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  دمشق يف العربية اللغة جممع رئيس احملاسين مروان الدكتور األستاذ

 احملرتمني اجملمع أعضاء السادة

 .احلضور السادة 

 وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

  .املرسلني سيد على والسالم والصالة العاملني، رب هللا واحلمد    

 اليوم هذا يف قلوبنا يعتصر الذي احلزن شعور يوازي ال فإنه بعد، أما

 حنمل لكوننا نفوسنا ميأل الذي الفخر شعور سوى والدي، فراق على

 املكافح الصادق، املخلص الرجل ذاك  ,خسارة ممدوح الدكتور امسه

 عمله، يف املتفاين أخالقه، يف والدمث طبعه يف املتواضع العصامي،

 من لكل اإلجيابية الطاقة ومنبع القوية والعزمية العالية اهلمة صاحب

 والبعيد والقريب والكبري، الصغري لدى والطموح التفاؤل ينشر حوله،



م وحيتفي أفراحهم يف يعرفهم من كل يشارك  حفز ولطاملا .بنجاحا

 هذا يف هلم وهو العلمِ  يف العليا الدرجات نيل على وأحفاده بناته

 وابنها العربية اللغة عاشق بعد، ومن قبل من ومثال قدوة خري الطريق

ا حبيويتها واملؤمن تطويرها إىل والساعي األمني وحارسها البار  وقدر

  والتقانة العلوم مع االنسجام على

 واملراجع الكتب يف باحثاً  ، والتنقيح التأليف على منكباً  عهدناه فقد

 املصطلحات آخر بتعريب تعىن اليت املعاجم وضع يف جاهداً  ،

 أم عن اقناع وحجة لسان فصاحة من اهللا آتاه مبا ومدافعاً  العلمية

 من كل ومات ، حية تبقى سوف اللغة هذه القائل وهو   اللغات

 اهللا يرث أن إىل حيَّة تبقى وسوف تنبأ من كل ومات ، عاداها

  .عليها ومن األرض

 املواساة تلك سوى اليوم قلبنا كسر جيرب ال الكرام اإلخوة أيها

 اجملمع يف زمالئه من ملسناها اليت الراقية النبيلة واملشاعر الصادقة

 ليس أن وعزاؤنا .األعزاء طالبه من وكذلك العلمية احملافل ومجيع



 مؤلفات من العلمي وإرثه مجيل طيب والدي وأثر ,أثره غري الرجل

 اخلليج إىل احمليط من العربية اللغة عن مؤمترات يف ومشاركات وأحباث

 لغةِ  على احلفاظ سبيل يف وتفانيه وجهده عطائهِ  على شاهد خري

 يتناوله موضوعاً  وأسلوبه منهجه أضحى حىت ,األمة ورفعةِ  القرآنِ 

م يف العربية اللغة طالب  . العريب الوطن أحناء يف العليا دراسا

 جك نلتزم وأن طريقك على نسري أن العظيم املريب أيها علينا عهداً 

 . اجلميلة العربية بلغتنا التمسكِ  يف

 اعوجاجَ  وقوَّمَ  اللغويَّةَ  أخطاءنا والدي صححَّ  لطاملا ، السادة أيها

  ألسنتنا

 عندما فأذكر ، اخلاصة جلساتنا يف حىت األمِّ  للغتنا جفاُؤنا وآمله

 رجل كان لقد ، مدرب فلنقل : يل يقول كان ) كوتش( أقول كنت

 اليتللمبادئ  ووفياً  محلها اليت للرسالة خملصاً  أقواله أفعاله صدقت

  . ا آمن



 عاشقاً  يا لك وطوىب ، وختصصك لغتك عاشقاً  يا لك فطوىب  

   .ووطنك لبلدك

 ,فللموت وداعاُ  ، عميق جرح فللموت ,وداعاً   ....أيب وداعاً    

  وناب ظُْفرٌ 

   .املآب وحسن اجلنان رفيع ترقى حيث  وْلتَـَنل أيب وداعاً         

 الصرب وأهلمنا جناته فسيح وأسكنه رمحته بواسع فقيدنا اهللا تغمد

 والسلوان

 . وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

 

 

 


