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الحمد هلل رب العالمين، و صلى هللا على الحبيب محمد و آله و صحبه أجمعين و من 

 اهتدى بهداه إلى يوم الدين.

تشعبت فيها اآلراء و كثر فيها و بعـــــــــد، فإن اإلقالة باب من أبواب المعامالت 

 االختالف، و كان أساس ذلك هو اختالفهم في ماهية اإلقالة نفسها.

و هذا بحث مختصر لطيف كتبته لتبيان أرجح األقوال في المسألة مع ذكر أهم ما يتفرع 

عن ذلك دون استقصاء ألن االستقصاء يمكن أن يفضي بنا إلى مصنف واسع و ليس هو 

 مطلوبنا ههنا.

 قد قسمت البحث إلى تقدمة فيها التعريف اللغوي و الشرعي لإلقالة. و

 ثم ذكرت حكمها.

 ثو فصلت في تكييفها مع ذكر األقاويل و أدلتها.

 ثم آثار اختالف العلماء في تكييفها.

 ثم ذكرت شروط اإلقالة.

 . آميـن.و أسأل هللا التوفيق و السداد في كل ما أكتبه إنه على ذلك قدير و باإلجابة جدير

 

 

 كتبه

 حسن بن علي المنتصرال

 عفا هللا عنه
 

بسم هللا الرحمن 
 الرحيم
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 :تعريف اإلقالة لغة و شرًعا

اإلقالة في اللغة: هي الرفع مطلقًا، و مشتقة من القيل، و يجوز أن تكون مشتقة من 

القول:و ــــــــــــــــــــــ للسلب. فيكون معنى أقلت أزلت. كما في "قسط" و "أقسط"، 

 ألن معنى أقسط: أزال الجور.

لت": أقلت، فحذ ِِ ِِ فت األلف. ثم نقلت فتحة القاف إلى الكسرة ال إلى و أصل "ِق

 الضم لئالَّ يلتبس بـــ "قُلت" بالضم.

.و من ذلك قولهم: أقال هللا عزته إذا رفعه من سقوطه 

و المقايلة و المبادلة و المعاوضة سواء. يقال: اقتال الرجل بدايته إذا استبدل بها 

 غيرها، و إذا قايله فقد عاوضه و بادله.

 .1تقيل الماء في المكان المنخفض: اجتمع. و يقال: تقيل فالٌن أباه إذا أشبههو 

ا شرًعا و اصطالًحا: فقد اختلفت التعريفات باختالف المذاهب في هذه  و أمَّ

 المسألة.

 2"و أما معناها شرًعا: فهي رفع العقد"فقد عرفها ابن نجيم الحنفي بقوله: 

هي ترك المبيع لبائعه بثمنه أو أكثر. و و قال ابن عرفة المالكي: "اإلقالة: 

 .3استعمالها قبل قبض المبيع"

و قال اإلمام الشافعي: "اإلقالة: فسخ البيع بين المتبايعين و الرجوع إلى حالهما قبل 

 4أن بتبايعا"

و قال منصور البهوتي الحنبلي: "اإلقالة: هي فسخ العقد، ألنها عبارة عن الرفع و 

 .5اإلزالة"

 .6يدية: "هي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين"و قال الز

 

 :مشروعية اإلقالة

                                                 
 : مادة )قيل(."المعجم الوسيط"، "المصباح المنير"، "لسان العرب"، "القموس المحيط"، "أساس البالغة"راجع   1
 (.6/816)"البحر الرائق"  2
 (.4/484) "مواهب الجليل"( و 2/704) "منح الجليل" 3
 (.3/76) "األم" 4
 (.4/121) "المغني")         ( و  "كشاف القناع" 5
 (.2/476)     "التاج الذهب" 6

 :تقدمة
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تتفق اإلقالة مع ما هو معروف من السماحة في التعامل بين المسلمين: و قد قال 

: "رحم هللا رجالً سمًحا إذا باع سمًحا الحبيب المصطفى صلوات ربي و َسالمه عليه

 7إذا اشترى و إذا اقتضى"

"من أقال مسلًما : ، أنه قال الندب لما رواه أبو هريرة، و األصل  في اإلقالة 

 .8بيعته أقال هللا عزته"

 .9: "من أقال مسلًما أقال هللا عزته يوم القيامة"و في رواية

. و األصل 10"من أقال             بيعته أقال هللا عزته يوم القيامة"و عند البيهقي: 

ثابت حتى للكافر، و قد يكون دعوة له أن ثواب اإلقالة ال يختص بالمسلم بل هو 

لإلسالم. أما ما ورد في الروايات األولى من التخصيص بالمسلم فذلك نظًرا للحكم 

 .11األغلببي كما قال الصنعاني

لكن اإلقالة قد تصبح واجبة في بعض الصور كأن يكون البائع                   

 .12للمشتري و ما أشبه ذلك

ذا كانت بعد عقد يكون مكروه أو بيع فاسد. ألنه إذا وقع البيع و أيًضا تجب اإلقالة إ

فاسدًا أو مكروًها وجب على كل من المتعاقدين الرجوع إلى ما كان له من رأس مال 

صونًا لهما عن المحظور، ألن رفع المعصية واجب بقدر اإلمكان، و يكون ذلك باإلقالة 

 .13أو الفسخ

 ؟بماذا تنعقد

م في أن اإلقالة تنعقد صحيحة بلفظها و مادتها و هي: أقلتك ال خالف بين أهل العل

أو ما يدل عليها كقولك: تركت البيع و قول اآلخر: رضيت أو أجزت. و كذلك تجوز إذا 

طلب البائع اإلقالة فقال المشتري: هات الثمن،ألن ذلك في معنى اإلقالة، فتصح به،و 

 .14القصد المعنى فيكتفي بما أداه كالبيع

أجاز كذلك لفظ اإلقالة، إال  –كما سيأتي بحول هللا تعالى  –ل إنها بيع مبتدأ و من قا

 .15ابن حزم فإن عنده األحكام كلها توقيفية ال يجوز استحداث شئ فيها إال بالنص

و الظاهر أن اإلقالة  تقع بكلما يدل عليها ألن العبرة في العقود بالواقع ال باأللفاظ، 

 رته كالنكاح.إال ما استثني لعظمه و خطو

                                                 
طلبه في ( في باب )السهولة و السماحة في الشراء و البيع و من طلب حقًّا فلي1970ما ) رواه البخاري عن جابر بن عبد هللا  7

 ماعفاف( 
 ( و صححه ابن دقيق العيد.3460رواه أبو داود ) 8
 ( و صححه ابن حبان و الحاكم.2199)رواه ابن ماجه  9

 (.6/27) "السنن الكبرى" 10
 ( ط. ابن الجوزي.5/98) "سبل السالم" 11
 (.9/605) "المحلى"( و 6/486) "شرح الغاية على الهداية" 12
 (.20/100) "الموسوعة المصرية"( و انظر 5/432) "الموسوعة الكويتية" 13
 (.1/250) "اللباب شرح الكتاب"( و 4/475للمرداوي ) "اإلنصاف"( و 154)ص. "مطالب أولي النهى" 14
 (.8/250( و )9/2) "المحلى" 15
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و قد استفاض شيخ اإلسالم ابن تيمية، رحمه هللا تعالى، في تقرير عدم اشتراط 

 16"القواعد النورانية"الصيغة في العقود في كتابه 

                                                 
 (.30/22جمع ابن قاسم ) "مجموع الفتاوى"انظر في  16
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اختلفأهل العلم في هذه المسألة اختالفًا كبيًرا حتى أصحاب المذهب الواحد ألن أدلة 

ح بينها. و يتفرع على هذا التكييف المسائل قوية من عدة وجوه فال يسهل الترجي

الشرعي لإلقالة عدة أحكام أخرى، سيتبين بحول هللا تعالى في هذا المختصر. و باهلل 

 نتأيد و نستعين.

 

 :القول األول: اإلقالة فسخ للبيع

و مقتضى هذا المذهب أن اإلقالة يستحل بها العقد في حق العاقدين و غيرها. و هذا 

شيباني و هو المذهب عند الشافعية، نص عليه اإلمام رحمه هللا قول محمد بن الحسن ال

تعالى، و هو المذهب أيًضا عند الحنابلة، نص عليه أحمد و اختار رواية الخرقي و 

 . و هو أيًضا قول زفر بن الهذيل رخمه هللا تعالى.17القاضي أبو يعلى و األكثرون

 

 :الحجة لهذا القول

 الحجة له أثًرا و نظًرا.

أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده و يرد معه  األثر فما جاء عن ابن عباس فأما 

 (.6/27دراهم زائدة. رواه البيهقي )

وجه ذلك أن زيادة  الدراهم على الثمن األصلي هو البيع الجديد، و أما الفسخ فهو 

 الرجوع إلى أصل القضية قبل أن تكون.

 و أما النظر فمن وجوه:

الة في اللغة هي الرفع كما تقدم، و األصل أن المعنى الشرعي أن اإلق الوجه األول:

 مشتق من المعنى اللغوي.

أن اإلقالة و البيع اسمان مختلفان، فوجب أن يتخالفا في الحكم  الوجه الثاني:

كذلك. فإذا كانت اإلقالة رفعًا ال تكون بيعًا، ألن البيع إثبات و الرفع نفي و بينهما تناٍف، 

 .18على هذا فسًخا محًضافكانت اإلقالة 

                                                 
 "نهاية المحتاج"( و 3/32للشافعي ) "األم"( و 1/379البن رجب ) "القواعد"( و 4/135) "المغني"( و 1/184) "االختيار" 17

 (.3/408للرحلي )
( و 9/5) "المحلى"( و 3/44)"حاشية قليوبي و عمرة" ( و 4/63) "نهاية المحتاج"( و 6/111) "البحر الرائق"انظر  18

 (.4/121البن قدامة ) "المغني"( و 9/156للنووي ) "المجموع"

التكييف 
الشرعي 
 لإلقالة:
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 :القول الثاني: اإلقالة بيع إالَّ عند التعذر فتصبح فسًخا

و معنى هذا أن األصل في اإلقالة هو كونها بيعًا جديدًا، إالَّ أنه في بعض الحاالت 

ال يجوز البيع إالَّ بعد التقابض ففي هذه الحالة تصبح فسًخا. كأن تقع في الطعام قبل 

 .19عن بيع الطعام حتى يستوفيه بي قبضه و مع نهي الن

و هذا قول مالك بن أنس و هو المذهب عند أصحابه، و اختيار أبو يوسف القاضي 

 .20صاحب أبي حنيفة

"األمر عندنا أنه ال بأَس بالشرك و التولية و اإلقالة قال مالك، رحمه هللا تعالى: 

لنقد و لم يكن فيه ربح عنه في الطعام و غيره: قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك با

و ال وضيعة و ال تأخير للثمن، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما 

صار بيعًا يحله ما يحل البيع و يحرمه ما يحرم البيع، و ليس بشرك و ال تولية و ال 

 ."21إقالة

 

 :الحجة لهذا القول

 الحجة له آثار عديدة مع حظ من النظر.

ا اآلثار:  فأمَّ

 .22: "من اشترى طعاًما فال يبعه حتى يكتاله"قال أن النبي  فعن أبي هريرة 

 و له روايات عديدة في كتب السنة و طرق.

و وجهه أن تلك األحاديث دلت على أنه ال يجوز بيع أي سلعة شريت إالَّ بعد قبض 

 اإلقالة.، و حيث أن األمر كذلك فال مخرج إالَّ بفسخ البيع ب23البائع لها و استيفائها

حدثنا حديثًا مستفيًضا  ما أخرجه عبد الرزاق عن ربيعة الرأي أن النبي  :الثاني

"من ابتاع طعاًما فال يبعه حتى يقبضه و يستوفيه إالَّ أن يشرك فيه أو بالمدينة قال: 

 .24يوليه أو يقيله"

 عن ربيعة عن سعيد مرسالً. "المدونة"و رواه سحنون بن سعيد في 

"التولية قال:  معمر عن ربيعة عن سعيد بن المسيب أن النبي  و في رواية عن

 .و اإلقالة و الشركة سواء ال بأس به"

                                                 
( و هو 2227( و ابن ماجه )4597( و النسائي )1291( و الترمذي )3496( و أبو داود )1525( و مسلم )2132رواه البخاري ) 19

 (، و له روايات و طرق عديدة.1/368أحمد ) "مسند"في 
 (.7/3394) "البدائع"( و 9/761) "المدونة"( و 5/166) "الخرشي"( و 21/9) "االستذكار"( و 4/485) "مواهب الجليل" 20
 (.2/676) ""الموطأ 21
 (.1528) "الصحيح"مسلم في  22
 (.5/44)"سبل السالم"  23
 (، و هي مرسلة و المرسل ضعيف.3/162) "المدونة"( و 14257) "المصنف" 24
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نهى عن بيع الطعام إالَّ إذا قبضه صاحبه، لكنه جوز  و وجه االحتجاج به أنه 

 ذلك إذا كان إقالة أو تولية أو إشراًكا.

ا النظر فإن هذا بيع حقيقة و النظر للمعاني ال للمباني، كما أن هذا أرفق  و أمَّ

 بالمسلمين و أسهل لمعامالتهم.

 اإلقالة فسخ في حق العاقدين، بيع في حق                        :القول الثالث

هذا قول أبي حنيفة اإلمام، رحمه هللا تعالى، و هو المذهب عند األحناف. و دليله 

 نفس أدلة الفريق األول.

لطرف الثالث فهو المحافظة على حقه في اإلسقاط إذ أما وجه جعلها بيعًا في حق ا

 ال يملك العاقدان إسقاط حق غيرهما.

و صورتها: من اشترى داًرا و لها شفيع فلم يطلب للشفعة بعد علمه بالبيع ثم أقال 

 العاقدان البيع، فيثبت للشفيع حق طلب الشفعة.

 .25هذا و ألن اإلقالة عقد جديد في خقه و هو المراد بالشخص الثالث

 اإلقالة بيع جديد. :القول الرابع

هذا قول ابن حزم من الظاهرية، بل أحد كبار أئمتهمرحمه هللا تعالى. و هو قول 

 .26لمالك و للشافعي كذلك

و احتج ابن حزم لمذهبه بأن الحسن البصري سئل عن الرجل يشتري الطعام 

 فيوليه الرجل؟

ا سئل عن هذا؟ قال: ال أقوله برأيي، و لكنَّا  قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضه. فلمَّ

 أخذناه عن سلفنا و أصحابنا.

أدرك فهم خمسمائة صاحب و أكثرو  "سلف الحسن هم الصحابة قال ابن حزم: 

 .27غزا مع مائتين منهم، و أصحابه هم أكابر التابعين"

 و احتج بآثار أخرى عن السَّلف في هذا المعنى.

قد االَّزم ال يجوز حله إال بنص و ال نص هنا إال و حسن النظر أن من أصله أن الع

 .28بجواز البيع الجديد

و هللا أعلم ما ذهب إليه مالك رحمه هللا و أصحابه و  و الراجح من هذه األقاويل

 هو الرواية األخرى عن أحمد.

                                                 
 (.3/154) "السر المختار"( و 5/247)"فتح القدير" ( و 5/306) "بدائع الصنائع" 25
 )   (."روضة الطالبين" ( و 9/2) "المحلى" 26
 ( لعبد الرزاق.1425)"المصنف"  27
 (.8/2) "المحلى" 28
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و ذلك أن أدلة هذا القول فإن كانت مرسلة فربيعة يروي ذلك حديثًا مستفيًضا في 

 أكابر علمائها، و هو تابعي جليل و هي معقل العلم و السنة.المدينة بين 

و سعيد بن المسيَّب صحح الشافعي مراسيله و احتج بها جماعة ألنه من كبار 

التابعين، و ألنه صهر أبي هريرة، رضي هللا عنه، و عنه أخذ الكثير، و هو أجل 

 التابعين أو من أجلهم على اإلطالق.

 يخرج عن هذا بل هو مؤيد له.و ما احتج به ابن حزم ال 

كما أن هذا القول موافق لسماحة اإلسالم و يسره، خاصة في باب المعامالت. و هللا 

 الموفق و الهادي.

و أما ما ذهب إليه اآلخرون فالحجة لهم ضعيفة و ال أثر معهم و إنما هو الرأي و 

 الجميع. النظر. و ضعيف الحديث خير من ذلك كما قال أحمد و غيره. رحم هللا

 

 :آثار اختالف الفقهاء في حقيقة اإلقالة

           اإلقالة بأقل أو أكثر من

كل من قال إنها فسخ فعنده إذا تقايل البيعان و لم يسميا الثمن األول أو سميا زيادة 

 على الثمن األول أو غير ذلك فإن اإلقالة تكون على الثمن األول.

لجنس اآلخر باطلة سواء أكانت اإلقالة  قبل و تكون تسمية الزيادة  و لألجل و ا

 القبض أو بعدها.

و وجه ذلك أن الفسخ رفع للعقد، و قد وقع العقد بالثمن األول فيجب فسخه بالثمن 

 األول أيًضا.

 و ألن اإلقالة رفع ما كان ال رفع ما لم يكن. حيث إن رفع ما لم يكن ثابتًا محال.

يه، و رجوع كل من المتعاقدين إلى ما كان و مقتضى ذلك رد األمر إلى ما كان عل

 .29عليه.و ألن في الزيادة  شبهة ربا، و هو أكل المال بالباطل

 و هل تفسد اإلقالة بالزيادة  أو النقصان؟

تعتد األحناف تصح اإلقالة مع بطالن الشرط، و هو وجه عند الحنابلة، و الوجه 

 .30اآلخر تفسد و يبقى الملك للمشتري كما كان أصالً 

و من قال بأن اإلقالة بيع فكل هذا يجوز إذا كان بعد التقابض كما بيَّنَّا آنفًا. فال حرج 

 أن يبيع اإلنسان الشئ بثمن ثم يشتريه بأكثر منه.

                                                 
 (.55 - 54)ص. "اإلقالة في العقود في الفقه و القانون"( و 4/475) "اإلنصاف"( و 7/2395)"البدائع"  29
 المراجع السابقة. 30
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فمن باع شيئًا بمائة دينار مثالً إلى أجل، ثم ندم فسأل المشتري أن يرد إليه المبيع و 

ى أجل يجوز ذلك ألن البائع األول قد اشترى يدفع له نظير ذلك خمسة دنانير نقدًا أو إل

 المبيع بالمائة التي وجبت له و بالخمسة التي زادها نقدًا أو إلى أجل.

على أن يعطي البائع  –في هذه الصورة  –و أما إن ندم المشتري و سأل اإلقالة 

ه خمسة دنانير نقدًا أو مؤجلة أبعد من األجل الذي وجبت فيه، فقد منع ذلك مالك ألن

 .31ذريعة إلى بيع الذهب إلى أجل و فيه بيع و سلف و كل هذا من أبواب الربا

 

 :شروط اإلقالة

 اإلقالة على ما اخترنا عقد من العقود و لها بعض الخصائص، فنقول:

إال : : رضا المتقايلين: فإن الرضا شرط في كل البيوع، قال تعالىأول شروطها

 (.                 )            أن تكون تجارة عن تراض

و أما على قول من يقول إنها فسخ فألن اإلقالة وقعت بعد بيع حصل فيه التراضي 

 فكذلك الفسخ.

"البيعان بالخيار : اتحاد المجلس، كما هو الشرط في سائر البيوع لحديث: الثاني

 و على القول اآلخر ألن فيها معنى البيع..32ما لم يتفرقا"

ف قابالً للفسخ كالبيع و اإلجارة. أما النكاح و الطالق فال : أن يكون المتصرالثالث

.و هذا على من يعتبرها فسًخا. أما من يعدها بيعًا فال يتصور ذلك 33تجوز فيهما اإلقالة

 في النكاح و الطالق.

تقابض بدلي  الصرف في حق الصرف، ألن التقابض في المجلس حق هلل : الرابع

 ط العبد.تعالى و هذا الحق ال يسقط بإسقا

و أما أصل أبي حنيفة فألن قبض البدلين إنما وجب حقًّا هلل تعالى و اإلقالة و إن 

كانت فسًخا في حق العاقدين فهي بيع جديد في حق الثالث، و حق الشرع هنا بمثابة 

 .34الثالث، فتكون اإلقالة بيعًا في حقه

ا من يجعلها بيعًا أال يكون المحل زاد أو نقص،عند من يجعلها فسًخا، و أمَّ :الخامس

 فال حرج في ذلك.

قيام البيع وقت العقد الجديد، ألن هالكه يضيع أي تصرف جديد فيه لعدم  السادس:

 .35وجوده

                                                 
 (.3/139)"الشرح الكبير" ( و 2/83) "الشرح الصغير" 31
 (.1532( و صحيح مسلم )1973صحيح البخاري ) 32
33             (5/123.) 
 (.5/326)"الموسوعة الكونية" ( و 4/717)"الفقه اإلسالمي و أدلته"  34
 نفس المصدر. 35
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 :أثر الشروط الفاسدة

 الشروط في المبايعات  ثالثة أنواع:

 .36شرط صحيح، و شرط فاسد، و شرط لغو باطل

دين و ال يقتضيه العقد و ال يالئمه و و الشرط الفاِسد هو الذي فيه منفعة ألحد العاق

 ال ورد به المشرع و ال كان من عرف الناس.

و هذا عند الجمهور مبطل للعقد و مفسد له عند الحنفية، و قد توسع فيه الحنابلة، و 

 .37أطال ابن تيمية و ابن القيم في تقرير ذلك بما ال مزيد عليه

ال يبطل بها لكنهاتعتبر ملغاة غير ذات فهذه الشروط: إن قلنا إن اإلقالة فسخ فالفسخ 

 قيمة.

أما من قال إنها بيع فالشروط الفاسدة تبطله، إال على طريقة الحنابلة المتوسعين في 

 .38الشروط فال حرج إال شرًطا يناقض أصل العقدأو فيه حرام

                                                 
 (.4/476) "الفقه اإلسالمي"( و 5/168) "البدائع" 36
 نفس المصدر. 37
 (.6/111) "الجرار الرائق"( و 3/204) "كشاف القناع" 38
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مباحث اإلقالة كثيرة متشعبة، لكن اهتممت بذكر أساس الخالف و هو ماهية 

و كل ما تفرع بعد ذلك فهو تابع لهذا االختالف، و قد بان لنا بحمد هللا تعالى  اإلقالة،

 أرجح األقوال و أهم ما يتشعب عن ذلك القول، و هللا الموفق و الهادي.

 

كتبه الحسن بن علي بن المنتصر بن الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني 

 هـ. 1419سنة محرم الحرام من  10اإلدريسي الحسني بعمان األردن في 

 :خاتمة
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