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 چکيده
است ،نگارنده  افتهیرجوع از هبه از منظر فقه و حقوق نگارش  یپژوهش که با هدف ،بررس نیا

دارد ،بعد از  یم انیرا ب قیو هدف تحق نهیشیو پ قی، که در آن روش تحق اتیضمن بحث از کل

وجوه  ثیو صدقه از ح هیمشابه مثل هد یایآن با عطا سهیهبه با ذکر انواع هبه ،به مقا نییتب

به بحث رجوع از هبه ،در کنار تمام  یو حقوق یفقه یمشترک و افتراق آنها پرداخته و با ذکر مبان

و  یاگر از نوع عاد هبه. دارد یم انیآن را ب جیعقد هبه و انواع آن پرداخته و نتا اتیخصوص

ن عقد هبه دو نوع است رجوع است .چو رقابلیباشد ،پس از تصرف متهب الزم شده و غ رمعوضیغ

رحم و هبه از نوع معوض  یشود و آن هبه به ذ ینفسه به محض تحقق هبه الزم م یکه ف ی،نوع

 یوجود موانع انفسه ،حق رجوع در آن وجود دارد اما ب یکه ف یو نوع ستیاست که قابل رجوع ن

واهب  تیشود ،که عمده آن تصرف است ،چون در صورت تصرف مال از ملک یحق ساقط م نی،ا

و رهن و اجاره آن را  عیب ایشود و واهب حق استرداد آن و  یمتهب داخل م تیخارج شده و به ملک

مال است که اگر واهب بتواند رجوع کند حق گرفتن ارش را از  رییموانع تلف و تغ گرید از .ندارد

نماء قبل  نکهیا مال حادث شود ،از آن متهب بوده مگر یبرا ییمدت ،نما نیمتهب ندارد و اگر در ا

شود. و اگر قبض صورت  یاز قبض هبه بوده باشد ،و با فوت هر کدام قبل از قبض هبه باطل م

 ستیبلکه حکم است پس قابل نقل و انتقال به ورثه ن ستیباشد چون هبه از نوع حق ن رفتهیپذ

 البته در برخی موارد ممکن است عنوان مجرمانه ای نیز تحقق یابد.

 هبه، رجوع، متهب، قانون مدنی :يديکل واژگان
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 دکترای حقوق و استادیار عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شمال 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق جزا،  دانشگاه شمال آمل 2
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 مقدمه

 
 ایواهب و مهتب و  نیب ایبخشند که  یم یبه شخص ثالث ایاز وراث  یکیرا به  یخود ،مال اتیاوقات اشخاص در زمان ح یگاه

 نیتوان از وقوع ا ی،م یموضوع حقوق نیاز مقررات و قواعد مربوط به ا ی،که با آگاه دیآ یبوجود م یورثه اختالفات نیپس از فوت واهب ب

 .کرد یریاختالفات جلوگ

 

مختصر ،به آثار  نیداند در ا یرجوع را نم طیشود و شرا مانیواهب ،پس از هبه و بخشش ممکن است از عمل خود پش یگاه

 .باشد یدو گروه از افراد قابل استفاده م یبرا قیتحق نی. امیپرداز یآن م جیعقد هبه و رجوع از آن و نتا یحقوق

 ( گروه خاصفال

و  یکنند و حقوق دانان و قضات دادگستر یکار م یعلوم حوزو نهیکه در زم یکسان زیفقه و حقوق و ن یرشته ها متخصصان

 .دارد یاتیدر حوزه عمل یکه استفاده کاربرد یماموران انتظام یوکال و حت

 ( گروه عامب

 یبا حقوق مردم بوده به کسب اطالعات به صورت نظر ییشناو آ ینید یکه عالقمند به مبان یمردم جامعه، خصوصاً کسان آحاد

 .باشد یباشند ، قابل استفاده م یعالقه مند م

و در  ردیدر جامعه مورد توجه عموم قرار گ شتری،امر هبه که خداپسندانه است،ب لیمسا نیبحث و گسترش ا نیبا طرح ا نیهمچن

 الزم ارائه شود. یها یرجوع از آن آگاه نهیزم

 بحث و کليات  طرح -2

 نیکه در ا یدیاست اصطالحات و کلمات کل یمقاله بدان پرداخته شود ضرور نیکه الزم است در ا یاز ورود به مباحث قبل

است که  نیا فی. مقصود از تعرردیقرار گ فیو تعر نییآنها مورد تب میو مفاه یکاربرد را دارند مورد اشاره قرار گرفته و معان نیشترینوشتار ب

 .تمام احکام معرّف نباشد یبه ذهن خواننده برساند، هرچند حاو عتریتر و سر هم را هر چه سادمفهو

 و قبول در لغت و اصطالح جابیا

شده  یمقابل قبول معن ک،یو سلب است. اعالم تمل یدر لغت: واجب کردن، الزم کردن، مقابل نف جابیا -الف

 (157، ص  1378ان،یبیاست.)طب

 در اصطالح فقه -ب

المذکور، کفوله  کیداشته باشد،)کل لفظ قصد به التمل کیتمل ایقصد بخشش  نده،یاست که در آن گو یدر فقه، هر لفظ جابیا

، ص  1409 ،ینمودم.)حل کیخانه را به تو تمل نیملکتک هذه الدار، ا ای. دمیخانه را به تو بخش نی:ادیبگو نکهیمثال وهبتک هذه الدار(. مثل ا

457) 

 حقوقدر اصطالح  -ج

 یدارد. وآن را قبول م یطرف، که جنبه انفعال یدارد، در برابر رضا یریعاقد است، که حالت تأث یدر حقوق، رضا جابیا

 (ق.م 183است.)ماده  جابیشود ا یکه ابراز م یقصد نینخست ی( در هر عقد268، ص 1387.)منصور، ندیگو

 .رفتیگرفت، پذ یخرسند را با یزی:آن چءی: قبوالّ الشقبلیقبول در لغت: قبل،  -م

 در اصطالح فقها -د

 (267، ص 1365 ،یدثانیداشته باشد.)شه تیاست که داللت بر رضا یالرضا. قبول لفظ یدر فقه: هواللفظ الدالّ عل قبول

 و اقباض در لغت و اصطالح قبض

کرد. آن  افتمال را از او دری منه المال:—2را با دست گرفت  زیآن چ -ءیالش دهبی—1قبضاً  قبض،یقبض در لغت: قبض،  -الف

 .مال در تملک او قرار گرفت

 

 در اصطالح حقوق -ب

 (286، ص 1387باشد.)منصور،  یمال م افتیاست. سند در عیبر ب یمشتر یالیدر حقوق: است قبض
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ره و هبه، و و فروش، اجا دیهمچون خر یمال تعهد شده به طرف مقابل، در عقود مال لیتحو ل،یتحو م،یاقباض در لغت: تسل -ج

 (144، ص 1382 ،ی.)شاهرودندیشده، همچون مهر در عقد نکاح را اقباض گو یکه در آن تعهد مال ،یرمالیغ زین

 در اصطالح حقوق -د

بتواند هر نوع تصرف که  ه،یکه منتقل ال یبه طور هیاز موضوع معامله از طرف ناقل، به نفع منتقل ال دیدر حقوق: رفع  اقباض

 (ق.م367است.)ماده می( مرادف تسل69، ص 1388 ،ی. )لنگروددیمابخواهد در آن بن

 

 در لغت و اصطالح قاعیو ا عقد

 (1204، ص1376بست.)مسعود،  مانیعقد در لغت: معامله را انجام داد. سوگند خورد، پ -الف

 (282تا، ص  یب ،یو قبول است. )حل جابیدر اصطالح فقها: عقد، همان ا -ب

معامله نسبت به مورد معامله تعهد دارند، آن را  نیکم ، موثق و مشدّد دانسته اند و از آن جهت که طرفعهد مح یرا به معنا عقد

او قول من احدهما وفعل من  نی: وهو لغه ضدّالحل وشرعاً قول من المتعاقددیفرما یکالم محقق م حیاند.صاحب جواهر در توض دهیعقد نام

از  یگفته ا ایاز دو طرف عقد و  یعقد از نظر لغت، برخالف گشودن است و از نظر شارع، گفتار یعنی ه،یاالخر رتّب الشارع االثر المقصود عل

 .است که اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است گریاز طرف د یطرف عقد و کار کی

که مورد قبول طرف  یول امرطرف بر قب کیشده، تعهد  فیتعر نگونهیا 183در ماده  یدر اصطالح حقوق: عقد در قانون مدن -ج

است  یشامل عقود عهد فیتعر نیا نکه،ینموده است و آن ا فیتعر نیبرا یحقوق خود انتقاد ینولوژیدر ترم یباشد. اما جعفرلنگرود گرید

ا در باب صلح از فقه نکهیشود و حال ا یاست نم یآن انتفاء امر موجود جهیکه نت یشامل عقود فیتعر نیا نکه،یامضافاً بر ،یکینه عقود تمل

 ،ی. )لنگرودستیشوند، ن یتعهد، م یدارا نیکه طرف یعقود نیآن، انتفاء امر موجود است، عالوه برا جهینوع صلح بحث کرده اند که نت کی

 (454، ص 1376

حت و نفوذ آن، که ص جابیاز انشاء قبول، مقابل عقد بوده و عبارت است از انشاء مستقل در طرف ا ازین یدر لغت:انشاء ب قاعیا -م

طرف  کی یکه به صرف قصد انشاء رضا ،یطرف کیو  یاست قضائ ی( عمل174، ص1382 ،ی.)شاهرودستیمتوقف ن گریبر انشاء از طرف د

 (100، ص1388،یداشته باشد.)لنگرود ریبه غ یمذکور، ضرر یقصد و رضا یطرف کی رینکه تأثیشود بدون ا یمنشأ اثر حقوق

در شرع و عرف به کار رفته مثل  قاعی( منشأ ، انواع ا3 ی( منش2انشاء  غهی( ص1است:  زیسه چ قاعیا در اصطالح حقوق: ارکان -د

 .عتق، طالق، فسخ، نذر، و رجوع از هبه

 

 و جواز لزوم

او  المال: پرداخت آن مال بر -2. افتیو ثابت شد، دوام  وستهیپ زی: آن چءیالش -1لزوماً، لزاما:  لزم،یلزوم در لغت: لزم، -الف

 (1491، ص1376االمر: آن امر بر او واجب شد، الزم بود.)مسعود،  -3واجب شد. بر عهده او قرار گرفت. 

مرحوم  یبکار برده اند و از آن ثبوت و وجوب را اراده کرده اند، ول یلغو یما اغلب لزوم را در معنا یدر اصطالح فقها: فقها -ب

 کی یچون هر عقد رد،یگ یانجام م کیدو تمل یاو معتقد است: که در هر عقد رایته است، زگرف یالتزام کیتمل یلزوم را به معنا ینینائ

آن، التزام آن است. به هرحال لزوم در عقد عبارت  کیبه تمل یبندی. مثالً در فروش خانه، خانه متعلق آن است و پالتزاما کیمتعلق دارد و 

 گر،یطرف د تیاز آن، مگر با رضا دنیء از او صادر شده و قدرت نداشتن او بر دست کشبرآنچه با انشا نیاز طرف کیاست از پابر جا بودن هر 

 (66، ص1387 ،یشود.)طاهر یاست و مسلط برآن شمرده م یگریمالک التزام د ان،از آن کیهر نیبنا برا

 – ازحق االمتی –صه الرخ –االذن  – حیالتّصر -( االجازه73، ص1485 اح،یبودن است.)س زیجواز در لغت: روا شدن، جا -ج

 (311، ص1378 ان،یبالبرائه.)طبی –التذکره 

 در اصطالح حقوق -م

قبل از موت  ،یکیتمل تیو وص عهیطرف، قابل فسخ است، اما عقد ود کیکه بصرف قصد  یقاعاتی(  صفت مشترک عقود و االف

 .شود یاستعمال م "قابل رجوع"مقابل لزوم و  اصطالح در نیشود. ا یاست، را هم شامل م زیله جا یبرموص ،یکه از طرف موص یموص

 

 در لغت و اصطالح مال

 (895، ص1387 ،یکاال، ثروت معنا شده است.)روح ه،یسرما ،یدارائ ،ینگیمال در لغت: نقود، پول، نقد -الف

 در اصطالح فقها -ب
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مالک و مال  نیشده است. نسبت ب فیشود، تعر یمنافع و حقوق، که در مقابل آن مال بذل م ان،یاز اع یزیفقه، مال، هر چ در

مال هستند  ایدر انی. به عنوان مثال: ماهستندیاز ملک ها مال ن یو بعض ستندیاز مال ها ملک ن ینسبت عموم وخصوص من وجه است. بعض

 (20، ص5، ج1381 ،ی. )هرندستندیمال ن یکوزه ملک هستند ول یها شهیش تکهو در مقابل  ستنیملک ن یول

 حقوق در اصطالح -ج

است  یزی. در اصطالح حقوق، چندیگو یهم به مال خواسته م یخواستن. در فارس یاست، به معن لیم یدر اصل از فعل ماض مال

 یو حق شفعه و حق صاحب عالمت تجار ریمانند حق تحج یحقوق مال نیا نیبه پول باشد. بنابرا لیداشته و قابل تبد یکه ارزش اقتصاد

 (595،ص1388 ،یگرودشود.)لن یهم مال محسوب م

 در لغت و اصطالح حق

 یق( به معنا-ق-( حق)ح446، ص1387 ،یحق در لغت: ثبت، صدق، صادق شد، ثابت کرد، درست است، واجب شد.)روح -الف

 یدیرمقیوجود مطلق و غ یبه معنا زیکه انکار آن روا نباشد، ن ی( وجود ثابت458، ص1405،یومیّ ثبوت، ضدّ باطل، وموجود ثابت است.)الف

 (638، ص1ج شاف،نشده باشد.)ک دییتق یدیق چیکه به ه

 در اصطالح فقها -ب

و اثباتاً به دست شخص باشد.  اًینف یزیحق آن است که زمام امر چ گر،یبه عبارت د ،یزیفقه: حق عبارت است از سلطنت بر چ در

 ((20، ص1381 ،ی.)هرنددیامضاء نما ایتواند آن را برهم بزند  یکه زمام امر عقد به دست انسان است و م اریمثل حق خ

 در اصطالح حقوق -ج

 گرانیاز گرفتن د ایتواند با کمک گرفتن از قانون، آن را بستاند و  یبه قانون، که صاحب آن م یاست متک یحقوق: حق قدرت در

 (44، ص1381موحد، قانون است.) تیاست که مورد حما ینفع ایاست که قانون به شخص عطا کرده  یحق قدرت ایمانع گردد. 

 در لغت و اصطالح حکم

 (450، ص1387،یشده است.)روح یضرورت معن ،ییفرمانروا ،یسلطه، رهبر طره،یحکم در لغت: حکومت، س -الف

و نه اثباتاً در دست شخص  اًیآن، نه نف اریدر اصطالح فقها: در فقه، حکم در مقابل حق وجود دارد. حکم آن است که اخت -ب

تواند بر آن مصالحه کند. لزوم و  یو حق حضانت، که نه اسقاط آن به دست انسان است و نه نقل و انتقال آن و نه م تیوالنباشد. مثل حق 

 (20، ص5، ج1381 ،ی. )هرندستین رییاست و توسط اشخاص، قابل تغ اماز احک ز،یجواز عقد ن

 در لغت و اصطالح هبه

( هبه)مصدر( هبات 1801، ص1376باشد.)مسعود،  یانعام و احسان م یعنمصدر وهب به م -هبه در لغت: )وه ب( ج هبات -الف

 (800، ص1377 ان،یبخشش است. )کاتوز ی( هبه به معن1831، ص1، ج1373 اح،یباشد.)س شکشیپ ه،یج: عطا، بخشش، هد

هبه  یعنیعن القربه.  منجزا مجردا کایتمل رعوضیمن غ نیالع کیتمل یالعقدالمقتض ی: ههیهبه در اصطالح فقها: در فقه، اله -ب

به قصد قربت  ازیبدون شرط عوض است که به طور مطلق و بدون شرط بوده و ن ،یگریبه د نیع کیآن، تمل یاست که اقتضا یعقد

 )2، ص1409 ،یندارد.)حل

جز بدون عوض و به طور من نیع کیدارد، هبه، تمل یانیحقوق ب ینولوژیدر ترم یلنگرود یهبه در اصطالح حقوق: جعفر -ج

 کیکند، تمل یم کیتمل گریرا مجاناً به کس د ینفر مال کیاست که به موجب آن  یآن گفته است هبه عقد فیدر تعر 795است. ماده

 (.ندیموهوبه گو نیکه مورد هبه است ع ار یرا متهب، مال گریکننده واهب، طرف د

 ای. ندیگو یم زهیباشد. که به آن جا یان زحمت کسو جبر قیتشو یبرا نکهیمال استبدون عوض، ولو ا کیاعم تمل ،یدر معن هبه

که  یاعم است در حال یهبه، به معن تیوقف هم داخل در ماه یو حت ندیباشد، بدانصدقه گو ریبه قصد قربت به عمل آمده باشد و متهب فق

 یدر آن وارد م هیو هد زهیوقف از آن خارج است، هرچند صدقه و جا تیشود، ماه یمال منتقل م نیعاخص، که  یدر هبه به معن

 (760، ص1376،یشوند.)لنگرود

 و متهب در لغت و اصطالح واهب

 (1847، ص1376.)مسعود، افتی یواهب در لغت: واهب، مواهبه: در بخشش بر او برتر-الف

 (1142، ص1387 ،یشده است.)روح یدهنده، اهدا کننده، بخشنده معن هب،ی: من واهب

که مالک مال بوده  یهرکس یعنیلم تصح.  رالمالکیهب، وهو کل مالک جاِز التصرف، فلو وهب غدر اصطالح فقها: در فقه، الو -ب

 (258، ص3، ج1420،ی.)حلستین حیرا هبه کند صح یزیچ رمالکیو در آن تصرف داشته باشد، واگر غ

 یبرا دیبه، واهب باکند، طرف عقد ه یم کیتمل یگریبه د یاست که مال را مجان یدر اصطالح حقوق: در حقوق واهب کس -ج

 (300، ص1387ق.م )منصور، 796داشته باشد. ماده تیمعامله و تصرف در مال خود اهل
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 (290و  300، ص 1387که در عقد هبه را قبول کند.)منصور،  یمتهب در لغت: طرف عقد هبه، در مقابل واهب. کس -م

بودن شرط است و اگر  زالتصرفیر آن بلوغ و عقل جاکند، د یاست که قبول موهبه م یدر اصطالح فقها: در فقه متهب کس -د

 (258، ص3، ج1420 ،ی.)حلستین حیرا هبه کند، صح ستیرا که مالک آن ن یعبد، مال

 

 در لغت و اصطالح هیهد

و بزرگداشت او  یمهربان یشود که از رو یم میتقد یزیعز ای یآنچه به دوست ،یهداو ا،یدر لغت:هدا هیهد -الف

 (708، ص1379باشد.)مسعود،

کننده مال  هیکه هد نیو قبول و قبض ندارد، هم جابیبه ا ازین هیدر مسالک آمده: هد هیدر اصطالح فقها:در فقه، در باره هد -ب

به  ازیمانند هبه ن هی، معتقد است که هد 274، ص1در قواعداالحکام، ج یشود.عالمه حل یاست. اما متذکر م یرا به طرف مقابل برساند کاف

شود،  یاز طرف مردم قبول م هیاست که به طور معمول هد نیندارد، به خاطر ا ازین نکهیبه ا میدارد. و اگر قاِل شو بضقبول و قو  جابیا

 (10، ص6، ج1415 ،یدثانی.)شهدیبه لفظ در آ نکهیبدون ا

 یگریدارد، به د یتر نییپا یکه مقام اجتماع یاست، از طرف کس یمال کیدر حقوق عبارت از تمل هیدر اصطالح حقوق: هد -ج

 هی( هد373، ص2، ج1376 ،یمالک )امام یبرا تیرع یشکشیو احترام آن مقام است. مثل پ میکه مقامش باالتر از او بوده و قصد تعظ

 (762، ص1388 ،یباشد.)لنگرود یم میبه قصد اکرام و تعظ گریبه موضع د یانتقال از موضع ای یمال منقول به طور مجان کیتمل

 

 

 ر لغت و اصطالحد صدقه

 (1065، ص1376ثواب و تقرب به خداوند بوده و جمع آن،صدقات است.)مسعود،  یصدقه در لغت:الصدقه بخشش برا-الف

اعم از زکات، که خمس و فطره و  یاستعمال شده است: الف(زکات  ب( در معن لیذ یدر اصطالح فقها: صدقه در فقه در معان -ب

به مقدار و وقت  دیکه بدون تحد یشود. ج( مال یشود، را هم شامل م ی( و وقف مرنذریبه غ ای)به نذر که شامل صدقه مستحب و واجب رهیغ

، 1376،یصورت صدقه جزء عقود است. )لنگرود نیپردازد. در ا یو به قصد قربت بدون دخالت امر نصاب، م عو نصاب، شخص از راه تبرّ

 (387،ص1376( )جامع الشتات، 406ص

 

 اصطالحدر لغت و  ابراء

( در لغت عرب 356، ص1373 اح،یاست.)س افتنیکردن، شفا  بیع یبهبود، تندرست گرداندن، ب یابراء در لغت: به معن -الف

، 1385 ،یدیخالص کردن و آزاد کردن است.)نقل از شه یخالص شدن آمده که در باب افعال به معن یمصدر باب افعال برء به معن

 (131ص

اسقاط حق است نه  نکهیا یبرا ست،یاست، و قبول در ابراء شرط ن ونیه ابراء، اسقاط حق از ذمّه مددر اصطالح فقها: در فق -ب

منّت  نیمجبور به قبول ا ون،یمشتمل بر منّت است و مد ون،یاسقاط حق از ذمه مد نیدانند، هم یقبول را شرط م یعده ا ت،ینقل ملک

 (193ص ،3، ج1410 ،یدثانی.)شهستین

 (ق.م289.)مادهدیصرف نظر نما اریاست که دائن از حق خود، به اخت نیق: ابراء عبارت از ادر اصطالح حقو -ج

 

 مشابه یو انواع هبه وتفاوت آن با اعمال وقوق تيماه -3

 هبه تيماه -3-1
و  دیبنما یوصف ایآن قائل شود و  یبرا یشرط نکهیرا بدون عوض ،و ا یمال یاست که شخص نیآن ا جهیاست که نت یعقد هبه

 .در آورد یگرید تیبدون قصد قربت باشد به ملک یدر حالت

و قبول وقبض محتاج  جابیدهد و هبه به ا یرا م یمعن کیهر سه لفظ  یعنیکنند.  یم ریو نحله تعب هیاز هبه به عط یگاه

 (457، ص1409 ،یاست.)حل

افزودند. از آن جمله  نیع یمجان کیهم بر تمل یگرید ودیجامع و مانع باشد، ق ثیهبه از هر ح فیتعر نکهیا یبرا ه،یامام یفقها

 .واهب ی زهیوشرط نبودن)قربت( در انگ ک،یاست)منجز بودن( و )مطلق بودن( تمل

شخص مال خود را، بدون  یعنی. هبه ةیاشتراط بالقر ریمقابل الموهوب من غ یعوض ف ریمال طلقا منجزا من غ کیتمل یه هیاله

، 6،ج1415 ،یدثانیآورد.)شه یدر م یگرید تیکند و بدون شرط قربت، به ملک یر مقابل آنچه هبه مو بدون گرفتن عوض، د یشرط و وصف
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عوض ندارد و  یشخص داده شود، اقتضا یبه مساو ایاست که، هرگاه هبه به باالتر از واهب  نیفقها بر ا عی( در الخالف آمده: نظر جم7ص

 .تر از واهب اختالف نظر دارند نییهبه به پا یبرا

و قبول و قبض با اذن واهب است،  جابیا ازمندیاند. هبه ن دهینام زین هی: هبه را نحله و عطسدینو یکتاب لمعه در باره هبه م در

از زمان عادتاً در آن مدت،  یمقدار ایاذن در قبض و  ایو  دیبه قبض جد گرید د،یواگر واهب آنچه را که در دست متهب است به او هبه نما

 (106، ص1369 داول،یندارد.)شه یازین استقبض مال ممکن 

  .باشد: اعم و اخص یدو معنا م یدارا هیامام یدر اصطالح فقها هبه

نحله و  زهیو جا هیاست و شامل هد هیمترادف با کلمه عط یمعن نیمال بدون عوض است. مطابق ا کیاعم آن، تمل یبه معنا هبه

 .صدقه و وقف است

کننده را واهب و  کیکند. که تمل یم کیتمل یگریرا مجاناً به د ینفر مال کیبه موجب آن،  است که یاخص، عقد یبه معنا هبه

 (373، ص1376 ،ی.)امامندیموهوبه گو نیرا متهب و مورد هبه را ع رندهیگ

فقها، از اعالم  یگردد. البته بعض یم زیوصف از صدقه متما نیبدون قصد قربت، که با هم نیبدون عوض، در مقابل ع نیع کیتمل

 نیمال نموده اند، دادن مال به طور مطلق و منجز بدون عوض، در مقابل شخص متهب و بدون قصد قربت، که در ا کیبه تمل ریاز هبه تعب

 .شود یکه در آنها مال مورد نظر باشد را هم شامل م یو شامل منافع و حقوق نداشته نیصورت هبه اختصاص به ع

 جادیا ایبه قبول ندارد و انشاء  ازیکه ن ردیگ یبخشد را هم در بر م یم یزیمنقطع مرد به زن چ هبه آنجا که در عقد ریتعب نیا با

آورده است: هبه چون عقد  دیدر روضه الشه یثان دیشه نکهیکه قابل توجه است ا یزی( چ39، ص4، ج1405،یاست.)خوانسار یواهب کاف

 .وهبتک لیمال بدون عوض، از قب نیع کیت که داللت داشته باشد، برتملاس یآن هر لفظ جابیبوده و ا قبولو  جابیا ازمندیاست، ن

 یباره آمده:هبه عقد نیداده اند. چنانکه در جواهرالکالم در ا هیامام یاست که فقها یفیتعر ،یهبه در قانون مدن فیتعر یمبنا

شود.  یون قبول و قبض متهب، هبه محقق نمبدون عوض به صورت منجز و مجرد از قصد قربت است(. بد نیع کیآن تمل یاست که اقتضا

شرط پرداخت نشد  ایشود و اگر شرط نشد یشرط وپرداخت شد هبه الزم شده و امکان رجوع ساقط م وضعوض دارد، حال اگر ع یاقتضا

 .است زیبوده و رجوع در آن هم جا زیهبه جا

 بودن هبه قاعیا ایعقد  3-1-1

 یکرد از آنجا که در هبه مال انیرا ب یحیتوض دیدر پاسخ با قاع؟یا ایهبه عقد است  :نکهیکه مطرح است ا یاز سواالت مهم یکی

 دیکه چرا با د،یایسوال به ذهن ب نیممکن است ا رد،یبر ذمه بگ یتعهد ایرا در برابر بدهد  یمتهب مال نکهیشود بدون ا یم کیتمل گانیبه را

 کارگذار نباشد؟ ییو اراده واهب به تنها ردیقرار گ کیملت یمبنا یتراض

 شیکند، معنا کیتوان از هم جدا کرد، اگر واهب بتواند مال خود را تمل یو تملک را نم کیتوجه داشت که مفهوم تمل دیبا یول

و مانند  بتیکند که، جز در مورد حجر و غ یم جابیو استقالل انسان ا یسازد. آزاد لیاست که حق دارد تملک آن را بر متهب تحم نیا

 .ابدیبر او سلطه  یگرید ینتواند بدون رضا چکسیه نها،یا

دفع  ی. و برادیهبه را عقد نام یمبنا، قانون مدن نیکرد. برا زیاز آن پره دیسلطه است که با ینوع زیشخص ن ییبر دارا افزون

از فقها و  کیچیه میدان یکه ما مشود، مگر با قبول و قبض متهب... و تا آنجا  یشده است که هبه واقع نم دیتأک 798هرگونه توهم، در ماده 

 (33، ص3، ج1380 ان،ینکردند. )کاتوز دیباره ترد نیدر ا زین یحقوق سندگانینو

 

 هبه تيادلّه جواز و مشروع 3-2
 .میاستنباط احکام، مراجعه نمائ هیهبه، الزم است به منابع اول تیادلّه جواز و مشروع یبررس جهت

 .(، هبه هم بر است2)المائدهیالبر و التقو یونوا علتعا ،ی هی: برطبق آمیقرآن کر 3-2-1

داللت بر  نیکه ا د،یمغرب حرکت ده ایمشرق  یرا به سو تانیکه رو ستیآن ن یکی: برّ و ندیفرما یس بقره که م 92هیطبق آ و

 .هبه دارد

 یاست.)الناس مسلطون عل شیانسان مالک مال خو نکهیبر ا یمشهور است، مبن ثیمورد حد نیدر ا یفقه ی: مبنااتیروا 3-2-2

 )اموالهم

 نیمال را در ع یعنیس بقره  177هیهبه ذکر کرده اند. از جمله آ یاز کتاب، سنت و اجماع برا زین یگرید یشرع یفقها مبان اما

 (1388،یطاهر-ی.)انصاردیو در راه ماندگان و ... ببخش انینوایو ب مانیتیو  شاوندانیدوست داشتن به خو

است که بدان رغبت داشته  یزیفرمود: معروف هر آن چ امبری: که پدیگو یاز محمدبن منکر از جابر م یتیروا بنا بر سنت، و

 .خورد یاز صدقه نم یکرد، ول یرا قول م هی)ص( هدامبراعظمیکرد که پ تیروا شهی. و عایباش
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 (281، ص1تا، ج یب ،یاست.)حل زیحکم هبه بر طبق نص و اجماع جا یعنیبالنص واالجماع،  زهیاجماع: الهبه جا 3-2-3

معناهستند. اگر به  کیبه  هیهبه و صدقه و هد اناتیب نیو مستحب است طبق ا زیهبه جا نکه،یامت اجماع دارند برا یفقها همه

 نیداشته باشد، ا یآنجا که قصد صله و دوست یاگر قصد قربت کند صدقه است. ول یبدهد و قصد قربت نکند هبه است ول یزیچ ینیمسک

 ،یشود.)طوس یشود مگر باقبض و رهن هم مانند آن است، که جز با قبض الزم نم یالبته الزم نم د،است. چنانچه هبه محقق ش هیهد

 (303، ص1387

 ارکان هبه 3-3
 :برشمرده شده است نگونهیارکان هبه ا راالحکامیتحر در

 .ستین حیصح د،یرا هبه نما یزیمالک چ ریدر مال است و اگر غ زالتصرفیواهب، و آن هر مالک جا -1

 .موهوب له و آن قبول کننده مال موهوب است که در او بلوغ و عقل و جائزالتصرف بودن شرط است -2

که  یمال نی. همچنستین زیجا ونیبه مد ن،یاست که قابل نقل و انتقال باشد. هبه د یمال ای ینیمال موهوب، و آن هر ع -3

 .تملک آن امکان ندارد

 .و قبول است جابیا ازمندیخود ن عقد، که -4

شود و اذن واهب  یهبه باطل م ردیمتهب قبل از قبض بم ایشود، و اگر واهب  یقبض، که عقد هبه، بدون قبض محقق نم -5

 (281، ص1تا، ج یب ،یهم در قبض، شرط صحت آن است.)حل

 صحت هبه طیشرا 3-4
 :صحت هبه عبارتند از طیشرا

 یاساس طیاز شرا ن،یطرف تیآنها و اهل یو رضا نیدارد که قصد طرف حیق.م تصر 190هب: ماده ( اراده و قصد واهب و متالف

که داللت بر قصد  یزیشود، به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چ ی: عقد محقق مسدینو یم 191صحت معامله است. و در ماده  یبراا

 (49، ص1387داند.)منصور،  یعلت فقدان قصد باطل م را ، به یهوشیو ب یمعامله در حال مست 195کند. و در ماده 

 :صحت معامله ذکر شده یبرا یاساس طیق.م ،شرا 190ماده  در

 آنها یو رضا نیقصد طرف -1

 نیطرف تیاهل -2

 .که مورد معامله باشد نیموضوع مع -3

چه به فلس( شرط  ی)چه به نادانتیو عدم محجور اریواهب بلوغ و عقل و قصد و اخت یجهت معامله برا تیمشروع -4

 (927، مساله 1410 ،یاست.)روحان

 .کند باشد ی( واهب مالک آن قسمت از مال خود که هبه مج

 یدارد، نم ریاز صغ تیوال ایاست و  یمیتی میّق ایدارد،  اریرهن در اخت ای هیبه صورت عار ایرا غصب کرده  یمال یاگر شخص یعنی

باشد که هبه  یمالک مال دیق.م . واهب با 797توانند آن را هبه کنند. ماده  یچگونه م ستند،یمالک مال ن مچکدای. چون هدیتواند هبه نما

 .کند یم

کند، چه  کیکند هرآنچه که داللت بر تمل یم تیداشتن باشد، کفا تیبر رضا لیکه دل یهر عمل ای: بر قبول، هر لفظ و جابی( اد

 (1410 ،یبودن لفظ آن ندارد.)روحان یبه عرب ایخاص و  غهیبه ص ازیهرکدام باشد، نفعل و مانند آن  ایلفظ باشد چه اشاره 

و قبول و قبض با اذن واهب است. و اگر واهب، آنچه را در دست متهب است به او هبه  جابیا ازمندی( قبض با اذن واهب: هبه، نو

ندارد.  یازیمان که عادتاً در آن مدت، قبض مالک ممکن است، ناز ز یشدن مقدار یسپر ایو با اذن در قبض و  دیبه قبض جد گرید د،ینما

 (106،ص 1369 داول،یبه گذشت زمان ندارد.)شه ازین نیقبض که شرط صحت عقد است حاصل شده است. بنابرا رایز

 یوردم نیکه قبل از عقد، متهب مال را به اذن واهب قبض کرده باشد، و ب یمورد نیزمان اذن در قبض: فرق است ب 3-4-1

 .قبض مجدد الزم است ر،یگرفته، در مورد اخ اریبدون اذن در اخت

توان  یبدل آن را بدهد و نم دیرا تلف کند،با یگریمال مورد هبه، قبل از قبض هنوز در مالک واهب است و هرکس مال د رایز

سبب تلف با اذن واهب باشد، اتالف  ایتلف  که یدر صورت رد،یبا اذن واهب انجام گ دیتلف مال را، قبض مال موهوب دانست، چون قبض با

 (168، ص2تا، ج یب ،یباطبائشود.)ط یمال، قبض محسوب م

 

 .بودن شرط عوض. البته اگر هبه معوضه باشد نی( معر
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و ضمن آن شرط شود که  دیهبه نما یگریخانه خود را به د یباشد مانند آنکه کس جهیضمن عقد هبه ممکن است شرط نت شرط

آن واهب باشد. و ممکن است شرط مزبور شرط فعل باشد مانند آنکه در مقابل هبه خانه خود شرط کند متهب باغ خود را به او  باغ متهب از

 .او بسازد یرا برا یبنائ ایواگذار کند 

( 1409 ،ی( و )محقق حل1415 ،یدثانیصحت عقد هبه شمرده اند از جمله)شه طیاز شرا یکیرا  زیتنج هیامام ی: فقهازیز( تنج

 یعقد معلق قابل تصور م رایتوان هبه معلق را باطل دانست. ز یشد نم انیطبق نظر حقوقدانان براساس آنچه در قسمت اقسام حقوق ب یول

طبق اطالق ماده  نی. بنابراستیدر قانون که آن را باطل بداند موجود ن یاست و ماده ا رفتهیرا در عمل پذ نباشد و منطق ساده اجتماع آ

 (374،ص1376 ،یشود.)امام یشناخته م حیهبه مطلق صحق.م  10

واهب، مالک  تیباشد، از جمله: اراده وقصد واهب، اهل یمورد م 9که شروط صحت هبه  مینیب یشده م انیتوجه به شروط ب با

 یشروط باشد محقق نم نیاز ا یکیباشد و اگر هبه فاقد  یم زیبودن شرط عوض و تنج نیو قبول و قبض با اذن واهب، مع جابیبودن او، ا

 .شود

 

 رجوع ماهيت -4
 :قرار داد لیاوصاف آن را مورد تحل دیرجوع با تیماه ییشناسا یرجوع: برا تیماه

واهب در  نیمقصود فاعل آن باشد، بنابرا دیآن تابع اراده است و با جادیکه آثار و ا یمعن نیاست. بد یعمل حقوق کیرجوع  .1

به قصد انحالل عقد و بازگرداندن  دیاقدام او در استرداد مورد هبه، با نیاراده سالم باشد. همچن یند، که داراتواند از هبه رجوع ک یم یصورت

 .رود یرجوع بکار م یشمرد، هرچند که به طور معمول برا یفعل چیه یاثر قهر دی. رجوع را نباردیگ جامموضوع آن ان

تواند  یمتهب، م یندارد. گاه اعمال اراد یبه تراض ازیو ن ردیپذ یانجام م است. رجوع از هبه تنها به اراده واهب قاعیرجوع ا .2

تواند در حال  یجهت واهب م نیرجوع ندارد. به هم یدر ساختمان حقوق یصورت نقش چیدر ه یکند ول جادیا یدر راه نفوذ رجوع مانع

 .کند رجوعاز هبه  ز،یحجر متهب ن

آن را در  دیشود و نبا یواهب اجرا م اتیاست که تنها در زمان ح یمره احکامرجوع قائم به شخص واهب است، رجوع در ز .3

متهب، رجوع  ایکند، بعد از فوت واهب  یاعالم م نهیزم نیق.م، در ا805و قابل انتقال به وارث پنداشت.چنانچه ماده  یشمار حقوق مال

 .ستیممکن ن

 وق قسخ و رجوع قر 

  ن،یشخص ثالث. بنابرا ای نیاز طرف یکی لهیقرارداد، به وس یحقوق یدادن به هست انیفسخ عبارت است از: پا یاصطالح حقوق در

مانند ابراء  قتیانحالل قرارداد و تعهد، و در حق کطرفهی یاز اسباب سقوط تعهدات و قراردادها به شمار آورد. فسخ انشا یکیتوان  یفسخ را م

دو طرف  ای کی یبه حکم قانون برا ماًیمستق ای نیتوفق طرف لهیاست که به وس یقبرح یشود. فسخ قرارداد مبتن یم قاعیا یو اعراض، نوع

 انیب نگونهیحق فسخ و حق رجوع ا یفرق ها ی( در کتاب حقوق مدن202، ص1385،یدیشخص ثالث شناخته شده است.)شه ایقرارداد و 

 .شده است

واهب وجود  یعد از قبض و موت واهب، حق رجوع براب یعنیشود،  ی: حق رجوع قائم به شخص است و به وارث منتقل نماوالً

 .شود یحق فسخ به وارث منتقل م د،یکه حق فسخ وجود دارد صاحب حق، در مدت بقاء آن حق فوت نما یدارد، اما در معامله ا

ه( متعلق به فسخ افزود یکه در آن حق فسخ بوده و صاحب حق آن معامله را بر هم زد تمام نمائات )ارزشها ی: اگر معامله ااًیثان

اگر نماء  یعنیقائل شدند،  لیشود، در انتقال نمائات تفص مانیحق رجوع باشد و واهب پش ایکننده خواهد بود، اما اگر معامله از نوع هبه 

 .ماند یم یمتهب باق تیبه واهب و اگر منفصل باشد و بعد از قبض حاصل شود در مالک علقمتصل بوده، مت

توان عدم  یجهت رجوع، قابل انتقال و اسقاط شناخته نشده و نم نیباشد، بد یبرخالف فسخ که حق م : رجوع حکم است،ثالثاً

 (402، ص1376،یشود.)امام یدر صورت رجوع, عقد هبه منحل نم یعنیرجوع را ضمن عقد الزم شرط نمود، 

دارند فسخ و رجوع هم گرچه در  ییرق هاگرچه هر دو عقد هستند اما با هم ف عیگرفت، همانگونه که هبه و ب جهیتوان نت یم پس

 .با هم دارند ییظاهر هر دو برگشت از عمل خود است اما فرق ها

 

 قابل رجوع يها هبه

رجوع موجود باشد، چون هبه  طیشرا دیشده و خواست از هبه خود برگردد، با مانیبه ذکر است که اگر واهب بعد از هبه پش الزم

آن و سپس به  رامونیپ یقابل رجوع و بررس یمبحث ابتدا به هبه ها نیرجوع. در ا رقابلیغ یوع و هبه هاقابل رج یبر دو نوع است: هبه ها

 .میپرداز یآن م رامونیو پ عرجو رقابلیغ یهبه ها
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 :رجوع یوقوق يمعنا

 قاعاتیال از افسخ است. رجوع در هرح یصورت مرادف معن نی. در انیمع قاعیقبل از ا ای ن،ی( برگشت حالت قبل از عقد معالف

 .قانونگذاران است دییاست که مورد تأ یالزم است و لزوم آن عرف شهیاست و هم

 قاعاتیاست که از ا یفسخ طالق رجع قت،یق.م( و آن هم در حق 1149-1148شود)ماده  ی( در خصوص طالق استعمال مب

 .باشد یم زیجا

( رجوع 329، ص1388 ،یق.م( )لنگرود 803به است.)ماده برگشت واهب از ه یشود که به معن ی( در خصوص هبه استعمال مج

 (347، ص1373 ان،یبازگشت نمودن است.)کاتوز

 :رجوع قابل

در هبه پس از فوت  کهیق.م( و حال ا 954موجب انحالل عقد است.)ماده  ن،یاز طرف یکیدر حال موت وجنون  ز،یعقد جا در

ق.م( به 805شود.)ماده  یانحالل م رقابلیاز حالت تزلزل خارج شده و کامالً الزم و غ رود بلکه ینم نیمتهب، عقد هبه نه تنها از ب ایواهب 

 قاعیا کی یاز طرف موص یکیتمل تیوص میبگوئ دیبا میبدان قاعیرا ا یکیتمل تیو جواز فرق نهاده اند. اگر وص جوعر تیقابل نیسبب ب نیهم

 (329، ص1376 ،یلنگرود یشود.)جعفر یرود، بلکه الزم م ینم نیز بنه تنها ا قاعیا نیبه موت ا رایز ز،یجا قاعیا کیاست نه 

 : ققها نظر
 (47، ص1405 ،یدخوانساریپرداخت نشده، حق رجوع دارد.)س یاست و عوض یباق نیکه ع یباشد، تا مادام یهبه به اجنب اگر

تر  یقو اطیاشکال وارد است و بنابر احتهبه  نیرحم و الزم بودن ا یزوجه به ذ ایهبه به همسر باشد، در باره الحاق زوج  اگر

 (230، ص2، ج1410 ،یمصالحه هنگام رجوع از هبه را الزم دانسته است.)روحان

 .قرآن داللت بر منع از رجوع هبه به زن دارد اتیبعض از آ نکهیزن و شوهر با ا انیمورد هبه م در

را پس  یزیچ دیدیاز آنچه بخش نکهیبرشما ا ستیحالل ن یعنی... ئایش تموهنیلکم ان تاخذوا مما ات حلی( وال 229هیس بقره،آ)

 .دیریبگ

است اگرچه اعتقاد بر بطالن  حی: اگر واهب آنچه را هبه نمود قبل از قبض متهب بفروشد، صحدیفرما یمال موهوبه م عیباره ب در

است  حیباشد صح نی. اما اگر متهب امستین حیهبه معوضه باشد صح ایرحم باشد  یآن دارند. اما اگر بعد از قبض بفروشد، اگر متهب ذ

 یشود وسپس آن را به فروش م یم عیاست که ابتدا قصد رجوع نموده، مالک ب نیواهب وجود دارد وبنابرا یبرا ههب نیچون حق رجوع، در ا

 .دهد یحکم به بطالن آن م خیرساند، اما ش

مرده  عیبفروشد و نداند صاحب آن قبل از ب یگریرا به د دهیارث رسکه به  یاست. مثالً مال حیصح عیفاسد بود،ب انیهبه از بن اگر

 عیاست و اگر بعد از قبض بفروشد و بداند هبه اش فاسد بود ب حی( و اگر هبه فاسد باشد قبل از قبض بفروشد صح283تا، ص یب ،یاست.)حل

 (304، ص1378 ،یاست.)طوس حیصح

 :وقو  دانان نظر

عقد  ای دیهبه نما ایبفروشد  یگریسپس واهب آن را قبل از قبض به د د،یب آن را قبول نمارا ببخشد و مته یزیشخص چ هرگاه

سلطه  طهیواقع شده که هنوز مورد هبه، در ح یدر حال عیب رایاست ز حیکه واقع ساخته صح یگریهر معامله د ای عیواقع سازد ب یگرید

 دیحکم معامله موجود و با یبرا ،یدر زوال آن نبوده است پس مقتض یبه، کافنشده بود و مجرد وقوع عقد ه رجاو خا تیمالک بوده و از ملک

 یمتهب فوت کنند هبه باطل م ای( اگر قبل از قبض، واهب 130، ص1321عبده،  یاست.)بروجرد حیصح یمعن نیبر آن مترتب شود و هم

اگر قبض داخل در مفهوم عقد و موکول به اذن  رایاست. ز مانند فوت واهب زیافزود که: حجر واهب ن دیمطلب با نیق.م( و بر ا802شود.)ماده

در انحالل ندارد و قبض مال موهوب با  یکه حجر متهب اثر یمانع انعقاد هبه شود. در حال دیبا زیواهب باشد. برحسب قاعده حجر، واهب ن

آمده  یمعتبر است. در حقوق مدن یقبض ول ه،یفس ایمجنون  ای ریآمده: که در هبه به صغ زیذن799ماده  یاوست. چنانچه در قانون مدن یول

ورثه قائم مقام  نیشود. اگرچه واهب اذن در قبض بدهد، بنابرا یعقد هبه باطل م ردیکه واهب بعد از عقد و قبل از قبض بم یاست: در صورت

شود و ورثه قائم  یو هبه باطل مشود  یرا شامل م ردیقبل از قبض بم زیکه متهب ن ییمسئله در جا نیگردد و ا یمورث خود در قبض نم

متهب قبل از قبض که جزء  ایتحقق هبه، مختار باشند و در اثر فوت واهب  یاز ابتداء تا انتها دیبا نیطرف رایشوند. ز یمقام او در قبض نم

شود و  یبه باطل مموهوبه، موجب تلف گردد، ه نیگردد و بنا بر آنچه گفته شد، اگر متهب قبل از قبض ع یقطع م اریسبب است، اخت

، 2، ج1376 ،یواهب است. )امام تیمال موهوب، قبل از قبض در ملک رایباشد. ز یم متیق ایمتهب در مقابل واهب، ضامن بدل آن از مثا 

 (381ص

 رجوع فاتیتشر

 یضمن ،یعمل ،یاز هبه به سه صورت ممکن است:گفتار رجوع
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به  ازیبه آن انجام دهد ون هیشب یعمل ایمال را رگرداند و  ایبرگشتم  ایم از همه رجوع کرد دیاست که واهب بگو نیدر هبه ا رجوع

 .است حیمال مشاع تصرف نشده باشد صح ایباشد  امدهیحکم حاکم ندارد و اگر به قبض در ن

 .ستین حیدالّ بر رجوع واهب وجود نداشته باشد، رجوع صح یا نهیاگر واهب مرد، قر و

باشد، مثالً  یوصف ایمعلق به شرط  دیاست، رجوع نبا حیبر رجوع واهب موجود باشد، رجوع صح دالّ یا نهیاگر واهب مرد، قر و

 (283تا، ص یب ،یکنم.)عالمه حل یآمد رجوع م دی: اگر زدیبگو

فهماند که  ی: من از هبه ام برگشتم و اگر زبان ندارد، با اشاره مدیگو یبرد، مثالً م یبکار م یواهب لفظ ،یحالت گفتار در

 .سدینو یم ایصرف شده است من

 .گرداند یرا برم نیع ایو  ردیگ یدهد مثالً مال را از دست متهب م یانجام م یکار ،یحالت عمل در

 یاز آن استنباط م زیاست و رجوع ن یگریبه امر د دنیاز آن، رس میکند که هدف مستق یم یواهب اقدام یدر حالت ضمن و

 دیکارها با نیدهد و در همه ا یاجاره م ایبه رهن و  ایفروشد و  یبه قبض دادن مال خود، آن را مو  دنیمثال واهب پس از بخش یشود. برا

 .قصد رجوع داشته باشد

 رجوع آثار
به دنبال دارد. رجوع از هبه، عقد را از  ینکته توجه نمود که اگر هبه محقق شد و رجوع صورت گرفت، چه آثار نیبه ا دیبا حال

 .به واهب باز گردد تیشود که از هنگام انشاء آن مالک یاست و باعث م ندهیناظر به آ ،یعمل حقوق نیاثر اکند.  یابتدا باطل نم

 :دیآ یم جهیدو نت لیتحل نیا از

. دیآ یاو به وجود م تیمنافع در ملک رایاز آن متهب است ز دیآ یآنچه از مورد هبه به عنوان نماء متصل و محصول بار م .1

شود و به  یبار آورد به استناد رجوع از هبه، پس گرفته نم یا وهیدرخت م ایمحصول دهد  نیزم ای دیزمان بزا نیا در یپس اگر گوسفند

 .متهب تعلق دارد

خسارت ندارد و متهب را   یمطالبه  ایشود، ارش  یم جادیکه پس از هبه در موضوع آن ا یعاتیها و ضا یدر مورد کاست .2

تواند مال خود را  یبنا به فرض، متهب مالک مورد هبه است و م رایآن شده باشد. ز جادیخود او باعث اتوان مسئول شناخت، اگرچه  ینم

موهوبه  نیبه ع دیواهب با نیوارد به مال خود مسئول قرار داد. بنابرا یها انیتوان در باره ز یرا نم یمالک چیببرد و ه نیاز ب ایناقص کند 

 (85، ص1380 ان،یچنانچه هست رجوع کند.)کاتوز

 

 

 رجوع رقابليغ يها هبه
 :نمود میتوان به دو گروه تقس یرجوع را م رقابلیغ یها هبه

خود از آغاز وقوع، بر واهب الزم است و رجوع در آن راه ندارد. مانند هبه به  یساختمان حقوق لیکه به دل ییهبه ها .1

 شانیخو

 یکیرود. مانند فوت  یم نیحق رجوع در آن از ب یواسطه عواملبه  یقابل رجوع است، ول یکه در زمره هبه ها ییهبه ها .2

 نیاز طرف

 

 یرجوع در قانون مدن رقابليهبه غ موارد

 ری. البته در هبه به کودک صغردیاست که قبض صورت پذ یدر صورت نیاوالد... و ا ایمادر  ایرحم باشد، پدر  یهبه به ذ .1

 (ق.م 862ض او در حکم قبض کودک است.)ماده قبض شرط نبوده چون مال در دست واهب است و قب

 (ق.م 803شود.)ماده  افتیو عوض در نیهبه از نوع معوض بوده و شرط عوض مع .2

 (ق.م807هبه قصد قربت شود. مثل صدقه. )ماده .3

 (ق.م803واهب خارج شده باشد.)ماده تیمال موهوبه از ملک .4

 (ق.م803.)مادهجادشودیا یراتییدر مال موهوبه تغ .5

 (ق.م 805.)مادهردیهبه قبل از قبض بم نیاز طرف یکی .6

 (ق.م806ببخشد.)ابراء(.)ماده ونیاگر واهب با قصد هبه طلب خود را به مد .7

 .رجوع را به وضوح روشن نموده است رقابلیغ یموارد، هبه ها نیبا ذکر ا ،یدر واقع قانون مدن .8
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 رجوع از هبه تيممنوع ادلّه

 .میپرداز یو فقها و حقوق دانان م اتیرجوع از زبان قرآن و روا تیممنوع یمبان یعضبه ذکر ب نجایا در

 انیم یرابطه همبستگ تیکه به تقو یجهت قانون گذار نیو کدورت داشتن از متهب است. به هم یمهر یاز هبه نشانه ب رجوع

 طیشرا نیتوان نسبت به ا یم یو کتب فقه اتیو روا اتیبه آ یکند، با نگاه یآن را ممنوع م یطینظر دارد، با شرا شانیخانواده و خو یاعضا

 .افتی یآگاه

 

 :میکر قرآن
 یعنی( 90ی. س نحل یالقرب یذ تاءیبالعدل و االحسان و ا امرینموده است.)ان اهلل  انیدستور را ب نیا اتیدر ضمن آ خداوند

 یاز اقدام رایرا استفاده کرد، ز شانیتوان الزم بودن هبه به خو یم هیآ نیکند... از ا یامر م کانیو بخشش به نزد یکیخداوند به عدالت و ن

 .توان رجوع کرد ینم رد،یگ یاز امر خدا انجام م عتکه در مقام اطا

 یکین یعنیاز آنها احسان  یکیکند،  یم انیبرآن استوار است ب یکه اساس جامعه بشر یاحکام نیخداوند مهمتر هیآ نیا در

شود و هم باعث گردش ثروت در  یمحبّت م جادیو درماندگان است و موجب رحمت و ا رانیباعث اصالح حال فقاست چون  ریکردن به غ

 .است شاوندانیاحسان دادن مال به خو قیکند. و از مصاد یتر م کیقلب ها را به هم نزد زیجامعه و ن

 

 :اتیروا
فرمودند:  نی. و همچنردیآن را پس بگ ستی، سزاوار ندر راه خدا داده یزیکه چ یامام صادق)ع( است که فرمودند:کس شیفرما

 .ستیدر آن ن یاگر هبه معوضه باشد رجوع

 :اجماع
خود از هم جدا نشوند و در امور محسوس و  یکه به خود یاست. به نحو گرید یزیبه چ یزیگره زدن و بستن چ یبه معنا عقد

مال حق متهب شده، و  ،یبا هر تصرف رایجزء عقود الزم دانست ز دیه هبه را بااست ک نیا هیآ نیتوجه به ا جهیرود. نت یهر دو بکار م یمعنو

 (19، ص3، ج1410 ،یدثانیرود.)شه یم نیحق رجوع واهب از ب

از آن نوع هبه  یکیرحم است و آن خود بردو نوع است.  یرذیغ ایو  گانهیاز هبه به ب ی: نوعسدینو یدر المقنه م دیمف خیش

نوع حق رجوع در آن وجود ندارد.  نیکه در ا ردیگ یبه معوض. که در نوع معوض آن واهب، از متهب عوض مه گرید یو نوع رمعوضیغ

 .واهب حق گرفتن خسارت آن را ندارد د،یدآیدر آن پد یبیرجوع واهب وجود ندارد و اگر ع حقتباه شود،  هیکه مال موهو یهنگام

 .واهب وجود دارد یحق رجوع برا رد،یاوالد، قبض صورت بگ ایمادر  ایدر رحم، مثل پ یآمده: اگر در هبه به ذ لهیرالوسیتحر در

تواند به آنچه هبه نموده رجوع کند، اما به  یو قبول و قبض حاصل شده باشد، واهب م جابیبوده و ا یکه متهب اجنب ییجا در

 :پنج شرط

حکم هبه معوضه بوده و حق رجوع ندارد و در  د،یصورت چون به اجر رس نیا ریواهب قصد تقرب به خدا را نکند، در غ .1

 ینبغیامام صادق)ع( است که فرمودند: وال  شیباشد. از آن جمله فرما یعصمت و طهارت م تیمأثوره اهل ب ثیحکم احاد نیمأخذ عمده ا

 .ردیآن را پس بگ ستیدر راه خدا داده سزاوار ن یزیکه چ ی. کسهیف رجعیاهلل عزوجل ان  یلمن اعط

شرط هم قول امام صادق)ع( است اذا  نینکند. مأخذ ا افتیدر ادیچه کم و چه ز یواهب، عوض یعنیه نباشد هبه معوض .2

 (رجعیله ان  سیعوض صاحب الهبه فل

شرط  نیو مأخذ ا هیالزم، مثل عار ریغ ای ع،یموهوبه نکرده باشد، خواهتصرف الزم انجام دهد، مثل ب نیمتهب تصرف در ع .3

شود و  ینباشد، نم ریکه مغ یشامل تصرف نیله( اما ا سیو اال فل رجعیفله ان  نهایق)ع(: اذا کانت الهبه قائمه بعامام صاد شیهم، فرما

  .ستآن برعهده عرف ا صیتشخ

است که از امام صادق)ع(  یابراء و اسقاط دارد، علت آن هم سوال یصورت معن نیهبه در ا راینباشد، ز نیموهوب د .4

 (هایبها له اله الرجوع ف هیارجل الدراهم ف یله عل نکویعن الرجل دندیپرس

عبده،  ینخواهد بود.)بروجرد یواهب باق یبرا یحق رجوع گریکه داشته، پس اگر تلف شد شود، د یاست به حالت نیبقاء ع .5

 (322،ص1380
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 يريگ جهينت -5
عمل خداپسندانه  کیاست و گرچه  لیت بدان مابوده و انسان نسب لیم شهیآنجا که در هبه بحث مال است و مال هم از ر از

شود، و از موارد حب مال، در هبه  یم مانیاست که عموماً انسان بعد از عمل خود پش نیا یانسان اتیاز خصوص یکیدهد، اما  یانجام م

 یبه جزء عقود و روابط مالشود. لذا شارع اجازه رجوع آن را داده، چون ه یم مانیسپس پش د،ینما یشخص، هبه م یعنیشود.  یم انینما

و  هیجهت، مقاله حاضر در باره رجوع و هبه ته نیدر باره آن وجود داشته باشد. به هم یو قانون یحکم شرع ستیبا یانسانهاست، م نیدر ب

 .شده است میتنظ

دانند.  یطرفه م کیاست، عرفا آن را  ی( هبه عقد است و محتاج به قبول و قبض از طرف متهب است، اما چون بخشش مجانالف

با اذن واهب،  دیمال کند و متهب هم با کیتمل ت،یبا قصد و ن دیعاقل و بالغ بوده و مالک مال باشد و واهب با دیهبه با نیبه هر حال طرف

 .دیاتصرف در مال موهوبه نم

تهب هم در مقابل، واهب شرط کند که م یعنیعوض دارد، حال اگر هبه معوضه باشد،  یهبه اقتضا ،یطوس خی( طبق نظر شب

 یبودن خارج نم یشروط هبه را از مجان نیگذارد، ا یبه طور مطلق م جهینت طیشرا ایفعل  طیشرا ای نجایرا به او هبه کند، که در ا یزیچ

 مال مورد یکیدو رکن در معامله وجود دارد،  عیبا عقد معوض فرق دارد، چون در عقد معوض مثل ب ههبه معوض گریکند. به عبارت د

 .ابدی یفرع، تحقق م یگریاصل و د یکی گر،یدر هبه معوضه دو تعهد به موازات همد یثمن معامله. ول یگریمعامله، د

مثل شرط بودن قصد قربت  ییفرق ها یبودن، دارا یمجان یعنیاست که ضمن شباهت با هبه،  هیصدقه و هد ا،ی( از جمله عطاج

 .دباش یم هیدر صدقه، و شرط نقل و انتقال در هد

باشد و آن  یاوالد م ایمادر  ایرحم، مثل پدر  یرجوع بوده و آن هبه به ذ رقابلیکه غ ی( هبه از جهت رجوع بر دو نوع است. نوعد

است که قبض و تصرف  یو آن در صورت گانه،یکه قابل رجوع است، و آن هبه به ب گریشود. نوع د یهم در صورت قبض از طرف متهب الزم م

 ایتواند به آنچه هبه نموده، رجوع کند و اگر مال تلف شده باشد، حق گرفتن ارش  یبودن مال، واهب م یباق رتصو و در ردیصورت نپذ

 .خسارت را ندارد

 تینماء متصل است که از اصل تبع ایباشد،  ینمائ یتوجه داشت، اگر مال موهوب دارا دیرجوع با ی( اگر هبه معوضه باشد براو

 دمحمدیاول در لمعه و س دیشه یداند ول ینمائات م ییت که صاحب جواهر، زمان عقد هبه را، مالک جابجانماء منفصل اس ایکند،  یم

 .داند یم ییزمان رجوع را مالک جابجا یطوس خیدانند و ش یمالک م ادر منهاج زمان قبض ر یروحان

از زمان  یعنی یفاصله زمان نیدر امتهب مالک مال شد. و ممکن است  نکهیا لیارجح است به دل یطوس خیرسد ش ینظر م به

طور  نیاو بوده است و هم تیبه رهن داده باشد، چون مال در ملک ایفروخته و  ایهبه نموده  یگریتحقق هبه تا رجوع، واهب مال را به د

 .مال، بهتر است زمان رجوع مالک باشد تیکآرامش خاطر متهب در مال یبرا

 .به آگاه کردن متهب ندارد ازیاست و ن قاعیا یوقبوده و از نظر حق زی( رجوع از هبه جار

و  ریبر فقه و نظرات فقها بوده و در واقع تفس یکه نظرات حقوق دانان مبتن دم،یرس جهینت نیمقاله به ا نیها در ا افتهی( براساس ز

 .باشد یآن م نییتب
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