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 الحق منصور والباطل مهزوم

منصور والباطل الحق خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب 
مهما المعركة األبديَّة بين الحق والباطل، وأنها ال بُدَّ في نهايتها أن تكون للحق  "، والتي تحدَّث فيها عنمهزوم

 .الرجوع إلى الوحيَ ْين لألخذ منهما واتباع سبيِلهماطاَل األمل، وحثَّ جموَع المسلمين على 

 

 الخطبة األولى

وإن تناَوَبت ليهم النواِئُب واجترَحْتهم ُجروح،  والعلوَّ لعباده ،الذي جعَل الِعزَّة ألوليائِه وإن مسَّْتهم قروح الحمد هلل
بيِده مغالِيُق  أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ووعَدهم بُيسَرْين بعد الُعسر وأن يطِوَي ليَلهم صفٌح صُبوح

 ورسولُهاهلل ا عبُد وأشهد أن محمد   يُداِوُل األيام بين عباده فمقاِديُره تغُدو عليهم وتُروح، ،األمور وبيِده الُفتوح
الذين امَتاُحوا من نبيِّهم خيَر  ِبهاصحأ، صلَّى اهلل وسلَّم وباَرك عليه، وعلى آله و أندى الخالِئق راحة  وأزكاُهم ُروح ا

ا  .ُمُتوح، ونَشروا الحقَّ بعد ذلك بالغ ا وفُتوح 

 أما بعد:

 َيْجَعلْ  اللَّهَ  تَ ت َُّقوا ِإنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا ،الُوثقى ستمِسكوا من اإلسالم بالُعروةواحقَّ التقوى،  اتقوا اهلل تعالىف
 .[92: األنفال] اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َواللَّهُ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َسيَِّئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  َويَُكفِّرْ  فُ ْرقَان ا َلُكمْ 

تَه،  ، ومصائُِر الخلق إليه، وعند اهلل تجتِمعُ إن األموَر بيِد اهلل  َجَمْعَناُهمْ  ِإَذا َفَكْيفَ الُخصوم، فأِعدُّوا للَقاء ُعدَّ
 .[92: عمران آل] يُْظَلُمونَ  اَل  َوُهمْ  َكَسَبتْ  َما نَ ْفس   ُكلُّ  َوُوف َِّيتْ  ِفيهِ  رَْيبَ  اَل  لِيَ ْوم  

 َما نَ ْفس   ُكلُّ  َوُوف َِّيتْ وى، وسوف ُيحشُر الناُس ُعراة  كما ُخِلقوا،ال تكُسوهم إال ألِبسُة التقوى إن كانوا أهَل تق
 .، كلُّ نفس  لوحِدها ُمفردة  ُمجرَّدة  عن األلقاب واإلضافات، والزَّخاِرف والشَّاراتَكَسَبتْ 
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 أيها المسلمون:

 في كتاب اهلل ُسلواٌن لكل ُمؤمن ، وهدايٌة لكل ُموِقن ، ولن ُيضيِّع اهلُل عباَده الُمؤمنين، وفي أعقاِب البالء قال اهلل
 اْلَقْومَ  َمسَّ  فَ َقدْ  قَ ْرحٌ  َيْمَسْسُكمْ  ِإنْ ( 112) ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اأْلَْعَلْونَ  َوَأنْ ُتمُ  َتْحَزنُوا َواَل  َتِهُنوا َواَل تعالى ألوليائِه: 

 الظَّاِلِمينَ  ُيِحبُّ  اَل  َواللَّهُ  ُشَهَداءَ  ِمْنُكمْ  َويَ تَِّخذَ  َمُنواآ الَِّذينَ  اللَّهُ  َولِيَ ْعَلمَ  النَّاسِ  بَ ْينَ  نَُداِوُلَها اأْلَيَّامُ  َوتِْلكَ  ِمثْ ُلهُ  قَ ْرحٌ 
 .[141 -112: عمران آل] اْلَكاِفرِينَ  َويَْمَحقَ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َولُِيَمحِّصَ  (141)

وانقَضت؛ ألنها تشبََّثت  فإن الباطَل ال ُمستقبَل له، وقد قصَّ اهلل على عباِده توارِيَخ ُأمم  هَلَكت ومَضت، وباَدت
 بالباطل وأصرَّت عليه.

: -سبحانه  -وُسنَُّة اهلل تعالى أن يبتِلَي عباَده للحكمة التي مَضت في اآليات، ولتنِقَية الصُُّفوِف أيض ا، كما قال 
 َعَلى لُِيْطِلَعُكمْ  اللَّهُ  َكانَ  َوَما الطَّيِّبِ  ِمنَ  اْلَخِبيثَ  يَِميزَ  َحتَّى َعَلْيهِ  َأنْ ُتمْ  َما َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ  لَِيَذرَ  اللَّهُ  َكانَ  َما

 .[172: عمران آل] اْلغَْيبِ 

، فذكَر اهلُل ُجموع ا -ا مرضي اهلل عنه -عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو ُعبيدة بن الجرَّاح إلى عمر بن الخطاب 
هما نزَل بعبد  ُمؤمن  من منزلِة شدَّة  يجعُل اهلل بعدها من الرُّوِم وما يتخوَُّف منهم. فكتَب إليه ُعمُر: أما بعد؛ فإنه م

 َوات َُّقوا َورَاِبطُوا َوَصاِبُروا اْصِبُروا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا، وإن اهلل يقول في كتابِه: فَرج ا، وإنه لن يغِلَب ُعسٌر ُيسَرْين
 .[911: عمران آل] تُ ْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  اللَّهَ 

 أن ُتشِرَق شمُس الخالص، وأن يطُرَد النوُر الظالم، وعند الصُّبح تبتِسُم األماني. اهلل كبيرٌ فأملُنا ب

، أقوُل قولي هذا، وأستغفر اهلل تعالى ما فيهما من اآليات والحكمة، ونفَعنا بوالسنةباَرك اهلل لي ولكم في القرآن 
 لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

وحَده ال شريك له ما  أشهد أن ال إله إال اهللو ، عزَّ ومَلك، وداَنت له األكواُن وما داَر في الفَلكالذي الحمد هلل 
ا عبدُ  وال هاَن وجٌه أسلَم له، ،خاَب عبٌد أمََّله   ورسولُه، صلَّى اهلل وسلَّم وباَرَك عليه، وعلى آلهاهلل وأشهد أن محمد 

 .ينأجمعه وصحبِ 

 :بعدأما 

تعالى عظيم، وإيمانَنا بإنجاز وعده كبير، واهلل تعالى هو الملجُأ وإن انقطََعت السُُّبل، وإليه الُملتجأُ  فإن يقيَننا باهلل
 وإن ضاَقت الِحَيل، وال غالَب إال اهلل.

وإن حقًّا على كل مسلم  في هذه الساعات أن يبتِهَل إلى اهلل بأصدِق الدعوات إلخوانِه الُمسلمين المظُلوِمين، 
 الََبت عليهم الن َُّوب، وال ناِصَر لهم إال اهلل.والذين تك

الحمد هلل رب العالمين، ال إله إال اهلل العظيم الحليم، ال إله إال اهلل ربُّ العرش العظيم، ال إله إال اهلل ربُّ 
 السماوات وربُّ األرض وربُّ العرش الكريم.

دُّ أمُرك، سبحانك وبحمِدك، عزَّ جاُرك، وجلَّ ثناُؤك، اللهم يا َمن ال يُهزُم ُجنُدك، وال ُيخَلُف وعُدك، وال يُر 
وتقدََّست أسماُؤك، نسأُلك اللهم باسِمك األعظم أن تلُطَف بإخواننا في ُسوريا، اللهم الُطف بإخواننا في سوريا، 

يا راِحَم اللهم ارَفع عنهم البالء، وعجِّل لهم بالَفَرج، اللهم ارَحم ضعَفهم، واجُبر كسَرهم، وتولَّ أمَرهم، 
 الُمستضَعفين، ويا ناِصَر المظلوِمين.

يا ُمنِزَل المالئكة يوم بدر، وُمشتِّت األحزاب يوم الخندق، اللهم انُصر الُمجاِهدين في سبيِلك في بالد اللهم 
م، وُسدَّ الشام عامَّة ، وفي الُقصير خاصَّة ، اللهم ُفكَّ ِحصاَرهم، واحِقن دماَءهم، وآِمن روعاتهم، واحَفظ أعراَضه

 وارِبط على قلوِبهم، وثبِّت أقداَمهم، وانُصرهم على من بَغى عليهم.خلََّتهم، وأطِعم جائَِعهم، 
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اللهم أصِلح أحواَلهم، واجمعهم على الُهدى، واكِفهم ِشراَرهم، اللهم اكِبت عدوَّهم، اللهم اكِبت عدوَّهم، اللهم 
 ك بالطُّغاة الظالمين ومن عاونَهم.عليك بالطُّغاة الظالمين ومن عاونَهم، اللهم علي

 اللهم ُمنِزَل الكتاب، ُمجِرَي السَّحاب، هازِم األحزاب! اهزِمهم وزلزِلهم، وانُصر إخوانَنا عليهم.

 اللهم انُصر دينَك وكتاَبك وُسنَّة نبيك وعبادَك الُمؤمنين.

 اللهم حرِّر المسجَد األقصى من ظلم الظالمين، وُعدوان الُمحتلِّين.

الحق والُهدى، وأصِلح أحواَلهم، هم أصِلح أحواَل إخواننا في مصر وفي كل مكان، اللهم اجَمعهم على الل
 واكِفهم ِشراَرهم.

اللهم أبرِم لهذه األمة أمَر ُرشد  يُعزُّ فيه أهُل طاعتك، ويُهَدى فيه أهُل معصيِتك، ويُؤَمُر فيه بالمعروف، ويُنَهى عن 
 الُمنكر يا رب العالمين.

 أعزَّ اإلسالم والمسلمين، واخُذل الطُّغاَة والمالِحدة والُمفِسدين.م الله

ه، ورُدَّ كيَده في نحرِِه، واجعل دائرَة السَّوِء عليه يا رب من أراَد اإلسالَم والمسلمين بسوء  فأشِغله بنفسِ اللهم 
 العالمين.

، واجعلهم -صلى اهلل عليه وسلم  -محمد   اللهم وفِّق ُوالَة أمور الُمسلمين لتحكيم شرِعك، واتباع سنة نبيِّك
 رحمة  على عبادك الُمؤمنين.

 اللهم انُشر األمَن والرخاَء في بالدنا وبالد الُمسلمين، واكِفنا شرَّ األشرار، وكيَد الُفجَّار.

نْ َيا ِفي آتَِنا رَب ََّنا  ُذنُوبَ َنا لََنا اْغِفرْ  رَب ََّنا، [911 :بقرةال] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنة   اآْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنة   الدُّ
 .[147: عمران آل] اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى َواْنُصْرنَا َأْقَداَمَنا َوثَ بِّتْ  َأْمرِنَا ِفي َوِإْسَرافَ َنا
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ولوالِدينا ووالِديهم  نا، اللهم اغفر لنانا، واسُتر عيوبَنا، ويسِّر أمورنا، وبلِّغنا فيما يُرِضيك آمالَ اللهم اغفر ذنوبَ 
 وأزواجنا وُذرِّياتنا، إنك سميُع الدعاء.

 النار.من ك و اللهم إنا نسأُلك ِرضاك والجنَة، ونعوُذ بك من سَخطِ 

 .صلِّ وسلِّم وباِرك على عبِدك ورسوِلك محمد ، وعلى آلِه وصحِبه أجمعيناللهم 

 أنت التواُب الرحيم. ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السميُع العليم، وُتب علينا إنك

 سبحان ربِّك رب العزة عما يصفون، وسالٌم على المرسلين، والحمد هلل رب العالمين.

 


