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  )احملاضر باملعهد العايل للقضاء(

  :احلمد هللا رب العاملني وصالة وسالما على املبعوث رمحة للناس أمجعني أما بعد

الشريعة أناطت بالصاع أحكاما عديدة كأنواع من الزكوات والكفارات؛ ولذا كان من األمهية فإن 

مبكان معرفة مقدار الصاع النبوي وحتديده،السيما وقد حدث خالف كثري فيه بني الفقهاء املتقدمني 

ان ذلك يف واملعاصرين، مث إن ظهور املقاييس احلديثة يؤكد حبث مقداره على وفقها، وقد اجتهدت يف بي

فتحديده باملقاييس : هذه الوريقات، ملتزما باالختصار مع التحرير ما أمكن، وقد جعلت ذلك يف مطلبني

القدمية يف مطلب، وحتديده باملقاييس احلديثة يف مطلب آخر، سائال املوىل أن ينفع ا املستفيد، وحيقق ا 

  ..بيت القصيد، ويكللها باإلخالص والتسديد، إنه محيد جميد

  مقدار الصاع باملقاييس القدمية:املطلب األول

يتعني لبيان مقدار الصاع حتديد مقدار املد النبوي،ويتوقف ذلك على معرفة زنة الرطل،الذي يتبني 

بتحرير وزن الدرهم ،كما سيأيت بيان وجه ذلك يف املسائل الثالث املعقودة لتفصيل تلك األوزان، كما 

  :يلي

  :املُد النبوي  مقدار: املسألة األوىل 

 بأنه أربع حفنات حبفنة الرجل الوسط، أو مبلء كفي اإلنسان املعتدل إذا مد قدر مجاعة من العلماء املُد

  ]) .١( [يديه ما 

هذا بالنظر إىل أن املد وحدة وكيل يقاس ا حجم ما يوضع فيها كما هو احلال يف الصاع أيضاً، وقد 

حتديد املد والصاع بالوزن ؛ ليحفظ مقداره وينقل؛ لعدم وجود مقاييس عمد الكثري من العلماء إىل 

 –واألصل فيه أي الصاع : متعارف عليها يضبط ا احلجم سابقاً ، كما ذكر ذلك ابن قدامة فقال 

  ]) .٢( [هـ .الكيل وإمنا قدر بالوزن ليحفظ وينقل أ

ب مجهورهم إىل أن املد النبوي هو رطل ، فذه]) ٣( [ولذا فقد قدر الفقهاء املد النبوي باألرطال 

  ]) .٤( [وثلث 

  



مستدلني على ذلك مبا جاء من اآلثار الدالَّة أنَّ املعتمد يف الكيل مكيال املدينة كما جاء عن ابن عمر 

، وهو ]) ٥" ( [املكيال مكيال أهل املدينة ، وامليزان ميزانُ أهل مكة : "أنه قال _ رضي اهللا عنهما_

وأما أهل احلجار فال اختالف بينهم فيما أعلمه أنَّ : ند أهل احلجاز كما قال أبو عبيد جممع عليه ع

( الصاع مخسة أرطال وثلث، يعرفه عاملهم وجاهلهم ، ويباع يف أسواقهم ، وحيمل علمه قرن عن قرن 

]٦. ([  

 موضع واالعتراض على أهل املدينة يف صاعهم ومدهم كاملعترض على أهل مكة يف« : قال ابن حزم

  ]) .٧( [» الصفا واملروة 

  :يف مقدار الرطل : املسألة الثانية 

، وقد ]) ٨( [هو الرطل البغدادي ، وهو قول عامة الفقهاء : واملقصود بالرطل املذكور يف حتديد املد 

 اختلفوا يف حتديد مقداره على أقوال متقاربة أقرا أنه يزن مئة ومثانية وعشرين درمهاً وأربعة أسباع

( الدرهم ، وهو األصح عند الشافعية ، والصحيح عند احلنابلة ، وقولٌ للمالكية ، ورجحه ابن تيمية 

مئة ومثانية وعشرون درمهاً وأربعة أسباع الدرهم، ووزنه : والرطل العراقي : وابن قدامة وقال ]) ٩[

أسباع درهم ، فصار إحدى تسعون مثقاالً ، مث زيد يف الرطل مثقال آخر وهو درهم وثالثة : باملثاقيل 

  ]) .١٠([وتسعني مثقاالً فكملت زنته بالدراهم مئة وثالثني درمهاً ، واالعتبار باألول قبل الزيادة 

  ]) :١١( [مقدار وزن الدرهم : املسألة الثالثة

لقد اختلف املعاصرون يف زنة الدرهم باملوازيني احلديثة، وسبب خالفهم ، هو اختالف الفقهاء يف زنة 

دراهم حببات الشعري ، و اختالفهم يف أنواع الدراهم ، فأما اختالفهم يف زنة الدراهم حببات الشعري ال

  :فعلى أقوال ، أبرزها قوالن 

إن وزن الدرهم الشرعي مخسون ومخسا حبة شعري ، وهو قول اجلمهور من املالكية : القول األول

  ]) .١٢( [والشافعية واحلنابلة 

  

، ومل أقف على أدلة ])١٣( [وزن الدرهم الشرعي سبعون حبة شعري، وهو قول احلنفية إن: القول الثاين

للفريقني ، إال أن األرجح هو رأي اجلمهور ؛ وذلك ملوافقة ذلك ملا وجد من دنانري قدمية كما سيأيت 

  .بيانه 

  ).]١٤( [وميكن اجلمع بني القولني بأن وزن الدرهم يتراوح ببينهما الختالف حبة الشعري 

وأما اختالفهم يف أنواع الدراهم ، فقد ذهب بعض الباحثني املعاصرين ، كعلي باشا مبارك وحممود 

، وال دليل بين على ذلك ، بل ]) ١٥( [دراهم نقد ؛ ودراهم كيل: اخلطيب إىل أن الدراهم نوعان 

ملكاييل كان درهم األظهر أنَّ الدرهم نوع واحد ، وهو الدرهم النقدي الشرعي ، فإذا استعمل يف ا

كيل ، وإذا استعمل يف املعاوضات كان درهم نقد ، وقد أشار إىل ذلك أبو عبيد القاسم بن سالم ، ومل 



  ]) .١٦( [ينص أحد من املتقدمني فيما وقفت عليه على خالف ذلك 

  :وقد اختلف املعاصرون يف زنة الدرهم باجلرام على أقوال أبرزها قوالن 

  ]) .١٧( [جرام  ٢.٩٧رهم الشرعي يعادل أن الد: القول األول 

  ]) .١٨( [جرام  ٣.١٧أن الدرهم الشرعي يعادل : القول الثاين 

واألرجح هو القول األول وذلك أنه أمكن الوقوف على وزن الدينار الشرعي املتسكوك يف الدولة 

سبعة إىل عشرة  ، مع كون السبعة من الدنانري تساوي عشرة دراهم فالنسبة بينهما]) ١٩( [األموية 

بال خالف وقد قام بعض الباحثني جبمع الدنانري اإلسالمية املسكوكة يف عهد عبدامللك بن مروان من 

  :بعض املتاحف وذلك على النحو التايل 

  جمموع أوزاا... عدد الدنانري ... اسم املتحف أو الكتالوج 

  جم ٤.٢٠٨١... جم ٧٩.٩٥٥... ١٩... املتحف الفين اإلسالمي املصري 

  جم٤.٢٦٧٧... جم  ١٧٠١٧... ٤... املتحف العراقي 

  جم ٤.٢٤٣٥... جم  ٢٩.٧٠٥... ٧... متحف لندن ود جلادو 

  جم ٤.٢٣٥٣... ١٢.٧٠٦... ٣... كتالوجات متاحف أجنبية 

  ١٦.٩٥٤٩... ١٣٩.٤٣٧... ٣٣... اموع 

  .٤.٢٣٨٦فمتوسط الدينار من هذه املتوسطة هو 

  .جرام  ٤.٢٤: وبالتقريب يكون

  
  

( جرام ٢.٩٧، وبالتقريب يكون  ٢.٩٦٨= ٠.٧× ٤.٢٤ويكون وزن الدرهم بناء على ذلك 

، وقد وافقت هذه النتيجة بعض التجارب على حبات الشعري حيث بلغ وزن اثنتني وسبعني ]) ٢٠[

د الشرعي إىل ، وهو وزن الدينار الشرعي ، ومبا أن نسبة درهم النق ٤.٢٥حبة شعري ممتلئ ما يقارب 

فيكون  ٢.٩٧جرام ، وبالتقريب  ٢.٩٧٥فيكون وزن الدرهم  ٧:١٠مثقال النقد الشرعي هي 

  ]) .٢١( [موافقاً ملا تقدم تقريباً 

  مقدار الصاع باملقاييس احلديثة: املطلب الثاين 

  ]) :٢٢] ( [جرام [ مقدار الصاع بوحدة قياس الوزن : املسألة األوىل

٧/٤من وزن الدراهم يتبني لنا وزن املد النبوي باجلرام وذلك، أن الرطل يساوي وبناًء على ما تقدم 

  .درمهاً ١٢٨

  :واملد يساوي رطل وثلث، فنعرف وزن املد بالطريقة التالية

  .جرام  ٥٠٨.٧٥= ١.٣× ٧/٤١٢٨× ٢.٩٧

  :وملا كان الصاع يساوي أربعة أمداد ، علمنا أن وزنه يتبني بالطريقة التالية 



  .جرام  ٢.٠٣٥= ٤× ٥٠٨.٧٥

  ]) .٢٣( [أي كيلوان ومخس وثالثون جراماًَ من احلنطة الرزينة 

جرام وذلك اعتماداً على أن وزن  ٢١٧٣= إىل أن وزن الصاع ]) ٢٤( [وقد ذهب بعض املعاصرين 

  ]) .٢٥( [جرام كما تقدم بيانه ورد  ٣.١٧الدرهم هو 

جرام وذلك بناًء على أن املد ملء كفي  ٦٠٠= ن الصاع وذهبت هيئة كبار العلماء يف السعودية إىل أ

= ٤× ٦٥٠جرام تقريباً فيكون الصاع  ٦٥٠الرجل املعتاد ، وكان حتقيق وزن املد لديهم هو

جرام وبه صدرت الفتوى، إال أنه يشكل على ذلك تفاوت األيدي تفاوتاً كبرياً ، مع تفاوت  ٢٦٠٠

  ]) .٢٦( [ر يف طريقة أدق مع حتديد نوع املكيل أيضاً املادة املكيلة أيضاً ، مما يدفع للنظ

جراماً أي كيلوان  ٢٠٣٥ومما تقدم يتبين أن األرجح هو القول األول الذي حدد وزن الصاع بـ 

  ]) .٢٧( [ومخسة وثالثون جراماً 

  ]) :٢٨" ( [املللِّتر"معرفة مقدار الصاع بوحدة قياس احلجم : املسألة الثانية 

  
  

، مع كون الصاع يقوم على قياس ) اجلرام(الصاع بالوزن بوحدة قياس الكتلة والثقل وهي  تقدم تقدير

احلجم ، إال أن الفقهاء صنعوا ذلك لعدم وجود مقياس ميكن به قياس املكيل وضبطه، وقد استخدم 

ج وإن كنا سنحتا]). ٢٩( [، مما حيقق نتائج أدق من القياس باجلرام) اللتر(وحدة قياس للحجم وهي 

إىل نتيجة الوزن ؛ ملعادلتها بقياس احلجم يف إحدى الطرق االستنتاجية ؛ ولذا فإنه ميكن معرفة النصاب 

  :باللتر يف أحد الطرق التالية 

) جرام ٢.٠٣٥(حتديد حجم الصاع باملللتر عن طريق قياس حجم وزنه باجلرام ؛ وهو : الطريقة األوىل 

لباحث خالد السرهيد بوزن ذلك بإناء يقيس احلجم يف إدارة من احلنطة اجليدة املتوسطة ، وقد قام ا

مللتر من الرب اجليد املتوسط ، أي ) ٢٤٣٠(املختربات التابعة هليئة املواصفات واملقاييس كانت النتيجة 

  لتران وأربعمائة وثالثني مليلتر ،

  :قياس حفنة الرجل املعتدل اخللقة: الطريقة الثانية

اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس بقياس حفنة أربعني رجالً معتدل  فقد قام بعض الباحثني يف

= ٤× ٦٢٨، وهو ما يعادل مداً فيكون الصاع ]) ٣٠( [مليلتراً  ٦٢٨اخللقة، فكان املتوسط هو 

 مليلتراً ، وهو فارق ليس كبرياً ، ال سيما مع ٨٢، فيكون الفارق بني هذا الطريق والذي قبله  ٢٥١٢

  .صعوبة التحديد الدقيق لوزن الصاع وحجمه

  
  



قياس حجم الصاع بالوقوف على أصواع أو أمداد بنوية أثرية من عصور متقدمة ، فلما : الطريقة الثالثة 

، وعدل هو ]) ٣١( [مل يكن ذلك ، تيسرت يل إجازة مد نبوي ، حيث عدلت حجم مدي مبد شيخي 

إلسناد مده مبد شيخه حىت عدل املد مبد زيد بن ثابت ، مده مبد شيخه ، وهكذا عدل كل واحد يف ا

، ومبعايرة املد املوجود لدي باملاء يف إدارة خمتربات هيئة  rالذي كان يؤدي به الفطر للرسول 

 ٣١٤٤= ٤× ٧٨٦مللتراً ، فيكون حجم الصاع  ٧٨٦املواصفات واملقاييس تبني أن سعته هي 

مليلتراً ، كما أن بينه وبني الطريق األول  ٦٣٢ني الطريق الذي قبله مليلتراً ، ويكون الفرق بينه وب

لتراً ،  ٩٤٣.٢٠٠مليلتر ، وهو فارق ليس يسرياً ، ويكون النصاب بناًء على النتيجة األوىل  ٧١٤

  ]) .٣٢( [وقد وجدت أمداد أخرى مسندة إال أن الفارق بينها وبني املد املذكور ليس كبرياً 

ريق التفاوت الكبري بينه وبني الطرق األخرى ، السيما مع تطرق اخلطأ يف صناعة فيشكل على هذا الط

األمداد ومعادلتها ، حيث يتكرر ذلك أكثر من عشرين مرة تقريباً ، مما ينتج عنه زيادة أو نقص يف 

  .األمداد بال شك ، ال سيما مع عدم توفر املقاييس يف العصور السابقة 

الطريق يكون مىت غلب على الظن سالمة األمداد من التفاوت الكبري، كما  ولذا فإن األخذ بنتيجة هذا

لو وجد أحد األمداد أو األصواع يرجع إىل زمن قدمي ، وتأكد لنا من إسناده ودقة رجاله ، أما واألمر 

ونه كذلك فالذي يظهر يل األخذ بالطريقني األوليني ، وأدقُّهما هو الطريق األول ، وبه يتحقق اليقني لك

األقل ، مع أن األمر على التقريب ال على التحديد ، ذلك أنه ال ميكن ضبط الصاع النبوي على 

( التحديد لعدم وجوده بعينه ، أما وزنه مث نقله فإنه ال يسلم من التفاوت مهما دق املوزن ومتاثل 

]٣٣. ([  

  
  

من اخللل نتيجة اختالف املآخذ واألقيسة وهذا هو املوافق كما أن احلسابات مهما بلغت فال بد فيها 

إنا أمة أمية ال : " rملقاصد الشريعة القائمة على التيسري والذي يتأكد مراعاته هنا ال سيما مع قوله 

  ]) .٣٤" ( [نكتب وال حنسب

، وال يعين فما كان من جنس تلك املسائل ، وشق ضبطه على التحديد فيكون األمر فيه على التقريب 

ذلك التفريط بل جيب االجتهاد يف الوصول للحق مع عدم اطراح التقادير األخرى ، السيما املقاربة 

  ]) .٣٥( [والقائمة على أساس معترب 

  .وذا مت ما أردت مجعه وحتديده،وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم

 -------------------  

املُد بالضم : داد ، ومدده ، ومداد ، قال يف القاموس احمليطهو مكيال وجيمع على أم: املد ]) ١( [

مكيال وهو رطالن، أو رطل وثلث ، أو ملء كفي اإلنسان املعتدل إذا مألمها ومد يديه ما وبه مسي 

  ) .٨٦١(، انظر النهاية يف غريب احلديث ) ٤٠٧(مداً ، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً 



والوسق والصاع واملد مكاييل نقلت إىل املوزن أي قدرت : ل البهويت، وقا٤/١٦٨املغين ]) ٢( [

» كشاف القناع « بالوزن؛ لتحفظ فال يزاد وال ينقص منها، وتنقل من احلجاز إىل غريه وليست صنجاً 

  ) .٣٧٠(هـ خمتار الصحاح .، والصنج مأخوذ من صنجة امليزان وهي ما يوزن ا٢/٤١٢

الذي يوزن به ويكال، واألشهر أنه أداة تستخدم للوزن، ورمبا استخدم  :والرطل  –الرطل ]) ٣( [

للكيل، ويساوي ثنتا عشرة أوقية؛ بأواقي العرب، واألوقية تساوي أربعني درمهاً، انظر القاموس 

  ).٢/٤٠٣(، ومعجم مقاييس اللغة ) ١٣٠٠(

  
  

،  ٢/٤١٢، الفروع  ٢٠/٢٣٣، روضة الطالبني ) ١٠٣(ينظر الكايف يف فقه أهل املدينة ]) ٤( [

أا أتيت : خالفاً للحنفية ، وهو مذهب أهل العراق الذين قدروه برطلني ، واستدلوا بآثار عن عائشة 

فحزرته فإذا هو مثانية أو تسعة أو عشرة أرطال ، : يغتسل مبثله ، قال جماهد  rبقدح وقالت كان النيب 

، وجياب بأن جماهداً مل  ١٠٣–٢/١٠٠طحاوي رواه ال) كان يتوضأ برطلني  rأن النيب ( وعن أنس 

حيدد أن اإلناء صاع ، كما أنه شك يف التقدير ، ولو سلم فيجمع بأنه أعلى ما ورد ، وال يدل على قدر 

  .٥/١٦٧وانظر لالستزادة احمللى . املد والصاع

صححه ، و) ٤٦٠٦(، ) ٢٥١٩(، والنسائي يف سننه برقم ) ٣٣٣٨(أخرجه أبو داود برقم ]) ٥( [

،  ٥/١٩١األلباين ، ونقل تصحيحه عن ابن امللقن والدار قطين والنووي وابن دقيق، انظر إرواء الغليل 

إمنا جاء يف احلديث يف نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة يف حقوق اهللا من : وقال اخلطايب تعليقاً عليه 

عياره ، دون ما يتعامل به الناس وجوب الكفارات وصدقة الفطر ويكون تقدير النفقات وما يف معناها ب

  .٣/٥٥هـ ، معامل السنن .أ» يف بياعام وأمور معايشهم 

  ) .٥١٧(األموال ]) ٦( [

  .٥/١٧٠احمللى ]) ٧( [

، املغين  ٥/٤٣٧، اموع  ١٠٣، الكايف يف فقه أهل املدينة ص  ١/٣١٠تبيني احلقائق ]) ٨( [

٤/٢٨٧.  

  .٢١/٥٣موع فتاوى شيخ اإلسالم انظر املراجع السابقة ، وجم]) ٩( [

  .٤/١٦٨املغين ]) ١٠( [

الدراهم اإلسالمية الشرعية ، وقد قدر وزن الدرهم حببات الشعري ، لتقارا : املراد بالدراهم ]) ١١( [

  ) .١٨٥(يف احلجم ، انظر معجم لغة الفقهاء 

  .٢/٥٩، كشاف القناع  ١/٥٧٥، ومغين احملتاج  ٣/١١٩مواهب اجلليل ]) ١٢( [

  .٣/٢٠٦حاشية ابن عابدين ]) ١٣( [

  
  



ال جدال أن تقومي الدراهم ) : ١٠٧(قال حممد جنم الدين الكردي يف املقادير الشرعية ]) ١٤([

واملثقال على أساس وحدات احلبة تقومي غري دقيق ، وذلك ألن احلب خيتلف حجماً ووزناً يف كل أرض 

عن أخرى ، فاحلب يف مصر خيتلف حجماً ووزناً عنه يف عن غريها حبسب اختالف نوع احلبة يف أرض 

العراق والشام واحلجاز لذلك كان تقومي الدرهم باحلب متفاوتاً يف كل بلد عنه يف غريه فال تصلح 

هـ ، ولذا .أ) معياراً تقدر به املوزونات وما يقال بالنسبة جلبة القمح يقال بالنسبة للشعري واحلمص 

استأنست به ، و اعتمدت على = ر وزن الدرهم على وزن الشعري أو غريه ، وإمنا فإنين مل اعتمد يف تقدي

النسبة الثابتة بني الدرهم والدينار الشرعي املوروث من عهد عبدامللك بن مروان وذلك بعد وزنه مث 

  ) .٥٢٢( نسبة كل عشرة دراهم إىل سبعة دنانري ، وهي نسبة متفق عليها ، انظر األموال 

، كالمها لعلي باشا ) ٤٣(، وامليزان يف األقيسة واألوزان  ٢/٣٥ظر اخلطط التوفيقية ان]) ١٥( [

مبارك، وتابعه على ذلك حممود اخلطيب يف حبثه معادلة األوزان واملكاييل الشرعية باألوزان واملكاييل 

  ).٩/١٤٥(املعاصرة ضمن أحباث وأعمال بيت الزكاة الكوييت 

: ، وقد خالف يف تقسيم الدراهم ) ٥٤(، واإليضاح والتبيان  ٥٢٢،  ١٣٩انظر األموال ]) ١٦( [

، وضياء الدين ) ١٥٤(دراهم كيل ووزن كثري من املعاصرين كالكردي يف كتاب املقادير الشرعية 

حتديد الصاع : ، وخالد السرهيد يف رسالته  ٣٥٣–٣٤٣الريس ، يف اخلراج والنظم املالية لإلسالم 

  .٩/١٩٧، وحممد املختار السالمي يف جملة بيت الزكاة ) ٣٨(ية املتعلقة به النبوي واألحكام الفقه

  
  

،  ٩/٢٢٦، ودائرة املعارف اإلسالمية ) ٢٢٤(املقادير الشرعية حممد جنم الدين الكردي]) ١٧( [

، ) ١/٢٨٣(، وفقه ا لزكاة للقرضاوي ) ٣٥٤(، وضياء الدين الريس يف اخلراج ) ٥٥(الصاع النبوي

، وكذا أمحد ) ٤١٨-١٥٨) (غرام  ٢.٩٨٨( الفقهاء ، بزيادة يسرية حيث قدوره  ومعجم لغة

غرام يف حبثه معادلة األوزان واملكاييل الشرعية باألوزان املكاييل املعاصرة  ٣.٠٢٤الكردي قدره بـ 

  .من جملة بيت الزكاة  ٩/١٣٢، وحممد رأفت عثمان يف زكاة الزروع والثمار ) ٩/٧١(

 ٩/١٤٥ادلة األوزان واملكاييل الشرعية باألوزان واملكاييل املعاصرة حملمود اخلطيب انظر مع]) ١٨( [

، وزكريا املصري ) ٤٩(من جملة بني الزكاة الكوييت ، وحممد أمحد اخلاروق يف حتقيقه اإليضاح والتبيان 

  .١٣٣،  ٩٨/ ٨وحممد رأفت عثمان يف حبثيهما عن زكاة الزروع والثمار يف جملة بيت الزكاة 

اخترت الدينار الشرعي املسكوك قدميا دون الدرهم الشرعي مع وجود بعض مسكوكاته من ]) ١٩( [

الدولة األموية ، وذلك أن الدينار وهو املثقال مل يتغري يف جاهلية وال يف إسالم كما نص عليه أبو عبيد 

تآكلها ؛ لكثرة تداوهلا  وأما الدرهم فهو عرضة للزيادة والنقص بسبب) . ٥٢٢(وغريه ، انظر األموال 

، حتديد الصاع ١٤٣بني الناس ؛ ولكون الفضة أسرع املعادن الثمينة تآكالً، انظر املقادير الشرعية ص 

  .٥٦النبوي ص 



  .١٢٩املقادير الشرعية ص ]) ٢٠( [

،  ٩/١٣٨انظر حبث الدكتور حممود اخلطيب يف املقادير الشرعية يف جملة بيت الزكاة عدد ]) ٢١( [

حبة شعري ؛ ألنه امليزان للدينار عند  ٧٢ث قام بعدة جتارب فكانت هذه النتيجة ، واعتمد على وزن حي

اجلمهور ؛ لعدم تفاوت حبات الشعري كما تقدمت اإلشارة إليه ، كما مجع بعض الباحثني اثين عشر 

نه أن وزن جتربة قام ا عدة جهات وأفراد وزن حبات الشعري ، فكان متوسط تلك التجارب ينتج ع

الصاع (جرام ،  ٣.١٧مما يستبعد معه أن يكون وزن الدرهم  ٢.٩٧و  ٢.٠٦٦الدرهم يتراوح بني 

  ) .٥٤(النبوي واألحكام املتعلقة به 

  
  

ويف اجلداول الواردة يف اخلطط التوقيفية جلميع نقود اخللفاء من الفضة وزن : قال علي باشا مبارك 

، وحينئذ ال ميكن اجلزم أنه األقل أو األكرب ولكن  ٢.٧٠ىل ، وينقص إ ٢.٩٧الدرهم متغري فيكون 

، وانظر اخلطط ) ٥٦(هـ، امليزان .أ. أن الوزن احلقيقي منحصر بني األقل واألكرب: ميكننا أن نقول 

  ) .٥٠(التوقيفية ص 

يف  أما الصاع فهو كيل لقياس احلجم فاملعتمد) الكتلة(اجلرام هو وحدة حديثة لقياس الوزن ]) ٢٢( [

الصاع هو حجم املقيس ال ثقله ؛ خبالف املوزون فاملعترب ثقله ، ولذا اعترض بعض األئمة كالنووي على 

وزن املكيالت ، إال أن كثرياً من الفقهاء درجوا على ذلك ؛ ليحفظ املكيل عن الزيادة والنقص ويثبت 

اجليد املتوسط مما يعطي نتيجة دقيقة حجم املكيال مبعرفة وزنه ، ولذا حدده احلنابلة وبعض املالكية بالرب 

، وأنظمة اموع  ١/٢٨٣، املقدمات املهدات  ٤/١٦٨، وإن كان تفاوت فهو يسري ، انظر املغين 

٥/٤٤٠.  

انظر معادلة األوزان واملكاييل الشرعية باألوزان واملكاييل املعاصرة للخطيب يف جملة بيت ]) ٢٣( [

  .٩/١٥٨الزكاة 

  .ن هذا البحث م ٦انظر ص ]) ٢٤( [

، حيث أشار الباحث أنه أشرف  ٦٣انظر حتديد الصاع واألحكام الفقهية املتعلقة به ، ص ]) ٢٥( [

على أربعني جتربة من هذا القبيل ، وكانت األيدي متوسطة كما يرى ، ومع ذلك كانت التفاوت يف 

  ) .٢١٦(ملقادير الشرعية املقدار بعد وزنه كبرياً ، مما يدفع للبحث عن طريقة أكثر دقة ، وكذا ا

انظر معادلة األوزان واملكاييل الشرعية باألوزان واملكاييل املعاصرة البن منيبغ يف جملة بيت ]) ٢٦( [

  .٨/١٦٨و ٩/١٠٥الزكاة 

  
  



) ٥٧(أو الصاع النبوي حتديده واألحكام الفقهية املتعلقة به ) ٢٢٧(انظر املقادير الشرعية ]) ٢٧( [

) ٢٠٤٠(النتيجة ما توصل إليه الشيخ حممد العثيمني يف حيث قدر الصاع بـ وقريب جداً من هذه 

إذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعني غراماً من الرب احليد ، ويضعها يف : غرام فقال 

  .٢١٥إناء بقدرها حبيث متلؤه مث بكيل به ؛ جمالس شهر رمضان ص 

سنيت متر مكعب ، فهو لقياس الكتلة ، انظر  ١٠٠٠تري ويساوي وحدة السعة يف النظام امل]) ٢٨( [

  ) .٨١٤(املعجم الوسيط 

  ) .٢٢٦(انظر املقادير الشرعية ]) ٢٩( [

  ) .٦٥(انظر حتديد الصاع النبوي ]) ٣٠( [

وهو الشيخ عبد الوكيل بن عبداحلق اهلامشي ، وهو عدل مده مبد والده وهو عدل مد مبد ]) ٣١( [

د ، وهو عدل مده مبد الشيخ أمحد اهللا ، وهو عدل مده مبد الشيخ احلافظ حممود ، الشيخ عبدالودو

وهو عدل مبد الشيخ حممد أيوب ، وهو عدل مده مبد الشيخ الشاه إسحاق ، وهو عدل مده مبد الشيخ 

الشاه رفع الدين ، وهو عدل مده مبد الشيخ حممد حيات ، وهو عدل مده مبد الشيخ أيب احلسن بن 

وهو عدل مده مبد الشيخ أيب احلسن بن أيب سعيد ، وهو عدل مده مبد الشيخ أيب يعقوب ، وهو  حممد ،

عدل مده مبد الشيخ احلسن بن حيىي ، وهو عدل مده مبد الشيخ إبراهيم بن عبدالرمحن ، وهو عدل مده 

دل مده الشيخ أيب علي منصور بن يوسف ، وهو عدل مده مبد الشيخ أيب جعفر أمحد بن علي ، وهو ع

مبد الشيخ أيب جعفر أمحد بن أخطل ، وهو عدل مده مبد الشيخ خالد بن إمساعيل ، وهو عدل مده مبد 

الشيخ أيب بكر أمحد ، وهو عدل مده مبد الشيخ أيب القاسم إبراهيم بن الشنظري ومبد الشيخ أيب جعفر 

زكاة الفطر  rدي به إىل النيب الذي كان يؤ tبن ميمون ، ومها عدال مديهما مبد زيد بن ثابت األنصاري 

.  

  ) .٦٥(انظر حتديد الصاع النبوي ]) ٣٢( [

  ) .١٠٧(انظر املقادير الشرعية ]) ٣٣( [

  .١٨٠٦، ومسلم برقم ١٧٨٠رواه البخاري برقم ]) ٣٤( [

  
  

  .٢٠٦–٩/٢٠١، وجملة بيت الزكاة ) ٣٤٣(انظر اخلراج حملمد ضياء الدين ]) ٣٥( [

  
  


