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عظة للشباب ، ووعظه وإرشاده، وإصالحه يف دعوتهسرية الشيخ حممد عوض رمحه اهللا تعاىل 

        .نسأل اهللا تعاىل أن تكون نرباساً يضيء طريق هذا اجليل، يف هذه األيام والدعاة
������ ����� �� ���  

وال شريك له ، ال ند له فيبارى ،الواحد األحد ذي العزة والسرت، احلمد هللا املتفرد بالبقاء والقهر
  .وعقىب الكافرين النار، وجعل اجلنة عقىب الذين اتقوا، كتب الفناء على أهل هذه الدار  ،فيبارى

وخلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم ، وبعث أمراضها وأقسامها ، مهاقدر مقادير اخلالئق وأقسا
اللهم مفرج اهلموم  فحمدا لك ،وللمسيئني الدركات ،جعل للمحسنني الدرجات، عمال أحسنُ 

  .ومبدد األشجان واألحزان والغموم ، ومنفس الكروب
وال نقمة من ، مل خيل حمنة من منحة، وخمرجا ر والضيق سعةً وبعد الضُ ، جعل بعد الشدة فرجا 
   .وال نكبة ورزية من هبة وعطية، نعمة

، ونشكره على ما أنفذ من أمره، ونعوذ به من سطواته ومكره، حنمده على حلو القضاء ومره
  .وعلى كل حال حنمده 

، الكرمي الشكور، لوان املصابنيوس، عدة الصابرين، ال إله إال اهللا وحده ال شريك لهن ونشهد أ
مث  ،الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور، زه عن أن يظلم أو جيورالرحيم الغفور، املن

ي من امليت وخيرج خيرج احل ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، الذين كفروا برم يعدلون
  .بعد موا وكذلك خترجونوحييي األرض ، امليت من احلي

، أعرف اخللق به، من خلقه وأمينه على وحيهوخريته ، نشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسولهو  
  .وأشكرهم على نعمه، وأصربهم حلكمه، وأنصحهم ألمته، وأقومهم خبشيته

 ،ويف مرضاته ساعيا، اديابعثه لإلميان من، هللا منزلة وأعظمهم عند اهللا جاهاأعالهم عند ا
وقام هللا ، يتحمله بشر سواه، وحتمل مامل بلغ رسالة ربه وصدع بأمره، وباملعروف آمرا وعن املنكر ناهيا

أعظمنا أن أعالنا منزلة  وأخرب ،وأرشدنا إىل اتباع السنة، دعانا إىل اجلنة، بالصرب حىت بلغه رضاه
ومتبعا ، وكان مقفيا هدرا ،ومنزلة عالية وقدرا  ،من اسرتجع واحتسب مصيبته كانت له ذخرا، صربا
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وسلم تسليما كثريا متصال ، صحبه وأزواجه وذرياته األخياره و صلى اهللا عليه وسلم وعلى آل ،أثرا
  .مستمرا ما تعاقب الليل والنهار

ْسلُِمْونَ ((   ))يَا أَيُّھاَ الَِّذْيَن اَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِِه َو+َ تَُمْوتُنَّ إِ+َّ َوأَنتُْم مُّ
فال مفر ، اإلنس واجلان ومجيع احليواند من فإن اهللا جعل املوت حمتوما على مجيع العبا: أما بعد 

، والذكر واألنثى، والصغري والكبري، ساوى فيه بني احلر والعبد، كل من عليها فان ،  ألحد وال أمان
رُ (( .وكل ذلك بتقدير العزيز العليم، والغين والفقري ٍر َو+َ يُنقَصُ ِمن  َوَما يَُعمَّ َعمَّ إِنَّ َذلَِك ِكتَاٍب فِي  ُعُمِرِه إِ+َّ ِمْن  مُّ

ِ يَِسيرٌ  م من بادر بالعمل قبل حلول واحلاز ، من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت فالكيس ))َعلَى هللاَّ
   .واملؤمن من تيقن بصربه الثواب على املصيبة والضرر، واملسلم من استسلم للقضاء والقدر، الفوت

بل هو ، وأمر مهول مزعج، وحدث موجع ، وفقد األحبة خطب مؤملكرب الزمان  :أيها األحبة
ويفت به ، حترتق به الكبد، وحرقة تضطرم، نار تستعر، قل األنكال اليت متر على اإلنسانمن أث
  :لكن مع هذا نقول، والزينة بني العباد، إذ هو الرحيانة للفؤاد، العضد

  ولربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضا     فلرب أمر محزن لك في عواقبه الرضى  
كم من خري منشور وشر ،  وحمروم من دواء حرمانه هو شفاؤه، مغبوط بنعمة هي داؤهكم 

َوَعَسى أَْن تَْكَرھُوا َشْيئًا َوھَُو َخْيٌر لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا  ((. حمبوب يف مكروه ومكروه يف حمبوب ورب، مستور

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم َ+    )) تَْعلَُمونَ  َشْيئًا َوھَُو َشرٌّ لَُكْم َوهللاَّ
  ؟األرض مل يصب مبصيبة دقت أو جلت هل رأيتم بل هل مسعتم بإنسان على وجه هذه

لقيامة مفاليس كما قال لوردنا ا ،ولوال مصائب الدنيا مع االحتساب، اجلواب معلوم ال وألف ال
  .أحد السلف

حممد عوض رمحه اهللا لشيخ ولذلك فإننا حنتسب عند اهللا تعاىل شيخنا ووالدنا العالمة الداعية ا
كما كان ،  داء والصاحلني يف الفردوس األعلىوأسكنه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم والشه، تعاىل

  .يسأل ربه دوما
وما زالت توجيهاته ، فينا ذكراه ومآثره حتىيفإنه ما زالت ، ا وقد فارقنا الوالد جبسده وشخصهأم

  .ي بنوره وتد، هللاونصائحه  نرباسا نعمل وفقه إن شاء ا
 أن حنيي ذكر الوالد يف دعوته، حفظه اهللا الدكتور هشام الربهاينولذلك أراد شيخنا العالمة 

وجينوا ، فيفيدوا من جتربته ن تكون حياته عظة للشباب والدعاةعسى أ، ووعظه وإرشاده، وإصالحه
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ا ري اهللا تعاىل خ ىفجز ، ء يف الناس وحيثهم عليهكان الوالد رمحه اهللا يعجبه الوفا  كمو ، من مثار حياته
  .ترسيخ هذا املعىن يف حياة الناشئة  أستاذنا الشيخ هشام على ما يقوم به يف

فق ما يسمح به واستجابة لرغبته حفظه اهللا فإين سأحتدث عن الوالد رمحه اهللا وفق احملاور اآلتية و 
  :الوقت إن شاء اهللا

  .لمحة موجزة عن حياته الشخصية :والأ •
  .ريم رحمه اهللا  ومحبته ووفاؤه لهمالزمته للشيخ عبد الك :ايـً ثان •
  .على الدعوة واإلصالح في  المجتمعحرقته  :ثاـثال •
  .عروف والنهي عن المنكر طول حياتهحرصه على األمر بالم :ارابعً  •
  .دوة الحسنة في سلوك الوالد وقولهالق :اخامسً  •
  .همته رحمه اهللا تعالى وأخذه نفسه بالعزائم :اسادسً  •
  .فعل الخير واالهتمام بقضايا المجتمع والناس :اعً ـساب •

  .سأتكلم عن تلك احملاور وفق ما يسمح به الوقت
  .لمحة موجزة عن حياته الشخصية: والأ •

وهو حي معروف من -يف حي باب سرجية  م١٩٣١في دمشق في عام د رمحه اهللا ولد الوال
وأما والدته فهي احلاجة أمينة ، والده فهو احلاج حميي الدين عوض أما، ألبوين كرميني ـ-أحياء دمشق

  .كانا صاحلني من هذا احلي املباركوكالمها   -رمحها اهللا- املصري
، جاعة والقوة يف هذا احلي املعروفوكان والده رمحه اهللا تعاىل معروفا بالشهامة والنخوة والش

معروف بعلم األنساب واختصاصه وهو أخ - يينوينتهي نسب هذه األسرة كما أخربين األخ معتز سب
، ايخ الطريقة يف القرن الثالث عشرأحد مش، ب هذه العائلة إىل آل عوض السعديينتهي نس - ا

، آل ربابة، و عوض السعديهذه العائلة عائلة ويتفرع عن ، املعلومات أنه جد آل عوض املباشروتفيد 
وجد آل عوض املباشر هو القطب حسن اجلباوي املتوىف ، وآل احململجي، وآل عوض، وآل الزرابيلي

  .ه ٩١٤سنة 
لحقة مُ ، جية يف حارة تسمى احلارة اجلديدةولد الوالد رمحه اهللا وكان بيت جدي يف حي باب سر 

 حفظه اهللاعوض كما أخربين عمي الشيخ أمحد   وكان بيتا صغرياً ، وعاش يف بيت جدي، رجيةبباب س
وللحقيقة أقول أن أغلب هذه املعلومات من عمي الشيخ أمحد حفظه اهللا أدام لنا وأطال اهللا يف  -
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ومل ، رك املدرسة مبكرا منذ الصف األوللكن للفقر ولشدة احلاجة فقد ت -عمره مع الصحة والعافية
لنباهته  ،أخربين عمي أنه كان يلقب بالبطل يف دراسته -  بل كان جمتهدا يف دراسته يرتكها عن كسل

بدء و ، فأخذت به عمته ،جدي للعمل وأرسلهُ ، يف الصف األول ترك املدرسة لكن للفقر -  وقوته
 يسمى أيبو مث عمل بعد ذلك عند خاله  ،رن يف باب سرجية يسمى فرن املصريأول عمل يف ف

مث عمل بعد ، نعم عمل مسكري -وما أشبه هذا إصالح البوابري- عمل يف مهنة السمكرة ، سعيد
نسيج يف معمل السمان يف مث عمل بعد ذلك يف معمل ال، يف مهنة خراطة اخلشبذلك عند أبيه 
كما نقول بدأت حياته يف معمل النسيج  و عت األعمال اليت عمل ا يف صغره، فتنو باب شرقي، 

 ، احلواصلي عارف أبو احلاج أحدمها يسمى، شرفا على املعمل اثنان من الكرامهناك كان مالواقعية، ف
وشجعاه ، شجعاه على الدراسة ،ن هلما أثر كبري يف حياة الوالداوك، أبو فايز الدوجي احلاج والثاين

وكان هلما أثر يف ترقيته من عامل عادي إىل أن يكون مشرفا على العمال يف فرتة  ،على إمتام الدراسة
، وهذا مما كان ال يف فرتة وجيزةأصبح رئيسا للعمبل ، لم يبق يف القسم األول من العمالف ،وجيزة

  .كثريا  رمحه اهللا الوالد حيدث به
 ـأبو عارف احلواصلي رمحه اهللا على االلتحاق باملدرسة الليلية ليتابع الدراسة  احلاج وشجعه أيضا

  ـوهذا سنتكلم عنه فيما بعد أن شاء اهللا تعاىل 
فكان ، صاحلا وكان رجالً ، حممد فوازحياة الوالد احلاج أبو ممن كان له أثر كبري يف املعمل يف و 

مغتسال ومكانا للوضوء  وكان هناك يقفون للصالة مجاعة ، كله يف فرتة الظهريةيتوقف املعمل  عندما 
كي يتمكن العمال من االغتسال والوضوء وأخربين الوالد أنه بعد لكما أخربين عمي الشيخ أمحد 

هو ثالث أرباع الساعة يف العمل و قسموا وقت الصالة هم لذلك صار يدرسو طالب علم  أصبحذلك 
  .اعة صار الوالد يعطيهم فيها درساإىل ثالثة أقسام ربع ساعة للصالة وربع ساعة للغذاء وربع س

الشيخ  درس إىل كان الوالد يذهب مع خاله أبو أمني رمحه اهللا  مبكرًا حيثبدأ حياته الدعوية 
ضر درس الشيخ حممد وحي - الد الشيخ عبد الرمحن بركاتوهو و  - حممد بركات يف جامع العنايب 

يا ابين أنت  :على الوالد النباهة والذكاء فقال له الشيخ الحظ ،بركات رجال كرام كبار يف السن
وعظ ورقائق وأنت طالب  منللكبار يف السن  وهوعمر وهذا الدرس ال يناسبك الشاب يف مقتبل 

فأرسل الشيخ حممد بركات الوالد إىل   ،د الكرمي الرفاعيعلم أنا أنصحك أن تذهب إىل الشيخ عب
   .الشيخ عبد الكرمي الرفاعي
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وكان قبل هذا الشيخ عبد الكرمي الرفاعي قد رأى الوالد يف الطريق وطلب منه أن يأيت إىل 
   .املسجد فتوافقت اإلرادتان إرادة الشيخ عبد الكرمي وإرادة الشيخ حممد هذا يريده وهذا أرسل به إليه

و درس الوالد يف املدرسة  ،د يف املدرسة الليليةلوالاحواصلي  احلاج أبو عارفسجل ذلك  بعد
 االبتدائية والثانوية ألنه أى الدراسةيف فرتة وجيزة  الصفوف األوىلوأظن أنه أكمل الليلية بعد العمل 

   .لحاج أبو عارف احلواصلي رمحه اهللالوالفضل يف هذا ، يف مدة قليلة
 الشهادة الثانوية الشرعية ونالبعد ذلك درس الوالد املرحلة الثانوية والتحق بكلية الشريعة و 

الدبلوم  مث حصل على، األستاذ مصطفى السباعي رمحه اهللا مقابله كان ممنوالتحق بكلية الشريعة و 
حصل على الدكتوراه وكان عنوان رسالته  وذهب إىل مصر وأخذ املاجستري فله  اهللا يف الرتبية ويسر

   .هذه خطوات سريعة يف حياتهوكانت  ،يف الدكتوراه سورة اادلة تفسريها وأهدافها
من والديت السيدة الفاضلة الكرمية اليت ال  ١٩٥٩أما حياته االجتماعية اخلاصة تزوج الوالد سنة 

منها بأوالد إال بعد مخس سنوات وكنت أوهلم ننسى فضلها سعاد السريوان رمحها اهللا تعاىل ومل يرزق 
اهللا عز وجل أكرمها منها مثانية أوالد و  رزق، ين من أبر األوالد ا وبهأسأل اهللا أن جيعلين وإخوا

حريق يف املدينة املنورة إثر حادث  ١٩٨٢الشهادة يف بلد النيب صلى اهللا عليه وسلم فتوفيت سنة ب
هذه الفرتة   يفو ، رمحها اهللا تعاىل، ر من جميئها إىل املدينة املنورة وبعد سبعة أشه هناكحصل يف بيتنا 

   .كلها مل تفتها صالة املغرب والعشاء يف احلرم النبوي إال أياما معدودة رمحها اهللا تعاىل
وبعد  كان ميلك من الدينا شيئا  ومامع الوالد معه فقد كان فقريا  على شدة احلياة الوالدة صربت

بامرأة فاضلة كانت له عونا على تربيتنا وعلى إكمال مسريته أيضا يف املدينة املنورة  الوالد تزوج وفاا
يف املدينة املنورة نسأل اهللا عز وجل أن تقيم اآلن إىل وهي احلاجة حنان عمار حفظها اهللا تعاىل وهي 

  .جلزاء إن شاء اهللايكرمها مبا هو أهله وكم كان يعرتف هلا بالفضل واإلحسان جزاها اهللا عنا خري ا
مسجد و مسجد الفاخورة و  مسجد ابن حجر منها خطب الوالد ودرس يف كثري من املساجد

   .دمشق يرتكزيد بن ثابت وآخرها جامع اإلميان قبل أن مسجد و مسجد التعديل و الفردوس 
 اآلن متاماً  وبقي فيها إىل أن تويف قبل شهر من ١٩٨٢هاجر الوالد إىل املدينة املنورة يف أول سنة 

هذا ما أردت أن أذكره حول حياته الشخصية  ،٢٥/٦/٢٠٠٩كانت الوفاة واليوم   ٢٦/٥/٢٠٠٩
  .ولكن باإلجياز

  .مالزمته للشيخ عبد الكريم رحمه اهللا  ومحبته ووفاؤه له :ثانـًيا •
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   أخواين نذكر أشياء كثرية لكن أن أذكر بعض النقاط اهلامة من الوالد مع الشيخ  
  همن االستفادةوحمبته له وحرصه على  عبد الكرمي أدبه مع الشيخ أوالً       

ومل يكن يعرف الكتابة فكان جيلس عبد الكرمي الشيخ  بدء التلقي منمسعت من الوالد أنه  
وكان الشيخ عبد الكرمي  ، يف ذلك الوقت ُمسِجالتيكن  حيث أنه مل درسكامل الوحياول كتابة  

يف كلمة و  .ذلك أنا أكتب لك الدرس بعدو بين اترك الكتابة يا  :فيقول له يرى صعوبة ذلك عليه
كل يوم يريد  كان، "عاهدت ريب أال مير يوم إال وأرى فيه الشيخ عبد الكرمي" :مشهورة للوالد يقول

الشيخ عبد الكرمي  كان يطرق باب  والدي أن :عمي الشيخ أمحد حدثين، أن يرى الشيخ عبد الكرمي
على الشيخ يسلم فأراك  لكيأتيت فقط  :جبه الوالدفي "شيءهل حدث ..  ريخ"الشيخ  فريد عليه، 

  .منه فادةستواال لشيخبا وتعلقه من شدة حمبته وذلك، مث ميضي
الشيخ اليوم حول يقوم فيقول تكلم  للشيخ عبد الكرمي بعد أن ينتهي درس الثالثاء الوالد كانو 

أربع نقاط ويفند درس الشيخ رمحه اهللا فكان تعليق الوالد على درس الشيخ  أو حولالث نقاط ث
  .ملا قاله للشباب ألن فيه تلخيص يء مهم جداً ش

  فادة منه وطاعته لهستمالزمته للشيخ وحرصه على اإلثانيا       
 وسفراً  فادة منه وطاعته له أنه كان يطيعه حضراً ستمن صور مالزمته للشيخ وحرصه على اإل

يف مصر للدراسة  مرة مسافراً أنه كان  سواء كان معه أو كان غائبا عنه مما مسعته منه يف هذه األمور
مولد حفلة الليلة  يوجد: وكان معه بعض اإلخوة فقالوا له - على ما أظن - لتحضري املاجستري 

فقط ومل الشيخ للدراسة لنا ذن أ ،ال: فقال  ؟ما رأيك أن نذهب إىل هذه احلفلة، للسيد نقشبندي
فأجابه اذهبو  بذلك؟ما املانع فطاعة  يا شيخ حممد هذه حفلة :له وقالف ،ضور احلفالتيأذن لنا حب

: فأجام ، للسيد كانت حفلة ممتعة يا شيخ حممد   :قالواويف صباح اليوم التايل ، أبقى سأنا أنتم و 
  معلقة يف السماء بثريا على قدراهللا احلسىنرأيت أمساء أيضًا كانت ليليت ممتعة رأيت يف نومي  أنا

وعند حان موعد عودم إىل دمشق مل جيدوا حجز طريان لذلك استطاعوا يف هذا الوقت ، السماء
  .فكانت عوضاً عن تلك، الفارغ حضور حفلة للسيد نقشبندي 

  وفاء الوالد للشيخ رمحه اهللاثالثا       
يقول قال شيخنا  وال من جمالسه إ خيلو جملس يكاد ال، من صور وفاء الوالد للشيخ رمحه اهللا 

  .كان شيخنا الشيخ عبد الكرمي رمحه اهللاو   الشيخ عبد الكرمي
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  .حرقته على الدعوة واإلصالح في  المجتمع :ثالـثا •
 الوالد كان يرى أن همّ  أن:  يف حماضرة عن الوالدقال أستاذنا الشيخ نعيم عرقسوسي حفظه اهللا

فكان منذ نعومة  ،وحدهه وجيب عليه أن يتحمل هم اإلسالم كل ،اإلسالم هو من يتحمله فقط
يدعوهم إىل اهللا سبحانه وتعاىل يبقى ف قاهييذهب إىل امل رهيف العشرينيات من عم شاب وهوأظفاره 

عمي ا قد حصل كثريا ورآه وهذ ،يف وعظه وإرشاده حىت يرتكوا املقاهي ويذهبوا كلهم إىل املسجد
  .فسه حفظه اهللالشيخ أمحد بن

 –" مسجد السلخدية" لصالة الفجر يف دخل من املدينة املنورة هعو من هذه الصور بعد رجو  -
 رمبا رجل آخرن و د فيه إال اإلمام واملؤذجيم لف -  سوق باب سرجيةرأس  يقع هذا املسجد يف

أين  :همنادفاملتناثرين  ناملوجوديبعض الباعة وجد و السوق  إىلخرج  وبعد الصالة، فاستغرب الوالد
وتنبيههم إىل الصالة  وإرشادهمم وبدأ يف وعظه ؟إىل الصالة املاذا مل تدخلو  ؟صالة الفجر أين ؟مأنت

 .كان املسجد ممتلئا واحلمد هللاويف اليوم التايل  ، وكان عمي الشيخ أمحد موجود معه أيضاً 
النواحي املهمة يف حياة الوالد  ومن، فيها واحلمد هللاإىل اهللا كان الوالد خيرج إىل القرى للدعوة   و

أحيانا بعض الدعاة يصيبهم شيء من التكرب لألسف  -إىل اهللا مل يكن يغرت بالنتائج يف الدعوة 
يعصون  نرى شباباً  فعندما، عن العصاة ويرى نفسه مقصرا جتاههم مسئوالً كان يرى نفسه بل   -

يا بين حنن  :انظر إىل هؤالء فيقول :نقول له ،اهللا عز وجل تصدر منهم أشياء ال توافق شرعو اهللا 
 احلق بين هؤالء لو بـُني هلميا  ،حنن الذين مل ندعوهم إىل اهللا سبحانه وتعاىل ،مقصرون جتاههم

 كان يضع اللوم على؟ و نبههم ؟ هل هناك مندعاهم هل هناك من ،قد يكونون أحسن منا
ومن أثاره ، اهللا عز وجل فيها إىل فرصة يدعوابالعصاة وال يرتك  رفيقاً كان و  ،نفسه وعلى الدعاة

يا  ،صلي على النيب بتكسب أجر  :شخصًا يسلم عليه ويقول له يرىو يف املصعد عند ركوبه 
   .أبداً للدعوة  ال يرتك فرصةً وكان ،  وجه أخيك صدقةابتسم تبسمك يف أخي

يرى مهمة الدعوة إىل اهللا هي مهمة  من صور الدعوة اليت كان عليها الوالد رمحه اهللا  أن كان و  -
أيها التاجر  ،عن أوالدك مسئولٌ إنك أيها األب  :فكان يقول، كل الناس وليست مهمة العلماء فقط

 عز كل واحد منا مسؤول عمن حتت يده يف الدعوة إىل اهللا، أيها املدير  ،عن عمالك مسئولٌ أنت 
من العمل  فرغ وقتا معيناً ، عالية اليوم  مرتبة وذ أعرف إنساناً  .هذا اخلري الكبري يفوجل وقد كان 
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وكان ذاك احلمد هللا بإرشاد من الوالد وعنده من املصانع الكبرية  ،ن الكرميآحىت يعلم عماله كلهم القر 
   .ولو ذكرت امسه لعرفه بعضكم واحلمد هللا

إذا رأى ابن و العلماء وكانت له جلسات خاصة معهم  يهتم بأبناء كانمن اهتمامه بالدعوة  و  -
أريد أن أرى  :يقولو ، ينصحه بالتزام العلم والتزام الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل و ، عامل جيلس معه
   .ويؤكد على هذه العبارة دائماً  ابن العامل عاملاً 

ختالف مشارم طاملا أنه داعيا إىل اهللا العلماء على ا احرتاممن صور الدعوة يف حياة الوالد و  -
هو  ،فسد يف الوداختالفنا يف الرأي ال يُ  :يقول كان  كماو ، عهم يف الرأيمسبحانه وتعاىل قد خيتلف 

سنوات كلها ما عدة  عاش يف اململكة مثالً . اجتهد فيه وحنن نعمل فيما اختلفنا فيه مايعمل في
كان حيرتمهم وحيرتمونه مع أم يعلمون أنه قد خيالفهم يف كثري   بل، أبداً تشاجر مع عامل من علمائهم 

   .وله من صور احرتام العلماء الكثريمن املسائل 
بعض اإلخوة  مجيالً  الوالد رمحه اهللا تعاىل رزقه اهللا عز وجل أسلوباً  :أن أقول لكم أحبُ  أخرياً 

لك شقة أمام احلرم النبوي الشريف ملك مثال يقول لك هل تريد أن متت، الربجمة اللغوية العصبية بسميه
رأيك لو  ماو يقول كم تدفع مثنها ف، نعم  :يقول له؟ لك ال يبعد بينك وبني احلرم النبوي سوى أمتار

   .مباذا تأتيك بكفالة يتيم ،جاءتك هذه الشقة مببلغ بسيط من املال
م هيئ عقوهلهم وير جيذب أفكاو جيذب قلوب الناس  ،أن يتقنه الدعاة من اجلميلهذا األسلوب 

   .ملا ستقوله
  .حرصه على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر طول حياته :رابًعا •

ال و ريفض الغيبة يف جملسه على اإلطالق ف، أبداً  ال يسمح باملنكر يف جملسهالوالد رمحه اهللا  كان
يف  سبباً ذلك كان و  أصدقائه أو من أعدائه وهذا احلمد هللايسمح ا أبدا سواء كان من يغتاب من 

يشتكي على  خمتصماً  وإذا أتاه، من طرف دون طرف وكان ال يسمع يف اخلصومة، نقاء صفحته
أقر كالمك على  أينيعين ألن مساعي منك  ،ال أمسع منك حىت يأيت الطرف اآلخر :يقول له، اآلخر

إليه أن  ئأوم :بذلك قصةله و  ،املنكر بنفسه حيب أن يأمر باملعروف وينهى عنوكان  .الطرف اآلخر
مسعت أنك  :قال هلاو ، مع مجاعة بيت هذه الفتاةذهب إىل ف، فتاة يف حي ابن حجر خترج للحرام

من أين  :قالت لهف ،أيتام هلاوجد أن أباها مقعد و ف، السببرتى لادخل  ،نعم :قالت ،خترجني للحرام
فتكلم مع احلاج عادل عبيد  ،أعاهد اهللا أال أخرج :قالت له ،من احلالل كفيناكِ   ؟ فأجاا لوأطعمهم
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عامل  هلا زوجا صاحلاً  وجدوبعد فرتة  وتركت الفتاة احلرام، شهرياً  رمحه اهللا تعاىل وعني هلا مصروفاً 
   .صار من جتار البناءو فتح اهللا عليه بعد فرتة و ء انبيعمل يف البسيط 

رسالة  ناقشتهمل عندما كان يف مصر: عرقسوسياله القصة من الشيخ نعيم أيضا مسعت هذ
علماء و ، ن كبار علماء األزهروهو مالشيخ عبد الغين عبد اخلالق  رسالته ىشرف علوكان امل الدكتوراة

 عصراً مع الشيخ موعد عنده وكان  ،هم التساهل يف موضوع اختالط الرجال بالنساءنمصر معروف ع
اخلالق احتفال عرس وكان فيه رجال ونساء  الشيخ عبد الغين عبد فوجد عند، اً فذهب إليه مساء

أدخلوه على الشيخ عبد الغين عبد  من يقولفلما طرق الباب مسع الوالد  ،وموسيقى وتوابع احلفلة
معلق  النجاح أمرو يومني وكانت مناقشة الرسالة بعد تناقش معه يف أمر الرسالة حىت انتهى ف، اخلالق

فضيلة األستاذ أنا حينما دخلت مسعت  :قال لهو ، املنكرسكت عن هذا ي مل الوالد لكن ،الشيخ بيد
أنا أنصحك نصيحة هللا ونصحه و ، أنتم أهل علم وأهل فضل ،هذا ال ينبغي بأمثالكمو غناء واختالط 

   .خرج فلم مينعه مث
  .القدوة الحسنة في سلوك الوالد وقوله :خامًسا •

  غريه يف الناس عامة ويف الدعاة خاصةبب تأثريه يف رمحه اهللا قدوة حسنة وهذا كان س كان الوالد
   .الحرص على العبادة واآلداب والسنن أوال    

أنه رأيناه ما و اجلماعة  فكان ال يرتك الصالةيف حق نفسه فرائض وواجبات  السنن كان يعترب
أو  من داخلمجاعة معه يأيت بواحد يصلي  وإالكنا يف املدينة إما يف احلرم وعندما   ،أبداً  صلى منفرداً 

مع كامل السنة  يصلي منفرداً ال لكي يصلي معه مجاعة و يتصل بأحد اإلخوة املوجودين فخارج البيت 
  .بكامل اهلدوء رمحه اهللا تعاىل واألذكارالقبلية والسنة البعدية 

  مما امتاز به الوالد رحمه اهللا الحرص على األورع ثانيا     
حال حياته والورع ترك الشبهات وليس ترك  ذه املسألة بعض الناس يالحظوا على الوالد يفه
الشبهات خمافة الوقوع يف  تركو ترك املكروه أحيانا يكون من باب الورع  وترك احلرام واجب  ،احلرام
ينا من تأت ،يأيبال اطفي " :مرأة  فيقولجالس معه ويظهر على األخبار ا كونأحيانا كنت أ، احلرام

  .)ترك الشبهة( "غري طريق
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   .عالقته بكتاب اهللا ثالثا    
   :بكتاب اهللا على عدة حماور الشيخ حممد عوض عالقته

قد أمت حفظ جزء كبري من كتاب خرج من الشام و حلفظ كتاب اهللا  كبرياً   بذل جهداً  :حفظاً  -
يف املدينة املنورة كان يأتينا شيخ من إخواننا الشناقطة املوريتانيني يف كل يوم للوالد حصة خاصة و  ،اهللا

   .ثالثةأو ين جزأأو لتالوة كتاب اهللا معه ساعتني أحيانا يقرأ معه القرآن الكرمي جزء 
إذا علم أن أخ حافظ لكتاب اهللا جالس يف الس يقول له اجلس  :يحترم حفاظ القرآن -

   .ي أنت يف صدرك كتاب اهللا عز وجل حيرتمه ويوقره ويعظمهأمام
فنزل  لهيسمع  د مسمعاً جيمل و إىل اجلزء الرابع والعشرين  أنه حفظمن داريا ذكر يل بعض اإلخوة 

 يوم الثالثاءو  تأيت لعندي كل يوم ثالثاء :فقال له، وشرح له الوضعإىل الوالد الشيخ حممد يف الشام 
ملا انتهى من احلفظ قال له  الثالثاء و بتحضري درس بسبب انشغالهقابل أحد ي الشيخ حممد ال عند

   ."هذا كالم الشيخ فياض وهبة إمام جامع العباس يف داريا"اذهب لإلجازة 
للمرة  أمسعها وكأين: "كان يقول عند مساعه لبعض اآلياتالوالد بكتاب اهللا   قةعالمن صور و  -
بعد ذلك خيرج إىل و كان يصلي وراء اإلمام يف املدينة املنورة  و لشدة تدبره للقرآن الكرمي ،"األوىل

   .حول هذه اآلية بيت الضيافة يف طيبة يعطي درساً 
  .وسلم صور حمبته للنيب صلى اهللا عليه رابعا    

ويبني لنا فضلها ويبني لنا أثرها ويبني لنا  وسلم، كان حيثنا على الصالة على النيب صلى اهللا عليه 
   .من األجر فيها كم يكون لنا

أحصى و كان جلوسه يف احلرم يف غاية األدب  :أدبه في الجلوس في الحرم النبوي الشريف
 يف احلرم عشر ساعات الشيخ حممد عوضيف كل يوم كان جيلس  أنهالشيخ ممدوح جنيد حفظه اهللا 

من الصالة على وكان جلوسه يف احلرم ال خيلو ، غري أيام احلجيف األيام العادية  على األقل وذلك
 خيلو الس من النصح والذكر هللاوكان يأتيه هكذا بعض الزوار وال ،عليه وسلم  النيب صلى اهللا
قال له تريد إجراء عملية  ،أنا مريض وأحتاج إلجراء عملية :وقال لهومرة جاءه رجل ، سبحانه وتعاىل

إن شاء و  هوتوسل بعليه وسلم إىل الروضة وسلم على النيب صلى اهللا  اذهب ؟تأيت عنديو ومريض 
و يا أستاذنا الشيخ أنا يف املستشفى الفالين  :بعد قليل جاءه رجل يقول لهو  .عز وجل يشفيكاهللا 
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وانتهى األمر واحلمد  ،يوجد رجل يبكي حيتاج عملية اذهب إىل الروضة :فقال له ،ألي خدمة جاهز
  .هللا

  صور بره بوالديه واحترامه لهما  خامسا    
كان الشيخ حممد عوض ، والدي يف احلج مع جدي وجديت والشيخ عبد الكرمي الرفاعيكان 

يا شيخ  :قال له ،ويل ال ينتظر الشيخ عبد الكرمي فجاء أحد اإلخوة جزاه اهللا خرياً  يربط حذاء والده
 قمت بربطإذا و ، ديأن أربط حذاء والعلمين الشيخ عبد الكرمي  :فأجابهأربط حذاء والدك  أناحممد 

هذا البيت  أعزيتإىل الكعبة وقال يا رب كما  جدي التفتفعلي  لك الفضلكون يحذاء والدي 
  .الشيخ عبد الكرمي ذا الكالم وبكىفتأثر أعز ولدي حممد 

   .مما يتمتع به الوالد روح الشورى وخاّصة مع إخوانه وأوالده سادساً     
دائما يشاوره يف أموره اخلاصة ما رأيك صغر من الوالد سنا وكان األحكى يل عمي الشيخ أمحد 

  .رمحه اهللاما يستشرينا  كثرياً   انوحنن أوالده ك..  هنا؟ندرس أن ما رأيك ..  ؟نفعل كذا
   .وفاؤه ملن أسدى إليه معروفا أيضا سابعاً     
أثر كبري يف تثبيت العمل يف جامع زيد  من كان لهملا  كثريا ما كان يذكر احلاج عادل عبيد  -

  .من كثرة ذكر الوالد له كان يذكره حىت صار احلاج عادل عبيد علماً   فكثريا ما
أبو عارف حواصلي ألنه أسدى إليه معروفا يف تعليمه ويف نقله إىل املدرسة  جوذكره للحا  -
   .الليلية
من موجود؟ يتصل بإخوانه بالدرس كل أسبوع ويسأهلم  الوالد من صور وفاؤه إلخوانه كانو  -

   .؟من غائب؟ لعله مريض
وفاء عبد الكرمي الرفاعي أنشأها الشيخ  اليت لجنة جامع مصعبعندما يأيت إىل الشام يلتقي ب -

  .حرصه على هيبة العلماء ومنه 
يف باكستان ودعينا إىل الغداء بعد املؤمتر يف صالة  مؤمتر عن العلم والعلماءسافرت مرًة معه إىل 

إذا جلسنا هنا  :نساء سافرات فأىب الشيخ حممد عوض أن جيلس وقال سلكان جيطعم  ويف امل الفندق
الشيخ حممد عوض كان مع العلماء ومع نساء هل تناسب  هذا :يقولو قد يصورنا إنسان مغرض 

فجاء مدير ، أتناوهلم بغرفيتببعض البسكويت والكعك والعصري واللنب  ياكتف: قال و ، هذه الصورة
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بني من ترك شيئا هللا يا  :فقال الشيخ حممد عوضا إىل الصالة وذهب بن يستقصي اخلربالفندق 
  . عوضه اهللا خيرا منه

يف عهد سيدنا الشيخ حسن حبنكة رمحه اهللا جامع احلسن يف امليدان ُبين  ،ومن الصور األخرى
سيدنا الشيخ أصاب وقع سقف جامع احلسن وملا  ،د الشيخ صادق حبنكة رمحه اهللامت يف عهوأُ 

الشيخ صادق  إىلمع مبلغ من املال وذهب فقام الشيخ حممد عوض جب، هم شديد حبنكة صادق
حممد راجع قل له دته وأي شخص يسألك كيف وقع السقف؟ هذا مبلغ من املال إلعا: قال لهو 

على هيبة  حريصاً  تعاىل كان رمحه اهللا  فقد، جع السقف كما كانللوالد ور  الشيخ صادق دعاف ،عوض
   .ينتقص من قدرهم وال ذرةوال يسمح أن ، العلماء
ميزح ما كان الوالد فاملزاح املسّف مع االحتفاظ باالبتسامة  الشيخ حممد عوض تركمن مزايا و 

لو قيلت يف جملسه يأمر و فيها استغابة أو احتقار للناس اليت " نكتال" وكان يرفضمزاحا ال معىن له 
كان أنه  ال يعين هذا كما قال الشيخ نعيم  و،خر من قال هذا الكالم أن يعتذر من الطرف اآل

   .لطيفيبتسم بأسلوب و كان ميزح بل  مقطبا 
كانت   والفقر  مع الوالد حياةوالديت رمحها اهللا عاشت : معاملته مع زوجته وإحسانه لها -

الباقية يسكنها أعمامي فكانت هذه الغرفة هي غرفة و الغرف من بيت جدي  ة واحدةتسكن يف غرف
 فقيل ،الدروس فكانت جتلس رمحها اهللا يف املطبخ حىت ينتهي الضيوف و الدروسو النوم و الضيوف 

 فينسيين يدعو يل ويقول يل جزاك اهللا عين كل خري  :فقالتهلا كيف تتحملني الشيخ حممد عوض؟ 
  .تعيب

ما مسعنا منه إال كل كلمة و تأنيبا مزعجا وال منه كلمة مزعجة  مل نسمع :معاملته ألوالده -
قبل سفر الوالد بقليل سنة  ١٦كان عمري و للدراسة  ١٩٨١سنة  املنورة خرجت إىل املدينة ،طيبة

   :فيها يقول ،فأرسل يل رسالة
السالم عليكم والرمحة  -سنة وخياطبين ذه الصيغة ١٦مري ع-ولدي السيد حممد فايز ((

والدعاة أرجو اهللا أن حيفظ عليك دينك وأمانتك وأن جيعلك من العلماء العاملني  :والربكات وبعد
وأن يرزقك األدب يف أعتاب سيدنا وشفيعنا وحبيبنا  "؟هذا الكالم من خياطـَب به إخواين"املخلصني 

  .عليه وسلم حممد صلى اهللا
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ال نستطيع أن ، ولدي فائز إن نعمة العلم الشرعي بعد نعمة اإلسالم واإلميان كبرية وعظيمة 
نؤدي شكرها ولو سجدنا دهرا لذلك أطلب منك أن تشكر اهللا على ما امنت به علي وعليك من 

ب االمتحان فاستعن ولذا فعليك أن جتتهد خاصة وقد قرُ  ..نعمة العلم وخاصة يف بلد رسول اهللا 
ولدي أكثر من الصالة والسالم على الرسول صلى اهللا حسب استطاعتك بامسي  ، وال تعجزباهللا

وباسم عمي وجدتيك وجدك وأعمامك وأخوالك وأحبابك ولدي حنن يف خدمتك بأي طلب ألن 
 سالماً  وختاماً . علينا كثريا بنعمة العلم  لوإن اهللا قد تفض، يف خدمتك نربح ونتقرب إىل اهللا تعاىل 

كان مقيم يف املدينة وقتها والشيخ   -  ة إىل من يسأل عنا وخاصة فضيلة األستاذ وهيب الغاوجيوخاص
  )) - الفاضل األستاذ أسامة الرفاعي وبعض اإلخوان الذين كانوا هناك

  .عاما  ١٦ ي فانظروا إخواين إىل هذا األسلوب الذي يتكلم به الوالد مع ابنه وعمر 
  .وأخذه نفسه بالعزائمهمته رحمه اهللا تعالى  :سادًسا •

وإذا ، به إال ومعه كتاب يقرأ ةهكان الوالد رمحه اهللا ال خيرج إىل نز  :الحرص على الوقت أوال
  .عن النيب صلى اهللا عليه حديثاً  وناأمسع :الكتاب يقول للحاضرين نسي

حىت وصل إىل أعلى مستويات  جيمع بني دراسته وعمله وحرص على الدراسة ومن مهته انه كان
اخلشب  منن باب سرجية إىل باب شرقي كان حيمل كرسيني مكان يذهب إىل املعمل و الدراسة 

كرسيني يف   ،السميك على رأسه وبيد حيمل صفحة القرآن وبيد أخرى حيمل سندويشة يأكلها
  .فارغني وكرسيني يف املساءكانت جديت تضع هلم القش الصباح  

 قسم لعمته: عمل الوالد من صغره ألن بيتهم كان قسمني :العمل الدنيوي الحرص على ثانيا
وكان جدي قد يشرتوا البيت أن وعمي أسعد أبو حميي الدين رمحه اهللا  اهللا لوالد رمحهوقسم هلم فأراد 

   .ترك العمل
 كان يضيع الوقت يف عرفات ما، يرى مهتهالذي حج مع الوالد  :الحرص على الطاعة ثالثا

كل الوقت ذكر وعبادة يف   حلظة منذ أن يصل صباحا إىل أن تغيب الشمس  تضيع منه ال مثالً 
   .وتالوة قرآن

أجرى حىت يف أيام مرضه األخرية يف الستة أشهر املاضية  :همته في الصالة جماعة رابعا
 عبدال زال حتت اإلنعاش قال ألخي مؤثرا يف جسمه و ا زال البنج مو يف الرياض  العملية اجلراحية

مجاعة فأتينا له حبجر تيمم حىت اقتنع أنه صار طاهرا وصلينا أريد أن أصلي  :حعبد الفتا  ن وأخيالرمح
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وقت الصالة حىت  ما كان ينتهيو فقط حىت ندخل الراحة النفسية عليه فكان مهه الوحيد الصالة 
  .يسأل عن وقت الصالة اآلخر

  .والناسفعل الخير واالهتمام بقضايا المجتمع  :سابـًعا •
  اخلري لكل الناس على اختالف مشارم  اإلحساس بالناس كان الوالد يبذل

القرىب حقه واملسكني فآت ذا ((درس موضوع ال كانو ن يدرس يف السويداء حدثين أنه كا -
أم هي  ؟؟ هذه املعاين تطبق هلله يا أستاذ  وقالفقام واحد من الطالب الفقراء  ))وابن السبيل

وطلب منهم إحضار إىل الشام مجع طالب املسجد  و ملا رجع .بل تطبق :أجابهف نظريات فقط ؟؟
املالبس على حسب مقاسات الطالب فوجدوها  اليت ال حيتاجوا وقاموا بتنظيفها ووزعت املالبس

  .لقلوم  كان هذا مفتاحاً و فرحوا ا أشد الفرح  و رائعة جداً 
ما  فإىل صالة الفجر يف احلرم النبوي يف املدينة أالحظها ملا كنا ننزل  من األمور اليت كنتُ و  -

   .يل دعا و اركب :يركبه معه يقول لهحىت  كان يرى إنسانا ماشياً 
ليك أن ترحم جيب عكان يقول   و الزوجاتحثه على الرتاحم بني األبناء واآلباء بني األزواج و  -
  .)اته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجاومن آي(ألا خلق اهللا لك  كزوجت

بعد جميء الوالد بفرتة بسيطة كنا يف لقاء مع الوالد يف سهل : حثه على تزويج الشباب -
 .ساعد يف تزويج مثانني شابا  من فضل اهللا عز وجلو من التجار  الزبداين وكان فيه عدداً 

أخربين الشيخ فياض يف داريا يف السنة املاضية قال يل بعد صالة : إحساسه بمشاكل الناس -
سلم عليه الوالد وأوقفه جبانبه ف شخص يبدو عليه الضيق مرو اجلمعة جاء الناس يسلمون على الشيخ 

قصته كانت ابنته من األوائل يف كلية الشريعة و أصاا مرض نفسي شديد يعرف والشيخ فياض 
فقال  أخربه الرجل مشكلتهلناس اانتهى من السالم على  أنبعد و مكتئبة وأصبحت ال تريد الدراسة و 

  .بالدعاء والصدقة وأرشده إىل طريقة يفرج اهللا عنه ما بهعليك  :له الوالد
  ولو أن أستوعب منها أكثر الستوعبتهذه النقاط اليت أحببت أن أذكرها عن الوالد 

لكن كانت املنية أسرع أصاب الوالد أمل يف جنبه األمين فحاولنا أن نعاجله بشىت الطرق  وأخيرا 
وأجريت العملية  فوق كل أمر من ذلك والوالد رمحه كأنه حيس بدنو أجله لكن أمر اهللا عز وجل 

ويف وعيه ه عافي واجلراحية ورجعنا إىل املدينة املنورة ومنذ شهرين ذهبنا إليه واحلمد هللا بقي يف صحته 
الكامل واحلمد هللا بقي ينزل إىل احلرم إىل قبيل وفاته بأسبوع  ويقابل الناس ويسلم عليهم ويلتقي م 
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أعد لنا ذكر "حىت أن شيخنا الشيخ عبد الفتاح السيد زاره قبل وفاته بثالثة أيام وأنشد عنده 
  .مث طلب منه الوالد أن يعيدها مرة أخرى فأعادها "األحباب

  الثاين جاء الشيخ أسامة الرفاعي من الشام بعد أن أخربته أن وضع الوالد بدأ بالرتاجع  ويف اليوم
  فأخربه أخي عبد الفتاح أن الشيخ أسامة قد وصل فقال هذا حبييب  ووصل الشيخ أسامة عصراً 

نهما لقاء األحبة فتعانقا وتباكيا ومل يفسلم على الوالد وكان بفجاء الشيخ أسامة بعد العشاء 
نعرف ماذا دار بينهما أبدا ويف منتصف تلك الليلة وبعد قراءة القرآن الكرمي أخربين الشيخ أسامة أن 
الوالد يف حالة احتضار وأثناء قراءة القرآن الكرمي فوق رأسه وقال وهو يردد اهللا اهللا اهللا ومل نكن نسمع 

ومن بناته وكان يقرأ فوق رأسه د من أقاربه وأحبته وأحفاده دمنه إال هذه الكلمة وكان فوق رأسه ع
أثناءها لفظ أنفاسه األخرية رمحة اهللا  ويف" له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا"

 .تعاىل والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل


