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 الوديعة -13

 هي المال المدفوع إلى من يحفظه بال عوض كأن يودع عند الوديعة :

 غيره ساعة، أو سيارة، أو نقوداً.

 :حكمة مشروعية الوديعة 

قد تطرأ على اإلنسان أحوال يكون فيها غير قادر على حفظ ماله: إما 

لفقد المكان، أو لعدم اإلمكان لعجز، أو مرض، أو خوف، ويكون عند 

 القدرة على حفظ ماله.غيره 

لهذا أباح هللا الوديعة لحفظ المال من جهة، وكسب األجر من جهة 

 المودَع، وحاجة الناس إلى ذلك.

 :حكم الوديعة 

 الوديعة عقد جائز، ولكل واحد من العاقدين فسخ اإليداع متى شاء.

وإن طلبها صاحبها وجب ردها إليه، وإن ردها المودَع لزم صاحبها 

 من التعاون على البر والتقوى. قبولها، وهي

(   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي) قال هللا تعالى: -1

 .[2]المائدة:

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) وقال هللا تعالى: -2

 .[58]النساء:  ( ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) وقال هللا تعالى: -3

 .[283]البقرة:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
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 :حكم قبول الوديعة 

يستحب قبول الوديعة لمن علم أنه قادر على حفظها؛ لما فيها من التعاون 

على البر والتقوى، وحصول األجر والثواب في حفظها، وتكون من 

 جائز التصرف لمثله، في مال معلوم يمكن استالمه.

 :أركان الوديعة 

 أركان الوديعة أربعة:

: وهو حافظ الوديعة.. عوالمستود  : وهو صاحب الوديعة.. عالمود  

: وهي اإليجاب والقبول من والصيغة: وهي الشيء المودع.. والوديعة

 الطرفين حسب العرف.

 :طريقة حفظ الوديعة 

يجب على من أُودع ماالً أن يحفظه في حرز مثله كما يحفظ ماله، كل 

ه أن يحفظ الوديعة بنفسه؛ ألن المالك رضي بيده ال بيد مال بحسبه، وعلي

غيره، واأليدي تختلف في األمانة، وال يجوز حفظ األمانة عند غير 

المودَع إال بإذن من صاحب الوديعة إال لعذر كأن يقع حريق في داره، 

 فيسل ِّمها إلى جاره.

عذر فإن خالف الوديع طريق الحفظ فتلفت ضمن، إال إذا كان اإليداع ل

 من مرض، أو سفر، أو خوف غرق فإنه ال يضمن.

 :ضمان الوديعة 

الوديعة أمانة من األمانات، واألمانة ال يضمنها المؤتمن عليها إال 

 بالتعدي عليها، أو التفريط فيها.
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: أمانة والوديعة: ترك ما يجب، والتفريط: فعل ما ال يجوز، والتعدي

لو شرط عليه الضمان فإنه ال محضة ال تضمن إال بالتعدي أو التفريط، و

 يضمن، فإن تعدى أو فرط ضمن؛ ألن يده يد متعدية.

 :حاالت ضمان الوديعة 

 يتغير حال الوديعة من األمانة إلى الضمان فيما يلي:

 ترك الوديع حفظ الوديعة. -1

 إيداعها عند غيره بال عذر وال إذن. -2

 استعمال الوديعة، أو التصرف فيها. -3

 ها خلطاً ال يتميز.خلطها بغير -4

 المخالفة في كيفية حفظ الوديعة. -5

 نقلها إلى دون حرز مثلها. -6

 :حكم رد الوديعة 

الوديعة أمانة عند المودَع، يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، فإن لم 

 يردها بعد طلب صاحبها من غير عذر فتلفت ضمنها.

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)قال هللا تعالى: 

 .[58]النساء: (  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 :ع مع الوديع  الحكم إذا اختلف المود 

ع مع الوديع فقال الوديع تلفت الوديعة عندي، وأنكر  :إذا اختلف المودِّ

ع، أو قال الوديع: رددتها إليك، فالقول قول الوديع مع يمينه؛ ألنه  المودِّ

 أمين في الحفظ.
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ع بينة على اإلتال  ف ضمن الوديع.فإن أقام المودِّ

ع أولى؛ ألنها أكثر إثباتاً، ألن فيها  وإن أقام كل منهما بينة فبينة المودِّ

 إثبات الهالك وزيادة وهو التعدي.

 :حكم طلب األجرة على الوديعة 

حفظ الوديعة قربة إلى هللا عز وجل، فال يأخذ عليها أجرة، إال أن تكون 

لق أو نقل فهو على مما يشغل منزله فله كراؤه، وإن احتاجت إلى غ

 صاحبها.

 :انتهاء عقد الوديعة 

 ينتهي عقد اإليداع بما يلي:

استرداد الوديعة أو ردها.. نقل ملكية الوديعة لغير المالك ببيع أو هبة.. 

ع أو  ع للسفه.. الحجر على الوديع للسفه.. موت المودِّ الحجر على المودِّ

 الوديع أو جنونه.
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