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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

د  العري،  واللاات  والراا  والثقاةة  واعإلما،  والعلو، الشرلیة  والتارخ  اعإسمام،  بقضایا األ 

 ا  واآلثار  واعإقتصاد  والرابیة واألنراوبولوجیا.ةيوالجارا
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمي واإلخراج: التنضید الفن
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 مأمون شلي خلف هللا حسن، املةيا، مصر األنتاذ الدکتور

 لبةان، بريوت، دخيل يزهراء شلنيدة  ةالدکتور  ةاألنتاذ
 أفغانستان، بلتخةيك ، جامعةنظام الدين كاملاألنتاذ الدکتور 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياالدکتور هري  فورانتو صديق
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشور 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

رضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب البحوث یخضغ األفکار الواردة ال تعرب بال ۞

 العتبارات فنیة، وال عالقة مبکانة کاتب املقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعيار  اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعيار  للطباشة )ردمد( 

 تالي:کال هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللاة العربية وآداب العمل املنهيإراءة ةرص »لماقتباس: باسل وغفوري  گل محمد وشريف هللا. 

قة  املجلد الثان،  العدد األول « أةاانستان
ا

 .25-25،  صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحو  الخما

  قواعد النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.
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 ترارية ئة التحرير املسهي
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،أحمد محمد ربیع حسن سلیماألستاذ الدکتور 

 اذ الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألست

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، باکستان

 فغاني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستاناأل هياألستاذة الدکتورة ن

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 إنغاال، نیجریا، مرکز جامعي للدراسات العربیة، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغانستان

 ، جامعة تخار، أفغانستاناآلدابلغات و، أستاذ کلیة الستاذ المساعد شریف الل  ففورياأل
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 هيئة التحرير العاملية
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، کلیة اللغة العربیة،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الل  فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 زیاإلیم زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مإلیأرت هيتاألستاذ الدکتور من

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 الصین للقومیات، الصینمحمود حسین شعبان،جامعة شمال فربی  فياألستاذ الدکتور مصط

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم  ، هي امسعةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

األدب املختةفف .  اعرةوم ل  يصعظواهر اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :داف اجمللةأه
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 
تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 

ة ، حةث لاعبحثلقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة   عذعك تشّجع نشر أنمصهل .
تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املرانلةشةوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                         تتوفر أعداد املجلة عی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
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 شروط الةرر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبلةرر أصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جأن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للةررـة عروضيف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو م
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
 :أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة شلى احملتويات التالية 

o .شةوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o  رقم اجلوال.الربيد اإللكرتوين للكاتب أو 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o .الكلمات املفتاحية بعد امللخص 

 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220ر،  داخل كل صفحة، )ابن مةظو يف 
  املقاالت من قبل اثةني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما خارج البلد.األحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة غاء أو تلخيص املاحلق يف تعديل أو إل جةة التحريرللنيكون

 بأ  تغيري.
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي. مبجرد 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة مسؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شل 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 ه ونراطه العلمي والثقايف.أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفس 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث إرنال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
jcr@gmail.comeditorjournal.ia 

 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 
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 فهرس البحوث والمقاالت
 ...كلمة التحرير 

  الدکتور فردوس أمحد بت العمر        
 

  ها شلى لغيت الفارنية والبرتويةتأثري اللغة العربية يف أفغانستان و شةابة ب 
جصمر  ختصر )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري،   

 683-653                                                                       كبري هوتك، جصمر  ختصر )أفغصنستصن(    حمموألمستصذ احملصضر ع
 

 دالالت )نعم( يف القراءات القرآنية ومذاهب القراء يف قرائتها 
 )أفغصنستصن( نبو اعرزیز لانظ، جصمرـ  اعبريلينعألمستصذ احملصضر 

 205-822                                                              )أفغصنستصن(  حممو أدیب نظةمي، جصمرـ  اعبريلين ضرعألمستصذ احملص
 

 املُکره فقهاً وقانوناً  ة الزااينشقوب 
 )أفغصنستصن(غالم ريصين رمحصين، جصمرـ  ختصر عألمستصذ احملصضر 
 250-208                                                                      )أفغصنستصن(صر ، جصمر  خترحة  هللا يةمصنعألمستصذ احملصضر 

 

  شمر ابن الفارض املصر احلب اإلهلي يف شعر 
 نو(هجصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )، األمستصذ اعوکتور مشس كمصل أجن 

 162-124                              ه، راجوري، كشمري )هنو(           بصحث اعوكتوراه، نمر ریصض، جصمر  يصيص غالم شصه يصشصعة
   

 

 السور القرآنيةيف  ونرا تكرارها البسملة ترمجتها وتفسريها 
 154-166                                                            )أفغصنستصن( جنةب اهلل رلحصين، جصمرـ  يرلان سصنوعألمستصذ امل

 

 کم التعزير باملال يف الفقه اإلنّلمي وقانون العقوبات األفغاينح 
 اهلل حمموی، جصمر  يةخ ) أفغصنستصن(  عألمستصذ املسصنو محةو
 134-154                                                     اهلصدي مصبصح، جصمر  يغالن )أفغصنستصن(         عألمستصذ املسصنو نبو

 ة يف الفقه اإلنّلميأحكام الوديع 
 541-134                                  ( احملظرة اعشنقةطة  اعكربى يأكجوجت )موریتصنةص، جصمرـ   مسةو حممو محوي أیواهعةوكتور 

 

 ضوء الرريعة اإلنّلمية اجلدارة يف 
 ، جصمر  اعبربلين ) أفغصنستصن( نبواعرافع نةةمی ةوکتورع

    525-545                                                                جصمر   اعبربلين )أفغصنستصن( ،یزمری حممو صضرعألمستصذ احمل
     

                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 يس  هللا اعرمح  اعرحة 
ألِمنُي  َنَةى قـَْةِبَك بِّ اْعَرصَعِمنَي  نـََزَل ِيِه اعرُّلُح الاحلمو هلل رب اعرصملني اعقصئل: َل ِنَُّه عََتنزیُل رَ 

عَِتُكوَن ِمَ  اْعُمْنِذرِیَ   يِِةَسصٍن َنَريبٍّ ُمِبنٍي  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج  نبةنص 
 ؛حممو األمني املبروث رمح  عةرصملني لنةى آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو

اعولعة     أیهص اعقراء األجة  !هذا م  يوانث اعغبط  لاعسرلر أن "الجمة  اعررية  يك لمسهاًل فأهاًل 
نشر عةرصم  صينثتقوم يف خومتك  نودهص اع – اعيت م  جممع اعةغ  اعررية  يف کصيلعةبحوث ااخالق  " 

ة  م. لهذا اعرود م  الجمة  احملكم  حيمل كبقة  أنوادهص األحبصث اعقةم  لاعورامسصت األكصدمي2422
 اعرةمة  املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ  اعررية  لآداهبص.

یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م  املرةوم أن جمصل اعةغ  اعررية  لامسع عررض اعسمصلات لاألرض م  
حةث عغتهص لأدهبص. لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه  اعرنصلی  عةتقومي يف خوم  قراءنص اعكرام، 

ع يني أیویك  يصق  م  املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية  أنوهص اعبصحثون لاألكصدميةون م  خمتةف فهص نض
غصنستصن هنض  اعةغ  اعررية  يف أف" ضصد لترةةمهص جصءت مقصع خوم  عةغ  اعاعبةوان لاجلنسةصت. فففي جمصل 

الالت )نر ( يف اعقراءات د" اءات اعقرآنة اعقر ت اعكةمصت يف دالال يفل  لتأثرياهتص نةى عغيت اعففصرمسة  لاعبشتوی 
سريهص لمسّر تكرارهص اعبسمة  ترمجتهص لتفف" لترمجتهص ليف جمصل اعبالغـ  اعقرآناعقرآنة  لمذاهب اعقراء يف قرائتهص" 

، لقصم يرض "نمر اي  اعففصرض املصرياحلب اإلهلي يف شرر " كذعك أعقى اعبصحث اهلنوييف اعسور اعقرآنة " ل 
حک  اعترزیر يصملصل "عبصحثني يتسةةط األضواء نةى ننصلی  خمتةفف  يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری  األمسصتذة لا

کره فقهصً لقصنونصً ا   اعزّايننقوي"، لقو أعقي اعضوء أیضص نةى "يف اعففقه اإلمسالمي لقصنون اعرقويصت األفغصين
ُ
  ."مل

ألفغصين حول ا " لاعبصحث  يف اعففقه اإلمسالميأحكصم اعودیر ملوریتصنةصئي اعضوء حول "كذعك أعقى اعبصحث ال 
 .ن زدهصر اعبةوا نةى تنتج رنصی  اجلوارة أن فةهص  امستنتجل " ضوء اعشریر  اإلمسالمة  اجلوارة يف "

یك  رامسصت راجةني أهنص مستثر نقوم يكل مسرلر لهبج  يف خوم  قراءنص اعكرام هذه اعبحوث لاعو 
 نةًمص لمررف  لتشبرك  حبثصً لدرامسً . 
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یأیهص اعقراء اعكرام نففةوك  نةًمص أن جمةتنص اعرةمة  تسرى لهتوف  ىل نشر اعةغ  اعررية  اعففصحى 
لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص  ضصف   ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  

یفف  يف قةوب األجةصل اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي، لتبصدل ااخربات اعرةمة  لاعورامسة  يني اعشر 
 اعبصحثني اعررب لاعرج .

لقو فه  اعررب لاعرج  مكصن  اعةغ  اعررية  املرموق  يني عغصت اعرصمل. لأقبل كل لاحو یسصه  قور 
ةصت ألجل وارس لاملرصهو لاعكةةصت لاألكصدمياالمستطصن  يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعةفًفص. لأنشئت امل

ذعك نظرًا  ىل أمهةتهص اعبصعغ  م  اعنصحة  اعوینة   ذ هي عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  اعشریفف  لاملصصدر 
اإلمسالمة  لعغ  اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة  لاألذكصر اعةومة ، لنظرًا  ىل مكصنتهص املرموق  

ة  اعونةصلی   ذ هي عغ  رمسة  اخمس لنشری  دلع  لعغ  املسةمني يف مشصرق األرض لمغصرهبص، م  اعنصح
لهي  حوى اعةغصت اعست املستخوم  يف منظم  األم  املتحوة يصإلضصف   ىل كوهنص عغ  اعتجصرة لاعرمل 

 يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.
رو أن عغصت اعرصمل. ذاع صةتهص يف اعرصمل كةه يلممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ  اعررية  م  أقوم 

نزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة  يصعةغ  اعررية . لانتشرت اعةغ  اعررية  مع 
انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل. لكصنت اعررية  لمصزاعت عغ  اعرةوم لاعتكنوعوجةص. محل كثري م  اعرةمصء 

 ارمسني مسئوعة  نشرهص نةى أكتصفه  لشغةوا أنففسه  يف حبوث اعةغ  اعررية  لآداهبص.لاعبصحثني لاعو
لنةى مسبةل املثصل  صلاالهتمصم ينشر عغ  اعضصد يف يالد ااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی  یزداد یوًمص فةومً 

ستویصت املختةفف . مل  آالف م  املوارس لاملرصهو حةث توّرس اعةغ  اعررية  عطةب  ااألفغصنة جنو يف اعبالد 
لهنصك أقسصم مستقة  يف اجلصمرصت عترةة  اعةغ  اعررية  لآداهبص لاعبحث لاعورامس  يف خمتةف جمصالهتص. 
لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري  ذ جنو فةهمص اهتمصًمص يصعًغص ينشر اعةغ  اعررية ، فففي أغةب األمصك  

 س اعقرآن لاحلویث لاعةغ  اعررية .توجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة  لمسصئة  عتوری
فقو شصع اإلمسالم يف منطق  كشمري يرو اعريع األلل م  اعقرن اعثصعث نشر املةالدي. 
لأخذت اعررية  تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص. لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة   

قر  األرضة  اعسصحرة يف هذه اعبكبرية م  اعرةمصء لاعففضالء اعذی  عربوا دلرًا كبريًا يف نشر اعررية  
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منظرًا لمجصاًل. لعةصحصف  مسصمه  كبرية يف ترزیز اعةغ  اعررية  يني أهصيل كشمري. لجنو يف هذه 
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث توّرس اعةغ  اعررية   ّمص یومًةص ل ّمص أمسبونًةص لیشصرك يف فصوهلص 

أمثصل املؤظففني لاملهنومسني لاملورمسني لرجصل األنصس اعذی  یشتغةون يف األنمصل األخرى م  
 األنمصل  ضصف   ىل طةب  اعرة  لمص  ىل ذعك.

كصنت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق  منذ أقوم اعرصور، لنود أفغصنستصن   عولع لأّمص 
ال يأس يه م  أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية ، لقصم يرضه  حبمل مسؤلعة  نشرهص مستخومني 

ئل املختةفف  لاعطرق املتنون . لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني هبذه اعةغ  املةمون  امستخوموا اعومسص
 لاعففصرمسة  اعررية   مزیج مقصالت منشر يرض اعصحصف  يف نشرهص يني أهصعةهص. فففي اعبوای  كصنت تُ 

 نشر اعةغ  يف ""اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر " مث مسصمهتصنة  "مشس اعنهصرل جریوة  أفغيف ألّ 
اعررية  يف دلع  أفغصن. لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن  لاعصحصف  يف أفغصنستصن لظهرت جمة  ممتصزة 

نشر أغةب مقصالهتص " اعيت ال تزال تمي  املثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة  اعررية  عةبحوث ااخالق نو
م لمستجولن فةه مص یففةوك  2422 نشر مسن  عثصينحى، ليني أیویك  اآلن نودهص ايصعررية  اعففص

 لینففرك   ن شصء هللا. 
لاعففضل يف  خراجه هبذا اعشكل یرجع ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  لمشرفةهص، 
لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن م  

 نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف هذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني
خومتك  لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف 
األنواد اعقصدم  م  مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة 

 رك هللا ترصىل فةك .ممتر  لمففةوة. فةةبص
  الدكتور فردوس أمحد بت العمر  
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 املَُلخَّصُ 
يسَط ل  لأمهةتهص يف اعنشصط االقتصصدي املرصصر، ،ن  اعودیر لافة    دارمس یقوم هذا اعبحث

يف   ومص،حةث مسةط اعضوء نةى اعودائع نم اعقول يف أحكصم اعودیر  يف املذاهب اعففقهة  األرير ،
اعبحث املنهج اعتحةةةي  لاتبع .، لتطرق أله  أقوال أئم  اعرة  يف هذا املضمصركتب اعففقه

ل لجممون  توص، لفق خط  منهجة  حمكم ، ل بةر ، لموضوع اعبحثاعوصففي اعذي ینسج  مع ط
ال ، لهي أمصن  فاعودیر  هي: "املصل املوفوع  ىل م  حيففظه يال نوض"أن  :م  أمههص م  اعنتصئج

خةط اعودیر   مص أن یكون مع مص أن ل  جيوز اعتصرف فةهص، لال االنتففصع هبص  ال يإذن صصحبهص.
ال ميك  متةةزهص ننه، فإن لقع ااخةط مع مص ميك  متةةزه فال ضمصن ميك  متةةزهص ننه أل مع مص 

نةى اعودیع اتففصقص. أمص  ذا خةطهص مبص ال ميك  متةةزهص ننه فرنوئذ یففرق يني مص  ذا لقع ذعك يإذن 
حو : موت أهينقو اإلیواع يأمور . لأن صصحبهص أل يغري  ذنه، لعكال اعففرنني حك  خيصه

  أحومهص عةتصرف، أل نزل اعودیع نففسه، أل  قرار اعودیع يصعودیر  عغري اعرصقوی ، أل زلال أهةة
 صصحبهص، أل تروي اعودیع أل تففریطه املوجب عةضمصن، أل جحود اعودیر .

 أحكام، الوديعة، املذاهب األربعة، الفقه اإلنّلمي. الكلمات املفتاحية:

OPEN ACCESS 
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 :املقدمة
 م  ونصت اعيت طصملص شغةت يصل كثريیرترب اعتطرق ملوضوع أحكصم اعودیر  م  أه  املوض

املهتمني يصعففتوى، لاعرویو م  اعبصحثني يف الجمصل اعشرني، لاملسؤلعني ن  رمس  اعسةصمسصت 
االقتصصدی  يف مجةع أحنصء اعرصمل، لال غراي  يف هذا  ذا نة  أن اعودائع م  أه  لأخطر املتغريات 

قطصع املصيل ، أل يصعنسب  عةوحوات املكون  عةاالقتصصدی  مسواء يصعنسب  عةولع  نةى املستوى اعكةي
يف اعسوق اعسوداء نةى املستوى اجلزئي، لتربز أمهة  لخطورة هذا املتغري يف كونه یرو مسالحص ذا 
حوی ، فصعودائع  ذا أحس  مجرهص للضرت اعقوانو اعصحةح  لاألمسس اعرصدع  عطرق امستخوامهص،  

يصعنسب  عةولع  للحوات اعقطصع املصيل، لمسصئر كصنت مصورا م  مصصدر األم  لاعقوة لاعرخصء 
أفراد الجمتمع؛  ذ  هنص يف هذه احلصع  متثل لنصء جةوا عةموخرات اعالزم  عون  مسرية اعرمةة  
اإلمنصئة  داخل اعولع ، لموردا رئةسص عتمویل األنشط  االمستثمصری ، لمصورا عوخل منتظ  عكثري 

 صنة  داخل الجمتمع، هذا فضال ن  كوهنص تشكل جزءام  األفراد نةى خمتةف املستویصت االجتم
هصمص م  املررلض اعنقوي عوى اعتجصر املتومسطني، أمص  ذا أمسيء امستخوام هذه اعودائع فتنقةب 
مصور نقم  لمسبب عةتظصمل يني اعنصس لنصمل م  اعروامل األمسصمسة  لراء كثري م  املشكالت 

 مسةرة (. -رأمسصعة   -تةفف  )نقوی  االقتصصدی  لنوم االمستقرار داخل األمسواق املخ
فففي كثري م  يةوان اعرصمل اعثصعث اعذي ال یثق جل مسصكنةه يصإلیواع عوى اعبنوك اعتقةةوی  

 اآلم  املالذ اعودیر  عةمرصرف م  رجصل األنمصل لاملستثمری   يل لاملصصرف اإلمسالمة  ترو
أمني  فهي حص  أمواهل ، تأمني أجل م   عةهص األفراد یةجأ لامستثمصرهص؛ عذا اعنصس أموال حلففظ

 اعوقت يف هذه األموال امستةففصء م  متكنه  لكذعك األموال، عرنصی   ذا نومةت مبقتضةصت اعشرع
 لاملصواقة ، فمىت اعثق  نةى قصئ  يني املوَدنني لنمالئه  اعرالق  لأمسصس فةه، یرغبون اعذي
  ذا خصص  مره، اطمأنوا عةترصمل اقة لاملصو يه اعثق  م  نریض  قصنوة املودع عه عرمالئه شكل

لخصرجة ؛ فأدى  داخةة  خمصطر نتةج  اعبنوك م  اعرویو  فالس املرصش م  اعواقع  ىل اعنظر مت
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ذعك  ىل ضةصع أموال اعنصس، لذهصهبص أدراج اعریصح؛ ممص حوا يكثري م  نمالئهص  ىل اعةجوء  ىل 
  یواع أمواهل  عوى م  یثقون يه م  نصم  اعنصس.

يف هذا املضمصر، لترمسو مسفف  مرصمةته  نةى أمسس  كي یسةك اعنصس اجلصدة اعصحةح لع
 قومي  یترني نةى اعففقهصء لاعبصحثني املتخصصني يف اعففقه اإلمسالمي أن یبةنوا هل  مرىن اعودیر  يف
االصطالح اعففقهي، لشرلط انرقصدهص، ليةصن لجوب حففظهص، لطرقه اعشرنة ، لمىت یضم  

 قط ننه اعضمصن؟  ىل غري ذعك م  املسصئل اعففرنة  عةودیر .املودَع؟ لكةف یس
 :دواشي اختيار البحث يف املوضوع 

 یرجع اختصري هلذا املوضوع عروة أمسبصب، منهص:
  .أمهةته يف اعنشصط االقتصصدي املرصصر 
   فمص زاعت اإلمسهصمصت اعرةمة  يف هذا  -حسب اطالني–كونه مل حيظ يورامسصت لافة

 ا، لغري لافة  يصجلزء اعةسري منه، أحرى أن تكون لافة  شصمة  عكل مقتضةصته.املوضوع حمولدة جو
 .كونه موضونص مهمص یرصجل لاقرص مرةشص 
 :أهداف البحث 

لیهوف اعبحث  ىل اعتطرق ملصهة  اعودیر ، ليةصن أركصهنص، لأقسصمهص، لصةغ قبوهلص، لنظ  
در رتضهص حةث رجع اعبصحث ملصصامستخوامهص، لمحصیتهص، لضمصهنص، لمرصجل  املخصطر اعيت تر

املذاهب لمجع كةمص یترةق يتكةةف اعودیر  م  أحكصم، هذا يصإلضصف   ىل اعتطرق ألحكصم مسصئل 
 نوة مترةق  هبص، لكةففة  انتهصء نقو اإلیواع.

 :مةهجية البحث 
 طبةر ، لموضوع مع رأیي حسب ینسج  اعذي اعوصففي اعتحةةةي املنهج اعبحث هذا اتبرت يف
 اعبحث.
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 :املبحث األلل: مففهوم اعودیر  لأدع  مشرلنةتهص، لأركصهنص، لأنوانهص خطة البحث 
 ،املطةب اعثصين: أركصن اعودیر ، لأنوانهصل  ،املطةب األلل: مففهوم اعودیر ، لأدع  مشرلنةتهصل 
املطةب ل  ،املطةب األلل: ضمصن اعودیر  ننو احلنففة  لاملصعكة ل ، املبحث اعثصين: ضمصن اعودیر ل 

لانتهصء  املبحث اعثصعث: مسصئل مترةق  يصعودی ل ، ن اعودیر  ننو اعشصفرة  لاحلنصية اعثصين: ضمص
 قو اإلیواع.املطةب اعثصين: انتهصء نل  ،املطةب األلل: مسصئل متففرق  يف يصب اعودیر ل ،نقو اإلیواع

 ملبحث األول: مفهوم الوديعة وأدلة مرروشيتها، وأركاهنا، وأنواشهاا

 ة، وأدلة مرروشيتهااملطلب األول: مفهوم الوديع
 الفقرة األوىل: مفهوم الوديعة

 :أوال: الوديعة يف اللغة
تطةق اعودیر  يف اعةغ  نةى مرصن مترودة، منهص: اعسكون لاعون ، لاعرتك، لاحلففظ،  یقصل: 

،  4124، )اعرازي"ألدنه مصال أي دفره عةكون لدیر  ننوه... لامستودنه لدیر  امستحففظه  یصهص" 
ه  اجلمرصت، عةنتهني أقوام ن  لدن» لم  اعودیر  مبرىن اعرتك قوعه صةى هللا نةةه لمسة : (665

أي: ن  تركه   (2/544)مسة ، د.ت:  «أل عةختم  هللا نةى قةوهب ، مث عةكون  م  اعغصفةني
قصل يف املصبصح  (5/433هـ،  4244)اي  األثري،  تركه، یصهص، یقصل لدع اعشيء یونه لدنص،  دا 

 (2/352)اعففةومي أ.،   املنري: "لدنته أدنه لدنص تركته".
  لهبذا یتضح أن "اعودیر  فرةة  مبرىن مففروع ، لألدنت زیوا مصال دفرته  عةه عةكون لدیر

 .(2/356)اعففةومي، د.ت: ننوه، لمجرهص لدائع، لاشتقصقهص م  اعون  " 
ُع قصل يف اعةسصن: لاعوَّنُ  لاعتُّْونُ  َنَةى اْعَبَوِل: ااخفَْفُض يف اعَرْةِش لاعراحُ ، لَلدََع اعرجُل یَوَ 

لقصل يف اعقصموس: اعودیر :  (8/684هـ،  4141)اي  منظور،  ِ ذا َصصَر ِ ىل اعوَّنِ  لاعسُّكوِن.
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صدي، آي )اعففريلزلاحوة اعودائع، للدع ككرم للضع فهو لدیع للادع مسك  لامستقر كصتوع. 
 .(333م،  2445

 ثانيا: الوديعة يف االصطّلح: 
  يترریففصت خمتةفف  حسب كل مذهب، لمسأمسردهص لفق اعنقصط عقو نرف اعففقهصء اعودیر

 اآلتة : 
 تعريف الوديعة شةد احلةفية:  .2

 .(44/443هـ،  4124)اعرةين،  «.هي تسةةط اعغري نةى حففظ املصل»قصل يف اعبنصی  : 
اي  نصيوی ، )یر  مص ترتك ننو األمني. لاإلیواع: تسةةط اعغري نةى حففظ مصعه صرحيص أل دالع ، لاعود

 (5/332هـ،  4142
 تعريف الوديعة شةد املالكية:  .0

هـ،  4128)اعومسوقي، حففظه"  جمرد نةى لكل نرف املصعكة  اعودیر  يقوهل ، هي: "مصل
 خمتصره:  يف خةةل قصل (213)اي  جزي،  امستنصي  يف حففظ املصل" ، كمص نرفوهص يأهنص: "(6/14

أي: نةى جمرد حففظه فخرج مص مل  (483م،  2445)اجلنوي، توكةل حبففظ مصل"،  "اإلیواع
عوعو ننو م  ملصل خيرج يه ترك ایقصو حففظه كصإلیصصء لاعوكصع ؛ ألن احلففظ فةهص مره تصرف، لا

 . (6/282م،  2446)اي  انبةو،  حيففظه، لیوخل يف هذا احلو اإلجصرة نةى حففظ املصل.

 تعريف الرافعية للوديعة:
، ""امس  عرني یضرهص مصعكهص أل نصئبه ننو آخر عةحففظهصلقو نرف اعشصفرة  اعودیر  يأهنص: 

ه  توكةل م  جقصل شهصب اعوی  اعرمةي يف حقةق  اعودیر ، هي: " (624م،  4441)أيويكر، 
 (3/444م،  4481)اعرمةي، . املودع لتوكل م  جه  اعودیع يف حففظ مصل أل اختصص "

هـ،  4145یين، )اعشرب م خمتص نةى لجه خمصو . لنرفوهص يأهنص: توكةل يف حففظ ممةوك أل حمرت 
1/425) 
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 تعريف احلةابلة للوديعة: .3
هـ،  4141)اعبهويت م.، نوض"  م  حيففظه يال  ىل املوفوع نرف احلنصية  اعودیر  يأهنص: "املصل

6/254) 
 ،خمصو " لجه خمتص نةى أل حمرتم، ممةوك، أل حففظ يف "توكةل :لنرفوهص أیضص يأهنص

نبصرة ن  توكل حلففظ مصل یقول نالء اعوی  املردالي هي: " (1/452هـ،  4145)اعشربیين، 
 (3/643)املردالي،   "غريه تربنص يغري تصرف

خالل هذه اعترصریف أن اعشصفرة  لاحلنصية  ال یشرتطون يف املودع أن یكون م  يّلحظ ل
مصال، فوخل يف ذعك صح   یواع ااخمر احملرتم ، لجةو مةت  یطهر يصعويصغ، لكةب مرة ، لخرج 
مبختص: مص ال اختصص  فةه كصعكةب اعذي ال یقتىن، ليتوكةل اعرني يف  یو مةتقط، لثوب طريته 

 ل ضصئع مغصیر حلك  اعودیر .ریح لحنوه، ألنه مص
 الفقرة الثانية: مرروشية الوديعة:

وعه ترصىل: ق امستول اعففقهصء نةى مشرلنة  اعودیر  يصعكتصب لاعسن  لاإلمجصع، فم  اعكتصب
ا  َوالتـَّْقَوى﴿ [ حةث یقتضي نموم هذه اآلی  جواز اعودیر  2]املصئوة، اآلی :  ﴾َوتـََعاَونُوا َشَلى اْلرب 

سو يقوة مبوأ اعترصلن نةى اعرب لاعتقوى، فقو تضمنت اآلی  أمره مسبحصنه املؤمنني يصنتبصرهص جت
يصعترصهو لاعتسصنو نةى اعرب لاعتقوى، لم  ذعك اعودیر ، قصل يف اعنظ  املسترذب: " ذ اعرب امس  
جصمع عةخري كةه، لاعتقوى م  اعوقصی ، أي مص یقي اإلنسصن م  األذى يف اعونةص لم  اعرذاب يف 

 .(4/633م،  4448يطصل، اي  )رة. اآلخ
لممص یستوعون يه نةى مشرلنة  اعودیر  قوعه جل م  قصئل: ﴿ِ نَّ اهللََّ یَْأُمرُُكْ  َأْن تـَُؤدُّلا 

   م [  ذ یشمل نموم هذه اآلی  اعودیر  يصعنظر  ىل أهنص أمصن58اأْلََمصنَصِت ِ ىَل أَْهِةَهص﴾]اعنسصء: 
األمصنصت اعيت جيب نةى م  أعقةت نةى نصتقه أن یؤدیهص  ىل م  ائتمنه؛ ألن اعرربة يرموم اعةففظ 

 ال خبصو  اعسبب.
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صنـََتُه لحنو ذعك م  اآلیصت، مثل قوعه ترصىل: ﴿فَِإْن أَِمَ  يـَْرُضُكْ  يـَْرًضص فـَْةةـَُؤدِّ اعَِّذي اْؤمتَُِ  أَمَ 
َ َريَُّه﴾ ِه ِ َعْةَك ﴿َلِمْ  أَْهِل اْعِكَتصِب َمْ  ِ ْن تَْأَمْنهُ ِيِقْنطَصٍر یـَُؤدِّ  [ لقوعه ترصىل:286رة: ]اعبق َلْعَةتَِّق اهللَّ

ُهْ  َمْ  ِ ْن تَْأَمْنُه ِيِویَنصٍر اَل یـَُؤدِِّه  ِعَْةَك ِ الَّ َمص ُدْمَت َنَةْةِه قَصئًِمص ﴾ [. لقوعه 35آل نمران: ] َلِمنـْ
ْ  ِذیَ  آَمُنوا اَل خَتُونُوا اهللََّ َلاعرَّمُسوَل َلخَتُونُوا أََمصنَصِتُكْ  َلأَنـْتُ جل م  قصئل: ﴿یَص أَیُـَّهص اعَّ 

 [23تـَْرَةُموَن﴾.]األنففصل: 
م   أد األمصن   ىل»لم  األحصدیث اعواع  نةى جواز اعودیر  قوعه صةى هللا نةةه لمسة : 

م  نففس  »لقوعه صةى هللا نةةه لمسة :  (6/244دالد،   )أيو «.ائتمنك لال خت  م  خصنك
ن  مؤم  كري  م  كرب اعونةص، نففس هللا ننه كري  م  كرب یوم اعقةصم .. لهللا يف نون اعربو مص  

 .(1/2431)مسة ،  « كصن اعربو يف نون أخةه
عةحففظهص عه ننو احتةصجه  ىل  یوانهص لال شك أن م  نون املسة  ألخةه قبول لدیرته 

عویه، لم  ذعك مص رلي ن  نصئش  رضي هللا ننهص يف هجرة اعنيب صةى هللا نةةه لمسة  قصعت: 
حىت یؤدي  نةةص رضي هللا ننه أن یتخةف ننه مبك  -ترين رمسول هللا صةى هللا نةةه لمسة -"لأمر 

 .(3/132هـ،  4121)اعبةهقي، " ننه صةى هللا نةةه لمسة  اعودائع اعيت كصنت ننوه عةنصس
لأمص اإلمجصع: فقو أمجع اعففقهصء نةى جواز اعودیر  يف اجلمة ، قصل اي  قوام : أمجع نةمصء  
كل نصر نةى جواز اإلیواع لاالمستةواع، لاعرربة تقتضةهص، فإن يصعنصس  عةهص حصج ، فإنه یترذر 

)اي  قوام  ع.، املغين،  .هل  يأنففسه ، لحيتصجون  ىل م  حيففظ هل نةى مجةره  حففظ أموا
 (3/644هـ،  4145

 املطلب الثاين: أركان الوديعة، وأقسامها
 :الفقرة األوىل: أركان الوديعة

. لخصعففه  لذهب مجهور اعففقهصء  ىل أن أركصن اعودیر  ثالث  هي: اعصةغ ، لاعرصقوان، لاحمل
احلنففة  يف ذعك كرصدهت  يف تقسة  األركصن فزنموا أن هلص ركنص لاحوا هو اعصةغ  فقط، قصل يف 
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يوائع اعصنصئع: أمص ركنه: فهو اإلجيصب لاعقبول، لهو: أن یقول عغريه: ألدنتك هذا اعشيء، أل 
إذا لجو آلخر، فاحففظ هذا اعشيء يل، أل خذ هذا اعشيء لدیر  ننوك، لمص جيري جمراه، لیقبةه ا

 لتففصةل هذه األركصن كصآليت: (3/243م،  4483)اعكصمسصين،  ذعك، فقو مت نقو اعودیر .
لهي اإلجيصب لاعقبول، لقو اختةف اعرةمصء يف لجوب اشرتاط عففظهمص لنوم  الصيغة: أوال:

رحيص  ك. قصل احلنففة : لركنهص: اإلجيصب صاشرتاطه فذهب احلنففة  لاملصعكة   ىل نوم اشرتاط ذع
كألدنتك أل كنصی  كقوعه عرجل أنطين أعف دره  أل أنطين هذا اعثوب مثال فقصل: أنطةتك،  
كصن لدیر ؛ ألن اإلنطصء حيتمل اهلب ، عك  اعودیر  أدىن، لهو متةق  فصصر كنصی ، أل فرال كمص 

ةت أل دالع   اعقبول م  املودع صرحيص كقبعو لضع ثويه يني یوي رجل لمل یقل شةئص فهو  یواع، ل 
كمص عو مسكت ننو لضره فإنه قبول دالع  كوضع ثةصيه يف محصم مبرأى م  اعثةصيب، هذا يف حق 
لجوب احلففظ، لأمص يف حق األمصن  فتت  يصإلجيصب لحوه حىت عو قصل عةغصصب ألدنتك املغصوب 

 (5/336هـ،  4142)اي  نصيوی ، يرئ ن  اعضمصن، ل ن مل یقبل اختةصرا. 
لقصل املصعكة : اعصةغ  هي كل مص یففه  منه طةب احلففظ لعو يقرائ  األحوال، لال یتوقف 
نةى  جيصب لقبول يصعةففظ، قصل ااخرشي : مث  ن ظصهر قوعه "توكةل" أنه ال یشرتط اإلجيصب لاعقبول 

ت فضصع كصن ضصمنص؛ ألن مسكوته حني لضره لهو كذعك، فم  ترك متصنه ننو جصعس فسك
 .(3/448)ااخرشي،  ريه رضص يصإلیواع. 

لذهب اعشصفرة  لاحلنصية   ىل اشرتاط اإلجيصب م  املودع عففظص عصح  اإلیواع، أمص اعقبول 
 اشرتاط اعقبول ليفننو احلنصية  فةصح يكل عففظ دال نةةه أل فرل، لهو األصح ننو اعشصفرة ، 

م،  4444)اعنولي، رلض  اعطصعبني لنموة املففتني،، يصعةففظ ثالث  ألجه: أصحهص: ال یشرتط. 
قصل يف املهذب: لتنرقو اعودیر  مبص تنرقو يه اعوكصع  م  اإلجيصب يصعقول، لاعقبول  (3/621

 .(2/484)اعشريازي، املهذب يف فق  اإلمصم اعشصفري،   يصعففرل.
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لمهص املودع لاملستودع، لیشرتط يف كل منهمص أن یكون جصئز اعتصرف،  ثانيا: العاقدان:
لهو اعرصقل اعبصعغ اعرشةو ننو اجلمهور، لاعرصقل املمةز ننو احلنففة ، لیشرتط يف املستودع زیصدة 

 نص نةى هذا اعشرط احلنصية ، لخصعففه  احلنففة  يف ذعك.نةى املودع أن یكون مرةنص لقو 
 (3/243م،  4483)اعكصمسصين، 

لقو اختةف اعرةمصء يف شرلطهص، ليةصن ذعك   لهي اعشيء املودع،ثالثا: العني املودشة: 
 كصآليت:

احلنصية  لزاد اعشصفرة  ل  لاملصعكة ، أن تكون مصال: لهو شرط عةحنففة ، -4
 االختصص  فصعشرط ننوه  هو أن تكون مصال أل خمتصص لمل یقصرلهص نةى املصل لحوه.

 (3/621م،  4444)اعنولي، رلض  اعطصعبني لنموة املففتني،، 
أن تكون منقوال: لهذا اعشرط تففرد يه اي  نرف  م  املصعكة ، لخصعففه اجلمهور.  -2

 .(6/144هـ،  4128)اعومسوقي، 
 الفقرة الثانية: أقسام الوديعة من الةاحية الفقهية:

تنقس  اعودیر  م  اعنصحة  اعففقهة   ىل لدیر  يال أجر للدیر  يأجر، فصعودیر  يال أجر لدیر  
 حقةقة  تأخذ حك  اعودیر  م  كل لجه لهي املقصودة يف هذا اعففصل.

اعودیر  يأجر فقو اختةف اعرةمصء يف حكمهص، لاعتكةةف اعففقهي عةودیر  يصألجر أهنص لأمص 
نقو  جصرة نةى حففظ املصل يصألجر، لاألجري فةهص یرترب أجريا مشرتكص ألن اعرقو فةهص نقو نةى 

 اعرمل، لاعرمل املقصود هنص هو احلففظ، لرأي اعففقهصء يف حكمهص كصآليت:
تةففوا احلنففة  يف األجري املشرتك أن اإلمصم أيص حنةفف  لصصحبةه اخ یففه  م  كالمأوال: احلةفية 

يف ضمصن هذه اعرني، فقصل اعصصحبصن: " ن هةكت يسبب ميك  االحرتاز ننه كصعسرق  لاعغصب 
ي، )اعزیةر ضم ، ل ن هةكت يسبب ال ميك  االحرتاز ننه كصحلریق لاعغصب ال یضم ".

لیرى اإلمصم أيو حنةفف  أن األجري املشرتك ال یضم  يففقو اعرني لترةةبهص؛  (5/461هـ،  4646
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ألن املرقود نةةه  منص هو اعرمل ال احلففظ، فصعرني ننوه لدیر ، أمص  ذا هةك املتصع يسبب نمل 
األجري فقو اتففق أيو حنةفف  لصصحبصه نةى اعضمصن ألن اعرمل هو املرقود نةةه لهو املقصود، 

 .(6/432هـ،  4141)أيو يكر،  لم  هذا اعبصب اعودیر  يصألجر.
أمص املصعكة  فقصعوا ال ضمصن نةى احلصرس ملصل كبستصن أل طرصم  ال أن یتروى ثانيا املالكية: 

صن  فال یضم  ميأن ال حيففظه احلففظ املرتصد، أل ميك  اعغري م  اعتروي نةةه ألن اعرني يف یوه أ
 .(1/225هـ،  4128)اعومسوقي،  ل ن شرط نةةه اعضمصن.

یففه  م  كتصب املهذب أن األجري نةى حففظ اعودیر   ن هةكت ننوه فةه ثالثا: الرافعية 
 قوالن مبنةصن نةى قوعني عإلمصم اعشصفري رمحه هللا يف األجري املشرتك مهص:

 ص رلي ن  نمر لنةي أهنمص كصنص یضمنصن اعصنصع هبالك املصل يف أیویه .اعضمصن مل -
أنه ال ضمصن نةةه قةصمسص نةى املضصرب  ذا هةك مصل املضصري  ننوه م  غري ترو فإنه ال  -

مصم   اإل)اعشريازي، املهذب يف فق یضمنه قصل يف املهذب: اعقول يروم اعضمصن هو اعصحةح
 .(4/148اعشصفري،  

انترب احلنصية  اإلیواع يأجر عةس م  يصب اعودیر  كمص یتبني ذعك م  خالل رابعا: احلةابلة 
صف اعقنصع ن  )اعبهويت م.، كش ترریففه  عةودیر  يأهنص: "املصل املوفوع  ىل م  حيففظه يال نوض"

 .هـ(4142منت اإلقنصع، 
اعودیر  ننوه  ترترب م  يصب اإلجصرة املشرتك ؛ ألن األجري املشرتك هو مص  لاعظصهر أن

یستأجر نةى اعرمل، لهذا مستأجر نةى احلففظ، لحك  األجري املشرتك ننوه  أنه یضم  اعرني 
هبالكهص ل ن مل یترو، لدعةةه  مص رلي ن  نةي لنمر رضي هللا ننهمص م  تضمني األجري 

مستوالل يه أنه أثر مرمسل ألن املرمسل حج  ننو احلنصية  نةى اعرلای  املشرتك، لال یطر  يف اال
 اعراجح .
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 املبحث الثاين: ضمان الوديعة
األصل أن اعودیر  أمصن  لأنه ال ضمصن نةى اعودیع مص مل یففرط؛ ألن املففرط متسبب يرتك 

شرتاط ا حففظ مص لجب نةةه حففظه، أل یتروى؛ ألن املتروي متةف ملصل غريه فةضمنه، لال جيوز
حوة  ب نةىاعضمصن نةى املودع ل ذا لقع فهو يصطل، لمسنففصل موجبصت اعضمصن ننو كل مذه

 يف املطةبني اعتصعةني:
 املطلب األول: ضمان الوديعة شةد احلةفية واملالكية

 الفقرة األوىل: ضمان الوديعة شةد احلةفية:
 یضم  اعودیع ننو احلنففة  يأمور منهص:

 هاأوال: خلط الوديعة بغري 
خةط اعودیر   مص أن یكون مع مص ميك  متةةزهص ننه أل مع مص ال ميك  متةةزهص ننه، فإن لقع 

أمص  ذا خةطهص مبص  (213)اي  جزي،   ااخةط مع مص ميك  متةةزه فال ضمصن نةى اعودیع اتففصقص.
 ذن صصحبهص أل يغري  ذنه:ال ميك  متةةزهص ننه فهنص یففرق يني مص  ذا لقع ذعك يإ

 خةط اعودیر  يإذن صصحبهص: -4
اعذي نةةه اعففتوى يف املذهب احلنففي لهو قول أيب حنةفف  أنه یضمنهص مبجرد خةطهص مبص ال تتمةز 
ننه، قصل يف اعكشصف: ل ن خةطهص مبصعه يغري اإلذن حىت ال تتمةز ضمنهص؛ ألنه صصر مستهةكص 

 بل أداء اعضمصن لال مسبةل عةمصعك نةةهص ننو أيب حنةفف .هلص، ل ذا ضمنهص مةكهص لال تبصح عه ق
 (5/33هـ،  4142)اعبهويت م.، كشصف اعقنصع ن  منت اإلقنصع، 

 خةط اعودیر  يغري  ذن صصحبهص مبص ال ميك  متةةزهص ننه: -2
 لهذه احلصع  هلص صور مترودة نبةنهص فةمص یةي:

 ر  مبصعه أل مصل غريه:خةط اعودیع اعودی -6
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 ذا خةط اعودیع اعودیر  مبصعه أل مبصل غريه، نةى لجه یترذر مره متةةز املصعني ن  يرضهمص، 
 فرةةه ضمصهنص؛ ألنه صصر مستهةكص هلص حكمص يصاخةط، عترذر ردهص ملصعكهص يروه.

 خةط اعودیع لدیرتني عشخصني: -1
دره ، فخةط اعودیع املصعني خةطص قصل اعكصمسصين: عو ألدنه رجالن، كل لاحو منهمص أعف 

ال یتمةز، فال مسبةل هلمص نةى أخذ اعوراه ، لیضم  اعودیع عكل لاحو منهمص أعففص، لیكون 
 املخةوط عه، لهذا قول أيب حنةفف .

للجه قول أيب حنةفف : أنه ملص خةطهمص خةطص ال یتمةز، فقو نجز كل لاحو منهمص ن  
اعكصمسصين، ) فص عةودیر  ن  كل لاحو منهمص، فةضم .االنتففصع يصملخةوط، فكصن ااخةط منه  تال

 (3/246م،  4483
 ثانيا: السفر بالوديعة

 ن كصن نقو اعودیر  مطةقص فةه أن حيففظهص فةمص حيففظ فةه مصل نففسه م  داره لحصنوته لكةسه 
 حرز غريه؛ ففسه، لعةس عه أن حيففظهص يفلصنولقه؛ ألنه مص اعتزم حففظهص  ال فةمص حيففظ فةه مصل ن

ألن حرز غريه يف یو ذعك اعغري، لال ميةك احلففظ يةوه فال ميةكه مبص يف یوه أیضص،  ال  ذا امستأجر 
حرزا عنففسه، فةه أن حيففظ فةه؛ ألن احلرز يف یوه فمص يف احلرز یكون يف یوه أیضص فكصن حصفظص 

 يب حنةفف  مسواء كصن عةودیر  محل لمؤن ، أل مليةو نففسه فمةك ذعك، لعه أن یسصفر هبص ننو أ
یك ، لننو أيب یومسف لحممو،  ن كصن هلص محل لمؤن ؛ ال ميةك املسصفرة هبص. لهذا يف حصع  نوم 

م،  4483)اعكصمسصين،   ذن صصحبهص، أمص  ذا أذن صصحبهص فال خالف يف أنه ال یضم .
3/2444) 

؛ ألنه يصعرقو اعتزم حففظ اعودیر  نةى لجه عو ترك حففظهص حىت هةكت ترك احلفظثالثا: 
یضم  يوهلص، لذعك يطریق اعكففصع ، لهلذا عو رأى  نسصنص یسرق اعودیر ، لهو قصدر نةى منره 

 (5/313هـ،  4142)اي  نصيوی ،  ضم ؛ عرتك احلففظ املةتزم يصعرقو.
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  ؛ يأن خصعففه يف اعودیر  كأن كصنت اعودیر  ثويص فةبسه، أل دايعا: ترك احلفظ للمالكراب
فركبهص، أل ألدنهص م  عةس يف نةصعه، لال هو مم  حيففظ مصعه يةوه نصدة؛ ألن املةتزم يصعرقو هو 

 احلففظ عةمصعك، فإذا حففظ عنففسه، فقو ترك احلففظ عةمصعك، فوخةت يف ضمصنه.
فقصل املودع: هةكت اعودیر  أل رددهتص  عةك، لقصل  ودع مع املودعخامسا: إذا اختلف امل

املصعك: امستهةكتهص،  ن كصن قبل ااخالف فصعقول قول، املودَع، ل ن كصن يروه فصعقول قول املصعك، 
لحنو ذعك ممص یول نةى دخول اعودیر  يف ضمصنه يصاخالف، ل ن خصعف يف اعودیر ، مث نصد 

 اعوفصق، یربأ ن  اعضمصن.

يف لجه املصعك ننو طةبه، حىت عو قصمت اعبةن  نةى اإلیواع، أل  نادنا: جحود الوديعة
نكل املودع ن  اعةمني، أل أقر يه، دخةت يف ضمصنه؛ ألن اعرقو ملص ظهر يصحلج ؛ فقو ظهر 
ارتففصنه يصجلحود، أل ننوه؛ ألن املصعك ملص طةب منه اعودیر ، فقو نزعه ن  احلففظ، لاملودع ملص 

ودیر  حصل حضرة املصعك، فقو نزل نففسه ن  احلففظ؛ فصنففسخ اعرقو، فبقي مصل اعغري جحو اع
يف یوه يغري  ذنه؛ فةكون مضمونص نةةه، فإذا هةك تقرر اعضمصن لعو جحو، اعودیر ، مث أقصم 

و ألجه:  مص أن یقة  اعبةن  نةى أهنص هةكت ير -اعبةن  نةى هالكهص، فهذا ال خيةو م  ثالث  
قبل اجلحود، أل مطةقص؛ فإن أقصم اعبةن  نةى أهنص هةكت يرو اجلحود، أل مطةقص ال اجلحود، أل 

اي  نصيوی ، ) ینتففع يبةنته؛ ألن اعرقو ارتففع يصجلحود، أل ننوه؛ فوخةت اعرني يف ضمصنه
نةى أهنص هةكت قبل لاهلالك يرو ذعك یقرر اعضمصن، ل ن أقصم اعبةن   (5/235هـ،  4142

اجلحود، تسمع يةنته لال ضمصن نةةه؛ ألن اهلالك قبل اجلحود ملص ثبت يصعبةن ؛ فقو ظهر انتهصء 
 اعرقو قبل اجلحود، فال یرتففع يصجلحود، فظهر أن اعودیر  هةكت م  غري صنره، فال یضم .

 (8/144هـ،  4124)اعرةين، 
اهلالك قبل اجلحود لال يةن  عه، لطةب اعةمني م  املودع، حةففه اعقصضي يصهلل لعو ادنى 

ترصىل مص یرة  أهنص هةكت قبل جحوده؛ ألن األصل يف يصب االمستحالف أن اعذي یستحةف 
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نةةه عو كصن أمرا، عو أقر يه احلصعف عةزمه، فإذا أنكر یستحةف لهنص كذعك؛ ألن املصعك عو أقر 
عقبل منه، لیسقط اعضمصن ن  املودع فإذا أنكر یستحةف، عك  نةى اعرة ؛ يصهلالك قبل اجلحود 

ألنه یستحةف نةى فرل غريه، هذا  ذا جحو حصل حضرة املصعك، فإن جحو ننو غري املصعك 
لجه ةرص، ل : یضم  يف احلصعني مج-رمحه هللا  -حصل غةبته قصل أيو یومسف: ال یضم ، لقصل زفر 

قول زفر: أن مص هو مسبب لجوب اعضمصن ال خيتةف يصحلضرة، لاعغةب  كسصئر األمسبصب، للجه 
اي  ) قول أيب یومسف أن اجلحود مسبب عةضمصن م  حةث  نه یرفع اعرقو يصعرزل نةى مص يني.

 .(3/233هـ،  4148جنة  ، 
و  نجصز املصعك ن  االنتففصع يصعودیر ؛ ألن  تالف : لهنابعا: اإلتّلف حقيقة أو معىن

مصل اعغري يغري  ذنه مسبب عوجوب اعضمصن حىت عو طةب اعودیر ، فمنرهص املودع مع اعقورة نةى 
اعوفع، لاعتسةة   عةه، حىت هةكت، یضم ؛ ألنه ملص حبسهص ننه؛ نجز ن  االنتففصع هبص عةحصل؛ 

ةجب اعضمصن لعو أمر غريه يصإلتالف، لادنى فوخةت يف ضمصنه، فإذا هةكت تقرر اعرجز؛ ف
أنه كصن يإذن املصعك، ال یصوق  ال يبةن ؛ ألن اإلتالف مسبب عوجوب اعضمصن يف األصل، لقوعه:  

 .(3/244م،  4483)اعكصمسصين،  كصن يإذن املصعك دنوى أمر نصرض، فال تقبل  ال حبج .
 ضمان الوديعة شةد املالكية:الفقرة الثانية: 

 (213)اي  جزي،  ذكر اي  جزي أن اعتقصري املوجب عةضمصن عه مست  أمسبصب: 
فإن فرل ذعك مث امسرتدهص فضصنت ضم  ل ن فرةه عرذر   إن ودع شةد غريه لغري شذر أوال:

بإيداشها"، و ترصىل يف خمتصره: " كصاخوف نةى منزعه أل عسففره مل یضم . قصل خةةل رمحه هللا
 ي: لضم  يإیوانهص، لیضم   ذا ألدنهص عغريه يشرطني: أ (483م،  2445)اجلنوي، 

 أن یودنهص ننو أجنيب ننه، أمص  ذا ألدنهص ننو زلج  لحنوهص فال یضم .  -4
 (2/311هـ،  4148)اي  رشو، أن یودنهص ننو األجنيب يغري نذر.   -2
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فإن نقةهص م  يةو  ىل يةو ضم  خبالف نقةهص م  منزل  ىل منزل، لیضم  ثانيا: نقل الوديعة: 
  ذا مسصفر هبص يشرطني:

 أن یقور نةى ردهص عصصحبهص أل جيو أمةنصً یودنهص.  -4
 أن ال یرجع هبص  ىل حمةهص مسصمل . -2

نوي، )اجل و نفره إن قدر شلى أمني إال أن ترد ناملة"،"أقصل خةةل رمحه هللا ترصىل: 
نصطففص نةى أمسصب اعضمصن. قصل اعومسوقي: "..أل مسففره هبص أي اعودیر   ن  (483م،  2445

قور نةى  یوانهص ننو أمني، ل ال فال ضمصن  ال أن ترد م  االنتففصع هبص، أل م  اعسففر هبص مسصمل  
 (6/124هـ،  4128)اعومسوقي،  ع  یوانهص، مث تةففت يرو يال تففریط فال ضمصن."ملوض

  ثالثا: خلط الوديعة
ذهب املصعكة   ىل أن اعودیع  ذا خةط اعودیر  مبص هو غري ممصثل هلص جنسص أل صفف  م  مصعه 

 تتمةز،  یقور نةى ختةةصهص؛ ألهنص الضم ، عترویه يذعك، حةث  نه فوت نةنهص يصاخةط، فال
 لعةست ممصثة  ملص خةط هبص، فال ميك  اعقسم .

أمص  ذا خةطهص جبنسهص املمصثل هلص جودة لرداءة، كحنط  مبثةهص، أل ذهب مبثةه، فال ضمصن 
نةةه يف ذعك  ذا لقع نةى لجه اإلحراز لاعرفق ال نةى لجه اعتمةك. لذعك ألن املودع نةى مثل 

خل،  ذ قو یشق نةى اعودیع أن جيرل كل مص ألدنه نةى حوة. لألنه عو تروى نةى ذعك قو د
اعودیر  فأكةهص، مث رد مثةهص، مث ضصنت يرو رده، مل یةزمه شيء، فخةطه مبثةهص كرد مثةهص، فال 

 خبلطها إال كقمح"قصل خةةل رمحه هللا ترصىل:  (213)اي  جزي،   یوجب اعضمصن  ذا هةكت.
 (483م،  2445)اجلنوي،  مبثله أو دراهم بدنانري لإلحراز"

لضم  خبةطهص يغريهص، ل ن مل حيصل فةهص تةف  ذا ترذر اعتمةةز، أل ترسر  ال كقمح خةطه 
اعتمةةز، أل  رمبثةه جنسص لصفف  فال یضم  فإن خةط مسراء مبحموع  ضم  أل دراه  يونصنري عتةس

"دنصنري مبثةهص عإلحراز" أي ال ضمصن يف خةطه اعقمح مبثةه، أل اعوراه  يصعونصنري  ذا كصن ذعك 
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ألجل اإلحراز أي احلففظ، أل اعرفق، ل ال ضم ؛ ألنه ميك   ذا يقي كل نةى حوته أن یضةع 
ء فإذا تةف صأحومهص دلن اآلخر مث  ن تةف يرضه يرو ااخةط عإلحراز فبةنكمص نةى حسب األنصب

لاحو م  ثالث  ألحومهص لاحو لعصصحبه اثنصن فرةى صصحب اعواحو ثةثه لنةى صصحب االثنني 
عومسوقي، )ا ثةثصه  ال أن یتمةز  اعتصعف كمص يف اعونصنري، لاعوراه  فصعتصعف م  ريه خصص .

 (6/124هـ،  4128
 وب أل ركب اعواي  فهةكت يف حصل االنتففصع ضم  لكذعك  نفةو عبس اعث رابعا: االنتفاع

وبانتفاشه "تسةف اعونصنري أل اعوراه  أل مص یكصل أل یوزن فهةك يف تصرفه فةه، قصل خةةل : 
لتضم  يصنتففصنه هبص يال  ذن رهبص فتةففت، أل ترةنت كركويه  (483م،  2445)اجلنوي،  هبا"
ي  فرطبت لعو يسمصلي  ن كصنت ترطب مبثةه ل ال فال ضمصن يف اعسمصلي لكذا عبسه اعثوب اعوا

 (6/124هـ،  4128)اعومسوقي،  فضصع، أل أياله.
 يأن یةقةه يف مضةر  أل یول نةةه مسصرقص. خامسا: التضييع واإلتّلف

 م  عةشهرة.ن یأمره أن ال یقففل نةةهص فقففل فإنه یضمثل أ نادنا: املخالفة يف كيفية احلفظ
 (213)اي  جزي،  

 املطلب الثاين: ضمان الوديعة شةد الرافعية واحلةابلة
 الفقرة األوىل: ضمان الوديعة شةد الرافعية

 اعودیر  أمصن  لال تضم   ال ننو اعتقصري، لأمسبصب اعتقصري تسر :
يال نذر م  غري  ذن املصعك، فةضم ، مسواء ألدع ننو  يودشها املودع شةد غريه أوال: أن

 (1/544هـ،  4143)اعغزايل، نبوه لزلجته لاينه أل أجنيب، 
أصحهمص ننو  -مسواء كصن املصعك حصضرا أل غصئبص  -ل ن ألدنهص ننو اعقصضي، فوجهصن 

جوزنص اعوفع  ىل اعقصضي، مل جيب نةةه اعقبول  ن كصن املصعك حصضرا  اجلمهور: یضم . فإن
 لاعوفع نةةه متةسرا، ل ن مل یك  كذعك، عزمه اعقبول نةى األصح؛ ألنه نصئب اعغصئبني.
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لمجةع مص ذكرنصه هو فةمص  ذا امستحففظ غريه لأزال یوه لنظره ن  اعودیر . أمص  ذا امسترصن يه 
م،  4441، )أيويكرس، كمص عو امسترصن يف مسقي اعبهةم  لنةففهص. يف محةهص  ىل احلرز، فال يأ

لهذا اعذي ذكرنصه،  ذا مل یك  نذر، فإن كصن، يأن أراد مسففرا، فةنبغي أن یردهص  ىل  (622
صضةص، قمصعكهص أل لكةةه. فإن ترذر لصوعه  عةهمص، دفرهص  ىل اعقصضي، لنةةه قبوهلص. فإن مل جيو 

دفرهص  ىل أمني، لال یكةف تأخري اعسففر. فإن ترك هذا اعرتتةب فوفرهص  ىل احلصك  أل أمني مع 
 مكصن اعوفع  ىل املصعك أل لكةةه، ضم . ل ن دفع  ىل أمني مع اعقورة نةى احلصك ، ضم  نةى 

 (2/481ري،  )اعشريازي، املهذب يف فق  اإلمصم اعشصف املذهب.
، فإذا ألدع حصضرا، مل جيز أن یسصفر هبص، فإن فرل، ضم . لقةل: ال یضم  ثانيا: السفر هبا

 ذا كصن اعطریق آمنص، أل مسصفر يف اعبحر لاعغصعب فةه اعسالم ، لاعصحةح األلل. لعو مسصفر هبص 
 ردهص  ىلعرذر، يأن جال أهل اعبةو، أل لقع حریق، أل غصرة، فال ضمصن يشرط أن یرجز ن  

املصعك للكةةه لاحلصك  لن   یواع أمني، لیةزمه اعسففر هبص يف هذه احلصع ، ل ال فهو مضةع. 
 (2/486)اعشريازي، املهذب يف فق  اإلمصم اعشصفري،  

 لعو نزم نةى اعسففر يف لقت اعسالم ، لنجز ن  املصعك للكةةه، لاحلصك ، لاألمني، فسصفر
هبص، مل یضم  نةى األصح ننو اجلمهور، عئال ینقطع ن  مصصحله لینففر اعنصس ن  قبول اعودائع. 
لشرط اجلواز أن یكون اعطریق آمنص، ل ال، فةضم  لهذا ظصهر يف مسأع  اعوجهني. فأمص ننو 
احلریق لحنوه، فكصن جيوز أن یقصل:  ذا كصن احتمصل اهلالك يف احلضر أقرب منه يف اعسففر، فةه 
اعسففر هبص. ل ذا ألدع مسصفرا، فسصفر يصعودیر ، أل منتجرص، فصنتجع هبص، فال ضمصن؛ ألن املصعك 

قصل اعنولي: ل ذا أراد مسففرا فةريد  ىل املصعك  (8/634هـ،  4144)املصلردي، رضي حني ألدنه. 
 يف اعففقه، )اعنولي، منهصج اعطصعبني لنموة املففتنيأل لكةةه فإن فقومهص فصعقصضي فإن فقوه فأمني. 

 .(445هـ،  4125
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فإذا مرض املودع مرضص خموفص، أل حبس عةقتل، عزمه أن یوصي هبص.  ثالثا: ترك اإليصاء،
 فإن مسكت ننهص، ضم ؛ ألنه نرضهص عةففوات،  ذ اعوارث یرتمو ظصهر اعةو لیونةهص عنففسه.

لاملراد يصعوصة : اإلنالم لاألمر يصعرد م  غري أن خيرجهص م  یوه،  (626م،  4441)أيويكر، 
لهو خمري يف هذه احلصع  يني اإلیواع لاالقتصصر نةى اإلنالم لاألمر يصعرد. مث یشرتط يف اعوصة  

 هبص أمور. 
 ةةه.أحوهص: أن یرجز ن  اعرد  ىل املصعك أل لك

 اعثصين: أن یوصي  ىل أمني. 
 اعثصعث: أن یبني اعودیر  لميةزهص ن  غريهص يإشصرة  عةهص، أل يبةصن جنسهص لصففتهص. 

هذا  ذا متك  م  اإلیواع، أل اعوصة ، فإن مل یتمك ، يأن قتل غةة ، أل مصت فجأة، فال 
 (2/481إلمصم اعشصفري،  )اعشريازي، املهذب يف فق  ا ضمصن.

، فإذا ألدنه يف قری ، فنقل اعودیر   ىل قری  أخرى، فإن كصن يةنهمص مسصف  رابعا: نقلها
اعقصر، ضم ، لكذا  ن كصن يةنهمص مص یسمى مسففرا نةى اعصحةح. ل ن مل یس  مسففرا، ضم   ن  

م،  4443)اعبغوي،  كصن فةهص خوف، أل كصنت املنقول ننهص أحرز، ل ال فال نةى األصح.
5/424). 

 ، فةجب نةى املودع دفع املهةكصت نةى املرتصد.خامسا: التقصري يف دفع املهلكات
 (626م،  4441)أيويكر، 

اي ، وفصعتروي يصمسترمصل اعودیر  لاالنتففصع هبص، كةبس اعثوب، لركوب اع نادنا: االنتفاع
خةصن  مضمن . فإن كصن هنصك نذر، يأن عبس عوفع اعولد، أل ركب اعواي  حةث جيوز  خراجهص 
عةسقي لكصنت ال تنقصد  ال يصعركوب، فال ضمصن. ل ن انقصدت م  غري ركوب فركب، ضم . لعو 
أخذ اعوراه  عةصرفهص  ىل حصجته، أل اعثوب عةةبسه، أل أخرج اعواي  عريكبهص، مث مل یسترمل، 

 .(3/443م،  4481)اعرمةي،   ضم ؛ ألن اإلخراج نةى هذا اعقصو خةصن .
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ل ذا صصرت اعودیر  مضمون  نةى املودع يصنتففصع أل  خراج م  احلرز أل غريمهص م  لجوه 
هص  ىل املصعك مث داعتقصري، مث ترك ااخةصن  لرد اعودیر   ىل مكصهنص، مل یربأ لمل ترو أمصنته. فةو ر 

ألدنه ثصنةص، فال شك يف نود أمصنته. فةو مل یردهص، يل أحوث عه املصعك امستئمصنص فقصل: أذنت 
عك يف حففظهص، أل ألدنتكهص، أل امستأمنتك، أل أيرأتك م  اعضمصن، فوجهصن. لجيوز أن یقصل: 

كت ااخةصن ، ت مث تر قوالن. أصحهمص: یصري أمةنص لیربأ. لعو قصل يف االيتواء: ألدنتك، فإن خن
نوت أمةنص يل، فخصن مث ترك ااخةصن ، قصل املتويل: ال یرود أمةنص يال خالف ألنه  مسقصط مص مل 

 (3/628م،  4444)اعنولي، رلض  اعطصعبني لنموة املففتني،،  جيب، لترةةق عةودیر .
 خلط الوديعة:

لفقو اعتمةةز، ضم ، ل ن خةطهص مبصل آخر عةمصعك، ضم    ذا خةط اعودیر  مبصل نففسه،
أیضص نةى األصح؛ ألنه خةصن . لعو ألدنه دراه  فأنففق منهص درمهص، مث رد مثةه  ىل موضره، ال 
یربأ م  ضمصنه، لال ميةكه املصعك  ال يصعوفع  عةه، مث  ن كصن املردلد غري متمةز ن  اعبصقي، صصر 

  ر  مبصل نففسه. فإن متةز، فصعبصقي غري مضمون، ل ن مل ینففق اعورهاجلمةع مضمونص، اخةطه اعودی
املأخوذ، لرده يرةنه، مل یربأ م  ضمصن ذعك اعوره ، لال یصري اعبصقي مضمونص نةةه  ن متةز ذعك 
اعوره  ن  غريه، ل ال فوجهصن. لیقصل: قوالن. أحومهص: یصري اعبصقي مضمونص اخةطه املضمون 

ن هذا ااخةط كصن حصصال قبل األخذ. فرةى هذا، عو كصنت اجلمة  نشرة يغريه. لأصحهمص: ال؛ أل
فتةففت، مل یةزمه  ال دره ، لعو تةففت مخس ، عزمه نصف دره . هذا كةه  ذا مل یك  نةى اعوراه  
خت  لال قففل، أل كصن لقةنص: جمرد اعففتح لاعففض ال یقتضي اعضمصن. أمص  ذا قةنص: یقتضةه لهو 

 .هـ(4146)اعشريازي، اعتنبة  يف اعففقه اعشصفري،  ح یضم  اجلمةع.األصح، فبصعففض لاعففت
، فإذا أمره حبففظهص نةى لجه خمصو ، فرول  ىل لجه آخر نابعا: املخالفة يف احلفظ

لتةففت، فإن كصن اعتةف يسبب اجله  املرولل  عةهص، ضم ، لكصنت املخصعفف  تقصريا. ل ن تةففت 
 .(2/482)اعشريازي، املهذب يف فق  اإلمصم اعشصفري،   فال ضمصن. يسبب آخر،
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؛ ألن املودع مأمور حبففظهص يف حرز مثةهص يصعتحرز ن  أمسبصب اعتةف. فةو ثامةا: التضييع
أخر  حرازهص مع اعتمك ، أل جرةهص يف مضةرهص، أل يف غري حرز مثةهص، ضم . لعو جرةهص يف 

 أحرز م  حرز مثةهص، مث نقةهص  ىل حرز مثةهص، فال ضمصن، مث هنص صور:
األلىل:  ذا أنة  يصعودیر  م  یصصدر املصعك لیأخذ أمواعه، ضمنهص. خبالف مص  ذا أنةمه 
غري املودع؛ ألنه مل یةتزم احلففظ. لعو أنة  املودع اعةصو  يصعودیر ، فسرقوهص،  ن نني املوضع، 

 ضم ، ل ال، فال.
يف  -ننه  رضي هللا -صنة : ضةع يصعنسةصن، ضم  نةى األصح، لیؤیوه نص اعشصفري اعث

نةون املسصئل، أنه عو ألدنه  نصء م  قواریر، فأخذه املودع يةوه عةحرزه يف منزعه، فأصصيه شيء 
م  غري فرةه فصنكسر، مل یضم ، لعو أصصيه يففرةه خمطئص أل نصموا قبل أن یصل  ىل اعبةت أل 

 ، فهو ضصم . لااخطأ لاعنسةصن جيریصن جمرى لاحوا.يرومص لصةه
اعثصعث :  ذا أخذ اعظصمل اعودیر  قهرا، فال ضمصن نةى املودع، كمص عو مسرقت منه. ل ن أكرهه 
حىت یسةمهص ينففسه، فةةمصعك مطصعب  اعظصمل يصعضمصن، لال رجوع عه  ذا غرم، لعه أیضص مطصعب  

لمهص كصعوجهني يف أن املكره نةى  تالف مصل اعغري،  املودع نةى األصح، مث یرجع نةى اعظصمل،
هل یطصعب؟ لمهمص طصعبه اعظصمل يصعودیر ، عزمه دفره يصإلنكصر لاإلخففصء لاالمتنصع مص قور. فإن 
ترك اعوفع مع اعقورة، ضم . ل ن أنكر فحةففه، جصز عه أن حيةف ملصةح  حففظ اعودیر ، مث 

ص، يل قصل: يل ننوك لدیر ، فسكت، مل یضم . ل ن تةزمه اعكففصرة نةى املذهب. ل ن مل یطةبه
أنكر، مل یضم  أیضص نةى األصح؛ ألنه قو یكون يف اإلخففصء غرض صحةح، خبالف مص يرو 

بغوي، )اع اعطةب. فةو جحو مث قصل: كنت غةطت أل نسةت، مل یربأ،  ال أن یصوقه املصعك.
 .(5/425م،  4443
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 عا: إنكار الوديعةتان
م  أنكر لدیر  ادنةت، صوق يةمةنه. فةو أقصم املوني يةن  يصإلیواع، أل انرتف هبص املونى 
نةةه، طوعب هبص. فإن ادنى ردهص أل تةففهص قبل اجلحود أل يروه، نظر يف صةغ  جحوده، فإن 

ى اعتةف، دنو  أنكر أصل اإلیواع، مل تقبل دنواه اعرد؛ عتنصقض كالمه لظهور خةصنته. لأمص يف
 (4/633م،  4443)األمسةوطي،   فةصوق، عكنه كصعغصصب فةضم .

لهل یتمك  م  حتةةف املصعك؟ لهل تسمع يةنته نةى مص یونةه م  اعرد أل اعتةف؟ لجهصن. 
سمع. تأصحهمص: نر ؛ الحتمصل أنه نسي فصصر كم  ادنى لقصل: ال يةن  يل، مث جصء يبةن  

فرةى هذا، عو قصمت يةن  يصعرد أل اهلالك قبل اجلحود، مسقطت املطصعب . ل ن قصمت يصهلالك يرو 
اجلحود، ضم ، اخةصنته. لقو حكةنص يف أعففصظ املراحب   ذا قصل: اشرتیت مبصئ ، مث قصل: مبصئ  

مل یتررضوا ل  لمخسني، أن األصحصب فرقوا يني أن ال یذكر لجهص حمتمال يف اعغةط، ليني أن یذكره،
ملثةه هنص، لاعتسوی  يةنهمص متجه . ل ن كصنت صةغ  جحوده: ال یةزمين تسةة  شيء  عةك، أل مص 
عك ننوي لدیر  أل شيء، صوق يف دنوى اعرد لاعتةف؛ ألهنص ال تنصقض كالمه األلل. فإن 

ك، الانرتف يأنه كصن يصقةص یوم اجلحود، مل یصوق يف دنوى اعرد  ال يبةن . ل ن ادنى اهل
 )اعنولي، رلض  اعطصعبني لنموة فكصعغصصب  ذا ادنصه. لاملذهب أنه یصوق يةمةنه لیضم .

 (3/623م،  4444املففتني،، 
 قصل اعومريي:

 َهصَنَواِرُض اعتَّْضِمنِي َنْشٌر َلْدنُ 
 

 َلمَسفَفٌر َلنـَْقُةَهص َلَجْحُوَهص 
 ِةكِ ْفُع ُمهْ َلتـَْرُك ِ یَصصٍء َلدَ  

 
 َلَمْنُع َردَِّهص َلَتْضِةةٌع ُحِكي 

 َلااِلنِتفَفصُع لََكَذا اْعُمَخصَعفَفهْ  
 

 هْ يف ِحفْفِظَهص ِ ن ملَّْ یَزِْد َمْ  َخصَعففَ  
 (138هـ،  4144)اعسةوطي،  
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 الفقرة األوىل: ضمان الوديعة شةد احلةابلة:
 ديعة بإذن صاحبهاأوال: خلط الو 

نص احلنصية  نةى نوم ضمصن اعودیر  يف هذه احلصع  ألن اعودیع فرل مص فوضه املصعك يففرةه، 
لمجةته أن اعودیر  أمصن ، فإذا تةففت يغري تففریط م  املودع، فةةس نةةه ضمصن، مسواء ذهب مرهص 

عودیر  نةى شيء م  مصل املودع أل مل یذهب، فهذا قول أكثر أهل اعرة . ل ذا شرط رب ا
املستودع ضمصن اعودیر ، فقبةه أل قصل: أنص ضصم  هلص. مل یضم . قصل أمحو يف املودع:  ذا قصل: 

 .(3/163هـ،  4145، )اي  قوام أنص ضصم  هلص، فسرقت، فال شيء نةةه. 
 كما حيفظ ماله خلط الوديعة مباله وهي ال تتميز أو مل حيفظها    -0

 يف هذه اعففرع اعففقهي ثالث مسصئل:
أن املستودع  ذا خةط اعودیر  مبص ال تتمةز منه م  مصعه أل مصل غريه، ضمنهص  املسألة األوىل:

مسواء خةطهص مبثةهص، أل دلهنص، أل أجود م  جنسهص أل غري جنسهص، مثل أن خيةط دراه  يوراه ، 
 -لعنص  (4/631م،  4481)اي  ااخضر، م  أل يغريه.  أل دهنص يوه ، كصعزیت يصعزیت، أل اعس

أنه خةطهص مبصعه خةطص ال یتمةز، فوجب أن یضمنهص، كمص عو خةطهص يولهنص،  -مرشر املصعكة 
لألنه  ذا خةطهص مبص ال یتمةز، فقو فوت نةى نففسه  مكصن ردهص، فةزمه ضمصهنص، كمص عو أعقصهص 

جل  حبر. ل ن أمره صصحبهص خبةطهص مبصعه أل يغريه، فففرل ذعك، فال ضمصن نةةه؛ ألنه فرل مص يف 
 أمر يه، فكصن نصئبص ن  املصعك فةه.

رز  ذا مل حيففظهص كمص حيففظ مصعه، لهو أن حيرزهص حب املسألة الثانية: التقصري يف احلفظ
ظهص فةمص ص فةه، فإن نني عه عزمه حففمثةهص، فإنه یضمنهص. لهذا  ذا مل یرني عه املودع مص حيففظه

أمره يه، مسواء كصن حرز مثةهص أل مل یك  ل ن أحرزهص مبثةه أل أنةى منه مل یضمنهص لیتخرج أن 
 یضمنهص  ذا فرل ذعك م  غري حصج  
 ، لهلذه املسأع  صورتصن: املسألة الثالثة: إذا أودشها غريه
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املردالي،  ) ، يغري خالف يف املذهب.أن یودنهص غريه عغري نذر، فرةةه اعضمصن إحدامها،
3/644)  

 ذا كصن عه نذر، مثل  ن أراد مسففرا، أل خصف نةةهص ننو نففسه م  حرق أل غرق  ثانيهما:
أل غريه، فهذا  ن قور نةى ردهص نةى صصحبهص أل لكةةه يف قبضهص، مل جيز عه دفرهص  ىل غريه، 

ألنه دفرهص  ىل غري مصعكهص يغري  ذن منه م  غري نذر، فضمنهص، كمص عو فإن فرل ضمنهص؛ 
ألدنهص يف اعصورة األلىل. ل ن مل یقور نةى صصحبهص لال لكةةه، فةه دفرهص  ىل احلصك ، مسواء كصن 
يه ضرلرة  ىل اعسففر أل مل یك ؛ ألنه متربع يإمسصكهص، فال یةزمه امستوامته، لاحلصك  یقوم مقصم 

غةبته. ل ن ألدنهص مع قورته نةى احلصك ، ضمنهص؛ ألن غري احلصك  ال لالی  عه. صصحبهص ننو 
لحيتمل أن جيوز عه  یوانهص؛ ألنه قو یكون أحففظ هلص لأحب  ىل صصحبهص. ل ن مل یقور نةى 

 (3/286)اي  قوام  ع.،   احلصك ، فألدنهص ثق ، مل یضمنهص ألنه موضع حصج .
: أل خةطهص مبص ال تتمةز منه كزیت يزیت، -نصطففص نةى أمسصب اعضمصن-قصل يف املبوع 

لدراه  يوراه  ضمنهص ألنه صريهص يف حك  اعتصعف لفوت نةى نففسه ردهص، أشبه مص عو أعقصهص 
هـ،  4148)اي  مففةح،  يف جل  حبر، لمسواء خةطهص مبصعه أل مصل غريه مبثةهص، أل دلهنص، أل أجود.

5/44) 
 رابعا: السفر بالوديعة مع هني مالكها شةه

ل ن أراد اعسففر هبص لقو هنصه املصعك ن  ذعك، ضمنهص؛ ألنه خمصعف عصصحبهص، ل ن مل یك  
هنصه، عك  اعطریق خموف، أل اعبةو اعذي یسصفر  عةه خموف ضمنهص؛ ألنه فرط يف حففظهص. ل ن مل 

اي  ) مسواء كصن يه ضرلرة  ىل اعسففر أل مل یك . ةه اعسففر هبص. نص نةةه أمحو،یك  كذعك، ف
  (3/644قوام  ع.،  

فأمص مع غةب  املصعك للكةةه، فةه اعسففر هبص  ذا كصن أحففظ هلص؛ ألنه موضع حصجته فةختصر 
، نةى مص مضى م  أحكصمه،  ال يف فرل مص فةه احلظ، ل ن حضره املوت، فحكمه حك  اعسففر



 

 د حمدي أيداهالدكتور سيد محم                                                         أحكام الوديعة في الفقه اإلسّلمي 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         144-1133    ۲۲۲۲ - 21( 4) دمسرب -ةبحوث الخّل

 
 

أخذهص مره؛ ألن كل لاحو منهمص مسبب اخرلج اعودیر  ن  یوه، فإن مسصفر املستودع يصعودیر  
يغري  ذن صصحبهص عزمه ردهص  ىل يةوهص،  ذا كصن ذعك يف حصل ال جيوز عه اعسففر هبص، ل ال فقصل 

نة  اعرجوع ص، لقو قصم هبص ننه اعودیع ياعقصضي: عه مص أنففق ينة  اعرجوع أي؛ ألن مؤن  اعرد نةى رهب
 (1/486هـ،  4142)اعبهويت م.، كشصف اعقنصع ن  منت اإلقنصع،  نةةه مبص دفره ننهص.

 خامسا: خمالفة أمر رب الوديعة:
مل خيش ل لمجة  ذعك أن رب اعودیر   ذا أمر املستودع حبففظهص يف مكصن نةنه، فحففظهص فةه، 

نةةهص، فال ضمصن نةةه. يغري خالف ألنه ممتثل ألمره، غري مففرط يف مصعه. ل ن خصف نةةهص مسةال 
لتوى، یرين هالكص، فأخرجهص منه  ىل حرزهص، فتةففت، فال ضمصن نةةه. يغري خالف أیضص؛ ألن 

 (3/644)اي  قوام  ع.،   نقةهص يف هذه احلصل حففظص هلص، لهو مأمور حبففظهص.
لیةزمه حففظهص يف حرز مثةهص نرفص كسرق ، لكمص حيففظ مصعه، لألنه ترصىل أمر يأدائهص، لال 
ميك  ذعك  ال يصحلففظ، فم  امستودع شةئص حففظه يف حرز مثةه نصجال مع اعقورة، ل ال ضم ، 

، مث نقةهص هص يف حرزلظصهره أنه  ذا مل حيففظهص يف حرز مثةهص أنه یضم ؛ ألنه مففرط، ل ن لضر
ننه  ىل حرز مثةهص مل یضمنهص؛ ألن صصحبهص رد حففظهص  ىل اجتهصده، فةو كصنت اعرني يف يةت 
مصعكهص، فقصل اآلخر: احففظهص يف موضرهص، فنقةهص ننه عغري خوف ضم ؛ ألنه عةس مبودع، ل منص 

 (2/244م،  4441، اعكصيف يف فقه اإلمصم أمحو، قوام  )اي  هو لكةل يف حففظهص يف موضرهص.
ل ن نني صصحبهص حرزا فجرةهص يف دلنه ضم  مسواء ردهص  عةه أل ال؛ ألنه خصعففه يف حففظ 
مصعه، لمقتضصه أنه  ذا حففظهص فةمص نةنه لمل خيش نةةهص فال ضمصن نةةه يغري خالف؛ ألنه ممتثل 

 نكسه ال حصج  كةبس خصمت يف خنصر، فةبسه يف ينصر الغري مففرط ل ن أحرزهص مبثةه أل فوقه ي
مل یضم  نةى املذهب؛ ألن تقةةوه هبذا احلرز یقتضي مص هو مثةه، كم  اكرتى عزرع حنط ، فةه 

ااخرقي، )زرنهص لزرع مثةهص يف اعضرر، فمص فوقه م  يصب ألىل لقةل: یضم  لهو ظصهر ااخرقي. 
 (45  م،4446



 

 د حمدي أيداهالدكتور سيد محم                                                         أحكام الوديعة في الفقه اإلسّلمي 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         141-1133    ۲۲۲۲ - 21( 4) دمسرب -ةبحوث الخّل

 
 

لحكصه يف " اعتبصرة " رلای . قصل يف رلای  حرب:  ذا خصعف يف اعودیر  فهو ضصم ؛ ألنه 
خصعف أمر صصحبهص م  غري حصج ، أشبه مص عو هنصه  ال أن یففرةه حلصج  كمص عو خصف نةةهص م  

  ن ال مسةل أل حریق؛ ألنه ال یرو مففرطص، لاأللىل  ن نقةهص  ىل األنةى مل یضم ؛ ألنه زاده خريا،
 (5/83هـ،  4148)اي  مففةح،  نقةهص  ىل املسصلي عروم اعففصئوة.

ل ذا أخرج اعودیر  املنهي ن   خراجهص، فتةففت، لادنى أنه أخرجهص عغشةصن نصر أل مسةل، 
ص ادنصه؛ م أل شيء ظصهر، فأنكر صصحبهص لجوده، فرةى املستودع اعبةن  أنه كصن يف ذعك املوضع

ألن هذا ممص ال تترذر  قصم  اعبةن  نةةه، ألنه أمر ظصهر. فإذا ثبت ذعك، كصن اعقول قوعه يف اعتةف 
مع ميةنه، لال حيتصج  ىل يةن ، ألنه تترذر  قصم  اعبةن ، فة  یطصعب هبص، كمص عو ادنى اعتةف يأمر 

 خففي.
 نادنا: إذا مات وشةده وديعة ال تتميز من ماله

ثبت أن ننوه لدیر  مل توجو يرةنهص، فهي دی  نةةه، یغرم م  تركته، فإن كصن ل ذا مصت ل 
نةةه دی  مسواهص، فهي لاعوی  مسواء فإن لفت تركته هبمص، ل ال اقتسمصهص يصحلصص. ل ن كصنت 

فقه اإلمصم  صيف يف)اي  قوام  ع.، اعك مرةوم  يرةنهص، فرةى لرثته متكني صصحبهص م  أخذهص.
 (2/246م،  4441أمحو، 

 نابعا: جحد الوديعة:
ل ذا طصعبه اعودیر ، فقصل: مص ألدنتين. مث قصل: ضصنت م  حرز، كصن ضصمنص؛ ألنه خرج 
م  حصل األمصن . لعو قصل: مص عك ننوي شيء. مث قصل: ضصنت م  حرز. كصن اعقول قوعه، لال 

ى رجل لدیر ، فقصل: مص ألدنتين. مث ثبت أنه ألدنه، ضمصن نةةه لمجة  ذعك أنه  ذا ادنى نة
 ن أنكر ل  فقصل: ألدنتين، لهةكت م  حرزي مل یقبل قوعه، لعزمه ضمصهنص. قصل اعبهويت مص نصه:

املستودع اإلیواع يأن قصل: مل تودنين، مث أقر هبص أي اعودیر  أل ثبت اإلیواع يبةن  فصدنى ردا أل 
نةى  نه ذعك ل ن أقصم يه يةن  ؛ ألنه صصر ضصمنص جبحوده لمررتفصتةففص مسصيقني جلحوده مل یقبل م
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ن  منت  )اعبهويت م.، كشصف اعقنصع نففسه يصعكذب املنصيف عألمصن  لألنه مكذب عبةن  جبحوده.
 (1/484هـ،  4142اإلقنصع، 

 ثامةا: التصرف يف الوديعة:
، مث رده أل مثةه، فضصع اعكل، عزمه مقوار مص أخذ لمجةته أن لم  ألدع شةئص، فأخذ يرضه

 م  ألدع شةئص، فأخذ يرضه، عزمه ضمصن مص أخذ، فإن رده أل مثةه، مل یزل اعضمصن ننه. 
ل ذا ضم  اعودیر  يصالمسترمصل أل يصجلحو، مث ردهص  ىل صصحبهص، زال ننه اعضمصن، فإن 

ن مل یردهص  عةه، لعك  جود عه االمستئمصن أل أيرأه ردهص صصحبهص  عةه، كصن ايتواء امستئمصن، ل 
م  اعضمصن، يرئ م  اعضمصن، يف ظصهر املذهب احلنبةي؛ ألن اعضمصن حقه، فإذا أيرأه منه يرئ،  
كمص عو أيرأه م  دی  يف ذمته. ل ذا جود عه امستئمصنص، فقو انتهى اعقبض املضمون يه، فزال 

ملغين، )اي  قوام  ع.، ا نة  األمصن  مل یربأ م  اعضمصن.اعضمصن، ل ذا أخذهص عةسترمةهص مث ردهص ي
 (1/163هـ،  4145

 املبحث الثالث: مسائل متعلقة بالوديعة، وانتهاء شقد اإليداع

 املطلب األول: مسائل متفرقة يف باب الوديعة
 :الفقرة األوىل: االجتار بالوديعة

ح دیر  يف املقوم، لاملرولم لیكره يف املثةي، لقةل یكره يف اجلمةع، لاعريحيرم االجتصر يصعو 
صنت فإن كصنت اعودیر  نقوا، أل مثةةص فةرهبص املثل، ل ن ك -يصعففتح -احلصصل م  اعتجصرة عةمودع 

نرضص لفصت فةريه قةمته، ل ن كصنت قصئم  فرهبص خمري يني أخذ مسةرته لرد اعبةع ليني  مضصئه، 
 .(2/122هـ،  4128)اعومسوقي،  رت يه.لأخذ مص ية

لم  اجتر يودیر  فذعك مكرله لاعريح عه ألنه ضصم  لقوعه:  ن كصنت نةنص قةو يف قوعه: 
فذعك مكرله تقویر كالمه، لم  اجتر يودیر  فذعك مكرله ل ن كصنت نةنص قصعه ق: لقصل أیضص 

شرط لكذعك  ن كصنت نرضص  ذ ال یكون أمسوأ حصال م  اعغصصب، قوعه:  ن كصنت نةنص عةس ي
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لقوعه: لاعريح عه مسأع  ثصنة  ل ن يصع املودع اعودیر  لهي نرض فرهبص خمري يف أخذ اعثم  اعذي 
يصنهص يه أل يف أخذ اعقةم  یوم اعتروي هذا  ذا فصتت اعسةر ، لأمص  ن كصنت قصئم  فإنه خيري يف 

 رت يه.أخذهص أل اعثم  اعذي ية
قصل اعشصرح يف اعومسط: لكذا حترم اعتجصرة يصعودیر  يغري  ذن رهبص فإن جتر فريح كصن اعريح 
عه، لقصعه يف املولن  لحنوه يف اعشرح اعصغري، لاعذي يف املولن   منص هو اعكراه  كمص هو ظصهر كالم 

نص ل  املصنف لنةى ذعك محةه يف اعكبري، لیوجو ذعك يف يرض نسخ اعومسط لهو اعصواب،
م،  4442احلطصب، )املولن  لم  ألدنته مصال فتجر يه فصعريح عه، لعةس نةةه أن یتصوق يصعريح. 

5/255) 
ملصعكة  : االجتصر يصعودیر  مكرله يف قول يرض ااالجتار بالوديعةلتةخةص اعكالم يف مسأع  

لض مسواء أكصنت اعودیر  م  اعنقود لاملثةةصت أل م  اعرر يصنتبصره جتصلزا عةحق مل یأذن يه رهبص، 
لاعقةمةصت، لرجح يرض فقهصئه  حرمته يف املصعني، لفصل اعبرض اآلخر فقصل حبرمته يف اعررلض 

 لكراهته يف اعنقود.
قصل اي  رشو احلففةو: لاختةففوا م  هذا اعبصب يف فرع مشهور، لهو فةم  ألدع مصال فتروى 

: ةه، هل ذعك اعريح حالل عه أم ال؟ فقصل مصعك، لاعةةث، لأيو یومسف لمجصن فةه لاجتر يه فريح ف
 ذا رد املصل طصب عه اعريح، ل ن كصن غصصبص عةمصل فضال ن  أن یكون مستودنص ننوه، لقصل أيو 
حنةفف ، لزفر لحممو ي  احلس : یؤدي األصل لیتصوق يصعريح، لقصل قوم: عرب اعودیر  األصل 

و خمري يني األصل لاعريح، لقصل قوم: اعبةع اعواقع يف تةك اعتجصرة فصمسو، لاعريح، لقصل قوم: ه
لهؤالء ه  اعذی  ألجبوا اعتصوق يصعريح  ذا مصت. فم  انترب اعتصرف، قصل: اعريح عةمتصرف، 

ينةه نبو ا -رضي هللا ننه  -لم  انترب األصل، قصل: اعريح عصصحب املصل. لعذعك ملص أمر نمر 
ص، ن یصرفص املصل اعذي أمسةففهمص أيو مومسى األشرري م  يةت املصل، فصجترا فةه فرحبهللا لنبةو هللا أ



 

 د حمدي أيداهالدكتور سيد محم                                                         أحكام الوديعة في الفقه اإلسّلمي 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         147-1133    ۲۲۲۲ - 21( 4) دمسرب -ةبحوث الخّل

 
 

قةل عه: عو جرةته قراضص، فأجصب  ىل ذعك; ألنه قو رلي أنه قو حصل عةرصمل جزء لعصصحب 
 (1/43م،  2441)اي  رشو احلففةو،  املصل جزء، لأن ذعك نول.

ني اعففقهصء يف أن االجتصر يصعودیر  يولن  ذن صصحبهص ترو یستوجب نةى لال خالف ي
ل ن كصن يةنه  خالف فةم  یستحق اعريح اعنصتج ن  اجتصر اعودیع، لذعك نةى  اعودیع اعضمصن،
 مخس  أقوال:

أن اعريح عصصحب اعودیر ، ألنه منصء مةكه،  ذ م  املررلف يف األصول لاعقوانو أن   -2
عذي هو أصةه، فةكون مةكص مل  عه املصل اعذي هو أصةه. لهو مرلي ن  اي  اعريح تصيع عةمصل ا

  .(634  ت:د.)اي  یرةى، نمر، لنصفع مواله، لأيب قالي ، ليه قصل  مسحصق لأمحو يف رلای  ننه.
 أنه عبةت املصل، لهو مرلي ن  نطصء، ليه قصل أمحو يف رلای  ننه.  -0
وق يه، لهو قول أيب حنةفف  لحممو ي  احلس  لاعشريب لأمحو يف رلای  أنه جيب اعتص  -3

اي  املنذر، )ننه،  لحجته  نةى ذعك أن اعريح احلصصل يسبب خبةث، مسبةةه اعتصوق يه. 
 .(3/663م،  2441
اعودیر   ضمصن أن اعريح عةودیع،  ذ هو مثرة نمةه لجهوه، ل منص یستحقه يضمصنه، ألن -6

لقت االجتصر هبص منه، لألنه ال یكون أمسوأ حصال م  اعغصصب، يصنتبصر أن اعغصصب  ذا اجتر يصملصل 
املغصوب فريح فهو عه، فإذا كصن اعغصصب عه اعريح فصعودیع ألىل، لألن املودع مل یوفع املصل  عةه 

 ح.ل مصعه دلن اعرييغرض طةب اعففضل لاعريح، ل منص أراد حففظ اعودیر  عه، فةكون عه أص
لهو مرلي ن  اعقصضي شریح، لاحلس  اعبصري، لنطصء ي  أيب ريصح، لاعشريب، لحيىي 

مةصرة،  ) األنصصري، لريةر ، ليه قصل مصعك لاعثوري لاعةةث لأيو یومسف لأمحو يف رلای  ننه.
2/434) 
ةقتسمصنه ر اعنففرني، حبسب مررف  أهل ااخربة، فأن اعريح یكون يني اعودیع لاملودع نةى قو -0

يةنهمص كصملضصري ، لهو رلای  ن  اإلمصم أمحو، قصل اي  تةمة : لهو أصحهص، ليه حك  نمر ي  
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ااخطصب رضي هللا ننه.  ال أن یتجر يه نةى غري لجه اعرولان، مثل أن یرتقو أنه مصل نففسه، 
 .(634 د.ت:)اي  یرةى،  يال ریب.فةتبني عه أنه مصل غريه، فهنص یقتسمصن اعريح 
 الفقرة األوىل: خصائص شقد الوديعة

 عرقو اعودیر  ثالث خصصئص هي:
فةكل منهص فسخه مىت شصء لعو نزل املودع نففسه، فصنرزاعه  أوال: اجلواز من اجلانبني:

 رزل عغو، كمص عو أذن عةضةففصن يفلجهصن، ينصء نةى أن اعودیر   ذن، أم نقو؟  ن قةنص:  ذن، فصع
أكل طرصمه، فقصل يرضه : نزعت نففسي، یةغو قوعه، لعه األكل يصإلذن اعسصيق، فرةى هذا تبقى 
اعودیر  حبصهلص، ل ن قةنص: نقو، انففسخت ليقي املصل يف یوه أمصن  شرنة ، كصعریح تطري اعثوب  ىل 

 فإن مل یففرل، ضم . داره، فرةةه اعرد ننو اعتمك  ل ن مل یطةب نةى األصح.
قصل اي  قوام : لهي نقو جصئز م  اعطرفني، مىت أراد املودع أخذ لدیرته عزم املستودع ردهص؛ 

[ فإن أراد املستودع 58عقوعه ترصىل: ﴿ِ نَّ اهللََّ یَْأُمرُُكْ  أَْن تـَُؤدُّلا اأْلََمصنَصِت ِ ىَل أَْهِةَهص﴾]اعنسصء: 
 تقبل.املستودع متربع يإمسصكهص؛ فال یةزمه اعتربع يف املسردهص نةى صصحبهص، عزمه قبوهلص؛ ألن 

 (3/163هـ،  4145)اي  قوام  ع.، املغين، 
لال تضم   ال ننو اعتقصري، لنقود األمصن  هي اعرقود اعيت یكون املصل  ثانيا: الوديعة أمانة

یصةبه  سصب صصحبه، فال یكون اعقصيض مسؤلال نمصاملقبوض يف تنففةذهص أمصن  يف یو قصيضه حل
 م  تةف فمص دلنه  ال  ذا تروى نةةه أل قصر يف حففظه، كصعشرك  لاعوكصع  لاإلجصرة لاعوصصی .

ل منص كصنت اعودیر  كذعك؛ ألن األصل فةهص أهنص مررلف ل حسصن م  اعودیع، فةو ضم  
صجون ائع، لذعك مضر هب ،  ذ كثريا مص حيتم  غري نولان أل تففریط، المتنع اعنصس ن  قبول اعود

 .(2/215)املال خسرل،    عةهص أل یضطرلن
، فإذا كصنت اعودیر  يصقة ، عزم املودع ردهص  ذا طةبهص املصعك، لعةس ثالثا: ردها شةد بقائها

صل يرفع اعةو احلنصية  أن رد اعودیر  حياملراد أنه جيب نةةه مبصشرة اعرد، لذكر احلنففة  لاعشصفرة  ل 
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لاعتخةة  يةنهص ليني املصعك، نةى لجه جيرةه متمكنص م  رقبتهص دلن مصنع، كمص  ذا لضرهص أمصمه، 
لقصل عه اقبضهص. لال یةزم اعودیع نقةهص  ىل دار املودع أل دكصنه أل  ىل أي مكصن آخر  ذا طةب 

، ألن اعودیع  منص قبض اعرني ملنففر  مصعكهص نةى ذعك منه املودع، مسواء قةت املؤن  أل كثرت
ااخصو ، فة  تةزمه اعغرام  نةةهص، كمص عو لكةه نةى حففظهص يف مةك صصحبهص، ل منص نةةه 

لنةى  (3/611م،  4444)اعنولي، رلض  اعطصعبني لنموة املففتني،، اعتمكني م  أخذهص. 
عودیع ن  نقةهص  عةه، لهةكت يروه يةوه، ال یةزمه اعضمصن، ألن مؤلن  اعرد ذعك، فإذا امتنع ا

 .(3/233هـ،  4148)اي  جنة  ،  لعةس نةى اعودیع شيء غري اعتخةة  لاعتمكني نةى املصعك،

 املطلب الثاين: انتهاء شقد اإليداع
 ینتهي نقو اإلیواع يأمور هي:

قصل خةةل رمحه هللا ترصىل: "لانرزل مبوت موكةه  ن نة  ل ال  موت أحد العاقدين: أوال:
 لقصل اعنولي: لتنففسخ مبوت أحومهص أل جنونه أل  غمصئه (436م،  2445)اجلنوي،  فتألیالن"

. لترتففع اعودیر  أي ینتهي (3/223م،  4444ملففتني،، )اعنولي، رلض  اعطصعبني لنموة ا
م،  4486اي  حجر، ) حكمهص مبص ترتففع يه اعوكصع  فرتتففع مبوت املودع أل املودع لجنونه ل غمصئه

3/441) 
ففظ، لأمص ح: كصعوكصع ، أمص اعودیع، فألنه مل یرو أهال عةثانيا: زوال أهلية أحدمها للتصرف

 .(5/45هـ،  4148)اي  مففةح،  املودع فألنه مل یرو ليل نففسه، يل یةي غريه مصعه لشؤلنه
، أل نزل املودع عه مع نةمه: جرل اي  رشو ااخالف يف املوت ثالثا: شزل الوديع نفسه

اعرزل لاملوت  م اعرزل قبل يةوغ اعرة  يفلاعرزل مسواء، لظصهر كالمه يف اعتوضةح ترجةح اعقول يرو
لهو اعظصهر، لهذا  ذا أنة  يصعرزل لأشهو نةةه، لمل یك  منه تففریط يف تأخري  نالمه يذعك، 
لأمص  ن نزعه مسرا فإنه ال ینرزل يذعك، لهذا أیضص  ذا مل یترةق يصعوكصع  حق عةغري، فةةس عةموكل 

أمصن   انففسخت ينصء نةى أهنص نقو ليقي املصل يف یوهنزعه، لعو نزل اعودیع نففسه أل نزعه املصعك 
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هـ،  4122ي، )اعسنةك شرنة . لنقل املصعك مةكة  اعودیر  عغري اعودیع: كمص عو يصنهص آلخر لحنوه
6/33) 

يصإلقرار ویه لهنص ینففسخ اعرقو ضرلرة مبوجب تر رابعا: إقرار الوديع بالوديعة لغري صاحبها:
 (3/441م،  4486)اي  حجر،  فتصري مضمون .

أع  : لقو اختةف اعرةمصء يف هذه املسخامسا: تعد  الوديع أو تفريطه املوجب للضمان
فذهب احلنففة  لاعشصفرة   ىل اعقول يصنتهصء اعرقو هبص لخصعففهمص احلنففة  لاملصعكة   ذ جرال اعتروي 

ضص لحةث مص زال نصدت األمصن   ىل أصةهص. قصل صصحب  یثصر اإلنصصف: املودع  ذا خصعف نصر 
يف اعودیر  مث نصد  ىل اعوفصق يرئ م  اعضمصن لهو قول مصعك، لقصل زفر: ال یربأ لهو قول 

 (232هـ،  4148) اي  اجلوزي،  اعشصفري لأمحو.
ا كصنت اعودیر  ثويص فةبسه أل داي  فركبهص، لتففسري اعرود اىل اعوفصق ترك لصورة املسأع   ذ

اعةبس لاعركوب لمرصلدة احلففظ عةمصعك. لاختةف املشصیخ هل توخل اعرني يف ضمصنه حصع  
ااخالف أم ال؟ قصل اهلنوالي ال یوخل لأشصر حممو يف األصل  ىل أهنص توخل فقصل یربأ ن  

 .(236هـ،  4148) اي  اجلوزي، يرو ثبوت اعضمصن  اعضمصن لاعرباءة  منص تكون
اتففق اعففقهصء نةى انتهصء نقو اعودیر  يصجلحود املضم  هلص؛ ألن  نادنا: جحود الوديعة:

كي، )اعسنة املودع ملص طةب منه اعودیر  فقو نزعه ن  احلففظ، لهو ملص جحوهص نزل نففسه
 .(6/33هـ،  4122
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 اخلــــــــاتــــــمـــــة
قوم هذا اعبحث دارمس  لافة  ن  اعودیر ، لأمهةتهص يف اعنشصط االقتصصدي املرصصر، لن  
اعتكةةف اعففقهي جلل مسصئةهص، ليسَط اعقول يف أحكصم اعودیر  يف املذاهب اعففقهة  األرير ، 

ومص، يف كتب اعففقه، لتطرق أله  أقوال أئم  اعرة  يف هذا حةث مسةط اعضوء نةى اعودائع نم
 املضمصر.

ليذعك یكون اعبحث قو امستكمل أهوافه اعواردة يف مقومته، لقو توصل لجممون  م  اعنتصئج 
 جنمةهص فةمص یةي:

 اعودیر  هي: "املصل املوفوع  ىل م  حيففظه يال نوض" -
 ص لال االنتففصع هبص  ال يإذن صصحبهص.اعودیر  أمصن  مبرىن أنه ال جيوز اعتصرف فةه -
 تنقس  اعودیر  م  اعنصحة  اعففقهة   ىل لدیر  يال أجر، للدیر  يأجر. -
 اعودیر  املأذلن يف امسترمصهلص لاالنتففصع هبص ترترب نصری  أل قرضص. -
خةط اعودیر   مص أن یكون مع مص ميك  متةةزهص ننه أل مع مص ال ميك  متةةزهص ننه، فإن  -
ااخةط مع مص ميك  متةةزه فال ضمصن نةى اعودیع اتففصقص. أمص  ذا خةطهص مبص ال ميك  متةةزهص لقع 

 ننه فرنوئذ یففرق يني مص  ذا لقع ذعك يإذن صصحبهص أل يغري  ذنه، لعكال اعففرنني حك  خيصه.
يح ر حيرم االجتصر يصعودیر  يف املقوم، لاملرولم لیكره يف املثةي، لقةل یكره يف اجلمةع، لاع -

صنت فإن كصنت اعودیر  نقوا، أل مثةةص فةرهبص املثل، ل ن ك -يصعففتح -احلصصل م  اعتجصرة عةمودع 
نرضص لفصت فةريه قةمته، ل ن كصنت قصئم  فرهبص خمري يني أخذ مسةرته لرد اعبةع ليني  مضصئه، 

 لأخذ مص يةرت يه.
 هةة  أحومهص عةتصرف،ینتهي نقو اإلیواع يأمور منهص: موت أحو اعرصقوی ، أل زلال أ -

أل نزل اعودیع نففسه، أل  قرار اعودیع يصعودیر  عغري صصحبهص، أل تروي اعودیع أل تففریطه املوجب 
 عةضمصن، أل جحود اعودیر .
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