
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 2019اسبوع الوئام العالمي 

 بسم هللا واصلي واسلم على رسول هللا خاتم النبيين والمرسلين.

                              Why….not? لما ....؟ 

 أي لما نبتعد عن  طريق الصواب؟

 اليومية وال نعيرها أي إهتمام.يصادفنا اليوم العديد من المواقف  التى قد تمر علينا في حيا تنا 

فنرى هناك مثال طالب علما في أشد الحاجة للقليل من المال  لشراء كتاب أو قميص  فال يجد 

حاجته فيعيش في الحرمان  الذي قد يؤدي به إلى  العسرات  ومتعب النفس والسلوكيات الغير 

....فلما ال نعيره أي إهتمام . هل . من نعيم المأكل والملبس مرغوبة  بينما ينعم غيره من أقرانه 

فقد روح اإلنسانية من محبة  ومساعدة  واهتمام لكل أبناء اإلنسانية , فكلنا إخوه  ال" فرق بين 

عربي وأعجمي إال بالتقوي(  أي ال فرق بين أبناء اإلنسانية إال بالعمل الصالح. فلو بحثنا عن 

ضيق الملبس والمسكن حتى إنهم ال يملكون  مثل هؤالء الناس او الطالب نجد إنهم يعانون من 

 إشراء الكساء الذي يحميهم من برد الشتاء أو مايمكنهم من تعليمهم .

فلما ....ال نقف  بجوار  هؤالء المحرمون  من الزمالء واألقران  والجيران في الشارع ,  

 السفر أو في مكان العمل  فالكثير والكثير يحتاجون منا مد العون.

تفعل المعروف  ... وال تنتظر رد الجميل .....فستجد الهبة من السماء في تحسين  يكفي أن 

 وسعة الرزق او الترقي أو تفريج كربة كمرج من ضيق.

 ومن ال يملك شئ ....ماذا يفعل ؟؟؟ 

 يكفي تبسمك في وجه أخيك  " فتبسمك في وجه أخيك صدقة "  ترفع بها من معنوياته. 

ال يملكون اإلستطاعة  لعمل شئ   . فالكلمة الطيبة صدقة  مقبولة من  يكفي النصح والدعاء لمن 

 رب العرش.

ندعوكم لتغيير  سلوكياتنا لألفضل واألحسن فنحن بكتبنا السماوية العظيمة ) التوراة واإلنجيل 

 والقرآن (  مصدر إلهام للجميع.

 إذن ما ينبغي عمله من اآلن:

د لمن يجاورك بالمسكن , بالعمل  أو السفر  أو إحسن  بالكلمة الطيبة  بالنصح واإلرشا •

 من تتحاور معه او تراسله  اون الين .

 تقديم  المساعدة المادية إن إستطعت  والمساعدة المعنوية من رفع المعاناة. •

السؤال عن والديك في سن الهرم والسؤال عن أبنائك وتقويمهم والسؤال عن جارك  •

السالم "أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت إنه واإلحسان اليه. فقال عليه الصالة و

 يورثه"



فال تقل ال .. لكل معروف مهما كان حجمه من العطاء يهدف الى اإلرتقاء ويحسن من  •

 مواقفنا وسلوكياتنا وال ننسى قول رسول هللا " إنما بعثت متمما لمكارم األخالق"

ايا حسنة تهدف إلى الرقي على إداء عمال صادقا  بنوشد العزائم والهمم  وتحفيز الجميع  •

 وبناء المجتمعات .

فأعلم أن هللا سبحانه وتعالى أرسل ضياء الشمس لتشرق على  على جميع المخلوقات  

بدون تمييز أو تحقير أو إهانة ألحد .. فهكذا نور األديان السماوية  نادت الخلق لعبادة 

وبناء العمران حتى تظل هللا سبحانه وتعالى والعمل سويا لإلرتقاء بمكارم األخالق  

 األمم في رقي وعزيمة دائمة.

فهيا معا في مثل هذة األيام الكريمة من أسبوع الوئام العالمي نداء لكل شعوب العالم الى 

 كلمة سواء.

فتحية لكل من قام ونادى بحق هذة الكلمة الطيبة . فتحية خاصة لجاللة الملك عبد هللا 

الذي  أطلق هذا األسبوع  من هيئة األمم المتحدة منذ عام  الثاني ملك األردن الشقيق 

2010 . 

فتعالوا جميعا الى كلمة سواء من اإليمان باهلل والعطاء ونشر الكلمة الطيبة والسلوك 

 الحسن.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 لما ....ال؟

نور الحق يضيئ  شعاعه لجميع المخلوقات بدون تمييز بينهما . فال تقل  ال   

.............لكلمة صدق  وإخالص مهما صغرت  أو كبرى حجمها  في العطاء 

 وإصالح شئ  عسى أن يكون ورائه الكثير والكثير من الصالح.

ك األجر عند فل لذالك إفعل شئ لصالح النفس اإلنسانية مهما  صغر أو كبر  حجمه  

 خالق الكون الرحمن الرحيم .

أمحي  األذى عن الطريق  , ضع يدك لتمسح بها رأس يتيم , علم األطفال والشباب  

والكبار أحرف وكلمات آيات هللا سبحانه وتعالى ........فال تدري ماذا يكون 

 ك سندا ونجاة من عسر ا أو ضيق .لالغد......فتكن 

 بين أبناء اإلنسانية.قل نعم ......لكلمة سواء 

 

 

 

 
 

 خطاب الدعم :

 

First Thank you for all who call for the prosperity of humanity and thank you in 

advance to King Abdullah second for his initiative for Common Word through 

A World Interfaith Harmony Week. 

So, let me speak in my tongue language first for the word of peace. 

          The title is   (حق لكلمة ال............لما) 

 



 لكلمة.... ال  تقل فال,  بينهما تمييز بدون المخلوقات لجميع شعاعه يضئ الحق نور

 .حق

 خالق عند أجرا فلك إداؤه ثقل أو حجمه صغر مهما اإلنسانية النفس لصالح شئ إفعل

 . الرحيم الرحمن الكون

 الطفال علم, يتيم رأس لتمسح يدك تضع أن حاول,  الطريق عن األذى تزيل أن حاول

 والشباب

 وكيفية المعاملة حسن من  هللا كلمات تعلمهم أ العلم قطار عن تخلفوا ممن والكبار

  نافعة حرفة الشباب علم, القراءة

 سيكون ماذا تدري فال.......والخر الحين بين  الخير إفعل.  الحياة على تعينهم أن عسى

 الخير فعل  أن فتأكد...غدا  

 أبناء بين سواء لكلمة...   ال وليس..... نعم فقل.. ضيق كل من ونجاة خيرا   منه لك 

 .جمعاء اإلنسانية

(Why ............ No  for right word) 

 

Nour al-Haq lights his radiance to all creatures without distinction 

between them, so do not say  

 no .... to the word right. 

Do something for the goodness of the human soul, whatever its 

small size or the weight of its performance, you will pay the 

Creator of the universe, the Merciful. 

Try to remove the harm from the road, try to put your hand to 

wipe the head of the orphan, Try to learn  children and young 

people 

And the adults who have left the train of science taught them the 

words of God of good treatment and how to read, how to do 

simple craft. 

May you appoint them to life. Do good from time to time ....... do 

not know what will be tomorrow ... Make sure that doing good 

  For him is good and escape from all distress .. Say yes ... and 

not ... to the  right word between the sons of all humanity.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أنشودة:

 

  األديان مهد يا السالم أرض يا

 بالسالم ننادي نحن

 واحد وهدفنا واحد قلبنا

 السالم شجرة لزرع

 بالسالم ننادي نحن

 هلل تضرعا األيادي نرفع

 األعالم مع السالم ليسود

 األديان مهد يا السالم أرض يا

 بالسالم ننادي نحن

Song: 

 

O land of peace, the cradle of religions 
We call for peace 
Our heart is one and our goal is one 
To plant the tree of peace 
We call for peace 
We raise our hands to pray to God 
Peace be with the flags 
O land of peace, the cradle of religions 
We call for peace 

 

https://www.facebook.com/sameh.elsaeed.sporting/videos/8

82388145133072/?t=0 


