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 مقدمة

ر و نظيم و التدبيالتتناولت باإلرشاد والتوجيه ومن كمال الشريعة اإلسالمية الغراء أنها 

الجزاء، مظاهر الحياة كلها، بدءا بالعقيدة و العبادات، إلى الخالفة، ثم أحكام األسرة و 

من كمال رحمتها أنها تكفلت باألفراد في الحدود و الوصايا و الفرائض. و والمعامالت 

حياتهم و بعد مماتهم، حتى ينصرفوا إلى ما هو أسمى و أنبل، أال وهو معرفة هللا تعالى جل 

، الحقوق المالية، فالمال قوام من بين ما نظمته الشريعة السمحاءجالله و عظمت قدرته، و

ي األرض، خلق لتحقيق أسباب العبودية هلل سبحانه، فهو يرتب االستخالف هللا تعالى ف

 تحقق العدالة االجتماعية في أبرز صورها.تطهير النفس و يزكيها و 

 وجعلت الفرد، والعامةقد اعتنت بأحكام األموال الخاصة  الغراء،الشريعة وإذا كانت 

الله ج، قال جل االستخالصبحد السواء، خلفاء هلل فيها، فإنها ربطت اإلنفاق  والجماعة على

تعالى، يوضع أمانة في أيادي اإلنسان،  إلهفالمال مال  فيه(،جعلكم مستخلفين  )وأنفقوا مما

 .واإلخالص والمحافظة وحسن التدبيراألمانة الصدق  ومقتضى هذه

و المواريث عطية من هللا تعالى لعباده ، عن طريقها يستخلفون السابق في الحقوق 

نه في بعض الحاالت، قد يستخلف االحق في الحقوق المالية عن طريق ما المالية، غير أ

يسمى بالتنزيل، و ذلك إذا كان هذا الملحق أجنبي أو من بين األهل و لكن ال يرث، و قد 

نظم المشرع المغربي التنزيل في القسم الثاني من الكتاب الخامس المتعلق بالوصية من 

 .523إلى  513 مدونة االسرة، و خصص له المواد من

 إذن كيف عالج المشرع المغربي التنزيل كطريقة لالنتقال الحقوق المالية؟ 

 و لإلجابة عن هذا اإلشكالية سنقسم هذا العرض كاالتي:

 المطلب األول: ماهية التنزيل

 المطلب الثاني: الجانب العملي الستخراج التنزيل
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 المطلب األول: ماهية التنزيل

 .والحكمة منهلفقرة األولى: مفهوم التنزيل ا

 سنتعرض لمفهوم التنزيل )أوال( لنتطرق لبيان الحكمة منه )ثانيا(

 أوال: مفهوم التنزيل

ن التنزيل يتضمن عدة تعاريف سواء في اللغة أو في االصطالح الفقهاء، و القانونيين و إ

 هذا ما سنتعرض له تاليا.

 1كلمة نزل الشيء مكان الشيء، إذا أقامه مقامهأوال: التنزيل لغة مشتق من 

 وجعله مكانهفي اإلرث  وإلحاقه بهأما اصطالحا فهو تنزيل غير الوارث منزلة الوارث 

 2ورثته وغيرهم منيرث ما يرثه المنزل منزلة من أوالدهم 

 له وخصصأما بالرجوع إلى مدونة األسرة فقد تناولت التنزيل في الكتاب الخامس منها 

 .523إلى  513المشرع القسم الثاني من المدونة مفردا له المواد من 

من مدونة األسرة تعرف التنزيل على أنه: إلحاق شخص غير وارث  513والمادة 

 ".وإنزاله منزلتهبوارث 

بمعنى إضافة الشخص شخصا آخر ال يرثه إلى ورثته، فيأمر بتوريته معهم في تركة، أو 

المنزل حفيده، أو قريبا آخر له، أو أجنبيا  كاثمنزلة ولده، سواء بإلحاقه بولده، أو ينزل 

 عنه، 

 حيث وال منأحكامها، ال من حيث الخصائص  وتجري عليهحكم الوصية  والتنزيل يأخذ

 .3واإلثبات والرجوعاألركان 

 الحكمة من التنزيلثانيا:

نسانا اجتماعيا، و ال أحد يخفي أن اإلنسان البد له من أن يعيش داخل مجتمع باعتباره إ

قد يجد في حياته من يولي له اهتماما و رعاية ، و لما كان االنسان مدنيا بطبعه ال يتأتى له 

رابطة قد تؤدي إلى تكريم شخص لما  أاالستمرارية إال في إطار عالقات اجتماعية، فتنش

 كينه من جزءو تم منزلة وارث ، فيقوم اآلخر بتنزيلهورد االعتبار له قدمه من هذه الرعاية

 .قدمه، و من هنا تبرز الحكمة من التنزيل على مامن تركته جزاء له 

                                                           
 .225، ص 2332النظر الفقهي و التطبيق العملي وفق مدونة االسرة الجديد، الطبعة الثالثة محمد رياض، أحكام المواريث بين 1 
 .223برات فاس، ص -حمد المهدي، نظام اإلرث في ضوء مدونة األسرة و العمل القضائي، قواعد و تطبيقات، مطبعة أنفوم2 

 
 .262، ص  2012ىاألول، علم الفرائض، المواريث، الوصايا، الطبعة بلعيدبد الرحمان ع3
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 الفقرة الثانية: حكم التنزيل وشروطه

 سنتعرض إلى حكم التنزيل )أوال( ثم إلى شروطه )ثانيا(

 المطلب الثاني: شروط التنزيل

 الفقرة األولى: حكم التنزيل وشروطه: 

 ثم إلى شروطه )ثانيا(سنتعرض إلى حكم التنزيل )أوال( 

 أوال: حكم التنزيل:

اعتبر الفقهاء التنزيل وصية من المنزل )بالكسر( ولعل ذلك ما جعل مدونة 

األسرة تتناول أحكامه عقب الوصية، ونصت على أن ما لم تشمله أحكام التنزيل 

يرجع فيه ألحكام الوصية، سواء تعلق األمر بالخصائص أو باألركان أو باإلثبات 

 4الرجوع.أو ب

قال العالمة محمد التأويل رحمه هللا: والتنزيل مشروع وينعقد بما يدل عليه 

عرفا مثل قوله: نزلت فالنا منزلة ولدي أو منزلة ابنتي أو ألحقوه بي في اإلرث، 

أو اجعلوه كأحد اوالدي ونحو ذلك، مما يفيد تشريكه في اإلرث، وإلحاقه بوارث 

 5من الورثة.

سوشي التنانير: التنزيل يخرج مخرج الوصية في حكمه، ويقول عبد هللا ال

 6وحكمته ومقداره وأركانه، فحكمه مستحب عند الجمهور.

إذا نستنتج من كل هذه األقوال إن التنزيل نوع من الوصية ويجري عليه حكمها 

،" 516ما عدا التفاضل وهذا ما نصت عليه مدونة األسرة بصريح العبارة في م 

 عليه أحكامها ما عدا التفاضل". وهو كالوصية تطبق

 ثانيا: شروط التنزيل: 

سبق وأن ذكرنا أن التنزيل يأخذ حكم الوصية في أحكام كثيرة، ومادام كذلك 

 فتسري عليه شروط الوصية منها ما هي شكلية )أ( ومنها ماهي موضوعية )ب(

                                                           
 .122ص  2311 2( ط 5الدليل العملي لفقه اإلرث وتوزيع التركات، سلسلة الدالئل العلمية، ) 4

 
 .241ص  2332محمد التأويل، اللباب في شرح تحفة الطالب في علم الفرائض، منشورات البشير بن عطية ط  5
 .151ص  2331المذهب المالكي، ط عبد هللا السوشي التنانير، شرح مدونة االسرة في إطار  6
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 أ: الشروط الشكلية للتنزيل: 

ة، توفر عنصري اإلشهاد والكتاب حتى يكون التنزيل صحيحا شكال البد فيه من

فاألصل أن تكون الكتابة او عبارة مفهمة، ويمكن أن تنعقد باإلشارة المفهمة إذا 

كان الموصي عاجزا عن الكتابة أو التعبير المفهمة وهذا ما نصت عليه مدونة 

 7االسرة بصحيح العبارة.

اشترطت لصحة  إال أن المدونة بعدما أجازت انعقاد الوصية بما ذكرناه أعاله،

 8الوصية إشهادا عدليا، إال في حالة الضرورة.

والدليل الشرعي على اشتراط الكتابة واالشهاد قوله عليه الصالة والسالم: 

 9"ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده".

يته : "ووصقال أبو الوليد بن رشد القرطبي المالكي: ومعنى قوله عليه السالم

مكتوبة عنده": يريد مكتوبة أشهد عليها، وأما إن كتبها ولم يشهد عليها ووجدت 

عنده بعد موته فال ينفذ ما فيها وإن كانت بخط يده، الحتمال أن يكون إنما كتبها 

ليؤامر نفسه، ولم يعزم بعد على تنفيذها، والروايات بذبك منصوصة عن مالك 

 10وغيره.

 نزيل: الشروط الموضوعية للت

 يمكن أن نلخص هذه الشروط في اآلتي:

أال يكون التنزيل لوارث ما لم يجزه الورثة، لقوله عليه السالم: ال وصية -

على ما يلي: ال وصية لوارث إال  281. وقد نصت مدونة األسرة في م 11لوارث

 إذا أجازها باقي الورثة.

                                                           
 .7  أنظر م 223 من مدونة االسرة

 .8 عبد الكريم شابون، الشافي في شرح مدونة األسرة، مكتبة دار الباحث ط 1 2336 ج 2 ص 122
 .9 صحيح وضعيف سنن أبو داود، اإلمام ناصر الدين االلباني ج 1 ص 2

 .10 أبو الوليد بن رشد القرطبي، المقدمات والممهدات، دار الغرب اإلسالمي، بيروت لبنان، ط 1 1288 م ج 5 ص 112
 .11 صحيح الجامع وزيادته، اإلمام ناصر الدين األلباني، ج 2 ص 1236
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ريخ موت الموصي فالعبرة بما إذا كان الموصي له وارثا أو غير وارث هو تا

وليس تاريخ صدور الوصية، إال أنه يجوز للورثة الرداء إجازة الوصية إما كال 

 12أو بعضا، وتعتبر إجازتهم عطية منهم لذلك الوارث.

أن ال يتجاوز ما أوصي به الثلث ما لم يجز ذلك من كملت أهليته من الورثة: -

ورثة وصية لوارث أو على أنه: إذا أجاز ال 535فقد نصت مدونة األسرة في م 

بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو 

 استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل األهلية منهم.

فيصح -كسرا-وال يشترط في التنزيل وجود الولد المنزل منزلته يوم وفاة المنزل

ل وفاة المنزل، وهذا ما أكدت عليه التنزيل ممن كان له ولد يوم إنشائه ثم مات قب

، وهذا محل الشاهد 2311ماي  51محكمة النقض في قرار لها صدر بتاريخ 

من م أ، فإن التنزيل ينعقد بما تنعقد به  516منه" لكن حيث إنه وبمقتضى م 

الوصية مثل قوله المنزل كسرا فالن وارث مع ولدي، او مع عدد أوالدي أو 

 13.لم تشترط وجود ولد المنزله من مالي، وبذلك ألحقوه بميراثي أو ورثو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12 الدليل العملي لمدونة االسرة سلسلة الشروح والدالئل، العدد 1 ط 5 فبراير 2332، ص 162

15 قرار صادر عن غرفة األحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض المجلس األعلى سابقا عدد 224 الملف الشرعي عدد 2332/1/2/622. 

 أنظر القرار كامال في الملحق.
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المطلب الثاني: الجانب العملي الستخراج التنزيل من خالل مقتضيات مدونة 

 األسرة

 وكذا منبعد التطرق للجانب النظري في التنزيل من خالل ما ورد في الفقه المالكي 

التي يكون موضوعها  الرثيةمدونة األسرة، البد من استعراض كيفية حل المسائل  اللخ

 لرثيةاالصدد تطرقت مدونة األسرة لكيفية استخراج التنزيل في المسائل  وفي هذاالتنزيل، 

على أحكام الوصية فيما لم  523، كما أحالت من خالل المادة 512إلى  512في المواد من 

 .14أحكام التنزيلتشمله 

في المواد المذكورة أعاله من مدونة األسرة يتضح أن المشرع المغربي يميز  وفيما ورد

دم ع وفي حالةاألولى(  )الفقرة بالفرضفي إطار استخراج التنزيل بين حالة وجود ورثة 

 الثانية( الفقرة)وجودهم 

 الفقرة األولى: استخراج التنزيل في حالة وجود وارث بالفرض

 –كسرا  -سرة على ما يلي " إذا كان في المسالة منزل من مدونة األ 512تنص المادة 

لحق به، حسبت المسألة بطريق ارته صريحة في تسوية الملحق بالمذو فرض و كانت عب

 العول، حيث يدخل ضررها على الجميع.

 –تحا ف –إذا لم تكن عبارة المنزل صريحة في التسوية حسبت المسألة مع اعتبار المنزل 

مثل ما أعطي للملحق به، ثم تجمع الحظوظ الباقية لذوي  طي لهوأعمن بين الورثة، 

من ذوي  الجميعكأنه ال تنزيل حيث يدخل ضرره على  وغيرهم وتجعل المسألةالفروض 

 ".والعصبةالفروض 

 الرثيةيتضح من خالل ما ورد في المادة أعاله أن المشرع ميز في إطار المسألة 

وارث بالفرض بين حالة تسوية الملحق بالملحق به صراحة  والتي تشملموضوع التنزيل 

 التي تكون فيها صيغة التنزيل غير صريحة في التسوية. وبين الحالة

 الملحق بالملحق به. تسويةفي  صريحة-كسرا –أوال: إذا كانت عبارة المنزل 

ل زصريحة في التسوية، عندما يسوي بين الملحق أي المن -كسرا –تكون عبارة المنزل 

، كأن يقول زيد في منزلة ابني أو أميمة ترث 15مع الملحق به و هو المنزل منزلته -فتحا –

 .16جاءت صريحة المعنى و اإلحالة -كسرا –ل مثل ما ترث ابنتي، فهنا تكون عبارة  المنز

                                                           
 " ... كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه ألحكام الوصية" األسرة:من مدونة 523تنص المادة  14 

 2334، 1العدديل عملي لمدونة األسرة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، سلسلة دالئل و شروحات، وزارة العدل، دل 15 

 182، ص 2332الطبعة فبراير 

ميراث الشخص المحال عليه مثال  على-كسرا-المنزلسيورث له  الذي-فتحا–في حالة ميراث المنزل  صريحة-كسرا – المنزلأي أن عبارة  16 

 الولد ذكرا أو أنثى.
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ن ، مع العلم بنصيب م-فتحا  –المسألة دون إدخال المنزل  تأصيل ينبغيففي هذه الحالة 

، فإذا ألحق مثال باالبن 17أم البنت ... االبنألحق بميراث  هل-فتحا  –ألحق به المنزل 

يق العول بطر وتحسب المسألةبالبنت نعطيه ما ترثه البنت،  وإذا ألحقنعطيه نصيب االبن، 

 .18حيث يدخل ضررها على الجميع

 تطبيقات:

 االبن مع تسويته معه صراحة. منزل منزلةوابنان وتوفي عن زوجة  :1مثال 

 8 16 25 

 2 2 1 زوجة 1/8

 2 2 2 االبنع   

 2 2 --- االبنع   

 2 منزل منزلة االبن

 

 شرح: 

، سهم 8المسألة من  وبالتالي فأصل، 1/8نقوم بتأصيل المسألة من مقام فرض الزوجة 

يرثه االبن  ونعطي ماأسهم،  2يرثه االبن بالتعصيب أي  وما بقيواحد للزوجة ففي ثمنها، 

 الذي هو نفس مجموع أسهمهم. 13المسألة إلى  فتعولمنزلته،  للمنازلمثله 

البنت مع تسويته  منزلة-فتحا –وابنان وبنت ومنزل : توفي رجل عن زوجة 2المسألة 

 بها صراحة.

 8 43 42 

 3 3 1 زوجة 1/8

 14 14 2 ع   ابن

 4 14 -- ع   ابن

 2 2 -- ع   بنت

 2 2 منزل منزلة البنت

 

 

                                                           
 .411، م.س، ص بلعيدعبد الرحمان  17 

 من مدونة األسرة. 512الفقرة األولى من المادة  18 
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 الشرح:

، فثمنها 8المسألة من  وبالتالي فأصل ،1/8قوم بتأصيل المسألة من مقام فرض الزوجة ن

 وقمنا بتصحيحهاأسهم ال تقبل القسمة على العصبة،  2وبقي من أصل المسألة سهم واحد، 

 14وأسهم للزوجة في ثمنها  3، 43بضرب عدد الورثة في أصل المسألة، فصحت من 

 البنت منزلة-فتحا –بإعطاء المنزل  وهنا نقومللبنت،  أسهم 2ولكل واحد من االبنين،  سهما

أي بمجموع أسهم الورثة  يق العولبطر وتحسب الفريضةأسهم،  2، أي ما ترثه البنت

 سهما. 42وهو -فتحا –إلى المنزل  باإلضافة

 تسوية الملحق بالملحق صريحة-كسرا –هذا فيما يخص الحالة التي تكون عبارة المنزل 

هذه الحالة توجد حالة أخرى يكون التنزيل ففيها غير مرتبط صراحة  وإلى جانب به،

 بالتسوية.

 غير صريحة بتسوية الملحق بالملحق به.  – كسرا-المنزلعبارة ثانيا: إذا كانت 

بالتنزيل  19أو كما عبر عنه بعض الفقه –غير صريحة  -كسرا –تكون عبارة المنزل 

بين  -كسرا –، في الحالة التي ال يستوي المنزل  -المطلق عن التقييد بالمساواة أو بعدمها

الملحق و الملحق به، كأن يقول ورثوه مع أوالدي، أو ألحقوه بميراثي، أو ورثوه في مالي، 

في  مكان أبيه دون أن يبين معناهوفي و ترك له حفيدا، فيقول ورثو حفيدي أو يكون له ابن ت

ن ألنه ال يشترط في التنزيل أ، أو يقول أنزلوه منزلة ابني و هو في الحقيقة ال ابن له،20ذلك

ألنه مجرد وصية بالمال  -كسرا –يكون الولد المنزل منزلته موجودا عند وفاة المنزل 

التنزيل في هذه الحالة كما هو موضح  استخرجتو تكون طريقة ، 21الوصي المنفردة بأراده

و ذلك من خالل مرجلتين، في المرجلة األولى  22في دليل العملي لشرح مدونة األسرة

اره من باعتب -كسرا–ضمن مسألة المنزل  -فتحا –تحسب الفريضة بتحديد نصيب المنزل 

 ؤخذيبعدد كسري، و في المرحلة الثانية  كوصية، و بعد معرفة نصيبه يجعل الورثةبين 

ي على باقرادية تستخرج طبقا لقواعد الوصية، و يوزع الإكوصية  -فتحا –نصيب المنزل 

 ه.على الثلث، و إال رد إلي -فتحا –الورثة حسب فريضتهم، و يجب أال يزيد نصيب المنزل 

 تطبيقات:

 بدون تسوية. أنثىومنزل ، وبنت وثالث أبناءالمسألة: توفي رجل عن زوجة 

                                                           
 263محمد المهدي: م.س، ص  19 

 263محمد المهدي، م.س، ص  20 

 412عبد الرحمان بلعكيد، م.س ، ص  21 

 185ة األسرة، م.س، ص وزارة العدل، دليل عملي لشرح مدون 22 
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 سنحاول معالجة هاته المسألة عبر مرحلتين:

 

 مرحلة األولى:

 8*8 64 

 8 1 زوجة 1/8   

 14 2 ع   ابن

 14 -- ع   ابن

 14 -- ع   ابن

 2 -- ع   بنت

منزلة أنثى 
 بدون تسوية

-- 2 

 

 شرح:

واحد من الورثة،  -فتحا –في هذه المرحلة نقوم بحساب الفريضة مع اعتبار المنزل 

، 8من مقام فرض الوارث و هي الزوجة، بحيث أن أصل الفريضة من المسألة  فناصل

، و نظرا لكون عدد العصبةبين  بالتفضلأسهم توزع  2للزوجة في ثمنها سهم واحد، و 

أسهم ، يتعين تصحيح  2و عدد األسهم المتبقية بعد أخد ذوي الفرض نصيبه هو  8العصبة 

و هو ناتج ضرب عدد رؤوس العصبة مع األخد بعين  64ة، بحيث تصح من المسأل

أسهم في ثمنها، و لكل واحد  8، للزوجة  8في أصل الفريضة الذي هو  23االعتبار التفاضل

ترث مثلما ترثه البنت لكونها   -فتحا –، و المنزلة أسهم  2سهما ، و للبنت  14من األبناء 

 غير صريحة في تسوية الملحق بالملحق به. -كسرا –أنثى و لكون عبارة المنزل 

 

 

 

 

                                                           
، و  تحسب -كسرا –، و إذا كانت أنثى عدت كأحد بنات المنزل  -كسرا –ذكرا عد كأحد أوالد المنزل  -فتحا –في هذه الحالة إذا كان المنزل  23 

 المسألة مع اعتبار املحق واحد من الورثة.

 124الحسن رحو الجيراري،  م.س ، ص  -
 412عبد الرحمان بلعكيد، م.س، ص  -
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 مرحلة الثانية:

 8*8 64  8*32 64*8 312 

8/1   

 زوجة

1 8 8/1   

 زوجة

1 32 32 

 114  2 ابن 14 2 ابنع   

 114  2 ابن 14 -- ابنع   

 114  2 ابن 14 -- ابنع   

ع   
 بنت

 32  1 بنت 2 --

منزل أنثى بدون 
 تسوية

منزل  2
 أنثى

2/64 2 36 

 

 شرح:  

ريق ط وذلك عنشكل وصية،  على-فتحا –في هذه المرحلة نقوم بتحديد نصيب المنزل 

بالتالي والمقام،  في-فتحا –المنزل  وعدد أسهمجعل أصل المسألة بعد التصحيح في البسط، 

، تنزيليوجد  وكأنه النرد المسألة إلى أصلها  ، ومن ثم2/64على عدد كسري هو  نحصل

 قوم بحلوناختيارية ال تتجاوز الثلث،  وصية-فتحا –ثم يتم حلها على اعتبار أسهم المنزل 

 .وصيةالمسألة طبقا للقواعد المعمول بها في حل مسألة ذات 

إلى جانب مسائل التنزيل التي يكون من ضمن الورثة وارث بالفرض، فهناك مسائل 

 ل دراسته تاليا.سنحاو وهو ماتكون مشتمل فقط على العصبة  إرثيه

 الفقرة الثانية: استخراج التنزيل في حالة عدم وجود وارث بالفرض

 –من مدونة االسرة على ما يلي : "  إذا لم يكن في مسألة المنزل  518نصت المادة 

ذو فرض، فإن كان المنزل ذكرا جعل كواجد من الذكور الورثة و إن كانت أنثى  -كسرا

 جعلت كواحدة من إناثهم ".

أعاله يتبين لنا أنه في حالة عدم وجود وارث بالفرض في المسألة استنادا إلى المادة 

زائد على عدد الورثة حسب  -فتحا –موضوع التنزيل، فإنه يتم احتساب المنزل  الرثية

جنسه، فإن كان ذكرا عد كاالبن و أضيف إلى عدد الورثة و إن كان ثالث بنات احتسب 
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أن تحديد التسوية من  ألياإلشارة  تجدل غيرانه، 24أنثى  -فتحا –رابعهم إن كان المنزل 

يتم على أساس رؤوس  الرثيةعدمها غير ضروري و ال فائدة فيه، ما دام أن حساب المسألة 

أسفل  -فتحا –الورثة حسب المادة المذكورة أعاله، مع مراعاة التفاضل، فنضع المنزل 

 .25نضيفه على المسألة في إطار العول الورثة، و نعطيه نصيب الذي نزل منزلته، و

 تطبيقات: 

 بدون التصريح بالتسوية. وبنت ومنزل ذكرعن ثالث أبناء  المراءةتوفيت  المسألة:

 2*2 

 2 ابن

 2 ابن

 2 ابن 

 1 بنت

منزل منزلة 
 رجل

2 

 

 شرح: 

في المسألة أعاله، نقوم بتأصيل الفريضة من عدد رؤوس الورثة، و فقسم أصل المسألة 

ان سهم -فتحا –على الورثة، فلكل واحد من األبناء سهمين، و للبنت سهم واحد، و للمنزل 

 من مدونة األسرة. 518ذلك تطبيقا للمادة 

 

 

 

 

 

                                                           
 123الحسن رحو الجيراري ، م.س، ص 24 

 264محمد المهدي، م.س، ص 25 
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 الئحة المراجع
 

  رياض، أحكام المواريث بين النظر الفقهي و التطبيق العملي وفق محمد

 .2332مدونة االسرة الجديد، الطبعة الثالثة 

 حمد المهدي، نظام اإلرث في ضوء مدونة األسرة و العمل القضائي، قواعد م

 .برات فاس-و تطبيقات، مطبعة أنفو

 ة األولى، علم الفرائض، المواريث، الوصايا، الطبعبلعيدبد الرحمان ع 

2312.     

  وزارة العدل، دليل عملي لمدونة األسرة، منشورات جمعية نشر المعلومة

الطبعة فبراير  2334، 1القانونية و القضائية، سلسلة دالئل و شروحات، العدد

2332. 

  2315، والنقلبين العقل  الرثية، المسائل الجراريحسن رحو  
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