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ُ ُنُْصَرةُُ لُ َُودَْفعُُُالَحق  اْلباط   

 
اُء! ز   باَرَكُهللاُُلَكُْمُفيُُجُمعَت كُْمُإ ْخوان َيُاألع 

قََصدَ َرسوُل هللاِ )ص( َمكَّةَ َمَع َجْيِشِه ِليَْفتََحها بَْعَد أَْن هاَجَرها، 
َوَظلَّ بَعيداً َعْنها َعْشَرةَ أَْعواٍم تَْقريباً، حاِمالً في قَْلبِِه َشْوقاً َوَحنيناً 
هَ إلى  ِلَهذا البَلَِد الُمباَرِك الذي ُوِلدَ َوتََرْعَرعَ فيِه. فَفَتََحها ثُمَّ تََوجَّ
َرها َوما َحْولَها ِمَن  الَكْعبَِة بَِحماَسٍة َولَْهفٍَة، َوطاَف بِها، َوَطهَّ

ُ"َوهَُو يَْقَرأُ هَِذِه اآليَةَ الَكريَمةَ:  iاألَْصنامِ  ُاْلَحقُّ َُجاَء َوَزهََقَُوقُْل

َلَُكاَنَُزهُوقًا ُاْلبَاط  ُلُُۚإ نَّ  .ii"اْلبَاط 

ُ!ادُهللاُبَُالُمسل موَنُعُ ُأيَُّها
الَحقُّ هَُو َعقيدَةُ التَّْوحيِد، َواإليماُن بِاهللِ َواالْستِْسالُم لَهُ َوْحدَهُ. 
ْشراَُك بِاهللِ وإْنكاُر ُوجوِد هللاِ َوَوْحدانِيَّتِِه، َوِعبادَةُ  َوالباِطُل هَُو اإْلِ
َغْيِرِه. َوالباِطُل هَُو الُوقوعُ في ِشباِك األَْهواِء َوالشََّهواِت، َوالُجحودُ 

 بِنِعَِم هللاِ التي ال تُعَدُّ َوال تُْحصى. 
دِْق َوالَوفاِء َوالُمْؤِمنيَن  الَحقُّ هَُو َطريُق األْنبِياِء َوالشَُّهداِء َوأَْهِل الص ِ

اِلحيَن. وفي نِهايَِة هَذا الطَّريِق َجنَّةُ الُخْلِد التي ال  ْنتَهي نَعيُمها. يَ الص 
األْشراِر َوالُمْنَحرفيَن َعِن الطَّريِق َوالباِطُل هَُو َطريُق الجاِحديَن وَ 

الُمْستَقيِم. وفي نِهايَِة هَذا الطَّريِق َجَهنَُّم التي ِهَي داُر العَذاِب 
 َوالُخْسراِن الُمبيِن. 

ُ!عبادُهللاُ
ِ يَْغدوَن أََمَل الَمْظلوميَن، َوالذيَن  إِنَّ الذيَن يَتَّبِعوُن َطريَق الَحق 

ِل يَْغدوَن في الغاِلِب َصْوَت الظُّْلِم َوالظ اِلميَن. يَتَِّحدوَن َعلى الباطِ 
يُناِضلوَن في َسبِيِل الِقيَِم العاِليَِة، َوالذيَن و َوالذيَن يُِحب وَن الَحقَّ 

يَْغَرقوُن في الباِطِل يَْمنَحوَن األَْولَْويَّةَ ِلْلَمصاِلحِ َوالَمنافِعِ العاِجلَِة. 
ً قابِالً َوالذيَن يَْعَشقوَن الَحقَّ يُعَ  روَن األْرَض َويَْجعَلونَها َمكانا م ِ

ِلْلعَْيِش، َوالذيَن يَْخدُموَن الباِطَل يَْعَملوَن ِمْن أَْجِل َخْلِق الِفتْنَِة  
َوالفَساِد َوالَكِذِب َواالْفتِراِء. َوالذيَن يَتَّبِعوَن الَحقَّ يَْعَملوَن ِلتَْحقيِق  

ِم، َوالذيَن يَُؤي ِدوَن الباِطَل يَْسعَْوَن العَدِْل َواألْمِن َوالسَّالِم في العالَ 
ماِء َوتَْخريِب الُمدُِن َوإِْفساِد العُقوِل َوالقُلوِب.   ِمْن أَْجِل َسْفِك الد ِ

نُوَنُ ُ!الكرامُأيَُّهاُالُمؤم 
إِْن كاَن األْمُر َكذَِلَك فَتَعالَْوا إِْخوانِي نَْنُصِر الَحقَّ َونَدْفَْع الباِطَل أَي اً 
ً ونَتَواصى   كانَِت الشُّروطُ َوالظُّروُف. تَعَالَْوا يَْنَصْح بَْعُضنا بَْعضا

ْبِر، َوال نَْنسى أنَّ هللاَ ال يَْبَخُل َعلَْينا بَِرْحَمتِِه َونَصْ  ِ َوالصَّ ِرهِ  بِالَحق 
. تَعالَوا ال نَْنس أنَّ الباِطَل ال يُصيبُنا  ِ طالَما أَنَّنا في ِخدَْمِة الَحق 

ِ َونَتََمسَُّك بِِه.   بِسوٍء ما دُْمنا نُقيُم الَحق 

َُيَنُصْركُْمَُويُثَب  ْتُُ" قالُتعالى يَنُآَمنُواُإ نُتَنُصُرواُاَّللَّ َياُأَيَُّهاُالَّذ 
 "أَْقدَاَمكُمُْ
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