
 المطمب الرابع : اإليالء :
 أوال : معناه ودليل مشروعيتو :

 معناه : - أ
 اإليالء : لغة، مطمؽ الحمؼ، مف آلى يؤلي، إذا حمؼ.

 ل مشروعيتو :دلي - ب
 واألصؿ فيو قبؿ السنة واإلجماع قولو تعالى :

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه يفٱ

 [.222-222]البقرة :   ىف نئ مئ زئ رئ ّٰ
وكاف اإليالء طالقا في الجاىمية كالظيار، فجاء اإلسالـ فغير حكمو، ووضع لو ضوابط 

ال فيو يميف فيو ما يع  تبر فيو، ألنو فرد مف مطمؽ أفراده.وشرائط إف تمت كانت إيالء، وا 
 ثانيًا : أركان اإليالء :

 الصيغة : -1
نص اإلمامية عمى أف اإليالء ال ينعقد إال بػالحمؼ باسػـ مػف اسػماء اح سػبحانو وتعػالى، 

)صػػمى اح أو صػةة مػػف صػػةاتو، وذلػػؾ لحرمػػة الحمػػؼ بغيػػر ذلػػؾ، لنصػػوص الدالػػة عميػػو ومنيػػا قولػػو 

 اف حالةا فميحمؼ باح او فميصمت((.))مف كعميو وآلو وسمـ( : 
 : ))وال أرى أف يحمؼ الرجؿ إال باح تعالى((. )عميو السالـ(ومنيا قوؿ اإلماـ الصادؽ 

والصيغة المعتمدة، ىي ما تكػوف بػالمةظ الصػريي فػي اإليػالء، كقولػو : ))واح ال جامعتػؾ 
 وال وطأتؾ((.

 المؤلي :  -2
 عقؿ، والقصد، واالختيار في إنشائو.ويشترط فيو : الزوجية، والبموغ، وال

والخػػالؼ فػػي إيػػالء السػػكراف، المكػػره، واليػػازؿ، والخػػاطت، ىػػو عينػػو مػػا تقػػدـ فػػي الطػػالؽ 
والظيػار، واشػػترط المالكيػة، بالخصػػوص، لوقػوع اإليػػالء، أف يكػػوف المػؤلي مسػػمما، فمػو كػػاف كػػافرا 

 فال يصي.
 المؤلى منها:  -3

عقد، مػدخوال بيػا، بػال فػرؽ بػيف أف تكػوف حػرة أو ويشترط فييا أف تكوف زوجة منكوحة بال
 أمة، مسممة أو ذمية، عاقمة أو مجنونة، كؿ ذلؾ لعمومات األدلة.

 ثالثًا : أحكامو :
لقد مػرت اإلشػارة، إلػى أف الشػرط فػي انعقػاد اإليػالء، ىػو أف يكػوف التحػريـ مؤقتػًا بمػا زاد 

يكػوف الػزوج حػرا أو ممموكػا، وال بػيف أف عمى أربعة اشير، أو مطمقا، أو مؤبػدا، بػال فػرؽ بػيف أف 



تكػػوف الزوجػػة حػػرة أو أمػػة عنػػد اإلماميػػة وكيػػره، إال مالػػؾ وىػػو المشػػيور بػػيف فقيػػاء مذىبػػو، فقػػد 
ذىب إلى أف مدة التربص في اإليالء، إذا كػاف الػزوج ممموكػا، وأبػا حنيةػة، فيمػا إذا كانػت الزوجػة 

 أمة، ىي نصؼ مدة التربص في الحرة : شيراف.
 م الطالق ينقسم إلى قسمين :أقسا
 طالؽ رجعي . -1

 طالؽ بائف . -2

 طالق رجعي :  - أ

 معنى الطالق الرجعي : 
أنػػو الطػػػالؽ الػػػذي يممػػػؾ فيػػو الػػػزوج مراجعػػػة زوجتػػػو فػػػي عػػدتيا إلػػػى عصػػػمتو بػػػدوف عقػػػد 

 وبدوف عقد وبدوف مير جديديف وال يشترط فيو رضا المرأة.
إلػػى عصػػمتي كمػػا تكػػوف بالةعػػؿ  ويصػػي أف تكػػوف الراجعػػة بػػالقوؿ معػػؿ : راجعػػت زوجتػػي

 معؿ أف يقبؿ زوجتو أو يمسيا أو يباشرىا.
 خل يفٱ: ويشترط في الطالؽ الرجعي : أف تكوف المرأة مدخوال بيا وذلؾ لقوؿ اح تعالى 

 جي يه ىه  مه جه ين ىن منخن حن جن يمىم  مم خم حم جم يل ىل مل

 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي

 .[ 1]الطالؽ:  ىف يب ىب نب
 الق البائن : الط - ب

 ىو الذي ال يممؾ فيو الزواج مراجعة زوجتو إال بعد ومير جديديف ويشترط رضا المرأة.
 يتم تكون البينونة ؟

تكػػوف البينونػػة مػػف بػػؿ عػػدد التطميقػػات ومػػف قبػػؿ الطػػالؽ قبػػؿ الػػدخوؿ ومػػف الخمػػع وىػػو 
 الطالؽ عمى الماؿ.

 بينونة تنقسم إلى قسمين : 
 . ى(بينونة كبر  –)بينونة صغرى 

 بينونة الصغرى : - أ
وىػي مػػا كػػاف عػػدد التطميقػػات فييػػا أقػػؿ مػػف عالعػػة أو كانػػت قبػػؿ الػػدخوؿ كانػػت عمػػى مػػاؿ 

 فيممؾ الزوج إعادة زوجتو إلى عصمتو بعقد ومير جديديف يشترط رضا المرأة.
 البينونة الكبرى : - ب

أف تكػني  فيي ما كاف عدد التطمقات فييا عالعػا وال يممػؾ الػزوج العػود إلػى زوجتػو إال بعػد
 زوجا كيره ويدخؿ بيا ويطمقيا أو يموت عنيا تقضي عدتيا.



بينونة الصغرى كما عرفنا تكوف إذا كاف عدد التطميقات أقؿ مف عالعػة أو بالةػاظ الطػالؽ 
الرجعػػي وىػػي أف طػػالؽ، ومطمقػػة، وطمقتػػؾ أو أنػػت سػػراحة، أو تكػػوف بألةػػاظ الطػػالؽ البػػائف ولػػو 

: أنت بائف، أو أذىبي، وأخرجي، حبمػؾ عمػى كاربػؾ، ألحقػي كانت تمؾ ىي التطميقة األولى ىي 
بأىمػػؾ. ونػػوى بػػذلؾ الطػػالؽ، تطمػػؽ المػػرأة وال يممػػؾ مراجعتيػػا حتػػى ولػػو كانػػت فػػي العػػدة وكػػذلؾ 

 الطالؽ قبؿ الدخوؿ ألف مف شرط الرجعة أف تكوف العدة وال عدة عمى كير المدخوؿ بيا.
جعػػة زوجتػػو ألنيػػا دفعػػت المػػاؿ الفتػػداء وكػػذلؾ فػػي الطػػالؽ عمػػى مػػاؿ وال يممػػؾ الػػزوج مرا

 نةسيا.
 الطالق بمفظ الثالث :

 اختمؼ العمماء في ذلؾ عمى رأييف :
ذىب األئمة األربعة إلى أنو قاؿ لزوجتو أف طالؽ عالعا بمةظ واحد وعبارة واحدة يقع بو عالث  -1

 ال تحؿ لو حتى تنكي زوجا كيره. –تطميقات وتبيف المرأة منو بينونة كبرى 

 ب الشيعة اإلمامية إلى أف يقع بو تطميؽ واحد )تطميقة واحدة( .وذى  -2

 : الطالق السني والبدعي
اتةؽ العمماء عمى أف الطالؽ البدعي ىو الذي يقع في حاؿ الحػي  أو فػي حػاؿ الطيػر 

 الذي مس فيو.
وأتةقوا أيضا عمى أف الطالؽ السني ىو الطػالؽ الػذي يكػوف فػي طيػر لػـ يمػس فيػو وامػا 

 حاؿ الحمؿ فيو سني أيضًا عند الحنةية. الطالؽ في
 


