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إذا آان الزواج في هذا المقام من األهمية فكان من الطبيعي أن يهتم الفقهاء بصفات الزوجة المفضلة لكي تحقق أهداف الزواج المثلى في 

 : المرغوب فيها آما يلي وبإمكاننا أن نلخص تلك الصفات التي يلزم وجودها أو. تصورهم

تكون المرأة أقل من الرجل سنًا لئال تكبر بسرعة فال تلد، والغرض الصحيح من الزواج إنما هو التناسل الذي به تكثر األمة ويعز  -1

قرأ ون. حافظون لهن) 34: 3آل عمران (وتكون أقل منه في الجاه والعز والرفعة والمال، ألن الرجال قوامون على النساء . جانبها

ال تزوجوا النساء "فاظفر بذات الدين تِربت يداك و. لمالها ولحَسبها ولجمالها ولدينها: ُتنكح النساء ألربع: "الحديث المروي عن محمد

وَألمًة خرساء . ولكن تزوجوهن على الدين. فعسى حسنهن أن يرديهن، وال تزوجوهن ألموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. لُحسنهن

ومن آداب الزواج أن ال تكون المرأة طويلة مهزولة وال قصيرة دميمة وال سيئة الخلق، وأن ال تكون مسنة " . ن أفضلسوداء، ذات دي

ويسكت الجزيري عما يجب على الرجل أن يتحلى به من صفات حتى يكون . أو لها ولد من غيره، أو أمة مع قدرته على زواج الحرة 

 !!!زوجًا مثاليًا المرأته

  ".عليكم باألبكار فإنهن أعذب أفواهًا وأنتق أرحامًا وأرضى باليسير: "يقول محمد. بجانب صغر السن يفضل أن تكون بكرًا -2

وآما . يخبرنا حديث ضعيف بأن النظر إلى امرأة جميلة يشحذ ويقوي العين . الجمال صفة ال يجوز إهمالها في البحث عن الزوجة -3

 .رأة لثالث، إما لجمالها أو لحسبها أو لدينها ذآرنا آنفًا فإن المرء يتزوج الم

إني أحببت امرأة ذات : جاء رجل إلى النبي فقال: رعن معقل بن يسار، قال. هو أهم ما يجب توفره عند المرأة" ولودًا"غير أن آونها  -4

زوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم ت: ثم أتاه الثالثة فقال. ثم أتاه الثانية فنهاه. ال: حسب وجمال وأنها ال تلد، أفأتزوجها؟ قال

  ".يحسن أن تكون ولودًا ألن العقيم ال تؤدي وظيفة التناسل المطلوب للمجتمع اإلنساني: يقول الجزيري). 02(

  

 

  


