
 إحياء الموات

 :1أقسام الموات

 .وبعيد قريب،: قسمان املوات

 وقال، خلصومة  ا خشية  و  فيه التشاح   لوقوع   اإلمام   إذن   إىل هإحيائ   يف فيفتقر  : القريب فأما
 د.ع  ب    ما وال قرب   ما إحياء   يف اإلمام   إذن   إىل ر  فتق  ي   ال: وسحنون أصبغ

 من   على هقاء  إب رأى فإن   فيه، ر  ظ  ن   اإلمام إذن بغري أحيي فإن املشهور، على فرعنا وإذا
 بنيانه قيمة يده من نزع إذا لألول ويكون. هغري   هطع  أق   أو للمسلمني، هعل  ج   أو هأزال   وإالا  أحياه،
 . مقلوًعا

 بعد، وأ العمران من قرب احلديث، يف جاء ما على له فهو مواتً  أحىي من: أشهب وقال
 إن :أصبغ وقال .ضرر   أحد   على فيه يكن   مل ما له فيأذن   ه،يستأذن   أن قرب فيما له واستحب

 .هأتعقب   ومل هأمضيت   اإلمام   إذن   غري  ب   أحىي

 ذلك أهل   هاج  تي   اعما  خارًجا كان  ما وهو فيه، اإلمام   إذن   إىل فتقر  ي   فال: البعيد وأما
 هبا، يبيتون   زهلممن إىل يعودون مث إليه، صلون  ي   ةالرعا أن العادة مما رعى،وم   تطب  م   من العمران  

 . همنزل   إىل عود  ي   مث ب  احملتط   بتط  وي  

 ؟:هل يشترط إذن اإلمام لصحة اإلحياء
 ولو مل أيذن اإلمام أم ال يصح إال إبذنه؟ اختلف الفقهاء يف اإلحياء هل يصح  

 أحياه ن  فإ ،امليتة   األرض   إحياء   لصحة   اإلمام   إذن   إىل اشرتاط   الفقهاء   ذهب بعض   -
 .2حنيفة أيب ه: وهو قوللك  ي   مل هإذن   غري  ب   أحياه وإن ه،ملك   اإلمام   إبذن  

                                                           
 (951/ 3) املدينة عامل مذهب يف الثمينة اجلواهر عقد 1
 .(225: ص) املبتدي بداية، 242: ص) الكتاب شرح يف اللباب 2



ل ص  وي   ولو مل أيذن اإلمام   اإلحياء   فيصح   ،اه مطلقً إذن   وذهب آخرون إىل عدم اشرتاط   -
 فتقري فلم مباح متلك وألنه ،اخلب   لعموم   3والصاحبني 2واحلنابلة 1وهو قول الشافعية به التملك  

 إذن. إىل ملكها يفتقر فال مباحة عني كاالصطياد، وألهنا  اإلمام إذن إىل

، وبني بني األرض القريبة للعمران فيشرتط اإلذن إلحيائها )يف املشهور( وفراق املالكية -
 . 4البعيدة فال يتاج فيها إلذن

 :حكم اإلحياء
 ميتةً  اأرضً  أحيا ن  م    :قال  النيب عن: زيد بن حلديث سعيد املوات   إحياء   ع  شر  ي  

حق   ظامل   لعرق   وليس   ،له فهي
5. 

 يتةً م   اأرضً  اي  ح  أ   ن  م    :قال  النيب عن هللا عبد بن حلديث جابر اإلحياء   با ح  واست  
صدقة   له فهو منها العوايف أكلت وما أجر   فيها فله

6. 

 .7فيه وخمتلف   ،وممنوع   ،جائز  : أوجه   ثالثة   على اإلحياء  و 

 بني انك  وما وقريبة، العمران، من بعيدة: ثالثة وهي األرض تلك حال   إىل راجع   وذلك
 .الداير
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 غري   من ذلك أابح    النيب ألنا  ،اإلمام   إذن   بغري   هيي  ي   أن   له كان  بعيدا كان  فما -
 .له( فهي ميتة أرضا أحيا )من: فقال قطع

 فعل إن: هبأش فقال ،اإلمام   إقطاع   غري   ن  م   عل  ف   إذا العمران     من ب  ر  ق    فيما واختلف   -
 .السلطان إبذن إال يفعل أال إىل وأحب مضى،

 من: »احلديث تفسري إمناقال مالك:  .1وأما ما كان بني العمران فيمنع من إحيائه -
 لناسا يتشاح وما العمران من قرب ما وأما ،والباري الصحاري يف ذلك إمنا «موات أرضا أحيا
 .2اإلمام من بقطيعة إال يييه أن له يكون ال ذلك فإن فيه،

 :اإلحياء كيفية

 العادة   ضيق  ت    ام األرض   يف فعل  ي   اجلاري أبن العرف   إىل إحياءً  عد  ما ي   حد    يف عرج  ي  
 البنيان   بين  وي   الشجر   بغرس   م  قو أو ي   عيًنا، فيها ري  ي   أو بئرًا، فيها ر  ف  ي    ها كأن  ملثل   إحياءً  هبكون  
 . 3حرثً  ث  ر  أو ي  

 :4درس حتى تركه ثم مواتا أحيا من
فهل يتلكه  ،هغري   أحياه   مث ه،زمان   فطال   س  ر  ود   اف  ع   حىت هك  ر  ت    مث مواتً  اأحي   فيمن   ف  ل  اخت  

 ؟من أحياه أوالً  الثاين أم هو على ملك

 .مرة   أول   أحياه الذي مبنزلة، ويكون ارً آخ   أحياه   من  ل   هو: 5املدونة يف مالك قال
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 األول كان  ريهغ عمره وإن إايه، هتعطيل  ب   هيد   ن  م   ج  ر  ي   وال   ل،لألوا  هو: حنونس   وقال
 به. أحق

 

 

 


