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 اإلسالم يف احملاسبية مبادئ تأصيل
 *حسناء بلج العتيبي

 

  

 في مفهومها اإلداري الحديث.  يهدف البحث الحالي إلى التعرف إلى أوجه ذكر -امللخص
ً
املحاسبية في القرآن الكريم، وتأصيل مبادئ املحاسبية إسالميا

ليد العصر وتبرز أهمية البحث من أهمية التعرف إلى املنهج اإلسالمي في املحاسبية؛ ألن البشرية ملزمة باتباع شرائعه، كما أن هذا املفهوم ليس و 

في الدين اإلسالمي من قبل آالف السنوات، كما تبرز أهمية املوضوع كذلك عن طريق الربط بين مبادئ  الحديث والعلم الغربي، وإنما موجود

لبحث املنهج املحاسبية في العلم املعاصر، وما ورد في الشرع من أدلة وشواهد تدل على تطبيقها، حتى ال يكون املجتمع في معزل عن دينهم، وقد اتبع ا

ن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وسيرة الخلفاء الراشدين، والتابعين، واتضح تنفيذ الدين اإلسالمي ملبادئ الوصفي التحليلي لنصوص القرآ

ا، كاملساءلة، واملسؤولية. واستخلصت الدراسة باالستفادة من تطبيق املح اسبية املحاسبية بمفهومها الحديث؛ وإن جاءت بمصطلحات مرادفة أحيانً

في الواقع ينتج عنه املبادئ اإلدارية األخرى، كالنزاهة، والشفافية، ومحاربة الفساد اإلداري، وتتولد عن هذا زيادة في األموال، في اإلسالم أن تطبيقها 

 واإلنتاج. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء جهاز محاسبي داخلي في املنظمات من أجل املحاسبية الدورية. 
 املحاسبية، اإلسالم. الكلمات املفتاحية:
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 اإلسالم في املحاسبية مبادئ تأصيل
 املقدمة. 1

اإلسالم منهج حياة شامل متكامل لكل نواحي الحياة، وشريعته صالحة       

، وتقوم شريعته على 
ً
لكل األزمنة واألمكنة، وهو شريعة للناس جميعا

مجموعة من القواعد الكلية الثابتة، وهذا يعطيها صفة الثبات، كما أنها 

وهذا يعطيها تركت الفروع والتفاصيل لتتكيف حسب الظروف واألحوال، 

صفة املرونة. وقد وردت كلمة املحاسبة ومشتقاتها في القرآن الكريم أكثر من 

مئة مّرة، وال شك أن حجم هذا التكرار في كتاب هللا العزيز دليل على تقدير 

 [.1أثر الحساب في نواحي الحياة املختلفة ]

 مع هللا، وأن هناك من يسجل على اإلنسان ج     
ً
ميع ولكل مسلم حسابا

أموره من خير أو شر، وهو مستمر في التسجيل إلى املوت، ثم بعد ذلك تظهر 

[؛ فقد عالج الفكر اإلسالمي الجوانب اإلدارية في حياة 2في يوم الحساب ]

الناس من مختلف جوانبها النظرية والعلمية، ولكن بعد االستعمار لبعض 

 غربية، سواء من بالد اإلسالم أصبحت جميع العلوم بما فيها املحاسبية ع
ً
لوما

 حيث الفكر أو من حيث التطبيق.

ل هذه الورقة مبادئ املحاسبية في الفكر اإلداري اإلسالمي من      وسوف تؤصَّ

ناحية ذكرها في القرآن الكريم، وتطبيقها في السنة النبوية، وفي عهد الخلفاء 

 الراشدين من بعد، والسلف الصالح.

 مشكلة الدراسة. 2

، ويعمل      
ً
 كبيرا

ً
اهتم الدين اإلسالمي باملبادئ، والقيم، واألخالق، اهتماما

على تدعيم االلتزام بهم من خالل العقيدة، واإليمان والعبادات، والتربية 

الدينية، فهم يتسم بهم املسلم في أفعاله، ويتضح مدى الصلة الوثيقة بين 

 [.3الحياة ] القيم واألخالق املتأصلة في اإلنسان وبين سلوكه في

وبين الدين اإلسالمي الحنيف بضرورة محاسبة العبد عما يفعله من خير      

أو شر؛ فالخير هو العمل املقصود من العبد وهو الغاية األخيرة، وال يختلف 

أحد على أهمية املحافظة على الخير والقيم والفضائل، وضرورة التمسك 

في األخير محاسب عما يفعله،  بهم، والبعد عن الشر وما يسوق إليه، لكونه

 [. 4ويوزن حسابه، ويأخذ نصيبه، إما جنة، أو نار ]

وجاء القرآن كمنهاج متكامل لجميع جوانب الحياة املختلفة، االقتصادية،      

بتدبر آياته  -سبحانه وتعالى  -واالجتماعية، والسياسية، واإلدارية، وأمر هللا 

أنه من رب العاملين، وأنه صالح لكل زمان وتطبيقها. ويتميز املنهج اإلسالمي 

ومكان، ويتصف بالشمولية، والتكامل، والواقعية؛ فاإلنسان محاسب في 

حياته على ما أتبع، أو خالف، من هذا الشرع الشامل؛ أي على جميع األعمال 

ْيًرا يَ 
َ
ٍة خ رَّ

َ
َقاَل ذ

ْ
َمْن َيْعَمْل ِمث

َ
َرُه من خير، أو شر. ويتضح ذلك في قوله تعالى: ﴿ف

ا َيَرُه﴾ ]سورة الزلزلة، اآليتين رًّ
َ
ٍة ش رَّ

َ
َقاَل ذ

ْ
 [.8،  7* َوَمْن َيْعَمْل ِمث

 يستوعب مصطلحات العلوم الدنيوية، سواء العلمية      
ً
والقرآن ليس كتابا

أو االقتصادية أو غيرها من العلوم، وال يضم املفاهيم اللغوية لكل العلوم؛ 

ة بإشارات ودالالت كثيرة، منها "مبادئ لكنه يشير إلى املصطلحات العلمي

املحاسبية"، فقد ورد في مواضع كثيرة ما يدل على مبادئ املحاسبية في 
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ُ
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َ
[. وهناك الكثير والكثير من آيات 115 ِإل

القرآن الكريم التي تبين مبادئ املحاسبية؛ كما عمل السلف الصالح على 

 -رض ي هللا عنه  -بادئ املحاسبية، وقد اشتهر ذلك في عهد عمر بن الخطاب م

حين أنشأ ديوان الحسبة، وهو وظيفة رقابية على األسواق، ونظافة 

الطرقات، والبيع والشراء، ووجدت املسؤولية واملساءلة عن التصرفات 

بعة والقصور فيها، وكذلك اشتهر عنه اإلحاطة املباشرة بشؤون الرعاية ومتا

 الوالة، واستحدث مبدأ من أين لك هذا؟ 

 ملبادئ املحاسبية في اإلسالم وأنها      
ً
 تحليليا

ً
لذا تقدم هذه الورقة وصفا

ليست وليدة العصر الحديث بسبب تطبيقها من بداية ظهور الدين اإلسالمي 

عن طريق استعراض الشواهد واألدلة الدينية؛ إذ تكمن مشكلة البحث حول 

ئ املحاسبية في القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الخلفاء تأصيل مباد

 الراشدين العطرة. 

 الدراسة أ. أسئلة

 ما مدلوالت املحاسبية أو معانيها في القرآن الكريم؟ (1

ل مبادئ املحاسبية إسالمًيا من خالل الربط بالشواهد الدالة  (2 كيف تؤصَّ

 الراشدين؟في الكتاب والسنة وتاريخ الخلفاء 

 أهداف الدراسةب. 

 التعرف على مدلوالت املحاسبية أو معانيها في القرآن الكريم. (1

تأصيل مبادئ املحاسبية إسالميا من خالل الربط بالشواهد الدالة في  (2

 الكتاب والسنة وتاريخ الخلفاء الراشدين.

 أهمية الدراسةج. 

تتناوله، وتبيان أن النظر إلى تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي      

املحاسبية اليوم أنه األساس الذي يُقوم عليه سلوك األفراد، واملنظمات، 

لتحقيق العدالة، والنزاهة، والبعد عن الفساد اإلداري. وإظهار الحقيقة 

الغائبة بأن مصطلح املحاسبية، أو املساءلة، ليس بفكرة حديثة؛ وإنما 

شري، والتاريخ اإلسالمي؛ إذ إنها النواة التي مصطلحات قديمة في التراث الب

يتمحور عليها دين هللا وشريعته في جميع املعامالت واملمارسات والعبادات. 

كما أن التأصيل لهذا االتجاه اإلداري ضمن الدراسة الحالية قد يثري 

أول بحث  -على حسب علم الباحثة  -املكتبات العربية واإلسالمية، لكونه 

 دئ املحاسبية في اإلسالم.تأصيلي ملبا

 حدود الدراسةد. 

الحدود املوضوعية: تنحصر الحدود املوضوعية للدراسة الحالية في تأصيل 

 مبادئ املحاسبية في اإلسالم.
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 منهج الدراسةه. 

اتبع البحث الحالي املنهج الوصفي التحليلي، والذي يهدف إلى دراسة الظاهرة 

.
ً
 دقيقا

ً
 ووصفها وصفا

 دراسةمصطلحات الو. 

 أ( مبادئ املحاسبية:

 في الدراسة الحالية بأنها:        
ً
تعرف الباحثة مبادئ املحاسبية إجرائيا

مجموعة من املبادئ واألسس واملفاهيم التي تحكم ممارسات العبد تجاه 

نفسه، ودينه، ومجتمع، وهللا سبحانه وتعالى، بهدف تحديد نتيجة أعماله من 

 ة والعياذ باهلل.ربح والفوز بالجنة، أم خسار 

 ب( اإلسالم:

 في الدراسة الحالية بأنه: منهٌج ربانّي كامل       
ً
تعرف الباحثة اإلسالم إجرائيا

وأمره بتبليغه،  -صّل هللا عليه وسلم  -أنزله هللا تعالى على سيدنا محّمد 

 العباد في الحياة، 
َ
ويحتوي على األنظمة والقوانين اإللهّية التي تقتض ي مصلحة

برغبٍة اختيارّية  -عز وجل-الستسالُم هلل وبناًء على االنقياد التاّم ألوامره، وا

 للفرِد يكون الجزاُء يوَم القيامة. 

 الدراسات السابقة. 3

هناك عدد من الدراسات التي تناولت مبادئ املحاسبية في اإلسالم، ولكن       

[ أن 5" ]بمفاهيم مختلفة مثل: املساءلة، واملسؤولية، وقد بين "الجارودي

مصطلح "املحاسبية"، أو "املساءلة"، هما وجهان لعملة واحدة، ولكن نتيجة 

طبقا ملفهومه في اللغة العربية نشأ  Accountabilityلترجمة املصـطلح 

االختالف في االسم، بينما املسؤولية تعد أحد املرتكزات األساسية التي تقوم 

 في بلورة فكرة هذا البحث.عليها املحاسبية، وقد استفادت منها الباحثة 

وسوف تتناول الدراسات السابقة في محورين أساسيين، هما الدراسات        

العربية، والدراسات األجنبية؛ وقد رتبت الدراسات السابقة وفق الترتيب 

الزمني من األقدم إلى األحدث، وفي نهاية الدراسات السابقة قامت الباحثة 

ارتباط أو اختالف الدراسة الحالية بالدراسات بالتعليق عليها، وتبيان مدى 

السابقة، ومدى استفادة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة، وفيما يلي 

 تفاصيل ذلك... 

 أ( الدراسات العربية:

[ بعنوان: مساءلة اإلدارة العامة بين النظرية 6جاءت دراسة إسماعيل ]      

ن على الرغم من وجود مجموعة والتطبيق: رؤية إسالمية، وقد أشارت إلى أ

من املفردات األساسية للمساءلة اإلدارية في اإلسالم، إال أن التنظيمات 

اإلدارية في املجتمعات اإلسالمية املعاصرة لم تحاول أن تستفيد من الطرح 

اإلسالمي لهذه الوظيفية، مع ما تواجهه من مشكالت بصدد نظم املساءلة 

بشأن املساءلة اإلدارية بطريقة تسمح للتنظيمات بها، وقد ُبني نموذج إسالمي 

 وممارسة؛ إذ اتسم النموذج بعدة 
ً
املعاصرة باالستفادة منه فكرًيا ومؤسسيا

خصائص أساسية، منها: الشمولية، األساس الشرعي للمساءلة اإلدارية، 

استمرارية املساءلة اإلدارية، فرضية املساءلة وهي الكفاءة في االستخدام، 

 .واملرونة

[ بعنوان: املسؤولية في القرآن الكريم، والتي 7وجاءت دراسة مغيري ]      

أشارت إلى املسؤولية في القرآن الكريم من حيث مدلوالتها وأنواعها وفوائدها، 

؛ بل البد من اختالطه بالناس 
ً
وبسبب أن املسلم ال يعيش في املجتمع منفردا

 عن بعض أفراده، أو هو من حوله، وهذا يترتب عليه أن يكون إما مسؤو 
ً
ال

تحت مسؤولية آخرين. وقد اعتمد البحث على جمع اآليات حول موضوع 

املسؤولية، وترتيبها، والرجوع إلى كتب التفاسير في شرح اآليات واملعاني، 

 والكتب التي تناولت هذا املوضوع أو أحد جوانبه.

اإلدارية في اإلسالم، [ بعنوان: املسؤولية 8وفي دراسة توراك، ولغليمي ]        

بينت الدراسة أن املسؤولية اإلدارية في اإلسالم ماهي إال خطوة أولى ملحاولة 

دراسة املسؤولية اإلدارية بالغرب؛ إذ إن املسؤولية في العهد اإلسالمي تعتمد 

على مرتكزات ومصادر مستنبطة من إطار عام، يحدده مجموعة من 

اإلدارية، كما أنها ليست مجرد إطار نظري املسؤوليات، بما في ذلك املسؤولية 

قانوني ينظم العالقة في اإلدارة واألفراد، وإنما حقيقة تجلت عبر عديد من 

 -التطبيقات اإلدارية والقضائية، تصب جميعها في ضرورة تعويض األفراد 

عن األضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات  -مسلمين أو غير مسلمين 

 اإلدارة. 

 ت األجنبية:ب( الدراسا

[ بعنوان: املساءلة واإلسالم، والتي بينت أن [2جاءت دراسة "لويس"        

املحاسبية بمعناها الواسع تعد األساس في الدين اإلسالمي؛ إذ إن املساءلة 

أمام هللا واملجتمع عن جميع األنشطة أمر بالغ األهمية إليمان املسلم. 

 إلى الشريعة اإلسالمية؛ فاملح
ً
اسبية تكون على األخالق، واألعمال استنادا

ِشفت هذه الورقة 
ُ
والنشاطات التجارية وعلى إعداد التقارير املالية. وك

 الفجوة الحتمية بين املثالية والواقع في تطبيق نظم املساءلة اإلسالمية.

والتي جاءت بعنوان: املساءلة في السياق  [9] وفي دراسة "نهار"، و"يعقوب        

املقدس؛ حيث تقدم الدراسة فحص مدى تطبيق املساءلة اإلدارية في سياق 

 مع مفهوم  -شركة األوقاف، وتصنف املساءلة على أنها ثنائية 
ً
تماشيا

في هذا العالم الزمني واألبدية فيما بعد، ويستلزم  -االزدواجية في الحياة 

لتتجاوز حدود مفهوم املساءلة في املحاسبية من وجهة نظر العالم اإلسالمي 

األهداف الدنيوية بالتوازي مع هذا املنطق، فإن الغرض من هذه الورقة هو 

إجراء تحقيق تجريبي أولي فيما يتعلق بممارسات املحاسبة، واإلبالغ واملساءلة 

في مؤسسة إدارة األوقاف النقدية املاليزية على مدى ست سنوات، من عام 

لى أنه على الرغم من أن جذور (. وتشير نتائج الدراسة إ2005 – 2000)

املساءلة في ممارسات اإلدارة واملحاسبة موجودة في كيان األوقاف املدروس، 

إال أنه تظل هناك حاجة إلى تحسينات مهمة ضرورية لضمان إمكانية تعزيز 

 املساءلة والتمسك بها بشكل مستمر.

 التعليق العام على الدراسات السابقة:

لدراسات السابقة التي تناولت موضوع مبادئ يتضح بعد استعراض ا     

 على أهمية مبادئ املحاسبية، وأن 
ً
املحاسبية في اإلسالم، أن هناك تأكيدا

هناك إجماع على احتواء النصوص القرآنية على مبادئ املحاسبية فهناك 

دراسات ركزت على املساءلة أو املسئولية في اإلسالم، مثل دراسة كل من: 

عتمدت في إثبات ذلك على جمع اآليات حول موضوع والتي ا [2,7,8]"

املسؤولية، وترتيبها، والرجوع إلى كتب التفاسير في شرح اآليات واملعاني، 

والكتب التي تناولت هذا املوضوع أو أحد جوانبه، وأن املحاسبية بمعناها 

الواسع تعد األساس في الدين اإلسالمي؛ إذ إن املساءلة أمام هللا واملجتمع عن 

 جميع األنشطة أمر بالغ األهمية إليمان املسلم.

 وجاءت دراسات أخرى تبين املسائلة اإلدارية في اإلسالم مثل دراسة كل       

[، والتي بينت أنه بالرغم من وجود 8[، توراك، ولغليمي ]6من: إسماعيل ]

مجموعة من املفردات األساسية للمساءلة اإلدارية في اإلسالم، إال أن 

ات اإلدارية في املجتمعات اإلسالمية املعاصرة لم تحاول أن تستفيد التنظيم
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من الطرح اإلسالمي لهذه الوظيفية، مع ما تواجهه من مشكالت بصدد نظم 

املساءلة بها، وأن املسؤولية اإلدارية في اإلسالم ماهي إال خطوة أولى ملحاولة 

لعهد اإلسالمي تعتمد دراسة املسؤولية اإلدارية بالغرب؛ إذ إن املسؤولية في ا

على مرتكزات ومصادر مستنبطة من إطار عام، يحدده مجموعة من 

 املسؤوليات، بما في ذلك املسؤولية اإلدارية. 

[، إلى أنه على الرغم من أن جذور [9وتوصلت دراسة "نهار"، و"يعقوب"      

س، املساءلة في ممارسات اإلدارة واملحاسبة موجودة في كيان األوقاف املدرو 

إال أنه تظل هناك حاجة إلى تحسينات مهمة ضرورية لضمان إمكانية تعزيز 

 املساءلة والتمسك بها بشكل مستمر.

 أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها ملوضوع مبادئ       

سبية في اإلسالم، والذي يحظى بأهمية كبيرة، املسائلة أو املسؤولية أو املحا

والتي تعكس الشفافية واملساءلة، والتي تناولتها نصوص القرآن الكريم، 

والسنة النبوية الشريفة، والسلف الصالح؛ حيث اتفقت الدراسة الحالية 

 [9]، "نهار"، و"يعقوب" [2,6,7,8]مع دراسة كل من: 

 الدراسات السابقة:أوجه االختالف بين الدراسة الحالية و 

تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث تحديد مبادئ      

املحاسبية في اإلسالم، واملتمثلة في: الشفافية، والشمولية، واملسؤولية 

وااللتزام، والتوازن والتناسق، واملشاركة والتعاون واالستمرارية، واملرونة، 

 وتقويم األداء وتوجيهه.

 فادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:أوجه است

استفادت الباحثة من عرض الدراسات السابقة في التعرف على الخلفية       

النظرية ملبادئ املحاسبية في اإلسالم من وجهة نظر معدي تلك الدراسات، 

والتعرف على سبل تناولهم ملبادئ املحاسبية ضمن آيات الذكر الحكيم، 

العطرة، والسلف الصالح، كذلك استفادت الباحثة من  والسيرة النبوية

الدراسات السابقة في صياغة أهداف الدراسة وإبراز أهميتها، وفي إثراء اإلطار 

 النظري، وتفسير النتائج التي يتم التوصل إليها.

 اإلطار النظري . 3

 مفهوم املحاسبية:

كلمة املحاسبية في اللغة إلى كلمة حاسب أو يحاسب، وحاسبه  يرجع أصل     

[. وعرفها معجم اللغة اإلنجليزية بأنه "االلتزام 10ناقشه الحساب أو جازاه ]

أو االستعداد لقبول املسؤولية أو محاسبة مسؤولين عموميين يفتقرون إلى 

 [. 11املساءلة"، وعرفت املحاسبية بأنها املسؤولية عن األداء ]

 بأنها املساءلة أمام السلطات األعلى، وكون       
ً
وتعرف املحاسبية اصطالحا

 فإنه مسؤول أمام رئيسه الذي فوضه في اختصاص معين 
ً
الفرد محاسبا

 تستخدم إلصدار األحكام على األداء 12]
ً
[؛ فاملحاسبية بوصفها معيارا

زينها، والخدمات، واملحاسبية بوصفها عملية تستخدم لجمع البيانات، وتخ

[، وعرف 13واستخدامها، والتعليق عليها، من أجل تحسين األداء والخدمات ]

املحاسبية التعليمية على أنها الحالة التي يكون فيها الفرد في   [14]"هارفي"

 عن شخص ما أو 
ً
التعليم مسؤوال عن أمر ما أمام اآلخرين، أو يكون مسؤوال

 نشاط ما.

 أهداف املحاسبية: 

 [ أهداف املحاسبية ضمن ثالثة أهداف رئيسة تتضمن: 15 [حصر "كورنيال"

 املحاسبية بوصفها وسيلة للرقابة والتحكم. (1

 من الضمان. (2
ً
 املحاسبية بوصفها نوعا

 املحاسبية بوصفها عملية للتحسين املستمر. (3

وتقوم بنية املحاسبية على عدة مبادئ رئيسة، وهي كما ذكرها )العنزي 

 [، كما يبينها الشكل التالي:16( ]2016وآخرون، 

 

 
 بنية املحاسبية1شكل 

[ قد بين أن مبادئ املحاسبية تشمل باإلضافة إلى ما سبق 17] إال أن الدبيخي

 "املرونة"، و"تقويم وتوجيه األداء".

 تأصيل املحاسبية في اإلسالم:

تعرف املحاسبية في اإلسالم على أنها عملية التدقيق على املسؤولين بمهمة 

معينة عن كيفية أدائهم، وتحقيقهم لألهداف املطلوبة وفق الشرعية 
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ِ َحِسيًبا﴾ ]سورة النساء47األنبياء: اآلية
َّ

َفى ِباّلل
َ
 ].6 : اآلية[؛ ﴿َوك

 نتائج ومناقشتهاال. 4

 إجابة السؤال األول: 

ينص السؤال األول للدراسة الحالية على: "ما مدلوالت املحاسبية أو معانيها 

 في القرآن الكريم؟"

بمفهومها الواسع أساس اإلسالم ومحوره؛ إذ إن نواة هذا الدين،  املحاسبية 

ومبدأه مسألة هللا للناس عن جميع ما يقوم في حياتهم وإيمانهم بذلك، وقد 

 [18تناولت كلمة املحاسبة في القرآن الكريم عدة معاٍن، منها: ]

ر عن تحديد مسؤولية األفعال  (1 املحاسبة بمعنى املساءلة: وردت لتعّبِ

ِديًدا﴾ ]سورة الطالق: اآليةو 
َ
َحاَسْبَناَها ِحَساًبا ش

َ
[، 8التصرفات: ﴿ف

[، فاملحاسبة بوصفها 8﴿ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسيًرا﴾ ]سورة االنشقاق: اآلية

ثبت نتيجة تصرفات سابقة قد 
ُ
عّد وسيلة للمساءلة عّما أ

ُ
نظام معلومات ت

 تكون ذات تأثير على قرارات الحقة.

ر عن القيم املادية واملعنوية: املحاسبة بمع (2 عّبِ
ُ
نى العّد واإلحصاء: وهي ت

ْيِر ِحَساٍب﴾ ]سورة البقرة: اآلية
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 [. 39 ]سورة النور: اآلية

 مبادئ احملاسبية

التوازن  االلتزام الشمولية  الشفافية
 والتناسق 

التعاون 
 واالستمرارية
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ي  (4 ِ
ّ
ْرِض ِإن

َ ْ
َزاِئِن األ

َ
ى خ

َ
ِني َعل

ْ
اَل اْجَعل

َ
املحاسبة بمعنى الخازن األمين: ﴿ق

 َعِليٌم﴾ ]سورة يوسف: اآلية
ٌ
[، وال شك أن هذا النص القرآني فيه 55َحِفيظ

التدوين والصرف والتخزين، وهي مما تتعلق بالوظائف املحاسبية  إشارة إلى

.
ً
 املعروفة حاليا

يتضح من استعراض نتائج السؤال األول للدراسة الحالية ورود مدلوالت       

املحاسبية ومعانيها في القرآن الكريم في مواضع عدة، لكون القرآن بأكمله 

، فهو الدليل والطريق، وقد أي
ً
دت ما توصلت إليه الدراسة شرعة ومنهاجا

[، توراك، ولغليمي 7الحالية عديد من الدراسات مثل دراسة كل من: مغيري ]

[، والتي أشارت إلى ورود املسؤولية في [9 "[، "نهار"، و"يعقوبد2[، "لويس"8]

القرآن الكريم من حيث مدلوالتها وأنواعها وفوائدها؛ حيث إن املحاسبية 

بمعناها الواسع تعد األساس في الدين اإلسالمي؛ إذ إن املساءلة أمام هللا 

 إلى 
ً
واملجتمع عن جميع األنشطة أمر بالغ األهمية إليمان املسلم. استنادا

المية؛ فاملحاسبية تكون على األخالق، واألعمال والنشاطات الشريعة اإلس

 اليومية املختلفة. 

 إجابة السؤال الثاني: 

ل مبادئ املحاسبية  ؤصَّ
ُ
ينص السؤال الثاني للدراسة الحالية على: "كيف ت

إسالميا من خالل الربط بالشواهد الدالة في الكتاب والسنة وتاريخ الخلفاء 

 الراشدين؟"

 : أ( الشفافية

ف الشفافية بأنها "حق كل فرد من العاملين أو املتعاملين أو الجمهور       تعرَّ

في الوصول إلى املعلومات ومعرفة آليات اتخاذ القرار املؤسس ي، وتعني 

[، إذ تعتمد 19تصميم النظم واآلليات والسياسات والتشريعات وتطبيقها ]

 مفصلة بشأنها املحاسبية على الشفافية، ونزلت نصوص قرآنية تبين 
ً
أحكاما

 -أحيانا، وأحيانا أخرى تكون على شكل قواعد نظامية مجملة، فكان النبي 

أول من فّصل وبّين هذه القواعد املحاسبية، فعدد  -صل هللا عليه وسلم 

إيرادات الدولة، ووضع مقادير الزكاة، والجزية، وكيفية تحصيلها، كما بّين 

يبعث إلى األقاليم بأمرائه وعماله على طرق اإلنفاق العام وأحكامه، وكان 

صل هللا عليه  -الصدقات، ويوضح لهم طرق هذه القواعد واألحكام، كما كان 

يحاسبهم على املستخرج )اإليرادات(، واملنصرف منها، وكيفية ذلك  -وسلم 

[20.] 

كلما أسلمت قبيلة بعث العامل لجمع زكاة  -صل هللا عليه وسلم  -وكان      

 في مركز  -صل هللا عليه وسلم  -هو مالها، و 
ً
 خاصا

ً
أول من أنشأ لها ديوانا

الدولة، وكان كاتبه على الصدقات الزبير بن العوام، وجهم بن الصلت، أما 

كاتبه على خرص النخل فهو حذيفة بن اليمان، وكان له كاتبان آخران على 

صل  -لنبي املدانات واملعامالت، وهذا يبين أن الدواوين قد وضعت في زمن ا

؛ إذ تعبر اآللية املستخدمة في تدوين الدواوين وتعيين -هللا عليه وسلم 

العمالء التقارير واملالحظة واإلشراف املباشر أو غير املباشر )التفويض في 

الواليات(على املوكلين، ويعني ذلك بداية نشوء النظام املحاسبي الحكومي 

ساسية للفتوحات اإلسالمية التي اإلسالمي، فضال عن ذلك فإن من النتائج األ 

قام بها املسلمون تدفق األموال على املسلمين بشكل وفير ومستمر، وازدياد 

عدد الجند ونفقاتهم، فأصبح من الصعب ضبط تلك األموال دون تدوين، 

وهذا ما استدعى وجوب وجود نظام يتحكم في تلك األموال، وينظم توزيعها، 

ت التنظيمات اإلسالمية بالتشكل والظهور ويحفظ ما زاد منها، لذلك بدأ

نتيجة الحاجة إليها، فاتخذت نظما تنسجم مع واقع الشريعة اإلسالمية، 

[، فكان ذلك بداية لضبط األموال، وأساس 21فاستحدث ديوان بيت املال ]

[، ثم تبعتها 22توزيع األعمال املالية، وتفرعها إلى عدة دواوين فيما بعد ]

جري خطوات متالحقة تتم
ُ
ثل في تقنين النظم، وتحديد األعطيات، كما أ

تصنيف عام للمسلمين لتحديد مستحقاتهم ومقدراتهم من بيت املال، وتبع 

ذلك القيام بأعمال املتابعة واملراقبة للقائمين على بيت املال، للتأكد من 

[؛ إذ يستدل من ذلك أن جميع أمور املسلمين املالية 23قيامهم بواجباتهم ]

ارية كانت مكتوبة في دواوين واضحة، ويستطيع الجميع رؤيته بكل ثقة واإلد

وحرية، كما يسهل الحصر واملحاسبية، فاألمور املالية معلنة ومكتوبة من 

ناحية التقادير واإلحصائيات والحقوق والواجبات، فهذه هي الشفافية 

 صل هللا -بمعناها الحقيقي واملطلوب في العصر الحالي، كما حرص الرسول 

على تطبيق األنظمة بحزم على كل من تطاول على املال العام،  -عليه وسلم 

ولم يحافظ عليه، أو اختلسه، أو أساء استغالل السلطة والنفوذ فيما أسند 

إليه من مهام وأعمال، تطبق ذلك األحكام على الصغير والكبير، دون محاباة 

 يخش ى في هللا لومة الئم، ال -عليه أفضل الصالة والتسليم  -أو مجاملة، فكان 

: "إنما -صلوات هللا وسالمه عليه  -بحزم وعزيمة ال تلين، ويتبين ذلك في قوله 

أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 

الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم هللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 

 لقطعت يدها". 

 في الرقابة على الوالة والعمال، وهو أسلوب كما اتخ      
ً
ذ عمر أسلوًبا فريدا

إبراء الذمة، أو أسلوب من أين لك هذا؟ فقد كان من عادته أن يكتب أموال 

 ملحاسبتهم فيما بعد إذا تضخمت 
ً
عماله إذا والهم، حتى يكون ذلك معيارا

فقال: ثرواتهم بصورة غير طبيعية، فلقد مر ذات يوم ببناء بحجارة وجص 

"ملن هذا؟" فذكروا عامال له على البحرين، فقال: أبت الدراهم إال أن تخرج 

أعناقها"، وشاطره ماله، وكان يقول: لي على كل خائن أمينان: املاء والطين" 

[24.] 

 ب( الشمولية: 

ُت     
ْ
َمل

ْ
ك
َ
َيْوَم أ

ْ
 لجميع جوانب الحياة، فقال هللا تعالى: ﴿ال

ً
جاء اإلسالم شامال

ْم 
ُ
ك
َ
ْسالَم ِديًنا﴾ ]سورة املائدة: ل

ْ
ُم اإل

ُ
ك
َ
ْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت ل

ُ
ْيك

َ
َمْمُت َعل

ْ
ت
َ
ْم َوأ

ُ
ِديَنك

على هذه  -تعالى  -: "هذه أكبُر ِنَعم هللا -رحمه هللا  -[. قال ابُن كثير 3اآلية

ة؛ حيث أكمل تعالى لهم ديَنهم، فال يحتاجون إلى ديٍن غيره، وال إلى نبّيٍ غير  األمَّ

هم نب وات هللا وسالُمه عليه  -ّيِ
َ
ه  -صل

َ
ولهذا جعله هللا تعالى خاتَم األنبياء، وبَعث

 ما 
َّ

مه، وال دين إال  ما حرَّ
َّ

ه، وال حرام إال
َّ
 ما أحل

َّ
، فال حالَل إال إلى اإلنِس والجّنِ

لف، كما قال 
ُ
شرَعه، وكّل ش يء أخبَر به فهو حّق وصدق، ال كذب فيه وال خ

ْت  مَّ
َ
﴾ ]سورة األنعام: اآلية تعالى: ﴿َوت

ً
ا َوَعْدال

ً
َك ِصْدق ِلَمُت َرّبِ

َ
[؛ أي: 115ك

ت  ا أكمل لهم الّدين تمَّ واهي، فلمَّ  في األوامر والنَّ
ً
ا في األخبار، وعدال

ً
صدق

ْم 
ُ
ْيك

َ
َمْمُت َعل

ْ
ت
َ
ْم َوأ

ُ
ْم ِديَنك

ُ
ك
َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك
َ
َيْوَم أ

ْ
ْعمة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ال عليهم الّنِ

ْسالَم ِديًنا﴾ ]سورة املائدة: اآليةِنْعَمِتي َوَرِض 
ْ

ُم اإل
ُ
ك
َ
[؛ أي: فارضوه أنُتم 3يُت ل

ُسل  ه هللا ورِضَيه، وبعث به أفضل الرُّ ذي أحبَّ
َّ
ه الّدين ال ألنُفِسكم، فإنَّ

 كُتِبه" ]
َ
[، وبهذه الشمولية فإن اإلنسان محاسب 25الكرام، وأنزل به أشرف

ل من معامالت وقيم وممارسات، أن يتبع في كل ما ورد في هذا الدين الشام

كما أنه محاسب في عدم االتباع أو االبتداع والتخلي عن املنهج اإلسالمي 

ِبّيِ 
ُ  -الشامل، كما قيل في الحديث املرفوع َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النَّ

َّ
َصلَّ َّللا

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ِقيَ  -َعل

ْ
َعْبِد َيْوَم ال

ْ
َدَما ال

َ
ُزوُل ق

َ
اَل: "ال ت

َ
ْرَبٍع: َعْن ق

َ
َل َعْن أ

َ
ى ُيْسأ اَمِة َحتَّ
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َسَبُه َوِفيَما 
َ
ت
ْ
ْيَن اك

َ
ْبالُه، َوَعْن َماِلِه ِمْن أ

َ
َباِبِه ِفيَما أ

َ
َناُه، َوَعْن ش

ْ
ف
َ
ُعْمِرِه ِفيَما أ

ا َعِمَل ِفيِه"]
َ
ِمِه َماذ

ْ
َفَقُه، َوَعْن ِعل

ْ
ن
َ
 [.26أ

 ج( املسؤولية وااللتزام: 

ميع أعماله في هذه الدنيا، وجميعها مدونة إن اإلنسان محاسب عن ج     

ومسجلة، كما قال تعالى في كتابه الكريم على لسان املقصرين من البشر: 

ا 
َ
َتَنا َماِل َهذ

َ
وَن َيا َوْيل

ُ
ا ِفيِه َوَيُقول ِفِقيَن ِممَّ

ْ
ْجِرِميَن ُمش

ُ ْ
َرى امل

َ
ت
َ
ِكَتاُب ف

ْ
﴿َوُوِضَع ال

 
َ
 َوال ك

ً
اِدُر َصِغيَرة

َ
ِكَتاِب ال ُيغ

ْ
 َوال ال

ً
وا َحاِضرا

ُ
ْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمل

َ
 أ
َّ
 ِإال

ً
ِبيَرة

﴾ ]سورة الكهف: اآلية
ً
َحدا

َ
َك أ ِلُم َربُّ

ْ
[، ويؤكد اإلسالم على أهمية 49َيظ

االنضباط عن طريق التغذية الراجعة، واإلنجـاز اإلداري، فهـو دين النظام 

فراد في مستوياتهم واالنضباط في كل ش يء، ويشجع اإلسالم املسؤولين واأل 

املختلفة على اإلسهام الفعال في إدارة املنظمة، وفـي الحـديث: "كلكم راع، 

وكلكم مسؤول عـن رعيتـه"، ويوافق اإلسالم على دور الرئيس اإلداري؛ بوصفه 

 صـاحب مشورة ورأي، ويرفض التسلط 
ً
 كبيـرا

ً
، وأخا

ً
 متـابعا

ً
 ومشرفا

ً
قائدا

ِذيَن والجبر، وسوق الناس بالسياط 
َّ
َها ال يُّ

َ
والحديد والنار، يقول تعـالى: ﴿َيا أ

ْم﴾ ]سورة النساء: اآلية
ُ
ْمِر ِمْنك

َ ْ
ْوِلي األ

ُ
ُسوَل َوأ ِطيُعوا الرَّ

َ
َ َوأ

َّ
ِطيُعوا َّللا

َ
 آَمُنوا أ

[، ويقول الرسـول: "هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امـرأة تأكـل 59

يت علـيكم ولسـت بخيركم، أطيعوني ما  [، ويقول أبو بكر: "إني27القديـد" ]
ّ
وِل

أطعت هللا فيكم، فإن عصيته فال طاعة لي عليكم"، كما يحاسب الخلفاء 

ويعزل أو يعاقب من لم يلتزم أو من يصدر عليه شكوى من الوالة، فقد عزل 

سعدا ملا شكاه أهل الكوفة، ولم تأخذه به هوادة؛ ألن الغاية عند عمر هي 

ع للناس على يد أي كان من عماله، وأال يفتح للمسلمين باًبا إنفاذ العمل الناف

للشكوى، وخير مثال السياسة عنده أن تغيير الوالة أيسر من تغيير الرعية، 

: "أهون ش يء أصلح به قوما أن أوليهم أميرا مكان -رض ي هللا عنه  -وكان يقول 

 [. 24أمير" ]

ن العاص؛ ألنه فشت له ولقد صادر عمر أموال عامله على مصر عمرو ب     

فاشية من متاع وآنية وحيوان لم تكن له حين ولي مصر، فدعا عمرو بن 

العاص وقال له: انظر رأس مالك ورزقك فخذه، واجعل اآلخر في بيت املال 

[24.] 

 د( التوازن والتناسق: 

شريعة اإلسالم هي شريعة الوسطية، فهي وسط بين التشريعات في       

بين التشريعات في العبادات، وهي وسط في سائر األحكام،  املعامالت، ووسط

فهم وسط بين اِلفرق كوسطية اإلسالم بين امللل، كما أن اإلنسان محاسب 

على حسب قدرته بطريقة عادلة، وال يعاقب فيما هو خارج عن سيطرته، 

َها َم 
َ
 ُوْسَعَها ل

َّ
 ِإال

ً
ْفسا

َ
ُ ن

َّ
 َّللا

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
ْيَها َما ويتضح في قوله تعالى: ﴿ال ُيك

َ
َسَبْت َوَعل

َ
ا ك

َما 
َ
 ك

ً
ْيَنا ِإْصرا

َ
ْحِمْل َعل

َ
َنا َوال ت ا َربَّ

َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
ْو أ

َ
ِسيَنا أ

َ
ا ِإْن ن

َ
ن
ْ
اِخذ

َ
ؤ
ُ
َنا ال ت َسَبْت َربَّ

َ
ت
ْ
اك

ا َوا  َعنَّ
ُ
َنا ِبِه َواْعف

َ
 ل
َ
ة
َ
اق

َ
َنا َما ال ط

ْ
ل َحّمِ

ُ
َنا َوال ت ْبِلَنا َربَّ

َ
ِذيَن ِمْن ق

َّ
ى ال

َ
َتُه َعل

ْ
ِفْر َحَمل

ْ
غ

اِفِريَن﴾ ]سورة البقرة: 
َ
ك
ْ
َقْوِم ال

ْ
ى ال

َ
ا َعل

َ
ُصْرن

ْ
ان
َ
ا ف

َ
َت َمْوالن

ْ
ن
َ
َنا َواْرَحْمَنا أ

َ
ل

ْفًسا ِإال ُوْسَعَها﴾؛ -تبارك وتعالى  -[، معنى قول هللا 286اآلية
َ
ُ ن

َّ
 َّللا

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
: ﴿ال ُيك

كما  أي: ال يكلف أحًدا فوق طاقته، فاهلل لم يكلف عباده إال ما يستطيعون،

ُعْسَر﴾ ]سورة البقرة: 
ْ
ُم ال

ُ
 ُيِريُد ِبك

َ
ُيْسَر َوال

ْ
ُم ال

ُ
ُ ِبك

َّ
قال هللا تعالى: ﴿ُيِريُد َّللا

َبٌر َجْزٌم، نّص هللا تعالى -رحمه هللا تعالى  -[. قال القرطبي 185 اآلية
َ
: "وهذا خ

على أنه ال يكلف العباد من وقت نزول اآلية عبادة من أعمال القلب أو 

ف، وفي مقتض ى إدراكه وِبْنَيته، فإذا حصلت الجوارح إ
َّ
ال وهي في ُوسع املكل

بعض األعذار التي هي مظنة املشقة حصل التخفيف والتسهيل، إما 

بإسقاطه عن املكلف، أو إسقاط بعضه، كما في التخفيف عن املريض، 

 -[، كما قال النبي 28واملسافر، وغيرهما، وال يحاسب إال على حسب مقدرته ]

: "رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن - عليه وسلم صل هللا

الصبي حتى يبلغ، وعن املجنون حتى يعقل" )رواه اإلمام أحمد في مسنده( 

[29.] 

 ه( املشاركة والتعاون واالستمرارية: 

مع أن املسؤولية في اإلسالم فردية؛ إال أن اإلسالم يشجع توزيـع      

صرها في أشخاص معدودين، ويشجع املشاركة والعمل املسـؤولية، وعـدم ح

ْقَوٰى  بّرِ َوٱلتَّ
ْ
ى ٱل

َ
 َعل

ْ
وا

ُ
َعاَون

َ
الجماعي الذي تنتهجه هذه النظريـة، يقـول تعالى: ﴿َوت

ِعَقاِب﴾ ]سورة 
ْ
ِديُد ٱل

َ
َ ش

َّ
َ ِإنَّ ٱّلل

َّ
 ٱّلل

ْ
ُقوا ُعْدَواِن َوٱتَّ

ْ
ِم َوٱل

ْ
ى ٱإِلث

َ
 َعل

ْ
وا

ُ
َعاَون

َ
 ت
َ
َوال

ألصحابه: "أرأيتم إن استعملت  -رض ي هللا عنه  -[، وقال عمر ٢يةاملائدة: اآل 

عليكم خير من أعلم، ثم أمرته بالعدل، أكنت قضيت ما علي؟ قالوا: نعم، 

قال: ال، حتى أنظر في عمله، أعمل بما أمرته أم ال؟". وكان علمه بمن نأى عنه 

اد واحد، من عماله ورعيته، كعلمه بمن بات معه في مهاد واحد، وعلى وس

فلم يكن له في قطر من األقطار وال ناحية من النواحي عامل وال أمير جيش إال 

وعليه له عين ال يفارقه ما وجده، فكانت ألفاظ من باملشرق واملغرب عنده في 

 كل ممس ى ومصبح. 

ويتضح ذلك أيًضا في كتبه إلى عماله وعمالهم، حتى كان العامل منهم        

[، ويتضح من ذلك تعاون الوالة ومن 24ليهم وأخصهم به ]ليتهم أقرب الخلق إ

يعينهم الخليفة عمر على األمصار في إخباره بكل صغيرة وكبيرة، باإلضافة إلى 

استمرارية متابعته لهم ومحاسبتهم في حال دعت الحاجة؛ فاملحاسبية تعد 

مرحلية وليست فقط ختامية، كما دعت الشريعة اإلسالمية إلى االستمرارية 

: -جل وعال  -في العبادة، وأن اإلنسان محاسب عليها حتى املوت، فقال هللا 

َيِقيُن﴾ ]سورة الحجر: اآلية
ْ
ِتَيَك ال

ْ
ى َيأ َك َحتَّ  [.99 ﴿َواْعُبْد َربَّ

 و( املرونة: 

لعباده بما ثبت  -سبحانه وتعالى  -يستشهد على املرونة في محاسبة هللا       

أنه قال: "لو لم تذنبوا لذهب هللا بكم وجاء  -م صل هللا عليه وسل -عن النبي 

جل وعال  -بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم"، هذا من رحمته وجوده أنه 

إذا تابوا إليه،  -سبحانه  –قدر على عباده وجود الخطايا، ثم يتوب عليهم  -

ل فال ينبغي للعبد أن يقنط من رحمة هللا؛ بل البد من املبادرة بالتوبة كما قا

ِ ِإنَّ 
َّ

وا ِمْن َرْحَمِة َّللا
ُ
ْقَنط

َ
ُفِسِهْم ال ت

ْ
ن
َ
ى أ

َ
وا َعل

ُ
ْسَرف

َ
ِذيَن أ

َّ
ْل َيا ِعَباِدَي ال

ُ
تعالى: ﴿ق

وَب َجِميًعا﴾ ]سورة الزمر: اآلية
ُ
ن
ُّ
ِفُر الذ

ْ
َ َيغ

َّ
 [.30[ ]53 َّللا

 ز( تقويم األداء وتوجيهه:

يالحظه، ليقوم كل سلوك لقد كان الرسول يغتنم كل موقف أو حدث      

سلبي ويحاسب عليه، ولو كان ذلـك أمـام الناس، فذلك درء للمفسدة املترتبة 

عليه؛ إذ جاء عن أبي الزاهرية قال: كّنا مع عبد هللا بن بسـر صاحب النبي يوم 

ى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب فقال لـه 
َّ
الجمعة، فجاء رجل يتخط

 [.31] النبي: "اجلس فقد آذيت"

كما حرص الرسول على املحاسبة من أجل تقويم أنماط متنوعة من     

السلوك السـلبي، شـملت مجـاالت عديدة من الحياة اإلنسانية، واستوعبت 

صل  -مراحل عمرية مختلفة، واستهدفت الفرد والجماعة، فقد نهـى الرسول 

التوحيد، فعن  عن تعليق التميمة لكونها تتنافى مع عقيدة -هللا عليه وسلم 

  -صل هللا عليه وسلم  -عقبة بـن عـامر الجهنـي أن رسول هللا 
ٌ
أقبل إليه رهط

 وتركت 
ً
 وأمسك عن واحد فقالوا: يا رسـول هللا، بايعـت تسـعة

ً
فبايع تسعة
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هذا؟ قال: "إن عليه تميمة"، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: "من علق 

 [.31تميمة فقد أشرك" ]

 على ممارسة  -صل هللا عليه وسلم  -موضع آخر حث الرسول وفي       
ً
رجال

السلوك الصحيح في صـالته عملًيا، وأعطاه الفرصة مرارا إلعادة املحاولة حتى 

تصح صالته، وقد دعم ذلك األسلوب بشرح موجز واضح؛ إذ جاء في الحديث 

فدخل  دخل املسجد -صل هللا عليه وسلم  -الشريف "عن أبي هريرة أن النبي 

رجل يصلي ثم جـاء فسـلم على النبي فرد النبي السالم فقال: ارجع فصّل فإنك 

لم تصّل، فصلى ثم جاء فسلم علـى النبـي فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل 

ا: فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، قال: إذا قمت إلى 
ً
ثالث

ثم اركع حتى تطمئن راكًعا، ثم الصالة فكبر ثمَّ اقرأ ما تيسر معك من القرآن 

ارفع حتـى تعتـدل قائًما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجًدا، ثم ارفع حتى تطمئن 

 [.32جالًسا، ثم اسجد حتى تطمئن سـاجًدا وافعـل ذلك في صالتك كلها ]

 

يتضح من استعراض نتائج السؤال الثاني للدراسة الحالية أن القرآن الكريم، 

الخلفاء الراشدين، أصلوا مبادئ املحاسبية إسالميا  والسنة النبوية، وتاريخ

في شواهد عدة، كان من أهمها: الشفافية، والشمولية، واملسؤولية وااللتزام، 

والتوازن والتناسق، واملشاركة والتعاون واالستمرارية، واملرونة، وتقويم األداء 

بنيت على وتوجيهه. وقد بينت النتائج أن القرآن الكريم، والسنة النبوية، 

مبادئ املحاسبية، وحثت عليها، وقد اتفقت ما توصلت إليه الدراسة الحالية 

 [2][، "لويس"6مع عديد من الدراسات مثل دراسة كل من: دراسة إسماعيل ]

[، والتي أشارت إلى [9[، "نهار"، و"يعقوب" 8[، توراك، ولغليمي ]7] ، مغيري 

مساءلة اإلدارية في اإلسالم وجود مجموعة كبيرة من املفردات األساسية لل

وأن املسؤولية اإلدارية في اإلسالم ماهي إال خطوة أولى ملحاولة دراسة 

املسؤولية اإلدارية بالغرب، وأن الدين اإلسالمي الحنيف والسنة النبوية قد 

وضعت قواعد ونسق للمساءلة، سواء في األمور الدنيوية، أو مع هللا؛ إذ أن 

 سع تعد األساس في الدين اإلسالمي.املحاسبية بمعناها الوا

 مستخلص النتائج:

من استعراض نتائج الدراسة الحالية يمكن للباحثة استخالص ما توصلت 

 إليه الدراسة من نتائج في اآلتي: 

ورود مدلوالت املحاسبية ومعانيها في القرآن الكريم في مواضع عدة، لكون  (1

، فهو الدليل 
ً
 والطريق.القرآن بأكمله شرعة ومنهاجا

ل القرآن الكريم، والسنة النبوية، وتاريخ الخلفاء الراشدين، مبادئ  (2 أصَّ

املحاسبية إسالميا في شواهد عدة، كان من أهمها: الشفافية، والشمولية، 

واملسؤولية وااللتزام، والتوازن والتناسق، واملشاركة والتعاون واالستمرارية، 

 واملرونة، وتقويم األداء وتوجيهه. 

 توصياتال. 5

ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية، قامت الباحثة بصياغة  في

 مجموعة من التوصيات التربوية القابلة للتحقيق وذلك على النحو التالي:

ضرورة تبني مفهوم املحاسبية في جميع أمور الناس، وتصريف شؤون  (1

 -بي حياتهم، واإليمان بها، وأن يبدأ بها الشخص بنفسه، وهذا ما دعا له الن

 في حديث: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا".  -صل هللا عليه وسلم 

إن الدين اإلسالمي دين تربوي تعليمي؛ لذا ينبغي لجميع العاملين في  (2

القيادات، والعاملين في امليدان التربوي، تفعيل مبادئ املحاسبية في جميع 

ي باملنظمة، املعامالت والوظائف، وذلك عن طريق وضع جهاز إداري داخل

 مهمته املحاسبة الدورية.

الحث على الرقابة الذاتية ومحاسبة النفس لدى العاملين، والتي قد تقلل  (3

من الجهود املبذولة للمؤسسات التي يقع على عاتقها التفتيش واملساءلة، 

 وبذلك تتوفر األموال، وتزيد الثقة بالنفس عند العاملين، واملنظمة.

الفساد اإلداري، وما ينتج عنه من ضياع املال والوقت  العمل على محاربة (4

والجهد؛ فاملحاسبية يترتب عليها النزاهة، والشفافية، والجودة، غيرها من 

 املفاهيم واملصطلحات اإلدارية التي تحث على محاربة الفساد.

ليس الهدف الرئيس من املحاسبية تصيد األخطاء ومعاقبة مرتكبيها؛ بل  (5

س نشاط املرؤوسين وتصحيحه، ومحاولة اكتشاف األخطاء يسعى إلى قيا

واالنحرافات في مجال العمل وعالجها، والعمل على عدم تكرارها في املستقبل؛ 

وذلك لرفع مستوى األداء، وتحقيق األهداف املطلوبة بأعلى جودة وأقل 

 تكلفة ممكنة.

 البحوث املقترحة:

ستطع الباحثة أن تتناولها التي لم ت Limitationsهناك بعض أوجه القصور 

 لظروف هذه الدراسة ومحدداتها، ولذلك فإن 
ً
في الدراسة الحالية نظرا

استمرار البحث في هذا املوضوع من جانب باحثين آخرين يمكن أن يسهم في 

إكمال هذا املوضوع من خالل تناول أوجه القصور تلك، ومن أهم هذه 

 املقترحات والبحوث ما يلي: 

ة مشابهة يقوم بها فريق عمل متخصص في الشريعة اإلسالمية إجراء دراس (1

 والعلوم الدنيوية املختلفة، توضح املحاسبية في القرآن. 

، وارتباطها  (2
ً
إجراء دراسة توضح مبادئ املحاسبية في اإلسالم تفصيال

 بالعلوم الدنيوية.

إجراء دراسة إحصائية توضح عدد مرات ورود مبادئ املحاسبية في  (3

 رآن، ومواضع ورودها.الق
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ABSTRACT: The aim of this article is to identify the aspects of accountability in the holy Quran, as 

well as to rooting principles of Islamic accountability in its modern administrative concept. The 

importance of this research is to emphasis the significance of recognizing the exist of accountability in 

Islamic history. This is because humanity is obliged to follow its laws. Additionally, accountability 

concept is not the birth of the modern era, but it has existed in the Islamic history since thousands of 

years ago. In addition, the importance of the topic is linked by the principles of the accountability in 

contemporary science and what has been mentioned in the sharia evidence. As a result of the linking, 

community cannot be isolated from their religion. The research followed the analytical descriptive 

mothed of the holy Quran text, Sunnah and the biography of Caliphs. The research reaches that the 

implementation of accountability in Islamic history is clear. The wording of accountability concept 

sometimes differed although, in practice is agreed. The study concluded by taking advantage of the 

enforcement of accountability in Islam that its application in fact results in other administrative 

principles such as integrity, transparency and fighting administrative corruption, which generates 

increased the funds and production. The study recommended that an internal accountability system 

should be established in organizations for regular accountability. 

KEY WORDS: Accountability, Islam. 

 

 

 

 

 


