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بسم الله الرحمان الرحيم 

والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: يسرني غاية السرور، وأنا التقي بكم مجددا طالبي األعزاء 

 في مادة قانون المواريث. -عن بعد-من خالل هذه الدروس 

ميراث أصحاب الفروض"، ما زلنا بصدد الحديث عن: "وعليه، ف

 ،سنركز على محوين أساسيين أعزائي الطلبة ، وخالل هذه الحصة 

 :على الشكل التالي هماو

 الثمن. أصحابالمحور األول:     

المحور الثاني: أصحاب الثلثين. 
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 الثمن فرضأصحاب : المحور األول                   

) الفقرة األولى ( سنخصصها للحديث سأقسم هذا المحور إلى فقرتين 

عن أصحاب الثمن، بينما ) الفقرة الثانية( سنقدم من خاللها أمثلة 

 تطبيقية في الموضوع.

 الفقرة األولى: أصحاب الثمن.

سواء كانت منفردة، الزوجة  وهو ،واحد وارث الثمن  يرث فرض

وارث ذكرا كان أو فرع   للهالكإذا كان أو مع زوجات أخريات، 

 أنثى.

لد "فإن كان لكم وقوله تعالى: ل إرثها الثمن من القرآن الكريم و دلي

 1.فلهن الثمن مما تركتم"

"و الثمن لها أو لهن بفرع قال الشيخ خليل رحمه الله في مختصره: 

 .الحق"

التي نصت على  433مدونة األسرة إلى ذلك في المادة : تو قد أشار

 ما يلي:

 وارث الثمن واحد:" 

 ."الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث - 

 و قد أشار العالمة الرسموكي إلى هذا بقوله:

  2متراالامع ولد َوِرث ُدون              افرض زوجة فأكثر :و الثمن 

 

                                                           
 .21سورة النساء،اآلية: -1 
  .44انظر إيضاح األسرار المصونة ، ص: -
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 الموضوع. الفقرة الثانية : أمثلة تطبيقية في 

 المثال األول. -1

 . هلك هالك عن: زوجة ، و ابن 

 

  8 

 2 زوجة 8/2

 7 ابن ع

 

 للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي لالبن تعصيبا.

( ومنها صحت، للزوجة في 8فأصل الفريضة من ثمانية)وعليه، 

 ( أسهم لالبن تعصيبا.7( واحد، والباقي سبعة )2ثمنها سهم )

 الثاني. المثال -2

 .هلك هالك عن: زوجتين، وبنت، وأخ شقيق 

                                    

  8 21 

 1 2 زوجتان 8/2

 8 3 بنت 1/2

 1 4 أخ شقيق ع
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للزوجتين الثمن فرضا يقسم سوية بينهما، وللبنت النصف النفرادها، 

 والباقي للشقيق تعصيبا.

(،وصلللللللحت من سلللللللتة 8)فأصلللللللل الفريضلللللللة من ثمانية وعليه، 

سوية بينهما،  ان(، يقسللم1سلهمان ) في الثمن (،للزوجتين21عشلر)

الباقي  ( أسهم ، و8ثمانية) في نصلفها أي سلهم لكل واحدة ، وللبنت

 .أسهم (1ستة) تعصيبا ألخ الشقيقل

 المثال الثالث. -3

 شقيق هلك هالك عن: زوجة، و بنت ،وعم. 

  8 

 2 زوجة 8/2

 3 بنت 1/2

 4 شقيق عم ع

 

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف النفرادها،  

 والعم الشقيق عاصب.

(، ومنها صحت، للزوجة في ثمنها  8صل الفريضة من )أفوعليه، 

(أسهم، والباقي للعم الشيق 3( واحد، وللبنت في نصفها أربعة)2سهم)

 ( أسهم.4تعصيبا ثالثة )
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 المثال الرابع. -4

  ابن ،وأم ،وأب،هلك هالك عن: زوجة . 

                                   

  13 

 ةزوج 8/2

 

4 

 أم 1/2

 

3 

 أب 1/2

 

3 

 24 ابن ع

 

 افرضلل ، ولألب السللدسفرضللا لوجود الفرع الوارث للزوجة الثمن

 لوجود ،كذلكفرضا  ، ولألم السلدس لوجود الفرع الوارث ) االبن(

 .والباقي لالبن تعصيباالفرع الوارث، 

  ( ومنها صلللحت،13)فأصلللل الفريضلللة من أربع وعشلللرينوعليه،  

أسهم،  (3( أسهم، ولألم في سدسها أربعة)4)ثالثةفي ثمنها للزوجة 

الباقي لالبن تعصيبا ثالثة أسهم ،و( 3)أربعةب في سدسه كذلك ولأل

 سهما. (24)عشر
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 الثلثين.: أصحاب الثانيالمحور                     

) الفقرة األولى ( سنخصصها للحديث سأقسم هذا المحور إلى فقرتين 

عن أصحاب الثلثين، بينما ) الفقرة الثانية( سنقدم من خاللها أمثلة 

 تطبيقية في الموضوع.

 الفقرة األولى: أصحاب الثلثين

 و هم:أصناف،  أربعة  الثلثينأصحاب 

 :البنتان أوال:

صلب لابشرط أال يكون معهن ولد  ،الثلثينترث البنتان فأكثر   -1

 و ابن االبن في درجتهما. ،أو أنثى ،ذكر كان

 و أخا شقيقا. ،أي اثنين فأكثر،فمن ترك إذن متعددا من البنات 

 عصيبا.تالشقيق  والثلث اآلخر لألخ  ،الثلثين فرضا يرثن البناتف

ن نساء ك"فإن  و دليل إرثهما الثلثين من القرآن الكريم قوله تعالى:

 .3ثا ما ترك"لفوق اثنتين فلهن ث

على ما  فقرتها األولىمن مدونة األسرة في  543 :ونصت المادة

 أصحاب الثلثين أربعة:" يلي:

 ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن االبن..." -1- 

                                                           
 .22سورة النساء،اآلية: -3 
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والثلثين لذي النصف إن تعدد:         " و قال الشيخ خليل رحمه الله:

 .و لتعددهن الثلثان""

  بنتا االبن فأكثر: -2

 الثلثين إن تعددت بشرطين اثنين هما: االبن  اترث بنت

 ا عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.مانفراده -

 ا.ما عن ابن االبن في درجتهمانفراده -

 ."فلهن ثلثا ما ترك"ودليل إرثهما على ذلك ، قوله تعالى: 

 من مدونة األسرة في فقرتها الثانية.  543وإلى ذلك أشارت المادة: 

المالحظ أن مدونة األسرة من خالل المادة المشار إليها  أعاله، أنها و

 بذكر الشرطين السابقين فقط. تاكتف

 كانتابن ابن أعلى منهما، أو في حين أنه لو كان مع بنتي االبن، 

 ابن أعلى منهما. معهما بنت

و بنتي ابن، فلالبن جميع اإلرث  ،على ذلك، كمن توفي عن ابنمثال 

 تعصيبا ، و ال شيء لبنتي االبن.

فبنات االبن إذن يسقطن بابن فوقهما مطلقا ،و بنتان فأكثر إذا لم يوجد 

 من يعصبهما.

"و حجبها ابن فوقها ، و بنتان فوقها  قال الشيخ خليل رحمه الله:

 .معصب"إال االبن في درجتها أو أسفل ف
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"و أجمعوا في هذا الباب على أن بني  و قال ابن رشد رحمه الله:

البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين، يرثون كما يرثون، 

يحجبون كما يحجبون ...ثم يضيف رحمه الله و أجمعوا على أنه و

ليس لبنات االبن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات المتوفى 

 .4الثلثين"

 المشار إليها سابقا.  من مدونة األسرة 453هذا ما أكدته المادة: و 

 و جاء في الرحبية:

 حاز البنات الثلثين يا فتى    ثم بنات االبن يسقطن متى       

 ما ذكرواعلى من ولد االبن     إال إذا عصبهن الذكر             

 ثانيا: الشقيقتان فأكثر:

بهما إذا لم يوجد من يحج، بالتساويقتان فأكثر الثلثين ترث الشقي

حجب إسقاط كاألب واالبن، ومن ترثان معه بالتعصيب كاألخ 

 الشقيق. 

ه إنف وتجدر اإلشارة هنا، أن وجود األختين الشقيقتين  مع ابن الهالك،

يحجبهما كما ذكر أعاله، بخالف وجودهما مع بنت الهالك، فإنها 

 .تعصبهما

                                                           
 .552،ص:1،ج:2181مطبعة دار الجيل ،بداية المجتهد و نهاية المقتصد ، راجع: ابن رشد -4 
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 له:قال الفقيه التلمساني رحمه ال

 إن كان للهالك بنت أو بنات   و األخوات قد يصرن عصبات        

 و جاء في الرحبية:

 فهن معهن معصبات    و األخوات إن تكن بنات          

على ميراث الشقيقين  435في المادة : و قد نصت مدونة األسرة 

 "أصحاب الثلثين أربعة...الشقيقتان فأكثر حيث نصت على ما يلي:

شرط انفرادهما عن الشقيق ،و عن األب وإن عال و عن فأكثر ب

 الفرع الوارث".

 .ثالثا: األخت لألب فأكثر

ترث األختان لألب فأكثر فرض الثلثين بالتساوي في أختهن الشقيقة 

عن و،،أو أخيهن الشقيق بالشروط التي بيناها في الشقيقتين أعاله 

 األخ لألب.

وجود من يحجبهما حجب و من ثم، فال بد من انفرادهما ،وعدم 

 إسقاط كاألخ الشقيق، و من ترثان معه بالتعصيب كاألخ لألب.

و دليل إرث األختين لألب فأكثر هو نفس الدليل الوارد في األختين 

 الشقيقتين.
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ن "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثاقال تعالى في محكم كتابه الكريم: 

 .مما ترك"

 على ما يلي: من مدونة األسرة 435و نصت المادة: 

 أصحاب الثلثين أربعة ثم ذكرت:
"...األختان لألب فأكثر بشرط انفرادهما عن األخ لألب ، وعمن 

 ذكر في الشقيقتين.
 

الحظ أنها أغفلت ي المشار إليها أعاله، 435المادة:  فالمتأمل في

 انفراد األختين الشقيقتين أو لألب عن الجد.

ألسرة و خاصة الفقرة األولى من مدونة ا453لكن بقراءتنا للمادة :

أو  ،اإلخوة األفضل من ثلث المال معمنها، نجد أنها منحت للجد 

إذا اجتمع الجد العصبي مع  "المقاسمة حيث نصت على ما يلي:

اإلخوة األشقاء خاصة، أو مع اإلخوة لألب كذلك ذكورا أو إناثا أو 

 .مختلطين، فله األفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة"
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 .الفقرة الثانية: أمثلة تطبيقية في الموضوع

 المثال األول:

 .هلك هالك عن: بنتين، وأخ شقيق 

  4 

 

 

 2 بنت

 2 بنت 

 2 قيأخ شق ع

 

 للبنتين الثلثان فرضا، واألخ الشقيق عاصب.

( 2(،ومنها صحت، للبنتين )5الفريضة من ثالثة)فأصل وعليه، 

( 1الباقي  سهم) ، و لكل واحدة سهمسهمان يقسمان سوية بينهما، أي 

 .تعصيبا  لألخ الشقيقواحد يمنح 

 

 

 

 

 

4/1  
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 المثال الثاني:

  و أخ لألب.، هلك هالك عن: شقيقتين 

  4 

 

 

 2 أخت شقيقة

 2 أخت شقيقة 

 2 أخ لألب ع

 الثلثان فرضا، واألخ لألب عاصب.للشقيقتين 

ومنها صحت، للشقيقتين ( 5الفريضة من ثالثة)فأصل وعليه، 

الباقي   ، و لكل واحدة سهم، أي  ( يقسمان سوية بينهما2سهمان)

 .على سنة التعصيب وحكمهلألب خ يأخذه األ ،( واحد1سهم)

 المثال الثالث:

 لألب هلك هالك عن: أختين لألب، و ابن أخ. 

  4 

 

 

 2 أخت لألب

 2 أخت لألب 

 2 لألب ابن أخ ع

4/1  

4/1  
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 لألختين لألب الثلثان فرضا، وبن األخ لألب عاصب.

(،ومنها صحت، لألختين لألب 5الفريضة من ثالثة)فأصل وعليه، 

الباقي  ، و لكل واحدة سهم( يقسمان سوية بينهما، أي 2سهمان)

 .التعصيب وحكمهلألب على وجه خ ( واحد، يأخذه ابن األ1سهم)

 

 المثال الرابع:

 شقيقو عم  ،هلك هالك وترك: بنتا ابن. 

  4 

 

 

 2 بنت ابن

 2 بنت ابن 

 2 عم شقيق ع

 

 بنتا االبن في هذا المثال، ترثان الثلثين فرضا، والعم الشقيق عاصب.

(،ومنها صحت، لبنتي االبن 5الفريضة من ثالثة)فأصل وعليه، 

الباقي   ، و لكل واحدة سهم، أي  سوية بينهما( يقسمان 2سهمان)

 .( واحد يأخذه العم  الشقيق تعصيبا1سهم)

شاء الله  إن للحصة القادمةو باقي األمثلة التطبيقية األخرى سنتركها 

 .تعالى

4/1  
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نا على سيدنا ونبيوسلم وبارك  وصلى الله ، والحمد لله أوال وأخيرا 

وعلى آله وأصحابه الطاهرين ، ومن تبعهم بإحسان  ،وموالنا محمد

 إلى يوم الدين.

 


