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Abstract 
Judaism is a Semitic religion the followers of which claim that its teachings are 
in line to the nature. Islam also is a Semitic religion the followers of which 
proclaim the same1. In both these religions, injunctions regarding the transfer 
of the estate of deceased can be found which are referred to as “LAWS OF 
INHERITANCE”. This article attempts to analyses the teachings regarding 
inheritance in both religions. It was also tried to explore the injunctions about 
transfer of deceased’s estate, who among the kindred of deceased are rightful 
to his estate and who are not. Besides, it was also tried to prove that Islamic 
teachings about inheritance are distinctly superior to teachings found in 
Judaism  and accordingly these teachings are accordance with the nature. 
Key words: Religion, Inheritance, Judaism, Islam, Nature  
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ن صية لالسرائيلي حوال ال ام الشرعية   :ح

سالم اث   كة وامل :ال

ام املرافعات واملع ن اح ودياملقارنات واملقابالت ب دود  الشرع ال عة : امالت وا ا من شر ونظائر

 سالمية

ديان  ودة:مقارنة  :ال

شرح السراجية

سالم و القانون  اث   امل

كشف الغوامض من  فن الفرائض

عة ر ب  سالمية ع املذا عة  ث  الشر : نظام املوار

اث رث وقد يرادفه و تركة امليت  امل ات أو ألقاب أو ديون أو ف ث ممتل  عادة تور

اص تمعات. مسؤوليات عند وفاة أحد  ساسية  ا اث . و من العادات  ن امل وقوان

زمان ، مما يؤدي لوجود ديان وكما أنه تطور ع  ن  م  يختلف من مجتمع إ آخر وما ب
ُ
ظ

ُ
ن

ن الشعوب اث مختلفة ب   3للم
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ف اللغوي " ي ملعاٍن  :التعر ضة، و  اللغة مشتقة من الفرض، والفرض يأ الفرائض جمع فر

ا ز: عدة م صطال5.التقدير والقطع وا ف  عرف به من يرث ومن اليرث  :التعر و علم 

ل وارث   6"ومقدار ما ل

،7ـ العمومة4ـ االخوة، 3ـ االبوة، 2ـالبنوة،1
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م اقرب لكم نفعا" "التدرون ا

ضة من هللا" "فر
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ن  ي ن للذكر مثل حذ 

ال "

ن 102"يزاد حق البنات ع الثلث
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االقرب فاالقرب 

االقرب فاالقرب  :نوٹ 
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1   http://www.quick-facts.co.uk/religion/semitic.html 02-01-201 
2 https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DB%81%D9%88%D8%AF%DB 

    %8C%D8%AA  05-12-2017 
3، ثاملتعا ،املوار رۃ رضوان شاف عة والقانون،املطبعة السلفیة القا 11، ص1955 الشر

4

ع،براج،5 شر والتوز سالمیة،دارالفکر لل عة  اث  الشر ام امل    الدکتور جمع دمحم دمحم،ا

،عما و   21-20،ص1981ن،الطبع 
دب6 ل الفائز  علم الفرائض،املطبعة  ید، املن ی، عبد ا وت،مغر   19ه،ص1322یة، ب

7  http://almerja.net/reading.php?i=0&ida=32&id=1&idm=6358 12-11-2017 
8  https://www.google.com.pk/amp/s/www.tunisia-      

    sat.com/forums/threads/3399693/%3famp=1462907979 
ی، املقارنات   9 ا واملقدمحم حافظ ص ودی ونظائر دود  شرع الی ام املرافعات و ا ن اح   ابالت ب
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30

31  ava Batra 115a (BAVA BATRA;Talmudic Aramaic: "The Last Gate") is  

the third of the three tractates in the Talmud in the order Nezikin; it deals 
with a person's responsibilities and rights as the owner of property. It is part 
of Judaism's oral law) 

32  Maimonides, "Yad," Naḥalot, i. 1-3; Shulḥan 'Aruk, Ḥoshen Mishpaṭ,276,1 

ـ
33  kinsman; B. B. 111b 
34  Inheritance Laws and Charitable Giving in the Bible,Book of Mormon, and  

Ancient Civilizations By John W. Welch.Article 
35  Yebamot or yebamoth, 67a (The Talmud of the land of Israel)  
36  Raymond Westbrook and Bruce Wells, Everyday Law in Biblical Israel  

(Louisville.KY: Westminster John Knox, 2009), 101-104 
،الطبع  عبداملتعال 37 ع السماو والوضعی سالمی والشرا عة  اث  الشر  الصعیدی،امل

مودی مصر،ط   11-10،ص2،1934ا
38   

39  B’NAI BRITH LAW JOURNAL MARCH 2009 VOLUME 1, NUMBER  

1,The Jewish Laws of Inheritance and Estate Plannind in Canada (Rachel L. 
Blumenfeld) Pages 24-35 

40  Boston College International and Comparative Law Review, Volume 23,  

Issue 2, Article 2, The Inheritance Rights of Women Under Jewish and 
Islamic Law by Mary F. Radford Pages 135-185 

41 B’NAI BRITH LAW JOURNAL MARCH 2009 VOLUME 1, NUMBER  

1,The Jewish Laws of Inheritance and Estate Plannind in Canada (Rachel 
LBlumenfeld) 

42  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/8114-inheritance 5-10-2017 
43  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/8114-inheritance 5-10-2017 
44  Halizah (or Chalitzah ; Hebrew:  )is, under the Biblical system of levirate     

     marriage known as Yibbum, the process by which a childless widow and a  
brother of her deceased husband may avoid the duty to marry.The process 
involves the widow making a declaration, taking off a shoe of the brother 
(i.e. her brother-in-law), and spitting in his face. Through this ceremony, the 
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brother and any other brothers are released from the obligation of marrying 
the woman for the purpose of conceiving a child which would be 
considered the progeny of the deceased man. The ceremony of chalitzah 
makes the widow free to marry whomever she desires (Deuteronomy 25:5-
10). 

45 
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52  B’NAI BRITH LAW JOURNAL MARCH 2009 VOLUME 1, NUMBER  

1,The Jewish Laws of Inheritance and Estate Plannind in Canada (Rachel L. 
Blumenfeld) 

53  Raymond Westbrook and Bruce Wells, Everyday Law in Biblical Israel  

(Louisville.KY:Westminster John Knox, 2009), 101-104 
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58  http://forum.brg8.com/t239310.html 5-11-2017 
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حوال ال   60 ام الشرعی   ح ن قاسعود ابن شمعون، و ن، مطبعة    رە،ط صیة لالسرائیل
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سالمی وا 64 عة  اث  الشر ،الطبععبد املتعال الصعیدی،امل ع السماو والوضعی  لشرا
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مودی   11-10،ص2،1934ط،مصر ا

65 ، سن امللقب بفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب ،التفس الكب   أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن ا

اث الع حياء ال ي، بدار 9/508ص،1420، 3وت،طر
ن إبن عابدين 66   ل، الدار العاملية ـ،تحقیق ابو بالل جمال بن عبد العا 1252الشامي، إلمام دمحم ام

رة، ومصر،القا 534،ص5،ج2012  الطبعة 
م اقرب لكم نفعاآباؤكم وابنائ67 ساء(كم ال تدرون ا ) 4/11:ءال
ون 68 قر سا(ترك الوالدان و )4/7:ءال

69

70

سال /بّراج،د71 عة  اث  الشر ام امل ،دمحم دمحم،اح ع،عّمان،ط او شروالتوز    مية،دار الفكر لل

26ص ،1981
،ص72 اث،مکتب علمی ملتان،طبع او نفی ،سراج الدین دمحم بن عبد الرشید،السرا  امل 3ا
فية،دمحم عبد ا73 اوندي شرح السراجية، الشر سالم، . علم الفرائض لل    مكتبة شوكة 

4ص،2011ط
اوندی،دمحمبن دمحم بن عبدالرشیدم74    قدی کتب خانه علم الفرائض، السراجيةه،358ال

،ص 3كرا

75

نفی76 ،ص،سراج الدین دمحم بن عبد الرشا اث،مکتب علمی ملتان،طبع او 4ید،السرا  امل

77

78

ن حديثامن جوامع79 كم  شرح خمس ن الدین بن عبد الرحمن بن احمد الصالمی،جامع العلوم وا    ز

لم، وت، ال 2/427ص،2001مؤسسة الرسالة ب

80

سن ع بن خلف،ش81 يح البخارى البن بطال،مكتبة الرشدابن بطال أبو ا    سعودية،ال،رح 

اض،ط  8/346صم،2003الر

82

قق 83 ،ا نفى بدر الدين العي ى ا ن الغيتا   أبو دمحم محمود بن أحمد بن مو بن أحمد بن حس

ي  خبار  شرح معا ي  ار  تنقيح مبا ف يم،نخب  وقاف أبو تميم ياسر بن إبرا ثار، وزارة 

سالمية 16/217صم، 2008قطر، والشؤون 
يح البخارى البن بطال، مكتبة الرشد 84 سن ع بن خلف ، شرح     السعودية، -ابن بطال أبو ا
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اض،ط  8/359صم،2003الر

85

سا  86 :ءال
ما السدسوله اخ او اخ87 ل واحد م ساء(ت ول )4/12:ال

88

:النساء   89
90

91   
92  
ري،93 ري،املظ ، دمحم ثناء هللا، التفس املظ قق غالم ن التو 2/22صـ،ه1412ا

94

، املنتقى شرح املوطإ، مطبعة السعادة مصر، الطبعة 95   أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد البا

 ، 6/224صـ، 1332و
نفی96 ،صا اث،مکتب علمی ملتان،طبع او 8،سراج الدین دمحم بن عبد الرشید،السرا  امل

:النساء   97
سن ع بن خلف،98 يح البخارى ال ابن بطال أبو ا    السعودية،،بن بطال،مكتبة الرشدشرح 

اض 8/349صم،2003  ط الر
نفی   99 ،ص،سراج الدین دمحما اث،مکتب علمی ملتان،طبع او 8 بن عبد الرشید،السرا  امل

ري، 100 ري،دمحم ثناء هللا،التفس املظ ،ط املظ قق غالم ن التو 24-2/23ص،ـ 1412ا
101 ، فيةدمحم عبد ال اوندي شرح السراجية - الشر سالم،ط . علم الفرائض لل   مكتبة شوكة 

28ص،2011

102  
ا نصف ما ترك 103 ساء(له أخت فل )4/176:ال
ما الثلثان مما ترك104 ن فل ت انتا اث ساء(فإن  )4/176:ال
ن 105 ي ن ساء فللذكر مثل حظ  انوا إخوة رجاال و ن  ساء(و )4/176:ال

فالبخاری،دمحم بن اسم106 دث (2/997ص،اعیل،بخاری شر    کتاب) (6479رقم ا

)الفرائض
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اج، دار إحياء107 يح مسلم بن ا اج شرح  ا مح الدين يح بن شرف النووي، امل  أبو زكر

ي  اث العر وت،ط ال  53ص:1392،11ب

108

109

،دمحم انور شاه بن معظم  110 قق دمحم بدر عالم م ت يح البخاري، ا    شاه ، فيض الباري ع 

6/332صم،2005دار الكتب العلمية لبنان،
اج، دار إحياء111 يح مسلم بن ا اج شرح  ا مح الدين يح بن شرف النووي، امل  أبو زكر

وت،ط  ي ب اث العر 54-53: 1392،11ال
ما السدس112 ل واحد م ه ل ساء(مما ترك وألبو )4/11:ال

113

ساء(فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث114 )4/11:ال

ن( 115 ث،)مسئلة عمرت صارم، فاروق اصغر،فق املوار
ساء(له ولد وورثه أبواه فألمه الثلثفإن لم يكن 116 )4/11:ال

117

118

ن ابن ماجه، دار إحياء  119 د، س ، وماجة اسم أبيه يز د القزو   ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يز

،الكتب ا ل ي ا ية فيصل ع البا 2/909صلعر
120 ، فيةدمحم عبد ال اوندي  علم شرح السراجية، الشر سالم،،الفرائض لل    مكتبة شوكة 

46ص،2011ط
سن بن دمحم املنيف، 121 سالمية باملدينةعبد ا امعة     شرح حديث ابن عباس  الفرائض، ا

108- 1/94صم،2004 ,املنورة
فية،دمحم عبد ا122 اوندي شرح السراجية ،الشر سال ، علم الفرائض لل    م،مكتبة شوكة 

42،ص2011ط
ية املعاصرة،/د 123 م اللغة العر ميد عمر،م 2/1506صه،1429عالم الكتب،أحمد مختار عبد ا
124، سي م  أيوب بن مو ا ليات م ش دمحم املصري، ال نفي،تحقيق عدنان درو   أبو البقاء ا

وت، ة، مؤسسة الرسالة ب ات والفروق اللغو 1/598صاملصط
ي ال دمحم بن125 ي الفتح بن أ ،أ طيب، املطلع ع فضل البع ن محمود ا اس رناؤوط و   محمود 
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ع،ط 367: 2003،1ألفاظ املقنع،مكتبة السوادي للتوز

حمد نكري، دستور العلماءالقا عبد الن بن عبد الر 126    جامع العلوم  اصطالحات الفنون،،سول 

وت،،نلبنا -دارالكتب العلمية  2/231صم،2000ب
،،قلع دمحم رواس  127 ع،حامد صادق قني شر والتوز س للطباعة وال اء، دار النفا م لغة الفق    م

1/313،ـ 1408، 2ط

128

129 
130

131

132

133

سي134 نفي،أيوب بن مو ا ش دمحم املصري،أبو البقاء ا م  ،تحقيق عدنان درو ليات م   ال

وت، ة، مؤسسة الرسالة ب ات والفروق اللغو 1/598صاملصط

135

اج 136 يح مسلم بن ا اج شرح  ا مح الدين يح بن شرف النووي، امل  قرب فاالقرب أبو زكر

وت،ط دار إحيا ي ب اث العر 53،ص1392،11ء ال
ن محمود ا 137 اس رناؤوط و ، محمود  ي الفضل البع ي الفتح بن أ  طيب، املطلع ع دمحم بن أ

ع،ط 367،ص2003،1ألفاظ املقنع،مكتبة السوادي للتوز

138  
139

شر ،دمحم رواس قلع140 س للطباعة وال اء، دار النفا م لغة الفق ، م  حامد صادق قني

ع 314-1/313،ـ 1408، 2،ط والتوز
اء،د صادق قحام،دمحم رواس قلع 141 م لغة الفق ، م ع،ني شر والتوز س للطباعة وال    دار النفا

1/215،ـ 1408، 2ط
فيةدمحم142 ، الشر اوندي شرح السراجية ،عبد ال سالم، علم الفرائض لل   مكتبة شوكة 

12ص،2011ط
ية، دار الكتب العلمية 143 فات الفق ، التعر ك ددي ال حسان ا   للطبعة  إعادة صف(دمحم عميم 

، : ، الطبعة)م1986 -ـ 1407القديمة  باكستان  1/172صم،2003 -ـ 1424و
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ِزّى، املغرب  144 ّرِ

َ
ط

ُ
وارزمي امل ان الدين ا ، أبو الفتح، بر ارم ابن ع ى امل   ناصر بن عبد السيد أ

ب املعرب، ي، ترت 1/461صدار الكتاب العر
ب، الكتاب 145 ة،. فكرلقاموس الفق لغة واصطالحا، دار الا: الدكتور سعدي أبو حب    دمشق سور

147-1/145صم، 1988ـ 1408الثانية  الطبعة
قق146 روي ،ا م بن عبد هللا ال

ّ
ديث،دمحم. د: أبو ُعبيد القاسم بن سال ب ا     عبد املعيد خان، غر

2/84صم،1964املعارف العثمانية،حيدر آباد الدكن،مطبعة دائرة
ِزّى، املغرب   ناصر بن عبد 147 ّرِ

َ
ط

ُ
وارزمي امل ان الدين ا ، أبو الفتح، بر ارم ابن ع ى امل   السيد أ

ب املعرب، ي، ترت 1/376صدار الكتاب العر
،،دمحم رواس قلع148 م لغةحامد صادق قني اء، م ع،الفق شر والتوز س للطباعة وال    دار النفا

  1/148ص ،ـ 2،1408ط
149 https://www.ehtelalnews.com 

ساء 150   12-4/7:ال
ی 151 دنام قدیم،توراۃ،سفر التث 17-15: 21ع
ساء 152   4/11:ال
دنام قدیم،تورات،   153 8: 36عدد ع
ساء 154   12-4/11:ال

155 http://www.soutalomma.com 
رە،ص/د  156 سالم،دار املعرف القا اث   ک وامل ، ال 41دمحم یوسف مو
ام امل   157 ،اح ، ط دمحم مصطفی شل ن الفق والقانون،مطبعة صالح الدین اسکندر ث ب    ،1967وار

  31ص
158 http://www.alkanisa.org/article-81.html 12-11-2017 
159 http://almerja.net/reading.php?i=0&ida=32&id=1&idm=6358 12-11-2017 

ساء 160   12،176-4/11:ال
161 http://forum.brg8.com/t239310.html 12-11-2017 

فية،دمحم عبد ا162 اوندي شرح السراجية ،الشر سالم،. علم الفرائض لل    مكتبة شوكة 

42ص، 2011ط
،الطب 163 ع السماو والوضعی سالمی والشرا عة  اث  الشر  ععبد املتعال الصعیدی،امل

مودی مصر،    11-10،ص2،1934ط ا
164 http://www.lawjo.net/vb/showthread.php? 
 

  5/106:املائدە،182-2/180:البقرۃ 165
ع،براج، الدکتور جمع دمحم دمحم،166 شر والتوز سالمیة،دارالفکر لل عة  اث  الشر ام امل    ا
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، و   742،ص1981عمان،الطبع 

ع،،دمحم رواس قلع 167 شر والتوز س للطباعة وال اء، دار النفا م لغة الفق ، م    حامد صادق قني

  1/148ص،ـ 1408، 2ط
سالمی والش 168 عة  اث  الشر ،الطبععبد املتعال الصعیدی،امل ع السماو والوضعی  را

مودی مصر،   مقدم 2،1934 ط ا
169  https://www.ehtelalnews.com  
170  http://www.soutalomma.com/Article 

اء،حام،دمحم رواس قلع 171 م لغة الفق ، م شر دار النفد صادق قني س للطباعة وال   ا

ع،طوال   1/148،صـ 2،1408توز
،الطبع  172 ع السماو والوضعی سالمی والشرا عة  اث  الشر   عبد املتعال الصعیدی،امل

مودی مصر،   ۔مقدم2،1934 ط ا
  


