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العممانية
ممخص الخطبة

 - 1ضرورة تتبع طرق الغي والضالل وكشف عوارىا  - 2معنى العممانية  - 3الحرب بين اإلسالم
وجاىمية قريش  - 4بعض صور العممانية في مجتمعنا  - 5تمبيس العممانيين عمى الناس بإخفاء
حقيقة موقفيم في الدين

-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد:

أييا المسممون!

لقد أنزل اهلل الكتاب تبيانًا لكل شيء وىدى ورحمة لقوم يؤمنون ،وأرسل رسولو باليدى ودين الحق،

ففتح بو أعينا عمياً ،وآذاناً صماً ،وقموباً غمفاً ،وبدد بدعوتو ظممات الجيل والحماقة ،وأسقط األغالل

التي كانت عمى العقول ،حتى أمسى شرك الجاىمية وضالليا أسطورة غابرة ،وأصبحت عبادة

األصنام في ميزان المسمم إفكاً قديماً ،ويعجب المسمم فيما يعجب من سخف المشركين ،وصدق اهلل
تعالى إذ يقول :من ييد اهلل فيو الميتد ومن يضمل فمن تجد لو وليا مرشداً [الكيف.]17:

عباد اهلل!

غير أنو يجب أن نذكر دائماً أن االبتالء مستمر ،ومادة الشر باقية ،وشياطين اإلنس والجن

مستمرون في ترويج الضالل؛ حتى زخرفوه بكل صمة ،وروجوا لو بكل لسان وكذلك جعمنا لكل نبي

عدوا شياطين اإلنس والجن يوحي بعضيم إلى بعض زخرف القول غرو اًر [األنعام.]112:

ومن الواجب أن نتتبع طرق الغي؛ بالتحذير منيا ،وكشف م ارمييا وأبعادىا ،وسد السبل عمى دعاتيا،
حتى يكون المسممون عمى بينة من ربيم ،وبصيرة من سبيميم ،وال يضرىم انتحال المبطمين أو كيد

الحاقدين.

ولقد شاعت في دنيا المسممين اليوم فمسفات وأنظمة خدعت الكثيرين منا ببريقيا ،وانتشرت شعارات

ومصطمحات أسرت عقول البعض واستحوذت عمى األفكار ،أرى ذلك كمو داء دوي ونار لو قدر ليا

أن تنتشر؛ لم تأت عمى شيء إال جعمتو كالرميم.

ومن تمك األفكار الفكر الصميبي الالديني ،وىو ما يسمى بالعممانية ،التى تسربت إلى مجتمعات

المسممين.

ولعل أحد التحديات الخطيرة التي تواجو أىل السنة والجماعة في ىذا العصر ىي إسقاط الالفتات
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الزائفة ،وكشف المقوالت الغامضة وفضح الشعارات الممبسة ،التي تتخفى وراءىا العممانية ،التي تبث

سموميا في عقول وقموب أبناء ىذه األمة.

لذا؛ فإني سأميط المثام عن وجو ىذه النحمة الضالة المضمة:

فالعممانية مدلوليا الصحيح ىو إقامة الحياة عمى غير دين؛ سواء بالنسبة لألمة أو لمفرد.

إن ىذه العممانية ليي أكبر نقيض لمتوحيد الذي ىو أعظم حقيقة في التصور اإلسالمي.

عباد اهلل!

قال ابن تيميو في "رسالة العبودية"( :إن اإلنسان عمى مفترق طريقين ال ثالث ليما :فإما أن يختار

العبودية هلل ،واما أن يرفض ىذه العبودية ،ليصبح ال محالة في عبودية لغير اهلل وكل عبودية لغير
اهلل ،كبرت أو صغرت ،ىي في نيايتيا عبادة لمشيطان).

قال تعالى :ألم أعيد إليكم يا بني آدم أال تعبدوا الشيطان إنو لكم عدو مبين .وأن اعبدوني ىذا

صراط مستقيم [يس .]61-66:يشمل ذلك العرب الذين قال اهلل فييم :إن يدعون من دونو إال إناثا

وان يدعون إال شيطانًا مريدًا [النساء .]117:ويشمل كذلك كل عبادة لغير اهلل عمى مدار التاريخ.
ولقد تغيرت بعض العبادة؛ فمم يعد ىناك تمك األوثان التي كان العرب في شركيم يعبدونيا ،ولكن

عبادة الشيطان ذاتيا لم تتغير ،وحمت محل األوثان القديمة أوثان أخرى؛ كالحزب ،والقومية،

والعممانية ،والحرية الشخصية ،والجنس وغيرىا .وعشرات األوثان الجديدة؛ إنيا عبادة الشيطان

والطاغوت ،وىذا مناف لشيادة أن ال إلو إال اهلل؛ فمعنى (ال إلو إال اهلل) :الكفر بالطاغوت ،واإليمان

باهلل.

وبناء عمى ىذا يمكن أن نعرف حكم اإلسالم في العممانية ،فنقول :إن العممانية نظام طاغوتي

جاىمي كافر ،يتنافى ويتعارض تماماً مع (ال إلو إال اهلل) من ناحتين أساسيتين متالزمتين:

أوال :من ناحية كونيا حكمًا بغير ما أنزل اهلل.
وثانياً :كونيا شركاً في عبادة اهلل.

عباد اهلل!

إن العممانية تعني بداىة :الحكم بغير ما أنزل اهلل ،وتحكيم غير ما أنزل اهلل ،وتحكيم غير شريعة

اهلل ،وقبول الحكم والتشريع والطاعة واالتباع من الطواغيت من دون اهلل؛ فيذا معنى قيام الحياة عمى

غير دين.

قال تعالى :ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك ىم الكافرون [المائدة.]44:

عباد اهلل!

والجاىمية أنواع عمينا أن نعمميا:

فبعض الجاىمية يتمثل في اإللحاد باهلل سبحانو وتعالى ،وانكار وجوده؛ فيي جاىمية اعتقاد وتصور؛
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كجاىمية الشيوعيين.

وبعضيا يتمثل في اعتراف مشوه بوجود اهلل سبحانو ،وانحراف في الشعائر التعبدية ،وىي جاىمية

االتباع والطاعة؛ كجاىمية الييود و النصارى.

وبعضيا يتمثل في اعتراف بوجود اهلل سبحانو ،وأداء لمشعائر التعبدية ،مع انحرف خطير في تصور

داللة شيادة أن ال إلو إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل ،ومع شرك كامل في االتباع والطاعة ،وذلك
كجاىمية من يسمون أنفسيم مسممين من العممانيين ،ويظنون أنيم أسمموا واكتسبوا صفة اإلسالم

وحققوه بمجرد نطقيم بالشيادتين وأدائيم لمشعائر التعبدية ،وكميا جاىمية.

عباد اهلل!

والعممانية تجعل العقيدة والشعائر هلل وفق أمره ،وتجعل الشريعة والتعامل مع غير اهلل وفق أمر غيره،

وىذا ىو الشرك في حقيقتو وأصمو؛ ألن أىل الجاىمية األولى لم ينكروا وجود اهلل؛ قال تعالى :ولئن
سألتيم من خمق السماوات واألرض ليقولن اهلل [لقمان .]25:وكذلك لدى أصحاب الجاىمية األولى

بعض الشعائر التعبدية؛ قال تعالى  :وجعموا هلل مما ذ ار من الحرث واألنعام نصيبًا [األنعام.]136:

عباد اهلل!

ولكن مع ذلك بماذا حكم اهلل عمى ىذا المجتمع؟!

لقد حكم عميو بأن ذلك كفر وجاىمية ،وعد تمك األمور جميعيا صف ًار في ميزان اإلسالم.

ولذلك نشبت المعركة الطويمة بينيم وبين رسول اهلل  ،واشتد النزاع بمعركة شرسة ونزاع حاد ،حتى

إن السيف كان الحكم األخير ،موضوع ىذه المعركة العنيفة الطويمة لم يكن سوى كممة واحدة ،ىي
كممة ال إلو إال اهلل ،كممة يصر عمييا النبي إلى أقصى حد ،وترفضيا الجاىمية إلى أبعد حد؛ ألنو
منذ المحظة األولى ،حين دعاىم النبي إلى شيادة أن ال إلو إال اهلل؛ كان الجواب الفوري" :أجعل

اآللية إليا واحدًا إن ىذا لشيء عجاب" فالقضية واضحة في أذىانيم أن االلتزام بيذه الكممة معناه
الرفض الجازم والتخمي الكامل عن كل ما عدا اهلل من معبوداتيم وطواغيتيم المختمفة ،طاغوت

األوثان ،وطاغوت الزعامة ،وطاغوت القبيمة ،وطاغوت الكيانة ،وطاغوت التقاليد ،واالستسالم
الكامل هلل ،ورد األمر والحكم ،جميمو وحقيره ،كبيره وصغيره ،إلى اهلل وحده ال شريك لو.

عباد اهلل!

وكذلك؛ فإن بيننا اليوم ممن يقولون :إنيم مسممون من يستنكرون وجود صمة بين العقيدة واألخالق،

وبخاصة أخالق المعامالت المادية!!

ال في استنكار :ما
وبيننا اليوم حاصمون عمى الشيادات العميا من بعض جامعات العالم يتساءلون أو ً

لإلسالم وسموكنا االجتماعي؟! وما لإلسالم واختالط النساء مع الرجال عمى الشواطئ والمنتزىات؟!
وما لإلسالم وزي المرأة في الطريق؟! وما لإلسالم والمرأة وقيادتيا لمسيارة واختالطيا بالرجال
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وحريتيا الشخصية في سفرىا بدون محرم وتصرفيا في شؤونيا؟! وىذه دعوى إلحادية؛ ألنيا رد لما
جاء في كتاب اهلل من قوامة الرجل عمى المرأة.

وىناك من يتساءل :ما لإلسالم وتصريف الطاقة الجنسية بأي سبيل سواء بالزنى أو غيره ،عياذًا
باهلل؟!

وما لإلسالم وىذا الذي يفعمو المتحضرون؟! فأي فرق بين ىؤالء وبين سؤال أىل الكفر في زمن نبي

اهلل شعيب :أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا [ىود.]87:

وىم يتساءلون ثانياً ،بل ينكرون بشدة وعنف أن يتدخل الدين في االقتصاد ،وأن تتصل المعامالت
باالعتقاد ،أو حتى باألخالق من غير اعتقاد ،ويقولون :ما لمدين والمعامالت الربوية؟! وما لمدين

والميارة في الغش والسرقة ما لم يقعا تحت طائمة القانون الوضعي؟! وما لمدين والسياسة والحكم؟!

بل إنيم يتبجحون بأن األخالق إذا تدخمت في االقتصاد تفسده.

فال يذىبن بنا الترفع كثي اًر عمى أىل مدين في تمك الجاىمية األولى ،والعالم اليوم في جاىمية أشد

جيالة ،ولكنيا تدعي العمم والمعرفة والحضارة ،وتتيم الذين يربطون بين العقيدة وسموك الشخص في

الحياة والمعامالت المادية؛ تتيميم بالرجعية والتعصب والجمود ،وبعد أن استيمكت ىذه األلفاظ؛

أضافت الجاىمية اليوم وصفيم بالتطرف!!

أليس ىذا ىو بعينو ما يريده رافعوا شعار :الدين هلل والوطن لمجميع من أدعياء اإلسالم من
العممانيين الذين أفسدوا البالد والعباد؟ قاتميم اهلل أنى يؤفكون.

أقول ىذا القول ،وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسممين من كل ذنب؛ فاستغفروه؛ إنو ىو الغفور

الرحيم.

-------------------------

الخطبة الثانية

إن الحمد هلل؛ نحمده ،ونستعينو ،ونستغفره ،ونتوب إليو ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات

أعمالنا ،من ييده اهلل؛ فال مضل لو ،ومن يضمل؛ فال ىادي لو.

وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن محمداً عبده ورسولو ،صمى اهلل عميو وعمى آلو

وأصحابو وسمم تسميماً.

أما بعد:

أييا المسممون!

إن من عادة المنافقين من عممانيين وحداثيين وغيرىم من المنتسبين ليذا الدين عدم اإلنكار الصريح

والواضح ،وعدم إظيار العداء الساخر لإلسالم ،وىم يتخذون سالح التمبيس والتمويو لاللتفاف حول

المسممين لحين المعركة الفاصمة ،حتى يفاجئوا المسممين عمى حين غرة.
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من أجل ذلك يرفع ىؤالء الزنادقة من العممانيين وأشباىيم شعارات يحاولون بيا خداع أكبر عدد

ممكن من المسممين ،وتيدئة نفوس القمة التي قد تفضحيم وتشوش عمييم وتكشفيم لمناس ،ىؤالء
الذين يرفعون شعارات العممانية ،بينما يسعون بواقعيم العممي القتالع اإلسالم من جذوره ،ولكن

رويداً؛ لذلك؛ فيم يحرصون عمى كل طريق يوصل لوسائل اإلعالم.

عباد اهلل!

إن العممانية التي ولدت وترعرعت في أحضان الجاىمية ليي كفر بواح ال خفاء فيو وال ريب فيو وال

التباس ،ولكن الخفاء والريب وااللتباس إنما يحدث عمداً من دعاة العممانية أنفسيم؛ ألنيم يعممون أنو
ال حياة وال اىتداء بجاىميتيم في بالد المسممين؛ إال من خالل ىذا التخفي والتمبيس عمى جماىير

المسممين ،وذلك من خالل راياتيم الزائفة ،التي تخفي حقيقة أمرىم وباطن دعوتيم عن المسممين،
وتمبس عمى العامة أمر دينيم وعقيدتيم ،بل وتحفزىم ضد إخوانيم الصادقين الداعين بحقيقة ىذا

الصراع ،المنبيين إلى خطرىم الداىم عمى الدين وأىمو

عباد اهلل!

إن المعارك والجبيات التي تفتحيا الفرق الضالة والمنتسبة ليذا الدين ضد أىل السنة والجماعة،

وأخطرىا دائماً جبية الرفض الباطنية ،والتي تغذييا وتدعميا القوى والمعسكرات الجاىمية العالمية؛
لتدمير أىل السنة والجماعة؛ باعتبارىم الخطر الحقيقي والفعال ضد ىذه القوى.

أقول :إن ىذه المعارك وىذه القوى يجب أال يتساىل و ال يتياون معيا أىل السنة والجماعة،

إن حصونيم الزالت ميددة من داخميا ،وان القوى العممانية المتكتمة ضدىم من الداخل ،والتي

تصارعيم في معارك خفية حيناً وظاىرة أحياناً أخرى ،ىي التى تمثل اآلن جوىر الصراع القائم بين

اإلسالم والجاىمية في العصر الحديث.

و إن أخطر مراحل ىذا الصراع ىي مرحمة تعرية ىذه القوى العممانية القبيحة ،وفضحيا أمام

المسممين؛ ليستبين لكل مسمم سبيل المجرمين الذين يحاولون خداعيم وتمبيس أمر دينيم عمييم وىم

ال يعممون.

أما آن ألىل السنة والجماعة أن ينتبيوا ليذه األخطار المحيطة بيم في الداخل والخارج والتي
تيددىم في دنياىم وآخرتيم؟!

أما آن ليم أو لكثير منيم أن يتخموا عن معاركيم القديمة وخالفاتيم الجانبية والشكمية ليفرغوا

طاقاتيم ويركزوا جيودىم لمواجية ىذه التحديات؟!

عباد اهلل!

إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وايتاء ذي القربى وينيى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعمكم
تذكرون [النحل.]96:
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فاذكروا اهلل العظيم الجميل يذكركم ،واشكروه عمى نعمو يزدكم ،ولذكر اهلل أكبر ،واهلل يعمم ما

تصنعون.

