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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

 )٤٥(تفسير سورة النساء 

لسبت بن عثمان اخالد/ الشيخ  

 
  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

ونَك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة ِإِن امرٌؤ هلَك يستَفْتُ{ :تعالىفي تفسير قوله  - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
لَيس لَه ولَد ولَه ُأخْتٌ فَلَها ِنصفُ ما تَرك وهو يِرثُهآ ِإن لَّم يكُن لَّها ولَد فَِإن كَانَتَا اثْنَتَيِن فَلَهما الثُّلُثَاِن ِمما 

 }وةً رجاالً وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن يبين اللّه لَكُم َأن تَِضلُّواْ واللّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليمتَرك وِإن كَانُواْ ِإخْ
  .]سورة النساء) ١٧٦([

: نزلت آية وآخر ،براءة نزلت سورة آخر: قال -رضي اهللا تعالى عنه– البراءعن  البخاريروى 
}تَفْتُونَكسسورة النساء) ١٧٦([} ي[.   

صلى اهللا عليه - اهللا رسول علَي دخل": قال -مارضي اهللا عنه- اهللا عبد بن جابرعن  أحمد اإلماموروى 
 إال يرثني ال إنه :فَقُلت فَعقَلْتُ ))عليه صبوا((: قال أو علَي صب ثم فتوضأ، َأعِقل، ال مريض وأنا -وسلم
 بعض وفي )١(الجماعة ورواه الصحيحين في أخرجاه" الفرائض آيةفأنزل اهللا : قال ؟الميراث فكيف كاللة،
  .)٢("]سورة النساء) ١٧٦([ اآلية }يستَفْتُونَك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة{: الميراث آية فنزلت": األلفاظ
  .المتروك على المذكور فدل فيها يفتيكم اهللا قل الكاللة عن يستفتونك -أعلم واهللا- الكالم معنى وكأن
 ولهذا جوانبه؛ من بالرأس يحيط الذي اإلكليل من مأخوذة وأنها واشتقاقها الكاللة على الكالم تقدم وقد

 كما ،له ولد ال من الكاللة: يقول من الناس ومن والد، وال ولد له وليس يموت بمن العلماء أكثر فسرها
  .]سورة النساء) ١٧٦([ } لَيس لَه ولَدِإِن امرٌؤ هلَك{ اآلية هذه عليه دلت

  :بعدو ،والصالة والسالم على رسول اهللا، الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
 آخر" :-رضي اهللا عنه-حديث البراء  من -رحمه اهللا- ما أخرجه اإلمام البخاري -رحمه اهللا-المؤلف  أورد

 آخر ما نزل من اآليات،  السور وذكرخر ما نزل من آذكر ف"خر آية نزلت يستفتونكآسورة نزلت براءة و
" نِم"الجمع بين كثير من هذه الروايات إما بتقدير ، ووجه من القرآنفي آخر ما نزل كثير والعلماء لهم كالم 

  . يسلك طريق الترجيح، فاألوالن طريقان في الجمع، أوأو أن يخص ذلك في بعض اآليات
الشك أن براءة من آخر ما نزل فيما يتعلق بالقتال، بل هي آخر ما : يقال "آخر سورة نزلت براءة: "في قولهو

صدرها، قبل حجة أبي بكر في السنة  فقد نزل لم تنزل سورة براءة دفعة واحدةلكن نزل في شأن القتال، 

                                                
كاللة  باب ميراث ال -ومسلم في كتاب الفرائض ) ٢١٤٨ص  / ٥ج ) (٥٣٥٢ (باب وضوء العائد للمريض -أخرجه البخاري في كتاب المرضى  - 1
 ).١٢٣٤ص  / ٣ج ) (١٦١٦(
 ).١٢٣٤ص  / ٣ج ) (١٦١٦( باب ميراث الكاللة  -صحيح مسلم في كتاب الفرائض  - 2
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كما هو - ونزل بعضها ،ثرهأ في مع علي -صلى اهللا عليه وسلم-حيث بعث بها النبي  ،للهجرةالتاسعة 
  .خر ما نزل في شأن القتال وما يتعلق بهآن براءة هي إ: يمكن أن يقال، ف في غزوة تبوك-فمعرو

 أنها اآليات الثالثوآية الكاللة هي آخر ما نزل في شأن المواريث وإال فاألرجح في آخر ما نزل من اآليات 
ا تُرجعون ِفيِه ِإلَى اللِّه ثُم تُوفَّى كُلُّ واتَّقُواْ يوم{ :قوله تعالىية الدين وآآية الربا و-التي في سورة البقرة 

ونظْلَمالَ ي مهتْ وبا كَسجاء من ما و، نزلت معاًآليات اذه ه األقرب أنف -]سورة البقرة) ٢٨١([ }نَفٍْس م
 فذالك يصح ويصدق عليه باعتبار أنها نزلت بهذه الجملة، واهللا خر ما نزلآ ة منها هيالروايات أن واحد

  .تعالى أعلم
 }ِإذَا جاء نَصر اللَِّه والْفَتْح{ :أعني قوله تعالى- أن سورة النصر هي آخر ما نزل  نجدوفي بعض الروايات

آخر سورة سورة المائدة هي ونها آخر سورة نزلت كاملة، إ: لاويمكن أن يق ،- إلى آخرها]سورة النصر) ١([
  .الحالل والحرامأي في حكام نزلت في األ
؛ جوانبه من بالرأس يحيط الذي اإلكليل من مأخوذة" :الكاللة قال} قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة{ :يقول تعالى

خوة كاإلمن يحيطون به إال  أي الذي ال يرثه "والد وال ولد له وليس يموت بمن العلماء أكثر فسرها ولهذا
وال : لم يقلو ]سورة النساء) ١٧٦([ }ِن امرٌؤ هلَك لَيس لَه ولَدِإ{ : يقول-عز وجل-اهللا :  فإن قيلواألخوات،

 }ولَه ُأخْتٌ فَلَها ِنصفُ ما تَرك{ : سبحانهقولهإن  :يقال فالجواب أن  والد؟من ال ولد له وال :قيل، فكيف والد
 فلما ورثت ،والدوجود ال أن ترث األخت من أخيها مع ال يمكنيدل على ذلك؛ ألنه  ]سورة النساء) ١٧٦([

  . واهللا تعالى أعلملمتوفى، لد لاأنه ال ولم عالنصف 
 الصحيحين في عنه ثبت كما -رضي اهللا عنه- الخطاب بن عمر المؤمنين أمير على الكاللة حكْم ُأشِْكل وقد
 الجد، :إليه تهينن عهداً فيهن إلينا عهد كان -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن وِددتُ ثالث" :قال أنه

  .)٣("الربا أبواب من وأبواب والكاللة،
 سألتُ ما :-رضي اهللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر قال :قال طلحة أبي بن معدان عن أحمد اإلمامروى و

 صدري في بُأصبِعه طعن حتى الكاللة عن سألته مما أكثر شيء عن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول
 أكثر مطوالً مسلم أخرجه وقد مختصرا رواه هكذا ))النساء سورة آخر في التي الصيف آية يكفيك((: وقال
  .)٤(هذا من
  :التكالن وعليه المستعان، وباهللا معناها على الكالم ذكر

 اآليات أن يتحدث عن اآلن يريدو تكلم على الموضوع جملة  حيثتحليل اآليات به يقصدهذا كالم ابن كثير 
  .ه التفسير التحليليسمونوهذا يالتحليل ب

                                                
ومسلم في كتاب التفسير ) ٢١٢٢ص  / ٥ج ) (٥٢٦٦ (باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب -أخرجه البخاري في كتاب األشربة  - 3
 ).٣٠٣٢ص  / ٤ج ) (٣٠٣٢(باب في نزول تحريم الخمر  -
بـاب   - وفي كتاب الفرائض )٣٩٦ص  / ١ج ) (٥٦٧( أو نحوها  أو كراثاً أو بصالًاً باب نهي من أكل ثوم - كتاب المساجد ومواضع الصالة      - 4

 ).١٢٣٦ص  / ٣ج ) (١٦١٧(ميراث الكاللة 
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 } شَيٍء هاِلك ِإلَّا وجههكُلُّ{ :تعالى اهللا قال مات،: أي ]سورة النساء) ١٧٦([ }ِإِن امرٌؤ هلَك{ :تعالى قوله
ويبقَى وجه * كُلُّ من علَيها فَاٍن{ :قال كما -عز وجل- اهللا إال يبقى وال يفنى شيء كل ]سورة القصص) ٨٨([

كباِمرالِْإكْرلَاِل وسورة الرحمن) ٢٧-٢٦([ } ذُو الْج[.  
 في الرواية مثالً في جمع ونءيقر مع أنهم لكلمة هلكخاص  الناس في هذا الزمان غلب عليهم فهمبعض 
فال غرابة في "  فلما هلك عمر كانت الصحف عند حفصة،فلما هلك أبو بكر كانت الصحف عند عمر"القرآن 
خبر الرجل المؤمن من آل  في -عز وجل– مات ليس إال، وقد قال اهللا :ك؛ ألن معناهافالن هل: أن يقال
ولَقَد جاءكُم يوسفُ ِمن قَبُل ِبالْبينَاِت فَما ِزلْتُم ِفي شَك مما جاءكُم ِبِه حتَّى ِإذَا هلَك قُلْتُم لَن يبعثَ { :فرعون

  .إشكال، واهللا أعلمفال يعني حتى إذا مات، } حتَّى ِإذَا هلَك{ : فقوله]سورة غافر) ٣٤([ }اللَّه ِمن بعِدِه رسولًا
ولَه ُأخْتٌ { : له وال والد، ويدل على ذلك قوله الذي ال ولد:أي ]سورة النساء) ١٧٦([ }لَيس لَه ولَد{ :وقوله

كا تَرفُ ما ِنصشيًئا ترث لم أب معها كان ولو }فَلَه.  
  .سبقوهذا الكالم صحيح كما " شيًئا ترث لم أب معها كان ولو: "-رحمه اهللا تعالى–قول ي
ألخت أما اوخت الشقيقة أو األخت ألب، األ المراد باألخت هنا }ولَه ُأخْتٌ فَلَها ِنصفُ ما تَرك{:  تعالىقولهو

و ُأخْتٌ فَِلكُلِّ واِحٍد منْهما السدس فَِإن ولَه َأخٌ َأ{: -عز وجل-كما قال اهللا أصحاب الفروض إنها من ألم ف
 ذلك ذكركما سبق -خوة ألم اإلفهذه اآلية في  ]سورة النساء) ١٢([ }كَانُواْ َأكْثَر ِمن ذَِلك فَهم شُركَاء ِفي الثُّلُِث

ولَه َأخٌ {: ن قولهعلى أاإلجماع حادية، وبعض أهل العلم ينقل ات اآلويفسر ذلك بعض القراء  ،-أول السورة
خوة من أم من أصحاب الفروض إذا انفرد فاإل، من أم األخ أو األخت يعني ]سورة النساء) ١٢([} َأو ُأخْتٌ

 أما الواحد منهم فله السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ األنثيين،
 ]سورة النساء) ١٧٦[( }ولَه ُأخْتٌ فَلَها ِنصفُ ما تَرك{  في هذه اآلية كماهماإلخوة ألب فإن حكمخوة األشقاء واإل

  . ال فرضاًتعصيباًبينهما  يقسم الميراثففإن كان معها أخ 
لى  ألووالباقي النصففلألخت ليس له ولد وال والد  وإنسانإذا مات ، فواألخوات عصبة للبنات عند الجمهور

 النصف الذي يكون لها  هذالكن النصفلها لبنت لها النصف واألخت  فا بنت وأختلو مات ولهو ذكر، رجٍل
 تاألخوا" سيراً على قاعدة  بالتعصيبهنا في اآلية وإنما يكون لها ذلكالمذكور الفرض  هوليس مع البنت 

 ة مع البنات،عصب والباقي لألختفللبنتين الثلثان وأخت ابنتان مات إنسان وعنده  ولذلك لو" يعصبن مع النبات
  . للذكر مثل حظ األنثيين بينهمايقسمه  فإن أخهذه األخت لوإن كان

الولد يطلق على الذكر و-والد وال ولد  لميتلم يكن لذه اآلية تثبت الفرض لألخت إن هوالخالصة أن 
  .على سبيل التعصيبلألخت الباقي كان له بنت ففإن  -واألنثى
  كيف يقسم الميراث؟ ف وأخت ألم وأخت شقيقةإنسان وعنده بنتمات : مسألة

وما بقي فلألخت الشقيقة تعصيباً، وذلك أنه يبدأ بأصحاب للبنت النصف ولألخت ألم السدس فرضاً، : الجواب
   .الفروض أوالً

 والد وال القرآن بنص له ولد ال من أنه على فدل ،باإلجماع يحجبها ألنه؛ شيًئا ترث لم أب معها كان ولو
  .بالكلية ميراث لها ليس بل الوالد مع النصف لها يفرض ال األخت ألن أيضا؛ التأمل عند بالنص
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 في يقوالن كانا أنهما -مرضي اهللا تعالى عنه- الزبير وابن عباس ابن عن وغيره جرير ابن نقل وقد
لَد ولَه ُأخْتٌ فَلَها ِنصفُ ما ِإِن امرٌؤ هلَك لَيس لَه و{ :لقوله ؛لألخت شيء ال إنه: وأختًا بنتًا ترك الميت
كا ترك فقد بنتًا ترك فإذا: قال ]سورة النساء) ١٧٦([ }تَرتلألخ شيء فال ولد.  
  .من جهة التعصيبترث اً لكنها رض ال شيء لها فاكالم صحيح من جهة أنه وهو ،خالف قول الجمهورهذا 

 بدليل بالتعصيب اآلخر النصف ولألخت بالفرض، فالنص للبنت: المسألة هذه في فقالوا الجمهور وخالفهما
  .اآلية هذه غير

ال يزيد وال بحيث  هذا النصف ترثه األخت فرضاً ]سورة النساء) ١٧٦([ }فَلَها ِنصفُ ما تَرك{: يقول تعالى
ت ، وأما النصف الذي ترثه األخ ففي بعض الحاالت يرثن الثلثين-أكثر من واحدة– إال إذا كن أخوات ينقص

   أقل من يكونتارة يبقى النصف وفي بعض الحاالت، فمع البنت فهذا ليس فرضاً وإنما هو ما بقي
  .فالقضية عند التعصيب ال تتقيد بالنصف،لكذ

 بدليل بالتعصيب اآلخر النصف ولألخت بالفرض النصف للبنت: المسألة هذه في فقالوا الجمهور وخالفهما
 رواه فلما بالتعصيب وراثتها وأما الصورة هذه في لها يفرضن  اآلية نصت أوهذه، اآلية هذه غير

 -رضي اهللا تعالى عنه- جبل بن معاذ فينا قضى: قال األسود عن إبراهيم عن سليمان طريق من البخاري
قضى فينا : ثم قال سليمان ، النصف للبنت والنصف لألخت- وسلمعليه اهللا صلى- اهللا رسول عهد على

  .)٥(-صلى اهللا عليه وسلم-ول اهللا ولم يذكر على عهد رس
 -رضي اهللا تعالى عنه- األشعري موسى أبو سئل: قال شرحبيل بن هزيلعن البخاري أيضاً  صحيح وفي
 ابن فسئل ،فسيتابعني مسعود ابن ِتْأو النصف ولألخت النصف لالبنة: فقال وأخت، ابن وابنة ابنة عن

 ضيقأ المهتدين، من أنا وما إذًا ضلَلْتُ لقد :فقال -موسى يأب بقولأخبر و -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود
 بقي وما الثلثين، تكملة السدس االبن تبنول تالنصف للبن -صلى اهللا عليه وسلم- النبي قضى بما فيها

  .)٦(فيكم الحبر هذا دام ما تسألوني ال: فقال مسعود، ابن بقول فأخبرناه موسى أبا فأتينا فلألخت،
 كاللة، ماتت إذا لها ما جميع يرث واألخ: أي ]سورة النساء) ١٧٦([ } يِرثُهآ ِإن لَّم يكُن لَّها ولَدوهو{ :وقوله
 فرض له من معه أن فرض فإن ،شيًئا األخ يرث لم والد لها كان لو ألنه والد؛ وال أي ولد لها وليس
    عباس ابن عن الصحيحين في ثبت لما؛ األخ إلى الباقي وصرف أم من أخ أو كزوج فرضه إليه صرف

 أبقت فما ،بأهلها الفرائض َألِْحقُوا((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنهما–
  .)٧())ذَكَر رجٍل فَألولَى الفرائض

.  

                                                
 ).٢٤٧٩ص  / ٦ج ) (٦٣٦٠ ( باب ميراث األخوات مع البنات عصبة-أخرجه البخاري في كتاب الفرائض  - 5
 ).٢٤٧٧ص  / ٦ج ) (٦٣٥٥(باب ميراث ابنة ابن مع ابنة  -أخرجه البخاري في كتاب الفرائض  - 6
باب  -ومسلم في كتاب الفرائض ) ٢٤٨٠ص  / ٦ج ) (٦٣٦٥ ( باب ابني عم أحدهما أخ لألم واآلخر زوج-أخرجه البخاري في كتاب الفرائض  - 7

 ).١٢٣٣ص  / ٣ج ) (١٦١٥ ( بقى فألولى رجل ذكرألحقوا الفرائض بأهلها فما
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 روالنصف اآلخ: تقول وت أن تعبرئالنصف والباقي لألخ، وإن شفللبنت مات وعنده بنت وأخ  رجالً لو أن
 تماتكذلك لو ، وما قلنا في البنت تماماً ك، وهوليس فرضاًلألخ  الذي النصف لكن هذا ،لألخ فصحيح

  . واهللا أعلم،  تعصيباًواألخ الشقيق له الباقيالسدس  لألخ من األمف وأخاً شقيقاًَ  من أماً أختوترك
  :مسألة
 تعصيباً، ألخ الشقيقلفوما بقي  السدس لألمو انالثلثتين وابنتين، فللبن اًوأم  شقيقاًاًوترك أخ مات إنسانإذا 

 إذا اجتمع أصحاب جهةأخ أو أخت ألب، و أو وهكذا تكون القسمة أيضاً لو كان بدل األخ الشقيق أخت شقيقة
   .صلة بالميتألقوى إلى ا فإنه ينظر -كاإلخوة األشقاء واإلخوة ألب–واحدة 

 رضفُ أختان كاللة يموت لمن كان فإن: أي ]سورة النساء) ١٧٦([ }ا الثُّلُثَاِنفَِإن كَانَتَا اثْنَتَيِن فَلَهم{ :وقوله 
 حكم فيداستُ كما ،البنتين حكم الجماعة أخذ هاهنا ومن حكمهما، في األختين على زاد ما وكذا الثلثان، لهما

  .]سورة النساء) ١١([ }ا ما تَركفَِإن كُن ِنساء فَوقَ اثْنَتَيِن فَلَهن ثُلُثَ{ :قوله في البنات من األخوات
 من العصبات حكم هذا ]سورة النساء) ١٧٦([ }وِإن كَانُواْ ِإخْوةً رجاالً وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن{ :وقوله
  .األنثيين حظ مثل الذكر أعطي وإناثهم ذكورهم اجتمع إذا واإلخوة البنين وبني البنين
  .شرائعه لكم ويوضح حدوده، لكم ويحد ،فرائضه لكم يفرض: أي }ين اللّه لَكُميب{: وقوله
 بعواقب عالم هو: أي }واللّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليم{ البيان بعد الحق عن تضلوا لئال: أي }َأن تَِضلُّواْ{: وقوله
  .المتوفى من قربه بحسب راباتالق من واحد كل يستحقه وما لعباده الخير من فيها وما ومصالحها األمور
رسول  أصحاب وجمع فًاكَِت - عنه تعالىرضي اهللا- عمر أخذ: "قال شهاب بن طارق عن جرير ابنوروى 

 حينئذ فخرجت" خدورهن في النساء به ثتحد قضاء الكاللة في ألقضين": قال ثم -صلى اهللا عليه وسلم-
  .)٨(صحيح إسناد وهذا" ألتمه األمر هذا يتم أن -عز وجل- اهللا أراد لو": فقال فتفرقوا، البيت من حية
 الذي كانوا يكتبون عليه حيث كانوا يكتبون العظم العريضف هو ِتالكَ" فًاكَِت -رضي اهللا عنه- عمر أخذ: "قال

  .  والعسبعلى األكتاف واللخاف
يث يحكم حكماً يكون حد ه يريد أننأمنه يظهر  "خدورهن في النساء به ثتحد: "-رضي اهللا عنه– قولهو

   .، واهللا أعلمالنساء في خدورهن به حدثتتحتى الناس 
 سألت أكون ألن ":قال -رضي اهللا تعالى عنه- الخطاب بن عمرعن  النَّيسابوِري اهللا عبد أبو الحاكموروى 
: قالوا قوم وعن ؟بعده الخليفة من :النَّعم حمر من إلي أحب ثالث عن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول
شرط على  اإلسنادصحيح: قال ثم "الكاللة وعن قتالهم؟ أيحل ،إليك نؤديها وال أموالنا من الزكاة في نُقر 

  .)٩(يخرجاه ولم الشيخين
 ناوك" بكر أبا فيه أخالف أن ألستحي إني": قال أنه -رضي اهللا عنه- عمر عن رِوي وقد :جرير ابن  قال
  .والوالد الولد عدا ما هو: يقول -لى عنهرضي اهللا تعا- بكر أبو

                                                
 ورواه ابن جرير الطبري في ن طريق جرير عن األعمش مع اختالف في لفظهم) ٢٤٥ص  / ٦ج ) (١٢٧٨٦(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  - 8

 ).٤٣٩ص  / ٩ج ) (١٠٨٨٢(تفسيره برقم 
 .، فالسند فيه انقطاع" وال أدرك عمربل ما خرجا لمحمد شيئاً: "الذهبي بقولهوتعقبه ) ٣٣٢ص  / ٢ج ) (٣١٨٦( أخرجه الحاكم في مستدركه - 9
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 يدل الذي وهو وحديثه، الزمان قديم في واألئمة والتابعين الصحابة جمهور عليه الصديق قاله الذي وهذا
يبين اللّه لَكُم َأن تَِضلُّواْ واللّه ِبكُلِّ شَيٍء { :قوله في ووضحه ذلك بين قد أنه اهللا أرشد كما ،القرآن عليه

عواهللا أعلم ]سورة النساء) ١٧٦([ }ِليم.  
 .لى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينانتهى تفسير سورة النساء، وهللا الحمد والمنة، وصلى اهللا وسلم وبارك ع
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