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 ب فؤاد الشيخ اوغليديأ                                     
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 داءاإله

 
 

 ن الحياة عطاء إلى من علمني أ
 إلى من كان لي المرشد والناصح 

 إلى من تفهمني وأخذ بيدي وكان عونا 
 إلى من أتشرف به واعتز به 

والدي                                                                
 أدامه هللا وأطال في عمره

 إلى ينبوع الحنان الذي ال ينضب 

 نبوع العطاء الذي ال يتوقفإلى ي

 إلى أغلى إنسانه على قلبي 

  إلى المالك العطوف والقلب الكبير
 

                                                                                                                       
 والدتي أدامها هللا وأطال عمرها

 

 

 

 الحياة حلوها ومرها  إلى من شاركوني في

 إلى من اكبر بهم ويكبرون بي 
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 إلى من استمد منهم قوتي وعزمي 

 إلى أيام الطفولة وشقاوتها 

   إلى ماضي وحاضري ومستقبلي
 

تي خووووووووووووإ                                                                           
 أدامهم هللا وحفظهم

 بيان ( –خالد  –محمد )                                                                                 

 
 بالمرحلة الثانوية   كرياتيذ جمل الذي شاركني بأالى 

 والجامعية الى صديقي العزيز 
                                                                                                              

 المحامي بالل عرقسوسي

  
 

 

 

   كلمة شكر وتقدير                   
                                    

 لألساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  لمقا بقذلون مقن 
جهققد فققي سققبيل إعققالء كلمققة الحقق  وإرسققاء العدالققة وصققون رسققالة المحامققاة 

 تها. والعمل على نصر
 

 الى استاذي الكريم  محمد ابو خضور       
 الثمين ولم يبخل بالعطاءالذي منحني من علمه الوفير ووقته     
 مني كل االحترام والتقدير.فله       
 الى استاذي الكريم  غياث محمود عمارة       
 لي طري  العمل ولم يوفر  استضافني في مكتبه ومهد الذي       
  النصح واإلرشاد العلمي طيلة فترة تدريبي وطيلة  في جهداً      
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   هذا، الشكر كل الشكر ألستاذي الكريم  فترة إعدادي لبحثي      
 .المحامي غياث عمارة       
 الى االستاذ المشرف القاضي زياد الشربجي       
 الذي  تفضل وأشرف على بحثي المتواضع رغم مشاغله الكثيرة       
 بأفضل صورة  بتشجيعه وحرصه على إظهار هذا البحث  مني وأكر     
  روأفضل مرشد يجود علّي بعلمه الغزي ممكنة، فكان خير موجه      
 ويسخو بإرشاداته القيمة.      
  

 

 
 

 

 
 

 مخطط البحث

 
 عقد الهبة                                                                               

 آثاره (  -اركانه -خصائصه –تعريفه )  
 

 
 المقدمة

 الفصل االول : تعريف الهبة وخصائصها                                        
 

 اصطالحًا (  –قانونًا  –تعريف الهبة ) لغًة   - المبحث االول :
 مقومات الهبة -
 خصائص الهبة   -  :المبحث الثاني

 ه من العقود أنواع عقد الهبة وتمييزه عن غير  -

 
 وط القانونيـّة لعقـد الهبـةر الشـ الفصل الثاني :

 لشروط الشكلّية لعقد الهبة :ا: الفرع االول   
 بررات الشكلّية في عقد الهبة م -1
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 التسجيل في الهبة العقارّية  -2
 بة المنقول ه -3
 لكتابة الخطّية في الوعد بالهبة ا -4
 جزاء عدم مراعاة الشروط الشكلّية  -
 شكللاالختياري للهبة الباطلة لعيب في االتنفيذ  -

 اإلستثناءات من وجوب الشكلّية أو العينّية في الهبة  -      
 لهبات المستترة(ا –لهبات غير المباشرة ) ا               

 
 الشروط الموضوعّية لعقد الهبة الفرع الثاني :

 )اركان الهبة (                               
 

 شروط صّحة ( –ل : الرضى في عقد الهبة ) شروط انعقاد المبحث األوّ 
 
  ط االنعقادو واًل : شر أ
 تطابق اإليجاب والقبول في عقد الهبة  -1 

 قبول الموهوب له للهبة      
 رجوع الواهب في الهبة قبل وصول القبول إلى علمه               
 إليجاب إلى الموهوب له موت الواهب أو فقده ألهليته قبل وصول ا              

 قبول لموت الموهوب له أو فقده ألهليته قبل ا    
 القبول الصادر من غير شخص الموهوب له     
 شكل الهبة -2

 
  ثانيًا : شروط الصحة :  
 ألهلّية في عقد الهبة ا -1
 هلّية الواهب من يجوز له أن يكون واهبًا ؟أ  -
 له ؟ أهلّية الموهوب له من يجوز أن يكون موهوباً  -
 االستغالل ( –اإلكراه  –التدليس  –يوب الرضا في عقد الهبة ) الغلط ع -2
 

 المبحث الثاني : المحل في عقدت الهبة 
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 ن يكون الموهوب موجودًا وقت الهبة ) هبة األموال المستقبلة (أ -1
 أن يكون الموهوب محددًا ومعّينًا بدقة ) هبة الملك على الشيوع ( -2
 هل يجوز أن تقع الهبة على أعضاء وأنسجة جسم اإلنسان ( ن يكون الموهوب مباحًا )أ -3
 ض في الهبة و الع -
 صاب الهبة ن -
 

 المبحث الثالث : السبب في عقد الهبة 
 لهبة المقترنة بشرط مستحيل أو شرط غير مشروع ا -1
 الهبات والهدايا في الخطبة  -2
 رط عدم التصّرف في الشيء الموهوب ش -3
 

 ّيـة لعقـد الهبـةاآلثار القانون الثالث :لفصل ا
 

 الفرع األول : التزامات الواهب 
 األّول : نقل ملكّية الشيء الموهوب للموهوب له  المبحث

 المبحث الثاني : تسليم الشيء الموهوب 
 المبحث الثالث: ضمان التعّرض واالستحقاق 

 المبحث الرابع : ضمان العيوب الخفّية
  

 الفرع الثاني : التزامات الموهوب له 
 مبحث األّول : االلتزام بأداء العوض ال

 قات الهبة فالمبحث الثاني : االلتزام بدفع ن
 

 انقضـاء الهبـة الرابع:الفصـل 
 

 الفرع األّول : الرجوع في الهبة 
 المبحث أّول : الرجوع في الهبة بالتراضي 
 المبحث الثاني : الرجوع في الهبة بالتقاضي 

 للرجوع في الهبة  المبحث الثالث : األعذار المقبول
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 صدور الهبة  ذموانع قائمة من -1المبحث الرابع : موانع الرجوع في الهبة    
 موانع تطرأ بعد صدور الهبة  -2       

 الفرع الثاني : اآلثار اّلتي تترتب على الرجوع في الهبة 
 المبحث األّول : أثر الرجوع في الهبة بين المتعاقدين 

 رجوع في الهبة بالنسبة للغيرالمبحث الثاني : أثر ال
 

 
 الخامس  الفصــل

 
 المقبول إلثبات الهبة  ةأضواء على بعض األسناد الرسميّ الفرع األول 

 
 المحاكم المختصة بالنظر بعقد الهبة الفرع الثاني : 
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 تمهيدية " "مقدمـــة 

رف النوووواى علووووى إبرامهووووا نظوووورة للحاجووووات العقووووود المسووووماة هووووي العقووووود التووووي تعووووا
فحوووووورر المشوووووورع علووووووى تسووووووميتها ووضووووووع احكووووووام قانونيووووووة   التووووووي تسوووووودها فووووووي التعاموووووول

خاصوووووة بهوووووا منهوووووا موووووا هوووووو الزاموووووي ) والتوووووي ال يجووووووز ألصوووووحاب العالقوووووة االتفووووواق علوووووى 
 . خالفها( وأخرى تفسيريه

ن ويعتبووووور عقووووود الهبوووووة مووووون العقوووووود المسوووووماة التوووووي تقوووووع علوووووى الملكيوووووة وهوووووو مووووو 
اسوووومى العقووووود موووون الناحيووووة االنسووووانية ففيووووه افتقووووار موووون ناحيووووة الواهووووب واثووووراء موووون ناحيووووة 
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يجووووووب فووووووي الهبووووووة أن  الموهوووووووب لووووووه وينوووووودرح ايضووووووا عقوووووود الهبووووووة تحووووووت عقووووووود التبوووووورع 
توووووووتمخض نّيوووووووة الواهوووووووب للتبووووووورع دون أن يقصووووووود وفووووووواًء بوووووووالتزام طبيعوووووووي ودون أن يهووووووودف 

  دبّية.اإلثابة على صنيع أو جني منفعة مادّية أو أ
 

ّن للتبوووووورع وجيفووووووة اجتماعيووووووة واقتصووووووادّية وقوووووود دعووووووا القوووووور ن الكووووووريم إلووووووى إنفوووووواق المووووووال إ
وعوووووودم ادخوووووواره وحووووووّث المسوووووولمين للتقووووووّرب موووووون   سووووووبحانه وتعووووووالى بالبووووووذل  إّن اإلنفوووووواق 

ى العبوووووادات وهوووووو وفوووووارة للوووووذنوب  وموووووا أروع قوووووول   تعوووووالى   وأنفقووووووا معبوووووادة مووووون أسووووو
وقووووود تنبوووووه األئموووووة إلوووووى فضووووول اإلحسوووووان   7ه.  الحديووووود  يوووووة  مموووووا جعلكوووووم مسوووووتخلفين فيووووو

والتبووووووورع بالموووووووال فوووووووي ضووووووووء أحكوووووووام الكتووووووواب والسوووووووّنة وعمووووووول الصوووووووحابة  فعوووووووّددوا سوووووووبل 
التبووووووورع  وفّصووووووولوا فيهوووووووا الكوووووووالم فبرعووووووووا بحوووووووق فوووووووي تقوووووووديم عقوووووووود التبووووووورع ومنهوووووووا الهبوووووووة 

ن تووووراحم موووولووووه فالهبووووة صوووولةب للوووورحم بمووووا تحموعالجوهووووا بفقووووهل عووووالي الصووووناعة ثاقووووب الوووورأي 
وتعوووواطا  والواهووووب فووووي نظوووور المجتمووووع وووووريمب سووووخي تخّلووووص موووون شوووو ّ  نفسووووه واسووووتطاع 
أن يووووودخل السووووورور علوووووى اآلخووووورين بموووووا يزيووووول الضوووووغينة والحسووووود ويوثوووووق عووووورى المحّبوووووة 

 . بين الناى
 
ّن الهبووووووة نوعووووووان: إ ّن أحكوووووام الهبووووووة الموضوووووووعّية مسوووووتمدة موووووون الشووووووريعة اإلسوووووالمّية إ . 

يوووور مباشوووورة وموضوووووع رسووووالتي يتعلووووق بالهبووووة المباشوووورة وهووووذه الهبووووة هبووووة مباشوووورة وهبووووة غ
 من القانون المدني السوري..   454هي اّلتي تسري عليها المادة  

 
حووووواول النووووواى االلتفووووواف علوووووى عقووووود الهبوووووة فقووووود يعمووووود الموصوووووي إلوووووى إفووووورا  وصوووووّيته ي   

 لمنفعووووووة وعوووووودم تصووووووّرف الموهوووووووب لووووووه فووووووي العووووووينافووووووي صووووووورة هبووووووة مشووووووترطًا اسووووووتبقاء 
الموهوبوووووة  وقووووود ّتسوووووتر الوصوووووّية ببيوووووع ال بهبوووووة ألّن  البيوووووع أكثووووور صوووووالبة مووووون الهبوووووة فوووووي 

وري فيكووووون صووووفووووي صووووورة بيووووع ويووووذور فووووي العقوووود ثموووون سووووتر الوصووووّية وقد ّتسووووتر الهبووووة 
 العقد في هذه الحالة هبًة ال بيعًا ..... 
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 454وقووووود نظوووووم المشووووورع السووووووري عقووووود الهبوووووة فوووووي القوووووانون المووووودني السووووووري فوووووي الموووووواد 
 . 472الى 

ويتووووداخل عقوووود الهبووووة مووووع وثيوووور موووون التصوووورفات والصوووودقة اّلتووووي هووووي المووووال الووووذي وهووووب 
وتوووووودخل مووووووع الهبووووووة عقووووووود أخوووووورى والعاريووووووة والوديعووووووة بغيوووووور أجوووووور   بموووووون أجوووووول الثوووووووا

وتنفوووورد الهبووووة عوووون هووووذه العقووووود بأّنهووووا  والووالووووة بغيوووور أجوووور والتبوووورع بأّيووووة خدمووووة أو عموووول
تووووزم بنقوووول الملكّيووووة دون مقابوووول ويترتووووب علووووى  لووووك أّن موووون أعمووووال التصوووورف  فالواهووووب يل

االلتووووووزام بعموووووول أو االمتنوووووواع عوووووون عموووووول ) ومووووووا فووووووي عاريووووووة االسووووووتعمال والوديعووووووة ( ال 
 .يكون  هبة وإن وان تبرعاً 

 شخصي للمنتفع.
وموضووووووووع الهبوووووووة وموووووووا الحظنوووووووا يتوووووووداخل موووووووع تصووووووورفات عديووووووودة. هوووووووذا األمووووووور 

 لهبة.ة لفدفعني للتصّدي لدراسة الحاالت المختل
 
 
 

 +   
 تعريف الهبة وخصائصها                   

                       
 

ً ا-عريف الهبة ) لغةً ت ً  -صطالحا  ( :قانونا

  والً: لغةً:أ

ه شيئا: بمعنى أعطاه إياه بال عوض ويكون  لك في األعيان وفي غيرها. ل1 َهبَ و 
 الهبة. هاب : قبولواالستيهاب : سؤال الهبة. واإلتّ 

                                                 

 )وَهَب(. -لسان العرب -روابن منظ -  1
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إن وثرت سمي صاحبها وّهابًا وهي صيغة مبالغة  والوّهاب من أسمائه سبحانه وتعالى ف
فهو المعطي لعباده من غير سؤال وال وسيلة وينعم بال سبب وال حيلة وقد ورد معنى الهبة 
في القر ن عّدة مرات قال عّزمن قائل : ) أم عندهم خزائن رحمة رّبك العزيز الوّهاب ( 

 .9ر  ية 
 مصدر الهبة: 

  الهبة: الشيء الموهوب )ح( هبات 
هب له  .                         –لشيَء ََ َبًة: أعطاه إّياّه بال عوضل  َوْهبًا   َوَوَهبًا   وه 

 فهو واهب  َو َوّهوبب  َوَوهابب  وَ َوّهاَبةب  للمبالغة. 
َبَة.  اّتَهَب فالنب اّتهابًا: َقب َل اله 

 : سأَلها   لهبة: استيهاباً ا ستْوَهَب ا
 
 انياً : في االصطالح والشريعة اإلسالميّة: ث

 الهبة شرعًا: تمليك العين بال عوض.) الّجْرجان ّي(
( هي تمليك مال آلخر بال عوض ويقال لفاعله: واهب  ولذلك 833الهبة في المجلة )م

 المال: موهوبب  ولمن قبله : موهوب له. 
 .1واالتهاب: بمعنى قبول الهبة

 رفوا الهبة بأّنها :)تمليك العين بال شرط العوض في الحال.(لحنفية عا -
المالكية قالوا :)الهبة تمليك لذات بال عوض لوجه الموهوب له وحده وتسمى  -

 هدية.(
الهبة تمليك جائز التصرف مااًل معلومًا أو مجهوال تعذر علمه ): لحنابلة قالواا -

 ة بال عوض.(موجودًا مقدورًا على تسليمه غير واجب في هذه الحيا
 2لشافعية قالوا :)تمليك تطوع حال الحياة.(ا -

 الثاً :في القانون :ث

                                                 

 /2مرجع لغوي رقم /  -1 

 ومابعد .254ص  /1مرجع فقهي رقم / - 2
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تجرد د يالهبة عق):بقوله   894بحث القانون الفرنسي في الهبة وعرفها بالمادة   -1
به الواهب عن الشيء الموهوب في الحال ومن غير رجوع لمصلحة الموهوب له 

 1الذي يقبله.(
بأّنها    504ود اللبناني بحث في الهبة  وعرفها بالمادة  قانون الموجبات والعق -2

صرف بين األحياء بمقتضاه يتفر  المرء لشخص  خر عن ول أمواله أو ت(:
 بعضها بال مقابل. (

بأنها :)عقد على تمليك مال في  524ن المدني الكويتي عرفها بالمادة  و القان -3
 الحال بغير عوض.(

وحتى  614لدولة اإلمارات العربية المتحدة أفرد المواد  قانون المعامالت المدنية  -4
لتنظيم أحكام الهبة فعرفها بأنها :)تمليك مال أو حق مالي آلخر حال   653 

 حياة المالك دون عوض.(
الهبة باآلتي )الهبة عقد   200مجلة األحوال الشخصية التونسية عرفت بالمادة   -5

 وض.(بمقتضاه يمّلك شخص آلخر مااًل بدون ع
وعرفها بما يلي :)الهبة  245وحتى   229لقانون  السوداني نظم الهبة بالمادة  ا -6

 تمليك مال أو حق مالي آلخر حال حياة المالك بدون عوض.(
قد /454بمادته /والقانون المدني السوري   486لقانون المدني المصري بمادته  ا -7   

تضاه الواهب في ماله دون الهبة عقد يتصرف بمق -1) عرفا الهبة بما يلي :
 عوض 

دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام    بويجوز للواه -2      
 2بالتزام معين.(

 
 

 قـومات الهـبـة :م
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 : مقومات مدني سوري أّن للهبة أربعة  454المادة /تض  من نص ي
 مال له الواهب يتصرف في  -2الهبة عقد بين األحياء        -1
 عر بنية التب -4بال مقابل                    -3
 عنصرين :أّن عقد الهبة يتكون من  المقومات مكن أن نستنتج من هذه ي
 .  ( عنصر مادي :وهو تصرف الواهب في ماله دون عوض ) المقومان الثاني والثالث-1

 . ( عنصر معنوي : وهو نية التبرع ) المقوم الرابع-2

 : حليل وال من هذه المقومات األربعةونتناول بالت
 : الهبة عقد بين األحياء-1

والموهوب له على قيد الحياة أثناء انعقاد الهبة  فاإليجاب الصادر  بّد أن يكون الواهبال
من الواهب البّد أن يكون موجهًا إلى الموهوب له الذي ال يزال على قيد الحياة. أّما إ ا 

وصا التصرف بأّنه هبة. وما يجب أن يصدر  كان موجهًا لشخص ميت فال يص 
أو عن ممثله أو وليه الشرعي أو الوصي  و لك في حال  القبول عن الموهوب له بنفسه

حياة الموهوب له والواهب أيضًا  خاّصة وأّن المشرع السوري اعتمد نظرية وصول القبول 
 مدني سوري التي تنص : 455واهب وفقًا للمادة  إلى ال
 ة اال إ ا قبلها الموهوب له او نائبه ال تتم الهب -أ
فا ا وان الواهب هو ولي الموهوب له او وصيه ناب عنه في قبول الهبة وقبض  -ب

 الشيء الموهوب :

 
هذا ومن الممكن أن تكون الهبة مضافة لما بعد وفاة الواهب  ففي هذه الحالة تعتبر  -

الهبة  في مرض الموت  بعد وفاة الواهب وهي تختلا عن  ممنعقدة  ولكن تنفيذها يت
حيث ان االولى ال تنفذ اال بعد وفاة الواهب وما في الوصية  اما الثانية فهي تنفذ حال 

 حياة الواهب ولها حكم الوصية فال تنفذ اال في ثلث التروة  لوارث او لغير وارث :
 الواهب يتصرف في مال له : -2
ون المال الموهوب ملكًا للواهب ملك الواهب للمال عنصر أساسي في الهبة فيجب أن يكت

الذي يتبرع به  وال بد أن يكون الواهب مالكًا للمال حتى يستطيع نقل ملكيته للموهوب له  
ة مال الغير وول هبة مجانية تتناول أموال الغير بال يمكن للواهب هق وبناء على ما سب
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اي اناه تكون قابلة لنسبيتعتبر باطلة بطالنًا نسبيًا وحكمها وحكم بيع ملك الغير البطالن ا
لإلبطال لمصلحة الموهوب له ويكون للموهوب له مصلحة باإلبطال عندما تكون الهبة 

 من القانون المدني السوري : 459وما نصت المادة  1بعوض ومقترنة بالتزام فرض عليه 
غير مملوك للواهب سرت عليها احكام المادتين ‘ا ا وردت الهبة على شيء معين بالذات 

ى 435و  434  ق .م.ل
فللموهوب له ان يجيز الهبة فتنقلب صحيحة لكن  لك ال يعني انها تنقل ملكية الموهوب 
للموهوب له الن المالك الحقيقي لم يجز الهبة فال تنتقل الملكية اال برضائه  ويستطيع 
المال الحقيقي ان يرجع على الموهوب له بدعوى االستحقاق وان يرجع على الواهب 

من شانه ان ينقل ملكية  ر رالمالك الحقيقي الهبة فان هذا االقيض وفي حال اقر ابالتعو 
 . الموهوب الى الموهوب له 

 او عوض : بال مقابل-3

لهبة عقد مجاني يوضع لمصلحة فريق واحد بدون أن يكون للفريق اآلخر أمل بنفع ا
بال عوض ا  فيجب أن تكون الهبة هيعادل على وجه محسوى التضحية التي رضي ب

إثراء الموهوب له وافتقار الواهب وهو مدني سوري  ويترتب على الهبة 1 454وفقًا للمادة 
 ليس اثراء بال سبب فسببه عقد الهبة 

ثم يهب  أن تكون الهبات متبادلة فقد يهب شخص آلخر شيئاً ع ما يمن هنالك  ليسو 
نهما بال مقابل. ألّن ول الموهوب له لألّول شيئًا  خر فتكون الهبتان متبادلتين  وول م

واهب قد وهب بنية التبرع دون انتظار هبة أخرى مقابلة لهبته و والهدايا المتبادلة في 
 . مناسبات األعياد واألفراح

 
فيص  ان يفرض و ووذلك يجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين  

نفسه  وان يهب له مبلغا من المال  الواهب على الموهوب له التزام لمصلحة الموهوب له
وهذا ال ينفي عن الهبة عدم وجود العوض  ويلزمه بانفاقه للقيام برحلة علمية يستفيد منها 

كما يمكن أن تكون الهبة بعوض فالفارق بين قيمة المال الموهوب وقيمة العوض يعتبر 
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هوب او تقاربها وان ولكن ا ا تبين ان قيمة العوض المشترط تعادل قيمة المال المو  هبة.
العقد معاوضة ال هبة  اما ا ا تبين ان الشيء الموهوب اقل قيمة من العوض المشترط لم 
يكن الموهوب له ملزما بان يؤدي من هذا العوض اال بمقدار قيمة الشيء الموهوب وما  

 ق .م . ى . 466نصت المادة 
   

اشترط لمصلحة الواهب او ويلتزم الواهب بان يؤدي ما اشترط عليه من عوض سواء -
لمصلحة الموهوب له او لمصلحة شخص اجنبي او للمصلحة العامة وما نصت المادة 

 من ق. م . ى  465
ومن الممكن ان يشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء لديونه فال يكون الموهوب له -

ق .م .  من 467ملزما اال بوفاء الديون التي وانت موجودة وقت الهبة وما نصت المادة 
 ى 
 
 بنية التبرع : -4

بّد في الهبة أن تتمخض نية الواهب عن التبرع دون أن يقصد جني منفعة مادّية أو ال
الوفاء بالتزام طبيعي  فقد يتصرف شخص في ماله بال مقابل  دأدبّية أو معنوّية أو يقص

يه منذ أكثر من وال يكون عّنده نية التبرع فال تنعقد الهبة  وأن يقوم بإيفاء دين ترتب عل
خمس عشرة سنة  فيكون تصرفه هذا وفاًء بدين وليس هبًة. بالرغم من سقوط الّدين 

مدني سوري بعد أن أصب  المدين بريء الذمة بمرور   372بمرور الزمن وفقًا للمادة  
الزمن من الوجهة القانونّية وتحّول الّدين من موجب مدني إلى موجب طبيعي  وبالتالي 

لمدين باإليفاء هو تنفيذ للموجب الطبيعي وليس بنّية التبرع  وعلى هذا  تنتفي فإّن قيام ا
نّية التبرع في إعطاء األب ابنه المهر ليعينه على الزواح  أو إعطاء الخادم مبلغًا من 
المال مكافأة له على إخالصه في العمل ووذا المكافآت السنوّية التي تعطيها الشروات 

إلضافة إلى مرتباتهم  فهذه عطايا ال هبة  بل هي جزء من لمستخدميها وعمالها با
المرتب  وإن وان جزءًا غير ثابت  ووذا إ ا أعطى شخص وزارة األوقاف مااًل لتبني به 

 مسجدًا  واشترط أن يدفن فيه  فإنه بذلك تنتفي نّية التبرع. 
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العبرة فيها بما ّن نّية التبرع مسألة نفسية تتمثل بقصد التضحية دون قصد المنفعة  و إ

يدور بنفس المتبرع وقت التبرع فتتوفر هذه النّية عندما ال ينتظر الواهب أّية منفعة من 
منفعة لم تدخل في حسابه حين قام بالتبرع وما أّن  جراء تصرفه حّتى ولو جنى فيما بعد

اعتبر من قبيل المصلحة المعنوّية  وقد  عاطفة المحّبة وحدها والشعور بالود ال يعتبران
االجتهاد القضائي المصري أّن نّية التبرع مسألة نفسّية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع 

خالر هذه النّية من إرادة التصرف بدون تومنه مايلي :)إّن نّية التبرع مسألة نفسّية واس
عوض  ونّية التبرع تختلط في الواقع برون الرضا في الهبة والتعرف على نّية التبرع من 

 . 1.(لموضوعاكمة شأن مح
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صـائص الـهـبـة:خ

 
 لهبة خصائص تمّيزها عن غيرها من العقود األخرى وهي :ل
 شكلي  -4 رضائي  -3   ملزم لجانب واحد    -2   )التبرع (عقد مجاني  -1
 من عقود التبرع :عقد مجاني  -1ً
 مدني سوري التي نصت على مايلي : 1 454 لك وفقًا لنص المادة و 
 لهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض.(ا)

                                                 
 2052قاعدة7/11/1967نقض مصري تا  3274 ص 5ج /3رجع اجتهادي رقم /م - 1
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الهبة مجانّية بطبيعتها وتعود إلى طائفة عقود التبرع  وهذا ال يمنع أن تخضع الهبة ف
ن تزيل مفعول التصرف ألبعض التكاليا شرط أن ال تكون هذه التكاليا من شأنها 

صورة غير مباشرة. وإ ا وانت الهبة مصحوبة بتكاليا مفروضة على المجاني مباشرة أو ب
الموهوب له فإنها تظهر هنا بطابع مختلط فتكون لها صفة عقود التبرع وعقود المعاوضة  

 وتعتبر الهبة متعلقة بما يزيد على قيمة التكليا. 
هبة ما إ ا اقتصر العقد على التزام الواهب بإعطاء شيء بدون مقابل  فهو عقد أ

 يدخل في مجموعة عقود التبرع.
 

 ملزم لجانب واحد :الهبة عقد  -2ً
تجاه الموهوب له دون أن يكون ثمة تبادل في  هي تلزم الواهبف االصل و لك من حيث ا

ئنًا والواهب مدينًا ومن هذه االلتزامات نقل ملكية اااللتزام بحيث يصب  الموهوب له  د
ليمه اياه وضمانه من العيوب الخفية وما سناتي الشيء الموهوب الى الموهوب له وتس

إال أّنه في بعض الحاالت قد على  ور هذه االلتزامات بشكل مفصل في االثار عقد الهبة 
تكون الهبة مقّيدة بتكليا معين مثل منع الموهوب له من التفر  عن المال الموهوب قبل 

ادل ألّن الواهب هو الفريق الملزم وفاة الواهب  فالهبة هنا ال تفقد  صفة العقد غير المتب
ولكن في حال اشترط العوض فتكون الهبة ملزمة للجانبين  في األصل بموجب تنفيذ الهبة

. 
 
 ن عقود الرضى : مالهبة عقد  -3ً

ّن الهبة تتم وتنتقل الملكية فيها باإليجاب والقبول وال تنعقد بإرادة الواهب المنفردة  إ
 متعاقدين بحرّية تاّمة وبأي شكل. فيكفي أن يتجلى فيها رضى ال

مدني سوري  استثناء على  456إال أّن هذا المبدأ ليس مطلقًا فقد أوردت المادة  
بعض األحكام اّلتي تفرض أشكااًل معّينة إلتمام الهبة فقد نصت  قمبدأ الرضائّية بتطبي

تار عقد  خر  تكون الهبة بسند رسمي  وإاّل وقعت باطلة ما لم تتم تحت س -1على أّنه:)
 ومع  لك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى سند رسمي.( -2
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  في الشريعة اإلسالمّية : -
د فال يحّل مال امرئ إال برضاه وعن طيب نفسل منه قال تعالى و األصل رضائّية العق

جارًة عن تراضل : ) يا أّيها الذين  منوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إال أن تكون ت
والتراضي في العقود الملزمة لجانب واحد أشّد منه في العقود   29منكم.(النساء  ية  

الملزمة لجانبين فاألخيرة تقوم على المفاوضة والتراضي فيها أخذ وعطاء  أّما األولى 
ن فااللتزام فيها بدون مقابل والمال على سبيل التبرع فالتراضي فيها أشد. لذا وجب أن يكو 

 1تاّمًا وبقلبل مطمئن.
 
 عقد شكلي : 4

وقد فرضت الشكلية الن الواهب يتجرد من ماله دون عوض وهذا ضار به وبورثته 
فالتصرف خطير مما نبه المشرع الى خطره عن طريق اقتضاء الرسمية فيه وما ورد في 

 ق . م .ى  456المادة 
 الشكلية لعقد الهبة  ا في الشروطوقد يكون عينينا في المنقول وما سنفصل الحق

 
 

 »نواع عقد الهبة وتمييزن عن غيرن من العقودأ
 

 ي القانون : للهبة عّدة أنواع نقسمها إلى : ف -
ي التووووزام الواهووووب بنقوووول مووووال للموهوووووب لووووه بصووووورة مباشوووورة هوووو:  مباشققققرةلالهبققققة ا -1ً

حيووووث يتصوووورف الواهووووب فووووي مالووووه دون مقابوووول وهووووذه الهبووووة هووووي التووووي تسووووري عليهووووا 
بووووووووة المنصووووووووور عنهووووووووا بالقووووووووانون الموووووووودني السوووووووووري وال سوووووووويما الشووووووووروط أحكووووووووام اله
 الشكلّية منها.

من بخوووووووس ثمثوووووووال عووووووون الهبوووووووة المباشووووووورة : عنووووووودما يبيوووووووع شوووووووخص آلخووووووور عينوووووووًا بووووووو      
وهووووووب لووووووه الفوووووورق بووووووين ثموووووون المثوووووول والووووووثمن الموووووودفوع يكووووووون قوووووود   ه بقصوووووود التبوووووورع  فإنوووووو
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موووون  متووووه إلووووى  مووووة المشووووتري  رةقلهووووا مباشوووونوتكووووون الهبووووة مباشوووورة ألّن البووووائع )الواهووووب( 
 )الموهوب له( ولكّنها هبة مستترة بعقد بيع.

 
2 الواهوووووب  ني اكتسووووواب الموهووووووب لوووووه موووووااًل معينوووووًا موووووهووووو: الهبقققققة غيقققققر المباشقققققرة -ً

علوووووووى سوووووووبيل التبووووووورع دون مقابووووووول ودون أن ينتقووووووول إليوووووووه هوووووووذا الموووووووال مباشووووووورة مووووووون 
ن يوووووودفع الووووووثمن الواهووووووب مثووووووال : أن يبيووووووع شووووووخص منووووووزاًل ويشووووووترط علووووووى المشووووووتري أ

لوالوووود البووووائع دون أن يأخووووذ البووووائع مقوووواباًل موووون والووووده فيعتبوووور هووووذا االشووووتراط هبووووة غيوووور 
ومثلهووووووا الهبووووووة غيوووووور  –مباشوووووورة وقوووووود جهوووووورت هنووووووا بصووووووورة التعاقوووووود لمصوووووولحة الغيوووووور 
ومعيوووووووار التمييوووووووز بوووووووين  –المباشووووووورة بموجوووووووب حوالوووووووة حوووووووق أو بموجوووووووب حوالوووووووة ديووووووون 

اب المووووووال موووووون الواهووووووب مباشوووووورة فتكووووووون الهبووووووة المباشوووووورة وغيوووووور المباشوووووورة هووووووو اكتسوووووو
 الهبة مباشرة أما إ ا تمت الهبة بواسطة الغير فتكون الهبة غير مباشرة.

 
3 هوووووي هبووووة مباشووووورة ا  ينقوووول فيهوووووا الواهووووب للموهووووووب لووووه حقوووووا لهبققققة المسقققققـتترة :ا -ً

عينيوووووا او شخصووووويا والهبوووووة المسوووووتترة جاهرهوووووا غيووووور حقيقتهوووووا فهوووووي فوووووي حقيقتهوووووا هبوووووة 
اسوووووم عقووووود اخووووور علوووووى عكوووووس الهبوووووة الغيووووور مباشووووورة فظاهرهوووووا ولكنهوووووا تظهووووور تحوووووت 

ي الهبووووة التووووي وضووووعت تحووووت مظهوووور هوووو كحقيقتهووووا فهووووي هبووووة فووووي الحقيقووووة والظوووواهر 
عقوووود  خوووور موووون العقووووود وووووأن يوصووووا العقوووود بأّنووووه بيووووع أو إيجووووار  وال يوووودفع الموهوووووب 
 لووووه أي ثموووون أو بوووودل إيجووووار وقوووود يوووودفع مبلغووووًا تافهووووًا يقوووول وثيوووورًا عوووون الووووثمن الحقيقووووي.

هبووووووة لوالهبووووووة المسووووووتترة صووووووحيحة ألّن الصووووووورّية ليسووووووت بحوووووود  اتهووووووا سووووووببًا إلبطووووووال ا
هوووووو الموووووادة  صوووووري  اعفماهوووووا مووووون الشوووووكلية  وحقيقوووووة األمووووور أّن هنووووواك نوووووص قوووووانوني

لووووذي أشوووووار إلووووى أّن الهبوووووة قووووود تقووووع تحوووووت سوووووتار عقوووود  خووووور إال أّن األصووووول ا1 456 
يوووووع والهبوووووة المسوووووتترة فوووووي ومووووون امثلتهوووووا الهبوووووة المسوووووتترة بعقووووود ب أن تقوووووع بسوووووند رسووووومي

 صورة حوالة حق  والمسسترة في صورة قرض 

                                                 
ر ختكون الهبة بسند رسمي وإال وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آ -1مدني سوري على مايلي :)/456نصت المادّة / - 1

 سند رسمي.( ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى -2
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ا قيووووام هووووي ربووووط الهبووووة بشووووروط يتوقووووا علووووى تحقيقهوووو الهبققققة المعلقققققة علققققى شققققرط : -4ً
 الهبة أو سقوطها وّيعرف هذا النوع من الهبة في مصر  بالهبة المشروطة 

 أمثلة عن الهبة المعلقة على شرط :
 فاء ديون الواهب :الهبة المقيدة بشرط إي - أ

إذا اشترط الواهب عوضًا عن الهبة )مدني سوري على أّنه:  467صت المادة  ن
لزمًا إال بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت موفاء ديونه، فال يكون الموهوب له 
 الهبة. هذا ما لم يتفق على غيره.(  

ب  فتكون الهبة صحيحة قد أجازت هذه المادة إيراد شرط في الهبة بإيفاء ديون الواهل
وقانونّية  وتعتبر الهبة قائمة عند اإليفاء بالديون السابقة للهبة دون الديون الالحقة عليها. 

 هذه القاعدة من النظام العام فيجوز للطرفين أن يتفقا على العكس. روال تعتب
 الهبة المقيدة بشرط عدم التصرف : – ب

بشرط يمنع فيه الواهب الموهوب له من  عتبر المشرع السوري أّن الهبة المقيدةا 
التصرف في المال الموهوب صحيحة من الوجهة القانونّية بشرط تطبيق أحكام 

سوري التي اعتبرت )أّن شرط المنع من التصرف ال يكون صحيحًا إال  يدنم1 778المادة 
المّدة  ويجوز أن تستغرق هذه قصورًا على مدة معقولةمو  شروعم بنيًّا على باعثمإ ا وان 

 حياة الواهب أو الموهوب له أو الغير.(
ويكون الباعث مشروعا متى وان المراد من المنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة 

 والمدة المعقولة يجوز ان تستغرق مدى حياة المتصرف للمتصرف 
شرط لّما إ ا وان التصرف في الموهوب دون مبرر لذلك  يجب النظر فيما إ ا وان هذا اأ
الباعث الدافع للتبرع فيبطل الشرط وتبطل معه الهبة  أما إ ا لم يكن هذا الشرط هو  هو

  الباعث الدافع للتبرع فإّنه ّيلغى وحده  و تبقى الهبة صحيحة.

                                                 
إذ تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال فال يصح   -1مدني سوري على مايلي:)/778نصت المادة / - 1

ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بحالمنع  -2وراً على مدّة معقولة صهذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومق

والمحدّة المعقولحة يجحوز أن تسحتغرى محدة حيحاة -3روعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغيحر.من التصرف حماية مصلحة مش

 المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.(
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بالشرط  وبالتالي   ا ص  شرط عدم التصرف صحت الهبة معه ووجب العملإ
  دني سوري.م1 779المادة   فإّن أي تصرف في المال الموهوب يقع باطاًل طبقًا ألحكام

فال يجوز للموهوب له ان يتصرف في الشيء الموهوب طوال المدة المحددة وان فعل وقع 
 تصرفه باطال واستطاع ول  ي مصلحة ان يسترد الشيء الموهوب منه .

في الشريعة اإلسالمّية :ال يقبل تعليق الهبة على شرط  فلو قالت امرأة لزوجها  -
ما  لو فعلت وذا فأنت بريء من المهر ال يص . ووذا لو قال رجل لمديونه : إن لم أقتض  

ألّنه تعليق والبراءة ال تحتمله الحتمال   هو باطلفليك حتى تموت فأنت في حل علي 
موت الدائن قبل الغد أو قبل موت المدين فكان مخاطرة. وعندما قال الرسول )ر( ألم 

  .2لك[ فإنما وان وعداً  سلمة :] إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي
 
 

 تمييز عقد الهبة عن غيرن من العقود
 

قترب الهبة من الوصية في أّن واًل منهما تمليك بطريق التبرع  ت ة والوصية :باله -1
كما أّنه من الممكن أن تقع ولُّ منهما على أموال منقولة أو غير منقولة بدون مقابل 

في بعض الحاالت بأداء عوض أو مقابل وبنّية التبرع على الرغم من جواز تقييدها 
ال بد فيها من ايجاب عن الوصية في أّن األولى  أو بشرط مباح  ولكن تختلا الهبة

وقبول متطابقين فهي ال تنعقد بارادة الواهب المنفردة بينما الوصية تنعقد بارادة 
عد مليك مضاف لما بتبينما الوصية  مليك بين األحياءت الموصي المنفردة والهبة

 للموصي حق العدول عن وصّيته بإرادته المنفردةفو أيضًا من ناحية الرجوع   الموت
وفي   يجوز للواهب الرجوع عن الهبة إال وفقًا للحاالت التي حّددها القانون الفي حين 

كمة حق تقدير ما إ ا وان العقد يخفي وصية أم أّنه يعتبر حجميع األحوال يعود للم
 هبة حقيقية.

2-  
                                                 

مدني سوري على مايلي:)إذا كان شحرط المنحع محن التصحرف الحوارد فحي العقحد أو الوصحية صححيحاً طبقحاً /779دة/انصت الم - 1

 خالف له يقع باطالً.(ألحكام المادة السابقة، فكل تصرف م
 .645ص  /7ومرجع فقهي رقم / 447ص  /4مرجع فقهي رقم / - 2
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تفقان مبدئيًا من ناحية غايتهما عندما تكون الهبة لجهة خيرّية ي: لوقف الهبة وا -3
معّينة وأن يهب شخص عقارًا معينًا لمصلحة مسجد معين ولكّنهما يختلفان من ناحية 

يستلزم إيجابًا من الواهب وقبول من  بة عقد رضائيهالفالطبيعة القانونّية لكّل منهما 
في حبس العين وتخصيص منافعها  بإرادة منفردةلوقا فهو تصرف االموهوب له أّما 

لجهة الخير والبر والتقوى وما يختلفان في أّن الوقا ّيمنع بيعه من قبل أيّل وان 
ه أن يتصرف به وما لكالواقا أو متولي إدارته. أّما المال الموهوب فيجوز للموهوب 

 يشاء ما لم يتفق الفرقاء على خالف  لك. 
4-  
ابه البيع والهبة في أّن وال العقدين ينقالن الملكّية لكن يمكن التمييز تشيالهبة والبيع : -3

بينهما ببساطة  فالبيع يلتزم البائع فيه بالتفر  عن ملكّية شيء مقابل التزام الشاري بدفع 
 ن التزام الواهب بالتفر  عن ماله بال مقابل وبنّية التبرع.و الثمن بينما في الهبة يك

 
يمكن التمييز بينهما في أّن المكافأة تنتفي فيها نّية التبرع ألّن المال  :الهبة والمكافأة  -4

يعطى لقاء خدمة أو عمل قام به شخص معّين  أّما في الهبة فالواهب قد يتصرف في 
 1ماله بال مقابل

المهر بأّنه المال الذي يقدمه الزوح لزوجته على أّنه هدّية الزمة  عّرفي: الهبة والمهر -5
جب يثبت لها بمجرد العقد الصحي  أو بالدخول في العقد الفاسد أو بالوطء وعطاء وا
 بشبهة.

بذلك يختلا المهر عن الهبة في أّنه ليس تبرعًا محضًا إنما شرع ليكون هدّية من الزوح و 
 . 2شطط ومن غير عنت وال اجتهادومًا متراخيًا من غير ز ل دّية الزمةهلزوجته ولكنها 

مع هنا الهبة تشترك   ة والوديعة بغير اجر والوكالة بغير اجر :الهبة وعقود العاري-6
ا تقترن بنية التبرع ولكنها هوان  وب يثرى بدون عوض هذه العقود في انها تجعل الموه

                                                 
 161ص  /2مرجع قانوني رقم / - 1
 1ج 264ص  /14رجع قانوني رقم /م -2
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فهي من اعمال التصرف اما بباقي تنفرد بخاصية هي ان الواهب هنا يلتزم باعطاء شيء 
 ن عمل فهو ال يكون هبة وان وان تبرعا .العقود فالمتبرع يلتزم بعمل او االمتناع ع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

+: 

 الشروط القانونية لعقد الهبة                      
 

 الفرع األول :الشــروط الشـكليّة لـعقد الهبـة 

 
يجب في بيان شكل الهبة ان نميز بين العقار والمنقول فهبة العقار ال تتم اال بورقة رسمية  

المادة  صراحة م اما بورقة رسمية واما بالقبض وهذا ما نصت عليهاما هبة المنقول فتت
 :مدني سوري  456 
 -2تكون الهبة بسند رسمي، وإال وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.  -1) 

 ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى سند رسمي.( 
 ظم أو الموثق من قبل من له الحق قانونًا بذلك .والمقصود بالسند الرسمي هو السند المن
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من وقت وجهد ه لزمتّن الشكلّية بما تتضمنه من إجراءات وما تستتبعه من عالنّية وما تسإ
ماله دون مقابل يكون يتصرف بّنه في الوقت الذي أل حماية الواهبلنافعة ول النفع 

ألّنها تسلبهم  ورثة الواهبلي نافعة بحاجة للتدّبر والتأّني والتفكير ليأمن شر االندفاع وه
لإلحاطة  ةحقوقهم أو بعضها في تروة الواهب ويكون في اإلجراءات الشكلّية سبيل للورث

نفسه ألّنها  لموهوب لهلبما يقدم عليه مؤرثهم  فيبصرونه بمغبة عمله وهي نافعة أيضًا 
أفضل وسيلة للدفاع  تحمه من إمكانّية الطعن بالهبة وبصحتها وبوجودها فتكون الشكلّية

 عن حقه.

 

 شكل الهبة في العقار  -1
 

اختلفت التشريعات العربّية واألجنبّية على شكل الهبة عندما يكون موضوعها عقارًا فكانت 
بعض التشريعات تفرض تصديق السلطة القضائّية إلتمامها على وجه صحي  وتقتصر 

ق االعتراض عليها. إال سجالت المحكمة دون ح يمهّمة القاضي على تسجيل الهبات ف
إ ا وان االعتراض لسبب مشروع ومن هذه التشريعات التشريعات السابقة في ألمانيا و 
سويسرا. ومنها ما يجعل للقاضي سلطة واسعة في إقرار الهبة أو عدم إقرارها ألسباب 
 يعود تقديرها للقاضي وقد وان  لك في تشريعات إسبانيا و البرتغال  لكن هذه التشريعات
لم تعد موجودة حالّيًا وحلت محلها شكلّيات أخرى مثل الورقة الرسمّية التي تحرر على يد 
موثق مختص للعقود وما هو األمر في سورّيا ومصر وليبيا وهولندا والبرتغال وإيطاليا 
وإسبانيا وقد تكون الشكلّية هي تسجيل الهبة في دائرة مختصة والسجل العقاري في لبنان  

في سورّيا ال تتم إال بورقة رسمّية وتخضع إلجراءات خاصة على يد موثق  وهبة العقار
رسمي مختص وإ ا لم تنظم هبة العقار بالصيغة الرسمّية فتعتبر باطلة. مما يؤدي 
العتبار السند الرسمي من العناصر اإلنشائية وليس من عناصر الثبوت إ  ال يمكن إثبات 

سمّية رون أساسي من أروان العقد وبدونها ال تتم الهبة بالبّينة الشخصّية  وهكذا فالر 
يمكن أن تتم هبة المنقول بورقة رسمّية وهبة العقار وتنعقد في هذه الحالة دون 1الهبة

                                                 
 ومابعد184ص  /2مرجع قانوني رقم / - 1
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حاجة ألي إجراء  خر وما يص  أن تتم بالقبض وتسّمى ) الهبة اليدوّية ( وال يتم الوعد 
 قع فإن تم الوعد بورقة عرفّية وان باطاًل.ة اليدوّية إاّل بورقة رسمّية ألّن القبض ال يبباله
 

 شكل الهبة في المنقول -2                                                  

 456وهبة المنقول يص  ان تتم بورقة رسمية وهبة العقار ونص الفقرة االولى من المادة 
وول ماقرر عقدا شكليا  وهنا تكون  شامل للعقار والمنقول : ))تكون الهبة بورقة رسمية(( 

عن الورقة الرسمية في هبة العقار يطبق على هبة المنقول فيجب ان توثق هبة المنقول 
في مكتب التوثيق وان تتضمن الورقة الرسمية جميع عناصر الهبة وشروطها وال يشترط 
ان يكون القبول ايضا بورقة رسمية حيث انه يجوز ان يكون بورقة عرفية او شفويا او 

 سكوت و لك في حال انفصال االيجاب عن القبول بال
وتكون عقدا بالهبة اليدوية ومن الممكن ان تتم الهبة في المنقول بالقبض وهنا تسمى 

 .ورقة رسمية وال تحتاح الى عينيا 
ويجب ان يكون القبض قبضا فعليا من الجانبين أي تسليم من الواهب وتسلم من الموهوب 

 وهوب الى الموهوب له حيازة واملة .له  بحيث تنتقل حيازة الم
فا ا وهب شخص الخر نقودا او  مما ترد عليه الهبة اليدوّية المنقوالت المادّية والمعنوّيةو 

 ا جهز األب ابنته وسلمها إو  مجوهرات او ونبا وقبضها الموهوب له تمت الهبة 
يسلمه فال تملكه وإ ا  بة  وليس لألب أو لورثته استرداد الجهاز أّما إ ا لمهتمت الالجهاز 

سلمه لها في مرض الموت وان في حكم الوصّية. ومن المنقوالت المعنوّية التي ترد عليها 
الهبة حق المؤلا  فيجوز أن ترد الهبة على وتاب بالذات هو نتاح حق المؤلا وما 

 .1ومنقوالت معنوّيةوالسندات  يص  أن ترد على الديون 

 

 :  الهبةب لوعدا يف -3                                                              

لوعد بالهبة ال ينعقد إال إذا كان بسند امدني سوري على أّن :)   458صت المادة  ن
 (رسمي.

                                                 
 42 ص /4مرجع قانوني رقم / - 1
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وبالتالي يقع الوعد بالهبة غير المكتوب أصاًل أو الثابت في ورقة عرفّية باطاًل. 
بل وهبة المال غير المملوك للواهب  قالمست وتتحقق صور الوعد باإليهاب في هبة المال

فلو فرضنا أّن شخصًا يريد أن يهب  خر دارًا ولكّنه لم يشرع ببنائها فإنه ال يستطيع أن 
هو ال 1 مدني  460يهب الدار فورًا ألّن هبة األموال المستقبلة باطلة وفقًا لنص المادة  

واجه المستقبل بما يتضمنه من يى ال يريد أن ينتظر حتى يفر  من بناء الدار ثم يهبها حت
احتماالت فليس أمامه في هذه الحالة إال أن َيعد  بهبة الدار على أن تتم الهبة حال الفرا  
من بنائها  ويقبل اآلخر هذا الوعد فيتقّيد به الواعد منذ صدور الوعد  فالواعد بالهبة سواء 

سائل الجوهرّية لعقد الهبة المراد إبرامه كان وعدًا باإليهاب أو اإلّتهاب ينعقد إ ا عينت الم
والمّدة التي يجب إبرامه فيها فالوعد بالهبة عقد وامل ال مجرد إيجاب ولكّنه عقد تمهيدي 

 .2ال نهائي
 
 
 جزاء عدم مراعاة الشروط الشكليّة :-4

 يختل شكل الهبة في العقار بحالتين :
 ابقًا سناه  ا لم توثق الهبة بورقة رسمّية على النحو الذي بيّ إ -1
  وثقت بسند رسمي ولكن الورقة الرسمّية وانت باطلة لسبب من أسباب إ -2

 البطالن. 
ّما اختالل شكل الهبة في المنقول فيكون إ ا لم توثق في ورقة رسمّية صحيحة ولم أ

 يقم الموهوب له في الوقت  اته بقبض المنقول حتى تصب  الهبة ) هبة يدوّية (. 
في العقار أو المنقول فإّن الهبة تبطل بطالنًا مطلقًا وال تنتج  ةالهب فإ ا ما اختل شكل  -

 أثرها ومعنى  لك أّن المال الموهوب يبقى ملكًا للواهب يستطيع أن يتصرف به وما يريد.
 :  التنفيذ االختياري للهبة الباطلة لعيب في الشكل -5
ه مختارين تو ورثذا قام الواهب أإمدني سوري على مايلي:)   457صت المادة  ن

إّن الهبة .( اطلة لعيب في الشكل فال يجوز لهم أن يستردوا ما سلموهب بتنفيذ هبة
                                                 

 ستقبلة باطلة.(على مايلي :)تقع هبة األموال الم /460نصت المادة / - 1
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الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها اإلجازة و لك بالتنفيذ االختياري لها. وهذا يعني أن 
يكون الواهب عالمًا بأّن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع  لك يقدم على تنفيذها راضيًا 

 وهو على بّينة من أمره فعندها  تنقلب الهبة الباطلة إلى صحيحة  وتنتقل ملكّية اً مختار 
  المال الموهوب عقارًا وان أم منقواًل للموهوب له فال يستطيع الواهب أن يسترده.

 اإلستثناءات من وجوب الشكليّة أو العينيّة في الهبة : - 
 

له فيها حقًا عينّيًا أو شخصّيًا  دون  موهوبي التي يكتسب اله الهبات غير المباشرة :-أ
مقابل على سبيل التبرع عن طريق الواهب  لكن دون أن ينتقل إليه هذا الحق مباشرًة من 
الواهب. مثال : نزول صاحب حق االنتفاع عن حقه لمالك الرقبة  وإ ا وانت الهبات غير 

الموضوعّية للهبة كأهلّية التبرع المباشرة ال تخضع للقواعد الشكلّية فإّنها تخضع للقواعد 
  وجواز الرجوع
ن الهبة أّما إثباتها فيخضع للقواعد العاّمة المقررة لإلثبات فيما بين المتقاعدين ع
مقامها فيما يجاوز خمسمائة ليرة سورّية وبالنسبة للغير فله م ن الكتابة أو ما يقو مفال بّد 

 أن يثبتها بكافة طرق اإلثبات.
 

تتمّيز عن الهبة غير المباشرة بأّنها تعتبر هبة مباشرة ألّن الواهب  تترة :الهبات المس-ب
ت ستار عقد  خر  وقد حينقل فيها للموهوب له حقًا عينّيًا أو شخصّيًا. إال أّنها تظهر ت

مدني  456أعفى القانون الهبة المستترة من اإلجراءات الشكلّية المنصور عنها بالمادة  
عقار أم منقول فال حاجة لورقة رسمّية أو قبض  ومن يّدعي سوري سواًء وانت هبة 

بالهبة المستترة يقع عليه عبء إثباتها وفقًا للقواعد المقررة لإلثبات وقاضي الموضوع هو 
 .1الذي يبت باألمر وال معقب لمحكمة النقض على تقديره

 : الجتهاد القضائيا
قض سوري نقعت باطلة.[ يجب أن تكون الهبة في العقارات بسند رسمي وإال و ] 

ثله )ت م 114ر2عددا و 2006محامون لعام 2005 6 20تا  669أساى  853قرار 
 1115( مجلة القانون ر  58لعام  585ر  958 10 7
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يجب أن تكون هبة العقار بسند رسمي ويصدر السند الرسمي في شكل خار أمام ] 

ل العقاري وقد يكون أحد موجا مختص قد يكون موثقًا للعقود وقد يكون أمينًا للسج
 1770قض سوري قن القضاة فتتحقق الرسمّية باإلقرار في الدعوى أمام المحكمة.[

 879ر10و9عدد  1999المحامون لعام  1997 12 7تا  2201أساى
]هبة العقار بغير سند رسمي باطلة. ما لم يكن محلها منقول أو تكون هبة خفّية وهذا 

تا  1173أساى  1086سوري  ن ء نفسها.[البطالن تثيره المحكمة من تلقا
 4293ر   3مرجع اجتهادي رقم   1971 12 11

تارين  فإن هذا التنفيذ خ]إ ا لم تستوف الهبة شكلها الرسمي و أقرها الواهب أو ورثته م
يغدو معتبرًا وال يجوز استرداد ما وهب  و لك بحسبان أّن الشكل من صنع القانون  فإ ا 

انقلبت إلى تصرف طبيعي يسم  للموهوب له المطالبة بتنفيذه لكون  لم يتوافر هذا الشكل
تا  742أساى  249سوري ق  ن هذا التنفيذ بمنزلة اإلجازة التي تصح  الهبة.[

 943ر  2000لعام  8و7محامون عدد  1998 2 22
] إّن الهبة ال تكون إال بسند رسمي  فال يجوز إثباتها باليمين لكي يص  اتخا  النكول 

 (487ر956 6 30)ت1116ر  2رجع اجتهادي رقم موسيلة لإلثبات.[  عنه
 1117 ر 2رجع اجتهادي رقم  م ]إّن الهبة المستترة بستار عقد  خر صحيحة.[ 
 (59عامل306ر959 5 20ن)

 ]إّن هبة العقار ال تتم إال بسند رسمي  فإ ا لم تتوافر فيها الرسمّية فال يكون لها وجود. 
موضوع اليمين الحاسمة تصرفًا قانونّيًا يتطلب القانون إفراغه في سند ال يجوز أن يكون  -

ية ثانية ق ن)مد 1116ر   2رجع اجتهادي رقم  م رسمي والهبة الصريحة في العقار.[
 (87عام  323ر 117قا  86لعام 111
] ال مانع من حيث المبدأ أن تجري هبة العقار تحت ستار عقد بيع من  شخص ثالث  

 2964قا  1696ر   6رجع اجتهادي رقم  م ب له ولو وان الموهوب عقارًا.[إلى الموهو 
لئن وان القانون أوجب الرسمّية في عقود الهبات لألموال غير المنقولة إال أّنه تجاوز ] 

هذا األمر بالنسبة لعقود البيع التي تغطي هبة بين الطرفين وتجعل العقد هبة مستترة  وإّن 
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هذه الحال  ى المشرع من الشكلّية فيها فلم يشترط الرسمّية فيهذه الهبة المستترة أعف
وتكون الهبة صحيحة بالرغم من أّنها لم توثق بورقة رسمّية سواء بين بالنسبة للمتعاقدين 

أساى  685)غرفة ثانية ق  2692ر  5396قا   4رجع اجتهادي رقم  م أو للغير.[
 (99 5 2تا1039

 . ررسمي وإال وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد  خإّن الهبة ال تكون إال بسند  -1]
إ ا وان الموهوب منقواًل فمن الجائز أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة لسند رسمي  -2 

 مدني.   456و لك بمقتضى ما نصت عليه المادة  
  تتم  الهبة بشأن العقار إال إ ا سجلت بسند رسمي. ال -3
بغير سند رسمي باطلة بطالنًا مطلقًا تثيره  االجتهاد مستقر على أّن هبة العقار -4

 مة من تلقاء نفسها. كالمح
إّن الهبة من العقود الشكلّية فإ ا ما اختل شكل الهبة فإّنها تكون باطلة بطالنًا -5

رجع م مطلقًا وال تنتج أثرًا ويبقى الموهوب ملكًا للواهب وال ينتقل للموهوب له.[
 5397قا  2692ر   4اجتهادي رقم  

ن العقد جامعًا في الظاهر ألروان اإّن الهبة المستترة في صورة عقد بيع تص  متى و]  
البيع الالزمة النعقاده  ومن  لك أن يكون مذوورًا به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده  ولو 

رجع اجتهادي رقم م ثبت بأدلة أخرى أن حقيقة نّية التصرف هي التبرع.[
 (1833ر34ى 83 12 15ق جلسة50لسنة99)طعن 278ر 5 

ل ترد عليها اإلجازة بالتنفيذ االختياري لها فقط طالما وان ك]الهبة الباطلة لعيب في الش
الواهب عالمًا ببطالن الهبة لهذا العيب وأثر  لك انقالب الهبة صحيحة دون اشتراط 

  الرسمّية.[
 (847ر36ى 85 5 12ق جلسة 52لسنة  64)طعن281ر  5رجع اجتهادي رقم  م
باطلة فإ ا حرر بالتبرع سند عادي  وجوب وون الهبة بسند رسمي أو بالقبض وإال وقعت]

 لألمر فهو أداة ائتمان ويمثل تعهدًا بالوفاء بالهبة وال يقوم مقام القبض.[
المحامون  64 10 29تا  762ساى 382)نقض سوري 4296ر 3رجع اجتهادي رقم م
 (64لعام319ر
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ومن ... بة ال يعطي المتبرع له أدنى حق بالمطالبة به.] إّن مجرد وتابة سند عرفي باله
حيث أّن هذا السند ال يقوم مقام القبض المشعر بتخلي الواهب عن ماله في الحال فإّن 

مرجع  64 10 29تا  763 382مدني  نالجهة الموهوب لها ال تملك المطالبة ببدله.[ 
 2062قا   3اجتهادي رقم 

ي الحال مما فوم مقام القبض المشعر بتخلي الواهب عن ماله ] إّن هذا السند العادي ال يق
يجعل الجهة الطاعنة الموهوب لها ال تملك المطالبة بالمبلغ المحرر فيه اعتبارًا بأّن 

مرجع اجتهادي  82 2 17تا  185 263مدني  ن أساسه تصرف باطل بطالنًا مطلقًا.[
 2063قا   3رقم  
ة من تلقاء مة عقد الهبة إنما هو بطالن مطلق تثيره المحكإّن البطالن لعدم مراعاة شكليّ ]  

  نفسها.[
 2060قا   3مرجع اجتهادي رقم  71 12 11تا  1173 1086ن مدني 
 
إ ا وان الموهوب متجرًا تم القبض باستيالء الموهوب له على المتجر وباتخا ه صفة ] 

ري مختلط ستئناف مصا المدير له حتى لو بقي اسم الواهب اسمًا للمتجر.[
 (1هامش ) 4295 ر  3مرجع اجتهادي رقم   1913 10 30
إّن سند الهبة العادي ال يخرح عن وونه أداة ائتمان يمثل تعهدًا بالوفاء بالتزام نشأ عن ]  

مرجع  82 2 17تا 185 263مدني  ن عالقة حقوقّية سابقة قرار الخصم بأّنها هبة.[
 2063قا   3اجتهادي رقم  

 
د استمد شكلّية الهبة في المنقول من المذهبين الحنفي والشافعي الذين اهتما ّن القانون قإ

بشكل الهبة واعتبرا أّن مجرد تالقي إرادة الطرفين ال ينشئ الهبة بمعناها الصحي  وال 
 وعلى مجرد التراضي أثرًا شرعّيًا بل البّد من القبض والدافع إلى هذا االتجاه هب يترت

 بع التبرعي للهبة الذي يمّيزها عن سائر التمليكات.الحرر على احترام الطا
  

 ()اركان عقد الهبة  الفرع الثاني : الشـروط الموضوعيـّة لعقد الهبة
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 لهبة أروان ثالثة شانها شان باقي العقود                                            ل

 الرضى في عقد الهبة :: األول الركن

 
 ان من الشروط وهي :عوسائر العقود نو  لتراضي في عقد الهبةل
 شروط صحة  -2شروط انعقاد           -1
 والً :شروط االنعقاد :أ

 لموضوعاتنعقد الهبة بإيجاب وقبول متطابقين وهذا هو االنعقاد من حيث  
 تطاب  اإليجاب والقبول : 

 على مايلي:مدني سوري   455بول الموهوب له للهبة : تنص الفقرة األولى من المادة  ق
  تتم الهبة إاّل إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.() ال
السبب في  لك أّن هناك شبهة في أن تتم الهبة بإيجاب الواهب وحده أي بإرادته المنفردة و 

فهو المتبرع بماله  أما قبول الموهوب له فقد ال تكون هناك حاجة إليه  لكونها نافعة له 
 في أّن هذا غير صحي  فالهبة عقد ال إرادة منفردة وال تتم نفعًا محضًا فجاء النص قاطعاً 

ول والسبب في  لك أّنها وإن وانت تبرعًا بإاّل بقبول الموهوب له للهبة ومن وقت هذا الق
إال أّنها تثقل عنق الموهوب له بالجميل وتفرض عليه واجبات أدبّية نحو الواهب  وقد يؤثر 

ائها غايات ال يحمدها وبالتالي فالقبول رون الموهوب له رفضها إ ا استشا من ور 
 موضوعي ال شكلي.

إّن مجرد سكوت الموهوب له بعد علمه  لوالقبول إّما أن يكون صريحًا أو ضمنّيًا ب و
مدني  2 99يعتبر قبواًل و لك وفقًا لنص المادة  –إ ا تمخضت الهبة لمنفعته  –باإليجاب
فيها الواهب على الموهوب له التزامًا فإن أّما إ ا وانت الهبة بعوض أو فرض   1سوري 

ة. والبّد أن يكون القبول قالسكوت في هذه الحالة ال يعتبر قبواًل سندًا لذات المادة الساب
مطابقًا لإليجاب وإال لم تنعقد الهبة فلو أعطى الواهب على سبيل الهبة وقبل الطرف 

 .2اآلخر على سبيل اإلعارة لم تنعقد الهبة وال اإلعارة
                                                 

مدني سوري على اآلتي : )ويعتبر السكوت عن الرد قبوالً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين  99/2نصت المادة  - 1

 واتصل اإليجاب بهذا التعامل ،أو إذا تمحض اإليجاب لمنفعة من وجه إليه .(
 29 -28ص  /1رجع قانوني رقم /م - 2



 32 

أّما فيما يتعلق بشكل القبول : فلم يوجب القانون شكاًل معينًا للقبول ينصهر فيه وجوبًا  -
ضه هو أن يقا الواهب على قبول الموهوب له للهبة مما يقتضي اعتبار ر بل إّن ول ما ف

 . 1القبول في الهبة ال يخضع ألي شكل وان طالما أّن القانون لم يحدد له شكاًل خاصاً 
 
 في الهبة قبل وصول القبول إلى علمه : جوع الواهبر

إلى علمه  لواهب أن يرجع عن إيجابه حتى الوقت الذي يصل فيه قبول الموهوب لهل
يصل الرجوع عن الهبة إلى علم الموهوب له قبل وصول قبول الموهوب له إلى بشرط أن 

ادف إيجابًا علم الواهب فال تنعقد الهبة ألّن القبول وقت وصوله إلى علم الواهب لم يص
قائمًا  فلم يقترن القبول باإليجاب وإّنما يص  أن يكون هذا القبول إيجابًا جديدًا من 

الواهب تنعقد الهبة إ ا استوفت وافة الشروط األخرى. وللواهب قبل  الموهوب له  إ ا قبله
وصول قبول الموهوب له إلى علمه أن يتصرف في المال الموهوب وأن يثقله برهن أو 

 رتفاق أو بغير  لك وتنفذ هذه التصرفات في حق الموهوب له حتى بعد قبول الهبة.بحق ا
 
 جاب إلى الموهوب له :يوت الواهب أو فقدن ألهليته قبل وصول اإلم

ي حال موت الواهب بعد صدور إيجابه  فهذا ال يمنع من اتصال اإليجاب بعلم ف
َّ الواهب قد الموهوب له وقبول هذه الهبة  لكن البّد للقبول أن يت صل بعلم الواهب وبما أّن

 مات أو فقد أهليته فال تتم
العاّمة فقد استقر االجتهاد على  الهبة الستحالة علم الواهب بالقبول, وهذا تطبيق للقواعد

تسري على عقد الهبة القواعد المقررة في نظرّية العقد  -1 لك عندما نص على مايلي : ) 
ه فإّن وفاة الواهب قبل أن يتم قبول الهبة ووصول القبول في تطابق اإليجاب والقبول وعلي

إّن موت صاحب اإلرادة في  -2إلى علمه يجعل هذا القبول غير منتج وال تتم الهبة. 
اإليهاب قبل أن تنتج هذه اإلرادة أثرها بقبول الهبة تستتبع سقوط اإلرادة  وليس في هذا إال 

 2ن المدني في نظرّية العقد.(تطبيق للقواعد العاّمة التي قررها القانو 
 

 موت الموهوب له أو فقدن ألهليته قبل القبول :
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 : بّد من التمييز في هذا المجال بين أمرين ال
 ا مات الموهوب له أو فقد أهليته قبل صدور القبول منه ففي هذه الحالة ال تتم إ -1

 الهبة ألّنه لم يحصل تطابق بين اإليجاب والقبول.
ه أو فقد أهليته بعد صدور القبول منه وقبل وصوله إلى علم إ ا مات الموهوب ل -2

فتتم الهبة في هذه  بالواهب فالقبول يبقى قائمًا وينتج أثره فور اتصاله بعلم الواه
 . وتعتبر صحيحة الحالة

 
 لقبول الصادر من غير شخص الموهوب له:ا

قانونّية والولي يتحقق  لك إ ا صدر القبول من نائبه والنائب إّما أن ينوب نيابة و 
والوصي أو اتفاقّية والوويل. والووالة في الهبة يجب أن يتوافر فيها الشكل الواجب توافره 

ه فإ ا وول الواهب غيره لينوب عنه في هبة غير المنقول وجب أن سفي عقد الهبة نف
تكون الووالة بورقة رسمّية أما إ ا وول الموهوب له غيره  في القبول فيمكن أن تكون 

والبّد من   1مدني سوري   666ورقة عرفّية و قد نص المشرع على  لك صراحة بالمادة  ب
لووالة المال الموهوب اووالة خاصة في الهبة واإليهاب ويجب أن يذور في هذه 

 وقد استقر.  2مدني سوري   668فتخصص بهذا المال دون غيره و لك وفقًا للمادة  
لى مايلي: ) التوويل في الهبة البّد له من نص ع الجتهاد القضائي على  لك عندماا

ووالة خاصة في نوع التصرف. وال سيما أيضًا في محله  ويجب أن يعين بالتوويل 
 .(3الخار المال الموهوب

 

                                                 
مدني سوري على مايلي :)يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي  /666صت المادة /ن - 1

 يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.(

 
البدّ من وكالة خاّصة في كل عمل ليس من أعمال اإلدارة،وبوجه  -1على مايلي : ) دني سوريم /668نصت المادة / - 2

والوكالة  -2خاص في البيع والرهن والتبرعات والصل  واإلقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء 

ص  ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إال إذا كان تالخاصة في نوع معيّن من أنواع األعمال القانونيّة 

والوكالة الخاّصة ال تجعل للوكيل صفة إال في مباشرة األمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه  -3العمل من التبرعات 

 وللعرف الجاري .( األمور من توابع ضروريّة وفقاً لطبيعة كل أمر

 
 101ص  2006لعام 2و1منشور في المحامون عدد  10/5/2005تا  337أساس 572ن سوري رقم  - 3
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وبناء على ما سبق ال يجوز لألجنبي غير النائب نيابة قانونّية أو اتفاقّية قبول الهبة   -
ها. ولما وان قبول الهبة أمرًا شخصّيًا فإن شروط إال عن طريق الفضالة إ ا تحققت

 الموهوب له إ ا لم يقبل 
لهبة  لم يجز لدائنيه أن يستعملوا حقه في القبول ويقبلوا عنه  وإ ا رفض الموهوب له ا

الهبة لم يجز لدائنيه أن يطعنوا في هذا الرفض ألّن الرفض ال يتضمن معنى االفتقار بل 
 هو امتناع عن اإلثراء.

ال يشترط في الموهوب له أن يكون صحيحًا بل يمكنه قبول الهبة ولو في مرض وما  -
 الموت فإ ا قبضها ومات دخلت في تروته  وإن فقد أهليته صارت في  مته المالّية.

 الجتهاد القضائي :ا
الهبة عقد يتم باإليجاب والقبول وال يشترط لصحته قبض المال الموهوب  ما لم تقع الهبة )

مدني  وعليه ليس ما يمنع الواهب من 456و454سمي على مال منقول مادة بدون سند ر 
أن يجعل  مته مشغولة بدين إلى الموهوب له يدفعه في  جال معّينة بموجب عقد متوفرة 

 أروان الهبة.( هفي
 9ر1952 11 28)ت1114ر  2رجع اجتهادي رقم م
 إيجاب جديد.() إّن ول قبول ينطوي على ما يعدل في اإليجاب يكون بمثابة  

 1958 12 11نقض مدني  131قا 3رجع اجتهادي رقم  م
تسري على عقد الهبة القواعد العاّمة المقررة في نظرّية العقد في تطابق اإليجاب ) 
ول. إ ا توفي الواهب قبل أن يقبل الموهوب له هذه الهبة اعتبر عقد الهبة غير بوالق

 منعقد.(
تا  2285قرار  81لعام  1907ة سادسة ) مدنيّ 1116ر   2رجع اجتهادي رقم  م

22 11 82 
)الهبة تنعقد صحيحة بمجرد اإليجاب من الواهب والقبول من الموهوب له ونقل الملكّية 

 انعقادها وال شرطًا لصحتها والهبة عقد يراد به التمليك الفوري.( نليس رونًا من أروا
 4284ر 3مرجع اجتهادي رقم  47 3 13قض مصري تا ن



 35 

هب األب لطفله الصغير فال حاجة للقبول إلتمام الهبة ألّن المال لما وان في إ ا و ) 
بول ققبض األب ناب مناب قبض الصغير. وبه تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى 

 وصي يقام عليهما.(
 1950 2 23نقض مصري تا  4285   3رجع اجتهادي رقم  م

 بة.الهبة عقد وال بّد من قبول الموهوب له لله-1)  
ّن قبول الموهوب له للهبة بأي صورة وانت ضروري ألّن الهبة عقد البّد فيه من إ -1

 اقتران اإلرادتين. 
ن يتصّرف في المال الموهوب أللواهب قبل وصول قبول الموهوب له إلى علمه  -2

تصرف المالك في ملكه وأن يثقله برهن أو حق ارتفاق أو بغير  لك من الحقوق 
 األخرى.

ب أو فقد أهليته قبل أن يصل إيجابه إلى علم الموهوب له فإّن  لك  ا مات الواهإ -3
ال يمنع من اتصال اإليجاب بعلم الموهوب له وقبول هذه الهبة  ولكن القبول ال 

أثره إال إ ا وصل إلى علم الواهب فإ ا وان قد مات أو فقد أهليته فيستحيل  جينت
 علمه بالقبول ومن ثم ال تتم الهبة

وال يبقى لها  ب قبل وصول العلم إليه بالقبول فإّن الهبة لم تنعقد ا مات الواهإ -4
 أثر.(

أسووووواى 1982) غرفوووووة ثانيوووووة قووووورار  2681ر  5375قاعووووودة   4رجوووووع اجتهوووووادي رقوووووم  م
 (.98 12 13تا 1690

 
 1وقد تحدثنا عنه سابقًا في )الشروط الشكلّية لعقد الهبة ( شكل الهبة : - 2

 ي الشريعة اإلسالمّية : ف
وهو اإليجاب : فالهبة  دمنهم من يقول إّن للهبة رون واحأبي حنيفة وصاحبيه :  ندع-1

تص  بمجرد اإليجاب والدليل على  لك أّنه لو حلا أن ال يهب شيئًا من ماله ثم وهب 
 ولم يقبل الموهوب له فإّنه يحنث فلو لم تص  الهبة بمجرد اإليجاب لما حنث.

                                                 
 تم ذكره في الصفحة/  / من الرسالة - 1
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ب ا وفعاًل فال تص  الهبة إال به أّما حنثه بمجرد اإليجمنهم من يقول البّد من القبول قوالً و 
المذوور فإّنه مبني على أّن غرض الحالا بقوله و  ألهب  عدم إجهار الجود فإ ا 
أجهره فقد حنث وقد أجهره بمجرد الهبة وإن لم تتحقق ماهيتها والراج  في مذهب أبي 

فقد ورد   500ري باشا هو نص المادة  حنيفة وفقًا لما ورد في وتاب األحكام الشرعّية لقد
فيها أّنه :)تص  الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له والقبض يقوم مقام 

 القبول.(
تملك الهبة باإليجاب والقبول أّما قبضها فليس بشرط في تمليك  المالكّية قالــوا : - 2

ا وهب دارًا فسكت عن الموهوب على المشهور  ويجوز تأخير القبول عن اإليجاب فإ 
 له  لك. قبولها ثّم قبلها بعد  لك فإنّ 

البّد لصحة عقد الهبة من أن يكون) القبول مطابقًا لإليجاب  الشافعّية والحنابلة : -3
على المعتمد ( فال بّد من إيجاب وقبول متطابقين وبقّية عقود التمليكات وأن يكون القبول  

أو الموهوب له قبل القبض ال تنفسخ الهبة ويقوم  عقب اإليجاب فورًا فلو مات الواهب
قد ورد أّن ) الهبة ال تص  إال باإليجاب والقبول ألّنه و 1 ارث مقام األصل في  لكو ال

 تمليك  دمي آلدمي.(
ونالحظ بأّن القانون قد استمد حكمه من الشريعة اإلسالمّية عندما استلزم قبول الموهوب  و

 منفردة. لك أّن الهبة عقد يتم بإيجاب وقبول وليس مجرد إرادةله النعقاد الهبة معتبرًا بذ
خالفًا بذلك رأي بعض السادة األحناف الذين قالوا بأّن للهبة رون واحد وهو إيجاب م

 الواهب فقط وهو يكفي النعقاد الهبة.
 

 ثانياً : شروط الصحة :
1  » ةباألهليّة في عقد اله «ـ ً

 واهباً ـ ؟أهليّة الواهب ـ من يجوز أن يكون 

إ ا بلغ اإلنسان رشده و وسن الرشد هو إتمامه الثامنة عشر من  لبالغ الرشيد :ا -
مدني سوري   46العمر متمتعًا بقواه العقلّية وغير محجور عليه و لك وفقًا للمادة  
ه أو بعضه  وليس لو توافرت فيه أهلّية التبرع ويستطيع عندئذل أن يهب ول ما

                                                 
 263ص  /1مرجع فقهي رقم / - 1
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تكن قد صدرت منه وهو في مرض موته فيكون لها هناك نصاب للهبة ما لم 
عندئذل حكم الوصّية  وال تجوز للوارث وتجوز لغيره بالثلث ووذلك للزوجة البالغة 
الرشيدة في حال صحتها أن تهب مالها وّله أو بعضه لمن تشاء ودون إ ن 

 .1زوجها
 والمعتون : لصبي غير المميّز والمجنونا -

يهب  بل هو ال يستطيع التعاقد أصاًل  إ  التعاقد يقوم عديم التميّيز غير أهلل ألن 
على اإلرادة                       وال إرادة لعديم التميّيز  ويدخل في  لك الصبي غير 
الممّيزو وهو من لم يبلغ السابعة من العمرو والمجنون والمعتوه  فكل هبة تصدر من أحد 

 ن هؤالء تكون باطلة وال تلحقها اإلجازة م
 الصبي المميّز والسفيه وذو الغفلة : -

يس للصبي الممّيز أن يهب من أمواله شيئًا  فهو ال يملك أهلّية التبرع أصالً  وإن ل
كان يملك أهلية التعاقد وأهلّية التصرف في حدود رسمها القانون و والمقصود هنا الصبي 

و فالهبة التي تصدر  2جارةه على الخامسة عشرة ووان مأ ونًا له بالتر الممّيز الذي زاد عم
منه باطلة وال ترد عليها اإلجازة سواء صدرت هذه اإلجازة من الولي أو الوصي أو القّيم 

 أو صدرت من المحكمة.
إن تصرف من لم يبلغ سن الرشد يخضع  -1وقد استقر االجتهاد القضائي على أّنه :) 

إّن الهبة من  -2دني.من القانون الم  49و 48عنها بالمادتين   لألحكام المنصور
 التصرفات اّلتي تشكل ضررًا محضًا للقاصر فهي باطلة.(

أّما السفيه و و الغفلة المحجور عليهما فال يملكان أن يهبا أموالهما  والهبة التي   -
َن القّيم أو أ نت المحكمة  لك إّنه ا ال يملكان أهلّية متصدر منهما تكون باطلًة ولو أ  

 .3والوصّية ) إ ا أ نت المحكمة بذلك ( التبرع إال في الوقا

                                                 
الهبة أن يكون ترط في صحة شمن كتاب األحكام الشرعيّة في األحوال الشخصّية على مايلي :)ي /501صت المادة /ن - 1

 الواهب حّراً عاقالً بالغاً مالكاً للعين التي يتبرع بها.(

مدني سوري على مايلي :)إذا بلغ الصبي المميّز الخامسة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله  /113نصت المادة / -2

 دود التي رسمها القانون.(حة في الحيإلدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال اإلدارة الصادرة منه صح

مدني سوري على مايلي:)يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصيّة صحيحاً  117/1نصت المادة -  3

 متى أذنت المحكمة بذلك.(
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ّما الهبات الصادرة منهما قبل تسجيل قرار الحجر فهي في األصل صحيحة ما لم تكن أ
 .1نتيجة استغالل أو تواطؤ

 
 والية الولي والوصي والقيّم في هبة مال المحجور والوكيل القضائي عن الغائب :ـ 

ألب وللجد لأحوال شخصّية :)   172صت عليه المادة  نتبرع الولي بمال القاصر 
ـ ال  العصبي عند عدمه دون غيرهما والية على مال القاصر حفظًا وتصرفًا واستثماراً 

ينزع مال القاصر من يد األب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه 
إال بإذن  بمال القاصر أو بمنافعه أصال وال بيع عقاره أو رهنه وليس ألحدهما التبرع

 (القاضي بعد تحقق المسوغ .
  180  ةّما تبرع الوصي من مال القاصر فهو باطل و لك للنص عليه صراحة بالمادأ

 .2أحوال شخصّية
ويسري على القّيم والوويل القضائي عن الغائب ما يسري على الوصي من أحكام إال ما 

 .3يستثنى منها بنص صري 
 بكم _ أعمى أصم _ أعمى أبكم (:و البالغ الراشد إ ا وان ) أصم أ

ليها إ  ال عوهم المصابون بإعاقة عضوّية  لكّنهم قادرون على فهم األعمال التي يقدمون 
مدني 118تنقصهم سوى ملكة الكالم أو السمع أو النظر  وقد أجاز القانون السوري )م 

ي تقتضي أن تعين المحكمة ألحدهم مساعدًا قضائّيًا يعاونه بالتصرفات الت( 4سوري 
مصلحته ويكون قاباًل لإلبطال ول تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائّية 

ير معاونة المساعد و لك في حال صدور هذا التصرف بعد تسجيل غفيها متى صدر ب
 قرار المساعدة. 

                                                 
الً قاب ومدني سوري على مايلي :)أّما التصرف الصادر قبل شهر قرار الحجر فال يكون باطالً أ 116/2نصت المادة  - 1

 لإلبطال ، إال إذ كان نتيجة استغالل أو تواطؤ.(

 
 أحوال شخصيّة على اآلتي :) تبرع الوصي من مال القاصر باطل .( /180نصت المادة / -2
ة علحى محايلي :) يسحري علحى القحيّم والوكيحل محا يسحري علحى الوصحي محن أحكحام إال محا أححوال شخصحيّ  /206نصحت المحادة / - 3

 يستثنى بنص صري  .(
مدني سوري علحى محايلي :)إذا كحان الشحخص أصحم أبكحم ، أو أعمحى أصحم ، أو أعمحى أبكحم وتعحذر عليحه /118نصت المادة / - 4

قضائيّاً يعاونه في التصرفات التي تقضي مصلحته فيهحا ذلحك .  بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً 

صرفات التي تقررت المساعدة القضائيّة فيها متى صدر من الشخص الحذي تقحررت ويكون قابال لإلبطال كل تصرف من الت -2

 مساعدته قضائيّاً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد شهر قرار المساعدة
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  هبة الوكيل : ـ

هلّية الكاملة المبدأ األساسي أّن الهبة يجب أن تصدر عن صاحب المال نفسه المتمتع باأل
للتبرع إال أّنه يجوز إجراء الهبة بواسطة وويل عن الواهب وتكون هبته صحيحة بشرط أن 

لووالة خاّصة وصريحة تجيز للوويل إجراء الهبة على وجه التحديد والبّد فيها من اتكون 
ويجب أن يكون   1مدني سوري  668محل الهبة على وجه التخصيص وفقًا للمادة   تعيين
لووالة رسمّيًا وإال وانت الهبة باطلة ألّن القاعدة أّنه إ ا وان العقد المراد إجراؤه عقد ا

فإّن التوويل بعمل هذا العقد يجب أن يكون رسمّيًا وفي  »الرسمي  رالمحر  «يشترط فيه
 .2حال اإلخالل بأي شرط من الشروط السابقة تعتبر الووالة غير صحيحة وبحكم العدم

 :الموت ـ هبة المريض مرض 

عتبر القانون السوري أّن الهبة الصادرة عن الواهب وهو في مرض الموت ا 
صحيحة إال أّنها تعتبر تصرفًا مضافًا لما بعد الموت تسري عليها أحكام الوصّية ) م 

أي أّن الهبة الصادرة في مرض الموت تنفذ لغير الوارث بثلث ما ( 3مدني سوري  877
ر إجازة الورثة وال تنفذ للوارث وال بما زاد على ين من غيبقى من التروة بعد وفاء الدي

 . 4الثلث إال إ ا أجازها الورثة بعد وفاة الواهب ووان المجيز وامل  األهلّية
 هبة المعسر : -

                                                 
مدني سوري على مايلي:) البدّ من وكالة خاّصة في كل عمحل لحيس محن أعمحال اإلدارة، وبوجحه خحاص  /866نصت المادة / - 1

والوكالحة الخاصحة فحي نحوع  -2يع والرهن والتبرعات والصل  واإلقرار والتحكيم وتوجيه اليمحين والمرافعحة أمحام القضحاء.في الب

 -3معيّن من أنواع األعمال القانونيّة تص  ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص،إال إذا كان العمل محن التبرعحات. 

إال في مباشرة األمور المحددة فيها، وما تقتضيه هحذه األمحور محن توابحع ضحروريّة وفقحا  والوكالة الخاّصة ال تجعل للوكيل صفة

 لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري .(
 101ص /1مرجع قانوني رقم / - 2
به التبرع،  كل عمل يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً  -1مدني سوري على أنّه :) /877صت المادة /ن - 3

 -3........   -2افا لما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصيّة أيّا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف. يعتبر تصرفا مض

وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مؤرثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من 

لفه.( ولم تعرف القوانين المعمول بها في سوريا، مرض الموت، صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام تخا

ولذلك البدّ من الرجوع إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية لتحديده وخاصة القول األرج  في المذهب الحنفي على اعتبار أنّه 

 أحوال شخصيّة . /305مذهب الدولة والمرجع في كل ما لم يرد عليه نص في قانون األحوال الشخصّية عمالً بالمادة /

من مجلة األحكام العدليّة المستقاة من المذهب الحنفي : ) مرض الموت: هو المرض الذي يعجز  1595وقد جاء في المادة 

المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجيّة عن داره إن كان من الذكور، ويعجز عن رؤية المصال  الداخليّة في داره إن كان 

يه خوف الموت في األكثر،ويموت وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة،سواء كان مالزماً للفراش من اإلناث، والذي يكون ف

ً على حال واحد ومضى عليه سنة، يكون في حكم الصحي ، وتكون تصرفاته  أو لم يكن، وإذا امتد مرضه وكان دائما

اله، وتوفي قبل مضي سنة، فيعد مرضه كتصرفات الصحي ، ما لم يشتد مرضه، ويتغير حاله، أّما إذا اشتد مرضه وتغير ح

 اعتباراً من وقت التغير إلى الوفاة مرض الموت.

تنفذ الوصيّة لغير الوارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من  -1أحوال شخصيّة على مايلي :) /238صت المادة /ن -4

هلّية ألأجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل ا ال تنفذ للوارث وال بما زاد عن الثلث إال إذا -2غير إجازة الورثة 

تنفذ وصّية من ال دين عليه وال وارث له بكل  -4ال تنفذ فيما يستغرقه دين إال بإجازة الدائن الكامل األهلّية أو بسقوط الدين  -3

 ماله من غير توقف على إجازة أحد.(
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كل دائن أصب  حقه مستحق األداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب ل
ق المدين أو زاد في و من حقعدم نفا  هذا التصرف بحقه إ ا وان التصرف قد أنقص 

إن وان ف.1مدني( 238م)التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره 
التصرف تبرعًا فإّنه ال ينفذ في حق الدائن ولو وان من صدر له التبرع حسن النّية ولو 

ومن مقتضى  لك أن من وان مدينًا  .2مدني(2 239)ثبت أن المدين لم يرتكب غّشًا 
ووهب من أمواله شيئًا وان لدائنه أن يطلب عدم نفا  الهبة  وإبطال تصرف الواهب  آلخر

 إ ا وان من شأن الهبة أن تتسبب في إعسار الواهب أو تزيد من إعساره.
 

  ـ أهليّة الموهوب له : ـ من يجوز أن يكون موهوباً له ـ ؟3ً

 القانون : يف
 ـ البالغ الراشد : 

يقبل الهبة دون قيد أو بقيد  وإ ا وان غائبًا قبلها عنه وويله وإ ا لبالغ الراشد له أن ا
كان محكومًا عليه بعقوبة جنائّية قبلها عنه القّيم  أو  ا عاهتين من العاهات التي تقدم 

وجب أيضًا إ ن  ط ورها قبلها بمعاونة المساعد القضائي فإن وانت مقترنة بشرو 
 المحكمة. 

له لقبول الهبة  ويجوز أن يكون التوويل في ورقة عرفّية  ويجوز التوويل عن الموهوب 
 ألّن قبول الهبة المنفصل ال تشترط في الرسمّية.

 الموهوب له الجنين :ـ 
لهبة للجنين البّد أن يكون الموهوب له موجودًا ليقبلها  فالقانون السوري الصحة  

موجودًا حقيقًة ال حكمًا اعتبر أّن الهبة للجنين باطلة ألّن الموهوب له يجب أن يكون 
وألّن الجنين ال يقدر على القبول وليس له ولي يقبل عنه خالفًا للوصّية والوقا اللذين 
يتّمان بإرادة منفردة ويصحان للجنين وهذا بخالف بعض القوانين التي أجازت الهبة 

                                                 
ر به الكل دائن أصب  حقه مستحق األداء، وصدر من مدينه تصرف ضعلى مايلي : )  دني سوريم /238صت المادة /ن -1

أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوى المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه 

 .(إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية ...

أّما إذا كان التصرف تبرعاً، فإنه ال ينفذ في حق الدائن، ولو كان من  -2على مايلي : ) مدني سوري 239/2نصت المادة  - 2

 صدر له التبرع حسن النيّة ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.(
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الجنين للجنين والقانون الفرنسي واللبناني الذي أخذ بالمثل الالتيني الذي يقول :)إن 
 يعتبر بمنزلة المولود في ول ما يعود لمنفعته.(

 
   الموهوب له صبي غير مميّز أو مجنون أو معتون : ـ
ال تتم الهبة إال إذا قبلها الموهوب  -1على مايلي :)  مدني سوري  /455صت المادة /ن

فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصّيه ناب عنه في قبول  -2له أو نائبه 
 هبة وقبض الشيء الموهوب.(ال
ي أّن الوصي أو القّيم يقبل الهبة عن الموهوب له غير الممّيز أو المجنون أو المعتوه أ

م إال بالقبض  حّتى لو وان هو الواهب  فيكون تعاقد الشخص مع تويقبضها إ ا وانت ال ت
وقد استقر سالفة الذور.   455نفسه جائزًا في هذه الحالة للنص عليه صراحة بالمادة  

إّن الهبة تتم إ ا قبلها ولي الموهوب له وإ ا وان الواهب )  االجتهاد القضائي على ما يلي:
مدني  ويكون تعاقد الشخص مع 455لهبة  م اهو ولي الموهوب له ناب عنه في قبول 

 1696ر   6رجع اجتهادي رقم  منفسه جائزًا في هذه الحالة بنص صري  في القانون.( 
 2965قا 
ا إ ا وانت الهبة مقترنة بشرط أو محّملة بالتزامات معّينة على الموهوب له فليس للولي مّ أ

  72قبولها عن القاصر إال بإ ن القاضي الشرعي بعد تحقق المسو  وفقًا لنص المادة  
حكمة مأحوال شخصّية  ووذلك لم يجز للوصي أو القّيم قبولها أو رفضها قبل أخذ إ ن ال

 و أحوال شخصّية: 182مادة و لك وفقًا لنص ال
 ال يجوز للوصي دون إذن المحكمة مباشرة التصرفات التالية :.........)
 وـ قبول التبرعات المقّيدة بشرط أو رفضها.( 
ما يجوز أن يشترط المتبرع للصغير أال يدخل مال التبرع في الوالية  فتقيم المحكمة في ك

 (1أحوال شخصّية711خاّصًا على المال ) م  هذه الحالة وصّياً 
 الموهوب له صبي مميّز أو سفيه أو ذو غفلة : ـ

                                                 
رف وليحه بحه تعحيّن المحكمحة رط المتبحرع بمحال للقاصحر عحدم تصحتأحوال شخصحيّة علحى محايلي :) إذا اشح /171صت المادة /ن -1

 وصيّاً خاصاً على هذا المال.(
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 ا وان الموهوب له قادرًا على التمييز بأن وان صبّيًا ممّيزًا أو سفيهًا أو  ا غفلة فقد إ
استوفى بالتمييز أهليته لقبول الهبة ولما وانت الهبة من العقود النافعة له نفعًا محضًا 

ا وانت مقترنة بشروط أو التزامات فيجب أخذ إ ن المحكمة جوز له أن يقبلها إال إ يف
 بذلك.
 
 أهلية الشخص المعنوي لقبول الهبة : -

مدني سوري   قد عددت األشخار االعتبارّية  ولما وانت أهلية  54ما وانت الماّدة  ل
 القانون ) وفقًا للماّدة الشخص االعتباري محصورة في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو

فقرة ب مدني سوري ( بحيث ال يكون له أهلّية إال في نطاق الغرض المحدد له وقد  2 55
ترك القانون للشخص االعتباري أهلّية واسعة في التملك والتعامل لذلك يجوز للشخص 

 االعتباري قبول الهبة 
 .1 لك ضمن الحدود التي  ورناها سابقاو 
 أهليّة األجانب لقبول الهبات : ـ

الحالة المدنّية :) من القانون المدني السوري في فقرتها األولى على أنّ   12ة  نص المادّ ت
سري عليها قانون الدولة اّلتي ينتمون إليها بجنسيتهم.ومع ذلك يلألشخاص وأهليتهم 

ففي التصرفات المالّية اّلتي تعقد في سوريا وتترتب آثارها فيها،إذا كان أحد الطرفين 
وكان نقص األهلّية يرجع إلى سبب فيه خفاء ال يسهل على  أجنبّيًا ناقص األهلّية

 .(الطرف اآلخر تبّينه فإّن هذا السبب ال يؤثر في أهليته
تقرر الماّدة المشار إليها قاعدة أساسّية هي خضوع أهلّية األشخار لقانون البلد الذي  

أهلّية الشخص  ينتمون إليه بجنسيتهم أي لقانونهم الوطني حيث يتم معرفة أهلّية أو عدم
لإليهاب أو لقبول الهبة بالعودة لقانونه الشخصي.أما إ ا وان الشخص ناقص األهلّية 

وجب قوانين بالده فيمكن للقضاء السوري اعتباره وامل األهلّية في سوريا و لك وفقًا مب
مدني سوري وما لو أّن مواطنًا سورّيًا قد وهب  12ألحكام الفقرة األولى من المادة  

                                                 
الشحخص االعتبحاري يتمتحع بجميحع الحقحوى إال محا كحان منهحا مالزمحاً لصحفة  -1مدني سوري على مايلي :) /55نصت المادة/ - 1

هليّةة فةا الحة اد ال ةا أ -ب  ذمحة ماليّحة مسحتقلّة     -فيكحون لحه : أ -2ررهحا القحانون قاإلنسان الطبيعيّة ، وذلك فحي الححدود التحي 

 ....(يعينها سن  إنشاءه أا ال ا يقررها القانون
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 هولندّيًا له من العمر تسع عشرة سنة وفرض عليه التزامًا معّينًا دون أن يكون شخصاً 
عالمًا بأحكام القانون الهولندي اّلتي ال تعتبر الشخص وامل األهلّية إال ببلوغه سن الثالثة 
والعشرين  وبعد  لك امتنع هذا الشخص عن تنفيذ االلتزام المتوجب عليه بموجب عقد 

هما بحجة أّنه لم يكن وامل األهلّية عند إبرام الهبة وفقًا ألحكام قانون الهبة المبرم بين
بالده  ثم رفع النزاع أمام المحاكم السورّية. ففي هذه الحالة ال تعتد المحاكم بنقص أهلّيته 

من  1 12ويكون ملزمًا بعقده فيما إ ا توافرت الشروط األخرى المقررة بموجب الماّدة 
 القانون المدني.

لص مما سبق أّنه إ ا تبّين أن الموهوب له ال يتمتع باألهلّية القانونّية لقبول الهبة  أو ونخ
صل من فاقد األهلّية أومن وويل ال تجيز له ووالته قبول الهبة  وان القبول حأّن القبول 

 كأن لم يكن أو باطاًل وبالتالي يبقى للواهب حق الرجوع عن العرض مادام القبول لم يتم.
 ي الشريعة اإلسالمّية :ـ ف ب
هبة للصغير لال يشترط في الموهوب له )الحرّية والعقل والبلو  (فتص  ا لحنفّية قالــوا :ا

 ونحوه .
يشترط في الموهوب له أن يكون أهاًل للتمّلك  وهل يكفي التمييز بحيث  الشافعّية قالـوا :

الصغير أم ال ؟ الجواب إّن  لو أهدى رجل بالغ صبّيًا ممّيزًا وقبله تص  الهبة ويتمّلكه
الولي ال يرضيه  الصغير ال يملك بالقبول ولكن ال يحرم الدفع له إال إ ا قامت قرينة بأنّ 

 لك خوفًا من تعويد الصبي على الدناءة  وما تص  الهبة للمحجور عليه ويقبض ولّيه أو 
 الحاكم إن لم يكن له ولي.

يكون أهاًل للتصرف فال يص  قبول الهبة من  يشترط في الموهوب له أن الحنابلة قالـوا :
ون فيقبض لهما وليهما  نصغير ولو وان ممّيزًا وما ال يص  قبضه للهبة ومثله المج

 فاألب العدل ولو جاهرًا يقوم مقامهما فإن لم يوجد لهما ولي أو وصي يقبل عنهما الحاكم.
 أّما الهبة للجنين : 

ألّن الجنين ال يمثله أحد قبل والدته ويجيز مالك  وفقًا للمذهب الحنفي والشافعي ال تص 
وز أ ن يهب شخص ماله لحمل ويوقا المال الموهوب  فإن جالهبة للجنين والمعدوم  في

ولد الجنين حّيًا وعاش وان المال الموهوب له  وإن مات بعد والدته حّيًا وان لورثته وإن 
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ب شخص ماله لمعدوم فيقول إن ولد مّيتًا بقي المال على ملك الواهب  ويجوز أن يه
جهر لفالن ولد فهذا المال له وفي هذه الحالة ال تكون الهبة الزمة فيجوز للواهب 

 .1التصرف فيها قبل وجود الموهوب له
على أّن الهبة تتم بإيجاب وقبول   455قد نص القانون المدني في المادة  ل -

وب إ ا وان الواهب هو وينوب ولي القاصر عنه بقبول الهبة وبقبض الشيء الموه
 ولي الموهوب أو وصّيه وهذا هو المقرر  اته في الشريعة اإلسالمّية. 

لقانون أّن الهبة للجنين باطلة واستمد حكمه في  لك من المذهبين اكما اعتبر  -
 الحنفي والشافعي مخالفًا بذلك المذهب المالكي الذي أجاز الهبة للجنين والمعدوم.

 
 
 

2  »في عقد الهبة يوب الرضا ع «ـ  ً
 

 ا شاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الرضا و والسيما الواهب و وانت الهبة قابلة إ
إلبطال لمصلحة من شاب إرادته العيب  وفي االستغالل تكون الهبة قابلة لإلبطال أو ل

 لإلنقار.
 نستعرض هذه العيوب استعراضًا سريعًا:و 
  لغلط في عقد الهبة :ا -1

ل الغلط الهبة قابلة لإلبطال البّد أن يكون غلطًا جوهريًا  وأكثر ما يقع الغلط من حّتى يجع
 ه ال يلتزم بشيء وهذا ما لم تكن الهبة بعوض.لالواهب ألّن الموهوب 

أن يهب شخص  خر أرضًا زراعّية ثّم يتبّين كي الشيء الموهوب )فالغلط إّما أن يكون و 
كأن يهب )هل ي شخص الموهوبفن الغلط الجوهري له بعد  لك أّنها أرض بناء.(وقد يكو 

أّن األمر غير  لك.(وقد  شخص آلخر مااًل معتقدًا أن هناك رابطة قرابة تربطه به فيتض 
كأن يهب شخص  خر أسهمًا وهو يجهل أّن سهمًا )ي قيمة المال الموهوبفيكون الغلط 

                                                 
  هامش 102ص  /1رجع قانوني رقم /م - 1
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خص آلخر مااًل وهو وأن يهب ش)  ي الباعثفمنها رب  جائزة وبيرة.(وقد يكون الغلط 
 يعتقد أّنه في مرض الموت ثم يشفى من مرضه.( 

غلط و ولو لم يكن يستطيع الواهب الرجوع في لففي األمثلة السابقة يجوز إبطال الهبة ل
الهبة و و لك إ ا وان الموهوب له مشتروًا معه في الغلط أو وان عالمًا به أو يستطيع أن 

 يعلمه.
في الواقع يجعل الهبة قابلة لإلبطال تطبيقًا للقواعد المقررة في الغلط في القانون والغلط و 

 .1وري سمدني   123نظرّية العقد وفقًا للمادة  
 التدليس في الهبة : -2

 مدني سوري التي نصت على أّنه:  126للتدليس وفقًا للماّدة   جوز إبطال الهبةي
ها أحد المتعاقدين أو نائب يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إلي) 

ويعتبر تدليسًا السكوت  -2عنه من الجسامة بحيث لوالها لما أبرم الطرف الثاني العقد  
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك  عمدًا عن واقعة أو مالبسة، إذا ثبت أنّ 

 الواقعة أو هذه المالبسة.(
هو الذي دفع الواهب لهبة ماله جاز له  إ ا وانت الطرق اإلحتيالّية ولو مجرد الكذبف

 . 2إبطال الهبة ولو لم يكن يملك الرجوع فيها
 اإلكران في عقد الهبة : -3

بة قابلة لإلبطال وأكثر ما يكون اإلكراه هّن اإلكراه يفسد رضاء الواهب ويجعل الإ
يؤثر في الهبة عن طريق التأثير في نفس الواهب بنفو  أدبي يكون للموهوب له عليه  ف

في إرادته ويحمله على التجرد عن ماله لمصلحته ويقع هذا عادًة من الزوح على زوجته 
 .3ىومن الرئيس على المرؤو 

 االستغالل في عقد الهبة : -4

                                                 
مدني سوري على مايلي:)يكون العقد قابالً لإلبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط في  /123صت المادة /ن - 1

 ذا ما لم يقض القانون بغيره.(الواقع طبقاً للمادتين السابقتين، ه

 

 وما بعد  109ص  /1رجع قانوني رقم /م - 2

مدني سوري على أنّه :)يجوز إبطال العقد لإلكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد /128/ ةصت المادن -3

 اآلخر في نفسه دون حق ...........(
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هو من أبرز عيوب اإلرادة في الهبة فكثيرًا ما يستغل الموهوب له في الواهب و 
من فتاة فيقع تحت سلطانها وتستغل  طيشًا بّينًا أو هوى جامحًا. مثل  لك أن يتزوح شيخ

 ضعفه وهواه وتستكتبه من
بات المستترة لنفسها وألوالدها ما تشاء فإ ا تحقق االستغالل على الوجه الذي بّيناه وان هال

 للواهب حّتى لو لم يكن له حق الرجوع في الهبة إحدى دعويين :
 ال هذا االستغالل (عوى اإلبطال: ) إ  رأى القاضي أّن الواهب لم يكن ليهب لو د -1
يفسد إرادة الواهب إلى هذا الحد وأّن  مدعوى اإلنقار: ) إ ا رأى أّن االستغالل ل -2

الواهب وان ليهب دون استغالل بعض المال الموهوب.( سندًا للمادة 
 .1مدني سوري  130 

ال يجوز للقاضي في دعوى اإلنقار أن يحكم بإبطال الهبة ألّنه يكون قد قضى للخصم و 
 مما طلب.  بأكثر
 

 المحل في عقد الهبة :: الثاني الركن
 

ألصل في الهبة أن تكون عقدًا ملزمًا لجانب واحد وهو الواهب فيلتزم وحده ومحل التزامه ا
هو الشيء الموهوب لكن يجوز أن يشترط الواهب في الهبة عوضًا أو التزامات أخرى 

له هو هذا العوض المشترط الموهوب  مفتكون الهبة ملزمة لجانبين ويكون محل التزا
فالهبة يكون لها دائمًا محل هو الشيء الموهوب وقد يكون لها محل  خر هو العوض 

 فلنستعرض في إيجاز واًل من المحلين:
 

 والً : الشيء الموهوبأ

 فقًا للقواعد العاّمة البّد أن يتصا الموهوب ببعض المواصفات أهمها :و 

                                                 
ل البتّة مع ما حصل عليه هذا دكانت التزامات أحد المتعاقدين ال تتعا مدني سوري على مايلي :)إذا130/1نصت المادة - 1

المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إال ألّن المتعاقد اآلخر 

ًً أو هوة جامحا،جاز للقاضي بناء على طلب الم َ تعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات قد استغل فيه طيشاً بينا

 هذا المتعاقد.(
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أن  4ن يكون محددًا بدقة   أ -3ملووا للواهب ان يكون م -2أن يكون موجودًا    -1
 يكون مباحًا 

 
 أن يكون الموهوب موجوداً وقت الهبة ) هبة األموال المستقبلة (: -1ً

 قع هبة األموال المستقبلة باطلة.(تمدني سوري على مايلي : )   460صت المادة  ن
 1حل االلتزام شيئًا مستقبالً لك استثناء من القواعد العاّمة للقانون التي تجيز أن يكون مو 

وهذا الحكم المستثنى مأخو  من الشريعة اإلسالمّية التي تشترط وجود محل العقد وقت 
 . 2انعقاده في ول العقود

تكون  اوالسبب في بطالن هبة األموال المستقبلة هو حماية الواهب من اندفاعه فعندم 
تخلى عنها للغير بدون عوض وهو األموال موجودة وقت الهبة يدرك الواهب بأّنه سوف ي

أمر شاق عليه خالفًا لما إ ا وانت هذه األموال غير موجودة وقت الهبة فإ ا وردت الهبة 
على أموال حاضرة وأخرى مستقبلة فتكون قابلة للتجزئة أي صحيحة لجهة األموال 

التبرع الحاضرة وباطلة لجهة األموال المستقبلة ما لم يتبّين أّن الغرض من الهبة هو 
مدني   144باألموال جميعها فتصب  الهبة غير قابلة للتجزئة وتبطل برمتها وفقًا للمادة  

 وبالتالي فإّن هبة األموال المستقبلة باطلة  3سوري 
 .4بطالنًا مطلقًا ال تلحقها اإلجازة وال يرد عليها التقادم

 

ا لهذا الموضوع في وقد تطرقن ان يكون الموهوب مملوكا للواهب )هبة ملك الغير( :-2
 مقومات الهبة .

 
 أن يكون الموهوب محّدداً ومعيّناً بدقة ) هبة الملك على الشيوع (: -2ً

كل شريك في الشيوع يملك ) مدني سوري على مايلي : 1 781صت المادة ن
حصته ملكًا تامًا وله أن يتصرف فيها و أن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث ال 

                                                 
 مدني سوري على أنّه :)يجوز أن يكون محل االلتزام شيئاً مستقبالً .( 132/1صت المادة ن -1

 3262ص  /2رجع فقهي رقم /م -2

بالً لإلبطال فإّن الشق وحده هو الّذي  أو قامدني سوري على مايلي :) إذا كان العقد في شق منه باطالً  /144صت المادة /ن -3

 يبطل ،إال إذا تبين أّن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطالً أو قابالً لإلبطال فيبطل العقد وحده .(
 78ص  /4رجع قانوني رقم /م -4
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للمالك على الشيوع أن  زأي أن القانون أجا حقوق سائر الشركاء.(يلحق الضرر ب
 يتصرف في ماله الشائع بالبيع وبالهبة وبسائر التصرفات 

هبة جزء مفرز من المال الشائع : إ ا وهب شخص جزءًا مفرزًا للموهوب له ووان  و
الواهب بعد بأّن المالك قد وهب ما يملك وما ال يملك فإ ا وقعت حصة  علميالموهوب له 

الهبة أّما إ ا وقعت في حصة أخرى فإّنه ينتقل حق  تالقسمة في الحصة المفرزة تم
 الموهوب له إلى الحصة المفرزة

هوبة و بذلك ويجهل بأّن الواهب ال يملك العين الم  يعلماللجديدة  أّما إ ا وان الموهوب له ا
التي أصبحت من نصيب الواهب فللموهوب له إّما أن يقبل بنقل الهبة إلى الحصة الجديدة 

بعد القسمة أو يطلب إبطال الهبة  وللموهوب له هنا الحق باإلبطال ألّنه قد تكون الهبة 
 . 1بعوض أو مقترنة بالتزامات

 
ً ) هل يجوز أن تقع الهبة على أعضاء و -3 نسجة جسم أأن يكون الموهوب مباحا

 اإلنسان ( :

ن محل االلتزام غير قابل لالتجار فقد لمبدأ األساسي هو أّنه ال يجوز أن يكو ا
إذا كان محل االلتزام مخالفًا للنظام العام ) مدني سوري على أّنه :   136نصت المادة  

 واآلداب كان العقد باطاًل.(
ل بين الناى وال يص  و على سبيل المثال جسد اإلنسان و أعضاؤه غير قابل للتداف

اإلنسان خارح التعامل القانوني هو مبدأ عالمي   بالتالي للتعاقد إ  أّن المبدأ الذي يضع
وبالرغم من  لك فقد  وضع هذا المبدأ موضع الشك بسبب تطور الطب وعلوم الحياة 
خالل القرنين العشرين والواحد والعشرين األمر الذي جعل من الممكن أن ينقل اإلنسان 

ت ال تسبب ضررًا فعلّيًا له ملكّية أحد أجزاء جسمه لمصلحة الغير خاّصة وأّن هذه العملّيا
ولكّنها بالمقابل تشكل فائدة حقيقّية للطب وللمرضى  فتم تشجيع هذا النوع من التعامل 
القانوني ضمن شروط قانونّية محددة فقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون العربي 

                                                 
ف منصباً على جزء مدني سوري على مايلي :) وإذا كان التصر 781/2وقد نصت المادة  126ص/1رجع قانوني رقم/م - 1

صرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى تمفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الم

الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف ال يملك العين المتصرف بها 

 ات.(مفرزة، الحق في إبطال التصرف
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برع أو يوصي لى أّنه:) يجوز للشخص أن يتع 1الموّحد لعملّيات زراعة األعضاء البشرّية
بأحد أعضاء جسمه ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون وامل األهلّية قانونًا وأن 

 .(2يكون التبرع أو الوصّية صادرة بموجب إقرار وتابي موقع منه بذلك
 صحة بيع المشاع.لّما بالنسبة لهبة المشاع فهي جائزة وصحيحة أ
مي وخاّصة المذهب الحنفي.والهبة في هذا استقى القانون أحكام الهبة من الفقه اإلسال -

المذهب ال يجوز أن تقع على مال شائع بسبب تعذر القبض مع الشيوع إال أّن القانون 
ح و المدني لم يأخذ بذلك فجازت الهبة في المال الشائع وغيره سيما وأن القانون أجاز الخر 

جهة وأجاز التملك على الشيوع  من الشيوع بالقسمة الرضائّية أو القضائّية عينًا أو بيعًا من
ل ر 188القرار 23م ) سهم قابلة للتسجيل بالسجل العقاري   2400بحصص سهمّية من 

 (.1926لعام 
 

 العوض في الهبة : -ثانيا 

داء ما أيلتزم الموهوب له ب) مدني سوري على مايلي :  465نصت الماّدة    
الواهب أم لمصلحة أجنبي أم اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة 

 للمصلحة العاّمة.(
قدمنا أّن الهبة قد تقترن بمقابل شروط أو  الشروط العاّمة الواجب توافرها في العوض :

 نّ أو عوض تفرض على الموهوب له فتكون عندئذل عقدًا ملزمًا للجانبين. ثّم إت التزاما
أن يلتزم الموهوب له بوفاء ديون و)  لتزامًا باإلعطاءاكون يالمقابل في الهبة إّما أن 

وأن يلتزم الموهوب له بأن يقوم بخدمات معّينة للواهب وأن )  لتزامًا بعملاالواهب.( أو 
كأن يتعهد الموهوب له بأن ال يتصرف في ) لتزامًا باالمتناع عن عملايبني له دارًا.( أو 

ر فيه الشروط العاّمة الواجب الموهوبة.( وأّيًا وان االلتزام فإّن محله يجب أن تتواف العين
توافرها في محل االلتزام فيجب أن يكون هذا المحل موجودًا إ ا وان متعلقًا بشيء معّين 
بالذات أو ممكنًا إ ا وان عماًل أو امتناع عن عمل ويجب أن يكون معّينًا أو قاباًل 

 لعام واآلداب.للتعيين  ويجب أن يكون صالحًا للتعامل فيه وبخاّصة غير مخالا للنظام ا
                                                 

 1986لمقترح من اللجنة الفنيّة في مجلس وزراء الصحة العرب بجلسته المنعقدة عام ا -1

 ومابعد337ص  /2رجع قانوني رقم /م - 2
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من قيمة الشيء الموهوب حتى تستبقي  قلأوالبّد أن يكون للمقابل في الهبة قيمة مالّية  -
يء شالهبة صفتها باعتبارها تبرعًا و وبالتالي يكون التبرع بمقدار الفرق بين قيمة ال

 قيمة الهبة فالعقد يكون  عادلتالموهوب وقيمة المقابل و أّما إ ا وانت قيمة المقابل 
 معاوضة ال تبرعًا.

يقصد بالنصاب النسبة من األموال التي يحق فيها للواهب أن يهبها  نصاب الهبة : -
وفي القانون السوري ليس هناك نصاب للهبة وال حد للمال الذي يستطيع أن يهبه فإ ا 

وان له أن يهب بعض ماله أو وّله لمن يشاء وارثًا  ي صحتهف الغًا راشداً بهب الشخص و 
م غير وارث فليس هناك نصاب للهبة وما وجد الثلث نصابًا للوصّية وال يوجد في كان أ

القانون السوري و وما في القانون الفرنسي و حق للورثة في إنقار الهبة إلى نصاب 
 الوصّية بعد موت الوارث.

فيكون لها عندئذل حكم الوصّية فال تجوز للوارث  1رض الموتمّما إ ا صدرت الهبة في أ
ز لغيره في الثلث ما لم يكن الواهب من أتباع الطائفة الدرزّية فتنعقد وصّيته بالثلث وتجو 

 وبأكثر منه 
 .2ح أحوال شخصّية( 307م )
 

 السبب في الهبة :: الثالث الركن
 

 التبرع الباعث الدافع للواهب على  هو عريف السبب :ت
 

مشروعًا الباعث  ن احّتى تكون الهبة صحيحة يجب أن يكو  حة ومشروعّية السبب :ص
وإال وانت الهبة باطلة بطالنًا مطلقًا ) فإن لم يكن عدم مشروعّية السبب معلومًا من 

في العقد هو  الموهوب له وانت الهبة صحيحة ( إ  إن الهدف األساسي من نظرّية السبب

                                                 
أن يغلب فيه  -2أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه   -1يشترط في مرض الموت توافر ثالثة شروط هي : ) - 1

ذه الشروط مجتمعة من شأنها أن تقيم في نفس المريض حالة نفسيّة هي أّنه مشرف على ينتهي بالموت فعالً. فه نأ -3الموت 

 2027التقنيين المدني قا 20/4/1980تاريخ 621/489الموت ال محالة ( نقض مدني 

تنفذ  -األحكام التالية : ح فح أحوال شخصّية على مايلي :)ال يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخال/307نصت المادة  - 2

 الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.(
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مدني سوري على مايلي :)إ ا لم  137ضمان تكوينه بصورة صحيحة فقد نصت الماّدة  
 اللتزام سبب أو وان سببهيكن ل
خالفاب للنظام العام واآلداب وان العقد باطاًل.( هذا ويعتبر سبب العقد صحيحًا حّتى م

 إثبات العكس.
 ونقا عند تطبيقات ثالثة للسبب :

  نة بشرط مستحيل أو شرط غير مشروع :رالهبة المقت -1

الشرط هو السبب  ي هذه الحالة تقع الهبة صحيحة ويلغى الشرط إال إ ا وان هذاف
فتقع الهبة وّلها باطلة. والعبرة في عدم مشروعّية الشرط لوقت صدور الهبة  لدافع للهبةا

وع بعد ر فإ ا وانت مشروعة في هذا الوقت فالهبة صحيحة ولو أصب  الشرط غير مش
  ومن امثلة  لك ان يهب شخص ماال لمطلقته ويشترط عليها عدم الزواح فشرط عدم  لك

شرط غير مشروع فإ ا وان هو الباعث الدافع على التبرع الغى الشرط وبطلت  الزواح هو
 الهبة  وا ا لم يكن هو الباعث الدافع الى التبرع الغي الشرط وبقيت الهبة 

 الهبات والهدايا في الخطبة : -2

المقرر في قضاء محكمة النقض أّن الخطبة وإن وانت تمهيدًا للزواح وهو من 
ومنها  –شخصّية  إال أّن الهدايا اّلتي يقدمها أحد الخاطبين لآلخر مسائل األحوال ال

رونًا من أروان الزواح  إبان فترة الخطبة  ال تعتبر من هذه المسائل ألّنها ليست –الشبكة 
وال شرطًا من شروط صحته  إ  يتم الزواح صحيحًا بدونها  وال يتوقا عليها  ومن ثم 

 عيدًا عن المساى.يكون النزاع بشأن تلك الهدايا ب
عقد الزواح وما هو متعلق به  ويخرح  لك عن نطاق األحوال الشخصّية  وتعتبر ب

هذه الهدايا من قبيل الهبات  ويسري عليها ما يسري على الهبات من أحكام في القانون 
هبة باعتبارها عقدًا مالّيًا وسائر العقود واستمد لالمدني  وقد أورد هذا القانون أحكام ا

أحكامها الموضوعّية من أحكام الشريعة اإلسالمّية  ومن ثم فإّن حق الخاطب في استرداد 
من  472إلى 468تلك الهدايا يخضع ألحكام الرجوع في الهبة الواردة في المواد من

 . القانون المدني 
لهدايا في الخطبة هو إتمام الزواح  فإ ا لم ن الباعث على تقديم الهبات وااما وول

وان له يتم وفسخت الخطبة فقد انعدم السبب فإن لم يكن هناك خطأ من الفاسخ الواهب 
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أن يسترد الهبات والهدايا شريطة اان تكون هذه الهبات والهدايا مازالت قائمة والمجوهرات 
أّما إ ا تّم  للواهب استرداه   والمصوغات اما ا ا استهلك والحلوى والعطور فهنا ال يحق 

الزواح بعد الخطبة فال يجوز الرجوع في الهبات والهدايا ألّن السبب تحقق وهو إتمام 
 الزواح.

 االجتهاد القضائي :
إن حق الخاطب استرداد ما قدمه من هدايا أثناء فترة الخطبة إ ا لم تقترن )

ة و ينعقد االختصار في رؤية الخطبة بالزواح وإ ا لم يكن هو السبب في فسخ الخطوب
 1995أساى لعام   712لقضّية  ا النزاع الناشئ عن موضوع الهدايا للقضاء العادي.(

 96لعام 929ر10و9محامون عدد 1995 3 9تا  1995 390قرار 
 

  )إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ  يخول مقدم الهدايا حق استردادها.(
 (68لعام 412ر1967 12 5)ن1118ر 92عام   2رجع اجتهادي رقم  م

 
لخاطب اتسري أحكام الهبة على الهدايا التي تقدم إلى المخطوبة قبل رضائها و ويها ب) 

 والزواح.(
 1117ر 92لعام   2( مرجع اجتهادي رقم  58لعام  400ر 958 6 19ت )
 
هذا  )مجرد فسخ الخطبة ال يعدُّ بذاته عذرًا يسو  للخاطب الرجوع في الهبة إال إ ا وان 

طعن 1985 12 25نقض  16ر 4الفسخ قائمًا على أسباب تبرره.(مرجع قانوني رقم  
 ق51ى  2003

 شريعة اإلسالمّية :لي اف
لخاطب أن يرجع في هديته  ألّن الهدّية نوع من الهبة فيجوز الرجوع فيها وال ل

جّية وقت مانع من الرجوع ألّن الهبة وانت قبل الزواح والمانع من الرجوع هو قيام الزو 
 الهبة وهذا في مذهب أبي حنيفة. 
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أو الهبة لكن المختار في  أّما عند جمهور الفقهاء : فال يجوز الرجوع في الهدّية
مذهب مالك أّنه لو تم الزواح بينهما فال رجوع  وإن حصل عدول عنه فلم يعقد عليها فإّن 

الخاطب يرجع فيما أهداه كان العدول منه فكذلك أّما إ ا وان العدول من المخطوبة فإّن 
إ ا وانت الهبة باقية أو بمثلها أو قيمتها إن وانت هالكة إال إ ا وان هناك عرف أو شرط 

 يعمل به.
 شرط عدم التصّرف في الشيء الموهوب : -3

 . قد تحدثنا عنه سابقًا في فقرة ) الهبة المعلقة على شرط (و 
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+ 
 اآلثـار القانونيـّة لعقد الهبـة

 
في عقد الهبة وما قدمنا انه عقد ملزم لجانب واحد هو الواهب ولكن في حال فاألصل 

تزامات على الموهوب له ونبدأ لاشترط  العوض وانت الهبة ملزمة لجانبين وترتب ا
 اوال ب :

 
 لتزامــات الواهــبا ل :وّ الفرع األ

 

 هي كالتزامات البائع أربعة :و 
 

 : وب للموهوب لهأول : نقل ملكيّة الشيء الموه االلتزام

تسري فيه القواعد  للموهوب له  ّن التزام الواهب بنقل ملكّية الشيء الموهوبإ
العاّمة وهذا االلتزام ينفذ فورًا بحكم القانون في الشيء المعّين بالذات الذي يملكه الواهب 

 . 1مراعاة قواعد التسجيل في العقار مع
الضرورية لنقل الملكية وتقديم االوراق ويلتزم الواهب بان يقوم باألعمال التمهيدية 

االزمة للتسجيل وال يجوز للواهب التصرف بعد الهبة في الشيء الموهوب اال ا ا جاز 
 الرجوع في الهبة 

حق التصرف  لهذا االخير  يكون ويترتب على نقل المكية الى الموهوب له ان 
ل الملكّية في المنقول بالموهوب والحصول على ثماره حّتى قبل القبض ونستعرض اآلن نق

 ثّم في هبة العقار:

                                                 
مدني سوري على مايلي :) االلتزام بنقل الملكيّة أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق  /205نصت المادة / - 1

 سجيل .( واعد المتعلقة بالتقإذا كان محل االلتزام شيئاً معّيناً بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اإلخالل بال
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ونميز هنا فيما ا ا وان المنقول معينا بالذات والمنقول غير  نقل الملكيّة في المنقول : ـ
 المعين اال بالنوع:

فتنتقل الملكّية فورًا بمجرد تمام الهبة وقبل القبض) : إ ا وان المنقول معّينًا بالذات  –أ 
ة رسمّية أو وانت هبة مستترة ( أّما إ ا وانت هبة يدوّية فتتم هذا إ ا وانت موثقة بورق

الهبة وتنتقل الملكّية في الوقت  اته إلى الموهوب له بالقبض على النحو الذي تحدثنا عنه 
سابقًا  وبذلك فالملكّية تنتقل بمجرد تمام الهبة ) سواء تمت بورقة رسمّية أو بالقبض أو 

ل الملكّية سواء وان  لك فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة كانت هبة مستترة ( وبذلك تنتق
 وتسري في  لك احكام انتقال ملكية المبيع المنقول المعين بالذات  للغير.
إ ا وانت الهبة  كهبة عشرين قنطارا من القطنإ ا وان المنقول غير معّين إال بالنوع : -ب

اإلفراز ببورقة رسمّية فتنتقل الملكّية  تمت بالقبض أّما إ ا وثقت وما يقع  لك عادة  يدوّية
 ولو قبل القبض.

 نقل الملكيّة في هبة العقار :  ـ

يجب على الواهب بعد إتمام هبته ) سواء وثقت بورقة رسمّية أو وانت هبة مستترة ( أن 
ال يتم إال بالتسجيل في السجل في العقار  يقوم بنقل الملكّية للموهوب له  ونقل الملكّية 

ويجب على الواهب صيانة العقار   1ريي سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغالعقار 
 الموهوب حّتى التسجيل في السجل العقاري.

حدهما في المرة إاو ب فإ ا تصرف مالك العقار في عقاره مرتين متواليين بالهبة أو بالبيع 
إلى تسجيل عقده يفضل فمن سبق من المتصرف إليهما االولى واالخرى في المرة الثانية 

 فيما اً ولتسجيل الهبة في السجل العقاري أثرًا رجعيّ على اآلخر ولكن يشترط حسن النّية 
 بين المتعاقدين إلى تاريخ عقد الهبة.

ثارها عقاري اال انها تبقى منتجة ألومن الجدير بالذور ان الهبة وان لم تسجل بالسجل ال
ام على الواهب بتسليم الشيء الموهوب وضمان ماعدا نقل الملكية فهي تبقى ترتب التز 

 الخفية . التعرض واالستحقاق  والعيوب 
 

 : تسليم الشيء الموهوب: االلتزام الثاني 

                                                 
 143ص  /1مرجع قانوني رقم / - 1
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ذا لم يكن الموهوب له قد إيلي :)  مدني سوري على ما /461صت الماّدة  ن
كام المتعلقة ويسري في ذلك األح تسلم الشيء الموهوب فإّن الواهب يلتزم بتسليمه إّياه،

 بتسليم المبيع.(
وب والمحافظة عليه حّتى التسليم فرع عن التزام الواهب بنقل ملكّية هإّن تسليم المو 

 الموهوب ومن الرجوع ألحكام تسليم المبيع نرى أن أحكام التسليم هي وما يلي:
اّلتي  هو الشيء الموهوب ويلتزم الواهب بتسليمه بالحالة لمحل الذي يقع عليه التسليم :ا

ولكن  لك ليس من النظام ذي عّين له بالعقد لّ كان عليها وقت صدور الهبة وبالمقدار ا
يكون تسليم الموهوب بالحالة اّلتي يكون عليها  شترط أني العام لذلك يحق للواهب ان 

وقت التسليم  وفي هذه الحالة ول نقصان أو تغير ال يكون مسؤواًل عنه الواهب إال إ ا 
  عن فعله العمد أو خطأه الجسيم. كان ناتجًا 

ويلتزم الواهب بتسليم الموهوب بالملحقات التي تتبعه واألوراق والمستندات المتعلقة به 
 كسندات الملكية وااليجار  .

في الزمان  سليم بوضع الموهوب تحت تصرف الموهوب لهتيكون ال يف يتم التسليم :ك
ولو لم يستول  عليه استيالء مادّيًا مادام بحيث يتمّكن من حيازته  والمكان المعينين  

الواهب قد أعلمه بذلك  ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب 
فان وان الموهوب عقارا فان  .1مدني سوري 1 403وهذا هو التسليم الفعلي وفقًا للماّدة 

ان يخرح ما فيه من وضعه تحت تصرف الموهوب له  يكون اوال باخالءه للموهوب له و 
اثاث وامتعة وان وان منقوال  فان وضعه تحت تصرف الموهوب له يكون عادة بمناولته 

 اياه يدا بيد .
ضًا وما لو وهب المؤجر العين المؤجرة للمستأجر فعندها يويص  التسليم الحكمي أ

 المستأجر يحوز الشيء الموهوب ومالك له عن طريق الهبة ال ومستأجر.

                                                 
مدني سوري على مايلي:) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمّكن من 403/1نصت المادّة  - 1

ً مادام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على الن حو حيازته واالنتفاع به دون عائق ولو لم يستوِل عليه استيالء ماديّا

 لمبيع.(االذي يتفق مع طبيعة الشيء 
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األصل أن يتم فورًا بمجرد تمام الهبة وهذا ما لم يتفق المتعاقدان على  م :قت التسليو
قت معّين أو اقتضت و وقت معّين يتم فيه التسليم أو وان هناك عرف يقضي بالتسليم في 

 طبيعة الموهوب شيئًا من الوقت لتسليمه.
الهبة فإن  و المكان الذي يكون موجودًا فيه الشيء الموهوب وقت تمامه كان التسليم :م

كان منقواًل معّينًا بالذات أو غير معّين بالذات ولم يعين محل وجوده فالتسليم يكون في 
 ما لم يتفق المتعاقدان على غير  لك. موطن الواهب ألّنه هو المدين بالتسليم

الواهب ألّنه هو المدين بالتسليم ولكن يجوز تكون في األصل على  : فقات التسليمن
 تكون النفقات على الموهوب له . االتفاق على ان

التنفيذ بيستطيع الموهوب له أن يطالب الواهب  زاء إخالل الواهب بالتزامه بالتسليم :ج
جوع في ر إ ا وان  لك ممكنًا فيجبره على التسليم و لك ما لم يكن للواهب حق ال العيني

 الهبة واستعمل هذا الحق.
موهوب له بالمطالبة به إال إ ا أراد التخلص لعدم التسليم فال مصلحة لل سخ الهبةفّما أ

 من التزام فرضته عليه الهبة وعوض أو شرط. 
إّنه يهلك فسبب أجنبي بإ ا هلك الموهوب قبل التسليم  : بعة هالك الموهوب قبل التسليمت

ى الواهب بخالف البيع  على أّنه إ ا هلك الموهوب قبل التسليم لعلى الموهوب له ال ع
 فإن خطأ الواهبب

كان الخطأ يسيرًا بقيت تبعة الهالك على الموهوب له  أّما إ ا تسبب الواهب في هالك 
الموهوب بفعله العمد أو خطأه الجسيم فإّنه يصب  مسؤواًل نحو الموهوب له عن تعويض 

سوري التي تنص على اآلتووي:) ال يكون الواهب مسؤواًل إال  مدني464وفقًا للمـاّدة عادل  
 . مد أو خطأه الجسيم .(عن فعله الع

 
 

 : ضمان التعرض واالستحقاق : االلتزام الثالث
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ال يضمن الواهب استحقاق الشيء  -1على مايلي: ) مدني سوري  462صت المادة ن
عوض، وفي الحالة بالموهوب، إال إذا تعمد إخفاء سبب االستحقاق أو كانت الهبة 

 له األولى يقدر القاضي للموهوب
عما أصابه من ضرر، وفي الحالة الثانية ال يضمن الواهب االستحقاق عويضًا عاداًل ت

وإذا استحق  -2إال بقدر ما أداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره. 
 وى.(االشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودع

 
ن التعرض الصادر منه  شك أن الواهب يضمال :ضمان الواهب للتعرض الصادر منه* 

واقتصاره على ضمان التعرض الصادر من  رغم عدم وجود نص قانوني صري  بذلك 
إال أنه من الرجوع للقواعد العامة في البيع نجد أنه ال يجوز للواهب أن يأتي أعمااًل الغير 

تصرفات قانونية بمادية يتعدى بها على حقوق الموهوب له  وما ال يجوز له أن يقوم 
 من شأنها أن تسلب الموهوب له حقوقه. يكون 

 

يضمن الواهب التعرض الصادر من الغير   مان الواهب للتعرض الصادر من الغير:ض* 
و لك وما لو ادعى الغير حقًا على الموهوب سابقًا على الهبة أو تاليًا لها  ووان مستمدًا 

خطر بها الواهب لموهوب فأامن الواهب  فإ ا رفعت على الموهوب له دعوى باستحقاق 
ولم يتدخل هذا في الدعوى وجب عليه ضمان االستحقاق وفقًا للقواعد التي سنقررها فيما 
يأتي وإ ا لم يخطر الموهوب له الواهب بدعوى االستحقاق في الوقت المالئم وصدر عليه 
حكم حاز قوة األمر المقضي َفَقَد حقه في الرجوع بالضمان إ ا أثبت الواهب أن تدخله في 

 الدعوى وان يؤدي إلى رفضها.
 

إ ا نج  األجنبي المتعرض في دعوى االستحقاق  مان الواهب الستحقاق الموهوب:ض* 
وقضي له به  فإن الموهوب له  ال يرجع على الواهب بضمان االستحقاق وما يرجع 

يرجع  المشتري على البائع  لك أّن الموهوب له بخالف المشتري يتلقى الهبة تبرعًا فال
 ى الواهب إال في حالتين:عل
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إ ا وان الواهب قد تعمد إخفاء سبب االستحقاق  وهنا يحكم القاضي للموهوب له  -1
 بالتعويض العادل عما أصابه من ضرر نتيجة  لك يحدده بحسب الظروف.

إ ا وانت الهبة بعوض أو وان الواهب قد فرض على الموهوب له التزامات أو شروطًا  -2
كون الواهب مسؤواًل إال بقدر ما أداه الموهوب له من عوض هذا إ ا وان بة  ال يهمقابل ال
وتعمد إخفاءه فال يقتصر التعويض في  علمهيبب االستحقاق أما إ ا وان سجهل يالواهب 

هذه الحالة على استرداد العوض أو التحلل من االلتزامات بل يجب أن يعوض الموهوب 
 له تعويضًا عاداًل.

ل يحل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى وما ع األحوايوفي جم -
ويجوز للمتعاقدين باتفاق خار أن يزيدا ضمان االستحقاق أو ينقصا منه أو يسقطاه  

رط يسقط الضمان أو ينقصه إ ا وان الواهب يعلم سبب االستحقاق ش قع باطاًل وليولكن 
 .1ري ني سو دم 413وفقًا للمادة  وتعمد إخفاء حق األجنبي

 * 
 الرابع: ضمان العيوب الخفية: االلتزام

 

ـــو الشـــ -1علوووى موووايلي: ] مـــدني ســـوري /463  صوووت الموووادةن ء يال يضـــمن الواهـــب خل
على أّنـه إذا تعمـد الواهـب إخفـاء العيـب أو ضـمن خلـو الشـيء  -2الموهوب من العيب 

يـب. الموهوب من العيوب كان ملزمًا بتعويض الموهـوب لـه عـن الضـرر الـذي يسـببه الع
ويكون كذلك ملزمًا بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض، على أال يجاوز التعويض فـي هـذه 

 الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا العوض.[
فووي االصوول ال يضوومن العيوووب الخفيووة النووه  نخلووص موون الوونص سووالا الووذور أن الواهووب 

األحووال التوي يضومن يضمن العيوب الخفيوة فوي العوين الموهوبوة فوي  متبرع ومع  لك فهو 
 فيها االستحقاق وهي:

وال يكفي ان يكون عالما به بل شرط التعمد هنا  إ ا تعمد الواهب إخفاء العيب. -1
 ضروري فان وان عالما به ولم يتعمد اخفاءه لم يجب عليه الضمان .

                                                 
اقدين باتفاى خاص أن يزيدا ضمان االستحقاى أو أن ينقصا منه أو أن عيجوز للمت -1على مايلي: ] 413نصت المادة  - 1

 ويقع باطالً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق األجنبي.[ -2يسقطا هذا الضمان. 
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ففوي  إ ا وانت الهبة بعوض أو في مقابل التزامات وشروط فرضت على الموهووب لوه. -2
 حالة يضمن الواهب ولكن على اال يتجاوز التعويض قدر العوض او المقابل .هذه ال

ففوي  خار خلو العين الموهوبوة مون العيووب ثوم جهور عيوب. قإ ا ضمن الواهب باتفا -3
هذه الحالة وجب على الواهب ضمان العيوب حتوى وان ووان غيور عالموا بوه او وانوت الهبوة 

 بغير عوض او مقابل .
بووين المتعاقوودين تعووديل أحكووام ضوومان العيووب بالزيووادة أو اإلنقووار  وز باتفوواق خووارويجوو -

 تفاق على إسقاط هذا الضمان.الكما يجوز ا
 
 

 الثاني: التزامــات الـموهـوب لـــــه الفرع

 
ألصل أن الموهوب له ال يلتزم بشيء إ  يغلب أن تكون الهبة تبرعًا محضًا ولكن قد يلتزم ا

 يلتزم أيضًا بنفقات عقد الهبة.الموهوب له بعوض أو مقابل وقد 
 المبحث األول: االلتزام بأداء العوض:

يلتـزم الموهـوب لـه بـأداء مـا اشـترط عليـه ]علوى أنوه:  مـدني سـوري  /465/نصت المادة 
لمصلحة الواهب أو لمصـلحة أجنبـي أو للمصـلحة   من عوض سواء اشترط هذا العوض

إذا تبين أن الشـيء الموهـوب ]ي: مدني سوري على مايل 466وما نصت المادة  العامة.[
مًا بأن يؤدي هذا العـوض ز أقل في القيمة من العوض المشترط فال يكون الموهوب له مل

 إال بقدر قيمة الشيء الموهوب.[
تى تحوتفظ الهبوة بطابعهوا التبرعوي فيجوب أن تكوون قيموة العووض المشوترط أقول مون قيموة ح

بوة. أموا إ ا اشوترط الواهوب علوى الموهووب المال الموهوب حتى يكون الفرق بوين القيمتوين ه
 ففوي او تساويه فهنا العقد يكوون معاوضوة  له عوضًا تزيد قيمته على قيمة المال الموهوب

 هذه الحالة ال يلتزم الموهوب له بالعوض إال بقدر قيمة الشيء الموهوب.
 من له حق المطالبة بالعوض:

ها عليوه عقود الهبوة أن يطالوب الموهووب لوه للواهب عندما يقوم بتنفيذ االلتزامات التي يفرض
 ضبأداء العوض وينتقل هذا الحق من الواهب لورثته  وذلك لألجنبي أن يطالب بأداء العو 
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إ ا وووان قوود اشووترط لمصوولحته  ومووا ويجوووز إ ا وووان العوووض مشووترطًا للمصوولحة العامووة أن 
 .1يطالب بأدائه من يمثل هذه المصلحة

فع العوووض هووو انووه يحووق للواهووب او ورثتووه موون بعووده المطالبووة وجووزاء االخووالل  بووااللتزام بوود
ض فووووان لووووم يكوووون التنفيووووذ ممكنووووا وجووووب  بالتنفيذ العيني واجبار الموهوب بأداء هذا العو

على الموهوب له التعويض  ويجوز ايضا للواهب او لورثته المطالبوة بفسوخ عقود الهبوة لعوم 
 اداء العوض فالهبة بعوض عقد ملزم للجانبين .

 
 مبحث الثاني: االلتزام بدفع نفقات الهبة:ال

ألصووول قياسوووًا علوووى البيوووع أن تكوووون نفقوووات الهبوووة ]مووون مصوووروفات العقووود وأتعووواب ا
العووين الموهوبووة ونقلهووا.[ علووى الموهوووب لووه  المحووامي ورسوووم التسووجيل ومصووروفات تسووليم

مقابول  و لك تفسويرًا للهبوة فوي أضويق حودودها فوال يجموع الواهوب بوين التجورد عون مالوه دون 
وبين تحمل هذه المصروفات  لكن الغالب فوي الهبوة المحضوة أن يكوون الواهوب قود أراد أن 

 يتحمل هذه النفقات  فيجوز إ ن االتفاق على أن يتحمل الواهب مصروفات العقد.
 

                                                 
 وما بعد. 168( ص 1قانوني رقم) مرجع - 1
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+ 
 انقضــــاء الـهبـــــة    

 

 ي الهبةلفرع األول: الرجوع فا
 

 :الرجوع في الهبة في الشريعة اإلسالمية
 * رأي فقهاء الشريعة في الرجوع:

شروطها ترتب عليها حكمها  وهو و سبق القول إنه إ ا تمت الهبة مستوفية أروانها 
انتقوووال ملوووك الشووويء الموهووووب مووون الواهوووب إلوووى الموهووووب لوووه وهوووذا باتفووواق علمووواء الشوووريعة 

 اإلسالمية.
 نقسموا إلى رأيين:ال أن مذاهب الفقه اإلسالمي اختلفوا في جواز الرجوع في الهبة فاإ
لرجوووع فووالموهوب لووه اأجوواز الرجوووع فووي الهبووة إال إ ا قووام مووانع موون  المــذهب الحنفــي : -

يملووك الموهوووب ملكووًا غيوور الزم ويسووتندون فووي  لووك إلووى حووديثي النبووي )ر( أحوودهما يقووول 
واآلخور يقوول ]إ ا وانوت الهبوة لوذي رحوم محورم .[ 1فيه ]الواهب أحق بهبته ما لوم يثوب عنهوا

يرجووع.[ ويؤيوودون جووواز الرجوووع بووأن الواهووب إنمووا قصوود موون هبتووه غرضووًا قوود يكووون صوولة لووم 
وقد يكون العوض المالي وقد يكون نيل الثواب أو التودد والمجاملوة............ وقود  مالرح

يكووون غيوور  لووك فووإ ا جهوور أن غرضووه قوود تحقووق لووم يجزلووه الرجوووع  وفيمووا عوودا  لووك يتوورك 
يجوووز للواهووب الرجوووع فووي هبتووه مووا لووم يوجوود مووانع موون الرجوووع  األموور إليووه........ وموون ثووم

 يبطل حقه.
ال يجيووزون الرجوووع فووي الهبووة إال فووي حالووة واحوودة هووي  شــافعية والحنابلــة :لالمالكيــة وا -

 حالة هبة الوالد لولده 
 وقد سار المشرع على راي المذهب الحنفي  تى يجوز الرجوع في الهبة في القانون:م
 وز فيهما الرجوع في الهبة:ناك حالتان يجه

                                                 
 2387/1حديث رقم  130نن ابن ماجه صس - 1
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 ) التراضي (إ ا تم االتفاق بين الواهب والموهوب له على  لك. -1
لووه فووي  لووك متووى   إ ا لووم يووتم االتفوواق بينهمووا فيحووق للواهووب أن يلجووأ للقضوواء للتوورخيص-2

وهوذا موا  لوك إلوى عوذر مقبوول وال يوجود موانع مون موانوع الرجووع فوي الهبوة  كان يسوتند فوي 
 الهبة عن غيره من العقود . تنفرد به عقد

ويترتووب علووى الرجوووع فووي الهبووة بالتراضووي أو بالتقاضووي أن تعتبوور الهبووة وووأن لووم تكوون بمووا  
 تائج  فلنبحث بهاتين المسألتين:نيستتبع  لك من 

 
 المبحث األول : الرجوع في الهبة بالتراضي:

أن يرجــع فــي جــوز للواهــب يموودني سوووري بفقرتهووا األولووى علووى أنووه: ] 468صووت المووادة ن
 .[1الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك

قالة إبناء على هذه المادة يجوز الرجوع في الهبة بالتراضي ويكون في هذه الحالة الرجوع و 
 .2من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين شأن اإلقالة في أي عقد  خر

مايووة الغيوور غيور أن اإلقالووة هنووا لهووا أثور رجعووي فتعتبوور الهبووة ووأن لووم تكوون وموون ثوم تجووب ح
حسوون النيووة ويالحووظ أن التراضووي يووتم بووه الرجوووع فووي الهبووة فووي جميووع األحوووال سووواء وووان 

و لوك   وجد عنود الواهوب عوذر مقبوول أم لوم يوجود. ءهناك مانع من الرجوع أو لم يكن وسوا
 على خالف الرجوع بالتقاضي وما سنرى .

 
 لمبحث الثاني: الرجوع في الهبة بالتقاضي:ا

ــه جــاز  -2]موودني سوووري علووى مووايلي:  2 468صووت المووادة ن ــل الموهــوب ل ــإذا لــم يقب ف
للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر 

 [مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.

                                                 
أسحقط الواهحب  من األحكام الشرعية لقدري باشا على مايلي: ]يص  الرجوع في الهبة كالً أو بعضحاً ولحو 515صت المادة ن -1 

الرجوع في الهبة إال بتراضي العاقحدين أو  يص ]ال  527 م حقه ما لم يمنع مانع من الموانع المذكورة في المواد السبعة اآلتية.[

 رجع الواهب بأحدهما كان رجوعه إبطاالً ألثر العقد في المستقبل وإعادة لملكه......[ ابحكم الحاكم فإذ

 4400( ص 3مرجع اجتهادي رقم ) - 2
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نستنتج من نص المادة المتقدمة الذور أن رجوع الواهب في الهبة ليس أمرًا تحكمّيًا يجري و 
دتوووه المطلقوووة فهوووو إ ا لوووم يتوووراض موووع الموهووووب لوووه علوووى الرجووووع وأراد أن يرجوووع حسوووب إرا

 بإرادته وحده يتقيد بقيود ثالثة:
ات التي يقوم فيها بهناك هبات الزمة ال يجوز فيها الرجوع إال بالتراضي وهذه هي اله -1

 مانع من موانع الرجوع.
موانوع الرجووع  ال يجووز للواهوب وفي الهبات غير الالزمة التوي ال يقووم فيهوا موانع مون  -2

بغير التراضي أن يرجع في الهبة بإرادته المنفردة إال إ ا وان عنده عذر مقبول للرجوع وقد 
 أورد المشرع أمثلة عن األعذار المقبولة.

ذر المقبووول ال يتوورك إلووى تقوودير الواهووب وحووده بوول يراقبووه فيووه القضوواء فووإ ا رأى عوووهووذا ال-3
قدمووه الواهووب للرجوووع فووي هبتووه عووذر مقبووول  أقووره وقضووى بفسووخ القاضووي أن العووذر الووذي ي

 الهبة وإال امتنع عن إجابة طلبه وأبقى الهبة قائمة.
 

على ان حق الرجوع في الهبوة مقيودا بهوذه القيوود يعتبور مون النظوام العوام فوال يجووز للواهوب 
 . ان يتفق مع الموهوب له مقدما عن النزول عنه 
 
 

 (:لرجوع في الهبة )الهبات الالزمةلمطلب الثاني : موانع اا
 

يرفض طلب الرجوع فـي الهبـة إذا وجـد  -مدني سوري على مايلي: )أ /470 /مادةصت ن
 مانع من الموانع اآلتية:

وب زيادة متصلة موجبة لزيـادة قيمتـه فـإذا زال المـانع عـاد هإذا حصل للشيء المو   -أ 
 حق        الرجوع.

 ة. إذا مات أحد طرفي عقد الهب  -ب
إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهـوب تصـرفًا نهائيـًا، فـإذا اقتصـر التصـرف   -ج

 على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع بالباقي.
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ــزو    -د ــة مــن أحــد ال ــت الهب ــد انقضــاء جإذا كان ــو أراد الواهــب الرجــوع بع ين لآلخــر ول
 الزوجية. 

 إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.-ـه
لـه، سـواء كـان الهـالع بفعلـه أو بحـاد   لموهوبافي يد  لموهوباء إذا هلك الشي  -و

أجنبي ال يد له فيه أو بسبب االسـتعمال، فـإذا لـم يهلـك إال بعـض الشـيء جـاز لـه 
 الرجوع في الباقي.

 له عوضًا عن الهبة. لموهوباا قدم ذإ  -ز
 إذا كانت الهبة صدقة أو عماًل من أعمال البر(  -ح
 رجوع الثمانية إلى قسمين رئيسين: يمكن تقسيم موانع الو 
 موانع قائمة منذ صدور الهبة. -1
     موانع تطرأ بعد صدور الهبة.  -2

 ولنبحث في هذين النوعين من الموانع:
 

 صدور الهبة: ذالموانع القائمة من -1

هووذه الموانووع ترجووع إلووى أن الغوورض موون الهبووة قوود تحقووق نظوورًا لطبيعووة الهبووة  اتهووا و 
دنيويووًا أو ثوابووًا أخرويووًا أو بوورًا بووين الووزوجين أو صوولة عوضووا مووا أن يكووون وهووذا الغوورض  إ

 للرحم وتضم هذه الموانع مايلي: 
 والً: الهبة بعوض: أ

او التووووزم بتكوووواليا لمصوووولحة الواهووووب او  ا قوووودم الموهوووووب لووووه للواهووووب عوضووووًا عوووون هبتووووه إ
 فووي عقوود الهبووة قبلهووا هووذا سووواء وووان العوووض مقوودماً و لمصوولحة اجنبووي او للمصوولحة العامووة 

 اتووه أو بعوود صوودور هووذا العقوود  امتنووع علووى الواهووب الرجوووع فووي الهبووة لتحقووق غرضووه منهووا 
ال يجووز للواهووب الرجووع فيهووا إال و زمووة البأخوذ البودل الووذي ارتضواه عنهووا. فالهبوة هنووا تكوون 

 له. لموهوبابالتراضي مع 
 

 سبيل الصدقة وعمل البر: انياً: إذا كانت الهبة علىث
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ة هي ما يقدمه المتصدق للغير من مالوه ابتغواء مرضواة   وثوواب اآلخورة  وأعموال الصدق 
البر هي ما ينفقه المتبرع ألجول األعموال الخيريوة التوي يسوتفيد منهوا أشوخار غيور معينوين 

 ويستدل على هذا المنوع قوول عمور بون الخطواب رضوي   عنوه كبناء مدرسة أو مستشفى 
فهذه هبات الزمة ال يجوز الرجووع   ة فانه ال يرجع فيها  : من وهب هبة على وجه الصدق

بمجوورد تحقووق  فيهووا اال بالتراضووي و لووك الن غوورض الواهووب موون الهبووة وهووو نيوول الثووواب قوود
نال الواهوب عون هبتوه مقواباًل أدبيوًا يعوادل المقابول الموادي فوي الهبوة بعووض  صدور الهبة ف

 .1بالتراضي فال محل بعد  لك للرجوع بعد أن تحقق الغرض إال
 
 

 الثاً: الهبة بين الزوجين:ث

حقووق فوووور تإّن غايووة الووزوح موون هبتووه للووزوح اآلخوور هووو توثيووق عوورى الزوجيووة  وهووذا مووا ي 
صووودور الهبوووة حوووال قيوووام الزوجيوووة بينهموووا  والهبوووة بوووين الوووزوجين هبوووة الزموووة منوووذ صووودورها  

حتوى تكوون الهبوة و  وبالتالي ال يجوز الرجوع فيها بغير رضواء مون صودرت الهبوة لمصولحته
بين الزوجين الزمة ال رجوع فيها يجوب ان تصودر حوال قيوام الزوجيوة قبول الودخول او بعوده 

هبوة الرجول لمطلقتوه  وووذلك  فهبة الخطيب لخطيبته قبول قيوام الزوجيوة يجووز الرجووع فيهوا 
 .2المقررة أو المطلقة لّمطّلق ها بعد انتهاء الزوجية فإنه يجوز أيضًا الرجوع فيها طبقًا للقواعد

 
 ابعاً: الهبة لذي رحم محرم:ر

ويسووتند هووذا المووانع موون موانووع الرجوووع إلووى حووديث النبووي )ر(:)إ ا وانووت الهبووة لووذي رحووم  
محوورم  لووم يرجووع فيهووا.( فالهبووة للمحووارم الزمووة إ  الغوورض منهووا وهووو صوولة الوورحم قوود تحقووق 

وصوووفين للمنوووع مووون رها فوووال يجووووز للواهوووب الرجووووع فيهوووا وال بووود مووون اجتمووواع البمجووورد صووودو 
 . الرجوع الرحم والمحرمية فإ ا وجد أحدهما دون االخر لم يمتنع الرجوع

فإ ا وهب لوذي رحوم غيور محورم ووأوالد األعموام والعموات واألخووال والخواالت جواز الرجووع  
  كووذلك  يجوووز الرجوووع ا ا وهووب لمحوورم غيوور  ي رحووم  وووام الزوجووة واالخووت فووي الرضوواع 

                                                 
 1344ص  /1بحث قانوني رقم / - 1

لو وهب كل من الزوج والزوجحة آلخحر شحيئاً ححال كحون الزوجيّحة ):من مجلة األحكام العدليّة على مايلي  867نصت المادة  - 2

األحكحام الشحرعيّة لقحدري باشحا علحى أّن :)إذا وهحب أححد  من519قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع.(    كما نصت المادة 

 .........(الزوجين بعد الزفاف أو قبله هبة لآلخر فال رجوع فيها ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة
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م البوود موون الرجوووع إلووى الشووريعة اإلسووالمية وإلووى الفقووه الحنفووي ر محووولمعرفووة معنووى الوورحم ال
بالووذات الووذي اسووتمد منووه القووانون الموودني موانووع الرجوووع فووي الهبووة  ففووي الفقووه الخالوود بوورزت 
كلموووة الووورحم فوووي موضوووعين رئيسوووين: مقّيووودة فوووي بووواب النكووواح  وسوووائبة فوووي بووواب المواريوووث 

بهذا الوصا ) الرحم المحرم (: وهوو مون يحورم ...فهي في باب النكاح ال تأتي إال مقترنة 
 نكاحه على التأبيد بسبب القرابة ...

وهوي فووي بوواب المواريووث حورة مطلقووة ...ومعناهووا: ووول قريوب لوويس بووذي فوورض  وال عصووبة  
وهووؤالء  حصوورًا هووم: أوالد البنووات  وأوالد األخوووات  وبنووات االخوووة  وأوالد االخوووة موون األم  

  والعم من األم  واألخوال  والخاالت وبنات األعمام  والجد أبو والعمات من جميع الجهات
األم  وول جدة أدلت بوأب بوين أموين  أو بوأب أعلوى مون الجود ......فهوؤالء ومون أدلوى بهوم 
يسمون في المواريث بذوي األرحام وهوم يرثوون إ ا لوم يوجود للميوت أحود مون  وي الفوروض  

 وال من العصبات النسبّية ....... 
في تفسير الورحم المحورم فوي الفقورة  هوو  موضووع الكلموة أنأخوذ بوالمعنى الوذي عرفنواه ونحن 

 في باب النكاح  أم نقبل  لك الذي رأيناه في المواريث .......؟
ولكوولل أثوور بليووغ فووي سوواحة الواقووع ...؟ ..... فوواالبن  والبنووت رحووم محوورم فووي النكوواح  وليسووا 

 من  وي األرحام في المواريث ......
اخترنوووا المعنوووى األول لوووم نجوووز لوووألب  وال لوووألم الرجووووع فيموووا وهبووواه لهموووا  ألنهموووا رحوووم  فوووإ ا

هووو مووا اخووذ بووه  محوورم  وإ ا اعتموودنا المعنووى الثوواني انعكووس القووول وانقلووب الحكووم .........
 القانون االماراتي واالردني 

فيهوا  حيث هنالك حديث صحي  للترمذي ان الشافعي قال ال يحل لمن وهب هبة ان يرجوع
 اال الوالد فله ان يرجع فيما اعطى ولده .

عامووا بغيوور تخصوويص مطلقووا بغيوور قيوود الفقوورة  هووو  قوود جوواء شووامال  470ولكوون نووص المووادة 
 فيسري على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهب له صلة قرابة الرحم والمحرمين 

 
 يتعلق بهذا األمر قرارين :ولو عرجنا على االجتهاد القضائي في بلدنا لوجدنا فيما 

 * القرار األول : جاء فيه مايلي:
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) لما وانت دعوى المدعية تتضومن أن األشوياء المودعى بهوا هوي للبنوت القاصورة  وقود تأيود 
.. ووووان 1953 7 5 لووك بإفادتهووا فووي الجلسووة األولووى موون المحاكمووة  وبالالئحووة المؤرخووة 

ء السووووتعمال البنووووت التووووي هووووي فووووي مجوووورى الوووودعوى علووووى أن المدعيووووة تطلووووب هووووذه األشوووويا
حضووانتها علووى أن تعوواد األشووياء بعوود انتهوواء موودة الحضووانة ...ووووان القاضووي حووول مجوورى 
الودعوى مون هوذا الشووكل إلوى دعووى اسوترداد الهبووة باعتبوار أن االسووارتين التوي ) وصوووابها 
هووذا اللتوين( حكوم للمدعيوة بهموا موهووبتين منهوا للقاصورة .... ولموا ووان علوى فورض صوحة 

من القانون المدني تمنع الرجوع في الهبة بين  وي الورحم المحورم  470التحويل فان المادة 
 1كان الحكم مستوجب النقض ...(

 
 * القرار الثاني : تضمن مايلي :

) إن ذهاب الحكم إلى تقرير وجود مانع من موانع الرجـوع عـن الهبـة لعلـة أن المطعـون 
لــرحم المحــرم هــو مــذهب يتجــافى وصــري  الــنص ضــده / ابــن الطاعنــة / هــو مــن ذوي ا

من قانون األحوال الشخصّية التي قررت أن ذوي األرحـام هـم مـن  275الوارد في المادة 
األقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبيات النسبية الذين أشارت إليهم المواد التـي 

 2المذكورة ...( 289سبقت المادة 
 أقول :

بنــت مــن ذوي الــرحم المحــرم، ولــذلك لــم يجــز لــألم الرجــوع فيمــا إن القــرار األول اعتبــر ال
 وهبت لها ...

فهووووو والحالووووة هووووذه سووووليم النتيجووووة  متسووووق مووووع الفكوووور الفقهووووي الووووذي عرضوووونا  مؤتلووووا مووووع 
 القانون...

بيوود أّنووه لووم يووأت بتعريووف للوورحم المحوورم  وليتووه فعوول  إ ن لسوواهم فووي إرسوواء قواعوود 
 النقض الموقرة ...المنطق الحقوقي  وتلك مهمة محكمة 
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وأما القرار الثاني فقد  هب إلى أن االبن ليس مون  وي الورحم المحورم  ولوذلك فوإن 
لووألب الحووق بووالرجوع عليووه فيمووا وهووب ..واعتموود أساسووًا لمووا أخووذ بووه معنووى الوورحم فووي بوواب 

 المواريث .....
موون القووانون الموودني مسووتقاة موون  470وهووو فووي  لووك جانووب الصووواب  ألن المووادة 

يعة اإلسالمية  والفقرة )هو( غصن منها  وقد أوضوحنا أن الفقهواء اعتمودوا معنوى الورحم الشر 
 المحرم الوارد في باب النكاح..

الفقورة  هوو  قود جواء شوامال عاموا بغيور تخصويص  470في النهاية ان  نص المادة 
بوة مطلقا بغير قيد فيسري على جميع الهبات التوي توربط الواهوب فيهوا بالموهوب لوه صولة قرا

 الرحم والمحرمين .
 

 الموانع التي تطرأ بعد صدور الهبة :ـ 2                                       
 

 والً : موت أحد المتعاقدين :أ

فوإ ا موات الواهووب  امتنوع علووى ورثتوه الرجوووع فوي الهبووة  الك الن حوق الرجوووع حوق متصوول 
را لطلوب الرجووع فوي الهبوة فووال بشوخص الواهوب وهوو وحوده يقودر االعتبوارات التوي يراهوا مبور 

 ينتقل هذا الحق لورثته 
 ا مات الموهوب له وانتقل الشيء الموهوب إلوى ورثتوه لوم يجوز للواهوب عنود  لوك الرجووع إو 
الهبة وانتزاع الشيء الموهوب من ورثة الموهوب له.  لك أن حق الورثة على الموهوب  يف

فووي الرجوووع وووان حقهووم أقوووى وحووال قوود ثبووت بووالميراث  فووإن تعووارض حقهووم مووع حووق الواهووب 
 .1دون الرجوع

 
 انياً : زيادة الموهوب زيادة متصلة :ث

زيوووادة  الموهووووب  إ ا زاد الشووويء تلوووزم الهبوووة فوووي هوووذه الحالوووة بعووود أن وانوووت غيووور الزموووة و 
متصلة موجبة لزيادة قيمته  وقد تكون الزيادة المتصلة متولدة مون الموهووب ووالزرع والكبور 

  غير متولدة منه والبناء والغراى والسمن وقد تكون 

                                                 
هحب والموهحوب لحه مانعحة محن الرجحوع فعليحه لحيس مجلحة األحكحام العدليّحة علحى أنّحه: )وفحاة كحل محن الوا/872صحت المحادة /ن - 1
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والزيادة في الحالتين تمنع الرجوع وتجعل الهبة الزمة فهنا يتعارض حقان حق الموهوب له 
وإ ا فووي الزيووادة وحووق الواهووب فووي الرجوووع وحووق الملووك اقوووى موون حووق الرجوووع فيوورج  عليووه 

ق الواهووب فوووي البنووواء عوواد حووو زالووت الزيووادة المانعوووة موون الرجووووع وووأن حصووود الووزرع أو أزيوول
 الرجوع

أّمووا إ ا وانووت الزيووادة منفصوولة ونتوواح المواشووي وريووع الوودار فإّنهووا ال تمنووع الواهووب موون حووق  
الرجوع إ  يستطيع الرجوع في أصل الشيء الموهووب دون ضورر يلحوق الموهووب لوه الوذي 

 .1يمكن أن يستبقي الزيادة المنفصلة ويرد الموهوب
 

 الثاً : هالك الشيء الموهوب :ث

ه سوواء ووان الهوالك بسوبب أجنبوي أو لوا هلك الشويء الموهووب فوي يود الموهووب  إ
بفعوول الموهوووب لووه امتنووع علووى الواهووب الرجوووع فووي هبتووه إ  الموهوووب لووه ال يضوومن الهووالك 

 ألن الهالك ملكه  وإ ا لم يهلك إال بعض الشيء جاز للواهب الرجوع في الباقي.
 

 هوب :ابعاً : تصرف الموهوب له في الشيء المور

الموهوب تصورفًا نهائيوًا بوأي سوبب مون األسوباب الناقلوة   ا تصرف الموهوب له في الشيءإ
ا ا ووان  للملك والبيع أو الهبة أصبحت الهبة الزمة  وامتنع على الواهوب حوق الرجووع أّموا 

التصرف غير نهائيا بان باع الموهووب لوه الشويء الموهووب  موثال ثوم فسوخ البيوع او ابطلوه 
إ ا ووان التصورف هووب الوى ملوك الموهووب لوه عواد للواهوب حوق الرجووع وووذلك  فرجوع المو 

 في بعض الشيء الموهوب فإّن حق الرجوع يبقى قائمًا في الباقي .
( من القانون المدني السوري والتي نصت على  472وحتى  468الحظة : إّن المواد )م

لرجوع بشرط وجود عذر مبدأ جواز الرجوع في الهبة وعلى الحاالت التي يجوز فيها ا
مقبول للرجوع  هذه األحكام جميعها ما عدا اشتراط وجود العذر مستمدة من الشريعة 

 ّية ومن الفقه الحنفي بالذات الذي يعتبر الرجوع مكروهًا ألّنه من باب الدناءة .ماإلسال
 

 المطلب األول : األعذار المقبولة للرجوع في الهبة 
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ثلووة للعوووذر المقبووول الووذي يسووو  للواهوووب الرجوووع فووي الهبووة فقووود المشوورع السوووري أم دقوود أور ل

عتبـر بنـوع خـاص عـذرًا مقبـواًل للرجـوع فـي يمدني سوري على موايلي: ) 469لمادةنصت ا
 الهبة: 

أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون  -أ
 من جانبه. هذا اإلخالل جحودًا كبيراً 

يصب  الواهب عاجزًا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته أن  -ب
لنفقة ااالجتماعية أو أن يصب  غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من 

 على الغير.
أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدًا يظل حيًا إلى وقت الرجوع أو أن يكون للواهب ولدًا  -ج

 ة فإذا به حي.(يظنه ميتًا وقت الهب
 قبل أن نوض  ماهية األعذار نبدي المالحظات التالية:و 
ًا لمووا أوردتووه قووإننووا نالحووظ أّن األعووذار المووذوورة مسووتمدة موون القوووانين الغربيووة و لووك وف -1ً

المذورة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصوري حيوث ورد فوي هوذا الصودد: 
 .(1ن الشرائع األجنبيةعذر المقبول )وقد نقل المشروع أمثلة للع

إن أعذار الرجوع في الهبوة المنصوور عليهوا قود وردت علوى سوبيل المثوال ال الحصور  -2ً
حيووث اسووتهلت بعبووارة ) يعتبوور بنوووع خووار عووذرًا  469ة دويؤووود  لووك مووا ورد فووي نووص المووا

وردت علوى  مقبواًل للرجوع فوي الهبوة.( إ  إن تعبيور )بنووع خوار( يفيود أن هوذه األعوذار قود
 سبيل المثال بوصفها تمثل غالبية األعذار في الواقع العملي وهذا ما استقر عليه الفقه.

ويخلووص موون  لووك ان موون بووين االعووذار المقبولووة للرجوووع غيوور التووي  ورهووا المشوورع أال يقوووم 
الموهوب له بااللتزامات او التكاليا التي فرضت بعقد الهبة او ال يقدم العوض الذي التزم 

قديمه ففي هذه الحالة يحق للواهب ان يطلب فسخ العقد الهبة مون القضواء باعتبوار العقود بت
 هنا اصب  ملزما لجانبين . 
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 الرجوع و لك فيما يلي: بعد إبداء هذه المالحظات نشرع اآلن في بحث أعذارو 
 :والً: جحود الموهوب له )نكران الجميل(أ

له فإن الجزاء الذي ينتظره األول من الثاني هوو لما وانت الهبة تبرعًا من الواهب للموهوب 
االعتووراف بالجميوول فووإ ا وووان منكوورًا للجميوول لووم يعوود مسووتحقًا للهبووة ووووان الواهوووب معووذورًا إ ا 

مشوووورع معيووووارًا للجحووووود وال صووووورًا لووووه  إنمووووا توووورك األموووور لسوووولطة لأراد الرجوووووع  ولووووم يضووووع ا
 . 1القاضي التقديرية

الموهووب لوه ) وفقوًا للقوانون السووري ( أن يعتودي هووذا علوى  على أية حال يعد جحودًا مونو 
الموضووع  وقاضوي  2حيواة الواهب أو حياة أحد من أقاربه أو يسيء لوه أو ألحود مون أقاربوه

هو الذي يبت فيما إ ا وان العمل الذي صدر من الموهوب له يعود إسواءة بالغوة للواهوب أو 
ة اعتبوور القاضووي أن العموول الصووادر موون ألحوود أقاربووه فووإ ا اسووتند فووي  لووك ألسووباب مسوووغ

الموهوووب لووه يعوود جحووودًا وبيوورًا جوواز لووه الحكووم بفسووخ الهبووة دون تعقيووب علووى قضووائه موون 
   محكمة النقض.

فووأي اسوواءة بالغووة تكفووى لتكووون جريمووة يعاقووب عليهووا القووانون  وال يشووترط ان تكووون االسوواءة
ل ايضووا ان الموهوووب لووه ا ا جحووودا موون الموهوووب لووه يبوورر الرجوووع فووي الهبووة  ويمكوون القووو 

جرح او قتل الواهب او احد اقاربه استعماال لحقه في الدفاع عن النفس ال يعد جحوودا منوه 
. 

 وقد ورد باالجتهاد القضائي مايلي:
) ال يجوووز الرجوووع فووي الهبووة إال إ ا قبوول الموهوووب لووه  لووك فووإ ا لووم يقبوول جوواز للواهووب أن 

ى وان يستند إلى عذر مقبول وال يوجود موانع مون القضاء  الترخيص له بذلك مت نيطلب م
 . 3الرجوع  والعذر المقبول حسب نص القانون الجحود الكبير أو عجز الواهب.(

 

انياً :عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة الالئقة لنفسه أو عجزن عن اإلنفاق علقى ث
 ليه نفقتهم :ع من تجب

                                                 
 ذلك للقاضي.( حيث وردت عبارة ) ويترك تقدير 291ص  /6رجع قانوني رقم /م - 1

 وما بعد 79ص /11قانوني رقم / مرجع - 2
 14/2/1999تاريخ  563أساس  -148قرار  –غرفة ثانية  2687ص  /4مرجع اجتهادي رقم / - 3



 73 

مدقع  فقيرا الواهب  يس من الضروري أن يصب  بعد الهبة ولب المالّية هد تسوء حالة الوا ق
نووه اصووب  عوواجزا عوون ان يوووفر لنفسووه اسووباب المعيشووة  بمووا يتفووق مووع مكانتووه بوول يكفووي أن
او ان يصوب  عواجزا عون النفقوة  ينزل عن المستوى الالئق لمكانته االجتماعّيةاالجتماعية  

يظهوووور الموهوووووب لووووه  وال يمنووووع الرجوووووع أن علووووى موووون تجووووب عليووووه نفقووووتهم والزوجووووة واوالد 
استعداده أن ينفوق علوى الواهوب أو أن يقودم لوه مسواعدة ماليووّة فوإن للواهوب حوق الرجووع فوي 

 إاال ا ا قبوول موون الموهوووب لووه مسوواعدته ونووزل بووذلك عوون حقووه فووي الرجوووع هبتوووه لهووذا العووذر 
 وقاضي الموضوع هو الذي يقودر موا إ ا ووان الضويق الموالي الوذي ألوّم بالواهوب يكفوي عوذراً 

 للرجوع في الهبة.
 
 
 الثاً : أن يرزق الواهب ولداً :ث

 هذا في الحقيقة يتضمن فرضين منفصلين كاآلتي : 
 أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدًا يظل حيًا إلى  وقت الرجوع : لفرض األول :ا
آثةر الموهةو  و ة أّنه لويس للواهوب وقوت الهبوة ولودًا  ووهوب مالوه مودفوعاً لفترض هذه الحات

إلى أّنه ليس له ولد يترك له هذا المال فوإ ا رزق بعود الهبوة ولودًا  ى ارث ه  االخرين له  عل
كان له الرجوع وفي هذا حماية ألمووال الولود الجديد.ويشوترط أن ال يكوون للواهوب ولود وقوت 

 لوك النوه وقوت الهبوة  الهبة فإن وان له ولد ثم رزق بوآخر لووم يكون هوذا عوذرًا مقبووواًل للرجووع
وفضاًل عما تقدم البد أن يبقى الولد الوذي موّن لد اال انه قد  ثر الموهوب له عليه كان له و 

   به على الواهب حيًا إلى وقت الرجوع. 
 أن يكون للواهب ولد يظنه ميتًا وقت الهبة فإ ا به حي : لفرض الثاني :ا
ثوم يظهور أن   لك وأن يكون له ولد مفقود أو أسير ال يعرف حياته من مماته ويظنه ميتاً و 

و لوووك ووووون المولوووود اولوووى بالموووال  ًا ففوووي هوووذه الحالوووة يجووووز للواهوووب الرجووووعيوووالولووود الزال ح
 . الموهوب من الموهوب له 

 
 
 الجتهاد القضائي: ا

 ال يجوز الرجوع في الهبة بين األزواح ولو بعد انقضاء الزوجية .() 
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 5388قا2688ر   4رجع اجتهادي رقم  م
ا التزمت به تجاه زوجها الواهوب ووان مون حوق الواهوب الرجووع عون إ ا جحدت الزوجة م)  

 5404قا 2695ر  4رجع اجتهادي رقم  م أّن هذا يقتضي إثبات الجحود .(الالهبة إ
 وأرى أّنه ال وجه إلثبات الجحود مادامت الزوجّية مانعًا من الرجوع.  -

الهبوة فوإّن ) إن اجتهاد محكمة النقض قد جورى علوى أّنوه فوي معورض الرجووع عون 
رابطوة القرابووة أقووى موون جحوود الموهوووب لووه تجواه الواهووب تأسيسوًا علووى أّن موا يتعلووق بالهبووة 

ة التووي تتصوول بهووا باعتبووار أن الحكووم بصوودد يّ يرجووع فووي شووأنه إلووى أحكووام الشووريعة اإلسووالم
لزوم الهبة مستمد من الفقه اإلسالمي وأّنه في حال ثبوت الجحود فليس يستتبع  لوك جوواز 

وع فووي الهبووة لووذي رحووم محوورم مووع قيووام المووانع القووانوني  ألّن الغوورض موون المووانع فووي الرجوو
رجع مالرجووووع فوووي الهبوووة لعّلوووة القربوووى مقووورر للحفووواا علوووى صووولة القربوووى والرابطوووة العائلّيوووة.(

 5387قا  2687ر  4اجتهادي رقم  
 وأرى أّن التعليوول الووذي سوواقه االجتهوواد ال وجووه لووه ألّن الوونص واضوو  فووي مقدمووة -
بوورفض الرجوووع فووي الهبووة إ ا وجوود المووانع وبالتووالي ال وجووه لتوورجي  أموور علووى  470المووادة 
 أمر.

العقوود  موووت الواهووب يمنووع  )يعتبوور مانعووًا موون الرجوووع فووي الهبووة موووت أحوود طرفووي
 موت الموهوب له يمنع الواهب من الرجوع.( –الورثة من الرجوع في الهبة 

 3قوورار 88لعووام  735القضووية  713ر1988لعووام10و9و8 عوودد  1رجووع اجتهووادي رقووم م
 88 1 3تا 88لعام
 مدني قد حددت الحاالت التي يجوز فيها الرجوع عن الهبة وليس منها  469إّن المادة  ) 

إقامة الدعوى بتسجيل البيع أو الهبة التي وقعت تحت ستاره طالما أّن اللجوء إلى المحكمة 
 ال يمكن اعتباره بأية حال جحودًا بالواهب.( توساًل لتثبيت الحق وتسجيله وفق حكم القانون 

  3فقرة  5391قا  2689ر  4رجع اجتهادي رقم  م
ال يجووز للواهوب الرجووع فيهوا بغيور رضواء فوالهبة بوين الوزوجين هبوة الزموة منوذ صودورها ) 

لكووي تكووون الهبووة بووين الووزوجين الزمووة ال يجوووز الرجوووع فيهووا يجووب أن تقووع  –الموهوووب لووه 
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 5393قووا 2690ر  4رجووع اجتهووادي رقووم  مزوجّيووة ال قبلهووا وال بعوودها.( خووالل الحيوواة ال
 3و2فقرة

  )ال يجوز الرجوع عن الهبة بين  وي الرحم المحرم .(
 804ر1953 9 27)ت 1114ر  2رجع اجتهادي رقم م

 
يجوز للواهب الرجوع في الهبة إ ا تراضى على  لك مع الموهوب لوه أو اسوتند إلوى عوذر ) 
مون القوانون  470ال إ ا وجود موانع مون الرجووع فوي الهبوة وقود حوددت الموادة القاضوي إ هيقبل

موانوع الرجووع فوي الهبووة ومون بينهوا موا نصووت عليوه الفقورة  هوو  وهووو ) إ ا وانوت الهبوة لووذي 
رحووم محوورم ( ولمووا وووان نووص هووذه الفقوورة قوود جوواء عاّمووًا بغيوور تخصوويص مطلقووًا بغيوور قيوود 

واهووب فيهووا بووالموهوب لووه قرابووة الوورحم والمحرمّيووة فيسووري علووى جميووع الهبووات التووي تووربط ال
  ومنها هبة الوالد لولده.(

 74 10 29ق جلسة  39لسنة 181)الطعن300ر  5رجع اجتهادي رقم م
  ( ) إّن الغووورض مووون الموووانع فوووي الرجووووع عووون الهبوووة لعلوووة القربوووى مقوووررًا ) والصوووواب مقوووررب

تووفرًا فوي صولة األم بابنتهوا  موا يكوون للحفاا على صولة القربوى والرابطوة العائلّيوة فهوو أكثور 
 . 1114ر  2مرجع اجتهادي رقم  .(
 

 الفرع الثاني :اآلثار التي تترتب على الرجوع في الهبة :

 
 ر الرجوع في الهبة بين المتعاقدين :ثالمبحث األول : أ

 

 من القانون المدني السوري على :/ 471نصت المادة  
 اضي او بالتقاضي ان تعتبر الهبة وأن لم تكن .يترتب على الرجوع في الهبة بالتر -1

وال يرد الموهوب له الثمرات اال من وقت االتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى -2
وان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية اما المصروفات النافعة فال يجاوز في  

   . الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب
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1 إ ا رجوع الواهوب فوي الهبوة سوواء ووان رجوعوه بالتراضوي أو  : اعتبار الهبة كأن لم تكن -ً
بالتقاضووي فووإّن الهبووة تفسووخ و إ ا وووان للفسووخ أثوور رجعووي فيمووا بووين المتعاقوودين فووإن الهبووة 

وال يسووتطيع الواهووب أن يمتنووع عوون تسووليم الشوويء الموهوووب إ ا وووان لووم  تعتبوور وووأن لووم تكوون
ن يسترده إ ا وان قود تسولمه  فوإن اسوترده بعود أن سولمه بغيور التراضوي يسلمه وال يستطيع أ

أو التقاضي وان غاصوبًا ووانوت يوده يود ضومان   لوك أّن الشويء ال يوزال مملوووًا للموهووب 
له  وقد هلوك فوي يود غاصوب فتجوب القيموة وقوت هالكوه. بول إّن الواهوب فوي هوذه الحالوة ال 

وعوووه فوووي الهبوووة إ ا قوووام عوووذر مقبوووول   لوووك أّن يسوووتطيع أن يووودرأ مسوووئوليته عووون الهوووالك برج
 الرجوع في الهبة يمتنع على الواهب إ ا هلك الشيء وما قدمنا.

 إعادة المال الموهوب للواهب :  -2ً

قدمنا وتعتبر وأن لم تكون ويترتوب علوى  لوك أّن الواهوب  إ ا تم الرجوع فإّن الهبة تفسخ وما
ويسوتطيع أن يسوترده مون الموهووب لوه إ ا ووان  ال يلتزم بتسوليم الموهووب إ ا ووان لوم يسولمه

 قد سلمه.
وا ا هلوووك الشووويء الموهووووب فوووي يووود الموهووووب لوووه بعووود الرجووووع فوووي الهبوووة فوووان هلوووك بفعووول 
الموهوووب لووه وووان ضووامنا لهووذا الهووالك امووا ا ا وووان بسووبب اجنبووي فووان الهووالك يكووون علووى 

بعد االعذار فبهذه الحالة  الواهب ما لم يكن قد اعذر الموهوب له على التلسم وهلك الشيء
 يكون على الموهوب له .

 
3  رجوع الواهب بالثمرات : -ً

اما ثمرات الشويء الموهووب فتبقوى ملكوا للموهووب لوه الوى يووم التراضوي  او التقاضوي فوألى 
هذا اليوم يعتبر الموهوب له حسن النيوة ا  هوو يجنوي ثمورا ت ملكوه فوال يكوون مسوؤوال عون 

 ردها الى الواهب 
ن يوم الرجووع بالتراضوي او بالتقاضوي فوان الموهووب لوه يصوب  سويء النيوة فوال يملوك اما م

 الثمرات ويجب ردها للواهب  .
 رجوع الموهوب له بالمصروفات : -4ً
رجووع الموهووووب لووه علوووى الواهووب بموووا أنفقووه مووون المصووروفات علوووى الشوويء الموهووووب وفقوووًا ي

 للتفصيل التالي:
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 لها على الواهب.رجع بها ويالمصروفات الضرورّية : 
المصوووروفات التووي أنفقهوووا أو :لمصووروفات النافعووة : يرجوووع بهووا علوووى الواهووب بأقوول القيمتينا

 زيادة قيمة الشيء الموهوب بسبب هذه المصروفات.
المصووروفات الكمالّيووة : ال يرجووع بشوويء علووى الواهووب ولكوون يجوووز لووه أن ينووزع موون الشوويء 

الشيء إلى حالته األولى و لك ما لم يختر أن يعيد  ىالموهوب ما استحدثه من منشآت عل
 الواهب أن يستبقي هذه المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة.

 
 المبحث الثاني: أثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير :

 

 تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً : -1ً
يووووووووا وووووووووالبيع تصوووووووورفا نهائ  ا تصوووووووورف الموهوووووووووب لووووووووه فووووووووي الشوووووووويء الموهوووووووووب إ

حت الهبووووووة الزمووووووة وامتنووووووع بأصوووووووالوقووووووا او بغيوووووور  لووووووك موووووون االسووووووباب الناقلووووووة للملكيووووووة 
ويمتنوووووووع الرجووووووووع سوووووووواء  علوووووووى الواهوووووووب الرجووووووووع ويسوووووووتوي فوووووووي  لوووووووك العقوووووووار والمنقوووووووول

وال يقووووال فووووي هووووذه الحالووووة إن الرجوووووع فووووي الهبووووة لوووويس لووووه أثوووور  بالتراضووووي ام بالتقاضووووي 
 ممتنع أصاًل.رجعي بل األص  أن يقال إّن الرجوع 

 ترتيب الموهوب له على الشيء الموهوب حقاً عينيّاً : -2ً
الموهوووووب تصوووورفًا نهائّيووووًا بوووول يقتصوووور  د ال يتصوووورف الموهوووووب لووووه فووووي الشوووويءقوووو

وقوووووود  –علووووووى ترتيووووووب حووووووق عينووووووي وحووووووق االنتفوووووواع أو الوووووورهن ويجووووووب فووووووي هووووووذه الحالووووووة 
 تطبيق القواعد العاّمة . –انعدم النص القانوني 
ـــــد  توووووب للغيووووور حقوووووًا علوووووى العقوووووار الموهووووووبإ ا ووووووان قووووود تر  سوووووجيل صوووووحيفة تبع

ع فووووي الهبووووة : فووووإّن حووووق و تسووووجيل التراضووووي علووووى الرجووو عووودبدعووووى الرجوووووع فووووي الهبووووة أو 
الغيووور ال يسووووري فووووي هوووذه الحالووووة بالنسووووبة للواهوووب ويسووووترد الواهووووب العقوووار خاليووووًا موووون ووووول 

 حق وللغير الرجوع على الموهوب له وفقًا للقواعد العاّمة.
تسووووووجيل صووووووحيفة دعوووووووى  بــــــلق وووووووان حووووووق الغيوووووور قوووووود ترتووووووب وحفووووووظ قانونوووووواً   اإ
 لهبة : اتسجيل التراضي على الرجوع في  بلقالرجوع أو 
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أي ال يعلوووم قيوووام عوووذر مقبوووول للرجووووع فوووي الهبوووة سووورى  ســـن النّيـــةحفوووإن ووووان الغيووور  -
حقووووووه بالنسووووووبة للواهووووووب ولووووووم يسووووووتطع هووووووذا أن يسووووووترد العقووووووار إال مووووووثقاًل بووووووالحق العينووووووي 

 س للواهب أن يرجع على الموهوب له بالتعويض.ولي
ــــــةســــــأّمووووووا إ ا وووووووان الغيوووووور  - للواهووووووب ويسووووووترد  فووووووإّن حقووووووه ال يسووووووري بالنسووووووبة يء النّي

الواهوووووب العقوووووار خاليوووووًا مووووون حقووووووق الغيووووور ولهوووووذا األخيووووور أن يرجوووووع علوووووى الموهووووووب لوووووه 
 طبقًا للقواعد العاّمة. 

 ّما في المنقول :أ
راضووووووي فووووووإّن الرجوووووووع ال يووووووؤثر فووووووي حقوووووووق فووووووإ ا وووووووان الرجوووووووع فووووووي الهبووووووة بالت 

 الغير وال يسترد الواهب المنقول إال مثقاًل بحقوق الغير.
الرجوووووع بالتقاضووووي فووووإّن فسووووخ الهبووووة بحكووووم القضوووواء لووووه أثوووور رجعووووي  أّمووووا إ ا وووووان

حتوووى بالنسووووبة للغيوووور فيسووووترد الواهوووب المنقووووول خاليووووًا موووون حقوووووق الغيووور وهووووذا مووووا لووووم يكوووون 
حسووون النّيوووة ففوووي هوووذه الحالوووة تكوووون الحيوووازة فوووي المنقوووول  هوووذا الغيووور قووود حووواز حقوووه وهوووو

 سندًا لحق الغير  وال يستطيع الواهب أن يسترد المنقول إال مثقاًل بهذا الحق.
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 الخامس  الفصل
وبعض األسناد الرسمّية الجائز الهبة بها والمحكمة المختصة بدعاوى إثبات الهبـات وعدم جواز  

 ال الموهوبالحجز على األمو 
 ضواء على بعض األسناد الرسمّية المقبولة إلثبات الهبة أ: االولالفرع ا
ختلوووا السوووند الرسووومي المقبوووول إلثبوووات الهبوووة بووواختالف الموهووووب  إ  يترتوووب علوووى اخوووتالف طبيعتوووه ي

. وفوي اختالف الجهة المختصة موضووعّيًا ومكانّيوًا وزمانّيوًا بتوثيوق انتقوال ملكيتهوا مون الواهوب للموهووب لوه
ء  لووك فإّنووه ال يمكوون حصوور الجهووات المختصووة بهوذه األسووناد األموور الووذي يسووتوجب البحووث فووي أهمهووا و ضو

 شيوعًا وفي مقدمة هذه الجهات :
 لمحاكم ا (1
 الكاتب بالعدل  (2
 لسجل العقاري ا (3
 وائر النقل والمروبات د (4

الرسوومي الوووارد فووي  دد بالسونال تعتبور البرقّيووة سووندًا رسوميًا يووتم بووه اإليجوواب بالهبوة وووون المقصووو  لحوظــة :م
 .1من القانون المدني السند المنظم أو الموثق من قبل من له الحق قانونًا بذلك  456المادة  

تعتبر األحكام الصادرة عنها أسنادًا رسمّية ولهذه األسناد حجية قاطعة بما فصلت فيوه مون  المحاكم : -1ً
تثبيت عقد هبة فينبغي أن يستند هذا الطلب  ى ع الدعو الحقوق إ ا حازت الدرجة القطعّية. فإ ا وان موضو 

إلووى عقوود رسوومي  سووابق لعوورض الخووالف فووإن لووم يكوون هنوواك عقوود رسوومي بثبوووت الهبووة فإنووه يمتنووع علووى 
المحاكم قبول أية وسيلة إثبات أخرى وليس للمحكموة أن تعتمود اإلقورار أو اليموين الحاسومة وسويلة لإلثبوات 

 أو االلتزامات وال تنشئها.ألّن األحكام تكشا عن الحقوق 
ّما إ ا اتفق الطرفان على صحة عقد الهبة غير الرسمي  فإّن المحكموة تودون اتفاقهوا ويكوون ضوبطها بموا أ

والمحكموووة فوووي  لوووك إنموووا تقووووم بوجيفوووة الموثوووق الوووذي يثبوووت هوووذا الصووول  بصووووفة  2دون فيوووه سوووندًا رسووومياً 
عن وونه عقدًا وال يحولوه إلوى حكوم وإنموا يعطيوه  رسمّية.وتصديق المحكمة على الصل  أو تثبيته ال يخرح

 الصفة الرسمّية فيصير رسمّيًا بعد أن وان عرفّيًا وتكون له قّوة العقود الرسمّية.
 يشوووترط لتووودوين الهبوووة علوووى ضوووبط المحكموووة أن يكوووون مووون اختصوووار المحكموووة فيصووو  للمحكموووة الو  -

ي النزاع حوله من اختصار المحواكم المدنّيوة الشرعّية أن تضفي الصفة الرسمّية على عقد يكون النظر ف
 والعكس بالعكس.

                                                 
 282ص 15/10/1963تا 18476كتاب  /12رجع قانوني رقم /م - 1

حكمحة فحي أي ححال تكحون عليحه الحدعوة بحوا إلحى الملأصحول محاكمحات علحى محايلي :) للخصحوم أن يط /137صحت المحادة /ن - 2

أصحول محاكمحات : ) إن محضحر المحاكمحة  /138تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.( ونصت الفقرة الثانيّة من المحادة /

 سند رسمي بما دون فيه.(
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إثبات الهبة بموجبه بل  السند الذي ينظمه الكاتب بالعدل هو سند رسمي يص  سند الكاتب بالعدل : -2ً
 1من قانون البينات  6ويكون له حجّية السند الرسمي المنصور عنها في المادة  

 ألموال المنقولة و آخر لهبة العقار. للتوضي  نذكر نموذجًا عن عقد هبة او 
 
 د هبة األموال المنقولة :قصيغة ع -أ
 

 قد هبة أمول منقولع
 ة

 لفريق األول : الواهب ا
 الفريق الثاني : الموهوب له 

 
 المقدمة : 

 لما وان الفريق األول راغبًا في هبة الفريق الثاني المنقوالت المبّينة بهذا العقد وقد قبل األخير  لك.
 ونًا على مايلي:نفقد اتفقا وهما بكامل األهلّية المعتبرة شرعًا وقا

وهب الفريق األول للفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعّية ال رجوع فيها وال نكول بال شرط وال  -1المادة 
 عوض األشياء التالية الجارية بملكه : تذور األشياء وتوصا بدقة.

ها سالمة صالحة يق الثاني األشياء الموهوبة له بالحالة المتفق علسلم الفريق األول الفري -2المادة 
لالستعمال ولما أعدت له خالية من أي وسر أو نقص أو عيب خفي أو جاهر وسلط يده 
عليها للتصرف بها تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد والتزم الفريق الثاني بدفع 

 ضريبة الهبة.
 خفي أو جاهر فيه. ق األول أي استحقاق ولي أو جزئي للموهوب أو عيبال يضمن الفري –أ  -3المادة 

أقر الفريق األول بأّن األشياء الموهوبة خالية من أي رهن لدين بذمته أو بذمة الغير أو  -ب         
 عارية ومن أي نزاع حول ملكيتها وحيازتها وغير ممنوع من التصرف بها.

ته ااحتفظ ول من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرج نظم هذا العقد من نسختين -4المادة 
 وتفهمها.

                                                 
ة من قبل الكاتب بالعدل لها نصت على أّن : ) الوثائق المنظمة أو الموثق 1959لعام  54من قانون الكاتب بالعدل رقم  30م  - 1

علحى أّن:) تكحون  1947لعحام  359من قانون البينات رقحم  /6.( نصت المادة /قانون البينات  القوة الثبوتيّة المنصوص عليها في

ن األسناد الرسميّة حجة على الناس كافّة بما دون فيها من أفعال قام بها الموظف العام في حدود مهمته، أو وقعت محن ذوي الشحأ

أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانحات فيعتبحر صححيحاً  -2في حضوره، وذلك ما لم يتبين تزويره بالطرى المقررة قانوناً 

 حتى يقوم الدليل على ما يخالفه .(
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 في     .......
 

 الفريق الثاني          لفريق األول  ا
 
 
 نموذج لعقد هبة عقار : - ب
 

 1قد هبة عقار بال شرط وال عوضع
 

 لفريق األول : الواهب ا
 الفريق الثاني : الموهوب له 
سوووهمًا مووون العقوووار رقوووم  2400األول يملوووك العقوووار   أو حصوووة قووودرها ...... المقدموووة : لموووا ووووان الفريوووق 

......... موون منطقووة ......... العقارّيووة بمدينووة .....الووذي هووو عبووارة عوون .......... والكووائن فووي شووارع 
قريوووة .......... وهوووو خوووال مووون أي شووواغل   مشوووغول بإجوووازة السوووّيد ........   ........... وهوووو راغوووب  

 للفريق الثاني بال شرط وال عوض وقد قبل المذوور بذلك.بهبته 
 قد اتفق الفريقان وهما بكامل األهلّية المعتبرة شرعًا وقانونًا على مايلي :ف

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزء ال يتجزأ منه  -1المادة 
نكوول بوال شورط وال  وهب الفريوق األول للفريوق الثواني القابول لوذلك هبوة قطعّيوة ال رجووع فيهوا وال -2المادة 

 العقار رقم ......... المذوور بالمقدمة. عوض وامل العقار   حصته في
استلم الفريق الثاني الموهوب بالحالة المتفق عليها صالحًا لما أعده له خاليًا من أي شاغل    -3لمادة ا

من أي نقص أو  أو مشغواًل بإجارة السّيد ..... ببدل سنوي قدره ......... ليرة سورّية وخالياً 
 قه بإدعاء خالف  لك.حتكسير أو تخريب أو عيب و أسقط 

 ال يضمن   أو ضمن الفريق األول أي استحقاق ولي  أو جزئي للموهوب. -4لمادة ا
 -5المادة 
لتزم الفريق األول بنقل ملكّية الموهوب السم الفريق الثاني في السجل المؤقت  العقاري بعد ا -ب

الخار ودعوى الفريق  هجاز معاملة نقل الملكّية ودفع رسومها من مالقيام الفريق الثاني بإن
 األول لإلقرار بالهبة والتوقيع على عقدها أمام أمين السجل المذوور.

                                                 
 143 -142ص  /10مرجع قانوني رقم / - 1
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قر الفريق األول بأّن ملكيته وحيازته الموهوب خالية من أية دعوى أو نزاع قضائي أو وما أّنه أ -ت
 لم يسبق له التصرف به قبل هذا العقد.

  -6ادة لما
ائب والرسوم واستجرارات الماء والكهرباء حتى تاريخ ر قع على عاتق الفريق األول جميع الضت -أ

 هذا العقد وعلى الفريق الثاني من تاريخه.
قع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى التفر  عن ت -ب

  ما بلغت.الموهوب خاصة ضريبة الدخل والهبات بالغاً 
ن احتفظ ول من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته ينظم هذا العقد من نسخت -7لمادة ا

 وتفهمها .
 في      ............

 
 الفريق األول       لفريق الثاني ا
 
 
 : العقود العقارّية – 3ً

 يعتبر التصورف الّن ول تصرف بحق عيني على عقار ينبغي  أن يسجل في السجل العقاري و إ
نافذًا إال بتسجيله في هوذا السوجل   ويترتوب علوى الواهوب والموهووب لوه المثوول أموام أموين السوجل العقواري 
لتسووجيل الموهوووب   ويجوووز لكوول منهمووا أن ينيووب عنووه شخصووًا  خوور بتوويوول رسوومي موونظم أو موثووق لوودى 

بل يجووز ألي واتوب عودل أن يونظم  الكاتب بالعدل وال ضرورة ألن يكون الكاتب بالعدل في منطقة العقار
 أو يوثق عقد التوويل وأ ور نمو جًا لعقد الهبة المنظم في السجل العقاري .

 مالحظة : 
وإ ا وان الموهوب منشأة ومصونع أو مدجنوة أو محطوة وقوود أو موا ماثول  لوك فوإن انتقوال ملكّيوة 

عوووة أو وزارة الووونفظ مموووا يجعووول هوووذه هوووذه المنشوووآت ال يوووتم إال عبووور دوائووور السوووجل الصوووناعي أو وزارة الزرا 
الدوائر هي صاحبة االختصار في توثيق عقود الهبة دون غيرها ولو وانوت هوذه المنشوآت أمووااًل منقولوة 

  1بحكم القانون 
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 خالصة طلب التسجيل  عقد هبة مجانّية(())الصة الملكّية                            خ
لمالك ا تمليكلند اس

 السابق 
 حصة لا
 

الب ط
 التسجيل    
بب س لحصةا

 التمليك
قم ر 

 الصحيفة 
لجنس ا لمنطقة ا

 والنوع
زت بن ع

كامل 
 الروماني

سان بن ح لكاملا
عزت 
 الروماني
1957  
 ليلى

بة ه لكاملا
 مجانّية

ار د رابخ 835
للسكن 
طابقين 
 ملك

 م            نوع العقد 20هو           14قم العقد                  تاريخ العقد        ر 
 قـــــــدعــــص الن لمالحظاتا
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 حن الموقعين بذيلهن 
والدته منور  من محلة  1927زت بن وامل الروماني المولود عام ع  لفريق األول :ا

( تاريخ   1324956  02128976يحمل الهوية رقم )  17قيمرية فرايين خو 
5 11 1982  
  من محلة  ىوالدته ليل 1957الروماني المولود عام  حسان بن عزت لفريق الثاني :ا

    9 5( تاريخ  1976352  1015236يحمل الهوية رقم ) 17القيمرّية فرايين خو 
1982   

 الهما من رعايا الجمهورّية العربّية السورّية ك
رر الفريق األول أّنه يملك وامل العقار المسجل في الصحيفة العقارّية برقم    ق -1

الذي هو عبارة عن دار  مانمائة وخمسة وثالثون من منطقة الخرابث  835 
للسكن طابقين من نوع الملك الصرف بموجب سند التمليك المربوط مع هذا 
الصك وبحسب تملكه لكامل العقار المذوور فإنه قد وهبه هبة مجانّية إلى 
الفريق الثاني بال بدل وال عوض وال شرط وال رجوع في المستقبل ويطلب 

 تسجيل هذا العقار على اسم الفريق الثاني في السجل العقاري حسب األصول.
رر الفريق الثاني أن يقبل الهبة المجانّية من الفريق األول لكامل العقار ق -2

المحكي عنه في الفقرة األولى من هذا الصك هبة مجانّية بال بدل وال عوض 
قد على اسمه في وال شرط و ال رجوع في المستقبل ويطلب تسجيل هذا الع

لمه وقبوله بوجود إشارة تحفظات المحافظة المدونة عالسجل العقاري و لك مع 
 على سند التمليك المرفق حسب األصول. 

م االتفاق بين الفريقين المتعاقدين مع وجود الحقوق العينّية المسجلة في السجل ت -3
تحمالن مسؤولّية  العقاري وأّنه إ ا جهر مانع يمنع من تسجيل هذا العقد فإنهما ي

  لك. 
 

 لفريق الثاني                                   الفريق األولا             
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 المحكمة المختصة في دعاوى إثبات الهبات الثاني :الفرع 
 نورد فيما يلي بعض االجتهادات :

محواكم الشورعّية ) نقوض رقوم الهبة بين زوجين والرجوع فيها تدخل في اختصوار المحواكم االبتدائّيوة  ال -
 (1969لعام  152ر  "المحامون "مجلة  1969 11 25تاريخ  275أساى  248
 
استقر اجتهاد محكمة النقض على أّن البحوث بالهبوات والهودايا يخورح عون اختصوار المحواكم الشورعّية  -

قضوايا مجموعة أحكام النقض فوي  1993  3 6تاريخ  1660أساى  103النوعي . ) نقض شرعي قرار 
للمحامي عبد القوادر  جوار   اآللوسوي  "المسلمين "2004حتى عام  1988األحوال الشخصّية من عام 

  2006المكتبة القانونّية الطبعة األولى 
  4إّن موا قدموه المودعي لخطيبتووه ووان هديوة ووانووت الهديوة تجوري عليهوا أحكووام الهبوة بمقتضوى المووادة   -

ومووا يليهووا موون القووانون الموودني .ووووان تطبيووق  468ضووع ألحكووام المووادة موون قووانون األحوووال الشخصووّية وتخ
ة علوى موا اسوتقر عليوه اجتهواد هوذه  َّ هذه األحكام من اختصار المحاكم العادّية بما لهوا مون الواليوة العواّم

  5 6تواريخ  1601) نقوض سووري قورار  135رقم  1954 4 24المحكمة بقرار هيئتها العاّمة المؤرخ في 
( المدونوووة القضوووائّية لالجتهووواد المقوووارن للمستشوووار أنوووس ويالنوووي القسوووم 468صوووحيفة  540دة القاعووو 1955

 (1979األول في القضايا المدنّية والتجارّية والشرعّية ) الطبعة األولى 
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 1وفــي آخر هـذا البحــث
 

لقة والدوافع وهذه المقاصد متع عقد الهبة من العقود التي تتعد فيه المقاصديتبين ان   

صحابها وال يطلع عليها احد غيرهم والواهب خبير نفسه فقد يهب بقصد االحسان بأ

وبذلك يتبين  خطورة هذا العقد   واالنعام على الموهوب له وقد يهب طمعا في المكافأة 

 على الواهب وورثته  باعتباره مجاني دون مقابل  او عوض .

 ابلتمييز  بينزو و اء  ختلفة اليت تتصل هبذا العقد ابتدي املو لقد حاولت من خالل هذا البحث أن أحيط ابلنواح
بززا العقززوخ ا خززيا   بيززان أآاثاهززو و بنيآا الززيت تبززا التزز اا اثززل متعانززد مززاا اكخززي   و بينززت  يمززا بعززد اثيفيززة 

ا و اكنيآ املرتتبة على ذلك   و مجيع ما سلف من خزالل النصزوا القاهوهيزة الزيت هذز  هزذ عقد اهلبة اهقضاء 
 العقد يف القاهون املدين السوآي .

 

عنوانوًا  ن ؤود ضرورة العودة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمّية واستمداد القووانين منهوا ليكوو أو   
مشوورقًا وبرهانووًا سوواطعًا علووى أّن فووي شووريعتنا الغووراء ونوووزًا خالوودة ال تحتوواح إال إلووى صووياغة 

 جديدة بروح العصر ومفاهيمه 
 في الختام :و 

  أن أكون قد وفقت في إعطاء فكرة واضحة عن موضوع البحث فإن  أرجو من 
كوووان  لوووك فللوووه سوووبحانه الحمووود والمّنوووة وإن وانوووت األخووورى فحسوووبي صووودق اجتهوووادي و خووور 

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .
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 الفهرس 

 
 عقد الهبة                                                                               

 آثاره (  -اركانه -خصائصه –)تعريفه   
 

 
 المقدمة

 الفصل االول : تعريف الهبة وخصائصها                                        
 

 اصطالحًا (  –قانونًا  –تعريف الهبة ) لغًة   - المبحث االول :
 مقومات الهبة -
 هبة خصائص ال  -  :المبحث الثاني

 أنواع عقد الهبة وتمييزه عن غيره من العقود  -
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 وط القانونيـّة لعقـد الهبـةر الشـ الفصل الثاني :
 لشروط الشكلّية لعقد الهبة :ا: الفرع االول   

 بررات الشكلّية في عقد الهبة م -1
 التسجيل في الهبة العقارّية  -2
 بة المنقول ه -3
 لكتابة الخطّية في الوعد بالهبة ا -4
 مراعاة الشروط الشكلّية  جزاء عدم -
 شكللالتنفيذ االختياري للهبة الباطلة لعيب في ا -

 اإلستثناءات من وجوب الشكلّية أو العينّية في الهبة  -      
 لهبات المستترة(ا –لهبات غير المباشرة ) ا               

 
 (الشروط الموضوعّية لعقد الهبة ) أركان الهبة الفرع الثاني :

 
 شروط صّحة ( –األّول : الرضى في عقد الهبة ) شروط انعقاد المبحث 

 
  ط االنعقادو واًل : شر أ
 تطابق اإليجاب والقبول في عقد الهبة  -1 

 قبول الموهوب له للهبة      
 رجوع الواهب في الهبة قبل وصول القبول إلى علمه               
 ول اإليجاب إلى الموهوب له موت الواهب أو فقده ألهليته قبل وص              

 قبول لموت الموهوب له أو فقده ألهليته قبل ا    
 القبول الصادر من غير شخص الموهوب له     
 شكل الهبة -2

 
  ثانيًا : شروط الصحة :  
 ألهلّية في عقد الهبة ا -3
 هلّية الواهب من يجوز له أن يكون واهبًا ؟أ  -
 وبًا له ؟أهلّية الموهوب له من يجوز أن يكون موه -
 االستغالل ( –اإلكراه  –التدليس  –يوب الرضا في عقد الهبة ) الغلط ع -4
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 المبحث الثاني : المحل في عقدت الهبة 

 ن يكون الموهوب موجودًا وقت الهبة ) هبة األموال المستقبلة (أ -4
 أن يكون الموهوب محددًا ومعّينًا بدقة ) هبة الملك على الشيوع ( -5
 ًا ) هل يجوز أن تقع الهبة على أعضاء وأنسجة جسم اإلنسان (ن يكون الموهوب مباحأ -6
 ض في الهبة و الع -
 صاب الهبة ن -
 

 المبحث الثالث : السبب في عقد الهبة 
 لهبة المقترنة بشرط مستحيل أو شرط غير مشروع ا -4
 الهبات والهدايا في الخطبة  -5
 رط عدم التصّرف في الشيء الموهوب ش -6
 

 انونّيـة لعقـد الهبـةاآلثار الق الثالث :لفصل ا
 

 الفرع األول : التزامات الواهب 
 األّول : نقل ملكّية الشيء الموهوب للموهوب له  المبحث

 المبحث الثاني : تسليم الشيء الموهوب 
 المبحث الثالث: ضمان التعّرض واالستحقاق 

 المبحث الرابع : ضمان العيوب الخفّية
  

  الفرع الثاني : التزامات الموهوب له
 المبحث األّول : االلتزام بأداء العوض 

 قات الهبة فالمبحث الثاني : االلتزام بدفع ن
 

 انقضـاء الهبـة الرابع:الفصـل 
 

 الفرع األّول : الرجوع في الهبة 
 المبحث أّول : الرجوع في الهبة بالتراضي 
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 المبحث الثاني : الرجوع في الهبة بالتقاضي 
 قبول للرجوع في الهبة المبحث الثالث : األعذار الم

 صدور الهبة  ذموانع قائمة من -1المبحث الرابع : موانع الرجوع في الهبة    
 موانع تطرأ بعد صدور الهبة  -2       

 الفرع الثاني : اآلثار اّلتي تترتب على الرجوع في الهبة 
 المبحث األّول : أثر الرجوع في الهبة بين المتعاقدين 

 ر الرجوع في الهبة بالنسبة للغيرالمبحث الثاني : أث
 

 : نماذج عقد الهبة والمحاكم المختصة الفصل الخامس                                     
» 

 المقبول إلثبات الهبة  ةأضواء على بعض األسناد الرسميّ  االول :الفرع 
 المحكمة المختصة في دعاوى إثبات الهبات الثاني :الفرع 

 
 
 
 

 »ـع لمـــراجـا« 

 
 لمراجع اللّغويّة :ا

طبعووووة جديوووودة مصووووححة اعتنووووى  -لإلمووووام العاّلمووووة ابوووون منظووووور -سووووان العوووورب ل -1
الجوزء الخوامس عشور  –بتصحيحها أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصوادق العبيودي 

 –دار إحياء التراث العربوي ومؤسسوة التواريخ العربوي  1995-1416الطبعة األولى  –
 بيروت لبنان.

 –دمشوق  –موى الفقهي لغًة واصوطالحًا لألسوتا  سوعدي أبوو جيوب دار الفكور القا -2
 م 1998 -هو 1408الطبعة الثانّية  

  
 لمراجع الفقهيّة :ا

مكتبوووة  –الجوووزء الثالوووث  –ي عبووود الووورحمن الجزيووور  –لفقوووه علوووى الموووذاهب األربوووع ا -1
                                القاهرة األزهر .                                     -المجلد العربي
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 –دار الفكوور  –الجوزء الرابوع والخوامس  –وهبوة الزحيلوي  –لفقوه اإلسوالمي وأدلتوه ا -2
 م  1997-هو1418 –الطبعة الرابعة معدلة  –سورّية دمشق 

 
 لفقه الحنفي :ا*

                                  
دار المعرفوة  – 12لجوزء ا 6المجلود  –لإلمام شمس الودين السرخسوي  –لمبسوط ا -3

 ت لبنان.و بير  –
  

لفقيوووه الوووديار  –د المحتوووار علوووى الووودر المختوووار المعوووروف بحاشوووية ابووون عابووودين ر  -4
الشووامّية وإمووام الحنفيووة فووي عصووره العالمووة محموود أمووين بوون عموور بوون عبوود العزيووز 

طبعة جديودة حققهوا علوى نسوخة خطّيوة وخورح أحاديثهوا وعلوى  –عابدين الدمشقي 
وصوححها مكتوب التحقيوق بودار  نصبحي حسن الحالق وعامر حسي عليها محمد

 م  1989 -هو 1418الطبعة األولى  –بيروت لبنان  –إحياء التراث العربي 
 
الجزء  –أليا محمد زيد اإلبياني ت–رح األحكام الشرعّية في األحوال الشخصّية ش -5

                                بغداد                 –بيروت  –منشورات مكتبة النهضة  –الثاني 
 

 *الفقه الشافعي :
الوودوتور مصووطفى الخوون والوودوتور  –لفقووه المنهجووي علووى مووذهب اإلمووام الشووافعي ا -6

دمشوق  –دار العلووم اإلنسوانّية  –المجلد الثالث  –مصطفى البغا وعلى الشربجي 
   م                1996-هو  1417الطبعة األولى  –

    
 

 لي :*الفقه الحنب
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الشووويخ العالموووة ابووون قداموووة المقدسوووي ) تحقيوووق الووودوتور محمووود  اتوووألي –لمغنوووي ا -7
 –الطبعووة األولووى  –شوورف الوودين خطوواب والوودوتور محموود السووّيد ( الجووزء السووابع 

 القاهرة  –م دار الحديث 1996-هو 1416
 
 لمراجع القانونيّة :ا

الجووزء  –السوونهوري لوسوويط فووي شوورح القووانون الموودني للوودوتور العالمووة عبوود الوورزاق ا .1
 بيروت لبنان. –دار إحياء التراث العربي  –لخامس ا

 
الجوزء  –للمحامي نادر عبد العزيز شوافي  –قد الهبة في القانون اللبناني والمقارن ع .2

 2002 –طرابلس لبنان  –المؤسسة الحديثة للكتاب  –األّول والثاني 
 
–ة األولوى عوالطب –ن بلعكيود للدوتور عبد الورحم –قد الهبة بين المذهب والقانون ع .3

 الدار البيضاء  –مطبعة النجاح الجديدة  –م  1997 -هو  1417
 
  2004المكتبة القانونّية  –المستشار أنور طلبة  –لعقود الصغيرة الهبة والوصّية ا .4
 

 للدوتور بدران أبو العينين بدران  –لمواريث والوصّية والهبة ا .5
 
 –مة المصرّية وزارة العدل و الحك –المدني  جموعة األعمال التحضيرية للقانون م .6

 بالقاهرة ر الجزء الرابع مطابع مدوو 
 

 
منشوووأة المعوووارف  –للمستشوووار الووودوتور وموووال حمووودي  –لمواريوووث والهبوووة والوصوووّية ا .7

 1998اإلسكندرية 
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 1421–الطبعة األولوى  -للمحامي مصباح نوري المهايني –سترداد هدايا الخطبة ا .8
 م 2001-هو 
 
دار الكتوب  –المجلد الثواني  –تأليا على حيدر  –حكام ام شرح مجلة األرر الحكد .9

 بيروت لبنان  –العلمّية 
 

 
المحووووامي مصووووباح نوووووري  –العرفّيووووة والرسوووومّية  اإلنووووذاراتو يغ العقووووود واألسووووناد صوووو .10

 2000مؤسسة النوري  –الطبعة األولى  –المهايني 
 
 د الجواد الدوتور مصطفى عب –أحكام الرجوع القضائي في الهبة  .11
 
م وحتوى 1950الكتب الرسمّية منذ عام  –مطالعات إدارة التشريع في وزارة العدل   .12
 وضع وترتيب المكتب الفني بمحكمة النقض  -1972علم 
 
 للقاضي زهير عبد الحق –الدليل الشرعي للقاضي واألسرة والمحامي  .13
 
جوزء األول لا –عبود الورحمن الصوابوني  –شورح قوانون األحووال الشخصوّية السووري  .14
 م 1985 -هو  1405 –المطبعة الجديدة دمشق  –الزواح و ثاره  –

  1998-الدوتور صالح الدين سولحدار   –أصول التنفيذ المدني شرح على المتن  .15
 م
 
 ألبحاث القانونيّة :ا      

 –حث ) الرجوع والموانع في الهبة بين الشريعة والقانون ( لألستا  سمير أورفلي ب -1
 م 1983ة المحامون العدد الثاني عشر لعام منشور في مجل
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ني ( للقاضي الشرعي األستا  سعدي دبحث )معنى الرحم المحرم في القانون الم -2
 أبو جيب منشور في مجلة المحامون    العدد          لعام 

حث )عقد الهبة دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون ( بحث لنيل لقب ب -3
للمحامي راتب عدى أعد بإشراف المحامي عزت خوالني  – أستا  في المحاماة

– 1993  
 

 : ةلمراجع االجتهاديّ ا

 جلة المحامون م -1
  
  1992جلة القانون لعام م -2
 
أديب استانبولي الجزء  –لألستا  شفيق طعمة  –جموعة التقنين المدني السوري م -3

  1984الطبعة األولى  –الخامس 
 
 2004 –الجزء الثالث  –ديب الحسيني المحامي أ –وسوعة القضاء المدني م -4
 

للمستشار  –الجزء الثاني  – يلمرجع في التعليق على نصور القانون المدنا -5
 منشأة المعارف باإلسكندرية  -1996الطبعة الثالثة  –معوض عبد التواب 

 
للمحامي  1988– 1979الجتهاد المدني الحديث خالل عشرة أعوام من عام ا -6

 م  1991-هو  1411–الطبعة األولى  –الثالث  الجزء –فاضل النبواني 
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