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ن�شبه ون�ش�أته

هو العامل اجلليل والفقيه املتبحر معايل ال�ش���يخ الوق���ور، اخللوق، الكرمي، الأديب، 
الفقي���ه، �رسيع الدمعة، ل���ن العريكة، طلق املحيا، كرمي اخل�ش���ال، حم���ل ثقة العلماء 
والأمراء را�ش���د بن �شالح بن حممد بن عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز بن حممد 
بن را�ش���د بن ر�ش���يد بن خنن من عائذ من قبيلة قحطان، ولد – رحمه اهلل – يف الدمل 

عام 1344ه� ن�شاأ وتعلم فيها.

حي�ته الدرا�شية

بداأت بتعلم القراءة والكتابة مبدر�ش���ة )كتاب( اأحمد بن عبداهلل بن عتيق مبدينة الدملمّ 
يف حمافظة اخلرج ثم عند ر�ش���يد بن عبداهلل بن خنن، ثم تعلم مبادئ العقيدة والنحو 
لدى اأحد طلبة العلم بالدمل، وهو ال�ش���يخ حممد بن ال�شيخ عبدالعزيز ال�شريامي، ثم 

لدى قا�شي اخلرج اآنذاك ال�شيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف اآل ال�شيخ، رحمهم اهلل.

تعليمه يف الري��ض

�ش���افر اإلى الريا�ض وعمره اإحدى ع�رسة �ش���نة تقريباً، ووا�ش���ل الدرا�شة يف العقائد 
ومبادئ النحو والفرائ�ض لدى �ش���ماحة ال�ش���يخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ رحمة اهلل 
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علي���ه، وقد اأح�ض من ناحيت���ه بالعطف والتقدير منذ ال�ش���غر مع ك���رة الطالب لديه، 
وازدحامهم يف حلقات درو�شه اآناء الليل والنهار؛ ولعل من البواعث على ذلك اأن اأخيه 
من الأم وابن عمه ال�ش���يخ حممد بن عبداهلل ب���ن خنن اأحد تالمذته النابغن من الزمرة 
الأول���ى، وكان األزمه تويل الق�ش���اء، فجزع لذل���ك جزعاً �ش���ديداً اأدى اإلى وفاته قبل 

مبا�رسته عمل الق�ش���اء، واأرجو اأن يكون ممن قال اهلل فيهم: ڇ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڇ 
الرحم���ن: 4٦ .. قد�ض اهلل روحه، وغفر له. وكان جميئه لطلب العلم بالريا�ض على اأثر 
وف���اة اأخيه املذكور مبوافقة والداه وتوجيههما رحمهما اهلل، وقد وكال اأمر الإ�رساف عليه 
اإلى اأحد طلبة العلم اآنذاك من زمالء اأخيه ال�ش���يخ �ش���عد بن ر�شيد اخلرجي رحمه اهلل، 

وجزاه اهلل عنه خري اجلزاء.

تعليمه وعمله لدى ابن ب�ز

عندما تعن ال�شيخ عبدالعزيز بن باز رحمة اهلل عليه قا�شياً للدمل وجميع قرى اخلرج 
عاد اإلى الدمل، ووا�ش���ل الدرا�ش���ة يف �ش���تى علوم ال�رسيعة واللغة يف حلقات ف�شيلته 
التي كانت مزدحمة بطالب العلم من �ش���تى اأنحاء البالد، حتى ر�شحه للق�شاء �شماحة 
�شيخنا حممد بن اإبراهيم رحمه اهلل، و�شدر بذلك اأمر من �شمو ويل العهد اآنذاك امللك 
�ش���عود بن عبدالعزيز رحمه اهلل، فامتنع وتكدر، وطلب من �ش���يخه ال�ش���يخ ابن باز اأن 
ي�شفع له يف اخلال�ض – وكان اإذ ذاك مع مالزمته درو�شه موظفاً لديه باملحكمة يف كتابة 
ال�شبط والتحرير – ف�شعى يف ذلك وجنح ال�شعي بحمد اهلل وا�شتقال من وظيفة الكتابة.

عودته للري��ض وموا�شلة تعليمه

ا�ش���تاأذن من �ش���يخه ابن باز يف ال�شفر اإلى الريا�ض ملوا�ش���لة الدرا�شة هناك والتفرغ 
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لطلب العلم، فوافق وكان ذلك يف عام 1370ه�، فلقي من �شيخه اجلليل ال�شيخ حممد 
اب���ن اإبراهيم كل عطف وت�ش���جيع وكان مم���ا قاله ل�ش���ماحته اإذ ذاك )اإنني انزعجت من 
تر�ش���يحكم يل للق�ش���اء واأنا مل اأدرك بعد من العلم ما يوؤهلني لذل���ك فراأيت اأن اأعود 
رحابكم واأوا�ش���ل تلقي العلوم من �ش���ماحتكم حتى يفتح املعه���د العلمي واأكون من 

جملة طالبه( فقال: ل باأ�ض.. ودعا له بخري.
فعاد اإلى تلك احللقات ووا�ش���ل الدرا�شة يف ال�ش���نة الثانية الثانوية، وكانت �شنوات 
الدرا�ش���ة باملعهد اإذ ذاك خم�ض �ش���نوات، وبعد اإكمال الدرا�ش���ة باملعه���د التحق بكلية 

ال�رسيعة بالريا�ض، ودر�ض ال�شنة الأولى منتظماً.

معلميه

م���ن توفيق اهلل ل���ه ولزمالئه اأن در�ش���هم يف املعهد والكلية نخبة م���ن كبار العلماء، 
مة ال�شيخ حممد الأمن  مة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز، والعالمّ منهم: �شماحة �شيخنا العالمّ
ال�ش���نقيطي، وال�ش���يخ حمد اجلا�رس الأديب املوؤرخ املعروف، وال�ش���يخ عبدالعزيز بن 
ر�ش���يد، وال�ش���يخ حممد خمتار ال�شنقيطي، وال�ش���يخ عبدالرحمن الإفريقي، وال�شيخ 
عبدال���رزاق عفيفي، ومن م�رس الأ�ش���اتذة عبداللطيف �رسحان، ويو�ش���ف ال�ش���بع، 
ويو�ش���ف عمر، وحمم���د نايل، وحمم���د عبدالرحي���م، وحممد اأمن من فل�ش���طن، 

وغريهم.. غفر اهلل لهم.

تعيينه يف التدري�ض

انتدبه �شماحة ال�شيخ ابن اإبراهيم رحمه اهلل للتدري�ض �شنة باملعهد العلمي بالإح�شاء، 
و�ش���نتن باملعهد العلمي ب�شقراء، فاأكمل درا�شة الكلية منت�شباً ال�شنوات الثالث الباقية، 
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وقبل التخرج عر�ض �ش���ماحة ال�شيخ ابن اإبراهيم عليه الق�شاء مبحكمة الريا�ض، فامتنع 
اأ�س���د االمتناع فقال: )ال باأ�س على �رشط اأنك اإذا اأكملت الدرا�س���ة ما تعتذر(، وتخرج 

من الكلية عام 137٦ه� �شمن الدفعة الأولى من الكلية.

زمالئه يف الكلية

من زمالئه امل�ش���ايخ: اإبراهيم ابن ال�ش���يخ حممد ب���ن اإبراهي���م، واإبراهيم الثمريي، 

واإبراهي���م بن عثمان وحمود العقالء، وزيد بن فيا�ض، و�ش���عد بن عتيق، وعبدالرحمن 

ابن �شمحان، وعبدالرحمن بن �شعيل، وعبدالعزيز احلزميي، وعبدالعزيز بن عبداملنعم، 

وعبداهلل بن غديان، وعبداهلل بن اإدري�ض، وعلي الرومي، وعلي ال�شالع، وعبدامللك بن 

عمر اآل ال�ش���يخ، وحممد بن دغير، وحممد الأ�ش���قر، وحممد ال�ش���اوي، وحممد بن 

دخيل، ومن�ش���ور الدخيل، و�شالح ابن ر�شود، رحم اهلل من توفى منهم، واأمد يف عمر 

الباقن ووفقهم، وحفظهم من كل �شوء.

تعيينه يف الق�ش�ء

بعد التخرج تبلغ من �شماحة ابن اإبراهيم التعين بالق�شاء ع�شواً يف املحكمة الكربى 
بالريا�ض، وجاء قول �ش���ماحته: )ح�ش���ب التف���اق الذي بيني وبين���ك(، وكان العمل 
باملحكمة م�ش���تمراً يف ال�ش���باح وامل�ش���اء، وكان لديه اإذ ذاك �ش���عف ع���ام من الناحية 

ال�شحية، فح�شل عنده قلق وعدم رغبة يف ال�شتمرار.

اأول ع�شو برئ��شة الق�ش�ء

جاء الأمر بتاأ�ش���ي�ض رئا�شة ق�شاء بالريا�ض برئا�ش���ة �شيخنا حممد بن اإبراهيم، 
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فبادر اإلى طلب العمل بها من �ش���ماحة الرئي�ض فح�ش���ل املوافقة على تعيينه اأول 
ع�ش���و برئا�شة الق�ش���اء – حيث مل يكن اإذ ذاك بالرئا�شة اأحد من الأع�شاء غريه 
– وا�شتمر عمله مع �شماحته يف هذه الوظيفة حتى تويف ابن اإبراهيم رحمه اهلل 
عام 1389ه�، وكان لديه �ش���هادة درا�شية غري �ش���هادة الكلية، كما اأن لديه �شهادة 
درا�ش���ية من �شماحة �ش���يخه ال�ش���يخ عبدالعزيز بن باز، ومما اأغتبط به وحمد اهلل 
عليه، واأعده من اأعظم النعم عليه اأن فرتة �شبابه، واأول كهولته انق�شتا يف التعلم 
والعمل بجانب �ش���يخن جليلن عظيمن كان لهما الأثر بعد اهلل يف توجيه حياته 
العلمي���ة والعملية جزاهما اهلل عني خري اجلزاء واأعظمه. وكان �ش���ماحة ال�ش���يخ 
حممد بن اإبراهيم رحمه اهلل يف اآخر حياته ي�شتنيبه يف التوقيع عنه يف حالة �شفره 

ومر�شه.

توليه ن�ئب�ً لرئ��شة الق�ش�ء

بعد وفاة ال�ش���يخ ابن اإبراهيم �ش���در اأمر ملكي باإ�رسافه على اجلهاز الإداري لرئا�ش���ة 

الق�ش���اء، وت�شيري اأعمالها، نائباً لرئي�ض الق�شاء، بالإ�شافة اإلى ا�شرتاكه مع الهيئة العلمية 

التي �شكلت بعد وفاة �شماحة ال�شيخ ابن اإبراهيم للنظر يف املعامالت الق�شائية.

توليه وكياًل لوزارة العدل

بعد تعين �ش���ماحة ال�ش���يخ حممد احلركان رحمه اهلل وزيراً للعدل ا�شتنابه معاليه يف 

التوقيع عنه يف حدود �شالحيات معينة حتى �شدر له الأمر امللكي بتعيينه وكياًل لوزارة 

العدل.
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ع�شوي�ته الق�ش�ئية

كان ع�ش���واً يف جمل����ض الإدارة للمعهد العايل للق�ش���اء وع�ش���واً يف جمل�ض اإدارة 

موؤ�ش�ش���ة الدعوة ال�شحفية، وع�شواً يف اللجنة الفرعية للتعليم، وقد قام باأمانة جمل�ض 

املعهد املذكور منذ اأن اأ�ش����ض بتعين من �شماحة رئي�شه ال�شيخ حممد بن اإبراهيم رحمه 

اهلل، وبعد اأن تويف �شماحته تزايدت الأعمال املنوطة بال�شيخ، فا�شتقال من اأمانة جمل�ض 

املعه���د، وعندما �ش���كلت هيئة كبار العلم���اء بتاريخ 1391/7/8ه، عن ع�ش���واً بها، 

ولظروفه ال�ش���حية طلب الإعفاء بتاريخ 1423/4/20ه�، و�شدر الأمر الكرمي املوؤرخ 

يف 1423/9/14ه� باملوافقة على طلبه.

م�ش�ركته يف اإعداد الأنظمة

ا�ش���رتك يف اإعداد بع�ض م�رسوعات الأنظمة، ومنها: نظام الق�شاة، ونظام الأرا�شي 
الب���ور، ولئحة متييز الأحكام ال�رسعية، ونظام املرافعات، ونظام الإجراءات اجلزائية، 

ونظام حماكمة الأحداث.

تعيينه رئ�ش�ً ع�م�ً لتعليم البن�ت

بتاريخ 1397/11/٦ه� �ش���در اأمر ملكي بتعيينه رئي�شاً عاماً لتعليم البنات، و�شعى 
اإلى تطوير مدار�ش���ها ومناهجها ومب�ش���توى العمل الرتبوي، فاأ�ش���بح ع�شواً يف اللجنة 

العليا ل�شيا�شة التعليم باململكة.

تعيينه م�شت�ش�راً ب�لديوان امللكي

بتاريخ 1403/٦/15ه� �شدر اأمر ملكي بتعيينه م�شت�شاراً بالديوان امللكي، وا�شتمر 
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حتى وفاته رحمه اهلل.

عالقته ب�ل�شيخ ابن ب�ز

كان من �شيوخه �شماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل الذي قدم الدمل قا�شياً يف 
عام 1357ه� وا�ش���تمر حتى عام 1371ه�، فكان قدومه مك�شباً عظيماً لأهل تلك الديار، 
خ�شو�شاً طلبة العلم، كان ال�شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل يجل�ض للتدري�ض والتعليم 
والإفتاء مع قيامه مبهمة الق�شاء، وكان ممن لزمه مالزمة اختلطت بنف�شه ال�شيخ را�شد بن 
خنن رحمه اهلل عرف ذلك القا�ش���ي والداين، حتى اأن ال�شيخ املف�شال عبدالرحمن بن 
عثمان بن جا�رس رحمه اهلل كتب اإلى ال�شيخ را�شد بق�شيدة يذكر له قوة �شلته بال�شيخ ابن 

باز وتاأثره به و�شريه على نهجه يقول فيها:

يا را�ص��د ُعرفْت بالر�ص��د �ص��ريُته       واأ�ص��بحت مث��ًا يج��ري بها املثل

معي�ن نه�ر اله�دى بالع�لم مي��زه       ف�ص��ل اب��ن ب��از لكم طب��ع وممتثل

بالعلم والف�صل والأخاق قدوتكم       �ص��يخ جلي��ل لن��ا م��ن نه��ره َنَهُل

كان الت�وا�صع من اأ�ص��مى ف�صائله       ويف توا�ص��عكم م��ن �ص��يخكم مثل

و�ش���دق غفر اهلل لهم جميعاً، كيف ل ؟! وقد لزم ال�ش���يخ را�شد �شماحة ال�شيخ ابن 
باز �ش���نوات، ومما ا�شتفاد ال�شيخ را�شد من ال�ش���يخ ابن باز الغرية على التوحيد وال�شنمّة، 
فقد رد على �ش���احب الأغ���الل رداً اأعجب العلماء ومل يبلغ م���ن عمره رحمه اهلل ثالثاً 
وع�رسين �ش���نة، وقد كتب �شماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل كتاباً جاء فيه: )ملا 
قراأت هذه الق�ش���يدة ال�شديدة التي اأن�ش���اأها الفهم الأديب واللوذعي الأريب، ال�شاب 
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الفا�ش���ل را�شد بن �ش���الح بن خنن زاده اهلل علماً وفهماً وجدتها قد وافقت احلق الذي 
يجب اعتقاده يف هذا الباب، وزيفت كثرياً من اأ�ش���اليل هذا الزائغ املرتاب...(، وقد 
ختمه ال�ش���يخ عبدالعزيز بن باز، بقوله: )ولق�ش���د تاأييد ما دلت عليه هذه الق�شيدة من 
احلق وتزييف اأباطيل هذا املارق والتحذير من خطئه لئال يغرت به حررت هذه الأحرف، 
واأنا الفقري اإلى اهلل تعالى عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز قا�شي اخلرج، �شاحمني اهلل وغفر 
يل ولوالدي وم�شائخي وجميع امل�شلمن. و�شلى اهلل عل حممد عبداهلل ور�شوله وعلى 

اآله و�شحبه و�شلم �شنة 13٦٦ه�(.
تعلقه بحب ال�شيخ ابن ب�ز

يف اإحدى املجال�ض جاء ال�ش���وؤال عن �ش���ماحة ال�ش���يخ ابن باز رحمه اهلل فاغرورقت 
عينا ال�ش���يخ را�ش���د بالدمع، بل لعلها دمعت، وتغري �ش���وته فقيل له: هل رثيتم �شماحته 

بق�شيدة؟ فاأجاب غفر اهلل له: مل اأ�شتطع امل�شاب اأكرب من ذلك.
ومن �شدة حبه وتعلقه به اأن ال�شيخ غفر اهلل له كان يذهب بن�شخة كتابه )بلوغ املرام( 
معه يف ال�ش���فر، حيث اإنه من اأعز كتبه لديه! لأنه قد حوى ما علمّقه من درو�ض �ش���ماحة 
ال�شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل، ويف مرة ذهب به اإلى جدة و�شكن يف فندق م�شهور 
ثم غادر الفندق وقد ن�شي الكتاب يف �شكنه بالفندق! ملا رجع اإلى الريا�ض فقد الكتاب 
فبحث عنه فلم يجده فات�ش���ل بالفندق فبحثوا عنه يف نُُزل ال�ش���يخ فلم يجدوه، فاغتم 
واهتم كاأن م�شيبة حلت به رحمه اهلل، وبعد مدة عر�ض له �شفر اإلى جدة و�شكن الفندق 
نف�ش���ه وما زال هممّ فْقِد الكتاب يف خاطر ال�ش���يخ، فلما حلَّ وقت ال�شالة نزل للم�شلى 

فوجد بن امل�شاحف كتاباً فتناوله فاإذا هو كتابه! ف�شكر اهلل وحمده.
ويف ق�ش���يدة لل�شيخ را�شد يتذكر �ش���يخه ومعلمه ابن باز وريا�ض العلم يف م�شجده 
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ويذرف عليها دمعة �شادقة فيقول من ق�شيدة ميمية رائعة:

بامل�ص��جد الأو�صط املعروف بالدمل          �ص��ليت فانبعث��ت ذكرى مع الأمل
قد كان ذا امل�صجد املحبوب مزدهراً          بالوعظ والدر�س والتذكري باحلكم
اإن الت�ذكر لاأحب���اب اأح�ص��رين         والدمع منهمر قد ناب عن كلمي
عهد ال�صبا وعهود الأن�س قد رحلت          ول��ن تع��ود بني��ل امل��ال واحل�ص��م
عهد الطف��ولة م��ا اأحلى تذك�ره        في��ه ال��راءة م��ن حق��د وم��ن اأمل

ذكري�ته يف الأح�ش�ء

ال�ش���يخ عمل مدر�ش���اً يف املعهد العلمي يف الأح�ش���اء، وكان مديره اآنذاك ال�ش���يخ 
عبداهلل بن خمي�ض رحمه اهلل والأح�شاء تعج بالعلماء والأدباء وال�شعراء يف وقته واملعهد 
العلمي ملتقى للعلم والأدب وجملة هجر �ش���درت يف وقته، والأح�ش���اء كانت اأنهاراً 
وفواكه قبل قيام امل�رسوع، وعلماء الأح�ش���اء �ش���عراء واأدباء وهم اأ�شحاب حماورات 
وم�ش���اجالت كاآل مبارك واآل عبدالقادر وال�ش���يخ يفر�ض نف�شه بح�شن خلقه وتوا�شعه 

ورقته  ولطافته فله ذكريات لعيون الح�شاء ولأهل الأح�شاء.

ديوانه ال�شعري

له ديوان �ش���عر يقع يف 2٦1 �ش���فحة من القطع املتو�شط طبع عام 1430ه�، تطرق 
في���ه عن حياته و�ش���عره كجزء اأول، كما اأن هناك جزاأن اآخ���ران، يحتوي الثاين على 
ق�ش���ائد امل�شاجالت والرد، اأما الثالث جمموعة ق�شائد �شاركه فيها عدد من ال�شعراء، 
حول ق�ش���يدته لغازي الق�ش���يبي يف منا�شدته اإي�ش���ال الكهرباء ملدار�ض البنات ذلك 
الوق���ت، وقد كتب عنه الكثري بل واألف فيه كتباً و�ش���طروا فيه تراجم واأ�ش���عار، فكان 
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النا�ض يعدونه قدوة ومثاًل يحتذى بفهمه وحلمه و�ش���فاته وعلمه وعمله واأدبه و�شعره 
و�شتى ت�رسفاته.

وف�ته 

انتقل اإلى رحمة اهلل تعالى امل�شت�ش���ار يف الديوان امللكي ال�ش���يخ را�شد بن �شالح بن 
خن���ن عن عمر يناه���ز 90 عاماً بعد معاناة مع املر�ض، ومتت ال�ش���الة عليه ع�رس الأحد 

1435/٦/13ه� يف جامع امللك خالد باأم احلمام يف الريا�ض.

من موؤلف�ته

كتاب ت�ش���خي�ض اأخطاء �ش���احب الأغالل الرئي�ش���ية، وبيان ما دلت عليه من الإحلاد 
واملذاهب الإباحية، وله عدد من الق�شائد املن�شورة.

اأولده

للفقيد 4 اأبناء وهم حممد و�شالح والدكتور عبداحلميد وفهد ومن البنات ثريا ومنرية 
وليلى ورابعة وبثينة.

�شف�ته

فق���د الوط���ن رجل تنقل يف منا�ش���ب ع���دة وخدم الوط���ن يف العديد م���ن مواقع 
امل�شوؤولية، ق�شى حياته جماهداً يف �شبيل ن�رس تعاليم دينه بالكلمة الطيبة واخللق الكرمي، 
ون���ذر حياته خلدمة وطنه ما بن التعليم والعدل وامل�ش���ورة، كان اأمنوذجاً للتوا�ش���ل مع 
النا����ض، يحظى مبحبة ولة الأمر وتقديرهم، فقد طل���ب اإعفائه فرف�ض امللك،اأعطاه اهلل 
علم غزير وخلق م�رسق، وكان تقلده مل�ش���وؤولية الرئي�ض العام لتعليم البنات �شابقاً من 
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املواقع املهمة، عرف عن ف�ش���يلته الكثري من املزاي���ا واملناقب، فقد كان رحمه اهلل يتميز 
بالهدوء واحلكمة، كما متيز ف�شيلته بالرزانة والتعقل، وكان رحمه اهلل وا�شع العلم، طيباً، 
نقياً، متوا�شعاً يقدم اخلري ويحب فعل املعروف، لقد كان رحمه اهلل حمبوباً من اجلميع، 
فلم ن�شمع عنه اإل خرياً، ولهذا بارك اهلل يف عمله عندما كان رئي�شاً لتعليم البنات وحتى 
يف مواقع العمل التي ت�ش���لمها، لقد ترك ف�شيلة ال�ش���يخ را�شد بن خنن غفر اهلل له اإرثاً 
من املناقب احل�ش���نة والأخالق العالية، لقد نهل من في�ض اأخالقه كثري من القريبن منه، 
وا�ش���تفاد من جميل خ�ش���اله كثريون، لقد جمع بن عمق العل���م وجميل الأدب واأدب 

احلديث، وكان �شاعراً جميداً فيه �شماحة العامل ورونق اأ�شلوب الأديب.

  


