قال 

  .).بعثهم من أول النهار ، وكان صخر رجل تاجرا وكان يبعث جتاره من أول النهار فأثرى وكثر ماله 
  باب ما يؤمر به اجليوش إذا خرجوا

أخربنا عمرو بن احلارث أن سعيد بن أيب هالل حدثه  :حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٨٣
( عن عبد اهللا بن عبيدة  أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه ملا أمر على األجناد يزيد بن أيب سفيان على جند ، : 

و عمرو بن العاص على جند ، و شرحبيل بن حسنة على جند ، وأمر خالد بن الوليد على جند ، مث جعل يزيد 
، و يزيد راكب و أبو بكر ميشي إىل جنبه فقال يزيد على اجلما يا خليفة : عة ، وخرج معه يشيعه ويوصيه 

إين لست براكب ولست بتاركك أن تنزل ، : إما أن تركب وإما أن أنزل وأمشي معك ، فقال ! رسول اهللا 
ألوان األطعمة ، فسموا  إنكم ستقدمون أرضا يقدم إليكم فيها! إين أحتسب هذا اخلطو يف سبيل اهللا ، يا يزيد 
ا قد فحصوا أوساط رؤوسهم فهي كالعصائب ! اهللا إذا أكلتم ، وامحدوه إذا فرغتم ، يا يزيد  إنكم ستلقون قوم

، احتبسوا أنفسهم فيها ، فدعهم حىت مييتهم اهللا  ففلقوا هامهم بالسيوف ، وستمرون على قوم يف صوامع هلم 



وال تعقرن شجرا . صبيا ، وال امرأة ، وال صغريا ، وال ختربن عامرا  ال تقتل! فيها على ضاللتهم ، يا يزيد 
، وال حترقن خنال ، وال تغرقنه وال تغلل وال جتنب  ، وال بقرة وال شاة إال ملأكلة    .).مثمرا وال دابة عجماء 

الرمحن حدثنا عمرو بن احلارث عن سليمان بن عبد : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٨٤
أستأذن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الغزو فأذن : ( عن القاسم موىل عبد الرمحن قال 

إن لقيت فال جتنب ، وإن قدرت فال تغلل ، وال حترقن خنال ، وال تعقرها ، وال تقطع شجرة مطعمة ، : له فقال 
  ..)وال تقتل هبيمة ليست لك فيها حاجة واتق أذى املؤمن 

: حدثنا سفيان عن عبد امللك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام املزين عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٨٥
  .).إذا رأيتم مسجدا أو مسعتم مؤذنا فال تقتلوا أحداً : بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية فقال ( 

: ( الصلت و أيب املسافع قاال ] أيب ـ [ ن حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق ع: حدثنا سعيد قال :٢٣٨٦
  .).كتب إلينا عمر وحنن بنهاوند أقيموا الصالة لوقتها ، وإذا لقيتم فال تفروا ، وإذا غنمتم فال تغلوا 

  باب ما جاء يف خري اجليوش وخري السرايا وخري الصحابة
قال رسول اهللا : ( الزهري قال  حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن حيوة عن عقيل عن: حدثنا سعيد قال :٢٣٨٧

  .).خري الصحابة أربعة ، وخري السرايا أربع مائة ، وخري اجليوش أربعة ألف : صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن حيوة عن شرحبيل بن شريك عن أيب عبد الرمحن : حدثنا سعيد قال :٢٣٨٨

خري األصحاب عند اهللا : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال قا: ( احلبلي عن عبد اهللا يعين ابن عمر قال 
  .).خريهم لصاحبه ، وخري اجلريان خريهم جلاره 

  باب ما جاء يف ركوب البحر
حدثنا خالد بن عبد اهللا عن سهيل بن أيب صاحل عن النعمان بن أيب عياش الزرقي : حدثنا سعيد قال :٢٣٨٩

، وأحسنت ! يا حبر :  تبارك وتعاىل هذا البحر الغريب فقال كلم اهللا: ( عن عبد اهللا بن عمرو قال  إين خلقتك 
، فكيف  ، وحيمدوين ويسبحوين ، ويهللوين  اء ، وإين حامل فيك عبادا يل يكربوين  خلقك ، وأكثرت فيك من امل

: ي فقال بأسك يف نواحيك ، وأمحلهم على يدي ، وكلم اهللا البحر الشرق: أغرقهم قال : أنت فاعل هبم ؟ قال 
، وأحسنت خلقك ، وأكثرت فيك من املاء ، وإين حامل فيك عبادا يل يكربوين ، ! يا حبر  إين خلقتك 

، وأمحلهم : وحيمدوين ويسبحوين ، ويهللوين ، فكيف أنت فاعل هبم ؟ فقال  إذاً أسبحك معهم وأهللك معهم 
  .).بني ظهري وبطين فأثابه ربه احللية والصيد 

أخربين عمرو بن احلارث أن سعيد بن أيب هالل : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : ال حدثنا سعيد ق:٢٣٩٠
كيف إذا محلت عليك خلقاً من : أنه ذكر له أن اهللا ملا خلق البحر ، قال : ( حدثه أن العالء بن إمساعيل حدثه 

  .).بل لضعر لك وقما ، سأجعل بأسك يف أطرافك : ال أقرهم على ظهري ، قال : خلقي ؟ قال 
حدثنا أبو عمران اجلوين عن زهري بن عبد اهللا قال : حدثنا عباد بن عباد املهليب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٩١

من بات على إجار ليس حوله بناء يدفع قدميه فهلك فقد برءت منه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( 
  ..)الذمة ، ومن ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة 

( حدثنا إمساعيل بن زكريا عن ليث عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٩٢ ال يركب البحر إال حاجا أو : 
  .).معتمراً أو غازيا يف سبيل اهللا 



حدثنا إمساعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أيب عبد اهللا عن بشري بن مسام عن : حدثنا سعيد قال :٢٣٩٣
( عبد اهللا بن عمرو قال  ، أو : اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول:  ال يركب البحر إال حاج ، أو معتمر 

  .).غازي يف سبيل اهللا ، فإن حتت البحر ناراً ، وحتت النار حبراً وال تشترين من ذي ضغطة سلطان شيئاً 
بد كتب عمر بن ع: ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد اهللا بن دينار البهراين قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٩٤

وأما البحر فإنا نرى سبيله كسبيل الرب اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره : العزيز إىل الناس 
، ال حيال بني أحد من الناس وبينه    .).ولتبتغوا من فضله فنأذن يف البحر أن يتجر فيه من شاء 

  باب ما جاء يف فضل البحر والشهيد فيه
يعقوب بن عبد الرمحن و عبد العزيز ابن أيب حازم عن أيب حازم عن عطاء بن  حدثنا: حدثنا سعيد قال :٢٣٩٥

غزوة يف البحر تعدل عشراً يف الرب ، واملائد يف البحر كاملتشحط يف دمه يف : ( يسار عن عبد اهللا بن عمرو قال 
  .).الرب 

ن أبيه عن عبد اهللا بن حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن يعلى ابن عطاء ع: حدثنا سعيد قال :٢٣٩٦
  .).ألن أغزو يف البحر خري يل من أن أنفق قنطارا متقبال يف سبيل اهللا : ( عمرو قال 
حدثنا عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي عن أيب يسار : حدثنا مروان بن معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٩٧

بحر ، لوال واحدة لو ال أن العبد أقرب ما نعم الغزو يف ال: ( مسعت عبد اهللا بن عمر يقول : السلمي قال 
  .).يكون من الشهادة يدعو اهللا أن خيلصه منه 

أخربين عمرو أن سعيد بن أيب هالل حدثه أن كعب : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٣٩٨
ه فيه إذا كان من الفضيلة أنه حني يضع قدم] الرب ـ [ لصاحب البحر على صاحب : ( األحبار كان يقول 

حمتسبا تفتح له أبواب اجلنة ، فإن قتل أو غرق كان له كأجر شهيدين ، وأنه يكتب له من األجر من حني يركبه 
حىت يسري كأجر رجل ضربت عنقه يف سبيل اهللا فهو يتشحط يف دمه ، ويوم يف البحر خري من شهر يف الرب ، 

  .).وشهر يف البحر خري من سنة يف الرب 
حدثنا إمساعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه عن تبيع عن كعب األحبار : سعيد قال  حدثنا:٢٣٩٩

إذا وضع الرجل رجله يف السفينة خلف خطاياه خلف ظهره كيوم ولدته أمه ، واملائد فيه كاملتشحط يف : ( قال 
  .).دمه يف سبيل اهللا ، والصابر فيه كامللك على رأسه التاج 

أخربنا ابن أيب ليلى عن رجل عن عائشة رضي اهللا : حدثنا أبو احلريش القصار قال : ل حدثنا سعيد قا:٢٤٠٠
( عنها قالت  : لو كنت رجال مل أجاهد إال يف البحر ، وذلك أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : 

  .).من أصابه ميد يف البحر كاملتشحط يف دمه يف الرب 
  اهللاباب من أغربت قدماه يف سبيل 

يزيد عن ] أيب [ حدثنا خالد بن عبد اهللا عن سهيل بن أيب صاحل عن صفوان بن : حدثنا سعيد قال :٢٤٠١
ال جيتمع غبار يف سبيل اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( القعقاع بن اللجالج عن أيب هريرة قال 

  .).بد أبداً ودخان جهنم يف جوف عبد ، وال جيتمع الشح واإلميان يف جوف ع
حدثنا عباد بن عباد عن حممد بن عمرو بن علقمة عن صفوان بن أيب يزيد عن : حدثنا سعيد قال :٢٤٠٢

وال جيتمع الشح واإلميان يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( خصني بن اللجالج عن أيب هريرة قال 



  .).يف جوف رجل مسلم جوف رجل مسلم ، وال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم 
  باب ما جاء يف النفقة يف سبيل اهللا عز وجل

: حدثنا إمساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد احلضرمي قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٠٣
بسبع مائة ، قال : كيف جتعلون نفقاتكم ؟ قالوا : ملا قدم وفد أهل الشام على عمر بن اخلطاب فسأهلم فقال ( 
  .).لك فافعلوا وإذا أصاب أحدكم أهله فليحتسب ولدا ذكرا ، مصيبا أو خمطئا ، أعطاه اهللا إياه أو منعه كذ: 

( حدثنا و أبو معاوية عن األعمش عن أيب وائل عن حذيفة ف : حدثنا سعيد قال :٢٤٠٤ قوله وال تلقوا : 
  .).ترك النفقة : بأيديكم إىل التهلكة قال 

يف قوله وال تلقوا بأيديكم إىل : ( نا سفيان عن أيب جنيح أو غريه عن جماهد حدث: حدثنا سعيد قال :٢٤٠٥
  .).ال متنعكم النفقة يف سبيل اهللا حمافة العيلة : التهلكة قال 

  باب اخلدمة وما جاء يف عسب الفرس
لنيب أن ا: ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن ضمرة بن حبيب : حدثنا سعيد قال :٢٤٠٦

  .).أعظم القوم أجراً خادمهم : صلى اهللا عليه وسلم قال 
قلت يا : ( حدثنا فرج بن فضالة عن معاوية بن صاحل عن عدي بن حامت قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٠٧

فأي ! خدمة الرجل خيدم غالمه أصحابه يف سبيل اهللا ، قلت يا نيب اهللا : أي الصدقة أفضل ؟ قال ! رسول اهللا 
فأي ! يا رسول اهللا : بناء يضربه الرجل على أصحابه يف سبيل اهللا ، قلت : عد ذلك أفضل ؟ قال الصدقة ب

  .).عسب فرس حيمله صاحبه يف سبيل اهللا : الصدقة بعد ذلك أفضل ؟ قال 
أخربنا عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٠٨
ثالثة ال يعلم أحد ما فيهن من األجر ، صاحب اخلدمة يف سبيل اهللا : أنه بلغه أنه كان يقال : ( ن عمر سليمان ب

  .).، وصاحب الظل يف سبيل اهللا ، وصاحب عسب الفرس 
  باب ما جاء يف فضل الرباط

يمان بابن ال: ( مسعت حممد بن املنكدر يقول : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٠٩ سمط وهو مر سل
يمان  أال أحدثك حبديث مسعته من ! ابن السمط ] يا ـ [ مرابط هو وأصحابه وقد شق عليهم فقال له سل

رباط يوم يف سبيل اهللا خري من صيام شهر وقيامه ، ومن مات فيه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسعته يقول 
، ومنا له عمل إىل يوم القيامة    .).وقي فتنة القرب 

حدثين عطاء اخلرساين عن أيب هريرة قال : حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال : ثنا سعيد قال حد:٢٤١٠
مسجد احلرام ، ومسجد : رباط يوم يف سبيل اهللا أحب إيل من أن أوافق ليلة القدر يف أحد املسجدين : ( 

ط ، ومن رابط أربعني يوما فقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومن رابط ثالثة أيام يف سبيل اهللا فقد راب
  .).استكمل الرباط 

: حدثنا إمساعيل بن عياش عن حيىي بن سعيد عن خالد بن معدان عن أيب أمامة قال : حدثنا سعيد قال :٢٤١١
كل عمل ابن آدم ينقطع إذا مات صاحبه غري الرباط فإنه جيري لصاحبه مثل أجر املرابط احلي إىل يوم القيامة ( 

.(.  
بن راشد قال : ثنا سعيد قال حد:٢٤١٢ مسعت رجاال من أصحاب : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عصمة 



ألن يف اجلهاد شروطا : ومل ؟ قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفضلون الرباط على اجلهاد قلت أليب 
  .).كثرية وليست يف الرباط 

ربين عمرو بن احلارث عن إسحاق األزرق أن أبا أخ: حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٤١٣
( سامل اجلبشاين حدثه أنه مسع عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقول  كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إال : 

  .).املرابط فإنه جيري عليه الرباط حىت يبعث من قربه 
عن عمرو بن مالك عن فضالة بن أخربين أبو هانئ : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٤١٤

كل ميت خيتم على عمله إال املرابط يف سبيل اهللا فإنه ينمو : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( عبيد 
  .).له عمله إىل يوم القيامة ويؤمن من فتان القرب 

ن رسول اهللا صلى اهللا بلغين أ: ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عطاء اخلراساين قال : حدثنا سعيد قال :٢٤١٥
تلك مقربة تكون بعسقالن : رحم اهللا أهل املقربة ثالث مرات ، فسئل عن ذلك ، فقال : عليه وسلم قال 

  .).فكان عطاء يرابط هبا كل عام أربعني يوما حىت مات 
  باب فيمن حرس يف سبيل اهللا

بن حممد بن زائدة عن عمر بن عبد أخرب صاحل : حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال : حدثنا سعيد قال :٢٤١٦
  .).رحم اهللا حارس األحراس : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( العزيز عن عقبة بن عامر اجلهين 

( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حرييز عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :٢٤١٧ من : 
  .).بكل ليلة قرياطا من األجر عدد من خلف خلفه من مسلم أو كافر حرس يف سبيل اهللا كتب اهللا له 
  باب من شاب شيبة يف سبيل اهللا

: حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عمارة بن غزية عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :٢٤١٨
ه نورا يوم القيامة ، وكان من خرجت به شيبة يف سبيل اهللا كانت ل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( 

  .).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهي عن نتف الشيب 
حدثين لقمان بن عامر عن أيب أمامة عن عمرو بن : حدثنا فرج بن فضالة قال : حدثنا سعيد قال :٢٤١٩

: ( هم قال قلت له حدثنا حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس فيه انتقاص وال و: عبسة قال 
مسعته يقول من ولد له ثالثة من الولد يف اإلسالم فقبضوا ومل يبلغوا احلنث أدخله اهللا بفضل رمحته إياهم اجلنة ، 
ومن شاب شيبة يف سبيل اهللا كانت له نورا يوم القيامة ، ومن رمى بسهم يف سبيل اهللا بلغ به العدو أصاب أم 

ة مؤمنة أعتق اهللا بكل عضو منها عضوا منه من النار ، ومن أنفق أخطأ ، كان له بعتق رقبة ، ومن أعتق رقب
  .).زوجني يف سبيل اهللا ، فإن للجنة مثانية أبواب يدخله من أي شاء منها 

أخربين عمرو بن احلارث عن سليمان بن عبد اهللا أو : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٢٠
الرمحن عن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة يا عمرو حدثنا حديثا عبد الرمحن عن القاسم موىل عبد 

من شاب شيبة يف : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ( مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عتق اإلسالم فهي له نور يوم القيامة ، ومن رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أخطأ أو أصاب ، فعدل رقبة ، ومن أ

  .).رقبة مسلمة فهي فكاكه من النار كل عضو بعضو 
بن جبل قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٢١ ( حدثنا الوليد بن أيب ثور عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن معاذ   :



من شاب شيبة يف سبيل اهللا كانت له نورا ، ومن رمى بسهم يف سبيل اهللا فبلغ العدو كتب له به حسنة ، وحط 
، ومن قرأ مخس مائة آية  عنه سيئة ، ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار بكل عضوين منهما عضوا منه 

نطار ، قيل  ألف ومائتا أوقية ، والقنطار : كم القنطار ، قال : كان من القانتني ، ومن قرأ ألف آية كتب له ق
  .).خري من الدنيا وما فيها ، أو ما بني السماء واألرض 

  سبيل اهللا أو صدع رأسه باب من صام يف
مسعت سعيد املقربي حيدث عن أيب هريرة : حدثنا عبد اهللا بن عبد العزيز الليثي قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٢٢

ما من رجل يصوم يوما يف سبيل اهللا إال زحزحه اهللا عن النار سبعني : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : ( 
  .).خريفا 
حدثنا خالد بن عبد اهللا عن سهيل بن أيب صاحل عن النعمان بن أيب عياش عن أيب : حدثنا سعيد قال :٢٤٢٣

من صام يوما يف سبيل اهللا باعد اهللا عنه بذلك : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( سعيد اخلدري قال 
  .).اليوم وجهه من النار سبعني خريفا 

: ( مسعت أنسا قال : ن شعبة عن ثابت البناين قال حدثنا عبد الرمحن بن زياد ع: حدثنا سعيد قال :٢٤٢٤
كان أبو طلحة ال يكاد يصوم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أجل الغزو فلما تويف رسول اهللا 

ا رأيته مفطرا إال يوم فطر أو أضحى    .).صلى اهللا عليه وسلم م
ن بن زياد بن أنعم عن عبد اهللا بن يزيد عن حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد الرمح: حدثنا سعيد قال :٢٤٢٥

من صدع رأسه يف سبيل اهللا فاحتسب غفر اهللا : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( عبد اهللا بن عمرو 
  .).له ما كان من قبل ذلك من ذنب 

  باب اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة
قال : ( حدثنا شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي قال : ألحوص قال حدثنا أبو ا: حدثنا سعيد قال :٢٤٢٦

  .).اخلري معقوص يف نواصي اخليل إىل يوم القيامة : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربين أبو التياح قال مسعت أنساً حيدث : حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٢٧

  .).الربكة يف نواصي اخليل :  عليه وسلم قال عن النيب صلى اهللا: ( 
عن النيب : ( أخربنا أبو إسحاق عن عروة البارقي : حدثنا حديج بن معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٢٨

  .).اخلري معقود يف نواصي اخليل حىت تقوم الساعة : صلى اهللا عليه وسلم قال 
ا أن رسول اهللا صلى : ( عيد البزاز عن مكحول قال حدثنا محاد بن زيد عن س: حدثنا سعيد قال :٢٤٢٩ بلغن

اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة وصاحبها معان عليها ، فقلدوها وال تقلدوا : اهللا عليه وسلم قال 
  .).األوتار 
: ( ل مسعت ابن أيب اجلعد يقو: مسعت شبيب بن غردقة قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٣٠

  .).اخلري معقود بنواصي اخليل إىل يوم القيامة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
( حدثنا سفيان عن جمالد عن الشعيب عن عروة : حدثنا سعيد قال :٢٤٣١ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : 

  .).مثله ، وزاد األجر والغنيمة 
أخربين عمرو بن احلارث عن احلارث بن يعقوب عن : وهب قال حدثنا عبد اهللا بن : حدثنا سعيد قال :٢٤٣٢



يا أبا ذر : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : ( أيب األسود الغفاري عن النعمان الغفاري عن أيب ذر 
ما اعقل ! لعناق تأيت رجال من املسلمني خري له من أحد ذهبا يتركه وراءه ، يا أبا ذر : اعقل ما أقول لك ! 

إن : ما أقول لك ! إن املكثرين هم األقلون يوم القيامة إال من قال كذا وكذا ، اعقل يا أبا ذر : أقول لك 
  .).اخليل من نواصيها اخلري إىل يوم القيامة ثلثا 

٢٤٣٣:  
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احلافظ سعيد بن منصور : املؤلف  م   اإلما

قلدوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا هشيم عن ابن عون عن مكحول قال : حدثنا سعيد قال 
  .).اخليل وال تقلدوها باألوتار 

  باب من ارتبط فرسا يف سبيل اهللا
أخربين عمرو ابن احلارث أن بكري بن عبد اهللا بن األشج : عبد اهللا بن وهب قال  حدثنا: حدثنا سعيد قال :٢٤٣٤

أال أخربكم : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( حدثه عن أبيه عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا ابن عباس 
ي يتلو رجل معتزل يف غنمه خبري الناس ، إن من خري الناس رجال ممسكا بعنان فرسه يف سبيل اهللا ، وأخربكم بالذ

  .).يؤدي حق اهللا فيها ، وأخربكم بشر الناس ، رجل يسئل باهللا وال يعطي به 
أخربين عمرو ابن احلارث عن حممد بن عبد الرمحن عن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٣٥

ا اخليل فمن ربط فرسا ، فله جاد مائة ومخسني اربطو: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( عروة بن الزبري 
  .).وسقا 
حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حازم عن بعجة بن عبد اهللا اجلهين عن أيب هريرة : حدثنا سعيد قال :٢٤٣٦

خري ما عاش الناس له ، رجل ممسك بعنان فرسه يف سبيل اهللا كلما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( قال 
ع هيعة أو فزعة طار على منت فرسه فالتمس املوت والقتل يف مظانة ، أو رجل يف شعب من هذه الشعاب أو يف مس

بطن واد من هذه األودية يف غنيمة له يقيم الصالة ، ويؤيت الزكاة ، ويعبد اهللا حىت يأتيه اليقني ، ليس من الناس إال 
  .).يف خري 
بن املبارك عن إبراهيم بن نشيط عن رجل عن عبد اهللا بن احلارث بن  حدثنا عبد اهللا: حدثنا سعيد قال :٢٤٣٧

: دخل عليه رجالن فنزع وسادة كان متكئا عليها وألقاها إليهما فقاال : ( جزء الزبيدي ـ وكان له صحبة ـ قال 
إبراهيم ، طوىب ملن  إنه من مل يكرم ضيفه فليس من حممد وال: إنا ال نريد هذا ، إمنا جئنا لنسمع شيئا ننتفع به فقال 

أمسى متعلقا برسن فرسه يف سبيل اهللا ، أفطر على كسرة وماء بارد فويل للواثني الذين يلوثون مثل البقر ، ارفع يا 
  .).ويف ذلك ال يذكرون اهللا عز وجل ! ضع يا غالم ! غالم 

  باب إكرام اخليل والقيام عليها
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( سعيد عن حممد بن يسار حدثنا سفيان عن حيىي بن : حدثنا سعيد قال :٢٤٣٨

  .).إن جربيل عاتبين يف اخليل البارحة : وسلم خرج ذات ليلة وهو ميسح وجه فرسه بثوبه فقال 
زاره روح بن : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن متيم الداري قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٣٩

بلى ، ولكن ما : هؤالء من يكفيك ؟ فقال ] يف [ ما كان : ري لفرسه وحوله أهله ، فقال زنباع فوجده ينقي الشع
  .).من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعرية مث يعلقه عليه إال كتب اهللا له بكل حبة حسنة 

مسعت عمر بن عبد العزيز : حدثنا إمساعيل بن عياش عن عمرو بن قيس السكوين قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٤٠
  .).ينهي عن ركض الفرس إال يف حق ( : 

لقد رأيتنا : ( حدثنا هشيم عن أيب بشر عن سليمان بن يسار عن جابر بن عبد اهللا قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٤١
  .).وإنا لنقطع األوتار من أعناق ركابنا 



عن راشد بن  حدثنا إبراهيم بن سليمان أبو إمساعيل املؤدب عن األحوص بن حكيم: حدثنا سعيد قال :٢٤٤٢
  .).ال جتزوا أعراف اخليل فإهنا أدفاؤها ، وال أدناهبا فإهنا مذاهبا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( سعد قال 

  باب ما جاء يف دعاء اخليل
حدثنا عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن علي بن رباح عن : حدثنا فرج بن فضالة قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٤٣
مررت بأيب ذر وهو ميرغ فرسا له مث أخذ ميسح بثوبه فقلت واهللا إنك لتحب فرسك هذا : ( ن حديج قال معاوية ب
اللهم : نعم ، ما من فرس إال وله دعوة يدعو هبا فمنها ما يستجاب له ، ومنها ما ال يستجاب له يقول : ، قال 

ه ، وما أرى فرسي هذا إال قد استجيب له ملكتين ابن آدم ، وجعلت رزقي بيده فاجعلين أحب إليه من أهله ومال
.(.  

أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٤٤
أنه مربرجل باملضمار ، ومعه فرسه ، فمسك برسنه على ظل كثيب ، : ( الرمحن بن مشاسة عن معاوية بن حديج 

يا أبا ذر إين أرى هذا الفرس قد عناك : من هو ؟ فإذا هو بأيب ذر ، فأقبل ابن حديج إليه فقال فأرسل غالمه لينظر 
هذا فرس قد استيجب له ، فقال له ابن حديج وما دعاء هبيمة من البهائم ، : ، وما أرى عنده شيئا ، فقال أبو ذر 

لهم خولتين عبدا من عبيدك ، وجعلت رزقي ال: إنه ليس من فرس إال أنه يدعو اهللا كل سحر يقول : فقال أبو ذر 
  .).يف يديه ، اهلم فاجعلين أحب إليه من ولده وأهله وماله 

  باب حبس الدواب والسالح يف سبيل اهللا عز وجل
ال يباع شيء من : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن مكحول قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٤٥

  )..حبس الدواب ، وال تبدلوها 
أخربين عمرو أن بكرياً حدثه عن نافع عن ابن عمر قال : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٤٦

  .).احبس سالحك ألعطيتها بعض بين : كانت عنده درقة فقال لوال أن عمر قال يل : ( 
محل عليها عمر بن عبد أن اخليل اليت : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن صفوان عمرو : حدثنا سعيد قال :٢٤٤٧

  .).العزيز يف سبيل اهللا خرجت من عنده وقد ومست يف أفخاذها عدة هللا عز وجل 
  باب ما جاء يف الرمي وفضله

أخربين عمرو ابن احلارث عن أيب علي مثامة بن شفي : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٤٨
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب يقول : (  اهلمداين أن مسع عقبة بن عامر اجلهين يقول

  .).إن القوة الرمي ، أال إن القوة الرمي ، أال إن القوة الرمي ] أال ـ [ وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن 
 عن عقبة أخربين عمرو ابن احلارث عن أيب علي اهلمداين: حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٤٩

ستفتح لكم أرضون يكفيكم اهللا ، فال يعجزن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ( بن عامر أنه قال 
  .).أحدكم أن يلهو بأسهمه 

حدثين أبو : حدثين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال : حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٥٠
اخرج بنا ! يا خالد : كنت رجال رامياً وكان عقبة بن عامر احلهين مير يب فيقول : ( يد قال سالم عن خالد بن ز

: هلم أحدثك حديثاً مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نرمي ، فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال 
ة نفر يف اجلنة صانعه حيتسب يف إن اهللا يدخل بالسهم الواحد ثالث: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

صنعته اخلري ، والرامي به منبله ، ارموا ، واركبوا ، وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا ، وليس من اللهو إال ثالث 



تأديب الرجل فرسه ، ومالعبته أهله ، ورميه بقوسه ونبله ، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإهنا نعمة : 
  .).ها تركها أو قال كفر

كل شيء من هلو الدنيا : ( حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حيىي بن أيب كثري رفعه قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٥١
: باطل ، إال تأديب الرجل فرسه ، ومالعبته أهله ، وهلوه على قوسه ، إنه يدخل يف السهم الواحد ثالثة اجلنة 

  .).صانعه حمتسباً ، والرامي به ، واملمد به 
ال حتضر املالئكة شيئا من هلوكم إال رمياً : ( حدثنا محاد بن زيد عن ليث عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٥٢

  .).أو رهاناً 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٥٣

  .).الرهان والرمي إن املالئكة ال حتضر شيئا من هلوكم إال 
عن النيب صلى اهللا عليه : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب حسني عن رجل عن جابر بن زيد : حدثنا سعيد قال :٢٤٥٤

  .).كل هلو هلا به املؤمن باطل ، إال رميه عن قوسه ، وأدبه فرسه ، ومالعبته أهله : وسلم أنه قال 
الزناد عن عبد الرمحن ابن احلارث بن عبد اهللا بن عياش عن حدثنا عبد الرمحن بن أيب : حدثنا سعيد قال :٢٤٥٥

أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أيب عبيدة بن : ( رجال من الفقهاء أحدهم حكيم بن حكيم بن عباد األنصاري 
  .).أن علموا مقاتلكم الرمي ، وعلموا غلمانكم العوم : اجلراح 
أن رسول اهللا صلى : ( عن زياد بن حصني عن أيب العالية حدثنا أبو عوانة عن األعمش : حدثنا سعيد قال :٢٤٥٦

ارموا يا بين إمساعيل فإن أباكم كان رامياً : اهللا عليه وسلم مر بفتية يرمون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
.(.  

باملدائن  رأيت حذيفة: ( حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٥٧
  .).يشتد بني اهلدفني ليس عليه إزار 

رأيت حذيفة يشتد : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم التيمي قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٥٨
  .).بني اهلدفني يقول أنا هبا يف قميص 

عمر يشتد بني اهلدفني رأيت ابن : ( حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٥٩
  .).أنا هبا : ويقول 
رأيته يشتد بني اهلدفني يف : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد أن عمر قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٦٠

  .).أنا هبا ، أنا هبا :قميص فإذا أصاب خصلة قال 
  باب الغازي يطيل الغيبة عن أهله

كتب عمر رضي : ( عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال  حدثنا أبو معاوية: حدثنا سعيد قال :٢٤٦١
اهللا عنه إىل أمراء الثغور يأمرهم أن يأخذوا الرجال بالقفول إىل النساء ، فإن فعلوا ، وإال أخذوهم بالنفقة ، فإن 

  .).أنفقوا وإال أخذوهم بالطالق ، فإن طلقوا وإال أخذوهم بالنفقة فيما مضى 
أن عمر بن : ( أخربنا عمرو بن احلارث أن بكرياً حدثه : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : قال  حدثنا سعيد:٢٤٦٢

أنظر ما هذا ؟ فذهب فإذا هو ! يا عبد اهللا : اخلطاب حرس ليلة ومعه عبد اهللا ابن األرقم ، فرأى سواداً فقال 
عمر ، أيف اهللا : ومن هو ؟ قالت :  ما ساءك وساء صاحبك الذي معك ؟ قال: ما شأنك ؟ فقالت : بامرأة ، فقال 

أن حيبس عين زوجي سنة وأنا اشتهي ما تشتهي النساء ، فرجع إىل عمر ، فأخربه فسأهلا أين بعثه ؟ فأخربته ، 



  .).فكتب إليه فأقدمه 
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : ( حدثنا زيد بن أسلم : حدثنا عطاف بن خالد قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٦٣

تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي أال خليل : ج ليلة حيرس الناس فمر بامرأة وهي يف بيتها وهي تقول خر
أالعبه فواهللا لوال خشية اهللا وحده حلرك من هذا السرير جوانبه فلمل أصبح عمر أرسل إىل املرأة ، فسأل عنها ، 

كوين معها حىت يأيت زوجها ، : أرسل إليها امرأة ، فقال هذه فالنة بنت فالن ، وزوجها غاز يف سبيل اهللا ف: فقيل 
يا أبه : كم تصرب املرأة عن زوجها ؟ فقالت له ! وكتب إىل زوجها فأقفله ، مث ذهب إىل حفصة بنته فقال هلا يا بنية 

ا سألتك عن إنه لوال أنه شيء أريد أن أنظر فيه للرعية ، م: يغفر اهللا لك أمثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال هلا ! 
يغزو الناس يسريون شهراً ذاهبني : أربعة أشهر ، أو مخسة أشهر ، أو ستة أشهر ، فقال عمر : هذا ، قالت 

  .).ويكونون يف غزوهم أربعة أشهر ، ويقفلون شهراً ، فوقت ذلك للناس من سنتهم يف غزوهم 
  باب مىت يغزو الغالم

عرضت على : ( د اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أبو معاوية عن عبي: حدثنا سعيد قال :٢٤٦٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن ثالث عشرة ، فردين ومل جيزين يف املقاتلة ، وعرضت عليه يوم 

  .).اخلندق ، وأنا ابن مخس عشرة ، فأجازين يف املقاتلة 
عرضت : ( يد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا إمساعيل بن زكريا عن عب: حدثنا سعيد قال :٢٤٦٥

على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة ، فلم جيزين يف القتال ، وعرضت عليه ، وأنا ابن مخس 
هذا فصل ما بني : فحدثت عمر بن عبد العزيز هبذا احلديث فقال : عشرة سنة ، فأجازين يف القتال ، قال نافع 

  .).وبني الغلمان ، مث كتب إىل عماله أن ال جييزوا يف القتال أحداً أقل من مخس عشرة سنة  الرجالن
كتب أميح أصحايب املاء : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٦٦

  .).يوم بدر 
  باب ال يسافر بالقرآن إىل أرض العدو

قال رسول اهللا صلى : ( دثنا إمساعيل بن زكريا عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال ح: حدثنا سعيد قال :٢٤٦٧
وكتب عمر بن اخلطاب رضي . اهللا عليه وسلم ال تسافروا بالقرآن يف أرض العدو فإين أخاف أن يناله أحد منهم 

  .).يناله أحد منهم اهللا عنه إىل األمصار إىل االمصار أن ال تسافروا بالقرآن إىل أرض العدو فإين أخاف أن 
  باب من ضيق منزال أو قطع طريقاً يف سبيل اهللا

حدثنا إمساعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرمحن اخلثعمي عن فروة بن جماهد اللخمي : حدثنا سعيد قال :٢٤٦٨
هللا بن عبد غزوت مع أيب الصائفة يف زمن عبد العزيز امللك بن مروان وعلينا عبد ا: ( عن سهل مب معاذ اجلهين قال 

أيها الناس إين : امللك فنزلنا على حصن سنان فضيق الناس يف املنازل وقطعوا الطريق ، فقام أيب يف الناس ، فقال 
غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة كذا وكذا ، فضيق الناس املنازل وقطعوا الطريق ، فبحث نيب اهللا 

  .).زال أو قطع طريقاً فال جهاد له أن من ضيق من: منادياً ينادي يف الناس 
أن الزبري كان يتقدم : ( حدثنا سفيان عن عثمان بن أيب سليمان عن بعض آل الزبري : حدثنا سعيد قال :٢٤٦٩

الركبان فيأيت املنزل فيأخذ هذه الشجرة ويأخذ هذه الشجرة ، ويضع عندها الشيء ، فإذا جاءوه فسألوه أعطنا 
  .).فكان يعطيهم 

  اء يف دعاء املشركني عند احلربباب ما ج



حاصر : ( حدثنا جرير بن عبد احلميد عن عطاء بن السائب عن أيب البختري قال: حدثنا سعيد قال :٢٤٧٠
دعوين أدعوهم كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قصراً من قصور فارس فقال 

فأسلموا فلكم ما للمسلمني وعليكم ما على املسلمني ، فإن أبيتم فأعطوا وسلم يدعو إين خمربكم ، أما إن شئتم 
اجلزية عن يد وأنتم صاغرون ، فإن أبيتم فإنا ننبذ إليكم على سواء إن اهللا ال حيب اخلائنني ، فأبوا أن يقاتلوا فوثب 

يبوه فقاتلوا ففتح اهللا على أصحابه ليقاتلوهم فنهاهم حىت دعاهم ثالثة أيام إىل أول ما دعاهم إليه فأبوا أن جي
  .).املسلمني 
أحربين عمرو ابن احلارث عن سعيد بن أيب هالل أنه بلغه : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٧١

ال تغلوا ، وال تغدروا ، وإذا نزلت بقوم فادعهم إىل اإلسالم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول : ( 
ا فادعهم إىل أن تنقلهم إىل دار اهلجرة ، فإن أبوا فإهنم مثل أعراب املسلمني ، ليس هلم يف الفيء شيء ، فإن أسلمو

فإن أبوا فاستعن باهللا على قتاهلم ، وإن أرادوك على أن ينزلوا على حكم اهللا فال تفعل فإنك ال تدري أتصيب حكم 
وك قوم على أن ينزلوا على أن هلم ذمة اهللا فال تفعلن اهللا أم ال ؟ ولكن ينزلوا على حكمك وحكم قومك وإن أراد

، ولك أعطهم ذمتك وذمة آبائك فإنكم إن ختفروا بذمتكم وذمة آبائكم خري لكم من أن حتقروا بذمة اهللا ، وال 
  .).تعطني قوماً عهد اهللا 

  باب ما جاء يف فضل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
أن رسول اهللا صلى اهللا : ( بن عبد الرمحن عن أيب حازم أن سهال أخربه  حدثنا يعقوب: حدثنا سعيد قال :٢٤٧٢

فلما . فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها . ألعطني الراية غداً رجالً يفتح اهللا عليه : عليه وسلم قال يوم خيرب 
ي بن أيب طالب ؟ أين عل: أصبح الناس غدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها ، فقال 

إنه يشتكي عينيه ، فأرسل إليه فأيت به ، فبصق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عينيه ، ! يا رسول اهللا : فقالوا 
أقاتلهم حىت : وأعطاه الراية ، فقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه . ودعا له فربئ ، حىت كأنه مل يكن به وجع 

رسلك حىت تنزل بساحتهم ، مث ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهم من حق يكونوا مثلنا ، قال انفذ على 
  .).اهللا فيه ، ألن يهدي اهللا لك رجالً خري لك من أن يكون لك محر النعم 

عن النيب صلى اهللا عليه : ( حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد : حدثنا سعيد قال :٢٤٧٣
  .).واهللا ألن يهدي اهللا هبداك رجالً واحداً خري لك من محر النعم :  أنه قال وسلم مثله ، إال

  
أن رسول اهللا : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة : حدثنا سعيد قال :٢٤٧٤

ما : عليه ، قال عمر بن اخلطاب  ألعطني الراية غداً رجالً حيب اهللا ورسوله ، يفتح اهللا: صلى اهللا عليه وسلم قال 
انطلق وال تلتفت ، فمشى ساعة مث : أحببت األمارة قبل يومئذ ، فدعا علياً رضي اهللا عنه ، فدفعها إليه ، وقال 

قاتلهم حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن : يا رسول اهللا على ما أقاتل الناس ؟ قال : وقف ، ومل يلتفت ، فقال 
  .). ، فإن فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا حممداً رسول اهللا

حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن سعيد بن املسيب : حدثنا سعيد قال :٢٤٧٥
كان رسول اهللا صلى : قال ال ، : أال أخربك ما نصنع يف مغازينا ؟ قال ! حممد ] أبا [ يا : جاءه رجل فقال : ( قال 

اهللا عليه وسلم إذا حل بقرية دعا أهلها إىل اإلسالم ، فإن اتبعوا خلطهم بنفسه وأصحابه ، وإن أبوا دعاهم إىل 
اجلزية ، فإن أعطوا قبلها منهم ، فإن أبوا آذهنم على سواء ، وكان أدىن أصحابه إذا أعطي العهد وفوا به أمجعون 



.(.  
  حديث السفطني

حدثنا قتادة أسند احلديث إىل عمر بن اخلطاب : حدثنا أبو احلتروش مشلة بن هزال قال : دثنا سعيد قال ح:٢٤٧٧
أنه كان له بريد خيتلف بينه وبني ملك الروم وأن امرأة عمر رضي اهللا عنه استقرضت ديناراً ، فاشترت به عطراً : ( 

: روم ، فما أتاها به فرغتهن ومألهتن جوهراً ، وقالت ، فجعلت يف قوارير ، فبعث به مع الربيد إىل امرأة ملك ال
: اذهب به إىل امرأة أمري املؤمنني عمر ، فلما أتاها به فرغتهن على بساط هلا ، فدخل عمر على تفيئة ذلك ، فقال 

ـ إين استقرضت من فالن ديناراً ، فاشتريت به عطراً ، فجعلته يف قوارير ، وبعثت : قالت ! ما هذا ، يا هذه  به 
ـ إىل امرأة ملك الروم فأرسلت به إيل ، فقال عمر عند ذلك  خذ هذا فاذهب به فبعه ! يا فالن : تعين مع بريدك 

  .).، فاقض به فالنا دينارا ، واجعل بقيته يف بيت مال املسلمني ، ليس آل عمر أحق به من املسلمني 
كان السائب بن : ( نا حصني عن أيب وائل قال حدث: حدثنا سويد بن عبد العزيز قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٧٨

ما أرى فيه حقاً إال : األقرع عامال لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على بعض خوخاً فأيت بذهب وجد مدفونا فقال 
ألمري املؤمنني ، ما هو يفء ، وال جزية ، وال صدقة ، مث دعا الناس فاستشارهم فبعث به إىل عمر ، فجاء به رسوله ، 

بعريي اعتل علي فامحلين ! ما هذا الذي أتيتين به ؟ ما أتيتين مبا يعجبين ، قلت يا أمري املؤمنني : ل عمر للرسول فقا
لو ال أنك رسول ما محلتك ، فكتب إىل أهل املياء أن أمحل من ماء إىل ماء ، وكتب إىل السائب بن األقرع : فقال 

خلطاب رضي اهللا عنه فإذا بني يديه جفنة فيها خبز غليظ ، فأقبلت ، حىت دخلت على عمر بن ا: أن أقبل قال 
كل فليس بدرمك العراق : وكسور من بعريه أعجف فقال يل كل ، فأكلت قليال ، مث مل أستطع أن آكل فقال 

: نعم قال : رعاة غنم ، قال السودان ؟ قالوا : انظر من بالباب ؟ فقالوا : الذي تأكل أنت وأصحابك ، مث قال 
فجعلوا يأكلون معه حىت إين ألنظر إليهم يلطعون اجلفنة بأصابعهم ، مث قام فدخل ، فلم يذكر يل شيئا ،  ادعوهم

ما هذا الذي أرسلت به إيل ؟ فقلت وجدناه ماال مدفونا : فأتيت منزيل ، فلما خرج إىل الناس دخلت عليه ، فقال 
ال أبا لك وما : يه حق غري أمري املؤمنني فقال ليس بفيء ، وال جزية ، وال بصدقة ، قلت ليس ألحد ف: ، قلت 

أتعرف خامت رسولك ، : فقال ! طيبت ذلك ! يا أمري املؤمنني : جعلين أحق به وأنا باملدينة وهم يف حنور العدو قلت 
فرأيت : فإين أعزم عليك إال ذهبت به إىل الكوفة فقسمته فقال أبو وائل : ففتحه فإذا فيه شيء عجيب ، فقال 

  .).ئب خيرج قطع الذهب حىت يعطي الرجل السا
  ودعوته] وسلم [ باب رسائل النيب صلى اهللا عليه 

: ( حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن ابن حرملة عن سعيد بن املسيب قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٨٠
كلمة سواء بيننا وبينكم إىل قوله من حممد رسول اهللا إىل قيصرأن تعالوا إىل : كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مسلمون ، وكتب إىل كسرى والنجاشي هبذه اآلية ، فأما كسرى ، فمزق كتاب رسول اهللا ومل ينظر فيه ، فقال 
هذا كتاب مل أمسعه بعد سليمان النيب صلى : فلما قرأ كتاب ، يعين رسول اهللا ، قال ! مزق ومزقت أمته وأما قيصر 

أبا سفيان و املغرية بن شعبة وكانا تاجرين هناك ، فسأهلما عن بعض شأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فدعا 
إن هلم ملة : اهللا عليه وسلم فأخرباه ، فقال بأيب وأمي ليملكن ما حتت قدمي ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وسلم ، فأرسل إليه بكتابه ، فقال وأما النجاشي ، فأمر من كان عنده من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه . 
  .).أتركوهم ما ترككم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: ( حدثنا حديج بن معاوية عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن عتبة عن ابن مسعود قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٨١



هم عبد اهللا بن مسعود ، و جعفر بن بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي وحنن حنو من مثانني رجال ، في
أيب طالب ، و عبد اهللا بن عرفطة ، و عثمان بن مظعون ، و أبو موسى األشعري فأتوا النجاشي وبعثت قريش 

عمرو بن العاص و عمارة بن الوليد هبدية ، فلما دخال على النجاشي سجدا مث ابتدراه عن ميينه ، وعن مشاله ، مث 
: هم يف أرضك ، قال : فأين هم ؟ قاال : ني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا ، قال إن نفراً من ب: قاال له 

ما لك ال تسجد للملك ؟ : أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه ، فسلم ومل يسجد فقالوا له ] فقال جعفر ـ [ فبعث إليهم 
ينا رسوال ، وأمرنا أن ال نسجد إال هللا إن اهللا بعث ف: وما ذاك ؟ قال : إنا ال نسجد إال هللا عز وجل ، قال : قال 

نقول : فإهنم خيالفونك يف عيسى بن مرمي وأمه ، قالوا : عز وجل ، وأمرنا بالصالة والزكاة ، قال عمرو ابن العاص 
هو كلمة اهللا وروحه ألقاها إىل مرمي العذراء البتول اليت مل ميسها بشر ومل يفرضها ولد ، : هو ، كما قال اهللا قالوا 

واهللا ما يزيدون على ما نقول فيه ما ! يا معشر احلبشة والقسيسني والرهبان : فرفع عوداً من األرض مث قال : ال ق
يسوا هذا ، مرحباً بكم ومبن جئتم من عنده ، أشهد أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنه الذي جنده يف اإلجنيل 

ث شئتم ، واهللا لوال ما أنا فيه من امللك ألتيته ، حىت أكون أنا ، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مرمي ، فأنزلوا حي
الذي أمحل نعليه ، وأوضئه ، وأمر هبدية اآلخرين فردت إليهما ، مث تعجل عبد اهللا بن مسعود حىت أدرك بدراً ، 

  .).وزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استغفر له حني بلغه موته 
أقرأين ابن بقيلة صاحب احلرية كتابا مثل : ( ا سفيان عن جمالد عن الشعيب قال حدثن: حدثنا سعيد قال :٢٤٨٢

سالم على من اتبع اهلدى ، ! هذا يعين طول الكف ، بسم قال الرمحن الرحيم من خالد بن الوليد إىل مزاربة فارس 
عتقدوا مين الذمة ، أما بعد ، فاحلمد هللا الذي سلب ملككم ، ووهن كيدكم ، وفرق مجعكم ، وفض خدمتكم ، فا

  .).وأدوا إيل اجلزية وذكر الرهن بشيء ، وإال واهللا الذي ال إله إال هو آلتينكم بقوم حيبون املوت كما حتبون احلياة 
يقاتل أهل األوثان على اإلسالم ، : ( حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن جماهد قال: حدثنا سعيد قال :٢٤٨٣

  )..ويقاتل أهل الكتاب على اجلزية 
  باب الرخصة يف ترك دعاء املشركني

كتبت إىل نافع أسأله عن دعاء : ( أخربنا ابن عون قال : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٨٤
املشركني عند القتال ، فكتب أن ذلك كان يف أول اإلسالم ، وقد أغار نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بين 

، وأنعامهم تسقي على املاء ، فقتل مقاتليهم ، وسبا سبيهم ، وأصاب يومئذ جويرية بنت  املصطلق وهم غارون
  .).احلارث حدثين بذلك عبد اهللا وكان يف ذلك اجليش 

كنا : ( حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أيب عثمان عن النهدي قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٨٥
  .).ندعوا وندع 

ليس للروم دعوة ، قد دعوا منذ : ( أخربنا يونس عن احلسن قال: حدثنا هشيم قال : عيد قال حدثنا س:٢٤٨٦
  .).اياد الدهر 
كان يصيح بذلك : ( أخربنا جويرب عن أيب سهل عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٨٧

  .).صياحا أن ال دعوة للروم 
كنا نغزو : ( عبد اهللا عن سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي قالحدثنا خالد بن : حدثنا سعيد قال :٢٤٨٨

  .).فندعو وندع 
  باب ما جاء يف طاعة اإلمام



حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي عن ضمرة بن حبيب عن : حدثنا سعيد قال :٢٤٨٩
أن أبا رحيانة كان مرابطا يف الساحل ، وأنه استأذن : ( موىل أليب رحيانة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أمري مرابطته ايذن يل أن آيت أهلي ، أو أجلين ليلة ، ففعل ، فقدم بيت املقدس عشاء ، فأتى املسجد ومل يأت أهله ، 
فافتتح سورة ، مث سورة أخرى حىت أدركه الصبح وهو يف املسجد ، فلما أن أصبح توجه راجعا إىل مرابطه من 

إمنا أجلين أمريي ليلة ، وقد : لو أتيت أهلك فسلمت عليهم وأحملت هبم فقال ! ساحل ، فقيل له يا أبا رحيانة ال
مضى أجله ، ولست بالذي أكذب ، وال أختلف عن مرابطي ، فتوجه ومل يأت أهله ومل يرهم حىت رجع ، وكان 

  .).مسكنه بيت املقدس 
أخربين عمرو بن احلارث أن بكرياً حدثه أن احلسن بن : وهب قال  حدثنا عبد اهللا بن: حدثنا سعيد قال :٢٤٩٠

: كنت يف بعث مرة ، وقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( علي بن أيب رافع حدثه عن أيب رافع أنه قال 
إين يف ! يب اهللا يا ن: اذهب فائتين مبيمونة ، فقال : إين يف البعث فقال ! يا نيب اهللا : اذهب فائتين مبيمونة، فقلت 

فائتين : فقال ! بلى يا رسول اهللا : البعث ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليس حتب ما أحب ؟ قلت 
  .).مبيمونة فذهبت فجئته هبا 

يف قوله عز وجل وإذا كانوا معه على أمر : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد : حدثنا سعيد قال :٢٤٩١
  .).بوا حىت يستأذنوه قال ذلك يف الغزو واجلمعة ، وإذن اإلمام يف اجلمعة أن يشري بيده جامع مل يذه

  باب ما جاء فيمن خالف اإلمام
حدثنا إمساعيل بن عياش عن راشد بن داؤد الضعاين عن أيب صاحل األشعري عن أيب : حدثنا سعيد قال :٢٤٩٢

إين أريد التعلف ، : وقاص فنزلنا منزال فقال فىت منا  خرجت يف سرية ومعنا سعد بن أيب: ( عامر األشعري قال 
ال تفعل حىت تستأمر صاحبنا يعين أبا موسى األشعري وهم رفقة فاستأذنه ، فقال له أبو موسى : فقال له ابن عامر 

، مث قدم  فانطلق الفىت فأتى أهله فأقام عندهم أربع ليال: ال ، قال : انظر ، قال : ال ، قال : لعلك تريد أهلك قال 
: ما فعلت ، قال : لتخربين ، قال : أبو موسى : ما فعلت ، قال : أتيت أهلك ؟ قال : فسأله أبو موسى ، وقال 

فإنك سرت يف النار ، ووقعت يف أهلك يف النار ، وأقبلت يف : ما فعلت ، فقال له أبو موسى : لتصدقين ، قال 
  .).النار ، فاستأنف العمل 

أخربنا عمرو بن احلارث أن سليمان حدثه عن القاسم : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال :  حدثنا سعيد قال:٢٤٩٣
ال يتبعنا مصعب : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد أن يغري على خيرب قال : ( موىل عبد الرمحن أنه حدثه 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد فتح ، وال متعب ، فأتبعه إعرايب على بكر له صعب فوقصه ، فقتله ، فبلغ ذلك رسو
  .).أال إن اجلنة ال حتل لعاص : خيرب ، فأمر بالال ينادي 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٩٤
: فوقص به فمات ، فقال الناس  ال خيرج معنا إال مقو ، فخرج رجل على بكر له صعب ،: حني خرج إىل تبوك 

أال ال تدخل اجلنة إال نفس مؤمنة ، وال : الشهيد الشهيد ، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالال ينادي 
مل أمسع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثاً أشد من هذا ، وحديث سعيد بن : يدخلها عاص ، قال جماهد 

  .).معاذ لقد ضم ضمة 
أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عن بسر : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : دثنا سعيد قال ح:٢٤٩٥

ال تقاتلوا ، فطار رعاع : أنه كان مع عمرو بن العاص باإلسكندرية فأمر الناس : ( بن سعيد عن جنادة بن أيب أمية 



ال يقتل أحد منهم عاصيا ، فلما أقبل جنادة أدرك الناس ، ! يا جنادة : الناس فقاتلوا ، فأبصرهم عمرو فقال 
  .).احلمد هللا : ال ، قال : أشرف له عمرو ، مث ناداه أقتل أحد من الناس ؟ قال 

قال رسول اهللا صلى : ( أخربنا كوثر بن حكيم عن مكحول قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٩٦
ة له حىت يرجع إليهم ، وال لعاصي ثغر من ثغور املسلمني حىت من فارق مجاعة املسلمني فال صال: اهللا عليه وسلم 
  .).يرجع إىل ثغره 

أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٤٩٧
مكان يناهلم العدو وال أهنم حاصروا حصنا ، فمر عقبة بن عامر برجلني يقاتالن من : ( الرمحن بن مشاسة املهري 

إن هذا ليس لكما بقاتل ، فانصرف أحدمها ومكث اآلخر حىت قتل ، فأىب عقبة أن يصلي : ينالوهنم ، فقال عقبة 
  .).عليه 

أن رجال عصى من بعث الساحل : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم : حدثنا سعيد قال :٢٤٩٨
عب األحبار عن الصالة عليه فقال إن العبد يساق إىل حفرته وليست احلفرة فأدركه املوت وهو يف أهله ، فسئل ك

  .).تساق إليه ، فصلوا على صاحبكم 
  باب كراهية إقامة احلدود يف أرض العدو

حدثنا امساعيل بن عياش عن ايب بكر بن ايب مرمي عن محيد بن عقبة بن رومان عن أيب : حدثنا سعيد قال :٢٤٩٩
ينهي أن تقام احلدود على الرجل وهو غاز يف سبيل اهللا حىت يقفل خمافة أن حتماه احلمية فليحق  أنه كان: ( الدرداء 

  .).بالكفار ، فإن تابوا تاب اهللا عليهم ، وإن عادوا فإن عقوبة اهللا من وراءهم 
ناس ال أن عمر كتب إىل ال: ( حدثنا امساعيل بن عياش عن األحوص بن حكيم عن أبيه : حدثنا سعيد قال :٢٥٠٠

جيلدن أمري جيش وال سرية رجال من املسلمني حداً وهو غاز حىت يقطع الدرب قافال لئال حتمله محية الشيطان 
  .).فليحق بالكفار 

كنا يف جيش يف : ( حدثنا عيسى بن يونس عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٠١
أحتدون : ا الوليد بن عقبة ، فشرب اخلمر فأردنا ان حنده ، قال حذيفة أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان ، وعلين

أمريكم ؟ وقد دنومت من عدوكم فيطمعون فيكم ، فبلغه فقال ألشربن وإن كانت حمرمة وألشربن على رغم من 
  .).رغم 

سعد عن أبيه حدثنا عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن حممد بن : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٠٢
أيت سعد بأيب حمجن يوم القادسية وقد شرب اخلمر ، فأمر به إىل القيد ، وكانت بسعد جراحة فلم خيرج : ( قال 

وصعدوا به فوق العذيب لينظر إىل الناس ، واستعمل على اخليل خالد بن عرفطة ، فلما : يومئذ إىل الناس ، قال 
تطرد اخليل بالقنا وأترك مشدودا علي وثانيا فقال البنة حفصة امرأة كفا حزنا ان : التقى الناس ، قال أبو حمجن 

: أطلقيين ولك اهللا علي إن سلمين اهللا أن أرجع حىت أضع رجلي يف القيد ، وإن قتلت استرحتم مين ، قال : سعد 
فجعل ال حيمل فوثب على فرس لسعد يقال هلا البلقاء ، مث أخذ رحما ، مث خرج ، ) حني التقى الناس علي ( فحلته 

الضرب ضرب : على ناحية من العدو إال هزمهم ، وجعل الناس يقولون هذا ملك ملا يرونه يصنع ، وجعل سعد يقول 
البلقاء ، والطعن طعن أيب حمجن ، و أبو حمجن يف القيد ، فلما هزم العدو ، رجع أبو حمجن حىت وضع رجله يف 

ال أضرب بعد اليوم رجال أبلى اهللا : ال واهللا : مره فقال سعد القيد ، وأخربت ابنة حفصة سعداً مبا كان من أ



قد كنت أشرهبا إذ يقام علي احلد وأطهر منها ، فأما : املسلمني على يديه ما أبالهم ، فخلى سبيله ، فقال أبو حمجن 
  .).إذ هبرجتين فال واهللا ال أشرهبا أبداً 

  باب صالة اخلوف
: ( جرير بن عبد احلميد عن منصور عن جماهد عن أيب عياش الزرقي قال  حدثنا حدثنا: حدثنا سعيد قال :٢٥٠٣

: كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعسفان وعلى املشركني خالد بن الوليد فصلينا الظهر ، فقال املشركون 
الظهر والعصر ، فلما لقد أصبنا غرة ، لقد أصبنا غفلة ، لو كنا محلنا عليهم وهو يف الصالة ، فنزلت آية القصر بني 

حضرت العصر قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستقبل القبلة واملشركون أمامه ، فصف خلف رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم صف ، وبعد ذلك الصف صف آخر ، فركع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وركعوا مجيعا ، 

رسوهنم ، فلما صلى هؤالء السجدتني وقاموا سجد اآلخرون مث سجد وسجد الصف الذين يلونه ، وقام اآلخرون حي
الذي كانوا خلفهم مث تأخر الصف الذي يليه إىل مقام اآلخرين ، وتقدم الصف األخري إىل مقام الصف األول ، مث 
ركع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وركعوا مجيعا ، مث سجد وسجد الصف الذي يليه وقام اآلخرون حيرسوهنم 

جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصف الذي يليه سجد اآلخرون ، مث جلسوا مجيعا فسلم عليهم مجيعا فلما 
  .).فصالها بعسفان ، وصالها يوم بين سليم : 

قاتل : ( حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد اهللا قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٠٤
ليه وسلم حمارب بن خصفة فرأوا من املسلمني غرة ، فجاء رجل يقال له غورث بن احلارث رسول اهللا صلى اهللا ع

اهللا ، فسقط السيف من يده ، فأخذه : ما مينعك مين ؟ قال : فقال . حىت قام على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أشهد ان ال إله إال اهللا وأين : ال كن خري احد ، ق: ما مينعك عين ؟ قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

ال ، ولكين ، ولكين أعاهدك أن ال أقاتلك ، وال أكون مع قوم يقاتلونك ، فخلى سبيله ، فرجع ، : رسول اهللا قال 
فقال جئتكم من عند خري الناس ، فلما حضرت الصالة صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة اخلوف ، فكان 

بإزاء العدو ، وطائفة صلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فصلى بالطائفة الذين كانوا الناس طائفتني طائفة 
معه ركعتني ، مث انصرفوا فكانوا مبكان اولئك الذين كانوا بإزاء عدوهم ، وانصرف اولئك الذين كانوا بغزاء 

لى اهللا عليه وسلم أربع ركعات عدوهم ، فصلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني فكان لرسول اهللا ص
  .).وللقوم ركعتني ركعتني 

أخربنا عمرو بن احلارث أن بكر بن سوادة حدثه عن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٠٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى هلم صالة : ( زياد بن نافع عن أيب موسى أن جابر بن عبد اهللا حدثهم 

  .).يوم حمارب وثعلبة لكل طائفة ركعة وسجدتني اخلوف 
كنا مع : ( حدثنا حممد بن أبان اجلعفي عن أيب إسحاق عن سليم بن عبد السلوسي قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٠٦

سعيد بن العاص بطربستان ، فقال لنا يوما أيكم صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة اخلوف ؟ فقال 
فرقنا فرقتني ، فتقدم وأقام طائفة منهم معه ، وأقام الطائفة األخرى : كيف رأيته يصنع ؟ قال : ال أنا ، ق: حذيفة 

من ورائهم يردون لبقوم ، فصلى بالذين معه ركعة وسجدتني مث قان هؤالء إىل مقام أصحاهبم ، وجاء أولئك فصلى 
م إن هاجكم القوم هيجا فقد حل لكم هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعة وسجدتني ، وقد كان قال هل

  .).القتال والكالم 
حدثنا عبد اهللا بن وهب قال عمرو بن احلارث وحدثين بكر بن سوادة أن زياد بن نافع : حدثنا سعيد قال :٢٥٠٧



أن صالة اخلوف : ( حدثه عن كعب وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطعت يده يوم اليمامة 
قال عمرو وحدثين بكر بن سوادة أن شيخا حدثه أهنم صلوا صالة اخلوف يوم . كعة وسجدتني بكل طائفة ر

  .).اإلسكندرية كذلك مع عمرو بن العاص 
فرض اهللا :( حدثنا أبو معاوية عن بكري بن األخنس عن جماهد عن ابن عباس قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٠٨

  .).احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ، ويف اخلوف ركعة الصالة على لسان نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يف 
صليت مع : ( حدثنا أبو معاوية عن احلجاج عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال: حدثنا سعيد قال :٢٥٠٩

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة اخلوف ركعتني ركعتني إال املغرب فإنه صالها ثالثاً ، وصليت معه صالة 
  .).ركعتني إال املغرب فإنه صالها ثالثاً  السفر ركعتني

صالة اخلوف مثل ما يصنع : ( مسعت جابراً يقول : حدثنا سفيان عن أيب الزبري قال : حدثنا سعيد قال :٢٥١٠
  .).أمراؤكم هؤالء 

قال : أخربنا احلارث الغنوي عن بكري بن األخنس عن جماهد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٥١١
  .).صالة املقيم أربعاً ، وصالة املسافر ركعتني ، وصالة اخلوف ركعة : ( ن عباس اب

  باب العمل يف صالة اخلوف
كتب : ( حدثين سابق الرببري قال : حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن األوزاعي قال : حدثنا سعيد قال :٢٥١٢

إن كانوا يطلبون نزلوا فصلوا : ون العدو قال مكحول إىل احلسن فجاءه جواب كتابه وحنن بدابق ، يف القوم يطلب
  .).باألرض ، وإن كانوا يطلبون صلوا على دواهبم 

: سألت إبراهيم عن قوله فرجاال أو ركبانا قال : ( أخربنا مغرية قال: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٥١٣
  .).السجود أخفض من الركوع  عند املطاردة يصلي حيث كان وجهه راكبا أو راجال ، يومئ إمياء وجيعل

يصلي ركعة حيث كان وجهه : ( أخربنا يونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٥١٤
  .).يومئ إمياء 
إذا كان عند املسايفة ، أو كان : ( أخربنا جويرب عن الضحاك قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٥١٥

  .).ل ركعة حيث كان وجهه يومئ إمياء فإن مل يستطع فليكرب تكبريتني يطلب ، أو طلبه سبع فليص
مسعت عبد الوهاب بن خبت املكي : حدثنا إمساعيل بن عياش عن شعيب بن دينار قال : حدثنا سعيد قال :٢٥١٦
يعوا فال يدعوها إذا كانت املسايفة فإن استطاعوا صلوا قياما ، وإال فركباناً ، وإال فالتكبري ، فإن مل يستط: ( يقول 

  .).يف أنفسهم 
: يف قوله فإن خفتم فرجاال أو ركبانا قال : ( حدثنا أبو األحوص عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٢٥١٧

  .).ذلك يف القتال أن يصلي الرجل حيث ما كان وجهه ، وعلى دابته حيث ما يوجهها يومئ برأسه إمياء 
  والدعاء عند لقيهمباب من قال ال متنوا لقاء العدو 

حدثنا جرير بن عبد احلميد عن أيب حيان التيمي عن من حدثه عن عبد اهللا بن أيب أوىف : حدثنا سعيد قال :٢٥١٨
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تتمنوا لقاء العدو ، واسألوا اهللا العافية ، واعلموا أن اجلنة حتت : ( قال 

اللهم : صلى اهللا عليه وسلم إذا زالت الشمس ميهل مث ينهد إىل عدوه ويقول ظالل السيوف ، وكان رسول اهللا 
  .).منزل الكتاب ، وجمري السحاب ، وخازم األحزاب ، اهزمهم وانصرنا عليهم 

قال رسول اهللا :( حدثنا إمساعيل بن عياش عن األوزاعي عن حيىي ابن أيب كثري قال : حدثنا سعيد قال :٢٥١٩



ال تتمنوا لقاء عدوكم ، فإنكم ال تدرون عسى أن تبتلوا هبم ، ولكن قولوا اللهم اكفناهم :  صلى اهللا عليه وسلم
اللهم نواصينا ونواصيهم : وكف عنا بأسهم ، فإذا جاءوكم يعزفون ويرجعون ويصيحون فعليكم باألرض ، وقولوا 

  .).ة حتت األبارقة بيدك ، وإمنا تقتلهم أنت ، فإذا غشوكم فثوروا يف وجوههم ، واعلموا أن اجلن
  .).كان يقال السيوف مفاتيح اجلنة : ( حدثنا جرير عن منصور عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٢٠
: ( حدثين أبو هانئ اخلوالين عن أيب عبد الرمحن احلبلي : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٢١

اللهم : تمنوا لقاء العدو ، واسألو اهللا العافية ، فإن بليتم هبم فقولوا ال ت: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أنت ربنا ورهبم ، نواصيهم ونواصينا بيدك فقاتلهم لنا ، واهزمهم لنا ، وغضوا أبصاركم ، وامحلوا عليهم على 

  .).بركة اهللا ، والتمسوا اجلنة حتت األبارقة 
كان : ( أخربنا عمران بن أيب حدير عن أيب جملز قال : ية قال حدثنا مروان بن معاو: حدثنا سعيد قال :٢٥٢٢

اللهم أنت عضدي ونصريي ، بك أحول ، بك أصول ، وبك : النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا حضر القتال يقول 
  .).أقاتل 
رسول أن : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن علي بن أيب طلحة : حدثنا سعيد قال :٢٥٢٣

  .).اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يستحب أن يلقى العدو بعد زوال الشمس حني هتب األرواح 
أن رسول : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن علي بن أيب طلحة : حدثنا سعيد قال :٢٥٢٤

س مث ميسك عن القتال حىت تزول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قاتل قاتل حني ينشق الفجر إىل طلوع الشم
  .).الشمس مث يقاتل حىت تغرب الشمس 

: أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن عياض الغزاري : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٢٥
وما أظلت اللهم رب السماء : أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أشرف على قرية ليدخلها قال ( 

  .).ورب األرض وما أقلت ، أسألك خريها وخري ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها 
من أشرف على بلدة : ( حدثنا حصني عن عون بن عبد اهللا قال : حدثنا خالد قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٢٦

  .).ارزقين مودة خيارهم ، وجنبين شرارهم ، رجوت أن يعطى ذلك : فقال 
دعا : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن إمساعيل بن أيب خالد عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال : ثنا سعيد قال حد:٢٥٢٧

اللهم منزل الكتاب سريع احلساب ، اللهم اهزمهم وزلزهلم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على األحزاب فقال 
.(.  

  باب ما جاء يف األلوية والعمامي
مسعت خالد بن معدان و فضيل بن : دثنا إمساعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو قال ح: حدثنا سعيد قال :٢٥٢٨

  .).أكرم اهللا عز وجل هذه األمة بالعمائم واأللوية : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( فضالة يقوالن 
: ( أيب حبيب حدثه  أخربين عمرو بن احلارث أن يزيد بن: حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٢٩

  .).أن أول من عقد اللواء األبيض معاوية ابن أيب سفيان ، وإمنا كانت الرايات سوداً 
كان : ( حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن هشام بن عروة عن عباد بن محزة بن الزبري قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٣٠

  .).ئكة وعليهم عمائم صفر على الزبري يوم بدر ربطة صفراء قد اعتجر هبا ، ونزلت املال
كان له يلمق من ديباج بطانته : ( حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٣١

  .).سندس حمشو قزاً وكان يلبسه يف احلرب 



  باب ما جاء يف اجلنب والشجاعة
رمي عن فضيل بن فضالة اهلوزين أن أبا حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب م: حدثنا سعيد قال :٢٥٣٢

  .).ال نامت عيون اجلبناء : ( الدرداء كان يقول 
إذا : ( حدثت عن عائشة أهنا قالت : حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٣٣

  .).خشي أحدكم من نفسه جبنا فال يغزو 
قال عمر بن :  إسحاق اهلمداين عن حسان العبسي قال حدثنا أبو األحوص عن أيب: حدثنا سعيد قال :٢٥٣٤

اجلبت السحر ، والطاغوت الشيطان ، وإن الشجاعة واجلنب غرائز تكون يف الرجل ، : ( اخلطاب رضي اهللا عنه 
يقاتل الشجاع عن من ال يعرف ، ويفر اجلبان عن أبيه ، وإن كرم الرجل دينه ، وحسبه خلقه ، وإن كان فارسياً 

  .). أو نبطياً
واهللا ألن أموت : ( حدثنا أبو شهاب عن أيب إسحاق الشيباين عن شيخ عن عمر قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٣٥

  .).على فراشي أحب إيل من أن أتقدم كتيبة فاسقبل حىت أقتل 
أن رجال أراد أن حيمل على املشركني وحده : ( حدثنا هشيم عن يونس عن احلسن : حدثنا سعيد قال :٢٥٣٦

  .).أتراك تقتلهم وحدك حىت حتمل أصحابك فتحمل معهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  باب ال يفر الرجل من الرجلني من العدو

قول اهللا عز وجل يا أيها النيب : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٣٧
رون صابرون يغلبوا مائتني كتب اهللا عليهم أن ال يفر عشرة من مائة ، حرض املؤمنني على القتال إن يكن منكم عش

  .).مث خفف اهللا عنهم مث قال اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فال ينبغي ملائة أن تفر من مائتني 
: ( ل حدثنا سفيان و إمساعيل بن إبراهيم عن ابن أيب جنيح عن عطاء عن ابن عباس قا: حدثنا سعيد قال :٢٥٣٨

  .).إن فر الرجل من ثالثة فلم يفر وإن فر من اثنني فقد فر 
  باب من قال اإلمام فئة كل مسلم

حدثنا خالد بن عبد اهللا عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ابن عمر : حدثنا سعيد قال :٢٥٣٩
دينة فتعرضنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه لقينا العدو فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص ، فدخلنا امل: ( قال 

  .).بل أنتم العكارون ، إين فئة لكم : حنن الفرارون ، قال ! يا رسول اهللا : وسلم حني خرج إىل الصالة ، فقلنا 
أنا فئة كل : ( قال عمر : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٤٠
  .).مسلم 
  ما جاء يف الرياء يف اجلهاد باب

: حدثنا فرج بن فضالة عن أسلم بن وداعة عن أيب حبرية السكوين عن أيب الدرداء قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٤١
  .).ال أجر له ، ولو ضرب بسيفه حىت ينقطع : الرجل يقاتل حيب أن حيمد ويؤجر فقال : أتاه رجل فقال ( 

أحربين عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب : هللا بن وهب قال حدثنا عبد ا: حدثنا سعيد قال :٢٥٤٢
أصلحك اهللا أنشئ الغزو ، فأنفق ابتغاء وجه اهللا ، : أن عمر بن عبيد اهللا سأل عبد اهللا بن عمر فقال : ( النضر 

  ..)امسعك رجال مائياً : وأخرج لذلك ، فإذا كان عند القتال ابتغيت أن يرى بأسي وحمضري قال 
حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن عمرو ابن مرة عن أيب وائل عن أيب موسى : حدثنا سعيد قال :٢٥٤٣

الرجل يقاتل ليصيب املغنم ، ! يا رسول اهللا : أن إعاربياً أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : ( األشعري 



: بيل اهللا ؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف س] فمن ـ [ ورجل يقاتل ليذكر ، ويقاتل لريى مكانه ، 
  .).من قاتل لتكون كلمة اهللا هي أعلى فهو يف سبيل اهللا عز وجل 

إن الرجل ! قيل يا رسول اهللا : ( حدثنا صاحل بن موسى حدثنا األعمش عن شقيق قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٤٤
  .).ون كلمة اهللا هي العليا ، دخل اجلنة من قاتل لتك: يقاتل محية ، وشجاعة ، وعالنية فقال 

كنا : ( حدثنا أشعث بن سليم عن عبد اهللا بن معقل قال : حدثنا أبو األحوص قال : قال ] سعيد [ حدثنا :٢٥٤٥
وما يدريك أنه قتل شهيداً : قتل فالن شهيداً ، فقال عبد اهللا : قعوداً عند عبد اهللا بن مسعود فقال رجل من القوم 

  .).ل يقاتل غضباً ، ويقاتل محية ، ويقاتل رئاء ، إمنا الشهيد من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا ؟ إن الرج
قال حذيفة : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٤٦

كان يدخل اجلنة ؟ فقال له أبو : ، فقلت أريت لو أن رجال خرج بسيفه يبتغي وجه اهللا ، فضرب : أليب موسى 
  .).ال ، ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه اهللا مث أصاب أمر اهللا فقتل ، دخل اجلنة : نعم ، فقال حذيفة : موسى 
حدثنا أبو العجفاء السلمي قال : أخربنا منصور عن ابن سريين قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٤٧

أال ال تغالوا يف صدق النساء فإهنا : بن اخلطاب وهو خيطب الناس ، فحمد اهللا وأثىن عليه ، وقال  مسعت عمر: ( 
لو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقوى عند اهللا لكان أوالكم به النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ما أصدق امرأة من نسائه 

حدكم ليغلي بصدقة امرأته حىت يبقي هلا عداوة يف ، وال أصدقت امرأة من بناته فوق ثنيت عشرة أوقية ، أال وإن أ
نفسه ، فيقول كلفت إليك علق القربة ـ أو عرق القربة ـ وأخرى تقولوهنا يف مغازيكم قتل فالن شهيداً ، ومات 

فالن شهيداً ، ولعله أن يكون قد أقر دف راحلته أو عجزها ذهباً أو فضة يريد الدنانري والدراهم ، أال ال تقولوا 
  .).من مات يف سبيل اهللا أو قتل فهو شهيد : كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : م ولكن قولوا ذاك

  باب ما يستحب من اخليالء وما يكره منه
حدثين ابن : حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن األوزاعي عن حممد بن إبراهيم التيمي قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٤٨

إن من الغرية ما حيب اهللا عز وجل ، ومنها ما يبغض اهللا ، وإن :  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: ( عتيك قال
من اخليالء ما حيب اهللا ومنها ما يبغض اهللا ، فأما ما حيب اهللا من الغرية فالغرية يف ريبة ، وأما ما يبغض اهللا من الغرية 

خيتال بنفسه عند القتال والصدقة ، وأما ما يبغض اهللا  فالغرية من غري ريبة ، وأما ما حيب اهللا من اخليالء فالرجل
  .).فاملرح 

  باب ما جاء يف فضل الشهادة
قال رسول : ( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن األعرج عن أيب هريرة قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٤٩

المها دخل اجلنة ، يقاتل هذا يف سبيل اهللا يضحك اهللا إىل رجلني ، قتل أحدمها اآلخر ك: اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .).فيقتل فيستشهد ، مث يتوب اهللا على هذا فيسلم فيقاتل يف سبيل اهللا فيقتل فيستشهد 

حدثنا سفيان عن حممد بن علي السلمي عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن : حدثنا سعيد قال :٢٥٥٠
هللا عليه وسلم أعلمت أن اهللا أحيا أباك فقال متن فتمىن أن يرجع إىل الدنيا قال يل رسول اهللا صلى ا: ( عبد اهللا قال 

  .).إين قد قضيت أن ال ترجعوا : فيقتل مرة أخرى فقال 
عن النيب صلى :( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن األعرج عن أيب هريرة : حدثنا سعيد قال :٢٥٥١

لودتت أن أقاتل يف سبيل اهللا فأقتل ، مث أحىي فأقتل ، مث أحىي فأقتل ، كان أيب والذي نفسي بيده : اهللا عليه وسلم 
  .).هريرة يقول ثالثاً أشهد هللا 



قال رجل يوم أحد أي رسول اهللا : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع جابراً يقول : حدثنا سعيد قال :٢٥٥٢
  .).كن يف يده مث قاتل حىت قتل  يف اجلنة ، فألقى مترات: إن قتلت فأين أنا ؟ قال ! 

حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حممد بن قيس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، و : حدثنا سعيد قال :٢٥٥٣
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يزيد أحدمها : ( ابن عجالن عن حممد بن قيس عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه 

أرأيت إن ضربت بسيفي هذا يف سبيل : يب صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب فقال على صاحبه أن رجال أتى الن
إال : تعال هذا جربيل يقول : نعم ، فناداه فقال : اهللا صابراً حمتسباً مقبالً غري مدبر أبكفر اهللا عين خطاياي ؟ قال 

  .).أن يكون عليك دين 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( مسعت احلسن يقول : حدثنا حزم بن أيب حزم قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٥٤
ما من عبد ميوت له عند اهللا خري حيب أن يرجع إىل الدنيا وله مبثل ملك الدنيا إال القتيل يف سبيل اهللا فإنه : وسلم 

  .).حيب أن يرجع فيقتل مرة أخرى 
جاء رجل : ( عن الرباء بن عازب قال حدثنا أبو إسحاق : حدثنا حديج بن معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٥٥

أشهد أن ال إله إال : نعم ، قال : أهو خري يل أن أسلم ؟ قال : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال وهو يقاتل 
نعم ، : وإن مل أصل صالة ؟ قال : نعم ، قال : أهو خري يل أن أقاتل حىت أقتل ؟ قال :اهللا وأنك رسول اهللا ، مث قال 

عمل قليال وأجر كثرياً : فحمل ، فقاتل ، وقتل مث اعتونوا عليه فقتل ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :قال 
.(.  

قرأ رسول اهللا : ( حدثنا سفيان عن مسعر عن أيب بكر بن حفص ابن عمر بن سعد قال: حدثنا سعيد قال :٢٥٥٦
ابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء صلى اهللا عليه وسلم يف أحد املوطنني يوم بدر أو يوم أحد س
بخ بخ ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما : واألرض فقام رجل من األنصار ، يقال له ابن قسحم ، قال 

تلقى هذا : قلت إن دخلتها إن يل فيها سعة ، أي رسول اهللا فما بيين وبينه ؟ قال : أردت بقولك بخ بخ ؟ قال 
  .).من طعام الدنيا مث قاتل حىت قتل : .... فتصدق اهللا ، فألقى مترات كن يف يده فقال العدو 
من : أي الشهداء أفضل ؟ قال : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن عبيد بن عمري قيل : حدثنا سعيد قال :٢٥٥٧

  .).أهريق دمه وعقر جواده 
عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل أن  أخربين: حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٥٨

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا خرج إىل بدر أراد سعد بن خيثمة : ( سليمان بن أبان بن أيب حدير حدثه 
وأبوه أن خيرجا مجيعا ، فذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأمرمها أن خيرج أحدمها ، فاستهما فخرج سهم 

إهنا اجلنة ولو كان غريها آلثرتك به إلخرج سعد مع النيب صلى اهللا : أتؤثرين هبا يا بين ؟ فقال سعد : سعد ، فقال 
  .).عليه وسلم فقتل يوم بدر ، مث قتل خيثمة من العام املقبل يوم أحد 

  باب ما جاء يف أرواح الشهداء
سئل عبد اهللا :( عن مسروق قال  حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة: حدثنا سعيد قال :٢٥٥٩

أما أنا قد سألنا عن ذلك فقال : عن قوله وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون قال 
أرواحهم كطرب خضر تسرح يف اجلنة يف أيها شاءت مث تأوي إىل قناديل معلقة بالعرش ، فبينا هم كذلك إذ اطلع : 

يا ربنا ماذا نسألك وحنن يف اجلنة نسرح يف أيها شئنا ، فبينا هم : سلوين ما شئتم ، قالوا : قال عليهم اطالعة ف
يا ربنا ماذا نسألك وحنن يف اجلنة : سلوين ما شئتم ، فقالوا : كذلك إذ طلع عليهم ربك عز وجل اطالعة فقال 



ألك أن ترد أرواحنا يف أجسادنا إلي الدنيا حىت نسرح يف أيها شئنا ، فلما راوا أهنم مل يتركوا أن يسألوا قالوا نس
  .).نقتل يف سبيلك ، فلما رأى أهنم ال يسألون إال هذا تركوا 

حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك يبلغ به النيب : حدثنا سعيد قال :٢٥٦٠
  .).أن أنفس الشهداء تعلق من مثر اجلنة : ( صلى اهللا عليه وسلم 

أرواح الشهداء حتول يف : ( حدثنا سفيان عن عبيد اهللا بن أيب يزيد مسع ابن عباس يقول : حدثنا سعيد قال :٢٥٦١
  .).طري خضر تعلق من مثر اجلنة 
  باب ما للشهيد من الثواب

رب حدثنا امساعيل بن عياش عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن املقدام بن معديك: حدثنا سعيد قال :٢٥٦٢
إن للشهيد عند اهللا خصاالً ، يغفر يف أول دفقة من دمه ، ويرى : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( قال 

مقعده من اجلنة وحيلى حلة اإلميان ، ويزوج من احلور العني ، وجيار من عذاب القرب ، ويأمن من الفزع األكرب ، 
الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من احلور العني ،  ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوتة منه خري من

  .).ويشفع يف سبعني إنساناً من أقاربه 
حدثنا امساعيل بن عياش عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن كثري بن مرة عن : حدثنا سعيد قال :٢٥٦٣

  .).عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك : ( عبادة بن الصامت 
: ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن يزيد بن ايب زياد عن جماهد عن يزيد بن شجرة أنه قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٦٤

قد اصبحت عليكم من اهللا نعمة من بني اصفر واخضر وامحر ، ويف البيوت ما فيها ، فإذا لقيتم العدو غدا فقدماً 
د خطوة يف سبيل اهللا إال اطلع عليه احلور العني ، فإن ما تقدم عب: قدماً فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

تأخر استترن منه ، فإن قتل كانت أول قطرة تقطر من دمه كفارة خلطاياه ، وتأتيه اثنتان من احلور العني مع كل 
واحدة سبعون حلة ال جياوز بني اصبعها ، تنفضان عنه التراب ، وتقوالن مرحباً قد آن لك ويقول مرحباً قد آن 

  .).لكما 
إن يف اجلنة دارا ال يدخلها إال نيب ، : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٦٥

  .).أو صديق ، أو شهيد ، أو إمام عادل أو خمري بني القتل والكفر ، فاختار القتل 
بن معدان عن كثري بن مرة عن نعيم  حدثنا امساعيل بن عياش عن حبري بن سعد عن خالد: حدثنا سعيد قال :٢٥٦٦
الذين يلقون : أي الشهداء أفضل ؟ قال : أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاءه رجل فقال : ( بن مهار 

يف الصف وال يفتلون وجوههم حىت يقتلوا ، أولئك الذين يتلبطون يف الغرف العلى من اجلنة يضحك إليهم ربك ، 
  .).يف موطن فال حساب عليه وإذا ضحك ربك إىل عبد 

كان يقص ، وكان : ( حدثنا ابو معاوية عن األعمش عن جماهد عن يزيد بن شجرة قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٦٧
يصدق قوله فعله ، وكان يقول السيوف مفاتيح اجلنة ، وكان يقول إذا التقى الصفان يف سبيل اهللا ، وأقيمت 

ذا أقبل الرجل قلن اللهم ثبته ، اللهم انصره ، اللهم أعنه ، فإذا أدبر احتجنب الصالة نزلن احلور العني فاطلعن ، فإ
منه قلن اللهم اغفر له ، وإذا قتل غفر له بأول قطرة خترج من دمه كل ذنب له ، وتنزل عليه ثنتان من احلور العني 

  .).متسحان عن وجهه الغبار تقوالن قد أىن لك ويقول أىن لكما 
حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن عمارة ابن أيب حفصة عن حجر اهلجري عن : ال حدثنا سعيد ق:٢٥٦٨

يف قوله فصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا قال الشهداء ثنية اهللا حول : ( سعيد بن جبري 



  .).العرش متقلدين السيوف 
يف قوله ففزع من يف : ( عن من حدثه عن ايب هريرة أ خربنا العوام : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٦٩

  .).هم الشهداء : السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا قال 
يشفع النبيون يوم القيامة ، : ( حدثنا خالد عن العوام عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل ، قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٧٠

  .).مث يشفع الشهداء فيشفع كل شهيد يف أربعني 
  باب من جرح يف سبيل اهللا

قال رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن ايب هريرة قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٧١
عليه وسلم ال يكلم أحد يف سبيل اهللا واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما ، الدم 

  .).لون دم ، والريح ريح مسك 
قال رسول : ( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن األعرج عن ايب هريرة قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٧٢

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يكلم أحد يف سبيل اهللا واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب 
  .).دما ، الدم لون دم ، والريح ريح مسك 

: ( أخربنا عمرو بن احلارث أن عمر بن السائب حدثه : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٧٣
أنه بلغه أن مالكاً أبا أيب سعيد اخلدري ملا جرح النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد مص جرحه حىت أنقاه والح 

من أراد أن : قاتل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال واهللا ال أجمه أبداً مث أدبر ي: أبيض فقيل له جمه ، فقال 
  .).ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا الشهيد 

  باب غسل الشهيد وما يكفن فيه من الثياب
إذا قتل الرجل يف املعركة فال : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٧٤

، ويكفن يف ثيابه يف وتر منها ، وينزع عنه ما كان عليه من فراء أو من خف ، فإن احتمل وبه رمق يغسل وال حينط 
  .).، غسل وحنط وصلي عليه 

أن سعد بن : ( حدثنا سفيان عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب : حدثنا سعيد قال :٢٥٧٥
ال تغسلوا : يه وسلم القارئ قتل يوم القادسية وكان قال هلم عبيد القارئ وكان يسمى على عهد النيب صلى اهللا عل

  .).عين دماً وال تنزعوا عين ثوباً إال جلدا 
خطبنا سعد بن عبيد : ( حدثنا أبو وكيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: حدثنا سعيد قال :٢٥٧٦

  .).مستشهداً فال تنزعوا عين ثوبا إال خفا إنا القوا العدو غدا إن شاء اهللا وال أراين إال : بالقادسية وقال 
: يف الشهيد : ( أخربنا منصور و يونس عن احلسن أنه كان يقول : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٧٧
  .).يغسل 
ينزع عن القتيل الفرو واملوزجني : ( حدثنا أبو األحوص عن مغرية عن إبراهيم قال: حدثنا سعيد قال :٢٥٧٨

  .).واجلوربني إال أن يكون اجلوربني يكمالن وترا فيتركان عليه ويدفن يف ثيابه  واالفراهيجني
: ( حدثنا ابو معاوية عن األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٧٩

، و عمرو بن  خرجنا يف جيش حنو فارس ، فيهم علقمة ابن قيس ، و معضد العجلي ، و يزيد بن معاوية النخعي
عتبة بن فرقد فحاصرنا قصرا ، وكان معنا صاحب لنا مريض ، فحفرنا له قرباً ، فرأى يزيد بن معاوية كأنه بغزيل 

ما : أبيض حىت دفن يف ذلك القرب ، وكان يزيد أبيض خفيفا فجعل يتعرض القصر وعليه جبة بيضاء جديدة ، فقال 



ه فتحدر الدم على جبته فدفناه ، وخرج معضد يتعرض للقصر أحسن حتدر الدم على هذه ، فأصابه حجر فقتل
إهنا لصغرية وإن اهللا عز وجل ليبارك يف الصغرية فمات منها : فأصابه حجر فشجه فجعل ميسحها بيده ويقول 

  .).فدفناه 
أن (  :حدثنا األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جار بن عبد اهللا : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٨٠

  .).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إىل مصارعهم بعد ما محلوا إىل املدينة 
غزونا : ( حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: حدثنا صاحل بن موسى قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٨١

 نصلي ركعتني ، وما نصوص الفريضة خراسان يف زمن معاوية فإنا حملاصرون حصنا من حصون حارزم وأقمنا سنتني
، ومعنا معضد العجلي واقف ، عليه قباء له أبيض ، فقال ما أحسن أثر الدم يف هذا القباء ، فما كانت مقالته 
إهنا :بأسرع من أن رمينا باملنجنيق من احلصن ، فانكسر منه ثالث فرق ، فأصابته فرقة منه ، فجعل ميسها ويقول 

يجعل يف الصغرية خريا كثريا فانصرفنا به فمات فكان علقمة يلبس ذلك القباء بالكوفة وقد لصغرية ، وإن اهللا ل
  .).غسل عنه أثر الدم وقد بقي أثره ويقول إنه ليحبب إيل لبوس هذا القباء تذكرى دم معضد فيه 

  باب ما جاء يف العمل يف الدفن
ن محيد ابن هالل عن هشام بن عامر األنصاري حدثنا امساعيل بن إبراهيم عن أيوب ع: حدثنا سعيد قال :٢٥٨٢

كيف تأمرنا بقتالنا ؟ فقال احفروا ، : شكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القرح يوم أحد وقالوا : ( قال 
وأوسعوا ، وأحسنوا ، وادفنوا يف القرب اإلثنني والثالثة ، وقدموا أكثرهم قرآنا ، قال هشيم فقدم أيب بني يدي اثنني 

..(  
مسعت الزهري ومل أتقنه فقال معمر إنه حدث عن ابن صعري أو ابن : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٨٣

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشرف على قتلى أحد فقال قد شهدت على هؤالء فزملوهم : ( أيب صعري 
  .).بدمائهم وكلومهم 

أخربين عبد اهللا بن ثعلبة : خربنا حممد بن إسحاق عن الزهريي قال أ: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٨٤
  .).يف قتلى أحد زملوهم بدمائهم وقدموا أكثرهم قرآنا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( بن صعري 

  باب ما جاء يف الفتوح
أن أبا موسى ملا فتح : ( أبيه حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عبد الرمحن بن حممد عن : حدثنا سعيد قال :٢٥٨٥

قال فكربت حىت دخلت احلائط ، فكرب عمر ] يف حائط ـ [ تستر بعث إىل عمر بن اخلطاب فوجد الرسول عمر 
رجل منا كفر بعد : ، مث كربت فكرب عمر ، فلما جئته أخربته بفتح تستر ، فقال هل كان من مغربة خرب ؟ قلت 

اللهم إين مل أر ومل أشهد ، ومل أرض إذ بلغين : قلت قدمناه فضربنا عنقه قال : فماذا صنعتم به ؟ قال : إسالمه قال 
: كيف تصنعون باحلصون ؟ قلت : ، أال طينتم عليه بيتا ، وأدخلتم عليه كل يوم رغيفا لعله يتوب ويراجع مث قال 

ها ألف بضياع رجل مسلم ما أحب أن تفتح قرية في: ندنومنها فإذا رمى حبجر قلنا يرضح صاحبه الذي يصيبه قال 
.(.  

بعث عمر بن اخلطاب أبا موسى : ( حدثين أيب عن أبيه قال : حدثنا يعقوب قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٨٦
األشعري إىل البصرة ، وبعث سعد بن أيب وقاص إىل الكوفة ، فلما فتح أبو موسى تستر ، كتب أبو موسى إىل عمر 

ىل عمر أن جيعلها من عمل الكوفة ، فسبق رسول أيب موسى وهو جمزأة أن جيعلها من عمل البصرة ، وكتب سعد إ
بن ثور أو شقيق بن ثور ، فسأل عن أمري املؤمنني ، فقيل إنه يف حائط فأتاه فلما رآه كرب الرسول ، فكرب عمر ، 



اب ، فقال له نعم ، هي من عمل البصرة فدفع إليه الكن: يا أمري املؤمنني ، تستر من عمل البصرة ؟ قال : فقال 
إن رجال من العرب ارتد عن اإلسالم فقربناه ، فضربنا عنقه ، فقال أال : عمر أخربين عن حال الناس ، قال 

أدخلتموه بيتا فطينتم عليه ثالثاً ، مث ألقيتم إليه كل يوم رغيفا فلعله يرجع ، اللهم إين مل أشهد ،مل آمر ، ومل أرض إذ 
  .).بلغين 
ارتد ستة نفر من : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن داؤد عن عامر عن أنس بن مالك قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٨٧

ما فعل النفر ؟ فأخذت يف : بكر بن وائل يوم تستر فقدمت على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فسألين فقال 
يل مما طلعت عليه ألن أكون أدركتهم كان أحب إ: قتلوا ، قال : ما فعل النفر ؟ قلت : حديث غريه مث قال 

كنت أعرض عليهم الدخول من الباب الذي خرجوا منه : وما سبيلهم إال القتل ؟ قال : الشمس ، ، قال قلت له 
  .).فإن فعلوا وإال استودعتهم السجن 

كانت : ( حدثين عطاء اخلراساين قال : حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٨٨
وكفر أهلها ، فغزاهم املهاجرون فأصاب املسلمون نساءهم حىت ولدن هلم ، فلقد رأيت بعض أوالدهم  تستر صلحاً

  .).منهم ، فأمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من مسى منهم فردوهم على جزيتهم وفرق بينهم وبني سادهتم 
ملا : ( نا إبراهيم التيمي قالحدث: أخربنا العوام بن حوشب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٨٩

فما ملن جاء : إنا افتتحناها عنوة ، قال : افتتح املسلمون السواد قالوا لعمر بن اخلطاب أقسمه بيننا فأىب ، فقالوا 
بعدكم من املسلمني ؟ فأخاف أن تفاسدوا بينكم يف املياه ، وأخاف أن تقتتلوا ، فأقر أهل السواد يف أرضيهم ، 

  .).الضرائب ، يعين اجلزية وعلى أرضهم الطسق يعين اخلراج ومل يقسمها بينهم  وضرب على رؤوسهم
أميا مدينة افتتحت عنوة فأسلم أهلها : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال: حدثنا سعيد قال :٢٥٩٠

  .).قبل أن يقتسموا فهم أحرار وأمواهلم للمسلمني 
أن : ( أخربين عمرو ابن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب :  بن وهب قال حدثنا عبد اهللا: حدثنا سعيد قال :٢٥٩١

عمرو بن العاص دخل مصر ومعه ثالث ألف ومخسمائة ، وكان عمر أشفق عليه ملا أخربه ، فأرسل الزبري يف اثين 
  .).عشر ألف فأدركه ، فشهد الزبري فتح مصر فاختلط الزبري بالفسطاط 

  رج منهاباب من أسلم وأقام بأرضه أو خ
إذا أسلم الرجل من أهل السواد وأقام : ( حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: حدثنا سعيد قال :٢٥٩٢

  .).بأرضه أخذ منه اخلراج ، فإن ترك أرضه رفع عنه اخلراج 
أن دهقانا أسلم على عهد علي ، فقال : ( حدثنا هشيم عن سيار عن الزبري عن عدي : حدثنا سعيد قال :٢٥٩٣

إن أقمت يف أرضك رفعنا اجلزية عن رأسك وأخذناها من أرضك ، وإن حتولت فنحن أحق : علي رضي اهللا عنه  له
  .).هبا 

يف كتاب معاذ من : ( حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٩٤
م أحرار وجريان مستضعفون فمن قصر منهم يف بيته حىت يعين من استعبد قوما أوهل: استخمر قوما قال ابن املبارك 

دخل اإلسالم يف بيته فهو رقيق ، ومن كان مهمال يؤدي اخلراج فهو حر ، وأميا عبد نزع إىل املسلمة مسلما فهو 
  .).حر 

 كتب عمر بن عبد العزيز من: ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد اهللا بن دينار قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٩٥
  .).أسلم من أهل األرض فله ما أسلم عليه من أهل ومال ، وأما أرضه وقراره فهي كائنة يف يفء اهللا على املسلمني 



حدثنا عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب عن عوف بن : حدثنا سعيد قال :٢٥٩٦
ب عهد وأن عمر بن اخلطاب ملا مسع ذلك كتب إىل له من مصر منهم أمرد ، بينه وبني بلهي.....أنه كان : ( حطان 

  .).عمرو بن العاص فأمر أن خيريهم فإن دخلوا يف اإلسالم قذاك وإن كرهوا فارددهم إىل قراهم 
  باب اإلشارة إىل املشركني والوفاء بالعهد

طاب رضي اهللا قال عمر بن اخل: ( حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه قال: حدثنا سعيد قال :٢٥٩٧
  .).واهللا لو أن أحدكم أشار بإصبعه إىل السماء إىل مشرك ، فنزل إليه على ذلك فقتله ، لقتله به : عنه 

حدثنا موسى بن عبيدة الزبدي عن طلحة بن عبد اهللا بن : حدثنا مروان بن معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٩٨
رجل من املسلمني أشار بإصبعه إىل السماء ، فدعا رجال من  أميا: قال عمر بن اخلطاب : ( كريز اخلزاعي قال 

  .).واهللا ألقتلنك فهو آمن ، إمنا ينزل بعهد اهللا وميثاقه : املشركني فنزل ، فإن قال 
أتانا كتاب عمر بن : ( حدثنا أبو شهاب عن األعمش عن أيب وائل شقيق بن سلمة قال : حدثنا سعيد قال :٢٥٩٩

الل رمضان ، منا الصائم ومنا املفطر ، فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم اخلطاب وحنن خبانقني هل
إن األهلة بعضها أكربمن بعض ، فإذا رأيتم اهلالل هنار ، فال تفطروا حىت يشهد شاهدان أهنما رأياه باألمس ، وإذا : 

هم على حكم اهللا ، فإنكم ال تدرون ما حاصرمت أهل حصن فأرادوكم على أن تنزلوهم على حكم اهللا فال تنزلو
حكم اهللا فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، مث احكموا فيهم ما شئتم ، وإذا قلتم ال بأس أو ال تدهل أو مترس 

  .).فقد أمنتموهم فإن اهللا يعلم األلسنة 

  
إذا قال الرجل للرجل و: ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق هبذا احلديث قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٠٠

  .).ال تدحل فقد أمنه فإن اهللا يعلم األلسنة : ال ختف فقد أمنه ، وإذا قال مطرس فقد أمنه ، وإذا قال 
ثالث يؤدين : ( حدثنا جامع بن أيب راشد عن ميمون بن مهران قال: حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٠١

والفاجر ، والرحم تصلها برة كانت أو فاجرة ، واألمانة تؤديها إىل الرب  إىل الرب والفاجر ، العهد تفي به إىل الرب
  .).والفاجر 
: ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمارة بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٠٢

لنا مريضاً ، مث ارحتلنا ، خرجت يف جيش فيه سلمان فحاصرنا قصراً فأمناهم ، وفتحنا القصر ، وخلفنا فيه صاحباً 
إن أصحابكم قد آمنونا ، فلم يقبلوا ذلك منهم : فجاء بعدنا جيش من أهل البصرة ، ومل يعلموا بأماننا ، فقال هلم 

، ففتحوا القصر عنوة ، وقتلوا الرجل املريض ، مث محلوا الذرية حىت أتوا هبم سلمان الفارسي العسكر ، فقال هلم 
  .).ية فردوها إىل القصر ، وأما الدم فيقضي فيه عمر امحلوا الذر: سلمان 
حدثنا أبو عوانة عن منصور عن هالل بن يساف عن رجل من ثقيف ، عن رجل من : حدثنا سعيد قال :٢٦٠٣

لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأمواهلم دون : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( جهينة قال 
فصحبت : ئهم ، فيصاحلونكم على صلح ، فال تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه ال يصلح لكم ، قال أنفسهم وأبنا

  .).اجلهين إىل أرض الروم ، فما رأيت رجال أتقى لألرض أن يصيب منها شيئاً منه 
أن [ أخربين عمرو بن احلارث عن خالد بن أيب عمران : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٠٤

أن رجال جاءه مبخالة فيها حشيش أو تنب ، أخذها من بعض أهل الذمة ، : ( عامر بن عبد اهللا اليحصيب حدثه ]  ـ
أخفرت ذميت أفرت : أخذته ، وليس بشيء ، قال : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للرجل ما هذا ؟ قال 



الرجل فأعطاها صاحبها مث أتى رسول اهللا صلى  فذهب: ذميت ، أخفرت ذمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 
فهو : بلى ، قال : أمل حتتج إىل ما أخذت منه ؟ قال : اهللا عليه وسلم فأخربه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .).إىل الذي له أحوج 
أن عبيدة بن ( :حدثين ابن سراقة : حدثنا األوزاعي قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٠٥

هذا كتاب من أيب عبيدة ألهل دير طيايا ، إين قد أمنتكم على دمائكم ، وأموالكم ، : اجلراح كتب ألهل دير طيايا 
وكنائسكم أن تسكن أو خترب ما مل حتدثوا ، أو تأووا حمدثاً مغيله فإذا أحدثتم أو آويتم حمدثاً مغيله فقد برئت منكم 

يف ثالثة أيام ، وإن ذمتنا برية من معرة اجليش شهد خالد بن الوليد ، و يزيد بن أيب الذمة ، وإن عليكم إقراء الض
  .).سفيان ، و شرحبيل بن حسنة ، و قضاعي بن عامر 

كنت جالساً عند عطاء بن رباح فأتاه رجل : ( حدثنا سفيان عن حممد بن سوقة قال: حدثنا سعيد قال :٢٦٠٦
يلم ، فأخذوا عليه عهداً أن يأتيهم من املال بكذا وكذا ، وإال رجع إليهم يا أبا حممد ، رجل أسرته الد: فقال 

  .).إهنم مشركون فأىب إال أن يفي هلم بالعهد : يفي هلم بالعهد قال : فأرسلوه ، فلم جيد ، قال 
أن عمر بن اخلطاب رضي : ( حدثنا خالد و هشيم عن حصني عن أيب عطية اهلمداين : حدثنا سعيد قال :٢٦٠٧

  .).إن مترس أمان فهن قلتموها فهو آمن :  عنه كتب اهللا
  باب ما جاء يف أمان العبد

حاصرنا : ( حدثنا أبو شهاب عن عاصم األحول عن فضيل ابن زيد الرقاشي قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٠٨
م ؟ فقالوا حصنا على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فرمى عبد منا بسهم فيه أمان ، فخرجوا فقلنا ما أخرجك

ما نعرف العبد من احلر ، فكتبنا إىل عمر رضي اهللا : ما ذاك إال عبد ، وال جنيز أمره ، فقالوا : أمنتمونا ، فقلنا : 
  .).عنه نسأله عن ذلك ، فكتب أن العبد رجل من املسلمني ذمته ذمتكم 

أن عبداً آمن قوماً : ( بن زيد  حدثنا عاصم األحول عن قضيل: حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٠٩
  .).فأجاز عمر أمانته 

  باب املرأة جتري على القوم
حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن سعيد بن أيب هند أن أبا مرة : حدثنا سعيد قال :٢٦١٠

ني من بين خمزوم يوم فتح أن أم هانئ بنت أيب طالب أخربته أهنا أجارت رجل: ( موىل عقيل بن أيب طالب أخربه 
ما هذا يا أم هانئ ؟ ألقتلنهما ، قالت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة ، فدخل عليها علي بن أيب طالب فقال 

فأغلقت عليهما م ذهبت إلال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجدته يغتسل ، وابنته فاطمة تستره بثوب ، : 
إين أجرت : ما لك يا أم هانئ ؟ قلت : ، مث صلى مثان ركعات الضحى مث قال فاغتسل مث أخذ الثوب فالتحفه 

قد آمنا من آمنت وأجرنا من : رجلني من أمحائي فجاء علي يريد أن يقتلهما ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .).أجرت 
إن كانت : ( يد عن عائشةحدثنا أبو شهاب عن األعمش عن إبراهيم عن األسود بن يز: حدثنا سعيد قال :٢٦١١

  .).املرأة لتجري على املسلمني فيجوز 
ملا كان يوم الفتح جاءت أم هانئ : ( حدثين أيب قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن قال : حدثنا سعيد قال :٢٦١٢

ا رسول إين أجرت أمحائي وأغلقت عليهم ، وإن ابن أمي أراد قتلهم فقال هل! بنت أيب طالب فقالت أي رسول اهللا 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ، إمنا جيري على املسلمني أدناهم ، مث جاءها فتوضأ عندها ، مث تعطف بثوبه ، : اهللا 



  .).وصلى مثاين ركعات 
حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء بن أيب رباح : حدثنا سعيد قال :٢٦١٣

إن شئت أن نقتلك ، وإن شئت أن : بن أثال أسرياً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال  جيء بثمامة: ( قال 
إن تصل تصل عظيماً ، وإن تفاد تفاد عظيماً ، وإن : نفديك ، وإن شئت أن نعتقك ، وإن شئت أن تسلم ، فقال 

يا رسول اهللا : وسلم ، مث أسلم ، فقال  تعتق تعتق عظيماً ، وأن أسلم قصراً فال ، فأعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه
ال حتمل إألى قريش حبة وال مترة حىت يأذن اهللا ورسوله ، فكتبت قريش إىل رسول اهللا رسول اهللا تسأله بأرحامها 

إنك تأمر بصلة الرحم ، وقد هلكنا وهلك عياالتنا ، فكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مثامة أن : وتقول 
  .). وأمنه مادهتم وأن ال حتمي عليهم فحمل إليهم تدع حلرم اهللا

حدثنا حيىي بن زكريا عن خنس بن سليم العبدي عن رجل من بين سعد بن زيد مناة قال : حدثنا سعيد قال :٢٦١٤
يغري العدو فيسيب أهل الذمة ويسوفق البقر والغنم ، : كنت عند ابن عباس فسأله رجل من أهل الري فقال : ( 

يل فتدركهم ، فيذحبون البقر والغنم ، وينكحون نساء أهل الذمة ، فقال ابن عباس املسلم يرد على فتطلبهم اخل
  .).املسلم ، واملسلم يرد على أهل العهد ، ومن نكح ذميا فهو زان 

  باب ما جاء فيما يعدل الشهادة
هد عن عبد اهللا بن سالم حدثنا منصور عن جما: حدثنا صاحل بن موسى قال : حدثنا سعيد بن منصور قال :٢٦١٥

إن كنا لنرجو غري هذه : دخل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضة مرضها فقال بعض أصحابه : ( قال 
ما الذي كنتم ترجون له ؟ فأعظموا جوابه فقال عبد اهللا : املوتة يا ابن سالم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن شهداء أميت إذاً لقليل ، إن القتل ملن الشهادة ، واهلدم ، والغرق : يف سبيل اهللا فقال القتل : يقولون . بن سالم 
  .).واحلرق ، ووجع البطن ، والنفساء ، والطاعون 

عن النيب :( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب بكر ابن حفص بن عمر بن سعد : حدثنا سعيد قال :٢٦١٦
إن شهداء أميت إذاً : من قتل يف سبيل اهللا ، قال : تعدون الشهداء من أميت ، قالوا من : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .).لقليل ، فذكر الطاعون ، وذكر احلرقى ، وذكر الغرقى ، وذكر البطن وذكر املرأة اليت متوت جبمع 
ر الشهداء عند ذك: ( حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن طارق بن شهاب قال : حدثنا سعيد قال :٢٦١٧

إن من يغرق يف : إن شهداءكم إذاً لقليل ، مث قال عبد اهللا : إن الشهادة القتل ، فقال عبد اهللا : ابن مسعود فقالوا 
  .).البحر ويتردى من اجلبال ، وتأكله السباع شهيد عند اهللا يوم القيامة 

حرج رسول اهللا صلى : (  املخارق قال حدثنا األعمش عن أيب: حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٦١٨
ما رأينا : اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك فطلقت ناقته فأقام عليها سبعاً فمر بناس من أصحابه وهم يتحدثون ، فقالوا 

كاليوم رجال أجلد وال أقوى لو كان هذا يف سبيل اهللا ، فسمعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال رسول اهللا 
إن كان يسعى على صبية له صغار ليغنيهم فهو يف سبيل اهللا ، وإن كان يسعى على والديه :  عليه وسلم صلى اهللا

ليغنيهما فهو يف سبيل اهللا ، وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها ويكافئ الناس فهو يف سبيل اهللا وإن كان يسعى مسعة 
  .).ورياء فهو للشيطان 

  لسريباب ما جاء يف الرفق بالبهائم يف ا
إذا كان اخلصب :كان يقال :( حدثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن احلسن قال : حدثنا سعيد قال :٢٦١٩

  .).فأعطوا الظهر حقه يف املنزل ، وإن كان اجلدب فاجنوا بالظهر ، وعليكم بالدجلة فإن األرض تطوى بالليل 



إن : ( صاحل عن خالد بن معدان يرفعه قالحدثنا سفيان عن ابن عجالن عن أبان بن : حدثنا سعيد قال :٢٦٢٠
اهللا عز وجل رفيق حيب الرفق ، ويعني عليه ما ال يعني على العنف ، إذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازهلا 

من األرض ، فإن كانت األرض جدبة فاجنوا عليها بنقيها ، وإياكم والتعريس يف الطرق ، فإهنا مأوى احليات 
  .).والدواب 
إين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا خالد عن يونس عن احلسن قال: حدثنا سعيد قال :٢٦٢١

ألستعمل الرجل وغريه أحب إيل منه ألنه أيقظ عينا ، وأشد مكيدة ، وأمثل رحلة ، وإين ألعطيه وغريه أحب إيل 
  .).منه أتألفه 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( عمش عن إبراهيم قالحدثنا أبو معاوية عن األ: حدثنا سعيد قال :٢٦٢٢

  .).ليس شيء خري من ألف مثله من اإلنسان 
  باب ما جاء يف قتل النساء والولدان

: حدثين مرقع بن صيفي قال : حدثنا مغرية بن عبد الرمحن اخلزامي عن أيب الزناد قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٢٣
أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة على : ( خي حنظلة الكاتب أخربين جدي رباح بن ربيع أ

مقدمته خالد بن الوليد ، فمر رباح وأصحابه على امرأة مقتولة مما أصابت املقدمة فوقفوا عليها يتعجبون منها ، 
رسول اهللا صلى اهللا عليه  فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ناقته فلما جاء انفرجوا عن املرأة فوق عليها

إحلق خالداً فال يقتلن ذرية وال : أكانت هذه تقاتل ؟ أمل يكن يف وجوه القوم مث قال لرجل : وسلم فنظر إليها فقال 
  .).عسيفاً 
حدثنا قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب : أخربنا احلجاج قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٢٤

  .).اقتلوا شيوخ املشركني واستبقوا شرخهم : اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول: ( قال 
كتب عمر بن :( بن أيب وهب قال ] عن زيد [ حدثنا جرير عن يزيد بن أيب الزناد : حدثنا سعيد قال :٢٦٢٥

فالحني الذين ال ال تغلوا ، وال تغدروا وال متثلوا ، وال تقتلوا وليداً ، واتقوا اهللا يف ال: اخلطاب رضي اهللا عنه 
  .).ينصبون لكم احلرب 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( أخربنا حويرب عن الضحاك قال: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٢٦
  .).وسلم عن قتل النساء والولدان إال من عدا بالسيف 

هنى رسول اهللا صلى : ( ل حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه قا: حدثنا سعيد قال :٢٦٢٧
  .).اهللا عليه وسلم عن قتل النساء والولدان إذ بعث إىل ابن أيب احلقيق 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن رجل عن أبيه قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٢٨
  .).وسلم عن قتل العسفاء والوصفاء 

أن رسول اهللا :( عيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن ضمرة بن حبيب حدثنا إمسا: حدثنا سعيد قال :٢٦٢٩
  .).صلى اهللا عليه وسلم هنى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ ، وعقر البهيمة إذا قامت يف سبيل اهللا 

ن أخيه أنه قدر عليه اب: ( حدثنا عبد العزيز بن حممد عن زيد بن أسلم عن ابن مسعود : حدثنا سعيد قال :٢٦٣٠
لعلك قتلت : نعم ، قال : لعلك غرقت خنالً ؟ قال : نعم ، قال : لعلك حرقت حرثاً ؟ قال : يف غزوة غزاها فقال 
  .).نعم ، قال لتكن غزوتك كفافاً : امرأة أو صبياً ؟ قال 

ن جثامة حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس عن الصعب ب: حدثنا سعيد قال :٢٦٣١



سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو مسعته سئل عن أهل الدار من املشركني يبيتون فيصاب من نسائهم : ( قال
  .).هم منهم : وذراريهم ، قال 

أن عمر رضي اهللا عنه : ( حدثنا أبو شهاب عن احلجاج عن نافع عن أسلم موىل عمر ، : حدثنا سعيد قال :٢٦٣٢
األجناد أن ال يقتلوا إال من جرت عليه املواسي ، وال يأخذوا اجلزية إال ممن جرت عليه كان يكتب إىل أمراء 

  .).املواسي ، وال يأخذوا من صيب وال امرأة 
كان الرجل ليتلقى ولد : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن احلسن ابن حممد قال: حدثنا سعيد قال :٢٦٣٣

  .).املشرك برحمه 
  الرهبان والشمامسةباب ما جاء يف قتل 

: ( أخربين عمرو بن احلارث عن بكر بن سوادة أنه قال : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٣٤
  .).مل نر اجليوش يهيجون الرهبان الذين على األعمدة ، ومل نزل ننهى عن قتلهم إال أن يقاتلوا 

وان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه حدثنا إمساعيل بن عياش عن صف: حدثنا سعيد قال :٢٦٣٥
ألن أقتل رجال منهم أحب إيل : أنه كان يقتل الشمامسة من العدو ، ويقول : ( عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 

  .).فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أميان هلم : ن أن أقتل سبعني من غريهم ، وذلك بأن اهللا عز وجل يقول /
  جاء يف النهي عن النهىب باب ما
حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا : حدثنا سعيد قال :٢٦٣٦

غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأصابتنا جماعة ، ففتح اهللا علينا ، فأصبنا غنماً ، : ( عليه وسلم قال 
وإهنا لتغلي يف قدورنا ، إذ أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميشي على قوسه فانتهب القوم ، فأخذنا منها شاة ، 

ليست النهبة بأحل من امليته ، فجعل ينظر إىل العظم قد ارتفع عن : حىت طعن يف قورنا بالقوس ، فجفنها وقال 
  .).األرض فيدوسه بقوسه حىت يرمله بالتراب 

أصبنا غنماً للعدو : ( عن مساك بن حرب عن ثعلبة بن احلكم قال حدثنا أبو األحوص: حدثنا سعيد قال :٢٦٣٧
: فانتهبناها ، فنصبنا قدورنا ، فمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالقدر ، وهي تغلي ، فأمر هبا فأكفئت ، مث قال هلم 

  .).إن النهبة ال حتل 
أن رجال حنر جزوراً بأرض الروم : (  حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عبد اهللا: حدثنا سعيد قال :٢٦٣٨

أال تأتينا من حلم ! يا غساين : أيها الناس خذوا من حنر هذه اجلزور أذنا لكم ، فقال مكحول : ، فلما بردت قال 
  .).ال هنىب يف املأذون فيه : ما ترى عليها من النهىب ؟ قال مكحول ! يا أبا عبد اهللا : هذه اجلزور ؟ فقال الغساين 

كنا إذا : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن عطية بن قيس قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٣٩
خرجنا يف سرية فأصبنا غنماً نادى منادي اإلمام ، أال من أراد أن يتناول شيئاً من هذه الغنم أنا ال نستطيع ساقتها 

.(.  
إمنا النهىب اليت هنى : ( ج عن احلكم عن الشعيب قال حدثنا يزيد بن هارون عن احلجا: حدثنا سعيد قال :٢٦٤٠

وكان : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يؤخذ بغري طيب نفس صاحبها ، ولكن سنتها ليست حسنة قال احلكم 
  .).إبراهيم يكرهه 

  باب ما جاء يف احلريق وقطع النخل
مسعت : رو ابن احلارث أن بكرياً حدثه قال أخربين عم: حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٤١



  .).أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش وأمره إن حيرق يف يبنا : ( سليمان بن يسار يقول 
أن رسول اهللا :( حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : حدثنا سعيد قال : ٢٦٤٢

وهان على سراة بين لؤي حريق بالبوبرة مستطري ويف : ه وسلم قطع خنل بين النضري وهلا يقول حسان صلى اهللا علي
  .).ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة : ذلك نزلت 

  باب كراهية أن يعذب بالنار
محزة األسلمي حدثين حممد بن : حدثنا مغرية عن عبد الرمحن احلزامي عن أيب الزناد قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٤٣
إن أخذمت فالنا فأحرقوه : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره على سرية ، فخرجت فيها فقال : ( عن أبيه 

  .).إن أخذمت فالناً فاقتلوه وال حترقوه ، فإهنا ال يعذب بالنار إال رب النار : بالنار ، فوليت فناداين فرجعت فقال 
ملا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( أخربنا يونس عن احلسن قال : م قال حدثنا هشي: حدثنا سعيد قال :٢٦٤٤

إن أمكنك : إن أمكنك اهللا من فالن فحرقه بالنار فلما مضى معاذ دعاه فقال له : وسلم معاذاً إىل اليمن ، قال له 
  .).منه فاضرب عنقه ، فإنه ليس ألحد أن يعذب بعذاب اهللا 

أخربين عمرو ابن احلارث عن بكري عن سليمان بن يسار : عبد اهللا بن وهب قال  حدثنا: حدثنا سعيد قال :٢٦٤٥
إنكم إن لقيتم فالنا وفالناً لرجلني : بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعث فقال : ( عن أيب هريرة أنه قال 

إين كنت أمرتكم أن حترقوا : ، فقال من قريش مسامها فأخذمتومها فحرقومها بالنار ، فأتيناه نودعه حني أردنا اخلروج 
  .).فالناً وفالناً بالنار ، وإن النار ال يعذب هبا إال اهللا عز وجل فإن وجدمتومها فاقتلومها 

أن هبار بن األسود أصاب زينب بنت رسول اهللا : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح : حدثنا سعيد قال :٢٦٤٦
إن : فأسقطت ، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية فقال  صلى اهللا عليه وسلم بشيء وهي يف خدرها

ال ينبغي ألحد أن ] اهللا ـ [ إين ألستحيي من : وجدمتوه فاجعلوه بني حزميت حطب مث أشعلوا فيه النار ، مث قال 
رجله ، ، فلم إن وجدمتوه فاقطعوا يده ، مث اقطعوا رجله ، مث اقطعوا يده ، مث اقطعوا : يعذب بعذاب اهللا ، وقال 

تصبه السرية وأثابته نقلة إىل املدينة ، فأسلم فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقيل له هذا هبار يسب وال يسب ، 
يا هبار سب من سبك ، يا : وكان رجال سبابا ، فجاءه النيب صلى اهللا عليه وسلم ميشي حىت وقف عليه ، فقال 

  .).هبار سب من سبك 
حدثين صفوان بن عمرو ، و حريز بن عثمان أن جنادة : حدثنا إمساعيل بن عياش قال :  حدثنا سعيد قال:٢٦٤٧

من بعدهم كانوا يرمون العدو من الروم : ( بن أيب أمية األزدي و عبد اهللا بن قيس الفزاري وغريمها من والة البحر 
  .).بالنار وحيرقوهنم هؤالء هلؤالء وهؤالء هلؤالء 

دثنا إمساعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن املشيخة عن عبد اهللا بن قيس ح: حدثنا سعيد قال :٢٦٤٨
أنه كان يغزو على الناس يف البحر على عهد معاوية وكان يرمي العدو بالنار ويرمونه وحيرقهم : ( الفزاري 

  .).وحيرقونه وقال مل يزل أمر املسلمني على ذلك 
  باب ما جاء يف محل الرؤوس

حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن سعيد بن يزيد عن يزيد بن أيب حبيب عن علي بن رباح :  حدثنا سعيد قال:٢٦٤٩
يا خليفة : أنه قدم على أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه برأس يناق البطريق فأنكر ذلك فقال : ( عن عقبة بن عامر 

  .). رأس ، فإمنا يكفي الكتاب واخلرب فاستنان بفارس والروم ؟ ال حتمل إيل: فإهنم يفعلون ذلك بنا قال ! رسول اهللا 
أخربين عمرو بن احلارث عن بكر بن سوادة أن علي بن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٥٠



جئت أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه بأول فتح من الشام برؤوس ، : ( رباح حدثه عن عقبة بن عامر اجلهين قال 
من أعطاكم اجلزية فاقبلوها منه ، ومن قاتلكم فقاتلوه ، فلن تؤتوا اجلزية : ه شيئا ، وقال ما كنت تصنع هبذ: فقال 

  .).من وراء الدرب آخر ما عليكم 
مل : ( حدثين صاحب يل عن الزهري قال : حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٥١

وال يوم بدر ، ومحل إىل أيب بكر فأنكره ، وأول من محلت إليه  حيمل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم رأس قط ،
  .).الرؤوس عبد اهللا بن الزبري 

أتى أبو بكر برأس :( حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن عبد الكرمي اجلزوري قال: حدثنا سعيد قال :٢٦٥٢
  .).بغيتم : فقال 

قدموا : ( يمان بن سليم و أيب بكر عن الزهري قالحدثنا إمساعيل بن عياش عن سل: حدثنا سعيد قال :٢٦٥٣
على أيب بكر برأس يناق البطريق وبرؤوس فكتب أبو بكر إىل عامله بالشام أن ال تبعثوا إيل برأس ، إمنا يكفيكم 

  .).الكتاب واخلرب 
  باب تفريق السيب بني الوالد وولده والقرابات

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( عن جعفر بن حممد عن أبيه  حدثنا عبد العزيز بن حممد: حدثنا سعيد قال :٢٦٥٤
: ما يبكيك ؟ فتقول : وسلم كان إذا قدم عليه سيب صفهم مث قام ينظر إليهم ، فإذا كانت امرأة تبكي ، قال هلا 

، فرأى امرأة  بيع ابين ، بيعت ابنيت ، فريد إليها ، وقدم عليه أبو أسيد الساعدي بسيب فصفوا له ، مث قام ينظر إليهم
لتركنب فلتأتيين : بيع ابين يف بين عبس ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما يبكيك ؟ قالت : تبكي ، فقال 

  .).به كما بعته ، فركب أبو أسيد فجاء به 
أن عمر بن اخلطاب كان ينهي : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء : حدثنا سعيد قال :٢٦٥٥

  .).تفريق ذوي القرابة  عن
أن علياً فرق ، فقال رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا سفيان عن ابن أيب ليلى عن احلكم : حدثنا سعيد قال :٢٦٥٦

  .).أدرك أدرك : عليه وسلم 
كتب إلينا : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد اهللا ابن فروخ عن أبيه أنه قال: حدثنا سعيد قال :٢٦٥٧

كتب إىل نافع بن عبد : بن اخلطاب ال تفرقوا بني األخوين وال بني األم وولدها يف البيع ، وقال سفيان مرة عمر 
  .).احلارث بذلك 

قال : ( أخربنا سليمان التيمي عن طليق بن حممد بن عمران قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٥٨
  .). ملعون من فرق: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أن : ( أخربنا يونس بن عبيد عن محيد بن هالل عن حكيم بن عقال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٥٩
أن ال تشتري : أن يبتاع له مائة أهل بيت مث يبعث هبم إليه ، وكتب إليه : عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كتب إليه 

  .).منهم أحدا تفرق بينه وبني والدته أو والده 
حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه : حدثنا سعيد قال :٢٦٦٠

ملا فتحت مدائن قربص وقع الناس يقتسمون السيب ، ويفرقون بينهم ، ويبكي بعضهم على بعض ، فتنحى : ( قال 
ما يبكيك يا أبا الدرداء ؟ أتبكي يف : ن نفري ، فقال أبو الدرداء مث إحتىب حبمائل سيفه فجعل يبكي ، فأتاه جبري ب

ثكلتك أمك يا جبري بن : يوم أعز اهللا فيه اإلسالم وأهله ، ؟ وأذل فيه الكفر وأهله ، فضرب على منكبيه ، مث قال 



كوا أمر اهللا نفري ، ما أهون اخللق على اهللا إذا تركوا أمره ، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة على الناس ، هلم امللك حىت تر
  .).، فصاروا إىل ما ترى ، وإنه إذا سلط السباء على قوم فقد خرجوا من عني اهللا ليس هللا هبم حاجة 

حدثنا أبو شهاب عن حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن احلسن عن أمه فاطمة بنت : حدثنا سعيد قال :٢٦٦١
ة إىل مدينة مقنا قال سعيد مقنا هي مدين بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن حارث: ( حسني قالت 

فأصاب منهم سبايا منهم ضيمر موىل علي فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببيعهم فخرج إليهم وهم يبكون 
ال تفرقوا بينهم : فرقنا بينهم وهم أخوة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مما يبكون قالوا : فقال هلم 

  )..بيعوهم مجيعاً 
  باب ما جاء يف األسري يدعى إىل اإلسالم وغري ذلك

أن رجال كان : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن ضمرة بن حبيب : حدثنا سعيد قال :٢٦٦٢
بسق على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة من املشركني فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتواعده لئن 

ه ألقتلنه ، فبينا هو بعث يوما سرية ، إذ جاء بشري فأخربه أن اهللا قد أحسن بالءهم ، وأعز نصرهم ، أظفرين اهللا ب
وأخربك يا رسول اهللا أن اهللا قد أمكن من فالن ، فسر بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأقبلوا به مغلوال ، 

مث وضع رداءه عن منكبه مث قام إليه شاطرا بالسيف فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا بسيف ، فسله ، 
نعم ، فال تقتلين ، فإين : أمكن اهللا منك ، قال ! كيف رأيت ؟ يا عدو اهللا : أدنوه مين ، فأدنوه ، فقال : ، فقال 

جعا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأنك رسول اهللا ، فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريعا را
  .).خلوا سبيله إن ريب هناين أن أقتل املصلني : حىت جلس جملسه ، ووضع عليه رداءه ، وغمد السبف مث قال 

بعث : ( حدثنا معتمر بن سليمان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٦٣
حاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد غشوهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رهطاً إىل خثعم فلما رأوا أص

اعتصموا بالسجود ، فقتل بعضهم على ذلك ، فأمر نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم بنصف العقل لصالهتم ، وقال 
  .).مل يا رسول اهللا ؟ قال ال ترايا نارمها : إين بريء من كل مسلم مع مشرك ، قيل : 

قال رسول اهللا صلى : ( ر بن سليمان عن أبيه عن أيب عثمان النهدي قال حدثنا معتم: حدثنا سعيد قال :٢٦٦٤
أنا يا رسول اهللا مث عاد نيب اهللا من رجل : اهللا عليه وسلم من رجل ال خياف يف اهللا لومة الئم ؟ فقام الضحاك فقال 

رجال إما حيصيب وإما حماريب ال خياف يف اهللا لومة الئم ؟ فقام الضحاك فأمره بأمره ، وأمره بقتل املقاتلة ، وكان 
يا : يواردهم املاء ، وكان فاضال فأصاب اجليش له ابنني ، وأصابوا له إبال ، فأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  .).ال واهللا حىت تواردهم أمنا وال ترايا نارمها واهللا ال تأخذمها حىت جتيء بكذا وكذا : نيب اهللا إين رجل مسلم فقال 
  ألسارى ، والنهي عن املثلةباب قتل ا
أنه أيت : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن عبد اهللا عن عمر بن عبد العزيز : حدثنا سعيد قال :٢٦٦٥

أما واهللا لرب رجل من املسلمني قد قتلته ، فأمر به عمر : بأسري من أرض فارس جموسي ، فبينا عمر حياوره قال 
  .).على ما قال  ال أستبقيه: فضربت عنقه وقال 

أن رجال من املسلمني جاء بأسري : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن أمية بن يزيد القرشي : حدثنا سعيد قال :٢٦٦٦
مغلولة يده إىل عنقه إىل حبيب ابن مسلمة وهو على غدائه ، فقال له حبيب اجلس فأصب من هذا الغداء فجلس 

  .).فقال ما لك ؟ قاتلك اهللا لقد أردت أن حترم علينا دمه . يب فتناول عرقا من حلم ، فناوله األسري فرآه حب
حدثنا عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عن ابن يعلى ، أنه : حدثنا سعيد قال :٢٦٦٧



بالنبل ، غزونا مع عبد الرمحن بن خالد ابن الوليد ، فأيت بأربعة أعالج من العدو ، فأمر هبم فقتلوا صربا : ( قال 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهي عن قتل الصرب ، فوالذي نفسي : فبلغ ذلك أبا أيوب األنصاري فقال 

  .).بيده لو كانت دجاجة ما صربهتا ، فبلغ ذلك عبد الرمحن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب 
كانت األسارى يوم بدر أحدا : ( عيب قال أخربنا جمالد عن الش: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٦٨

وسبعني ، والقتلى تسعة وستني ، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعقبة بن أيب معيط فضربت عنقه فكان 
  .).القتلى سبعني واألسارى سبعني 

ضي اهللا أن عمر بن اخلطاب ر: ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن األوزاعي عن الزهري : حدثنا سعيد قال :٢٦٦٩
  .).عنه أتى بأسارى فقسمهم ومل يقتل منهم أحداً 

ملا افتتح أبو موسى : ( أخربنا محيد الطويل عن أنس بن مالك قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٧٠
 بلسان ميت أتكلم: تستر فأتى باهلرمزان أسريا ، فقدمت به على عمر بن اخلطاب ، فقال له ما لك فقال اهلرمزان 

إنا وإياكم معاشر العرب كنا ما خلى اهللا بيننا وبينكم مل : تكلم فال بأس قال اهلرمزان : أم بلسان حي ؟ قال له 
يكن لكم بنا يدان ، فلما كان اهللا معكم مل يكن لنا بكم يدان ، فأمر بقتله ، فقال أنس بن مالك ليس إىل ذلك 

فعلت وفعلت ، فقلت يا أمري املؤمنني ليس إىل قتله سبيل قال كال ، ولكنك ارتشيت منه ، و: سبيل فقد أمنته قال 
هات البينة على ما تقول ، فقال له : وحيك أنا أستحييه بعد قتله الرباء بن مالك و جمزأة بن ثورة ، مث قال عمر : 

اء على ألف قد قلت له تكلم فال بأس ، فدرأ عنه عمر القتل ، وأسلم ، ففرض له عمر يف العط: الزبري بن العوام 
  .).أو ألفني ، الشك من هشيم 

أيت حصني بن :( حدثنا إمساعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن حيىي بن جابر قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٧١
منري السكوين وهو على الناس بأرض الروم بأسري وهو على غدائه ، فناوله بعض القوم عرقا من اللحم ، فرآه 

  .).نقتله وطعامنا بني أسنانه فخلى سبيله  كيف: حصني يأكل ، فقال 
قال رسول : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن حيىي بن أيب كثري قال: حدثنا سعيد قال :٢٦٧٢

  .).ال يتعاطني أحدكم أسري صاحبه إذا أخذه فيقتله : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لصفيباب ما جاء يف سهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وا
سألت الشعيب عن سهم النيب صلى اهللا : أخربنا مطرف احلارثي قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٧٣

أما السهم فكان سهمه كسهم رجل من املسلمني ، وأما الصفي فكانت له غرة : ( عليه وسلم والصفي قال 
  .).يصطفيها من املغنم 

سئل عن الصفي قال هو علو من املال : ( طرف عن الشعيب قال حدثنا سفيان عن م: حدثنا سعيد قال :٢٦٧٤
  .).يتخريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( أخربنا خالد احلذاء عن ابن سريين : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٧٥
  .).وسلم اصطفى يوم خيرب صفية بنت حيي 

: ( حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن الزهري عن عمرو بن أيب عمرو عن أمس بن مالك : حدثنا سعيد قال :٢٦٧٦
التمس يل غالماً من غلمانكم خيدمين ، حني خرج إىل خيرب ، : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أليب طلحة 

يه وسلم إذا نزل ، فخرج يب أبو طلحة مرديف وأنا غالم قد راهقت احللم ، فكنت أخدم رسول اهللا صلى اهللا عل
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ، والعجز والكسل ، والبخل واجلنب ، وضلع الدين : فكنت أمسعه كثرياً يقول 



وغلبة الرجال ، مث قدمنا خيرب ، فلما فتح اهللا احلصن ذكر له مجال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها 
اهللا عليه وسلم لنفسه ، فخرج هبا حىت بلغنا سد الصهباء حلت ، فبىن وكانت عروسا ، فاصطفاها رسول اهللا صلى 

آذن من حولك ، فكانت تلك وليمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على : هبا مث صنع حيسا يف نطع صغري مث قال 
لس عند بعسره صفية ، مث خرجنا إىل املدينة فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيوي هلا وراءه بعباءة ، مث جي

فيضع ركبتيه ، فتضع صفية رجلها على ركبتيه حىت تركب ، فسرنا حىت إذا أشرفنا على املدينة نظر إىل أحد ، 
إين أحرم ما بني سليمان بتيها مبثل ما حرم به إبراهيم مكة : هذا جبل حيبنا وحنبه ، مث نظر إىل املدينة ، فقال : فقال 

  .). ، اللهم بارك هلم يف مدهم وصاعهم
يقسم اخلمس على مخسة أمخاس : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٧٧

  .).وسهم اهللا والرسول واحد 
سألت حيىي بن اجلزار عن سهم النيب : ( حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أيب عائشة قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٧٨

  .).مخس اخلمس : فقال  صلى اهللا عليه وسلم من اخلمس
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( أخربنا أشعث عن ابن سريين قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٧٩

  .).وسلم يضرب له سهم من الغنائم شهد أو غاب 
 رجل من أخربين: ( أخربنا خالد احلذاء عن عبد اهللا ابن حقيق قال: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٨٠

! إىل ما تدعو ! يا حممد : بلقني عن رجل منهم أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حماصر وادي القرى فقال 
فهذا املال هل أحد أحق به من أحد ، فقال مخس هللا وأربعة أمخاس هلؤالء يعين أصحابه : إىل اهللا وحده ، قال : قال 

  .).أحد وإن انتزع من جنبك سهم فلست أحق به من 
  باب ما جاء فيما تنفل النيب صلى اهللا عليه وسلم

: ( حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٨١
  .).تنفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر 

أن سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( ن عمرو بن دينار عن عكرمة حدثنا سفيان ع: حدثنا سعيد قال :٢٦٨٢
  .).وسلم ذا الفقار كان أليب العاص بن منبه فقتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر وتسلحه 

أن عوف بن : ( أخربين عمرو بن احلارث عن أيب النضر : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٨٣
يا رسول اهللا ، إين أخاف أن ال أراك بيومي هذا ، : األشجعي أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال مالك 

إياك وسرية النفل ، : وما جبل اخلمر ؟ أرض احملشر ، فأوصاه ، مث قال : عليك جببل احلمر ، قال : فأوصين ، قال 
  .).فإهنم إن يلقوا يفروا وإن يغنموا يغلوا 

إذا تسرت السرية بإذن اإلمام هلم ما أصابوا : ( حدثنا سفيان عن هشام عن احلسن قال : د قال حدثنا سعي:٢٦٨٤
  .).، وإذا تسرت السرية بغري إذنه مخسهم وكانوا كالناس 

إذا تسرت السرية فإن شاء اإلمام نفلهم : ( حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٨٥
  .).وإن شاء مخسهم 

ال تسرى السرية إال : ( أخربنا أشعث بن سوار عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٨٦
  .).بإذن أمريها وما نفلهم من شيء فهو هلم 

إن شاء اإلمام : يف السرية تسري قال : ( حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٢٦٨٧



  .).ء مخسهمنفلهم قبل اخلمس وإن شا
كان اإلمام ينفل الرجل ، والسرية : ( أخربنا يونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال : ٢٦٨٨
  .).كذلك 

  باب النفل والسلب يف الغزو واجلهاد
حدثنا أبو إسحاق الشيباين عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٨٩

ملا كان يوم بدر قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فجئت به : ( سعد بن أيب وقاص قال 
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد قتل أخي عقبة قبل ذلك ، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اذهب 

وجل من قتل أخي وأخذ سليب ، فما جاوزت إال قريباً  فرجعت ويب ما ال يعلمه إال اهللا عز: فاطرحه يف القبض قال 
  .).اذهب فخذ سيفك : حىت نزلت سورة األنفال ، فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

أن ابن عمر بارز رجال يوم اليمامة فقتله فسلم له : ( أخربنا حجاج بن أرطأة عن نافع : حدثنا سعيد قال :٢٦٩٠
  .).سلبه 

رأيت : ( أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال : حدثنا هشيم قال : سعيد قال حدثنا :٢٦٩١
يا أيها الناس كونوا أسداً أسداً : عمرو بن معدي كرب يوم القادسية وهو حيرض الناس على القتال وهو يقول 

ر من أساورة فارس بنشابة فقلنا له يا أبا أغىن شاته إمنا الفارسي تيس إذا ألقا يتركه فبينا هو كذلك إذ بوأ له أسوا
ثور إن هذا األسوار قد بوأ إليك بشابته فأرسل اآلخر بنشابته ، فأصابت سية قوس عمرو ، فكسرهتا ، فحمل عليه 

عمرو فطعنه ، فدق صلبه ، فصرعه ، ونزل إليه ، فقطع يديه ، وأخذ سوارين كانا عليه وميلقا من ديباج ومنطقة 
  )..فسلم ذلك له 

بارزت رجال يوم : ( حدثنا أبو األحوص عن األسود بن قيس عن شرب بن علقمة قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٩٢
إن هذا سلب شرب هلو خري من : القادسية فقتلته ، وأخذت سلبه ، فأتيت به سعداً فخطب سعد أصحابه ، مث قال 

  .).اثين عشر ألفاً ، وإنا قد نفلناه إياه 
: ( حدثنا سفيان عن األسود بن قيس مسع رجال من قومه يقال له شرب بن علقمة قال : ل حدثنا سعيد قا:٢٦٩٣

  .).بارزت رجال من أهل فارس يوم القادسية ، فبلغ سلبه اثنا عشر ألفاً ، فنفلنيه سعد 
يوم خيرب هل : أن يهوديا قال : ( حدثنا شريك عن عبد الكرمي اجلزري عن عكرمة : حدثنا سعيد قال :٢٦٩٤

نعم ، : أبرز له يا زبري ، فقالت صفية واحدى يا رسول اهللا ، قال : بارز ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م
  .).فربز له فقتله ، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سلبه 

 قتادة أن حدثنا سفيان عن حيىي مب سعيد عن عمر بن كثري بن أفلح عن أيب حممد عن أيب: حدثنا سعيد قال :٢٦٩٥
  .).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفله سلب رجل قتله يوم حنني ومل خيمس : ( 

أخربنا حيىي بن سعيد عن علي بن كثري بن أفلح قال أخربين أبو حممد : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٩٦
ف أمر املسلمون يوم حنني رأيت عمر ملا انكش: ( مسعت أبو قتادة يقول : األنصاري وكان جليساً أليب قتادة قال 

أمر اهللا ، مث إن الناس تراجعوا بعد ، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا : بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقلت ما هذا ؟ قال 
من أقام البينة على قتيل قتله ، فله سلبه ، وقد كنت رأيت : عليه وسلم وهو يف حلقة من أصحابه ، فسمعته يقول 

 خيتل رجال من املسلمني ليقتله ، فأتيته من خلفه ، فضربت يديه فقطعتهما ، فمال علي رجال من املشركني
فاحتضنين ، فقلت ألموتن ، مث إنه حتلل عين فعرفت أنه قد نزف ، فلما تركين ملت عليه بالسيف ، فضربت عنقه ، 



ه سلبه ، فقمت فنظرت ، فقلت من أقام البينة على قتيل قتله فل: فسمعت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول 
من يشهد يل ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : من يشهد يل ؟ فجلست ، مث إين قمت الثانية ، فنظرت فقلت 

: قطعت يد رجل من املشركني وقتلته ، وليس يل بينة على قتله ، فقال رجل : وسلم ما لك يا أبا قتادة ؟ قلت 
لذي يذكر ملعي ، أو قال لعندي ، قال أبو بكر للرجل ، واهللا ما ذاك لك ، صدق يا رسول اهللا ، وإن سلب هذا ا

رجل يقاتل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن املسلمني ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدق أبو 
  .).بكر ، ادفع إليه سلبه ، فأخذت السلب فكان أول خمرف أصبته من املدينة ملن مثن ذلك السلب 

حدثنا إمساعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه : حدثنا سعيد قال :٢٦٩٧
غزونا غزوة إىل طرف الشام فأمر علينا خالد بن الوليد ، فانضم إلينا رجل : ( عن عوف بن مالك األشجعي قال 
معه شيء إال سيف له ، ليس معه سالح غريه ، فنحر رجل من املسلمني جزوراً  من امداد محري يأوي رحالنا وليس

فلم يزل حيتال حىت أخذ من جلده كهيئة اجملن ، مث بسطه على األرض ، مث أوقد عليه حىت جف ، فجعل له ممسكا 
قتاال شديداً ، ويف كهيئة الترس ، فقضى لنا إن لقينا عدونا ، وفيهم أخالط من الروم والعرب من قضاعة فقاتلونا 

القوم رجل من الروم على فرس له أشقر ، وسرج مذهب ، ومنطقة ملطخة ، وسيف مثل ذلك ، فجعل حيمل على 
القوم ويغري هبم ، فلم يزل ذلك املددي خيتل لذلك الرومي حىت مر به ، فاستقفاه فضرب عرقوب فرسه بالسيف 

تح اهللا الفتح أقبل يسلب السلب وقد شهد له الناس أنه قاتله ، ، مث وقع وأتبعه ضرباً بالسيف حىت قتله ، فلما ف
ارجع إليه فليعطك : فأعطاه خالد بعض سلبه وأمسك سائره فلما رجع إىل رحل عوف ذكر ذلك له ، فقال عوف 

أما تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى : ما بقي ، فرجع إليه فأىب عليه ، فمشي حىت أتى خالد فقال 
: استكثرته له ، فقال عوف : فما منعك أن تدفع إليه سلب قتيله ؟ قال خالد : قال : بلى : السلب للقاتل ، قال ب

لئن رأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألذكرن ذلك له ، فلما قدم املدينة بعثه فاستعدى رسول اهللا صلى 
ما منعك أن تدفع إىل هذا : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم ، فدعا خالداً ، و عوف قاعد ، فقال رس

قد : فمر بعوف ، فجر عوف بردائه ، مث قال : فادفع إليه قال : استكثرته يا رسول اهللا ، قال : سلب قتيله ؟ قال 
أجنزت لك ما ذكرت لك من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  هل أنتم تاركوا يل أمرائي ، إمنا مثلكم كمثل رجل! ال تعطه يا خالد ! ال تعطه يا خالد : ، فقال  فاستغضب

استرعي إبال وغنماً ، فرعاها مث حتني سقيها ، فأوردها حوضه ، فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره ، 
يقول أنا قتلته وليس بالعلج رمق  وإذا تنازع رجالن يف القتيل وكل واحد منهما. فصفوة أمره لكم وكدره عليهم 

  .).وال بينة لواحد منهما فالسلب بينهما ، وإن كان بالعلج رمق فالسلب ملن قال العلج أنه قتله 
حدثنا إمساعيل بن عياش مرة أخرى عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن : حدثنا سعيد قال :٢٦٩٨

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بالسلب : ( الد بن الوليد نفري عن أبيه عن عوف بن مالك األشجعي و خ
  .).للقاتل ومل خيمس السلب 

بارز علي رضي اهللا : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن إمساعيل بن رافع عن الزهري قال : حدثنا سعيد قال :٢٦٩٩
  .).عنه رجال من اليهود يقال له مرحب فقتله وأخذ سلبه 

: ( أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن سليمان حدثه : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : ل حدثنا سعيد قا:٢٧٠٠
أهنم كانوا مع معاوية بن حديج يف غزوة باملغرب فنفل الناس ، ومعنا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم 

  .).يردد ذلك أحد غري جبلة بن عمرو بن األنصاري 



ا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن حدثن: حدثنا سعيد قال :٢٧٠١
  .).شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينفل الثالث يف بدأته : ( مسلمة قال 

حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد عن مكحول عن زياد بن جارية التيمي : حدثنا سعيد قال :٢٧٠٢
فسمعين سليمان : نفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الثلث والربع ، قال عبيد اهللا : ( قال  عن حبيب بن مسلمة

  .).بن يسار أذكر هذا احلديث فقال الربع يف بدأته والثلث يف رجعته 
سألت : حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن يزيد بن متيم عن مكحول قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٠٣

نفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالثلث والربع ، ومل مينعين أن : ( بد اهللا النضري عن النفل فقال احلجاج بن ع
  .).أسأله من يسنده إال إجالال له 

أن رسول اهللا : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر : حدثنا سعيد قال :٢٧٠٤
سرية خرجوا فيها قبل جند فغنموا إبال كثرية فنفلهم بعريا بعريا ، وكانت سهماهنم  صلى اهللا عليه وسلم نفلهم يف

  .).اثين عشر بعريا ، ومل يكونوا خرجوا على نفل شيء 
حدثنا إمساعيل بن عياش عن حممد بن عثمان عن رجاء بن حيوة ، و عبادة بن نسي ، و : حدثنا سعيد قال :٢٧٠٥

و سليمان بن موسى ، و يزيد بن يزيد بن جابر ، و حيىي بن جابر ، و عدي بن عدي الكندي ، و مكحول ، 
  .).ال نفل إال يف أول املغنم : ( القاسم بن عبد الرمحن ، و 

ما كانوا ينفلون إال من : ( حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٠٦
  .).اخلمس 
يا : قالت يل عائشة :( ا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثن: حدثنا سعيد قال :٢٧٠٧

ابن أخيت نفل عمر بن اخلطاب أخي عبد الرمحن بن أيب بكر ليلى بنت اجلودي وكانت من سيب دمشق ، فرأيتها 
  .).عندي ما أعرف هلا قيمة من مجاهلا وفضلها وحسنها 

  باب ما خيمس يف النفل
أن الرباء بن : ( أخربنا ابن عون و يونس و هشام عن ابن سريين : حدثنا هشيم قال : سعيد قال حدثنا :٢٧٠٨

مالك بارز مرزبان الزأرة بالبحرين فطعنه ، فدق صلبه فصرعه ، ونزل إليه فقطع يده وأخذ سواريه وسلبه ، فلما 
إن سلب الرباء قد بلغ ماال ، فإنا إنا كنا ال خنمس السلب ، و: صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة يف داره فقال 

  .).خامسه فكان أول سلب مخس يف اإلسالم سلب الرباء 
أن سلب الرباء بلغ : ( أخربنا يونس بن عبيد عن أنس بن مالك : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٠٩

  .).حنوا من ثالثني ألفاً أو حنواً من ذلك 
رأيت سوار املرزبان يف يد : ( أخربنا يونس عن ابن سريين قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٧١٠

  .).بعض نساء أنس بن مالك 
ملا أقفل عمر بن عبد العزيز اجليش الذي : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن األوزاعي قال : حدثنا سعيد قال :٢٧١١

اً هلم ، فخرجوا يوما إىل عيدهم كانوا مع مسلمة كسر مركب بعضهم فأخذ املشركون ناساً من القبط وكانوا خدم
وخلفوا القبط يف مركبهم ، وشرب اآلخرون ، ورفع القبط القلع ، ويف املركب متاع اآلخرين وسالحهم فلم 

يضعوا قلعهم حىت أتوا بريوت فكتب ذلك إىل عمر بن عبد العزيز فكتب عمر نفلوهم املركب وما فيه وكل شيء 
  .).جاءوا به إال اخلمس 



السلب : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن إبراهيم يعين ابن أيب عبلة عن مكحول قال : سعيد قال  حدثنا:٢٧١٢
  .).مغنم وفيه اخلمس 

بايعت رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا أبو عوانة عن أيب اجلويرية عن معن بن يزيد قال : حدثنا سعيد قال :٢٧١٣
ال حتل غنيمة حىت تقسم : طب علي فأنكحين ، قال معن عليه وسلم أنا وأيب وجدي ، وخاصمت إليه فأفلحين وخ

  .).، وال حيل نفل حىت يقسم على الناس حفة واحدة ، فإذا قسم حل يل أن أعطيك 
  باب ما ال نفل فيه والعمل به

٢٧١٤:  
ملا كان بعد : ( أخربنا حصني بن عبد الرمحن عن من شهد القادسية قال: حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال 

قتال بينا رجل يغتسل إذ فحص املاء والتراب من حتت قدميه عن لبنة من ذهب ، فأتى هبا سعد بن أيب وقاص ال
  .).اجعلها يف مغامن املسلمني : ،فأخربه فقال 

ال سلب ألحد إال ملن : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن مكحول قال : حدثنا سعيد قال :٢٧١٥
، فأما من مل يقتل أو يأسر فال سلب له ، وال يكون السلب يف يوم هزمية وال فتح ، ويصلح من  أسر علجا ، أو قتله

السلب الثياب ، والسالح ، واملنطقة ، والدابة ، وما كان من العلج من فضل بعد هذا فال سلب فيه إال ما كان 
  .).على ظهر العلج ، وال سلب يف السلعة يعين املال 

مسعت رجاء و حيوة و عبادة بن نسي و : حدثنا ابن عياش عن حممد بن عثمان قال :  حدثنا سعيد قال:٢٧١٦
  ..... .).ال نفل يف ذهب : ( مكحوال و سليمان بن موسى و حيىي بن جابر 

عن رجاء بن حيوة و ابن عدي ، و مكحول ، و القاسم بن عبد ..... حدثنا ابن : حدثنا سعيد قال :٢٧١٧
اخلمس من مجلة الغنيمة ، والنفل من بعد اخلمس ، مث : ( مالك ، و حيىي بن جابر قالوا  الرمحن ، و يزيد بن أيب

  .).الغنيمة بني العسكر بعد ذلك 
  باب القوم يتنازعون يف القتيل ملن يكون سلبه

عن الرجل يقتل الرجل : ( سألت حريز ابن عثمان : حدثنا إمساعيل بن عياش قال : حدثنا سعيد قال :٢٧١٨
السلب للذي قتله إذا جرحه ، وليس للذي أجهز عليه شيء كذلك قضى رسول اهللا صلى : عليه آخر قال وجيهز 

  .).اهللا عليه وسلم يف سلب أيب جهل 
إذا قتل الرجل رجال : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن مكحول قال : حدثنا سعيد قال :٢٧١٩

  .).تله أو عقره من العدو وأجهز عليه غريه فسلبه ملن ق
  باب ما جاء الغلول

أن : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سامل بن أيب اجلعد عن عبد اهللا بن عمرو : حدثنا سعيد قال :٢٧٢٠
إنه : رجال كان على نفل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقال له كركرة فمات ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .).كساء قد غله  يف النار فوجدوا عنده
حدثنا عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل أن شيبة بن : حدثنا سعيد قال :٢٧٢١

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( نصاح موىل أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثه عن خالد بن مغيث 
  .).نار يريد أسود غل يوم حنني لقد رأيت قزمان متلففا يف مخيلة يف ال: وسلم قال 
حدثنا أبو معاوية عن حممد بن إسحاق عن يزيد ابن أيب حبيب عن أيب مرزوق موىل : حدثنا سعيد قال :٢٧٢٢



ال : فتحنا مدينة باملغرب يقال هلا جربة فقام فينا رويفع بن ثابت األنصاري فقال : ( جتيب عن حنش الصنعاين قال 
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم حنني أقول لكم إال ما مسعت من ر

يطأ جارية من السيب حىت يستربئها حبيضة ، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يبع نصيبه من املغنم حىت يقبضه ، 
أعجفها ردها فيه ، ومن كان ] ذا ـ إ[ ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يركب دابة يف يفء املسلمني حىت 

  .).يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يلبس ثوبا من يفء املسلمني حىت إذا أخلقه رده فيه 
ملا كان يوم بدر جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : ( حدثنا عمرو بن دينار قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٢٣

ال ، فنظر : املغنم فسأله النيب صلى اهللا عليه وسلم هل فعلت ؟ قال  يا رسول اهللا إن فالنا غل قطيفة من: فقال 
يا : احفروا ها هنا ، فحفروا فاستخرجوا القطيفة فقالوا : النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الرجل الذي أخربه فقال 

  .).دعونا من األخر : رسول اهللا استغفر له فقال 
مسعت أبا سالم حيدث عمر بن عبد : عياش عن عمرو بن مهاجر قال حدثنا إمساعيل بن : حدثنا سعيد قال :٢٧٢٤

ال ! أيها الناس : غزوت مع عبد الرمحن ابن خالد أرض الروم فلما بلغ الدرب قام يف الناس ، فقال : ( العزيز قال 
  .).خنرج من أرض العدو باخليط واملخيط فإنه غلول 

: ن حيىي بن أيب عمرو الشيباين عن ابن حمرييز أنه كان يقول حدثنا إمساعيل بن عياش ع: حدثنا سعيد قال :٢٧٢٥
يف رجل حيتاج يف أرض العدو إذا غنم املسلمون اخليط ، واملخيط ، والشعر ، والعرى ، فال يستحله حىت يؤدي ( 

  .).مثنه 
أن رجال أتى : ( حدثنا شريك بن عبد اهللا عن إبراهيم بن املهاجر عن قيس بن أيب حزم : حدثنا سعيد قال :٢٧٢٦

نصييب : إنا نعمل الشعر فهبها يل فقال ! يا رسول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكبة شعر من املغنم ، فقال 
  .).منها لك 
أخربين عمرو بن احلارث عن بكر بن سوادة أن حنشاً : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٢٧

يركب أحدكم الدابة حىت إذا نقصها ردها يف املقاسم فأي غلول أشد من : ( قول حدثه أن ريفع بن ثابت كان ي
  .).ذلك ؟ ويلبس أحدكم الثوب حىت إذا أخلقه رده يف املقاسم فأي غلول أشد من ذلك 

من مل : أفمن اتبع رضوان اهللا قال : يف قوله : ( حدثنا سفيان عن مطرف عن الضحاك : حدثنا سعيد قال :٢٧٢٨
  .).كمن غل : باء بسخط من اهللا قال يغل كمن 

  باب ما جاء يف عقوبة من غل
كنت مع : ( أخربين صاحل ابن حممد بن زائدة قال : حدثنا عبد العزيز بن حممد قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٢٩

أيب عن حدثين : مسلمة بن عبد امللك يف الغزوفوجد إنساناً قد غل ، فدعا سامل بن عبد اهللا فسأله عن ذلك ، فقال 
من وجدمتوه قد غل فاضربوه وحرقوا : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .).بيعوه وتصدقوا بثمنه : متاعه ، فوجد يف رحله مصحف ، فسئل سامل عن ذلك فقال 
  .).حيرق رحله : ل قال يف الذي يغ: ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن يونس عن احلسن : حدثنا سعيد قال :٢٧٣٠
أن رجال يقال له زياد : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة : حدثنا سعيد قال :٢٧٣١

  .).غل شعراً من الغنم فأيت به سعيد ابن عبد امللك فجمع ماله فأحرق و عمر بن عبد العزيز حاضر ذلك فلم يعبه 
  باب ما جاء فيمن غل وندم

غزا الناس : ( حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن صفوان بن عمرو عن حوشب بن سيف قال: حدثنا سعيد قال :٢٧٣٢



الروم وعليهم عبد الرمحن بن خالد بن الوليد فغل رجل مائة دينار ، فلما قسمت الغنيمة ، وتفرق الناس ندم ، فأتى 
قد تفرق الناس فلن أقبضها منك حىت توايف اهللا :  قد غللت مائة دينار فاقبضها ، قال: عبد الرمحن بن خالد فقال 

هبا يوم القيامة ، فأتى معاوية فدكر ذلك له ، فقال له مثل ذلك فخرج وهو يبكي فمر بعبد اهللا بن الشاعر 
ما يبكيك ؟ فقال غللت مائة دينار ، فأخربه ، فقال إنا هللا وإنا إليه راجعون أمطيعي أنت يا عبد : السكسكي فقال 

خذ مين مخسك فأعطيه عشرين ديناراً وانظر إىل الثمانني الباقية : فانطلق إىل معاوية فقل له : نعم ، قال : ؟ قال اهللا 
: فتصدق هبا عن ذلك اجليش فإن اهللا عز وجل يعلم أمساءهم ومكاهنم فإن اهللا يقبل التوبة من عباده فقال معاوية 

  .).إيل من أن يكون يل مثل كل شيء امتلكت أحسن واهللا ، ألن أكون كنت أفتيته هبا كان أحب 
: ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن عكرمة عن ابن عباس : حدثنا سعيد قال :٢٧٣٣

  .).يرده إىل مغنم املسلمني : يف الغلول يصيبه الرجل وقد تفرق اجليش قال 
يف الرجل : ( عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن احلسن  حدثنا عبد اهللا بن املبارك: حدثنا سعيد قال :٢٧٣٤

  .).يتصدق به عن ذلك اجليش : يصيب الغنيمة فيتفرق اجليش قال 
  باب ما جاء يف إباحة الطعام بأرض العدو

كنا نصيب يف املغازي : ( حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٣٥
  .).كله وال نرفعه الثمار فنأ
كنا نصيب يف مغازينا احلنطة ، : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن عون عن احلسن قال: حدثنا سعيد قال :٢٧٣٦

  .).والشعري ، و السمن والعسل فنأكله 
سألت حممد ابن سريين عن الطعام نصيبه يف : ( حدثنا محاد بن زيد عن ابن عون قال: حدثنا سعيد قال :٢٧٣٧
  .).كنا نصيبه فنأكله وال نرفعه : سل احلسن فإنه كان يغزو ، فسألته فقال : لعدو قال أرض ا
أخربين عمرو بن احلارث أن بكر بن سوادة حدثه أن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٣٨

عليه وسلم يف غزوة فكان أهنم كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا : ( زياد بن نعيم حدثه أن رجال من بين ليث حدثه 
لو أنكم : النفر يصيبون الغنم العظيمة ، وال يصيب اآلخرون إال الشاة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وما رأينا أحداً قط : أطعمتم أخوانكم ، فرمينا هلم بشاة شاة ، حىت الذي معهم أكثر أكثر من الذي معنا ، قال بكر 
كر أخذه ، ولكن يستمتع به ، وال يباع ، فأما غري الطعام من متاع العدو فإنه يقسم ، يقسم الطعام كله ، وال ين

  .).قال بكر وقد رأيت الناس ينقلبون باملشاجب ، والعيدان ، ال يباع يف قسم لنا من ذلك شيء 
ي حدثه أخربين عمرو بن احلارث أن ابن حرشف األزد: حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٣٩

كنا نأكل اجلزر يف الغزو وال : ( عن القاسم بن عبد الرمحن عن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .).نقسمه حىت أن كنا لنرجع إىل رحالنا وأخرجتنا منه ممألة 

اهللا بن أيب  حدثنا أبو معاوية وقال أبو إسحاق الشيباين عن حممد بن أيب جمالد عن عبد: حدثنا سعيد قال :٢٧٤٠
أصبنا طعاماً يوم خيرب وكان : هل كنتم ختمسون يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطعام ؟ قال : ( أوىف قال

  .).الرجل جييء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه مث ينصرف 
قبل أن كانوا يقتسمون الطعام والعلف : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٤١
  .).خيمس 
كانوا يأكلون من العسل والفواكه ، ويعلفون : ( حدثنا جرير عن ليث عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٤٢



  .).إال احلنطة فإهنم مل يكونوا يأخذون حىت خيمس 
: ( حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبد اهللا بن سلمة قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٤٣

كان سلمان إذا أصاب شاة من الغنم ذحبت أو ذحبوها ، عمد إىل جلدها فجعل منه جراباً ، وإىل شعرها فجعل منه 
حبالً ، وإىل حلمها فقدده ، فينتفع جبلدها ، ويعمد إىل احلبل فينظر رجال معه فرس قد صرع به فيعطيه ، ويعمد إىل 

إين أستغين بالقديد يف األيام أحب إيل من أن أفسده مث أحتاج : ل اللحم فيأكله يف األيام ، فإذا سئل عن ذلك يقو
  .).إىل ما يف أيدي الناس 

حدثنا خالد بن عبد اهللا عن احلارث عن شيخ قدمي قد أدرك عثمان بن عفان وأصحاب : حدثنا سعيد قال :٢٧٤٤
ا كانت ظاهرة وإذا أدخلوها كنا نغزو فنصيب من الثمار ، واألعناب م: ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .).البيوت مل نأخذها إال مثامنة 
يف القوم يغزون يصيبوا الطعام : ( حدثنا خالد بن عبد اهللا عن عبد امللك عن عطاء : حدثنا سعيد قال :٢٧٤٥

  .).هلم أن يأكلوا ، وما فضل رفعوه إىل اإلمام : واجلنب فقال 
كنا نغزوا فنصيب من الثمار وال نرى بذلك : ( ر أيب وائل قالحدثنا جرير عن منصو: حدثنا سعيد قال :٢٧٤٦

  .).بأساً 
  باب ما يتقى من طعام العدو وآنيتهم

: ( حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن عبد امللك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال: حدثنا سعيد قال :٢٧٤٧
بلغين أنكم يف أرض تأكلون طعاماً يقال له اجلنب : أتاهم كتاب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهم يف بعض املغازي 

  .).، فانظروا ما حالله من حرامه ، وتلبسون الفراء فانظروا ذكيه من ميته 
سألت صبيحاً كيف : ( حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن عاصم األحول عن أيب عثمان قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٤٨

ما : إمنا أسألك عن الظروف ، قال : نأكل السمن وندع الودك ، قال كنا : كنتم تصنعون بالسمن والودك ؟ قال 
  .).كنا نسأل عن الظروف يف ذلك الزمان 

سألت رسول : ( حدثنا هشيم عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب ثعلبة اخلشين قال: حدثنا سعيد قال :٢٧٤٩
  .).اغسلوها باملاء مث اطبخوا فيها  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن آنية املشركني أيطبخ فيها ؟ قال 

  باب ما بيع من متاع العدو من ذهب أو فضة
حدثين أسيد ابن عبد الرمحن عن مقبل بن عبد اهللا عن : حدثنا إمساعيل بن عياش قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٥٠

ضاً كثرية الطعام أن صاحب جيش الشام كتب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إنا فتحنا أر: ( هانئ بن كلثوم 
أن دع الناس يأكلوا ويعلفوا ، فمن : والعلف فكرهت أن أتقدم على شيء من ذلك إال بأمرك ، فكتب إليه عمر 

  .).باع شيئا من ذلك بذهب أو فضة فلريده إىل غنائم املسلمني ، فقد وجب فيه مخس اهللا وسهام املسلمني 
دخل القسم يف كل شيء : ( بن يسار عن مكحول قال حدثنا ابن عياش عن موسى : حدثنا سعيد قال :٢٧٥١

يصيبه املسلمون يف أرض عدوهم إال ما كان من مطعم أو مشرب ، ومن باع شيئا من ذلك بذهب أو فضة فليؤده 
  .).إىل غنائم املسلمني 

تكثر قلت جملاهد نكون يف أرض العدو فنصيب الغنائم ف: ( حدثنا جرير عن ليث قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٥٢
وال خميطاً : من أخذ شيئا فهو له ، فيقال : علينا حىت ال يستطيع األمري والناس ، ويعجزون عن محله ، فيقول األمري 

.(.  



ما : ( مسعت مكحوال يقول : حدثنا ابن عياش عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٥٣
اً ، أو هراوة ، أو وتداً ، أو مرزبة فال بأس به ، وما وجدته يف قطعت من شجرة يف أرض العدو ، وعملت منه قدح

  .).ذلك معموالً فأده إىل املغنم 
  باب ما جاء يف قسمة الغنائم

  
حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، و ابن عجالن عن : حدثنا سعيد قال :٢٧٥٤

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا انصرف من : ( ا على صاحبه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يزيد أحدمه
ردوا على ردائي ، ختافون علي البخل واهللا لو أفاء اهللا علي مثل : حنني وهو على ناقته فأخذت مسرة بردائه فقال 

د قسمة اخلمس أتاه رجل مسر هتامة نعماً لقسمته عليكم ، مث ال جتدوين خبيالً ، وال جباناً ، وال كذاباً ، فلما كان عن
ما حيل يل مما : إياكم والغلول فإنه عار وشنار ونار مث رفع وبرة من ظهر بعريه فقال : يستحله خميطاً أو خياطاً فقال 

  .).أفاء اهللا عليكم وال مثل هذا إال اخلمس وهو مردود عليكم 
اهللا بن أيب منر عن أنس بن مالك قال حدثنا شريك بن عبد : حدثنا صاحل بن موسى قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٥٥

ملا ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أهل حنني سأله الناس وازدمحوا عليه حىت أجلوه إىل شجرة علقت : ( 
عالم تضطروين إىل هذه الشجرة ؟ حىت علقت ردائي ، والذي نفس حممد بيده لو كان هذا الوادي : رداءه ، فقال 

  .).يكم نعماً كله لقسمته ف
: حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن الزهري عن عمرو بن عمرو عن املطلب بن عبد اهللا : حدثنا سعيد قال :٢٧٥٦

أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلس يوم حنني يؤتى بالغنائم فأخذ وبرة من األرض صغرية فأمسكها ( 
يل من الفيء قدر هذه الوبرة إال اخلمس ، وإن اخلمس ملردود فيكم يا أيها الناس واهللا ما حيل : بني إصبعيه ، فقال 

  .).، فاتقوا اهللا ، وأدوا املخيط واخلياط ، واعلموا أن الغلول يوم القيامة عار ونار وشنار 
أخربين أبو هانئ اخلوالين أنه مسع علي بن رباح اللخمي : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٥٧
أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خبيرب بقالدة ، فيها خرز : ( مسعت فضالة بن عبيد األنصاري يقول : يقول 

وذهب ، وهي من الغنائم تباع ، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالذهب الذي يف القالدة فنزع وحده ، مث 
  .).بوزن  قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذهب بالذهب وزناً

أنه كان على الغنائم بأرض : ( حدثنا ابن عياش عن سليمان بن سليم عن حيىي بن جابر : حدثنا سعيد قال :٢٧٥٨
الروم ، فكان ال يأيت أحد من املسلمني يشتري من املغنم دابة ، أو خادماً ، أو متاعاً ، أو ثوباً به داء أو عيب يريد 

  .).رده إال قبله ، وحمى الثمن عنه 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه :( حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول: حدثنا سعيد قال :٢٧٥٩

  .).وسلم هنى عن بيع املغنم حىت يقسم
  باب ما جاء يف سهام الرجال واخليل

: عمر قال أخربين عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن : حدثنا عبد العزيز بن حممد قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٦٠
ال أدري : ال أعلم إال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فرض للفرس سهمني وللراجل سهماً ، قال عبد العزيز ( 

  .).أنا شككت أو عبيد اهللا 
كتب عمر بن عبد العزيز إىل عبد احلميد : ( حدثنا ابن عياش عن سوادة بن زياد قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٦١



ا بعد ، فإن سهمان اخليل فريضة مما فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهمني للفرس ، أم: بن عبد الرمحن 
وسهم للرجال ، ولعمري لقد كان حديثاً ما أشعر أن أحداً من املسلمني هم بانتقاص ذلك ، فمن هم بانتقاص ذلك 

  .).فعاقبه ، والسالم عليكم 
أن رسول اهللا : ( ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر حد: حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٦٢

  .).صلى اهللا عليه وسلم أعطى يوم خيرب للرجل سهماً وللفرس سهمني 
حدثنا إمساعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن ابن عمر أن أبا حازم : حدثنا سعيد قال :٢٧٦٣

أهنما كانا فارسني يوم خيرب فأعطيا ستة أسهم لفرسيهما ، وسهمني هلما : ( موىل أيب رهم أخربه عن أيب رهم و أخيه 
  .).، فباعا السهمني ببكرين 

أن اخليل كانت مع رسول : ( حدثنا ابن عياش عن حيىي بن سعيد عن صاحل ابن كيسان : حدثنا سعيد قال :٢٧٦٤
لكل فرس سهمني ، وكان يوم حنني مائيت فارس اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب ستة وثالثون فرساً وأنه أسهمت 

  .).، وأسهمت لكل فرس سهمني وللرجل سهماً 
أنه فرض : ( حدثنا حديج ابن معاوية عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر : حدثنا سعيد قال :٢٧٦٥

  .).للفارس سهمني وللرجل سهم 
كنت مع ابن عثمان ومعي فارسان فأعطاين لكل : ( حدثنا حديج عن أيب إسحاق قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٦٦

  .).فرس سهمني أربعة أسهم 
أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار : حدثنا سعيد قال :٢٧٦٧

  .).عليه وسلم يوم احلديبية كانوا ألفاً وأربع مائة 
كان معهم يومئذ مائيت : ( بن سعيد عن صاحل بن كيسان قال حدثنا سفيان عن حيىي : حدثنا سعيد قال :٢٧٦٨

  .).فرس ، فقسم لكل فرس سهمني 
أن النيب صلى : ( حدثنا أسامة بن يزيد عن مكحول : حدثنا عبد العزيز بن حممد قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٦٩

  .).اهللا عليه وسلم فرض للفرس منهم سهمني ، وللراجل سهماً 
أول من أشار على النيب صلى : ( حدثنا جرير بن عبد احلميد عن ليث عن جماهد قال : ل حدثنا سعيد قا:٢٧٧٠

  .).اهللا عليه وسلم للفرس سهمني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
  باب ما جاء يف تفضيل اخليل على الرباذين

سهمان وللربذون  للفرس: ( حدثنا أشعث بن سوار عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٧١
  .).سهم وليس للبغل شيء 

مسعته من إبراهيم بن حممد ابن املنتشر عن أبيه أو عن ابن األقمر : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٧٢
أغارت اخليل بالشام فأدركت العراب يف يومها : ( مسعته من األسود ابن قيس عن ابن األقمر قال ] و ـ : [ قال 

ال أجعل ما أدرك : ن ضحى الغد ، وعلى اخليل رجل من مهدان يقال له املنذر بن أيب محصة فقال وأدركت الكواد
هبلت الوادعي : منها مثل الذي مل يدرك ، ففضل اخليل ، فكتب يف ذلك إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال 

  .).أمه لقد اذكرت به ، أمضوها على ما قال 
  نزلة واحدةباب من قال اخليل والرباذين مب

أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز وحنن : ( أخربنا جويرب بن سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٧٣



فإنه بلغين أن بعض والتكم وضعوا سهام الرباذين ، فكانوا ملا فعلوا من ذلك أهال : سالم عليكم أما بعد : خبراسان 
صلى اهللا عليه وسلم أنه أسهم اخليل كلها عراهبا ومقاريفها للفرس سهمني ، ، وإنه بلغين عن الثقة عن رسول اهللا 

واخليل والبغال فجعلها خيال : فأسهموها كما أسهمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال اهللا عز وجل يف كتابه 
حرس ، والسالم كلها ، ولعمري ما كانت الربذون باعفا من العمل من صاحب العريب فيما كان من مسلحة أو 

  .).عليكم 
  باب من قال ال سهم ألكثر من فرسني

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يسهم : ( حدثنا ابن عياش عن األوزاعي : حدثنا سعيد قال :٢٧٧٤
  .).للخيل وكان ال يسهم للرجل فوق فرسني وإن كان معه عشرة أفراس 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب : ( أزهر بن عبد اهللا  حدثنا فرج بن فضالة عن: حدثنا سعيد قال :٢٧٧٥
أن أسهم للفرس سهمني وللفرسني أربعة أسهم ولصاحبها سهم فذلك مخسة أسهم ، وما : إىل أيب عبيدة بن اجلراح 

  .).كان فوق الفرسني فهي جنائب 
أن عمر بن : ( زبيدي عن الزهري حدثنا حممد بن الوليد ال: حدثنا فرج بن فضالة قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٧٦

  .).اخلطاب كتب إىل أيب عبيدة بذلك 

  باب من قال ال يسهم للرباذين
أخربنا عمرو بن احلارث أن بكرياً حدثه أن سليمان بن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٧٧

ال أسهم له إمنا السهم للفرس العريب : قال كلهم يف سهمان اهلجن ف: ( يسار أخربه أن مالك بن عبد اهللا اخلثعمي 
.(.  

أخربين عمرو بن احلارث أن بكرياً حدثه عن سليمان بن : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٧٨
 أن ابنة قزطة امرأة معاوية بن أيب سفيان أرسلت إىل مالك بن عبد اهللا أن جييز عجينا ملوىل هلم يف املقاسم ،: ( يسار 

  .).ترودوين أن أجيز هذا ؟ ال أجيزه أبداً : فلما عرضه قال 
  باب سهم العبد إذا قاتل

أن كل عبد : كتب إلينا عمر : ( حدثنا ابن عياش عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٧٩
  ..)قاتل ليس معه مواله فاضرب له سهمه سهم احلر ، فضرب لغالم لنا كما ضرب للحر 

أن مملوكني : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع احلسن حيدث عن خملد الغفاري : حدثنا سعيد قال :٢٧٨٠
  .).ثالثة لبين غفار شهدوا بدراً فكان عمر يعطي كل رجل منهم يف كل سنة ثالثة آالف 

واألجري ، والتاجر يشهدون يف العبد ، : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٨١
  .).يسهم بسهم وسهم العبد ملواله : املغنم فقال 

  باب العبد واملرأة حيضران الفتح
أن : ( حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن سعيد املقربي أو غريه عن يزيد بن هرمز : حدثنا سعيد قال :٢٧٨٢

حيذيان وليس هلما : الفتح ، أهلما من املغنم شيء ؟ قال جندة كتب إىل ابن عباس يسأله عن املرأة واململوك حيضران 
  .).شيء 
حدثنا إمساعيل بن عياش عن إمساعيل بن أمية عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن ابن : حدثنا سعيد قال :٢٧٨٣
  .).ليس هلما سهم ، وقد يرضخ هلما : يف العبد واملرأة حيضران البأس ، قال : ( عباس 



  ان النساءباب ما جاء يف سهم
أخربين عمرو أن سعيد بن أيب هالل حدثه أن شبالً حدثه : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٨٤

تساهلت مث ضرب هلا بسهم ، : أن سهلة بنت عاصم ولدت يوم خيرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( 
  .).أعطيت سهلة مثل سهمي : فقال رجل من القوم 

أن نساء من املسلمني شهدن : ( حدثنا ابن عياش عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي : حدثنا سعيد قال :٢٧٨٥
إنكم إن : الريموك مع أيب عبيدة بن اجلراح فكان بعضهن يقاتل ، وبعضهن يسقني املاء ويرجتزن ويقلن يف ارجتازهن 

  .).وامق  تقاتلوا نعانق ونفرش النمارق وإال تقاتلوا نفارق فراق غري
  .).أهنن أسهمن يومئذ : ( حدثنا ابن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي : حدثنا سعيد قال :٢٧٨٦
أن أمساء بنت يزيد األنصارية : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه : حدثنا سعيد قال :٢٧٨٧

  .).شهدت الريموك مع الناس فقتلت سبعة من الروم بعمود فسطاط ظلتها 
حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد احلضرمي أن عبد اهللا بن : حدثنا سعيد قال :٢٧٨٨

غزوت الروم مع خالد بن الوليد فرأيت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات : ( قرط األزدي حدثه قال 
  .).حيملن املاء للمهاجرين يرجتزن 
  باب ما جاء يف سهمان النساء

أن رسول اهللا صلى اهللا : ( أخربنا حممد بن إسحاق عن الزهري : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٨٩
  .).عليه وسلم أسهم لرجلني من اليهود يوم خيرب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن الزهري : حدثنا سعيد قال :٢٧٩٠
  .).من اليهود يف حربه فأسهم هلم وسلم استعان بناس 

  باب ما جاء فيمن يأيت بعد الفتح
مسعت طارق بن شهاب : حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن قيس ابن مسلم قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٩١

وكان  إن أهل البصرة غزوا هناوند ، فأمدهم أهل الكوفة ، فأراد أهل البصرة أن ال يقسموا ألهل الكوفة ،:( قال 
تريد أن تشاركنا يف غنائمنا ؟ قال خري أذين ! أيها األجدع : عمار على أهل الكوفة ، فقال رجل من بين عطارد 

أن الغنيمة ملن : سببت ، كأهنا أصيبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكتب يف ذلك إىل عمر ، فكتب عمر 
  .).شهد الوقعة 

عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن عطية بن قيس ، و راشد بن سعد اإلسناد حدثنا ابن : حدثنا سعيد قال :٢٧٩٢
إذا دخل عسكر القوم وقد غنموا وإن مل : ( و حبيب بن عبيد ، و حكيم بن عمري ، و ضمرة بن حبيب قالوا 

  .).يشهدوا القتال والفتح فال شيء هلم من الغنيمة 
يد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخربه أنه مسع حدثنا سعيد حدثنا ابن عياش عن حممد بن الول:٢٧٩٣

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية : ( أبا هريرة حيدث سعيد بن العاص 
 من املدينة قبل جند ، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب بعد أن فتحها ، وإن

: فقال أبان ! فقال أبو هريرة ال تقسم هلم يا رسول اهللا ! اقسم لنا يا رسول اهللا : حزم خيلهم لليف ، فقال أبان 
ومل يقسم هلم رسول اهللا ! اجلس يا أبان : حتدر من رأس ضال فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ! أنت هبا يا وبر 

  .).صلى اهللا عليه وسلم 



قدم قيس بن مكشوح : ( حدثنا جمالد عن الشعيب قال : حدثنا حبان بن علي قال : حدثنا سعيد قال :٢٧٩٤
املرادي على سعد يف مثانني ، وكان معه ثالمثائة ، فتعجل إىل سعد يف مثانني ، فشهد الوقعة ، مث جاء بقية أصحابه 

أن أسهم ملن ] فكتب [ عنه بعد الوقعة فسألوا سعداً أن يسهم هلم ، فأىب حىت كتب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
  .).أتاك قبل أن يتفقأ قتلى فارس ، ومن جاء بعد تفقي القتلى فال شيء له 

  
أن عمر كتب إىل سعد بن أيب وقاص أن : ( حدثنا هشيم قال أخربنا جمالد عن الشعيب : حدثنا سعيد قال :٢٧٩٥

  .).أسهم ملن أتاك قبل أن يتفقأ قتلى فارس 
  يل والربيدباب ما جاء يف سهم الدل

حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن عطية بن قيس ، و راشد بن سعد : حدثنا سعيد قال :٢٧٩٦
أن الربيد ، والدليل ، ، والرسول يبعثه إىل اإلمام من املعسكر أنه جيري هلم سهمهم مع املسلمني ، وقد ختلف : ( 

  )..عثمان يوم بدر فأجرى له سهماً من الغنيمة 
  باب ما أحرزه املشركون من املسلمني مث يفيئه اهللا على املسلمني

أن ابن عمر أبق غالم له ، فأتى العدو ، ففتح اهللا : ( حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع : حدثنا سعيد قال :٢٧٩٧
  .).يه على املسلمني ، فرد عليه ، واقتحم به فرسه يف جرف فأتى العدو ، ففتح اهللا على املسلمني فرد عل

أنه كان يقول يف السالح ، أو : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء : حدثنا سعيد قال :٢٧٩٨
إن : العبد ، أو املتاع يصيبه العدو من املسلمني مث يفيئه اهللا على املسلمني ، فيقيم الرجل البينة على الشيء قال 

  .).شيء له وصار يف غنيمة املسلمني أدركه قبل أن يقسم فهو رد عليه ، وإن قسم فال 
أن عبيدة بن اجلراح كتب : ( حدثنا محاد بن زيد عن مطر الوراق عن رجاء ابن حيوة : حدثنا سعيد قال :٢٧٩٩

ومن وجد ماله بعينه فهو أحق به ما : إىل عمر بن اخلطاب فيما أحرز املشركون مث ظهر املسلمون عليهم بعد ، قال 
  .).مل يقسم 
إذا : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن احلجاج عن أيب إسحاق عن سلمان بن ربيعة قال : نا سعيد قال حدث:٢٨٠٠

  .).أصاب املشركون شيئاً ألحد من املسلمني ، مث ظهر عليهم ، فهو لصاحبه ما مل يقسم ، فإذا قسم فال حق له فيه 
  ).مثله: ( اهيم حدثنا ابن عياش عن احلجاج عن احلكم عن إبر: حدثنا سعيد قال :٢٨٠١
إذا أسر العدو مملوكاً من املسلمني فظفر : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٠٢

  .).إن وجده مواله قبل أن يقع يف القسم فمواله أحق به : املسلمون فأصابوا اململوك قال 
أعان أهل ماه : ( دثنا أبو حريز عن الشعيب قال ح: حدثنا عثمان بن مطر الشيباين قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٠٣

أهل جلوالء على العرب ، فأصابوا سبايا من سبايا العرب ، ورقيقاً ، ومتاعاً ، مث أن السائب بن األقرع عامل عمر 
بن اخلطاب غزاهم ، ففتح ماه ، فكتب إىل عمر يف سبايا املسلمني ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه 

أن املسلم أخو املسلم ال خيونه وال خيذله ، فأميا رجل من : ويف رجل أصاب كنزاً بأرض بيضاء ، فكتب عمر  ،
املسلمني أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غريه ، ، وإن أصابه يف أيدي التجار بعدما اقتسم فال سبيل إليه 

، وأن احلر ال يباع وال يشرى ، وأميا رجل أصاب كنزاً  وأميا حر اشتراه التجار فإنه يرد عليهم رؤوس أمواهلم
عادياً قبل أن تضع احلرب أوزارها ، فإنه يؤخذ منه مخسه وسائره بينهم ، وهو رجل منهم ، وإن أصابه بعد ما 

  .).وضعت احلرب أوزارها فخذ مخسه وسائره له خاصة 



  باب من حلق بالعدو من العبيد واألحرار مث يستأمنون
حدثنا ابن عياش عن صفوان بن عمرو أن رجاء بن حيوة ، و عدي بن عدي ، و : نا سعيد قال حدث:٢٨٠٤

خيري أن يرد إىل مواله ، وإما أن يرد إىل مكانه : يف العبد اململوك يلحق بالعدو مث يستأمن ، قالوا : ( مكحوالً قالوا 
  .).الباب عملوا به مجيعا أو عامتهم إن فتح للعبيد هذا : وال يعطى أماناً على أن يذهب بنفسه ، قال . 

أن رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا ابن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن عطية بن قيس : حدثنا سعيد قال :٢٨٠٥
عليه وسلم كان إذا حلق الرجل من أصحابه العدو فقتل فيهم ، أو زىن ، أو سرق ، مث أخذ أماناً على نفسه مبا 

ن ، مل يقم عليه ما أصاب يف الشرك ، وإذا أصاب يف اإلسالم شيئا من ذلك فلحق بالشرك ، أصاب ، فأعطاه األما
  .).مث أخذ على نفسه أماناً ، فإنه يقام عليه ما فر منه 

  باب العبد ومواله من العدو خيرجان من أرض العدو
قضى رسول اهللا صلى اهللا  : (حدثنا أبو معاوية عن احلجاج عن أيب سعيد األعم قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٠٦

عليه وسلم يف العبد وسيده قضيتني ، قضى يف العبد إذا خرج من دار احلرب قبل سيده أنه حر ، فإن خرج سيده 
  .).بعد مل يرد عليه ، وقضى أن السيد إذا خرج من دار احلرب قبل العبد ، مث خرج العبد بعده ، رد على سيده 

كان : ( بن هارون عن احلجاج عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس قال  حدثنا يزيد: حدثنا سعيد قال :٢٨٠٧
  .).صلى اهللا عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم فأسلموا ، وأعتق يوم الطائف عبدين 

سألنا : ( حدثنا أبو األحوص عن مغرية عن شباك عن عامر عن رجل من ثقيف قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٠٨
ى اهللا عليه وسلم ثالثا فلم يرخص لنا يف واحد منهن ، وسألناه أن يرخص لنا يف الطهور وكانت رسول اهللا صل

أرضنا أرضاً باردة فلم يفعل ، ومل يرخص لنا يف الدباء ساعة قط ، وسألناه أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبداً لنا ، 
هو طليق اهللا مث طليق : ىب أن يرده علينا ، قال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حماصر ثقيفاً فأسلم ، فأ

  .).رسوله فلم يرده علينا 
  باب ما جاء يف احلر يأسره املشركون

يف رجل من املسلمني أسره العدو ، أو معاهد : ( حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٢٨٠٩
  .).ه به يسعى له فيما اشترا: فاشتراه رجل من جتار املسلمني قال 

يف رجل أسره العدو فاشتراه رجل من : ( أخربنا مغرية عن إبراهيم : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٨١٠
  .).يسعى له فيما اشتراه به : املسلمني قال 

إذا دخل الرجل أرض : ( حدثنا حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن احلسن قال : حدثنا سعيد قال :٢٨١١
  .)يبيعه بالثمن : سرياً من املسلمني قال احلرب فاشترى أ

  باب اجلارية تشتري من السيب معها ذهب أو فضة
أنه سئل عن رجل اشترى : ( حدثنا ابن امليارك عن زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب : حدثنا سعيد قال :٢٨١٢

  .).جيعله يف بيت املال : جارية من السيب معها ذهب وفضة ، قال 
اشتريت جارية من مخس : ( حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن حممد ابن زيد قال : قال حدثنا سعيد :٢٨١٣

  .).قسم ، فوجدت معها مخسة عشر دينارا ، فأتيت عبد الرمحن بن خالد بن الوليد فذكرت ذلك له فقال هي لك 
رام بن حكيم و يزيد حدثنا ابن عياش عن حممد بن عبد اهللا البصري عن مكحول ، و ح: حدثنا سعيد قال :٢٨١٤

هو مغنم : يف اجلارية يبتاعها الرجل من املغنم فيجد معها حليا أو ماال ، قال : ( بن أيب مالك ، و املتوكل قالوا 



  .).فلريده إىل مغامن املسلمني 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول : حدثنا سعيد قال :٢٨١٥

سلم هنى أن توطأ احلباىل حىت يضعن ، وعن بيع املغامن حىت يقسم ، وعن حلوم احلمر األهلية ، وعن كل ذي ناب و
  .).من السبع 

  باب ما جاء يف سيب اجملوسيات هل يوطئن
إذا سبيت اجملوسيات ، وعبدة : ( حدثنا جرير عن مغرية عن محاد عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٨١٦
جربن على اإلسالم ، فإن أسلمن وطئن ، واستخدمن ، وإن مل يسلمن استخدمن ومل يوطئن ، وإذا سبيت األوثان أ

  .).اليهوديات والنصرانيات أجربن على اإلسالم ، فإن أسلمن ، أو مل يسلمن وطئن واستخدمن 
اهلمداين عن األمة  سألت مرة: ( حدثنا أبو عوانة و جرير عن موسى بن أيب عائشة قال : حدثنا سعيد قال :٢٨١٧

ما هم خبري منهن إذا فعلوا ذلك وكان أشدمها : ال ، وسألت سعيد بن جبري فقال : اجملوسية أيطأها الرجل ؟ قال 
  .).قوال 

أن السباء : ( حدثنا أبو عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن حممد بن علي و الشعيب : حدثنا سعيد قال :٢٨١٨
  .).يهدم نكاح الزوجني 

  اب ما جاء يف الفداءب
إذا : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : حدثنا سعيد قال :٢٨١٩

خرج الرومي باألسري من املسلمني فال حيل للمسلمني أن يردوه إىل الكفر ، وليفادوه مبا استطاعوا ، قال اهللا عز 
  ..)وإن يأتوكم أسارى تفادوهم : وجل 
أن : ( حدثنا سفيان عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني : حدثنا سعيد قال :٢٨٢٠

  .).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى رجال من بين عقيل وأخذ رجلني من املسلمني 
أن : ( ن أيب جبلة حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن حبان ب: حدثنا سعيد قال :٢٨٢١

  .).إن على املسلمني يف فيئهم أن يفادوا أسريهم ويؤدوا عن غارمهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثنا بن عياش عن عبد الرمحن بن أنعم عن املغرية بن سلمة عن عبد الرمحن بن ايب : حدثنا سعيد قال :٢٨٢٢

أرأيت يا أمري املؤمنني : داء أسارى املسلمني من القسطنطينية قلت له ملا بعثه عمر بن عبد العزيز بف: ( عمرة قال 
: إن أبوا أن يعطوا الرجل باإلثنني ؟ قال : زدهم ، قلت : إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع ؟ قال عمر 

ل من املسلمني أحب فأعطهم لكل مسلم ما سألوك ، فواهللا لرج: فإن أبوا إال أربعا ؟ قال : فأعطهم ثالثا ، قلت 
نعم أفدهم مبثل : قال ( إيل من كل مشرك عندي ، إنك ما فديت به املسلم فقد ظفرت ، إنك إمنا تشتري اإلسالم 

أرأيت إن وجدت امرأة : نعم ، افدهن مبا تفدي به غريهن ، قلت : قلت النساء ، قال ) ما تفدي به غريهم 
أفرأيت العبيد أفديهم إذا : افدها مبثل ما تفدي به غريها ، قلت : تنصرت فأرادت أن ترجع إىل اإلسالم ؟ قال 

أفرأيت إن وجدت منهم من قد تنصر ، فأراد أن : افدهم مبثل ما تفدي به غريهم ، قلت : كانوا مسلمني ؟ قال 
جلني فاصنع هبم ما تصنع بغريهم ، فصاحلت عظيم الروم على كل رجل من املسلمني ، ر: يراجع إىل اإلسالم؟ قال 
وزاد فيه ناس من أصحابنا عن عبد الرمحن أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن أهل الذمة ، : من الروم قال إمساعيل 

  .).افدهم مبثل ما تفدي غريهم : فقال 
  باب التجارة يف أرض العدو ومحل السالح والطعام



ما رأيت مكحوال وأشياخنا يكرهون : ( حدثنا ابن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٢٣
  .).التجارة يف الغزو 

فيمن حيمل الطعام إىل أرض العدو : ( حدثنا ابو شهاب عن أشعث بن سوار عن احلسن : حدثنا سعيد قال :٢٨٢٤
  .).أولئك هم الفساق : فقال 

ىل أرض العدو ، أكره أن أمحل السالح إ: ( حدثنا سعيد حدثنا ابن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال :٢٨٢٥
  .).أفيحمل اخليل إليهم ؟ فأىب ذلك ، وقال أما ما يقوون به للقتال فال حيمل إليهم وأما غريه فال بأس : قلت 

  باب الرجل من العدو يدخل دار اإلسالم باألمان مث يقتل ومن خرج
رجال قدم من اهلند بأمان  أن: ( حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن زياد بن مسلم : حدثنا سعيد قال :٢٨٢٦

أن ال تقتلوه به ، وخذوا منه الدية : إىل عدن ، فقتله رجل بأخيه ، فكتب فيه إىل عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر 
  .).وابعثوا هبا إىل ذريته ، وأمر به فسجن 

: ( جماهد قاال حدثنا ابن عياش عن احلجاج بن أرطأة عن عطاء ، و ابن أيب جنيح عن : حدثنا سعيد قال :٢٨٢٧
الرجل يكون من العدو فيسلم مث يريد أن يأيت : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قاال : يف قوله عز وجل 

  .).ال دية فيه وعليه حترير رقبة : املسلمني فيقتل خطأ ، قاال 
وما كان ملؤمن أن يقتل : يف قوله : ( حدثنا جرير بن عبد احلميد عن املغرية عن إبراهيم : حدثنا سعيد قال :٢٨٢٨

هذا للمسلم الذي ورثته : مؤمنا إال خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله قال 
الرجل الذي يسلم ويكون قومه : املسلمون ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال 

ن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله ، وحترير مشركون ، ليس بينه وبني املسلمني عقد ، وإ
هذا الرجل املسلم وقومه مشركون ، وبينهم وبني نيب اهللا عهد فيقتل فيكون مرياثه للمسلمني وديته : رقبة قال 

  .).لقومه ألهنم يعقلون 
بو بكر بن عبد اهللا عن سعيد بن أخربين أ: حدثنا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٢٩

يف الرجل من أهل احلرب يدخل دار اإلسالم بأمان ، وفيها بعض ورثته من : ( املسيب و عروة بن الزبري أهنما قاال 
إن كان أظهر السكون يف أرض العرب قبل أن يدخله فله مرياثه ، وإال فال ، وقاال يف املرأة من : أهل الذمة ، قاال 
إن أظهرت السكون يف أرض العرب فال بأس أن : أهل احلرب تدخل دار اإلسالم بأمان قاال أهل الكتاب من 

  .).ينكحها املسلم ، وإن مل تظهر فال 

  باب األسري يف أيدي العدو والعمل يف مرياثه
أيدي يف األسري املسلم يف : ( حدثنا ابن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن الشعيب : حدثنا سعيد قال :٢٨٣٠

  .).يرث ويورث ما كان على دينه : العدو قال 
أن شرحياً كان يورث األسري وكان : ( أخربنا داؤد عن الشعيب : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٣١
أحوج ما يكون إىل نصيبه من املرياث إذا كان أسريا يف أيدي العدو فإما أن يفادوه ، وإما أن يعزلوه حىت : يقول 

  .).ما جاء  جييء منه
  باب األسري يكون يف أيدي العدو فيتنصر

أن عمر بن عبد : ( حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن رجل من أهل اجلزيرة : حدثنا سعيد قال :٢٨٣٢



  .).إن جاءك بذلك الثبت فاقسم ماله بني ورثته : العزيز كتب إليه يف أسري تنصر بأرض الروم فكتب 
يف رجل : ( حدثنا ابن املبارك عن معمر عن إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد العزيز : حدثنا سعيد قال :٢٨٣٣

  .).إذا علم ذلك برئت منه امرأته وتعتد ثالثة قروء : يؤسر فيتنصر ، قال 
إذا ارتد الرجل : ( أخربنا جويرب عن الضحاك ابن مزاحم قال : حدثنا ابن املبارك قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٣٤
  .).امرأته فإن أسلم فهو خاطب  بانت منه

  باب جامع الشهادة
أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل أنه بلغه : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٣٥

يا ويح نفسي ما جنيت هلا إن مل أشد شدة تنجيين من النار فلما : أن ابن رواحه قال قبل أن خيرجوا قبل مؤتة : ( 
قوا أخذ زيد بن حارثة الراية ، فقاتل حىت قتل ، مث أخذها جعفر بن أيب طالب وأيت بالفرس الذي كان عليها زيد الت

أيها القوم إين مبتغ : تعلم أهنا الفرس اليت قتل عليها الرجل ، فلما استوى عليها قال : بن حارثة فقال له رجل 
  بد اهللا بن رواحة فلما ركبها حاد حيدة فقاللنفسي فابتغوا ألنفسكم فقاتل حىت قتل مث أيت هبا ع

مث نزل فأجلأه ظهره إىل جدار : أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه مايل أراك تكرهني اجلنة قال سعيد 
  هل أنت إال أصبع دميت ويف سبيل اهللا ما لقيت:فأصيب إصبع من أصابعه فقال 

  ي متويتيا نفس ال بد من أجل موقوت يا نفس إن مل تقتل
يقاتل ..... مث قاتل حىت قتل ، فأخذ خالد بن الوليد الراية ، فلما أدبر هبا قال رجل من القوم إين ألرى خناع رجل 

ليس هذا يوم سباب ، مث رجع املسلمون على حاميه ومعهم واقد بن عبد اهللا التميمي وكان : اليوم ، فقال خالد 
انظروا إىل مواقع نبلي فإن رضيتم أخربوين فرمى : ترس فرفعوه فقال من أرمى الناس وقد كرب وقال ارفعوين على 

وأخربين نافع أن ابن عمر أخربه أنه وقف على جعفر يومئذ وهو : قال ابن أيب هالل . املشركني حىت ردهم اهللا 
يومئذ زيداً  وبلغين أهنم دفنوا: فعددت به مخسني بني طعنه وضربة ليس منها شيء يف دبره ، قال سعيد : قتيل قال 

  .).، و جعفراً ، و ابن رواحة يف حفرة واحدة 
عددت جبعفر وهو قتيل مخسني بني طعنة : ( حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٣٦
  .).وضربة 
ي قتل الذ: ( مسعت جابر بن عبد اهللا يقول : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٣٨

  .).خبيباً أبو سروعة قال سفيان وامسه عقبة ابن احلارث 
مسعت : ( حدثنا أبو إسحاق قال : حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٣٩

وسلم ولكن  ال واهللا ما ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه: الرباء وسأله رجل أكنتم فررمت يا أبا عمارة يوم حنني ؟ فقال 
خرج شبان أصحابه وأخفاءهم حسراً ليس عليهم سالح فأتوا قوما رماة مجع هوازن وبين نضر ما يكاد يسقط هلم 

سهم فرشقوهم رشقاً ما يكادون خيطئون فأقبلوا هنا لك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء 
أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد : يقود به ، فنزل واستنصر ، مث قال  وابن عمه أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب
  .).املطلب صلى اهللا عليه وسلم ، مث صف أصحايب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف بعض املشاهد : ( حدثنا أبو عوانة عن قتادة : حدثنا سعيد قال :٢٨٤٠
  .).العواتك  أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب أنا ابن: 

أن رسول : ( حدثنا هشيم عن حيىي بن سعيد بن عمرو القرشي حدثنا سيابة بن عاصم : حدثنا سعيد قال :٢٨٤١



  .).أنا ابن العواتك : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم حنني 
الل عن أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب ه: حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٤٢

أال رجل يأتيين خبرب سعد بن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام يوم أحد فقال : ( رجل من بين مازن أنه بلغه 
أنا يا : الربيع ، فإن آخر عهدي به أين رأيته مبالذ اجلبل وقد شرعت إليه الرماح ، فقام فىت من األنصار ، فقال 

فأخربه اخلرب ، فقال اقرأ على رسول اهللا السالم ، وأخربه أين طعنت ثنيت رسول اهللا ، فانطلق فوجده حتت شجرة ، 
إنه ال : عشرة طعنة ، وقد أنفذت مقاتلي كلها ، واقرأ على قومك السالم ، وقل هلم إن سعد بن الربيع يقول لكم 

ىل أيب بكر عذر لكم إن قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ال يبقى منكم أحد ، وأصيب سعد فأوصى إ
يا خليفة رسول اهللا : الصديق رضي اهللا عنه ، فدخل رجل على أيب بكر وبنت سعد على بطنه وهو يشمها فقال 

من هذا الذي هو خري منك بعد رسول اهللا صلى : ال ، بل ابنة رجل هو خري مين ، قال الرجل : ابنتك هذه ، قال 
  .).اء يوم العقبة ، وشهد بدراً ، وقتل يوم أحد اهللا عليه وسلم قال سعد بن الربيع ، كان من النقب

حدثنا عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث أن سعيد بن أيب هالل و أبا النضر حدثاه : حدثنا سعيد قال :٢٨٤٣
وقال أيضاً ، ال بأس باملوت إذا : لبث قليالً يشهد اهليجا مجل ، قال سعيد : أن سعد بن معاذ قال يوم األحزاب : ( 
إن أم سعد تبكيه : اللهم سلمه فما أخاف على الرجل إال من أطرافه ، وقال سعيد : ن األجل ، فقالت عائشة كا

كل باكية كاذبة ال حمالة إال أم سعد ، وقال سعيد عن أيب حازم أنه : عند موته ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .).م اغفر لقومي إهنم ال يعلمون الله: أبلغه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوم أحد 

أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب أن ربيعة : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٤٤
ما ترون يف نفر ثالثة أسلموا مجيعاً : ( مسعت عمر بن اخلطاب يقول : بن لقيط حدثه عن مالك بن هدم أنه قال 

دثوا يف اإلسالم حدثاً ، قتل أحدهم الطاعون ، وقتل اآلخر البطن ، وقتل اآلخر شهيداً ، قالوا وهاجروا مجيعاً ، مل حي
  .).والذي نفسي بيده إهنم لرفقاء يف اآلخرة كما كاموا رفقاء يف الدنيا : الشهيد أفضلهم ، فقال عمر : 

أن رسول اهللا : ( ن البجلي حدثنا أبو عوانة عن األسود بن قيس عن جندب بن سفيا: حدثنا سعيد قال :٢٨٤٥
هل أنت إال إصبعه دميت ويف سبيل اهللا ما : صلى اهللا عليه وسلم دميت أصبعه يف بعض املغازي أو املشاهد ، فقال 

  .).لقيت 
كنا مع رسول اهللا : ( حدثنا سفيان عن األسود بن قيس مسع جندب البجلي يقول : حدثنا سعيد قال :٢٨٤٦

  .).هل أنت إال إصبع دميت ويف سبيل اهللا ما لقيت : ر فدميت إصبعه ، فقال صلى اهللا عليه وسلم يف سف
وهو يسأل عن : ( حدثين أبو حازم أنه مسع سهال : حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٤٧

 عليه وسلم أما واهللا إين ألعرف من كان يغسل جرح رسول اهللا صلى اهللا: جرح النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
ومن كان يسكب املاء ، ومباذا دوي ، كانت فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم تغسله ، وكان علي يسكب 
باجملن ، فلما رأت فاطمة أن املاء ال يزيد الدم إال كثرة ، أخذت قطعة من حصري فأحرقتها فألصقتها ، فاستمسك 

  .).رت البيضة على رأسه الدم ، وكسرت رباعيته يومئذ ، وجرح وجهه ، وكس
سئل عن : ( حدثين أيب أنه مسع سهل بن سعد : حدثنا عبد العزيز بن أب حيازم قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٤٨

  .).هشمت البيضة على رأسه : جرح النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد مثله إال أنه قال 
دثنا معاوية ابن إسحاق عن عائشة وأم إسحاق ح: حدثنا صاحل بن موسى الطلحي قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٤٩

جرح أبونا يوم أحد أربعة وعشرين جرحاً ، ربع منها رأسه شجة مربعة ، وقطع منه نساه : ( ابنيت طلحة أهنما قالتا 



: عرق النساء ، وشلت منها إصبعه وسائر اجلراحة يف سائر جسده ، وقد وقاه اهللا عز وجل الغلبة والغشي ، وقالتا 
وقد أدركته تلك الغشية فجعل طلحة . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكسورة رباعيته ، مشجوج يف وجهه و رسو

  .).حمتمال به إىل الشعب يرجع به القهقرى فإذا أدركه أحد من املشركني قاتل دونه حىت أسنده إىل الشعب 
رأيت : ( عن قيس بن أيب حازم قال حدثنا خالد بن عبد اهللا عن إمساعيل بن أيب خالد : حدثنا سعيد قال :٢٨٥٠

  .).يد طلحة بن عبيد اهللا وقد شلت اليت وقى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
جاء علي يوم أحد خمضباً بالدماء : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٥١

: خذيه محيداً فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : سلم فقال و فاطمة تغسل الدم عن وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و
إن كنت أحسنت اليوم القتال فقد أحسن سهل بن حنيف ، و عاصم بن ثابت ، و احلرث بن الصمة ، و أبو دجانة 

.(.  
 وقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلحة بيده: ( حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٥٢

بسم اهللا لدخل اجلنة والناس : حسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو قال ] فقال ـ [ فأصيبت إصبعه 
  .).ينظرون 
مسعت : حدثنا أبو إسحاق قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا عمرو بن خالد قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٥٣

لى الرماة يوم أحد عبد اهللا بن جبري وكانوا مخسني رجال جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع: ( الرباء يقول 
إن رأيتمونا ختطفنا الطري فال تربحوا من مكانكم حىت أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم : فقال هلم 

الخيلهن فهزمهم اهللا فأنا واهللا رأيت النساء يشتددن على اجلبل ، قد بدت خ: فال تربحوا حىت أرسل إليكم ، قال 
الغنيمة ، ظهر أصحابكم فما تنتظرون ! وأسوقهن رافعات ثياهبن ، فقال أصحاب عبد اهللا بن جبري الغنيمة أي قوم 

إنا واهللا لنأتني الناس فلنصينب من : أنسيتم ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالوا : ؟ فقال عبد اهللا بن جبري 
فانقلبوا منهزمني ، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعوهم يف أخراهم  الغنيمة ، فلما أتوهم صرفت وجوههم

، فلم يبق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال اثنا عشر رجال ، فأصابوا منا سبعني رجال ، وكان أصحابه أصابوا 
ان أيف القوم حممد ؟ ثالث من املشركني يوم بدر أربعني ومائة رجل ، سبعني أسرياً وسبعني قتيال ، فقال أبو سفي

أيف القوم ابن أيب قحافة ؟ ثالث مرات ، مث : مرات ، فنهاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جييبوه ، مث قال 
أما هؤالء فقد قتلوا ، فما ملك عمر : أيف القوم عمر بن اخلطاب ؟ ثالث مرات ، فرجع إىل أصحابه فقال : قال 

اهللا ، إن الذين عددت ألحياء وقد بقى اهللا لك ما يسوؤك ، فقال يوم بيوم بدر ، كذبت يا عدو : نفسه ، قال 
واحلرب سجال ، إنكم ستجدون يف القوم مثله مل آمر هبا ومل تسؤين ، مث أخذ يرجتز أعل هبل ، أعل هبل ، فقال 

قولوا اهللا أعلى وأجل ، فقال : ل ما نقول ؟ قا! يا رسول اهللا : أال جتيبوه ؟ فقالوا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ما نقول ! يا رسول اهللا : أال جتيبوه ؟ قالوا : إن لنا عزى ، وال عزى لكم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

  قولوا اهللا موالنا وال موىل: ؟ قال 

  .).لكم 
عن : ( ربنا أبو سعيد اخلدري أخ: حدثنا سفيان عن عمرو مسع جابر بن عبد اهللا يقول : حدثنا سعيد قال :٢٨٥٤

يأيت على الناس زمان يغزو فيه ، فئام من الناس ، فيقال هلم أفيكم من صحب : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
نعم ، فيفتح هلم ، مث يأيت على الناس زمان فيغزو فيه فئام من الناس فيقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فيقال 

  .).نعم ، فيفتح هلم : ن صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فيقال أفيكم م: هلم 



كانت األنصار : ( حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن محيد الطويل عن أنس قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٥٥
ال : عليه وسلم حنن الذين بايعنا حممدا على اجلهاد ما بقينا أبدا فأجاهبم رسول اهللا صلى اهللا : تقول يوم اخلندق 

  .).عيش إال عيش اآلخرة فأكرم األنصار واملهاجرة 
أخربين من مسع : حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن حممد ابن أيب يعقوب قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٥٦

  .).ال عيش إال طراد اخليل اخليل : من وراء هنر بلخ وهو على فرس وهو يقول : ( بريدة األسلمي 
أول من اختذ : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن حيىي بن سعيد و عبد الرمحن بن زياد قاال : نا سعيد قال حدث:٢٨٥٧

  .).اخلندق على عسكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ان النيب صلى : ( حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد إن شاء اهللا : حدثنا سعيد قال :٢٨٥٨

  .).ظاهر يوم أحد بني درعني ، وقال مرة لبس ـ كما قال سفيان ـ درعني  اهللا عليه وسلم
قال : حدثنا أبو األحوص عن منصور عن حبيب بن أيب ثابت عن حيىي بن جعدة قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٥٩
م كما لوال أن أضع جبيين هللا ، وأجالس أقواماً يتلقطون طيب الكال: لوال ثالث لسرين أن أكون قد مت : ( عمر

  .).يتلقط طيب الثمر ، والسري يف سبيل اهللا عز وجل 
: ( حدثين أيب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن الزهري قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٦٠

نصر ملا كان يوم بدر جلس ناس من العرب يف جبل بدر يقولون حيث ما كانت الدبرة كنا مع أهلها فلما أعز اهللا 
مسعنا شيئا يهبط من السماء ، ومسعنا مححمة اخليل ، وقرع ! أي رسول اهللا : رسوله جاؤوه فأخربوه أمرهم فقالوا 

  .).ذاك جربيل عليه السالم : األداة ، ومسعنا شيئا يقال له أقدام حيزوم ، قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا محاد بن زيد عن ابن عون عن عمري ابن إسحاق قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٦١

  .).سوموا فإن املالئكة قد سومت : عليه وسلم 
أخربين عمرو بن احلارث أن أبا يونس حدثه عن أيب : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٦٢
لكلم ، قال نصرت بالرعب على العدو ، وأوتيت جوامع ا: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : ( هريرة 

  .).وبينا أنا نائم أوتيت مبفاتيح خزائن األرض فوضعت يف يدي : 
حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار عن أيب العباس شاعر كان مبكة عن عبد اهللا بن عمر : حدثنا سعيد قال :٢٨٦٣

ء اهللا ، فقال الناس قبل أن إنا قافلون غداً ، إن شا: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا كان يوم الطائف قال : ( 
إنا قافلون غداً إن شاء اهللا ، : فاغدوا على القتال فغدوا وأصابتهم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : نفتحها ؟ قال 

  .).فسروا بذلك فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
معلمني بالصوف : مسومني قال يف قوله : ( حدثنا أبو معاوية عن جويرب عن الضحاك : حدثنا سعيد قال :٢٨٦٤
  .).األبيض 
ملا حاصر رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٦٥

ها دونكم فارموا ، فرماها رجل من املسلمني فما : وسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقالت 
  .).أخطأ ذلك منها 

  .).مثله ، قال فقطرها : ( حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة : دثنا سعيد قال ح:٢٨٦٦
ال تغزوا : غزا نيب من األنبياء فقال : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٦٧

  .).يدخل هبا مع رجل بىن بنيانا مل يتمه ، أو زرع زرعاً مل حيصده ، أو تزوج امرأة مل 



: ( مسعت الرباء بن عازب يقول : حدثنا أبو إسحاق قال : حدثنا حديج بن معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٦٨
غزوت مع رسول اهللا : غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة غزوة ، و مسعت زيد بن أرقم يقول 

  .).صلى اهللا عليه وسلم سبع عشرة غزوة 
أنه : ( أخربنا عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : ا سعيد قال حدثن:٢٨٦٩

  .).بلغه أن الطائفتني اللتني مهتا أن تفشال واهللا وليهما بنو سلمة وبنو حارثة 
ت يف بين حارثة فينا نزل: ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع جابر بن عبد اهللا يقول : حدثنا سعيد قال :٢٨٧٠

  وبين سلمة إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما ما
  .).يسرين أهنا مل تنزل 

أخربين عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل أنه بلغه : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٧١
  .).وهم حتت الرايات  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوج أبا بكر أمساء بنت عميس: ( 

ملا كان يوم بدر : ( حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٧٢
فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املشركني وتكاثرهم ونظر إىل املسلمني فاستقلهم ، فركع ركعتني وقام أبو 

اللهم ال تودع مين ، اللهم ال ختذلين ، اللهم ال : هللا صلى اهللا عليه وسلم يف صالته بكر عن ميينه فقال رسول ا
تترين ، اللهم أنشدك ما وعدتين ، اللهم إن يهزم هذا اجلمع من املشركني هذا اجلمع من املسلمني ال تعبد أبداً ، 

ذلك ، وال يترك ولينصرنك على عدوك أحلفت واهللا بأيب أنت وأمي ، واهللا ال يتودع منك ، وال خي: فقال أبو بكر 
رأيت جربيل متعجراً متدلياً من السماء ، : كما وعدك ، فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسروراً وقال 

  .).معتجراً بعجرة القتال على أسنانه قترة الغبار ، فعرفت أنه النصر 
أن جربيل أتى : ( أيب مرمي عن عطية بن قيس حدثنا عيسى بن يونس عن أيب بكر بن : حدثنا سعيد قال :٢٨٧٣

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدما فرغ من قتال بدر على فرس محراء معقود الناصية قد عصب ثنيته الغبار ، 
  .).نعم : إن اهللا بعثين إليك وأمرين أن ال أفارق حىت ترضى ، أفرضيت ؟ قال ! يا حممد : عليه درعه ، فقال 

حدثنا ابن عياش عن صفوان بن عمرو عن أيب اليمان عامر بن عبد اهللا بن حلي اهلوزين : يد قال حدثنا سع:٢٨٧٤
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر فقال ألصحابه تعادوا فوجدهم ثلثمائة وأربع عشرة رجال مث : ( قال 

كر له ضعيف فتمت العدة ثلثمائة ومخسة قال هلم تعادوا فتعادوا مثل ذلك مرتني ، فأقبل رجل وهم يتعادون على ب
  .).أنتم اليوم على عدة النبيني ، وعدة أصحاب طالوت : عشر رجال ، فقال 

ملا كان يوم بدر استحيا : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمري قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٧٥
أي :  صلى اهللا عليه وسلم فقام عليهم ، فقال املسلمون من عورات إخواهنم وألقوهم يف قليب فجاء رسول اهللا

يسميهم بأمسائهم أمل جتدوا اهللا مليا مبا ! أي فالن ! أمل جتدوا اهللا مليا مبا وعدكم ؟ أي فالن ! أي فالن ! فالن 
  .).والذي نفسي بيده كما تسمعون : يا رسول اهللا أو يسمعون ؟ قال : وعدكم ؟ قالوا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل أيب بن : ( ثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة حد: حدثنا سعيد قال :٢٨٧٦
اشتد غضب اهللا على رجل قتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده واشتد غضب اهللا على قوم : خلف بيده وقال 

  .).أدموا وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سبيل اهللا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم : ( ا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال حدثن: حدثنا سعيد قال :٢٨٧٧

  .).نعم : أعطيته حقه ؟ قال : أنا ، فجاء به قد أثىن قال : من يأخذ هذا السيف حبقه ؟ فقال أبو دجانة : أحد 



رسول اهللا صلى اهللا  ذكر: ( حدثنا ابن عياش عن حممد بن زياد األهلاين عن أشياخه قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٧٨
إن عبدي كل عبدي الذي يذكرين وإن كان مكافئاً قرنه فسمعها رجل من : إن اهللا يقول : عليه وسلم قال 

املسلمني فعقد عليها حىت إذا قدم الناس الشأم انبعث يف سرية وهم رجال على أقدامهم فأبطأ عن أصحابه يصلي ، 
ح يريده ، فجاء بينه وبينه كرم له سياج أم غيالن الشوك ، فربط وهبط عليه علج من الروم على كودن شاك السال

العلج فرسه مث شقق إليه الكرم يتهدده حىت إذا مل يكن بينه وبينه إال السياج والرجل يذكر قول رسول اهللا صلى اهللا 
الرومي فرجة من  اللهم قد ضقت به ذرعا فاكفنيه ، فنظر: عليه وسلم وكثرة ذكره مل يشغله هتدد عدوه إياه يقول 

السياج فذهب ليخرج إليه منها فنشب الشوك بكم يده فعاجل طويال ليتخلص منها فذهب ليخلص كمه األمين 
فقبض الشوك عليه ، فربط اهللا ربطاً ، فلما رآه املسلم مضى إليه ، فلما رأى العلج املسلم قد أقبل إليه جعل ينحر 

الرجل حىت وجأ نفسه خبنجر كان معه فوقع فجعل الرجل املسلم يذكر وهو يف ذلك قد أثبته اهللا فلم يتخلص إليه 
  اللهم أنت قتلته ، مث: اهللا وحيمده ويقول 

  .).سلبه سالحه وثيابه ، ومحله اهللا على فرسه 
قال سلمان : ( حدثنا سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي قال : حدثنا مروان قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٧٩

  .).يعلم الناس ما عون اهللا للضعيف ما غالوا بالظهر  لو: الفارسي 
أنه رأى ابن أم مكتوم يف بعض : ( حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن أنس بن مالك : حدثنا سعيد قال :٢٨٨٠

  .).مواطن املسلمني ومعه لواء املسلمني 
اصطبح ناس اخلمر يوم : ( يقول حدثنا سفيان عن عمرو بن دبنار مسع جابر بن عبد اهللا : حدثنا سعيد قال :٢٨٨١

  .).أحد مث قتلوا شهداء من آخر النهار 
أول امرأة استشهدت يف اإلسالم أم عمار : ( حدثنا سفيان عن منصور عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٨٢

.(.  
يه عن حدثنا ابن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن ملك بن خيامر عن أب: حدثنا سعيد قال :٢٨٨٣

ال تأووا اليهود فإن اهللا ضرب على رقاهبم بذل مقدم ، وإهنم سبوا اهللا سباً مل يسبه أحد من : ( معاذ بن جبل قال 
  .).خلقه ، دعوا اهللا ثالث ثالثة 

حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن أيب بكر بن أيب مرمي عن أيب األحوص حكيم بن جبري قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٨٤
  .).مر بن اخلطاب أن وفروا األظفار يف أرض العدو فإهنا سالح كتب ع: ( 

أن رسول : ( حدثنا مشيختنا : حدثنا ابن عياش عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٨٦
  .).أطيب كسب املسلم سهمه يف سبيل اهللا ، وصفقة يده ، وما تعطيه أرضه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

رزق هذه : ( حدثنا ابن عياش عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر أن كعباً كان يقول : حدثنا سعيد قال :٢٨٨٧
األمة يف أسنة رماحها وعند أزجتها ما مل يزرعوا ، فإذا زرعوا كانوا كالناس ، وال يزال اهللا عز وجل يعطي هذه 

  .).األمة حىت يعطيهم أحسن مشي الدواب 
مسع عمر بن اخلطاب رجال : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٨٨
أال ال يسكت : ورمبا قال وولدي فقال عمر : اللهم إين استنفق مايل ونفسي يف سبيلك ، قال األعمش : يقول 

  .).أحدكم فإن ابتلي صرب وإن عويف شكر 
قال رسول اهللا صلى : ( بن دبنار مسع جابر بن عبد اهللا يقول  حدثنا سفيان عن عمرو: حدثنا سعيد قال :٢٨٨٩



  .).احلرب خدعة : اهللا عليه وسلم 
أن : ( أخربين عمرو بن احلارث أن بكرياً حدثه أن بلغه : حدثنا عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٩٠

: ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أمر أسامة بن زيد أكثر الناس يف 
إنكم تقولون يف أسامة أن أسامة حدث السن ، وإن تقولوا فقد قلتم ألبيه من قبله ، وأمي اهللا إنه خلليق لألمرة ، قال 

و مسعت سليمان بن يسار : فإين ألرجو أن تكون هذه إىل اليوم ، قال بكري : بكري فبلغين أن عبيدة بن سفيان قال 
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسامة على جيش وأمره أن حيرق قريبنا ، فمضى أول اجليش وجعل : ل قا

: ما تأمرين ؟ فقال : أسامة يتردد حىت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ودخل أسامة على أيب بكر فقال 
يه وال أنقص منه ، فقال الناس إنك أن تبعث متضي على أمرك الذي أمرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال أزيد ف

واهللا : أسامة ومعه حد الناس فترتد هذه األعراب فتميل على ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال أبو بكر 
لو أين أعلم أن الذئاب والكالب تنهشين هبا ما رددت أمراً أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، امض ، فإن اهللا 

ما : فخرجت على عمر فقال : نعم ، قال أسامة : يننا ، ولكن إن رأيت أن تأذن عمر بن اخلطاب ، فقال سيع
  .).رمحك اهللا : فعلت ؟ قال قلت سألين أن آذن لك ففعلت ، وأمرين أن أمضي فقال عمر 

اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب جعفر : حدثنا سعيد قال :٢٨٩١
  .).إن أناسا طعنوا يف إمرة أسامة كما طعنوا يف إمرة أبيه من قبل وإن وأبوه هلا أهل : قام على املنرب فقال 

أول شيء نزل من براءة إىل بعد األربعني انفروا : ( حدثنا عن حصني عن أيب مالك قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٩٢
  .).خفافا وثقاال إىل قوله إن كنتم تعلمون 

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب إليهم : ( حدثنا عن مسعر عن أيب بكر بن عتبة : حدثنا سعيد قال :٢٨٩٣
  .).أن اجعلوا بينكم وبني العدو مفازا : 

نزلت هذه اآلية يف : ( حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن أيب الضحى قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٩٤
الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون ونزل فيهم ويتخذ منكم شهداء قال قتلى أحد وال حتسنب 

قتل يومئذ سبعني رجال أربعة من املهاجرين محزة بن عبد املطلب ، و مصعب بن عمري أخو بين عبد الدار ، و : 
  .).صار الشماس بن عثمان املخزومي و عبد اهللا بن جحش األسدي ، و سائرهم من األن

سألت سامل بن عبد اهللا : أخربين سلمة ابن وردان قال : حدثنا عبد العزيز بن حممد قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٩٥
  .).ال : أصلي وعلي قرن فيه سهم يف نصله دم ؟ قال : ( قلت 

فروا يعذبكم مسعته ملا نزلت إال تن: ( حدثنا سفيان عن سليمان األحول عن عكرمة قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٩٦
املنافقون فقد بقي من الناس ناس مل ينفروا فهلكوا ، وكان قوم ختلفوا : عذابا أليما ويستبدل قوما غريكم قال 

ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون وأنزل اهللا يف أولئك والذين حياجون يف اهللا من 
  .).رهبم  بعد ما استجيب له ، حجتهم داحضة عند

حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا سعيد قال :٢٨٩٧
اشحذ سيفك ، فقيل له وما ذاك يا أبا عبد اهللا قال قد قذف يف قلوبكم الوهن ، ونزع من قلوب عدوكم : ( قال 

يتكم املوت ، وطوىب ملن خرس لسانه وبكى على خطيئته ، حببكم الدنيا وكراه: ومب ذاك ، قال : الرعب قالوا 
  .).ووسع بيته 
: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ( حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن أنس : حدثنا سعيد قال :٢٨٩٨



وجهك وجهي ل: صوت أيب طلحة يف اجليش خري من فئة ، وكان جيثو بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يقول 
  .).الوقاء ونفسي لنفسك الفداء 

سألوا أمساء عن أشد : ( حدثنا الوليد بن كثري عن أيب ريدرس قالوا: حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :٢٨٩٩
إين أظن أين أذكر ذلك ، بينا هو يف املسجد وفيه مجاعة منهم : يوم أتى على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت 

تقول كذا ، وتقول : ل كذا ، ويقول كذا فيما يكرهون ، فقوموا إليه نسأله ، فذهب مجاعة إليه فقال فقالوا إنه يقو
  نعم ، وكان ال يكتمهم شيئا فامتدوه بينهم ، ، وجاء الصريخ إىل أيب ، أدرك: كذا ، قال 

 ؟ قالت فلهوا عنه فخرج أيب يسعى وله غدائر ، فنادى ويلكم أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا: صاحبك ، قالت 
تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام ، وإن له الغدائر وإنه ليقول هكذى ويدها : وأقبلوا إىل أيب ، فلقد أتانا وهو يقول 

  .).فتتبعه وقال سفيان بيده 
أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه : ( حدثنا أبو شهاب عن محيد الطويل عن أنس قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٠٠
: يينة بن بدر مائة من اإلبل من غنائم حنني ، وأعطى األقرع بن حابس مثل ذلك ، فقال ناس من األنصار وسلم ع

تعطى غنائمنا أقواماً تقطر دماءهم من سيوفنا ، أو دماءنا من سيوفهم ، فاجتمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 
: إن ابن أخت القوم منهم ، مث قال : ن ابن اختنا ، فقال ال إال فال: هل فيكم إال منكم ؟ قالوا : األنصار ، فقال 

أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون أنتم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم إىل دياركم ؟ ! أما ترضون يا معاشر األنصار 
ار لو أخذ الناس واديا وأخذت األنصار شعباً ألخذت شعب األنصار ، األنص: فقال ! بلى ، يا رسول اهللا : قالوا 

  كرشي وعيبيت ولو ال اهلجرة
  .).لكنت امرأ من األنصار 

أن أبا بكر حني منعه الناس الزكاة أراد أن : ( حدثنا سفيان عن الزهري عن من حدثه : حدثنا سعيد قال :٢٩٠١
اهللا ، أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال : أليس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يقاتلهم ، فقيل له 

فهذا من حقها أن ال يفرقوا بني ما مجع اهللا ولو منعوين : فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها ، قال 
  .).شيئا مما أقروا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاتلهم عليه 

ليه وسلم قسم باجلعرانة أن النيب صلى اهللا ع: ( حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر : حدثنا سعيد قال :٢٩٠٢
دعين : ويلك ومن يعدل إن مل أعدل ؟ فقال عمر : اعدل يا حممد ؟ فإنك مل تعدل ، فقال : قسما فأتاه رجل فقال 

ال ، إن هذا وأصحاباً له يقرأون القرآن ما يعدو تراقيهم ، ميرقون من الدين كما ميرق السهم : أضرب عنقه ، قال 
  .).من الرمية 
حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد : عيد قال حدثنا س:٢٩٠٣

فقسمها [ وهو باليمن بذهيبة يف تربتها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ] علي ـ [ بعث : ( اخلدري قال 
عيينة بن بدر ، و علقمة بن األقرع بن حابس احلنظلي ، و : بني أربعة نفر ] رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ 

يعطى صناديد أهل جند ويدعنا فقال رسول اهللا صلى اهللا : عالثة العامري ، و زيد اخلري الطائي فغضب قريش فقالوا 
إين إمنا فعلت ذلك ألتألفهم فجاء رجل كث اللحية ، مشرف الوجنتني ، غائر العينني ، ناتئ اجلبني ، : عليه وسلم 

فمن يطيع اهللا ؟ إن عصيته أيامين : اتق اهللا يا حممد ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :حملوق الرأس ، فقال 
على أهل األرض وال تأمنوين ، مث أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم يف قتله ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 



لون أهل اإلسالم ، ويدعون أهل ال ، إن من ضئضئ هذا قوما يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ، يقت: وسلم 
  األوثان ، يقرأون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية لئن

  .).أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد 
حدثنا مهدي بن ميمون عن حممد بن سريين عن أخيه معبد بن سريين عن أيب سعيد : حدثنا سعيد قال :٢٩٠٤
ج من املشرق قوم يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم ، ميرقون خير: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : ( اخلدري 

: من الدين كما ميرق السهم من الرمية ، مث ال يعودون فيه حىت يعود السهم على فوقه ، قيل ما سيماهم ؟ فقال 
  .).سيماهم التحليق أو التسبيد 

يب أنس إىل عبد امللك بن  انطلق: ( حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن عمر قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٠٥
مروان يف أربعني راكباً من األنصار ، ففرض لنا فلما رجعنا معه حىت إذا كنا نفح الناقة صلى الظهر ركعتني مث سلم 

: فدخل فسطاطه ، فقام القوم فصلوا إىل ركعتيه ركعتني أخراوين فقال إلبنه أيب بكر ما يصنع هؤالء ؟ قال 
فقال أنس قبح اهللا الوجوه ، واهللا ما أصابت السنة ، وال قبلت الرخصة إين مسعت  يضيفون إىل ركعتيك ركعتني ،

  .).إن قوما يتعمقون يف الدين ميرقون منه كما ميرق السهم من الرمية : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
قال رسول اهللا صلى (  :حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٠٦

مل حتل الغنائم لقوم سود الرؤوس غريكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها فلما كان يوم بدر : اهللا عليه وسلم 
فكلوا مما * لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم: أسرع الناس يف الغنائم ، فأنزل اهللا عز وجل 

  .).غنمتم حالال طيبا 
لوال كتاب من اهللا سبق أين أحللت : ( حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أيب سعيد قال : ثنا سعيد قال حد:٢٩٠٧

  .).يعين يوم بدر : لكم الغنائم يف علمي ملسكم فيما أخذمت من األسارى عذاب أليم قال 
صحاب النيب أن شعار أ: ( حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن هشام بن عروة عن أبيه : حدثنا سعيد قال :٢٩٠٨

  .).صلى اهللا عليه وسلم يوم مسيلمة كان يا أصحاب سورة البقرة 
حدثنا يزيد بن هارون عن احلجاج بن أرطأة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن : قال ] سعيد ـ [ حدثنا :٢٩٠٩

  .).كان شعار املهاجرين عبد اهللا ، وشعار األنصار عبد الرمحن : ( جندب قال 
عطاء بن يسار ] عن ـ [ حدثنا عبد العزيز بن حممد عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر : ل حدثنا سعيد قا:٢٩١٠

بين األشهل ملا فرغ من أحد فسمعهن يبكني على من ] نساء ـ [ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على : ( 
ي ، فسمعه منه سعد ابن معاذ استشهد منهن بأحد ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكن محزة ليس له بواك

فذهب إىل نساء بين عبد األشهل فأمرهن أن يذهنب إىل بيت محزة فليبكني عليه ، فذهنب يبكني عليه ، فسمع رسول 
من هؤالء ؟ فقيل نساء األنصار يبكني على محزة ، فخرجن إليهن رسول : اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكاءهن فقال 

  .).ال بكاء ، رضي اهللا عنكن وعن أوالدكن وأوالد أوالدكن ] وقال ـ [ اهللا رسول اهللا 
ملا انصرف رسول اهللا صلى اهللا : ( أخربنا مغرية عن الشعيب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٩١١

لكن محزة ال : عليه وسلم يوم أحد إذا هو بنساء األنصار يبكني قتالهم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
تبكني ] ال ـ [ بواكي عليه ، فسمع ذلك سيد األنصار سعد ابن معاذ فأتى نساء األنصار فقال عزمت عليكن أن 

امرأة منكن شجواً حىت تبدأ بشجو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجعلن يبكني على محزة ، فسمع رسول اهللا 
  .).ما أردت ذلك وهنى عن النوح : ، فقال  ما هذا ؟ فأخربوه مبا كان من سعد: صلى اهللا عليه وسلم فقال 



كنا : ( حدثنا هشيم و خالد عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن سامل بن عبد اهللا قال : حدثنا سعيد قال :٢٩١٢
  .).إذا تصعدنا كربنا وإذا تصوبنا سبحنا 

أخربين سعيد بن جبري : ل حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد اهللا بن عثمان ابن خثيم قا: حدثنا سعيد قال :٢٩١٣
أنه اجتمع املأل من قريش يف احلجر وتعاقدوا بالالت والعزى ومنات الثالثة األخرى ، ليقتلن : ( عن ابن عباس 

حممداً ، فبلغ ذلك فاطمة بنت حممد فدخلت على أبيها فأخربته ، فدعا مباء فتوضأ ، مث خرج النيب صلى اهللا عليه 
احلجر حىت جاءهم ، فلما نظروا إليه ضرب اهللا بأذقاهنم يف صدورهم ، فأقبل حىت وسلم ، وهم كما هم جلوس يف 

شاهت الوجوه ، شاهت الوجوه ، وأخذ قبضة من تراب فرماهم هبا ، فقال ما أصابت تلك : وقف عليهم ، مث قال 
  .).احلصباء من أحد إال قتل يوم بدر كافراً 

كانت بدر متجراً يف اجلاهلية ، وكان : ( عن عكرمة قال حدثنا سفيان عن عمرو : حدثنا سعيد قال :٢٩١٤
إن هبا مجعاً عظيماً من املشركني : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واعد أيب سفيان أن يلقاه به ، فلقيهم رجل فقال 

جلريء ، فندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس ، فأتوا بدراً فلم يلقوا هبا أحداً فرجع اجلبان ، ومضى ا
فتسوقوا هبا فلم يلقوا أحداً ، فنزلت الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا ، وقالوا 

  .).فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل * حسبنا اهللا ونعم الوكيل 
إن كان : ( ت حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قال: حدثنا سعيد قال :٢٩١٥

  .).أبواك ملنهم 
كان عبد اهللا من : ( حدثنا وهب ابن املبارك عن أيب عوانة عن املغرية عن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٩١٦

  .).الذين استجابوا هللا 
أتتين أمي راغبة يف عهد : ( حدثنا هشيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدته قالت : حدثنا سعيد قال :٢٩١٧
  .).نعم : ، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصلها ؟ قال  قريش
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهدى إىل ناس : ( حدثنا خالد بن يونس عن عكرمة : حدثنا سعيد قال :٢٩١٨

  .).من املشركني إىل أيب سفيان وغريه فقبل هديتهم 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يرافق : ( قالبة حدثنا سفيان عن أيوب عن أيب : حدثنا سعيد قال :٢٩١٩

ما رأينا مثل فالن ، إن نزلنا فصالة ، وإن قرأنا فقراءة ، : بني أصحابه رفقاء ، فجاءت رفقة يهرفون برجل يقولون 
ء من كان يرحل له ؟ ومن كان يعمل له ؟ وذكر سفيان أشيا: وال يفطر ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .).كلكم خري منه : فقالوا حنن ، فقال 
حدثنا إمساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أن عبد اهللا بن قريط : حدثنا سعيد قال :٢٩٢٠

أزحف علي بكر يل وأنا مع خالد بن الوليد ، فسبقين اجليش ، فأردت تركه ، فدعوت اهللا أن : ( األزدي قال 
بع األثر حىت حلقتهم وهم يقاتلون الروم يف شرف ونساء خالد ونساء أصحابه مشمرات يقيمه ، فقام فلم أزل أت

  .).حيملن املاء للمهاجرين ويرجتزن 
أن الروم حربوا إصطيبا األحزم ـ : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو : حدثنا سعيد قال :٢٩٢١

به جتار فعرفوه ، فحملوه حىت أخرجوه إىل أرض حوران وكان ملكهم ـ وألقوه يف جزيرة من جزائر البحر ، فمر 
أتأذن يل بالدخول يف : ، فأتى حممد بن مروان فاستغاث به ، وكان يدعوه أخي ، فقال اصطيبان حملمد بن مروان 

السري يف أرضك حىت أنفذ إىل أرض الروم ؟ فقال ال أستطيع أن آذن لك حىت يأذن لك أمري املؤمنني ، فقال 



إين قد عاهدت اهللا لئن ردين إىل ملكي ال أدع يف أرض الروم مسلماً يصلي القبلة إال أعتقته ، وجهزته  :اصطيبان 
على أن يقاتلوا معي ، فاستأذن له حممد بن مروان عبد امللك بن مروان ، فأذن له فعرب يف أرضه حىت بلغ أرض 

ىت ظفر بعدوه من الروم ، وجعل يقتل عدوه الروم حنو أرمينية الرابعة ، فاستنصر املسلمني ، فقاتلوا معه ح
وأصحاب شوكته حىت ظهر عليهم ، واستمكن من ملكهم ودانت له أرض الروم ، فأعتق عند ذلك أسارى 
املسلمني ، أتى هبم من أرض الروم كلها فأعتقهم ومحلهم حىت بلغوا أرض قنسرين ، وأعطاهم مخسة دنانري 

  .).واستحسن ذلك عبد امللك واملسلمون 
أمر رسول : ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن عبد الرمحن بن جنيح و فضيل بن فضالة قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٢٢

  .).إن مل جيد أحدكم إال خرقة فليتعصب هبا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بالعصائب وقال 
بن يزيد بن جابر عن حبيب بن حدثنا ابن عياش عن إبراهيم بن أيب عبلة عن يزيد : حدثنا سعيد قال :٢٩٢٣

ملا كان يوم فتح جلوالء قتل رجل من املسلمني رجال من املشركني فكتب فيه إىل عمر بن اخلطاب : ( مسلمة قال 
  .).أن يعطى سلبه وأن يؤخذ منه اخلمس : ، فكتب 
مر بن عبد العزيز سألت ع: ( حدثنا إمساعيل بن عياش عن أمية بن يزيد القرشي ، قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٢٤

لو فرضت لولد دون مخس عشرة : ابن ست أو سبع أو مثان ، فقال : الفريضة البن يل ؟ فقال ابن كم هو ؟ قلت 
  .).لفرضت له 

حدثنا إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن عبد اهللا ، و األحوص بن حكيم ، و أرطأة بن : حدثنا سعيد قال :٢٩٢٥
ومن عاقدمت على عقد فأمتوا إليهم ، واتقوا : أن عمر بن اخلطاب كتب : ( عمري املنذر عن أيب األحوص حكيم بن 

  .).ظلمهم ، وإياكم ولباس األقبية ، ورقاق اخلفاف ، وائتزروا ، وانتعلوا وأدبوا اخليل ، وتناضلوا 
: كندي حدثين جرير بن معاوية عن عياض بن غضيف ال: حدثنا إمساعيل بن عياش قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٢٦

يا أمري املؤمنني : ما هذا ؟ فقال : أتى عمر بن اخلطاب وعليه قباء وخفان رقيقان ، فأنكر ذلك عليه عمر ، وقال ( 
نعم ، فرخص له يف ذلك : أما القباذ فإن الرجل يشده عليه فيضم ثيابه وأما اخلفاف الرقاق أثبت يف الركب فقال 

.(.  
أن عمر بن : ( بن عياش عن األحوص و أيب بكر عن حكيم بن عمري  حدثنا إمساعيل: حدثنا سعيد قال :٢٩٢٧

أما بعد ، فإن الدنيا حلوة خضرة ، فإياكم وإياها ، واحتسبوا إىل اهللا أعمالكم ، واعلموا : اخلطاب كتب إىل الناس 
إىل السماء  أنكم بأرض عدوكم ال يفقهون كالمكم فأمتوا إليهم العهد والذمة ، فإن أشار أحدكم إىل عدوه بيده

  .).واهللا إلن نزلت ألقتلنك ، فنزل ، إمنا نزل حني أشار إىل السماء وذلك عقده : فقال 
أن : ( حدثين حجاج بن أرطأة عن القاسم بن حممد : حدثنا إمساعيل بن عياش قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٢٨

  .).اهللا على أعداء اهللا  حيمل أعداء: سلمان بن ربيعة غزا بلنجر فاستعان بناس من املشركني فقال 
حدثين رجل أنه مسع أبا صاحل موىل : أخربنا العوام بن حوشب قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٢٩

كان يأمرنا أن نشترك ثالثة ، فيجلب واحد ، ويبيع اآلخر ، ويغزو اآلخر يف سبيل : ( عمر بن اخلطاب حيدث قال 
  .).هذه نوبيت : ذلك العام مرابطاً فقال  فرأيت أبا صاحل يف: اهللا ، قال 
أصاب املسلمون : ( حدثين أبو حريز عن عامر الشعيب قال : حدثنا عثمان بن مطر قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٣٠

سبايا من أوطاس فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلباىل أن يوطأن حىت يضعن محلهن ، ومن مل تكن حامال 
  .).فلتسترب حبيضة 



حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب ظبيان عن أشياخهم عن أيب أيوب األنصاري قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٣١
إذا أنا مت فامحلوين فإذا صافقتم العدو فادفنوين : خرج غازياً يف زمن معاوية فلما حضره املوت قال ألصحابه : ( 

  حتت أقدامكم ، وسأحدثكم حبديث مسعته من
من : صلى اهللا عليه وسلم لو ال ما حضرين مل أحدثكموه ، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول رسول اهللا 

  .).مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة 
قال عمر : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٣٢

نقر بالزكاة يف أموالنا وال نؤديها : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوم قالوا ألن أكون سألت رس: ( بن اخلطاب 
  .).إليكم ، أحب إيل من محر النعم 

أن أبا بكر حني منعه الناس الزكاة أراد أن : ( حدثنا سفيان عن الزهري عمن حدثه : حدثنا سعيد قال :٢٩٣٣
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ، فإذا : ه وسلم يقاتلهم ، فقيل له أليس قال رسول اهللا صلى اهللا علي
فهذا من حقها أال يفرقوا بني ما مجع اهللا ولو منعوين شيئا مما : قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها ؟ قال 
  .).أقروا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاتلتهم عليه 

جاء : ( فيان عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال حدثنا س: حدثنا سعيد قال :٢٩٣٤
أما : وفد أهل الردة من أسد وغطفان يسألون أبا بكر الصلح ، فخريهم إما حرب جملية وإما سلم خمزية ، قالوا 

  تردون: حرب جملية فعرفناها ، فما سلم خمزية ؟ قال 

أهنم يف النار ، وتردون إلينا من أخذمت منا ، وال نرد إليكم ما  قتالنا وال نودي قتالكم ، وتشهدون على قتالكم
أخذنا منكم ، وننزع منكم احللقة والكراع ، وتتركون تتبعون أذناب اإلبل حىت يرى اهللا خليفة رسول اهللا 

اهللا ال دية أما ما قد قلت فكما قلت ، لكن قتلوا يف اهللا أجورهم على : واملؤمنني رأياً يعذرونكم عليه ، فقال عمر 
  .).هلم 

بعثنا عثمان يف مخسني : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع جابر بن عبد اهللا يقول: حدثنا سعيد قال :٢٩٣٥
راكباً وأمرينا حممد بن مسلمة ، فلما انتهينا إىل ذي خشبة استقبلنا رجل يف عنقه مصحف ، متقلد سيفه ، تذرف 

ب هبذا ـ يعين السيف ـ على ما يف هذا ، فقال له حممد اجلس فنحن قد إن هذا يأمرنا أن نضر: عيناه فقال 
مسعت جابر : فلم يزل يكلمهم حىت رجعوا قال عمرو : ضربنا هبذا على ما يف هذا قبلك أو قبل أن تولد ، قال 

  .).فزعموا أهنم وجدوا كتاباً إىل ابن سعد واهللا أعلم : يقول 
كنت حمصوراً مع عثمان : ( شر عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال حدثنا أبو مع: حدثنا سعيد قال :٢٩٣٦

أم طاب الضراب ؟ قتلوا رجال منا فقال ! يا أمري املؤمنني : بن عفان يف الدار فرمى رجل منا فقتل ، فقلت لعثمان 
: قال أبو هريرة  عزمت عليك يا أبا هريرة إال طرحت سيفك ، فإمنا تراد نفسي وسأقي املؤمنني اليوم بنفسي ،: 

  .).فرميت بسيفي فما أدري أين هو حىت الساعة 
دخلت على عثمان : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال: حدثنا سعيد قال :٢٩٣٧

عهم ؟ أيسرك أن تقتل الناس مجيعاً وإياي م! أم ضرائب فقال يل يا أبا هريرة ! يوم الدار فقلت يا أمري املؤمنني 
  .).واهللا إلن قتلت رجال واحداً لكأمنا قتلت الناس مجيعاً فرجعت فلم أقاتل : ال ، فقال : فقلت 
قال عبد اهللا بن سالم يوم قتل : ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٣٨

  .).اهللا بعداً  عثمان بن عفان ، واهللا ال تريقون حمجماً من دم إال ازددمت به من



: ( حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن ثابت بن عبيد عن أيب جعفر األنصاري قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٣٩
دخلت مع املصريني على عثمان بن عفان فلما ضربوه خرجت اشتد قد مألت فروجي عدواً حىت دخلت املسجد ، 

قد واهللا قد فرغ من : ما وراءك ؟ فقلت : ل يل فإذا رجل جالس يف حنو من عشرة وعليه عمامة سوداء ، فقا
  .).تباً لكم آخر الدهر وإذا هو علي : الرجل ، فقال 

أنه كان إذا ] : ( عن أيب هريرة ـ [ حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل : حدثنا سعيد قال :٢٩٤٠
  .).حدث ما صنع بعثمان رضي اهللا عنه بكى 

: إمساعيل بن زكريا عن عاصم األحول قال أخربين أبو عبد اهللا و أبو زرارة قالوا  حدثنا: حدثنا سعيد قال :٢٩٤١
واهللا ما قتلت عثمان ، : نشهد باهللا على علي شهادة يسألنا اهللا عنها فقد شهدنا معه مشاهد لسمعنا علياً يقول ( 

  .).وال اشتركت ، وال أمرت ، وال رضيت 
: ( مسعت علياً يقول : ية عن حممد بن قيس عن علي بن ربيعة الوايل قال حدثنا أبو معاو: حدثنا سعيد قال :٢٩٤٢

  .).واهللا لوددت أن بين أمية رضوا لنفلناهم مخسني رجال من بنني هاشم حيلفون ما قتلنا عثمان وال نعلم له قاتالً 
قال حممد : عد قال حدثنا إمساعيل بن زكريا عن أيب مالك األشجعي عن سامل بن أيب اجل: حدثنا سعيد قال :٢٩٤٣

تذكر يوم كنت فيه عن ميني علي وأنت عن مشاله يوم املريد ؟ مسع ضجة من قبل املريد : ( بن علي البن عباس 
  إين تركت عائشة تلعن: فبعث رسوال لينظر فقال 

عم ، فقال ن: وأنا ألعن قتلة عثمان يف السهل واجلبل ، فقال ابن عباس : قتلة عثمان والناس يؤمنون ، فقال علي 
  .).أما أنا و ابن عباس بذوي عدل ؟ : حممد 

أرسل عثمان إىل علي أن : ( حدثنا سفيان عن عمرو عن حممد بن جبري بن مطعم قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٤٤
  .).ابن عمك مقتول ، وأنك مسلوب 

: ( مر بن ربيعة قال مسعت عبد اهللا بن عا: حدثنا ابن عياش عن حيىي بن سعيد قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٤٥
عزمت عن كل من رأى يل مسعاً وطاعة ، إال كف يده وسالحه ، إن أفضلكم عنا : كنت مع عثمان يف الدار فقال 

فاحجز بني الناس ، فقام ابن عمر وقام معه رجال من قومه من بين ! يف من كف سالحه ويده ، قم يا ابن عمر 
  .).فخرج ، فدخل الناس فقتلوا عثمان  عدي ، وبين نعيم ، وبين مطيع ففتحوا الباب

وجاء : ( حدثين مروان ابن أيب أمية عن عبد اهللا بن سالم : حدثنا فرج بن فضالة قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٤٦
قال ـ [ أال أخربك مبا رأيت يف ليليت هذه ؟ ! مرحباً يا أخي : إىل عثمان وهو حمصور يف داره فسلم عليه ، وقال 

لبيك يا : قلت ! يا عثمان : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الكوة فقال يل : قال بلى ، : قلت ] 
نعم ، فأرسل إيل دلواً من ماء فشربته حىت : وأعطشوك ؟ قلت : نعم ، قال : حصروك ؟ قلت : قال ! رسول اهللا 

أن تفطر عندي ، وإن شئت أن تظهر اختر إن شئت ! يا عثمان : رويت ، إين ألجد برده بني ثديي وكتفي ، فقال 
  .).بل أفطر عندك ، فقتل من يومه ذلك رضي اهللا عنه : على القوم ، قلت 

أن مروان : ( حدثنا عبد العزيز بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن حسني : حدثنا سعيد قال :٢٩٤٧
من أبيك علي بن أيب طالب ، أال أحدثك عن غلبته  ما رأيت أحداً أحسن غلبة: بن احلكم قال له وهو أمري باملدينة 

ملا التقينا يوم اجلمل توافقنا ، مث محل بعضنا على بعض ، فلم ينشب أهل : إيانا يوم اجلمل ؟ قلت األمري أعلم ، قال 
ال يقتل مدبر ، وال يذفف على جريح ، ومن أغلق عليه باب داره فهو : البصرة أن اهنزموا ، فصرخ صارخ لعلي 

وقد كنت دخلت دار فالن مث أرسلت إىل حسن و حسني ابين علي : من ، ومن طرح السالح آمن ، قال مروان آ



هو آمن فليتوجه حيث شاء ، فقلت ال واهللا ما تطيب : و عبد اهللا بن عباس ، و عبد اهللا بن جعفر فكلموه ، قال 
  .).اذهب حيث شئت : نفسي حىت أبايعه فبايعته مث قال 

أن علياً كان ال يأخذ : ( حدثنا عبد العزيز بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه : قال ] سعيد [ حدثنا :٢٩٤٨
  .).سلباً ، وأنه كان يباشر القتال بنفسه ، وأنه كان ال يذفف على جريح ، وال يقتل مدبراً 

سيف بن معاوية بن فالن حدثين : حدثين معمر قال : حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال : قال ] سعيد [ حدثنا :٢٩٤٩
ملا كان يوم اجلمل واضطرب اخليل جاء أناس إىل علي يدعون أشياء فأكثروا فلم : ( بن العنزي خايل عن جدي قال 

فاحتفزت على أحد رجلي ، مث تطاولت ، : أال رجل جيمع كالمهم يف مخس كلمات أو ست ؟ قال : يفهم فقال 
هضم أو قصاص : س خبمس أو ست ولكنهما كلمتان ، فنظر إيل علي فقلت إن الكالم لي! يا أمري املؤمنني : فقلت 

  .).أرأيتم ما عددمت فإنه حتت قدمي : قالون مث قال : فقال بيده وعقد ثلثني 
ملا ظهر : ( حدثنا عطاء بن السائب عن البختري قال : حدثنا خالد بن عبد اهللا قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٥٠

ال جتيزوا على جريح ، وال تتبعوا مدبراً ، وما يف العسكر فهو لكم ، وما كان خارجاً  :علي على أهل اجلمل قال 
  .).فليس لكم ، وأمهات األوالد ليس لكم عليهن سبيل ، وتعتد النسوة من أزواجهن أربعة أشهر وعشراً 

أتيت علياً : (  قال أخربين جار يل: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب فاختة قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٥١
: ال أقتلك صرباً إين أخاف اهللا رب العاملني ، أفيك خرب تبايع ؟ فقال : ال تقتلين فقال : يوم صفني بأسري فقال له 
  .).لك سالحه : نعم ، فقال للذي جاء به 

جاء : ( ي قالحدثنا الشيباين عن عرفجة عن أبيه عن عل: حدثنا خالد بن عبد اهللا قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٥٢
من عرف شيئا فليأخذه فجعل الناس يأخذون حىت بقيت قدر : مبا كان من رثه أهل النهر فوضعه يف الرحبة فقال 

  .).حيناً حىت جاء رجل فأخذها 
كتب إليه سليمان بن : ( أخربنا معمر عن الزهري قال : حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٥٣

ن امرأة حلقت باحلرورية وفارقت زوجها ، وشهدت على قومها بالشرك ، وتزوجت فيهم مث رجعت هشام يسأله ع
أما بعد ، فإن فتنة األوىل ثارت ، وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : تائبة ، فكتب إليه الزهري وأنا شاهد 

ى أحد من فرج استحله بتأويل القرآن ، وال ممن شهد بدراً كثري ، فرأوا أن يهدروا أمر الفتنة وال يقام فيها حد عل
على قصاص استحله بتأويل القرآن ، وال مال استحله بتأويل القرآن ، إال أن يوجد شيئا بعينه ، وإين أرى أن تردها 

  .).إىل زوجها وأن حتد من افترى عليها 
عمرو بن العاص يوم صفني أخربين من رأى : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٥٤

علي بالسالح ، فألقوا حوله مثل : يا عبد اهللا أفم الصف يقص الشارب ، مث قال : على منرب له عجل جتر به فقال 
عليكم : خذوا فإن هؤالء أخطأوا خطيئة بلغت عنان السماء ، فأقبل الناس فأخذوا فقال : احلرة السوداء ، مث قال 

  .).ألعور الدجال يعين هاشم بن عتبة ا
: حدثنا العوام عن عمرو بن مرة عن أيب وائل قال : حدثنا شهاب بن خراش قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٥٥

وال مسروق قال : مسروق قال ) وال ـ ( حدثين عمرو بن شرحبيل اهلمداين ومل أر مهدانياً كان أفضل منه ، قلت 
فريقني فسألت اهللا أن يريين من أمرهم أمراً أسكن اهتممت بأمر أهل صفني وما كنت أعرف من الفضل يف ال: ( 

سبحان : إليه فأريت يف منامي أين رفعت إىل أهل صفني فإذا أنا بأصحاب علي يف روضة خضراء وماء جار فقلت 
فما فعل ذو الكالع و : اهللا كيف مبا أرى وقد قتل بعضكم بعضاً ، قالوا إنا وجدنا ربنا رؤوفاً رحيماً ، قلت 



أصحاب معاوية قالوا أمامك فإذا سهم كاحلناحز فهبطت على القوم يف روضة خضراء وماء جار  حوشب يعين
فما فعل أهل : سبحان اهللا كيف مبا أرى وقد قتل بعضكم بعضاً ، قالوا إنا وجدنا ربنا رؤوفاً رحيماً ، قلت : فقلت 

  .).النهروان ؟ قالوا ألقوا برحاً أو قال كما لقوا برحاً 
أن رسول اهللا صلى اهللا : ( حدثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر : سعيد قال حدثنا :٢٩٥٦

  .).عليه وسلم سيق بني اخليل فأرسل ما ضم منها من احلفياء إىل مسجد بين زريق 
 أن سعيد بن العاص: ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حممد بن جبري بن مطعم : حدثنا سعيد قال :٢٩٥٧

  .).سيق بني اخليل بالكوفة وجعل مائة قصبة وجعل آلخرها قصبة ألف درهم 
ال بأس بالدخيل إذا مل : ( حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٥٨

  .).يكن بني الفرسني 
ن أصحاب النيب صلى اهللا عليه قالوا جلابر بن زيد إ: ( حدثنا سفيان عن عمرو قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٥٩

  .).هم أعف من ذلك : وسلم كانوا ال يرون بالدخيل بأساً قال 
كان له برذون : ( حدثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : حدثنا أبو األحوص قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٦٠

  .).يسابق عليه 
كان له برذون : ( عن إبراهيم عن علقمة قال  حدثنا األعمش: حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٦١

  .).يراهن عليه 
إن سعد بن معاذ أصابه سهم يوم : ( مسعت احلسن يقول : حدثنا حزم بن ايب حزم قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٦٢

اللهم ال متتين حىت تشفيين من قريظة والنضري ، فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من : األحزاب فقال 
األحزاب وانصرف إىل قريظة ، فحاصرهم ، فويل سعد بن معاذ حكمهم ، فحكم فيهم أن يقتل املقاتلة ، وأن تسىب 

الذراري ، فقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما شاء أن يقتل من مقاتلتهم ، وسيب ذراريهم ، مث محل سعد بن 
فيم ذلك ؟ قالوا فيما حكم يف : أخفه ، وقال بعضهم ما : معاذ ، وكان يف جنازته يومئذ منافقون ، فقال بعضهم 

بين قريظة وهم كاذبون ، وكان سعد كثري اللحم ، عبال من الرجال ، عظيم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .).يقولون ما أخفه والذي نفسي بيده لقد اهتز العرش لروح سعد بن معاذ : وهم حيملونه 

قال رسول اهللا صلى اهللا : ( ا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال حدثن: حدثنا سعيد قال :٢٩٦٣
  .).لقد اهتز عرش اهللا عز وجل ملوت سعد بن معاذ : عليه وسلم 
مسعت أبا أمامة : حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال : حدثنا عبد الرمحن بن زياد قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٦٤

ملا نزل أهل قريظة على سعد بن معاذ أرسل رسول اهللا صلى اهللا : ( عيد اخلدري يقول بن سهل حيدث عن أيب س
عليه وسلم إليه ، فجاء على محار ، فلما أن كان قريبا من النيب صلى اهللا عليه وسلم قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إن هؤالء نزلوا على : سلم ، فقال قوموا إىل سيدكم ، فجاء حىت قعد إىل جنب النيب صلى اهللا عليه و: لألنصار 
فإين أحكم فيه أن تقتل مقاتلتهم ، وتسيب ذريتهم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد : حكمك قال 

  .).حكمت حبكم امللك صلى اهللا عليه وسلم 
كنت : ( قال حدثين عطية القرظي : أخربنا عبد امللك بن عمري قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٦٥

فيمن عرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم قريظة فشكوا يف فنظروا إىل عانيت فلم جيدوين أنبت فخلى 
  .).سبيلي 



لقيت رجال يف مسجد الكوفة فحدثين : حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٦٦
  .).فشكوا يف فوجدوين مل جتر علي املوسى فخلوا عين  كنت فيمن حكم فيهم سعد بن معاذا: ( قال 

أن : ( حدثنا أيوب عن أيب قالبة عن عمه عن عمران بن حصني : حدثنا سفيان قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٦٧
ثقيفا كانت حلفاء لبين عقيل يف اجلاهلية فأصاب املسلمون رجال من بين عقيل ومعه ناقة له ، فأتوا به رسول اهللا 

مبا أخذتين وأخذت سابقة احلاج ؟ وكانت الناقة يف اجلاهلية إذا ! يا حممد :  عليه وسلم ، فلما أتاه قال صلى اهللا
جبريرة حلفائك ثقيف ، وكانت ثقيف أسرت رجلني : سبقت مل متنع من حوض شرعت فيه او كالً رتعت فيه ، قال 

إين مسلم ، فقال لو قلتها ! بوس فيقول يا حممد من املسلمني فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مير به وهو حم
إين جائع فأطعمين وظمآن ! يا حممد : وأنت متلك أمرك كنت أنت قد أفلحت كل الفالح ، مث مر به أخرى فقال 

تلك حاجتك ، مث بدا له أن يفديه ففداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرجلني من املسلمني ، : فاسقين ، قال 
ناقة لنفسه ، وهي العضباء ، فأغار عدو على سرح املدينة فأصابوها ، وكانوا يرحيون إبلهم ليال ، وكانت وأمسك ال

  عند املشركني امرأة سبوها فانطلقت فأتت النعم ، فجعلت ال تأيت
ضباء ، العضباء الع: إىل بعري إال رغا ، فأتتها فلم ترغ فاستوت عليها فأرسلتها ، فلما قدمت املدينة قال الناس 

بئس ما جزيتها ، ال وفاء لنذر يف : إين نذرت إن أجناين اهللا ألحنرهنا فأخربوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : قالت 
  .).معصية ، وال وفاء لنذر فيما ال ميلك ابن آدم 

كنت : (  حدثنا معاوية عن نعيم ابن أيب هند عن عمه قال: حدثنا صاحل بن موسى قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٦٨
مع علي بصفني فحضرت الصالة فأذنا وأذنوا ، وأقمنا فأقاموا ، فصلينا وصلوا ، فالتفت فإذا القتلى بيننا وبينهم ، 
فقلت لعلي حني انصرف ما تقول يف قتالنا وقتالهم ؟ فقال من قتل منا ومنهم يريد وجه اهللا والدار اآلخرة ، دخل 

  .).اجلنة 
: حدثنا األعمش عن شقيق بن سلمة عن سهل بن حنيف : ا صاحل بن موسى قال حدثن: حدثنا سعيد قال :٢٩٦٩

يا أيها الناس امجعوا رأيكم فواهللا ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إال أسهلن بنا : أنه قال يوم صفني وكان مع علي ( 
  .).إىل أمر تعرفه غري أمركم هذا ، فاهتموا رأيكم وغمد سيفه ، وانصرف إىل أهله 

سألت احلسن بن حممد ـ وما رأيت أحداً : ( حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٧٠
صعد إيل علي يف مشربة له ، فلما : بايع طلحة و الزبري علياً ؟ قال : كان أعلم منه باختالف الناس منه ـ قلت 

  .).نزال قال الناس بايعا بايعا 
  .).كانت العرب يوم صفني حمضة : ( ان عن عمرو عن احلسن بن حممد قال حدثنا سفي: حدثنا سعيد قال :٢٩٧١
قال رسول اهللا : ( حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٧٢

  .).تكون أميت فرقتني خترج بينهما مارقة تلي قتلها أوالمها باحلق : صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا : الناس فقالوا : ( حدثنا أيوب عن حممد بن : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم : ثنا سعيد قال حد:٢٩٧٣

دعوها باخلالفة ، قد جاهدت إذا أنا أعرف اجلهاد ، وال أخبع نفسي أن يقال : املنزل ، فانبعث به راحلته فقال 
  .).ان ، فيقول هذا مؤمن وهذا كافر رجل خري مين ، واهللا ال أقاتل حىت تأتوين بسيف له لسان وشفت

ما : ( قال رجل: حدثنا أيوب عن حممد بن سريين قال : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٧٤
  .).منا أحد أدركته الفتنة إال لو شئت لقلت فيه غري ابن عمر 

اللهم أبق : ( قال رجل: ب عن حممد قال أخربنا أيو: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٧٥



  .).عبد اهللا ابن عمر ما أبقيتين أقتدي به ، فإين ال أعلم أحداً اليوم على األمر األول غريه 
نبئت أن ابن : حدثنا أيوب عن حممد بن سريين قال : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٧٦
  .).أمر فإن خالفتهم خشيت أن ال أحلق هبم إين لقيت أصحايب على : ( عمر قال
عند ـ [ نبئت أن ابن عمر كان : ( حدثنا أيوب قال : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٧٧

فهممت أن أقول الذين قاتلوك ] قال ـ [ من أحق هبذا األمر منا ، ومن ينازعنا يف هذا األمر : معاوية فقال ] 
الم فخشيت أن يكون يف قويل هذا هراقة الدماء ، وأن حيمل قويل على غري الذي أردت ، وذكرت وأباك على اإلس

  .).ما عند اهللا من اجلنان 
أن رسول : ( حدثين صديق بن موسى بن عبد اهللا الزبري : حدثنا عطاف بن خالد قال : حدثنا سعيد قال :٢٩٧٨

راحلته بني دار جعفر بن حممد بن علي ودار احلسن بن زيد ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة فاستناخت به 
دعوها فإهنا مأمورة ، مث خرجت به حىت جاءت به : يا رسول اهللا املنزل فانبعثت به راحلته فقال : فأتاه الناس فقالوا 

دعوها : لته فقال يا رسول اهللا املنزل فانبعثت به راح: باب أيب أيوب األنصاري فاستناخت به ، فأتاه الناس فقالوا 
فإهنا مأمورة ، مث خرجت به حىت جاءت به موضع املنرب فاستناخت به مث حتللت ، وللناس مث عريش كانوا يرشونه ، 

ويقيمونه ، ويتربدون فيه ، فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن راحلته فأوى إىل الظل فنزل فيه وأتاه أبو 
نعم ، فذهب برحله إىل املنزل مث أتاه : أقرب املنازل إليك فانقل رحلك إيل قال  يا رسول اهللا إن منزيل: أيوب فقال 

إن الرجل مع رحله حيث كان ، وثبت رسول اهللا صلى اهللا : يا رسول اهللا أنزل علي ، فقال : رجل آخر فقال 
  .).عليه وسلم يف العريش حىت صلى بالناس فيه ثنيت عشرة ليلة 
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