
 فقه الوسطية يف حق املرأة اختيار زوجها
 كتاب النكاح من اجلامع الصحيح لإلمام البخاري أنموذجا 
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امللخص:

هــذا البحــث املوســوم ب »فقــه الوســطية يف حــق املــرأة اختيــار زوجهــا« كتــاب النــكاح مــن اجلامــع 
الصحيــح لإلمــام البخــاري، أضــاف فيــه الباحــث معــى جديــداً ملفهــوم الوســطية يف الشــريعة اإلســالمية، وأن 
اإلمــام البخــاري يعتــرب رائــدا يف فقــه الوســطية مــن خــالل ســريته الشــخصية والعلميــة، ومــن خــالل مصّنفــه 
»اجلامــع الصحيــح«، وذلــك مــن خــالل »كتــاب النــكاح« منــه، وقــد هــدف البحــث إىل بيــان فقــه الوســطية 
يف مســألة حــق املــرأة اختيــار زوجهــا عنــد البخــاري، واســتُخدم فيــه املنهــج الوصفــي واالســتقرائي والتحليلــي، 

وخــرج مبجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات.

Abstract:
This research titled” The Right of Woman to Choose her Husband in Fiqh al-Wasati-
yyah (Moderation)” from the Book of Marriage in Sahih Al Bukhari. The researcher 
presented an additional new meaning for the concept of moderation (al -Wasatiyyah) in 
the Islamic jurisprudence. It emphasise the fact that Al-Imam Al-Bukhari is a pioneer 
in Fiqh Al Wasatiyya through his valuable personal and scientific path and through his 
masterpiece of collection of authentic Hadith Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ where The book of 
Marriage is part of. The research aims at clarifying the opinion of Moderation in Islam 
(Fiqh Al Wasatiyyah) in the right of the woman to choose her husband according to Al-
Bukhari; the research used the descriptive, inductive and analytical approach”

* أســتاذ الفقــه وأصولــه املشــارك بكليــة الشــريعة جامعــة القــدس، اتريــخ اســتالم البحــث 2019/7/19م، واتريــخ 
للنشــر 2020/4/17م قبولــه 
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املقدمة:
احلمــد هلل رب العاملــني، والصــالة والســالم علــى ســيدان حممــد وعلــى آلــه وأهــل 
بيتــه وأصحابــه الغــّر امليامــني، وعلــى التابعــني وعلــى مــن تبعهــم إبحســان إىل يــوم 

الديــن، أمــا بعــد: 
مشكلة البحث:

الشــريعة اإلســالمية قائمــة علــى العــدل واالعتــدال يف كل مــا جــاءت بــه مــن 
أحــكام تشــريعية تكليفيــة، فهــي شــريعة الوســطية الــي ال إفــراط فيهــا وال تفريــط. 
ومــن هــذه األحــكام التكليفيــة حكــم اختيــار املــرأة البكــر البالغــة العاقلــة والثيّــب 
لزوجهــا، وهــو اختيــار يقــوم علــى منهــج الوســطية مــن غــري تفريــط يف حــق املــرأة 
اختيــار زوجهــا، ومــن غــري إفــراط يف هــذا االختيــار مــن املــرأة البكــر والثّيــب علــى 
فالــرأي حينئــذ  النــكاح،  الواليــة عليهــا يف  مــن خــالل حــق  حــد ســواء وذلــك 
مشــرتك بــني املــرأة وأوليائهــا، حبيــث ينتــج عنــه قــرار ابختيــار الــزوج يقــوم علــى 
مراعــاة مصاحلهــا فيــه، فتتحقــق الوســطية يف هــذا االختيــار. وملــا كان مصنــف 
اإلمــام البخــاري »اجلامــع الصحيــح« أصــح الكتــب بعــد كتــاب هللا ـــــ تعــاىل ـــــ، 
رأيت أن أستخرج ما عند اإلمام البخاري، من فقه الوسطية يف حق املرأة البكر 

والثيــب، يف حــق اختيارهــا الرجــل الــذي ترغــب أن يكــون زوجهــا. 
فكان هذا البحث الذي جاء ليجيب على األسئلة التالية:

السؤال األول: ما املعى االصطالحي املختار للوسطية؟
السؤال الثاين: ما فقه الوسطية يف سرية البخاري؟

الســؤال الثالــث: مــا فقــه الوســطية يف »اجلامــع الصحيــح« للبخــاري مــن كتــاب 
»النــكاح« يف حــق املــرأة البكــر والثيــب اختيــار زوجهــا؟

هدف البحث:
الصحيــح«  »اجلامــع  يف  الوســطي  ابلفقــه  التعريــف  إىل  البحــث  يهــدف 
للبخــاري، وأن اإلســالم يف أحكامــه التكليفيــة يقــوم علــى الوســطية الــي قوامهــا 

والتفريــط.  اإلفــراط  ونبــذ  واالعتــدال،  العــدل 
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أمهية البحث:
اســتخراج مــا يف »اجلامــع الصحيــح« للبخــاري مــن فقــه الوســطية يف مســألة 
حــق املــرأة البكــر والثيــب اختيــار زوجهــا مــن غــري إجبــار، مــن غــري إفــراط منهــا يف 

هــذا االختيــار، ومــن غــري تفريــط مــن الــويل فيــه ابإلجبــار. 
ــة للبحــث: حــق املــرأة يف اختيــار زوجهــا مــن خــالل الفقــه  احلــدود املوضعي

الوســطي يف »اجلامــع الصحيــح« للبخــاري من«كتــاب النــكاح«. 
 الدراسات السابقة: الدراسات حول موضوع اختيار املرأة زوجها عديدة أمهها: 
أوال: الواليــة علــى النســاء يف عقــد الــزواج بــني الرتاضــي واإلجبــار، ألبكــر بــن 
البنــات أدهــم إبراهيــم، جامعــة حبــري، كليــة العلــوم اإلنســانية، 2018م، وهــو 

حبــث حمّكــم. 
اثنيــا: حــق الــويل اجملــرب وابنتــه البكــر يف اختيــار الــزوج، أمحــد ســريي، اجلامعــة 

اإلســالمية احلكوميــة، مــوالان مالــك إبراهيــم مالنــج، 2011م
اثلثــا: دور الــويل يف عقــد الــزواج بــني الشــريعة اإلســالمية والقانــون اجلزائــري، 
قــارون فازيــة، جامعــة العقيــد أكلــي أوحلــاج، البويــرة، ماجســتري، كليــة احلقــوق 

والعلــوم اإلنســانية، 2014م
رابعــا: أحــكام ويل األمــر يف عقــد الــزواج يف ضــوء الفقــه اإلســالمي، عمــر 
رشــيد أمحــد، جامعــو الفنــون واألدب وعلــوم اإلنســانيان واالجتمــاع، 2017م، 

العــدد13 /حبــث حمّكــم
وميتــاز جبثــي عــن هــذه الدراســات مــن حيــث موضوعــه، ـــــ وحســب علمــي 
املتواضــع ـــــ فإنــه مل يســبقي أحــد إليــه، ومل أجــد دراســة تبحــث يف املوضــع الــذي 

أحبثــه ـــــ وهللا تعــاىل أعلــم ـــــ. 
 املنهــج املتبــع يف البحــث: املنهــج الوصفــي واالســتقرائي التحليلــي؛ حيــث 
قمت جبمع املادة املتعلقة مبوضوع البحث من خالل اجلامع الصحيح للبخاري، 

ودراســتها دراســة حتليليــة للوصــول إىل النتائــج املرجــوة. 
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خطة البحث: 
املقدمــة وتشــمل: مشــكلة البحــث، وأهدافــه، وأمهيتــه، والدراســات الســابقة، 

وحــدوده، واملنهــج املتبــع فيــه. 
املبحث األول: تعريف: الفقه، ووسطية البخاري يف سريته وجامعه الصحيح. 
املبحــث الثــاين: فقــه الوســطية يف حــق املــرأة اختيــار زوجهــا مــن كتــاب النــكاح 

يف اجلامــع الصحيــح للبخــاري. 
اخلامتة: النتائج والتوصيات. 
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 املبحث األول:
تعريف: الفقه، ووسطية البخاري يف سريته وجامعه الصحيح.

املطلب األول: الفقه لغة واصطالحا: 
الفقــه لغــة: فهــم غــرض املتكلــم مــن كالمــه، وكل فهــم عميــق يوصــل إىل 
غــاايت األقــوال واألفعــال هــو املعــى الــذي تتفــق عليــه التعريفــات اللغويــة للفقــه)1(، 
والفقــه هــو الفهــم والفطنــة، واختــّص الفقــه بعلــم الشــريعة، والعــامل بــه فقيــه)2( وكل 
علــم لشــيء فهــو فقــه، والفقــه علــى لســان محلــة الشــرع علــم خــاص، والتفقــه يف 
العلــم: التعلــم)3(، وفقــه: إذا كمــل، ويقــال للعلــم: الفقــه، ألنــه عــن العلــم يكــون، 

وللعــامل فقيــه، وكل عــامل بشــيء فقيــه)4(. 
الفقــه اصطالحــا: »العلــم ابألحــكام الشــرعية العمليــة املكتســبة مــن أدلتهــا 
الفصيليــة«)5(. وعلــم الفقــه كان يتنــاول العقيــدة والشــريعة، وكل فهــم عــن الكتــاب 
والســّنة يتناوهلــا عنــد العلمــاء القدامــى، مث بعــد ذلــك ُخصــص بعلــم الفــروع علــى 

ســبيل الغلبــة يف االســتعمال)6(. 
املطلب الثاين: الوسطية لغة واصطالحا: 

الوســطية لغة: الوســط ـــ بتحريك الواو والســني ـــ: العدل واالعتدال، والفضل 
واخليــار، وكل مــا توســط يف احلــق والباطــل، وكل مــا لــه طرفــان متســاواين فهــو 

وســط، والوســط يكــون بــني اجليــد والــرديء)7(. 
العلميــة،  الكتــب  دار  الفقهيــة،  التعريفــات  اإلحســان،  عميــم  حممــد  اجملــددي،  الربكــي   )1(

ص16. ط1،2003م 
بــريوت، ط4،  للماليــني،  العلــم  دار  اللغــة،  اتج  الصحــاح  محــاد،  بــن  إمساعيــل  اجلوهــري،   )2(

ص2243. ،ج6،  1087م 
الفيومــي، أمحــد بــن حممــد بــن علــي، املصبــاح املنــري، املكتبــة العلميــة، بــريوت، )بــدون:س د(   )3(

ص479. ،ج2، 
اخلطيــب البغــدادي، الفقيــه واملتفقــه، حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار ابــن اجلــوزي،   )4(

ج1ص19. ط2،1996م 
القاهــرة،  مصــر،  الصفــوة،  دار  الفقــه،  أصــول  يف  احمليــط  البحــر  الديــن،  بــدر  الزركشــي،   )5(

.21 1ص 1992مــج
العجــم، رفيــق، موســوعة مصطلحــات أصــول الفقــه عنــد املســلمني، مكتبــة لبنــان، بــريوت،   )6(

ص1109. ،ج2،  1998م  ط1، 
ابن منظور، لســان العرب، دار صادر، بريوت، ط2،1414ده، ج7، ص427، واجلوهري،   )7(
إمساعيــل بــن محــاد، الصحــاح اتج اللغــة، ج3، ص1167، واحلســن، حممــد، مجهــرة اللغــة، دار 
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الوســطية اصطالحــا: ال يوجــد مصطلــح الوســطية يف كتــب العلمــاء القدامــى 
ألنــه مصطلــح معاصــر، وإمنــا عرفــوه مبعنــاه، وهــو علــى كل حــال ال خيــرج يف 
اســتعمال الفقهــاء لــه عــن معانيــه اللغويــة)1(، وللعلمــاء املعاصريــن عديــد التعريفــات 

للوســطية منهــا: 
أوال: »ســلوك حممــود ـــــ مــادي أو معنــوي ـــــ يعصــم صاحبــه مــن االنــزالق إىل 
طرفــني متقابلــني ـــــ غالبــا ـــــ، أو متفاوتــني تتجــاذاب رذيلتــا اإلفــراط والتفريــط، ســواء 

يف ميــدان ديــي أو دنيــوي)2(. 
اثنيــا: »كل معــى جيمــع بــني اخلرييــة والعــدل واالعتــدال، فالوســطية مصطلــح 

يهــدف منــه فهــم الديــن فهمــا معتــدال خــريا، مــن غــري غلــو وال تطــرف«)3(. 
اثلثا: »معى يتسع لكل خصلة حممودة هلا طرفان مذمومان«)4(. 

رابعــا: »االعتــدال والتــوازن بــني أمريــن أو طرفــني مــن غــري إفــراط وتفريــط أو 
غلــو وتقصــري«)5(. 

وأرى أن هــذه املعــاين للوســطية غــري شــاملة للمعــى املــراد للوســطية ابملعــى 
الشــرعي، وعليــه أتصيــال ملعــى الوســطية املــراد هلــا يف شــريعتنا اإلســالمية أقــرتح 
معــى هلــا أراه يتصــف ابلشــمول والوفــاء ابلغــرض مــن معناهــا املعتــرب شــرعا، وهــو 
ــتقدم بقــول أو فعــل ظاهــر أو ابطــن بــني يــدي هللا ــــــ  ــدم الــ أن الوســطية هــي: عــ
تعــاىل ـــــ ويــدي رســوله  وهــذا التعريــف الــذي أقرتحــه للوســطية مبعناهــا الشــرعي 
العلــم للماليــن ،ط1، )بــدون ت(ص838، واملنــاوي، عبــد الــرؤوف، التوقيــف علــى مهمــات 

التعاريــف، عــامل الكتــب ،38، عبــد اخلالــق ثــروت،ط1،1990م، ج1، ص237.
انظــر: وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، الكويــت، املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة، ط2، طبعــة   )1(

الــوزارة، ج42، ص128.
املعلــم، امحــد بــن حســني، مفهــوم الوســطية يف ضــوء القواعــد الكليــة واملقاصــد الشــرعية، دراســة   )2(

يف املفهــوم والــدالالت، شــبكة األلوكــة، قســم الثقافــة واملعرفــة، 2012/3/21م.
انجــي، مصطفــى، الوســطية أتصيــال وضوابطــا، ص16، امللتقــى الــدويل للوســطية يف الغــرب   )3(

اإلســالمي، ربيــع األول، 2017م
نظمــي، رانيــا حممــد عزيــز، الوســطية يف الرتفيــه بــني املشــروع واملمنــوع، ص13، امللتقــى الــدويل   )4(

للوســطية يف الغــرب اإلســالمي،ربيع األول، 2017م
شــيخ حممــد، عبــد العزيــز عثمــان، الوســطية يف اإلســالم وأثرهــا يف الوقايــة مــن اجلرميــة، ص18،   )5(

امللتقــى الــدويل للوســطية يف الغــرب اإلســالمي، ربيــع األول ، 2017م
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الشــامل يعــي: األخــذ ابألحــكام الشــرعية التكليفيــة مــن الكتــاب والســّنة النبويــة، 
مــن غــري إفــراط ابالبتــداع والغلــو والتطــرف، ومــن غــري تفريــط ابلتســاهل يف األوامــر 
الشــرعية التكليفيــة وعــدم العمــل هبــا، أو ابجلــرأة علــى املناهــي الشــرعية واقرتافهــا)1(. 

املطلب الثالث: مالمح الوسطية يف سرية البخاري 
أوال: مــن يقــرأ بتمعــن النشــأة العلميــة لإلمــام البخــاري تتفتــح بصريتــه علــى 
مــا يف هــذه النشــأة مــن الوســطية، فقــد أثّــرت ثالثــة أســباب يف نشــأته وســريته 
ابلوســطية، حــى ارتقــت بــه إىل مرتبــة اإلمــام والعــامل والقــدوة الــذي يشــار إليــه دومــا 

ابلبنــان، وهــذا األســباب هــي: 
لــه مــاال كثــريا، ســّهل عليــه حياتــه  تــويف وهــو صغــري وتــرك  األول: أن أابه 

العلــم.  طلــب  يف  ورحالتــه  العلميــة 
الثــاين: مــا آلّمــه الصاحلــة مــن دور وأتثــري، حيــث اعتنــت بــه عنايــة فائقــة، 

لــه.  ووجهتــه الوجهــة العلميــة الصحيحــة بتشــجيعه وتوفــري البيئــة الدراســية 
الثالــث: أن هللا ـــــ تعــاىل ـــــ رزقــه الذاكــرة القويــة، والــذكاء والفهــم الثاقــب، مــع 
رزقــه التقــوى والصــالح، ومراقبــة هللا يف الســر والعالنيــة)2(، فاجتمعــت لــه الوســطية 

مبعناهــا مــن اخلرييــة واألفضليــة. 
اثنيــا: وملــا كان البخــاري يف الثلــث األول مــن حياتــه، أي بعــد ســن العاشــرة وإىل 
ســن العشــرين، صنّــف يف قضــااي الصحابــة والتابعــني وأقاويلهــم، وكان مشــحوذ اهلّمــة 
حــى وصــل فيمــا بعــد إىل مرتبــة أمــري املؤمنــني يف احلديــث الشــريف، وكان يف الثلــث 
األول من حياته يوجه شيخه إىل خطئه ويرده إىل الصواب فيما أخطأ، كما حصل 
لــه مــع شــيخه »الداخلــي« حــني صّوبــه، وكانــت مهتــه عاليــة، فمــا مــن مصنّــف صّنفــه 
إال وراجعــه ثــالث مــرات)3(، وهــذا كلــه يــدل علــى وســطيته إبمامتــه وتقدمــه يف العلــم. 
هــذا املعــى للوســطية مأخــوذ مــن أول آيــة مــن ســورة احلجــرات، وميكــن الرجــوع لكتــب التفســري   )1(

املعتــربة ملعرفــة معانيهــا، والــي أصلتهــا يف هــذا التعريــف املقــرتح.
انظــر: حمفــوظ، بومجعــة، األحاديــث املكــررة يف صحيــح البخــاري ســندا ومتنــا، مجعــا ودراســة،   )2(

رســالة ماجســتري، جامعــة األمــري عبــد القــادر للعلــوم اإلســالمية، اجلزائــر، 2013م، ص3.
انظر: الذهيب، سري أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة ،ط1، 1303،ج12، ص401- 403،   )3(
واخلطيــب البغــدادي، اتريــخ بغــداد،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت ،)بــدون:ط ت(،ج2ص7، 
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اثلثــا: وكانــت رحالتــه العلميــة يف شــى األقطــار اإلســالمية معلمــا آخــر علــى 
النافــع واجلــّم  العلــم  الواســعة  العلميــة  الرحــالت  أنتجــت هــذه  وســطيته، حيــث 

واخلــايل مــن كل دخيــل وضعيــف)1(. 
رابعــا: ولنــا أن نتخيــل وســطية البخــاري العلميــة عنــد الوقــوف علــى شــيوخه 
الذيــن أخــذ منهــم واســتقى معرفتــه وعلومــه، حيــث يقــول: »كتبــت عــن ألــف 
ومثانــني نفســا ليــس فيهــم إال صاحــب حديــث«)2(، وهــذه الوســطية العلميــة مــن 
حيــث شــيوخه تتمثــل ابلعــدد الكبــري مــن العلمــاء الذيــن أخــذ عنهــم مــن معرفــة 

وعلــم وال ريــب أهنــا وســطية اإلحاطــة ابلعلــم الــذي تلقــاه عنهــم. 
خامسا: وأما وسطية البخاري يف تالميذه، فيكفينا القول فيها أن حصر عددهم 
يصعب على العاّدين هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تالميذه هم من العلماء 
املشــاهري الذيــن أثــروا اخلزانــة العلميــة اإلســالمية مبصنفاهتــم منهــم مســلم بــن احلجــاج، 
وأيب حــامت الــرازي، والنســائي، وابــن خزميــة، وغريهــم الكثــري، وإذا علمنــا أن كتابــه 
الصحيــح مسعــه منــه أكثــر مــن تســعني رجــل)3( أيقنــا بعــد هــذا الوســطية بــكل معانيهــا. 
سادســا: وأمــا وســطية البخــاري عنــد العلمــاء فيــدل عليهــا أقواهلــم فيــه وثناؤهــم 
عليه، منها قول مســلم: »أســتاذ األســتاذين، وســيد احملدثني، وطبيب احلديث يف 
عللــه«)4(، وقــول اإلمــام أمحــد: »مــا أخرجــت خراســان مثــل حممــد بــن إمساعيــل«)5(، 

وهــذا غيــض مــن فيــض، يشــهد بوســطية البخــاري يف ســريته وحياتــه العلميــة. 
املطلب الرابع: الوسطية يف اجلامع الصحيح للبخاري: 

أوال: اشــرتط البخــاري الصحــة يف صحيحــه، ولذلــك أقامــه علــى شــرطني، 
أن  هــذا  علــى  ويــدل  الــرواة ضبطهــم،  عدالــة  والثــاين:  الســند،  اتصــال  األول: 
البخــاري اختــار لكتابــه عنــواان يــدل عليــه وهــو »اجلامــع الصحيــح املســند مــن 
وحمفــوظ، بومجعــة، األحاديــث املكــررة يف صحيــح البخــاري ســندا ومتنــا، ماجســيرت، جامعــة 

عبــد القــادر، اجلزائــر،2013م ، ص5-4.
أنظر: املراجع السابقة، نفس األجزاء والصفحات.  )1(

الذهيب، سري أعالم النبالء، ج12ص395.  )2(
الذهيب، سري أعالم النبالء، ج12، ص397.  )3(

ابــن حجــر العســقالين، هــدي الســاري، حتقيــق: حمــب الديــن اخلطيــب ، دار الفكــر ،)بــدون:ط   )4(
ت( ،ص488.

املرجع السابق، نفس الصفحة.  )5(
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حديــث رســول هللا  وســننه وأايمــه«، فهــو مصنّــف وســط مــن حيــث أنــه جامــع 
حلديــث الرســول ، ومــن حيــث قيامــه علــى الصحــة واإلســناد املتصــل)1(. 

اثنيــا: وعــدا عــن ذكــره فقــط ملــا صــّح عــن الرســول  أنــه اســتنبط منهــا، وذكــر 
هــذا االســتنباط يف تراجــم األبــواب الــي قــال عنهــا العلمــاء: »فقــه البخــاري يف 
ترامجــه«)2(، وهــذه الرتاجــم علــم فريــد ومعلــم مــن معــامل الوســطية الفــّذة عنــد البخــاري. 
اثلثــا: ونــرى وســطية البخــاري يف صحيحــه اجلامــع مــن خــالل نصرتــه ملذهــب 
واملرجئــة  واملبتدعــة كاخلــوارج  الضالــة  الفــرق  علــى  واجلماعــة، ورده  الســّنة  أهــل 
واملعتزلــة وغريهــم، فعلــى ســبيل املثــال ـــــ ال احلصــر ـــــ يف كتــاب اإلميــان يذكــر حقيقــة 
اإلميــان وهــو أنــه قــول وعمــل ويزيــد وينقــص، وضّمنــه الــرد علــى املرجئــة، وكذلــك 
يف كتــاب الفضائــل »فضائــل الصحابــة« وكتــاب »مناقــب األنصــار« رّد علــى 
الرافضــة والنواصــب والقدريــة، ويف كتــاب »الفــن« رد علــى مــن يــرى اخلــروج علــى 
اإلمــام ابلســيف مــن اخلــوارج واملعتزلــة)3(، إىل غــري ذلــك مــن وســطيته الــي ضّمنهــا 
كتابــه ورده فيهــا علــى أصحــاب الفكــر املتطــرف وأصحــاب العقائــد الفاســدة. 

اشــتمل  الفقهيــة، حيــث  األغــراض  علــى  اشــتمل  الصحيــح  رابعــا: واجلامــع 
العقائديــة  املســائل  علــى  برتتيبهــا  قــام  اباب، كلهــا   )3450( علــى)97( كتــااب 
علــى  عالمــة  والرتتيــب  التبويــب  يف  احلســن  وهــذا  وغريهــا،  الفقهيــة  واملســائل 
الوســطية يف هــذا الســفر الــذي ابرك هللا فيــه، وأنــه انتقــل إلينــا عــرب أيــد أمينــة 
عــرب العصــور املختلفــة عــن طريــق الســماع واإلجــازة واملناولــة، إضافــة إىل شــروحه 

العصــور)4(.  بــه عــرب  العلمــاء  املتعــددة، واهتمــام 

انظــر: أبــو بكــر، كايف، منهــج اإلمــام البخــاري يف تصحيــح األحاديــث وتعليلهــا، دار ابــن حــزم،   )1(
)بــدون: ط ت(، ص64 ومــا بعدهــا.

الشــهري، صــاحل بــن حممــد، األحاديــث الــي يوردهــا البخــاري يف تراجــم األبــواب، ماجســتري،   )2(
أم القــرى، 1421ه، ص61- 62.

أبو بكر، كايف، منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها، ص49- 50.  )3(
املرجع السابق، ص 52 وما بعدها.  )4(
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املبحــث الثــاين: فقــه الوســطية يف حــق املــرأة اختيــار زوجهــا مــن كتــاب النــكاح 
يف اجلامــع الصحيــح للبخــاري

املطلب األول: فقه الوسطية يف عرض املرأة نفسها على الرجل الصاحل: 
ذكر البخاري هذا الباب بعنوان »عرض املرأة نفسها على الرجل الصاحل«)1(، 
واســتدل حبديثــني، مــا خيــص حبثنــا منهمــا حديــث اثبــت البنــاين)2( قــال: كنـــت عـــند 
أنـــس، وعــــنده ابنــــة لــــه، قــــال أنــــس: جـــــاءت امــــرأة إىل رســول هللا  تعــرض 
عليــه نفســها، قالــت: اي رســول هللا، ألــك يب حاجــة؟ فقالــت بنــت أنــس: مــا أقــل 
  حياءهــا، واســوأاته)3(، واســوأاته، قــال: »هــي خــري منــك« رغبــت يف النــيب
قولــه »تعــرض  للرتمجــة ظاهــرة يف  احلديــث  نفســها)4(. ومطابقــة  فعرضــت عليــه 

عليــه نفســها«، ويف قولــه »فعرضــت عليــه نفســها«)5(. 
وفقه البخاري ووسطيته يف هذا الباب تظهر: 

أوال: بعقــده هــذا البــاب ليبــني فيــه أن املــرأة جيــوز هلــا أن تعــرض نفســها علــى 
الرجــل الصــاحل مســتدال ملــا ذهــب إليــه هبــذا احلديــث الشــريف. 

ـــــ عليــه الصــالة  اثنيــا: أن البخــاري أّصــل لرتمجتــه حبديــث النــيب  والنــيب 
والســالم ـــــ جــاء ابحلنفيــة الســمحة الــي تقــوم علــى الوســطية، فلــم يزجــر املــرأة، 
ومل ينههــا عــن قوهلــا وطلبهــا الــذي عرضتــه عليــه، ولــو كان ذلــك حرامــا ملنعهــا 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، كتاب النكاح، دار املعرفة ، بريوت ،1379ه، ج9، ص175.  )1(
وثقــه النســائي واإلمــام أمحــد بــن حنبــل، ورى عــن أنــس بــن مالــك وعبــد هللا بــن عمــر وعبــد   )2(
هللا بــن مغفــل، مــات ســنة مائــة وســبع وعشــرين للهجــرة. انظــر: اخلزرجــي، صفــي الديــن أمحــد 
بــن عبــد هللا، خالصــة هتذيــب الكمــال يف أمســاء الرجــال، حتقيــق: حممــدود عبــد الوهــاب فايــد، 

)بــدون ط ت د(،ج1، ص147.
الســوأة: الفعلــة القبيحــة، وتطلــق الســوأة علــى الفــرج، واملــراد هنــا املعــى األول، والــواو للنــداء   )3(
الــذي خيــص الندبــة واهلــاء للســكت.انظر: ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي العســقالين، فتــح البــاري 
شــرح صحيــح البخــاري،ج9، ص175، والعيــي، بــدر الديــن، عمــدة القــاري،دار الكتــب 

العلميــة ،بــريوت ، ط1 ،2001م، ج2 ص160.
ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، كتــاب النــكاح، ابب عــرض   )4(
املرأة نفســها على الرجل الصاحل، رقم 5120، والقســطالين، أمحد ابن حممد، إرشــاد الســاري 
لشــرح البخــاري، املطبعــة األمرييبــة، مصــر، 1323ه، )بــدون ط ( ابب عــرض املــرأة نفســها 

علــى الرجــل الصــاحل، رقــم 5120.
العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص160.  )5(
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أو زجرهــا أو بــنّي هلــا وجــه احلرمــة فيــه، وملــا مل يفعــل دل فعلــه علــى حــق املــرأة يف 
اختيــار زوجهــا، وأن مثــل هــذا االختيــار مشــروع. 

اثلثــا: أنــه ال إفــراط يف هــذا احلــق املشــروع للمــرأة يف اختيــار زوجهــا، وأن للمــرأة 
احلق يف عرض نفســها على الرجل بشــرط وهو: أن يكون صاحلا)1(، دّل على هذا 
الشــرط قــول البخــاري يف البــاب »علــى الرجــل الصــاحل«، والصــالح لــه صــور عديــدة 

منهــا العلــم والفضــل والشــرف وأي خصلــة أخــرى معتــربة مــن خصــال الديــن)2(. 
رابعــا: قــول أنــس البنتــه »هــي خــري منــك« فيــه عــدة دالالت علــى الوســطية 
منهــا: األوىل: الوســطية يف إبــداء املــرأة رأيهــا يف أي موضــوع يطــرح عليهــا أو 
أمامهــا، ويظهــر هــذا مــن خــالل إبــداء ابنــة أنــس رأيهــا بصراحــة، الثانيــة: الوســطية 
يف التحــدث أبمــور الــزواج أمــام البنــات وأنــه ال عيــب يف ذلــك، وهــذا يــدل علــى 
اتســاع اإلســالم يف إعطــاء احلريــة يف إبــداء الــرأي يف أمــور يعتربهــا العامــة مــن 
املســلمني اليــوم مــن العيــب أو مــن احملظــور يف العــرف والعــادات، الثالثــة: الوســطية 
يف تصريــح الصحابــة حبــق املــرأة يف عــرض نفســها علــى الرجــل الصــاحل والتصريــح 

ابختيــاره، وهــذا يظهــر مــن قــول أنــس الســابق »هــي خــري منــك«)3(. 
خامســا: الوســطية يف تصحيــح املفاهيــم املخالفــة للشــريعة اإلســالمية، ويظهــر 
هــذا مــن اعــرتاض ابنــة انــس بقوهلــا »مــا أقــل حياءهــا، واســوأاته« وهــذا يــدل 
علــى أن العــرف كان يعتــرب عــرض املــرأة نفســها علــى الرجــل أمــرا مرفوضــا ومعيبــا، 
فصحــح أنــس هــذا املفهــوم أبن املــرأة إذا عرضــت نفســها علــى الرجــل ملقصــد 
معتــرب شــرعا فــال عيــب يف ذلــك وال حرمــة، كأن تعــرض نفســها علــى الرجــل 

الصــاحل ابملعــى الــذي بينــاه آنفــا. 
سادســا: لكــن إذا عرضــت املــرأة نفســها علــى الرجــل لغــري مقصــد ديــي معتــرب، 
أبن يكــون املقصــد مــن عرضهــا نفســها عليــه مــن اجــل أمــر دنيــوي، فمــن الوســطية 
إرشــادها وتوجيههــا للمقصــد الديــي وهــو الصــالح، ألن قيــام الــزواج علــى الديــن 
يدميــه وقيامــه علــى أمــور الدنيــا قــد يهدمــه، وأن متنــع إن كان ذلــك يضرهــا ألن 

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، فتح الباري، ج9، ص175.  )1(
العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص161.  )2(

انظر: املرجعني السابقني، نفس اجلزء والصفحات.  )3(
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هــذا االختيــار حينئــذ »أقبــح مــا يكــون مــن األمــر وأقبحــه)1(. 
 ســابعا: وســطية املــرأة يف عــرض نفســها علــى الرجــل الصــاحل أبدهبــا يف العــرض 
واللجــوء إىل التعريــض مــكان التصريــح، فاملــرأة قالــت للنــيب : »ألــك يب حاجــة؟ 
»، ومل تصــرح بلفــظ النــكاح مباشــرة، وهــي وســطية علــى املــرأة املســلمة أن تدركهــا 
وتعــّض عليهــا ابلنواجــذ حــني تعــرض نفســها علــى الرجــل الصــاحل، فبــاب هــذا 
العــرض ليــس مفتوحــا علــى مصراعيــه، وإمنــا لــه شــروط ذكرهتــا يف النقــاط الســابقة 
مــن  آخــر  مظهــر  إىل  يــؤدي  املــرأة  مــن  األدب  وهــذا  هبــا،  االلتــزام  املــرأة  علــى 
الوســطية يف الديــن اإلســالمي وهــو أن املــرأة مطلوبــة وليســت طالبــة فــإن طلبــت 
مبعيــار الشــرع وحــدوده، فــال تتعــدى هــذه احلــدود املشــروعة إبقامــة عالقــة غــري 

مشــروعة مــع الرجــل أاي كان املقصــد مــن هــذه العالقــة. 
اثمنــا: ومــن الوســطية يف هــذا البــاب أن اختيــار املــرأة لنفســها الــزواج علــى 
أســاس الصــالح هــو مقصــد شــرعي يــدل علــى فضلهــا)2(، ألن هــذا االختيــار فيــه 

إقامــة لبنيــان الــزواج علــى أســاس متــني وقــوي. 
املطلب الثاين: فقه الوسطية يف رد نكاح املكرهة على الزواج: 

ذكــر البخــاري هــذا البــاب بعنــوان »إذا زوج الرجــل ابنتــه وهــي كارهــة فنكاحــه 
مــردود«)3(، واســتدل علــى مــا ذهــب إليــه مــن رد نــكاح املكرهــة علــى الــزواج حبديــث 
خنســاء بنــت جــذام األنصاريــة)4( أن أابهــا زوجهــا وهــي ثيّــب فكرهــت ذلــك، فأتــت 
رســول هللا  »فــرد نكاحــه«)5(. فاحلديــث الشــريف ســاقه البخــاري ليبــني أن مــن 

أكــره ابنتــه علــى الــزواج مبــن ال ترضــاه هلــا زوجــا، فــإن هــذا النــكاح مــردود. 

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص161.  )1(
ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، فتح الباري، ج9، ص194.  )2(
ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، فتح الباري، ج9، ص194.  )3(

خنســاء بنــت جــذام أنصاريــة مــن قيلــة األوس، مــن املبايعــات للنــيب . انظــر: ابــن حجــر،   )4(
 ، العمليــة »، ط1  الكتــب  دار  الصحابــة،  متييــز  اإلصابــة يف  العســقالين،  علــي  بــن  أمحــد 
1415ه ،ج8، ص109، وســعد، حممــد، الطبقــات الكــربى، دار الكتــب العلميــة ،ط1، 

.334 ،ج8، ص  1410ه 
ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي العســقالين، كتــاب النــكاح، ابب إذا زوج الرجــل ابنتــه وهــي كارهــة،   )5(

رقــم 5138
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ووسطية البخاري يف فقهه ظاهرة من عدة جوانب: 
األول: مطابقــة الرتمجــة للحديــث عنــد قولــه »فــرد نكاحــه«)1(، فمــن اإلفــراط 
الــذي هــو نقيــض الوســطية إكــراه املــرأة علــى الــزواج مبــن ال تريــده زوجــا هلــا، ومــن 
التفريــط تــرك احلبــل علــى غاربــه هلــا، لتختــار مــن تريــده زوجــا هلــا إن كان املقصــود 

مــن هــذا االختيــار غــري معتــرب شــرعا. 
الثــاين: وفقــه الوســطية ظاهــر يف قولــه »فــرد نكاحــه«، ألن النــيب  لــو وافــق 
علــى هــذا النــكاح لــكان ظاملــا، وحاشــاه  أن يظلــم، والظلــم مناقــض للوســطية 

الــي هــي عــدل واعتــدال. 
اثلثــا: وفقــه الوســطية تبــدو أيضــا مــن منــع إجبــار األب تزويــج ابنتــه وهــي 
  كارهــة، ولــو مل يكــن هلــا هــذا احلــق ملــا كان رضاهــا معتــربا، وملــا رد الرســول

النــكاح.  هــذا 
رابعا: وإذا كان األب ممنوعا من ظلم ابنته إبجبارها على الزواج مبن ال تريده 
زوجــا هلــا، فمــن الوســطية منــع غــريه مــن األوليــاء تزوجيهــا مكرهــة، ومــن الوســطية 
رد نكاحــه إن كانــت غــري راضيــة هبــذا الــزوج، ألن األب إن كان ســيظلم ابنتــه 
ابإلكــراه علــى الــزواج، فغــريه أوىل مبنعــه مــن ظلمــه هلــا، فالعــدل الــذي هــو مــن 
أعظــم مكــوانت الوســطية يكــون مبنــع اإلكــراه للمــرأة علــى الــزواج برجــل ال ترغبــه 
زوجــا هلــا، حــى لــو كان مــن األب الــذي هــو أحــى النــاس وأشــفقه علــى ابنتــه. 

خامســا: ومــن فقــه البخــاري ووســطيته أنــه يف الرتمجــة مل يفــرق بــني البكــر 
والثيّــب، ممــا يــدل علــى الوســطية يف اعتبــار حــق املــرأة يف عــدم ظلمهــا ابإلكــراه 
علــى الــزواج بغــض النظــر عــن حاهلــا مــن حيــث الــزواج بكــرا كانــت أو ثّيبــا، مــع 
النســائي أهنــا بكــر، قالــت: »أنكحــي أيب وأان كارهــة وأان  مالحظــة أن روايــة 
بكــر«)2(، وقــول البخــاري »ابنتــه« يشــمل البكــر والثّيــب)3(، ويف روايــة الثــوري: أن 

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص131.  )1(
النسائي، أمحد بن شعيب، )السنن الكربى(، مؤسسة الرسالة ، بريوت، ط1 ،2001م، كتاب   )2(
النــكاح، ابب البكــر يزوجهــا أبوهــا وهــي كارهــة، رقــم 5362و 5363، والدارقطــي، علــي بــن 
عمــر، ســنن الدارقطي،مؤسســة الرســالة، بــريوت، ط1،2001م، كتــاب النــكاح، رقــم 3551.

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص182، وابن حجر، أمحد بن علي العسقالين،   )3(
فتــح البــاري، ج9، ص194.
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أابهــا زوجهــا وهــي بكــر، ويف روايــة وهــي ثّيــب)1(، وقــول البخــاري »ابنتــه« يــدل 
علــى وســطيته يف فقهــه، ألن هــذا يعــي أهنــا ابلغــة وليســت صغــرية، ألن قولــه 
»كارهــة« صفــة البالغــات)2(، وأهنــا تشــمل البكــر والثيّــب، واإلكــراه يتنــاف مــع 
الوســطية بعــد البلــوغ، فاإلكــراه للبكــر يتنــاف مــع الوســطية ألهنــا ابلغــة عاقلــة وهلــا 
أن ختتــار مــن تريــد وفــق املقصــود الشــرعي، وإن كانــت ثيبــا فاإلكــراه أشــد نــكارة 
وبعــدا عــن الوســطية، ألن الثّيــب الــي خــربت الرجــال ابلــزواج مســبقا ال بــد مــن 

اعتبــار رأيهــا بعــد هــذه التجربــة مــن الــزواج. 
سادســا: وذكر ابن حجر العســقالين أن هذه املرأة قالت للنيب : »إن أيب 
أنكحــي وإن عــّم ولــدي أحــب إيّل«)3(، ويســتدل مــن هــذه الروايــة علــى فقــه آخــر 
مــن فقــه الوســطية يف هــذا اجلانــب، وهــو أن املــرأة ترغــب مــن الــزواج بعــم ابنهــا 
أي أبخ زوجهــا الــذي ماتــت عنــه، وهــو مقصــد شــرعي معتــرب مــن اختيارهــا عــّم 
ابنهــا، وذلــك ليــرتىب يف كنــف عّمــه الــذي هــو يف مقــام أبيــه، حينــو عليــه، ويرعــاه 
كابنــه، مث هــي تعــرف أخ زوجهــا مــن قبــل بســبب كونــه أخ زوجهــا قبــل وفاتــه 
وتعــرف أخالقــه وصفاتــه، هلــذا كلــه رغبــت بــه زوجــا، وهــذه وســطية مــن حيــث 
اختيــار األصلــح واألفضــل واألخــري، ورمبــا هلــذا كلــه جعــل النــيب  األمــر إليهــا. 
املطلــب الثالــث: فقــه الوســطية يف ابب »ال يُنكــح األب وغــريه البكــر الثيــب 

إال برضاهــا«: 
ذكــر البخــاري هــذا البــاب بعنــوان »ال يُنكــح األب وغــريه البكــر والثّيــب إال 
برضاهــا«)4(، واســتدل علــى مــا ذهــب إليــه مــن منــع إنــكاح املــرأة بغــري رضاهــا بكــرا 
كانــت أو ثّيبــا حبديثــني: األول: حديــث أيب هريــرة ـــــ رضــي هللا عنــه ـــــ أن النــيب 

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص182.  )1(
املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة  )2(

ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي العســقالين، فتــح البــاري، ج9، ص195، والقســطالين، أمحــد بــن   )3(
حممــد، ارشــاد الســاري لشــرح البخــاري، ج8، ص55.

رقــم 5136،  الســلطان ويل،  البــاري، ابب  فنــح  العســقالين،  بــن علــي  ابــن حجــر، أمحــد   )4(
ج8، ص54. البخــاري،  لشــرح  الســاري  إرشــاد  حممــد،  بــن  أمحــد  والقســطالين، 
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 قــال: »الُ تنكــح األمي)1( حــى تســتأمر)2(، وال تنكــح البكــر حــى تســتأذن«)3( 
قالــوا: اي رســول هللا، وكيــف أذهنــا؟ قــال: »أن تســكت«)4(، وأمــا احلديــث الثــاين 
الــذي اســتدل بــه البخــاري علــى مــا ذهــب إليــه مــن منــع الــويل تزويــج موليتــه إال 
برضاهــا فهــو حديــث عائشــة ـــــ رضــي هللا عنهــا ـــــ أنــه قالــت: اي رســول هللا: إن 

البكــر تســتحي، قــال: »رضاهــا صمتهــا«)5(()6(. 
وفقه الوسطية عند البخاري يف هذا الباب يدل عليه عدة أمور وهي: 

األول: مطابقــة احلديــث األول لرتمجــة البخــاري)7(، وهــي مطابقــة ظاهــرة مــن 
حيــث الوســطية ابعتبــار رأي املــرأة يف زواجهــا قبــوال أو رفضــا ممــن يعرضــه عليهــا مــن 
األولياء، فالثيب يطلب منها األمر ابلقبول ابلكالم)8(، أو ابملشــاورة، وهي وســطية 
ظاهرة من حيث مشاورهتا واألخذ بقوهلا، والبكر يطلب منها اإلذن)9(، وهي أيضا 

وســطية ظاهــرة، مــن حيــث عــدم إجبارهــا علــى الــزواج مبــن ال ترغــب االقــرتان بــه. 
الثــاين: فقــه البخــاري ويظهــر هنــا بعقــده هــذا البــاب ليبــني فيــه احلكــم الشــرعي يف 
تزويــج الــويل أاي كان مــن األوليــاء هــو، أاب أو جــدا أو غــريه، أنــه ال جيــوز لــه إجبــار 
األمي: الــي ال زوج هلــا بكــرا كانــت أو ثيبــا، مطلقــة أو متــوف عنهــا زوجهــا، واملــراد يف احلديــث   )1(
هنــا الــي زالــت بكارهتــا أبي وجــه ألهنــا جعلــت مقابلــة للبكــر. انظــر: ابــن حجــر، أمحــد بــن 
علي العســقالين، فتح الباري، ج9، ص192، والقســطالين، أمحد بن حممد، ارشــاد الســاري 

لشــرح البخــاري، ج8، ص54.
االســتئمار: طلــب األمــر فــال يعقــد عليهــا حــى يطلــب األمــر منهــا. ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي،   )2(

فتــح البــاري، ج9، ص192.
تســتأذن: يطلــب أذهنــا، والفــرق بــني االســتئمار واالســتئذان أن األمــر ال بــد فيــه مــن الرضــا.   )3(
القســطالين، أمحــد ابــن حممــد، إرشــاد الســاري لشــرح البخــاري، ج8، ص53، وابــن حجــر، 

امحــد بــن علــي، املرجــع الســابق، نفــس اجلــزء والصفحــة.
ابــن حجــر، امحــد بــن علــي، فتــح البــاري، رقــم 5163، والقســطالين، أمحــد بــن حممــد، إرشــاد   )4(

الســاري لشــرح البخــاري، رقــم 5163.
صمتهــا: يعــي ســكوهتا، وظاهــر احلديــث أنــه ليــس للــويل تزويــج موليتــه مــن غــري اســتئذان   )5(
ومراجعــة واطــالع علــى أهنــا راضيــة بصريــح اإلذن أو بســكوت البكــر. ابــن حجــر، أمحــد بــن 
علــي، فتــح البــاري، ج9، ص192، والقســطالين، أمحــد بــن حممــد، ارشــاد الســاري لشــرح 

البخــاري، ج8 ص54.
القسطالين، أمحد بن حممد، املرجع السابق، رقم 5137.  )6(

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص181.  )7(
املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة.  )8(
املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة.  )9(
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موليتــه علــى التــزوج مــن غــري اعتبــار لرأيهــا وقبوهلــا هبــذا الــزواج، بكــرا كانــت أو ثّيبــا. 
اثلثــا: واحلديــث األول جــاء بصيغــة املبــي للمجهــول، للتأكيــد علــى عــدم 
اســتثناء أاي كان مــن األوليــاء، فــال ينبغــي تزويــج امــرأة مــن قبــل وليهــا أاب أو غــريه 
إال برضاهــا. وأمــا احلديــث الثــاين ففقــه الوســطية يظهــر مــن حيــث ال جيــوز إجبــار 
املــرأة علــى قبــول زوج ال ترغبــه، وأن ســكوهتا رضــا داللــة، وعالمــة فــرح وســرور 
مبــا مسعــت، والوســطية تبــدو مــن احلديــث الثــاين أيضــا مــن حيــث اعتبــار رضــا 
املــرأة البكــر البالغــة العاقلــة، ألن حياءهــا مينعهــا مــن التصريــح ابلقبــول، فكانــت 
الوســطية اعتبــار رضاهــا أو عدمــه بوســائل الرضــا األخــرى املعروفــة كالســكوت 
املعــرّب عــن قبوهلــا، وممــا يؤصــل للوســطية يف احلديــث الثــاين قــول عائشــة رضــي 
هللا عنهــا »إن البكــر تســتحي«، وهــذا حــق فهــي خبــالف الثيّــب الــي زال كمــال 
حيائهــا مبمارســة الرجــال، فــال بــد مــن الوســطية ابعتبــار احلالــني، حــال الثيّــب الــي 

خــربت الرجــال، وحــال البكــر الغافلــة عــن ذلــك. 
رابعــا: والبخــاري يف هــذا البــاب اعتــرب رضــا املــرأة يف الصــور األربعــة لتزويــج 
األوليــاء النســاء وهــي: الصــورة األوىل: تزويــج األب البكــر، الصــورة الثانيــة: 
تزويــج األب الثيــب، الصــورة الثالثــة: تزويــج غــري األب البكــر، الصــورة الرابعــة: 

تزويــج غــري األب الثيــب. 
املطلب الرابع: األحكام الفقهية 

أوال: القــول بعــدم اعتبــار رضــا املــرأة يف الــزواج وإنــكار حقهــا فيــه، رّد عليــه ابــن 
قدامة بقوله)1(: »وهذا شــذوذ عن أهل العلم ـ وترك للســّنة الصحيحة.

اثنيــا: وقــال ابــن القيــم)2(: »ال جتــرب البكــر البالــغ علــى النــكاح وال تــزوج إال 
برضاهــا« وهــو قــول مجهــور الســلف، ومذهــب أيب حنيفــة، وأمحــد يف إحــدى 
الــرواايت عنــه، وهــو القــول الــذي نديــن هلل بــه، وال نعتقــد ســواه، وهــو املوافــق 

حلكــم رســول هللا وأمــره وهنيــه، وقواعــد شــريعته، ومصــاحل أمتــه«. 
ابــن قدامــة، الشــرح الكبــري علــى مــن املقنــع، دار الكتــاب العــريب، أشــرف علــى طباعتــه حممــد   )1(
رشــيد رضــا، )بــدون ط س(،ج7، ص401، وابــن املنــذر، اإلمجــاع، حتقيــق: صغــري بــن أمحــد 

بــن حنيــف أبــو محــاد، )بــدون ط ت د (، ص74.
زاد املعاد، مؤسسة الرسالة، بريوت، مكتبة املنار، )بدون ط ت(،ج5، ص89.  )2(
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اثلثــا: وبــني ابــن القيــم اجلوزيــة)1( »أن قــول النــيب : )والبكــر تســتأذن يف 
نفســها(، هــو مجلــة طلبيــة يف صــورة مجلــة خربيــة، وفيهــا داللــة علــى وجــوب 
اســتئذان البكــر البالغــة يف تزوجيهــا، ألن األصــل يف أوامــره أن تكــون للوجــوب 
مــا مل يقــم إمجــاع علــى خالفــه، فــإن زوجهــا أولياؤهــا بغــري إذهنــا كان هلــا اخليــار يف 

إجــازة النــكاح أو عــدم إجازتــه«. 
رابعــا: واتفــق أهــل العلــم أنــه ال جيــوز لــألب وال لغــريه مــن األوليــاء وغريهــم 
تزويــج الثيــب إال إبذهنــا، ومــن ذهــب إىل غــري هــذا فقولــه شــاذ، ألن اخلنســاء 

 نكاحــه)2(.  فــرد رســول هللا  ذلــك،  ثيــب، فكرهــت  أبوهــا وهــي  زوجهــا 
خامســا: وليــس أليب البكــر البالغــة العاقلــة أن يتصــرف أبوهــا مبــا متلــك قليــال 
كان أو كثريا إال برضاها، فكيف يتصرف ببضعها وهو أغلى ما متلك ويتصرف 

فيــه بغــري رضاهــا؟؟؟)3(. 
سادســا: حــق املــرأة يف اختيــار زوجهــا موافــق ملقاصــد الشــريعة اإلســالمية الــي 

تقــوم علــى الوســطية، وعلــى حتقيــق املصــاحل يف النــكاح وغــريه)4(. 
املــرأة، وأعطتهــا األهليــة كالرجــل بكــرا  ســابعا: والشــريعة اإلســالمية كرمــت 
كانــت أو ثيبــا، وإجبارهــا علــى القبــول بــزوج ترفضــه خمالــف ألهليتهــا املعتــربة شــرعا. 
اثمنــا: فالواليــة علــى املــرأة البكــر والثيــب يف النــكاح هــي واليــة إرشــاد ونصــح 
وتوجيــه وليســت واليــة إجبــار ـــــ كمــا قــرران يف هــذه اخلالصــة ـــــ، وهــي صمــام أمــان 
للمــرأة حــني ختتــار مــن ترغــب أن يكــون زوجهــا ابلتوجيــه والرعايــة والنصــح، ويف 
هــذه الواليــة هبــذا الشــكل حفــظ للمــرأة مــن أن تتجــاوز هــذا احلــق مبــا هــو غــري 
مشــروع مــن االختيــارات الزوجيــة لزجيــات حمرمــة شــرعا)5(، والــي تتجــاوز فيهــا املــرأة 

حقهــا يف اختيــار زوجهــا بطــرق غــري مشــروعة. 
وبنــاء علــى مــا تقــرر نــرى أن اإلمــام البخــاري كان رائــدا يف الفقــه الوســطي مــن 

خــالل قولــه حبــق املــرأة البكــر والثيــب اختيــار زوجهــا، وأهنــا ال جتــرب علــى ذلــك. 
املرجع السابق، نفس اجلزء، ص88.  )1(

ابن ضواين، منار السبيل يف شرح الدليل، املكتب اإلسالمي، ط7، 1989م، ج2، ص148.  )2(
املرجع السابق، نفس اجلزء، ص89.  )3(

انظر: املرجع السابق، نفس اجلزء، ص88 -90.  )4(
.  )5(
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النتائج والتوصيات
النتائج: 

أوال: الوسطية اصطالحا هي »عدم التقدم أبي قول أو فعل ظاهر أو ابطن 
 .» بني يدي هللا ورسوله

اثنيا: سرية البخاري سرية وسطية يف حياته الشخصية ويف حياته العلمية. 
اثلثــا: وســطية البخــاري ظاهــرة وجليــة يف مصنفــه »اجلامــع الصحيــح« مــن 

خــالل كتــاب النــكاح. 
رابعــا: وتتأكــد وســطية البخــاري خــالل مــا ذهــب إليــه مــن حــق املــرأة البكــر 

والثيــب اختيــار زوجهــا مــن غــري إجبــار. 
خامسا: استئذان الويل للمرأة البكر والثيب حكمه الوجوب وليس الندب. 
سادســا: كل قــول إبجبــار املــرأة علــى الــزواج مبــن ال ترغــب الــزواج بــه هــو قــول 

شــاذ وخمالــف للســّنة النبويــة. 
ســابعا: البخــاري رائــد يف الفقــه الوســطي، ويظهــر هــذا مــن خــالل كتــاب 
النــكاح مــن جامعــه الصحيــح يف مســألة حــق البكــر والثيــب يف اختيــار زوجهــا، 

وأنــه املذهــب احلــق الــذي ال خيالفــه إال مــن شــذ مــن العلمــاء.. 
التوصيات

أوال: أال يتعسف الويل يف واليته على موليته يف الزواج. 
اثنيــا: أال تفــرط املــرأة البكــر والثيــب يف حقهــا يف اختيــار زوجهــا حبيــث ال 

تتجــاوز أحــكام الشــريعة يف هــذا احلــق. 
اثلثــا: إجــراء مزيــد مــن األحبــاث حــول فقــه الوســطية يف جمــاالت أخــرى متعــددة 

يف الشريعة اإلسالمية. 
رابعا: االهتمام البحثي يف اجلامع الصحيح للبخاري من حيث استخراج ما فيه 

من الوسطية من خالل السّنة النبوية الصحيحة الي حفظها مصنفه »اجلامع«. 
خامســا: االهتمــام البحثــي يف اســتخراج فقــه الوســطية مــن خــالل املذاهــب 

الفقهيــة األربعــة. 
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املصادر
· القرآن الكرمي، برواية حفص عن عاصم 

1- الربكــي، اجملــددي، حممــد عميــم اإلحســان، التعريفــات الفقهيــة، دار الكتــب 
العلميــة، ط1، 2003م

2- البهــويت، منصــور بــن يونــس، كشــاف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع، دار الكتــب 
العلميــة، ط1، 1993م. 

3- اجلوهــري، إمساعيــل بــن محــاد، الصحــاح اتج اللغــة، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور 
عطا، دار العلم للماليني، بريوت، ط4، 1987م. 

4- ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي العســقالين، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، 
دار املعرفــة، بــريوت، 1379هـــ، تعليــق العالمــة عبــد العزيــز بــن عبــد هللا بــن ابز. 

5- ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي العســقالين، اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، حتقيــق: 
عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعلــي حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، طبعــة 1، 

1415هـ. 
6- ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي العســقالين، هــدي الســاري، حتقيــق: حميــي الديــن 

اخلطيــب، دار الفكــر. 
7- احلسن، حممد، مجهرة اللغة، دار العلم للماليني، ط1. 

8- اخلزرجــي، صفــي الديــن أمحــد بــن عبــد هللا، خالصــة هتذيــب الكمــال يف 
أمســاء الرجــال، حتقيــق: حممــود عبــد الوهــاب فايــد، )بــدون ط ت د (

9- اخلطيــب البغــدادي، أمحــد بــن علــي بــن اثبــت، اتريــخ بغــداد، دار الكتــب 
العلميــة، بــريوت، لبنــان، )بــدون ط ت(

10- الدارقطــي، علــي بــن عمــر، ســنن الدارقطــي، حتقيــق: شــعيب األرانؤوط، 
مؤسســة الرســالة، بــريوت، ط1، 2001م

11- الذهــيب، ســري أعــالم النبــالء، حتقيــق: شــعيب األرانؤوط، ط3، مؤسســة 
الرســالة، بــريوت، 1401ه. 
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12- الزركشــي، حممــد بــن عبــد هللا، البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه، حتقيــق: عبــد 
الســتار أبــو غــدة، دار الصفــوة، مصــر، القاهــرة، 1992م

13- ســعد، حممــد، الطبقــات الكــربى، دراســة: حممــد عبــد القــادر عطــا، دار 
الكتــب العلميــة، طبعــة1، 1410هـــ. 

14- الســندي، حممــد بــن عبــد اهلــادي، حاشــية الســندي علــى ابــن ماجــة، دار 
اجليــل، بــريوت، )بــدون ط ت(

15- الســهارنفوري، خليــل أمحــد، بــذل اجملهــود يف شــرح ســنن أيب داود، حتقيــق: 
تقــي الديــن النــدوي، مركــز الشــيخ أيب احلســن النــدوي، اهلنــد، ط1، 2006م. 

16- شيخ حممد، عبد العزيز بن عثمان، الوسطية يف اإلسالم وأثرها يف الوقاية 
مــن اجلرميــة، امللتقــى الــدويل، الوســطية يف الغــرب اإلســالمي وأثرهــا يف اإلســالم 

وأورواب، ربيــع األول، 2017م. 
17- الشــهري، صــاحل بــن حممــد، األحاديــث الــي يوردهــا البخــاري يف تراجــم 
األبــواب وال يصــرح بكوهنــا أحاديــث وليســت علــى شــرطه، رســالة ماجســتري، 

القــرى، 1421ه.  جامعــة أم 
18- ابــن ضــواين، إبراهيــم بــن حممــد بــن ســامل، منــار الســبيل يف شــرح الدليــل، 

حتقيــق: زهــري الشــاويش، املكتــب اإلســالمي، ط7، 1989م. 
19- عبــد امللــك، امحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر القســطالين، إرشــاد الســاري 
الكــربى األمرييــة، مصــر، ط7، 1323هـــ.  املطبعــة  البخــاري،  لشــرح صحيــح 
20- العجم، رفيق، موسوعة املصطلحات أصول الفقه عند املسلمني، بريوت، 

مكتبة لبنان، ط1، 1998م. 
21- العيي، بدر الدين أيب حممد حممود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2001م. 
22- الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، املصباح املنري يف غريب الرشــح الكبري، 

املكتبة العلمية، بريوت، )بدون ط ت د(
23- القســطالين، أمحــد بــن حممــد، إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، 
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املطبعــة الكــربى األمرييــة، مصــر، ط7، 1323ه
24- ابــن قدامــة، عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن أمحــد، الشــرح الكبــري علــى مــن 
املقنــع، دار الكتــاب العــريب، أشــرف علــى طباعتــه حممــد رشــيد رضــا صاحــب 

املنــار، )بــدون ط ت(
25- ابــن قيــم اجلوزيــة، حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب، زاد املعــاد يف هــدى خــري 
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