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 ترجمة

 يعقوب البنا  ناشيخل
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 قال هللا تعالى: وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان

 . وقال تعالى: وأحسن كما أحسن هللا إليك

 عنه، قال: ن أبي هريرة رض ي هللا وفي الحديث ع

 .: ال يشكر هللا من ال يشكر الناسوسلم هللا عليهصلى قال رسول هللا 

أخرجه البخاري في األدب املفرد وأبو داود والترمذي وأحمد وابن  

 .حبان وصححه األلباني
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 فمن هذا الباب 

 نتوجه نحن طالب الشيخ 

 ن دولة اإلمارات العربية املتحدةم

 لشيخنا  بالشكر الجزيل

 مد بن عبدهللا البنا يعقوب بن حسن بن أح

 متمنين له الصحة والعافية.   حفظه هللا،

 .ونسأل هللا أن يجزيه عنا خير الجزاء على ما قدم
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راجين من املولى عز وجل أن يجعل ما سنكتبه مما عرفنا عنه  

 .في ميزان حسناته

الجميل سائلين املولى عز وجل أن يجعل ذلك من العرفان ورد 

 .واإلحسان له

ونلتمس من شيخنا العفو واملعذرة منه ألننا نعلم أنه ال يرض ى  

ا أقل ما نستطيع أن بمثل هذه الكتابة ولكننا ارتأينا أن هذ

 نقدمه لشيخنا 

 .حفظه هللا ورعاه
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رحم   حبا شديدا    السلفيينا شيخنا الفاضل وهو محب للعلماء  فمنذ أن عرفن
  ء.هللا األموات منهم وحفظ هللا األحيا

 .ويعلم ذلك كل من عرف منهج الشيخ وسمع منه 

فإجابة على من سأل عن حضوره للعلماء الكبار ولقاءاته بهم واالستفادة  

 .من علمهم وسمتهم وتدريس كتبهم

نقول وباهلل نستعين الذي نعرفه عن شيخنا أنه كان وما زال حريصا على 
من العلماء وصابرا على تكبد عناء السفر وحريصا على لزوم تلقي العلم  

 .غرز العلماء الربانيين وهذا الذي مازال يوجهنا ويرشدنا إليه
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بهم   واللقاء  لدروسهم  بالحضور  عليه  هللا  وَمنَّ  غرزهم  ولزم  بهم  تأثر  الذين  شيوخه  فمن 

 :واالستفادة من علمهم

 .العالمة الشيخ ابن باز رحمه هللا -

 .العالمة الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا -

 .العالمة الشيخ ربيع املدخلي حفظه هللا -

 .العالمة الشيخ عبيد الجابري حفظه هللا -

 .العالمة الشيخ صالح اللحيدان حفظه هللا -

 .العالمة الشيخ عبداملحسن العباد حفظه هللا -

 . العالمة الشيخ صالح فوزان الفوزان حفظه هللا وغيرهم -

 

يمن هللا عليه    وكذلك استفاد من الكتب العلمية والدروس الصوتية لكثير من العلماء الذين لم 
 ل: باللقاء بهم أمثا

 .العالمة الشيخ األلباني رحمه هللا -

 .العالمة الشيخ مقبل الوادعي رحمه هللا -

 .العالمة الشيخ أحمد النجمي رحمه هللا -

 .الغديان رحمه هللاالعالمة الشيخ عبدهللا  -

 . العالمة الشيخ زيد املدخلي رحمه هللا وغيرهم -
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وقد استفدنا من شيخنا علمه وسمته مما رزقه هللا من فضله 
سنة   منذ  ذلك  وكان  تدريسه  فترة  طوال    ١٤١٧وذلك 

والفقه  العقيدة  المسجد  في  يدرس  كان  عندما  هجري 
كتب   لتدريسنا  هللا  فوفقه  والتفسير،  ورسائل  والحديث 

مدون  وذلك  وشروحاتهم  فتاويهم  بعض  وتفريغ  شيوخه 

   .ومكتوب عندنا بالكتب وغيرها والحمد هلل

سها وأعاد تدريسها لنا  .علما بأن بعضها درَّ
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رأت على شيخنا وشرحها  فمن تلكم الكتب والرسائل التي ق  

 ا:وعلق عليه

 

 ـ الحد الفاصل بين الحق والباطل للشيخ ربيع بن هاديـ 

 . هـ ١٤٢١ذي الحجة  ١٢وكان ذلك في 

 منهج األنبياء للدعوة إلى هللا للشيخ ربيع بن هادي -

 . هـ ١٤٢١ذي الحجة  ٢١

 نظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب للشيخ ربيع بن هاديـ 

 . هـ ١٤٢٢محرم  ١٥

 جماعة واحدة ال جماعات للشيخ ربيع بن هادي  ـ

 . هـ ١٤٢٢محرم  ٢٢

 القول املفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين  -

 . هـ ١٤٢٢صفر  ٢٦ 

 العواصم ما في كتب سيد قطب للشيخ ربيع بن هادي  -

 . هـ ١٤٢٢جمادى اآلخرة  ١٧

 املحجة البيضاء لحماية السنة الغراء للشيخ ربيع بن هاديـ 

 . هـ ١٤٢٢شعبان  ١٨

 للشيخ ربيع بن هادي عقيدة سيد قطبأضواء إسالمية على ـ 
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 . هـ  ١٤٢٢شوال  ٩

  شرح األربعين النوويةـ 

 . هـ ١٤٢٣شعبان  ٧

 للشيخ ابن عثيمين شرح كتاب الطهارة من بلوغ املرامـ 

 . هـ١٤٢٤ربيع الثاني  ٢١

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ 

 . هـ١٤٢٤ذي القعدة  ١٨

 من الفوائد  للشيخ األلبانينظم الفرائد مما في سلسلتي ـ 

 . هـ١٤٢٤ذي القعدة  ٢٦ 

  القواعد واألصول الجامعة للشيخ السعديـ 

 . هـ ١٤٢٥صفر  ١٦

 سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ األلباني ـ 

 . هـ١٤٢٥ربيع األول  ٥ 

 إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان ـ 

 . هـ ١٤٢٥ربيع األول  ٦ 

 البيان للشيخ الشنقيطيأضواء ـ 

 . هـ  ١٤٢٥ربيع األول  ٢٤

 شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين ـ 
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 . هـ ١٤٢٥جمادى األولى  ١٩

  إعالم املوقعين البن القيمـ 

 . هـ ١٤٢٥جمادى اآلخرة  ٢٦

  التعليقات الرضية على روضة النديةـ 

 . هـ ١٤٢٥ذي القعدة  ٢٠ 

 زاد املعاد البن القيم ـ 

 . هـ١٤٢٦األول ربيع  ١٦

 صحيح الترغيب والترهيب تحقيق للشيخ األلباني ـ 

 . هـ١٤٢٦ذي القعدة  ٢٦ 

  تحفة األحوذي شرح سنن الترمذيـ 

 . هـ  ١٤٢٦ذي القعدة  ٢٦

 صحيح سنن النسائي تحقيق الشيخ األلبانيـ 

 . هـ١٤٢٦ذي الحجة  ٨

  شرح كتاب صفة الصالة للشيخ األلبانيـ 

 . هـ ١٤٢٧محرم  ٦

 شرح مسائل الجاهلية للشيخ الفوزان ـ 

 . هـ١٤٢٧صفر   ١١

 صحيح سنن الترمذي تحقيق للشيخ األلبانيـ 
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 . هـ ١٤٢٧صفر   ١٣

اقض اإلسالم للشيخ الفوزانـ    شرح نو

 . هـ ١٤٢٧جمادى األولى  ٣ 

  شرح األصول الثالثة للشيخ الفوزانـ 

 . هـ١٤٢٧رجب  ١٩ 

 املناهج الجديدة للشيخ الفوزان األجوبة املفيدة عن أسئلة ـ 

 . هـ١٤٢٧شوال  ٩ 

 مختصر صحيح البخاري تحقيق للشيخ لأللبانيـ 

 . هـ١٤٢٧ذي القعدة  ١٦

 مختصر صحيح مسلم تحقيق الشيخ األلباني ـ 

 . هـ ١٤٢٨محرم  ٢٠

  الداء والدواء البن القيمـ 

 هـ ١٤٢٨جمادى اآلخرة  ٩

 معارج القبول للحافظ الحكمي ـ 

 . هـ١٤٢٨شوال  ١٦

ائد ابن حبانـ    تحقيق الشيخ األلباني موارد الضمآن إلى زو

 . هـ ١٤٢٨ذي الحجة  ٨

  شرح السنة للبغوي ـ 
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 . هـ ١٤٢٩جمادى اآلخرة  ٢٠

 صحيح سنن أبي داوود تحقيق الشيخ األلبانيـ 

 . هـ١٤٣٠محرم  ٢٥ 

 اآلداب الشرعية البن مفلح ـ 

 . هـ ١٤٣١محرم  ٢٣

 مسلم للحافظ النووي شرح صحيح ـ 

 . هـ ١٤٣٢شعبان  ١٤ 

 عمدة األحكام كتاب الطهارة والصالة والزكاة والصيام والحجـ 

 . هـ١٤٣٢رجب  ٢٣

  عدة الصابرين البن القيمـ 

 . هـ ١٤٣٣شوال  ٢٧

 مدارج السالكين البن القيم ـ 

 . هـ١٤٣٤صفر   ٢٥

 شرح رياض الصالحينـ 

 . هـ١٤٣٤جمادى اآلخرة  ٢٤

 كتاب التوحيد شرح ـ 

 . هـ١٤٣٤رجب  ١٢ 

 تفسير جزء عم ـ 
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 . هـ١٤٣٤ذي القعدة  ٤  

 شرح صفة الصالةـ 

 . هـ ١٤٣٥ذي الحجة  ٢٣

 أبو الحسن يدافع بالباطل والعدوان عن اإلخوان ودعاة حرية ووحد األديان للشيخ ربيع بن هاديـ  

 . هـ ١٤٣٦صفر  ١٩

 النووية للشيخ الفوزاناملنحة الربانية في شرح األربعين ـ 

 . هـ ١٤٣٦صفر  ٢٠ 

 شرح األصول الثالثة للشيخ الفوزان ـ 

 . هـ١٤٣٦صفر  ٢٠ 

 شرح األصول الستة للشيخ الفوزان ـ 

 . هـ١٤٣٦ربيع األول  ١٠ 

  شرح األصول الستةـ 

 . هـ١٤٣٦ربيع األول  ١٦

  تفسير الفاتحة وآية الكرس يـ 

 . هـ١٤٣٦ربيع اآلخر  ١ 

 

 ستة مواضع من السيرة للشيخ الفوزان شرح ـ 

 . هـ١٤٣٦ربيع اآلخر  ١١ 
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 للشيخ ربيع بن هادي سؤولية املشتركة في العمل الدعوي النصيحة هي امل ـ 

 . هـ١٤٣٦ربيع اآلخر  ١٧

الفاتحة تفسير كلمة التوحيدـ   شرح   لشيخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب  وبعض فوائد سورة 

   الشيخ الفوزان

 . هـ١٤٣٦اآلخر ربيع  ١٧ 

   التعصب الذميم وآثاره للشيخ ربيع بن هاديـ 

  هـ١٤٣٦ربيع اآلخر  ٢٤

اقض اإلسالم للشيخ صالح الفوزان ـ   شرح نو

 . هـ١٤٣٦ربيع االخر  ٢٤ 

 شرح الجامع لعبادة هللا وحده ومعنى الطاغوت للشيخ الفوزان  ـ 

 . هـ١٤٣٦ربيع اآلخر  ٢٥ 

   للشيخ ربيع بن هاديالثبات على السنة ـ 

 . هـ١٤٣٦جمادى األولى  ٨

 شرح األصول اإليمان للشيخ الفوزان ـ 

 . هـ١٤٣٦جمادى األولى  ٩

 

 الحث على املودة واالئتالف والتحذير من الفرقة واالختالف للشيخ ربيع بن هادي ـ 

 . هـ١٤٣٦جمادى األولى  ٢٢

  التمسك باملنهج السلفي للشيخ ربيع بن هاديـ 
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 . هـ١٤٣٦جمادى اآلخرة   ٩

  شرح ملعة االعتقادـ 

 . هـ١٤٣٦جمادى األولى  ٢٠من 

 الذريعة للشيخ ربيع بن هادي ـ 

 . هـ١٤٣٦جمادى األولى  ٢٢ 

 شرح كتاب الكبائر للذهبيـ 

 . هـ ١٤٣٦جمادى اآلخرة  ٦

 مجموعة الرسائل الجابرية في مسائل علمية للشيخ عبيد الجابري ـ 

 . هـ١٤٣٦اآلخرة جمادى  ٢٠ 

 تفسير آخر آيتين من سورة البقرة ـ 

 . هـ١٤٣٦رجب  ٢٢ 

 عقيدة التوحيد للشيخ الفوزان ـ 

 . هـ١٤٣٦شوال  ٧  

 

 العقيدة الواسطية شرح الشيخ ابن باز ـ 

 . هـ ١٤٣٦ذي القعدة  ٢ 

 األصول الثالثة شرح الشيخ ابن باز ـ 

 . هـ ١٤٣٦ذي القعدة  ٢ 
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 القواعد الجامعة للشيخ السعديشرح منظومة ـ 

 . هـ ١٤٣٧محرم  ٢١

    اإلفهام في شرح عمدة األحكام للشيخ ابن بازـ 

 . هـ ١٤٣٧صفر  ١٥

 شرح القواعد املثلى للشيخ ابن عثيمينـ 

 . هـ ١٤٣٧ربيع األول  ٢٨

 شرح البيقونية ـ 

   هـ ١٤٣٧ربيع اآلخر  ٣٠

 اإلسالم للشيخ ابن باز  فضلشرح ـ 

 . هـ  ١٤٣٧جمادى اآلخرة  ٢٨ 

 القواعد األربع شرح الشيخ ابن باز ـ 

 . هـ ١٤٣٧شوال  ١٦

  كشف الشبهات شرح الشيخ ابن بازـ 

 . هـ ١٤٣٧شوال  ١٧ 

  من كتب الشيخ ربيع بن هادي والشيخ عبيد الجابري  الكلمات املنهجية املستنبطةـ 

 . هـ ١٤٣٨جمادى األولى  ٢٩

 شرح مسائل الجاهلية للشيخ الفوزان ـ 

 . هـ١٤٣٨رجب  ٥
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 اإلمداد بتيسير شرح الزاد للشيخ الفوزان من كتاب الزكاة والصيام واملناسك ـ 

 . هـ١٤٣٨شعبان  ٢٤

  دليل التقاة الختيارات اإلمام ابن باز في الزكاة والصيام للشيخ ابن بازـ 

 . هـ ١٤٣٨رمضان  ١

 للشيخ الفوزان  العبارات في شرح أخصر املختصراتإيضاح ـ 

 . هـ ١٤٣٩شوال  ١٢

  شرح صحيح البخاري ـ 

 . هـ ١٤٣٩رجب  ٢٨
 

https://jpst.it/29IHp 
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 وقد انتشرت ثناءات وتزكيات 

 لمشايخ قد قيلت في شيخنا المفضالمن بعض ا 

 :وهذا بعض مما قيل فيه

 

بالسنة وبالعلم والحرص عليه والمثابرة على تحصيله  ـ   لدينا  يعقوب معروف    الشيخ 
ومجالسة أهله، وحرصه على الدورات السلفية، وهو صاحب خلق ودين وسمت،  

 .أحسبه كذلك وال أزكي على هللا أحدا

 .الشيخ يعقوب ما علمت عنه إال كل خير  ـ

 . السلفيين في اإلماراتالشيخ يعقوب من أفاضل اإلخوة ـ    

 .الشيخ يعقوب صاحب علم وفضل ومستفيد وحريص على المنهج السلفي ـ 

أنصح المسلمين في بالد اإلمارات وعلى طالب العلم والشباب هنالك أن يستعينوا باهلل   ـ  
وأن يطلبوا العلم ويستفيدوا من أخينا البنا وأن يعينوه في حمل هذه الراية والسير 

ق د م والبصيرة  والمضي  بالعلم  إليها  والعشائر  إليها  الناس  ودعوة  تحقيقها  في  ا  
 .وااللتفاف حول علمائها السلفيين

 .الشيخ يعقوب متابع لألشياخ الكبار وحريص على تعليم الشباب ونشر المنهج السلفي ـ 

أن   ـ   اإلخوة  وننصح  السلفي  والمنهج  الصحيح  بالمعتقد  لدينا  معروف  يعقوب  الشيخ 
منه ويحضروا له فمنذ ما عرفناه وهو على منهج واضح نسأل هللا لنا وله    يستفيدوا

 .الثبات على الحق

 

 .الشيخ يعقوب من أهل العلم والفضل وننصح باالستفادة منه ـ 
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الشيخ يعقوب يصدع بالحق ونحبه في هللا لما يحمله من علم مبني على حسن  ـ  
 .الثقاتمعتقد وسالمة المنهج وقد زكاه أهل العلم 

يقوم بها هنالك وينشرها ويدافع  ـ   نقية طيبة  الشيخ يعقوب لديه دعوة سلفية 
عنها وعن أهلها وعن علمائها الكبار السلفيين الواضحين حسيبه هللا وال 
أزكيه على هللا وأسأل هللا سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يزيده من فضله  

 .وأن يصبر

رفتهم بسالمة المنهج وحسن المعتقد نحسبه  الشيخ يعقوب من المشايخ الذين ع ـ  
 .كذلك  وهللا حسيبه والنزكي على هللا أحدا
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 وهنا كلمة حق

 في شيخنا نلقى هللا بها يوم القيامة 

على العلم والحث عليه، وقد غرز فينا حب   لم نر من شيخنا إال المثابرة والصبر

العلماء واحترامهم واتباعهم وتقديرهم والبراءة من مخالفيهم والدفاع عنهم والصدع  

 بالحق والتحذير من مبطليهم من المخذلة وأهل البدع.  

وقد اتصف شيخنا بسمو األخالق الرفيعة وطيبة القلب والصبر على المخالف ويشهد  

 . ي ممن يعرفه وهذا بفضل هللا وحدهبذلك القاصي والدان

حفظ هللا شيخنا الفاضل يعقوب البنا، وأمدَّه بالصحة والعافية على طاعته إلى أن يلقاه،  

وبارك له فيما أعطاه ونسأل هللا لنا وله اإلخالص في القول والعمل وأن يبارك له في  

يننا على طلب العلم،  ذريته، وأن يجعلهم قرة أعين في الدنيا واآلخرة، وأن يصبرنا ويع 

 . ونسأله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد
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 وآخر دعوانا 

 أن الحمدهلل رب العاملين

 سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون 

 وسالم على املرسلين 

 . والحمد هلل رب العاملين
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