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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  

  له وصحبه أمجعني آاحلمد هللا رب العاملني والصاة والسالم على نبينا حممد وعلى 
  :أما بعد 

  
الشيخ سليمان  العالمةجازوا الشيخ أء كرام ممن جازات مشايخ أجالإ يتضمن  )) ثبت: (( فهذا 

 ثرياملكي السلفي األ الصنيع: ـبن محد عرف ب بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن
  هـ١٣٨٩ املتوىف سنة رمحه اهللا

  
  
  

  ترمجة 
  مان الصنيعيالشيخ سل

  
  : وهذا نصها -ا  اهللا خريا جزاه– ترمجة خمتصرة للشيخ رمحه اهللا كتبتها حفيدته عثرت على

  
ولد مبكه ونشأ ا يف حجر والـده فأدخلـه الكتـاب يف             ، سليمان بن عبدالرمحن الصنيع     : امسه

مسجد اجلودريه وتعلم فيها القران الكرمي مث خرج منه فألتحق باملدرسه الرشيدية فمكث فيهـا               
  .سنتني 

معرفه احلساب التجاري   مث قامت النهضه العربيه وقفلت املدرسه فدخل مدرسه حتسني اخلطوط و          
ويف هذه املدة التحق حبلقات علماء املسجد احلرام رغبة منـه            ربعه واحلساب ،  وتعلم اخلطوط األ  

وأخذ ، فأخذ مبادئ العلوم العربيه على الشيخ أمحد اهلرساين          شتياقا للمزيد من طلب بالعلم ،     او
يف النحو عـن الـشيخ      وأخذ   ومسع منه صحيح البخاري وغريه ،     ، عنه ايضا مصطلح احلديث     



وأخذ احلديث عن الشيخ حبيب     ، وقرأ عليه   ، وحضر دروس الشيخ أمحد النجار       عيسى رواس ،  
اهللا الشنقيطي ، وأخذ على الشيخ عبداهللا بن علي بن محيد مفيت احلنابلة مبكه أيضا يف العقيـدة ،                   

أ علـى الـشيخ     ، وقر  وقرأ على الشيخ حممد بن علي بن تركي القصيمي يف احلديث والتوحيد           
والزم الشيخ حممد بن عبدالرزاق محزه مالزمة ، عبداهللا بن حسن رئيس القضاة يف التوحيد وغريه    

واجتمع بكثري مـن العلمـاء       ، ، فقرأ عليه الصحيحني قراءة حبث وحتقيق يف املسجد احلرام          تامة
  .الوافدين اىل مكه املكرمة من اهلند ومصر والشام واليمن وغريها 

  .لة رئيس هيئه االمر باملعروف والنهي عن املنكر مبكة، وعضو يف جملس الشورى توىل وكا
  هـ١٣٨٩تويف رمحه اهللا مبكة املكرمة ودفن بشعبه النور عام 

 
  

  ذكر
   اجمليزين للشيخ الصنيع رمحه اهللا خأمساء الشيو

  
  

  :أمساء الشيوخ رحم اهللا اجلميع  إلجازات ولوهذا سرد 
  
 الـصديقي  البكـري  الوهـاب  عبـد  بن الستار االسعاد عبد   وأيب الفيض أيبالشيخ  إجازة   .١

ـ  ١٣٥١ رجب احلرام سنة     ٢٥تاريخ كتابتها    ، هـ ١٣٥٥ املتوىف احلنفي الدهلوي   ، هـ
  ورقات سبعمكونة من  ، وعليها ختمه، وهي خبط اجمليز 

  
 وهـي ،  هـ   ١٣٦٥ سنة   ذو القعدة  كتابتها  تاريخ  ، إجازة الشيخ حممد بن علي السراجي        .٢

  مكونة من ورقتني  ، خبط اجمليز
 
وهي خبط  ،  هـ   ١٣٦٥سنة  تاريخ كتابتها    ، حسني بن عبد الغين املكي احلنفي     إجازة الشيخ    .٣

 مكونة من مخس ورقات ، اجمليز
  
  



 حمرم سـنة    ٧ كتابتها  تاريخ   ،  املغريباحلسيين  حممد تقي الدين اهلاليل      إجازة الشيخ العالمة     .٤
  مكونة من ورقتني،  اهلاليلبن حممد تقي الدين عبد املؤمن كتبها ولده ،  هـ ١٣٧٢

  
  
ـ ١٣٥٧توفيت سنة    الشيخة أمة اهللا بنت الشيخ عبد الغين الدهلوي        .٥ غرة تاريخ كتابتها   ،  ه

مكونة من ورقة    ، أمة اهللا بيكم  : وهي خبطها وعليها خامتها نصه      ،   هـ   ١٣٥٣شعبان سنة   
  واحدة

  
ـ ١٣٧٠ملتوىف سنة    ا إجازة الشيخ حممد راغب الطباخ     .٦  شوال سـنة    ٢٠تاريخ كتابتها    ،   ه

 يف أربـع  و أحلق ا ترمجة ذاتية له،  مكونة من ورقة واحدة ، وهي خبط اجمليز    ، هـ ١٣٦٦
  ورقات

  
ـ  ١٣٥٢غرة رجب سـنة     تاريخ كتابتها    ، ل التونسي   ياجازة الشيخ صاحل بن الفض     .٧  ،  هـ

 مكونة من تسع ورقات
  
 ١٣٦٥ / ١٩/٨اخلمـيس     تاريخ كتابتها    ، ن حسن التركستاين    عبد اخلبري ب  اجازة الشيخ    .٨

  هـ 
   ورقة١٥مكونة من  ، وهي خبط اجمليز

  
 ذو احلجـة سـنة      ٢١تاريخ كتابتها   ، اجازة الشيخ عبد اهلادي بن عبد الوهاب اهلزاوري          .٩

  مكونة من ورقتني، وهي خبط اجمليز،  هـ ١٣٥٢
  
   هـ١٣٥٧ ذو احلجة سنة ١٢تاريخ كتابتها  ، إجازة الشيخ عبيد اهللا بن اإلسالم اهلندي . ١٠

  مكونة من ورقتني ،  وهي خبط اجمليز
  

تـاريخ  ، يب ذر النظامي رئيس املدرسني يف جامع الداالين حبمص سورية           أإجازة الشيخ حممد     . ١١
  مكونة من ورقتني ، وهي خبط اجمليز ،   هـ١٣٥٨كتابتها 

  



تـاريخ  ، ي االنصاري املدين التنبكيت     اجازة الشيخ حممد الطيب بن إسحاق بن الزبري اليحيو         . ١٢
  ثالث ورقاتمكونة من  ، وهي خبط اجمليز،  هـ ١٣٥٣كتابتها 

  
   هـ ١٣٦٥ ربيع الثاين سنة ١٨اخلميس تاريخ كتابتها  ، التباين اجازة الشيخ حممد العريب  . ١٣

  وهي مكونة من صفحتني، وهي خبط اجمليز 
  
،  هـ   ١٣٥٦سنة  تاريخ كتابتها   ، الفغاين  الفتاوري ا اجازة الشيخ حممد بن يوسف البنوري        . ١٤

   واحدةورقةوهي مكونة من ، وهي خبط اجمليز 
  
 ذو احلجة سنة    ٢٥تاريخ كتابتها   ، اجازة الشيخ ايب حممد خليل بن حممد السعدي اخلزرجي           . ١٥

 وهي مكونة من ورقة واحدة،  هـ ١٣٦٥
  
ونظر فيه   ، ه  أوقر، من وصل إليه    رك  املبان ينفع ذا اجملموع     أالعلي القدير مبنه وكرمه     ل اهللا   أسأ

  وصلى اهللا وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
  

  
         كتبه                                                                                     

  أبو يعلى البيضاوي                                                                                      
  غفر اله له ولوالديه                                                                                     
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