 ‐ 227216ﺧﺎﻧﻪای را ﺑﺎ وام رﺑﻮی ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ؛ آﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ؟
ﺳﻮال

ﻣﻦ در ﺑﻠﮋﯾ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ؛ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻢ و ﯾ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دارم .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﺟﺎرهی ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺸﻼتِ آن ،ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﯾ ﻣﻮﺳﺴﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﺎﻧﻪای را ﺑﺎ ﯾ وام ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﻬﺮهی ﮐﻤ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮوط
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهام :اﯾﻨﻪ ﻣﻠ دﯾﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،و در آﻣﺪم ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﯿﺶ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﻔﺮوﺷﻢ و اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ را
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺑﺪﻫ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻢ وآن را اﺟﺎره ﻧﺪﻫﻢ
و از آن اﺳﺘﻔﺎدهی ﺗﺠﺎری ﻧﺒﺮم و ﺧﺎﻧﻪی دﯾﺮی ﻧﺨﺮم .ﻣﺒﻠﻐ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﮐﻨﻢ از ﯾ ﺳﻮم ﺣﻘﻮﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از
ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺟﺎرهی ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ .ﯾﺎدم رﻓﺖ ﺑﻮﯾﻢ دوﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔ از اﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﯾﻌﻨ ﺑﯿﺶ از  ٪۸۰آن را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﭘﺲ ﻣدﻫﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ وام ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ رﺑﺎ اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﺻﻮرت واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻔﺮوﺷﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
واﻣ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰو رﺑﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺮام
اﺳﺖ و ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻬﺮهی آن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻢ ،ﺣﺘ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﯾ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﻓﺘﻮای ﺷﻤﺎره ) (184292ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺪام ﺷﻤﺎ در درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ،ﺣﺮام ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
اﻣﺎن دارد اﯾﻦ وام را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ ذات ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻤﻠ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺖ آن
ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﻣﺸﻞ در اﯾﻦ وام رﺑﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﯾﻦ ﯾ ﻗﺮارداد ﺟﺪا از ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﻞ از ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪن وام رﺑﻮی اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
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اﻣﺎن دارد اﯾﻦ وام را زودﺗﺮ ﭘﺲ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از آﺛﺎر رﺑﺎ رﻫﺎﯾ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﺷﻤﺎره ) (85562ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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