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اأجرى احلوار: حمد بن عبداهلل بن خني
ال�صحب��ة ال�صاحل��ة كالنج��وم؛ اإذا �صلت �صفينت��ك يف بحر احلي��اة اأر�صدوك، قال 
احل�ص��ن الب�صري: ال�صاحب ال��ويف م�صباح م�صيئ قد ال تدرك ن��وره اإال اإذا اأظلمت 
ب��ك احلياة، فمن خالل ال�صحبة ال�صاحلة تاأت��ي الب�صا�صة والكلمة الطيبة والقلب 
ال�ص��ايف، فهي اجلمال احلقيقي الأي اإن�صان، والنجاح يف هذا الزمن كالبنيان ي�صيد 

على اأربع قواعد: ال�صرب واالإميان واملثابرة واالحرتام.
هذه املقدمة مل�صتها من واقع �صيخنا خالل جمل�صه العامر الذي يكتظ مبحبيه، فهو 
نعم االأني���س، ونعم اجللي�س، يرى فيه نعم ال�صاحب ونعم ال�صراج املنري، �صيخنا 
ولد يتيم االأبوين ون�صاأ وتربى عند عمه ودر�س وتعلم وكافح اإلى اأن اأ�صبح قا�صيا.

لقاوؤن��ا م��ع جنم من النج��وم، وعلم من االأع��الم،  اإنه نربا�س م�ص��يء ومفخرة من 
مفاخر الق�صاء والعلم ال�صرعي.

ن��رتك الق��ارئ يبحر يف عامل��ه ويف اأف��كاره واآرائ��ه وتوجيهاته، فهو مم��ن ا�صتطاعوا 
اأن ي�صق��وا طريقه��م يف العل��م والعمل، وا�صتطاع��وا بهذا اجله��د الذكي توظيف 

املعلومات والن�صو�س �صمن اآلية علمية تلقاها من العلماء واملراجع العلمية.

٭ بداية نرحب بكم، ونطلب التعريف 

ب�صخ�صك��م الك��رمي م��ن حي��ث اال�صم 

وامليالد والن�صاأة والتعليم؟

- �س���ليمان بن عبد�لعزيز بن �سليمان 
ب���ن �إبر�هيم �لكلب���ي �لوهب���ي, و�لوهبة 
ق�سمان: �آل ز�خر و�آل حممد, ونحن من 

�آل ز�خر, ولدت يف بل���دة �لقرينة �لتابعة 
ت���ويف و�لدي  بال�س���عيب, وقد  حلرميالء 
و�أنا يف �س���ن �لر�س���اعة وتوفيت �لو�لدة 
بعد وفاته ب�سنة, ون�ساأت عند عمي حممد 
رحمهم �هلل وتعلم���ت يف �لكتاتيب ببلدة 
�أول مدر����ش  �لقرين���ة بحرمي���الء, وكان 
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لنا عبد�هلل بن �س���الح �ملغي�س���يب, وبعد 
�نتقاله لبلدة �س���دو�ش در�س���نا عبد�لعزيز 
بن عبد�ملح�س���ن �آل مق���رن, وبعد �نتقاله 
للريا�ش در�سنا �سعد بن حمد �آل مقرن ثم 
در�س���نا على يد عبد�لعزيز بن عبد�هلل �آل 

مقرن. 
و�أكمل���ت قر�ءة �لقر�آن على يد �س���عد 
�آل مق���رن وحفظت���ه على ي���د عبد�لعزيز 
�آل مقرن, ث���م �نتقلت �إلى مدينة �لريا�ش 
ودر�س���ت على ي���د �ل�س���يخ عبد�للطيف 
بن �إبر�هيم �آل �ل�س���يخ حي���ث قر�أت عليه 
�لثالث���ة و�لرحبية  �الأجرومية و�الأ�س���ول 
يف عل���م �لفر�ئ����ش, ومكث���ت عنده مدة 
�سنتني, ثم در�ست على يد �ل�سيخ حممد 
بن �إبر�هيم �آل �ل�س���يخ حي���ث قر�أت عليه 
كتاب �لتوحيد ويف �لفقه )�آد�ب �مل�س���ي 
�إلى �ل�س���الة( وبقي���ت �أتعل���م عنده ملدة 
�سنة, ثم وجهني �إلى هجرة �جلفري جنوب 
ن�س���اح �لو�قعة جنوب �لريا�ش. وبقيت 
�إمام���اً ومر�س���د�ً, ومكثت م���دة ثالث �أو 

�أربع �سنو�ت, وبعد �فتتاح معهد �لريا�ش 
�لعلمي عدت للريا����ش عام 1374ه� من 
�أجل �لدر��سة �لنظامية حيث در�ست �سنة 
تاأهيلية ثم دخلت �ملعهد �لعلمي ودر�ست 
فيه مدة خم�ش �سنو�ت, ثم �لتحقت بكلية 
�ل�رشيعة بالريا����ش, وتخرجت منها عام 

1384ه�.
٭ حدثن��ا ع��ن م�صريتك��م العملي��ة يف 

الق�صاء؟

- بعد تخرجي من �جلامعة مت توجيهي 
للق�س���اء حي���ث الزم���ت م���دة خم�س���ة 
�أ�س���هر ثم كلف���ت بالق�س���اء يف �ملحكمة 
�لكربى )�لعامة( بالريا�ش د�ئرة �ل�س���مان 
و�الأنكحة, وقد �س���بقني فيها عند �فتتاح 
د�ئرة �ل�س���مان و�الأنكحة كل من �ل�س���يخ 

٭ ع�ســت يتيمــًا وتعلمــت بالكتاتيب 
واأكملت الدرا�سة النظامية

٭ عينت قا�سيًا يف ال�سمان والأنكحة 
ثم الأحداث ثم اجلزئية واأخريًا يف 

التمييز
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حممد بن عبد�لرحمن بن فرحان و�ل�سيخ 
عبد�لرحم���ن ب���ن عبد�لعزيز ب���ن عتيق, 
وبعد نقلهم للمحكمة �لعامة توليت مهام 
ق�س���اء �ل�سمان و�الأنكحة �س���بع �سنو�ت 
حتى كلف معي �ل�س���يخ عبد�لرحمن بن 
عبد�لعزيز بن كليرَّه, ثم �نتقلت �إلى د�ئرة 
�الأح���د�ث بع���د �فتتاحه���ا, و�أتذكر بعد 
�نتقال �ل�س���يخ �لكلية جاء �ل�سيخ م�ساعد 
�ملعتق �لذي ��ستقل يف حمكمة متخ�س�سة 
لل�س���مان و�الأنكحة, وبعد بقائي يف د�ئرة 
�الأحد�ث مدة �أربع �س���نو�ت �نتقلت �إلى 
�ملحكم���ة �مل�س���تعجلة بالريا����ش, ثم �إلى 
حمكمة �لتمييز )�ال�س���تئناف( بالريا�ش, 
�لثاني���ة,  �جلز�ئي���ة  �لد�ئ���رة  يف  وكن���ت 
�لقت���ل و�لرجم  و�خلما�س���ية �الأول���ى يف 

و�لقطع, حلني تقاعدت عام 1426ه�.
 ٭  ه��ل هناك عم��ل بجانب عملكم يف 

الق�صاء وبعده؟

-كنت �إماماً مل�س���جد هجرة �جلفري يف 
�أعطي  �لريا�ش, وكن���ت  ن�س���اح جنوب 
�لدرو�ش و�لفتيا مبنزيل, ثم �إماماً مل�س���جد 
�حل�س���اين بالريا����ش, ثم �إماماً يف �س���عبة 
�لعجلية بالريا�ش, ثم �إماماً خا�ساً للملك 
خال���د رحم���ه �هلل يف جام���ع ق�رشه بحي 
�ملعذر بالريا����ش وال زلت على �لوظيفة. 
و�أم�س���ي وقتي بع���د �لتقاع���د يف رعاية 
�أ�رشت���ي حي���ث خلف���ت ثالث���ة ع�رش من 
�الأوالد )خم�سة بنني و�سبع بنات( وغالب 
وقتي مبزرعتي يف دير�ب طريق �حلجاز, 
�أ�س���األ �هلل �أن يرزقن���ي �ل�س���حة و�لعافية 
وط���ول �لعمر عل���ى �لطاعة, كما �أ�س���األه 

ح�سن �خلامتة.
٭  هل هناك ق�صاء يف بلدة القرينة؟

- ال يوج���د ق�س���اء يف بل���دة �لقرين���ة 
لتبعيته���ا ملحافظ���ة حرمي���الء, ولكن بلدة 

٭ لزلت اإمامــًا جلامع امللك خالد يف 
ق�سره بالريا�س

املعلومــات  توظيــف  ا�ستطعــت  ٭ 
التعليــم  طريقــة  يف  والن�سو�ــس 

واحلوار والتفكري
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�لقرين���ة خرج���ت �لكث���ري م���ن �لعلم���اء 
و�مل�س���وؤولني, وه���ذ� دلي���ل عل���ى قدمها 
وعر�قتها. فال�س���عيب و�لو�س���م جاء منها 
رجال ُك���رُث خدمو� �لدولة و�س���اهمو� يف 

رفعة وطنهم.
٭ حدثن��ا ع��ن العالم��ة ال�صي��خ العامل 

عبدالعزيز بن ح�صن بن يحيى الف�صلي 

زمن الدولة ال�صعودية الثانية؟

-كان لل�س���يخ �لع���امل عبد�لعزي���ز بن 
ح�س���ن بن يحيى �لف�سلي �مللهمي �مللقب 
���ام« جه���ود بارزة للق�س���اء على  ب� »ح�سّ
�لفتنة �لتي كانت د�ئرة بني �سعود وعبد�هلل 
وحممد �أبناء �الأمام في�سل بن تركي حر�ساً 
منه على مل �ل�س���مل وتوحيد �ل�سف, وملا 
يتميز به من رجاحة �لعق���ل و�إتقان �لعلم 
و�ل�س���هامة  �لل�س���ان  وف�س���احة  و�لفه���م 
باملع���روف  باالأم���ر  و�ل�س���دع  و�لديان���ة 
و�لنهي عن �ملنكر, �إ�سافة �إلى ما كان علية 
�ل�سيخ من حتٍل بال�سجاعة حيث غزى مع 
�الإمام في�س���ل عدة غزو�ت, وجمع كلمة 

�مل�سلمني حتت ر�ية و�حدة, وقد قتل �أكرب 
�أبناء �ل�سيخ يف معركة �ملعتلي.

٭ يف حالة اأداء اليمي ثم وجدت البينة، 

فما موقف القا�صي يف مثل هذه احلالة؟

-يجوز �إقامة �لبين���ة بعد �ليمني, فكما 
�أن لليمني منزلة معتربة يف �لق�س���اء الأنها 
تقط���ع �خل�س���ومة لك���ن ال ترب�أ به���ا ذمة 
�حلالف, وهي حق يوجهه �خل�سم, ولكن 
�إن وجدت �لبينة فعلى �لقا�سي �الأخذ بها 
حتى لو كانت �سهادة. فمثاًل �أمام �ملدعي 
�س���اهد�ً و�أب���ى �أن يحلف معه���ا, فحلف 
خ�س���مه, ثم �أح�رش �ملدعي �ساهد�ً �آخر, 
كملت بينته و�سمعت, وحتى �ملدعي عليه 
�إذ� �أنكل وحلف �ملدعي �ليمني ثم �أوجد� 
�لبينة �أخذ بها �لقا�س���ي, و�الأمر مثل ذلك 

٭ بلدة القرينــة خّرجت الكثري من 
العلمــاء وامل�سوؤولني وهذا دليل على 

قدمها وعراقتها 

٭ اأن�سح بقراءة كتب اأحكام النوازل 
وامل�ستجدات املعا�سرة
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يتجل���ى يف مثني���ات �لتقا�س���ي و�جتهاد 
�إج���ر�ء�ت  �س���المة  وم���دى  �لقا�س���ي, 

�لتقا�سي و�لبينات �ملقدمة.
٭ ما احلكللم يف حال ا�شرتاط الزوج على 

زوجته ع��دم االإجناب ثم اأجنبت، فهل 

يحق له املطالبة بالإ�شقللاط اأم اأن يبقى 

االأمور كما كانت؟

- امل���راد بال����رشط يف عق���د الن���كاح 
هو �إل���ز�م �أحد �لزوج���ني لالآخر ماله فيه 
منفعة، وال�رشوط يف عقد النكاح تنق�سم 
اإلى ثالثة اأق�سام: االأول: ال�رشوط يف عقد 
�لنكاح �لتي تاأتي يف مقت�سى �لعقد ومن 
مقا�س���ده ك�رشط ال�سكن والنفقة وح�سن 
الع����رشة وهذه ال�رشوط �س���حيحة يجب 

�لوفاء بها. 
و�لق�س���م �لث���اين �لتي تنايف مقت�س���ى 
العق���د وتخالف مقا�س���ده ك�رشط حتديد 
م���دة �ل���زو�ج, �لنكاح �ملحلل و�ل�س���غار 

واملتعة وهذه �رشوط حمرمة. 
والق�س���م الثالث: ال�رشوط التي لي�ست 

من مقت�س���ى �لعقد ولكن فيها م�س���لحة 
ومنفعة للزوجني �أو �أحدهما وهي نوعني:
 1- ����رشوط باطلة خمالف���ة لالأحكام 
ال�رشعي���ة ك����رشط ع���دم الت���وارث بني 

�لزوجني �أو عدم �ملهر �أو �لنفقة.
عق���د  مقت�س���ى  تن���ايف  ����رشوط   -2  
�لنكاح ومل يرد �لنهي عنها وفيها م�سلحة 
للزوجني اأو اأحدهما ك�رشط اإقامة الزوج 
يف بل���د �لزوج���ة �أو عدم �ل���زو�ج عليها 
ونح���وه و�لر�ج���ح يف �مل�س���األة وجوب 
�لوفاء بها, �أما م�س���األة ع���دم �الإجناب فاإن 
ذل���ك ياأتي يف حالة وجود �الأ�س���باب من 
مر�ش �أو �الكتفاء مب���ن وجد من �الأوالد, 
وهذا ال�رشط ينايف مقا�سد النكاح ولكن 
لل����رشورة �أح���كام, وال ميك���ن �لقبول به 
�إن وق���ع الأن ذل���ك ي���وؤدي �إل���ى �لفرقة. 
و�الإجها����ش حم���رم �رشع���اً �إال يف حالة 
�خلطر على �لزوجة, وقد �س���درت فتوى 
من هيئ���ة كبار �لعلماء برق���م 17576 يف 
1416/1/19ه�, كما �أنه ال يحل للزوج 
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يف حال���ة �حلم���ل �أن يع�س���ل زوجت���ه �أو 
منعها من حقوقها �أو �أي �سورة من �سور 

�الإ�رش�ر و�هلل �أعلم و�أحكم.
٭ ن�صم��ع باليم��ي الت��ي تعت��رب طريق 

اليم��ي  فه��ل  االإثب��ات،  اأو  للحك��م 

تعرتيه��ا االأحكام ال�صرعية اخلم�صة وما 

هي اأنواعها؟

-�ليم���ني تك���ون على و�قع���ة معلومة 
يدعيه���ا �ملدع���ي وينكره���ا �ملدع���ي عليه 
ويرتت���ب يف ثبوتها حق معني ويلجاأ �إليها 
�حلال���ف عندما يع���وزه �لدلي���ل و�ليمني 
تعرتيه���ا �الأح���كام �خلم�س���ة )�لوجوب 
و�لتحرمي(,  و�لكر�هية  و�الإباحة  و�لندب 
وهي �أنو�ع: ميني لغو وميني غمو�ش وميني 
منعق���دة. وتنقطع به���ا �خل�س���ومة, و�إذ� 
تعار�س���ت مع �لبينة قدم���ت عليها, و�إن 

تعار�ست مع �الإميان حكم بالف�سخ.
٭ كيف ترون ملن حلقه �صرر من اجلرمية 

ب�صاأن حقه اخلا�س؟

- مل���ن حلق���ه ����رشر م���ن �جلرمي���ة حق 

�ملطالب���ة �أمام �ملحكم���ة �ملنظ���ورة �أمامها 
�لدع���وى �جلز�ئية حتى ل���و مل يقبل طلبه 
�أثناء �لتحقيق, فله �لتقدم بعد �ملقا�س���اة, 
كما ورد يف �ملادة �لتا�سعة و�خلم�سون بعد 
�ملائة من نظ���ام �الإجر�ء�ت �جلز�ئية, و�إن 
كان �ملته���م ناق�ش �الأهلية فلوليه �حلق يف 
�ملطالبة و�إن مل يوجد و�س���ي وجب على 
�ملحكمة �ملرفوعة �أمامها �لدعوى �أن تقيم 
عليه ولياً, طبقاً للمادة �لتا�س���عة و�الأربعني 

بعد �ملائة من �لنظام.
٭ ما هي الكتب التي تن�صحون الباحثي 

واملالزمي يف الق�صاء بقراءتها؟

- كتب �لتف�سري و�لفقه و�لق�ساء كثرية 
ومتعددة, وقد �أ�س���بعو� قر�ءة ومتحي�س���اً 
ط���الب �لعل���م �ل�رشع���ي وغريه���م من 

م��ن ال�س��روط اجلائ��زة يف عق��د  ٭ 
النــكاح اأن تاأتــي مــن مقت�ســى العقد 

ومن مقا�سده 

٭ اليمــني طريــق للحكــم والإثبــات 
وتعرتيها الأحكام اخلم�سة
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�لباحث���ني و�ملالزم���ني وحت���ى �لق�س���اء 
�لرتكي���ز  و�أمتن���ى  �ل�رشيع���ة,  و�أ�س���اتذة 
عل���ى �لكت���ب �ل�رشعي���ة �ملتخ�س�س���ة, 
وخا�س���ة يف �أحكام �لنو�زل و�حلو�دث 
و�مل�س���تجد�ت, بحيث ينزل���و� �الأحكام 
�لفقهية على �لوقائ���ع �ملعا�رشة, ليتحقق 
�لهدف �ملطلوب. فديننا بحمد �هلل �سالح 

لكل زمان ومكان.
ومن �لكتب �لتاأ�س���يلية مثاًل تف�سري �بن 
كثري وتف�س���ري �لقرطب���ي وتف�رش �جلاللني 
وبد�ية �ملجته���د ومنتهى �الإر�د�ت لالإمام 
وم�س���لم  �لبخاري  و�س���حيح  �ل�س���افعي 

و�الإقناع و�ملقنع وغريها كثري.
٭ نظرتك��م ل��وزارة الع��دل واملجل���س 

االأعلى للق�صاء وجملة العدل؟

- وز�رة �لع���دل و�ملجل����ش �الأعل���ى 
للق�س���اء يعي�س���ان �أوج عهدهما �لز�هر, 
حي���ث �لتطوير يف �أ�س���اليب �لتقا�س���ي 
�لنظ���م و�لتعليمات,  و�لتنظيم وحتديث 
وقد �س���اهما بال �سك يف منظومة تكميلية 

عك�س���ت جن���اح �لعملية �لق�س���ائية. وما 
�إال دلي���ل  تع���دد �ملحاك���م �ملتخ�س�س���ة 
على �أن جهاز �لق�س���اء يرتقي لالأف�س���ل 
وي�س���اير �لتطلع���ات وخا�س���ة يف جمال 
�لتقني���ة �لتي �س���هلت على �مل�س���تفيدين 
�لكثري, �أما بخ�سو�ش جملة �لعدل ذ�ت 
�لقب���ول �ملطلق, حقق���ت توهجاً ز�د من 
طلبه���ا, حتى مت �لتوجيه �إلى �أن ت�س���در 
كل �س���هرين, وهذ� دليل على �أنها منارة 
�سامقة وثقافة ق�س���ائية و��سعة, ن�ساأل �هلل 

�لتوفيق للجميع.
   

٭ يف القرينــة ل يوجد ق�ساء لكننا 
�سّدرنا الق�ساء يف ربوع البالد 

الأعلــى  واملجل�ــس  العــدل  وزارة  ٭ 
للق�ساء يعي�سان عهدهما الزاهر من 

حيث التطــور يف التنظيم وحتديث 

النظم 

�سامقــة  منــارة  العــدل  جملــة  ٭ 
وثقافة ق�سائية وا�سعة




