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• الولدة والن�شاأة؟
القحطاين,  ال خفّيف  علي بن حممد بن من�سور 
التابعة ملركز  اآل حديله  وال خفّيف يقطنون قرية 
ع�سري,  مبنطقة  رفيده  اأحد  مبحافظة  الواديني 
من مواليد عام 1365هـ بقرية امل�سقي �سعف �سهران 
مبحافظة خمي�س م�سيط, تربيت يف كنف والدتي, 
وهي  امل�ساجد  يف  تدار  التي  الكتاتيب  يف  وتعلمت 
ما ت�سبه الآن احللقات, وعندما بلغت �سبع �سنوات 
اجتهت همتي لطلب العلم حيث در�ست يف ابتدائية 
امل�سقي وتخرجت منها عام 1382/81هـ, ثم التحقت 
باملتو�سطة يف اأبها وتخرجت منها عام 1385/84هـ, 
العلمي  اأبها  مبعهد  الثانوية  باملرحلة  التحقت  ثم 
تخرجت منه عام 1389/88هـ, بعدها التحقت بكلية 
ال�سريعة بالريا�س وتخرجت منها عام 1393/92هـ.

• من تذكر من اأبرز م�شايخك وزمالئك 
خالل الدرا�شة النظامية؟

- من اأبرز م�سايخي الذين ا�ستفدت منهم كثرياً 

بن  �سالح  ال�سيخ  ال�سريعة  بكلية  الدرا�سة  خالل 
علي النا�سر وال�سيخ �سالح الأطرم وال�سيخ مناع 
والأ�ستاذ  الرباك  عبدالرحمن  وال�سيخ  القطان 

�سيد الأحول.
ومن زمالئي يف الدرا�سة : ال�سيخ حممد دخيل اهلل 
بن  عبداهلل  وال�سيخ  الإ�ستئناف  قا�سي  القحطاين 
زاهر الأملعي قا�سي متييز مبكة وال�سيخ علي �سيبان 
وال�سيخ  جازان  حماكم  رئي�س  م�ساعد  عامري 

عبداهلل بن عبدالرحمن الزميلي قا�سي �سابق.

• حدثنا عن �شريتكم العملية؟
- يف عام 1393هـ عينت مالزماً ق�سائياً يف حمكمة  
للحاجة  ونظراً  اأ�سهر,  �ستة  ملدة  م�سيط  خمي�س 
حمكمة  يف  قا�سياً  تعييني  مت  للق�ساة  الق�سوى 
كان  حيث  1394هـ,  عام  جنران  مبنطقة  حبونا 
بالندب  ياأتيها  غنيم  بن  نا�سر  بن  اأحمد  ال�سيخ 
يحيى  ال�سيخ  تعيني  مت  حتى  افتتاحها  بداية 
العمل  منه  ا�ستلمت  والذي  نا�سب  بن  علي  بن 
يف  تدرجي  وبعد  عاماً,   24 مدة  فيها  وبقيت 
ال�سلك الق�سائي ترقيت فخلف من بعدي ال�سيخ 
الليث  ملحكمة  رئي�ساً  لأ�سبح  الدو�سري  �سياف 
ال�سيخ  من  كل  فيها  زاملني  وقد  1416هـ,  عام 

اأجرى احلوار: حمد بن عبد اهلل بن خنني
ن�ساأ يف كنف والدته, ودر�س يف الكتاتيب, ف�سرف همته يف طلب العلم على يد نخبة من العلماء, 

ملدة  قا�سياً  ثم  ق�سائياً  فاأ�سبح مالزماً  ال�سريعة,  كلية  النظامي وتخرج من  بالتعليم  التحق  ثم 

28 عاماً, حلني تقاعده.اأُكره على الق�ساء اإل اأنه جنح فيه ومل يواجه اأي �سعوبة, يتميز بالن�سح 

له  والقناعة,  بال�سلح  الق�سايا  العديد من  �ساهم يف معاجلة  وال�سماحة,  امل�سورة واخللق  وح�سن 

من الآراء والتطلعات التي متنى �سماعها من اأ�سحاب القرار, كان ُيوؤمن باأن ما طراأ من تطوير يف 

الق�ساء جاء ملعاجلة تكد�س الق�سايا والت�سريع يف حلها, واأن الثوابت ل تزال را�سخة يف الحتكام 

اإلى الكتاب وال�سنة, فبهما َت�سفى النفو�س وت�سعر بالراحة وال�سكينة, اإنه ف�سيلة ال�سيخ: علي بن 

الأ�سبق,  الليث  حمكمة  ورئي�س  حبونا  حمكمة  قا�سي  القحطاين  خفّيف  األ  من�سور  بن  حممد 

فاإليكم ما دار معه من حديث ممتع:

• اإ�شرار الوزير احلركان 
جعلني اأقبل الق�شاء كارها
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عبداهلل الغامدي وال�سيخ علي ال�سمراين وال�سيخ 
اأربع  بها ما يقارب  املح�ّســن وعملت  عبدالرحمن 
,وقد عملت  1420هـ.  عام  تقاعدت  �سنوات, حلني 

بالق�ساء قرابة ثمان وع�سرين �سنة.
مبدنها,  اأعمل  التي  امل�ساجد  باإمامة  اأقوم  وكنت 
اجلامع  م�ساجدها  اإمامة  توليت  حبونا  ففي 
يف  وخطيباً  اإماماً  اأ�سبحت  لليث  انتقايل  وبعد 
جامع امللك عبدالعزيز وبعد رجوعي اإلى خمي�س 
ثم  النملة  جامع  يف  وخطيبا  اإماما  كنت  م�سيط 
فيه  وا�ستمريت  بالواديني  حمران  ابن  جامع  يف 
اإلى عهد قريب. حيث الآن اإماماً احتياطياً. واأنا 
واحلمد هلل متزوج من امراأتني ولدي ع�سرة من 

الولد وع�سر من الإناث.

العمل  يف  اإحلاقكم  بداية  عن  • حدثنا 
الق�شائي؟

-عندما كنا يف ال�سنة الأخرية بكلية ال�سريعة وكاملعتاد 
حت�سر جلنة من وزارة العدل لختيار الق�ساة وكتاب 
العدل وبع�س من كتاب ال�سبط, فكان من ن�سيبي اأن 
مت اختياري من �سمن اأُولئك, وبعد خروج النتائج جاء 
من اأبلغنا بذلك, فاجتهت وجمموعة معي ملعايل وزير 
العدل يف ذلك الوقت ال�سيخ حممد بن علي احلركان, 
اإلى  واأ�سرنا  الق�ساء  ب�سلك  اللتحاق  رف�سنا  وذكرنا 
فاأنتم  موقعكم  كان  فاأَين   : فقال  وخطورته,  عظمته 
من  ق�ساة  نطلب  تريدوننا  وهل  ال�سريعة,  خدام 
اخلارج ؟ فتوكلوا على اهلل, فقبلنا راأيه ونحن كارهون, 
�سعوبات  اأية  تواجهنا  فلم  جنحنا  التوكل  مع  ولكننا 
بعد ال�ستعانة باهلل, ومن يتوكل على اهلل فهو ح�سبه, 
وكنت بداية اأرغب يف جمال التدري�س, فكانت امل�سيئة 
واإرادة رب العلمني اأقوى من اإرادة الب�سر وما توفيقنا 

اإل باهلل.

املواقف �شادفتكم يف  اإحدى  لنا  • اأذكر 
عملكم الق�شائي؟

رجل  جاءين  حبونا  يف  قا�سياً  عملي  خالل   -  

باأعلى  ينادي  مرتفع  �سوت  ذو  الل�سان  طويل 
�سوته, اأين ال�سرع املحمدي؟ فاأجل�سته, ثم �ساألته 
عن �ساأنه وطول ل�سانه, فقال: عندي ق�سية كذا 
وطال  واأريد..  واأريد..  فيها  احلكم  واأريد  وكذا 
لغطه, فحكمت عليه تعزيراً ل�سوء اأدبه يف جمل�س 
لتاأديبه  القا�سي,  لهيبة  احرتامه  وعدم  الق�ساء 
وليكون عربة لغريه, وبعد تنفيذ حكم التعزير به, 
بدر منه,  عما  وبعد فرتة وجيزة جاءين معتذراً 

فاأدركت بعدها اأن الأدب رحمة يف مثل هوؤلء.

• ما هي اأبرز الق�شايا والتي ل تزال 
عالقة يف الذهن؟

تويل  اأبان  عندي  كانت  التي  الق�سايا  باإحدى   -
قوم  �سد  ادعي  رجل  ق�سية   : حبونا  ق�ساء 
اجلمل,  مع  هم  اإح�سار  فطلبت  جملة  ب�سرقتهم 
وفتحت لهم جل�سة, وطلبت منه ال�سهود فاأح�سر 
�ساهدين عدلني, وعر�ست الأمر عليهم, فقالوا: 
ال�سهود,  اإح�سار  فتم  �سهود:  اأي�سا  لدينا  نحن 
وطلبت البينات فاأح�سروها باأن اجلمل كل يدعى 
يحتويه,  ما  وكل  �ساللته  فريق  كل  وذكر  له  اأنه 
طلبت  وال�سهادات,  البينات  ت�سادمت  فعندما 
اإ�سراري  املدعي  راأى  فلما  كالهما,  من  اليمني 
رجعة,  بال  قافال  وخرج  املحكمة  ترك  ذلك,  يف 
فاأعدت اجلمل لأ�سحابه, ولو حلفا جميعاً لبعت 

اجلمل وق�سمت ثمنه بينهما.

• ما انطباعكم حول تطوير الق�شاء 
وما الفرق يف املمار�شة بينه وبني 

ال�شابق؟
وال�سنة,  للكتاب  التحاكم  هو  والثابت  احلق   -
الإجراءات  يف  فهو  تطوير  من  يجري  ما  اأما 

• باإحدى الق�شايا ت�شادمت 
البينات وال�شهادات فلجاأت لليمني
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ولي�س  التقا�سي,  يف  الت�سريع  اأجل  من  ال�سكلية 
ميل  املتقا�سي  اأن  �سوى  عليه  يعاب  ما  هناك 
املراجعات,  و�سعوبة  املواعيد  طول  من  ق�سيته 
فتفقد احلقوق, فقد كنا يف ال�سابق ننجز يف نف�س 
اللحظة, ون�سعر بالراحة كما ي�سعر املتخا�سمني 
اأرادوا, لأن النفو�س  بذلك, ولو مل يكتب لهم ما 
تاأثري  واأمري اجلهة  القبيلة  ل�سيخ  وكان  �سافية, 
التقا�سي,  به, مما يخفف معاناة  واجلميع يقبل 
اأ�سحاب اخلربة  الراأي وامل�سورة مع  وكنا نتداول 
والراأي, وكان للقا�سي �سالحيات مطلقة يطالب 
وي�سار  ويدّر�س  ويفتي  ويقرر  البلد  مل�سالح 
القبول  له  ويزرع  الثقة  فيه  وتو�سع  وي�ست�سار 
املن�سى  وهو  البلد,  يف  املرجع  فهو  الأر�س,  يف 
للمواطنني, فتخلد ذكراه يف النفو�س, ولقد اأ�سمع 
عند العامة اأنه يوؤرخ بالق�ساة خالل فرتة توليهم 
الآفاق.  ترن يف  �سهرتهم  تزال  البلدة, ول  ق�ساء 
باخلري,  لهم  ويدعون  ويذكرونها  لها  يحنون 
قوة  لها من  ملا  بوثائقهم  يزالون حمتفظني  ول 

ونفاذ, ن�ساأل اهلل اأن نكون منهم.

•  حدثنا عن عالقتكم كمتقاعدين 
مبحكمتكم ووزارة العدل واملجل�س 

الأعلى للق�شاء؟
يتطلب  والواقع  ُمّرة,  ال�ساأن  هذا  يف  احلقيقة   -
�سوؤال  ول  ات�سال  ل  تقاعدت  فمنذ  املعاجلة, 
فاأين  بالبنان,  يل  ي�سار  قا�سيا  اأكن  مل  وكاأنني 
دور وزارة العدل يف ذلك, واأين اإمكانية ال�ستفادة 
هناك  يكون  ل  ملاذا  ثم  املتقاعدين,  خربات  من 
الإ�سدارات  انقطعت  وملاذا  فاعل,  توا�سل  خط 
اإدارة  ين�ساأ  ل  وملاذا  اإلينا,  و�سولها  من  واملجالت 
تعنى باملتقاعدين للتوا�سل معهم وال�ستفادة من 
معاجلة  ببع�س  وتكليفهم  ومقرتحاتهم  اآرائهم 

عدد من املالب�سات وال�سلح والق�سايا ونحو ذلك, 
نحن ن�شعر بنوع من الإحباط يف نزع هيبتنا بعد 
من  املواقف,  بع�س  بذكر  يل  وا�سمح  التقاعد 

الق�ساة اأنف�سهم.
باإحدى  الق�ساة  اإحدى  مبراجعة  قمت  مرة  ذات 
فبادرته  زوجني,  بني  توفيق  م�ساألة  يف  املحاكم 
بال�سالم والتعريف ب�سخ�سي, قلت: معك ال�سيخ 
علي بن خفّيف, فبا�سرين بقوله: ل تقل ال�سيخ, 
فلما اأو�سحت له اأنني كنت قا�سيا, رد بقوله: اأنه 
اليهودي  مع  طالب  اأبي  بن  علي  تقا�سا  عندما 
اأكن  مل  اأنا  فقلت:  املوؤمنني,  اأمري  اإين  يقل  فلم 
ذلك,  يف  فرق  هناك  م�سلح,  اأنا  واإمنا  متقا�سي 
اآخر  لقا�سي  مراجعتي  عند  اأنه  الأخر  واملوقف 
اللي  و�س  وجهي  يف  �سرخ  عليه,  دخلت  وحينما 
فبدل  الع�سكري!  لك  دعوت  واإل  اطلع  دخلك؟! 
ال�سابق  ال�سن ثم املن�سب  الرتحيب وتقدير كرب 
يوجد  ذلك  ومع  مربر,  بدون  بالطرد  اأُفاجاأ 
ال�سدر  رحابة  لديه  من  الق�ساة  من  الكثري 
وب�سا�سة ال�ستقبال ومعاجلة املوقف بكل اأريحية, 
ولقد كان يف ال�سابق ل ميكن متكني القا�سي اإل 
احلا�سر  الوقت  يف  ولكن  معينة,  �سن  بلوغ  بعد 
مما  ال�سن  يف  �سغار  الق�ساة  من  الكثري  اأ�سبح 
لدورة  اإخ�ساعهم  اإلى  العمل  وحاجة  يتطلب 
اأما  واملراجعني,  اخل�سوم  مع  التعامل  فن  يف 
بخ�سو�س واقعنا كمتقاعدين فال بد من �سرورة 
بكل  وتزويدنا  ذكرت  كما  توا�سل  قنوات  و�سع 
ال�سابق  بعملنا  للتوا�سل  يحفزنا  ومفيد  جديد 
فال يزال الرجل عاملاً ما مل يرتك العلم, وميكن 
منحنا بطاقة تعريف مع اإ�سدار تعميم للمحاكم 
من  وال�ستفادة  مهمتنا  بت�سهيل  العدل  وكتابات 

• تباعد املواعيد متلل املتقا�شي 
فيرتك دعواه في�شيع حقه

• ملاذا لتن�شاأ اإدارة للق�شاة 
املتقاعدين للتوا�شل معهم 

وال�شتفادة من اآرائهم
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وكتاب  بالق�ساة  بيان  و�سع  وميكن  خرباتنا, 
من  العدل  لوزارة  املنت�سبني  واملوظفني  العدل 
املحاكم  على  وتعميمها  كل مدينة  املتقاعدين يف 
اأقل  وهذا  فيها.  ي�سكنون  التي  املنطقة  وكتابات 
ول  تهمي�سنا.  من  يزيد  فن�سياننا  لهم,  يقدم  ما 
يتوقع من جمل�سنا ووزارتنا اإل كل خري وهذا ما 

ناأُمله ونرجوه.

• هل اأنت من موؤيدي تقنني الأحكام 
التعزيرية للحد من تفاوتها؟

- م�ساألة التقنني راجعة لوزارة العدل فهي امل�سئولة 
والتعليمات  واللوائح  الأنظمة  باإ�سدار  املبا�سرة 
ملا  وخدمتهم  وامل�ستفيدين  للق�ساء  الأمان  وبث 
فيه �سالح جودة العمل والأداء املطلوب, فرب�سد 
ما  اإ�سدار  يتم  ودرا�سته  فيه  والنظر  التفاوتات 
املخت�سة  اجلهة  راأت  اإن  للجميع  وفائدة  نفع  فيه 
ذلك, اأما ما يح�سل من تفاوت ل تعد بالظاهرة, 
فمطلوب فيها الرتوي والتثبت ومراجعة الق�سية 
بنف�سها بدون تعميمها. ون�ساأل اهلل العون والتوفيق 
لكل من خدم ال�سريعة الإ�سالمية وطبق اأحكامها 
وعدل يف التقا�سي واأن�سف اأ�سحاب احلقوق, وراأى 

ما فيه م�سلحة العباد.

• الأحكام جاءت لتهذيب الأخالق 
ولي�س لتعذيب النفو�س, األ تالحظ 

وجود من يبالغ يف الأحكام؟
- هذه ال�سريعة �ساحلة لكل زمان ومكان, يقول اهلل 

تعالى: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ 
القا�سي  على  ينبغي  والذي  )احلجر(,  ژ   ں 
غري  من  وقوي  �سعف  غري  من  رحيما  يكون  اأن 
عنف, وكان -�سلى اهلل عليه و�سلم- وهو قدوتنا يف 
التعامل مع الع�ساة اأبان اأن هذا الدين جاء رحمة 

واأبي مو�سى  للعاملني. فعندما بعث معاذ بن جبل 
)ي�سروا  بقوله:  ا�ستو�ساهم  اليمن  اإلى  الأ�سعري 
ول تع�سروا وب�سروا ول تنفروا(, فالأحكام جاءت 
عليه  اهلل  �سلى  يقول  للتعذيب,  ولي�س  للتهذيب 
و�سلم: )اإدروؤا احلدود بال�سبهات ما ا�ستطعتم اإلى 
ذلك �سبيال(, وقال: )من �سرت على م�سلم �سرته 
اهلل يف الدنيا والآخرة(, وملا )اأذاق( ماعز ر�سي اهلل 
عنه احلجارة عندما مت رجمه من قبل ال�سحابة 
ب�سبب الزنا واعرتافه به اأربعاً ويف كل مرة يقول: 
لعلك قبلت لعلك فاخذت ثم قال: )هال تركتموه 
الأخذ  فينبغي  عليه(,  اهلل  فيتوب  يتوب  لعله 
منهم  ح�سل  ملن  وال�سفقة  والرحمة  باملالطفة 
ثبت  ما  على  ين�س  احلنيف  فديننا  ذنب,  اأو  جرم 
)التائب من  قوله:  و�سلم يف  عليه  اهلل  �سلى  عنه 
له(, وقد و�سع اهلل عن هذه  ذنب  الذنب كمن ل 
الأمة الإ�سر والأغالل التي كانت على من قبلهم, 
يتوبوا  اأن  اأرادوا  اإذا  اهلل  اأمرهم  مو�سى  قوم  فكان 
اأنف�سهم فيتوب عليهم, قال اهلل تعالى:   اأن يقتلوا 

ژ ک ک ک ک  گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہژ   ہ     ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
يف  ال�سيا�سة  يح�سن  اأن  القا�سي  فعلى  )البقرة( 
تبداأ  الأحكام  فاإن  اخللق,  على  الأحكام  تطبيق 
اأن  يجب  �سي  وكل  بالق�سا�س.  وتنتهي  بالتوبيخ 
اأن  اهلل  ن�ساأل  والتب�سري,  احلكمة  مبقيا�س  يقا�س 

يحق احلق ويبطل الباطل.

• البع�س يّدعي عدم وجود ن�شو�س 
ت�شريعية ملا اأ�شتجد من حوادث ونوازل, 

فما ردكم على ذلك؟
- مما يجب اأن يرت�سخ لدى القا�سي اأن يعلم اأنه 

• ل يزال ذكر الق�شاة ال�شابقني 
عالق يف اأذهان النا�س

• �شرورة التوا�شل مع الق�شاة 
املتقاعدين ومنحهم التقدير
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لي�س �سيء م�ستجد مما ح�سل يف الوقت احلا�سر 
اإل وله يف كتاب اهلل حكم مف�سل, ولذلك عندما 
اإلى  معاذ  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  بعث 
اليمن, قال له: )اإنك �ستاأتي قوم من اأهل الكتاب, 
تعالى.  اهلل  بكتاب  قال:  بينهم؟  به  حتكم  فبما 
قال: فاإن مل جتد؟ قال: ب�سنة ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم, قال: فاإن مل جتد؟ قال: اأجتهد راأيي, 
فقال له  - �سلى اهلل عليه و�سلم-: احلمد هلل الذي 
وفق ر�سول ر�سول اهلل, وملا بعث النبي -�سلى اهلل 
عليه و�سلم - عبدالرحمن بن عوف لأخذ اجلزية 
من يهود املدينة, قالوا له : يا عبدالرحمن نريد 
اأن نوتيك ماًل اأنت وتقول للر�سول مل اأجد �سيئاً, 
لقد  واهلل  حراما,  تطعموين  اأن  اأتريدون  فقال: 
اتيتكم من عند اأحب خلق اهلل اإلى نف�سي حممد  
-�سلى اهلل عليه و�سلم -, واأنتم اأبغ�س اإلى نف�سي 
من القردة واخلنازير ولكن واهلل ل مينعني حبي 
اأي  اأقيم احلق فيكم,  اأن  لر�سول اهلل ول بغ�سكم 

ۓ  ژ  تعالى:  اهلل  قال  كما  والإن�ساف,  العدل 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ژ  )املائدة(, فعلى 
القا�سي اأن ي�سع ن�سب عينيه احلق والعدل حتى 
عليه,  ويل  ما  على  وتعالى  �سبحانه  اهلل  يعينه 
كما اأن على القا�سي اأن ُيجد يف الطلب ويوا�سل 
تعالى,  اهلل  اأنزل  مبا  ويحكم  والإطالع  البحث 
امل�سلمون يف فتوحاتهم فرن�سا  فبحكم اهلل و�سل 
وال�سند وال�سني واأنزلوا راية ل اإله واحلياة مادة 
ورفعوا راية ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل, عند 
ذلك ُوجد اأبو الدرداء ر�سي اهلل عنه يبكي فقيل ما 
يبكيك يا اأبا الدرداء يف يوم اأعز اهلل فيه الإ�سالم 
وامل�سلمني, فقال: اإيه ما اأهون اخللق على اهلل اإذا 

اأمر اهلل,  اأ�ساعوا  اأمره, هوؤلء القوم  اأ�ساعوا  هم 
فمكننا اهلل من رقابهم, وما نراه اليوم من �سعف 
عن  البعد  ب�سبب  هو  عزمية  وقلة  امل�سلمني  يف 
ال�سريعة  حتكيم  عن  البعد  وب�سبب  �سبحانه  اهلل 
الإ�سالمية, وقد جاء عنه -�سلى اهلل عليه و�سلم 
-: )اأن اإقامة حٍد من حدود اهلل خري من اأن متطر 
الأر�س اأربعني يوماً(, فلي�س هناك �سيء مما طراأ 
من اأحداث اإل وحكمه معروف عند الرا�سخون يف 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ژ  العلم, قال تعالى: 
ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ 
ۉژ  )اآل عمران(, بعد اأن بني اهلل �سبحانه اأنه 
اأنزل من القران اآيات حمكمات هن اأم الكتاب واأخر 

مت�سابهات, ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ۓژ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
املت�سابه  يرد  اأن  ذلك  وال�سحيح يف  )اآل عمران(, 
لأهل  احلق  يت�سح  حتى  القران  من  املحكم  اإلى 
األأب�سار والعقول, فقد قال اأبو الدرداء ر�سي اهلل 
عنه: )لو فقدت عقال بعريي ما بحثت عنه اإل يف 
كتاب اهلل, لأن كتاب اهلل مل يرتك احلبة ول الذرة 

ول اخلردلة(, قال اهلل تعالى:   ژ ہ ھ ھ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  
وقال  )لقمان(,  ژ   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ڤ     ڤ  ڤ     ڤ  ژ  جالله:   جلَّ 
ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 
ژ )الأنبياء(, ولذلك ملا �سلى  ڇ ڇ 
الأعرابي مع النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - وقد 
ب�سورة  املغرب  النبي يف �سالة  لي�ساأله, فقراأ  جاء 

ڎ  ژ  تعالى:  قوله  عند  اأتى  حتى  الزلزلة 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ردُت من اإحدى الق�شاة  • ُطٌ
والأخر َطلب عدم تعريفي 

بال�شيخ

• كتاب اهلل مل يرتك احلبة 
ول الذرة ول اخلردلة
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ژ   گ  گ  گ  ک  ک  ک 
نعليه  اأخذ  ال�سالة  من  �سلم  فلما  )الزلزلة(, 
وذهب يف طريقه, فناداه الر�سول قائاًل: اأمل تاأتي 
ر�سول  يا  الذرتني  كفتني  بقوله:  فاأجاب  لت�ساأل, 
الإ�سالم  يعز  اأن  بجالله  امل�سئول  اهلل  اأ�سال  اهلل. 
و�سنة  كتابه  ويحكم  دينه  يعلي  واأن  وامل�سلمني 
ر�سوله واأن يجعلنا ممن ير�سى بذلك دون غريه 
امتثال لقوله جلَّ وعال:  ) فال وربك ل يوؤمنون 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ     ژ  حتى يحكموك فيما 
ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې     ې 

ەئ وئ وئ ژ )الن�ساء(.

• من الغرابة مبكان اأن ود الزوجية 
ينقلب اإلى عداء بعد الفراق فيكون 

الأولد �شحية ذلك ,فما تعليقكم؟
ال�سارع  رتبها  لبع�سهما  حقوق  الزوجني  لكال   -

ڳ  ڳ  ژ  تعالى:  اهلل  يقول  حيث  احلكيم 
يحل  فال  )البقرة(  ژ  ڱ  ڱ  ڱ 
املرتتبة  باحلقوق  يخل  اأن  الزوجني  من  لأحد 
فقد  فيه,  خري  ل  اخلالف  فاإن  لالآخر,  عليهما 
ينقلب الود على عداء بعد الفراق وت�سبح احلياة 
والبنات,  الأبناء  ذلك  �سحية  يذهب  �سحناء 
اإلى عدم متكني كل منهما لأولده  الأمر  وي�سل 
واملماطلة يف الإنفاق وقد بني اهلل �سبحانه يف كتابه 
باأنه لي�س للزوج اإخراج الزوجة من بيت الزوجية 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  يقول:   حيث 
ڀ  پڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 
ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ       ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ 
چ ڇ ڇ ژ  )الطالق(، وقوله: )كفى 

باملرء اإثما اأن ي�سيع من يعول(.

• لو طلبنا من ف�شيلتكم بعث ثالث 
ر�شائل, فلمن توجهونها؟

- الر�سالة الأولى للق�ساة: 
اهلل  يتقوا  اأن  واإخواين  نف�سي  به  اأو�سي  فالذي 
جميع  ويف  اأحكامهم  يف  يعدلوا  واأن  اأنف�سهم  يف 
يكونوا قدوة ح�سنة يف  واأن  ودنياهم  دينهم  اأمور 
زلت  ملن  والتاأديب  والن�سح  امل�سارعة يف اخلريات 
بهم القدم واأن يعلموا علم اليقني اأن نهاية هذه 
احلياة هو املوت ومن ثم احل�ساب, يقول ال�ساعر:

اإذا كان اآخر العمر موتا
ف�سواء طويلُه والق�سري

لذا كان عليهم اأن ي�سعوا جادين يف اإجناز الأعمال 
اأن  كما  والإتقان  ال�سرعة  وجه  على  بهم  املنوطة 
ح�سورا  الدوام  باأوقات  التقيد  واجب  عليهم 
يف  اهلل  حا�سبه  الأجر  ا�ستوفى  فمن  وان�سرافا 
العمل, ولي�سع ن�سب عينيه خمافة اهلل يف ال�سر 
وح�سن  باملتقا�سني  والرفق  العمل  واأداء  والعلن 
وحديث:  احلكم  واإ�سدار  املراجعني  مع  التعامل 
يعرف  واأن  اجلنة(,  يف  وقا�س  النار  يف  )قا�سيان 
اأو  عظمة اهلل وقدرته على اخللق واأن كل �سعف 
وتعالى  �سبحانه  هلل  فاإن  نف�سه,  يف  يجده  نق�س 
بني  وقد  اخلالئق,  على  والقدرة  القوة  كمال 
-�سلى اهلل عليه و�سلم - ذلك بقوله: )ل يوؤمن 

اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه(.

• �شرورة تدريب الق�شاة اجلدد 
على فن التعامل مع املراجعني

• لو فقدت عقال بعريي ما 
بحثت عنه اإل يف كتاب اهلل
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الر�سالة الثانية للمتخا�سمني:
 ليعلم اأحدنا اأنه ل ي�ستطيع اأن يحمل على رقبته 
و  النا�س؟  ظلم  يحمل  مبن  فكيف  ثقياًل,  �سيئاً 
واأخذ  هذا  و�سب  هذا  �ستم  وقد  ياأتي  املفل�س من 
مال هذا, فتوؤخذ من ح�سناته فاإذا مل يبقى من 
ح�سناته �سيء اأخذ من �سيئاتهم ثم و�سعت عليه, 
فال حول ول قوة اإل باهلل, ثم ٌرمي يف نار جهنم 
وجعل  بغريه  وعظ  من  وال�سعيد  باهلل,  والعياذ 
الباقيات  من  واأكرث  عينيه  ن�سب  اهلل  خمافة 
والعافية  العفو  �سبحانه  اهلل  اأ�ساأل  ال�ساحلات, 
و�سر  اأنف�سنا  �سر  يقينا  واأن  الدائمة  واملعافاة 
ال�سيطان و�سركه و�سر الذنوب واملعا�سي والآثام.

الر�سالة الثالثة للمتقاطعني: 
اهلل  لأمر  ميتثلوا  اأن  املتقاطعني  فن�سيحتي 

ژ  ژ  يقول:ژ  حيث  وتعالى  �سبحانه 
گ        گ  گ  ک   ک  کک  ڑ  ڑ 
ڱ  ڱ  ڳ          ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ   
فاإن  )ف�سلت(,  ژ   ۀ      ۀ  ہ ہ ہ 
اأو  زوجني  كان  �سواء  خالف  النا�س  بني  ح�سل 
جارين اأو �سريكني يف م�سلحة ما اأن يغلبا ح�سن 
للحق,  ويتوا�سعا  �ساأنهما  يف  اهلل  وٌيحكما  الظن 
فقد ح�سل اأن وقع بني رجل وزوجته خالف من 
�ست �سنوات وال�سر قائم من م�ساكل وم�ساربات, 
زوجته  اأهل  بزيارة  فقام  الزوج  ندم  مرة  وذات 
من  فتفاجوؤا  خطئه  من  ومعتذرا  عليهم  م�سلما 
اأن  اإل  منهم  كان  فما  اجلميل,  الت�سرف  هذا 
الهجران  بعد  الألفة  وتعود  ويعفوا  ي�ساحموا 
ال�سحناء  وانتهت  النفو�س  و�سفت  والقطيعة, 
الطرفان  ويبقى  القطيعة  يولد  الهجران  لأن 

�سحية القيل والقال, فامل�ساكل ل تاأتي بخري واإن 
والعر�س  العقل  حتكيم  من  بد  فال  ح�سلت  هي 
مبا  والقبول  اإليه  والحتكام  املطهر  ال�سرع  على 
مكاتب  باإن�ساء  العدل  وزارة  اأح�سنت  وقد  يقرره. 
يقول  ال�سرعية.  باملحاكم  والإ�سالح  التوفيق 

ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ  ۈ  ژ  تعالى:  اهلل 
ژ)الن�ساء(  ې   ۉ  ۉ  ۅ 

پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ        ٱ  ژ  وقال: 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
اهلل  �سلى   - وقال  )الأحزاب(  ژ   ٺٺ   ڤ 
عليه و�سلم-: )من ُحلف له باهلل فلري�سى ومن 

مل ير�سى فلي�س من اهلل يف �سيء(.

• يف ختام اللقاء ما راأيكم يف جملتي 
العدل والق�شائية؟

الثقافة  ن�سر  يف  العدل(  )جملة  اأ�سهمت  لقد   -
الق�سائية ورفعت من الوعي العديل واأثرت الواقع 
منها  ا�ستفاد  التي  املتخ�س�سة  بالبحوث  العلمي 
وزميلتها  فهي  وغريهم,  العدل  وكتاب  الق�ساة 
)الق�سائية( منابر علم ومعرفة, فقد �سايرت تطور 
ال�ساأن  عن  متميزا  واقعا  للمطلع  ونقلت  الوزارة 
العديل وبالتحديد الق�سائي, وكانت تلك )املجلتني( 
العمل,  هذا  على  القائمني  على  وو�سام  نوعية  نقلة 
ولعل تفاعل الق�ساة واأ�ساتذة اجلامعات جناح مل�سرية 
الإ�سدارين اإ�سافة اإلى الدعم الالحمدود من لدن 
معايل الوزير مما جعل ذلك دليل توا�سل وعالمات 
باجلهود  تتحقق  التي  النجاحات  طريق  يف  م�سيئة 
والهمة  القوية  والإرادة  الدءوب  والعمل  امل�سنية 
العالية والعمل الر�سيد واملفيد, ف�سكر اهلل القائمني 
والنجاح,  التوفيق  للجميع  اهلل  ون�ساأل  عليهما, 

و�سكرا لكم., وباهلل التوفيق.

• ر�شائل ود للق�شاة 
واملتخا�شمني واملتقاطعني

• جملتي العدل والق�شائية 
و�شامني على جبني القائمني 

عليها
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