بقلم :ولده نور الدين املراد

قبس من حياة العالمة املريب الشيخ سعد الدين املراد

قبس من حياة فضيلة العالمة املربي

الشيخ سعدالدين املراد -رمحه اهلل تعاىل-

بقلم ولده وتلميذه د/نورالدين سعدالدين املراد
مرسلة لنا من قبل األخ مازن قنرب

امسه ونسبه
هو فضيلة الشيخ سعد الدين بن الشيخ حممد سليم (الثاين) بن الشيخ حممد علي (األول) بن
الشيخ حممد سليم (األول) املراد ،احلسيين نسبا ،الشافعي مذهبا ،احلموي بلدا ،رمحه اهلل تعاىل.

و(آل المراد) أسرة عريقة ،كانت وال تزال وهلل احلمد واملنة زاخرة بالعلماء العاملني ،وأهل الفضل

والتزكية واإلرشاد؛ فالعلم واألدب الرفيع والتواضع والعمل الصاحل ديدن كل فرد من أفرادها.
والدته ونشأته

ولد فضيلة الوالد الشيخ سعد الدين رمحه اهلل تعاىل عام 1391م مبدينة محاة من أبوين صاحلني
نقيني تقيني بسيطني فقريين ،كالمها من آل بيت النبوة ،ترىب يف كنفهما الرتبية الصاحلة ،ألنه نشأ يف
بيت صالح وتقوى وورع ومتسك بالشريعة علما وعمال؛ وقد وفقه اهلل تعاىل لرسم معامل شخصية
إسالمية فذة ،وضع أهدافها يف احلياة منذ صباه ،تتمثل يف تقوى اهلل تعاىل وطاعته والدعوة إىل سبيله،
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فأفىن عمره يف حتقيق تلك األهداف السامية ،وقد ساعده على ذلك ما آتاه اهلل تعاىل من نفس تواقة إىل
املعايل ،فكان من أهل العناية اإلهلية اليت ظهرت عليه آثارها منذ نعومة أظفاره (واللّه َيْتص بِر ْمحتِ ِه من
ض ِل الْع ِظي ِم) البقرة.٥٠١ :
يشاء واللّه ذو الْف ْ
نشأ رمحه اهلل تعاىل على الرجولة والفتوة والقوة ،فكان مولعا بقدر كبري بركوب اخليل ،فارسا من
الطراز الرفيع ،ماهرا بالسباحة ،بارعا بالرماية واجلري السريع.
كان يف شبابه رمحه اهلل تعاىل معتمدا -بعد اهلل تعاىل -على نفسه عصاميا ،ففي كل صيف بعد
االنتهاء من الدراسة كان يعمل يف مهنة وصنعة خمتلفة ،لينفق على نفسه ما حيتاجه أثناء طلبه للعلم
الشرعي.
طلبه للعلم الشرعي
التحق فضيلة الوالد رمحه اهلل تعاىل بالكتاتيب يف وقت مبكر من عمره؛ ففيها ابتدأ بتعلم القرآن
الكرمي والكتابة ،وملا بلغ السابعة من العمر دخل املدرسة االبتدائية (دار العلم والرتبية) ،فتعلم فيها
مبادئ العلوم الشرعية والعلمية ،وخترج منها عام  349م حامال شهادة الدراسة االبتدائية اليت كانت
تسمى قدميا "السرتفيكا ".
مث التحق بـ (معهد التجهيز الشرعي اهلدائي) الذي أسسه العامل العامل الشهيد الفاضل الشيخ حممود
الشقفة رمحه اهلل تعاىل؛ ويسمى هذا املعهد (التكية) ،فكان من طالب الدفعة األوىل للمعهد ،الذين بلغ

عددهم عشرة طالب فقط؛ ويف السنة الثانية نقص عددهم إىل مخسة طالب ،ويف السنة الثالثة نقص
عددهم فلم يبق منهم إال طالبان ،ويف السنة األخرية مل يبق من الطالب سوى فضيلة الوالد رمحه اهلل
تعاىل لوحده فردا ينهل من كنوز العلم واملعرفة على شيوخ وعلماء هذا املعهد ،حىت خترج بتفوق ،ومنح
أول شهادة من هذا املعهد متنح لطالب وحيد يف دفعته عام 1343م.

مث التحق بـ (معهد العلوم الشرعية) مبدينة حلب الشهباء ،والذي يعرف باسم (الشعبانية) ،ويطلق

عليه أزهر سوريا ملكانته العلمية بعدما حتولت اخلسروية إىل ثانوية شرعية؛ وكان التحاقه بالشعبانية عام
1391م ،وقبل يف السنة الثالثة بعدما أجري له اختبار ومقابلة لتحديد املستوى أمام جلنة من كبار
العلماء واملشايخ يف املعهد ،كان يرأس جلنة االختبار فضيلة الشيخ حممد أبو اخلري زين العابدين رمحه اهلل
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تعاىل ،وقد استمر جناحه وتفوقه باملرتبة األوىل خالل السنوات اخلمس اليت درسها يف املعهد إىل أن خترج
حامال الشهادة العالية يف العلوم الشرعية سنة  1399م.
مث سافر رمحه اهلل تعاىل إىل مصر ليلتحق باألزهر الشريف ،فلم ميكث غري شهرين مث عاد مسرعا؛
وذلك قبل ولوج مرحلة اختبار حتديد املستوى ،ملا هاله ما رأى من بيئة مل يعهدها ،وأحزنه حال غري
ٍ
مرض شرعا لبعض مشايخ األزهر خالف ماترىب عليه ،حيث كان يف معاهد ومدارس بالد الشام يأخذ
علمه وأدبه عن علماء مربني ،حياسبون أنفسهم على النفس الواحد ،يقفون عند حدود الشرع ،يتحرون
دقائق الورع ،فضال عن اجتناب الشبهات ،يستقي من نورهم كل ناظر  .،التأهيل املبكر يف قيامه
بالدعوة إىل اهلل تعاىل أثناء طلبه العلم الشرعي يف السنة األوىل بـ (معهد التجهيز الشرعي اهلدائي) اعتلى
املنرب ألول مرة ليخطب اجلمعة يف جامع الجديد ،وهو جامع العائلة املرادية ،حيث كان أفراد العائلة من
العلماء وطالب العلم يتعاقبون عليه منذ بنائه وتشييده يف اإلمامة واخلطابة والتدريس ،وكان رمحه اهلل
تعاىل يف الثانية عشرة من عمره! أي مل يبلغ سن االحتالم! فخطب وعم والده فضيلة الشيخ أمحد املراد
رمحه اهلل تعاىل صلى بالناس إماما ،وهذه اخلطبة الوحيدة اليت َيطب فيها بورقة مكتوبة ،وبعدها مل حيمل
ورقة يف أي خطبة طيلة حياته ،ألنه أصبح َيطب ارجتاال؛ واستمر َيطب اجلمعة تطوعا منه يف مساجد
القرى اليت حل هبا أو دعي إليها أو أرسله مشاَيه إليها ،وكذلك يف مساجد أحياء محاة اليت يكلف فيها
بالوكالة تدريسا وخطابة.
وملا صار طالبا يف الشعبانية كان له نشاط ملموس ،تشهد عليه العديد من املنابر وحلقات الوعظ
والتدريس ،مما ترك أثرا طيبا يف نفوس وقلوب كل من مسعه وحضر دروسه وخطبه من أهايل أحياء مدينة
حلب الشهباء ،وأكثر ما كان َيطب اجلمعة يف حيي (الكالسة واألنصاري) ،ويدرس يف جامع أبو
الرجا وجامع احلارة.
وقد التحق فضيلة الوالد رمحه اهلل تعاىل عام 1391م خبدمة العلم (العسكرية اإللزامية) ،وقد أمضى
سنتني ميالديتني وشهرين ،مث تسرح عام 1391م؛ ونال وسام اجلندي املثايل ،ووسام الوحدة بني مصر
وسورية ،ووسام النصر يف حرب العدوان الثالثي؛ ومل مينعه ذلك من ممارسة نشاطه ومتابعة عمله يف
التوجيه واإلمامة والتدريس واخلطابة والوعظ يف املعسكرات ،ومل تكن هذه الظروف يوما حائال دون
االستمرار يف هذا اخلط الذي رمسه لنفسه منذ بداية حياته الدراسية.
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الوظائف الرمسية اليت أسندت إليه
أولا :إمامة املساجد كان حفظه اهلل تعاىل يؤم املصلني يف جامع اجلديد ،ويدرس وَيطب وكالة عن
أعمامه ،مث عني إماما رمسيا يف مسجد األحدب عام 1391م ،مث نقل إىل مسجد السلطان وذلك يف
عام 1311م ،وبعد هدمه ،انتقل إىل مسجد (باب البلد) عام 1314م فبقي فيه حىت أعيد بناء
مسجد (السلطان) فعاد إليه ،مث بعد ذلك رجع إىل مسجد (األحدب) حيث كانت رغبته عام
1391م إىل أن هاجر إىل املدينة املنورة عام 1311م.
ثانيا :اخلطابة كان لفضيلة الوالد رمحه اهلل تعاىل حضور واضح يف فن اخلطابة ،فلمع جنمه ،وع َّد من

أشهر اخلطباء البارزين يف عصره ،فكان خطيبا مفوها ،ميلك مهارة عالية يف اختيار الكلمة املعربة
املناسبة ،مع اإلحاطة باملوضوع من شىت جوانبه ارجتاال ،إضافة إىل تفاعله مع الكلمة ،وصدقه يف
توجيهها وإلقائها ،لترتك أثرا يف النفوس والقلوب ،وكان معروفا بذلك لدى مجيع األوساط الرمسية وغري
الرمسية  .فكان رمحه اهلل تعاىل َيطب يف جامع اجلديد بالوكالة ،مث ع نني خطيبا رمسيا يف جامع( السلطان)
عام 1311م ،مث انتقل إىل جامع (املسعود) عام 1391م ،وصار خطيبا للجامع الرئيسي يف مدينة
محاه؛ مث نقلت الرئاسة إىل جامع ( الشيخ علوان ) يف حي العليليات قدميا ،واآلن يسمى جامع (احملبة)،
فنقل إليه عام 1391م ،وما زال َيطب فيه إىل ماقبل ستة أشهر من هجرته إىل املدينة املنورة عام
1311م .
ثالثا :التدريس يف معهد الروضة اهلدائية الشرعي مت تعيينه رمسيا يف عام 1393م وكلف فيه بتدريس

املواد الشرعية والعربية ،مث أسند إليه مؤسس املعهد ومديره فضيلة الشيخ حممود الشقفة رمحه اهلل تعاىل
عمال آخر -إضافة إىل التدريس– أال وهو اإلشراف والتوجيه؛ مث عهد إليه بأمانة السر ،مث وكيال للمدير
(نائبا له) مث سلمه اإلدارة بأكملها ،وظل مالزما فيه ومديرا للمعهد إىل أن هاجر إىل املدينة املنورة عام
1311م
رابعا :التدريس يف الثانوية الشرعية جاء تعيينه مدرسا لكافة املواد الشرعية يف مدرسة (الثانوية
الشرعية) حبماة من قبل وزارة األوقاف يف عام 1311م ،واستمر حىت عام 1311م ،كما كان ينتدب
دائما إىل دمشق لتصحيح أوراق اإلمتحانات الوزارية.
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خامسا :التدريس الديين العام (الوعظ واإلرشاد) تعني مدرسا دينيا عاما يف مجيع مساجد مدينة محاه

وما حوهلا عام 1319م ،وانتدب إىل منطقة (مصياف( ،مث نقل إىل مدينة (محاة) عام 1391م.

فدرس مادة
سادس ا :التدريس يف املدارس اخلاصة كان للمدارس اخلاصة نصيب من علمه وتوجيههَّ ،

ودرس مادة اللغة العربية يف مدرسة (الرتبية
الرتبية اإلسالمية يف مدرسة )الصديق اإلعدادية اخلاصة)َّ ،
االجتماعية).

سابعا :عضو يف مجعية العلماء حبماة اختري بعد انتخابات اجلمعية ليكون عضوا عامال يف إدارهتا
وذلك عام 1314م ،وكان له نشاط خاص تفرد به إضافة إىل النشاط العام فكان القلب احملرك هلا،
ومن أبرز أنشطته يف اجلمعية مؤخرا ،سعيه احلثيث يف تأسيس (مدرسة شرعية للبنات) تكون حتت
إشراف ومسؤولية (مجعية العلماء).
أنشطته العمرانية والتحسينية يف املساجد واملعاهد

قام فضيلة الوالد رمحه اهلل تعاىل جبملة من النشاط العمراين ،وقد مشل ذلك املساجد اليت تنقل فيها،
واملعاهد الشرعية ،ومساجد القرى اليت طاف هبا ،فكان يديل برأيه وخربته للمسؤولني عليها لكي يوسعوا
ويعدلوا فيها ،ويسعى بتوجيه وحث أرباب األموال ليدعموا تلك املشاريع؛ ويشهد له بذلك مسجد
السلطان ومسجد باب البلد ومسجد األحدب ومعهد التكية (معهد الروضة اهلدائية الشرعي) ،واملدرسة
الشرعية للبنات.
نشر الدعوة إىل اهلل تعاىل مع التوجيه والوعظ واإلرشاد كانت بداية دعوته إىل اهلل تعاىل يف سكنه
مبدينة حلب حبي احللوية ،وذلك عندما كان طالبا يف الشعبانية ،فكان يعظ الشباب ويوجههم ،ويشحذ
مهمهم ،مث انطلق من مسجد شيخه رمحه اهلل تعاىل يف ساحة محد إىل أحياء حلب ،واستثمر إجازاته
الصيفية برجوعه إىل مدينته محاه حيث اختذ من جامع اجلديد مركزا له للوعظ واإلرشاد ،مث استقر نشاطه
يف جامع األحدب بعد أن أهنى دراسته؛ وأسس فيه حلقات علم وتعلم على طريقة األزهر الشريف،
وكذلك انطلق من جامع شيخه رمحه اهلل تعاىل العادلية يف حلب إىل املدن السورية البعيدة والقريبة
،واستمر بنشر الدعوة إىل اهلل تعاىل إىل أن هاجر إىل املدينة املنورة.
هجرته إىل املدينة املنورة
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كانت هجرته يف املنتصف من شعبان سنة 1411هـ1311/م إىل مدينة سيدنا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،ومكث فيها مثانية أشهر ،مث انتقل إىل مدينة جدة ،حيث عرض عليه مسجد اهلادي ليكون
إماما وخطيبا فيه ،وقد وفقه اهلل تعاىل لنشر العلم وبث آداب الرتبية والتزكية حىت ترىب على يديه الكثري،
وخترج على يديه علماء من مجيع األعمار كبارا وشبابا وصغارا ،وأصبح ذلك املسجد موئال للعلم ومنارة
للتوجيه واإلرشاد وشعلة نور تشع باخلري والضياء ،وهذا من عظيم فضل اهلل تعاىل عليه  .كان رمحه اهلل
تعاىل يقيم يف مسجد اهلادي درسا عاما بعد صالة العصر ،ودرسا آخر بعد صالة املغرب ،وحلقات
علمية قبل وبعد صالة العصر ،وبني العشاءين ،وبعد العشاء ،وقبل صالة الفجر ،وبعد صالة الفجر؛
هذا باإلضافة إىل دروسه خالل شهر رمضان املبارك ،حيث ميتلئ املسجد فيها ،كما ميتلئ املسجد مع
الشارع احمليط به أثناء خطب اجلمعة ،كما أنشأ مركزا لتحفيظ القرآن الكرمي ،وكانت له غرفة يف املسجد
تعج بطالب العلم وغريهم من املستفتني ،واحلمد هلل تعاىل.
وكان رمحه اهلل تعاىل له نشاط مع العلماء يف تداول القضايا واملستجدات املعاصرة اليت هتم املسلمني،
وأعمال خريية كثرية ،وكان حيث على طلب العلم ،ومساعدهتم ماديا ومعنويا.
شيوخه وإجازاته شيوخه يف الكتاتيب:

والده الشيخ حممد سليم املراد (الثاين) ،وعم والده الشيخ حسن املراد ،حيث درس على يديهما
القرآن الكرمي ،وتعلم الكتابة على يد الشيخ حسن الشحمة الدندشي ،رمحهم اهلل تعاىل.
شيوخه يف القرآن الكريم:

عمه الشيخ حممد ظافر املراد ،الذي كان قد تأسس على يديه وهو صغري يف قراءة القرآن الكرمي
وتالوته فكان يسمع له وحيفظه رمحه اهلل تعاىل؛ والشيخ أمحد احلامد اخلياط ،كان يقرأ القرآن الكرمي عليه
تالوة وحفظا ،والشيخ عبد الرمحن كف الغزال ،كان يستظهر عليه حفظ القرآن الكرمي ،والشيخ قدور
موسى احلالق ،كان من حفاظ القرآن الكرمي املتقنني ،فكان يستظهر عليه ما حفظه من القرآن الكرمي
أيضا رمحهم اهلل تعاىل .
وللعلم :فإن هؤالء املشايخ الثالثة (الشيخ أمحد اخلياط  -والشيخ عبد الرمحن كف الغزال  -والشيخ

قدور موسى احلالق) رمحهم اهلل تعاىل كانوا مكفويف البصر.
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من شيوخه يف مدرسة دار العلم والرتبية:
الشيخ عبد احلميد محد ،كان أستاذه يف الصف األول يف الدروس الدينية واللغة العربية واخلط؛
والشيخ حممود العثمان ،كان مدرسا جلميع املواد اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية ،رمحهم اهلل تعاىل.
من شيوخه يف التكية:
فضيلة الشيخ حممود عبد الرمحن الشقفة ،الذي درس عليه العلوم الشرعية والتزكية وعلوم اللغة العربية
وله إجازة منه يف العلوم الشرعية بأسانيده؛ ودرس الفقه الشافعي على الشيخ حممود العثمان ،والفقه
احلنفي على الشيخ حممود الرياحي ،ودرس الفقه أيضا على الشيخ عبد الغين عيون السود ،ودرس
الفرائض على الشيخ حممد علي الشقفة ،ودرس على الشيخ عبد اجمليد العصار منت الغاية والتقريب يف
الفقه الشافعي ،رمحهم اهلل تعاىل  .ومن شيوخه يف الشعبانية  :الشيخ حممد جنيب خياطة شيخ القراء يف
القراءات مجيعها ،ودرس على الشيخ حممد أبو اخلري زين العابدين التفسري ،ودرس على الشيخ عبد
الرمحن زين العابدين شقيق الشيخ حممد أبو اخلري العقيدة ،ودرس على الشيخ عبد اهلل سراج الدين
التفسري واحلديث وعلم املصطلح ،ودرس على الشيخ حممد هالل النحو البن عقيل ،ودرس على الشيخ
أمحد القالش الفقه الشافعي والفرائض ،ودرس على الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أصول الفقه احلنفي،
ودرس على الشيخ حممد أديب حسون الفقه الشافعي ،ودرس على الشيخ عالء الدين عاليا تاريخ
التشريع ،ودرس على الشيخ أسعد العبجي  -مفيت الشافعية حبلب  -أصول الفقه الشافعي ،ودرس على
الشيخ حممد محاد الفقه الشافعي ،ودرس على الشيخ بكري رجب الشعر والعروض ،ودرس على الشيخ
حممد املعدل البالغة ،ودرس على الشيخ عبد الوهاب سكر اخلطابة ،ودرس على الشيخ عبد الوهاب
التوجني  -وكان القاضي املمتاز يف حلب  -التعبري واإلنشاء ،ودرس على الشيخ حممد املالح الفقه
احلنفي واحلكمة من التشريع ،رمحهم اهلل تعاىل .
شيخه يف الرتبية والتزكية واإلرشاد:
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فضيلة الشيخ عبد القادر عيسى رمحه اهلل تعاىل فريد عصره ،وقد صحبه منذ أن كان يف الشعبانية
زميال له ،وقد ترىب على يديه ،وأجازه يف العلوم الشرعية والرتبية واإلرشاد من عدة أسانيد .

ومن شيوخه أيضاً :عم والده الشيخ أمحد املراد رمحه اهلل تعاىل ،حيث تعلم على يديه أحاديث

األربعني النووية قراءة وحفظا وشرحا ،وكذلك عقيدة أهل السنة واجلماعة يف رسالة ( اجلواهر الكالمية )
 - .وشقيقه الكبري الشيخ حممد علي املراد (الثاين) رمحه اهلل تعاىل حيث قرأ عليه قواعد الفقه ،وقد
أجازه بكل ما أجيز به ،وبأن جييز عنه ،فأجازه بثبت الشيخ سليمان األروادي الذي ضم الكثري والكثري
من األسانيد والعلوم الشرعية والتزكية ،كما أجازه يف األذان الشريف متسلسال إىل سيدنا رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم .
والشيخ حممود األمحد الشقفة رمحه اهلل تعاىل ،حيث قرأ عليه واستفاد منه يف الفقه الشافعي .
والشيخ زاكي الدندشي رمحه اهلل تعاىل ،فكان حيضر درسه اخلاص يف جامع اجلديد يف غرفة العائلة
(املرادية) بعد صالة الصبح وبعد صالة العصر ،وكان يف حاشية ابن عابدين ويف النحو والصرف .
وفضيلة الشيخ حممد أمحد اهلامشي التلمساين رمحه اهلل تعاىل من أكابر العلماء العاملني بدمشق ،كان
حيضر درسه بعد العصر يف املسجد األموي حيث كان له درس يقرأ فيه( :املرشد املعني) كتاب يف الفقه
املالكي ،ويف بيته يف حي املهاجرين حيث كانت تقام حلقات علم يف العقيدة يف كتاب (مفتاح اجلنة)
ويف التزكية كتاب (الفتوحات املكية) أو اإلحياء ،وقد الزمه سنتني خالل مدة عسكريته .
وفضيلة الشيخ حممد سعيد الربهاين رمحه اهلل تعاىل ،كان حيضر درسه يف مسجده (التوبة) حيث
كان يقيم فيه دروسا وحلقات علم شرعي خمتلفة يف مجيع العلوم الشرعية بعد صالة الفجر وبعد صالة
املغرب ،وله إجازة منه يف العلوم الشرعية والتزكية واإلرشاد .
وممن أجازه أيضا - :فضيلة الشيخ العالمة حممد العريب التباين يف مكة املكرمة ،وفضيلة الشيخ
العالمة أمحد بن الصديق الغماري ،وأخوه فضيلة الشيخ العالمة عبد اهلل بن الصديق الغماري ،وفضيلة
الشيخ العالمة حممد إبراهيم الفاسي من بالد احلجاز ،أجازه يف العلوم الشرعية والرتبية واإلرشاد ،وفضيلة
الشيخ رضوان الكيالين من محاة أجازه بالرتبية واإلرشاد ويف العلوم الشرعية ،وفضيلة الشيخ حممد مرتضى
الكيالين نقيب األشراف يف محاة أجازه بالرتبية واإلرشاد ،وفضيلة الشيخ العالمة عبد الغين بن الشيخ
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علي الدقر من دمشق ،وفضيلة الشيخ العالمة السيد حممد بن علوي املالكي احلسيين من مكة ،وفضيلة
الشيخ العالمة القاضي عبد القادر بن عبد اهلل عبد القادر من اليمن رئيس القضاة يف احملكمة العليا،
والشيخ حممد فريز الكيالين أجازه بالرتبية واإلرشاد ،وتبادل اإلجازة مع صهره فضيلة الشيخ العالمة وهيب
سليمان غاوجي يف العلوم الشرعية من ألبانيا ،وأيضا مع الشيخ حممد لطفي باعلوي من اندنوسيا يف
العلوم الشرعية والرتبية واإلرشاد ،وأيضا الشيخ حممد عبدالرب النظاري كبري املفتني يف اإلمارات يف العلوم
الشرعية والرتبية واإلرشاد ،كما أن هناك الكثري ممن بعث له إجازات ولكن يصعب علينا ذكرها مجيعا .
مؤلفاته

مل يكن لفضيلة الوالد رمحه اهلل تعاىل من الفراغ ما يسمح له بالكتابة والتأليف ،النشغاله يف التعليم
والتوجيه والدعوة إىل اهلل تعاىل ،إال أنه ألف بعض اآلثار العلمية ،عمال وتيمنا بقول سيدنا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  « :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث  :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد

صاحل يدعو له » "رواه اإلمام مسلم" ،وأغلب تلك األعمال كان من قبيل الرسائل واملختصرات اللطيفة
اجلامعة لكثري من الفوائد  .ومن مجلة تلك اآلثار العلمية الطيبة :
* كتاب درر العلماء وزاد األتقياء  :وهي عبارة عن خطبه املنربية اليت ألقاها ارجتاال يف مسجد
اهلادي ،وقد تناول فيها مواضيع خمتلفة يف األحكام الشرعية واإلميانيات واملناسبات والسرية النبوية ،وهي
عدة أجزاء ،طبع منها ثالثة أجزاء والباقي قيد الطباعة .
* عدد من الرسائل يف الرتبية والتزكية والتوجيه واإلرشاد .
* رسالة خمتصرة يف حماربة املواد املخدرة
*  .عدد من املقاالت يف جملة العشرية احملمدية .
وفاته:

انتقل إىل جوار ربه وقت السحر ليلة اجلمعة غرة /1شعبان1499/هـ املوافق 1114/9/91م ،وقد
صلي على جثمانه الطاهر بعد صالة اجلمعة يف احلرم النبوي الشريف باملدينة املنورة ودفن يف البقيع
الغرقد ،نسأل اهلل تعاىل أن يتغمده بواسع رمحته وأن يعوض املسلمني خريا .هذه حملة خمتصرة عن حياته
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نسأل اهلل تعاىل أن ينفعنا به وبعلومه وجيعلنا قرة عني له إنه مسيع جميب الدعاء ،وآخر دعوانا أن احلمد
هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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