


2 

  الة والسالم على محمد بن عبداهللا.الحمد هللا والص
من رؤية  تمنعهمفال يزال المقّلدة ينسجون حول أنفسهم أسوارا من الجهل , وبعد

اع والتخويف لهم م يف ذلك طرق شّتى, من تحذير األتبهالحق واستنشاق صفاء العلم.. ول
 والرتهيب, ولكن سرعان ما تنهتك حجب الباطل عند تعرضهم للنور والحق والجمال. 

كشف (وقد دّون الشيخ محمد بن إبراهيم السناين حادثة يف هذا السبيل تتعلق بكتاب 
حيث ُحذر منه ومن القراءة فيه.. كما  للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا.. )الشبهات

 المه, ثم عرف بعد أنه يف غاية النفع..سيأيت يف ك
وليس هذا الموقف هو األول من نوعه بل له نظائر محفوظة يف العديد من كتب 

 الرتاجم والتواريخ.
كتاب األعالق من إصدارات دارة الملك  شر سابقا ضمنومكتوب السناين هذا نُ 

السناين, وننشره  علماء نجد عند ترجمةكتاب وذكره الشيخ البسام يف هامش  ,عبدالعزيز
 ..العامة حفوظة يف مكتبة عنيزةماليوم مفردا عن نسخة بخط الشيخ ابن ضويان 

من بعض الكسور  همن بعض العبارات العامية, ونظم الكاتب وال يخلو كالمه
العروضية وبعض الركاكة التي قد يكون سببها قراءة النسخة. وقد صدرناه برتجمة مختصرة 

 نجد البن بسام.للكاتب من كتاب علماء 
 وباهللا التوفيق.
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 لشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد السناينترجمة موجزة ل
 )1()هـ6912 -(....

الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السناين, وعشيرة السناين من قبيلة ســبيع 

بــن  القبيلة الشهيرة التي ترجع إلى عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بــن منصــور

عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عــدنان, فهــي قبيلــة هوازنيــة 

 مضرية عدنانية.
ــرأ علــى علمائهــا, ثــم رحــل إلــى الشــام  ــزة ونشــأ فيهــا, وق ــدة عني ــد المــرتَجم يف بل ُول

 لالستزادة من العلم, فقرأ على علمائها, وعاد منها إلى بالده فوجــد الشــيخ عبــد اهللا أبــا بطــين
 قد ُعّين قاضًيا ومدرًسا يف عنيزة, فالزمه المرتَجم مالزمة تامة حتى أدرك إدراًكا جيًدا.

وكان من أخص زمالئه صهر الشــيخ عبــد اهللا أبــا بطــين: الشــيخ محمــد بــن عبــد اهللا بــن 

مانع, ولقد رأيت له عدة كتب خطية نفيسة, منها: بدائع الفوائــد, وطبقــات ابــن رجــب, بقلــم 

مد بن مانع عليهما تملك المــرتَجم, ممــا يــدل علــى قــوة الرابطــة بــين هــذين زميله الشيخ مح

العالمين الزميلين, وقد رأيــت يف بعضــهما أثــر المــاء, وذلــك أنــه أصــاهبا المطــر حينمــا دخــل 

 هـ.1322السيل بيت ابنه الشيخ علي المحمد عام 
خــروجهم ولما غضب الشيخ عبد اهللا أبا بطين على أهــل عنيــزة, وتــرك القضــاء بســبب 

علــى اإلمــام فيصــل, وحصــلت االضــطرابات والحــروب, عينــوا المــرتَجم قاضــًيا لهــم بــدل 

 ة أشهر فقط أثناء الحرب.تزموه ذلك إلزاًما, فقام به نحو سشيخه, فامتنع إال أهنم أل
ولي القضاء بإشارة مــن شــيخه أبــا بطــين ألعيــان أهــل "قال الشيخ إبراهيم بن ضويان: 

 اهـ."عنيزة
قــاف مــن وعفيًفــا, ومــن ورعــه أنــه لمــا قــبض مــا خصــص للقاضــي مــن األ وكان ورًعــا

                                 
 ).474 -472/ 5( , للشيخ عبد اهللا البسامعلماء نجد خالل ثمانية قرونمن كتاب  )1(



4 

الحبوب والثمار, ولم يجلس يف القضاء إال نصف السنة بسبب المرض, أمر بإعادة نصف ما 

 قبضه إلى القاضي الذي ولي القضاء بعده.
 والورع بل الزهد ظاهرة حميدة يف المرتَجم ويف أوالده وأحفاده, رحمه اهللا تعالى.

 هـ, ولم يلبث يف القضاء أال ستة أشهر, ثم تويف.1268واليته للقضاء ففي آخر عام أما 
هـ, وخلَّف ثالثة أبناء: علي, وعبد العزيــز, ولهمــا 1269تويف يف بلدة عنيزة عام  :وفاته

ترجمتان يف هذا الكتاب, واالبن الثالث: عبد الكريم, والد الشــيخ ســليمان بــن عبــد الكــريم, 

 لحارث, ثم وادي فاطمة, أحد ضواحي مكة المكرمة, رحمهم اهللا تعالى.قاضي بالد بني ا
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 بن ضوّيان إبراهيم بخط الشيخ  نسخة نص كالم الشيخ محمد السناين

 محفوظة بمكتبة عنيزة العامة
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 إجازةً  قدس اهللا روحه ونّور ضريحه محمد بن إبراهيم السناين قال الشيخ
 :لهذا الكتاب

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 , وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هللا رب العالمين, وصلى اهللا على سيدنا محمدٍ 

جمع الشبه, ولم أرهــا,  :»كشف الشبه«ي من جماعتنا نسمّ  ل األمر مع أناسٍ كنت يف أوّ 

 .ا لمؤلفها رحمه اهللا تعالىمني المطالعة فيها لم أقبل; بغًض  َب لِ ولم أطالع فيها, ولو طُ 

 لنــا ولهــم الهدايــة إلــى صــراطه ا, فنســأل اهللاخيــرً  بقــومٍ  يــُت ظنّ  ذلــك الجهــل )1(وسبب
الهوى والتعصب, فمن بغضائي للشــيخ رحمــه  , فغلب عليَّ سوا عليَّ المستقيم, فأغروين ولبّ 

, ورأيت اختالف الناس وكثــرة اهللا; لم أقبل أن أنظر يف كالمه, فلما سافرت إلى بعض اآلفاق
المســتقيم, والصــراط المســتقيم أوضــح مــن عــن الصــراط  َب مــن أعــرض عــن الهــدى, ونَكــ

فعمــى  ?!فهل يرى الشمس أعمى العينــين ,عنه, وال عجب الناس عمٌي أكثر  ولكنَّ الشمس, 

علــى الــرتاب,  ا خــديَّ والعياذ باهللا= فعند ذلك دعوت اهللا سبحانه وتعالى, واضعً  القلب أشدُّ 

كائيــل وإســرافيل, يئيــل وماا للملــك الوهــاب: اللهــم رب جربا إلى رب األرباب, مناديً ملتجئً 

الم الغيــب والشــهادة, أنــت تحكــم بــين عبــادك فيمــا كــانوا فيــه عــفاطر الســماوات واألرض, 

 .مستقيمٍ  فيه من الحق بإذنك, إنك هتدي من تشاء إلى صراطٍ  يختلفون, اهدين لما اختلف
حــق التعصب والهوى, وأبدله باإلنصاف والهــدى, وصــار ال َي فأزال اهللا وله الحمد عنِّ 

الرجــوع إلــى : «بع, كما قال أمير المؤمنين عمر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــهأن يتّ  عندي أحّق 

ِ » كشــف الشــبه«فعنَّ لــي أن أطــالع يف , »من التمادي على الباطل الحق خيرٌ  ا نســميها, ا كنـّـَمــل
ــتملةٌ  ــي مش ــف ال وه ــمها, كي ــدهتا كاس ــا, فوج ــر عنه ــب  وننف ــب, وأوج ــل المطال ــى أج عل

 أن تكتب بماء الذهب. جديرةً  الواجبات, فكانت
                                 

 ) كذا, ولعله: وبسبب. 1(
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ال يقولهــا مــن  مــن جماعتنــا يف مؤلفهــا مقــاالٍت  جني إلى المطالعة فيها قــول أنــاسٍ وهيَّ 
خالط اإليمان بشاشة قلبه, وال من وجد حالوة اإليمان, بل ال يقولها إال من يف قلبه غلٌّ على 

, وأبــداه يف صــفحات والقرآن, وإن أخفــى ذلــك يف المقــال سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 أن.الش اهبذ ن له معرفةٌ وجهه, يراه مَ 

ا لتلــك , فبعــدً , وعبســت منــه وجــوهٌ وإن رغمت منه أنــوٌف ــ لي أن أقول  قَّ فعند ذلك ُح 
 :ــ )1(األنوف والوجوه

 ســـموا الكشـــف بـــالجمع لقـــد ضـــل قـــومٌ 
 

  واجـــــب الـــــدفع والـــــردِّ وقـــــالوا مقـــــاًال  
ــــــبَ   ــــــع الش ــــــا لفّ فجم ــــــيهمه م ــــــوه ببغ  ق

 
 دِّ نـِـــن مـِـــ دَ يْ ليلهم مــــن هــــّد مــــا ِشــــوتضــــ 

 وقــــــــام بنصــــــــر الــــــــدين هللا وحــــــــده 
 

ــــــردِ   ــــــد الف ــــــد للواح ــــــده التوحي  وتجري
 وجاهــــــــد فيمــــــــا قــــــــام فيــــــــه لربــــــــه 

 
 ا وباليــــــــدِّ بمالــــــــه واألهلــــــــين حًقــــــــ 

 بـــــــــدا بمـــــــــا أبـــــــــدا بـــــــــأول أمـــــــــره 
 

ــــــالٍ   ــــــذ إرس ــــــهدِ  بتنفي ــــــل مش ــــــى ك  إل
ـــــــــده  ـــــــــا وح ـــــــــدوا اهللا ربن ـــــــــأن اعب  ب

 
 ن نــــــدِ لــــــه مــــــ )2(وال تجعلــــــوا منهــــــا 

ــــــــــــاع رســــــــــــوله  ــــــــــــدوه باتب  أال فاعب
 

 فيــــا حســــن هــــذا االتبــــاع لــــذي الرشــــدِ  
 افلمــــــــا رأوه قــــــــام بــــــــالحق صــــــــادعً  

 
ــــةً   ــــه لوم ــــش في ــــدِ  وال يخ ــــذوي الجح  ل

 بغـــــوه الغوائـــــل حـــــاولوا كـــــل حيلـــــةٍ  
 

ـــــــدمً    ا حيـــــــُي بأحمـــــــدِ كمـــــــا رامـــــــه قِ
 ولكــــــن رب العــــــرش أعظــــــم حــــــارسٍ  

 
 ومشـــــهدِ  لمـــــن عـــــادى فيـــــه يف مغيـــــٍب  

ــــــم  ــــــالكم أال إنك ــــــم وُمح ــــــن جهلك  م
 

 أضــــــللتم الُجهــــــال بالشــــــتم والصــــــدِ  
ـــــــــــينٍ   ـــــــــــعار لب ـــــــــــعرتمونا والش  وأش

 
 اث مـــــــــــــــــن الذ يف َودِّ بـــــــــــــــــأنكُم ُورّ  

 فيــــا طالــــب اإلنصــــاف بــــالعلم والهــــدى 
 

 ا تنظــــرن كشــــف الشــــبه درة العقــــدِ َمــــأَ  
ــكل  ــان مش ــا ك ــف م ــه كش ــل في ــد ح  )3(فق

 
 مســـــــــددِ  وقـــــــــولٍ  بأوضـــــــــح تبيـــــــــانٍ  

 
                                 

  ديد من أبياته.. ولعله بحسب اجتهاد الناسخوقع يف النظم ركاكة وكسر يف الع) 1(
 .فيها :كتب فوقها) 2(
 ): مشكًال, وهو الصواب.474/ 5( علماء نجد خالل ثمانية قرونويف حاشية  ) كذا,3(
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ـــــــ ـــــــرش خي ـــــــازاه رب الع ـــــــهرً فج  ا ألن
 

 أقــــام علــــى التوحيــــد يهــــدي ويهتــــدِي  
 وأورثــــــه الفــــــردوس والمنــــــزل الــــــذي 

 
ــــــــّي   ــــــــه بالعش ــــــــرى اهللا في ــــــــدِ  ي  وبالغ

ـــــــــه  ـــــــــد هللا رب ـــــــــرد التوحي ـــــــــن ج  وم
 

ـــــــار يف كـــــــل مقصـــــــدِ    وحكـــــــم للمخت
ــــذي  ــــى ال ــــي عل ــــا إله ــــلم ي ــــل وس  وص

 
ـــــر هـــــادٍ   ـــــام إلـــــى الرشـــــدِ  هـــــو خي  لألن

 كــــذا اآلل واألصــــحاب والتــــابع الــــذي 
 

 بإحســـــــان ألطيـــــــب مـــــــوردِ تـــــــبعهم  
 .تمت بالخير 

وذلــك يف  ,ان غفــر اهللا لــه ولوالديــه وإخوانــهبراهيم بــن محمــد بــن ضــويّ إفرغ منه كاتبه 
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