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 الءـاإلي -2

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

 على أربعة أشهر.

 :أصل اإليالء 

ً في الجاهلية، يستخدمه  اإليالء هو الحلف، وكان هو والظهار طالقا

 العرب بقصد اإلضرار بالزوجة.

 فكان الرجل إذا كان ال يحب امرأته، وال يريد أن يتزوج بها غيره،

يحلف أن ال يمس امرأته أبداً 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 دفعاً للضرر والظلم.

 :صفة اإليالء 

 أشهر لسبب.إذا حلف الرجل أال يطأ زوجته مدة دون األربعة  -1

 فاألولى أن يكفر عن يمينه ويطأها؛ ألن ذلك خير لها وله. -1

، ثُم  َرَجَع ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  َرُجٌل ِعْندَ الن   تَـمَ قَاَل: أَعْ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ 

َحلََف الَ يَأُْكُل، بَِطعَاِمِه، فَ  لُـهُ ةَ قَْد نَاُموا، فَأَتَاهُ أَهْ ْبـيَ فََوَجدَ الص ِ  ِلـهِ أَهْ  لَـىإ

َ  لَـهُ ، ثُم  بَدَا تِـهِ ْبـيَ ِمْن أَْجِل ِص  ، لَـهُ فَذََكَر ذَِلَك ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل هللا  تَـىفَأََكَل، فَأ

ا، ْنـهَ اً مِ ْيـرَها خَ ْيـرَ يٍن، فََرأَى غَ يَـمِ  لَـىَ َمْن َحلََف عَ ملسو هيلع هللا ىلص: »فَقَاَل َرُسوُل هللا 

َ ْلـيَ فَ   .(1)أخرجه مسلم .«نِـهِ ييَـمِ ـَكف ُِر َعْن ْلـيُ ا، وَ تِـهَ أ
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إن لم يطأها زوجها ولم يكفر، فعليها الصبر حتى ينقضي األجل الذي  -2

 حين آلى من نسائه. ملسو هيلع هللا ىلصسماه كما فعل النبي 

َط َعْن فََرِسِه، قَ سَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَِس ْبِن َماِلكٍ 

، لَـهُ َمْشُربٍَة  فِـي، فََجلََس اً ْن نَِسائِِه َشْهرمِ  لَـى، َوآفُـهُ فَُجِحَشْت َساقُهُ، أْو َكتِ 

ى، فَصَ نَـهُ يَعُودُو بُـهُ ا ِمْن ُجذُوعٍ، فَأتَاهُ أْصَحاتُـهَ دََرجَ  ً َجاِلس بِـِهـمْ  لَـّ  ُهـمْ وَ  ا

مَ ا سَ لَـمَّ قِيَاٌم، فَ  ُروا، َوإذَا ، فَإذَا َكبََّر فََكب ِ بِـهِ  تَـمَّ ؤْ ِلـيُ إنََّما ُجِعَل اإلَماُم »قال:  لَـّ

ىَرَكَع فَاْرَكعُوا، َوإذَا َسَجدَ فَاْسُجدُوا، َوإْن صَ  ً  لَـّ ً فََصلُّوا قِيَام قَاِئما «. ا

إنَّ »؟ فَقَال: اً َت َشْهرلَـيْ ، إنََّك آ٬َرُسوَل اعٍ َوِعْشِريَن، فَقَالُوا: يَاَونََزَل ِلتِسْ 

 .(1)متفق عليه .«الشَّْهَر تِْسٌع َوِعْشُرونَ 

 أال يطأها أبداً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر. إذا حلف -2

فإن كف ر وعاد إلى وطئها سقط اإليالء، وإن لم يكف ر 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.

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) قال هللا تعالى:

 .[227-226]البقرة: (  ڃ

 :حكم اإليالء 

اإليالء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن، فأبيح منه 

 بقدر الحاجة، وهو أربعة أشهر فما دونها.

لظلم والجور وأما ما زاد على ذلك فهو حرام، وفاعله آثم؛ لما فيه من ا
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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 طل ق عليه الحاكم طلقة واحدة، منعاً 

من العدة بعد الطالق ولم يراجعها  للضرر عن الزوجة، فإن خرجت

 بانت منه.

 :ألفاظ اإليالء 

 اإليالء هو الحلف على ترك الوطء، وهو نوعان:

: كأن يقول: وهللا ال أجامعك، أو ال أطؤك، أو ال أقربك، اإليالء الصريح -1

ََ في الوطء.  ً  أو ال أغتسل منك من جنابة ونحو ذلك مما يستعمل عرفا

كأن يقول: وهللا ال  ال تكون إيالًء إال بالنية على ترك الوطء: ألفاظ الكناية التي -2

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:

: وهو هللا عز والمحلوف به: وهو كل زوج يمكنه الجماع، الحالف

 وجل.

: وهي أكثر من أربعة والمدة: وهو ترك الجماع، والمحلوف عليه
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 أشهر.

فإذا حلف الزوج باهلل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فهو 

 ُمْوٍل يجري عليه حكم اإليالء.

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )  قال هللا تعالى:

 .[227-226]البقرة: (  ڃ
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