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 حفـلـة تأبيـن

 األسـتاذ الدكتور ممدوح خسارة
  

 

 ه1443صفرر  1في الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم األربعاء  أقيم

 م في قاعة الدكتور أحمد منيف العائدي في مجمف  اللةفة2021أيلول  8الموافق 

 ممدوح خسارة تأبين للراحل الكبير األستاذ الدكتور ل احترالالعربية بدمشق 

 رحمه اهلل.

 ه13/6/1442يفوم الممفي  وقد اختفار اهلل فييفدنا ىلفو رفوار  ففي

 .والعطاءرحلة طويلة حافلة بالعلم م بعد 26/1/2021الموافق 

ةيار  قرأهفا األسفتاذ افتتحت الحرلة بتالوة آيات مفن الفركر الحكفيم 

 :ة اآلتيةثم ألييت الكلمات التأبيني   عطرير

 . كلمة مجم  اللةة العربية ألياها الدكتور مروان المحاسني رئي  المجم 

 .كلمة اتحاد الكتاب العرب ألياها الدكتور محمد حوراني رئي  االتحاد 

  الرييد ألياها الياضي المستشار أحمد فرواتي.كلمة أصدقاء 

 .كلمة طالب الرييد ألياها الشاعر خضر مجر 

 .كلمة آل الرييد أليتها ابنته المهندسة أريج ممدوح خسارة 
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 ةاحلفل عريف كلمة
 حلمي زيرد محمد لألسترذ

 

 وبركرته اهلل وةحمة عليكم السالم

 :العزيز كتابه في تعالو اهلل ييول

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژ

 العظيم اهلل صدق ..[30-2٧الرجر: ] ژ ڦ     ڦ

 .بدمشق العربية اللغة مجمع ةئيس   المحرسني مروان الدكتوة األسترذ  

 .األكرةم المجمع أعضرء   الّسرد   

 .األعزاء الّضيوف   السرد   

 .السرد  أيهر السيدات أيتهر

 .وبعد طيبة   مباركة   تحي ة  

 ويمبفو .نجمفه فيأفُفل .مملصفا   عامال  .  رليال   عالما   الموت يُةي ب حين

 بفالررا  الشفعور ويعم   .الواقعة تلك أثر عظيم حوله من يستشعر حينئر .نور 

 وتصفب  .المهمفة وتصفعب .المسفوولية ففتعظم .غيابفه خل ره الري الرهيب

ة   الحارة  .الررا  هرا لسد   ملح 
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 :الكرام السرد  أيهر

 حياتنفا تنتهفي   أال ينبةفي .يرحلفون وحفين .المجتم  ركيزة هم علماؤنا

 .أرسفادا   رحلفوا .وأخالقهفم علفومهم وبييفت .أبدانا   انتيلوا ألنهم .بوفاتهم

 اليادمفة لألريال نسلمها .أعناقنا في أمانة   بييت .وعطاءاتهم مواقرهم وبييت

 .تركوها كما نيية صافية

 ميفدان ففي عنيفد ففار  رليفل. عالم لتأبين مهيب ارتماع في اليوم ونحن

ل العربية.  ينضفب ال الفري العطفاء مفن مديدة أعوام بعد األصيل فرسه عن ترر 

 عنهففا. بشراسففة   والففدفاع وحمايتهففا األم اللةففة خدمففة فففي حياتففه قضففو معينففه.

 تحرظهفا التفي والمعفارم الكتفب عشرات وتأليف الصحيحة. أساليبها وتأصيل

 اللةفة مجمف  ففي العامل العضو خسارة ممدوح الدكتور األستاذ ىنه نيية. بيضاء

 رحمته. شآبيب الطاهرة روحه علو وأنزل اهلل. رحمه بدمشق العربية

م أن لي واسمحوا  مفروان الفدكتور األسفتاذ باسفم يفلالجز بالشكر أتيد 

 ممث لة للكتاب السورية العامة الهيئة -الثيافة لوزارة المجم  رئي  المحاسني

 بها قام التي الكريمة المبادرة علو اهلل حرظه الدين زين ثائر الدكتور باألستاذ

م ىذ  التجديفد في مباحث» عنوانه الهيئة مطبوعات من كتاب من نسمة مئة قد 

 .الطاهرة لروحه هدية   اهلل رحمه خسارة ممدوح الدكتور تأليف «اللةوي

 .اليبول لكم اهلل ونسأل بالحضور، ترضلكم علو لكم الشكر كل

ادة أيها  أكفارم أسفاترة من كريمة تأبينية كلمات ىلو اآلن نستم  األفاضل. الس 

 .والحياة العمل صعيدي علو وطيدة عالقات به وربطتهم الرييد. مسيرة واكبوا

*   *   * 
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 العربية اللغة جممع رئيس كلمة
 احملاسين مروان الدكتور األستاذ

 

 أيهر الحفل الكريم:

تفأبين األسفتاذ الفدكتور ممفدوح أشكر لكفم مشفاركتكم لمجمعنفا ففي 

 خسارة الري ترك فراغا  كبيرا .

فيد كانت همتُه مساهمة  كبيرة  في رهود مجمعنا الري يثابر منر تأسيسه قبفل 

مئة عام علو متابعة مسعا  الجدِّي إليصال اللةفة العربيفة ىلفو مفا أصفب  ضفرورة  

ةمُ   وهو تمكينها من استيعاب منتجات الحداثة الركرية العلمية والتينية. ،لح 

ىنه عمل متواصل ينطلق قبفل كفل شفيء مفن الوصفول ىلفو فهفم دقيفق 

قبفل ىيجفاد  ،للمصطلحات العلمية التي تطرحها الموسسات العلمية العالمية

ما نعتيد أنه المصطل  العربي الري ييابل ما يتضمنه المصطل  األرنبي مفن 

 ياط معرفية.ن

وقد كانت نظرةٌ ىلو السيرة الراتية للفدكتور ممفدوح خسفارة رحمفه اهلل 

 .كافية  لترشيحه ىلو عضوية المجم 

فهو تمرج ففي رامعفة دمشفق حفامال  ىرفازة ففي اآلداب أضفيف ىليهفا 
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مارستير في النحو من رامعة دمشق ودكتورا  في علفوم اللةفة العربيفة هفيفه 

 .1993اللةة( من رامعة دمشق 

وهرا ما فت  له باب التدري  الجامعي ففي المملكفة العربيفة السفعودية 

 وفي دولة الكويت وأطلق يد  في مجال واس  من الندوات.

وقد أضاف ىلو ذلك ىنتارا  علميا  واسعا  تطرَّق فيه ىلفو التعريفب بورفه  

خاص. فله كتاب في منهجية تعريب األلراظ، وكتاب ففي التعريفب والتنميفة 

ت اللةو ية، وكتاب في قضايا لةوية معاصرة، وبحفو  منشفورة ففي المجفال 

االشفتياق »ومنهفا «، ىشكالية الدق ة ففي المصفطل  العلمفي»المحك مة، منها 

االشتياق... وأثر  في وضف  »ومنها « اإلبدالي وأثر  في وض  المصطلحات

، ومنها مماطر االقتراض اللةوي علو العربيفة، ومنهفا تيريفر «المصطلحات

 ن موتمر التعليم الطبي في الكويت وغيرها كثير.ع

وقد انضم رحمه اهلل منر انتمابه عضوا  في مجم  اللةة العربيفة بدمشفق 

ىلو لجنة اللةة العربية وعلومهفا، فأصفب  ميفررا  لتلفك اللجنفة، كمفا  2008

انضم ىلو لجنة ألراظ الحضارة التي تتولو توفير الميابالت العربية لما يةفزو 

 لداررة محترظا  بعجمته.اللةة ا

وكانت مشاركته في هر  اللجنة مشاركة فع الفة، نظفرا  لمبرتفه الطويلفة ففي 

صعوبات التعريب، حين نظرت اللجنة في تلك المسفكوكات اللةويفة األرنبيفة 

التي تحمل مراهيم أو تصف حاالت خاصة، وقد نيلت ىلفو الصفحافة العالميفة 

بط بحاالت تتضم ن ىما تشفبيها  أو ميارنفة  المكتوبة بلةات ممتلرة، ومعظمها يرت

دخلت لةتنا العصرية محمولفة  علفو ىعفالم مرتفوح يتفوق ىلفو وضف  الميابفل 

العربي لتلك التوصيرات، وقد رأى مجمعنا ضفرورة وضف  الميفابالت العربيفة 
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المناسبة لكل مسفكوكة إلخرارهفا مفن عجمتهفا وتسفهيل تفداولها بفين النفا  

ا المعجم يساعد اليفار  علفو الوصفول ىلفو فهفم  ورمعها في معجم، لعل هر

. رحم اهلل فييدنا الةالي الري ترك في مجمعنا تيفديرا  كبيفرا  دقيق لتلك العبارات

 لشمصيته الررة ولمستوى مشاركته الرعالة في أعمال المجم .

يففوم عيففد اللةففة العربيففة مشففروع معجففم  2019عففام عففرض كمففا أنففه 

اللةة العربية المعاصرة، وهفو مشفروع يتنفاول للكلمات األرنبية الشائعة في 

ال يزيد علو قُرابة ألف كلمة يجب الوصول ىلفو تحديفد ميفابالت عربيفة  ما

ىذ ىن بياءهفا علفو عجمتهفا هفو ازدراء  ،لها، كالصالون والمفول والموكيفت

طٌّ من مكانتها وقيمتها، وكأنها ال تصفل  للحيفاة المعاصفرة،  للةة العربية وح 

 في ىمكان ىعادة رعلها لةة كونية.ناء اللةة وهو تزهيد أب

نُون قبل ىتمام رسالته ففي النهفوض  رحم اهلل فييدنا الري اختطرته يد الم 

 باللةة العربية حتو تصل ىلو استيعاب رمي  مسارات الحداثة.

*   *   *
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 املجمع الدكتورموفق دعبول.. رمحه اهلل وعضو ،مع نائب رئيس املجمع الدكتور حممود السيد

 
 

 

  منى الياسكتورة دوال هاين رزق الدكتور عضو املجمع زميله  الدكتور خسارة مع
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 شحادة اخلوري.. رمحهام اهللاألستاذ عضو املجمع زميله  مع

 

 

 

  تكريم الدكتور ممدوح خسارة يف جامعة بغداد
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 اللغة العربية بدمشق جمعاألخري مل تؤمرامليف 

 

 

 عضو جممع اللغة العربية بدمشق األستاذ الدكتور ممدوح خسارة .. رمحه اهلل
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 أجواء حفلة تأبني الدكتور ممدوح خسارة .. رمحه اهللمن 

 

 

 الدكتور مروان املحاسني رئيس املجمع األستاد 

 تلقي كلمة آل الفقيد وابنه الراحل الكبري املهندسة أريج ممدوح خسارة
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 احتاد الكتاب العرب رئيس كلمة
 حممد حوراني الدكتور األستاذ

 

 :الحضوة  الكريم

 :السالم عليكم وةحمة اهلل وبركرته

فاد  كنز نفا  يعزُّ عليَّ أن أقف  في هرا المكان الري يزدهر حصنا  يرود عن الض 

ن يتحر ك  لسفاني راثيفا  ناسفكا  
، يعزُّ عليَّ أ  األغلو بكل  ما ملك  من عنروان  وبأ  

اك الل ةة العربي ة هو الدكتور  غيابُفه خسفارة  ال  يعفد  الفري  خسارة  ممدوحمن نُس 

ا ، ستشعُر بها الض   .د ومحب وها، وكلُّ من يمرُق قلبُه بحبِّهاتعو ض 

ولففئن تلعففثم  الل سففان فففي هففرا الموقففف  العصففيبق ىن  خريففات اليلففب  

ة التفي ُكلِّْرفُت بهفا م مفثِّال  زمالئفي  اعُد ُ في حْمل  عبء  هر  الم هم  الوري   تس 

حاد ففي تعفداد ن فزر  يسفير  مفن مناقفب ء المكتب الت نريري وأعضاء االتأعضا

 .فييدنا الةالي

م  الموت  علو الحيفاة ففي كتاب فه  العزيفز عنفدما  لكن ها مشيئةُ اهلل الري قد 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ       پ پ     ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ ژ :قففففال

 .[2-1الملك: ] ژ  ٹ     ٿ     ٿ ٿٿ  ٺ ٺ
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نا الدكتور ممدوح أضمومة   تمتزُل كلَّ ما ففي  عطر   ليد كانت رحلةُ فييد 

 :لةتنا من أطياب

ُز فففي قففارورة  العطففر  روضففةٌ   وتففور 

 

ُز فففي كففأ   الر حيففق  ُكففرومُ    وتففور 

اد، بحثا  دؤوبا  عن كنوز ها،   كان ليلُهُ ونهاُر  مركب ي ىبحار  في معارم  الض 

يررُح قلبُهُ ىذا نج    في وْض   كت اب  يير ُب شارد  الل ةة  من أذهان  أبنائ ها الفرين 

 .تزدادُ المساحات بينهم وبينها غربة  وابتعادا   -لألسف  ويا  -

ب ا   علو وض  مول رات  تجلو محاسن  العربي فة،  كان يصُل الل يل  بالن هار مُك 

ي ان، ولن تملع هفا عنهفا ىلفو أن  با الر  وهي الل ةة التي ظل ْت ترفُل في بُردة  الصِّ

 .ير   اهللُ األرض  وم ْن عليها

ىن  الحديث  عن اآلثار الطي بة التي تركها الدكتور رديٌر بأن تلهفج بفركر   

والعشفاُق ال ي مل ون فهُ ألن هفم  .يطفولألسنةُ عشاق الضاد وهو حديث يطفوُل و

لْفم اللةفة  وآفاقهفا، وانصفراف هُ المسفتمرَّ ىلفو  ْوالت ه  وروالت ه  ففي ع  يعرفون ص 

ل ىذا  ل  أو م فال  ْعُي في مضمار   دون  ك ال  مسألة الت عريب، وهو مجاٌل علينا الس 

ادرة  علفو ىثبفات  أردْنا ألم تنا أن تظلَّ مواك بة  لمسفيرة  الحضفارة  اإلنسفاني ة، قف

ذات ها في خضمِّ الث يافات العالمي ة، وهو بحٌر زاخٌر بالآللئ والدَّرر ال يسفتطيُ  

اص  ماهر    .الموض  فيه ىال  كلُّ غوَّ

فدا ،  س  اد، فيْدناك ر  نا ىلو أمثالك  من فرسان  الض  فيْدناك أي ها الةالي وما أحور 

ك  ستظلُّ ترفرُف بيننا، تحثُّنا ع ادلكن  ُروح   .لو أن نكون أبناء  بر ر ة  ألمِّنا الض 

أحورنفا ىلفو الحرفاظ علفو اإلر  اللةفوي والحضفاري والمعرففي  ما

ننفا نعفاني اسفتمرار ألالري تركه أستاذنا الراحل، خصوصا  ففي هفرا الوقفت 

الةزو الركري والثيافي، كيف ال؟ وقد كان لهفر   اليامفة الراعلفة والمتنفورة 

 .و وردعه والتصدي له بكل قوةةزال اأثُرها المهم في رد  هر
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لن يكون  الريُد بابا  لنسيان ك  أيها األستاذ األلمعي، وأنفت الفري قضفيت 

العمر كلَّفهُ ففي خدمفة اللةفة العربيفة، رافضفا  اختراقهفا، حريصفا  علفو عفدم 

تشويهها، محاوال  السير بها لمواكبة اللةة الرقمية العصرية مفن دون أن تري فد  

 .قتهاهويتها وعرا

في المتام ال يسعني ىال  أن أتيدم باألصالة عفن نرسفي، وباسفم زمالئفي 

أعضففاء اتحففاد الكت ففاب ىلففو ذوي الرييففد ومحب يففه وطال بففه بمففال   مشففاعر  

فلوان، وأن يتةمَّفد  فبر والس  العزاء، سائال  المفولو عفزَّ ورفلَّ أن يلهمهفم الصَّ

ن هُ فسي   رناته    .الرييد  بواس   رحمته ، ويُسك 

 .إنّر هلل وإنّر إليه ةاجعون

*   *   * 
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 الفقيد أصدقاء كلمة
 القاضي املستشار أمحد فراوتي

 

 

 

كيف ىن كان من رحل  عنًّا أكثرهم طيبفة ف ،لرحيل  األحباب مرارة  ولوعة  

صدييي الدكتور ممفدوح خسفار  أبفا سفهيل المرحفوم ب، اء ونياء قلفوصر

 تعالو. بإذنه

 وورف   البعفاد وحرقتفه  علفو 
مضْت شفهور مفن قسفوة  الرفراق ولوعتفه 

زال  ينفزُف  تمُر األيام والجفرُح مفا ،رحيلك المور  الحزين يا صديق العمر

فهفرا هفو الرفراق األبفدي  ،زال  يبكي أياما وكأنها الدهُر بال نهايفة واليلُب ما

النا  فارقتنا ويفا لفه مفن ففراق  الري ال عودة فيه أبدا . ليد طال  السرر يا أعز  

 يدمي اليلب  والعين.

ما زالت روحك  الطاهرة النيية تعيُش ففي الورفدان المكسفور واليلفب 

في قلوبنفا، نعفيُش مفرارة  احيًّ ما زلت   ،ما زالت الدار كئيبة موحشة   ،المكلوم

الرراق وحرقة الشوق لرؤياك المستحيلة. يا أخي العزيز كل من في الدنيا من 
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واننفي ىذ  .بفالمير أصدقائك يشتاُق ىليك ويشهُد ألياديك  البيضفاء المعطفاءة

كنت أنت لفي   ،استعرُضت شريط  حياتك المملوء باآلمال واألحالم والعطاء

الدنيا ولم أفكر يوما  بأن كلماتي لك ستصب  رثاء  ولكن عزائي الوحيفد أنفك 

 .ااإلنسان الممتلئ تراؤال  و حبًّ ، ستظُل في الراكرة

ستظل في اليلب تلك الحسرة والةصة التفي لفن تعالجهفا السفنون. ولكفن 

كم هي قاسية عنفدما يمتفزج األلفم والحفزن والريفدان مف  ألفم  ،هر  هي الحياة

وم  هرا سنظل نحمد اهلل ونشكر  علو كل الفنعم والبركفات  ،االنتظار والشوق

ضفيء الحيفاة التفي وتظل الركريات الجميلة هي الشمعة التي ت ،التي منحنا ىياها

 .آلمتنا بيسوتها بور  فراقك الياتل وال أقول ىال ما يرضي اهلل دوما  

 ةاجعون إليه وإنر هلل إنر

 .وبركرته اهلل وةحمة عليكم والسالم

*   *   * 
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 الفقيد طالب كلمة
 خضر جمر األستاذ

 

 يففا فارسففا  فففي سففاحة الهيجففاء

 

 راياتففففففه موصففففففولة بسففففففماء 

 نعمو ترتجفومن وهج سيرك ألف  

 

 وعلفففو يفففديك نهايفففة الظلمفففاء 

 
أسبلت يد الفدهر ررنيفك ومضفت المصفطلحات وحيفدة تبحفث عفن 

رفييها األبدي، حزينة هي لةتنا العربية، تحاول الفتمل  مفن قبضفة الريفدان 

 التي أطبيت عليها.

عن وق  خطواتك في مجم  اللةفة  ،تبحث عن صوتك في كلية اآلداب

مكسورة الرواد، لم يبق لهفا سفوى الفركريات وطيرفك الفري  دالعربية، وتعو

ليفد كنفت  .يحوم حولها، كيف ال وقد عشيتها وذُدْت  عنها في كل الميفادين

لها أبدا ، وقد تركت لنا ما يةني مكتبتنا العربية في علوم وضف   العاشق الوفيَّ 

 المصطلحات والتعريب من خالل أعمالك المطبوعة وأبحاثك الةنية.

 رت في الصمر األصم رداوال  جَّ ف  

 

 فاعشوشففبت دنيففا مففن الصففحراء 

 يا فارسفا  كالشفم  مفن أضفوائها 

 

 باتفففت تضفففيء معفففالم األشفففياء 

ال يمكن لنا كطلبة تلمروا عندك أن ننسو فضفلك علينفا مفا حيينفا وقفد  
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كنت دائما  لنا المعين والسند في رحلة بحثنا المعرفية ال تضنُّ بالجواب علو 

علينا من فيض معرفتك وحكمتك ما يسهل الطريق ففي البحفث  أحد وتةدق

ُ لنا بلطف و ح  صنا وتُ والتطور، تشجعنا حين نصيب وتطري عمل   ة حفين بفوَّ أ

ية وااللتفزام ني  في خطأ. ليد كانت محاضرة الدكتور ممدوح تتصف بالجدِّ 

أعمق إلدراك الةايفة التفي يرسفمها ففي  بنا ىلو فهم   ودائما  ما يحاول المضيَّ 

ميرر . كما ال يمكن لي شمصيا  أن أنسو شدة ىعجابي بحضفور  وتواضفعه 

مطفرزا  لياءاتنفا  ،وتعاطيه معنا كأب حري  كل الحرص علو مصلحة أبنائفه

 به بضحكة نابعة من قلب محب.

وفي المتام باسمي وباسم رمي  الطالب أتوره بالعزاء لكل أفراد أسرة 

 دكتور ممدوح الكرام راريا  داعيا  أن يسكنه اهلل فسي  رناته.ال

 يفففا أيهفففا النعمفففاؤ ... أبعادهفففا

 

 ت عففن التعففداد واإلحصففاءلَّففر   

 ىن العظفففيم وذاك بعفففض طباعفففه 

 

 أال ييفففففي  عطفففففاء  بعطفففففاء 

 ةني العيول الظامئات ىلو الهدىتُ  

 

ففوتُفف   ك دون أي رففزاءريب روح 

 
 «.آخ»شعر منرر شيحاوي من مجموعته  *

 والسالم عليكم وةحمة اهلل وبركرته.

*   *   * 
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 الفقيد آل كلمة
 ابنته املهندسة لقيهات

 أريج ممدوح خسارة

 

 ةئيس مجمع اللغة العربية في دمشقاألسترذ الدكتوة مروان المحرسني 

 نوالسرد  أعضرء المجمع المحترم

 الحضوة السرد 

 عليكم وةحمة اهلل وبركرتهالسالم 

 والحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم علو سيد المرسلين.

الحزن الفري يعتصفر قلوبنفا ففي هفرا اليفوم  أما بعد، فإنه ال يوازي شعور  

 :الرمر الري يمأل نروسنا لكوننا نحمفل اسفمه علو فراق والدي، سوى شعور  

لصادق، المكفاف  العصفامي، الدكتور ممدوح خسارة،  ذاك الررل الممل  ا

المتواض  في طبعه والدمث في أخالقه، المتراني ففي عملفه، صفاحب الهمفة 

العالية والعزيمة اليوية ومنب  الطاقة اإليجابية لكفل مفن حولفه، ينشفر الترفاؤل 

والطموح لدى الصةير والكبير، واليريب والبعيد يشارك كل مفن يعفرفهم ففي 

الما حرز بناته وأحراد  علو نيفل الفدررات أفراحهم ويحتري بنجاحاتهم. ولط
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وهو لهم في هرا الطريق خير قدوة ومثال من قبفل ومفن بعفد،  ،العليا في العلم  

عاشفق اللةفة العربيفة وابنهفا البفار وحارسفها األمفين والسفاعي ىلفو تطويرهفا 

 .والمومن بحيويتها وقدرتها علو االنسجام م  العلوم والتيانة

التأليف والتنيي ، باحثفا  ففي الكتفب والمرارف ،  فيد عهدنا  منكبا  علو

 ،راهدا  في وض  المعارم التفي تعنفو بتعريفب آخفر المصفطلحات العلميفة

وهفو  ،قنفاع عفن أم اللةفاتىومدافعا  بما آتا  اهلل مفن فصفاحة لسفان وحجفة 

اليائل هر  اللةة سوف تبيو حية، ومات كل من عاداها، ومات كل مفن تنبفأ 

 لو أن ير  اهلل األرض ومن عليها.وسوف تبيو حيَّة ى

 :أيها اإلخوة الكرام

ال يجبر كسر قلبنا اليوم سوى تلك المواساة الصادقة والمشفاعر النبيلفة 

الراقيففة التففي لمسففناها مففن زمالئففه فففي المجمفف  ورميفف  المحافففل العلميففة 

وأثفر والفدي ، وكرلك من طالبه األعزاء. وعزاؤنا أن لي  الررفل غيفر أثفر 

وىرثه العلمي من مولرات وأبحفا  ومشفاركات ففي مفوتمرات طيب رميل 

عن اللةة العربية من المحيط ىلو الملفيج خيفر شفاهد علفو عطائفه  ورهفد  

حتو أضفحو منهجفه ، وترانيه في سبيل الحراظ علو لةة  اليرآن  ورفعة  األمة

وأسلوبه موضوعا  يتناوله طالب اللةة العربية في دراساتهم العليا ففي أنحفاء 

 .وطن العربيال

عهدا  علينا أيها المربي العظيم أن نسير علو طرييفك وأن نلتفزم نهجفك 

 في التمسك  بلةتنا العربية الجميلة.

م  اعورففاج   أيهففا السففادة، لطالمففا صففح َّ والففدي أخطاءنففا اللةويَّففة  وقففوَّ

وآلمه رراُؤنا للةتنا األمِّ حتفو ففي رلسفاتنا الماصفة، ففأذكر عنفدما ، ألسنتنا
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كان ييول لي: فلنيفل مفدرب، ليفد كفان ررفل صفدقت  (كوتشهكنت أقول 

 التي آمن بها.  أفعاله أقواله مملصا  للرسالة التي حملها ووفيا  للمباد

 فطوبو لك يا عاشيا  لةتك وتمصصك،

 وطوبو لك يا عاشيا  لبلدك ووطنك.

 ...وداعا  أبي

 .فللموت، ُظْرٌر وناب وداعا  وداعا ، فللموت ررح عميق، 

 حيث ترقو رفي  الجنان وحسن المآب. ولْت ن ل ...وداعا  أبي

تةمد اهلل فييفدنا بواسف  رحمتفه وأسفكنه فسفي  رناتفه وألهمنفا الصفبر 

 .والسلوان

 .والسالم عليكم وةحمة اهلل وبركرته

*   *   * 


