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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً ، وأسبغ على عباده نعماً ظاهرة وباطنة ملن أراد احلمد هللا   
وقسم . وجعل املال والبنني زينة احلياة الدنيا ليبلو اخللق أيهم أحسن عمالً          . ن يذّكر أو أراد شكوراً    أ

ووهب لنا العقل   . الرزق بني عباده ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا            
ة اهللا وأنه شـقاء     لنميز اخلبيث من الطيب ويبني لنا أن املال سعادة لإلنسان ما دام يستخدم يف طاع              

  .ووبال على الناس إذا استخدم يف غري ذلك

و�ـضع املـوازين القـسط ليـوم القيامـة          {ليقوم الناس بالقسط    احلمد هللا الذي وضع ميزان العدل       
  .]٤٧:األنبياء[ }فال تظلم �فس شيئا وإن كان مثقال حبة  من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني 

ن قـارون كـان مـن قـوم موسـى فبغـى علـيهم وآتينـاه مـن                     إ{الذي أعطى فأدهش    احلمد هللا   
مواله أل قارون و  لكملُوصف  هذا  ف ،   ]٧٦: القصص  [}الكنوز ما إن مفاحته لتنـوء بالعـصبة أويل القـوة            

كر أن وزن مفاتيح اخلزانات اليت حتوي تلك الكنوز يعجز          ذُفقد   .يعجز العقل عن تصور معناه    بشكل  
 وقد قدر املفسرون أن العصبة تكـون مـن      .أصحاب القوة والعزم  عن محلها العصبة من الرجال من       

  .، فإذا كانت هذه صفة مفاتيح الكنوز فبكم تقدر الكنوز نفسها؟ سبعني رجال فما دون
  

سيد األولني واآلخرين معلّم الناس اخلري ومرشدهم إىل ما ينفعهم يف           والصالة والسالم على    
ارب الفساد والغش والتدليس وكتم العيوب واسـتغالل        دينهم ودنياهم ، وينهاهم عن كل ضار فح       

. الناس بعضهم بعضاً فكان أسوة حسنة يف مجيع أقواله وأعماله ملن كان يرجو اهللا واليـوم اآلخـر                 
  .ورضي اهللا عن الصحابة والتابعني من الفقهاء والعلماء الذين أناروا الدرب باجتهادام وتطبيقام

  
 مـع   ، واكتـبين   فيما أعطيتين  لقول فيتبعون أحسنه، وبارك يل    معون ا ت ممن يس  اللهم اجعلين 

 .واجعل عملي هذا خالصا لوجهـك الكـرمي       ،   والصاحلني وحسن أولئك رفيقا    الشهداء والصديقني 
يت اليت طاملا شجعتين ورأتـين طالـب علـم،          يف صحيفيت وصحيفة والد   يوم يقوم احلساب    واكتبه  

تضيعه هو سرقة من رضائي، وصحائف عائليت اليت        وصحيفة والدي الذي قال يل مرة إن كل وقت          
  . واحلمد هللا رب العاملني.عانت وتعبت وحتملت معي العناء



 ٤

   اهللاشكر الناس من شكر
  

لكين يف هذا اال،    جديد  ما هو   قدم  ين سأ نبأمين  ظنا  منقطع النظري    حبماسهذا  بدأت حبثي   
محاسي وشعرت أن   كبحت مجاح    ف .نونةمكثمار يانعة   مليء ب اإلسالمي  أن فقهنا   سرعان ما وجدت    

قد زرعها ورعاها من    وحان قطافها   قد أينعت   يعدو عن كونه مجع مثار      ولن   ،جهدي متواضع بسيط  
  .  وأعلمهو أفضل مين
عـرب متابعـة    وتتبعه  إن استكشاف التصور اإلسالمي لفقه احملاسبة       فذلك  كل  الرغم من   بو

ألن هـذه   كـبريين     ووقتـاً  جهداًمين  استلزم  قد  ت املالية   األداء واألحكام الفقهية املتعلقة باملعامال    
علمـاء  الوفقهاء  الكشف درر   على  عملي   اقتصرف . على عدة أبواب    يف كتب الفقه   تاألحكام وزع 

هم بسجع أديب رائع اجلمال مل أعتد أن أرى وصفا حماسبيا أو ماليا             يف بطون كتب  ت  تناثراليت  جالء  األ
حتتاج لشرح  غالبا ما    معه على شكل قوائم وجداول وأرقام صماء         تعاملتو هطاملا اعتدت  ألين   مثيال له 
أوجز بـشعره   قد   علي بن أيب طالب     فهذا   .يصعب على غري املختص الولوج يف ثناياها      ووتفسري  

  :١واصفا خماطر اإلنفاق االستهالكي املمول من االقتراض بقوله
  من العمرعلى شهوات النفس يف ز  إذا شـئت أن تستقرض املال منفقا
  عليك وإنظارا إىل زمن اليســر  فسل نفسك اإلنفاق من كرت صربها
  فكل منوع بعدها واســع العذر  فإن سـمحت كنت الغين وإن أبت

أمهية احملاسبني معددا أنواعهم وحمددا دورهـم       يف كتابه صبح األعشى     القلقشندي  يصف  و
    بة حفظة األموال ومحلـة األثقـال والنقلـة          إ": اب اإلنشاء قائال  ومبينا الفرق بينهم وبني كتن احلَس

ثبات والسفرة الثقات وأعالم األنصاف واالنتصاف والشهود املقـانع يف االخـتالف ، ومنـهم               األ
املستويف الذي هو يد السلطان وقطب الديوان وقسطاس األعمال، واملهيمن على العمال وإليه املـآل               

لدخل واخلرج وبه مناط الضر والنفع ويف يده رباط اإلعطاء واملنع ،            يف السلَم واهلَرج وعليه املدار يف ا      
ولوال قلم الُحساب ألودت مثرة االكتساب والتصل التغابن إىل يوم احلساب ، ولكان نظام املعامالت               

على أن يراع   . حملوال ، وجرح الظالمات مطلوال ، وجيد التناصف معلوال ، وسيف التظامل مسلوال            
ل ، ويراع احلساب متأول ، واحلساب مناقشاإلنشاء متقو".  

 ومنه  ،أعترف بأنين مل أستطع اإلطالع على مجيع ما كتبه فقهاء األمة، فمنه ما اندثر             إال أين   
حتـاج   واملكتبات فيها الكثري مما ي     . ومنه مل يسعفين الوقت يف اإلطالع عليه       ،ل إليه وصالومل أستطع   

                                                 
 .٣٨شق، ص ديوان اإلمام علي، دار آرم بدم ١
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 رغم إملامي اليسري بعلوم     التقدم احملاسيب يف الفقه اإلسالمي    رجة  براز د جاهدا إل ولقد سعيت   . لدراسته
 فـذلك    اإلسـالمية  موافقة للشريعة يف هذا البحث     اليت صدرت عين  إن كانت اآلراء    و. الفقه وفنونه 

 . وحـسيب أين اجتهـدت     توفيق من اهللا، وإن مل توافق فذلك خطأ من عند نفسي وأسأل اهللا املغفرة             
قرأت كتاب الرسالة على اإلمـام الـشافعي        : "الذي قال لكاتبه املُزين    ي  وأغتنم ما ذكره الشافع   

أن يكون كتابـا    أىب اهللا   هيه ،   : مثانني مرة ، فما من مرة إال وكان يقف على خطأ ، فقال الشافعي             
  ".صحيحا غري كتابه
 بالشكر اخلاص ألساتذيت الذين أفاضوا علي كرما بوقتـهم الـثمني،          يف هذا املقام    وأتوجه  
  :وأخص بالذكر

 جامعة دمشق  نــى اخلـفـطـصـم. د.أ -
 جامعة حلب  لـماعيــماعيل إسـإس. د.أ -
 مركز صاحل كامل للدراسات اإلسالمية جبامعة األزهر   مرـ عد احلليمـد عبـحمم. د.أ -
 جامعة األزهر  حاتةـني شـني حسـحس. د.أ -
 جامعة دمشق  حممد سعيد رمضان البوطي. د.أ -
 جامعة ماليزيا اإلسالمية العاملية  شــاؤول محيــــد. د.أ -

  .وأشكر أيضا مجيع األخوة الذين أعانوين باملراجعة والتدقيق والدعاء
من  ، واليت لوالها واخلاصة املكتبات العامةوالبد من شكر كل من ساهم يف إنشاء وتطوير 

  : ذكر، وأخص بال ما استطعت أن أصل ملا وصلت إليه فجزاهم اهللا عين كل خري ، بعد اهللا
 الرياض      مركز امللك فيصل للدراسات اإلسالمية  -
  بنك ديب اإلسالمي-ديب       المي ــاد اإلســــجملة االقتص -
 جدة      الميةـــــــبنك التنمية اإلس -
 دمشق      ـوطنيةد الـــــــمكتبة األس -
 القاهرة      رــــــــة األزهـعـجام -
 قاهرةال  مركز صاحل كامل للدراسات االقتصادية اإلسالمية -
 األردن  اوينـــأمني التعـنية للتـة الوطـركــالش -
 الدمام      ةــــــــمكتبة اإلدارة العام -
 استنبول      ليمان القانوينـــــــمكتبة س -
  محاة      اةـريب حبمــز الثقايف العـركــامل -
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   إهداء
  

   ...ة خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خليفإىل
  ...إىل فاروق األمة 

  ...ليفة الراشد املبشر يف اجلنة إىل اخل
   ...إىل من اعتز باإلسالم فأعزه اهللا ورفع ذكره إىل يوم الدين

  ...إىل من كان له الفضل يف قيام ديوان احملاسبة وغريه من دواوين احلكم 
ًإىل من استخدم العلم يف أحكامه فكانت موضوعية عادلة ، فاستخدم الوسط احلسابي يف حتديده  ً

  ...ُ، وراعى العرف يف حتديده لوزن الدينار والدرهم للمقاييس 
   ...إىل من ضرب أول نقد إسالمي وطبع عليها ال إله إال اهللا وحده ، حممد رسول اهللا ، احلمد هللا

ًإىل من طاف األسواق داعيا الناس للتعلم وناهيا إياهم عن أكل الربا  ً...  
   ...سعار وكبح مجاح الغالء ورشد اإلنفاقضبط الطلب للمحافظة على األفإىل من راقب السوق 

   ... الناس خشية الوقوع يف املفاجآتَ ونصحَل وتوقعَّإىل من أدرك أهمية استقاللية األسواق فحل
  

ضِب رّ بن اخلطاُرَُمإىل ع
  هّليَوان اهللا عْ

  
  ُاملتواضع عرفانا وحمبة العمل هذا أهدي 



 ٧

   تقديم
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

ي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور يكور الليل على النهار، أمر            احلمد هللا الذ  
فبالعدل تقسم احلقوق و بالعدل علم الناس احملاسبة        شيء  وجعل الرمحة فوق كل     شيء  بالعدل يف كل    

  .والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني. واحلساب وبالرمحة يترامحون
ا ال زالت حاضرة يف شعور األمة، نكر أن جدليةال يالعالقة بني القدمي واحلديث بشىت جتليا 

األمة اليت ال ميكن أن تحإىل هذا الشعور إال إذا كانت تنجذب شاءت أم أبت إىل حضارة موجودة ن 
لقي بثقلها، أو متخفية هلا بقايا ثوابت احلضارة، وجذور احلنني، وقيمة املرجعيةت.  

واع إىل ربط احلاضر باملاضي على أنه : االستغراق يف هذه اجلدلية على ثالثولعل الناس يف 
احلل األمثل الوحيد الذي ينتشل األمة من احلمأة اليت غمست فيها، ومقتصر على احلنني، حنني 

إليه، يعيش يف املاضي بعاطفته وجيد إليه، وإذا تأمل أنَّاحلفيد جلده وأيامه، يعلقه وساماً إذا فرح حن  
 يف اقتطاف الثمار العاجلة من الغري على أنه املنطق الوحيد الذي ميكن فهمه، فهو جدلية صراع احللَّ

 -  وال أجرؤ على االام بأنه ينبذ املاضي–بني القدمي واحلديث، وهناك من يسكت عن املاضي 
 ليس هلا نظر يف ويدعو إىل االعتماد على معطيات احلاضر بعقلية براغماتية ليس هلا جذور، وبالتايل

  . ى منهم الشفاء والصحوة واستيقاظ الضمريرجكل هؤالء إمنا ي. النتائج
تنادي على كل هؤالء أن يصححوا النظرة يف  جتليات  الذي بني أيدينا صيحةًوالكتاب 

 كان حاضراً بكل منهجيته وقوته جدلية العالقة بني القدمي واحلديث وأن الذي حدث إمنا هو يف ماضٍ
النيته وبكل فنون النظام والقوة؛ وما حدث هو أن نام أصحابه وانتقلت عجلة األمر وزمامه إىل وعق

ر وناهز أحدث التطورات احلديثة بالرغم من أن هناك حلقة وصل تعرب والغري فمضى فيه واستمر وطُ
وم على منهجية عن احلقيقة وتعلن النبأ على العاملني، ذلك النبأ املتمثل يف وجود حماسبة إسالمية تق

  .واضحة هلا قواعدها وأساليبها ونظام تطويرها على أسس العقيدة اإلسالمية واملنظور اإلسالمي
هذا وإن قواعد علم احملاسبة إمنا تستحق النظر والقراءة والتملي، وحتتاج من مجلة ما حتتاج 

ويف احلق قد ختتلف . تعبريإليه، إىل إلقاء ما علق ا من اختالف يف األلفاظ واملصطلحات وأساليب ال
  .األلفاظ واملصطلحات والتعابري واملعىن واحد

اً وجتهل ما لدى وإن من نافلة القول أن الفئة اخلطرية على األمة تلك اليت تتخذ  الكسل زي
عريقٍ حضاريٍ إال إذا كان هلا ماضٍسمى أمةًاألمة من خري دفني وتنسى أن األمة ال ت ونظرة  



 ٨

والكاتب يقف بنا عند هذه اخلطوة اخلطرية القائلة بأن . ء املادية وغري املادية يف العامل لألشياصحيحة
 . صحيحٍ ومنهجٍ متقدمٍ إمنا هي نتاج علمٍ العظيمةَاحلضارةَ

   األستاذ الدكتور محزة محزة
كلية الشريعة جبامعة دمشق
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  قدمةامل
  

  :  البحثمقدمة
 األصـيلة  لغتهم العربية ، وعلى   احلنيفسالمي  الدين اإل   أسس أقام املسلمون حضارم على   

هم  من علوم  واقتبسوا كثريا األخرى،  األمم   من حضارات    اتفادواسكما  . هااليت اتسعت لكل أغراض   
 .وامتازت احلضارة اإلسالمية بالشمول والتكامل. وثقافتهم
ده حسب  فقد قسمه اهللا بني عبااملال هو عصب احلياة االقتصادية وحمركها الفاعلمبا أن و

حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الد�يا أهم يقسمون رمحة ربك {مشيئته فقال عز وجل 
يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورمحة ربك خري مما لورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 

وأما اإل�سان إذا ما {فمنهم من بسط له اهللا برزقه ومنهم من قدر عليه . ]٣٢:الزخرف[}جيمعون
ما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ربي و أرمه و�عمه فيقول ربي أكرمن ابتاله ربه فأك

ولنبلو�كم بشيء من اخلوف واجلوع و�قص من {، وقد يبتلي اهللا به عباده ]١٦- ١٥: الفجر[}�ناأه
 اإلسالم دور املال أظهرهلذا كله  .]١٨٨:سورة البقرة[}األموال واأل�فس والثمرات وبشر الصابرين

 أو بالربا أو الرشوةب بغري حق هكسبكخاطئ يته وبين ضرورة عدم تداوله بشكل وأوضح أمه
  . خبصوصياته ومزاياهشأن اتمعات األخرى شأنه اتمع اإلسالمي و .بالغصب

 
  : البحثفروض 

 تكمن أمهية البحث يف إلقائه الضوء على املسامهة الفكرية للحضارة اإلسالمية يف جمال االقتصاد واملال              
  :، وذلك لألسباب التاليةحملاسبة وا
كعلم باملفاهيم  حديث العهد   لكنه  خلت ،   قرنا  أربعة عشر   متتد جذور االقتصاد اإلسالمي إىل       .١

حتقيق األصول العلميـة     من خالل    التطورهذا   يف لذلك يأيت هذا البحث ليشكل لبنة        .احلالية
          ا علماؤنا على مر فاحلـضارة اإلسـالمية    . ألزمـان اللمبادئ واألعراف احملاسبية اليت عمل

اتمـع  كمـا أن    . كرت وطورت أكثر العلوم   على يديها ابت  وشهدت هلا الدنيا شرقاً وغرباً،      
، وهو حباجة إىل بيانات ختـصه وعلـى أساسـها            اإلسالمي له نظرته اخلاصة إىل احملاسبة     

 بعد نشوء ومنو عدة     البيانات املالية واحملاسبية خاصة   تلك  سيتصرف احملاسبون واملستفيدون من     
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بيوت املاليـة   ال و ةقطاعات اقتصادية إسالمية كاملصارف اإلسالمية وشركات التأمني اإلسالمي       
هيكل نظـري يـسريون     إىل   حباجةفهؤالء  . اإلسالمية وكذلك شركات االستثمار اإلسالمية    

تطع  لـذلك مل يـس     . واالقتصادية يف ظل منهج إسالمي شرعي      املاديةمبقتضاه يف خضم احلياة     
  .االقتصاد الغريب استيعاب املعامالت املالية اإلسالمية

وإنصاف العرب واملسلمني بإبراز إسهامام ودورهم الفعـال  إعادة تصحيح التاريخ احملاسيب      .٢
فبدالً من ذكر بداية التأريخ من اإليطايل لوقا باشيليو علينا أن نتذكر القلقشندي             . يف هذا العلم  

عفر الدمشقي واملاوردي واخلوارزمي وغريهم كـثري مـن أعـالم            ج اوالنويري والغزايل وأب  
 ميالدي تقريباً أي قبل لوقا باشيليو       ٩٠٠عام  املسلمني الذين سطّروا احملاسبة فكرا وتطبيقا منذ        

وللعـرب خاصـة    عامة  اام الغرب للمسلمني    على  رد  الوبالتايل   . عام على األقل   ٧٠٠بـ  
ة انصياعهم للمعايري واملبادئ اليت حتددها مؤسـسام        بالتخلف االقتصادي واحملاسيب وضرور   

 سبقته تطورات حماسبية أساسية   لذلك فإن التدوين الذي جاء لوقاباشيلو قد        . ومجعيام املهنية 
 .ال ميكن جتاهلها

 . املعاصرة مع املصطلحات اليت استخدمت يف االقتصاد اإلسالميعدم تطابق املصطلحات .٣
 

 أهمية البحث
 واقعا ملموسا يشهد له بالنجاح على املستوى العـاملي           املتزايدة لألعمال اإلسالمية   األمهيةأضحت  

  :وذلك مبالحظة. بشكل متزايد
مبا أن مفاهيمها ومبادئها، ومن  سلوكه يستمد فكرية ينهل منها وةلكل جمتمع مدرسإن  •

شكل ثابت  بهتطوير أساسياتإىل اجة فهو إذن حبعلم احملاسبة هو من العلوم االجتماعية، 
 املعايري والقواعد ليس فقط للمصارف اإلسالمية بل لكل املؤسسات قاشتقالنتمكن من 

وعلى الرغم من . سواء يف قطاع األعمال أو القطاع احلكومي أو القطاعات األخرى
وجود معايري حماسبية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، فإن البحث يف تطوير معايري 

 . مع االقتصاد اإلسالمي أمر ضروري وهامحماسبية تنسجم 
منـها عوامـل جـذب      إال أن   حتقيق هذا اهلدف،    تساعد يف   عوامل  من ال وهناك جمموعة   

 هناك بيوع وأشكال مالية تنفرد ا الـشريعة         :عوامل اجلذب من  ف. وأخرى عوامل دفع  
ذي يتمتـع ـا      فضال عن الدافع اإلمياين ال     ،اإلسالمية ليس هلا بديل يف اتمعات الغربية      

قصور احملاسبة التقليدية عن مقابلـة      يف  فتتجلى  عوامل الدفع   أما  . عناصر اتمع اإلسالمي  
املتطلبات الشرعية للمجتمع اإلسالمي، كما أن املعلومات والبيانات احملاسبية الناجتة عـن            

   .احملاسبة التقليدية م مؤسسات غري إسالميةجزء من تطبيقات 
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استخالص املعايري احملاسبية اإلسالمية اليت تنري الطريق أمام ث إىل لذلك سيسعى الباح •
احملاسبني ورجال األعمال املسلمني وسائر املتكسبني، أي كل الناس، بعيداً عن املعايري اليت 

 مما يساعد يف نشر و .ختضع للروابط الربوية اليت وضعها أصحاا خلدمة مصاحلهم فقط
تفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ومبا يتالءم مع البيئة تطوير الفكر احملاسيب مبا ي

األمر الذي يؤدي إىل تنمية ثقة . مارس فيها األعمال اليت حتتاج إىل احملاسبةاليت ت
مستخدمي البيانات والقوائم املالية باملعلومات احملاسبية الصادرة عن املؤسسات اليت تنتهج 

 .الفكر احملاسيب اإلسالمي
 النشاط االقتصادي اإلسالمي بشكل ملحوظ منذ القرن املاضي ويشهد بذلك هيئة زيادة •

اليت الحظت األمهية املتزايدة لطرق األعمال اإلسالمية ضمن  "AIAاحملاسبني الدوليني 
 ".بيئة األعمال احلديثة

 & Choiاعتراف علماء احملاسبة الغربيني بتزايد أمهية احملاسبة اإلسالمية، فقد ذكر  •
Mueller ال احلايل أن مثة شيء سيكون أمرا مميزا امسهأن هناك كل مربر لالعتقاد يف ا  

فاملنظور اإلسالمي قد بدأ يؤكد نفسه على مشهد احملاسبة العاملي، ". احملاسبة اإلسالمية"
ونعتقد أن منطقة الشرق . وإذا كانت بداياته متواضعة فإن املستقبل سيكلل تلك اجلهود

. ر يف جعل أخبار احملاسبة يف القرن الواحد والعشرين أخبارا عاجلةاألوسط ستستم
“There is every reason to believe that in due course something 
labeled “Islamic accounting” will be identified and propagated, 
An Islamic perspective is beginning to assert itself upon the 
international accounting scene. Its beginnings are modest, but its 
fervor adamant. We believe that the Middle-East region will 
continue to make accounting news as the twenty-first century 

breaks”. 
 خمتلف أصقاع  يفظهور املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية وحتقيقها لنجاح ملحوظ •

ويف العامل غري . العامل اإلسالمي كماليزيا وبروين واألردن ومصر وديب والسعودية وغريها
 .اإلسالمي الذي يقطنه مسلمون كثر كما يف أوروبا وأستراليا واألمريكيتني

اليت تصدرها هيئة احملاسبة  -راجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املاسبة واحملظهور معايري  •
املعايري تلك مما أثبت إمكانية تطبيق  -يف البحرين راجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وامل

 .يف اتمع املسلم
 كما .ذا املوضوعمن الكتب اليت تم  سوى النذر اليسري ال يوجد يف املكتبة االقتصادية •

باستثناء  ،تعاجل نظم احملاسبة بشكل منفصلأبواب ال يوجد يف كتب الفقه اإلسالمي أنه 
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، وبعض احملاوالت احلديثة اليت قامت بعض املؤلفات القدمية اليت تناولت كتابة األموال
 .بذلك

  
   البحثةشكلم

عـه  اإلسالمي لفقه احملاسبة وتتب   التطبيق  ستكشاف  ال يف كتب السرية والفقه      التحقيقسيتم  
إضـافة إىل   . رف بفقه املعامالت   ما ع  أوعرب متابعة األداء واألحكام الفقهية املتعلقة باملعامالت املالية         

 التـاريخ   خـالل لقـرآن والـسنة     ل الفكر احملاسيب اإلسالمي من خالل التطبيق العملي         البحث عن 
 الفكرية للمحاسبني املسلمني املبعثرة يف بطون كتب الفقـه          مجع اإلسهامات و .االقتصادي اإلسالمي 

هاء ومسامهة املفكرين املسلمني يف تطـوير هـذا     إبراز دور العلماء والفق   ومن مث    .والتاريخ اإلسالمي 
املراجع اإلسالمية خاصـة    البحث على   عتمد  سيو. العلم احليوي استنادا إىل أصول الشريعة اإلسالمية      

  .القدمية منها ليكون حبثا أصيالً
مـثال  م الفقهاء   ا، فاستخد   بعض املصطلحات واألحداث   إسقاطلجأ الباحث إىل    سيكما  

اليوم باألصول الثابتة وهو كناية عمـا اقـتين لالحتفـاظ بـه أو              يسمى  عبري عما   صطلح القنية للت  مل
  . الستخدامه

البد من التعرف على أصول الشريعة ملا هلا من أثر يف حياة كل مسلم ويف حتديـد  كما أنه   
إىل أدت  يـد عنـها      ال حم  ثوابتاًاإلسالمي  اتمع  على مستوى   أرست  الشريعة اإلسالمية   ف. سلوكه
والقياس تستمد هذه الثوابت من القرآن والسنة       و،  الفكر والقواعد احملاسبية أخالقاً وسلوكاً       تشكيل
ثوابت ال ميكن املساس ا ال من قبل حاكم وال من قبل منظمة أو فرد ، وهذه امليزة                  وهي   .واإلمجاع

جتـهاد مبـا    جتعل اجلميع يركن إليها، وهي جمال ضيق نسبة إىل باب املتغريات الذي يصح فيـه اال               
  . يتناسب مع تطور حياة الناس

 من مـصادر الـشريعة اإلسـالمية مث         استنتاج األصول احملاسبية  لذلك سريكز البحث على     
، حيث سيـسعى إىل ذكـر    االعتماد على أراء واجتهادات وتطبيقات فقهاء وعلماء مسلمني أجالء        

مليالدي إلثبات درجة التقدم والـوعي      تاريخ وفاة كل منهم بالتاريخ اهلجري وما يقابله من التأريخ ا          
  . احملاسيب يف احلضارة اإلسالمية مبا سبق احلضارة الغربية مبئات السنني فكرا وتطبيقا
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   احملتوياتفهرس
  الصفحة  

     احلضارة اإلسالمية ودورها يف تطوير العلوم-الفصل األول 

  ١  مقدمة
    

  ٢   أدوات احملاسبة أثر احلضارة اإلسالمية يف تطوير–املبحث األول 
     مقدمة١-١-١
  ٢   معامل احلضارة اإلسالمية٢-١-١
  ٥  اليت حيتاجها احملاسبالكتابة  أدوات ٣-١-١
  ٦  أدوات احلساب اليت حيتاجها احملاسب ٤-١-١
  ٨   اليت حيتاجها احملاسب أدوات القياس٥-١-١
  ٩   النقود وسعر صرفها٦-١-١
  ١٢   األسعار واملستوى العام هلا٧-١-١
    

  ١٤   أثر البيئة االقتصادية والقانونية والسياسية واالجتماعية على الفكر احملاسيب–املبحث الثاين 
     مقدمة١-٢-١
  ١٤   الشمولية والتكامل يف البناء٢-٢-١
  ١٧   احملاسبة يف القرآن الكرمي٣-٢-١
  ١٩   احملاسبة يف السنة النبوية الشريفة٤-٢-١
  ١٩   اإلسالمي احملاسبة يف الفقه٥-٢-١



 ١٤

 

     منهج احملاسبة يف الفقه اإلسالمي–الفصل الثاني 

    مقدمة
  ٣٣  مصادر املعرفة اإلسالمية وطرق البحث –املبحث األول 

  ٣٩  الثوابت واملتغريات يف الشريعة اإلسالمية – الثايناملبحث 
  ٤٢  منهج احملاسبة  – الثالثاملبحث 

  ٤٩  املدخل املعياري ١-٣-٢
  ٥١  دخل السلوكي األخالقيامل ٢-٣-٢
  ٥٣  املدخل التارخيي االستقرائي ٣-٣-٢
  ٥٤  املدخل اإلجيايب ٤-٣-٢

     مفاهيم احملاسبة يف الفقه اإلسالمي–الفصل الثالث 

    مقدمة
  ٥٧  السوقفقه  :املبحث األول 

  ٦٧  رأس املالفقه  : الثايناملبحث 
  ٨٤  اإليرادفقه  :الثالث املبحث 
  ٩١  التكلفة فقه : الرابعاملبحث 
  ١٠٣   الربحفقه :اخلامس املبحث 
  ١١٠  النظام احملاسيبفقه  :السادس املبحث 
  ١٣٣  الرقابةفقه  :السابع املبحث 

  ٢١٥  النتائج والتوصيات
  ٢٢٣  الفهارس واألعالم

  ٢٢٤  فهرس اآليات
  ٢٣١  فهرس األحاديث

  ٢٣٨  قاموس املصطلحات احملاسبية
  ٢٥٧  املراجع

  ٢٥٧  الكتب
  ٢٦٤  الدوريات

  ٢٦٦  مواقع إنترنيت
  A-J  ملخص إنكليزي للبحث
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  الفصل األول
  احلضارة اإلسالمية ودورها يف تطوير العلوم

تبزغ مشس احلضارة على أمة إبان شباا وتوقدها ، مث تطمئن إىل إجنازاا ، وختلد إىل الراحة                 

 و تلـك األيـام       ١شبابا واستعدادا لإلبـداع   والدعة ، فتأفل عنها مشس احلضارة لتشرق على أمة أكثر           
يف هذا الفصل سنتناول إسهامات احلـضارة اإلسـالمية يف          . ]١٤٠ :آل عمران [ �داوهلا بني النـاس     

 يف عمله ، واهتماماا بالعد واحلساب وأدوات        )املباشر (تطوير أدوات احملاسبة اليت حيتاجها احملاسب     
وسوف نبني بعد ذلك    . وأسعار صرفها واألسعار ومستواها العام    القياس ، وتطوير املعامالت والنقود      

  . يف اتمعالبيئة االقتصادية و االجتماعية والسياسية و القانونية مدى تأثر الفكر احملاسيب ب

  :ولتسهيل البحث فقد قسمنا هذا الفصل إىل املبحثني التاليني 
   احملاسبة أثر احلضارة اإلسالمية يف تطوير أدوات–املبحث األول 

 مقدمة ١-١-١
  معامل احلضارة اإلسالمية ٢-١-١
 اليت حيتاجها احملاسبالكتابة أدوات  ٣-١-١
 اليت حيتاجها احملاسب أدوات احلساب  ٤-١-١
 اليت حيتاجها احملاسب أدوات القياس ٥-١-١
 النقود وسعر صرفها ٦-١-١
 األسعار واملستوى العام هلا ٧-١-١

  عية على الفكر احملاسيب أثر البيئة االقتصادية والقانونية والسياسية واالجتما–املبحث الثاين 

مقدمة    ١-٢-١  

الشمولية والتكامل في البناء    ٢-٢-١  
  احملاسبة يف القرآن الكرمي    ٣-٢-١
  احملاسبة يف السنة النبوية الشريفة    ٤-٢-١
  احملاسبة يف الفقه اإلسالمي    ٥-٢-١

  

                                                 
  .٢٢٨، ص ٢٠٠٠ ، دار الفكر ، الكتاب في األلفية الثالثة ال ورق و ال حدود سالم ، محمد عدنان ،  ١
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  املبحث األول

  أثر احلضارة اإلسالمية يف تطوير أدوات احملاسبة

 

  مقدمة ١-١-١
 هي أرقى ما وصلت إليه أمة من األمم يف معتقداا ونشاطاا الفكرية والعقلية يف احلضارة

 هي احلضارة احلضارة اإلسالميةو. خمتلف النواحي ، فسلكت ا سبل احلياة لتحقيق رفاهية أفرادها
أغراضها ، حبيث اليت شادها املسلمون على أسس الدين اإلسالمي واللغة العربية اليت اتسعت لكل 

 ماستفادوا من حضارات األمم األخرى ، واقتبسوا كثريا من علومهم مبا ينسجم مع شريعة اإلسال
  . باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

  .وسوف نتعرض إلسهامات هذه احلضارة من خالل استخدام احملاسبة كأداة لتحقيق العدالة

 

  معالم الحضارة اإلسالمية٢-١-١
احلضارة اإلسالمية إسهاما كبريا يف تطوير خمتلف العلوم حبيث مشلت مجيع لقد أسهمت 

نواحي احلياة كنظام احلكم واإلدارة العامة واخلالفة والوزارة والقضاء واملظامل واحلسبة والشرطة 
وأبدع املسلمون . كما نالت النواحي العسكرية نصيبها من هذا التطور. والواليات والربيد والدواوين

لوم الفقه اإلسالمي وعلوم اللغة العربية والرياضيات والعلوم االجتماعية والطبيعية والطب يف ع
وتطورت . وحظيت فنون العمارة والزخرفة والصناعة بنصيب وافر منها. والصيدلة والفلك والترمجة

جاء الزراعة والصناعة وازدهرت التجارة والنقود يف ظل هذه احلضارة العريقة اليت سادت معظم أر
املعمورة لفترة من الزمن امتدت من القرن السابع وحىت القرن اخلامس عشر امليالدي فنعمت بالترف 

وصهرت هذه احلضارة العاملية بني دفتيها خمتلف القوميات ازأة . االجتماعي والرخاء االقتصادي
ا وأخالقها وعلمها وكانت أدواا يف ذلك أد. ضمن جغرافية مل يشهد التاريخ هلا مثيال حىت اآلن
 فيما بني الدولة و أفرادها من جهة وبينها للعدالةوبالغتها املستمدة من اإلسالم فضال عن حتقيقها 

وبني الدول ااورة من جهة أخرى ، إضافة للعدالة بني أفراد هذه األمة أنفسهم وهذا مبدأ أساسي 
 يوم القيامة على منابر من نور عن ميني املقسطون عند اهللا "يف اإلسالم ويف ذلك يقول رسول اهللا 
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 وما قصة رسول ١"الرمحن عز وجل وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا
حني مل يستطع متييزه بني الناس لوال أن ناداه أحد املسلمني  كسرى إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب 

إال " عدلت فأمنت فنمت" فقال له رسول كسرى يا أمري املؤمنني ، وكان نائما يف طرف املسجد
  .دليل على ذلك

  
  : مل يكن هناك أي حضارة حميطة)Static Analysis(التحليل الساكن 

 تعيش أظلم وأحلك أيامها - املسماة بالعصور الوسطى -وكانت أوروبا  يف تلك الفترة 
 خطة التطور بأكملها كانت بأن: إننا لن نبالغ حني نقول"املتخلفة ويقول يف ذلك جون ماكليش 

 نففيما كان العرب يتبوأو. موجودة خارج أوروبا يف سومر والصني واهلند وشبه اجلزيرة العربية
مركز الصدارة يف النهضة العلمية بني القرنني السابع واخلامس عشر كانت أوروبا متخلفة جدا يف 

دية يف الشرق وخاصة يف اهلند والبالد وبفضل النهضة العربية غدت املعرفة العد .... تعلم الرياضيا
ويديل ويل العهد الربيطاين األمري . ٢"العربية يف متناول العلماء الغربيني كما أا حظيت باحترامهم

 مإذا كان الغرب يسيء فهم طبيعة اإلسال" بقوله ١٩٩٣تشارلز بشهادته يف جامعة اكسفورد عام 
ارتنا وثقافتنا للعامل اإلسالمي إنه نقص نعانيه من فال يزال هناك جهل كبري حول ما تدين به حض

فالعامل اإلسالمي يف القرون الوسطى من آسيا إىل شاطئ . دروس التاريخ الضيق األفق الذي ورثناه
األطلسي كان يعج بالعلماء ورجال العلم ولكن مبا أننا رأينا يف اإلسالم عدوا للغرب وكثقافة غريبة 

  .٣" جتاهلنا تأثريه الكبري على تارخينا فقدابنظام حياا وجمتمعه
  
سابقة يف أرض العرب إال اللغة مل يكن هناك أي حضارة )AnalysisDynamic (احلركيالتحليل 
  :العربية

كان العرب يقطنون صحراء مقفرة ويعيشون ضمن قبائل متفرقة مشتتني متناحرين مل 
وطبقوا شريعته حبق ، مث انتشر اإلسالم يف يصحوا من غفوم إالّ بعد دخوهلم يف اإلسالم فآمنوا به 

وبسبب العناية . البالد حبسن أخالق املسلمني وخاصة التجار ملا كانوا يتمتعون به من صدق وأمانة 
اليت أوالها اإلسالم للعلم و لطالبه ازداد عدد العلماء يف شىت ااالت وأصبحت املساجد جامعات 

وبذلك شارك علماء املسلمني يف بناء احلضارة اإلسالمية ونصر بكل ما حتمله هذه الكلمة من معىن ، 
على تسميتها باحلضارة اإلسالمية وليس باحلضارة العربية ، وهذا ما يؤكده جون ماكليش مضطرا 

                                                 
  .]٦٢٠٤: مسند اإلمام أحمد [  ١
موفق دعبول سلسلة عالم . خضر األحمد و د.  ، ترجمة دالعدد من الحضارات القديمة حتى عصر الكمبيوترماآليش ، جون ،  ١

  .١٥، الكويت ، ص ٢٥١ المعرفة العدد
  . ، دبي١٧١، مجلة االقتصاد اإلسالمي العدد " المعطيات الحضارية لإلسالم"عبد القادر . طاش ، د ٢



 ١٨

حدثت اإلجنازات العربية الرئيسية يف العلوم والرياضيات "بعد أن وصفها بنهضة علمية عربية فيقول 
  .١"للتفوق اإلسالميالعصور الذهبية أثناء 

إذن، كانت االنطالقة من اإلسالم وبالتايل فهو املسؤول عن بناء احلضارة اإلسالمية وله الفضل يف 
  :جناحاا

ولقد ارتبط بناء احلضارة اإلسالمية وتبلورت أوىل مثراا ببناء أول دولة إسالمية يف التاريخ 
 دولته يف  ميالدية عندما أسس رسول اهللا ٦٢٢٢البشري يف السنة األوىل للهجرة املوافق لعام 

املدينة املنورة وذلك بوضع لبنتني أساسيتني يف ذلك الصرح ومها املسجد النبوي الشريف وسوق 
ووضع له من الضوابط . "جتاري مستقل للمسلمني حيث كان السوق الوحيد فيها سوق ميلكه اليهود

حتكارية والقضاء على الغش والغنب يف ما يكفل القضاء على كافة األشكال واملمارسات اال
  .٣"املعامالت كما يكفل تساوي الفرص أمام اجلميع مشترين وبائعني

بذلك التوازن بدأت احلضارة اإلسالمية جتمع بني البناء االجتماعي لألفراد والبناء االقتصادي 
جتماعية أوال مث البىن لألمة وهذا ينسجم متاما مع الطبيعة البشرية ويليب احتياجاا يف البىن اال

وجيب أن نؤكد على أن القرآن الكرمي والسنة النبوية ليسا تراثا من هذه . االقتصادية خلدمتها ثانيا
ن من مصادر التشريع على مر الزمان واملكان أما مسرية املسلمني احلياتية يف ااحلضارة بل مها مصدر

ون حلضارة املسلمني وما أمجعوا عليه ، وينقسم جمتمعهم اإلسالمي فهي تراث املسلمني ، والتأريخ يك
هذا التراث إىل قسمني ، فما أمجع عليه املسلمون يقينا هو إمجاع ملزم وهو عصمة األمة فاألمة ال 
جتتمع على ضاللة وال حيق ألحد أن يدعي عدم عالقته باملسلمني األوائل فهم األفضل لقرم من 

 مصدرها دون أن تشوا شائبة وطبقوها عمليا كما طبقها الرسالة وفهمهم هلا ألم أخذوها من
، أما ما مل جيمع عليه املسلمون يقينا يف جمال العلوم الكونية اليت تبحث يف أساليب رسول اهللا 

فمنه ما يصلح ومنه ما ال يصلح لزماننا ومبا أن احلاضر مبين على . احلياة فهو تراث قابل للمناقشة
تفادة من اخلربات املتراكمة لألجيال السابقة ألا سامهت يف بناء احلضارة فكل املاضي فال بد من االس

  .جيل قد وضع لبنة حىت وصلنا ملا حنن عليه من ثروة علمية ضخمة
املسلمني معارف تقدم مدى وللمقارنة البد لنا من أن نسرد احلادثتني التاليتني ملعرفة 

 فقدُ روي ، يف عهد عمر بن اخلطاب .  سنة١٢٠٠وعلومهم ، مع أن الفارق الزمين يبلغ حوايل 
استعملين زياد على بيت املال " ، عن عامر بن شقيق أنه مسع أبا وائل يقول ) م٦٤٤= هـ٢٣ت (

. ٤"أعط صاحب املطبخ مثامنائة درهم:  فقال فيه )ورقة شبيهة باألوراق التجارية( بصكفأتاين رجل 
                                                 

  .١٨٦ماآليش ، جون ، مرجع سابق ص  ٣
  ٣٣/٣٢×  ) ٦٢٢ –الميالدي = ( ، الهجري  )٣٢/٣٣× الهجري  + (٦٢٢= الميالدي :  للتحويل بين التاريخ الهجري والميالدي ٤

   م١٦/٧/٦٢٢ هجري يوافق  ١/١/١حيث أن 
   ١٣ ، منشورات بنك التنمية اإلسالمي، ص االقتصاد اإلسالمي بين منهجية البحث وإمكانية التطبيقعبد الرحمن يسري ، .   أحمد ، د١
  .١٣٣لإلمام ابن الجوزي ، مكتبة التراث ، دير الزور، ص " تاريخ عمر بن الخطاب" شوحان ، أحمد ،  ٢
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هي قطع من : عصي احلساب "ملون بعصي احلساب م يتعا١٨٢٨بينما كان األوربيون يف عام 
وقد استعملت هذه العصي يف جمتمعات الفالحني طوال آالف . اخلشب كانتُ تعلّم بأثالم عليها

السنني ، وكانت تعامل من قبل الدولة على أا وثائق قانونية حىت أا كانت تستعمل يف تسهيل أمور 
 كانت اخلزانة الربيطانية تستعمل هذه ١٨٢٨ر وحىت العام وبدءا من القرن الرابع عش. الدولة نفسها

ومل يكن " . العصي يف طلباا من الضرائب وكانت تعطيها للمواطنني كإيصاالت استالم للضرائب
 سنة ، مل يكن الفالحون البولونيون املتدينون خيلطون النقود ١٠٠فمنذ قرابة "البولونيون أحسن حاال 
قود املخصصة لشراء األرض ومل يكن هذا نامجا عن شيء سوى أم اعتربوا املخصصة ملهر البنت بالن

  .١"هذه النقود خمتلفة عن تلك ، فكانوا ينظرون إليها وكأن لديهم كومتني من بذور خمتلفة
وسوف نستعرض األدوات األساسية للعمل احملاسيب اليت تطورت يف ظل احلضارة اإلسالمية 

  ).١- ١(الشكل . بأدوات الكتابة وأدوات احلساب وأدوات القياس واليت ميكن تلخيصها .وبفعلها

  

يحتاج إليها المحاسبالكتابة التي   أدوات ٣-١-١  
لقد غلب النشاط الذهين على مرحلة اجلاهلية تلك الفترة اليت سبقت ظهور اإلسالم ومل 

لعرب ، لذلك كانت أشعارهم حمفوظة يف الذاكرة يكن التدوين والكتابة معهودين لشدة قوة ذاكرة ا
  .وقلما تدون
م إىل أنواع فمنها كتابة قُسانتشر فن الكتابة يف خمتلف مراحل احلضارة اإلسالمية ، وو

أي ومنها كتابة األموال تشمل أصول الكتابة يف الدواوين بني خمتلف إدارات احلكم كاليت اإلنشاء 
  .احملاسبة

                                                 
  .٣٠ جون ماآليش ، مرجع سابق ، ص  ٣

א

األرقامא

  الحساب

  أنظمة العد

  متممات

  القلم

א  الدواة

  يها احملاسباألدوات اليت حيتاج إل )١-١(الشكل رقم
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  :ابةومن أهم أدوات الكت

 ن والقلم وما  ، وقد شرفها اهللا تعاىل وذكرها يف القرآن الكرمي فقال يف سورة القلم الدواة
أول ما خلق : (قال رسول اهللا  وقد ذكر القرطيب يف تفسريه هلذه اآلية أن ]١: القلم [يسطرون

وما أكتب : ال مث قال له اكتب قن والقلم   هاهللا القلم مث خلق النون وهي الدواة وذلك قول

ما كان وما هو كائن إىل يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر فجرى القلم مبا هو كائن : قال
اب يف زماننا وقد غلب على الكت...الدواة هي أم آالت الكتابة و مسطها اجلامع هلا"و. ١إىل يوم القيامة

ا وبالغوا يف اب األموال اختاذ الدواة من النحاس األمن أهل اإلنشاء وكتصفر والفوالذ وتغالوا يف أمثا
 بوصف خاص )احملاسبني(ُ كتاب األموال ) م١٤١٨= هـ٨٢١ت (، وخص القلقشندي ٢"حتسينها

 مستطيلة مربعة الزوايا ليجعلوا يف باطن )الدواة(وأما كتاب األموال فإم يتخذوا "م بقوله 
  ".احلساب الديواين املناسب هلذه الدواة يف القطعغطائها ما استخفوه مما حيتاجون إليه من ورق 

  ن والقلم وما يسطرون آالت الكتابة ورفع مرتبتها فقد أقسم ا  ، شرف اهللا القلم

، كما اعتىن ]١:العلق[ إقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلمكما أضاف التعليم بالقلم 

ومن فضل بيان البنان أن ما تثبته األقالم باق إىل بيان لسان ، وبيان بنان : املسلمون بالقلم فقالوا 
مل أر باكيا أحسن تبسما من : األبد ، وما ينسب إىل اللسان تدرسه األيام ، وقال جعفر بن حيىي

القلمُ جمهز جليوش الكالم، ختدمه اإلرادة، وال ميل من االستزادة، كأنه يقبل : القلم، وقال ابن املعتز
  .٣" نور بستانبساط سلطان ، أو يفتح

جيب أن يكون الربي من جهة بنات القصبة : " ، قال فيها إبراهيم بن حممد الشيباين املرباة
إذا بدأت بالرباية فأمسك السكني باليد اليمىن واألنبوبة باليسرى "وقال ابن الرببري " يعين من أعالها

  .٤" رفيقاوضع إامك اليمىن على قفا السكني مث اعتمد على األنبوبة اعتمادا
  :وقد عدد القلقشندي آلالت اليت تشملها الدواة ، نذكر منها 

 .املزبر ، وهو القلم )١
 .املقلمة ، وهي املكان الذي يوضع فيه األقالم )٢
 .الُمدية ، وهي السكني )٣
  .املقَط ، كي ال يتشظى القلم )٤

                                                 
  .١٤٦ ، ص ١٨ تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج ١
  ٤٤٠ ، مطبوعات وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي ، مصر ، ص ٢ ، الجزء دصبح األعشى في صناعة اإلنشاالقلقشندي ،  ٢
  ٤٥٥ ص ٢القلقشندي ، مرجع سابق ، الجزء  ٣
  ٤٥٧  ص٢ القلقشندي ، مرجع سابق ، الجزء ٤
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 .احملربة )٥
 .  الليقةأي حترك به، تالق به الدواةعبارة عن قطعة حريرية الملواق ، وهو  )٦
 .املرملة )٧
 .املنشاة )٨
 .المنفَذ ، وهي آلة تشبه املخرز )٩
 . امللزمة ، وهي خشبتان تشد أوساطهما حبديدة تكون مع الصياقلة واألبارين )١٠
 . املفرشة ، تفرش حتت األقالم )١١
حىت ال يتراكم ( املمسحة ، وتسمى الدفتر ليمسح القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة  )١٢

  .)احلرب على رأسه
 . املسقاة، وهي آلة لطيفة تتخذ لصب املاء يف احملربة )١٣
 . املسطرة )١٤
 . املصقلة )١٥
 . املُهرق ، وهو القرطاس الذي يكتب فيه )١٦
 . املسن ، وهو آلة تتخذ الحداد السكني )١٧

وهذا التنوع دليل على رفاهية الكتاب واهتمامهم باألمور الشكلية بعدما متكنوا من تطـوير   
  .غراض املرجوة منههذا العلم مبا حيقق األ

  
  ): ، احلساباألرقام ، العد(أدوات احلساب اليت حيتاج إليها احملاسب  ٤-١- ١

قدم العرب املسلمون للبشرية خدمة عظيمة باختراعهم األرقام العربية وزاد مـن حيويتـها              
الشكل اخلوارزمي باستخدام الصفر ففتح آفاقا للعد الاية هلا ونقل احلساب من الشكل احلسي إىل               

  . ارد، وال ميكن أن نتصور أية عمليات رياضية أو حماسبية ميكن أن تتم دون استخدام األرقام العربية

 هو الذي جعل الشمس ضـياء والقمـر         ولقد نوه سبحانه وتعاىل لعباده عن العد واحلساب بقوله          
ق يفـــصل اآليـــات لقـــوم �ـــورا وقـــدره منـــازل لتعلمـــوا عـــدد الـــسنني واحلـــساب مـــا خلـــق ا ذلـــك إال بـــاحل

 داالّ على أن  لقوم يعلمـون ، ومن املالحظ أن اهللا تعاىل ختم اآلية الكرمية بقوله    ]٥: يونس  [يعلمون

تعرج املالئكة والروح     للعد فقال    العد واحلساب علم يهتم به العاملون وأوضح تعاىل أكثر من نظامٍ          
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 ويستعجلو�ك بالعذاب ولن خيلف ا  ، وقال  ]٤:املعارج[إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة
  .]٤٧:احلج[وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

لقد اهتم علماء املسلمني بتلك العلوم وبرعوا يف علوم الفلك واجلرب واملثلثـات واجلغرافيـة        
مي وفضله يف احلساب     وبين جون ماكليش دور اخلوارز     .واملكاييل واملوازين وصك العملة والكيمياء    

ـ ١٣٢-٦٠(لقد كانت رسالة اخلوارزمي     : "بقوله يف احلساب أول كتـاب يف      ) م  ٧٥٠-٦٨٠= ه
 األداة األساسية  للمحاسـبة      ا، ومبا أن العدد ونظام العد مه      ١"العامل يوضح عمليات األعداد العشرية    

إذا كان اقليـدس    "لغرب  واحلساب فإن احلضارة اإلسالمية قدمت للبشرية ما شهد به أكابر علماء ا           
ورياضيون آخرون قد حرروا اهلندسة من قيود املسح األرضي ومسائل البناء ومكنوا العلمـاء مـن                

  .٢"التفكري يف اخلصائص اردة للفضاء ، فإن العرب وحدهم قدموا خدمة مشاة للعدد
ربية بـسطت   لقد فاق اتمع اإلسالمي جمتمعات أوروبا بفهمه للحساب والعد فاألرقام الع          

ويـشري  . العمليات احلسابية لكن تداوهلا وجد صعوبة يف أوروبا ومل ينتشر إال مبرور حقبة من الزمن              
األعـداد  (بيد أن أوروبا يف العصر الوسيط ولعدة قرون وجدت هذه الرموز            "لذلك جون ماكليش    

ارسون املهارات اجلديدة    غامضة وصعبة لدرجة أن األوربيني اموا الرياضيني العرب الذين مي          )العربية
فإن استخدام األرقام العربية التسعة والصفر يف كتـاب         "، وأكثر من ذلك،     "نوبأم سحرة وخمادع  

، الـشكل   اخلوارزمي كان سببا ملعركة استمرت ثالثة قرون يف أوروبا مع احلساب اجلديد وضـده               
اتب ومع استخدام عشرة رمـوز      ، فقد وقفت قوى التغيري مع الربنامج العريب ، مع نظام املر           )٢-١(

فقط لتمثيل مجيع األعداد، أما معارضو التغيري فكانوا أغلبية التجار واحملاسبني الذين اعتادوا استخدام              
وقد ورد ذكر املليار كوحدة يف عهد اخلليفة        . ٣"املعداد واستعمال األرقام األجبدية اليونانية والرومانية     

ـ ١٦٨(ج امساعيل بن صبيح     الرشيد عندما سأل كاتب ديوان اخلرا      : عن مبلغ فقال له   )  م ٧٨٥- ه
أحب أن تبلغ بنورا، والبنور ألـف ألـف         : مثامنائة ألف ألف وثالثة وسبعون ألف ألف درهم، فقال        

  . ٥كما ورد لفظ املليار يف رسائل أخوان الصفا بتعبري البطات، والبطات ألوف ألوف ألوف. ٤ألف

                                                 
  .١٦٨ جون ماآليش ، مرجع سابق ، ص ١
  .١٦٩ جون ماآليش ، مرجع سابق ، ص ٢
  .١٦٨ جون ماآليش ، مرجع سابق ، ص  ٣
تحقيق ميخائيل عواد ، دار الرائد العربي )  م١٠٥٦-٩٧٠=  هـ ٤٤٨ -٣٥٩( ، رسوم دار الخالفة  أبي الحسين هالل بن المحسن ، ٤

  .٢٩ببيروت ، ص 
  .٣٠ ، ص ١ ج رسائل اخوان الصفا ،ين ،  زرآلي ، خير الد٥
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   أدوات القياس٥-١- ١

. ، البد من القيـاس     واجلرب نظام العد وأدوات احلساب كاألرقام و   بعد توافر أدوات الكتابة     
وإلجناز القياس حنتاج ألدوات أخرى و المتام ذلك ابتدع العلماء املسلمون أدوات قياس خلدمة فقـه                

د، وامتـازت أدوات  ومبا يتناسب مع العرف يف كل بل Islamic Law Of Transactionاملعامالت 
وتعددت هذه األدوات وخري مثال نـذكره هـو أمنـوذج           . العدالةالقياس بالدقة ألا أداة لتحقيق      

حيث يتضح فيه العالقة    ) ٣-١الشكل  (املعامالت عند القلقشندي، وميكن تلخيصها بالشكل التايل        
ملقدار الكمي ، وبني األمثان     بني الُمثَّمنات من موزونات و مقيسات ومكيالت واليت فيها يتم معرفة ا           

من دنانري ودراهم وفلوس واليت فيها يتم معرفة املقدار القيمي، وتكتمل العالقة بني املقدارين الكمي               
وقد أشار القـرآن    . و القيمي بالسعر، فنقول سعر الكيلو كذا دينار أو سعر املتر كذا درهم وهكذا             

ي امليزان، وهو أحد اآلالت اليت يقع ـا تقـدير           الكرمي ألداة هي قوام ما سبق من عالقات أال وه         

 والسماء رفعها ووضع امليـزان ، أال تطغـوا يف امليـزان وأقيمـوا الـوزن بالقـسط وال                    املقدرات، قال تعاىل  
  ].٧: الرمحن[ختسروا امليزان

  :ومن أهم أدوات املثمنات

  عـا فاسـلكوه    يف سلـسلة ذرعهـا سـبعون ذرا          وبه تقدر األطوال، قال تعاىل        :الذراع

فـاألذرع  . وقد خضع هذا املقياس لدراسات عديدة دف حتقيق املقياس األمثـل           .]٣٢: احلاقة  [
سبعة، أقصرها القاضية مث اليوسفية مث السوداء مث اهلامشية الصغرى وهي الباللية مث اهلامشيـة الكـربى                 

ا فهي أقل مـن ذراع الـسوداء        فأما القاضية وتسمى الدور أيض    ."وهي الزيادة مث العمرية مث امليزانية     
واليوسفية هي أقل من الذراع السوداء بثلثي إصبع        . بإصبع وثلثي إصبع وضعها القاضي ابن أيب ليلى       

والذراع السوداء هي أطول من ذراع الدور بإصبع وثلثي إصبع وضعها   . ووضعها القاضي أبو يوسف   
بإصبعني و ثلثي إصبع أحدثها بالل بن       والذراع اهلامشية الصغرى أطول من الذراع السوداء        . الرشيد

واهلامشية الكربى هي أطول من ذراع السوداء خبمس أصابع وثلثي إصبع نقلها إىل اهلامشية              . أيب بردة 

 الخوارزمي م٧٥٠=هـ١٣٢

 )حسب جون ماآليش(قبول أوربا لألرقام العربية  م١٠٥٠=هـ٤٤١

 سنة من ٣٠٠
الجدل في 
أوربا

 قبول األرقام العربية يف أوربا)٢-١(الشكل
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قال احلكم بن عتيبة أن عمر عمد إىل        . أما الذراع العمرية فهي ذراع عمر بن اخلطاب         . املنصور
 الثلث منها ، وزاد عليها قبضة و إاما قائمة مث خـتم    أطوهلا ذراعا وأقصرها فجمع منها ثالثة وأخذ      

والذراع املأمونية تقدر بالذراع السوداء ذراعني وثلثي ذراع وثـالث أصـابع            . يف طرفيه بالرصاص  
  .١"ووضعها املأمون

  ) ذراع٣٦٠٠(. هو عشر قصبات يف عشر قصبات: اجلريب"
  )ذراعا وهو عشر اجلريب٣٦٠(عشر قصبات يف قصبة : القفيز
  ) ذراعا وهو عشر القفيز٣٦(قصبة يف قصبة : العشري
  .ستة أذرع: القصبة
  . قفيزا٦٠ صاعا ، أو ٦٠  :الوسق
   رطال٥,٣٣  : الصاع
  ٢الكيل

  
  :أما أهم أدوات األمثان فهي 

فاستقر على ستة دوانق ، وزن كل "فأما وزنه ، . وحنتاج ملعرفة وزنه ونقده  : الدرهم
، فلما رأى وكان للعرف دور مهم عند اخلليفة عمر بن اخلطاب ، ٣"عشرة منها سبعة مثاقيل

انظروا إىل أغلب ما يتعامل به الناس من أعالها وأدناها فكان الدرهم البغلي "اختالف الدراهم قال 
والدرهم الطربي فجمع بينهما فكانا اثين عشر دانقا فأخذ نصفهما فكان ستة دوانيق ، فجعل الدرهم 

نق ومىت زادت عليه ثالثة أسباعه كان مثقاال ومىت نقصت من املثقال ثالثة أعشاره اإلسالمي ستة دوا
وسوف .٤"بعانكان درمها فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درمها وس 

  .نتعرض لقيمة الدرهم فيما بعد
  .  ، الدنانري من الذهب والدراهم من الفضةالدنانري والدراهم 

  . ، وهو النقد الذي دخل فيه النحاس ومسيت باملزيفة أو الرديئةةاملغشوش

                                                 
، شرآة مصطفى البابي الحلبي ) األحكام السلطانية  ( – الطبعة الثالثة ١٩٨٧الفراء ، أبي يعلى محمد بن الحسين ،  الماوردي ، ١

  .١٨٠، ص وأوالده بمصر 
ة د   المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري  :  لمزيد من االطالع     ٢ آامل  . ، للمؤلف فالترهنتس ، ترجمه عن األلماني

ة ،          ة األردني صنائع                       أو  . ١٩٧٠العسلي ، منشورات الجامع د رسول اهللا من الحرف وال ان في عه ا آ ى م سمعية عل دالالت ال تخريج ال
وفى              والعماالت الشرعية  ساني المت الخزاعي التلم د المعروف ب ن محم ي ب ـ، من  ٧٨٩، للعالمة أبي الحسن عل اف   ه شورات وزارة األوق

  .١٩٩٥المصرية 
  .١٨١الماوردي ، مرجع سابق ، ص  ٣
  .١٨٥الماوردي ، مرجع سابق ، ص  ٤
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 فقد روى احلاكم ١"كسر سكة املسلمني" ، ى رسول اهللا عن مكسور الدراهم والدنانري
وقال . ٢"تكسر الدراهم لتجعل فضة، وتكسر الدنانري فتجعل ذهبا" ى أن يف املستدرك أن النيب 

ال تفعل، يف : ه عن الرجل يقطع الدراهم والدنانري يصوغ منها، قاليف رواية بكر بن حممد وقد سأل
ويف هذا إشارة لكوا أدوات قياس ال سلع حبد ذاا، وحتويلها إىل مصاغ . ٣"هذا ضرر على الناس

  .سيؤدي لفقداا من األسواق مما سيؤثر على األسعار بشكل عام

  النقود وسعر صرفها ٦-١-١
ظل احلضارة اإلسالمية وأسهمت يف تكوين الكيان االقتصادي لقد تطورت النقود يف 

 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني وورد معىن النقود يف القرآن الكرمي بعدة معاين. اإلسالمي
 ومن أهل ، ]١٤: آل عمران [والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسومة واأل�عام واحلرث

 آل[أمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائماالكتاب من إن ت

 وقال لفتيا�ه اجعلوا بضاعتهم ، ]٢٠:يوسف[ و شروه بثمن خبس دراهم معدودة، ]٧٥:عمران
ر القرآن الكرمي عن النقود بالذهب ، وعلى هذا عب]٦٢: يوسف [يف رحاهلم لعلهم يعرفوهنا

ضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث والدينار والدرهم فشمل بذلك النقود والسلع أي كل ماله والف
   .قيمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ]٢٢٦٣:سنن ابن ماجه [١
، محمد بن عبد اهللا ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مطبعة دار الكتب العلمية المستدرك على الصحيحين الحاآم النيسابوري، ٢

  .٣٦ ، ص ٢ج، ١، طبعة١٩٩٠ببيروت، 
  .١٨٥الماوردي ، مرجع سابق ، ص  ٣

א

الموزوناتא

  المكيالت

  المقيسات

  الفلوس

  الدراهم

א  الدنانير

  أمنوذج املعامالت عند القلقشندي :٣-١الشكل رقم
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، لقد تناول العلماء مسألة النقود وعاجلوها بإسهاب كابن سالم و البالذري و النقود
خلدون والشافعي وأيب املاوردي والراغب األصفهاين و الغزايل وابن تيمية وابن قيم اجلوزية وابن 

فعاجلوا وزن النقود ونسب خلطها والنقود الفاسدة، ومت ضرب أول نقد . حنيفة وغريهم كثري
ال إله إال اهللا وحده ، حممد "طبع عليها )  م٦٣٠-  هـ٨سنة ( إسالمي يف عهد عمر بن اخلطاب 

مث كان ذلك يف عهد . ١ورة، وكان عبد اهللا بن الزبري أول من ضرب دنانري مد"رسول اهللا ، احلمد هللا
وناقشوا مسألة سعر الصرف وحاالت الكساد ).  م٦٩٦= هـ٧٦سنة (عبد امللك بن مروان 

فابن سالم أورد قصة الدراهم وسبب ضرا يف اإلسالم . والرواج إضافة ملعاجلة النقود املغشوشة
قود مبا متثله من قوة شرائية، ، والراغب األصفهاين عبر عن القيمة اليت حتملها الن"باب الصاع"بكتابه 

أشار لوظيفة النقود االجتماعية، واملقريزي ) م١٣٢٨–م ١٢٦٣=  هـ٧٢٨-هـ٦٦١(وابن تيمية 
املسمى بقانون غريشام يف " إن النقود الرديئة تطرد النقود اجليدة من التداول: "سبق غريشام بقوله

وكذلك ابن عابدين يف . ة يف مصركتابه إغاثة األمة بكشف الغمة حيث درس أسباب غالء املعيش
  . رسالته تنبيه الرقود على مسائل النقود

ولقد ثبت وزن الدرهم 
10
 غرام ويف ذلك قال ٢,٩٧ الدينار فكان وزن الدرهم الشرعي 7

إن اإلمجاع منعقد منذ صدور اإلسالم وعهد الصحابة والتابعني أن الدرهم الشرعي هو "ابن خلدون 
ذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب واألوقية منه أربعون درمها وهو على هذا لسبعة أعشار ال

الدينار ووزن املثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعري ، فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره 

مخسون حبة وُ مخسا احلبة 
5
فالبداية كانت من الفاروق . ٢"اع، وهذه املقادير كلها ثابتة باإلمج250

واالكتمال كان على يد عبد امللك بن مروان، وهكذا تنمو احلضارة جيال بعد جيل لتأخذ  عمر 
  . شكل الكمال أو قريبا منه

مما سبق يتضح أنه مل ينته القرن اهلجري األول حىت صارت عملة العامل الرئيسية هي العملة "
  .٣" ودينار ذهيب إسالمياإلسالمية، درهم فضي إسالمي ،

، إن انتشار الرقعة اجلغرافية لبالد املسلمني واختالطها باألمم ااورة هلا جتارة سعر الصرف
وعمرانا ساعد يف اختالط عمالت هذه البلدان، فكان البد من أسعار صرف تبىن على أساسها نسب 

بادل التجاري يف حالة صحية تبديل العمالت بعضها ببعض وهذه حاجة ال غىن عنها طاملا أن الت
صرف الذهب بالديار املصرية ال يثبت : "وذكر القلفشندي تبدل حال سعر الصرف بقوله. وجيدة

، وغالب ما كان عليه صرف الدينار يعلو تارة ويهبط أخرى حبسب ما تقتضيه احلالعلى حاله بل 

                                                 
  .١٨٣ الماوردي ، مرجع سابق ، ص ١
  .٢٦٣ ، ص المقدمة ابن خلدون ، ٢
  .١٥٨ ، ص ، دار قتيبة للنشر١٩٩٦، النقود ووظائفها األساسية وأحكامها الشرعية، عالء الدين . دزعتري ،  ٣
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 )عملة رومانية(واألفرنيت . ااملصري يف ما أدركناه يف التسعني والسبعمائة وما حوهلا عشرون درمه
 خصوصا يف سنة ثالث عشرة زاد وخرج عن احلدأما اآلن فقد . سبعة عشر درمها وما قارب ذلك

بعض  فيما رأيته يف اومثامنائة، وإن كان يف الدولة الظاهرية قد بلغ مثانية وعشرين درمها ونصف
  . ١"التواريخ

، وهو الدينار اجليشيلة امسية هي وأدى التطور النقدي يف ذلك العهد إىل وجود عم
 بأن جيعلوا لكل إقطاع عربة دنانري تمسمى ال حقيقة  يستعمله أهل ديوان اجليش يف عربة اإلقطاعا"

 ثالثة عشر درمها وثلث وكأنه على ما كان عليه احلال عرف الناسويف .... معربة من قليل أو كثري
 يف الزمن األول كان قريبا صرف الذهب ، فإن  عند ترتيب اجليش يف الزمن القدميقيمة الذهبمن 

جعلت الدية عند من قدرها بالنقد من الفقهاء ألف :"، وأورد القلقشندي التطبيق التايل"من هذا املعىن
كما سادت . ٢"صرفه يومئذدينار و اثين عشر ألف درهم فيكون عن كل دينار اثنا عشر درمها وهو 

 فكانت أمساء على غري مسميات كالدنانري اجليشية وكل اءالدراهم السودعملة امسية أخرى هي 
  .)مصكوك(درهم منها معترب يف العرف بثلث درهم نقرة 

 

  األسعار ، والمستوى العام لها٧-١-١
، درس علماء املسلمني أسعار املنتجات الرئيسية يف عدة مناطق جغرافية وقارنوا األسعار

آلية حتديد )  املبني سابقا١-١رقم (وضح الشكل بينها وفسروا أسباب ذلك تبعا للمسبب، وي
األسعار من خالل األمثان واملثمنات وغالبا ما ذكر القلقشندي سعر الصرف وأتبعه باملستوى العام 

ذكر املقر ": كقولهلألسعار وبني دور العرض والطلب يف ذلك، واستشهد بدراسات قام ا غريه 
وأوسط أسعارها يف غالب :  مجلة من األسعار يف زمانه فقالالشهايب بن فضل اهللا يف مسالك األبصار

، األمنوذجاألوقات أن يكون أردب القمح خبمسة عشر درمها والشعري بعشرة وبقية احلبوب على هذا 
وهذه األسعار اليت ذكرها قد : قلت. واألرز يبلغ فوق ذلك واللحم أقل سعره الرطل بنصف درهم

د الثمانني والسبعمائة فغلت األسعار وتزايدت يف كل صنف من ذلك أدركنا غالبها وبقيت إىل ما بع
وغريه وصار املثل إىل ثالثة أمثاله وأربعة أمثاله، فال حول وال قوة إال باهللا ذي املنن اجلسيمة القادر 

. ٣"]٢٨:الشورى[ هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطواعلى إعادة ذلك على ما كان عليه أو دونه، 

اللة واضحة على العرض والطلب فقلة العرض أدت إىل الغالء لذلك ذكر هذه اآلية طلبا من وهذا د
رتل األمطار مما يؤدي إىل زيادة اخلريات ومن مث زيادة العرض فهبوط يف األسعاراهللا أن ي.  
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 ، قارن القلقشندي وغريه األسعار السائدة مع أسعار البلدان العام لألسعار املستوى
ذو السعر (معامالا بالدينار الرابح "ر غالب البلدان يف حينه، فقد روى عن إيران أن األخرى، وذك

 وهو ستة دراهم كما يف معظم مملكة إيران ويف بعضها بالدينار اخلراساين وهو أربعة )األعلى
وأما أسعارها . وهي وإن قل وزا عن معاملة مصر والشام فإا جتوز مثل جوازها... دراهم
ا مجيعها مرضية حىت إذا غلت األسعار فيها أعلى الغلو كانت مثل أرخص األسعار مبصر فأسعاره
أن دينارهم رابح كما هو يف غالب مملكة إيران وهو الذي عده " وذكر عن مملكة خوارزم . ١"والشام

 وأما األسعار يف مجيع هذه اململكة رخية إىل... ستة دراهم وأن احلبوب تباع كلها عندهم بالرطل
الغاية إال كركنج أم أقليم خوارزم فإا متماسكة يف أسعار الغالت قل أن ترخص بل إما أن تكون 

  .٢"غالية أو متوسطة ال يعرف ا الرخص أبدا
ميكننا تلخيص تقنيات أدوات احملاسبة اليت طورا احلضارة اإلسالمية يف الشكل مما سبق 

)٤-١:(  

  

                                                 
  .٤٤٥ القلقشندي ، مرجع سابق ، ص  ١
  .٤٧٠ القلقشندي ، مرجع سابق ، ص  ٢
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أن تطور هذه األدوات قد خدمت احملاسبة بالتزامها بالثوابت الشرعية مما مما سبق يتبني 
وهذا ما ذهبت إليه ماليزيا  خالل حقبة تارخيية طويلة امتدت حىت وقتنا الراهن، اً وثباتأعطاها منطقيةً

 ويدل على ذلك. م٢٠٠٣حيث أعلنت عن صك الدينار الذهيب اإلسالمي والبدء بتداوله يف منتصف 
زيادة النشاط االقتصادي اإلسالمي بشكل ملحوظ منذ القرن املاضي ، ويشهد بذلك هيئة احملاسبني 

  .١"اليت الحظت األمهية املتزايدة لطرق األعمال اإلسالمية ضمن بيئة األعمال احلديثة "AIAالدوليني 

                                                 
١ AIA, Association of International Accountants, May 1996, Web. www.a-i-a.org.uk 
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  املبحث الثاني
  أثر البيئة 

   الفكر احملاسيباالقتصادية والقانونية والسياسة واالجتماعية على

  
   مقدمة١-٢- ١

أن تكون أهدافها ومفاهيمهـا     لذلك جيب   وجد فيها   يتأثر بالبيئة اليت    ياحملاسبة علم اجتماعي    
وتشمل البيئة جوانب شـرعية واقتـصادية        . وانعكاساا تلك البيئة منسجمة ومعربة عن    ومعايريها  
  .١مستوى تطور الفكر والتطبيق احملاسيبكذلك واجتماعية و
أن أهداف القوائم املالية  " FASB الفقرة التاسعة من معايري هيئة معايري احملاسبة املاليةنصت

 يف APB، وذكرت هيئة املبادئ احملاسبية ٢"تتأثر بالبيئة االقتصادية والقانونية والسياسية واالجتماعية
استجابة للتغريات يف املبادئ احملاسبية املتعارف عليها تتغري بأن  "٢٠٩التقرير الرابع يف الفقرة 

وهذا ما سوف نلحظه أيضا من ". األوضاع االقتصادية واالجتماعية والتطورات العلمية والتكنولوجية
أن احملاسبة يف الفقه اإلسالمي استندت إىل مصدرها التشريعي الثابت ، مث تأقلمت مع املتغريات 

  .املستجدة دون اخلروج عن الثوابت
   البناء الشمولية والتكامل يف٢-٢- ١

اإلسالم دين شامل ونظام متكامل ، نظم حياة أفراده مبا يضمن هلم سعادة العيش يف الـدنيا                 

وساعدت هذه الشمولية يف حتقيـق  ]. ٢٨٤: البقرة [ مـا فرطنـا يف الكتـاب مـن شـيء        واآلخرة  

لكـل  ف، فال طغيان للفرد على اتمع و ال للمجتمع على الفرد             توازن اجتماعي واقتصادي متناغم   
أحكم رقابة يف ضمري كل فرد أساسها اخلوف من         كما  .  عادل يحقوقه وواجباته ضمن نظام تكافل    

 وبىن هذه العالقات    .]٢٨٤: البقرة  [ إن تبدوا ما يف أ�فسكم أو ختفـوه حياسـبكم بـه ا             اهللا  

  . على أساس األخالق املنبثقة من شريعة اهللا
  :كافة تطوير العلوم

والباعث الديين لدى املسلمني هو الـذي       . " صلة وطيدة بالفقه وأصوله    إن مجيع العلوم على   
، فالقرآن الكرمي أرشد النـاس ملختلـف        ٣"فتح أبواب العلم للعامل أمجع وليس فقط لألمة اإلسالمية        

                                                 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  ، البحرين ،  ، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  ١

  .٣٢٢ ، ص ١٩٩٧
2 Accounting review, July 1980, P.473. 
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ا الذي خلق السموات واألرض وأ�زل مـن          على كل عصر ،      اًالعلوم ، ومازال إعجازه العلمي شاهد     
رج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري يف البحر بأمره وسخر              السماء ماء فأخ  

تـاكم مـن    آو ،   وسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنـهار          ،   لكم األهنار 
، وزاد ]٣٤-٣٢: إبراهيم [كل ما سألتموه وإن تعدوا �عمة ا ال حتصوها إن اإل�سان لظلـوم كفـار     

لو �شاء جلعلناه حطاما فظلـتم       ،   أ�تم تزرعو�ه أم حنن الزارعون     ، أ  تم ما حترثون  أفرأي يف سرد األدلة    
أ�تم أ�زلتمـوه مـن املـزن أم حنـن           ، أ  أفرأيتم املاء الذي تشربون    ،   بل حنن حمرومون   ،   إ�ا ملغرمون  ،   تفكهون
شأمت شـجرهتا أم  أ�تم أ�ـ  ، أأفرأيتم النار اليت تورون    ،   لو �شاء جعلناه أجاجا فلوال تشكرون      ،   املنزلون

  ].٧٢-٦٣الواقعة [حنن املنشئون

  :االقتصاد خاصةتطوير 
واالقتصاد أحد هذه العلوم ، وبصفته علما اجتماعيا فهو يتأثر إىل حد كبري بالقيم والقواعد               

واالقتـصاد  . يهدف إىل حتقيق أقصى إشباع ممكن من املوارد احملـدودة         ، وهو   اليت تسود يف اتمع   
العلم الذي يبحث يف أسـباب      "هو  ف  ،  جذوره يف القرآن الكرمي والسنة النبوية      تأصلباإلسالمي ميتاز   

 ، فـالرزق مقـدر مـن اهللا         ١"املشكالت االقتصادية وكيفية عالجها يف إطار الشريعة اإلسالمية       

، واملـال  ]٣٢: النـساء  [ وال تتمنوا ما فضل ا به بعضكم على بعـض  والتفضيل منه بني العباد   

منوا با ورسوله وأ�فقـوا ممـا جعلكـم مـستخلفني فيـه فالـذين        آواإلنسان مستخلف فيه   ملك اهللا 
ومـا لكـم أال تنفقـوا يف سـبيل ا و             ،  ]٧: احلديـد   [منوا منكم وأ�فقوا هلم أجر كبري     آ

ويشكل فقه املعـامالت الناحيـة التطبيقيـة لالقتـصاد          ] ١٠:احلديد  [ واألرض  مـرياث الـسموات   

  .مياإلسال
  :املال أمشل من االقتصاد ألن االقتصاد يكون يف املال

على سـوية احلاجـات     وأنه  دور املال وأوضح أمهيته بالنسبة لغالبية الناس        وعى  واإلسالم  

لنبلـو�كم بـشيء مـن اخلـوف واجلـوع و�قـص مـن األمـوال واأل�فـس                     و  األساسية من خوف وجـوع    
تطيع أي عاقل أن يدرك أن االقتصاد وعلومه إمنا هو          ويس .]١٥٥ :البقرة  [والثمرات وبشر الصابرين  
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إن ذكر املال يشمل كل ما      ف لذلك   .أداة لتعظيم األموال وزيادا وكذا السياسة واحلروب وأدواما       

، ]٤٦:كهفال [املال والبنون زينة احلياة الـد�يا     وقد وصفها اخلالق بأا زينة احلياة الدنيا بقوله         ،  سبق

وال تـأكلوا    الرشـوة   ك بغري حق    هكسبك بشكل خاطئ     املال ورة عدم تداول  ضرتعاىل  كما بين   
أموالكم بينكم بالباطل و تـدلوا هبـا إىل احلكـام لتـأكلوا فريقـا مـن أمـوال النـاس بـاإلثم و أ�ـتم                  

 )كسب املال بغري حق   (مثال  و شدد على أن مسيئي استخدامه كآكلي الربا         . ]١٨٨ :البقرة[تعلمـون 

    و التوبة تكون بترك الربا و االكتفاء برأس املال مبـا حيقـق العـدل               . ورسوله مع اهللا هم يف حرب    

     و رســوله و إن تبــتم فلكــم رؤوس أمــوالكم ال تظلمــون و ال فــإن مل تفعلــوا فــأذ�وا حبــرب مــن ا
التعابري احملاسبية ، وأولّها وأمهها هو رأس املـال وآليـة        تبلورت  فقد  ذلك  ب. ]٢٧٩:البقرة[تظلمـون 

وإن كان ذو عسرة بدور اجتماعي أيضا  اإلسالم مل يترك العنان للمال بل قيده        و. له بني الناس  تداو
بـذلك  ، فأوضح تعاىل ]٢٨٢:البقرة[فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن كنـتم تعلمـون   

 هو التـصدق ،    لدى اآلخرين   ين والبعد االجتماعي لدور املال وأضاف مفهوما غري مألوف          أدب الد
ميزه باليسر فكانت كلمة التصدق مرادفة يف الشكل للديون املعدومة لكنها تتجاوزهـا يف املعـىن                و

 لـو أ�فقـت مـا يف          واملال وحده ليس له دور اجتماعي بدون تطويعه ضمن نظام شرع اهللا              .واهلدف
  ].٦٣:األنفال[األرض مجيعا ما ألفت بني قلوهبم ولكن ا ألف بينهم

أنظمة مالية مل يسبق هلا أن طبقت من قبل ، بل           وتطبيق  اإلسالمية بابتكار   وانفردت الشريعة   
ولكـل مـن هـذه      ،  ج روحي ومادي    يفامتازت هذه األنظمة مبز    وجعلتها فرضا دينيا، أي عبادة ،     
  .  بهاألنظمة أسلوبه الرياضي اخلاص

ـ                 ها فالزكاة هلا مطارح وشرائح حمددة وهلا مصارف خاصة ال جيوز أن تـصرف بغـري حمل
 مث أعطـت    )ختصيص اإليرادات والنفقات    ( فاستخدمت احملاسبة اإلسالمية بذلك مفهوم التخصيص       

 )العينيـة والنقديـة   (الشريعة مفهوما ماليا متطورا مل يطبقه أحد غريها أال وهو توطني املتحصالت             
 .  املـسلمني  وأولوية صرفها بنفس املوطن الذي حصلت منه وحيال الفائض إن وجد إىل بيت مـال              

  .وانتظمت متحصالا بقوائم نقدية وأخرى عينية ، كما عاجلت مشاكل االزدواج يف حتقق الزكاة 
له مثيال فحقـق عدالـة      ولن تشهد    تشهد البشرية    ملوجاء نظام املواريث بأسلوب رياضي      
يف األسـرة ،    ومرتبتـه   يتناسب مع وضعه     مبا   منهم  توزيعية بني األفراد حافظ فيها على حقوق كل         

 مع  ]٧: النساء  [مما قل منه أو كثـر �ـصيبا مفروضـا          فتت تراكم الثروات صغرية كانت أم كبرية        و
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واستطاع أن يـصهر    . عيا فائق الدقة  اجتمابطا أسريا و  ارتاحملافظة على امللكية اخلاصة ، وبذلك حقق        
  .سعاد الناس ال لقهرهماملال يف دوره االجتماعي فأعطاه حقه يف األمهية إل

  .جل هذه النظم وغريها بإسهاب إن شاء اهللا فيما بعد وسوف نعا
ـ  دعامة  أرسى  وكما عنِي اإلسالم منذ بزوغه باحلقوق اخلاصة والعامة وصاا بقوة             ا أمساه

، واحملاسبة هي األداة األكثـر   احلدود الفاصلة يعلماحلالل واحلرام وألزم كل فرد بتحصيل هذا العلم ل   
= هـ  ٢٣ت   ( بن اخلطاب    ، فقد روى عن عمر    ني احلالل واحلرام    قدرة على متييز احلد الفاصل ب     

فقه وإال أكـل    يال يبيع يف سوقنا إال من        ":قائال ١حامال درته أنه كان يطوف يف األسواق      )  م ٦٤٤
بابا يف إحيائه أمساه باب علم الكسب       )  م ١١١٢=  هـ   ٥٠٥ت  (وأفرد الغزايل   ". الربا شاء أم أىب   

 الكسب واجب على كل مسلم مكتسب ، ألن طلب العلم فريضة على كل      أن حتصيل علم  "ذكر فيه   
ومل يقف الغزايل عند    . ٢"مسلم ، وإمنا هو طلب العلم احملتاج إليه ، واملكتسب حيتاج إىل علم الكسب             

لن ينال رتبة االقتصاد من مل يالزم يف طلـب املعيـشة            ": هذا احلد بل وصف املستثمر املسلم بقوله        
م٣"ج السدادنه.   

   احملاسبة يف القرآن الكرمي٢-٢- ١
مرة ، فكانـت يف معـىن   أكثر من تسعني وردت كلمة احملاسبة ومشتقاا يف القرآن الكرمي    

 و�ـضع املـوازين القـسط ليـوم القيامـة وإن كـان مثقـال حبـة مـن خـردل أتينـا هبـا وكفـى بنـا                                   احملاسب
 إن ا كـان علـى كـل شـيء           ،  ]٦:النساء  [ وكفـى بـا حـسيبا      ،  ]٤٧: األنبياء  [حاسـبني 

تلـك أمـة قـد خلـت هلـا مـا كـسبت ولكـم مـا                    استقاللية احلساب ، ويف   ]٨٦: النساء  [حـسيبا 
اقـرأ كتابـك كفـى بنفـسك اليـوم           ،  ]١٣: البقـرة   [كسبتم وال تسألون عما كا�وا يعملـون      

يكلـف ا �فـسا إال      ال     يف حساب النفس     مبدأ املقابلة ، وبني تعاىل    ]١٤:اإلسراء[عليـك حـسيبا   
العـد  ، وذُكـرت احملاسـبة مبعـىن        ]١٣٤: البقرة  [وسعها هلا ما كسبت وعليها مـا اكتـسبت        

كأين من قرية عتت عن أمر رهبا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا   و  مث اجلزاء والعقاب واإلحصاء
ا الليـل والنـهار     وجعلنـ   وتعلمه   احلساب، كما ذكرت مبعىن     ]٨: الطالق  [وعـذبناها عـذابا �كـرا     

ية النهار مبصرة لتبتغـوا فـضال مـن ربكـم ولتعلمـوا عـدد الـسنني واحلـساب                   آية الليل وجعلنا    آتني فمحو�ا   آي
                                                 

 الحكومة وإشرافها على تنفيذ أحكام اإلسالم وتوجيهاته، فمن لم يردعه توجيه إن درة عمر إنما هي رمز لسلطة القانون، ورقابة " ١
  .١٩٩١، مؤسسة الرسالة ببيروت، مشكلة الفقر وآيف عالجها اإلنسانيوسف القرضاوي، . ، د"القرآن، ردعته عقوبة السلطان

  .١٢٧ ، ص ٢الغزالي ، المرجع السابق ، ج ٢
  .١٢٢ ، ص ٢الغزالي ، المرجع السابق ، ج ٣



 ٣٤

هـو الـذي جعـل الـشمس ضـياء والقمـر �ـورا وقـدره                 ،  ]١٢: اإلسراء  [وكـل شـيء فـصلناه تفـصيال       
، ]٥:يـونس [ اآليـات لقـوم يعلمـون      منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب ما خلق ا ذلك إال بـاحلق يفـصل             

،  ]٥٥:يوسف[ قال اجعلين على خزائن األرض إ�ي حفيظ عليم اخلازن األمنيوذكرت أيضا مبعىن  
�ـستم منـهم رشـدا فـادفعوا إلـيهم          آوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكـاح فـإن            ويف التوثيق واإلشهاد  

ن كــان غنيــا فليــستعفف ومــن كــان فقــريا  أمــواهلم وال تأكلوهــا إســرافا وبــدارا أن يكــربوا ومــ 
، ]٦:النـساء [فليأكل باملعروف فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم وكفى بـا حـسيبا            

  لـه احلكـم وهـو أسـرع احلاسـبني          ثـم ردوا إىل ا مـوالهم احلـق أال           سـرعة احلـساب   وعن  

ن مـاء حتـى إذا جـاءه مل جيـده           آوالذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعـة حيـسبه الظمـ          ،  ]٦٢:األنعام[
  ].٣٩:النور[ شيئا ووجد ا عنده فوفاه حسابه وا سريع احلساب

 األسس العريضة لألصول احملاسبية ، وهي أطول آية يف القرآن           ةداينملبينت آية التسجيل أو ا    و

كم كاتـب   يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجـل مـسمى فـاكتبوه وليكتـب بيـن                  الكرمي ،   
بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه ا فليكتب وليملل الذي عليه احلق وليتق ا ربـه وال              

 شيئا فـإن كـان الـذي عليـه احلـق سـفيها أو ضـعيفا أو ال يـستطيع أن ميـل هـو فليملـل وليـه بالعـدل                  هيبخس من 
ترضـون مـن الـشهداء أن       واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكو�ا رجلني فرجـل وامرأتـان ممـن               

تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى وال يأب الشهداء إذا ما دعوا وال تسئموا أن تكتبوه صـغريا أو                  
كبريا إىل أجله ذلكم أقسط عند ا وأقوم للشهادة وأد�ى أال ترتـابوا إال أن تكـون جتـارة حاضـرة                     

تبـايعتم وال يـضار كاتـب وال     تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأشهدوا إذا          
 ]٢٨٢:البقرة[شهيد وإن تفعلوا فإ�ه فسوق بكم واتقوا ا ويعلمكم ا وا بكل شـيء علـيم      

وال يـأب كاتـب أن يكتـب كمـا           العادلة الـصادقة    آلية الكتابة   حيث علمنا اهللا سبحانه وتعاىل      
   علمه ا     بقوله  بنهاية اآلية    مث أكد ذلك   ويعلمكـم ا.       ويالحظ أن اآلية أوضحت التعـابري 

 هو  من ميلل  ،   العدالة يف الكتابة   ،   كاتب الدين  ،   أجل الدين  ،   مقدار الدين  ،    الدين  :احملاسبية التالية   
 الشهود ،   حاالت خاصة املدين وكأنه يقر مبا عليه دون إكراه ، املبلغ كما هو دون خبس يف القيمة ،                 



 ٣٥

 احليـاد  ،   استثناءات ،   الغاية من الكتابة   واضح لإلثبات واملوضوعية ،      وهم شهود عدل وفيها تشديد    
  . حىت ال تتشوه الصورة العادلة 

   احملاسبة يف السنة النبوية الشريفة٣-٢- ١
 خمتلفة ، نذكر    وردت كلمة احملاسبة ومشتقاا يف السنة النبوية الشريفة مرات كثرية ومبعاين          

رجال من األسد على صـدقات بـين    استعمل رسول اهللا : "ل محيد الساعدي قا   ومنها ما رواه أب   
 فهال جلست   سليم يدعى ابن اللتيبة فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول اهللا                

معيـارا   ، وبذلك أرسى رسـول اهللا       ١"يف بيت أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك إن كنت صادقا         
 وروت السيدة عائـشة   . أوضح الرشوة مبا ال يدع جماال للشك      للتفرقة بني املال العام واملال اخلاص و      

     عن رسول اهللا   يا رسول اهللا جعلين اهللا فداءك    : قلت: ال أحد حياسب إال هلك ، قالت        " قوله

 ، قال ذاك العرض فسوف حياسـب حـسابا يـسريا   بيمينه فأما من أوتي كتابه أليس يقول اهللا عز وجل ،  

وأخرب رسـول   . ، ويدل هذا احلديث على شدة ودقة احلساب       ٢"يعرضون ومن نوقش احلساب هلك    
 عن حسن ختام الدائن الذي ميهل مدينيه وال يشق عليهم ، فقد روى أبو مسعود عن رسول                  اهللا  
حوسب رجل مما كان قبلكم فلم يوجد له من اخلري شيء إال أنه كان رجال موسرا                " أنه قال    اهللا  

 حنن أحق بذلك منـه      انه أن يتجاوزوا عن املعسر فقال اهللا        أو كان خيالط الناس وكان يأمر غلم      
الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد       : قال   "وروى شداد بن أوس عن رسول اهللا        . ٣"جتاوزوا عنه 

حاسبوا "قوله   ويروى عن عمر بن اخلطاب      . ٤"املوت والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا        
نوا للعرض األكرب وإمنا خيف احلساب يوم القيامة على من حاسب نفسه            أنفسكم قبل أن حتاسبوا وتزي    

ال يكون العبد تقيا حىت حياسب نفسه كما حياسب         : قوله ويروى عن ميمون بن مهران      . يف الدنيا 
  .٥"شريكه من أين مطعمه و ملبسه

   احملاسبة يف الفقه اإلسالمي٤-٢- ١
اة االجتماعية ، فـالغزايل أوضـح ضـرورة         أدرك الفقهاء دور احملاسبة االقتصادي يف احلي      

أنُ ينظر يف رأس املال والربح واخلسران لتبني له الزيادة          "، وعرف احملاسبة بأا     ٦احلساب يف املعامالت  
  .٧"من النقصان

  :وميكن حتديد مراحل تطور احملاسبة يف الفقه اإلسالمي على النحو التايل 

                                                 
  ]١٤٠٤: صحيح البخاري  [١
  ]٤٥٥٨: صحيح البخاري  [٢
  ]١٢٢٨: سنن الترمذي [ ٣
  ]٢٣٨٣: سنن الترمذي  [٤
  ]٢٣٨٣: سنن الترمذي  [٥
   ١٦ ، ص ١الغزالي ، مرجع سابق ، جزء  ٦
   ٤٠٧-٤٠٥ ، ص ٤ الغزالي ، مرجع سابق ، ج ٧



 ٣٦

اكتبوا يل من تلفظ باإلسـالم مـن        "  قال رسول اهللا     :مرحلة اإلحصاء والعد   •
 .١"الناس، فكتبنا له ألفا ومخسمائة رجل

 ، فتم إحصاء الناس على أساس القـرىب         ةمث كثرت األموال اتبا    :مرحلة التدوين  •
فقد قَِـدم أبـو     . " األسبقية يف اإلسالم   س، وكان العطاء على أسا     لرسول اهللا   

ماذا جئت به قال مخسمائة      مر   مبال من البحرين فقال له الفاروق ع       هريرة  
ألف درهم فاستكثره عمر وقال أتدري ما تقول قال نعم مائة ألف مخس مـرات               

املنرب فحمد اهللا وأثـىن      أَطيب هو ؟ فقال ال أدري فصعد عمر          فقال عمر   
           ـ   لْعليه مث قال أيها الناس قد جاءنا مال كثري فإن شئتم ك يال وإن شـئتم    نا لكم كَ

ليه رجل فقال يا أمري املؤمنني قد رأيت األعاجم يدونون فدون أنـت         فقام إ . عددنا
استشار املسلمني يف تدوين     وروى عابد بن حيىي عن احلارث أن عمر         . ٢"ديوانا

 تقسم يف كل سنة ما اجتمع إليك من املـال           الدواوين فقال علي بن أيب طالب       
الناس وإن مل حيـصوا      أرى ماال كثريا يسع      وقال عثمان   . وال متسك منه شيئا   

 قد كنت   فقال خالد   . حىت يعرف من أخذ ممن مل يأخذ خشيت أن ينتشر األمر          
، وملا استقر ترتيب     بقوله بالشام فرأيت ملوكها دونوا ديوانا وجندوا جنودا فأخذ       

 ُ فضل بينهم يف العطـاء  الناس يف الدواوين على قدر النسب املتصل برسول اهللا       
 فكان ذلك أول إحصاء على أساس القـرىب مـن           ٣" اإلسالم على قدر السابقة يف   

 .وفضلت الناس على بعضها على أساس األسبقية يف اإلسالم رسول اهللا 
 يف زمن اخلليفة عبد امللك بن مروان على يد صاحل بن عبد             مرحلة تعريب الدواوين   •

الرمحن كاتب احلجاج بالعراق وعلى يد سليمان بن سعد يف الشام ، وكان عبـد               
 .٤"هللا در صاحل ما أعظم منته على الكتاب"احلميد بن حيىي كاتب مروان يقول 

 لصناعة كتابة احلساب على يد النويري وهدفت إىل وضع دليـل            مرحلة التأصيل  •
فسألين بعض إخواين أن أضـع يف ذلـك         "عمل ومرجع علمي ، وبين ذلك بقوله        

 فيما يسترفعه أو يرفعه مـن       ملخصا يعلم منه املباشر كيف املباشرة ، ويستضيء به        
أول )  م ١٣٣٣-١٢٧٨=  هـ   ٧٣٣-٦٧٧(ويعترب النويري   . ٥"ضريبة و موافرة  

من أطلق على مهنة احملاسبة تعبري صناعة أي صناعة احلساب كمـرادف لكتابـة              
فأوردت هذه النبذة إزالة لسؤاله وحتقيقا آلماله وذكـرت         "األموال ، وبذلك يقول     

                                                 
  ] ٢٨٣٢: صحيح البخاري  [١
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 ٣٧

النسبة إىل جمموعها قطرة من حبرها و شذرة من عقـود           من صناعة الكتابة ما هو ب     
، وبـذلك بـين   " درها مما البد للمبتدئ من اإلحاطة بعلمه والوقوف عند رمسـه    

أما القلقشندي ، فقـد عـدد       . ضخامة علم احملاسبة وأن ما كتبه هو قطرة من حبر         
ـ            مثـرة  (اح  أنواع احملاسبني ودرجام ، وبني أمهيتهم يف حتديد احلقوق وبيان األرب

 عند كل فترة زمنية ، وأكد أن احملاسبة عماد املعامالت ، ونتائجهـا              )االكتساب
ل عـن   قون.  واالحتمال قابلة للتفسري واملناقشة وليس ككتابة اإلنشاء القابلة للتقول       

اعلموا أن صناعة اإلنشاء أرفع     "قوله يف مقاماته    ) م١١١١=هـ٥٠٤ت  (احلريري  
أساطري البالغة  ،  املكاتبة خاطب وقلم احملاسبة حاطب       وصناعة احلساب أنفع وقلم   

 .١"تنسخ لتدرس ودساتري احلسبانات تنسخ وتدرس
  

إن سر الشمولية والتكامل يف النظام اإلسالمي هو اعتماده على مصدر تشريعي إهلي عـادل               
املدنيـة والقواعـد    ق بني القواعد    ال يفر "أال ومها القرآن الكرمي والسنة النبوية ، والنظام اإلسالمي          

التجارية ، وال بني قانون عادي وقانون إداري ، بل يسري كله على أساس الوحدة وعلـى أسـاس                   
  . ٢"االعتبارات اليت يتطلبها هذا النظام

 مطابق للجانـب    - يف احملاسبة اإلسالمية ، كما سنرى        –لذلك كان التطبيق العملي     : وحدة املنهج 
اسبة احلديثة يلحظ هذا الفارق ، فالتطبيق منفصل عـن البحـث            النظري ، بينما الدارس لكتب احمل     

وهذا ما تلجـأ إليـه      . العلمي وال ينصاع لنتائجه ، وغالبا ما يسعى الباحثون لتطبيق نتائج أحباثهم           
امعات املهنية وكربى الشركات وكبار املستثمرين بالضغط على الدول واحلكومات لتبين سياسات            

والسبب يف هذا االنفصام هو عدم تـوافر روابـط          . يعتها وشكل اإلدارة فيها   حماسبية ال تتفق مع طب    
وال عجب يف ذلك ، فاختالف بنية اتمعات وتفاوت جتارا يفسر           . وأسس ثابتة جيتمع عليها الفكر    
  . عدم التجانس يف الفكر احملاسيب

 عـصور   وخالل)ميالدية٧٩٨/ هجرية ١٨٢من عام   (وسوف نتعرض ألهم كتاب احملاسبة      
  .اخلالفة اإلسالمية

  : فهي٣، يف كتابه اخلراجة عند أيب يوسف ياحملاسباألفكار أهم 

 مـا    إن ختصيص إيرادات الغنائم بتوزيعها يتفق مع اآلية الكرمية           :ختصيص اإليرادات    -
أفاء ا على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى وابن السبيل كي ال         

                                                 
   ٥٦ ، ص ١ القلقشندي ، مرجع سابق ، جزء ١
   .١٩٦ص  ١ ، مجلة االقتصاد اإلسالمي مجلد المحاسبة في اإلسالم مفهومها وذاتيتهاحسين ، .  شحاتة ، د٢
  ، الخراج ) م٧٩٩=١٨٣هـ(  ،  أبي يوسف ، القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم٣



 ٣٨

، فقسم إيرادات الغنائم إىل مخـس  ] ٧: احلشر [ ة بني األغنيـاء مـنكم  يكون دول

والُخمـس  . أقسام أربعة منها توزع على اجلند مبعدل سهم للراجل وسهمني للفـارس           
 .األخري يوزع للرسول وذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل

مت إىل  ديـوان     أسس إدارة قُس    رأى أن عمر بن اخلطاب       :تقسيم العمل وظيفيا     -
وديوانا للقضاء وبيت املال أسـند لعبـد اهللا بـن           للحرب أسندت لعمار بن ياسر      

ويعمل ديوان مسح   . وديوانا ملسح األراضي أسند إىل عثمان بن حنيف          مسعود  
األراضي على مرحلتني ، األوىل هي مسح األراضي مث مرحلة التسعري التصاعدي مبـا              

وكانت النسب علـى    . قيق دخل وفري للدولة على مدار السنة      يتناسب مع املنتج بغية حت    
 ) :١-١(الشكل التايل اجلدول 

 الدرهم اجلريب
 ١٠ العنب
 ٨ النخل
 ٦ القصب
 ٤ احلنطة
 ٢ الشعري

 
 بكـر   فقد رأى أن السياسة املالية لتوزيع األمـوال عنـد أيب   :تعدد السياسات املالية     -

  .مبدأ التفضيل تهج عمر كانت بالتساوي ، بينما ان الصديق 
 رأى أن ختصيص تكاليف حفر األار وإقامة الـسدود والثغـور            :ختصيص التكاليف    -

تؤخذ من بيت مال املسلمني أما تكاليف جر املياه لألراضـي فتكلفتـها تقـع علـى      
 .واعترب رواتب القضاة والعمال من مصارف بيت املال. أصحاا

ن احملاسبة هي حلفظ احلقوق واحملافظة على أمـوال          بين أ  :الرقابة على حركة األموال      -
 .املسلمني

  : ١"اخلراج" ، يف كتاب قرشية عند الُياحملاسباألفكار أما 
فقد عاجل أحكام الغنيمة واخلراج و عشور األرض ، وتعرض          : منع االزدواج الضرييب     -

دد نسب   وح ٢"ال جيتمع العشور واخلراج   "ألحكام االزدواج يف اخلراج و العشور وقال        
  . اجلزية واحلد األدىن املعفى وحتصيلها سنويا
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  مثال على نسب اخلراج على املزروعات)١-١(اجلدول



 ٣٩

عندما رفض   بين وجهة نظر عمر بن اخلطاب       حيث   :التخطيط املايل طويل األجل      -
ودفعه لتعويضات ملن اقتطعه من تلك األرض ومن مث رده          وتوزيعها  تسليم أرض السواد    

  .هلا
: كتب عمر بن عبد العزيز     "بني االستخدام األمثل لألصول   : التشغيل الكامل لألصول     -

انظر ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوها باملزارعة بالنصف وما مل تـزرع فأعطوهـا               
بالثلث فإن مل تزرع فأعطوها حىت تبلغ العشر فإن مل يزرعها أحد فامنحها فإن مل تزرع                

  .١"فأنفق عليها من بيت مال املسلمني وال تبتزن قبلك أرضا
اعترب التكلفة معيارا يف فرض العشر أو نصف العشر خلراج          : عيار  استخدام التكلفة كم   -

 .األرض واعترب دوران احلول بالنسبة للسلع املعمرة وبين احلد األدىن املعفى من كل نوع
بين قاعدة االعتراف باإليراد عند اإلنتاج وليس عند        : االعتراف باإليراد عند اإلنتاج      -

 ].١٤١: نعام األ[ وآتوا حقه يوم حصادهالبيع 

بين أن صايف الدخل اخلاضع للزكاة يساوي احملصول مطروحـا          : معادلة صايف الدخل     -
وبذلك يقـول   . وإذا كان الصايف أكرب من احلد األدىن فهناك زكاة        . منه النفقة والديون  

فيما أخرجت األرض قال ارفع دينك و خراجك فإن بلغ مخسة أوسق بعـد ذلـك                "
أي طلب إضافة املـسحوبات     " حسب ما أكلت من الزرع    وا"ويف مكان آخر    " فزكها

 .الشخصية وعدم اعتبارها من النفقات
 بين أن اخلراج على صاحب األرض بينما الزكاة         :اخلراج والزكاة التمييز بني مطارح     -

 .على املستأجر
 ، فقد ذكر تعابري حماسبية متطـورة جـدا يف كتابـه             ة عند ابن قدامة   ياحملاسباألفكار  أما  

  . بالنسبة ملا هو معمول به اآلن٢"اجاخلر"
بين مهمة حماسبة بيت املال يف إعداد احلسابات األساسـية          : إعداد احلسابات اخلتامية     -

  .كاخلتمات والنفقات واملقابلة بينهما
شرح احملاسبة املركزية وما حتويه من حماسبات فرعية ،         : احملاسبة املركزية ومبدأ املقابلة      -

 وقـسم   )مبـدأ املقابلـة   (ة إىل إيرادات ونفقات وقابل بينهما       وقسم كل حماسبة فرعي   
 . خراج و عشور  و زكاة ومواريث و وقف: اإليرادات إىل 
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 حـسب طبيعـة     )أستاذ النفقات ( قسم النفقات يف ديوان النفقات       :ختصيص النفقات    -
األعمال وخصص بعضها بإيراداته كالزكاة وأطلق أخرى كنفقات اجليوش وبيت املال           

 .فوالوق
أنشأ نظام رقابة داخلية حمكم ، فيه رقابة سابقة وأخرى الحقة،           : نظام الرقابة الداخلية   -

 .وبين الدورة املستندية للوثائق
أحكم مبدأ التوازن مبواجهة مبدأ املقابلة      : مبدأ التوازن كمعيار لضبط العمل اإلداري        -

وال يتكامل العمـل    مره   فيختل أ  )القائمون عليه (كي ال يتخطى املدبرون هلذا الديوان       "
 ". هذا الديوان أعماله كان مال االستخراج مضبوطاوإن استوىف. فيه

وكـان  "لعل ابن قدامة سباق يف تعبريات األصول والنفقات بقوله          : مصطلح األصول    -
 ".املتويل هلا جامعا للنظر يف األمرين وحماسبا على األصول والنفقات

هر وكل ثالثة أو أربعة أشهر وكل سـتة         جعل االستحقاق كل ش   : مبدأ االستحقاق    -
 .أشهر

ذكر حماسبة األصول الثابتة عندما عاجل حماسبة وسائل النقـل          : حماسبة األصول الثابتة     -
حماسبة العالفـني   (ففي حماسبة وسائل النقل عدد الوسائل ومصاريفها        . وحماسبة األبنية 
 واعترب أن هلذه النفقات     ).مصاريف العالج ( مث تعرض لتكاليف الصيانة      )وحماسبة املروج 

مث انتقل إىل حماسبة األبنية     . )آمرو الصرف (جملسا يصغر ويكرب على حسب آراء اخللفاء        
اجلـص  ( واملهندسون و الذراعون ومـوردو       )املتعهدون(وصيانتها فذكر حماسبة القوام     
 .حلسابية واشترط على حماسبها اإلملام باملعرفة اهلندسية وا)واآلجر والنحاتني واملذهبني

 ، يف كتابه كتابة اإلنشاء املؤلف من مثانية أجزاء ، فقد            ١ة عند النويري  ياحملاسباألفكار  أما  
  .  تناول يف اجلزء الثامن منه كتابة األموال بإسهاب وتفصيل احترايف

 : كانت مصادر املعرفة عنده هي : مستويات املعرفة احملاسبية  -
  املعرفة الذاتية  )١(
 تصرف من سبقه  )٢(
  . ة أفكارهم مرارادراس )٣(

أكد أن كتابته هي أول مصنف ومؤلف ومترجم تناول         : السبق يف التأليف يف احملاسبة       -
وحني وضعت ما وضعت من هذه الصناعة مل أقف قبل ذلك على كتاب             "هذه الصناعة   

يف فنها مصنف ، وال انتهيت إىل فصل مترجم ا أو مؤلف وال حملت يف ذلك إشـارة                  
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ها عبارة وال من تفوه فيها ببنت شفة ولسان وال مـن صـرف              وال مسعت من خلص في    
ببنان بالغته يف ميادينها العنان حىت أقتدي مبثاله وأنسج على منواله وأسلك طريقـه يف               
اإلجادة وأحذو حذوه يف اإلفادة بل وجدا مقفلة الباب مسبلة احلجاب قد اكتفى كل              

 ".كاتب فيها بعلمه واقتصر على حسب فهمه
هو أول من وضع املبادئ احملاسبية املتعارف       :  العرفية والقوانني االصطالحية     القواعد -

مث ذكرت ما تفرع من كتابـة       . وبدأت باشتقاق تسمية الديوان وِملَ مسي ديوانا      "عليها  
الديوان من أنواع الكتابات وأول ديوان وضع يف اإلسالم وسبب وضعه مث ذكرت مـا               

باشرة وأوضاعها وما استقرت عليه القواعد العرفيـة        حيتاج إليه كل مباشر من كيفية امل      
والقوانني االصطالحية وما يرفعه كل مباشر ويسترفعه واألوضاع احلسابية علـى مـا             

 .١"ستقف إن شاء اهللا تعاىل عليه وترجع فيما أشكل من أمورها إليه
أصـول وفـروع    : "انقسمت أنواع احملاسبات عنده إىل    : التقسيم الوظيفي للمحاسبة   -

 )خمـازن الغـالل   (مباشرة اجليوش ومباشرة اخلزانة وبيت املال و أهراء الغالل          : يوه
ومباشرة البيوت ومباشرة اهلاليل ومباشرة اجلوايل ومباشرة اخلراجي ومباشرة األقصاب          

 .٢"واملعاصر ومطابخ السكر
وهـي كـشف    (اجلريدة اجليشية   :  ذكر النويري يف حماسبة اجليوش       :اليوميةثبوتيات   -

وهي كـشف مـنظم     (وجريدة اإلقطاع     ،  ) ء اجلند حسب فئام مرتبني أجبديا     بأمسا
أمناء الـصناديق   (، جريدة بأمساء أرباب النقود واملكيالت       ) حسب كل عمل وكل بلد    

 ).يومية حماسبة املواد (وجريدة األهراء، ) واملخازن
ل نفاذه بوقت   فيستدعي ما يراه قد قل عنده منها قب       ":  أستاذ املواد وحد إعادة الطلب     -

 .٣"ميكن حتصيله
 ويعمل به على مرحلتني، األوىل إحصائية حيث يتم معرفة ما أحـضره             :أستاذ املوردين  -

 :املورد كل يوم، والثانية حماسبية تتم على مراحل
  ).تثمينها(تصنيف احلسابات مث تقييمها  .١
 .حتديد صايف احلق: حساب االستحقاق  .٢
 .و يستدعي من ينفق له من بيت املالإحالته للصرف من بيت املال أ: الصرف .٣

 . حيث حتتسب الرواتب واألجور مياومة أو مشاهرة:أستاذ الرواتب -
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ذكر النويري يف حماسبة الشخصية املعنوية ، حماسـبة بيـت           ): اجلامعة(ميزان املراجعة    -
املال، التسجيل والشطب وإعداد الرجعة أي مطابقة احلساب مث إعداد اجلامعـة لـسنة              

 . ة للمصاريف وأخرى لإليراداتكاملة واحد
 حماسبة اإلجيار -
 .تعرض لألجور املرتبطة بالزمن و لألجور املرتبطة بالعمل: حماسبة األجور -
حيثُ يدقق ويراجع املوازنة املخططة بالفعلي فإن كان مطابقا فيـتم           : حماسبة املسؤولية  -

ستها وحتديـد   رابد) العجز( ت ، وتعاجل الفروقا   )كتاب مطابقة (إجراء رجعة بالصحة    
املسؤول وإلزامه ا فإن كان نقصاُ ألزم حمضر الغلة به وإن كان عيبا كالبلل فتؤخذ عينة                

 .مث حيدد سبب العجز
 . بني أن أساس حماسبة املسؤولية وجود نظام رقابة داخلية:نظام الرقابة الداخلية -
 .ضا يعتمد احملاسب على القوانني ، وعلى القياس أي:مرشد احملاسب يف عمله -
 .تطبيق األمهية النسبية يف تطبيق السياسات احملاسبية -
 .حماسبة اخلراج -
 عدد مراحل التصنيع، مث تعرض للمنتجات األولية والثانوية ولطـرق           :احملاسبة الصناعية  -

مث أورد الدفاتر والقوائم الالزمة وآليـات       . االنتاج مث حدد مهمة احملاسب حيال ذلك        
كما تكلم عن قوائم املشتريات واملبيعات واحلسابات       . قائمةحتديد مثن املبيع على شكل      

 . اخلتامية
 .تصنيف امليزانية وقاعدة توازن امليزانية -
 .تقابل احلسابات -
 .الفصل بني الدورات احملاسبية -
قوائم (أو تايل )  بالد الشام–قوائم مالية ألقل من سنة  (ضرورة إعداد احملاسب مللخص      -

 .عند تركه للعمل )قوائم مالية لسنة(أو ارتفاع  ) مصر–مالية ألقل من سنة 
يف حساب املـضاف بـالقلم      أبرز تفوق حماسيب بالد الشام على احملاسبيني املصريني          -

 ).بضاعة آخر املدة(
 :، فكانتمهام احملاسبة -

    )ضبط نقدي(حفظ األموال  )١(
  )ضبط سلعي(حفظ الغالل  )٢(
 حد القوانني )٣(



 ٤٣

وبكتاب احلساب حتفظ األمـوال وتـضبط       " .املوروثمتييز املال النامي من املال       )٤(
مال موروث أو   ( من التالد  )مال حديث (الغالل وحتد قوانني البالد ومتيز الطوارف       

  ١")قدمي
 .وسنأيت على تفصيل ذلك يف املباحث املخصصة إن شاء اهللا

  :، يف كتابه اخلراج فكانت٢ة عند ابن رجب احلنبليياحملاسباألفكار أما 
بين أحكام اخلراج و العشور والفيء وأوضح الفـرق         : ييز األصول الك لتم تمعيار االه  -

  . الك معيارا للتفرقة بينهماتبني الثابت واملتداول واعترب قابلية االه
أرض اخلراج حسب فتحها صـلحا أو عنـوة         بتقسيم  : التقسيم الوظيفي لإليرادات     -

 .وسنتعرض لذلك يف حماسبة اخلراج فيما بعد
 أي أن   )أو اإليصاالت (على الدافع أن يثبت ما دفعه بالربوزات        : املوضوعية واإلثبات    -

  . حسب العرف املعتادللتدقيق واملراجعةيربز وصال وذلك 
عدد مصاريف إطعام الشريك والعامل والوكيـل واألجـري         : األجور العينية كتكلفة     -

 .واعتربها نفقة
 : اج هيالتقنيات اليت استعملها يف حتديد اخلر: معايري فرض الضرائب  -

  جودة األرض )١(
 ) مثن-كمية (نوع الزرع  )٢(
 تكاليف السقاية )٣(

 ضرر بأهـل    النقصان إجحاف بأهل اخلراج ، و     الزيادةسعى حنو العدالة ألن     : العدالة -
 .الفيء

 :يوضع اخلراج على : الدورة الزمنية ومراعاة األسعار  -
  . وذلك حسب السنة اهلاللية)مساحة األرض(مشايخ األرض  )١(
 . وذلك حسب السنة الشمسية)احة الزرعمس(مشايخ الزرع  )٢(
 .)حسب كمال الزرع وتصفيته(مقامسة بينهما  )٣(

  .وكان يراعي يف ذلك تغريات األسعار
إن : "فهي يف كتابه صبح األعشى وفيـه يقـول         ،   ٣ة عند القلقشندي  ياحملاسباألفكار  أما  

عـالم األنـصاف    ثبات والسفرة الثقات وأ   احلَسبة حفظة األموال ومحلة األثقال والنقلة األ      
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واالنتصاف والشهود املقانع يف االختالف ، ومنهم املستويف الذي هو يد السلطان وقطـب              
ج وعليه املدار يف رم واهلَ لْالديوان وقسطاس األعمال، واملهيمن على العمال وإليه املآل يف السِ         

م الُحـساب   الدخل واخلرج وبه مناط الضر والنفع ويف يده رباط اإلعطاء واملنع ، ولوال قل             
ألودت مثرة االكتساب والتصل التغابن إىل يوم احلساب ، ولكان نظام املعامالت حملـوال ،   

على أن يراع   . وجرح الظالمات مطلوال ، وجيد التناصف معلوال ، وسيف التظامل مسلوال          
وممـا سـبق نـستنتج أن       . ١"اإلنشاء متقول ، ويراع احلساب متأول ، واحلساب مناقش        

  :اسبة عنده كانت خصائص احمل
 ل وحفظ األموارقابة -
 . النقلة األثبات ، أي وسائل لإلثبات:اإلثبات والتسجيل -
 حيث وصف احملاسبني بأم أعالم اإلنصاف وبأم ثقات كي يكونوا أهـال             :العدالة   -

 .لتحقيق العدل
 حجة عند االختالف ، وذلك لتوافر أدلـة       :  الشهود املقانع يف االختالف      :املوضوعية   -

 .اإلثبات
 والقـبض   )املـصاريف ( واخلـرج    )اإليرادات  ( الدخل   :الرقابة على حركة األموال      -

 .والصرف
 من ربح وخسارة  وعرب عن ذلك بلغة أبعدت اجلمـود عـن              :حتديد نتائج األعمال     -

 .العمل احملاسيب عندما وصف نتيجة العمل بثمرة االكتساب
 . على حقوق مجيع األطرافالرقابة -
 . نتائجهم قابلة للتفسري: قابلية التفسري -
 . نتائجهم قابلة للمناقشة:قابلية اإلثبات  -

ـ ٤٥٠ت  ( ة عند املاوردي  ياحملاسباألفكار  أما   ، فقد أجاب عن سؤال تقليدي لدى       )م١٠٥٨- ه
  : بقوله هل احملاسبة علم أم فن ؟كُتاب احملاسبة ونظرياا ، 

، )احملاسبة(ات والرسائل ، أو كتابة األموال       إن صناعة الكتابة سواء كتابة اإلنشاء أي املذكر       "
ـ بت صناعة تقوم على أمور مشتركة بني الفكر والعمل ، وأن صناعة الفكر فيها أغلب والعمل                ،  ٢"اع

لذلك فإن احملاسبة يف    . بين املاوردي أسبقية العلم على الفن ، فالتطبيق العملي نتاج تفكري مسبق           أي  
 أمـا   .القواعد الشرعية واستخدمتها يف التطبيق العملـي بكفـاءة        الفقه اإلسالمي استطاعت تفسري     

                                                 
   .٥٧ ص ١مرجع سابق ، جزء  القلقشندي ، ١
. ١٩٥٥، مطبعة الحلبي ، أدب الدنيا والدين  ،) م١٠٥٨ هـ ،٤٥٠ت(الماوردي ، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ،  ٢

  ٢١٢ص 



 ٤٥

النويري فقد أسند علم احملاسبة إىل صناعة الكتابة وهو أقرب إىل الصناعة العملية منها إىل الـصناعة                 
مجيع ما قدمنا ذكره ليس بـشيء مـن         "العلمية أي رأى يف احملاسبة أا أقرب للفن من كوا علما            

  .١"لمية بل العملية ، خاصة فإن علوم الكتابة إمنا تظهر يف نظم احلسباناتصناعة الكتابة الع
مما سبق ، يتبني لنا خصوصية اتمع اإلسالمي كنظام علم وعمل ، دمج بـني االجتمـاع                   

فاملستثمر املسلم باعتباره فـردا يف      "واالقتصاد يف قالب واحد حىت يكاد الباحث أن ال مييز بينهما ،             
ن يكون له دور إجيايب بالنسبة ألمته وجمتمعه فهو مسؤول عن حتقيق مصاحلها يف حدود               اتمع جيب أ  

طاقته وإمكاناته ومشروعه االستثماري، فكل فرد يف اتمع املسلم مسؤول عن خدمة ومصلحة هذا              
  وهذا ما دعا إليه رسـول اهللا         ٢"اتمع كل حسب موقعه ووظيفته وسلطته واختصاصه وطاقته       

لكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل يف أهلـه                 ك"بقوله  
راع وهو مسؤول عن رعيته ، واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها ، واخلـادم يف                   

  . ٣"مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته
دخالت النظـام   قد شدد على موضوعية وصدق وعدالة م      ) ٥-١الشكل  (اإلسالم  أي أن   

، لذلك البد أن حنصل على       )كما رأينا (احملاسيب ، كما أنه أوجد أدوات قياس حماسبية دقيقة وعادلة           
  .نتائج تتميز بالعدالة يف العرض والقياس

  
  
  
  
  
  
  
تطور احملاسبة يف الفقه اإلسالمي قد سبق ما تفترضه معظم الكتابات العاملية بـأن              عليه فإن   و

 ٨٩٩عـام   ( باشيليو اإليطايل قد وضع أساس القيد املـزدوج أي املقابلـة يف احلـسابات يف                 لوقا
. ، فالتدوين الذي جاء به باشيليو قد سبقته تطورات حماسبية أساسية ال ميكن جتاهلها             )م١٤٩٤=هـ

  ). ٦-١(الشكل 

                                                 
  .٢٢٨ص /  النويري ، مرجع سابق  ١
   .٢٤ ، ص ١٤١، مجلة االقتصاد اإلسالمي ، العدد االستثمار اإلسالمي قائم على األخالق والقيم الروحية ي ، سام.  قابل ، د٢
  ]٢٢٣٢: صحيح البخاري  [ ٣

  خمرجات النظام مدخالت النظام النظام احملاسيب

 :أدوات قياسحيتاج إىل
  كمية  
 قيمية   

 دقيقة وعادلة

 :تتصف بـ
  املوضوعية 
  الصــدق 
  العدالــة 

  :ستتصف بـ
  العرض العادل 
  القياس العادل 

  النظام احملاسيب اإلسالمي:٥-١الشكل رقم



 ٤٦

 

  المرحلة التي يؤرخ العالم منها للمحاسبة
  م١٤٩٤=  هـ ٨٩٩

  م١٣٣٢=  هـ ٧٣٣ مرحلة التأصيل

   م١٠٢٤=  هـ ٤١٥
   م١٠٥٨=  هـ ٤٥٠
   م١١١١=  هـ ٥٠٤
   م١١١٢=  هـ ٥٠٥
   م١٢٦٢=  هـ ٦٦٠
 م١٣٢٨= هـ٧٢٨

 م١٠٥٠=هـ٤٤١

   م٧٥٠=  هـ ١٣٢
  م ٧٦٧=  هـ ١٥٠
   م٧٧٥=  هـ ١٥٨
   م٧٨٥=  هـ ١٦٨
   م٧٩٨=  هـ ١٨٢
   م٨١٩=  هـ ٢٠٣
   م٨٢٠=  هـ ٢٠٤
   م٨٣٩=  هـ ٢٢٤
   م٩٢٠=  هـ ٣٠٧
  م٩٣٣=  هـ ٣٢١
   م٩٣٩=  هـ ٣٢٧
  م٩٤٠=  هـ ٣٢٨

 مرحلة التعريب

  م٦٤٤= هـ  ٢٣مرحلة التدوين 

بزوغ الدعوة اإلسالمية ودعوة رسول اهللا إلى إحصاء  مرحلة اإلحصاء والعد
 الناس

دور علم المواريث والفلك والجغرافية لمعرفة 
اإلرث وأوقات الصالة ووجهة الكعبة واألشهر 
 لمعرفة شهر الصيام والحج والحول لحساب الزآاة

 منالخالفة األموية على يد الكاتب صالح بن عبد الرح

  الخوارزمي وضع أول آتاب في الحساب الجبري
  أبو حنيفة

  أنس بن مالك
  إسماعيل بن صبيح آاتب ديوان الخراج زمن الرشيد

  أبو يوسف
  القرشي
  الشافعي

  أبو عبيد بن سالم
  علي بن عيسى

  أبو جعفر الطحاوي
  أبو جعفر الدمشقي

  ابن قدامة

 يش قرون حسب ماآل٣قبول أوربا لألرقام العربية بعد 

  القاضي عبد الجبار
  الماوردي
  الحريري
  الغزالي

  العز بن عبد السالم
ابن تيمية

 النويري وضع أول مرجع علمي محاسبي متكامل في العالم

 لوقا باشيليو واإلشارة للقيد المزدوج

  م٦٢٢=  هـ ١

 خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

  التطور التاريخي للمحاسبة) ٦-١(الشكل 
 إن التواريخ المشار إليها هي تواريخ وفاة العالم لذلك يجب أخذ ذلك بعين االعتبار: مالحظة

   م١٣٧٧=  هـ ٧٧٩
   م١٣٨٨=  هـ ٧٩٠
   م١٣٩٣=  هـ ٧٩٥
 م١٤١٨= هـ٨٢١

  ابن خلدون
  الشاطبي

  ابن رجب الحنبلي
القلقشندي



 ٤٧

 :سباب التاليةويعود تطور احملاسبة يف الفقه اإلسالمي إىل األ
 عليها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية وأمجع        وهي أمورُ نص  حاجات فرضتها الشريعة اإلسالمية     

 :عليها فقهاء املسلمني وهي
 .كتابة الديون -
 .كتابة العقود والوفاء ا -
ضرورة حتديد زيادة الثروة،    : احتساب الزكاة على صعيد األفراد والشركات من خالل        -

 أنواع اإليرادات، وبيان الربح، واحتساب الديون، واحتساب احلـد األدىن           والتمييز بني 
 . املعفى، والفترة املالية

 .تنظيم بيت املال مآل الزكاة واإليرادات األخرى -
 .فقه البيوع وكثرة ووفرة أنواع البيوع -
 .علم املواريث -
 .االهتمام بالسوق وتطور نظام احلسبة -
 .االفصل والتمييز بني البيع والرب -
 .استثمار أموال اليتامى -
 .الوقف -

  حاجات فرضتها الظروف والواقع اإلداري واالقتصادي والسياسي
 .حماسبة اجليوش من أرزاق ورواتب وحاجيات -
 .اتساع اإلدارة باتساع رقعة الدولة جغرافيا وسكانيا -
 .زيادة ثروات الدولة النوعية والكمية -
 .هازيادة حجم التجارة بني البالد اإلسالمية وعرب -

  
لذلك ، فإن دور احملاسبة يف ظل اتمع اإلسالمي خيتلف يف بعض النواحي عن دوره يف اتمعـات                  

   :امنوط  احملاسبةفاألخرى ، 
 يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تـسليم        ظاهر فيها ما هو     ١حتقيق العدالة ، فمن العدل     •

رمي تطفيـف املكيـال     الثمن على املشتري ، وتسليم املبيع على البائع للمشتري ، وحت          
 خفـي ومنه ما هو    . وامليزان ووجوب الصدق والبيان وحترمي الكذب واخليانة والغش         

بيع الغرر وبيع   وأكل الربا وامليسر    ، ك يعود إىل حتقيق العدل والنهي عن الظلم دقّه وجلّه        
و  وبيع املـدلس     ٢الطري يف اهلواء والسمك يف املاء والبيع ألجل غري مسمى وبيع املصراة           

                                                 
  .١٧١ص . ١٩٩٣ ، تحقيق بشير محمد عيون ، مكتبة دار البيان بدمشق ،  السياسة الشرعية، )  م١٣٢٨=  هـ ٧٢٨ت ( ابن تيمية  ١
  . الناقة أو الشاة تربط من أخالفها وتترك من الحليب يومين حتى يجتمع فيها لبن فيراها مشتريها آثيرا فيزيد في ثمنهاهي:  المصراة  ٢



 ٤٨

 وبيع التمر قبل أن يبدو صالحه وما        ٥ و النجش  ٤ و احملاقلة  ٣ و املزابنة  ٢ واملنابذة ١املالمسة
 . بزرع بقعة بعينها من األرض٦ى عنه من أنواع املشاركات الفاسدة كاملخابرة

توجيه االستثمارات من خالل معايري الرحبية دون اإلخالل بالرحبية االجتماعيـة بغيـة              •
  االت ، ألن كل نقص قد حيصل يتحول من فرض كفاية              حتقيق كفاية اتمع يف كل ا
 .إىل فرض عني

اإلفصاح عن مدى انسجام السياسات احملاسبية والتطبيق العملي مع أحكـام الـشريعة              •
 .اإلسالمية ، وليس تفسري إجراءات التطبيق العملي وتربيرها

فاحملاسـبة علـم    "اإلسالمية  تطوير الفكر احملاسيب ونشره مبا ينسجم مع مبادئ الشريعة           •
اجتماعي يتأثر بالبيئة اليت يوجد فيها ، ومن مث ينبغي أن تكون أهـدافها ومفاهيمهـا                

الـشرعية ،   : وتشمل البيئة جوانـب عديـدة منـها         . ومعايريها متفقة مع تلك البيئة    
 .٧"واالقتصادية ، واالجتماعية ، ومستوى تطور الفكر والتطبيق احملاسيب

خدمي البيانات والقوائم املالية باملعلومات اليت تصدرها املؤسسات الـيت          تنمية ثقة مست   •
تنتهج احملاسبة اإلسالمية لتشجيع االستثمار باطمئنام إىل أن استثمار أمـواهلم يطـابق    

و ملنع انتشار عدم الثقة بني مستخدمي البيانات والقـوائم املاليـة            . الشريعة اإلسالمية 
ات كاذبة ومضللة ولعدم قابليتها بسبب ما تتـضمنه مـن           للشك يف احتوائها على بيان    

فهناك اختالف بني املعلومات اليت حيتاجها املستفيدون       . بيانات خمالفة للشريعة اإلسالمية   
من القوائم املالية للمنشآت ذات الطابع اإلسالمي كاملصارف مثال وبني البيانات الـيت             

 . ٨ الطابع الربوي كاملصارف التقليديةحيتاجها مستخدمو القوائم املالية للمنشآت ذات
منع ازدواجية سلوك األفراد واملؤسسات مبسك جمموعتني دفتريتني للتهرب من الضرائب          •

وعدم سداد زكاة املال بشكل حقيقي إىل جانب منع الرشـوة           ) يف االقتصاد الوضعي  (
ع السياسات  والنسجام الناس م  . وأكل أموال الناس بالباطل ومنع انتشار الربا بأشكاهلا       

 .تطبيقهمع معتقداته ومع ما جيب الفرد تصارع دون املالية للدولة 

                                                 
  .أن يمس الرجل المبيع بيده و ال ينشره و ال يقلبه إذا مس وجب البيع:  المالمسة  ١
  .أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع:  المنابذة  ٢
  .شراء النخل في رؤوس النخل: ة  المزابن ٣
  . فرق حنطة ، وقيل آراء األرض بالحنطةةأن يبيع الرجل الزرع بمائ:  المحاقلة  ٤
  .أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع فيزيد في ثمنها ، وهو ال يرغب في شرائها:  النجش  ٥
  .بذر من العاملهي المعاملة على األرض ببعض ما يخرج منها ويكون ال:  المخابرة  ٦
  .٣٢٢ ، البحرين ، ص ١٩٩٧ ، معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  ٧
   .٣٢٣، مرجع سابق ، ص معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  ٨



 ٤٩

  الفصل الثاني
 يف الفقه اإلسالميمنهج احملاسبة 

املصادر اليت ينهل منـها     وسنتناول يف هذا الفصل منهج احملاسبة من وجهة النظر اإلسالمية           
عية ثابتة و أخرى متغرية ومدى تـأثر        املسلمون املعارف ، وما تتميز به تلك املعارف من أصول شر          

الفقهاء و العلماء يف تطبيقهم للمحاسبة حسب هذا املنهج ، وكيف استفادوا من علوم غريهم بعد أن                 
أعادوا صياغتها ملا خيدم شريعتهم ومل يلهثوا خلفها مقلدين غري مقدرين للثروات والكنوز اليت حتتويها               

  .تلك املعارف

   :ةحث التاليا؟ ولتوضيح ذلك سنقسم هذا الفصل إىل املب ل ذلكفما هو املنهج الضابط لك

  

  مصادر املعرفة اإلسالمية وطرق البحث –املبحث األول 
  الثوابت واملتغريات يف الشريعة اإلسالمية – الثايناملبحث 
  منهج احملاسبة يف الفقه اإلسالمي – الثالثاملبحث 

  
  



 ٥٠

  املبحث األول

  رق البحثمصادر املعرفة اإلسالمية وط

 
لكل جمتمع مدرسته الفكرية اليت ينهل منها وحيدد سلوكه بناء على مفاهيمها ومبادئها ، 

 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء ا  عن غريه باستقالليتهويتميز املنهج اإلسالمي 
اد واقع  فهو ال يترك العنان إلجيشموليته ونظمهكما يتميز ب .]٤٨:املائدة[جلعلكم أمة واحدة 

عملي مفروض مث يعمد إىل تأصيل هذا الواقع وضبطه ضمن منهجه ، بل يرسم إطارا منهجيا عاما 
فاتمع اإلسالمي يستمد تشريعه من مصدرين أساسيني مها القرآن الكرمي . متناغما لكل واقع وحمتمل

لتشريع لديها ، وتعترب فهما ثوابت األمة ومصدرا ا. يلتزم ما و ال يسمح خبرقهما. والسنة الشريفة
 تتيح للتطبيق العملي آفاقا مبرونةلكنهما خبطوطهما العريضة يسمحان . خمالفتهما نفاقا وشركا وإحلادا

  ).١- ٢( الشكل .واسعة

  
ما *  و ما خلقت اإل�س واجلن إال ليعبدون  اإلنسان وأسكنه األرض لعبادته خلق اهللا 

- ٥٧- ٥٦: الذاريات  [إن ا هو الرزاق ذو القوة املتني *  من رزق وما أريد أن يطعمون أريد منهم

واملعرفة هي سبيل حتقيق هذه الغاية وهي املرحلة األوىل للعلم ، وال تتم إالّ بأدوات خاصة ]. ٥٨
 التفكري فالعقل بذاكرته وما زوده اهللا به من خصائص هو احملرك والباعث لعملية. كالعقل واحلواس

اليت ستميز ا املعارف ، إال أن العقل وأدواته منقطع عن حميطه ولن يتلمس ما حوله دون حواس 
فالسمع والبصر و اللمس والشم والذوق كلها حواس موصولة بالدماغ . تنقل له ما جيري خارجه

 التفكري والذكاء بأعصاب معقدة التركيب مهمتها نقل البيانات إىل العقل أو الدماغ الذي هو مصدر

 املرونة يف التطبيق

  الشمول االستقاللية

  نهج اإلسالميصفات امل )١-٢(الشكل رقم
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وبتفاعل البيانات املدخلة مع حمفوظات الذاكرة وطبقا إلدراكه ودرجة ذكائه . والذاكرة واإلدراك
ومبرور الوقت تزداد املعارف وتتراكم ، فمنها ما يبقى يف الصدور ومنها ما  ينقل . ستتشكل املعرفة

بأي وسيلة أخرى متاحة للعقل ينهل إىل السطور وستكون املعارف املخطوطة على الورق أو احملفوظة 
  .منها مىت شاء

وبناء على ذلك ، إذا قلنا للوهلة األوىل أن الكون احملسوس هو مصدر املعرفة لتساوى بذلك 
 ميز اإلنسان بالعقل فإن التفكري اإلنسان واحليوان الشتراكهما باحلواس املذكورة ، ومبا أن اهللا 

 عملية حتليل البيانات الواردة وللوصول إىل قرارات ذكية سواء واالستنباط مها أداتني مساعدتني يف
  .اكتفى العقل باالستقراء والتجربة أم أدخل القياس وأعمل الفكر باالستنتاج

. لكن الكون احملسوس هو مصدر ثانوي للمعرفة وهو خملوق من قبل خالق مبدع خبري عليم

  وعلم آدم األمساء كلها فة هو اهللا من هنا نستنتج أن املصدر األساسي أو األويل للمعر

وا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع ، ] ٣١:البقرة[
مث أرسل رسله إىل الناس لتهديهم إليه  ]٧٨: النحل  [واألبصار و األفئدة لعلكم تشكرون

إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذ�ه ما وما كان لبشر أن يكلمه ا 
  : هيلذلك فإن مصادر املعرفة اإلسالمية]. ٥١: الشورى [يشاء

ما فرطنا يف الكتاب من   ومها صلَب العلم،: والسنة والشريفة١القرآن الكرمي .١
]. ٥٨:الروم[ ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل، ]٣٨:األنعام[شيء

اكم عنه فا�تهواوما آتاكم الرسول فخذوه وما هن]٧:احلشر.[ 

 وقد وردت آيات كثرية يف سور القرآن تـشري إىل            وهو ملَح العلم،   :الكون احملسوس  .٢

ــك  ــوم ال         ذل ــن ق ــذر ع ــات والن ــين اآلي ــا تغ ــسموات واألرض وم ــاذا يف ال ــل ا�ظــروا م  ق
، ]١٣:اجلاثيـة [ لقـوم يتفكـرون    ،  ]٥:اجلاثية [ لقوم يعقلون  ،]١٠١:يونس[يؤمنون

وب ال يفقهـــــون هبـــــا وهلـــــم أعـــــني ال يبـــــصرون هبـــــا وهلـــــم آذان ال يـــــسمعون هلـــــم قلـــــ
  ]. ١٣: النحل  [لقوم يذّكرون، ]١٧٩:األعراف[هبا

                                                 
هل ينقض " فإن ال مستم النساء"و ظنية آقوله تعالى ، أ" أقم الصالة"يقينية آقوله تعالى :  إن نص القرآن يقيني ، أما داللته فهي داللة  1

  الوضء أم ال؟
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فجميع العلوم غري موجودة " يعاجل علما حمددا اًويتميز القرآن الكرمي بالشمولية فهو ليس كتاب
وازين القسط اليت تفتح أبواب احلكمة يف القرآن بالتصريح ، ولكن موجودة فيه بالقوة ملا فيه من امل

، بل هو حيوي تشريع اهللا لعباده يف هذه احلياة الدنيا ، فالشريعة اإلسالمية تدعو ١"اليت ال اية هلا
إن ) " م١٣٨٨= هـ٧٩٠ت (لتحقيق مصلحة العباد ودرء املفاسد عنهم وبذلك يقول الشاطيب 

  .٢"اآلجل معاوضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل و
إن احلضارة اإلسالمية يف حقيقتها هلا رسالة هامة تقدمها للغرب وذلك بنظريتها املتكاملة 

ونستطيع تفسري أثر النظرة الشمولية على طرق البحث  ، ٣واملتحدة لقدسية العامل الذي حييط بنا
 تطورت حسب احلاجة ، إن تطور علم احملاسبة احلايل جاء من خالل إجراءات عملية: باملثال التايل 

مث جرت حماوالت تأصيل علمي هلا لضبط التنوع الكبري يف اإلجراءات املتبعة دف توحيد احلسابات 
سواء للشركات الكبرية أو على املستوى القومي ، وكذلك لتلبية حاجة األطراف اخلارجية لالطالع 

اج األفضل الذي وصلت له وكان النت. اخل..  واملصارف والشركاء على احلسابات كالدائنني
حماوالت التأصيل هو دمج حماسبة املشروع مع الظروف البيئية واالجتماعية يف اتمع فكانت هناك 

ذروة ما وصل إليه علم احملاسبة اليوم هو قوائم ملحقة للمحاسبة االجتماعية وحماسبة البيئة ، أي أن 
سبة والتدقيق يف الواليات املتحدة األمريكية والفضائح يف شركات احملا. أسس إنسانية ضعيفةذو علم 

  . خري شاهد على ذلك٢٠٠٣-٢٠٠٢يف أعوام 
لكن اإلسالم بنظرته الشمولية للمجتمع ، وحيث أن احملاسبة وظيفة اجتماعية فقد عاجلها 

ُ هيئ للصراع و. اتمععلى ضمن السياق االجتماعي ، ومل يفرضها قسرا  الفرد الذيُ درب و
يصبح والتنافس املادي القائم على األسس الرياضية واإلحصائية دون النظر ملصاحل اتمع االقتصادي 

من الصعب إجباره أو توجيهه حنو حسابات اجتماعية يظهر معها آثار الضرر البيئي واالجتماعي 
وصف يف إحيائه ) م١١٢٧=  هـ٥٠٥ت (فالغزايل . الذي ُ حيدثه مشروعه يف اتمع وما حييط به

سوق وصفات التاجر وأنواع املعامالت واستثىن فيها كل ضار باإلنسان وبالبيئة أي أن اإلسالم  بدأ ال
فالنشاط االقتصادي ليس اهلدف منه املنافسة . بعد أن بىن اإلنسان الصحيح) احملاسبة كعلم(بالذروة 

ع وحتقيق املصلحة واالحتكار ومصلحة الفرد فقط ، بل له طابع تعبدي و يعمل أيضا على خري اتم
نتائج البحوث " يف دراسة العالقة بني نظرية احملاسبة واملمارسة املهنية إىل أن Zeffوقد خلص . ٤العامة

النظرية غالبا ما يكون تأثريها ضئيال على السياسات احملاسبية اليت حتددها كل من اهليئات احملاسبية 

                                                 
 . صفحة٨٥ ، ١٩٩٣، تحقيق محمود بيجو ، المطبعة العلمية بدمشق ، القسطاس المستقيم  الغزالي ، أبي حامد ، ١
   ٦ ص ٢ جزء ١د  صفحة ، مجل١١٧١، دار الكتب العلمية بلبنان ، الموافقات في أصول الشريعة  الشاطبي ، أبي إسحاق ، ٢
 ١٩٩٦ آانون األول عام ١٣، ندوة  ويلتون  باراك في اإلحساس بالقدسيات  بناء الجسور بين اإلسالم والغرب  األمير تشارلز ، ٣
، منشورات بنك دبي اإلسالمي ، ٨ ص ١ عدد ١، مجلة االقتصاد اإلسالمي، مجلد مفهوم االقتصاد اإلسالميحسن عباس ، . زآي ، د١

١٩٨٢  
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 عدم وجود رابط لاللتزام بني الشكل النظري  ، مما يؤكد على١"املهنية وبورصة األوراق املالية
  .واملمارسة العملية بسبب املنهجية املعتمدة

  
  : منكالًاإلسالمي ويعترب من مصادر التشريع 

 بواسطة الوحي  الذي أنزله على رسوله حممد وهو كالم اهللا : القرآن الكرمي -١

ورمحة وبشرى و�زلنا عليك الكتاب تبيا�ا لكل شيء وهدى جربيل عليه السالم 
أما :  يقولإين مسعت رسول اهللا : " قائالوروى علي . ]٨٩: النحل [للمسلمني

كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم، : إا ستكون فتنة قلت فما املخرج منها يا رسول اهللا؟ قال 
هو الفصل ليس باهلزل من تركه من جبار قصمه اهللا . وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم

هلدى يف غريه أضله اهللا تعاىل ، وهو حبل اهللا املتني ، وهو الذكر احلكيم، وهو ومن ابتغى ا
الصراط املستقيم ، وهو الذي ال تزيغ به األهواء ، وال تلتبس به األلسنة ، وال يشبع منه 

وهو الذي مل تنته اجلن إذ مسعته . العلماء ، وال خيلق على كثرة الرد ، وال تنقضي عجائبه

 من قال به صدق ، ومن عمل �ا مسعنا قرآ�ا عجبا يهدي إىل الرشد فآمنا به إحىت قالوا 

  .٢"به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليهُ هدي إىل صراط مستقيم
 من قول أو فعل أو تقرير ، دل على وهي ما صدر عن النيب : السنة النبوية الشريفة -٢

  وقوله ] ١٣٢: آل عمران [ونوأطيعوا ا والرسول لعلكم ترمحذلك قوله تعاىل 

فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ] ٦٣: النور [

 وقوله ، ]٧: احلشر  [ما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فا�تهواوقوله 

 .٣"عليكم مبا عرفتم من سنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ"
وهو اتفاق اتهدين يف كل عصر على مسألة ليس فيها نص صريح من الكتاب : اإلمجاع -٣

 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ا و أطيعوا الرسول و وال من السنة الشريفة، ويف ذلك قوله تعاىل 
وقد ]. ٥٩: النساء [ أويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل ا والرسول

                                                 
، مجلة  في مجال التنظير المحاسبي يدراسة تحليلية لفعالية استخدام المدخل المعياري والمدخل اإليجابمحمد عباس ، . اج ، د سر٢

 – Zeff, Stephen A., Comments on Accounting Principles نقال عن ١٤٥ ، ص ١٩٨٩ ، ٦٣اإلدارة العامة ، العدد 
How they are Developed, in Robert R. Sterling ed, Institutional issues in Public Accounting(Scholars 

books Co., 1974) P.P. 172-178   
 ]٢٨٣١: سنن الترمذي  [١
 ]٤٣: سنن ابن ماجه  [٢
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إلمجاع يف مواقف كثرية كإمجاع املسلمني على مجع القرآن الكرمي و على حماربة بق اطُ
 . ويف حتديد وزن الدرهم والدينار كما ذكر ابن خلدون.مانعي الزكاة

  
 :اإلسالمية فهي عرفةمصادر املأما 
وهو املصدر الذي يعتمد العقل وينهي عليه أحكامه وهو فرع من األدلة الثالثة : القيا س -١

أو هو إحلاق مسألة ليس فيها نص يف احلكم مبسألة . ١قة ألنه يفتقر إىل واحد منهاالساب
 كتحرمي املشروبات املسكرة احلديثة قياسا على اخلمر ٢فيها نص جيمع بينهما العلة
 ملا بعثه إىل  إىل معاذ ويدل على القياس قول النيب . التفاقهما يف علة واحدة

فإن مل جتد يف كتاب : اهللا، قال اء ؟ قال أقضي بكتابمب تقضي إذا عرض بك قض:"اليمن
: فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا و ال يف كتاب اهللا ؟ قال: فبسنة رسول اهللا، قال: اهللا؟ قال

 على صدر معاذ بيده وقال احلمد هللا الذي أجتهد رأيي و ال آلو، فضرب رسول اهللا 
 .٣"وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي اهللا ورسوله

وهو عدول اتهد عن مقتضى قياس جلي إىل مقتضى قياس خفي أو عن : الستحسانا -٢
ومثال ذلك . ٤حكم كلي إىل حكم استثنائي لدليل انقدح يف عقله رجح لديه هذا العدول

أن الشارع ى عن بيع املعدوم والتعاقد عليه ولكنه رخص استحسانا يف السلم واإلجارة 
 .٥صناع وهي كلها عقودواملزارعة و املساقاة و االست

وهي اليت مل يشرع الشارع حكما لتحقيقها ومل يدل دليل شرعي على : املصاحل املرسلة -٣
وتفصيل ذلك أن احلوادث . ٦إلغائها وقد مسيت مرسلة ألا مل تقيد بدليل اعتبار أو إلغاء

تستجد يف كل زمان ومكان وأن نصوص الشريعة الغراء ال تستوعب كافة ما حيدث 
 أراد هلذه الشريعة أن  ، وأن اهللا ٧"صوص املتناهية ال تستوعب الوقائع غري املتناهيةفالن"

تكون صاحلة لكل زمان ومكان ، فال بد إذن من إجياد أحكام شرعية لتلك األحداث 
واملستجدات تدور يف فلك النصوص و ال خترج  عن أهدافها وإال كانت تلك األحكام 

 لتحقيق ال املصاحل املعتربة حفظ املال وقد شرع اهللا ومث. غري شرعية و ال مستساغة
هذه املصلحة حترمي السرقة وقطع يد السارق والسارقة وحترمي امليسر والربا ووجوب 

كمصلحة املرايب يف زيادة أمواله عن (أما املصاحل امللغاة . الضمان على متلف مال الغري
                                                 

 .٤٣، سلسلة محاضرات العلماء البارزين ، منشورات البنك اإلسالمي للتنمية ، ص فلسفة التشريع اإلسالمي  خروفة ، عالء الدين ، ١
  .٥٢ ، ص١٩٥٦، الدار المتحدة بدمشق ، علم أصول الفقه  خالف ، عبد الوهاب ، ٢
 ]٢١٠٠٠: مسند أحمد  [٣
 .٧٩ خالف ، مرجع سابق ، ص ٤
 . سنأتي الحقا على شرح هذه العقود إن شاء اهللا٥
 .٨٤ خالف ، مرجع سابق ص ٦
  .٥، ص المنقذ من الضالل  الغزالي ، ٧



 ٥٥

 وأحل ا البيع وحرم  قوله تعاىل فاألدلة كثرية على حرمة الربا منها). طريق الربا
الشريعة ) "م١٢٦٢- هـ٦٦٠ت (يقول العز بن عبد السالم . ]٢٧٥: البقرة [الربا

 .١"كلها مصاحل إما درء مفاسد أو جلب مصاحل
 ٢وهي عبارة عن أمر غري ممنوع لنفسهُ خياف من ارتكابه الوقوع يف املمنوع : سد الذرائع -٤

 ٤"ال حيتكر إال خاطئ " وقوله ٣"ة خصم و ال ظننيال جتوز شهاد "كقول النيب 
 فاالحتكار ذريعة للتضييق على الناس وبالتايل فاالسترياد واجب يف الضائقات كقوله 

د الذرائع منع احليل إىل اتيان احملظورات أو سويقتضي  .٥"اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون"
ذريعة باشتراط وجود التفترق عن  أن احليلة غري  شيء من املطلوبات الشرعية،لاطإب

ي املنصوص وه : ألوىل جممع على منعهاا : الذرائع أنواعو. دون الثانية القصد يف األوىل
 عليها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة أو املؤدية إىل املفسدة قطعاً أو كثرياً غالباً،

لنوع العقود اليت يظهر منها  اذامن هو . اء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبةسو
ي اليت وه : الثانية جممع على فتحهاو .القصد إىل الوقوع يف احلرام بالنص عليه يف العقد

ي التصرفات اليت ظاهرها وه : الثالثة خملتف فيهاو  .ترجح فيها املصلحة على املفسدة
وعلى  .  منهاكلثرة قصد ذلك ن تكتنفها مة التوصل ا إىل باطن حمظور،لك الصحة،

 أن تكون أو  يكون إفضاؤها إىل املفسدة نادراً،أن : أية حال فإن ضابط إباحة الذريعة
 تكون من شأا اإلفضاء أن : أما ضابط منع الذريعة . مصلحة الفعل أرجح من مفسدته

و كثرياً أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب أ –طعاً ق –إىل املفسدة ال حمالة 
  .٦صلحةمل الوسيلة من اعلى

ـُعرف -٥ وهو ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل دون أنُ يعارض نصا صرحيا، : ال
  ".العادة شريعة حمكمة"، و"املعروف عرفا كاملشروط شرطا"ولذلك قيل 

د يكون معترباً وق اد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ،يرو"
و فه ن كان عاماً ،وإ و معترب عند أهله ،فه كان العرف خاصاً ،و .ربأو غري معت شرعاً

  :عرف املعترب شرعاً هو ما استجمع الشروط اآلتيةالو. معترب يف حق اجلميع

                                                 
 .١/٢٩ نقال عن قواعد األحكام ٥٨ خروفة ، مرجع سابق ص ١
  ٦٧ خروفة ، مرجع سابق ص ٢
 ]١٢٠٨: موطأ مالك  [٣
 ]٢٥٩٨٨: مسند أحمد  [ ٤
 ]٢١٤٤: سنن ابن ماجه  [ ٥
  .د الذرائعس/شأن ب )٩/٩ ( ٩٢ : رار رقمق) ٥ص  ٣ج ،٩ع (لة المجمع مج  ٦



 ٥٦

ن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة          فإ،   ال خيالف الشريعة    أن -أ  
  .فاسدف فإنه عر

  .أو غالباً ) تمراً مس(رداً ن يكون العرف مطَّ أ-ب 
  . يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف أن-ج 
   .ن صرحا خبالفه فال يعتد بهفإ فه ،ال ال يصرح املتعاقدان خب أن-د 

جلمود على املنقول يف كتب الفقهاء من ا –فتياً كان أو قاضياً م –س للفقيه ليوأخرياً ، 
 .١"فة تبدل األعراعاغري مرا

لذلك فقد . صل كافة الشرائع السماوية واحد وكلها عن اهللا إن أ: شرع من قبلنا -٦
ومل . اتفق الفقهاء مجيعا على حجية شرع من قبلنا فيحق لنا ما مل يرد يف شرعنا ما ينسخه

 آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب نيا أيها الذي، ٢خيالف هذا الرأي إال قليل
 .]١٨٣: البقرة [على الذين من قبلكم

 كاخللفاء الراشدين ، وآمن بهالصحايب هو الذي شاهد رسول اهللا : يبقول الصحا - ٧
قول  -١: ، لذلك فإنه يعترب حجة٣وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن مسعود وغريهم 

 الذي حصل عليه قول الصحايب - ٢ يف املسألة اليت ال تدرك بالرأي واالجتهاد، الصحايب
 . على غريه من الصحابة إذا كان اجتهاداكما ال يعترب قول الصحايب حجة. اإلمجاع

، أو هو استدامة ٤وهو احلكم على الشيء باحلال اليت كان عليها من قبل: االستصحاب - ٨
إثبات ما كان ثابتا على ما كان أو نفي ما كان منفيا ، وقد دلّ على العمل 

 : باالستصحاب
 هي عليه حىت فقد ثبت باالستقراء أن أحكام الشريعة تبقى على ما: الشريعة -١

  .يثبت دليل على عكسها
فليس ألحد أن يدعي أن فالنا مباح دمه الرتداده إال إذا قام الدليل على : العقل -٢ 

: ومن القواعد اليت تفرعت عن االستصحاب. ٥ردته ألن األصل حرمة دم املسلم
ل وأن ما يثبت حلّه ال حيرم إال بدلي ، أن ما ثبت بيقني ال يزول إال بيقني مثله

وأن كل ما مل يقم عليه دليل شرعي يبقى على حكم  ، مغير أو بأمر يغري صفاته

                                                 
  .لعرفا/ شأن ب )٩/٥ ( ٤٧ : رار رقمق ، )٢٩٢١  ص٤ج ،٥ ع (مجمعلا لةمج  ١
 .٧٩ خروفة ، مرجع سابق ص  ٢
 .٨١ خروفة ، مرجع سابق ص  ٣
 .٩١ خالف ، مرجع سابق ، ص  ٤
 ٨٣ خروفة ، مرجع سابق ص  ٥



 ٥٧

العقد شريعة "، أو أن " املتهم بريء حىت تثبت إدانته"لذلك نقول أن . األصل
 . مامل ختالف حكما شرعياألن األصل إباحة العقود" املتعاقدين

  
فة واإلمجاع تعترب مصادر ثابتة للتشريع نستنتج مما سبق أن القرآن الكرمي والسنة النبوية الشري

أما املصادر األخرى فهي فرع تستقي من الثوابت، فالقياس واالستحسان . وللمعرفة اإلسالمية
واملصاحل املرسلة وسد الذرائع هي جمال فسيح إلعمال العقل باالستنتاج ، أما العرف وشرع من قبلنا 

ء أي قراءة الوقائع التارخيية واستخالص ما هو وقول الصحايب واالستصحاب فهي تسمح باالستقرا
  .مفيد منها فاملعارف والعلوم ملك للبشرية مجعاء



 ٥٨

  املبحث الثاني

 الثوابت والمتغيرات في الشريعة اإلسالمية
  

  ]١٩:عمران آل[ إن الدين عند ا اإلسالماإلسالم خامت األديان وناسخ ما كان قبله منها 

 دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين ومن يبتغ غري اإلسالم ] ٨٥: آل عمران[ ، اليوم
، ]٣:املائدة[ أكملت لكم دينكم وأمتمت  عليكم �عميت ورضيت  لكم اإلسالم دينا

توصل منه إىل املاء والشريعة ما شرع اهللا والشريعة يف اللغة هي الطريق الذي ي لعباده من الدين 
ع هلوقد شرع هلم يشر١م شرعا أي سن .  

ومبا أن الكون احملسوس الذي نعيش فيه ينقسم إىل ثوابت كدوران األرض حول الشمس 
ودوران القمر حول األرض وتعاقب الليل والنهار واختالف الفصول ، وإىل متغريات كتحول اجلزر 

 وموت أشخاص إىل براري باحنسار املاء عنها أو براري تغمرها املياه ، واصفرار األوراق اخلضراء
وال خيرج اإلنسان عن غريه من الكائنات فلديه ثوابت فهو . ووالدة آخرين وتبدل اخلاليا واألنسجة 

يأكل ويشرب وله غرائز فطر عليها ال تفارقه ، ومتغريات فمزاجه يف تقلب مستمر وكذا سلوكه 
  .ولباسه ووسائل انتقاله

 الناس وتستطيع أن حتكمهم يف كل زمان وحيث أن الشريعة اإلسالمية دف إىل حتقيق مصاحل
إن اهللا " منها الثابت ومنها املتغري فهي الطريق الذي يوصلهم إىل النجاة ، فكانت كما أرادها اهللا 

. ٢"حد حدودا فال تعتدوها ، وفرض فرائض فال تضيعوها ، وترك أشياء رمحة بكم فال تبحثوا عنها
هللا وسنة رسوله وما أمجع عليه املسلمون ، واملتغريات فالثابت هو ما نص عليه الشرع يف كتاب ا

تكمن فيما سكت عنه الشرع لالجتهاد يف أحوال البشر ويتغري االجتهاد بتغري األحوال ضمن نطاق 
الثابت دون خمالفته فال يتجاوزه وال يغريه وال يعطله وال يستبدله ، يدل على ذلك حديث رسول اهللا 

" ولو . ٣"تابه واحلرام ما حرم اهللا يف كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنهاحلالل ما أحل اهللا يف ك
 قال   أن يلغي دور اإلنسان ألنزل آيات حمكمات تبني كل شيء وانتهى ، لكن اهللا أراد اهللا 

هو الذي أ�زل عليك الكتاب منه آيات حمكمات وأخر متشاهبات  ] وقد ذكر ]٧: آل عمران 

                                                 
 .١٣٧ ، ص ٦ القرطبي ، تفسير القرطبي ، الجزء  ١
 . رواه الدار قطني وحسنه النووي في األربعين٢
 ]٣٣٥٨: سنن ابن ماجه  [ ٣



 ٥٩

ثبتت حججهن وأدلتهن حكمن بالبيان والتفصيل، وأُأُ فإن اللوايت قد: احملكمات"الطربي يف تفسريها 
علن أدلة عليه من حالل وحرام، ووعد ووعيد ، وثواب وعقاب، وأمر وزجر، وخرب ومثل، على ماج

مث وصف جلَّ ثناؤه هذه اآليات بأن أم الكتاب يعين بذلك أن أصل . وعظة وعرب وما أشبه ذلك
ذي فيه عماد الدين والفرائض واحلدود وسائر ما حيتاج إليه اخللق من أمر دينهم وما كلفوا الكتاب ال

، وقال آخرون احملكمات من آي الكتاب ما مل حيتمل من ...من الفرائض يف عاجلهم و آجلهم 
. املتغري فاآلية توضح اال الثابت و. ١"التأويل غري وجه واحد واملتشابه منه ما احتمل التأويل أوجهاً

، فيها النصوص حمكمة قطعية الثبوت و قطعية فاجلزء الثابت هو منطقة حمددة ال جمال فيها لالجتهاد
الداللة وال جمال لالجتهاد وهي منطقة صغرية لكنها مهمة جدا متثل الثوابت الفكرية والشعورية 

ا تتوحد األمة وتتبلور  و٢والعملية لألمة وجتعل منها أمة واحدة يف االجتاه والغاية والفكرة
أما . فلكل أمة ثوابت ال تسمح ألحد يف اختراقها وا حيافظ املسلم على أصوله وقيمه. شخصيتها

 فال يستطيع أحد أن اجلزء املتغري فهو منطقة مفتوحة فيها الظنيات اليت جتعل باب االجتهاد غري مغلق
دة ال تستطيع أن تصمد أمام جتدد وتنوع فالشريعة دون اجتهاد جام. يغلق باباً فتحه اهللا ورسوله

 املدينة  يؤكد ذلك أنه حني قدم .مسائل احلياة وا يبقى املسلم متطورا مبعارفه وأساليب حياته
لعلكم : كنا نصنعه، قال: ما تصنعون؟ قالوا: املنورة وكانوا يؤبرون النخل أي يلقحون النخل ، فقال

إمنا أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من : ت، فذكروا ذلك له ، فقاللو مل تفعلوا كان خرياً ، فتركوه فنقص
أنتم أعلم بأمور "ويف رواية أخرى . ٣دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيٍ فإمنا أنا بشر

  .٤"دنياكم
نظراً إىل التطور الكبري الذي حصل يف وسائل االتصال ووكمثال على التأقلم مع املتغريات 

فقد أصدر جممع الفقه  ا يف إبرام العقود لسرعة إجناز املعامالت املالية والتصرفات ،ل وجريان العم
باستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن : "٥ء العقود بآالت االتصال احلديثةإجرااإلسالمي قراراً حول 

ين يشترط ا تقرر من أن التعاقد بني احلاضروم إبرام العقود باخلطاب وبالكتابة وباإلشارة وبالرسول ،
دم صدور ما يدل وع القبول ، وتطابق اإلجيابو –دا الوصية واإليصاء والوكالة ع –له احتاد الس 

  :ير ما يلقر. ملواالة بني اإلجياب والقبول حبسب العرفوا على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ،
 وال ا اآلخر معاينة ،ا مكان واحد وال يرى أحدمهما مت التعاقد بني غائبني ال جيمعهإذ: الًأو

 ،) الرسول(و الرسالة أو السفارة  أيسمع كالمه وكانت وسيلة االتصال بينهما الكتابة

                                                 
  تفسير القرطبي ١
 .٢١٢، صدور األخالق والقيم في االقتصاد اإلسالمي ي ، يوسف ،  القرضاو ٢
  ]٤٣٥٧: صحيح مسلم [ ٣
  ]٤٣٥٨: صحيح مسلم [ ٤
  .كم إجراء العقود بآالت االتصال الحديثةح/ شأن ب )٣/٦ ( ٥٢ : رار رقمق، ) ٧٨٥ص  ٢ج ،٦ع (لة المجمع مج ٥



 ٦٠

ي فف ،) احلاسوب(نطبق ذلك على الربق والتلكس والفاكس وشاشات احلاسب اآليل وي
  .نعقد العقد عند وصول اإلجياب إيل املوجه إليه وقبولهيهذه احلالة 

لى  عنطبق هذاوي عاقد بني طرفني يف وقت واحد ومها يف مكانني متباعدين ،ا مت التإذ: نياًاث
طبق على هذه احلالة وت ن التعاقد بينهما يعترب تعاقداً بني حاضرين ،فإ اهلاتف والالسلكي ،

  .الفقهاء املشار إليها يف الديباجة األحكام األصلية املقررة لدى
اباً حمدد املدة يكون ملزماً بالبقاء على إجيابه إجي ذه الوسائل ، ا أصدر العارض ،إذ: لثاًاث

  .يس له الرجوع عنهول ملدة ، اخالل تلك
 الصرف ال شتراط وال  القواعد السابقة ال تشمل النكاح ال شتراط اإلشهاد فيه ،إن: ابعار

  . السلم ال شتراط تعجيل رأس املالوال ، التقابض
  .تزوير أو الغلط يرجع فيه إىل القواعد العامة لإلثباتف أو الي يتعلق باحتمال التزيما : امساًخ

  

يا أيها و] ١ : املائدة[   يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والنصوص الكلية يف القرآن كاآليتني 
 حمددين اً أو مكاناًمل تذكرا زمان]٢٨٢ : البقرة[ الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه

وع من العقود ، هل هي عقود شراء أم بيع أم إجارة أم مزارعة أم زواج أم طالق أم شراكة وال أي ن
خذت القواعد الكلية من النصوص الكلية كاألمور مبقاصدها و الضرورات تبيح وأُ. أم معاهدة ؟

 ١"إمنا األعمال بالنيات "، ومن قوله ]١٧٣ : البقرة[فمن اضطر غري باغ   لقوله احملظورات

كل تصرف جر فساداً أو دفع صالحاً فهو "، ٣"املسلمون عند شروطهم" و٢"ال ضرر وال ضرار"و
كما تنقسم القواعد الكلية إىل أخر جزئية ". درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل"، و " منهي عنه

  ":ال ضرر و ال ضرار"مثال ذلك القاعدة الكلية 
 .الضرر يزال أوال 
 .الضرر ال يزال بضرر 
 .ر ال يزال بضرر أكرب منهالضر 
 .يتحمل الضرر األدىن لدفع الضرر األعلى 
 .يفضل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام 

  

                                                 
 ]١: صحيح البخاري  [ ١
  ]٢٣٣٢: سنن ابن ماجه  [ ٢
 ]باب أجر السمسرة:  البخاري صحيح [ ٣



 ٦١

بيقاً قواعد الشريعة العامة يف رعاية املصاحل وترتيل احلاجـة العامـة مرتلـة              طوكمثال على   
أن انتزاع امللكية جممع الفقه اإلسالمي بشر قرف لضرورة وحتمل الضرر اخلاص لتفادي الضرر العام ،ا

للمصلحة العامة على الرغم من أن حفظ املال هو أحد الضروريات اخلمسة الـيت رعتـها مقاصـد               
  :١الشريعة، فقد قرر مايلي

 جيوز تضييق نطاقهـا أو  وال لفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ، اب رعاية امللكيةجي: الًأو
حدود املشروع التـصرف فيـه جبميـع    ه يف ول ملالك مسلط على ملكه ،وا احلد منها ،

  .وجوهه ومجيع االنتفاعات الشرعية
   :لتالية ا جيوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إال مبراعاة الضوابط والشروط الشرعيةال: نياًاث

 يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل اخلربة مبا ال يقل عن مثن                نأ -١
  .املثل

  .عة ويل األمر أو نائبه يف ذلك اال يكون نازنأ -٢
 الرتع للمصلحة العامة اليت تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة ترتل             نوـ يك نأ -٣

  .اجلسور ومرتلتها كاملساجد والطرق
ال وأ  ال يؤول العقار املنتزع من مالكه إىل توظيفه يف االستثمار العام أو اخلـاص ،               نأ -٤

  .انيعجل نزع ملكيته قبل األو
ن العضوب اليت وم ية العقار من الظلم يف األرض ،كن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملفإ

صرف النظر عن استخدام العقار املرتوعة ملكيته يف املصلحة         ا  لى أنه إذ  ع. ى اهللا تعاىل عنها ورسوله    
  .لعادل لورثته بالتعويض اأو املشار إليها تكون أولوية استرداده ملالكه األصلي ،

  
وأمجع الفقهاء على قاعدة تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان والعرف واحلال وعملوا بذلك، 
لذا فإن منطقة املتغريات أعطت سعة ومرونة للشريعة اإلسالمية للتكيف مع الوقائع والعصور والبيئات 

 حاكمة )وستظلكانت وال زالت (املختلفة ، وال ولن تضيق الشريعة بأي حال من األحوال، وهي 
 فالشريعة اإلسالمية مل حتجر دائرة االبتكار ، وإمنا على العكس حجرت .على األزمان ال حمكومة ا

  .٢دائرة املمنوع وأبقت دائرة املشروع متاحة للجهد البشري يف االبتكار والتجديد
  

                                                 
  .نتزاع الملكية للمصلحة العامةا/ شأن ب )٤/٤ ( ٢٩ : رار رقمق ، )٨٩٧ص  ٢ج ،٤ع (لة المجمع مج  ١
، مرآز البحوث ، شرآة الراجحي المصرفية لالستثمار، " صناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج اإلسالمي"سامي، .  سويلم ، د ٢

  .٢٠٠٠ر  ، ديسمب١٤٢١رمضان 
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 الناس للتعلم  األفق واسعا أمام]٥: العلق [ علم اإل�سان ما مل يعلم وتفتح اآلية الكرمية 

إن اهللا يبعث هلذه  "، ويقر قول " علّم ، أي املستقبل" والتطور ، ويذكر القرطيب بأن املقصود من 
 بشرعية التجديد سواء على يد فرد أو جمموعة ١"األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها

 استوقفت اخلليفة عمر بن ومما يدل على املرونة أيضا العجوز اليت. أفراد كمدرسة فكرية مثال
 يف إحدى خطبه ومنعته من حتديد املهور فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر وترك ذلك اخلطاب 

 يف تطبيق حد السرقة يف كما استند اخلليفة عمر بن اخلطاب . حسب ظروف كل زمان ومكان
 فإن كان له خمرج ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم "عام ااعة إىل حديث رسول اهللا 

ادرؤوا " ويف رواية أخرى ٢"فخلوا سبيله فإن اإلمام خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة
  . سرقت ألا جاعتاً مقاصد الشريعة فلم يقطع يدمراعياً "احلدود بالشبهات

عود أن ال تعود النفس ما متيل به إىل الشره مث يصعب تداركها فت"ولعل احلكمة من الثوابت 
ُ تدرب على الفساد مث جيتهد يف إعادا إىل  من أول األمر على السداد فإن ذلك أهون من أن

وكلما ابتعدت .  فال ينبغي أن نترك املمارسة تقود الفكر فالضوابط واجبة من البداية٣"اإلصالح
 ا نتائج هذالعلوم والتكنولوجيا وانفصلت عن االعتبارات األخالقية والثوابت املقدسة كلما بدت

االنفصال كئيبة وخميفة مثل ما حيصل ، مثال ، يف التالعب باجلينات أو يف نتائج تلك الغطرسة العلمية 
   : يف الفقه اإلسالميةاحملاسبياالقتصادية وومن الثوابت  . ٤كقضية جنون البقر

  .حترمي الربا .١
  .أحكام الزكاة .٢
  .أحكام اإلرث .٣

  .]٧:احلديد[وأ�فقوا مما جعلكم مستخلفني يهال ملك اهللا واإلنسان مستخلف فيه امل .٤

 هـو أ�ـشأكم مـن األرض واسـتعمركم يهـا           اإلنسان مسؤول عن االسـتثمار       .٥

  .]٦١:هود[
  .ال إسراف و ال تقتري .٦

  :أما املتغريات فهي كثرية يصعب حصرها ، منها على سبيل املثال 

                                                 
 ]٣٧٤٠حديث رقم : سنن أبي داوود  [ ٣
  ]١٣٤٤حديث رقم : سنن الترمذي  [ ٢
 . ، مطبعة دار الوفاء٦٠٤-٦٠٣ ، ص ٢، جزء المنتقى في الترغيب والترهيب يوسف ، .  القرضاوي ، د ٣
 . األمير تشارلز ، مرجع سابق ٤
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االستثمار  ني وشركات العقود التجارية وأشكال التعامل املتطورة كاملصارف وشركات التأم        .١
  .اإلسالمية

  .سياسة حتديد أو عدم حتديد األسعار .٢

Horngrenوأوضح  أن " في دراسة للتعرف على دور المحاسبة في الممارسة العملية 
وضع معايير المحاسبة يستند إلى تدخل الجهات الرسمية والحكومية أآثر من اعتماده 

 محددات الموضوعية تتأثر بالشكل  أي أن١"على المنطق العلمي أو البحث التجريبي
السياسي واالجتماعي السائد والذي تمارس المحاسبة فيه. لذلك فإن أهمية الثوابت 
الشرعية والتي ال يستطيع أحد أن يغيرها هي للحد من االنحياز في التفسير حسب 
 مصالح الطبقة السياسية واالجتماعية المسيطرة.

                                                 
The Marketing of Accounting , T.C, grenHorn نقال عن ١٤٥ ، ص ١٩٨٩ ، ٦٣ سراج ، مرجع سابق  ، العدد ١
.66-61. P.P, )1973October(Journal of Accounting , Standards  
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 املبحث الثالث
 منهج المحاسبة

  
فيه ظلـم وتـشويه     يف تأريخ احملاسبة    لوقا باشيليو   القيد املزدوج الذي أشار إليه اإليطايل       إن  

، من  للتاريخ ، فالفقهاء و العلماء املسلمون عاجلوا احملاسبة ليس إشارة فحسب إمنا كعلم وكممارسة               
ـ ) م٨٠٥=هـ١٨٩(ن احلسن الشيباين    بوحممد  ) م٧٩٩=١٨٣هـ(أيب يوسف   أمثال   قرشي ـُوال

ـ ٢٠٣ت  ( ـ ٣٢٨ت  (وابن قدامة   ) م٨١٩= ه  ٧٩٥ت  (وابـن رجـب احلنبلـي       ) م٩٤٠= ه
ـ ٥٠٥ت  (الغزايل   و) م١٣٩٣=هـ  و) م٩٣٩=هـ٣٢٧ ت(وأبو جعفر الدمشقي     )م١١١٢= ه

ــاوردي  ـــ٤٥٠ت(امل ــوارزمي ) م١٠٥٨= ه ـــ١٣٢(واخل ــري ) م٧٥٠= ه ت (واحلري
ـ ٧٧٩ت  (ابن خلدون   و) م١١١١=هـ٥٠٤ ) م١٣٥٥=هـ ٧٣٣ت  (النويري  و  ) م١٣٧٧=  ه

ـ  ٨٢١ت  (القلقشندي  و    عالم الذين سطّروا احملاسبة فكرا وتطبيقا من      األوغريهم من   ) م١٤١٨=  ه
فالنويري ألّف أول مرجع حماسيب     .  عام على األقل   ٧٠٠ م تقريباً أي قبل لوقا باشيليو بـ         ٩٠٠ عام

 و ال انتـهيت إىل      مل أقف على كتاب يف فنها مصنف      : "متكامل يف التاريخ اإلنساين ويف ذلك قال        
فصل مترجم ا أو مؤلف و ال حملت يف ذلك إشارة و ال مسعت من خلص فيها عبارة و ال من تفوه           

وأشار ابن خلدون يف مقدمته     . ١"ببنت شفة ولسان و ال من صرف ببنان بالغته يف ميادينها العنان           
ملبسوطة فيها هلذا العهد باملغرب     ومن أحسن التآليف ا   "إىل أمساء كتب تناولت احملاسبة يف بالد املغرب         

كتاب احلصار الصغري البن البناء املراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانني أعماله مفيد مث شرحه بكتاب               
مساه رفع احلجاب وهو مستغلق على املبتدئ مبا فيه من الرباهني الوثيقة املباين وهو كتـاب جليـل                  

وألهل الصناعة احلسابية   " يف صناعة احلساب      ، مث ذكر بعض مؤلفي ومؤلفات أهل األندلس        ٢"القدر
من أهل األندلس تآليف فيها متعددة من أشهرها معامالت الزهراوي وابن السمح وأيب مـسلم بـن       

  ".خلدون وأمثاهلم
قه النـاس   وأرست هلا فكرا  خصبا طب     إحاطة تامة   أحاطت الشريعة اإلسالمية باحملاسبة     لقد  

إذا و، شاة ككتابة األموال وعلم الكسب وما إىل ذلك      تاوين م خالل أربعة عشر قرنا ونيف حتت عن      
ـ  ال ميكن   كان حمال جتاريا صغريا كان أو كبريا         صور أن يسري بنجاح دون نظام حماسيب، فهل لنا أن نت

أكثر من عشرة قرون صدرت للعامل معرفة وعلوما يف خمتلف امليـادين ال زالـت               الدنيا  دولة سادت   

                                                 
  .١٩٤،  مرجع سابق ، ص نهاية األرب في فنون األدب  النويري ،  ١
 .٤٨٣ ص ١، مطبعة مصطفى محمد بمصر ، ج المقدمة  ابن خلدون ،   ٢
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؟ هلـا رب حىت اآلن، قد غفلت عن وضع أو تطوير نظم اقتصادية وحماسـبية              تدرس يف جامعات الغ   
قد أشار ألول جممع حماسيب مهين يف التاريخ وبين أن احملاسـبة            )  م ١٣٥٥= هـ  ٧٣٣ت  ( فالنويري

وهاهي التغريات العاملية احلالية تتجه حنـو فقـه         . ١متجددة يف سياساا ويف تطبيقها هلذه السياسات      
 ، وهيئة احملاسبة واملراجعة     ٢جهة النظر اإلسالمية ، كهيئة احملاسبني الدوليني يف بريطانيا        احملاسبة من و  

 فضال عن عدد من املصارف وشركات التأمني وبيوتـات          ٣للمؤسسات املالية اإلسالمية يف البحرين    
 كمـا عرفـت     . واملؤسسات اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات      االستثمار اإلسالمية، 

ألسهم  اإلسالمي   FTSEومؤشر فايننشال تاميز    مؤشر داوجونز اإلسالمي    ) البورصات(أسواق املال   
  .الشركات اإلسالمية

  
  هيئة احملاسبني الدولينيمنهج 

بدأت هيئة احملاسبني الدوليني يف بريطانيا وهي من امعات احملاسبية العاملية بتغيري منـهجها              
كما أا منحت وال تزال متنح ملراجعـي        . ذلك بتطوير أدوات خاصة   لتتالءم مع احملاسبة اإلسالمية و    

حسابات الشركات شهادات دولية ملمارسة احملاسبة اإلسالمية يف العامل حسب منهج واضح املعـامل              
  ":مراجعة احلسابات اإلسالمية واملمارسة املصرفية" بعنوان ١٥واألهداف بينتها الورقة 

  :عية  األعمال القانونية والشر١-١٥
  تشريع الزكاة 
  قانون التكافل 
  قانون العقود وتطبيقاته  
 املضاربة 
 املشاركة 
 البيع بثمن آجل 
 السلم والسلم املوازي 
 االستصناع 
 اإلجارة 
 الوديعة يد األمانة 
 الوكالة 

                                                 
  .٣٠٥ ، ص ٨، مرجع سابق  ج دب نهاية األرب في فنون األ النويري ، ١
 2 Islamic : 15Paper , Syllabus change: 20PRESS , )AIA(Association of International Accountants 

Accounting Auditing and Banking Practice موقع org.aia.www  
  .٧ فقرة ٤١ ، مرجع سابق ص المالية اإلسالميةمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ٢
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 البيع 
  : التقارير واحملاسبة املالية ٢-١٥

  أمهية األهداف املوجودة 
التقارير املاليـة وأهـداف احملاسـبة املاليـة         الفروقات بني أهداف احملاسبة املالية و      

  .للمصارف التقليدية
  مستخدمو التقارير املالية 
  .ضرورة وأمهية املعلومات العامة ملستخدمي التقارير 
  مفاهيم احملاسبة املالية 

  : الطبيعة واملبادئ واملمارسة والتنظيم املهين ٣-١٥
  معايري املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
  يري احلكومية للمؤسسات املالية اإلسالميةاملعا 
  . املالية اإلسالميةتالقواعد األخالقية للمحاسبني واملراجعني للمصارف واملؤسسا 

  :  اإلدارة املالية ٤-١٥
  مصادر واستخدامات األموال 
  تركيب وبنية رأس املال 
  تكلفة األموال 
  إدارة األصول واخلصوم 
  إدارة السيولة 
  نسبة كفاية رأس املال 
  سوق رأس املال اإلسالمي 

حافظت هذه املنظمة على بقاء املصطلحات احملاسبية اإلسالمية علـى لفظهـا العـريب       قد  و
   . Morabaha, Zakah, Wadiah, Wakalah:مثل

  
  هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةمنهج 

  :نهج التايل يف إعداد معايريهاعت املاتبإن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
مفاهيم من الفكر اإلنساين املشترك يف جمال احملاسبة ، مما حيقق الـضبط والعـدل                

وإتقان العمل ، وهذا مما ال ينازع أحد يف األخذ به ألنه اقتباس من احلكمة اليت هي                 
مـات  ضالة املؤمن ، ومن أمثلة ذلك املفاهيم املبينة للخـصائص النوعيـة للمعلو            
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احملاسبية، كمفهوم املالءمة ، ومفهوم موثوقية املعلومات فإن من السائغ اسـتخدام            
 .أمثال هذه املفاهيم مبا آلت إليه يف الفكر احملاسيب التقليدي

مفاهيم تستلزمها احملاسبة املالية لكنها جاءت على حنو خيالف املبادئ اإلسـالمية ،              
 لالستفادة منها حىت ال ختالف مبـادئ        فكان البد من تعديلها باحلذف أو اإلضافة      

الشريعة اإلسالمية ، ومن أمثلة ذلك مفهوم اختالف قيمة النقد لذاتـه الخـتالف              
 . فإنه غري معترب شرعا– املعترف به يف النظام التقليدي –تواريخ استحقاقه 

مفاهيم انفرد ا هذا البيان استمدت من مبادئ ومقررات شرعية مبا ميهد للمعاجلة              
وهذا النوع أهم ما عنِي به هذا البيان        . اسبية لبعض الصيغ يف تطبيقات املصارف     احمل

مبعىن ) اخلراج بالضمان (ومن أمثلة ذلك مفهوم     . ألنه يشكل متييزا يف الفكر احملاسيب     
الغـرم  (أن ما خيرج من غلة أو منفعة أو ربح هو لقاء حتمل الضمان ، ومفهـوم                 

تكون على من ينتفع به ، وأن اخلسارة تكون على          مبعىن أن تكاليف الشيء     ) بالغنم
 .من يستحق الربح

  
  منهج وخطة البحث

املنهج هو الطريقة املنظمة اليت حتدد اخلطوات اليت جيب أن تتخذ يف نظام معني مـن أجـل                  
 ، وهو خيتلف باختالف طبيعة املسألة اليت يراد الوصول إىل يقـني             ١الوصول إىل أهداف  ذلك النظام     

 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء ا جلعلكم أمة           ، ويستدل من قوله تعاىل       ٢بشأا
، أن للمسلمني منهاجا مستقال عن غريهم مما يوجب البحث عن هذا املنـهج          ]١: املائدة   [واحـدة   

وال جيب أن يركن املسلمون إىل ما يأتيهم دون         . الذي سيحقق هلم الغايات اليت أوصاهم ا شرعهم       

خاصة بعد أن أصبحت املبـادئ احملاسـبية        ] ١١٣: هود   [ و ال تركنـوا إىل الـذين ظلمـوا         اش  نق

          م احملاسبية واملالية إالّ طبقا هلذه       الدولية ملزمة ملعظم الشركات يف كثري من الدول ومل تعد تقبل بيانا
:  هي أن  ١٩٧٧تفاقية   من ا  ١املبادئ ، فأهداف جلنة األصول احملاسبية الدولية كما وردت يف الفقرة            

تقيد ا يف عرض البيانات املالية املراجعة ، وأن تسعى لتقبـل            ي تضع وتنشر للمصلحة العامة أصوالً    "
 وقد فرضت هذه املعايري جممعات حماسبية دولية غري إسالمية ، وفيها            .٣"تلك األصول والتقيد ا عامليا    

لت كثريا من التطبيقات املالية اإلسـالمية ألـا ال          ما يتعارض مع شرع املسلمني إضافة إىل أا أغف        

                                                 
  .٣١ ، ص ١٩٨١، منشورات جامعة دمشق نظرية المحاسبة حسين ، .  القاضي ، د ١
  .١٢٢، دار الفكر بدمشق ، ص هذه مشكالتهم محمد سعيد ، .  البوطي ، د ٢
 ، ١٩٨٣رآاهم ، دار العلم للماليين ببيروت ، ، تعريب سابا وشاألصول المحاسبية الدولية  لجنة األصول المحاسبية الدولية ،  ٣

 ١٤ص
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 رياضـيا علـى     Demskiوقد برهن   . لذلك ال بد من أن يديل املسلمون مبا يرونه ذا األمر          . مها
استحالة بناء إطار عام لنظرية حماسبة معيارية استنادا إىل جمموع من املعايري اليت ترتب البدائل احملاسبية                

وعليه فقد بدأت هيئة املعايري احملاسبية للمؤسسات املالية اإلسالمية بإصدار          .١رديةوفقا للتفضيالت الف  
  .جمموعة من املعايري احملاسبية ومعايري املراجعة للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

لذلك سوف نتعرض للمنهجية اليت اتبعها الفقهاء املسلمون لنستقي منها منهج احملاسبة يف الفقه     
ال تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء و ال لتمـاروا بـه            "  انطالقاً من حديث رسول اهللا       .مياإلسال

إمـا  :  ، فإن العلم يبتغى به وجهتـان       ٢"السفهاء و ال لتمتازوا به االس فمن فعل ذلك فالنار النار          
ـ              ستخدم ملباهـاة  خدمة الناس وهو ما سنتناوله ، وإما التطاول على الناس وهو فساد العلم فمنه ما ي
  . العلماء بال طائل ، أو ملماراة السفهاء بال فائدة مرجوة ، أو المتياز االس بني الناس

  
   :٣ علم يقيين وعلم ظين  العلم إىل) م١١١٢=  هـ ٥٠٥ت (قسم الغزايل وعليه فقد 
    ن  مكا يس فيه  وهو الذي ينكشف فيه املعلوم انكشافا ال يبقى معه ريب ، ول            :علم يقيين
. لغلط والوهم ، وال يتسع القلب لتقدير ذلك ، وهو ما يرقى إىل درجة احلقائق العلمية                 ل

  :وهذا مؤداه 
o أن األمان من اخلطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقني. 
o    والدليل يف هذه احلالة قطعي أي مـن  . أن الدليل ضده ال يؤدي للشك باملعرفة

 .القرآن الكرمي  والسنة النبوية املطهرة
 - هــ    ٧٩٠ت  (وأورد الـشاطيب    . ذا القسم من املنهج ثابت عرب الزمان واملكان       وه

   :٤ثالثة عشرة مقدمة يف موافقاته تشكل مقدمات االستدالل)  م١٣٨٨

 إ�ـا حنـن �زلنـا الـذكر و إ�ـا لـه حلـافظون               أصول الفقه قطعية ال ظنيـة        :املقدمة األوىل   

  ].٩: احلجر [
  .عملة يف أصول الفقه قطعية ، عقلية كانت أو عادية أو مسعية األدلة املست:املقدمة الثانية 
 األدلة السمعية ال تفيد القطع بآحادها ، لتوقفها على مقدمات ظنيـة ،              :املقدمة الثالثة   

  .وحيصل القطع إذا تكون من جمموعها ما يشبه التواتر املعنوي
يها فروع فقهيـة أو آداب      كل مسألة مرسومة يف أصول الفقه ال ينبين عل        : املقدمة الرابعة 

شرعية أو ال تكون عونا يف ذلك فوضعها يف أصول الفقه عارية ، والـذي               
                                                 

The General Impossibility of Normative Accounting , .S.J, Demski سراج ، مرجع سابق ، نقال عن  ١
.723-718. P.P) 1973October (The Accounting Review , Standards 
  رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي ٢
  .٣٣-٣٢ص . ١٩٩٢، تحقيق محمود بيجو ، مطبعة الصبح بدمشق ، المنقذ من الضالل حامد ،   الغزالي ، أبي  ٣
  .٧٠-١٩، الصفحات ١، مرجع سابق ، ج الموافقات  الشاطبي ،  ٤
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يوضح ذلك أن هذا العلم مل خيتص بإضافته إىل الفقه إال لكونه مفيـدا لـه                
   .وحمققا لالجتهاد فيه فإذا مل يفد ذلك فليس بأصل له

فكل . س هلا مثرة عملية مذموم شرعا      االشتغال باملباحث النظرية اليت لي     :املقدمة اخلامسة   
مسألة ال ينبين عليها عمل فاخلوض فيها خوض فيما مل يدل على استحسانه             
دليل شرعي وأعين بالعمل عمل القلب وعمل اجلوارح من حيث هو مطلوب     

  .شرعا
 إن التعمق يف التعاريف واألدلة والبعد ما عن مدارك اجلمهور لـيس             :املقدمة السادسة   

  .لرسول وال السلف الصاحلمن هدي ا
 العلم ليس مقصودا لذاته بل للعمل به ، حىت العلم باهللا تعاىل ال فـضل                :املقدمة السابعة   

  .فيه بدون العمل به وهو اإلميان
 العلم الذي هو العلم املعترب شرعا ، هو العلم الباعث على العمل الذي ال               :املقدمة الثامنة   

فما كان بل هو املقيد لـصاحبه مبقتـضاه         ُخيلِّي صاحبه جاريا مع هواه كي     
  .احلامل له على قوانينه طوعا أو كرها

من العلم ما هو منُ صلب العلم ومنه ما هوُ ملَح العلم ومنه مـا لـيس   : املقدمة التاسعة  
بصلبه والُ ملَحه، واألول هو األصل واملعتمد وذلك ما كان قطعيا أو راجعا             

ا وال راجعا إىل أصل قطعي بل إىل ظين         ألصل قطعي والثاين ما مل يكن قطعي      
والثالث ما مل يرجع إىل أصل قطعي وال ظين وهذا ليس بعلم ألنه يرجع على               

  .أصله باإلبطال
 إذا تعارض النقل والعقل على املسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقـدم             :املقدمة العاشرة   

 يف جمـال    النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا فال يسرح العقـل          
ولوال كان ذلك جلاز إبطال الشريعة بالعقل       . النظر إال بقدر ما يسرحه النقل     

وعليه فليس القياس من تصرفات العقول حمـضا دائمـا          . وهذا حمال باطل  
  .تصرفت فيه من حتت نظر األدلة وعلى حسب ما أعطته من إطالق أو تقييد

  .و ما دلت عليه األدلة الشرعيةاملطلوب من املكلف تعلمه ه: املقدمة احلادية عشرة 
 من أنفع طرق العلم املوصلة إىل غاية التحقق به أخذه عن أهلـه              :املقدمة الثانية عشرة    

  .املتحققني به على الكمال والتمام
 كل معىن ال يستقيم مع األصول الشرعية أو القواعـد العقليـة ال             :املقدمة الثالثة عشرة    

  .يعتمد عليه
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   علموهو ما داخله الشك ، والشك أو الظن هـو مبثابـة أداة أو              ينياً ،   أي ليس يق   :ظين
وهذا القسم سيشكل منهجا متطورا بشكل مستمر ، وحيث أن املنهج جيب            . طريقة حبث 

، وهذا مـا أشـار إليـه الـشاطيب يف مقدماتـه             ١أن يستوعب مشاكل التطبيق العملي    
)٥،٦،٧،٨(:  
o       واملسائل اليت ال ختضع للحس  وإمنا       . ففي املنهج العقلي تشكك احلواس بقدرات العقل

تدخل يف غيب املاضي السحيق أو املستقبل البعيد أو املوجودات اخلفية عـن حـس               
فإن منهج الوصول إىل اليقني العلمي بشأا هو        ... اإلنسان كالروح والعقل واملالئكة     

لتواتر وهو الذي يرقى إىل درجة ا      االعتماد على اخلرب الصادق   : أوال  : أحد شيئني   
والذي يكون منضبطا بقيوده وشروطه العلمية املعروفة كيقيننا بقيام الثورة الفرنـسية            
ويقيننا بوقعة القادسية وبوجود معامل تارخيية قائمة يف مناطق نائية ما مل يتح لنـا أن                

االعتماد علـى الربهـان     : ثانيا  . نراها كتاج حمل يف اهلند واألهرامات يف القاهرة       
 وذلك بأن نفترض أحد االحتماالت بـشأن هـذه          قانون التالزم ثل يف    املتم العقلي

املسألة الغيبية مث نتبني اآلثار واملستلزمات العقلية والطبيعية اليت ال بد أن تكون مقرونة              
ذا االحتمال ، فهل رأينا هذه اآلثار موجودة بعد البحث والتفتـيش ؟ فالفرضـية               

ن مل نعثر على هذه اآلثار فالفرضية باطلة        صحيحة واالحتمال يصبح حقيقة علمية وإ     
واالحتمال غري وارد وعندئذ جننح إىل الفرضية الثانية ونفتش عن املستلزمات واآلثار            
اليت البد أن تتفرع عنها ، وهكذا فإن دراسة جمموع الفرضيات عن طريق ما يسمى               

ت ومن مث    توصل إىل اكتشاف احلقيقة من بني تلك الفرضيا        بقانون احلصر واإلسقاط  
  ٢.توصل إىل اليقني العلمي بشأا

o         فاملنهج هو االعتمـاد    . أما املنهج احلسي أو التجرييب فالعقل يشكك بقدرات احلواس
على التجربة احلسية فعال ولذا حييل القرآن اإلنسان يف معرفة قضايا الطبيعة وكل مـا               

 أو إخبار بشأا ،     هو من جنس املادة إىل هذا املنهج ذاته دون أن يلقنه أي علم غييب             

 ويف أ�فـسكم أفـال   فهو يقول له مـثال عـن اإلنـسان وتكوينـه وأجهزتـه        
قـل  ويقول له عن الطبيعة وأشيائها املبثوثة من حولـه           ]٢١: الذاريات  [تبـصرون 

دون أن حيرجه فيلومـه بـأي    ] ١٠١: يونس  [ا�ظـروا مـاذا يف الـسموات واألرض       

                                                 
  .٣١ القاضي ، مرجع سابق ص  ١
 .١٢٣،  ص هذه مشكالتهم    البوطي ، مرجع سابق ١
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املنهج العلمـي إىل ذلـك وهـو التجربـة          اعتقاد يف شيء من شؤوما قفزا فوق        
  ١"االستقرائية واملشاهدة

 ، ولذا فإن الـدالئل الـيت        وصفوة القول إن قيمة العلم تكمن فيما يبثه من اليقني يف العقل           
فإذا استقر اليقني يف العقل باتبـاع املنـهج املنطقـي           . تورث الظن أبعد ما تكون عن تسميتها علما       

ى ابن  أويف ذلك ر  . ٢مة الذاتية للعلم وتكاملت فيه كل خصائصه ومزاياه       العقلي، فقد حتققت له القي    
  .)٢-٢(الشكل . ٣الستدالل العقليخلدون أن مهنة احملاسبة حتتاج إىل ا

  
اليت حض الشرع على احملافظة عليه ، و احملاسبة هي أداة  ٤لقد عد الفقهاء املال من الضروريات

سعى إىل حتديد منهج احملاسبة من وجهة النظر اإلسالمية مـن خـالل             نا الغرض ، لذلك س    حتقيق هذ 
ولقد .  من أشكال حتقيق العدالة االجتماعية     عالقتها بالشريعة اإلسالمية فهي ال تعدو عن كوا شكال        

اسبة من  بينا سابقا أن اإلسالم دين عدل ونظام اهتم باجلماعة والفرد لذلك فمن األوىل أن تنطلق احمل               
مث ال يضري أن تستفيد من العلوم األخرى وهذا ما جنده يف استقرائنا لتطبيقات الفقهاء         . أصول الشريعة 
  . يف هذا اال

                                                 
  ١٢٢، ص هذه مشكالتهم  البوطي ، مرجع سابق  ٢
  ١٢٦، ص هذه مشكالتهم  البوطي ، مرجع سابق  ٣
  .٤٢٩ ، ص ١ ابن خلدون ، المقدمة ، مرجع سابق ، ج ٤
والضروريات هي حفظ لدين  .٢٦ ص ١، دار الكتب العلمية ببيروت ، المجلد الموافقات في أصول الشريعة  الشاطبي ، أبي اسحق ،  ٥

مباح ومندوب ومكروه وواجب ومحرم فالمباح ليس : م التكليف فصنفها إلىأما أحكا.  ٨ ص ٢والنفس والنسل و المال والعقل جزء 
مطلوب الفعل وال مطلوب الترك والمندوب بشخصه واجب بنوعه والمكروه بجزئيته حرام بكليته والواجب بشخصه فرض بنوعه 

  .١٣٤-٧٦أي أشد وجوبا والمكروه خادم للمنوع ، للمزيد راجع الصفحات 

 ملْالِع
 )- صلَب العلم-وهي الثوابت ألا قطعية أو راجعة ألصل قطعي : (علم يقيين

ليس قطعياً و اليرجع ألصل قطعي : (علم ظين

 )ملَح العلم(ما يورث اليقني

 )ليس بعلم ألنه ليس بلب العلم و ال ملَحه(ما يورث الظن

 )٢-٢(الشكل

 منهج عقلي

 )جتربة حسية( جترييب منهج

 خرب صادق
 برهان عقلي

 قانون التالزم
 قانون االسقاط واحلصر
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املدخل املعياري والـسلوكي واألخالقـي واملـدخل        وسوف حنقق هذا اهلدف من خالل       

  : التارخيي االستقرائي واملدخل اإلجيايب
. يسعى هذا املدخل إىل حتديد املفاهيم احملاسبية املنبثقة من الثوابت الشرعية           :املدخل املعياري  -أوالً  

، لذلك هي    القرآن والسنة واإلمجاع     من تتغري عرب الزمان واملكان وهي مستمدة        الوهي املفاهيم اليت    
 :  وهي .قطعية ال ظنية

 .مطارح ومصارف الزكاة .١
 .املواريث .٢
  .القرض احلسن .٣

 تـسأموا أن تكتبـوه      وال  كان صغرياً أو كبرياً      مهماتعامل املايل    عند ال   والتسجيل الكتابة .٤
  ]٢٨٢: البقرة [ صغرياً أو كبرياً 

 شـهيدين مـن رجـالكم فـإن مل يكو�ـا رجلـني                واستـشهدوا  عند البيع احلاضر     اإلشهاد .٥
 .]٢٨٢: البقرة [ الشهداءفرجل وامرأتان ممن ترضون من 

 مـن مـال ا الـذي         وآتـوهم   فيـه    مـستخلف ان  هللا ، واإلنـس   هو   احلقيقية   ال امل ملكية .٦
 .فالطيب منه حالل واخلبيث منه حرام] ٣٣: النور [ آتاكم

ــالل  .٧ ــل احل ــتثمار والتعام ــا    االس ــوا ممــا يف األرض حــالال طيب ــا أيهــا النــاس كل  ي

 لكـسبه  كامليتة والدم وحلـم اخلرتيـر أو         لوصفهإما  : ، واحلرام نوعان    ]١٦٨:البقرة[
االلتزام بتقوى اهللا هو الوازع للقائمني بأمر احملاسـبة         "و. ١و بعقد فاسد  كاملأخوذ غصبا أ  

للبعد عن التدليس والتلبيس وإخفاء ما جيب اإلفصاح عنه ، وال سيما ما ليس لـه قيمـة                  
شرعية معتربة كالفوائد الربوية والنشاطات االستثمارية احملرمة كما يساعد علـى حتـري             

  .٢"املايل ونتائج األعمالالدقة وإعطاء صورة واضحة للوضع 

عنِي اإلسالم منـذ بزوغـه      ] ٥:  يونس [ عدد الـسنني واحلـساب     لتعلموا التعلم ضرورة .٨

باحلقوق اخلاصة والعامة وصاا بقوة وأرسى جدارا أمساه احلالل واحلرام وألزم كل فـرد              
ا أمـور   احلالل بين واحلرام بـين وبينـهم      "،  بتحصيل هذا العلم ليتبني احلدود الفاصلة       

                                                 
، منشورات مكتب المطبوعات رسالة الحالل والحرام وبعض قواعدهما في المعامالت المالية  الحراني الدمشقي ،  ابن تيمية  ، أحمد ١

 .٢٢ ، ص ١٩٩٧اإلسالمية بحلب ، 
 . ، مرجع سابق٧ فقرة ١٩ ، ص معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ٢
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مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع             
يف الشبهات وقع يف احلرام ، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يواقعه ، أال وإن لكل                 
ملك محى ، أال وإن محى اهللا حمارمه ، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد                  

 يطوف  بن اخلطاب    عمركان  و،  ١" هلا سائر اجلسد أال وهو القلب      وإذا فسدت فسد  
والغزايل ذكر  ". فقه وإال أكل الربا شاء أم أىب      يال يبيع يف سوقنا إال من       "يف األسواق قائال    

  . ٢"أن حتصيل علم الكسب واجب على كل مسلم مكتسب"

 شـيئاً  يـبخس منـه       الو ا شيئاً أو إنقاصـه    ا دون خبسه   احلقيقية العادلة  بالقيمة التسجيل .٩
فالعدل واإلحسان والنهي عن الظلم واحلريـة والـشورى والـصرب           ،  ] ٢٨٢:  البقرة[

 .والتوكل واملسؤولية م كل فرد سواء كان اقتصاديا أم ال
 ويشترط الغزايل يف احملاسب كونه عاملا يف احلساب وصادقا           ، والدقة  صدق اإلفصاح ، وال   .١٠

  .٣فيه

  ].٢٨٢:  البقرة [ وال شهيد يضار كاتبوال احلياد  .١١

  .٤" بالغرمالغنم " العائد للربح واخلسارة بشكل عادلاستحقاق خيضع  .١٢

 ].١٤١:  نعاماأل [ حقه يوم حصادهوآتوا  عند اإلنتاجبالربح االعتراف  .١٣

  
 إن منط السلوك اإلنساين للمسلم هو سلوك حمكـوم بـالقيم            :املدخل السلوكي األخالقي     -ثانياً  

إلسالمية اليت تقوم على املسؤولية أمام اهللا أيا كان مصدر االلتزام ذاتيا من نفسه أو تعاقديا                األخالقية ا 
 املرتبطة ذا السلوك كالقناعة والصدق واألمانـة والوفـاء          ةمع الغري، مما يلزم مراعاة القيم اإلنساني      

وازنة بني احلياة االجتماعيـة     ، فاإلسالم بذلك قد تفرد وسبق األدبيات احملاسبية احلديثة يف امل          ٥والعدل
واملادية بنظرته الشمولية للكون ، وعليه كانت قياسات احملاسبة االجتماعية والبيئية كقوائم ملحقـة              
حديثا بينما هي مندجمة يف فقه احملاسبة فالشرع حث على املوازنة بني املصلحة الفرديـة واملـصلحة                 

ية بكوا ذات موثوقية ، ومالئمة يف إفصاحها وكافية اجلماعية ، مما رتب شروطا على البيانات احملاسب      
وقد تطرقت األدبيات احملاسبية إىل املـداخل األخالقيـة         . يف بياا للفرد واجلماعة معا دون فواصل      

والسلوكية ودرست أثر األخالق العامة واألخالق املهنية على سلوك احملاسب، لكـن اإلسـالم ال               

                                                 
  ]٥٠: صحيح البخاري  [١
  .١٢٧، ص ٢، جم الدين إحياء علوالغزالي ،   ٢
 .٦٢ ، مرجع سابق ، صالمنقذ من الضالل الغزالي ،  ٤
   فقهيةقاعدة  ٥
، سلسلة حلقات نقاشية بمرآز صالح آامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة يقضايا ومسائل تتعلق بمنهجية البحث في االقتصاد اإلسالم  ٦

  ٥٢ص . ١٩٩٧األزهر ، 
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العمل يف الشؤون املالية    "واإلنسان هو اإلنسان ، و    ،  ق هي األخالق    يعترف مبثل هذه التفرقة فاألخال    
مزلّة قَدم  ال يثبت فيها ضعفاء األخالق ، وال هزيلو اإلميان الذين تزيغ أبصارهم عند أول بارقة من                   

 . ١"الدنيا
 ولقد قسم الفقهاء احلكم الشرعي التكليفي إىل األنواع التالية وهي ما يطلق عليها األحكام             

 :خلمسةا
  : وهو ما يثاب عليه فاعله ويعاقب تاركه وهو قسمان:الواجب  -١

  كتـب علـيكم الـصيام      كالـصالة والزكـاة     ) فـرض عـني   (واجب عيين    

ويعترب فرض عني كل ما هو ضروري تعلمه كل حـسب حاجتـه             ]. ١٨٣:  بقرةال [
لعامـل أو   فالتاجر أو احملاسب يتوجب عليه تعلم كل ما يلزمه بالقيام بعملـه وكـذا ا              

  ".لم من الدين بالضرورةما ع"املوظف كل حسب حاجته طبقا للقاعدة الشرعية 
 .العلومحتصيل كاجلهاد و) فرض كفاية(واجب كفائي  

فكـاتبوهم إن علمـتم    أو املستحب وهو ما يثاب فاعله وال يعاقـب تاركـه            :املندوب   -٢
  ].٣٣:  النور[فيهم خريا

فـإذا قـضيت الـصالة فا�تـشروا يف         لـه وال يعاقـب تاركـه         وهو ما ال يثـاب فاع      :املباح   -٣
  ].١٠:  اجلمعة[األرض

ال تـسألوا عـن أشـياء إن تبـد لكـم             وهو ما يثاب تاركـه و ال يعاقـب فاعلـه             :املكروه   -٤
  ].١٠١: املائدة [تسؤكم

حرمـت علـيكم امليتـة والـدم وحلـم            وهو ما يثاب تاركـه ويعاقـب فاعلـه           :احلرام   -٥
  ].٣:  ائدةامل[اخلنزير

  
   :٢وذهب الغزايل إىل أبعد من ذلك فقسم الورع عن احلرام إىل أربع درجات

  .وهو الورع عن كل ما حترمه فتاوى الفقهاء: ورع العدول -١
وهو االمتناع عما يتطرق إليه احتمال التحرمي ولكن املفيت يرخص يف : ورع الصاحلني -٢

 .ملةالتناول بناء على الظاهر فهو موقع الشبهة على اجل
                                                 

  . ، منشورات بنك دبي اإلسالمي٣٩٩ ، مجلة االقتصاد اإلسالمي ، المجلد األول ص رةحسن اإلدايوسف ، .  القرضاوي ، د ١
  .١٦٥ ، ص ٢ الغزالي ، مرجع سابق ، ج  ١
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وهو ما الحترمه الفتوى وال شبهة يف حله، ولكن خياف من أدائه إىل حمرم : ورع املتقني -٣
فإذا كان . ١"ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع ما ال بأس حذرا ملا به بأس"

لبعضهم مائة درهم على إنسان فحملها إليه فأخذ تسعة وتسعني وتورع عن استيفاء 
 وكان بعضهم يتحرز فكل ما يستوفيه يأخذه بنقصان حبة وما يعطيه الكل خيفة الزيادة

 .يوفيه بزيادة حبة ليكون ذلك حاجزا من النار
وهو ما البأس به أصال و الخياف منه أن يؤدي إىل ما به من بأس : ورع الصديقني -٤

وقد روي أن الصديق . ولكنه يتناول لغري اهللا وعلى غري نية التقوى به على عبادة اهللا
  أ من اللنبملّا مل يعلم مصدره(تقي (ة مع أنه شربه خيفة من أن يحدث احلرام فيه قو

  .عن جهل وكان ال جيب إخراجه ولكن ختلية البطن عن اخلبيث من ورع الصديقني
ويستفاد من هذه األحكام معرفة اال الذي قد يسلكه املسلم املمارس ألعمال االكتساب 

ال بد من تفاعل األفراد وحىت حتقق املعايري احملاسبية أهدافها . حمدد للسلوكيف حياته، فالدين عامل 
  .واتمعات معها ولن حيصل ذلك ما مل تراع هذه املعايري معتقدات هذه اتمعات اإلسالمية

  
للبحث عن املمارسة العملية والنظرية للفكر      هذا املدخل    يهدف :االستقرائيتارخيي  ال دخلامل -ثالثاً  
 ويتبني هذا من قـول       عليها إلثبات درجة نضوج هذا الفكر      واالطالعحملاسيب يف التاريخ اإلسالمي     ا

 ،  ٢"فهذه هي القواعد اليت استقرت يف زماننا      "النويري يف وصفه للقواعد احملاسبية السائدة يف عصره         
لـديوان ، وهلـم     هذا اصطالحهم يف ا   "وأقر باختالف املصطلحات عند تناوله حملاسبة اإلجيار بقوله         

اصطالحات أيضا نذكر ما تيسر منها، إذ ال ميكن اإلحاطة جبميعها الختالف أحـوال املباشـرات                
) حماسيب(وقد اصطلح بعض مباشري     " ، كما ذكر اختالف السياسات احملاسبية بقوله         ٣")احملاسبات(

راجي وهو األليق وإمنا    ومنهم من يوردها يف أبواب اخل      .. )إجيارها(اجلهات على إيراد أحكار البيوت      
 ، وبلغ النويري شوطا متقدما يف مراعاته للسياسات احملاسبية طبقـا            ٤"نبهنا عليه لبيان االختالف فيه    

 حيث بنت مصر قانوا على أساس ما يشمله الري من أراضيها حني يعلوه              ٥الختالف الطرق الفنية  
وقد رجح بعضها على بعض كمـا يفعـل         . ٦النيل أما قانون البالد الشامية فمبين على نزول الغيث        

وأما احلواصل املعدومة املساقة باألقالم و ال حقيقة لوجودها وإمنا يوردها الكتاب            " بالد الشام    وحماسب
". فإنه رسم باملساحمة ا فقد اختلفت آراء الكتاب يف إيرادها على وجوه كثرية            .... حفظا لذكراها   

                                                 
  ]٢٣٧٥: سنن الترمذي  [ ١
  .٢٠٨ النويري ، مرجع سابق ص  ٢
  .٢٣٠ النويري ، مرجع سابق ص ٣
  .٢٣٣ النويري ، مرجع سابق ص ٤
  .٢٤٦ النويري ، مرجع سابق ٥
  .٢٥٥النويري ، مرجع سابق ص  ٦
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 جراءاتفـاإل . ١"وكلتا الطريقتني سائغة عند الكتاب     "وساوى أحيانا بني اختالف بعض السياسات     
 سـادت  حماسـبية    انظمتطبيق  عبر عنها باالجتهاد وانعكست يف       مع كل زمان ومكان ُ     تتكيفمرنة  

 وقد تعرض الفقهاء املـسلمون      .٢اإلسالمي على شكل سياسات حماسبية تغريها االجتهادات      اتمع  
ض هلا يف الفصول القادمة إن شـاء اهللا كمحاسـبة الزكـاة           ألنواع عديدة من احملاسبات اليت سنتعر     

 ، مزارعة، خمابرة، مزابنـة ، إحيـاء         ةمساقا(وحماسبة املواريث واحملاسبة احلكومية واحملاسبة الزراعية       
وحماسبة املسؤولية وحماسبة الوقف وحماسبة بيت املال وحماسبة الشركات وحماسـبة اجليـوش             ) موات

 األجور وحماسبة األصول الثابتة وحماسبة اجلوايل وحماسبة اخلراجي وحماسـبات           وحماسبة املواد وحماسبة  
 .خاصة

  
 تسعى البحوث اإلجيابية إىل تطوير نظرية حماسبية تفسر السبب الذي أدى            :املدخل اإلجيايب    -رابعاً  

 واإلرشادات  بالقوائم املالية إىل أن تأخذ شكلها القائم يف الوقت احلاضر وحتديد ما إذا كانت املعايري              
النموذجية ميكن تطبيقها يف الواقع وكيف ميكن مواءمتها متشيا مع متطلبـات التطبيـق واملمارسـة                

 مدى مالءمة معايري احملاسبة للمجتمعات األخـرى مـع          لبيانهذا املدخل    يهدفلذلك  . ٣احملاسبية
وذلك بأخذ ما ينـسجم      ،   ٤"احلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق ا       " ألن   الشريعة اإلسالمية 

لكـن  . مع الشرع واستثناء ما خالف منها ، فال شيء مينع من االستفادة من علوم و جتارب اآلخرين         
ليس كلُ عرف مقبول شرعا ، فالعرف قد يضم مفاسد ومصاحل و ال يعتد بالعرف إذا خالف مقاصد               

، ٥خالفت مقاصد النـاس   الشرع ، فاملصلحة يف عرف الشارع هي احملافظة على مقاصد الشارع ولو             
 : فمثال  . ٦والشارع قصد حفظ مصاحل العباد عاجالً وآجالً

 .  إن حجب األرباح يف الشركات املسامهة كما يف األسهم املمتازة ، ال جيوز شرعا 
الذهب بالذهب والفضة   : " هناك بيوع مشروطة ذكرت يف حديث األصناف الستة          

لتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل سواء بـسواء         بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري وا     
 فالتبـادل   ٧"يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيـد             

 .وأن يكون حاضرا ال غائباعند احتاد اجلنس السلعي هنا مشروط بالتساوي 
 . إباحة و منع بيوع حمددة و تقييد بيوع أخرى 

                                                 
  .٢٤٤ النويري ، مرجع سابق ، ص ٤
  الفصل األول المبحث الثاني خصائص وأهداف المحاسبة في الفقه اإلسالمي:  راجع٥
Towards a Positive theory of the Determination on Accounting , .L.R, Watts سراج ، مرجع سابق ، نقال عن ٦
.  54.P.P, )1974Jan (ting Review The Accoun, Standards  
  ]٤١٥٠: سنن ابن ماجه  [٧
  .١١ ، ص ١٩٩٣، منشورات البنك اإلسالمي للتنمية ، جدة فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة حسين حامد ، .  حسان ، د ٥
 .٦ ص ٢ جزء ١الشاطبي ، مرجع سابق مجلد   ٦
  ]٢٩٧٠: صحيح مسلم [ ١
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ن وجهة النظر اإلسالمية يلتزم بالثوابت الشرعية ، ويستفيد من إذن فإن منهج احملاسبة م

هما يالعلوم األخرى مبا ال يتناقض مع هذه الثوابت باستخدام املناهج العقلية أو التجريبية أو كل
ن فاملدخل املعياري يفيد يف اقتراح املفاهيم والفروض احملاسبية ، أما املدخال. فاحلكمة ضالة املؤمن

. الستقرائي فيفيدان يف إثبات وبرهنة احملتوى التطبيقي والعملي هلذه املفاهيم واالفتراضاتاإلجيايب وا
كما أن املدخل السلوكي واألخالقي يساعد يف التزام األفراد واجلماعات باملدخل املعياري وانسجام 

صدرها اخلوف من تطبيقام مع هذا املدخل اإلجيايب وذلك بانضباطهم من خالل املراقبة الذاتية اليت م
،  اهللا تعاىل واملراقبة اخلارجية اليت مصدرها الرقابة واملراجعة اخلارجية من األطراف ذات االهتمام

  : وعليه فإن املنهج سيشكل. ،)٣-٢(الشكل 
  . اليت سيلجأ إليها احملاسب إلجناز عمله بالشكل العادلأرضية خصبة للمعارف العلمية )١
خدمها يف القياس والعرض احملاسيب ويف إفصاحه عـن          اليت يست  أداة لضبط املوضوعية   )٢

 .البيانات واملعلومات ذات العالقة دون إخفاء أو تدليس فضال عن مدى شرعيتها
 . احملاسبية اليت سنتناوهلا يف املبحث القادم األساس املنطقي والعلمي للمفاهيم )٣

  
אא
  اقتراح املفاهيم والفروض اريـــــاملعي
  إثبات وبرهنة احملتوى التطبيقي والعلمي هلذه املفاهيم واالفتراضات يب واالستقرائياإلجيا

  التزام األفراد واجلماعات باملدخل املعياري وانسجام تطبيقام مع املدخل اإلجيايب السلوكي واألخالقي

  الفوائد املرجوة من مداخل منهج البحث) ٣-٢(الشكل 
  



 ٧٨

  الفصل الثالث
 يف الفقه اإلسالمي مفاهيم احملاسبة

  مقدمة 

فَقه يفقه كعلم يعلم ، أي فهم مطلقا ، سواء أكان الفهم :  هو الفهم ، يقال ١الفقه لغة
تفقه الرجل : فقه يفقه مثل كرم يكرم أي صار الفقه له سجية ، ويقال : دقيقا أم سطحيا ، ويقال 

 ال ، وقوله تعاىل ] ١٢٢:التوبة[ ين ليتفقهوا يف الدتفقها أي تعاطى الفقه ، ومنه قوله تعاىل 
=  هـ ١٥٠ت ( فقد عرفّه أبو حنيفة ٢أما الفقه اصطالحا]. ٩٣:الكهف[يكادون يفقهون قوال

معرفة النفس ما هلا وما عليها ، واملعرفة هي إدراك اجلزئيات على دليل ، واملراد سببها : بأنه) م٧٦٧
: بأنه) م٨٢٠= هـ ٢٠٤ت( وعرفّه الشافعي . أخرىوهو امللَكة احلاصلة من تتبع القواعد مرة بعد

العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية ، والعلم هو اإلدراك مطلقا والذي 
يتناول اليقني والظن ، واألحكام مجع حكم وهو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني اقتضاء أو 

 املأخوذة من الشرع ، والعملية هي املتعلقة بالعمل القليب كالنية أو غري ختيريا أو منعا ، والشرعية أي
القليب مما ميارسه اإلنسان ، واملكتسب صفة للعلم ومعناه املستنبط بالنظر واالجتهاد احترازا عن علم 

  . احلاصل بالوحي ال باالجتهاداهللا تعاىل وعلم مالئكته باألحكام الشرعية وعلم الرسول 
ا أن الفهم ميكن أن يكون دقيقا أو سطحيا بينما الفقه هو الفهم املطلق فهـو أعـم                  لذلك ومب 

قترح استبدال كلمة الفقه بكلمة املفهوم كقولنا فقـه احملاسـبة ، ألن             نوأمشل لغويا واصطالحا، فإن     
ال  وهذا ما نبغيه بعون اهللا ، فنقول مـث         ٣"كان قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام اهللا        "الفقهاء  

فقه األسواق بدال من مفهوم األسواق وفقه رأس املال بدال من مفهوم رأس املال وفقه البيوع وفقـه                  
فقد استخدم فقهاؤنا هذا املصطلح وما زالوا يستخدمونه حىت اآلن ،          . املداينات وفقه الزكاة ، وهكذا    

يثة يف منـاهج كليـة       يف كتب نظريات احملاسبة احلد     ٤ستخدمت كلمة الفقه احملاسيب التقليدي    كما اُ 
  .اإلقتصاد جبامعة دمشق

                                                 
  .٦٥٦ ، ص ٢ج . ، دار القلم ببيروت١، ط نيرالمصباح الم الفيومي، محمد، ١
  .١٧-١٥ ص ١، دار الفكر بدمشق ، ج الفقه اإلسالمي وأدلته وهبة ، .  الزحيلي ، د٢
  .٩ ، ص ١ ، ج ١٩٩٣، دار الفكر بدمشق ، فقه السنه  سابق، السيد ،  ٣
  .٣٢٠ ، مرجع سابق، ص نظرية المحاسبة القاضي ، ٤
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فمن املعلوم أن السوق هو     . سنتناول يف هذا الفصل مفاهيم احملاسبة كما فهمناها من املنهج         
املرتع الذي متارس فيه عمليات البيع والشراء وتبادل السلع ، ورأس املال هو أداة التداول األساسية يف                 

سواق هو الفائدة والربح املادي كل حسب موقعـه الـشاري   األسواق ، وما يرمي إليه الناس من األ 
والوقت يلعب دوره يف األسواق ، فالعمليات ال تتم بنفس الوقت دائما ، فأحيانا البد مـن                 . والبائع

  . فترة زمنية قد حتدث خالهلا تقلبات يف األسعار مما قد يؤدي إىل خالفات ومنازعات

   :ةحث التالياح ذلك سنقسم هذا الفصل إىل املبفما هو املنهج الضابط لكل ذلك؟ ولتوضي
   السوقفقه : األولاملبحث 
  رأس املالفقه :  الثايناملبحث 
  اإليراد فقه:  الثالثاملبحث 
  التكلفة فقه:  الرابعاملبحث 
   الربحفقه:  اخلامساملبحث 
  النظام احملاسيب فقه:  السادساملبحث 
   الرقابةفقه : السابعاملبحث 
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  األولاملبحث 

السوقفقه   
  

ففي التجربة الشيوعية   . تتأرجح التجارب االقتصادية يف العامل مداً واحنساراً حبثاً عن األفضل         
تدخلت الدولة مركزياً بكل شيء ، بينما كان تدخلها بدرجة أقل يف التجربـة االشـتراكية ، ومل                  

 والدة وفـشل التجـربتني      الذي شـهد  (مما أدى يف اية القرن العشرين       . تتدخل يف ظل الرأمسالية   
  . إىل حتول مراكز هاتني التجربتني إىل النظام الرأمسايل) الشيوعية واالشتراكية

إال أنه مع بداية القرن الواحد والعشرين وحصول التغري العاملي الذي عرف بسياسة تفـرد               
 بدأ االقتصاديون   .القطب الواحد الذي ساعد يف تسريع توجه االقتصاد العاملي حنو ما يسمى بالعوملة            

فاالحتكار . يواجهون حمدودية النظام الرأمسايل وعدم قدرته على االستمرار بنفس املكونات واألسس          
وهذا ما فعلته   . مثالً مسموح يف ظله ، لكن أن يصل إىل حد ابتالع النظام نفسه فهذا هو اخلطر بعينه                

كما أن تـداعي    . جميات مايكروسوفت حكومة الواليات املتحدة األمريكية مؤخراً بتقسيم شركة الرب       
 بسبب التالعب املايل واحملاسيب     ٢٠٠١الشركات األمريكية بعد أحداث احلادي عشر من أيلول عام          

لتلك الشركات بالرغم من اعتمادها على التنظيم اجليد واستخدام األدوات املتطورة كل ذلـك دلّ               
ها، وهذا ما يشكل تراجعاً واضـحاً يف        على عجز تلك املكونات واألسس على تنظيم األسواق مبفرد        

االقتصادية املذكورة كلها ، وإطالق العنان للمـال وحـده          " إيدز األنظمة "فالفساد هو   . بنية النظام 
للتفكري والتخطيط والعمل ال يعين سوى املزيد من الفوضى واألنانية والفساد وما الرشوة وبيع األدوية       

ق واألطفال وتغذية النبات باهلرمونات لزيادة اإلنتاج وإطعـام         الفاسدة للشعوب الفقرية وجتارة الرقي    
احليوانات بأعالف مصنعة ومعدلة جينياً ، وإنتاج األسلحة املدمرة لإلنسان والبيئة لعشرات الـسنني              
  .وغريها إال بسبب اجلشع وحب الذات والبحث عن املصاحل املادية دون األخذ بأي اعتبارات أخرى

اديون يف العامل باالقتناع بأن علم االقتصاد كعلم مستقل عن العلـوم            لذلك فقد بدأ االقتص   
فالرغبات واحلاجات هي إنسانية قبل     . االجتماعية واإلنسانية ال ميكن أن يقود إال إىل مزيد من الدمار          

والتعبري عن املشاكل   . أن تكون اقتصادية ، واالقتصاد جيب أن يكون يف خدمة اإلنسان وليس العكس            
ية بأرقام ومعادالت صماء ليس هو احلقيقة ، لذلك كان جديراً على برامج التنمية والتطوير               االجتماع

أن تستوعب كل املشاكل املسؤولة عن تفكك اتمعات واالحنالل اخللقي فيهـا ، وأن تـسعى إىل                 
  . جعل املواطنني إجيابيني أو على األقل غري سلبيني جتاه احلكومات وسياساا
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:  العالقة بني املسلمني أنفسهم وبينهم وبني الدولة اإلسالمية بقولـه          اهللا  لقد بين رسول    
والغش والبيوع اليت تؤدي    ى عن االحتكار    و. ١" واملاء والنار   يف الكأل  :املسلمون شركاء يف ثالث   "

وأُسندت مراقبة ذلك إىل حمتسب السوق ، وطُلب منه التدخل لتطبيق شرع            . إىل املنازعات بني الناس   
 وحتقيق مصلحة الناس وحاجام إذا لزم األمر فهي دولة حتقق احلرية االقتصادية للناس وتـضبط                اهللا

وهي تتدخل عند احلاجة ملنع االحتكـار والظلـم وفـض      . مصاحلهم سواء كانوا مجاعات أو أفراداً     
الرتاعات بني األطراف مجيعاً وتؤمن تدفق املعلومات الصحيحة دون أي تسلط فـردي أو مجـاعي                

  . ماناً حلرية األسواق وتأمني الرضا لروادها دون خمالفة الثوابت الشرعيةض
هـدف  ي ، وفيه متارس فيه عمليات البيع والشراء وتبادل السلعكان الذي   بوصفه امل السوق  و

ألن تلـك  دوره فإن الوقت يلعب   ، كذلكالشاري و الربح كل حسب موقعه البائع    إىل حتقيق   الناس  
ـ  ميكـن أن   تقلبات يف األسـعار       ذلك قد حتدث خالل   احلال ، و   يفتتم   الالعمليات قد    ؤدي إىل  ت

  . خالفات ومنازعات
 بسبب حاجة الناس ملا عند بعـضهم الـبعض          ٢لقد علل الغزايل ظهور األسواق واملخازن     

واعترب أن شدة احلاجة عند األطراف املتبادلة هي اليت حتـدد عوامـل             . ولتبادل اخلدمات فيما بينهم   
يقومون ) الطلب(وأوضح أنه عند اخنفاض احلاجة      . لب وبالتايل حتدد سعر التبادل بينهم     العرض والط 

بنقل سلعهم إىل أماكن أخرى أكثر طلباً ، وبذلك هم حباجة إىل من ينقل هذه السلع حيث ال تتوافر                   
               اهم وسائل النقل الالزمة للجميع فيكون هذا سبباً لنشوء مهنة أخرى رديفة ألعمال التسوق ، وقد مس

وحيتاج املتبـادلون إىل حكـم عـدل        . بالتجار املتكفلون بالنقل ، ومسى العالقة بينهم بعقد اإلجارة        
يتوسط بني املتبايعني مما يعين حاجتهم إىل أعيان أموال يطول بقاؤها مما أدى الختاذ الذهب والفـضة                 

د ونقشها مما دعا إىل     والنحاس كمعادن تستخدم للقياس والتبادل ، مث نشأت احلاجة إىل ضرب النقو           
نشوء دار الضرب والصيارفة ، وهكذا تداعت األشغال واألعمال بعضها إىل بعض حىت انتهت إىل ما                

  .نراه اآلن
 تشتمل على حاجات الناس بشىت أنواعها فمنها الضروري         ٣ويرى ابن خلدون أن األسواق    

شباهه ، ومنها احلاجي والكمـايل      وهي األقوات من احلنطة وما يف معناها كالبقالء والبصل والثوم وأ          
مث يوضح ابن خلدون أثـر      . مثل األدم والفواكه واملالبس واملاعون واملراكب وسائر املصانع واملباين        

العرض والطلب على حتديد السعر بازدياد عدد السكان ودرجة كون السلع من الضروريات أم مـن                
قد أرجع أسباب الغالء فيهـا إىل ثالثـة         و. كما يتعرض أيضاً لسوق األعمال والصنائع     . الكماليات
. اعتزاز أهل األعمال خلدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة املعاش       : ثانيهاو. كثرة احلاجة : أوهلا: أسباب

                                                 
  ]٣٠١٦:سنن أبي داوود [ ١
  .٣٩٦ ، ص ٣ ، جإحياء علوم الدينالغزالي ،   ٢
  .٣٦٢، مطبعة مصطفى محمد بمصر ، ص المقدمة ابن خلدون،  ٣
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كثرة املترفني وكثرة حاجام إىل امتهان غريهم وإىل استعمال الصناع يف مهنهم فيبذلون يف              : ثالثهاو
اهلم مزامحة ومنافسة يف االستئثار ا فيعتز العمـال والـصناع   ذلك ألهل األعمال أكثر من قيمة أعم     

ويف هذا السياق فإن املنافـسة كمـا   . وأهل احلرف وتغلو أعماهلم وتكثر نفقات أهل املصر يف ذلك        
 ليست حبرام بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة ، شرط أن تعتمد على حريـة                  ١يراها الغزايل 

رض والطلب لتحديد األسعار مع وضع ضمانات تكفل توفري هذه احلرية مبنع            التعامل وتفاعل قوى الع   
الغش والغرر واالحتكار وأنواع من الوساطة يترتب عليها التأثري يف حرية األسواق وقيام الدولة مبراقبة           

  .٢التعامل يف األسواق لتوفري حرية املنافسة وعدم اإلخالل ا أو التقييد منها
 ، جيتمـع البـائعون واملبتـاعون        ها الذي تساق إليه السلع وما شا      وق هو املكان  إن الس 

كما قد تتنوع أشـكال     .  فيه، فيتبادلون السلع بالسلع أو السلع بالنقود عاجال أو آجال            )املشترون(
ـ ٧٢٨-٦٦١(ويبني ابن تيمية    . ووسائل الدفع حسب احلال     مهمة احملتسب   )م١٣٢٨–١٢٦٣=  ه
يف مكاييله وموازينه وحتديد األسعار ومنع االحتكار ومنع الغش والتدليس          بأا مشارفة السوق والنظر     

فيما يباع ويشترى من مأكول ومصنوع ورفع الضرر عن الطريق بدفع احلرج عن السابلة من الغادين                
  :ونستطيع من التعاريف السابقة حتديد مقومات السوق . والرائحني إىل حنو ذلك من الوظائف

o املكان 
o الزمان 
o ع واخلدماتالسل 
o وسائل الدفع 
o أدوات القياس 
o البائعون واملشترون 
o القائم على السوق 

ـ    و. وهو البقعة من األرض اليت تتجمع فيها املقومات املذكورة         : املكان –أوالً    هقد يتبـدل مفهوم
فشبكة االنترنيت هي سوق    . كماً وكيفاً حسب طبيعة األعمال املنوطة     ،  اً   و بعد  اً، قرب اً وضيق اًعاتسا
، والبورصة هـي سـوق       دف احلصول على املعلومات واخلدمات من شىت بقاع العامل           لكترونيةإ

وأمكنة ،   أو غريها    أو للسلع املتخصصة أو للعمالت أو للمعادن الثمينة       لألسهم  سواء كانت   لألموال  
صاا هـي   العامل بشىت أنواعها واختـصا    اجلملة واملفرق املنتشرة يف مجيع بلدان       بيع البضائع والسلع ب   

مهيتها ودورها  نظراً أل يراقبوا باستمرار   و التجوال باألسواق    ون من كثري وكان اخللفاء    .كلها أسواق 
وهذه . هي مؤشر حيوي على سالمة احلياة االقتصادية      وكالرئة من اجلسم    فهي  يف النشاط االقتصادي    

                                                 
  .٣٥٠ ، ص ٣ الغزالي ، مرجع سابق ، ج ١
، دار البيان العربي بجدة ، . ١٥٦ ، ص ١ ، ج- النظام والسكان والرفاه والزآاة –االقتصاد اإلسالمي محمد عبد المنعم ، .  عفر ، د ٢

١٩٨٥.  
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] ٧:الفرقـان [يف األسـواق   وقالوا ما هلـذا الرسـول يأكـل الطعـام وميـشي               هي سنة األنبياء والرسل   

       هنم ليأكلون الطعـام وميـشون يف األسـواق        إوما أرسلنا قبلك من املرسلني إال]ولقد  .]٢٠:الفرقان

  . ةشيذكر القرطيب يف تفسريه بأن دخول األسواق مباح للتجارة وطلب املع
 زمان حمدد جيتمع     فال بد من   .ه األعمال يف األسواق   فيقصد به الوقت الذي متارس      وي :الزمان -ثانياً  

آنيا والسداد آجـال    التسليم  فقد يكون   . خالله الناس ليمارسوا أعماهلم من بيع وشراء وتبادل وسداد        
نتيجة الفروقـات الزمنيـة     بني األطراف   وقد تنشأ خالفات    . حاالًوالسداد  مؤجالً  التسليم  يكون  أو  

  .بالسداد أو باالستالم والتسليم
 غـري  جيب أن تكون حـالالً و.  ما يتاجر به الناس يف كافة ااالت   وهي : السلع واخلدمات  -ثالثاً  

و محاية   تأمني حرية انتقاهلا ووصوهلا إىل األسواق     إضافة إىل ضرورة    ،   هاتعاملحمرمة ال بطبيعتها و ال ب     
عان باخليار ما مل يتفرقا     تراضي األطراف املتبادلة دون إذعان، فالبي     ذلك  ومن  . ا وحياز هاأشكال ملك 

    يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا ال تـــأكلوا أمـــوالكم بيـــنكم بالباطـــل إال أن تكـــون جتـــارة عـــن تـــراض
تعامل بالـسلع والعمـالت     ال وقد أشار جممع الفقه اإلسالمي إىل آليات         ].٢٩:النساء  [ مـنكم 

طـرق  ع  م التعامل بالسلع يف األسواق املنظمة بإحدى أرب       يت، حيث   ١واملؤشرات يف األسواق املنظمة   
  :ليةهي التا

تسلم املبيع وتسلم الثمن يف احلال مع وجود السلع أو إيصاالت             يتضمن العقد حق   أن :طريقة األوىل ال
  .ذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع املعروفةهو. ممثلة هلا يف ملك البائع وقبضه

ن هيئـة   حلال مع إمكاما بـضما     ا  يتضمن العقد حق تسلم املبيع وتسلم الثمن يف        أن :طريقة الثانية ال
  . هذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع املعروفةو. السوق

 يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجل ودفع الثمن عنـد                أن :طريقة الثالثة ال
ئز لتأجيـل  جـا ذا العقد غري   وه. التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعالً بالتسليم والتسلم         

كذلك ال و. ذا استوىف شروط السلم جازفإ يعدل ليستويف شروط السلم املعروفة،كن أن ومي البدلني،
  . قبضهاجيوز بيع السلعة املشتراة سلماً قبل

 يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجل ودفع الثمن عنـد                أن :طريقة الرابعة ال
 ميكن تـصفيته  بل ،يم والتسلم الفعليني العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسلمنالتسليم دون أن يتض

  .ذا العقد غري جائز أصالًوه هذا هو النوع األكثر شيوعاً يف أسواق السلع،و. بعقد معاكس

                                                 
ألسواق ا/ شأن ب  )١/٧( ٦٣ : رار رقمق، )٥ ص٢ والعدد التاسع ج٧٣ ص ١ والعدد السابع ج ١٢٧٣ص  ٢ج ،٦ع (لة المجمع مج  ١

  .المالية
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تداول قيم السلع واخلدمات بني البائعني واملـشترين        وسائل  هي عبارة عن    و :وسائل الدفع  -رابعاً  
 والبد من   .آلية التداين واإلقراض  إىل  إضافة  ،  فلوس  الدراهم و الدنانري و الاألمثان من   طلق عليها   وقد أُ 

 وهـي   كالدينار اجليشي والدراهم السوداء   يستعملوا  لعمالت االمسية اليت كان الفقهاء      إىل ا اإلشارة  
  .تقابل اليوم حقوق السحب اخلاصة

قـه  اهـتم ف  وقـد   . وهي املوازين واألوزان واملقاييس واملكاييل وغريها      :أدوات القياس  -خامساً  
تها ودقتها فضبط املثمنات من موزونات ومقيسات ومكيالت ، واألمثان من الدنانري            املعامالت بعدال 

والدراهم والفلوس ، واألسعار النقدية والسلعية ووضع أسساً عادلة الستمرار التوازن بـني العـرض       
يه املسلم منذ نعومـة   والطلب ، فضالً عن الدور الذي يقوم به املناخ االجتماعي املالئم الذي ترىب عل             

وقد ضمن الشرع اإلسالمي حرية األسعار ومنع االحتكار والغش والتدليس مما يؤمن أدوات             . أظافره
  .قياس عادلة

وملا . هم عماد السوق سواء كانوا جتارا أو مستهلكني       و :)املشترون( البائعون واملبتاعون    -سادساً  
رسول اهللا ما كان  ا، كالتخلقالقا على مريديه   فإن للسوق أخ   كانت غاية املسلم هي عبادة اهللا       

  يف األسواق وال جيزي السيئة بالسيئة ولكن يعفـو   وال صخاباً و ال متفحشاًمل يكن فاحشاً" فهو 
وتعبده فقال  تعاىل  ذكر اهللا   العمل بنية   اد السوق على استغالل هذا       حث رو  ، كما أنه    ١"ويصفح
" :      اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حيي ومييت وهـو              من دخل السوق فقال ال إله إال 

حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير، كتب اهللا له ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألـف    
  . ٢"سيئة ورفع له ألف ألف درجة

ـا   يتحلصفاتاً وآداباً وأخالقاً عليهم ال    على رواد السوق    ولقد أوجب الشرع اإلسالمي     
  :وهي

 .٣"التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء "لقوله  :الصدق 

وعهـدهم   والـذين هـم ألما�ـاهتم          ، لقـول اهللا عـز وجـلّ         وهي عكس اخليانة   :األمانة 
   تــؤدوا األما�ــات إىل أهلــهان إن ا يــأمركم أ : وقولــه أيــضاً]٨:املؤمنــون [راعــون

أنا ثالث الشريكني ما مل خين      : يقول اهللا تعاىل   ":لقدسي يف احلديث ا    هلووق .]٥٨:النساء[
ومن املعروف أن الثقة واألمانة     . ٤"أحدمها صاحبه فإذا خان أحدمها صاحبه خرجت من بينهما        

 عـن   فإن شاعت اخليانة أحجم التجار    هي عماد التجارة وأساسها،     املتبادلة بني معاشر التجار     

                                                 
  ]١٩٣٩: سنن الترمذي  [ ١
  ]٣٣٥٠: سنن الترمذي   [٢
 ]١١٣٠: سنن الترمذي  [ ٣
 ]٢٩٣٦: سنن أبو داوود  [ ٤



 ٨٥

، يف السوق   املالية   أدىن الدرجات مما يؤثر على السيولة        إىلالتداول فيما بينهم أو قلصوا العمل       
التعامل النقدي على غريه من األنواع وستكثر الرتاعات وغالبا ما تضيع احلقـوق             وسوف يعم   

 .وتتخلخل احلياة االقتصادية يف اتمع كله
ا بورك هلما   البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدق البيعان وبين         "ل رسول اهللا    وقل :اإلفصاح 

وحمق الربكة قد يكون     .١"يف بيعهما وإن كتما وكذبا فعسى أن يرحبا رحبا وميحقا بركة بيعهما           
 أو قد يصاب صاحبهما مبرض أو داء يـذهب مبـا            بضياع الربح أو رأس املال أو كليهما معاً       

 .لديه
إليه األمم  جتاوز اإلسالم ما وصلت     بالنصح   و .٢"الدين النصيحة " ل رسول اهللا    وقل :النصح 

اإلفصاح الذي يقصد به عدم إخفاء بيانات       حد  جتاوز  تعين  ألن النصيحة   ،  يف أدبياا احملاسبية  
ويف هذا دعم   ،  املسلم مأمور بإبداء النصح   ف .قد تؤدي بالطرف اآلخر إىل اختاذ قرارات خاطئة       
لصدق وهذه درجة أعلى يف سلم ا     اقتراحات  للسلوك الفردي من خالل إبداء رأيه على شكل         

 .واإلفصاح
 م رسول اهللا     :الربقس      فقال     إثنني   التجار إىل صنفني ،بر إن التجـار    ":إما فاجر وإما تقي

، والرب درجة إميانية أعلى يوصف ـا        ٣"يبعثون يوم القيامة فجارا إال من اتقى اهللا وبر وصدق         
 .احملسن يف عمله

معاشـر  ": ويقوليف أسواق الكوفة    يتجول    بن أيب طالب      كان علي  :االعتدال يف الربح   
وهـذه دعـوة لزيـادة      . "وا قليل الربح فتحرموا كثريه    وال ترد ،  التجار خذوا احلق تسلموا     

.   خاصة إن كان املال املتجر به كثرياً          معدالت دوران رأس املال بعدم املغاالة يف رفع األسعار        
يسري إال أن املال إذا كان كـثرياً        وهذا الربح بالنسبة إىل أصل املال       : "كما يقول ابن خلدون   

  ٤٠"عظم الربح ألن القليل يف الكثري كثري
نوع مـن    فاملساحمة   .عاليةمى باإلنسان إىل درجة أخالقية وروحية       است مفهوم ي  ي وه :املساحمة 

 البـائع   رسول اهللا   ولقد خاطب   . من البائع والشاري وقاضي الدين    مطلوب   الكرمأنواع  
 .٦"خريكم أحسنكم قضاء  ": فقالوأمر قاضي الدين باإلحسان يف أدائه        .٥"زن وأرجح ": قائالً

شكل  وقد يكون اإلحسان على      .دون شرط مسبق حىت ال يتحول اإلحسان إىل ربا        كل ذلك   
 التصرف مـن أثـر   اما هلذعلى أحد    ى وال خيف  .أو كلمة شكر أو دعاء أو هدية      مكافأة مالية   

                                                 
 ]٢٠٠٨: صحيح البخاري  [ ١
 ]٨٢: يح مسلم صح [ ٢
 ]٢١٣٧: سنن ابن ماجة  [ ٣
  .٣٩٥ ابن خلدون ، مرجع سابق ، ص  ٤
 ]٤٥١٥: سنن النسائي  [ ٥
 ]٢٢١٥: صحيح البخاري  [ ٦



 ٨٦

، إضافة إىل أثرها بعض العلى مساعدة بعضهم س الناشجع ي وفه، بعيد املدى حسن اجتماعي 
 أما إعسار الطرف املدين عن السداد فقـد         . إىل احلد األدىن   الغش والغنب واالحتيال  يف تقليص   

وإن كان ذو عـسرة فنظـرة إىل ميـسرة وأن تـصدقوا             : بقولهالنتظار  على ا الدائن   حث اهللا   
تصدق على املعسر بالدين املعدوم      ويبني أن ال   ]٢٨٢:البقرة[خري لكـم إن كنـتم تعلمـون       

 وقد مشل هذا كله حديث رسـول اهللا         . أو املشكوك فيه أفضل يف الثواب وأوقع يف النفس        
 .١" إذا اقتضى إذا اشترى مسحاً إذا باع مسحاً مسحاًرحم اهللا عبداً"
تـأمني  ى األسـواق ل   وهم الذين فوضهم ويل األمر باإلشراف عل       :٢ على السوق  ونالقائم -سابعاً  

يف الفقه اإلسالمي أو وزارة التمـوين أو وزارة         ورد  سواء مسي احملتسب كما      ،   عمل بشكل منتظمٍ  ال
.  أو غريها  االقتصاد أو املصرف املركزي أو البورصة أو صندوق االستثمار أو اللجان احملاسبية الدولية            

سجد مث سأل عن السوق     املبناء  به هو   أمر  فإن أول ما    املدينة املنورة   إىل   رسول اهللا    هاجرفحينما  
السوق أول مـا بنـاه      و فكان املسجد    .ملسلمنيبا ةفدلّوه على سوق لليهود فأمر بإشادة سوق خاص       

 ويف هذا داللة واضحة على االستقاللية االجتماعية واالقتصادية          يف أول دولة إسالمية    رسول اهللا   
 مما يدلّ علـى أن هنـاك       ٣"ضربن عليه خراج  ي ال   ص و ينتقهذا سوقكم فال     "قال  مث  . للمسلمني

: عدم إكراه من فيه على شيء مما سنذكره فيما بعد ، وثانيهما           : شروطاً جيب توافرها يف السوق أوهلا     
بالرغم من كـل    لكن السوق   . ) أو غريها  VATكالضرائب على املبيعات    (عدم فرض الضرائب عليه     

ال تقيم وزناً ملفاهيم اخلري وال للقيم الـسامية         لضعيفة اليت    ألصحاب النفوس ا   اً خصب اًمرتعذلك يبقى   
وحـدد  ،   لذلك ضبط اإلسالم أشكال البيـوع        .الغش والتدليس والتالعب  الفرص للقيام ب  فيغتنمون  

للمحافظة على سوق سليمة    ووصف هلا العالج املناسب ولفظ اخلبيث منها وذلك         فيها  معامل الضعف   
فأحدث وظيفة احملتسب ملراقبـة الـسوق       . ارة باحلياة االقتصادية العامة   باألزمات الض ال تتأثر   معافاة  

سعار كتلقي الركبان والنجش ومنع البيـوع       األمنع الغش يف البيوع وحماوالت التأثري على        ووأحواله  
  شاهد يف إحدى جوالته جابر بن عبد اهللا            بن اخلطاب  ذكر أن عمر  وي. احملرمة كالربا والغرر  

 فقال  .)أي اشتهوه (أريد أن أشتري به ألهلي حلما قرموا إليه         : ما هذا ؟ فقال   : قال له ف"وبيده درهم   

                                                 
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة  [١
سسات أن المؤ" بناء المؤسسات من أجل األسواق" تحت عنوان ٢٠٠٢ اشترط البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم لعام ٢

  مكافحة الفساد ) ١: (القائمة على السوق حتى تكون قادرة على تحقيق النمو وتحسين حياة الناس فإنها مطالبة بتحقيق أربعة شروط
االتصال بين المجتمعات الفاعلة في السوق من خالل تدفق المعلومات والتجارة ) ٣(التجديد في تصميم السياسات والمؤسسات ) ٢(

  .  المنافسة بين الشرآات واألفرادتعزيز) ٤(المفتوحة 
وحسبما ذآرنا فقد شمل الفقه اإلسالمي وحقق على أرض الواقع أآثر من هذه الشروط فمداخالت عمر بن الخطاب وابن تيمية أوضحت 

لمنافسة مشروطة سبل المراقبة المستمرة وتوقع المستقبل والقيام بالتجديد الالزم وآذا محاربة الفساد واإلفساد بكل أشكاله آما أن ا
أن تفرض الرسوم والضرائب  بمصلحة الجماعة وقد ضمن الفقه اإلسالمي حرية انتقال السلع واألشخاص واألموال ومنع رسول اهللا 

على األسواق ، آما اشترط الشرع اإلسالمي النصح واإلفصاح في البيع والشراء بما يضمن تبادل المعلومات بين جميع أطراف السوق 
  . عن آونه مسلمًا أو غير مسلمبغض النظر

 ]٢٢٢٤: سنن ابن ماجة [٣



 ٨٧

أيـن تـذهب    ! ما يريد أحدكم أن يطوي بطنه البن عمه وجاره        ! كلما اشتهيتم اشتريتم    و  أ: عمر  

 .١]"٢٠:األحقاف[  يف حياتكم الد�يا واسـتمتعتم هبـا       مباتكي أذهبتم ط   عنكم هذه اآلية  

إىل وكأنه سعى   ،   قصد مراقبة السوق وضبط الطلب بغية احملافظة على األسعار           ر  ويالحظ أن عم  
 وإمنا ذكر اآلية الكرمية للتحكم بسلوك الفرد املسلم ألنه ملتـزم            .الغالء وترشيد اإلنفاق  مجاح  كبح  

.  بالـشهوة نه ربط الشراءكو اإلسرايف وفيه أيضا حماربة للجشع واالستهالك    . للجماعة بشرعه مراعياً 
 عـز    اهللا قـول ببينهما  قوام  التقتري ودعا لل  وعن اإلسراف   الكرمي حيث ى    القرآن  وهذا ما دعا إليه     

  .]٦٧:الفرقان[الذين إذا أ�فقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواماو  وجل

  ):١-٣( ، الشكل من أهم مهام حمتسب السوقإذن 
البيعان باخليار ما مل يتفرقا أو قال حىت يتفرقا فإن          " تأمني الرضا واحلرية لرواد السوق ، لقوله         

٢"نا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهماصدقا وبي. 
 . فإن صدقا وبينامراقبة اإلفصاح والبيان يف البيع ، لقوله  
لقولـه  التدخل يف حال الترويج بالدعاية الكاذبة أي بصفات ليست موجودة أصالً يف السلعة ،                
"              قال فقرأهـا    .ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 

؟ خابوا وخسروا من هم يا رسـول اهللا        قال أبو ذر    ،   اًرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث      
 .٣" املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف الكاذب:قال

فـأوفوا الكيـل و ال تبخـسوا النـاس          ومنع التالعب ا لقول اهللا تعـاىل        مراقبة امليازين واملكاييل     
والـسماء  : وقولـه أيـضاً  . ]٨٥:األعراف[أشياءهم وال تفسدوا يف األرض بعـد إصـالحها       

ــزان      ــسروا امليـ ــسط وال ختـ ــوزن بالقـ ــوا الـ ــزان وأقيمـ ــوا يف امليـ ــزان ، أال تطغـ ــع امليـ ــا ووضـ  رفعهـ
 ].٧:الرمحن[
والسمسرة يف السوق وذلك مبنع تلقي الركبان وعدم الكـذب وإظهـار            تنظيم أعمال الوساطة     

 .العيب وي بيع احلاضر لباد حىت تتبني مجيع الظروف املتحكمة بالعرض والطلب
لذلك قال ابن تيمية يف     .  وإليها  السوق كل ما يضمن حرية االنتقال والدخول واخلروج من       يئة   

حفاظا علـى   " رج عن السابلة من الغادين والرائحني     ورفع الضرر عن الطريق بدفع احل      ":تعريفه
 . حرية رواد السوق لتأمني الرضا هلم يف اختاذ القرار األنسب وحفظ حقوقهم

                                                 
 . رواه الحاآم ١
  ]١٩٣٧: صحيح البخاري  [٢
  ]١٥٤: صحيح مسلم [٣



 ٨٨

بشيء مـن   وهو ما سنتعرض له     . ومعاجلة مشكلة التسعري  ،  نهي عنها   املبيوع  المنع االحتكار و   
  .التفصيل

  
  .ومنع بيوع منهي عنها السوق منع االحتكار ومعاجلة مشكلة التسعريومن أهم مهام حمتسب 

   :االحتكار منع . اَ
انتظارا الرتفاع  رصد األسواق   "، أو   ١"إشتراء الطعام وحنوه وحبسه إىل الغالء      "االحتكار هو ٤
أضر كل ما   "، أو   ٣"إشتراء القوت وقت الغالء وإمساكه وبيعه بأكثر من مثنه للتضييق         "، أو   ٢"األمثان

 .٥"ال حيتكر إال خاطئ   : "بقوله عن االحتكار    ى رسول اهللا    قد   و .٤"بالناس حبسه فهو احتكار   
من احتكر الطعام أربعني ليلة فقد برئ مـن اهللا          "وشدد على عدم التضييق على الناس بأقوام فقال         

. ٧"ر ملعون اجلالب مرزوق واحملتك  : "كس االحتكار فقال  وهو ع  وحث على اجللب     .٦"وبرئ اهللا منه  
اإلنسان أهم  بقصد احتكارها ، وبني أن      جتار باألقوات الضرورية    و للغزايل نظرة شاملة يف تفسري اإل      

ستحب ألنه طلب ربح،    التجارة يف األقوات مما ال ي     "فذكر يف كتابه إحياء علوم الدين أن        . من املال 
لربح فيما خلق من مجلة املزايـا       واألقوات أصول خلقت قواما، والربح من املزايا، فينبغي أن يطلب ا          

  . ٨"اليت ال ضرورة للخلق إليها
كسلوك (منهي عنه   فهو  نظمات  املأو  اجلماعة   كان على مستوى الفرد أو       واالحتكار سواءً 

على القائم بأعمال الـسوق     يتوجب   مما   )١ والتروست ٩بعض النقابات أو االحتادات املهنية كالكارتل     

                                                 
 .٢٥٥ ص ٥ ، جزء رد المحتار ابن عابدين ،  ١
 .٦٣٩ ص ١، جزء الشرح الصغير  الدريدر ، أحمد بن محمد ،  ٢
 .٢٤٤ ص ٤، جزء المغني  ابن قدامة ،  ٣
 .٣١٤، ص٢، ج إحياء علوم الدين ،  الغزالي ٤
 ]٢١٤٥: سنن ابن ماجة  [ ٥
 ]٤٦٤٨: مسند أحمد  [ ٦
 ]٢١٤٤: سنن ابن ماجة  [ ٧
 .٦٩، مرجع سابق ، صإحياء علوم الدين  الغزالي ،  ٨
عن الموسوعة االقتصادية نقال .  هي تجمعات احتكارية رأسمالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطرتها المطلقة تقريبا على آل إنتاج البالد ٩

 .٤٠٧، ص ١٩٨٠لمجموعة من االقتصاديين ، دار ابن خلدون ببيروت 

 اإلشراف على السوق -١
 النظر يف مكاييله وموازينه - ٢
 حتديد األسعار - ٣
 منع االحتكار - ٤
 منع الغش والتدليس - ٥
حرية انتقال : رفع الضرر عن الطريق - ٦

 األشخاص والسلع واألموال

 :مما حيقق
  التراضي - ٧
 العدالة - ٨
 احلرية - ٩

 مهمة القائم على السوق)١-٣(الشكل



 ٨٩

فمنع البائعني الذين تواطؤوا على أن ال يبيعوا إال بثمن قـدروه            : ة بقوله نه ابن تيمي   وهذا ما بي   .منعه
 ، وكذلك منع املشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حىت يهضموا سـلع                 أوالً

ومن ذلك أن حيتاج النـاس      ":فقالوذكر أيضا االحتكار الصناعي والزراعي واإلنشائي       . ٢الناس أوالً 
 ووصف هذا السلوك بالعدوان وهو      ."اس مثل حاجة الناس إىل الفالحة والنساجة والبناية       إىل صناعة ن  

  . أعظم من التعدي على سوق بعينه كتلقي الركبان أو بيع النجش
ويترتب على القائم بأعمال السوق التصدي ملثل هذه التكتالت، كما يترتب عليه إجبار الناس              

وهذا يعترب من ضوابط إدارة الـسوق       . الناس من احلاجة لغريهم   هذه األعمال لكفاية    مبثل  لقيام  على ا 
 دخل السوق ذات مرة ومل ير فيه إالّ النبط            بن اخلطاب  قد روي أن عمر   ف. واملنظمات التسويقية 

إن اهللا أغنانا   : فقالوا.  يف ترك السوق   )المهم(لما اجتمع الناس أخربهم بذلك وعذهلم       ف،  )األجانب(
 ليحتاج رجالكم إىل رجاهلم     )أي تركتم السوق  (واهللا لئن فعلتم    : فقال  . ناعن السوق مبا فتح علي    
مدى تدخل القائم على السوق فهو حيلل ويتوقـع فينـصح           وهذا داللة على    . ونساؤكم إىل نسائهم  

فقال مقالته   مدى أمهية استقاللية األسواق      ولقد أدرك عمر     .ويرشد خشية الوقوع يف املفاجآت    
  .تلك

   :ع منهي عنهابيومنع . 2َ
القائم بأعمال السوق منع البيوع اليت فيها غرر أو ربا أو ضرر ذكرنا سابقاً أن من واجب 

   .بشرط غري مالئممنها اقترن ما أو 
 أي أن ينبذ كل طرف      ٣"بيع املالمسة و املنابذة   "عن    ى رسول اهللا     :فيها غرر اليت  بيوع  ال 

. ٤ يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغري تأمل        أو أن ،  ثوبه لآلخر دون النظر لثوب صاحبه       
 وبيع   ،  كأن يقول بعتك من هذه األثواب ما وقعت عليه احلصاة اليت أرميها            "بيع احلصاة "عن  و

 كبيع الناقـة    "بيع حبل احلبلة  " و .السمك يف املاء الكثري واللنب يف الضرع وبيع احلمل يف البطن          
 كذلك وى  . و أن يبيع ولد الناقة احلامل يف احلال       بثمن مؤجل إىل أن تلد الناقة ويلد ولدها أ        

 وال يبع   ،وال يتلقى الركبان لبيع   ":بقولهعن تلقي الركبان قبل دخوهلم األسواق ومعرفة األسعار         
فمـن  ،   وال تصروا اإلبل والغنم   ،  وال يبع حاضر لباد     ،  وال تناجشوا   ،  بعضكم على بيع بعض     

بعد أن حيلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا  ابتاعها بعد ذلك فهو خيري النظر من        
ها ،   وهو ال يريد شـراء     السلعة سعراً يدفع الرجل يف     وهو أن    "بيع النجش " ى عن و. ٥"من متر 

                                                                                                                                            
 شكل من أشكال االحتكارات تتكون من تشكيلة مالية تسيطر على أسهم شرآات معينة وتحولها إلى هيئة تشرف عليها مما يحول هذه  ١

تي تجمع شرآات تنتج المواد األولية وتدير المصانع وتنتج منتجات الشرآات إلى المجموعة المسيطرة على الهيئة مثل التروستات ال
 .١٣٦نقال عن الموسوعة االقتصادية ، مرجع سابق ، ص . نهائية وشبه نهائية

 .٢٥ ابن تيميه ، مرجع سابق ص  ٢
 ]٢٠٠٢: صحيح البخاري  [ ٣
 .٢١ص . ١٩٩٢ائس ، بيروت، ، دار النفضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي غازي ، .  عناية ، د ٤
 ]٢٧٩٠: صحيح مسلم  [ ٥
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ال  "بيع احلاضر للباد  عن  و. ستحقتفيدفع أكثر مما    يريد الشراء   يقتدي به من    فإمنا ليزيد يف السعر     
  ويف هذا حتجيم ألعمال السمـسرة       .١" يرزق اهللا بعضهم من بعض      دعوا الناس  يبيعن حاضر لباد 

بيـع احملفِّلـة أو     "وى أيضاً عـن     .  للعرض والطلب  غري ادية إال إذا وضحت األسعار طبقاً      
الف الناقة والشاة وعدم حلبها ليجتمع لبنها فيكثـر ويظـن           خ وهي عبارة عن ربط أ     "الُمصراة

ظهار السلعة مبا ليس فيها     إ أي   . يف مثنها ملا يرى من كثرة لبنها       املشتري أن ذلك من عادا فيزيد     
وى عن بيع الثمار حـىت يبـدو        . ٢"لوا و ال ينفق بعضكم لبعض     ال تستقبلوا السوق وال حتفّ    "

 .زهوي وعن بيع النخل حىت      .٣"ال تبتاعوا الثمر قبل أن يبدو صالحه وتذهب عنه اآلفة          "صالحه
 وعن بيع احلـب حـىت       . وعن بيع العنب حىت يسود     .أمن العاهة وعن بيع السنبل حىت يبيض وي     

وعـن بيـع    وهو أن يباع مثر النخل بالتمر قبل أن يوزن ،          عن بيع املزابنة  أيضاً   وى  . يشتد
 كما .وعن بيع الزبيب بالعنب كيالً    والدرس   . وهو أن يباع الزرع بالقمح أي قبل احلصاد        احملاقلة

رص هو التخمني حـسب خـربة        واخلَ . من التمر أو الرطب    رصهاى عن بيع الُعرية إال أن خي      
نع اخلالف والرتاع بني أهل الـسوق بغيـة         ملمرده  كلّه  وهذا التشدد   .  االختصاصودراية أهل   

وصلت إليه أسواق البورصة فقد عملت علـى        ت وهذا ما    .تأمني احلرية والرضا هلم دون خوف     
ع وجود هيئة خمتصة لتطبيقها وبالتايل محاية الفرد        وضع قوانني واختاذ تدابري وإجراءات صارمة م      "

 .٤"املستثمر واالقتصاد ككل من اآلثار السلبية للمضاربة
كبيع املسترسل وهو الشخص الذي ال يساوم وال يعرف حقيقـة           :  على الربا  لةشتماملبيوع  ال 

 لـه   لقو وربا الفضل أي الزيادة يف التبادل مع نفـس اجلـنس             .٥"غنب املسترسل ربا  "السعر
 مبثل  الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثالً            "
   لقولـه تعـاىل    وربا النـسيئة  . ٦"بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء          اً  يد

       وذروا ما بقـي مـن الربـا ]  هلووق] ٢٧٨:البقرة " ؤكلـه وشـاهديه   لعن اهللا آكل الربا و م

د االقتراض منـه  يريمالك السلعة لآلخر الذي   بيع العينة كأن يقول     و .٧"هم سواء : قالووكاتبه  
 . منك باثنيت عشرة ألجلأشتريها سلعة بعشرة نقدا وأنا الاشتر 

ق على الناس واإلضرار    الحتكار والتضيي إىل ا  كالبيوع اليت تؤدي     : متوقع ضرراليت فيها   بيوع  ال 
وكذلك البيـوع   . اإلفساد يف األرض كبيع العنب ملن سيعصره مخرا        كان القصد هو     ا أو إذ  .م

                                                 
 ]١٤٦٨٥: مسند أحمد  [ ١
 ]١١٨٩: سنن الترمذي  [ ٢
 ]٢٨٢٩: صحيح مسلم  [ ٣
 .٨١ ، ص ١٩٩٩، منشورات دار شعاع ، البورصة وأسس االستثمار و التوظيفعامر ، .  لطفي ، د ٤
  قاعدة شرعية ٥
 ]٢٩٧١: صحيح مسلم  [ ٦
 ]٢٩٩٥: صحيح مسلم  [ ٧
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يا أيها الذين آمنوا إذا �ودي للصالة من يوم اجلمعـة    : لقوله تعاىل فوات صالة يوم اجلمعة   إىل  اليت تؤدي   
كم ال يبع بعـض    " لقوله   والبيع على البيع  ]. ٩:اجلمعة  [  فاسعوا إىل ذكـر ا وذروا البيـع       

لرفع األسعار و إحلاق الـضرر       ٢وأن الخيفي منه شيئا    والتالعب بسعر الوقت     .١"على بيع بعض  

فـأوفوا الكيـل و ال       : لقوله تعـاىل    وكذلك خبس الناس سلعهم وخدمام وأشياءهم      .بالناس
إضـافة إىل    .]٨٥:األعراف  [ تبخسوا الناس أشياءهم وال تفـسدوا يف األرض بعـد إصـالحها           

   : لقولـه تعـاىل    عـدم التالعـب بـاملوازين واملقـاييس واملكاييـل         راقبـة   ذلك ضرورة م  
   والـــسماء رفعهـــا ووضـــع امليـــزان ، أال تطغـــوا يف امليـــزان وأقيمـــوا الـــوزن بالقـــسط وال ختـــسروا 

طل م" من ذمم لقوله      التأخر يف سداد ما عليهم     نكما ى األغنياء ع   ]. ٧:الرمحن[امليـزان 

 وطلب من املدين الـسعي      .ثر على التبادل وخاصة على صغار املالك       ملا لذلك من أ    ٣"الغين ظلم 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه ومن أخذها يريد إتالفهـا      "،   لقوله  لوفاء دينه   

  لقولـه     وطلب ممن يستطيع إحالة دينه أن يفعل خاصة إذا كان احملال عليه مليئاً             .٤"أتلفه اهللا 
 أن تباع السلع املشتراة حىت حيوزها التجـار         كما ى   . ٥" مليء فليتبع  إذا أتبع أحدكم على   "

عن احللف مع البيـع       وى   .٦" فال تبعه حىت تقبضه    إذا اشتريت بيعاً  " لقوله  إىل رحاهلم   
كما ى يف حديث آخر عن بيع مـا لـيس            .٧"احللف منفقة للسلعة ممحقة للربكة    " لقوله  

لذلك من زيادة احتماالت الرتاع وزيادة حاالت       يف   ملا   ٨"ليس عندك ال تبع ما    " لقوله  متوافرا  
وهذا بالفعل ما تنبـهت     . تدهور احلالة االقتصادية  البيع والشراء الومهية اليت تؤدي يف الغالب إىل         

 -وملـدة شـهر      -فالقائمون على العملية يبقون     " للتخفيف منها    تإليه أسواق البورصة فعمد   
 بيع وشراء األصل ذاته عدة مرات وحصد أو قبض الفوارق احلاصلة بني             مدينني وبالتايل ميكنهم  

السلطات  -مثل هذه اخلاصية اليت تساعد على املضاربة         -وبالطبع جترب   ... األسعار املتغرية يوميا  
 . ٩"املعنية على حتديد شروط وقيود ملثل هذه السوق

                                                 
 ]٢٠٢٠: صحيح البخاري  [ ١
  .١٤٥ ، ص ٢ الغزالي ، مرجع سابق ج  ٢
 ]٢٢٢٥: صحيح البخاري  [ ٣
 ]٢٢١٢: صحيح البخاري  [ ٤
 ]٤٦٠٩: سنن النسائي  [ ٥
 ]١٤٧٧٧: مسند أحمد  [ ٦
  ]١٩٤٥: صحيح البخاري  [ ٧
  ]١١٥٣: سنن الترمذي  [٨
 .”de mourgues “Economie Monetaire institutions et mecanismesنقال عن  . ٣٧  لطفي ، مرجع سابق ، ص ٩
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أصالً كامليتة والـدم    سلعة حمرمة   كأن تكون ال  : لألصول الشرعية خمالف   بشرط   ةقترناملبيوع  ال 

أو  ]٩٠:املائـدة [ حرمت علَيكُم الْميتَةُ والدم ولَحـم الْخنزِيـرِ      : وحلم اخلرتير لقوله تعاىل   

 يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واأل�صاب و األزالم رجس من             : لقوله تعاىل اخلمر وامليسر   ك
إن اهللا ورسوله حرم بيـع      " وقوله   .]٩٠:املائدة[  لعلكـم تفلحـون    عمل الـشيطان فـاجتنبوه    

 فقيل يا رسول اهللا أرأيت شحوم امليتة فإنه يطلى ا السفن            .اخلرتير واألصنام حلم  اخلمر وامليتة و  
قاتل اهللا اليهود إن اهللا ملا        مث قال    . ال هو حرام   : فقال .ويدهن ا اجللود و يستصبح ا الناس      

 .١"ا مجلوه مث باعوه فأكلوا مثنهحرم شحومه

  : التسعري. 3َ
 واألصل أن يتحدد    .املشتري و  التبادل بني البائع   ةعمليعلى أساسه   السعر هو الثمن الذي تتم      

ن تتم أي عملية تبادل يف الـسوق        ال ميكن أ  و . بناء على عوامل العرض والطلب     تلقائيا دون تدخلٍ  
  . ت نقدية أو عينية وحداهسعر بغض النظر عن كونالدون حتديد 

الثمن هو ما تراضى عليه املتعاقدان سواء زاد        ": فقالوقد ميز ابن عابدين بني الثمن والقيمة        
فاألول . ٢"ما قوم به الشيء مبرتلة العيار من غري زيادة و ال نقصان           هي   والقيمة   .على القيمة أو نقص   

        غبوقد يعرب  ،  طرفني ويرضى بسبب حاجته     ن أحد ال  أي الثمن يكون برضى الطرفني ومن املمكن أن ي
أما الثاين أي القيمة فتمثل العوض املعيار حسب عوامل العرض والطلـب            . ذلك عن سوق احتكارية   
  . يف سوق منافسة كاملة

: ٣ويذكر أبو جعفر الدمشقي آلية حتديد القيمة املتوسطة و تبدل السعر حسب درجته فقال             
أن تسأل الثقات اخلبريين عن سعر ذلك       ،  ) ٣-٣(، الشكل   ة  القيمة املتوسط على  تعرف  الالوجه يف   

 والزيادة املتعارفة فيه والنقص املتعـارف       ،يف بلدهم على ما جرت به العادة أكثر األوقات املستمرة         
مضافا إىل نسبة األحوال اليت هم عليها من        ،  س بعض ذلك ببعض     قياوالزيادة النادرة والنقص النادر و    

ر وكثرة أو اختالل وتستخرج بقرحيتك لذلك الـشيء قيمـة متوسـطة أو              خوف أو أمن ومن توفّ    
 فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما ميكن بيعه قيمـة ،   .تستعملها من ذوي اخلربة واملعرفة واألمانة منهم      

على ،  ) ٤-٣(، الشكل   قيمة متوسطة معروفة عند أهل اخلربة به ، فما زاد عليها مسي بأمساء خمتلفة               
فإنه إذا كانت الزيادة يسرية قيل حترك السعر ، فإن زاد شيئا قيل قد نفق ، فـإن زاد                   قدر ارتفاعه ،    

أيضا قيل ارتقى ، فإن زاد قيل غال ، فإن زاد قيل قد تناهى فإن كان ممـا احلاجـة إليـه ضـرورة                  

                                                 
 ]٢٠٨٢: صحيح البخاري  [ ١
  .٥٧٥ ص ٤، ج حاشية ابن عابدين  ابن عابدين ،  ٢
  .٢٢، ص اإلشارة لمحاسن التجارة  الدمشقي ، أبو جعفر ،  ٣
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لنقصان وبإزاء هذه األمساء يف الزيادة أمساء النقصان ، فإن كان ا          . كاألقوات مسي الغالء العظيم واملبري    
يسريا قيل هدأ السعر ، فإن نقص قيل قد رخص، فإن نقص قيل قد بار ، فإن نقص قيل قد سقط ،                      

  . وما شاكل هذا االسم

  
: وقال ابن تيمية عن تقديره لسعر السوق أو ما أمساه عوض املثل أو قيمة املثل وأجرة املثـل                 

  . ١" له السعر فاألصل فيه اختيار اآلدميني وإرادم ورغبتهمإن عوض املثل هو الذي يقال"

  
أما القاضي عبد اجلبار فقد عرف الثمن بأنه تقدير البدل الذي تباع به األشياء على وجهـة                 

د وقد ر . بكلمة البدل بغض النظر عن التكلفة وطبقا لظروف السوق        عنه   ويالحظ أنه عرب     .التراضي
   :٢إىل العوامل التاليةأسباب الرخص 

 . ووفرتهكثرة الشيء 
. فإذا عدل الناس إىل متاع آخر أدى ذلك إىل اخنفاض قيمـة املتـاع األول               زيادة العرض  

 . زداد عرض علفهايوكذلك إذا تلفت البهائم ف
                                                 

  .٥٢٠، ص ٢٩، ج مجموع الفتاوى  ابن تيمية ،  ١
  .٥٧-٥٦ ص ١١، مرجع سابق، ج أبواب التوحيد والعدل المغني في  القاضي عبد الجبار ،  ٢

 القيمة املتوسطة= السعر 

 سؤال ثقات خبريين 
 ما جرت به العادة أكثر األوقات 
 الزيادة والنقص املتعارف عليهما 
 الزيادة والنقص النادر 
 .خوف ، أمن ، توفر ، كثرة ، اختالل: حالة البالد  

 تقنيات حتديد السعر)٣-٣(الشكل

 السعر

 هدأ
 رخص

 بار
 سقط

 حترك

 نفق
 ارتقى

 غال
 تناهى

 حاالت السعر)٤-٣(الشكل

 العظيم أو املبريالغالء



 ٩٤

 .هموأذواق أو تغري عادات املستهلكني،  كنقصان الطلب بسبب االكتفاء :قلة احلاجة 
 .)أي بسبب اخنفاض عدد السكان( كالوباء واهلالك :احملتاجنيقلة  

  :هيفعوامل السوق  .عوامل السوق أو فعل فاعلإىل كما رد أسباب الغالء 
 .قلة الشيء مع احلاجة إليه 
 .كثرة احملتاجني إليه 
 كـالترف املستهلكني  أو تغري عادات    بسبب ااعة وعدم الشبع     : زيادة احلاجة والشهوة     

أوكلما اشتهيتم  " ابر بن عبد اهللا     جل   بن اخلطاب  عمرقول   ذكرنا سابقاً قد  و. مثالً
 ."اشتريتم

 .وتوقعات املستهلكنيويعود ذلك إىل عوامل نفسية : عدم احلصول عليهاخلوف من  
   : فقد تكوناألسباب اليت تعود لفعل فاعلأما 
  .)ظروف خارجة عن اإلرادة(طبيعية  
  .)عوامل سياسية(حكومية أو  
   ).عوامل اقتصادية كاالحتكار(مصاحل شخصية أو  

 هو ارتفـاع    )الطلب( أو كثرة اخللق     )العرض(ابن تيمية أن ارتفاع السعر لقلة الرزق        ويرى  
  .١ لكي تقوم به املبيعاتاً ضرورياًكما يراه أمر، عادل 

 مث جـىب     ، ولقد عزل اخلليفة القاهر أحد عماله ألنه قدر مثن الفواكه أكثر من سعر السوق             
 وأمره بأن يأخذ اخلراج مقامسة سواء كان ذلك علـى خـراج         . نقدا على أساس هذا التقدير     راجاخل

 أن يسعر هلـم       اهللا من رسول رضي اهللا عنهم    وعندما طلب الصحابة    . ٢الشجر أو خراج الغالت   
 يطلبين أحـد    إن اهللا هو القابض الباسط الرازق املسعر وإين ألرجو أن ألقى اهللا عز وجل وال               ":قال

  . ٣"بظلمة ظلمته إياها يف دم وال مال
سبب الغالء ألن اجلالبني إذا بلغهم ذلك مل يقدموا بسلعهم          هو  التسعري  "ويرى ابن قدامة بأن     

بلدا يكرهون على بيعها فيه بغري ما يريدون ومن عنده بضاعة ميتنع من بيعها ويكتمها ، ويطلبها أهل                  
قليال فريفعون يف مثنها ليصلوا إليها فتغلوا األسـعار وحيـصل اإلضـرار             احلاجة إليها فال جيدوا إال      

باجلانبني ، أي جانب املالك يف منعهم من بيع أمالكهم ، وجانب املشتري يف منعه من الوصول إىل                  
   .٤"غرضه فيكون حراما

                                                 
 .٣٨، مرجع سابق ص الحسبة في اإلسالم  ابن تيمية ،  ١
 ١٨٣، ص تاريخ العراق االقتصادي  الصابي ،  ٢
 ]١٢٣٥: سنن الترمذي  [ ٣
 . ١٦٤ ص ٤مرجع سابق ، جزء المغني مع الشرح الكبير  ابن قدامة ،  ٤



 ٩٥

أما القاضي عبد اجلبار فأجاز التسعري إذا كان فيه نفع ومصلحة وذلك من باب املعـروف                
رة عظيمة فاملالك   د إىل مض  وأجازه إذا تواطأ الناس على السعر لنفع هلم ما مل يؤ           ".لنصيحة يف الدين  وا

   .١"مسلط على ملكه فله أن يبيع بسعر خمصوص وأن ميتنع من بيعه ما مل يؤد إىل ضرر عام
كاألزمات وااعات واالضطرار إىل طعـام      : "وأجاز ابن تيمية التسعري يف حاالت حمددة        

   بن أيب طالب    ، ولعل علياً   ٢"الغري واالحتكار واحلصر وحالة التواطؤ بني البائعني أو بني املشترين         
ليكن البيع مبوازين عدل    ": قد وضع حدودا للسعر يف كتابه إىل واليه على مصر األشتر النخعي بقوله              

تسعري بأا صيانة حلقوق    وصف ابن تيمية عملية ال    و". وأسعار ال جتحف بالفريقني من البائع واملبتاع      
وال فيـه   تسعري عدل ال وكس       بالتسعري سعر عليهم   إن مصلحة الناس إذا مل تتم إالّ      : "قالفاملسلمني  

فمثالً إذا احتاج الناس لصناعة مـا       . ٣شطط وإذا اندفعت حاجتهم ومتت مصلحتهم بدونه مل يفعل        
أن جيرب أهل هذه الصناعات على ما       ) تسباحمل(كالفالحة أو اخلياطة أو ما شابه ذلك فإن لويل األمر           

حيتاج إليه الناس من صناعتهم ، ويقدر هلم أجرة املثل وال حيق للصانع املطالبة بأكثر من ذلك حيث                  
  .تعني عليه العمل وهذا من التسعري الواجب

 ألحد أن يبيع بسعر أخفض أو أعلى من األسعار املتوسطة السائدة يف السوق حىت               كما ال حيق  
 أنه قال حلاطب بن أيب بلتعة وهو يبيـع  فسد على اآلخرين ، فقد روي عن عمر بن اخلطاب    ال ي 

وسواء باع خبمسة والناس يبيعـون      . إما أن تزيد يف السعر وإما أن ترفع من سوقنا         : زبيباً له بالسوق  
مبـا أدى  بثمانية أو باع بثمانية والناس يبيعون خبمسة فإن ذلك ممنوع ألنه يفسد على أهل السوق ور   

ومن الفقهاء من رأى بأن ال يجبر الناس على البيع إمنا يمنعون من البيـع               . ٤ذلك للشغب واخلصومة  
بغري السعر الذي حيدده ويل األمر على حسب ما يرى فيه من مصلحة البائع واملشتري علـى حـد                   

  .سواء، وال مينع البائع رحباً ، وال يسوغ منه ما يضر بالناس
سعري قد يفضي إىل ظلم البائع أو املشتري ، وعليه فسياسة التـسعري جيـب               وكنتيجة فإن الت  
 وذلك حلني إعـادة التـوازن إىل         ، التواطؤ و احلصر و االحتكار و األزمات: اللجوء إليها يف حاالت   

حيث خلـالً   بالتسعري إالّ    يتدخل   الويل األمر   وهذا ما ذهب إليه جممع الفقه اإلسالمي بأن         . السوق
ـ فإ شئاً من عوامل مصطنعة ،نا سوق واألسعار ،واضحاً يف ال ل ائن لويل األمر حينئذ التدخل بالوس

  .٥العادلة املمكنة اليت تقضي على تلك العوامل وأسباب اخللل والغالء والغنب الفاحش

  

                                                 
 .٥٨-٥٥ صفحات ١١، جزء غني في أبواب التوحيد والعدل الم القاضي عبد الجبار ،  ١
 .٧٧-٢٨، الصفحات مجموع الفتاوى  ابن تيمية ،  ٢
 .٤٥٨ص . ١ طبعة ١٩٩٦، دار الرسالة ، االقتصاد اإلسالمي يوسف ، .  القرضاوي ، د ٣
  .٣٩، مرجع سابق ص الحسبة في اإلسالم  ابن تيمية ،  ٤
  )٨/٥ (٤٦ : رار رقمق ، )٢٩٢١  ص٤ج ،٥ ع (مجمعلا لةمج  ٥
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   :أثر األسعار على حالة األسواق
 فساد حالة السوق    أشار ابن خلدون إىل سلسلة العمليات واإلجراءات املتتالية اليت تؤدي إىل          

: ١فقال. بفساد التسعري فيها ، واستفحال ذلك كلما طال األمد حىت يؤثر ذلك يف مجيع نواحي احلياة               
لرخص يف أسعار السلع والعرض من مأكول أو ملبوس أو متمول فسد الـربح والنمـاء                افإذا كان   "

ها ، وفـسدت رؤوس     بطول تلك املدة ، وكسدت سوق ذلك الصنف ، فقعد التجار عن السعي في             
أمواهلم واعترب ذلك أوالً بالزرع ، فإنه إذا اُستدمي رخصه يفسد به حال احملترفني بسائر أطواره مـن                  
الفلح والزراعة لقلة الربح فيه وندرته أو فقده ، فيفقدون النماء يف أمواهلم أو جيدونـه علـى قلـة،                    

ويتبع ذلـك   . ن إىل الفقر واخلصاصة   ويعودون باإلنفاق على رؤوس أمواهلم وتفسد أحواهلم ويصريو       
. فساد حال احملترفني أيضا بالطحن واخلبز وسائر ما يتعلق بالزراعة من احلرث إىل صريورته مـأكوالً               

وكذا يفسد حال اجلند إذا كانت أرزاقهم من السلطان على أهل الفلح زرعاً ، فإا تقل جبايتهم من                  
وكذا . ها ومطالبون ا ومنقطعون هلا فتفسد أحواهلم      ذلك ويعجزون عن إقامة اجلندية اليت هي بسبب       

إذا استدمي الرخص يف السكر أو العسل فسد مجيع ما يتعلق به وقعد احملترفون عن التجارة فيه وكـذا                   
  ".امللبوسات إذا استدمي فيها الرخص

وإمنا . إذن الرخص املفرط جيحف مبعاش احملترفني باألصناف الرخيصة وكذلك الغالء املفرط          
  .معاش الناس وكسبهم يف التوسط من ذلك وسرعة حوالة األسواق

   :تقاطع االحتكار مع التسعري. 4َ
إذا امتنع أرباب السلع من بيعها      : أوضح ابن تيمية كيفية تقاطع االحتكار مع التسعري بقوله        

ـ                ل وال معـىن    مع ضرورة الناس إليها إال بزيادة على القيمة املعروفة فهنا جيب عليهم بيعها بقيمة املث
أما آلية حتقيق ذلك ، فيقول ابن       . ٢للتسعري إال إلزامها بقيمة املثل فيجب أن يلتزموها مبا ألزمهم اهللا به           

 وحيضر غريهم استظهارا على صـدقهم    ،   جيمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء     ينبغي لإلمام أن    "تيمية  
 وال جيـربون  مة سداد حىت يرضوا     فيسأهلم كيف يشترون وكيف يبيعون فينازهلم إىل ما فيه هلم وللعا          

 والرضى عامل مهم يف زرع الثقة والطمأنينة بني أفراد السوق مما يعين ازدهار ومنـو                ٣"على التسعري 
 البـائعني التبادل واستقرار يف األسعار مما يؤدي حلركة جتارية تنعش الدخول ، أما العكس أي إكراه                

فساد األسعار وإخفاء األقوات وإتـالف      " يؤدي إىل     دون النظر لتكاليفهم فإنه    البيع بسعر معني  على  
أمـا أسـعار    "وتلجأ أسواق البورصة حاليا ألمور مشاة لتحديد أسعار الـصرف           . ٤"أموال الناس 

 من قبل   فيتم حتديدها يوميا من قبل الوسطاء املقبولني أو املعتمدين        الصرف اخلاصة بالعمالت األجنبية     

                                                 
  .٣٩٨ ابن خلدون ، مرجع سابق ، ص ١
 .٢٣، مرجع سابق ص الحسبة في اإلسالم  ابن تيمية ، ٢
 .٤٠ ، مرجع سابق ص الحسبة في اإلسالم ابن تيمية ، ٣
 .٤١ ، مرجع سابق ص الحسبة في اإلسالم ابن تيمية ، ٤



 ٩٧

 فابن تيمية مجع وجوه أهـل الـسوق ويف          ١"فيها املصرف املركزي  البورصة املعنية أي املصارف مبا      
البورصة الوسطاء املقبولني ، واإلمام عند ابن تيمية قابلها املصارف وزاد ابن تيمية عند حتديده للسعر                

من دخل يف شـيء     "األسعار بقوله   ب من التالعب    ولقد حذر   . باملنازلة أي املساومة دون اإلكراه    
 ليغليه عليهم فإن حقا على اهللا تبارك وتعاىل أن يقعده بِعظْم مـن النـار يـوم                  من أسعار املسلمني  

وقد تنبه ابن تيمية إىل التكتالت من نقابات وكارتل وتروسـت ودورهـا يف التالعـب                . ٢"القيامة
والُ ميكَّن املـستعملون مـن      "كما أشار إىل تسعري األعمال واألجور       .-كما أشرنا سابقا  –باألسعار  
  . ٣" وال العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع احلاجة إليهم فهذا تسعري األعمالظلمهم ،

وأخريا البد من اإلشارة إىل دور املعايري احملاسبية يف تنظيم األسواق ونشرها بيانات ومعلومات              
تفيد يف ضبط وحتريك األسعار من خالل ما تنشره قوائمها من بيانات ومعلومات تساعد يف معرفـة                 

. وصف الوضع الذي متارس به املنشأة أعماهلا ، ومدى التوقعات اليت من املمكن الوصـول إليهـا                و
من املؤشرات اهلامة يف حتديد سعر السهم ، كما أن معدالت التشغيل ومعدالت هي فاألرباح املوزعة  

 اليت تنشرها   باملعلوماتبيع السلع واخلدمات    وتتأثر  األجور تساعد يف حتديد املستوى العام لألجور ،         
  . هذه القوائم

جلميـع نـواحي    ملة  االـش اإلسالم   ةنظر، ومن خالل    الفقه اإلسالمي    أن   نستنتجمما سبق   
، كان سباقاً يف إدارة دفة االقتصاد، وناجحاً يف دمج احلياة االقتصادية واالجتماعية معـاً مبـا                 تمعا

جمموع الوحـدات االقتـصادية     وحيث أن   . يضمن كرامة اإلنسان وحريته بغض النظر عن معتقده       
لذلك فإن اعتماد احملاسبة على املفاهيم االقتصادية يساعد        . اجلزئية تشكل مبجموعها االقتصاد الكلي    

يف تكامل انسجامهما ، وذا تصبح احملاسبة أداة للتنمية االقتصادية لـدورها يف تنميـة الوحـدات                 
 خالل جتميع البيانات وإعداد التقـارير       االقتصادية كل على حدة ضمن منظور االقتصاد الكلي من        

فاخلدمة احملاسبية ببياناا املالية وغري املالية نشاط وسـيط         . واملؤشرات املقارنة على اختالف أنواعها    
حيتاجه كل القطاعات ، وقد أضحت هذه العمليات أسهل من خالل توافر األنظمة املؤمتتة بـشكل                

البحث احملاسيب املبين على دراسات السوق وذلك للعالقة        لذلك نشأ يف العامل فرع جديد هو        . كامل
وعليه فقد أصبحت املعايري احملاسبية مطلباً عاملياً       . املتنامية بني احملاسبة وأسواق األوراق املالية وغريها      

  .لتسهيل قراءة البيانات املالية
بة التقليدية على    احملاسبة اإلسالمية على االقتصاد الكلي بينما اعتمدت احملاس        تاعتمدلذلك  

اهتمت بتنمية مصلحة الوحدة االقتصادية حبد ذاا غري آة بالبناء الكامـل            وبالتايل  االقتصاد اجلزئي   
  . فاستحال عليها تقدمي الفوائد املرجوة منها

                                                 
 .٣١ لطفي ، مرجع سابق ، ص ١
 ]١٩٤٢٦: مسند أحمد  [٢
 .٣٢ ، مرجع سابق ص الحسبة في اإلسالمابن تيمية ، ٣



 ٩٨

خاطئ وعدم  وبين ضرورة عدم تداوله بشكل      ،   اإلسالم دور املال وأوضح أمهيته       فقد أظهر 
إضافة إىل أن الفرد الذي صقله اإلسالم       .  أو الربا أو االغتصاب    الرشوةية ك بطرق غري شرع   هباستكا

ووقر يف قلبه اإلميان تشكلت لديه املناعة ضد كل ما يؤدي إىل إحداث ضرر يف اتمع مهما كـان                   
 للصراع االقتصادي والتنافس املادي القائم على األسـس         هيئرب و على عكس الفرد الذي د    . نوعه

من الصعب إجبـاره أو توجيهـه حنـو         فإنه يصبح   إلحصائية دون النظر ملصاحل اتمع      الرياضية وا 
دثه مشروعه يف اتمع ومـا      يححسابات اجتماعية يظهر معها آثار الضرر البيئي واالجتماعي الذي          

  .حييط به
بعيدة عن الغش وأسـاليبه ، وخاليـة مـن          متينة   ذات دعائم    قاًاسوأأرسى  إضافة إىل أنه    

 حتديـد  هاهدفو غري الشريفة كاالحتكار أو عرقلة انتقال السلع واألفراد من وإىل السوق ،     اتفساملنا
 من خالل ظروف تنافسية تعكسها حالة البلدان الـسياسية          نيالسعر بناء على الطلب والعرض العادل     

وجـب  غري تلك القواعد يتعلى  ويف حال ظهور أي خلل يف حتديد السعر      .واالقتصادية واالجتماعية 
من جديـد   اآلخر والسعي إىل التسعري     على  أحد الفريقني   تعدي  أمر السوق التدخل ملنع     بعلى القائم   
  .  بني العرض والطلبوازنإلعادة الت

وفيما يلي خمطط مقترح يبني أمهية املعلومات املتاحة لتنظيم األسواق وحتديد األسعار حسب             
  :) ٢-٣كل الش(. العرض والطلب ودور الفقه اإلسالمي يف ذلك

  
  أمهية املعلومات يف السوق) ٢- ٣(الشكل 

 األحوال االقتصادية

 التوقعات

 القوائم املالية املنشورة

 dBaseاملعلومات

 عمليات البيع والشراء والتوزيع

 )مجاعاتأوأفراد  (السوق

 سياسة واقتصاد

  ...صاء وحبوث عملياترياضيات وإح

 احملاسبة

 علوم احلاسب اآليل

 حتديد سعر  املثل

  الشريعة الضابطة

  احلث على العلم

  املوضوعية والعدالة 

  صفات املعلومة 

  الفقه وأصوله

  ضوابط السوق



 ٩٩

  املبحث الثاني

١رأس المالفقه   
  

 املـال والبنـون زينـة احليـاة          وجعل ذلك زينة حليـام       نيالناس ورزقهم املال والبن    اهللا  خلق  
 أمــواهلمؤمنني أ�فــسهم ن ا اشــرتى مــن املــ إمــن عبــاده امها مث اشــتر] ٤٦:الكهــف[الــد�يا

العاجل أو   ، على شكل تعاون وتعاضد اجتماعي وعوضهم عن ذلك بالثواب الدنيوي          ]١١١:التوبة[

 وبـذلك ارتقـت    ،]٩:احلشر[ ويؤثرون على أ�فسهم ولو كان هبم خصاصة    اآلجل األخروي

البشرية ألا ستتخلى   من أصعب االختبارات للنفس     هو   واإليثار   .اإلنسانية عن األهواء البشرية   النفس  
وعليه فمن كان مهـه     . بوصفه الرابط الوحيد للمتخلى له     للغري عما اشتهته طواعية وحبا يف اهللا        

فإن أي مـشكلة     أما من كان مهه إرضاء اهللا       ،  تؤذيه كثريا   ميكن أن   املال فإن أي مصيبة تصيبه      
اإلسـالم   أنفصل األول كيـف     ولقد أوضحنا يف ال   . ال ميكن هلا أن تؤذيه    فمهما صغرت أو كربت     

لنبلو�كم بشيء من اخلوف واجلوع و�قـص      و من خوف وجوع    سوية احلاجات األساسية    باملال  اعترب  
واإلنسان  املال مال اهللا ومبا أن ،  ] ١٥٥:البقرة[ من األمـوال واأل�فـس والثمـرات وبـشر الـصابرين          

من خطوط عريـضة   مبا حدده اهللا بل حريته مقيدة ، ال ميلك حرية التصرف "هو  فمستخلف فيه،   
فمجال احلرية واإلباحة فيما هو حالل وجمال احلظر فيما هو حرام مبقاييس صاحب املال ال مبقاييس                

منـوا  آمنـوا بـا ورسـوله وأ�فقـوا ممـا جعلكـم مـستخلفني فيـه فالـذين                      آ  ،   ٢"منفعية يتصورها اإلنسان  
لكـم أال تنفقـوا يف سـبيل ا و مـرياث            ومـا    ،  ]٧:احلديـد [منكم وأ�فقوا هلم أجر كبري    

ه اهللا  بينمع دور املال الذي     التام  واالستخالف يقتضي االنسجام    ،  ]١٠:احلديد[ واألرض  الـسموات 

  ويتلخص مبا يليالكرمي يف كتابه ،:  
 .عز وجلاهللا تنفق حسب ما شرع    حق اهللايالزكاة وه )١

                                                 
تختلف " المال"إن اعتماد المحاسبة اإلسالمية على االقتصاد الكلي نتج عنه تأثرها بالمفاهيم االقتصادية اإلسالمية لذلك فإن الكالم عن  ١

قتصاد الجزئي واهتمامها بالوحدة االقتصادية والسبب هو تأثر المحاسبة التقليدية باال" رأس المال"بالمفهوم المحاسبي التقليدي عن 
  . بشكل منفصل

، مجلة االقتصاد اإلسالمي ، منشورات بنك دبي اإلسالمي ، المجلد  مفاهيم علم االقتصاد في إطار اإلسالم عبد العظيم ،.  بسيوني ، د ٢
  .٣٩٣األول  ص 



 ١٠٠

ما يسمح به املال ويف احلدود الـيت أباحهـا          اإلنفاق على األهل والولد وذوي القرىب بقدر         )٢
 .الشارع احلكيم

 .أصحاب احلاجات من الفقراء واملساكنيعلى الصدقة  )٣
يف باسـتثماره    وينمي املال    .بعد أداء هذه احلقوق فيما ينفع الصاحل العام       منه  توجيه الفائض    )٤

وينفـع   حـل اهللا    ع النافعة يف ميادين الصناعة والتجارة والزراعة أو غريها فيما أ          يرااملش
وأن ينفـق دون    ،  الناس بعيدا عن كل صور الضرر واالحتكار واالستغالل والربا واالكتناز           

تبذير و ال تقتري ، قارنا بني النماء وحتمل األخطار ليكون املال أداة لرفاهية الناس ال للتسلط                 
 . واالستعالء

 كـل    على ذلك قوله تعـاىل        ، يدلّ  مفهوم االستخالف يف تطبيق حماسبة املسؤولية     ويفيد  
ــة   ــا كســسبت رهين ــ[�فــس مب ــه ]٣٨:دثرامل ــاه طــائره يف    وقول ــسان ألزمن ــهع كــل إ�  نق

متحريـا  حصيفا وواعيا   جيب أن يكون    مستثمر  ، لذلك فإن كل مسلم مكتسب أي        ]١٣:اإلسراء[
وبالتايل  .ستثماراته وآلياا ويبحث عما هو طيب مقبول ويبتعد عما هو خبيث ويتركه إن وقع به              ال

 ،   عن كل ما فيه حرمة أو شبهة حـرام         ين مبتعد يما نفسه ااحملاسب و املراجع أن يراقب    فمن األجدر ب  
  .فهما مبثابة بوابة األمان للمسامهني ولإلدارة على السواء

  :طرق تثمري املال
ن تسعة أعشار الـرزق يف      بأ:  عن التجارة    ١أما عن طرق استثمار املال ، فقد ذكر املاوردي        

تقلُّب يف احلضر من غري نقلة وال سفر وهذا         :  وهي نوعان    .والباقي يف السائبات  ،   واحلرث ٢تجارةال
تربص واحتكار وقد رغب عنه ذوو األقدار وزهد به ذوو األخطار والثاين تقلّب باملال يف األسـفار                 

 .وأعظـم غـررا   ونقله إىل األمصار فهذا أليق بأهل املروءة وأعم جدوى ومنفعة غري أنه أكثر خطرا               
ويالحظ أنه دعا للتجارة املنتجة رغم ما حتمله من أخطار وما يقابلها من ربح مغـري وـى عـن     
التجارة غري ادية اليت هي حبس األشياء حلني احلاجة إليها واعتربها من األخالق الدون وليس فيها                

صنيع من زراعة ونتاج حيـوان      مث تناول املاوردي جماالت الت    . تقليب للمال إمنا انتقال من حيز آلخر      
  : )٣-٣( ، الشكل  أقسامةوقسمها إىل ثالث

                                                 
  .٢٠٩ الماوردي ، مرجع سابق ، ص  ١
، وفي نهاية الدورة آانت مناقشة مع أساتذة ٢٠٠٢مات التجارة الخارجية في روما بإيطاليا في آذار  التحقت بدورة حول تنشيط خد ٢

من % ٧-٣الدورة ، وفيها شرحت لهم أن الذي فهمناه بأن االتحاد األوربي والواليات المتحدة وصال إلى أن الزراعة يجب أن تشكل 
فكانت مداخلتي بأن ما وصلتم إليه قد . ل األعظم فيكون من التجارة والخدمات التجاريةالناتج القومي وتشكل الصناعة معدال ثابتًا أما الج

فكان االستغراب واضحًا وشعرت حينها بمدى . الخ.. أشار إليه الماوردي منذ ألف عام تقريبا بقوله تسعة أعشار الرزق في التجارة
  .تقصير الباحثين المسلمين في عرض بضاعتهم وترويجها
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وقف على التدبريات الصادرة عن نتـائج اآلراء الـصحيحة          وهي ما أُ  : صناعة فكر    
 .أو ما أدت إىل املعلومات احلادثة عن األفكار النظرية. كسياسة الناس

مه ومعاناة يف تصوره ،     وهي إما عمل صناعي حيتاج إىل معاطاة يف تعل        : صناعة عمل    
 .أو عمل يمي وهو صناعة الكد أو آلة املهنة

وهي إما أن تكون صناعة الفكر فيهـا أغلـب          : صناعة مشتركة بني الفكر والعمل       
 .والعمل تابع كالكتابة أو أن تكون صناعة العمل أغلب والفكر تابع كالبناء

  
ـ ١٢٥٢-١١٩٨ت  ( ١دينأما املال عند ابن عاب     فهو ما مييل إليـه     ) م١٨٣٦-١٧٨٤=  ه

مال متقوم وهو ما حيز     : وقسم املال إىل    . الطبع وجيري فيه البذل واملنع وميكن ادخاره لوقت احلاجة        
ومال غري متقوم  وهو ما مل حيـز بالفعـل           . بالفعل ويصح التصرف به بالبيع واهلبة والوصية والرهن       

األصول والقيم يف الفقه اإلسالمي احملاسـيب       "فإن  وعليه  . ف به كاخلمر مثالً   كاهلواء وال يصح التصر   
يرتكز على الدوام على فكرة املال املتقوم وعلى املفهوم الطبيعي العيين ألعيان عناصر امليزانية كأشياء               

تمرة وتتبع الزيادة تقوم تقوميا إجيابيا ملعرفة قيمة امللكية يف ساعة معينة ومتابعة رأس املال يف دورته املس            
  ).٤-٣(الشكل . ٢"أو النقص فيه

  
آلية حتديد مطرح الزكـاة     )  م ٨٣٩=  هـ   ٢٢٤ت  (القاسم  ابن سالم   أبو عبيد   ذكر  كما  

بعد إجراء  ملعرفة أن صايف امللكية قد جتاوز حد النصاب أم ال ، وهذا مشابه لتحديد صايف رأس املال                  
رض للبيع فقومه قيمة    إذا حلت عليك زكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو ع           : "قوله  ل ماجلرد الالز 

                                                 
  .٥١ ص ٤ ، ج ٥٠ ص ٥، جحاشية ابن عابدينبدين ،  ابن عا ١
  .١٩٨٢ ، بيروت ٢٩، مجلة المسلم المعاصر العدد مبادئ عامة في التقويم المحاسبي في الفكر اإلسالمي شوقي ، .  شحاتة ، د ٢

 احتكار  تجارة 
 زراعة  تقليب وسفر 

 صناعة 

٩٠%  

 فكرية   %١٠
 عمل 

 مشترآة 

 س سياسة النا
 دراسات نظرية

 معاطاة ومعاناة
 عضلي

 آلي

 طرق استثمار المال عند الماوردي) ٣-٣(الشكل 

 متقــــــــوم 

 غير متقوم 

 الحيازة ب
صحة التصرف ب

 )ال حيازة(غير مملوك 

 )بدون تصرف(محرم 

 المال

 أقسام المال عند ابن عابدين) ٤-٣(الشكل 
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وهو . ١"النقد وما كان من دين يف مالءة فاحسبه مث اطرح منه ما كان عليك من الدين مث زك ما بقي                
  ):٥-٣(الشكل : ما يقابل معادلة صايف امليزانية ، وميكن كتابتها على الشكل التايل 

  الديون الدائنة+ الديون املدينة املليئة + العروض مقومة نقداّ بسعر املثل + األصول النقدية = األصول صايف 

  معادلة امليزانية) ٥-٣(الشكل 

  
عبارة عن أعيان األرض وما عليها مما ينتفع به ، وأعالهـا    " فقد عرف املال بأنه      ٢أما الغزايل 

األمكنة اليت يأوي اإلنسان إليها وهي الدور ، مث األمكنة الـيت يـسعى فيهـا للتعـيش                  األغذية مث   
كاحلوانيت واألسواق واملزارع مث الكسوة مث أثاث البيت وآالته مث آالت اآلالت وقـد يكـون يف                 

 وبالتايل". اآلالت ما هو حيوان كالكلب آلة الصيد والبقر آلة احلراثة والفرس آلة الركوب يف احلرب              
فإن الغزايل عدد األصول اليت يتمثل ا رأس املال يف أي مـشروع ومل يقـصد باملـال مبفهومـه                    

 حـاكمني   ٣أما املال مبعىن النقود فقد رأى الغزايل أن اهللا تعاىل خلق الدنانري والـدراهم             . االقتصادي
     طني بني سائر األموال حىت تقدـ          ومتوس يلة إىل كـل    ر األموال ما، والنقد ال غرض فيه وهـو وس

راض أن يكون املال نقدا معلوما مسلما للعمل فـال جيـوز             يف عقد الق   ٤اشترط الغزايل كما  . غرض
     القراض على الفلوس وال على العوض فإن التجارة تضيق فيه وال جيوز على صرة من الـدراهم ألن             ر

فالفلوس ال تشكل   . جارةقدر الربح ال يتبني فيه ولو شرط مالك اليد لنفسه مل جيز ألن فيه تضييق الت               
          وض أي األصول املتداولة فهي تتطلـب       عملة التداول بل هي متمم للنقود وهي عملة ثانوية أما العر

 وقصده باملعلوم أن     ، فإن التجارة تضيق فيه   : حتويلها إىل نقد قبل أن تصبح جاهزة للتجارة لذلك قال         
س املال ومنعا ألي خالف قد ينشأ ، كمـا          يكون النقد واضحا معدودا لبيان ارتباط نسبة الربح برأ        

 التصرف به على هوى ما يراه       ةحريالتملك مع   قصد بالتسليم انتقال احليازة إىل الطرف اآلخر مبعىن         
  .ليباشر أعماله حبرية ورضا

يف أمنـوذج   ،  )٧-٣(،الـشكل   نستطيع تتبع آليات تشجيع االستثمار يف الفقه اإلسالمي         و
زكـاة سـنوية    وجب عليه   املال املدخر أُ  ف .]االستهالك+ االدخار  = دخل  ال: [معادلة الدخل التالية  

وضرورة تشغيله مبا يتجاوز هذه     ،  االكتناز  عن طريق   دف عدم تعطيل هذا املال       % ٢,٥مقدارها  

                                                 
  .٤٢٥، ص ١٩٨٦ ، دار الكتب العلمية ببيروت ، األموال القاسم ، أبو عبيد بن سالم ،  ٣
  .٣٩٦ ص ٣جع سابق ، ج  الغزالي ، مر ٤
  .٣٤٧ ، ص ٤ الغزالي ، مرجع سابق ، ج  ٥
  .٦٨، ص إحياء علوم الدين  الغزالي ، مرجع سابق  ٦

اإليجابي لألصول التقويم  رأس المال المتقوم
 ينتمي للمال المتقوم

معادلة صافي الميزانية 
 م٨٣٩استخدمها الفقهاء من 

 طرق احتساب رأس المال) ٦-٣(الشكل 



 ١٠٣

 والـذين يكنـزون الـذهب والفـضة و ال ينفقوهنـا يف سـبيل ا فبـشرهم                   النسبة حىت ال تأكله الزكاة      
ودعـا  فيه  التقتري  أو  عن اإلسراف   الكرمي  قد ى القرآن    أما االستهالك ف  ]. ٣٤:وبةتال[بعـذاب ألـيم   

 الـذين إذا أ�فقـوا مل يـسرفوا ومل يقـرتوا وكـان بـني ذلـك قوامـا                   و   عـز وجـل    قولـه للالعتدال بينهما   

يـا   فقال أيف الوضوء إسراف      ؟ما هذا اإلسراف  "لسعد وهو يتوضأ    أنه قال     عنه و .]٦٧:الفرقان[
أي حىت لو كانت املـوارد متاحـة ووفـرية            ١"ر جار  نعم وإن كنت على      :فقال له !  اهللا رسول

اجلاحظ يف كتابـه الـبخالء      وذكر   .٢"ما عال من اقتصد   "أنه   عنه  ، و فاالقتصاد هو حال املسلم     
قـد مت   يكـون    ذه التوجيهات فإن االستهالك      .٣"عليك بالسداد واالقتصاد ال وكس وال شطط      "

  . ترشيده

  
 الـذين يـأكلون الربـا ال يقومـون إال              لقوله تعاىل  تحرمقد  على املال   ومبا أن الفائدة الربوية     

كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ذلك بأهنم قالوا إمنا البيع مثـل الربـا وأحـل ا البيـع وحـرم الربـا                         
سـلف وأمـره إىل ا ومـن عـاد فأولئـك أصـحاب النـار هـم فيهـا                    فمن جاءه موعظـة مـن ربـه فا�تـهى فلـه مـا               

  : معادلة الدخل بالشكل التايلكتابة فيمكننا ،  ]٢٧٥:بقرةال[خالدون

                                                 
  ]٤١٩: سنن ابن ماجه  [ ٥
 ]٤٠٤٨: مسند االمام أحمد  [ ١
  .٢٦٧ الجاحظ ، البخالء ، ص  ٢

 االستهالك+                  االدخار                  =                الدخل     

 لالستثمار لالآتناز
محدود

 لع والخدمات االستثمار في سوق الس  إقراض
الحث على إبقاء األصول الثابتة في  

 اإلنتاج

مجال 
 مفتوح

 َحَسن
محدود

 ربوي
 ممنوع

 تبذيري أو إسرافي

 ممنوع

 تقتيري

 ممنوع
 معتدل
محدود

 آليات تشجيع االستثمار) ٧-٣(الشكل 

العبء الوحيد المترتب هو نسبة 
، وهي تذهب أصًال إلى  % ٢٫٥

حاسبة م(مصارف اجتماعية 
)اجتماعية

 ترشيد االستهالك



 ١٠٤

ــدخل [ ــازي =ال ــار االكتن ــاق( + االدخ ــتثماري  اإلنف ــاق +االس ــتهالكياإلنف    )] االس
 .اًنـصاب والذي يسمى   الزكاة  هو ما يعادل احلد األدىن املعفى من        به  واالدخار االكتنازي املسموح    

أو لـسد   أو غـريه    ولعل احلكمة من إعفائه هو مقابلة احلاجات الطارئة للناس يف حيام من مرض              
  . احتياجام لشراء جتهيزات حتتاج ملبالغ كبرية نوعا ما

أن  كما أسـلفنا ممـا يعـين         مت ضبطه إذا وصل ملرحلة اإلسراف     قد   االستهالكي   اإلنفاقوعليه فإن   
سـوق  االستثمار يف    اثنان منهما هلما عوامل حمددة والثالث غري حمدود وهو           :ف الدخل ثالثة  مصار

النقود بسوق السلع فيـتم امتـصاص       "ربط  إىل  دون ربا مما يؤدي     بالسلع واخلدمات بشكل إنتاجي     
 الفائض من النقود وتوجيهه حنو االستثمارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق املضاربة واملشاركة يف              

  .١"األرباح واخلسائر أو عن طريق البنوك اإلسالمية
  :أقسام املال 

قسم فقهاء املسلمني املال عدة تقسيمات ، فمنهم من قسمه إىل طيب وخبيث فاملال الطيـب                
نازير قيمتها كذا مليون لرية فهذه      عددا من اخل  فمن ملك   ،  هو ما خال من احملرمات وإالّ فهو خبيث         

سب مـن احلـرام   وكذلك كل مال اكتوغري متقوم ، هي مال خبيث غري طيب   قيمة غري معتد ا و    
وهذا ليس بغريب فقد بدأت األدبيات احلديثة       . كمال الربا واالحتكار والغش والتدليس وما إىل ذلك       

األموال اليت اكتسبت بطرق غـري      عبارة عن   وهي  أو تبييض األموال ،     بالكالم عن األموال املغسولة     
كاملخدرات مثال ، مث يتم إدخاهلا إىل بعض الدول بطرق نظامية عن            ) انون الدويل حسب الق (شرعية  

وتعمل الدول جاهـدة    . مها يف املشاريع املشروعة   اطريق التحويل إىل املصارف مثال مث إعادة استخد       
ء  الفقهاومن .على حماربة هذه األموال وضبطها ومصادرا ملا هلا من أثر سيئ على االقتصاد و اتمع

، واملثلي مبثابة األموال اجلاهزة واملتداولة كالنقود والقمـح والـشعري       إىل مثلي وقيمي    املال من قسم 
ومنهم من قسمه إىل     .العقارات واآلالت والسيارات  مثل  والتمر وامللح ، أما القيمي كاألموال الثابتة        

 ، ومنهم من قـسمه      وأمثانروض  ومنهم من قسمه إىل ع    كابن عابدين ،    مال متقوم ومال غري متقوم      
إىل أموال باطنة وأموال ظاهرة ألغراض الزكاة فالظاهرة هي اليت ال ميكن اخفاؤها من الزرع والثمار                

وانفرد القلقشندي  . ٢واملواشي أما الباطنة فهي ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة           
نص عليـه   هو الذي   شرعي  فال ٣ري شرعي بتقسيم خاص لألموال العامة للدولة فقسمه إىل شرعي وغ        

ـ جاء اجتهادا حسب األحوال العامـة للـبالد         هو ما   شرعي  الالشرع اإلسالمي ، وغري      املكوس ك
  . اليت كانت جتىب من املارين عرب الديار املصرية )الرسوم(والضرائب 

                                                 
  .٦١، ص الفكر االقتصادي اإلسالمي في وظائف النقد  مجيد ، ضياء ،  ١
  .١١٩، مرجع سابق ، ص األحكام السلطانية  الماوردي ،  ٢
  .٤٦٧-٤٤٨ ص ٣ القلقشندي ، مرجع سابق ، ج  ٣



 ١٠٥

  :١فقد قسم املال إىل) م٩٣٩= هـ٣٢٧ت (أما أبو جعفر الدمشقي 
 .والورِق وسائر املصوغ منهاوهو العني : مال صامت .١
ويشتمل على األمتعة والبضائع واجلواهر واحلديد والنحاس والرصاص واخلـشب          : العرض   .٢

 .وسائر األشياء املصوغ منها
 واألدور والفنـادق واحلوانيـت      املـسقف كالعقار، وهو صنفان أحـدمها      : املال الظاهر  .٣

 املـزدرع واآلخـر   . دابغ والعـراص  واحلمامات واألرحية واملعاصر والفواخري واألفران وامل     
ويشتمل على البساتني والكروم واملراعي والغياض واآلجام وما حيويه من العيون واحلقوق يف             

 )أي ذات عدد الـسكان الكـثري      (مياه األار ، وأفضل املزدرع ما قرب من البالد اجلامعة           
 . ٢)ي آمن من املخاطرأ(وكان جيد التربة كثري املاء قليل اخلراج جماورا ألهل السالمة 

 وهـو اخليـل     الكراع وهو العبيد واإلماء والثاين      الرقيق: وهو ثالثة أصناف    : املال الناطق    .٤
  . وهي الغنم والبقر واملعز واجلواميس واإلبل السائمة املهملةاملاشيةواإلبل املستعملة والثالث 

  
   :حفظ املال

  :٣ملالذكر أبو جعفر الدمشقي أربعة أسباب للمحافظة على ا
 ).االعتدال بالنفقات نسبة لاليرادات. (أن ال ينفق أكثر مما يكتسب .١
 ).احلث على االدخار. (أن ال يكون ما ينفق مساويا ملا يكسب بل يكون دونه ليبقى .٢
 ).أي أن ال يزيد الدائنية. (أن حيذر الرجل أن ميد يده إىل ما يعجز عنه .٣
جه عنه ويكون ذلك مما يقل طالّبه السـتغناء         أن ال يشغل الرجل ماله بالشيء الذي يبطئ خرو         .٤

 ).الدوران البطيء لرأس املالاالبتعاد عن . (عوام الناس عنه
  

  : صيانة املال
ليلة ك"أما عن احلاجة لصيانة املال فقد ذكر أبو جعفر الدمشقي نقال عن ابن املقفع يف كتابه                 

   :٤لزاد يف اآلخرة ، يتم تداركها بأربعة أسباب، بأن السعة يف املعاش ، واملرتلة يف الدنيا ، وا" ودمنة
 .) من وجوه احلالل فقطحتقيق االكتساب أي الربح أي (اكتساب املال من معروف وجوهه  .١
 .) مبا عنده وملا يكتسبهحسن اإلدارةأي (حسن القيام عليه وعلى ما اكتسب فيه  .٢
 .)الالزمة لذلك حتقيق اإليراداتأي البحث عن أساليب تثمري املال و(التثمري له  .٣

                                                 
، دار اإلشارة إلى محاسن التجارة زمعرفة جيد األعراض ورديها وغشوش المدلسين فيها  الدمشقي ، أبي الفضل جعفر بن علي ،  ١

  .١٣ص . ١٩٩٩ ، ١صادر ببيروت ، طبعة 
  .٤٧مرجع سابق ، ص  الدمشقي ،  ٢
  .٧٢ الدمشقي ، مرجع سابق ، ص ٣
  .٧٦ الدمشقي ، مرجع سابق ، ص ٤



 ١٠٦

 .)ترشيد اإلنفاق(انفاقه فيما يرضي األهل واالخوان وما يعود يف اآلخرة نفعه  .٤
 من األموال النقدية مـن      كالً،  ) ٨-٣(، الشكل   املال  راس  على كل حال، لقد مشل مفهوم       

 واألموال املتداولة من ديون وبـضائع وأمـالك اقتنيـت           ما مسي بالنقد ،   دنانري ودراهم وما شابه ،      
واألموال الثابتة وهي العروض املقتناة لإلمناء أي لالسـتثمار         العروض ،   للتجارة أي متاع التجارة ،      

وهـو  ،  ١كتابه اخلراج تعبري األصول يف    )   م ٩٤٠=  هـ   ٣٢٨ت(ن قدامة   وقد استخدم اب  . )القنية(
  .ما يعادل حاليا قولنا أصول ثابتة ومتداولة وجاهزة

  
وهي تلك األصول املقتناة دف استخدامها ألعمال اإلمناء        : )عروض القنية (األصول الثابتة   

كاألراضي والعقارات اليت مساها الغزايل األمكنة اليت يسعى فيها للتعـيش كاحلوانيـت واألسـواق               
زراعة كالبقر واملزارع واألثاث واآلالت وقد عد الغزايل منها آالت الصيد كالكلب وآالت احلراثة وال

ورأى أبو جعفر الدمشقي أن العقار من أفضل األموال ألنه جير           . وجتهيزات السفر واالنتقال كالفرس   
  .٢ماال بصناعة وبغري صناعة

حماسبة األصول الثابتة، وبين أن هناك جملسان لديوان كـل           ابن قدامة تناول  : حماسبة األصول الثابتة  
 مقدارا وزمنا وهو مانسميه اليوم باملوازنة ، وجملس مقابلـة           جملس تقرير يقدر االستحقاقات   : خراج  

 ويتصفح األمساء وحيتسب اخلراج فيما يرد مـن دفـوع           )ثبوتيات اليوميات (مهمته النظر يف اجلرائد     
  . املنفقني ، ثبوتيات الصرف ، وهي مبثابة مرحلة الرقابة الالحقة للتنفيذ

                                                 
 ٣٦-٢١، الصفحات الخراج ، ،   ابن قدامة٢
 .٤٧ الدمشقي ، مرجع سابق ، ص  ٣

 رأس المال

 عيني نقدي

  )األصول الثابتة (قنيةال
فنادق وحوانيت  (عقارات 

 )ومدابغ
بساتين  (أراضي ومزدرع 

 )ومراعي وآروم
 أثاث 
 آالت 
 وسائل نقل 

  )األصول المتداولة (عروض
بيت الحفظ ، مخزون (المخزون  

 )التجارة
 األوراق التجارية 
 )دينة والدائنةالم(الديون  
 السندات 

 رأس المال) ٨-٣(الشكل 



 ١٠٧

 هلا ذاتية جيري فيها وصف دقيق لكل وسيلة         واشترطففي حماسبة وسائل النقل عدد الوسائل       
) مجع خيل وما شابه من وسائل النقل والركوب       (مث وصف جملس الكراع     . منها تكفي لتمييزها بدقة   

 من كـسوة    )العلف يقابله الوقود  (والس كاملقصود باملخصص جيري فيه أمر علوفة الكراع وغريه          
الرجال القائمني على   ( وأمر سياسته    )وقطع التبديل كالسراج ويقابله متممات وسائل النقل      (الكراع  

 وأرزاق القـوم    )كتكـاليف الـصيانة   ( وعالجه ومصلحته    )خدمتهم كورشات الصيانة والسائقني   
العلف الناتج من زراعـة     ( وكذلك أمر املروج احملشرة      )مصاريف األكل والشرب ملن يقوم بالقيادة     (

وبذلك تطـرق ابـن     . )العلف املشترى من األسواق   ( وحماسبة العالفني على األتبان      )أراض خمصصة 
قدامة إىل حماسبة وسائل النقل بشكل تفصيلي متعرضا لوسائل النقل املوصوفة بذاتية ختصها وتضبطها              

  .وملصاريفها وتكاليف صيانتها
ـ  )نياملتعهـد (حماسبة األبنية وصيانتها فذكر حماسبة القوام       أما يف     ني و الـذراع   ني واملهندس

 واشترط على حماسـبها اإلملـام باملعرفـة اهلندسـية           )ص واآلجر والنحاتني واملذهبني   اجل( يومورد
آمـرو  (يصغر ويكرب على حسب آراء اخللفـاء         )خمصصا(واعترب أن هلذه النفقات جملسا       .واحلسابية
  . )الصرف

ا من دور    على احملافظة على األصول اإلنتاجية ملا هل       حث رسول اهللا    : احملافظة على األصول الثابتة   
 ويفهم من ذلـك     ١"من باع دارا ومل جيعل مثنها يف مثلها مل يبارك له فيها           "قتصاد فقال   تنموي يف اال  

ضرورة بقاء األصول الثابتة قيد االستثمار وعدم إخراجها من االستخدام اإلمنائي وحتويل قيمتها إىل              
أي (م جيعل مثنها يف مثله كان قمنا        من باع دارا أو عقارا فل     "األصول املتداولة أو اجلاهزة ، كما قال        

 أن ال   )بوصفها أصـوال ثابتـة    (كما ينبغي ألدوات ووسائل اإلنتاج      . ٢" أن ال يبارك له فيه     )جديرا
تستخدم يف إنتاج احملرمات كاخلمر والتبغ وصناعة التماثيل احملرمة واحللي الذهبية للرجـال وأدوات              

عمل ا بعده كتب عليه مثل وزر من عملها وال ينقص  من سن يف اإلسالم سنة سيئة فُ      "الترف احملرمة   
 ٤"إياك واحللـوب  " ملضيفه األنصاري الذي أراد إكرامه بذبح شاة         وقال   . ٣"من أوزارهم شيء  

: قال) أم املؤمنني (إا شاة ملوالة ميمونة     : ملن هذه الشاة ؟ قالوا    : وقوله ألصحابه وقد رأى شاة ميتة     
وحدد أبو يوسف دور احملاسبة حبفـظ       . ٥إمنا حرم أكلها  : إا ميتة ، قال      : ا انتفعتم جبلدها؟ قالوا   هلّ

                                                 
 ]٢٤٨٢: سنن ابن ماجه [ ١
  ]١٧٩٩٠: مسند االمام أحمد  [ ٢
 ]٤٨٣٠: صحيح مسلم [ ٣
  ]٣١٧١: سنن ابن ماجه  [ ٤
 ِإَهاٍب ُدِبَغ َفَقْد َطُهَر ِجْلُد َما ُيْؤَآُل َأيَُّما"، بالنسبة لجلد الميتة يمكن االستفادة منه في حال ورد به دليل آقوله ] ٥٤٣:  مسلم صحيح [ ٥

  ]١٦٥٠:سنن الترمذي":[َلْحُمُه



 ١٠٨

 ، ويف ذلك بيان ألمهية احملاسبة ودورهـا يف صـيانة رأس املـال               ١احلقوق واحملافظة على رأس املال    
  .٢واحملافظة عليه ، وكذلك طالب الوزير علي بن عيسى بصيانة األموال وحياطتها

اعترب النويري أن كل مال مل تعرف جهته يودع كحساب أمانة يف اليوميـة               :التأمينات أو األمانات  
 )ثبوتيات يوميته ( يف بيت املال نظري ارى وإذا عرفت جهته يقوم بوضعه يف جريدته              )تودع(تسوغ  "

، كما اعترب كل إيداع غري االيرادات هو من باب التأمينـات أو األمانـة               ٣"وخيصمه من مقبوضاته  
ملال وإذا عرفت جهته املودع هلا يتم إحالته إليها ويشرح النويري آليـة التـسجيل               فتودع يف بيت ا   

وكذلك إذا أحال رب استحقاق غري مثن مبيع أو غريه علـى جهـة              "واملعاجلة احملاسبية بدقة فيقول     
غ  ذلك املال يف بيت املال وأوصله إىل تلك اجلهة ، والتسوي           )أودعه(عادا حتمل إىل بيت املال سوغه       

 وإذا وصل إليه استدعاء من جهة مـن         )طريقة إيداع احلساب املقابل   (يف بيت املال هو نظري ارى       
 وضعه يف جريدته وخصمه مبا يقبضه لربه وُ يشهد عليه مبا يقبـضه              )مجع إيصال (اجلهات أو وصول    

  ".)عند إقفاله لليومية(ويورد مجيع ذلك يف تغليق املياومة 
 ، وتعرض هلا غـريه      ٤اضرعبن عابدين لألصول املعنوية عندما اعترب املنفعة        تعرض ا : األصول املعنوية 

ـ رع احلقـوق املعنويـة   ٥واعترب البوطي . من الفقهاء عندما نوقشت املنفعة بوصفها ملكا أم ماال         ا ض
لعارضـة  بأا ما يقابل احلقوق املالية سواء منها ما يتعلق باألعيان املتقومة أو املنافع ا             : "بتعريفه قائال 

كحق البائع يف الثمن وحق املشتري يف املبيع وحق الشفيع يف الشفعة وكحقوق االرتفـاق وحـق                 
فكل حق مل يتعلق مبال عيين والشيء من منافعه العارضة فهو حق معنـوي مثـل حـق                  . املستأجر

عموم القصاص وحق رفع الدعاوى وحق الطالق والوالية وسائر احلقوق املتعلقة بالكرامة اإلنسانية و            
 سم التجـاري ، الا:  وعرف جممع الفقه اإلسالمي احلقوق املعنوية بأا".ما يدخل يف معىن العرض

 حقـوق خاصـة   هـي  لتأليف واالختراع أو االبتكار ،وا لعالمة التجارية ،وا لعنوان التجاري ،وا
ه احلقوق يعتـد ـا   هذو. ل الناس هلارف املعاصر قيمة مالية معتربة لتموبح هلا يف العأص ألصحاا،
ا إذ ض مايل ،وع ونقل أي منها بِهاوز التصرف فيجيواعتربها أصوالً . جيوز االعتداء عليهافال  شرعاً ،

ـ واعترب  . ن ذلك أصبح حقاً مالياً    أللتدليس والغش   اانتقى الغرر و   وق التـأليف واالختـراع أو      حق
  .٦جيوز االعتداء عليها وال صحاا حق التصرف فيها ،ألو االبتكار مصونة شرعاً ،

  :جممع الفقه اإلسالمي ما يلير قروبالنسبة لبدل اخللو أو الفروغ التجاري فقد 

                                                 
  .١٨٥ القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ص  ١
، نقال عن ١٩٩٤،  عيسى بن داوود بن الجراح اصالحاته االقتصادية واإلداريةالوزير العباسي علي بن ضيف اهللا ، . د الزهراني ،  ٢

  .١٠٧-١٠٦ ص ١مسكويه ، تجارب األمم ، ج 
  .٢١٩ النويري ،  مرجع سابق ، ص  ٣
 ٣ ص ٥، جزء رد المحتار ابن عابدين ، مرجع سابق ،  ٤
، ندوة المرآز الثقافي االجتماعي التابع لمسجد الدعوة في حول حقوق الملكية الفكرية وطرق حمايتها محمد سعيد ، .  البوطي ، د ٥

 www.bouti.com نقال عن موقع ١٤/١/٢٠٠١-١٣باريس 
  .١٩٨٨لحقوق المعنوية ، ا/ شأنب،  )٢٢٦٧ص ٣ ج ،٥ ع (مجمعلا لةمج  ٦
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  :خللو إىل أربع صور هي اقسم صور االتفاق على بدلتن: الًأو 
  .عقار وبني املستأجر عند بدء العقدأن يكون االتفاق بني مالك ال -١
بعد  ذلك يف أثناء مدة عقد اإلجارة أوأن يكون االتفاق بني املستأجر وبني املالك و -٢

  .انتهائها
ة أو ار أثناء مدة عقد اإلجيف ، أن يكون االتفاق بني املستأجر وبني مستأجر جديد -٣

  .بعد انتهائها
ل قب أن يكون االتفاق بني املستأجر اجلديد وبني كل من املالك واملستأجر األول، -٤

  . بعد انتهائهاأو انتهاء املدة،
على أن يدفع املستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائـداً عـن األجـرة              فق املالك واملستأجر  ا ات إذ: نياًثا

 مانع شرعاً من دفع هذا املبلغ املقطوع علـى أن           فال،  )البالد خلواً ض  هو ما يسمى يف بع    و(الدورية  
  .تطبق على هذا املبلغ أحكام األجرة حالة الفسخ ويف يعد جزءاً من أجرة املدة املتفق عليها،

ا مت االتفاق بني املالك وبني املستأجر أثناء مدة اإلجارة على أن يدفع املالك إىل املستأجر مبلغاً إذ: لثاًاث
نـه  أل ، ن بدل اخللو هذا جائز شرعاًفإ ابل ختليه عن حقه الثابت بالعقد يف ملك منفعة بقية املدة،مق

  .عها للمالكتعويض عن تنازل املستأجر برضاه عن حقه يف املنفعة اليت با
 طريـق التجديـد   عـن  احة أو ضمناً،صر  يتجدد العقد،ومل  انقضت مدة اإلجارة،اا إذأم

ن املالك أحق مبلكه بعـد انقـضاء حـق    أل ،  حيل بدل اخللوفال املفيدة له،ة التلقائي حسب الصيغ
  .املستأجر

ى التنازل عل ، اء مدة اإلجارة أثنيف ا مت االتفاق بني املستأجر األول وبني املستأجر اجلديد،إذ : بعاًرا
 مراعاة مع اً،رعن بدل اخللو هذا جائز شفإ اء مبلغ زائد عن األجرة الدورية،لق ، عن بقية مدة العقد

راعاة ما تقضي به القوانني النافذة املوافقة       ومربم بني املالك واملستأجر األول،      مقتضى عقد اإلجارة امل   
  .لألحكام الشرعية

 فاً لنص عقد اإلجارة طبقاً ملا تسوغه بعض القوانني،خال ت الطويلة املدة،ى أنه يف اإلجارالع
ـ أ.  أخذ بدل اخللو فيها إال مبوافقة املالكوال  آخر،جر جيوز للمستأجر إجيار العني ملستأال ا إذا مت م

ء حق نقضاال االتفاق بني املستأجر األول وبني املستأجر اجلديد بعد انقضاء املدة فال حيل بدل اخللو،
  .ول يف منفعة العنيألاملستأجر ا
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هي وعاء الزكاء ومطرحه وهي ماُ عد ألغراض الشراء         ): عروض التجارة (األصول املتداولة   
والبيع بقصد الربح ، وهي اليت جيب أن تقوم عند متام احلول ، واحلول هو السنة واملقصود بالـسنة                   

  . السنة القمرية أو اهلجرية
عابدين بني نوعني من املخزون وذلك طبقا للهدف املقصود منه ، فـاألول هـو               ميز ابن   : املخزون

وعد ارتفاع سعر املخزون املعد للبيع      .  ، والثاين هو املخزن للتجارة     )مستودع(املخزن يف بيت احلفظ     
ـ    "الناجم عن زيادة العني أو عن زيادة القيمة أرباحا رأمسالية ال أرباحا إيرادية ،                أن الفرق بينـهما ب

 دخل يف الزيادة  املخزن مما يزيد يف القيمة ألنه ال يوضع املتاع فيه إال بقصد بيعه عند زيادة قيمته فله                  
 ،  ١"أن ما يزيد يف عني املبيع أو يف قيمتهُ يلحق برأس املـال            ، واألصل   .... خبالف بيت احلفظ ،     
 كالغنم والبقر يف توالدها     عنيدته   إن كان ناميا بنفسه فزيا     )أصال متداوال (رضا  عألن املخزون بوصفه    

) ٩-٣الـشكل   (ويوضح  . حني خزا ، أما زيادة القيمة فتنجم عن ارتفاع السعر ألسباب خارجية           
  .أقسام املخزون

  
 الضبط املستودعي بإضافة كل نوع إىل نوعه وكل صنف إىل صنفه وحيـرر              ٢وذكر النويري 

، ...  من األصناف اليت تدعو الضرورة إليها وجرت العادة بابتياعهـا ،             )ترىيش( مايبتاعه   )يكتب(
كما وضح مسؤولية حماسب املواد عنـد       . وضبط مايتسلمه الصناع وغريهم بالوزن والذرع والعدد      

فيستدعي ما يراه قد قل عنده      "اليت قلت عن حد إعادة الطلب ،        املخزنة  تقصريه يف اإلشارة إىل املواد      
ل نفاذه بوقت ميكن فيه حتصيله فإن أخر طلب ذلك إىل أن ينفد ، أو طلبه يف وقت ومل يبـق                     منها قب 

، ويالحـظ  ٣"كان املباشر حتت درك إمهالهعنده منه ما يكفيه إىل أن يأتيه ذلك الصنف من بلد آخر        
أنه جيري  أما عن ضبط املنصرف لإلنتاج فأوضح ب      . أنه قد أخذ بعني االعتبار فترة الشراء من اخلارج        

                                                 
  ١٥٤ ص ٢ابن عابدين ، مرجع سابق ، رد المحتار ، جزء  ١
 ٢١٤ النويري ، مرجع ساب ق، ص  ٢
 ٢٢٢ي ، مرجع ساب ق، ص النوير ٣

 املخزون

 خمزون مواد للحفظ

 خمزون مواد معدة للبيع

زيادة القيمة بسبب ارتفاع السعر ألسباب خارجية

 زيادة العني بسبب النماء الذايت

  أقسام المخزون٩-٣الشكل

 أرباحاً
 رأمسالية
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 )يف بكرة النـهار   ( للمنصرف بناء على ما عنده من خمزون مث يقدر املنصرف            )يف الليل (ضبطه يوميا   
  . واستخدام هذه الطريقة اإلمجالية يتناسب مع طبيعة صناعة قصب السكر.ومييز النقص

 واشترط شروطا جيب حتقيقهـا حـىت ال         ١وقد أسهب أبو جعفر الدمشقي يف ختري املخزن       
  .املواد املخزنة فيه بأضرار ناجتة عن سوء التخزينتصاب 

  عرفت األوراق التجارية منذ بداية الدولة اإلسالمية ففي عهد عمر بن اخلطاب   :األوراق التجارية 
استعملين زياد على بيت املال     " ، روى عامر بن شقيق أنه مسع أبا وائل يقول            ) م ٦٤٤=هـ  ٢٣ ت(

 ، وروي أن ابـن      ٢"أعط صاحب املطبخ مثامنائة درهـم     : ل فيه    قا )ورقة جتارية (بصك  فأتاين رجل   
 مبكة على أن يكتب ا إىل الكوفة ، كما كان عبـد اهللا بـن                )الفضة( كان يأخذ الورِق     عباس  
 بالعراق فيأخذوا    يأخذ من قوم دراهم مبكة مث يكتب هلم إىل أخيه مصعب بن الزبري               الزبري  
بأن صكوكا خرجت للناس يف زمان مـروان        )  م ٧٨٦=  هـ   ١٦٩ت  (كما ذكر السيوطي    . ٣منه

بن احلكم فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت وأحد أصـحابه                 
على مروان بن احلكم فقاال أحتل بيع الربا يا مروان فقال أعوذ باهللا وما ذلك فقاال هـذه الـصكوك            

وفوها فبعث مروان بن احلكم احلرس يتبعوا يرتعوا من أيـدي           تبايعها الناس مث باعوها قبل أن يست      
، ويستدل من ذلك ضرورة تدخل أهل اخلربة عند حـصول أخطـاء يف              ٤الناس ويردوا إىل أهلها   

كما عرفت السفتجة عندما تسلّم ناصرو خسرو صكا من تـاجر           . السياسات احملاسبية أو يف تطبيقها    
 ليتسلمه  )اسم مكان (الف درهم معنون بوكيل تاجر يف عيذاب         خبمسة آ  )اسم مكان مبصر  (بأسوان  

 ويالحظ أن التـسجيل مـالزم       ٥"أعط ناصرا كل مايطلبه وقيد احلساب عليه      "منه وكان يف الصك     
كما ذكر ابن حوقل أنـه رأى صـكا بـإثنني           . لعملية التسليم وهذا يدلّ على وجود حماسبة دقيقة       

م الوزير العباسي علي بن عيسى مـن        دكما قَ . )اسم مكان (وأربعني ألف دينار لتاجر يف سد منسه        
 دينار إبـان وزارة     ١٤٧٠٠٠وهو حيمل معه سفاتج بقيمة      )  م ٩٢٦=  هـ   ٣١٣(مصر حاجا عام    

وذكر أن سيف الدين احلمداين كتب رقعة موجهة ألحد الصيارفة يف بغداد بألف دينـار               . ٦اخلصييب
 ، مما يدل على تطور نظام املدفوعات        ٧لدنانري يف احلال  وعندما عرضت الرقعة على الصرييف أعطاهم ا      

فال داعي حلضور اآلمر ويكتفى بعالمة متيزه كالتوقيع مثال ، كما يدل ذلك علـى وجـود تنظـيم           
  .حماسيب على مستوى قطاعات الدولة بني بغداد وحلب

                                                 
  .٤٣ الدمشقي ، مرجع سابق ، ص  ٣
  .١٣٣ شوحان ، مرجع سابق ، ص  ٤
  .٢٢٠ ص ٤، ج ١ ، طبعة ١٩٩٠، دار هجر للطباعة والنشر بالقاهرة ، المغني مع الشرح الكبير ابن قدامة ، موفق الدين ،  ٥
 .١٤١ ص ٢ ، جزء ١٩٨٤، المكتبة الثقافية ببيروت ، ك تنوير الحوالك شرح موطأ مالالسيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن ، ١
 ٨ العدد ٣٠٣ ص ١، مجلة اإلقتصاد اإلسالمي ، مجلد التجارة في اإلسالم رزق حالل ودعوة إلى اهللا السايح ، أحمد عبد الرحيم ، ٢

 .بنك دبي اإلسالمي
  .٣٤، ص ١٩٩٤، راح اصالحاته االقتصادية واإلدارية الوزير العباسي علي بن عيسى بن داوود بن الجضيف اهللا ، .  الزهراني ، د٣
  .٦ العدد ١٤٥ ، ص ١، مجلة اإلقتصاد اإلسالمي ، مجلد األعمال المصرفية هل عرفت في الحضارة اإلسالمية سامي ، .  حمود ، د٤
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آليـة  ] ٢٨٢: بقـرة   سـورة ال  [أية يف القرآن الكرمي      تناولت أطول    :الديون أو املدينون والدائنون     
مقـدار   ،   الدين:  وكتابة الديون فسميت آية املداينة أو آية املكاتبة وقد بينت اآلية الكرمية              التسجيل
 هو املدين وكأنه يقر مبـا عليـه دون          من ميلل ،  العدالة يف الكتابة  ،  كاتب الدين ،  أجل الدين ،  الدين

ل وفيها تشديد واضح لإلثبـات  و وهم شهود عد ودالشهإكراه، املبلغ كما هو دون خبس يف القيمة،         
وبذلك ميكن ضمان العالقة بني املـدين والـدائن        .  حىت ال تتشوه الصورة العادلة     احليادواملوضوعية،  

ويشكل ضمان احلقوق واستقرار هذه     . حيث ال ختلو معاملة وخاصة التجارية منها من عالقة مديونية         
     م  مما حيقق نشاطا اقتصاديا يساعد يف بسط الرخاء بني النـاس        العالقة توسعة على الناس يف معامال .

وقد تطور فقه مسي بفقه املداينات تناول القروض وأمثان البيع اآلجل ، وبيع السلم ، والرهن واحلوالة                 
فالشرع اإلسالمي رعى العالقة بني املدين والدائن وحثّ املدين على          . وسداد الديون واحلسم النقدي   

 ، وطلب اهللا    ١"خريكم أحسنكم قضاء    " هلوقك بق ،  بأحسن مما كان ، دون شرط مس       قضاء دينه 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكـم            تعاىل من الدائن امهال املدين املعسر       
رحم اهللا عبدا مسحا إذا باع مسحا إذا اشترى مسحا إذا  "، وقال ]٢٨٢:البقرة[إن كنتم تعلمون

 وكما أوضحنا سابقا فقد استعمل القرآن الكرمي كلمة التصدق عوضا عن كلمة الـديون               ٢"اقتضى
املشكوك فيها أو الديون املعدومة حفاظا على شعور املدين وإلبقاء العالقة بينـهما ضـمن اإلطـار                 

 من أنظر معسرا أو وضع له أظلـه اهللا يف     "االجتماعي ، واألحاديث يف هذا اال كثرية ، نذكر منها           
من سره أن ينجيه اهللا من      "،  " من يسر على معسر يف الدنيا يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة           " ،   ٣"ظله

 ويف هذا حث على احلط من الدين جتاه من كان           ٤"كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه        
ويف ذلك قوله    لكن ومن طرف آخر هناك تشديد على حرمة الدين وضرورة إيفائه             .ال ينتظر إيساره  

 "               وقولـه    ٥"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه ومن أخذها يريد إتالفها أتلفـه اهللا ، 
"ين     يولقد تعوذ رسول اهللا      ٦"غفر للشهيد كل ذنب إال الد ،       اللهم إين  " من الدين يف دعائه املأثور

 من اإلغراق يف الدين منها رسول اهللا أما النتائج االجتماعية اليت حذّر     . ٧"أعوذ بك من غلبة الدين    
وإذا انتشر املطل وعدم الدفع فـإن احليـاة         ". إن الرجل إذا غرِم حدث فكذب ووعد فأخلف       "قوله  

االقتصادية ستتخلخل وسوف حيجم الناس عن البيع بالدين مما يضيق عليهم يف معـامالم أي أنـه                 
ال "ق ووجه كالمه لألمـة كلـها بقولـه           لنصرة احل  سيؤدي الضطرابات يف السوق ، وقد دعا        

                                                 
  ]٢٢١٥: صحيح البخاري [٥
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة  [ ١
  ]٥٣٢٨: صحيح مسلم [ ٢
  ]٢٩٢٣: صحيح مسلم [ ٣
 ]٢٢١٢: صحيح البخاري  [ ٤
 ]٣٤٩٨: صحيح مسلم [ ٥
 ]٦٣٢٩: مسند أحمد  [ ٦



 ١١٣

ولقد .  واملتعتع هو الذي أتعبه كثرة تردده ومطله       ١"قدست أمة ال يعطى الضعيف فيها حقه غري متعتع        
من اإلحسان فيه حسن القضاء وذلك      "طلب الغزايل من املدين أن ميشي لصاحب الدين ويعطيه حقه           

رب هذا مـن أدب الـدين ورده         فاعت ٢"ه يتقاضاه بأن ميشي إىل صاحب احلق و ال يكلفه أن ميشي إلي          
فتكاليف حتصيل الدين هـي     : ليفياالدرجة إميانية أعلى وهي اإلحسان ، ونستنتج من ذلك جانبا تك          

عبء على املدين فهو من جيب عليه أن يذهب للدائن إليفائه حقه متحمال تكـاليف االنتقـال أو                  
كان اهللا مـع    "لدائن ملا له من فضل يف التوسعة قائال          ل وقد دعا رسول اهللا     . تكاليف حتويل املبلغ  

كامل اإلسالم بشرعه احلنيف بني اتمع ووظيفة احملاسـبة وجعلـها   ويبدو مما سبق كيف   . ٣"الدائن
 .وظيفة اقتصادية ضمن إطار اجتماعي فاإلنسان هو اهلدف األمسى هلذه احلياة

مـن بعـد وصـية  يوصـى  هبـا أو               امليزانيـة    والديون بنوعيها املدينة والدائنة تدخل يف معادلـة       
أن صـايف الـدخل   عند احتساب صايف األصـول  ) كما ذكرنا(وبين  الُقرشي ،  ]١٢:نساءال[دين

 وإذا كان الصايف أكرب من احلد األدىن        ،اخلاضع للزكاة يساوي احملصول مطروحا منه النفقة والديون       
رفع دينك و خراجك فإن بلغ مخسة أوسـق         فيما أخرجت األرض قال ا    "وبذلك يقول   . فهناك زكاة 

وقد ميز الفقهاء بني الديون وجعلوها طبقات فمنها املرجو ومنها املظنون ومنها            . ٤"بعد ذلك فزكها  
 اليت أصلها ليس بيوعا عوجلت يف زكـاة الـديون           الديون النقدية ف): امليئوس منه أو احود   (اهلالك  

ة اليت أصلها بيوع يف زكاة العروض ، واعترب املرجو أي           بشكل مستقل، بينما عوجلت الديون التجاري     
ـ ١٢٠١ت  (وأطلق الدردير   . اجليد يف كليهما    لتمييـز القـرض     ٥صفة التاجر املدير  ) م١٧٨٧=  ه

يعترب الدين اجليد فقط بنفس     ) النقدي(ففي الدين غري التجاري     . الناجم عن التبادل التجاري من غريه     
ام الذي قبض فيه أو عن مجيع األعوام الـيت اسـتدين فيهـا أو أن                ة، سواء زكّي عن نفس الع     القيم

أمـا الـدين    ). ٥-٢الـشكل   ( اإليراد   فقهيستأنف به حوال كامال من تاريخ قبضه كما سنرى يف           
زكى عينه الـيت    " ، فاحلالّ منهُ يضم كما هو        دين العرض ، ففيه نوعان ، احلالّ واملؤجل       التجاري أو   

 عرض أي الذي حلّ أجله أو كان حاالّ أصالة املرجو خالصـه ولـو مل                عنده أي عدده الذي أصله    
 ، أما املؤجل فُيقوم قيمة عدل كمثيله من السلع اليت هي أصل الدين مثُ تضم القيمـة  ٦"يقبضه بالفعل 

ومرادنا بالعرض ما يشمل طعام السلم قومه على نفسه قيمة عدل كل عام وزكى              "إىل كتلة الديون،    
مث ذكر الدردير حالـة بيـع   . ٧"ن املوضوع أنه مرجو فهو يف املدير يف قوة املقبوض كسلعة       القيمة أل 

                                                 
 ]٢٤١٧: سنن ابن ماجه [ ٧
  .١٥٠، ص إحياء علوم الدين الغزالي ، مرجع سابق  ٨
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  .٤١٣ الدردير ، مرجع سابق ، ص  ٣
  .٤١٣ الدردير ، مرجع سابق ، ص  ٤
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السلم ألن الطرفني يتفقان على بيع ذمة فالبائع سيسلم الشاري بضاعة مبواصفات كذا وبسعر كـذا                
فمن واملشكلة تنشأ بكيفية تزكية الشاري ألمواله إن كان التسليم بعد سنتني أو أكثر              . وبوقت حمدد 

الفقهاء من رأى اعتبارها دينا يقوم كما هو ويزكى تزكية دين نقدي ، ورأى آخـرون كالـدردير                  
  .واعتبار القيمة يوم تزكيتها تقومي البضاعة أصل الدين بسعر وقتهامثال، 

. والتسليم بعد سنتني  ) ج(بسعر  ) ب(مبواصفات  ) أ(بفرض أنه لدينا بيع آجل لبضاعة       : مثال
  :بإحدى طريقتني) ز(ن فتحتسب زكاة الدي

   %٢,٥× ج × أ = ز  .١
 )الزكاة يف السنة األوىل(       %٢,٥ × ١ج× أ  = ١ز .٢

  )الزكاة يف السنة الثانية(       %٢,٥ × ٢ج× أ  = ٢ز
) أ( هي سعر املثل للبضاعة      ٢، ج ١وبتوافر احلاسبات فإن العمل ليس صعباً ، حيث ج        

  .يف السنة األوىل ويف السنة اليت تليها
فيهـا  . م.د.م( قدم الفقه اإلسالمي موضوعية يف تقدير الديون املظنونة أو اهلالكة            وذا فقد 
، مبا يفوق ما هو متعارف عليـه      )وخاصة حبالة بيع السلم   (ألغراض حماسبة الزكاة    ) والديون املعدومة 

ـ        مثال ، وهذه النسبة غالبا ما تكون جزافية حىت        % ١٠اآلن كسياسة تقدير الديون املشكوك فيها ب
لو اعتمدت على البيانات التارخيية يف احتساا فالتاريخ قد ال يكرر نفسه ومن األجدى إعادة تقومي                

مما يساعد يف حتقيق العدالة واالستقاللية بني الدورات املالية طبقا ألسعار           . الدين بأصله الذي هو سببه    
  .السوق

  :كيف نظر الفقهاء إىل تقسيم الديون ) ١٠-٣(ويبني الشكل 

  
دعت ] ٢٨٢:البقرة[وهو شكل من أشكال توثيق الديون، فآية املداينة أو الكتابة           : الدين لقاء الرهن  

وإن كنـتم علـى سـفر ومل        ] ٢٨٣: البقرة  [لتوثيق الديون بالكتابة منعا للمنازعات، مث تلتها اآلية         

 الديون
 ُ يضم كما هو:دين نقد

 ض ناجم عن البيوعدين عر

 )نقد(يقوم بعني:مرجو حالّ

 تقسيم الديون : ١٠-٣الشكل 

 )نقد(يقوم بعرض مث يقوم العرض بعني :مرجو مؤجل



 ١١٥

 مـشرية  د الذي  أؤمتن أما�ته وليتق ا ربهجتدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤ   

  .إىل شكل آخر لتوثيق الديون وذلك برهن أصول مقابل الدين لتحقيق مزيد من األمن بني الطرفني
وعد حماسـن   " بأنه حبس الشيء ألن احلابس هو املرن      : " الرهن   ١ولقد عرف ابن عابدين   

النظر جلانب الدائن بأمن حقه عـن التـوى         ": الرهن من وجهة نظر كل من الدائن واملدين بقوله          
، وتطرق هلـالك    "  وجلانب املديون بتقليل خصام الدائن له وبقدرته على الوفاء منه إذا عجز            )التلف(

إذا رهن فروا قيمته أربعون درمها بعشرة دراهم فأكله الـسوس فـصار   "الرهن وهو حتت يد املرن      
 أما  ٢"هلالك ثالثة أرباع الرهن فيسقط من الدين بقدره       قيمته عشرة فإنه يفتكه بدرمهني ونصف ألن ا       

يف يد املرن فينظر إىل قيمته يوم القبض وإىل الدين فإن كانت قيمته مثل الـدين                : "إذا هلك الرهن    
ال حيل له أن ينتفع     "، وال حيق للمرن له أن يستفيد من الرهن وهو يف حيازته             " سقط الدين الكه  

 ألنه أذن له يف الربا ألنه يستويف دينه كامال فتبقى له            وإن أذن له الراهن   جوه  بشيء منه بوجه من الو    
 إىل  )وسائل نقـل وانتقـال    (ولو استقرض دراهم وسلّم محاره      ...  فيكون ربا    )زيادة(املنفعة فضال   

ه املقرض ليستعمله إىل شهرين حىت يوفيه دينه أو داره ليسكنها فهو مبرتلة اإلجارة الفاسدة إن استعمل               
 أن ما يستفاد من الرهن وهو يف حيازة املرن له            ، وهذا ما بينه      ٣"فعليه أجر مثله وال يكون رهنا     

الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولنب الَّدر يشرب بنفقته          : "إمنا يعود للراهن أي لصاحب الرهن       
إن  "قضاء كامل الـدين   ك حبسه ب  فَوالرهن ي ،  ٤"إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة       

حكم الرهن احلبس الدائم حىت يقبض دينه وال يكلف من قضى بعض دينه أو أبرأ بعضه تسليم بعض                  
الـرهن ال   " أن   كما أوضـح    . ٥"رهنه حىت يقبض البقية من الدين أو يربئها اعتبارا حببس املبيع          

 الرهن فضل عما رهن     أن يرهن الرجل عند الرجل بالشيء ويف      " ذلك بقوله    ، وفسر مالك    ٦"يغلق
به فيقول الراهن للمرن إن جئتك حبقك إىل أجل يسميه له حاال فالرهن لك مبا رهن فيه ، وهذا ال                    

  )١١-٣( الشكل .٧"يصلح و ال حيل
  الدين املقابل  األصل املرهون  )درهم(القيمة 

  ١٠  ٤٠  بداية الرهن
  ٢,٥  ١٠  )بسبب عطل(اية الرهن 

  )١١-٣(الشكل 
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يدفع أجراً لقاء استعمال عليه أن نقص القيمة إذا قصر يف احلفظ ، و وأضامن للتلف  رناملوعليه ف
  . املرهون
ضمن له الشرع حصانة تستر كرامته      قد   املفلس هو الذي مل يبق معه شيء يرد به ديونه، و           :اإلفالس

أميا امـرئ    "ال  ، وق ١"ال يبيع خادم الرجل و ال مسكنه يف الدين         "اإلنسانية فابن عبد العزيز     
يف رجل  ) م٧٧٥=هـ١٥٨ت  ( ، وقال مالك     ٢"أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أوىل ا        

باع من رجل متاعا فأفلس املبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه وإن كان املشتري قد      
بتاع منه أن يأخذ مـا وجـد        باع بعضه وفرقه فصاحب املتاع أحق به من الغرماء ال مينعه ما فرق امل             

بعينه فإن اقتضى من مثن املبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما مل جيـد                    
  :ولقد اعترب أحد الشعراء أن قضاء الدين بالدين ما هو إال غرم وإفالس فقال . ٣أسوة الغرماء

  ما على غرمإذا قضيت الدين بالدين مل يكن          قضاء ، ولكن كان غر
من وجد سلتعنه عند املفلس فهو أحق ا من غريه من الدائنني ، حىت لو وجد جزءاً منها                  ويالحظ أن   

 ٤وقد قرر جممع الفقـه اإلسـالمي      . فهو أحق ا، ويبقى مبا بقي له أسوة الغرماء مع خصم ما قبضه            
  : لةواأن احللول الشرعية الجتماع الصرف واحلبش

اء سو الغها بعملة ما ويرغب طالبها حتويلها بنفس العملة جائزة شرعاً،احلواالت اليت تقدم مب  - أ
ذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل       فإ،  أكان بدون مقابل أم مبقابل يف حدود األجر الفعلي        
  سفتجة،همي عند غريوه م احلنفية،وه احلوالة املطلقة عند من مل يشترط مديونية احملال إليه،

 ذا كانت مبقابل،وإ . يته للمعطي أو لوكيله يف بلد آخرفخر لتوي إعطاء شخص ماالً آلوه
نهم ضامنون فإ ذا كان القائمون بتنفيذ احلواالت يعملون لعموم الناس،وإ ي وكالة بأجر،فه

   . ياً على تضمني األجري املشتركجر للمبالغ،
 العمليـة   فإن ها،مغايرة للمبالغ املقدمة من طالب    ة  إذا كان املطلوب يف احلوالة دفعها بعمل        - ب

ري عملية الـصرف قبـل      وجت ،) أ(تتكون من صرف وحوالة باملعىن املشار إليه يف الفقرة          
لك بتسليم العميل املبالغ للبنك وتقييد البنك له يف دفاتره بعد االتفاق على سعر              وذ التحويل،

  .ري احلوالة باملعىن املشار إليهجت مث الصرف املثبت يف املستند املسلم للعميل،
وأجازه . احلط عكس الربا واحلط من الدين هو التنازل أو احلسم لقاء تعجيل الدفع             : احلط من الدين  

نفر من الصحابة والتابعني وأخذ به جممع الفقه اإلسالمي حني قرر أن احلطيطة من الـدين املؤجـل                  
دخل يف الربـا  جائزة شرعا وال ت   " ضعوا وتعجلوا "ألجل تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أو املدين         

                                                 
 .٢١٩ ص ٧ ج مصنف ابن أبي شيبة ١
 ]١١٨٣: سنن الترمذي [ ٢
  .١٩٩٢، آتاب البيوع ، المكتبة الثقافية ببيروت موطأ مالك مالك بن أنس ،  ٣
  .لحلول الشرعية الجتماع الصرف والحوالةا جارة الذهب،ت/ شأن ب )١/٩ ( ٨٤ : رار رقمق )٦٥ص  ج ،٩ع (لة المجمع مج  ٤
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       بق ومادامت العالقة بني املدين والدائن ثنائية فإذا دخل بينـهما           احملرم إذا مل تكن بناء على اتفاق مس
  .١طرف ثالث مل جتز ألا تأخذ حينئذ حكم األوراق التجارية

ذا إ" لقوله  طلب ممن يستطيع إحالة دينه أن يفعل خاصة إذا كان احملال عليه مليئا              ي: حوالة الدين   
 ملا لذلك من دور هام يف تيسري املعامالت وأن النقود مـا هـي إال                ٢"أتبع أحدكم على مليء فليتبع    

 هلا ضرعلكن حلوالة الدين شروط ت    . وسيلة وحسب وميكن أن حيل حملها أشكال تبادل وقياس أخرى         
كان له دين ، فـإن      يكون للدائن احلق بالرجوع بدينه الذي له على احملال عليه إن            : " بقوله   ٣الرافعي

اإلبراء حينئذ يكون متليك الدين ملن الدين عليه وهو يرتد بالرد ولو كان الدين يتحول لكان اإلبـراء           
واهلبة سواء يف عدم الرجوع ولو كان الدين يتحول إىل ذمته كان اإلبراء واهلبة سواء يف حقـه فـال       

، لكن ال بد من رضاء احملال       " اء فال رجوع  إذ لو انتقل الدين على احملال عليه لكانت اهلبة إبر         . يرجع
إذا متـت   "ئ احمليـل    ، ويرب " احملال به مثل الدين أو ال     سواء كان عليه دين أو ال وسواء كان         "عليه  

  ". واحملتال عليه)احملال(احلوالة بقبول احملتال له 
من فتسمى ربا النسيئة بتأخري     الربا هي الزيادة اليت يدفعها املدين للدائن سواء لقاء الز         : األموال الربوية 

والربا حمرمة حترميا قطعيا    . أحد البدلني ، أو زيادة على املبلغ فتسمى ربا الفضل كبيع درهم بدرمهني            
ويصعب التفرقة بني البيع والربا دون توافر الدراية الفنية لذلك أشكل علـى غـري               . زادت أو قلت  

 ذلـك بـأهنم قـالوا إمنـا البيـع مثـل الربـا                 بقوله تعاىل   املسلمني الفرق بينهما وذكر القرآن ذلك التحاور        
 أصنافا ال جيوز تبادهلـا إال سـواء بـسواء     وقد حدد ]٢٧٥:البقرة[وأحل ا البيع وحرم الربا 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري        " : وبنفس الس أي يدا بيد، فقال       
 مثال مبثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعـوا كيـف   والتمر بالتمر وامللح بامللح 
  .٤"شئتم إذا كان يدا بيد

اليوجد يف الشرع اإلسالمي إال نوع واحد من القروض وهو القرض احلسن، أي اقـراض               : القرض
ـ                  ك، املال أو غريه من األشياء ذات القيمة دون مقابل أي إحسانا وليس مقابل منفعة مرجوة لقاء ذل

من أسلف سـلفا فـال      "، وقول مالك    ٥"كل قرض جر نفعا فهو ربا     "وإالّ فإن أي منفعة تكون ربا       
والفائدة هنا ليست دنيوية إمنا أجر أخـروي        . ٦"يشترط أفضل منه وإن كان قبضة من علف فهو ربا         

ض من  فإن القر  لذلك   ٧"منُ منح منيحة لنب أو ورِق أو هدي زقاقا كان له مثل عتق رقبة              "لقوله  
                                                 

 ١٤٢٠ ، ١٠، منشورات بنك التنمية اإلسالمي ، ورقة مناقشة رقم مفهوم الزمن في االقتصاد اإلسالمي رضا ، .  سعد اهللا ، د ١
  ٢٧ص
 ]٤٦٠٩: سنن النسائي  [ ٢
  ١٨٦ص . هـ١٣٢٣ ، ١ دار إحياء التراث العربي ببيروت طبعة ٢-١ ، ج  عابدينتقريرات الرافعي على حاشية ابن الرافعي ،  ٣
  ]٢٩٧٠: صحيح مسلم [ ٤
  قاعدة شرعية٥
  . مالك ، مرجع سابق ، آتاب البيوع٦
 ]١٧٩١٧: مسند أحمد[ ٧



 ١١٨

وكـان  . ١"القرض تربع ابتداء ومعاوضة انتهاء    "، فالفارق بني البيع والقرض أن       باب التربع باملنفعة  
الوزير العباسي علي بن عيسى يسلف املزارعني بالنقود من أجل شراء األبقار حلراثة األرض وزراعتها               

 منهم يف موسـم     كما أنه عمل على تسليف البذور للمحتاجني من الفالحني على أن يسترجع ذلك            
االستقراض يف  "كما رخص الشاطيب لبيت املال االستقراض يف األزمات وأمساه بالتوظيف           . ٢احلصاد

األزمات إمنا يكون حيث يرجى لبيت املال دخل ينتظر وأما إذا مل ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل         
الرجل باملال ليستودعه    يأتيه   وقد كان الزبري    . ٣"حبيث ال يغين فال بد من جريان حكم التوظيف        

 وكان من نتيجة ذلك أن بلغ جمموع        ٤"ال ولكن هو سلف إين أخشى عليه الضيعة       "إياه فيقول الزبري    
 درهم ، وكان الزبري يفضل أن يأخذ هذه األموال كقـرض            ٢,٢٠٠,٠٠٠ما كان عليه من أموال      

 إعطـاء   -٢. قرضا وليس أمانة   حرية التصرف باملال الُمسلَّم إليه باعتباره        -١: حمققا بذلك غايتني    
ضمان أكيد لصاحب املال من حيث كونه لو بقي أمانة فإنه يهلك على مالكه أمـا إذا أصـبحت                   

  .٥الوديعة قرضا فإا تصبح مضمونة يف ذمة املقترض
 وهي شكل من أشكال رأس مال الشركات ويشترط أن تكون جماالت عمل الـشركة يف                :األسهم  

كما حترم األسهم املمتـازة ألـا       .  السهم كشكل من أشكال رأس املال      دائرة احلالل وإال فيحرم   
  .حتجب األرباح عن املسامهني العاديني

وهو شكل من أشكال االقتراض اليت تلجأ إليها الشركات للتمول من األسواق مقابـل               : السندات
ن أشـكال رأس    فائدة أو منفعة وهو نوع من أنواع االقتراض بالربا لذلك فيحرم إعتباره كشكل م             

  :٦ وقرر جممع الفقه اإلسالمي بشأن السندات مايلي.املال
ع مشروط حمرمة شرعاً من نف السندات اليت متثل التزاماً بدفع مبلغاً مع فائدة منسوبة إليه أو إن : الًأو

ا قروض ربوية سواء أكانت اجلهة املـصدرة هلـا   أل حيث اإلصدار أو الشراء أو التداول ،
ال أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو           و ة ترتبط بالدولة  خاصة أو عام  

  .ئداًعاتسمية الفائدة الربوية امللتزم ا رحباً أو ريعاً أو عمولة أو 
 ارم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً جيري بيعها بأقل مـن قيمتـه  حت : انياًث

  .ا من الفروق باعتبارها حسماً هلذه السنداتستفيد أصحاوي االمسية ،
سبة موع  لنشترط فيها نفع أو زيادة با     الثاً كما حترم أيضاً السندات ذات اجلوائز باعتبارها قروضاً اُ         ث

  .الً عن شبهة القمارفض  لبعضهم ال على التعيني ،أو املقرضني ،
                                                 

  .١٧٥هـ ، ص١٤١٤ ، دار العاصمة بالرياض ، الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالميةعمر ، . المترك ، د ١
  .٤٥ الزهراني ، مرجع سابق ، ص  ٢
 .٣٠٥ ، ص ٢، ج االعتصام  الشاطبي ،  ٣
 ]٢٨٩٧: صحيح البخاري  [ ٤
 جامعة األزهر ، –، مجلة مرآز صالح آامل لالقتصاد اإلسالمي تطور الصيرفة اإلسالمية فكريا ومؤسسيا غريب ، .  ناصر ، د ٥

  . ١٤١٨/١٩٩٧ لعام ١ ، العدد ١السنة 
  السندات/ شأن ب )١١/٦ ( ٦٠ : رار رقمق، ) ٧٣ ص١ ج٧ع ١٢٧٣ص  ٢ج ،٦ع (لة المجمع جم ٦



 ١١٩

ق بعض مصادر ويبدو من بعض ما سبق أن الشرع اإلسالمي ضمتويل رأس املال، تلك ي
وتتميز هذه املصادر بنسب خماطر . املصادر اليت فيها حرمة، إال أنه فتح آفاقا أخرى كمصادر متويل

. أقل فهي تقوم على أساس قاعدة الربح واخلسارة وتصلح لتمويل كل من رأسي املال الثابت والعامل
 واملراحبة، والبيع ألجل، واإلجارة، واإلجارة املشاركة، واملشاركة املنتهية بالتمليك، واملضاربة،: منها

 أي أن اهللا . املنتهية بالتمليك، واملزارعة، واملغارسة، واالستصناع، وعقود البيع األخرى كالسلم
وأبدهلم خرياً منه نفعاً وأزكى منمل حير ،عمالً وأسلم منه عاقبة، فإن هم أمراً إال وجعل للناس عنه غىن 

، قد فتح اثين ةرممبقابل إغالق الثغرة الوحيدة من سندات القرض ذات الفائدة احمله جلَّت حكمتاهللا 
   :١ من أبواب العقود احلاللعشر باباً
 :أدوات متويلية متمثلة يف األصول .١

 :أدوات مقارضة 
 .سندات مقارضة جتارية  )أ 
 .سندات مقارضة صناعية )ب 
 .سندات مقارضة زراعية  )ج 
 .سندات مقارضة عقارية  )د 

 :أدوات مشاركة 
 .سندات مشاركة مستمرة  )أ 
 .سندات مشاركة متناقصة )ب 

 :أدوات متويلية متمثلة يف املنافع .٢
 .)خدمات األشخاص(سندات األعمال   )أ 
 .)لألشياء(سندات الكراء  )ب 

 :أدوات متويلية متمثلة يف أصول الديون .٣
 .سندات بيوع املراحبة 
 .)توريد(سندات بيوع االستجالب  
 .سندات السلم 
  .سندات االستصناع 

 وبسبب طبيعة البحث سنكتفي بالتعرض هلذه املصادر باختصار يف الفصول القادمة مبا             لكن
  .يكفي ملعرفة أثرها احملاسيب ، وسنتوسع فيها أكثر يف أحباث أخرى إن شاء اهللا

                                                 
  ١٢٨ص .  ، منشورات البنك اإلسالمي للتنمية بجدةاألدوات التمويلية اإلسالمية للشرآات المساهمةحمود ، سامي حسن ،  ١



 ١٢٠

مما سبق نستنتج أن رأس املال من وجهة النظر احملاسبية يف الفقه اإلسالمي يقسم إىل نوعني                
  : أساسيني 
وال خالف يف شكل تقسيماته ، سواء قسم . وهو ما عبر عن أصول حالل: تقومرأس مال م .١

أما الفقهاء املـسلمون فقـد      . كأصول ثابتة أو متداولة أو جاهزة أو بأي شكل آخر مفيد          
 :قسموه إىل
o  روض قنيةأي أصول ثابتة:ع . 
o  روض جتارةأي أصول متداولة:ع . 
o  أي أصول جاهزة:نقود . 

 .وهو غري معتد به يف القوائم املالية. وهو ما عبر عن أصول حمرمة: وم رأس مال غري متق .٢



 ١٢١

 املبحث الثالث
  فقه اإليراد

  
. ذكرنا يف اية الفصل األول أن الشريعة قد فرضت فروضا أدت لتطوير نظـم احملاسـبة                

ـ       - كما مساه الفقهاء     -ومفهوم اإليراد أو علم الكسب       رادات  نشأ عندما سعوا لتحديد مصادر اإلي
 لذلك حبثوا يف    ١"فاملال الذي تؤخذ منه الزكاة جيب أن يكون ناميا بالفعل         "دف إخضاعها للزكاة ،     

عن عمره  : ال تزول قدما عبد حىت يسأل عن أربع          "أشكال النماء وحتروا حقيقته ، حتقيقا لقوله        
  .٢"علمه ماذا عمل فيهفيما أفناه وعن جسده فيما أباله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه وعن 

لكن هل يعترب كل مكتسب إيراد ؟ وهل يتحقق اإليراد بالقبض فقط ؟ وما هو سعر التقومي                 
  األكثر عدالة وانسجاما مع الفقه اإلسالمي؟

 بأـا ثالثـة     ٣عن أصناف املقبوضات  ) م١٢٦٢= هـ  ٦٦٠ت  (يقول العز بن عبد السالم      
  : ضروب
تحق وهو أنواع فمنها الُلّقَطة ، ومال اللقيط ، وقبض          قبض مبجرد إذن الشرع دون إذن املس       .١

 . املغصوب من الغاصب للوالة واحلكام
ما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه كقبض املبيع وقبض املتساوم عليه والقبض بـاملبيع                .٢

 . الفاسد ، وقبض الرهون ، واهلبات والصدقات ، والعواري ، وقبض مجيع األمانات
الشرع و ال من املستحق ، فإن كان القابض عاملا بتحرميه فهـو قـبض               قبض بغري إذن من      .٣

الغصوب وهوُ مضمن األعيان واملنافع والصفات ، وإن كان جاهال مثل أن قبض ماال يعتقده        
  .لنفسه فإذا هو لغريه فال إمث عليه وال إباحة فيه ، وتضمن به العني واملنافع والصفات

رادا و ال مكسبا ويلتزم قابضه بالتعويض والضمان فليس كـل مـا             أي أن الضرب الثالث ال يعترب إي      
  : مث قسم العز بن عبد السالم طرق اإلقباض إىل ستة، وهي. بض إيراداًقُ
 .املناولة فيما جرت العادة مبناولته كاحللي واجلواهر .١
كـني   مع إزالة يد املقـبض ومت      بضقلما ال ميكن نقله كالعقارات وإقباضه بتمكني القابض من ا          .٢

 .القابض من القبض

                                                 
  .١٣٩ ، ص ١ ، مرجع سابق ، ج فقه الزآاة القرضاوي ،  ١
  ]٥٣٨ : ميالدارسنن [  ٢
  .٥٠٤ ، ص١ ، طبعة ١٩٩٢، تحقيق عبد الغني الدقر ، دار الطباع بدمشق ، قواعد األحكام في مصالح األنام عبد السالم ، العز ،  ٣



 ١٢٢

ما يستحق كيله أو وزنه فقبضه بكيل مكيله ووزن  : أحدمها  : ما جرت العادة بنقله وهو ضربان        .٣
ما جرت العادة بنقله مـن غـري كيـل وال وزن            : والضرب الثاين   . موزونه مث نقله بعد تقديره    

تكفـي فيـه     ، و ال  كاملتاع والنحاس والرصاص وحنوها فقبضه بنقله إىل مكان ال خيتص ببائعه            
 .التخلية على األصح

 .الثمار على األشجار إذا أينعت وبدا صالحها واألصح أن ختليتها قبض هلا .٤
 .ما يقبضه الوالد لولده أو حفيده من نفسه عن ولده لنفسه ومن نفسه لولده .٥
 .إذا كان للمدين حق يف يد رب الدين فأمره أن يقبضه من يده لنفسه .٦

 عبد السالم كيفية وأشكال اإلقباض ، فاألول يكتمل باحليـازة           وبذلك فقد أوضح العز بن    
، والثاين يصلح حليازة األصول الثابتة ، أما الثالث فيـصلح لألصـول              كاملبيعات واملشتريات  يدا بيد 

املتداولة ، بينما يصلح الرابع لألمانات واإليراد الناجم عن الوصاية والوالية واملـرياث ، والـسادس                
واألنواع الستة املعددة تنتمي لصنفي القبض األول والثاين اللذان ذكـرا           . ل الديون للحواالت وحتصي 

عترف به كقبض وبالتايل فهو ليس من أصناف اإليرادات شرعابداية ، فالثالث منهم حمرم ال ي .  
  :١ره املستجدةصو وموضوع القبضوتناول جممع الفقه اإلسالمي 

 النقل أو ،  الكيل أو الوزن يف الطعامأو  حالة األخذ باليد ،ض األموال كما يكون حسياً يفقب: الًأو
خلية مع التمكني من التصرف ولو مل يوجد        تحقق اعتباراً وحكماً بال   يت ،   ىل حوزة القابض   إ والتحويل

  .ضاً هلابختتلف كيفية قبض األشياء حبسب حاهلا واختالف األعراف فيما يكون قو. القبض حساً
  :بض احلكمي املعتربة شرعاً وعرفاًق من صور الإن: نياًثا

  : يف حساب العميل يف احلاالت التاليةالقيد املصريف ملبلغ من املال .١
  .ا أودع يف حساب العميل مبلغ من املال مباشرة أو حبوالة مصرفية إذ-أ 

ء عملـة بعملـة      إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبني املصرف يف حال شرا            –ب  
  .أخرى حلساب العميل

، بلغاً من حساب له إىل حساب آخر بعملة أخرى      م )أمر العميل ب(ا اقتطع املصرف     إذ - ج
قواعد ة  لى املصارف مراعا  وع ،   احل العميل أو ملستفيد آخر    لص ،    املصرف نفسه أو غريه    يف

  .عقد الصرف يف الشريعة اإلسالمية
مـدد  لل ،   لم الفعلي غتفر تأخري القيد املصريف بالصورة اليت يتمكن املستفيد ا من التس          يو

ى أنه ال جيوز للمستفيد أن يتصرف يف العملة خالل عل ، املتعارف عليها يف أسواق التعامل  
  .ريف بإمكان التسلم الفعليصاملدة املغتفرة إال بعد أن حيصل أثر القيد امل

                                                 
  وره وبخاصة المستجدة منها وأحكامهاص : لقبضا/شأن ب ، )٤/٦( ٥٣ : رار رقمق، )٤٥٣ص  ١ج ،٦ع (لة المجمع مج  1



 ١٢٣

لم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة املكتوب ا عند استيفائه وحجـزه               ست .٢
  .املصرف

  : ١واشترط ابن قدامة يف املستثمر أربعة شروط لتستقيم أموره وينتظم تدبريه ، وهي
 .ألن الدين قاضياً كما اشترط املاوردي ، وهذا ينتمي للمدخل املعياري: تقوى اهللا .١
 .أي اخلربة: الدراية .٢
 .وهو أداة هامة من أدوات االستثمار: العدل .٣
 .وهو العلم: الفقه .٤

د مستثمرين مسلمني حصيفني ال خيرجون عـن شـرع اهللا تعـاىل             ويبدو أن ابن قدامة أرا    
وعندهم الدراية العملية والفقه بأصول األمور ونتائجها ، ليتمكنوا من حتقيق رسالة العـدل املنوطـة              

  . بكل مسلم فال يقع يف احلرام ويبتعد عن الشبهات يف ما حيصله من إيرادات وما ينفقه من نفقات
فضت نسب  خ  النماء أو اإليراد ، فإن كان هناك تكلفة إيرادية ،          كما اعتربت تكلفة حتقيق   

التحصيل إىل النصف كما يف حالة خراج األراضي ، بينما أعفيت دور السكن ألا ال تدر دخـال ،                   
وقد ذكر  . فإذا كانت مؤجرة فعليها خراج ، واختلفت نسب التحصيل حسب كل نوع و كل منتج              

  : وهي،٢ ثر باإليرادات سلبا وإجيابااملاوردي أربعة عناصر تؤ
 .كاختالف األراضي: اجلودة  .١
 .كاختالف الزروع: النوع  .٢
كاختالف السقي ، وميز بني السقاية بالتدخل البـشري كـسقاية الـسيوح             : الكلفة   .٣

وسقاية اآللة وبني السقاية دون التدخل البشري كسقاية املطر والسقاية البعلية عن طريق             
 .اجلذور

ـ   وما له من دور يف حتديد عامل الندرة من خالل ب          : األسواق  القرب من    .٤ رب عـد وقُ
 .األسواق ومدى انعكاس ذلك على تكاليف النقل

وكذلك جيب أن يكون واضع اخلراج بعده يراعي يف كل أرض ما حتتملـه ، فإـا                 : فقال
تص باألرض من   ما خي : األول: ختتلف من ثالثة وجوه يؤثر كل واحد منها يف زيادة اخلراج ونقصانه           

ما خيتص بالزرع من اختالف أنواعـه مـن         : والثاين. جودة يزكو ا زرعها أو رداءة يقل ا ريعها        
مـا خيـتص    : والثالـث . احلبوب والثمار فمنها ما يكثر مثنه ومنها ما يقل مثنه فيكون اخلراج حبسبه            

ايل ال حيتمل من اخلراج مـا        يف سقيه بالنواضح والدو    )التكلفة(بالسقي والشرب ألن ما التزم املؤنة       
را من البلـدان واألسـواق      ومن الناس من اعترب شرطا رابعا وهو قُ       . حيتمله سقي السيوح واألمطار   

                                                 
  .١٨٤ ، ص  ابن قدامة ، مرجع سابق ١
  .٢٦٦ ، مرجع سابق ، ص األحكام السلطانية الماوردي ،  ٢



 ١٢٤

ا   وبا ونقصاكما ذكر يف موضع آخر مدى تأثر اإليراد مبقدار التكلفـة وحجـم             . عدها لزيادة أمثا
  . ١"وهذا أوفر املياه منفعة وأقلها تكلفة"املنفعة قائال 

 احلقـوق أمـا     مبقادير ، فالسرف هو اجلهل      التبذير و السرفيتلفه  املال  وأوضح املاوردي أن    
ل العقل هاديا   عج جعل املواد مطلوبة باإلهلام بل    وألجل ذلك مل ت   " احلقوق ،    مبواقعالتبذير فهو اجلهل    

  إليها ، والدم      ت ق ن قاضيا عليها، لتتم السعادة وتعم املصلحة ، مث إنه جلّ          يدرته جعل سـد حاجـا
فأما املادة فهي حادثة عن اقتناء أصول نامية بذواا         . وتوصلهم إىل منافعهم من وجهني مبادة وكسب      

 قـال  ]٤٨:النجم[  وأ�ه هو أغنى وأقنـى وقال اهللا تعاىل . نبت نام ، وحيوان متناسل : وهي شيئان   

فيكـون  : وأما الكسب   . ي أصول األموال  جعل هلم قنية وه   : أغىن خلقه باملال ، وأقىن      : أبو صاحل   
أحدمها تقلب يف جتارة ،     : باألفعال املوصلة إىل املادة والتصرف املؤدي إىل احلاجة وذلك من وجهني            

تصرف يف صناعة وهذان مها فرعان لوجهي املادة فصارت أسباب املواد املألوفة وجهـات              : والثاين  
أي أن  . ٢" صـناعة  كسب جتارة و  ربح حيوان و  نتاجعة و  زرا مناء: املكاسب املعروفة من أربعة أوجه      

املادة هي أساس الكسب، وحتقق اإليراد سواء بالتجارة ا أو بتحويلها صناعيا وزراعيا، وجعل الدين          
علت اهلداية للمادة بالعقل والتجربة مع انتمائهمـا للمـدخل          ج وبذلكقاضيا على ذلك الكسب،     

  :وقد بين املاوردي أربعة أنواع لإليرادات، وهي. حلالل ومتييزهاملعياري وهو الدين بغية حتري ا

  
يمها بينـهم فكثـرت     قب إمنا هي قيم األعمال فإذا كثرت         فبني أن املكاس   ٣أما ابن خلدون  

بـس  مكاسبهم ضرورة ودعتهم أحوال الرفه والغىن إىل الترف وحاجاته من التأنق يف املساكن واملال             
         ختستدعى بقيمها و  واستجادة اآلنية واملاعون واختاذ اخلدم واملراكب وهذه كلها أعمال تار املهـرة   ي

 وخرجه وحيصل   )البلد(يف صناعتها والقيام عليها فتنفق أسواق األعمال والصنائع ويكثر دخل املصرِ            
ـ             ة مث زاد التـرف تابعـا       اليسار ملنتحلي ذلك من قبل أعماهلم ومىت زاد العمران زادت األعمال ثاني

                                                 
  .١٤٩ ، مرجع سابق ، ص األحكام السلطانية الماوردي ،  ١
  .٢٠٦ ، مرجع سابق ، ص أدب الدنيا والدين  الماوردي ،  ٢
  .٣٦٠ ، مرجع سابق ، ص المقدمة ابن خلدون ،  ٣

 أنواع املكاسب

 هو مناء الزرع:النماء

 هو نتاج احليوان:النتاج

هو ربح التجارة:الربح

هو كسب الصناعة:الكسب



 ١٢٥

للكسب وزادت عوائده وحاجاته واستنبطت الصنائع لتحصيلها فزادت قيمها وتضاعف الكسب يف            
املدينة لذلك ثانية ونفقت سوق األعمال ا أكثر من األول وكذا يف الزيـادة الثانيـة والثالثـة ألن                   

  .اليت ختتص باملعاشاألعمال الزائدة كلها ختتص بالترف والغىن خبالف األعمال األصلية 
لعروض ) ٤-٢الشكل   (الذي أدى إىل تقسيم األصول    املدخل  مفهوم اإليراد هو    رى أن   نو

. القنية وعروض جتارة ألن عروض القنية غري نامية ، أما عروض التجارة فهي نامية بالفعل أو بالقوة                
يعي ملا فيه من زيادة الثروة احليوانيـة        فاألنعام نامية بالفعل ألا تسمن وتلد وتدر لبنا ومناؤها مناء طب          

 مال نام بالفعل ألن الشأن فيها أن تدر رحبا           أيضاً وما يتبعها من اللحوم واأللبان ، و عروض التجارة        
وجتلب كسبا وإن كان النماء فيها غري طبيعي كنماء الثروة احليوانية والزراعية فهو مناء صناعي يشبه                

ية ألا بديل السلع وواسطة التبادل ومقياس قيم األشياء فإذا استخدمت           الطبيعي ، والنقود أموال نام    
أما الزروع  . يف الصناعة والتجارة وحنوها أنتجت دخال وحققت رحبا وهذا هو معىن النماء املقصود            

  ).٥-٢الشكل (١والثمار فهي نفسها مناء وإيراد جديد ومثلها العسل وكذلك الكنوز واملعادن

  
 وساعد يف تقسيمها إىل ديون مرجـوة األداء         كما انعكس مفهوم النماء على زكاة الديون      

حبث الفقهاء يف كيفية تزكية الديون، وقد رأى مجهور الفقهاء منذ       قد   ف .وديون مظنونة وديون هالكة   
ف السياسة  واختال). ١٢-٣ الشكل( أن الدين كما أسلفنا ثالثة أنواع        ٢عصر الصحابة ومن بعدهم   

فالتزكية عما مضى من الديون عند القبض يتناسـب مـع           . املالية يف ذلك مرده مفهوم حتقق اإليراد      
االعتراف باإليراد عند حتصيله، أما تزكيتها للسنة املقبوضة فيها ففيه مراعاة لتكلفة الفرصة املـضاعة               

 الثالث بضرورة استئناف حول     ألن املدين قد ضيع فرص االستثمار للمبلغ موضوع الدين، أما الرأي          
 ٣ وراعى جممع الفقه اإلسالمي    .كامل ففيه مراعاة لقواعد تشغيل املال وحتقيقه إيرادا يسدد منه زكاته          

                                                 
  .١٤٢-١٤١، ص  ١، مرجع سابق ، ج فقه الزآاة  القرضاوي ، ١
  .١٣٦ ، ص ١، مرجع سابق ، ج فقه الزآاة القرضاوي ،  ٢
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 األصول

 أصول متداولة: نامية مغلة  أصول ثابتة:اءأداة إمن

 كأموال التجارة) صناعي(مناء بالفعل أي بالتدخل مناء طبيعي كالثروة احليوانية والزراعية

 تقسيم األصول حسب إمكانية حتقيقها للنماء بشكل مباشر  )٤-٢(الشكل



 ١٢٦

فالزكاة جتب على الدائن عن كل سنة إذا كان املدين مليئاً باذالً ، بينما جتـب علـى                  . حالة املدين 
  .املدين معسراً أو مماطالًالدائن بعد دوران احلول من يوم القبض إذا كان 

  
يف الدفاتر فقد طلب النويري أن يتم تسجيل اإليـرادات          اإليرادات الفعلية   وبالنسبة لتسجيل   

  : ١على مرحلتني
 .)اليومية(ذكر اإليراد يف تعليق املياومة  .١
 .)حسب أنواعه(شطبه على اجلريدة املبسوطة على أبوابه  .٢
ن مهام احملاسب مهمة حتصيل اإليراد إذا كانت حماسبة صناعية، ففي صـناعة عـصر               وأضاف أن م  

قصب السكر وحلماية املنتجات من السرقة أو من اخليانة النامجة عن املسؤولية التقصريية جيب علـى                
  :٢احملاسب أن

 فيه  ُ يذكر )شبيه بدفتر األستاذ  (واملخزومة هي دفتر حماسيب     : ينظم خمزومة يف كل ليلة ويوم        .١
 واملباع واملصروف وزيادات األجـر  )املشترى(التاريخ واحملضر واملستخرج وارى واملبتاع     

وزيادات الضمانات والعطل وتقرير األجائر وترتيب أرباب االستحقاقات ، وترتيـل مـن             
يستخدمه وصرف من يصرفه من أرباب اخلدم وغري ذلك حبيث الُ خيل بشيء مما وقع له يف                 

أي أن اليومية هي    ( وهذا التعليق هو أصل املباشرة       )مبدأ األمهية النسبية  (و جلّ   مباشرته قلّ أ  
مبدأ ( فمن ضبط اليوم انضبط ما بعده        )أصل احملاسبة ويالحظ مدى االفصاح املطلوب ذكره      

 ما يضعه العامـل     )املراجع( وكل املباشرين يف وضعه سواء يضع الشاهد فيه          )قاعدة التوازن 
 ،  )املقابلة واملطابقـة  ( يف آخر النهار قوبل على جمموعه بني املباشرين           فإذا كان  )احملاسب(

                                                 
  ٢٦١ النويري، مرجع سابق، ص  ١
  ٢٧٢ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٢

 الديون
  بأن كان على موسر مقر بالدين :دين مرجو األداء

 بأن كان على معسر ال يرجى يساره أو على ):مظنون( غري مرجو أخذهدين
 : وفيه مذاهب . جمحد وال بينة عليه

 أن يزكيه إذا قبضه ملا مضى من السنني

 أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة

 أنه ال زكاة عليه لشيء مما مضى من السنني حىت يستأنف صاحبه حوال

 )حىتُ يقبض(اة عليه  الزك:دين هالك أو ميئوس منه

  عالقة الديون باإليراد :١٢-٣الشكل



 ١٢٧

وتعمل على عدة نـسخ حبـسب       . ويساق ما حيتاج إىل سياقته من العني والغلة واألصناف        
 املسترفع لزمه أن يوردها فيما أورده يف مياومته مـن سـائر             )ناقشه(املسترفعني وإن شاحه    

 املسترفع الغائب كاملباشر احلاضر ، ويعترب خط احملاسب دليل          املتجددات واألحوال فيصري ا   
 .عليه، ويف هذا تطبيق دقيق حملاسبة املسؤولية

  .)شبيه مبيزان مراجعة أو بأستاذ عام(تنظيم عمل شامل جلميعه  .٢
 بينما أوردهـا  )الشهرية(ذكر اإلجيارات الشهرية يف مال اهلاليل أما يف حماسبة اإلجيار ففريق     

 ضرورة فصل اإليـرادات الـشهرية عـن         ١، ورأى النويري  )السنوية( يف أبواب اخلراجي     فريق آخر 
السنوية ضمن القوائم  املالية ، وأورد مسألة حماسبية حتوي إشكاال ، بأن بستانا أجرته سنوية حيـوي              
مسكنا إجياره شهري ، فكيف السبيل ملعاجلته ؟ أوضح النويري ضرورة فصل اإليرادين عن بعضهما               

ا تعذر إفراد املسكن بعقد منفرد فاملسكن هنا فرع البستان والفرع يتبع األصل، وبذلك فقد طبق                وإذ
 اجلهات علـى    )حماسيب(وقد اصطلح بعض مباشري     "وقال أيضا   . األمهية النسبية حلل هذا اإلشكال    

  ومـصايد  )شـهريا (إيراد أحكار البيوت واحلوانيت وريع البساتني اليت تستخرج أجورها مشاهرة           
 والزيت يف مال اهلاليل ومنهم مـن يوردهـا يف أبـواب             )دهن السمسم (السمك ومعاصر السريج    

  ". اخلراجي وهو األليق وإمنا نبهنا عليه لبيان االختالف فيه
طريقـة  استخدم النويري يف حتديده لإليرادات املتوقعة       أما بالنسبة لقياس اإليراد ورقابته فقد       

 وذلك لتقـدير اإليـراد      )رديئة( ومتوسطة وجمدبة    )جيدة(ات مقبلة    بتقدير إيراد ثالث سنو    حتليلية
  .٢املستحق أو الواجب حتصيله

فقد استخدم نظـام العـربة لتقـدير    ) م٩٢٠=  هـ  ٣٠٧ت   (٣أما الوزير علي بن عيسى    
اإليرادات ، وهو عبارة عن أخذ متوسط اإليرادات املالية لسنتني إحدامها مرتفعة اإليـراد والثانيـة                

  . اإليراد فيجمعهما ويأخذ نصفهمامنخفضة
، فإذا كان االكتساب هو إجياد اإليراد أو االقتراب من ذلك ، أو هو القيام جبميع                وكنتيجة  

 وآتـوا حقـه يـوم       فـإن اآليـة الكرميـة       . االجراءات اليت جتعل من اإليراد حقاً للوحدة االقتـصادية        
  ، اف باإليراد عند اإلنتاج وليس عند البيع      االعتر تدلّ على قاعدة هامة وهي       ]١٤١:األنعام[حصاده

خاصة يف الزروع ، فهو ليس له حوالن حـول ،     . وهذا ما ينسجم مع االجتاهات االقتصادية احلديثة      
ويقاس على ذلك كل ما هو منتج بعمليات صناعية ، حىت أن ما يستخرج من املعادن يعترب منـاء يف                    

 املال مبلغا حيتمل املواساة ، أما اعتبار احلـول فلـيمكِّن            فالغاية من اعتبار النصاب هو بلوغ     . "نفسه

                                                 
  .٢٣٣ النويري، مرجع سابق، ص  ١
  ٢٩٥ النويري، مرجع سابق، ص  ٢
  .١٠٢سابق، ص  الزهراني، مرجع  ٣



 ١٢٨

ربط السعر بعوامل   "أما بالنسبة للسعر ، فإن نظرية سعر املثل عند ابن تيمية يف             . ١"تنمية املال وتثمريه  
سعر هي برأينا ، ٢"العرض والطلب حبيث إذا ارتفع السعر لقلة الرزق أو كثرة اخللق فهو ارتفاع عادل

ويصلح سعر املثل لتقومي بضاعة آخر املدة كاملواد األولية مبثيلتها ، ونصف املـصنعة              . عادلالتقومي ال 
أما عن مصري األرباح النامجة عن إعـادة        . مبثيلتها ، واجلاهزة أيضا مبثيلتها ، كل حسب وقته وواقعه         

ال داع لتوزيعها بل    ، وهذه   أرباحا رأمسالية ال إيرادية   كما أشار ابن عابدين     رها  التقومي فاألفضل اعتبا  
 كما أوصى رسول    تضاف لرأس املال أوُ يعمل ا احتياطيا رأمساليا للمحافظة على األصول اإلنتاجية           

حـصته  أما إذا إرتأى الشركاء أو اإلدارة توزيعها فإن الطرف اآلخر باخليـار أن يأخـذ                . اهللا  
 يتصرف ا   )سلعة( كما هي عينا      نقدا بالقيمة احلالية هلا حسب سعر املثل أو أن يأخذها          )الشريك(

لذلك فإن مسألة توزيع هذا اإليراد املتحقق تبقى مرتبطة بالسياسة املالية املتبعة سـواء              . حسب رأيه 
لكن وبالنسبة حملاسبة الزكاة ال غىن عن إخراج الزكاة مقومة بسعر املثـل             . باالنتظار حلني البيع أم ال    

  .ضا ا مستحق الزكاة برأيهنقدا بالقيمة احلالية أو عينا يتصرف أي

                                                 
  .٤٤٧ ، ص ١ ، مرجع سابق ، ج فقه الزآاة القرضاوي ،  ١
   ١٠٦، ص ١٩٧٩ ، دار القلم بالكويت، اإلقتصاد اإلسالميمنذر ، .  القحف ، د ٢



 ١٢٩

  املبحث الرابع
  النفقة فقه

تعرض الفقهاء ملفهوم النفقة وميزوا اإليرادية منها من االستثمارية ، وحددوا معايري للتفرقـة              
 يف مناولتها كمفهـوم     بينهما ، وبلغ التطور احملاسيب لديهم بأن تعرضوا بالتفصيل ملفاهيم حديثة جداً           

كما . وتكلفة الفرصة املضاعة وتكلفة الوقت الضائع واجتهدوا بتقدير قيمهم        تكلفة الفرصة الضائعة    
  .أوضحوا معايري وحدود املسحوبات الشخصية واجتهدوا بتحديد مقاديرها أيضا

فقد اجتهد الفقهاء يف حتري ومعرفة التكلفة فبحثوا يف أسباب اإلنفاق، واعتربوا منها تلـك               
اختالف طريقة السقي املتبعة تنعكس على مقدار التكلفـة فتـؤدي         املؤدية لتحقيق اإليراد، فمثال إن      

لتباين نسب التحصيل، فما سقي بالتدخل البشري أو بالسيوح واآللة حيتاج لتكلفة أكرب مما سـقي                
ربِ فيما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بـالقُ        "دون تدخل بشري كسقاية املطر والسقاية البعلية        

ألن ما سقي مبؤنـة وكلفـة ال        "وعلل ذلك ابن رجب احلنبلي بقوله       . ١"والدالية ففيه نصف العشر   
. ٣وذكر ابن قدامة أن للكلفة تأثري يف تقليل النماء        . ٢"حيتمل من اخلَراج ما حيتمله ماُ سقي بغري مشقة        

 حيـث    مفهوم النفقة يف قضائه ألرض اشتراها من بين بـالل            واستخدم عمر بن عبد العزيز      
إمنا بعناك أرض حرث ومل نبعك املعدن وجاؤوا بكتاب القطيعة، فقـال            :  فقالوا خرج فيها معدنان،  

 ورد  فقاضهم بالنفقـة  انظر ما استخرجت منها وما أنفقت عليها        : )القائم على الصرف  (عمر لقيمه   
كما ميز أبو يوسف بني النفقات العامة اليت تترتب على بيت املال وبني النفقات اليت               . ٤عليهم الفضل 

ض لنفقات حفر األار، فنفقة حفـر األـار         كلف ا أصحاا املستفيدين من إنفاقها عندما تعر       يت
 اليت جيرها أصـحاب األراضـي       )السواقي(وكراها من مسؤولية بيت املال أما نفقة األار الفرعية          

  .٥واملزارع ألراضيهم وكرومهم فهي عليهم وليس على بيت املال
ها للـسنة   وون أن الفقهاء راعوا تكلفة الفرصة املضاعة عندما زك        وقد ذكرنا يف تزكية الدي    

وتعـرض النـويري    . املقبوضة فيها فقط ألن املدين قد ضيع فرص االستثمار للمبلغ موضوع الدين           
لتكلفة الوقت الضائع تلك التكلفة اليت تصيب متعهدوا الصباغة حيث يبدأ املتعهد التـايل باسـتالم                

اسبة تكون بتقومي ما يف اخلوايب من مياه األصباغ بالقيمة العادلـة، ويعلـل              األحواض ممن قبله، فاحمل   
النويري ذلك بأن املتعهد لن يستطيع أخذ ماء الصباغة من املصبغة ملا فيه من اإلضرار، وهو نوعان،                 

                                                 
  ]١١٧٦ : مسند أحمد[  ١
  .٧١ ، ص الخراج ابن رجب الحنبلي ،  ٢
  .٦٩٩-٦٩٨ ص ٢ي ج  ، نقال عن المغن٣٨٨ ، مرجع سابق ، ص فقه الزآاة القرضاوي ،  ٣
  .٣٤٨ القاسم، أبو عبيد ، مرجع سابق، ص  ٤
  .١١٠ القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص  ٥



 ١٣٠

كما تعـرض   . ١ضرر منفصل لفساد املياه، وضرر متصل ألنه يتعطل مدة إىل أن ختتمر له مياه غريها              
لية احملاسب جتاه تكلفة الفرصة الضائعة عند حساب خراج الري ، فإذا ترك املـستثمر أرضـا                 ملسؤو

 عطلها مـع    )أي املستثمر (بائرة من األرض اليت يستثمرهاُ ألزم املساح القيام خبراج تلك األرض ألنه             
ائعة تكـون   أما ابن رجب احلنبلي فأوضح أن تكلفة الفرصة الض        . ٢قدرته على االنتفاع ا وزراعتها    

وضع اخلراج لوكان إجارة حمضة لدخل فيهـا املـساكن          "بأجرة املثل ملن عطل جزءا من االستثمار        
، كما أنه   ٣" فإن اخلراج دوا بكثري    ولكان دفعها مساقاة أو مزارعة أنفع ولكان يعترب فيها أجرة املثل          

. ٤"ته لئال يتعطل حق املـسلمني     وُ ألزم بعمار  "ألزم املستثمر التارك جلزء معطل من موارده باستثماره         
 من عماله العمل على االستفادة من كامل الطاقة املـستغلة بتـشغيل             وطلب عمر بن عبد العزيز      
انظر ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوها باملزارعة بالنصف وما مل تزرع            "األصول على أحسن وجه     

 يزرعها أحد فامنحها فإن مل تـزرع        فأعطوها بالثلث فإن مل تزرع فأعطوها حىت تبلغ العشر فإن مل          
، وبذلك روعيت الطاقة غري املستغلة على       ٥"فأنفق عليها من بيت مال املسلمني وال تبتزن قبلك أرضا         

. مستوى األمة وليس فقط على مستوى املشروع ، وهذا ما مل تتعرض له األدبيات احملاسبية احلديثـة                
إن " النفقات مفهوما جديدا على الفكر احلديث        حيث اعتربت هذه األدبيات مثل هذه القياسات يف       

مثل هذه النفقات تعترب جديدة على احملاسبة إىل حد ما، واالعتراف ا ينسجم مع املنطق ومع تطور                 
كما اعتد القلقشندي جبدوى النفقة ، فإن كانت التكلفة أكرب من اإليراد املتوقـع              . ٦"الفكر احملاسيب 

  .٧" أمهل لقلة مايتحصل منه مع كثرة الكلفمث"ُترك ذلك الشيء لعدم جدواه 
  )عناصر التكلفة( املصاريفأنواع 

وقـد أوصـى    .  يستحق العمال واملوظفون أجورا لقاء قيامهم بأعمال مناطة م         :الرواتب واألجور 
 وذلك حتقيقا   ٨"أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه      " بسدادها هلم على أكمل وجه       رسول اهللا   

جتماعي من خالل وصول هذه األجور ألصحاا يف الوقت املناسب مما يـساعد يف      هدف ا : هلدفني  
واعتـرب أبـو    . رضائهم وبسط سريرم ، وهدف اقتصادي بتحريك مضاعف االستثمار يف اتمع          

وروعيت املطالبة بزيادة األجر إن مل تكف       . ٩يوسف رواتب القضاة والعمال من مصارف بيت املال       
:  حينما أصبح خليفة املسلمني وانقطع عن عمله بالتجارة قال ألصـحابه           كر  مؤنة احلياة، فأبو ب   

كما جيوز أن تكـون     . زيدوين فإن يل عياال وقد شغلتموين فزادوه مخسمائة درمها على أجره السابق           
                                                 

  .٢٣١ النويري، مرجع سابق، ص  ١
  .٢٥١ النويري، مرجع سابق، ص  ٢
  ٤٠ ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص  ٣
  ٥٦ ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص  ٤
  .٢٤ ص  القرشي ، مرجع سابق ، ٥
  .١٣٧ القاضي ، مرجع سابق ، ص  ٦
  .٤٥٥ ص ٣ القلقشندي ، مرجع سابق ، ج  ٧
  ]٢٤٣٤: سنن ابن ماجه[  ٨
  .١٨٦ القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص  ٩



 ١٣١

أن تكـون األجـرة     :  يف عقد اإلجارة، الركن األول     نيويشترط الغزايل ركن  . األجرة نقدية أو عينية   
فة كما يف املبيع، إن كان عينا أو دينا فينبغي أن يكون معلوم الصفة والقدر، والركن                معلومة وموصو 

  :راعى مخسة أموروي. الثاين هو املنفعة املقصودة باإلجارة وهي العمل إن كان عمال مباحا معلوما
١. ما بأن يكون فيه كلفة وتعبأن يكون متقو. 
وز إجارة املواشي للبنها و إجـارة البـساتني         أن ال تتضمن اإلجارة استيفاء عني مقصودة فال جي         .٢

 .لثمارها
أن يكون العمل مقدورا على تسليمه حسا وشرعا فال يصح استئجار الضعيف علـى عمـل ال                  .٣

 .يقدر عليه
 .أن يكون العمل واجبا على األجري .٤
 .١ فاخلياط يعرف عمله بالثوبنيأن يكون العمل واملنفعة معلوم .٥

. مال بيت املال وأوضح معاجلة تلك األجور يف جواريهم        وتعرض املاوردي حملاسبة أجور ع    
فإن وفّى العامل عمله استحق األجرة املعلومة وإن كان هناك خيانة مع استيفاء العمـل اسـتكمل                 

وإن زاد يف العمل روعيت الزيادة ، فإن كانت داخلة يف حكـم نظـره               . جاريه وارجتع ما خان فيه    
وإن عمل دون أجرة معلومة استحق      .  على منُ ظلم ا    أخذها إن كانت حبق وإن كانت ظلما ردت       

أما إذا عمل دون اتفاق على العمل فيعترب متربعا به أو أن له أجر املثل وذلـك حـسب                   . أجرة املثل 
  .العادة والعرف فإن كان مشهورا بأخذ اجلاري على عمله فله أجر املثل وإن مل يشتهر فال جاري له

إىل خفض التكاليف العامة للدولـة      ) م٩٢٠=  هـ   ٣٠٧ت  (وجلأ الوزير علي بن عيسى      
  :بإعادة النظر يف رواتب املوظفني فلجأ إىل 

فخفّض راتب رئيس ديوان السواد ، كما أمر بتخفيض أجور الفراشني           : خفض مقدار الرواتب   -١
  .٢يف الدواوين

فأسقط رواتب كل من كان يقبض من الكتاب الـذين حيـضرون وال             : خفض البطالة املقنعة     -٢
 .عملوني
فجعل رواتب الغلمان عشرة أشهر يف السنة وجعل رواتب أصـحاب           : خفض أشهر الرواتب     -٣

  .الربيد مثانية أشهر يف السنة
 )كمية العمل (أما النويري، فقد تعرض حملاسبة األجور مبينا ارتباط األجر بالزمن أو بالعمل             

  .٣ذات يومية خاصة اوأن الرواتب قد تسدد شهريا أو سنويا نقدا أو عينا، وهي حماسبة 

                                                 
  .١٣٤،  ص ٢ ، مرجع سابق ، ج  إحياء علوم الدين الغزالي ،  ١
  .١٢٠ الزهراني ، مرجع سابق، ص  ٢
  .٢٩٤-٢٩٣ النويري، مرجع سابق، ص  ٣



 ١٣٢

أشار الغزايل إىل أنه من أدب التسويق أن تكون اإلعانة للمشتري أكثر فإن البـائع               : الدعاية واإلعالن 
 ، والصدق مطلوب يف التسويق ويف التـرويج         ١راغب عن السلعة يبغي تروجيها واملشتري حمتاج إليها       

احللف منفقة للسلعة ممحقة    "ترويج بضاعته   للسلع واخلدمات وال حيق للبائع استخدام اليمني واحللف ل        
من باع بيعا ومل يبينه مل يزل يف مقت         "، وحال املسلم هو إظهار العيوب والنصح كما أسلفنا          ٢"للربح

واإلسالم ينهى عن جتاوز احلقيقة يف كافة األمور فال يبالغ البائع يف مزايا             . ٣"اهللا ومل تزل املالئكة تلعنه    
لذلك . ٤لتفضيل سلعته على سلعة غريه حلثهم على شراء ما ال حيتاجونه منها           سلعته لتضليل املشترين    

فإن مصاريف الدعاية واإلعالن ال تنتمي للتكلفة إال باحلدود اليت ال خترج عما ذكرناه وأن ال تكون                 
  .لترويج سلعا حمرمة

مل يروا بأسـا     يف صحيحه أن ابن سريين والعطاء وإبراهيم واحلسن          ٥ذكر البخاري  : عمولة الوسطاء 
بأجر السمسار وقال ابن عباس ال بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال                

أي أن أجـر    . ابن سريين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيين وبينك فال بـأس بـه                   
وقد . صة للسمسار السمسار قد يكون أجرا حمددا أو نسبة ربح من املبيع سواء كانت شراكة أو خا              

 عن بيع النجش، والنجش هو الزيادة يف السلعة ويقع ذلك مبواطأة البائع فيشتركان ى رسول اهللا    
وقد خيتص به البائع كمن خيرب بأنه اشـترى         . يف اإلمث ويقع ذلك بغري علم املشتري فيستفيد الناجش        

 عن كما ى . ٦ أن الناجش عاص بفعلهسلعة بأكثر مما اشتراها به ليغرر بذلك غريه وأمجع العلماء       
 بغية  ٨"ال يسوم على سوم أخيه     " وقال   ٧"و ال يبع بعضكم على بيع بعض      "التدخل يف عملية البيع     

فيمكننا بـسهولة   "وهذا بالفعل ما وصلت إليه أسواق البورصة حاليا ،          . حتقيق االستقرار يف التعامل   
واكتـشفت  ... كيل صرف يف كافة البورصات الدولية       مالحظة االختفاء التدرجيي ملهنة عميل أو و      

 مليون فرنـك فرنـسي   ٦٠٠إدارة نقابة العاملني يف هذه املهنة يف أواخر الثمانينات عجزا وصل إىل       
ـ     . ٩"بسبب اإلدارة القائمة على املضاربة يف البورصة       رة ال تنتمـي    سلذلك فإن أجور وعمولة السم

  .  ذكرناهللتكلفة إال باحلدود اليت ال خترج عما

                                                 
  .١٥٠ ، ص إحياء علوم الدين الغزالي ،  ١
  ]٣٠٢٤ : صحيح مسلم[  ٢
  ]٢٢٣٨ : سنن ابن ماجه[  ٣
  .٥١١ ص ١ ، مجلة اإلقتصاد اإلسالمي ، بنك دبي اإلسالمي ، مجلد اإلسالم وتنظيم المنافسةعبد المنعم ، .  عفر ، د ٤
 ]باب أجر السمسرة: آتاب اإلجارة  : صحيح البخاري[  ٥
  .٥١١ ، ص ١ عفر ، مرجع سابق ، مجلد  ٦
  ]٢٠٢٠ : صحيح البخاري[  ٧
  ]٢٥١٩ : صحيح مسلم[  ٨
  .٤٠ لطفي ، مرجع سابق ، ص  ٩



 ١٣٣

رحم اهللا عبـدا    " بق ، تصديقا لقوله     أو احلط من الدين ، وذلك دون شرط مس         : احلسم املمنوح 
 قد يتبع عدة سياسـات      ٢، وأوضح الغزايل أن البائع    ١"مسحا إذا باع مسحا إذا اشترى مسحا إذا اقتضى        

  :ملمنوحمبثابة تقنيات احلسم امالية جتاه مدينه وردها الغزايل إىل اإلحسان ، وهي 
  . املساحمة -١
 . حط البعض -٢
 .اإلمهال والتأخري -٣
 .املساهلة يف طلب جودة النقد -٤

وتعرض النويري هلذا النوع من احلسم عندما تستحق الرواتب على أساس السنة الشمـسية              
ـ     ومن العادة يف غالب األوقات أن يـسقط مـن          " يوم فيسامح ا     ١١,٢٥واليت تزيد عن القمرية ب

اعات يف كل سنة أحد عشر يوما وربع يوم وهي التفاوت بني السنة الشمسية              استحقاق أرباب اإلقط  
والقمرية ويربز له ما بقي ويعطيه املثل من نسبة البارز وقد سومح بذلك يف بعـض األوقـات دون                   

  .٣"البعض
سئل الزيلعي عن إعادة إعمار حائط وقف مع رغبة يف طالئه أو زخرفته، فأفىت قائال               :  الصيانة نفقات

ن حد العمارة بقدر ما يبقى املوقوف على الصفة اليت وقفه ا، ألن الصرف إىل العمارة ضـرورة                  إ"
، ويف هذا فهم واضح لالستعمال العادي للموقـوف أي مفهـوم            ٤"إبقاء الوقف وال ضرورة للزيادة    

دة إمنـا   الصيانة العادية ، أي أن الصيانة تنتهي بعودة األصل كما كان عليه قبل العطل ، وأن كل زيا                 
  . ٥هي حتسني للبناء وبالتايل فهي من التكاليف االستثمارية

كما تعرض أبو جعفر الدمشقي ملفهوم الصيانة الوقائية وضرورة دراسة األعطال كل منها على حدة               
ومعرفة مواصفات العطل ومعدل األعطال ودراسة أثر عوامل كل من الزمن واالستعمال ، فطلب من               

صيانتها من أن يسرع إليها الفساد والتغيري وذلـك بـشيئني           : " يلتفت إىل    املشرف على األصول أن   
أي معـدل   ( وكم هـو ؟    )أي ماهية األعطال  ( ماهو ؟ أحدمها العلم بالشيء املفسد لكل نوع منها        

 )أي الـصيانة الوقائيـة  (واآلخر املعرفة مبا مينع من ذلك الفساد ومبا يزاد يف ذلك التوقي           ، )األعطال
أي ( واألحوال من صيف وشتاء وسفر وحضر        )أي عوامل الزمن  ( اختالف األوقات    وينقص حبسب 

  .٦")االستعمال

                                                 
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة [  ١
  .١٤٩ الغزالي ، مرجع سابق ، ص  ٢
  .٢٠٢ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٣
  .٢٠٨ ، ص ٥ ، ج يين الحقائق الزيلعي ، ت ٤
  .ص أ. ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة حلبترشيد عمليات الصيانة باألساليب الكمية  ،  قنطقجي ، سامر ٥
  .٢٠ الدمشقي ، مرجع سابق ، ص  ٦



 ١٣٤

 ، الـشكل  وأسند النويري للخازن مهمة إجراء اجلرد للكشف عن أعمال الصيانة الالزمـة           
ويتوجب على املباشر أن ينبه على ماعنده من        " على اآلالت    مرور الزمن ورد األعطال إىل    . )١٣-٣(

ليت خيشى عليها التلف بتطاول املدة بكشفها واصالحها من مسح ودهان وصـقل وجـالء               العدد ا 
 كاليت بسبب اجلوائح أو سقوط      ألسباب خارجة عن اإلرادة   ، أو   ١"وشحذ وتثقيف وخرز وغري ذلك    

كبطالة احلمامات من انقطاع املياه عنها أو وقوفها فيها أو إصالح القـدور             "الثلج أو بسبب احلرب     
ائر وبطالة الطواحني النقطاع املياه وانكسار األحجار أو السهام أو العـدد أو حـصول               وعطل العم 

جائحة أرضية أو مسائية كانقطاع األجالب عن اجلهات اهلوائية بسبب مداومة األمطار أو سـقوط               
  .٢"الثلج أو طروق عدو للبالد أو حادثة عطلت تلك اجلهة بسببها

  
وهي تلك التكاليف االستثمارية اليت تؤدي لتحسني األصل ال لصيانته فقط أي أا            :  التحسني تنفقا

 ذلك بأن فَصل تكاليف حتسني األرض عـن  وقد أوضح عمر بن اخلطاب . تؤدي لزيادة يف قيمته 
 جاءه قوم   فقد. مثنها ، وقد وصفها باألصل وأطلق تعبري أدمي األرض عليها متييزا هلا بأا أرض جرداء                

: ، فقال هلم عمر   )أصلحوها( أرضا تركوها، فجاء غريهم وأحيوا تلك األرض         أقطعهم رسول اهللا    
 ما أعطيتكم شيئا،    تركتموهم يعملون ويأكلون مث جئتمُ تغريون عليهم لوال أا قطيعة رسول اهللا             

 إن شئتم فردوا عليهم ما لاألص مث قال ألهل  ،)دون زراعة ( قومها غامرة  و   )مزروعة( قومها عامرة مث  
وأوضح ابن قدامـة معيـار      . ٣بني ذلك وخذوا أرضكم وإن شئتم ردوا عليكم أدمي األرض هي هلم           

 التكاليف االستثمارية ال تتكرر كل عـام      التفرقة بني التكاليف االستثمارية والتكاليف اإليرادية بأن        
ذهب اإلمام اخلطّـايب إىل أن تكـاليف        و. ٤"بأنه من مجلة إحياء األرض و ال يتكرر كل عام         "بقوله  

و أما الزرع الـذي يـسقى        ")عمرة(الصيانة إذا كربت قيمتها أو مؤنتها صارت تكاليف استثمارية          
 فالقياس على هذا أنُ ينظر، فإن كان ال مؤنة فيها أكثر مـن مؤنـة احلفـر األول                   )القنوات(بالقين  

لسيح يف وجوب العشر فيها، وإن كـان تكثـر          وكسحها يف بعض األوقات، فسبيلها سبيل النهر وا       
مؤنتها بأن ال تزال تتداعى وتنهار ويكثر نضوب مائها فيحتاج إىل استحداث حفر فسبيلها سبيل ماء                

                                                 
  .٢٢٨ النويري ، مرجع سابق ، ص  ١
  .٢٣٢ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٢
  .٣٠١ ، مرجع سابق ، ص األموال القاسم ،  ٣
  .٦٩٩ ص ٢ ، نقال عن المغني ج ٣٨٨بق ، ص  ، مرجع سافقه الزآاة القرضاوي ،  ٤

 أسباب العطل

 الحاجة إلى الصيانة

 االستعمال

 مرور الزمن

 أسباب خارجية

 أسباب العطل) ١٣-٣(الشكل 



 ١٣٥

تكرار : ، أي هناك معياران لفصل التكاليف اإليرادية عن اإلستثمارية          ١"اآلبار اليت يرتح منها بالسواين    
  .)النسبيةاألمهية (النفقة، وحجم التكاليف 

  
جيب أن يكون السفر لغرض يتعلق بالعمل، واألفضل أن يكـون بـإذن             :  السفر واالنتقال  مصاريف

 يستعلم منها احملاسب شـرعية الـسفر        )إذن أو مهمة سفر   (رمسي، واشترط النويري وجود دستور      
ور إىل جهة من اجلهات ويراعى انقضاء       وحيتاج إىل ضبط أمساء من توجه بدست      "ويطالب به كثبوتية،    

)  م٧٧٥=هـ١٥٨ت  (كما ذكر أنس بن مالك      . ٢"مدة الدستور مث يكشف عنه ويطالب مقدمه به       
 ، أي أن تكـاليف    ٣أنه يف حالة القراض فإن النفقة من مال القراض ومن ماله على قدر حصص املال              

 ٧٩٥ت  (ل ابن رجب احلنبلي     كما استد . السفر تكون على الشركة حسب حصص الشراكة بينهما       
 على أن الشريك يف املال أو العامل فيه له األكل منه باملعروف بغري إذن ، ونظريه                 ) م ١٣٩٣ -هـ  

  .٤أكل الوكيل األجري
ومـن  "تتأثر بتكاليف النقل    ) اإليرادات(رأى املاوردي أن كمية اخلراج      : مصاريف التخزين والنقل  

      ورأى الغزايل ضرورة عـزل     . ٥"ا من البلدان واألسواق وبعدها    الناس من اعترب شرطا رابعا وهو قر
: أن حيمل املبيع إىل داره أو اشترى احلطب بشرط النقل إىل داره           "أجرة النقل عن أمثان الشراء والبيع،       

أما ابن  . ٦"كل ذلك فاسد إالّ إذا أفرد استئجاره على النقل بأجرة معلومة منفردة عن الشراء للمنقول              
وأجرة الكيال والوزان على البائع ألن عليه تقبيض        " أا تكلفة تقع على املشتري لتعلقه به         قدامة فرأى 

  .٧"املبيع ، وأما نقل املنقوالت فهذا على املشتري ألنه يتعلق به حىت توفيته
  يتحملها  مصاريف
  البائع  البيع والتوزيع
  املشتري  النقل

  تقنيات تحميل مصاريف المبيعات) ١٥-٣(الشكل 
ما راعى ابن قدامة السلع املعمرة والسلع غري املعمرة فعفى عن السلع غري املعمـرة مـن التقـومي                   ك

يؤخذ من مجيع ما ميكن إدخاره ويتهيأ بقاؤه يف أيدي النـاس            "ألغراض الزكاة ألا ال حتتمل النقل       

                                                 
  .٢٠٧ ص ٢ ، نقال عن معالم السنن ج ٣٨٨، مرجع سابق ، ص فقه الزآاة  القرضاوي ،  ٥
  .٢١٠ النويري ، مرجع سابق ، ص  ١
  ]آتاب القراض: موطأ مالك  [ ٢
  .٧١  ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص ٣
  .٢٦٦سابق ، ص مرجع ، األحكام السلطانية  الماوردي ،  ٤
  .٦٣ ، ص ٢، مرجع سابق ، ج إحياء علوم الدين  الغزالي ،  ٥
  .٣٧-٣٥ ، ص ٤ ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج  ٦

 معايير التمييز
 التكرار
 الحجم

 ةتقنيات التمييز بين التكاليف االستثمارية والتكاليف اإليرادي) ١٤-٣(الشكل 



 ١٣٦

وميكـن  . ١"حوال أقله ، وال يؤخذ مما ال ميكن ذلك فيه مثل البقول والرياحني وسائر اخلـضروات               
، وتشكل هذه املعاجلة معيارا     ) ١٦-٣(تصوير حساب الناتج من الغلة كما وصفه ابن قدامة بالشكل           

  : ٢إلخضاع املكلف إىل اخلراج حسب املنتجات أو تكليفه على أساس خراج األرض
  حساب ناتج الغلة

xxx اإلنتاج بسعر وقته xxx  تكاليف النقل

  xxx
ما يلزمه من النفقات ذات 
 العالقة

  xxx  الرصيد احلاصل من الغلة

xxx  xxx  

  )١٦-٣الشكل (حساب ناتج الغلة 

ورأى الضحاك بن عبد الرمحن األشعري أن تكليف األموال على قدر قرا وبعدها بوضـع               
 ١٠٠٠ جريب زرع قريب دينارا ، وعلى كل         ١٠٠معايري تتناسب وتكاليف نقلها فوضع على كل        

عـد  ، ويالحظ ثبات اخلَرج مع ب     ٣ أصل كرم بعيد دينارا      ٢٠٠٠وعلى كل   أصل كرم قريب دينارا     
  .املسافة مراعاة هلذه التكلفة

رى أن عدم اعتبار الديون املظنونة واهلالكة يف تقومي امللكية بغيـة            ن: الديون املعدومة واملشكوك فيها   
  .إخراج الزكاة يقابل االعتراف ا كتكلفة

، ) ١٧-٣(، شكل   لي معيارا للتفرقة بني األصول الثابتة واملتداول        أوضح ابن رجب احلنب   : االهتالك
وهذا ال ميكن يف املنقوالت قطعا ألن املنقوالت        " لالستهالك وليس االهتالك بقوله      ة قابل ةبأن املتداول 
ويظهر مفهوم االهتالك جليا من خالل إعفاء هذه األصول من الزكاة ، فابن عابـدين               . ٤"تستهلك

ل وم األواين اليت توضع فيها سلع التجارة وال األقفاص واملـوازين وال اآلالت كـاملنو              ال تق : "يقول  
وقد نظر الفقهاء إىل سبب احليازة فإن كـان         . ٥"واملنشار واحملراث وال دوالب العمل الالزم للتجارة      

ثابتـا وال   األصل حيز لالستعمال يف اإلنتاج كان أداة إمناء وعليه يعترب من عروض القنية أي أصـال                 
زكاة عليه، أما إذا حيز األصل للتجارة أي للبيع والشراء كان من عروض التجارة أي أصال متداوال                 

  . وخيضع بالتايل للتقومي عند احتساب الزكاة وخيضع لشرائحها
رى ذا حلّ ملشكلة اهتالك األصول الثابتة من أجل حماسبة الزكاة ، فعوضا عن البحـث                نو

  . اختيار طريقة مناسبة الهتالك األصل ، فإن األصل قد أعفي من الزكاةعن تقييم لألصول و

                                                 
  .٢٢٢ ، ٤ ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج  ٧
  .٢٢٣ ، ٤ ابن قدامة ، مرجع سابق ، ج  ٨
  .٤١ القاضي أبو يوسف ، مرجع سابق ، ص  ١
  .٢٠ ، ص  ابن رجب الحنبلي ، مرجع ساب ٢
  ٢٥٥ ص ٥، جزء  رد المحتار  ابن عابدين ، مرجع سابق ، ٣



 ١٣٧

  
كما يرى أن إعفاء األصول الثابتة من التقومي بغية إخراج الزكاة مقابل استخدامها كأدوات              

أساس سـعر   ويتم تقومي األصول على     . لتحقيق النماء هو أيضا مرادف لالعتراف باهتالكها كتكلفة       
املثل ، كما ذكرنا مع تقومي املخزون ، وتعاجل األرباح واخلسائر النامجة عن إعادة التقـومي كأربـاح                  

  . رأمسالية واليت أطلق عليها الفقهاء تسمية الفائدة كما بينا سابقا
ورأى الفقهاء أنه إذا بيعت أصول القنية فأا تعامل معاملة عروض التجارة فتقوم مع مـال                

إن أريد بيعها مع هذه األشـياء  "كاة وذا إشارة إىل مراعاة النفاية عند احتساب أقساط االهتالك         الز
  :، وقد رد النويري كما ذكرنا أسباب العطل إىل ١"فيها مال جتارة تقوم معها

  تلف بسبب مرور الزمن -
 اهتراء بسب االستعمال -

مدخال ثالثا هو مقابلة التقدم التقين ، ملقابلـة         وقد أضافت األدبيات احملاسبية احلديثة هلذين املدخلني        
  .التطور الصناعي

إن الربا حمرمة بكل أشكاهلا وأنواعها سواء كانت علـى القـروض االسـتهالكية               : الفوائد الربوية 

، لذلك ال تعترب هـذه النفقـة مـن    ]٢٧٦: البقرة  [ ميحق ا الربا ويربي الـصدقات      أواإلنتاجية  

بلغت ،  وذلك ملا فيها من ظلم على املدين فهي ال تراعي نسبة املخاطر اليت يتعرض                 التكاليف بالغ ما    
لذلك فإن النتيجة احلتمية لالقتصاد القائم      . هلا بل يقتطع الدائن املرايب نسبته دون حتمل ألدىن مسؤولية         

ى مستوى األفراد   على املراباة هي االختالل التمويلي بزيادة فقر املدين فقرا وغىن الدائن غىن سواء عل             
الدول على حد سواء، فضال عن أن الفائدة الربوية تؤدي لتثبيت نسب تضخم ثابتة               أوالشركات أو 

   .أو متزايدة على مستوى اإلقتصاد ككل
فحكمها   ، فائدة القروض ال تدخل يف ملك املقرض      فبما أن   : أما عن سبل التخلص من الفوائد الربوية      

 فكذلك الفائـدة الربويـة       . صرف يف مصاحل املسلمني   وي،   رف صاحبه املال الضائع الذي ال يع    حكم  

                                                 
  .٩٦ ص ٢ ، نقال عن مطالب أولي النهى ج ٣٣٦ ، مرجع سابق ، ص فقه الزآاة القرضاوي ،  ٤

 أصل متداول: نعم   قابلية االستهالك
 أصل ثابت: ال 

 أصل ثابت: آأداة إنتاج سبب الحيازة
 أصل متداول: للتجارة

 تقنيات التفرقة بين األصول الثابتة والمتداولة) ١٧-٣(شكل 

 و تتحول أصول القنية إلى أصول متداولة بعملية البيع



 ١٣٨

ال جيوز له أن ينفق منها على أي من          و  .  كسد عوز احملتاجني وحنو ذلك      تصرف إىل مصاحل املسلمني   
  .أصوله أو فروعه أو أحد من أقاربه

 الُقرشـي   ال تعترب املسحوبات الشخصية من تكاليف اإلنتـاج ، وأوضـح          : املسحوبات الشخصية 
يـساوي احملـصول    بأنه  عادلة صايف الدخل اخلاضع للزكاة      ذلك يف حتديده مل    )م٨١٩= ـه٢٠٣(

. طلب إضافة املسحوبات الشخصية وعدم اعتبارها مـن النفقـات          مث   مطروحا منه النفقة والديون   
فيما أخرجت األرض قال ارفع دينك و خراجك فإن بلغ مخسة أوسق بعـد ذلـك                "وبذلك يقول   

   .١"واحسب ما أكلت من الزرع"يف مكان آخر وأضاف " فزكها

  
 ،  ومعيار التفرقة بني املشتريات كمسحوبات شخصية وبينها كمشتريات للمتاجرة هو العمل والنية           

، فالعمل هو البيع والشراء، والنية هي قصد الربح وال يكفـي يف التجـارة أحـد                 )١٨-٣(الشكل  
، ألن التاجر يشتري متاعا لبيته ومرتله ويشتري نفس املتاع للتجارة ، لذلك ال              ٢ن اآلخر العنصرين دو 

غىن عن اجتماع النية والعمل معا ، وبناء على ذلك ميكن التمييز بني املشتريات بغـرض التجـارة                  
  :تقدير مقدار املسحوبات فهناك آراء تقنيات أما عن . واملشتريات كمسحوبات شخصية

 .٣"ال بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله وال حيتسب عليهم"لعادة ما جرت به ا .١
 ".حىت لو أكل مجيعه مل جيب عليه شيء"بعض الفقهاء من قال  .٢
  .٤"أن حيسب عليهم ما أكلوه أو أطعموه قبل احلصاد واجلين"وآخرون رؤوا  .٣

  
، كمـن اسـتأجر دارا أو       ٥اإلجارة بيع للمنفعة، واإلجارة تكون ألصول معمرة      : اإلجيار أو اإلجارة  

 )اهلاليل(وقد تعرض النويري حملاسبة اإلجيار بإسهاب، وبين أن الواردات الشهرية           . ٦سفينة لينتفع ا  
اهلاليل عبارة عما يستأدى أجوره مشاهرة كـأجر املـالك          "تستحق كل أول شهر هجري وعرفها       

 الطواحني الـدائرة    )مجع رحى (أرحية   واحلوانيت واحلمامات واألفران و    )مجع دار (املسقفة من اآلدر    

                                                 
  ٢٤، ص مرجع سابق القرشي ،   ١

  .٧١٠-٧٠٩ ص ٢ ، نقال عن المغني ج ٣٨٨ ، مرجع سابق ، ص فقه الزآاة القرضاوي ،  2
  .٧١٠-٧٠٩ ص ٢ ، نقال عن المغني ج ٣٨٨ ، مرجع سابق ، ص فقه الزآاةرضاوي ،  الق ٣
  .٦٤ ص ٢ وبدائع الصنائع ج ١ ، نقال عن بداية المجتهد ج٣٨٨، مرجع سابق ، ص فقه الزآاة  القرضاوي ،  ٤
 منشورات المعهد اإلسالمي ٣٩، بحث رقم تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية منذر ، .  قحف ، د ٥

  .١٩٩٤للبحوث والتدريب  التابع لبنك التنمية اإلسالمية بجدة ،ى 
  . ، مكتبة األسد١٨ الرسالة ٣٣٣٤م رقم / ابن نجيم ، مخطوط م ش  ٦

 البيع والشراء العمل

 بحقصد الر النية

 تقنيات التفرقة بين المشتريات والمسحوبات) ١٨-٣(شكل 



 ١٣٩

 والراكبة على املياه املستمرة باجلريان ال الطواحني اليت تدور باملياه الشتوية يف           )بواسطة البقر (بالعوامل  
 . ١")يدفع عنها سنويا(بعض نواحي الشام فإا جتري جمرى اخلراجي 

أنفقت علـى أمـل حتقيقـه       ارتبطت التكاليف يف فقه احملاسبة باإليراد الذي        وكنتيجة فقد   
واستثين منها كل ما عبر عن حرام كالفوائد أو ما كان فيه ظلم كتكاليف أجور التخـزين والنقـل                   

 التـدخل يف توجيـه      كما يترتب على احملاسب   .  تدخل ضمن التكلفة   لسلعُ حمتكَرة أو حمرمة فهي ال     
واد مهمة متابعة التفتـيش عـن       قرارات اإلدارة واإلشارة ملواطن الضعف فالنويري أسند حملاسب امل        

األصول اليت حتتاج لصيانة ، وطلب من حماسب اإلجيار التدخل يف اختيار املستأجر اجليد واالجتـهاد                
يف حتديد القيمة واحليطة يف الشكل القانوين للعقد ملا له من أثر على احلسابات ، كما ألزمه بتحصيل                  

ما سعى آخرون لالستفادة من الطاقـة املـستغلة         ك.  على تلك اإليرادات إن وجدت     اخلراج املترتب 
 قد سبقوا الفكـر احملاسـيب       ضائعة والوقت الضائع ، وبذلك فإن الفقهاء      واعتبار الفرص املضاعة وال   

  .احلديث يف الوصول هلذه املفاهيم وجتاوزوه يف معرفة آثاره على مستوى األمة اإلسالمية
  

                                                 
  .٢٣٢-٢٢٨ النويري ، مرجع سابق ، ص  ١
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  املبحث اخلامس
  الربح فقه

ول إىل امليزان بأنه أحد اآلالت اليت يقع ا تقدير املقـدرات لقولـه              أشرنا يف الفصل األ   

ــاىل أال تطغــوا يف امليــزان وأقيمــوا الــوزن بالقــسط وال ختــسروا  * والــسماء رفعهــا ووضــع امليــزان تع
مث تعرضنا ملفهومي اإليراد والتكلفة وأوضحنا ما هو مقبول شرعا ومـا هـو              ]. ٧:الرمحن[امليـزان 

لربح هو فضل اإليراد عن التكلفة، وقد تعرض الفقهاء ألنواع الربح ، وأوضـحوا              وا. مستثىن منهما 
الفترة اليت يتحقق فيها ، وأثر تغريات التضخم عليه ، وكذلك عائد االستثمار وأثر معدل دوران رأس     

 . املال عليه
عـدل  استخدم الغزايل مفهومي رأس املال والربح للتشبيه والتمييز بني العدل واإلحسان، فال           

سبب النجاة وهو جيري من التجارة جمرى رأس املال، واإلحسان سبب الفوز ونيل الـسعادة وهـو                 
كمـا  . ١جيري من التجارة جمرى الربح، و اليعد من الغفالء من قنع يف معامالت الدنيا برأس مالـه                

جلزئية بأن  ليكن الربح معلوما با   " من أركان العقد،     ااشترط الغزايل يف عقد القراض كون الربح ركن       
شاء ، فلو قال على أن لك الربح مائة والباقي يل مل جيز إذ رمبا ال                كما  يشرط له الثلث أو النصف أو       

 عن ربح ما    كما ى   . ٢"مبقدار شائع يكون الربح أكثر من مائة فال جيوز تقديره مبقدار معني بل            
د الشحناء  ت املفضية خلالفات تولّ   ، وذلك كله إمنا لتحقيق العدل وإبعاد الناس عن املنازعا         ٣مل يضمن 
  .والبغضاء

  :الربح الشامل
والربح إذن هو الزيادة احلاصلة يف صايف امللكية خالل فترة زمنية حمـددة، أو هـو النمـاء                  

فإذا اعتربنا الفارق بني إمجايل اإليرادات املتحققة مطروحا منها إمجايل التكـاليف            . احلاصل يف القيمة  
وحتقق األرباح يف أي منشأة مسألة ليس فيها جدل، فبـالربح           . عناه الشامل فنكون قد حددنا الربح مب    

والربح أيضا هـو    . تزاد األموال وتتمول ذاتيا فتساعد يف حتقيق توسعات أفقية وعامودية يف األعمال           
إال أن حجم األرباح يتـأثر      . ٤القوة األساسية املوجهة لقرارات املستثمرين كمعيار جلاذبية االستثمار       

 "تقلُّب يف احلضر من غري نقلة وال سـفر        "خاطر، وقد ذكر املارودي أن التجارة احمللية اليت أمساها          بامل

                                                 
  .٧٤، مرجع سابق ، ص إحياء علوم الدين  الغزالي ،  ١
  .٦٨، مرجع سابق ، ص لوم الدين إحياء ع الغزالي ،  ١
  ].١١٥٥: سنن الترمذي  [ ٢
، منشورات بنك التنمية اإلسالمية ، األرباح والفوائد المصرفية بين التحليل االقتصادي والحكم الشرعي عبد الحميد ، .  الغزالي ، د ٣

  .٢٢، ص ١٩٩٤



 ١٤١

نقـل إىل   "، بينما التجارة مع السفر فيهـا        "د به ذوو األخطار   وزه: "تتميز بتحمل أخطار أقل بقوله    
قليل كثرت معامالته   ورأى الغزايل أن من قنع بربح       . ١أعظم غررربح أو   أكثر و  خطروفيها   "األمصار

زيادة معدل دوران األصول يؤدي لزيادة عائـد        ، أي أن    ٢واستفاد من تكررها رحبا كثريا وبه تظهر      
  . االستثمار

                ويظهر الربح عند إجراء القياس بنهاية فترة حمددة، فالنويري ذكر عن االرتفاع ، بأنه يعـد
وأوضح أيـضا ضـرورة     . ٣ي احلجة منها  ملدة سنة كاملة أوهلا احملرم سنة كذا وكذا وآخرها سلخ ذ          

، أي كل سنة على حدة ، وأكد ضـرورة          ٤الفصل بني الدورات بفصل املستخرج واملتحصل بسنيه      
رحم اهللا عبدا مسحا إذا باع مسحا إذا اشترى مسحـا            "ويستدل من قوله    . ٥إبراز املتميز منهابسنيه  

كر الغزايل أن بعـض     وذ. س اهلدف الوحيد  ، ضرورة عدم املغاالة يف نسب الربح ألنه لي        ٦"إذا اقتضى 
  .٧العلماء رأى أن الغنب يعترب مبا زاد على ثلث القيمة، فإذا بلغ ذلكُ أوجب للمشتري حق رد املبيع

  :النماءأنواع 
مل يكتف الفقهاء بالتعرض للربح مبفهومه الشامل ، بل ميزوا بني أنواع النماء طبقا ملفهـوم                

وليس كل ربح هـو     . فإما ربح أو فائدة أو غلة     : ٨ أنواعا ثالثة للنماء   فاعتربوا. يه احلديثة الربح مبعان 
أن ربح املال إمنا هو راجع إىل أصله        "ذكر أبو عبيد أن مالكا ذهب إىل        . مناء، وليس كل مناء هو ربح     

 و ال شف    )لّةغ(فإن كانت تلك الزيادة ليست من والدة        . وأن األوالد من أمهاا فجعلها الحقة ا      
 ولكنها من فائدة استفادها مثل اهلبة واملرياث وحنو ذلك فإنه ال زكاة يف املـال األول وال يف                   )ربح(

. ٩"واألرباح الغلّةففرق مالك ذا بني الفائدة وبني . الفائدة، ولكنه يستأنف به حوال من يوم استفاده    
الغلة فهي ما يتجدد من عروض التجارة        نية ، أما  فالفائدة هي النماء أو الزيادة اليت تتعلق بعروض الق        

بال بيع لرقاب تلك العروض كثمر النخل املشترى للتجارة قبل بيع رقابه أو عروض التجارة املشتراة                
. بقصد الربح والتجارة قبل بيعها وكالصوف واللنب املتجدد من الغنم املشتراة للتجارة قبـل بيعهـا               

وعليه . ١٠سب من حسن التصرف والنتاج أي الزيادة يف عني األمهات         وفرق آخرون بني الربح املكت    
 فالربح العادي يقابل التنظيم الذي تقوم به اإلدارة وهذا ما قصده الفقهاء حبسن التصرف أو بالتقليب               

  .  صاحبه بلفظة التاجر املدير١١وقد ميز الدردير

                                                 
  .٢٠٩، مرجع سابق ، ص األحكام السلطانية  الماوردي ،  ٤
  .١٤٨، مرجع سابق ، ص إحياء علوم الدين ،  الغزالي  ٥
  .٢٨٥ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٦
  .٢٨٩ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٧
  .٢٨٨ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٨
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة  [ ٩
  .١٤٧ ، مرجع سابق ، ص إحياء علوم الدين الغزالي ،  ١٠
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 ١٤٢

ى فائدة وهو يقابـل مـا       أما ما ينشأ من أرباح بسبب ارتفاع أسعار األصول الثابتة فيسم          
، وما ينشأ عـن     )ليس املقصود الفائدة الربوية كما هو معروف اليوم       (نسميه اليوم باألرباح الرأمسالية     

-٣الشكل  . (يوم باألرباح العرضية  ارتفاع أسعار األصول املتداولة يسمى غلّة وهو يقابل ما نسميه ال          
١٩.(  

  
الزمن أو األجل هو الوقت كثر أم قلّ وميكن حتديد جمال الزمن             : ى األرباح الزمن وأثره عل  

فمثال . ويستخدم الزمن للتعبري عن تبدل احلال بني فترتني دف القياس وصوال لغاية مرجوة            . بالفترة
يقاس اإلنتاج بالكم ويعرب عنه خالل فترة زمنية حمددة باإلنتاجية لقياس تغري اإلنتاج خـالل وحـدة                 

تنظيم "زمن، فالنشاط اإلقتصادي يتم عرب الزمن وكل عملية إقتصادية حتتل حيزا من الزمن كما أن                ال
وتقيس املشروعات نشاطاا مبقارنتها خالل فترات زمنيـة  . ١"العالقات بني العمليات حيتاج إىل زمن  

وهذا كله يقع ضـمن جمـال       ماضية وحاضرة وتضيف هلا بعض التنبؤات لتستشف بذلك املستقبل          
  .الزمن

الزمن ليس من املوارد االقتصادية املستقلة فال يباع وال يشرى منفصال إالّ إذا جتسد يف عمل                
  :أدى إىل زيادة اإلنتاج ، ويطال مفهوم الزمن كال من 

 البيوع .١
 القراض .٢
 حتديد الربح .٣
 تغري األسعار .٤

للزمن ، فإذا تأجل املبيع كان بيع سلم، وإذا تأجل           خيتلف نوع البيع تبعا      : عالقة البيع بالزمن   –أوال  
وقد أجاز الفقهاء البيع بـثمن      . الثمن كان بيع نسيئة، وإذا تأخر الثمن واملبيع كان بيع الدين بالدين           

مؤجل بالسنة وبإمجاع املسلمني وملُ يستثن منها إال البيوع اليت يتحقق فيها ربا النساء واستخلـصها                

                                                 
  ١٢ص سابق ، مرجع سعد اهللا ،  ١

 أصناف الربح

 هو النماء الناجم عن حسن تصرف اإلدارة وتنظيمها:الربح العادي :الربح

 هو النماء الناجم عن ارتفاع أسعار األصول الثابتة :األرباح الرأمسالية :الفائدة

 لناجم عن ارتفاع أسعار األصول املتداولةهو النماء ا:األرباح العرضية:الغلة

 أصناف الربح)١٩-٣(الشكل



 ١٤٣

كما أجاز العلماء الزيادة يف الثمن املؤجـل        . األصناف الستة الذي ذكرناه سابقا    الفقهاء من حديث    
ومنعوا التعاقد على الزمن منفردا إال أنه يشرع اعتبار قيمة الزمن يف مثن املبيـع مؤجـل                 "عن احلال،   

زمن له الدفع ، فقدُ خيتلف فيما إذا كانت الزيادة متعينة عوضا عن األجل أم ال ولكن ال مراء يف أن ال             
ومسوغ الزيادة يف الثمن مقابل األجل الذي ينتظره البائع قبل تسلم الثمن            . حصته من الثمن املؤجل   

  :وبعد تسليم املبيع يتضمن منافع حمتملة هي 
 .فرص بديلة يتنازل عنها البائع لصاحل املشتري .١
 .احتمال تعرض البائع ملخاطر عدم السداد أو املماطلة .٢
  ١"ىل حني السدادتكاليف متابعة الدين إ .٣

من أسلف يف مثر فليسلف يف كيل معلـوم         " قوله يف بيع السلم      وقد صح عن رسول اهللا      
  .٢"أجل معلومووزن معلوم إىل 

  :٣وقد أجاز جممع الفقه اإلسالمي الزيادة يف الثمن املؤجل عن الثمن احلال ضمن الشروط التالية
نه باألقساط  ومث ، ا جيوز ذكر مثن املبيع نقداً     م ك ، الحلوز الزيادة يف الثمن املؤجل عن الثمن ا       جت: الًأو

تـردد  الإن وقع البيع مع     ف. ا جزم العاقدان بالنقد أو التأجل      يصح البيع إال إذ    وال ملدد معلومة، 
   . و غري جائز شرعاًفه بني النقد والتأجيل بأن مل حيصل االتفاق اجلازم على مثن واحد حمدد،

صولة عـن الـثمن   مف تنصيص يف العقد على فوائد التقسيط،ال بيع األجل، يف  جيوز شرعاً،ال: نياًاث
   .لفائدة السائدةبااء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها سو يث ترتبط باألجل،حب احلال،

 نا تأخر املشتري املدين يف دفع األقساط عن املوعد احملدد فال جيوز إلزامه أي زيادة على الدي                إذ: لثاًاث
  .ن ذلك ربا حمرمأل ط سابق أو بدون شرط،بشر

 اطع ذلك ال جيوز شرعاً اشتروم رم على املدين املليء أن مياطل يف أداء ما حل من األقساط،حي: ابعاًر
  .التعويض يف حالة التأخر عن األداء

داء ملدين عن أاد تأخر عن وز شرعاً أن يشترط البائع باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها،جي: امساًخ
  . دام املدين قد رضي ذا الشرط عند التعاقدما بعضها،

بائع أن يشترط على املشتري للكن جيوز ول  حق للبائع يف االحتفاظ مبلكية املبيع بعد البيع،ال: ادساًس
  . رهن املبيع عنده لضمان حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة

 طرف آخر دون مقابل ، وهو وسيلة متويليـة         القرض هو دفع املال إىل     : عالقة القرض بالزمن   –ثانيا  
وشكل من أشكال التكافل االجتماعي ، والقرض يف الشرع اإلسالمي يسمى بالقرض احلـسن وال               

وحترم أي زيادة   . وهو يدخل يف باب التربعات ال باب املعاوضات       . يقابله سوى األجر من اهللا تعاىل     
                                                 

  ٢٩ سعد اهللا ، مرجع سابق ، ص  ١
  ]٢٠٨٦: صحيح البخاري  [ ٢
  لبيع بالتقسيطا/ شأن ب ، )٦/ ٢ (٥١ : رار رقمق،  ) ٩ص٢ج٧ وع١٩٣ص ١ج٦ع (لة المجمع مج  3



 ١٤٤

ن عالقة القرض بالزمن ختتلف عن عالقة البيع بالزمن         وعليه، فإ . فيه سواء كانت نقدا أو عينا أو نفعا       

  ذلــك بــأهنم قــالوا إمنــا البيــع مثــل الربــا وأحــل ا البيــع وحــرم الربــارغــم التــشابه لقولــه تعــاىل 

 فالزمن يف البيع تابع للمبيع فيؤثر وجوده على العوامل احملددة للثمن دون أن يستقل               ،]٢٧٥:البقرة[
. ١ني مبيع مرتبط بأجل من جهة وبني مثن فيه حصة للزمن من جهة أخرى             هو بعوض ، فالعالقة هي ب     

أما يف القرض فإن حترمي الزيادة اليت نص عليها القرآن الكرمي تعين منع التعويض املادي عن قيمة الزمن           
  .٢ إذا كان عمله خالصا لوجهه تعاىلومقابلتها بالثواب الذي حيصل عليه املقرض من اهللا 

 إن قياس الربح يكون بقياس وضع املنشأة أو املشروع أو ملكية الفرد بني  : الزمن بالربح   عالقة –ثالثا  
فالسنة . فترتني زمنيتني ، وعليه فإن الدورة الزمنية لقياس نتائج األعمال ختتلف باختالف طبيعة العمل             

 فإن احلـساب يقـع   اهلاللية هي الفترة احملاسبية املتعارف عليها ، وإال اعتربت السنة الشمسية ، وإال     
باإلنتاج وهذا ما أوضحه املاوردي يف أن وضع اخلراج على مسائح األرض كـان معتـربا بالـسنة                  
اهلاللية، وأن وضعه على مسائح الزرع كان معتربا بالسنة الشمسية ، وإن جعله مقامسة كان معتـربا                 

ي يف حماسـبة الرواتـب   كما اعترب النويري فرق التوقيتني القمري والشمس. ٣بكمال الزرع وتصفيته 
 يوم ملن يعملون يف بالد تتعامل بالتـأريخ املـيالدي أي            ١١,٢٥واألجور عندما اعتد بسداد أجور    
  .حسب العرف السائد يف تلك البالد

 رأى املاوردي يف سياسة تقدير العطاءات السنوية ألفراد اجلـيش    : عالقة الزمن بتغري األسعار    –رابعا  
  : ة وجوهبأن الكفاية تعترب يف ثالث

 .عدد من يعوله من الذراري واملماليك ، أي عدد األفراد .١
 .عدد ما يربطه من اخليل والظهر ، أي وسائل النقل .٢
 ، أي مراعاة التضخم الذي تعانيه البلد اليت         الغالء والرخص املوضع الذي حيلّه يف      .٣

 .هو فيها 
يف كل عام ، فإن زادت      عرض حاله   مث ت "مث راعى املستوى العام لألسعار يف كل عام بقوله          

ورأى ابن قدامة ضرورة االنتقـال إىل القيـاس         . ٤" زيد وإن نقصت نقص    )الضرورية(رواتبه املاسة   
أما ابن رجب احلنبلي فرأى أنه ال جتـوز         . ٥السلعي عندما ال يؤمن تنقل األسعار يف الرخص والغالء        

ليت تتعرض قيمتها للتخفيض بالنقـد      وقد دعيت النقود ا   . ٦الزيادة لزيادة األسعار وال النقص لنقصها     
لو "الفاسد ، بينما مسيت العملة امللغاة اليت مل تعد مقبولة يف التداول بالنقد الكاسد ، وقال الكاساين                  

                                                 
  ٣٨ سعد اهللا ، مرجع سابق ، ص  ٣
  ٤١ سعد اهللا ، مرجع سابق ، ص  ٤
  .٢٦٧ق ، ص ، مرجع ساباألحكام السلطانية  الماوردي ،  ١
  .٣٤٤ ، مرجع سابق ، ص األحكام السلطانية الماوردي ،  ١
  .٢٢٢ ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص  ٢
  .٧٢ ابن رجب الحنبلي ، مرجع سابق ، ص  ٣



 ١٤٥

مسألة التغريات الـيت    " بن بيه "وخلّص   . ١"اشترى بفلوس نافقة مث كسدت قبل القبض انفسخ العقد        
 يف  ٢من بطالن ونقصان أو رجحان وأثرها يف املعامالت       تطرأ على العمالت من غري الذهب والفضة        

بطالن التداول، أو بطالن رواجها يف بعض البالد، أو انعدامها وعدم توافرها باألسواق ، أو               : حاالت
 ، وبذلك يقول إذا العملة بعد تقررهـا يف          )وهذه احلالة هي اليت منا اآلن     (نقصان ورجحان قيمتها    
بالزيادة أو بالنقص فماذا عليه أن يؤديه للدائن يف هذه احلال ؟ وفيه ثالثـة               ذمة املدين تغريت قيمتها     

  : أقوال

 
واشترط النويري مراعاة سعر الصرف يف القوائم املالية وذكر سعر صرفه عند إعداد احملاسب قائمـة                

، وعند إعداد كاتب بيت املـال       ه  خوفاً من تغري   ٣"وإن صرف نقدا بنقد ذكره بعد الفذلكة      "اخلتمة  
 فيضم كل ما وصل إليه أي ما هـو مثلـه            ) النظام احملاسيب  فقهقائمة مالية سنتعرض هلا يف      (للجامعة  

يبيـع  : " بأنه  رسول اهللا    وقد سأل ابن عمر   . ٤"ويعرف ما لعله صرفه من نقد بنقد يف توارخيه        "
  .٥"أخذ بسعر يومها ما مل تفترقا وبينكما شيءاإلبل بالدنانري ويأخذ الدراهم فقال له ال بأس أن ت

وقرر بالنسبة لألجـور جـواز      . وقد تناول جممع الفقه اإلسالمي قضايا العملة وتبدل أسعار صرفها         
ربطها بالرقم القياسي لألجور طبقاً للمستوى العام لألسعار شرط أن تتضمن لوائح وأنظمة العمـل               

 العام وذلك محاية لألجر النقدي للعاملني من اخنفاض         ذلك وأن ال يشكل ذلك ضرراً على االقتصاد       
 لكن إذا تراكت األجرة وصارت      .٦القدرة الشرائية ملقدار األجر بفعل التضخم وما ينتج عنه من آثار          

                                                 
ابن ، المكتبة المكية دار توضيح أوجه اختالف األقوال في مسائل معامالت األموال  بن بّيه ، الشيخ عبد اهللا بن الشيخ المحفوظ ،  ٧

  .٢٤٢ ، ص ٥ ، نقال عن بدائع الصنائع للكاساني ج ١٤٧ ، ص ١٩٩٨حزم، 
  .١٠٣ بن بّيه ، مرجع سابق ، ص  ٨
  .٢٧٦ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٤
  .٢١٨ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٥
  ]٤٥١٣: سنن النسائي   [ ٦
  ضايا العملةق/شأن ب ، )٦/٨ ( ٧٥ : رار رقمق ، )١٦٠٩ ص ٣ ج ٥ والعدد ١٦٥٠ص  ٣ج ،٣ع (لة المجمع مج  6

الواجب على املدين أداؤه نفس العملة اليت وقع التعاقد عليهـا وإن نقـصت أو                .١
 .زادت

أن على املدين أن يؤدي قيمة العملة اليت تغريت بالنقصان أو بالزيادة و ال يلـزم                 .٢
 . نقصالدائن أن يقبل ما وقع عليه التعاقد إذا

واقتـرح  . املثلكون الالزم يف بطالن العملة وأوىل تغيرها بالزيادة والنقصان هو            .٣
حتديد الثلث النسبة اليت يرجع ا الدائن على املدين عند رخص العملـة             " بن بيه "

قياسا له على اجلائحة يف الثمار، فاجلائحة أمر خارج عن إرادة املتعاقدين لقولـه              
"    ته جائحة فال يأخذ منه شيئا مب تأخذ مال أخيك بغـري            من ابتاع مثرة فأصاب
 .١"حق

ف
تغري طفي

  
ث
تغري جتاوز الثل



 ١٤٦

ديناً فإن العربة يف وفاء الديون الثابتة بعملة ما ، هي باملثل وليس بالقيمة ، ألن الديون تقضى بأمثاهلا                   
أما بالنـسبة للـديون ،      . ١الديون الثابتة يف الذمة أياً كان مصدرها مبستوى األسعار        و ال جيوز ربط     

لى أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان         ع)  قبله ال(وز أن يتفق الدائن واملدين يوم السداد        يجف
م سـداد   تفاق يو االبعملة معينة،   ط  ذلك جيوز يف الدين على أقسا     وك. ذلك بسعر صرفها يوم السداد    

ـ ويف البيـوع    . أدائه كامالً بعملة مغايرة بسعر صرفها يف ذلك اليوم         أي قسط على    يتفـق   أنوز  جي
ن اآلجل أو األجرة املؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط            ماملتعاقدان عند العقد على تعيني الث     

  .حمددة من عمالت متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب االتفاق

ال جيوز توزيع أي ربح ما مل يسلم رأس املال املستثمر ويعترب التوزيع باطال يف حـال                 : توزيع الربح 
ذا قال مالك يف شركة القراض، فإن رجل دفع إىل رجل ماال قراضا فعمل فيه فربح، فأراد                 . توزيعه

ال حبضرة صـاحب    أن يأخذ حصته من الربح وصاحب املال غائب، فال ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إ               
ال جيـوز   : وقـال أيـضا   . ٢املال وإن أخذ شيئا فهو له ضامن، حىت حيسب مع املال إذا اقتـسماه             

للمتقارضني أن يتحاسبا ويتفاضال واملال غائب عنهما حىت حيضر املال فيستويف صاحب املـال رأس               
ح قبل قـبض رب     إن قسمة الرب  "ويف ذلك يقول ابن عابدين      . ماله مث يقتسمان الربح على شرطهما     

  .٣"املال رأس ماله موقوفة ، إن قبض رأس املال صحت القسمة وإن مل يقبض بطلت
  :٤وبشأن حتديد األرباح فإن جممع الفقه اإلسالمي يرى

 والقواعد الشرعية ترك الناس أحـراراً يف بـيعهم وشـرائهم            وصصل الذي تقرره النص   األإن  : أوالً
ـ   ، إطار أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء وضوابطها      يف ،   وتصرفهم يف ممتلكام وأمواهلم    الً عم

يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إال أن تكـون                     مبطلق قول اهللا تعاىل   
  . ]٢٩:النساء [ جتارة عن تراض منكم

ك لظـروف   ذلك متـرو ل، ب س هناك حتديد لنسبة معينة للربح يتقيد ا التجار يف معامالم          لي: ياًثان
ا تقضي به اآلداب الـشرعية مـن الرفـق          م مراعاة   مع ،   التجارة عامة وظروف التاجر والسلع    

  .والقناعة والسماحة والتيسري
أسباب احلرام ومالبـساته  من لتعامل  ا افرت نصوص الشريعة اإلسالمية على وجوب سالمة      تض: الثاًث

الـذي يعـود   واالحتكار قة الربح زييف حقيوت الستغفال ،وا لتدليس ،وا ة ،يعخلدوا كالغش ،
  .بالضرر على العامة واخلاصة

                                                 
  .غير قيمة العملةت/ شأنب ، )٤/٥( ٤٢ : رار رقمق ، )١٦٠٩ ص ٣ج ،٥ ع (مجمعلا لةمج  1
  .٦٩٩ أنس بن مالك ، مرجع سابق ، ص  ١
  .٢٣٠ ، ص ٢ ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج  ٢
  .م١٩٨٨اح التجار حديد أربت/ شأن ب )٨/٥ (٤٦ : رار رقمق، ) ٢٥٩٣ص ٤ ج ،٥ ع (مجمعلا لةمج  4



 ١٤٧

شئاً من عوامـل    نا،  حيث خلالً واضحاً يف السوق واألسعار     بالتسعري إالّ    يتدخل ويل األمر     ال: اًابعر
ل العادلة املمكنة اليت تقضي على تلك العوامـل         ائن لويل األمر حينئذ التدخل بالوس     فإ،  مصطنعة

  . والغنب الفاحشوأسباب اخللل والغالء
  أيهما أصلح يف االستثمار معيار الربح أم معيار الفائدة؟

وقد أطلقـت  . يرتبط الربح باإلنتاجية زيادةً ونقصاناً ، على حني أن الربا نسبة ثابتة ال تتغري    
) الربـا (على الربا خطأً وكان ذلك متعمداً، ولكن فقهاء املسلمني حافظوا على لفظ             ) الفائدة(كلمة  

 ا األدق واألوضح، فكلمة الفائدة يف الفقه اإلسالمي مصطلح قُصد بـه        اها اهللا عزل وجل   كما مسأل
 إىل هذا األمـر فأضـافوا       وقد تنبه الفقهاء بتوفيق من اهللا        .األرباح الرأمسالية كما أوضحنا سابقاً    

 الفائدة اليت حرمها    للداللة على ) الفائدة الربوية (فأصبح املصطلح   ) الفائدة(إىل كلمة   ) الربوية(كلمة  
وقد سبق القرآن الكرمي هلذه اإلشارة فـبني        ). الفائدة(اهللا وليتبني اختالفها عما قصده فقهاؤنا بكلمة        

أن التفريق بني البيع والربا دون توافر دراية دقيقة صعب، لذلك أشكل على غري املـسلمني التفريـق                

وا إمنـا البيـع مثـل الربـا وأحـل ا البيـع وحـرم                ذلـك بـأهنم قـال      : بينهما، وورد ذكر ذلك يف قول اهللا      
  .]٢٧٥اآلية: سورة البقرة[ الربا

على أن العائد ال حيل إال نتيجة حتمل املخاطرة ،          ) اخلراج بالضمان (وتعتمد القاعدة الفقهية    
 تعين أن كل شريك كما أن له عائداً من الربح فيجب عليه أن            ) الغنم بالغرم (كما أن القاعدة الفقهية     

ويعزو الفقهاء ذلك إىل أن املال ال يلد ماالً من ذات نفسه بغري عمل وال مـشاركة          . يتحمل اخلسارة 
وال خماطرة، فال ميكن لصاحب املال أن يتربع على أريكته ضامناً أن تأيت له املائة بعشرة أو األلـف                   

وال .  يتحمل املخاطر  وخيتلف املقرض املرايب عن الشريك يف أنه ال       . مبائة دون أدىن جهد أو مسؤولية     
يعترب احتمال عدم السداد خطراً عليه ألنه يأخذ ضمانات تفوق قيمة القرض، ومن ناحية أخرى فإن                

  .املقرض املرايب حيقق رحبا أكيدا بالفوائد الربوية اليت حيصل عليها وال جمال الحتمال اخلسارة
ربا تكلفة رأس املال، يف األنظمة االقتصادية ا) أو سعر الفائدة(ر الفائدة تلوضعية على أ

وملا كانت املصارف هي اجلهاز العصيب لالقتصاد . وتعترب األداة األساسية والوحيدة للمصارف الربوية
فإن الفائدة هي احملرك األساسي للسياسة النقدية وإلدارة النظام النقدي وهي معيار االستثمارات 

.  احملتوم لالقتصاد الوضعي وال سبيل للخالص منهاوموجه املدخرات، وذا أضحت الفائدة القدر
 مث باملصرف املركزي على أساس ،فمصاحل الناس مرتبطة باملصارف واملصارف مرتبط بعضها ببعض

وكذلك يف الشركات . ساسذلك األ على الفائدة الربوية، كما ترتبط املصارف املركزية عاملياً
 ما تسيطر على رؤوس فائضها املايل الضخم فإا غالباًالعمالقة اليت تتجاوز حدود الدول وتتميز ب

األموال احمللية فتمول التوسعات وتتالعب باإلقراض واالقتراض وتستفيد من فروقات أسعار الفوائد 
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ومتارس شبكة املصارف الربوية لعبتها من خالل . بني الدول وذلك كشكل من أشكال التالعب املايل
وتشكل هذه املصارف قوة . كومات البالد النامية بفوائد مرتفعة للغايةتأمني االحتياجات اجلارية حل

الجتذاب رؤوس األموال من البلدان النامية لتغطية االحتياجات االستثمارية للشركات العمالقة 
 وتزداد حاجة ها، وهذا يؤدي إىل اختالل متويلي لتلك الدول فتزداد فقراً إىل فقر،متعددة اجلنسيات

فلعبة .  وتزداد غىن إىل غناهاخرياا شاءت أم أبتعلى مواردها وترتع يف غنية فتستويل الدول الإىل 
الفوائد والديون وإعادة جدولة الفوائد قبل إعادة جدولة الديون هي لعبة قدمية مارسها اليهود يف 

اس منها وأكثر النمجيع العصور ومازالوا ميارسوا حىت اآلن وهم أبطاهلا وحكامها ومحلة رايتها 
اليت ال خيفى  مصاحلهم املادية ويبلغون مقاصدهم السياسية ونوا حيققانتفاغاً وأعظمهم منها نصيباً 

  . خبثها على أحد إال من أعمى اهللا بصريته
بينما يهدف إلغاء الفائدة على املستوى الفردي أو الدويل إىل ختليص البشرية من دوامة 

 والشركات العمالقة اليت نعلم أن اليهود ميلكون أكرب احل املرابنياحللقة اليت يتجه كل شيء فيها ملص
هذا احلال ال خيفى على عامة الناس فكيف خيفى على االقتصاديني وأصحاب الشركات . عدد منها

جياد املربرات اليت ولكن احلقيقة أم أصحاب مصاحل مادية فهم يسعون دائبني إل.ورؤوس األموال؟
لذلك فهم . فائدة وهيمنته على األسواق عوضاً عن البحث عن حلول أفضلتدعم استمرار نظام ال

  :يدعون أن الفائدة
 .عنصر من عناصر التكلفة ألا متثل تكلفة رأس املال أو تكلفة الفرصة الضائعة لرأس املال 
 .مثن أو إجيار استخدام رأس املال 
 .أسهل يف احلساب وأوضح 

ذا تربير مرفوض ألا تتميز عن غريها من العناصر بأا أما إا عنصر من عناصر التكلفة فه
. أكيدة السداد وال تتساوى مع عناصر التكاليف األخرى يف حتمل نتائج العمل من ربح أو خسارة

 إىل جنب مع العمل يف عنصر التنظيم  لرأس املال ألنه يدخل جنباً أو أجراًكما ال ميكن اعتبارها مثناً
وما فصل عائد كلٍّ . ، لذلك فإن الربح يقابل عنصري رأس املال والتنظيم معاًالذي يقابل عائد الربح

منهما عن اآلخر إالّ ألهداف حماسبة املسؤولية، لذلك ميكن اعتبار نسبة الربح املألوفة اليت حتققها 
جودته بعد  مشاريع مماثلة هي مبثابة نصيب رأس املال وما زاد عنها فهي بسبب عامل التنظيم و

وكما أسلفنا فإن املال ال يلد . ذه الزيادةإىل هعاد مجيع األسباب اخلارجية واالستثنائية املؤدية استب
ذلك فإن تكلفة رأس املال هي ناء على وب. املال من ذات نفسه إمنا هو عنصر من عناصر اإلنتاج

نه سعر التضحية الذي لَّ يف استثمار آخر، أي أنسبة من الربح اليت ميكن احلصول عليها فيما لو استغال
لذلك فإن اختيار املستثمر احلصيف إمنا .  عن استثمار آخريتخلى عنه املستثمر يف استثمارٍ ما عوضاً
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يكون مبقارنة رحبية املشروع الذي سوف يقدم عليه مع ما هو معروض على الساحة من مشاريع 
  .أخرى

عائدات الشركاء من الربح أو أن الفائدة أسهل يف حساب بالنسبة للتربير األخري وهو أما 
اخلسارة وخاصة إذا كان عدد املمولني كثرياً ولديهم حرية الدخول واخلروج خالل الدورة اإلنتاجية، 

إال أن وجود الربجميات ).  مضاعفةأي أضعافاً(فهذا صحيح سواء كانت فائدة بسيطة أو مركبة 
ومرفوضة، حيث ميكن تتبع أدىن بل  فائقة السرعة جعلت هذه احلجة واهيةالواحلواسيب احلديثة 

  . التغيريات ومالحقة كل احلاالت دون استثناء بدقة متناهية
ومما الشك فيه أن يف املشاركة راحة بال للممول عند حتقق األرباح، وطمأنينة لباقي 
الشركاء عند وقوع اخلسائر، وبذلك يرضى مجيع األطراف بنتيجة العمل من ربح أو خسارة 

. ين لتحقيق األرباح وزيادا واالبتعاد عن شبح اخلسارة حىت ال يظلموا وال يظلمواويسعون جاهد
باستخدام أدوات الصريفة ) ومنها السويسرية(ومما يدل على ذلك شروع عدة مصارف ربوية عاملية 

ية وقد زاد عدد املؤسسات املالية اإلسالمية يف العامل عن مئيت مؤسسة، ويعد بنك التنم. اإلسالمية
  .اإلسالمي العاشر يف الترتيب املصريف العاملي

ومن املفيد يف هذا اال استعراض سلبيات نظام الفائدة الربوية كما تعرض هلا كبار 
  :االقتصاديني الغربيني وضرورة االنتقال إىل معيار الرحبية ألنه األعدل واألكفأ

أن السبب األساسي ) نسيمسو( SIMONS ١فقد أكد. إن الفائدة هي أحد أسباب التضخم .١
 .للكساد العاملي يف الثالثينات هو تغريات الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماين غري مستقر

إن الفائدة هي أداة رديئة ومضللة يف ختصيص املوارد ، وال تعري الناحية االجتماعية أي اهتمام،  .٢
في دراسات ميدانية قام ا ف. فتحرم اتمع من مشروعات ضرورية وتعيق حركة التنمية فيه

ENZLER & CONRAD & JOHNSON )توصلوا إىل أن رأس ) جونسون(و ) كونراد ( و)إنزلر
املال يف االقتصاديات املعاصرة قد أسيء ختصيصه إىل حد خطري بني قطاعات االقتصاد وأنواع 

ى قروض أكرب حتصل عل) حبجة مالءا(فاملشروعات الكبرية  .٢االستثمارات بسبب سعر الفائدة
 حيدث بالنسبة للمشروعات املتوسطة والصغرية اليت قد وبسعر فائدة أقل، بينما العكس متاماً

 .تكون أكثر فائدة وإنتاجية
واملنطق يقتضي أن  قوم إال ا يفنحن نعلم أن لإلنتاج عناصر ال: عدم التكافؤ بني عناصر اإلنتاج .٣

 وهذا األمر ال .حسب النسب املتفق عليها مسبقاً تتساوى هذه العناصر كلها يف الضرر واملنفعة
                                                 

، سلسة ترجمات االقتصاد "األرباح والفوائد المصرفية بين التحليل االقتصادي والحكم الشرعي"عبد الحميد ، .  الغزالي، د 1
Economic Policy for a Free “, .H, Simonنقال عن . ٢١ص. ١٩٩٤اإلسالمي، منشورات بنك التنمية اإلسالمي بجدة، 

.320.p, 1948, Chicago, f Chicago PressUniversity o, Society” 
 Public Policy and Capital Formation”“, Johnson& Conrad & Enzler, نقال عن . ١٧ الغزالي، مرجع سابق، ص2  

Federal Reserve Bulletin (Oct., 1981), p759.  
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 -الذي هو صاحب املال- حيث يتساوى املدخر ،يتحقق إال مبعيار التشارك يف الربح واخلسارة
أما يف حالة الفائدة فإن .  املنظم والقائم بإدارة اإلنتاج، وهذا هو عني العدلواملستثمر الذي هو

.  كامالً غري منقوص يف حالة الربح أو اخلسارة-فائدةأي ال–صاحب املال حيصل على عائد ماله 
 أن سعر )أندرسون(و ) ميد( MEADE & ANDREWS وقد أكدت االستقصاءات اليت قام ا

 ميثل نسبة ضئيلة من نفقة إحالل ه يذكر يف حتديد مستوى االستثمار ألنالفائدة ليس عامالً
 عن اعتماد املشروعات على لسريع، فضالًاالستثمار اجلديد خاصة يف حاالت التقادم التقين ا

على أن قيام املشروع بالتمويل ) منسكي( MINSKY ١وقد شدد .التمويل الذايت ملا له من فوائد
لكن جلوء و،  ماليا قوياًالذايت لرأمساله والتخطيط الرشيد الستثمار أرباحه غري املوزعة يفرز نظاماً

 .قتراض يعرض النظام لعدم االستقراراملنتجني إىل التمويل اخلارجي عن طريق اال
تشري الدالئل اإلحصائية إىل عدم وجود ترابط إجيايب كبري بني الفائدة واالدخار، كما أكد ذلك  .٤

SAMUELSON )إن بعض الناس يقل ادخارهم بدل أن يزيد حينما تزيد : (٢بقوله) مسلسون
 النظر عن مستوى سعر  بغضباً وإن كثريا من الناس يدخرون املبلغ نفسه تقري،أسعار الفائدة

: ، مث يتابع قائالً)  وإن بعض الناس مييلون إىل خفض استهالكهم إذا وعدوا بأسعار أعلى،الفائدة
كل الدالئل توحي بأن مستوى الفائدة مييل يف قراري االستهالك واالدخار إىل إبطال تأثري كل (

 ).منهما على اآلخر
 زيادة التكاليف مما يشكل مانعاً كبرياً من االستثمار ، ففي إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إىل .٥

قد  وجد أن الفوائد ١٩٧٨-١٩٧٠للتجربة األمريكية ) ليبلنغ( LEIBLINGأجراها  ٣دراسة
بلغت ثلث العائد اإلمجايل على رأس املال، مما أدى إىل تآكل أرباح الشركات واخنفاض إنتاج 

 .اخنفاض التكوين الرأمسايلأدى إىل االقتصاد األمريكي وبالتايل 
يف بداية الثمانيات عن أسباب السلوك الطائش الذي مل يسبق ) فريدمن( FRIEDMAN ٤تساءل .٦

السلوك الطائش يساوي أسعار الفائدة مما هذا له مثيل لالقتصاد األمريكي، وتوصل إىل أن 
 .مالطويلة األجل أو التخطيط اجليد لألعاليصعب اختاذ القرارات االستثمارية 

                                                 
Columbia University Press, ”esJohn Maynard Keyn“, .H, Minsky , ، نقال عن ٢١ الغزالي، مرجع سابق ، ص 1 

NY, 1975.  
New York, McGraw Hill. ,th ed7, ”Economics“, A. P, Samuelson , ، نقال عن ١٨ الغزالي، مرجع سابق ، ص 2 

1967. p574. 
mationCorporate Profitability and Capital For“, .S, .U, .H, Leibling : ، نقال عن ١٩ الغزالي، مرجع سابق ، ص 3 

.78-70. p, 1980NY , ” Pergamon Policy Studies?Are Rates of Return Sufficient 
Feb15, ” NewsweekEconomy. S.yo U-The yo“, .M, Friedman  , ، نقال عن ٢١ الغزالي، مرجع سابق ، ص 4 

1982. p. 4. 
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أن السعر النقدي للفائدة ليس هو املتحكم يف االقتصاد، وأن سعر ) توريف( TURVEY ١أكد .٧
على هذا جيب أن حيل حمله بناء و. الفائدة ال يصلح لذلك، وهو غري مناسب لقرارات االستثمار

  .سعر األصول احلقيقية املوجودة أو املستوى العام ألسعار األسهم
بح هو احملرك األساسي لإلنتاج والتنمية، يؤيد ذلك نتائج دراسة قام ا وبناء على ما تقدم فإن الر .٨

MILLER )من هذه املشروعات استخدمت مفهوم % ٧٧ فوجد أن  مشروعا١٧٧ًعلى ) ميلر
 .٢معدل الربح عند اختاذ قراراا االستثمارية

نه قطـاف   على الربح و اخلسارة أل    ) مثرة االكتساب (، لقد أطلق القلقشندي اسم      نتيجة  الو
جيـب أن يكـون     والربح  .  نتيجة العمل مثل الثمرة اليت ال تكتمل إال بعد الزرع والرعاية واحلصاد           

حالال طاهرا ، شائعا بني الشركاء أي ال ميكن ختصيص جانب معني من ربح حمـدد لـشريك دون                   
  ، بـاآلخرين غريه، وال يدخل الربح الناجم عن االحتكار يف الربح احلالل بسبب الظلم الذي يلحق               

  .كما ال جيوز توزيع الربح دون استيفاء كامل رأس املال

                                                 
G,Hahn, ”?te of Interest Rule the RootsDoes the Ra“, .R, Turvey. , ، نقال عن ٢٢ الغزالي، مرجع سابق ، ص 1 

eds., pp. 172 & 329. 
A Glimpse at Calculating and Using Return on “, .J, Miller ، نقال عن ٢٣ الغزالي، مرجع سابق ، ص 2 

. 75-71. pp, 1960, June, Bulletin. A.A.N, ”Investment  
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  املبحث السادس
  النظام احملاسيب فقه

  
، غاية احملاسبة بقولـه   النويري  وحدد  ،  ١النظام احملاسيب هو األداة اليت حتقق ا احملاسبة غايتها        

، أما  ٢" الطوارف من التالد   وبكتاب احلساب حتفظ األموال وتضبط الغالل وحتد قوانني البالد ومتيز         "
 :تتلخص بـما يلي ف٣غاية احملاسبة كما حددها القلقشندي

  .ايلاملضبط لتحقيق الالية املاسبة وتكون باحمل: حفظ األموال محاية و .١
 .سلعيالضبط لتحقيق الواد املحاسبة وتكون مب: حفظ الغالل محاية و .٢
 .)حد القوانني( أداة من أدوات تشريع القواننياحملاسبة  .٣
 .وكذلك متييز أنواع النماء، متييز املال من منائه  .٤
والـسفرة الثقـات وأعـالم      األثبات  والنقلة  (احملاسبة أداة إثبات وضبط وحتقيق ،        .٥

 ).األنصاف واالنتصاف والشهود املقانع يف االختالف
 ).احلساب مناقش(قابلية حتقق وإثبات النتائج والبيانات احملاسبية  .٦
 .)يراع اإلنشاء متقول ، ويراع احلساب متأول( احملاسبية ، قابلية تفسري النتائج .٧
 . )آلمر الصرف على العمال واإليرادات واملصاريف(احملاسبة أداة لتحقيق الرقابة ،  .٨
 .احملاسبة أداة الختيار األنفع واألصلح .٩
 .احملاسبة أداة حتقيق العدل مبا تنتجه من بيانات تساعد يف قيام نظام املعامالت .١٠
حىت حتقق احملاسبة الغاية املرجوة منها البد من مقومات حتدد بنية            : ات النظام احملاسيب  مقوم

رى أن التطبيق العملي للمحاسبة يف الفقه اإلسالمي املستند إىل أًصوله وفقهه قـد              نالنظام احملاسيب، و  
  : حقق املقومات التالية

o  احملاسب وصفاته–أوال . 
o  احلساباتتبويب –ثانيا . 
o  املستندات والدفاتر-ثالثا  . 
o  القوائم املالية والقوائم التكميلية هلا ، وأبواب املضاف ، واملقترحات-رابعا . 

                                                 
  .١٦٣ القاضي ، مرجع سابق ، ص  ١
  ١٩٢، مرجع سابق ، ص  النويري  ٢
   .٥٧ ص ١ القلقشندي ، مرجع سابق ، جزء ٣
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وسوف نتعرض هلذه املقومات بالتفصيل إلثبات درجة التطور والنضج احملاسيب مبـا سـبق              
  .إشارة لوقا باشيليو وغريه مبئات السنني

   احملاسب وصفاته-أوال 

 وأوفـوا   ،  ]٣٥:اإلسـراء  [ وز�ـوا بالقـسطاس املـستقيم      بالقـسط   احملاسب هو الوزان    
 ألنه يزن األعمال ويقيسها يف ايـة الفتـرة     ]١٨١:الشعراء [تكو�وا من املخـسرين    بالكيل وال 

لذا ينبغي على هذا الوزان إن كان تاجرا مديرا أو حماسبا أو مراجعا ، أن يكيل ويكتال باحلق                  . املالية

الـذين إذا اكتـالوا     *  ويـل للمطففـني         بقوله   ، وأن اليكون كالذي وصفه اهللا       الذي أراده اهللا    
  ]. ٣-٢-١:املطففني [وإذا كالوهم أو وز�وهم خيسرون* على الناس يستوفون  

. ورأى املاوردي أنه يشترط فيمن يصح أن يتقلد العمالة ، أنهُ يستقل بكفايته ويوثق بأمانته              
إىل اجتهاد روعي فيها احلرية واإلسالم ، وإن كانت عمالة تنفيذ ال            فإن كانت عمالة تفويض تفتقر      

  . ١اجتهاد للعامل فيها مل تفتقر إىل احلرية واإلسالم

  
  :)٢٠-٣( الشكل رى أن احملاسب املسلم جيب أن يتحلى بالصفات التاليةنو
  : ، ويستفاد من ذلك حتقيقاإلملام بالفقه بشكل كاف .١

o ومعرفـة   ٢"جمتهدا بأحكام الـشريعة   " لريدعه عن خمالفة األصول الشرعية       الورع ،
 ، وعلـم    ٣ملكتسب حيتاج إىل علم الكـسب     احلدود الفاصلة بني احلالل واحلرام فا     

ـ الكسب ممزوج بعلوم الشرع وفقهه وال ميكن الفصل بينهما ، و           رى أن انتـشار    ن
فقه ما هو إال دليل على ذلك، فاملعامالت        القواعد املالية واحملاسبية يف ثنايا كتب ال      
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 صفات المحاسب

 االلمام بالفقه بشكل آاف

 العلم بالشروط المهنية

 )وأساليب الحماية(الحياد 

 الورع

 األمانة

 الدقة

 األخالق

تنتمي للمدخل 
 ويحد المعياري

سلوآها المدخل 
 السلوآي

 الكفاءة والمقدرة

 التحقيق

 التفقه بالمهن

 االعتماد على اللوائح والقوانين

المحاسب)٢٠-٣(الشكل صفات

 فيشترط عمالة اجتهادإذا آانت  -
  .فيها اإلسالم والحرية

 إذا آانت عمالة تنفيذ فال -
 .يشترط فيها اإلسالم والحرية



 ١٥٤

منتشرة بكل أشكاهلا يف تطبيقات الناس ويصعب الفصل بينـها وبـني القواعـد              
  .١واألصول الشرعية

o وهي نتاج طبيعي لإلميان العميق باإلسالم وقد خص اهللا تعاىل صفة القوة             : األمانة

 األمـني  القوي استأجرت    يا أبت استأجره إن خري من      واألمانة مبن استؤجر للعمل ،      

فالضعيف لن يقدر على حتقيق األمانة رغم اتصافه ا ما مل يكن            ]. ٢٦: القصص  [

 قـال   وذكر اهللا تعاىل على لسان يوسف عليـه الـسالم           . قويا قادرا على حتقيقها   
فاحملاسب ال يرشي   ]. ٥٥: يوسف [علـيم  حفـيظ اجعلين على خزائن األرض إ�ـي       

 . خيون وال يغشوال يرتشي وال يكذب وال

o ن اهللا    : الدقةبي        دف حتقيق العدالة الدقة يف احلساب        و�ـضع املـوازين القـسط 
 حبة من خـردل أتينـا هبـا وكفـى بنـا             مثقالليوم القيامة فال تظلم �فس شيئا وإن كان         

والتفت الفقهاء واحملاسبون إىل أدق التفاصيل يف حتري        ]. ٤٧: األنبياء   [حاسـبني 

ن ، فقد راعى النويري يف حماسبة الرواتب واألجور فرق أيام الـسنة             حقوق اآلخري 
 .٢واشترط املاوردي لتحقيق الدقة اإلملام يف احلساب. امليالدية عن السنة اهلجرية

o يف  األحكام اخلمـسة  حتدثنا يف املدخل السلوكي واألخالقي عن أمهية         : األخالق 
ق العامـة تتـضمن     تشكيل أخالق كل مسلم مكتسب ، وأوضحنا أن األخـال         

أما ما يقصد باألخالق املهنية يف األدبيات       . األخالق املهنية حكما فال تفرقة بينهما     
 . تنتمي للشروط املهنية يف عمل احملاسب ال للشروط األخالقيةنااحلديثة فهي برأي

  : العلم بالشروط املهنية .٢
o  ومسؤولية سـواء   إن استئجار غري الكفؤ للعمل أمر فيه تقصري          : الكفاءة واملقدرة

وذكرنا سابقا أن الغزايل اشترط أن يكون العمل مقدورا على          . احملاسب أو من والّه   
جيب  و .٣تسليمه حسا وشرعا فال يصح استئجار الضعيف على عمل ال يقدر عليه           

. ٤"فسمي الكتاب بامسهم حلذقهم بـاألمور     "أن يتصف احملاسب بالفطانة والذكاء      
حفظ القوانني ، واستيفاء احلقوق ، وإثبات        : ٥بوالكفاية حسب املاوردي تستوج   
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واشترط ابن  . الرقوع  ، وحماسبات العمال ، وإخراج األموال ، وتصفح الظالمات          
 .قدامة على حماسب األبنية اإلملام باملعرفة اهلندسية واحلسابية

o       وأدلّ  وأقرب إىل ضبط األموال طريقا       أكثر حتقيقا ذكر النويري أن كتاب احلساب
 .١ا وأوضح بيانابرهان

o  ليشارك رب كل صنعة بنظره ولسانه وال يكون        " اليت يعمل حماسبا هلا      التفقه باملهن
ألن هذه الصناعات زائدة علـى      ... يف ذلك مقلدا مجلة بل يشاركهم فيما هم فيه        

وأيما رجل اجتمعت فيه هذه األوصاف تعين علـى ويل          . وظيفته والزمة ألولئك  
هو للمباشـر   " ، وقال أيضا     ٢"ر له كفايته وألزمه إن امتنع     األمر ندبه للمباشرة وقر   

 .٣"زيادة على صنعته على أنه ال يستغين عن معرفته واالطالع عليه
o ٤االعتماد على اللوائح والقوانني. 

احملاسب كما ذكرنا وزان ال يزن إال باحلق دون التطاول علـى حقـوق أي مـن                 : احلياد .٣
وهو مسؤول عن حساباته دنيويا أمام      . لذي يشرف عليه  األطراف اليت هلا عالقة باحلساب ا     

وأقيمـوا الـوزن بالقـسط وال ختـسروا         *  أ ال تطغـوا يف امليـزان         وأخرويا أمام اهللا تعاىل     ، آمره
ومن واجب ويل األمر تأمني احلماية له ليتمكن من ممارسة احلياد           ]. ٩-٨:الرمحن [امليـزان 

       وال يـضار كاتـب وال شـهيد] وتكون احلماية بأشكال منـها التعـيني   ]٢٨٢: البقرة 

وهذه الصفة ال تتحقق إال بتحقق الصفتني الـسابقتني         . والعزل واألتعاب وتأمني احلصانة له    
 .معاً أي اإلملام بالفقه بشكل كايف والعلم بالشروط املهنية

       ويستدل من هذا     ٥اب األموال وحنوها  وقد عدد القلقشندي ألقاب أرباب الوظائف من كت  
لتقسيم على وجود دورة مستندية ونظام دفاتر دقيق انعكس على تقسيم ومهام أرباب هذه املهنة ،                ا

فقال . فمن يتوىل املسح شخص والذي يقبض شخص آخر مث ترتفع املناصب وصوال للوزير املسؤول             
  : معددا
   الوزير–األول 
ع إليه حساا لينظـر فيـه ويتأملـه         رفذ تصرفاا وي  نفوهو من ينظر يف األموال وي     :  الناظر   –الثاين  

ألنه يدير نظـره يف     : وهو مأخوذ إما من النظر الذي هو رأي العني          . فيمضي ما ميضي ويرد ما يرد     
  :وهو أنواع . أمور ما ينظر فيه ، وإما من النظر الذي هو مبعىن الفكر
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o ناظر اجليش. 
o ناظر اخلاص. 
o ناظر الدواوين. 
o  بدمشق(ناظر النظار(. 
o حبلب أو طرابلس أو محاة وحنوها(كة ناظر اململ(. 
o ناظر أوقاف أو جهات بر. 

وكانوا يف الزمن األول يعربون عنه مبتويل الديوان وهو ثاين رتبة النـاظر    :  صاحب الديوان    –الثالث  
  ).يالحظ تطور احملاسبة من جيل آلخر(. يف املراجعة

  .وهو الذي يشهد الديوان نفيا أو اثباتا:  الشاهد –الرابع 
وهو الذي يضبط الديوان وينبه على ما فيه مصلحته من استخراج أمواله وحنو             :  املستويف   –اخلامس  
وهو يعادل حاليا وظيفـة مراجـع احلـسابات         . ولعظم موقعه أشار إليه احلريري يف مقاماته      . ذلك

  .الداخلي
  . ويكتبها)مجع مجوع(وهو الذي ينظم احلسبانات :  العامل –السادس 
  .وهو الذي يتصدى لقياس أرض الزراعة: اسح  امل–السابع 
  .وهو الذي يتصدى للكتابة إعانة ألحد من املباشرين املذكورين:  املعني –الثامن 
  ".اجلهبذ"وهو الذي يتوىل قبض األموال وصرفها وكان يقال له يف ما تقدم :  الصرييف –التاسع 

  : احلساباتتبويب  –ثانيا 
فقد ذكر الغزايل أن جتار املـسلمني اسـتخدموا         . ات لغرضني استخدم الفقهاء ترميز احلساب   

ترميز حسابات الزبائن الفقراء بغية إخفاء أمسائهم ، أما أولئك الذين يعطيهم من مال الـصدقة وال                 
ترمجته :  حساب أحدمها    الذلك كان هلم دفتر   . يرجتى سدادهم فلم يسجلهم أصال يف الدفاتر احملاسبية       

اء من ال يعرفه من الضعفاء والفقراء ، وذلك أن الفقري كان يرى الطعـام أو                 فيه أمس  )مرمز(جمهولة  
الفاكهة فيشتهيه فيقول أحتاج إىل مخسة أرطال من هذا وليس معي مثنه فكان يقول له خذه واقـض                  

ومل يكن يعد هذا من اخليار بلُ عدَ من اخليار من مل يكن يثبت امسه يف الدفتر أصال                  . مثنه عند امليسرة  
  .١خذ ما تريد فإن تيسر لك فاقضه وإال فأنت يف حلّ وسعة:  ال جيعله دينا ، لكن يقول و

أما النويري فقد ذهب إىل أبعد من ذلك فاستخدم الترميز كما نعرفه يف الوقت احلاضـر ،                 
ويذكر االسم وابتداء أمرته أو جنديته      "فكان يشترط على احملاسب أن يذكر رمز احلساب ال امسه ،            

ي سنة كانت من السنني اهلاللية الستقبال ما يكتب من فعل السنة اخلراجية وعمن انتقل إليه من                 يف أ 
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كما كان يستخدم الترميز على      . ١"ز قبالة كل اسم إىل عربة اقطاعه رمزا ال تصرحيا         ويرماالقطاع ،   
  ".إذا كتب وصوال رمز عليه إشارة الكتابة"اإليصاالت 

  ر املستندات والدفات-ثالثا 
إن املستندات والدفاتر والوثائق اليت يستخدمها التجار واحملاسبون يف أعماهلم هـي مبثابـة              

يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا          اإلثبات للحقوق ، وقد تناولت أطول آية يف القرآن الكرمي أصـول الكتابـة               
تــداينتم بــدين إىل أجــل مــسمى فــاكتبوه وليكتــب بيــنكم كاتــب بالعــدل وال يــأب كاتــب أن   

ــ       يك ــبخس من ــه وال ي ــه احلــق وليتــق ا رب ــذي علي ــل ال   شــيئاهتــب كمــا علمــه ا فليكتــب وليمل

وذكرت عدة ثبوتيات كمستندات ، منها الرسائل واإليصاالت والتأريج والفنـداق           . ]٢٨٢:البقرة[
  .والكلّفة والعريضة واجلريدة

  :قنتيالدفاتر التجارية وسيلة إثبات واخلط أداة حتقق و
دين أن من العرف اجلاري اللجوء للدفاتر لبيان احلقوق ملا فيه من الدقة واحلقيقة         ذكر ابن عاب  

فما يوجد يف دفاتر التجار يف زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر خبطه ما عليه يف دفتره الـذي                   : "قائال
قْيذلك فلو   من اليقني أنه ال يكتب فيه على سبيل التجربة واهلزل ،ُ يعمل به والعرف جار بينهم ب                 رب

مل يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعام بال شهود فلهذه الضرورة جزم بـه اجلماعـة                   
أما الثبوتيات فقد أشار إليها النويري بأمهيتـها يف         . ٢")اسم مكان يف العراق   (املذكورون وأئمة بلخ    

دات يف حماسبة اخلـزائن      ، ويف بيان املرجتعات واملردو     ٣" احلمول برسائلويستشهد فيه   "االستشهاد  
 االستالم  بإيصاالت، وكذلك   "مث يذكر ما نقله إىل اخلزانة ويستشهد فيه برجعاته        ") ألبسة السالطني (

، وتكتسب هذه الثبوتيات شـرعيتها مـن        "ووصوالت مباشريها "والتسليم اليت يصدرها احملاسبون،     
". ئمارات والتواقيـع الـسلطانية    مبقتضى االسـت  "التوقيعات اليت حتملها من آمري الصرف املخولني        

 وهي األوراق اليت يبسطها مباشر املساحة مبا فيهـا          ،التأريج: واستخدمت أيضا وثائق أخرى ، مثل     
وهو عبارة عن التعليق ، وهو الذي تكتب فيه  : والفنداق. السجالت وخيتمها مبا انتهت إليه املساحة     

يها اسم كل فالح وما يسجله مـن الفـدن           هي جريدة يشرح ف    ،واملكلّفة. املساحات حال قياسها  
ويفصل ذلك بقبائله وجهاته وقطائعه فإذا نبت الزرع واستوى على سوقه ندب عند ذلك من يباشر                

شاد وعدول ذوي خربة بعلم املساحة، وكاتب عارف خبري أمني، وقـصابني            : مساحة األراضي من  
  .٤)املكتوبةحسب القواعد (يقيسون األراضي باألحكام احلاكمية احملررة 
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 وهي شبيهة بالتأريج إال أا تعمل ألبواب حيتـاج إىل أن يعلـم              العريضةوذكر اخلوارزمي   
   نقص األقل من األكثر من بابني منها، ويوضع ما يفضل يف باب ثالث وهو البـاب                فضل ما بينها في

األحـوال  املقصود الذي تعمل العريضة ألجله مثل أن تعمل عريضة لألصل واالستخراج ففي أكثر              
ينقص االستخراج عن األصل فيوضع يف السطر األول من سطور العريضة ثالثة أبواب أحدها لألصل               
والثاين لالستخراج والثالث لفضل ما بينهما مث يوضع يف السطر الثاين والثالث والرابـع إىل حيـث                 

ه وثبت مجلـة    انتهى تفصيالت األصل واالستخراج فضل ما بينهما ويثبت كل واحد منهما بإزاء باب            
  .١كل باب حتته

وهي أصل احملاسبة وأساسها األول وعليهـا تـبىن التـسجيالت           : دفتر اليومية، أو تعليق املياومة    
واألحداث اإلقتصادية املالية منها وغري املالية، بينما تقتصر الدفاتر احملاسبية احلديثة على املالية منـها               

، وبذلك يقول   فيذكر كل شيء فيها صغر أم كرب      قة  دون غريها من التبديالت، ويتوخى احملاسب الد      
يذكر فيه تاريخ اليوم والشهر من السنة اهلاللية ويذكر فيه مجيع ما يتجدد ويقع يف ذلـك                 : "النويري

من حمضر ومستخرج وجمرى ومبتاع ومباع ومبيع ومصروف وما يتجدد من زيادات            : اليوم يف ديوانه  
ر وترتيب أرباب استحقاقات على جهات وترتيـل مـن          يف األجر والضمانات وعطل وتقرير أجائ     

يستخدمه وصرف من يصرفه من أرباب اخلدم وغري ذلك حبيث ال خيل بشيء مما وقع له يف مباشرته                  
  .٢"وهذا التعليق هو أصل املباشرة. قل أو جل
 يف  وما يتجدد من زيادات   : كالم النويري كيفية تسجيل األحداث غري االقتصادية ، بقوله        ويبدو من   

  .اخل... األجر والضمانات وعطل وتقرير أجائر 
 حبـسب   )حماسـبة مـسؤولية   (وهي قائمة شبيهة بأستاذ احلساب تعد على عدة نسخ          : املخزومة  

 املستويات اإلدارية التابع هلا احملاسب ، دف إلحكام الرقابة من املستوى األعلى إىل املستوى األدىن              
، ويتناقشون على أساسها ، وهي وسيلة لنقـل البيانـات بـني              وهي أداة لتبادل املعلومات داخلياً    

احملاسبني سواء استمروا أو غابوا أو تركوا العمل مما يعطي استقرارا للعمل احملاسيب يف تأمينه دفقا من                 
يورد فيها املستخرج واحملضر وارى واملـصروف       : "البيانات بشكل مستمر ، وبذلك يقول النويري      

 املسترفع لزمه أن يوردها     )ناقشه وطلب منه  (وإن شاحه   . سخ حبسب املسترفعني  ويرفعها على عدة ن   
فيما أورده يف مياومته من سائر املتجددات واألحوال فيصري ا املسترفع الغائب كاملباشـر احلاضـر                

  ).٢١-٣( ، الشكل ٣" فمن دونه)مراجع(من ناظر مباشرة : وتشمل املخزومة خط من هو مباشر
  
  

                                                 
  .٣٧ هـ، ص ١٣٤٢، ، مطبعة الشرق بمصرمفاتيح العلومالخوارزمي،   ٤
  .٢٧٣ النويري ، مرجع سابق ، ص  ١
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  املستحق
  الصارف  اسم املستحق

  غلة  عينا مساة مشاهرة
  التاريخ  املقبوض  مثن الصنف

                  
                  

  املخزومة) : ٢١- ٣(الشكل 

وصف النويري حساب األستاذ وصفا دقيقا وعبر عن تقابل احلسابات بوضـعهما يف             : دفتر األستاذ 
 )طـرف إىل  ( أو ارى    )طرف من (ر  وصورة وضعه لذلك أن يرصع احملض     : "امليمنة وامليسرة، فقال    

من جهة فالن كـذا ويف مقابلتـه        :  قبالة ارى فيقول يف مينتها       يسرا القائمة وخيصم عن     مينةعن  
ينصرف يف كذا مث يشطب احملضر وارى من تلك اجلهة يف يسرة قائمة اجلريدة اليت بسطها قبالـة                  

دة السنة ويرمز على تعليقه إشـارة اخلدمـة   كل اسم استخرج منه أو أجري عليه ، يفعل ذلك يف م         
وكذلك إذا كتب وصوال رمز عليه إشارة الكتابة وصورته هلا ، فإذا انقضت الـسنة               . على اجلريدة 

عمل حماسبة كل جهة مبا استخرجه من مستأجرها أو ضامنها وأجراه عليه وعقد على ذلك مجلة فإن                 
د تغلقت تلك اجلهة عن تلـك الـسنة وإن زاد           كان املستخرج وارى نظري األجرة أو الضمان فق       

 ، نستخلص ممـا ذكـره       ١"اً مستخرج اًاملستخرج على األجرة أورده يف حسابه مضافا ويسميه زائد        
  :النويري مايلي

 .احلساب هو قائمة .١
 ).الوارد(له طرف مييين يسجل فيه احملضر  .٢
 ).الصادر(له طرف يساري يسجل فيه ارى  .٣
 . اسم استخرج منه أو أجري عليهجتري عملية شطب قبالة كل .٤
 .مدة احلساب سنة .٥
 .تستخدم الرموز كإشارات كتابية .٦
 .جتري احملاسبة بنهاية السنة .٧
 ).مجلة(ينتج عن ذلك رصيد  .٨
 ".تغلّق احلساب"إذا كان مساويا للصفر نقول  .٩
 .وإال ندوره للسنة التالية .١٠

تاريخ منشوره إىل تـاريخ     وصورة احملاسبة أن يقيم     : " بقوله   مبدأ تقابل احلسابات  وأوضح  
 ويوجب عن نظري خدمته استحقاقا وينظـر        )رصيد حساب (انفصاله أو نقلته ويعقد على ذلك مجلة        

إىل ما قبضه من املغالت فيجمعها فإن كان قَبضه نظري خدمته فال شيء له وال عليه ، وإن زاد قبضه                    
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ر من قبضه أفرج له عن نظـري مـا   على مدة خدمته استعاد منه ما زاد بنسبته وإن كانت خدمته أكث  
  .١"فَضل له

   القوائم املالية–رابعا 
وكان املتويل  "بقوله  كما أشرنا ،    سباق يف تعبريات األصول والنفقات      كان ال لعل ابن قدامة    

 ، واستخدم النويري األصول واخلصوم      "هلا جامعا للنظر يف األمرين وحماسبا على األصول والنفقات        
والبد لكل مباشر من جريدة على هذه الـصفة         : "وم ضمن قائمة اجلريدة قائال      بالشكل املعروف الي  

ما حيتاج إليه " ، واستخدم هذا التعبري يف اليومية بنوعيها املدينة والدائنة  ٢"تشتمل على األصل واخلصم   
  .٣"كل مباشر من ضبط تعليق املياومة وبسط اجلريدة وخدمتها يف األصل واخلصم أوال فأول

وكيفيتها أنه  "،  اد احلسابات اخلتامية يف الثلث األخري من الشهر األخري من العام          ويتم إعد 
إذا مضت على املباشر مدة ال تتجاوز أحد عشر شهرا فما دون الشهر إىل عشرة أيـام ومـا دون                    

ذكر ما ينتج عن التعليـق      "، وتتم بعد اإلنتهاء من التسجيل يف اليومية وحسابات األستاذ ،            ٤"الشهر
  :وتتألف هذه احلسابات من ". سبانات بعد املخازميمن احل

 .وهو حساب ختامي يهتم باألموال : اخلتم .١
 ).قائمة باملواد(وهو حساب ختامي يهتم بالغالل  : التوايل .٢
وتتألف من أعمال الغالل والتقاوى وأعمال االعتصار وأعمال املبيع وأعمال           : األعمال .٣

 .٥والتأديبات واجلناياتاملبتاع وأعمال اجلوايل وأعمال اخلدم 
وتتألف من سياقة األسرى وسياقة الكراع وسـياقة العلوفـات وسـياقة             :السياقات .٤

 .٦األصناف
 . ويعادل امليزانية٧هو العمل اجلامع الشامل لكل عمل : االرتفاع .٥

، وسوف  ) ٢٢-٣الشكل  (وميكننا تصوير آلية تدفق البيانات احملاسبية وفق األمنوذج التايل          
ويبدو جليا أا كانت علـى شـكل قـوائم          . ه القوائم بالتفصيل وبشكل بياين الحقا     نستعرض هذ 

 ، وهذا ما ذهبت األدبيات احملاسبية إىل تطبيقه يف اآلونة األخرية مـن              Tوليست على شكل حرف     
  .القرن املاضي
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 جبهات العني من سائر األموال وكيفيتها أنه إذا مضت على املباشرمدة ال تتجاوز             ختتص" وهي   :اخلتم
وما دون الشهر اليقع إال عند انفصال كاتـب يف          (أحد عشر شهرا عما دون الشهر إىل عشرة أيام          

 نظم حسابا مساه الكتاب يف مصاحلهم اخلتمة ، يشرح يف صدرها مـا              )أثناء الشهر او اقتراح مقترح    
د البسملة ختمة مببلغ املستخرج وارى من أموال اجلهات أو املعاملة الفالنية الستقبال كذا              مثاله بع 

وإىل آخر كذا ويذكر أمساء املباشرين فيقول بوالية فالن ونظر فالن ومشارفة فالن وكتابـة فـالن                 
ـ          سنيه ويعقد يف صدرها مجلة على مااستخرجه يف تلك املدة وأجراه من أصول األموال يفصل ذلك ب

ويشرحه جبهاته وأمساء أربابه وتواريخ حمضره وجمراه إىل اية ذلك مث يقول وأضيف إىل ذلـك مـا                  
وجبت إضافته ويبدأ باحلاصل املساق إىل آخر املدة اليت قبلها مث يذكر ما لعله استخرجه من اجلهات                 

لعله اقترضه وما لعلـه     اليت ترد يف باب املضاف وما ورد من أمثان املبيعات واملصاحلات واخلدم وما              
حصل من املواريث احلشرية واتذبات والتأديبات وما لعله اعتد به ملعاملة أخرى ونقل إليه إىل ذلك                
من أبواب املضاف على اختالفها مما يطول شرحه لو استقصي مث يفذلك على األصل واإلضافة وإن                

 فالفذلكة مبفردها مث خيـصم تلـك        صرف نقدا بنقد ذكره بعد الفذلكة  واستقر باجلملة بعده وإال          
اجلملة مبا لعله محله أو نقله على معاملة أخرى أو صرفه ويذكر احلمل بتوارخيه ورسائله واسم مـن                  

  )أوراق وثبوتيات اليومية(اجلريدة واملنشور واإليصاالت

 )اليومية(تعليق املياومة

 املخزومة

 السياقات األعمال  التوايل اخلتم 

 املضاف بالقلم

 االرتفاع

 املقترحات

 قوائم تكميلية  قوائم تكميلية 

  تدفق البيانات احملاسبية ضمن أمنوذج احلسابات اخلتامية٢٢-٣كلالش

 قوائم تكميلية
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محل على يده واملنقول كذلك واملصروف بأمساء أربابه وتوارخيه مث يسوق إىل التحصيل إن اضطرد له                
  .٢٣-٣، وميكن تصويرها بالشكل ١"حاصل وإال فيقول يف آخرها ومل يبق حاصل فنذكره

أن يضمنواُ ختمهم ما يوردونه يف األصل من جهات األصـول           "ويقترح حماسبو بالد الشام     
 جبهاته ، مثال ذلك أن يقول يف        – األصل خمتوما واخلصم مفصال      –كل جهة من املستخرج وارى      

 حتت ذلك التاريخ خـصم تلـك        اجلهة الفالنية يف التاريخ الفالين كذا وكذا درمها ويذكر        : األصل  
التاريخ الفـالين   : اجلملة ويف اخلصم إذا ذكر اسم رب استحقاق وما وصل إليه يف كل تاريخ يقول                
  .٢"ويعني جهاته ويشطب املسترفع األصل على اخلصم ويف هذا تضييق كثري على املباشر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ختمة مببلغ املستخرج وارى من أموال اجلهات

  فالن وكتابة فالن مشارفة وفالنبوالية 
  )أي املتويل والناظر واملشارف والكاتب(

xxx    اخلراج  
  تاريخ  أربابه  املستخرج من جهة

      جهة كذا
        جهة كذا

xxx   
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  :يضاف 
  )احلاصل املساق إىل آخر املدة اليت قبلها(رصيد الفترة السابقة 

  بيعاتأمثان امل
  املصاحلات

  اخلدم
  القروض

  املواريث احلشرية
  اتذبات والتأديبات

  منقوالت من معامالت أخرى
xxx      نقود بعمالت أخرىxxx سعر صرفها ، xxx

  
xxx  
  
  
  

xxx 

  :خيصم   
  منقوالت من معامالت أخرى

  من محل على يده  تاريخ  الرسالة
      
      

  املصروف
  تارخيه  اسم الصارف

      
xxx    مجلة(الرصيد احلايل(  

  اخلتمة) ٢٣- ٣(الشكل 
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أريد ا توايل الغالل ، وكيفيتها      "، و يؤدي الستخراج مثن املبيع   وهو شبيه حبساب املتاجرة     : التوايل  
قدمناه يف شرح اخلتم نظم كاتب اجلهة حسابا للغلة امسه التايل ، يشرح يف           أنه إذا مضت مدة على ما     

ا انساق حاصالً من الغالل باجلهة الفالنية إىل آخر كذا ، ويذكر أمسـاء              تالٍ مب : صدره بعد البسملة    
املباشرين على ما تقدم ، مث يوصل يف صدره ماانساق إىل آخر املدة اليت قبلها مـن الغـالل علـى                     
اختالفها ، ويفسر الغالل بسنيها ، ويضيف إليه مالعله انضاف من متحصلٍ ومبتاعٍ وقـرض وغـري                 

يه، ويذكر بعد الفذلكة ما لعله وقع من تبديل صنف بـصنف لوجـود ذلـك                ذلك ، مث يفذلك عل    
الصنف وعدم غريه إما فيما قبضه أو فيما صرفه وما لعلهُ أبيع ومثّن، وما لعلهُ ينقل من كيل إىل كيل                    

ويستخرج مثن  ويستقر باجلملة بعد ذلك على مثن ما أبيع وما استقر من الغالل بعد التبديل والتنقيل،                
وخيصم باحملمول واملنقول واملصروف على اختالفه ويفـصل          مبقتضى تلك اخلتمة وهي شاهده     البيع

  .١"ذلك بتوارخيه على ما شرحناه يف اخلتمة ويسوق احلاصل من الغلة إن كان
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  تال مبا انساق حاصال من الغالل باجلهة الفالنية إىل آخر املدة الفالنية
  فالن وكتابة فالن مشارفة وفالنر  ونظفالنبوالية 

xxx    ما انساق إىل آخر املدة اليت قبلها من الغالل على اختالفها(رصيد أول املدة(  
  الرصيد  السنة  النوع

      
        

xxx    
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  :يضاف 
  )التشغيل الصناعي/من أعمال االعتصار وهو شبيه باحملول من ح(املتحصل 

  )املشترى(املبتاع 
  قروضال

  )) معدوم-متوافر (تبديل صنف بصنف (التبديالت الطارئة 
  

xxx  
  

  

  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  :خيصم 
  )ما قبض مثنه(املباع 
  ما صرفه

  )مرجتع(ما نقل من كيل إىل كيل 

xxx   مثن املبيع مبقتضى ختمة تلك املدة وهي شاهده  

  التوايل) ٢٤- ٣(الشكل 

وهي توايل االرتفاع وتوايل االعتصار  .ية تعد عند احلاجة وهي قوائم تكميلية تفصيل    القوائم التكميلية 
  ).صناعي(

 وصورا  عمل إال عند اقتراحها   وال ت تشتمل على العني والغلة واألصناف      : "توايل االرتفاع 
أن يوصل يف صدر تايل االرتفاع ما انساق آخر االرتفاع الذي قبله مـن              

ف إليه ما استحق يف تلك      احلاصل والباقي عينا وغلة ويفصله بسنيه، مث يضي       
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السنة أصال ومضافا وخيصم باخلصم السائغ املقبوض ويطرده بعد ذلك إىل           
  .١"حاصل وباق

على االعتصار أو تاليه    ) املدة( وصورا أن يوصل ما انساق حاصال آخر         :توايل االعتصار 
ويضيف ما لعله حتصل من قطر وغريه ويفذلك عليه ويكرر منـه ويبيـع              

 .٢" وخيصم ويسوق إىل احلاصلويستقر باجلملة
  : وتتألف من القوائم التالية :األعمال 

 أعمال الغالل والتقاوى -١
 عمل االعتصار -٢
 عمل املبيع -٣
 عمل املبتاع -٤

كيفيتها أن يشرح يف صدر العمـل       "وتشابه حماسبة التكاليف الزراعية ،       :أعمال الغالل والتقاوى    
 بالناحية الفالنية ملغل سنة كذا وكـذا اخلراجيـة          عمل مبا حتصل من الغالل    : بعد البسملة ما مثاله     

املدرك يف شهور سنة كذا وكذا اهلاللية مضافا إىل ذلك ما وجبت إضافته ، ويوصل يف صدره مـا                   
حتصل من الغالل على اختالفها وأكياهلا مفصال بأمساء الفالحني ويضيف إليه ما لعله استعاده مـن                

ري ذلك ويفذلك عليه فمن الكتاب من يسوقه جبملتـه          التقاوى والقروض أو حصله من رسوم أو غ       
حاصال وخيصم مبقتضى التايل ومنهم من خيصم مبا محله وصرفه يف مدة حتصيله للمغل ويسوق ما بقي                 

 ).٢٥-٣( ، الشكل ٣"إىل احلاصل ويستغىن بذلك عن تال لتلك املدة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ة ملغل سنة كذا وكذا اخلراجيةعمل مبا حتصل من الغالل بالناحية الفالني
xxx   الرصيد املتحصل من الغالل  

  الفالح  الكيل  النوع
      
        

xxx    
٠٠٠  
٠٠٠  

  :يضاف 
  املرجتع من التقاوى والقروض

  احملصل من الرسوم
  

xxx  
  

  

  
٠٠٠  
٠٠٠  

  :خيصم 
  احملمول

  املصروف

  أعمال الغالل والتقاوى) ٢٥- ٣الشكل  (

                                                 
  .٢٧٧ النويري ، مرجع سابق ، ص  ١
  .٢٧٨ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٢
  .٢٧٨ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٣



 ١٦٥

ري أن كاتبها حيتاج إىل ضبط ما يصل إليه من محـول األمـوال               أوضح النوي  :حماسبة املواد 
ما يصل منها على رسائله وحيرره بالوزن والذرع والعدد واألمحـال علـى             ذلك  واألصناف ويقابل   

علـى  ) مجع تقدمة أي هديـة    (وما يصل من اهلدايا والتقادم      ... اختالف أجناسه وأنواعه وأوصافه   
صنف إىل صنفه وكذلك حيرر ما يبتاعه من األصـناف الـيت             و هاختالفها فيضيف كل نوع إىل نوع     

  :وتتلخص مراحل حماسبة املواد باملراحل التالية. ١تدعو الضرورة إليها وجرت العادة بابتياعها
يضبط فيها املواد الواردة واملنصرفة، يذكر فيها اسـم الناحيـة           ) جريدة(يومية حماسبة املواد     )١

 .ن الغاللوالواصل م) عربة(واملتوقع حتصيله 
كشف تـسوية   (مع عربا والواصل فعال ووضع رجعة بذلك        ) رسالة اجلهة (تدقيق املستند    )٢

. سواء باملطابقة أو بالعجز مع حتليل أسباب العجز وحتديد اجلهة املسؤولة عن ذلك            ) حساب
 .مع مراعاة النقص الطبيعي الناجم عن البلل

 .إعداد ميزان املراجعة )٣
وحيتاج إىل بـسط أمسـاء مـن يعامـل          "بقوله  ) البيوت السلطانية (ة مواد   يتابع النويري يف حماسب    و

وحيصر لكل منهم ما أحضره يف كل يوم فإذا اجتمع له من ذلك ما يقتضي حماسبته جرد                 ... باحلوائج
له حماسبة ضم فيها كل صنف إىل صنفه ومثنه إما بتعريف احلسبة أو بعادة استقرت به وأحاله مببلغ ما                   

ومما سبق  . ٢" بيت املال أو استدعى من بيت املال ما ينفق منه وأشهد عليه بقبضه ذلك              وجب له على  
  :فإن النويري حدد

 : للمواد ومنه يعرف االحتياجات املصروفة يوميا واليت على أساسها يتمأستاذاً )١
 .احلساب اجلاري مع املوردين )١
ه بوقت ميكن   دفافيستدعي ما يراه قد قل عنده منها قبل ن        "حتديد حد إعادة الطلب،      )٢

إىل أن يأتيه ذلك الصنف     "، مع مراعاة زمن جلب بعض املواد من بلد آخر،           "حتصيله
 .٣"من بلد آخر كان املباشر حتت درك إمهاله

 : للموردين الذين يتعامل معهم ويتم العمل به على مرحلتنيأستاذاً )٢
 ).يعتمد على أستاذ املواد أعاله(ما أحضره كل يوم : اإلحصاء 
 :وتتم على عدة مراحل: ةاحملاسب 

 .وصوال لصايف احلق) تثمينها(تصنيف احلسابات مث تقييمها  •
 .إحالة املبلغ على بيت املال •
 .أو السداد نقدا جبلب مسؤول الدفع •

                                                 
  .٢١٤ النويري، مرجع سابق، ص  ١
  .٢٢٣ النويري، مرجع سابق،  ٢
  .٢٢٣ النويري، مرجع سابق،  ١
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 .االشهاد على ذلك •
 :  للرواتب، ويتم الصرف بناء عليهأستاذاً )٣

 .بذكر أمساء أرباب الرواتب وما يترتب هلم كل يوم 
 .)يوميا أو كل شهر( اومة أو مشاهرةمث حماسبتهم مي 
 .السداد صنفا أي عينا بأحد األصناف أو حوالة أي ليقبض من بيت املال 
مع مراعاة خصم كمية اللحم والتوابل عن املرضى ألم يتحولون إىل تناول أطعمة              

حاليـاً يف بعـض احملاسـبة       " مبدل" وهي ما تعادل كلمة      .مسلوقة أو ما إىل ذلك    
 .يشكمحاسبة اجل

  .ويالحظ ارتباط احملاسبة املالية مبحاسبة املواد
وصورته أن يترجم يف صدره بعد البسملة مبا        "وتشابه حماسبة التكاليف الصناعية ،       :عمل االعتصار   

عمل مبا حتصل من اعتصار األقصاب باجلهة الفالنية العتصار أقصاب سـنة كـذا وكـذا                : مثاله  
: ويربز عن يسرته بكمية ما حتصل فيقـول         .... ذا وكذا فدانا    اخلراجية ويقول يف مينة العمل عن ك      

املنتجات األساسية  (من أصناف احللو كذا وكذا قنطارا ويفصل ذلك بالقند واألعسال على اختالفها             
ويذكر اسم الطباخ مث يبيع من عـرض        ... مث يذكر بعد ذلك تفصيل املتحصل جبهاته         ... )والثانوية

 ).٢٦-٣(، الشكل ١"ملة وحيمل ويصرف ويسوق إىل احلاصلذلك ويثّمن ويستقر باجل
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  باجلهة الفالنية العتصار أقصاب سنة كذا وكذا اخلراجية/ عمل مبا حتصل من اعتصار األقصاب 
  عني كذا وكذا فدانا

  امجايل
 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: املتحصل 

  من أصناف احللو كذا وكذا قنطارا
  اراقنط  ٠٠٠  مرسل
  قنطارا  ٠٠٠  احلر

  قنطارا  ٠٠٠  االسطروس
    قنطارا  ٠٠٠  املردودة

  مثن الباقي املقدر  الباقي ككمية  املباع  اسم الطباخ  ٢ما حصل من الضرائب  الفدن
         
            

 xxx   xxx      جمموع اجلملة 

 عمل االعتصار) ٢٦- ٣الشكل (

 الصناعية، وذلك لـصناعة قـصب        تعرض النويري بالتفصيل للمحاسبة    :احملاسبة الصناعية 
وتعرض بالتفصيل ملراحـل    .  كما ذكر اآلفات واألضرار اليت تصيب هذه الزراعة        .السكر ومعاصره 

  :الصنع لبيان أثرها املستندي واحملاسيب، فأوضح املراحل الصناعية التالية

                                                 
  .٢٨٠ النويري ، مرجع سابق ، ص  ١
 رطل من الماء ٢٤٠٠٠ الضرائب وحدة قياس وتساوي ثماني أياد واليد ملء خابية والخابية ثالثة آالف رطل أي أن الضريبة تساوي  2

  "٤٥٥ ، ص ٣رجع سابق ، جالقلشندي ، م. "يجمد منها مع جودة القصب ثالث ضرائب
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 .النقل والتجميع يف دار القصب  - أ
 .التنظيف والتطهري  - ب
 .الفصل والفرز  - ت
 .العصر  - ث
 .تحصل من العصرمجع امل  - ج
 .التصفية  - ح
 .التعبئة والوزن  - خ
 .الغلي  - د
 .التصفية  - ذ
 .الطبخ  - ر
 .التقطري  - ز
 .التجفيف  - س

واعترب . وضرورة إشارة احملاسب للطريقة املتبعة دون اإلسهاب      وبين اختالف طرق اإلنتاج     
األساسي وهو الـسكر     ملنتجاكذلك  ذكر  و. هذا األمر زيادة عن صنعة الكاتب إمنا ال استغناء له عنه          

وذكر أمسـاء   . ما يسمى بعسل القصب، والثانوي وأمساه اخلابية وهي مادة أردأ من عسل القصب            أو  
  ):٢٧-٣(املتحصالت كالضريبة والوضعة واليد واخلابية، واملعايري اليت وضعها، الشكل 

  ما يعادل  املادة  اال
  ٢,٥٠  )بياض السكر(القند    قنطارا٢٥-١٥
  ٠,٥٠  العسل   قنطارا١٢- ٨

   ضرائب٣فدان قصب يؤدي إىل ألن كل 

  )٢٧-٣(الشكل 

 يعتصر بأحجار املاء ومنها مـا       ا م ا بالشام بطرق اإلنتاج فمنه     السكر وختتلف صناعة قصب  
وعلى املباشر أن يلم بطرق التصنيع ألنه ال يستغين عـن           ) أعواد اخلشب (يعتصر باألبقار أو بالسهام     

  :تحصل باستخدامومهمة احملاسب حتديد امل. معرفته واإلطالع عليه
ويذكر فيها التاريخ واحملضر واملستخرج وارى واملبـاع واملبتـاع          : تعليق املياومة   - أ

و زيادات األجر و زيادات الضمانات والعطل وتقرير األجائر وترتيب           واملصروف
 .أرباب االستحقاقات

تنظيم خمزومة يف كل ليلة ويوم، تعمل على عدة نسخ، ويذكر فيهـا املـستخرج                 - ب
 .ضر وارى واملصروفواحمل

ملزيد من اإلطالع على القـوائم ذات العالقـة، انظـر           . تنظيم عمل شامل جلميعه     - ت
 ).٢٩-٣(، )٢٨-٣(، )٢٦-٣( :األشكال



 ١٦٨

الشطب قبالة كل اسم مبا قبضه مفصال بتوارخيه من جهة قبضه لتسهل عليه حماسبة                -  ث
 حماسبة األجـور    وأوضح النويري االرتباط بني   . كل نفر عند االحتياج إىل حماسبته     

 .وحماسبة التكاليف فالشطب مرحلة تفيد فيما بعد يف حماسبة األجور
  .ويالحظ ارتباط حماسبة التكاليف مبحاسبة األجور

صورته أن يقول يف صدره بعد البسملة مبا بيع من الغالل واألصناف باجلهـة               ":عمل املبيع   
ها بأصنافها ، يذكر عن مينة القائمة الـصنف         الفالنية ملدة كذا وكذا ويعقد على الثمن مجلة مث يفصل         

ويف الوسط السعر إن كان سعرا واحدا وإال فيقول مكانه بأسعار تذكر ويف اليسرة الثمن ، مث يفصله                  
بأمساء مبتاعيه ، فإذا كمل ذلك أضاف ما انساق له آخر العمل الذي قبله من أمثان املبيعات ويفصل                  

إن كان، مث يفذلك على اجلملة ويستخرج من عرضه مبقتـضى           ذلك بأمساء من تأخر عليه منها شيء        
  . ١"ختم املدة ويسوق إىل الباقي دون احلاصل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  باجلهة الفالنية كذا وكذا ملدة كذا وكذا/ عمل مبا بيع من الغالل واألصناف 

  الشاري  الثمن  السعر  الصنف  مجلة الثمن  
xxx       
xxx        دي

نق
  xxx       

  
  
جل  

آ
  

  
  

xxx 
xxx  

  أمثان املبيعات: اجلملة 
  :يضاف 

  ما تأخر عليه فيها شيء 
    رصيد املدينني السابق

  

  xxx   موع(اجلملةوهو ختم املدة) ا  

 عمل املبيع) ٢٨- ٣الشكل (

، وقد حظي فقه البيوع بنصيب وافر من فقه املعامالت واهتم الفقهاء بتفصيالته، كما ذكرنا             
فدرسوا الثمن ومصاريف الشراء والبيع واملردودات واملسموحات وأرش البيع أو اخلصم التجاري أو             

  . احلط من الثمن قبل انعقاد البيع إضافة لتقومي بضاعة آخر املدة
  :قسم الفقهاء البيع إىل عدة أصناف 

  : من حيث تعلقه بالبيع إىل-أوال
 .وهو بيع املقايضة: عني بعني 
 .وهو بيع الصرف): املبيع فيه من النقود(مثن بثمن  
 .وهو بيع السلم: مثن بعني 
 .وهو البيع املطلق:  عني بثمن 

                                                 
  .٢٨١ النويري ، مرجع سابق ، ص  ٢
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  : من حيث تعلقه بالثمن-ثانيا
 .إن كان مبثل الثمن األول مع زيادة فمراحبة 
 .إن كان مبثل الثمن األول بدون زيادة فتولية 
 .إن كان أنقص من الثمن األول فوضيعة 
 .ة و ال نقص فمساومةإن كان بدون زياد 
 ).كأن يبيع نصفه. (أن يشرك غريه فيما اشتراه فشركة 

  : من حيث تعلقه بوصف الثمن-ثالثا
 .حال 
 .مؤجل 
  : وترد مجيع التقسيمات املذكورة أعاله إىل-رابعا

 .بيع صحيح 
 .بيع باطل 
 .بيع فاسد 
 .بيع موقوف 

كان البيع بأنه ينبغي على التاجر وتعرض الفقهاء ألر . وقد يشمل البيع اإلجارة ألنه بيع منفعة      
وأن املعقود عليه وهو املال املقصود نقله مـن         . ١الصيب وانون والعبد واألعمى   : أن ال يعامل أربعة   

أن ال يكون جنـسا، وأن يكـون        : أحد العاقدين إىل اآلخر مثنا كان أو مثمنا فيعترب فيه ستة شروط           
اقد أو مأذونا من جهة املالك، وأن يكون املعقود عليـه           منتفعا به، وأن يكون املتصرف فيه مملوكا للع       

مقدورا على تسليمه شرعا وحسا فما ال يقدر على تسليمه حسا ال يصح بيعه، وأن يكـون املبيـع                   
ويالحظ مدى دقـة    . معلوم العني والقدر والوصف، وأن يكون املبيع مقبوضا إن كان ملكه مبعاوضة           

ألي التباس أو عيب قد يؤدي ملنازعة بني املتبايعني، كما يالحظ  عملية البيع يف الشرع اإلسالمي منعا       
وفرق . اشتراط الطهارة والنفع فضال عن اإلفصاح بوصف امللكية والتسليم و اإلقباض ووصف املبيع            

بني العيب اليسري والكثري يف البيع، فإن كان العيب يسريا مل جيب الرد ووجبـت لـه قيمـة                   الفقهاء  
  .ا وجب الردالعيب، وإن كان كثري

وصورته أن يقول يف صدره عمل باملبتاع باجلهة الفالنية من األصناف اليت تذكر ملدة               ":عمل املبتاع   
كذا وكذا ويعقد على مثن املبتاع مجلة جيعلها عن مينة نصف القائمة ، ويربز باألصناف املبتاعـة إن                  

خيه ، وأمساء مـن ابتـاع منـهم         ما يذكر ويشرح ما ابتاعه صنفا صنفا بتوار       : أمكن ، وإال فيقول     
وأسعاره ، ويضيف إىل مجلة الثمن ما لعله تأخر عليه من مثن ما ابتاعه يف العمل الذي قبله ، ويفصله                    

                                                 
  .٦١ الغزالي، مرجع سابق، ص  ١
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بأمساء أربابه ويفذلك على ذلك وخيصم مبا صرفه من عرضه مبقتضى ختم املدة ويسوق إىل متأخر أو                 
 . ١"فائض إن كان قد سلف عليه

  حيمبسم اهللا الرمحن الر
  باجلهة الفالنية كذا وكذا ملدة كذا وكذا/ عمل باملبتاع من الغالل واألصناف 

  املورد  الثمن  السعر  التاريخ  الصنف  مجلة الثمن
xxx        
xxx        
xxx         

  
  
  

  
 

xxx 
xxx  

  )اموع: (اجلملة 
  :يضاف 

  )رصيد املوردين السابق(ما تأخر عليه من مثن ما ابتاعه 
  :خيصم 

    من عرضهما صرفه 

 

xxx   حسب اإلشارة(املتأخر أو الفائض/+-( 
  عمل املبتاع) ٢٩- ٣الشكل (

  .وسنكتفي بذكرها يف هذا املقام فقط.  وهي ما يتعلق بأموال اجلوايل:عمل اجلوايل 
 وسـنكتفي . وهي ما يتعلق بأموال اخلدم واجلنايات والتأديبات       :عمل اخلدم واجلنايات والتأديبات     

  .بذكرها يف هذا املقام فقط
وتتألف من سياقة األسرى واملعتقلني وسياقة الكراع وسياقة العلوفات وسياقات األصناف            :السياقات
  .وسنكتفي بالتعرض لسياقة العلوفات والكراع والعدد واآلالت واألصناف. والعدد

دة اليت نظم فيها السياقة وصورا أن يوصل يف صدرها ما صرفه على الكراع يف امل        : "سياقة العلوفات 
مث يفصل ذلك كل صنف من الكراع وعدده يف الزيادة والنقص وما صرفه على ذلك يف كل مدة ،                   
يف اليوم كذا يف املدة كذا والزيادة والنقص على حسب االتفاق ويراعى يف ذلك ما تضمنته سـياقة                  

املستقر كذا  : ن املستقر فيقول    الكراع ، وإن صرف علوفة لطارئ ال يستقر عنده ميزه يف التفصيل م            
والطارئ كذا إضافة إىل هذه السياقة وال فذلكة ويتجنب أن يصرف علوفة عن أيام نقص الـشهور                 

ألن الرعي يكون   ( ،   ٢"اهلاللية وهي ستة أيام يف السنة فإن ذلك من املخرج الالزم وكذلك أيام الربيع             
 ومبا أن أشهر الرعي ستة أشهر فكان        ١١,٢٥ساوي  فيها طبيعيا ، ففرق السنتني اهلجرية وامليالدية ي       

  .)فرق أيام أشهر العلف هي ستة أيام فقط
 اإلنتـاج   –وتشبه سياقة الكراع وسياقة العلوفات حماسـبة التكـاليف الزراعيـة            : سياقة الكراع 

هي سياقة تشتمل على اخليل واجلمال والدواب واألبقار واألغنـام وصـورا أن يوصـل               "احليواين،
ب ما انساق عنده حاصال آخر السياقة اليت قبلها ، ويضيف إىل ذلك ما لعله ابتاعـه بتوارخيـه                   الكات
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وأمساء من ابتيع منهم وما لعله نتج وما لعله اجتذب ويفذلك على ذلك مث يذكر بعد ذلك ما باعه من   
ن ويصرف  عرض اجلملة وما نفق وتنبل وذكَّى ويستقر باجلملة على ما استقر من حيوان وجلود ومث              

وعلى احملاسـب أن يتـابع      ). ٣٠-٣(الشكل  . ١"وينقل ما لعله صرفه أو نقله ويسوق إىل احلاصل        
  .أوقات نتاج ووالدة الدواب ألخذها باحلسبان

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  سياقة الكرع

xxx   رصيد سابق  

xxx   
٠٠٠  
٠٠٠  

  
٠٠٠  
٠٠٠  

  :يضاف 
  )     املبتاع(املشترى 

  اسم البائع  تاريخ
    

  )الوالدات(الناتج 
  اتذب

  
xxx  
  

  

  
٠٠٠  
٠٠٠  
٠٠٠  

  :خيصم 
  املباع

  )املوت(النفوق 
  ) أصول ثابتة دف التوليد–املراد من املواشي للقنية (املبتذل 
  )املذبوح(املذكى 

  سياقة الكراع) ٣٠- ٣الشكل  (

ذا أمكـن عملـها أن      وصفَتها إ "وتشبه حماسبة األصول الثابتة ،      : سياقة األصناف والعدد واآلالت   
يوصل ما عنده من األصناف مفصلة ويضيف إليها ما ابتاعه أو ما وصل إليه ويفذلك على ذلـك مث                   
يذكر بني الفذلكة واستقرار اجلملة ما يرد بني الفذلكة واستقرار اجلملة زاد على مائة باب ال يعرفها                 

 عنده استقر حينئذ باجلملة على ما    فإذا ذكر ما وقع   ... إال أفاضل الكتاب ومن له حذق ذه الصناعة       
وقد أشار النـويري إىل     ،  ٢" مث خيصم مبا يسوغ اخلصم به ويسوق إىل حاصله         قام عليه ميزان عمله   

  ).٣١-٣(الشكل . ضخامة هذا النوع من احملاسبات
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  سياقة األصناف والعدد واآلالت
xxx   نتيجة جرد ملعرفة الصاحل منها (رصيد األصناف والعدد واآلالت الصاحلة(  

xxx 
  

٠٠٠  
٠٠٠  

  :يضاف 
  )     املبتاع(املشترى 
  )كهدية أو هبة أو مصادره(ما وصل 

Xxx  

  
٠٠٠  

  :خيصم 
  منتقل

  مستهلك

  سياقة األصناف والعدد واآلالت) ٣١- ٣الشكل  (
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تمد علـى وضـع     وهو العمل اجلامع الشامل لكل عمل ، وهو يشبه امليزانية العامة ويع           : االرتفاع  
، ) شهري(هاليل  : املوازين يف العمل ، ويشمل سنة كاملة ويصنف األصول حسب طريقة حتصيلها             

ويترك جمال اإلفصاح حبسب ما     . مع فصل نوعي هلذه املوارد    ) سنة(وجوايل ، واخلراجي واألقصاب     
  . يراه احملاسب مناسبا

، كما  " أبواب املضاف "ة وقد أمساها    ويعاجل يف االرتفاع املعلومات اجلردية كبضاعة آخر املد       
أن يذكر بعد البسملة ، عمل مبا اشتمل عليه         "وصورته  . يذكر يف االرتفاع احلسابات النظامية املتقابلة     

ارتفاع املعاملة الفالنية ملدة سنة كاملة أوهلا احملرم سنة كذا وكذا وآخرها سلخ ذي احلجة منها ممـا                  
ايل للسنة املذكورة ، واخلراجي واألقصاب لسنة كذا وكذا اخلراجية     اعتمد يف إيراد ذلك اهلاليل واجلو     

مضافا إىل ذلك ما وجبت إضافته مفذلكا عليه وما استقرت عليه اجلملة خمصوما مساقا إىل حاصـل                 
وما اعتد به حمسوبا إن كان وما اشتملت عليه فذلكة الواصل وما انساق إىل البـاقي واملوقـوف يف                   

  ).٣٢-٣( ، الشكل ١"ملباشرين كما قدمناه يف اخلتمةاملدة، ويذكر أمساء ا
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ملدة سنة كاملة/ عمل مبا اشتمل عليه ارتفاع املعاملة الفالنية 
  

xxx  
xxx 
xxx  

  :جهات األصول 
 اهلاليل
  اجلوايل
  اخلراجي

  
xxx  
xxx  

  :يضاف
 احلاصل
 املساق

xxx  موعا  
  

xxx  
 )يةتسويات جرد(أبواب املضاف 
 بضاعة آخر املدة

  
xxx  

  حسابات نظامية متقابلة
  مستحقات

  االرتفاع) ٣٢- ٣الشكل  (

وإذا انفصل احملاسب يف أثناء السنة ألزم بإعداد ارتفاع ، فإن كان االتفاع ألقل من سنة مسي يف                  
  .بالد الشام بامللخص بينما أمساه أهل مصر بالتايل

 إىل آخر املدة الفالنية وفالن بعده إىل آخر املدة ويقول يف            مبباشرة فالن : "وإذا باشر آخر بعده قال      
ما مبلغه من الذهب كذا ومن الدراهم كذا ومن الغالت كذا ومن            : صدره عن يسرة نصف القائمة      

األقصاب كذا ومن األصناف كذا ومن الكراع كذا يفصل ذلك بسنيه مث يأخذ بتفصيل كل مـال                 
اليت ينظمها لنفسه قبالة كل جهة مـا اسـتخرجه          مسودته  ب يف   ويشط... جبهاته فيبدأ مبال اهلاليل     
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مث ... مث يذكر اجلـوايل     ... كل جهة يف الباقي والفائض    ليقوم له ميزان    مبقتضى ختمات املستخرج    
وأضيف إىل ذلك مـا وجبـت إضـافته     : فإذا حتررت له جهات األصول ، قال     ... يذكر اخلراجي 

يستقصي أبواب املضاف على حسب ما      ...   أمكن تفصيله    ويفصل ما ... ويعقد على املضاف مجلة     
  .١"ورد عنده منها يف طول السنة مبقتضى الشواهد اليت ذكرناها حبيث الخيل بشيء منها

  :تقنيات معاجلة بضاعة آخرة املدة
وال أصل له بل يكمله الكاتب على نفسه يف حسابه لينطرد            : ومن أبواب املضاف ما يضاف بالقلم     

الباقي ويقوم به امليزان وهو نظري التقاوى والقروض ، واملقصود هنا هو كما نفعل بإضافة               نظريه إىل   
ليبقى التوازن قائمـا وإلبـراز      ) جانب األصول (وامليزانية  ) دائن(بضاعة آخر املدة حلساب املتاجرة      

حماسـبو  وقد متيز حماسبو بالد الشام عن حماسيب بالد مصر بذلك حيث مل يكن يفعله               . نتيجة الفترة 
وكتاب الشام يفعلون ذلك دون كتاب الديار املصرية وهم على الصواب يف إيراده             "البالد املصرية ،    

، " وصح ميزان العمـل   ألن الكاتب إذا أورد نظري التقاوى والقروض انطرد له إىل الباقي نظري ذلك              
وجب إيـراده يف    "،  اليةكبضاعة أول املدة للسنة الت    ويضاف رصيد بضاعة آخر املدة يف السنة التالية         

املضاف يف السنة الثانية وما بعدها إىل أن يلستخرج وي٢"حص.  
  :تقنيات معاجلة احلسابات النظامية

 مثال ذلك ، أن يكون      ) احلسابات النظامية املتقابلة  (املستعاد نظري املعاد     : ومن وجوه املضاف الغريبة   
قتضى وصول أجراه واعتد به لضامن تلك اجلهة        املباشر أحال رب استحقاق على ضامن جهة مببلغ مب        

         ر حسابه بذلك ، فأعيد عليه وصوله       ، واعتد رب االستحقاق مببلغه وقطع الباقي واملتأخر بعده وصد
 يف أثناء السنة الثانية فمثل هذا جتب إضافته وإضافة نظريه ، فيكون خـصم إضـافته                 )مجع إيصال (

 الباقي املساق ، ويكمل لرب االستحقاق نظري ذلك املبلغ يف           األوىل املعاد على الضامن وخصم الثانية     
  .حماسبته

وال حقيقة لوجودها ، وإمنا يوردها الكتاب حفظا لـذكرها          : أما احلواصل املعدومة املساقة باألقالم    
كاحلواصل املسروقة أو املنهوبة فإنه إذاُ رسم باملساحمة ا فقد اختلفت آراء الكتاب يف إيرادها علـى          

فمن الكتاب من يرى أن ينقل هذا احلاصـل         ... فمنها ما يسوغ ومنها ما الجيوز فعله      :  كثرية وجوه
بني الفذلكة واستقرار اجلملة من احلاصل إىل الباقي ، واليورده يف باب املـستخرج ، ويطـرده إىل                  

لـة  ومن الكتاب من يرى استثناءه من مج      ... الباقي ، ويورده يف باب املسموح بعد سياقته احلاصل          
ومن الكتاب من يكمله يف باب املستخرج من ذلك         ... املستخرج مث يورده أيضا يف باب املسموح        

 .٣ويـذكره فيمـا أعـدم     ... ومنهم من يستثنيه عند ذكر املضاف       ... وخيصم إىل اية املصروف     
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يف زماننا  ويالحظ اختالف السياسات احملاسبية املستخدمة يف معاجلة احلواصل املعدومة واليت يقابلها            
  .حيث يترك تقدير أثرها ملستخدم القوائم. الدعاوى املقامة من أو على الوحدة االقتصادية

أمساء النـواحي العـامرة     "وهي قوائم تعد كل ثالث سنوات يذكر فيها          : قوائم الكشوف اجليشية  
مجلـة  مث يذكر املتحصل منها يف ثالث سنني لثالث مغالت يعقد على ذلـك              ... والغامرة والفدن   

  . ويستفاد منها رقابياً لضبط ومقارنة ما يليها من ميزانيات.١"ويفصله بسنيه وأقالمه وال خيل بشيء
ميكن ضبطها إال أنه مهماُ اقترح مما يكون سائغ االقتراح ممكن العمـل لـزم                وهي ال  : املقترحات

هي ليست هلا شكل حمدد      وهي تشبه اليوم ما نسميه بالقوائم التكميلية أو التقارير و          .٢الكاتب عمله 
  .أو افصاح جتاه نواحي حمددة

وردت القائمة بنقد موحد وعملة موحدة هي الدينار فقط يف زمن الـوزير              : القوائم املالية املوحدة  
علي بن عيسى ، مع أن املتعارف عليه هو أن الدولة اإلسالمية كانت تتبع يف معامالا نظام النقـد                   

فاجلنـاح  ... يف الدولة العباسية كانت جتري بالدراهم والـدنانري معـا           املزدوج فاملعامالت الرمسية    
الشرقي من الدولة اإلسالمية اشتهر بتعامله بالدراهم الفضية نظرا لوجود مناجم الفضة بكثرة ، بينما               

  .٣اجلناح الغريب اشتهر بتعامله بالدنانري الذهبية وللسبب نفسه
لنظام احملاسيب كما طبقه الفقهـاء واحملاسـبون        ذا نكون قد استعرضنا تقنيات ومقومات ا      

وقد ظهر مدى التطور والتقدم الذي وصلوا إليـه ،          . املسلمون استنادا إىل أصول الشريعة اإلسالمية     
  . حىت أم جتاوزوا ما حققه الفكر احملاسيب احلديث بأشواط

ة حلسابات الزكاة ،    ونظرا ملوقع فريضة الزكاة من املسلم فإنه الغىن عن إعداد ميزانية خمصص           
وهذا ينطبق على األفراد والشركات على حد سواء ، لذلك سنستعرض القوائم املالية كما اعتمدها               

  ، ٣٤-٣،  ٣٣-٣األشـكال   ( ،   ٤) إقـرار الزكـاة    ١/رقم دز (ديوان الزكاة يف السودان باألمنوذج      
٣٨-٣، ٣٧-٣، ٣٦-٣، ٣٥-٣.(  
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  الثروة النقدية:  أوال
  )بسعر السوق اجلاري(

 املبلغ  البند
  القيمة النقدية للذهب
  القيمة النقدية للفضة

  القيمة النقدية للمعادن النفيسة األخرى
  ) االحجار الكرمية-املاس(

  القيمة النقدية لألوراق املالية
  )حصص تأسيس-سندات-أسهم(

  صكوك مضاربة -شهادات ادخار
  عائد األوراق املالية
  العمالت األجنبية
  املدخرات اخلاصة -لبنوكالودائع النقدية با

  الديون املرجوة التحصيل
وعاء الزكاةمجلة 

 

  ) ٣٣- ٣(الشكل 

   دخول األنشطة املهنية واحلرفية–ثانيا 
  اخل..كاألطباء واحملامني واملراجعني واملهندسني واملقاوالت 

  االيرادات

  إمجايل االيرادات السنوية
  إمجايل دخول أخرى

اجلملة
  : تعلقة بالعملاملصروفات امل - ناقصا

  تكلفة املواد املستهلكة
  وقود

  مصروفات مياه وإنارة وتليفون
  مصروفات إجيارات
  أجور ومرتبات

  مصروفات أخرى
 اجلملة

 

   وعاء زكاة الدخل

  )٣٤- ٣(الشكل 

   املال املستفاد– ثالثا
 املبلغ  البند
  ايرادات بيع املمتلكات الشخصية
  لةايرادات بيع العروض الثابتة واملنقو

  التنازل-اهلبة
  رثاإل

  الوصية
  اجلوائز
  املكافأت

  أي إيرادات عرضية أخرى
وعاء الزكاةمجلة 

 

  )٣٥- ٣(الشكل 
  )األجور واملرتبات( دخل الوظيفة –رابعا 

 يف ذلك العالوات اإمجايل الدخل السنوي من الوظيفة مب -
  والبدالت

  دخل من خمدمني آخرين -
   احلوافزالدخل من املعاش أو املكافأة أو -

اجلملة

 

  )٣٦- ٣(الشكل 
  دخل العقارات -خامسا

 مالحظات اسم املستأجر وعنوانه )السنة( إمجايل االجيار يف احلول أو األرض  العقاررقم  الرقم
١     
٢     

  ) ٣٧- ٣(الشكل 



 ١٧٦

   عروض التجارة وإنتاج املصانع واملزارع-سادسا 
   :األصول املتداولة

  مواد خام يف اية احلول
  مواد خام غري تامة الصنع يف اية احلول

  منتجات تامة الصنع يف اية احلول
  قيمة البضاعة املوجودة باملخازن يف اية احلول

  السلع اليت لدى الغري أو يف الطريق
  النقدية باخلزينة واخلزن األخرى الفرعية

  النقدية بالبنوك
  الديون املرجوة من العمالء
  )التاالكمبي(  القبضالديون املرجوة من أوراق

  الديون املرجوة من مدينني آخرين
  مديونية عاملون

  تأمينات لدى الغري
  مبالغ مدفوعة مقدما

  )أذكرها بالتفصيل( ممتلكات متداولة أخرى
  خطابات ضمان
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  املبحث السابع
  الرقابة فقه

 تبـدوا مـا يف      إن و تعـاىل    أساسها اخلوف من اهللا      مسلمرقابة يف ضمري كل     اإلسالم   وجدأ
         أ�فـسكم أو ختفـوه حياسـبكم بـه ا ] على أسـاس األخـالق   ه، وبىن عالقات] ٢٨٤: البقرة 

يـساعد يف الـتحكم     الذي  املدخل السلوكي واألخالقي    لذلك ظهرت أمهية    . املنبثقة من شريعة اهللا   
  :يفانضباطهم وذلك ب، ) ٣٩-٣(، اشلكل بالتزام األفراد واجلماعات باملدخل املعياري 

o    املراقبة الذاتية             وخنـرج لـه يـوم القيامـة كتابـا يلقـاه            *  وكـل إ�ـسان ألزمنـاه طـائره يف عنقـه
، هـذه   ] ١٤-١٣: اإلسـراء [ إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا      * منشورا  

  وهـو معكـم أينمـا كنـتم وا مبـا تعملـون بـصري                 مصدرها اخلوف من اهللا تعاىل      املراقبة  

 . ]٤ : ديداحل[
o لقولـه   ملراقبة اخلارجية اليت مصدرها الرقابة واملراجعة اخلارجية من األطراف ذات االهتمام          ا 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكو�ا رجلني فرجل وامرأتـان ممـن ترضـون            : تعاىل
من الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى وال يأب الشهداء إذا ما دعوا وال تـسئموا                 

بوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذلكم أقسط عند ا وأقوم للشهادة وأد�ى أال ترتابوا إال أن تكت
أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأشـهدوا إذا    
                    ويعلمكـم ا تبايعتم وال يضار كاتب وال شهيد وإن تفعلوا فإ�ـه فـسوق بكـم واتقـوا ا

 خامتا خاصا خلتم الكتب والوثائق       كما اختذ    ].٢٨٢: البقرة  [ موا بكـل شـيء علـي      

إنا اختذنا خامتا ونقـشنا      "وطلب عدم النقش على مثيله ملعرفة املستندات اليت صدرت عنه           
ورأى ابن قدامة ضرورة مراجعة وتفتيش وتتبع حال عمـال          . ١"فيه نقشا فال ينقش عليه أحد     

رهم وتتبع ذلك تتبعا شافيا ويستشفه استـشفافا بليغـا،          اخلراج والضياع فيما جيري عليه أم     
  . أي أنه يضع تقرايراً.٢ويشرح ما يكتب به منهوينهيه على حقه وصدقه 

                                                 
  ]٥٤٢٥: صحيح البخاري  [١
  .٥٠ ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص ٢
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 موافقة كل من الرافع واملرفوع إليه عند إعداد حساب جـامع وهـو              ١اشترط اخلوارزمي 

، "موافقة"ن العمل ، ويف حال موافقة الطرفني يسمى التقرير          احلساب الذي يعده العامل عند انتهائه م      
  ).٤٠-٣( الشكل ".حماسبة"وإن انفرد به أحدمها دون أن يوافق اآلخر على تفصيالته مسي 

  
إن صناعة اإلنشاء أرفع وصـناعة   "٢وحدد احلريري صفات كل من احملاسب واملراجع بقوله  

قلم املكاتبة خاطب وقلم احملاسبة حاطب وأساطري البالغة تنسخ لتـدرس ودسـاتري             احلساب أنفع و  
... وقلم احلاسب ضابط  ... إن صناعة احلساب موضوعة على التحقيق       ... احلسبانات تنسخ وتدرس    

 الثقات  )الكتبة( والسفرة   )الثقات العدول (ثبات  مث إن احلسبة حفظة األموال ومحلة األثقال والنقلة األ        
املرضيون الذين يقنـع    ( والشهود املقانع    )أن ينتصف لغريه وينتصر له    (م اإلنصاف واالنتصاف    وأعال

وسوف نتعرض لنماذج الرقابة عند ابن قدامة والوزير العباسي علي بـن            ".  يف االختالف  )بشهادام
  .عيسى واملاوردي والنويري لالطالع على مدى تطور هذا املفهوم لديهم

  
  ): م٩٤٠=  هـ ٣٢٨ت (أمنوذج الرقابة عند ابن قدامة  : الرقابة باملوازنات

جملس تقريـر   :  لديوان كل خراج     نييف حماسبة األصول الثابتة أن هناك جملس       ابن قدامة ذكر  
يقدر االستحقاقات مقدارا وزمنا وهو ما نسميه اليوم باملوازنة ، وجملس مقابلة مهمتـه النظـر يف                 

وجعل . ٣فيها األمساء وحيتسب اخلراج فيما يرد من دفوع املنفقني         يتصفح   )ثبوتيات اليوميات (اجلرائد  
جملسا لبيت املال، حبيث ينفرد املتويل له بالنظر باخلتمات املرفوعة منه والواردة من ديوان النفقـات                
واملقابلة مبا يثبت فيها من احلسبانات وما يدل عليه ديوان النفقات من الصكاك واالطالقات املنـشأة                

                                                 
  .٣٨ ص مرجع سابق،الخوارزمي،  ٣
  .١٨٦، ص ١٩٨٠، دار صادر ببيروت، مقامات الحريري الحريري، القاسم بن علي، ١
  .٣٣، ص  ابن قدامة ، مرجع سابق ٢

  نظريًا
 ارييحكمه المدخل المعي

  يًاعمل
يحكمه المدخل السلوآي 

  :األخالقي وذلك بـ
 الرقابة الذاتية 
 الرقابة الخارجية 

 مفهوم الرقابة) ٣٩-٣(الشكل 

  
 محاسبة موافقة التقرير

 بموافقة أحدهما بموافقة طرفي العالقة

 التقرير) ٤٠-٣(الشكل 
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لديوان، فيجب أن يكون الكاتب املفرد ذا الس مشغوال باملقابلة بذلك، وإخراج اخلالف من هذا ا  
  . وبذلك حقق هذا األمنوذج رقابة أثناء التنفيذ وكذلك رقابة سابقة والحقة. ١فيه
  

  ): م٩٢٦=  هـ ٣١٣(أمنوذج الرقابة عند الوزير علي بن عيسى : الرقابة بالتدقيق 
لو مل نتفقد الصغري ألضعنا الكبري ،       : "سى مبينا أمهية الرقابة والتدقيق      قال الوزير علي بن عي    

وإذا علم معاملونا أنا نراعي أمـورهم هـذه         ... وهذه أمانة البد من أدائها يف قليل األمور وكثريها          
  يف صغائر األمور إىل الوقـوع يف       فداخليا يؤدي عدم التدقيق   . ٢"املراعاة لزموا األمانة وخافوا اخليانة    

وقدُ أنشئ يف العهد العباسي ديـوان خـاص        .  لزيادة ثقة املتعاملني   وخارجيا يؤدي التدقيق  الكبائر ،   
  للمراجعة اخلارجية سة  مأي أن الرقابة بالتدقيق حتظر الوقوع يف الكبـائر داخليـاً ،             .ي بزمام األزِم 

  .وخارجياً تؤدي لزيادة ثقة املتعاملني
  

  ):م١٠٥٨= هـ ٤٥٠ت(أمنوذج الرقابة عند املاوردي : ليةالرقابة بنظام الرقابة الداخ
مـا خيـتص    "رسم املاوردي يف القسم الثاين من كتاب األحكام السطانية والذي يتنـاول             

 يـشكل   نظاما داخليا مـضبوطا    بفصوله الستة نظاما حماسبيا حيوى       ٣"باألعمال من رسوم وحقوق   
 الفصل األول رأى ضرورة حتديد العمل ومميزاته        ففي.  للعاملني يف تنفيذهم ألعماهلم    "مرشد تنفيذي "

وميز يف الفصل الثاين بني البلدان املفتوحة عنوة أو صلحا وقد           . وجماله اجلغرايف مفصال حسب احلاجة    
 للمساحة ألن العـشر     يإما أن يكون مجيعه أرض عشر وبالتايل ال داع        : رد أحواله إىل ثالثة حاالت      

، ألن اخلـراج علـى      إلثبات مسائحه ان مجيعه أرض خراج لزم      أو إن ك  . على الزرع دون املساحة   
 مل يلزم تسمية أرباب األرضني ، وإن كان اخلراج يف           األجرةاملساحة فإن كان هذا اخلراج يف حكم        

 ما كان   فصل يف ديوان العشر   وإن كان بعضه عشرا وبعضه خراجا ،        . حكم اجلزية لزم تسمية أربابه    
 ما كان منه خراجا ، الختالف احلكم فيهما ، وأجرى كـل واحـد               منه عشرا ، ويف ديوان اخلراج     

، هل  " أحكام اخلراج وما استقر على مسائحه     : "وتناول يف الفصل الثالث     . منهما ما خيتص حبكمه   
هو مقامسة ؟ أو هو رزق مقدر على موجبه ؟ فإن كان مقامسة لزم إذا أخرجت مسائح األرضني من                   

لغ املقامسة من ربع أو ثلث أو نصف ويرفع إىل الديوان مقدار الكيول             ديوان اخلراج أن يذكر معها مب     
أهل كل بلد ومااستقر عليهم من جزية مـع         : وذكر يف الفصل الرابع     . لتستوىف املقامسة على موجبها   

ذكر بلدان املعادن فذكر أجنـاس املعـادن        : ويف الفصل اخلامس    . مراعاة حاالت اليسار واإلعسار   

                                                 
  .٣٥ ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص ٣
  .٩٨ الزهراني ، مرجع سابق ، ص ٤
  .٣٤٦ الماوردي ، مرجع سابق ، ص ٥
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نظر إن كان البلد ثغرا يتاخم دار       : ويف الفصل السادس    . فاء حق املعدن فيها   وعدد كل جنس الستي   
  .احلرب وإن كانت أمواهلم دخلت صلحا أو غري ذلك

  
  :)م١٣٣٣-١٢٧٨=  هـ٧٣٣-٦٧٧(أمنوذج الرقابة عند النويري : الرقابة باألدوات الرقابية

. الغـالل وحفظ  األموال  أسند النويري للمحاسبة مهاما رقابية عرب عنها كما ذكرنا حبفظ           
  :وتتلخص األدوات الرقابية اليت تعرض هلا ، مبا يلي 

 ، أي أن املستوى اإلداري األعلى يناقش احملاسب         ١"وإن شاحه املسترفع  " ،   مناقشة احملاسب 
  ".واحلساب مناقش"وكذلك قول القلقشندي . يف بياناته ومعلوماته عند اللزوم

  .٢"مباشر من ناظر مباشرة فمن دونهتشمل املخزومة خط من هو  "اخلط ،
 ، جلأ النويري عند حتديد املتحصالت من املناطق وخاصة تلك املتميـزة             املؤشرات الرقابية 

باملومسية كبالد الشام بإضافة عمود ذكر فيه املقدر حتصيله ، وهو الوسط احلسايب لثالث سـنوات ،                 
ة ، وآخر متحصالت سنة جمدبـة        وآخر متحصالت سنة متوسط    )جيدة(آخر متحصالت سنة مقبلة     

 يف دراسـة    Pert ، لرياقب متحصالت السنة مبا سبقها ، وبذلك فقد سبق خمططات بريت              )ضعيفة(
 ومتحصل البلد   )املقدرات(وإن كان بالشام ذكر العربة اجليشية       . "الزمن املتفائل واملتوسط واملتشائم   
  . ٣"لثالث سنني مقبلة ومتوسطة وجمدبة

مث " كي ال حتصل ازدواجية يف نقل احلسابات فقـال           اجلاري ترحيله اشترط شطب السطر    
 ، وكذلك استخدام    ٤"لئال يدخل عليه الوهم واالختالف    ... يشطب قبالة كل جهة أمساء مقطعيها       

فإذا أفرج لكل منهم شطب تاريخ افراجه قبالة امسه لتنضبط له بذلك تواريخ             "الشطب يف احلسابات    
 .٥"والغلطقبوضهم ويأمن من التكرار 

 حبسب مباشـري    أوراقا متعددة النسخ  واشترط على املباشر أن يطلب من دواوين احملاسبة         
يصدرها كاتب  ...  أجناد كل أمري منهم      دإن مباشر اجليش يسترفع من دواوينهم أوراقا بعد       "اجليش  

 مـا   األمري على عدة نسخ حبسب املباشرين للجيش ويقول يف صدرها عرض رفعه فالن الفالين على              
ويـرقم املباشـر    ... قبالة امسه   ) أي وصفه (فمن أجاز ويل األمر عرضه حالّه       ... استقر عليه احلال    

  . ٦"بقلمه على رأس أوراق العرض تاريخ العرض

                                                 
  .٢٧٤ النويري ، مرجع سابق ، ص ١
  .٢٧٤ النويري ، مرجع سابق ، ص ٢
  .٢٠٢ النويري ، مرجع سابق ، ص ٣
  .٢٠٢ النويري ، مرجع سابق ، ص ١
  .٢٠٣ النويري ، مرجع سابق ، ص ٢
  .٢٠٨ النويري ، مرجع سابق ، ص ٣
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وحيتـاج إىل أن يتعاهـد مباشـري        " ،   مقابلة الكشوف التقديرية بالفعلية ومتييز الفارق     
ل ثالث سنني ويشطبها على ما عندها لتتحرر عنده         املعامالت والربوز بطلب الكشوف اجليشية يف ك      

  .١"ويتميز له ما يتعني من الزيادة والنقص) املقدرات(العبر 
وتشمله عالمـة   ... وحيتاج الكاتب إىل حترير شواهده وحفظها       "،  حترير الشواهد وحفظها  

٢"وره مبقتضى ذلك بديوان اإلنشاء وهو شاهد املوقّع ويكتب منش)حيفظ(د خلَّالسلطان ونائبه مث ي.  
: وكتب السلطان أو نائبه بقلمه أعلى املثال ما مثالـه           " ،املستند اخلارجي وضرورة حفظه   

أي . ٣"وخلّد الكاتب هذا الـشاهد عنـده      ... رسم أن يكتب باسم فالن الستقبال مغلِّ سنة كذا          
  .حفظه يف سجالته

و متحصله ، أو يذكر ذلك      ويتجنب أن يكشف عربة اقطاعه ، أ      "،  سرية البيانات احملاسبية    
مث يذكره باللفظ دون اخلط ووجوه االحتراز كثرية وهـي حبـسب            . ألحد ، إال مبرسوم ويل األمر     

الوقائع، فيتعني على مباشر اجليش مالحظة ذلك واالحتراز من الوقوع فيما ينتقد عليه أو يصل سبب                
  .٤"ضرر منه إليه

ثنـاء  أت اليت جيب على املراجع مراعاـا        ، يتحدد من خالل اإلشارا    )املراجع(دور الناظر   
، أي تساعد معرفة هذه البيانات      "أمنوذجا يستدل ا على مابعدها    "عمله، وهي تشكل برأي النويري      

 على طريقة العمل احملاسيب فيما بعد فتتجنب ما وقعت به مـن             FeedBackيف إسقاط بيانات راجعة     
  . نقص وتستفيد مما جتدد منها

  
واملراجع هو املسؤول واملخاطب يف غالب األوقات جتاه اجلهات األعلى لذلك عليه حتقيـق              
مراجعة احلسابات بشكل مستمر للتأكد من سالمة العمليات، فقدُ يسأل عن شيء من ذلـك بـني                 

أن يدي ملك أو نائب فإن أخر اجلواب باجلملة إىل أن يكشف عنه رمبا ينسب إىل عجـز فيـتعني                    
يكون على خاطره من جليات األحوال ما جييب به يف الس على الفور و ال يتأتى لـه ذلـك إال                     

  :، وهي٥ إىل ذلك أحوج من غريه من املباشرين)املراجع(مبراجعة حسابه ومداومة النظر فيه والناظر 
 .االجتهاد .١

                                                 
  .٢٠٣ النويري ، مرجع سابق ، ص ٤
  .٢٠٩ النويري ، مرجع سابق ، ص ٥
  .٢٠٨ النويري ، مرجع سابق ، ص ٦
  .٢١٣ النويري ، مرجع سابق ، ص ٧
  .٢١٢ النويري ، مرجع سابق ، ص ١

 االستدالل بالبيانات على ما ستكون عليه 
جهة العليا تحتاج الحفظ الشفهي ألن ال 

 إلى تقارير سريعة ومقتضبة

 أنموذج البيانات الراجعة) ٤١-٣(الشكل 

Feedback 
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 .متييز اجلهات ومنوها  .٢
 .النظر يف أحوال املعامالت .٣
 .إزاحة أعذارها .٤
 .ر قواعدهاتقري .٥
 ).احملاسبني(اختبار من ا من املباشرين  .٦
 .الكشف عن أحواهلم وما يلزمه مباشرة وعمال .٧
 .تصفح احلسبانات الصادرة عنهم .٨
 .النظر فيما يتجدد من أحوال املعامالت .٩
 .ما يطرأ من حوادث .١٠

  
  :املسؤولية التقصريية املشتركة

السنوية يف وقتها وإال فإما مقصران      واحملاسب واملراجع مسؤوالن عن اإلبالغ عن التغريات        
فإن أخر كاتب اجليش إصدار احلوطات إىل ديوان        "،  يف عملهما ومسؤوالن عن نتائج ذلك التقصري        

  .١"التصرف حىت يفوت الزمن الذي ميكن فيه حتصيل ما فيها كان حتت دركه وتبِعته
 ، عـد    حملاسـبة املـسؤولية   بنية أرباب وظائف نظام الرقابة الداخلية ومهمام كأساس         

النويري مثانية مستويات من أرباب الوظائف وحدد ما يلزم كال منهم ، وما يسترفعه كل مباشر عند                 
  ).٤٢-٣(الشكل . ٢يلزمه عمله مباشرته وما

  متسلسل  الوظيفة  أو العمل املسند إليه  املسؤول احملاسيب/ أرباب الوظائف 
  ١  لمباشرة ضرائب أصول األموا  املتويل
  ٢ استرفاع ضرائب أصول األموال وخمازمي املياومة واخلتم والتوايل  الناظر

  ٣  يسترفع ما يسترفعه الناظر  صاحب الديوان
  ٤ الشاهد يف الديوان  مقابل االستيفاء

  ٥  يسترفع سائر احلسبانات الالزمة  املستويف
  ٦  يسترفع معامل اجلهة ليستعني ا على املباشرة  املشارف
  ٧ ضبط تعليق املياومة  الشاهد
  ٨  )كاتب(أول مستوى حماسيب   العامل

  أرباب الوظائف احملاسبية) ٤٢- ٣(الشكل 

  :يف ثالثة أمور) الناظر(وقد حدد النويري أمنوذجه ملراجع احلسابات 
 ).الثبوتيات(ما حيتاجه حىت يبدأ املباشرة  .١
 ).املاليةالدفاتر والقوائم (ما يطالب به املستوى اإلداري األدىن منه  .٢
 ).التقرير(ما جيتهد به ومقترحاته للمستوى اإلداري األعلى منه  .٣

                                                 
  .٢١١ النويري ، مرجع سابق ، ص ٢
  .٢٩٨ النويري ، مرجع سابق ، ص ٣



 ١٨٣

  . ٢، والتواقيع وغري ذلـك ممـا جـرت بـه العـادة            ١وموضوعيته يف اإلثبات هو خط يد احملاسب      
  )٤٣-٣(الشكل 

  الثبوتيات: ما حيتاجه   الدفاتر والقوائم: ما يطالب به   التقرير: ما جيتهد به 
o هامتييز اجلهات وحنو  
o  النظر يف أحوال املعامالت وإزاحة

  أعذارها وتقرير قواعدها
o  والكشف ) احملاسبني(اختبار املباشرين

  عن أحواهلم
o تصفح ما يرد إليهم من حسبانات  
o  النظر فيما يتجدد من أحوال املعامالت

وما يطرأ من احلوادث على اختالفها مما ال 
  .حيصر ضبطه بل هو حبسب ما يقع

o املخازمي  
o لتوايلاخلتم وا  
o األعمال وسائر احلسبانات  
o املقترحات  

o ااسترفاع ضرائب أصول األموال ومضافا  
o املستأدى من احلقوق  
o ضرائب مبا استقر اطالقه  
o أوراق احلاصل والباقي  
o أوراق الفائض واملتأخر  
o تقدير االرتفاع  
o الكشوف اجليشية  

  أمنوذج الرقابة عند النويري) ٤٣- ٣(الشكل 

  
  ية عند النويريحماسبة املسؤولأمنوذج 

  .لقد تطرق النويري إىل حماسبة املسؤولية يف مواطن عدة وذلك حسب احلاجة
الرقابة الداخلية من خالل الدورة املستندية يف حماسبة اجليـوش          ظهرت  : تقسيم الدورة املستندية   -

  .عند طلب جريدة بأمساء أرباب النقود واملكيالت أي أمناء الصناديق واملخازن
بناء عليها يتم إعداد جريدة بأمساء أرباب النقود واملكـيالت  مث إعداد اجلريدة اجليشية    ب  يطل -فأوال

  .ألن جمموع األوىل هي ما جيب أن يسدده األمناء
ر مع إمكانية طلب هـذا الـرئيس        شهجيب على املباشر إعداد كشوفات حسب الرئيس األَ        –ثانيا  

ة هلم نقيب وتبع كل عشرة نقباء إىل مقدم         لذلك قسم اجلنود إىل عشرات وكل عشر      . ملناقشته
يقيم عليهم نقيبا يعرف مساكنهم ومظام فإذا طلبوا مجيعا أو طلب           "بقوله  . مشهور ومعروف 
) األمراء واجلنـود  (وحيتاج إىل أن يضع هلاتني الطائفتني       "، وكذلك بقوله    ٣"أحد منهم أحضره  

صيل ألمسائهم وقبالة امسـه عـربة       جريدة عدة يضع فيها اسم مقدم األلف وعدته من غري تف          
مث يذكر مقدمي احللقة فيعني اسم املقدم ونسبته وأتباعه إن كان له أتباع             ).... املقدر(إقطاعه  

وخيتم باسم النقيب ليسهل عليه طلب كل جندي من مقدمه ويطلب مقدمه            .... وعربة إقطاعه 

                                                 
أوراق البردي أدولف جروهمان ، "الع على نسخ االيصاالت لكل نوع من أنواع المقبوضات والدفوعات يمكن الرجوع إلى  لالط١

وقد ذآر محتوى هذه اإليصاالت آايصال سداد الصدقة وهو يعود . ١٩٥٥حسن ابراهيم حسن ، دار الكتب بالقاهرة . ، ترجمة د العربية
  ". م٨٧٦ - هـ ٢٦٢ م ، وإيصال سداد خراج المراعي ٨٤٨ - هـ ٢٣٣لخراج  م وإيصال سداد ا٧٦٦ - هـ ١٤٨لعام 
  .٢٩٩النويري ، مرجع سابق ، ص ٢
  .٢٠٣ النويري، مرجع سابق، ص ٣
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و انضاف إىل مقدم آخـر      وإن انتقل أمري أو جندي من مقدم ألف أو مقدم حلقة            . من نقيبه 
  .١"نقله لوقته لئال يضطرب عليه حاهلم ويلتبس أمرهم

 وقتها وإال فهو مسؤول عـن       يف يلزم احملاسب إظهار التغريات السنوية       :متابعة التغريات السنوية   -
وحيتاج إىل أنه مهما احنل من االقطاعات أو تعين من تفاوت املدد عمن درج وفـارق                "هذا التقصري،   

ويطالب املستويف بكتاب رجعـة     .... ل أو تعني يف خالل املدد بني منفصل ومتصل حيرر ذلك          وانتق
فإن أخر كاتب اجليش إصـدار      .... ويلزم املثبتون التعريف بذلك   . بوصول ذلك إليه ليربأ من عهدته     

احلوطات إىل ديوان التصرف حىت يفوت الزمن الذي ميكن فيه حتصيل ما فيها، كان حتـت دركـه                  
  .٢"تهوتبع

 دف مراجعة احلسابات للتأكد من سـالمة العمليـات ومـساءلة            :املساءلة وحتديد املسؤولية   -
فإن أخر اجلواب   .... وحيتاج مباشر اجليش إىل مراجعة جرائده     "املسؤول املباشر أمام اجلهات األعلى،      

 حـسابه ومداومـة   و ال يتأتى ذلك إال مبراجعة.... باجلملة إىل أن يكشف عنه رمبا ينسب إىل عجز 
النظر فيه والناظر إىل ذلك أحوج من غريه من املباشرين ألنـه املـسؤول واملخاطـب يف أغلـب                   

  .٣"األحيان
أوضح النويري ضرورة تطبيق حماسبة املسؤولية بشكل علمـي         : حماسبة املسؤولية يف حماسبة املواد     -

 الواصل ، ورد الفرق إىل طبيعـي   فاستخدم املعدالت لتحديد ومراقبةمعتمدا على اإلحصاء والتحليل 
وغري طبيعي ومحل األخري على املسؤول عنه ، كما اسنخدم معدل االستهالك كمعيار ، واسـتخدم                

فإذا جاءته رسالة من جهة من تلك اجلهات وضـعها          : "فقال عن حماسبة املواد   . املخصصات للرقابة 
 اجلهة رجعة بالصحة، وإن نقص      حتت اسم اجلهة وعرب ما وصل قرينها، فإن صح صحتها كتب لتلك           

إما أن يكون املركب أو الظهر الذي محل ذلك الصنف قد سفر من ديوان األصل، أو سفّره           : فال خيلو 
مباشر العمل من جهته، فإن كان قد سفر من ديوان التسفريات طالب مباشر األهراء مقدم رجـال                 

ومباشر األهراء باخليار بني أن يطالب حمضر       .. ..املركب واألمني املسفر عليه بالعجز، وألزمهما حبمله      
أو وصلت إليه الغلة مبلولة بلال ظاهرا لتزيـد عنـد           .... الغلة بالعجز أو يرجع على مباشر العمل به       

. ٤"وحيرر العجز على هذا احلكم ويطالب به حمضر الغلـة          .... يعمل لذلك معدال  فله أن   .... الكيل
فإن كانتـا   . ة املوازنة املخططة بالفعلية ومعاجلة الفروقات     ونستشف مما سبق ضرورة تدقيق ومراجع     

وإال فـالعجز جتـري     . مع بيان املطابقة  أو تقرير   متطابقتني كتب رجعة بالصحة أي كشف حساب        
ويالحظ أن النويري رد النقص إما لعيب كالبلل ويتم إثباته          . دراسته وحتديد املسؤول عنه وإلزامه به     

                                                 
  .٢٠٤ النويري، مرجع سابق، ص ١
  .٢١١ النويري، مرجع سابق، ص ٢
  .٢١٢ النويري، مرجع سابق، ص ٣
  .٢٢١-٢٢٠ النويري، مرجع سابق، ص ٤
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أو يطالب حمضر الغلة بالعجز أو يرجع على        . كمعدل ويطالب حمضر الغلة   بأخذ عينة مث حتديد العجز      
  .مباشر العمل به

 رأى النويري ضرورة استخدام معدالت سنوية ملراقبـة         :استخدام معدالت الصرف واالستهالك    -
 واليت ال يقبل بصرفها إال مبرسوم وبذلك فإن التجـاوزات           فالصرف واالستهالك واستبعاد اإلسرا   

. رفة آمر الصرف أو املسؤول مع مراعاة معدالت الظروف اخلاصة كاألعيـاد واملناسـبات             تكون مبع 
ولذلك عندهم معدل قد عرفوه فال يتجاوزه، فإنه إن صرف          .... وحيرر ما حيتاج غليه   "وبذلك يقول   

  .١"زيادة عنه بغري سبب ظاهر خرج عنه وكان حتت دركه
نسبة االسـتهالك   (يف صرفه على العادة املستقرة       اعتمد النويري    : سياسة ضبط الوارد واملنصرف    -

أو على وثائق ومستندات خارجية كشهادة طبيب أو عادات الرسل الواردين واألضـياف             ) املعتادة
اخل كمعيار للصرف وبناء عليه يجري عربة أي تقديرا للكمية اليت ستستهلك مث يقارن ما               .. املترددين

وبذلك اعتمد النويري على املعايري يف      . ات أو يبحث عن سببها    حيدث فعال ذا املقدر ويعاجل الفروق     
الصرف واالستهالك وعلى كتب ويوميات حماسبية يف حتديد اإليرادات مع مراقبة معـدالت ثـالث               

وبالنسبة للمنصرف لإلنتاج   . سنوات مقبلة وجمدبة ومتوسطة إضافة لتقديراته ووصوال للدقة املنشودة        
  :فقد استخدم النويري

  .للمنصرف بناء على ما عنده من خمزون) يف الليل( ضبط يومي إجراء -١
 .ومييز النقص بذلك) يف بكرة النهار(مث تقدير املنصرف  -٢

مهمة اجلرد للكشف عن أعمال الصيانة الالزمة ورد التلف ملرور الزمن           أيضا  وأناط النويري باخلازن    
ا خيرج منه مما يتسلمه وعليه أن ينبـه  وعلى املباشر فيها حفظ ما يدخل إليها وضبط م      . "على اآلالت 

مـن مـسح    : على ما عنده من العدد اليت خيشى عليها التلف بتطاول املدة ليأمر بكشفها وإصالحها             
  ".ودهان وصقل وجالء وشحذ وتثقيف وخرز وغري ذلك

 جاء فإن وافق مجلة قانوا تعني أن اخللل إمنا        ":التسجيل املتكرر أو اخلاطئ من مسؤولية احملاسب       -
  .٢" ظلم وحافدفمن خرج عنه فق... من قبل املباشر ألنه سجل يف قبالة أكثر من قانوا 

 إن مراجعة احلسابات بشكل مستمر تساعد يف التأكـد مـن سـالمة              :املراجع حيدد املسؤولية   -
ـ          "العمليات وللمساءلة أمام اجلهات األعلى،       ه و ال يتأتى ذلك إال مبراجعة حسابه ومداومة النظر في

  .٣"والناظر إىل ذلك أحوج من غريه من املباشرين ألنه املسؤول واملخاطب يف غالب األوقات

                                                 
  .٢٢٢رجع سابق، ص  النويري، م١
  .٢٥٢ النويري، مرجع سابق، ص ٢
  .٢١٢ النويري، مرجع سابق، ص ٣
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فإن " تقع مسؤولية عدم اإلبالغ عن التغريات السنوية يف وقتها على احملاسب املسؤول،              :التوقيت -
مـا  أخر كاتب اجليش إصدار احلوطات إىل ديوان التصرف حىت يفوت الزمن الذي ميكن فيه حتصيل              

  .١"فيها، كان حتت دركه وتبعته
 وضح النويري مسؤولية حماسب املواد عند تقـصريه يف اإلشـارة إىل             :مراعاة حد إعادة الطلب    -

فيستدعي ما يراه قد قل عنده منها قبل نفاذه بوقت ميكن فيه           "املواد اليت قلت عن حد إعادة الطلب ،         
يف وقت ومل يبق عنده منه ما يكفيه إىل أن يأتيـه            حتصيله فإن أخر طلب ذلك إىل أن ينفد ، أو طلبه            

، ويالحظ أنه قد أخذ بعني االعتبار فتـرة         ٢"ذلك الصنف من بلد آخر كان املباشر حتت درك إمهاله         
  .الشراء من اخلارج

على الرغم من كل ما أوضحه النويري يف أصول احملاسبة واملراجعة فقد أقر             على كل حال و   
أصول هو ما استقر يف زمانه، مما يدل على تغري القواعد واألصول احملاسبية يف              أن ما كتبه من قواعد و     

لقد حصل االجتماع جلماعة من مشايخ أهـل        "وهذا ما أقر به أول جممع حماسيب مهين ،          . كل زمان 
الصناعة ممن اختذها حرفة من مبادئ عمره إىل أن طعن يف سنه ، وما منهم إال منُ خيرب أنهُ يستجد له                     

  .٣" كل وقت من أحوال املباشرات ما مل يسمع به قبل ، وال طرأ له فيما سلف من عمرهيف

                                                 
  .٢١١ النويري، مرجع سابق، ص ١
 ٢٢٢النويري ، مرجع ساب ق، ص ٢
  .٣٠٥ النويري ، مرجع سابق ، ص ٣
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  النتائج والتوصيات
  

  ،ها من جهةرعايافيما بني الدولة وقامت احلضارة اإلسالمية على أساس حتقيق العدل 
، فرأت يف موبينها وبني الدول ااورة من جهة أخرى ، إضافة للعدالة بني أفراد هذه األمة أنفسه

لذلك اعترب القلقشندي أن احملاسبني أعالم إنصاف وانتصاف . احملاسبة أداة حتقيق العدل املنشود
ولوال احملاسبة لضاعت مثرة العمل واختلطت حقوق الناس . وشهودا مقنعني عند حصول االختالف

 . وتعطل نظام املعامالت وكسرت شوكة العدل
تعظيم املال  األمم دف كلها يف اية املطاف إىل بنياالقتصاد واحلروب والسياسة إن 

وتنميته ، لذلك  اجتهت الشريعة اإلسالمية إىل ضبط هذا املال وآليات متلكه وكيفية تداوله بني الناس 
فاحملاسبة . وقد متحور البحث على عدالة الشريعة اإلسالمية يف هذا اال. بشكل مباشر أو غري مباشر
  :وعليه فقد هدف البحث إىل. ألدوات املستخدمة لتحقيق هذه العدالةهي الشك إحدى أهم ا

خالل أربعة املسلمني  ءه فقها يف التاريخ اإلسالمي والبحث عما كتبه وطبقّتأصيل احملاسبة -أوالً 
 .عشر قرناً خلت

فعال  وإنصاف العرب واملسلمني بإبراز إسهامام ودورهم الإعادة تصحيح التاريخ احملاسيب -ثانياً 
فبدالً من ذكر بداية التأريخ من اإليطايل لوقا باشيليو علينا أن نتذكر . االيف هذا 

القلقشندي والنويري والغزايل وأبو جعفر الدمشقي واملاوردي واخلوارزمي وغريهم من أعالم 
 ميالدي تقريباً أي قبل لوقا ٩٠٠عام املسلمني الذين سطّروا احملاسبة فكرا وتطبيقا منذ 

 . عام على األقل٧٠٠شيليو بـ با
 .تنسجم مع االقتصاد اإلسالمياليت اسبية احمل والقواعد  املعايريقاشتقا -ثالثاً 

لقد متيز فقه احملاسبة اإلسالمية خبصوصيات دون غريه، فأهداف الكتابة والتسجيل تتلخص 

، فأقسط تعين ]٢٨٢:لبقرةا[ ذلكم أقسط عند ا وأقوم للشهادة وأد�ى أال ترتابواباآلية الكرمية 

كما . أعدل، وأقوم تعين أثبت هلا وأكثر عوناً على أدائها، وأدىن أال ترتابوا تعين أقرب أال تشكّوا

تلك أمة قد خلت هلا ما ذكر اهللا سبحانه وتعاىل استقاللية احلساب ومقابلته على مستوى األمم لقوله 
وعلى مستوى . ]١٣٤:البقرة[ نكسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كا�وا يعملو
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 ]٢٨٦:البقرة[ ال يكلف ا �فسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبتالفرد بقوله 

  .]١٥:اإلسراء[ وال تزر  وازرة  وزر أخرىوقوله 

  :بناء علىوذلك  خاصة جتاه احملاسبة ةنظرانتهجت  ةاإلسالمياحلضارة ، فإن نتيجة ملا سبقو
نص عليها القرآن الكرمي والسنة النبوية   وهي أمور،الشريعة اإلسالميةحاجات فرضتها  .١

كتابة الديون، وكتابة العقود والوفاء ا، و احتساب : وأمجع عليها فقهاء املسلمني، منها
ضرورة حتديد زيادة الثروة، والتمييز بني : الزكاة على صعيد األفراد والشركات من خالل

ربح، واحتساب الديون، واحتساب احلد األدىن املعفى، والفترة أنواع اإليرادات، وبيان ال
وفقه البيوع وكثرة ووفرة أنواع . وتنظيم بيت املال مآل الزكاة واإليرادات األخرى. املالية
 . وضرورة التمييز بني البيع والربا، واستثمار أموال اليتامى والوقف. وعلم املواريث. البيوع

الظروف والواقع اإلداري واالقتصادي مة للشريعة حسب السياسة العاحاجات فرضتها  .٢
توجيه االستثمارات من خالل معايري الرحبية دون اإلخالل بالرحبية االجتماعية ك ،والسياسي

بغية حتقيق كفاية اتمع يف كل ااالت، ألن كل نقص قد حيصل يتحول من فرض كفاية 
سياسات احملاسبية والتطبيق العملي اإلفصاح عن مدى انسجام الوضرورة . إىل فرض عني

 حسب إجراءات التطبيق العملي وتربيرهامع أحكام الشريعة اإلسالمية ، وليس تفسري 
 .املنفعة فقط

 :وميكن تلخيص نتائج البحث مبا يلي
فهـي أدوات   . إن األدوات اليت ابتكرها واستخدمها الفقه اإلسالمي تتميز بالسعة واملرونـة           -أوالً

ممـا دلّ   ) كاملضاربة واملراحبة واإلجارة وغريها   (ؤسسات املالية اإلسالمية احلديثة     استخدمتها امل 
  .على صالحيتها وتأقلمها مع أي زمان ومكان

مشولية  إن   :macro واحملاسبة االجتماعية    micro التكامل بني حماسبة الوحدة االقتصادية       –ثانياً  
ال طغيـان   ف .متناسقاً اً واقتصادي اً اجتماعي اًنتوازالشريعة اإلسالمية حتقق يف اتمع اإلسالمي       

.  عادل متكافلللفرد على اتمع وال للمجتمع على الفرد فلكل حقوقه وواجباته ضمن نظام             
 إذ إن الفرد الذي وقر اإلميان يف قلبه وصدقه العمـل  السياقهذا  ضمن  احملاسبة  اإلسالم عاجل   و

الـذي  أما الفـرد    . حيصل على منافع شخصية   ال ميكن له أن يكون سبباً لضرر اآلخرين كي          
د  ب و هئ للصراع االقتصادي والتنافس املادي القائم على األسس الرياضية واإلحـصائية           ري

 مـن الـصعب إجبـاره أو        يصبح اآلخرين ، مصاحل  إىل  دون النظر   لتنمية وحدته االقتصادية    
    االجتمـاعي الـذي     ار الضرر البيئي و   ظهر معها آث  توجيهه حنو حسابات اجتماعية يحدثـه  ي
 وتتفق،   احملاسبة كعلم اجتماعي تتأثر بالبيئة اليت توجد فيها       و .مشروعه يف اتمع وما حييط به     
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. تشمل جوانب شرعية واقتصادية واجتماعية     اليت   أهدافها ومفاهيمها ومعايريها مع تلك البيئة     
، مث تأقلمت مع املـتغريات      ة  لثابت ا ةدر التشريعي اصاإلسالمية على امل  استندت احملاسبة   هلذا فقد   

ليس من الضروري أن تكون احملاسبة التقليدية       فإنه  وعليه  . املستجدة دون اخلروج عن الثوابت    
     وميكننا أن نبني فيما يلي الفوائد والفوارق اليت ميكن         . تتمعاهي الوحيدة اليت تناسب مجيع ا

  :أن جننيها من تطبيق أنظمة احملاسبة اإلسالمية
د احملاسبة اإلسالمية على االقتصاد الكلي بينما اعتمدت احملاسبة التقليديـة علـى             ااعتم  )أ 

اهتمت بتنمية مصلحة الوحدة االقتصادية حبد ذاا غـري آـة           حيث  االقتصاد اجلزئي   
حققـت الـشريعة    بينمـا   . بالبناء الكامل فاستحال عليها تقدمي الفوائد املرجوة منها       

ة على مستوى اتمع بتطبيق نظام الزكـاة ، وعلـى           اإلسالمية العدالة االجتماعي  
قاعدة التحول من فـرض     وتشكل  . مستوى األسرة بتطبيق نظامي املواريث والنفقة     

  .١كفاية إىل فرض عني احلد الفاصل بني حماسبة الوحدة االقتصادية واحملاسبة االجتماعية
احملاسبة التقليديـة ،    جاءت قياسات احملاسبة االجتماعية والبيئية كقوائم ملحقة يف          )ب 

وهلذا السبب فإن انتشار القواعد املاليـة       . جمة أصال يف احملاسبة اإلسالمية    بينما هي مند  
واحملاسبية يف ثنايا كتب الفقه ما هو إال دليل على ذلك فاملعامالت منتشرة بكل أشكاهلا    

 .يف تطبيقات الناس ويصعب الفصل بينها وبني القواعد واألصول الشرعية
 الفقه اإلسالمي سوقا ذات دعائم بعيدة عن الغش وأساليبه ، وخاليـة مـن               أرسى  )ج 

 ،املنافسة غري املشروعة كاالحتكار أو عرقلة انتقال السلع واألفراد من السوق وإليه           
وذلك دف حتديد السعر بناء على العرض والطلب العادلني من خـالل ظـروف              

ويف حال ظهـور    . دية واالجتماعية تنافسية تعكسها حالة البلدان السياسية واالقتصا     
غري تلك القواعد يتوجب على القائم على أمر الـسوق          على  أي خلل يف حتديد السعر      

التدخل ملنع إجحاف أحد الفريقني باآلخر والسعي إىل التسعري إلعادة التعـادل بـني              
 . واحملاسبة هي األداة املساعدة يف معرفة وحتديد هذه احلاالت.العرض والطلب

                                                 
ل عن رعيته ، والمرأة في آلكم راع وآلكم مسؤول عن رعيته ، فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل في أهله راع وهو مسؤو ١ 

  ]٢٢٣٢: صحيح البخاري [ -بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها ، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته 
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اليت  ١األخالق العامة واألخالق املهنية   ترف فقه احملاسبة اإلسالمية بالتفرقة بني       ال يع   )د 
فـاألخالق   .التقليديةاألدبيات احملاسبية   إليها  تطرقت   كما   على سلوك احملاسب  تؤثر  

 تهـد ااحملاسـب   وعليه فقد اشـترط يف      . واإلنسان هو اإلنسان  مصدرها الشريعة ،    
رية االستقاللية وعدم التحيز، وهذا ينطبق على جلان إعداد         صد باحل اإلسالم واحلرية، وقُ  

ـ  أما احملاسب العامل    .  واللجان الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية      املعايري ال يف جم
 بالقواعـد   مع ضـرورة االلتـزام    عنه  هذين الشرطني   يمكن إسقاط    ف التطبيق احملاسيب 

مينا دقيقا متحليا بـاألخالق،     وبشكل عام جيب أن يكون احملاسب ورعا أ        .الشرعية
وأن يكون صاحب بيـان  ، ومن الناحية املهنية جيب أن تكون لديه الكفاءة واملقدرة     

. وأن يلتزم بالقوانني واللـوائح الناظمـة      وحجة ومتفقها باملهن اليت يعمل حماسبا هلا        
  .إضافة لرتاهته وعدم احنيازه جلانب دون آخر

 الثقافة والدين واالقتصاد والعـادات      لعوملةالغربية بكل أساليبها    تسعى احلضارة    : اخلصوصية –ثالثاً  
كـان  حيـاة    كدين ونظام    اإلسالملكن  . والتقاليد واللغات جلميع الشعوب على أسس مادية      

 كانوا مسلمني   خاطب كل الناس ونسق حيام ومصاحلهم سواءً       ، ف  ٢العامليةسباقا يف مضمار    
  . ومجعهم حتت لواء روحي ومادي متوازنأو غري مسلمني غري آبه بلون أو لغة 

وعليه فإن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية بشكل إلزامي يف عصر العوملـة واالتفاقـات              
الدولية جيعل  تطبيق األنظمة احملاسبية الوطنية شيئا مستحيالً بعدما أضحت املعايري احملاسـبية              

 يتسىن احلكم على صحة وسالمة العمـل        األساس الشرعي والقانوين ملهنة احملاسبة وبدوا ال      
  .احملاسيب سواء كان قطاعا عاما أو خاصا أو مؤسسة فردية أو شركة صغرية أو كبرية

  : دون اللجوء إىل شرع اهللا إمناGAAPإىل املبادئ احملاسبية الدولية االحتكام كما أن 

طيعـوا ا وأطيعـوا الرسـول       يا أيها الذين آمنوا أ    قد خيالف احلكم الذي ارتضاه لنا لقوله تعاىل          .١
وأويل األمر منكم فإن تنـازعتم يف شـيء فـردوه إىل ا والرسـول إن كنـتم تؤمنـون                    

                                                 
العمالقتين وغيرهما، حيث قرر " وورلدآوم"و " أنرون"خاصة بعد سلسلة الفضائح األخيرة في السوق األمريكية آفضيحة شرآتي  ٢

األمريكي تطبيق رقابة صارمة على شرآات المحاسبة لدورها في تلك الفضائح وضرورة إصدار قانون يشدد عملية مجلس الشيوخ 
اإلشراف على تدقيق الحسابات من أجل ضمان نزاهة حسابات الشرآات واستعادة ثقة المستثمرين وتصحيح وتنظيم مهنة المحاسبة 

ود خلل في بنية المجتمع الذي أفرز تلك الشرآات والقائمين عليها حيث تزوير ويدل هذا على وج. في الواليات المتحدة األمريكية
" شرآة أرثر أندرسون لتدقيق الحسابات"وقد صدر الحكم باعتبار . الحسابات وجرائم آشف أسرار العمل ونزاعات المصالح

المعايير المحاسبية في العالم، وتعبر هذه علما أن هذه الشرآات ومثيالتها هي الموجه األساسي لوضع . المسؤولة عن تلك الفضيحة
  .المعايير عن مصالح هذه الشرآات

تضمن البحث أسماء فقهاء وعلماء مسلمين من شتى أصقاع األرض آالطبري، وهو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، من   ١
والبخاري، وهو .  محمد من قزوينوالرافعي، عبد الكريم بن. وابن خلدون، وهو عبد الرحمن بن محمد إشبيلي األصل. طبرستان

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري من بخارى، والغزالي، وهو محمد بن محمد الغزالي ، حجة اإلسالم أبو حامد، 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، من : والبيهقي. والخوارزمي، وهو محمد بن أحمد بن يوسف، من بلخ. من خراسان

  .و الشاطبي، وهو أبو إسحاق من غرناطة. سابور، والسرخسي، وهو محمد بن أحمد بن سهل، من أهل سرخسني
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فاملسلم مأمور بطاعة اهللا وطاعة     . ]٥٩:النساء[ با واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تـأويال       

لقـرآن  لذلك يف حال حصول نزاع بني املسلمني جيب اللجوء إىل ا          . الرسول وأويل األمر  
وقد ذكر اهللا . الكرمي وهو قول اهللا تعاىل مث السنة النبوية الشريفة من قول أو عمل أو إقرار             

تعاىل اليوم اآلخر كدليل على احلساب األخروي ملا له من دور يف حتديد وضبط سـلوك                
وال حرج بعد ذلك من النظر إىل كل ما هو مفيد من حولنا سواء كان اجتهادا أو                 . الفرد

أو ممن سبقنا أو حىت مما رآه غرينا صاحلا شرط أن ال خيالف شرع اهللا وسنة رسوله                 تفسريا  
 .وإنه ملن احلكمة أن ننظر ما عندنا من كنوز وثروات قبل االقتباس من اآلخرين. 

البد من اطمئنان قلوب األطراف احملتكمة ورضاها حبكم اهللا والتسليم له ألنه ال حيكم إال                .٢

فـال وربـك ال يؤمنـون حتـى حيكمـوك فيمـا شـجر بينـهم ثـم ال                      بالعدل لقوله عز وجل     
  . ]٦٥:النساء[جيدوا يف أ�فسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 

.  متيز فقه احملاسبة اإلسالمية باستخدام مصطلحات خاصة به تعرب عن مرونتـه            : االستقاللية – رابعاً
  :ومن هذه املصطلحات على سبيل املثال

، فنقول فقه األسواق      واصطالحاً ألا أعم وأمشل لغة   بكلمة الفقه    وماستبدل كلمة املفه   
بدال من مفهوم األسواق وفقه رأس املال بدال من مفهوم رأس املال وفقه البيـوع وفقـه                 

  .املداينات ، وهكذا
بدال من الديون املعدومة واملشكوك فيها ألا       مصطلح الديون املظنونة واهلالكة     استخدم   

 .  عن حقيقتها وأرق للسمع وأسهل للتداولأقرب للتعبري
 للتعـبري عـن األربـاح       الفائـدة  للتعبري عن األرباح العادية، و     مصطلح الربح استخدم   

 .  للتعبري عن األرباح العرضيةالغلةالرأمسالية، و
 للتعبري عن األصـول  وض التجارةرعللتعبري عن األصول الثابتة و    مصطلح القنية   استخدم   

 .املتداولة
 :على سبيل املثال، وتعرب عن حيويتهوسياسات ا متيز فقه احملاسبة باستخدام تقنيات كم

كتكاليف أجور  كان فيه ظلم     كالفوائد أو ما     كل ما عبر عن حرام      التكاليف منىن  استث 
 .حتكَرة أو حمرمةم التخزين والنقل لسلع

ية حمققاً بذلك حماسبة    أوجد أدوات لتبادل البيانات داخليا على مستوى الوحدة االقتصاد         
املسؤولية، فاملخزومة هي أداة توصيل داخلي تعد على عدة نسخ إلحكام الرقابـة مـن               
املستوى األعلى إىل املستوى األدىن وا يتناقشون ، وهي وسيلة لنقـل البيانـات بـني                
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لخص كما أن امل  . احملاسبني سواء استمروا أو غابوا أو تركوا العمل ، وهي تعد بعد اليومية            
أو التايل هو ميزانية قبل اية الفترة يعدها احملاسب قبل تركه العمل وعلى أساسها يبـدأ                

  .احملاسب الذي يليه يف االستالم
أي ناجم عن البيوع، وقسموا األخـري إىل  ض ردين نقد ودين ع   قسم الفقهاء الديون إىل      

بعني أو بنقد، بينمـا     ، وقيمت الديون املرجوة حالّا      دين مرجو حالّ ودين مرجو مؤجل     
قيمت الديون املرجوة آجالً مبا متثله من عرض جتاري والذي هو أصل الدين مث يقوم ذلك                

  .العرض بنقد بسعر املثل
، فإن فقه احملاسبة اإلسالمية اعترب اإلنتاج أساسا لالعتـراف          االعتراف باإليراد   ويف جمال    

 ال  الـزروع ففي  ،  ]١٤١:األنعام[ه يوم حصاده  وآتوا حق   لقوله تعاىل  وليس البيع باإليراد  

 سواًء أُنتج صناعياً أو زراعياً أو ج يعترب مناء يف نفسهنتكل م وعليه فإن لوالن ح وحيوجد  
  . استخرج استخراجاً

، وبذلك يكون قد سـبق      سعر التقومي العادل  وهو مبثابة   سعر املثل   اعتمد الفقه اإلسالمي     
عر التكلفة وسعر االستبدال مبئات الـسنني، وأعطـى بـذلك           اجلدل القائم بني أنصار س    

 .السياسات احملاسبية ثباتا واستمرارية حيقق هلا العدالة واالستقرار بني الدورات احملاسـبية           
ويصلح سعر املثل لتقومي بضاعة آخر املدة كاملواد األولية مبثيلتـها ، ونـصف املـصنعة                

  .  وقته وواقعهمبثيلتها، واجلاهزة أيضا مبثيلتها كل حسب
ن إعفاء األصول الثابتة من التقومي بغية إخراج الزكاة مقابل استخدامها كأدوات لتحقيق             إ 

ويتم تقومي األصول على أساس سـعر املثـل،          . النماء هو مرادف لالعتراف ا كتكلفة     
مسالية واليت أطلـق عليهـا      أوتعاجل األرباح واخلسائر النامجة عن إعادة التقومي كأرباح ر        

 . تسمية الفائدةالفقهاء
يف حماسبة الزكاة مل تقتصر القوائم املالية على الشكل النقدي بل كانت تعد نقداً أو عينـاً          

 .مما يساعد يف التخلص من مشكليت إعادة التقييم والتضخم
إذا حصل التقرير احملاسيب على موافقة الطرفني فيسمى موافقة وإذا حصل على موافقة أحد               

 .حماسبةالطرفني فهو 
مشلت الرقابة على احلسابات تقنيات الرقابة باملوازنات وبالتدقيق الـداخلي واخلـارجي             

 .وبنظام الرقابة الداخلية وباألدوات واملؤشرات الرقابية
األول ما حيتاجه املراجع وهي الثبوتيات والثاين       : مشل أمنوذج مراجع احلسابات ثالثة أقسام      

 .ندات والقوائم املالية وثالثا ما جيتهد به وهو التقريرما يطالب به وهي الدفاتر واملست



 ١٩٣

تقسيم الدورة املستندية ومتابعة الـتغريات الـسنوية واملـساءلة          : مشلت حماسبة املسؤولية   
واستخدام معايري الصرف وردت الفروقات إىل طبيعية وغري طبيعية وحملت األخرية على            

ملتكرر وحددت مسؤولية املراجع وشـكل      املسؤول عنها ومت التعرض ملخاطر التسجيل ا      
وطُلب مراعاة توقيت املعلومات ومراعاة حد إعـادة        . تقريره أمام اجلهات اإلدارية العليا    

 .الطلب
حسابات ختاميـة   ) م١٣٥٥هـ ما يعادل    ٧٣٣منذ عام   (مشلت القوائم املالية املستخدمة      

ت واملتاجرة وحماسبة املـواد وحماسـبة التكـاليف         عاجلت اإليرادات واملبيعات واملشتريا   
الزراعية وحماسبة اإلنتاج احليواين والتكاليف الصناعية وحماسبة األصول الثابتة وصوال إىل           

كما عوجلت املعلومات اجلردية كبضاعة آخر املدة       . االرتفاع وهو ما نسميه اليوم بامليزانية     
عدومة وهي تشابه الدعاوى املقامة من وعلـى        واحلسابات النظامية املتقابلة واحلواصل امل    

وتضمن أيضا قوائم مالية تعد كل ثالث سـنوات ـدف إحكـام             . الوحدة االقتصادية 
الرقابة على ما يليها من ميزانيات، ومشل املقترحات امللحقة بامليزانية وأيضاً القوائم املاليـة              

  .املوحدة لعدة عمالت
العلمي جاءت متأخرة يف كلتا حاليت احملاسبة التقليدية واحملاسبة         إن حركة التأصيل     : العلمية –خامساً  

أن الفروض يف الفكر احملاسيب التقليدي قـد        ) ٤-٤الشكل  (ويظهر الشكل التايل    . اإلسالمية
انطلقت من حماكاة عقلية منهجية لواقع جترييب ، بينما الفروض يف الفكر احملاسيب اإلسـالمي               

أما املفاهيم فإا يف احلالتني     .  على املنهجني التجرييب والعقلي    هي من أصل املنهج وهي سابقة     
  .تنتمي للمنهج املتبع

  
  
  
  
  
  

 ميكن تلخيص أوجه التشابه واالختالف بني حمددات احملاسبة اإلسالمية والتقليدية مبا            :وأخرياً التميز   
  :يلي

  منوذج احملاسبة التقليدية  منوذج احملاسبة اإلسالمية  احملدد

  Microجزئي  Macroكلي    االقتصادياملدخل
انطلقت من حماكاة عقلية منهجية هو من أصل املنهج وهي سابقة   الفروض يف الفكر احملاسيب

  المعايير
  الفروض
  المفاهيم
  المنهج

مشاهدة/ممارسة/تجربة

  المعايير
-------  
  المفاهيم
 المنهج

 نموذج المحاسبة اإلسالمي نموذج المحاسبة التقليدية



 ١٩٤

  )عقلنة التجربة(لواقع جترييب   للمنهجني التجرييب والعقلي
  سعر التكلفة التارخيية  سعر املثل  تقييم األصول

  صايف اإليرادات والنفقات  صومصايف األصول واخل  املدخل يف حتديد اإليراد
  نعم  ال  هل للنقود قيمة زمنية؟

  هل الزمن من املوارد االقتصادية املستقلة؟
ال، ألن بيعه مرتبط باإلنتاج كبيع 

  التقسيط مثال
  نعم، ميكن بيعه منفصال كالربا مثال

  نعم  ال  هل يسمح بالفائدة الربوية؟
  نعم  نعم  هل هناك فترة حماسبية؟

  نظرية الشخصية املعنوية  نظرية امللكية الشخصية  وحدة احملاسبيةمفهوم ال
  حتقيق الدخل  خمالفة الشريعة اإلسالمية مبدأ االستمرار يعتمد على

  نقدية  عينية ونقدية  القوائم املالية
  املالية  املالية وغري املالية  مفهوم األحداث االقتصادية

  ممكن  ال  هل هناك ضرائب على اإلنتاج؟
  ممكن  ال  اك ضرائب على املبيعات؟هل هن

  ممكن  ال  هل هناك ضرائب على الدخل؟
  الدخل ورؤوس األموال  )زكاة(الثروة   :حتتسب الضرائب على صايف

  ممكن  حمرم  االكتناز
  للقانون الوضعي  حملاسبة املواريث  التصفية عند الوفاة تتم طبقا
  البيع  اإلنتاج  :االعتراف باإليراد يتم عند

  ال يهم  دون خمالفة الشريعة  خ يتم حسب االتفاق. أتوزيع/ ح

  طيب وخبيث  : يقسم رأس املال إىل
ال تفرقة مع اإلشارة لغسيل األموال 

  حديثا
  كله متقوم  متقوم وغري متقوم  :طبيعة رأس املال

  :تقسم األصول إىل
عروض قنية : املال املتقوم فقط

  وعروض جتارة ونقود
صول أصول ثابتة وأصول متداولة وأ

   بغض النظر عن طبيعتهجاهزة
  دخلكل   احلالل فقط  :يعترب كسبا

  عادية ورأمسالية وعرضية  عادية وفائدة وغلة  :تقسم األرباح إىل

  )ميزانية(يلزمه إعداد ارتفاع   انفصال احملاسب أثناء السنة
يعد ميزان مراجعة (ال يلزمه شيء 

  )اجتهادا منه أحيانا

  ذكر بيانات غري مالية
تسمى حواصل معدومة فمثال ممكن 

   مساقة باألقالم
  ال

  القوائم املالية
كل سنة وكل ثالث سنوات وتسمى 

  بالقوائم اجليشية
  كل سنة

  قوائم تكميلية  تسمى مقترحات  القوائم التكميلية



 ١٩٥

  معدل اخلصم
هو أقل معدل يضحي به املستثمر 

  للتخلي عن أمواله
  هو سعر الفائدة

  األخالق املهنية  ق الشرعيةاألخال  األخالق احملاسبية
  
  

  :وبناء على ما تقدم ، فإن الباحث خلص إىل التوصيات التالية
 إن هذا العمل ضخم ومضنٍ وحيتاج إىل جهود مشتركة بني الباحثني واألكادمييني من اجلانـب                -١

وعلى املنظمات واألكادمييات   . النظري والعاملني يف الشركات واملصارف من اجلانب التطبيقي       
  .االستمرار يف تأصيل احملاسبة اإلسالميةالشركات اإلسالمية و

 نظـرا   متابعة إبراز مجيع جوانب املعرفة للمحاسبة اإلسالمية       يتوجب على احملاسبني املسلمني      - ٢
حلاجة جمتمع األعمال اإلسالمي ملرجع حماسيب يتفق مع شريعة اهللا ويكون عونا هلم علـى أداء                

  :مما يساعد يف. أعماهلم دون خمالفات شرعية
تنمية ثقة مستخدمي البيانات والقوائم املالية باملعلومات اليت تصدرها املؤسسات اليت تنتهج              )أ 

احملاسبة اإلسالمية لتشجيع االستثمار باطمئنام إىل أن استثمار أمواهلم يطـابق الـشريعة             
م املالية للشك يف    منع انتشار عدم الثقة بني مستخدمي البيانات والقوائ       وبالتايل  . اإلسالمية

احتوائها على بيانات كاذبة ومضللة ولعدم قابليتها بسبب ما تتضمنه من بيانات خمالفـة              
  . للشريعة اإلسالمية

  . أشكالهميع نع الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل ومنع انتشار الربا جباحلد من الفساد مب )ب 
 . تطبيقـه  لفرد مع معتقداته ومع ما جيـب      مع السياسات املالية للدولة دون تصارع ا      األفراد  انسجام  
يف (مسك جمموعتني دفتريتني للتهرب من الضرائب كمنع ازدواجية سلوك األفراد واملؤسسات      ك

  .وعدم سداد زكاة املال بشكل حقيقي) االقتصاد الوضعي
 بسياساا ومصطلحاا من خالل االستفادة مـن التطـورات          إمكانية تطبيق احملاسبة اإلسالمية    -٣

ـ  اظهور املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية وحتقيقها جناح      حمليطة وخاصة بعد    ا ا يف   ملحوظ
  .خمتلف أصقاع العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي

 يف مدارس ومعاهد وكليات االقتصاد إضافة إىل      تدريس مادة احملاسبة يف الفقه اإلسالمي      ضرورة   -٤
اعتراف علماء خاصة بعد  .تلف املدارس العامليةما تدرسه هذه  اهليئات من مناهج شىت ومن خم

  أن هناك كل مربر Choi & Muellerاحملاسبة الغربيني بتزايد أمهية احملاسبة اإلسالمية، فقد ذكر 
فـاملنظور  ". احملاسـبة اإلسـالمية   "لالعتقاد يف اال احلايل أن مثة شيء سيكون أمرا مميزا امسه            

مشهد احملاسبة العاملي، وإذا كانت بداياته متواضـعة فـإن          اإلسالمي قد بدأ يؤكد نفسه على       



 ١٩٦

ونعتقد أن منطقة الشرق األوسط ستستمر يف جعل أخبار احملاسبة          . املستقبل سيكلل تلك اجلهود   
  . يف القرن الواحد والعشرين أخبارا عاجلة

“There is every reason to believe that in due course something labeled “Islamic 
accounting” will be identified and propagated in Islamic perspective is beginning 
to assert itself upon the international accounting scene. Its beginnings are 
modest, but it is fervor adamant. We believe that the Middle-East region will 

continue to make accounting news as the twenty-first century breaks”.  

  رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا 
  

   املنهجية العامة:مت بعونه تعاىل اجلزء األول من فقه احملاسبة اإلسالمية 
  

   املعايري احملاسبية :اجلزء الثاين من فقه احملاسبة اإلسالمية يتناول وسوف 
  
  ...ذلك إذا قدر اهللا تعاىل



 ١٩٧

  األعالمالفهارس و
  

الفهارس واألعالم هي عبارة عن قوائم مبا استخدمه الباحث من آيات قرآنية كرمية 
أحاديث شريفة، وضمت أيضا قائمة باملصطلحات احملاسبية املستخدمة يف فقه احملاسبة خالل التاريخ و

فهارس واألعالم مت ذكرها خالل وكل هذه ال. اإلسالمي مقرونة مبا يقابلها من معاين يف الوقت احلايل
 وكانت على Keysالبحث على شكل رموز ومصطلحات أشار إليها الباحث كمفاتيح حاشية 

  :الشكل التايل
 .١أي سورة العلق اآلية رقم ] ١:العلق [  يشار إليها :اآليات القرآنية  
سند اإلمام أي مصدر احلديث م] ٦٢٠٤:مسند اإلمام أمحد[ يشار إليها :األحاديث الشريفة  

 .٦٢٠٤أمحد وقد صنف برقم متسلسل 
االقتصاد اإلسالمي بني منهجية عبد الرمحن يسري ، . أمحد، د:  مثال:املراجع األخرى 

 .١٣، منشورات بنك التنمية اإلسالمي، ص البحث وإمكانية التطبيق
 . هو تعليق أو شرح من الباحث :)ذو السعر األعلى(ما بني قوسني خبط مائل  
هو عبارة عن تاريخ وفاة املؤلف أو العامل املشار إليه  : ) م٦٤٤= هـ٢٣ت (قوسني ما بني  

   .وامليالدي للداللة على أمهية زمن احلدث ولبيان التسلسل التارخيي باهلجري
أما  )٣٣÷٣٢×اهلجري+(٦٢٢=امليالدي:  هيالتحويل والطريقة املعتمدة يف

 . م١٦/٧/٦٢٢ هجري يوافق  ١/١/١، حيث أن  ٣٢÷٣٣ ×)٦٢٢-امليالدي=(اهلجري
  

فهو ال يقاربه شيء من املؤلفات      ) القرآن الكرمي وهو كالم اهللا    (كما مل تشمل قائمة املراجع      
  .وغريها



 ١٩٨

  اآليات فهرس –أوال 
اهللا الذي خلق السموات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من   ٣٤-٣٢:إبراهيم .١

 البحر بأمره وسخر لكم الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري يف
 ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار ، األار
تاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اإلنسان آو

 لظلوم كفار
  وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون  ١٣٢:آل عمران .٢
نني والقناطري املقنطرة من الذهب زين للناس حب الشهوات من النساء والب  ١٤:آل عمران .٣

 والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث
  وتلك األيام نداوهلا بني الناس   ١٤٠:آل عمران .٤
  إن الدين عند اهللا اإلسالم  ١٩:آل عمران .٥
  هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات وأخر متشاات  ٧:آل عمران .٦
 بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومن أهل الكتاب من إن تأمنه  ٧٥:آل عمران .٧

 ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما
  ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين  ٨٥:آل عمران .٨
   يف حياتكم الدنيا واستمتعتم امأذهبتم طبيباتك  ٢٠:األحقاف .٩
ية النهار مبصرة لتبتغوا آية الليل وجعلنا آا تني فمحونآيوجعلنا الليل والنهار   ١٢:اإلسراء .١٠

  فضال من ربكم ولتعلموا عدد السنني واحلساب وكل شيء فصلناه تفصيال
وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ١٤-١٣:اإلسراء .١١

  اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
 زر أخرىوال تزر وازرة و  ١٥:اإلسراء .١٢
  وزنوا بالقسطاس املستقيم  ٣٥:اإلسراء .١٣
فأوفوا الكيل و ال تبخسوا الناس أشياءهم وال تفسدوا يف األرض بعد   ٨٥:األعراف .١٤

  إصالحها
  هلم قلوب ال يفقهون ا وهلم أعني ال يبصرون ا وهلم آذان ال يسمعون ا ١٧٩:األعراف .١٥
 تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال  ٤٧:األنبياء .١٦

  من خردل أتينا ا وكفى بنا حاسبني



 ١٩٩

  له احلكم وهو أسرع احلاسبني مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق أال  ٦٢: األنعام .١٧
   حقه يوم حصادهوآتوا  ١٤١:نعاماأل .١٨
 لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوم ولكن اهللا ألف بينهم  ٦٣:األنفال .١٩
تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما اكتسبتم وال تسألون عما كانوا   ١٣٤:البقرة .٢٠

 .يعملون
  وأحل اهللا البيع وحرم الربا  ٢٧٥: البقرة  .٢١
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم   ٢٨٢: البقرة  .٢٢

ملل كاتب بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا فليكتب ولي
 شيئا فإن كان الذي عليه احلق هالذي عليه احلق وليتق اهللا ربه وال يبخس من

سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من 

 الشهداء إذا ما الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى وال يأب
دعوا وال تسئموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذلكم أقسط عند اهللا 
وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا إال أن تكون جتارة حاضرة تديروا بينكم 
فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضار كاتب وال 

وا اهللا ويعلمكم اهللا واهللا بكل شيء شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتق
  عليم

 إن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا  ٢٨٤: البقرة  .٢٣
  وعلم آدم األمساء كلها  ٣١: البقرة  .٢٤
  وذروا ما بقي من الربا  ٢٧٨:البقرة  .٢٥
  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت  ٢٨٦: البقرة .٢٦
د خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا تلك أمة ق  ١٣:البقرة .٢٧

  يعملون
  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت  ١٣٤:البقرة .٢٨
لنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات  و  ١٥٥:البقرة .٢٩

  وبشر الصابرين
  ألرض حالال طيبايا أيها الناس كلوا مما يف ا  ١٦٨:البقرة .٣٠
  فمن اضطر غري باغ  ١٧٣:البقرة .٣١
  يا أيها الذي آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  ١٨٣:البقرة .٣٢



 ٢٠٠

وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا ا إىل احلكام لتأكلوا فريقا من   ١٨٨:البقرة .٣٣
 أموال الناس باإلمث و أنتم تعلمون

ون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس الذين يأكل  ٢٧٥:البقرة .٣٤
ذلك بأم قالوا إمنا البيع مثل الربا وأحل اهللا البيع وحرم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهللا ومن عاد فأولئك أصحاب 

  النار هم فيها خالدون
  يع مثل الربا وأحل اهللا البيع وحرم الرباذلك بأم قالوا إمنا الب  ٢٧٥:البقرة .٣٥
  ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات  ٢٧٦:البقرة .٣٦
فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا و رسوله و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم   ٢٧٩:البقرة .٣٧

 ال تظلمون و ال تظلمون
عضا وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم ب  ٢٨٣:البقرة .٣٨

  فليؤد الذي  أؤمتن أمانته وليتق اهللا ربه
  إن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللاو  ٢٨٤:البقرة .٣٩
  إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم  وأمواهلم  ١١١:التوبة .٤٠
  ليتفقهوا يف الدين  ١٢٢:التوبة .٤١
 بعذاب والذين يكرتون الذهب والفضة و ال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم  ٣٤:التوبة .٤٢

  أليم
  إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا  ٣٦:التوبة .٤٣
إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب   ٦٠:التوبة .٤٤

  والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل
  لقوم يتفكرون  ١٣: اجلاثية  .٤٥
  لقوم يعقلون  ٥: اجلاثية  .٤٦
  ة فانتشروا يف األرضفإذا قضيت الصال  ١٠:  اجلمعة .٤٧
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة  فاسعوا إىل ذكر اهللا   ٩:اجلمعة  .٤٨

  وذروا البيع
  إنا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد فآمنا به  ١:اجلن .٤٩
 يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه  ٣٢: احلاقة  .٥٠
ه وإن يوما عند ربك كألف سنة ويستعجلونك بالعذاب ولن خيلف اهللا وعد  ٤٧:احلج .٥١

  مما تعدون



 ٢٠١

  إنا حنن نزلنا الذكر و إنا له حلافظون  ٩: احلجر  .٥٢
منوا منكم آمنوا باهللا ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه فالذين آ  ٧: احلديد  .٥٣

 وأنفقوا هلم أجر كبري
  وهو معكم أينما كنتم واهللا مبا تعملون بصري  ٤:احلديد .٥٤
  واألرض ال تنفقوا يف سبيل اهللا وهللا مرياث السمواتوما لكم أ  ١٠:احلديد  .٥٥
اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف األموال   ٢٠:احلديد  .٥٦

واألوالد كمثل غيث أعجب الكفار نباته مث يهيج فتراه مصفرا مث يكون 
 الدنيا إال حطاما ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من اهللا ورضوان وما احلياة

 متاع الغرور
  وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا  ٧: احلشر  .٥٧
  ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة  ٩:احلشر .٥٨
  ويف أنفسكم أفال تبصرون ٢١: الذاريات  .٥٩
و ما خلقت اإلنس واجلن إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما  ٥٨-٥٧-٥٦: الذاريات  .٦٠

   اهللا هو الرزاق ذو القوة املتنيأريد أن يطعمون إن
وأقيموا الوزن بالقسط  * أال تطغوا يف امليزان* والسماء رفعها ووضع امليزان   ٩-٦:الرمحن .٦١

 وال ختسروا امليزان
  ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل  ٥٨: الروم  .٦٢
ا ورفعنا أهم يقسمون رمحة ربك حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدني  ٣٢:الزخرف .٦٣

بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورمحة ربك خري مما 
 جيمعون

  وأوفوا بالكيل وال تكونوا من املخسرين  ١٨١:الشعراء .٦٤
 هو الذي يرتل الغيث من بعد ما قنطوا  ٢٨:الشورى .٦٥
وكأين من قرية عتت عن أمر را ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها   ٨: الطالق  .٦٦

  كراعذابا ن
  علم اإلنسان ما مل يعلم  ٥: العلق  .٦٧
 اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم  ١:العلق .٦٨
وأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ريب أكرمن و أما إذا ما   ١٦-١٥:الفجر .٦٩

 ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانن



 ٢٠٢

 يكن له شريك يف  واألرض ومل يتخذ ولدا وملتالذي له ملك السماوا  ٢:الفرقان .٧٠
 امللك وخلق كل شيء فقدره تقديرا

  وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال أم ليأكلون الطعام وميشون يف األسواق  ٢٠:الفرقان .٧١
  الذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكانوا بني ذلك قواما  ٦٧:الفرقان .٧٢
  اقوقالوا ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسو  ٧:الفرقان .٧٣
  يا أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني  ٢٦:القصص .٧٤
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحته   ٧٦:القصص .٧٥

 لتنوء بالعصبة أويل القوة
 ن والقلم وما يسطرون  ١:القلم .٧٦
  املال والبنون زينة احلياة الدنيا  ٤٦:الكهف .٧٧
  والال يكادون يفقهون ق  ٩٣:الكهف .٧٨
  والذين هم ألمانام راعون  ٨٠:املؤمنون .٧٩
  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  ١: املائدة  .٨٠
  ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم  ١٠١: املائدة  .٨١
  حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير  ٣:  املائدة .٨٢
  ةلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحد  ٤٨: املائدة  .٨٣
  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة  ١:املائدة .٨٤
  اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت  عليكم نعميت ورضيت  لكم اإلسالم دينا  ٣:املائدة .٨٥
  ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون  ٤٤:املائدة .٨٦
  نومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملو  ٤٥:املائدة .٨٧
  ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون  ٤٧:املائدة .٨٨
يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب و األزالم رجس من عمل   ٩٠:املائدة .٨٩

  الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
  كل نفس مبا كسبت رهينة  ٣٨:املدثر .٩٠
توفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على الناس يس ٥- ١:املطففني .٩١

   أال يظن أولئك أم مبعوثون ليوم عظيمخيسرون
 تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة   ٤:املعارج .٩٢
  وأنه هو أغىن وأقىن  ٤٨:النجم .٩٣
  لقوم يذّكرون  ١٣: النحل  .٩٤



 ٢٠٣

كم السمع واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا ، وجعل ل  ٧٨: النحل  .٩٥
  واألبصار و األفئدة لعلكم تشكرون

  ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني  ٨٩: النحل  .٩٦
  إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان  ٩٠:النحل .٩٧
 مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا  ٧:النساء .٩٨
  وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض  ٣٢: النساء  .٩٩
اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن إن   ٥٨:النساء .١٠٠

 حتكموا بالعدل
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و أويل األمر منكم فإن   ٥٩: النساء  .١٠١

  تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول
منهم رشدا فادفعوا إليهم نستم آوابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن   ٦: النساء  .١٠٢

أمواهلم وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا ومن كان غنيا فليستعفف ومن 
كان فقريا فليأكل باملعروف فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم وكفى 

  باهللا حسيبا
 إن اهللا كان على كل شيء حسيبا  ٨٦: النساء  .١٠٣
ذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء فوق اثنتني يوصيكم اهللا يف أوالدكم لل ١٢-١١:النساء  .١٠٤

فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وألبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث 
فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد وصية يوصي ا أو دين آباؤكم 

رون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اهللا إن اهللا كان عليما وأبناؤكم ال تد
حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلم ولد فإن كان هلن ولد 
فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصني ا أو دين وهلن الربع مما تركتم 
إن مل يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية 
توصون ا أو دين وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت 
فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث 

  .من بعد وصية يوصى ا أو دين غري مضار وصية من اهللا واهللا عليم حليم
إال أن تكون جتارة عن يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل   ٢٩:النساء  .١٠٥

  تراض منكم
  إن اهللا يأمركم أم تؤدوا األمانات إىل أهلها  ٥٨:النساء  .١٠٦



 ٢٠٤

  من بعد وصية  يوصى  ا أو دين  ١٢:النساء .١٠٧
 مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا  ٧:النساء .١٠٨
   من مال اهللا الذي آتاكموآتوهم  ٣٣: النور  .١٠٩
  فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا  ٣٣:  النور .١١٠
  فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم  ٦٣: النور  .١١١
ن ماء حىت إذا جاءه مل آوالذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظم  ٣٩:النور  .١١٢

  جيده شيئا ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه واهللا سريع احلساب
  م عذاب أليمفليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبه  ٦٣:النور .١١٣
لو نشاء جلعلناه  ، أنتم تزرعونه أم حنن الزارعون ، أأفرأيتم ما حترثون  ٧٢- ٦٣الواقعة  .١١٤

أفرأيتم املاء الذي  ، بل حنن حمرومون ، إنا ملغرمون ، حطاما فظلتم تفكهون
لو نشاء جعلناه أجاجا ، أنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املرتلون ، أتشربون

أنتم أنشأمت شجرا أم حنن  ، أتم النار اليت تورونأفرأي ، فلوال تشكرون
 املنشئون

إن كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين آمنوا و عملوا   ٢٤:ص .١١٥
  الصاحلات وقليل ما هم

  و ال تركنوا إىل الذين ظلموا  ١١٣:هود .١١٦
  هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها  ٦١:هود .١١٧
مليزان بالقسط وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا ويا قوم أوفوا املكيال وا  ٨٥:هود .١١٨

  يف األرض مفسدين
  أومل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاما فهم هلا مالكون  ٧١:يس .١١٩
 وشروه بثمن خبس دراهم معدودة  ٢٠:يوسف .١٢٠
  قال اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم  ٥٥:يوسف .١٢١
  رحاهلم لعلهم يعرفواوقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم يف  ٦٢:يوسف .١٢٢
قل انظروا ماذا يف السموات واألرض وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال   ١٠١:يونس .١٢٣

  يؤمنون
  إن الظن ال يغين من احلق شيئا  ٣٥:يونس .١٢٤
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني   ٥:يونس .١٢٥

 يات لقوم يعلمونواحلساب ما خلق اهللا ذلك إال باحلق يفصل اآل



 ٢٠٥

  األحاديث فهرس –ثانيا 
املقسطون عند اهللا يوم القيامة على منابر من نور عن ميني الرمحن عز وجل وكلتا يديه ميني " .١

 ]٦٢٠٤: مسند اإلمام أحمد  [- "الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

اللتيبة فلما جاء  رجال من األسد على صدقات بين سليم يدعى ابن استعمل رسول اهللا " .٢
 فهال جلست يف بيت أبيك وأمك حىت حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول اهللا 

 ]١٤٠٤: صحيح البخاري  [- "تأتيك هديتك إن كنت صادقا

ال تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء و ال لتماروا به السفهاء و ال لتمتازوا به االس فمن فعل " .٣
 ]رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي[ -"ذلك فالنار النار

يا رسول اهللا جعلين اهللا فداءك أليس يقول اهللا عز : قلت: ال أحد حياسب إال هلك ، قالت " .٤

 ، قال ذاك العرض يعرضون ومن فأما من أوتي كتابه فسوف حياسب حسابا يسرياوجل ، 

 ]٤٥٥٨: صحيح البخاري [ -"نوقش احلساب هلك

لكم فلم يوجد له من اخلري شيء إال أنه كان رجال موسرا أو كان حوسب رجل مما كان قب" .٥
 حنن أحق بذلك منه خيالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن املعسر فقال اهللا 

 ]١٢٢٨: سنن الترمذي [ - "جتاوزوا عنه

 " اهللالكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على: قال " .٦
 ]٢٣٨٣: سنن الترمذي [ -

سنن [ - "ال يكون العبد تقيا حىت حياسب نفسه كما حياسب شريكه من أين مطعمه و ملبسه" .٧
 ]٢٣٨٣: الترمذي 

: صحيح البخاري [ - "اكتبوا يل من تلفظ باإلسالم من الناس ، فكتبنا له ألفا ومخسمائة رجل" .٨
٢٨٣٢ [ 

مام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل يف أهله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فاإل" .٩
راع وهو مسؤول عن رعيته ، واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها ، 

 ]٢٢٣٢: صحيح البخاري [ - "واخلادم يف مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته

سول اهللا؟ أما إا ستكون فتنة قلت فما املخرج منها يا ر:  يقولإين مسعت رسول اهللا " .١٠
هو الفصل ليس باهلزل . كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم: قال

من تركه من جبار قصمه اهللا ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا تعاىل ، وهو حبل اهللا املتني، 
تلتبس به وهو الذكر احلكيم، وهو الصراط املستقيم ، وهو الذي ال تزيغ به األهواء ، وال 

وهو الذي مل . األلسنة ، وال يشبع منه العلماء ، وال خيلق على كثرة الرد ، وال تنقضي عجائبه



 ٢٠٦

 من قال به صدق،  إ�ا مسعنا قرآ�ا عجبا يهدي إىل الرشد فآمنا بهتنته اجلن إذ مسعته حىت قالوا 

ُ هدي إىل صراط مستقيم سنن [ - "ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه
 ]٢٨٣١: الترمذي 

سنن ابن [ -"عليكم مبا عرفتم من سنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ" .١١
 ]٤٣: ماجه 

مب تقضي إذا عرض بك قضاء ؟ قال أقضي :" ملا بعثه إىل اليمن إىل معاذ قول النيب  .١٢
فإن مل جتد يف سنة : ل اهللا، قالفبسنة رسو: فإن مل جتد يف كتاب اهللا؟ قال: اهللا، قال بكتاب

 على صدر أجتهد رأيي و ال آلو، فضرب رسول اهللا : رسول اهللا و ال يف كتاب اهللا ؟ قال
: مسند أحمد [ -"معاذ بيده وقال احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي اهللا ورسوله

٢١٠٠٠[ 
 ]١٢٠٨: موطأ مالك [ - "ال جتوز شهادة خصم و ال ظنني" .١٣

 ]٢٥٩٨٨: مسند أحمد [ -"ال حيتكر إال خاطئ" .١٤

 ]٢١٤٤: سنن ابن ماجه [ - "اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون" .١٥

إن اهللا حد حدودا فال تعتدوها ، وفرض فرائض فال تضيعوها ، وترك أشياء رمحة بكم فال " .١٦
 .رواه الدار قطني وحسنه النووي في األربعين - "تبحثوا عنها

 - "تابه واحلرام ما حرم اهللا يف كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنهاحلالل ما أحل اهللا يف ك" .١٧
 ]٣٣٥٨: سنن ابن ماجه [

 املدينة املنورة وكانوا يؤبرون النخل أي يلقحون النخل فقال ما يؤكد ذلك حني قدم " .١٨
تصنعون قالوا كنا نصنعه، قال لعلكم لو مل تفعلوا كان خريا فتركوه فنقصت، قال فذكروا 

إمنا أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي : الذلك له فق
 ]٤٣٥٧: صحيح مسلم[ -"فإمنا أنا بشر

 ]٤٣٥٨: صحيح مسلم ["أنتم أعلم بأمور دنياكم" .١٩

 ]١: صحيح البخاري [ - "إمنا األعمال بالنيات" .٢٠

 ]٢٣٣٢: سنن ابن ماجه  [- "ال ضرر وال ضرار" .٢١

 ]باب أجر السمسرة: صحيح البخاري [ - "هماملسلمون عند شروط" .٢٢

حديث : سنن أبي داوود [ -"إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها" .٢٣
 ]٣٧٤٠رقم 

ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم فإن كان له خمرج فخلوا سبيله فإن اإلمام خيطئ يف " .٢٤
 ]١٣٤٤حديث رقم : سنن الترمذي [ - "العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة



 ٢٠٧

احلالل بين واحلرام بين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس فمن اتقى الشبهات " .٢٥
فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ، كالراعي يرعى حول احلمى 

ارمه ، أال وإن يف اجلسد يوشك أن يواقعه ، أال وإن لكل ملك محى ، أال وإن محى اهللا حم
صحيح [ - "مضغة إذا صلحت صلح اجلسد وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد أال وهو القلب

 ]٥٠: البخاري 
: سنن الترمذي [ - "ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع ما ال بأس حذرا ملا به بأس" .٢٦

٢٣٧٥[ 
 ]٤١٥٠: ابن ماجه سنن [ - "احلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق ا" .٢٧
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال " .٢٨

 -"مبثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
 ]٢٩٧٠: صحيح مسلم[
 جيزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو مل يكن فاحشا و ال متفحشا وال صخابا يف األسواق وال" .٢٩

 ]١٩٣٩: سنن الترمذي [ - "ويصفح
من دخل السوق فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حيي ومييت وهو " .٣٠

حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير، كتب اهللا له ألف ألف حسنة وحما عنه ألف 
 ]٣٣٥٠: سنن الترمذي [ - "ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة

 ]٢٣٠٠: صحيح البخاري[ -" من قتل دون ماله فهو شهيد" .٣١
 ]١٦٣٨٧: مسند أحمد[ -" ال يدخل صاحب مكس اجلنة" .٣٢
 ]١٦٦٥٦: مسند أحمد[ -" صاحب املكس يف النار" .٣٣
 ]١١٣٠: سنن الترمذي [ - "التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء" .٣٤
أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه فإذا خان أحدمها صاحبه : يقول اهللا تعاىل" .٣٥

 ]٢٩٣٦: سنن أبو داوود [ -"خرجت من بينهما
البيعان باخليار ما مل يتفرقا ، فإن صدق البيعان وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما وكذبا " .٣٦

 ]١٩٧٢: صحيح البخاري [ - "فعسى أن يرحبا رحبا وميحقا بركة بيعهما
 ]٨٢: صحيح مسلم [ -"الدين النصيحة" .٣٧
  ]٢١٣٧: سنن ابن ماجة [ - "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إال من اتقى اهللا وبر وصدق" .٣٨
 ]٤٥١٥: سنن النسائي [ -"زن وأرجح" .٣٩
 ]٢٢١٥: صحيح البخاري [ - "خريكم أحسنكم قضاء" .٤٠
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة [ -"رحم اهللا عبدا مسحا إذا باع مسحا إذا اشترى مسحا إذا اقتضى" .٤١
  ]٢٢٢٤: سنن ابن ماجة [ -"هذا سوقكم فال ُ ينتقص و ال ُ يضربن عليه خراج" .٤٢



 ٢٠٨

 ]٢١٤٥: سنن ابن ماجة [ -"ال حيتكر إال خاطئ" .٤٣
 ]٤٦٤٨: مسند أحمد [ - "من احتكر الطعام أربعني ليلة فقد برئ من اهللا وبرئ اهللا منه" .٤٤
 ]٢١٤٤: ابن ماجة سنن [ - "اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون" .٤٥
 ]٢٠٠٢: صحيح البخاري [ -" عن بيع املالمسة و املنابذةى رسول اهللا " .٤٦
وال يتلقى الركبان لبيع وال يبع بعضكم على بيع بعض وال تناجشوا وال يبع حاضر لباد وال " .٤٧

تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خيري النظر من بعد أن حيلبها فإن رضيها 
 ]٢٧٩٠: صحيح مسلم [ - " وإن سخطها ردها وصاعا من مترأمسكها

 ]١٤٦٨٥: مسند أحمد [ -"ال يبيعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض" .٤٨
 ]١١٨٩: سنن الترمذي [ -"ال تستقبلوا السوق وال حتفلوا و ال ينفق بعضكم لبعض" .٤٩
 ]٢٨٢٩: صحيح مسلم [ - "ال تبتاعوا الثمر قبل أن يبدو صالحه وتذهب عنه اآلفة" .٥٠
 ]٢٩٩٥: صحيح مسلم [ - "وهم سواء: لعن اهللا آكل الربا و مؤكله وشاهديه وكاتبه ، قال " .٥١
 ]٢٠٢٠: صحيح البخاري [ -"ال يبع بعضكم على بيع بعض" .٥٢
 ]٢٢٢٥: صحيح البخاري [ -"ُ مطل الغين ظلم" .٥٣
صحيح [ -"فها أتلفه اهللامن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه ومن أخذها يريد إتال" .٥٤

 ]٢٢١٢: البخاري 
 ]٤٦٠٩: سنن النسائي [ -"إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" .٥٥
 ]١٤٧٧٧: مسند أحمد [ -"إذا اشتريت بيعا فال تبعه حىت تقبضه" .٥٦
 ]١٩٤٥: صحيح البخاري [ -"احللف منفقة للسلعة ممحقة للربكة" .٥٧
 ]١١٥٣: سنن الترمذي [ -"ال تبع ما ليس عندك" .٥٨
اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلرتير واألصنام فقيل يا رسول اهللا أرأيت شحوم امليتة إن " .٥٩

فإنه يطلى ا السفن ويدهن ا اجللود و يستصبح ا الناس فقال ال هو حرام مث قال رسول 
 - " عند ذلك قاتل اهللا اليهود إن اهللا ملا حرم شحومها مجلوه مث باعوه فأكلوا مثنهاهللا 

 ]٢٠٨٢: صحيح البخاري [
إن اهللا هو القابض الباسط الرازق املسعر وإين ألرجو أن ألقى اهللا عز وجل وال يطلبين أحد " .٦٠

 ]١٢٣٥: سنن الترمذي [ -"بظلمة ظلمته إياها يف دم وال مال
من دخل يف شيء من أسعار املسلمني ليغليه عليهم فإن حقا على اهللا تبارك وتعاىل أن يقعده " .٦١

 ]١٩٤٢٦: مسند أحمد [ -"من النار يوم القيامةبِعظْم 
سنن ابن [ -"ما هذا اإلسراف فقال أيف الوضوء إسراف فقال له نعم وإن كنت على ر جار" .٦٢

 ]٤١٩: ماجه 
 ]٤٠٤٨: مسند اإلمام أحمد [ -"ما عال من اقتصد" .٦٣



 ٢٠٩

 ]٢٤٨٢: سنن ابن ماجه [ -"من باع دارا ومل جيعل مثنها يف مثلها مل يبارك له فيها" .٦٤
 - " أن ال يبارك له فيه)أي جديرا(من باع دارا أو عقارا فلم جيعل مثنها يف مثله كان قمنا " .٦٥

 ]١٧٩٩٠: مسند اإلمام أحمد [
من سن يف اإلسالم سنة سيئة فُعمل ا بعده كتب عليه مثل وزر من عملها وال ينقص من " .٦٦

 ]٤٨٣٠: صحيح مسلم [ -"أوزارهم شيء
 ]٣١٧١: جه سنن ابن ما[ -"إياك واحللوب" .٦٧
أم (إا شاة ملوالة ميمونة : ملن هذه الشاة ؟ قالوا : وقوله ألصحابه وقد رأى شاة ميتة  .٦٨

 ]٥٤٣: صحيح مسلم [ -إمنا حرم أكلها: إا ميتة، قال: هال انتفعتم جبلدها؟ قالوا: قال) املؤمنني
 ]٢٢١٥: صحيح البخاري [ - "خريكم أحسنكم قضاء" .٦٩
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة [ -"اع مسحا إذا اشترى مسحا إذا اقتضىرحم اهللا عبدا مسحا إذا ب" .٧٠
 ]٥٣٢٨: صحيح مسلم [ -"من أنظر معسرا أو وضع له أظله اهللا يف ظله" .٧١
: صحيح مسلم [ -"من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه" .٧٢

٢٩٢٣[  
صحيح [ -" أخذها يريد إتالفها أتلفه اهللامن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه ومن" .٧٣

 ]٢٢١٢: البخاري 
 ]٢٤١٧: سنن ابن ماجه [ -"ال قدست أمة ال يعطى الضعيف فيها حقه غري متعتع" .٧٤
 ]٢٤٠٠: سنن ابن ماجه [ -"كان اهللا مع الدائن" .٧٥
الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولنب الَّدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي " .٧٦

 ]٢٣٢٩: صحيح البخاري [ - "ركب ويشرب النفقةي
 ]٢٤٣٢: سنن ابن ماجه[ -"الرهن ال يغلق" .٧٧
أن يرهن الرجل عند الرجل بالشيء ويف الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرن إن " .٧٨

 - "جئتك حبقك إىل أجل يسميه له حاال فالرهن لك مبا رهن فيه ، وهذا ال يصلح و ال حيل
 ]١٢١٧: موطأ مالك[
 ]١١٨٣: سنن الترمذي [ -"أميا امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أوىل ا" .٧٩
 ]٤٦٠٩: سنن النسائي [ -"إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" .٨٠
 ]١٧٩١٧: مسند أحمد[ -"منُ منح منيحة لنب أو ورِق أو هدي زقاقا كان له مثل عتق رقبة" .٨١
 ]٢٨٩٧: صحيح البخاري [ -"ال ولكن هو سلف إين أخشى عليه الضيعة" .٨٢
عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أباله وعن : ال تزول قدما عبد حىت يسأل عن أربع " .٨٣

 ]٥٣٨: سنن الدارمي [ -"ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه وعن علمه ماذا عمل فيه
: د مسند أحم[ - "فيما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالقربِ والدالية ففيه نصف العشر" .٨٤

١١٧٦[ 



 ٢١٠

 ]٢٤٣٤: سنن ابن ماجه[ -"أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه" .٨٥
 ]٣٠٢٤: صحيح مسلم [ -"احللف منفقة للسلعة ممحقة للربح" .٨٦
 ]٢٢٣٨: سنن ابن ماجه [ -"من باع بيعا ومل يبينه مل يزل يف مقت اهللا ومل تزل املالئكة تلعنه" .٨٧
 ]٢٠٢٠: صحيح البخاري [ -"و ال يبع بعضكم على بيع بعض" .٨٨
 ]٢٥١٩: صحيح مسلم [ -"ال يسوم على سوم أخيه" .٨٩
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة [ -"رحم اهللا عبدا مسحا إذا باع مسحا إذا اشترى مسحا إذا اقتضى" .٩٠
  ]١١٥٥: سنن الترمذي [ - عن ربح ما مل يضمنى  .٩١
 ]٢١٩٤: سنن ابن ماجة [ -"رحم اهللا عبدا مسحا إذا باع مسحا إذا اشترى مسحا إذا اقتضى" .٩٢
صحيح [ -"من أسلف يف مثر فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم" .٩٣

 ]٢٠٨٦:البخاري
يبيع اإلبل بالدنانري ويأخذ الدراهم فقال له ال بأس أن تأخذ بسعر يومها ما مل تفترقا وبينكما " .٩٤

 ]٤٥١٣: سنن النسائي [ -"شيء
 ]٥٤٢٥: صحيح البخاري [ -"إنا اختذنا خامتا ونقشنا فيه نقشا فال ينقش عليه أحد" .٩٥
 ]٢٤٧٣: سنن النسائي[ -"املكيال مكيال أهل املدينة والوزن وزن أهل مكة" .٩٦
 اهللا وإقامِ الصالة هرسولعبده وبين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا " .٩٧

 ]٢١: صحيح مسلم[ -"وصوم رمضانالبيت وإيتاء الزكاة وحج 
 ]٥٦٤: سنن الترمذي[ -"يف كل أربعني شاة شاة" .٩٨
  ]١٣٠٥: صحيح البخاري[ -"ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة" .٩٩
 العشر )هو الذي يشرب بعروقه من غري سقي(فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا " .١٠٠

  ]١٣٨٨: صحيح البخاري[ -"وفيما سقي بالنضح نصف العشر
له عزمة من عزمات ربنا ال حيلّ من أعطاها مؤجترا فله أجره ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ما" .١٠١

 ]٢٤٠٦: سنن النسائي[ -"ألل حممد منها شيء
 - "تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء يرتع من أميت" .١٠٢

 ]٢٧١٠:سنن ابن ماجه[
كان لرجل درمهان فتصدق : وكيف ذلك يا رسول اهللا؟ قال: سبق درهم درمهني ، قالوا" .١٠٣

: مسند أحمد [ -"نطلق رجل إىل عرض ماله فأخذ منها مائة ألف درهم فتصدق ابأحدمها فا
٨٥٧٣[ 

 ]٥٩٦: سنن الترمذي[ -"يف املال حق سوى الزكاة" .١٠٤
سنن أبي [ -"أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه فإن خان خرجت من بينهما" .١٠٥

 ]٢٩٣٦:داوود



 ٢١١

ت ال يعلمها كثري من الناس فمن اتقى الشبهات بينهما أمور مشتبها احلالل بين واحلرام بين و" .١٠٦
فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام ، كالراعي يرعى حول احلمى 
يوشك أن يواقعه ، أال وإن لكل ملك محى ، أال وإن محى اهللا حمارمه ، أال وإن يف اجلسد 

صحيح [ -"سد أال وهو القلبمضغة إذا صلحت صلح اجلسد وإذا فسدت فسد هلا سائر اجل
 ]٥٠: البخاري 

 ]١٧٨٢: ابن ماجه [ -"ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول" .١٠٧
: صحيح البخاري[ -"من أسلف يف مثر فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم" .١٠٨

٢٠٨٦[ 
 ]٤٣٥٨: صحيح مسلم[ -"أنتم أعلم بأمر دنياكم" .١٠٩
: سنن ابن ماجه [ -"وإن كان من أمور دينكم فإيلإن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم " .١١٠

٢٤٦٢[ 
 - " أن ال يبارك له فيه)أي جديرا(من باع دارا أو عقارا فلم جيعل مثنها يف مثله كان قمنا " .١١١

 ]١٧٩٩٠: مسند أحمد[
: مسند أحمد [ -"ال حيل ألحد يبيع شيئا إال يبني ما فيه وال حيل ملن يعلم ذلك إال يبينه" .١١٢

١٥٤٣٩[ 
 ]٨٢: صحيح مسلم [ -"لنصيحةالدين ا" .١١٣
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   قاموس املصطلحات احملاسبية–رابعا 
 الكلمة املعىن

  أر ش  املقابل ، أرش العيب يعين مقابل العيب
  ١افتتاح اخلراج  االبتداء يف جبايته* 
  اإلثبات  أن يثبت اسم الرجل يف اجلريدة السوداء ويفرض له رزق* 

  االرتفاع  امليزانيةهو العمل اجلامع الشامل لكل عمل ويعادل 
  االستخراج الرصيد

عمل يعمل ملا يستقر عليه من الطمع بعد اإلثبات والفك والوضع والزيادة واحلط والنقل * 
  .والتحويل وحنو ذلك

  االستقرار

  األشل  ستون ذراعا طوال* 
ال وتتألف من أعمال الغالل والتقاوى وأعمال االعتصار وأعمال املبيع وأعمال املبتاع وأعم

  اجلوايل وأعمال اخلدم والتأديبات واجلنايات
  األعمال

أن يقطع السلطان رجال أرضا فتصري له رقبتها وتسمى تلك األرضون قطائع واحدا * 
  قطيعة

  اإلقطاع

  األواقي الدراهم
هو احلماية وذلك أن حتمى الضيعة أو القرية فال يدخلها عامل ويوضع عليها شيء يؤدى * 

  ت املال يف احلضرة أو يف بعض النواحييف السنة لبي
  اإليغار

  البار  ست أذرع طوال* 
  الباقي  ما هو باق على الرعية مل يستخرج بعد* 
  الرباءة  حجة يبذهلا اجلهبذ أو اخلازن للمؤدى مبا يؤديه إليه* 

  الربوزات   مجع بروز وهو ما يربز كاثبات كالوصل مثال
  البطات  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠: املليار

  البنور   ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠: املليار 
يعمل للعقد لعدة أبواب، وهو ما يثبت حتت كل اسم من )مسودة(هو النظام ألنه كسواد * 

  .دفعات القبض ويكون مصفوفا ليسهل عقده باحلساب
  التأريج

  التبذير  هو اجلهل مبواقع احلقوق
  التحويل  أن حيول من جريدة إىل جريدة* 
 أو العريضة إذا خال باب من السطر لكي يكون الترتيب حمفوظا به خط خيط يف التأريج* 

 .وهو مبرتلة الصفر يف حساب اهلند وحساب اجلمل واشتقاقه من رقان وهو بالنبطية الفارغ
  الترقني

                                                 
 .مصدره هذا المرجع* آل ما سبقه . ٣٧ هـ، ص ١٣٤٢، مطبعة الشرق بمصر مفاتيح العلومالخوارزمي،  ١



 ٢١٣

شكل من أشكال االحتكارات تتكون من تشكيلة مالية تسيطر على أسهم شركات معينة 
ول هذه الشركات إىل اموعة املسيطرة على اهليئة مثل وحتوهلا إىل هيئة تشرف عليها مما حي

التروستات اليت جتمع شركات تنتج املواد األولية وتدير املصانع وتنتج منتجات ائية وشبه 
  ائية

  التروست

أن يسبب رزق رجل على مال متعذر ليعني املسبب له العامل على استخراجه  فيجعل * 
  رتزق بالقلموردا للعامل وإخراجا إىل امل

  التسبيب 

  التسويغ  أن يسوغ الرجل شيئا من خراجه يف السنة وكذلك احلطيطة والتريكة* 
  التفليس  فعل متعد من أفلس الرجل إفالسا واشتقاقه من الفلس كأا صارت درامهه فلوسا * 
لقوم قرر العامل القوم بالبقايا فأقروا ا مث يسقط ذكر ا: فعل متعد من اإلقرار، يقال* 

  فيقال قرر العامل بالبقايا
  التقرير

أن يلجأ الضعيف ضيعة إىل قوي ليحامي عليها ومجعها املالجئ و التالجئ وقد يلجأ * 
  .القوي الضيعة وقد أجلأها صاحبها إليه

  التلجئة

  التوايل  ).قائمة باملواد(وهو حساب ختامي يهتم بالغالل 
  التوظيف  ل مفروض فاملال هو الوظيفةأن يوظف على عامل محل مال معلوم إىل أج* 

  التوى  التلف
  الثمن األول  تكلفة الشراء

  اجلائزة  عالمة املقابلة* 
وهو أشل يف أشل ومعناه ستون ذراعا طوال يف مثلها عرضا يكون تكسريها ثالثة آالف * 

  وستمائة ذراع مكسرة ومعىن الذراع املكسرة أن يكون مقدار طوهلا ذراعا وعرضها ذراعا
  اجلريب

  اجلريدة  من ثبوتيات اليومية
هي املختومة فأما السجل فكتاب يكتب للرسول أو املخرب أو الرحال أو غيهم باطالق * 

  .نفقته حيث بلغ، فيقيمها له كل عامل جيتاز به
  اجلريدة املسجلة

  احلاصل  ما يكون يف بيت املال أو على العامل* 
  احلبة   مثقال والدينار ست وثالثون حبة سدس سدس مثقال وإن شئت قلت ربع تسع* 
  احلزر  هو نقد غالت الزروع* 
  احلشري  هو مرياث من ال وارث له* 
  احلمول  األموال اليت حتمل إىل بيت املال واحدها محل مصدر صري امسا* 

  اخلتم  وهو حساب ختامي يهتم باألموال
 إىل بيت املال من أبواب هي خالصة احلساب الشهري يرفعه اجلهبذ باستخراج ماُ حيصل

  . األموال، واحلمل والنفقات واحلاصل، كأنه خيتم الشهر به
  اخلتمة

هي خالصة احلساب السنوي يرفعه اجلهبذ باستخراج ماُ حيصل إىل بيت املال من أبواب 
  .األموال، واحلمل والنفقات واحلاصل، كأنه خيتم الشهر به

  اخلتمة اجلامعة
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  اخلراج   ما يؤخذ من أرض الصلح* 
  اخلرص  للنخل والكروم هو التخمني وهو مشتق من مخانا وتعين بالفارسية الشك والظن* 
  الدانق  أربعة طساسيج والدينار أربعة وعشرون طسوجا* 

أمساء على غري مسميات كالدنانري اجليشية وكل درهم منها معترب يف العرف بثلث درهم 
  )مصكوك(نقرة 

  الدراهم السوداء

  الدستور  جلماعة املنقولة من السوادنسخة ا* 
 بأن جيعلوا لكل تمسمى ال حقيقة  يستعمله أهل ديوان اجليش يف عربة اإلقطاعا"وهو 

  إقطاع عربة دنانري معربة من قليل أو كثري
  الدينار اجليشي

  الدينار اخلراساين  وهو عملة بالد خراسان ويعادل أربعة دراهم
  ظنونةالديون امل  الديون املشكوك فيها
  الذراع  واحدة قياس أطوال

  الرجعة اجلامعة  يرفعها صاحب ديوان اجليش لكل طمع من صنوف اإلنفاق* 
  الرجعة بالصحة  كتاب مطابقة

  الرجعة  حساب يرفعه املعطي يف بعض العساكر بالنواحي* 
  الرزنامج  كتاب اليوم ألنه يكتب فيه ما جيري كل يوم من اخلراج أو نفقة * 

  الرقة  هم املضروبةالدرا
  الركاز  دفني اجلاهلية* 
  الزيادة  أن يزاد له يف جاريه شيء معلوم* 

  السرف  هو اجلهل مبقادير احلقوق
  السفتجة  كتاب صاحب املال لعامله بإعطاء ما آلخر* 

  السمخ  مكيال ألهل خوارزم وطخارستان وعياره أربعة وعشرون منا وهو قفيزان
  السياقات   وسياقة الكراع وسياقة العلوفات وسياقة األصنافوتتألف من سياقة األسرى

  الشاهد  املراجع
ثلث احلبة والدينار مائة ومثان شعريات والشعرية ثلث ربع تسع مثقال وقد ختتلف هذه * 

  املقادير باختالف البلدان
  الشعرية

  الشف الزيادة أو النقص
 *م ومبلغ ما هلم ويوقع السلطان يف عمل يعمل لكل طمع جيمع يف أمساء املستحقني وعد

  .ويعمل ألجور اجلمالني وحنوهم. آخره باطالق الرزق هلم
  الصك

  الطسق  .الوظيفة توضع على أصناف الزروع لكل جريب وتعين األجرة* 
  الطسوج  ثلث مثن مثقال* 
هي أن تدفع الضيعة إىل رجل ليعمرها ويؤدي عشرها وتكون له مدة حياته فإذا مات * 
  جتعت من ورثته والقطيعة تكون لعقبه من بعدهار

  الطعمة
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  العامر  ما زرع من األرض
ثبت الصدقات لكورة كورة، وعربة سائر االرتفاعات هو أن يعترب مثال ارتفاع السنة اليت * 

 فتلك العربة بعد أن تعترب اهي أقل ريعا والسنة اليت هي أكثر ريعا وجيمعان ويؤخذ نصفيهم
  لعوارضاألسعار وسائر ا

  العربة

 العروض األصول املتداولة

شبيهة بالتأريج إال أا تعمل ألبواب حيتاج إىل أن يعلم فضل ما بينها فينقص األقل من * 
األكثر من بابني منها، ويوضع ما يفضل يف باب ثالث وهو الباب املقصود الذي تعمل 

ر األحوال ينقص العريضة ألجله مثل أن تعمل عريضة لألصل واالستخراج ففي أكث
االستخراج عن األصل فيوضع يف السطر األول من سطور العريضة ثالثة أبواب أحدها 
لألصل والثاين لالستخراج والثالث لفضل ما بينهما مث يوضع يف السطر الثاين والثالث 

والرابع إىل حيث انتهى تفصيالت األصل واالستخراج فضل ما بينهما ويثبت كل واحد 
  .ابه وثبت مجلة كل باب حتتهمنهما بإزاء ب

  العريضة

ما يؤخذ من زكاة األرض اليت أسلم أهلها عليها واليت أحياها املسلمون من األرضني أو * 
  القطائع

  العشر

  العشري  ١عشر القفيز وهو ست وثالثون ذراعا مكسرة* 
  العني األصول النقدية

  الغامر  ما مل يزرع من األرض
  الغور   سخا ألهل خوارزم وهو اثنا عشر

  الفاجل  هو مخسا الكر املعدل* 
  الفب  أربعة مكاكيك وهو مخسة أعشر واملكوك سبعة أمناء ونصف* 

فَقه يفقه كعلم يعلم ، أي فهم مطلقا ، سواء أكان الفهم دقيقا أم : لغة هو الفهم ، يقال 
  فقه يفقه مثل كرم يكرم أي صار الفقه له سجية: سطحيا ، ويقال 

  الفقه

  الفنداق  . وهو عبارة عن التعليق ، وهو الذي تكتب فيه املساحات حال قياسها
  الفهرست  ذكر األعمال والدفاتر يف الديوان وقد يكون لسائر األشياء* 
  الفيء  ما يؤخذ من أرض العنوة* 
  القبضة  سدس الذراع اإلصبع ثلث مثن الذراع* 
  القفيز   عشر اجلريب وهو ثالمثائة وستون ذراعا مكسرة* 
  القنقل  هو ضعف الكر املعدل والكر اهلامشي ثلث املعدل وكذلك الكر اهلاروين واألهوازي* 

 القنية األصول الثابتة

  القرياط  ربع مخس مثقال والدينار عشرون قرياطا يف أكثر البلدان* 

                                                 
 سائر البلدان إال أن حسابه يدور على هذا هذا حسب ما يستعل في العراق وقد يختلف ذلك في. "٤٤الخوارزمي، مرجع سابق، ص  ١

 " وإن اختلفت األسماء ونقصت المقادير
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ى كل هي جتمعات احتكارية رأمسالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطرا املطلقة تقريبا عل
  إنتاج البالد

  الكارتل

  الكالئ  النسيئة* 
  الكراع  يف الدواب ال غري* 
  الكر املعدل  ستون قفيزا والقفيز عشرة أعشر أو مخسة وعشرون رطال بالبغدادي* 
عمل جتمع فيه األوامر اخلارجة يف مدة أيام الطمع ويوقع السلطان يف آخره بإجازة ذلك * 

  .ان جتمع مجيع ما حيتاج إليه من استئمار واستدعاء توقيعوقد تعمل املؤامرة يف كل ديو
  املؤامرة

  املؤنة   التكلفة
  املأصر  سلسلة متنع املرور من أجل استيفاء عشور التجارة يف املوانئ أو األار أو الطرق الربية

  املال الرأج   ما يسهل استخراجه* 
  املال الظاهر  كالعقار

  املال املتعذر   ما يتعذر استخراجه لبعد أربابه أو إلفالسهم هو أو املال املتحري و املتعقد* 
  املال احملسوب  ما حيسب للعامل* 
  املال املردود   ما يرد عليه وال حيسب له* 
  املال املنكسر   ما ال يطمع يف استخراجه لغيبة أهله أو موم أو حنو ذلك* 
  املال املوقوف   أو ردهما يوقف ليناظر عليه أو ليستأمر السلطان يف حسبه* 

الرقيق وهو العبيد واإلماء والثاين الكراع وهو اخليل واإلبل املستعملة : وهو ثالثة أصناف 
  والثالث املاشية وهي الغنم والبقر واملعز واجلواميس واإلبل السائمة املهملة

  املال الناطق

  املباع املبيعات
  املبتاع املشتريات

  اقلةاحمل  بيع الزرع باحلنطة* 
  املخابرة  املزارعة بالثلث أو الربع أو ما شاها* 
  املختوم  سدس القفيز املعدل* 

حبسب املستويات ) حماسبة مسؤولية(وهي قائمة شبيهة بأستاذ احلساب تعد على عدة نسخ 
اإلدارية التابع هلا احملاسب ، دف إلحكام الرقابة من املستوى األعلى إىل املستوى األدىن، 

  قشون على أساسهاويتنا
  املخزومة

  الُمدية  وهي السكني
  املزبر  القلم

  املسقاة  وهي آلة لطيفة تتخذ لصب املاء يف احملربة
  املسن  وهو آلة تتخذ الحداد السكني

  املصراة  الناقة اليت تصر ضروعها ليجتمع فيها اللنب مث تباع وأصلها املصررة * 
  املضاف بالقلم  ويشبه ببضاعة آخر املدةوهو ما يضاف يدويا للحسابات اخلتامية 



 ٢١٧

  املغارمة   وهي متقاربة املعاين: أو املرافق واملصادرة واملصاحلة * 
  املغشوشة  .وهو النقد الذي دخل فيه النحاس ومسيت باملزيفة أو الرديئة

  املفرشة  تفرش حتت األقالم
  اِملقَط  كي ال يتشظى القلم

  املقلمة  وهي املكان الذي يوضع فيه األقالم
  املكس  ضريبة تؤخذ من التجار يف املراصد* 

هي جريدة يشرح فيها اسم كل فالح وما يسجله من الفدن ويفصل ذلك بقبائله وجهاته 
  وقطائعه فإذا نبت الزرع واستوى على سوقه ندب عند ذلك من يباشر مساحة األراضي

  املكلّفة

  املكوس الرسوم اجلمركية
  اِمللزمة  ا حبديدة تكون مع الصياقلة واألبارينوهي خشبتان تشد أوساطهم

  اِلملواق  )عجينة احلرب(وهو ما تالق به الدواة أي حترك به الليقة 
  املليار  ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠واحدة عد وتساوي 

حىت ال يتراكم احلرب على (وتسمى الدفتر ليمسح القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة 
  ).رأسه

  املمسحة

  اِلمنفَذ   املخرزوهي آلة تشبه
  املُهرق  وهو القرطاس الذي يكتب فيه

عمل يعمل فتوصف فيه أحوال حدثت ووصف أسباا ودواعيها وما يعود بثباا أو * 
  زواهلا

  املواصفة

حساب جامع يرفعه العامل عند فراغه من العمل وال يسمى موافقة ما مل يرفع بني الرافع * 
   دون أن يوافق اآلخر على تفصيالته مسي حماسبةواملرفوع إليه فإن انفرد أحدها

  املوافقة واجلماعة

  املياومة  املعاملة باليوم ، واملشاهرة تعين املعاملة بالشهر
  امليسر  القمار

  النجش  الزيادة على شراء غريك من غري أن حتتاج إىل املتاع* 
  النغنجة  مكيال ألهل خبارى وعيارها مخسة وسبعون منا* 
  النفقات الثابتة  اتبةهي الر* 
  النفقات العارضة  هي اليت حتدث* 

  النقد الفاسد  هي العملة اليت تعرضت قيمتها إىل التخفيض
  النقد الكاسد  هي العملة امللغاة اليت مل تعد مقبولة يف التداول

  النقل  أن ينقل بعض ماله إىل جاري رجل آخر* 
  يلاهلال اإليرادات أو النفقات حسب الشهر اهلجري

  اهلاليل  اإليرادات على أساس التقومي اهلجري الذي يعتمد على اهلالل
  الوِرق  الفضة



 ٢١٨

  الوصوالت  مجع وصل وهو عبارة عن مستند اثبات
  الوضيعة اخلسارة
  الوضيعة  اخلسارة

  بيع العرايا  هو بيع ما يف رؤوس النخل من الثمرة املدركة بالتمر اليابس * 
  بيع الغرر   أو السمك قبل أن يصادهو بيع اخلطر كبيع الطري* 
  بيع املزابنة  هو بيع اازفة وهو أن يباع الشيء غري مكيل وال موزون* 

  تسوغ  تودع
  تعليق املياومة  اليومية

  زمام األزِمة  .)أنشئ يف عهد العباسيني(ديوان املراجعة 
  سيب البحر  هو عطاء البحر كاللؤلؤ واملرجان والعنرب وحنوه* 
 أن يكون املال ألحدمها ويعمل اآلخر على قسم معلوم من الربح وتكون الوضيعة هي* 

  على املال
شركة املقارضة أو 

  املضاربة
  شركة عنان  هي يف شيء واحد * 
  شركة مفاوضة  هي يف كل شيء يشتريانه و يبيعانه* 
  اشيةصدقات امل  هي زكاة السوائم من اإلبل والبقر والغنم دون العوامل واملعلوفة* 

  عبء االنتفاع عبء االهتالك
مجع جالية وهم الذين جلوا عن أوطام ويسمى يف بعض البلدان مال اجلماجم وهي مجع * 

  مججمة وهي الرأس
  مال اجلوايل

  مال صامت  وهو العني والورِق وسائر املصوغ منها
  مساة سنويا

  مشايخ األرض  وذلك حسب السنة اهلاللية )مساحة األرض(
  مشايخ الزرع  وذلك حسب السنة الشمسية )احة الزرعمس(

  أي قطع الدراهم والدنانري لصياغتها
مكسور الدراهم 

  والدنانري
  نض املال  أي حتويل األصول املتداولة إىل أصول جاهزة) عني(التحويل من عروض إىل نقود 

 



 ٢١٩

  املراجع
  الكتب- أوالً 

  . صفحة٥٨٨طبعة مصطفى حممد ،  ، ممقدمة ابن خلدونابن خلدون ، عبد الرمحن ،  .١
رسالة احلالل واحلرام وبعض قواعـدمها يف املعـامالت         ابن تيمية  ، أمحد احلراين الدمشقي ،          .٢

 .١٩٩٧، منشورات مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب ، املالية 
 مكتبة املؤيد  ، حتقيق بشري حممد عيون ،         السياسة الشرعية  أمحد احلراين الدمشقي ،   ابن تيمية ،     .٣

 .١٩٩٣،  صفحة٢٠٤بالرياض ، 
، مجع حممد بن عبد الرمحن بـن قاسـم،          جمموع الفتاوى ابن تيمية ، أمحد احلراين الدمشقي ،       .٤

 .١٣٩٨الرياض، 
 ١٢٩، ١٩٦٧، دار البيان بدمشق ،  احلسبة يف اإلسالمأمحد احلراين الدمشقي ، ، ابن تيمية  .٥

 .صفحة
  .١٩٧٩،  ببريوتالفكر، دار شية ابن عابدين حا–رد احملتار على الدر املختار ابن عابدين،  .٦
، دار املعرفة بـريوت ،       اخلراج وصنعة الكتابة   - هـ   ١٣٠٢قدامة بن جعفر ،     ،   ابن قدامة  .٧

  .جزأين
، دار هجر للطباعـة والنـشر بالقـاهرة،         املغين مع الشرح الكبري   ابن قدامة ، موفق الدين ،        .٨

  .١، طبعة ١٩٩٠
، دار الطرق احلكمية يف الـسياسة الـشرعية  لزرعي الدمشقي، ابن قيم اجلوزية ، أيب عبد اهللا ا   .٩

 . صفحة٣٨١الفكر ببريوت،    
، دار الفكر بـبريوت     القرآن العظيم تفسري  ابن كثري، إمساعيل ابن عمر الدمشقي أبو الفداء ،           .١٠

١٤٠١. 
اهرة ،  اد عبد الباقي ، الق    ، حتقيق حممد فؤ   ننالسابن ماجة، حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القزريين،           .١١

 .عيسى البايب احلليب
حتقيق كمال يوسف احلـوت، مكتبـة        ،مصنف ابن أيب شيبة   أبو بكر بن عبد اهللا بن حممد،         .١٢

 .١٤٠٩ ، ١الرشد بالرياض ، ط 
، حقيق ميخائيل عواد ، دار الرائـد العـريب          رسوم دار اخلالفة  أيب احلسني هالل بن احملسن ،        .١٣

  .ببريوت



 ٢٢٠

ـ  ١٣٠٢،  اب اخلـراج  كت ،   بن إبراهيم أيب يوسف ، يعقوب      .١٤  دار املعرفـة بـريوت ،       ، هـ
  .صفحة٢٤٤

 ،  االقتصاد اإلسالمي بني منهجية البحث وإمكانية التطبيـق       عبد الرمحن يسري ،     . أمحد ، د   .١٥
   .منشورات بنك التنمية اإلسالمي

قطاع التأمني يف السودان تقومي جتربة التحول مـن نظـام التـأمني             عثمان بابكر،   . أمحد، د  .١٦
، ٤٦ منشورات البنك اإلسالمي للتنمية جبـدة حبـث رقـم            التأمني اإلسالمي، التقليدي إىل   

١٩٩٧.  
، منشورات البنك اإلسالمي للتنميـة،      زكاة األسهم يف الشركات   حسن عبد اهللا،    . األمني، د  .١٧

  .١٩٩٣، ٢١جبدة، حبث رقم 
وتثمري  جمموعة مقاالت ندوة إدارة      إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف،   حسن عبد اهللا،    .األمني، د  .١٨

  .١٩٨٤ممتلكات األوقاف، منشورات بنك التنمية اإلسالمي جبدة، 
 ،، منشورات البنك اإلسـالمي للتنميـة        فلسفة التشريع اإلسالمي    البنك اإلسالمي للتنمية،     .١٩

  .٣٩، سلسلة حماضرات العلماء البارزين رقم ١٩٩٧
، ١٩٩٧،   للتنميـة    منشورات البنك اإلسـالمي   ،  اقتصاديات الزكاة  ،البنك اإلسالمي للتنمية   .٢٠

  . صفحة٦٩٨
  . صفحة١٩٩٧،٤٢٠، املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي، البنك اإلسالمي للتنمية .٢١
 ،، منشورات البنـك اإلسـالمي للتنميـة       فلسفة التشريع اإلسالمي  البنك اإلسالمي للتنمية ،      .٢٢

  .٣٩، سلسلة حماضرات العلماء البارزين رقم ١٩٩٧
، ١٩٩٧ ،يا معاصرة يف النقود والبنوك و املسامهة يف الـشركات           قضاالبنك اإلسالمي للتنمية     .٢٣

  . صفحة٤٣٢
، ١٩٩٧،، منشورات البنك اإلسالمي للتنمية      فلسفة التشريع اإلسالمي  البنك اإلسالمي للتنمية     .٢٤

  .٣٩سلسلة حماضرات العلماء البارزين ، رقم 
 معهد  –لدول العربية   ، منشورات جامعة ا   الشركات يف الفقه اإلسالمي   اخلفيف، الشيخ علي،     .٢٥

 .الدراسات العربية العالية
، دار  بلغة السالك ألقرب املسالك على الـشرح الـصغري          الدردير ، القطب سيدي أمحد ،        .٢٦

  .١ ، طبعة ١٩٩٥الكتب العلمية ببريوت، 
معرفة جيـد األعـراض     واإلشارة إىل حماسن التجارة     الدمشقي ، أيب الفضل جعفر بن علي ،          .٢٧

  .١٩٩٩ ، ١، دار صادر ببريوت ، طبعة لسني فيها ورديها وغشوش املد



 ٢٢١

الوزير العباسي علي بن عيسى بن داوود بن اجلـراح إصـالحاته            ضيف اهللا ،    . الزهراين ، د   .٢٨
  .١٩٩٤، االقتصادية واإلدارية

، املكتبـة الثقافيـة     تنوير احلوالك شرح موطأ مالك      السيوطي ، جالل الدين عبد الرمحن ،         .٢٩
 .، جزأين١٩٨٤ببريوت ، 

، حتقيق حممود بيجو ، املطبعة العلميـة بدمـشق ،           القسطاس املستقيم   الغزايل ، أيب حامد ،       .٣٠
 . صفحة٨٥ ، ١٩٩٣

، حتقيق حممود بيجو ، مطبعـة الـصبح بدمـشق ،            املنقذ من الضالل    الغزايل ، أيب حامد ،       .٣١
  .٣٣-٣٢ص . ١٩٩٢

،  االقتصادي واحلكم الشرعي  األرباح والفوائد املصرفية بني التحليل    عبد احلميد ،    . الغزايل ، د   .٣٢
  .١٩٩٤منشورات بنك التنمية اإلسالمية ، 

 الطبعة  ١٩٩٣ ،    ، أربعة أجزاء ، مطبعة دار اخلري       إحياء علوم الدين  الغزايل ، حممد أيب حامد ،        .٣٣
 .الثانية

 .، دار القلم ببريوتاملصباح املنريالفيومي، حممد،  .٣٤
  .١٩٨٦كتب العلمية ببريوت ،  ، دار الاألموالالقاسم ، أبو عبيد بن سالم ،  .٣٥
، دار الفكـر    السياسات املالية دورها وضوابطها يف االقتصاد اإلسـالمي       منذر،  . القحف، د  .٣٦

  .١٩٩٨بدمشق، 
، منـشورات   متويل العجز يف امليزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية         منذر،  . القحف، د  .٣٧

  .البنك اإلسالمي جبدة
 ، مطبعة   ٦٠٤-٦٠٣ ، ص    ٢، جزء    الترغيب والترهيب    املنتقى يف يوسف ،   . القرضاوي ، د   .٣٨

 .دار الوفاء
 ،  ٣٩٩ ، جملة االقتصاد اإلسالمي ، الد األول ص          حسن اإلدارة يوسف ،   . القرضاوي ، د   .٣٩

  .منشورات بنك ديب اإلسالمي
 ، مؤسسة الرسالة ببريوتدور األخالق والقيم يف االقتصاد اإلسالميالقرضاوي ، يوسف ،  .٤٠
، سلـسلة حماضـرات     لكي تنجح مؤسسة الزكاة يف التطبيق املعاصر      يوسف،  . القرضاوي، د  .٤١

 .١٩٩٤، ١العلماء الفائزين جبائزة البنك اإلسالمي للتنمية جبدة رقم 
 .، جزءان٢٢، ط ١٩٩٤، مؤسسة الرسالة ببريوت، فقه الزكاةيوسف، ، . القرضاوي، د .٤٢
ؤسسة الرسـالة بـبريوت،     ، م مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم    يوسف،  . القرضاوي، د  .٤٣

١٩٩١.  
 .، عشرون جزءا ، دار احلديث بالقاهرةاجلامع ألحكام القرآن، ، حممد القرطيب .٤٤



 ٢٢٢

 . صفحة٢١٤دار املعرفة بريوت ، ، كتاب اخلراج ،القرشي ، حيىي بن آدم .٤٥
 ، دار العاصـمة  الربا واملعامالت املصرفية يف نظـر الـشريعة اإلسـالمية   عمر ،   . املترك ، د   .٤٦

  .هـ١٤١٤بالرياض، 
توضيح أوجه اخـتالف األقـوال يف مـسائل         بن بيه ، الشيخ عبد اهللا بن الشيخ احملفوظ ،            .٤٧

  .١٩٩٨، املكتبة املكية دار ابن حزم ، معامالت األموال 
، منشورات البنـك اإلسـالمي      فقه املصلحة وتطبيقاته املعاصرة     حسني حامد ،    . حسان ، د   .٤٨

  .١٩٩٣للتنمية ، جدة 
، ندوة البنوك اإلسالمية ودورها  "املراحبة واإلجارة واألدوات األخرى    "سامي حسن، . محود، د  .٤٩

  .١٩٩٠ ، بنك التنمية اإلسالمي جبدة، ٣٤يف تنمية اقتصاديات املغرب العريب، الندوة 
، سلسلة حماضـرات العلمـاء البـارزين ،         فلسفة التشريع اإلسالمي    خروفة ، عالء الدين ،       .٥٠

 .منشورات البنك اإلسالمي للتنمية
 ، املكتبـة الوطنيـة      ١، طبعـة    احملاسبة املالية يف اتمع اإلسالمي      عمر عبد اهللا ،     . زيد ، د   .٥١

  .١٩٩٥باستراليا ، 
  .٢٠٠٠ ، دار الفكر ، الكتاب يف األلفية الثالثة ال ورق و ال حدودسامل ، حممد عدنان ،  .٥٢
 التنمية اإلسالمي ،    ، منشورات بنك  مفهوم الزمن يف االقتصاد اإلسالمي      رضا ،   . سعد اهللا ، د    .٥٣

  .١٤٢٠، ١٠ورقة مناقشة رقم 
، ندوة البنوك اإلسالمية ودورها يف تنمية اقتصاديات       " املضاربة واملشاركة "رضا،  . سعد اهللا، د   .٥٤

  .١٩٩٠ ، بنك التنمية اإلسالمي جبدة، ٣٤املغرب العريب، الندوة 
 . ، اجلامع الصحيح ، حتقيق  أمحد شاكر ، دار الفكرسنن الترمذي .٥٥
  . ، حباشييت السندي والسيوطي ، دار الكتاب العريب ببريوتنن النسائيس .٥٦
  . لإلمام ابن اجلوزي ، مكتبة التراث ، دير الزورتاريخ عمر بن اخلطابشوحان ، أمحد ،  .٥٧
 .١٩٩٣مصطفى البغا ، دار العلوم اإلنسانية ، طبعة ثانية ، .  ، حتقيق دصحيح البخاري .٥٨
، منـشورات  اقتصاديات الزكـاة  ، عن جمموعة تنمية اتمع حصيلة الزكاة و  طاهر، عبد اهللا،     .٥٩

  .١٩٩٧البنك اإلسالمي للتنمية،
، حتقيق عبد الغين الـدقر ، دار الطبـاع          قواعد األحكام يف مصاحل األنام    عبد السالم ، العز ،       .٦٠

  .١، طبعة١٩٩٢بدمشق ، 
سلم يف ضوء التطبيق    اإلطار الشرعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع ال     حممد عمر،   . عبد احلليم ، د    .٦١

  .١٩٩١ ، منشورات بنك التنمية اإلسالمية ، املعاصر
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، دار النفائس ، بـريوت ،       ضوابط تنظيم االقتصاد يف السوق اإلسالمي       غازي ،   . عناية ، د   .٦٢
١٩٩٢. 

، اقتصاديات الزكاة   ، عن جمموعة    تعديل البنية الضريبية لتتالءم مع الزكاة     عوض، حممد هاشم،     .٦٣
  .١٩٩٧سالمي للتنمية، منشورات البنك اإل

املواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق الزكاة يف اتمـع اإلسـالمي            منذر ،   . قحف ، د   .٦٤
  .١٩٩٥ اإلسالمية جبدة ، التنمية، منشورات بنك املعاصر 

، حبث رقـم    متويل العجز يف امليزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية           منذر ،   . قحف ، د   .٦٥
ملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  التابع لبنك التنمية اإلسـالمية جبـدة ،              منشورات ا  ٣٩

١٩٩٤.  
جمموعة املواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق       دور الزكاة االقتصادي،    منذر ،   . قحف، د  .٦٦

  .١٩٩٥الزكاة يف اتمع اإلسالمي املعاصر، منشورات البنك اإلسالمي للتنمية، 
، رسالة ماجستري غري منشورة ،      عمليات الصيانة باألساليب الكمية     ترشيد  قنطقجي ، سامر ،      .٦٧

  .جامعة حلب
، تعريب سابا وشركاهم ، دار العلم       األصول احملاسبية الدولية    جلنة األصول احملاسبية الدولية ،       .٦٨

 .١٩٨٣للماليني ببريوت، 
 .١٩٩٩، منشورات دار شعاع ، البورصة وأسس االستثمار و التوظيفعامر ، . لطفي ، د .٦٩
خضر األمحد  .  ، ترمجة د   العدد من احلضارات القدمية حىت عصر الكمبيوتر      ماكليش ، جون ،      .٧٠

  .، الكويت٢٥١موفق دعبول سلسلة عامل املعرفة العدد . و د
 ، هيئة احملاسبة واملراجعـة للمؤسـسات       معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية      .٧١

  .١٩٩٧املالية اإلسالمية، البحرين، 
 ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ، دار احلـديث ، طبعـة أوىل ،                صحيح مسلم مسلم، اإلمام،    .٧٢

١٩٩١. 
 .١٩٩٢، دار البشائر بدمشق، تسهيل املواريث والوصايانصر، عبد الكرمي حممد،  .٧٣
  .١٩٨٥، دار الفكر بدمشق، الفقه اإلسالمي وأدلته وهبة ، . الزحيلي ، د .٧٤
 .٢٠٠٠ال العام، دار الكتيب، وهبة، زكاة امل. زحيلي، دال .٧٥
املعرفة ببريوت،  ، دار   القرآنتفسري  جامع البيان يف    الطربي، حممد بن جرير الطربي أبو جعفر،         .٧٦

  .١٩٨٠، ٤ط
، جزءان ، روحي اوزجان رسالة      لشروط الصغري أمحد بن حممد األزدي املصري ،ا     الطحاوي،   .٧٧

  . صفحة١٢٢٨، ١٩٧٢ ، ،٢، طبعة ماجستري جامعة بغداد 



 ٢٢٤

  .١٩٩٠، دار الفكر بدمشق، هذه مشكالم حممد سعيد ، . وطي ، دالب .٧٨
 .١٩٨٦وت، ببري، دار الرائد العريب تاريخ العراق االقتصاديأب احلسني بن احملسن، الصايب ،  .٧٩
  .، بريوت، دار املعرفة شرح كرت الدقائقيني احلقائقبتعثمان، الزيلعي ،  .٨٠
  .١٩٩١ار الكتب العلمية، ، بريوت دالبخالءأيب عثمان بن حبر، اجلاحظ ،  .٨١
، دار املعرفـة    االعتصامأبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي،          الشاطيب ،    .٨٢

 .، جزءان١٩٨٦ببريوت، 
املوافقـات يف أصـول     ،  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي        الشاطيب ،    .٨٣

  .جملدين صفحة ، ١١٧١، دار الكتب العلمية بلبنان ، الشريعة 
، مطبعة احللـيب    أدب الدنيا والدين    املاوردي ، أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري،            .٨٤

  .١٩٥٥، مبصر 
احلليب مطبعة  ، األحكام السلطانية، املاوردي ، أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري .٨٥

 .٣ الطبعة ١٩٨٧مبصر 
 .ألزهر ، خمطوط مبكتبة ارسالة املقريزي يف الغالءاملقريزي ،  .٨٦
  .معجم الوسيط .٨٧
 دار إحياء التراث العريب ببريوت  ٢-١ ، ج    تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين     الرافعي ،    .٨٨

  .هـ١٣٢٣ ، ١طبعة 
  .١٩٩٩، دار املكتيب بدمشق، األوقاف فقها واقتصادارفيق يونس، . املصري، د .٨٩
 ،  ٨لثقافة املصرية ، اجلزء     ، وزارة ا  اية األرب يف فنون األدب    ،  النويري، شهاب الدين أمحد      .٩٠

  . صفحات٣٠٨
 .١٩٩٢، كتاب البيوع ، املكتبة الثقافية ببريوت وطأاملمالك بن أنس ،  .٩١
، مؤسـسة شـباب اجلامعـة       الفكر االقتصادي اإلسالمي يف وظائف النقـد      جميد ، ضياء ،      .٩٢

 .١٩٩٧باإلسكندرية، 
، مؤسسة  لربح واالستخدام التحليل االقتصادي اإلسالمي الدخل والنقد ومعدل ا      جميد، ضياء،    .٩٣

  .١٩٩٧شباب اجلامعة باإلسكندرية، 
، حتقيق مصطفى عبد القادر     املستدرك على الصحيحني  احلاكم النيسابوري،    حممد بن عبد اهللا    .٩٤

 .. أجزاء٤، ١، طبعة١٩٩٠عطا، مطبعة دار الكتب العلمية ببريوت، 
 .١٩١٣مريية بالقاهرة، مطبعة األجزء  ، ١٦ ، ءصبح األعشى يف صناعة اإلنشاقشندي ، القل .٩٥
، حتقيق حممد عبد القادر     السنن الكربى البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر ،             .٩٦

  .١٩٩٤عطا، مكتبة دار الباز مبكة املكرمة ، 
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  .١٣٩٨ ، دار املعرفة ببريوت، املبسوطمشس الدين، السرخسي،  .٩٧
 ، سـتة  ١٩٢٨تجارية الكربى بالقاهرة،    املكتبة ال  رسائل إخوان الصفا ،   زركلي ، خري الدين ،       .٩٨

 .أجزاء
 منـشورات البنـك     ١١، حبث رقم    املضاربة الشرعية وتطبيقاا املعاصرة   حسني،  . األمني، د  .٩٩

  .، الطبعة الثانية١٩٩٣اإلسالمي للتنمية جبدة ، 
 .١١، جزء املغين يف أبواب التوحيد والعدل القاضي عبد اجلبار ،  . ١٠٠
دار آفاق الغـد    مطبعة  دار القلم بالكويت،     ،   ١٩٧٩،  سالمياالقتصاد اإل منذر،  . القحف، د  . ١٠١

  . صفحة٢٢٤بالقاهرة  ، 
  . هـ١٣٤٢، ، مطبعة الشرق مبصرمفاتيح العلوماخلوارزمي،  . ١٠٢
  .١٩٥٦، الدار املتحدة بدمشق ، علم أصول الفقه خالف ، عبد الوهاب ،  . ١٠٣
  .١٩٧١، دار الفكر العريب بالقاهرة، حماضرات يف الوقفأبو زهرة، حممد،  . ١٠٤
  .، دار املعرفة ببريوت١٩٧٥ السياسة املالية يف اإلسالم،اخلطيب، عبد الكرمي،  . ١٠٥
  .١٩٨٠، دار صادر ببريوت، مقامات احلريرياحلريري، القاسم بن علي،  . ١٠٦
 . أجزاء٣، ١٩٧٨ ، دار الفكر طبعة ثانية ، مسند اإلمام أمحد . ١٠٧
  .١٩٨١، منشورات جامعة دمشق نظرية احملاسبة حسني ، . القاضي ، د . ١٠٨
  .٢٢، ط١٩٨٦، دار املشرق يف بريوت، قاموس املنجد . ١٠٩
  .١٩٨٧، مطبوعات جامعة حلب، نظرية احملاسبةحممد رضوان، . حلوة حنان، د . ١١٠
  .١٩٩٣، دار الفكر بدمشق ، فقه السنة سابق، السيد ،   . ١١١
 .١ طبعة ١٩٩٦، دار الرسالة ، االقتصاد اإلسالمي يوسف ، . القرضاوي ، د . ١١٢
 ،، دار قتيبـة للنـشر     لنقود ووظائفها األساسية وأحكامها الـشرعية     ا ،، عالء الدين  زعتري   . ١١٣

 . صفحة٥٧١، ١٩٩٦
، منـشورات البنـك     األدوات التمويلية اإلسالمية للشركات املسامهة      محود ، سامي حسن ،       . ١١٤

 . اإلسالمي للتنمية جبدة
ل االقتصادي والح          "عبد الحميد ،    . الغزالي، د  . ١١٥ ين التحلي شرعي   األرباح والفوائد المصرفية ب م ال سة  "ك ، سل

 .١٩٩٤ترجمات االقتصاد اإلسالمي، منشورات بنك التنمية اإلسالمي بجدة، 
116. Choi, F.D.S and Muller, G.G. (1992), International Accounting, 2nd Edition, 

New York , Prentice-Hall International Inc. 
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  الدوريات-ثانيا 
 .، مكتبة األسد١٨ الرسالة ٣٣٣٤م رقم /طوط م ش خمزين الدين، ابن جنيم ،  .١
، العـدد   ١٩، جملة االقتصاد اإلسالمي الد      االستثمار يف الصكوك  عبد الستار،   . أبو غدة، د   .٢

  .١٩٩٢ نقال عن احللقة الفقهية األوىل للربكة ٥٠، ص ٢٠٠٠، ٢٢٤
ـ    الضوابط الشرعية لعقود التأمني علـى احليـاة       حممد سليمان،   . األشقر، د  .٣ صاد ، جملـة االقت

  .١٩٩٦، ١٧٨اإلسالمي، العدد 
، ندوة  ويلتون باراك     اإلحساس بالقدسيات بناء اجلسور بني اإلسالم والغرب        األمري تشارلز ،     .٤

 .١٩٩٦ كانون األول عام ١٣يف 
  .٢١١/١٩٩٨، جملة االقتصاد اإلسالمي  العدد " املراحبة"احلبييب ، زكريا حممد ،  .٥
وث الندوة التاسعة مع الفقه اإلسالمي باهلند، جملـة         ، من حب  بيع األسهم وهبة،  . الزحيلي، د  .٦

  .٢١٠، العدد ١٨االقتصاد اإلسالمي بديب، الد 
، جملة االقتـصاد    التجارة يف اإلسالم رزق حالل ودعوة إىل اهللا         السايح ، أمحد عبد الرحيم ،        .٧

 . بنك ديب اإلسالمي٨ العدد ١اإلسالمي ، جملد 
، ٢١٧، جملة االقتصاد اإلسالمي، العـدد       الستثمار اإلسالمية صناديق ا حممد علي،   . القري، د  .٨

١٩٩٩.  
، جملة االقتصاد اإلسالمي ،      مفاهيم علم االقتصاد يف إطار اإلسالم        عبد العظيم ،  . بسيوين ، د   .٩

  .منشورات بنك ديب اإلسالمي ، الد األول
لـة االقتـصاد    ، جم األعمال املصرفية هل عرفت يف احلضارة اإلسـالمية         سامي ،   . محود ، د   .١٠

  .٦ العدد ١٤٥، ص ١اإلسالمي ، جملد 
، جملـة   الرقابة الشرعية على معامالت االستصناع بالبنوك اإلسالمية      زعري، حممد عبد احلكيم،      .١١

  .١٩٩٩، ٢١٦االقتصاد اإلسالمي، العدد 
 ١ عدد   ١، جملة االقتصاد اإلسالمي، جملد      مفهوم االقتصاد اإلسالمي  حسن عباس ،    .زكي ، د   .١٢

 .١٩٨٢شورات بنك ديب اإلسالمي ، ، من٨ص 
 يف  دراسة حتليلية لفعالية استخدام املدخل املعياري واملدخل اإلجيـايب        حممد عباس ،    . سراج، د  .١٣

 .١٩٨٩ ، ٦٣، جملة اإلدارة العامة ، العدد جمال التنظري احملاسيب 
بحـوث ،    ، مركز ال   "صناعة اهلندسة املالية نظرات يف املنهج اإلسالمي      "سامي،  . سويلم ، د   .١٤

  .٢٠٠٠ ، ديسمرب ١٤٢١شركة الراجحي املصرفية لالستثمار، رمضان 
   .١ ، جملة االقتصاد اإلسالمي جملد احملاسبة يف اإلسالم مفهومها وذاتيتهاحسني ، . شحاتة، د .١٥
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، جملة املسلم املعاصر    مبادئ عامة يف التقومي احملاسيب يف الفكر اإلسالمي         شوقي ،   . شحاتة ، د   .١٦
  .١٩٨٢وت  ، بري٢٩العدد 

، جملة املسلم املعاصـر ، الكويـت ،         الربح وقياسه يف اإلسالم     شوقي إمساعيل ،    . شحاتة ، د   .١٧
  .١٩٨٠ ، ٢٢العدد 

، ١٧١، جملة االقتصاد اإلسالمي العـدد       "املعطيات احلضارية لإلسالم  "عبد القادر   . طاش، د  .١٨
  .ديب

لة دراسات اقتصادية إسالمية،    ، جم احلاجة إىل إعداد معايري حماسبية    حممد عمر،   . عبد احلليم، د   .١٩
  .  هـ١٤١٨، ٢ العدد ٤مصر، جملد 

، جملة االقتصاد اإلسالمي، بنك ديب اإلسـالمي،        اإلسالم وتنظيم املنافسة  عبد املنعم،   . عفر، د  .٢٠
  .١جملد 

 ،جملة  املعاجلة احملاسبية ألرباح صناديق االستثمار من منظر إسالمي       حممد عمر،   . عبد احلليم، د   .٢١
  .١٩٩٨، ٢١٣ عددسالمي ، الاالقتصاد اإل
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Islamic Accountancy Fiqh 
Part I – General Methodism 

Dr. Samer Kantakji 
 
Introduction 

Civilization is the most sublime thing which the nations have achieved in 
their doctrines and aspects of their mental and intellectual activities regarding 
building, sciences, knowledge, art and others. They could elevate them in 
their life course to agree with it and its various capacities. 

Moslems have set up their civilization depending on Islam and Arabic 
language that included all civilization aims. They made use of other countries' 
civilizations and acquired a lot of those countries' sciences. The Islamic 
civilization is distinguished with integrity and comprehensiveness. It included: 

• Rule and administration system that included caliphate, ministry, 
judiciary, injustice, price control, police, terrorism, rulers, post, 
accountants' council (Dewan), and military aspects. 

• Sciences and arts with all their kinds: religion, linguistics, 
sociology, natural sciences, mathematics, astronomy, medicine 
pharmacology and translation. 

• Building and arts such as architecture, decoration and artificial 
sciences. 

• Economics situations as agriculture, industry, trade and money. 
Thus, the role of money in this civilization was quoted from the concept 

of Islam to have a function. Islam took care of money role and clarified it as 
important as a basic need such as (hunger, fear) to most people. God says: 
(Bakkara: 155-Be sure We shall test you with something of fear and hunger, some 
loss in goods or lives or the fruits (of your toil), but give glad tidings to those who 
patiently persevere). Islam, also, specified this importance and showed the 
necessity of not using it wrongly (getting money without a right, the bribery) as 
God says: (Bakkara:188-And do not eat up your property among yourselves for 
vanities, nor use it as bait for the judges, with intent that ye may eat up wrongfully and 
knowingly a little of (other) people's property).  God emphasized that misusers of 
money are equal to dealers with interest (getting money without a right); they 
are on the wrong side of war. Repentance is to leave interest and satisfy with 
the capital to achieve justice (Bakkara: 279-If ye do it not, take notice of war 
from Allah and His Messenger: but if ye turn back, ye shall have your capital 
sums; deal not unjustly, and ye shall not be dealt with unjustly). However, 
accountancy terms began crystallizing; the first and most important is the 
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capital and the way of circulating it among people. But, Islam has not given 
the rein to money but restricted it to a social role as God says: (Bakkara: 280-

If the debtor is in a difficulty, grant him time till it is easy for him to repay. But if ye 
remit it by way of charity that is best for you if ye only knew). God shows the 
politeness of the religion and the social dimension of money role He has 
added an unfamiliar concept that is almsgiving and distinguished it with 
easiness. So, the term "almsgiving" is equivalent in form to "dead debts" but 
exceeds it in meaning and goal. Money alone has no social role without being 
with God's jurisprudence (Bakkara: 63-And (moreover) He hath put affection 
between their hearts: not if thou hadst spent all that is in the earth, couldst thou have 
produced that affection, but Allah hath done it: for He is Exalted in might, Wise).  

After that the text of recording and borrowing came immediately after it, 
which is the longest in Quran where God says: (282-O ye who believe! When 
ye deal with each other, in transactions involving future obligations in a fixed period of 
time, reduce them to writing let a scribe write down faithfully as between the parties; let 
not the scribe refuse to write: as Allah has taught him, so let him write. Let him who 
incurs the liability dictate, but let him fear his Lord Allah, and not diminish aught 
of what he owes. If the party liable is mentally deficient, or weak or unable himself to 
dictate, let his guardian dictate faithfully. And get two witnesses, out of your own 
men, and if there are not two men, then a man and two women, such as ye choose, for 
witnesses, so that if one of them errs, the other can remind her. The witnesses should not 
refuse when they are called on (for evidence). Disdain not to reduce to writing (your 
contract) for a future period, whether it be small or big: it is juster in the sight of 
Allah, more suitable as evidence, and more convenient to prevent doubts among 
yourselves but if it be a transaction which ye carry out on the spot among yourselves 
there is no blame on you if ye reduce it not to writing. But take witnesses whenever ye 
make a commercial contract; and let neither scribe nor witness suffer harm. If ye do 
(such harm), it would be wickedness in you. So fear Allah; for it is Allah that 
teaches you. And Allah is well acquainted with all things). The text has showed 
the wide bases of accountancy origins where God shows us the way of writing 

(let not the scribe refuse to write: as Allah has taught him). Later, God 

emphasized this at the end of the text by saying (So fear Allah; for it is 
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Allah that teaches you). It is noted that the text clarified the following 
accountancy terms: 'debt', 'debt quantity', 'debt', 'debt writer',' fair in writing', 
'dictator',  'special cases', 'witnesses', ' writing aim', 'exceptions' and 
'neutrality'. 

Islamic Sharea has had the priority in inventing financial systems 
never used before but made it as a religions prescription duty ' worshipping'. 
So, these systems are distinguished with a material and spiritual systems. 
Each of these systems has its private mathematical style. 

Alms (Zakah) has its specific places and sheets. It has special banks 
to be used properly. So, Islamic accountancy was used in the concept of 
specialization (specialization in income and expenditure). Later, Sharea gave 
a developed financial concept, not applied before; it is to settle the outcomes 
(material and cash) and spend them in the place they are obtained from while 
the surplus is transferred to (Money House) the safe. The outcomes were 
organized in cash lists and material ones. They dealt with duality problem in 
alms realization  

The system of Mawareeth (legacy) brought a dynamic mathematical 
style, which the whole humanity has not witnessed such a thing before. It 
realized a distributive justice among people. It maintained the rights of each 
person regarding his/her importance in the family. It, also, has broken down 
the accumulation of wealth, big or small, (Nissa: 7-whether the property be small 
or large, a determinate share) while keeping the private ownership.  So, a very 
accurate, familial and social link is achieved. 

As a sequence, it could melt money in its social role so it gave money 
its important right to gladden people not to overcome them. These systems 
and other ones will be dealt with Longley later.  

Islam, since its dawn, has been interested in private and general rights 
and maintained it strongly. Islamic established firmly a wall called the allowed 
and ill-gotten. It obliges every member to get this knowledge to clarify the 
separating limits. It was told about Omar (peace be upon him) in (23A.H=645 
A.D.) that while wandering in the markets he said: "No one sells in our market 
except those who know, otherwise, he deals with interest willy-nilly. Al Gazali 
(505A.H-1127A.D) specified a chapter about reviving religion success called 
chapter of (Science of Earning) in which he mentioned that seeking Earning 
Science is a duty on every earning Moslem because seeking knowledge is an 
obligation for every Moslem. However, seeking knowledge is for the needed. 
The earner needs earning science. Al Gazali exceeded this by describing the 
Moslem investor as (no one attains economy rank unless he restricts in his 
earning to the way of rightness). 

 

Importance 
The importance of accountancy researches lies in supporting the 

accountancy knowledge to reach definitions agreed on. Thus, clear concepts 
are determined having the general approval from the surrounding society.  

The researcher sees that Islamic Sharea has surrounded accountancy 
and founded a fertile mind which people applied for 14centuries and more 
under similar titles as: Writing Money, Earning Science and others. It can not 
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be perceived that a state lasted more than ten centuries had issued sciences 
and knowledge in all fields to the world while its sciences are being still taught 
in the biggest and best Western universities. However, this state has forgotten 
to put or develop accounting and economic systems of its own. It is 
unbelievable that a store big or small can run without an accounting system 
.so, how we can imagine that a state ruled the world more than ten centuries 
without economic or accounting systems. Al-Nowayri (733 A.H=1355 A.D) had 
referred to the first professional accountancy block in history .This block 
showed that accountancy is limited to its policies and applying them. (The 
meeting was held by a group of the seniors of this profession who started it 
since their childhood till their elderly age. Some of them said that was new 
and innovative. How can such things be restricted? 

Then the importance of this research lies in: 
1. The appearance of Islamic banks and financial establishments 

that attained a remarkable success. 
2. The appearance of accountancy standards and auditing for the 

Islamic financial establishments issued by accountancy and 
auditing board for Islamic financial establishments. That proved 
the possibility of applying the Islamic accountancy standards in 
the Islamic society. 

3. Answering the accusation of the West to the Moslem and Arabs in 
particular that are retarded in economics and accountancy and 
have to submit to the standards and principles which their 
professional establishments and associations specify    

4. Collecting the intellectual participants of the Moslem accountants 
scattered in the books of jurisprudence and Islamic history.     

 

Research Aims 
The research aims at fixing the Islamic accountancy thought scientifically 

according to the age technologies to be a reference for businessmen, 
accountants, the interested and every Moslem. 

As the accountant is the weigher of gaining actions, he decides the 
reserves, depreciation, and provisions. Besides, he prepares the final 
accounts starting from the accountancy thought he has (Aaraf: 85-give just 
measure and weight), (Israa: 35-Give full measure when ye measure, and weigh with a 
balance that is straight) and (Rahman: 8-In order that ye may not transgress (due) 
balance). As a result he should not be biased to any partners, participants or 

administration (Motafifin: 1-Woe to those that deal in fraud). 
The research, on one hand, neither aims at interpreting the current 

accountancy principles and concepts in an Islamic style, nor seeks 
subjugating them by force. On the other hand, the research will not interpret 
discretion of jurists and imams in an accountancy style that agrees with the 
current theories and concepts. However, Islamic Sharea rules the ages not 
ruled by them. 
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As no accountancy theory has gained the general approval up till now, 
comprehensiveness has a specific range in the general accountancy tradition. 
Islamic society is similar to other ones in its specialties, properties and 
principles. Thus, the research aims at: 

1- Attaining the scientific rules of accountancy traditions and principles 
which our scholars followed along the ages. The whole universe has 
witnessed for the Islamic civilization because it helped in inventing 
most societies. However, the Islamic society has its own view about 
accountancy. It needs data related to it on which the accountants and 
beneficiaries act as to the financial and accountancy data especially 
after the appearance and development of many Islamic economic 
sectors such as Islamic banks, Islamic insurance companies, Islamic 
financial houses and Islamic investment companies. Those need a 
theoretical structure on which they rely the economic and financial life 
within an Islamic legitimate method.  

2- Recorrecting the accounting history and do justice to the Arab and 
Moslems by showing their participations and active role in this 
science. Instead of mentioning the beginning of history of 
accountancy since     the Italian Lucas Bashilio, we have to 
remember Al-Kalkashandi, Al-Nowayri, Al-Gazali, Abu Ja'afar Al-
Demashki, Al-Marodi, Al-Khuwarizmi and many other Moslem 
celebrities who recorded accountancy intellectually and practically 
since nearly (900) A.D. i.e. before Lucas Bashilio before (700) years 
at least. Al-Nowayri [(733) A.H.= (1355) A.D.] had written the first 
integral accounting reference in the human history. He said:" Some of 
my colleagues have asked me to put a summary through which the 
accountant knows how to account and which enlightens him how to 
report about gaining and taxing. Thus, I presented this summary, in 
which I mentioned about writing industry as little as a drop of sea 
water and as a few as its gems to answer his question and realize his 
hopes. These are necessary for a accountant to know its shape and 
duties. When I wrote down this industry, I neither found a book about 
its art nor a translated chapter or a compiled reference. I have not 
noticed a reference about it, not even listened to a statement about it. 
No one uttered a word or had the rein of diction in order to be my 
ideal and follow his method in excellence and be as useful as he is. 
But, I found it closed and covered where each writer was satisfied 
with his knowledge and limited to his understanding. When I reviewed 
the idea and revised it, its doors were opened and disclosed. So, I 
mastered it after making it soft. Later, the idea had the way of 
success and began writing what I put and aligned what I classified. I 
derived the term "Dewan" (accountants' council) and what kinds stem 
from it. Besides, I mentioned the first "Dewan" was in Islam and its 
reason. I reported what the accountant may need regarding 
accountancy and its cases, and what general accepted rules and 
idiomatic laws settle down. I mentioned what the accountant may 
report about gaining and taxing and what mathematic cases end at 
and attribute what troubles arise to them - God willing." 

3- Searching the Islamic accountancy thought by means of practical 
application in Quran and Sunna in the Islamic economic history. 
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4- Deducing the Islamic accountancy standards that enlighten the way 
of accountants and Islamic businessmen and all earners away from 
the standards subject to interest ties put for its owners' sake only. 
That helps in searching and developing accountancy thought 
according to the Islamic Sharea rules and laws; and according to the 
environment in which jobs need accountancy. That leads to 
increasing the trust in data and financial lists' users in the 
accountancy information issued by the establishment that follow the 
Islamic accountancy thought. 

5- In the economic library, there is only a little about this topic. 
6- There are no books in the Islamic doctrine deal with accountancy 

systems separately except some old writings dealt with money 
writing. 

 

Research Syllabus 
Every society has its school of thought where knowledge is obtained. 

The conduct of the society depends on its concepts and principles. 
Accountancy science is one of the social ones developed by means of 
practical exercise. Then, scientific founding movements came to put a frame 
for the concepts, suppositions and principles. Scientific and professional 
groups supervised them. 

The researcher sees that Islamic Sharea has planned on the society 
level as a whole by fixing: 

A- Invariable facts formulated the accountancy thought and rules morally 
and conductively. These facts are acquired from Quran Sunna and 
consensus, for instance: 

• Writing and recording when dealing financially whether small or 
big (Bakkara:282- Disdain not to reduce to writing (your contract) for a 
future period, whether it be small or big). 

• Witnessing when current selling (Bakkara:282- And get two 
witnesses, out of your own men, and if there are not two men, then a man 
and two women, such as ye choose, for witnesses, so that if one of them 
errs, the other can remind her). 

• Real money ownership is to God and man is responsible for that 
(Noor: 33- give them such a deed if ye know any good in them; yea, give 
them something yourselves out of the means which Allah has given to 
you). 

• The allowed and ill-gotten. 

• The necessity of learning (Younos: 5-It is He Who made the sun 
to be a shining glory and the moon to be a light (of beauty), and measured 
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out stages for it; that ye might know the number of years and the count (of 
time). 

• Recoding the just true value without decreasing anything 

(Bakkara:282- Let him who incurs the liability dictate, but let him fear 
his Lord Allah, and not diminish aught of what he owes). 

• I specified qualities for the outcoming information: 
1. Information truth. 
2. Comparison ability (unification). 
3. Accuracy and approximation "overconcern" Al-Gazali. 
4. Neutrality (Bakkara: 282-But take witnesses whenever ye make a 

commercial contract; and let neither scribe nor witness suffer harm. 
If ye do (such harm), it would be wickedness in you). 

• Revenue is subject to wining or losing justly. 

• Confessing profit when producing (Anaam:141-It is He Who 
produceth gardens, with trellises and without, and dates, and tilth with 
produce of all kinds, and olives and pomegranates, similar (in kind) and 
different (in variety): eat of their fruit in their season, but render the dues 
that are proper on the day that the harvest is gathered. But waste not by 
excess: for Allah loveth not the wasters). 

B- I allowed elastic procedures accommodates with every time and 
place which I expressed the discretions. These were reflected in the 
accountancy systems that dominated in the Islamic state in the form 
of accountancy policies changeable according to the discretions such 
as limiting the tyranny in using the right of Abi Hanafi in return for the 
conductor in his money without limits.  
Thus, the researcher seeks showing the Islamic accountancy 
character to the Moslem society according to Islamic Sharea by 
means of these approaches: 

• Historic approach aims at theoretical and practical exercising of 
accountancy thought in the Islamic history and knowing it to 
prove the degree of its maturity. 

• Interpreting approach aims at showing appropriateness range 
of accountancy standards of the other societies to Islamic 
Sharea.    

 
Research Results 

The Islamic civilization has been established on the basis of justice 
between it itself, and its bodies on one side, and between it itself and the 
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adjacent countries on the other hand, in addition to do justice among the 
citizens of the country. The Islamic civilization sees in accountancy a tool to 
achieve the desired justice. Thus, Kalkashandi considered the accountants as 
banners of justice, doing justice and convincing witnesses when there is a 
disagreement. Without accountancy the fruits of the work will be lost, people’s 
rights will be confused, transactions systems will be broken down and justice will 
be realized. 

The Islamic accountancy has been distinguished with unique specialties. 

The aims of recording and writing are summarized in the verse: “Bakara: it is 
juster in the sight of Allah, more suitable as evidence, and more convenient to prevent 
doubts among yourselves”. “The just thing” means “the fairest” , “the truest” 
means “the most fixed and helpful to do it”, “not to doubt” means “not to 
suspect” . God, also, mentions the independence of the account and its 

comparison with other nations’, God says “Bakara 134: That was a People that 
hath passed away. They shall reap the fruit of what they did, and ye of what ye do! 
Of their merits there is no question in your case!” and its comparison with the 

individuals “Bakara 286: On no soul doth Allah place a burden greater than it can 
bear. It gets every good that it earns, and it suffers every ill that it earns” , “Isra 15: 

who goeth astray doth so to his own loss: no bearer of burdens can bear the burden of 
another” . 

As a result of what has been mentioned, the Islamic civilization has 
adopted a certain look towards accountancy depending on the following: 

A. Things imposed by the Islamic Shaeah: They are enacted by the Holly 
Qura’n , Prophet’s Sunna and Moslem jurists have agreed upon: They 
include things as: writing the Dewan, writing the contracts and 
executing them, calculating the (Zakat: alms) on the level of the 
individual and companies through the necessity to specify the wealth 
increase, the distinction among revenue kinds, the statement of profit, 
the calculation of debts, the calculation of the minimum level that is 
exempted, the financial period, the organization of (Bait Almal: Money 
House) as (Zakat: alms) money and other revenues, the sales Fiqh, the 
abundance of sales’ kinds, (Mawareeth: legacy) science, the necessity 
of distinction between sale and usury, the investment of orphans’ 
money and endowment.  

1) Things imposed by the public policy of Shareah according to political, 
economic and administrational reality and conditions: such as directing 
the investments by means of social profitability standards-without 
violating it- in order to achieve the societies’ sufficiency in all fields. 
Each deficiency happens may turn to individual duty to material one, 
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the necessity to declare the coherence the range of accountancy 
policies and practical application with the Islamic Shareah rules. The 
interpretation and justification of the practical application procedures 
should not according to the benefit (pragmatism) only.  

 
 
The results of the research can be summarized as the following: 
 

1 Tools Validity: The tools which the Islamic Fiqh has innovated and 
used are distinguished with capacity and flexibility. They are tools used 
by the modern Islamic financial establishments (such as Modarabah, 
Morabahah, Ijarah,.. etc). Thus, this refers to their validity and 
accommodation with any time and place. 

 
2 The Integrity: The integrity between the economic unity accountancy 

(MICRO) and social accountancy (MACRO); the comprehensiveness of 
Islamic legislation (Shareah) has realized a symmetric, economic and 
social balance in the Islamic society. There is neither individual tyranny 
against the society nor the society’s against the individual. Each one has 
his own rights and duties within a just joint system. Islam has dealt with 
accountancy in this context; the individual who has revered faith in his 
heart supported with good deeds cannot be a cause of harm to the others 
for his own personal interests. While the trained and prepared person 
for economic struggle and materialistic competition, depending on 
mathematic and statistic bases to develop his economic unity without 
paying attention to the other people's, it is difficult to force and direct 
him towards social accounts show the social and environmental harmful 
results which his project causes in the society and its surrounding. 
Accountancy, a social science, is affected by the environment, in which it 
exists, and whose goals,  concepts and standards agree with that 
environment that includes social, economic and legitimate sides. For this 
reason the Islamic accountancy has depended on the fixed legislative 
resources then accommodated with the current changes without 
deviating from the fundamentals. Thus, it is not necessary for the 
traditional accountancy to be the only kind that suits all the societies or 
cultures. We can clarify the benefits and differences to be obtained 
from applying the Islamic accountancy systems: 
a- The Islamic accountancy depends on the Macro-Economy while the 

traditional accountancy depended on  the Micro-Economy because it 
was interested in developing the economic unity interest itself 
disregarding the whole structure, so it was impossible to provide the 
desired benefits. Whereas, the Islamic Shareah has realized the 
social justice on the society level by applying “Zakat: Alms” system  
and on the family level by applying “Nafakah: Expenditure” and 
“Mawareeth: Legacy” systems. The change base from a collective duty 



 ٢٣٩

to an individual duty forms the separate line (interface) between the 
economic unity accountancy and social one. 

b- The social accountancy measurements and the environment came as 
supplementary lists in the traditional accountancy. However, it is 
incorporated originally in the Islamic accountancy. For this reason the 
spread of accountancy and finance rules in Fiqh books is an evidence. 
So, transactions are spread among people in all their applications and 
it seems difficult to separate between them and the legitimate rules 
and principles. 

c- The Islamic Fiqh founded a deep-rooted market far away from 
cheating and its methods and void of illegal competition such as 
monopoly, disturbance of goods and individuals' transfer from and 
into the market. That aims at determining the price depending on the 
just offer and demand by means of the competitive conditions 
reflected from the social, economic and political states of the 
countries. In case of any disturbance in determining the prices 
depending on other rules, the person in charge of the market 
situation should interfere to prevent one party from oppressing the 
other and should try to price in order to achieve justice again 
between offer and demand. Accountancy is the helping tool in 
specifying and recognizing such states. 

d- The Islamic accountancy Fiqh does not recognize the separation 
between the general and professional morals that affect on the 
accountant's behaviour1. The source of morals is Shareah because 
man is man. Thus, it was stipulated in the “Lawmaker accountant” to 
be a free Moslem; however, freedom meant independence and non-
alignment, these matters apply to the committees of putting 
standards and legitimate ones in the financial Islamic organizations. 
While the “accountant” working in the field of accountancy application 
can disregard these two conditions along with adhering to the 
legitimate rules. In general, the accountant should be pious, accurate 
and of good morals. Professionally, he should have competence, 
efficiency, eloquence and reason agreeable with the job he does as its 
accountant and should adhere to the laws and organizing regulations 
besides his uprightness and non-alignment to any side. 

 
3 The Specialty: The Western civilization seeks by all its means to 

                                                 
1 Specially after the last American commercial company-gates, as the giant Anron and WorldCom 
company gates. The US congress decided to impose a strict censorship on the accountancy companies 
due to their role in  those gates, and the necessity to issue a law controls the censorship on accounts 
auditing, to insure the uprightness of companies accounts, to regain the investors’ trust, to correct and 
to organize the accountancy profession in USA. This refers to the existence of a fault in the society 
structure that produced those companies, where forgery of accounts, crimes of disclosing work secrets 
and interests’ disagreements. and the ones in charge of them. The judgment was issued to consider 
that the accounts auditing company “Arther Anderson” is the responsible for that gate. Unfortunately 
these companies and other similar ones are the main guide to establish the accountancy standards in 

the world. These standards express those companies’ interests.  
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globalize the culture, religion, economy, habits, traditions and languages 
of all peoples on materialistic bases. However, Islam, as a religion and life 
system, was a pioneer in the field of globalization1. It has addressed all 
people organizing their life and interests whether Moslems or not and 
with no attention to their colour or language and gathering them under a 
balanced spiritual and material banner. Consequently, the obligatory 
application of General Acceptance Accountancy Principles (GAAP) in the 
age of globalization and international agreements makes the application 
of the national accountancy systems impossible after the accountancy 
standards have become the legitimate and legal basis of accountancy 
profession, without which it is impossible to judge the integrity and 
intactness of the accountancy job for a private or public sector, 
individual establishment or small / big company. 

Appealing to the GAAP without turning to God's rightfulness is: 
e- against the judgment which our God has chosen for us. God says: 

(Nissa:59- O ye who believe! obey Allah, and obey the Messenger, and 
those charged with authority among you. If ye differ in anything among 
yourselves, refer it to Allah and His Messenger, if ye do believe in 
Allah and the Last Day: that is best, and most suitable for final 
determination.). The Moslem has to obey God and his Messenger and 
those in charge. In case of a disagreement among Moslems, they have 
to turn to the Holy Qura'n that is God's words then the Prophet's 
honourable Sunna regarding saying, action or approval. God has 
mentioned the other day as a proof of judgment day's account 
because of its role and control over the individual's behaviour.  It is 
no longer embarrassing to have a look at everything valuable around us 
whether it is a jurisprudence (Ijtehad), interpretation, useful thing 
of our antecessors or of what others found valid for us; on the 
condition of not violating the legitimacy of God and the Sunna of his 
Messenger. It is wise enough to have a look at our treasures and 
wealth before quoting form the others. 

f- The hearts of those judged should be satisfied, contented and 
surrendered to God's judgment because He judges by justice as He 

says: (Nissa:65- But no, by thy Lord, they can have no (real) Faith, 
until they make thee judge in all disputes between them, and find in their 
souls no resistance against thy decisions, but accept them with the fullest 

                                                 
1 The research contained names of Moslems and jurists from different parts of the world as: Altabari, 
from Taberistan, Ibn Khaldoun  from Ishbeliah, Alrafei from Kazween, Albokhari from Bokhara, 
Alghazali from Khorasan, Alkhuwarizmi from Balakh, Albaihaki from Naisabour, Alsarkhasi from 

Sarkhas, and Alshatebi from Ghornata. 
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conviction). 
 

4 Independence: The Islamic accountancy Fiqh has been distinguished 
with using specific terms to show its flexibility. Some of these terms , 
for example: 
a. It has replaced the term 'concept' with 'Fiqh' because it is more 

general and more comprehensive as a term. Thus, we can say 
"Markets' Fiqh" instead of "Markets' concept", "Capital Fiqh" instead 
of "Capital concept" and "Sales' Fiqh, Debts' Fiqh and others”. 

b. It has used the term of "Maznoun, Halek: doubted or perished debts" 
instead of "dead or doubted-in-debts" because it is closer to their 
reality, lighter to the ear and easier for usage. 

c. It has used the term of "profit" to express usual profits, "Faedah: 
interest" to express capital profits and "Ghalah: yield" to express 
accidental profits. 

d. It has used the term "Keniah: property" to express the fixed assets 
and "Trading Aroud: trade offers" to express the current assets. 

However, Accountancy Fiqh has distinguished with using techniques and 
policies expressing its vividness as: 
e. It excluded from the costs all what expresses "something forbidden" 

such as interests; and "something unjust" such as the costs of storing 
and transporting of monopolized and forbidden articles. 

f. It found tools to exchange the data interiorly on the level of the 
enterprise realizing responsibility accountancy. "Makhzomeh" is an 
interior conveying instrument is prepared in several copies to 
ascertain control from the high level to the low one through which the 
accountants discuss. It is a means to convey the data among the 
accountants whether they continued, were absent or left their work, 
it is ranked after the journal. In addition, “Mulakhas: the summery” or 
“Tali: the following”, is a trial balance before the final accounts’ 
period, is prepared by the accountant before leaving his work on its 
basis the next accountant starts receipt. 

g. The jurists divided debts to "Nakked debit: cash debt" and "Arroud 
debit: offer debt" i.e. resulting from sales; however, they divided the 
latter into "Hall debit: immediate desired debt” and “Marjou debit: 
delayed desired debt”. The immediate desired debts are estimated as 
chattels or cash, while the delayed desired debt are estimated by 
what they represent a commercial offer which is the base of the 
debt, later that offer is valued in “Mithel price: cash the price of the 
equal”.  

h. In the field of recognizing the revenue, the Islamic accountancy Fiqh 
has considered production as a basis to admit the revenue not the 

sale. As God says: (Anaam:141- But render the dues that are proper on 



 ٢٤٢

the day that the harvest is gathered).. In farming there are no “Hawl: for  
two years”, so every product is considered as “Nama: a growth” in 
itself whether industrially, agriculturally  or extracting produced. 

i. The Islamic Fiqh has adopted "Mithel Price: The price of the equal" it 
is as the just evaluation price. Thus, it has preceded the existing 
argument between the conformists of cost price and current 
exchange price hundreds of years. It has given accountancy policies 
firmness and continuity that achieve justice and stability among 
accountancy cycles. “Mithel price: The price of the equal” is suitable 
to evaluate the goods of the last period such as the raw materials 
with their equal ones, the semi-made with their equal ones and the 
ready-made with their equal ones according to their time and reality. 

j. Exempting the fixed assets from evaluation in order to pay the 
“Zakat: alms" in return to their use as means to realize “Nama: a 
growth” is equivalent to considering it as "a cost". The assets can be 
evaluated on the basis of “Mithel price: The price of the equal”. The 
resulting profits and loses from re-evaluation are dealt with as capital 
profits, which the jurists called “Faedah: interest". 

k. In “Zakat: alms' accountancy the financial statements not only were 
restricted to cash form but also were considered as cash or “Selaei, 
Aeini: real”, so the two problems of re-evaluation and inflation can be 
got rid of. 

l. If the accountancy report got the acceptance of the two sides, it is 
called an “Moafakah: agreement”. If it has the acceptance of one of 
the two sides, it is called then “Mohasabah: accountancy”. 

m. Accounts' control has included the techniques of control of budgets, 
interior and exterior auditing, interior control system, tools and 
control indexes. 

n. The pattern of accounts' auditor has involved three parts:  
 What the  auditor needs such as the documents. 
 What he requires such as the account-books, documents and 

financial statements. 
 What he does such as the report. 

o. Responsibility accountancy included dividing the documentary cycle, 
following the annual changes, inquiring and using consumption rates. 
The differences were attributed to natural and unnatural ones, the 
latter ones were  attributed to the person in charge of them. The 
risks of frequent recording were considered. The responsibility of 
the auditor and his report were assigned before the high 
administrative sides. The timing of the data and limit of re-demanding  
were asked to be taken into consideration. 

p. The financial statements used (since733 A.H.= 1355 A.D.) have 
included the final accounts dealing with the revenues, sales, 
purchases, trading, materials' accountancy, agriculture costs' 
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accountancy, animal production accountancy, industrial accountancy 
and fixed assets' accountancy going up till what we call now "Irtefaa: 
balance sheet". In addition, inventory data has been dealt with as 
goods of the last period and the opposite regular accounts and 
“Hawasel Madoumah: dead results”. They are similar to the suits 
raised by and against the enterprise. The financial statements are, 
also, counted every three years in order to tighten control over the 
following balance sheets which were called “Jaishiah statements”, and 
the financial statements included the suggestions annexed to the 
balance sheets, and the unifying financial statements for multi-
currencies. 

 
5 Scientism: The scientific rooting movement came late in both cases of 

the traditional and Islamic accountancy. The following diagram shows 
that hypothesis have set off from a methodic rational imitation for an 
experimental reality while the hypothesis in the Islamic accountancy are 
of a methodic origin; it is a precedent to both methods: the experimental 
and deductive ones. However, the concepts in both cases belong to the 
followed method. 

 
6 Distinction: Similarity and difference sides between Islamic and 

traditional accountancy determiners can be summarized as the following: 
DETERMINER ISLAMIC ACCOUNTANCY 

PATTERN 
TRADITIONAL 
ACCOUNTANCY PATTERN 

Economic approach Marco Micro 
Hypothesis in the 
accountancy thought 

Of a methodic origin. An 
precedent of deductive and 
experimental methods. 

Setting off from a methodic 
deductive imitation for an 
experimental reality 
(experiment rationalism) 

Assets' evaluation Mithel price: The price of 
the Equal  

The price of the historical 
cost 

The approach in 
specifying the revenue 

Net of assets  Net of revenue and its costs 

Does money have a 
chronological value? 

No  Yes  

Is time of the 
independent economic 
resources? 

No, because its sale is 
connected with production, 
as settlement sale.  

Yes, it can be sold separately 
such as usury. 

Is usury interest 
permissible?  

No  Yes  

Is there an 
accountancy period? 

Yes  Yes  

Accountancy unity 
concept 

Private property theory Moral character theory 
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The principle of 
continuity depends on  

Violating of Islamic 
Shareah 

Realizing the income 

Financial statements Real and cash Cash 
Economic events' 
concept 

Financial and non financial Financial 

Are there taxes on 
production? 

No  Possible 

Are there taxes on 
sales? 

No  Possible 

Are there taxes on 
income? 

No  Possible 

Taxes are calculated 
on the basis of the net 
of 

The wealth “Zakat: Alms” Income and capitals 

“Iktinaz: Saving“ Forbidden  Possible  
Liquidation upon death 
is according to  

“Mawareeth: Legacy” Positive law 

Recognizing the 
revenue occurs on 

Production  Sale  

Profit and Loss 
distribution happens 
according to an 
agreement 

Without preaching Shareah No matter 

The capital is divided 
into  

Good and bad No difference with reference 
to newly money laundry.  

Capital nature  “ Motakawem: Valuated” 
and “Non-Motakawem: non-
Valuated” 

All are valuated  

Assets are divided into  Only the valuated one 
divided to: "Keniah: 
property" and "Trading 
Aroud" 

Fixed, current and cash 
assets regardless of their 
nature. 

It is considered 
gaining 

The legitimate only Every income 

Profits are divided 
into 

Profit, “Faedah: interest 
and yield", "Ghalah: yield" 

Profit, capital and accidental 

The accountant's 
leaving during the year 

Needs preparing “Irtifaa: 
balance sheet” 

Does not need anything (he 
prepares an trial balance) as 
an opinion. 

Mentioning non-
financial data 

Possible, they are “Hawasel 
Madoumah: dead results” 

No  

Financial statements Every year and every three 
years and are called 
“Jaishiah statements” 

Every year 
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The complementary 
statements 

They are called suggestions Complementary statements 

Discount rate The lowest rate the 
investor sacrifices to leave 
his money 

It is the interest price 

The accountancy 
morals 

The legitimate morals The professional morals 

 
Summary: 

Depending on the above-mentioned, the researcher has got to the following 
recommendations: 
1- This work is large and exhausting that needs co-operative efforts by the 

researchers and academics theoretically and by workers in companies and 
banks practically. Islamic organizations, academies and companies are to 
continue in rooting the Islamic accountancy. 

2- The Moslem accountants have to go on in bringing out all the sides of 
knowledge in the Islamic accountancy due to the need of the society of the 
Islamic works to an accountancy reference agreeable with God's Shareah 
and helpful to them to carry out their work without legitimate violations. 
This may help in:  

 Developing the trust of the users of financial data and statements in 
the information issued by the organizations that follow the Islamic 
accountancy to encourage on investing their money according to the 
Islamic Shareah; thus, preventing the spread of non-trust among the 
users of the financial data and statements due to being doubted in 
containing false and misleading data and being unable due to 
containing data against the Islamic Shareah. 

 Stopping corruption by preventing bribery, exploiting people's money 
badly and preventing usury spread in all its kinds. 

 i- Individuals' harmony with the financial policies of the state 
without the individual's conflict with his beliefs and with what 
should be applied; as by preventing the duality of the individual 
behaviour and organizations  by keeping two account-books to escape 
from taxes (in the positive economy) and to escape from paying 
“Zakat: alms” really. 

3- The possibility of applying the Islamic accountancy in all its policies and 
terms through making use of the surrounding developments especially after 
founding the financial organizations and their achieving a remarkable 
success in different Islamic and non-Islamic parts.  

4- The necessity to teach the subject of Islamic accountancy in the schools, 
institutes and colleges of economics, besides, other different subjects 
(from different international schools) taught at these bodies, nonetheless, 
the western accountancy scientists have recognized the increasing 
importance of Islamic accountancy. “Choi and Mueller” have mentioned that 
“There is every reason to believe that in due course something labeled 
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“Islamic accounting” will be identified and propagated in Islamic 
perspective is beginning to assert itself upon the international accounting 
scene. Its beginnings are modest, but it is fervor adamant. We believe that 
the Middle-East region will continue to make accounting news as the 
twenty-first century breaks”. 

 
--------------- The end --------------- 

 


