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َااَْلَمْوُضوُع:  ُة ِفي أُوُروب  َ ْسََلِمي   اَْلَحَياُة اَْْلِ
َح  ِن الر  ْحمّٰ َ ِ الر   يمِ بِْســــــــــــــــــــــمِ اّلل ّٰ

ُ قَاَل ا َ ََل   تََعالَى ِفي الُقْرآِن الَكِريمِ:  ّلل ّٰ َ اّلل ّٰ ُِروا َما اِن  ى يَُغي  ُر َما بَِقْوٍم َحت ّٰ ِ يَُغي 
َ لَُهُۚ َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِ۪ه ِمْن َوالٍ  ُ بَِقْوٍم ُسَٓوًءا َفََل َمَرد  َٓا اََراَد اّلل ّٰ  1. بِاَْنُفِسِهْمْۜ َواَِذ

ََم: َوَسل  َعلَْيِه   ُ َ اّلل  َصل َى   ُ َِبي  الن  تَضِ   َوقَاَل  لَْن  أَْمَرْيِن  ِفيُكْم  َما تََرْكُتََ  ل ُوا 
ِه   ِ َة نَِبي  َ ِ، َوُسن  َ ْكُتْم بِِهَما : ِكَتاَب اّلل  َ ُ َعلَْيِه َوَسل َمَ   -تََمس  َ أَْدُعو   2." - َصل َى اّلل 

لَِجِميِع  َواْلَبَرَكاِت  َة  َ ح  ِ َوالص  ََلَم  َ الس  اْلُجُمَعِة  يَْوَم  يَْجلَِب  أَْن  اْلَعِظيَم   َ َ اّلل 
 . اْلَبَشِري َةِ أَْفَراِد اْْلُْسَرِة 

اْلِكَراُم! ْخَوُة  اْْلِ أَي َُها  بَْعُد،  ا  َ لِْلُمْمَتلََكاِت   أَم  ِقَيَمُه  اْلُمْجَتَمُع  ْر  ِ يَُغي  لَْم  َما 
ََتةِ  َواْلُمَؤق  ِة  َ ْخِصي  َ الش  ْنَيِوي َِة  ُ الد  اِت  َ َذلَِك َواْلَملَذ  نِْعَمَة   ُ َ اّلل  َِر  يَُغي  َفلَْن   ،

َونَِظاَمهُ  ََقاِفيً اْلُمْجَتَمِع  َوالث   َ اَِلْجِتَماِعي  قَانُوُن     ُرنَا  ِ يَُذك   . َ ْقِتَصاِدي  َواْْلِ
أَْو  اْلُمَكاَفآِت   َ أَن  اآْليَِة  ِفي  َعلَْيِه  َأِْكيُد  الت   َ تَم  ال َِذي   ِ لَِهي  اْْلِ َْغِييِر  الت 

ُر ُوْفًقا لَِتفْ  َ ُ تََتَغي  َ ِة.اْلُعُقوبَاِت ال َِتي يَْمَنُحَنا إِي َاَها اّلل  َ    ِضيََلتَِنا اْلَخاص 

اْلُمْسلُِموَن!   يَْحُدُث أَي َُها  َوََل  َواْلُمْجَتَمَعاِت.  لِْْلَْفَراِد  ثَابَِتٌة  قََوانِيٌن  لَِرب َِنا 
ًِئا َسي  أَْم  َحَسًنا  َكاَن  َسَواٌء  نَْفِسِه  تِْلَقاِء  ِمْن  ِمْن    . َشْيٌء  اْلَعِديُد  َزالَْت 

َوَصلَْت  َولََقْد  َاِريِخ.  الت  ِفي  َْجِديَد  َوالت  َْغِييَر  الت  قَاَوَمْت  ال َِتي  اْلَحَضاَراِت 
َك  ُ ََمس  الت   َ أَن  َويَْعَتِقُد  ْرِك  ِ الش  ِفي  َوقََع  ُمْجَتَمٍع  إِلَى  ُة  َ ْسََلِمي  اْْلِ اْلَحَضاَرُة 

َْجِديِد. أُولَِئَك ال َِذيَن ََل  اْْلَْعَمى بِِديِن آبَائِِهْم َمَها َْغِييِر َوالت  َرٌة بََدًَل ِمْن الت 
ْسََلِم َواْنِتَشاِرُه. َونَِتيَجًة   يُِريُدوَن تَْغِييَر أَْنُفِسِهْم َولَِكْن أََراُدوا َمْنَع ِوََلَدِة اْْلِ

اْلِفْكرِ  بَْدرٍ لَِهَذا  ِمْثَل  ِفي ُحُروٍب  َكِثيَرٌة  أَْسَعاٌر  ُدِفَعْت   .َوأََحٍد واْلَخْنَدقِ   ، 
َونَْحُن   َْغِييِر،  َوالت  َْجِديِد  الت  َعلَى  أَ  َ تََجر  َمْن  ُهْم  َِهايَِة  الن  ِفي  اْلَفائُِزوَن  إِن ََما 
َْجِديِد   لِلت  يَن  ِ ُمْسَتِعد  نَُكوَن  أَْن  يَِجُب  اْلَيْوَم،  َا  أُوُروب  ِفي  نَِعيُش  ال َِذيَن 

لُوِك اْلفَ  ُ َْغِييِر َمَع الس  ِ تََعالَى.َوالت  َ  اِضِل لَِهِذِه اْلُجْغَراِفَيا، ُوْفًقا ِْلََواِمِر اّلل 

ْخَوُة اْلِكَراُم! . َوُهَو يُِريُد ِمْن اْْلَْفَراِد ال َِذيَن   أَي َُها اْْلِ ٌ ِدي  ُ ْسََلُم لََدْيِه َفْهٌم تََعد  اْْلِ
َعََلقَاتِ  يَْبُنوا  أَْن  اْلُجْغَراِفَيا  نَْفَس  الل َُغِة يََتَشاَرُكوَن  أََساِس  َعلَى  لَْيَس  ِهْم 

َكَثْرَوةٍ  اْلُمْخَتلَِفِة  اْْلَْعَراِق  َجِميِع  ُرْؤيَِة  َعلَى  َولَِكْن  َواْلَقِبيلَِة،  ، َوالل َْوِن 
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َدٍة. اْلُمْسلُِموَن َمْسُؤولُوَن  ِ َواَِلْلِتَقاِء بَِبْعِضِهْم اْلَبْعِض َوإِقَاَمِة َعََلقَاٍت َجي 
ُسلُوِكِهْم   ْدِق َعْن  ِ َوالص  َواْلَوْحَدِة  اْلَعْدِل  نَْشِر  َعْن  َوَمْسُؤولُوَن   ِ اْلِمَثالِي 

َُم  نََتَعل  ال َِتي  اْْلََماِكِن  بَْيِن  ِمْن  َمَساِجَدنَا   َ أَن   َ َوََل َشك  ِة.  َ َواْلَمَحب  ِة  َ َواْْلُُخو 
 ِفيَها َهِذِه اْلِقَيَم. 
ِة، ال َِتي نَْحُن ُمَواِطُنوَن ِفيَها، ََل يُْمِكُن أَي َُها اْلُمْسلُِموَن!   َ ِي  ِفي اْلُبْلَداِن اْْلُوُروب 

ُُم أَْطَفالَِنا َوَشَبابَِنا لِِديِنِهْم   ََما تََعل  ِة، َوََل ِسي  َ ْسََلِمي  اْلِحَفاُظ َعلَى ُهِوي َِتَنا اْْلِ
ُرو ُ الد  ِخََلِل  ِمْن   َ إَِل  ِة،  َ اَْْلََساِسي  َمَع  َوِقَيِمِهْم  َمَساِجِدنَا  ِفي  اْلُمْعَطاِة  ِس 

اْلُمْسلِِميَن  ُوُجوِد  َعْن  اْلَحِديَث  اْسَتَطْعَنا  إَِذا  َواْلِبيَئِة.  اْْلُْسَرِة  نََماِذِج 
ِة ال َِتي يَِعيُش  َ ْسََلَم بِأَْفَضِل ُصوَرٍة ِفي َجِميِع اْلَمَناِطِق اْلُجْغَراِفي  ِلُوَن اْْلِ يَُمث 

َا ِفيَها اْلُمْسلُِمونَ  ًة ِفي أُوُروب  َ ي ، َوَخاص  َ َمَساِجَدنَا تَُؤد ِ ٍ ِْلَن  ، َفَذلَِك بََِل َشك 
ُع اآَْلََلُف   .َهِذِه اَْلَوَظائَِف  َ َْفِس، يََتَمت  َْضِحَيِة بِالن  وبَِفْضِل َدْعمِ َمَساِجِدنَا لِلت 

ِف َعلَى ِديِنِهمْ  ََعر ُ َ   ِمْن أَْطَفالَِنا َوَشَبابَِنا بُِفْرَصِة الت  ِ اْلَمْصَدِر. إِن  ِمْن أََصح 
َمَساِجِدنَا،  ِفي  تُْعَطى  ال َِتي  َة  َ َواْْلَْخََلِقي  َوالل َُغِوي ََة  َة  َ يِني  ِ الد  ُروَس  ُ الد 
ِة تَْبِني اَْْلَْفَراَد َذِوي اَْلَمْوِقِف  َ َْعلِيِمي  َواْلُمَحاَدثَاُت َمَع اْلِكَباِر َواْْلَْنِشَطِة اَلت 

ْسََلِمي ِ  َة اَْْلِ َ ْسََلِمي  ، اَل َِذيَن يُْدِرُكوَن َحِقيَقَة اَْلَحَياِة َوََل يَْفِقُدوَن ُهِوي ََتُهْم اَْْلِ
َا.   ِفي أُوُروب 

اْلِكَراُم! ْخَوُة  اْْلِ إِلَى   أَي َُها  بَِحاَجٍة  َُه  ُكل  اْلَعالََم   َ َولَِكن  َا  أُوُروب  َفَقْط  لَْيَس 
ِْلَن َ  ِة.  َ ْسََلِمي  اْْلِ لََدْيِه اْلَحَضاَرِة  ال َِذي  اْلَجْهَل  اْلُمْجَتَمَع  َل  َ َحو  ْسََلَم  اْْلِ  

ِة ِفي  َ ٌة قَاتَِمٌة لَِدْفِن َفَتَياتِِه أَْحَياًء إِلَى ُمْجَتَمٍع َرائٍِد َوِمَثاٍل لِْْلِْنَسانِي  َ َعْقلِي 
ِغفَ  قَِبيلَِة  ِمْن  ُُرِق  الط  َاَع  ُقط  اَِلْسََلُم  َل  َ وَحو  ا.  ِجدًّ قَِصيٍر  ال َِذيَن َوْقٍت  اِر، 

َاٍت ِمْثِل أَبُو َزر. لِي  َ ِة إِلَى أَو  َ َاِس بِاْلُقو   َسَرُقوا اْلَقَواِفَل َوأََخُذوا ُمْمَتلََكاِت الن 
اْلَحِبيِب  َِنا  لَِنِبي  َالَِيِة  الت  ِة  َ اْلَهام  بِاْلَكلَِماِت  ُخْطَبِتي  أُْنِهَي  أَْن   ُ ال َِذي  أََود   ،

َخ َمْوِقَفَنا اْْلِسْ  َ ْيَطاَن قَْد يَِئَس َرس  َ َ الش  : "إِن  ََت أَْقَداَمَنا َعلَى اْلَحق ِ َ َوثَب  ََلِمي 
ا تَُحاقَُروَن ِمْن   َ أَْن يُْعَبَد بِأَْرِضُكْم َولَِكْن َرِضَي أَْن يَُطاَع ِفيَما ِسَوى َذلَِك ِمم 

اْعَتَصْمتُ  إِِن  َما  ِفيُكْم  تََرْكُت  قَْد  إِن ِي  َفاْحَذُروا  تَِضل ُوا أَْعَمالُِكْم  َفلَْن  بِِه  ْم 
ِهِ  َة نَِبي  َ ِ َوُسن  َ  ".أَبًَدا ِكَتاَب اّلل 

 ُ ُ اْلُهولَْنِدي  ْسََلِمي   اَْلَوْقُف اْْلِ
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