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٣٦٣

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  

  مــلخـص

  

ســــــالمى والقــــــانون فات التبرعیــــــة، وقــــــد اهــــــتم الفقــــــه اإلعقــــــد الهبــــــة مــــــن التــــــصر

 فیمــــا یتعلــــق بــــالرجوع فــــى الهبــــة، وقــــد أجــــازت الــــشریعة ًالوضــــعى بتنظیمــــه، وخاصــــة

ــــــى نطــــــاق وحــــــاالت ــــــة، وان اختلفــــــت ف ــــــى الهب ــــــانون الرجــــــوع ف  الرجــــــوع، والــــــسند ٕوالق

  .الشرعى والقانونى للرجوع، وكذلك اآلثار التى تترتب على الرجوع

وقــــد تطــــرق البحــــث لمفهــــوم الهبــــة، ثــــم تعــــرض لماهیــــة الرجــــوع فــــى الهبــــة، ثــــم 

ع فــــى عقــــد  الطبیعــــة القانونیــــة للرجــــوع فــــى الهبــــة، ثــــم بــــین البحــــث حكــــم الرجــــوتنــــاول

ــــار ًخیــــراضــــعى، وأالهبــــة ســــواء فــــى الفقــــه اإلســــالمى أو القــــانون الو ــــاول البحــــث آث  تن

 .الرجوع فى الهبة



      
 

 

    

 

 
 

٣٦٤

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  مــــــــــــــقـــــــــدمـــــــــــة

الحمــــــــد هللا رب العــــــــالمین، والــــــــصالة والــــــــسالم علــــــــى ســــــــیدنا محمــــــــد الــــــــصادق 

الوعــــد األمــــین، اللهــــم ال علــــم إال مــــا علمتنــــا، إنــــك أنــــت العلــــیم الحكــــیم، اللهــــم علمنــــا 

ًوزدنــــا علمــــا، وأرنــــا الحــــق حقــــا وارزقنــــا إتباعــــه، وأرنــــا مــــا ینفعنــــا، وانفعنــــا بمــــا علمتنــــا  ً

ـــــستمعون القـــــول فیتبعـــــون أحـــــسنه،  ـــــا ممـــــن ی ـــــه، واجعلن ـــــا اجتناب ـــــاطال وارزقن ًالباطـــــل ب

  .وأدخلنا برحمتك فى عبادك الصالحین

  

ــــود التبــــرع التــــى أجازتهــــا الــــشریعة اإلســــالمیة، وشــــجعت علیهــــا،  ــــة مــــن عق الهب

 التــــــــشریعات ، وكــــــــذلك ســــــــنت ووضــــــــعتوقــــــــد نظــــــــم ذلــــــــك العقــــــــد الفقــــــــه اإلســــــــالمى

والهبــــة مــــن أشــــرف الــــصفات لمــــا ، عیة المقارنــــة القواعــــد التــــى تنظمــــه وتحكمــــهالوضــــ

ٕفیهــــــا مــــــن اســــــتعمال الكــــــرم مــــــن قبــــــل الواهــــــب، وازالــــــة الــــــشح عــــــن الــــــنفس، وادخــــــال  ٕ

 .السرور فى قلب الموهوب له، وزرع المحبة بینهما

رى، فهــــى تقــــع علــــى ٍوالهبــــة ســــبب مــــن أســــباب نقــــل الملكیــــة مــــن ذمــــة إلــــى أخــــ

الملكیــــــة، فتنقلهــــــا إلــــــى الطــــــرف اآلخــــــر فــــــى العقــــــد، وهــــــى مــــــن التــــــصرفات التبرعیــــــة 

ــــه ال یعطــــى  ــــد وهــــو الموهــــوب ل ــــل فیهــــا، أى أن أحــــد الطــــرفین فــــى العق ــــى ال مقاب الت

  .ًشیئا مقابل ما یأخذه من الموهوب

وبمــــــا أن الهبــــــة نــــــوع مــــــن العقــــــود التبرعیــــــة بــــــدون عــــــوض فــــــى أصــــــله ولكــــــن 

ــــــة یقتــــــضى إیجا ــــــزم للطــــــرفین بإعتبــــــار الهب ِبــــــا وقبــــــوال مــــــن طرفــــــى العقــــــد أى أنــــــه مل ُ ً ً

تـــــصرف قـــــانونى، ویحـــــاول هـــــذا البحـــــث اإلجابـــــة علـــــى التـــــساؤل هـــــل یجـــــوز الرجـــــوع 

  .فى الهبة، ویحاول هذا البحث اإلجابة على ذلك التساؤل



      
 

 

    

 

 
 

٣٦٥

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  أهــــــــــمـــــیــــــــة الـــــــــبـــــــــــحــــــــث

 ًســــالمیة مــــن شــــأن نظــــام التبــــرع، وأولتــــه العنایــــة إرشــــادایعة اإلعلــــت الــــشرلقــــد أ

دل علـــــى ذلـــــك مـــــن النـــــصوص التـــــشریعیة العدیـــــدة ، وال أً وتـــــشریعاً، وتنظیمـــــاًوترغیبـــــا

فـــــى ذلـــــك، والثـــــروة الفقهیـــــة الـــــضخمة التـــــى تناولتـــــه، ومـــــدونات الوقـــــائع التـــــى حـــــوت 

ــــــصدى ل ــــــف ت ــــــرع وكی ــــــى التب ــــــت ف ــــــى نزل ــــــدة الت ــــــضایا والمــــــسائل العدی هــــــا الفقهــــــاء الق

  .١كلستفادة من كل ذقضاة والمحكمون، فكان البد من اإلوال

نشاء حقوق جدیدة لصالح لى إنصرف إ من أن الهبة تثهمیة البحهذا وتنبع أ

ًطرف الموهوب له، أو لمصلحة الغیر، ولكن الرجوع فى تلك الهبة یعد تعدیال على  َ ُ

  .مراكز قانونیة تكونت صحیحة، مما قد یضر ویؤثر على الموهوب له أو الغیر

  مـــــنـــهــــج الــــبـــــحــــــث

  : على النحو التالىلقد كان منهجى فى هذا البحث

لواردة فى البحث، سواء فى اللغة أو  القیام بتعریف المصطلحات ا-١

  .و القانون والفقه والقضاء المقارناإلصطالح الشرعى أ

و الفقه وعرض كل االراء سواء فى الفقه اإلسالمى أـأصـیـل أجزاء الـبـحث، ـ ت-٢

  .الوضعى

  .ى النقاط مـنـاقـشـة لألدلــة لكل جزئیة والرد عل-٣

  .ستقرائى المقارن یتم استخدام المنهج التحلیلى اإل-٤

                                                           

ـــة العامـــة لعقـــود التبرعـــات ١ ـــانون – ســـماحى خالـــد، النظری ـــوراة، قـــسم الق ـــة، رســـالة دكت  دراســـة مقارن

م، ٢٠١٣/م٢٠١٢الخـــاص، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم الـــسیاسیة، جامعـــة ابـــو بكـــر بلقایـــد تلـــسمان، 

 .٧صـ



      
 

 

    

 

 
 

٣٦٦

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  

  خـــــــــــطـــــة الـــــبــــحــث

ول ة مباحث، حیث سوف نخصص المبحث األى عدــلهذا البحث إوف نقسم ـــس

ا ــمه بها وتحدید أركانها وشروطها، أََبشتُللكالم عن مفهوم الهبة وتمییزها عن ما قد ی

ا المبحث الثالث فسوف ــمماهیة الرجوع عن الهبة، أثانى فسوف نتكلم عن المبحث ال

فسوف نخصصه المبحث الرابع ن عن الطبیعة القانونیة للرجوع عن الهبة، أما یكو

آثار حكم الرجوع فى الهبة، وأخیرا سوف یكون المبحث الخامس عن للكالم عن 

  .الرجوع عن الهبة

  مفهوم الهبة: ولالمبحث األ

  ماهیة الرجوع فى الهبة: ث الثانىالمبح

  طبیعة القانونیة للرجوع فى الهبةال: المبحث الثالث

  حكم الرجوع فى عقد الهبة: المبحث الرابع

  آثار الرجوع فى الهبة: الخامسالمبحث 



      
 

 

    

 

 
 

٣٦٧

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  ث األولــــحــــــبـــــمـــــــــال

  مــــفــــهـــوم الـــهـــبـــة

  :تمهید وتقسیم

ول عن  عدة مطالب، حیث سیكون المطلب األلىبحث إسوف نقسم هذا الم

صطالح عن تعریفها فى اإلتعریف الهبة فى اللغة، في حین سیكون المطلب الثانى 

  .والقانون

  ولالمطلب األ

  تـــــــعـــــریـــــف الـــهـــبـــة فى اللغة

ذا كثرت ض واألغراض فإ على العطیة الخالیة من العوا)١(ق الهبة فى اللغةَطلُوت

ًسمى صاحبها وهابا، وهو من صیغ المبالغة َ
ِ
ُ

، وتعنى الهبة كذلك التبرع والتفضل )٢(

ََلغیر، ولو بغیر مال بكل ما ینتفع بهعلى ا ُ ٍ)٣(.  

یهب " ، وقال عز وجل )٤("ا له اسحاق ویعقوبنووهب" وقد قال اهللا عز وجل 

، ومن أمثلة هبة المال هبة شخص لآلخر )٥("كور ویهب لمن یشاء الذًلمن یشاء اناثا

                                                           

 ).١٤٣(، القاموس المحیط )٢/١٧٣(، المصباح المنیر )٧/٤٩٢٩( لسان العرب ١

جمــال محمــد عیــسى االشــقر، احكــام الــدین فــي الفقــه االســالمى، مكتبــة االیمــان بالمنــصوریة، .  د٢

 .٢٩٢م، صـ٢٠٠٧

 .١٦،١٧العقود المسماة، الطبعة الثانیة، صـ: محمد كامل مرسى، شرح القانون المدنى.  د٣

 .٨٤ سورة االنعام، اآلیة رقم ٤

 .٤٩ سورة الشورى، اآلیة رقم ٥



      
 

 

    

 

 
 

٣٦٨

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

ًسیارة أو دار، أما هبة غیر المال كقول إنسان آلخر یهب اهللا لك ولدا
، لقوله تعالى )١(

"ًفهب لى من لدنك ولیا"
)٢(.  

  المطلب الثانى
  صطالح والقانونالـــهـــبـــة فى اإلتـــــــعـــــریـــــف 

  
، فى حین عرفها المالكیة بأنها ٤"٣تملیك العین بال عوض" عرفها الحنفیة بأنها 

، "لیهاهى التبرع بالمال فى حال الحیاة وهى مستحبة منعقدة بكل قوة او فعل یدل ع" 

، اما ٦"٥تملیك العین بال عوض فى حال الحیاة تطوعا" اما الشافعیة فقد عرفوها بأنها 

تملیك جائز التصرف ماال معلوما او " نها الحنابلة فقد ذهبوا الى تعریف الهبة إلى ا

مجهوال تعذر علمه موجودا مقدورا على تسلیمه غیر واجب فى الحیاة بال عوض بما 

  .٨"٧یعد هبة عرفا من لفظ هبة وتملیك ونحوهما

                                                           

محمــد تقنیــة، الهبــة فــى قــانون االســرة والقــانون المقــارن، رســالة دكتــوراة، معهــد الحقــوق والعلــوم .  د١

 .٦م، صـ١٩٩٦/١٩٩٧ االداریة، جامعة الجزائر،

 .٥ سورة مریم، اآلیة رقم ٢

 ان یهـب لغیـره مـن دون ان یاخـذ  ومعنى ذلك أن الشخص الذى یملك عینا ملكا صحیحا یجـوز لـه٣

 .منه عوضا فى الحال او المستقبل وذلك اثناء حیاته

 ).٥/٦٨٧٩(، حاشیة ابن عابدین )٤/٣٤٧(، الفتاوى الهندیة )٧/٢٨٧( البحر الرائق ٤

 المقصود من هذا التعریـف أن تملیـك العـین او الـدین او المنفعـة بـال عـوض یعتبـر هبـة فهـى تمثـل ٥

محمـد بـن احمـد تقیـة، دراسـة عـن الهبـة فـى قـانون االسـرة الجزائـري، . د: الهدیة والـصدقة، انظـر

م، ٢٠٠٣ان الــــوطنى لالنفــــال التربویــــة، القلیعــــة، والیــــة تیبــــازة، الجزائــــر، الطبعــــة االولــــى، الــــدیو

 .١٤ص

، البهضة شرح التحفـة /)٨/٣(، مواهب الجلیل )٤/٩٧(، حاشیة الدسوقى )٠٦/٤٩ التاج واالكلیل ٦

 ).٢/٢٥٣(، شرح میارة الفاسى )٢/٣٩٣(

ما لیس بمال یخـرج عـن مـا هـو منقـول " مال"الخراج العاریة، اما كلمة " تملیك" المقصود من كلمة ٧

غیـر "،و: على تسلیمه اى غیـر مـستحیل كالـسمك فـى المـال والطیـر فـى الهـواءاو عقار والمقدور

أى بـدون " بـال عـوض"الخـراج الوصـیة، و" فـى الحیـاة"أى غیر مثقل بالـدیون والنفقـات، و" واجب

 .مقابل حتى ال تدخل ضمن عقود المعاوضة

، )٣/٢١٥(، حاشــــــیة بجیرمــــــى )١/٤٤٦(، المهــــــذب )١٥/٣٧٠(، المجمــــــوع )٧/٨٨( اإلنــــــصاف ٨

، فـــــتح المعــــــین )٥/٣٨٣(، حاشـــــیة المغـــــرب علـــــى نهایـــــة المحتـــــاج )٧/٤٢٥(حاشـــــیة الجمـــــل 

 ).٤/٤٢٦(، روضة الطالبین )٢/٣٩٦(، مغنى المحتاج )١/٤٤٦(، فتح الوهاب )٣/١٤٢(



      
 

 

    

 

 
 

٣٦٩

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

الهبة هى عقد تملیك یملك فیه الواهب فى فإننا نذهب مع البعض إلى أن إذن 

  .١وض، والهبة عقد تبرع خال من اى عوضحال حیاته الموهوب له الهبة بدون ع

 mortis causa( وقد عرف القانون الروماني الهبة لما بعد الموت 

donation (  بأنها هبة یتجرد بها الواهب عن مال له دون مقابل لمصلحة ،

ًالموهوب له عندما یخشى أن تكون منیته قد دنت، كأن یكون موشكا على االشتباك 

ًفي حرب أو في مبارزة أو كأن یكون مصابا بمرض خطیر ، وال ینتقل ملك الموهوب 

فإذا نجا الواهب من الموت انفسخت الهبة . بلهإلى الموهوب له إال إذا مات الواهب ق

  .٢من تلقاء نفسها

 منه بقوله ٦٠١/١الهبة فى المادة رقم فقد عرف القانون المدنى العراقى أما 

، وهذا التعریف مستمد من الفقه االسالمى، "الهبة هى تملیك مال آلخر بال عوض"

لى اغتناء من جانب عقد من العقود الناقلة للملكیة، أى التى تؤدى إویعنى أنها 

همیة ملفتة فى صرف من أا التشخص وافتقار من جانب اآلخر، وال یخفى ما لهذ

ن قبل الواهب للتنازل عن الحیاة العملیة، فهى تصرف خطیر ویحتاج الى جراءة م

و جزء منها، وقد یكون ذا تأثیر كبیر على وضعیته المالیة بما قد یلحق ضررا امواله أ

  .٣بورثته كحرمانهم من حقهم فى المیراث

                                                           

( دراسة فقهیة مقارنة، مجلة الجامعة االسالمیة : مازن مصباح صباح، الهبة فى مرض الموت.  د١

 .٦٦٧م، صـ٢٠١١، المجلد التاسع عشر، العدد الثانى، یونیو )سلسلة الدراسات االسالمیة 

 عل�ى تق�ع الت�ي العق�ود ) ٥ ( الم�دني الق�انون ش�رح ف�ي الوس�یط السنھوري، أحمد الرزاق عبد. د ٢
 العربی�ة، النھ�ضة دار وال�صلح، ال�دائم وال�دخل والق�رض وال�شركة الھب�ة الث�اني المجل�د الملكیة

 .٦صـ م،١٩٦٢ القاھرة،

، ٧، مجلــة المحقـق الحلــي للعلــوم القانونیــة، المجلــد وسـن قاســم غنــي، تنفیــذ الهبـة الباطلــة شــكال.  د٣

 .٢٣٦م، صـ٢٠١٥، ١العدد 



      
 

 

    

 

 
 

٣٧٠

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 -١"  بقوله ٤٨٦ما القانون المدنى المصرى فقد عرف الهبة فى المادة رقم أ

 ویجوز للواهب، -٢. الهبة عقد یتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض

  .١" له القیام بالتزام معیندون أن یتجرد عن نیة التبرع، أن یفرض على الموهوب

  :ليیدي كما یحها بما جاء في مذكرة المشروع التمهیوتوض

رها من أعمال التبرعات، فهي تشترك یزها عن غیمیًفا یِعرف المشروع الهبة تعرُی

في أنها تجعل الموهوب ) عة دون مقابلیدة االستعمال والویكعار(مع سائر التبرعات 

ة هي أنها من یة التبرع ولكنها تنفرد بخاصیثري دون عوض، وفي أنها تقترن بنیله 

ترتب على ذلك أن االلتزام یة دون مقابل، ویلزم بنقل ملكیأعمال التصرف، فالواهب 

ان ٕبة وكون هیعة، ال یة االستعمال والودیبعمل أو باالمتناع عن عمل، كما في عار

كون االمتناع عن اإلثراء، من باب أولى هبة، فإذا رفض الموصى له یكان تبرعا، وال 

ر الحق المشترط لمصلحته، فال ید في االشتراط لمصلحة الغیة، أو رفض المستفیالوص

ر إال ین واالشتراط لمصلحة الغیكون اإلبراء من الدیعتبر ذلك هبة منهما، كذلك ال ی

  .ةینها ال تشتمل على التزام بنقل ملكر مباشرة، ألیهبة غ

  : بأنها ٨٩٤أما القانون المدنى الفرنسى فقد عرف الهبة فى المادة رقم 

ٍهى تصرف یتخلى به الواهب حاال وبصورة ال تقبل الرجوع عن الموهوب "  ً

  ".لصالح الموهوب له الذى قبلها

La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se 

dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, 

en faveur du donataire qui l’accepte. 

                                                           

 .٤٥٤ كما اخذ بنفس التعریف القانون المدنى السورى فى المادة رقم ١



      
 

 

    

 

 
 

٣٧١

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  :١ بقوله٥١٦لمانى فقد عرف الهبة فى المادة رقم أما القانون المدنى األ

حد عناصر ثروته ًالهبة هى كل تصرف من شأنه أن یعنى شخصا آخر بأ"

  ".حینما یتفق الفریقان على هذا األمر ویكون التصرف بال مقابل

Tout acte de disposition par lequel une personne enrichit 

une autre au moyen d’un élément de son  patrimoine est une 

donation quand les deux parties sont d’accord sur ce point que 

la disposition est effectuée a titre gratuity٢. 

 الهبة تملیك بال"  بأنها ٢٠٢ا القانون الجزائرى فقد عرف الهبة فى المادة ـــأم

عوض، ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام، یتوقف تمامها على 

  ".إنجاز الشرط

ا القانون التونسى فقد عرف الهبة فى مجلة االحوال الشخصیة فى الفصل ـــمأ

الهبة عقد یتم بمقتضاه تملیك شخص آخر ماال بدون عوض، "  بانها ٢٠٠رقم 

نیة التبرع أن یفرض على الموهوب له القیام بالتزام ویجوز للواهب دون ان یتجرد عن 

  ".معین رسمى، هبة العوض

                                                           

١ https://www.gesetze-im-internet.de 

٢) Section ٥١٦ Concept of donation: ١) A disposition by means of which 

someone enriches another person from his own assets is a donation if 

both parties are in agreement that the disposition occurs gratuitously. 

(٢) If the disposition occurs without the intention of the other party, the 

donor may, specifying a reasonable period of time, request him to 

make a declaration as to acceptance. Upon expiry of the period of 

time, the donation is deemed to be accepted if the other party has not 

previously rejected it. In the case of rejection, return of what has been 

bestowed may be demanded under the provisions on the return of 

unjust enrichment. 



      
 

 

    

 

 
 

٣٧٢

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  المبحث الــثــانـــى
  مـــاهـــیــة الـــرجــوع فــى الـــهـــبـــة

  :تمهید وتقسیم

وف نقسم هذا المبحث الى عدة مطالب، حیث سنخصص المطلب االول ـــــس

ا المطلب الثانى فسوف یكون عن مفهوم م، أًلتحدید مفهوم الرجوع فى الهبة لغویا

  .، وذلك على النحو التالىًالرجوع فى الهبة اصطالحا

  الـمـطـلـب األول

  تـعـریـف الـرجـوع لـغـة

ٍالـرجـوع لـغـة یـقـصـد بـه عـدة مـعـان، ومـنـهـا َ ُ ً
١:  

رجع فالن من سفره، عاد منه، ومنه رجع فى : ُ رجع بمعنى عـاد، یقال-١

  .٢رجع فى هبته إذا أعادها إلى ملكه: ِهبته، إذا أعادها الى ملكه، ومن هنا قیل 

  .رجع عن رأیه، أى عدل عنه: ُ رجع بمعنى عدل، یقال-٢

  .رجع عن الشئ، تركه: ُ رجع بمعنى ترك، یقال-٣

                                                           

). هـــ٧١١:(ابــن منظــور، أبــو الفــضل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم اإلفریقــي المــصري، ت:  انظــر١

 والــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر، ١١٤ ،ص٨رجــع، ج: لــسان العـــرب، دار صــادر، بیــروت، مــادة

محمود خـاطر، مكتبـة : تحقیق( ،١:(مختـار الـصحاح، طبعـة جدیدة، عدد األجزاء). هـ٧٢١:(ت

 ومجمــع اللغــة العربیـــة، ٩٩م، بــاب الـــراء، ص١٩٩٥/هـــ١٤١٥لبنــان ناشــرون، بیــروت، لبنـــان، 

إبـراهیم مـصطفى، أحمـد حـسن الزیـات، حامـد عبـد القــادر، محمـد : م بإخراجـهالمعجم الوسیط، قا

 والكفــوي، أبــو البقــاء بــن موســى ٣٣١ ،ص١علــي النجــار، مطبعــة دار الــدعوة، مــادة رجعــت، ج

، )١:(، الطبعــة الثانیــة، عــدد األجــزاء)معجــم المــصطلحات والفــروق اللغویــة(الحــسیني، الكلیـــات 

 .٣٩٠،٣٩١م، ص١٩٨٢رشاد القـومي، دمشق، منشورات وروابط الثقافة واإل

 –ة ی الوصـ–الهبـة " ة فـي القـانون الجزائـري یـخ، أحكـام الرجـوع فـي التـصرفات التبرعیمة شینس.  د٢

، الطبعـة الثانیـة، دار هومـة "ة واالجتهاد القـضائي یدراسة مقارنة مدعمة باألحكام الفقه: الوقف 

 .٦٣-٦٢م، صـ٢٠١٤ع، الجزائر، یللنشر والتوز



      
 

 

    

 

 
 

٣٧٣

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

رجع هو، ارتد وانصرف، جاء فى القرآن : ُوانصرف، یقال رجع بمعنى ارتد -٤

  .١"إن إلى ربك الرجعى" الكریم 

ٕ إلى أن هذه المعانى المذكورة وان كانت متقاربة إلى ٢ونحن نذهب مع البعض

ٌحد كبیر إلى أننا نرى أن الرجوع بمعنى الرد هو األقرب الى المعنى المراد فى هذا  ٍ

  .نت علیه الحال قبل العقدالبحث إذ أن الراجع عن عقده یعود برجوعه هذا الى ما كا

  الـمـطـلـب الــثــانـــى

  ًتـعـریـف الـرجـوع إصطالحا

عریفات، أنه وردت فى تعریف الرجوع إصطالحا أكثر من تعریف ومن تلك الت

الرجوع فى الهبة بأنه هو العود اآلخر  عرف البعض فى حینصل، رفع العقد من األ

  .٣ مخصوصةٍالى حال ما قبل العقد وفق شروط

وكذلك فإن بعض الفقهاء استعملوا الفسخ كمعنى للرجوع، ومن ذلك قولهم 

ه زوال عقد الهبة بإرادة ـن، فى حین عرفه آخرون بـأ٤الرجوع فسخ العقد بعد تمامه

ًسباب المحددة قانونا من األٍ لسببٍ واحدٍطرف
٥.  

وقد ذهب رأى آخر إلى ان الرجوع فى الهبة هو عود الواهب فى هبته بالقول او 

  .شروط معینةبالفعل بغیة ارتجاعها واستردادها من الموهوب له رضاء او قضاء وفق 

                                                           

 .٨ سورة العلق، اآلیة رقم ١

 لیدیة كبـیش، مـریم أیـت أودیـع، الرجـوع عـن الهبـة بـین الفقـه االسـالمى والقـانون، رسـالة ماجـستیر، ٢

 جامعـــة –جامعـــة عبـــدالرحمن میـــرة /  الـــسیاسیة كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم/  قـــسم القـــانون الخـــاص 

 .٢٥م، صـ٢٠١٦/٢٠١٧بجایة، الجزائر، 

ـــه اإلســـالمى، رســـالة  ٣ ـــة فـــى الفق انـــس عبدالواحـــد صـــالح الجـــابر، أحكـــام الرجـــوع فـــى العقـــود المالی

 .١٠م، صـ٢٠٠٧دكتوراة، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة االردنیة، نیسان 

، دار "فـــي الفقـــه اإلســـالمي والقـــانون الوضـــعي"مـــد بـــودى، موانـــع الرجـــوع فـــي الهبـــة حـــسن مح.  د٤

 .١١، صـ٢٠٠٤دة للنشر، مصر، یالجامعة الجد

 –ة ی الوصـ–الهبـة " ي القـانون الجزائـري ة فـیـخ، أحكـام الرجـوع فـي التـصرفات التبرعیمة شینس.  د٥

 .٦٤، مرجع سابق، صـ"ة واالجتهاد القضائي یدراسة مقارنة مدعمة باألحكام الفقه: الوقف 



      
 

 

    

 

 
 

٣٧٤

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

بل لذلك نقض العقد القا"  تعریفا للرجوع بأنه هو ١وقد وضع أحد الباحثین

 أن ٢، إال أننا نرى مع البعض"باالراجة المنفردة الحد المتعاقدین، بشروط مخصوصة

من ما یتم باراتین، كما فى خیار هذا التعریف غیر جامع وغیر ملم، إذ أنه ال یتض

  .الشرط او االقالة، وكذلك فانه ال یشیر الى اآلثار التى تترتب على الرجوع

ند الفقهاء،  من الفقه أنه باستقراء مقتضى مواطن لفظ الرجوع ع٣ویرى البعض

ًفانه یظهر ان الفقهاء احیانا یطلقون لفـظ الرجوع ویقصدون به معنى أصیال، وأحیانا  ً ً
  :ًیطلقونه ویقصدون به معنى تبعیا، وقد أوضح هذا الرأى ذلك على النحو التالى

: فهو حكم الرجوع فى العقد، والذى یعنى به: أما قوله معناه المقصود أصالة

إنه على رجعه : " ٤ته إلى ما كان علیه، ومنه قوله تعالىٕرفع حكم العقد، واعاد

  .٥"لقادر

فهو ما یترتب على رفع حكم العقد من أثر، : وأما قوله معانه المقصود تبعا

  .ویتمثل برجوع المشترى فى الثمن، ورجوع البائع بالمبیع مثال

ونرى مع البعض إلى أن التعریف األخیر هو األقرب للصحة، والدقة، والشمول، 

ا الرجوع بالتقاضى ذلك أنه یشمل الرجوع بالتراضى بین الواهب والموهوب له، وكذ

  .٦الذى یقیده والقضاء بشروط معینة

                                                           

 دراس��ة الم��دنى الق��انون ف��ى والرج��وع بااللغ��اء العق��د انق��ضاء عب��دالجواد، عب��دالنبى اس��ماعیل. د ١
 االزھ����ر، جامع����ة والق����انون، ال����شریعة كلی����ة دكت����وراة، رس����الة االس����المى، بالفق����ھ مقارن����ة
 .١١٦صـ م،١٩٨٢/ھـ١٤٠٢

 األول�ى، الطبع�ة اإلس�المي، الفق�ھ ف�ي والت�صرفات العق�ود في الرجوع نظریة تفاحة، أكثم هللا فتح ٢
 .٨صـ م،٢٠١١ والتوزیع، للنشر الجنادریة

 انس عبدالواحد صالح الجابر، أحكام الرجوع فى العقود المالیة فـى الفقـه اإلسـالمى، مرجـع سـابق، ٣

 .١٠صـ

 .٨ سورة الطارق، اآلیة رقم ٤

إن اهللا ســبحانه وتعــالى علــى رجــع االنــسان، أى اعادتــه : "  قــال الــشوكانى فــى تفــسیر هــذه اآلیــة ٥

 .إعادته الى الحالة التى كان علیها قبل الموت: ، ومعنى ذلك "بالبعث بعد الموت لقادر 

 لیدیــة كبـــیش، مــریم أیـــت أودیـــع، الرجــوع عـــن الهبـــة بــین الفقـــه االســـالمى والقــانون، مرجـــع ســـابق، ٦

 .٣٠صـ



      
 

 

    

 

 
 

٣٧٥

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  المبحث الــثــالــــث

   الهبةفىالطبیعة القانونیة للرجوع 

  :تمهید وتقسیم

ول عن ن المطلب األ عدة مطالب، حیث سیكوسوف نقسم هذا المبحث الى

مدى امكانیة اعتبار الرجوع فى الهبة إقالة لها، أما المطلب الثانى فسوف یكون عن 

ًمدى امكانیة اعتبار الرجوع فى الهبة إلغاء لها، أما المطلب الثالث فسوف یكون عن 

ًمدى امكانیة اعتبار الرجوع فى الهبة ردا لها، وأخیرا سنخصص المطلب الرابع للكالم  ً

  .ًمدى امكانیة اعتبار الرجوع فى الهبة فسخا لهاعن 

  الـــمـــطــلــــب األول

   الـهــبــة إقــالــة لـهـافىالـرجـــوع 

أقال اهللا عثرته بمعنى أزالها : تعنى الرفع واإلزالة، ومن ذلك قولهم: ًاإلقالة لغة 

ًمن أقال أخاه بیعا أقاله اهللا " قول رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فى ذلك یو، ١عنها

  ".٢عثرته یوم القیامة 

                                                           

 .٥٨٠، صـ١١قیل، ج:  ابن منظور، لسان العرب، مادة١

 أخرجه الطبراني عن أبي شریح؛ ومعنى الحدیث أن من جرت بینـه وبـین أخیـه المـسلم معاملـة بیـع ٢

واستقرت وثبتت فنـدم هـذا المـشتري ورغـب أن یعیـد الـسلعة إلـى صـاحبها وأن یعیـد صـاحبها إلیـه 

ه فإن المشروع في حقه والسنة أن یقیله بمعنـى أن یوافقـه علـى أن یـرد  إلیـه مالـه و أن یأخـذ مال

یعنــي أقــال اهللا عزوجــل مــا ســیكون لــه یــوم ) أقــال اهللا عثرتــه(ســلعته فمــن صــنع هــذا مــا جــزاؤه ؟ 

َّالقیامة من الخطر واألهوال ألن الجزاء من جنس العمل ألنه لمـا مـن علـى أخیـه المـسلم بعـد أن َ 

َّلما من علیه بأن یعید إلیـه مالـه و أن یرجـع سـلعته فـاهللا عزوجـل أكـرم مـن ، ثبت البیع و استقر 

 .ٍعبده فیمن علیه جل وعال في یوم یحتاج إلیه



      
 

 

    

 

 
 

٣٧٦

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

ا ما ذكره ابن هُأما اصطالحا فاالقالة عرفت من قبل الفقهاء بعدة تعریفات، أهم

رفع : اإلقالة بالمعنى العام: فقال عرفها بالمعنى العام، والمعنى الخاص، ثنجیم، حی

  .رفع عقد البیع: العقد، وأما اإلقالة بالمعنى الخاص فهى

: ، أما الشافعیة فقد عرفوها بأنها١"ترك المبیع لبائعه : " وقد عرفها المالكیة بأنها

  .٣"فسخ للعقد ورفع له من حینه :" ، أما الحنابلة فعرفوها بأنها٢"رفع العقد من حینه " 

ٍّونحن نرى مع البعض أن هناك صلة بین كـل من الرجوع واإلقالة، حیث أن 

ًكال منهما یدل على رفع حكم العقد، والعود فیه إلى ما كان علیه، ومـع هذا االتفاق 

بینهما من حیث المفهوم العام، إال أن الرجوع یختلف عن اإلقالة من حیث شرط 

منهما، إذ أن من شروط صحة اإلقالة رضا المتعاقدین، وفي ذلك یقول ابن ٍّومحل كل 

 فمنها رضا المتعاقدین؛ ألن الكالم في -  أي اإلقالة -وأما شرائط صحتها : " نجیم

  .٤"رفع عقد الزم، وأما رفع ما لیس بالزم فلمن له الخیار، بعلم صاحبه، ال برضاه 

                                                           

التــــاج ). هـــــ٨٩٧:(، ت)الـــــشهیر بـــــالمواق(أبــــو عبــــدااهللا محمــــد بــــن أبــــي القاســــم العبــــدري، :  انظــــر١

 .٤٨ ،صـ ٤هـ، ج١٣٩٨، بیروت، لبنان، واإلكلیل، الطبعة الثانیة، دار الفكر

ـــ٧٩٤:(الزركــشي، أبــو عبــدااهللا محمــد بــن بهــادر بــن عبــدااهللا، ت:  انظــر٢ خبایــا الزوایــا، الطبعــة ) هـ

ف، الكویـــــت، عبــــد القـــــادر عبـــــدااهللا العـــــاني، وزارة األوقـــــا: تحقیــــق( ،١:(األولــــى، عــــدد األجــــزاء

 .٢٣٩ ،ص١هـ، ج١٤٠٢

أبـو : الفروع، الطبعـة األولـى، تحقیـق). هــ٧٦٢:(ابن مفلح، أبو عبدااهللا محمد المقدسـي، ت:  انظر٣

لمـرداوي،  وا٩٣، ص٤هـــ، ج١٤١٨الزهراء حازم القاضـي، دار الكتـب العلمیـة، بیــروت، لبنــان، 

 ٤٨١ ،ص٤اإلنصاف، ج

 ٣٠٨ ،صـــــ ٥الكاســــاني، بــــدائع الــــصنائع، ج: ظــــر وان١١٠، صـــــ٦ ابــــن نجــــیم، البحــــر الرائــــق، ج٤

 .٤٧، صـ ٣والزركشي، المنثور، ج



      
 

 

    

 

 
 

٣٧٧

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  الـــمـــطــلــــب الـثــانـــــى

   الـهــبــة إلغاء لـهـافىالـرجـــوع 

الفقه االسالمى ال یمیز بین الرجوع وااللغاء، حیث یعتبرهما شیئا واحدا، فإنهاء 

ٕنها وانهاء عقد الهبة رجوع  او الوكیل رجوع ععقد الوكالة باإلرادة المنفردة للموكل

  .فیها

، فااللغاء هو غیر أن فقهاء القانون الوضعى یمیزون بین االلغاء والرجوع

تصرف قانونى من جانب واحد، یترتب علیه بالنسبة للمستقبل إنهاء العقد، بناء على 

و ، أما الرجوع فهResiliationنص القانون، وترجمة االلغاء بالفرنسیة 

Revocationإذ أن كال ١، وهما معنیان مختلفان، رغم نقاط التشابه الكثیرة بینهما ،

  :٢یتشابهان فى الجوانب التالیة، ولكن .لقوة الملزمة للعقدالنظامین استثناء على مبدأ ا

  .ً ان كل منهما یعتبر استثناءا على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین- 

 وجود العقد بحیث یفترض فیها وجود تصرف  أن سبب كل منهما الحق على- 

قانونى صحیح مستكمل بكل شروط االنعقاد ثم یقوم احد المتعاقدین بحل الرابطة 

  .التعاقدیة دون اشتراط موافقة الطرف اآلخر على ذلك

لمن تقرر له، ومن ثم ال تترتب أیة مسؤولیة على ً أن كال منهما حق - 

لرجوع أو االلغاء من استعمال هذا الحق او نص ممارسته إال إذا تعسف من تقرر له ا

  .القانون على خالف ذلك

                                                           

 والعل��وم الحق��وق كلی��ة ماج��ستیر، رس��الة التبرعی��ة، الت��صرفات ف��ى الرج��وع ال��سبع، ع��ین ف��ایزة ١
 .٥٠صـ م،٢٠١٤/٢٠١٥ الجزائر، تلمسان، – بلقاید أبوبكر جامعة السیاسیة،

مــصطفى احمــد عبــدالجواد حجــازى، احكــام الرجــوع القــضائى فــى الهبــة، دار النهــضة العربیــة، .  د٢

 .٤١-٤٠م، صـ ٢٠٠٠/٢٠٠١مصر، 



      
 

 

    

 

 
 

٣٧٨

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 أن الحق فى الرجوع مثل الحق فى االلغاء یعتبر حقا شخصیا ینصرف - 

  .استعماله لمن تقرر له قانونا دون سواه، وال یجوز التنازل عنه مسبقا

قا جوهریا وعلى الرغم من تشابه الرجوع وااللغاء فى عدة نقاط إال أن هناك فار

بینهما یتمثل فى االثر المترتب عنهما، ذلك ان الرجوع له اثر رجعى یترتب علیه 

اعادة الحالة الى ما كانت علیه قبل ابرام عقد الهبة، اما االلغاء فیقتصر آثاره على 

  .١المستقبل فقط، وعلیه فانه ال یمكن تكییف الرجوع على انه الغاء لعقد الهبة

  الـــمـــطــلــــب الثالث

  ً الـهــبــة ردا لـهـافىالـرجـــوع 

ًصدر رددت الشئ ومن معانیه منع الشئ وصرفه، ورد الشئ أیضا م" رد"

إرجاعة، ورد علیه الشئ إذا لم یقبله، والرد كذلك نوع من التسلیم النه یعید ما كان 

، وهو جنس فى التعریف یشمل أى رد سواء كان رد العقد أم غیره ٢ثابتا وقد فات

 ما سواه من التصرفات غیر العقدیة كقرارات الحكام وبإضافته إلى العقد خرج به

  .٣واألمراء واإلقرار بالدعوى وغیرها

وألفاظ : " ، ومنه قولهم٤ واحدًوالفقهاء أحیانا یستعملون الرد والرجوع بمعنى

  .٥"الرجوع رجعت فى هبتى، أو ارتجعتها، او رددتها الى ملكى 

                                                           

 – الوص�یة – الھب�ة " الجزائ�رى الق�انون فى التبرعیة التصرفات فى رجوعال احكام شیخ، نسیمة ١
 ھوم�ة دار الثانی�ة، الطبع�ة الق�ضائى، واالجتھاد الفقھیة باالحكام مدعمة مقارنة دراسة " الوقف
 . ٦٣-٦٢صـ م،٢٠١٤ والتوزیع، للنشر

 .٢/٣٨٧ للكفوى/الكلیات ٢

 األول�ى، الطبع�ة اإلس�المي، الفق�ھ ف�ي والت�صرفات العق�ود في الرجوع نظریة تفاحة، أكثم هللا فتح ٣
 .٢٥صـ م،٢٠١١ والتوزیع، للنشر الجنادریة

 ،٢٢ج رجوع، مصطلح مصر، الصفوة، دار مطابع الفقھیة، الموسوعة الكویتیة، األوقاف وزارة ٤
 .١٢٧ صـ

 ارد المخت�ـار، ال�در عل�ى المحت�ار رد حاش�یة ،)ھ�ـ١٢٥٢:(ت عاب�دین، اب�ن عم�ر ب�ن أمین محمد ٥
 .٤٦١ص ،٨ج ھـ،١٤٢١ لبنان، بیـروت، الفكـر،



      
 

 

    

 

 
 

٣٧٩

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

إال أن لفظ الرجوع یختلف عن الرد من حیث كون الرجوع یختص فیمن یصدر 

منه التصرف، كالرجوع فى الهبة، والوصیة، فى حین یستعمل الرد فیمن صدر 

  .١التصرف لصالحه، كرد المستعیر للعاریة، ورد الموصى له الوصیة

ًوعلیه فان الفرق بین الرجوع والرد هو أن الرد یكون أثرا من آثار الرجوع
، فاذا ٢

 ترتب علیه اثره، ذلك بأن – عقد البیع مثال –حصل الرجوع عن عقد من العقود 

یسترد البائع المبیع، ویسترد المشترى الثمن، وكذلك اذا حصل الرجوع عن عقد الهبة، 

  .٣إذن فان الرد هو االثر الثانى للرجوع بعد الفسخ. ردت الهبة الى مالكها، وهكذا

  الـــمـــطــلــــب الــرابــــع

  ً الـهــبــة فسخا لـهـافىالـرجـــوع 

أى نقضته، فانتقض، : مصدر بمعنى نقض، ومنه فسخت البیع: الفسخ لغة 

  .٤عن موضعهأى ازاله : ویأتى بمعنى أزال، ومنه فسخ المفضل

الفسخ :" ًیستعمل الفقهاء الفسخ بمعنى الرجوع أحیانا، ومن ذلك قول الزركشيو

  .٥هرد الشيء، واسترداد مقابل: ومعناه، لفظ ألفه الفقهـاء

ولكن االثر المترتب عن الرجوع فى عقد الهبة یختلف عن الفسخ من جوانب 

  :٦أهمها

                                                           

 ،٢٢ج رجوع، مصطلح مصر، الصفوة، دار مطابع الفقھیة، الموسوعة یتیة،الكو األوقاف وزارة ١
 .١٢٨ صـ

: انظ��ر ". الواھ��ب مل��ك ق��دیم ال��ى الموھ��وب ع��اد ب��الرجوع، العق��د انف��سخ إذا " الكاس��انى یق��ول ٢
 .١٣٤صـ،٦ج الصنائع، بدائع الكاسانى،

 سابق، مرجع اإلسالمى، الفقھ فى المالیة العقود فى الرجوع أحكام الجابر، لحصا عبدالواحد انس ٣
 .١٦صـ

 .٤٤،٤٥صـ ،٣ج فسخ،: مادة العرب، لسان منظور، ابن ٤

 المنث�ور). ھ�ـ٧٩٤:(ت ال�شافعي، اهللا عب�د ب�ن بھ�ادر ب�ن محمد الدین بدر اهللا عبد أبو الزركشي، ٥
 .٤٧،ص ٣ج ھـ،١٤٠٥ محمود، أحمد فائق تیسیر الدكتور: تحقیق الثانیة، الطبعة القواعد، في

 س�ابق، مرج�ع والق�انون، االس�المى الفق�ھ ب�ین الھب�ة ع�ن الرج�وع أودی�ع، أی�ت مریم كبیش، لیدیة ٦
 .بعدھا وما ،٢٧صـ



      
 

 

    

 

 
 

٣٨٠

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

ماته الناشئة عن تزان والمتمثل في إخالله بالی المدأن الفسخ جزء أساسه خطأ - 

انما هو حق قرره الشارع ٕ على الموهوب له وً موقعاًجزاءس یالعقد، فأما الرجوع فل

 أو خطأدني أرتكب الموهوب له یمارسه حتى لو لم یت خاصة وله أن راللواهب العتبا

، ١ة من الفسخیة من الرجوع تختلف عن الغایتجاه الواهب، وبالتالي فإن الغار یتقص

فغایة الفسخ كما هو موضح عالیه هو توقیع الجزاء على أحد طرفى العالقة العقدیة، 

 اآلخر الذى قام بكل التزماته، فلهذا االخیر ان یطالب الذى أخل بالتزامه اتجاه الطرف

بفسخ العالقة العقدیة، مع امكانیة حصوله على تعویضات تجبر االضرار الالحقة به 

جراء هذا االخالل، بینما الرجوع ال یعقل أن یكون جزاء موقعا على الموهوب له، إذ 

ها المشرع الحكیم للواهب، أن الموهوب له لیس علیه اى التزام، وانما هو مكنة اعطا

فى اطار محدود، لغایات اعتبرها المشرع جدیرة بالحمایة، فرجوع الوالدین فى هبة 

وهبها أحدهما، او كالهما البنهما، لیس إال فى مصلحة هذا االبن، ومصلحة االسرة، 

  .٢هذا الرجوع الذى ترك لتقدیر االبوین، لكمال شفقتهما ورحمتهما ومعرفتهما بابنهما

ة واسعة في حالة الفسخ القضائي فله یریعطي القاضي سلطة تقدیأن القانون  - 

ام بها قبل النطق بفسخ العقد، أو یالتي تعنت القماته اذ التزین أجال لتنفیالمد منحیأن 

وجد یماته ما لم اذ التزین أجال لتنفیمنح المدیالقضائي فله أن  رفض دعوة الفسخیأن 

تمتع بذات السلطة ین أن القاضي ال یفي ح ه،ین طرفي العقد علیاتفاق مسبق ب

رت شروطه حكم به متى توافی ه أنیجب علیث یة عن الرجوع في الهبة حیریالتقد

  .وانتقلت موانعه

،  الحكم بالفسخىتفادیة أن یماته التعاقدانفذ التزین الذي لم یجوز للمدینه  أ- 

  .توقى الحكم به في الهبةیه للموهوب له أن یمكن فیبعكس الرجوع الذي ال 

                                                           

 .٣٢صـ سابق، مرجع الھبة، فى القضائى الرجوع أحكام حجازى، عبدالجواد احمد مصطفى. د ١

 والعل��وم الحق��وق كلی��ة ماج��ستیر، رس��الة التبرعی��ة، الت��صرفات ف��ى الرج��وع ال��سبع، ع��ین ایزةف�� ٢
 .٤٩صـ م،٢٠١٤/٢٠١٥ الجزائر، تلمسان، – بلقاید أبوبكر جامعة السیاسیة،



      
 

 

    

 

 
 

٣٨١

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 ًجوز التنازل عنه مسبقایتعلق بالنظام العام فال ی حق الواهب في الرجوع  أن- 

ن االتفاق یللمتعاقد جوزیتعلق بالنظام العام ومن ثم یما الفسخ فال  أ،في عقد الهبة

  .ه مسبقا في العقدیعل

ٕأى ان الرجوع ال یجوز االتفاق على استبعاده، وان تنازل الواهب عن حقه فى 

الرجوع، فان هذا التنازل ال یعتد به، وأمكنه الرجوع بالرغم من ذلك كله، بینما الحق 

یس من النظام العام، إذ لو اتفق اطراف العالقة العقدیة التنازل فى المطالبة بالفسخ، ل

عن الدفع بالفسخ، یسرى هذا االتفاق بینهما تبعا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، وال 

  .١یمكن نقض العقد إال بأسباب البطالن النسبى والمطلق

تشابه مع الفسخ في بعض ین كان ٕوان لنا مما تقدم أن الرجوع في الهبة یبإذن یت

نه فسخ وذلك أفه على أساس ییمكن تكیإذا كانت الهبة بعوض إال انه ال  مایالنقاط س

  .نییالقانون همایختالف نظامإل

هذا ولم یختلف فقهاء الشریعة اإلسالمیة بخصوص تكییف الرجوع إن تم بمعیة 

ً، إذ اعتبروه فسخا للهبةالقاضى
ً، ولكنهم اختلفوا فى الرجوع فى الهبة الذى یقع بعیدا ٢

  .عن القضاء

                                                           

 .٤٩صـ سابق، مرجع التبرعیة، التصرفات فى الرجوع السبع، عین فایزة ١

 .٤١٢صـ سابق، مرجع المعاصرة، والقضایا اإلسالمى الفقھ موسوعة الزحیلى، وھبة. د ٢



      
 

 

    

 

 
 

٣٨٢

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  الـــــــمــــبــــحـــث الــــرابــــــع

   الــهــبــةفىحـــكـــم الــــرجـــوع 

  :قسیمتمهید وت

لتحدید حكم الرجوع فى الهبة، فسوف نبین موقف الفقه االسالمى فى المطلب 

االول، اما المطلب الثانى فسوف یكون عن موقف التشریعات الوضعیة المقارنة، 

  .وذلك على النحو التالى

  ولالمطلب األ

   الهبة فى الفقه االسالمىفىمشروعیة الرجوع 

 فمن لم یر الرجوع في الهبة "ارض اآلثارتع"سبب االختالف كما یقول ابن رشد 

العائد في هبته كالكلب یقيء ثم " : اعتمد ظاهر حدیثه صلى اهللا علیه و سلمًأصال

لیس مثل السوء الذي یعود في هبته  ":، أو كما الروایة الثانیة للبخاري ١"یعود في قیئه

وهذا مذهب أهل الظاهر أیضا حیث لم یستثن في . ٢"كالكلب یقیئ تم یرجع في قیئه

ال یحل لرجل مسلم أن یعطي ” : مذهبهم إال الوالد لحدیثه صلى اهللا علیه و سلم 

، أما جمهور الفقهاء فالحدیث المذكور ٣فیها إال الوالد فیما یعطي ولده العطیة ثم یرجع

في الهبة و التغلیظ في الكراهیة، قال الطحاوي قوله العائد  المقصود به تقبیح الرجوع

األخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم  ي قیئه، و إن اقتضى التحریم فالزیادةف

                                                           

 لزوجھ�ا الم�رأة و المرأت�ھ الرج�ل ھبة باب الھبة: كتاب في البخاري أخرجھ : علیھ متفق الحدیث ١
 بع�د الھب�ة و ال�صدقة ف�ي الرج�وع تح�ریم – الھبات: كتاب في مسلم وأخرجھ ٢٥٨٩ - الحدیث
 .١٦٢٢ – الحدیث سفل إن و لولده وھبھ ما إال القبض

 ٢٦٢٢  – حدیثال صدقتھ و ھبتھ في یرجع أن ألحد یحل ال بابا الھبة كتاب في البخاري أخرجھ ٢
. 

 یلإس��ماع ب��ن محم��د : أنظ��ر الح��اكم و حب��ان اب��ن و الترم��ذي ص��ححھ و األربع��ة و أحم��د رواه ٣
 ، األول��ى الطبع��ة ب ، األحك��ام – أدل��ة جم��ع م��ن الم��رام بل��وغ ش��رح ال��سالم ،س��بل ال��صنعائي

 .١٢٢ الصفحة العربي التراث إحیاء دار ، لبنان بیروت ، ١٩٩٨



      
 

 

    

 

 
 

٣٨٣

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

والمراد التنزه عن فعل شيء  التحریم، ألن الكلب غیر متعبد، فالقيء لیس حراما علیه

  :بدلیلین  ، و یستدل الجمهور على جواز الرجوع في الهبة١یشبه فعل الكلب

أحسن ٕ واذا حییتم بتحیة فحیوا ب": یقول سبحانه وتعالى : أما األول ففي الكتاب 

السالم والثناء والهدیة ، والمراد : ، والتحیة تستعمل في معان ثالث ٢"ردوها منها أو

هو المعنى الثالث ألن الرد إنما یتحقق في األعیان ال في ” ردوها  أو” بقوله تعالى 

ما الدلیل أ. ٣الشيء وهذا ال یتصور في األعراض األغراض ، ألنه عبارة عن رد

 الثاني فیتمثل في إجماع الصحابة ، فقد روي عن عمر وعثمان وعلي وعبد اهللا بن

عمر وأبي الدرداء وغیرهم رضي اهللا عنهم أنهم أجازوا الرجوع في الهبة وقولهم هذا 

  .٤لم یخالفهم أحد إجماعا ألنه

حكم الرجوع قبل القبض، : وعلیه فالبد لنا هنا من التفریق بین حالتین، األولى

  .حكم الرجوع بعد القبض، وسوف نتناول الحالتین على النحو التالى: والثانیة

   األولالـــفــــرع

  حكم الرجوع فى عقد الهبة قبل القبض

  ــه فى تلك الــــــحــــالة إلــــــى اتــــــجـــــاهـــــیـــــن،انــــقـــــســـم الـــــفـــــقــــ

، وهذا هو رأى جمهور الفقهاء، اإلتجاه األول یرى أن الهبة قبل القبض تجوز

وذلك ألن عقد الهبة غیر الزم، أى أنه یجوز للواهب أن یرجع فیه، فال یمكن 

  .)٥(لهبةللموهوب له إجبار الواهب على تسلیم الشئ محل عقد ا

                                                           

 اإلس��المى الفق��ھ موس��وعة الزحیل��ي، وھب��ة : أنظ��ر .١٢١ ال��صفحة س��ابق مرج��ع ال��سالم س��بل ١
  .بعدھا وما ٤٠٠٦ الصفحة الخامس الجزء م،٢٠١٠ دمشق، الفكر، دار صرة،المعا والقضایا

 .بعدھا ما و ٣٠٣ - الصفحة الثاني الجزء سابق مرجع الجزیري الرحمان عبد

 .٨٦ رقم اآلیة النساء، سورة ٢

 .١٢٨  الصفحة السادس الجزء سابق مرجع الصنائع بدائع سانيالك ٣

 .السابق الموضع سابق،ال المرجع ٤

-٤٨ص�ـ س�ابق، مرج�ع الھبة، فى القضائى الرجوع احكام حجازى، عبدالجواد احمد مصطفى. د ٥
٤٩. 



      
 

 

    

 

 
 

٣٨٤

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  :ودلــیــل جــمــهـــور الــفــقــهــاء فـى ذلـك

وهل : یقول ابن آدم مالى مالى، قال" قول الرسول صلى اهللا علیه وسلم : ًأوال

أو لبست فأبلیت، أو تصدقت لك یا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنیت، 

  .١"فأمضیت

دل الحدیث بمفهومه على توقف لزوم الصدقة على اإلمضاء، : وجه الداللة

شرط النبى علیه الصالة والسالم : " واإلمضاء إنما یكون بالقبض، قال السرخسى

  .٢"اء فى الصدقة، وذلك بالقبض یكوناإلمض

ْما ثبت عن ُأم كلثوم بنت َأبي سلمة قالت: ًثانیا َْ َ ََ َ َ ِ ِِ ٍ ُ ْ ُ ِّ ْ ُلما تزوج رسول اهللا صلى اهللا : َ
َّ
َ ُ

ِ ُ َ َ َّ ََ َّ َ

َعلیه وسلم ُأم سلمة قال لها َ َ َ ََ َ َ َ ََّ َ
َّ

َ
ِ ْ َّإني قد َأهدیت إلى الن: (َ َِ ُِ ْ َ ْ ْ َ ََجاشي حلة وَأواقي من مسك، وال ِّ َ َ

ٍ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َّ ً َّ ُ َِّ

َِأرى النجاشي إال قد مات، وال َأرى إال هدیتي مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك ِ ِ َِ َ ََ
ِ ِ ِ َِ َ ََّ َّ ََّ َ َْ ً َ َُّ ُ َ َْ َْ َ ََّ َّ َََّ َ ْ َّ٣ (

  ).٢٤٦/ ٤٥" (المسند"رواه أحمد في 

ِّوعن عائشة زوج النبي صلى : ًثالثا َِّ ِ ْ َ َ َ ِ ْاهللا علیه وسلم َأنها قالتَ َ َ َ ٍإن َأبا بكر : (َّ ْ َ َ َّ ِ

ِالصدیق كان نحلها جاد عشرین وسقا من ماله بالغابة ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َْ ًِ

َ ْ ْ َ َ َِ ِّْ ََّ َ َ َ َفلما حضرته الوفاة، قال. ِّ َ َ َُ َ ْ ُ َ َْ َ َّ ِواهللا : َ
َ

ِیا بنیة ما من الناس َأحد َأحب إلي غنى بعدي منك ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ ًَ ََّ َ ُِ ُّ ٌَّ ِ َّ َ ِ وال َأعز علي فقرا بعدي منك.َ ِ ِْ ْ َ َ ًَ َْ َ َّ َ ُّ
َ .

ًواني كنت نحلتك جاد عشرین وسقا ْْ َ ََ ِ ْ ُِ َِّ َ َُ َ ُ ْ ِّ ِفلو كنت جددتیه واحتزتیه كان لك. ِٕ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُِ ْ َْ ْ َ َ َْ ْ َوانما هو . َ َُ َ َّ ِٕ

                                                           

 .٢٩٥٨ رقم حدیث ،٢٢٧٣ص ،٤ج والرقائق، الزھد : كتاب صحیحھ، فى مسلم االمام اخرجھ ١

 .٤٨صـ ،١٢ج المبسوط، السرخسى، ٢

: رق���م ح���دیث ،٢٠٥ ص���ـ ،٢ج النك���اح،: كت���اب ال���صحیحین، عل���ى الم���ستدرك الح���اكم، أخرج���ھ ٣
 یح��ل ط��اھر الم��سك: ب��اب البی��وع،: كت��اب الكب��رى، البیھق��ي س��نن البیھق��ـي، وأخرج��ھ) ٢٧٦٦(

 للح�اكم،: الح�دیث لف�ظ) ١٠٩١٠: (رق�م ح�ـدیث ،٢٦ ص�ـ ،٦ج فی�ـھ، والـسلف وشـراؤه، بیعھ،
 الح��اكم،: انظ��ـر ". یخرج��ـاه ول��م اإلس��ناد ص��حیح ح��دیث:" الح��اكم ق��ال: الح��دیث عل��ى الحك��م

 اب�ن وثق�ھ الزنج�ي خالد بن مسلم فیھ: الھیثمي وقال ٢٠٥،ص ٢ج الصحیحین، على المستدرك
 ال�صحیح، رج�ال رجال�ھ وبقی�ة أعرفھا، ال عقبة بن موسى وأم جماعة، وضعفھ وغیـره، معـین
 .١٤٨ صـ ،٤ج الزوائـد، مجمـع الھیثمي،: انظر



      
 

 

    

 

 
 

٣٨٥

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

ٍالیوم مال وارث ِ َ ُ َ َْ ِوانما هما َأخواك وُأختاك، فاقتسموه على ك. َْ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ََ َْ َ ْ َ َ ََ ُ ِتاب اهللإَِّ ِ رواه مالك في ) َ

  ).٤٠/رقم" (الموطأ"

ما رواه أبو بردة أن عمر بن الخطاب رضى اهللا عنه قضى فى األنحال، : ًرابعا

  .١ان ما قبض منه فهو جائز، وما لم یقبض فهو میراث

 على أن الهبة لم تلزم، ولم یثبت نقل ملكیتها ٌ صریحٌدلیلهذه األحادیث وفي 

ُألنها لم تقبض
الهبة ): "٣٩١/ ٤(من كتب الشافعیة " أسنى المطالب"وقد جاء في ، ٢

 قبل قبضها من جانب ، فهذه األقوال تفید بجواز الرجوع فى الهبة"ال تلزم إال بالقبض

  .الموهوب له

، وهذا هو رأى الهبة قبل القبض ال تجوزالرجوع فى أما اإلتجاه الثانى فیرى أن 

ِ، وقال هذا االتجاه أن عقد الهبة یلزم ٤، وبه قال الظاهریة٣المالكیة على المشهور ُ

ٍبمجرد العقد أى بمجرد صدور القبول موافقا لإلیجاب على شكل صحیح، ویتم  ً

  . العقدبالقبض، وعلیه فلیس للواهب أن یرجع فى الهبة بعد

أى أن الهبة قبل القبض عند أنصار هذا االتجاه عقد الزم بمجرد إبرام العقد، 

أى تطابق اإلیجاب والقبول بین الواهب والموهوب له، ومن ثم یجب على الواهب أن 

ِیسلم الشئ الموهوب إلى الموهوب له بمجرد إبرام عقد الهبة، فإن لم یفعل جاز 
ُ

                                                           

 ٦ج المـ��شاع، ھب��ـة ف��ـي ج��اء م��ا: ب��اب الھب��ات،: كت��اب الكب��رى، البیھق��ي س��نن البیھق��ي، أخرج��ھ ١
: كت��اب ش��یبة، أب��ي اب��ن م��صنف ش��یبة، أب��ي اب��ن وأخرج��ھ) ١١٧٣٩:(رق��م دیث،ح��ـ ١٧١،ص

 ،ح���دیث٢٨٠ص ، ٤ج تق���بض، حت���ى ال���صدقة تج���وز ال ق���ال م���ن: ب���اب واألق���ضیة، البی���وع
 .علیھ متفق: الحدیث لفظ ،)٢٠١٣١:(رقم

-١ بت�اریخ الھاش�میة، االردنی�ة بالمملك�ة الع�ام االفتاء لجنة من الصادرة ٢٧٢٤ رقم الفتوى انظر ٢
 ".بالقبض إال تلزم ال الھبة "بعنوان م،٢٠١٢-١١

 ١٠١ ص���ـ ،٤ ج الدس���وقي، حاش���یة والدس���وقي، ؛١٠١ ص���ـ ،٤ ج الكبی���ر، ال���شرح ال���دردیر، ٣
 واب�ن ؛ ٢٤٢ ص�ـ الفقھی�ة، انینالقو جزي، وابن ؛١٥٤ صـ ،٢ ج الدواني، الفواكھ والنفراوي،

 .٥٢٨ صـ الكافي، البر، عبد

 .١صـ ،٩ ج المحلى، حزم، ابن ٤



      
 

 

    

 

 
 

٣٨٦

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

م أو قبض الشئ الموهوب بغیر إذن الواهب ألن ملكیة للموهوب له إجباره على التسلی

  .١الشئ الموهوب یكون قد انتقلت إلیه بمجرد العقد

  :ٍوقد استدلوا على هذا الرأى بأدلة من الكتاب والسنة والقیاس، وهم

  مـــــــــن الـــــــقـــــــــرآن الـــــــــــكــــــــــــــــریــــم: ًأوال

  .٢"یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود "  قوله تعالى -١

ووجه الداللة هنا أن اآلیة عامة فى وجوب الوفاء بالعقود، وال خالف أن الهبة 

م الوفاء، بمجرد صدور القبول موافقا لالیجاب، دون توقف على عقد من العقود، فیلز

، ویجاب على ذلك أن هنا إنما یحمل على العقود الالزمة، والهبة فى اصلها ٣القبض

  .٤"ما على المحسنین من سبیل " قول ما هى إال تبرع، واهللا تعالى ی

  من السنة النبویة الشریفة: ًثانیا

 حدثنا عبداهللا بن یوسف، أخبرنا مالك بن أنس، عن زید بن أسلم، عن أبیه، -١

حملت على فرس فى سبیل اهللا فأضاعه : سمعت عمر رضى اهللا عنه، یقول: قال

ن اشتریه، وظننت انه یبیعه برخص، فسألت النبى صلى اهللا الذى كان عنده، فأردت أ

ٕال تشترى وال تعد فى صدقتك، وان أعطاكم بدرهم، فإن العائد فى : ( علیه وسلم، فقال

  .٥)صدقته كالعائد فى قیئه 

لمفضل، ثنا غالب القطان، عن رجل، عن أبیه، ُ حدثنا مسدد ، ثنا بشر بن ا-٢

عن جده، انهم كانوا على منهل من المناهل، فلما بلغهم اإلسالم جعل صاحب الماء 

                                                           

، مرجــع "فــي الفقــه اإلسـالمي والقــانون الوضــعي"، موانــع الرجــوع فــي الهبـة  ب��ودى، محم��د ح��سن. د ١

 .٨٠سابق، صـ

 .١ رقم اآلیة المائدة، سورة ٢

 س�ابق، مرج�ع اإلس�المى، الفق�ھ فى المالیة العقود فى الرجوع أحكام الجابر، صالح عبدالواحد س ٣
 .٢٢٧صـ

 .٩١ رقم اآلیة التوبة، سورة ٤

 منھجی�ة ت�صنیفیة موس�وعة: المالی�ة المع�امالت أحك�ام أحادی�ث موس�وعة: انظر ؛١٤٩٠ البخارى ٥
 والحك��م وتخریجھ��ا وت��صنفیھا أحادیثھ��ا بجم��ع ق��ام ال��سنة، كت��ب م��ن امالتالمع�� ألحادی��ث فقھی��ة
 الطبع�ة السعودیة، العربیة المملكة الریاض، والتوزیع، للنشر الكوثر دار علیھا، والتعلیق علیھا

 .٨٧٨صـ األردن، – عمان – النبویة السنة دراسات مركز  ھـ،١٤٣١ محرم األولى،



      
 

 

    

 

 
 

٣٨٧

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

لقومه مائة من اإلبل على ان یسلموا، فأسلموا، وقسم االبل بینهم، وبدا له أن یرتجعها 

 النبى صلى اهللا علیه ِائت: منهم، فأرسل ابنه الى النبى صلى اهللا علیه وسلم، فقال له

ٕإن أبى یقرئك السالم، وانه جعل لقومه مائة من اإلبل على أن یسلموا، : وسلم، فقل له

فأسلموا، وقسم اإلبل بینهم، وبدا له أن یرتجعها منهم، أفهو أحق بها، ام هى؟ فإن قال 

ى أن أبى شیخ كبیر وهو عریف الماء، وأنه یسألك أن تجعل ل: له نعم، أو ال، فقل له

، )وعلیك وعلى أبیك السالم : ( إن أبى یقرئك السالم، فقال: العرافه بعده، فأتاه فقال

إن أبى جعل لقومه مائة من االبل على أن یسلموا، فأسلموا وحسن إسالمهم، ثم : فقال

ٕبدا له أن یرتجعها منهم، فهو أحق بها منهم، فإن هم أسلموا فلهم إسالمهم، وان لم 

ٕإن أبى شیخ كبیر وهو عریف الماء، وانه یسألك : ، فقال)السالمیسلموا قوتلوا على ا

إن العرافة حق والبد للناس من العرفاء، ولكن : ( أن تجعل لى العرافة بعده، فقال

  .١)العرفاء فى النار

ابن زریع، ثنا حسین المعلم، عن عمرو بن :  یعنى– حدثنا مسدد، ثنا یزید -٣

عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبى صلى اهللا علیه وسلم، شعیب، عن طاوس، 

ال یحل لرجل أن یعطى عطیة، أو یهب هبة، فیرجع فیها، إال الوالد فیما : ( قال

یعطى ولده، ومثل الذى یعطى العطیة، ثم یرجع فیها، كمثل الكلب یأكل، فاذا شبع 

  .٢)قاء، ثم عاد فى قیئه

حدثنا : حدثنا عبدالجبار بن العالء، قال: ن یحیى، قال أخبرنا زكریا ب-٤

ُال رقبى، فمن : سفیان، عن ابن ابى نجیح، عن طاوس، لعله عن ابن عباس، قال

  .٣أرقت شیئا فهو سبیل المیراث

                                                           

 .٢٩٣٤ داود أبو ١

 .٣٥٣٩ داود أبو ٢

 .٣٧٠٨ النسائى ٣



      
 

 

    

 

 
 

٣٨٨

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

ثنا وكیع، ثنا ابراهیم بن :  حدثنا على بن محمد، ومحمد بن اسماعیل، قاال-٥

: جاریة االنصارى، عن عمرو بن دینار، عن ابى هریرة، قالاسماعیل بن مجمع بن 

  .١)الرجل أحــــــــــــــــق بهبته ما لم یثب منها : ( قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

هذا ونحن من جانبنا نمیل الى الرأى الثانى، لوقوة ووجاهة االدلة واالسانید التى 

ل العام فى هذا الموضوع هو عدم قابلیة الرجوع فى عقد الهبة ساقها، وعلیه فان االص

  .إال فى استثناءات ضیقة، أال وهى رجوع االبوین

  الــثــانــــى الـــفــــرع

  حكم الرجوع فى عقد الهبة بعد القبض

انقسم الفقه فى هذا الخصوص بین اتجاهین، االتجاه االول یرى عدم جواز 

قبض، أما االتجاه الثانى فیرى جواز الرجوع بعد القبض، الرجوع فى عقد الهبة بعد ال

  .وسوف نتناول كال من االتجاهین مع ادلة كال منهما على النحو التالى

 عدم جواز الرجوع یرى أنه ال یجوز الرجوع فى الهبة بعد القبض،: الرأى األول

، ٤، والحنابلة٣ والشافعیة،٢في الهبة بعد القبض، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكیة

 لم یوجد مانع ، باستنثاء هبة الوالد لولده، فللوالد الرجوع فیما وهب البنه ما٥والظاهریة

من موانع الرجوع، وزاد الشافعیة جواز الرجوع لسائر األصول على المشهور في 

  .المذهب

                                                           

 .٢٣٨٧ ماجھ ابن ١

 والقراف�ي، ٦٤ ص ،٦ ج واإلكلی�ل، الت�اج والم�واق، ١٠١ ص ،٤ ج الدسوقي، شیةحا الدسوقي، ٢
 .١٥ ص ،٢ ج الدواني، الفواكھ والنفراوي، ٢٣٠ ص ،٦ ج الذخیرة،

 ص ،٣ ج البجیرم���ي، حاش��یة والبجیرم���ي، ٤٠١، ٤٠٢ ص ،٢ ج المحت��اج، مغن���ي ال��شربیني، ٣
 .٣٠ ص الوھاج، السراج والغمراوي، ١٤٧ ص ،٣ ج الطالبین، إعانة والبكري، ٢١٨

 ٣٨٠، ٣٩٧ص��ـ ،٥ ج المغن��ي، قدام��ة، واب��ن ٣٠١، ٣١٣ ص��ـ ،٤ ج القن��اع، ك��شاف البھ��وتي، ٤
 .١١ صـ ،٧ ج اإلنصاف، والمرداوي،

 .١٢صـ ،٩ ج المحلى، حزم، ابن ٥



      
 

 

    

 

 
 

٣٨٩

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

ر رضي اهللا عنه أن أباه أتى به إلى یعن النعمان بن البشوقد استدلوا بما 

ََأكل ولدك نحلت : إني نحلت ابني هذا عالما فقال:" ه وسلم فقالیالرسول صلى اهللا عل ْ

ه یث أمر من رسول اهللا صلى اهللا علی، وفي هذا الحد١"فأرجعه:قالمثله، قال ال، 

  .ته البنه واألمر بالفعل مفاده الجوازیر بالرجوع في عطیوسلم إلى البش

ابن عباس رضي اهللا عنهما أن الرسول صلى ما روي عن كذلك فقد استدلوا ب

ث ی، ففي هذا الحد"ئهیعود في قیئ ثم یقیكالكلب  العائد في هبته: "ه وسلم قالیاهللا عل

  .، ألن القئ حرام، فالمشبه به مثلهم الرجوع عن الهبةیداللة على تحر

ه وسلم ی عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن الرسول صلى اهللا علَيِوُرًأیضا ما 

في و" ما أعطى ولدهیها إال الوالد فیرجع فیة فیعطي العطیأن  للرجل حلیال :" قال

  .٢الهبة باستثناء هبة الوالد لولده م الرجوع فيیث داللة على تحریالحد

  أنه یجوز الرجوع فى الهبة بعد القبض،یرى : الثانىالرأى 

جوز للواهب یرى أنصار االتجاه أن الهبة بعد القبض عقد جائز في األصل ی

ي في ذلك على أإال إذا وجد مانع من الموانع وقد استدل أنصار هذا الر  هیرجع فیأن 

  :ةیاألدلة التالب

ریع حدثنا  حدثنا مسدد حدثنا یزید یعني ابن ز" الحدیث النبوى الشریف -١

حسین المعلم عن عمرو بن شعیب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي 

صلى اهللا علیه وسلم قال ال یحل لرجل أن یعطي عطیة أو یهب هبة فیرجع فیها إال 

                                                           

، مرجــع "فــي الفقــه اإلسـالمي والقــانون الوضــعي"، موانــع الرجــوع فــي الهبـة  ب��ودى، محم��د ح��سن. د ١

 .٧٨-٧٦سابق، صـ

 س�ابق، مرج�ع الھب�ة، ف�ـى الـقـ�ضـائـى الـرج�ـوع أحــكــام حجازى، عبدالجواد احمد مصطفى. د ٢
 .٥٣-٥٢صـ



      
 

 

    

 

 
 

٣٩٠

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

الوالد فیما یعطي ولده ومثل الذي یعطي العطیة ثم یرجع فیها كمثل الكلب یأكل فإذا 

  "١.شبع قاء ثم عاد في قیئه

 صلى اهللا - قال رسول اهللا:  قال– رضي اهللا عنه–ما روي عن أبي هریرة  -٢

  .٢"الواهب أحق بهبته ما لم یثب منها  " - :علیه وسلم

إذا : "ه وسلم قالیما روي عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى اهللا عل -٣

ة الواهب في الرجوع یث على أهمیفدل الحد" هایرجع فیرحم محرم لم  كانت الهبة لذي

  .رحم محرم في هبته ما لم تصدر لذي

هم بثبوت حق الرجوع یروي بإجماع عن عدد من الصحابة رضوان اهللا عل -٤

ر مقابل ومن ثم فان یأن الهبة عطاء بغ. رهم خالفینتقل عن غیبة ولم في اله

أن الواهب إنما قصد من هبته غرضا . تضرر من رجوع الواهب عنهایالموهوب له ال 

وي أو ألجل یق غرض دنیهب لتحقیل الثواب من اهللا تعالى وقد یهب لنینا، فقد یمع

تحقق ی الغرض من هبته لم رها فان طلب الرجوع دل ذلك على أنیصلة الرحم وغ

  .٣رجعیفجاز له أن 

                                                           

 .٣٥٣٩ داود أبي نسن ١

 ) ١٨٣: ( رق��م ح��دیث ، ٤٤ ص ،٣ ج البی��وع،: كت��اب ال��دارقطني، س��نن ال��دارقطني، أخرج��ھ ٢
 ص ،٦ ج الھب��ة، ف��ي المكاف��أة: ب��اب لھب��ات،ا: كت��اب الكب��رى، البیھق��ي س��نن البیھق��ي، وأخرج��ھ

 البی�وع: كت�اب ش�یبة، أب�ي ابن مصنف شیبة، أبي ابن وأخرجھ ) ١١٨٠٤: ( رقم حدیث ،١٨١
: ( رق���م ح���دیث ،٤٢٠ ص ،٤ ج فیھ���ا، یرج���ع أن فیری���د الھب���ة یھ���ب الرج���ل ف���ي واألق���ضیة،

 إس�ماعیل ب�ن ھیمإب�را: البیھق�ي ق�ال: الح�دیث عل�ى الحكم علیھ، متفق: الحدیث لفظ ، )٢١٧٠٤
 البیھق�ي،: انظ�ر ". منقط�ع ھری�رة أب�ي ع�ن دین�ار ب�ن وعمرو بالحدیث، العلم أھل عند ضعیف

 ھری�رة، وأب�ي عم�ر، اب�ن أحادی�ث:" الج�وزي اب�ن قال " ،١٨١ص ،٦ج الكبرى، البیھقي سنن
 نی��ل ال��شوكاني،: انظ��ر. - الب��اب ھ��ذا ف��ي یعن��ي – " ی��صح م��ا منھ��ا ول��یس ض��عیفة، وس��مرة

 .١١ص ،٦ج األوطار،

 س�ابق، مرج�ع والق�انون، االس�المى الفق�ھ ب�ین الھب�ة ع�ن الرج�وع أی�ت، اودی�ع مریم كبیش، لیدیة ٣
 .٣٤صـ



      
 

 

    

 

 
 

٣٩١

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 ١من النظر في آراء الفقهاء، ومناقشة ما استدلوا به من أدلة، نرى مع البعض

رجحان قول جمهور الفقهاء، القاضي بعدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض، إال 

سبحانه - تخرج عن كونها عقد، واهللافیما یهب الوالد لولده؛ ألن الهبة في  النهایة ال 

، فإن أجیب بأن هذه اآلیة إنما ) یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود ﴿: وتعالى یقول

إنما یصدق ذلك : تحمل على العقود الالزمة، والهبة ما هي إال عقد تبرع، أجیب عنه

ًعلى الهبة ما لم یحصل قبض لها، أما بعد القبض فال؛ حفاظا على استقرار 

  .المعامالت بین الناس

  الـــثـــانــــىالمطلب 

  مشروعیة الرجوع فى الهبة فى القوانین الوضعیة

سوف نتناول حكم الرجوع فى الفقه فى التشریعات العربیة المقارنة، وذلك على 

  النحو التالى؛

  ولالــــــفــــرع األ

  حكم الرجوع فى الهبة فى التشریع المصرى

لمدنى المصرى على المذهب الحنفى بجواز الرجوع فى الهبة لــقـــد سار القانون ا

إال إذا قام مانع من الرجوع، حتى ال یغیر األحكام التى استقرت فى عهد القانون 

، فقرر ، ولكنه  اشترط فى حق الرجوع بغیر التراضى وجود عذر مقبول٢المدنى القدیم

ٍأن األصل جواز الرجوع فى الهبة بالتراضى، شأن الهبة فى ذلك شأن أى عقد آخر، 

                                                           

 س�ابق، مرج�ع والق�انون، االس�المى فق�ھال ب�ین الھب�ة ع�ن الرج�وع أی�ت، اودی�ع مریم كبیش، لیدیة ١
 اإلس�المى، الفق�ھ ف�ى المالی�ة العق�ود ف�ى الرج�وع أحك�ام الجابر، صالح عبدالواحد انس ؛٣٥صـ

 .٢٣٥ص سابق، مرجع

 الوطنی�ة المح�اكم أم�ام ب�ھً معم�وال كان الذى المدني القانون القدیم المصرى المدنى بالقانون یقصد ٢
 المح��اكم أم��ام ب��ھً معم��وال ك��ان ال��ذى الم��دني والق��انون م١٨٨٣ س��نة أكت��وبر ٢٨ ف��ي وال��صادر
 الجدی�د الم�دنى بالق�انون الق�انونین الغ�اء ت�م وقد م؛١٨٧٥ سنة یونیھ ٢٨ في والصادر المختلطة
 .م٢٩/٧/١٩٤٨ بتاریخ ١٩٤٨ لسنة ١٣١ رقــم قانون رقم الصادر



      
 

 

    

 

 
 

٣٩٢

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

ولكن الهبة تتمیز عن العقود األخرى بأن الواهب یجوز له أن یرجع فى الهبة دون 

ٍرضاء الموهوب له، إذا استند فى ذلك إلــى عذر مقبول یقره القضاء ولم یوجد مانع 

رجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر الهبة كأن من الرجوع، ویترتب على ال

  .١لم تكن، بما یستتبع ذلك من نتائج

ة للرجوع وبالنسبوالرجوع فى القانون المصرى یتم إما بالتراضى أو بالتقاضى، 

 من القانون المدنى المصرى ٥٠٠ فقد نصت الفقرة األولى من المادة رقم بالتراضى

   ".یجوز للواهب أن یرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك" على أنه 

 من التقنین المدنى السورى، والمادة رقــــم ٤٦٨/١وتقابل هذه المادة المواد أرقــــــام 

  .ى العراقى مـــن التقنین المدن٦٢٠

َهذا ویعتبر اتفاق األطراف على الرجوع فى الهبة هنا إقالة، وال تتمیز الهبة فى  َُ

ًذلك عن سائر العقود سوى أن لهذه اإلقالة أثرا رجعیا یجعل الهبة كأن لم تكن، لذلك  ً

وجب حمایة حقوق الغیر حسن النیة التى اكتسبها من الموهوب له قبل اإلقالة، 

َلو وجد مانع من موانع الرجوع، ولو لم یكن لدى الواهب أى عذر واإلقالة جائزة و ِ ُ
  .٢مقبول یبرر رجوعه فى الهبة

 فقد اشترط القانون هنا ثالثة شروط، كما نصت أما بالنسبة للرجوع بالتقاضى،

 فإذا لم یقبل الموهوب له " والتى نصت على أنه ٥٠٠الفقرة الثانیة من المادة رقم 

                                                           

 تق�ع الت�ى العق�ود الخ�امس، الج�زء الم�دنى، الق�انون ش�رح ف�ى الوس�یط ال�سنھورى، عبدالرزاق. د ١
 .١٨٠صـ الملكیة، على

 یخ�ّل أن) أ: (الھب�ة ف�ي للرج�وعً مقب�والً ع�ذرا خ�اص بن�وع یعتب�ر " انھ على) ٥٠١ (المادة تنص ٢
 اإلخ�الل ھ�ذا یك�ون بحی�ث أقارب�ھ، م�ن أح�د نح�و أو الواھ�ب، نح�و علی�ھ یجب بما لھ الموھوب

 بم�ا المعی�شة أس�باب لنفسھ یوفر أن عنً عاجزا الواھب یصبح أن) ب. (جانبھ منً كبیراً وداجح
 م�ن الق�انون علی�ھ یفرض�ھ بم�ا الوف�اء عل�ى قادر غیر یصبح أن أو االجتماعیة، مكانتھ مع یتفق
 أن أو الرج�وع، وق�ت إل�ىً حی�ا یظ�لً ول�دا الھب�ة بع�د الواھ�ب ُی�رزق أن) ج. (الغی�ر عل�ى النفقة
  ".حي بھ فإذا الھبة وقتً میتا یظنھ ولد للواھب یكون



      
 

 

    

 

 
 

٣٩٣

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

یستند في ذلك جاز للواهب أن یطلب من القضاء الترخیص له في الرجوع، متى كان 

  .١ ". مقبول، ولم یوجد مانع من الرجوعٍإلى عذر

   األعــــــــذار الــمــبـــررة للـــــرجـــــوع فــــى عــــــقـــــد الــــهـــبـــة:الشرط األول

َوهذه األعزار المقبولة ال یترك أمر تقدیرها إلـــــــــى تقدیر الواهب وحده، بل یراقبه  ُ

ى یقدمه الواهب للرجوع فى هبته عذر فیه القضاء، فإذا رأى القاضى أن العذر الذ

. ٕمقبول، أقره علیه وقضى بفسخ الهبة، واال امتنع من إجابة طلبه وأبقى الهبة قائمة

ًفالرجوع بالتقاضى فى الهبة هو فسخ قضائى لها بناء على طلب الواهب، یسوغه 

  .٢عامٍعذر مقبول متروك إلــــــــى تقدیر القاضى كما هو األمر فى فسخ العقد بوجه 

أن ًویعتبر من األعذار المبررة للرجوع فى الهبة قضاء فى القانون المصرى 

 كون هذایث یب أو نحو أحد من أقاربه بحه نحو الواهیجب علیخل الموهوب له بما ی

وفر لنفسه أسباب یصبح الواهب عاجز عن أن یأن جانبه،  من ًبیرااإلخالل جحودا ك

ر قادر على الوفاء بما یصبح غیة، وأن یاالجتماع تفق مع مكانتهیشة بما یالمع

                                                           

 الم�ادة ل�نصً طبق�ا للواھ�ب یج�وز ك�ان لم�ا " بأنھ المصریة النقض محكمة قررت الشأن ھذا وفى ١
 إلى إستند أو لھ، الموھوب مع ذلك على تراضى إذا الھبة فى الرجوع المدنى القانون من ٥٠٠
 الق�انون م�ن ٥٠٢ الم�ادة وكان�ت الھب�ة، ف�ى الرج�وع م�ن انعم� وج�د إذا إال القاضى، یقبلھ عذر

 إذا ” أن�ھ م�ن ” ھـ ” الفقرة علیھ نصت ما بینھا ومن الھبة، فى الرجوع موانع عددت قد المدنى
ً مطلق�ا تخ�صیص، بغی�رً عام�ا ج�اء ق�د الفق�رة ھ�ذه نص كان ولما ” محرم رحم لذى الھبة كانت
 و ال��رحم قراب��ة ل��ھ ب��الموھوب فیھ��ا الواھ��ب ت��ربط الت��ى الھب��ات جمی��ع عل��ى فی��سرى قی��د، بغی��ر

 ب�صدور – ال�رحم ص�لة ھ�و و – منھ�ا الواھ�ب غ�رض لتحق�ق الزم�ة ھب�ات ھى إذ المحرمین،
 المق�رر ك�ان لما و لھ، الموھوب مع التراضى بغیر فیھا الرجوع للواھب یجوز فال ذاتھا، الھبة

 ال�صادرة الھب�ة فى الرجوع للطاعن وزیج ال فإنھ ًمحرما،ً رحما یعتبرون اإلبن بنات أنً شرعا
 ب��رقم ١٩٦٥/٩/٤ ف��ى الم��شھر العق��د مع��ھ یعتب��ر مم��ا األول، الخم��س ض��دھن للمطع��ون من��ھ

 للمطع�ون الن�زاع ش�قة ب�ھ الكائن�ة العق�ار لملكی�ةً ن�اقالً ص�حیحاً بیع�ا اإلسكندریة توثیق ٢٦٦٦٧
 ،٢٢٤١ ق��مر ص��فحة ٣٥ فن��ى مكت��ب ٤٩ ل��سنة ٠٥٤٤ رق��م الطع��ن.". األول الخم��س ض��دھن
 .م١٩٨٤-١٢-٢٧ بتاریخ

 تق�ع الت�ى العق�ود الخ�امس، الج�زء الم�دنى، الق�انون ش�رح ف�ى الوس�یط ال�سنھورى، عبدالرزاق. د ٢
 .١٨٥صـ لبنان، بیروت، العربى، التراث احیاء دار الملكیة، على



      
 

 

    

 

 
 

٣٩٤

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 ًایل حظی ًرزق الواهب بعد الهبة ولدایأن ، ریالغ ه القانون من النفقة علىیفرضه علی

  .ّ وقت الهبة فإذا به حيًتایم ظنهیكون للواهب ولد یإلى وقت الرجوع أو أن 

وبالرغم من تعداد المادة المذكورة لهذه األعذار الثالثة فقد ذهب الفقه على أن 

نه یمكن أن تكون وأاس علیها، َقُهذه األعذار المذكورة بالنص ال تعدو أن تكون أمثلة ی

لرجوع كعدم أداء العوض من طرف الموهوب له في حالة هناك أعذار أخرى تبرر ا

  .١اقتران الهبة بعوض

 مدنى سورى على نفس الصیاغة، وتطابق هذه المواد ٤٦٨وجاءت المادة 

یعتبر بنوع خاص "  من التقنین المدنى العراقى والتى نصت على أنه ٦٢١المادة رقم 

ًسببا مقبوال للرجوع فى الهبة ه یجب علی بما ًیرا خطًخل الموهوب له إخالالیأن ) ١: ً

صبح الواهب ی أن )٢؛ ظای غلًما جانبه جحودا كون هذا اإلخاللیث ینحو الواهب، بح

ة أو أن یجتماع اإلتفق مع مكانتهیشة بما یسباب المعوفر لنفسه أی عن أن ًعاجزا

أن ) ٣؛ ریالغ ه القانون من النفقة علىیفرضه علیر قادر على الوفاء بما یصبح غی

 ظنهیكون للواهب ولد ی إلى وقت الرجوع، أو أن ًایبقى حی ًرزق الواهب بعد الهبة ولدای

ه في یام بما اشترط علیي الققصر الموهوب له فین أ) ٤؛  وقت الهبة فإذا هو حيًتایم

  . مقبولٍات بدون عذرــــمازـــــــتــلإالعقد من 

  :وســـــــوف نــتــنــاول تـــــلك األعـــــــــذار الــــواردة عـــــلـــى الـــــنــــحــــو الـــــتــــالــــى

هوب لما كان من المقرر أن الهبة تبرع من الواهب للمو: جحود الموهوب له -أ

ل فإذا جحد الموهوب له ی له بالجمترافعاإلنتظر من الموهوب له یالواهب  له فإن

ّعد ُیها وی الرجوع فأرادكون للواهب عذره إن ی للهبة وًكن مستحقای ل لمیذلك الجم
سيء إلى الواهب یاة الواهب أو أحد أقاربه أو أن یله على ح  اعتذار الموهوبًجحودا

ّة، كما أنه على یمة جنائیولو لم تكن تلك اإلساءة جر ةأو أحد أقاربه إساءة بالغ
مة ال تعتبر إساءة بالغة وال تبرر الرجوع یله جر رتكب الموهوبیالعكس من ذلك قد 

                                                           

 تق�ع الت�ى العق�ود الخ�امس، الج�زء الم�دنى، الق�انون ش�رح ف�ى الوس�یط ال�سنھورى، عبدالرزاق. د ١
 .بعدھا وما ٢٠٠صـ سابق، مرجع الملكیة، على



      
 

 

    

 

 
 

٣٩٥

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

كون قتله أو یالواهب أو أحد أقاربه خطأ أو  تسبب في جرح أو قتلیفي الهبة كأن 

  .١لدفاع الشرعي عن نفسهلحقه في ا ً بالواهب أو أحد أقاربه استعماالًإحداثه جرحا

ً أن یرزق الـــــواهب ولــــدا بعد الهبة أو یكون له ولد یظنه میتا فإذا به حى-ب ً َ ُ :

 أو ٍ بعدها بولدَقِزُهبة ثم رالحالة أن الواهب لم یكن له ولد وقت ال ض في هذهَرَفتُوی

 ال یجعل الهبة مفسوخة من تلقاء ًوهذا العذر أیضا، ً ثم ظهر حیاًولد ظنه میتا كان له

األمر إلى القاضي لیحكم بفسخها بخالف القانون الفرنسي الذي  نفسها بل یجب رفع

  .نفسها یجعل الهبة مفسوخة من تلقاء

نفسه أو عجزه عن النفقة على من عجز الواهب عن توفیر أسباب المعیشة ل - ج

 ًزاصبح الواهب عاجیقد  ف للرجوع في الهبة،ًمعقوال ً مبرراُویعد هذا: تجب علیه نفقتهم

ة بعد الهبة إما یالمال ه نفقتهم، فقد تسوء حالة الواهبیعن الوفاء بنفقة من تجب عل

ّاما ألن الهبة ذاتها قد كانت على غٕتصل بالهبة وی ال ٍلسبب  ًوقع الواهب سببات ر منیّ

 الموهوب له لإلنفاق على ال یمنع الرجوع استعداد، ولكن )٢(رتباك المالياإلفي هذا 

مساعدة مالیة له، ولقاضي الحكم كامل السلطة التقدیریة للقول بما إذا  الواهب أو تقدیم

  .)٣(مالي یبرر رجوعه في الهبة كان الواهب یعاني من ضیق

   انــتـــــفــــاء الـــــمــــانـــع من الـــــــــرجـــــــوع:لشرط الثانىا

َ هنا على حاالت یمنع فیها )٤( من القانون المدنى٥٠٢نصت المادة  رقم  ُ
ٍ

الرجوع فى الهبة، وتنقسم إلــــــى قسمین، القسم األول مــــــــوانــــع مصاحبة، والقسم الثانى 

  .ــــــــوانــــع طـــــــارئــــةم

                                                           

 االس��كندریة، الجامعی��ة، المطبوع��ات دار والوص��یة، والھب��ة المواری��ث حم��دى، كم��ال محم��د. د ١
 .١٧٦صـ م،١٩٩٨

 س�ابق، مرج�ع والق�انون، اإلس�المى الفق�ھ ب�ین الھب�ة ع�ن الرج�وع أی�ت، اودی�ع مریم كبیش، لیدیة ٢
 اإلس�المى، الفق�ھ ف�ى المالی�ة العق�ود ف�ى الرج�وع أحك�ام الجابر، صالح عبدالواحد انس ؛٣٥صـ

 .٥٤ص سابق، مرجع

 ، الم��سماة العق��ود ، الث��اني الج��زء الم��دني، الق��انون أص��ول ال��دین عل��م اس��ماعیل، ال��دین محی��ي. د ٣
 .٥٠ ،٥٠صـ الرباط، ، الساحل مطبعة ، ذكورةم غیر الطبعة

 الرج�وع طل�ب ُیرفض) : ٥٠٢ (المادة " أنھ على المصرى المدنى القانون من ٥٠٢ المادة تنص ٤
 موجب�ة مت�صلة زی�ادة الموھوب للشيء حصل إذا) أ: (اآلتیة الموانع من مانع وجد إذا الھبة في

 إذا) ج. (الھب�ة عق�د طرف�ي أح�د م�ات إذا) ب. (الرج�وع ح�ق ع�اد الم�انع زال فإذا قیمتھ لزیادة
 بع�ض عل�ى الت�صرف اقت�صر ف�إذا. ًنھائی�اً ت�صرفا الموھ�وب ال�شيء ف�ي ل�ھ الموھ�وب تصرف

 ول�و لآلخ�ر ال�زوجین أح�د م�ن الھب�ة كانت إذا) د. (الباقي في رجعی أن للواھب جاز الموھوب،
 ھل�ك إذا) و. (مح�رم رح�م لذي الھبة كانت إذا) ھـ. (الزوجیة انقضاء بعد الرجوع الواھب أراد

 =أو فیھ لھ ّید ال أجنبي بحادث أو بفعلھ الھالك كان ًسواء لھ، الموھوب ید في الموھوب الشيء



      
 

 

    

 

 
 

٣٩٦

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  : الـــــــــــمــــــــوانــــــع الــــمـــصـــــاحــــبـــة-أ

 والهبة ١، والهبة بین الزوجین، والصدقة،وهذه الموانع تشمل الهبة بدون عوض

 تمنع الواهب من الرجوع في هبته متى قام الموهوب ٍ، فالهبة بعوض٢لذي رحم محرم

وز الرجوع في الصدقة ولو كانت لغني، لتزام بالعوض، كذلك ال یجله بالوفاء باإل

، كذلك ال ٣وكذلك كل عمل من أعمال البر كبناء المستشفیات والمدارس ودور الرعایة

                                                                                                                                                    

 ّق��دم إذا) ز. (الب��اقي ف��ي الرج��وع ج��از ال��شيء، بع��ض إال یھل��ك مل�� ف��إذا االس��تعمال، ب��سبب= 
 ."البر أعمال منً عمال أو صدقة الھبة كانت إذا) ح. (الھبة عنً عوضا لھ الموھوب

 ٥٠٠الم�ادة فى الوارده الھبة فى الرجوع الحكام یخضع الھدایا تلك استرداد فى الخاطب كان واذ ١
 ع�دم حال�ة ف�ى الھب�ة ف�ى ارج�وع ت�شترط الم�ذكورة الم�ادة وكانت المدنى القانون من بعدھا وما

 المطع�ون الحك�م وك�ان القاض�ى یقبلھ عذر الى الرجوع فى الواھب یستند ان لھ الموھوب قبول
 وقضى ضده المطعون الى یرجع بسبب كان الخطبة عن العدول ان الى صحیحا انتھى وان فیھ

 وال�شبكة . الزم�ھ ك�ان مم�ا الخطبة ھدایا بھا تعلقت التى ھبتھ فى الرجوع فى احقیتھ بعدم لذلك
 واعتب�ر النظ�ر ھ�ذا خ�الف واذ اس�تردادھا ف�ى احقیت�ھ بع�دم ای�ضا یق�ضى الت�ى الھ�دایا من ایضا

 الط�اعن ش�قیق بم�ذكرة ورد ما والى مصدره یبین لم عرف الى استنادا المھر من جزءا الشبكة
 منھ�ا استخلصھ ما الى یؤدى ال المذكرة بتلك ورد ما ان مع استردادھا فى بأحقیتھ لذلك وقضى

 الم�ادة ، م�دنى ٥٠٠ الم�ادة. ( االس�تدالل فى والفساد القانون تطبیق فى بالخطأ معیبا یكون فانھ
 )٨٠٠ص١ج٤٧س ١٩٩٦/٥/١٥ جلسة ق٦٤ لسنة ٨٧٥٧ رقم الطعن ) ( مرافعات ١٧٨

 تراض�ى إذا الھب�ة ف�ى الرج�وع الم�دنى الق�انون م�ن ٥٠٠الم�ادة لنصً طبقا لواھبل یجوز كان لما ٢
 ف�ى الرج�وع م�ن م�انع وج�د إذ إال القاض�ى یقبل�ھ ع�ذر إل�ى أس�تند أو لھ الموھوب مع ذلك على
 ن�صت م�ا بینھ�ا وم�ن الھب�ة ف�ى الرج�وع موان�ع قدع�ددت ذات�ھ الق�انون من ٥٠٢ وكانت ، الھبة
ً مطلق�ا ، تخ�صیص بغی�رً عام�ا النص جاء وقد ، محرم رحم لذى لھبھا كامت إذا ھـ الفقره علیھ
 ال��رحم قراب��ھ ل��ھ ب��الموھوب فیھ��ا الواھ��ب ت��ربط الت��ى الھب��ات جمی��ع عل��ى فی��سرى قی��د بغی��ر

 ص�لھ وھ�و منھ�ا الواھ�ب غ�رض لتحقی�ق الزمة ھبات ھى إذ لولدة الوالد ھبھ ومنھا والمحرمیة
 أم�ا ، لھ الموھوب مع التراضى بغیر فیھا الرجوع للواھب یجوز فال ذاتھا الھبة بصدور الرحم
 وج�اء الھب�ة ف�ى للرج�وع المقبول�ھ األع�ذار ح�دد المدنى القانون من ٥٠١ المادة نص بأن القول
 الھب�ة ف�ى الرج�وع موان�ع م�ن ذات�ھ الق�انون من ٥٠٢ المادة نص تضمنھ بما یخصص فالً عاما
 بغی�ر لعمومھً وتخصیصا قید بدون المدنى ونالقان من ٥٠٠ المادة نص لمطلقً تقییدا یكون فإنھ

 ل�سنة ١٢٩٦ رق�م الطع�ن) ( م�دنى ٥٠٢ ، ٥٠١ ، ٥٠٠ الم�واد. ( یج�وز ال م�ا وھو مخصص
 )١٤٦٥ ص ٢ ج ٤٦ س ١٩٩٥ / ١٢ / ٢٦ جلسة ق ٥٧

 أن ل�ھ الموھ�وب قب�ول ع�دم حال�ة ف�ى الھب�ة ف�ى للرج�وع الم�دنى الق�انون م�ن ٥٠٠ المادة تشترط ٣
 ف�ى حق�ھ لتبری�ر الط�اعن بھ تعلل ما كان فاذا القاضى یقبلھ عذر الى الرجوع فى الواھب یستند

 دی�ن أن م�ن یدعیھ ما أن كما فساده ثبت قد غلط فى وقوعھ من األجرة عن تنازلھ عن الرجوع
 اال للم�ورث أص�ال كان وان األجرة دین ألن القانون فى صحیح غیر لالنقسام قابل غیر األجرة

 المیراثی�ة، ھح�صت بق�در ك�ل الورث�ة عل�ى وفات�ھ بعد ینقسم فھو لالنقسام قابال بطبیعتھ دام ما أنھ
 بالتن�ازل اق�راره ف�ى الرج�وع ف�ى حق�ھ لتبریر الطاعن الیھ استند الذى العذر فان ، ذلك كان اذا

 جل�سة ق ٣٠ ل�سنة ٤١٣ رق�م الطعن) (المدنى القانون من ٨٩١ ، ٥٠٠ المادتان. (منتفیا یكون
 ).١٢٧٨ س ١٦ س ١٩٦٥/١٢/١٦



      
 

 

    

 

 
 

٣٩٧

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 ١ثناء الزوجیة، أما الهبة السابقة للزوجیةیجوز رجوع أحد الزوجین فیما وهبه لآلخر أ

یجوز للواهب الرجوع  أو الالحقة لها كالتي تتم بعد الطالق، فإنه في هاتین الحالتین

في الهبة الصادرة لذي رحم محرم، وعلى ذلك تكون في هبته، كذلك ال یجوز الرجوع 

الهبة لذي رحم غیر محرم كأوالد الخاالت واألخوال والعمات یجوز الرجوع فیها، كذلك 

  .٢الهبة لمحرم غیر ذي رحم كأم الزوجة یجوز الرجوع فیها

  : الـــــــــــمـــــوانــــــع الــــــطـــــارئـــــــة-ب

ع َمنـُكـذلك ی، نعقاد الهبـة كوفـاة أحـد طرفیهـاإالموانع الطارئة هي التي تحدث بعد 

مـــن  الرجـــوع فـــي الهبـــة إذا تـــصرف الموهـــوب لـــه فـــي الـــشيء الموهـــوب بـــالبیع أو غیـــره

ــة للملــك، كمــا یالتــصرفات  ــَمتُالناقل ع الرجــوع فــي الهبــة إذا زاد الــشيء الموهــوب زیــادة َن

  .تزید في قیمته متصلة

أتي ین المدني المصري على ما ی من التقن٥٠٢رقم المادة وفى هذا تنص   

  :ةی مانع من الموانع اآلتَدِجُض طلب الرجوع في الهبة إذا وَرفُی "

ل المانع امته، فإذا زیادة قیة موجبة لزادة متصلی إذا حصل للشيء الموهوب ز- 

  .عاد حق الرجوع

  . إذا مات أحد طرفي عقد الهبة- 

                                                           

 م��سائل م��ن وھ��و ، لل��زواج تمھی��دا كان��ت وان الخطب��ة ان - المحكم��ة ھ��ذه ف��ضاء ف��ى - المق��رر ١
 فت�رة أبان - الشبكة ومنھا - لألخر الخاطبین أحد یقدمھا التى الھدایا أن أال ، الشخصیة األحوال
 ش�روط م�ن ش�رطا وال ال�زواج أرك�ان من ركنا لیست ألنھا المسائل ھذه من تعتبر ال ، الخطبة
 تل�ك ب�شأن الن�زاع یك�ون ث�م وم�ن ، علیھ�ا یتوق�ف وال ، ب�دونھا صحیحا الزواج یتم اذ ، صحتھ
 األح��وال نط��اق ع��ن ذل��ك ویخ��رج ب��ھ متعل��ق ھ��و وم��ا ال��زواج بعق��د الم��ساس ع��ن بعی��دا الھ��دایا

 أحك�ام م�ن الھب�ة عل�ى ی�سرى م�ا علیھا ویسرى ، الھبات قبیل من الھدایا ھذه وتعتبر الشخصیة
 واس�تمد العقود كسائر مالیا عقدا باعتبارھا الھبة أحكام القانون ھذا أورد وقد المدنى القانون فى

 الھ�دایا تل�ك اس�ترداد ف�ى الخاط�ب ح�ق ف�ان ث�م وم�ن ، الشریعة أحكام من الموضوعیة أحكامھا
 المادة. ( بعدھا وما ٥٠٠ لمادةا فى المدنى القانون فى الواردة الھبة فى الرجوع الحكام یخضع

 ل�سنة ٥٢٠٨ رق�م الطع�ن ) ( مرافع�ات ١٧٨ ، ١٧٦ المادت�ان ـ� مدنى ٥٠٠ المادة ـ إثبات ٦٠
  )١٠٨٣ ص ٢ ج ٤٨ س ١٩٩٧/٧/٨ جلسة ق ٦٦

 ق�عت الت�ى العق�ود الخ�امس، الج�زء الم�دنى، الق�انون ش�رح ف�ى الوس�یط ال�سنھورى، عبدالرزاق. د ٢
 .١٩٧-١٩٣صـ سابق، مرجع الملكیة، على



      
 

 

    

 

 
 

٣٩٨

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 فإذا اقتصر ًای نهائً إن تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا- 

  .رجع في الباقيیالتصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن 

لرجوع بعد انقضاء ن لآلخر ولو أراد الواهب ای إذا كانت الهبة من أحد الزوج- 

  .ةیالزوج

  . إذا كانت الهبة لذوي رحم محرم- 

د الموهوب له، سواء كان الهالك بفعله أو ی إذا هلك الشيء الموهوب في - 

ّهلك إال بعض الشيء جاز یستعمال فإذا لم اإله أو بسبب یّحادث أجنبي البد له فی

  .الرجوع في الباقي

  . عن الهبةً إذا قدم الموهوب له عوضا- 

ّ إذا كانت الهبة صدقة أو عمال من أعمال البر-  ً.  

   صــــــــــدور حـــــــــــــكــــــــم بــــــــالــــــــــــــرجــــــــوع:الشرط الثالث

ا ًخ تلقائیَفسُمتى توافرت أسباب الرجوع في الهبة وانتفت الموانع فإن الهبة ال تفــــ

دعوى الرجوع في الهبة تخضع في  و،بل البد من صدور حكم من طرف القاضي

القانون المصري للقواعد العامة فال تتقادم إال بمرور خمس عشرة سنة من وقت قیام 

  .١العذر

َویــــشترط لـقـبـول الدعوى توافر كافة الشروط العامة  المتطلبة فى القانون ُ

 من القانون المدنى ٥٠٠اإلجرائى، وكذلك الشروط الخاصة الواردة فى المادة رقم 

َالمصرى؛ فیجب أن ترفع الدعوى من ذى صفة على ذى صفة، وأن یكون لرافع  ُ

  .الدعوى مصلحة فى رفعها

                                                           

 .٣٢٢صـ الثالث، الجزء للمالیین، العلم دار م،١٩٩٠ الثانیة، الطبعة السنة، فقھ سابق، السید ١



      
 

 

    

 

 
 

٣٩٩

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

ن أ یترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو التقاضي والـــجدیر بالذكر أنه 

تفاق على الرجوع اإللموهوب له الثمار إال من وقت لن لم تكن، وال یرد كأر الهبة ََبعتُت

أو من وقت رفع الدعوى، وللموهوب له الرجوع على الواهب بجمیع المصروفات 

 فال یجوز الرجوع فیها إال بالقدر الذي زاد في ١الضروریة، أما المصروفات النافعة

 من التقنین المدني المصري، أما ٥٠٣رقم  على المادة ًقیمة الشيء الموهوب تأسیسا

 حمایة حقوق الغیر حسن بالنسبة للغیر فإن الهبة لیس لها أثر رجعي وأنه یتعین

  .النیة

  الــــــفــــرع الـــثــــانــــى

  التشریعات الوضعیة المقارنةحكم الرجوع فى الهبة فى 

  بالنسبة للتشریع الفرنسى/ األول الغصن 

لقد أعطى القانون الفرنسى عقد الهبة قوة فى االلزام بحیث قـرر بـأن االصـل فیـه 

 والتـى ٢ مـن القـانون المـدنى الفرنـسى٩٥٣ادة رقـم عدم الرجوع، وهذا ما اقتضت به المـ

ــ" تــنص علــى أن  ، إذن فبمقتــضى هــذا ....."ة بــین االحیــاء ال یجــوز الرجــوع فیهــاالهب

  .٣النص ال یجوز الرجوع فى الهبة

                                                           

 أو درجال� إص�الح مث�ل وص�یانتھ، ال�شئ لحفظ الالزمة المصروفات ھى الضروریة المصروفات ١
 او المی��اه وت��سخین والتدفئ��ة التبری��د أجھ��زة ص��یانة أو البی��ت س��طح أو المی��اة دورة أو الم��صعد

 المبی�ع قیم�ة م�ن تزی�د الت�ى تلك ھى النافعة المصروفات أما ذلك؛ ونحو.... تصدع جدار ترمیم
 تل�ك وھى الكمالیة المصروفات وھناك مثمرة؛ أشجار غرس أو جدید، ببناء القیام مثل نفعھ، أو

 .الحدیقة تنسیق أو الحوائط كساء او األسقف كزخرفة زینتھ، أو الشئ لزخرفة تنفق التى

٢ Art. ٩٥٣ : “An inter vivos gift may be revoked only for non-performance 
of the conditions under which it was made, on account of ingratitude, 
and on account of unforeseen birth of children.”. 

 س�ابق، مرج�ع والق�انون، االس�المى الفق�ھ ب�ین الھب�ة ع�ن الرج�وع أودی�ع، أی�ت مریم كبیش، لیدیة ٣
 .٣٧صـ



      
 

 

    

 

 
 

٤٠٠

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

والجدیر بالذكر أن قاعدة عدم الرجوع فى الهبـة ترجـع الـى مبـدأ القـانون الفرنـسى 

، ١، والـذى یعنـى اإلعطـاء والمنـع ال یجتمعـانDonner et retenir ne vautقـدیم ال

ٕوان كـــان هـــذا المبـــدأ لـــم ینقـــل بحرفیتـــه فـــى القـــانون المـــدنى الفرنـــسى، فانـــه توجـــد لـــه 

، ویظهــر أن أساســه القــانون الرومــانى ٩٤٦ إلــى ٣٤٣تطبیقــات ظــاهرة فــى المــواد مــن 

تم إال قبــل عهــد جیــستنیان ومــا كانــت الهبــة تنــتج آثارهــا إال إذا نفــذذت فلــم تكــن الهبــة تــ

من الوقت الذى یتخلى فیه المتصرف فیه بالفعل على المال الذى یعطیه أى من وقـت 

ولكن هذه العبارة أخذت فیما " اإلعطاء والمنع ال یجتمعان" التسلیم ومن ثم وحد المبدأ 

  .٢بعد معنى ىخر مختلف فصار یقصد بها أن الهبة عقد ال یمكن الرجوع فیه

غیـــر أن المـــشرع الفرنـــسى وبمقتـــضى نفـــس المـــادة أجـــاز الرجـــوع فـــى الهبـــة فـــى 

) ب(ق علیهــا فــى عقــد الهبــة، حالــة عــدم تنفیــذ الــشروط المتفــ) أ: (حــاالت ثــالث وهــم

 الرجوع فى ١٠٩٦والدة ابن للواهب، كما أجازت المادة ) ج(حالة جحود الموهوب له، 

  .٣الهبات بین األزواج

أجاز القانون المدني الفرنسي الرجوع دائما فـي الهبـات الجاریـة بـین الـزوجین فقد 

حـصلت بـین أزواج المـستقبل أو بمناسـبة الـزواج او خـالل فتـرة الـزواج،  سواء تلك التي

                                                           

١ Notes de bas de pageSection ٢La règle « donner et retenir ne vaut »§ ١. 
Sens de la règle٧٧٢. Dépouillement actuel du donateur. – Cela signifie 
que le droit, objet de la donation, doit être acquis au donataire dès la 
donation. Mais cela ne signifie pas que le donataire doive être mis 
immédiatement en possession et jouissance des biens donnés. Ainsi, le 
donateur peut se réserver l’usufruit des choses données (art. ٩٤٩), sans 
que l’actualité du dépouillement soit méconnue. 

 ال�شریعة بأحك�ام مقارن�ا الجزائ�رى األس�رة ق�انون ف�ى الھب�ة ع�ن ةدراس� تقی�ة، احم�د ب�ن محمد. د ٢
 .٢٨٠صـ م،٢٠٠٣ الجزائر، التربویة، لألشغال الوطنى الدیوان المقارن، والقانون االسالمیة

٣ Art. ١٠٩٦ : (Act of ١٨ Feb. ١٩٣٨) All gifts made between spouses, during 
the marriage, although named inter vivos, are always revocable. 
[repealed] Those gifts are not revoked by the unforeseen birth of 
children. 



      
 

 

    

 

 
 

٤٠١

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

لهبـــات الجاریـــة مـــن الغیـــر بـــسبب الـــزواج لمـــصلحة الـــزوجین ا ولـــم یـــستثن مـــن ذلـــك إال

  .١المستقبلیة

ومــــن اســــتقراء النــــصوص عالیــــه ســــیظهر لنــــا أن المــــشرع الفرنــــسى أورد حــــاالت 

ه علـى سـبیل الحـصر ولـیس المثـال، وقـد قیـد الحالـة الثانیـة بـضرورة تـوافر الرجوع عالیـ

حالــة مــن ثــالث وهمــا اذا اعتــدى الموهــوب لــه علــى حیــاة الواهــب، والحالــة الثانیــة إذا 

أســـاء الموهـــوب لـــه معاملـــة الواهـــب إســـاءة جـــسمیة، والحالـــة الثالثـــة واالخیـــرة اذا امتنـــع 

جــدیر بالــذكر ان الــبطالن بــسبب الجحــود ال الموهــوب لــه عــن اعطــاء الواهــب نفقــة، وال

  .یقع بقوة القانون، بل یجب رفع دعوى بذلك من قبل الواهب

  بالنسبة للتشریع السورى/ الثانى الغصن 

ـ یجوز للواهب -١"  على أنه ٤٦٨ فى المادة رقم ٢قـــرر القانون المدنى السورى

 فإذا لم یقبل الموهوب له جاز - ٢، یرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلكأن 

 متى كان یستند في ذلك إلى ،للواهب أن یطلب من القضاء الترخیص له فـي الرجوع

، ویستفاد من ذلك النص أن المشرع  ". ولم یوجد مانع من الرجوع،عذر مقبول

مانع من موانع الرجوع وكان للواهب ًالسورى أجاز الرجوع فى الهبة مطلقا ما لم یقم 

  . ".عذر مقبول

، حیث ٤٧٢، ٤٧١، ٤٧٠، ٤٦٩، ٤٦٨وقــــد نظم الرجوع فى الهبة المواد ارقام 

 فقد ٤٧٠، أمـــــا المادة رقم ٣ األعذار المقبولة للرجوع فى الهبة٤٦٩نظمت المادة 

                                                           

 ، الم�سماة العق�ود ، الث�اني الج�زء ، الم�دني الق�انون أص�ول ، ال�دین عل�م إسماعیل الدین محیي. د ١
 .٤٩صـ الرباط، الساحل، مطبعة

 .م١٨/٥/١٩٤٩ تاریخ ٨٤ رقم التشریعي بالمرسوم صدر ٢

 مقب��وال ع��ذرا خ��اص بن��وع یعتب��ر " ان��ھ عل��ى ن��صت ال��سورى الم��دنى الق��انون م��ن ٤٦٩ الم��ادة ٣
 أقارب�ھ م�ن أحد نحو أو. الواھب نحو علیھ یجب بما لھ الموھوب یخل إن ـ آ. لھبةا في للرجوع

 ی�وفر أن ع�نً ع�اجزا الواھ�ب ی�صبح إن ـ ب. جانبھ منً كبیراً جحودا اإلخالل ھذا یكون بحیث
 بم�ا الوف�اء عل�ى ق�ادر غی�ر ی�صبح أن أو االجتماعی�ة مكانت�ھ م�ع یتفق بما المعیشة أسباب لنفسھ

 إل�ىً حی�ا یظ�لً ول�دا الھب�ة بعد الواھب یرزق إن ـ ج. الغیر على النفقة من انونالق علیھ یفرضھ
 . ".حي بھ فإذا الھبة وقتً میتا یظنھً ولدا الواھب یكون أن أو الرجوع وقت



      
 

 

    

 

 
 

٤٠٢

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 ٤٧١، أما المادة رقم ١نظمت الموانع التى یتم رفض طلب الرجوع فى الهبة إن وجدت

 ٤٧٢ً، وأخیرا تناولت المادة رقم ٢فنظمت اآلثار المترتبة على الرجوع فى الهبة

  .٣مسؤولیة الواهب فى حالة استرداده الشئ الموهوب بغیر التراضى أو التقاضى

  بالنسبة للتشریع العراقى / الثالثالغصن 

لقد سار المشرع العراقى على نفس النهج الذى اتبعه القانون المدنى المصرى 

للواهب أن یرجع "  على أنه ٤ من القانون المدنى٦٢٠والسورى، فنص فى المادة رقم 

الهبة برضاء الموهوب له، فإن لم یرضى كان للواهب حق الرجوع عند تحقق فى 

  ".سبب مقبول، ما لم یوجد مانع من الرجوع

 ٦٢٥ إلى ٦٠١وقـــــد نظم القانون المدنى العراقى احكام الهبة فى المواد من 

 فإن األصل أن یكون الرجوع فى الهبة ٦٢٠ًمنه، وطبقا لنص المادة عالیه رقم 

                                                           

 وجد إذا الھبة في الرجوع طلب یرفض " أنھ على نصت السورى دنىالم القانون من ٤٧٠ المادة ١
 ف�إذا. قیمت�ھ لزی�ادة موجب�ة مت�صلة زیادة الموھوب للشيء حصل إذا ـ أ: اآلتیة الموانع من مانع
 ل�ھ الموھوب تصرف إذا ـ ج. الھبة عقد طرفي أحد مات إذا ـ ب. الرجوع حق عاد المانع زال
 أن للواھب جاز الموھوب بعض على التصرف اقتصر فإذا. ًانھائیً تصرفا الموھوب الشيء في

 بع�د الرج�وع الواھ�ب أراد ول�و لآلخ�ر ال�زوجین أح�د م�ن الھب�ة كان�ت إذا ـ� د. الباقي في یرجع
 ی�د ف�ي الموھ�وب ال�شيء ھل�ك إذا ـ� و. مح�رم رح�م ل�ذي الھب�ة كانت إذا ـ ھـ. الزوجیة انقضاء

 لم فإذا. االستعمال بسبب أو فیھ لھ ید ال أجنبي حادثب أو بفعلھ الھالك أكان سواء. لھ الموھوب
 ـ� ح. الھب�ة ع�ن عوضا لھ الموھوب قدم إذا ـ ز. الباقي في الرجوع جاء الشيء بعض إال یھلك

 . ".البر أعمال منً عمال أو صدقة الھبة كانت إذا

 الھب�ة ف�ي الرج�وع عل�ى یترت�ب ـ� ١ " أن�ھ عل�ى ن�صت ال�سورى الم�دنى الق�انون من ٤٧١ المادة ٢
 م�ن إال الثم�رات ل�ھ الموھوب یرد وال ـ ٢. تكن لـم كان الھبة تعتبر أن بالتقاضي أو بالتراضي

 م��ن أنفق��ھ م��ا بجمی��ع یرج��ع أن ول��ھ. ال��دعوى رف��ع وق��ت م��ن أو. الرج��وع عل��ى االتف��اق وق��ت
 ف�ي زاد ال�ذي الق�در بھ�ا الرج�وع ف�ي یج�از ف�ال النافع�ة المصروفات أما. ضروریة مصروفات

 . ".الموھوب الشيء قیمة

 أو التراض�ي بغی�ر الموھ�وب ال�شيء عل�ى الواھ�ب اس�تولى إذا ـ ١ " أنھ على نصت ٤٧٢ المادة ٣
 أو الواھ�ب بفع�ل الھ�الك ك�ان س�واء ال�شيء ھ�الك ع�ن لھ الموھوب قبلً مسؤوال كان التقاضي

 وھل�ك الھب�ة ف�ي بالرجوع حكم صدر إذا أما ـ ٢. االستعمال بسبب أو فیھ لھ ید ال أجنبي بسبب
. كالھ�ال ھ�ذا ع�نً م�سؤوال ل�ھ الموھ�وب فیك�ون بالت�سلیم اع�ذاره بعد لھ الموھوب ید في الشيء

 . ".أجنبي بسبب الھالك كان ولو

 .م١٩٥١ لسنة ٤٠ رقم بالقانون صدر ٤



      
 

 

    

 

 
 

٤٠٣

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

َلموهوب له، فان حصل ذلك عد العقد الجدید إقالة للهبة، أما إذا لم یرض برضاء ا ُ

الموهوب له، فلیس أمام الواهب للرجوع إال االلتجاء للقضاء، متى توفرت اعذار 

  .قانونیة

 والتى جاءت على سبیل المثال ٦٢١وقد نصت على تلك األعذار المادة رقم 

  :  وهى١ولیس الحصر

ه فإن نص یوعل؛ ٢"إخالال خطیرا"وقد أورد النص التشریعى لفظ :  الجحود- )أ(

صدر من الموهوب له یشمل أي عمل أو امتناع عن عمل یمكن أن یالفقرة هذه 

ًه هذا السلوك إخالال یكون فیًا إلى الحد الذي یًا أو معنوی مادًضررالحق بالواهب یو

حصر یًظا من جانب الموهوب له، دون أن یلًشكل في الوقت ذاته جحودا غی وًرایخط

، ظیر والتي تنطوي على الجحود الغلیالمشرع األفعال التي تشكل ذلك اإلخالل الخط

ه هو یهذا بخالف القانون المدني الفرنسي الذي حصر هذه األفعال ألن األصل فو

 رنسيمن القانون المدني الف ) ٩٥٥(  ذكرت المادة حیث ،عدم جواز الرجوع في الهبة

اساءة معاملة ٕاة الواهب، ویل الحصر وهي االعتداء على حیحاالت الجحود على سب

 ًرایوأخ مة،یمة أو أهانه إهانة جسیمة جسیمة أو إذا ارتكب نحوه جریالواهب إساءة جس

 عجز الواهب عن االنفاق على نفسه أو على من - )ب(؛ ٣هیإذا امتنع عن االتفاق عل

                                                           

ً مقب�والً س�ببا خ�اص ٍبن�وع یعتب�ر " أنـــ�ـھ على العراقى المدنى نونالقا من ٦٢١ رقم المادة نصت ١
 ثی�بح الواھ�ب، نح�و ھیعل یجب بماً رایخطً إخالال لھ الموھوب یخل أن – أ: الھبة في للرجوع

 لنف�سھ یوفر أن عنً عاجزا الواھب یصبح أن – ب ظا؛یغلً جحودا جانبھ من اإلخالل ھذا یكون
 یفرض�ھ بم�ا الوف�اء عل�ى قادر ریغ یصبح أن أو ةیاإلجتماع مكانتھ مع یتفق بما شةیالمع أسباب

 وق�ت ال�ىً ای�ح یبق�ىً ول�دا الھب�ة بع�د الواھ�ب یرزق أن – ج ر؛یالغ على النفقة من القانون ھیعل
 الموھ�وب یق�صر أن – د حي؛ ھو فإذا الھبة وقتً تایم یظنھً ولدا للواھب یكون أن أو الرجوع،

 . ".مقبول عذر بدون التزامات من العقد في ھیعل اشترط بما امیالق في لھ

 المراجع�ة لجن�ة إن إال الم�صري، الم�دني للق�انون ديی�التمھ الم�شروع في العبارة نفس وردت لقد ٢
 عب��ارة تقابلھ��ا والت��ي) ٤٣(الم��صري ال��نص ف��ي ال��واردة) ًكبی��راً جح��ودا (بعب��ارة اكتف��اء ح��ذفتھا

 .أعاله العراقي النص في ) ظایغلً جحودا(

 – الق�انون سمق� مقارن�ة، دراس�ة : العراق�ى الت�شریع ف�ى الھبة فى الرجوع ھالل، سلمان قصى. د ٣
 .١٦صـ الجامعة، التراث كلیة



      
 

 

    

 

 
 

٤٠٤

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 أن یرزق الواهب بعد الهبة - )ج(تلزمه النفقة علیه انفاقا یتفق مع مركزه االجتماعى؛ 

بولد وذلك لغرض حمایة حقوقه، سواء أكان من الزوجیة القائمة وقت الهبة أو من 

 إخالل الموهوب له بالتزاماته العقدیة، فمثال إذا كان الواهب قد - )د(زواج الحق؛ 

اشترط تكلیفا على عاتق الموهوب له، فان عدم تنفیذ هذا االلتزام یبیح للواهب ان 

یطالب الموهوب له بتنفیذه، فإن رفض او نفذ باهمال فللواهب ان یفسخ الهبة طبقا 

وهنا یحق لورثة الواهب :  له الواهب قتل الموهوب-)هـ(للقواعد العامة فى العقود؛ 

ًطلب إبطال هبة مورثهم بشرط أن یكون القتل قد تم عمدا، وبدون وجه حق، إنفاذا 

  .١"من یستعجل الشئ قبل اوانه عقب بحرمانه " لقاعدة شرعیة وهى 

  اللبنانىبالنسبة للتشریع  / الرابعالغصن 

 إلى ٥٠٤ظم قانون الموجبات والعقود اللبنانى عقد الهبة فى المواد من لــقد ن

الرجوع عن الحق فى للواهب  ٢اللبنانىأجاز قانون الموجبات والعقود ، ولقد ٥٣٢

ن أًل خروجا على المفاهیم العامة المطبقة السیما ِشكُالهبة حتى بعد اتمامها مما ی

  .و الغاؤه ولیس الرجوع عنه بعد اتمامهأبطاله، فسخه العقد المنشئ یمكن ا

 ٥٢٧ و٥٢٤ و٥٠٨وقد نظمت االحكام الموضوعیة للرجوع فى الهبة المواد 

یبقى للواهب حق الرجوع عن  "نه أ على من القانون ٥٠٨نصت المادة ، وقد ٥٢٨و

ه الى بعدم إتمام القبول هو عدم وصولهنا المقصود و ،"العرض ما دام القبول لم یتم

ًي أنه یحق للواهب مبدئیا الرجوع عن أ ،٥٠٧علم الواهب المنصوص عنه في المادة 

  .٣ فمجرد قبول الموهوب له ال یلزم الواهب،عرضه طالما لم یعلم بموافقة الموهوب له

                                                           

 .العدلیة االحكام مجلة من ٩٩ رقم المادة ١

 .م٩/٣/١٩٣٢ فى صدر ٢

-واالداری��ة ال��سیاسیة والعل�وم الحق��وق كلی�ة اللبن��اني، الق��انون ف�ي الھب��ة إش�كالیات م��واس، غن�ى.د ٣
  :الموقع على منشور اللبنانیة، الجامعة ث،الثال الفرع

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewResearchPage.aspx?id=٥١&language=a
r 



      
 

 

    

 

 
 

٤٠٥

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 على ثالث حاالت یمكن فیها  اللبنانىنص قانون الموجبات والعقودهذا وقد 

ة رقم الماد ( ظهور أوالد للواهب بعد الهبة) أ: (التامة، وهم للواهب الرجوع عن الهبة 

) ج(، ٢)٥٢٧المادة رقم  ( لتكالیفو اأعدم تنفیذ الموهوب له للشروط ) ب(، ١)٥٢٤

یحق للواهب الرجوع عن الهبة في ، ف)٤()٥٢٨المادة رقم  ( )٣(لهجحود الموهوب 

 جنایة على شخص الواهب الحالة األولى، إذا ارتكب الموهوب له جنحة او، حالتین

ًوالحالة الثانیة، إذا ارتكب الموهوب له اخالال هاما بالموجبات ، او على شرفه او ماله ً

ارتكاب الموهوب له : الحالة األولى-أ، .التي یفرضها علیه القانون للواهب او لعائلته

 وقد اعتبر بعض الفقهاء، جنحة او جنایة على شخص الواهب او على شرفه او ماله

 هي الجریمة القصدیة ولو لم ینص على ذلك ٥٢٨ان الجریمة المقصودة بالمادة 

ًفبرأي هؤالء ان القتل او االیذاء غیر القصدي ال یعتبر سببا للرجوع عن . ًصراحة

، ولكن ونحن مع البعض نرى ان نص المادة كان واسعا جدا ولم یحدد النص .٥الهبة

ان تكون الجریمة یجب ان تكون عمدیة، بل وطبقا لتفسیر النص طبقا لظاهر عباراته 

                                                           

 الرج�وع ی�صح ش�رعي عق�ب وال ول�د ل�ھ ل�یس ش�خص یمنحھ�ا االحی�اء بین ھبة كل -٥٢٤ المادة ١
 ظن�ھ ول�د للواھ�ب ك�ان اذا -ثانی�ا. وفات�ھ بع�د ول�و اوالدا الھب�ة بعد الواھب رزق اذا -اوال: عنھا
 .حیا یزال ال انھ ظھر ثم الھبة وقت میتا

 باحد القیام عن كف اذا او لھ الموھوب یقم لم اذا الواھب طلب على بناء الھبة تبطل -٥٢٧ المادة ٢
 القواع���د الواھ���ب إل���ى االم���وال اع���ادة ف���ي وتطب���ق. علی���ھ المفروض���ة التك���الیف او ال���شروط

 .ذكرھا المتقدم ٥٢٥ المادة في علیھا المنصوص

 تشكل والتي ًصراحة الواھب تجاه لھ الموھوب على المفروضة الواجبات المذكور النص یحدد لم ٣
 فم��ثال الظ��روف، ح�سب الن��صوص بتطبی��ق للق�ضاء االم��ر ت�رك انم��ا الھب��ة، ع�ن للرج��وعً س�ببا

 ان�ھ التمییز محكمة اعتبرت وقد. الھبة عن للرجوعً سببا یعتبر ال ثانیة زوجة من المسلم فزواج
 وف�ي األول�ى الزوج�ة كرام�ة ف�ي اإلس�اءة عل�ى بالت�الي ینط�وي وال حقوق�ھ الحد ممارسة شكلی

 .الھبة لبطالنً سببا بذاتھ یشكل وال سمعتھا

 او جنح�ة ل�ھ الموھ�وب ارتك�ب اذا -اوال: الواھ�ب طلب على بناء ایضا الھبة وتبطل -٥٢٨ المادة ٤
 الت�ي بالواجبات ھاما اخالال ارتكب اذا -ثانیا. مالھ او شرفھ على او الواھب شخص على جنایة

 ،٤/٢٠٠٠ رق�م ق�رار ،٣ غرف�ة م�دني، تمیی�ز : انظ�ر لعیلت�ھ؛ او للواھب القانون علیھ یفرضھا
 .االلكتروني كساندر: ٢٠٠٠-١-١١

 المؤس��سة األول، الج��زء والمق��ارن، اللبن��اني الق��انون ف��ي الھب��ة عق��د ش��افي، العزی��ز عب��د ن��ادر. د ٥
 .٤٧٠صـ فقھیة، دراسة م،٢٠٠٢ طرابلس،للكتاب، الحدیثة



      
 

 

    

 

 
 

٤٠٦

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

والتى ال تحمل تأویال، فیمكن للواهب الرجوع سواء ارتكب الموهوب له جریمة عمدیة 

  .غیر عمدیة بشرط ان تكون جنایة او جنحة، سواء على ماله او على شرفهاو 

ًارتكـــاب الموهـــوب لـــه اخـــالال هامـــا بالواجبـــات التـــي یفرضـــها : الحالـــة الثانیـــة-ب ً

اللبنانیـة تـستند المحـاكم المدنیـة ، وفـى هـذا اإلطـار فـإن و لعائلتـهأعلیه القانون للواهـب 

ًا بالواجبـات الزوجیـة الـى القـرارات الـصادرة عـن ًلتعلیل ارتكاب الموهوب لـه اخـالال هامـ

ن صــدور اللبنانیـة أ فقـد اعتبــرت محكمـة التمییـز المدنیـة ،و الـشرعیةأالمحـاكم الروحیـة 

ًقــرار كنــسي فــي لبنــان قــضى بــبطالن الــزواج علــى مــسؤولیة الزوجــة مؤكــدا تــصرفاتها 

 العائلـة، یـشكل العدائیة واالضطهادیة ضد زوجها الواهـب وثبـوت عـدم تحملهـا واجبـات

ًجحودا یمنح حق الواهب بالرجوع عن الهبة والمطالبة بإعالن بطالنها
)١(.  

 ورفضت العودة الزوجیةن الزوجة تركت منزل أمام المحاكم الروحیة أذا ثبت فإ

نه ال یمكن وأ. جة تصرفات الزوج القاسیة معهان سبب الترك كان نتیألالى المسكن، 

ًلى ترك المنزل التذرع بالجحود وفقا إقدام زوجته إللزوج الذي تسبب بتصرفاته على 

  .)٢(٥٢٨ للفقرة الثانیة من المادة

  زائرىالجبالنسبة للتشریع  / الخامسالغصن 

الفقرة  في وذلك الرجوع في الهبة في قانون األسرة زائرى المشرع الجلقد تناول

ن حق الرجوع في یلألبو "، والتى تنص على على أن ٢١١االولى من المادة رقم 

  ." الهبة لولدهما مهما كانت سنه

ولقد أخذ المشرع الجزائرى بهـذا المبـدأ عـن المـذهب المـالكى والـذى أجـاز الرجـوع 

الهبــة للوالــدین فقــط دون غیرهمــا، وعمــل القــضاء علــى تكــریس هــذا المبــدأ، عنــدما فــى 

                                                           

 .االلكتروني كساندر: ٢٠٠٥-٢-٢٤ ،٦/٢٠٠٥ رقم قرار ،٩ غرفة مدني، تمییز ١

 .االلكتروني كساندر: ٢٠٠٥-٣-٥ ،١٠/٢٠١٥ رقم قرار ،٩ غرفة مدني، تمییز ٢
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 مقارنة

اعتبــر أن المقــصود بكلمــة األبــوین االب واألم فقــط وال تــشمل الجــد والجــدة، إذ ال یحــق 

  .١للجدة الواهبة التراجع عن هبتها لحفیدها

 وفي حدود مـا ًال استثناءاإ بارادة الواهب المنفردة فى الهبةفال یجوز الرجوع إذن 

ن لالبـوین حـق الرجــوع فـي الهبــة بــأ التــي تقـضي األسـرة مــن قـانون ٢١١اوردتـه المـادة 

انـت الهبـة لـزواج الموهـوب ك  اذا-١ : لولدهما مهما كانـت سـنه االفـي الحـاالت التالیـة

تــصرف الموهــوب لــه  اذا -٣ ،.دیــن كانــت الهبــة لــضمان قــرض اوقــضاء  اذا-٢، .لــه

  .طبیعته غیر دخل علیه ما أوأتبرع به  وأفي الشيء الموهوب بیعه 

الهدف مـن وضـع المـشرع لهـذا االسـتثناء هـو حمایـة للوالـدین، وتـوفیر ضـمانات و

 ًوالدهـم، نظـراأمـوالهم مـن طـرف أیر تبذن جراء ضرار التي تلحقهم ماألخاصة لهم من 

وضـــاع بعـــد ابـــرام هـــذا أ مـــن یطـــرألتغییـــر الظـــروف التـــي تمـــت فیهـــا هـــذه الهبـــة، ومـــا 

  .٢التصرف

كانـت بقـصد المنفعـة العامـة ،  بـة اذا بمنع الرجوع في اله٢١٢جاءت المادة قد و

تاكیدا للزوم عقد الهبة ولمبدا عدم الالجوع في الهبـة فـي غیـر الحـاالت المـستثناة وهـذا 

المبــدا جــاء اقــرارا وجریــا علــى مبــدا عــدم الرجــوع عنــد جمهــور الفقهــاء ، وهــم المالكیــة ، 

فیــة فاالصــل عنــدهم الــشافعیة والحنابلــة ماعــدا الحنفیــة فــالجمهور یــرى المنــع ، امــا الحن

الحـــق للواهـــب فـــي الرجـــوع عـــن هبتـــه ، فهـــي عقـــد غیـــر الزم ویـــستندون فـــي ذلـــك الـــى 

  ".لم یثب عنها  حق بهبته ماأالواهب   ")  (حدیث الرسول

مــالك الوطنیــة رقــم لأله المــذكرة الــصادرة عــن المدیریــة العامــة ـیـــلإذهبــت  وهــذا مــا

ن الرجـــــوع فـــــي الهبـــــة حـــــق مقـــــرر أذ اعتبـــــرت إ م١٤/٠٢/١٩٩٩المؤرخـــــة فـــــي  ٦٢٦

بنـائهم أبـرام هـذا التـصرف لـصالح إقـدموا علـى أستثناء الـذین اإلللوالدین فقط على وجه 

                                                           

 جامع�ة الحق�وق، كلی�ة ماجستیر، رسالة الجزائرى، والقضاء القانون ضوء فى الھبة ھالل، فریدة ١
 .٧٦صـ م،٢٠١١/م٢٠١٠ الجزائر،

 عل���������ى من���������شور القل���������وب، لریحان���������ة" الھب���������ة ف���������ى الرج���������وع " بعن���������وان بح���������ث ٢
http://www.startimes.com/?t=٢٢٩٣٤٢٠٦ 
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حد ألرادة المنفردة وباإلمام الموثق أذ یكفي التصریح بالرجوع إلى القضاء إدون اللجوء 

ر عقـد الرجـوع فـي الهبـة اذا الـتمس منـه الوالـدین ن الموثـق ملـزم بتحریـأالوالدین بمعنى 

لغــاء الحق بنفس الشكل الـذي إمالكه، حیث یتم ألذلك، ویتم بموجب استرجاع الواهب 

  .١ بـهنشأ

ا الجزائریــة هــذا المبــدأ المتمثــل بــأن حــق الرجــوع فــي یــولقــد عــززت المحكمــة العل

ه یـ القـرار المطعـون ف، وهـذا عنـدما ذهبـت إلـى نقـض٢ن فقـطیالهبة هو حق مقرر لألبو

ر یًالذي قضى بصحة جواز العدول في الهبة للجدة معلـال ذلـك اجتهـاد خـاطئ فـي تفـس

وقـد أبـرزت المحكمـة العلیـت فـي كـل قراراتهـا . ٣للمادة وهذا لما اعتبر الجدة بمثابة األم

ًه، مؤكـدة علـى أن حـق یـهذا المبدأ، حتى عند رجـوع األخ عـن الهبـة المحـررة لفائـدة أخ

ابطال القرار المطعون الـذي ٕر وهذا عندما قضت بنقض وین ال غیالرجوع مكرس لألبو

ه، یـ عقد الهبة الذي أبرمه لفائـدة المـدعي علر رجوع المدعي علىیح بتقریقضى التصر

ن مؤسـسة نقـضها علـى عالقـة األخـوة ال یربط المتعاقـدیـومن ثم إلغاء عقـد الهبـة الـذي 

رجــع فــي هبتــه الن هــذا الحــق كمــا هــو معلــوم عــن المــذاهب الثالثــة یتمــنح للواهــب أن 

رى مخـــول  مـــن قـــانون األســـرة الجزائـــ٢١١المـــالكي، الـــشافعي، والحنبلـــي وكـــذا المـــادة 

  .٤ن فقطیلألبو

                                                           

 والعلوم الحقوق كلیة ماجستیر، رسالة الجزائر، فى الدولة امالك ادارة العربى، صحراوى: انظر ١
 .م٢٠١٤ الجزائر، ورقلة، – مرباح قاصدى جامعة السیاسیة،

 ف�صال م١٥/٧/٢٠١٠ بت�اریخ الشخ�صیة األح�وال غرف�ة ع�ن الصادر ایالعل المحكمة قرار: انظر ٢
 وال�ذى) ٢٥٥ ال�صفحة م،٢/٢٠١٠ العدد ة،یالقضائ بالمجلة منشور (٥٥٤٣٤٧ رقم الطعن في

 ف�ى ال�واردة األبوین بكلمة العلیا، للمحكمة القضائي االجتھاد حسب المقصود،: المبدأ ( ھیف جاء
 الواھب�ة للج�دة یح�ق ال. والج�دة الج�د ت�شتمل وال فق�ط واألم األب األسرة قانون من ٢١١ المادة

  ).لحفیدھا ھبتھا عن التراجع

 ض��وء عل��ى بم��ادة م��ادة ،"والمح��امى القاض��ى دلی��ل "الجزائ��رى االس��رة ق��انون جم��ال، نجیم��ى. د ٣
 .٣٥٣صـ الجزائر، ھومة، دار ،القضائى واالجتھاد االسالمیة الشریعة احكام

 س�ابق، مرج�ع والق�انون، االس�المى الفق�ھ ب�ین الھب�ة ع�ن الرج�وع أودی�ع، أی�ت مریم كبیش، لیدیة ٤
 .٣٩صـ



      
 

 

    

 

 
 

٤٠٩

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  الخامسث ــــحــــــبـــــمـــــــــال

   الـــهـــبـــةآثار الرجوع فى

  :تمهید وتقسیم

قاضى، وسواء إن الرجوع فى الهبة تقایل، إذا تم بالتراضى، وفسخ اذا تم بالت

كان تقایال او فسخا، فان الرجوع یرتب مجموعة من اآلثار فى حق المتعاقدین من 

 مطلبین، حیث لىجهة، وفى حق الغیر من جهة أخرى، وسوف نقسم هذا المبحث إ

، في حین سیكون آثار الرجوع فى الهبة فى الفقه اإلسالمىول عن سیكون المطلب األ

  . فى الهبة فى القوانین الوضعیةعن آثار الرجوعالمطلب الثانى 

  ولالمطلب األ

   الهبة فى الفقه اإلسالمىفىآثار الرجوع 

  :تمهید وتقسیم

لبیان وتحدید آثار الرجوع عن الهبة فى الفقه اإلسالمى، فیجب علینا تناول ذلـك 

مـــن خـــالل فـــرعین، حیـــث ســـیكون الفـــرع االول عـــن آثـــار الرجـــوع فـــى الهبـــة فیمـــا بـــین 

 الفــرع الثــانى فــسوف یكــون عــن آثــار الرجــوع فــى الهبــة بالنــسبة للغیــر، المتعاقــدین، امــا

  .وذلك على النحو التالى

  ولالــــــــفــــــــرع األ

  آثار الرجوع فى الهبة فیما بین المتعاقدین

فـــى حالـــة هـــالك الـــشئ الموهـــوب، فـــان الفقـــه االســـالمى یعتبـــر الواهـــب فـــى هـــذه 

ذا هلـــك، وفـــى هـــذه الـــصورة لـــیس للواهـــب الحالـــة غاصـــبا، وهـــو ضـــامن لقیمـــة الـــشئ إ



      
 

 

    

 

 
 

٤١٠

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

الرجوع فى الهبة، وعلیه أن یضمن للموهوب له بدله أو قیمته إذا كانـت مـن القیمیـات، 

  .١مثل إذا تلف او ضاع من یده

ـــار تترتـــب فیمـــا بـــین المتعاقـــدین، وســـ ـــة آث ـــى النحـــو وهنـــاك ثالث ـــاولهم عل وف نتن

  .ٌالتالى، كل فى غصن

  إلزام الموهوب له برد الشئ الموهوب/ الغصن األول

إن أثــر الرجــوع الــرئیس هــو إرجــاع المتعاقــدین إلــى الحالــة التــى كانــا علیهــا قبــل 

التعاقد، فتكون الهبة والعدم سواء بسواء، إذ أن للرجـوع أثـر رجعـى بالنـسبة للمتعاقـدین، 

نــه أن یلــزم الموهــوب لــه المعتــصر منــه بإرجــاع الــشئ الموهــوب الــى ومــن ثــم ینــتج ع

ـــسلیم شـــهر ســـند الرجـــوع فـــى المحافظـــة  ـــام الت ـــاه، ویقـــوم مق ـــك بتـــسلیمه إی الواهـــب، وذل

ًالعقاریة، هذا إن كان الشئ الموهوب عقارا
٢.  

 الهبــة یرتــب فــسخها واعتبارهــا كــأن لــم تكــن، إذ یــرد الواهــب إذن فــإن الرجــوع فــى

الــــشئ الموهــــوب، ولــــو لــــم یقبــــضها، وهــــذا مــــا ذهــــب الیــــه الفقهــــاء المالكیــــة والــــشافعیة 

والحنابلــــة، وقــــد وافــــق جمهــــور الحنفیــــة ذلــــك ان تــــم الرجــــوع بالتقاضــــى، أمــــا اذا كــــان 

لتراضــى هــو نقــض بالتراضــى فــاختلفوا فــى ذلــك وســبب هــذا الخــالف هــو هــل الرجــوع با

  .٣للعقد من اصله، اما اتفاق على انشاء عقد جدید

أما فى حالة المنقول فإن إلزام المعتصر منه بتـسلیم الـشئ الموهـوب، یكـون بكـل 

ٕ، مــن التنفیــذ العینــى، الــى التنفیــذ بمقابــل، وان هلــك الطــرق المتاحــة للوفــاء بااللتزامــات

                                                           

 .٣٠صـ سابق، مرجع التبرعیة، التصرفات فى الرجوع بولحیة، الزھراء فاطمة ١

 .٦٧صـ سابق، مرجع التبرعیة، التصرفات فى الرجوع السبع، عین فایزة ٢

 س�ابق، مرج�ع والق�انون، االس�المى الفق�ھ ب�ین الھب�ة ع�ن الرج�وع أودی�ع، أی�ت مریم كبیش، لیدیة ٣
 .٧٧صـ



      
 

 

    

 

 
 

٤١١

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

الشئ الموهـوب فـى یـد الموهـوب لـه بعـد تـاریخ رفـع دعـوى اسـترداد المنقـول المعتـصر، 

  .١فإن الهالك یقع فى ضمان الموهوب له المعتصر منه وعلى مسؤولیته

  إلزام الموهوب له برد الثمار/ الثانىالغصن 

ًتعتبــر ثمــار الــشئ الموهــوب ملكــا للموهــوب لــه إلــى غایــة الیــوم الــذى یرجــع فیــه 

الواهب عن هبته بموجب سند الرجوع، او من یـوم رفـع دعـوى اسـترداد الـشئ الموهـوب 

إن كــان منقــوال، إذ جــاء فــى كتــاب الفقــه علــى المــذاهب االربعــة للجزیــرى مــا مفــاده ان 

 هــى ملــك للولــد الموهــوب لــه ألنهــا حــدثت – والمقــصود بهــا الثمــار –لزیــادة المنفــصلة ا

  .٢قبل الرجوع، وهذا رأى الجمهور

وذهـب الـبعض مــن الفقـه إلـى أنــه یجـب التفرقـة فــى هـذا الـشأن بــین مـا اذا كانــت 

الزیادة منفصلة، او متصلة، ففى الزیادة المنفـصلة، اتفـق الفقهـاء علـى أن الثمـار سـواء 

ــــبن یعــــد ــــدة كــــالثمرة او الل ــــا الثمــــار كانــــت متول ــــة، فهن ــــدة كالغل ــــر متول  الحلیــــب، او غی

  .٣للموهوب له ال حق له للواهب فیها

أمـــا اذا كانــــت الثمـــار متــــصلة، فهنــــاك اخـــتالف بــــین الفقهـــاء، ففقهــــاء المالكیــــة، 

ة ذهبوا إلى أنها للموهـوب لـه، إذا كـان یمنـع علـى الواهـب الرجـوع فیـه الحنفیة، والحنابل

هـذا تبعـا لالصـل، أمـا فـى حالـة جـواز الرجـوع تبعـا لالصـل اى الـشئ الموهـوب والثمــرة 

ملكها للواهب ال تمنع فیها الرجوع فهى اذن للواهب تبعـا لالصـل، أمـا الـشافعیة فـذهبوا 

  .٤الى ان هذه الثمار من حق الواهب

                                                           

 .٦٧صـ سابق، مرجع التبرعیة، التصرفات فى الرجوع السبع، عین فایزة ١

 الطبع�ة ح�زم، اب�ن دار االزھ�ار، ح�دائق عل�ى المت�دفق الج�رار ال�سیل ال�شوكانى، عل�ى ب�ن محمد ٢
 الج��زء االربع��ة، الم��ذاھب عل��ى الفق��ھ الجزی��رى، عب��دالرحمن  ؛٦٢٨ص��ـ م،٢٠٠٤ االول��ى،
 .٢٢٧ و ٢٢٦صـ م،٢٠٠٥ االولى، الطبعة الدینیة، الثقافة مكتبة الثالث،

 س�ابق، مرج�ع والق�انون، االس�المى الفق�ھ ب�ین الھب�ة ع�ن الرج�وع أودی�ع، أی�ت مریم كبیش، لیدیھ ٣
 .٧٤صـ

 .٨١-٧٩صـ سابق، مرجع الجزائرى، والقضاء القانون ضوء فى الھبة ھالل، ةفرید ٤



      
 

 

    

 

 
 

٤١٢

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  رجوع الموهوب له بالمصروفات على الواهب/ الغصن الثالث

یرجع الموهوب له على الواهب بالمصروفات التى صرفها على الشئ الموهـوب، 

هـوب وذلك على اساس االثراء بال سبب، إذ أن الموهوب له قد صرف على الـشئ المو

حتـــى زاد ذلـــك فـــى قیمتـــه، والواهـــب إذ یرجـــع الـــشئ فـــى ذمتـــه، فهـــو بـــذلك یثـــرى علـــى 

  .١حساب الموهوب له المعتصر منه

  الــــــــــثــــــانــــــــىرع ــــــــــــفــــــــــــال

  بة للغیربالنسآثار الرجوع فى الهبة 

ر عنـد بحـث آثـار الرجـوع یـقـا، مـن مـسألة حقـوق الغی اتخذ اإلسالمي موقفـا دقلقد

ر، ولكـنهم یبحث الفقهاء المسلمون أثر الرجوع في الهبة على حقوق الغیفلم  في الهبة،

ر عنــدهم أقــوى مــن أن یــر علــى الرجــوع، ذلــك ألن حقــوق الغیــالغ بحثــوا فــي أثــر حقــوق

حا، وألن حـق الرجـوع فـي یا صـحیر منـه حقـا شـرعیـالغ بتتأثر بالرجوع، فـي حـق اكتـس

علــى مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد ووجــوب  شمل اســتثناءایــف لكونــه یالهبــة، هــو حــق ضــع

ق یـة لتحقیرآهـا ضـرور خاصـة ف حق الرجوع ألسبابی الشرع الحنقررّانما ٕالوفاء به، و

 الرجــوع فـي الهبــة فــي ومـن ثــم فـإن، ن العبــادیة بــیـالتـوازن المنــشود فـي المعــامالت المال

ّة، والـذي تجـب المحافظــة یـالنحــسن ر یـس لـه أثــر رجعـي بالنـسبة للغیالفقـه اإلسـالمي لـ

قاعـدة ال ضــرر  مایعلـى حقوقـه، نـزوال علــى المبـادئ العامـة فـي الفقــه اإلسـالمي وال سـ

  .٢راروال ض

  

  

                                                           

 .٦٧صـ سابق، مرجع التبرعیة، التصرفات فى الرجوع السبع، عین فایزة ١

 س�ابق، مرج�ع والق�انون، االس�المى الفق�ھ ب�ین الھب�ة ع�ن الرج�وع أودی�ع، أی�ت مریم كبیش، لیدیھ ٢
 .٧٥صـ



      
 

 

    

 

 
 

٤١٣

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  الـــمــــطـــلـب الــــــــثــــــانــــى

  ار الرجوع فى القوانین الوضعیةــــــــــآث

  :تمهید وتقسیم

لبیـان وتحدیــد آثــار الرجـوع عــن الهبــة فـى القــوانین الوضــعیة، فیجـب علینــا تنــاول 

هبــة فــى ذلــك مــن خــالل عــدة فــروع، حیــث ســیكون الفــرع األول عــن آثــار الرجــوع فــى ال

القانون المصرى، أما الفرع الثانى فسوف نخصصة آلثار الرجوع فـى القـانون العراقـى، 

  .فى حین سنخصص الفرع الثالث للقانون الجزائرى، وذلك على النحو التالى

  ولــــــــــــــــرع األفـــــــــــــــــــــــال

  فى القانون المصرىآثار الرجوع فى الهبة 

 تقایــل، إذا تــم بالتراضــى، وفــسخ إذا تــم بالتقاضــى، وســواء كــان الرجــوع فــى الهبــة

ًتقایال أو فسخا، فـإن الرجـوع یرتـب مجموعـة مـن اآلثـار فـى حـق المتعاقـدین مـن جهـة،  ً

وفى حق الغیر من جهة أخرى، وسوف نقسم هذا الفرع الى غصنین، بحیث نخصص 

غصن الثانى فسوف یكون الغصن األول للكالم عن آثار الرجوع بین المتعاقدین، أما ال

  .عن أثر الرجوع فى حق الغیر، وذلك على النحو التالى

  أثر الرجوع فى الهبة بین المتعاقدین/ الغصن األول

ًرجوع الواهب فى القانون المصرى قضاء أو رضاء یترتب علیه نفس األثـر وهـو  ً

مـادة رقـم انفساخ الهبة بأثر رجعى بحیث تعتبر الهبة كأن لم تكن، وعلى ذلك نـصت ال

یترتب على الرجوع فـى الهبـة "  من القانون المدنى المصرى والتى جاء نصها ٥٠٣/١

، وهـذه المـادة تقابـل المـادة "بالتراضى، إذ تنفسخ بأثر رجعى وتعتبر الهبة كأن لم تكن 

  . من القانون المدنى األردنى٥٨١/١رقم 



      
 

 

    

 

 
 

٤١٤

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

لهبــة تكــون قائمــة، فــال ولــكــــن قبــل الرجــوع فــى الهبــة بالتراضــى أو بالقـضاء فــإن ا

یـــستطیع الواهـــب أن یمتنـــع عـــن تـــسلیم الـــشئ الموهـــوب إذا لـــم یـــسلمه، وال یـــستطیع أن 

یسترده إن كان قد سلمه، فإن أقدم على استرداده بعد أن كان قد سلمه بغیـر تـراض أو 

ًتقاض كان غاصبا، وكانت یده ید ضمان، ویترتب على ذلك اعتباره ضـامنا، إذا هلـك  ً

  .)١(ه، ووجب أن یدفع للموجب له قیمة الشئ وقت الهالكالشئ فى ید

عاقــدین وهـــنــــاك مجموعـة مـن اآلثــار التـى تترتـب علـى الرجــوع فـى الهبـة بـین المت

  :وهى

 فهنـاك إلـزام قـانونى علـى ٥٠٤فطبقا للبند الثانى من المـادة : رد الموهوب له) أ(

الموهــوب لــه أن یــرد الــشئ الموهــوب إن كــان قائمــا بعــد الرجــوع فــى الهبــة ســواء أكــان 

ًالرجــوع اتفاقــا او قــضاء، فــاذا امتنــع الموهــوب لــه عــن الــرد وقــام الواهــب بإعــذاره تــسلیم 

 یفعل فإن الموهوب لـه یكـون ضـامنا ومـتحمال تبعیـة هـالك الموهـوب الموهوب، فإن لم

  .٢ولو كان الهالك بسبب أجنبى

وب الثمــار هــى الزیــادة الحادثــة فــى الــشئ الموهــ: رجــوع الموهــوب بــالثمرات) ب(

بعد القبض، وتنقسم هـذه الزیـادة الـى قـسمین، االولـى الزیـادة المتـصلة بالـشئ الموهـوب 

ال یمكن قطعها، والثانیة الزیادة المنفصلة عن الشئ الموهوب یمكن قطعها دون ضرر 

  .٣یلحق به

ــــــه بالمــــــصروفات) ج( ــــــى هــــــذه : رجــــــوع الموهــــــوب ل ــــــانون المــــــدنى عل ــــــص الق ن

ولـه أن یرجـع بجمیـع مـا " .....  والتى جاء نـصها ٥٠٣/٢المصروفات فى المادة رقم 
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أنفقه من مصروفات ضروریة، أما المـصروفات النافعـة فـال یجـوز الرجـوع بـنفس القـدر 

 ".الذى زاد فى قیمة الشئ الموهوب

  بالنسبة للغیرأثر الرجوع فى الهبة / ىالثانالغصن 

قــد یقــوم الموهــوب لــه ببیــع الــشئ الموهــوب لــه او ترتیــب حــق عینــى او شخــصى 

ــام  علیــه كحــق ایجــار، او انتفــاع او رهــن، او غیــر ذلــك مــن الحقــوق، وبالتــالى فــان قی

الواهب بالرجوع فى الهبة یصطدم مع الغیر الذى ترتب له حقوق قبل الشئ الموهـوب، 

ستبع دراسة آثار الرجـوع بالنـسبة لهـؤالء الغیـر، وهنـا یجـب أن نفـرق بـین حـالتین، مما ی

  .على النحو التالى

  ً نهائیاًحالة قیام الموهوب له بالتصرف فى الشئ الموهوب تصرفا: ًالأو

ض طلــب َرفُیــ"  والتــى نــصت علــى أنــه ٤٧٠وقــد نظمــت هــذه الحالــة المــادة رقــم 

 إذا -ج  ..... -ب....... - أ: مــــن الموانــــع اآلتیــــة مــــانعَدِجــــُالرجــــوع فــــي الهبــــة إذا و

ًتــصرف الموهــوب لــه فــي الــشيء الموهــوب تــصرفا نهائیــا  فــإذا اقتــصر التــصرف علــى ،ً

  ...."..بعض الموهوب جاز للواهب أن یرجع في الباقي

  حالة قیام الموهوب له بترتیب حق عینى على الشئ الموهوب فقط: ًثانیا

ى للغیر على الشئ الموهوب كحـق انتفـاع أو حـق قد یرتب الموهوب له حق عین

ِإرتفــاق أو حــق رهــن، فهنــا فــى هــذه الحالــة تطبــق القواعــد العامــة، ویجــب أن نفــرق بــین  ُ َ ُ

  :فرضین وهما

ًإذا كان الشئ الموهوب عقارا، بعد تـسجیل صـحیفة الرجـوع فـى الهبـة أو بعـد ) ١

سرى بالنـسبة إلـى الواهـب، تسجیل التراضى على الرجوع فى الهبة، فإن حق الغیر ال ی

ًویسترد الواهب الشئ الموهوب غالبـا مـن حـق الغیـر، ویعـود هـذا الغیـر علـى الموهـوب 

ًله طبقا للقواعـد العامـة، لكـن إذا كـان حـق الغیـر قـد ترتـب فـإن تـسجیل صـحیفة دعـوى 
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الرجوع أو التراضى عن الرجوع فـى الهبـة إذا كـان حـسن النیـة قیـام عـذر مقبـول یـسرى 

  .١نسبة للواهب أما إذا كان سئ النیة فحقه ال یرى بالنسبة للواهبحقه بال

إذا كان الشئ الموهوب منقول، والرجوع بالتراضى فـى هـذه الحالـة الرجـوع ال ) ٢

ان فـسخ الهبـة یحكـم القـضاء یكـون لـه یؤثر فى حقـوق الغیـر، إمـا إذا كـان بالتقاضـى فـ

اثر رجعى حتى بالنسبة للغیر، فیسترد الواهب المنقول خالیا من حقوق الغیر، اذا كان 

الغیـــر حـــاز حقـــه وهـــو حـــسن النیـــة، بـــأن كـــان لـــه حـــق انتفـــاع، او رهـــن حیـــازة منقـــول 

الغیـر، لالنتفاع به او یرتهنه وهو حسن النیة، فهنا الحیازة فـى المنقـول تعـد سـندا لحـق 

  .فالواهب ال یستطیع أن یسترد المنقول إال مثقال بهذا الحق

  ــــــــــــــــرع الـــثـــانـــىفـــــــــــــــــــــــال

  فــــى الــقـــانــــون الـــعـــراقــــىة ـــبـــهــى الـــوع فــــرجــــار الــــــآث

ى آثــار الرجــوع حیــث نــصت  مــن القــانون المــدنى العراقــ٦٢٤نظمــت المــادة رقــم 

ًبطــاال إو بالتقاضـي كــان رجوعــه أذا رجــع الواهـب فــي هبتــه بالتراضــي إ -١" علـى أنــه 

ال مـن إ وال یـرد الموهـوب لـه الثمـرات – ٢؛ عـادة لملكـهٕواألثر العقـد مـن حـین الرجـوع، 

نفقـه مـن أن یرجـع بجمیـع مـا أو من وقت رفع الدعوى، وله أتفاق على الرجوع اإلوقت 

مــا المــصروفات النافعــة فــال یجــاوز فــي الرجــوع بهــا القــدر أضــطراریة، اإلفات المــصرو

  . ".الذي زاد في قیمة الموهوب

ََویستفاد من النص عالیه، أنه فى حالة الرجـوع بالتراضـى أو عـن طریـق القـضاء  ُ

برفع دعوى أو مطالبة بفسخ عقد الهبة، فإنه باإلتفاق أو بالحكم على الرجوع فى الهبة 

  .طرفان إلى الحالة التى كانا علیها قبل العقد، أى یكون بأثر رجعىیرجع ال
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ولكــن بالنــسبة للثمــرات التــى حــصل علیهــا أو اســتفاد منهــا الموهــوب لــه، فإنــه ال 

ِیطالــب بهــا إال مــن وقــت اإلتفــاق علــى الرجــوع أو مــن وقــت رفــع الــدعوى أو المطالبــة 
ُ

  .أمام القضاء

ع ویطالـــب الواهـــب بكـــل المـــصروفات كــذلك فـــإن الموهـــوب لـــه یمكـــن لــه أن یرجـــ

اإلضطراریة التى أنفقها على الشئ الموهوب محل عقد الهبة، أما المـصروفات النافعـة 

للموهوب له أن یطالب بها الواهب بالقدر الذى زاد فى قیمة الشئ الموهوب، أما إذا لم 

نفقـه مـن تظهر ثمة زیادة فى قیمة الشئ الموهوب فال یحق للموهوب لـه المطالبـة بمـا أ

  .مصروفات نافعة

 منعـــت الواهـــب مـــن أخـــذ الـــشئ الموهـــوب مـــن ٦٢٥والجـــدیر بالـــذكر أن المـــادة 

الموهـوب لـه قبــل التراضـى واإلتفــاق بینـه وبــین الموهـوب لــه، أو قبـل الحكــم بفـسخ عقــد 

َالعقد، واال عد مغتصبا للشئ الموهوب، ویضمنه إذا تلف أو هلك أو ُأستهلك فـى یـده،  ِ ُ ُ ٕ

  .أن یطالب بقیمة الشئ فى هذه الحالةوللموهوب له 

  ــــــــــــــــرع الـــــــــثـــــــالـــــــــثفـــــــــــــــــــــــال

  فـــى الـــقـــانـــون الــجـــزائـــرىة ــبـــهــوع فى الـــرجـــار الــــآث

سبة هنــاك نــوعین مـــن اآلثــار فـــى هــذا الــشأن، وهمـــا فیمــا بـــین المتعاقــدین، وبالنـــ

  .للغیر، وسوف نتناولهما على النحو التالى، على مدار غصنین

  آثار الرجوع فى الهبة بین المتعاقدین/ الغصن األول

یترتب على الرجوع فى الهبة كمـا هـو الـشأن فـى القـانون المـصرى وهـو اعتبارهـا 

كأن لـم تكـن، وبـذلك للواهـب ان یـسترد الـشئ الموهـوب مـن الموهـوب لـه، حیـث نـصت 

 یترتـب -١"  مـن القـانون المـدنى الجزائـرى علـى أنـه ٤٧١األولى من المـادة رقـم الفقرة 

، وبالتـالى "على الرجوع فى الهبة بالتراضى او بالتقاضى أن تعتبر الهبـة كـأن لـم تكـن 

  .فان للواهب أن یسترد الشئ الموهوب، سواء كان عقارا او منقوال
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، الفــرض األول هــو اذا ولكــن اذا هلــك الــشئ الموهــوب، فهنــا نفــرق بــین فرضــین

كان الهالك بسبب الموهوب له، فیحق للواهب ان یعوض بما لحقه من ضرر باعتبـار 

الموهوب له كان ضمانا لهذا الهالك لمیعاد وموعد التسلیم، أما الفرض الثانى اذا كـان 

الهالك بسبب اجنبى وال ید للموهوب له فیه، فتبعیـة الهـالك یتحملهـا الواهـب، باسـتثناء 

 قــام الواهــب باعــذار الموهــوب لــه بالتــسلیم، وهــذا الموهــوب لــه یتحمــل تبعیــة الهــالك اذا

  .١ویلزم بالتعویض

الـــشيء  علـــى الواهـــب بمـــا أنفقـــه مـــن المـــصروفات علـــىأن یرجـــع لموهـــوب لـــه ول

" لفقـرة الثانیـة مـن المـادة عالیـه والتـى نـصت علـى أنـه  وهذا ما نصت علیـه االموهوب،

أو مـن وقـت رفـع .  ـ وال یـرد الموهـوب لـه الثمـرات إال مـن وقـت االتفـاق علـى الرجـوع٢

أمـــا المـــصروفات . ولـــه أن یرجـــع بجمیـــع مـــا أنفقـــه مـــن مـــصروفات ضـــروریة. الـــدعوى

  "..موهوبالنافعة فال یجاز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قیمة الشيء ال

هـــذا وقـــد نـــص المـــشرع الجزائـــرى فـــى القـــانون المـــدنى علـــى المـــصروفات النافعـــة فـــى 

أو ".....  على النحو التالى ٧٨٤؛ حیث جاء نص المادة ٧٨٥ و٧٨٤المادتین رقمى 

أن یطلب استبقاءها مقابل دفع قیمتها او قیمتها فى حالة الهدم او دفع مبلغ یساوى مـا 

  ".ود المنشآت بهازاد فى ثمن االرض بسبب وج

ٕفلیس لصاحب األرض أن یطلـب اإلزالـة وانمـا  " ..... ٧٨٥فى حین جاء نص المادة 

یخیــر بــین أن یــدفع قیمــة المــواد وأجــرة العمــل او مبلغــا یــساوى مــا زاد فــى قیمــة االرض 

  ".بسبب هذه المنشآت هذا ما لم یطلب صاحب المنشآت نزعها

 یرجع الموهوب له بشيء على الواهبق أن فلیس یح المصروفات كمالیة أما إذا كانت

الشيء  ولكن یجوز له أن ینتزع من الشيء الواهب ما أحدثه من منشآت بشرط أن یرد

، ٢األولــى، مــا لــم یفــضل الواهــب اســتبقاءها مــع دفــع قیمتهــا مــستحقة اإلزالــةإلــى حالتــه 

                                                           

 .٨٣صـ سابق، مرجع الجزائرى، والقضاء القانون ضوء فى الھبة ھالل، فریدة. د ١

 .٩٤صـ م،٢٠١٠ الجزائر، الھدى، دار التشریع، فى العقار ھبة منصورى، نورة. د ٢



      
 

 

    

 

 
 

٤١٩

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

القــانون المــدني الجزائــري   مــن٢/٨٣٩وهــذا تطبیقــا للقواعــد العامــة التــي قررتهــا المــادة 

أنه  ٕواذا كانت المصروفات كمالیة فلیس للحائز أن یطلب بشيء منها غیر" التي تنص

ذا  إیجـــوز لـــه أن یزیـــل مـــا أحدثـــه مـــن منـــشآت بـــشرط أن یـــرد الـــشيء بحالتـــه الـــولى إإل

  .١"ا مقابل دفع قیمتها في حالة الهدم اختار المالك أن یستبقیه

  آثار الرجوع فى الهبة بین المتعاقدین/ الثانىالغصن 

بدایــة فــان الرجــوع بالنــسبة للغیــر لــیس لــه اثــر رجعــى، إذ تجــب حمایتــه اذا كــان 

، إذ ٢ مـن قـانون االسـرة الجزائـرى مـا یـشیر الـى ذلـك٢١١ حسن النیة، ولعل فـى المـادة

إذا تـصرف الموهـوب لـه فـى الـشئ الموهـوب "...... تنص الفقرة الثالثة منهـا علـى أنـه 

ثـار الرجـوع فـى ، ولتبیـان آ"ببیع أو تبرع، أو ضاع منه، أو أدخل علیه ما غیر طبیعته

الهبــة بــین المتعاقــدین، فیجــب أن نفــرق بــین فرضــین أو احتمــالین، الفــرض االول هــو 

ًحالة تصرف الموهوب لـه فـى محـل الهبـة تـصرفا نهائیـا نـاقال للملكیـة، والفـرض الثـانى  ً

  .هو حالة ترتیب حق عینى كالرهن او االرتفاق على الشئ الموهوب

ًحل الهبة تصرفا نهائیاتصرف الموهوب له فى الشئ م: ًأوال ً  

إذا تصرف الموهوب له فى الشئ محل الهبة قبـل الرجـوع، فـإن تـصرفه صـحیح، 

ًولیس للرجـوع أى أثـر قـانونى بالنـسبة للغیـر، سـواء كـان الـشئ عقـارا أو منقـوال، أمـا اذا  ً

تـــصرف الموهـــوب لـــه فـــى الـــشئ محـــل الهبـــة بعـــد شـــهر صـــحیفة دعـــوى الرجـــوع، فـــان 

  .ر ال یسرى فى حق الواهبالتصرف الذى تم للغی

امــا اذا كــان الــشئ محــل الهبــة منقــوال، وكــان الرجــوع بالتراضــى، فــان الرجــوع ال 

یــؤثر فـــى حقـــوق الغیــر، وال یـــسترد الواهـــب المنقــول مـــثقال بهـــذه الحقــوق، أمـــا اذا كـــان 

ـــر،  الرجـــوع بالتقاضـــى فالفـــسخ بموجـــب حكـــم قـــضائى یكـــون بـــأثر رجعـــى بالنـــسبة للغی

                                                           

 .٢٠٧صـ سابق، مرجع المدنى، القانون شرح فى الوسیط السنھورى، عبدالرزاق. د ١

 .٦٨صـ سابق، مرجع التبرعیة، التصرفات فى الرجوع السبع، عین فایزة ٢



      
 

 

    

 

 
 

٤٢٠

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

منقول خالیا عـن هـذه الحقـوق، مـا لـم یكـن هـذا الغیـر حـازه بـسوء نیـة، فیسترد الواهب ال

  .١ففى هذه الحالة یسترد المنقول مثقال بهذه الحقوق

  حق عینى الشئ محل الهبة على الموهوب له ترتیب: ًثانیا

حالــة ترتیــب حــق عینــى : وهنــا یجــب علینــا التفریــق بــین حــالتین، الحالــة االولــى

على الغیر قبل شهر عریضة دعـوى الرجـوع او عقـد التراضـى علـى الرجـوع، وفـى هـذه 

قـــار ولكـــن مثقـــل الحالـــة فـــان حـــق الغیـــر یترتـــب قبـــل الواهـــب، حیـــث یـــسترد الواهـــب الع

بــالحق العینــى المترتــب للغیــر، وال یحــق للواهــب هنــا الرجــوع بــالتعویض علــى الموهــوب 

 فـان هـذا الحـق ال یـرد فـى مواجهـة الواهـب الـذى ٢له، إما اذا ثبت ان الغیـر سـیئ النیـة

  .٣ خالیا من اى حقوق عینیة للغیریسترد العقار

أمـــا فـــى حالـــة ترتیـــب حـــق عینـــى علـــى الغیـــر بعـــد شـــهر دعـــوى الرجـــوع أو عقـــد 

الرجوع بالتراضى، فإن حق الغیـر فـى هـذه الحالـة ال یـسرى فـى مواجهـة الواهـب، الـذى 

لعقــار الموهــوب خالیــا مــن اى حــق للغیــر، وال یبقــى أمــام الغیــر إال یحــق لــه أن یــسترد ا

  .٤الرجوع بالتعویض على الموهوب له طبقا للقواعد العامة

                                                           

 المدرس��ة إج��ازة لنی��ل تخ��رج م��ذكرة التبرعی��ة، الت��صرفات ف��ى الرج��وع ، زھ��راء فاطم��ة بولحی��ة ١
 .٣٣صـ م،٢٠١٢/٢٠١٥ للقضاء، العلیا المدرسة العدل، وزارة للقضاء، العلیا

 .حقھ نشوء وقت الرجوع اعذار من عذر بتوفر عالما كان متى النیة سیئ الغیر یكون ٢

 .٣٣صـ سابق، مرجع التبرعیة، التصرفات فى الرجوع ، زھراء فاطمة بولحیة ٣

 م،٢٠٠٤ الجزائ�ر، ھوم�ة، دار ،)الوق�ف – الوص�یة – الھب�ة (التبرعات عقود عمر، باشا حمدى ٤
 .٤٢صـ



      
 

 

    

 

 
 

٤٢١

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  ةـــــــــــمـــــــــاتـــــــــخــــــــــــــــال

عقـد الهبـة مـن التـصرفات التبرعیـة، وقــد اهـتم الفقـه االسـالمى والقـانون الوضــعى 

بتنظیمه، وخاصة فیما یتعلق بـالرجوع فـى الهبـة، وقـد أجـازت الـشریعة والقـانون الرجـوع 

ٕفـى الهبـة، وان اختلفــت فـى نطــاق وحـاالت الرجــوع، والـسند الــشرعى والقـانونى للرجــوع، 

  .رجوعوكذلك اآلثار التى تترتب على ال

ًوقـــــد تطـــــرق البحـــــث لمفهـــــوم الهبـــــة، فلغـــــة هـــــى العطیـــــة الخالیـــــة مـــــن العـــــواض 

ًواألغراض، أما اصطالحا فهى عقد تملیك یملك فیه الواهـب فـى حـال حیاتـه الموهـوب 

له الهبة بدون عوض، والهبة عقد تبرع خال من أى عوض، وقد تعرض البحـث كـذلك 

ماهیة الرجوع فى الهبة، فلغة یعنى رد لتعریف الهبة فى القوانین الوضعیة؛ ثم تعرض ل

ٕوعــدل وتــرك الــشئ، أمــا اصــطالحا فهنــاك معنــى اصــیل وهــو رفــع حكــم العقــد، واعادتــه  ً

إلى ما كان علیه، ومعنى تبعـى وهـو مـا یترتـب علـى رفـع حكـم العقـد مـن أثـر، ویتمثـل 

ـــث  ـــاول المبحـــث الثال ـــم تن ـــائع بـــالمبیع مـــثال، ث ـــثمن، ورجـــوع الب برجـــوع المـــشترى فـــى ال

ـــة، حیـــث قـــسمناه الـــى عـــدة مطالـــب، حیـــث تنـــاول  الطبیعـــة القانونیـــة للرجـــوع فـــى الهب

المطلــب األول مــدى امكانیــة اعتبــار الرجــوع عــن الهبــة إقالــة لهــا، أمــا المطلــب الثــانى 

ًفكان عن مـدى امكانیـة اعتبـار الرجـوع عـن الهبـة إلغـاء لهـا، أمـا المطلـب الثالـث فكـان 

ًهبــة ردا لهــا، وأخیــرا كــان المطلــب الرابــع عــن مــدى عــن امكانیــة اعتبــار الرجــوع عــن ال ً

ًامكانیة اعتبار الرجوع عن الهبة فسخا لها، وانتهینا الى ان الهبة یتفق مع البعض مـن 

تلــك االنظمــة، ولكنــه یختلــف عــنهم ویتفــرد عــنهم، امــا المبحــث الرابــع فكــان عــن حكــم 

لوضعى، حیـث قـسمناه الـى الرجوع فى عقد الهبة سواء فى الفقه االسالمى او القانون ا

مطلبــین، االول كــان عــن مــشروعیة الرجــوع فــى الهبــة فــى الفقــه االســالمى، حیــث فــرق 

الفقهاء فـى هـذا الـشأن بـین حالـة الرجـوع قبـل القـبض، وفـى ذلـك الفـرض انقـسم الفقهـاء 

مــا الــرأى الثــانى فیــرى أنهــا ال تجــوز، وانتهینــا أالــى رأیــین، االول یــرى أن الهبــة تجــوز، 

لى أننا نمیل الى الرأى الثانى، لوقـوة ووجاهـة االدلـة واالسـانید التـى سـاقها، وعلیـه  إهنا



      
 

 

    

 

 
 

٤٢٢

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

فـــان االصـــل العـــام فـــى هـــذا الموضـــوع هـــو عـــدم قابلیـــة الرجـــوع فـــى عقـــد الهبـــة إال فـــى 

  .استثناءات ضیقة، أال وهى رجوع االبوین

یـرى انـه أما حالة الرجوع بعد القبض، فقد انقسم الفقهـاء كـذلك الـى رأیـین، االول 

ال یجوز الرجوع، اما الرأى الثانى فیرى انه یجوز، وانتهینا إلى أننا نـذهب إلـى رجحـان 

قول جمهور الفقهاء، القاضي بعدم جـواز الرجـوع فـي الهبـة بعـد القـبض، إال فیمـا یهـب 

  .الوالد لولده؛ ألن الهبة في  النهایة ال تخرج عن كونها عقد

 الرجـوع فـى الهبـة فـى القـوانین الوضـعیة، اما المطلب الثانى فكان عن مـشروعیة

حیث تناولنا الحكم فى التشریع المصرى، حیث انتهینا الى أن القانون المدنى المصرى 

ســار علــى المــذهب الحنفــى بجــواز الرجــوع فــى الهبــة إال إذا قــام مــانع مــن الرجــوع، امــا 

 الحـصر، التشریع الفرنسى فقد اجاز الرجـوع فـى حـاالت معینـة نـص علیهـا علـى سـبیل

ًثم تطرقنا لموقف التشریع السورى، والذى أجاز الرجوع فى الهبة مطلقا ما لم یقـم مـانع 

من موانع الرجوع وكان للواهب عذر مقبول، ثم بینـا موقـف التـشریع العراقـى حیـث بینـا 

انه سـار علـى نهـج المـشرع المـصرى والـسورى، امـا التـشریع اللبنـانى فقـد أجـاز للواهـب 

ً عن الهبـة حتـى بعـد اتمامهـا ممـا یـشكل خروجـا علـى المفـاهیم العامـة الحق فى الرجوع ِ
ُ

المطبقة السیما أن العقد المنشئ یمكن ابطاله، فسخه أو الغاؤه ولیس الرجوع عنـه بعـد 

ـــة  ـــه أجـــاز الرجـــوع فـــى الهب ـــشریع الجزائـــرى، وبینـــا أن ـــا لموقـــف الت ـــرا تطرقن اتمامـــه، اخی

دة الواهـــب فقـــط، ولكـــن هـــذا ال یمنـــع الرجـــوع للوالـــدین فقـــط دون غیرهمـــا ویـــتم ذلـــك بـــارا

  .بالتراضى بین الواهب والموهوب له

 تنــاول البحــث آثــار الرجــوع فــى الهبــة، حیــث تنــاول آثــار الرجــوع فــى الهبــة ًخیــراوأ

 ًو فیما یتعلق بالغیر، ثـم تطرقنـا أخیـراأفى الفقه اإلسالمى، وذلك فیما بین المتعاقدین، 

لـى إو بالنسبة للغیـر، وانتهینـا أضعى، فیما بین المتعاقدین آلثار الرجوع فى القانون الو

سـالمى فقـد قـرر آثـار ثالثـة فیمـا بـین المتعاقـدین وهـم إلـزام اإلنه بالنسبة لموقـف الفقـه أ

الموهــوب لــه بــرد الــشئ الموهــوب، إلــزام الموهــوب لــه بــرد الثمــار، ورجــوع الموهــوب لــه 



      
 

 

    

 

 
 

٤٢٣

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 الرجوع بالنسبة للغیر فإن للموهوب له ما فیما یتعلق بآثارأبالمصروفات على الواهب، 

الرجـــوع علـــى الواهـــب بالمـــصروفات التـــى صـــرفها علـــى الـــشئ الموهـــوب، وذلـــك علـــى 

ثــراء بـال ســبب، إذ أن الموهـوب لــه قــد صـرف علــى الـشئ الموهــوب حتــى زاد اإلسـاس أ

ـــه، فهـــو بـــذلك یثـــرى علـــى حـــساب  ـــشئ فـــى ذمت ـــه، والواهـــب إذ یرجـــع ال ـــك فـــى قیمت ذل

عتصر منه، أما بالنسبة لآلثار بالنسبة للغیر فـإن الرجـوع فـي الهبـة فـي الموهوب له الم

ّة، والـذي تجـب المحافظــة یـر حــسن النیـس لـه أثــر رجعـي بالنـسبة للغیالفقـه اإلسـالمي لـ

ما قاعـدة ال ضــرر یعلـى حقوقـه، نـزوال علــى المبـادئ العامـة فـي الفقــه اإلسـالمي وال سـ

  .وال ضرار

فــى القــوانین الوضــعیة، فقــد تناولنــا القــانون المــصرى، ا بالنــسبة آلثــار الرجــوع ـــــمأ

العراقــى، الجزائــرى، حیــث تناولنــا اآلثــار وااللتزامــات المترتبــة والحقــوق ســواء فیمــا بــین 

  .و بالنسبة للغیرأالمتعاقدین 



      
 

 

    

 

 
 

٤٢٤

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

  

 الــــــــــــــــــــــــمــــــــــــراجـــــــــــــــــع 

١ 

والرجـوع فـى القـانون المـدنى دراسـة   انقـضاء العقـد بااللغـاءاسـماعیل عبـدالنبى عبـدالجواد، .د

ـــــشریعة والقـــــانون، جامعـــــة االزهـــــر،  مقارنـــــة بالفقـــــه االســـــالمى، رســـــالة دكتـــــوراة، كلیـــــة ال

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

٢ 
رسالة دكتوراة، معهد الحقـوق والعلـوم  محمد تقنیة، الهبة فى قانون االسرة والقانون المقارن،. د

 .م١٩٩٦/١٩٩٧جزائر، االداریة، جامعة ال

٣ 
 األحكــام ، ب –محمـد بـن إسـماعیل الـصنعائي ،سـبل الـسالم شــرح بلـوغ المـرام مـن جمـع أدلـة 

 . ، بیروت لبنان ، دار إحیاء التراث العربي١٩٩٨الطبعة األولى ، 

٤ 
عبــدالرزاق الــسنهورى، الوســیط فــى شــرح القــانون المــدنى، الجــزء الخــامس، العقــود التــى تقــع . د

 .لكیةعلى الم

٥ 
نــادر عبــد العزیــز شــافي، عقــد الهبــة فــي القــانون اللبنــاني والمقــارن، الجــزء األول، المؤســسة . د

 .م، دراسة فقهیة٢٠٠٢الحدیثة للكتاب،طرابلس، 

٦ 
-غنى مواس، إشكالیات الهبة في القانون اللبنـاني، كلیـة الحقـوق والعلـوم الـسیاسیة واالداریـة.د

 .نیةالفرع الثالث، الجامعة اللبنا

٧ 
أبــو : الفــروع، الطبعــة األولــى، تحقیــق). هــــ٧٦٢:(ابــن مفلــح، أبــو عبــدااهللا محمــد المقدســـي، ت

 .٤هــ، ج١٤١٨الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمیة، بیـروت، لبنـان، 

٨ 
لـسان ). هــ٧١١:(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمـد بـن مكـرم اإلفریقـي المـصري، ت

 .در، بیروتالعـرب، دار صا

 .٦ابن نجیم، البحر الرائق، ج ٩

١٠ 
 ١:(مختــار الــصحاح، طبعــة جدیـدة، عـدد األجـزاء). هــ٧٢١:(الرازي، محمد بـن أبـي بكـر، ت

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، : تحقیق(،

١١ 

). هــــ٧٩٤:( الـــشافعي، تالزركـــشي، أبـــو عبـــد ااهللا بـــدر الـــدین محمـــد بـــن بهـــادر بـــن عبـــد ااهللا

هـــ، ١٤٠٥الــدكتور تیــسیر فــائق أحمــد محمــود، : المنثــور فــي القواعــد، الطبعــة الثانیــة، تحقیــق

 .٣ج

١٢ 
ــــ٧٩٤:(الزركـــشي، أبـــو عبـــدااهللا محمـــد بـــن بهـــادر بـــن عبـــدااهللا، ت ـــا الزوایـــا، الطبعـــة ) هـ خبای

، وزارة األوقــــاف، الكویــــت، عبـــد القــــادر عبــــدااهللا العــــاني: تحقیـــق( ،١:(األولـــى، عـــدد األجـــزاء



      
 

 

    

 

 
 

٤٢٥

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 .١هـ، ج١٤٠٢

١٣ 
 بیــروت، لبنــان،  دار العلــم للمالیــین،، الطبعــة الثانیــة،الــسید ســابق، فقــه الــسنة، الجــزء الثالــث

 .م١٩٩٠

 .٣ والزركشي، المنثور، ج٣٠٨ ،صـ ٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج ١٤

١٥ 
مالیــة فــى الفقــه اإلســالمى، رســالة انــس عبدالواحــد صــالح الجــابر، أحكــام الرجــوع فــى العقــود ال

 .م٢٠٠٧، الجامعة االردنیة، نیسان دكتوراة، كلیة الدراسات العلیا

١٦ 
التـاج واإلكلیـل، ). هــ٨٩٧:(، ت)الــشهیر بــالمواق(أبو عبدااهللا محمد بن أبـي القاسـم العبـدري، 

 .٤هـ، ج١٣٩٨الطبعة الثانیة، دار الفكر، بیروت، لبنان، 

١٧ 
طـــه العاقـــل، عقـــد الهبـــة بـــین الفقـــه اإلســـالمى والقـــانون المـــدنى، دار الهـــدى، جمـــال الـــدین . د

 .م١٩٧٨مصر، 

١٨ 
جمال محمد عیسى االشقر، احكام الدین في الفقـه االسـالمى، مكتبـة االیمـان بالمنـصوریة، . د

 .م٢٠٠٧

١٩ 
ار ، د"فــي الفقــه اإلســالمي والقــانون الوضــعي"حــسن محمــد بــودى، موانــع الرجــوع فــي الهبــة . د

 .م٢٠٠٤دة للنشر، مصر، یالجامعة الجد

٢٠ 
، دار هومـــة، الجزائـــر، ) الوقـــف– الوصـــیة –الهبـــة (حمـــدى باشـــا عمـــر، عقـــود التبرعـــات . د

 .م٢٠٠٤

٢١ 

العقـود التـي تقـع علـى  ) ٥( عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المـدني . د

ــد الثــاني الهبــة والــشركة والقــرض  والــدخل الــدائم والــصلح، دار النهــضة العربیــة، الملكیــة المجل

 .م١٩٦٢القاهرة، 

٢٢ 
 –دراسـة مقارنـة، قـسم القـانون : قصى سلمان هالل، الرجوع فى الهبة فى التشریع العراقى . د

 .كلیة التراث الجامعة

٢٣ 
دراســــة فقهیـــة مقارنــــة، مجلـــة الجامعــــة : مـــازن مــــصباح صـــباح، الهبــــة فـــى مــــرض المـــوت. د

 .م٢٠١١، المجلد التاسع عشر، العدد الثانى، یونیو ) سلسلة الدراسات االسالمیة (االسالمیة 

٢٤ 
محمد بن احمد تقیة، دراسة عن الهبة فى قـانون االسـرة الجزائـري، الـدیوان الـوطنى لالنفـال . د

 .م٢٠٠٣التربویة، القلیعة، والیة تیبازة، الجزائر، الطبعة االولى، 

٢٥ 
راســة عــن الهبــة فــى قــانون األســرة الجزائــرى مقارنــا بأحكــام الــشریعة محمــد بــن احمــد تقیــة، د. د

 .م٢٠٠٣ألشغال التربویة، الجزائر، االسالمیة والقانون المقارن، الدیوان الوطنى ل

 .العقود المسماة، الطبعة الثانیة: محمد كامل مرسى، شرح القانون المدنى. د ٢٦



      
 

 

    

 

 
 

٤٢٦

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

٢٧ 
صـــیة، دار المطبوعـــات الجامعیـــة، االســـكندریة، محمـــد كمـــال حمـــدى، المواریـــث والهبـــة والو. د

 .م١٩٩٨

٢٨ 
محیي الدین اسماعیل، علم الدین أصول القانون المدني، الجـزء الثـاني ، العقـود المـسماة ، . د

 .الطبعة غیر مذكورة ، مطبعة الساحل ، الرباط

٢٩ 
ة العربیة، مصطفى احمد عبدالجواد حجازى، احكام الرجوع القضائى فى الهبة، دار النهض. د

 .م٢٠٠٠/٢٠٠١مصر، 

٣٠ 
، مــادة بمــادة علــى ضــوء "دلیــل القاضــى والمحــامى"نجیمــى جمــال، قــانون االســرة الجزائــرى . د

 .احكام الشریعة االسالمیة واالجتهاد القضائى، دار هومة، الجزائر

٣١ 

ة یالوصـ –الهبـة " ة في القـانون الجزائـري یخ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیمة شینس. د

، الطبعـة الثانیــة، دار "ة واالجتهـاد القـضائي یـدراسـة مقارنـة مدعمـة باألحكــام الفقه:  الوقـف –

 .م٢٠١٤ع، الجزائر، یهومة للنشر والتوز

٣٢ 
 دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراة، قــسم القــانون –ســماحى خالــد، النظریــة العامــة لعقــود التبرعــات 

 .م٢٠١٣/م٢٠١٢ جامعة ابو بكر بلقاید تلسمان، الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

٣٣ 
صـــحراوى العربـــى، ادارة امـــالك الدولـــة فـــى الجزائـــر، رســـالة ماجـــستیر، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم 

 .م٢٠١٤ ورقلة، الجزائر، –السیاسیة، جامعة قاصدى مرباح 

٣٤ 
ق والعلـــوم فـــایزة عـــین الـــسبع، الرجـــوع فـــى التـــصرفات التبرعیـــة، رســـالة ماجـــستیر، كلیـــة الحقـــو

 .م٢٠١٤/٢٠١٥ تلمسان، الجزائر، –السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید 

٣٥ 
فتح اهللا أكثم تفاحة، نظریة الرجوع في العقود والتصرفات في الفقه اإلسالمي، الطبعة األولـى، 

 .م٢٠١١الجنادریة للنشر والتوزیع، 

٣٦ 
 ماجـــستیر، كلیـــة الحقـــوق، فریـــدة هـــالل، الهبـــة فـــى ضـــوء القـــانون والقـــضاء الجزائـــرى، رســـالة

 .م٢٠١١/م٢٠١٠جامعة الجزائر، 

٣٧ 

ــــات  ـــن موســـى الحـــسیني، الكلی ـــو البقـــاء ب ، )معجـــم المـــصطلحات والفـــروق اللغویـــة(لكفـــوي، أب

، منـــــشورات وروابـــــط الثقافـــــة واإلرشـــــاد القــــــومي، دمـــــشق، )١:(الطبعــــة الثانیـــــة، عـــــدد األجـــــزاء

 .م١٩٨٢

٣٨ 

وع عــــن الهبــــة بــــین الفقــــه االســــالمى والقــــانون، رســــالة لیدیــــة كبــــیش، مــــریم أیــــت أودیــــع، الرجــــ

 –جامعـة عبـدالرحمن میـرة / كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة /  ماجستیر، قسم القانون الخاص 

 .م٢٠١٦/٢٠١٧امعة بجایة، الجزائر، ج

، حاشیة رد المحتار على الدر المختـار، دار )هـ١٢٥٢:(محمد أمین بن عمر ابن عابدین، ت ٣٩



      
 

 

    

 

 
 

٤٢٧

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 دراسـة ذلك عن الناجمة واآلثار الھبة عن الرجوع 
 مقارنة

 .٨هـ، ج١٤٢١، بیـروت، لبنان، الفكـر

٤٠ 
 ابـن حـزم، الطبعـة محمد بن على الشوكانى، السیل الجرار المتدفق علـى حـدائق االزهـار، دار

   .م٢٠٠٤االولى، 

٤١ 

ــــة ــــث أحكــــام المعــــامالت المالی ــــة ألحادیــــث : موســــوعة أحادی ــــة فقهی موســــوعة تــــصنیفیة منهجی

نفیها وتخریجهــا والحكــم علیهــا والتعلیــق المعــامالت مــن كتــب الــسنة، قــام بجمــع أحادیثهــا وتــص

علیها، دار الكوثر للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة الـسعودیة، الطبعـة األولـى، محـرم 

 . األردن– عمان –هـ،  مركز دراسات السنة النبویة ١٤٣١

 .وزارة األوقاف الكویتیة، الموسوعة الفقهیة، مطابع دار الصفوة، مصر ٤٢

٤٣ 
إبــراهیم مــصطفى، أحمــد حــسن الزیــات، : للغــة العربیــة، المعجــم الوســیط، قــام بإخراجــهمجمــع ا

 .حامد عبد القـادر، محمد علي النجار، مطبعة دار الدعوة

٤٤ 
م، ٢٠١٠وهبة الزحیلي، موسوعة الفقه اإلسالمى والقضایا المعاصـرة، دار الفكـر، دمـشق، . د

 .الجزء الخامس

٤٥ 
قــه علــى المــذاهب االربعــة، الجــزء الثالــث، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، عبــدالرحمن الجزیــرى، الف. د

 .م٢٠٠٥الطبعة االولى، 

  


