من �أ�رسة علم وف�ض���ل وق�ضاء ,ن�ش�أ ن�ش����أة ح�سنة ,وكان من حملة القر�آن ,وكان نبيهاً

قوي احلفظ ،يتوقد ذكا ًء ،نبغ يف فنون عديدة �أهلته للق�ضاء ,در�س على يد �أبرز علماء
الق�ص���يم والريا�ض يف زمنه ,مكث يف رحلته �إلى الريا�ض اثني ع�رشعاماً متجرداً للعلم
مثابراً عليه ,تخرج على يديه كثري من طلبة العلم ,وكان �صداعاً بكلمة احلق ال يخاف يف
اهلل لومة الئم ,كان له �صوت رخيم ح�سن ,فكان يرفع �صوته بهذا النظم و�صوته جهوري
ح�سن وامل�ستمعون ين�سجمون ل�صوته ال�شجي ,له من العمر �أربع وت�سعون عاماً ق�ضاها
يف العلم تعلماً وتعليماً ،و�إفتاء وتدري�س���اً وق�ضا ًء .طلق الوجه ،دمث الأخالق� ،رسيع
ذكي الف�ؤاد،
الفيء ،متوا�ض���عاً عزيز النف�س متعففاً مع قلة ذات يده ,ح�صيف العقلّ ،
�رسيع الفهم ،حا�رض اجلواب ،طليق الل�س���ان ،اكتنز علماً متنوعاً ب�أحوال الدنيا وطباع
�أهله���ا ،وهو كذلك دميث اخللق ،رهيف احل�س ،حلو املعا�رشة ،بل جمل�س���ه (رو�ض���ة
من رو�ض���ات الأُن�س) ،حتى �سمي (خ ّالب الألباب) ملا من براعته يف تعاطي احلديث،
�س���وا ًء حني يتكلم (بداءة) �أو يتحدث (تعقيباً) ،حال جلي�س���ه يقول لقد �ضمني (على
ّ
والتهذب) ،فال يقاطع
غري �شِ ��� َبع من لقائه)� .سبيله يف معاطاة الكالم (غاية يف الت�أ ّدب
املتحدث ،وال يعرت�ض م�س���تدركاً عليه حتى �إذا فرغ و�أم�سك عن القول؛ �رشع يظهر ما
لديه .كان -رحمه اهلل� -ص��� ّباراً على املكارهَ ،جلداً عند اخلطوب والكروب ،ال ي�شكو
�إلى قريب �أو بعيد ،بل كان َعيوفاً �أَنوفاً ،ال ي�س�أل �أحداً معروفاً حتى ولو َع ّ�ض ْته احلاجة،
وم�س���ه ال�ضرُ ّ  ،فهو ال ُي َرى �إال حامداً �ش���اكراً .رحم اهلل هذا العلم رحمة وا�سعة و�أدخله
َّ
ف�سيح جناته.
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ن�سـ ـ ــبه:
هو العامل ال�ش���يخ القا�ض���ي الفا�ض���ل النبي���ل :حممد بن نا�رص ب���ن مطلق بن حممد
احلناكي ,من بني ثور من قبيلة �سبيع.
قال العالمة حمد اجلا�رس( :احلناكة واحدهم حناكي  ,منهم ال�شيخ �سامل بن نا�رص بن
مطلق بن حممد احلناكي 1379-1291هـ وال�ش���يخ حمم���د بن نا�رص بن مطلق -1293
1387هـ من بني ثور من �سبيع  ,قا�ضي حمكمة القويعية).
ومن هذه الأ�رسة ق�ضاة منهم � :أخيه �سامل بن نا�رص بن مطلق بن حممد ,وابنه حمد بن
حممد بن نا�رص بن مطلق بن حممد (قا�ضي) وابنه الأخر (نا�رص) ,وابن �أخيه حممد بن
مطلق بن نا�رص بن مطلق بن حممد (قا�ضي).

مولده ون�ش�أته وتعليمه:
ول���د هذا العامل يف مدينة الر�س من الق�ص���يم وذلك �س���نة 1293هـ ,م���ن �أ�رسة علم
وف�ض���ل وق�ضاة ,تربى على يد �أبيه تربية ح�سنة ,وقر�أ القران على مقرئ يف الر�س حتى
حفظه  ,ون�ش����أ ن�ش�أة ح�س���نة  ,وكان من حملة القر�آن غيباً ,تعلم مبادئ اخلط واحل�ساب
وخمت�رصات العلوم على مقرئ فيها  ,ثم �رشع يف طلب العلم بهمة ون�شاط ومثابرة ,
فقر�أ على علماء الق�صيم ،و�إليك بع�ضهم.

م�شايخه يف الق�صيم:
ال�ش���يخ �صالح بن قرنا�س ،قر�أ عليه كتاب التوحيد من م�ؤلفات ال�شيخ حممد بن عبد
الوهاب وزاد امل�ستقنع ،والرحبية يف الفرائ�ض ،والأجرومية .وال�شيخ حممد العبد اهلل
بن �س���ليم ،وال�شيخ �ص���الح بن عثمان القا�ض���ي ،وعبد الرحمن بن �سعدي ,قر�أ عليهم
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�أ�ص���ول الدين وفروعه ،واحلديث ،والتف�سري ثم �سمت به همته للتزود يف اال�ستفادة من
العلم ,فرحل �إلى الريا�ض والزم علماءها.

م�شايخه يف الريا�ض:
من �أبرز م�ش���ايخه يف الريا�ض ال�ش���يخ عبد اهلل بن عبد اللطيف يف النحو ،و�إ�سحاق
بن عبد الرحمن �آل ال�ش���يخ يف احلديث ،و�س���عد بن حمد بن عتيق ،وحمد بن فار�س،
قر�أ الأ�ص���ول الثالثة و�أ�صول الدين وفروعه واحلديث وم�صطلحه و�أجيز ب�سند مت�صل،
أكب على املطالعة ليله مع نهاره ,مكث يف رحلته �إلى الريا�ض اثني ع�رش عاماً متجرداً
و� ّ
للطلب ،مثابراً عليه.

عودته �إلى الق�صيم:

عاد �إلى الق�صيم فالزم م�شايخه ,ونزل يف عنيزة وكان مالزماً حللقات ال�شيخ حممد
ال�شنقيطي ،وال�شيخ �صالح القا�ضي ،وال�شيخ عبد الرحمن بن �سعدي ،وكانوا معجبني
بحفظه ،و�رسعة بديهته ,وح�صل بينه وبني ال�شيخ عبد الرحمن العمري وهم زمالء لدى
ال�ش���يخ �صالح القا�ضي ت�شاجر وتنازع وجدال يف م�سائل علمية �أورثت بينهما حزازات
و�ض���غائن ،وحتزب الطلبة ب�ي�ن م�ؤيد للحناكي وبني م�ؤيد للعم���ري ،وكادت �أن تكرب،
ولكن ال�شيخ �صالح تدخل بينهما يف ال�صلح حتى �صفت القلوب وزالت الكراهية.

عمله يف ق�ضاء الر�س:

يف عام 1347هـ تعني قا�ض���ياً يف مدينه الر�س خلفاً لأخيه ال�ش���يخ �سامل احلناكي �إلى
عام  1350هـ تقريباً  ,وظل قا�ضياً فيها م�سدداً يف �أحكامه.
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ق�ضا�ؤه يف ال�شبيكية:
يف عــام 1350هـ ,ح�ص���ل بينه وبني ثلة ممن ينتمي �إليه �شجارعلى �إثره نقل من الر�س
�إلى ق�ض���اء ال�شبيكية ,وقبائل ال�شبيكية معظمهم بنو عمرو و�أمريهم هندي الذويبي ,ثم
ح�ص���ل بينه وبينهم ت�شاجر� ،إال انه اعتذر والتم�س �إعفائه ,ف�أعفي منه ,وعاد �إلى الر�س.
وحمكمة ال�ش���بيكية عمل فيها ال�ش���يخ �س���ليمان بن عبداهلل بن حممد امل�شعلي ،وال�شيخ
�س���ليمان بن عبد اهلل ال�ساير وال�شيخ عبداهلل بن �شديد احلربي وال�شيخ عي�سى بن حممد
ابن عبداهلل املالحي.

جلو�سه للتدري�س:
بعد عودته ملدينة الر�س جل�س ال�ش���يخ احلناكي للطلبة يدر�س���هم يف الفقه والفرائ�ض
واحلديث والعربية ،وذلك عام اثنني وخم�س�ي�ن وثالثمائة و�ألف من الهجرة فالتف �إلى
حلقاته طلب���ة كثريون ،ووفد �إليه الطلبه من القرى املجاورة .كان –رحمه اهلل -ح�س���ن
التعليم ,تخرج على يديه عدد ال ح�رص له من طلبة العلم� ،أبرزهم :ابنه نا�رص بن حممد
احلناكي وعبد العزيز بن ر�ش���يد وحممد و�سليمان العقيلي وحممد �أبو عتيق ومن�صور
ال�ضلعان وطلبة كرث بع�ضهم من الدوادمي ومن اخلا�رصة وال�شبيكية ,وظل يوايل ن�شاطه
التعليمي يف الر�س وا�ستمر يف تدري�سه.

عمله يف ق�ضاء الدوادمي:
افتتح���ت حمكمة الدوادمي عام 1350هـ وعني بها �أول قا�ض���ي هو ال�ش���يخ �ص���الح
ال�س���لوم ,ويف عام 1360هـ عني ال�شيخ احلناكي قا�ض���ياً يف مدينة الدوادمي حتى عام
1362هـ ,ثم ا�س���تمر ابن �س���لوم فيها حتى تويف عام 1363هـ ,وخلفه ال�شيخ حممد بن
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عبدالعزي���ز بن هليل الذي ا�س���تمر بها ع�رش �س���نوات �إلى �أن انتقل �إل���ى ديوان املظامل
بالريا����ض عام 1375هـ  ,ثم تتابع الق�ض���اة وهم :عبدالعزيز ب���ن عبدالرحمن بن ربيعة
1379هـ حتى 1394هـ وال�شيخ عبد العزيز بن حممد العقيل وال�شيخ �إبرهيم بن عبد اهلل
ابن علي العجالن وال�شيخ نايف بن �سعد ال�سعيدان وال�شيخ حممد بن �صالح احلديثي.

عمله يف ق�ضاء اخلا�صرة:

يف عام 1369هـ تعني قا�ضياً يف اخلا�رصة �إلى عام 1374هـ وتقاعد عن الق�ضاء.

تقاعـ ــده:
يقول عبد اهلل بن ب�س���ام يف ترجمة ال�شيخ ال�س���عدي :ب�أن املرتجم له ال�شيخ احلناكي
(تولى ق�ض���اء القويعية  ,و�أحيل للمعا�ش التقاعدي عام 1375هـ) .و�أقول  :لعل الفرتة
التي بني ق�ضاء الدوادمي واخلا�رصة كان قا�ضياً يف القويعية �أو �أنه نقل يف ال�سنة الأخرية
يف ق�ض���اء القويعية بعد ق�ض���ائة يف اخلا�رصة� ,أو �أنه بعد ق�ض���اء الدوادمي نقل لق�ض���اء
القويعي���ة عام 1362هـ ثم كلف عام 1369هـ بق�ض���اء اخلا�رصة لتبعيتها �إدارياً وف�ض���ائياً
للقويعية حلني تقاعده.
وكان �إماماً وخطيباً وواعظاً اجلوامع يف املدن التي وليّ ق�ضاءها.

جمال�سه و�إن�شاده:
كان له �ص���وت رخيم ح�سن وكان جماعة عنيزة يتداورون يف عزميته على القهوة يف
اللي���ل فيختم املجل�س بفائدة من النظم ويرتمن ب�ص���وته الرنان ,ويقول حممد بن عثمان
القا�ضي ب�أنه �سمعه مرة وهو ين�شد:
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و�إذا خل ـ ـ ـ ــوت بريـ ــبة يف ظلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة
والنف�س داعـ ـ ـ ـ ــية �إلى الطـ ـ ــغي ـ ــان
فا�س ـ ــتحى من نظر الإله وقل لها
�إن الذي خ ـ ـ ـ ـ ــلق الظ ــالم يران ـ ـ ــي
التخ ـ ـ ـ ــل بــامـ ـ ـ ــر�أة لدي ـ ــك بريبـ ــة
لو كن ـ ـ ــت يف الن�سـ ـ ـ ـ ــاك مثل بـ ـنــان
�إن الرج ــال الناظرين �إلى الن ـ ــ�سا
مثل الكـ ـ ــالب تطــوف باللحمـ ـ ــان
�إن مل ت�صــن تلك اللحوم �أ�س ــودها
�أكـ ـ ـ ـ ــلت بـ ـ ــال ع ـ ـ ــو�ض وال �أثـ ـ ـمــان
و�أغ�ض�ض جفونك عن مالحظة الن�ساء
وحما�س ـ ـ ـ ـ ـ ــن الأحداث وال�صــبيان
واحفر ل�ســـــرك يف فـــ�ؤادك ملــحدا
وادفنـ ـ ـ ــه يف الأح�شـ ـ ـ ــاء �أي دف ـ ـ ـ ــان
ال تقـ ــبل ـ ـ ـ ــن من الن�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مودة
فقـ ـ ـ ـ ــلوبـ ـ ـ ــهن �سـ ـ ـ ــريعـ ـ ــة امليـ ـ ــالن
الدين ر�أ�س املــال فا�س ـ ــتم�سـ ـ ــك به
فــ�ضـ ـ ـ ـ ــياعه من �أعظم اخل�سـ ـ ــران
فكان يرفع �صوته بهذا النظم و�صوته جهوري ح�سن وامل�ستمعون من�سجمون فمنهم
الباكي ومنهم من يعترب وملا �آتى على قوله:
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ال تقبلن من النــ�ساء مودة

فقلوبهن �سـ ـ ـ ــريعة امليالن

قامت �إحدى خاالته وقالت على هذي نقوم يا كذاب ,فما تدرون �أين ت�ضعوننا فيه؟!
وكثرياً ما ين�شد:

لنقل ال�صخر من قمم اجلبال	�أحب �إلـ ّـي من مني الرج ـ ــال

وقول ال�شاعر:

ال حتقرن �صغرياً يف خما�صمة

�إن البعو�ضة تدمي مقلة الأ�سد

وفاتـ ـ ـ ـ ــه

عمر طوي ًال ,فقد وافاه �أجله املحتوم بعد مر�ض �صارعه طوي ًال ,وذلك يف  9من �شهر
ذي القعدة من �س���نة 1387هـ ,وله من العمر �أربع وت�س���عون �سنة ق�ضاها يف العلم تعلماً
وتعليماً و�إفتاء وتدري�ساً وق�ضاء .وقد خلف �أبناء منهم العالمة ال�شيخ نا�رص بن حممد.
رحمه اهلل رحمة وا�سعة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

فقـ ــده و رثاءه:
وبعد موته –رحمه اهلل -لف حمبيه حزن �ش���ديد ،فال منل���ك غري الآهات وتذرِيف
الدمعات� .أجل ..ما احليل ُة يف �أمر كتبه اهلل على خلقه �أجمعني؟..
َّ

وهل ي�أْ َبق ال ُ
إن�سان من ُم ْلك ر ِّب ِه

أر�ض ل ُه و�سما ِء
فيخر َج عن � ٍ

االحت�ساب وال�صرب؟..
ثم هل من �سبيل �إلى العزاء والأجر ،غري
ِ
فال ت ََ�سخُّ َط وال جزع ..ذلك � ّأن امل�صيب َة لل�صابر (واحدةٌ) وللجازع (اثنتان).

		
	�إذا َح َّل بك الأمر
		
و�إ ّال فاتك الأج ُر
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فكنْ بال�صرب َل َّواذا
فال ه ـ ـ ــذا وال ذاك

