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عام 1369هـ يف قرية ت�شمى )الطر�شية( تقع 

جنوبا عن مدينة �شامطة بحوايل ثالثة كيلو 

ورعاية  كنف  يف  بها  ونــ�ــشــاأت    .. ــرات  م

والداي رحمهما اهلل ..

تعليمكم  عن  بالتف�شيل  لنا  اذكــروا   -

ــراحــل  وامل الـــدرو�ـــس  تلقي  حــيــث  مــن 

النظامية؟

مبدر�شة  اهلل  رحمه  والــدي  اأحلقني  لقد   -

من مدار�س ال�شيخ القرعاوي رحمه اهلل وكان 

تطل  مل  ولكن  القرية  مب�شجد  لدينا  مقرها 

القرعاوي  ال�شيخ  املدة حيث �شمت مدار�س 

للمدار�س النظامية, عندها التحقت باملدر�شة 

اأجرى احلوار : حمد بن عبد اهلل بن خنيـن 

لقاوؤنا مع احد طلبة ال�ضيخ عبد اهلل القرعاوي , ُعني قا�ضيًا يف حمكمة الُعال باملدينة 

الق�ضاء 27عامًا.  يف  دام   , بجازان  �ضامطة  رئي�ضًا ملحكمة  ثم   , لها  رئي�ضًا  ثم  املنورة, 

زامن الكثري من طلبة العلم وامل�ضايخ, وعالج الكثري من الق�ضايا , له اآرائه يف التطوير 

 , وامل�ضتجدات  والأحداث  النوازل  يف  م�ضهب  وله حديث  الق�ضاء,  منظومة  احلديث يف 

كان له دور يف ال�ضفاعة احل�ضنة , وكان را�ضيًا عن م�ضرية الق�ضاء يف املحكمة, وجدنا  يف 

حديثه �ضفافية حول تقنني الأحكام التعزيرية وت�ضييق الجتهاد واإيجاد  �ضيغة موؤجزة 

يف ن�ضر الأحكام.  واعترب اأن عمله يف الق�ضاء �ضرف عظيم وم�ضوؤولية ج�ضيمة واأن العدل 

اأ�ضا�س قيام الأمة ودعامة من دعائم الأمن وال�ضتقرار .. نرتككم مع احلوار ال�ضيق وف�ضيلة 

ال�ضيخ: حممد بن حمود اآل خريات:

- حدثونا عن ن�شاأتكم من حيث الن�شب 

واملولد وم�شقط الراأ�س ؟

هلل  واحلمد  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم   -

اأ�رشف  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب 

الأنبياء واملر�شلني .. �شيدنا حممد وعلى اله 

و�شحبه اأجمعني ...وبعد :

فاأنا حممد بن حمود بن حممد بن من�شور 

اإلى جدنا ال�رشيف  اآل خريات ن�شبة  بن علي 

اأبي مني الثاين  خريات بن �شبري بن ب�شري ابن 

الذي ا�شتوطن مدينه اأبي عري�س مبنطقة جازان 

يف عام 1076هـ وينتهي ن�شبه اإلى احل�شن بن 

اأبي طالب كرم اهلل وجهه .. ولدت  علي بن 
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الوحيد  املدر�شة  وهــي  ب�شامطة  البتدائية 

البتدائية  ال�شهادة  على  وح�شلت  اآنـــذاك 

1384-1385هــــ,  الدرا�شي  العام  يف  منها 

العلمي  باملعهد  ذلـــك  بــعــد  التحقت  ــم  ث

1389هـ  عام  يف  منه  تخرجت  وقد  ب�شامطة 

جامعة  بالريا�س  ال�رشيعة  بكلية  التحقت  ثم 

الإمام حممد بن �شعود وتخرجت منها عام 

1393-1394هـ. 

الوظيفية  اأعمالكم  بداية  هي  ما   -

وكيف تدرجتم , ومتى تقاعدمت؟

- لقد عينت مالزما ق�شائيا بوزارة العدل 

العدل  وزيــر  وكــان  الكلية  من  تخرجي  فور 

اآنذاك معايل ال�شيخ حممد بن علي احلركان 

وكان وكيله ال�شيخ را�شد بن خنني. ومت تعييني 

مبحكمة املدينة املنورة التي كان يراأ�شها ف�شيلة 

ال�شيخ عبد العزيز بن �شالح اآل �شالح, وكان 

م�شاعده ف�شيلة ال�شيخ عبد اهلل بن حممد بن 

اأم�شيت  اأن  وبعد   , اجلميع  اهلل  رحم  زاحم 

مدة املالزمة عينت قا�شياً مبحكمة العال التابعة 

ملحكمة املدينة املنورة يف عام  1396هـ, ويف 

املحكمة  رئا�شة  اإيل  اأ�شندت  ـــ  1398ه عــام 

املذكورة وقد اأم�شيت بها ما يزيد عن خم�شة 

ع�رش عاما, ثم نقلت بعد ذلك رئي�شاً ملحكمة 

�شامطة يف عام 1412هـ, وقد عملت بها اإلى 

املبكر  للتقاعد  اإحالتي  على  املوافقة  متت  اأن 

بناًء على طلبي وظرويف ال�شحية. وكان ذلك 

عام 1421هـ  وقد كانت مدة خدمتي 27عاماً.

للخري  حبكم  كـــرة  عنكم  ــرف  ــع ُي  -

قدمتموه  عما  حدثونا   .. والإ�ــشــاح 

ملجتمعكم؟

بني  ــالإ�ــشــالح  ب الإ�ــشــالم  اهــتــم  لقد   -

و�شالمة  وحــدتــهــم  على  حفاظا  امل�شلمني 

عظم  ولهذا  والأحقاد  ال�شغائن  من  قلوبهم 

اأجر امل�شلح بني النا�س وفاق ما يناله من الأجر 

.. اأجر ال�شائم القائم. وقد و�شف اهلل تعالى 

ال�شلح باأنه خري فقال تعالى: ژ ٺ  ٿٿ  

ٿ   ٿ  ٹ ژ   )الن�شاء:128(. 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وكــان 

اأن  بل  املت�شاحنني  بني  لل�شلح  بنف�شه  ي�شعى 

اهلل تعالى لي�شلح بني عباده يوم القيامة, من 

• عامًا 	  27 الق�شاء  يف  عملت   
وهذا �شرف عظيم 

• ـــاء اأمــــــــر خــطــري  	 ـــش ـــ� ـــق ال
وم�شوؤولية عظيمة
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بني  ال�شلح  على  احر�س  كنت  املنطلق  هذا 

املتخا�شمني ما وجدت  اإلى ذلك �شبيال, ول 

عجزي  بعد  اإل  الق�شية  يف  احلكم  اإلى  اجته 

عن الإ�شالح بني اخل�شوم وال�شبب يف ذلك 

خريية ال�شلح ومن خري يته انه جالب للوئام 

باأق�رش  النزاع وينهي امل�شكلة  اأطراف  ور�شا 

ح�شل  وقد  للذمة.  بــراءة  اأي�شا  وفيه  طريق 

بهذا الأ�شلوب خري كثري ونفع به جّم غفري.

من  تذكرون  عمن  اإطالة  يف  نرغب   -

م�شايخكم الذين اأخذمت العلم عنهم؟

عنهم  العلم  اأخذت  الذين  م�شائخي   -

ف�شيلة  البتدائية  املرحلة  يف  منهم   , كرث 

وف�شيلة  مذكور  ح�شن  اإ�شماعيل  ال�شيخ 

ال�شيخ حممد جابر مدخلي وف�شيلة ال�شيخ 

ال�شيخ  وف�شيلة  مباركي  �ـــرشاج  حممد 

عثمان حممد اإ�شماعيل مذكور ويف املعهد 

احمد  بن  حممد  ال�شيخ  ف�شيلة  العلمي 

�شغري  حممد  ال�شيخ  وف�شيلة  احلكمي 

اأحمد  بن  ح�شني  ال�شيخ  وف�شيلة  املح�شن 

جنمي وف�شيلة ال�شيخ علي البهكلي وف�شيلة 

وف�شيلة  مدخلي  هادي  حممد  زيد  ال�شيخ 

واآخــريــن.  �شعبي  دعي�س  حممد  ال�شيخ 

ال�شيخ  ف�شيلة  بالريا�س  ال�رشيعة  كلية  ويف 

�شالح  ال�شيخ  وف�شيلة  الالحم  الكرمي  عبد 

حممد  اهلل  عبد  ال�شيخ  وف�شيلة  الــفــوزان 

عوا�س  بن  زاهــر  ال�شيخ  وف�شيلة  الزايد 

مباركي  �شري  احمد  ال�شيخ  وف�شيلة  الأملعي 

العجالن  اهلل  عبد  حممد  ال�شيخ  وف�شيلة 

وف�شيلة  قطان  خليل  مناع  ال�شيخ  وف�شيلة 

رحم  واآخــريــن  عيد  خليل  غــزايل  ال�شيخ 

اهلل من توفى منهم واأطال يف عمر من كان 

منهم حيا واأعانه على الطاعة ومتعه بال�شحة 

والعافية وح�شن اخلامتة.

- َمْن اأبرز من در�س وعمل معكم وتولى 

منا�شب متقدمة؟

ف�شيلة  معنا  وعمل   در�س  من  اأبرز  ِمْن   -

حالياً  ويعمل  زيــد  حممد  احــمــد  ال�شيخ 

اهلل  عبد  ال�شيخ  وف�شيلة  الريا�س  با�شتئناف 

ع�شري  با�شتئناف  حالياً  ويعمل  املطوع  �شعيد 

ويعمل  احلكمي  ح�شني  ال�شيخ  وف�شيلة 

عمل  من  اأبــرز  ومن  املكرمة  مكة  با�شتئناف 

• ال�شتعانة 	 من  مانعًا  اأرى  ل 
بالو�شائل الع�شرية 

• ت�شييق 	 ب�شرورة  القول   
الجتهاد قول له وجاهته
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معنا ف�شيلة ال�شيخ حممد �رشمي �شعبي ويعمل 

اإبراهيم  ح�شن  وال�شيخ  العليا  باملحكمة  حالياً 

جنمي ويعمل حاليا با�شتئناف جازان واآخرين.

يف  الأعـــام  ــرز  اأب من  ف�شيلتكم  ُيعد   -

اأ�شرتكم فمن غريكم؟

- من اأعالم اأ�رشتنا الذين عملوا بال�شلك 

الق�شائي ف�شيلة ال�شيخ من�شور بن حمود بن 

حمود اآل خريات وكان اآخر عمل �شغله قا�شي 

عام  تويف  وقد  املكرمة  مبكة  التمييز  مبحكمة 

1419هـ رحمه اهلل . 

ال�شيخ  ف�شيلة  اأي�شاً  الأعالم  ومن  وا�شعة 

خــريات  اآل  ح�شن  بــن  حــمــود  بــن  من�شور 

ومنهم  بع�شري  ا�شتئناف  قا�شي  حالياً  ويعمل 

اآل  علي  بن  ح�شن  بن  ح�شن  ال�شيخ  ف�شيلة 

خريات ويعمل حالياً باملحكمة اجلزئية بجازان 

ا�شتئناف مبحكمة  قا�شي  اإلى  ترقيته  وقد متت 

ال�شتئناف بجازان.

- حدثونا عن الق�شاء يف بلدتكم ومنهم 

الق�شاة الذين تتابعوا فيه؟

- الق�شاء يف بلدتي مثله مثل الق�شاء يف 

اأي مدينة من مدن اململكة يقوم به ق�شاة اأكفاأ 

يتمتعون بخا�شية الر�شوخ يف الفقه الإ�شالمي 

واأ�شوله, ف�شاًل عن اهتمامهم بقواعد ال�رشيعة 

وا�شتجالء  املــرعــيــة  والأنــظــمــة  الإ�ــشــالمــيــة 

الق�شاة  من  عدد  عليها  تتابع  وقد  مقا�شدها, 

اأذكر منهم ال�شيخ عبد اهلل بن حميميد وال�شيخ 

بن  وال�شيخ علي  اأحمد حممد جابر مدخلي 

مدخلي  نا�رش  جابر  وال�شيخ  مدخلي  علي 

من�شور  وال�شيخ  احلربي  اإبراهيم  وال�شيخ 

حممد  �شعد  وال�شيخ  خــريات  اآل  حمود  بن 

وال�شيخ  الع�شيلي  اهلل  عبد  وال�شيخ  ال�شيف 

حممد بن يحي �شميلي.

واجهتكم  التي  الق�شايا  اأبــرز  ماهي   -

اأثناء عملكم؟

القا�شي  على  تعر�س  التي  -الق�شايا 

اأمام اهلل  متنوعة ومت�شعبة وهو م�شئول عنها 

تبارك وتعالى وينبغي للقا�شي اأن يعتمد على 

اهلل �شبحانه, واأن ي�شاأله دائماً العون والتوفيق 

ُعر�شت  التي  الق�شايا  اأبــرز  ومن  وال�شداد, 

البلدية  بني  منظورة  كانت  اأر�س  ق�شية  علي 

واحد املواطنني, وقد نظرت فيها مبا راأيت اأنه 

احلق وال�شواب وكان احلكم ل�شالح البلدية, 

وقــد اعــر�ــس املــواطــن على احلــكــم, ورفــع 

عدة  احلكم  على  ولــوحــظ  التمييز  ملحكمة 

مالحظات مبوجب قرار الدائرة, ومت التهمي�س 

بالنق�س,  الوقت على �شك احلكم  نف�س  يف 
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فلما  الدائرة  من  ال�شادر  القرار  اإلى  ا�شتناداً 

عادت اإيل املعاملة من التمييز واطلعت عليها 

ظهر يل وجود تناق�س يف اإجراء نق�س احلكم 

ومالحظة اأخرى يف اآن واحد.  

الوزير  ملعايل  املعاملة  كامل  فاأر�شلت 

فقام  الأعلى  الق�شاء  ملجل�س  بدوره  فاأحالها 

اأن  وقرر  احلكم  وت�شديق  بدرا�شتها  املجل�س 

غري  يف  للحكم  نق�س  من  الدائرة  اأجرته  ما 

حمله. وغريها كثري.

ملعايري  يــخــ�ــشــع  الــقــ�ــشــاة  ــار  ــي اخــت  -

وموا�شفات فما هي؟ وملاذا؟

م�شوؤولية  ــو  وه خطري  اأمـــره  -الق�شاء 

عظيمة ينبني على توليه منع الظلم عن النا�س 

وخلطر  م�شتحقه  اإلى  واإي�شاله  احلق  واإظهار 

ال�شلف رحمهم اهلل  املن�شب كان بع�س  هذا 

الفقهاء  ذكر  وقد  �شغله.  من  يتهيب  تعالى 

من  يف  توافرها  ينبغي  �رشوطاً  اهلل  رحمهم 

يتحلى  اأن  ينبغي   واآدابــاً  العمل,  يتولى هذا 

والدولة  موا�شعها,  يف  مب�شوطة  وهي  بها, 

اأعزها اهلل حتر�س كل احلر�س على توفر هذه 

وذلك  الق�شاء,  عمل  يتولى  فيمن  املعايري 

ح�شب الإمكان ول اأخالها تخفى على طالب 

العلم.

- هل لكم اإ�شهامات يف  املنا�شط الدعوية 

والبحوث والتاأليف؟

خالل  من  الدعوية  املنا�شط  بع�س  -يل 

منرب اجلمعة و�شالة العيدين.

يف  اجلــديــد  التطوير  يف  راأيــكــم  مــا   -

املرافق  الق�شائية؟

حيث  جــداً  مهم  مرفق  الق�شاء  مرفق   -

تتعلق به حقوق النا�س املادية واملعنوية وعلى 

ت�شتقيم  اأحكامه  وعدالة  ودقته  �شبطه  قدر 

وياأمنون على حقوقهم, واملتابع  النا�س  حياة 

عجباً  ــرى  ي اململكة,  يف  الق�شاء  لتطوير 

اهلل  عبد  امللك  م�رشوع  �شدور  بعد  وخا�شة 

لتطوير الق�شاء, فقد قامت الوزارة م�شكورة 

اأدت  التي  التطويرية,  امل�شاريع  من  بالعديد 

وتطوير  العمل  يف  الأداء  م�شتوى  رفع  اإلى 

اأ�شاليبه, وفق اأحدث ال�شبل الع�رشية واأدقها, 

ووفق  ــال  الآم وحقق  اجلهود  يف  اهلل  فبارك 

اجلميع ملا يحبه وير�شاه.

ال�شتعانة  اإمــكــانــيــة  ـــرون  ت كــيــف   -

احلديثة  الإثبات  و�شائل  مع  والتعامل 

ــووي  ــن ال ــس  ــ� ــم واحل ــن  ــع ال كب�شمة 

والإثــبــاتــات الــكــرونــيــة والــو�ــشــائــل 

الطبية املتنوعة؟
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- البينة هي ما يظهر احلق ويبينه, ومن هذا 

املنطلق فال اأرى مانعاً من ال�شتعانة بالو�شائل 

الع�رشية امل�شار اإليها.

- من خال جتربتكم الطويلة يف العمل 

الق�شائي. ما املنطلقات التي ينبغي ملن 

يعمل يف احلقل الق�شائي التاأكيد عليها 

والعتناء بها؟

يف  يعمل  ملن  ينبغي  التي  املقت�شيات   -

اأهمها  بها بكرثة ومن  يعتني  اأن  الق�شاء  حقل 

تقوى اهلل عّز وجّل يف كل ما ياأتي ويذر فمن 

يتقي اهلل يجعل له من اأمره ي�رشى, ومنها اأن 

يكون على �شلة بالكتاب لكي ينمي مداركه 

ح�شن  يــكــون  اأن  ومنها   , فــكــره  وي�شحذ 

حري�شاً  واملراجعني  اخل�شوم  معاً  التعامل 

عنف  غري  من  قوياً  م�شاحلهم,  ق�شاء  على 

ملما  يكون  اأن  ومنها  �شعف,  غري  من  ليناً 

ل  حتى  املرعية  والأنظمة  ال�رشعية  بالأحكام 

يلتب�س عليه الأمر في�شل, ومنها اأن ي�شوي بني 

اخل�شوم يف حلظة ولفظه وجمل�شه والدخول 

الأحكام  ت�شبيب  على  احلر�س  ومنها  عليه, 

فهي �رش جناح العملية الق�شائية, فال ميكن اأن 

ي�شدر حكم دون اأن تكون له اأ�شباب منطقية 

العون  لق�شاتنا  اهلل  ن�شال  املتخا�شمني.  تقنع 

والتوفيق وال�شداد.

- ما راأيكم ب�شرورة تطبيق الجتهاد يف 

العمل  لي�شبح  الق�شاء  اأعمال  من  كثري 

اأكر دقة واأح�شن اأداء؟

الجتهاد يف  ت�شييق  ب�رشورة  القول  اإن   -

كثري من اأعمال الق�شاء قول له وجاهته, فلقد 

الأحكام  وخا�شة  الفقه  اأحكام  تقنني  اأ�شبح 

اإليه  اأمر ل مفر منه, واحلاجة داعية  التعزيرية 

�رشيطة اأن يكن التقنني على يد نخبة من كبار 

الفقهاء ومن غري تقيد مبذهب معني واإمنا ي�شار 

اإلى القول الراجح الذي يتنا�شب مع الع�رش 

ول يخالف ن�شاً من الكتاب وال�شنة. 

حال  يف  القا�شي  لــدى  تقت�شي  هــل   -

على  املرجوح  بالقول  الأخــذ  امل�شلحة 

امل�شالح  يف  خــا�ــشــة  الـــراجـــح  ــول  ــق ال

واملفا�شد؟

• �شيغة 	 اإيــــجــــاد  �ــــشــــرورة 
الق�شايا  لــنــ�ــشــر  مـــوحـــدة 

والأحكام 
•  قامت وزارة العدل بالعديد 	

ــط  ــط ـــن املـــ�ـــشـــاريـــع واخل م
التطويرية
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في�شار  ذلك  امل�شلحة  تقت�شي  قد  نعم   -

حت�شيل  لغر�س  وذلك  املرجوح  القول  اإلى 

امل�شلحة وتفويت املف�شدة. 

- هل من ال�شرورة اإيجاد �شيغة موحدة 

يف ن�شر الق�شايا اأثناء وبعد تداولها؟

- الأف�شل يف نظري اإيجاد �شيغة موحدة 

هناك  يكون  لو  حبذا  ويا  الق�شايا,  ن�رش  يف 

كما  احلقيقة,  يو�شح  حتى  اإعــالمــي  ناطق 

على  الباب  يو�شد  وحتى  العام  للراأي  هي 

تخر�شات املتخر�شني.

يف  الخت�شا�س  تنازع  عن  حدثونا   -

املجال الق�شائي وملن الف�شل فيه؟ 

- الخت�شا�س قد يكون دولياً اأو نوعياً اأو 

حملياً وقد ف�شله نظام املرافعات ال�رشعية يف 

واأو�شح  عليه  مزيد  ل  تف�شياًل  الثاين  الباب 

اإنه عند ح�شول  الثامنة والثالثون,  يف مادته 

اإيجاباً   - املحلي  الخت�شا�س  على  التنازع 

التمييز  اإلى حمكمة  الدعوى  �شلباً- حتال  اأو 

ما  حالباً  وهي   , التنازع  مو�شوع  يف  للبث 

ي�شمى مبحكمة ال�شتئناف. 

اأحكام  تفريغ  يف  العلماء  قدم  مــاذا   -

اجلزئيات النازلة من القواعد الثابتة 

والكليات املتينة الرا�شخة؟

- لقد قدم العلماء الكثري وهذا يدل على 

عدم جمود الفقه الإ�شالمي, واأنه يت�شع لكل 

زمان  لكل  �شالح  الدين  هــذا  واإن  جديد, 

ومكان فجزاهم اهلل خرياً عما قدموه.

من  الطويل  الــوقــت  هــذا  ــرور  م بعد   -

هي  فما  الق�شائي,  املــجــال  يف  عملكم 

الن�شيحة من واقع جتاربكم؟

عظيم  ـــرشف  � الــقــ�ــشــاء  يف  اخلــدمــة   -

هذا  يقلد  ملــن  ينبغي  كــبــرية,  ومــ�ــشــوؤولــيــة 

الــبــال,  وطــولــة  بال�شرب  يتحلى  اأن  العمل 

يحر�س  واأن  املراجعني  من  الت�شايق  وعدم 

باأوقات الدوام ح�شوراً  التقيد  القا�شي على 

م�شالح  ق�شاء  على  يحر�س  واأن  وان�رشافاً, 

املواطنني و�رشعة اإنهائها ح�شب الإمكان, واأن 

تكون تقوى اهلل حا�رشة لدى القا�شي يف كل 

ما ياأتي ويذر, فبتقوى اهلل عّز وجّل والرجوع 

اإليه ي�شهل كل ع�شري. 

- هل اأنت را�شي عن م�شرية الق�شاء يف 

اململكة وعن م�شتواه بن دول العامل؟ 

- العدل هو اأ�شا�س قيام الأمة ودعامة من 

الدولة  عنيت  وقد  وال�شتقرار  الأمن  دعائم 

قيامها,  منذ  الهام  املرفق  بهذا  اهلل  اأعــزهــا 

وقد  الأمــر,  ولة  كافة  ذلــك  على  وتعاقب 
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قامت الوزارة م�شكورة بالعديد من امل�شاريع 

رفع  اإلــى  اأدت  التي  التطويرية  واخلــطــط 

م�شتوى الأداء وتطوير اأ�شاليبه, وفق اأحدث 

فبارك اهلل يف اجلهود وحقق  واأدقها.  ال�شبل 

والقادر  ذلــك  ويل  اإنــه  والتطلعات  الآمــال 

عليه. 

يف  دورًا  لكم  اأن  ف�شيلتكم  عن  يعرف   -

وما  تعليقكم  مــا  احل�شنة,  ال�شفاعة 

ترجون منها؟ 

تبارك  اهلل  عند  عظيم  اأجرها  ال�شفاعة   -

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  وامل�شطفى  وتعالى 

اأ�شعى يف  توؤجروا وقد كنت  ا�شفعوا  يقول: 

ذلك جهدي واأرجوا اأن يكتب اهلل يل الأجر 

فيما قمت به.

ــويــة يف  - هـــل عـــر�ـــس عــلــيــكــم عــ�ــش

القراآن  وحتفيظ  اخلريية  اجلمعيات 

واأين؟  

يف  اخلريية  الرب  جلمعية  رئي�س  اأنــا  نعم   -

كتابة  تاريخ  حتى  زلت  ول  �شامطة  حمافظة 

هذه الأ�شطر وكذلك ع�شو يف جمعية حتفيظ 

القراآن ب�شامطة.

امل�شتجدات  من  العديد  عن  حدثونا   -

والأحداث والنوازل؟

امل�شيبة  وهــي  نــازلــة  جمع  ــوازل:  ــن ال  -

ال�شديدة تنزل بالنا�س ت�شتدعي حكماً �رشعياً 

ونوازل هذا الع�رش كثرية, اإذ ل يحدها زمان 

ول يح�رشها مكان وفقه النوازل بحر ل �شاحل 

له وعلم ل ينتهي منه اإذ م�شائله جتدد وفروعه 

امل�شتجدة  النوازل  اأحكام  يف  واملهم  تتعدد 

التي  القواعد  من  احلكمية  النتيجة  هو حترير 

وتثبيت  التخريج,  و�شالمة  عليها,  تخرج 

مدارك  احلكم والتعليل فاإنه متى �شحت مع 

اهلل  بعون  عليه  �شهل  املطالب  هذه  الباحث 

ترتيب التخريج, وفقه النوازل ي�شمل جميع 

النوازل فقهية اأو غري فقهية ولالجتهاد �شوابط 

ل بد من حتققها يف الناظر فيها, وهي اأن يكون 

الناظر من اأهل العلم ال�رشعي, واأن يح�شل 

للمجتهد فيها الت�شور ال�شحيح للنازلة, واأن 

من  بد  ول  معترب.  �رشعي  دليل  اإلــى  ي�شتند 

دوام حتديث املعلومات ور�شد امل�شتجدات 

والدرا�شات,  الأبحاث  من  اجلديد  ومطالعة 

• على 	 دليل  النوازل  معاجلة 
عدم جمود الفقه الإ�شامي  

• الإ�شام 	 تعاليم  عن  البعد 
�شبب يف كرة اجلرائم
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فــاإذا  ال�شاأن.  هــذا  اأهــل  على  واجــب  وهــذا 

احلياتية  امل�شتجدات  اأحكام  الأمة  علماء  اأبان 

وتهاوت  الظلمات  انك�شفت  الوحي  نور  من 

للحكم  ال�رشيعة  �شالحية  وثبتت  ال�شبهات 

ومكان  زمــان  كل  ويف  احلياة  �شوؤون  كل  يف 

بها  واإذا ق�رشوا كان تق�شريهم ذريعة يتذرع 

العلمانيون.

املعا�رشة  النوازل  يف  البحث  تناول  وقد 

كما  الفقهية,  واملجامع  املجال�س  من  عــدد 

بع�س  من  النوازل  فقه  يف  درا�شات  قدمت 

احل�رش,  ل  املثال  �شبيل  على  ومنهم  العلماء 

اأبو زيد  د. �شالح بن حميد ود. بكر عبد اهلل 

وحممد ح�شني اجليزاين ود. عبد النا�رش اأبو 

طاهر  والأ�شتاذ  الفياليل  احل�شن  ود.  الب�شل 

القحطاين  حممد  علي  م�شفر  ود.  ال�شديقي 

وقد  لذكرهم,  املقام  يت�شع  ل  كثري   وغريهم 

املعا�رشة  وامل�شتجدات  النوازل  عن  تكلموا 

الــعــبــادات  يف  يــكــون  مــا  منها  اأن  وذكــــروا 

الطائرة واملركبات  ال�شالة يف  البدنية كحكم 

الف�شائية, وحكم ال�شالة وال�شيام يف البالد 

التي يطول نهارها وحكم املفطرات املعا�رشة 

يــكــون يف  مــا  ومنها  الـــتـــداوي.  ــال  يف جم

ال�رشكات  الأ�شهم يف  املالية كزكاة  العبادات 

وامل�شانع  كالعقارات  امل�شتغالت  وزكـــاة 

ونحوها, ومنها ما يكون يف املعامالت املالية 

بو�شائل  العقود  واأجــرا  التجاري  كالتامني 

الت�شالت احلديثة والودائع امل�رشفية. ومنها 

كاأطفال  ال�شخ�شية  الأحـــوال  يف  يكون  ما 

احلليب,  بــنــوك  مــن  ــاع  ــر�ــش وال ــيــب  ــاب الأن

وحق  الخـــراع  كحق  املعنوية  واحلــقــوق 

باجلنايات  يتعلق  ما  ومنها  وغريها.  التاأليف 

اأجهزة  حتــت  الدماغية  كالوفاة  والق�شاء: 

حٍد  يف  ا�شتوؤ�شل  ع�شو  وكزراعة  الإنعا�س 

الطبية  بالأمور  يتعلق  ما  ومنها  ق�شا�س.  اأو 

كنقل وزراعة الأع�شاء والكحول يف الأدوية 

تعترب  ذكرتها  التي  النوازل  وهــذه  وغريها, 

غي�س من في�س واإل فالعلماء قد ذكروا كثرياً 

جمود  عدم  على  يدل  وهــذا   , النوازل  من 

الفقه الإ�شالمي فهو يت�شع لكل جديد ويدل 

• قا�شيًا 	 تعييني  اأزعــجــنــي 
البع�س  �شدق  عــدم  واآملــنــي 

واأفرحني تقاعدي 
• �ـــشـــرورة تــقــيــد الــقــا�ــشــي 	

بـــاأوقـــات الــــدوام حــ�ــشــورًا 
وان�شرافًا
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الإ�شالمية لكل زمان  ال�رشيعة  على �شالحية 

ومكان.

- ماذا عن حياتكم اخلا�شة وعاقتكم 

ــــودون اأن  ــــاذا ت الجــتــمــاعــيــة, ومب

تقولونه لاأبناء والأحفاد؟ 

من  متقاعد  اأي  كحياة  اخلا�شة  حياتي   -

الكتب  بع�س  ومطالعة  امل�شجد  اإلى  البيت 

الإمكان  قدر  على  الأ�ــرشة  م�شالح  وق�شاء 

ــــام  والأرح الأقـــــارب  لبع�س  وزيـــــارات 

والأ�شدقاء فعالقاتي الجتماعية بهم عالقة 

وطيدة وح�شنه واهلل احلمد واملنة. اأما ما نود 

اأن نقوله لالأبناء والأحفاد فنو�شيهم بتقوى 

اأوامره واجتناب  باأداء  اهلل عّز وجّل وذلك 

نواهيه فتقوى اهلل خري زاد يدخر وخري لبا�س 

يزين ما ظهر وما بطن.

اأبرز الكتب التي �شمتها مكتبكم  - ما 

وتعترب مرجعًا للق�شاء واملخت�شن؟ 

اأبرز الكتب التي ت�شمها مكتبتي:  - من 

واملغني  تيمية  ابــن  الإ�ــشــالم  �شيخ  فتاوي 

وفتح  ال�شافعي  لالإمام  والأم  قدامه  لبن 

القران  الباري لبن حجر واجلامع لأحكام 

للقرطبي واأ�شواء البيان لل�شنقيطي واملحلى 

الهمام  القدير لبن  لبن حزم وفتح �رشح 

و�شحيح  املنهاج  �رشح  اإلى  املحتاج  ونهاية 

القناع  وك�شاف  الــنــووي  ح  ب�رش  م�شلم 

الطالبني  ورو�شة  للبهوتي  الإقناع  منت  عن 

لأبن  املقنع  �رشح  واملبدع  النووي  لالأمام 

مفلح وغريها. 

ــم  ــرائ - كــيــف تــــرون احلـــد مــن اجل

العاج  وما  املجتمعات,  يف  زادت  التي 

الناجح؟

- لقد كرثت اجلرائم يف املجتمعات فعاًل 

وال�شبب يف ذلك من وجهة نظري هو البعد 

عن تعاليم الدين الإ�شالمي احلنيف واطالع 

يقذفونه  وما  الغرب  ثقافات  على  ال�شباب 

واجبه  عن  البيت  تخلي  وكــذا  �شموم  من 

بالتم�شك  اإل  الربية, والعالج ل يكون  يف 

فلن  ال�شايف  نبعه  اإلــى  والــرجــوع  بالدين 

ي�شلح اآخر هذه األمه اإل ما اأ�شلح اأولها.  

• اأحــكــام 	 العلماء  ـــان  اأب اإذا 
الوحي  نور  من  امل�شتجدات 
وتهاوت  الظلمات  انك�شفت 

ال�شبهات
• اإعامي 	 ناطق  وجود  حبذا 

لكل حمكمة
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- موقف اأزعجك وموقف اآملك وموقف 

اأفرحك؟

تعييني  هو  اأزعجني  الــذي  املوقف   -

يف العمل الق�شائي وقد حاولت التخل�س 

معايل  اإ�رشار  اأمام  اأ�شتطع  ولكن مل  منه, 

ال�شيخ حممد بن علي احلركان وزير العدل 

وهو  اآملني  وموقف  اهلل,  رحمه  ال�شابق 

عدم �شدق بع�س اخل�شوم يف الدعاوي 

اأفرحني وهو �شدور  والدفوع , وموقف 

املبكر  التقاعد  اإلى  اإحالتي   على  املوافقة 

بناًء على طلبي.

املعمورة  اأقطار  يف  موؤ�ش�شات  ن�شاأت   -

�شاهمت يف بيان كثري من وجوه احلق 

اأنها  الإ�ــشــامــيــة  ال�شريعة  وبينت 

فما  ومكان,  زمان  لكل  و�شاحلة  غنية 

تعليقكم على ذلك وما تريدون منها؟

املوؤ�ش�شات يف  من  كثري  �شاهمت  لقد   -

لكل  و�شاحلة  غنية  ال�رشيعة  واأن  احلق  بيان 

اجلهود,  تلك  يف  اهلل  فبارك  ومكان  زمــان 

ال�شتمرار  منهم  ونريد  خري  لكل  ووفقهم 

واإثراء ال�شاحة بكل مفيد.

العلمية  املنابر  اإحدى  العدل  - جمله 

ومــعــاجلــتــهــا, فما  املــ�ــشــائــل  يف طـــرح 

دخولها  بعد  املجلة  لهذه  تقييمكم 

عامها اخلام�س ع�شر؟ 

و�رشح  عديل  منرب  العدل  جملة  اإن   -

اإعالمي متميز , وقد جنحت وهلل احلمد واملّنة 

ال�رشعي  العلم  وطالب  الق�شاء  خدمة  يف 

القائمون  وي�شتحق  واخلــارج,  الداخل  يف 

عليها كل تقدير واحرام ملا يبذلونه فيها من 

جهد كبري, وهذا العمل يعترب توفيق من اهلل 

وجزى  املبذولة  اجلهود  اهلل  ف�شكر  تعالى,  

القائمني على هذه املجلة كل خري.  

- ماذا تودون اأن تنهوا اللقاء به؟

على  عليها  والقائمني  املجلة  اأ�شكر   -

املجلة  توا�شل  اأن  واأمتنى  اللقاء  هذا  اإتاحة 

منها,  املرجوة  الأهــداف  حتقق  واأن  امل�شرية 

�شميع  اإنــه  للجميع  التوفيق  اهلل  ــاأل  ــش واأ�

جميب و�شلى اهلل على نبينا حممد وعلىاآله 

و�شحبه اأجمعني. 

• ــا 	 ــن ــائ ــم ــل قــــــدم بـــعـــ�ـــس ع
وبحوث  درا�شات  املعا�شرين 

يف فقه النوازل 
• العدالة 	 منرب  العدل  جملة 

و�شرح اإعامي �شامخ


