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١٤٨٦

   المكاييل واألوزان الّشرعية وما يعادلها باّألوزان المعاصرة
  الّطالبةاعداد 

  نجالء سويد ِإبراهيم صالح الّشمريّ 

  بِإشراف
  حسن علّي محمود القيسيّ .د.م.أ

  الملخص
صلى اهللا عليه (لقد ضمت الشريعة االسالمية بين طيات نصوصها الكريمة المتمثلة بالكتاب وسنة المصطفى

من  ا كثيرة من المكاييل واالوزان فاكتسبت صفة الشرعية لدخولها في احكام التشريعانواع)وسلم
  .  وحدود‘ومعامالت‘عبادات

ألن في تغييرها تعطيل لما جاء ‘وال يجوز ألحد تغيير ماقررِه الشرع من هذه المكاييل واألوزان بنقص وال زيادة
لوضع الذي تقرر في صدراالسالم بقيت نصب الشرع وٕاذا بقيت مقاديرها معروفة على ا‘به الشرع من االحكام

  .وأحكامه معلومة يعرفها من عرف االصطالح األول ومن لم يعرفه
 وتحديد ما يعادلها ‘ومن الواجب على االمة االسالمية ان تحافظ على هذه المكاييل واالوزان الشرعية

ين علماؤنا ببيانها في كتابات باالوزان المعاصرة لتظل واضحة المعالم معروفة لدى كل مسلم وقد ع
اثارني للبحث في مصطلحات المكاييل واالوزان الشرعية لتقديمها سهلة لطالب العلم ‘وأماكن مختلفة‘متفرقة
  .وللمسلمين عامة‘خاصة

وورودها في القرآن الكريم والسنة النبوية ‘ومختصر تأريخي عنها‘واهميتها الشرعية‘من حيث ماهيتها
دير كل منها في عصرنا الحالي موضحة ذلك بجداول في نهاية البحث تسهيال للعودة إليها وبيان مقا‘ الشريفة

  .وفي ميزان حسناتي يوم الدين‘سائلة اهللا عز وجل ان يجعل عملي هذا خدمة للمسلمين
  

Abstract 
We have included the Islamic between the folds of precious texts of  the Quran  
and sunnah of the prophet (peace be upon him) many kinds of weights and 
measures acquiring  legitimize  for this entry in the provisions of the legislation 
of acts of worship  and the transactions and the limits and no one has the right  
to change  of what the sharaa has decided of these weights and measures  in 
decrease and not increase  because the change in disabling  of what was brought 
by verdicts of Islam and if stays its values known on the situation which was 
decided at the head of beginning of Islam that  remains the rules of sharaa 
known  to the provisions  of the first term is known  and to those of not knowing 
it . 
It is incumbent upon the Muslim nation  to  maintain  these weights and 
measures legitimacy and determine the equivalent .  
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١٤٨٧

By the modern and current weights to remain contemporary and known to every 
Muslim has been appointed  and our religious scientists has taken into 
consideration on its  statements in the writings of our scientists isolated and 
different places  exited  to discuss the terms of weights and measures for 
providing legitimacy  easy for students of  science in particular and the Muslims 
in general . 
In terms of what it and its importance legitimacy and brief historical and 
its writing in the Holly Quran and honorable prophet Sunnah and indicate the 
amounts of each in our current time explain that scales in the end of  the 
research to facilitate  the return to ask GOD legitimacy to make this work of 
service to the Muslims and in the balance of my  good deeds     in the day of 
judgment.  



        المكاييل واألوزان الّشرعية  المكاييل واألوزان الّشرعية  المكاييل واألوزان الّشرعية  المكاييل واألوزان الّشرعية  ... ... ... ...             ميالديةميالديةميالديةميالدية    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) )     ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد          - - - - األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ
        وما يعادلها باألّوزان المعاصرةوما يعادلها باألّوزان المعاصرةوما يعادلها باألّوزان المعاصرةوما يعادلها باألّوزان المعاصرة

    

 

 
١٤٨٨

  المقدمة 

الحمد هللا اّلذي وضع الّتوازن بين اَألشياء دليًال على ما له من العظمة والكبرياء، قال 
��m: تعالى �a��`���� � � � � �_��^��]��\l )والّصالة والّسالم على سيدنا محّمد اّلذي تركنا على )١ ،

طهار، وصحبه األَبرار، المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها ِإّال هالك، وعلى آله األَ 
  .والتّابعين اَألخيار، ومن تبعهم بِإحسان ِإلى يوم الّدين

  :َأّما بعد
فقد عرف العرب قبل اِإلسالم وحدات منوعة لقياس الحجوم واَألوزان بعضها عربّي 

  .صرف، وبعضها مأخوذ من الّشعوب اّلتي جاورتهم
  . ز، وغيرهافاستعملوا للكيل الُمّد، والّصاع، والمّكوك، والقفي

  .وللوزن الّدرهم، والّدينار، واُألوقّية، والّرطل، وغيرها
ولّما جاء اِإلسالم ُعِني بتنظيم الجانب اِالقتصادّي جنبًا ِإلى جنب مع الجانب الّدينّي 
والّسياسّي، ومن ذلك المكاييل واَألوزان، لوضع اُألسس الثّابتة، والمعايير الواضحة، تحقيقًا للعدالة 

عامالت بين اَألفراد، وليتمّكن المسلم من َأداء ما عليه من فرائض وواجبات على َأتم وجه في الم
  .وَأصدقه، وحفاظًا على موارد بيت المال

وقد ضمت الّشريعة اِإلسالمّية بين طيات نصوصها الكريمة المتمّثلة بالكتاب والّسنة 
  .وزانالّنبوّية الّشريفة َأنواعًا كثيرة من هذه المكاييل واألَ 

منها ما جاء في القرآن الكريم الذي هو المصدر األول للتشريع اإلسالمي ، ومنها ما 
جاء في الّسنة الّنبوّية وال يخفى على َأحد كونها المصدر الثّاني من مصادر الّتشريع في اِإلسالم، 

  .لعامهفقد جاءت موضحة للقرآن الكريم، مبّينة ومفّصلة َألحكامه، مقّيدة لمطلقه، ومخّصصة 
وبين مقادير األوزان فيها الزكاة ، فقد ثبتت  عومن األلفاظ المجملة التي بينها النبي 

����m: فريضة الّزكاة بنصوص القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى � ��� ��� ��l)٢( ،
ولكن لم يرد في القرآن الكريم ما هي اَألموال اّلتي تجب فيها الّزكاة؟ وما مقدار نصاب وزكاة كّل 

�����m: نها؟ في حين جاءت الّسنة الّنبوّية مبّينة لذلك، فوجب اَألخذ بها لقوله تعالىم ��
������������������	
�l )٣( وقوله �m��U��T���S����R��Q��P��O��N��M���L��Kl)٤(.  

ومن هذا نجد أن المكاييل واَألوزان قد اكتسبت َأهمّية شرعّية بالغة، لدخولها في َأحكام 
  .ع، اّلتي ال يجوز َألحد تعديلها َألن في تغييرها تعطيل لما جاء به الّشرع من اَألحكامالّتشري
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١٤٨٩

فَأصبح من الّضروري على المسلم َأْن يتعّرف على َأشهر هذه المكاييل واَألوزان، ومقدار 
كّل منها في عصرنا الحالي، ليتمّكن من َأداء ما عليه من واجبات شرعّية بصورة صحيحة بعد 

فة مقاديرها، كَأنصبة اَألموال الخاضعة للّزكاة، ومقدار زكاة الفطر، ومقدار ماء الّطهارة، معر 
والكّفارات، والّديات، والحدود، والنكاح، وغير ذلك من عقود ومعامالت، حيث ِإّنها مقّدرة  والفدية،

  .بالمكاييل واَألوزان اّلتي كان معموًال بها في عصر الّنبوة، وما بعده
الّلهم وبحمدك، َأشهد َأْن ال آله ِإّال َأنت َأستغفرك وَأتوب ِإليك، وصِل الّلهم على سبحانك 

  .محّمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك

  المبحث ا
ول

  ماھّية المكاييل وا
وزان

  ماھّية المكاييل وأقسامھا: المطلب ا
ول

  .طالحاً تعريف المكاييل لغة واص: أوالً 

من كاَل الّطعام يكيله كيًال ومكاًال ومكيًال، والكيل والمكيل : جمع مكيال، لغةً : المكاييل
  .ما كيل به: والمكيال والمكيلة

  .)٥(هو كّل ما ُيكال به حديدًا كان أو خشباً : فالمكيال

  .)٦(جاءت بمعنى الكيل، وهو تقدير األشياء بحجومها: واصطالحاً 
اإلسالم وما قبله بالمكاييل، وكانت هذه المكاييل كثيرة ، ويعّد المّد وقد تعامل العرب في 

  .)٧(والّصاع أساس هذه المكاييل، فبهما ترتبط تقديرات المكاييل اُألخرى
  .أقسام المكاييل: ثانياً 

  :مهما تعددت أنواع المكاييل؛ فإنه يمكن تقسيمها في فجر اإلسالم إلى نوعين رئيسيين
 .ة الّرسمّيةالمكاييل الّشرعيّ   - أ

وهي المكاييل الّتي كانت تستعمل منذ بزوغ فجر اإلسالم في إطار األحكام الّشرعّية 
، والتي لها األهمية القصوى إلرتباطها بأحكام عللّدولة اإلسالمّية منذ أقّرها الّرسول الكريم 

غير ذلك من العبادات من وضوء واغتسال وطهارة، وزكاة الفطر وزكاة األرِضين، والكّفارات، و 
األحكام الّشرعّية، واّلتي ال يجوز ألحد تعديلها، لذا التزمت بها الحكومات اإلسالمّية، ألن في 

  .)٨(تغييرها تعطيل لما جاء به الّشرع من األحكام
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١٤٩٠

وقد حصر أبو عبيد القاسم بن سالم هذه المكاييل في ثمانية أصناف وهي الّصاع، 
  .)٩(، والمختوم، والقفيز، والمكوكوالُمّد، والفرق، والقسط، والُمدي

ومحل  عفالمألوف منه في عصر الّنبّي : وأّما القول في المكيال: (وقال ابن الّرفعة
  .)١٠()الُمّد والّصاع والفرق والَعَرق: إقامته كما جاءت به األخبار

صبحي الّصالح إن وحدات المكاييل هي القفيز والُمدي واإلردب، وقال في .وقد ذكر د
كالّصاع، والُمّد، والمّكوك،  عسعنا أْن نضيف إلى ذلك مصطلحات ُعرفت في زمن الّنبّي و 

  .)١١(والفرق، والقسط، والمختوم، والوِسق، والّكر، والكيلجة، والويبة، والجريب
صبحي الّصالح قد .وأرى أن جميع هذِه المكاييل اّلتي ذكرها أبو عبيد وابن الّرفعة ود

  .ة لدخولها في أحكام الّتشريعاكتسبت صفة الّشرعيّ 
 .المكاييل العرفّية اإلقليمّية  -  ب

وهي المكاييل التي عرفها سكان األقاليم واألمصار، واّلتي اعتاد أهلها الّتعامل بها على الّنطاق 
المحلّي فيما بينهم، فيكون بعضها غير مستعمل أو غير معروف في األقاليم اُألخرى من أقاليم 

واّلتي تتميز باختالف مقاديرها، وتتغّير بتغّير الّزمان واختالف المكان، وحسب  الّدولة اإلسالمّية،
  .نظام الكيل في تلك البالد

وقد أّتخذت أسلوبًا شرعّيًا واضحًا عهدته الّدولة اإلسالمّية في مكاييلها، وخاصة في الّنوع الذي 
يها، لكونه أمرًا أساسّيًا عرف بالمختوم، فقد اّتسمت جميع المكاييل في مصر بوجود الخاتم عل

  .)١٢(لشرعّية المكيال
ففي مصر مثًال تنقسم المكاييل إلى مكاييل متضاعفة من القدح وهي اإلردب، والويبة، 
والكيلة، والّربع، وٕالى مكاييل هي أجزاء القدح وهي نصف القدح، والّربعة، والّثمنة، والخروبة، 

  .)١٣(والقيراط
أنواع من المكاييل بعد اإلسالم، ولكن حدث تغيير في  وفي العراق استمر استعمال عّدة

  .)١٤(مقادير كثير منها كالجريب، والقفيز، والّرطل، والكّر، والكيلجة، وغيرها

  ماھّية ا
وزان: المطلب الّثاني

  .تعريف األوزان لغة واصطالحاً 
ء مثله كأوزان من وزن الّشيء يزنه وزنًا إذا قّدره، وهوثقل شيء بشي: جمع وزن، لغةً :األوزان
  .)١٥(الّدراهم
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١٤٩١

رأيُت العرب يسّمون األوزان اّلتي يوزن بها الّتمر : )١٦(قال أبو منصور: (قال ابن منظور
وغيره المسّواة من الحجارة والحديد الموازين، واحدها ميزان، وهي المثاقيل واحدها مثقال، ويقال 

  .)١٧()لآللة اّلتي يوزن بها األشياء ميزان أيضًا، وجمعه موازين
  .الوزن أصل الكيل، فإذا ُعرف الوزن ُعرف الكيل: واصطالحاً 

  . )١٨()َوبَدْأّنا بالميزان، ألّنه إذا ُعرف ُيعرف حال الكيل: (قال ابن الّرفعة
  .)١٩(فقد قّدر الفقهاء الُمّد والّصاع، وهما من المكاييل بالّرطل وزنًا استظهارًا لهما

باألوزان، وكانت هذه األوزان كثيرة، ويعّد الّدرهم وقد تعامل العرب في اإلسالم وما قبله 
، سواء )٢٠(والّدينار أو المثقال أساس هذه األوزان، فهما الوحدة األساسّية الستخراج باقي الموازين

أكانت هذه الموازين من أجزائهما كالحّبة، والّطسوج، والقيراط، والّدانق أم من مضاعفاتهما كالّنواة، 
  .)٢١(، والّرطل، والمّن، والقنطاروالّنش، واُألوقّية

على أن الّدرهم والّدينار أو المثقال كوزنين للبضاعة يختلفان عن الّدرهم والّدينار الّلذين 
  .)٢٢(استعمال كوحدات للّنقد

. كانت لقريش أوزان في الجاهلية: ، قال)٢٣(عن عبد الّرحمن بن سابط الجمحيّ : (قال البالذريّ 
كانت قريش تزن الفّضة بوزن ُتسّميه درهمًا، وتزن . ى ما كانت عليهفدخل اإلسالم فأقّرت عل

الّذهب بوزن تسّميه دينارًا، فكّل عشرة من أوزان الّدراهم سبعة أوزان الّدنانير، وكان لهم وزن 
والّنش . وكانت لهم اُألوقّية وزن أربعين درهماً . الشعيرة، وهو واحد من الّستين من وزن الّدرهم

على  )٢٤(فكانوا يتبايعون بالتّبر. وكانت لهم الّنواة، وهي وزن خمسة دراهم. رهماً وزن عشرين د
  .)٢٥()مّكة أقّرهم على ذلك عفلّما قدم الّنبّي . هذه األوزان

، )٢٧(، وتزن ثمانية دوانيق، والّطبرّية)٢٦(وكانت الّدراهم في صدر اإلسالم صنفين البغلّية
على أن كل عشرة دراهم  )٢٨(عّي بينهما وهو ستة دوانيقوتزن أربعة دوانيق، فُجمعا فُجعل الّشر 

  .)٢٩(تعدل سبعة مثاقيل
                     ، )رضــــي اهللا عنه(إنه عمر بن الخّطاب: مين، فقيلوُاختلف في الجامع بين الّدره

إنه : ، وقيل)٣٢(وانفي زمن عبد الملك بن مر  )٣١(لحّجاج هـَــــ إنّ : يلـ، وق)٣٠(إنه زياد بـن ُأمّية: يلـوق
  )٣٤(....)٣٣(مصعب بن الّزبير

ومهما تعّددت األقوال، فقد ثبت أن الّدرهم اإلسالمّي الّشرعّي هو ستة دوانيق، وكّل عشرة 
  .منه تعدل سبعة مثاقيل، والمثقال لم يتغّير في الجاهلية وال في اإلسالم
إن المثقال لم يختلف في (: ونقل الّرافعّي إجماع أهل العصر األول على ذلك، وقولهم

جاهلية وال إسالم، وأّما الّدراهم فإنها كانت مختلفة األوزان، واّلذي استقر األمر عليه في اإلسالم 
  .)٣٥()أن وزن الّدرهم الواحد ستة دوانيق، كّل عشرة منها بسبعة مثاقيل من ذهب
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١٤٩٢

جاهلية وال في اإلسالم، وأّما فأّما المثقال فمعروف، ولم يختلف قدره في ال: (وقال الّنوويّ 
الفّضة فالمراد دراهم اإلسالم وزن الّدرهم ستة دوانيق، وكّل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ذهب، وقد 

  .)٣٦()أجمع أهل العصر األول على هذا التّقدير
إّن قول من زعم أن الّدراهم لم تكن معلومة إلى : (ونقل الّنووّي عن القاضي عياض قوله

لك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء، وجعل كّل عشرة وزن سبعة مثاقيل، ووزن زمن عبد الم
الّدرهم ستة دوانيق قول باطل، وٕانما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب 
اإلسالم، وعلى صفة ال تختلف بل كانت مجموعات من ضرب فارس والّروم صغارًا وكبارًا وقطع 

وبة وال منقوشة ويمنية ومغربية فرأوا صرفها إلى ضرب اإلسالم ونقشه وتصييرها فّضة غير مضر 
وزنًا واحدًا ال يختلف وأحيانًا يستغنى فيها عن الموازين فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على 
وزنهم، والشك أن الّدراهم كانت حينئذ معلومة وٕاّال فكيف تعّلق بها حقوق اهللا تعالى في الّزكاة 

  .)٣٧()يرها وحقوق العباد، وهذا كما كانت اُألوقية معلومة أربعين درهماً وغ
وبها تتعّلق  عوالّصحيح أن الدراهم كانت معلومة الوزن معروفة المقدار في زمن النبي

  .الّزكاة وغيرها من الحقوق الّشرعّية
، والمثقال لم يتغير )٣٨(وأّما الّدينار فهو المثقال، وقد كان الّدينار وزنًا قبل أن يكون نقداً 

  .)٣٩(في الجاهلية وال في اإلسالم

  المبحث الّثاني
  ا
ھمّية الّشرعّية للمكاييل وا
وزان

اعتنت الّشريعة اإلسالمّية منذ فجر اإلسالم وٕالى يومنا هذا بالمكاييل واألوزان لما لها من 
  .أهمية بالغة في حياة المسلم الّدينّية واالقتصادّية واالجتماعّية

  .)٤٠(ْد أوصى اهللا سبحانه وتعالى بحفظ األموال اّلتي جعلها كحرمة األبدانوقَ 
�:فنهى عن الّتطفيف في المكيال والميزان، وأمَر بالعدِل والَتسوية فيهما، قال تعالى �

��m{��z��y��x���w|�������	��
���������~��}
����������l)٤١(.  
���m:وقال تعالى ����������������~�� � � � �}��|��{��z�����

�������������������l)٤٢(.  
 ولعظمة هذا األمر، ولما فيه من صيانة ألموال الّناس وحقوقهم فقد أوعد اهللا المخالفين المّطّففين

l)٤٣(.  
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َوْيٌل : ((أنه قال عودية جهنم، عن أبي سعيد الُخدرّي عن رسول اهللا والويل هو واٍد من أ
  .)٤٤(....))واٍد في َجَهْنَم َيهوي فيِه الَكافُر أربعيَن خريفًا َقْبَل أْن يبلَغ قَعرهُ 

كما أولْت الّدولة اإلسالمّية وحدات الّتعامل والمعايير عناية خاصة، واعتنت بتنظيمها 
نظام اقتصادّي ثابت األركان يعمل على إزالة الفروق بين المكاييل  وتوحيدها من أجل إقامة

ولوضع المعايير الثّابتة إلتمام العبادات، وتأدية . واألوزان المعتمدة لدى سكان الجزيرة العربّية
الكّفارات، وتطبيق العدل على مخالفي الّشريعة، ولما في ذلك من حفاظ على موارد بيت المال 

إضافة إلى تحقيق العدالة في المعامالت بين األفراد بما يضمن . ة والخراج وغيرهامن أموال الّزكا
  .)٤٥(لهم حقوقهم حيث ال غبن وال ظلم

اْلِمْكَياُل ِمْكَياُل أهِل المدينِة، َو اْلَوْزُن َوْزُن : ((عويّتضح ذلك لنا جلّيا من قول رسول اهللا 
  .)٤٦())أهِل مكةِ 

في المكيال إلى صاع أهل المدينة ألنهم أصحاب زروع فهذا الحديث يرشد إلى الّرجوع 
وثمار فهم أعلم بأحوال المكاييل من غيرهم، وفي الوزن إلى وزن الّدرهم والّدينار عند أهل مّكة 

قد وضع أساس  عفبهذا يكون الّرسول الكريم . ألنهم أصحاب تجارات فالوزن عندهم أدق وأضبط
  .)٤٧(قاعدة توحيد المكاييل واألوزان

هذه المقادير فثبتت واكتسبت الّصفة الّشرعّية ) عليه أفضل اّلصالة والّسالم(وألنه قد أقّر 
فال يجوز تغييرها . لدخولها في أحكام الّتشريع من عبادات ومعامالت وفقه اإلسرة والجنايات

  .شرعاً 
  .)٤٨()زيادة ال يجوز تغيير ما قّرره الّشرع من الكيل والوزن بنقص وال: (قال ابن الّرفعة

إن اهللا تعالى عّلق بكل من الكيل والوزن أحكامًا في الّزكاة وغيرها، وفي : (وقال أيضاً 
إذ يصير به مجهوًال ال يهتدي إليه من لم . تجويز تغييرها تعطيل لما ورد به الّشرع من ذلك

بقيت ُنصب  .فإذا بقي ذلك بحاله على الّوضع اّلذي تقّرر في صدر اإلسالم. يعرف صورة الحال
رة يعرفها من عرف االصطالح األول ومن لم يعرفه ٤٩()الّشرع معلومة وأحكامه ُمَحر(.  

ومع ذلك فإن المسلمين على مر العصور، لم يدركوا أهمية الموضوع، ولم يلتزموا بهذه 
مسلمين لم إن ال: (القاعدة الّنبوية الّشريفة في توحيد المكاييل واألوزان كما قال يوسف القرضاوي

إذ كان الواجب أْن تحفظ نماذج دقيقة . يلتفتوا لهذا الّتوجيه الّنبوّي ولم يعطوه األهمية الّالزمة
مضبوطة مختومة لدى الّدولة اإلسالمّية من موازين مّكة وخاصة المثقال والّدرهم، ومن مكاييل 

. عّية في أحكام الّزكاة وغيرهاأهل المدينة وبخاصة الّصاع والُمّد ليرجع إليها في التّقديرات الّشر 
غير أن الواقع سار في طريق أخرى واختلفت الّدراهم والّدنانير واألواقي واألرطال واألوزان 
واألكيال اختالفًا شاسعًا واضطربت لذلك الّتقديرات وكثر الّنزاع وانتشر األمر وأصبحنا نقرأ 
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١٤٩٤

الّرطل المصرّي والّرطل الّشامّي، ونقرأ عن ونسمع ونرى وجود الّرطل البغدادّي والّرطل المدنّي و 
أم أقّل أو أكثر وكم حّبة هو من الحنطة ) ١٦(أم ) ١٥(أم ) ١٤(قيراطًا أم ) ١٢(الّدرهم أهو 

  .والّشعير أو الخروب
أسئلة أطال . وما المثقال وهل هو الّدينار نفسه أم ال؟ وكم قيراطًا هو وكم حّبة يكون

ا فيها اختالفًا كثيرًا الختالف األعراف والمصطلحات في البلدان الفقهاء البحث فيها واختلفو 
  .)٥٠()واألزمان مّما جعل بعض فقهاء المذهب الحنفّي يقولون ُيفتى في كّل بلد بوزنهم

إن معرفة المكاييل واألوزان اّلتي جاءت بها الّشريعة اإلسالمّية، ومعرفة ما تعادله 
  .لتعّلق الحقوق الّشرعّية بها باألوزان المعاصرة بات أمرًا الزماً 

وذلك لكي يعرف المسلم ما عليه من واجبات شرعّية ويتمكن من أدائها بالّصورة 
الّصحيحة، فيعرف أنصبة األموال الخاضعة للّزكاة، ومقدار زكاة الفطر، ومقدار ماء الّطهارة، 

  .)٥١(ومعامالتوالفدية، والكّفارات، واألنكحة، والّديات، والحدود، وغير ذلك من عقود 
  .وذلك كونها قّدرت بالمكاييل واألوزان اّلتي كان معموًال بها في عصر الّنبوة

فضًال عن ذلك اختالف مقادير المكاييل واألوزان تبعًا الختالف األقطار والمدن 
  .والعصور اإلسالمّية، وقد تختلف في البلد الواحد نفسه

أنواع كثيرة  - زمانه–لمتعامل بها في هذا الّزمان إن الّدراهم والّدنانير ا: (قال ابن عابدين
مختلفة الوزن والقيمة، ويتعامل بها الّناس عددًا بدون معرفة وزنها، ويخرجون زكاتها عددًا أيضًا 
لعسر ضبطها بالوزن والسيما لمن كان له ديون، فإنه إْن قّدرها باألثقل وزنًا بلغت مقدارًا، وٕان 

  .)٥٢()قّدرها باألخف بلغت دونه
يقف اإلنسان : (محّمد أحمد الخاروف عن الباحثة اإلنكليزّية آن المبتون قولها.وَنقل د

مبهوتًا تتمّلكه الّدهشة والحيرة ّأمام اختالف مقادير األوزان والمكاييل والمقاييس اختالفًا عجيبًا 
  .)٥٣()حتى في نفس المدينة الواحدة

لم أسمع أن بلدًا وافق : (ء المسلمين قولهوكما َنقل منير حمود الكبيسّي عن أحد علما
  .)٥٤()رطلها رطل اُألخرى

ولهذه األسباب أصبح من الّضرورّي على المسلم أْن يتعّرف على هذه المكاييل واألوزان 
  .لما لها من أهمية شرعّية في أداء ما عليه من واجبات شرعّية

  المبحث الّثالث
  مختصر تأريخّي عن المكاييل وا
وزان

 حاجة اإلنسان ألخيه اإلنسان في أمور حياته ومعاشه اليومّية وحاجة الجماعة  إن
البشرية لغيرها من الجماعات البشرية أزلّية سواء أكان ذلك في عمليات المقايضة أم في البيع 

  .والّشراء
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١٤٩٥

ولعّل ذلك االحتياج هو الّدافع األساسّي الكامن وراء وجود معايير من مكاييل وأوزان 
وقد كان الّتعامل بين الّناس بالمقايضة في المجتمعات . ن ونظم لضبط الّتعامل فيما بينهموقواني

  .البدائية إلى أن هدى اهللا اإلنسان أن يتخذ من المعادن ثمنًا في المبادالت
على أن أول من سك الّنقود المعدنية من الّذهب والفّضة هم  )٥٥(ويجمع علماء الّنميات

  .)٥٦()م.ق ٤٦ - ٥٦(لّصغرى في عهد كروميسوس أو قارون الّليدي الّليديون بآسيا ا
وقد كشفت التّنقيبات عن أوزان عراقّية، وذكرت شريعة حمورابي أسماء بعض المكاييل 

  .)٥٧(واألوزان، ومنها المّن وغيره
ونقل الّدكتور محمود علّي عامر عن جيمس هنري قوله إن البيع والّشراء كانا يجريان 

عام ) بليديا(أن تعرف الّنقود، وٕان أول ُأّمة عرفت الّنقود وتعاملت بها هي الّلوذية  مقايضة قبل
وٕان أهل بابل كانوا يثّمنون األشياء بقطع فّضّية، وبأوزان معلومة، وكانت األقة أول ) م.ق٧٠٠(

  .)٥٨(وزن استعملوه
ألقيسة الّطولّية، ويعّد الّذراع وترجع المكاييل واألوزان وأنواع المقاييس عند سائر المجتمعات إلى ا

من المليون من نصف  ، وهو يساوي )الّذراع المقدس(هو األصل في وحدة األطوال، ويسّمى 
  .)٥٩(قطر الكرة األرضية

وقد ربط المصريون بين الوزن والكيل عن طريق الماء الّصافي حيث عرفوا َأن الماء 
عبًا من الماء ضلعه ذراع أو قدم إلى وحدات الّصافي يستوي كيله ووزنه، فكانوا يقّسمون مك

  .)٦٠(متساوية العدد لألوزان والمكاييل، ليسهل االنتقال من الوزن إلى الكيل وبالعكس

  :المكاييل واألوزان عند العبرانيين
) عليه الّسالم(عام في مصر، ثم خرج بهم سيدنا موسى ) ٥٠٠(أقام العبرانيون نحوًا من 

، وبحكم بقائهم في مصر، فقد نقلوا )يهوذا(وا مملكتهم الجديدة مملكة ، وأسس)م.ق ١٢٧٦(سنة 
  .إلى مملكتهم ما كان للمصريين من األقيسة والمكاييل واألوزان وغيرها

وهو : وهو الوحدة األساسية لبقية األوزان، والمنّ : فأخذوا من مصر أوزانهم، فتجد عندهم المثقال
، وهو عبارة عن خمسين َمّنًا، ويعادل ثالثة اآلف مثقال، وهو القنطار: ستون مثقاًال، والكيكار

من  وهو أصغر األوزان يعادل : وهي ربع المثقال، والجيراه: وهو نصف مثقال، والّربعة: والبقا
  .)٦١(المثقال

  .)٦٢(كما أن أحبار اليهود كانوا يذكرون في كتبهم مّنين أحدهما الّتجاري واآلخر المقدس
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١٤٩٦

  .عند البطالسةالمكاييل واألوزان 
ترّبع البطالسة على عرش مصر بعد الفراعنة، فاستعملوا المكاييل واألوزان اّلتي عرفتها 

درهم، كّل ) ١٠٠(غم، وهو يعادل )٣٥٤(مصر، ولم يغّيروا منها شيئًا فاستعملوا الَمّن واّلذي قدره 
  .غم، ويوجد في خزانات اآلثار في أوربا ما يدّل على هذا المنّ )٣,٥٤(درهم 

مثقال ) ٣٠٠٠(قد استعملوا القنطار العبرانّي وهو القنطار الفرعونّي، واّلذي يعادل 
درهم، كّل درهم ربع المثقال الفرعونّي، واّلذي يعادل مكعب قدم الّذراع ) ١٢٠٠٠(فرعوني، أو 

  .)٦٣(الملوكي من الماء
  .)٦٤(فوأّما المكاييل فقد استعملوا اإلردب وكان يعادل عندهم أربعة أمداد ونص

  .المكاييل واألوزان عند الّرومان
حكم الّرومان مصر بعد حكم البطالسة، وظلت األوزان كما هي فاستعملوا الّرطل 

درهم، كل درهم ربع المثقال الفرعوني، فكان ) ١٠٠(غم، ويعادل )٣٥٤(البطليموسّي الّذي هو 
درهمًا بطليموسّيًا، أي ) ٩٦(بًا من مثقاًال فرعونيًا، ثم استحدثوا رطًال مرك) ٢٥(الّرطل عبارة عن 

غم، وصار )٣٣٩,٨٤(أقّل من الّرطل البطليموسّي بأربعة دراهم، فصار مقدار هذا الّرطل 
  .رطل) ١٠٠(رطًال، عوضًا عن ) ١٢٥(القنطار 

  :فوجد في زمن الّرومانيين ثالثة أرطال
  .غم٣,٥٤= غم، ودرهمه٣٥٤= الّرطل البطليموسّي 
  .غم٣,٤٠= غم، ودرهمه ٣٤٠= ومانّي والّرطل المصرّي الرّ 

  .غم٣,٢٥= غم، ودرهمه ٣٢٥= والّرطل الّرومانيّ 
وأّما المكاييل الّرومانّية، فهي نفسها مكاييل العصر البطليموسّي إّال إن اإلردب أصبح 

  .)٦٥(يعادل ثالثة وثلث ُمّد رومانيّ 
  .ها قبل الميالدوهكذا نجد أّن المكاييل واألوزان قد عرفتها الّشعوب وتعاملت ب

ولم يكن للعرب قبل اإلسالم نقوٌد خاصة بهم، بل كانت تردهم من الّروم دنانير الّذهب، 
  .)٦٦(ومن الفرس دراهم الفّضة

وكان الّدينار الّذهبّي البيزنطّي متداوًال في بالد الّشام وشمال أفريقيا، وكان الّدرهم الفّضّي 
  .)٦٧(الّساسانّي متداوًال في العراق

كانت دنانير هرقل ترد على أهل مّكة، وترد عليهم دراهم الفرس : (لبالذريّ قال ا
  .)٦٨()البغلّية
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١٤٩٧

وذكرت المصادر أن دراهم األعاجم كانت على أوزان مختلفة، فمنها ما كان على وزن 
عشرين قيراطًا، ومنها ما كان على وزن أثني عشر قيراطًا، وعشر قراريط، فلّما جاء اإلسالم 

. األمر الوسط جمعوا أوزان الّدراهم، فضربوا على الّثلث، وهو أربعة عشر قيراطاً  وُاحتيج إلى
فوزن الّدرهم اإلسالمّي أربعة عشر قيراطًا من قراريط الّدينار فصار وزن كّل عشرة دراهم سبعة 

  .)٦٩(مثاقيل
 فُضربت الّدراهم على هذا الوزن، وبخاصة في زمن الخليفة األموّي عبد الملك بن مروان

، )هـ٧٤(معّرب الّدراهم والّدنانير، حيث ضرب دراهم ودنانير تحمل العبارات اإلسالمّية في سنة 
  .)٧٠(وقيل بعدها

  .)٧١(وأّما الّدينار فيزن مثقاًال من الّذهب، ولم يتغّير وزنه في جاهلية وال إسالم
 ، بل كانوا يزنون األشياء بعضها)٧٢(كما لم يعرف العرب قبل اإلسالم صنج الوزن

  .ببعض حّتى وضع ُسَمير اليهودّي صنج الوزن في زمن عبد الملك بن مروان
كان الّناس ال يعرفون الوزن، وٕانما يزنون بعضها ببعض، فلّما وضع : (قال ابن األثير

  .)٧٣()لهم ُسمير الّصنج كّف بعضهم عن غبن بعض
ارّية داخل الجزيرة العربية ولكنهم عرفوا المكاييل وتعاملوا بها ونظّموا بها معامالتهم الّتج

إذ ) عليه الّسالم(، وخير دليل على ذلك ما ورد في القرآن الكريم في قصة يوسف )٧٤(وخارجها
�m��G��F��E��D��C��B��A: جعل الّسقاية في رحل أخيه ليأخذه إليه، قال تعالى

�Hl)٧٥(وقوله تعالى ، :�m��_��^���]��\��[������Z��Y��X��Wl)٧٦(.  
المكاييل واألوزان اّلتي كانت سائدة في الحجاز  عسالم أقّر الّرسول الكريم ولما جاء اإل

  .)٧٧())اْلِمْكَياُل ِمْكَياُل أهِل المدينِة، واْلَوْزُن َوْزُن أهِل مّكةَ : ((بقوله

  المبحث الّرابع

  المكاييل وا
وزان في القرآن الكريم والّسنة الّنبوّية

ظ المكاييل واألوزان لما لها من أهمية بالغة في تنظيم لقد زخرت الّشريعة اإلسالمّية بألفا
  .ُأمور المسلمين الّدينّية واالجتماعّية واالقتصادّية

فنجد أن القرآن الكريم والّسنة الّنبوّية قد ضم كّل منهما بين طيات نصوصه العديد من 
ّتى يعّم العدل في هذه األلفاظ، وقد جاءت بعض نصوصهما مؤكدة على اإليفاء بالكيل والوزن ح

وسأذكر بعضًا من هذه الّنصوص اّلتي . األرض، وتتحّقق شريعة اهللا فيها على أتّم وجه وأصدقه
  .وردت فيها ألفاظ الكيل والوزن
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١٤٩٨

  .المكاييل في القرآن الكريم والّسنة الّنبوّية: المطلب ا
ول 

  .ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ الكيل والمكاييل: أوالً 

 .الكيل  - أ

 .)٧٨(�mP��O��N��MQ��V���������U��T��S��RW�l: قال تعالى -

 :المكيال  -  ب

 .)٧٩(�mk��j��i��hl�����o��n��ml: قال تعالى -

  :الّصاع -جـ

 .)٨٠(�m��_��^���]��\��[������Z��Y��X��Wl: قال تعالى -

  .ما ورد في الّسنة الّنبوّية من ألفاظ الكيل والمكاييل: ثانياً 
 :الكيل  - أ

كيُلوا طعاَمُكْم ُيَباَرُك لُكْم : ((قال ععن الّنبّي ) رضي اهللا عنه(كرب عن المقدام بن معدي -
 .)٨١())ِفيهِ 

َمْن ابتاَع طعامًا، َفال َيبْعُه : ((عَقاَل رسوُل اهللا : َقالَ ) رضي اهللا عنهما(عن ابن عباس  -
 .)٨٢())حتى يكتاَلهُ 

ْخَبَث الّناس كيًال، َفأنزل اُهللا المدينَة كانوا ِمْن أَ  علّما قدم الّنبّي : ((عن ابن عباس قال -
 .)٨٣())َفَأحسنوا الكيَل بعَد ذلكَ ) : ويٌل للمطففين(سبحانه 

 :المكيال  -  ب

َيا معّشر : ((، َفَقالَ عَأقبَل َعَلْيَنا َرُسوُل اِهللا : َقالَ ) رضي اهللا عنه(عن ابن عمر  -
، وأعوذ باِهللا أْن تُ ! الُمَهاِجرينَ  َخْمٌس إذا اْبُتِليُتْم ِبِهن َلْم َتْظَهِر اْلَفاحَشُة ِفي َقْوٍم : ْدِرُكوُهن

قط، حتى ُيْعِلُنوا ِبَها، إّال َفَشا ِفيهم الطاُعوُن، واألْوَجاُع الِتي َلْم ّتُكْن َمَضْت ِفي َأْسَالِفِهْم 
ِشّدِة الَمُئوَنِة َوَجْوِر َوَلْم ُيْنُقُصوا الِمْكَياَل َوالِميَزاَن، إّال ُأخُذوا ِبالّسِنيَن وَ . الذيَن َمَضوا

َوَلْم َيْمَنُعوا زَكاَة َأْمَواِلِهْم، إال ُمِنُعوا الَقْطَر ِمَن السَماِء، َوَلْوَال الَبَهاِئُم َلْم . السلطان َعَلْيْهم
ا ِمْن َغيرِهم، َفَأَخُذوا َوَلْم َيْنُقُضوا َعْهَد اِهللا َوَعْهَد َرُسوِلِه، إّال َسلَط اُهللا َعَلْيِهْم َعُدوّ . ُيْمَطُروا

َبْعَض َما ِفي َأْيديِهْم، َوَما َلْم َتْحُكْم أِئمُتُهم ِبكتاِب اِهللا، َويتخيروا ِمما أنزَل اُهللا، إّال َجَعَل 
 .)٨٤())اُهللا َبأَسُهْم َبْيَنُهمْ 

  :ألفاظ المكاييل -جـ



        المكاييل واألوزان الّشرعية  المكاييل واألوزان الّشرعية  المكاييل واألوزان الّشرعية  المكاييل واألوزان الّشرعية  ... ... ... ...             ميالديةميالديةميالديةميالدية    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) )     ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد          - - - - األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ
        وما يعادلها باألّوزان المعاصرةوما يعادلها باألّوزان المعاصرةوما يعادلها باألّوزان المعاصرةوما يعادلها باألّوزان المعاصرة

    

 

 
١٤٩٩

 :الُمّد والّصاع-١

ِبالّصاِع إلى  -َأْو َكاَن َيْغَتِسلُ –َيْغِسُل  عُي َكاَن الّنب: ((َقالَ ) رضي اهللا عنه(عن أنس  -
 ُأ ِبالُمد ٨٥())خمسِة أْمَداٍد، َوَيَتَوض(. 

َفَرَض َزَكاَة الفطِر صاعًا ِمْن َتْمٍر  عأن َرُسوَل اِهللا ) :((رضي اهللا عنهما(عن ابن عمر  -
 .)٨٦())لُمْسِلِمينَ أو صاعًا ِمْن شعير، َعَلى كل ُحر أو عبٍد، ذكٍر أو ُأنثى ِمَن ا

 :القسط-٢

إن المرَأَة الُمؤمنَة ِفي الّنساِء : ((... عَقاَل رُسوُل اِهللا ) رضي اهللا عنها(عن عائشة  -
كالغراِب األعصِم، وٕان الّناَر ُخِلَقْت للّسفهاِء، وٕان النّساَء ِمَن السفهاِء، إّال صاحبة القسِط 

 .)٨٧())والّسراجِ 

 :المختوم-٣

: قال عَيْرَفُعُه إلى الّنبّي ) رضي اهللا عنه(عن أبي سعيد الُخْدرّي  عن أبِي البختريّ  -
 .)٨٨(ِستوَن َمْخُتوَماً : َوالَوْسقُ )). َلْيّس ِفّيما ُدوَن َخْمَسِة َأْوُسٍق زكاةُ ((

 :المّكوك-٤

َيْغَتِسُل  عَكاَن َرُسوُل اِهللا : ((سمعت أنسًا يقولُ : عن عبد اِهللا بن عبد اهللا بن جبر قال -
ُأ ِبَمكوكٍ بِ  ٨٩())َخْمِس َمَكاِكيك َوَيَتَوض(. 

 :الَفرق-٥

َكاَن َيْغَتِسُل ِمْن إناٍء واحٍد هو الفرُق  عأن َرُسول اِهللا ) : ((رضي اهللا عنها(عن عائشة  -
 .)٩٠())ِمَن الجنابةِ 

 :الَعَرق-٦

َر َوَقَع َعَلى اْمَرَأِتِه إن األخ: ، َفَقالَ عَجاَء َرُجٌل إلى النِبي ) رضي اهللا عنه(عن أبي ِهريرة  -
ُر َرَقَبةً : ((ِفي َرَمَضاَن، َفَقالَ  َفَتْسَتِطيُع أْن َتُصوَم َشْهَرْيِن : ((َقالَ . ال: َقالَ )). َأتِجُد َما ُتَحر

النبي  َفُأِتيَ : َقالَ . ال: َقالَ )) َأَفَتِجُد َما ُتْطِعُم ِبِه ستيَن ِمْسِكينًا؟: ((َقالَ . ال: َقالَ )) ُمَتتَابعينِ 
َعَلى َأْحَوَج ِمنا َما َبْيَن البتيها : َقالَ )) َأْطِعْم هذا، َعْنكَ : ((ِبَعَرٍق ِفيِه َتْمٌر َوُهَو الزبيُل، َقالَ 

 .)٩١())فَأْطِعْمُه َأْهَلكَ : ((َقالَ . أهُل بيٍت أحوُج ِمّنا
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١٥٠٠

 :القفيز والمدي واإلردب-٧

َمَنَعْت الِعَراُق ِدْرَهَمَها َوَقِفيَزَها، : ((عُسوُل اِهللا َقاَل رَ : َقالَ ) رضي اهللا عنه(عن أبي هريرة  -
َوَمَنعْت الشاُم ُمْدَيَها َوِدَيناَرَها، َوَمَنَعْت ِمْصُر إرَدَبَها َوِديَناَرَها َوُعْدُتْم ِمْن َحْيَث 

 .)٩٢(...))َبَدَأُتمْ 

 

 :الجريب-٨

نُه َجَعَل َعَلى أهِل أ) : ((رضي اهللا عنه(عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخّطاب  -
 .)٩٣())الّسواِد على كل جريٍب قفيزًا ودرهماً 

 :الوسق-٩

َلْيَس ِفيَما ُدْوَن خمسة : ((....عَقاَل النِبي ): رضي اهللا عنه(عن أبي سعيد الُخْدرّي  -
 .)٩٤(...))أوسٍق صدقة

 :الُقّلة-١٠

الَماِء َوَما َيُنوُبُه ِمَن الّدَواب  َعن عُسِئَل َرُسوُل اِهللا : َقالَ ) رضي اهللا عنهما(عن ابن عمر  -
 .)٩٥())إذا َكاَن الَماُء ُقّلَتْيِن َلْم َيْحِمْل الَخَبثَ : ((عَوالسباِع، َفَقاَل 

 :الُكرّ -١١

 .)٩٦())إذا كاَن اْلَماُء ُكّرًا َلْم ُينّجسُه شيء: ((عن إبراهيم َقالَ  -

  ويةا
وزان في القرآن الكريم والّسنة الّنب: المطلب الّثاني

  .ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ الوزن والميزان واألوزان: أوالً 

 :الوزن  - أ

  .)٩٧(�m���������l: قال تعالى
  .)٩٨( �ma��`���������_��^��]��\l: قال تعالى

 :الميزان  -  ب

  .)٩٩(�mP��O��N��MQl: قال تعالى
  .)١٠٠(�m}��|���{���z��y��x��wl: قال تعالى

  :ألفاظ األوزان -جـ
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١٥٠١

 :الهباء -١

 .)١٠١(�m��k��j��i���h��g��f��e��d������c��bl: تعالى قال -

 :الّذرة -٢

 .)١٠٢(�mk��j���i���h��g��fl��l: قال تعالى -


��	������������������������m: قال تعالى -l)١٠٣(. 

 :القطمير -٣

 .)١٠٤(�m�}���|��{��z��y��x��w���vl: قال تعالى -

 :الّنقير -٤

 .)١٠٥(�m��X��W��V��U��T��S��R��Q��P��O��Nl: قال تعالى -

 .)١٠٦(m~��}��|��{��z��yl: قال تعالى -

  

  

  

 

 :الفتيل -٥

 .)١٠٧(�m¹��¸���¶��������´��³��²��±l: قال تعالى -

 .)١٠٨(�mª��©���¨��§��¦��¥����¤��£����¢��¡���l: قال تعالى -

 :حّبة الخردل -٦

 .)١٠٩(�mb��a��`��_c���i��h��g��f���e��dl: قال تعالى -

 

 .)١١٠(l	������������������������m�¡: قال تعالى -

 :الّدرهم -٧


��	���������������������¡���m: قال تعالى -���l)١١١(. 

 .الّدينار -٨


���	������������������������¡��¢�m: قال تعالى -�����������£��l)١١٢(. 

 :القنطار -٩


��	����������������������������m: قال تعالى -������

��������������¡��l)١١٣(. 



        المكاييل واألوزان الّشرعية  المكاييل واألوزان الّشرعية  المكاييل واألوزان الّشرعية  المكاييل واألوزان الّشرعية  ... ... ... ...             ميالديةميالديةميالديةميالدية    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) )     ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد          - - - - األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ
        وما يعادلها باألّوزان المعاصرةوما يعادلها باألّوزان المعاصرةوما يعادلها باألّوزان المعاصرةوما يعادلها باألّوزان المعاصرة

    

 

 
١٥٠٢


���	���������������������������������m: قال تعالى -�����������������

��l )١١٤(. 

  .ما ورد في السنة الّنبوّية من ألفاظ الوزن واألوزان: ثانياً 
 :الوزن  - أ

 عَفأتَاَنا َرسوُل اِهللا . جلبُت أَنا َومْخَرَفُة الَعْبدي َبّزًا ِمْن َهَجر: عن ُسَويد بن قيس قال -
 .)١١٥())ِزْن َوَأْرِجحْ : ((اشترى ِمنا َسَراويَل، َفَقاَل ِلْلَوزانِ َوَنحُن ِبمنًى َوَوزاٌن َيِزُن ِباَألْجِر، ف

 :ألفاظ األوزان  -  ب

 .الّدرهم والّدينار والمثقال -١

َفإذا كانت لَك مائتا درهم، : ((َقالَ  ععن الّنبّي ) عليه الّسالم(عن علّي بن أبي طالب  -
حّتى  - يعني في الّذهبِ – َوَحاَل َعَليها الحوُل ففيها خمسُة دراهم، َوليَس عليَك شيءٍ 

يكون لّك عشرون دينارًا، َفإذا َكاَن َلَك عشرون دينارًا، َوَحاَل عليها الحوُل ففيها نصف 
 .)١١٦())دينار، فما زاد فبحساب ذلك

-  َلْيَس ِفي أقّل من خمِس ُذْوٍد : ((َقالَ  ععن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جّده عن الّنبي
ين مثقاًال ِمَن الّذهِب شيء، وال في أقّل ِمْن مائتي درهٍم ، وال في أقّل ِمن عشر ...شيء
 .)١١٧(....))شيء

 :القيراط -٢

: لبالل ع، وفيه َقاَل َرسوُل اِهللا عفي قّصة بيعه بعيره للّنبّي ) رضي اهللا عنه(عن جابر  -
َفأعطاني ُأوقّية ِمْن ذهٍب وزادني قيراطًا، قاَل، : قال)) أعطه ُأوقّية ِمْن َذهٍب وزده((
 .)١١٨(َفَكاَن ِفي كيٍس ِلي، َفَأخذه أهُل الّشاِم يوَم الحّرةِ  عال تفارقني زيادُة رسوِل اِهللا : قلتُ فَ 

 :الّنواة -٣

تزوج امرأة ) رضي اهللا عنه(أن عبد الّرحمن بن عوف ) :((رضي اهللا عنه(عن أنِس  -
 وجت امرأة على وزِن إّني َتز : بشاشة العرِس، َفَسأله، َفَقالَ  ععلى وزِن نواٍة َفَرأى الّنبي

 .)١١٩())نواةٍ 

 :الّنش -٤

َكْم َكاَن صداُق  عسَألُت عائشَة زوَج النبي : ((عن أبي سلمة بن عبد الّرحمن أنه قال -
أتدري ما الّنش؟ : َكاَن صداُقه ألزواِجِه ثنتي عشرة ُأوقّية ونشًا، قالتْ : ؟ قالتْ عرسول اِهللا 
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١٥٠٣

 علّك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول اهللا نصف ُأوقّية فت: َقالتْ . ال: َقاَل قلتُ 
 .)١٢٠())ألزواِجهِ 

 :اُألوقّية -٥

َلْيَس ِفيَما دون خمسة أواٍق ِمْن : ((أنه َقالَ  ععن رسول اِهللا ) رضي اهللا عنه(عن جابر 
الورِق صدقة، َوَلْيَس ِفيَما دون خمس ذوٍد ِمَن اإلبِل صدقة، َولْيَس ِفيَما دون خمسة أوسٍق من 

  .)١٢١())دقةالّتمر ص
 :الّرطل-٦

أن رجًال يقال له عبد اهللا بن أنيس آلى من امرأته، فمضْت أربعُة أشهر : ((عن إبراهيم  -
قبَل أْن يجامَعها، ثم جامعها بعد األربعة، وهو ال يذكر يمينه، َفَأتى علقمة بن قيس َفَذكَر 

ا إلى نفِسها، َفَخَطبها إلى نفِسها، َقْد بانت منك فاخطبه: َلُه، َفَأتوا ابن مسعود َفَسَألوه َفَقالَ 
 .)١٢٢()) وأصدقها رطًال من فّضة

 :القنطار-٧

َمْن قرأ َألَف آيٍة َأصبح له : ((...عقاَل رسوُل اهللا : قالَ ) رضي اهللا عنه(عن أبي ُأمامة 
  .)١٢٣(...))قنطار، والقنطار ألٌف ومائتا أوقّية، اُألوقّية خيٌر مّما بين الّسماِء واألرضِ 

  لخامسالمبحث ا

  معادلة المكاييل وا
وزان الّشرعّية با
وزان المعاصرة

  .المكاييل الّشرعّية: أوالً 
ُيعّد كّل من الُمّد والّصاع أساس المكاييل وعليهما تدور المكاييل اُألخرى، وقد اختلف 

على اختالفهم وبناًء . الفقهاء في تقديرهما بالّرطل وزنًا، كما اختلفوا في تقدير الّرطل بالّدراهم كيالً 
وسُأبّين مقدار . هذا يختلف تقديرهما باألوزان المعاصرة، وعليه يختلف أيضًا تقدير بقية المكاييل

كّل منهما باألرطال مع بيان ما يعادلهما من القمح بالغرام وما يعادلهما من الماء بالّلتر، مع بيان 
  :من مضاعفاته، وكاآلتيمقادير المكاييل اُألخرى واّلتي ُتعّد من أجزاء الّصاع أو 

 :الُمّد والّصاع  - أ
 ))١٢٦(، والحنابلة)١٢٥(، والمالكّية)١٢٤(من الّشافعّية(الُمّد الّنبوي الّشرعّي عند الجمهور  -١
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١٥٠٤

 ١٧١,٤٣) = مقدار الّرطل بالّدراهم كيالً ( ١٢٨  × ١ = رطل  ١ =  الّصاع  = 
  .لتراً ٠,٦٨٨= غراماً ٥٤٣) = وزن درهم الكيل(غم  ٣,١٧× درهمًا كيًال 

غم ٣,١٧×  ٢٦٠= درهمًا  ٢٦٠= ١٣٠×٢=  )١٢٧(رطل ٢= الّصاع  = وعند الحنفية
  .)١٢٨(لتراً ١,٠٤٣= غرامًا ٨٢٤= 

 ٢٩٢,٥= درهمًا ٢٩٢,٥= ١٣٠×  ٢ = )١٢٩(رطل ٢ = الّصاع  = وعند اإلمامية 
  .لتراً ١,١٧٣= غرامًا ٩٢٧= غم٣,١٧× 

  ×  ٥ =   )١٣٠(رطل ٥   =أمداد  ٤= الّصاع الّنبوّي الّشرعّي عند الجمهور -٢
غرامًا أي حوالي  ٢١٧٣,٦٦٩= غم ٣,١٧×  ٦٨٥,٧= درهمًا  ٦٨٥,٧= ١٢٨

 .لتراً  ٢,٧٥= غرامًا ٢١٧٥
× ١٠٤٠درهمًا كيًال،  ١٠٤٠= ١٣٠× ٨=  )١٣١(رطل ٨= أمداد ٤= وعند الحنفية

  .)١٣٢(لتراً  ٤,١٧= غرامًا ٣٢٩٦= غم ٣,١٧
×  ١١٧٠درهمًا كيًال،  ١١٧٠=  ١٣٠×  ٩=  )١٣٣(رطل٩= أمداد ٤= وعند اإلمامّية

  .لتراً  ٤,٦٩= غرامًا  ٣٧٠٩= غم ٣,١٧
  
 :أجزاء الّصاع ومضاعفاته  -  ب

 .لتراً  ١,٣٨= غرامًا  ١٠٨٨= صاع  = القسط -١

 .لتراً  ١,٣٨= غرامًا  ١٠٨٨= صاع  =  الكيلجة -٢
 .لتراً  ٢,٧٥= غرامًا ٢١٧٥= صاعًا = المختوم -٣

 .لتراً  ٤,١٣= غرامًا  ٣٢٦٢= صاع ١ =  المّكوك -٤
 .لتراً  ٨,٢٦= غرامًا  ٦٥٢٨= آصع  ٣: الفرق -٥
= لترًا، والويبة المصرّية الّرسمّية  ١١,٠١= غراماً  ٨٧٠٠= آصع ٤= الويبة الّشرعّية  -٦

 .لتراً  ٣٣,٠٤= غراماً  ٢٦١٠٠= صاعًا ١٢
 .لتراً  ٣٣,٠٤= غرامًا  ٢٦١٠٠= صاعًا  ١٢= القفيز  -٧
 .اً لتر  ٤١,٣= غرامًا  ٣٢٦٢٥= صاعًا  ١٥= العرق  -٨
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١٥٠٥

لترًا، والمدي حسب  ٢٣,٢٤= غرامًا ١٨٣٦٠= صاع تقريباً  ٨,٥= المدي الّشرعي  -٩
 .لتراً  ٦١,٩= غرامًا ٤٨٩٣٨= )١٣٤(صاعاً  ٢٢,٥= ترجيح محّمد ضياء الّدين الّريس

= غرامًا  ٥٢٢٠٠= صاعًا  ٢٤) = رضي اهللا عنه(اإلردب الّشرعّي في زمن الفاروق  -١٠
= غرامًا  ١٥٦٠٠= صاعًا  ٧٢= مّي األسيوطّي لترًا، واإلردب المصرّي الّرس ٦٦,٠٨
 .لتراً  ١٩٨,٧

= غرامًا  ١٠٤٤٠٠= صاعًا  ٤٨): رضي اهللا عنه(الجريب العراقّي في زمن الفاروق  -١١
 .لتراً  ١٣٢,١

 .لتراً  ١٦٥,٢= غرامًا  ١٣٠٥٠٠= صاعًا  ٦٠= الوسق -١٢
 .لتراً  ١٩٨٢= غرامًا  ١٥٦٦٠٠= صاعًا  ٧٢٠= الُكّر العراقّي  -١٣
 .)١٣٥(لترًا من الماء ١٠٢= غرامًا  ١٠٢٠٠= رطًال  ٢٥٠ =الُقّلة  -١٤

ومما ينبغي اإلشارة إليه إّن حساب أوزان هذه المكاييل حسب رأي الجمهور في تقديرهم 
  .للُمّد والّصاع

وٕاذا أردنا تحويل أوزان المكاييل حسب رأي الحنفّية أو اإلمامّية في تقديرهم للُمّد والّصاع 
  .الّصاع عندهم فيكون الّناتج الوزن بالغراماتنضرب عدد اآلصع بمقدار 

ثم  ٠,٧٩وٕاذا أردنا تحويل الغرامات من القمح بما يعادلها من لترات نقسم الغرامات على 
  .)١٣٦(نقسم الّناتج على ألف

  .)١٣٧(٠,٧٩وذلك ألن الكثافة الّنوعية للقمح تساوي 
  .األوزان الّشرعّية: ثانياً 

نار أو المثقال أساس األوزان، وعليهما تدور معرفة األوزان ُيعّد كّل من الّدرهم والّدي
اُألخرى سواء أكانت تلك األوزان من أجزائهما أم كانت من مضاعفاتهما، وفيما يأتي بيان وزن 

  :كّل منهما بالوزن المعاصر وبيان مقادير األوزان اُألخرى، وكاآلتي
  
 :الّدرهم والّدينار أو المثقال  - أ

 .غرامًا من الفّضة ٢,٩٧٥= زن الّنقد الّدرهم الّشرعّي لو  -١
  .غرامًا من الفّضة ٣,١٧= والدرهم الّشرعّي لوزن الكيل

 .غرامًا من الّذهب ٤,٢٥) = مثقال الّنقد(الّدينار الّشرعّي لوزن الّنقد  -٢
  )١٣٨(.غرامًا من الّذهب ٤,٥٣) = مثقال وزن الحاجيات(والّدينار الّشرعّي لوزن الكيل 

 :ينار أو المثقالأجزاء الّدرهم والدّ   -  ب
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١٥٠٦

 :الّدرهم والّدينار، وعليه : الّدانق -١

  .غراماً  ٠,٤٩٥٨= فالّدانق الّشرعّي من درهم الّنقد الّشرعّي 
  .غراماً  ٠,٥٢٨٣= والّدانق الّشرعّي من درهم الكيل 

  .غراماً  ٠,٧٠٨٣= والّدانق الّشرعّي من دينار الّنقد الّشرعي 
  .)١٣٩(غراماً  ٠,٧٥٥= والّدانق الّشرعّي من دينار الكيل 

من الّدرهم والّدينار، وعليه فالقيراط الّشرعّي من  = نصف الّدانق =  )١٤٠(القيراط -٢
 .غراماً  ٠,٢٤٧٩= درهم الّنقد الّشرعّي 

  .غراماً  ٠,٢٦٤٢= والقيراط الّشرعّي من درهم الكيل الّشرعّي 
  .غراماً  ٠,٣٥٤٢= والقيراط الّشرعّي من دينار الّنقد الّشرعّي 

  .)١٤١(غراماً  ٠,٣٧٧٥= راط الّشرعّي من دينار الكيل الّشرعّي والقي

 .)١٤٢(من الّدرهم والّدينار  = نصف القيراط = ربع الّدانق= الّطسوج -٣

  .غراماً  ٠,١٢٤٠= من درهم الّنقد الّشرعّي  فالّطسوج الّشرعيّ 
  .غراماً  ٠,١٣٢١= والّطسوج الّشرعّي من درهم الكيل الّشرعّي 

  .غراماً  ٠,١٧٧١= من دينار الّنقد الّشرعّي والّطسوج الّشرعّي 
  .غراماً  ٠,١٨٨٨= والّطسوج الّشرعّي من دينار الكيل الّشرعّي 

= ٥٠,٤÷  ٢,٩٧٥= من الّدرهم   =الحّبة الّشرعّية من درهم الّنقد الّشرعّي  -٤
 .غراماً  ٠,٠٥٩٠

=  ٥٠,٤÷  ٣,١٧= من الّدرهم   = والحّبة الّشرعّية من درهم الكيل الّشرعّي 
  .غراماً  ٠,٠٦٢٩

  .غراماً  ٠,٠٥٩٠=  ٧٢÷  ٤.٢٥= من الّدينار   =والحّبة الّشرعّية من دينار الّنقد الّشرعّي 

 ٠,٠٦٢٩=  ٧٢÷٤,٥٣= من الّدينار   = والحّبة الّشرعّية من دينار الكيل الّشرعّي 
  . )١٤٣(غراماً 

ة الّشــــعير، أو حّبــــة وتطلــــق الحّبــــة وقــــد يــــراد بهــــا حّبــــة الحمــــص، أو حّبــــة القمــــح، أو حّبــــ
الخرنـوب أو الخـردل فــإذا ُأطلقـت الحّبــة عنـد علمــاء العـراق فــالمراد بهـا حّبــة الحمـص، وٕاذا ُأطلقــت 

  .)١٤٤(عند علماء سورّية ولبنان فإنما يراد بها حّبة القمح
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ويقصــــد بالحّبــــة هنــــا حّبــــة الّشــــعير الممتلئــــة واّلتــــي لــــم تُقشــــر، وُقطــــع مــــا َدق وَطــــاَل مــــن 
، )١٤٦(وٕانمــــا قــــدرنا وزنهــــا هنــــا علــــى مــــا ذهــــب إليــــه جمهــــور العلمــــاء مــــن الّشــــافعّية. )١٤٥(طرفيهــــا
= فـي تقـديرهم لـوزن الـّدرهم والـّدينار بحّبـات الّشـعير، فالـّدرهم عنـدهم  )١٤٨(، والحنابلة)١٤٧(والمالكّية

  .حّبة٧٢= حّبة شعير، والّدينار  ٥٠,٤
: ُتعّد أوزان افتراضية، قال عباس العزاويّ وال يفوتنا أْن نذكر أن للحّبة أجزاء إّال أنها 

  .)١٤٩()وبعض هذه مستعمل في األوزان وبعضها غير مستعمل(

  . )١٥٠(جزء من حّبة الّشعير  وهي الهباء ويعّد من أصغر األوزان ويعادل

  .)١٥١(جزء من حّبة الّشعير         ١ = والّذرة
        ٢٤٨٨٣٢  

 ٦= نقيرات، والفلس  ٦= ات، والفتيل قطمير  ٦= ذرة، والّنقير  ١٢= والقطمير 

  .)١٥٣(جزء من حّبة الّشعير  = ، وحّبة الخردل)١٥٢(فتيالت
  ).المثقال(مضاعفات الّدرهم والّدينار أو  -ج
 .خمسة دراهم= الّنواة   -١

  .غراماً  ١٤,٨٧٥= غم ٢,٩٧٥×  ٥= فتكون نواة الفّضة الّنقدية 
  .)١٥٤(اً غرام ١٥,٨٥= غم  ٣,١٧×  ٥= ونواة الفّضة كيًال 

 .)١٥٥(ُأوقّية = عشرين درهمًا = الّنش  -٢

  .غرامًا من الفّضة ٥٩,٥= غم ٢,٩٧٥×  ٢٠= فالّنش الّشرعّي لوزن الفّضة نقدًا 

غرامًا من  ١٤,٨٧٥=  ٢÷ غم ٢٩,٧٥= أوقّية الّذهب  = والّنش الّشرعّي من الّذهب 
  .الّذهب

 ٢÷ غم ٣٤= للّرطل البغدادّي  ُأوقّية وزن الكيل = والّنش الّشرعّي من الوزن المجرد 
  .غراماً ١٧= 

 .سبعة مثاقيل= أربعين درهمًا من الفّضة، وُأوقّية الّذهب = اُألوقّية  -٣

  .غرامًا من الفّضة ١١٩= غم ٢,٩٧٥×  ٤٠= فاألوقّية الّشرعّية لوزن الفّضة نقدًا 
  .ّذهبغرامًا من ال ٢٩,٧٥= غم ٤,٢٥×  ٧= واُألوقّية الّشرعّية لوزن نقد الّذهب 
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١٥٠٨

=  ١٢÷ غم ٤٠٨= من الّرطل البغدادّي   =واُألوقّية الّشرعّية لوزن الكيل للّرطل البغدادّي 
  .)١٥٦(غراماً  ٣٤

 .ُأوقّية ١٢= الّرطل  -٤

  .غرامًا من الفّضة ١٢٤٨= غم ١١٩×  ١٢= فالّرطل الّشرعّي لوزن الفّضة نقدًا 
درهمًا كيًال، ودرهم  ١٢٨,٥٧ل والّرطل الّشرعّي لوزن الكيل البغدادّي على اعتبار الّرط

  .)١٥٧(غراماً  ٤٠٨= غم  ٣,١٧×  ١٢٨,٥٧= غرامًا، فالّرطل البغدادّي  ٣,١٧= الكيل 
 .رطل ٢= المّن  -٥

  .غرامًا من الفّضة ٢٨٥٦= غم ١٢٤٨× ٢= فالمّن الّشرعّي من الفّضة 
  

= غم ٤٠٨× ٢= والمّن الّشرعّي على اعتبار أنه رطالن من الّرطل البغدادّي 
  .)١٥٨(غراماً ٨١٦

 .غراماً  ٤٠٨٠٠= غم ٤٠٨×  ١٠٠= رطل بغدادّي  ١٠٠=  )١٥٩(القنطار -٦

ُأوقية ذهب فعلى قوله القنطار  ١٢٠٠= وحسب ترجيح محّمد ضياء الّدين الّريس فإّنه 
رطل شرعّي  ١٠٠غرامًا، وهذا الوزن قريب من  ٣٥٧٠٠= غم  ٢٩,٧٥×  ١٢٠٠= 

  .)١٦٠(بغداديّ 

  الخاتمة
، ) العبادات(دراسة أحاديث المكاييل واآلوزان في الّسنن األربع  بعد َأْن َأْتَمْمتُ 

  : أوجز بالّذكر ّأهم نتائج البحث ، وهي 
ِإن للمكاييل واَألوزان َأهمية شرعّية بالغة، لدخولها في َأحكام الّتشريع، واّلتي ال يجوز  - ١

 .امَألحد تعديلها، َألن في تغييرها تعطيل لما جاء به الّشرع من اَألحك
إن على المسلم أن يتعرف على اشهر المكاييل الشرعية ، ومقدار كل منهما في الوقت  - ٢

 . الحالي ليتمكن من أداء ما عليه من واجبات شرعية على أتّم وجه وأصدقه 
 . التوصل الى معرفة مقادير المكايل واألوزان الشرعية بالوقت الحالي  - ٣
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  ا با
َوزان المعاصرةجدول المكاييل وا
َوزان وما يعادلھ

  .المكاييل الّشرعّية: أوالً 
ما يعادلها من القمح   الوحدة

  بالغرام
ما يعادلها من الماء 

  بالّلتر
  ٠,٦٨٨  غم٥٤٣  .الُمّد الّشرعّي حسب قول الجمهور
  ١,٠٤٣  غم٨٢٤  الُمّد الّشرعّي حسب قول الحنفّية 
  ١,١٧٣  غم٩٢٧  الُمّد الّشرعّي حسب قول اِإلمامّية

  ٢,٧٥  غم تقريباً ٢١٧٥  الّصاع الّشرعّي حسب قول الجمهور
  ٤,١٧  غم٣٢٩٦  الّصاع الّشرعّي حسب قول الحنفّية

  ٤,٦٩  غم٣٧٠٩  الّصاع الّشرعّي حسب قول اِإلمامّية
  ١,٣٨  غم١٠٨٨  نصف صاع - القسط

  ١,٣٨  غم١٠٨٨  نصف صاع -الكيلجة
  ٢,٧٥  غم٢١٧٥  المختوم يساوي صاعاً 

  ٤,١٣  غم٣٢٦٢  صاع ونصف - المّكوك
  ٨,٢٦  غم٦٥٢٨  آصع ٣-الفرق

  ١١,٠١  غم٨٧٠٠  آصع ٤ - الويبة الّشرعّية
  ٣٣,٠٤  غم٢٦١٠٠  صاعاً  ١٢ - الويبة المصرّية

  ٣٣,٠٤  غم٢٦١٠٠  صاعاً  ١٢ - القفيز
  ٤١,٣  غم٣٢٦٢٥  صاعاً ١٥ - العرق

  ٢٣,٢٤  غم١٨٣٦٠  صاع٨,٥ - المدي الّشرعيّ 
  ٦١,٩  غم٤٨٩٣٨  صاعاً  ٢٢,٥ - )سحسب ترجيح محّمد ضياء الّدين الّري(المدي 

  ٦٦,٠٨  غم٥٢٢٠٠  صاعاً  ٢٤ -اِإلردب الّشرعّي في زمن الفاروق
  ١٩٨,٧  غم١٥٦٠٠  صاعاً  ٧٢ - )االسيوطيّ (اِإلردب المصرّي الّرسمّي 

  ١٣٢,١  غم١٠٤٤٠٠  صاعاً  ٤٨ -الجريب العراقّي في زمن الفاروق
  ١٦٥,٢  غم١٣٠٥٠٠  صاعاً  ٦٠ -الوسق

  ١٩٨٢  غم١٥٦٦٠٠٠  صاعاً ٧٢٠ -الُكّر العراقيّ 
  ١٠٢  غم١٠٢٠٠٠  رطالً ٢٥٠ - الُقّلة

  ٢٠٤  غم٢٠٤٠٠٠  رطالً  ٥٠٠ - فالقّلتان
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عند تحويل َأوزان المكاييل حسب رَأي الحنفّية واِإلمامّية في تقديرهم للُمّد : مالحظة
  .والّصاع نضرب عدد اآلصع بمقدار الّصاع عندهم فيكون الّناتج بالغرامات

ثم نقسم  ٠,٧٩مات ِإلى ما يعادلها من لترات نقسم الغرامات على وعند تحويل الغرا
  .١٠٠٠الّناتج على 
  .اَألوزان الّشرعّية: ثانياً 

  الوزن  الوحدة
  غم٢,٩٧٥  الّدرهم الّشرعّي لوزن الّنقد
  غم٣,١٧  الّدرهم الّشرعّي لوزن الكيل
  غم٤,٢٥  )مثقال الّنقد(الّدينار الّشرعّي لوزن الّنقد 

  غم٤,٥٣  )مثقال وزن الحاجيات(ر الّشرعّي لوزن الكيل الّدينا
  غم٠,٤٩٥٨  الّدانق الّشرعّي من درهم الّنقد
  غم٠,٥٢٨٣  .الّدانق الّشرعّي من درهم الكيل
  غم٠,٧٠٨٣  .الّدانق الّشرعّي من دينار الّنقد
  غم٠,٧٥٥  .الّدانق الّشرعّي من دينار الكيل
  غم٠,٢٤٧٩  .القيراط الّشرعّي من درهم الّنقد
  غم٠,٢٦٤٢  .القيراط الّشرعّي من درهم الكيل
  غم٠,٣٥٤٢  .القيراط الّشرعّي من دينار الّنقد
  غم٠,٣٧٧٥  .القيراط الّشرعّي من دينار الكيل
  غم٠,١٢٤٠  .الّطسوج الّشرعّي من درهم الّنقد
  غم٠,١٣٢١  .الّطسوج الّشرعّي من درهم الكيل
  غم٠,١٧٧١  .الّطسوج الّشرعّي من دينار الّنقد
  غم٠,١٨٨٨  .الّطسوج الّشرعّي من دينار الكيل

  غم٠,٠٥٩٠  الحّبة الّشرعّية من درهم ودينار الّنقد
  غم٠,٠٦٢٩  .الحّبة الّشرعّية من درهم ودينار الكيل

  غم١٤,٨٧٥  ).بدرهم الّنقد(الّنواة الّشرعّية من الفّضة 
  غم١٥,٨٥  ).بدرهم الكيل(الّنواة الّشرعّية من الفّضة 
  غم٥٩,٥  ).بدرهم الّنقد(الّنش الّشرعّي من الفّضة 
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  غم١٤,٨٧٥  ).بدينار الّنقد(الّنش الّشرعّي من الّذهب 
  غم١٧  .الّنش الّشرعّي من الوزن المجرد لَألشياء

  غم١١٩  ).بدرهم الّنقد(اُألوقّية الّشرعّية من الفّضة 
  غم٢٩,٧٥  ).بدينار الّنقد(اُألوقية الّشرعّية من الّذهب 

  غم٣٤  .اُألوقّية الّشرعّية من الوزن المجرد لَألشياء
  غم١٢٤٨  ).بدرهم الّنقد(الّرطل الّشرعّي لوزن الفّضة 

  غم٤٠٨  ).لوزن اَألشياء غير الفّضة والذهب(الّرطل الّشرعّي البغدادّي 
  غم٢٨٥٦  ) بدرهم الّنقد(المّن الّشرعّي من الفّضة 

  غم٨١٦  .ن الّرطل البغداديّ المّن الّشرعّي على اعتباره رطالن م
  غم٣٥٧٠٠  ).حسب ترجيح محّمد ضياء الّريس(القنطار الّشرعّي 
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  الهوامش  
                                                 

 .١٩سورة الحجر، بعض آية  )١(
 .٤٣سورة البقرة، بعض آية  )٢(
 .٧سورة الحشر، بعض آية  )٣(
  . ٤- ٣سورة الّنجم، اJيتان  )٤(
مھدي المخزومّي وإبراھيم : ، تحقيق)ھـ١٧٠(العين، `بي عبد الّرحمن الخليل بن أحمد الفراھيدّي ت: ينظر )٥(

) و ا ي ء(باب الكاف والqّم و -)كيل(، مادة ٥/٤٠٦: ھـ١٤١٠، ٢، ط)م.د(لھجرة، الّسامرائّي، مؤسسة ا
، أدب الحوزة، )ھـ٧١١(معھما، ولسان العرب، `بي الفضل جمال الّدين محّمد ابن مكرم ابن منظور اwفريقّي ت

 ).كيل(، مادة ١١/٦٠٤: ھـ١٤٠٥قم، إيران، 
، ٢جي وحامد صادق قينبّي، دار النّفائس، بيروت، لبنان، طمعجم لغة الفقھاء، لمحّمد رواس قلع: ينظر )٦(

 .٣٨٦: م١٩٨٨ - ھـ١٤٠٨
عبد ا`مير علّي مھنّا، دار الحداثة، بيروت، : ، شرح)ھـ٢٢٤(ا`موال، `بي عبيد القاسم بن سqم ت: ينظر )٧(

ة، مّكة المكّرمة، ، والمكاييل في صدر اwسqم، لسامح عبد الّرحمن فھمي، الفيصليّ ٤٨١: م١٩٨٨، ١لبنان، ط
، والمكاييل وا`وزان والنّقود منذ فجر اwسqم وحتّى العھد العثمانّي، لمحمود علّي ٢٤): ت.د(الّسعودية، 

 .١٦: م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨عامر، مطبعة ابن حيّان، دمشق، سوريّة، 
ا`وزان (ريعة اwسqميّة ، والمقادير الّشرعيّة وأھميتھا في تطبيق الشّ ٢٥: المكاييل في صدر اwسqم: ينظر )٨(

، لمنير حمود فرحان الكبيسّي، رسالة ماجستير، كلية العلوم اwسqميّة، جامعة بغداد، )والمكاييل والمقاييس
 .١٦: ، والمكاييل وا`وزان والنّقود٨٩: م١٩٩٣ - ھـ١٤١٤

 .٤٨١: ا`موال �بن سqم: ينظر )٩(
، )ھـ٧١٠(يزان، `بي العباس نجم الّدين بن الّرفعة ا`نصارّي تاwيضاح والتّبيان في معرفة المكيال والم )١٠(

 .٦٢: م١٩٨٠ -ھـ١٤٠٠محّمد أحمد الخاروف، دار الفكر، دمشق، سوريّة، : تحقيق
: م١٩٧٨، ٤، لصبحي الّصالح، دار العلم، بيروت، لبنان، ط)نشأتھا وتطورھا(النّظم اwسqميّة : ينظر )١١(

 .٩٠: ميتھا في تطبيق الّشريعة اwسqميّة، والمقادير الّشرعيّة وأھ٤١٧
: ، والمقادير الّشرعيّة وأھميتھا في تطبيق الّشريعة اwسqميّة٤١ -٤٠: المكاييل في صدر اwسqم: ينظر )١٢(

 .٢٧: ، والمكاييل وا`وزان والنّقود١٠٥
جامعة ا`ردنيّة، عّمان، كامل العسلّي، ال: المكاييل وا`وزان اwسqميّة، لفالتر ھنتس، ترجمة: ينظر )١٣(

، والمكاييل وا`وزان ١٠٥: ،والمقادير الّشرعيّة وأھميتھا في تطبيق الّشريعة اwسqميّة٦٥: ١٩٧٠
 .٣٣ -٣٢:والنّقود

 .٣٤: ، والمكاييل وا`وزان والنّقود١٠٥: المقادير الّشرعيّة وأھميتھا في تطبيق الّشريعة اwسqميّة:ينظر )١٤(
، ١٣/٤٤٦: معھما، ولسان العرب) و ا ي ء(باب الّزاي والنّون و -)وزن(، مادة ٧/٣٨٦: العين: ينظر )١٥(

 ).وزن(مادة 
ھو محّمد بن أحمد بن ا`زھر بن طلحة الھروّي، أبو منصور ا`زھرّي، أديب لغوّي وعني بالفقه، صاحب  )١٦(

ن وآثار المصنفين، wسماعيل باشا ھديّة العارفين أسماء المؤلفي: ، ينظر)ھـ٣٧٠(التّھذيب في اللّغة، مات سنة 
، ومعجم المؤلفين تراجم ٢/٤٩): ت.د(، دار إحياء التّراث العربّي، بيروت، لبنان، )ھـ١٣٣٩(البغدادّي ت

 .٨/٢٣٠): ت.د(مصنفي الكتب العربيّة، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التّراث العربّي، بيروت، لبنان، 
 ).وزن(، مادة ١٣/٤٤٦: لسان العرب )١٧(
 .٤٨: اwيضاح والتّبيان )١٨(
، ١٦: ، والمقادير الّشرعيّة وأھميتھا في تطبيق الّشريعة اwسqميّة٢٧: المكاييل في صدر اwسqم: ينظر )١٩(

وأبحاث فقھيّة في قضايا الّزكاة المعاصرة، بحث معادلة ا`وزان والمكاييل الّشرعيّة با`وزان المعاصرة، 
 .٣/٥٥٣: م٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٨، ١النّفائس، عّمان، ا`ردن، طلمحمود إبراھيم الخطيب، دار 

، والمكاييل والموازين الّشرعيّة، لعلّي جمعة محّمد، القدس، ٣٧: المكاييل وا`وزان والنّقود: ينظر )٢٠(
 - وزن - كيل(، والمقادير الّشرعيّة وا`حكام الفقھيّة المتعلّقة بھا ٩: م٢٠٠١ -ھـ١٤٢١، ٢القاھرة، مصر، ط

 -ھـ١٤٢٦، ٢القاھرة، ط) ن.د(وتقويمھا بالمعاصر، لمحّمد نجم الّدين الكردّي،  عنذ عھد النّبّي م) مقياس
 .٢٢: م٢٠٠٥

 .٧٨: المقادير الّشرعيّة وأھميتھا في تطبيق الّشريعة اwسqميّة: ينظر )٢١(
فقھيّة، بحث معادلة ، وأبحاث ٩: ، والمكاييل والموازين الّشرعيّة٣٨: المكاييل وا`وزان والنّقود: ينظر )٢٢(

 .٣/٥٣٨: ا`وزان
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، مات عھو عبد الّرحمن بن عبد هللا بن سابط الجمحّي، وينسب لجّده، تابعّي ثقة كثير اwرسال عن الّنبّي  )٢٣(

: ، تحقيق)ھـ٧٤٨(سير أعqم النّبqء، لشمس الّدين محّمد بن أحمد بن عثمان الّذھبّي ت: ، ينظر)ھـ١١٨(سنة 
، وتقريب ١٧٦ -٥/١٧٥: م١٩٩٣ -ھـ١٤١٣، ٩سة الّرسالة، بيروت، لبنان، طشعيب ا`رنؤوط، مؤس

مصطفى عبد القادر عطا، دار المكتبة العلميّة، : ، تحقيق)ھـ٨٥٢(التّھذيب، `حمد بن حجر العسقqنّي ت
 .١/٥٧٠: م١٩٩٥ - ھـ١٤١٥، ٢بيروت، لبنان، ط

معجم مقاييس اللّغة، `بي الحسين : ينظر. ھو ما كان من الّذھب والفّضة غير مصوغ، قبل ضربه نقوداً  )٢٤(
عبد الّسqم محّمد ھارون، مكتب اwعqم اwسqمّي، قم، إيران، : ، تحقيق)ھـ٣٩٥(أحمد بن فارس زكريا ت 

 .١٢٠: ، ومعجم لغة الفقھاء١/٣٦٢: ھـ١٤٠٤
ح الّدين المنجد، صq: ، تحقيق)ھـ٢٧٩(فتوح البلدان، `حمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبqذرّي ت )٢٥(

 .٣/٥٧٣): ت.د(مكتبة النّھضة المصريّة، القاھرة، 
: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان٥٩: اwيضاح والتِّبيان: ينظر). رأس البغل(نسبة إلى ملك يقال له  )٢٦(

٣/٥٣٣. 
الّتي كانت ) طبرية(إلى `نَّھا واقعة في منطقة التّعامل بالفّضة في بqد فارس، وليس ) طبرستان(نسبة إلى  )٢٧(

معجم البلدان، لشھاب الّدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموّي : ينظر. واقعة في منطقة التّعامل بالّذھب
، واwيضاح ٢٠ -٤/١٧: م١٩٧٩ -ھـ١٣٩٩، دار إحياء التّراث العربّي، بيروت، لبنان، )ھـ٦٢٦(البغدادّي ت

 .٥٩ ):٨(والتِّبيان، ھامش المحقّق رقم 
 .٤٠: ، والمكاييل والموازين والنّقود٦١: اwيضاح والتِّبيان: ينظر )٢٨(
، وا`وزان والمقادير، wبراھيم سليمان العاملّي، مطبعة صور الحديثة، ٥٢: اwيضاح والتّبيان: ينظر )٢٩(

 .٢٨: م١٩٦٢ -ھـ١٣٨١، ١لبنان، ط
دة الفاتحين، من أھل الّطائف، كان كاتب أبي موسى ھو زياد بن أبي سفيان بن حرب بن أُميّة، أمير من القا )٣٠(

إمرة فارس، ثمَّ ولّي البصرة والكوفة في خqفة ) عليه الّسqم(ا`شعرّي، و�ّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
  ).ھـ٥٣(معاوية بن أبي سفيان، مات سنة 

، ١٠٠ -٧/٩٩): ت.د(نان، ، دار صادر، بيروت، لب)ھـ٢٣٠(الّطبقات الكبرى، لمحّمد بن سعد ت: ينظر
 .٣/٥٣: م١٩٨٠، ٥، دار العلم للمqيين، بيروت، لبنان، ط)ھـ١٤١٠(وا`عqم، لخير الّدين الّزركلّي ت

، و�ّه عبد )ھـ٤٠(ھو الحّجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود، أبو محّمد الثّقفّي، ولد بالّطائف سنة  )٣١(
وفيات ا`عيان وأنباء أبناء الّزمان، �بن خلكان : ، ينظر)ھـ٩٥(سنة الملك بن مروان الحجاز ثمَّ العراق، مات 

، والبداية والنّھاية، `بي الفداء ٢/٢٩): ت.د(إحسان عباس، دار الثّقافة، لبنان، : ، تحقيق)ھـ٦٨١(ت
، ١علّي شيري، دار إحياء التّراث العربّي، بيروت، لبنان، ط: ، تحقيق)ھـ٧٧٤(إسماعيل بن كثير الّدمشقّي ت

 .٩/١٣٦: م١٩٨٨- ھـ١٤٠٨
ھو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، أبو الوليد الخليفة ا`موّي الفقيه، و�ّه معاوية على  )٣٢(

، أمر ببناء دور الّضرب اwسqميّة، )ھـ٦٥(سنة، وبويع بالخqفة بعد موت أبيه سنة ) ١٦(المدينة وھو ابن 
، ٥/٢٢٣: الّطبقات الكبرى: ينظر). ھـ٨٦(على النّقود العربيّة، مات سنة وھو أول من نقش باللّغة العربّية 

 .٤/١٦٥: وا`عqم
ھو مصعب بن الّزبير بن العوام بن خويلد، أبو عبد هللا أحد الو�ة في اwسqم، ولّي إمارة العراق سنة  )٣٣(
تاريخ بغداد، `بي : ينظر. يه، في واقعة مع جيوش سيّرھا عبد الملك بن مروان إل)ھـ٧٢(، وقتل سنة )ھـ٦٧(

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، : ، تحقيق)ھـ٤٦٣(بكر أحمد بن علّي الخطيب البغدادّي ت
 .٧/٢٤٧: ، وا`عqم١٣/١٠٦: م١٩٩٧ -ھـ١٤١٧، ١لبنان، ط

 .٤٠: ، والمكاييل وا`وزان والنّقود٦٢: اwيضاح والتّبيان: ينظر )٣٤(
، دار الفكر، بيروت، )ھـ٦٢٣(زيز شرح الوجيز، `بي القاسم عبد الكريم بن محّمد الّرافعّي تفتح الع )٣٥(

 .٦/٥): ت.د(لبنان، 
عادل أحمد عبد الموجود : ، تحقيق)ھـ٦٧٦(روضة الّطالبين، `بي زكريا محيي الّدين بن شرف النّووّي ت )٣٦(

 .٢/١١٨): ت.د(وعلّي محّمد معوض، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 
، دار الفكر، بيروت، لبنان، )ھـ٦٧٦(المجموع شرح المھذب، `بي زكريا محيي الّدين بن شرف النّووّي ت )٣٧(
 .٦/١٥): ت.د(
، والمكاييل وا`وزان ٥١: ، وا`وزان والمقادير٤٨): ٨(اwيضاح والتّبيان، ھامش المحقق رقم : ينظر )٣٨(

 .٣/٥٢٨: ادلة ا`وزان، وأبحاث فقھيّة، بحث مع٥٥: والنّقود
 .١١١: ، وا`وزان والمقادير٤٨: ، واwيضاح والتّبيان٦/١٥: المجموع: ينظر )٣٩(
 .٤٢: اwيضاح والتّبيان )٤٠(
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 .٨٥سورة ھود، آية  )٤١(
 .٩ - ٧سورة الّرحمن، اJيات من  )٤٢(
 .٣-١سورة المطفّففين، اJيات من  )٤٣(
، وبھامشه منتخب كنز العمال في سنن )ھـ٢٤١(د بن حنبل تمسند اwمام أحمد بن حنبل، `حمد بن محمّ  )٤٤(

، وسنن ٣/٧٥): رضي هللا عنه(، مسند أبي سعيد الخدرّي )ت.د(ا`قوال وا`فعال، دار صادر، بيروت، لبنان، 
محّمد علّي ومحّمد عبد هللا، دار ابن : ، تحقيق)ھـ٢٧٩(الترمذّي، لمحّمد بن عيسى بن َسْوَرة التّرمذّي ت

. ٧٧٩: ، باب ومن سورة ا`نبياءعم، كتاب تفسير القرآن عن رسول هللا ٢٠٠٤، ١، القاھرة، مصر، طالھيثم
ھذا حديث غريب � نعرفه إ�ّ من حديث ابن لَِھيَعةَ، وصحيح ابن حبّان، : ، قال التّرمذيّ )٣١٦٤(رقم الحديث 

، )م.د(رنؤوط، مؤسسة الّرسالة، شعيب ا`: ، تحقيق)ھـ٣٥٤(لمحّمد بن حبّان بن أحمد أبي حاتم البستّي ت
عن مناقب الّصحابة، باب صفة النّار وأھلھا، ذكر اwخبار عن وصف  عم، كتاب إخباره ١٩٩٣ - ھـ١٤١٤، ٢ط

، وبذيله )ھـ٤٠٥(، والمستدرك على الّصحيحين، `بي عبد هللا الحاكم الّنيسابورّي ت١٦/٥٠٨....: الويل
، كتاب ا`ھوال، )ت.د(لّرحمن المرعشلّي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، يوسف عبد ا: التّلخيص للّذھبّي، إشراف

). ھذا حديث صحيح اwسناد ولم يخرجاه: (قال الحاكم. ٤/٥٩٦: ويل واٍد في جھنم والّصعود جبل في النّار
 ).واللّفظ `حمد. (ووافقهُ الّذھبيّ 

 .١١: لنّقود، والمكاييل وا`وزان وا٣: المكاييل في صدر اwسqم: ينظر )٤٥(
عبد الغني مستو، : ، اعتنى به)ھـ٣٠٣(ُسنن النََّسائّي، `بي عبد الّرحمن أحمد بن شعيب النََّسائّي ت )٤٦(

 ).٢٥٢٢(، رقم الحديث ٤٠١: م، كتاب الّزكاة، كم الّصاع؟٢٠٠٨ - ھـ١٤٢٩المكتبة العصريّة، صيدا، بيروت، 
، القسطنطينيّة، )ن.د(، )ھـ٨٥٤(ين أحمد بن علّي المقريزّي تا`وزان وا`كيال الّشرعيّة، لتقّي الدّ : ينظر )٤٧(

 .٣/٥١٨: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان١٤: ، والمكاييل وا`وزان والنّقود ٥-٤: ھـ١٢٩٨
 .٤٥: اwيضاح والتّبيان )٤٨(
 .٤٧: المصدر نفسه )٤٩(
 .١/٢٥٢: م١٩٧٣ - ھـ١٣٩٣، ٢فقه الّزكاة، ليوسف القرضاوّي، مؤسسة الّرسالة، بيروت، ط )٥٠(
 .٣/٥١٨: أبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان: ينظر )٥١(
حاشية رد المحتار على الّدر المختار شرح تنوير ا`بصار، لمحّمد أمين الّشھير بابن عابدين  )٥٢(

 .٢/٣٢٣: م١٩٩٥ - ھـ١٤١٥مكتب البحوث والّدراسات، دار الفكر، بيروت، لبنان، : ، تحقيق)ھـ١٢٥٢(ت
، ٥حدات التّعامل عند المسلمين، لمحّمد أحمد الخاروف، مجلة ھدى اwسqم، وزارة ا`وقاف، ا`ردن، عو )٥٣(
 .٥٥: م١٩٧٥ -ھـ١٣٩٥، ١٩م
 .٧: المقادير الّشرعيّة وأھميتھا في تطبيق الّشريعة اwسqميّة )٥٤(
 .٦: لمكاييل وا`وزان والنّقودا: ينظر. ھو علم يدرس النّقود وا`وزان وا`ختام وا`نواط: علم النّميات )٥٥(
النّقود العربية ماضيھا وحاضرھا، لسامح عبد الّرحمن فھمي، وزارة الثّقافة واwعqم، مصر، : ينظر )٥٦(

 .١١: ، والمقادير الّشرعيّة وأھميتھا في تطبيق الّشريعة اwسqمية١٥: م١٩٦٤
م إلى سنة ١٢٥٨/ھـ٦٥٦ة من سنة تأريخ النّقود العراقيّة لما بعد العھود العباسّي : ينظر )٥٧(

، والمقادير ٩١: م١٩٥٨ -ھـ١٣٨٨م، لعباس العزاوّي، شركة التّجارة والّطباعة، بغداد، ١٩١٧/ھـ١٢٣٥
 .١١: الّشرعيّة وأھميتھا في تطبيق الّشريعة اwسqميّة

 .١٢: المكاييل وا`وزان والّنقود: ينظر )٥٨(
 .١٠: ، والمقادير الّشرعيّة وا`حكام الفقھيّة المتعلّقة بھا١٠: المكاييل والموازين الّشرعيّة: ينظر )٥٩(
، والمقادير ٣: م١٩٥٣ -ھـ١٣٧٢، )م.د(ا`بحاث التّحريرية، لمحّمد أبي العqء البنّا، دار ا`نوار، : ينظر )٦٠(

ادير الّشرعيّة ، والمق١٠: ، والمكاييل والموازين الّشرعيّة١: الّشرعيّة وأھميتھا في تطبيق الّشريعة اwسqميّة
 .١٠: وا`حكام الفقھيّة المتعلّقة بھا

، والموجز في ا`قيسة والموازين والمكاييل، ١١: المقادير الّشرعيّة وا`حكام الفقھيّة المتعلّقة بھا: ينظر )٦١(
 .١٢: م٢٠٠٧`�ء عبد الحميد، دار اليازورّي العلميّة، عّمان، ا`ردن، 

 .١٤: لموازين والمكاييلالموجز في ا`قيسة وا: ينظر )٦٢(
: ، والموجز في ا`قيسة والموازين والمكاييل١١: المقادير الّشرعيّة وا`حكام الفقھيّة المتعلّقة بھا: ينظر )٦٣(

٢٤ - ٢٢. 
 .١١: المقادير الّشرعيّة وا`حكام الفقھيّة المتعلّقة بھا: ينظر )٦٤(
 -ھـ١٣٠٩رك، المطبعة ا`ميريّة، بو�ق، مصر، الميزان في ا`قيسة وا`وزان، لعلّي باشا مبا: ينظر )٦٥(

، والموجز في ا`قيسة والموازين ١٢ - ١١: ، والمقادير الّشرعيّة وا`حكام الفقھيّة المتعلّقة بھا١٩: م١٨٩٢
 .٣٢ - ٣٠: والمكاييل
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ّي المقريزّي ، لتقّي الّدين أحمد بن عل))شذور العقود في ذكر النّقود((النّقود اwسqميّة المسمى بـ: ينظر )٦٦(

 -ھـ١٣٨٧، ٥محّمد الّسيد علّي بحر العلوم، المكتبة الحيدريّة، النّجف، العراق، ط: ، تحقيق)ھـ٨٤٥(ت
: ھـ١٣٨٢، ٢، والعقد المنير، لموسى الحسينّي المازندرانّي، مكتبة الّصدوق، طھران، إيران، ط٤-٣: م١٩٦٧

٣٣. 
 .١٢: ّشريعة اwسqميّةالمقادير الشرعيّة وأھميتھا في تطبيق ال: ينظر )٦٧(
 .٣/٥٧١: فتوح البلدان )٦٨(
، والكامل في التّأريخ، لعز الّدين أبي الحسن علّي بن أبي الكرم الّشيبانّي ٣/٥٣٤: فتوح البلدان: ينظر )٦٩(

: ، والعقد المنير٤/٤١٨: م١٩٦٦ - ھـ١٣٨٦، دار صادر، بيروت، لبنان، )ھـ٦٣٠(المعروف بابن ا`ثير ت
٧٨- ٧٧. 

: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان٥٣: ، والعقد المنير٤١٧ - ٤/٤١٦: الكامل في التّأريخ: ينظر )٧٠(
٣/٥٣٥. 

 .٨٩: ، والعقد المنير٥: ، والنّقود اwسqميّة٩/٢١: البداية والنّھاية: ينظر )٧١(
تي تقّدر بھا مقادير جمع صنجة أو سنجة، فارسّية معّربة بمعنى الحجر، ويراد بھا العيار أي آلة الوزن الّ  )٧٢(

. الموزونات، ويضبط بھا ثقلھا، والتي تصنع اJن من البلّور أو الحديد أو الّرصاص أو النّحاس أو البرونز
، والقول الّسديد في المقادير الّشرعيّة وا`وزان بين ٤٦): ٥(اwيضاح والتّبيان، ھامش المحقق رقم : ينظر

 .٥٧: م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢٠، ١، ط)م.د(مّي، دار الغرير، القديم والجديد، لعبد هللا مصطفى الّشا
 .٤/٤١٧: الكامل في التأريخ )٧٣(
 .١٥: المكاييل وا`وزان والّنقود: ينظر )٧٤(
 .٧٠سورة يوسف، بعض آية  )٧٥(
 .٧٢سورة يوسف، بعض آية  )٧٦(
 ).٢٥٢٢(رقم الحديث . ٤٠١: ُسنَُن النَّسائّي، كتاب الّزكاة، كم الّصاع؟ )٧٧(
 .١٥٢`نعام، بعض آية سورة ا )٧٨(
 .٨٤سورة ھود، بعض آية  )٧٩(
 .٧٢سورة يوسف، بعض آية  )٨٠(
، دار الفكر، )ھـ٢٥٦(صحيح البخارّي، `بي عبد هللا محّمد بن إسماعيل بن إبراھيم البخارّي الجعفّي ت )٨١(

 .٣/٢٢: م، كتاب البيوع، باب ما يستحب من الكيل١٩٨١ -ھـ١٤٠١بيروت، لبنان، 
، دار الفكر، بيروت، )ھـ٢٦١(م، `بي الحسين مسلم بن الحّجاج القشيرّي الّنيسابورّي تصحيح مسل )٨٢(

 .٥/٧: ، كتاب البيوع، باب بطqن بيع المبيع قبل القبض)ت.د(لبنان، 
ياسر رمضان ومحّمد عبد هللا، : ، تحقيق)ھـ٢٧٣ت(ُسنن ابن ماجة، `بي عبد هللا محّمد بن زيد القزوينّي  )٨٣(

. ٣/٢٥: م، كتاب التّجارات، باب التّوقي في الكيل والوزن٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦ھيثم، القاھرة، مصر، دار ابن ال
  ).٢٢٢٣(رقم الحديث 

: قال الحاكم. ٢/٣٣: والمستدرك على الّصحيحين مع تلخيصه، كتاب البيوع، من طلب أمراً فليطلب في عفاف
فتح : ينظر. إسناده صحيح: قال ابن حجر) بن ماجةواللّفظ �. (ووافقه الّذھبيّ ). ھذا حديث صحيح ولم يخرجاه(

، دار المعرفة، بيروت، )ھـ٨٥٢(الباري بشرح صحيح البخارّي، لشھاب الّدين أحمد بن حجر العسقqنّي ت
 .٨/٥٣٤): ت.د(، ٢لبنان، ط

). ثقات رجاله: (قال الھيثميّ ). ٤٠١٩(رقم الحديث . ٤/١٨٩: ُسنَُن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب العقوبات )٨٤(
، دار الكتب العلميّة، بيروت، )ھـ٨٠٧(مجمع الّزوائد ومنبع الفوائد، لنور الّدين علّي بن أبي بكر الھيثمّي ت

 .٥/٣١٨: م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨لبنان، 
، وصحيح مسلم، كتاب الحيض، ١/٥٨: صحيح البخارّي، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالُمدّ . متفق عليه )٨٥(

، والّلؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الّشيخان البخارّي ١/١٧٧: ماء في غسل الجنابةباب القدر المستحب من ال
م، كتاب الحيض، باب القدر ٢٠٠٣ - ھـ١٤٢٤ومسلم، لمحّمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاھرة، مصر، 

 ) واللّفظ للبخاريّ ).(١٨٦(رقم الحديث . ٦٧: المستحب من الماء في غسل الجنابة
، ٢/١٣٨: صحيح البخارّي، كتاب الّزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. ليهمتفق ع )٨٦(

، واللّؤلؤ والمرجان، ٣/٦٨: وصحيح مسلم، كتاب الّزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التّمر والّشعير
 )واللّفظ للبخاريّ ). (٥٧٠(لحديث رقم ا. ١٧١: كتاب الّزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التّمر والّشعير

حمدي عبد : ،، تحقيق)ھـ٣٦٠(مسند الّشاميين، `بي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الّطبرانّي ت )٨٧(
رقم . ١٩٣ -٢/١٩٢: م، مسند بحير بن سعد١٩٩٦ -ھـ١٤١٧، ٢المجيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 ).١١٧١(الحديث 
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١٥١٦

                                                                                                                                            
شريف : ، خّرج أحاديثه)ھـ٢٧٥(ن بن ا`شعث الّسجستانّي ا`زدّي تسنن أبي داود، `بي داود سليما )٨٨(

رقم . ١/٣١١: م، كتاب الّزكاة، باب ما تجب فيه الّزكاة٢٠٠٧، ١المھدّي، دار ابن الھيثم، القاھرة، مصر، ط
 ).أبو البخترّي لم يسمع من أبي سعيد: (قال أبو داود). ١٥٥٩(الحديث 

 .١/١٧٧: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابةصحيح مسلم، كتاب الحيض، باب  )٨٩(
، وصحيح مسلم، كتاب ١/٦٨: صحيح البخارّي، كتاب الغسل، باب غسل الّرجل مع امرأته. متفق عليه )٩٠(

،واللّؤلؤ والمرجان، كتاب الحيض، ١٧٦ - ١/١٧٥: الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة
 )واللّفظ لمسلم). (١٨٤(رقم الحديث . ٦٧: في غسل الجنابةباب القدر المستحب من الماء 

صحيح البخارّي، كتاب الّصوم، باب المجامع في رمضان ھل يطعم أھله من الكفّارة إذا كانوا . متفق عليه )٩١(
، وصحيح مسلم، كتاب الصيّام، باب تغليظ تحريم الجماع في نھار رمضان على الّصائم ٢/٢٣٦: محاويج

، واللّؤلؤ والمرجان، كتاب الّصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نھار رمضان ١٣٩ -٣/١٣٨: ةووجوب الكفّار
 )واللّفظ للبخاريّ ). (٦٧٨(رقم الحديث . ٢٠٨ - ٢٠٧: على الّصائم ووجوب الكفّارة

 .٨/١٧٥...: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الّساعة، باب في فتح قسطنطينيّة وخروج الّدجال )٩٢(
، )ھـ٢٣٥(ف ابن أبي شيبة في ا`حاديث واJثار، لعبد هللا بن محّمد بن أبي شيبة الكوفّي العبسّي تمصن )٩٣(

م، كتاب الزكاة ، ما يؤخذ من الكروم ١٩٨٩ -ھـ١٤٠٩، ١سعيد اللّحام، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط: تحقيق
إرواء الغليل، ). يح على شرطھماإسناده صح: (قال ا`لبانيّ ). ١(رقم الحديث . ٣/١٠٥: والّرطاب والنّخل

: م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥، ٢زھير الّشاويش، المكتب اwسqمّي، بيروت، لبنان، ط: لمحّمد ناصر ا`لبانّي، تحقيق
١٠٢ - ٥/١٠١. 

، وصحيح مسلم، كتاب ٢/١١١: صحيح البخارّي، كتاب الّزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز–متفق عليه  )٩٤(
 ).٥٦٧(رقم الحديث  ١٧٠: ؤ والمرجان، كتاب الّزكاة، واللّؤل٣/٦٦: الّزكاة

، وصحيح ابن حبّان، )٦٣(رقم الحديث . ١/١٩: سنن أبي داود، كتاب الّطھارة، باب ما ينجس من الماء )٩٥(
، والمستدرك على ٤/٥٨...: كتاب الّطھارة، باب المياه، ذكر أحد التّخصيصيين اللّذان يخّصان عموم الخبر

ھذا حديث : (قال الحاكم. ١/١٣٢: يصه، كتاب الّطھارة، إذا كان الماء قلّتين لم ينجسه شيءالّصحيحين مع تلخ
 ).واللّفظ `بي داود. (ووافقه الّذھبيّ ). صحيح على شرط الّشيخين، فقد احتّجا بجميع رواته ولم يخرجاه

، )ن.د(الّرحمن ا`عظمّي، حبيب : ، تحقيق)ھـ٢١١(المصنف، `بي بكر عبد الّرزاق بن ھّمام الّصنعانّي ت )٩٦(
 .١/٨١: ، كتاب الّطھارة، باب الماء الّذي � ينّجسه شيء)ت.د(، )م.د(
 .٨سورة ا`عراف، بعض آية  )٩٧(
 .١٩سورة الحجر، بعض آية  )٩٨(
 .١٥٢سورة ا`نعام، بعض آية  )٩٩(
 .٨٥سورة ا`عراف، بعض آية  )١٠٠(
 .٢٣سورة الفرقان، آية  )١٠١(
 .٤٠آية  سورة النّساء، بعض )١٠٢(
 .٢٢سورة سبأ، بعض آية  )١٠٣(
 .١٣سورة فاطر، بعض آية  )١٠٤(
 .٥٣سورة النّساء، آية  )١٠٥(
 .١٢٤سورة النّساء، بعض آية  )١٠٦(
 .٤٩سورة النّساء، بعض آية  )١٠٧(
 .٧٧سورة النّساء، بعض آية  )١٠٨(
 .٤٧سورة ا`نبياء، بعض آية  )١٠٩(
 .١٦سورة لقمان، بعض آية  )١١٠(
 .٢٠ سورة يوسف، آية )١١١(
 .٧٥سورة آل عمران، بعض آية  )١١٢(
 .١٤سورة آل عمران، بعض آية  )١١٣(
 .٧٥سورة آل عمران، بعض آية  )١١٤(
، قال )١٣٠٥(رقم الحديث . ٣٥١: سنن التّرمذّي، كتاب البيوع، باب ما جاء في الّرجحان في الوزن )١١٥(

. ٧٢٢: وع، باب الّرجحان في الوزن، وسنن النَّسائّي، كتاب البي)حديث ُسويد حديث حسن صحيح: (التّرمذيّ 
 ).واللّفظ للنَّسائيّ ). (٤٥٩٤(رقم الحديث 

، وصحيح ابن )١٥٧٣(رقم الحديث . ١/٣١٥: سنن أبي داود، كتاب الّزكاة، باب في زكاة الّسائمة )١١٦(
محّمد مصطفى : ، تحقيق)ھـ٣١١(خزيمة، `بي بكر محّمد بن إسحاق بن خزيمة الّسلمّي النّيسابورّي ت
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١٥١٧

                                                                                                                                            

، كتاب الّزكاة، باب ذكر البيان أنَّ الّزكاة واجبة على ما زاد على )ت.د(، )م.د(عظمّي، المكتب اwسqمّي، ا`
 .٦/٤: المجموع: ينظر. إسناده حسن أو صحيح: وقال النّوويّ ) واللّفظ `بي داود. (٤/٣٤: المائتين من الورق

مجدي منصور بن سيد الّشورى، دار : ، تحقيق)ھـ٣٨٥(سنن الّدارقطنّي، لعلّي بن عمر الّدارقطنّي ت )١١٧(
...: م، كتاب الّزكاة، باب وجوب زكاة الّذھب والورق١٩٩٦ -ھـ١٤١٧، ١الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط

  ).١٨٨٥(رقم الحديث . ٢/٧٩
بي الفضل الّرافعّي الكبير، `(التّلخيص الحبير في تخريج : ينظر. والحديث قد ضّعفه الحافظ ابن حجر وا`لبانيّ 

 .٣/٢٨٩: ، وإرواء الغليل٦/٣): ت.د(، دار الفكر، بيروت ،)ھـ٨٥٢(أحمد بن حجر العسقqنّي ت
 .٥٣ - ٥/٥٢: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بيع البعير واستثناء ركوبه )١١٨(
 .١٣٨ - ٦/١٣٧: صحيح البخارّي، كتاب النّكاح، باب ضرب الّدف في النّكاح والوليمة )١١٩(
 .٤/١٤٤...: م، كتاب الّنكاح، باب الّصداقصحيح مسل )١٢٠(
 .٣/٦٧: صحيح مسلم، كتاب الّزكاة )١٢١(
حمدي عبد المجيد الّسلفّي، : ، تحقيق)ھـ٣٦٠(المعجم الكبير، `بي القاسم سليمان بن أحمد الّطبرانّي ت )١٢٢(

: قال الھيثميّ  .٣٢٩ -٩/٣٢٨: م، من اسمه عبدهللا١٩٨٥ -ھـ١٤٠٦، ٢، ط)م.د(دار إحياء التّراث العربّي، 
 .٥/١١: مجمع الّزوائد). إسناد رجاله رجال الّصحيح إ�ّ أنَّه منقطع إبراھيم لم يدرك ابن مسعود(
: مجمع الّزوائد: ينظر. والحديث ضّعفه الھيثميّ . ٨/١٨٠: المعجم الكبير للّطبرانّي، ما أسند أبو أُمامة )١٢٣(

٢٦٨ - ٢/٢٦٧. 
 .٦/١٩٣: فتح العزيز: ينظر )١٢٤(
مواھل الجليل شرح مختصر خليل، `بي عبد هللا محّمد بن محّمد بن عبد الّرحمن المغربّي : ظرين )١٢٥(

، ١زكريا عميرات، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط: ، تحقيق)ھـ٩٥٤(المعروف بالحّطاب الّرعينّي ت
 .٣/٢٥٧: م١٩٩٥ - ھـ١٤١٦

، دار الكتاب العربّي، بيروت، )ھـ٦٢٠(د بن قدامة تالمغني، `بي محّمد عبد هللا بن أحمد بن محمّ : ينظر )١٢٦(
 .١/٢٢١): ت.د(لبنان، 

، ٢، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط)ھـ٥٣٩(تحفة الفقھاء، لعqء الّدين الّسمرقندّي ت: ينظر )١٢٧(
 .١/٣٣٨: م١٩٩٤ - ھـ١٤١٤

، والقول ٢٦: `وزان والنّقود، والمكاييل وا٥٦): ١(اwيضاح والتّبيان، ھامش المحقّق رقم : ينظر )١٢٨(
 .٣/٥٨٤: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان٦٣: الّسديد

علّي الخراسانّي وآخرون، : ، تحقيق)ھـ٤٦٠(الخqف، `بي جعفر محّمد بن الحسن الّطوسّي ت: ينظر )١٢٩(
 .١١٨: ، وا`وزان والمقادير٢/٥٩: ھـ١٤٠٩مؤسسة النّشر اwسqمّي، قم، إيران، 

 .٣/٢٥٧: ، ومواھب الجليل٦/١٩٤: ، وفتح العزيز١/٢٢١: المغني: ظرين )١٣٠(
 .١/٣٣٨: تحفة الفقھاء: ينظر )١٣١(
، والّصاع في الّشريعة اwسqميّة، لمحّمد ٥٧ -٥٦): ٢(اwيضاح والتّبيان، ھامش المحقّق رقم : ينظر )١٣٢(

، ١٣٤ - ١٣٢: م١٩٧٣ - ھـ١٣٩٨، ٣أحمد إسماعيل الخاروف، مجلة الّشريعة اwسqميّة، مّكة المكرمة، ع
 .٣/٥٨٤: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان٦٣: ، والقول الّسديد٢٦: والمكاييل وا`وزان والنّقود

 .٦٧: ، وا`وزان والمقادير٢/٥٩: الخqف: ينظر )١٣٣(
م، ١٩٦٩، ٣ط الخراج والنّظم الماليّة، لمحّمد ضياء الّدين الّريس، دار المعارف، القاھرة، مصر،: ينظر )١٣٤(

 .٣/٥٦٦: وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان
، والقول ٢٧ -٢٦: ، والمكاييل وا`وزان والنّقود٧٣ - ٦٩: اwيضاح والّتبيان، ھامش المحقق: ينظر )١٣٥(

، وتحويل المكاييل والموازين ل´وزان المعاصرة، لمحمود إبراھيم مصطفى الخطيب، مجلّة ٦٥ -٦٣: السّديد
 .٥٨٥ - ٣/٥٨٤: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان٢٣٥ -٢٣٤: ھـ١٤٢٢، ٢٣المكرمة، ع الحكمة، مّكة

 .٣/٥٨٥: أبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`َوزدان: ينظر )١٣٦(
 .٣/٥٥٧: المصدر نفسه: ينظر )١٣٧(
، ٦٣: ، والميزان في ا`قيسة وا`وزان٤٩ -٤٨): ٨(اwيضاح والتّبيان، ھامش المحقّق رقم : ينظر )١٣٨(

 .٥٤٣ - ٣/٥٤٢: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان٤٦ -٤٥: والمكاييل وا`وزان والنّقود
، والقول ٤٦: ، والميزان في ا`قيسة وا`وزان٦١): ٣(اwيضاح والتّبيان، ھامش المحقّق رقم : ينظر )١٣٩(

  .٣/٥٤٣: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان٦٢: الّسديد
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من الّدينار، وفي سوريّة  = دينار، وفي العراق  = من بلٍد إلى أُخرى ففي مّكِة  يختلف وزن القيراط )١٤٠(

: المكاييل وا`وزان اwسqميّة: ينظر. حبّات ٤= من الّدرھم  من الّدينار أو المثقال أو  = وآسيا الصّغرى
 .٥٣ -٥٢: ، والمكاييل وا`وزان والنّقود٤٤

، وأبحاث فقھيّة، بحث ٥٥: والموجز في ا`قيسة والموازين والمكاييل، ٩٠: ا`وزان والمقادير: ينظر )١٤١(
  .٣/٥٤٤: معادلة ا`وزان

: ، والموجز في ا`قيسة والموازين والمكاييل٢٩١: ، ومعجم لغة الفقھاء٨٠: ا`وزان والمقادير: ينظر )١٤٢(
 .٣/٥٤٤: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان٥٥

، وتحويل المكاييل والموازين، مجلّة ٥١ -٥٠): ٧(، ھامش المحقّق رقم اwيضاح والتّبيان: ينظر )١٤٣(
 .٥٤٥ -٣/٥٤٤: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`َوزان٤٤: ، والمكاييل وا`وزان والنّقود٢٣٣: الحكمة

 .٣٥: بھا ، والمقادير الّشرعيّة وا`حكام الفقھيّة المتعّلقة٤٦:، والقول الّسديد٢١:ا`وزان والمقادير:ينظر )١٤٤(
 .١٧٤: ، ومعجم لغة الفقھاء٥٠: اwيضاح والتّبيان: ينظر )١٤٥(
 .١١/١٣١: فتح العزيز: ينظر )١٤٦(
 .٣/١٣٧: مواھب الجليل: ينظر )١٤٧(
محّمد حسن : ، تحقيق)ھـ١٠٥١(كّشاف القناع عن متن اwقناع، لمنصور بن يونس البھوتّي الحنبلّي ت: ينظر )١٤٨(

 .٢/٢٦٣: م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨، ١يروت، لبنان، طمحّمد، دار الكتب العلميّة، ب
 .١٠٣: تأريخ النّقود العراقيّة )١٤٩(
 .٤٩٢: معجم لغة الفقھاء: ينظر )١٥٠(
 .٢١٣: المصدر نفسه: ينظر )١٥١(
 .٤٧: ، والمكاييل وا`وزان والّنقود٣١: ، والميزان في ا`قيسة وا`وزان١١: ا`بحاث التّحريريّة: ينظر )١٥٢(
 .١٩٤: لفقھاءمعجم لغة ا: ينظر )١٥٣(
: ، والموجز في ا`قيسة والموازين والمكاييل٤٨٩: ، ومعجم لغة الفقھاء١٥٥: ا`وزان والمقادير: ينظر )١٥٤(

 .٣/٥٤٦: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان٥٥
: ، والموجز في ا`قيسة والموازين والمكاييل٤٧٩: ، ومعجم لغة الفقھاء١٣٣: ا`وزان والمقادير: ينظر )١٥٥(

٥٥. 
، والقول ١٦ -١٥: ، وا`وزان والمقادير٥٤ -٥٣): ٤(اwيضاح والتّبيان، ھامش المحقّق رقم : ينظر )١٥٦(

 .٣/٥٤٧: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان٦٢: الّسديد
: ، والقول الّسديد٢٢٣: ، ومعجم لغة الفقھاء٥٦ -٥٥): ٦(اwيضاح والتّبيان، ھامش المحقّق رقم : ينظر )١٥٧(

 .٥٤٩ - ٣/٥٤٨: ، وأبحاث فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان٦٤ - ٦٣
، وأبحاث فقھيّة، ٤٩: ، والمقادير الّشرعيّة وا`حكام الفقھيّة المتعلّقة بھا٤٦٠: معجم لغة الفقھاء: ينظر )١٥٨(

 .٣/٥٤٩: بحث معادلة ا`وزان
: ، أو ألف ومائتا دينار، وقيلوزن أربعين أُوقيّة من ذھب: اُختلف في وزن القنطار اختqفاً كثيراً، فقيل )١٥٩(

مال كثير، أو : ثمانون ألف درھم، وقيل: مائة وعشرون رطqً أو ألف ومائتا أُوقيّة، وقيل: مائة دينار، وقيل
، وأبحاث ٨٨: ا`وزان والمقادير: ينظر. ملء َمْسك ثور من ذھب أو فّضة: مائة رطل من ذھب أو فّضة، وقيل

 .٣/٥٥٠: فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان
، وأبحاث ٥٧: ، والموجز في ا`قيسة والموازين والمكاييل٣٨٩ -٣٨٨: الخراج والنّظم اwسqميّة: ينظر )١٦٠(

  .٣/٥٥١: فقھيّة، بحث معادلة ا`وزان
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  المصادر والمراجع

  القرآن الكريم
 - هـ١٣٧٢، )م.د(اَألبحاث الّتحريرّية، لمحّمد َأبي العال البناء، دار األَنوار،  .١

 .م١٩٥٣
َأبحاث فقهّية في قضايا الّزكاة المعاصرة، بحث معادلة اَألوزان والمكاييل  .٢

الّشرعّية باَألوزان المعاصرة، لمحمود ِإبراهيم الخطيب، دار الّنفائس، عّمان، اَألردن، 
 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨الّطبعة اُألولى، 

تب زهير الّشاويش، المك: ِإرواء الغليل، لمحّمد ناصر األَلبانّي، تحقيق .٣
 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥اِإلسالمّي، بيروت، لبنان، الّطبعة الثّانية، 

، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، )هـ١٤١٠(اَألعالم، لخير الّدين الّزركلّي ت .٤
 .م١٩٨٠الّطبعة الخامسة، 

عبد اَألمير علّي مهّنا، : ، شرح)هـ٢٢٤(اَألموال، َألبي عبيد القاسم بن سالم ت .٥
 .م١٩٨٨، لبنان، الّطبعة األولى، دار الحداثة، بيروت

، )هـ٨٥٤(اَألوزان واَألكيال الّشرعّية، لتقي الّدين َأحمد بن علّي المقريزّي ت .٦
 .هـ١٢٩٨، القسطنطينّية، )ن.د(
اَألوزان والمقادير، ِإلبراهيم سليمان العاملّي، مطبعة صور الحديثة، لبنان،  .٧

 .م١٩٦٢ -هـ١٣٨١الّطبعة اُألولى، 
: ، تحقيق)هـ٧٧٤(اية، ألَبي الفداء ِإسماعيل بن كثير الّدمشقّي تالبداية والّنه .٨

 - هـ١٤٠٨علي شيري، دار ِإحياء الّتراث العربّي، بيروت، لبنان، الّطبعة اُألولى، 
 .م١٩٨٨

: ، تحقيق)هـ٤٦٣(تاريخ بغداد، َألبي بكر َأحمد بن علّي الخطيب البغدادّي ت .٩
ة، بيروت، لبنان، الّطبعة اُألولى، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّ 

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧
م ِإلى سنة ١٢٥٨/هـ٦٥٦تأريخ الّنقود العراقّية لما بعد العهود العباسّية من سنة  .١٠

 - هـ١٣٨٨م، لعباس العزاوّي، شركة الّتجارة والّطباعة، بغداد، ١٩١٧/هـ١٢٣٥
 .م١٩٥٨

الكتب العلمّية، بيروت، ، دار )هـ٥٣٩(تحفة الفقهاء، لعالء الّدين الّسمرقندّي ت .١١
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤لبنان، الّطبعة الثّانية، 



        المكاييل واألوزان الّشرعية  المكاييل واألوزان الّشرعية  المكاييل واألوزان الّشرعية  المكاييل واألوزان الّشرعية  ... ... ... ...             ميالديةميالديةميالديةميالدية    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) )     ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد          - - - - األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ
        وما يعادلها باألّوزان المعاصرةوما يعادلها باألّوزان المعاصرةوما يعادلها باألّوزان المعاصرةوما يعادلها باألّوزان المعاصرة

    

 

 
١٥٢٠

                                                                                                                                            

مصطفى عبد : ، تحقيق)هـ٨٥٢(تقريب الّتهذيب، َألحمد بن حجر العسقالنّي ت .١٢
 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥القادر عطا، دار المكتبة العلمّية، بيروت، لبنان، الّطبعة الثّانية، 

بي الفضل َأحمد بن حجر الّتلخيص الحبير في تخريج الّرافعّي الكبير، ألَ  .١٣
 ).ت.د(، دار الفكر، بيروت، )هـ٨٥٢(العسقالني ت

حاشية رد المحتار على الّدر المختار شرح تنوير األَبصار، لمحّمد َأمين الّشهير  .١٤
مكتب البحوث والّدراسات، دار الفكر، بيروت، : ، تحقيق)هـ١٢٥٢(بابن عابدين ت

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥لبنان، 
مالّية، لمحّمد ضياء الّدين الّريس، دار المعارف، القاهرة، الخراج والّنظم ال .١٥

 .م١٩٦٩مصر، الّطبعة الثّالثة، 
علّي : ، تحقيق)هـ٤٦٠(الخالف، َألبي جعفر محّمد بن الحسن الّطوسّي ت .١٦

 .هـ١٤٠٩الخراسانّي وآخرون، مؤسسة الّنشر اِإلسالمّي، قم، ِإيران، 
: ، تحقيق)هـ٦٧٦(بن شرف الّنووّي تروضة الّطالبين، َألبي زكريا محيي الّدين  .١٧

عادل َأحمد عبد الموجود وعلّي محّمد معوض، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، 
 ).ت.د(
محّمد : ، تحقيق)هـ٢٧٩(سنن الّترمذّي، لمحّمد بن عيسى بن َسْوَرة الّترمذّي ت .١٨

 .م٢٠٠٤ علّي ومحّمد عبد اهللا، دار ابن الهيثم، القاهرة، مصر، الّطبعة األولى،
مجدي منصور : ، تحقيق)هـ٣٨٥(سنن الّدارقطنّي، لعلّي بن عمر الّدارقطنّي ت .١٩

 - هـ١٤١٧بن سيد الّشورى، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان ،الّطبعة األولى، 
 .م١٩٩٦

، )هـ٢٧٥(سنن َأبي داود، َألبي داود سليمان بن اَألشعث الّسجستانّي اَألزدّي ت .٢٠
مهدّي، دار ابن هيثم ،القاهرة، مصر، الّطبعة األولى، شريف ال: خّرج َأحاديثه

 .م٢٠٠٧
ياسر : ، تحقيق)هـ٢٧٣(سنن ابن ماجة، َألبي عبد اهللا محّمد بن زيد القزوينّي ت .٢١

 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦رمضان ومحّمد عبد اهللا، دار ابن الهيثم، القاهرة، مصر، 
، اعتنى )هـ٣٠٣(ئّي تُسنن النسائّي، ألَبي عبد الّرحمن َأحمد بن شعيب النسا .٢٢
 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩عبد الغنّي مستو، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، : به
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، )هـ٧٤٨(سير َأعالم الّنبالء، لشمس الّدين محّمد بن َأحمد بن عثمان الّذهبّي ت .٢٣
 - هـ١٤١٣شعيب األرنؤوط، مؤسسة الّرسالة، بيروت، لبنان، الّطبعة التّاسعة، : تحقيق
 .م١٩٩٣

الّشريعة اِإلسالمّية، لمحّمد َأحمد إسماعيل الخاروف، مجّلة كلية  الّصاع في .٢٤
 .م١٩٧٣ - هـ١٣٩٨الّشريعة، مّكة المكرمة، العدد الثّالث، 

صحيح البخارّي، َألبي عبد اهللا محّمد بن إسماعيل بن ِإبراهيم البخارّي الجعفّي  .٢٥
 .م١٩٨١ - هـ١٤٠١، دار الفكر، بيروت، )هـ٢٥٦(ت
، )هـ٣٥٤(ّمد بن حّبان بن َأحمد َأبي حاتم البستّي تصحيح ابن حّبان، لمح .٢٦

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤، الّطبعة الثّانية، )م.د(شعيب األرنؤوط، مؤسسة الّرسالة، : تحقيق
صحيح ابن خزيمة، ألَبي بكر محّمد بن ِإسحاق بن خزيمة الّسلمّي الّنيسابورّي  .٢٧
 ).ت.د(، )م.د(ّي، محّمد مصطفى اَألعظمّي، المكتب اِإلسالم: ، تحقيق)هـ٣١١(ت
، )هـ٢٦١(صحيح مسلم، ألَبي الحسين مسلم بن الحّجاج القشيرّي الّنيسابورّي ت .٢٨

 ).ت.د(دار الفكر، بيروت، لبنان، 
، دار صادر، بيروت، لبنان، )هـ٢٣٠(الّطبقات الكبرى، لمحّمد بن سعد ت .٢٩
 ).ت.د(
ن، ِإيران، العقد المنير، لموسى الحسينّي المازندرانّي، مكتبة الّصدوق، طهرا .٣٠

 .هـ١٣٨٢الّطبعة الثّانية، 
مهدي : ، تحقيق)هـ١٧٠(العين، ألَبي عبد الّرحمن الخليل بن َأحمد الفراهيدّي ت .٣١

 .هـ١٤١٠، الّطبعة الثّانية، )م.د(المخزومّي وإِبراهيم الّسامرائّي، مؤسسة دار الهجرة 
النّي فتح الباري بشرح صحيح البخارّي، لشهاب الّدين َأحمد بن حجر العسق .٣٢
 ).ت.د(، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الّطبعة الثّانية، )هـ٨٥٢(ت
، )هـ٦٢٣(فتح العزيز شرح الوجيز، ألَبي القاسم عبد الكريم بن محّمد الّرافعّي ت .٣٣

 ).ت.د(دار الفكر، بيروت، لبنان، 
،، )هـ٢٧٩(فتوح البلدان، َألحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبالذرّي ت .٣٤

 ).ت.د(لّدين المنجد، مكتبة الّنهضة المصرّية، القاهرة، صالح ا: تحقيق
فقه الّزكاة، ليوسف القرضاوّي، مؤسسة الّرسالة، بيروت، الّطبعة الثّانية،  .٣٥

 .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣
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القول الّسديد في المقادير الّشرعّية واَألوزان بين القديم والجديد، لعبد اهللا  .٣٦
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠عة األولى، ، الّطب)م.د(مصطفى الّشامّي، دار الغرير، 

الكامل في التّاريخ، لعز الّدين َأبي الحسن علّي بن َأبي الكرم الّشيبانّي المعروف  .٣٧
 .م١٩٦٦ - هـ١٣٨٦، دار صادر، بيروت، لبنان، )هـ٦٣٠(بابن األَثير ت

كّشاف القناع عن متن اِإلقناع، لمنصور بن يونس البهوتّي الحنبلّي  .٣٨
سن محّمد، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، الّطبعة محّمد ح: ، تحقيق)هـ١٠٥١(ت

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨األولى، 
الّلؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الّشيخان البخارّي ومسلم، لمحّمد فؤاد عبد  .٣٩

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الباقي، دار الحديث، القاهرة، مصر، 
اِإلفريقّي  لسان العرب، َألبي الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم ابن منظور .٤٠
 .هـ١٤٠٥، َأدب الحوزة، قم، ِإيران، )هـ٧١١(ت
، )هـ٨٠٧(مجمع الّزوائد ومنبع الفوائد، لنور الّدين علّي بن َأبي بكر الهيثمّي ت .٤١

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، 
، )هـ٦٧٦(المجموع شرح المهذب، ألَبي زكريا محيي الّدين بن شرف الّنووّي ت  .٤٢

 ).ت.د(الفكر، بيروت، لبنان، دار 
وبذيله ) هـ٤٠٥(المستدرك على الّصحيحين، َألبي عبد اهللا الحاكم الّنيسابورّي ت .٤٣

يوسف عبد الّرحمن المرعشلّي، دار المعرفة، بيروت، : الّتلخيص للذهبّي، إشراف
 ).ت.د(لبنان، 

مشه ، وبها)هـ٢٤١(مسند اِإلمام َأحمد بن حنبل، َألحمد بن محّمد بن حنبل ت .٤٤
 ).ت.د(منتخب كنز العمال في سنن اَألقوال واَألفعال، دار صادر، بيروت، لبنان، 

، )هـ٣٦٠(مسند الّشاميين، َألبي القاسم سليمان بن َأحمد بن َأيوب الّطبرانّي ت .٤٥
 - هـ١٤١٧حمدي عبد المجيد، مؤسسة الّرسالة، بيروت، الّطبعة الثّانية، : تحقيق
 .م١٩٩٦

: ، تحقيق)هـ٢١١(الّرزاق بن هّمام الّصنعانّي، تالمصنف، َألبي بكر عبد  .٤٦
 ).ت.د(، )م.د(، )ن.د(حبيب الّرحمن اَألعظمّي، 

مصنف ابن َأبي شيبة في اَألحاديث واآلثار، لعبد اهللا بن محّمد بن َأبي شيبة  .٤٧
سعيد الّلحام، دار الفكر، بيروت، لبنان، الّطبعة : ، تحقيق)هـ٢٣٥(الكوفّي العبسّي ت

 .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩األولى، 
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معجم البلدان، لشهاب الّدين َأبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموّي البغدادّي  .٤٨
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، دار إحياء الّتراث العربّي، بيروت، لبنان، )هـ٦٢٦(ت
: ، تحقيق)هـ٣٦٠(المعجم الكبير، َألبي القاسم سليمان بن َأحمد الّطبرانّي ت .٤٩

، الّطبعة الثّانية، )م.د(ِإحياء الّتراث العربّي، حمدي عبد المجيد الّسلفّي، دار 
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦

معجم لغة الفقهاء، لمحّمد رواس قلعجي وحامد صادق قينبي، دار الّنفائس،  .٥٠
 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨بيروت، لبنان، الّطبعة الثّانية، 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربّية، لعمر رضا كحالة، دار ِإحياء  .٥١
 ).ت.د(العربّي، بيروت، لبنان، الّتراث 

، )هـ٣٩٥(معجم مقاييس الّلغة، َألبي الحسين َأحمد بن فارس بن زكريا ت .٥٢
 .هـ١٤٠٤عبد الّسالم محّمد هارون، مكتب اِإلعالم اِإلسالمّي، قم، ِإيران، : تحقيق

، دار )هـ٦٢٠(المغني، ألَبي محّمد عبد اهللا بن َأحمد بن محّمد بن قدامة ت .٥٣
 ).ت.د(ّي، بيروت، لبنان، الكتاب العرب

منذ عهد ) مقياس -وزن - كيل(المقادير الّشرعّية واَألحكام الفقهّية المتعّلقة بها  .٥٤
، القاهرة، الّطبعة الثّانية، )ن.د(وتقويمها بالمعاصر، لنجم الّدين الكردّي،  عالّنبّي 
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

اَألوزان والمكاييل (مّية المقادير الّشرعّية وَأهميتها في تطبيق الّشريعة اِإلسال .٥٥
، لمنير حمود فرحان الكبيسّي، رسالة ماجستير، كلية العلوم اِإلسالمّية، )والمقاييس

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤جامعة بغداد، 
المكاييل في صدر اِإلسالم، لسامح عبد الّرحمن فهمي، الفيصلّية، مّكة المكرمة،  .٥٦

 ).ت.د(الّسعودّية، 
، لفالتر هنتس، ترجمة، كامل العسلّي، الجامعة المكاييل واَألوزان اِإلسالمّية .٥٧

 .م١٩٧٠اَألردنّية، عّمان، 
المكاييل واَألوزان والّنقود منذ فجر اِإلسالم وحّتى العهد العثمانّي، لمحمود علّي  .٥٨

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨عامر، مطبعة ابن حّيان، دمشق، سورّية، 
القاهرة، مصر، الّطبعة  المكاييل والموازين الّشرعّية، لعلّي جمعة محّمد، القدس، .٥٩

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١الثّانية، 
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مواهب الجليل شرح مختصر خليل، َألبي عبد اهللا محّمد بن محّمد بن عبد  .٦٠
زكريا عميرات، دار : ، تحقيق)هـ٩٥٤(الّرحمن المغربّي المعروف بالحّطاب الّرعينّي ت
 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، الّطبعة األولى، 

موجز في اَألقيسة والموازين والمكاييل، آلالء عبد الحميد، دار اليازورّي ال .٦١
 .م٢٠٠٧العلمّية، عّمان، اَألردن، 

الميزان في اَألقيسة واَألوزان، لعلّي باشا مبارك، المطبعة اَألميرّية، بوالق،  .٦٢
 .م١٨٩٢ -هـ١٣٠٩مصر، 

العلم، بيروت، لبنان، ، لصبحّي الّصالح، دار )نشأتها وتطورها(الّنظم اِإلسالمّية  .٦٣
 .م١٩٧٨الّطبعة الّرابعة، 

، لتقّي الّدين َأحمد بن ))شذور العقود في ذكر الّنقود((الّنقود اِإلسالمّية المسمى بـ .٦٤
محّمد الّسيد علّي بحر العلوم، المكتبة الحيدرّية، : ، تحقيق)هـ٨٤٥(علّي المقريزّي ت

 .م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧الّنجف، العراق، الّطبعة الخامسة، 
الّنقود العربّية ماضيها وحاضرها، لسامح عبد الّرحمن فهمي، وزارة الثّقافة  .٦٥

 .م١٩٦٤واِإلعالم، مصر، 
هدية العارفين َأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إلسماعيل باشا البغدادّي  .٦٦
 ).ت.د(، دار ِإحياء الّتراث العربّي، بيروت، لبنان، )هـ١٣٣٩(ت
لمحّمد َأحمد الخاروف، مجّلة هدى اِإلسالم، وحدات الّتعامل عند المسلمين،  .٦٧

  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥وزارة اَألوقاف، اَألردن، العدد الخامس، المجلد التّاسع عشر، 
ِإحسان : ، تحقيق)هـ٦٨١(وفيات اَألعيان وَأنباء َأبناء الّزمان، البن خلكان ت .٦٨

 ).ت.د(عباس، دار الثّقافة، لبنان، 
  

 


