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واملولد  الن�شب  حيث  من  ن�شاأتكم  عن  حّدثونا   •
وم�شقط الراأ�س؟

- اال�سم حممد بن اإبراهيم بن حممد بن قا�سم بن ح�سن 
بن علي بن حممد ح�سن بن علي الكريري.. ولدت يف قرية 
قبيلة  هي  وقبيلتي  امل�سارحة،  اأح��د  ملحافظة  التابعة  جحا 
الكررة، وهي ع�سرية من قبيلة امل�سارحة ال�سرفاء التي تعد 
الع�سرية على  القبائل يف منطقة ج��ازان، وه��ذه  اأك��ر  من 
اأربعة نواب، والنواب هم يقومون مقام �سيخ ال�سمل وال�سيخ 
ال�سمل اأي �سيخ �سمل امل�سارحة هو قا�سم بن هادي ق�سادي.

كريري  قا�سم  ب��ن حممد  اإب��راه��ي��م  وال���دي  بجانب  ن�����س��اأت 
تاريخ  تاأديبي، وكان  واأح�سن  اأدبني  الذي   ،- رحمه اهلل   –

ميالدي هو عام 1362ه�.

النظامية؟  بــاملــراحــل  تعليمكم  عــن  حــّدثــونــا   •
وعملكم يف الق�شاء؟

- در����س���ت يف امل��ع��ه��د ال��ع��ل��م��ي يف ���س��ام��ط��ة ع����ام 1384ه������ 

العلمي ب�سامطة وتخرجت  باملعهد  والثانوي(  )املتو�سطة 
ع��ام 1390ه���،  ال�سريعة  بكلية  التحقت  ع��ام 1389ه����، ثم  يف 
وتخرجت منها يف عام 1394ه�، ومت تعييني مالزماً ق�سائياً 
قرار  �سدر  ذل��ك  وبعد  اأ�سهر،  �ستة  مل��دة  �سامطة  مبحكمة 
تعييني قا�سي )ج( يف حمكمة العر�سية اجلنوبية التابعة 
يف  وت��درج��ت  املكرمة،  ملكة  التابعة  القنفذة  ملحاكم  اإداري����اً 
ال��رق��ي��ة ف��ي��ه��ا ح��ت��ى و���س��ل��ت رئ��ي�����س حم��ك��م��ة وع��م��ل��ت يف 
حمكمة العر�سية اجلنوبية اأكرث من ثالثة وثالثني �سنة، 
التابعة لرئا�سة  اإلى حمكمة احلقو  بنقلي  ق��راراً  ثم �سدر 
حماكم ج��ازان وعملت بها حتى تقاعدت يف 1432/7/1ه���، 
ترقيتي  على  ال�سامية  املوافقة  �سدور  قبل  اإحالتي  ومتت 
قا�سي ا�ستئناف يف 1432/9/4ه�، لقد خدمت يف هذا ال�سلك 
ثمانية وثالثون �سنة واحلمد هلل وتقاعدت ب�سرف، فاأ�ساأل 

اهلل العفو والعافية واملغفرة وح�سن اخلتام.

• ما الأعمال الأخرى التي مار�شتموها اأثناء عملكم 
الر�شمي؟

التي ق�سيتها يف  امل��دة  ثريبان خالل  اإماماً جلامع  كنت   -
العر�سية اجلنوبية اأي )ثالثة وثالثون �سنة( وكنت اأ�ساهم 
يف فعل اخلري داخل املحكمة وخارجها واالإ�سالح ذات البني 
رئي�ساً  وكنت  املحكمة  اإل��ى  ت�سل  التي ال  الق�سايا  اأك��رث  يف 

اأجرى احلوار: حمد بن عبد اهلل بن خنني

والطالق  ال��َدْي��ن  اأب��رزه��ا  ك��ان  الق�سايا  من  الكثري  حل  يف  �ساهم  الق�ساء،  خدمة  يف  ق�ساها  عاماً   28
اإ�سالح ذات البني،  امل�سكالت، وقام بدور رائد يف  العديد من  العقار، وحققت جناحات يف معاجلة  ونزاعات 
حتى كان ينفق من ماله اخلا�س على من يرى اأن حل اخلالف ب�سبب قلة ذات اليد من اأطراف النزاع وخا�سة 
يف الق�سايا الزوجية، عمل بدون كلل اأو ملل يف حمكمته ومنتدباً يف عدد من حماكم منطقته وامتد دوره يف 
القيام باأعمال كتابات العدل يف البلدات التي ال توجد بها، برز يف التحلي يف �سفات الق�ساء كالعلم ال�سرعي 
والتقوى وال�سالح وقوة االإميان والنزاهة والعفة ودقة االإدراك ببواطن االأمور واال�ستنباط ورجاحة العقل 
وطهارة املخر ونظافة املنظر، كان له اآرائه يف اإجاباته برغم قوة ما طرحنا عليه من اأ�سئلة، ومل يعتذر اأو 
يتوانى مبنطوق ال�سفافية والواقعية خا�سة يف تطور مرافق الق�ساء والعدالة، والتي كان لها االأثر يف تلك 
النقلة النوعية الهادفة لتحقيق مبداأ العدالة وت�سهيل االإجراءات والرافع ومعاجلة تراكم االأعمال وتقارب 
اجلل�سات، اإنه العلم االأ�سم ف�سيلة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم بن حممد الكريري رئي�س حمكمتي العر�سية 

اجلنوبية التابعة ملحافظة القنفذة مبنطقة مكة املكرمة واحلقو التابعة ملحافظة �سبيا مبنطقة جازان.
اأترككم يف متابعة احل��وار الذي ي�سفى عن �سورة م�سرقة لهذا  العلَم  االإبحار يف فكر هذا  وملزيد من 

الرجل ويعطي الفائدة املرجوة، فاإليكم ما دار من حوار مع ف�سيلته:

�شاهم  الق�شاء  يف  عامًا   38  •
خاللها يف اأعمال اخلري
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اأه��ايل اخل��ري من مواد  اأوزع مما ي�سل من  جلمعية ال��ر، 
بع�س  واأل��ق��ي  امل��ن��ط��ق��ة،  ���س��ك��ان  م��ن  للم�ستحقني  غ��ذائ��ي��ة 

الدرو�س داخل امل�سجد عقب ال�سلوات.

• يعرف عنكم حبكم للخري والإ�شالح، حّدثونا عما 
قدمتموه يف هذا اجلانب؟

وحّرمت  والعدل  باالإن�ساف  جاءت  االإ�سالمية  ال�سريعة   -
ال��ظ��ل��م وال����ع����دوان، ل��ق��د خ��دم��ت ���س��ك��ان م��رك��ز العر�سية 
اجل��ن��وب��ي��ة اأك����رث م���ن ث��الث��ة وث���الث���ني ���س��ن��ة وك��ن��ت اأح���ل 
ير�سون  وك��ان��وا  خارجها،  اأو  املحكمة  داخ��ل  ���س��واًء  امل�ساكل 
اأ�سلح بني الزوجني  اأي �سلح يكون �سادر مني، وكنت  عن 
ب�سبب طلب  امل�سكلة اخلالف  كانت  واإذا  لدي  تخا�سما  اإذا 
الزوجة االإنفاق، وادعى الزوج اأنه ال يجد �سيء كنت اأعطي 
الزوجة ما ير�سيها وترجع لبيتها وطاعة زوجها طالباً من 
اأن رج��وع الزوجة  ذل��ك االأج��ر وال��ث��واب من اهلل، وتعلمون 
اأال يحرمنا من فعل  واأ�ساأل اهلل  لزوجها فيه ف�سل كبري. 

اخلري واأجره، اآمني.

العلم  اأخــذمت  الذين  م�شايخكم  من  تذكرون  من   •
عنهم؟

الدنيا رحمهم  ع��ن ه��ذه  ُك��رث، منهم م��ن رح��ل  - �سيوخنا 
اهلل، ومنهم من بقي حفظه اهلل ورع��اه، فاأذكر على �سبيل 
علي  �سالح  وال�سيخ  العقال،  ح��م��ود  ال�سيخ  منهم:  امل��ث��ال 
عبداهلل  وال�سيخ  ال���راك،  عبدالرحمن  وال�سيخ  النا�سر، 
مفتي  ال�سيخ  اآل  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  وال�سيخ  الر�سيد، 
عام ال�سعودية، والدكتور زاهر بن عوا�س االأملعي، وال�سيخ 
علي  وال�سيخ  مذكور،  اأحمد  وال�سيخ  جنمي،  يحيى  اأحمد 
حم��م��د جن��م��ي، وال�����س��ي��خ ع��ل��ي ���س��دي��ق اجل��ح��اف، وال�سيخ 

حممد اأحمد حكمي.

• من اأبرز من در�س وعمل معكم وتولى منا�شب متقدمة؟
- زمالئنا كثريون منهم ال�سيخ ظافر القرين الذي يعمل 
باملجل�س االأعلى للق�ساء، وال�سيخ اأحمد زيد وال�سيخ ح�سني 
اال�ستئناف  مبحكمة  زويل  حماد  اإبراهيم  وال�سيخ  حكمي 

جمدوع  بن  �سبيلي  وال�سيخ  عواجي  طيب  اأحمد  وال�سيخ 
القرين ع�سو بال�سورى وم�سايخ كثري حفظهم اهلل.

• ُيعد ف�شيلتكم من اأبرز الأعالم يف اأ�شرتكم 
فمن غريكم؟

كريري  علي  ب��ن  خ���ريات  ال�سيخ  منهم  ال��ك��ررة  اأ���س��رت��ن��ا   -
وال�سعبني  امل�سارحة  منها  حماكم  ع��دة  يف  عمله  بعد  ت��ويف 
وال�سقيق و�سمد وتقاعد يف حمكمة �سمد وتويف رحمه اهلل 
كريري  اإبراهيم  بن  ق�سري  وال�سيخ  اأ  حمكمة  رئي�س  وهو 
عمل رئي�ساً لكتابة عدل رجال اأملع ملدة اثنني وثالثني �سنة 
ثم تقاعد يف عام 1430ه�، يعمل حمامي بعد ذلك، وال�سيخ 
يحيى بن اإبراهيم كريري ويعمل كاتب عدل يف كتابة عدل 
اإبراهيم كريري  االأول��ى، وال�سيخ حممد بن يحيى  ج��ازان 
واأكرث  بي�س،  ملحافظة  التابعة  العالية  ملركز  رئي�ساً  ويعمل 
االأ�سرة يعملون يف التدري�س الذي يعد مهنة عظيمة وهي 

تربية االأجيال.

الق�شاة  ومنهم  بلدتكم  يف  الق�شاء  عن  حّدثونا   •
الذين تتابعوا فيها؟

- حمكمة اأحد امل�سارحة من املحاكم القدمية التي اأن�سئت يف 
1362/2/1ه�، وتعاقب فيها عدة ق�ساة واأعرف منهم: ال�سيخ 
علي  وحممد  �سعود  و�سلمان  ال�سويح  عبدالعزيز  اإب��راه��ي��م 
�سيبان واأحمد جابر مدخلي وح�سني حممد جنمي وخريات 
نا�سر  بن  وجابر  عري�سي  بن حمد  وعلي  الكريري  علي  بن 
وحممد بن ح�سني عواف وحممد قا�سي واأحمد ح�سن زربان 
وعبدالعزيز  معافا  ب�سري  اأحمد  بن  وخالد  امل�سوح  وح�سني 
العتيبي و�سلمان الودعاين، وغريهم ممن ال اأذكر اأ�سمائهم.

اأثناء  واجهتكم  التي  الق�شايا  واأهـــم  اأبـــرز  مــا   •
عملكم؟

- ت�سيطر ق�سايا الدين والطالق ونزاعات العقار )االأرا�سي( 
الق�سائية، وهذه  املحاكم  املنظورة يف  الق�سايا  على ملفات 
تكد�س  يف  وتت�سبب  بطبيعتها  �سائكة  ت��ك��ون  ق��د  الق�سايا 
املال  وق�سايا  الق�سايا  هذه  بالكثري من  املحاكم  واكتظاظ 
واملرورية والتجارية والعقارات واالإيجارات ولكن بعون اهلل 

• ثالوث الق�شايا البارزة 
)الَدْين والطالق والعقار(

• اإذا دخلت الق�شية يف ولية 
القا�شي ل تخرج منه مهما 

كانت اإل بحكم ق�شائي
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عملت يف املحكمة ويف غريها منتدباً مثل حمكمة العر�سية 
بي�س وحمكمة  امل�سارحة وحمكمة  اأحد  ال�سمالية وحمكمة 
فر�سان وحمكمة الفطيحة وحمكمة الريث وعملت اأعمال 
كتابات العدل، واحلمد هلل جميع االأعمال كانت مي�ّسرة ومل 

اأدرك امللل من اأي ق�سية.

• اختيار الق�شاة يخ�شع ملعايري وموا�شفات فما هي 
وملاذا؟

اإل��ى موا�سفات خا�سة  يحتاج  الق�سائي  ال�سلك  العمل يف   -
وهي  قا�سي،  اختياره  يتم  ال��ذي  القا�سي  توافرها يف  يجب 
كتبهم  – يف  اهلل  – رحمهم  الفقهاء  ذكرها  التي  ال�سفات 
وعلى القا�سي املر�سح للق�ساء اأن يكون على جانب كبري من 
العلم ال�سرعي والتقوى وال�سالح وقوة االإميان باهلل ف�ساًل 
عّما يجب اأن يكون عليه من النزاهة والعفة وقوة ال�سخ�سية 
العقل  ورج��اح��ة  واال���س��ت��ن��ب��اط  االإدراك  ودق���ة  النظر  وُب��ع��د 
وجالل املظهر وطهارة املخر واحللم واالأناءة وغريها من 

ال�سفات املطلوبة لكل من يتم تر�سيحه لهذا املن�سب.

• هل لكم اإ�شهامات يف املنا�شط الدعوية؟
- اأنا اأجتهد يف درا�سة املعامالت قبل النظر فيها، فاأكرث وقتي 
هو درا�سة املعامالت قبل نظرها فلم اأمتكن من االإ�سهام يف 
املنا�سط الدعوية، غري اأين بعد �سالة الع�سر اأتفرغ الإلقاء 
وبعد  فيه فقط،  بال�سالة  اأق���وم  اأن��ا  ال��ذي  امل�سجد  در���س يف 
التابعة  جحا  قرية  يف  ال��واق��ع  مب�سجدي  م��راب��ط  تقاعدي 
ملحافظة امل�سارحة من �سالة الظهر حتى االنتهاء من �سالة 

الع�ساء اأقراأ القراآن الكرمي واأ�ساأل اهلل ح�سن اخلتام.

• ما راأيكم يف التطوير اجلديد يف املرافق الق�شائية؟
- حققت وزارة العدل تقدماً مرموقاً، ف�سكر اهلل القائمني 
عليها وعلى راأ�سهم معايل وزير العدل، واإن املرحلة املقبلة 
ومواكبة  والتطوير  والتغرّيات  التحديات  من  العديد  بها 
ال��دوؤوب  والعمل  الركيز  من  مزيداً  يلزم  مما  امل�ستجدات 
واال���س��ت��ف��ادة م��ن امل��ع��ط��ي��ات وامل��ه��م اأن ت��خ��رج ب��ع��م��ل ناجح 
هذا  يف  وال��ن��م��اء  التقدم  عجلة  يف  وت�سريع  فاعلة  وخ��دم��ة 

البلد املعطاء واأرى اأنه ي�سري يف م�ساره ال�سحيح من حيث 
والت�سهيل  االإداري��ة  االأ�سياء  يف  واملرونة  واخلدمات  املرافق 

على املراجعني والو�سول اإلى مبتغاها.

• كيف ترون اإمكانية ال�شتعانة والتعامل مع و�شائل 
النووي  واحلم�س  العني  كب�شمة  احلديثة  الإثبات 

لالإثباتات؟
- كل هذه الو�سائل تقوي القرائن على املتهم وزيادة زجره 
وتعزيره وقد تكون و�سائل واأدوات قاطعة يف اإثبات االإدانة 
الن�س  م��ع  الأن��ه اجتهاد  ذل��ك  اأرى  ق��د ال  واأن���ا  املتهم،  على 

البّينة اأو االإقرار.

من خالل جتربتكم الطويلة يف العمل الق�شائي،   •
احلقل  هذا  يف  يعمل  ملن  ينبغي  التي  املنطلقات  ما 

التاأكيد عليها والعتناء بها؟
- م���ن اأب�����رز اأه������داف ه����ذا ال��ع��م��ل ه���و ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ري��ع��ة 
وا�ستقرارها  البالد  اأمن  يحقق  وما  واأحكامها  االإ�سالمية 
وت��ي�����س��ري اخل���دم���ة ال��ق�����س��ائ��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني 
يف  الف�سل  �سرعة  اإلى  يو�سل  ما  بكل  والعناية  والوافدين 
املنازعات واإنهاء اخل�سومة املعرو�سة اأمام القا�سي وتقوى 

اهلل قبل كل �سيء.

من  كثري  يف  الجتهاد  ت�شييق  ب�شرورة  راأيكم  ما   •
اأعمال الق�شاء لي�شبح العمل اأكرث دقة واأح�شن اأداء؟
- القا�سي ال بد اأن يكون �ساحب معرفة بجهات التقا�سي 
يكون �ساحب خرة وجتربة،  واأن  بها،  املنوطة  واالأه��داف 
واأن  امل�سلمني،  ق�سايا  يف  للنظر  علمياً  م��وؤه��اًل  يكون  واأن 
اأواًل،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة  اهلل  كتاب  يحّكم 
واإذا احتاج لالجتهاد فال مينع من ذلك، الأن لكل جمتهد 

ن�سيب من اأجر اجتهاده.

• هل تقت�شي لدى القا�شي يف حال امل�شلحة الأخذ 
يف  خا�شة  الــراجــح،  القول  على  املــرجــوح  بالقول 

امل�شالح واملفا�شد؟
- اأنا اأرى اأنه ال مانع من ذلك، الأن القاعدة ال�سرعية ن�ست 

على اأن درء املفا�سد مقدماً على جلب امل�سالح.

• حققت وزارة العدل تقدمًا 
ملمو�شًا يوؤتي اأكله كل حني

• يحد من كرثة اجلرائم 
�شرعة البت فيها والتوعية 

مبخاطرها
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ن�شر  يف  موحدة  �شيغة  اإيجاد  ال�شرورة  من  هل   •
الق�شايا اأثناء وبعد تداولها؟

القا�سي  ي�ستفيد  الأن��ه  ول��ه فوائد،  ذل��ك وجيهاً  اأرى  اأن��ا   -
اآخ��ر وقد متت  اجلديد على ما مت تدوينه من ِقبل قا�س 

درا�سته من عدة ق�ساة ومت تاأييده.

• حّدثونا عن تنازع الخت�شا�س يف املجال الق�شائي 
وملن الف�شل فيه؟

اإليه  اإحالتها  مل��ج��رد  القا�سي  والي���ة  يف  ت��دخ��ل  الق�سية   -
اخت�سا�سه  ع��ن  خ��ارج��ة  ك��ان��ت  ول��و  حتى  منه  ت�سحب  وال 
بها  اخت�سا�سه  بعدم  ق��رار  اإ���س��دار  اأو  فيها  احلكم  بعد  اإال 
ويف  بنظرها  املخت�سة  اجلهة  اإل��ى  واإحالتها  فيها  والنظر 
حالة التدافع يكون حل امل�سكلة من ِقبل رئي�س املحاكم بعد 
حتققه من معرفة اأقرب حمكمة لوالية الق�سية وقد يرفع 

رئي�س املحاكم ملجل�س الق�ساء.

• ماذا    قدم العلماء يف تفريغ اأحكام اجلزائيات النازلة 
الرا�شخة؟ املتينة  والكليات  الثابتة  القواعد  من 
- لقد قدم العلماء  رحمهم اهلل وعافى من بقي من العلماء 
لكل ما فيه خري و�سالح لالأمة االإ�سالمية وكان له االأثر 
الق�سايا اجلزائية وغريها من  الكثري من  الكبري يف حل 

الق�سايا التي تهم امل�سلمني.

• بعد مرور هذا الوقت الطويل من عملكم يف املجال 
الق�شائي، فما هي الن�شيحة من واقع جتاربكم؟

- ن�سيحتي الأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة تقوى اهلل قبل كل 
�سيء، واأن ي�سع القا�سي نف�سه مكان �ساحب الدعوى واأن 
يعمل باإخال�س واأال يتعدى احلكم على امل�ستندات ال�سرعية 

الكتاب وال�سنة قبل كل �سيء.

يف  والق�شاة  الق�شاء  م�شرية  عن  ــسٍ  را� اأنــت  هل   •
اململكة وعن م�شتواه بني دول العامل؟

�سيكون  الق�ساء  مل��راف��ق  املتنوعة  ال��ت��ط��ورات  اأن  �سك  ال   -
املن�سود  العدل  االأثر الطيب وامل��ردود احل�سن لتحقيق  لها 

ي�ستطيعون  ما  كل  وتقدمي  والرافع  االإج��راءات  وت�سهيل 
لالأعمال  ال��راك��م  م��ن  الق�ساة  على  و�سيخفف  تقدميه 
وللق�سايا واأنا را�ٍس عن م�سرية الق�ساء حااًل وعن اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة، اأعانهم اهلل و�سدد خطاهم واأن يثيبهم.

من  الق�شائي هل هناك  العمل  من  تقاعدكم  بعد   •
جديد ومفيد يخدم طلبة العلم تذكرونه؟

- اأنا دائم اأدعو الأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة بالتثبيت وطلب 
ق�ساء  ويف  اأعمالهم  يف  يوفقهم  واأن  اهلل  م��ن  لهم  ال��ع��ون 
الق�ساء  جمل�س  جل�سات  اأت��اب��ع  الزل��ت  واأن��ا  العباد،  حوائج 
واأفرح للزمالء الق�ساة بكل �سيء هم ي�ستفيدون منه �سوءاً 

تعليمات اأو مكافاآت اأو ت�سجيعاً.

ال�شفاعة  يف  دور  لكم  اأن  ف�شيلتكم  عــن  يعرف   •
احل�شنة، فما تعليقكم ومبا ترجون منها؟

- ال�سفاعة احل�سنة مطلوبة يف غري حدود اهلل مت�سياً مع 
الهيئات  ذوي  )اأقيلوا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  قول 
واأخ���ط���اأ وف�سيلة  وق���ع  ���س��اح��ب هيئة  اأن  ف��ل��و  ع��رثات��ه��م(، 
ال��ق��ا���س��ي ال ي��ع��رف ع��ن��ه ف��ق��د اأ���س��ف��ع يف ه���ذا ال��رج��ل بعدم 
تعزيره اأمام املالأ واأخذ التعهد عليه بعدم العودة مت�سياً مع 
اإال الثواب واالأجر  اأرج��و من ذلك  اإليه وال  احلديث امل�سار 

من اهلل تعالى.

اخلريية  اجلمعية  يف  ع�شوية  عليكم  عر�س  هل   •
وحتفيظ القراآن واآين؟

- نعم، عر�س علينا رئا�سة جمعية حتفيظ القراآن الكرمي 
قا�س  عندي  ك��ان  وقتها  يف  ولكن  اجلنوبية،  العر�سية  يف 
يحب فعل اخلري ويحب العمل يف اجلمعيات فكلفته بالقيام 
واالإ�سراف على اجلمعية نيابة عني الأين م�سغول بق�سايا 

املواطنني ولي�س لدي وقت كاٍف لالإ�سراف على اجلمعية.

يف  والنوازل  واحلــوادث  امل�شتجدات  عن  حّدثونا   •
الق�شايا التي ترد لكم؟

- امل�����س��ت��ج��دات واحل�����وادث وال���ن���وازل ك��ث��رية؛ وق���د �سرعت 
واملتمّثلة  املقّدرة  العقوبات  تقرير  يف  االإ�سالمية  ال�سريعة 
يف احل����دود واجل��ن��اي��ات، و���س��رع��ت ال��ع��ق��وب��ات غ��ري امل��ق��ّدرة 

• و�شائل الإثبات احلديثة 
تقوي الإثبات بجانب البينة 

والإقرار

• ال�شفاعة احل�شنة مطلوبة 
يف غري حدود اهلل
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والتعزيرات، واملحاكم مملوءة مبختلف الق�سايا.

ومباذا  الجتماعية  عالقاتكم  عن  مــاذا   •
تودون اأن تقولونه لالأبناء والأحفاد؟

وح�سن  وال��ع��اف��ي��ة  العفو  اهلل  ون�����س��األ  ط��وي��اًل  ع�سنا  لقد   -
اخل���ت���ام ول��ن��ا ع���الق���ات ب��امل��ج��ت��م��ع ع���الق���ات ح�����س��ن وت��ع��اون 
وجمال�سة  لل�سعفاء  وم�ساعدة  اجتماعي  وتكافل  وتفاهم 
العلماء والفقهاء ونقول لالأبناء واالأحفاد عليكم بتقوى اهلل 

واحلفاظ على ال�سلوات اخلم�س واحفظوا اهلل يحفظكم.

• ما اأبرز الكتب التي ت�شمها مكتبتكم وتعترب مرجعًا 
للق�شاء واملخت�شني؟

التي  بالكتب  مليئة  مكتبات  لديهم  الق�ساة  جميع  اإن   -
واأنا لدي واحلمد هلل مكتبة كبرية فيها  اإليها  يحتاجون 
بني  ومن  فيها  للقراءة  الوقت  بع�س  اأق�سي  كثرية  كتب 
الر�سول  اأحاديث  يف  االأ�سول  جامع  كتاب  الكتب  هذه 
ماجه  ابن  و�سنن  االأثري  بن  حممد  الدين  جمد  لالإمام 
واملمتع ب�سرح املقنع وحا�سية الرو�س املربع �سرح زاد املقنع 
باملحاكم  الثبوتية  واالإنهانة  ال�سنة  و�سرح  الباري  وفتح 

ال�سرعية.

كيف تــرون احلــد مــن اجلــرائــم التي راجــت يف   •
املجتمعات وما العالج الناجح؟

اإن اجلرائم قد انت�سرت وزادت وتنّوعت يف هذا الع�سر تنوعاً 
كبرياً ولكن هذه اجلرائم ال تخلو من نوعني هما: جرائم 
احلدود وجرائم التعزيرات، والذي يحد من انت�سارها هو 

�سرعة البت فيها بحزم و�سدة وتنفيذ االأحكام.

• موقف اأزعجك وموقف اآملك وموقف اأفرحك؟
- احلمد هلل اأمر امل�سلم كله خري، فاالأفراح كثرية وكذلك 
االأحزان وكذلك االإزعاجات خا�سة يف املحاكم، ولكن ن�سكر 
االأج��ل  نيل  اأج��ل  م��ن  ون�سر  ونحت�سب  اجلميع  على  اهلل 

والثواب.

• ن�شاأت موؤ�ش�شات يف اأقطار املعمورة �شاهمت يف بيان 
كثري من وجوه احلق وبّينت ال�شريعة الإ�شالمية اإنها 
على  تعليقكم  فما  ومكان،  زمان  لكل  و�شاحلة  غنية 

ذلك وماذا تريدون منها؟
اأحد  - العمل كله لوجه اهلل ال نريد ج��زاًء وال �سكوراً من 
وامل�ساهمات يف فعل اخلري كثرية واجلزاء من جن�س العمل، 
يجر  وم��ا  اخل��ري  فعل  يف  اإال  امل�ساهمات  ت��ك��ون  اأال  واأرج����و 

للخري.

• جملة العدل اإحدى املنابر العملية يف طرح 
امل�شائل ومعاجلتها، فما تقييمكم لهذه املجلة؟
- جم��ل��ة ال���ع���دل ه���ي م��ن��ر اإع���الم���ي م��ت��م��ي��ز ف���ب���ارك اهلل 
املعرفة  ن��را���س  اإل���ى  بها  لل�سري  فيها  العاملني  ج��ه��ود  يف 
الق�سائية، فقد تبواأت مكانة عالية حتى اأ�سبحت يف طليعة 
الثقافة  ن�سر  يف  واأ���س��ه��م��ت  العلمية  املتخ�س�سة  امل��ج��الت 
الق�سائية ورفعت من الوعي العديل واأثرت الواقع العلمي 
وكّتاب  الق�ساة  منها  ا�ستفاد  التي  املتخ�س�سة  بالبحوث 

العدل واملخت�سني.

• مباذا تودون اأن تنهوا اللقاء به؟
• يف ختام هذا اللقاء اأتقدم ملقام خادم احلرمني ال�سريفني 
ال�سكر  – مب��وف��ور  اهلل  – حفظهما  االأم����ني  ع��ه��ده  وويل 
ومن�سوبي  الق�ساة  يلقاه  مل��ا  والتقدير  االم��ت��ن��ان  وعظيم 
واأ����س���األ اهلل  وع��ن��اي��ة  اه��ت��م��ام ومتابعة  م��ن  الق�ساء  م��رف��ق 
ل�سالح  جليلة  اأع��م��ال  من  يقدمونه  ما  يجعل  اأن  الكرمي 
العباد والبالد يف ميزان ح�سناتهم و�سحائف اأعمالهم واأن 
يحفظ لهذه البالد دينها الذي هو ع�سمة اأمرها وي�سلح 
دنياها التي فيها معا�سها واأن يدمي علينا االأم��ن واالأم��ان 
املجلة  ه��ذه  على  للقائمني  �سكري  اأك��رر  كما  واال�ستقرار، 
النافعة  املفيدة  لالأبحاث  ون�سر  اأعمال  من  به  يقومون  ملا 
واملتميزة، واأ�سكر لكم هذا اللقاء يا �سيخ حمد، و�سلى اهلل 

على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

• ل مانع من الأخذ بالقول 
املرجوح على القول الراجح 

عند وجود م�شوغ

• )جملة العدل( منرب اإعالمي 
الوعي  ن�شر  يف  �شاهمت  متميز 

العديل


