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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 

 ، الثلث "أصحاب  موضوع حصة اليوم خصصناه للحديث عن: "

 وهو من المواضيع  المهمة التي تناولها الفقهاء بالشرح والتحليل،

من خالل محورين أساسيين هما :وهذا ما سنحاول أن نبرزه 

 . الثلث فرض أصحاب المحور األول :    

أمثلة تطبيقية في الموضوع.المحور الثاني:    
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 الثلثفرض  أصحاب  المحور األول :             

 و هم:أصناف،  الثلث ثالثة  فرضيرث 

 أوال: األم:

ترث األم الثلث بشرط عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، 

و لم يوجد معهما اثنان فأكثر من اإلخوة، سواء كانوا أشقاء لألب، 

 أو لألم أو مختلطين، و لو كانوا محجوبين عن الميراث.

"من ال يرث ال يحجب وارثا، إال اإلخوة وهذا استثناء من قاعدة 

 .مطلقا"

 قال الفقيه التلمساني رحمه الله:

 ب        ألنهم قد ُحجبوا و َحجبواو فيهم في الحجب أمر عج

كن "فإن لم يوأما دليل إرثها الثلث من القرآن الكريم ، قوله تعالى:  

 .1كان له إخوة فألمه السدس" له ولد و ورثه أبواه فألمه الثلث فإن

فظاهر اآلية الكريمة أن األم ترث الثلث في ابنها، بشرط عدم وجود 

الفرع الوارث من ابن أو بنت، أو ولد ابن و إن نزل، ذكرا كان أو 

أنثى، وأال يكون للهالك متعدد من اإلخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، 

 فصاعدا. وارثين كانوا أو محجوبين ابتداء من اثنان

هو وو هو ما أورده ابن رشد رحمه الله عن مالك في بداية المجتهد، 

 رأي الجمهور أن لفظ الجمع يشمل االثنين في الميراث.
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 643و هو نفس التوجه الذي صارت عليه مدونة األسرة في المادة: 

 بقولها:

  أصحاب الثلث ثالثة: 

بشرط عدم وجود الفرع الوارث، و عدم اثنين فأكثر من  األم -1

 ."اإلخوة و لو حجبوا

و هناك حالة أخرى لألم تطرقت إليها مدونة األسرة المغربية في 

و هي حالة خاصة جاءت  ،بمسألة الغراويينوتسمى  633المادة: 

 على خالف القواعد اإلرثية حينما تجتمع الزوجة مع األبوين.

إذا فو لألب ما بقي، ،و لألم ثلث ما بقي و هو الربع  ،فللزوجة الربع

اجتمع زوج وأبوان ، فللزوج النصف، و لألم ثلث ما بقي و هو 

 السدس، و ما بقي لألب.

"و لها ثلث الباقي في زوج أو  و إليهما أشار الشيخ خليل بقوله:

 .زوجة و أبوين"

 اله.عيعني أن األم ترث ثلث الباقي في المسألتين المذكورتين أ

 و قال صاحب الرحبية:

 فثلث الباقي لها مرتب      و إن يكن زوج و أم و أب         

 فال تكن عن العلوم قاعدا     و هكذا مع زوجة فصاعدا          

من عجاءت على خالف القواعد اإلرثية  مسألة الغراويينوعليه، فإن 

 و ال يقاس عليها. سبق ذكره، و هي من حاالت الشواذ التي تحفظ ،



4 
 

 ثانيا: المتعدد من اإلخوة لألم:

بشرط انفراد من يحجبهم ، يرث اإلخوة لألم الثلث في حالة تعددهم 

وولد  ،و إن عال، ومن ولد الصلب ،و جد لألب ،من األصول من أب

 االبن ذكرا كان أو أنثى و إن نزل.

وا "فإن كانودليل ميراث اإلخوة لألم الثلث من القرآن قوله تعالى: 

 .2أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث"

من ظاهر اآلية الكريمة، أن اإلخوة لألم يشتركون في الثلث  وانطالقا

بالتساوي، فال تفاضل بين ذكورهم و إناثهم ، وهذا استثناء منصوص 

ة "كل ذكر اجتمع مع أنثى في مرتبعليه في القاعدة الفرضية القائلة: 

 .نثيين إال اإلخوة لألم"واحدة فللذكر مثل حظ األ

، حيث نصت على ما 643و هذا ما أكدته مدونة األسرة في المادة: 

من اإلخوة لألم بشرط  أصحاب الثلث ثالثة:...ثم ذكرت" يلي:

انفرادهم عن األب وعن الجدة لألب و عن ولد الصلب و ولد االبن 

 .ذكرا كان أو أنثى..."
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 ثالثا: الجد:

كان مع اإلخوة، أشقاء كانوا أو ألب أو مختلطين يرث الجد الثلث إذا 

هذا و ،و كان الثلث أفضل له من المقاسمة ،دون وجود أهل الفروض

من مدونة األسرة  643ما نصت عليه الفقرة األخيرة من المادة: 

 ."الجد مع إخوة وكان الثلث أحظى له"حيث جاء فيها ما يلي: 

ا، لجد سنعود إليها الحقونشير أن تفصيل الحديث عن حاالت ميراث ا

خصوصا وأن الصحابة رضي الله عنهم و أرضاهم اختلفوا في 

 ميراث الجد، و انتقل هذا االختالف إلى أئمة المذاهب األربعة.

 643و مدونة األسرة المغربية تبنت رأي الجمهور في المادة: 

 ىحظأخذت بميراث الجد للثلث إذا كان مع اإلخوة، و كان الثلث أو

 له.
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 .أمثلة تطبيقية في الموضوع :المحور الثاني           

 المثال األول: -1

 شقيق. هلك هالك عن: أم، و زوج ،و أخ 

 

  3 

 1 أم 6/1

 6 زوج 1/1

 1 أخ شقيق ع

 

م ، وللزوج النصف النعدافرضا لعدم وجود الفرع الوارث  لثلثام لأل

 لشقيق تعصيبا.لالفرع الوارث، والباقي 

لألم في ثلثها  ومنها صحت،،(3فأصل الفريضة من ستة)وعليه، 

( أسهم، والباقي لألخ الشقيق 6ثالثة ) نصفه(، وللزوج في 1سهمان)

 .وحد (1) سهم تعصيبا
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 المثال الثاني: -2

  ،و أخوين شقيقين.، زوجة وهلك هالك عن: أم 

 

  11 14 

 4 1 أم 3/1

 3 6 زوجة 4/1

 14 7 أخوان شقيقان ع

 

ن ، والباقي لألخويفرضا ، وللزوجة الربع  فرضا السدس ترث األم

 الشقيقين تعصيبا.

(، لألم في سدها 14(،وصحت من)11فأصل الفريضة من )وعليه، 

( أسهم، والباقي 3( أسهم، وللزوجة في ربعها ستة )4أربعة )

سهما، توزع بينهما  (14)لألخوين الشقيقين تعصيبا أربعة عشر

 بالتساوي أي سبعة أسهم لكل واحد منهما.

 المثال الثالث: -3

  أملألم، و  أختولألم،  أخهلك هالك عن: زوج، و. 
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  3 

 6 زوج 1/1

 1 أخ لألم 

 1 لألم تأخ 

 1 أم 3/1

 

 فرضا يقسم بينهماالثلث  لألخ مع أختهو،  النصف فرضالزوج ل

  .ولألم السدس فرضا، بين الذكر واألنثىبالتساوي ، ال فرق 

 نصفهللزوج في  ومنها صحت،،(3فأصل الفريضة من )وعليه، 

يقسم بينهما بالتساوي ( 1)لألم مع أخته سهمان ألخا، وأسهم (6)ثالثة

 .واحد( 1)ولألم في سدسها سهم، 

خاص بالجد إذا كان مع اإلخوة، وكان الثلث  المثال الرابع: -4

 أحظى له.

 هلك هالك عن: زوجة ، وأم ، وجد،  ،على ذلك مثال -أ

 وثالثة إخوة لألب.

للزوجة في ربعها  ،(11بمقتضاه ، فأصل الفريضة من )و

ثالثة، ولألم في سدسها اثنان، واألحظى للجد هو الثلث الباقي 

 عن ذوي الفروض وهو اثنان وثلث، ولإلخوة لألب ما بقي.

6/1  
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 إلخوة،مثال آخر: خاص بالجد مع صنف واحد من ا -ب 

 وليس معهم صاحب فرض:

فإذا وجد مع الجد اإلخوة األشقاء وحدهم، أو اإلخوة لألب وحدهم،  

ولم يوجد معهم من يرث بالفرض، فالحكم في هذه الحالة أن يعطى 

األفضل له من شيئين: ثلث التركة كلها، أو مقاسمة اإلخوة كواحد 

 منهم، وال يخلو ذلك من ثالثة أقسام:

: بأن يزيد عدد اإلخوة على مثليه، كما لو يكون الثلث خيرا له أن -1

كان معه أخوان وأخت ، أو ثالثة إخوة ، أو ثالث إخوة وأخت، أو 

يكون الثلث خيرا له خمس أخوات ، وهكذا ففي هذه الحاالت ومثلها 

 من المقاسمة.

: بأن يكون عدد اإلخوة أقل من مثليه، أن تكون المقاسمة خيرا له -1

ألحظى له هنا المقاسمة، فينزل منزلة واحد منهم، ويقاسمهم على وا

 السواء إن كانوا ذكورا ، وعلى التفاضل إن كانوا إناثا.

: بأن يكون عدد اإلخوة مساويا استواء المقاسمة وثلث الباقي -6

لمثليه، فله هنا الخيار ، فإن شاء الثلث  أخذ به، وإن شاء المقاسمة 

 قسم ثالثة:أخذ بها، وصور هذا ال
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 أن يكون معه أخوان، فالمسألة من ثالثة، لكل واحد سهم.  -أ

 

 6 المقاسمة أو الثلث 

 1 جد

 1 أخ  شقيق

 1 شقيقأخ 

 

أن يكون معه أختان وأخ ، فالمسألة من ستة، للجد سهمان، ولألخ -ب

 سهمان، ولكل أخت سهم واحد.

 

 3 المقاسمة أو الثلث 

 1 جد

 

 1 أخ  شقيق

 

 1 شقيق تأخ

 

 1 أخت شقيقة
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أن تكون معه أربع أخوات ، فالمسألة من ستة ، للجد سهمان، ولكل -ج   

 أخت سهم واحد.

 الناظم بقوله: هوهذا القسم هو الذي أراد    

 فإن يكونوا ضعفة تخيرا            في قسمه أو ثلث ال أكثر

 لله.اوحاالت الجد سنعود إليها بتفصيل في الحصص القادمة بحول 

، والحمد لله أوال وأخيرا وصلى الله وسلم القدرونكتفي عند هذا 

وبارك على سيدنا ونبينا وموالنا محمد، وعلى آله وأصحابه 

 الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 

                    

 

 

 

                    


