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 الرد -7

 هو إرجاع ما بقي في المسألة على من يستحقه من أهل الفروض.الرد : 

 نقص في السهام، وزيادة في األنصباء، فهو ضد العول.الرد سبب : 

 الرد زيادة في أنصباء الورثة.أثر الرد : 

   عليهم رد  الذين ي : 

 )ما عدا  الزوجين واألب، والجد(. على جميع أصحاب الفروض رد  ي  

نيممة: الب،ممب، وب،ممب اابممن، واألقممب الخممقيقة، واألقممب ألب، واألم، وهممث ثما

 والجدة، واألخ ألم، واألقب ألم.

 :شروط الرد 

 يشترط للرد ثالثة شروط:

 .رد  أن ا تستغرق الفروض المسألة، ألنها إذا استغرقب لث يبق باق ي   -1

 .رد  عدم وجود أحد من العصبة، ألن العاصب يأقذ الباقي، فال يبقى ما ي   -2

 وجود صاحب فرض. -3

 :صفة العمل في مسائل الرد 

 أهل الرد إما أن يكون معهث أحد الزوجين أو ا يكون.

 فإذا لم يكن معهم أحد الزوجين فلهم ثالث حاالت: -1

و واحمداو كالب،مب أو األقمب، فتأقمذ جميمع األولى : أن يكون الموجود مم،هث خصصما

و ورداو.  المال فرضا

و واحداو كالب،ات أو األقوات مثالو.: أن يكون الالثانية  موجود م،هث ص،فا

فهؤاء يجعل لهمث مسمألة ممن عمدد رموسمهث، كمما لمو ممات ميمب عمن ثمال  

 ب،ات، فالمسألة من ثالثة من عدد رموسهن.
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 : أن يكون الموجود م،هث أكثر من ص،ف. الثالثة

كل صاحب فرض فرضه، وتؤصل المسألة كأنمه ا رد فيهما.  ىيعط   وحي،ئذ

، ثمث تجممع سمهام الفمروض، والحاصمل وجميع مسائل الرد تؤصمل ممن سمتة

 جعله أصل مسائل الرد.ن

(، وترجمع بمالرد 6: مات إنسان عن ب،مب، وب،مب ابمن، فالمسمألة ممن )المثال

(، 2(، والبمماقي )1س )(، ولب،ممب اابممن السممد3ب،ممب ال،صممف )ل(، فل4إلممى )

(، فتأقممذ 4مسممألة  الممرد مممن مجممموع سممهام الفممروض وهممي )ف،جعممل أصممل 

و ورداو، وتأقذ ب،ب اابن )3الب،ب ) و ورداو... وهكذا.1( فرضا  ( فرضا

و إلى أصل أحد الزوجين معهثوإن كان  -2 ، فإن أحد الزوجين يأقذ فرضه م،سوبا

التركممة، والبمماقي يكممون ألصممحاب الفممروض بحسممب رموسممهث، سممواء كممان 

و واحداو كب،ب، أو متعدداو كثال  ب،ات، أو كانوا أكثر ممن ال موجود م،هث ص،فا

 ص،ف كأم وب،ب.
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