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Bilal Javaid Inheritance 

Question: 

Asalamualaikum mufti saheb can you please calculate inheritance shares for my relatives: 

•       Father 

•       Mother 

•       1 full brother 

•       2 full sisters 

•       1 daughter 

•       1 son 

•       1 wife 

I'm not confident regarding the number of the following: 

•       2 paternal uncles 

•       3 paternal aunts 

•       2 maternal uncles 

•       2 maternal aunts 

I don't have grandparents. Let me know if you need more info. 

 بسم هللا الرمٰحن الرحيم  

داً ومصلياً اجلواب حام  

Note: The word estate refers to all of the things a deceased person leaves behind. In the context of this 

question, the vast majority of the estate refers to gold jewelry. However, the estate includes all of the 

deceased’s possessions, even things that are commonly overlooked such as clothing and utensils. 

Disclaimer: The answers given are based on the information provided in the question. 

Process to be followed regarding a deceased’s wealth: In the case of an individual 

passing away, the following steps will be taken. This particular order must be followed:[1] 

1.        Funeral expenses will be borne by the estate (this includes shrouding and burial). 

o   Note: It is permissible for someone to volunteer to fully or partially pay for the 

funeral expenses (includes shrouding and burial). Whatever expenses are not covered 

by others will be borne by the estate. 

2.       The deceased’s debts will be paid off. 
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3.       If the deceased left a bequest (waṣiyyah) for a specific thing or for a specific amount of 

money, it will be executed in up to one-third[2] of the remaining estate after steps 1 and 2. If the 

deceased said generally that he/she bequeaths one-third or less of their estate to one or more 

people or causes, the bequest will not be executed prior to the distribution of the estate to the 

inheritors. Rather, it will be done simultaneously.[3]     

o   Note: The waṣiyyah cannot be made to any direct inheritors of the estate.[4] 

Answer: In the scenario that a deceased is survived by their father, mother, a wife, one full brother, 

two full sisters, one son, one daughter, and several aunts and uncles after steps 1-3 (mentioned above), 

his estate will be divided into 72 equal shares (the estate includes all of the deceased’s possessions, 

even things that are commonly overlooked such as clothing and utensils). 

•       His father will receive 12 shares.[5] 

•       His mother will receive 12 shares.[6] 

•       His wife will receive 9 shares.[7] 

•       His son will receive 26 shares.[8] 

•       His daughter will receive 13 shares[9] 

•       Because siblings, aunts and uncles do not inherit when sons of the deceased are alive, the 

brothers and sisters will not have a share of the inheritance.[10] 

o   Note: The siblings, aunts, uncles – or anyone else not entitled to a share of the 

inheritance – can be bequeathed (waṣiyyah) by the deceased up to one-third of the 

remaining estate after steps 1 and 2.[11] 

Distribution of Estate (Based on the Question as Received) 

Total Shares: 72 

  Number of Shares Percentage 

Father 12 16.67% 

Mother 12 16.67% 

Wife 9 12.5% 

Son 26 36.11% 

Daughter 13 18.05% 

Brother  0 0% 

Sister 1 0 0% 

Sister 2 0 0% 

Paternal Aunts and Uncles 0 0% 

Maternal Aunts and Uncles 0 0% 
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 وهللا تعاىل أعلم وعلمه أمت وبه التوفيق 

And Allāh knows best. 

  

Muftī Mohammed Wahaajuddin bin Salauddin  

(May Allāh forgive him and his parents) 

 

 
 [1] 

 دين حممد السجاوندي، مكتبة البشرى كراتشي، الطبعة الثانية ، للشيخ سراج ال٨-٥السراجي يف املرياث ص

ونه من مجيع ما بقي من  قال علمائنا رمحهم هللا: تتعلق برتكة امليت حقوق أربعة مرتبة : األول: يبدأ بتكفينه و جتهيزه من غري تبذير وال تقتري ، مث تقضي دي
 الباقي بني ورثته ابلكتاب و السنة و إمجاع األمة ماله، مث تنفذ وصاايه من ثلث ما بقي بعد الدين، مث يقسم

  
 ، امداديه٢٣٠-٢٢٩ص ٦تبيني احلقائق، كتاب الفرائض، ج

هن  )يبدأ من تركة امليت بتجهيزه(.واملراد من الرتكة ما تركه امليت خاليا عن تعلق حق الغري بعينه، وإن كان حق الغري متعلقا بعينه كالر  -رمحه هللا  -قال 
يما  اين واملشرتى قبل القبض فإن صاحبه يتقدم على التجهيز كما يف حال حياته فحاصل أنه معترب حبال حياته فإن املرء يقدم نفسه يف حياته فوالعبد اجل

على الدين،   [ »قال علي كرم هللا وجهه إنكم تقرءون الوصية مقدمة١١حيتاج إليه... )مث ديونه( لقوله تعاىل }من بعد وصية يوصي هبا أو دين{ ]النساء: 
قدم الدين على الوصية«، وألن الدين واجب ابتداء، والوصية تربع، والبداية ابلواجب أوىل. والتقدمي ذكرا ال يدل   -صلى هللا عليه وسلم   -وقد شهدت النيب 

ديون تسقط ابملوت فال يلزم الورثة أداؤها إال إذا  على التقدمي فعال، واملراد ابلدين دين له مطالب من جهة العباد ال دين الزكاة والكفارات وحنوها ألن هذه ال 
لث ال جتوز إال  أوصى هبا أو تربعوا هبا هم من عندهم... )مث وصيته( أي مث تنفذ وصيته من ثلث ما بقي بعد التجهيز والدين ملا تلوان. ويف أكثر من الث

 إبجازة الورثة

  
 ، إدارة القرآن ٢٨٤، ص٢٣يف احلقوق إذا اجتمعت يف الرتكة أبيها يبدأ، ج ٦احمليط الربهاين، كتاب الفرائض، الفصل

  
واملرياث. فيبدأ أوالً جبهازه وكفنه وما حيتاج إليه يف دفنه ابملعروف مث ابدين  جيب أن يعلم أبن الرتكة يتعلق هبا حقوق أربعة: جهاز امليت ودفنه والدين والوصية 

أو دين   وإنه ال خيلو: إما إن كان الكل دين الصحة أو كان الكل دين املرض أو كان البعض دين الصحة والبعض دين املرض. فإن كان الكل دين الصحة
وإن كان البعض دين الصحة والبعض دين املرض يقدم دين الصحة إذا كان املرض ثبت إبقرار  املرض فالكل على السواء ال يقدم البعض على البعض.

الثلث، مث يقسم   املريض، وإن كان دين املرض ثبت ابلبينة أو ابملعاينة فهو ودين الصحة سواء، مث ينفذ وصاايه من ثلث ماله إال أن جييز الورثة أكثر من
 ث.  الباقي بني الورثة على سهام املريا

  
 ، مكتبة العمرية ٥١٢ص ٢االختيار، كتاب الفرائض، ج

حلقوق األربعة تتعلق  قال: )يبدأ من تركة امليت بتجهيزه ودفنه على قدرها، مث تقضى ديونه، مث تنفذ وصاايه من ثلث ماله، مث يقسم الباقي بني ورثته( فهذه ا
 برتكة امليت على هذا الرتتيب 

  
 [2] 

، مطبوعة األلطاف، كراتشي، الطبعة األوىل؛ و روى حنوه البخاري ومسلم وابن   ٧٤٢ص ١صحيح البخاري،كتاب الوصااي ابب الوصية ابالثلث ج
 ماجه والنسائي عن ابن عباس رضي هللا عنهما 
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أوصي وٕامنا يل ابنة فقلت أوصي ابلنصف. قال: النصف كثري.    عن عامر بن سعد عن أبيه رضي هللا عنه قال مرضت فعادين النيب ملسو هيلع هللا ىلص ... قلت أريد أن

 قلت فالثلث. قال الثلث والثلث كثري أو كبري. 

  
 ، مكتبة العمرية ٤٨٨ص ٢االختيار، كتاب الوصااي، ج

ه وغريه، وهي مطلقة للتتقيد ابملسل قال: )وهي مقدرة ابلثلث يصح لألجنيب مسلماً كان أو كافراً بغري إجازة الورثة( ملا روينا من حديث سعد رضي هللا عن
 وال بغريه. 

  
 [3] 

 ، إدارة القرآن ٢٨٤، ص٢٣يف احلقوق إذا اجتمعت يف الرتكة أبيها يبدأ، ج ٦احمليط الربهاين، كتاب الفرائض، الفصل

 يقسم الباقي بني الورثة على سهام املرياث. وهذا إذا كانت الصية بشيء بعنه. فأما إذا  مث ينفذ وصاايه من ثلث ماله إال أن جييز الورثة أكثر من الثلث، مث
دة تركة امليت  كانت شائعة حنو الوصية ابلثلث أو ابلربع ال يقدم الوصية على املرياث، بل يكون املوصٰى له شريك الورثة يف هذه الصورة يزداد حقه بزاي

 وينقص حقه بنقصان تركة امليت. 

  
 [4] 

 ، مكتبة رمحانية ، الهور؛ وروى نسائي حنوه عن ابن خارجة رضي هللا عنه ٣١٩سنن ابن ماجه، أبواب الوصااي ص 

 عن عمرو بن خارجة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص خطبهم وهو على راحلته... قال: ٕان هللا قسم لكل وارث نصيبه من املرياث فال جيوز لوارث وصية 

  
 ، امداديه١٨٢ص ٦تبيني احلقائق، كتاب الوصااي، ج

»إن هللا تعاىل أعطى كل   -عليه الصالة والسالم  -)وال تصح مبا زاد على الثلث وال لقاتله ووارثه إن مل جتز الورثة(... وأما الثالث فلقوله  -رمحه هللا  -قال 
 في جتويزه قطيعة الرحم. وألنه حيف ابحلديث الذي رويناه ذي حق حقه فال وصية لوارث«، وألن البعض يتأذى إبيثار البعض ف

  
 [5] 

َبَ َوْيهأ  {قال هللا تعاىل:  ُهَما السُُّدُس ِمأَّا تَ َرَك إأن َكاَن َلُه َوَلٌد{ سورة النساء: َوألأ ن ْ ٍد م أ  ١١لأُكل أ َواحأ

  
 ، امداديه٢٣٠ص ٦تبيني احلقائق، كتاب الفرائض، ج

[ جعل له  ١١)فلألب السدس مع الولد أو ولد االبن( لقوله تعاىل }وألبويه لكل واحد منهما السدس ِما ترك إن كان له ولد{ ]النساء:  -رمحه هللا  -قال 
ا تلوان، واحلالة  السدس مع الولد... ومجيع أحوال األب يف الفرائض ثالث إحداها الفرض املطلق، وهو السدس، وذلك مع االبن أو ابن االبن، وإن سفل مل

إذا مل يكن للميت   الثانية الفرض، والتعصيب، وذلك مع البنت أو بنت االبن الفرض ملا تلوان، والتعصيب ملا روينا، واحلالة الثالثة التعصيب املطلق، وذلك
 األم، وجعل الباقي له دليل على أنه عصبة.[. فذكر فرض ١١ولد، وال ولد ابن لقوله تعاىل }فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث{ ]النساء: 

  
 ، ادارة القرآن ٢٩٩ص ٢٣يف األب، ج ١٨احمليط الربهاين، كتاب الفرائض، الفصل 

 لألب أحوال ثالثة: إذا كان للميت ابن أو ابن ابن فهو صاحب سهم وسهمه السدس إل 

  
 [6] 

ُهَما السُُّدُس ِمأَّا تَ َرَك إأن َكاَن َلُه َوَلٌد{ سورة النساء: َوألأَ  {قال هللا تعاىل:  ن ْ ٍد م أ  ١١بَ َوْيهأ لأُكل أ َواحأ
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 ، امداديه٢٣١ص ٦تبيني احلقائق، كتاب الفرائض، ج

)ومع   -رمحه هللا   -وات على ما نبني قال  )ولألم( )الثلث( وذلك عند عدم الولد وولد االبن ملا تلوان، وعند عدم االثنني من اإلخوة واألخ -رمحه هللا  -قال 
وله تعاىل }فإن كان له  الولد أو ولد االبن أو االثنني من اإلخوة واألخوات ال( أي مع واحد من هؤالء املذكورين ال ترث الثلث، وإمنا ترث السدس ملا تلوان لق

 [ ١١إخوة فألمه السدس{ ]النساء: 
  

 ، ادارة القرآن ٢٩٢ص ٢٣يف األم، ج ١٢احمليط الربهاين، كتاب الفرائض، الفصل 

 وفرضها السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل. 

  
 [7] 

َا َأْو دَ  يٍَّة ُتوُصوَن هبأ  ١٢ْيٍن{ سورة النساء: قال هللا تعاىل: }َفإأن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَ َلُهنَّ الثُُّمُن ِمأَّا تَ رَْكُتم ۚ م أن بَ ْعدأ َوصأ

  
 ، امداديه٢٣٣ص ٦تبيني احلقائق، كتاب الفرائض، ج

أو ولد االبن وإن سفل الثمن لقوله تعاىل }وهلن الربع ِما تركتم إن  )وللزوجة نصفه( أي للزوجة نصف ما للزوج فيكون هلا الربع، ومع الولد  -رمحه هللا  -قال 
[ وإن كن أكثر من واحدة اشرتكن فيه لوجهني أحدمها لئال يلزم اإلجحاف ببقية  ١٢مل يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ِما تركتم{ ]النساء: 

 ك أربع زوجات بال ولد، والنصف مع الولد. الورثة ألنه لو أعطى كل واحدة منهن ربعا أيخذن الكل إذا تر 

  
 ، ادارة القرآن ٢٩٨ص ٢٣يف الزوجات، ج ١٧احمليط الربهاين، كتاب الفرائض، الفصل 

 ذا كان ولداً أوالزوجة صاحبة فرض على كل حال، وفريضة الواحدة فصاعداً إىل األربع الربع إذا مل يكن للميت ولد وال ولد ابن وإن سفل، والثمن للميت إ
 ولد ابن. 

  
 [8] 

ُ يفأ َأْواَلدأُكْم ۖ لألذََّكرأ مأْثُل َحظ أ اأْلُنثَ َينْيأ{ سورة النساء:  يُكُم اَّللَّ  ١١قال هللا تعاىل: }ُيوصأ

  
 ، امداديه٢٣٨-٢٣٧ص ٦تبيني احلقائق، كتاب الفرائض، ج

)وعصبة أي من أخذ الكل إن انفرد، والباقي مع ذي سهم( هذا تفسري للعصبة أي العصبة من أيخذ مجيع املال عند انفراده، وما أبقته   -رمحه هللا  -قال 
بن مث ابنه، وإن سفل( أي أوالهم ابلعصوبة جزء امليت، وإن سفل وغريهم  )واألحق اال  - رمحه هللا  - الفرائض عند وجود من له الفرض املقدر... قال 

[ إىل أن قال سبحانه وتعاىل }وألبويه لكل واحد منهما السدس  ١١حمجوبون هبم لقوله تعاىل }يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني{ ]النساء: 
فرض مع الولد، ومل جيعل للولد الذكر سهما مقدرا فتعني الباقي له فدل أن الولد الذكر مقدم  [ فجعل األب صاحب ١١ِما ترك إن كان له ولد{ ]النساء: 

 عليه ابلعصوبة 

  
 ، ادارة القرآن ٣٠٧ص ٢٣يف العصبات، ج ٢٤احمليط الربهاين، كتاب الفرائض، الفصل 

 فأما الكالم يف العصبة بنفسها فنقول: أوىل العصبات ابملرياث االبن. 

  
 [9] 

ُ يفأ َأْواَلدأُكْم ۖ لألذََّكرأ مأْثُل َحظ أ اأْلُنثَ َينْيأ{ سورة النساء:  يُكُم اَّللَّ  ١١قال هللا تعاىل: }ُيوصأ

  
 ، امداديه٢٣٤ص ٦تبيني احلقائق، كتاب الفرائض، ج
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البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون لالبن مثل حظ األنثيني لقوله تعاىل  )، وعصبها االبن، وله مثال حظها( معناه إذا اختلط   -رمحه هللا  -قال 
[ فصار للبنات ثالثة أحوال النصف للواحدة والثلثان لالثنتني فصاعدا، والتعصيب عند  ١١}يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني{ ]النساء: 

 االختالط ابلذكور

  
 ، ادارة القرآن ٢٨٨ص ٢٣يف األم، ج ١٠ئض، الفصل احمليط الربهاين، كتاب الفرا

 وإن كان للميت ابن، فإهنا تصري عصبة به، ويسقط اعتبار النصف والثلثني ويقسم املال بينه للذكر مثل حظ األنثيني. 

  
 [10] 

 ، امداديه٢٣٨ص ٦تبيني احلقائق، كتاب الفرائض، ج

 )واألحق االبن مث ابنه، وإن سفل( أي أوالهم ابلعصوبة جزء امليت، وإن سفل وغريهم حمجوبون هبم.  - رمحه هللا  -قال 

  

 ، ادارة القرآن ٣٠٧ص ٢٣يف العصبات، ج ٢٤احمليط الربهاين، كتاب الفرائض، الفصل 

 الكالم يف العصبة بنفسها فنقول: أوىل العصبات ابملرياث االبن. فأما 

  
 ، ادارة القرآن ٢٩٥ص  ٢٣يف األخت ألب وأم، ج ١٤احمليط الربهاين، كتاب الفرائض، الفصل 

 وإن كان للميت ابن أو ابن ابن أو أب فال مرياث هلا. 

  
 [11] 

 ، امداديه١٨٢ص ٦تبيني احلقائق، كتاب الوصااي، ج

وهو وارث مث  ويعترب كونه واراث أو غري وارث وقت املوت ال وقت الوصية؛ ألنه متليك مضاف إىل ما بعد املوت فيعترب وقت التمليك حىت لو أوصى ألخيه 
 .وت املوصي بطلت الوصية لألخ ملا ذكرانولد له ابن صحت الوصية لألخ وعكسه لو أوصى ألخيه وله ابن مث مات االبن قبل م

 

 ، مكتبة العمرية ٤٨٨ص ٢االختيار، كتاب الوصااي، ج

ة للتتقيد ابملسل قال: )وهي مقدرة ابلثلث يصح لألجنيب مسلماً كان أو كافراً بغري إجازة الورثة( ملا روينا من حديث سعد رضي هللا عنه وغريه، وهي مطلق
 وال بغريه. 

 


