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من �أ�رشة علم وف�س���ل وق�ساء, ن�ساأ ن�س���اأة ح�سنة, وكان من حملة �لقر�آن, وكان نبيهاً 
قوي �حلفظ, يتوقد ذكاًء, نبغ يف فنون عديدة �أهلته للق�ساء, در�ش على يد �أبرز علماء 
�لق�س���يم و�لريا�ش يف زمنه, مكث يف رحلته �إلى �لريا�ش �ثني ع�رشعاماً متجرد�ً للعلم 
مثابر�ً عليه, تخرج على يديه كثري من طلبة �لعلم, وكان �سد�عاً بكلمة �حلق ال يخاف يف 
�هلل لومة الئم, كان له �سوت رخيم ح�سن, فكان يرفع �سوته بهذ� �لنظم و�سوته جهوري 
ح�سن و�مل�ستمعون ين�سجمون ل�سوته �ل�سجي, له من �لعمر �أربع وت�سعون عاماً ق�ساها 
يف �لعلم تعلماً وتعليماً, و�إفتاء وتدري�س���اً وق�ساًء. طلق �لوجه, دمث �الأخالق, �رشيع 
�لفيء, متو��س���عاً عزيز �لنف�ش متعففاً مع قلة ذ�ت يده, ح�سيف �لعقل, ذكّي �لفوؤ�د, 
�رشيع �لفهم, حا�رش �جلو�ب, طليق �لل�س���ان, �كتنز علماً متنوعاً باأحو�ل �لدنيا وطباع 
�أهله���ا, وهو كذلك دميث �خللق, رهيف �حل�ش, حلو �ملعا�رشة, بل جمل�س���ه )رو�س���ة 
من رو�س���ات �الأُن�ش(, حتى �سمي )خاّلب �الألباب( ملا من بر�عته يف تعاطي �حلديث, 
�س���و�ًء حني يتكلم )بد�ءة( �أو يتحدث )تعقيباً(, حال جلي�س���ه يقول لقد �سمني )على 
غري �ِس���َبع من لقائه(. �سبيله يف معاطاة �لكالم )غاية يف �لتاأّدب و�لتهّذب(, فال يقاطع 
�ملتحدث, وال يعرت�ش م�س���تدركاً عليه حتى �إذ� فرغ و�أم�سك عن �لقول؛ �رشع يظهر ما 
لديه. كان -رحمه �هلل- �س���ّبار�ً على �ملكاره, َجلد�ً عند �خلطوب و�لكروب, ال ي�سكو 
ْته �حلاجة,  �إلى قريب �أو بعيد, بل كان َعيوفاً �أَنوفاً, ال ي�ساأل �أحد�ً معروفاً حتى ولو َع�سّ
, فهو ال ُيَرى �إال حامد�ً �س���اكر�ً. رحم �هلل هذ� �لعلم رحمة و��سعة و�أدخله  ���ه �ل�رُشّ وم�سرَّ

ف�سيح جناته.
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ن�صــــــبه: 

هو �لعامل �ل�س���يخ �لقا�س���ي �لفا�س���ل �لنبي���ل: حممد بن نا�رش ب���ن مطلق بن حممد 
�حلناكي, من بني ثور من قبيلة �سبيع.

قال �لعالمة حمد �جلا�رش: )�حلناكة و�حدهم حناكي , منهم �ل�سيخ �سامل بن نا�رش بن 
مطلق بن حممد �حلناكي 1291-1379ه� و�ل�س���يخ حمم���د بن نا�رش بن مطلق 1293-

1387ه�  من بني ثور من �سبيع , قا�سي حمكمة �لقويعية(.
ومن هذه �الأ�رشة ق�ساة منهم : �أخيه �سامل بن نا�رش بن مطلق بن حممد, و�بنه حمد بن 
حممد بن نا�رش بن مطلق بن حممد )قا�سي( و�بنه �الأخر )نا�رش(, و�بن �أخيه حممد بن 

مطلق بن نا�رش بن مطلق بن حممد )قا�سي(. 

مولده ون�صاأته وتعليمه:

ول���د هذ� �لعامل يف مدينة �لر�ش من �لق�س���يم وذلك �س���نة 1293ه�, م���ن �أ�رشة علم 
وف�س���ل وق�ساة, تربى على يد �أبيه تربية ح�سنة, وقر�أ �لقر�ن على مقرئ يف �لر�ش حتى 
حفظه , ون�س���اأ ن�ساأة ح�س���نة , وكان من حملة �لقر�آن غيباً, تعلم مبادئ �خلط و�حل�ساب 
وخمت�رشات العلوم على مقرئ فيها ، ثم �رشع يف طلب العلم بهمة ون�ساط ومثابرة ، 

فقر�أ على علماء �لق�سيم, و�إليك بع�سهم.
 

م�صايخه يف الق�صيم:

�ل�س���يخ �سالح بن قرنا�ش, قر�أ عليه كتاب �لتوحيد من موؤلفات �ل�سيخ حممد بن عبد 
�لوهاب وز�د �مل�ستقنع, و�لرحبية يف �لفر�ئ�ش, و�الأجرومية. و�ل�سيخ حممد �لعبد �هلل 
بن �س���ليم, و�ل�سيخ �س���الح بن عثمان �لقا�س���ي, وعبد �لرحمن بن �سعدي,  قر�أ عليهم 
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�أ�س���ول �لدين وفروعه, و�حلديث, و�لتف�سري ثم �سمت به همته للتزود يف �ال�ستفادة من 
�لعلم, فرحل �إلى �لريا�ش والزم علماءها.

م�صايخه يف الريا�س:

من �أبرز م�س���ايخه يف �لريا�ش �ل�س���يخ عبد �هلل بن عبد �للطيف يف �لنحو, و�إ�سحاق 
بن عبد �لرحمن �آل �ل�س���يخ يف �حلديث, و�س���عد بن حمد بن عتيق, وحمد بن فار�ش, 
قر�أ �الأ�س���ول �لثالثة و�أ�سول �لدين وفروعه و�حلديث وم�سطلحه و�أجيز ب�سند مت�سل, 
و�أكّب على �ملطالعة ليله مع نهاره, مكث يف رحلته �إلى �لريا�ش �ثني ع�رش عاماً متجرد�ًً 

للطلب, مثابر�ً عليه.

عودته  اإلى الق�صيم:

عاد �إلى �لق�سيم فالزم م�سايخه, ونزل يف عنيزة وكان مالزماً حللقات �ل�سيخ حممد 
�ل�سنقيطي, و�ل�سيخ �سالح �لقا�سي, و�ل�سيخ عبد �لرحمن بن �سعدي, وكانو� معجبني 
بحفظه, و�رشعة بديهته, وح�سل بينه وبني �ل�سيخ عبد �لرحمن �لعمري وهم زمالء لدى 
�ل�س���يخ �سالح �لقا�سي ت�ساجر وتنازع وجد�ل يف م�سائل علمية �أورثت بينهما حز�ز�ت 
و�س���غائن, وحتزب �لطلبة ب���ني موؤيد للحناكي وبني موؤيد للعم���ري, وكادت �أن تكرب, 

ولكن �ل�سيخ �سالح تدخل بينهما يف �ل�سلح حتى �سفت �لقلوب وز�لت �لكر�هية. 

عمله يف ق�صاء الر�س:  

يف  عام 1347ه� تعني قا�س���ياً يف مدينه �لر�ش خلفاً الأخيه �ل�س���يخ �سامل �حلناكي �إلى 
عام 1350 ه� تقريباً , وظل قا�سياً فيها م�سدد�ً يف �أحكامه.
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ق�ساوؤه يف �ل�سبيكية:

يف ع��ام 1350ه�, ح�س���ل بينه وبني ثلة ممن ينتمي �إليه �سجارعلى �إثره نقل من �لر�ش 
�إلى ق�س���اء �ل�سبيكية, وقبائل �ل�سبيكية معظمهم بنو عمرو و�أمريهم هندي �لذويبي, ثم 
ح�س���ل بينه وبينهم ت�ساجر, �إال �نه �عتذر و�لتم�ش �إعفائه, فاأعفي منه, وعاد �إلى �لر�ش. 
وحمكمة �ل�س���بيكية عمل فيها �ل�س���يخ �س���ليمان بن عبد�هلل بن حممد �مل�سعلي, و�ل�سيخ 
�س���ليمان بن عبد �هلل �ل�ساير و�ل�سيخ عبد�هلل بن �سديد �حلربي و�ل�سيخ عي�سى بن حممد 

�بن عبد�هلل �ملالحي.

جلو�صه للتدري�س:

 بعد عودته ملدينة �لر�ش جل�ش �ل�س���يخ �حلناكي للطلبة يدر�س���هم يف �لفقه و�لفر�ئ�ش 
و�حلديث و�لعربية, وذلك عام �ثنني وخم�س���ني وثالثمائة و�ألف من �لهجرة فالتف �إلى 
حلقاته طلب���ة كثريون, ووفد �إليه �لطلبه من �لقرى �ملجاورة. كان –رحمه �هلل- ح�س���ن 
�لتعليم,  تخرج على يديه عدد ال ح�رش له من طلبة �لعلم, �أبرزهم: �بنه نا�رش بن حممد 
�حلناكي وعبد �لعزيز بن ر�س���يد وحممد و�سليمان �لعقيلي وحممد �أبو عتيق ومن�سور 
�ل�سلعان وطلبة كرث بع�سهم من �لدو�دمي ومن �خلا�رشة و�ل�سبيكية, وظل يو�يل ن�ساطه 

�لتعليمي يف �لر�ش و��ستمر يف تدري�سه.
 

عمله يف ق�صاء الدوادمي:     

�فتتح���ت حمكمة �لدو�دمي عام 1350ه� وعني بها �أول قا�س���ي هو �ل�س���يخ �س���الح 
�ل�س���لوم, ويف عام 1360ه� عني �ل�سيخ �حلناكي قا�س���ياً يف مدينة �لدو�دمي حتى عام 
1362ه�, ثم ��س���تمر �بن �س���لوم فيها حتى تويف عام 1363ه�, وخلفه �ل�سيخ حممد بن 
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عبد�لعزي���ز بن هليل �لذي ��س���تمر بها ع�رش �س���نو�ت �إلى �أن �نتقل �إل���ى ديو�ن �ملظامل 
بالريا����ش عام 1375ه� , ثم تتابع �لق�س���اة وهم: عبد�لعزيز ب���ن عبد�لرحمن بن ربيعة 
1379ه� حتى 1394ه� و�ل�سيخ عبد �لعزيز بن حممد �لعقيل و�ل�سيخ �إبرهيم بن عبد �هلل 
�بن علي �لعجالن و�ل�سيخ نايف بن �سعد �ل�سعيد�ن و�ل�سيخ حممد بن �سالح �حلديثي.

 
عمله يف ق�صاء اخلا�صرة:

يف عام 1369ه� تعني قا�سياً يف �خلا�رشة �إلى عام 1374ه� وتقاعد عن �لق�ساء.

تقاعــــده:

يقول عبد �هلل بن ب�س���ام يف ترجمة �ل�سيخ �ل�س���عدي:  باأن �ملرتجم له �ل�سيخ �حلناكي 
)تولى ق�س���اء �لقويعية , و�أحيل للمعا�ش �لتقاعدي عام 1375ه�(. و�أقول : لعل �لفرتة 
�لتي بني ق�ساء �لدو�دمي و�خلا�رشة كان قا�سياً  يف �لقويعية �أو �أنه نقل يف �ل�سنة �الأخرية 
يف ق�س���اء �لقويعية بعد ق�س���ائة يف �خلا�رشة, �أو �أنه بعد ق�س���اء �لدو�دمي نقل لق�س���اء 
�لقويعي���ة عام 1362ه� ثم كلف عام 1369ه� بق�س���اء �خلا�رشة لتبعيتها �إد�رياً وف�س���ائياً 

للقويعية حلني تقاعده. 
وكان �إماماً وخطيباً وو�عظاً �جلو�مع يف �ملدن �لتي ويّل ق�ساءها.

جمال�صه واإن�صاده:

كان له �س���وت رخيم ح�سن وكان جماعة عنيزة يتد�ورون يف عزميته على �لقهوة يف 
�للي���ل فيختم �ملجل�ش بفائدة من �لنظم ويرتمن ب�س���وته �لرنان, ويقول حممد بن عثمان 

�لقا�سي باأنه �سمعه مرة وهو ين�سد:
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واإذا خلـــــــــوت بريــــبة يف ظلــــــــــــــــمة

والنف�س داعــــــــــية اإلى الطــــــغيـــــان

فا�صـــــتحى من نظر االإله وقل لها

اإن الذي خـــــــــــلق الظـــالم يرانـــــــي

التخـــــــــل بــامــــــــراأة لديـــــك بريبــــة

لو كنـــــــت يف الن�صــــــــــاك مثل بـــنــان

اإن الرجـــال الناظرين اإلى النـــــ�صا

مثل الكــــــالب تطــوف باللحمــــــان

اإن مل ت�صــن تلك اللحوم اأ�صـــودها

اأكــــــــــلت بــــــال عـــــــو�س وال اأثـــــمــان

واأغ�ص�س جفونك عن مالحظة الن�صاء

وحما�صـــــــــــــن االأحداث وال�صــبيان

و�حفر ل�س�����رك يف ف����ؤ�دك مل��حد�

وادفنــــــــه يف االأح�صــــــــاء اأي دفـــــــــان

ال تقــــبلـــــــــن من الن�صـــــــــــــــــاء مودة

فقــــــــــلوبــــــــهن �صــــــــريعــــــة امليــــــالن

الدين راأ�س املــال فا�صـــــتم�صــــــك به

فــ�صــــــــــياعه من اأعظم اخل�صــــــران

فكان يرفع �سوته بهذ� �لنظم و�سوته جهوري ح�سن و�مل�ستمعون من�سجمون فمنهم 
�لباكي ومنهم من يعترب وملا �آتى على قوله:
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فقلوبهن �صــــــــريعة امليالن ال تقبلن من النــ�صاء مودة    

قامت �إحدى خاالته وقالت على هذي نقوم يا كذ�ب, فما تدرون �أين ت�سعوننا فيه؟!
وكثري�ً ما ين�سد:

اأحب اإلــّي من مني الرجـــــال لنقل ال�صخر من قمم اجلبال   

وقول �ل�ساعر:
       ال حتقرن �صغرياً يف خما�صمة       اإن البعو�صة تدمي مقلة االأ�صد

وفاتــــــــــه

عمر طوياًل, فقد و�فاه �أجله �ملحتوم بعد مر�ش �سارعه طوياًل, وذلك يف 9 من �سهر 
ذي �لقعدة من �س���نة 1387ه�, وله من �لعمر �أربع وت�س���عون �سنة ق�ساها يف �لعلم تعلماً 
وتعليماً و�إفتاء وتدري�ساً وق�ساء. وقد خلف �أبناء منهم �لعالمة �ل�سيخ نا�رش بن حممد.  

رحمه �هلل رحمة و��سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

فقــــده و رثاءه:

وبعد موته –رحمه �هلل-  لف حمبيه حزن �س���ديد, فال منل���ك غري �الآهات وتذِريف 
معات. �أجل.. ما �حليلُة يف �أمر كتبه �هلل على خلقه �أجمعني؟.. �لدرَّ

       وهل ياأَْبق االإن�صاُن من ُمْلك ربِّهِ        فيخرَج عن اأر�ٍس لُه و�صماِء

ثم هل من �سبيل �إلى �لعز�ء و�الأجر, غري �الحت�ساِب و�ل�سرب؟..
َط وال جزع.. ذلك �أّن �مل�سيبَة لل�سابر )و�حدةٌ( وللجازع )�ثنتان(. فال تَ�َسخُّ

اذا فكْن بال�صرب َلوَّ اإذا َحلَّ بك االأمر     

فال هـــــــذا وال ذاك واإاّل فاتك االأجُر     




