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 زكاة الركاز -6

 ما ُوِجد من دفن الجاهلية.الركاز : 

 :حكم زكاة الركاز 

الركاز الذي تجب فيه الزكاة هو ما وجد من دفن الجاهلية بعالمة تدل  -1

 عليه.

من وجد ركازاً ليس عليه عالمة الكفر، وال أنه من الجاهلية، فهذا لقطة  -2

فه من وجده سنة، فإن وجد صاحبه سلمه له، وإ ن لم يجده فهو لمن يعر ِ

 وجده.

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) قال هللا تعالى:

 .[267]البقرة:(   ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ

 :مقدار زكاة الركاز 

يجب في الركاز إذا وجده اإلنسان الخمس، وأربعة أخماسه لواجده من  -1

 مسلم وكافر.

ط له حول، وال نصاب، فمتى يجب الخمس في قليله وكثيره، وال يشتر -2

 وجده أخرج زكاته.

اُء ُجبَاٌر، ْجـمَ عَ ال: »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

َكاِز  فِـيَمْعِدُن ُجبَاٌر، وَ البِئُْر ُجبَاٌر، وَ الوَ   .(1)متفق عليه  «.سُ الُخـمُ الر ِ

 :مصرف الركاز 

                                                 

 (.1710ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1499أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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المسلمين، واإلمام يصرفه في مصالح  يصرف خمس الركاز إلى إمام

ً أو كافراً، واألربعة  المسلمين كالفيء المطلق، سواء كان واجده مسلما

 أخماس لواجده.

 :ًماذا يفعل من وجد كنزا 

 من وجد كنزاً فال يخلو من إحدى خمس حاالت:

 أن يجده في أرض موات، فهذا يخرج ُخـمسه، وله أربعة أخماسه. -1

فه سنة، فإن جاء  -2 أن يجده في طريق مسلوك، أو قرية مسكونة، فهذا يعر ِ

 صاحبه دفعه له، وإن لم يأت أحد فهو له. 

أن يجده في ملكه المنتقل إليه من غيره، فهذا له، فإن ادعاه المالك األول  -3

 ببينة فهو له.

 كه. أن يجده في ملك غيره، فهو لصاحب الملك؛ ألن األرض وما فيها مل -4

أن يجده في دار الحرب، فإن وجده بنفسه فهو ركاز يخرج ُخـمسه، وله  -5

أربعة أخماسه، وإن عثر عليه بمعونة جمع من المسلمين فهو غنيمة، 

 حكمه حكمها.
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