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جواز ضرب المرأة )في حالة النشوز( مبني على القرآن والحديث .فيقول القرآن" :والالتي تخافون نشوزھن فعظوھن ،واھجروھن في
المضاجع ،واضربوھن .فإن أطعنكم فال تبغوا عليھن سبيالً" )النساء  .(23 :4وقد بذل الفقھاء والكتاب المعاصرون في العصر الحديث
قصارى جھدھم في تضعيف مضمون ھذه اآلية ،من خالل تفسيرھم "نشوزھن" بالعصيان والزنا ،حيث يكون الضرب الوسيلة األخيرة
لصد المرأة عن ھذا العمل الشنيع ،إال أن الفقھاء والمفسرين القدامى كانوا أكثر واقعية وصراحة .فعند الشافعي للرجل أن يضرب امرأته
ولكن تركه أفضل.
وأما متى يجوز ضرب المرأة ،أو بعبارة أخرى ما ھو النشوز الذي يؤھل الرجل أن يضرب امرأته كآخر وسيلة ،ففيه خالف بين العلماء.
و"إن أكثر الفقھاء قد خصّوا النشوز الشرعي الذي يبيح الضرب إن احتيج إليه إلزالته بخصال قليلة كعصيان الرجل في الفراش ،والخروج
من الدار بدون عذر .وجعل بعضھم تركھا الزينة وھو يطلبھا نشوزاً ،وقالوا :له أن يضربھا أيضا ً على ترك الفرائض الدينية كالغسل
والصالة .والظاھر أن النشوز أعم ،فيشمل كل عصيان سببه الترفع واإلباء .إنه من الغرابة بمكان أن يرى الفقھاء ضرب المرأة كوسيلة
شرعية ليجبرھا الرجل على المضاجعة ولكن األغرب من ذلك ھو محاولة الكتّاب المسلمين في القرن العشرين تبرير ھذه الحجة الشاذة بما
يدعون من اكتشافات علم النفس األوروبي .فالعداء للنساء أو التعصب األعمى أدى بأحدھم إلى الزعم )وھو ينقل حسب زعمه عن عالم
أوروبي( أن المرأة تجد متعة في أن يحكمھا الرجل بحكم غريزة الطاعة واالنصياع لديھا ،وإنه كلما يضربھا زوجھا تزداد إعجابا ً به! وال
يُحزن بعض النساء شيء مثل رجل يكون دائما ً لطيفا ً ودوداً .ويقول محمد زكي عبد القادر إنه يعجب النساء من الرجال من ھو "صعب"
لكي تكسر إرادتھا بإرادته .فمع أنھن يصرخن و  ..يحسسن في أعماق نفوسھن متعة الضعف تجاه قوة رجالھن .وكتب أحد األساتذة
التقدميين قبل بضع سنوات" :أما الضرب فھو في حالة إمعان المرأة في النشوز وھي تزرع البؤس في بيتھا ،ونفوس أوالدھا وذويھا ،وفي
أعماق زوجھا ،وال يظنن أحد أن في الضرب وجھا ً وحشياً ،إذ ھنالك نساء يضربن أزواجھن ،ونساء أخريات ال يسمحن بقرب الزوج إال
بعد أن يوجعھن ضرباً ،أو يدميھن ،وھذا ما أشارت إليه الدراسات البسيكولوجية عن الشذوذ".
يھاجم اإلمام محمد عبده من يسميه ب"بعض مقلدة اإلفرنج الذين يستكبرون من مشروعية ضرب المرأة الناشز ،وال يستكبرون أن تنشز
وتترفع عليه ،فتجعله وھو رئيس البيت مرؤوسا ً بل محتقراً" فيسأل" :فأي فساد يقع في األرض إذا أبيح للرجل التقي الفاضل أن يخفض من
كف يھوى بھا على رقبتھا؟ إن كان يثقل على طباعھم إباحة ھذا
صلف إحداھن ويدھورھا من نشز غرورھا
بسواك يضرب به يدھا ،أو ٍ
ٍ
فليعلموا أن طباعھم رقت حتى انقطعت ،وأن كثيراً من أئمتھم اإلفرنج يضربون نساءھم العالمات المھذبات ،الكاسيات العاريات ،المائالت
المميالت ،فعل ھذا حكماؤھم وعلماؤھم ،وملوكھم وأمراؤھم ،فھو ضروروة ال يستغني عنھا الغالبون في تكريم أولئك النساء المتعلمات،
فكيف تستنكر إباحته للضرورة في دين عام للبدو والحضر ،من جميع أصناف البشر؟.
كما يمكننا أن نلخص "تفكير" العقاد بشأن ضرب النساء أنه توجد بينھن من ال يمكن إصالحھا إال بالضرب بل توجد العصبيات
المريضات الالتي يشتھين الضرب كما يشتھي بعض المرضى ألوان العذاب :وقد يھزأ النساء بھذه الحذلقة التي تخلط بين مظاھر السھرات
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ويعاني األستاذ أحمد شلبي من الصعوبة نفسھا في فھم المعارضين لضرب المرأة "ال سيما أن الضرب يطبق كوسيلة االصالح والتأديب
فقط حيث يرجى الخير ،وأنه من الحماقة أن يتصور المرء أن ليس للجنس البشري عضو يمكن إصالحه بالضرب .أو لماذا ال يحتج ھؤالء
على عقوبة الضرب في الجندية" .ال ندري ما عساھم أن يقولوا لو أخبرناھم أنه أُلغيت عقوبة الضرب في المدارس والجندية في بعض
البلدان ،أو أن علم النفس الحديث أثبت أن الضرب ال يصلح بل يدمر نفسية اإلنسان ،سواء إن كانت ضحيته طفالً أو امرأة!!
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