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والتعليم؟ الن�شاأة  عن   • حدثنا 
يف  ولدت  الرومي،  �سليمان  بن  علي  بن  عبدالعزيز  اأنا   -
حمافظة املجمعة عام 1382هـ ون�ساأت فيها يف بداية حياتي 
ويف كنف والدي ودر�ست حتى ال�سنة الثالثة ابتدائي عندما 
ملحاكم  ورئي�ساً  املجمعة  حمكمة  يف  قا�سياً  والدي  كان 
�سدير وقد اأحلقني يف ذلك الوقت بحلقات حتفيظ القراآن 
الكرمي، ثم انتقلت مع والدي اإلى حمافظة الدمل ومكثت 
فاأكملت  الريا�ض  اإلى  انتقلنا  ثم  واحدة  �سنة  مدة  معه 
تعليمي البتدائي يف مدر�سة الأحنف ابن قي�ض، ثم التحقت 
مبعهد اإمام الدعوة ، بعد ذلك التحقت بكلية ال�سريعة، ثم 
در�ست املاج�ستري يف املعهد العايل للق�ساء، وعينت بعد ذلك 
يف عام 1408هـ  قا�سياً يف املحكمة الكربى بجدة على درجة 
قا�سي ب ثم يف عام 1429-1430هـ اأكملت درا�سة الدكتوراه 

وبحثي طريق التحقيق ملخطوط نفي�س.

لديهم؟ در�شت  الذين  امل�شايخ  اأبرز  هم  • من 
- ومن اأبرز م�سايخي �سماحة املفتي عبدالعزيز بن عبداهلل 
بن  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  ال�سيخ  وف�سيلة  ال�سيخ  اآل 
غديان وال�سيخ عبداهلل بن جربين وال�سيخ �سالح بن فوزان 
املطلق  عبداهلل  وال�سيخ  احلمني  فهد  وال�سيخ  الفوزان. 
وال�سيخ عبدالرحمن الدروي�ض وال�سيخ عبدالعظيم �سرف 
املق�سور  اأحمد  وال�سيخ  عطوه  عبدالعال  وال�سيخ  الدين 
وال�سيخ عبداهلل الر�سيد وال�سيخ حممد العطيوي وال�سيخ 
ا�ستفدت  حيث  املن�سور  عبداهلل  والدكتور  املعيوف  حممد 

منهم كثرياً وغريهم كثري.

الدرا�شة؟ يف  زمالئك  من  تذكر  • من 
احلقيل  �سايع  بن  اإبراهيم  ال�سيخ  معايل  زمالئي  ومن   
�سالح  وال�سيخ  املنيع  علي  وال�سيخ  الزيد  حمود  وال�سيخ 
علي  الدكتور  وال�سيخ  اخلثالن  خالد  وال�سيخ  احلمني 
املو�سى  تي�سري  وال�سيخ  القني  اإبراهيم  وال�سيخ  ال�سهري 
عبدالعزيز  وال�سيخ  العجريي  عبدالرحمن  وال�سيخ 
الدكتور  الأ�ستاذ  وال�سيخ  احلليميد  زيد  وال�سيخ  اجلدعي 
وال�سيخ  احلميد  علي  الدكتور  وال�سيخ  ال�سكاكر  عبداهلل 

اأجرى احلوار: حمد بن عبد اهلل بن خنني
�سيفنا يف هذا العدد قا�ٍس وابن قا�ٍس، فبالرغم من تقاعده املكرب، اإل اأن الطموح يحدوه بح�سوله 

على درجة الدكتوراه. عمل 26 عاماً يف اأكرب حمكمتني يف اململكة بجدة والريا�س فا�ستفاد من تنوع 

الق�سايا واختالفها، فاأ�سبح لديه اإملام باجلانب املعريف وباأحوال املتقا�سني واختالف توجهاتهم، 

فكان ذا دراية واإدراك واأهاًل للم�سوؤولية اأمام اهلل �سبحانه، ثم اأمام املجتمع والنا�س. ر�سح ليكون 

ال�سرعية وك�سب عالقات وطيدة مع زمالئه وحمبيه والعديد من  الطبية  اللجنة  لرئي�س  نائباً 

اإجراءات  تي�سري  يف  ت�ساهم  التي  املقرتحات  من  عدداً  اللقاء  هذا  يف  طرح  العلم.  وطلبة  الدعاة 

التقا�سي ونادى بتدوين الأحكام لي�ستفيد منها الق�ساة وعامة النا�ض. وحتدث عن �سرية والده يف 
الق�ساء. 

مار�س الإمامة واخلطابة يف عدد من اجلوامع، واإلقاء املحا�سرات و�سارك يف الندوات وهو ع�سو يف 

العديد من اجلمعيات اخلريية. و�سل اإلى درجة قا�سي ا�ستئناف فف�سل التقاعد املبكر والنخراط 

باأن املحامي خري من يعني القا�سي للو�سول  يف جمال ال�ست�سارات الق�سائية واملحاماة لإدراكه 

اإلى احلق. لنرتك احلديث مع ابن الق�ساء ف�سيلة ال�سيخ عبدالعزيز بن علي بن �سليمان الرومي 

�سائلني اهلل تعالى اأن ينفع مبا يقوله وباهلل التوفيق.

• عملت 26 عامًا يف اأكرب 
حمكمتني باململكة جدة 

والريا�ض 
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حممد  والدكتور  اللطيف  العبد  عبدالعزيز  الدكتور 
امل�سعود  اأحمد  وال�سيخ  الدهي�سي  اأحمد  وال�سيخ  النجيمي 
وال�سيخ  العي�سى  عبدالعزيز  وال�سيخ  النتيفي  واإبراهيم 
اللحيدان  �سليمان  الدكتور  وال�سيخ  اجلربوع  اإبراهيم 

وغريهم كثري.

الق�شاء؟ يف  عملكم  عن  • حدثنا 
وقد مت  1404-1405هـ  عام  ال�سريعة  كلية  تخرجت من   •
اإكمال  يف  رغبة  ذلك  فرف�ست  ق�سائياً  مالزماً  اختياري 
يف  تعييني  مت  ثم  املاج�ستري،  درا�سة  فوا�سلت  تعليمي 
1408هـ  عام  ب  قا�ض  درجة  على  جدة  يف  العامة  املحكمة 
�ساحب  يراأ�سها  وكان  عاماً  ع�سر  اأربعة  قرابة  بها  وبقيت 
وقد  اخليال،  عبداهلل  بن  عبداملح�سن  ال�سيخ  الف�سيلة 
والدين  اخللق  �ساحب  واملوجه،  واملعلم  الرئي�س  نعم  كان 
متقناً  كان  فقد  كثرياً  منه  تعلمت  وقد  الأمني،  والنا�سح 
لعمله موؤدياً لواجبه، نا�سحاً للنا�س بعامة وللق�ساة خا�سة 
ال�سادق  النا�سح  املعني  نعم  وكان  دوامه.  على  حمافظاً 
راآه  من  وكل  الفا�سلة  بالأخالق  يت�سف  كان  وباخت�سار 

اأحبه، كان عادًل بني الق�ساة فجزاه اهلل عنا خري اجلزاء.
وكنت خالل عملي يف املحكمة الكربى بجدة نائباً لرئي�ض 
اللجنة الطبية، ثم طلبت النقل اإلى حمكمة الريا�س، فتم 
ذلك يف �سهر ذي احلجة من عام 1421هـ وبقيت بها حتى 
درجة  على  واأنا  املبكر  التقاعد  طلبت  حيث  1432هـ،  عام 

قا�سي ا�ستئناف.
يف  الباحة  منطقة  من  ا�ستئناف  قا�سي  ترقيتي  مت  وقد 
�سدر  1432/6/20هـ  يف  ثم  1431هـ  عام  من  رم�سان  �سهر 
الأمر ال�سامي باملوافقة على طلب التقاعد، واأ�ساأل اهلل كما 
�ساملاً ل يل ول علي يف  اأن يخرجِن  الدنيا  �ساملاً يف  خرجت 
الدار الآخرة، واأن يتجاوز عني ويغفر يل ولوالدي ويتوب 
امل�سلمني  وجميع  والآخرة.  الدنيا  يف  عليَّ  وي�سرت  عليَّ 

وامل�سلمات.

من  تقاعدكم  بعد  به  خرجتم  الذي  • ما 
ميزات؟

-ل �سك اأن مرفق الق�ساء من اأعظم املرافق م�سوؤولية اأمام 

وجدت  وقد  والنا�س،  املجتمع  اأمام  ثم  وتعالى،  تبارك  اهلل 
تبايناً واختالفاً يف توجهات النا�س واأهدافهم و�سدقهم من 
كذبهم على اختالف الق�سايا وتنوعها، واأ�سبح يل معرفة 
الق�سايا  وتنوع  واملتخا�سمني.  املتقدمني  باأحوال  واإدراكاً 
لأمهات  بالرجوع  وذلك  املعريف،  باجلانب  القا�سي  يفيد 
اأو  امل�ساألة  هذه  لتطبيق  املرعية  بالأنظمة  والعناية  الكتب 
الق�سية على ما قرره اأهل العلم من مظانه، وقد ا�ستفدت 
م�ساألة  بي  متر  قد  اإنه  ثم  اجلانب،  هذا  من  كثرياً  اأي�ساً 
البحث فيها، في�سهل احلكم  التي مت  امل�ساألة  ت�سابه  اأخرى 

فيها بعد اإعانة اهلل وتوفيقه. 
كما اأنني ا�ستفدت عالقة طيبة بزمالئي وبع�س امل�سوؤولني 
يف بع�ض الدوائر احلكومية وعالقتي اأي�ساً ببع�ض الأخوة 
التحفيظ  حلقات  اأو  التعاونية  املكاتب  على  امل�سرفني  من 
ك�سبت  اأنني  الأمر  وخال�سة  اجلمعيات،  من  غريها  اأو 
وا�سعة  لي�ست  كانت  واإن  الأخوة،  بع�ض  مع  اأخوية  عالقة 
وع�سرين  �ستة  تقارب  وخدمتي  احل�سا�س،  عملي  ب�سبب 
عاماً ا�ستوعبت خاللها كيفية حترير الدعوى، وال�سري يف 
الق�سية والإجراءات املتبعة لكل ق�سية خا�سة اأنني عملت 
الكربى  جدة  حمكمة  هما  اململكة  يف  حمكمتني  اأكرب  يف 
بالريا�س، وهي كافية لتخريج قا�ٍس قد  العامة  واملحكمة 
الدخول  وكيفية  به  يقوم  الذي  العمل  حجم  واأدرك  وعى 
قدر  اإليه  ت�سل  ما  واإدراك  وفهمها  الق�سية  من  واخلروج 
الإمكان، والقا�سي كلما طال اأمده يف الق�ساء اأ�سبح لديه 
عليه يف  ي�سهل  قد  وبهذا  الق�سايا  لفهم  الكايف  ال�ستيعاب 
اأمكن وهو بذلك �سقل نف�سه على  الغالب احلكم فيها ما 
�سيك�سب  املدة  هذه  بعد  والقا�سي  املتنوعة  الق�سايا  هذه 

خربة كبرية وجتربة يف ميدان الق�ساء وعظيمة.
املحكمة  نف�س  يف  الق�ساة  زمالئي  مع  عالقة  ك�سبت  وقد 
وعالقات مع بع�س امل�سوؤولني وبع�س الدعاة وطلبة العلم 
وبع�س الأخوة يف اجلمعيات املختلفة، كما اأنني تعرفت على 
فقد  فيه،  النا�س  اأوؤم  كنت  الذي  اجلامع  يف  ف�سالء  اأخوة 

• املحامي خري من يعني 
القا�شي للو�شول اإلى احلق 
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زالت  ول  احلب،  هذا  بادلوين  اأي�ساً  وهم  اهلل  يف  اأحببتهم 
افرتقت  واأن  واملّنة،  احلمد  وهلل  م�ستمرة  بيننا  العالقة 

الأج�ساد فاإن القلب معهم.

اأثناء  تناولتموها  التي  الق�شايا  واأهم  اأبرز  • ما 
عملكم؟

- جميع الق�سايا التي حتال للقا�سي مهمة وهو م�سوؤول 
اأن يكون هناك  اأمام اهلل تبارك وتعالى، ولكن رمبا  عنها 
ق�سايا حتتاج اإلى تاأمل وبحث دقيق وبحث هذه الق�سايا 
يف امل�سنفات وكتب اأهل العلم من اأهل الخت�سا�س، وعلى 
القا�سي اأن يعتمد على اهلل جلَّ وعال وي�ساأله دائماً واأبداً 
اأن يوفقه وي�سدده ويهديه اإلى احلكم ال�سحيح. كما اأنني 
املتخا�سمني  حال  اإلى  ينظر  اأن  القا�سي  على  اأنه  اأرى 
فقط  يكتفي  واأل  وخما�سمتهما  تقا�سيهما  وكيفية 
مبجرد القرائن الظاهرة بل رمبا يكون هناك اأمر باطن 
به  لتحكم  ذلك  خالف  لك  واأظهر  اأحدهما  اأخفاه  قد 
اأحوال  وانتباه يف  فرا�سة  القا�سي  يكون لدى  اأن  بد  فال 
 ، املتخا�سمني،  واأ�سرب لذلك مثاًل يف ق�سية عر�ست عليَّ
الوافدين  اأحد  على  وادعى  �سعودي  �سخ�س  تقدم  حيث 
لقد  قائاًل:  فادعى  عديدة  �سنني  اململكة  يف  بقي  ممن 
ريال  األف  خم�سني  وقدره  مبلغاً  احلا�سر  هذا  اأقر�ست 
اأطلب احلكم عليه باإعادته يل، واأنكر املدعى  بتاريخ كذا 
عليه ذلك جملة وتف�سياًل، فاأبرز املدعي بينته وهي اإقرار 
اأقرت�س  واأنه  واختياره،  بطوعه  عليه  املدعى  من  �سادر 
وتوقيعه،  ب�سمته  بو�سع  وقام  املذكور،  املبلغ  املدعي  من 
قال:  عليه،  املدعى  على  ذلك  وبعر�س  �ساهدان،  وهناك 
نعم اأ�سادق على هذا الإقرار، حيث اأنني  ا�سرتيت بع�س 
اأربعني  اأكرث من  اأ�سكنها  التي  املدينة  املنازل هنا يف هذه 
هذا  فجاء  عليها،  ال�ستيالء  النا�س  بع�س  واأراد  �سنة 
احلا�سر وقال اإنني اأعمل يف الإمارة و�ساأمنع هوؤلء عنك، 
ولكن ل بد اأن تكتب يل اإقراراً مببلغ خم�سني األف ريال 
حفظاً حلقي، فكتبت هذا الإقرار  ثم ذهب بي اإلى مكتب 
هذا  اأن  ا�سهدا  لهما:  فقال  �سخ�سني  فوجدنا  عقاري 
نعم.  فقلت:  ريال،  األف  خم�سني  مني  اقرت�س  احلا�سر 
ف�سهدا على ذلك ووقعا عليه، فقلت للمدعى عليه وهل 

البتة،  لديك بينة على ذلك، فقال ل بينة يل على ذلك 
حيث اأن هذا بيني وبينه فقط، )فظهر يل �سدق املدعى 
عليه يف كرمه واحتيال املدعي من دعواه(. ولكن ل بينة 
على ذلك والق�سية والبينات ترجح كفة املدعي، ف�ساألت 
املدعي بع�س الأ�سئلة وهي كما يلي: متى اأقر�ست املدعى 
�سلمته  اأحد ح�سر عندما  اأي وقت وهل هناك  عليه ويف 
هذا املبلغ، فقال: ل مل يكن هناك اأحد، وهل املبلغ م�سلم 
فقال  الفئة،  ونوع  نقداً  �سلمته  فقال:  ب�سيك،  اأم  نقداً 
هناك  هل  و�ساألته  خم�سني،  وفئة  مائة  ورقة  خم�سمائة 
عالقة بينك وبني املدعي عليه، فقال: ل يوجد اأي عالقة 
الثقة،  على  بناء  اأعطيته  واإمنا  عليه،  املدعى  وبني  بيني 
�سداقة  وبينه  بيني  ولي�س  عقارات،  له  اأن  اأعلم  حيث 
الثقة،  �سوى  عالقة  اأي  به  تربطني  ول  يل  جاراً  ولي�س 
و�ساألت املدعي نف�س  اأجلت اجلل�سة مدة �سهر تقريباً  ثم 
متطابقة،  تكن  ومل  خمتلفة،  باإجابات  فاأجاب  الأ�سئلة، 
حقه،  الرجل  واأعِط  اهلل  اتق  عليه  للمدعى  اأقول  وكنت 
واإنه  �سيئاً  اأعطيه  املدعى عليه ويقول: واهلل ل  فيغ�سب 
وثق  ملا  ثم  الوكيل،  ونعم  اهلل  وح�سبنا  دعواه  يف  كاذب 
وقلت  الباب  عند  الذي  الع�سكري  بكالمي طلبت  املدعي 
األفاً  وع�سرين  خم�سة  عن  تتنازل  اأن  راأيك  ما  للمدعي: 
ويعطيك الآن املدعى عليه الن�سف الآخر وقدره خم�سة 
وع�سرون  األف ريال بوا�سطة هذا الع�سكري. فقال املدعى 
فقال  له.  ت�سلم  فقلت:  اأبداً،  �سيئاً  له  اأ�سلم  لن  عليه: ل 
املدعي: واأنا متنازل عن ن�سف املبلغ واأطلب الآن ت�سليمي 
الن�سف الآخر، فحينئذ قمت بت�سبيب احلكم وهو كالتايل 
تقريباً: فبناء على ما �سبق من الدعوى والإجابة ومبا اأن 
يكن  ومل  نقداً  املذكور  املبلغ  عليه  املدعى  اأقر�س  املدعي 
هناك اأي �ساهد على ت�سليم هذا و�سهادة ال�ساهدين على 
ت�سليم مثل  املدعي  الواجب على  اأن  الإقرار فقط. ومبا 
ومبا  �سيك  مبوجب  �سهود  هناك  يكن  مل  اإذا  املبلغ  هذا 
اأن يف هذا الوقت الذي خربت فيه الذمم ل يقر�س الأخ 

• ح�شويل على �شهادة الدكتوراة 
دليل على اأن العلم ال يعرف �شنًا
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اأخاه.. فكيف ب�سخ�س ل تربطه فيه اأي عالقة اأو �سداقة 
اأجنبي ويعلم  الثقة بل هو �سخ�س  اأو معرفة واإمنا على 
التي  الإجابة  يف  اختالف  ح�سل  وحيث  اأمواًل،  له  اأن 
طرحت على املدعي وكونه تنازل عن ن�سف املبلغ املطالب 
ملا  املبلغ  هذا  له  �سلم  كان  ولو  عليه  العر�س  مبجرد  به 
حلق  الذي  بال�سرر  طالب  رمبا  ريال،  اأي  عن  تنازل 
جراء هذه املطالبة ومبا اأنه جرت العادة األ يقر�س اأحد 
يدعي  واملدعي  به  يتوثق  ب�سيء  اإل  الوقت  هذا  يف  اأحداً 
اأنه �سلم املبلغ املذكور للمدعى عليه نقداً وبدون ح�سور 
ذلك  على  لي�سهد  ذهبت  الثاين  اليوم  يف  واأنه  �ساهد  اأي 
وكل هذه دلئل وقرائن تبني كذب املدعي يف دعواه فتم 
ي�ستحق  ل  املدعي  واأن  الدعوى  هذه  ثبوت  بعدم  احلكم 
العام  للمدعي  �سيتم حتويله  اأنه  واأفهمته  املذكور.  املبلغ 
احل�سور  منه  وطلبت  الدعوى  هذه  يف  معه  للتحقيق 
عند  واأنه  اعرتا�سه  لتقدمي  احلكم  من  ن�سخة  ل�ستالم 
واحدة  بكلمة  يتكلم  اأن  املدعي  ي�ستطع  مل  احلكم  تالوة 
واأحمر وجهه و�سكت. اأما املدعى عليه ف�سر �سروراً كبرياً، 
حيث فوجئ بهذا احلكم وبعدها خرج املدعي ومل يح�سر 
قريبة  اأخرى  ق�سايا  وهناك  رجعة.  بال  وهرب  اإطالقاً 
منها ولكن املقام ل ي�سمح بذلك، فالواجب النتباه ملثل 
هذه الق�سايا التي قد يزل بها  احلاكم من حيث ل ي�سعر، 
واهلل  هوؤلء  مثل  من  واحلذر  واحليطة  النتباه  وينبغي 

وحده وهو املوفق واملعني.

هل من اآراء  واطالعك..  خربتك  خالل  • من 
ومقرتحات تخدم ال�شاأن الق�شائي؟ 

- لدي عدد من املقرتحات اأوجزها:
امل�سوؤولية  يقدرون  اأكفاء  بق�ساة  املحاكم  تعزيز  اأرى   -1
املناطة بهم، حيث اأنه ل تنا�سب بني عدد الق�سايا املرفوعة 

وبني عدد الق�ساة.
ق�سائي  مكتب  كل  يف  باحث  وجود  من  بد  ل  اأنه  2-اأرى 

البحث  يريد  التي  امل�ساألة  عن  البحث  يف  القا�سي  ي�ساعد 
املنظورة.  الق�سية  الأمثل يف  اإلى احلل  فيها حتى يتو�سل 
وعلى الأقل اإن مل يح�سل ذلك فلو وجد بع�س الباحثني يف 

نف�ض املحكمة لكان خرياً كثرياً.
3- �سرورة وجود تعاون بني املوظفني والقا�سي للم�ساهمة 
بجلب  تاأخر  يح�سل  ل  وحتى  الق�سايا  تراكم  معاجلة  يف 
ال�سرر للمراجعني وخا�سة ممن يح�سر من خارج املدينة. 
للق�ساء  املعهد  املتخرجني من  تعيني  يتم  اأنه  4- يالحظ 
اأنه  واأرى  قا�سي ب  درجة  املاج�ستري على  وح�سولهم على 
ومدى  عنهم  تقارير  وكتابة  للعمل  مزاولتهم  من  بد  ل 
�سالحيتهم للعمل من عدمه ح�سب الأنظمة املرعية وقد 
اأم ل؟ وكل  اأدري هل عمل بذلك  ول  �سابقاً  اقرتحت ذلك 

هذا للم�سلحة العامة.
ومن املقرتاحات اأي�سا:

التدوين  على  القدرة  له  من  كل  يدون  اأن  ينبغي  اأنه  اأرى 
من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة بع�س الق�سايا التي �سمعها 
اأو نظرها حتى ي�ستفيد منها النا�س عامة والق�ساء خا�سة، 

ويذكر الدرو�س والعرب من هذه الق�سايا وحكمه فيها.

اإلى  باالإ�شافة  مار�شتها  التي  االأعمال  هي  • ما 
عملكم الر�شمي؟

واخلطابة  الإمامة  بالق�ساء  عملي  جانب  اإلى  مار�ست   •
املحا�سرات  واإلقاء  والريا�س  جدة  يف  اجلوامع  من  لعدد 
اأنني ع�سو يف جمعية م�ساعدة ال�سباب على  والندوات كما 
التدخني  مكافحة  جلنة  وع�سو  جدة  حمافظة  يف  الزواج 
ويل بع�ض اللقاءات يف بع�ض القنوات الف�سائية، كما اأنني 
ب�سدد كتابة بع�س املقالت املختلفة واأ�ساأل اهلل الإخال�س 

يف القول والعمل. 
املنطقة  يف  الطبية  اللجنة  رئي�س  نائب  كنت  اأنني  كما 
ال�ست�سارات  باب  فتحت  التقاعد  بعد  اأنني  كم  الغربية. 
املحامي  اأن  خا�سة  العمل  ملوا�سلة  واملحاماة  الق�سائية 
والوكيل الواجب اأن يكون خري من يعني القا�سي للو�سول 

• من تولى الق�شاء فقد ذبح 
بغري �شكني

• اأعداد الق�شاة ال يتنا�شب مع 
حجم الق�شايا 
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يعتقده  مبا  اإل  يخا�سم  األ  املحامي  على  واأن  احلق  اإلى 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ژ  يقول:  وجلَّ  عزَّ  اهلل  لن  حقاً 
پ       ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  ېئ   ۈئ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ     ژ  ژ 
گ گ ژ )الن�ساء(. فالواجب على املحامني 
مراقبة اهلل جلَّ وعال يف ال�سر والعلن واأل يكون همه هو 
النت�سار وك�سب الق�سية باأي طرق كان من حالل اأو حرام. 

ال�شابق  الق�شاء  بني  نظرك  يف  الفرق  هو  • ما 
واحلا�شر؟

اإخوانه  ي�ساور  اأن  القا�سي  كان ي�سعب على  ال�سابق  اأنه يف 
اأما  عنده.  املت�سلة  الق�سايا  من  عليه  اأ�سكل  فيما  الق�ساة 
ي�ساور ويكتب ويبحث وكل  اأن  ي�ستطيع  القا�سي  فاإن  الآن 

�سيء ت�سهل وهلل احلمد.
احلا�سر  الوقت  هذا  يف  الق�سايا  اأن  الفروق  من  اأنه  كما 
كرثت وتنوعت كماً وكيفاً خلالف الق�سايا يف ال�سابق كما ان 
الأ�سخا�س اختلفوا عن ال�سابق فكرث اخلداع واجلهل وكما 
كذلك  اليوم  النا�س  )ولي�س  اهلل:  رحمه  مالك  الإمام  قال 

فلكل زمان دولته ورجاله. وكما تكونوا يولى عليكم(.
واخلطيب  واملفتي  احلاكم  هو  القا�سي  كان  ال�سابق  ويف 
يف  ير�سى  يحكم  اأن  ومبجرد  ولغريها  وللعيد  للجمعة 
الغالب الطرفان وكان يق�سي يف ال�سابق يف اأي مكان بخالف 
الغالب ل ير�سى من  الق�ساء يف الزمن احلا�سر، فاإنه يف 
اأحياناً يقوم برفع �سكوى وما �سابه  حكم عليه ويتظلم بل 

ذلك، وقد كانت القلوب يف ال�سابق طيبة بعيدة عن احل�سد 
و�سبكة  احلا�سري  التقدم  اأن  كما  احلا�سر،  وقتنا  بخالف 
على  النا�س  انفتاح  وكذلك  ذلك.  يف  دورها  لها  املعلومات 

الدنيا وتناف�سهم اأكرث من ال�سكاوى واخلالفات.

خالل  من  والق�شاة  للق�شاء  نظرتكم  •ماهي 
عملكم فيه؟

ومن  عظيمة  وم�سوؤولية  اأمانة  وهو  خطري  اأمره  الق�ساء 
تولى الق�ساء فقد ذبح بغري �سكني، قال تعالى: ژ ېئ 
جئ  ی    ی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   
خبژ)�س:26(.  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
ثالثة:  )الق�ساة  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  وقد 

قا�سيان يف النار وقا�ٍس يف اجلنة( احلديث.
الأمر  اختيارهم من قبل جلان فو�سهم ويل  والق�ساة مت 
كل  على  ال�سامي  املقام  موافقة    من  بد  ول  بالختيار 
قا�ٍس يتم تعيينه اإذا اكتملت فيه ال�سروط املعروفة، وعلى 
يراقبوا  واأن  والعلن  ال�سر  يف  وجل  عز  اهلل  تقوى  الق�ساة 
الق�سايا  ينجزوا  واأن  تعامالتهم،  اهلل جلَّ وعال يف جميع 
احلقوق  تاأخري  يف  �سبباً  يكونوا  واأل  ممكن،  وقت  باأ�سرع 
واإعانة الظامل على الظلم واأن على القا�سي اأن يعدل بني 
بال�سعيف  رفيقاً   يكون  واأن  ولفظه  حلظه  يف  اخل�سوم 
وعليه اأن يعطي كل ذي حق حقه، ويلزم القا�سي اأن يكون 
ملماً ومطلعاً على الأحكام ال�سرعية والأنظمة املرعية حتى 
بنظام  ملماً  يكون  اأن  وعليه  في�سل  الأمر  عليه  يلتب�ض  ل 

املرافعات ال�سرعية ولوائحه التنظيمية.
عليه  واأن  ق�سايا  من  يعر�س  فيما  لها  مطبقاً  يكون  واأن 
�سرعة البت يف الق�سية واإذا ا�ست�سعب عليه اأمر اأن يلجاأ اإلى 
الهدى وال�سداد. ويكرث  اهلل بال�سالة والدعاء وي�ساأل اهلل 
م�ساورة  اأي�ساً  وعليه  و�سددين«  اأهدين  »اللهم  قوله  من 

زمالئه الق�ساة فيما اأ�سكل عليه.
هذه  مثل  يف  �سبقه  من  اأحكام  على  الطالع  عليه  اأن  كما 

• �شرورة تقدمي ق�شايا 
النفقة والطالق واحل�شانة 

على غريها 

• ا�شتفدت الكثري من والدي 
�شاحب ال�شرية العطرة
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الق�سايا، واأ�ساأل اهلل للجميع الهدى وال�سداد والتوفيق.

الق�شايا؟ من  الكثري  تاأخر  االأ�شباب يف  • ما هي 
تاأخر البت يف الق�سية يعود لأ�سباب منها:

1- كرثة الق�سايا املنظورة لدى كل قا�سي.
2- قلة عدد الق�ساة يف املحكمة الواحدة فال يوجد تنا�سب 
بني كرثة الق�سايا وعدد الق�ساة بل ل تنا�سب بني ال�سكان 
اإلى  يوؤدي  ب�سببه  وهذا  الق�ساة.  عدد  وبني  مدينة  اأي  يف 
تاأخر البت يف الق�سايا. مع اأنني اأعرف كثرياً من اأ�سحاب 
الف�سيلة الق�ساة ينجز يف اليوم اإجنازاً عظيماً وكلف نف�سه 

اأكرث مما يجب عليه. 
3- �سعوبة بع�س الق�سايا والتي حتتاج اإلى فهم وبحث 
وا�ست�سارة والقا�سي دائماً واأبداً ي�سال اهلل العون وال�سداد 
واأو�سي  ال�سائب.  احلكم  اإلى  يهديه  واأن  والتوفيق 
يلجاأوا  اأن  ق�سية  عليهم  ا�ست�سعبت  اإذا  الق�ساة  اإخواين 
عليهم  و�ستفتح  وال�ستغفار  والدعاء  بال�سالة  اهلل  اإلى 
وجلَّ  عزَّ  واهلل  �سرب  اإلى  يحتاج  الأمر  ولكن  اهلل  باإذن 
يقول:ژ ۓ ۓ ڭڭژ)البقرة:45(.

عدم  قلة  وهم  الق�ساة  بع�ض  على  يالحظ  قد  اأنه  كما 
مراجعته للق�سية التي مت نظرها من قبله والواجب على 
يكون  واأن  عليه،  تعر�ض  ق�سية  كل  يراجع  اأن  قا�سي  كل 
اأمام  ذلك  وقبل  اخل�سوم  اأمام  يحرج  ل  لها  حتى  متهيئاً 
الق�سية  القا�سي  اأن يراجع  اهلل تبارك وتعالى، فال يكفي 
لأ�سحاب  العون  اهلل  واأ�ساأل  يكفي  ل  الوقت  لأن  مكتبه  يف 

الف�سيلة الق�ساة.

عجالةعن �شفات والدكم رحمه اهلل  يف  • حدثنا 
كونه كان قا�شيًا.

ولكن  جمروحة،  فيه  و�سهادتي  والدي  عن  اأقول  ماذا   -
ي�سهد له الواقع وي�سهد له كل من جال�سه اأو رافقه، بل كل 
من �سمعه، فهو نعم املربي واملعلم واملوجه والنا�سح لأ�سرته 
كان  فقد  املعلم،  نعم  كان  اأمره.  ولولة  وملجتمعه،  ولأهله 
له درو�س يف بع�س اجلوامع وامل�ساجد يف الفقه والفرائ�س 
وكرمياً  حليماً  كان  فقد  اخللق،  ح�سن  وكان  والتوحيد 
و�سخياً ومتوا�سعاً، وكان يفتح بيته لكل �سيف و�سائل بعد 

طعام  عنده  يح�سر  من  ليتناول  مبا�سرة  املغرب  �سالة 
اأو  اأو توجيه  در�س  الع�ساء معه وكان جمل�سه ليخلوا من 
ق�سة اأو لغز وما �سابه ذلك.  وكان رحمه اهلل ميازح ال�سغري 
والكبري، وكان ينزل مب�ستواهم كما كان يتفقد دائماً اأحوال 
ويحادثهم  اأقربائه  عن  وي�ساأل  وزوجات  اأزواج  من  الأ�سرة 
من  اإليه  اأتى  من  كل  م�ساكل  يحل  اأن  اإلى  الأمر  وجتاوز 
الأقرباء وغريهم. بل ويدفع املال من جيبه لأجل ال�سلح 
وقد كان حنوناً طيباً، وعنده غرية على دين اهلل عز وجل.  
الأخالق  جمعت  مدر�سة  اهلل  رحمه  كان  �سديد  وباخت�سار 
والآداب والتوجيه. فاأ�ساأل اهلل اأن يبدله بدار خري من داره 

واأهاًل خري من اأهله واأن ي�سكنه ف�سيح جناته.

والطالق  النفقة  ق�شايا  حتتاج  • ملاذا 
واحل�شانة اإلى وقت طويل؟

على  تقدميها  اإلى  حتتاج  والطالق  النفقة  ق�سايا   -
الق�سايا  من  ولأنها  وحل�سا�سيتها  لأهميتها  نظراً  غريها 
ل  ولأنها  غريها،  على  تقدم  اأن  ينبغي  والتي  امل�ستعجلة، 
الق�سية فمثاًل  فاإنها قد تطول  اأن متر مبراحل، فلذا  بد 
ثم  الطرفني،  �سماع  من  بد  ل  الطالق،  طلب  ق�سايا  يف 
اإلى حتكيم وتاأجيل من بع�س  تقدمي البينات، وقد حتتاج 
الأطراف ملحاولة ال�سلح. وقد تطلب الزوجة مهلة لتفتدي 
الأمثل  اأن  اأرى  ولكن  الق�سية،  فتطول  زوجها  من  نف�سها 
اأن ينظر القا�سي عن حال الزوجني  يف الق�سايا الزوجية 
بينهما  وهل  زوجها،  مع  الزوجة  فيها  مكثت  التي  واملدة 
اأولد اأم ل، وهل اخلالف م�ستمر بينهما اأم هو نا�سيء وهل 
الزوجة مع زوجها يف م�سكنه اأم اأنها عند اأهلها وقدر املدة 
التي مكثت فيها عند اأهلها، وهل هي خرجت اأم اأن زوجها 
اأخرجها وهل الزوج ينفق على زوجته هذه املدة اأم ل، وهل 
حالة  وكل  اخلالف  اأ�سباب  ما  حديث،  اأم  قدمي  اخلالف 
اإلى  حتتاج  ق�سية  كل  ولي�س  عالج  له  احلالت  هذه  من 
حمكمني واأ�سرب لذلك مثاًل يف ق�سية رفعت لدي من فتاة 

• عالقتي بزمالئي م�شتمرة 
وزادت اأ�شرتي بعد التقاعد 
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يدخل  ومل   ... بتاريخ  عليها  عقد  باأنه  زوجها  على  تدعي 
�سرعية  خلوة  بها  يخل  مل  اأنه  كما  ال�سرعي.  الدخول  بها 
�سحيحة واأنه مل يدفع املهر وظهر لها اأنه �سيء املعا�سرة، 
فهو ي�سب وي�ستم كما اأنه مبتلى ب�سرب ال�سجائر، كما اأنه 
يطلب اأن يقام الزواج يف بلده؛ لذا فقد كرهته ل�سوء خلقه 
وتطلب الطالق منه، وبعر�س ذلك على املدعى عليه �سادق 
اأو ي�ستمها  اأنه مل ي�سبها،  اأنه ذكر  اإل  على جميع ما تقدم 
اأن  القادمة، ثم غ�سب وطلب  الأيام  املهر يف  �سيدفع  واأنه 
قذفها  على  ملجازاتها  اجلزئية  للمحكمة  زوجته  حتال 
واأنه ل بد من جلدها وتعزيرها على  وال�ستم،  بال�سب  له 
ذلك، ثم ملا انتهت املرافعة بني الزوجني طلبت من الزوج 
الطالق فرف�س فحكمت بف�سخ النكاح، وبنيت حكمي على 
اأنه ظهر يل اأن الزوج �سيء املعا�سرة، واأنه ل يريد زوجته 
للجزئية  اإحالتها  طلب  وملا  بها  لتم�سك  يريدها  كان  ولو 
ظهر  كما  املهر  من  �سيء  اأي  ي�سلم  مل  اأنه  كما  لتعزيرها 
يل ف�سقه والفا�سق لي�س بكفء للموؤمنة لأن اهلل عزَّ وجلَّ 

ے ے       ۓ ۓ   ڭ      ڭڭ ڭ  يقول: ژ 
ۇ ۇژ  )ال�سجدة(. فاعرت�س الزوج على احلكم 
ورفع �سوته وتكلم. ومت احلكم يف جل�سة واحدة اإنقاذاً لهذه 
الفتاة من هذا ال�ساب والذي ظهر يل اأنه غري �سوي فتم 
رفع املعاملة ملحكمة ال�ستئناف ولحظو بقولهم: األ يرى 
ف�سيلة ناظر الق�سية اإح�سار حكمني من اأهلهما؟ فبينت 
لأ�سحاب الف�سيلة اأنه ل داعي للحكمني لأننا علمنا �سبب 
اخلالف ومل يح�سل هناك دخول اأو مكوث يف بيت واأنه ل 
ير�سى اأي ويل مثل هذا الزوج الذي مل يح�سل فيه دفع 
للمهر بل وطلب الزوج اإقامة الزواج يف بلده واأنه اإمنا يريد 
اإهانتها فتم ت�سديق احلكم يف اجلل�سة الثانية، وهكذا كل 
ق�سية لها مالب�ساتها، واإذا تبني للقا�سي �سوء خلق الزوج 
وثبت ذلك بالبينات القاطعة فاإنه يف�سخ النكاح ول حاجة 
اإلى حمكمني واحلاجة اإلى احلكمني تاأتي فيما اإذا التب�س 
على القا�سي فلم يعرف ال�سادق منهما ول بينة مثاًل لهما 
فحينئذ ياأتي دور احلكمني. واأرى اأن الق�سايا الزوجية من 
العلمية  احللقات  يف  تدر�ض  اأن  ينبغي  التي  الق�سايا  اأهم 
لهم  يتولى ذلك ممن  واأن  الف�سيلة  تعقد لأ�سحاب  التي 
باع طويل يف الق�ساء ومعرفته باإجراءات التقا�سي بل اأرى 

اأنه ل بد من و�سع در�ض م�ستمر يف املعهد العايل للق�ساء 
يدرب من وجه للق�ساء حتى يكون لديه اإملام بذلك.

الفقه  كتب  يف  مب�سوط  هذا  فكل  واحل�سانة  النفقة  واأما 
وتقدير النفقة من قبل اأهل الخت�سا�س والنظر وح�سب 
اإي�سار الزوج من اإع�ساره وتختلف كل ق�سية عن الأخرى. 
والذي  تطول  قد  اأي�ساً  فهي  للح�سانة  بالن�سبة  واأما 
يطيلها هما طرفا النزاع اأو اأحدهما لأنها تنتهي بح�سانة 
اأولد لطرف دون اآخر فهي حتتاج اإلى تاأن وعدم العجلة يف 
ذلك والنظر يف �سالح الطرفني على ذلك وكل هذا يحتاج 

اإلى ترو وعدم العجلة به.

فر�ض ر�شوم رمزية ي�شهم يف  اأن  ترى  • هل 
تخفيف الدعاوى الكيدية ويخفف من املماطلة 

يف الق�شايا؟
-ل اأرى اأن فر�س ر�سوم رمزية ي�سهم يف تخفيف الدعاوى 
الكيدية ولكن اأرى اأن يجازى كل من يدعي بدعوى كيدية 
ل حقيقة لها ويتم التحقيق معه وتغرميه لقاء ذلك ودفع 
التقرير  ذلك  بعد  وتقريره  ي�ستحقها  ملن  املحاماة  اأجرة 

الرادع له والزاجر لغريه.

اإجرائي  اإر�شادي  دليل  اإ�شدار  توؤيد  • اأال 
حلقوق الن�شاء اللواتي تقودهن الظروف اإلى 

اأروقة املحاكم؟
الن�ساء  حلقوق  اإجرائي  اإر�سادي  دليل  اإ�سدار  اأوؤيد  اأنا   -
يقوم به اأهل الخت�سا�س واملعرفة مب�ساركة بع�س الق�ساة 

لكونهم الأعرف بذلك. 

مدى تالئم زمالئكم الق�شاة يف الق�شايا  • ما 
اجلنائية؟

- يف الغالب هناك تالئم وتفاهم يف هذه الق�سايا فتدر�س 

• تطبيق برنامج قيا�ض على 
مر�شحي الق�شاء للتاأكد من 

مدى �شالحيتهم 
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اإجابة  جميعاً  الق�ساة  وي�سمع  اجلميع  قبل  من  الق�سية 
جميع  ي�سمعون  كما  الق�سية،  هذه  يف  املتهم  عليه  املدعى 
املنا�سب  احلكم  وو�سع  الق�سية  البحث يف  يتم  ثم  البينات 
اإذا كان  لكل واقعة وقد يح�سل اختالف يف وجهات النظر 
احلكم اجتهادياً وكل يذكر ت�سبيباً حلكمه الذي راآه ولكن 
الق�سية  درا�سة  بعد  احلكم  على  اتفاقاً  يح�سل  الغالب  يف 
درا�سة مف�سلة ويف الغالب ل نكتفي بدرا�ستها داخل املكاتب 
للذمة  الدوام تربئة  اأوقات  ندر�سها يف غري  بل  الق�سائية 

واهلل املوفق.

�شهادة  على  للح�شول  تطلعك  اأ�شباب  • ما 
الدكتوراه بعد التقاعد؟

- لقد در�ست عام 1429-1430هـ  يف اجلامعة الإ�سالمية يف 
املحكمة  اأثناء عملي يف  وذلك  كاماًل  ف�ساًل  املنورة  املدينة 
العامة بالريا�س مع بع�س الزمالء من الق�ساة وغريهم 
على  واحل�سول  تعليمي  اإكمال  على  �سجعوين  واللذين 
درجة الدكتوراه والعلم ل يعرف �سناً حمددة بل طلب العلم 
من ال�سغر اإلى الكرب، وكما قيل من املهد اإلى اللحد والعلم 
ملخطوط  التحقيق  طريق  اخرتت  وقد  له،  �ساحل  ل  بحر 
النت�سار  كتاب  وهو  بارز  لعلم  ال�سافعية  كتب  من  نفي�س 
لبن اأبي ع�سرون ال�سافعي )درا�سة وحتقيقاً(، وقد وجدت 
الإ�سالمية  اجلامعة  مدير  معايل  من  وعون  ت�سجيع  كل 
الدكتور حممد العقال واأ�ساتذتها الأفا�سل ومنهم امل�سرف 
ال�سهلي  معتق  ابن  عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ  بحثي  على 
اهلل  فجزى  وتوجيهي  ن�سحي  على  جهداً  ياألوا  مل  الذي 
يحبه  ملا  ووفقهم  خري  كل  اجلامعة  هذه  على  القائمني 
وير�ساه، واأ�ساأل اهلل اأن يرزقني الإخال�س يف القول والعلم.

تقاعدك  بعد  عالقتك  ا�شتمرار  مدى  • ما 
بزمالئك واأ�شرتك؟

وذلك  ذلك  قبل  كانت  كما  م�ستمرة  بزمالئي  • عالقتي 
بعد  زادت  اأي�ساً  اأ�سرتي  مع  وعالقتي  الزمالء  اأغلب  مع 
التقاعد كما زادت الزيارات لالأهل والأرحام واأ�ساأل اهلل اأن 
واأن يجعل ذلك يف ميزان  واملودة  املحبة  نعمة  يدمي علينا 

احل�سنات.

والدكم قا�شيًا فهل تتحفوا القارئ ب�شيء  • كان 
من �شريته العطرة؟

قرنائه  ثناء  وكفاه  ونعته  و�سفه  عن  ليعجز  القلم  اإن   -
واأحبابه وطالبه واأخ�سى اأن ا�ستطرد يف الثناء عليه ومدحه 
قد  الذي  والتطويل  والنياحة  بالغلو  فاأتهم  ي�ستحقه  مبا 
ي�سوبه التجريح لأنه والدي ومعلمي اأو اأن اأق�سر يف الكتابة 
عنه فاأخل ولكن ح�سبي به كما قال الأوزاعي حينما وقف 
)يا قرب كم فيك من علم ومن  الزهري  على قرب حممد 
اإلى اآخر مقالته  اأيا قرب كم فيك من علم ومن كرم،  حلم 

رحمه اهلل(. 
ات�سف  فذاً  وقا�سياً  علماً  املجتمع  وفقد  فقدنا  لقد  نعم 
قول  وتذكرت  اأجملها  الأخالق  من  وحاز  كثرية  ب�سفات 
– رحمه اهلل- �سمن ق�سيدة يف  م�سطفى �سادق الرافعي 
مدح اأمري املوؤمنني اخلليفة الرا�سد عمر بن اخلطاب ر�سي 

اهلل عنه يقول فيه: 
ومل يكن اأحد يلهيه عن اأحد 

كاأنه والد والنا�س اأطفـــــــال
فوالدي رحمه اهلل تعالى كان يت�سف بالأبوة مع امل�سلمني 
يف ق�ساء  واأبداً  دائماً  ي�سعى  كان  �سعوره حيث  وهو  جميعاً 
احلوائج وتفريج الكرب وكان يحمل هموم امل�سلمني دون اأن 
اأمره، وهذه خ�سلة يهبها اهلل ملن  اأدنى �سيء من  يحملهم 

ي�ساء ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 
اإذا جاءتك  ژ )احلديد(. وكان يقول يل:  ھ      ے 
ق�سية كق�سية مطالبة يف ق�سا�س فتخيل اأن القاتل اإبنك 
مع  متيل  ول  الق�سية  يف  تتو�سط  حتى  ابنك  املقتول  واأن 
ق�ساة  لدى  معروف  تعالى  اهلل  رحمه  ووالدي  اأحدهما 
املحكمة ب�سرعة اإجناز الق�سية وحماولة عر�س ال�سلح على 
الطرفني، وقد كان رحمه اهلل تعالى بارزاً يف علم الفرائ�س 
ول اأعلم اأن اأحداً يجاريه يف هذا العلم، وقد كان له طالب 

• اأ�شكر وزارة العدل على 
جهودهاالتطويرية.. وجملة 

العدل رائدة يف مو�شوعاتها
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واأ�ساتذة اجلامعة وغريهم  الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من 
من طالب العلم اللذين در�سوا عليه هذا العلم و�سهدوا له 
فله  وقته  على  حري�ساً  تعالى  اهلل  رحمه  كان  وقد  بذلك، 
وقت لإفتاء النا�ض والرد على مكاملاتهم وات�سالتهم وكثري 
احلل  فيجرون  ق�ساياهم  يف  ي�ست�سريونه  الق�ساة  من 
الأمثل ملا عر�ض عليهم من ق�سايا، كما اأنه – رحمه اهلل- 
ي�سمع عن طريق امل�سجل لبع�س  امل�سنفات يف كتب الفقه 
بالت�سجيل  يقوم  وكان  وغريها  القيم  ابن  وكتب  والأذكار 
لبع�س الفوائد والنفائ�س التي عرث عليها وكان يتاأمل فيها 

وين�سرها بعد ذلك.
واأذكر يف ق�سية وجد مع بع�س الأ�سخا�س يف حقيبته 
اأنها ل تخ�سه، وذكر يل والدي رحمه  خمدرات وذكر 
ا�ستدل  وقد  معه  وجد  مبا  موؤاخذ  املتهم  هذا  اأن  اهلل 
يو�سف  �سورة  يف  كما  تعالى  اهلل  كتاب  من  ذلك  على 

ڎ    ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ژ 
ک  کک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

گ گ     گ ژ )يو�سف(.
كما اأنه رحمه اهلل تعالى ذكر يل كالماً نفي�ساً يف الإقرار 
تعالى  قوله  عند  تف�سريه  يف  القرطبي  الإمام  ذكره 

ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ     وئ  القيامةژ  �سورة  يف 
اإلى  يرجع  وكان  )القيامة(.  ۈئ ۈئ ېئ ېئژ 
اأو  اأو الق�سايا التي لديه  اأمهات الكتب لبحث امل�سائل 
الق�سايا التي ي�ساأل عنها، وكان ياأمرين دائماً بالرجوع 
للم�سنفات وما قرره اأهل العلم يف هذه امل�ساألة، وكان 
يخربنا اأن هذه امل�ساألة مثاًل يف كتاب كذا كم�ساألة الزنا 
هذه  فيقول  ل  اأم  العهد  ينق�س  هل  الكتاب  اأهل  من 
للذهن  املتبادر  وكان  الإقرار  كتاب  يف  جتدها  امل�ساألة 
يف  وهكذا  الذمة  اأهل  اأحكام  يف  امل�ساألة  هذه  توجد  اأن 

م�سائل عدة.
1350هـ   عام  الزلفي  يف  ولد  تعالى  اهلل  رحمه  ووالدي 
حممد  ال�سيخ  ك�سماحة  اأجالء  علماء  لدى  العلم  طلب 
الق�ساة،  ورئي�ض  اململكة  عام  مفتي  ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن 
ال�سنقيطي  وال�سيخ  حممد  بن  عبداللطيف  وال�سيخ 
وال�سيخ عبدالرزاق عفيفي وال�سيخ حممد بن عمر وال�سيخ 
وال�سيخ  البهالل  عبداملح�سن  وال�سيخ  الهالل  عبداملح�سن 

علي بن عبداهلل بن �ساكر وال�سيخ حممد بن اأحمد بن �سنان 
وغريهم وقد حفظ القراآن يف �سغره كما حفظ املتون كزاد 
امل�ستقنع، والرحبية والآجرومية واألفية ابن مالك، وبلوغ 
الثالثة  والأ�سول  ال�سبهات  وك�سف  التوحيد  وكتاب  املرام 
حمافظة  يف  1376هـ  عام  الق�ساء  وتولى  كثري  وغريها 
واحد  عام  ملدة  الدمل  ثم  عاماً  ع�سر  خم�سة  ملدة  املجمعة 
ثم  اجلامع  وخطيب  اإمام  وكان  1392هـ  عام  ذلك  يف  وكان 
الريا�ض ثم يف عام 1398هـ متت ترقيته اإلى قا�سي متييز 
عام 1399هـ ثم اأحيل على التقاعد عام 1421هـ حيث دام 44 
�سنة يف الق�ساء وتويف يف 1423/9/15هـ  يوم الأربعاء و�سلى 
 73 ناهز  الريا�ض عن عمر  التايل ودفن يف  اليوم  عليه يف 
عاماً. وكان رحمه اهلل حري�ساً على اإجناز الق�سايا بكل دقة 
�سيفاً  كان  وقد  الر�سمي.  دوامه  على  حمافظاً  واإخال�س 
العدد  لقاء  �سمن  ال�ساد�س  عددها  يف  العدل  جملة  على 

يرحمه اهلل.

• ماذا تقول لوزارة العدل وجملة العدل؟
به من  العدل وت�سكر عليه ما تقوم  لوزارة  -اإن مما يذكر 
مبرفق  يعني  دقيق  وتنظيم  عظيم  وتطوير  كبري  جهد 
كل جديد  على  ذلك احلر�س  العدل ومن  وكتابة  الق�ساء 
اإ�سدار  ذلك  ومن  الكبري  املرفق  هذا  تطوير  يف  ي�ساهم 
جملة العدل تلك املجلة الرائدة واملنبثقة من هذه الوزارة 
العريقة لن�سر البحوث املتنوعة القيمة والتي ي�ستفيد منها 
اخل�سو�س،  وجه  على  والق�ساة  العموم  وجه  على  النا�س 
بابها  يف  متميزة  جملة  بحق  وهي  �سالتهم  وجدوا  حيث 
واإجالل  تقدير  كل  عليها  القائمون  وي�ستحق  وموا�سيعها 
والذي  العدل  وزير  املعايل  �ساحب  راأ�سهم  وعلى  واحرتام 
ل  املجلة  وهذه  العريقة.  املجلة  هذه  يف  ون�سيب  �سهم  له 
خارج  اأي�ساً  بل  اململكة  بداخل  هم  من  على  نفعها  يقت�سر 
هذه البالد. وفق اهلل القائمني عليها اإلى كل خري ورزقهم 

الهدى وال�سداد والتوفيق.

 
    

والدي كان قا�شيًا مثاليًا رائعًا 
ر يف نف�شي اأثَّ


