
 

 

 بھائی کی اوالد ہونے کی صورت میں  اس کی  وراثت میں بہن کا حصہ  
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

  فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے  کیااالستفتاء: 
میں کہ میرا ایک بھائی فوت ہوگیا   جس کے بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی   اور 
ایک بیوی ہے ۔ ایسی صورت مجھے اس کی وراثت سے کچھ نہ کچھ حصہ ملے 

 گا ۔
 ()انگلینڈایک بہن  :ہئلسا

    ﷽ 
َواباَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی   النُّْوَرَوالصَّ

ایسی صورت میں بہن کو بھائی کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا ۔کیونکہ 
جب بہن کے ساتھ میت کا باپ ، دادہ بیٹایا پوتاہوتو بہن محجوب ہوجائے گی یعنی 
 اس کو کچھ نہیں ملے گا وراثت ساری بیٹا بیٹیوں اور بیوی میں تقسیم ہوگی ۔

ْخَوةَُُُويَْسقُطُُمیں ہے :جیساکہ فتاوی ہندیہ  َُسفَلََُُوإِنُُْاِِلْبنَُُِواْبنُُِبِاِِلْبنَُُِواْْلََخَواتُُُاْْلِ
 تَعَالَى"ُّللَاَُُُرِحَمهَُُُحنِيفَةَُُأَبِيُِعْندََُُوبِاْلَجد ُُِِباِِلت ِفَاقَُُِوبِاْْلَبُِ

بھائی اوربہنیں بیٹا یاپوتے سے ساقط ہوجاتی ہیں اگرچہ نیچے تک کوئی بھی ہو 
باپ سے بھی باالتفاق محروم ہوجاتی ہیں اور دادا کے ساتھ بھی امام ابوحنیفہ اور 

 کے نزدیک ۔
 ( 450ص 6)الفتاوی الہندیہ کتاب الفرائض باب ذوی الفروض ج

حقیقی بھائی بہن ہوں یا باپ شریک سب کے سب بیٹے یا اور بہارشریعت میں ہے :
وم رہتے ہیں اور امام ابو پوتے )نیچے تک(اور باپ کے ہوتے ہوئے باالتفاق محر

حنیفہ رضی للا تعاٰلی عنہ کے نزدیک دادا کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہو جاتے 
 ہیں اور فتوٰی اسی پرہے۔

 ( 1126ص 3)بہار شریعت ج
َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

ُُُُُُُُُُضياءُُُُمحمدُقاسمُُُابوُالحسنُُُُُُُُُُُُکتبہ
ُقادری
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WILL A WOMAN GET A SHARE FROM THE INHERITANCE LEFT BEHIND BY HER 

DECEASED BROTHER? 

QUESTION: 

What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the 

following matter: One of my brothers has passed away and is survived by 

his wife, sons and daughters. In such a scenario, am I eligible to receive a 

share from the inheritance left behind by him? 

Questioner: A sister from England 

ANSWER: 
 

 بسم للا الرحمن الرحیم
 الجواب بلعَونل الَمللکل الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

In this case, the woman will not get any share from the inheritance left behind by her brother. 

When the deceased is survived by his father, grandfather, son or grandson, then his sister 

will be mahjub, i.e. she will not inherit anything. The entire inheritance left behind by him will 

be distributed among his wife, sons and daughters. 

It is mentioned in al-Fatawa al-Hindiyyah: 

ُِعْندَُ ْخَوةَُُواْْلََخَواُتُبِاِِلْبِنَُواْبِنُاِِلْبِنَُوِإْنَُسفََلَُوبِاْْلَِبُبِاِِلت ِفَاِقَُوبِاْلَجد ِ ُُأَبِيَويَْسقُُطُاْْلِ

 َحنِيفَةََُرِحَمهُُّللَاُُتَعَالَى

Translation: “Siblings will be disallowed from inheriting due to the deceased’s son or 

grandson and so on, and also due to the father, which is agreed upon, and due to the 

grandfather as Imam Abu Hanifa (may Allah هلالج لج have mercy upon him) opines.” 

[al-Fatawa al-Hindiyyah, vol. 6, pg. 450] 

It is mentioned in Bahar-e Shari’at: “Full or consanguine siblings will be deprived of 

inheritance due to the son, grandson and so on, and due to the father, which is an agreed 

upon position. According to Imam Abu Hanifa (may Allah هلالج لج have mercy upon him), they are 

deprived due to the grandfather as well. This is a position according to which rulings are 

passed.” 

[Bahar-e Shari’at, vol. 3, pg. 1126] 

 آلہ وسلموللا اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ و
محمد قاسم ضیاء قادری کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team 

 


