
 المطمب الثالث : الظِّيار :
 ومشروعيتو : معناه -1

 معناه : - أ
 الظىار:  مصدر ظاور، مأخوذ من الظىر، بمعنى االستعالء.

 وصيغة الظىار، أن يقول لزوجته : أنت عمي كظىر أمي، فكأنه كناية أو استعارة.
وقد كان الظىار في الجاومية طالقًا مؤبدًا ال رجعة فيه، فجاء اإلسالالم فررماله، وعالدن مالن 

 فيه وفق أركام خاصة سوف تتضح لنا في مطاوي البرث.الكبائر، وجعل لمزوج الرجعة 
 مشروعيتو : - ب

واألصل فيه قبل السنة واإلجماع كتالاب ا  سالبرانه تعالالى، ومالن ا يالات الالواردة فياله قولاله 
 زئ رئ ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يفٱتعالالالالالالالالالالالالالى :

 [2]المجادلة :   ىف ربيئ ىئ نئ مئ
)صمى ا  اجعة إردى المسممات النبي وقد ذكر المفسرون في سبب نزول آيات الظىار، مر 

تشكو زوجىا الذي ظاور منىا وقال لىالا : أنالت عمالي كظىالر أمالي، وقالد أشالار سالبرانه  عميه وآله وسمم(
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ إلالالى والالذن القضالالية فالالي مطمالالج سالالورة المجادلالالة :

 . [1]المجادلة :   ىف ىنمن خن حن  جن
المذكورة كانت خولة بنت المنالذر، زوجالة  وقد روي من طرقنا وطرق أول السنة، أن المرأة

 أوس بن الصامت.
 أركان الظيار وشروطيا : -2

 الصيغة : -أ 
يترقق الظىار عمى األشىر عند فقىاء اإلمامية، بقول الالزوج لزوجتاله : أنالت عمالي كظىالر 

 امي، او أختي، أو أبنتي، أو عمتي، أو خالتي.
 اإلشياد عمى الظيار: -ب 

اإلشالالىاد عميالاله كالالالطالق، فالالال بالالد مالالن أن يسالالمج تمفالالظ ومالالن شالالرائط األظىالالار عنالالد اإلماميالالة، 
ال بطل.  المظاور بعد شاودان عادالن، وا 

 المظاىر وشروطو : -ج 
، ريالالالث (1)، أن يكالالالون زوجالالالا، بالغالالالًا ال عنالالالد الرنابمالالالة -اجماعالالالا  –يشالالالترط فالالالي المظالالالاور 
 صرروا ظىار الطفل المميز.

 وأن يكون عاقاًل فال يصح ظىار المجنون.
                                                           

 



رح ظىالالالارن مالالالن صالالالرح طالقالالاله، والخالالالالف فيالالاله نفالالالس الخالالالالف فالالالي وأمالالالا السالالالكران، فقالالالد صالالال
 طالق السكران.

كما يشترط فالي المظالاور االختيالار، فالال يصالح ظىالار المكالرن عنالد الجميالج، عالدا األرنالاف، 
 ريث نجدوم ال يعتبرون االختيار شرطًا ونا كما في الطالق، وقد مر الكالم فيه.

لم يشترطه بعض فقىالاء المالذاوب، فيقالج واشترط اإلمامية القصد في صرة الظىار، بينما 
عندوم رتى من الىازل والخاطئ، كما مر في مبرثي النكاح والطالق، والكالم معىم نفس الكالالم 

 وناك.
 شروط المظاىر منيا : -د 

يشترط في المظاور منىا، أن تكالون زوجالة فعميالة بالعقالد اجماعالا عنالد اإلماميالة والشالافعية، 
ًا عمالالى التالالزوج بىالالا، كالالأن يقالالول لىالالا : إن تزوجتالالك فأنالالت عمالالي فالالال يصالالح الظىالالار مالالن األجنبيالالة معمقالال

 كظىر أمي.
 في رين ذوب األرناف والرنابمة، إلى ترقه بذلك بمجرد رصول عقدن عميىا.

 خصال كفارة الظيار : 
وال بالالأس بالالالتعريى عمالالى خصالالال الكفالالارة فالالي الظىالالار، وبيالالان بعالالض أركامىالالا، عممالالًا بأنىالالا 

مالالوارد التالالي وجبالالت فيىالالا الكفالالارة المرتبالالة، ككفالالارة القتالالل الخطالالأ، تجالالري فالالي ميالالر مالالورد الظىالالار مالالن ال
 وميروا.

 وخصال كفارة الظىار وي : العتق، والصيام، واإلطعام.
 األول : العتق :

 الثاني : الصيام : 
عنالد العجالالز عالن العتالق، ويجالالب  –كمالا سالالبق وأشالرنا  –ويتعالين الصالوم فالي الكفالالارة المرتبالة 

والليالالالين، إذا كالالالان المظالالالاور رالالالرًا، وذلالالالك بنيالالالة كفالالالارة الظىالالالار،  فيىالالالا ونالالالا، صالالاليام شالالالىرين متتالالالابعين
ويترقق التتابج عند اإلمامية، إما بصومىما بال فصل، ستين يوما، أو بصوم الشىر األول ثالثين 
يومالالالا، ويومالالالا مالالالن الشالالالىر الثالالالاني، وبالالالاقي الشالالالىر الثالالالاني لالالاله أن يفرقالالاله رسالالالبما يشالالالاء، وقالالالد اشالالالترط 

ية والرنابمة، مج التتابج، تجديد نية لكل يوم بتبييتىا من الميل، مج الشافعية في أرد قولين، والمالك
ذا أفطالالر ولالالو يومالالًا وارالالدًا أثنالالاء الصالالوم، فالال ن كالالان ال لعالالذر، بطالالل  لرالالاظ التتالالابج فالالي تمالالك النيالالة، وا 

 التتابج ووجب االستئناف.
 الثالث : اإلطعام :

 ويتعين عند العجز عن الصيام بأي نرو من أنراء العجز .
ه عند الجميج، إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، في األشالبه عنالد اإلماميالة، ويجب في

 والشافعية.



 وأما المالكية ال يجزئ أقل من مدين.
ال فالال بالد مالن دفالج  وأما الرنابمة، فقد فصالموا بالين ان يكالون المالدفوع بالرا فيكفالي فياله المالد، وا 

 مدين لكل وارد.
عالالام سالالتين مسالالكينا، فالالال يصالالح أن يعطالالي وأجمالالج الفقىالالاء، عمالالى أنالاله ال يجالالزئ أقالالل مالالن إط

 ثالثين مسكينا لكل وارد مدين، ووكذا.
وجنس الكفارة، وو أن تكون من أوسط ما يطعم أومه، أو يعطي ما يغمب عمى قوت أول 

 بمدن، أو بما يسمى طعاما، كالرنطة، والشعير، والتمر، ووكذا عند بعضىم.
صح دفعه في زكاة الفطرة فقط، فال يجزئ واشترط الرنابمة أن تكون كفارة إالطعام، مما ي

 ميرن، رتى ولو كان من قوت أول البمد.
 ونص الجميج، عمى اشتراط اإلسالم في المسكين، فال يجزئ إطعام الكافر.

 
 


