 ‐ 149111اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﺑﺎ ﻣﺎﻟ ﮐﻪ اﺻﻞ آن از وام رﺑﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﻮال
دﺗ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ از ﯾ از ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی وام ﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ اﻻن از ﮐﺎرم ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدهام و
اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺗﻮﺑﻪام را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻓﺮوﺧﺘﻪام و ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ اﻣﺴﺎل را دارم ،آﯾﺎ
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺣﺞ ﮐﻨﻢ؟ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز دارم اﻗﺴﺎط آن وام را از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪام ﻣﭘﺮدازم ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺣﻘﻮﻗﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﺮﺳﺪ از آن ﮐﻢ ﻣﺷﻮد و ﻣﻦ ﭘﻮل دﯾﺮی ﺟﺰ آن ﻧﺪارم .ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻦ را راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺟﺰاﮐﻢ اﻟﻪ ﺧﯿﺮا.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی رﺑﻮی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮض ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺮﯾﺪ ،و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪن از اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪی ﺑﯿﺮد ﮐﻪ دﯾﺮ آن را ﺗﺮار ﻧﻨﺪ.
وام رﺑﻮی ـ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺮﻣﺖ و زﺷﺘاش ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺗﻤﻠ در آﻣﺪن آن ﻣﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ
ﻣﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨ ﻣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺑﻮی ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻠﯿﺖ اوﺳﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﻮر ﻣﺒﺎح ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
و دﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺧﺮج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓ اﻟﻘﺮض ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧ ۲۴۵) ـ .(۲۵۴
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎل ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ از رﺑﺎ ،و وﺟﻮد اﯾﻦ اﻗﺴﺎط و
اداﻣﻪی ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺮض در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﻬﻠﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط ﺑﺎﺷﺪ و
ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ]در ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﯿﻦ[ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎرهی ) (3974و ).(4241
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از اﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﻋﻤﻞ ﺻﺤﯿﺢ را ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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