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   عقد المقاولة في الفقه اإلسالمي: دراسة فقهية أصولية قانونية
 إعداد 

 الرحيم  عبد   عثمان محمد سعد
 الشريف  األزهر  اإلسالمية، البحوث  بمجمع باحث  

saadosman622@gmail.com 

 
 العربية:اللغة الملخص ب

ا فـي العرـور األولـإ، و نمـا يقتـرب  يدور البحث حول عقد مستحدٍث لم يكن موجـودا
اتفـا  يـين فـرفين  علـإكثيراا من عقدي االسترناع واإلجارة، وخالصة مفهومه: أنـه عقـد يـدل 

يتعهد بمقتضاه أحد فرفيه بأن يرنع للطـر  اآلخـر ئـي اا أو يـعدي عمـالا لقـاء يـدل يتعهـد بـه 
الطــر  اآلخــر، وعنــدما صــين القــانون المرــري الحــديث تــأور فــي مــواده بالقواعــد الفقهيــة فــي 

 صياغته، فجاء هذا البحث ليكشف هذا التأور.  

 عقد، مقاولة، قاعدة، فقهية.   المفتاحية:كلمات ال
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 :مقدمة
 هلل والرالة والسالم علإ رسول هللا وبعد،  الحمد 

فهــذا البحــثا يعــال  عقــدل المقاولــة فــي الفقــه اإلســالمي، مــن خــالل زوايــا فقهيــٍة، 
 وأصوليٍة، وقانونيٍة كما يلي:

المقاولـة، مـع ركـر فالزاوية الفقهيـة، كانـل لبيـان الـرأي الفقهـي فـي مشـرو ية عقـد 
والزاويــة األصــولية، كانــل لبيــان أوــر القواعــد الفقهيــة فــي  األدلــة مــن القــرسن والســنة واإلجمــاع.

صياغة المواد القانونية لعقد المقاولة، كعقد من العقود التي اعتمدها القـانون المـدني المرـري 
القـانون المـدني المرـري الخـا  وأخيراا الزاوية القانونية، كانل لبيان بعٍض من مـواد    الحديث.

 بالمقاولة.
 البحوث.وقد انته  البحث المناه  العلمية المتبعة في مثل هذه  

ومــن األمانــة أن نقــرر أن البحــث جــاء مكمــالا لجهــود ســابقة، قــد اترــفل بأحاديــة 
واآلخـر نـاقش الجانـ   فقط،الدراسة؛ حيث إن بعضها ناقش بعض العقود من الناحية الشر ية 

 ي، أما الجان  األصولي القاعدي فهذا ما تميز به بحثنا.القانون
 :خطة البحث

ويحتــوي البحــث علــإ مقدمــة، وتمهيــد، ووالوــة مطالــ ، وخاتمــة، ومرــادر ومراجــع 
 كما يلي:

 التمهيد: المقاولة وحكمها في الفقه اإلسالمي.
 ويحتوي علإ والث مسائل كما يلي:

 اللغة واالصطالح الفقهي.المسألة األولإ: تعريف المقاولة في 
 المسألة الثانية: نطا  المقاولة وحكمها مع ركر األدلة.
 المسألة الثالثة: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطالحا.

 المطل  األول: تعريف المقاولة في القانون المرري والقواعد الفقهية المعورة فيه.
ي والقواعــد الفقهيــة المــعورة المقاولــة فــي القــانون المرــر  دسوــار عقــالمطلــ  الثــاني: 

 فيه:
 ويحتوي علإ فرعين كما يلي:  

 الفرع األول: التزامات المقاول والقواعد الفقهية المعورة فيه.
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 الفرع الثاني: التزامات رب العمل والقواعد الفقهية المعورة فيه
 المعورة فيه.المطل  الثالث: انتهاء المقاولة في القانون المرري والقواعد الفقهية  

 الخاتمة
 المرادر والمراجع

 :ملخص البحث باللغتين العربية واألجنبية
 

 :التمهيد: المقاولة وحكمها في الفقه اإلسالمي
 المسألة األولإ: تعريف المقاولة في اللغة واالصطالح الفقهي.

المقاولة لغة: المفاوضة والمجادلة، ومنه قولهم: قاوله في األمر مقاولـة إرا فاوضـه 
ا وجادلـه،     وتقـاولوا فـي األمـر تفاوضـوا، وتطلـ  ، وعلـإ (1)لآلخـر العمـل إعطـاء علـإ أيضـا

 ضوء وزن المفاعلة فتقتضي المشاركة من افرا  متعددة.
ــي الم ــطل  فـ ــذا المرـ ــم يعـــر  هـ ا: لـ ــة اصـــطالحا ــد المقاولـ ــتهر بعقـ ــا ائـ اضـــي و نمـ

 واإلجارة. االسترناع كعقدي المطابقة ألوصافه االسترناع، لكن راِكر بعد رلك مع العقود
وخالصة مفهومه أنه عقد يدل علي اتفـا  يـين فـرفين يتعهـد بمقتضـاه أحـد فرفيـه    

 .(2)بأن يرنع للطر  اآلخر ئي اا أو يعدي عمالا لقاء يدل يتعهد به الطر  اآلخر
 :المقاولة وحكمها مع ركر األدلة  الثانية: نطا المسألة  

 تنفيذها علإ أرض الواقع كما يلي:نطا  عقد المقاولة: للمقاولة نطاقان أو مجاالن عند  
األول: أن يقدم المقاول ) الرانع ( العمل والمادة معا، ويسمإ العقـد بعقـد االسترـناع، وهـو  ▪

، وتسـمإ هـذه (3)فل  العمل منه فـي ئـيء خـا  علـإ وجـه مخرـو  مادتـه مـن الرـانع
 العمل المطلوب.  الرورة برورة المقاولة مع التوريد معاا أي توريد الخامات الالزمة لتأدية

المسترـنع( مـل فقـط علـإ أن يقـدم صـاح  العمـل )والثاني: أن يقدم المقـاول ) الرـانع ( الع ▪
، وتســمإ هــذه الرــورة برــورة (4)مــادة الرــنع مــن عنــده، فيكــون المقــاول هنــا أجيــرا مشــتركا

   المقاولة دون توريد.
نكتفــي بمثــال أو واســتندت مشــرو ية عقــد المقاولــة علــإ أدلــة كثيــرة، ولكــن ســو  

 مثالين من كلٍّ من القرسن والسنة واإلجماع كما يلي:
أوالا : أدلة القرسن علـإ مشـرو ية عقـد المقاولـة: وعلـإ سـبيل المثـال ال الحرـر: قولـه تعـالإ: 

ا الَِّذينل سملناوا ألْوفاوا ِباْلعاقاودِ   (.(5))يلا أليُّهل
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وجه االستدالل: فاآلية الكريمة أمرت بالوفاء بجميع العقود، يعني يذلك عقـود الـدين 
ــع وئــراء و جــارة وكــراء ومناكحــة وفــال  ومزارعــة  ــإ نفســه، مــن يي ــده المــرء عل وهــي مــا عق
ومرالحة وتمليك وتخييـر وعتـ  وتـديير وغيـر رلـك مـن األمـور، مـا كـان رلـك غيـر خـار  عـن 

اآلية الكريمة يدخل تحتها كل عقد أتإ يتحقي  مرـال  الببـاد، ولـم   «، وعليه، فهذه(6)الشريعة
 يتعارض مع أصول الشريعة، ومن رلك عقد المقاولة؛ فهو داخل تحل هذا األمر.

 وانياا: أدلة السنة الدالة علإ مشرو ية عقد المقاولة: وعلإ سبيل المثال ال الحرر:  
فقـال أصـحابه: وأنـل   «،إال رعـإ الغـنم  ما بعث هللا نبيا»وسلم:  صلإ هللا عليه    -قوله   (1

 «.(7)فقال: »نعم، كنل أرعاها علإ قراريط ألهل مكة
وجـه االسـتدالل: ففـي الحـديث دليــل علـإ جـواز عقـد اإلجــارة، وقـام اإلجمـاع علـإ جــواز 

ــأجرة معلومــة ــد (8)االســت جار للرعــي مــدة معلومــة ب ــرر أن بعــض صــور عق ، ومــن المق
ا من عقود اإلجارة.  المقاولة تكون عقدا

صــلإ هللا عليــه  -مــا جــاء فــي الحــديث الشــريف عــن عبــد هللا يــن عمــر، أن رســول هللا  (2
 «(9)اصطنع خاتما من ره  ... وم قال: وهللا، ال ألبسه أيدا -وسلم  

صـلإ هللا  -وجه االستدالل: ففي الحديث دليل علـإ جـواز عقـد االسترـناع؛ ألن النبـي 
ا مـا فعلـه النبـي    -عليه وسلم صـلإ هللا عليـه  -أجاز استرناع الخاتم؛ ولو كـان محرمـا

 الجواز الذي دل عليه الحديث الشريف.؛ وصورة عقد المقاولة يدخل في هذا  -وسلم  
والثاا: اإلجماع: وقد أجمع علماء األمـة فـي هـذا العرـر علـإ مشـرو ية عقـد المقاولـة، 
جاء رلك خالل فتاوى علماء العرر في االجتماعـات والنـدوات المختلفـة، ولـم يأهـر أي 

المي المنبثـ  ِضمنل قرارات المجمع الفقهي اإلسـ  -مثالا    –منكر لهذه الفتاوى، كما جاء  
من منأمة المعتمر اإلسالمي، والـذي بحـث عقـد المقاولـة فـي دورتـه الرابعـة عشـرة فـي 

 . (10)دولة، وأجمع علإ مشروعيتها وجوازها
ا  :المسألة الثالثة: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطالحا

ا    :القاعدة لغة واصطالحا
ــأتي القاعــدة  ــةا: وت ــإالقاعــدة لغ ــذي  بمعن ــإاألاسٍِّ ال ــل ئــيء:  يبن ــه، فقاعــدة ك علي

ِل  المعنــــإأساســــه، ومــــن هــــذا  نل اْلبليــــْ دل مــــِ ولاعــــِ يما اْلقل ِِ رلا عا ِإيــــْ قــــول هللا جــــل وعــــال:ْ ولِ ْر يلْرفــــل
 .(12)﴾، والحاصل أنَّ القاعدة هي أساس الشيء وأصله(11)ولِ ْسملاِعيلا 
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ــه لتعــر  أحكامهــا والقاعــدة  ــع جزئيات ــإ جمي ــ  عل ــي ينطب ــم كل ا: هــي حك اصــطالحا
 .(13)منه"

ا  الفقه لغة واصطالحا
 (.14: العلم بالشيء والفهم له والفطنة)–بكسر الفاء    –الفقه لغةا: الفقه  

والفقـه فـي االصـطالح: هــو العلـم باألحكـام الشـر ية العمليــة المكتسـ  مـن أدلتهـا التفرــيلية 
(15). 

عدة الفقهية: هي حكـم كلـي فقهـي ياتعـر  منـه أحكـاما جزئيـاٍت كثيـرة مـن تعريف القا
 ".(16)أيواب مبائرة

 المطل  األول: تعريف المقاولة في القانون المرري والقواعد الفقهية المعورة فيه.
ــة 646جــاء فــي المــادة) يتعهــد  هــي: "عقــد( مــن القــانون المــدني المرــري أن عقــد المقاول

بمقتضــاه أحــد المتعاقــدين أن يرـــنع ئــي اا، أو يــعدي عمــالا لقـــاء أجــر يتعهــد بــه المتعاقـــد 
 ".(17)اآلخر

 القواعد الفقهية المعورة في التعريف القانوني لعقد المقاولة:
 (18)ومنها قاعدة: األصل في العقود الجواز

لا عليها فـي تخـري  العقـود المسـماة والمسـائل المسـتجدة، أو  وهي قاعدة مهمة ياعلوَّ
ما اصطال  عليه بالعقود غير المسماة، وهي التي لم تكن موجـودة زمـن التشـريع، ولـم يـنص 

التجارات والمكاسـ  الحـل   الشارع علإ حكمها، فإن األصل في هذه العقود والمعامالت وأنواع
واإلباحة وجواز استحداث ما يتالءم مـع الحاجـات المتجـددة المتنوعـة، فالمـا لـم يرـادم رلـك 
أصالا ئـر ياا: مـن الكتـاب أو السـنة أو اإلجمـاع، وكـان ممـا اقتضـته مرـال  النـاس العامـة، 

 .(19)ولم يشتمل علإ مفسدة راجحة
حة عقـد المقاولـة، مـع أنـه عقـد مسـتجد لـم إن هذه القاعدة تفيد إباتطبي  القاعدة:  

يكن علإ عهد رسول هللا ــ صلإ هللا عليه وسلم ــــ لكـن أقـرَّه القـانونا المـدني المرـري، وأقـرَّ 
 العمل به، يل صاغه ضمن العقود المعمول يها في القانون المرري.

هـذه ولما كانل الشريعة اإلسالمية هي المردر األول في الدسـتور المرـري، كانـل 
اــ مـن أن  القاعدة الفقهية ضمن األصول العامة في تجويز هذا العقد، وعليـه فـال بـأس ـ ئرعا
يتعاقد المقاولا مع ربٍّ العمل حول صناعة ئـيٍء مـا، كمـا يحـدث فـي مجـال البنـاء والمعمـار 

 .(20)مثالا أو حتإ في تأدية مهمٍة معينٍة كما يحدث في مجال الط  والمحاماة مثالا 
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اب الوسيط: "العقد مع الطبي  هو عقد مقاولة في الغالـ ؛ إر هـو اتفـا  جاء في كت
يين الطبي  والمريض علإ أن يقوم األول بعال  الثاني في مقايل أجر معلـوم، والعـال  عمـل 

 ".(21)مادي تتوافر فيه مقاومات عقد المقاولة
 المقاولة في القانون المرري والقواعد الفقهية المعورة فيه: سوار عقدالمطل  الثاني: 

 ويحتوي هذا المطل  علإ فرعين: التزامات المقاول، والتزامات ربٍّ العمل كما يلي:  
 الفرع األول: التزامات المقاول والقواعد الفقهية المعورة فيه.

التزامـات الرـانع يلتزم المقاول بالتزامات بمقتضـإ العقـد تشـبه فـي الفقـه اإلسـالمي  
ــات،  ــذه االلتزامـ ــإ هـ ــة علـ ــوانين المدنيـ ــا نرـــل القـ ــر الخـــا ، كمـ ــتري واألجيـ ــر المشـ واألجيـ

 وتتلخص هذه االلتزامات فيما يلي
 إنجاز العمل المطلوب حس  ئروط العقد.   -1
 تسليم العمل بعد إنجازه. -2
  .(22)ضمان العمل بعد تسليمه -3

 المقاول:القواعد الفقهية المعورة في التزامات 
 :(23)ومنها قاعدة: المعرو  عرفاا كالمشروط ئرفاا 

ــدل أحــدهما   ئــرح القاعــدة: مــادة ) ع ر   (، يترــر  منهــا أصــالن صــحيحان ي
علإ تتابع الشيء مترالا بعضه يبعض، ويدل علـإ السـكون والطمأنينـة، والعـر  المعـرو ، 

 .(24)هو كل ما تعرفه النفس من الخير وتكم ن إليه، وهو ضد الناكر
ا: ما يغل  علإ الناس من قول أو فعل أو تري  .(25)والعر  اصطالحا

ة: أن مــا عــر  يــين النــاس وجــرى تعــاملهم عليــه مــن األمــور التــي ال معنــإ القاعــد
نص فيها وال يوجد نص يعارضها أو يقيدها، يحكم فيها العر  مـا لـم يوجـد ترـري  بخالفـه، 

 .(26)أو ئرط منرو  يخالف هذا العر 
تطبي  القاعدة: ال يد من وجود األجر فـي عقـد المقاولـة، و ال كـان العقـد مـن عقـود 

ال يعتبـر مقاولـة، يــل يكـون عقـداا غيـر مسـمإ، ويالحــو أن األجـر و ن كـان ركنـاا فــي التبـرع فـ
المقاولــة، إال أنــه ال يشــترط ركــره فــي العقــد وال أن يحــدده المتعاقــدان، فــإرا لــم يحــدداه تكفــل 
القـانون يتحديـده، وتبقـإ المقاولـة صـحيحة، وهــذا بخـال  التراضـي والعمـل، فهمـا ركنـان فــي 
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للقانون يتحديدهما، فإرا لـم يتـوافرا فـي العقـد كانـل المقاولـة بافلـة؛ النعـدام المقاولة ال ئأن  
 .   (27)أحد أركانها

 :الفرع الثاني: التزامات رب العمل والقواعد الفقهية المعورة فيه
يلتــزم رب العمــل بــأن يبــذل كــل مــا فــي وســعه لتمكــين المقــاول مــن البــدء فــي تنفيــذ 
العمل، فإرا كـان المقـاول بحاجـة إلـإ رخرـة ينـاٍء وجـ  علـإ رب العمـل أن يحرـل عليهـا 
قبـل البــدء فـي العمــل، و را كـان رب العمــل قـد تعهــد يتقـديم المــواد التـي تســتخدم فـي العمــل 

قبـل البـدء فـي تنفيـذ العمـل حتـإ يـتمكن المقـاول مـن تنفيـذ وج  عليه أن ينفذ ما تعهد به  
 .(28)عمله

 القواعد الفقهية المعورة في التزامات ربٍّ العمل:
ر اْلعلام رل ر اْلخلا  لدفع الضَّ رل مَّل الضَّ  "(29)ومنها قاعدة: يتلحل

انل الل  ة ألن أحــد الضــررين ِإرا كــل دل اعــِ ِذه اْلقل تاِفيدل بمنطــو  هــل  يماوــل معنــإ القاعــدة: اســْ
وم  و  ألحـدهملا ولعامـا ا لخارـا ين الضـررين ِإمـَّ ة يـل اآلخر فلِإن اأْللْعللإ يزلال باألدنإ، ولعـدم اْلماملاولـل

ة، ألو لعأم ألحدهملا علإ اآلخر وئدته ِفي نلفسه اِعدل  . (30)اآلخر، ولهاول ملا أفادته هلِذه اْلقل
تطبي  هذه القاعــدة: يشـترط أن تكـون األضـرار التـي ترـي  المبـاني والمنشـتت الثايتـة علـإ 
درجة عالية من الخطورة وتعدي إلإ تهدم البناء كليا، أو جزئيا، أو حدوث عيـ  يهـدد متانـة 

مــن القــانون المــدني المرــري، علــإ أن المقــاول  651/1،2البنــاء وســالمته، وتــنص المــادة 
لرـاح  العمـل "... مـا يحـدث مـن تهـدم كلـي أو جزئـي فيمـا ئـيداه مـن   والمهندس يضـمنان

 .(31)مبان

 :المطل  الثالث: انتهاء المقاولة في القانون المرري والقواعد الفقهية المعورة فيه
ا  فــإن المقاولــة تنتهــي االنتهــاء المــألو  يتنفيــذها، وتنتهــي كــذلك قبــل تنفيــذها وفقــا

 للقواعد العامة.
 الفقهية المعورة في إنهاء المقاولة.القواعد  

 .(32)ومنها قاعدة: الممدود إلإ غاية ينتهي عند وجود الغاية
غاية الشيء فرفه وسخره، والمراد بالغايـة فـي القاعـدة منتهـإ إوبـات الحكـم الشـرعي 

 .(33)ألمر ما، والغاية هي المدلول اللغوي لريغتي "إلإ" و"حتإ" وما استعمل في معناهما
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ــإ  ــات ممــدودا إل ــون اإلوب ــة ينقطــع فيك ــد الغاي ــإ القاعــدة: أن حكــم الشــيء بع ومعن
الغاية المذكورة مقرورا عليها، ويكـون مـا بعـد الغايـة مخالفـا لمـا قبلهـا فـي الحكـم، مـن بـاب 

 .(34)اعتبار مفهوم الغاية في الداللة علإ نفي استمرار الحكم بعد الغاية
الموعــد المحــدد فــي االتفــا ، إرا كــان هنــاي تطبيــ  القاعــدة: دفــع األجــر يكــون فــي 

اتفا  علإ رلك، ويغل  أن يكون في عقد المقاولة اتفا  علإ مواعيـد دفـع األجـر، وكثيـراا مـا 
مــن األجــر مقــدماا قبــل البــدء فــي العمــل، وــم يــدفع بــاقي  يتفــ  علــإ أن يــدفع رب العمــل جــزاءا 

مـن العمـل أو عقـ  انقضـاء األجر علإ أقساط يعدي كـل قسـط منهـا عقـ  إتمـام جـزء معـين 
 .(35)فترة معينة من الوقل

 الخاتمـــــــــــة
 من أهم النتائ  التي يمكن أن نخر  يها من هذا البحث المتواضع ما يلي:   

: تعددت  سواء عليها اإلقبال وكثر الحاضر، العرر في صورها وتنوعل المقاولة أئكالا  أوالا
 والمشـافي كالمرـانع الحكوميـة المرافـ  مـن العديـد الحكـومي بإنشـاء الرـعيد علـإ

 فـي الواض  األور له كان مما اإلنشاء والتعمير؛ في الشخري الرعيد علإ أو والمدارس،
 القطاع. هذا في العاملين أوضاع وفي البالد اقتراد

ا: اسـتمدت    )األجيـر العمـل علـإ واإلجـارة االسترـناع عقـدي مـن أحكامهـا المقاولـة وانيـا
 .اإلسالمي الفقه في المشتري(

والثاا: ناأٍّم عقد المقاولة في القوانين المدنية والوضبية واإلسـالمية علـإ نحـو جيـد يتناسـ  
وأهمية هـذا العقـد فـي الوقـل الحاضـر، وتـأويره فـي العالقـات االقترـادية واالجتما يـة، كمـا 

قاولـة وتخـري  أحكامـه بمـا يتفـ  اعتنإ بعض الباحثين في الفقه اإلسالمي يدراسة عقـد الم
 وأصول الشريعة اإلسالمية وقواعدها العامة.

 الهوامش: 

 
ــروس، للزَّبيـــدي)  (1) ــا  العـ ــرب، اليـــن منأـــور)5/641ينأـــر: تـ ــان العـ ــم 5/345(، ولسـ (، والمعجـ

 (.  767الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة) 

بة الزحيلي (2)  .(200)  ينأر: العقود المسماة، ِو
 (.2/93ينأر: اللباب في ئرح الكتاب، لعبد الغني الغنيمي الميداني ) (3)
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األجير العام أو المشتري: هو األجير الـذي يعمـل لعـدة أئـخاٍ  فـي وقـٍل واحـد كالخيـاط والنجـار (  4)

والحــداد، بخــال  األجيــر الخــا : الــذي يعمــل لشــخص واحــٍد خــالل مــدة اإلجــارة كالخــادم مــثال، 
 (.7/474الدر المختار، الين عايدين) ينأر: رد المحتار علإ

 (.1سورة المائدة: )جزء من اآلية:  (5)
 (. 6/32القرسن، للقرفبي) ألحكامينأر: الجامع  (6)
(، مـن حـديث أيـي هريـرة رضـي هللا عنـه، كتـاب اإلجـارة، بـاب: 2143رواه البخاري في صـحيحه)  (7)

 (.2/789رعي الغنم علإ قراريط)
 (.1/715ينأر: فت  الباري، الين حجر) (8)

(، مـن حـديث ايـن عمـر رضـي هللا عنهمـا، كتـاب 5876متف  عليه: رواه البخاري فـي صـحيحه)  (9)
(، 2091(، ورواه مسـلم فـي صـحيحه)3/425اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفـه)

خــاتم الــذه  علــإ مــن حــديث ايــن عمــر رضــي هللا عنهمــا، كتــاب اللبــاس والزينــة، بــاب: تحــريم 
 (.  3/1655الرجال)

 م.2003الدورة الرابعة عشر  -ينأر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي بجدة (10)

 (.27سورة البقرة : )جزء من اآلية:  (11)

 (.364 -3/357(، ولسان العرب الين منأور )5/108فارس) ينأر: مقاييس اللغة  الين (12)

 (.1/51ينأر: غمز عيون البرائر في ئرح األئباه والنأائر، لإلمام الحموي الحنفي) (13)

 (.6/2243ينأر: الرحاح تا  اللغة وصحاح العربية، للجوهري)(  14)

 (.168ينأر: التعريفات، للجرجاني)  )15(

(، وحائـــية العطـــار علـــإ ئـــرح جمـــع الجوامـــع 1/89ينأـــر: ييـــان المخترـــر اليـــن الحاجـــ  ) (16)
(1/31..) 

 (.7/5ينأر: الوسيط للسنهوري) (17)

(، وئـرح التلـوي  29/126(، ومجموع الفتاوى، اليـن تيميـة)4/323ينأر: الفروع، الين مفل )  (18)
 (.1/87)  زانيعلإ التوضي ، للتفتا
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 (.1/224ينأر: القواعد والضوابط الفقهية، للندوي) (19)

 (.7/19)  ينأر: الوسيط، للسنهوري (  20)

 ( مع ئيء من الترر .41 -40/ 7المردر الساي )ينأر:   (21)

 (.4/211ينأر: أحكام عقد المقاولة، د. فتيحة قرة، ) (22)

 (.99واألئباه والنأائر، الين نجيم) (، 43ينأر: مجلة األحكام العدلية)م/ (23)
 (.4/281(، ومعجم مقاييس اللغة الين فارس)6/192/197ينأر: لسان العرب الين منأور ) (24)

 (.99-1/98ينأر: العر  حجيته وأوره، لعادل قوتة ) (25)

 (.12/496ينأر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنأمة المعتمر اإلسالمي بجدة) (26)

 (.61-7/60ينأر: الوسيط، للسنهوري) (27)

 (.473 – 466 – 439 – 226 – 225ينأر: مجلة األحكام العدلية مادة )  (28)

 (.1/87(، واألئباه والنأائر، الين نجيم)4/87ينأر: تبيين الحقائ ، للزيلعي) (29)

 (.8/403ينأر: البحر الرائ ، الين نجيم)(  30)

 (.126د لبي  ئن )  ينأر: ئرح أحكام عقد المقاولة، محم (31)

 (.46/ 1)  ينأر: يدائع الرنائع، للكاساني(  32)

 (.114/ 1ينأر: الفرو ، للقرافي) (33)
 (.11/95ينأر: معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، ومراجعها) (34)
 (.7/198ينأر: الوسيط، للسنهوري) (35)
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 المرادر والمراجع

 القرسن الكريم
 التفسير

هـــ(،  671 المتــوفإ:ألحكــام القــرسن، المعلــف: أيــو عبــد هللا محمــد يــن القرفبــي، )الجــامع 
ــ : ــاري،  المحقـ ــمير البخـ ــام سـ ــر:هشـ ــة  النائـ ــة العربيـ ــاض، المملكـ ــ ، الريـ ــالم الكتـ دار عـ
 السعودية.

 :الحديث الشريف
الجــامع المســند الرــحي  المخترــر مــن أمــور رســول هللا صــلإ هللا عليــه وســلم وســننه  (1

 النائـر:محمـد زهيـر،  المحقـ :محمد ين إسماعيل البخاري، أيو عبد هللا،   المعلف:وأيامه،  
 هـ.1422األولإ    الطبعة:دار فو  النجاة،  

ييـروت،  –ربـي دار إحياء التـراث الع  النائر:مسلم ين الحجا ،    المعلف:صحي  مسلم،   (2
 .5  األجزاء:محمد فعاد عبد الباقي، عدد    تحقي :

محمد ين  يسإ أيـو  يسـإ الترمـذي السـلمي،   المعلف:الجامع الرحي  سنن الترمذي،   (3
أحمـــد محمـــد ئـــاكر وسخـــرون، عـــدد  تحقيـــ :ييـــروت،  –دار إحيـــاء التـــراث العربـــي النائـــر:
 .5  األجزاء:

 أصول الفقه
 المتـوفإ:عبد الـرحمن يـن أيـو بكـر، جـالل الـدين السـيوفي )  المعلف:األئباه والنأائر،   (1

، مكـان النشـر ييـروت، عـدد األجـزاء 1403هـ(، النائر دار الكت  العلمية، سنة النشر 911
1 
الفرو  = أنوار البرو  في أنواء الفرو ، المعلف: أيو البباس ئهاب الـدين أحمـد يـن  (2

 هـ(، النائر: عالم الكت .684المالكي الشهير بالقرافي )المتوفإ:    إدريس ين عبد الرحمن
د.  اإلسـالمي،الماليـة فـي الفقـه  موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعـامالت (3

 .مجلدات  3 م،1999هـ /   1419  المعرفة،علي أحمد الندوي، توزيع دار عالم  
ــة، (4 ــد الفقهيـ ــدقي يـــن  موســـوعة القواعـ ــد صـ ــارث المعلـــف: محمـ ــو الحـ ــو أيـ أحمـــد البورنـ

 13، عدد المجلدات:  1997  – 1418سنة النائر: دار المعار :   الغزي،
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معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة واألصــولية، معسســة زايــد يــن ســلطان سل نهيــان ل عمــال  (5
 الخيرية، المعلف: مجموعة من العلماء والباحثين.

 الفقه الحنفي
محمـد أمـين يـن عمـر يـن عبـد العزيـز عايـدين  رد المحتار علإ الـدر المختـار، المعلـف: (1

ييــروت، الطبعــة: الثانيــة، -هـــ(، النائــر: دار الفكــر1252الدمشــقي الحنفــي )المتــوفإ: 
  6م، عدد األجزاء:  1992 -هـ 1412

، المعلف: عثمان يـن علـي يـن محجـن  (2 ْلِبيٍّ تبيين الحقائ  ئرح كنز الدقائ  وحائية الشٍّ
 هـ(. 743حنفي )المتوفإ:  البارعي، فخر الدين الزيلعي ال

يدائع الرنائع في ترتي  الشرائع، المعلف: عالء الـدين، أيـو بكـر يـن مسـعود يـن أحمـد  (3
ــوفإ:  الكاســاني ــة، 587الحنفــي )المت ــة: الثاني ــة، الطبع ــ  العلمي هـــ(، النائــر: دار الكت

  7عدد األجزاء:  
 المحقــ :ئــرح الكتــاب، المعلــف: عبــد الغنــي الغنيمــي الدمشــقي الميــداني،  فــياللبــاب  (4

 4  األجزاء:دار الكتاب العربي، عدد    النائر:محمود أمين النواوي،  
 الفقه الشافعي

أيـو زكريـا محيـي الـدين يحيـإ يـن ئـر  النـووي  المعلـف:المفتـين،  روضة الطالبين وعمدة  
 دار الكت  العلمية  النائر:عادل أحمد عبد الموجود،    المحق :هـ(،  676  المتوفإ:)

 الفقه الحنبلي
محمـد يـن  المعلـف:الفروع لعالء الدين علي ين سـليمان المـرداوي،   ومعه ترحي الفروع   (1

 معسسة الرسالة.  النائر:عبد هللا ين عبد المحسن التركي،    المحق :مفل ،  
 النائـر:أحمـد يـن عبـد الحلـيم يـن تيميـة الحرانـي أيـو الببـاس،  المعلف:مجموع القتاوى،  (2

 .5ء  حسنين محمد مخلو ، عدد األجزا  تحقي :ييروت،    –دار المعرفة  
 الفقه العام

عيد يـن حـزم األندلسـي القرفبـي المحلإ باآلوار، المعلف: أيو محمد علي يـن أحمـد يـن سـ (1
 ييروت  –هـ(، النائر: دار الفكر  456الأاهري )المتوفإ:  

ــي،   (2 ــدني األردنـ ــانون المـ ــاراتي والقـ ــة اإلمـ ــامالت المدنيـ ــانون المعـ ــي قـ ــماة فـ ــود المسـ العقـ
بة الزحيلي.ر:  النائ  دار الفكر المعاصر، المعلف: أ.د/ ِو
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 عبيكان، اإلمارات.أحكام عقد المقاولة، د. فتيحة قرة، النائر: ال (3
العــر  حجيتــه وأوــره فــي فقــه المعــامالت الماليــة عنــد الحنايلــة دراســة نأريــة تأصــيلية  (4

 قوته.  عادل ين عبد القادر ين محمد ولي:تطبيقية، المعلف
 :كت  اللغة والمعاجم

د يـن عبـد الـرزٍّا  الحسـيني، أيـو اللـيض، الملقـٍّ    المعلف:تا  العروس،   (1 د يـن محمـٍّ محمـٍّ
بمرتضــإ، الزَّبيــدي، تحقيــ  مجموعــة مــن المحققــين، النائــر دار الهدايــة، عــدد األجــزاء/ 

40. 
عبــد الســالم  المحقــ :أيــو الحســين أحمــد يــن فــارس يــن زكريــا،  المعلــف:معجــم مقــاييس اللغــة،  (2

 6 األجزاء:م، عدد  1979 -هـ 1399 الطبعة:دار الفكر،  النائر:محمد هارون، 
 15 األجزاء:ييروت، عدد  –دار صادر  النائر:محمد ين منأور،  المعلف:لسان العرب،  (3
دار الــدعوة، تحقيــ  /  النشــر: وغيــره، دارلمعلــف / إيــراِيم مرــطفإ،  :الوســيطالمعجــم  (4

 2مجمع اللغة العربية، عدد األجزاء /  
 :مرادر قانونية في المقاولة

 ييروت. -م، دار إحياء التراث العربي 1964الوسيط في ئرح القانون المدني للسنهوري، ط  (1
ة،  (2 اِم اْلعلْدِليـــَّ ةا اأْللْحكـــل لـــَّ فـــة لجنـــة مكونـــة مـــن عـــدة علمـــاء وفقهـــاء فـــي الخال المعلـــف:ملجل

كراتشـي، الطبعــة: لعلهــا  نـور محمــد، كارخانـه تجــارِت كتـ ، سرام بــا ، النائــر:العثمانيـة، 
 1  األجزاء:عدد    مرور عن فبعة قديمة،

ــة،  -ئــرح أحكــام عقــد المقاولــة فــي ضــوء الفقــه والقضــاء (3 د. لبيــ  ئــن ، الطبعــة الثاني
 .2004منشأة المعار ، اإلسكندرية، سنة  

 -مسعولية المقاول والمهندس في مقاوالت البناء والمنشـتت الثايتـة، محمـد جـاير الـدوري  (4
 م.1985عشتار، سنة    -بغداد، مطبعة وأوفسيل
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The Contracting Contract in Islamic Jurisprudence: A Legal 

Jurisprudence Fundamental Study 

Saad Mohamed Osman Abdul-Rahim  

Abstract:  

He intends to broadcast about a new contract that did not exist in 

the early ages, but rather many of the two contracts of enjoyment and rent 

are approached, and the summary of his concept has Aqeel on an 

agreement between two parties whereby one of the two parties undertakes 

by which one of the parties undertakes to do something that the other party 

undertakes to do and to work for a meeting that indicates that the other 

party undertakes and not formulated the arts of Egypt. The hadith was 

found in its articles of jurisprudential rules on its finger, and this research 

came to reveal this. 

Key words: ATT, contracting, jurisprudence, base. 

 

 


