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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 موضوع حصة اليوم خصصناه للحديث عن: "

رح بالش وهو من المواضيع المهمة جدا التي تناولها الفقهاء"، السدس

 من خالل محورين أساسيينوالتحليل ، وهذا ما سنحاول أن نبرزه 

: هما

 السدسميراث أصحاب  المحور األول :    

أمثلة تطبيقية في الموضوعالمحور الثاني:    
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 السدس أصحاب: األولالمحور                

 و هم: أصناف، يرث السدس سبعة

 أوال: األب:

يرث األب السدس فرضا فقط مع وجود االبن، أو ابن االبن و إن 

 سفل.

و يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كانت معه بنت أو بنات 

 ابن دون االبن.

 من مدونة األسرة بقولها: 743أشارت المادة: و إلى ذلك 

 أصحاب السدس:

 األب بشرط وجود الولد أو ولد االبن ذكرا كان أو أنثى... . -

 ثانيا: األم:

ترث األم السدس إذا كان للهالك ولد وارث ذكرا كان أو أنثى، أو 

ر من اإلخوة ذكورا كانوا أو إناثا، أشقاء كانوا أو لألب، أو ثاثنان فأك

مصداقا لقوله تعالى: 1لألم، أو مختلطين وارثين كانوا أو محجوبين،

 .2"و ألبويه لكل واحد منهما السدس..."

من  743 ة:و هو نفس التوجه الذي أخدته الفقرة الثانية من الماد

"أصحاب السدس...األم بشرط وجود مدونة األسرة، حيث جاء فيها: 

 .خوة وارثين أو محجوبين"الولد أو ولد االبن أو اثنين فأكثر من اإل

                                                           
 ،911راجع الدليل العملي لمدونة األسرة، مرجع سابق،ص:-1 

 .99سورة النساء،اآلية:-2 
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: هبقولو إلى هذا أشار الشيخ خليل رحمه الله إلى هذين الموضعين 

"و حجبها من الثلث السدس ولد و إن سفل ،و أخوان و أختان 

 .3مطلقا"

 ثالثا: بنت االبن و لو تعددت.

احدة وترث بنت االبن الثلث و لو تعددت بشرط كونها مع البنت ال

للصلب تكملة لفرض الثلثين الذي هو فرض البنات المتعددات، و أال 

 يكون معها ابن ابٍن في درجتها و إال عصبها.

 743و قد أشارت مدونة األسرة إلى ذلك في الفقرة الثانية من المادة :

 بقولها:

"بنت االبن و لو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة، و أال 

 .في درجتها.." يكون معها ابن ابن

أنها لم تشر إلى وجوب انفرادها عن ،فالمالحظ من خالل هذه المادة 

االبن الذي هو أعلى منها، سواء ابن صلب أو ابن ابن ألنه يحجبها 

 عن الميراث أصال.

و دليل ارثها السدس ما رواه الخمسة عن هزيل ابن شرحبيل قال: 

 ،فالنص للبنت بن و أخت، فقال:او ابنة بنت "سئل أبو موسى عن 

عود فسئل ابن مسفسيتابعني ، ت ابن مسعود، أو لألخت النصف. و 

و أخبر بقول موسى األشعري فقال: لقد ظللت إذا و ما أنا من 

                                                           
 .703مختصر خليل، مرجع سابق،ص:-3 
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بنة الالنصف و  لالبنةالمهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي )ص( 

 و ما بقي لألخت.، بن السدس تكملة الثلثين ا

 مسعود فقال: "ال تسألوني ماابن  ول فأتينا أبا موسى فأخبرناه بق

 5فيكم". 4برحدام هذا ال

 .رابعا: األخت لألب

أال تكون مع و ،ترث األخت لألب السدس بشرط كونها مع شقيقة 

 األب و األخ لألب و الولد ذكرا كان أو أنثى.

فحالتها إذن شبيهة بحالة ابن االبن مع البنت التي ترث فيها السدس 

 تكملة للثلثين.

أو أكثر عند وجودها إلى جانب األخت الشقيقة  ،فاألخت لألب واحدة

الحاجب ترث السدس تكملة ، ووعدم العاصب ،منفردة أو متعددة

 للثلثين.

من مدونة األسرة  743 :و إلى هذا أشارت الفقرة الرابعة من المادة

 بقولها:

ا و انفراده "األخت لألب و لو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة،

 .عن األب و األخ لألب و الولد ذكرا كان أو أنثى"

 

 

 

                                                           
 وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين، وسمي العالم حبرا لما يبقى من أثر علومه".  سينه"هو العالم بتحبير الكالم وتح د بالحبرراالم -4 

 رواه البخاري و أحمد.-5 
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 .األخ لألم أو األخت لألم خامسا:

يرث كل واحد منهما السدس عند انفراده إذا لم يوجد من يحجبه 

أو من الفروع  حجب إسقاط من األصول كاألب و الجد و إن عال،

 و ولد االبن ذكرا كان أو أنثى و إن نزل.، كالولد 

 743 ة:النوعين أشارت إليهما الفقرة الخامسة من المادو إلى هذين 

 بقولهما:

 "األخ لألم أو األخت لألم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى،

 .و بشرط انفراده عن األب و الجد و ولد االبن ذكرا كان أو أنثى"

 و إلى هذا أيضا ذهب الشيخ خليل رحمه الله في مختصره بقوله:

 .نه و بنت و إن سفل و أب و جد""و سقط بابن و اب

 " و إنو دليل ميراث اإلخوة لألم السدس عند االنفراد قوله تعالى:

كان رجل يورث كاللة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما 

 .السدس"

 المشار إليها أعاله. 743و هو ما أكدته الفقرة الخامسة من المادة 

 .الجدة :سادسا

 فإن كانت منفردة سواء كانت لألم أو لألب،ترث الجدة السدس إذا 

اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إذا كانتا في درجة واحدة كأم األم 

فإن كانت التي لألم  أو كانت لألم أبعد و لألب أقرب، مع أم األب،

 أو من جهة األب. ،أقرب اختصت بالسدس ما لم تحجب من جهة األم
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اءت "ج:بن شعبة ومحمد بن سلمةفعن المغيرة  ،و دليل ارثها السدس

ميراثها فقال  لها: ما فسألته  رضي الله عنه،الجدة إلى أبي بكر 

صلى الله و ما لك في سنة رسول الله  شيء،لك في كتاب الله 

فسأل الناس فقال المغيرة  فارجعي حتى أسأل الناس، شيئا، وسلم

 :فقال أبو بكر حضرت رسول الله )ص( أعطاها السدس، بن شعبة،

فقام محمد بن مسلمة األنصاري فقال مثل ما قال ، هل معك غيرك؟

ثم جاءت الجدة األخرى إلى  ،فأنفذه لها أبو بكر المغيرة بن شعبة،

ي لك ف ما فقال: فسألته ميراثها ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

 ،كمانفإن اجتمعتما فهو بي ،ك السدساذ هو ،و لكن شيء،الله كتاب 

 6.ه فهو لها..."و أيكما خلت ب

في فقرته 743:و هذا ما كرسته مدونة األسرة من خالل المادة

الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لألم " السادسة حيث جاء فيها:

أو لألب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة 

 ."واحدة أو التي لألم أبعد فإن كانت التي لألم أقرب اختصت السدس

 .الجد لألب :سابعا

و مع وجود االبن أو  ،فرضا عند عدم وجود األب يرث الجد السدس

يرث السدس فرضا و الباقي تعصيبا إذا كانت بنت أو وابن االبن، 

 ود االبن معهما.جبنات االبن دون و

 فإن الجد يرث السدس بوجود شرطين هما: و من ثم،

                                                           
 وغيرهم .أرواه أبو داود والترمذي وانسائي-6 
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 عدم وجود من يحجبه و هو األب. -

 الوارث ذكرا كان أو أنثى. عند وجود الفرع -

ادة الم وقد نصت مدونة األسرة على أحوال ميراث الجد في المادتين:

 ، سنعود إلى شرحهما.754و  757

 على ما يلي:  757نصت المادة 

"إذا اجتمع األب أو الجد مع البنت أو بنت االبن و إن نزل استحق 

 .الباقي بطريق التعصيب"والسدس فرضا 

 على ما يلي: 754 :نصت المادة

إذا اجتمع الجد العصبي مع اإلخوة األشقاء خاصة أو مع  -1

اإلخوة لألب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله األفضل من 

 ثلث جميع المال أو المقاسمة.

إذا اجتمع مع مجموع الصنفين اإلخوة األشقاء و اإلخوة لألب  -2

 عادة.فله األفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع الم

 إذا اجتمع مع اإلخوة و ذوي الفروض فله األفضل من ثالثة: -3

سدس جميع المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو 

 مقاسمة اإلخوة كذكر منهم مع المعادة.
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 .أمثلة تطبيقية في الموضوع :المحور الثاني           

 المثال األول: -1

  ابنو  ،أبهلك هالك عن: أم، و. 

  6 

 9 أم 6/9

 9 أب 6/9

 4 ابن ع

 

، بن اال)لوجود الفرعالسدس فرضا كذلك  لألب، وفرضا السدس ملأل

 تعصيبا. لالبنوالباقي 

سدسها لألم في  ومنها صحت،، 6فأصل الفريضة من ستة)وعليه، 

 لالبن، والباقي واحد  9) سهم سدسه كذلكفي لألب ، ووحد  9) سهم

 .أسهم  4) أربعة تعصيبا

 

 :الثانيالمثال  -2

 شقيق. أخو ،ابنبنت ،و وبنتلك هالك عن: أم، ه 
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  6 

 9 أم 6/9

 7 بنت 2/9

 9 ابنبنت  6/9

 9 شقيقأخ  ع

 

 رادهافالنصف النللبنت ، ووجود الفرع الوارث لفرضا السدس م لأل

 يبا.لشقيق تعصلوالباقي  كملة للثلثين،ولبنت االبن السدس ت،

 سدسهالألم في  ومنها صحت،، 6فأصل الفريضة من ستة)وعليه، 

لبنت االبن    أسهم، و7ثالثة ) انصفهفي  للبنت، وواحد  9) سهم

 الباقي لألخ الشقيق تعصيبا  واحد، و9سهم)السدس تكملة للثلثين 

 .وحد  9) سهم

 :الثالثالمثال  -3

  :جد وابنهلك هالك عن. 

  6 

 9 جد 6/9

 5 ابن ع

 

 تعصيبا. لالبن، والباقي فرضا السدس جدلل
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  9)مسه للجد ومنها صحت،، 6فأصل الفريضة من ستة)وعليه، 

 .أسهم  5) خمسة تعصيبا لالبن، والباقي واحد

 :الرابعالمثال 

 أخ لألبلألم، و ،و أخ أم، و زوجةلك هالك عن: ه. 

                                      

  92 

 7 زوجة 4/9

 2 أم 6/9

 2 لألمخ أ 6/9

 5 لألب أخ ع

 

السدس   ولألم، فرضا لعدم وجود الفرع الوارث  الربعللزوجة 

اقي ، والب لسدس فرضا، ولألخ لألم اةاإلخولوجود المتعدد من  فرضا

 تعصيبا. لألخ لألب

للزوجة في ربعها  ، ومنها صحت، 92)فأصل الفريضة من وعليه، 

 ولألخ لألم في سدسه ، 2سهمان)ها سدسلألم في  و ،أسهم  7ثالثة)

 .أسهم  5) خمسة تعصيبا لألب، والباقي لألخ كذلك   2) سهمان
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لله أوال وأخيرا والحمد  اليوم ،ن حصة هذا، نكون قد انتهينا مبو

، وصلى الله  وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وموالنا محمد، وعلى 

 آله وأصحابه الطاهرين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 

 

 

 

 

 


