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الفروض ميراث أصحاب
أصحاب النصف والربع()   

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: "

المهمة جدا التي تناولها الفقهاء  وهو من المواضيعالفروض"، 

 ه في حصة اليوم.بالشرح والتحليل ، وهذا ما سنحاول أن نبرز

النصيب المقدر شرعا وعليه، فالفروض جمع فرض. والفرض هو" 

لكل وارث في التركة، فال يزيد بقلة الورثة ، و ال ينقص بكثرتهم 

 ."إال في حالة العول فإنه ينقص منه بقدر ما تعول به المسألة

و عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم 

  1.فما بقي فهو ألولى رجل ذكر "ألحقوا الفرائض بأهلها، قال:

و ما بقي  ،و معنى الحديث الشريف أي أعطوا لكل ذي فرض حقه

 فادفعوه ألقرب عصبته من الذكور. ،ذلك من الميراث

من مدونة األسرة. 333و  333 تين:و هو ما نصت عليه أيضا الماد

باب ميراث الولد من أبيه و أمه. صحيحه كتاب الفرائض،أخرجه البخاري في -1
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جد ، فإن لم يوفي التوريث بأصحاب الفروض حيث يتم البدء أوال

 أحد من ذوي الفروض، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة.

 .فإن العاصب ال يأخذ شيئا، و أما إذا استغرقت الفروض كل التركة 

وبناء على ما ذكر أعاله ، نقول: إن المقصود  بالفرض في علم 

نص عليه  " السهم المقدر شرعا من التركة سواءالميراث هو

 " .عالكتاب أو السنة أو اإلجما

 والفروض المقدرة شرعا ستة ، وهي:

 1/2النصف  -

 1/4ع الرب -

 1/8الثمن  -

 3 /2الثلثان  -

 1/3الثلث  -

 1/6السدس  -

 بقولها: 143وإلى ذلك أشارت مدونة األسرة المغربية في المادة : 

ثلث، والوالربع،والثمن، والثلثان،   النصف:الفروض المقدرة ستة "

 والسدس".

وهذه الفروض المقدرة شرعا في الكتاب والسنة واالجماع هي التي 

 لها ونوضحها وفق الشكل التالي:صسنحاول أن نف

 المحور األول: أصحاب النصف. 

 المحور الثاني: أصحاب الربع.
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 أصحاب النصف األول: المحور                      

الفقرة األولى ( سنخصصها للحديث ) سأقسم هذا المحور إلى فقرتين 

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

 تطبيقية في الموضوع.

 الفقرة األولى: أصحاب النصف.

 و هم كالتالي: ،إن أصحاب فرض النصف خمسة

 :الزوج أوال:

يستحق الزوج النصف من ميراث زوجته بشرط عدم وجود الفرع 

و ذلك  للزوجة ذكرا كان أو أنثى سواء منه أو من غيره،الوارث 

"و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن   :له تعالىمصداقا لقو

 .2ولد"

فإن ميراث الزوج ينتقل من النصف إلى  ،أما إذا وجد الفرع الوارث

 ا لقوله تعالى:قو ذلك مصدا الربع،

بعد وصية يوصين "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من  

 .3بها أو دين"
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 البنت ثانيا:

 ترث النصف بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى،

 4."و إن كانت واحدة فلها النصف" مصداقا لقول الله تعالى:

 بنت االبن ثالثا:

أو من تشترك  ،من يحجبها انعدامو ،بشرط انفرادهاترث النصف 

 أو من يعصبها.، معها من أختها الواحدة فأكثر في الثلثين 

 األخت الشقيقة رابعا:

 هاركاأو من تش ، من يحجبها وال يوجدإذا كانت واحدة، ترث النصف 

دليل و أو بنت أو بنات، ،أو من يعصبها من أخيها ،كأختها في الثلثين

 تعالى:من القرآن الكريم قوله إرثها 

 إن امرؤ هلك ليس له ولد "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكاللة،

 .5له أخت فلها نصف ما ترك و هم يرثها إن لم يكن لها ولد"و

 األخت لألب خامسا:

عمن ذكر و ،عن األخ واألخت لألب ترث النصف بشرط انفرادها

امرؤ  "إن قوله تعالى: إرثها من القرآن الكريم و دليل  ،في الشقيقة
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هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هم يرثها إن لم 

 .6ولد"يكن لها 

 ،من مدونة األسرة على أصحاب النصف 343 :و قد نصت المادة
 و حصرتهم فيما يلي:

 :أصحاب النصف خمسة" 

ا كان رذكللزوجة  الزوج بشرط عدم وجود الفرع الوارث  -1 -

 أو أنثى.

 د الصلب ذكرا كان أو أنثى.لالبنت بشرط انفرادها عن و -2 -

االبن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى  بنت -3 -

 و عن ولد االبن في درجاتها.

 و ابن عال ،و األب ،األخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق -4 -

 وولد االبن ذكرا كان أو أنثى.،وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى 

عمن و ،األخت لألب بشرط انفرادها عن األخ و األخت لألب -5 -

 ."قيقةذكر في الش

 و إلى ذلك أشار العالمة الرسموكي رحمه الله بقوله:

 زوج و بنت االبن دون ريب           بنِت الصلب :فالنصف للخمسة

 .إن لم يكن مانع ذاك المطلب             أخت شقيقة و أخت لألب
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 الفقرة الثانية: أمثلة تطبيقية في الموضوع.

 المثال األول:  -1

 وأخت شقيقة.عن: زوج توفيت زوجة 

للزوج النصف النعدام الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ولألخت 

  الشقيقة النصف النفرادها.

 في نصفه للزوج(،ومنها صحت، 3) اثنين فأصل المسألة من

 سهم واحد.( 1) في نصفها واحد، ولألخت الشقيقة (1)سهم

  1 

 3 زوج 1/3

 3 أخت شقيقة 1/3

 

 المثال الثاني: -2

 وأخت شقيقة. ، و بنت ابن، :بنت عن: هلك هالك 

ملة و لبنت االبن السدس تك، عن ولد الصلب النفرادهاللبنت النصف 

 .عاصبةألخت الشقيقة او ،للثلثين
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 ،(3)للبنت ثالثة أسهم ، ومنها صحت،(3 )من الفريضةفأصل 

على وجه (3) و لألخت الشقيقة سهمان ،واحد (1)لبنت االبن سهمو

 .التعصيب وحكمه

  1 

 1 بنت 1/3

 3 بنت ابن 1/3

 1 أخت شقيقة ع

 

 المثال الثالث: -3

 و عم شقيق.، ألب لو أخت  ،أخت شقيقة عن:هلك هالك 

السدس تكملة  ألخت لألب، وا النفرادها لألخت الشقيقة النصف

 .تعصيباالشقيق لعم ما بقي لو ،للثلثين

 (3)ثالثة لألخت الشقيقة ومنها صحت، (3 )من الفريضةفأصل 

 (3)سهمان للعم الشقيقو ،واحد (1)سهملها   ألخت لألبوا ،أسهم

 .على وجه التعصيب وحكمه
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  1 

 1 أخت شقيقة 1/3

 3 أخت ألب 1/3

 1 عم ع
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 المحور الثاني  :أصحاب الربع                   

ث األولى ( سنخصصها للحدي ) الفقرةسأقسم هذا المحور إلى فقرتين 

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

 تطبيقية في الموضوع.

 الفقرة األولى: أصحاب الربع:

 : الزوج و الزوجة.اثنانالربع  أصحاب

 أوال: الزوج:

بسبب الزوجية إذا وجد فرع  الهالكةزوجته  يرث الزوج الربع في

"فإن كان لهن ولد فلكم  مصداقا لقوله تعالى: و ذلك وارث لها،

 .7الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين"

و المراد بالفرع الوارث وجود ولد ذكرا كان أو أنثى، و سواء كان 

ولدها مباشرة، أو كان ولد ابن لها منه أو من غيره، و سواء كان 

غير شرعي، أو كان منفيا بلعان لكونه  اثابت النسب، أو كان ابن

وارثا في أمه على كل حال. و لما كان هو مقرر فإن كل ما يرث 

 .يحجب، كما هو مقرر في القواعد اإلرثية

و ذلك مصداقا لقوله  وهناك حالة أخرى للزوج، وهي حالة النصف،

 8."و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد" تعالى:
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من "ر الشيخ خليل رحمه الله في مختصره حيث قال: و إلى هذا أشا

 .ذوي النصف الزوج"

 و نص اإلمام مالك رحمه الله في الموطأ بقوله:

"و ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ، و ال ولد ابن منه أو 

 9.من غيره النصف"

للزوج في زوجته  و قد أشارت مدونة األسرة إلى هاتين الحالتين

 :الهالكة

 (141) المادة: حالة الربع  -

 .(141)المادة: حالة النصف -

 ثانيا: الزوجة

فرع وارث له  إذا لم يوجد الهالك  الربع  في زوجها ترث الزوجة

 ذكر كان أو أنثى ، سواء كان منها أو من غيرها.

"و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم و ذلك مصداقا لقوله تعالى: 

 10.ولد"

فرع ب  زوجللالربع و" خليل رحمه الله في مختصره:يقول الشيخ و

 والزوجة فأكثر".
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"أصحاب  :بقولها 141إلى ذلك أشارت مدونة األسرة في المادة: و 

 الربع اثنان:

 الزوج أذا وجد فرع وارث للزوجة. (1

 .'الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث (2

فإنها تنتقل من الربع إلى الثمن  لفرع الوارث ، وجود ا و في حالة

 سواء كان ولدها، أو ولد غيرها.

"فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما و ذلك مصداقا لقوله تعالى: 

 11.تركتم"

وأما إذا كانت الزوجة مطلقة طالقا رجعيا، و لم تنقض عدتها، فإنها 

ترث في مطلقها، و كذلك المطلقة طالقا بائنا في حالة مرض موت 

 مطلق.زوج ال

و تجدر اإلشارة أن الزوجة النصرانية أو اليهودية ال ترث في زوجها 

 المسلم ، ألنها محجوبة بالوصف هنا.

 الفقرة الثانية: أمثلة تطبيقية في الموضوع.

 المثال األول: -1

 توفيت سيدة عن: زوج و ابن.

 للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، واالبن عاصب. 
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 (3)( ومنها صحت، للزوج في ربعه سهم4) فأصل الفريضة من 

 .تعصيبا أسهم(1)البن ثالثة لواحد و

  4 

 3 زوج 4/3

 1 ابن ع

 

 المثال الثاني:  -2

 .هلك هالك عن: زوجة ، و عم شقيق

 للزوجة ، الربع النعدام الفرع الوارث، والعم الشقيق عاصب.

 (3)للزوجة في ربعها سهم  ، ومنها صحت،(4فأصل الفريضة من )

على وجه التعصيب  للعم الشقيق أسهم (1)ثالثة الباقيواحد، و

 .وحكمه

  4 

 3 زوجة 4/3

 1 عم ع
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اء إن شحصة اليوم ، وفي الحصة القادمة  هكذا، نكون قد انتهينا منو

 هذا الموضوع بتفصيل. عن نستأنف الحديث الله، 

نبينا وعلى سيدنا وسلم وبارك  وصلى الله ، والحمد لله أوال وأخيرا 

وعلى آله وأصحابه الطاهرين ، ومن تبعهم بإحسان  ،وموالنا محمد

 إلى يوم الدين.

 


