
  )امانت(وديعه 

 آن است آه انسان مال خود را به ديگرى به عنوان امانت و به منظور حفظ و »وديعه«  ـ  1مسأله  

اى بخواند به     آه صيغه   اين مطلب را با صيغه لفظى بگويد، يا بدون اين               ؛ خواه  بسپارد     آن نگهدارى

  . بگيرد تحویله همين قصددهد و او هم ب شخص امانتدار بفهماند آه مال را براى نگهدارى به او مى

 و از گناهان آبيره است و اگر آسى امانتى را بپذيرد بايد در                    خيانت در امانت حرام     ـ  2مسأله  

نگهدارى آن آوتاهى نكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد، خواه صاحب امانت                                

  .باشد يا غير مسلمان مسلمان

باشند، بنابراين اگر بّچه نابالغ يا       »  عاقل«و  »  بالغ« هر دو بايد       گذار  امانت  و     امانتدار   ـ  3مسأله  

توان مالى را نزد بّچه نابالغ يا          ديوانه مالى را نزد آسى امانت بگذارد صحيح نيست، همچنين نمى               

  .تواند امانت را قبول آند ديوانه امانت گذارد، ولى اگر ممّيز باشد و ولّى او اجازه دهد مى

 توانايى نگهدارى امانت را ندارد نبايد آن را قبول آند، ولى اگر صاحب مال در                 آسى آه  ـ  4مسأله  

تر باشد و آسى هم آه بهتر حفظ آند وجود نداشته باشد، قبول آردن آن مانعى                    ناتوان  نگهدارى آن   

  .ندارد

 هرگاه انسان به صاحب مال بفهماند آه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او                ـ  5مسأله  

ال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، آسى آه امانت را قبول نكرده                             م

، شایسته است در نگهداری آن تا ارجاع آن مال به           تواند آن را نگهدارى آند     ضامن نيست، ولى اگر مى    

  .صاحبش کوشش کند

واند آن را پس بگيرد و        ت گذارد هر وقت بخواهد مى        آسى آه چيزى را امانت مى         ـ  6مسأله  

  .تواند آن را به صاحبش بازگرداند آسى هم آه امانتى قبول آرده هر وقت بخواهد مى

هرچه زودتر   هرگاه انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را فسخ آند بايد                    ـ  7مسأله  

مال را به صاحب آن يا وآيل يا ولّى او برساند، يا به آنها خبر دهد آه مالشان را ببرند و اگر بدون عذر                             

  .مال را به آنها نرساند و خبر هم ندهد چنانچه تلف شود بايد عوض آن را بدهد

 اّتفاقًا آن مال  و  آسى آه امانت را قبول نموده اگر در نگهدارى آن آوتاهى نكرده باشد      ـ  8مسأله  

  .تلف شود ضامن نيست
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 هرگاه صاحب مال بميرد امانتدار بايد مال را به وارث او برساند، يا به او خبر دهد آه آن                     ـ  9مسأله  

خواهد وارث را     آه مى  را ببرد و چنانچه در اين آار آوتاهى آند ضامن است، ولى اگر براى آن                           

به صورت  مال   در این اثناء      و     ، به بر رسی بپردازد      يا نه  مّيت وارث ديگرى هم دارد         بشناسد، يا بداند  

  .تلف شود ضامن نيستاتفاقی 

 اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار بايد مال را به همه ورثه                        ـ  10مسأله  

 اجازه   بنابراين، اگر تمام مال را فقط به يكى از ورثه بدون           .بسپارد، يا به آسى آه وآيل همه آنان باشد        

  .ديگران بدهد ضامن سهم ديگران است

 هرگاه امانتدار بميرد، وارث او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اّطالع دهد، يا امانت را                   ـ  11مسأله  

  .به او برساند

هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است بايد امانت را به                هرگاه امانتدار نشانه   ـ  12مسأله  

 ،برساند و اگر ممكن نيست بايد وصّيت آند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد                    صاحب آن يا وآيل او       

  .اسم صاحب مال و جنس و خصوصّيات و محّل آن را بگويد
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