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 كلنة آل الفقيد

 لدكتور زكرّيا َجقَّلل

 
 ؿول تعوػ:

 ٻ ٻ ٻ      ٱ

 ژ جب يئ ىئمئ حئ جئ ی یی  ی ىئ ىئ ژ

 وؿول تعوػ:

 ژ   ٹ      ٿ      ٿ ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ژ

 صًق ا  افعظقٛ

 السقدة الدكتورة كجاح العطار كائب  رئقس  اجلؿفورية.

 ر عامر مارديـي وزير  التعؾقم العايل.السقد  الدكتو

 السقد  الدكتور مروان املحاسـي رئقس  جمؿع  الؾغة العربقة بدمشق.  

 السقد  الدكتور عؿرو األرمـازي املدير  العاُم ملركز الدراسات والبحوث العؾؿقة.

 السقد  الدكتور حسان الؽردي رئقس  جامعة دمشق.

 السادة  احلضور:

ُٕ افقَٞم ذم كو افغوئِى احلوو افًـتٞر ظبً ا  واث٘ صنفقً، افنٌي ن حضكجتؿ ًِ ٍة ؾؼق

 ًً ٍٍ ظنذ امتنًاِد  اؽوَب ظـو جس وفؽـٝ حوٌو اعؾِؿٝ وأخالِؿٝ، واام تٍـٝ فـنو منٜ إرٍث ُمَهن

ِٜ احلبقى.   افٞض

ٍِ وافعٍؾنوِن دبنودرتؽٛ هنٌه، نووش ِٚ افشؽ َم اجَو ًَّ  أن أتؼ
ًِ ٍؾـ٠ كقواًي ظٜ أ٣ة افػؼق

ًَ ذم رحؾني ظؿؾِنٝ وظطوِئنٝ،  وفؾسودةِ  ِٚ افٌوٜ حضوا هنٌا احلػنٚ، وراؾؼنٞا افػؼقن  إؾو٤
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ٝ إفقؽٛ ا كو، ؾؽوَن فـنو ذم ـؾامتِؽنٛ منو ٞاؾٍ ـام كتٞجَّ ًِ ٍَ فػؼق ٍٛ ومرث افشؽٍ دو ذـٍمتٞه مٜ ظؾ

ٍٚ وِشنرٍة ضّقبنيٍ  ٍُ هبنو فتنوروٍي ضٞون ً  مٜ أزركو، ووبؼٟ صفودًة كػتخن ُٗ ِمٜ ُمصواِـو وَوش  ُُيػِّ

 ًٓ ، ووًل  أو ًِ ِٕ افـظنِر ُتؽِـٞ  اوأخرً  فؾػؼق ٍٚ وِرؾعٍي ذم إخالِق وإخالٍص مـؼطن ُٝ كنظذ ُكب

كو رمَحٝ ا . ًِ  فػؼق

 فٝ، فنرى ؾقـنو ؽًٍشن
ِ
ؾَغ اوفسالِم وافًظو   حمؿَّ

ِٝ ٞاَل ِشنـ٠ زرَظنٝ َضن وذم حضِة ذـٍاُه كلتق

و تٍـنٝ فـنو منٜ إرٍث ٓ وـضنُى تتٞارُثنٝ ظطوئِٝ وظؿؾِٝ، ذم حضِة ذـٍاه َكؼٗ اننجالل أمنوَم من

. ذم ؽقوانٝ ادن ًْ ِٕ وبؼنٟ ؾقـنو أًانػْ نُإجقوُل وتٌـٍه مو اؼق ِٕ ورحقؾِنٝ ادُٞجن َٛ  وج ُض، ظّؾن َّٞ ٓ ُوعن

، رحٚ ؾلتعَى.  ََ َٕ ؾلجوَد ، أكَجَ ؾلظج  ؾلاًَع ، صـ

ًقنن ٍٍ وأدٍب، وظٍؾتؿننٞه ُمٍاِّ ٍٛ وؾؽنن َٚ ظؾنن  وقًّننجومع اوأشننتوذً  وفؼننً ظننٍؾتٛ ؾؼقننًكو رجنن

 ًٓ ِٛ ان، وكصنًٞح  ووأًخن وحـًٞكن وذم مٞا٤ٕ خمتؾػني، فؽــنو ظٍؾـنوه ؾنٞق ذفنٙ أًان ومسمو  ٍؽ

ٛ  اعوئؾتنٝ  مشوؽؾِٝ افؽثرِة واهتامِمٝ اعؿؾِٝ حتٟ ذم إووم إخرِة مٜ حقوتنٝ. فؼنً ـنون هينت

ِٚ افعؾ ٍِ وافصحبِي ورؾوَق افعؿن ؿن٠ِّ  صغِرهو وـبِرهو، ومل وؽٜ فقـسٟ رمحٝ ا  رؾوَق افعؿ

َّٚ احلّى وافتؼنًوٍ، وُوثـن٠  ٜ  هلٛ ـ
ٌِ ظـفٛ، ُوؽِ َٛ افسماِل واحلًو ، اٚ ـون دائ وإـودوؿ٠ِّ

 ظذ أظامهلٛ افبًوعي وأخالِؿفٛ افٍؾقعي.

ًُ حمظًٞطن َٙ افصنحبُي  وفؼً ــن َٚ خمتؾػنٍي منٜ حقوتِنٝ، وتؾن كو ذم مٍاحن ًِ اُؿالزمنِي ؾؼقن

ًْ فًيَّ ذـٍووٍت ٓ مُتحٟ، وَمـَحتـ٠ ؾٍصن ؽثنٍر منٜ اجلٞاكنِى اَي افتعنٍِف ظنٜ ؿنٍٍب تٍـ

ه وضٍوؼِي حموـؿتِٝ  ٍِ ِٗ افـبقؾِي ذم حقوتِٝ. ـام اشتػًت مٜ ؾؽ اإلكسوكقِي ذم صخصّقتِٝ، وادٞاؿ

ِٚ معورذم، وَتػت ِى أؾوِق أموم٠، ـام هنٞ حنول  ُٚ افؽبُر ذم صؼ ُٕ افػض ادـطؼقي، وإفقٝ وٍج

ا أو تؾؿٌوا  ْٞ  هنؾٞا مٜ ظؾِؿٝ وتٞجقفوتِٝ. ٝ أوفافؽثروٜ ممٜ َتٍاَّ

ُٗ افقننٞمَ  ًَ أراعننَغ وًٞمنن ،فؼننً ـوكننً خسننورُتـو ـبننرًة، فننٌفٙ أؿنن مننٜ افصننًمِي  وواعنن

َٗ وؿػنًي  ِّٚ صػٍي وفسون، انٚ ٕؿن ُه افت٠ ه٠ افقَٞم ظذ ـ ٍَ َد مرث ًِّ ُٝ أو ُأظ وافٌهِٞل، ٓ ٕرثَق
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َْ معنن ـننو كسننتؾفٛ مـفننو اعنن  وجًاكّقننًي وأخوضِننَى روَحننٝ افطننوهٍَة ظؾَّ
ِ
 وافٞؾننو 

ِ
وين افعطننو 

 واإلحسوِن وافتضحقي. 

قٗ وؽنُٞن اإلخنالُص وافتػنوين وإتؼنوُن  فؼً تعؾؿـو مـٝ أن فؾـجوِح ؿقؿًي ومعـًٟ، وتعؾَّؿـوـ 

افعؿٚ. تعؾؿـو افصنًَق وإموكني، ومنٜ ؿؾبِٝن افؽبنر، ووجًاكٝن افعؿقن٘ ظٍؾـنو احلنىَّ واإلونامَن 

قٗ كٍى احلقوَة اشؿٍٞخ وـ ٍُ افصنًاؿَي افشنػوؾَي، ظّؾؿـنو واحلـون. ظّؾؿـوـ  قٗ كـسن زوو ، ظّؾؿـوـ 

َٗ تؽٞن افصحبي اغ افؽبِر وافصغر.   ـق

ًَ ظننٜ افـػننوق،  َٕ واحننساَم اإلكسننون، تعؾَّؿـننو مـننٝ افّصننًَق وافبعنن تعؾؿـننو مـننٝ افتٞا٤نن

 َٚ ُٛ أن اقَتنٝ ؿبن ٚ  َمنٜ ظٍَؾنٝ وعَؾن تعؾؿـو مـٝ رحواَي افصًِر وظًَم ردِّ صنوحِى احلوجنِي، وـن

د  خوئبً  وؽتبِٝ ـون مػتًٞح م ٍَ ِّٚ صوحِى شماٍل أو حوجٍي، وٓ ُو  مٜ ضٍَق اوَاٝ. وفؽ

َٚ أؾنٍاِحفٛ ـام تعٞدكو مشورـتَ  ٍؽٛ أظبوِئنٝ انٝ إؿنورَب وإصنًؿوَ  ذم أتنٍاِحفٛ ؿبن

ِ٘ حتنٟ ذم إونوِم إخنرِة منٜ حقوتِنٝ. أحقوًكن ٍِ ومشنؼِي افطٍون  افسنػ
ِ
ــنو  وومشوؽؾِٝ وظـنو 

ٍ  أن كُ  َْ هٌه إخبوِر حًٍص كضط َٚ اع ج ٍُ حنودَث  وخػ٠ أو كمِّ ظذ شنالمتٝ، وفعؾـنو كنٌـ

 ًٍ إػ حؾَى  اافسِر افٌي تعٍَض فٝ وـوَد ُوِٞدي احقوتٝ فٞٓ افعـووُي اإلهلقُي ظـًمو ـون مسوؾ

ًِ إؿورب.   ٕح
ِ
ِٛ افعَا   مٜ أجٚ تؼًو

ِٚ اخلِر واإلحسوِن فإػ  ووؿً شبّ  - رمحٝ ا  -فؼً ـون  ِّٚ حمتنوٍج ؾع وخوصنًي إوتنوم  ،ؽ

ًً وذوي آحتقوجوِت اخل ٍُ جف ٍٚ  اوصي. مل وؽٜ ولفٞ أو وًخ فتلمغ مستؼبؾفٛ أو ؾٍصِي ظؿ

ًَ وإَب ٕوتوٍم كُسٞا ُوْتَؿفٛ اام أحوَضفٛ مٜ اهتامٍم وحمبي.   هلٛ، وـون افسـ

 وهـو اشتٌـٍ ؿٞل افشوظٍ:

 ٌٗ  مننوذا أؿننُٞلل وهننٚ ـالمنن٠ مـصنن

 

  ِّ٘  وينراشننننننٍي رّاننننننُؿطننننننٍى  ذم حنننننن

  ًٍ ًُ دهننن ا  افنننٞ ؿؾننن ًٍ ْٜ ثنننٛ دهننن  مل أـننن

 

  ًُ  فؼنننننوَ  منننننو رانننننوينمـنننننٝ أكصػنننننن
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ِْ وننننٌٞم ذم حقننننو  ٍة دوَن معنننننمل وؿنننن

 

 ٍوٍف فنننننننٝ ُوٞفقنننننننٝ فإلكسنننننننونِ نننننننن 

 نشنودُس افصن وـنلكام ادعنٍوُف ظـنًكَ  

 

ٌٜ مننننٜ إرـننننونِ نننننص   ؾٞاِت أو رـنننن

  َٙ ٌ٘ »هننٞ ذا ؾننمادي ؿننُز روِحنن  «واثنن

 

   ٗ  انننننننوجلثامنِ  وَدِع افنننننننساَب وؾننننننن

ُٛ َونننبذ واخلؾنننُٞد فنننٍوِح َمنننٜ   ؾوجلسننن

 

ننننننٟ اٍوحنننننن٠َ    اننننننٌرَة اإلوننننننامنِ  راَّ

وا هننننٌه افننننًٓ،    َ وين وَظنننن  َ  ٓ ُتعنننن

 

َٛ افّشننننننً  ْت ظظننق ٍَ  ونِ كقو افتنن٠ خسننن

 احنوًو  شنقبؼٟ وفؽـنٝ دشنقةتٝ، رادَّ  وٓ ا ، مشنقةي وتؾٙ ؾؼًكوه، رحٛ ا  أاو زووٍد فؼً 

ٍٛ  منٜ وؿثُِّؾٝ ـون اام ئٍكو،٤ام ذم وحقًّ  ذاـٍتـو ذم َٗ  رؾقعنيٍ  ؿنق ًٓ  مـنٝ جعؾنً إكسنوكقّيٍ  ومٞاؿن  مثنو

َٚ  حُيتٌى، اكودرً  ًِ  مٜ افؽثرَ  وتٍكَ  َظِؿ ِٝ  ظذ افشٞاه ًْ  وإكجوزاتٝ، أظامف ُٜ  ؾثَُؼؾن  إحسنوكِٝ منٞازو

َٕ  أن تعوػ ا  مٜ وكٍجٞ افًكقو، ذم ًَ  افت٠ اجلـيَ  جيََوٝ وأن أخٍة، ذم مؼوَمٝ وٍؾ  ظبنوَده وهبن وظن

ٌٕ  إكٝ ادتَّؼغ،  جمقى. شؿق

َٕ  ادٍ ُ  موت إذا» ٍوٗ:نافش احلًوٌ ذم ورد  جوروي، صًؿيٌ  ثالث: ِمٜ إٓ ظؿُؾٝ اكؼط

 ٌٛ ُٕ  وظؾنن ًٌ  اننٝ، ُوـتػنن  كصننقًبو، مـفننو ـننٚ ذم فػؼقننًكو أن ا  وكحؿننً ،«فننٝ وننًظٞ صننوفى ووفنن

 :افشوظٍ ؿٞل هـو وَأشتعرُ 

 «خصوئؾٝ احمؿٞدً  موَت  مٜ موَت  مو»

َٙ  ظذ حمَوكٞنَ  إكـو عٛك  أكنً وهنو ا ، إرادةِ  ظنذ اظنساَض  ٓ وفؽنٜ احلبقُى، أهيو ؾٍاِؿ

َٜ  إحبيِ  إػ ُظًَت  ك، جٞارِ  إػ ُظًَت  ؾؼًَمٛ، افٌو ًِ ًَ  ضودو افٌي واف  افنٌي ادحٍاِب  ذم وؿػ

ًَ  اوفـوسِ  ؾقٝ ُوصعِّ  ـونَ  ًْ  افت٠ وافًتِٙ إػ وُظًَت  حورم، مًوـيَ  تَورُ  وأك ًٌ  وأكنً رحؾن  اعقن

ًَ  ظـفو، َٙ  رؾقؼنيِ  إػ وُظًَت  وُحٍؿي. اح٢ةٍ  رحقَؾفو تٌـٍ ودومً  وــ  ذـنٍَت  ضودنو افتن٠ دراِن

ٕ   افسنعودةَ  كنٍى كعنً ؾؾنٛ رحقُؾفو، تٍـٝ افٌي اوفػٍاغِ  ـؾ ـو وصعٍكو هلو، وآصتقوَق  افشَٞق   َتِشن

 ظقـقٙ. مٜ

 ًً   مٜ اظف
ِ
ِّٚ  وإحػودِ  إاـو  ُٔ  مٜ وفؽ  منو خنرَ  كؽنٞنَ  أن صنوكُعٝ أكنً ومعٍوًؾن حَيػ
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 ًَ ٍٗ  خرَ  كؽٞنَ  وأن إرٍث، مٜ تٍـ ، خلرِ  خؾ ٍٗ َٕ  وأن شؾ ِٛ  مسرةَ  ُكتوا ِٛ  افعؾ  افت٠ وافتعؾق

قَتـو َٕ  وأن ظؾقفو، راَّ َٙ  مسرةَ  ُكتوا ِٕ  ذم ظطوئ   ادجوٓت. مجق

 َٚ كو اكتؼ ًُ ٍ   واؾًكو راِٝ جٞارِ  إػ ا ُ رمَحٝ ؾؼق ، ذظن وؿوشنقيٍ  صعبيٍ  اظٍوٍف  وؿ ِٕ  اجلؿقن

ْٛ  افؽثروٜ أنَّ  إٓ ْٛ  ضؾقعتِفٛ ذم ومَجقعً  وَأكت ـت  وافٞؿنِٞف  أحَاكـنو مشنورـتِـو ظذ َحٍوصغَ  ـُ

  ذم معـو
ِ
ْٛ  افصنغرةَ  ظوئؾَتنٝ ــَّنو ؾنننْ  افؾحظي، هٌه وحتٟ م٤ٍِٝ أثـو   ونٍاـٛ ـنونَ  ـنام َؾنلْكُت

 افؽبرة. ظوئؾُتٝ

ًِ  ظوئؾيِ  واوشٛ اوشؿ٠ ووختومً  ًٍ  لِ آ وظؿٞمِ  افػؼق  منٜ فؽنٚ وافعٍؾون اوفشؽٍ كتٞجٝ َصفق

ََّ  ا  وداظًقن ُمَصنواـو، ختػقٗ ذم شوهٛ َّٚ  ظن  ظنٜ اخنرً  وجينََوؽٛ وظنوئالتِؽٛ حيػَظؽنٛ أن وجن

ـٛ صودِق  ٍِ ّّ  ومشورـتِؽٛ. مشوظ  اجلَوٚ: اوفشؽٍ وأخ

ُِ  كوئَى  افعطور كجوح افًـتٞرة افسقًة  افعويل، افتعؾقٛ وزوٍ وافسقً اجلؿفٞروي، رئق

 وافبحننِٞث  افًراشننوِت  دٍـننَ افعننومّ  ادننًوٍ وافسننقً وأظضننوَ ه، ادجؿننٕ رئننقُ سننقًواف

َُ  وافسقً افعؾؿقي، ٍَ  وافسنقً دمش٘، جومعي رئق َٕ  افٌروني، افطوؿني هلقةني افعنومّ  ادنًو  ومجقن

ِٗ  ذم وشومهً اجوكبـو وؿَػً افت٠ وافشعبقيِ  احلؽٞمقيِ  افػعوفقوِت   مصواـو. ختػق

َٛ  أؿٞل أن إٓ اخلتومِ  ذم وسعـ٠ وٓ كو، ا ُ َرح ًَ َٛ  ؾؼق  أمٞاَتـو. ورح

ْٛ  وافسالمُ   .ظؾقؽ

 

     


