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ملخص
المقادير الشرعية متعمقة بالعبادات كالمعامالت كالنفقات كاألسفار كغيرىا ،كىي في الكيؿ كالكزف كالذرع ،كقد كردت في

المد كالدينار كاألكقية كالذراع كالميؿ.
الكتاب كالسنة كاآلثار؛ مثؿ :الصاع ك ّ
كىذا البحث يتعرض ألىـ المقادير الكاردة ،كمحاكلة ضبطيا بالعالمات الطبيعية التي ال تختمؼ مف قطر آلخر.

Abstract
Legal amounts are related here to acts of worship (ibadat), transactions/ dealings (muamalat),
expenditures, travel, etc. They include measurement, weighing and length/ distance/ area/ measurement.
They were mentioned in the Quran, Sunnah and transmitted literature. They include saa, mudd, dinar,
ounce, cubit and mile.
This paper deals with the most important mentioned amounts in an attempt to determine their natural
designations that do not vary from one country to another.

مقدمة:
الحمد هلل ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا رسكؿ اهلل

 كعمى آلو كأصحابو أجمعيف ،كعمى مف تبعيـ بإحساف

* أستاذ ،كمية الشريعة ،جامعة اليرمكؾ.

أتعرض ألىـ اؿمقادير الشرعية.
كأرجك مف اهلل التكفيؽ كالسداد.

إلى يكـ الديف.

كقد جعمت ىذا البحث في مقدمة كثالثة مباحث

أما بعد:
فإف المقادير الشرعية في الكيؿ ،أك الكزف ،أك

العرفية في ا
الذرع يختمؼ ما يعادليا بالمقادير
ّ
المختمفة ،فنجد ذكر الرطؿ البغدادم ،كالمصرم،

لبمداف

كالشامي ،ككذا في المعايير األخرل.

كخاتمة.
المبحث األكؿ :المكاييؿ.
المبحث الثاني :المكازيف

المبحث الثالث :المذاريع.

المبحث األول :المكاييل

كأردت في ىذا البحث أف أضبط المقدرات
الشرعية بالعالمات التي ال تختمؼ -إجماال-بيف حيف،
كآخر أك بيف بمد كآخر ،كلـ أشأ أف أكثر مف المصادر

في المذىب الكاحد؛ ألف الكتب المت عددة في المذىب
يكاد يككف القكؿ كاحدا فييا ،كأردت أف تككف الدراسة
فقيية ،كأف تككف بعيدة عف التفصيالت،
حديثيو ّ
كالخالفات؛ ألف مقصكد البحث كضع عالمات يتفؽ
ىا العالـ كالعامي  .كما أني أردت أف
كيعرؼ
ػ
عميىا،
ػ
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كالمكاييؿ جمع مكياؿ ،كالمكياؿ ما يكاؿ بو مف
ؾاؿ الشيء أم حدد مقداره بكساطة آلة معدة لذلؾ،
ككاؿ الشيء بالشيء قاسو بو ،ككاؿ الدراىـ،

كالدنانير  :كزنيا (ٔ).

كأىـ المكاييؿ :الصاع ،كالمد ،كالكسؽ.
اآلتي:

إف المبحث يقع في ثالثة مطالب عمى النحك
كلذا ؼّ

المطمب األكؿ :الصاع.
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المطمب الثاني :المد.

أخرجو كما كنت أخرجو أبدا ما عش ت" مسمـ ،صحيح

المطؿب الثالث :الكسؽ.

مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الفطر عمى المسمميف مف

المطلب األول :الصاع.

التمر كالشعير ،حديث رقـ (٘.)ٜٛ
 -كعف عبداهلل بف زيد  عف النبي  أف إبراىيـ حرـ مكة

تعريف الصاع:

كدعا ليا كحرمت المدينة كما حرـ إبراىيـ مكة كدعكت ليا

الصاع لغة  :ما يكاؿ بو ،كىك لفظ مفرد كيسمى

في مدىا كصاعيا مثؿ ما دعا إبراىيـ  لمكة" البخارم،

الصكاع ،كالصَّكع ،كجمعو أصكع ،كأصؤع،
الصاع ،ك ُّ

صحيح البخارم ،كتاب البيكع ،باب بركة صا ع النبي 

(
كصيعافٕ).
كأصكاع ،كصكع،

كمده ،حديث رقـ (ٕٕٕٓ).

الصاع فقها  :مكياؿ يكاؿ بو في البيع ،كالشراء

كتقدر بو كثير مف األحكاـ كصدقة الؼ طر ،كقيؿ  :ىك

مقدار الصاع.

الصاع في الكتاب والسنة.
كرد ذكر الصاع في القرآف الكريـ بمفظ صكاع،

الصاع يساكم أربعة أمداد ،إال أنيـ اختمفكا في المد كـ

إناء لمشرب(ٖ).

اتفؽ الفقياء عمى أف المد مف أجزاء الصاع كاف

رطال يساكم كعميو اختمفكا في مقدار الصاع كـ يساكم؟

كقد جاء ذلؾ في قكلو تعالى في سكرة يكسؼ  :قَالُوا
َ ْف ِق ُد صو َ ِ ِ
اا ِب ِ ِح ْفم ُل َب ِع ٍ
:ٕٚ[ 
ير
اع ا ْفل َممك َولِ َم ْفن َ َ
َُ

فذىب جميكر الفقواء مف المالكية(ٗ) ،كالشافعية(٘)،

كالحنابمة ( )ٙإلى أف الصاع يساكم خمسة أرطاؿ كثمث

يكسؼ].

الرطؿ بالرطؿ العراقي حيث قالكا

كقد كرد ذكر الصاع في أحا ديث عدة في السنة

رطؿ كثمث .

النبكية منيا:

كذىب أبك حنيفة

 ما ركاه ابف عمر-رضي اهلل عنيما -أف رسكؿ اهلل عمى كؿ حر ،أك عبد،

رطالف ،كاألكؿ يسمى  :صاع أىؿ الـ دينة ،كالثاني :

البخارم ،صحيح البخارم ،كتاب الزكاة ،باب صدقة الفطر

عمى العبد كغيره ،حديث رقـ (ٖٖٗٔ) ،ـ سمـ ،صحيح
مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الفطر عمى المسمميف مف
التمر كالشعير ،حديث رقـ(ٗ.)ٜٛ
 كما ركاه أبك سعيد الخدرم قاؿ ":كنا نخرج إذ كاف فينارسكؿ اهلل  زكاة الفطر عف كؿ صغير ككبير حر أك
مممكؾ صاعا مف طعاـ أك صاعا مف أقط أك صاعا مف
شعير أك صاعا مف تمر أك صاعا مف زبيب فمـ نزؿ

صاع أىؿ العراؽ .

كالذم يخرج مف الخالؼ كيكضح األمر أف

الصاع كما كرد يساكم أربعة أمداد ،كالمد يساكم مؿء
كفى الرجؿ المعتدؿ -ليس بالصغير كال بالكبير -مف
البر ،كالشعير.
الطعاـ ُ

المطلب الثاني :المد.
المد لغة  :ضرب مف المكاييؿ كىك ربع صا

كالجمع أمداد كمدد كمداد كثيرة ،كمددة ،كأصمو مقدر
()ٛ

بأف يمد الرجؿ يديو فيمأل كفيو طعاما .

قاؿ إني أرل أف مديف مف سمراء الشاـ تعدؿ صاعا مف
تمر فأخذ الناس بذلؾ قاؿ أبك سعيد فأما أنا فال أزاؿ
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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()ٜ

المد فقها :ىك مكياؿ يساكم ربع الصاع .

نخرجو حتى قدـ عمينا معاكية بف أبي سفياف حاجا أك

معتم ار فكمـ الناس عمى المنبر فكاف فيما كمـ بو الناس أف

إلى أف الصاع يساكم

ثمانية أرطاؿ بالرطؿ العراقي أم أف المد يساكم

":فرض زكاة الفطر صاعا مف تمر ،أك صاعا مف شعير
ذكر أك أنثى مف المسمميف "

()ٚ

 :إف المد يساكم

المد في الكتاب والسنة.
لـ يذكر المد في القرآف الكريـ إال أنو ذكر في

السنة النبكية في عدة أحاديث منيا:
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 -عف السائب بف يزيد قاؿ  ":كاف الصاع عمى عيد

-عف أبي سعيد الخدرم  أف رسكؿ اهلل  قاؿ ":ليس

النبي  مدا كثمثا بمدكـ اليكـ  ،فزيد فيو في زمف عمر

فيما دكف خمسة أكسؽ مف التمر صدقة كليس فيما دكف

بف عبدالعزيز " البخارم ،صحيح البخارم ،كتاب كفارات

خمس أكاؽ مف الكرؽ صدقة كليس فيما دكف خمس ذكد

األيماف ،باب صاع المدينة كمد النبي  كبركتو ،حديث

مف اإلبؿ صدقة " البخارم ،صحيح البخارم ،كتاب

رقـ (ٖٖٗ.)ٙ

الزكاة ،باب ليس فيما دكف خمس ذكد صدقة ،حديث

 عف أنس بف مالؾ أف رسكؿ اهلل  قاؿ ":الميـ بارؾليـ في مكيالو ـ كصاعيـ كمدىـ " البخارم ،صحيح

رقـ (ٓ ،)ٖٜٔمسمـ ،صحيح مسمـ ،ؾ

تاب الزكاة،

(حديث رقـ .)ٜٜٚ

البخارم ،كتاب كفارات األيماف ،باب صاع المدينة كمد

 -عف جابر بف عبد اهلل  -رضي اهلل عنيما  -أف رسكؿ

النبي  كبركتو ،حديث رقـ (ٔ.)ٖٙٙ

اهلل  رخص في العرايا الكسؽ كالكسقيف كالثالثة

 عف سفينة قاؿ كاف رسكؿ اهلل  يغسمو الصاع مفالماء مف الجنابة كيكضئو المد" مسمـ ،صحيح مسمـ،
كتاب الحيض ،باب القدر المستحب مف الماء في غسؿ
الجفابة كغسؿ ،...حديث رقـ (.)ٖٕٙ

كفي ىذا إشارة إلى أمره  باالقتصاد في الماء.

كاألربعة كقاؿ  ":في جاذ كؿ عشرة أكسؽ قنك يكضع
لممساكيف في المسجد

" الحاكـ ،المستدرؾ عمى

الصحيحيف ،كتاب الزكاة( ،حديث رقـ ٖٕ٘ٔ).
 -عف جابر بف عبد اهلل أف رسكؿ اهلل

 قاؿ ":ليس

عمى الرجؿ المسمـ زكاة في كرمو  ،كال في زرعو إذا كاف

أقؿ مف خمسة أكسؽ " ابف خزيمة ،صحيح ابف خزيمة،

مقدار المد .

اختمؼ الفقياء في تقدير المد فذىب جميكر الفقياء

مف المالكية(ٓٔ) ،كالشافعية(ٔٔ) ،كالحنابمة(ٕٔ) ،إلى أف المد
رطالف
.
رطؿ كثمث ،كذىب أبك حنيفة إلى أف المد
كالذم يزيؿ الخالؼ مف قطر لقطر ىك العالمة
الطبيعية كىك مؿء كفى الرجؿ المعتدؿ مف قمح كنحكه.

المطلب الثالث :الوسق.

كتاب الزكاة ،باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بمغ
خمسة أكسؽ( ،حديث رقـ ٖٕٗٓ).
 عف جابر أف رجال أتى النبي  يستطعمو ،فأطعموشطر كسؽ شعير فما زاؿ الرجؿ يأكؿ منو

 ،كامرأتو

كضيفيما حتى كالو ،فأتى النبي  فقاؿ :لك لـ تكمو ألكمتـ
منو كلقاـ لكـ" مسمـ ،صحيح مسمـ ،كتاب الفضائؿ ،باب
في معجزات النبي ،حديث رقـ (ٔ.)ٕٕٛ

تعريف الوسق.

الوسق لغة  :مكيمة معمكمة كقيؿ  :ىك حمؿ بعير

كأصؿ الكسؽ  :الحمؿ ككؿ شيء كسقتو ،فقد حممتو

كقيؿ :الكسؽ العدؿ ،كقيؿ  :العدالف ،كقيؿ  :ىك ا لحمؿ
عامة كالجمع أكسؽ ككسكؽ(ٖٔ).

الوسق فقها :مكياؿ ىك حمؿ بعير كيساكم ستيف

صاعا بصاع النبي .)ٔٗ(

مقدار الوسق
اتفؽ الفقياء فيما بينيـ عمى أف الكسؽ يساكم

ستيف صاعان بصاع النبي  ،)ٔ٘(إال أنيـ اختمفكا في

تقديره كمان تبعان الختالفيـ في مقدار الصاع.

فجميكر الفقياء القائميف بأف الصاع يساكم خمسة

أرطاؿ كثمث الرطؿ العراقي يركف أف الكسؽ يساكم
ثالثمئة كعشريف رطال.

الوسق في الكتاب والسنة .

كرد لفظ الكسؽ في قكلو تعالى في سكرة

ق
سَ
االنشقاؽ َ :والمَّل ْفي ِل َو َما َو َ
الكسؽ في أحاديث نبكية عدة منيا :

 :ٔٚ[االنشقاؽ ] ،ككرد
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أما الحنفية القائميف بأف الصاع يساكم ثمانية

أرطاؿ ( ،)ٔٙيركف أف الكسؽ يساكم أربعمئة كثمانيف
رطال .
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والصواب أف يقدر بالعالمة الطبيعية كىك أف الكسؽ

ستكف صاعان مضركبة في أربعة أمداد مضركبة
المعتدؿ
.
في مؿء كفى الرجؿ

ٓ ٕٗٓ =ٔٗ ٙمدان .كال بأس أف يثبت أىؿ كؿ بمدة

كرد لفظ الدرىـ بصيغة الجمع دراىـ في قكلو
ود ٍة و َكا ُوا ِفي ِ
شروهُ ِبثَم ٍن ب ْفخ ٍ ِ
تعاؿلَ  :و َ َ ْف َ َ
س َدَار َم َم ْفع ُد َ َ
ين :ٕٓ[يكسؼ].
ِم َن َّلا
الز ِ ِد َ
أما في السنة النبكية فقد كرد لفظ الدرىـ في عدة

بجانب المعيار الشرعي المنضبط ما يقابمو مف المكاييؿ

أحاديث منيا:

في بالدىـ ،أما المعيار الشرعي فينبغي أف يحافظ عمى

 -عف أبي ىريرة  عف النبي  قاؿ تعس عبد الدينار

استعمالو.

المبحث الثاني :الموازين.
المكازيف جمع َكْزف ،الكزف ثقؿ شيء بشيء مثمو
كأكزاف الدراىـ كيقاؿَ :كْزف فالف أم قدرهَ ،كَزف الشيء إذا
كالو ككزنو إذا قدره ،كما يكزف بو يسمى ميزاف ،كالجمع
مكازيف ،قاؿ تعالى  :وَ َ ا ْفلمو ِاز َ ِ
س َ :ٗٚ[
ين ا ْفلق ْف
َ ُ ََ
األنبياء] ،كقاؿ تعالى َ  :وا ْفل َو ْفز ُن َي ْفو َم ِئ ٍذ ا ْفل َح ُّ
ق فَ َم ْفن ثَ ُقمَ ْفت
ون :ٕٔٓ[المؤمنكف](.)ٔٚ
َم َو ِازي ُ ُ فَ ُولَِئ َك ُ ُم ا ْفل ُم ْف ِم ُح َ
كمف ىذه األكزاف  :الدرىـ ،الدينار ،النكاة ،النش،

األكقية .قذا المبحث يقع في خمسة مطالب ىي:
المطمب األكؿ :الدرىـ.

(ٖ٘ٗ،)ٙ

باب ما يتقى مف فتنة الماؿ ،حديث رقـ

ككتاب الجياد كالسير ،باب الحراسة في الغزك في سبيؿ

اهلل ،حديث رقـ (.)ٕٛٛٚ
 عف أبي سعيد  قاؿ ":كنا نرزؽ تمر الجمع كىكال ِللطُ مف التمر ككنا نبيع صاعيف بصاع فقاؿ النبي :

"ال صاعيف بصاع كال درىميف بدرىـ " البخارم ،صحيح
البخارم ،كتاب البيكع ،باب الخمط مف التمر حديث رقـ
(ٓ.)ٕٓٛ
 عف أبي ىريرة قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل  " :منعت العراؽمصر إردبيا كدينارىا كعدتـ مف حيث بدأتـ كعدتـ مف

المطمب الثالث :النكاة.

حيث بدأتـ كعدتـ مف حيث بدأتـ شيد عمى ذلؾ لحـ

المطمب الرابع :النش.

أبي ىريرة كدمو " مسمـ ،صحيح مسمـ-

المطمب الخامس :األكقية.

كتاب الفتف

كأشراط الساعة ،باب ال تقكـ الساعة حتى يحسر الفرات

المطلب األول :الدرهم.

عف جبؿ مف ذىب ،حديث رقـ (.)ٕٜٛٙ

تعريف الدرهم.
الدر م لغة  :لفظ فارسي معرب كيقاؿ درىـ كدرِىـ

الدراىيـ(.)ٔٛ

يعط لـ يرض" البخارم ،صحيح البخارم ،كتاب الرقاؽ،

درىميا كقفيزىا كمنعت الشاـ مدييا كدينارىا كمنعت

المطمب الثاني :الدينار.

كحكى بعضيـ درىاـ كجمعو

كالدرىـ كالقطيفة كالخميصة إف أعطي رضي كاف لـ

دراىـ كجاء في تكسيره

الدر م فقها  :الفضة المضركبة أم المطبكعة

المتعامؿ بيا ( ،)ٜٔكىي كحدة كزف كانت معركفة قبؿ
اإلسالـ كبعده كتتعمؽ بيا الكثير مف األحكاـ

الشرعية (ٕٓ).

الدرهم في الكتاب والسنة
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كسيتـ الحديث عف مقدار الدرىـ الحقان.
المطلب الثاني :الدينار.

تعريف الدينار
الدي ار لغة  :دنر الدينار فارسي معرب كأصمو

دنار بالتشديد بدليؿ قكليـ دنانير كدنينير فقمبت إحدل
النكنيف ياء لئال يمتبس بالمصادر التي تجيء عمى
فعاؿ ،كيجمع عمى دنانير كقاؿ أبك منصكر دينار

كقيراط كديباج أصميا أعجمية غير أف العرب تكممت بيا
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قديما فصارت عربية كرجؿ مدنر كثير الدنانير ،كدينار

مدنر مضركب(ٕٔ).

الدي ار فقها  :كحدة كزف عرفت قبؿ اإلسالـ كبعده

كيتعمؽ بو كثير مف األحكاـ الشرعية(ٕٕ).

كرد لفظ الدينار في قكلو تعالى َ  :و ِم ْف ُه ْفم َم ْفن إِ ْفن
ِّده إِ َل ْفي َك إَِّل ما ُدم َت مَ ْفي ِ قَ ِ
ار ي َؤد ِ
ِ
ائماً :ٚ٘[
َ ْف َ
ْفم ْف ُ ِبدي َ ٍ ُ
تَ َ
آؿ عمراف].
كأما في السنة فقد كرد لفظ الدينار بعدة أحاديث

صحيحة منيا ما كرد سابقا في االستدالؿ عمى الدرىـ
كمنيا أيضا:

 عف عثماف بف عفاف  أف رسكؿ اهلل  ":قاؿ الرىميف" مسمـ،

صحيح مسمـ ،كتاب المساقاة ،باب الربا ،حديث رقـ

(٘.)ٔ٘ٛ
 عف عمرك بف الحارث ختف رسكؿ اهلل  أخي جكيريةبنت الحارث قاؿ " :ما ترؾ رسكؿ اهلل  عند مكتو درىما
كال دينا ار كال عبدا كال أمة كال شيئا إال بغمتو البيضاء

كسالحو كأرضا جعميا صدقة

نصؼ مثقاؿ كخمسو (ٖٕ) ،كالدينار أم المثقاؿ يساكم
درىـ كثالثة أسباع الدرىـ(ٕٗ).

كقد اختمؼ الفقياء في مقد ار كؿ مف الدرىـ
كالدينار عمى النحك التالي مقد ار بالحبكب:

الدينار في الكتاب والسنة .

تبيعكا الدينار بالديناريف كال الدرىـ بالد

يساكم الدرىـ سبعة أعشار الدينار حيث الدرىـ

" البخارم ،صح يح

البخارم ،كتاب الكصايا ،باب الكصايا ،حديث رقـ
(.)ٕٖٜٚ
 عف أبي ىريرة  عف النبي  " :أف رجال مف بنيإسرائيؿ سأؿ بعض بني إسرائيؿ بأف يسمفو ألؼ دينار

فدفعيا إليو فخرج في البحر فمـ يجد مركبا فأخذ خشبة
فنقرىا فأدخؿ فييا ألؼ دينار فرمى بيا في البحر فخرج

ذىب الحنفية

(ٕ٘)

إلى أف الدينار يساكم عشريف

قيراطان ،كالدرىـ أربعة عشر قيراطان ،كالقيراط خمس

شعيرات ،فعميو الدرىـ يزف سبعيف شعيرة ،كالدينار مئة
شعيرة.

أما جميكر الفقياء مف المالكية
()ٕٛ

كالحنابمة

()ٕٚ

()ٕٙ

 ،كالشافعية

،

فقد ذىبكا إلى أف الدرىـ يساكم خمس

كخمسكف شعيرة ،أما الدينار كالمثقاؿ فيساكم اثنتاف
كسبعكف شعيرة ،كالحديث ىنا عف الدراىـ الشرعية التي

يقدر بيا نصا

ب الزكاة ،كمقد ار الجزية ،كيعادؿ

ٕٕ٘,غـ ،كالدينار ٓ ٖ,ٙغـ باألكزاف المعاصرة (،)ٕٜ
كالتقدير بحبات الشعير يبقى الدرىـ كالدينار مقصكديف
كزنا ،فال بد مف استعماؿ ىذيف المفظيف كاف كضع
بجانبيا األكزاف المتغيرة المختمفة.
المطلب الثالث :النواة.
ال واة لغة  :ىي مؼرد كجمعيا نكل ،كىي عجمة

التمر ،كالزبيب ،كغيرىما ،كيقاؿ  :أكمت التمر كنكيت
(ٖٓ)

النكل ك أنكيتو رميتو

.

(ٖٔ)

ال واة فقها :ىي اسـ لكزف خمسة دراىـ

.

النواة في الكتاب والسنة .

لـ يرد لفظ النكاة بيذا الرسـ ،كعمى ىذا المعنى

فذكر الحديث فمما نشرىا كجد الماؿ " البخارم ،صحيح

في القرآف الكريـ ،كانما كردت لفظة ا
ق ا ْفل َح ِّدب َوال َّل َوى :ٜ٘[األنعاـ].
تعالى :إِ َّلن المَّل َ فَ ِال ُ
كفي السنة النبكية فقد كرد لفظ النكاة في حديث أنس

حديث رقـ (.)ٕٔٗٚ

بف مالؾ  أف عبد الرحمف بف عكؼ جاء إلى رسكؿ اهلل

الرجؿ الذم كاف أسمفو فإذا بالخشبة فأخذىا ألىمو حطبا
البخارم ،كتاب الزكاة ،باب ما يستخرج مف البحر،
مقدار الدرهم والدينار الشرعيين .

لنكل في قكلو

 كبو أثر صفرة فسألو رسكؿ اهلل ،فأخبره أنو تزكج امرأة
مف األنصار قاؿ :كـ سقت إلييا قاؿ زنة نكاة مف ذىب

قاؿ رسكؿ اهلل  أكلـ كلك بشاة "البخارم ،صحيح البخارم،
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
( 1428 ،)1ه 2007/م
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كتاب النكاح ،باب الصفرة لممتزكج-حديث رقـ (،)ٗٛ٘ٛ

حديث رقـ ( ،)ٕٔٗٙابف ماجو -سنف ابف ماجو ،كتاب

مسمـ ،صحيح مسمـ ،كتاب النكاح ،باب الصداؽ كجكاز

النكاح ،باب صداؽ النساء حديث رقـ (.)ٔٛٚٙ

ككنو تعميـ قرآف كخاتـ حديد كغير ذلؾ مف قميؿ ككثير
كاستحباب ككنو خمسمائة درىـ لمف ال يجحؼ بو ،حديث
رقـ (.)ٕٔٗٚ
اختمؼ الفقياء في تقدير النكاة تبعا الختالفيـ في

تفسير النكاة في حديث أنس كعند أكثرىـ ىي كزف
خمسة دراىـ

فيما اطمعت عميو فإف مقدار النش يساكم عشريف

درىمان كىك نصؼ األكقية ( ،)ٖٛكلـ أجد غير ىذا إال ما

مقدار النواة.

(ٕٖ)

مقدار النش.

كبو قاؿ إسحاؽ

دراىـ(ٖٗ)كقيؿ كانت ربع دينار

(ٖٖ)

كقيؿ تزف عشرة

(ٖ٘) ،كقاؿ أحمد بف

حنبؿ :تزف ثالثة دراىـ كثمث(.")ٖٙ

كالدرىـ خمس كخمسكف حبة شعير كعمى ىذا

فالنكاة تساكم:
(ٓٔٔ٘ٓ = )ٖ / ٘ٓ( = ٘٘  )ٖ/حبة شعير كزنا.
المطلب الرابع :النش.
ال ش لغة  :كالنش كزف نكاة مف ذىب كقيؿ ىك

كزف عشريف درىما كقيؿ  :كزف خمسة دراىـ  ،كقيؿ ىك
ربع أكقية ،كنش ا لشيء نصفو فالنش إذا النصؼ مف

كؿ شيء(.)ٖٚ

ال ش فقها  :مف األكزاف القديمة كال يخرج معناه

الفقيي عف المعنى المغكم.

لـ يرد لفظ النش في القرآف الكريـ كانما كرد في
عف محمد بف إبراىيـ عف أبي سممة بف عبد
السنة النبكية ؼ
 كـ كاف

صداؽ رسكؿ اهلل  قالت كاف صداقو ألزكاجو اثنتي
عشرة أكقية كنشا قالت  :أتدرم ما النش قاؿ  :قمت ال
قالت :نصؼ أكقية فتمؾ خمسمائة درىـ فيذا صداؽ

رسكؿ اهلل  ألزكاجو"مسمـ ،صحيح مسمـ ،كتاب النكاح،

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
( 1428 ،)1ه 2007/م

فيككف النش ٓٔ دراىـ كما في حديث المير
كيساكم ٓٔ  ٘٘ٓ = ٘٘ حبة شعير كزنا.
المطلب الخامس :األوقية.

تعريف األوقية
األوقية لغة :عمى كزف أفعكلة كاألعجكبة كاألحدكثة

كىي مفردة كالجمع أكاقي بالتشديد كالتخفيؼ (أك ٍق
اؽ) كىي
ّ
مف األكؽ أم الثقؿ كىي كزف سبعة مثاقيؿ كقيؿ زنة
(
ىمأٗ).
األوقية فقها :ىي كزف مقداره أربعكف در

األوقية في الكتاب والسنة.

لـ يرد لفظ األكقية في القرآف الكريـ كانما كرد في

السنة المطيرة في حديث عبد الرحمف عف عائشة الذم

سبؽ ذكره ككرد في ما ركاه جابر بف عبد اهلل عف رسكؿ
اهلل  أنو قاؿ  ":ليس فيما دكف خمس أكاؽ مف الكرؽ
صدقة كليس فيما دكف خمس ذكد مف اإلبؿ صدقة

النش في الكتاب والسنة

باب الصداؽ كجكاز ككنو تعميـ القرآف ك

(
اىـ.)ٖٜ
ربع أكقية أم عشرة در

أربعيف درىما(ٓٗ).

تعريف النش.

الرحمف أنو قا ؿ سألت عائشة زكج النبي

ذكر في لساف العرب مف أقكاؿ فيو ىي خمسة دراىـ ،أك

خاتـ حديد،

"

مسمـ ،صحيح مسمـ ،كتاب الزكاة ،حديث رقـ (ٓ.)ٜٛ

كاألكاؽ جمع أكقية.
مقدار األوقية.

األكقية متفؽ عمييا بيف الفقياء أنيا تزف أر بعيف

(ٕٗ)

درىما

 ،كعميو فيي تعادؿ ألفاف كثمانمئة حبة شعير

عند الحنفية عمى اعتبار أف الدرىـ يساكم سبعيف شعيرة
كما سبؽ تكضيحو ،كتعادؿ ألفاف كمئتاف شعيرة عند
جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة عمى
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اعتبار أف الدرىـ عندىـ خمسة كخمسيف شعيرة كما
سبؽ تكضيحق.
فتككف األكقية ٓٗ درىما كالدرىـ ٘٘ حبة شعير=
ٕٕٓٗٓٓ=٘٘حبة شعير كزنا.

(الزيادية) ،ثـ العمرية ،ثـ الميزانية(.)ٗٙ
الذراع في الكتاب والسنة .

كرد لفظ الذراع كما في معناه في القرآف الكريـ

المبحث الثالث :المذاريع.
الذرع كىي مقاييس المسافات.
كالقياس :التقدير فقست الشيء بغيره كعمى غيره

أقيس قيسان كقياسان فانقاس إذا قدرتو عمى مثالو ،ككجو
قكس كقياسان كالمقدار مقياس(ٖٗ).
آخر قستو أقكسو ان

كالمسافة :مف استاؼ بمعنى شـ ،كىك أف الدليؿ

كاف إذا ضؿ في فالة أخذ التراب فشمو ككثر استعماؿ

ىذه الكممة حتى سمي البعد مسافة(ٗٗ).
كقد استعمؿ العرب كالمسممكف
لتقدير المسافات تتناكؿ بعضا منيا

الياشمية الصغرل

(الباللية) ،ثـ الياشمية الكبرل

مقاييس عدة
 :الذراع ،الميؿ،

الفرسل ،الشبر ،القدـ ،كالمرحمة .

كعميو فيذا المبحث يقع في خمسة مطالب:

المطمب األكؿ :الذراع.

 عف أـ سممة قالت :سئؿ رسكؿ اهلل  كـ تجر المرأةمف ذيميا؟ قاؿ :شب ار .قمت :إذان ينكشؼ عنيا .قاؿ :ذراع ال

تزيد عميو" ابف حباف ،صحيح ابف حباف ،كتاب المباس،
باب لبس السراكيؿ،حديث رقـ (ٓ )ٖ٘ٛكالمفظ لو.

 كمنيا أيضا ما ركاه عبد اهلل قاؿ  :حدثنا رسكؿ اهلل أمو أربعيف يكما ثـ عمقة مثؿ ذلؾ ثـ يككف مضغة مثؿ

المطمب الثالث :الفرسل.

ذلؾ ثـ يبعث اهلل ممكا فيؤمر بأربعة برزقو كأجمو كشقي

المطمب الرابع :الشبر.

أك سعيد فكاهلل إف أحدكـ أك اؿرجؿ يعمؿ بعمؿ أىؿ النار

المطمب الخامس :القدـ.

حتى ما يككف بينو كبينيا غير باع أك ذراع فيسبؽ عميو

المطمب السادس :المرحمة.

الكتاب فيعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة فيدخميا كاف الرجؿ ليعمؿ

المطلب األول :الذراع.

بعمؿ أىؿ الجنة حتى ما يككف بينو كبينيا غير ذراع أك
ذراعيف فيسبؽ عميو الكتاب فيعمؿ بعمؿ أىؿ النار

تعريف الذراع.
الذراع لغة  :الذراع مف َذ َرع مفرد كالجمع أذرع،
كىك ما يذرع بو ،ذرع الثكب كغيره يذرعو ذرعا  :قدره
بالذراع ،فيك ذراع كىك مذركع ،كذرع كؿ شيء قدره،

كالتذرع تقدير الشيء بذراع اليد(٘ٗ).

الذراع فقها  :مقياس لمطكؿ ذات أنكاع مختمفة

كاـ السمطانية

ىي تصاعديا  :القاضية ،ثـ اليكسفية ،ثـ السكداء ،ثـ
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
( 1428 ،)1ه 2007/م

حديث صحيح منيا:

كىك الصادؽ المصدكؽ قاؿ  ":إف أحدكـ يجمع في بطف

المطمب الثاني :الميؿ.

ذكر الماكردم ليا سبعة أنكاع في األح

سمَُا لُو اً
كذلؾ في قكلو تعالى َ :ولَ َّلما أ ْف
اا ْفت ُر ُ
َن َ َ
ِ
ف َو
اق ِب ِه ْفم َذ ْفر اً َوقَالُوا تَ َخ ْف
يا ِب ِه ْفم َو َ َ
س َ
تَ ْفح َز ْفن  :ٚٚ[ىكد ] .كقكلو تعالى  :ثَُّلم ِفي ِس ْفم ِسمَ ٍة َذ ْفر ُ َها
س ْفبع َ ِ
اسمُ ُكوهُ  :ٖٕ[الحاقة ] ،كقكلو تعالى :
ون ذَار اً فَ ْف
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ و َك ْفم ُب ُه ْفم َباس ٌ ذَار َ ْفي ِبا ْفل َو صيد  :ٔٛ[الكيؼ ].
كفي السنة المطير كرد ذكر الذراع في أكثر مف

فيدخميا قاؿ آدـ إال ذراع " البخارم ،صحيح البخارم،
كتاب القدر ،حديث رقـ

(ٕٕٔ )ٙكالمفظ لو ،مسمـ،

صحيح مسمـ -كتاب القدر ،باب كيفية خمؽ اآلدمي في
بطف أمو ككتابة رزقو كأجمو كعممو كشقاكتو كسعادتو-

حديث رقـ (ٖٗ.)ٕٙ
أب ىريرة عف النبي  فيما يحكي عف
 كمنيا ما ركاه كاهلل جؿ كعال قاؿ  :الكبرياء ردائي كالعظمة إزارم فمف

نازعني في كاحدة منيما قذفتو في النار كمف اقترب إلي
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شب ار اقتربت منو ذراعا  ،كمف اقترب مني ذراعا اقتربت
منو باعا كمف جاءني يمشي جئتو أىركؿ  ،كمف جاءني
ييركؿ ،جئتو أسعى  ،كمف ذكرني في نفسو ذكرتو في
نفسي ،كمف ذكرني في مأل ذكرتو في مأل

أكثر منيـ

كأطيب" ابف حباف ،صحيح ابف حباف ،كتاب البر

بف مف تقرب إلى اهلل قدر
كاإلحساف ،باب ذكر اإلخبار أ
شبر أك ذراع بالطاعة كانت الكسائؿ كالمغفرة أقرب منو

بباع ،حديث رقـ (.)ٖٕٛ
اختمؼ الفقياء في الذراع التي تقدر بيا المقدرات

الشرعية عمى النحك التالي:

ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية

كالحنابمة

()ٗٚ

كالشافعية

()ٗٛ

إلى أف الذراع أربعة كعشركف إصبعا

معترضات ،ككؿ إصبع ست حبات شعير بطكف بعضيا
إلى بعض عرض كؿ شعيرة ست شعرات برذكف ،كيطمؽ
عمييا الحنفية ذراع الكرباس أك المكسرة كىي سبع

قبضات ،كعميو فإف الذراع يعادؿ مئة كأربعا كأربعيف

شعيرة ،كتعادؿ بالمعاصر ثمانية كأربعيف سنتيمت انر(ٓ٘).
كذىب المالكية

(ٔ٘)

طكؿ استخدمو الفقياء في تحديد مسافة السفر المبيح

لمترخص(ٖ٘).

الميل في الكتاب والسنة .
لـ يرد لفظ الميؿ بمعناه المراد ىنا في القرآف
الكريـ ،كانما كرد في السنة النبكية المطيرة كمنو:
 ما ركاه ابف عمر -رضي اهلل عنيما -قاؿ :سابؽرسكؿ اهلل  بيف الخيؿ التي قد أضمرت  ،فأرسميا مف

مقدار الذراع.

()ٜٗ

الميل فقها  :ال يخرج عف معناه المغكم كىك كحدة

إلى أف الذراع ستة كثالثكف

إصبعان ،كؿ إصبع ست شعيرات كؿ شعيرة ست شعرات
كعميو فإف الذراع عند المالكية يعادؿ مئتاف كست عشرة

شعيرة.

الحفياء ،ككاف أمدىا ثنية الكداع فقمت لمكسى  :فكـ كاف

بيف ذلؾ  .قاؿ :ستة أمياؿ  ،أك سبعة كسابؽ بيف الخيؿ

التي لـ تضمر  ،فأرسميا مف ثنية الكداع  ،ككاف أمدىا
مسجد بني زريؽ قمت  :فكـ بيف ذلؾ قاؿ  :ميؿ أك نحكه ،
ككاف ابف عمر ممف سابؽ فييا

البخارم ،كتاب الجياد كالسير ،باب السبؽ لمخيؿ

المضمرة-حديث رقـ (٘ٔ ،)ٕٚابف حباف ،صحيح ابف
حباف ،كتاب السير ،باب السبؽ ،حديث رقـ (.)ٗٙٛٚ
 كمنيا ما ركم عف نافع قاؿ  :تيمـ ابف عمر عمىرأس ميؿ أك ميميف مف الـ

قطر كآخر ،أك الختالؼ أذرع الناس

الحنفية أقرب كأدؽ.

المطلب الثاني :الميل.

تعريف الميل.

مسافة مف األرض ال حد ليا(ٕ٘).

" الحاكـ ،مستدرؾ

الحاكـ ،كتاب الطيارة -حديث رقـ (ٓٗ.)ٙ
مقدار الميل.

اختمؼ الفقياء في مقد ار الميؿ عمى أقكاؿ ىي:
ذىب الحنفية إلى أف الميؿ أربعة آالؼ ذراع

كالذراع أربعة كعشريف إصبعا كؿ إصبع ست شعي ار ت

فعميو الميؿ يساكم خمسمئة كست

شعيرة (ٗ٘).

ة كسبعيف ألؼ

(ٓٓٓٗ )٘ٚٙٓٓٓ=ٙ X ٕٗ X

الميل لغة  :الميؿ مف األرض قدر منتيى مد

البصر ،كىي مفرد كالجمع أمياؿ ،كميكؿ ،كأميؿ ،كقيؿ :

دينة فصمى العصر فقدـ

كالشمس مرتفعة كلـ يعد الصالة

كىذا الخالؼ لعمو الختالؼ حبات الشعير بيف
 .كلعؿ تقدير

" البخارم ،صحيح

كذىب الشافعية(٘٘) ،كالحنابمة( )٘ٙإلى أف الميؿ أربعة

آالؼ خطكة ،كيساكم كذلؾ اثفم عشر ألؼ قدـ ،كيساكم
ستة آالؼ ذراع كؿ ذراع أربعة كعشر كف إصبعان ككؿ

إصبع ست شعيرات معترضات كعميو ؼإف الميؿ يساكم
ثماف مئة كأربع ستيف ألؼ شعي .رة
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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()٘ٚ

فعندىـ قكالف األكؿ  :الميؿ ألؼ

إرداؼ المرأة األجنبية إذا أعيت في الطريؽ ،حديث رقـ

ذراع ،كالثاني  :صححو ابف عبد البر كىك أف الميؿ

(ٕ.)ٕٔٛ

ثالثة آالؼ ذراع كخمسمائة ذراع ،كؿ ذراع ستة

 -عف أبي المخارؽ عف بف عمر قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل

كثالثكف إصبعا ،كؿ إصبع ست شعيرات ،كعميو فالميؿ
يساكم عمى أحد القكليف ـ ائتمف كستة عشر ألؼ شعيرة،

كعمى قكؿ ابف عبد البر يساكم سبعمئة كست ة كخمسيف

ألؼ شعيرة.
كىذا التقدير بحبة الشعير بجانب أختيا يمكف

 " :إف اؿكافر ليستحب لسانو الفرسل كالفرسخيف يتكطؤه
الناس" الترمذم ،سنف الترمذم ،كتاب صفة جينـ عف
رسكؿ اهلل ،باب ما جاء في صفة شراب أىؿ النار

حديث رقـ (ٓ – )ٕ٘ٛكقاؿ :حديث غريب.
 -عف يحيى بف يزيد الينائي قاؿ سألت أنس بف مالؾ

ضبطو ككضع كحدات لذلؾ مف الذراع كالباع ،كيبقى

المحكر ميما اختمفت المقاييس كاالصطالحات.

عف قصر الصالة فقاؿ  :كاف رسكؿ اهلل  إذا خرج

مسيرة ثالثة أمياؿ  ،أك ثالثة فراسل شعبة الشاؾ صمى

المطلب الثالث :الفرسخ.

ركعتيف" مسمـ ،صحيح مسمـ ،كتاب صالة المسافريف

ال رسخ لغة :الفرسل مف المسافة المعمكمة في

األرض كالفرسل ثالثة أمياؿ أك ستة سمي بذلؾ ألف

كقصرىا ،باب صالة المسافريف كقصرىا ،حديث رقـ
(ٔ ،)ٜٙابف حباف ،صحيح ابف حباف ،ذكر الخبر الداؿ

صاحبو إذا مشى قعد كاستراح مف ذلؾ كأنو سكف كىك

عمى أف الناكم سف ار يككف نياية قصره ما كصفناه لو

مفرد الفراسل ،فارسي معرب ،كانتظرتؾ فرسخا مف الميؿ

قصر الصالة إذا...حديث رقـ (٘ٗ.)ٕٚ

أك مف النيار ،أم طكيال ككأف الفرسل أخذ مف ىذا(.)٘ٛ
ال رسخ فقها :ال يخرج الـ عنى الفقيي لمفرسل عف

مقدار الفرسخ.

اتفؽ جميكر الفقياء عمى أف الفرسل يساكم ثالثة

معناه المغكم ،فيك كحدة قياس المسافات.

أمياؿ(.)ٜ٘

الفرسخ في الكتاب والسنة .

المطلب الرابع :الشبر.

لـ يرد ذكر الفرسل في الكتاب كانما كرد في السنة

المطيرة كمف ذلؾ:
 -ما ركتو أسماء بنت أبي بكر-

رضي اهلل عنيا-

قالت :تزكجني الزبير كما لو في األرض مف ماؿ كال

مممكؾ كال شي ء غير ناضح  ،كغير فرسو  ،فكنت أعمؼ
فرسو ،كأستقي الماء كأخرز غربة كأعجف

 ،كلـ أكف

أحسف أخبز ككاف يخبز جارات لي مف األنصار ككف

نسكة صدؽ ككنت أنقؿ النكل مف أرض الزبير التي

أقطعو رسكؿ اهلل  عمى رأسي كىي مني عمى ثمثي

فرسل فجئت يكما كالنكل عمى رأسي فمقيت رسكؿ اهلل 
كمعو نفر مف األنصار  "...البخارم ،صحيح البخارم،
كتاب النكاح ،باب الغيرة ،حديث رقـ ( ،)ٜٕٗٙكالمفظ
لو ،مسمـ ،صحيح مسمـ ،كتاب السالـ ،باب جكاز

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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تعريف الشبر.
الشبر لغة  :ما بيف أعمى اإلبياـ كأعمى الخنصر،

مذكر مفرد كالجمع أشبار كالمصدر ال َشبر ،كشبر الثكب

كيشبره شب انر كا لو بشبره كىذا أشبر مف ذاؾ
كغيره يشبرهُ ،
أم أكسع شب انر إذا قدر(ٓ.)ٙ

الشبر فقها  :كحدة قياس المسافة فال يخرج عف

معناه المغكم.

الشبر في الكتاب والسنة .

لـ يرد لفظ الشبر في القرآف الكريـ كانما كرد في

السنة النبكية كمنيا ما كرد سابقا مف حديثي أـ سممة
كأبك ىريرة تحت بند الذراع فيرجع إليو.
مقدار الشبر.
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(ٔ)ٙ

كالقبضة أربعة أصابع كاإلصبع ست شعيرات بطكف
بعضيا إلى بعض.

كأشار كؿ مف المالكية (ٕ ،)ٙكالشافعية

(ٖ)ٙ

إلى أف

الذراع شبراف ،أم أربعة كعشر كف إصبعا ،فعميو فإف

الشبر نصؼ ذراع أ م اثنا عشر إصبعا كؿ إصبع ست
شعيرات كبالتالي فإف الشبر يعادؿ اثنت

مف كسبع مف

شعيرة .
كىذه عالقة طبيعية ال تختمؼ باختالؼ الزماف

كالمكاف ،كاف قُ ِّدر ما يقابميا بحسب مقاييس البمداف.
المطلب الخامس :القدم.

تعريف القدم .

القدم لغة ِ :
الرجؿ ،مؤنث مفرد كالجـ ع أقداـ،

كتصغيرىا قُديمة كىي مف لدف الرسغ ما يطأ عميو
اإلنساف(ٗ.)ٙ

القدم فقها  :ال يخرج معنى القدـ الفقيي عف

المعنى المغكم كتستعمؿ ككحدة قياس لممسافات(٘.)ٙ
القدم في الكتاب والسنة .

كىي
كرد لفظ القدـ في آياتعدة مف القرآف الكريـ :
َن لَهم قَ َدم ِ
ٔ -قكلو تعالى َ  :و َبِّد
ص ْفد ٍ
ق
ش ِر الَّلِذ َ
ين َ
آم ُوا أ َّل ُ ْف َ
ِ ْف َد َرِّدب ِه ْفم :ٕ[يكنس].
ٕ -قكلو تعالى َ  :و تَتَّل ِخ ُذوا أ ْفَي َما َ ُك ْفم َد َخال َب ْفي َ ُك ْفم فَتَ ِز َّلل
قَ َد ٌم َب ْفع َد ثُُبوِت َها :ٜٗ[النحؿ].
ٖ -قكلو تعالى  :ولِيرِب َ مَ قُمُوِب ُكم ويثَِّدب َت ِب ِ
ْف َ ُ
َ َ ْف َ
ام :ٔٔ[األنفاؿ].
ْفاألَق َْفد َ
ف ا ْفلم ْف ِرم َ ِ
يما ُ ْفم فَ ُي ْفؤ َخ ُذ
ون ِبس َ
ٗ -قكلو تعالى ُ  :ي ْفع َر ُ ُ ُ
ِبال َّلو ِ
اصي َو ْفاألَق َْفد ِام :ٗٔ[الرحمف].
َ

ص ْفرُك ْفم َوُيثَِّدب ْفت
ص ُروا المَّل َ َي ْف ُ
٘ -قكلو تعالى  :إِ ْفن تَ ْف ُ
ام ُك ْفم :ٚ[محمد].
أَق َْفد َ

ام َا 
-ٙقكلو تعالى َ  :رَّلب َا أَف ِْفر ْف
غ َ مَ ْفي َا َ
ص ْفب ارً َوثَِّدب ْفت أَق َْفد َ
[ٕٓ٘ :البقرة].
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-ٚقكلو تعالى  :أ َِرَا الَّل َذ ْفي ِن أَ َّلال َا ِم َن ا ْفل ِ ِّدن و ْف ِ
األ ْف ِ
س
َ
َ
ِ
ِ ِ
:ٕٜ[
ين
َس َ ِم َ
َ ْف َع ْفم ُه َما تَ ْفح َت أَق َْفدام َا ل َي ُكوَا م َن ْفاأل ْف
فصمت ].
كأما مف السنة فقد كرد لفظ القدـ في عدة أح اديث

منيا:

 ما ركم عف الزبير بف العكاـ قاؿ  :كنا نصمي معرسكؿ اهلل  الجمعة ثـ نبتدر الفيء فما يككف إال
مكضع القدـ أك القدميف " ابف خزيمة ،صحيح ابف
خزيمة -كتاب الصالة ،باب استحباب التبكير بالجمعة،
حديث رقـ (ٓٗ.)ٔٛ

 عف األسكد بف يزيد أف عبد اهلل بف مسعكد  قاؿ":كاف قدر صالة رسكؿ اهلل  ثالثة أقداـ  ،كفي الشتاء
خمسة أقداـ إلى سبعة أقداـ " الحاكـ ،مستدرؾ الحاكـ،

كتاب الصالة ،باب مف أبكاب األذاف كاإلقامة ،حديث
رقـ (.)ٚٔٙ
مقدار القدم .

()ٙٙ

كصرح ػبأف
ذكر الشافعية أف القدميف ذراع
ُ
القدـ نصؼ ذراع ( )ٙٚكعميو فالقد ـ اثنا عشر إصبعان أم

ما يعادؿ اثنتيف كسبعيف شعيرة  .كىذه عالمة طبيعية
منضبطة في كؿ عصر ،كمصر.

كما ذكر الحنابمة ( )ٙٛأف الميؿ اثنا عشر ألؼ قدـ

كيساكم ستة آالؼ ذراع كبالتالي فالقدـ تعادؿ نصؼ
الطبيعي .
ة
ذراع .كىذه مسافات منضبطة بالعالمة
المطلب السادس :المرحلة.
تعريف المرحلة.

المرحمة لغة  :كاحدة المراحؿ يقاؿ بيني كبيف كذا

مرحمة أك مرحمتاف ،كيقاؿ رحؿ الرجؿ إذا سار ،كرحؿ

عف المكاف انتقؿ(.)ٜٙ

المرحمة فقها  :ال يخرج معناىا الفقيي عف معناىا

المغكم كتستعمؿ ككحدة قياس مسافات كتترتب عمييا

بعض األحكاـ الشرعية كتحديد مسافة قصر الصالة في
(ٓ)ٚ

السفر
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المرحلة في الكتاب والسنة .

لقد تـ ىذا البحث بحمد اهلل ،كتكفيقو ،كمف أىـ

لـ يرد لفظ المرحمة في القرآف الكريـ ،كانما كجد

نتائجو:

في السنة في نصكص حديثية كرد فييا لفظ المرحمة
مثؿ:

أو  :المقاييس الشرعية في المكاييؿ ،كالمكازيف،

 -ما ركاه ابف أبي شيبة مصنؼق عف عبد اهلل بف أبي

كالمذاريع مصطمحات كردت في السنة كاآلثار،

اليذيؿ قاؿ  :لما جاء قتؿ عثماف قاؿ حذيفة  :اليكـ نزؿ

كاحياؤىا كالح فاظ عمييا جزء مف الحفاظ عمى

الناس حافة اإلسالـ فكـ مف مرحمة قد ارتحمكا عنو " ابف

التراث الخالد.

شيبة ،مصنؼ ابف أبي شيبة ،كتاب الفتف ،ما ذكر في

ثا يا :ىذه المقاييس منضبطة لدل المسمميف كصار

عثماف ،حديث رقـ (.)ٖٚٙٙٛ
 -ما أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو

العرفية
الخالؼ بينيـ عندما اعتبركا المقاييس
ّ

عف معمر عف

حسب األقطار ،كاألزماف ،كترككا المقاييس

قتادة قاؿ  :صمى عمر بالناس صالة العشاء  ،فمـ أسمع

الشرعية.

قراءتو فييا فقاؿ لو أبك مكسل األشعرم ،مالؾ لـ تق أر يا

ثالثا  :ىذه المقاييس جزء مف منظكمتنا كمصطمحاتنا

أمير المؤمنيف قاؿ  :أكذلؾ يا عبد الرحمف بف عكؼ ؟
قاؿ نعـ  .قاؿ :أك فعمت قالكا  :نعـ ،قاؿ :صدقتـ قاؿ :

الفقيية ال يجكز استبداليا با

إني جيزت عي ار مف المدينة حتى كردت الشاـ  ،فكنت

الغربية أك الشرقية ،كيجكز تقكيميا بالمقاييس

أرحميا مرحمة مرحمة قاؿ  :فأعاد ليـ الصالة" عبدالرزاؽ،

االصطالحية مع الحفاظ عمى إثباتيا كاثبات
ّ
ما يقابميا .

مصنؼ عبد الرزاؽ ،كتاب الصالة

 ،باب مف نسي

رابعا :إف ضبط ىذه المقاييس الشرعية بالعالمات

القراءة ،حديث رقـ (٘٘.)ٕٚ

الطبيعية ضركرم جدان لمعرفة ما يتعمؽ باألحكاـ

كىذا مف اىتماـ الخميفة  بشؤكف األمة كالغزاة في

الشرعية مف األنصبة كالزككات الكاجبة ،كمف

سبيؿ اهلل.

معرفة المسافة التي يرخص فييا بقصر الصالة،
كالفطر في رمضاف كغير ذلؾ.

مقدار المرحلة.

كرد لمفقياء عدة أقكاؿ في تحديد كتقدير المرحمة كمف

ذلؾ ما ذكره ابف حجر في فتح البارم مف أف المرحمتيف
ثالثكف ميال

لمصطمحات

(ٔ)ٚ

ككذلؾ في تحفة األحكذم (ٕ ،)ٚكقيؿ

الهوامش:
(ٔ) ابف منظكر  :العالمة أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف
مكرـ األفريقي (ت ٔٔٚىٖٔٔٔ/ـ) ،لسان العرب ،

(
ىاشميةٖ.)ٚ
ا
المرحمتف ثمانية كأربعكف ميالن

بيركت ،دار صادر،

كفي اإلقناع ثمانية كأربعكف ميالن ىاشمية ذىابا

كىما يكماف معتدالف بسير األثقاؿ كىي ستة عشر

فرسخا(ٗ.)ٚ

كجاء أف المرحمتيف اثناف كأربعكف ميال (٘ ،)ٚكقيؿ

(
يكـ.)ٚٙ
المرحمة المسافة التي يقطعيا المسافر في

كلعؿ أعدؿ األقكاؿ أنيا ثالثكف ميال؛ ألف سير

صٗٓ.ٙ

(ٕ) ابف منظكر ،لسان العرب ،ج ،ٛصٕ٘ٔ.
(ٖ) النككم :أبك زكريا محيي الديف بف شرؼ

(تٙٚٙى)،

الم موع ،مطبعة التضامف األخكم ،مصرٖٔٗٗ( ،ى)
جٕ ،ص.ٕٔٚ

(ٗ) ابف رشد  :محمد بف أحمد بف محمد القرطبي
ٜ٘٘ى) ،بداية الم تهد و هاية المقتصد

اإلبؿ السير المعتدؿ ال يتجاكزىا في يكـ كليمة.
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(طٖ)ٔٗٔٚ( ،ى) ،ج ٔٔ،

(ت
 ،مطبعة

مصطفى الحمبي-القاىرة ( ،)ٖٜٔٚجٕ ،ج٘.ٕٙ
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(٘) النككم ،الم موع ،جٕ ،ص.ٕٔٚ
( )ٙابف قدامة  :عبداهلل بف أحمد

(تٕٓٙى) ،المغ ي،

(ٕٗ) ابف عابديف  :محمد أميف (ت ٕٓ٘ٔى) ،رد المحتار

م الدر المختار( ،ط) دار الفكر ،بيركتٖٔٛٙ( ،ى)

(طٔ) ،دار الفكر ،بيركتٔٗٓ٘( ،ى) ،جٔ ،صٔٗٔ.

( )ٚابف اليماـ :كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد الحنفي (ت
ٔٛٙى) ،شرح فتح القدير  ،المكتبة التجارية الكبرل،
مطبعة مصطفى محمد ،مصر ،ج ،ٙص.ٕٙ

( )ٛابف منظكر ،لسان العرب ،جٖ ،ص.ٖٜٛ

جٕ ،ص.ٕٜٙ

(ٕ٘) ابف عابديف ،رد المحتار ،جٕ ،ص.ٕٜٙ

( )ٕٙابف جزم ،القوا ين ال قهية ،جٔ ،ص.ٙٛ
( )ٕٚالمميبارم :زيف الديف بف عبد العزيز ،فتح المعين ،
(ط) دار الفكر ،بيركت ،جٕ ،صٔ٘ٔ.

( )ٕٛالبيكتي :منصكر بف يكنس ،فرغ مف تأليفو

( )ٜابف رشد ،بداية الم تهد ،جٔ ،ص٘.ٕٙ

(ٔٓٗٙى) ،كشاف الق اع ( ،ط) دار عالـ الكتب،

(ٓٔ) ابف رشد ،بداية الم تهد جٔ ،ص٘.ٕٙ

بيركت ،جٕ ،ص.ٕٕٜ

(ٔٔ) النككم ،الم موع ،جٕ ،ص.ٕٔٛ

( )ٕٜابف ضكياف  :إبراىيـ سالـ ،م ار السبيل  ،تحقيؽ :

(ٕٔ) ابف قدامة ،المغ ي ،جٔ ،صٔٗٔ.

عصاـ العجمي( ،ط) المعارؼ ،الرياضٔٗٓ٘( ،ى)،

(ٖٔ) ابف منظكر ،لسان العرب ،جٓٔ ،ص.ٖٜٚ
(ٗٔ) الدردير :سيد أحمد أبك البركات،

الشرح الكبير ،

تحقيؽ :محمد عميش( ،ط) دار الفكر ،بيركت ،ج ٔ،
ص ،ٗٗٚابف قدامة ،المغ ي ،جٕ ،ص.ٕٜٛ

(٘ٔ) ابف مفمح  :عبداهلل محمد بف مفمح،

ال روع ،تحقيؽ :

حازـ القاضي( ،طٔ) ،دار الكتب العممية ،بيركت،

ٔٗٔٛى ،ج ٕ ،ص ٖ٘ٔ ،ابف قدامة،
ص ،ٕٜٛالدردير،

جٔ ،صٖ٘ٗ.

(ٖٓ) ابف منظكر ،لسان العرب ،ج٘ٔ ،ص.ٖٜٗ
(ٖٔ) ابف قدامة ،المغ ي ،ج ،ٚصٗ.ٙ
(ٕٖ) ابف قدامة ،المغ ي ،ج ،ٚصٗ.ٙ

(ٖٖ) ابف عبد البر  :يكسؼ بف عبد اهلل النمرم،

ٖٗٙى) ،التمهيد ،تحقيؽ  :مصطفى العمكم( ،ط) ك ازرة

المغ ي ،جٕ،

الشرح الكبير  ،جٔ ،ص ،ٗٗٚ

المرغناني ،الهداية ،جٔ ،ص.ٜٔٓ

األكقاؼ ،المغربٖٔٛٚ ،ى ،جٕ ،ص.ٔٛٙ

(ٖٗ) الجصاص :أحمد بف عمي الرازم( ،ت ٖٓٚى) ،أحكام
القرآن ،الناشر مصطفى الباز ،المكتبة التجارية ،مكة

( )ٔٙابف اليماـ ،شرح فتح القدير ،ج ،ٙص.ٕٙ
( )ٔٚابف منظكر ،لسان العرب ،جٖٔ ،ص.ٗٗٙ
( )ٔٛابف منظكر ،لسان العرب ،جٕٔ ،ص.ٜٜٔ

( )ٜٔالمناكم :محمد عبد الرؤكؼ ،التعاريف ،تحقيؽ :محمد

المكرمةٖٔٗٔ ،ى ،جٖ ،ص.ٛٙ

(ٖ٘) ابف مفمح ،المبدع ،جٗ ،ص.ٖٕٛ

( )ٖٙاألحكذم :محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ
المباركفكرم (ت ٖٖ٘ٔى) ،تح ة األحوذي  ،دار الكتب

الداية ،دار الفكر المعاصر ،بيركتٔٗٔٓ( ،ى) ،ج ٔ،

ص.ٖٖٚ

(ٕٓ) أبك عبيد  :القاسـ بف سالـ اليركم ،األموال ،تحقيؽ :
محمد خميؿ( ،طٔ) ،دار الفكر ،القاىرة،
صٕٕ٘.

(ٜٔٔٛـ)،

(ٕٔ) ابف منظكر ،لسان العرب ،جٗ ،صٕ.ٕٜ

(ٕٕ) ابف جزم  :محمد بف أحمد ،القوا ين ال قهية  ،ج ٔ،
ص.ٙٛ

(ٖٕ) ابف مفمح  :إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل ،المبدع( ،ط)
المكتب اإلسالمي ،بيركتٔٗٓٓ( ،ى) ،جٕ ،صٗ.ٖٙ

العممية ،بيركت ،جٗ ،ص٘.ٔٛ

( )ٖٚابف منظكر ،لسان العرب ،ج ،ٙصٖٖ٘.

( )ٖٛابف اليماـ ،شرح فتح القدير  ،ج ٕ ،ص  ،ٕٓٛابف
قدامة ،المغ ي ،ج ،ٚصٕ.ٔٙ

( )ٖٜابف منظكر ،لسان العرب ،ج ،ٙصٖٖ٘.
(ٓٗ) ابف منظكر ،لسان العرب ،جٓٔ ،صٕٔ.
(ٔٗ) ابف اليماـ ،شرح فتح القدير ،جٕ ،ص.ٕٓٛ
(ٕٗ) ابف اليماـ ،شرح فتح القدير ،جٕ ،ص.ٕٓٛ
(ٖٗ) ابف منظكر ،لسان العرب ،ج ،ٙص.ٔٛٙ

(ٗٗ) ابف منظكر ،لسان العرب ،ج ،ٜص٘.ٔٙ
(٘ٗ) ابف منظكر ،لسان العرب ،ج ،ٛصٗ.ٜ
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(ٔ )ٚالعسقالني :أحمد بف حجر (ت ٕ٘ٛى) ،فتح الباري

( )ٗٙالموسو ة ال قهية ،ج ،ٖٛصٗ.ٜ

شرح صحيح البخاري  ،تحقيؽ  :محمد الديف الخطيب،

( )ٗٚابف عابديف ،رد المحتار ،جٔ ،صٖٖٕ.
( )ٗٛالشربيني :محمد الخطيب ،اإلق اع ،تحقيؽ  :مكتب
البحكث كالدراسات ،دار اؿفكر ،بيركتٔٗٔ٘( ،ى) جٔ،

صٔٔٚ

(ٜٔٗٓى) ،جٖ ،ص.ٖٛٙ

(ٕ )ٚاألحكذم ،تح ة األحوذي ،جٖ ،صٔ.ٗٛ
(ٖ )ٚالنككم ،محيي الديف بف شرؼ

( )ٜٗالبيكتي ،كشاف الق اع ،جٔ ،صٗٓ٘.

(ت ٙٚٙى) ،شرح

ال ووي م صحيح مسمم  ،دار إحياء التراث العربي،

بيركتٖٜٕٔ ،ى( ،طٕ) ،ج٘ ،ص٘.ٜٔ

(ٓ٘) الضكياف ،م ار السبيل ،جٔ ،صٖ٘ٗ.

(ٔ٘) األزىرم :صالح بف عبد السميع ،الثمر الدا ي ( ،ط)

(ٗ )ٚالشربيني ،اإلق اع ،ج ٔ ،ص ٔ ،ٔٚالدردير ،الشرح

(ٕ٘) ابف منظكر ،لسان العرب ،جٔٔ ،ص.ٖٙٙ

(٘ )ٚابف حجر ،فتح الباري ،جٖ ،ص.ٖٜٛ

المكتبة اإلسالمية ،ديار بكر ،تركيا ،جٔ ،صٕٕٔ.

(ٖ٘) الموسو ة ال قهية ،ج ،ٖٛصٕٖ٘.

الكبير ،جٔ ،ص.ٖٜ٘

( )ٚٙالعدكم ،حاشية العدوي ،جٔ ،صٗ٘.ٙ

(ٗ٘) ابف عابديف ،رد المحتار ،جٔ ،صٖٖٕ.
(٘٘) الشربيني ،اإلق اع ،ج ٔ ،ص ٔ ،ٔٚالنككم ،الم موع،
جٗ ،صٗ.ٕٚ

( )٘ٙالبيكتي ،كشاف الق اع ،جٔ ،صٗٓ٘.
( )٘ٚاألزىرم ،الثمر الدا ي ،جٔ ،صٖٕٕ.

( )٘ٛابف منظكر ،لسان العرب ،جٖ ،صٗٗ.

( )ٜ٘ابف اليماـ ،شرح فتح القدير ،جٔ ،صٖٕٔ ،الدردير،
الشرح الكبير  ،ج ٔ ،ص  ،ٖ٘ٛالنككم ،الم موع ،ج ٗ،

صٗ ،ٕٚابف مفمح ،ال روع ،جٕ ،ص.ٗٚ

(ٓ )ٙابف منظكر ،لسان العرب ،جٗ ،صٔ.ٕٜ
(ٔ )ٙالبيكتي ،كشاف الق اع ،جٔ ،صٗٗ.
(ٕ )ٙالعدكم :عمي الصعيدم المالكي،
تحقيؽ :يكسؼ البقاعي،

ٕٔٗٔى ،جٕ ،صٔ.ٜ٘

حاشية العدوي ،

(ط) دار الفكر ،بيركت،

(ٖ )ٙالبجيرمي :سميماف بف عمر بف محمد،

حاشية

الب يرمي ،المكتبة اإلسالمية ،ديار بكر ،تركيا ،ج

صٕٖ٘.

ٔ،

(ٗ )ٙابف منظكر ،لسان العرب ،جٕٔ ،صٓ.ٗٚ
(٘ )ٙالموسو ة ال قهية ،ج ،ٖٛصٕٕٖ.
( )ٙٙالشربيني ،اإلق اع ،جٔ ،صٔ.ٔٚ

( )ٙٚالبجيرمي ،حاشية الب يرمي ،جٔ ،ص.ٖ٘ٛ
( )ٙٛابف مفمح ،ال روع ،جٕ ،ص.ٗٚ

( )ٜٙابف منظكر ،لسان العرب ،جٔٔ ،ص.ٕٛٓ-ٕٚٚ
(ٓ )ٚالموسو ة ال قهية ،ج ،ٖٛصٖٕٖ.
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