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 مقدمه

 (موهوب له؛ موهوب؛ واهب؛ هبهمعنای کلمات:)

 ، بخششهبه: هدیه

 ؛ بخشندهواهب: هدیه دهنده

 : چیزی که هدیه شدهموهوبه« نی»عیا  موهوب

 : هدیه گیرنده»مُتهب«یا  موهوب له

 1هبهلغوی و اصطالحی معنای 

این همان هبة به معناى اعم است که شامل صدقه و سکنى و غیر آن   - »هبه« تملیک عینى است مجانا و بدون عوض. و 

کننده دارد، و مطلب سهل است و  هاى خارج شود و اما معناى خاص آن که در مقابل اخواتش مصطلح است، احتیاج به قیدمى

 (حضرت امام.)  شود.گاهى از آن به »عطیّه« و »نحله« تعبیر مى 

و قبول و قبض    جاب یعقد هبه با ا   .   گان ی و به را  ی گریبه د   ی مال   کیتمل  ی است در فقه اسالم به معن   ی )بخشش( عقد  هبه -

 2)امام خامنه ای( .گردد ی م ل یموهوبه تشک نیع

مال که  است    آن (  شش بخ(»هبه«   - ا  یانسان  بدون  مال    نکهی را  آن  ملک   ی(به طور مجان  )ردی قرار گعوضی  در مقابل    تیبه 

  . شوند  یمحسوب م   بهه  یهمگ  هیعط  و   پاداش  ، زهیجا   صله،  ، هیهد  :مانند   ی نیعناو   نی بنابرا  .ببخشد   یدرآورد و به و  یگر ید

 ( یآیت اهلل سیستان).باشند  ی م به ه زیاز اقسام صدقه ن  یبرخ  نی همچن

نتقال دادن ملک به دیگرى بدون عوض و بدون قصد قربت )مثل اینکه به خاطر دوستى یا عالقه اى که به کسى دارد چیزى  ا -

 3(آیت اهلل مکارم)آیه اهلل  به او مى بخشد( این را »هبه« مى نامند.

 
 هبه کتاب 2منهاج الصالحین جو  1266م 3؛  توضیح المسائل جامع، ج1کتاب هبه، مقدمه کتاب قبل از مساله  -تحریر الوسیلة .  1

 1271633شماره سوال:  1400/05/24سواالت سامانه جامع  خمس.  2

3  .https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=43&lid=0&mid=408836&catid=-2 
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 ه شدهبهبه گیرنده و مال ه،  هبه کنندهشرایط فصل اول:  

 )واهب(دهنده هدیهشرایط : اولبخش 

؛ و در واهب شرط است که  کند، شرط استبلوغ و عقل و قصد و اختیار در هر یک از واهب و موهوب له که هبه را قبول مى  -

کند باشد؛ بنابراین، هبه مال دیگرى صحیح نیست مگر به اذن یا اجازه او. و به جهت سفه یا مفلس  مالک عینى که هبه مى 

 1(حضرت امام)بودن، محجور نباشد.

را با    ه یو هد  ( مالک باشد  ی شرع  ی ول  ا ی  ل یوک  ) در حکم مالک باشد ا یمالک    د یبا  )واهب(بخشد ی م   ی گری را به د  ی مال که    یکس -

  ای   وانهی د  ا یاگر فرد نابالغ    ن یبنابرا  . جور و ممنوع از تصرف در اموال خود نباشدح طور شرعاً م  نی انجام دهد و هم   ار ی قصد و اخت

دارد    ی اتیت جزئمو منجر به    یمار یدر ب ضیمر   هیهد  .)باشد  ینم   ح یصح هبه  ن یببخشد ا   یگری د هس مال خود را بمفلّ  ای   هیسف

  2( آیت اهلل سیستانی (.)خواهد شد ان یب عناوین بعدیکه در 

  )ممیّز و غیر ممیّز(نابالغ دریافت هدیه از بچه

کند و از   افتیدر  گانیارا به ر  یمال  ای  یزیخود بچه، چ  ینابالغ، تنها با اجازه  یاست انسان از بچه  زیجا  ایآ

 مال استفاده کند؟ ای زیآن چ

امام  )کودك رضایت داشته باشد.  یّ است که صِرفاً شخص نابالغ به عنوان وسیله باشد و ول  صحیح  ی هدیه از نابالغ زمان  دریافت  -

 3( خامنه ای

مال متعلق به خود نابالغ    .الف   : دهد چند صورت دارد   ی م  -مثالً به معلم خود   -ی گریبه شخص د   زیّکه فرد نابالغ مم  یا  ه یهد -

مال متعلق به    ب: .  انجام دهد  ی به را با اجازه ولههر چند    ستین  ح یصح  هبه صورت    ن یدر ا   . کند  هبه   ال آن را قباشد و مست

که فرد نابالغ در انجام هبه مستقل    یهبه کند طور   خود آن را   یشرع   یول خود نابالغ است و بخواهد تحت نظارت و اشراف  

خود اقدام به    یآنکه ول   ا یکند    ه یخواهد آن را به فالن معلم خود هد  یرا مشخص کرده و از او م  یمال  طفلپدر    نباشد مثالً

در مال نابالغ که در    یتصرفات ول  باید شرایط شرعی الزم درمورد  در این البته  .است ح یصح هی مورد هد  ن یدر ا . دی دادن آن نما

به    زیّ باشد و فرد نابالغ مم  ی مال مذکور متعلق به فرد بالغ    ج:  .  رعایت شود  شودی م   انیببر نابالغ    تیوالبحث  بحث حجر  

.)آیت  است حی صحهبه   زیصورت ن نی در ا  .باشد و چه بدون آن ی کند چه با اجازه از ول آن را هبه اجازه از صاحب مال   ایوکالت 

   4اهلل سیستانی( 

 
 1م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،   1

 1268م 3المسائل جامع، ج حیتوض.  2

 1231240اره سوال: شم 1400/02/09سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقه.  3

 1269م 3المسائل جامع، ج حیتوض.  4
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خود   - مال  در  تصرّف  نابالغ حقّ  مم  ه یهد  افتی درو   1ندارد   را بچه  نابالغ  بچه  ول  ز ی مم  ری غ  ا ی  ز یاز  نظارت  با  به    ی چنانچه  و 

  2( آیت اهلل مکارم)  .دیی نما  ی خودادر  ییایهدا   نیچن افتی صورت از در ن یا  ریندارد، در غ ی مصلحت فرد نابالغ باشد، مانع

 هبه مریض در مرض موت

 3( مامحضرت ا)صحیح است، اگر چه زیادتر از ثلث باشد.  -در مرض موت  -هبه از مریض  -

امام خامنه  )مراعات گردد.  د یاست با  نه یزم  ن یدر ا  ی اشکال است. البته اگر قانون  ی شخص در مرض منجر به فوت نافذ و ب  هبه -

   4(ای

که در خط مقدم   ی در معرض خطر مرگ است مانند فرد  باشد ولین ضی مر و یا فردیمتصل به مرگ شود  ضی مر یماریاگر ب -

و بدون عوض باشد مانند بخشش    ی چنان که به طور مجان  ی و  یتصرفات مال   ؛ ر دارددرحال غرق قرا  ی در کشت  ا یجبهه و  

  ح ی اجازه دهند صح  دی باشد چنانچه ورثه بالغ رش  ثلثاز    شتر یاما اگر ب  ( مالش صحیح است سوم  کی) تنها به اندازه ثلث    ،اموال

در    مار ی در احکام حجر در بخش ب  موت به    متصل مطالب مربوط به مرض    ) باشد  ی از ثلث باطل م  ش یاست و گرنه مقدار ب

 5(  آیت اهلل سیستانی(.)متصل به فوت آمده است یماریب

یا   - ببخشد،  به دیگرى  را بخواهد،  از مال خود  بیمار هر قدر  یا  باشد  از مرگ خود خواه صحیح و سالم  تواند قبل  انسان مى 

آن است که در مرضى که    مستحب  ند، ولى احتیاطجنسى را ارزانتر از قیمت بفروشد، یا به مصرف خود و عیال و میهمان برسا

 6( آیت اهلل مکارم)با آن از دنیا مى رود )یعنى در آستانه مرگ( در بیش از ثلث مال خود چنین تصرّفاتى نکند، مگر با اجازه ورثه.

 بخشش صوری و سند زدن صوری اموال

فرد - به طور صور  یاگر  را  د   یاموالش  نام  فرزند    ی گریبه  ول   ی ش سند رسمهمسر  ا یمثالً  انتقال    یبزند  و  نقل  اصالً قصد 

البته در صورت    . ماند  یم   یت فرد مذکور باقیو اموال در مملک  شود ی به واقع نمهباشد    نداشتهرا    ی اموال مذکور به و  تیمالک

را اثبات    گفته خود   د ی بودن انتقال سند را دارد با  ی صور  ی که ادعا  یفرد   باشد بودن    یجد   هبهاگر ظاهر    ن یطرف  ن یاختالف ب

  7( آیت اهلل سیستانی.)د ینما

 
1  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44495&mid=253030 

 140104080015:  یریکد رهگ. استفتاء شخصی،  2

 1م ،تحریر الوسیله، کتاب الهبه، .  3

 1368304وال: شماره س 1401/03/01و ارث تیسواالت سامانه جامع  وص.  4

 1702و  1688، م 3المسائل جامع، ج حیتوض.  5

  ـ1914المسائل مسأله  حیرساله توض.  6
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44495&mid=253035 
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 )موهوب له(دریافت کننده هدیه وم:شرایطدبخش 

؛ البته قبول ولى از طرف  کند، شرط استرا قبول مى   هبه بلوغ و عقل و قصد و اختیار در هر یک از واهب و موهوب له که   -

ى تملک عین هبه شده، قابلیت داشته باشد؛  باشد. و در موهوب له شرط است که برامولى علیه که موهوب له است صحیح مى 

  1( حضرت امام)بنابراین، هبة قرآن کریم به کافر صحیح نیست.

اما اگر قبول   ستین حیقبول کنند هبه صح هبه رابخواهند  وانهید  ا یشود چنانچه خود نابالغ  دهی بخش وانهیا دی به نابالغ  یمال  اگر -

  ن ی همچن  . را قبول کنندهبه  توانند    ی م  یر محجورین مانند سفیه و مفلّس سا  . است  ح یصح  رد یآنان صورت گ  ی شرع  یول   ط توس

  ده ی به او بخش یکه مال  یکسو   دی مانآن ن رفتنیبه پذ )اکراه(ورانسان را مجب  ی محقق شود و کس اری با قصد و اخت دیبا  هبه قبول

قابل  د ی با  شود   یم بنابرا  ت یشرعاً  باشد  داشته  را  مال  آن  فرد مسلمان صحگ   ا یهبه خوك    ن یمالک شدن  به    ح یوشت خوك 

   2( آیت اهلل سیستانی)  .هرچند هبه کننده کافر باشد ستین

 شرایط مال هدیه شده)موهوب(م: سوبخش 

 (فعت،عمل،حق،کلی در ذمهمن  :عین بودن)هبه

ت و  از حقوق اس  ی سرقفل  ؛)و یا مثال ( ، پس هبة منافع، صحیح نیست، شرط است که عین باشد شودمى در چیزى که بخشیده   -

 4( حضرت امام).3ستیقابل هبه ن

  ا یبه منافع مانند منفعت خانه  ه  نیبنابرا  .5ه در ذمّ  یکل   ای عمل    ای حق    ا یباشد نه منفعت    نعی  دی با  شودی م   دهیکه بخش  یزیچ -

فرد    یی ا عمل مانند عمل بنّ  هبه  طور   ن یمه و    یملک وقف   ره یحق پذ  ای  یم یو حق تقد   ی حق سرقفل  مانند به حق  ه  زی مغازه و ن

  6( آیت اهلل سیستانی. )ستین حیکننده صح  هبه ه در ذمّ ی لبه صورت ک یبه ماله ز یروز و ن ک یمدت  یابر

 
 1م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،  1

 1312مسألة 2ج-منهاج الصالحین 1273تا1271م 3مسائل جامع، جال حیتوض.  2

 7885]سؤال  620ص 6)س(ج.  ینیستفتائات امام خم.  3

 2تحریر الوسیله، کتاب الهبه،  م .  4

به طــرف مقابــل  شیخو ذمهمان در هزار تو 100کننده  هبه راگفت این معنا که با نیبه ا «دمیهزار تومان به تو بخش 100»دیفرد بگو نکهیدر ذمه مثل ا یکل. هبه   5
 1274پاورقی م 3. سیستانی( توضیح المسائل جامع، جباطل است یابه ه نیچن .ردیبدهکار باشد و او هم بپذ

 1313مسألة 2ج-منهاج الصالحین-1274م 3المسائل جامع، ج حیتوض.  6
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 به بدهکار و غیر او  طلبحکم هبه 

دین چنانچه هبه شود به کسى که حق بر اوست، بدون اشکال صحیح است. و قبول در هبه بنابر اقوى معتبر است و فایده   -

باشد؛ زیرا هبه تملیکى است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینى که هبه شده مترتب بر آن  دهد ولى ابراء نمى ابراء را مى 

باشد و اگر چنانچه هبه به غیر آن کسى باشد که حق بر او است بنابر  باشد. ولى ابراء اسقاط آنچه که در ذمه است، مى مى

 1( حضرت امام)مصداق آن است. این هم صحیح است و قبض ما فى الذمه که بخشیده شده به قبض اقوى

از بدهکار    ر یغ  ی گریبخواهد آن را به شخص د  : الف  .  کند دو صورت داردهبه  دارد    گران یرا که از د   ی بخواهد طلب   ی اگر کس -

  ب: .  است  حی صحهبه  شده    دهی گرفتن مال بخش  ل یو تحو هبه    به قبول آن شخص دارد و با قبول  از ین  ی ابه  ه  ن یکند چن  بهه

و اسقاط آنچه در    ی کردن و  بریء الذمهبه قصد    دهکار معنا که طلبش را به ب  ن یکند به ابه  ا به خود بدهکارهبخواهد آن راگر  

   2( آیت اهلل سیستانی) . به قبول بدهکار ندارد  اجیبوده و احت حی نام دارد صح ء که ابرا یبخشش  نی ببخشد چن ذمه اوست

 هبه ملکی که در زمین وقفی است

  ، آن است یو مالک بنا   نیزم 3ره یحق پذ  ا ی  ی می است و تنها مالک حق تقد  فیآن وق نیدارد که زم یمغازه ا  ا یخانه    ی اگر کس -

و   خانه  د  مغازهچنانچه  به  را  زم  بهه  یگر یمذکور  آنجا که  از  ببخشد  و  نه  قابل   فیوق  نیکند  انتقال  و  به حق  هو    ستیبه 

  ی تحقق و مقصود مذکور م   یذکر است برا   ان یشا  .د گرد  یمغازه م  ای منزل    ی بنا  لک فقط ما  رنده یگ  ،باطل است  ز ین  ی می تقد

  4( آیت اهلل سیستانی) .توان از عقد مصالح استفاده نمود 

 موجود بودن

  داد؟ هیهد شودیرا م ءیش یمنافع آت ایآ

 5( آیت اهلل مکارم) توان هبه کرد.  ی نمرا  ی منافع آت -

 

 
 2م  ،تحریر الوسیله، کتاب الهبه، .  1

 1313مسألة 2ج-منهاج الصالحین -1276م 3المسائل جامع، ج حیتوض.  2

اشخاص قرار داده و آنان نسبت به ساخت و ساز و  اریرا در اخت  یوقف  یها  نیزم  یمبلغ  افتیدر  یدر ازا  یشرع  نیو مواز  فمصلحت وق  تیبا رعا  فوق  یگاه متول.    3
. شودیم رهیحق پذ ای یمیبه حق تقد ریحق تعب از این جیه در عرف راک کنندیم دایپ تیاولو یتصرفات متعارف حسب توافق با و  ریو سا ی(اجاره نمودن ملک از متول)
 1057پاورقی مساله  3المسائل جامع، ج حی( توضیستانیس

 1275م 3المسائل جامع، ج حیتوض . 4

5  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44894&mid=256058 
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 فصل دوم: شرایط صحت هبه

 بخش اول: ایجاب و قبول در هبه 

ى است که به ایجاب احتیاج دارد، به هر لفظى که بر مقصود داللت کند، مانند »هبه کردم به تو« یا »به ملک تو  هبه عقد  -

قبول ولى از طرف  ، البته  اینها. و به قبول احتیاج دارد به آنچه که داللت بر رضایت دارد  ماننددرآوردم« یا »این مال تو« و  

 1(حضرت امام).باشدمولى علیه که موهوب له است صحیح مى 

و در ایجاب هر    رد ی صورت گ  ی عمل  ا ی  یو قبول به صورت لفظ   جاب یالزم است ا  آن محقق شدن    ی باشد و برا  یم هبه عقد   -

  ن ی بنابرا،  و صیغه خاصی یا عربی بودن در آن شرط نیست  از لفظ یا فعل یا اشاره کفایت می کند  کندچیزی که بر هبه داللت  

  )هبه   به محقق شده است ه  رد ی بگ  دقص   ن ی هم به هماو  بدهد و    ی گریبه د  ( بخشش )هینوان هداگر مثالً صاحب مال آن را به ع

   2( آیت اهلل سیستانی) ی(. معاطات

 تحقق هبه به معاطات 

 3( حضرت امامشود. )واقع مى  -به تسلیم عین و تحویل گرفتن آن به عنوان هبه -به معاطات هبه  -

  ه یاگر مثالً صاحب مال آن را به عنوان هد   ن یبنابرایا اشاره کفایت می کند،    هر چیزی که بر هبه داللت کند از لفظ یا فعل  -

   4( آیت اهلل سیستانیی(. )معاطات  )هبه به محقق شده استه رد ی بگ دقص  ن یهم به هماو  و  بدهد یگریبه د (بخشش)

 منجز بودن

بلکه قطع  مذکورالزم است بخشش   - نگردد  بر وفات هبه کننده  بنا  یمعلق  باشد  پدر  نی براو منجز  به    ی اگر  را مثالً  منزلش 

 5( آیت اهلل سیستانی)هبه مذکور باطل است. تا بعد از وفات پدر مالک آن باشد که   دی فرزندش هبه نما

 
 1و م 1ه کتاب قبل از مساله ، مقدمتحریر الوسیلة  کتاب هبه.  1

 1310مسألة  2منهاج الصالحین ج و  1267م 3المسائل جامع، ج حیتوض.  2

 1، مقدمه کتاب قبل از مساله تحریر الوسیلة  کتاب هبه.  3

 1310مسألة  2منهاج الصالحین ج و  1267م 3المسائل جامع، ج حیتوض.  4

 1315، مسئله 3المسائل جامع، ج حیتوض.  5
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 قبض در هبهبخش دوم: 

 حکم قبض در هبه و شرایط آن

باشد، شرط است - اینکه در غیر مجلس عقد  لو  و  له«،  حت قبض على  ، و شرط است در صدر صحت هبه، قبض »موهوب 

 1( حضرت امام)االحوط که قبض به اذن »واهب« باشد.

با  حیصح  هبهآنکه    یبرا - به    دهی مال بخش  دی واقع شود  در غ   )قبض(داده شود  لی تحو  رندهیگهبه  شده    ی صورت و  نی ا  ریو 

با   لیالبته تحو   .شود ی  مالک مال نم از هبه فرد  نی بنابرا  ردیبا اجازه مالک صورت بگ  دیمال  که مال به او    یاگر مثالً پس 

ا   ی در همان مکان و زمان   ل ی تحو  ستیالزم ن  ن .همچنیستین  ی شده بدون اجازه آن را بردارد کاف  دهیبخش و    جاب یباشد که 

  مثالً   یقبول کند و پس از مدت طوالن  او هم  ببخشد و  یرا به کس  یپس اگر انسان مثالً خانه ا  .ردیگی صورت م   بهقبول ه

  2.)آیت اهلل سیستانی( است حی نکرده باشد صح هبه عدولمدت از   نی چنانچه در ادهد    لی چند سال بعد آن را تحو

 3( آیت اهلل مکارماهلل  هیاست و بدون آن صحیح نخواهد بود.)آ الزم در تمام اقسام هبه، قبض  -

 هبه شدهیا مجنون   قبض مالی که به نابالغ

 الف: اگر هبه کننده ولی آنها باشد

مانند پدر و جد براى فرزند کوچک که اگر هبه کند آنچه را که در دست او است به فرزندش،    اگر واهب، ولىّ موهوب له باشد -

 4( حضرت امام)صحیح است، اگر چه احتیاط آن است که بعد از هبه، قصد قبض از طرف او بنماید.

ت به  فرزند یا نوه نابالغ  را که در اختیارشان اس  ی مال  یموهوب له باشد مانند این که پدر یا پدر بزرگ پدر  یّاگر واهب، ول  -

 5( آیت اهلل سیستانی ) خویش ببخشند صحیح است و احتیاج به قبض جدید ندارد.

 ب: اگر هبه کننده کسی غیر از ولی باشد

ول - غیر  در صورت   یمال   یّ اگر  ببخشد،  نابالغ  بچه  به  متولّ   یرا  و  شود  انجام  قبض  که  است  او    یّول   قبض،  یبخشش صحیح 

 2( آیت اهلل سیستانی ،1حضرت امام ) .باشدیم

 
 3م تحریر الوسیله، کتاب الهبه .  1

 1279تا  1277المسائل جامع، جلد سه م  حیتوض یستانیس یعل دیس.  2

3  .https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=43&lid=0&mid=408836&catid=-2 

 3م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،   4

 2م 373ول (ساستفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد ا.  5
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 قبض در صورتی که مال در تصرف هدیه گیرنده باشد

که قبض در آن    ی جدید و به گذشت زمان  بض و به ق  باشدی اگر آنچه را که در دست موهوب له است به او ببخشد صحیح م -

آیت  ، 3حضرت امام  ).(است  هر چند بنابر احتیاط واجب اذن در بقاء قبض الزم :  آیت اهلل سیستانی)نیست  یممکن باشد. احتیاج 

 4( اهلل سیستانی

 که با مالک زندگی می کند کسیهبه خانه به قبض در 

را یم یرا که در آن زندگ یاز خانه ا یخواهد بخش یاز موارد پدر خانواده م  یاریدر بس د بد دان  یکند فرزند

قبض   دییبفرما  یمصداقکنند، قرار دهد. به صورت    یم  یکه ازدواج نکرده اند و با او زندگ  یافراد  ایکوچک  

  ست؟یکنند، به چ یم یکه هم پدر و هم فرزندان در آن خانه زندگ ایدانوع ه نیو اقباض ا

 5( امام خامنه ای)شود. یکنند قبض محسوب م  ی م ی که افراد مذکور در آن بخش از خانه زندگ  ن یهم -

به فرد   - را  در آن زندگ   ی افراد  ا ی اگر صاحبخانه خانه  او  با  در آن    ن یببخشد هم  -مانند همسرش  -نند ک  ی م  ی که همراه  که 

  ا یاگر مثالً اتاق و    یصورت گرفته است ول  لیوجود داشته باشد تحو   هرندی گهبه    یساکن بوده و امکان تصرف در خانه برا

به    یمدت کوتاه   یآن محل را حداقل برا  دی تواند کل  یآن قسمت م  ل یتحو   ی کننده باشد برابه  ه  اریتنها در اخت   یگر یمحل د 

 6( آیت اهلل سیستانی.)د مورد نظر بدهد تا بتواند در آن تصرف کند فر

 قبض در هبه به موقوفات عام مثل مسجد و حسینیه و...

  ی به توسط متول همانند قبول   ز یگرفتن آن ن  ل ی تحو  ، ببخشد  عاممانند آن از موقوفات    ا ی   هینیحس  ا ی را به مسجد    مالی اگر انسان   -

   7( آیت اهلل سیستانی. )رد یگی صورت م ی و لیوک ا یقوفه  مو ای   هینیحس ی متول ا یشئون مسجد 

 

 
 3م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،   1

 2م 373استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول (س.  2

 3م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،   3

 1314مسألة -2ج-منهاج الصالحین -373استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول (س.  4

 1148742شماره سوال:  1399/07/04نه جامع  مسائل متفرقهسواالت ساما.  5

 1281م 3المسائل جامع، ج حیتوض.  6

 1283م 3المسائل جامع، ج حیتوض.  7
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 آنکیفیت قبض در و  حکم هبه مشاع

زیرا قبض آن و لو به قبض همة آن به اذن شریک یا به وکالت دادن متّهب به شریک در قبض حصة ؛  هبة مشاع، جایز است  -

ر مشاع به استیالء متهب بر آن بدون  . بلکه ظاهر آن است که قبضى که شرط صحت است داستموهوبه از طرف او ممکن  

شود، اگر چه نسبت به شریک در بعضى از صورتها تعدّى  کند و اثر بر آن مترتب مىآنکه اذن شریک هم باشد، تحقق پیدا مى 

 1)حضرت امام(  باشد.

از    کیهر    آن به  لی تحو  ،شده  مشاع به او هبهصورت  است و فردی که مالی  به    ح یصح  شاعاز مال به صورت م   یبه بخش ه -

خود وکالت در    ک یبه شر  ب: .  ردی بگ  اریخود تمام ما را در اخت  ک یبا اجازه شر  : الف  .شود   یاو محقق م  ی برا  ر یز   یصورتها 

که در    «د یقبض نما »ردیبگ  لی تحو   کیرا بدون اجازه شر   لتمام ما  ج:.  کندب  کار را  نیااو  را بدهد و    لگرفتن تمام ما  لی تحو

  . محقق شده است  هبهالزم در    ل یو ارتکاب گناه است اما تحو  ریمراه با تصرف در مال غمال ه  ل یصورت هر چند تحو  نیا

   2( آیت اهلل سیستانی)

متر مربع از ملک مشاعى خود را به صورت مکتوب، به دخترش هبه کرده، و ملک را در اختیار وى قرار داده،   2500پدرى   -

به این که مطابق قانون، تصرّف در ملک مشاع بدون اذن سایر    تا به هر شکلى که مایل است در آن تصرّف کند. با توجّه 

شرکاء ممکن نیست، قبض و اقباض در ملک مشاع چگونه محقّق مى شود؟ آیا مى توان همین مقدار که ملک در اختیار 

نیاز به قبض عملى وجود ندار یا در چنین مواردى  تلقّى نمود،  هرگاه    د؟دختر بوده و مى توانسته آن را بفروشد را قبض 

باشد و کلید مشترك داشته باشد کلید آن را مى دهد و اگر مانند مزرعه اى بدون دیوار باشد قبض آن همان    منزلى ملک مانند  

  3( آیت اهلل مکارم)است که مى تواند آن را بفروشد و از سایر اعضا بخواهد که زمین را تقسیم کنند.

 (کیفیت قبض در هبه)در اشیاء منقول و غیر منقول

قبض در هبه مانند قبض در بیع است. و قبض در غیر منقول مانند خانه و باغ، تخلیة آن است، به اینکه دست از آن بردارد و   -

از آن برطرف کند به طورى که تحت استیالى او دربیاید. و در منقول استیال و استقالل پیدا   با قبض است را  آنچه منافى 

 4)حضرت امام( یله چیزى به منزلة آن مانند اینکه مثال در دامن او بگذارد.کردن بر آن به وسیلة دست، یا به وس

و    اریاست که آن مال در خارج در اخت  ن یبلکه مقصود ا  ست،ی آن ن  ی منظور از اشتراط قبض در هبه، نوشتن قرارداد و امضا -

شوند، وجود    ی که هبه م  ی اموال  ن یب  ی است و فرق  ی کاف   تیّتحقّق هبه و حصول ملک  ی برا  نیو هم   رد یتحت تصرّف او قرار بگ

 1)امام خامنه ای( ندارد.

 
 5م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،   1

 1317مسألة  2منهاج الصالحین جو 1284المسائل جامع جلد سه م  حیتوض.  2

3  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44894&mid=256061 

 4تحریر الوسیله، کتاب الهبه،  م .  4
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معنا در    نیکه تحقق ا  ردیو تحت تسلط فرد قرار گ  اریمعناست که مال در اخت  نی به ادر اشیاء منقول و غیر منقول    لی تحو -

 2( آیت اهلل سیستانی ) .موارد مختلف متفاوت است

 تحقق قبض به صرف سند زدن به نام موهوب له

د از  یبه نام من کرد، ول یو سند آن را به طور رسم دیرا به من بخش ینیپدرم قطعه زم الیبعد ار  کسد از کد

 تصرّف کنم؟ ن،یاست در آن زم زیجا ایشد، آ مانیخود پش

شد و رجوع نمود، رجوع    مانی از هبه خود پش  د،ی کرد  دای پ  الءیو بر آن است  دی گرفت لیرا از او تحو   ن یاگر پدرتان بعد از آن که زم -

توسط شما باشد، حق دارد از    نی و رجوع او قبل از قبض زم  یمان یاگر پش  یملک شماست. ول   ن،ی و شرعاً زم  ستین  حیاو صح

که   ی تحقّق قبض  ی و مجرّد ثبت سند به نام شما برا  د یندار   ی مزبور حقّ  ن یدر زم  گری آن د  ز و شما پس ا  د ی هبه خود عدول نما

 3ای(  )امام خامنه باشد. ی نم یدر هبه معتبر است، کاف

که مال    ی باشد هر چند فرد  ی م  ( قبض)  ل یدر حکم تحو   یمحضر   ی صدور سند رسم  4همچون خانه و مغازه   ی در مورد امالک -

 5)آیت اهلل سیستانی(   .نباشد  ساکنشده در آن  ده یبخش یبه و

از ایشان هست که  البته نظرات متفاوتی نیز    نکته:)   گردد  یشود و هبه الزم م  یقبض م   نیگزیجا سند در هبه،    یانتقال رسم  -

 7(آیت اهلل مکارم) 6(. ظاهرا این نظر اخیر ایشان است

 تحقق قبض با واریز مبلغی به حساب دیگری بدون برداشت

)امام خامنه    باشد.   ی م  ی کردن پول به حساب و  ز یقبض وار   ی از راهها  یک یشود و    یهبه محقق نم   ردیتا قبض صورت نگ -

 8ای(

 
 .1756س   االستفتاءات اجوبه.  1

 1316 م 2منهاج الصالحین ج - 1277المسائل جامع، جلد سه م  حیتوض.  2

 .1726س االستفتاءات اجوبه .  3

اذا وهبه من غیر المنقوالت کالبیت او المحل ونحوهمــا و ســجله ب ســمه فهــل  -1970اءات نجف سوال . این حکم ظاهرا منحصر به اشیاء غیر منقول است:استفت  4
 استفتاءات نجف یستانیس-الجواب : نعم التسجیل باالسم قبض؟

 1281م 3المسائل جامع،ج حیتوض.  5

در آن  زین گریورثه د ایشود و   یمالک م  یو   اینداده باشد آ  لیتحو  یلاز ورثه بزند و   یکیخودش را(به نام    ی)خانه مسکون  یملک  اتیدر زمان ح  تی:اگر م  پرسش.    6
ــهم ــم وصـــ  یسـ ــد و حکـ ــخ  را دارد؟ تیدارنـ ــورت پاسـ ــه او داده و تحو ی:در صـ ــه بـ ــوان هبـ ــه عنـ ــه بـ ــک او نمـــ  لیـــ کـ ــداده ملـ ــود. ینـ  شـ

http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44895&mid=256067 

ــ کنــد  یرا به نام او زده است اما خودش در آنجا سکونت م یخانه ا ای نیزم ست؟مثالًیو هبه در چ هیمانند مهر یلیقبض در مسادر    اری:مع  پرسش    کنــد. یکــار مــ  ای
ما از طرف تو در  دیوبه او بگ یبه طرز جد هیروز باشد قبض حاصل شده است  کیرا به دست او دهد هر چند به اندازه  نیزم ایآن خانه    اریکه اخت  ی:در صورت  پاسخ

 http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&c-atid=44895&mid=256068 .میکن یم یآن خانه زندگ

7  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44895&mid=256075 

 1003851شماره سوال:  1398/04/08سواالت سامانه جامع  صدقات و تبرعات.  8
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و مانند    یشبکه شتاب بانک   قی از طر  یکند و آن را با نقل اعتبار   کیتمل  یگریبه د  یجان را به طور م  یبخواهد مبلغ   یگر فردا -

اگر فرد مبلغ را    برای تصحیح هبه در این مورد   د یآ   ی به حساب نم   لی نوع انتقال قبض و تحو  ن یا   .د ینما   زی وار  او   آن به حساب

از در  د ی نما  ل یبه حساب طرف مقابل منتقل کند و او را وک از بانک آن را به خود هدا  افتی تا پس  هدیه  دهد و    ه یسکناس 

به  استفاده کند    ه از قرارداد مصالح  . همچنین می تواند گردد یمحقق م   ح یبه صورت صح  هبهکار را انجام دهد    نی اگیرنده هم  

ه کردم و  به تو مصالح  ش ی خو  ذمه در   ی فالن مبلغ را به طور مجان  د ی آن مبلغ به طرف مقابل بگو قالصورت که قبل از انت  نیا

با انتقال    ن یآن به بانک حواله دهد بنابرا   افت یدر  ی او را برا  یسپس با انتقال وجه به حساب و  رد یرا بپذ  صلح   طرف مقابل هم

ذکر    انیشا،  شود  یاز بانک طلبکار م وی  شود و    یادا م   بل بر ذمه فرد آمده به طرف مقا  صالحهم   نی با اکه    ی و  یوجه بده 

آن را مصرف کند موجب    رنده یپول از حساب باشد و گ   افت یانجام شود مثالً بدون در  ل باط   کار به صورت  ن ی است بر فرض ا

 1( آیت اهلل سیستانی)  .شود ی نم یمان وض

 قبض مال موجود در بانک با دادن اجازه برداشت

نک پس  که در با  ی قبض مال   ی چک برا  افتیاست و مجرّد امضا سند و در   ت یّاز آن جا که در هبه، قبض، شرط حصول ملک -

 2( امام خامنه ای.)شود  ی چک موجب حکم به صحّت هبه نم  افتی لذا صرف امضا و در ست،ین ی انداز شده کاف

با توجه به این که    آیا قابل رجوع است؟اگر هبه به مسجد به صورت چک باشد که تاریخ آن نرسیده است حکم چیست؟ -

حسوب نمی شود، تملیک به مسجد نشده و می تواند آن را  چک نوعی حواله است و در عرف اگر تاریخ آن نرسیده باشد نقد م

 3( آیت اهلل مکارم)پس بگیرد.

 فوریت در قبض هبه

 4)حضرت امام( ؛ پس تأخیر آن از عقد و لو زمان زیادى، جایز است.فوریت در قبض و بودن آن در مجلس عقد، معتبر نیست -

جایز است و هر    یزمان طوالن   یآن از عقد هر چند برا  عقد، الزم نیست پس تأخیر  مجلسفوریّت در قبض و بودن آن در   -

داشته   ی زمان که قبض واقع شد بخشش از همان زمان صحیح است. پس اگر مال بخشیده شده قبل از قبض نماء و عایدات

 5( آیت اهلل سیستانی ) باشد مال بخشنده )واهب( است. 

 
 1287المسائل جامع جلد سه م  حیتوض.  1

 .1720س االستفتاءات اجوبه .  2

 10م 23احکام  کیپ.  3
https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=45&lid=0&catid=28659&mid=28659 

 6م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،   4

 3م 373اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول (س استفتائات حضرت آیت- 1318مسألة  2منهاج الصالحین ج.  5
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 قبض بخشی از هبه

اتاق خانه  کی یکمتر از آن حت ایثلث  ایبعض مال را قبض کرد مثل نصف رحم موهوب له  یذ ریغ ایرحم  یذ ۀدر هباگر 

 نه؟  ای کندآن مال قبض نشده رجوع می تواند به واهب،  ایرا، آ

 1( حضرت امام)ندهد.  ل یتواند تحو  یهبه تمام نشده و م مقبوض  ر یدر غ  -

 اء هبه در صورت تاخیر در قبضمحکم ن

 2  (آیت اهلل سیستانی،  حضرت امام)باشد مال بخشنده )واهب( است. داشته ی ض نماء و عایداتاگر مال بخشیده شده قبل از قب  -

 و قبل از قبض هبهبعد از    )واهب یا موهوب له(  فوت هدیه کننده یا هدیه گیرنده

م  - باطل  بمیرد، بخشش  از قبض  از عقد و قبل  بعد  )واهب(  متوفّ   شودی اگر فرد بخشنده  ماترك    ی و مال بخشیده شده جزء 

که مال به او    ی باشد و اگر فرد  یم   یمتوفّ   ها ملک ورثه   یشود که بعد از عمل به وصیّت و پرداخت بدهکار   ی محسوب م

که مال به    یبخشیده شده بخواهد در آن مال تصرّف نماید نیاز به هبه و بخشش جدید از طرف ورثه است. همچنین اگر فرد

و    نشینندی او نم  یاش در قبض جااز قبض بمیرد، بخشش باطل است و ورثه   او بخشیده شده )موهوب له( بعد از عقد و قبل

 3( آیت اهلل سیستانی).د اگرورثه موهوب له بخواهند در آن مال تصرّف نمایند نیاز به هبه و بخشش جدید از طرف بخشنده دار

 

 

 

 

 
 .5، 6346  <    [7894]سؤال  626صفحه  6)س(ج.  ینیاستفتائات امام خم.  1

 1318مسألة  2منهاج الصالحین ج؛ 6. تحریر الوسیله، کتاب الهبه،  م 2

 1319مسألة  2منهاج الصالحین ج -4م 373انی حفظه اهلل  )جلد اول (ساستفتائات حضرت آیت اهلل سیست-7م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،   3
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 موارد لزوم هبهرجوع از هبه، فصل سوم:  

 قاعده کلی در رجوع از هبه

است هبه کننده، آن را مطالبه کند، و پس    زیباشد، جا  یبه حال خود باقگیرنده هبه  نزد    هیهد  نیکه ع  ی زمان  تا  یبه طور کل -

 1(. )امام خامنه ای( شود  یآن در مسائل بعد ذکر م   حیمگر در چند مورد که توض) ردیبگ

  تواند ی و م  شودی محسوب م   زی اکننده ج  بهشده الزم و از طرف ه  هبهکه مال به او    یبه پس از تحقق آن از طرف کسه  عقد -

   2( آیت اهلل سیستانی)  .شود  ی ذکر مدر مسائل بعد  آن   ح یمگر در چند مورد که توض دی به کرده رجوع نماهکه  ی به مال

مگر در چند مورد که )هبه جایز را مى توان حتى پس از قبض، فسخ کرد؛ یعنى صاحب مال مى تواند مال خود را پس بگیرد،   -

 3(آیت اهلل مکارماهلل   ت)آی .( شود یئل بعد ذکر مآن در مسا ح یتوض

 بررسی مواردی که رجوع از هبه صحیح نیست

 هدیه گیرنده از ارحام باشد-1

.  خشش حق رجوع ندارد ب  بخشنده در    ؛ بخشنده )واهب( باشد  یکه مال به او بخشیده شده، فامیل و خویشاوند نسب   یفرد اگر   -

 4(آیت اهلل سیستانی ، مکارمآیت اهلل ،  امام خامنه ای حضرت امام، )

 منظور از ارحام

که آن مقدار    ن یباشند و مشروط به ا  ی م  ینَسَب   شاوندانیاز ارحام، خو   مقصود   شود؟  یاطالق م   یسالم ارحام به چه کسان -

 5)امام خامنه ای(  نسب دور نباشد که عرفا از ارحام شمرده نشوند.

  ن یبا انسان دارند و در ب «یهستند که نسبت »نَسَب ی، کسانآنان الزم است  رحم در مورد ةصلکه  شاوندانیمنظور از اقوام و خو -

خو م   شاوند یمردم  حساب  دا  ن، یبنابرا.ندیآی به  عمّه،  عمو،  و  است  مردم  عرف  ارحام،  در  از    ، یی مالك  آنان  فرزندان  و  خاله 

مثل برادر زن، زن برادر،    کنندی م   دای سان پبه ان  ی ازدواج، نسبت   ةکه تنها به واسط  ی کسانو    باشندی آن م   ی هانمونه   ن یترواضح

 
 1343699شماره سوال:   1401/01/05سواالت سامانه جامع  معامالت و شغلها.  1

 1289م 3المسائل جامع،ج حیتوض.  2

3  .https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=43&lid=0&mid=408836&catid=-2 

 1320مسألة  2منهاج الصالحین ج -372استفتائات حضرت آیت اهلل سیستانی حفظه اهلل  )جلد اول (س- 1291و  1292ئل جامع جلد سه م المسا حیتوض.  4
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=45&lid=0&catid=28765&mid=28765 

 1003505شماره سوال: 1398/04/06سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقه.  5
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به انسان    یخوردن و رضاع نسبت  ریش  ةکه تنها به واسط  یکسان  ن،ی. همچنشوندی زن عمو و مانند آن، رحم انسان محسوب نم 

 1)آیت اهلل سیستانی(  .ند یآی رحم انسان به حساب نم  کنند،ی م  دایپ

  یی با انسان دارند مانند برادرها و عموها و عموزاده ها و دا  یه نسبت نسبک  است  یدر بحث هبه تمام کسان  شاوند یمنظور از خو -

   2( آیت اهلل مکارم)  .دور هم مى شودنسبی  خویشاوندان تمام  نوادگان و نبیره ها وو شامل  زاده ها، 

 زن و شوهر حکم ارحام را دارند یا غیر رحم

 3)حضرت امام( شان به یکدیگر، رجوع نشود. هبه  باشند و احتیاط آن است که در شوهر و زوجه در حکم اجنبى مى  -

القبض. - قبل  ولو  فیها  الرجوع  عدم  استحباباً  األحوط  کان  وإن  الهبة،  لزوم  فی  الرحم  بذی  والزوجة  الزوج  یلحق  اهلل  )ال  آیت 

 4( سیستانی

 5( آیت اهلل مکارم) ولى بازگشت در آن مکروه است. ست یهبه به زوجه الزم ن -

 ه زوجین را قابل رجوع نمی دانندبرخی از فقها هب :1نکته 

 (یزیتبر،یپس گرفتن هبه از همسر محل اشکال است و احتیاط در ترك است.)اراک

 (یهبه از همسر محل اشکال است.)اگر رجوع کرد چون معلوم نیست، جایز باشد، باید مصالحه کنند.()صاف رجوع

 (یگانیرا نمی تواند از همسر پس بگیرد.)گلپا هبه

 وارد زیادی زوجین از ارحام نسبی یکدیگر هستند که در این موارد از باب رحم بودن هبه قابل رجوع نیست.در م :2نکته

 تلف شدن همه یا بعضی از هبه-2

اش یا بعضى از آن  که عین باقى باشد حق رجوع در آن دارد. پس اگر همه ، مادامى ]برای غیر ارحام[براى اجنبى باشدهبه  اگر   -

 6( حضرت امام) باشد.با وجود این تلف عرفا عین به همان شکل باقى نیست پس رجوعى نمى  تلف شود به طورى که

 7)امام خامنه ای(  عوض آن را ندارد. ا یو  هیهد   به، حق مطالهیدر صورت تلف شدن هد -

 
 518م 2توضیح المسائل جامع، ج . 1

2  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44894&mid=256059 
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44894&mid=256062 

 8م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،   3

 1321مسألة  2منهاج الصالحین ج.  4

5  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44898&mid=256089 

 8م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،   6

 1757اجوبه االستفتاءات س .  7

http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44894&mid=256059
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44894&mid=256059


19 

 

بر اثر    ا یبوده و مصرف شود    نی همچون بنز   یو مواد سوخت   یآن مال خوراک  نکه یبرود مثل ا  نی شده از ب  دهی که بخش  یاگر مال  -

.)آیت اهلل  دی تواند از هبه برگردد و مال خود را مطالبه نما  یبه کننده نمهالزم شده و    هبه برود    نیخراب شدن و مانند آن از ب

 1سیستانی( 

 2( آیت اهلل مکارم).قابل رجوع نیستباشد و مصرف شده باشد نموجود  هیهد   نی ع اگر -

 تصرف در هبه-3

به طورى که با آن صدق کند که عین به    دهد عین را تغییر مى بیع و هبه یا تصرفى که    است مانند  انتقال دهندهتصرفى که   -

پزد و پارچه که  کند و آرد که نانش مى ، مانند گندم که آردش مى   باشدشکل اول خود باقى نمانده است، ملحق به تلف مى 

پوشد و فرشى که آن را پهن  ند لباسى که آن را مى نماید و مانند اینها، نه تصرفى که تغییر ندهد، مانیا رنگش مى   برش بزند 

دهد و مانند اینها و ظاهرا از قبیل اولى است اگر ممزوج شود با  شود یا علف و یا آبش مى کند و چارپایى که سوارش مى مى

 3)حضرت امام(چیز دیگرى به طورى که امتیاز از بین برود و قابل جدا کردن از هم نباشد. و از قبیل دومى است شستن لباس.

  تیرا از مالک   ل و مانند آن ما  صلح  ایبخشش    ایبا فروش    -گرفتن آن  ل یپس از تحو  -شده    ده ی که مال به او بخش  ی اگر کس -

  ل یپس از تحو   هبه شده که    ی اگر مال همچنین    . و قابل رجوع نیستالزم شده    هبه   د یمنتقل نما  ی گریخود خارج ساخته و به د

باشد که    ی چنانچه طور  -شده و چه بدون آن  هبهباشد که مال به او    یر استفاده و تصرف فرد بر اث   ر ییتغ  چه این-کند   رییتغ

  ده یبخش  ندم مثالً اگر گ  .رد یتواند آن را پس بگ  ی به کننده نمهالزم شده و    هبهنمانده باشد    یعرفاً مال به شکل اول خود باق 

بافته    ی شده لباس   ده ی بخش  یبا کاموا  ا یدوخته شود    ی راهن یشده پ  به با پارچه ه  ا یبا آرد هبه شده نان پخته شود    ای شده آرد شود  

تواند آن    یبه کننده نم هبه مرغ شود    لی تبد  به شدهاگر جوجه ه   نطوریطبخ شود هم زنده هبه شده ذبح و آماده    وانیح  ای شود  

  به نکند مثالً فرد لباس ه  جادی امال هبه شده  در    ی رییتغ  یعیگذشت زمان و اسباب طب  ای   مال  در  تصرف  ولی اگر   ردیرا پس بگ

چند    متشیبه شده قهکه    یی طال  ایشده را سوار شود    دهیبخش  نیماش  ا یکند    هنفرش را پ   ا ی  د یآن را بشو  ا یشده را بپوشد  

  وب یشده مع  هبه   صورت چنانچه مال  ن یشود و در ا  ی به و عدم امکان رجوع نمن هموجب الزم شد   ی ردموا  نی چن  ،برابر شود 

هل یعتبر صبغ الدار تصرفاً مغیراً للعین    4( آیت اهلل سیستانی.)دی رش نما ا  ا یتواند مطالبه مابه التفاوت    ینم کننده    بهشده باشد ه

 (5آیت اهلل سیستانی )الجواب : ال یبعد ذلک . یمنع من الرجوع فی الهبة ؟
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ی باشد و با آن لباس دوخته باشند یا  مورد هبه تغییر پیدا کرده باشد مثالً زمین باشد و در آن خانه ساخته باشند یا پارچه ا  اگر -

 1( آیت اهلل مکارم) هبه قابل برگشت نیست.فروخته باشند. 

 تصرف در بخش از هبه

آن چدده   متیق  ای  نیاست ع  زیجا  ایبنا کرد، آ  یمسکون  یاز آن، خانه ا  یواو هم در قسمت  دمیبخش  یرا به فرد  ینیزم   نجانبیا

 رم؟یرا که ساختمان در آن بنا نکرده از او پس بگ نیاست آن مقدار از زم  زیجا ایو آ ام از او مطالبه کنم؟ دهیرا که به او بخش

حق فسخ هبه و پس    گر یرا قبض کرد و با ساختن ساختمان در آن تصرّف نمود، د  ن یبعد از آن که آن شخص با اذن شما زم -

از آن به نظر    ید که ساخت خانه در قسمت باش   یبه مقدار  نیو اگر مساحت زم   دیآن را از او ندار   متیق  ا ی  نی گرفتن اصل زم

 2)امام خامنه ای(  . دیاز آن را ندار  ی مقدار چ یشود حق پس گرفتن ه وبمحس ن یمنطقه عرفاً تصرّف در همه زم یاهال 

 )به نحوی که عرفا هبه به شکل اول نباشد(حصول نماء

متصل - چاقی  نمای  رجوع  م  مانند  نمای می  انع  چنین  با  موهوب  آنکه  جهت  به  استشود  نمانده  باقى  شکل  همان  به  ،  ى، 

منفصل[   نماء های  بین  رجوع مى همچنین]از  مانع  بچه هم  و  و حمل  ثمره  مثل[شود،  پیدا شدن  موارد  در    ]ولی سایر  شیر 

 3)حضرت امام( این قبیل نیست. -مخصوصا اجرة المثل  -پستان و اجرت خانه و حمام 

،  وهیم  ، شیر، وانات ی مانند بچه ح-شده    ل جدااشته باشد که از خود ماد  ی محصول  ایرشد    لی شده پس از تحو  مالی که هبه اگر   -

بر بدن  که    یدرخت است و پشم  یکه رو  یا   وهیمانند م  -محصول قابل جدا شدن باشد  که آن رشد ون یا  ای  -شده  پشم چیده

  ی ردد و متعلق به فردگ  ی کننده بر نم  ، به هبههبهمحصول پس از رجوع از    این رشد و    –قرار دارد هنوز جدا نشده    وانیح

رشد به    نی رشد متصل داشته باشد و ا  یمقدار  ل یبه شده پس از تحوهکه    مالی  اگر  .شده است  دهیاست که مال به او بخش

دارد و پس از    حق رجوعه کننده  ، هبمانده است  ی مال به صورت اول خود باقکه    ندی بگو  عرفاباشد که با وجود آن    یااندازه

که    ی باشد طور  ن یاز ا  شیمتصل مال ب  رشد اما اگر    .باشد   یکننده مهبه  که وجود دارد متعلق به    یت رجوع مال به همان صور

شده    دهی جوجه بخش  نکهیمانند ا  دی ه شده رجوع نمال هبتواند به ما  یه کننده نم هبنمانده باشد    ی مال به شکل اول خود باق

باشد    لی تبد شده  مرغ  برش  مِلَ قَ  ایبه  کوچک  قطعه  و  تبد   ،اهیگ  از  افتهیه  اهدا  از  باشد  به  لیپس  شده  اهلل  ).درخت  آیت 

 4( سیستانی
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 هدیه دهنده قصد تقرب به خدا کرده باشد-4

الزم بوده و    هبه بخشد در بخشش و هبه خود قصد تقرب به پروردگار متعال داشته باشد    یم  ی گری را به د  ل که ما  ی اگر کس -

 1( اهلل سیستانیآیت ،  آیت اهلل مکارم، حضرت امام.) ستیقابل رجوع ن

 هبه به موسسات خیریه، عزاداری، اطعام فقرا و...

را    ی مال  ای   دی نما  هبهو مانند آن به قصد تقرب به پروردگار متعال    ه ینیحس  ،مسجد   ، هیریرا به موسسه خ  ش یمال خو   یاگر فرد -

الزم محسوب    هبه  دیاهدا نما   با قصد قربتم فقرا و مانند آن  طعا ا  ایالسالم    هیعل  نیحضرت اباعبداهلل الحس  ی جهت عزادار

 2( آیت اهلل سیستانی).ردیتواند آن را پس بگ یشده و نم 

مسجد کند چون در هبه به مسجد قصد قربت الزم است نمی تواند پول را پس بگیرد » فما جعل هلل    به تملیک  چیزی را  اگر   -

   .4( آیت اهلل مکارم.) « 3عزوجل فال رجعة فیه 

 دهفوت هدیه کننده یا هدیه گیرن-5

م  - بمیرد، بخشش الزم  دادن مالِ بخشیده شده  از تحویل  بعد  باشد و    شودی اگر بخشنده  به غیر خویشاوند  هر چند بخشش 

که مال به او بخشیده شده بعد از قبض و دریافت   ی اش حق رجوع ندارند و همچنین است اگر فردمعوّضه هم نباشد و ورثه 

  5( آیت اهلل سیستانی،  حضرت امام)ع ندارد.حق رجو  بخشندهشود و فرد  یبمیرد بخشش الزم م 

 6(آیت اهلل مکارم) هبه کننده فوت کند هبه قابل بازگشت نیست.اگر   -
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 هبه معوضه باشد-6

 تعریف هبه معوضه و غیر معوضه

هبه یا با عوض است یا بدون عوض. و منظور از اولى آن است که عوض در هبه شرط شود اگر چه عوض داده نشود یا عوض   -

 1( حضرت امام)داده شود اگر چه عوض در آن شرط نباشد.از آن  

هم آن   ی به او بدهد و و-کم ارزش یهرچند مال  - ی کننده، عوضشده، در مقابل بخشش هبه    ده یکه مال به او بخش ی اگر کس -

  ت ی، بدون رضااندرا که هبه کرده   ی مال  توانندی از دو طرف نم   کی  چ یهبه الزم شده و ه  رد، یعوض هبه بپذ  افتی را به قصد در

آنکه    ا یهبه کننده شرط شده باشد    ی که پرداخت عوض از سو  ستین  ی حکم فرق  نی ذکر است، در ا  ان یشا .رندیپس بگ  یگر ید

ا  ةرندیگ ا  هبهرا به هبه کننده بدهد.  ی شرط شده باشد، عوض  نکهیهبه بدون  نام دارد.  ةموارد، »هب  ن یدر  آیت اهلل  )معوَّضه« 

 2( سیستانی

اوّل: »هبه معوضه« و آن مثل این است که کسى بگوید این لباس را به تو مى بخشم، به شرط اینکه    :»هبه« دو قسم است -

 3( آیت اهلل مکارم)آیه اهلل دوم: هبه جایزه که عوضى در برابر آن نیست.    آن کتاب را به من ببخشى، او هم قبول کند.

 حکم رجوع در هبه معوضه

رجوعى    به او بدهد   -ارزش  مالی کم    هر چند   -یکننده عوض هبه  مقابل بخشش  شده در    دهی که مال به او بخش  ی اگر کس -

اینکه عقد مطلق باشد لیکن   اینکه دادن عوض به جهت شرط شدن او در هبه باشد و چه شرط نشده باشد، به  نیست. چه 

  4( حضرت امام)کند.متّهب به واهب چیزى برساند و به او عوض بدهد فرقى نمى 

هم آن  و او  به او بدهد    -ارزش  مالی کم    هر چند   -ی کننده عوضهبه  شده در مقابل بخشش    ده یاو بخشکه مال به    یاگر کس  -

  ت یبه کردند بدون رضاهرا که    ی توانند مال  یم ن  نیاز طرف  کی   چی الزم شده و ه  هبه  ردیبپذهبه  عوض    افتیدر   قصد را به  

  ا یشده باشد    شرط  از سوی هبه کننده  عوض  ه ختکه پردا  ستی نحکم فرقی    نی در اکه  ذکر است    انیشا  .رندی پس بگ  یگر ید

 5( آیت اهلل سیستانی) .کننده بدهدهبه به  ، عوضی را شرط شده باشد  نکه یبه بدون اه رنده یگ

   6( آیت اهلل مکارم)هبه معوضه الزم االجراست. -
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 اگر هبه مشروط به عوض باشد و به شرط عمل نشود

 1( آیت اهلل سیستانی)  الجواب : نعم .  فهل یجوز الرجوع فیها ؟لذی رحم إذا لم یف بالشرط  بالعوض الهبة المشروط  -

  ا یخود را به کسى به شرط عوض هبه مى کند، ولى موهوبٌ له عوض را نمى پردازد تا واهب فوت مى کند، آ  ن یشخصى زم -

 2(آیت اهلل مکارم) فسخ دارد. اری: آرى حق خجواب  ر؟یخ ا یهبه موروث را دارد    فسخ ار یوارث واهب خ

 

 در صورتى که در هبه معوّضه مقدارى از عوض پرداخته نشود، آیا واهب حقّ فسخ دارد؟

 3)آیت اهلل مکارم(  فسخ ندارد.  ار یواجب مى تواند حقّ خود را مطالبه کند هر چند خ اطیبنابر احت -

ب   نیشخصى زم ا واهد خود را به کسى به شرط عوض هبه مى کند، ولى موهوبٌ له عوض را نمى پردازد تد

 ر؟یخ ایفسخ هبه موروث را دارد  اریوارث واهب خ ایت مى کند، آفو

 4)آیت اهلل مکارم(  فسخ دارد. ار یآرى حق خ -

 حکم دادن یا قبول کردن عوض در هبه

چه از ادنى به اعلى باشد یا بر عکس آن، یا از    اگر هبه کند و مطلق باشد بر متّهب الزم نیست که پاداش و عوضى به او بدهد  -

مساوى باشد؛ اگر چه بهتر بلکه احتیاط این است که در صورت اولى، به او عطا کند. و اگر متهب به او عوض دهد  مساوى به  

اینها حق رجوع به آنچه را که  قبول آن بر واهب واجب نیست و اگر قبول کند و بگیرد، هبه الزم مى  از  شود و هیچ کدام 

 5( حضرت امام)اند، ندارند.داده 

با   دهی به بخش  به او   یکه مال   یکس - ن  ، نشده باشد  او شرط   شده است اگر    . کننده بدهدهبه  به    ی مال  عوض هبه در    ستیالزم 

به طرف    عوضی کننده داشته باشد هبه  نسبت به    یباالتر   ی اجتماع  ت یشخصهبه گیرنده  مستحب است چنانچه   اط ی هرچند احت

آیت اهلل  ) .شودی  الزم م   هبه  ردی چنانچه آن را بپذ  اما  ستیکننده واجب نبرای هبه  عوض    رفتنیدر هر صورت پذ  . مقابل بدهد

 6( سیستانی

 
 1967. استفتاءات نجف، سوال 1

  1067، سؤال 1ج د،یاستفتاءات جد.  2

3  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44900&mid=256114 

4  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44900&mid=256116 

 12م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،   5

 1301م 3المسائل جامع، ج حیتوض .  6
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 نحوه تعیین عوض در هبه ای که شرط عوض شده

بر فرض اینکه اصل هبه را ردّ    -بر متّهب  شود و اى که عوض در آن شرط است تعیین نماید.متعیّن مى اگر عوض را در هبه  -

. و اگر مطلق بگذارد، به اینکه شرط کند که به او پاداش و عوضى  الزم است که آنچه را که تعیین شده بذل نماید  -ننماید 

بدهد و عوض را تعیین نکند پس اگر بر مقدارى، اتفاق نمودند، که همان است وگرنه احتیاط آن است که به مقدار موهوب؛  

صا اگر واهب از متّهب  مثل یا قیمت آن را عوض بدهد. و احتیاط بیشتر از آن این است که بیشتر از موهوب، عوض بدهد خصو

 1( حضرت امام)ادنى باشد.

بعداً با توافق آن را مشخص      دوطرف   ا یشده باشد    نیی تع  هبه  هنگام  رد ی گی  اگر در هبه مشروط آنچه به عنوان عوض قرار م  -

الزم آن    اط ی احت  ،ند یمانن  نیمع  عوضی   ز ین  گریکدینشده و بعداً با توافق    ن ییطبق همان عمل شود اما اگر تع  د یکرده باشند با 

  ی روش معمول و متداول عرف  ل یاز قب  ی ا  نه یشده باشد مگر آنکه نشانه و قر  ه بهکه    ی با مال  ی است که ارزش عوض مساو

 2( آیت اهلل سیستانی).است یهر اندازه هر کم باشد کاف   عوضوجود داشته باشد که 

 نوع عوض در هبه)هبه، صلح، ابراء و...(

، به اینکه بر متهب شرط کند که  ط است الزم نیست که تعویض آن به عنوان هبه باشد اى که عوض در آن شر ظاهرا در هبه  -

به عنوان   بلکه جایز است که  نماید  او هبه  به  او    صلح چیزىچیزى  به  یا حقى را  او، که مال  بر  اینکه شرط کند  به  باشد، 

به او عوض را داده است و او حق رجوع در    مصالحه نماید. پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقا

برایش باشد مانند خیاطى    واقع ساختن عملى یا   ابراء حقىاش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض شرط شده در هبه  هبه

ا داده  لباسش یا درست کردن انگشترش و مانند اینها، پس اگر او را از آن ابراء کند یا برایش عمل نماید تحقیقا به او عوض ر

 3( حضرت امام.)است

از    ی گریبه د ه  ست یالزم ن  -آن  ر یبه مشروط باشد و چه غه  نکه یچه ا  -رد ی گی  قرار م  عوض   عنوان   به  معوّضه   هبه   در   آنچه -

  عقدی   معامالت   ر یانجام سا   این موارد:  مانند    رد یقرار گعوض  به عنوان    تواندی م   ز ین  گر یجانب طرف مقابل باشد بلکه امور د 

ملک خود را به کمتر از   ا یبه طرف مقابل بفروشد  یبازار متیرا به کمتر از ق  یشده مال  دهیکه مال به او بخش یکس نکه یمثل ا

  ایقاعات از    یک یانجام    .دی نما  با او مصالحه کمتر از معمول    متیبه ق  ای   یرا مجان   یحق   ا یمال    ا ی اجاره دهد  او  به    یبازار  متیق

  یی، بنا   ی،اطیمانند خ  گری انجام عمل د؛  کند  او را بریء الذمهببخشد و  را به او    دارد   ل باز طرف مقاکه  را    ی فرد طلب   نکهیمانند ا

 
 14م لهبه،  . تحریر الوسیله، کتاب ا 1

 1304م 3المسائل جامع، ج حیتوض .  2

 15، تحریر الوسیله، کتاب الهبه،  م .  3
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  شرط ببخشد و با او    ی گریرا به د   د زمینی فر   نکهیمثل ا  ، به شده واقع گردده    که   ی عمل بر همان مال  د آن هر چن   ...و    ر یتعم

  1( آیت اهلل سیستانی).در آن مسجد و مدرسه بسازد که او  کند 

مثال ثواب حج واجب من به عنوان عوض در هبه   ر؟یخ ایتوان به عنوان عوض در عقد هبه منظور کرد  یب عمل را م ثوا ایآ -

   2(آیت اهلل مکارم)ندارد. یدر حج را مثالً عوضش قرار دهد مانع   ابتیاگر ن ی ول ستیاز اشکال ن یخال  .شرط شود

 3ربا در هبه مشروط به عوض

 م؟یتومان هبه کند   ونیلیم  کیاست که پانصد هزار تومان را در مقابل    حیصورت صح  نیهبه معوضه به ا  ایآ

 کند؟ یعنوان ربا صدق نم ایآ

 4( امام خامنه ای)از ربا بوده ،حرام بوده و باطل است. فرارهدف از هبه معوضه   اگر -

  و   نماید   هبه   وی   به   را بیشتری   معین   مبلغ   معلوم   تاریخ   در  شخص  آن  که  آن   شرط   به   ببخشد   شخصی   به   را   معینی   مبلغ   فرد   اگر  -

 5( آیت اهلل سیستانی)  .ندارد  اشکال نماید قبض را  مذکور و مبلغ  قبول  را مشروطه هبه  شخص آن و  ببخشد

 6کارهای فرار از ربای قرضیراهمباحثی در مورد 

که در بعـض  هاییامام خمینی: اگر کسی بخواهد پولی قرض بگیرد و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راه

شود، پس ربـای قرضـی بـه گیرد بر او حالل نمیای که میهای عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست و زیادهرساله

 وجهی از وجوه حالل نیست. 

جـایز و هـا غیرهـا جـایز و برخـى از آنهاى فرار از ربا اقسام متعددى دارد که بعضـى از آن: حیلهآیت اهلل مکارماهلل  آیت

 نادرست است:

کردن یک قوطى کبریت به وام، یا معاملـه و فـروختن آن بـه هایى که قصد جدى در آن وجود ندارد؛ مثل ضمیمه. حیله1

 ها مشروع نیست.صدها برابر قیمت! این نوع حیله

د. این قسم نیز باطل داننهایى که بر فرض قصد جدى در آن باشد، عقالیى نیست و عقال آن را عملى سفیهانه مى. حیله2

 .است

هایى که قصد جدى در آن متصور است و سفهى هم نیست؛ اما محتوا و فلسفة حرمـت ربـا در آن کـامالً موجـود . حیله3

 است؛ یعنى این حیله، فلسفة تحریم ربا را از بین نبرده است. این قسم نیز باطل است.

 
 
 1305م 3المسائل جامع، ج حیتوض.  1

2  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44897&mid=256085 
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مانند دو معاملة مستقل که هیچ ارتباطى با هم نداشته باشـد.   سازى نیست؛هایی که صورت عقالیى دارد و صورت. حیله4

 جویى است. معناى منفى آن نیست؛ بلکه نوعى چارهاین نوع حیله و هرآنچه مانند آن است، جایز است. در واقع حیله به

 هبه مشروط

 هبه ای که در آن شرط عوض شدهالف:  

 .ل مورد بررسی قرار گرفتست که در عنوان قباهبه معوضه  نوعی ازاین در واقع 

 هبه ای که در آن شرطی شده که عوض هبه نیستب: 

 مطلب این عنوان ناقص و در دست بررسی است

 باطل بودن شرط در هبه مشروط

خود را به عقد دو پسر هبدده  بهیکه او دو رب  نیاش را به پسر برادرش، هبه کرد به شرط ا  یکشاورز  نیاز زم   یمقدار  یشخص

هبه با   نیا  ایدوّم امتناع نمود آ  بهیرب  جیپسر در آورد اّما از تزو  کیها را به عقد    بهیاز رب  یکیفرزند برادر،    ی، ولکننده، در آورد

 نه؟ ایباشد  یح و الزم م یشرط مذکور، صح

که    یها ندارد بلکه ازدواج آنان، در صورت   بهیبر رب  یتیوال  یناپدر   رایز  و الزم است، لکن شرط، باطل است  حیهبه، صح  نیا -

است که پسر برادر با گفتگو و   نی اگر مراد از شرط مذکور ا  ،یبل خودشان است.  تینداشته باشند، منوط به رضا   یجّد پدر  ا یپدر  

و وفاء به آن الزم است و اگر به شرط    حیازدواج با پسران آن شخص، جلب کند، شرط صح  یها را برا  بهیرب  تیمذاکره، رضا 

 1( امام خامنه ای)اهد داشت.عمل نکند هبه کننده، حق فسخ خو

 (شرط ارتکازی  هبه ای که طبق ذهنیت عرفی مشروط است)

مشروط به آن باشد    ی رفع  تیدهند اگر با توجه به ذهن   ی قبل از ازدواج به زن م  مرد خانواده    که  « نشان ازدواج»مانند    یی ا یهدا -

مرد حق رجوع از هبه را    ، نورزد  ناع آن ازدواج امت چنانچه زن نسبت به ارتکازی«شرط  »شود   یکه زن بعداً حاضر به ازدواج واقع 

به شر زن  اگر  اما  مرد   طندارد  نکند  ار  یدر صورت   حتی-عمل  از  زن  باشدحاکه  بگ  یم   -مش  را پس  آن  اهلل  ) .ردیتواند  آیت 

 2( سیستانی

 
 .1751س  . اجوبه االستفتاءات 1

 1306م 3المسائل جامع، ج حی، توض.  2
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   یا حق فسخ  فسخ  اریشرط اختهبه چیزی با 

ه م  یزیچ  نیا  ،دیایب  شیدر ضمن هبه شرط کند که اگر روز مبادا پ  یاگر شخص ه االن هبد نم،یکد ال   کد مد

رورت آن را   ی:هبه را م  پاسخ  اوالدم باشد، شرعاً چطور است؟  ایخودم   توان مشروط کرد که به هنگام ضد

  1(آیت اهلل مکارم)فسخ کند .

تا آخر    ای ین یکند تا مدت مع  طببخشد و در ضمن آن شر   یگری تواند مال خود را به د  یالزم است مهبه  که   یانسان در موارد -

محل اشکال  هبه ای    نی نچقرار دادن حق فسخ در  که  به کننده قصد قربت نموده باشد  هباشد مگر آنکه    داشته   سخعمر حق ف

 2( آیت اهلل سیستانی).نشود  ترك در مورد آن   اط یاحت یقتضا مراعات مو است 

 (هبه مسلوب المنافع آن)  هبه چیزی به شرط استفاده مالک از منافع

ا  شروط را نیمعاوضه نمود، و در همان مجلس موهوبٌ له ا ۀهب یگریبه د یشخص ب تد ه واهد نوشت کد

ه  یزیچ ینیواهب مقدار مع شتیمع یبرا ای دیتواند از موهوبٌ به استفاده و صرف نما یکند م یم یزندگ بد

 نه؟ ایاست  حیهبه صح نیا اینکرد؛ آ موهوبٌ له به آن شروط عمل یاو بدهد، ول

 3( حضرت امام)فسخ است. اری است و تخلف شرط موجب خ ح یهبه صح ، یتعال  سمهب -

فرد بخشش کننده    یرا به مثال فرزند خود ببخشد و عمال هم در تملک فرزند قرار داشته باشد ول  یتواند مال  یمکلف م   ایآ -

  اگر   خود بخشش کننده داده شود؟آن مال به    دی عوا  ایکه زنده است اوال آن مال به فروش نرود وثان  یشرط مند که تا زمان

منافع و    د یدهنده حق فروش آن را نداشته و با هیبوده و تا زمان وفات هد  ح یفرزند هبه را قبول کند، هبه صح  طی شرا  ن یبا هم

 4( امام خامنه ای)دهنده بپردازد.  هیآن را به هد  د یعوا

تا آخر عمر از    ای  نیفع و ارتفاعات منزل تا مدت معببخشد مشروط به آنکه منا  ی گری خود را به د  ی خانه ملک  تواند یانسان م -

الزم    مذکور به  هتحقق    ی البته برا.استفاده از منافع منزل در مدت مذکور با خودش باشد  حق اسکان یا استثنا باشد و    مورد هبه 

  ت یبه ملک  لی حوخانه از زمان ت  نیبنابرا   -باشد  یمدت کوتاه   ی برا  لیهرچند تحو -دهد    ل یتحو  رندهیگهبه  خانه را به  است  

ست و  وی هشده مربوط به    نی مدت مع  ا یبه کننده  ه  ات یاستفاده از خانه تا زمان ح  و حق منافع    ی ول  دی آ  ی در م  رنده یگ  هبه

بر وفات هبه  ش مذکور معلق  شالزم است بخ   البته.  ردیگیتعلق م  رندهیگهبه  شده به    نییتع  مدت   ایپس از فوت هبه کننده  

 
1  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44900&mid=256117 

 1307، م 3المسائل جامع، ج حی، توض.  2
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تا بعد از وفات پدر مالک آن    دیبه نما همنزلش را مثالً به فرزندش    ی اگر پدر  نی جز باشد بنابراو من  ی کننده نگردد بلکه قطع

 1.)آیت اهلل سیستانی( به مذکور باطل استهباشد که  

آن را داشته باشم،    اریکه تا زنده ام اخت  نی: مشروط بر ادیهبه مى کند ومى گو  گری خود را به نفر د  نیشخصى ملک و زم  -

را به قبض او بدهد اشکالى ندارد و هبه نافذ و الزم است و   نیچنانچه ملک و زم  افذ و آن شرط الزم است؟هبه ن  نیا  ایآ

 2(آیت اهلل مکارم)است. ن یتا زنده است مال صاحب زم نی منافع آن زم

 هبه در مقابل خدمت سابق

رر الزوج وهب زوجته نصف الدار ثم أراد طالقها وکانت المرأة تخدمه فطالب ان تذهب ا دراً فقد ا هد تعابهد

ه  ل یمکند ا ویسد ل هد الزوج ان یکون لها الثلث فی قبال اتعابها دون النصف و بقیا معاً مدة ثم أراد طالقهد

بها  ۀ أن یحسد ۀ معوضد ون الهبد الرجوع فی هذه الهبۀ أم تعتبر معوضۀ أم عوضاً لالتعاب وهل یکفی فی کد

 الواهب عوضاً عن عمل أو اهداء سابق .

اله - تکون  ان  الزمةیکفی  تکون  فال  ذلک  ونحو  سابق  عمل  عن  عوضاً  الهدیة  واما   . سابقة  هدیة  عن  عوضاً  اهلل  )  دیة  آیت 

 3( سیستانی

 هبه از عمسائل مربوط به رجو

 کیفیت رجوع در هبه

 :شود یمحقق م ریاز دو صورت ز کیبه کننده حق رجوع دارد به هر ه یکه برا یدر موارد عرجو

 یمان شدم؛ مال را پس بده و...(الف: رجوع لفظی)رجوع کردم؛ پش

 4(حضرت امام)بگوید: »رجوع کردم« و آنچه که این معنى را برساند.  اینکهقول مثل  با رجوع در هبه  -

«  مال را پس بده    »د یگو ببه طرف مقابل    قصد   نی به هم  ا ی  «شدم  مان یپش  : »د یبگو   به قصد رجوع مثل آنکه فرد    ی رجوع لفظ -

 5( آیت اهلل سیستانی) .که این معنى را برساند  یا بگوید: »رجوع کردم« و آنچه

 
 1315، م 3المسائل جامع، ج حی، توض.  1

2  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44896&mid=256083 
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 و...مال هبه شده توسط هبه کننده(  ب: رجوع عملی)فروش، اجاره، رهن 

برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متّهب، و از این قبیل است فروش و اجاره و رهن دادن آن در   مانند، با فعلرجوع در هبه  -

 1( ت امامحضر )صورتى که به قصد رجوع در هبه باشد.

رجوع آن را به   قصدبه  ،ردیرا بگ  لبدون آن که ما ایرد  یرا از طرف مقابل بگ  به نیت رجوع مال نکهیا مثل ،از هبه رجوع عملی -

 2( آیت اهلل سیستانی) .دهد  اجاره یا رهن ا یبفروشد  یگریفرد د

 بدون قصد رجوعواهب  توسط  موهوبهفروش، اجاره، رهن و...مال   

شود و این رجوع در هبه  ، اگر هبه الزم نباشد ظاهرا بیع صحیح است و از واهب واقع مىبه را بفروشداگر واهب، عین موهو -

اش التفات داشته باشد وگرنه بیع آن، رجوع قهرى باشد تأمل و اشکال دارد پس  بوده است. و این در صورتى است که به هبه 

 3( حضرت اماماحتیاط ترك نشود.)

  که انجام داده   هبه ایو متوجه    ملتفتکه    یقابل رجوع باشد اگر در حال   هبه جایز وکه    ی در موردهبه کرده    را یکه مال  یکس -

به خود را فراموش  ه ، اما چنانچه هنگام فروش  .شود ی محسوب م  ی عمل  جوع ر فروش خود  ن یبفروشد ا  یگر یآن را به د هست،

  این   ر د  ط ای احت  یل اشکال است و مراعات مقتضامح   ای  معامله  با چنین  ی از آن غافل باشد محقق شدن رجوع عمل  ا یکرده  

 4( آیت اهلل سیستانی).نشود  ترك مورد 

 توسط هدیه کننده  الزم حکم فروش هبه 

بفروشد    یگر یبه فرد د   ، داده لی و تحو  دهی را که بخش  یمال   ، حق فسخ نداردوی  الزم است و  هبه  که    ی کننده در موارد  هبهاگر  -

فضول  معامله  دارد  ی حکم  ک  . را  اگر  هبه  ی سپس  او  به  مال  آن    که  دهد  اجازه  م   حیصح  معاملهشده  باطل  گرنه  و    ی است 

 5  (آیت اهلل سیستانی،  حضرت امام).باشد

 
 19تحریر الوسیله، کتاب الهبه،  م .  1

 1308، م 3المسائل جامع، ج حیتوض .  2

 18م تاب الهبه،  . تحریر الوسیله، ک 3

 1310، م 3المسائل جامع، ج حیتوض.  4

 1316، م 3المسائل جامع، ج حی، توض18م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،   5
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 رجوع به قسمتی از هبه

در جایى که رجوع در هبه براى واهب جایز است، بین همه و قسمتى از آن فرقى نیست.پس اگر دو چیز را به یک عقد به   -

است که به یکى از آنها رجوع نماید بلکه اگر یک چیز را به او هبه کند جایز است که به بعضى    زجایاجنبى هبه نماید برایش  

 1( حضرت امام)از آن به طور مشاع یا معیّن، رجوع نماید.

چنانچه    ن یبنابرا   .است  ز یو جا  صحیح  زیشده نهبه  از آنچه    ینسبت به بخشاست، رجوع  و قابل رجوع    ز یجا که هبه    یدر موارد  -

  . کند نرجوع    مال دیگر و به    ردیرا پس بگ  لاز آن دو رجوع کند و آن ما  ی ک ینسبت به    تواندی باشد م  ده یرا بخش  مال   دوفرد  

تواند به نصف    ی م  مثال   ؛ مشاع  ر ی و چه غ  شاعم  ت مراجعه کند چه به صورمال    ک یاز    ی نسبت به بخش  توان ی طور م  ن یهم

ا از خانه  به قسمت مشخصنس  نکه یا   ای کرده رجوع کند    به که ه  ی مشاع  ن  ی بت  مانند  اتاق    ی و شمال   ی جنوب  مهی از آن  چند 

 2( آیت اهلل سیستانی). ردیو آن را پس بگ دی مشخص رجوع نما

 رجوع به هبه بدون اطالع هدیه گیرنده

شده رجوع    ده یکه مال به او بخش  یاست اگر فرد هبه کننده بدون اطالع شخص   زی که پس گرفتن مال هبه شده جا  یدر موارد  -

 3( آیت اهلل سیستانی،  حضرت امام).شود یرجوع محقق م  د ینما

مال - غ  یبرداشتن  به  هد  ر یکه  هد  هیرحم  اطالع  بدون  مانع   است؟  ز یجا  رندهیگ  ه یداده  ا  یدر فرض سوال  مگر    نکه یندارد 

 4( آیت اهلل مکارم)داشته باشد.  یمفسده خاص 

 عدم توقف رجوع بر تحویل هبه به هبه کننده

گردد هرچند آن   یاو برم تیکننده رجوع کند مال به ملک هبهاگر   نیداده شود بنابرا   لی مال تحو ستیتحقق رجوع الزم ن یبرا -

 5( آیت اهلل سیستانی). نگرفته باشد ل یرا تحو 

 
 10م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه،   1

 1312، م 3المسائل جامع، ج حی، توض.  2

 1308م  ،3المسائل جامع، ج حیتوض -20تحریر الوسیله، کتاب الهبه،  م .  3

4  .http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44898&mid=256093 
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 رجوع زن به جهیزیه بعد از طالق ...

باق   ن یتا ع  هدی برگرداند و اگر به او بخش د ینشده، ملک شوهر نشده و با  دهیاگر به شوهر بخش   زن  ه یزیجه   -   ی است م   یآن 

مگر  برگردانند،  ا  توانند  در  باشد که  واهب  ارحام  از  له  تحقق  ن یآن که موهوب  از  برگشت   صورت پس  در هبه، حق  قبض 

 1( حضرت امام)ندارد. 

اند )مانند  را که خانواده اش هنگام ازدواج به او داده    یاست آن زن اموال  ز یزنش را طالق دهد، جا   یکه مرد  یدر صورت  ا یآ -

ا ومانند  لباس  رختخواب،  کند؟نهایفرش،  مطالبه  از شوهرش  اش  (  از  و    ییا یاگر  خانواده اش گرفته  از  زن  از    ای باشند که 

که موجود باشند    ی به شخص او هبه شده باشند، ملک اوست و در صورت  ا یو    ده یخودش خر   یباشند که برا   ی شخص  ی زهایچ

که شوهر    امادشان اقوام او به د  ا یباشند که از طرف خانواده    ییزهایاگر از چ  ی د، ولحق دارد آن ها را از شوهرش مطالبه کن 

است که آن    ی اموال در دست کس  لیقب  ن یا   اری تواند آن ها را از شوهرش مطالبه کند بلکه اخت  یشده باشند، نم   هیاوست، هد 

کننده، هبه را    ه یاست هد  ز یرحام آنان نباشد جامانده و زوج هم از ا  ی آن ها باق  ن یکرده است، که اگر ع  ه یها را به زوج هد

 2( امام خامنه ای).ردی پس بگ ا فسخ کند و آن مال ر

 به چیزهایی که به زن داده بعد از طالق...یا اقوام مرد رجوع مرد 

من اهدا شده، با متارکه به  طال و جواهر و ملبوس زنانه، که در مراسم ازدواج از طرف داماد و بستگانش به

 به آن ها پس بدهم؟ دیبا ای رد،یگ یجانب تعلق م نیا

 3( حضرت امام). رندی توانند پس بگ یآن موجود است، م  نی که ع ی در صورت  -

را که با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او   یگرید  یزهایو چ  ورآالتیبعد از آن که همسرم را طالق دادم، طالها و ز -

و از  بودم  آ  یداده  گرفتم،  براد  ایپس  ها  آن  در  تصرّف  جا  یرحال حاضر  عار  است؟  ز یمن  به عنوان  را  ها  آن  به    ه یاگر 

ا از آن ها استفاده کند و    دی همسرتان داده  ا   ای تا  آن ها نزد همسرتان به همان صورت    نیو ع  دیآن ها را به او هبه کرده 

  جه یو در نت  د یر یو اموال هبه شده را پس بگهبه را فسخ نموده    د یتوان  یباشد، م  یموجود است و آن زن هم از ارحام شما نم 

 4( امام خامنه ای).ستین زیصورت جا  نی ا  ریو در غ  د، ی تصرّف کن  دیکه از او گرفته ا یی ایاست در اش ز یجا

 

ام  یاست آن زن اموال زیزنش را طالق دهد، جا  یکه مرد  یدر صورت  ایآپرسش:   انواده اش هنگد ه خد را کد

 ( از شوهرش مطالبه کند؟نهایش، رختخواب، لباس ومانند اازدواج به او داده اند )مانند فر

 
 1361/  3/  17 ،     4147   [7908]سؤال 637صفحه  6)س(ج.  ینیاستفتائات امام خم.  1
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به شخص او هبه    ایو    دهی خودش خر  یباشند که برا  یشخص   ی زهایاز چ  ا یباشند که زن از خانواده اش گرفته و    یی ا یاگر از اش -

باشند    یی زها ی چ  اگر از  یکه موجود باشند حق دارد آن ها را از شوهرش مطالبه کند، ول   ی شده باشند، ملک اوست و در صورت

تواند آن ها را از شوهرش مطالبه کند بلکه   ی شده باشند، نم هی که شوهر اوست، هد  امادشاناقوام او به د ایکه از طرف خانواده  

مانده و زوج هم از    یآن ها باق   نی کرده است، که اگر ع  هیاست که آن ها را به زوج هد  یاموال در دست کس  لی قب  نیا  اریاخت

 1(امام خامنه ای).ردیپس بگ  اکننده، هبه را فسخ کند و آن مال ر هی است هد  زی شد جاارحام آنان نبا

 حکم نماءات هبه در صورت رجوع هدیه کننده از هبه

و موهوب نماى منفصلى داشته باشد که بعد از عقد و    اش رجوع نماید اگر واهب در جایى که رجوع برایش جایز است، از هبه  -

گردد به خالف نماى  باشد و به واهب برنمى د میوه و حمل و ولد، و شیر در پستان، مال متّهب مى قبض پیدا شده باشد، مانن

گردد. و احتمال دارد که این مانع رجوع شود به جهت آنکه موهوب با چنین نمایى، به  متصل مانند چاقى؛ که به واهب برمى 

نیست. بلکه ظاهر آن است که پیدا شدن ثمره و حمل و    همان شکل باقى نمانده است. بلکه حق رجوع نداشتن، خالى از قوت

  -شود، پس با پیدا شدن این نماءها رجوع به آن جایز نیست. ولى شیر در پستان و اجرت خانه و حمام بچه هم مانع رجوع مى 

از رجوع، مال    اگر غاصبى آنها را غصب نماید از این قبیل »که مانع رجوع باشد« نیست؛ پس اینها بعد   -مخصوصا اجرة المثل 

 2( حضرت امام)باشد.متهب مى 

،  وهیم  ، شیر، وانات ی مانند بچه ح-شده    ل جداداشته باشد که از خود ما  ی محصول  ایرشد    لی شده پس از تحو  مالی که هبه اگر   -

بر بدن  که    یدرخت است و پشم  یکه رو  یا   وهیمانند م  -محصول قابل جدا شدن باشد  که آن رشد ون یا  ای  -شده  پشم چیده

  ی گردد و متعلق به فرد  ی کننده بر نم  ، به هبههبهمحصول پس از رجوع از    این رشد و    –قرار دارد هنوز جدا نشده    وانیح

رشد به    نی رشد متصل داشته باشد و ا  یمقدار  لی به شده پس از تحوهکه    مالی  اگر*شده است  دهیاست که مال به او بخش

دارد و پس از    حق رجوعه کننده  ، هبمانده است  ی ال به صورت اول خود باقم که    ندی بگو  عرفاباشد که با وجود آن    یااندازه

که    ی باشد طور  ن یاز ا  شیمتصل مال ب  رشد اما اگر    .باشد   یکننده مهبه  که وجود دارد متعلق به    یرجوع مال به همان صورت 

شده    دهی جوجه بخش  نکهیمانند ا  دی ه شده رجوع نمال هبتواند به ما  یه کننده نم هبنمانده باشد    ی مال به شکل اول خود باق

باشد    لی تبد شده  مرغ  برش  مِلَ قَ  ا یبه  کوچک  قطعه  و  گ   افته یه  تبد   ، اهیاز  اهدا  از  باشد   به   ل یپس  شده  اهلل  )  . درخت  آیت 

  3( سیستانی

 
 .1724س  . اجوبه االستفتاءات 1

 16م . تحریر الوسیله، کتاب الهبه  2

فیما جاز له الرجوع وکان للموهوب نماءٌ منفصل حدث : لو رجع الواهب فی هبته  1329مسألة    2منهاج ج-یستانیاهلل س  تیآ  1313، م  3المسائل جامع، ج  حیتوض    .  3
 فیرجــعوالطول فهو تابع للعین  بعد العقد والقبض کالولد کان من مال الموهوب له وال یرجع إلى الواهب، وإن کان النماء متّصالً ف ن کان غیر قابل لالنفصال کالسِّمَن

سیأتی، وإن کان قابالً لالنفصال کالصوف والثمرة ونحوهمــا فهــو بحکــم الزیــادة المنفصــلة زی تکــون الزیــادة  الواهب إلى العین کما هی إلّا إذا کان النماء کثیراً کما
معه کون الموهوب قائماً بعینه، کما لو وهبه فرخاً فــی  دق: إذا کان النماء المتّصل غیر القابل لالنفصال بحیث ال یص 1330للموهوب له بعد رجوع الواهب زیضاً. مسألة  

 روجه من البیضة فصار دجاجاً لم یکن للواهب الرجوع.زوّل خ
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 راهکار جلوگیری از رجوع هبه کننده)راه الزم کردن هبه جایز(

توسط هبه گیرنده به نیت عوض هبه طوری که هبه دهنده   *معوضه کردن هبه)دادن چیزی ولو کم ارزش به هبه دهنده

 هم به قصد عوض قبول کند(

 *مصرف کردن هبه

 *ایجاد تصرف مالکانه در هبه مثل فروش و...

 * تغییر دادن هبه از شکل اول آن

 یا منتفع بودن از منافع هبه راهکار رجوع در هبه الزم

 صد قربت اختالف بود()در هبه با قفسخ در هبهشرط اختیار *قرار دادن 

 *گذاشتن شرط تعلق منافع هبه به واهب تا زمان مشخصی یا تا فوت واهب.
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 مسائل متفرقه هبهفصل چهارم:  

 حکم هبه در ضمن عقد بیع

  شرط ه  هرچند عمل ب  ،کندهبه  را به او    ین یکند که مبلغ مع  »بیع« شرط در زمان قرارداد فروش  داریمثالً فروشنده با خراگر   -

از موارد هبه الزم    و چنانچه  شودی الزم محسوب نم  ن بیع هبه ه مذکور به جهت شرط ضم به   ی واجب است ول  داریخر   یبرا

از هبه اش رجوع    نباشد ا   .شود ی واقع م  رجوع  نمایدو خریدار  وجود داشته باشد که    ی گونه موارد شرط ضمن  نیالبته اگر در 

برنگردد   دار یخر باشد  ی شرط  ن یدر غالب موارد چن  د ی شاکه    همچنان -از هبه مذکور  در صورت رجوع مرتکب    -وجود داشته 

 1( آیت اهلل سیستانی) . شودیتخلف شرط ثابت م اریفروشنده خ  ی شده و براعصیت م

 به ارحامدادن هدیه   استحباب

و    ن نهى کرده است، ارحامى که خداى متعال مؤکدا به صلة ایشان امر فرموده و از قطع ایشااستعطیّه براى ارحام مستحب   -

 3( آیت اهلل سیستانی، 2( حضرت امام)بخشش به پدر و مادر اولى است، و مادر از همه اولى است.

 

 تبعیض در هدیه بین فرزندان

  ی و دشمن   نهیشدن فتنه و ک  ختهیکراهت دارد. و اگر سبب برانگدادن    هیدر هد   گر، ید   ی از فرزندان بر بعض   ی دادن بعض  یبرتر -

فرزند باشد که سبب    کیدر    یت ینداشته باشد و خصوص  ی که مفسده ا  یی در جا   البتهفساد شود، حرام است.  باشد که منجر به  

 5( امام خامنه ای، 4حضرت امام ).و چه بسا ترجیح داشته باشد اردند ی شود، اشکال گران ی بر د شان یا  حیترج

از فرزندان    یخشش مکروه است البته اگر برخ دادن و ب  ه یآنان در هد  ان یاز فرزندان و تفاوت گذاشتن م  یدادن برخ   یبرتر -

  ای   ستهیکراهت ندارد بلکه کار شا  اندادن آن  یسازد برتر  یم  گران ی داشته باشند که مراعاتشان را سزاوارتر از د  یاتی خصوص

اشد  ب  ی حرام م  نجامدیکه به فساد ب  یشده طور  یو دشمن   نهیک   ،فتنه  ختن یبرانگ  جبامر مو   نی ذکر است چنانچه ا انیشا  .است

توجه داشته باشند که پدر و مادر نسبت به انجام    یدفرزندان با   گر یاز طرف د  .ستیانجام شود باطل ن  هبه ای نیهرچند اگر چن
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فرزندان    ی حق ممانعت برا  نهی ن زمی مختار هستند و در ا  رعی ش   تجها   ت یرعا با  گران یآن به د  دن ی تصرف در مال خود و بخش

 1( آیت اهلل سیستانی)  .وجود ندارد

 حکم گرفتن هدیه ای که مفسده دارد

شود،   یتیروابط مشکوک امن  ایارتباطات نامناسب و    یبگذارد و موجب برقرار  ریآن ت ث  رندهیدر گ  هیاگر هد

 است؟ زیو تصرّف در آن جا هیگرفتن آن هد ایآ

 2( امام خامنه ای)شود. یبلکه واجب است از قبول آن ها خوددار  ستین زی ها جا  هیهد ن یگرفتن ا  -

 آنتصرف در ادن یا گرفتن هدیه از نامحرم و حکم  د

هدیه گرفتن از نامحرم اگر مستلزم مفسده و خوف ارتکاب گناه نباشد، اشکال ندارد؛ ولى هرگونه ارتباط با نامحرم که مستلزم    -

در آن مى  ارتکاب گناه  یا خوف  بوده و  با    ه یاگر هد  در صورت گرفتن هدیهباشد، جایز نیست.مفسده  خود    ت یرضادهندگان 

 3( امام خامنه ای)نفسه اشکال ندارد. ینبوده است، نگهداشتن و استفاده از آن ها ف یکار حرام   قبال در  ا یرا داده اند و هدا ه یهد

به    یاگر دختر - از آن استفاده کنند آ  ا یبر عکس و پسر    ا یو    زد یبر  یپسر  حسابپول  در    پول حالل است؟  نیا  ایدختر 

برگرداند و اگر    دیباشد اشکال دارد که با   یمقدمه ارتباط حرام  ی پول نیاگر چن  یندارد ول   یند مانعداشته باش  تیکه رضا   یصورت 

 4( آیت اهلل مکارم)دهد. ی برگرداندن مفسده داشته باشد آن را صدقه م

 نوزاد  یایمالک هدا

 ملک پدر و مادر او؟   ایشوند    یمحسوب م   ریملک خود صغ   ایشوند آ   یداده م   هیهد  ریصغ  کودککه به    یدیمانند ع  یاموال -

 5( امام خامنه ای ) شوند.  یمحسوب م  ر یآن ها را قبض کرده باشد، ملک صغ  ر،ی بر صغ تیاگر پدر به عنوان وال

لباس و طالیى که براى جشن تولد یا هدیه نوزاد مى آورند مال خود نوزاد است یا مال پدر و    پتو اموال و چیزهایی از قبیل   -

داره؟ آیا خمس  ندارد )مگر    یی زها ی لباس و چ  چنانچه  مادر،  دارد و خمس  نوزاد  به  تعلق  باشد که مخصوص کودکان است 

  نصورت یبه صورت پول و مانند آن باشد متعلق به پدر است و در ا  هیبماند( و اگر هد   ینوزاد باق   فی مصرف نشود و تا زمان تکل

  6( کارمآیت اهلل م) واجب خمس دارد. اط ی بنابر احت ی آن در سر سال خمس   ماندهیباق
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 مالک هدیه هایی که به زن و شوهر داده می شود

هر  ایزن و  ایشود، ملک شوهر است  یم هیزن و شوهر به آنان هد ییزناشو یکه در طول زندگ  ییایهدا  ایآ

 دو؟

از    یک ی  ی برا  ایهر دو باشد،    یکه قابل استفاده برا   نی ا  ایزنان    ای جهت که مختص مردان باشد    نیاز ا  ای مسأله با اختالف هدا -

شده ملک خود اوست و آن چه که    هیهد   نیاز زوج  یک یکند، آن چه که بر اساس ظواهر امر به خصوص    یم   دایآنان تفاوت پ 

 1( امام خامنه ای)ملک مشترك آنان است. شده، هیآنان به طور مشترك هد  ی به هر دو

 که زوج به او هبه کرده یا  هیزیحق زوجه نسبت به پس گرفتن جه

ال لطفاً نظر مب ه را از مد ه زوجد ارک خویش را در خصوص این مس له که اگر زوج در هنگام ازدواج جهیزید

ان  ر، بید ا خید خودش تهیه نماید. آیا در موقع طالق زوجه حقّ مطالبه و استرداد چنین جهیزیه اى را دارد ید

 فرمایید.

بگی - بازپس  تواند  قرار دهد، نمى  العقد  یا شرط ضمن  از مهر  را جزیى  بازپس گرفتن  اگر جهیزیه  قابل  اگر هبه کرده  رد ولى 

 2( آیت اهلل مکارم)است.

 یا کافر  یگرفتن از بهائ  هیهد

 3( امام خامنه ای) ندارد. ینفسه مانع  ی. فج دارد؟ یبه کفّار چه حکم ه یدادن هد ایگرفتن  -

  ی اشکال     است؟  زیجا گوشت   نیاستفاده از ا  رندیبگ   هیهد  ییبها   کیذبح شده از    یمسلمانکه به دست    یوانیر گوشت حاگ -

  4( آیت اهلل مکارم)آنها برود. ت یهدا  دی ام نکهیمگر ا  ست ین زیفرقه ضاله جا  یبا اعضا ی رفت و آمد و دوست ی ندارد ول

 شده  لیبه زوجه تحو  یتحت چه عنوان  ستیکه معلوم ن  اموالی  فیتکل

جزء ترکه اش محسددوب  وفاتش عدازخرد، از اموال شوهر محسوب شده و ب یهمسرش م  یطال که شوهر برا  ورآالتیز  ایآ

 آن که ملک زوجه است؟ ایبرد  یشده و همسر او سهم خود را م  میورثه تقس نیکه ب یشود، به طور یم 
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آن   تیّکه در آن ها تصرّفات مالکانه داشته باشد، حکم به ملک یو تحت تصرّف همسرش باشد به طور  ار یاگر جواهرات در اخت -

 1( امام خامنه ای) که خالف آن ثابت شود. شود مگر آن یاو م  ی جواهرت برا

آیا زوج مى تواند طالهایى را که براى زوجه اش در زمان عقد یا عروسى یا پددس از آن خریددده و تحویددل او داده اسددت و 

معلوم نیست که قصد تملیک داشته یا نه؟ و نیز وضعیت هبه آن نامعلوم است، هرچند احتمال هبه در قبال اعمال مشروع غیر 

 د؟استمتاعات زیاد است، استرداد نمای از

ظاهر کار این است که آنها را به او بخشیده شده است ولى بازپس گرفتن آن مادامى که اصل آن موجود باشد جایز است امّا   -

 2( آیت اهلل مکارم)اگر آن را تبدیل کرده شوهر نمى تواند آن را بازپس بگیرد.

 

قرض  شانیباشد که قصد ا  نکرده  حیچنانچه زوج تصر  کند،یم   کیمشترک تمل یزندگ نیکه شوهر به همسرش در ح یالامو

آنچه را که اعطددا نمددوده   کبارهی  به  ییف در روابط زناشوالرا مجانا اعطا نموده است، در صورت حدوث اخت  آن  نکهیا  ایبوده و  

 بر قصد تبرع بوده؟ یمبن زوج اقدامات یاز نظر حضرتعال د،یمطالبه نما

 3( آیت اهلل سیستانی) بر خالف باشد. یا نه یاست مگر قر یمجان  کیدر تمل  رظاه -

 هدیه گرفتن مسئول خرید ادارات یا شرکت ها از فروشنده ها

که اقدددام   یها و واسطه ها هنگام   لیاز وک  یبه بعض  یخارج  ای  یداخل  یو حقوق  یقیحق  یها  تیشخص  ایاز شرکت ها    یبرخ

 هیهد  رندهیکه احتمال دارد گ  نیدهند، با وجود ا  یرا م   ییها  هیکنند، هد  یم   یصنعت  یعقد قراردادها  ایو فروش کاال    دیبه خر

 ها را از او قبول کند؟ هیهد نیاست ا زیشرعاً جا ایآ د،یبه نفع او اتخاذ نما یمیتصم ایدهنده عمل کند و  هیبه نفع هد

 4( امام خامنه ای).رد یبگ ه یمله با او هددر برابر معا  گر یاز طرف د دی و فروش و عقد قرارداد نبا دی واسطه در خر ا ی لیوک -

 دارد؟ یدهند چه حکم یشرکت ها و ادرات م  دیکه مراکز فروش به مسئول خر یپول فیتکل

چنانچه خرید از آنجا به نفع شرکت یا اداره باشد، و فروشنده از محلّ سود خود چیزى بپردازد و چیزى به قیمت اجناس در   -

 5( آیت اهلل مکارم) د.فاکتورها اضافه نکند اشکالى ندار

 هدیه گرفتن مسئولین از ارباب رجوع  

از   یجلب موافقت مسئول نسبت به انجددام بعضدد   یبرا  ایو تغافل و عدم مخالفت و    یچشم پوش  یبرا  هیکه هد  یدر صورت

 دارد؟ یچه حکم هیامور باشد، قبول هد
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خالف شرع    ی به هدف  یابیبه قصد دست  ه یهد  میتقد  اگر  یها اشکال دارد و بلکه ممنوع است. به طور کلّ  ه یهد  لی قب  نیقبول ا -

گرفتن    رد، ی که حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگ  ی زیبه موافقت با چ  ی در مسئول قانون لی تما   جاد یبه منظور ا  ایو قانون و 

امام ).ندینما  یریهم واجب است از آن جلوگ   نیشود و بر مسئول  یاز قبول آن خوددار   استبلکه واجب    ستین  ز یجا   هیآن هد 

 1( خامنه ای

و پدداداش هددا چدده  ایهدا نیپردازند، ا یم  یپاداش ای هیهد یمسئول اداره ا  ایهستند که به کارمند    ییارباب رجوع ها  یگاه

 دارند؟ یحکم

مخالف مقررات باشد جایز نیست. در غیر این    ای در صورتى که حقّى را باطل یا باطلى را حق کند، یا نوبت کسى ضایع شود و   -

ت اگر با رضایت دهنده پول باشد اشکالى ندارد. و چنانچه مجبور باشد براى گرفتن حقّ خود چیزى بپردازد، براى دهنده  صور

  2( آیت اهلل مکارم)نیست. یزجایز است، ولى براى گیرنده جا

 منابع

، مدرسین حوزه علمیه قـمناشر: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه    ،  خمینى، سید روح اهلل موسوى، تحریر الوسیلة -1

  ق ه 1425، قم 21چاپ

ــوى،  -2 ــید روح اهلل موس ــی، س ــتفتاءاتخمین ــایت:  ،اس ــود در س ــخه موج ــدی، نس -http://www.imamده جل

khomeini.ir/ 

 پور گیالنى، محقق/ مصحح: مسلم قلىق ه 1426، چاپ اول، : خمینی، سید روح اهلل موسوى،  توضیح المسائل -3

 http://www.leader.irنسخه موجود در سایت ، د علی، زجوبة االستفتاءاتای، سیخامنه -4

  ق ه 1417ناشر: دفتر حضرت آیة اهلل سیستانى، چاپ پنجم، قم:  ،، منهاج الصالحینسیستانى، سید على حسینى -5

 ش1401 ، چاپ اول، دفتر آیه اهلل العظمی سیستانی،3سیستانی، سید علی حسینی، توضیح المسائل جامع، ج -6

 1392سیستانی، سید علی حسینی، استفتائات، چاپ اول، مشهد، انتظارمهر  -7

 )نسخه چاپ نشده(سیستانی، سید علی حسینی، استفتاءات النجف -8

ناشر: انتشارات مدرسه حضرت امام على بن ابى طالب علیه السالم، چاپ   ،مکارم شیرازى، ناصر، رساله توضیح المسائل  -9

 ه ش1393شصتم، قم 

ناشر: انتشارات مدرسه حضرت امام على بن ابى طالب علیه السالم، چاپ دوم،  قم  ،م شیرازى، ناصر، استفتاءات جدیدمکار

 نژادى، محقق/ مصحح: ابو القاسم علیانق ه 1427

 
 .1744س  . اجوبه االستفتاءات 1

2  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44943&mid=256280 

 



39 

 

 سایت

 سایت امام خمینی-1

http://www.imam-khomeini.ir/ 

 سایت رهبر معظم انقالب-2

 http://www.leader.ir 

  

 سایت آیه اهلل العظمی سیستانی -2

http://www.sistani.org 
 سایت آیه اهلل العظمی مکارم -3

 http://makarem.ir 
 

 الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 


