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هذا النوع الثاين من أنواع األموال اليت جتب فيها الزكاة، وهي األمثان، ."واألمثان" : -رمحه اهللا-قوله 
م،  م ومعاوضا ا تطلق على كل ما يتخذه الناس مثنا يف بياعا ًواألمثان مجع مثن، واألصل يف األمثان أ َ ُ

م، إال أن الفقهاء يقصرون ذلك ًهذا املقصود باألمثان؛ كل ما يتخذه الناس مثنا يف ب م ومعاوضا ياعا
ا : على الذهب والفضة، ولذلك يقول بعضهم زكاة النقدين، واملقصود بالنقدين الذهب والفضة؛ أل

ا الذهب والفضة كما ذكر املؤلف رمحه اهللا، ولكن ما عداها  أصل األمثان، وبالتايل األمثان املقصود 
 .العملة املعدنية من غري الذهب والفضة:  أياختلفوا يف إحلاقه؛ كالفلوس،

ا  واألوراق النقدية يف الزمان املعاصر اختلفوا يف إحلاقها بالذهب والفضة، لكن اإلمجاع منعقد على وجو
يف الذهب والفضة، واختلفوا فيما يقوم مقام الذهب والفضة هل جتب فيه الزكاة أو ال من الفلوس، وهي 

 .ت املعدنية، وكذلك العمالت الورقيةاألمثان املعدنية، العمال
 .الزكاة يف الذهب والفضة: أي "فتجب": -رمحه اهللا-قوله 
 املثقال من الذهب، ، من الذهب"ًيف كل عشرين مثقاال": -رمحه اهللا- قوله

ًرون مثقاال، هو بقدر مخس ، وهذا النصاب، وهو عش"فيجب فيها نصف مثقال" :-رمحه اهللا-قوله 
ًومثانني غراما من الذهب يف الوزن املعاصر، مخس ومثانون غراما من الذهب، فإذا ملك اإلنسان مخسة  ً

ًومثانني غراما من الذهب، فإنه قد ملك ماال جتب فيه الزكاة ًهذا القدر، وهو عشرون مثقاال، جيب فيه . ً
الوزن أربع غرامات وربع من الذهب يف الوزن املعاصر، نصف مثقال وهو ربع العشر، واملثقال من حيث 

ًفأربع غرامات وربع يف الوزن املعاصر تقابل مثقاال، فإذا ضربت أربع غرامات وربعا يف عشرين يكون  ً
 .ًالنصاب كم؟ مخسة ومثانني غراما من الذهب بالوزن املعاصر

مائيت عملة قطعة من عمالت الفضة، فالدراهم من الفضة، يف : أي" يف مائيت درهم":-رمحه اهللا-قوله 
 .واملثاقيل من الذهب، وهي الدنانري

ونصاب الفضة مخسمائة ومخسة . ُوهي ربع العشر" يف مائيت درهم مخسة دراهم":-هللارمحه ا-قوله 
 .ًوتسعون غراما بالوزن املعاصر، هي قدر ما ذكره يف هذا، وهي مائتا درهم

ٍ أواق ِسْمَليس فيما دون خ« -ى اهللا عليه وعلى آله وسلمصل–واألصل يف هذا ما جاء عن النيب 
َّمائتا درهم، فاألوقية أربعون درمها، األوقية تقابل أربعني درمها، وقد بني النيب : ٍ، ومخس أواق أي»ةَقَدَص ً ً
 »ٍأنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة« -صلى اهللا عليه وسلم–

 ." الركاز دفن اجلاهلية اخلمسويف" :-رمحه اهللا-قوله 
َّفذكر الركاز بعد النقدين ألنه غالبا يكون الركاز من الذهب أو الفضة، وإال فحقه أن يؤخر؛ ألنه ليس  ً
ُزكاة وال جيب فيه نصاب، وال يصرف مصرف الزكاة، لكن ذكره ملناسبته، حيث تكلم عن األمثان  ً

ا من احلقوق املالية فذكر  َّالركاز، والركاز هو ما وجد من دفن اجلاهلية، عرفه بقولهفاستوىف ما يتعلق  ِ ُ: 
 .دفن اجلاهلية
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ُمدفون اجلاهلية، فما وجده مدفونا من الكنوز من أموال الكفار فإنه ركاز جيب فيه اخلمس، : دفن أي ً
صلى اهللا عليه –ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث أيب هريرة؛ أن النيب 

 .»ُسُمُ الخِازَكِّوفي الر«:  قال-موسل
َّوال خالف بني العلماء يف هذا املعىن إال ما نقل عن احلسن البصري، فإنه فرق بني ما يوجد يف أرض  ُ

ُفيما يوجد يف أرض احلرب اخلمس، وفيما يوجد يف أرض : احلرب، وما يوجد يف أرض العرب، فقال
 .العرب الزكاة، لكن قوله مردود باحلديث

ُ الركاز فإنه يف قول مجهور العلماء يشمل كل أنواع املال، ولذلك الركاز الذي فيه اخلمس كل ما كان وأما
ُّماال على اختالف أنواعه من الذهب والفضة، واحلديد، والرصاص، والصفر، واآلنية وغري ذلك، وهذا  َّ ً

 .قول اجلمهور
ول آخر؛ حيث قصر الركاز على الذهب  له قول وافق اجلمهور فيه، وانفرد بق-رمحه اهللا–والشافعي 

والصواب ما عليه اجلمهور من أن الركاز دفن اجلاهلية من أي نوع كان املال؛ سواء من . والفضة فقط
َذهب، أو فضة، أو معادن، أو أملاس، أو ما إىل ذلك مما يدفن، ولكن ال بد أن يظهر فيه عالمة أنه من 

َه من أموال املسلمني فهو لقطة، إذا كان ظهر فيه ما يدل مال الكفار، فإن كان عليه ما يدل على أن َُ
 .ًعلى أنه كنز ملسلم، مال ملسلم، فإنه يكون لقطة وال يكون ركازا

ُالركــاز يشــرتط فـيـه أن يكــون ـمـن دـفـن اجلاهلـيـة، ـمـن أـمـوال أهــل الكـفـر، أـمـا إذا كــان علـيـه عالـمـات أمــوال 
ُُاملسلمني فإنه يكون لقطة، والواجـب فيـه اخلمـ َ ُيقـدر مـا حصـله مـن الركـاز، إمـا أن خيـرج اخلمـس : س؛ أيَُ ُ

ُُمن عينه، أو خيرج اخلمس من قيمته إذا كان يف إخراجه من عينه مشقة ِ ُ. 
 


