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(2)(1)ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
  ؛

  :إذا كان مع أصحاب الرد أحد الزوجني ال خيلو هسبق أن

 أو موافقة.  ،نقسام، أو تباينٱبني سهام أهل الرد وأصل مسألتهم:  إما أن يكون

جنعله  و  أصل مسألة الزوجيةوأنخذ نقسام، وهو إذا كان بينهما ٱ ،وسبقت الصورة األوىل
 . اجلامعةك

 . مأهل الرد تباين مع أصل مسألته إذا كان بني سهام :واليوم أنخذ الصورة الثانية وهي

 ط؛ألهل الرد فق :خرىومسألة أ ،نضع مسألة للزوجية مع أهل الرد فالعمل يف ذلك:
 :مع أصل مسألتهم، فإن كان بينهما مباينة سهام أهل الرد من مسألة الزوجية مث ننظر بني

 . ما خرج فهو اجلامعةنضرب أصل مسألة الزوجية يف أصل مسألة الرد، ف

ل واحد ك  مامث نضرب سه ،مث بعد ذلك نضرب سهم أحد الزوجني يف أصل مسألة الرد
  .ــكما سيأيت  ـ ـمن مسألة الزوجية  ميف سهمه ]يف مسألة الرد[ أهل الرد من

  حة.لقسمة صحياف نفس اجلامعة فإن خرجت السهام ،مث بعد ذلك ننظر إىل اجلامعة

 . وأخت شقيقة، وأخت ألب ،لو هلك هالك عن زوجة مثال ذلك:

خت لألنصف، و خت شقيقة: لألو  يكون أصل مسألة الزوجية من أربعة؛ربع، ف :لزوجةل
  وجة الربع: واحد، واملتبقي ثالثة.لز ل ؛سدسألب: 

أتخذ النصف، أخت شقيقة  أخت شقيقة، وأخت ألب؛ :مث نضع مسألة ألهل الرد
والسدس: واحد، فيكون أصل املسألة من ستة، النصف: ثالثة، وأخت ألب أتخذ السدس؛ 

  الرد: أربعة.

                                                             

 .ه 1439/ 27/05درس الثالاثء  (1)
 https://youtu.be/yecuJ7v_QkQ :املذكورة يف الدرس على الرابط التايل املسألةعرض  (2)

https://youtu.be/yecuJ7v_QkQ
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إذا كان  ،مع أصل مسألة الرد: أربعة، هناك مباينة ،ننظر بني سهام أهل الرد: ثالثةمث 
مباينة أنخذ أصل مسألة الرد ونضرهبا يف أصل مسألة الزوجية، أربعة ضرب أربعة يساوي: ستة 

  هي اجلامعة.عشر، 

 :ــ⠀ ص الزوجةخي ــمث بعد ذلك سهم الزوجة نضربه يف أصل مسألة الزوجية: واحد يف أربعة 
  أربعة.

تسعة، : ثالثة يف ثالثةأهل الرد: مث بعد ذلك سهم األخت الشقيقة نضربه يف سهم 
  ثة؛الث]ثالثة[، واحد يف ثالثة:  الرد سهم أهلنضربه يف ]سهم األخت ألب[  وواحد

  ستة عشر. ثنا عشر وأربعة: ٱ عشر، ٱثناتسعة وثالثة: 

 

  املسألة الضعف؛ ألن السهام تزيد. بن، لكن تزيدزوجة، بنت، بنت ٱ لو :ومثلها

م أهل ]سه وهي: إذا كان هناك موافقة بني سهام الباقي ،قي لنا صورة واحدةويكون ب
  مع أصل مسألة الرد.الرد يف املسألة الزوجية[ 

  6 4 16 
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 9 3 2/1 أخت شقيقة
 3 1 6/1 أخت ألب
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 1 4/1 زوجة

   أخت شقيقة
 3   أخت ألب
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