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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

ِعراقي   َرْطل   وِستُّمائةِ  أْلف   َقْدرُه ِنصاب   ُبموغُ  وُيعتبرُ :  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 :  الزكاة نصاب حساب كيفية

 وغيره المنذر ابن ذلك عمى اإلجماع حكى ، صاعا ستون والَوْسق ، أوسق خمسة الحديث في جاء كما النصاب
 معرفتيا من بد ال ، المد ، الصاع ، الدرىم ، الدينار ، الرطل ، المثقال:  أشياء معرفة من بد وال ، العمم أىل من
 .  المترتبة األحكام عمييا نبني حتى

 :  المثقال

 وال جاىمية في يتغير لم والدينار ، الدينار عمى إطالقو غمب ثم ، كثيرا أو قميال ، كان أيا الوزن من مقدار ىو
 .  إسالم

 :  الدينار

 جاىمية في يتغير لم أنو العمماء عند واشتير ، اإلسالم في المتداولة الذىبية العممة وحدات من الرئيسية الوحدة ىو
 .  مقداره وسيأتي ، إسالم وال

 :  الدرىم

 .  كالدينار ، اإلسالم وقبل اإلسالم بالد في المستخدمة ، الفضية العممة وحدات من وحدة ىو

 .  اإلسالم تاريخ في عدة أنواع ولو ، الوزن مختمف وىو ، الفضة من ممضروبل اسم:  الدرىم في وقيل

 :  الرَّطل

 .  أوقية عشر اثنا وىو ، بو يوزن الذي ىو:  وقيل ، ويوزن بيا يكال وحدة ىو

 :  الصاع

 مألىما ذاإ المعتدل اإلنسان كفي ملء مكيال والمد ، أمداد أربعة يساوي ، بو يكال إناء ، الكيل وحدات من وحدة
 .  مدا سمي وليذا ؛ بيما يديو ومد

 أمداد أربعة الصاع أن عمى العمماء وأجمع ، باإلجماع صاعا ستون الوسق وأن ، أوسق خمسة النصاب أن تقدم
 مكاييل والمد والصاع الوسق أن العمماء وذكر ، وغيره النووي نقل كما ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي بمد
 :  والكيل الوزن بين فرق وىناك ، بالوزن فقدروىا ، منيا ينقص وال يزاد فال ، لُتحفظ وزنال إلى نقمت

 .  الشيء حجم معرفة بو المراد:  الكيل

 وزنا فيوزنان والفضة الذىب وأما ، كيال تكال والثمار فالحبوب وليذا ؛ وثقمو خفتو/  الشيء كمية بو المراد:  الوزن
 . ثقمياو  خفتيا معرفة يراد ألنو ؛
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 : المد

 :  الصاع

 النبي غسل عن الغسل باب في تقدم وقد ، األرطال من الصاع مقدار في العمماء اختمف وقد ، أمداد أربعة ىو
، وسمم عميو اهلل صمى ، بالصاع ويغتسل ، بالمد يتوضأ كان وأنو  . 

ليو ، وثمث أرطال خمسة:  األرطال من الصاع مقدار ، وزن إلى الصاع سنحول  والشافعية المالكية ذىب وا 
 .  والحنابمة

 :  األدلة

 والفرق [طعام من َفَرقا مساكين ستة أطعم] عجرة بن لكعب قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :األول الدليل
 .  وثمثا أرطال خمسة يساوي فالصاع ، َرطال عشر ستة والفرق ، آصع ثالثة

 ، المدينة أىل توارثو الذي ، وسمم عميو اهلل صمى النبي صاع مقدار ىي وثمثاً  أرطال الخمسة أن :الثاني لالدلي
 قال ، عمر ابن حديث في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أخبر كما ، المدينة مكيال والمكيال ، سمف عن خمفا

 والدارقطني الممقن ابن وصححو ، والنسائي داود أبو أخرجو [مكة ميزان والميزان ، المدينة مكيال المكيال]
 .  واأللباني والنووي

 والمعترض" قال ، عندىم واشتياره ، وثمث أرطال خمسة الصاع أن ، عميو المدينة أىل عمل حزم ابن نقل وقد
 وكمن ، فرق وال ، والمروة الصفا موضع في مكة أىل عمى كالمعترض ، ومدىم صاعيم في المدينة أىل عمى

 يوسف أبي رجوع وذكر" والمعقول الديانة عن خروج وىذا ، والبقيع والمنبر القبر في المدينة أىل عمى يعترض
 العراق كأىل ، أرطال ثمانية الصاع أن يرى وكان أتى حينما ، يوسف أبي عن المنقولة القصة تقدمت وقد ، إليو
 إلى ،، جدي عن أبي صاع ىذا:  وقال ، صاع معو واحد كل ، المدينة أشياخ من شيخا بخمسين لو جاؤوا ثم ،

 وترك ، قوليم إلى فرجع ، وثمثا أرطال خمسة تساوي أنيا فوجد ، اهلل رحمو فقاسيا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي
 .  حنيفة أبي قول

" حنطة وثمثا أرطال خمسة فوجدتو وزنتو الصاع" أحمد اإلمام يقول،  أحمد اإلمام عن منقول أنو: الثالث الدليل
 صاع ىذا:  وقال ، يبئذُ  أبي عن أخذتو النضر أبو وقال ، النضر أبي من الصاع أخذت:  أحمد قال" حنبل قال
 أصمح وىو ، بو فعيَّرناه العدس فأخذنا:  اهلل عبد أبو قال ، المدينة في ُيعرف الذي ، وسمم عميو اهلل صمى النبي
 قال ، وثمث أرطال خمسة ىو فإذا ، وزناه ثم ، بو كمناف ، موضعو عن يتجافى ال ألنو ؛ بو يكال عميو وقفنا ما

 " . وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي صاع من لنا تبين وما ، عميو ووقفنا ما أصمح ىذا:  أحمد

ليو ، أرطال ثمانية الصاع مقدار أن:  الثاني القول  .  الحنفية ذىب وا 

 :  األدلة
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 منو أسند األول فالقول لو إسناد ال كان فإن ، إسناد بال ذكروه وىذا ، عنو اهلل رضي عمر صاع مقدار ىذا أن -
ن ،  بسبب االختالف يكون وقد ، عمر صاع وىذا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي صاع فذاك إسناد لو كان وا 

 .  الصناعة

 :  الراجح

 .  السمف عن والنقل لمحديث ، وثمث أرطال خمسة أنو ، أعمم واهلل ، األول القول ىو

 ، الطعام صاع عمى تحمل أرطال الخمسة أن ، والحنفية الجميور قول بين التوفيق العمم أىل بعض حاول
 .  اإلسالم شيخ إلى وُنسب ، أحمد اإلمام أصحاب من طائفة عن اإلسالم شيخ نقمو ، الطيارة صاع عمى والثمانية

 ىذه كانت لو ، حنيفة أبا وخالف لقوليم لوقو  عن يوسف أبو رجع لما ، الحال حقيقة ىذه كانت لو بأنو:  ونوقش
 قول عن رجع يوسف أبا لكن ، كذا فيو والماء الطيارة صاع وأما ، الطعام صاع ىذا:  يوسف أبو ليم لقال

 .  العراق أىل وصاع المدينة أىل صاع بين فرقا ثمة أن عمى فدل ، المدينة أىل وقول المالكية قول إلى أصحابو

 :  العراقي الرطل

ذا ، الدرىم أسباع وأربعة ، درىما وعشرين وثمانية مائة يساوي العراقي رطلال  المثقال فإن ، بالمثاقيل وزناه وا 
 بالمثاقيل وزنتو ، 4.25 ، وربع جرامات أربعة أنو األقرب لكن ، خالف وفيو ، بالجرامات ووزنو ، دينارا يساوي
 .  وغيرىم اإلسالم شيخو  ، اهلل رحمو قدامة ابن ذلك ذكر كما ، مثقاال تسعون

 :  والدرىم الدينار

 :  طرق عدة اتخذوا ، الحاضر الزمن في الدينار وزن يعرفوا أن أرادوا لما ، طرق الدينار لوزن

 .  منيا وطال دق ما وقطع ، تقشر لم معتدلة شعيرة بأخذ وذلك ، الشعير حبات وزن -1

 :  لدرىموا لمدينار الشعير حبات عدد في اختمفوا الفقياء لكن

ليو ، شعير حبة مائة الشرعي الدينار وزن أن:  األول القول  .  اهلل رحميم الحنفية ذىب وا 

 . والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، شعيرة وسبعون ثنتان الشرعي الدينار وزن أن:  الثاني القول

 :  لمدرىم بالنسبة أما

 .  شعير حبة سبعون أنو يرون : فالحنفية

 .  شعير حبة اوخمسَ  خمسون الشرعي الدرىم وزن أن:  والحنابمة والشافعية المالكية وعند

 أنيا ، الجميور قول عمى وزنوا وىم ، المعاصرون فاختمف ، طبيعي ، النتيجة اختمفت الشعير حبات وبوزن
 :  قولين عمى ، بينيم فيما الشعير الختالف اختمفوا الوزن فبعد ، حبة اوخمس خمسون

 .  جراما 2,97 يعادل الشرعي الدرىم أن:  األول القول

 .  جراما 3,17 يعادل الشرعي الدرىم أن:  الثاني القول
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 عن أرض كل في ووزنا حجما تختمف الحبة ألن ؛ دقيقة غير الشعير بحبات التقويم أن المعاصرين بعض ويرى
 ، الحجم عمى تؤثر الماء ثرةك ، جدا طبيعي ، والشام مصر شعير كحب الحجاز شعير حب فميس ، غيرىا
 األرض وطبيعة ، السقي باختالف فتختمف ، كالحجاز ليس والشام ، ماء فيو ليس كالحجاز ليست فمصر
 .  طينية ليست التي ، اليابسة الصحراوية األرض عن تختمف الطينية الزراعية األرض ، الزراعية

 الدينار ألن ؛ الدنانير من المسكوك خاصة ، مويةاأل الدولة عيد من وجدت التي المسكوكات عمى االعتماد -2
 أقوى والدنانير ، االستعمال لكثرة تتآكل الدراىم أن ووجدوا ، وزنو تغير فقد ، الدرىم باختالف ، وزنو يتغير ال

 واألجنبية اإلسالمية المتاحف من مجموعة في وجد ، الجاىمية وفي اإلسالم في واحدة ىي ، تتغير ولم ، وأثبت
 اتجرام أربع) 4,2.81 منيا الواحد وزن المصري المتحف ففي ، الوزن في متفاوتة إسالمية رانيلدن وكاتمسك
 وفي ،( مائة من وعشرون وسبعة اتجرام أربع) 4,2677 العراقي المتحف وفي ،( مائة من عشرونو  واحدو 

 ، 4,24 وبالتقريب ، 4,23 ىو ، اآلن الموجودة الدنانير وزن ومتوسط ، فييا تفاوت فيناك ، 4,24 لندن متحف
 وأظن ، الشعير عمى التجارب بعض وافقت ألنيا ؛ 4,25 بـ األخذ إلى الباحثين بعض ذىب وقد ، النقص جبروا
 .  4,25 ظيرت وزن لما ، اهلل رحمو شيخنا ىؤالء من

 ، صاعا ستون ْسقوالوَ " اإلسالم شيخ قال ،( 0,7) الدينار أعشار سبعة الدرىم أن العمم أىل جميور ذكر وقد
 البغدادي والرَّطل ، بالبغدادي وثمث أرطال خمسة والصاع ، وسمم عميو اهلل صمى النبي مد من أربعة والصاع
 فمبمغ ، مثاقيل سبعة وزن منيا عشرة كل ، الممك عبد زمان من التي ىذه ىي والدراىم ، درىما وعشرون ثمانية

ذا ، 2,975=  0,7×  4,25 فيكون عميو ،" رطل وستمائة ألف البغدادي بالرطل النصاب  الدينار إن قمنا وا 
 .  2,97 فأصبحت جبروىا ، 2,968=  0,7× 4,24 ، 4,24

 :  بالجرام النصاب

 مائة يساوي العراقي الرطل وأن ، 2,97 بالجرام الدرىم وزن أن وتقدم ، جرامات إلى النصاب نحول أن نريد
 مقدار نعرف أن أردنا إذا ، عميو بناء ، وثمثاً  رطال يساوي المد وأن ، ىمالدر  أسباع وأربعة درىما وعشرين وثمانية
:  كالتالي ، معادلة ىذه ، باألرطال المد وزن في ، بالدراىم الرطل قدر في الدرىم وزن نضرب ، المد

 فنضرب ، أمداد أربعة والصاع ، المد وزن وىذا ، جرام 508,75=  وثمث واحد×  أسباع وأربعة 28×2,968
 وعندنا ، 2,035 يساوي الكيموبو  ، جرام 35و كيمين أي ، 2035=  4×  508,75:  نقول ، أربعة في النتيجة
 ( . ونصف كيمو وعشرة ستمائة) 610,5=  صاع 300×  جم 2,035 نضرب ، صاع 300

 :  المد وزن لمعرفة أخرى طريقة

 وزن×  مثقاال 90 بالمثاقيل الرطل وزن( × وثمث واحد) باألرطال المد قدر ، باألرطال المد قدر تضرب أن
 الدينار وزن أن عمى بناء وىذا ، جم 510=  4,25×  90( × وثمث واحد: ) الضرب طريقة ، 4,25 الدينار
 .  جم 420=  3,5×  90( × وثمث واحد: ) النتيجة فتكون ، 3,5 وزنو إن قيل إذا وأما ، 4,25
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 :  كالتاليف األخيرين االحتمالين عمى النصاب مقدار أما

 300×  2400 ، جرام 2400=  4×  510 ، 510 يساوي والمد ، 4,25 الدينار أن:  األول التقدير عمى
 .  كجم 612=  1000÷  612000=  صاع

 ، 504000=  300×  ، جم 1680=  4×  420:  نقول ، 3,5 الدينار وزن يرى الذي الثاني التقدير عمى
 . كجم 504=  1000 عمى 504000 نقسم

 :  الثانية الطريقة

 .  بالممميمتر أخرى طريقة نعرف أن نريد ، بالجرام الطريقة عرفنا

 -( جرامات) الوزن مقياسو والثقل الكتمة - الجرام وىي ، والثقل الكتمة قياس بوحدة السابقة الصورة في قدر الصاع
 وليذا - الشيء حجم معرفة بو فيقصد ،( الكيل) الصاع بخالف ، وثقمو الشيء خفة معرفة بو يراد الوزن ألن

 ونتائجو ، المتر وىي ، الحجم قياس وحدة إلى يصار أن ، الشيء حجم معرفة طرق ومن - يوزن وال يكال فالحب
 .  السابق الوزن نتيجة عمى تعتمد لكنيا ، أدق ستكون

 قام ، جرام 2040 أخرى ونتيجة ، النتائج إحدى عمى 2035 بالجرام الصاع وزن حجم بقياس الباحثين بعض قام
 الـ ظيرت:  التالية النتيجة وخرجت ، والمقاييس المواصفات لييئة التابعة المختبرات إدارة إلى وذىب الباحث
×  2430:  كالتالي النصاب فيكون ، ممميمتر وثالثين وأربعمائة لتران:  أي ، ممميمتر 2430 تساوي جم 2035
 بناء ، لترا 729 الناتج فيكون ، 1000 عمى تقسم ثم ، سقأو  خمسة توازي وىي ، ممميمتر 729000=  300
 لمباحث النصاب ظير ، ممميمتر إلى 2040 الـ بتحويل سنقوم ، 2040 الصاع وزن وأن ، السابقة النتيجة عمى

÷  2430 بقسمة قمنا:  قال ؟ ذلك عرف كيف ، 2040 أنو قميل قبل ترجح الذي لكن ، 2035 بالجرامات
 ، ممميمتر 2436:  بالتقريب ، ممميمتر 2435,97=  2040×  بعده التي واألعداد 1,19  فنتج ، جم 2035
 الصاع مقدار ىذا ، لتر 7,38 أي ، ممميمتر 738=  1000÷  738000=  300×  2436 النصاب فيكون

 .  بالممميمتر

 :   الراجح

:  قال ،( ونصفا جرام ثالثة يساوي الدينار أن) بعيد رأي األخير الرأي:  قال ؟ 2040 أو 2035 بالجرام ىو ىل
 4,25 الدينار وزن أن عمى بناء ، 612 بالكيموات النصاب وزن أن ، شيخنا إليو ذىب ما ىو أعمم واهلل واألقرب

 خارج من عميو مكتوبا ، عنيزة خربات من خربة في ُوجد ، نحاس من ُمدا عنده أن ، اهلل رحمو شيخنا ذكر وقد ،
 يضعو الشيخ كان ، المد ىذا رأيت وأنا ، ثابت بن زيد إلى وصل أن إلى ، فالن عن فالن ممك ىذا:  بالحفر
 بُبر فأتيت ، الوزن في اعتبرتو إني:  الشيخ وقال:  قال ، الزمن من فترة صغيرة طاولة عمى الدرس في بجواره
 ىيئة أما ، جرامات 510 وزنو:  أنا قمت ، الفقياء ذكر لما مقارب ىو فإذا ووزنتو ، اإلناء ىذا ومألت ، رزين
 أن إلى فوصموا ، المعتدل الرجل كفي ملء المد وزن أن حققوا فقد ، السعودية العربية المممكة في العمماء كبار
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 ، وأربعين مائة حوالي ، كبير الفرق ، 508 الباحث وعند ، 510 عندنا ، الفرق الحظ ، جراما 650 المد وزن
 ، الفرق الحظ ، جرام 2040 الشيخ رأي وعمى ، جرام وستمائة ِكيموين أي ، 2600=  4×  650 الصاع فيكون
 ، 2040 يخرج:  فيقول الشيخ رأي عمى أما ، كيموات 3 يقارب بما الصاع قدروا فقد ، عنيم الصادرة الفتوى وأما
 الشيخ إليو ذىب ام ىو ، أعمم واهلل األقوال أقرب أن تجد ، السابق التحرير إلى نظرت إذا لكن ، تقريبا كيمو الفرق
 إذا ، كيمو 612 يساوي والثمار الحبوب ونصاب ، 510 يساوي والمد ، 2040 يساوي الواحد الصاع أن ، وغيره
 الباحثين بعض رأي ىو الذي ، األول الرأي عمى وأما ، الزكاة عميو تجب فإنو ، كجم 612 اإلنسان عند كان
 أو 610,5 من أخرج فإن ، جدا قريب ، ونصف كيمو الفرق ، 610,5 جدا قريبا النصاب فيكون ،( 2035)

 .  اهلل شاء إن بأس فال احتياطا 612 من أخرج

 وىذا ، األقرب ىو واألول ، 3,17:  وقيل ، الفضة من جراما 2,97 بالجرامات يساوي الدرىم أن عرفنا الميم
 أنو قول وىناك ، وربع أربعة ، 4,25 الراجح عمى الدينار أن وعرفنا ، والفضة الذىب زكاة أخذنا إذا سينفعنا
 ، مائة من خمسة من أقل يسير والفرق ، 4,25 أنو واألقرب ،( ونصف ثالثة) 3,5 بأنو قول وىناك ، 4,24
 عمى وتدخر تقتات التي والثمار الحبوب من كجم 612 النصاب أن وعرفنا ، والمثقال الرطل يعرف عميو وبناء
 .  أعمم واهلل ، العمة في الراجح

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل صمىو 


