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 وﻟﻜﻨﻬــﻢ ﻳﺮﻳــﺪون أن، ﻓــﺈذا أراد ﻫـﺆﻻء اﻟﺨﺎرﺟﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜـﺎم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻠﻴﺨﺮﺟﻮا ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﻔــﺎر اﻟﻤﺸﺮﻛﻴـﻦ
ﻳﺒﺜـﻮا اﻟﻔﺘـﻦ ﺑﻴـﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴــﻦ
Maka jika mereka para khawarij itu ingin memberontak kepada sebagian penguasa muslimin,
maka semestinya mereka memberontak kepada orang-orang kaﬁr yang musyrik. Akan tetapi
mereka memang menginginkan menyebarkan ﬁtnah di tengah-tengah kaum muslimin.
 أﺧﺸﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ أﻋﺪاء:  أي،  ﻣﻦ إﺳﻼم ﻫﺆﻻء ﺣﻘﻴﻘﺔ: ”وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﻚ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻦ “اﺛﻨﻴﻦ
 وﻟﻜﻨﻬﻢ ﺟﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ، ً  وﻫﻲ أﻧﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن ﻓﻌﻼ،  وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺧﺮى، اﻹﺳﻼم ﺗﻠﺒﺴﻮا ﺑﺜﻴﺎب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
Oleh karena itu saya hakikatnya mengalami keraguan besar diantara dua perkara:
• Dari Islamnya mereka-mereka ini secara hakikat.
• Ataukah saya khawatir kalau mereka itu adalah termasuk musuh-musuh Islam yang
memakai baju Islam.
Walaupun ada kemungkinan lain, yaitu sesungguhnya mereka itu muslimin perbuatannya,
akan tetapi mereka itu bodoh bahkan dalam puncak kebodohan.
 وﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺸﻮﻫﻮا ﻧﺼﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼم،  وإﻧﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺰﻳﻴﻦ ﺑﺰي اﻹﺳﻼم، وأﻧﺎ أﺳﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
،  اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺣﻘّﺎ ً ﻫﻢ ﺑﺮآء )“أﺑﺮﻳﺎء”( ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺮاءة اﻟﺬﺋﺐ، ً  ﺑﺄن ﻳﻨﺴﺒﻮا إﻟﻴﻪ أﻓﻌﺎﻻ، وﺑﻴﺎﺿﻪ وﻧﻘﺎوﺗﻪ
ﻣﻦ دم اﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب.
Dan saya menganggap jauh kalau mereka itu adalah muslimin, sesungguhnya mereka ini
adalah orang-orang yang berpenampilan dengan Gaya Islam, dalam keadaan mereka ingin
mencoreng citra, kebersihan dan kesucian Islam, dengan cara mereka menisbatkan kepada
Islam perbuatan-perbuatan yang hakikatnya Islam dan kaum muslimin berlepas diri dari apa
yang dinisbatkan kepada mereka, sebagaimana berlepas dirinya serigala dari darahnya anak
Nabi Ya’qub (Yusuf) ‘alaihimassalam.
(Fatawa Al-Ulama Al-Akabir Lima Ahdara min Dimaa ﬁ Al-Jazair h 120)
Sumber || https://t.me/atymn
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