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ٔرشف  السالم ىل 
ٔما بعد  ن مث  ره ٕاىل يوم ا ٔ فى    :من اق
ا دمحم صىل  ي رشية صاحب الروضة الندية سيد وح ا يف سعادة ال هللا  ٕاىل من اكن س

ٔن يبارك ٔل هللا  ٔن يف معرهام و  ٔس
مه  جيعلينٔن حيفظهم حبفظه و  وٕا

ر  سيدي ٔخص 
ٔساتذة  ر  ٔخص  ٔساليب البحث و 

ة اخلٔن جيمعين هب   .م يف ج
ري اجلزاء   .عين 

همن  بناه ف      .ٔح
ىس   .صديقي 

 

 
 

   
  

ٔمحده محدا يليق جبامحلد  رب العاملني السالمو  الصالةال وعظمي سلطانه و  
ىلدمحم و املرسلني سيد  ٔما بعد  ىل  وحصبه و  ن مث  ره ٕاىل يوم ا ٔ فى  من اق

  مثرة هذا العمل ٔهديف
ا دمحم صىل  ي رشية صاحب الروضة الندية سيد وح ا يف سعادة ال ٕاىل من اكن س

  .ليه وسمل
ّي الكرميني هيام وا ٔوصاين هللا بربهام وإالحسان ٕا ٔن يبارك ,ٕاىل من  ٔل هللا  ٔس

ٓخرة نيا و ا   .سعدهام يف ا
د  ٔخوايت لك وا ٔل هللا العظمي مسهٕاىل ٕاخواين و ٔس حيفظهم حبفظه و ٔن  و 

ٔهل القرٓن و    .اصتهمن 
ٔيدهيم ىل  ت  رب ن  ن و  ا لوم ا ادئ  لهيم م ذت  ٔ ر و ٔخص 

ن  ٔساتذيتو  ,شاهدي هللا  ٔساتذة  وينملا ر  ٔخص  ٔساليب البحث و 
لمهم مجيعا  ٔن يبارك يف  ٔل هللا  ٔس ة  ٔن جيمعين هبو قسم العلوم إالسالم

ن جشعوين ٔقاريب ٔن  ا ٔل هللا  ٔس ري اجلزاء زهيمجياكثريا  عين 
اب و  ٔح ٔصدقاء يف املسار اجلٕاىل لك ا نا يف هللا و ا ٔح من امعي ومن 

ٔ و من رافقين  ٔعباء هذا البحث  ىسوحتمل معي  صديقي 
  
                                        

  

    
  

امحلد  رب العاملني   
املرسلني سيد 

ا دمحم صىل  ي رشية صاحب الروضة الندية سيد وح ا يف سعادة ال ٕاىل من اكن س
ّي الكرميني هيام وا ٔوصاين هللا بربهام وإالحسان ٕا ٕاىل من 

د  ٔخوايت لك وا ٕاىل ٕاخواين و
ٔيدهيم ٕاىل شيو ىل  ت  رب ن  ا

هللا  احلاج عبد
لمهم مجيعا  ٔن يبارك يف  ٔل هللا  ٔس ة  قسم العلوم إالسالم

ٔقاريب ٕاىل
اب و  ٔح ٕاىل لك ا

من رافقين  ٕاىل

                                        
  



  

سبحانه وتعاىل محدا يليق جبالل قدره وعظيم سلطانه ، 
والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، سيد وحبيبنا دمحم وعلى آله و صحبه ومن اقتفى 

.إىل والديت الكرمية ، اليت علمتين الصرب والصدق واألمانة  ، أسأل هللا أن ينري قربها ويغفر هلا 
إىل والدي العزيز ، الذي قضى عمره ليجعلنا سعداء ، فأسأل هللا أن جيعله من عباده املتقني وأن 

.، فأسأل هللا أن يوفقهم يف الدنيا واآلخرة 
، وكل يدي الشيخ احلاج دمحم عبد الفتاح، والشيخ أمحد حفاري

  
  

سبحانه وتعاىل محدا يليق جبالل قدره وعظيم سلطانه ، حنمده  ، احلمد  رب العاملني
والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، سيد وحبيبنا دمحم وعلى آله و صحبه ومن اقتفى 

حسان إىل يوم الدين  .أثره 
:أهدي مثرة هذا العمل 

.إىل معلم الناس اخلري ، سيد دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
إىل والديت الكرمية ، اليت علمتين الصرب والصدق واألمانة  ، أسأل هللا أن ينري قربها ويغفر هلا 

إىل والدي العزيز ، الذي قضى عمره ليجعلنا سعداء ، فأسأل هللا أن جيعله من عباده املتقني وأن 

، فأسأل هللا أن يوفقهم يف الدنيا واآلخرة ىل إخواين وأخوايت، الذين يغمر قلبهم حيب
يدي الشيخ احلاج دمحم عبد الفتاح، والشيخ أمحد حفاري، وأخص منهم س

لذكر أساتذة قسم العلوم اإلسالم .ية أساتذيت وأخص 
. إىل كل األصدقاء يف املسار اجلامعي

.إىل من رافقين يف هذا البحث أخي وصديقي عبد الرمحان 
  عيسى          

    
 

 
 
 

    
 

احلمد  رب العاملني        
والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، سيد وحبيبنا دمحم وعلى آله و صحبه ومن اقتفى 

حسان إىل يوم الدين   أثره 
 أهدي مثرة هذا العمل 

 إىل معلم الناس اخلري ، سيد دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 إىل والديت الكرمية ، اليت علمتين الصرب والصدق واألمانة  ، أسأل هللا أن ينري قربها ويغفر هلا 

إىل والدي العزيز ، الذي قضى عمره ليجعلنا سعداء ، فأسأل هللا أن جيعله من عباده املتقني وأن 
.عمره  يبارك يف  

ىل إخواين وأخوايت، الذين يغمر قلبهم حيبإ  
، وأخص منهم سإىل كل مشاخيي

لذكر أساتذة قسم العلوم اإلسالم  أساتذيت وأخص 
 إىل كل األصدقاء يف املسار اجلامعي

 إىل من رافقين يف هذا البحث أخي وصديقي عبد الرمحان 
                 

    
  



 

 
                                                    

  

                                             
،  مد على أن وفقنا إلتمام هذا العملعالى كل الحنحمد هللا سبحانه وت  

والصالة والسالم على سيد البشرية سيدنا دمحم صلى هللا عليه وعلى آله 
ندا وعونا لنا في تقويم هذا كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى من كان س..     .وصحبه إلى يوم الدين

، أستاذنا الدكتور دمحم جرادي متمنين له مزيدا من الرقي والنجاح الجهد
تذتنا األفاضل الشكر إلى كل مشائخنا الكرام، وأساكما نتوجه ب    .في حياته المهنية

، وإلى كل من أعاننا أو كان له فضل علينا من قريب وأصدقائنا األعزاء
جزاء إنه سميع الخير عنا ق وأن يجازيهم ينسأل هللا لهم التوفف  ،وبعيدأ                        .                قريب

  عبد الرحمن                                 عيسى                             
 



 
   

  
  

 املـــــــــقـــــــــدمـــــــــة  
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 داً احلمد  الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور، حنمده سبحانه وتعاىل مح
، ني وإمام املتقنيئلني وخامت النبي، ونصلي ونسلم على سيد املرسيليق جبالل قدره وعظيم سلطانه

حسان إىل يوم الدين آله وصحبه ومسيد دمحم وعلى    .ن اتبع هداه 
  :مث أما بعد

العبادة بغري فقه ، ف، فهو املنهاج ملن أراد الوصولمن خري ما يتعلمه اإلنسان املسلمفإن الفقه 
  .وهللا عز و جل ال يعبد بغري علم، ضرب من الزندقة

 وا، ووضعنهم غري مقصرينأمور ديللناس  اولقد سهر العلماء يف شىت العصور على أن يبّينو 
فصاروا بذالك قدوة رع صد الشّ االضوابط والقواعد اليت تربط بني العلم والعمل وتيسر فهم الدين ومق

  .للمسلمني أمجعني
مث إن العلماء اعتنوا جبميع أبواب الفقه املختلفة عناية كبرية إال أن بعض أبواب الفقه لقت 

  ...إخلوإما لكثرة اجلدل حوهلا  ،مسائله عويصة ا ألنحظا وافرا من البحث واالهتمام؛ إم
ب إحياء املواتن هذوم ىل إصالح ه النبوي واضحا للمبادرة إ، فقد جاء التوجيه األبواب 

ا وخدمتها جسد يف رغبته يف إثراء ، وهذا التوجيه من النيب ملسو هيلع هللا ىلص له مقاصد عدة تتاألرض وعمار
  . ص والعاماالقتصاد وحتقيق الرفاه اخلا

  :إشكالية البحث
 لك أن الشرع أعطىرض هذا احلب مع مصاحل اآلخرين لذاإلنسان بطبعه حمب لنفسه وقد يتعا

كننا أن نطرح ، ومن هنا ميلفض النزاعات ومنع انتشار الفساده األمور لإلمام سلطة يف مثل هذ
ا، وما إحياء املوات يف الفقه اإلسالمي؟ ما معىن: التساؤالت التالية وما هي  ؟هي الطرق اليت يتم 

  .؟صرة لإلحياء يف القوانني الوضعيةالصور والتطبيقات املعا أهم ما هي؟، و االشروط اليت يصح 
  :أسباب اختيار املوضوع

  :يلي من بني أسباب اختيار لدراسة موضوع إحياء املوات وتطبيقاته املعاصرة ما
  .ي املواتضاإحياء األر  الفقه اإلسالمي من موقفمعرفة الرغبة يف ـــ 
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  .أنه متعلق مبلكية األرضية البالغة إلحياء املوات خاصة و األمهـــ 
ا ألحكام الشرع يف ذلكو  ،التطبيقات املعاصرة إلحياء املواتطالع على االـ ـ   . معرفة مدى مساير

ـــداف البحث   :أهـــ
  :من هذه الدراسة فيما يلي تتمثل األهداف املتوخاة

  .امليتة إحياء األرض معرفة احلكمة من تشريعــ 
  . إبراز دور إحياء املوات يف الشريعة اإلسالميةــ 
  .تشجيع الناس على عملية اإلحياءــ 

  :الدراسات السابقة
  :منها الدراسات السابقةفإننا قد وقفنا على بعض  من خالل البحث واالطالع

هو كتاب مطبوع مبركز النشر العلمي من إعداد الدكتور دمحم الزحيلي و حبث إحياء األرض املوات ــ 
  .جبامعة امللك عبد العزيز جبدة

  .هي رسالة ماجستري يف الشريعة اإلسالميةاملوات من إعداد حممود املظفر و  إحياء األراضيــ 
احلديثة من إعداد طروب كامل وهي رسالة ية التشريعات العربحياء املوات يف الفقه اإلسالمي و إــ 

  .م2014جامعة احلاج خلضر بباتنة يف سنة نوقشت يف  دكتوراه
هو حبث كتور دمحم عبد ربه دمحم السبحي و إحياء األرض املوات يف الشريعة اإلسالمية من إعداد الد ــ 

  .مبصر مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين بكلية احلقوق يف جامعة طنطا
  :تالصعو 

ت أثناء  حث قد تعرض له بعض الصعو من خالل حبثنا صادفتنا بعُضها و , إجناز حبثهكل 
  :منها

  .صعوبة فهمها يف بعض املذاهبغموض بعض املصطلحات و ــ 
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  .كثرة التفريعاتــ 
  .التداخل بني األقوال الفقهية بسبب كثرة التفريعاتــ 
  .عليهاندرة املراجع القانونية وصعوبة احلصول ـــ 

  :املنهج املتبع
عتمد على عرض األقوال ، الذي يهذا على املنهج التحليلي املقارنوقد اعتمد يف حبثنا 

دراقد جتنبنا املناقشات جتوأدلتها، و  ت القرآنية اليت وردت يف ، نبا للطول ومل نذكرها إال  وعزو اآل
فقد عمد وأما يف ختريج األحاديث , البحث إىل سورها من املصحف برواية حفص عن عاصم

 مل إذاو  ،خرجناها منه أحدمهايف  وإن كانت الصحيحني إذا كانت فيهما الكتفاء بتخرجيها من أحد
لرجوع  الفقهية فقد عمد يف توثيق، أما يف تتبع املسائل تكن فيهما حبثنا عن احلكم عليها األقوال 

، وقد اكتفينا يف توثيق املصادر واملراجع بذكر اسم سبيالل مذهب ما استطعنا إىل ذلك إىل كتب ك
، أما الصفحة مث رقم  ،اجلزء إذا كان موجودا رقم مث املعروف به، فاملؤلِ مث اسم  املعروف به، الكتاب

فإننا مل نرتجم  ؛ترمجة األعالمأما و ، عناها يف قائمة املصادر واملراجعقي معلومات الكتاب فقد وض
  .عة وال الصحابة باألر  املذاهب مةئأل

  :خطة البحث
  :هي كالتايل املتبعة يف هذا البحث اخلطةأما 

ملوضوعحتتوي على ا :مةقدّ امل تو , املنهج املتبعو , وأهدافه, وأسباب اختياره, لتعريف  , الصعو
  .خطة البحثو 

  .معاين األرض وأمهيتها :بحث متهيديامل
  .معاين األرض :املطلب األول

  .األرضأمهية  :الثايناملطلب 
  . أسباب التملك وحقيقة إحياء املوات وصوره والفرق بينه وبني اإلقطاع :املبحث األول
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  .سباب التملك وحقيقة إحياء املواتأ :املطلب األول
  .املوات والفرق بينه وبني اإلقطاعصور إحياء  :املطلب الثاين
  .إحياء املوات وشروطهاء يف كيفية آراء الفقه :املبحث الثاين
  .فقهاء يف كيفية إحياء املواتآراء ال :املطلب األول
  .شروط إحياء املوات :املطلب الثاين

  .معاصرة إلحياء املواتصور  :املبحث الثالث
  . استصالح األراضي الفالحية :املطلب األول
  .03ـــ10رقم القانون عن طريق االمتياز يف إطار الفالحية استصالح األراضي  :املطلب الثاين

  .ونتائجهوختمنا البحث خبامتة تضمنت خالصة البحث 
 .يسدد خطا يف هذا البحث وهو يهدي السبيليوفقنا و وهللا نسأل أن 



 
 
 

   
   

 أمهيتهاو  ضاألر  معاين
ان        لبوفيه مط     

                                       ي األرضـــــــــــــمعان :املطلب األول
ة األرضـــــــــــــــأمهي: املطلب الثاين  

 



ــــحــــــــث امل ـــيــ................................مـــهيــــــدي تالبـــــ  ــــــتها مــــــــعـــــــانـــــــــــي األرض وأهـــــمـــ
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  معاين األرض: املطلب األول 
  :  اللغة يفمعاين األرض / 1

واألرض  ،واجلمع أراض وأروض وأرضون ،جنساليت عليها اإلنسان أنثى وهي اسم : األرض
وأرض  ،األرض إذا كان شديد القوائمديد بعري ش: يقال ،بعري والدابة وما وىل األرض منهلة السف
زكية   أرض أرِضة وأريضة بينة األراضة ،وأرض النعل ما أصاب األرض منها ،نسان ركبتاه فما بعدهااإل

إذا كانت لينة طيبة  أريضة بينة األراضة ويقال أرض ،وكذلك مكان أريض ،كرمية خمِيلة للنبت واخلري
  .1املقعد كرمية جيدة للنبات

يناولألرض معان    .أال نذكرها جتنبا للطول أخر كثرية ار
  :الكرمييف القرآن معاين األرض / 2

  :وردت كلمة األرض يف القرآن مبعان متعددة منها 
خاصة حينما  ملعاين ورودًا يف القرآن الكرميوهو أكثر ا ،كوكب الذي يعيش اإلنسان على سطحهال/أ

  :تذكر األرض يف مقابلة السماء  مثل قوله تعاىل
  . 2چڇڦٱٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچچٱ

.3چۆڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆچٱ:ويف قوله تعاىل أيضاً 
  :كما يف قوله تعاىل  ،من األرض معني أو من دون تعيني اجلزء أو اجلانب/ب
  .Ö4یٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱٱیÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱچٱ

ــــ  61ص   ،ابن منظور ،لسان العرب1                                                              "مادة أرض ".  62ـ
  . 03اآلية ،سورة السجدة2
 .14اآلية ،الفتحسورة 3
  . 34اآلية سورة لقمان ، 4
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ڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱڻٱٱ:وله تعاىل أيضًا ويف ق
  . 1ڻٱٱڻٱٱٱٱ

ال فرق بني كون هذا احليز أو املكان على كوكبنا األرضي أو  ،مطلق السطح أو احليز من املكان/ج
  :على أي كوكب أو مكان آخر كما يف قوله تعاىل 

ٱٱٱÅٱٱÆٱٱٱÇٱٱÈچٱ ٱ ٱ ٱٱÄٱ ٱ ٱ ٱٱÉ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱ
  .2چÊٱٱËٱٱÌٱٱٱ

لرتبة، وهي اليت ينبت منها النباتا/د   :كما يف قوله تعاىل   ،لطبقة السطحية املعروفة 
  .3چۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱٱہٱٱٱہٱٱٱٱڻڱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻچٱ

ٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱٱچٱ:ويف قوله تعاىل ھٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱۓٱ
  .4چۈٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱٱٱۆۆ

  :يف السنةمعاين األرض / 3
إال أن السنة كان هلا  ،مة األرض بتلكم املعاين السابقةفقد وردت كل ،املطهرةأما يف السنة 

وهو االصطالح الدال على الطبقة السطحية اليت  ،احلديث عن إحياء األراضي املواتمدلول يف 
  . األرضية واليت ينبت فيها النبات تغلف الكرة

  .09اآلية  ،سورة يوسف 1                                                           
 . 74اآلية  ،سورة الزمر2
  . 27اآلية  ،سورة األحزاب3
  .09اآلية ، فاطرسور 4
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ب اإلحياء وغريه  وقد اختلفوا يف مدلول كلمة ،أما الفقهاء فقد حتدثوا عن مفهوم األرض يف 
لرتبة فقطالغالف اخلارجاألرض هل يتناول  أم أن له مدلوال أوسع من األول  ،ي أو األدمي املعروف 

  1.فيها  حيث يشمل مع الغالف اخلارجي الكنوز واملعادن وامللحقات املنشأة عليها أو املغروسة
  . أمهية األرض: الثاين  املطلب

عند بعض املهتمني  اهتمامًا كبرياً  ـــ عتبارها عنصرًا من عناصر اإلنتاج ـــ لقت األرض
لقضا السياسية أيضاً لدراسات االقتصادية والتشريعية وكذا بعض ا ا ترتبط من  ،ملهتمني  وهذا أل

بطاقات  جهة بسيادة كل دولة من الدول اليت حتكم فيها ومن جهة أخرى متثل قطاعًا هامًا امتزج
ا عرب العصور ومن هنا كان أي حترك للمساس جبزء من أرض ولو كان يسرياً لدولة ما   ،وجهود سكا

رة احلرو    .ب أو الوقوع يف املشاكل الدولية كان مدعاة إل
ض القوانني الوضعية ع؛ حيث جند أن بلدى الدراسات التشريعية جليةاألرض ية أمه وتظهر

 ،)العقارات (  نب يف متلك األموال غري املنقولةأو مطلقا على األجا اواألنظمة وضعت حظرًا نسبي
لنسبة للدولة  والشريعة اإلسالمية فرضت مثل هذا احلظر على احلربيني الذين ميثلون الفئات األجنبية 

  .اإلسالمية 
  .ومن ذلك أيضا أن بعض الدول اجتهت إىل إلغاء امللكية الفردية يف األرض 

ه اخلصائص هي اليت أكسبتها أمهية  زها عن عناصر اإلنتاج األخرى وهذهذا ولألرض خصائص متي
  :ه اخلصائص ما يلي الدول واجلماعات واألفراد ومن هذكبرية لدى 

بتة العرض ــ وهو املقدار ـــ خبالف عناصر اإلنتاج األخرى اليت   /1 كون األرض من حيث املساحة 
دة والنقصان يف العادة   .ختضع للز

لرت  محل لكن عند ه اخلاصية سوف ال تتضح إىل بة الزراعية فإن هذاألرض على املعىن اخلاص 
أو إجهاد الرتبة  ة وطغيان املاء على بعض السواحل،ذلك ألن الرتبة تؤثر فيها عوامل التعري،حد ما

 .  20ــــ  16ص  ،حممود املظفر،إحياء األراضي املوات1                                                           
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ا الطبيعيةواست على مقدار األراضي الصاحلة فهاته العوامل وحنوها تؤثر  ،نزاف خصوبتها ومركبا
دة ونقصا    .للزراعة ز

بتة ال تتغريقات اهلندسية بني كل جزء وآخر من األإن العال/2 ومساحتها هي احملددة لألبعاد  ،رض 
وهذا راجع لعدم قابلية أجزائها  ،شخاص واإلنسان وغريه من األشياءبني اإلنسان وغريه من األ

ا عقارآخر لالنتقال من موضع إىل    .أل
ا ،الطبيعةلقوى األصلية الثابتة يف ملا كانت األرض من ا/3   . كثري نفقة أو كبري تكلفةج إىلا حتت فإ
  . 1إن األرض مصدر أصيل للمواد اخلام اليت تستهلكها الصناعات املختلفة  /4

ن تربز لنا أمهية األرضوهذ ا كفيلة  احلكومات تربر لنا تدخل األنظمة و و  ه اخلصائص ومثيال
خاصة يف زماننا  ،التملك الفردي لألشخاصتسارع حنو من أجل السيطرة على األرض واستيعاب ال

حيث حتدث النزاعات بني األفراد واجلماعات كان سببها مرتا أو مرتين من أرض بل تسارع هذا 
  ... والصراع حىت وصل إىل العائلة الواحدة ليفرق بني اإلخوة 

ت بسبب هذا كله مل ترتك احلكومات جماال لالستيالء املطلق على األراضي بل قيدت  حر
تمع   .األفراد فيذلك انطالقا من موقعها الذي يفرض عليها تنظيم العالقات بني أفراد ا

  
  
  
  

  .  27ــــ  24ص  املرجع السابق،1                                                           



 
 

   

 املبحــــــــث األول
        ،حقيقة إحياء املوات ،أسباب التملك

    عبني اإلقطا والفرق بينه و  ،وصوره
وفيه مطلبان                     

 حقيقة إحياء املوات و  ،أسباب التملك: املطلب األول 
                                والفرق بينه املوات صور إحياء : املطلب الثاين           

                اإلقطاع وبني
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    .سباب التملك وحقيقة إحياء املواتأ: املطلب األول
  التام أسباب التملك: الفرع األول
  .1"و منافعهاامللك الواقع على ذات العني "وهو  :التملك التام

نه ملك ال يتقيد بزمان و     حبيث يثبت  ،إمنا يقبل النقلوال يقبل اإلسقاط و  ،كانمبال وميتاز 
كما يشاء؛ ألنه التصرف املطلق فيما ميلك  ة وحرية االستعمال واالستثمار و لصاحبه الصالحيات التام

  .2املنفعة معاً ميلك ذات العني و 
  : أسباب التملك التام

 :إحراز املباحات )1
اء يف يوجد مانع شرعي من متلكه؛ كامل الو  لذي مل يدخل يف ملك شخص حمرتم،هو املال ا :املباح
  .3البحروصيد الرب و , ألشجار يف الربارياوالكأل واحلطب و , منابعه

إما حقيقيا وهو وضع اليد حقيقة  ال استيالء عليه،الشيء املباح الذي ال مالك له و  يكون إحرازو    
ء على ذلك الش ما أن يكون هذا اإلحراز وإ وكقطع اخلشب من اجلبال،, من النهريء كأخذ املاء 

سبب موضوعا ذلك بتهيئة سببه كنصب شبكة ألجل الصيد سواء كان هذا الواالستيالء حكميا؛ و 
أو كان غري موضوع  يد،للص االستيالء كنصب الشبكة املستعملة عرفا وعادةعرفا وعادة لإلحراز و 
يسمى هذا و . 4دة للصيدعانصب خيمة للصيد غري معتاد عرفا و االستيالء كعرفا وعادة لإلحراز و 

لقول،النوع من أسباب امللكية سببا فعليا؛ أل لفعل ال  إحراز (يشرتط للتملك به و  ن منشأه يتحقق 
  :شرطان) املباح

  67ص ،زهرةأبو  ،ظرية العقد يف الشريعة اإلسالميةنامللكية و  1                                                           
 59 ــ 4/58 ،وهبة الزحيلي ،إلسالمي وأدلتهالفقه ا 2
 4/69 ،املرجع نفسه 3
 3/259 ،علي حيدر ،درر احلكام شرح جملة األحكام  4
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ء فليس لغريه  سابق،ال يكون قد سبق إىل إحرازه شخص أ -أوهلما  فلو مجع إنسان ماء املطر يف إ
خذ هذا املاء؛ ألنه قد خر  حراز األول و ج عن حكم أن  حة    .1أصبح مملوكا لهاإل

ة اإلنسان دون قصد منه ال يتملكه، كما لو نشر فلو دخل املباح يف حوز : قصد التملك -نيهما 
إن كان قد نشرها للتجفيف ال و  ع فيها من الصيد،اد متلك ما يقفإن كان لالصطي الصائد شبكته،

  .3))األمور مبقاصدها  (( :القاعدة تقول ألن ؛2ميلكه
  :إلحراز املباح أربعة أنواع هيو 

 :إحياء املوات/ 1
قد اعترب و  4.))أحيا أرضًا ميتة فهي له من((  : قالملك؛ لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلصاإلحياء أحد أسباب الت      

  .إحراز املباحلكنه يف احلقيقة داخل يف و  ب مستقل من أسباب امللك التام،البعض أن اإلحياء سب
  :الصيد/ 2

ت،هو وضع اليد على شيء مباح غري مملوك ألحد: "الصيد أو  ، بصيد الطيور، أو احليوا
فإن سبق أْخُذه , ما مل يسبق االستيالء عليه فكل هذا مباح ال يعترب ملكا ألحد، ،5"السمك

   .6له و ليس مبباح افيعترب مملوك أبق،مث انطلق منه و  الستيالء عليه،
الستيالء الفعلي على املصيدو    الستيالء احلكمي, يكون االصطياد إما  كاختاذ الكالب , أو 

حلج أو العمرة،كما أن الصيد يكون حالال لإلنسان إال  املدربة على الصيد، أو كان   إذا كان حمرما 

  .1/336 ،الزرقا مصطفى ،املدخل الفقهي العام 1                                                           
  .337ــ  1/336 ،املرجع نفسه 2
 . 1/54 ،ابن السبكي ،األشباه والنظائر 3
: قال الرتمذي. 1379رقم ح  ،ب ما ذكر يف إحياء أرض املوات ,ام عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصكتاب األحك  ،الرتمذي ،السنن 4

  .حديث حسن صحيح
 . 3/595 ،هللا التوجيري عبد دمحم بن إبراهيم بن ،موسوعة الفقه اإلسالمي 5
 .137ص ،أبو زهرة ،يف الشريعة اإلسالمية نظرية العقدامللكية و  6
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ٱ:قال هللا تعاىل ،1املصيد يف حرم مكة املكرمة أو املدينة املنورة ٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻچٱٱ ٱ ٱ ٻٱٱٱ
  2چٱٱٱٺڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱپپٱٱپٱٱپ

  :اآلجامالكأل و االستيالء على / 3
  .3"اسم حلشيش ينبت من غري صنع العبد" :الكأل

لرعي، كاشرتاكهم يف احتشاش و احة فجميع الناس فيه شركاء يف االإن كان يف أرض مبالكأل 
كالنهر يف هذه األرض ال ُمينع من االنتفاع قد نبت بنفسه فهو  وإن كان يف أرض مملوكة و  ماء البحر،

إال أن  ؛4))و النار  الكأل،و  يف املاء،: لمون شركاء يف ثالثاملس ((: عموم حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلصل, به
 موضع آخر غري مملوك لصاحب األرض أن مينع غريه من الدخول يف أرضه إن كان جيد الكأل يف

خذ بنفسه، جيده فإما أن يفإن مل ألحد،   .5أو خيرجه إليه رتكه 
ت أو األرض اليت ليست ملكا ألحدو  حكمها و  6أما اآلجام فهي األشجار الكثيفة يف الغا

أرض مملوكة  إن كانت يفو  س منها،ليس ألحد أن مينع الناو  حة إن كانت يف أرض غري مملوكة،اإل
مللكية  فهي ملك لصاحب األرض، ملا فيها من اآلجام، خبالف وليست مبباحة؛ ألن األرض تقصد 

حة, فإن األرض ال تقتىن ألجل ما نبت فيها منه الكأل، ق على اإل    .7فهو 
أما اآلجام اململوكة يف حكم القصب و احلطب فليس ألحد أن حيتطب من و : "8قال اإلمام الكاساين

ذنه؛ ألن احلطب و  إن مل يوجد ينبتان على ملكه و  لصاحب األمجة،قصب مملوكان الأمجة رجل إال 
 .4/71, وهبة الزحيلي, أدلتهو  الفقه اإلسالمي 1                                                           

 .96اآلية  ،سورة املائدة 2
 .6/193 ،الكاساين ، بدائع الصنائع 3
  إسناده صحيح. 38/174، 23082مسند اإلمام أمحد، أحاديث رجال من أصحاب النيب صلى هللا عليه و سلم، رقم ح  4
  .3/72 ،هللا بن حممود بن مودودعبد ،االختيار لتعليل املختار 5
 .4/72 ،وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته 6
 .140ـ  139ص ،أبو زهرة ،يف الشريعة اإلسالمية امللكية ونظرية العقد 7
السمرقندي له تفقه على يد اإلمام عالء الدين  ،امللقب مبلك العلماء, اين احلنفيأبوبكر بن مسعود بن أمحد الكاس ،عالء الدين 8

 ,ه587تويف سنة  ،"صول الدينالسلطان املبني يف أ"و" ائع الصنائع يف ترتيب الشرائعبد"منها األصول مصنفات يف الفقه و 
  .246ـ ـ 2/244 ،ة يف طبقات احلنفيةئاجلواهر املضي
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احلطب فكان كة؛ ألن منفعة األمجة هي القصب و خبالف الكأل يف املروج اململو  منه اإلنبات أصال،
   .1"ذلك مقصوداً من ملك األمجة فيملك مبلكها

  :د ــ االستيالء على املعادن و الكنوز
   .3"املال املوضوع يف األرض"أما الكنوز فهيو ،2هي ما تكون يف األرض خلقة :املعاِدن
عدن مجيعا؛ املواسم الركاز يتناول الكنز و  احلنفية تشمل املعدن والكنز معا، عند" كازالرِّ "فكلمة  

. 4املال يف املعدن مثبت كما هو يف الكنزو  ركز رحمه يف األرض إذا أثبته، فيقال ألنه عبارة عن إثبات،
مسعت أهل " :حيث قال يف املدونة  الشافعية فهو ما دفن يف اجلاهلية،عند املالكية و  أما الركازو 

  .5" يتكلف فيه كبري عملدفن اجلاهلية مامل يطلب مبال ومل العلم يقولون يف الركاز إمنا هو
فونة وإما مد....أما خملوقة فيها وهي املعدنمث األموال الكامنة يف األرض "جاء يف الشرح الكبري و     

  .6"فيها وهي الرِّكاز
  .مشتبه األصلو  إسالمي، وجاهلي،: والكنز أنواع

قوشة من كأن تكون عليه آية من  ما وجد عليه أحد عالمات اإلسالم، هو: فالكنز اإلسالمي 
  .7أو اسم ملك من ملوك اإلسالم أو كلمة التوحيد،, القرآن

أو اسم ملك  كنقش صنم أو صليب،المات اجلاهلية  هو ما وجد عليه أحد ع: الكنز اجلاهليو 
  .8جاهلي
  .    جاهليأي عالمة تدل على أنه إسالمي أو  فهو ما مل تتبني عليه: أما الكنز املشتبه األصلو 

  .  6/194، الكاساين ،بدائع الصنائع 1                                                           
 , 1/287 ،لعيالزي ،تبيني احلقائق 2
 . 187ص ،اجلرجاين ،التعريفات 3
  .2/211 ،السرخسي ،املبسوط 4
  . 1/341 ،مالكاإلمام  ،املدونة الكربى 5
  . 3/128 ،الرافعي ،الشرح الكبري 6
موع 7  . 6/97 ،النووي, ا
 .6/97نفسه، املصدر  8
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  : العقود الناقلة للملكية/2
هي من أسباب امللكية و  امللكية من مالك آلخر كالبيع واهلبة والوصية، هي العقود اليت تنقلو      

ألسباب األخرى، وقوعااألكثر    :يدخل فيها حالتانو  مقارنة 
لنيابة عن الذين وجبت عليهم حينما ميتنعوا  :األوىل هي العقود اليت جتريها السلطة القضائية مباشرة 

القاضي يف الرتتيب  من قبل جربًا عنه لوفاء الدين الذي عليه،ذلك كبيع مال املدين ا و عن إجرائه
ا املتملك يف هذه احلالة و  دوائر التنفيذ حديثاً،من قبل و  الفقهي قدميا، تكون امللكية اليت يتملك 

  .1مستندة إىل عقد بيع صريح
له و " نزع امللكية اجلربي"ــــاليت تسمى يف االصطالح القانوين بـهي حالة التملك اجلربي و  :الثانية

ن   :صور
أي  جربًا على مشرتيه مبا قام عليه،ر عبارة عن متلك العقا"هيهي الشفعة و : أ ــ الصورة األوىل

عة هو االتصال بني عقار الشفيع والسبب الذي تثبت به الشف ،2"لثمن الذي قام عليه العقد
لشفيع،الحتمال تضرر امل املبيع العقارو  أم متعد فتتقى  هو ال يدري أهو عدل فتؤمن بوائقه،و  الك 

  .3فشرعت له الشفعة ألجل هذا االحتمال دفعا لضرر متوقع, بوادره
ن تُ الستمالك ألجل املصاحل العامة؛ و وهي ا :ب ــ الصورة الثانية ستملك األرض بقيمتها ذلك 

دت احلاجة إليها كإنشاء اشتد مصلحة عامة و مر من السلطان جربًا عن صاحبها لوجو احلقيقية و
ولكن ال تؤخذ هذه األرض من يد صاحبها إال بعد سداد  توسعته إذا كان الطريق ضيقا،الطريق و 

  .4أو ُأخذت برضاه بثمن معجل نها إليه إن ُأخذت برضاء صاحبها،مث
  
  

 339ــ  1/338، مصطفى الزرقا ،خل الفقهي العاماملد 1                                                           
  .124ـ 123ص ،دمحم الربكيت ،تعريفات الفقهيةال 2
 .145ـ  144ص ،أبو زهرة ،يف الشريعة اإلسالمية امللكية و نظرية العقد 3
 .233ص ،علي حيدر ،كام شرح جملة األحكامدرر احل 4
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  : اخلََلفيَّة /3
التضمني أو اإلرث و : احلقوق وهي نوعانهي أن حيل إنسان أو شيء جديد حمل قدمي زائل يف 

حبيث أن الوارث خيلف مورِّثه يف ملكية املال الذي  أن خيلف شخص آخر، عويض؛ فاإلرث هوالت
كما أن املرياث ال حيتاج إىل قبول الوارث حىت يدخل يف ملكه   ،"تركة"لفه املورِّث والذي يسمى خ

سقاط الوارثاملورِّث بعد وفاة   .1؛ ألن اإلرث جربي ال يسقط 
ريه، أو غصبه منه فهلك لى من أتلف شيئا لغالتعويض فهو إجياب الضمان عوأما التضمني أو 

فعندئذ ميلك املعوض له ذلك العوض ملكا  ر إذا أحلق بغريه جبناية أو تسبب،تعويض الضر و  أو فقد،
ويدخل  منفعة أو عضو، مستند إىل سبب اخللفية؛ ألن هذا العوض َخَلف عما تضرر فيه من مال أو

ت و  ت،يف ذلك الد    .2ك بسبب اخللفيةفكل هذا ميل أروش اجلنا
  :التولد من اململوك/ 4

ألن مالك األصل هو مالك  مملوك فيكون مملوكا لصاحب األصل، ما يتولد من شيءهو و  
لطبيعة و  لك األصل،سواء أكان ذلك ما ينتج بفعل ما, للفرع اخللقة من دون فعل أو ما حيصل 

كذلك و  لبنها مملوك لصاحب األصل،نم و صوف الغو ولد احليوان، و , فثمرة الشجر .3مالك األصل
إذا تولد شيء من شيء مشرتك فهذا املتولد احلاصل يكون مشرتكا بني املالكني األصل بنسبة 

  .4حصصهم فيه
يضمن لصاحب ميلكه و  فقيل. ؟اليت زرعها هل ميلك  الزرع أم الاختُِلَف يف غاصب األرض و 

َمْن َزرََع ِيف  (( :إال ما أنفقه لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلصقيل ال ميلك شيئا و  األرض ما نقص منها بسبب الزرع،
ِِْم، فـََلْيَس َلُه ِمَن الزَّرِْع َشْيٌء، َوتـَُردُّ َعَلْيِه نـََفَقُتهُ    .5)) أَْرِض قـَْوٍم بَِغْريِ ِإْذ

 .342ـ  1/341, مصطفى الزرقا, خل الفقهي العاماملد 1                                                           
 .343ـ  1/342,نفسهاملرجع   2
  .77ص, وهبة الزحيلي, أدلته و الفقه اإلسالمي  3
  .1/343 ,مصطفى الزرقا, خل الفقهي العاماملد 4
م ما جاء يف ب ،حكامكتاب األ  ،لرتمذي سنن ا 5 حديث : ،  قال الرتمذي1366 ح رقم ،من زرع يف أرض قوم بغري إذ

 . حسن غريب
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مثبتا  فإنه ال يعترب سببا د على مال مملوك للغري مدة طويلة،أما التقادم الذي هو وضع اليو 
حلق الذي مضى عليه زمن  للملكية يف منظور الشريعة، إمنا هو جمرد سبب مانع من مساع الدعوى 

رة املشكالت يف اإلثبات،جتو  بال عذر، توفريا لوقت القضاء، طويل معني كما أن الشريعة   نبا إل
حلق مسقط لذلك احلق لتقادم ذلك ألن احلق أبدي؛ و 1اإلسالمية ال تعترب ترك املطالبة     .2ال يزول 

ٱ:قد بني عز وجل أن اإلنسان جمبول على حب التملك فقال تعاىلو  ۇٱٱچ
ٱٱۈۆٱٱۆٱٱ ٱٱۋٱٱۅٱ لسنة النبوية فقال عليه كما بينت ذلك ا  ،3 چٷٱٱۋٱ

لِثًا، َوَال َميَْألُ َجْوَف (( : السالمالصالة و  َ ِن ِمْن َماٍل الَبْـتَـَغى  َ اْبِن آَدَم ِإالَّ التـَُّراُب، َلْو َكاَن ِالْبِن آَدَم َواِد
َبَ  ُ َعَلى َمْن  َّ   .4)) َويـَُتوُب ا

  حقيقة إحياء املوات: الفرع الثاين
  : تعريف اإلحياء لغة/ 1

  .5َأْي َجَعَل الشَّيَء َحيا ؛َوَأْحَياُه ِإْحَياءً  اإلحياُء مصدر َأْحَيا،    
  . 6مواشيهمحسنت حال ا القوُم إذا أخصبوا و ُمِطروا و َأْحيَ و 

طق. ومجعه أحياء نقيُض امليِّت،: َحليُّ من كل شيءاو  ما   واحليُّ من النبات. واحليُّ كل متكلم 
   .8فهي ميِّتة و يف املقابل أرض جمدبة ُخمِصبة، يقال أرٌض َحيَّة؛ ،7كان طَِر يـَْهتَـزّ 

  .1)) هُ لَ  يَ هِ فَ  ةً تَ يْـ ضاً مَ رْ ا أَ يَ حْ أَ  نْ مَ  ((و يف احلديث الشريف 
 .502ـ  5/501 ،وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته 1                                                           

 .140ص ،أبو زهرة ،ظرية العقد يف الشريعة اإلسالميةنامللكية و  2
   .20 ،19اآلية  ،سورة الفجر 3
  . 4/179, 6436ح رقم  ،ب ما يُتقى من فتنة املال ،كتاب الرقاق  ،صحيح البخاري 4
 ".حيي"مادة  37/509 ،الزبيدي ،ج العروس 5
 ".َحِييَ "مادة . 1/213 ،مصطفى  إبراهيم ،املعجم الوسيط 6
 ".حيا"مادة . 14/212 ،ابن منظور ،عربلسان ال 7
 .14/213نفسه، املصدر  ،لسان العرب 8
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ا بتْأثري شإحياء األرض و  حياء  َأو عمارة وحنِو ذلك تشبيهاً  عمن إحاطة َأو زر ا يهفء يمباشر
  .2يتاملّ 
  : تعريف املوات لغة /2

لفتحاملَ و  املََوات من املوت وهو ضد احلياة،     األرض اليت : املََوات أيضاً و  ما ال روح فيه،: َوات 
ا أحد، ليس ُن بفتحتني ضد احليوانو  هلا مالك وال ينتفع  َ ألرض اليت مل ُحتَْي بعُد بزرع وهي ا 3املََوا

  .4ال إصالحو 
ً و   ملصدروماتت األرض َمَو ً إذا خلت من العمارة و السكان فهي موات تسمية    .5َمَوا
  .6"ال جرى عليها ملك أحدو  يت مل تـُْزرَْع ومل تـُْعَمْر،األرض ال: "املََواتو  

  :اصطالحاملوات اتعريف / 3
ــ و  خيرج كثريا عن معناه يف اللغة،أما املوات يف االصطالح فإنه ال      قد ذكر الفقهاء ــــ رمحهم هللا ـــ

  :وحنن بصدد ذكر بعض هذه التعريفات فات كثرية و خمتلفة له،تعري
فال يكون  ال حقا له خاصا،ض خارج البلد مل تكن ملكا ألحد و هي أر : "فاملوات :عند احلنفية/ أ

ع املاء هي أرض تعذر زرعها؛ النقطا : "جاء يف كنز الدقائق املواتو  ،7"داخل البلد موات أصالً 
   .8"بعيدة عن العامر عنها، أو لغلبته عليها، غري مملوكة،

  .فاحلنفية ال يعتربون األرض موا إن كانت قريبة من العامر  
  18سبق خترجيه، ص  1                                                                                                                                                                                     

 .14/214، ابن منظور ،لسان العرب 2
 ".م و ت"مادة . 266ص ،رازيال ،خمتار الصحاح 3
  "موت"مادة . 3/819 ،ابن فارس ،اللغة جممل 4
 "موت"مادة . 2/803 ،الفيومي ،املصباح املنري 5
  . 2/93، ابن منظور ،لسان العرب 6
 .6/194, الكاساين, بدائع الصنائع 7
 .616 ص, يالنسف, كنز الدقائق  8
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ا ماء و  ات هو األرض اليت ليس هلااملو  :عند املالكية/ ب اال عمارة و مالك وال    .1ال ينتفع 
يف كتابه األحكام  2عرف اإلمام الشافعي املوات كما ذكر ذلك املاوردي :عند الشافعية/ ج

نه السلطا   .3"إن كان متصال بعامرر فهو موات و ال حرميا لعامكل ما مل يكن عامرا و " نية 
  .4"الدارسةاألرض اخلراب "املوات هو: عند احلنابلة/ د

غري مملوكة لمت من االختصاص كل أرض ساملوات يقصد به  أن  يبدو من خالل هذه التعريفات    
ا أصـــالً  ،ألحد، خارجة عن العامر   .غري منتفع 

  :إحياء املوات اصطالحا /4
؛ كما أن الفقهاء اختلفوا يف تعريف املوات يف االصطالح اختلفوا كذلك يف تعريفهم لإلحياء

ا فيهذلك و    .رمبا راجع الختالفهم يف شروطه اليت يرو
: قال يف العناية ،أما تفسري احلياة فظاهرو "كما جاء يف تكملة البحر الرائق  فإحياء املوات عند احلنفية

ا و : اإلحياء شرعاو  ا فليسسقاها و  ومل يسقيها أأن يكرب األرض ويسقيها فإن كر " حياء   مل يكر
5.  

ن لقب لتعمري دامِر األرض مبا يقتضي عدم انصراف املعمِّر ع"فإن اإلحياء هو: املالكيةما عند أ
ا   .6"انتفاعه 

 .7/602 ,احلطاب, مواهب اجلليل 1                                                           
تفقه على يد أيب  ن،التفسري و  ،واألصول ،كان إماما يف الفقه  ،الشافعي مث ،البصري ،علي بن دمحم بن حبيب املاوردي ،أبو احلسن 2

لبصرة . ه50سنة  ،تويف يف ربيع األول ،"األحكام السلطانية"و" اإلقناع"و" احلاوي: "ه مؤلفات كثرية منهال ،القاسم الصَّْيمري 
  . 5/218 ،ابن العماد ،شذرات الذهب

 .231ص ،ملاورديا ،األحكام السلطانية 3
  .8/145، ابن قدامة, املغين 4
 .8/238 ،الطوري ،ز الدقائقالبحر الرائق شرح كنتكملة  5
 .2/535 ،لرصاعا ،احلدودشرح 6
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  .1"عمارة أرض ال مالك هلا"فاإلحياء هو : عند الشافعيةو 
  .أما عند احلنابلة فإننا مل نعثر على تعريف هلم إلحياء املوات

بث احلياة يف األرض اليت "وات هو أن إحياء امل من خالل عرض هذه التعريفات يظهر لنا
ا ،كون حبكم امليتت لبناء ،لالنتفاع  االستفادة و  السقي، أو احلرث، أو ،الغرس أو ،وإصالحها 

لنفع على اإلنسان ضمن شروط مع  أعمال خمصوصة عرفا،و , ينةمنها بكل الوسائل اليت تعود 
   .2"الغرض املقصود منهابيعة األرض و تتناسب مع ط

  . صور إحياء املوات والفرق بينه وبني اإلقطاع :الثاين املطلب
  . صور إحياء املوات: الفرع األول

م يف ذلقابل لإلحياء وحددوا ذلك حتديداإن العلماء بينوا مفصلني املوات ا        لك ، وكانت عبارا
  .، واألراضي احملياة أنواع وصفات وال تصلح مجيعها لإلحياء واضحة ال التباس فيها

يوجد فيها  ، والحياء هو األرض اليت ال مالك هلاوقد اتفق الفقهاء أن املوات القابل لإل      
  . ، وليس فيها أثر عمارة أو انتفاع سابق اختصاص لفرد أو مجاعة

ي سبب من أسباب امللك املشروعة ال جيوز إحياؤها ،      كما اتفقوا على أن األرض اململوكة 
ألرض مملوكة ، وينحصر حق االنتفاع يف هاتني احلالتني يف املالك أو املختص وكذلك األرض التابعة 

  .3النتفاع 
  : واملوات قسمان 

  .وهو ما مل يعمر قط : أصلي
 .2/50، البيضاوي ،ىو الغاية القص 1                                                           

 15ص، الزحيليدمحم  ،إحياء األرض املوات 2
، حاشية الدسوقي، أبو الربكات سيدي أمحد  66/  3االختيار لتعليل املختار ، عبد هللا، بن حممود، بن مولود املوصلي ،  3

 8، املغين ، ابن قدامة ، 464/ 2،  ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، دمحم بن اخلطيب الشربيين 4/66الدردير  
/146 .  
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  .وهو ما خرب بعد عمارته  : طارئ
  :وقد اختلف العلماء يف أنواع أخرى من األرض منها      

   :األرض الدارسة  / 1
إلحياء ، مث بعد ذلك هي األرض : األرض الدارسة اليت مت ملكها من طرف شخص ما 

  .درست وصارت موا فهل جيوز إحياؤها أم ال ؟ 
  :للعلماء يف ذلك ثالثة أقوال 

  :القول األول 
إلحياءهذه األرض ال  إلحياء ال يزول مبجرد الرتكن امللك األول الثا؛ ألمتلك  ، كما أن بت 

ا من غريه، فإن تركها وصارت كهاخص الذي أحياها من قبل قد متلالش ، وهو ميتة فهو أوىل الناس 
  .1مذهب الشافعية واحلنابلة

  :القول الثاين 
إلحياء ترب ميتة ، وكون أصل األرض ؛ ألن األرض املدروسة تعاألراضي اليت اندرست متلك 

، فلذلك جاز إحياؤها ، وهو القول األول هذه األرض صارت أرضا مباحا، فلما ترك احمليي مباحا
  .2الراجح عند املالكية 

  :القول الثالث 
يعترب أصحاب هذا القول األرض اململوكة بسبب اإلحياء أو غريه وال يعرف هلا مالك وكانت 

إلحياء الالحقبعيدة عن القرية والعمران تعترب ميتة جيوز إحياؤه ، وهو القول ا من جديد ومتلك 
  .3الراجح عند احلنفية 

  .   8/146، املغين، ابن قدامة ،    2/464مغين احملتاج ، دمحم بن اخلطيب الشربيين ،  1                                                           
  .  552/  5،  اإلسالمي وأدلته ، وهبة الزحيلي الفقه،   4/66حاشية الدسوقي، أبو الربكات سيدي أمحد الدردير،  2
 . 23ـــ  20، إحياء املوات ، دمحم الزحيلي ، ص 2/219،220اللباب يف شرح الكتاب، عبد الغين الغنيمي،  3
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أنه هو األظهر إذ ليس يف إحيائها  -وهو القول الراجح عند املالكية  -ويبدو أن القول الثاين        
لصواب عكس قد يكون يف إحيائها نفع عامضرر لشخص بل ال   .، وهللا أعلم 

ر ملك قدمي  /2 ا األرض اليت يوجد فيها آ ر معمورة سابقامن اجلاهلية لكو الروم ، مث خربت كآ
  :، ففي جواز إحيائها قوالن ومساكن مثود
إلحياء :القول األول ، وهذا الرأي ؛ لكون امللك السابق قد زال، وعدم حرمة ملك اجلاهليةمتلك 

استثنوا ، على أن احلنابلة يف قول هلم ة وهو القول األظهر عند الشافعيةعند احلنفية واملالكية واحلنابل
ا ال حتىي إبقاء له للعظة واالعتبار   .1مساكن مثود فإ

لتقادم ، كما أن األرض إلحياء لثبوت امللك القدمي عليهاال متلك : القول الثاين ، وامللك ال يزول 
، فال يطبق عليها أحكام املوات وهو القول ر للبناء والعمران ال تعد موااململوكة يف اجلاهلية وفيها آ

  .2الثاين عند الشافعية 
يكون  والظاهر أن القول األول هو األقرب ألن جمرد وقوع امللك السابق ال ميكن وحده أن       

، فحينما انتفى و أنه مل يعرف، خصوصا إذا مل يكن لألرض مالك أمانعا من اإلحياء مرة أخرى
  ".وجودا وعدما العلة تدور مع احلكم " اإلحياء انتفى معه امللك بناء على قاعدة 

هول  /3   :األرض اململوكة 
، ولكن مل يعرف مالكها وال وارثه بعد عهد اإلسالمي من قبل مسلم أو ذمياألرض العامرة يف ال      

   :زمن طويل ففي جواز إحيائها قوالن
إلحياء ألن هلا مالكا فلم جيز إحياؤها كما لو كان املالك معينا :القول األول قول  وهو ،ال متلك 

  .الشافعية واحلنابلة  يف الصحيح عندهم وقول بعض احلنفية 

، مغين احملتاج، دمحم بن اخلطيب 147/ 8، املغين ، ابن قدامة ،   2/219اللباب يف شرح الكتاب ، عبد الغين الغنيمي   1                                                           
  . 5/353،  لزحيليوهبة ا ، الفقه اإلسالمي و أدلته ، 2/466الشربيين، 

 .2/466، بن اخلطيب الشربيين ،  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، مشس الدين ، دمحم 2
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... ، أو بيعها وحفظ مثنها ، فلإلمام حفظها حىت ظهور مالكهاواعتربها الشافعية ماال ضائعا
ا توزع يف سبيل املصاحل العامأما احلنابلة فقالوا  ، واعتربوها على حنو ما جال عنه الكفار خوفا من أ

  1.املسلمني 
  :قول الثاين ال

ا أصبحت أرضا      إلحياء أل ا، وال حق فيها ألحد بعينه متلك   ،موا لرتكها وعدم االنتفاع 
ا إهي تشبه ما مل جير عليه ملك مالكف ، وإن كانت يف دار ن كانت يف دار الكفر فهي كالركاز، وأل

وهو رواية عند احلنابلة  ، واملالكيةل هو قول أكثر فقهاء احلنفية وهذا القو  ،لقطةاإلسالم فهي كال
  .2كذلك

  .الفرق بني إحياء املوات واإلقطاع : الفرع الثاين 
  .ماهية اإلقطاع وأنواعه  :البند األول 

حياء املوات فهو واحد من األنظمة املتممة لدراسة موضوع إحياء        إن لإلقطاع صلة كبرية 
  . املوات 

اء نتعرف أوال على حقيقة اإلقطاع، ومشروعيته، اإلقطاع واإلحيلفرق بني نلج إىل ا نوقبل أ
لفرق بينه وبني اإلحياء، مثوأنواعه   . خنتم 

حضر فرسه، وأجرى الفرس  أقطع النيب  الزبري «: ويف مشروعيته فعن ابن عمر  قال 
    .3»لسوط أقطعوه حيث بلغ ا: ، مث رمى بسوطه فقال حىت قام
  :  يف اللغة اإلقطاع

  . 8/147، املغين، ابن قدامة املقدسي، 466/ 2املصدر السابق،  1                                                           
 ، املغين،4/66، أبو الربكات سيدي أمحد الدردير، ، حاشية الدسوقي2/466 عبد الغين الغنيمي، ،باب يف شرح الكتابلال 2

  .147،148/ 8ابن قدامة املقدسي، 
ب إقطاع األرضني ، 3 واحلديث يف إسناده عبد هللا بن عمر بن حفص . 3072سنن أيب داوود، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، 

  .  5/350بن عاصم بن عمر بن اخلطاب وفيه مقال ، نيل األوطار، الشوكاين،  
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لشيء الطائفة ، والقطعة من انة بعض أجزاء اجلرم من بعض فصال، وهو إمصدر من القطع
ها ، و أقمنه ها: طعين إ ها؛ سأله أن يقطعه إ ، و أقطعته قطيعة أذن يل يف اقتطاعها، واستقطعه إ

حه له؛ أي طائفة من أر  را أ ها إذا ض اخلراج، وأقطعه  ، واستقطع فالن اإلمام قطيعة فأقطعه إ
هاسأله أن يقطعها    1.له ويبينها ملكا له فأعطاه إ

  :اإلقطاع يف االصطالح 
  : عرف الفقهاء اإلقطاع بتعاريف عدة متقاربة نذكر منها

   ". جعل بعض األراضي املوات خمتصة ببعض األشخاص سواء كان ذلك معد أو أرضا "
  .2"تسويغ اإلمام من مال هللا شيئا ملن يراه أهال لذلك :" أو هو 

يكون يف املوات  ، وحمل هذا اإلقطاع إمناقطع من غريهأُ ع أوىل مبا صري املقطَ فبذلك اإلقطاع ي
   .أحد وهو أمر متفق عليه  الذي ال خيتص به

ه فيعّمره ، أن خيرج منها ملن يراه ما حيوزه ، وهووأكثر ما يستعمل يف األرض ن ميّلكه إ ، إما 
ن جيعل له غلته مدة     .3وإما 

  .إرفاق ومتليك :  اإلقطاع نوعان  : أنواع اإلقطاع 
  :إقطاع اإلرفاق / 1
  4" ... ، وحرمي األمصار ، ومنازل األسفارس مبقاعد األسواق وأفنية الشوارعالنا إرفاق" 

  : وهو ثالثة أقسام 
  :القسم األول /أ

لصحاري والفلوات   :؛ حيث منازل املسافرين وحلول املياه وهو على ضربني اإلرفاق الذي خيتص 
 " .مادة قطع" 3677، 2/3674لسان العرب، ابن منظور،  1                                                           

  .5/350نيل األوطار، الشوكاين،  2
 .  5/350املرجع السابق ،  3
  . 225األحكام السلطانية، دمحم بن احلسني الفراء ، ص  4
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، وهذا النوع ال نظر للسلطان فيه ، وإمنا السابلة واسرتاحة ااملسافرين فيهأن يكون الجتياز  :أوهلما
من غريه حىت ، والسابق إىل املنزل يكون أحق به ن من ذلك إصالح عورته وحفظ مياههخيص السلطا

  .يرحل عنه 
، ففي هذه احلالة حيق لإلمام منعهم أو تركهم بشرط أن يراعي أن يكون منزهلم لالستيطان :نيهما 

  .يف تصرفه هذا مصاحل الناس 
  : القسم الثاين/ ب

فنية الدور واألمالك ، والضابط يف هذه احلالة وقوع الضرر؛ فإن كان االرتفاق  وهو ما خيتص 
م م   .، إال أذنوا يف دخول الضرر عليهم  1نع اتفاقا مضرا 

حة ارتفا م ففي إ ا اجتاهفإن كان غري مضر    : ان قهم به من غري إذن أر
ا : أوهلما ذن أر ا حىت وإن مل  حة االرتفاق    .إ

م، يرون عدم جوارأي للشافعية واحلنابلة: هماني تبع ألمالكهم ألنه ؛ ز االرتفاق حبرميهم إال عن إذ
  .فكانوا أحق به

  : القسم الثالث /ج
فنية الشوارع و   : نظر السلطان ويف حكم نظره وجهان ، وهذا موقوف علىالطرقات ما اختص 

نظر السلطان مقصور على منع الناس من التعدي واإلضرار ويصلح بينهم عند التشاجر فيما : األول
  .بينهم 
س ومنع من مينعه وتقدمي من أن نظر السلطان نظر جمتهد فيما يراه صاحلا يف إجالس من جيل :الثاين
  2.يقدمه

جتب إزالته؛ ألن األخبار يف كالم الفقهاء للوجوب، : ومعىن الضرر يزال أي " الضرر يزال  : " والقاعدة يف ذلك معروفة وهي 1                                                           
 .   189شرح القواعد الفقهية، أمحد بن الشيخ دمحم الزرقا، ص 

ابن  ،املغين ، 224، 223لفراء ، ، األحكام السلطانية، دمحم بن احلسني ا474/ 8مغين احملتاج، دمحم بن اخلطيب الشربيين،  2
  . 6/82، املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 164، 163قدامة، ص 
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   :إقطاع التمليك / 2
حياء أو غريه    .هو متليك من اإلمام جمرد عن شائبة العوضية 

  :موات ، عامر ومعادن : وينقسم إقطاع التمليك يف األرض املقطعة إىل ثالثة أقسام 
  : وهو نوعان  :إقطاع املوات  /1

، فلم جتر فيه عمارة وال يثبت عليه ملك ، فهذا النوع جيوز ما كان موا من قدمي الزمان: األول
؛ ألنه ملك رقبته  ، وميتنع به إقدام غري املقطع على إحيائهمام أن يقطعه من حييه ومن يعمرهلإل

إقطاع املوات ال يفيد التمليك وإمنا يكون أحق به من ، إال أن احلنابلة ذهبوا إىل أن إلقطاع نفسه
إلقطاع نفسه  إلحياء ال     1.غريه ويكون عندئذ امللك 

  :ما كان عامرا فخرب ، فصار موات عاطال وهو على ضربني :الثاين
هذا النوع جيوز إقطاعه ، فهو كاملوات الذي مل جتر ) قدميا ، جاهليا ( ما كان عاد :  الضرب األول

  .فيه عمارة
ما كان إسالميا جرى عليه ملك املسلمني مث خرب حىت صار موات عاطال ، وال :  الضرب الثاين

  .، فالشافعية يرون أنه مال ضائع يرجع فيه إىل رأي اإلمام مطلقا  ورثة مالكيعرف له مالك وال
إلحياء اجح كانت مقطعة فالر   ، أما إذامطلقا إذا كانت األرض غري مقطعة أما املالكية فقالوا ميلك 

إلحياء ا ال متلك  إلحياء، أما احلنفية فقالوا إعندهم أ به  ملك  ، بشرط إقطاع ذا مل يعرف أر
  .اإلمام له ، وهو رأي عند احلنابلة 

  :نوعانوهو :إقطاع العامر  /2
األرض من حقوق ما تعني مالكه فال نظر للسلطان يف إقطاعه اتفاقا ، إال ما يتعلق بتلك : األول  

لبيت املال أو املصاحل العامة ، وهذا إذا كانت األرض يف دار اإلسالم ، فإن كانت يف دار احلرب 
  .فأراد اإلمام إقطاعها أحدا عند الظفر جاز ذلك 

ت الدينية ، املاوردي األحكام السلطانية 1                                                            ، مغين   228، األحكام السلطانية، دمحم بن احلسني الفراء ، ص  247، ص  والوال
  . 84، 83/ 6وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، ، املوسوعة الفقهية ،  472احملتاج ، 
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فما اصطفاه اإلمام لبيت املال وما دخل بيت املال . ما مل يتعني مالكوه ومل يتميز مستحقوه  :الثاين
ج أو ملت عنه مالكوه ومل يورث ، فاملالكية والشافعية واحلنابلة يرون عدم جواز إقطاعه من بيت اخلرا 

  . 1خالفا للحنفية الذين يرون جواز ذلك 
  : إقطاع املعادن /3

طنة ظاهرة ،:واملعادن هي البقاع اليت أودعها هللا جواهر األرض وهي على نوعني        ؛ فأما  و 
رزا ، كمعادن النفط وامللح فهو كاملاء  الذي ال جيوز  الظاهرة فهي ما كان جوهرها املستودع فيها 

خذه من ورد إليه والناس ال يتمايزون فيه ، وهو رأي احلنفية والشافعية واحلنابلة ،أما  إقطاعه و
  .الباطنة  املالكية فقد أجازوا لإلمام إقطاع املعادن غري مميزين يف ذلك بني املعادن الظاهرة و

لعمل كمعادن : أما املعادن الباطنة فهي ما كان جوهرها مستكنا فيها وال حيصل عليه إال 
الذهب والفضة واحلديد فقد أجاز إقطاعها هذا النوع احلنفية وهو رأي للشافعية ، أما املالكية 

  2.واحلنابلة فمنعوا ذالك ، وهو الرأي الراجح عند الشافعية 
  . قطاع و إحياء املواتالفرق بني اإل :البند الثاين 

تظهر الصلة بني إحياء املوات واإلقطاع من خالل التعريفني املاضيني لإلقطاع ، وأن كال منهما 
  :أهم ما يفرق بني إحياء املوات واإلقطاع هو التملك ، ولعليعد سببا من أسباب 

رض املال أو األ ، أو توجيه منه مبنح األرض اليت ختتص ببيتن اإلقطاع مبادرة وإذن من اإلمامأ
  .، وميكنه أن يستفيد منها املوات لشخص قادر على إحيائها، وتصليحها

ا الشخص إما  فإمنا ينصرف إىل املبادرة الفردية اليت - عند اإلطالق -أما إحياء املوات  يقوم 
  . متلكها، واالستفادة منها مع ملبادرة تكون من أجل إصالح األرض، وهذه اذن اإلمام، أو بغري إذنه

ت الدينية ، املاوردي ، ص 1                                                            ،  228دمحم بن احلسني الفراء ، ص ، األحكام السلطانية ،  249األحكام السلطانية والوال
  . 6/84وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،  املوسوعة الفقهية ،

ت الدينية، املاوردي، ص  2 ،  236، األحكام السلطانية ، دمحم بن احلسني الفراء، ص  256األحكام السلطانية، والوال
  . 6/84وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،  املوسوعة الفقهية،
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والصلة بني اإلقطاع و إحياء املوات هلا قيمة عظيمة يف إبراز املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية 
، واحلرص على إصالح األراضي و االستفادة منها ، فاإلقطاع تنبيه وحث من لدن الدولة لألشخاص 

، واإلحياء مبادرة فردية من أجل إصالح األراضي واالستفادة منها حمققا بذلك النفع العام مث اخلاص 
ا الشخص النفع اخلاص مث العام    1.حيقق 

  P. 87، 86الزحيلي، ص  إحياء املوات، دمحم  1                                                           



 
   

 :املبحــــــــث الثاين
     وات ـــاء املـــــــاء يف كيفية إحيـــآراء الفقه

        وشروطه 
          :وفيه مطلبان

  

      آراء الفقهاء يف كيفية إحياء املوات : املطلب األول 
  شروط  إحياء املوات: املطلب الثاين           
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  .كيفية إحياء املوات آراء الفقهاء يف  :  املطلب األول
  .كيفية اإلحياء عند احلنفية واملالكية: الفرع األول 

ا إن الغرض من إحياء ، أو املوات كونه لالستفادة من األرض، وبث احلياة فيها، واالنتفاع 
هذه ، وكل ما من شأنه حيقق ، أو للعمارة و البناء فيهادة من األرض يف الزراعة أو الغرسلالستفا

ا، ويرتتب عليه ملكاألهداف يعد من قبيل اإلحياء واألعمال  ،ية األرض للمحيي أو االختصاص 
  .ءً ، فما تعارف عليه أنه إحياء يعترب إحيايها اإلحياء مبنية على عرف الناساليت يصدق عل

ا اإلحياء على بعضمن نص ومن الفقهاء   ، وقصدهم بذلك التمثيل الاألعمال اليت يتحقق 
ا اإلحياء م واختالف الزمان ، واملرجع يف ذلك كله إىل أعراف الحصر الطرق اليت يقع  ناس وعادا

  .1املكانو 
  :الفقهاء يف إحياء املوات يف املذاهب األربعة  نص عليهاويف ما يلي سنذكر الطرق اليت 

  : احلنفية / أ
لبناء يف األرض احملياةاإلحياء عند احلنفي ا وحنو ذلك هل مسناة، أو الزرع فيها أو جعل ة يكون 

أن من عمر  2، وعند أيب يوسف حيي موضع البناء والزرع دون غريه، ويكون للمرمما ميهد هلاته األمو 
، وإن قام بتعمري نصفها له ما ذا الفعل منه إحياًء جلميع األرضأكثر من نصف األرض احملياة كان ه

  .عمر دون الباقي 

ــــ  31، ص  حياء األرض املوات ، دمحم الزحيلإ1                                                             .  32ـ
العراقيني ، وأول من نشر مذهب أيب يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكويف صاحب أيب حنيفة وتلميذه رضي هللا عنهما ، فقيه 2

حلديث والرواية مث لزم أ حنيفة ، كان قاضيا ببغداد  لكوفة سنة ثالث عشرة ومائة ، وتفقه  حنيفة ، من حفاظ احلديث ، ولد 
ن احلسن وأول من دعي بقاضي القضاة ، مسع هشام بن عروة ، و أ إسحاق الشيباين، وعطاء بن السائب وطبقتهم ، وعنه دمحم ب

ئة الفقيه ، وبشر بن الوليد ، وحيىي بن معني ، نشأ يف طلب العلم ، وكان أبوه فقرياً ، مات يف ربيع اآلخر سنة ثنتني ومثانني وما
  .   193/  8، خري الدين الزركلي  األعالم .  293ـــ  292/  1تذكرة احلفاظ،  عن سبعني سنة إال سنة ،
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، ه اإلحياءساق ماًء إليها فقد وقع منة  أنه من حفر يف األرض بئرًا أو وروي عن أيب حنيف        
ارا، وإن شق يف األرض سواء زرع أو مل يزرع فعليه أن جيري املاء فيها ليكون فعله إحياًء وإال فال ، أ

1.  
  :املالكية / ب

حد أمور سبعة وهي  قال املالكية   : أن اإلحياء الذي هو من أسباب االختصاص يكون 
رض؛ كأن حيفر بئراً ) 1 ألرض اليت تزرع عليها تفجري ماء  ا و   .، أو يفتق عيناً فيختص 
، أو بناء كانت مملوؤة غامرة به ألجل زراعة، أو غرسإخراج املاء من األرض و إزالته عنها حيث  ) 2

زالة املاء إخراَجه منها    . وليس املراد 
  . إقامة البناء على األرض) 3
  .غرس الشجر يف األرض ) 4
  . احلرث وحتريك األرض) 5
  .إصالحها قطع الشجر يف األرض وإزالته عنها ولو حبرق من أجل ) 6
  2.كسر حجر األرض وتسويتها وتعديلها ) 7

  .كيفية اإلحياءعند الشافعية واحلنابلة: الفرع الثاين
  :ــةشـــــــافــعيـال/ أ

ن طريق الغرض املقصود من اإلحياء، قال الشافعية أن طرق اإلحياء الذي ُميلك به تتم ع
ــ أطلق اإلحياء ومل يبني فيحمل على املتعارف عليه ويرجع يف ذلك إىل العرف   . ؛ ألن النيب ــ ملسو هيلع هللا ىلص ـ

 .  67/  3هللا، بن حممود، بن مولود املوصلي احلنفي،  االختيار لتعليل املختار، عبد 1                                                           
  . 70ــــ  69/  4حاشية الدسوقي،أبو الربكات سيدي أمحد الدردير    2



 آراء الفقهاء يف كيفية إحياء املوات و شروطه  ..............................: ثايناملبحث ال

 
 38 

كن فعليه ـــ احمليي ـــ أن يبين سور الدار من اللنب واآلجر سود من اإلحياء الصفإن كان املق
م ذلك أو القصب أو اخلشب إن كانت عا م ذلكوالطني واجلص إن كانت عاد ويسقف  ؛د

  .، واشرتاط تنصيب الباب هو املعتمد وقيل ال يشرتط عليه الباب وينصب
بىن احلائط ونصَّب عليه  ؛وإن أراد من اإلحياء وضع مراح للغنم أو حظرية للشوك واحلطب

  .، وقيل ال يشرتط تنصيب الباب ري مراحاً وال حظرية مبا دون ذلكالباب ألنه ال يص
ر أو بئر  مسناةوضع  ؛وإن أراد من اإلحياء الزراعة   .وجلب هلا املاء من 

حلفر حىت املاء، ألنه ال حيصل البئر إال بذلكوإن أراد حفر بئ نت ، فإن كار فإحياؤها يتم 
  .   1، أما إذا كانت رخوة فيجب عليه أن يطوق البئر األرض صلبة متت عملية اإلحياء

  :ـلة نـابالـــــــــحــ/ ب
  :كيفية إحياء املوات   عند احلنابلة روايتان يف املذهب يف

  :الرواية األوىل 
، أو اخلشب أو غري اإلحياء يتم بتحويط األرض، سواء أرادها للبناء أو الزرع، أو حظرية للغنم

راً ذل   .، وال يعترب التسقيف يف ذلك مشروطاً ك، أو حيفر فيها بئراً أو 
يدل عليه أنه لو أرادها حظرية  ؛فيهه الكيفية يتبني أن القصد غري معترب وكون اإلحياء على هذ

  .، ومثل هذا ال يصنع للغنم و آجر وقسمها إىل بيوت فقد ملكهاللغنم فبناها جبص أ
، معتربين يف ذلك العادة يف كيفية بناءه؛ ئط أن يكون منيعاً مينع ما وراءهواشرتط احلنابلة يف احلا

ختالف األمكنة والبلدان   .2حيث خيتلف 
  
  

دي الشريازي ،  1                                                            ــــ  294/  2املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الفريوزا مغين احملتاج ، .   295ـ
  .  470/  2يين ،  دمحم، بن اخلطيب الشرب

  .   177ــ  176/  8املغين ، ابن قدامة، .   244/ 2الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، ابن قدامة ،  2
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  :الرواية الثانية 
، والشرع إمنا علق امللك على اإلحياء ومل يبني كيفيته ، فوجب الرجوع اإلحياء يكون مبا تعارفه الناس

، وألن النيب ال يعلق حكما على ما ليس ملعرفته طريق، فلما مل كيفيته إىل ما تعارف عليه الناس  يف
يقا لإلحياء متعينا، وال طريق له سوى يبني النيب ملسو هيلع هللا ىلص طريق اإلحياء ؛ كان الرجوع إىل العرف طر 

  . العرف
  .، ومزرعة ى القصد يف ذلك من وراء اإلحياء، واألرض ُحتىي دارا للسكن، وحظريةويراع

ا وجعل السقف هل ا ال تكون للسكىن إال بذلكفالدار جيب فيها بناء جدرا ، واحلظرية تكون ا أل
  .؛ إذ العادة عدم وجوده فيها تسقيفالعادة وال يشرتط فيها ال لتسقيف مبا جرت به

يئة األرض للزرع؛ جيب عليه  ـأما إن أراد من اإلحياء الزراعة  ، وإن كانت مما ال تزرع إال ــ احمليي ـــ 
رملاء  نقاها ، وإن كانت األرض ذات أحجار كثرية قلعها و وجب سوق ماء إليها من بئر أو 

ا شجر قلعه لتصلح األرض بعد ذلك للزرع ، واألرض وأزال العروق اليت متنع من الزرع، وإن كان 
ملاء حيبسه عنها لكي ال يفسدها    . املغمورة 

بواب على ، كما أن نصب األكالسكىن يف البيوت  ين يف اإلحياءث والزرع غري معتربَ واحلر       
ه ذلك تطيني سطوحها ؛ ألن السكىن ممكنة من غري نصب لألبواب فأشبالبيوت غري معترب كذلك

  .1وتبييضها
؛ ى مصداقية احمليي يف إحياء األرضولعل الفقهاء وضعوا تلكم الشروط يف اإلحياء ملعرفة مد

حمليي كانت ملكًا عاماً ألن األرض قبل أ ، ووضع هذه الشروط من الفقهاء مناسب ملعرفة ن ختتص 
  .مدى مصداقية احمليي يف إحياء األرض 

م ضد اإلحياء،وال ينبغي أن نفهم من هذه الشروط اليت       إمنا هي جمرد وضعها الفقهاء أ
ت جدية و   .شروط احرتازية تسد ذريعة االحتكار  ضما

  
  .   178ــ  177/  8املغين ، ابن قدامة 1                                                           
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  .كيـــفـية اإلحـــيـــــــاء اليــــوم:الفرع الثالث 
تنطبق يف هذا العصر  ه القواعد والضوابطوهذ ،قواعد وضوابط يف كيفية اإلحياء ذكر الفقهاء

ا من على اإلحياء ا وصريور ألرض واالنتفاع  ا تعتمد على الغرض واهلدف من االستفادة  ؛ أل
حياء رغم اختالف األزمنة وقاعدة الفقهاء يف ذلك مرنة متوافقة مع كيفية اإل ،ميتة إىل عامرةأرض 

ا مبنية على العرف والعادة والعصور   .؛ أل
رة إليه أنه على املُحيي جيب عليه مراعاة األنظمة والقوانني املرعية يف تقسيم ومما جتدر اإلشا

ألعمال اليت تنص عليها تلك األنظمة والقوانني وغريها من الشروط ياألراضي وعل ه أن يقوم 
  1.املوضوعة ؛ حيث أن الدولة ما وضعتها إال لتحقيق املصاحل العامة 

سالمية قد جاءت ملراعاة مصاحل الناس يف العاجل واآلجل ؛ كان ملا كانت أحكام الشريعة اإل      
م من أجلى مظاهر هذا املبدإ الثابت يف التشريع " كيفية اإلحياء "بناء  على أعراف الناس وعادا

  .اإلسالمي عن طريق االستقراء ؛ بل بنص الشارع نفسه 
شقة ، واليت هي ــ يف أصل التشريع ــ إن حصر كيفية اإلحياء يف هيئة معينة فيه ما فيه من امل      

م ،  اجلالبة للتيسري ، لذلك انتبه الفقهاء هلذا األمر وجعلوا بناء اإلحياء على أعراف الناس وعادا
صل  تمعات املختلفة والقواعد اليت  وهو ـــ اإلحياء ــ واحلال هاته مواكب للتطورات الرهيبة يف حياة ا

  .   ة هلذا الكالم كثرية و معروف
  
  
  
  
  

  . 39ـــ  38، دمحم الزحيلي ، ص إحياء األرض املوات1                                                           
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  .شروط إحياء املوات :املطلب الثاين
منها منها ما هو متفق على شرطيته و  ،اشرتط الفقهاء ــ رمحهم هللا ــ إلحياء املوات عدة شروط

  .هذا ما سوف نوضحه يف هذا املطلب إن شاء هللا ما هو خمتلف فيه،
  .شروط اإلحياء املتفق عليها بني الفقهاء :الفرع األول
  :هيلفقهاء على ثالثة شروط لإلحياء و اتفق ا

  .أن تكون األرض غري مملوكة ألحد/ 1
اشرتط الفقهاء يف األرض املوات املراد إحياؤها أال تكون ملكا لشخص معني مسلما كان أو 

عادي (( : هذا الشرط مأخوذ من قوله صلى هللا عليه و سلمو  ىت يكون اإلحياء سببا للملكية،ذميا ح
لعادي األراضي او 1))مث هي لكم بعد  ،رسولهاألرض  و    عهد عاد،ملوات اليت خربت على املراد 

يف العادة ما وصف بتقادم الزمان عليه ُنِسب إىل عاد؛ مبعىن أن ما تقدم خرابه مما يعلم أنه ال حق و 
  .2ألحد فيه
؛ ألن امللك بناء على هذا الشرط ال جيوز إحياء األرض اململوكة سواء كانت عامرة أو خراو 

 أن يكون فيها حق من أحيا أرضا موا من غري(( : لقوله صلى هللا عليه و سلمو  مازال فيها قائم،
ا و 3))ليس لعرق ظامل حق مسلم فهي له و  هذا احلديث يدل مبفهوم املخالفة أن األرض اليت تعلق 

بعة للمالك،حق مسلم ال ميكن متلكها  ا  لبطل كذلك امللك يف   حياءها؛ولو جوز إ إلحياء؛ أل
  .4العامر على أهله

ذا اللفظ. 6/3 ،1549رقم ح  ،ب إحياء املوات ،كتاب الغصب  ،األلباين ،اء الغليلإرو  1                                                              .حديث ضعيف 
 .23/168 ،السرخسي ،املبسوط 2
ب من أحيا أرضا ميتة ليست ألحد، رقم ح   السنن الكربى، البيهقي،3 وهو حديث .  11777كتاب إحياء املوات، 

  . 5/19  العسقالين، ابن حجر ،فتح الباري،ضعيف
  .8/149 ،ابن قدامة،املغين 4
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ت فحرم األمالك،ية حتث على احلفاظ على األموال و جاءت نصوص الشريعة اإلسالمو 
ا، ذن صاحبهاواالستيالء عليها و  االعتداء عليها، واغتصا   .1وضع اليد عليها إال 

رو  ا آ ر الروم، أما األرض املوات اليت يوجد   غريها،ومساكن مثود و  ملك قدمي جاهلي، كآ
إلحياء؛ ألن ذلك امللك ال حرمة له ض  رْ ي األَ ادِ عَ (( : لقوله صلى هللا عليه و سلم 2فهذه ُمتلك 

م ،3))مث هي لكم بعد  رسوله،و   ؛4لكن مساكن مثود يكره دخوهلا إال لباك معترب ال يصيبه ما أصا
رهم قنَّع رأسه و  الء املعذبني، إال أن تكون ال تدخلوا على هؤ (( :أسرع و قالألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا مر بد

م  كني، َ كني فال تدخلوا عليهم ال ُيصيبكم ما أصا   .5))فإن مل تكونوا 
  .انتفاء كون املوات حرميا للعامر/ 2

وىل  ؛ ألن صاحب العامر أ6"احلاجة إليه لتمام االنتفاعما متس "احلرمي يف اصطالح الفقهاء هو 
كن له لر يف حرمي ملكه أو رعي كأل فيه وحنو ذلك؛ و ال مينع غريه من املرو و  لتبعية،حبرميه من غريه 

 مثال احلرمي  كحرمي البئر، و فناء الدار، ومسيل املاء، ومرتكض اإلبل،و  أن مينع غريه من إحياءه،
  .ذلك غريمطرح الرماد و و 

تفاق،اعترب الفقهاء انتفاء كون املوات حرميا للعامر أحد شروط اإلو  حيث ذكر ذلك  حياء 
ني ال نعلم فيه أيضا خالفا بو : " لعامر املتعلق مبصاحله فقاليف حديثه عن القريب من ا 7ابن قدامة
  .8"مبصاحلهك ال جيوز إحياء ما تعلق كل مملو و  وكذلك حرمي البئر والنهر والعني، .أهل العلم

  .50ــ  49ص ،الزحيلي ،إحياء األرض املوات 1                                                           
 .8/147 ،ابن قدامة ،املغين 2
  .41، صسبق خترجيه 3
  .2/385 ،احلجاوي ،اإلقناع 4
  .1/157 ،433رقم ح  ،ب الصالة يف مواضع اخلسف والعذاب ،ةكتاب الصال  ،صحيح البخاري 5
 .حاشية الرشيديويليه حاشية الشرباملسي و . 5/334 ،لرمليا ،اية احملتاج 6
ولد يف شعبان سنة إحدى  ،لدمشقيمث ا ،قدام بن نصر بن عبد هللا املقدسيعبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة بن م ،أبو دمحم 7

تويف يوم  ،"العمدة"و" ملغينا: "من تصانيفه ،حيث مسع من الشيخ عبد القادر اجليالين ،رة حبّماعيلمخسمائة للهجوأربعني و 
  .3/281 ،ابن رجب, ذيل على طبقات احلنابلةال. مبنزله بدمشقه 620 عيد الفطر سنةالسبت يوم 

  .8/149 ،ابن قدامة ،املغين 8
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ا/ 3   جترد املوات من احلقوق املثقل 
  :أكد الفقهاء على ضرورة انتفاء األرض املراد إحياؤها من أربعة حقوق و هي

  حق التحجري: أوال
 ،1منعها من وضع يد الغري عليهااألرض لتعليمها و  غريها حولهو وضع األحجار و : التحجري

بسة حوهلا، وات، أو بغرسقد يكون خبط خطوط حول أرض املو   بها،أو بوضع الشوك جبوان أغصان 
  .غري ذلك مما يدل على بغية البدء يف إحياءهاو  فيها من الشوك وتسويتها،أو حبرق ما 

حياء وال يفيد التمليك؛على أن التح 2احلنابلةوقد اتفق احلنفية واملالكية والشافعية و   جري ليس 
ا من غريه النتفاع    .لكن من حّجر أرضا هو أوىل 

كثري من الفقهاء يف مدة ثالث بناء على هـــــذا الشرط فإنه ال جيوز إحياء األرض احملّجرة عند  و 
فإن تركها   ــ أنه جعل التحجر ثالث سنني،كما جاء يف األثر عن عمر بن اخلطاب ــ   سنوات

احىت ميضي ثالث سنني فأ   3.حياها غريه فهو أحق 
  :حق اإلقطاع: نيا

 وملا يعود على أيد من حيييها ملصلحة املسلمنيلإلمام احلق يف جعل بعض األراضي املوات يف 
ا،  أن النيب صلى هللا: يستدل على جواز ذلك ما حدَّث به علقمة بن وائل عن أبيهو  البالد بعمار

هبعث له عليه وسلم أقطعه أرضا حبضرموت و  ء من ذلك اشرتط الفقهاء لإلحياو . 4معاوية لُيقطعها إ
ملوات، إلقطاع عدم تعلق حق املقطع له    .لكنهم اختلفوا يف ملكية املوات 

 .52ص ،الربكيت،التعريفات الفقهية 1                                                           
وضمنه . 10/305 ،ابن رشد ،ن والتحصيلالبيا. 10/5 ،ابن عابدين ،رد احملتار.4/191, البهويت،كشاف القناع2

ين،املذهبر حب.العتبيةللعتيب   .7/291 ،الرو
  .6/245 ،11821ح رقم  ،ب ما يكون إحياء وما يرجى فيه ،كتاب إحياء املوات  ،البيهقي ،السنن الكربى 3
  .وقال حديث حسن  .3/656 ،1381رقم  ، القطائعب ما جاء يف ،كتاب األحكام  ،الرتمذي ،السنن 4
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ومن ذلك قول  ،ذهب مجهور الفقهاء إىل أن اإلقطاع ال يفيد امللك إذا مل تتبعه عملية اإلحياء
قال و  .1"متليك اخلراج مع بقاء رقبة األرض لبيت املالإمنا املشهور يف الكتب أن اإلقطاع و : " احلنفية

إلحياء و قطمن أو : "الشافعية حيائه من غريهع موا مل ميلكه إال  : قال احلنابلةو . 2"كان أوىل 
إلقطاع بل يصري كاملتحجر الشارع يف اإلحياءو  لإلمام إقطاع موات ملن حيييه،و "   .3"ال ميلكه 

فإذا أقطع اإلمام رجال أرضا  "جاء يف منح اجلليل  املوات متليكا جمردا،فريون إقطاع أما املالكية 
ليس هو من و  يتصرف ويُوَرث عنه،يهب و يبيع و  ال عمل فيها شيئا،وإن مل يعمِّرها و  انت ملكا له،ك

  .4"إمنا هو متليك جمردو  ياء بسبيل،اإلح
حلق  به املقطع له اإمنا هو جمرد اختصاص يصريو  لنا أن اإلقطاع ال يفيد التمليك، يبدو

ثالث سنني كما جاء يف نفية خالل مدة أقصاها عند احل األولوية من غريه يف إحياء األرض املقطعةو 
خذ يف أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ"وهذا بدليل ما روي عن احلارث بن بالل عن احلارث عن أبيه األثر،

فلما كان عمر بن اخلطاب ــ  ــ  احلارث العقيق أمجع،قطع لبالل بن أنه و  املعادن القبلية الصدقة،
فأقطع عمر : قال .جزه عن الناس مل يقطعك إال لتعملإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل يقطعك لتحت: قال لبالل

فلو كان  ة أن إقطاع املوات ال يفيد امللك،هذا داللة واضحويدل . 5"اخلطاب للناس العقيقبن 
هعكس    .ذلك ملا اسرتجع عمر ــ  ــ العقيق من بالل بعد أن أقطعه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إ

  
  
  
  

  .6/314 ،ابن عابدين ،رد احملتار 1                                                           
  .118ص، املاوري،اإلقناع2
  .2/360 ،احلجاوي ،اإلقناع3
  .8/78،عليش، منح اجلليل 4
 .وقال حديث حسن .  1/559 ،1468 ،رقم, كتاب الزكاة  ،احلاكم ،املستدرك 5
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  حق احلمى: لثا
هو أن حيمي اإلمام موضعا خاصا من املوات مينع الناس رعي ما فيه من الكأل ليختص  احلمى

م ِّ  الَّ ى إِ ِمحَ  الَ ((  وازه قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلصالدليل على جو  ،1به دو قد محى عليه الصالة و  ؛2))هِ ولِ سُ رَ لِ  وَ  ِ
  .خليل املسلمني 3السالم النقيعو 

احلق احلق العام مقدم على و   املسلمني يف األراضي املوات،فاحلمى حق عام يتعلق مبصاحل
يف إحدى الروايتني عندهم إىل 4احلنابلةالشافعية و ذهب مجهور الفقهاء من املالكية و هلذا و  اخلاص،

  . جترد املوات من حق احلمى شرط من شروط اإلحياء
  حقوق عامة أخرى: رابعا

الرحاب بني العمران سواء كانت ضيقة أو الطرق و ال جيوز إحياؤها كالشوارع و فاحلقوق العامة 
ا تعلقت مبصلحة املسلمني ومل مل ُيضّيق؛وسواء ُضّيق على الناس فيها أو  ة،عمتس حد، أل  ختتص 

  .5كذلك الشرتاكهم فيها مجيعا فأشبهت مساجدهمو 
ا كاحلقوق العامة من الطرق لنسبة لعرفة ال جيوز إحياؤها يف األصح لتعلق الوقو  مثل ذلكو  ف 
األصح؛  مىن فهما كعرفة يف احلكم علىوكذلك مزدلفة و  عيد يف الصحراء و موارد املاء،مصلى الو 

ملبيت والرميلتعلق حق  كذلك األراضي املوات اليت و  6،املرمىوإن مل يضق به املبيت و  احلجاج فيهما 
ترصد للمنافع العامة كاملواقع احلربية فيعترب جتردها من صفة النفع العام شرطا من شروط اإلحياء؛ ألن 

 .8/165 ،ابن قدامة ،املغين 1                                                           
  .2/167 ،2370رقم ح , ال  ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلصب ال محى إ ،كتاب الشرب واملساقاة  ،صحيح البخاري 2
 ،احلموي ،معجم البلدان. دينة بعشرين فرسخايبعد عن املو  ،محاه الرسول عليه الصالة والسالم خليله ،دينةموضع قرب امل: النقيع 3
5/301. 
  .422ــ 1/421 ،الغزايل ،الوجيز.604ــ  7/603، احلطاب ،مواهب اجلليل.8/167 ،ابن قدامة ،املغين 4
  .8/161 ،املصدر نفسه،املغين 5
  .3/501 ،الشربيين ،مغين احملتاج 6
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مارة أو زراعة أو حنو ذلك مما يعرف إن مل يكن ذلك يف صورة عو  كله يف الواقع نوع من اإلحياء،هذا  
إلحياء   .1عادة 

  .شروط اإلحياء املختلف فيها بني الفقهاء :الفرع الثاين
  :اختلف الفقهاء ــ رمحهم هللا ــ يف مخسة شروط لإلحياء وهي

  إذن احلاكم / 1
  :هيقهاء يف هذا الشرط ثالثة أقوال و للفو 

إلحياءإثبات إذن اإلمام يف يشرتط  :القول األول وهو  2ذهب اإلمام أبو حنيفة وإىل هذا،امللك 
فإذا مل  ،3))ليس للمرء إال ما طابت به نفس إمامه ((  ملسو هيلع هللا ىلصاستدل بقوله و  القول املعتمد يف املذهب،

إل استدل كذلك بقياس املوات على و  حياء فيكون اإلحياء غري جائز،يستأذن اإلمام مل تطب نفسه 
دليل ذلك أن الغنيمة اسم ملا و  الغنائم،يف االختصاص به كسائر الغنيمة الفتقاره إىل إذن اإلمام 

جياف اخل ؛ ألن األرض كلها كانت ذلك ها يفمثل املوات الركاب فكانيل و أصيب من أهل احلرب 
فال خيتص بعض  انت كلها غنائم،قهرا فكر فاستوىل عليها املسلمون عنوة و حتت أيدي الكفا

  .4املسلمني بشيء منها من غري إذن اإلمام
  .5اشرتط صاحبا أيب حنيفة اإلذن للذمي فقط يف دار اإلسالمو 

إلحياء،ال يشرتط إذن اإل: القول الثاين لفقهاء من الشافعية إليه ذهب مجهور او  مام يف إثبات امللك 
 7))هُ لَ  يَ هِ فَ  ةً تَ يْـ ا مَ ضً رْ ا أَ يَ حْ أَ  نْ مَ ((:واستدلوا بقوله ملسو هيلع هللا ىلص ،6حنيفةذهب كذلك إليه صاحبا أيب احلنابلة و و 

 .119ص، حممود املظفر ،اء األراضي املواتإحي 1                                                           
 .6/194 ،الكاساين،بدائع الصنائع 2
  .فيه ضعف من حديث معاذرواه الطرباين و . 4/290 ،7522قم ر ،كتاب إحياء املوات  ،الزيلعي،نصب الراية 3
 .6/195 ،الكاساين،بدائع الصنائع 4
  .2/220 ،اينامليد ،شرح الكتاباللباب يف 5
 .2/220 ،امليداين ،اللباب يف شرح الكتاب.4/186 ، البهويت،كشاف القناع. 5/278 ،النووي ،روضة الطالبني 6
 .18، صسبق خترجيه 7
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ذا مباح ألن هو  ،1احلديث هو ثبوت امللك للمحي من غري اشرتاط إذن اإلمامهذا وجه الداللة من و 
  .2احلطبإليه كان أحق الناس به كاحلشيش و فمن سبق  ال يفتقر إىل إذن اإلمام،

لتفريق بني املوات القريبو  :الثالثالقول  املوات و  من العمران فيشرتط فيه اإلذن، هو قول املالكية 
دلة احلو  ،3البعيد فال يفتقر إىل اإلذن إلحيائه نفية مع استدلوا على اشرتاط اإلذن يف املوات القريب 

إلذن يف املوات البعيد استدلوا على عدم او  ة واحلاجة ورفع الضرر ومنع الظلم،االعتماد على املصلح
مران ال يتعلق به من جهة املعقول فإن هذا املوات البعيد من العو  مبا استدل به اجلمهور على ذلك،

  .4فال حيتاج إحياؤه إىل إذن اإلمام حق لغري احمليي،
  .5رواحهاما ال تناله املواشي يف غدوها و  حد البعد من العمران عند املالكية هوو 

 اً إذن اإلمام يف اإلحياء هو الراجح يف هذه املسألة؛ ألن يف ذلك تنظيمأن اشرتاط ويبدو 
إلحياء،لشؤون ا   ملفسدة اختالفهم عليهاـ وسدا لناس يف امتالك األراضي 

  :6ينقسم املوات القريب من العمران إىل قسمني :انتفاء القرب من العامر/ 2
أما القسم الثاين فهو موات غري و  مباشرا،ق مبصاحل العامر تعلقا فالقسم األول هو املوات املتعل

اخلالف بني الفقهاء يف شرطية انتفاء القرب من العامر ينصب يف و  ق مبصاحل العامر تعلقا مباشرا،متعل
" العامراحلرمي"احلقيقة على القسم الثاين فقط؛ ذلك ألن القسم األول ميكن أن يدخل يف ما مسي بــــ

لتايل ال خالف إلحياء كما سبقبني الفقهاء يف و   . املنع من التصرف فيه 
  
  

  .6/194 ،الكاساين،بدائع الصنائع 1                                                           
  .7/479 ،املاوردي ،احلاوي الكبري ،183ـ  8/182، ابن قدامة ،املغين 2
  .8/83ل، عليش، اجللينح م 3
  .59ص ،الزحيلي،دمحم إحياء األراضي املوات 4
 .10/298البيان والتحصيل، ابن رشد، 5
    .129ص ،حممود املظفر ،اء األراضي املواتإحي 6
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فقد  تعلق مبصاحل العامر تعلقا مباشرا،هو القريب غري املا القسم الثاين الذي اختلف فيه و أمو 
  .   2متلكهو إىل جواز إحيائه 1دمحم بن احلسن الشيباينذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية و

هناك قول آخر بعدم و  العامر إذا مل يتعلق مبصاحله، قرب منذهب احلنابلة إىل جواز إحياء ما و 
لث و  ،3اجلواز   .4جيوز إحياؤه لصاحب العامر دون غريه: فيه تفصيلونسب إليهم قول 

  :5مل يتعلق به تعلقا مباشرا بــــحياء املوات القريب من العمران و استدل القائلون جبواز إو 
  .6))هُ لَ  يَ هِ فَ  ةً تَ يْـ ا مَ ضً رْ ا أَ يَ حْ أَ  نْ مَ ((أ ــ عموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص

  .  هو يعلم أنه بني عمارة املدينةبالل بن احلارث املزين العقيق و  ب ــ أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أقطع
  .ج ــ أنه موات مل يتعلق به مصلحة العامر فجاز إحياؤه كالبعيد

ري املتعلق املوات القريب من العامر غإىل القول بعدم جواز إحياء 7الليثحنيفة و ذهب أبو و 
  .8ألن فيه مظنة تعلق املصلحة به هلذا العامر مبصاحله تعلقا مباشرا؛

حب أ حنيفة ص ،أصله من دمشق من قرية حرسته ،صاحب اإلمام أيب حنيفة ،الشيبايندمحم بن احلسن بن فرقد  ،أبو عبد هللا 1                                                           
تويف ـرمحه هللا ـ  ،السري الكبري: منهاكثرية له مؤلفات   ،وروى احلديث عن مالك ،أيب يوسف عن ،مث أخذ كذلكوأخذ عنه الفقه

  .44ــ 2/42، لوفاءعبد القادر بن أيب ا ،يف طبقات احلنفية ضيةاجلواهر امل. ه 187سنة 
ر2 إحياء األراضي املوات،  .8/150 ،ابن قدامة ،املغين.امللتقىامشه بدر املتقى يف شرح و  .2/557 ،افندي داماد،جممع األ

  .130حممود املظفر، ص
 .8/150،ابن قدامة، املغين 3
 .6/361 ،املرداوي،اإلنصاف 4
 .8/150 ،ابن قدامة ،املغين 5
 .18، صسبق خترجيه 6
ن بن خالد بن مسافر الفهمي، أصله من موىل قيس بن رفاعة، وهو موىل عبد الرمح: أبو احلارث، الليث بن سعد بن عبد الرمحن 7

ه ودفن يوم 175ه، حيث كان يفوق مالك يف الفقه كما قال الشافعي، تويف يف النصف من شعبان سنة 94أصفهان، ولد سنة 
 . 78طبقات الفقهاء، الشريازي، ص. اجلمعة

  .8/150 ،ابن قدامة ،املغين 8
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أن القول بعدم جواز إحياء املوات القريب من العمران هو الراجح سواء تعلق مبصاحله  يبدو لنا
وات البعيد يف قضاء أكثر من احتياجهم إىل املإليه عموما مل يتعلق؛ ذلك ألن احتياج الناس أو

  . مصاحلهم
  :إحياء الذمي/ 3

أو بعبارة أخرى هل اإلسالم شرط يف  محهم هللا ــ يف صحة إحياء الذمي،اختلف الفقهاء ــ ر 
  .عملية اإلحياء ؟

قالوا ال و  إىل جواز إحياء الذمي، 1احلنابلةواملالكية و ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية :القول األول
 ،2))هُ لَ  يَ هِ فَ  ةً تَ يْـ ا مَ ضً رْ ا أَ يَ حْ أَ  نْ مَ (( دلوا بعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلصاستوالذمي يف اإلحياء و بني املسلم فرق 

بب يف امللك فيستوي فيه ألن اإلحياء سو  ؛شمل املسلم والذمي يف عملية اإلحياءيفاحلديث عام 
  .3الذمي كسائر أسباب امللكاملسلم و 

حلديث  4إحياء الذمي إال أن يكون يف جزيرة العرب هو جوازوهناك قول آخر للمالكية و 
  .5))بِ رَ العَ  ةِ يرَ زِ  جَ ِيف  انِ نَ يْـ دِ  َنيّ قَ بْـ يَـ  الَ (( رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  :القول الثاين

اإلمام؛   لو أذن لهوال جيوز إحياء الذمي و  اإلحياء أن يكون احملي مسلما، اشرتط الشافعية يف
فلو  أجرة عليه، الفلو أحيا ذمي موا نزع منه و  م،ممتنع عليهم بدار اإلسالهو ألن اإلحياء استعالء و 

ذن له اإلمام،أحينزعه منه مسلم و    .6إذ ال أثر لفعل الذمي اه، ملكه، وإن مل 
شرح . 1/668 ،القاضي عبد الوهاب ،فاإلشراف على نكت مسائل اخلال.2/220, امليداين ،اللباب يف شرح الكتاب 1                                                           

  .2/364 ، البهويت،منتهى اإلرادات
  . 18، صسبق خترجيه 2
  .2/220 الكتاب، امليداين، اللباب شرح 3
  .8/84، عليش،منح اجلليل 4
  .1/257 ،بن أنس مالك ،وطأامل5
  .3/496 ،الشربيين ،مغين احملتاج 6
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 دلت على جواز متلك األرض ملن أحياها بغض واردة عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلصإن عموم األحاديث ال
بدار  كما أن الذمي عندما يرى له احلق يف إحياء األرض  احملي مسلما أو ذميا،لنظر عن كون ا

ونه ملا يرى من احلقوق اليت تعطى له رغم ك تشوقا يف الدخول يف اإلسالم،جيعله أكثر حبا و  اإلسالم
يما وهو فتكون الدولة اإلسالمية بذلك قد حققت مكسبا عظ ذميا، فكيف به إذا كان مسلما،

ألخذ لقوة أدلتهم بناء على ذلك فإن ما ذهب إليه مجهور الو  اإلسالم، توسيع دائرة فقهاء أوىل 
  .وضوحهاو 

  :القصد/ 4
ن يقصد من و  ى اشرتاط القصد العام لإلحياء،اتفق الفقهاء عل اختلفوا يف القصد اخلاص 

ذلك على أو حظرية و  ار للسكىن، أو مزرعة،عمله منفعة خاصة يف األرض املراد إحياؤها كبناء د
  :قولني

ذلك بتهيئة حياء، و يكفي فقط القصد العام و القصد اخلاص ليس بشرط يف عملية اإل:القول األول
ذهب مجهور احلنفية واملالكية  إليهو  من الوجوه،دت له على أيِّ وجه رياألرض لالنتفاع الذي أ

  .1احلنابلةو 
فما ال يفعله يف العادة . ذهب الشافعيةإليه و  د اخلاص شرط يف عملية اإلحياء،القص: القول الثاين

غريه  وما يفعله املتملك و  ذلك، إن مل يقصديفيد امللك و  ، واختاذ البستان،إال املتملك كبناء الدار
ي به املتملك  وما ال يكتف إال فوجهان،و  ملوات، يفيد امللك إن انضم إليه قصد،كحفر البئر يف ا

  .2أفاد امللك أتى مبا يقصد به نوع آخر،إذا قصد نوعا و  لكن يفيد امللك، ال كتسوية موضع النزول،
اشرتاط القصد يف اإلحياء أمر ضروري ال سيما يف وقتنا الراهن؛ ألنه يساعد الدولة على حتديد 

الل مثل استغ عليها انطالقا من معرفة طبيعتها، نوعية التدخلستغالل األراضي املراد إحياؤها و منط ا
مثال، مصانع لت هذه األراضي يف إنشاء حظائر و فلو استغ الغراس،عة و األراضي اخلصبة يف الزرا

  .47ص إحياء األرض املوات، دمحم الزحيلي، .8/177 ،ابن قدامة ،غينامل. 6/148 ،القرايف ،الذخرية 1                                                           
 .5/291 ،النووي ،روضة الطالبني 2
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ما ذهب إليه الشافعية من اشرتاط  أن بذلك يبدوو  ل بنظام البيئة،اإلخالألدى بذلك إىل جتريفها و 
  . هللا أعلــــــــــمو ـــ هو الراجحالقصد يف اإلحياء 

  :أن تكون األرض املوات يف بالد اإلسالم/ 4
  :الفقهاء يف هذا الشرط على قولنياختلف 
فإن كانت يف دار احلرب  ون األرض املوات يف بالد اإلسالم،شرتط الشافعية أن تكا :القول األول

املسلمني فإن منعوا أو دفعوا  أذن أهلها بذلك،نت مما ال يذبون املسلمني عنها و صح متلكها إن كا
الستيالءو  عنها مل يصح إحياؤها، كالتحجري   هنا تحها املسلمون فيكون العملفإن ف،ال متلك 

ا   .1الختصاص 
احلنابلة إىل أنه جيوز للمسلم متلك موات أهل الكفر هب مجور احلنفية واملالكية و ذ:القول الثاين

دار وال فرق بني دار احلرب و ,  أرض العنوة أو يف أرض الصلحإلحياء سواء كان هذا املوات يف
لقهر و ألم األخبار و سالم يف اإلحياء؛ لعمو اإل   .2الغلبة كسائر أمواهلمن عامر دار احلرب ميلك 

أن ما ذهب إليه مجهور الفقهاء القائلني جبواز متلك موات أهل الكفر بعملية اإلحياء ويظهر 
ألخذ لقوة استدالهلم بعموم األخبار الواردة يف هذا الباب   . من طرف املسلم أوىل 

 .5/280 ،املصدر السابق1                                                           
  .6/27 ،الباجي ،ىاملنتق. 8/148 ،ابن قدامة ،املغين 2



 

 :املبحــــــــث الثالث
 صور معاصرة إلحياء املوات

 :             وفيه مطلبان      
 استصالح األراضي الفالحية: املطلب األول 

استصالح األراضي الفالحية عن : املطلب الثاين           
   03-10طريق االمتياز يف إطار القانون رقم 
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باحث اليت تكلمنا يف املباحث السابقة عن إحياء املوات يف الفقه اإلسالمي، وأتينا على أهم امل
فقهية، والشروط اليت تتعلق به ، وكيف تتم  عملية ، وبينا تعريفه يف شىت املذاهب اليتناوهلا الفقهاء فيه

  ... اإلحياء إخل
ر املعاصرة إلحياء املوات وهي أما يف هذا املبحث سنتحدث على واحدة من أهم الصو 

لصور املعاصرة؛ تلك التطبيقات احلديثة لعملية إحياء املواتاألراضي الفالحية ستصالحا   .، ونعين 
يف حتسني مردودية األرض،  الرغبةَ  ـــــ عاصرة إلحياء املواتالصور امل من أسباب ظهورإن 

ا أحد أهم عناصر اإلنتاج واالستفادة منها قدر اإلمكان، واالهتمامَ    .، وحتقيق األمن الغذائيا؛ كو
واجلزائر واحدة من الدول اليت أعطت عناية كبرية إلحياء األراضي السيما يف القطاع الفالحي، 

  .بيقات املعاصرة من التجربة اجلزائريةوقد اخرت التط
  . األراضي الفالحية ستصالحا: املطلب األول

طنة ومع ذلك كله  إن اجلزائر واحدة من الدول اليت أنعم هللا عليها خبريات وافرة، ظاهرة و
ومن أبرز اخلريات اليت متتلكها جند األراضي  .الزالت من الدول املتأخرة كحال معظم الدول العربية

  .     صاد إذا استغلت استغالال عقالنياالفالحية، فهي ثروة حقيقية منعشة لالقت
عمليات استغالل األراضي ولقد شهدت اجلزائر يف العصر احلديث عدة نظم قانونية تنظم 

لسياسة االفالحية؛  لعامة للدولة، ويظهر هذا األمر جليا غالبا ما كانت تتأثر هذه القوانني والنظم 
لنظام الرأمسايل؛ حيث كانت للدولة يف النظام لت اجلزائر من النظام االشرتاكي إىل احني حتو 

مسايل رفعت الدولة حتفظها االشرتاكي حتفظ كبري يف منح األراضي الفالحية، وبعد التحول للنظام الرأ
  .األراضي وفسحت الطريق للفالحني حنو متلك

 4املؤرخ يف  18ـــ  83ن هذه القوانني اليت كانت تنظم استغالل األراضي الفالحية قانون وم
  . يازة امللكية العقارية الفالحيةاملتعلق حب 1983أوت  13ه املوافق  1403ذي القعدة 

يف اجلزائر اليت نظمت  الزراعي ريخ اإلصالحيف و واحد من أهم القوانني وهذا القانون ه
  .يف متلك األراضي اليت استصلحوها استغالل األراضي الفالحية، وأعطى للفالحني واملستثمرين احلق



  املوات إلحياء معاصرة صور ............................................. الثالث املبحث
 

 
 54 

وسنقف يف هذا املبحث عند مفهوم االستصالح، وأهم األهداف اليت تتوخى منه، كما سنقف 
ألراضي املستصلحة،  وكذلك الشروط املتعلقة عند الشروط اليت جاءت يف هذا القانون املتعلقة 

  . وإجراءات احلصول على ملكية األرضملستصلح، 
  .وأهدافه األراضي ستصالحمفهوم ا: األولالفرع 

  .األراضي ستصالحمفهوم ا: البند األول 
ا، ورفع إنتاجها، وضمان جتهيزها " :االستصالح  هو عملية تطوير طبيعة األرض مبعاجلة عيو

  .1"لكميات الضرورية من املياه
واملالحظ على هذا التعريف، أنه قريب من تعريف إحياء املوات يف الفقه اإلسالمي، حىت وإن 

ما جيتمعان يف مقصود واحد وهو إصالح ا من األرض ومعاجلته اختلفت العبارات التعريفية، إال أ
  .أجل جتهيزها لالستفادة منها

  .ومربراتهاألراضي ستصالح أهداف ا :البند الثاين
إن ظاهرة النمو الدميوغرايف اليت يشهدها العامل جعلت أصحاب احلل والعقد يبحثون عن كل 

و األمن الغذائي، ولعل االستصالح واحد من أهم  األساليب اليت توازن بني هذا النمو الدميوغرايف
دف إىل حتقيق هذا التوازن   .الوسائل اليت 

    :أهداف أخرى كثرية منهاولالستصالح 
حتقيق نسبة عالية من األمن الغذائي والوصول إىل االكتفاء الذايت، والسعي إىل حتقيق فائض من / 1

  .أجل التصدير لبعض السلع
  .اعي مبا يضمن له إمكانيات املنافسة العاملية تنمية القطاع الزر  /2
  .2القدرة على النهوض بقطاع التصنيع الزراعي/ 3

، نقال عن مىن  21اح حوري، صاسرتاتيجية استصالح األراضي يف القانون اجلزائري بني اكتساب امللكية ومنح حق االمتياز، فر  1                                                           
 .، السياسات الزراعية يف البلدان العربية رمحة

 . 41ــ ــ 40  ، صاجلزائرية بني االكتفاء والتبعية، فوزية غريب الزراعة 2
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  .ع مستوى الدخل يف القطاعرف /4
االت االستغاللية واالح/ 5   .تكارية الكبرية يف ميدان الزراعةاحلد من ا
  .1حتسني أساليب االئتمان الزراعي/ 6

  .يشملها االستصالحاألراضي اليت  :الفرع الثاين
، واليت تقع يف املناطق األراضي التابعة للملكية العامة األراضي اليت ميكن استصالحها هي

  .مميزات موازية للمناطق الصحراويةالصحراوية، أو املناطق اليت حتتوي على 
بعة للملكية العامة حبيث ميكن   ويضاف إىل هاته األراضي األراضي املخصصة واليت تكون 

  .2 18ـــــ 83من القانون رقم  4حسب املادة ، ستفادة منها بعد عملية االستصالحاال
هي تلك األراضي اليت تقع يف املناطق اليت تقل نسبة األمطار فيها عن  واألراضي الصحراوي

ــــ   90من القانون رقم   18املادة كما ذكرت ملم   100   .3 25ـــ
من االستصالح رغم قابلية بعضها له ابتداء، وهذه األراضي إمنا  وهناك أراض أخر مستثناة

بعة لقطاع آخر خا ا  ااسثنيت كو   :، وهذه األراضي هي ص 
  .األراضي التابعة لألمالك الغابية /1
  .األراضي املخصصة ملشاريع االستثمار العمومي بكل أنواعه / 2
  .األراضي الواقعة يف احمليط العمراين/ 3
  ستثناء تلك اليت يندر فيها مورد املياه األراضي الواقعة يف املناطق السهبية / 4

يد مرعي ، اإلصالح 195إحياء املوات يف الفقه اإلسالمي والتشريعات العربية احلديثة ، طروب كامل ، ص  1                                                            ، نقال عن عبد ا
تمع ، ص    . 3الزراعي وتنمية ا

املتعلق حبيازة امللكية العقارية ،اجلريدة  1983أوت  13ه املوافق  1403ذي القعدة  4املؤرخ يف   18ـــــ 83القانون رقم  2
ء  34الرمسية العدد    .1983أوت  16ه ،املوافق  1403ذو القعدة  7، الصادرة يف الثال

ــــ   90القانون رقم  3 التوجيه ، املتضمن لقانون  1990نوفمرب  18ه املوافق  1411مجادى األول  1، املؤرخ يف  25ـــ
  .1990نوفمرب  18ه املوافق  1411مجادى األول عام  1، الصادرة يف  44العقاري، اجلريدة الرمسية، العدد 
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  .األراضي التابعة للقطاع اخلاص/ 5
  ...).احلدائق، احلظائر(األراضي الواقعة يف املناطق احملمية / 6
  1.األراضي التابعة للقطاع العسكري/ 7

الذايت، أو األراضي التابعة للصندوق الوطين كما تستثىن أيضا األراضي التابعة لنظام التسيري 
  2. 18ـــــــ 83املادة الثانية من القانون  للثورة الزراعية حسب ما نصت عليه

  .الشروط اليت جيب توفرها يف املستصلح:البند الثاين
ملستصلح حيث جاء  18ـــــ83إن املادة الثالثة من القانون          نصت على الشروط اليت تتعلق 

  :فيها
بع للنظام التعاوين ، " جيوز لكل شخص طبيعي يتمتع حبقوقه املدنية، أو كل شخص إعتباري 

  3"جزائري اجلنسية أن ميتلك أراضي فالحية أو قابلة لذالك
؛ ألن االستصالح مقصور فقط على وهذا معناه أن األجانب ال يقومون بعمليات االستصالح 

، نسية األصلية واجلنسية املكتسبةدون متييز بني اجل جلنسية اجلزائرية؛احلائزين على ااملرتشحني الوطنيني 
عن دعوة االستثمار  ولعل االرتباط بني عملية االستصالح ومبدأ السيادة هو ما جعل الدولة تعزف

   .4ارسة هذا النشاطاألجنيب عن مم
  
  
  

، نقال عن عمار 23ــــ   22ومنح حق االمتياز، صاسرتاتيجية استصالح األراضي يف القانون اجلزائري بني اكتساب امللكية  1                                                           
 . 112زائر، ص ، امللكية والنظام العقاري يف اجلالعلوي

ـــــ  83القانون  2  . 18ـ
ـــ    83القانون  3  . 18ـــ
يل عجة ، أزمة العقار نقال عن اجليال ، 257والتشريعات العربية احلديثة ، طروب كامل، ص إحياء املوات يف الفقه اإلسالمي 4

ـــ   141، الفالحي   .142ــ
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  .إجراءات احلصول على األرض املستصلحة : البند الثالث
م 1983ديسمرب  10ه ، املوافق 1404ربيع األول  5املؤرخ يف  724ــــ 83املرسوم رقم إن       

السابق ؛ قد حدد اإلجراءات املتبعة للحصول  18ــــــ 83املتضمن حتديد كيفيات تطبيق القانون رقم 
  :على األرض املستصلحة، وجاءت هذه اإلجراءات كالتايل

  :حها تعيني مواقع األراضي املطلوب استصال/ 1
كيفية تعيني األراضي املطلوب استصالحها   724ــــــ 83حددت املادة الثانية من املرسوم لقد       

خذ شكلني متمايزين مها   :حيث جاء فيها أن التعيني 
  تعيني األراضي عن طريق مبادرة اجلماعات احمللية/ أ

       1للقيام بعملية االستصالح  تعيني األراضي عن طريق مبادرة املرتشحني/ ب
صاحل ؛ وحتدد األراضي بعد استشارة املذه األراضي حمددة املساحة وجمسدةوالبد أن تكون ه      

التقنية املختصة التابعة للفالحة الري؛ مث يتم تعليق قائمة املساحات املعينة مواقعها بقرار من الوايل 
لس الشعيب البلدي؛ و  تكون هذه القوائم قابلة للمراجعة تبعا لتطور املعطيات وتعلق يف حمالت ا

إلمكانيات الزراعية أو مورد املاء    .2املتعلقة 
  :حيازة امللكية /2

يازة امللكية العقارية اإلجراءات املتعلقة حب 724ــــــ 83من املرسوم  16إىل 8حددت املواد من 
الستصالح األرض أن يقدم طلبا مكتو إىل رئيس  جيب على املرتشحأنه الفالحية، حيث جاء فيها 

                                                           
م املتضمن 1983ديسمرب  10ه ، املوافق 1404ربيع األول  5املؤرخ يف  724ــــ 83رقم املرسوم  1

ء  51اجلريدة الرمسية، العدد ، 18ــــــ 83حتديد كيفيات تطبيق القانون رقم  ربيع  8الصادرة يف الثال
 .م1983ديسمرب  13ه، املوافق 1404األول 

 . 724ـــــــــ83رقم من املرسوم  3، 2املادة  2
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ا قطعة األرض حمل االستصالح وعلى املرتشح ، 1 وهذا ما أكدته املادة الثامنة الدائرة اليت تتواجد 
  :أن يقدم ملف ترشحه الذي يتكون من 

  . طلب املرتشح /أ
  حتديد موقع القطعة  أو القطع األرضية املرغوب فيها مع حتديد مساحتها التقريبية / ب
مج عملية االستصالح املزمع القيام به / ج   .بر
  .مبلغ االستثمار املخصص لعملية االستصالح / د
، تبعا للمادة خمطط خمتصر يف حالة قطع تقع خارج املساحات املعينة كلما كان ذلك ممكنا/ ه

  .2ةالتاسع
تسلم امللفات للجنة التقنية التابعة للدائرة بغرض دراستها ؛ وعلى اللجنة التقنية أن تصدر رأيها 
لس  ملوافقة أو عدمها يف أجل أقصاه شه ؛ مث ترسل امللفات مصحوبة برأي اللجنة التقنية إىل ا

  .االشعيب البلدي يف البلدية اليت توجد فيها القطعة األرضية للتداول يف شأ
وعند الرفض يقدم الوايل أسباب  ؛إىل الوايل املختص ليوافق عليها بعد ذلك ترسل املداوالت

لس  الرفض؛ ويكون للمرتشح حق الطعن يف قرار الوايل؛ ويرسل قرار الوايل مصحو مبداوالت ا
الشعيب البلدي إىل املديرية الفرعية للشؤون العقارية وأمالك الدولة إلعداد عقد امللكية؛ ويسجل العقد 

لس الشعيب البلدي قرار الوايل  إىل احملرر مث ينشر يف احملافظة العقارية املختصة إقليميا؛ مث يبلغ ا
كما جاء يف املواد من   املعنيني عند تسلمه وهذا القرار هو مبثابة إذن يف الشروع يف أعمال االستصالح

  .3املادة العاشرة إىل املادة السادسة عشر 
  
  

ـــــ 83رقم املرسوم  1                                                             . 724ـ
  .املرسوم نفسه  2
 .املرسوم نفسه  3
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  :كيفيات معاينة االستصالح/ 3
مج االستصالح و 724ــــــــــ 83من املرسوم  21حددت املادة  هاته اللجان اليت تعاين وتقدر بر

  :اللجان هي 
لس الشعيب البلدي/ أ   .رئيس جلنة الفالحة والتنمية يف ا

  .املمثل احمللي لالحتاد الوطين للفالحني اجلزائريني/ ب
  .املمثل احمللي للمصاحل التقنية الفالحية / ج
  .املمثل احمللي ملصاحل الري/ د
  . 1املمثل احمللي إلدارة أمالك الدولة/ ه

لس الشعيب البلدي ونسخة  بعد إجراء كل معاينة توجه النسخة األصلية من تقرير املعاينة إىل ا
لس الشعيب البلدي يطلب من  ا املالك؛ فإذا كان تقرير املعاينة إجيابيا ؛فإن رئيس ا نية حيتفظ 

لس الشعيب الوايل رفع شرط البطالن خالل اخلمسة عشر املوالية ؛ويثبت هذا الرفع بقرار ي سلم إىل ا
حملافظة العقارية قصد إلغاء شرط البطالن؛ وميكن للمالك يف البلدي واملالك  ؛ ويودع قرار الوايل 

حالة تقرير املعاينة السليب أن يكمل اخلمس سنوات؛ مث يرفع الوايل القضية إىل القاضي املختص 
لس الشعيب البلدي قصد ادعاء شرط البطال على حد قول املادة الثالثة  نبطلب من رئيس ا

  .2والعشرين، الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين 
ردة عن االختصاص  إن معظم التشريعات احلديثة تعترب كل األراضي اليت ال مالك، أو ا
تعتربها ملكا للدولة، وهذا رأي يف الفقه اإلسالمي، أما الرأي اآلخر فريى أن األرض مباحة جلميع 

  .يف األصل وليست ملكا للدولة املسلمني
  :ولعل من أهم املربرات اليت  ترجح القول مبلكية الدولة لألرض يف عصر ما يلي 

  .األرض  حولالفوضى واخلالفات  /1
  .املرسوم السابق 1                                                           

  . املرسوم السابق 2
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  .ندرة األراضي بسبب التوسع العمراين/ 2
   .تزايد الطلب على األرض  /3
هم  /4    .فساد طباع الناس ونوا

ولعل هذا ما دفع املشرع اجلزائري إىل السري حنو االمتياز كوسيلة حصرية الستغالل األراضي 
  .الفالحية 

ال ينكر تغري األحكام "والقاعدة اليت ميكن أن يستند إليها هذا الرأي؛ تلك اليت تنص على أنه 
  ."بتغري األحوال 

در إىل ومن املعاصرين من وجه تلك األحاديث من النيب ـــ ملسو هيلع هللا ىلص  ــــ اليت يفيد ظاهرها أن من 
  .أرض موات فأحياها؛ استحق متلكها 

وخالصة قوله أن تلك النصوص وردت من النيب ــ ملسو هيلع هللا ىلص ــــ حينما كان املوات كثريا ، وكانت فرص 
ب اإلحياء الناس يف اإلحياء متكافئة، وكان عدد املسلمني قليال نسبيا؛ فكان من املصلحة    .فتح 

اختلفت األوضاع، وحاجة الدولة لألراضي عظيمة؛ لذا كان البد للدولة أن تتدخل  لكن اليوم
             .1؛ كتدخلها يف تقييد حرية الصيد ابتغاء املصلحة العامةلتنظم عمليات اإلحياء

  
  
  
  
  
  

  .  203السياسة الشرعية يف تصرف الرسول ــ ملسو هيلع هللا ىلص ــــ املالية واالقتصادية، دمحم حممود أبو ليل، ص  1                                                           
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  .03ــ  10االمتياز يف إطار القانون رقم عن طريق  الفالحية األراضيستصالح ا :املطلب الثاين
  . مفهوم عقد االمتياز وإجراءات منح االمتياز :الفرع األول

لنتائج املرجوة منها،الظل تطبيق سياسة عقود االستصالح و يف  ت  كان لزاما على   يت مل 
وذلك  ،الدولة أن تنتهج سياسة جديدة يف كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة ألمالكها اخلاصة

عتبارها مالكة هلذه األراضي،إلعادة االعتبار للدو " عقود االمتياز"بتطبيق ما يسمى بـــ  ومنح لة 
ا   .مع بقاء ملكيتها للدولة املستثمر حق االستغالل والتمتع 

  :مفهوم عقد االمتيازــ 1
الذي حيدد شروط  15/08/2010 املؤرخ يف 03ــ  10جاء يف املادة الرابعة من قانون رقم 

العقد الذي "استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة أن عقد االمتياز هو  كيفياتو 
املستثمر صاحب "متنح مبوجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى يف صلب النص 

 كذا األمالك السطحيةو  ة التابعة لألمالك اخلاصة للدولة،حق استغالل األراضي الفالحي" االمتياز
ا، ة سنة قابل) 40(بناء على دفرت شروط حيدد عن طريق التنظيم ملدة أقصاها أربعون  املتصلة 

وة سنوية، تضبط كيفيات حتديدها وحتصيلها وختصيصها مبوجب قانون  للتجديد مقابل دفع إ
  .1"املالية

ا " األمالك السطحية"فإن  الرابعة من هذا القانوناملادة  حسبو   األمالكجمموع يقصد 
ملستثمرة الفالحية وال   .2األغراس ومنشآت الريو  منها املباين سيماامللحقة 

  
  
  

كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة  الذي حيدد شروط و 15/08/2010يف  املؤرخ 03ـــ10قانون ال 1                                                           
  . 18/08/2010الصادرة بتايخ  ،46العدد ،اجلريدة الرمسية ،لدولةل
 .03ــ10قانون ال 2
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  :إجراءات منح االمتيازــ  2
  .ــ اختيار صاحب االمتيازأ 

ملا كان جناح عملية استصالح األراضي الفالحية عن طريق االمتياز مرتبطة حبسن اختيار من 
يقوم بتسيريها؛ كان لزاما على الدولة أن تراعي مجلة من االعتبارات لدى صاحب االمتياز منها 

  . الكفاءات املهنية والفنية واملالية وغري ذلك
بعدما يقوم الديوان الوطين يات الرتشح لالمتياز؛ فإنه حسب املادة الثالثة من القرار احملدد لكيف 

إلعالن عن الرتشح الذي يتضمن التحديد الدقيق واملفصل ألماكن تواجد  1لألراضي الفالحية 
اية إيداعه, وملف الرتشح راضي وقوام احلقوق الواجب منحها،األ ريخ  كما جاء يف املادة   ومكان و

الذي  11/11/2015 وجاء يف املادة الثانية من القرار املؤرخ يف ،2الرابعة من نفس القرار نفسه
 من طرف جلنةتدرس طلبات املرشحني لالمتياز  فإن 2012نوفمرب  11يعدل القرار املؤرخ يف 

  .3يتوىل الديوان الوطين لألراضي الفالحية أمانة اللجنةو  خاصة يرأسها الوايل أو ممثله،
ق مبشروع تعزيز علمية وتقنية جيب أن يكون طلبه مرفوعندما يكون املرشح لديه مؤهالت 

بعد ذلك تقوم اللجنة ــ املذكورة أعاله ــ بتقييم مشروع تعزيز وعصرنة املستثمرة  وعصرنة املستثمرة،
مج االستثمارات واملؤهالت العلمية والتقنية والقدرات املالية و كل معيار  على أساس معايري تتعلق برب

مج التنمية الفالحية الذي يتم حتديده يف إعالن الرتشحيتالءم مع حقائق  وبعد ؛املنطقة املعنية أو بر
دراسة ملفات املرشحني من طرف اللجنة اخلاصة ترسل نسخة من حمضر أشغاهلا إىل املديرية العامة 

يف   كما جاء  وتعرض على الوايل قائمة أمساء املرشحني املقبولني للديوان الوطين لألراضي الفالحية،
  . 4ملادة السادسة والسابعة من القرار احملدد لكيفيات إعالن الرتشح لالمتياز

المتياز األراضي الفالحية معايري اختيار املرشحني الذي حيدد كيفيات إعالن الرتشح و  11/11/2012القرار املؤرخ يف  1                                                           
  .  15/09/2013الصادرة بتاريخ  ،44العدد  ،اجلريدة الرمسية ،وفرةواألمالك السطحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املت

  .القرار نفسه 2
الصادرة بتاريخ ، 62العدد  ،اجلريدة الرمسية ،2012نوفمرب  11الذي يعدل القرار املؤرخ يف  11/11/2015القرار املؤرخ يف  3

25/11/2015.  
  .11/11/2012القرار املؤرخ يف  4
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يقوم بعد ذلك مدير الديوان الوطين لألراضي الفالحية بتوقيع دفرت الشروط مع املرشح املقبول 
مللف إىل مدير األمالك الوطنية للوالية قصد إعداد عقد االمتياز  الثامنةحسب املادة  ويرسله مرفقا 

  .  1من القرار السابق
  :إصدار عقد االمتيازب ــ 

ن ممضى م فيه الشروط املنصوص عليها قانوإذا توافرت  إدارة أمالك الدولة عقدا إدار تربم
إذ بعد إمضاء املستفيد على دفرت الشروط كافيا ليحدد هذا  طرف مديرها دون إمضاء املستفيد،

سم كل مستثمر يف الشيوع و الوعاء العقاري الذي ميارس عليه حق االم غري  حبصص متساوية،تياز 
إلمكان لكل مستثمر اخلروج من الش ليتعني عليه يف هذه  يوع عن طريق تشكيل مستثمرة فردية،أنه 

وجيب على هذا األخري أن يفصل فيه طبقا  ،2وان الوطين لألراضي الفالحيةاحلالة تقدمي طلب إىل الدي
احملدد لشروط جتزئة األراضي  20/12/1997املؤرخ يف  490ــ  97مرسوم التنفيذي رقم لل

  . 3الفالحية
سم كل الورثة تطبيقا  تقدمي امللف من طرف ممثل الورثة، ويف حالة يعد عقد االمتياز يف الشيوع 

  .4ملرياث املنصوص عليها يف قانون األسرةألحكام ا
ت التالية   :ويشتمل عقد االمتياز على البيا

ريخ ميالده وعنوانه،اسم ولقب   صل عليها يف الشيوع عند االقتضاء،واحلصص احمل املستثمر، و
 إلضافة إىل مدة االمتياز اليت ترتاوح بني سنة إىل أربعني سنة كحد أقصى قابلة للتجديد مبوجب

وكذا موقع وحدود ومعامل وقوام األرض  ملستثمر قبل سنة من انقضاء العقد،الطلب الذي يقدمه ا
 10من املرسوم التنفيذي رقم  30ة واألمالك السطحية وفق النموذج املرفق و املنصوص عليه يف املاد

  .11/11/2012القرار املؤرخ يف 1                                                           
 ،2014/215 ،1جامعة اجلزائر ،مذكرة ماجستري ،بريك الزوبري ،الفالحي يف ظل التعديالت النظام القانوين لعقد االمتياز 2

  .38ص
حية، اجلريدة الرمسية، العدد احملدد لشروط جتزئة األراضي الفال 20/12/1997املؤرخ يف  490ـــ  97ملرسوم التنفيذي رقم ا 3

  .1997الصادرة يف سنة  ،84
  .38ص ،بريك الزوبري ،ي يف ظل التعديالتالنظام القانوين لعقد االمتياز الفالح 4
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يف احملافظة ليتم بعد ذلك إرسال عقد االمتياز من طرف إدارة أمالك الدولة مبجرد شهره  ،326ـــ 
العقارية إىل الديوان الذي يبلغه بدوره إىل صاحبه بعد تسجيله على نفقته يف فهرس املستثمرات 

  .1الفالحية
  .شروط صاحب االمتياز وشروط األراضي حمل االمتياز:الفرع الثاين

  .صاحب االمتيازشروط ــ  1
نستنج  03ــ  10من القانون رقم  19و 07و 05و 04من خالل ما جاء يف نصوص املواد 

  :أن الشروط اليت جيب توفرها يف صاحب االمتياز هي
  .اطبيعي اـــ أن يكون صاحب االمتياز شخص

  .ـــ أن يكون ذو جنسية جزائرية
  .أو قرار من الوايل رمسي مشهر يف احملافظة العقارية، ـــ أن يكون حائزا على عقد

م ـــ أال يكون من الذين ألغى الوايل   .قرارات استفاد
بعة لألمالك اخلاصة للدولة احائز يكون ـــ أال    .على أرض فالحية 

  .غري مشرف أثناء الثورة التحريرية اأال يكون سلك سلوكـــ 
ألراضيــ  2   .حمل االمتياز الشروط اخلاصة 

لألمالك اخلاصة ألراضي الفالحية التابعة خيتص تطبيق عقد االمتياز على أن  02نصت املادة 
إلضافة إىل  ،08/12/19872املؤرخ يف  19ـــ  87ليت كانت خاضعة للقانون رقم للدولة وا

  . األراضي املتوفرة
  .االلتزامات املرتبة عن عقد االمتياز :الفرع الثالث

املادة  ،فهرس املستثمرات الفالحيةقال عن ن ،39ص ،ريك الزوبريب ،المتياز الفالحي يف ظل التعديالتالنظام القانوين لعقد ا 1                                                           
 .من قانون التوجيه 43

  .03ـــ10القانون رقم  2
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عند إبرام عقد االمتياز يرتتب على ذلك جمموعة من االلتزامات بعضها يف جانب صاحب      
  .فما هي هاته االلتزامــــات؟يف جانب الدولة املاحنة لالمتياز، االمتياز وبعضها اآلخر 

  .التزامات صاحب االمتياز :أوال
  :1وهي صاحب االمتيازبعض التزامات املستثمر  03ـــ10من قانون  23و 22بينت املادتني 

دا   .شخصياالفالحية مباشرة و  رة مستثمرتهــ أن يلتزم صاحب االمتياز 
فإنه يتعني عليهم  من عدة مستثمرين أصحاب االمتياز، ــ عندما تكون املستثمرة الفالحية مشكلة

  :ال سيما منهاغري حتديد العالقات فيما بينهم و مبوجب اتفاقية غري ملزمة لل
املستثمرة  ممثل املستثمرة الفالحية ـــ طريقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم يف أشغال طريقة تعيني

  .استعمال املداخيلالفالحية ـــ توزيع و 
ا املمنوح األمالك السطحية امللحقة ــ جيب القيام بتسيري واستغالل ومحاية األراضي الفالحية و 

القانون وكذا البنود والشروط  ألحكام هذاعمول به و بقة ألحكام التشريع املمطاامتيازها بصفة دائمة و 
  .االلتزامات احملددة يف دفرت الشروطو 

رات امليدانيةــ يلتزم صاحب االمتياز  سهيل عملية ؛ وذلك بتبتقدمي مساعدته ألعوان الرقابة أثناء الز
ئق املطلوبة الدخول إىل املستثمرة،   .  2وتزويدهم بكل املعلومات والو

 16ـــ08من القانون رقم  69يف املادة  لى صاحب االمتياز اكتتاب عقد التأمني كما جاءــ جيب ع
جيب على املستثمرين الفالحيني "الذي يتضمن التوجيه العقاري أنه  03/08/2008املؤرخ يف 

الذي حيدد شروط و كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة  15/08/2010املؤرخ يف  03ـــ10قانون ال  1                                                           
 . للدولة

ملرسوم التنفيذي رقم دفرت الشروط  2 الذي حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز  23/12/2010يف  املؤرخ 326ـــ10امللحق 
 .29/12/2010الصادرة بتاريخ  ،79العدد  ،اجلريدة الرمسية ،ة التابعة لألمالك اخلاصة للدولةالستغالل األراضي الفالحي



  املوات إلحياء معاصرة صور ............................................. الثالث املبحث
 

 
 66 

لنسبة لكل النشاطات الفالحية الذين يستفيدون من إجراءات دعم أو مساعدة الدولة مهما كان 
  .  1"يفيتها اكتتاب عقد التأمنيشكلها وك

وة سنو   .2ــ تسديد مبالغ اإل
  .التزامات الدولة املاحنة لالمتياز :نيا

  :تتمثل االلتزامات اليت تقع على عاتق الدولة يف
  :تسليمهــ إعداد االمتياز و  1
عداد العقد اإلداري بصفة أحادية دون اشرتاط إمضاء املستثمر     املستفيد والذي تقوم الدولة 

تسلم نسختني إىل املدير الوالئي للديوان الوطين  األخري معفى من مصاريف ثالث نسخ؛ يكون هذا
  .لألراضي الفالحية

بنسخة واحدة ويسلم األخرى  أن حيتفظ الفالحية املدير الوالئي للديوان الوطين لألراضيعلى 
  . 3للمستثمر صاحب االمتياز

اية  2   :االمتيازــ التعويض عند 
نقضاء ؛ فإنه  03ــ 10حسب املادة السادسة والعشرين من القانون اية االمتياز  يرتتب على 

أو بطلب من صاحب االمتياز قبل انقضاء مدته  نية لالمتياز يف حالة عدم جتديده،املدة القانو 
لنسبة لألمالك السطحية،تعويض حتدده إدارة األمالك  خالل  الوطنية  اية االمتياز  ويف حالة 

الصادرة بتاريخ  ،46العدد  ،اجلريدة الرمسية ،الذي يتضمن التوجيه العقاري 03/08/2008املؤرخ يف  16ـــ08القانون  1                                                           
10/08/2008.  

 ،41ص ،2017 ،بسكرة ،جامعة دمحم خضر ،رة ماسرتمذك ،طرشي دمحم ،يف التشريع اجلزائري عقود امتياز االستثمار الفالحي 2
  .13/02/2013الصادرة بتاريخ  ،1476العامة لألمالك الوطنية رقم نقال عن مذكرة املديرية 

رقم  ،املديرية العامة لألمالك الوطنيةنقال عن مذكرة  ،35ص ،طرشي دمحم ،التشريع اجلزائري مار الفالحي يفعقود امتياز االستث 3
    .11/04/2011الصادرة بتاريخ  ،3085
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لتزاماته فإنه تطرح نسبة  ملئة من مبلغ التعويض احملدد من طرف إدارة أمالك  10صاحب االمتياز 
لنسبة األمالك السطحية   .1الدولة الذي 

إن استصالح األراضي الفالحية عن طريق االمتياز الفالحية عن طريق االمتياز يقرب يف 
  .اإلقطاع يف الفقه اإلسالمي الصورة إىل نظام

تظهر العالقة بني استصالح األراضي الفالحية عن طريق االمتياز واإلقطاع من خالل تعريف 
، "تسويغ اإلمام من مال هللا شيئا ملن يراه أهال لذلك " :الفقهاء لإلقطاع حيث قالوا أن اإلقطاع هو

الفقه اإلسالمي أعم من استصالح ومن خالل هذا التعريف ميكننا أن نستنتج أن اإلقطاع يف 
األراضي الفالحية عن طريق االمتياز؛ فاإلقطاع يشمل األراضي وغري األراضي بينما االستصالح 

ألراضي فقط    .خاص 
نتقاء املرشحني  واالمتياز ال يناله أي أحد؛ بل يكون على حسب اختيار اللجنة املكلفة 

ب املايل والتقين، واإلقطاع كذلك ال مينحه اإلمام مبحض لالمتياز عن طريق معايري يدخل فيها اجلان
  .هواه وإمنا يقطع ملن يراه أهال لذلك كما جاء يف التعريف

ومن خالل دراسة استصالح األراضي عن طريق االمتياز ميكننا أن نستنتج أنه يدخل حتت ما 
  " .إقطاع املوات"يسميه الفقهاء 

حد، وكذلك االمتيازورأينا أن اإلقطاع إمنا يكون يف األرا   .ضي اليت ال ختتص 
دة اإلنتاج  راضيها وز إن نظام االمتياز الذي أحدثته الدولة اجلزائرية كان غرضها االحتفاظ 

  .   وهو نظام معمول به يف كثري من الدول، فهو سياسة حكيمة من الدولة
          

  
  
  

  .03ـــ10 القانون  1                                                           



 
   

  
  

 اخلـــــــــــــــــــــامتة  
  



 الخاتمة
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والسالم على من بعث رمحة للعاملي سيد دمحم احلمد  الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة 
  .وعلى آله وصحبه أمجعني

ونرجو ، ، ويف صورة مبسطةإلحياء املواتاخلطوط العريضة  نبنيحاولنا قدر اإلمكان أن لقد 
  .نا ملا فيه اخلرين يوفقأ -عز وجل - ب عملي، داعني املوىل سلو عملنا رض أن نكون قد ُوفِّقنا يف ع

  :وتوصلنا خالل البحث إىل جمموعة من النتائج جاءت كالتايل
ا عنصرا مهما من عناصر اإلنتاج    .ـــــ لألرض أمهية كبرية لدى اإلنسان كو

اـــ األرض املوات كل أرض ليست    .مملوكة ألحد؛ غري منتفع 
ا: ـــ إحياء املوات هو   .. بث احلياة يف األرض جبعلها منتجة قابلة لالنتفاع 

  .األرض املوات نوعان؛ ما مل جير عليه ملك أحد من قبل، واآلخر ما جرى عليه امللك مث خرب ـــــ
  .إلمام ملن يتخريه ــــ إحياء املوات مبادرة من احمليي، أما اإلقطاع فهو مبادرة من ا

م   .وهو يفيد التمليك ،ـــ إحياء املوات يكون على حسب أعراف الناس وعادا
  .ــــ مجهور الفقهاء على أن اإلقطاع ال يفيد متليكا إذا مل تصحبه عملية اإلحياء؛ خالفا للمالكية

  .ـــ االستصالح هو واحد من الصور املعاصرة إلحياء املوات
  .أمهية كبرية يف إنعاش االقتصاد الوطيناالستصالح هلا ـــ 

  .ــــ القول بتملك الدولة لألرض له مربراته يف عصر احلاضر 
    .     ـــــ مينح عقد االمتياز للمستثمر حق استغالل األراضي الفالحية؛ مع بقاء ملكيتها للدولة

للدولة ة لألمالك اخلاصة هو األراضي الفالحية التابع 10/13حمل عقد االمتياز طبقا لقانون ــــ 
  .واملتوفرة 

  .واحلمد  رب العاملني  يتقبل منا ويرزقنا اإلخالص والقبولويف األخري نرجو من هللا أن 



 
 
 

 

  
  
 الفهــــــــــــــــــــــــــارس  

ت القرآنية                     ــ فهرس اآل
            ــ فهرس األحاديث النبوية      

املرتجم هلم             ــ فهرس األعــــــــالم
                املراجع قائمة املصادر و ــ 

  ــ              فهرس املوضوعـات         
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ت القرآنية   فهرس اآل
ــــة                              الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآليــــــ

ٱڃٱٱچٱ ٱڃٱ ٱڄٱٱڃٱ ٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱ ٱٱڦٱ ڦٱ
   چٱٱٱٱڇڃٱٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچ

  12    3     السجدة

  12        14    الفتح   چٱٱٱۆڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆچٱ
یٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱٱٱٱیÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱچٱ
ÕÖٱٱٱٱٱٱٱ   

  13   34    لقمان  

ڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱ
  ڻٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱ

  13       9     يوسف 

ٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱٱٱٱچٱ ٱ¾ٱ ¼ٱٱ½ٱ
ÈٱٱÇٱٱٱÆٱٱÅٱٱٱٱٱٱÄÉٱٱٱٱٱÌٱٱËٱٱÊچ   

  13  74    الزمر 

ۀٱٱٱٱڻڱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻچٱ
  چۀٱٱہٱٱہٱٱٱہٱٱٱہٱٱ

  13  27    األحزاب

ٱڭٱٱچٱ ٱڭٱ ٱ ٱ ٱ ٱۓٱ ٱٱےٱٱۓٱ ٱےٱ ٱٱھٱ ٱھٱ ٱھٱ ھٱ
     چۈٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱٱٱۆڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱٱۆ

  13  9     فاطر  

ٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپچٱ ٱ ٱپٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱ ڀٱٱٱٱ
ٱٱچٱٱٱٺڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺ ٱ

  19  96    املائدة 
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ر  فهرس األحاديث واآل
  الصفحة    احلديث                                    

 18 ))من أحيا أرضاً ميتة فهي له(( 
  19   ))و النار , و الكأل, يف املاء: املسلمون شركاء يف ثالث ((
ِِْم، فـََلْيَس َلُه ِمَن الزَّرِْع َشْيٌء، َوتـَُردُّ َعَلْيِه نـََفَقُتهُ  َمْن َزرََع ِيف «   22   »أَْرِض قـَْوٍم بَِغْريِ ِإْذ
لِثًا، َوَال َميَْألُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإالَّ التـُّرَاُب، « َ ِن ِمْن َماٍل الَبْـتَـَغى  َ َلْو َكاَن ِالْبِن آَدَم َواِد

ُ َعَلى  َّ َبَ َويـَُتوُب ا    »َمْن 
23  

:  الزبري حضر فرسه، وأجرى الفرس حىت قام، مث رمى بسوطه فقالأقطع النيب «
    »أقطعوه حيث بلغ السوط

29  
  41   ))مث هي لكم بعد , عادي األرض  و رسوله(( 
من أحيا أرضا موا من غري أن يكون فيها حق مسلم فهي له و ليس لعرق ظامل (( 

   ))حق 
41  

كني ،ال تدخلوا على هؤالء املعذبني((    42  )) ... إال أن تكون 
  43  ...عن عمر بن اخلطاب ــ  ــ أنه جعل التحجر ثالث سنني

  43  ...أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أقطعه أرضا حبضرموت : بن وائل عن أبيه عن علقمة
  44  ...أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخذ يف املعادن القبلية الصدقة "عن احلارث عن أبيه 

  45   ))ال محى إال  و لرسوله (( 
  46   ))ليس للمرء إال ما طابت به نفس إمامه (( 
  49   )) دينان يف جزيرة العرب ال يبقني((
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  املرتجم هلم فهرس األعالم
 

  الصفحة  العلم  الرقم
  19  الكاساين  1
  25  املاوردي  2
  36  أبو يوسف  3
  42  ابن قدامة  4
  48  دمحم بن احلسن الشيباين  5
  48  بن سعد الليث  6
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ء  ، الصادرة34العدد , اجلريدة الرمسية   .1983أوت  16،املوافق ه 1403ذو القعدة  7يف الثال
ــــــ   90القانون رقم / 2 ، املتضمن لقانون التوجيه  1990نوفمرب  18ه املوافق  1411مجادى األول  1، املؤرخ يف  25ـ
  . 1990نوفمرب  18وافق ه امل 1411مجادى األول عام  1، الصادرة يف 44قاري، اجلريدة الرمسية، العدد الع
الذي حيدد شروط و كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك  15/08/2010املؤرخ يف  10/03قانون رقم ال/ 3

  .18/08/2010الصادرة بتايخ , 46العدد, اجلريدة الرمسية, اخلاصة للدولة
الصادرة بتاريخ , 46العدد , اجلريدة الرمسية, العقاريالذي يتضمن التوجيه  03/08/2008املؤرخ يف  08/16القانون / 4

10/08/2008.  
  :املراسيم التنفيذية

م املتضمن حتديد كيفيات تطبيق 1983ديسمرب  10ه ، املوافق 1404ربيع األول  5املؤرخ يف  724ــــ 83املرسوم رقم / 1
ـــــ 83القانون رقم  ء الصادرة يف الث 51، اجلريدة الرمسية، العدد 18ـ   .م1983ديسمرب  13ه، املوافق 1404ربيع األول  8ال

العدد , اجلريدة الرمسية, احملدد لشروط جتزئة األراضي الفالحية 20/12/1997املؤرخ يف  97/490املرسوم التنفيذي رقم / 2
  .1997الصادرة يف سنة , 84
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  : القرارات
الذي حيدد كيفيات إعالن الرتشح و معايري اختيار املرشحني المتياز األراضي الفالحية  11/11/2012القرار املؤرخ يف / 1

  .  15/09/2013الصادرة بتاريخ , 44العدد , اجلريدة الرمسية, واألمالك السطحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املتوفرة
الصادرة بتاريخ ,62العدد , اجلريدة الرمسية, 2012نوفمرب  11يعدل القرار املؤرخ يف  الذي 11/11/2015القرار املؤرخ يف / 2

25/11/2015.  
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