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 إحياء المـوات - 20

 األرض التيييييا ك مالييييي  لرييييياف ة يييييا األرض الم   ييييي   ييييي  المووووووات :

 اكختصاصاتف ةمل  معصوم. 

 ة إحياء المواتحكمة مشروعي : 

إحياء الموات فيه اتساع دائرة الرزقف ةانت اع المسيلمي  مميا رجيرن م ريا 

ق  لى المستحقي .   م  طعام ةغيرهف ةم  زكاة تُ َرَّ

 ات لمن حسنت نيته: فضل إحياء المو 

ِ ِرُ  : »×   أنس رضا هللا   ه قال: قال رسول هللا  لِيـ ي رَيـ َما مِي   ُمس 

َرعُ َزر  اً فَيَأ ُكُل ِم  ـهُ َطي ٌر أَة  إن َساٌن أَة  مَـِريَم ٌ إكَّ َكاَن لَـهُ  ساًف أَة  رَز  َغر 

 .(1)مت ق  ليه«.  مِـِه َصدَقَ ٌ 

  :حكم إحياء الموات 

رضاً ميت  ليسي  ألحيد فريا ليهف مي  مسيل  ةإمياف ميمإن ا ميام م  أحيا أ

ة دميييهف فيييا دار ا سيييالم ةغير ييياف ميييا لييي  تتعليييق ممصيييال  المسيييلمي  

 ة رفات فال رمل  ما حياء.  فةموات الحرم فةمحل اكحتطاب فكالمقبرة

ضياً لَي َسي   »قيال:  ×    ائش  رضا هللا   را  ي  ال بيا  َميـَر أَر  َمي   أَ  

 .(2)أخرجه البجاري«. فَُرَو أََحق   ألََحدي 

 :كيفية إحياء األرض الموات 

 يحصل إحياء األرض بما يلي:

إما محائط م يع مما جرت مه العادةف أة ميمجراء المياءف أة ح ير مفير فيرياف 
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أة غر  شجرف ةرُرجع فا إل  إلى العير،ف فميا  يده ال يا  إحيياًء فمنيه 

 .تمل  مه األرض الموات

كبييرة كاني  أة صيِيرةف  فحياًء شر ياً مل را مجميع ميا فيريافََم   أحيا ا إ

 ةإن  جز فلإلمام أخذ ا ةإ طاؤ ا لم  رقدر  لى إحيائرا. 

 :صفة تملك األرض القريبة 

 .مل  إك ممإن ا مامـأة القررب  م ه ك تُ  فض الواقع  فا البلدراأل

و يياف أة مدرسيي  أة نح فأة م يياء مسييجد ففقييد رحتاجرييا المسييلمون لمقبييرة

 ت  ذه المصال  العام .ةامتالكرا ر و ِ 

  األرض المـوات التيا ر حيـدر سيلريـا إليى أرض مملوكيـ  فريـا تبيـع لريـا

ةك إقطا رييا لِيييـر أ ييل  فك رسييـوإ إحياؤ ييـا ف لييـى ةجييـه اكختصييا 

 .ف دفعاً للضرر   ر األرض المملوك  إك ممإنر 

  ه:يجوز لإلمام إقطاعما 

 سييواقرحييييهف ةإقطيياع الجلييو  فييا األ ت لميي مييوارجييوز لإلمييام إقطيياع 

الواسع  للبيع ةالشراء ما ل  رُضيق  لى ال يا ف ةمي  غيير إقطياع رجيوز 

الجلييو  فيرييا لميي  سييبقف فييمن سييبقا معيياً اقتر يياف ةإإا اختليي  ال ييا  فييا 

 .ف ةللحاك  ت  يذ ما تتحقق مه المصلح  العام الطررق ُجعل سبع  أإرع

 :حكم الحجر على األرض 

ةاألحقيي  مي  غييره كيأن  فةإنما ر ييد اكختصيا  فالتحجر ك ر يد التمل 

 فأة حياجز تراميا فأة خ يدق فأة مشيب  فرحيط األرض مجدار ليس مم ييع

أة رح ر مفراً ةك رصل إلى الماءف فيضرب ليه ةليا األمير ميدة  حيائرياف 

ِ،   ففمن أحيا ا إحياًء شر ياً ةإك نز را م  رده مرا لمتشو   حيائرا.ةسلَـّ

 ةحيبس  فالسيقا فةاليوادي فرجوز لم  فا أ لى المياء المبياك كمياء ال رير

 الماء إلى ال عبي ف ث  ررسله إلى َم   تحته. 
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   مى:حكم اتخاذ الح 

  رجوز لإلمام دةن غيره حمى مر ًى للدةاب ةالجيل التيا تتبيع ميي  ميال

 ي . ةإمل الصدق  ةنحو ما ما ل  رضر مالمسلم فالمسلمي  كجيل الجراد

 . َم   سبق إلى مباك ةحازه فرو له كصيدف ة  برف ةحطب ةنحو إل 

  المسلمون شركاء فا ثالث: فا الماءف ةال ي،ف ةال يارف ةك رجيوز الحميى

 إك لمصال  المسلمي  العام .

 :حكم التعدي على حق الغير 

 أة  قار ةغير ما.  فرحرم  لى المسل  اك تداء  لى حق غيره م  مال

َميي   َللَييـَ  قِي ييدَ ِشييب ري ِمييَ  »قييال:  ×رضييا هللا   رييا أن ال بييا   يي   ائشيي  -1

قَهُ ِم   َسب عِ أََرِضي َ  ِ ِض ُطو   .(1)مت ق  ليه«.  األَر 

َمـ   أََخـذَ ِميَ  : »× ـ   بدهللا م   مـر رضا هللا   رما قال: قال ال با ة -2

ييـِه ُخِسييـَ  مِييـِه رَييوَم  ِض َشي فييـاً مَِِي ييـِر َحق ِ «. الِقيَاَمييـِ  إلَييى َسييب عِ أََرِضييـي َ األَر 

 .(2)أخرجه البجاري
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