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 الـوديعــة - 19

 هي المال المدفوع إلى من يحفظه بال عوض.الوديعة : 

  :حكمة مشروعيتها 

قد تطرأ على اإلنسان أحوال يكون فيها غير قادر على حفظ  مالظهإ إمظا لف ظد 

أو لعدم اإلمكظانإ ويكظون ع ظد غيظر  مظن إ وانظه ال ظدرف علظى حفظ   إالمكان

 .ماله

لمال من جهةإ وكسب األجر مظن جهظة ومن ه ا أباح اإلسالم الوديعة لحف  ا

المظودععإ وفظي حفظهظا بظواي ج يظ إ وع فظي عظون العاظد مظا كظان العاظد فظظي 

 عون أ يه.

 :حكم الوديعة 

الوديعة ع د جائ إ إن طلاها صاحاها وجب ردها إليهإ وإن ردها المستودعع 

 ل م صاحاها قاولها.

 :حكم قبول الوديعة 

ادر على حفظها؛ ألنه من التعظاون علظى يستحب قاول الوديعة لمن علم أنه ق

 الار والت وىإ وفيها بواي ج ي إ وتكون من جائ  التصرف لمثله. 

 :ضمان الوديعة 

إذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمنإ ويل م حفظها في  -1

 حرز مثلها. 

ة إلظظى إذا حصظظ   ظظوف وأراد المظظودعع أن يسظظافر فعنظظه ي ظظب عليظظه رد الوديعظظ -2

صاحاها أو وكيلهإ فعن لم يمكن دعفععها إلى الحاكم إن كان عدالًإ فعن لم يمكن 

 أودعها ع د ب ة ليردها إلى صاحاها. 
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من أودع دابة فركاها لغير نفعهاإ أو دراهم فأ رجهظا مظن حرزهظا أو  لطهظا  -3

 بغير متمي  فضاع الك  أو تلف ضمن. 

أمين ال يضمن إال إن تعدى أو فظرطإ ويـظـ ا  قظول المظودعع مظن يمي ظه  المودعع -4

 ما لم تكن بي ة.  إوعدم التفريط إوتلفها إفي رد الوديعة

 :حكم رد الوديعة 

الوديعظظة مظظاالً كانظظت أو غيظظر  أمانظظة ع ظظد المظظودععإ ي ظظب ردهظظا ع ظظدما يطلاهظظا  -1

 ت ضم ها. صاحاهاإ فعن لم يعردها بعد طلب صاحاها من غير عذر فتلف

 .[58]ال ساء/ (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )  قال ع تعالى:

إذا طلظظب أحظظد المظظودعين نصظظياه مظظن مكيظظ إ أو مظظوزونإ أو معظظدود ي  سظظم  -2

 أعطي إيا . 
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