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واهمیت آن در فقه اسالمی حکم هبه  

 
 نورهللا حنیف

 
 خالصه

کار دراین مبحث به شکل کتاب خانه ای بوده که با مراجعه به کتابهای معتبر فقهی،  ی شیوه 
 مسایل و موضوعات این مبحث مورد بررسی قرار گرفته است.

ه اسالمی می باشد؛ بناًء در این نوشتار به آیات قرآنی، چون عنوان بحث، بررسی هبه در فق 
احادیث نبوی ونظریات فقهای اسالم تمسک جسته شده. احکام و مسایل مربوط به هبه در پرتو 
آیات، احادیث وآرای فقها مورد بحث قرار گرفته که شامل تعریف هبه، دالیل مشروعیت هبه، 

 و چگونگی تعین ناظر برهبه میباشد.شروط هبه، انواع وکیفیت هبه، نفقات هبه، 
 

  هبه ، فقه اسالمی، شروطواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
هبه یکی از بحث های اساسی در نظام اقتصادی اسالم است؛ جهت تحقق عدالت درجامعه و ایجاد 
برابری، شریعت اسالمی نظر به آیات قرآن کریم، احادیث نبوی صلی هللا علیه وسلم، اجماع امت 

ودید گاه فقهاء کرام؛ هبه یک عمل مشروع و عامل بر آن را مستحق پاداش دانسته است.  اسالمی
دین مقدس اسالم، به ثروت مندان اجازه نمی دهد که مال وثروت را أنباشته وذخیره به دست 
خویش نگاه دارند و نیاز مندان در حالت احتیاج بسر برند؛ بلکه دست گیری، احسان، نیکی، 

در برابر نیازمندان از مسؤولیت های اساسی اغنیا معرفی میکند، هبه ازجمله  شفقت وبخشش را
مباحث عمده و اساسی درفقه اسالمی به حساب میرود که تضمین کننده ی حیات جامعه ی اسالمی 
با الخصوص فقرا می باشد. نظر به اهمیت که این موضوع دارد، به فکر آن شدم تا بتوانم در 

مصدر خدمت برای عالقمندان نظام تعاون وهمکاری دراسالم  اشته باشم تامورد مقاله ی مختصرد
باشد. با استفاده از فرصت خواستم در زمینه نوشته مختصر که بیانگر هبه و چگونه گی آن در 

بناًء هدف از تحریر این مقاله روشن نمودن هبه و چگونه  شریعت اسالمی می باشد تحریر نمایم.
اسالمی می باشد تا با استفاده از بیان نظریات دانشمندان اسالمی و  گی جایگاه آن در شریعت

 نصوص شرعی اهمیت و جایگاه آن در نظام اقصادی تشخیص و معرفی گردد.
 

  هدف تحقیق
پیرامون حکم هبه واهمیت آن درفقه اسالمی، تشریح وتبین هبه وحکم آن، درفقه اسالمی است، 

ی اسالمی و سنتی، یک امر ضروری می باشد، لذا وشناخت هبه واحکام آن، در یک جامعه 
ایجاب می کند که در این مورد مقاالت علمی متعدد به رشته ی تحریر آید تا همه، مسایل که 

تحریر  و این مقاله با استفاده از شیوه ی تحقیق تحلیلی وتوصیفی مرتبط به هبه می گردد، بدانند،
ریم، احادیث نبوی صلی هللا علیه وسلم، کتب معتبر یافته است، که از کتب معتبر از قبیل قرآنک

درفقه اسالمی، فقه السنة، الهدایة و  فقهی از قبیل: الفقه االسالمی وادلته، سبل السالم، احکام هبه
 کتب معتبر دیگراستفاده صورت گرفته است. 

 
  هبهلغوی و اصطالحی  معنای
ُل ع :) اْلِهبَةِ در لغتهبه   (. ۲۸۴: ۲۱لى اْلغَْیِر بَِما یَْنَفعُهُ َولَْو غیر َماٍل( )ِهَي لُغَةً التَّفَضُّ

 بخشش از زیادت مال برای غیر به آنچه که برایش نفع داشته باشد اگرچه آن غیر مال هم باشد. 
: ۱هبه در لغت به معنای بخشش و بخشیدن و دادن چیزی به شخص دیگر بدون عوض است ) 

۱۱۹۹.)  
 (.۲۸۴: ۲۱تَْمِلیُك اْلعَْیِن باَِل ِعَوٍض( ):)ِهَي در اصطالح ِهبه هبه 
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 آن است که مالک عین بدون عوض باشد.
واهب)بخشنده (آن چیزی را که در ملک شخصی خودش  

است، رایگان و بالعوض به کسی دیگری بخشیده انتقال دهد 
(۲ :۸۲.) 

مرادف ِهبه، عطیه و نحله نیز می باشد. معنای لغوی و 
وقرین هم هستند، زیرا در هر دو  اصطالحی ِهبه نزدیک

ِهبه )بخشیدن( به  سپردن رایگان شی به دیگری است.
خویشاوندان اگرچه مستحق هم نباشندکار مستحسن است. به 
خصوص در مورد پدرومادر و فرزندان در استحباب آن تأکد 
است و پدر و مادر اگر نیاز مندباشند؛ ِهبه و بخشش به آنها 

ه تأکد است بین فرزندانش فرق فرض عینی است. در ِهب
: ۳کند ) آنها ِهبه و بخشش نگذارد؛ و به طور مساوی به

۱۲۴۸). 
 

 حکم ِهبه
احادیث نبوی صلی هللا علیه  ٬ِهبه با استناد به آیات قرآنکریم 

ودیدگاه فقهاء ی کرام یک امر مشروع می  ٬اجماع امت ٬وسلم
 باشد؛ که قرار ذیل به شرح آن می پردازیم:

 ِهبه درقرآن کریم فضیلت
:}لَن تَنَالُواْ اْلبِرَّ َحتَّى خداوند تعالی در قرآن کریم می فرماید 

َ بِِه َعِلیٌم{ ا تُِحبُّوَن َوَما تُنِفقُواْ ِمن َشْيٍء فَِإنَّ اّلله )آل  تُنِفقُواْ ِممَّ
  (.۹۲عمران:

هیچگاه شما نیکی را حاصل نخواهید کرد، مگر اینکه خرج  
شما دوست دارید، واز آنچه که شما خرج می  کنید از آنچه که

 (.۱۲۲: ۸کنید یقیناً هللا تعالی برآن خوب دانا است )
تشویق و ترغیب آیه در مورد همه انواع از صدقات نفلی و  

واجبی می شود. اگر چه صدقات نفلی، اختیاری وغیرالزامی 
است، ِهبه نیز یکی از انواع صدقات نفلی است که آیه مبین 

ت آن می باشد؛ زیرا در ِهبه دست گیری، احسان مشروعی
 (.۲۲۸: ۸ونیکی نسبت به فقرا و بینوایان میباشد )

در جای دیگری خداوند تبارک و تعالی پیرامون صدقات نفلی  
} یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُواْ أَنِفقُواْ ِمن َطیهَِباِت َما َكَسْبتُْم می فرماید: 

ا أَْخَرْجنَا لَُكم ُمواْ اْلَخبِیَث ِمْنهُ تُنِفقُوَن  َوِممَّ َن األَْرِض َوالَ تَیَمَّ مهِ
َ َغنِيٌّ  َولَْستُم بِآِخِذیِه إِالَّ أَن تُْغِمُضواْ فِیِه َواْعلَُمواْ أَنَّ اّلله

 (.۲۶۷{)بقره:َحِمیدٌ 
اید! از قسمت هاي پاكیزه ی اموالی ای كسانی كه ایمان آورده  

اید و از آنچه از زمین براي به دست آورده  كه ازطریق تجارت
ایم، انفاق کنید و به سراغ چیزهاي ناپاك نروید شما بیرون آورده

، تا از آن ببخشید؛ در حالي كه خود شما حاضر نیستید آن 
چیزهاي پلید را دریافت كنید مگر با اغماض و چشم پوشي در 

: ۸نیاز و شایسته ستایش است )آن، و بدانید كه خداوند بي 
۶۷۴). 

آیه فوق نیز بیان گر فضیلت انفاق است که شامل تمام انواع آن  
میشود، اعم منقوالت و غیر منقوالت تمام اموال که از طریق 
مشروع کسب گردیده است را شامل می گردد. و ِهبه چون یکی 
از انواع صدقات نفلی است و خداوند جل جالله بر آن تاکید 

ع و مجاز بوده که فاعل نموده است بنا ًء ِهبه یک عمل مشرو
 آن مستحق پاداش و اجر نیز می شود.

به درجات عالی از طریق مجاهده، کسب، تالش  رسیدن 
 وریاضت می شود. 

منظوراز ریاضت وادار ساختن نفس به انجام اعمالی است که 
درجات عالی و نیكو آنها را ایجاب می نماید برای مثال ، کسی 

سخاوت را برای نفس خود که می خواهد خصلت بخشنده گی و

کسب نماید ، باید آنرا مجبور به بخشش وبذل اموال کند وهمیشه 
این خصلت را از آن بخواهد وبرآن مـوا ظبت کند وبا تکلف 
واجبار اقـدام به بذل وبخشش پی درپی نمـاید تـا این حالت برای 
او عادی شود وبر اوسهل وآسان گردد وسرانجام به صورت 

 واقعی درآید. یک انسان سخي 
 
 فضیلت هبه درسنت 
پیامبر صلی هللا علیه وسلم مردم را به هبه فراخوانده و بدان  

تشویق کرده است تا وسیلۀ ی باشد برای دستگیری ،احسان 
ونیکی نسبت به نیازمندان و مستحقین که در جامعه و جود 

 دارند.
 قسمیکه در حدیثی از پیامبر صلی هللا علیه وسلم روایت شده 

َعن أبِی ُهَریَرةَ َرِضَی هللاُ َعنهُ أٌن َرُسوَل هللِا َصلَی هللاُ است: }
َعلَیِه َوَسلم قَاَل: إذَا َماَت إبُن آدََم إنقََطَع َعنهُ َعَملُهُ إاٌل ِمن ثاََلث: 

: ۱۰{)َصدَقٍَة َجاِریٍَة، أُوِعلٍم یُنتَفَُع بِِه، أُو ولٍَد َصاِلحٍ یَدُعولَهُ 
۳۹.) 

روایت است که رسول هللا  ریرة رضی هللا عنهازحضرت ابوه 
صلی هللا علیه وسلم فرموده است: وقتی که بمیرد اوالد آدم قطع 
میشود ازاو عمل هایش در دنیا مگرسه عمل آن، صدقۀ جاریه، 
آن علمیکه مردم از آن نفع میبرند و اوالد صالح که برای اودعا 

 (.۱۴۰: ۱۱میکند )
د از صدقه جاریه ِهبه را میدانند جمهورفقهاء دراین حدیث مرا 

مثل ِهبه و یاوقف زمین برای منافع عمومی مسلمانان مدرسه، 
 (.۶۴۱: ۵مکتب، مسجد، سرک و همه اعمال نیک )

حدیث زیر نیز بیان گر مشروعیت و محبوبیت ِهبه در شریعت  
َعن َزید اِبِن َخاِلد َرِضی هللاُ َعنهُ أَنه َرُسو َل اسالمی می باشد: }

ِ ِفی َسبِیِل هللا َفقد هللاِ   َصلَی هللاُ َعلَیِه َوسهلم قَاَل َمن َجٌهَزَغاِزیا
 (.۳۸۴: ۱۲{)َغَزاَوَمن َخلَف َغازیاِ فِی َسبِیِل هللِا بَِخیٍر َفقد َغَزا

از زید بن خالد رضی هللا عنه روایت است که رسو ل هلل صلی  
ند جل هللا علیه وسلم فرمودند: کسیکه غازی را در راه خداو

گویا که خود او نیز جهاد وغزا نموده است  ٬جالله آماده بسازد
وکسی که از باز ماند گان مجاهد به طور شایسته سر پرستی 

 (.۱۷۷: ۱۱کند، مانند آنست که خودش جهاد کرده باشد.)
حدیث فوق تشویق و ترغیب به تعاون و همکاری نسبت به  

ه این هم شامل ِهبه نیاز مندان و امور خیر در جامعه می کند ک
نیز می شود؛ زیرا ِهبه هم نوعی همکاری و تعاون در جامعه 

 اسالمی می شود.
َعن أبِی همچنان از ابو هریره رضی هللا عنه روایت است: }

ُهَریَرةَ َرِضی هللاُ َعنهُ قَاَل قَاَل َرُسو َل هللِا َصلَی هللاُ َعلَیِه َوسهلم 
 (. ۴۱: ۱۲{)َن العَبدُ فِی َعوِن أِخیهِ َوهللاُ فِی َعوِن العَبِد َماَکا

از ابی هریره رضی هللا عنه روایت است که رسو ل هلل صلی  
تا  ٬هللا تعالی درکمک وعون بنده است هللا علیه وسلم فرمودند:

 که بنده درعون وکمک برادر خود باشد.
همکاری به شخص مسلمان وجامعه اسالمی راه های متعدد  

ه کردن اموال به خاطر تامین منافع اشخاص دارد که از جمله ِهب
وجوامع اسالمی می باشد از بین بردن فقر راه های مختلف 

 دارد، یکی ازآن ها ِهبه کردن اموال می باشد.
بر اساس بحث فوق هویداست که ِهبه یک امر مشروع و 
محبوبیست که پیامبر صلی هللا علیه وسلم بر آن دستور داده و 

 ثواب داده است. عامل بر آن را وعده
 

 فضیلت ِهبه ازنظرعلماء 
امام بیهقی رحمت هللا علیه درسنن خود بیان میدارد که جماعت 
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وگروهی از اصحاب کرام ِهبه را انجام داده اند از آن جمله 
عمرو بن العاص وزید بن ثابت  ٬زبیر بن العوام ٬ابوبکر صدیق

  (.۹۶ :۶رضی هللا عنهم اجمعین می باشند )
مام قرطبی رحمت هللا علیه می گوید که کسی که ِهبه ا همچنان

را مخالفت وَرد میکند در حقیقت از اجماع امت اسالمی مخالفت 
 (.۹۴: ۶ورزیده است؛ بناًء نباید به او التفاتی نمود )

ٍ َكاْلِعَوِض َوُحْسِن الثَّنَاِء   )َوَسبَبَُها إَرادَةُ اْلَخْیِر ِلْلَواِهِب دُْنیَِويه
ٍ َواْلَمَحبَّ   (.۲۸۴: ۲۱()ِة من اْلَمْوُهوِب له َوأُْخَرِويه

اختیارنمودن هبه برای واهب به دست آوردن دوهدف  سبب از
است: یک دنیای مانند ادای احسان، نام نیکو، اظهارهمدردی 
بادیگران و دیگر اخروی تازخره ثواب بزرگ باشد به نزد 

 .خداوند
 

 شروط ِهبه
شرایطی است که بدون ِهبه نیز مثل سایر عبادات دارای 

موجودیت آن شرایط ِهبه متحقق شده نمی تواند، در ذیل به 
 شرایط آن اشاره میشود:

ِهبه کننده مالک وآزاد باشد: بناًء الزم است که ِهبه کننده  .1
غالم نباشد. مالی را که می خواهد ِهبه کند ملکیت تام ِهبه 

 (.۱۸۹: ۴باشد )
شرط باید ِهبه کننده از ِهبه کننده عاقل باشد: بر اساس این  .2

عقل کامل برخوردار باشد از ناقص العقل بودن ، مجنون 
بودن وغیره موارد که تعقل فرد را زیر سوال میبرد سالم 

 (.۱۹۰: ۴باشد )
زیرا فقهای اسالمی می گویند: شخصیکه ازنگاه صغرسن، 
معتوه بودن یا جنون بودن غیرممیز باشد، نمی تواند 

 (.۷: ۷جام دهد )معامالت حقوقی را ان
ِهبه کننده بالغ باشد: ِهبه کننده باید بالغ باشد تا اختیار تام را  .3

در مورد تصرف اموال خویش از دید فقه کسب کرده باشد 
 (.۳۳۰: ۱۳در غیر آن حق ندارد مالی را ِهبه نماید)

 

 شروط موهوب 
بقای اصل شی در صورت استفاده از منافع آن: شی ِهبه  .1

باشد که استفاده از منافع آن واصل آن  شده باید از نوعی
 (.۱۲۳ :۱۴قابلیت استفاده و نفع را داشته باشد )

شی موهوب معلوم و موجود باشد: شی موهوب موجود و  .2
قابل استفاده باشد، ِهبه مجهول و معدوم جواز ندارد زیرا 
شی معدوم قابل استفاده و نفع بردن نیست، چنین ِهبه باطل 

: ۴است چون ِهبه ، تملیک قطعی قابل اجرا وفوری است )
۱۹۸.) 

شئ موهوب حالل بوده در عمل مشروع مورد استفاده  .3
رار گیرد؛ چون عمل ِهبه قربت، اطاعت ونزدیکی به هللا ق

جل جالله است، ارتکاب معصیت برعکس آن دوری از هللا 
جل جالله است. به همین خاطر مال مشروع برای عمل 

 (.۳۳۸: ۱۳مشروع باشد )
 

 شروط موهوب علیه  
 موهوب علیه نیز باید دارای شرایط زیر باشد: 

اشته باشد، با در نظر داشت موهوب علیه اهلیت تملیک راد
اختالف که فقها در مورد دارند یکی از شرایط هبه داشتن 

 (.۲۰۹: ۴اهلیت موهوب علیه می باشد )
 

 شروط صیغه ِهبه  
تأبید: از دید اکثر فقها مقید کردن ِهبه به مدتی جایز نیست  .1

تنها کافی است صیغه ِهبه برمعنی تأبید شامل آید و مشروط 
 به شرطی نباشد.

تنجیز: باید صیغه ِهبه منجز وقطعی باشد، مقید به شرط  .2
ومضاف به ِهبه درآینده نباشد؛ تعلیق آن برشرط مانند بیع 

 (.۳۳۵: ۱۳ازدیدگاه جمهورجزمالکیه جایز نیست )
الزام: گذاشتن شرط در صیغه ِهبه جایز نیست بناًء الزم  .3

: ۴است که ِهبه بدون هیچ گونه شرط خیار انجام شود )
۲۲۲.) 

مذکور، ِهبه جایگاهی اصلی خود را  پس بدون رعایت شروط 
از دست داده باطل میشود، مقصود و اهداف اصلی هبه را 

 نمیتوان بدون موجودیت شروط فوق حاصل نمود.
 

 ارکان ِهبه
ِهبه نیز مثل سایر عبادات دارای ارکانی است در ذیل ارکان  

 ِهبه را ازدید فقهاء کرام به بررسی میگریم:
ام ابوحنیفة رحمة هللا علیه گفته است: رکن ِهبه تنها ام .1

صیغه ی است که داللت بر انجام ِهبه میکند. از نظر امام 
ابو حنیفه رحمت هللا علیه رکن ِهبه فقط ایجاب وقبول است 
که از ِهبه کننده صادر می شود؛ بنا برقول امام صاحب 

 یک شخص که همانا ِهبه ِهبه همانند وصیت با اراده ی
 (.۱۰۹: ۴کننده است تحقق میابد )

نظر جمهور این است که برای ِهبه چهار رکن وجو دارد:   .2
وا ِهب )ِهبه کننده(، موهوب )شی ِهبه شده(، موهوب علیه 
)کسی که بر او هبه صورت گرفته است( وصیغه )لفظی 

 (.۱۳۵: 13است که برمعنی هبه داللت میکند( )
 

 انواع هبه
ابعاد و کاربرد آن دارای اقسامی است که ِهبه با در نظر داشت  

 در زیر به شرح آن می پردازیم:
هبه بر دو نوع است: مورد اول ِهبه با البدل است که بخشش  

) گیرنده( شرط گذارد، عوض  کننده درهنگام عقد به موهوب
چیزی را که به او می دهد او نیز عوض آن را رایگان به 

دون شرط بخشش گر، بخشش گر بدهد. یا این که موهوب ب
 چیزی در مقابل بخششی که گرفته رایگان به بخشنده بدهد.

مورد دوم ِهبه غیربدل که بخشش کننده در هنگام عقد ِهبه،  
شرط پرداخت عوض بر موهوب نکرده باشد و موهوب هم 

 (.۱۶۷: ۴چیزی در عوض ِهبه به بخشش کننده پرداخت نکند )
 هبه براغنیا

کننده شرط کند که این شی جز به در صورت که شخص ِهبه  
اغنیا وثروتمندان داده نشود؛ علما در مورد این گونه ِهبه 

 اختالف دارند: 
برخی از فقها میگویند چون این گونه ِهبه معصیت نیست بناًء  

جواز دارد، برخی دیگری ازفقها میگویند چنین ِهبه جواز ندارد 
ور نیست بناًء اجر زیرا از چنین ِهبه نفع اجتماعی در دنیا متص

 اخروی را نیز در قبال نخواهد داشت. 
از جمله ابن تیمیه گفته است: این نوع ِهبه اسراف وتبزیر که 
باید از آن خود داری شود. همچنان چنین ِهبه زمینه دست به 
دست شدن مال در دست ثروتمندان را مساعد می سازد که 

ساختن مخالف دستور شرعی می باشد، از طرفی هم ملزم 
انسان به چیزی که واجب نباشد بدون منفعت، سفاهت وتبزیرمی 

 (.۲۰۸: ۱۴باشد )
 

 هبه کردن در بیماری مرگ
هرگاه کسی دربیماری مرگش چیزی را بر غیر ورثه اش ِهبه  
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کند، مانند وصیت از ثلث متروکه اش اعتبار می گردد، نیازی 
یشترباشد، به رضایت وارثان ندارد مگراینکه از ثلث دارائیش ب

که در آن صورت نیاز به اجازه وارث می باشد در غیر آن ِهبه 
 (.۱۹۵: ۴از ثلث متروکه اجرا می شود )

 
 مو هبه یئارزش ش

اجماع فقها بر این است که شی موهوب باید مال ویا دارای نفع  
بوده تعریف مال بر آن صدق کند برابر است که این مال منقول 

ماءی احناف و شافعی رحهم هللا گفته باشد و یا غیر منقول، عل
اند هر چیزی که انتفاع از آن با بقای اصل آن ممکن بوده 
قابلیت بیع را داشته باشد، ِهبه آن نیز درست است؛ ودلیل شان 

 (.۱۷۵: ۱۵است که مقتضای ِهبه نفع است ) این
اما در نزد امام ابو حنیفه رحمة هللا علیه ِهبه اموال منقول در  

از دارد که تابع عقار باشد مثل درخت که برای صورت جو
غرس در زمین می باشد، یا در مورد، نص صریح وجود داشته 
باشد مانند: سالح ،اسپ ویا عرف بر آن جاری شده باشد مانند 
ِهبه کتاب، مصحف، دیگ، اسباب جنازه، دنانیر، دراهم وغیره 

(۱۷ :۲۷۷.) 
 
َعن أبِی ُهَریَرةَ وسلم: " به دلیلی فرموده ی پیامبرصلی هللا علیه 

َرِضَی هللاُ َعنهُ قَاَل: بَعََث َرُسوَل هللِا َصلَی هللاُ َعلَیِه َوَسلم ُعَمَر 
َعٰلی الَصدَقَِة .... اَلَحِدیث، َوفِیِه:)فَأ ٌما َخِالْد َفقد إحتَبََس أدُرَعهُ 

 (.۴۰: ۹) َوأعتَادَهُ ِفی َسبِیِل هللا"
ی شوید، او اسلحه ، سواری شمانسبت به خالد مرتکب ظلم م 

در راه خداوند جل جال له ِهبه و بخشیده  خودرا وادوات جنگی
  (.۱۳۸: ۱۱است )

 
 انتهای هبه

و یا هم قرار  انتهای ِهبه به درخواست اشخاص ذی عالقه 
محکمه صورت میگیرد، اما ملکیت مال موهوبه بعد از انتهای 

به خود وی ِهبه در صورت که شخص ِهبه کننده زنده باشد 
ودرغیر آن به شخص انتقال می یابد که درحین انتهای ِهبه 

 (.۲۰۸: ۱۸مستحق شناخته شده باشد )
 تبدیل هبه 

تبدیل ِهبه از دید فقها مجاز و درست است ، این تبدیل به گونه  
ممکن است که شی موهوبه قابلیت استفاده را نداشته باشد، نیاز 

انشین آن تهیه شود ویا هم در باشد تا با استفاده از قیمت آن ج
صورت تبدیلی شی موقوف منافع بیشتر حاصل شود، در هر دو 
حالت ِهبه و یا شخص ناظر بر و مسول بر ِهبه شی موهوبه را 

 تبدیل نماید.
امام احمد روایت کرده است که عمر بن خطاب رضی  قسمیکه

هللا عنه مسجد قدیمی کوفه را به جای دیگری منتقل ساخت، 
 آنرا به صورت بازار خرما فروشان درآورد. جای

ویا هم در روایتی دیگری آمده است که به عمررضی هللا عنه  
خبر رسید که بیت المال را سرقت کرده اند؛ لذا به حضرت سعد 
رضی هللا عنه نامه نوشت که جای مسجد را به بازار خرما 

ون فروشان تغییر ده وبیت المال را درجهت قبله آن قرار بده چ
همواره درمسجد نمازگذار است احتمال سرقت نمی 
رود.حضرت عمر وحضرت عثمان رضی هللا عنهم مسجد 
حضرت محمدصلی هللا علیه وسلم را باز سازی کردند برغـیر 
بنای اولیه آن وبرآن افزودند؛ لذا تغیربنا وساختمان موهوبه از 
صورتی به صورت دیگر به جهت مصلحت بهتر جایز است 

(۱۷ :۲۸۰.) 

بر اساس استدالل فوق در صورت که مصلحت در تبدیل ِهبه  
باشد مجاز و مشروع بوده قسمیکه اسالف امت این امر را انجام 

 داده اند.
 

 ناظر هبه
برای متحقق شدن هدف ِهبه و کاربرد آن به شکل درست جهت  

نایل شدن به امور خیریه در جامعه ، نیاز است که ناظری بر 
باشد تا از چگونه گی عملی شدن آن نظارت  ِهبه وجود داشته

نماید تا نتایج بهتر طبق خواست شخص واهب حاصل گردد. 
اینک پیرامون چگونه گی تعین ناظر، شرایط، وظیفه، وعزل 

 آن ازدید گاه فقهاء می پردازیم: 
 تعین ناظر

درنزد مالکی ها بر واهب الزم است تا تعیین ناظر را در 
در صورتیکه واِهب تعیین ناظر را  جریان ِهبه شرط نماید،

شرط نگذاشته باشد و یاهم شخصی را به عنوان ناظر تعیین 
 (.۱۰۵: ۱۹نکرده باشد قاضی به صفت ناظر پنداشته می شود )

از نظر حنابله در صورتیکه وا ِهب ناظر تعیین نکرده باشد ، 
شخص موهوب علیه ناظر برِهبه پنداشته می شود، اما در 

تعیین کرده باشد، شخص تعیین شده ناظر می  صورتیکه ناظر
 باشد. 

اگر شخص تعیین نشده باشد، مانند: فقرا، مساکین وعلما درین 
صورت ناظر، حاکم ویا نایب وی میباشد چراکه درآن مالکی 

 (.۱۰۶: ۱۹معین وجود ندارد )
از دید فقهای حنفی والیت بر ِهبه کننده میباشد، برابر است که  

ً در شخص واِهب شرط  کرده باشد ویا شرط نکرده باشد؛ نهایتا
: ۴صورت نبود اینها والیت و نظارت برحاکم خواهد بود )

۲۴۶.) 
 

 نتیجه گیری
ازتحقیقی که در زمینه صورت گرفت به این نتیجه می رسیم 

 که:

  ِهبه یکی از وسایل تحقق مساوات و برابری در امور مالی
جامعه می و ودرعین حال یک نظام اقتصادی برای فقرا

 باشد.

  ِهبه خود صدقه جاریه یی است برای جامعه، بناًء در
صورت وجود خویشاوندان مستحق این عمل از 

 خویشاوندان آغاز شود.

  ِهبه باید درامورعام المنفعه صورت گیرد؛تا منافع آن باری
 عامه باشد.

  هبه صدقه یی است که مشروع بوده، ومنفعت آن در راه
 شود بهتراست.عام به مصرف رسانیده 

  ِهبه بردونوع است یکی اینکه چیزی در راه هللا جل جالله
ِهبه شود وازآن هیچ نوع منفعت نبردارد؛ دیگری آنست که 

 ازفائده آن منفعت حاصل شود.

  چیزی که هبه میشود نباید ازمال حرام باشد چراکه معنی
 ِهبه قربت ونزدیکی به هللا جل جالله میباشد.

 ِهبه  ول راجع جوازندارد؛ زیرا این نوعِهبه براغنیا به ق
اسراف وتبزیربوده ودست به دست شدن اموال به ثروت 

 مندان است، خداوندجل جالله ازاین منع کرده است.
 

Abstract 

The research method this topic is qualitative that seen 

different books of Feqa from library to discuss about the 
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gift. However, the topic of this paper is evaluation of bounty 

in Islam. So, in this paper the contents of bounty take from 

Ayat Qurhan, speech of prophet and theories of Islam 

scholars. The contents of this paper is discussed about 

definition of bounty, reasons of legitimation bounty, 

conditions of bounty, kind of bounty, quality of bounty and 

how to follow the bounty to arrive the destinations. 
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