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Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (Wafat 1421H) -rahimahullahPertanyaan:
 وأراد اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻔﻲ أي اﻟﻮﺟﻮه ﻳﺼﺮﻓﻬﺎ؟،ﻣﻦ ﻟﻪ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ أن ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ رﺑﻮﻳﺔ
Barangsiapa yang punya simpanan modal di koperasi kemudian nampak olehnya, ada sekian
persen mengandung riba, dan dia ingin membebaskan diri dari riba tersebut, kamana mesti
dia salurkan?
Jawaban:
ﻛﻞ ﻣﺎل ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺤﺮم ﺛﻢ ﻳﺘﻮب ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺮب إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﺼﺪﻗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
Setiap harta yang dimiliki seorang insan dengan cara yang haram, kemudian di bertaubat
darinya, maka hendaknya dia menyalurkannya pada apa yang bisa mendekatkan diri kepada
Allah. Seperti membangun masjid, bersedekah kepada faqir miskin dan selainnya.
 ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻋﻠﻰ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ،اﻟﻤﻬﻢ أن ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﺨﻠﺼﺎ ً ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﺨﻴﺮ
اﻟﻔﻘﺮاء.
Yang jelas, hendaknya dia mengeluarkannya dari hartanya untuk membebaskan diri untuk
apa saja dari jalan kebaikan. Sekalipun untuk membangun masjid, sekalipun untuk
bersedekah kepada orang faqir.
***
[Liqaa al-bab l-Maftuh]
Sumber : http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=39431
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