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 بسم الله الرحمن الرحيم

 زكاة الفطرة
 مقدار الصاع النبوي وزناًو

 د. نزار محمود قاسم الشيخ
 دكتوراه تخصص فقه مقارن وباحث في السيرة النبوية

 
 وعلى آله وصحبه وبعد: الحمد لله والصالة والسالم على سيدنا رسول الله

ة استخراج النبوي، وتشير إلى استحباب استعماله، وكيفي بالصاع  المسلم ف عر   فإن هذه الورقات ت  
 .بمقاييس العصر اليوم الفطر من رمضان كيالً ووزناً، حسب مقدار هذا الصاعزكاة 

 :الصاع النبوي
هو أحد المكاييل التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبوي الصَّاع إن  

بينهم  زال متوارثاً ماو سل ولغيره، وهو من مكاييل أهل المدينة المنورة في التجارة، بيته الشريف للغ  في 
 ل  وج   ،حمدولله العن بعض أهل المدينة باإلجازة فيه  كاتب هذه السطور  إلى يومنا هذا، ولقد شر ف  

 .دون الراوية منها على الدراية جازة كانإلا مادي فيتاع
النبي  دولما كان التقدير في قياس المبيعات يختلف ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد حدَّ 

كل مدينة بما   هب البيع لكل منهما، بسبب ما اشتهرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم معايير مقاييس
ْزُن أهِل مكَة، و الوْزُن : ))صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالعليه من الوضع الزراعي أو التجاري؛ 

 .، وغيرهما[4824، وابن حبان برقم4433]رواه أبو داود برقم. ((والمكياُل مكياُل أهِل المدينةِ 
 بركة استعمال الصاع النبوي:

البخاري  رواه ماكد   المدينة وصاعها  ولقد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة في م   
 سلم:لى آله و ع: قال رسول الله صلى الله عليه و قالترضي الله عنها أنها عن عائشَة  رحمهما الله ومسلم

َنا الَمِديَنَة، َكُحبِ َنا َمكََّة َأْو َأَشدَّ، َوَصحِ ْحَها، َوبَاِرْك لَنَا ِفي َصاِعَها َوُمدِ هَ )) ، َوانْ ُقْل ُحمَّاَها، االلُهمَّ َحبِ ْب ِإلَي ْ
 [.4332، صحيح مسلم رقم7755البخاري رقم]صحيح  .((فَاْجَعْلَها بِاْلُجْحَفةِ 

المدينة  مكيال استخدم ن  م   كلَّ البركة   فيهذا  سلمله و آعلى يشمل دعاء النبي صلى الله عليه و و 
 .رضألينما كان مكانه في اأالمنورة 

 زكاة الفطر من رمضان:
ْلقة، وقد وجبت تطهيرًا للنفس، وف رضت في السنة الثانية و زكاة الفطرة هي   يقال لها زكاة الخ 

ى اللُه َعَلْيِه فَ َرَض َرُسوُل اللَِّه َصلَّ قال:  رضي الله عنهما أنه عباس  فعن ابن ض رمضان، ر  للهجرة، عندما ف  
الصَّاَلةِ َفِهَي زََكاةٌ َمْقُبولٌَة،  َوَسلََّم زََكاَة الِفْطِر طُْهَرًة لِلصَّائِِم ِمَن اللَّْغِو َوالرََّفِث، َوطُْعَمةً لِْلَمَساِكيِن، َفَمْن َأدَّاَها قَ ْبلَ 
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 [.0285، سنن ابن ماجه رقم0739]سنن أبي داود رقم .َوَمْن َأدَّاَها بَ ْعَد الصَّاَلِة فَِهَي َصَدقٌَة ِمَن الصََّدقَاتِ 
 َصاًعا ِمْن اَل: فَ َرَض َرُسوُل اللِه َصلى الله َعَليِه وَسلَم زََكاَة الِفْطرِ ق أنه ا،رضَي اللُه عنهم عِن ابِن عمرَ و 

، َوالذََّكِر َواألُنْ َثى، َوالصَِّغيِر َوالَكِبيِر  َن الُمْسِلِميَن، َوأََمَر ِبَها َأْن مِ َتْمر ، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعير ، َعَلى الَعْبِد َوالُحرِ 
 .[8833، صحيح مسلم رقم0734]صحيح البخاري رقم .تُ َؤدَّى قَ ْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإَلى الصَّالَةِ 

 مقدار الصاع النبوي باللتر:
مقدار  ، والمد  كانيعادل أربعة أمدادو  ر غسله صلى الله عليه وسلم،االنبوي مقد اعالصَّ كان   

فالصاع حسب وحدات القياس في هذا العصر،  ملل،573صلى الله عليه وسلم، ويعادل وضوئه 
  .بويالن في المد   جزت به أحسب ما  ،لترات ةيساوي ثالث

 :غراملوبالكيالصاع النبوي  حكم تقدير
 وعاء يختلف ألنه ؛وال يجوز شرعاً  غرام ال يصح في اإلطالقبالكيلو  النبوي ضبط الصاع إنَّ  
من جميع  تامغراتقول إن الصاع يعادل ثالثة كيلو  فال يصح أن ما يوضع فيه خفة وثقالً، بحسب

نفسها يختلف  المادة االرتفاع عن سطح البحر؛ ألن، وتحديد النوع والصنفبل يلزم تعيين  ،األصناف
 وزنها بالفرق بين سطح البحر واالرتفاع عنه.

من  الوزن،ب، ال يبو لنا ة فطره بطريقة المكيال وهو الصاعخرج زكافالواجب على المسلم أن ي   
 ...كالعدس واألرز، والفول والقمح والشعير والتمر واألقط غالب قوت البلد

زكاته  لتي يريد أن يخرجلكن إن شق عليه ذلك، فعليه أن يسأل علماء بلده عن وزن الفطرة ا
 أو غيرها من األصناف التي يجوز إخراج الزكاة منها.منها، 

راج  قوا بين األنواع الزكاتية بين نوع وآخر فأوجبوا إخومن جانب آخر فإن جمهور الفقهاء لم يفر   
 نصف ر   كامل الصاع ألي نوع منها، وأما الحنفية ففرقوا بين األنواع الزكاتية وبين الب  ر  ، فأوجبوا في الب   

مصلحة لالما فيه من  ؛جمهورصاع، وأوجبوا في باقي األصناف صاعاً كامالً، والراجح ما ذهب إليه ال
 [.(434/ 84 الموسوعة الفقهية الكويتية، (870مراقي الفالح شرح نور اإليضاح )ص]يراجع . لفقيرل

 وزن الرطل: على حكم تقدير صاع الزكاة بناء
 أن مقدار حفإن المرجَّ ذا تمَّ هذا إو ، وهذا من مقاييس الموزونات لصاع تبعاً للرطلتقدير ا يجوز 
، بحسب ما قال به جمهور تقريباً  كيلوغراما 530,2 يساويما  المعتدلة والجيدة من الحنطة الصاع

من الحنطة  اً غرامكيلو  352,يساوي وقال الحنفية إن الصاع الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، 
، الصاع النبوي تحديده 45]راجع المكاييل والموازين الشرعية للدكتور علي جمعة ص .وهذا خاص بالحنطة دون غيرها ،أيضاً 

للدكتور محمد نجم  المقادير الشرعية واألحكام الفقهية المتعلقة بها، 54واألحكام الفقهية المتعلقة به للشيخ خالد بن سعد السرهيد ص
 .[830الدين الكردي ص

 قر  إلى صاع أهل المدينة المنورة، وفيه مراعاة لمصلحةاألألنه  ؛وتقدير الحنفية هنا هو الراجح 
 .، والله أعلمالفقير
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 حكم إخراج الزكاة من القيمة: 

 منها خراجهاإ بزكاة الفطر من األعيان التي يج إخراج الفقهاء في وقد جرى الخالف أيضاً بين 
الموسوعة راجع ] ،الفقهاء، وبهذا قال الحنفية وكثير من من النقود قيمتهاوبين إخراج  وبهذا قال الجمهور

ب بما هو األصلح للفقير، بحس عملي واألمر فيه سعة والمسلم حكيم نفسه، [(434/ 84الفقهية الكويتية )
قود البلد زكاة الفطر بحسب ن فإنه يسأل علماء بلده عن مقدار النقودالبالد والعباد، فإذا اختار إخراج 

الباعة أل إخراج الفطرة منه، ثم يس ف الذي يريدويختار الصن ةالمرفق المعاييرأو ينظر  الذي هو فيه،
    .ثم يتصدق به على الفقراء ،لهويحسب القيمة الصنف سعر عن 

 بما يقابله من الأصناف الزكاتية:وزنا مقياس الصاع 

أهل  كما ذكرت عن بعض  ُأجزت به ذيالصاع النبوي ال دني، _وهوالم قمت بتحويل الصاع
عض ملء الصاع من ب، وذلك بفي الوزن من بعض األصناف الزكاتية بما يقابلها _المدينة المنورة

 ،التقدير على وجه يوه ،وهذا شرط في اإلجازة وتسنيمه هدْعَدَعتِ ثم وزنه كيالً بعد  ،األصناف الزكاتية
  في اآلتي:كما 

 
  للتواصل                                                                 
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