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اإليالء :هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أبداً ،أو مدة تزيد
على أربعة أشهر.

 أصل اإليالء:
اإليالء هو الحلف ،وكان هو والظهار طالقا ً في الجاهلية ،يستخدمه
العرب بقصد اإلضرار بالزوجة.
فكان الرجل إذا كان ال يحب امرأته ،وال يريد أن يتزوج بها غيره،
يحلف أن ال يمس امرأته أبدا ً أو السنة والسنتين بقصد اإلضرار بها،
فيتركها معذبة معلقة ،ال هي زوجة وال مطلقة.
فوضع هللا عز وجل حداً لهذا الجور ،فحدده بأربعة أشهر ،وأبطل ما
فوقها دفعا ً للضرر والظلم.

 صفة اإليالء:
 -1إذا حلف الرجل أال يطأ زوجته مدة دون األربعة أشهر لسبب.
 -1فاألولى أن يكفر عن يمينه ويطأها؛ ألن ذلك خير لها وله.
ع ْنـهُ قَالَ :أ َ ْعت ََـم َر ُج ٌل ِع ْندَ الن ِبـي ﷺ ،ثُم َر َج َع
ي هللاُ َ
َ
ْـرة َ َر ِ
ع ْن أ َ ِبـي ه َُري َ
ض َ
الصبْـيَةَ َق ْد نَا ُموا ،فَأَت َاهُ أ َ ْهلُـهُ ِب َ
ف الَ يَأ ْ ُكلُ،
طع َ ِ
إلَـى أ َ ْه ِلـ ِه فَ َو َجدَ ِ
ام ِه ،فَ َحلَ َ
سو َل هللا ﷺ فَذَ َك َر ذَلِكَ لَـهُ،
صبْـيَ ِتـ ِه ،ثُم بَدَا لَـهُ فَأ َ َكلَ ،فَأ َت َـى َر ُ
ِم ْن أَجْ ِل ِ
ْـرهَا َخيْـرا ً ِم ْنـ َها،
ين ،فَ َرأَى َ
فَقَا َل َر ُ
ف َ
غي َ
ـى يَ ِـم ٍ
سو ُل هللا ﷺَ « :م ْن َحلَ َ
علَ َ
ع ْن يَ ِـمينِـ ِه» .أخرجه مسلم(.)1
فَ ْلـيَأ َتِـ َهاَ ،و ْلـيُـ َك ِف ُر َ
( )1أخرجه مسلم برقم (.)16509
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 -2إن لم يطأها زوجها ولم يكفر ،فعليها الصبر حتى ينقضي األجل الذي
سماه كما فعل النبي ﷺ حين آلى من نسائه.
سق َ َ
ع ْنـهُ َّ
ع ْن فَ َر ِس ِه،
أن َر ُ
ط َ
ي هللاُ َ
َ
سو َل ا ٬ﷺ َ
ع ْن أن َِس ب ِْن َمالِكٍ َر ِ
ض َ
فَ ُج ِحش ْ
س ِفـي َم ْش ُربَ ٍة لَـهُ،
سا ِئ ِه َ
ساقُهُْ ،أو َك ِتفُـهَُ ،وآلَـى ِم ْن ِن َ
َت َ
ش ْهرا ً ،فَ َجلَ َ
صلَّـى بِـ ِهـ ْم َجا ِلسا ً َوهُـ ْم
دَ َر َجتُـ َها ِم ْن ُجذُوعٍ ،فَأت َاهُ أ ْ
ص َحابُـهُ يَعُودُونَـهُ ،فَ َ
ـم قال« :إنَّ َما ُج ِع َل اإل َما ُم ِلـيُؤْ ت َـ َّم بِـ ِه ،فَإذَا َكب ََّر فَ َكبِ ُرواَ ،وإذَا
قِيَا ٌم ،فَلَـ َّما َ
سلَّ َ
س َجدَ فَا ْس ُجدُواَ ،و ْ
صلُّوا قِيَاما ً».
َر َك َع فَ ْ
ار َكعُواَ ،وإذَا َ
صلَّـى قَا ِئما ً فَ َ
إن َ
ش ْهرا ً؟ فَقَالَّ « :
إن
سو َل ا ،٬إنَّكَ آلَـ ْيتَ َ
َونَزَ َل ِل ِت ْس ٍع َو ِع ْش ِرينَ  ،فَقَالُوا :يَا َر ُ
ال َّ
ش ْه َر تِ ْس ٌع َو ِع ْش ُرونَ » .متفق عليه(.)1
 -2إذا حلف أال يطأها أبداً ،أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
فإن كفر وعاد إلى وطئها سقط اإليالء ،وإن لم يكفر ويعود إلى وطئها
انتظرت حتى تمضي أربعة أشهر ،ثم طالبته بوطئها ،فإن أبى طالبته
بطالقها ،وال يحل ألحد بعد األجل إال أن يمسك بمعروف ،أو يعزم
بالطالق.
قال هللا تعالى( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ)

[البقرة.]227-226:

 حكم اإليالء:
اإليالء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن ،فأبيح منه
بقدر الحاجة ،وهو أربعة أشهر فما دونها.
وأما ما زاد على ذلك فهو حرام ،وفاعله آثم؛ لما فيه من الظلم والجور
( )1متفق عليه ،أخرجه البخاري برقم ( ,)378واللفظ له ،ومسلم برقم (.)411
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على النساء ،ألنه حلف على ترك واجب عليه.
فمن آلى من زوجته أكثر من أربعة أشهر ،فإذا مضت األربعة أشهر
طالبته بالوطء ،فإن وطئ فال شيء عليه إال كفارة يمين.
فإن أبى طالبته بالطالق ،فإن أبى طلق عليه الحاكم طلقة واحدة ،منعا ً
للضرر عن الزوجة ،فإن خرجت من العدة بعد الطالق ولم يراجعها
بانت منه.

 ألفاظ اإليالء:
اإليالء هو الحلف على ترك الوطء ،وهو نوعان:
 -1اإليالء الصريح :كأن يقول :وهللا ال أجامعك ،أو ال أطؤك ،أو ال أقربك،
أو ال أغتسل منك من جنابة ونحو ذلك مما يستعمل عرفا ً ََ في الوطء.
 -2ألفاظ الكناية التي ال تكون إيال ًء إال بالنية على ترك الوطء :كأن يقول :وهللا ال
أقرب فراشك ،أو ال يجمع رأسي ورأسك شيء ،أو ال أدخل عليك ونحو
ذلك.
ومن ترك الوطء بغير يمين لزمه حكم اإليالء ،فيحدَّد له أربعة أشهر ،ثم
يُطالَب بالوطء أو الطالق.

 أركان اإليالء:
لإليالء أربعة أركان:
الحالف :وهو كل زوج يمكنه الجماع ،والمحلوف به :وهو هللا عز
وجل.
والمحلوف عليه :وهو ترك الجماع ،والمدة :وهي أكثر من أربعة
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أشهر.
فإذا حلف الزوج باهلل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فهو
ُم ْو ٍل يجري عليه حكم اإليالء.
قال هللا تعالى( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ)

[البقرة.]227-226:
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