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ويتوقف على النظام العائلي تحديد ". العليا"الشخص المتوفى إلى أقربائه " تركة"لعلم الفرائض صلة وثيقة بالحقوق العائلية من حيث انتقال 

حق اإلرث، وذلك بناء فالرجال عند العرب الجاھليين كانوا وحدھم يملكون . من ھو المؤھَّل للميراث، أو بعبارة أخرى من ھم الوارثون

 .وھذا بقي أيضاً طابع الشريعة اإلسالمية والمبدأ األساسي في علم الفرائض (patriarchal(على النظام األبوي 

يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين، فإن كّن نساء : "وتُبنى القاعدة القرآنية في تنظيم أحكام الشريعة بشأن الميراث على اآلية

اثنتين فلھن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلھا النصف، وألبويه لكل واحد منھما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد  فوق

آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيھم أقرب لكم نفعاً، . وورثه أبواه فألمه الثلث، فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد وصية يوصي بھا أو دين

ً  فريضةً   ).11: 4النساء " (من هللا، إن هللا كان عليماً حكيما

مثلھم  -لھا نصف ما للرجل، بيد أن المفسرين القدماء " كنصف إنسان"أيضاً " علم الفرائض"كما ھو الحال في الشھادة فالمرأة تظھر في 

ھا، ألنھا لم تكن تملك شيئاً من الميراث في المجتمع يزعمون أن ھذا الوضع رفٌع لمكانة المرأة وتكريم ل -مثل الكتاب المسلمين المعاصرين 

  .عن السدي) يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين: " (الجاھلي إلى أن نزلت ھذه اآليات

يكن ھذا من  قد يجوز التسليم بأن القرآن ، وكما قال المفسرون جاء بما يمكن اعتباره إصالحاً لوضع المرأة في المجتمع الجاھلي، وإن لم

حيث أننا ال نعيش في المجتمع الجاھلي اآلن، غير أن القرآن نفسه .قبيل التسوية بين المرأة والرجل قياساً على المفھوم السائد في عصرنا

. المسلم اليوم فھذه مشكلة المفكر أو الفقيه. بأمّس حاجة إلى اإلصالح من ھذه الناحية، نظراً لما أنجزت البشرية من تقدم في مساواة الجنسين

فھو كمسلٍم يؤمن أن كتابه الكريم أُنزل من السماء وليس من كالم البشر، فال يسعه االعتراف بوجود عيب أو نقص فيه، بل ھو مضطر إلى 

لناس إلى وال يزال في ا: "فيزعم أن ما يسميه الناس إھانة للمرأة ھي في الحقيقة تكريم لھا" إھانة للمرأة"الدفاع حتى عما يسميه الناس 

وأنھا لذلك كانت في الميراث على النصف من ميراث الرجل، وكانت كذلك في . يومنا ھذا من يرى أن إنسانية المرأة أقل من إنسانية الرجل

فإن لم يكونا رجلين فرجل "، )11: 4النساء " (للذكر مثل حظ األنثيين"إن ذلك ھو حكم اإلسالم وقد قرره القرآن : الشھادة، ويقولون

والحق أن حكم المرأة في الميراث، ليس مبنياً على أن إنسانيتھا أقل من إنسانية الرجل، وإنما ھو مبني على ). 282: 2البقرة " (مرأتانوا

 ".أساس آخر قضت به طبيعة المرأة والحياة العاملة

يمكن توفيقه مع العصر الحديث من القرآن، إن نقطة الضعف عند شلتوت وأمثاله من العلماء والفقھاء المعاصرين ممن عنوا بتبرير ما ال 

فعندما يتحدث شلتوت عن دور المرأة في الحياة العاملة أي . ھي أن يفترضوا ظروفاً ال يمكن تصور وجودھا إال في ظل الشريعة اإلسالمية

، ينطلق من مبدأ شبه "نثيينوللذكر مثل حظ األ"في سياق دفاعه عن !! كربة البيت وكمن تعيش من إنفاق زوجھا، وتحملھا أعباء جسيمة

وأخيراً يرى شلتوت رفي ! بدائي للمجتمعات المتقدمة، أي ليس بوسع المرأة أن تشتغل خارج بيتھا فتشارك مع زوجھا في تدبير المعاش

 ".ظل ھذا األساس أن المرأة أسعد حظاً من الرجل في نظر اإلسالم

  


