�أجرى احلوار :حمد بن عبداهلل بن خنني
ال�صحب��ة ال�صاحل��ة كالنج��وم؛ �إذا �ضلت �سفينت��ك يف بحر احلي��اة �أر�شدوك ،قال
احل�س��ن الب�صري :ال�صاحب ال��ويف م�صباح م�ضيئ قد ال تدرك ن��وره �إال �إذا �أظلمت
ب��ك احلياة ،فمن خالل ال�صحبة ال�صاحلة ت�أت��ي الب�شا�شة والكلمة الطيبة والقلب
ال�ص��ايف ،فهي اجلمال احلقيقي لأي �إن�سان ،والنجاح يف هذا الزمن كالبنيان ي�شيد
على �أربع قواعد :ال�صرب والإميان واملثابرة واالحرتام.
هذه املقدمة مل�ستها من واقع �شيخنا خالل جمل�سه العامر الذي يكتظ مبحبيه ،فهو
نعم الأني���س ،ونعم اجللي�س ،يرى فيه نعم ال�صاحب ونعم ال�سراج املنري� ،شيخنا
ولد يتيم الأبوين ون�ش�أ وتربى عند عمه ودر�س وتعلم وكافح �إلى �أن �أ�صبح قا�ضيا.
لقا�ؤن��ا م��ع جنم من النج��وم ،وعلم من الأع�لام� ،إنه نربا�س م�ض��يء ومفخرة من
مفاخر الق�ضاء والعلم ال�شرعي.
ن�ترك الق��ارئ يبحر يف عامل��ه ويف �أف��كاره و�آرائ��ه وتوجيهاته ،فهو مم��ن ا�ستطاعوا
�أن ي�شق��وا طريقه��م يف العل��م والعمل ،وا�ستطاع��وا بهذا اجله��د الذكي توظيف
املعلومات والن�صو�ص �ضمن �آلية علمية تلقاها من العلماء واملراجع العلمية.
٭ بداية نرحب بكم ،ونطلب التعريف
ب�شخ�صك��م الك��رمي م��ن حي��ث اال�سم
وامليالد والن�ش�أة والتعليم؟
 �س���ليمان بن عبدالعزيز بن �سليمانب���ن �إبراهيم الكلب���ي الوهب���ي ،والوهبة
ق�سمان� :آل زاخر و�آل حممد ،ونحن من
382
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�آل زاخر ،ولدت يف بل���دة القرينة التابعة
حلرميالء بال�ش���عيب ،وقد ت���ويف والدي
و�أنا يف �س���ن الر�ض���اعة وتوفيت الوالدة
بعد وفاته ب�سنة ،ون�ش�أت عند عمي حممد
رحمهم اهلل وتعلم���ت يف الكتاتيب ببلدة
القرين���ة بحرمي�ل�اء ،وكان �أول مدر����س

لنا عبداهلل بن �ص���الح املغي�ص���يب ،وبعد ٭ ع�ش��ت يتيم�� ًا وتعلم��ت بالكتاتيب
انتقاله لبلدة �س���دو�س در�س���نا عبدالعزيز و�أكملت الدرا�سة النظامية
بن عبداملح�س���ن �آل مق���رن ،وبعد انتقاله ٭ عينت قا�ضي ًا يف ال�ضمان والأنكحة
للريا�ض در�سنا �سعد بن حمد �آل مقرن ثم ثم الأحداث ثم اجلزئية و�أخري ًا يف
در�س���نا على يد عبدالعزيز بن عبداهلل �آل التمييز
مقرن.
�أربع �سنوات ،وبعد افتتاح معهد الريا�ض
و�أكمل���ت قراءة القر�آن على يد �س���عد العلمي عدت للريا����ض عام 1374هـ من
�آل مق���رن وحفظت���ه على ي���د عبدالعزيز �أجل الدرا�سة النظامية حيث در�ست �سنة
�آل مقرن ،ث���م انتقلت �إلى مدينة الريا�ض ت�أهيلية ثم دخلت املعهد العلمي ودر�ست
ودر�س���ت على ي���د ال�ش���يخ عبداللطيف فيه مدة خم�س �سنوات ،ثم التحقت بكلية
بن �إبراهيم �آل ال�ش���يخ حي���ث قر�أت عليه ال�رشيعة بالريا����ض ،وتخرجت منها عام
الأجرومية والأ�ص���ول الثالث���ة والرحبية 1384هـ.
يف عل���م الفرائ����ض ،ومكث���ت عنده مدة ٭ حدثن��ا ع��ن م�سريتك��م العملي��ة يف
�سنتني ،ثم در�ست على يد ال�شيخ حممد الق�ضاء؟
بن �إبراهيم �آل ال�ش���يخ حي���ث قر�أت عليه
 بعد تخرجي من اجلامعة مت توجيهيكتاب التوحيد ويف الفقه (�آداب امل�ش���ي للق�ض���اء حي���ث الزم���ت م���دة خم�س���ة
�إلى ال�ص�ل�اة) وبقي���ت �أتعل���م عنده ملدة �أ�ش���هر ثم كلف���ت بالق�ض���اء يف املحكمة
�سنة ،ثم وجهني �إلى هجرة اجلفري جنوب الكربى (العامة) بالريا�ض دائرة ال�ض���مان
ن�س���اح الواقعة جنوب الريا�ض .وبقيت والأنكحة ،وقد �س���بقني فيها عند افتتاح
�إمام���اً ومر�ش���داً ،ومكثت م���دة ثالث �أو دائرة ال�ض���مان والأنكحة كل من ال�ش���يخ
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حممد بن عبدالرحمن بن فرحان وال�شيخ
عبدالرحم���ن ب���ن عبدالعزيز ب���ن عتيق،
وبعد نقلهم للمحكمة العامة توليت مهام
ق�ض���اء ال�ضمان والأنكحة �س���بع �سنوات
حتى كلف معي ال�ش���يخ عبدالرحمن بن
عبدالعزيز بن كل َّيه ،ثم انتقلت �إلى دائرة
الأح���داث بع���د افتتاحه���ا ،و�أتذكر بعد
انتقال ال�ش���يخ الكلية جاء ال�شيخ م�ساعد
املعتق الذي ا�ستقل يف حمكمة متخ�ص�صة
لل�ض���مان والأنكحة ،وبعد بقائي يف دائرة
الأحداث مدة �أربع �س���نوات انتقلت �إلى
املحكم���ة امل�س���تعجلة بالريا����ض ،ثم �إلى
حمكمة التمييز (اال�س���تئناف) بالريا�ض،
وكن���ت يف الدائ���رة اجلزائي���ة الثاني���ة،
واخلما�س���ية الأول���ى يف القت���ل والرجم
٭ الزلت �إمام�� ًا جلامع امللك خالد يف
ق�صره بالريا�ض
٭ ا�ستطع��ت توظي��ف املعلوم��ات
والن�صو���ص يف طريق��ة التعلي��م
واحلوار والتفكري
384

العدد |� |64شوال 1435هـ

والقطع ،حلني تقاعدت عام 1426هـ.
٭ ه��ل هناك عم��ل بجانب عملكم يف
الق�ضاء وبعده؟
كنت �إماماً مل�س���جد هجرة اجلفري يفن�س���اح جنوب الريا�ض ،وكن���ت �أعطي
الدرو�س والفتيا مبنزيل ،ثم �إماماً مل�س���جد
احل�س���اين بالريا����ض ،ثم �إماماً يف �ش���عبة
العجلية بالريا�ض ،ثم �إماماً خا�صاً للملك
خال���د رحم���ه اهلل يف جام���ع ق�رصه بحي
املعذر بالريا����ض وال زلت على الوظيفة.
و�أم�ض���ي وقتي بع���د التقاع���د يف رعاية
�أ�رست���ي حي���ث خلف���ت ثالث���ة ع�رش من
الأوالد (خم�سة بنني و�سبع بنات) وغالب
وقتي مبزرعتي يف ديراب طريق احلجاز،
�أ�س����أل اهلل �أن يرزقن���ي ال�ص���حة والعافية
وط���ول العمر عل���ى الطاعة ،كما �أ�س����أله
ح�سن اخلامتة.
٭ هل هناك ق�ضاء يف بلدة القرينة؟
 ال يوج���د ق�ض���اء يف بل���دة القرين���ةلتبعيته���ا ملحافظ���ة حرمي�ل�اء ،ولكن بلدة

القرين���ة خرج���ت الكث�ي�ر م���ن العلم���اء
وامل�س����ؤولني ،وه���ذا دلي���ل عل���ى قدمها
وعراقتها .فال�ش���عيب والو�ش���م جاء منها
رجال ُك�ُث�رُ خدموا الدولة و�س���اهموا يف
رفعة وطنهم.
٭ حدثن��ا ع��ن العالم��ة ال�شي��خ العامل
عبدالعزيز بن ح�سن بن يحيى الف�ضلي
زمن الدولة ال�سعودية الثانية؟
كان لل�ش���يخ الع���امل عبدالعزي���ز بنح�س���ن بن يحيى الف�ضلي امللهمي امللقب
«ح�ص���ام» جه���ود بارزة للق�ض���اء على
بـ ّ
الفتنة التي كانت دائرة بني �سعود وعبداهلل
وحممد �أبناء الأمام في�صل بن تركي حر�صاً
منه على مل ال�ش���مل وتوحيد ال�صف ،وملا
يتميز به من رجاحة العق���ل و�إتقان العلم
والفه���م وف�ص���احة الل�س���ان وال�ش���هامة
والديان���ة وال�ص���دع بالأم���ر باملع���روف
والنهي عن املنكر� ،إ�ضافة �إلى ما كان علية
حتل بال�شجاعة حيث غزى مع
ال�شيخ من ٍ
الإمام في�ص���ل عدة غزوات ،وجمع كلمة

خرجت الكثري من
٭ بلدة القرين��ة ّ
العلم��اء وامل�س�ؤولني وهذا دليل على
قدمها وعراقتها
٭ �أن�صح بقراءة كتب �أحكام النوازل
وامل�ستجدات املعا�صرة
امل�سلمني حتت راية واحدة ،وقد قتل �أكرب
�أبناء ال�شيخ يف معركة املعتلي.
٭ يف حالة �أداء اليمني ثم وجدت البينة،
فما موقف القا�ضي يف مثل هذه احلالة؟
يجوز �إقامة البين���ة بعد اليمني ،فكما�أن لليمني منزلة معتربة يف الق�ض���اء لأنها
تقط���ع اخل�ص���ومة لك���ن ال ترب�أ به���ا ذمة
احلالف ،وهي حق يوجهه اخل�صم ،ولكن
�إن وجدت البينة فعلى القا�ضي الأخذ بها
حتى لو كانت �شهادة .فمث ًال �أمام املدعي
�ش���اهداً و�أب���ى �أن يحلف معه���ا ،فحلف
خ�ص���مه ،ثم �أح�رض املدعي �شاهداً �آخر،
كملت بينته و�سمعت ،وحتى املدعي عليه
�إذا �أنكل وحلف املدعي اليمني ثم �أوجدا
البينة �أخذ بها القا�ض���ي ،والأمر مثل ذلك
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يتجل���ى يف مثني���ات التقا�ض���ي واجتهاد
القا�ض���ي ،وم���دى �س�ل�امة �إج���راءات
التقا�ضي والبينات املقدمة.
٭ ما احلك��م يف حال ا�شرتاط الزوج على
زوجته ع��دم الإجناب ثم �أجنبت ،فهل
يحق له املطالبة بالإ�سق��اط �أم �أن يبقى
الأمور كما كانت؟
 امل���راد بال��ش�رط يف عق���د الن���كاحهو �إل���زام �أحد الزوج�ي�ن للآخر ماله فيه
منفعة ،وال�رشوط يف عقد النكاح تنق�سم
�إلى ثالثة �أق�سام :الأول :ال�رشوط يف عقد
النكاح التي ت�أتي يف مقت�ضى العقد ومن
مقا�ص���ده ك�رشط ال�سكن والنفقة وح�سن
الع��ش�رة وهذه ال�رشوط �ص���حيحة يجب
الوفاء بها.
والق�س���م الث���اين التي تنايف مقت�ض���ى
العق���د وتخالف مقا�ص���ده ك�رشط حتديد
م���دة ال���زواج ،النكاح املحلل وال�ش���غار
واملتعة وهذه �رشوط حمرمة.
والق�س���م الثالث :ال�رشوط التي لي�ست
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من مقت�ض���ى العقد ولكن فيها م�ص���لحة
ومنفعة للزوجني �أو �أحدهما وهي نوعني:
�� -1ش�روط باطلة خمالف���ة للأحكام
ال�رشعي���ة ك��ش�رط ع���دم الت���وارث بني
الزوجني �أو عدم املهر �أو النفقة.
�� -2ش�روط تن���ايف مقت�ض���ى عق���د
النكاح ومل يرد النهي عنها وفيها م�صلحة
للزوجني �أو �أحدهما ك�رشط �إقامة الزوج
يف بل���د الزوج���ة �أو عدم ال���زواج عليها
ونح���وه والراج���ح يف امل�س����ألة وجوب
الوفاء بها� ،أما م�س����ألة ع���دم الإجناب ف�إن
ذل���ك ي�أتي يف حالة وجود الأ�س���باب من
مر�ض �أو االكتفاء مب���ن وجد من الأوالد،
وهذا ال�رشط ينايف مقا�صد النكاح ولكن
لل��ض�رورة �أح���كام ،وال ميك���ن القبول به
�إن وق���ع لأن ذل���ك ي����ؤدي �إل���ى الفرقة.
والإجها����ض حم���رم �رشع���اً �إال يف حالة
اخلطر على الزوجة ،وقد �ص���درت فتوى
من هيئ���ة كبار العلماء برق���م  17576يف
1416/1/19هـ ،كما �أنه ال يحل للزوج

يف حال���ة احلم���ل �أن يع�ض���ل زوجت���ه �أو ٭ م��ن ال�ش��روط اجلائ��زة يف عق��د
منعها من حقوقها �أو �أي �صورة من �صور الن��كاح �أن ت�أت��ي م��ن مقت�ض��ى العقد
ومن مقا�صده
الإ�رضار واهلل �أعلم و�أحكم.

٭ ن�سم��ع باليم�ين الت��ي تعت�بر طريق ٭ اليم�ين طري��ق للحك��م والإثب��ات
للحك��م �أو الإثب��ات ،فه��ل اليم�ين وتعرتيها الأحكام اخلم�سة
تعرتيه��ا الأحكام ال�شرعية اخلم�سة وما املطالب���ة �أمام املحكم���ة املنظ���ورة �أمامها
الدع���وى اجلزائية حتى ل���و مل يقبل طلبه
هي �أنواعها؟
اليم�ي�ن تك���ون على واقع���ة معلومة �أثناء التحقيق ،فله التقدم بعد املقا�ض���اة،يدعيه���ا املدع���ي وينكره���ا املدع���ي عليه كما ورد يف املادة التا�سعة واخلم�سون بعد
ويرتت���ب يف ثبوتها حق معني ويلج�أ �إليها املائة من نظ���ام الإجراءات اجلزائية ،و�إن
احلال���ف عندما يع���وزه الدلي���ل واليمني كان املته���م ناق�ص الأهلية فلوليه احلق يف
تعرتيه���ا الأح���كام اخلم�س���ة (الوجوب املطالبة و�إن مل يوجد و�ص���ي وجب على
والندب والإباحة والكراهية والتحرمي) ،املحكمة املرفوعة �أمامها الدعوى �أن تقيم
وهي �أنواع :ميني لغو وميني غمو�س وميني عليه ولياً ،طبقاً للمادة التا�س���عة والأربعني
منعق���دة .وتنقطع به���ا اخل�ص���ومة ،و�إذا بعد املائة من النظام.
تعار�ض���ت مع البينة قدم���ت عليها ،و�إن ٭ ما هي الكتب التي تن�صحون الباحثني
واملالزمني يف الق�ضاء بقراءتها؟
تعار�ضت مع الإميان حكم بالف�سخ.
 كتب التف�سري والفقه والق�ضاء كثرية٭ كيف ترون ملن حلقه �ضرر من اجلرمية
ومتعددة ،وقد �أ�ش���بعوا قراءة ومتحي�ص���اً
ب�ش�أن حقه اخلا�ص؟
 مل���ن حلق���ه ��ض�رر م���ن اجلرمي���ة حق ط�ل�اب العل���م ال�رشع���ي وغريه���م منالعدد |� |64شوال 1435هـ
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الباحث�ي�ن واملالزم�ي�ن وحت���ى الق�ض���اء
و�أ�س���اتذة ال�رشيع���ة ،و�أمتن���ى الرتكي���ز
عل���ى الكت���ب ال�رشعي���ة املتخ�ص�ص���ة،
وخا�ص���ة يف �أحكام النوازل واحلوادث
وامل�س���تجدات ،بحيث ينزل���وا الأحكام
الفقهية على الوقائ���ع املعا�رصة ،ليتحقق
الهدف املطلوب .فديننا بحمد اهلل �صالح
لكل زمان ومكان.
ومن الكتب الت�أ�ص���يلية مث ًال تف�سري ابن
كثري وتف�س�ي�ر القرطب���ي وتف�رس اجلاللني
وبداية املجته���د ومنتهى الإرادات للإمام
ال�ش���افعي و�ص���حيح البخاري وم�س���لم
والإقناع واملقنع وغريها كثري.
٭ نظرتك��م ل��وزارة الع��دل واملجل���س
الأعلى للق�ضاء وجملة العدل؟
 وزارة الع���دل واملجل����س الأعل���ىللق�ض���اء يعي�ش���ان �أوج عهدهما الزاهر،
حي���ث التطوير يف �أ�س���اليب التقا�ض���ي
والتنظيم وحتديث النظ���م والتعليمات،
وقد �س���اهما بال �شك يف منظومة تكميلية
388
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٭ يف القرين��ة ال يوجد ق�ضاء لكننا
�صدرنا الق�ضاء يف ربوع البالد
ّ
٭ وزارة الع��دل واملجل���س الأعل��ى
للق�ضاء يعي�شان عهدهما الزاهر من
حيث التط��ور يف التنظيم وحتديث
النظم
٭ جمل��ة الع��دل من��ارة �سامق��ة
وثقافة ق�ضائية وا�سعة
عك�س���ت جن���اح العملية الق�ض���ائية .وما
تع���دد املحاك���م املتخ�ص�ص���ة �إال دلي���ل
على �أن جهاز الق�ض���اء يرتقي للأف�ض���ل
وي�س���اير التطلع���ات وخا�ص���ة يف جمال
التقني���ة التي �س���هلت على امل�س���تفيدين
الكثري� ،أما بخ�صو�ص جملة العدل ذات
القب���ول املطلق ،حقق���ت توهجاً زاد من
طلبه���ا ،حتى مت التوجيه �إلى �أن ت�ص���در
كل �ش���هرين ،وهذا دليل على �أنها منارة
�سامقة وثقافة ق�ض���ائية وا�سعة ،ن�س�أل اهلل
التوفيق للجميع.

