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  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل رّبك راضية مرضّية {: كتابه العزيزيقول اهللا تعاىل يف  

  صدق اهللا العظيم       .}فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت
  جممع اللغة العربية بدمشق... الدكتور مروان احملاسين رئيسُ  األستاذُ 
  اجملمع األكارم... أعضاءُ  الّسادةُ 
  ....األعزاء الّضيوفُ  السادةُ 

  أيتها السيدات أيها السادة...
  ..وبعد طيبةً مباركًة  حتّيةً 

ل جنمه.. وخيبو نوره.. حينئذ عامالً خملصاً.. فيأفُ ... حني يُغّيب املوت عاملاً جليالً 
الذي خّلفه يستشعر من حوله عظيم أثر تلك الواقعة.. ويعّم الشعور بالفراغ الرهيب 

  هذا الفراغ. ًة لسدّ غيابه.. فتعظم املسؤولية.. وتصعب املهمة.. وتصبح احلاجة ملحّ 
  .. أيها السادة الكرام

م  ينبغي أال تنتهيَ  ...علماؤنا هم ركيزة اجملتمع.. وحني يرحلون م...أل حياتنا بوفا
يت مواقفهم وبق ...انتقلوا أبداناً.. وبقيت علومهم وأخالقهم... رحلوا أجساداً 

م   أمانًة يف أعناقنا.. نسلمها لألجيال القادمة صافية نقية كما تركوها. .. بقيتوعطاءا
وحنن اليوم يف اجتماع مهيب لتأبني عامل جليل..فارس عنيد يف ميدان العربية.. ترّجل عن 
فرسه األصيل بعد أعوام مديدة من العطاء الذي ال ينضب معينه.. قضى حياته يف 

عنها... وتأصيل أساليبها الصحيحة.. وتأليف  بشراسةٍ خدمة اللغة األم ومحايتها والدفاع 
 ممدوح خسارةاليت حتفظها بيضاء نقية.. إنه األستاذ الدكتور  عشرات الكتب واملعاجم

رمحه اهللا.. وأنزل على روحه الطاهرة شآبيب  العضو العامل يف جممع اللغة العربية بدمشق
  ..رمحته
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وامسحوا يل أن أتقّدم بالشكر اجلزيل باسم األستاذ الدكتور مروان احملاسين رئيس اجملمع 
حفظه  ثائر زين الدينعامة السورية للكتاب ممثّلة باألستاذ الدكتور اهليئة ال - لوزارة الثقافة

ا إذ قّدم مئة نسخة من كتاب  من مطبوعات اهليئة اهللا على املبادرة الكرمية اليت قام 
رمحه اهللا هديًة  ممدوح خسارةلدكتور تأليف ا(مباحث يف التجديد اللغوي) عنوانه 

  ...لروحه الطاهرة
  حلضرتكم، ونسأل اهللا لكم القبول. كل الشكر واالمتنان
رياض األستاذ  يتلوها علينا القارئُ  الذكر احلكيمآياٌت من  حفلناخري ما نستهل به 

  فليتفّضل مشكوراً. عطايا
  

واكبوا  أساتذة أكارمإىل كلمات تأبينية كرمية من  اآلننستمع  األفاضل..ادة أيها السّ 
واحلياة. نبدؤها بكلمة به عالقات وطيدة على صعيدي العمل وربطتهم  ة الفقيد..مسري 
 رئيس مروان المحاسنيألستاذ الدكتور اراعي احلفل اللغة العربية بدمشق يلقيها  جممع
  .....مشكوراً  فليتفّضل ..معاجمل


