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 حدثنا عن ن�شبكم ون�شاأتكم 	•

وتعليمكم؟

ال  - �أبو حمم���د نايف بن عو����ض بن نفَّ
بن من���اور بن رجاء بن �سي���ف بن حممد بن 
فخ���ذ )�ملخلف���ي( من بطن )م����روح( من 
قبيلة حرب. ولدُت يف منطقة �لق�سيم مبدينة 
�لبد�ئع عام 1364ه�، وكان و�لدي �ساحب 
�أب���ل مع و�لده ��ستقر به �ملق���ام بالق�سيم بعد 
توحي���د �ململك���ة، حي���ث �نت����رت ف���روع 
�ملخلفي يف كل م���ن حائل و�لق�سيم و�ملدينة 
وغريه���ا م���ن �ملناطق، ن�س���اأُت عن���د و�لديَّ 

وكنت �أرعى �ملا�سي���ة و�أعمل بالزر�عة،  وقد 
�أح�سنا يف تربيت���ي وتعليمي، حيث �لتحقت 
باملرحل���ة �البتد�ئية مبدر�سة �لعزيزية بالبد�ئع 
�لعليا عام 1373ه� وتخرجت عام 1380ه�، 
ث���م �لتحق���ت يف �ملعهد �لعلم���ي بعنيزة ملدة 
�سنت���ن ثم �أكملت �لدر��س���ة يف معهد بريدة 
�لعلمي، وتخرجت عام 1385ه�/ 1386ه�، 
وبعد ح�سويل على �لثانوية �لتحقت بوظيفة 
مدق���ق ح�ساب���ات بدي���و�ن �ملر�قب���ة �لعام���ة 
بالريا����ض، ثم و��سل���ت در��ست���ي �جلامعية 
بكلية �ل�ريعة بالريا�ض جامعة �الإمام حممد 

اأجرى احلوار: حمد بن عبداهلل بن خنني
يف  وتخ�ص�ص  العلم  طلب  يف  ت�ألق  ثم  والزراعة،  امل��صية  رع�ية  يف  جنح 
ال�صريعة، ب��صر الق�ص�ء دون مالزمة، وفوجئ ب�لنظر يف ق�ص�ي� جن�ئية من بداية 
اإخال�ص  الأحك�م، ي�ص�حبه يف ذلك  اإ�صدار  الق�ص�ء، ومتيز يف  ف�أبدع يف  العمل 
اأنه ك�ن موظفً� يف تدقيق احل�ص�ب�ت قبل  اإل  التق��صي  براعته يف  النية. وبرغم 
ثم  الدوادمي  م�صتعجلة  يف  ق��صيً�  عنينّ  الإ�صالمية،  ال�صريعة  يف  يتخ�ص�ص  اأن 
م�ص�عدًا لرئي�ص املح�كم الع�مة به�، ثم رئي�صً� ملح�كم اجلوف ثم ق��صي متييز 
)ا�صتئن�ف(؛ واأنهى خدمته وهو على مرتبة رئي�ص حمكمة ا�صتئن�ف؛ ك�ن ع�صوًا 
يف املجل�ص الأعلى جلمعي�ت حتفيظ القراآن ورئي�صً� جلمعية حتفيظ القراآن ورئي�صً� 
للمجل�ص الفرعي لالأوق�ف ب�جلوف ورئي�صً� للجنة ال�صت�ص�رية ل�صوؤون امل�ص�جد 
والدعوة والإر�ص�د، واإم�م وخطيب ج�مع به�،  وع�صو موؤ�ص�ص يف جمعية ق�ص�ء، 
له م�ص�رك�ت يف جم�ل الدعوة، وله درو�ص وفت�وى تتعلق يف العب�دات، له موؤلف�ت 
اإنَّه ف�صيلة ال�صيخ  وم�آثر، جعلته علمً� �ص�طعً� من اأعالم الق�ص�ء املع��صرين، 

ن�يف بن عو�ص بن نف�ل املخلفي احلربي، واإليكم م� دار معه من حوار:
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بن �سعود �الإ�سالمية عام 1386ه�، وتخرجت 
عام 1390/89ه�. 

ث���م �لتحق���ت بالدر��سات �لعلي���ا باملعهد 
�لع���ايل للق�س���اء وحت�سل���ت عل���ى �سه���ادة 
�ملاج�ست���ري بتقدي���ر جي���د ج���ًد� يف ر�سالتي 
)�أحكام �جلنن و�حلام���ل يف �لفقه �الإ�سالمي 
�ملقارن( حتت �إ�ر�ف ف�سيلة �ل�سيخ �لدكتور 
عبد�لع���ال عطوة – رحمه �هلل- ومتت مناق�سة 
�لر�سالة يف معهد �الإد�رة  �لعامة بالريا�ض عام 
1395ه� وهي ثاين ر�سال���ة تتم مناق�ستها علناً 
بالريا����ض. وكانت جلنة �ملناق�س���ة مكونة من 
�ل�سيخ د. عبد�لرز�ق عفيفي و�ل�سيخ د. مناع 

خليل قطان و�مل�رف د. عبد�لعال عطوة.
 حدثنا عن حياتك الدرا�شية 	•

واأ�شاتذتك وم�شايخك؟

- �أم���ا ما يتعل���ق بحيات���ي �لدر��سية فهو 
تاأث���ري بتوجيه �مل�ساي���خ وطلب���ة �لعلم  فقد 
كان لل�سيخ �سالح بن رب���اح �ل�سالمة، مدير 
�ملدر�سة �البتد�ئية عظيم �الأثر يف �حلث على 
�لعلم ويف معهد عنيزة قابلت �ل�سيخ حممد 
بن �سال���ح �لعثيم���ن رحم���ه �هلل ويف معهد 
بريدة در�ست على يد �ل�سيخ �سالح �لبليهي، 
و�ل�سي���خ �سال���ح �ل�سكيتي ومع���ايل �ل�سيخ 
حممد ب���ن عب���د�هلل �ل�سبيل �إم���ام وخطيب 

�مل�سجد �حلر�م رحمهم �هلل. 

ويف كلي����ة �ل�ريع����ة �ل�سي����خ د. �سال����ح 
�لف����وز�ن، و�ل�سيخ عبد�لكرمي �لالحم و�ل�سيخ 
�سال����ح �لنا�ر رحم����ه �هلل، ويف �ملعهد �لعايل 
للق�س����اء من �لعلماء من �سب����ق ذكرهم، وكان 
عميد كلية �ل�ريعة �ل�سيخ د. عبد�هلل �لفنتوخ 
وم����ن �لزم����الء يف �ملعه����د �لع����ايل للق�س����اء 
�لدكت����ور �سالح بن �سعود �لعل����ي رئي�ض هيئة 
�لرقابة و�لتحقي����ق، و�لدكت����ور �سعد �لكليب 
وكي����ل هيئة �لرقاب����ة �سابقاً و�ل�سي����خ م�سفر بن 
دخيل �مل�سفر قا�سي متيي����ز مبحكمة �ال�ستئناف 
يف مكة �سابقاً و�ل�سي����خ د. عبد�لكرمي �لالحم 
و�ل�سي����خ حمم����د �ملعمر �لقا�س����ي يف حمكمة 
�ال�ستئن����اف بالريا�ض و�ل�سي����خ عبد�هلل �لفر�ج 
رئي�����ض حمكم����ة ��ستئن����اف يف �لق�سيم وكان 
مدير �ملعهد عبد�لرز�ق عفيفي ثم مناع خليل 

قطان رحمهما �هلل. 
�أما بالن�سبة للق�ساء فقد عا�رت جمموعة 
من �لق�ساة يف �لدو�دمي ويف منطقة �جلوف، 
وق���د كلف���ت بالتفتي�ض �لق�سائ���ي على ق�ساة 
منطق���ة جنر�ن وجزء�ً كبري�ً م���ن منطقة ع�سري 
ع���ام 1412ه� و�لتقيت بعدد م���ن �لق�ساة من 
�أبرزهم رئي����ض حمكة جن���ر�ن �ل�سيخ حممد 

٭ كنت راعياً للموا�سي ثم مدققاً 
للح�سابات ثم قا�سياً
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�لع�سكري و�لدكتور عبد�لقادر �حلفظي ويف 
منطق���ة ع�سري قابل���ت رئي�ض �ملحاك���م �ل�سيخ 
�إبر�هي���م �حلديث���ي رحم���ه �هلل و�بن���ه حممد 
�إبر�هي���م �حلديثي وغريهم كثري، ويف �حلقيقة 
�أنن���ي ��ستفدت من جولة �لتفتي�ض جد�ً حيث 
وج���دت جمموعة من �لق�س���اة بعد �الطالع 
على ق�ساياه���م ��ستفدت م���ن عملهم ودقته 
و�إنهاء �لق�سايا بالدلي���ل و�لتعليل بدون �إطالة 
يف �آخ���ر �حلك���م، وهذ� ه���و �ملطل���وب من 
�لقا�س���ي يف �إنهاء �لق�سية وعدم �لتطويل يف 
�ملو�عيد �لتي ال فائدة منها �إال �سياع �لوقت.

 حدثونا عن توليكم للق�شاء 	•

وتدرجكم يف ال�شلك الق�شائي؟

- بع���د �لتخ���رج حاول���ت �لتخل�ض من 
والية �لق�ساء ولكن مع���ايل �ل�سيخ ر��سد بن 
�سال���ح �آل خنن وكي���ل وز�رة �لعدل �آنذ�ك 
مل يو�ف���ق على �لطلب و�أخ���ذين �إلى مكتب 
معايل �ل�سيخ حممد ب���ن علي �حلركان وزير 
�لع���دل وقال ه���ذ� يرغي���ب �لق�س���اء وبعد 
�ملناق�سة طلبو� مني �ل�سهادة ومت تعييني  على 
درجة قا�سي )ب( يف م�ستعجلة �لدو�دمي، 

حيث با�رت �لعمل يف 1395/7/1ه�.
ثم عينت م�ساع���د�ً لرئي�ض حماكم منطقة 
�لدو�دم���ي يف 1397/1/6ه�، و��ستمريت 
يف ذلك حت���ى ُعينت رئي�س���اً ملحاكم منطقة 

�جل���وف يف 1407/5/1ه����. ومكثت فيها 
ث���الث ع����رة �سن���ة، ث���م مت ترقيت���ي قا�سي 
متيي���ز  يف حمكم���ة �لتمييز يف مك���ة �ملكرمة 
ع���ام 1420ه�، وبقيت فيها ثم���اين �سنو�ت، 
ثم نقل���ت ملحكمة �ال�ستئن���اف بالريا�ض عام 
1428ه� د�ئ���رة �الأح���و�ل �ل�سخ�سية، ثم مت 
ترقيتي رئي�ض حمكمة ��ستئناف عام 1430ه�، 
و�أحل���ت للتقاع���د عام 1431ه���� ودمت يف 

�لق�ساء 36 عاماً.
 حدثنا عن حالتك الجتماعية؟	•

- حالت���ي �الجتماعية متزوج  ويل ت�سعة 
�أبن���اء وه���م: حمم���د، و�إبر�هي���م، و�سالح، 
وهارون، و�أحمد، ويو�سف، وعبد�لرحمن، 

وعو�ض، وعبد�هلل.
 حدثنا عن بداية عملكم يف الق�شاء 	•

والنجاحات يف م�شريتكم الق�شائية؟

- با����رت �لق�س���اء دون مالزمة ح�سب 
يف  �لق�س���اء  با����رت  وعندم���ا  �لنظ���ام، 
م�ستعجل���ة �لدو�دمي ق���ال يل ف�سيلة رئي�ض 
�ملحاك���م �ل�سي���خ عبد�للطي���ف ب���ن حممد 
�ل�سدي���د �إنن���ي قد طلبت �سجن���اء للنظر يف 
ق�سيته���م وما د�م با�رت فال والية يل �الآن، 
فقلت له: �أنا �الآن جديد على �لق�ساء و�أحتاج 
�إلى وقت، فقال ��سبط �لق�سية ثم �أجلها يف 
�ليوم �لذي حت����ر فيه، ومت ذلك بعد �سماع 
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دعوى �ملدعي �لعام وجو�ب �ملدعى عليهم 
ورفعت �جلل�سة، وبعد �أن عدت من �لريا�ض 
برفقه عائلتي، و�أخ���ذت �أنظر �لق�سايا بدون 
م�ساع���دة �إال �أنني ��ستعن���ت بف�سيلة �ملالزم 
�لق�سائي عبد�هلل �لهومي���ل يف �سبط �لق�سية 
حت���ى م�س���ى وقت طوي���ل وعرف���ت طرق 
�لق�س���اء و�سفة �حلك���م، الأن �ملعرفة وحدها 
ال تكف���ي، بل ال ب���د من �الإج���ر�ء �لنظامي، 
وطريق �إح�سار �خل�س���وم، ومناق�سة �ملدعي 
�لع���ام و�ملدعى عليهم حت���ى تظهر �حلقيقة، 
�أو يع���اد �لتحقي���ق، وهلل �حلمد و�ملّن���ة، و�إذ� 
�سعبت �لق�سية رجع���ت �إلى �هلل يف �لدعاء 
حت���ى يفت���ح يل �لطري���ق، و��ستمريت على 
ذل���ك ط���و�ل ق�س���اء �مل�ستعجل���ة و�ملحكمة 
�لكربى يف �لدو�دم���ي، ويف رئا�سة حماكم 
منطقة �جلوف ويف �لتمييز مبكة ويف �لريا�ض 
وذلك بتوفيق من �هلل تعالى ثم �إخال�ض �لنية 
و�سوؤ�ل �لزمالء و�لق�ساة �لذين �سبقوين يف 
�لق�ساء الأنه���م �أدرى يف بع�ض �لق�سايا، وما 

ُعَبْت علي ق�سية �إال ي�رها �هلل. �سَ

  كلفتم بالعديد من الق�شايا، فاأذكر 	•

لنا اأبرزها؟

- لقد كلف���ت بق�سايا خارج �الخت�سا�ض 
يف �لدو�دم���ي ويف �جل���وف، وي�رها �هلل مع 
�أنن���ي حمرج بالتكلي���ف فيها، ومنه���ا: ق�سية 
��سرتكت يه���ا مع ف�سيل���ة �ل�سي���خ �سالح بن 
عبد�لرحم���ن �لقرع���اوي رحم���ه �هلل يف عام 
1403ه� يف منطقة �له�س���ب �لو�قعة جنوب 
طريق حلب���ان مل�سافة تقدر مبائ���ة وثمانن كياًل 
وطري���ق غري مزفلت و�سع���ب لوجود �جلبال 
و�لرمال، ومعنا جلنة مكونة من مندوب �إمارة 
منطق���ة �لريا����ض �ل�سيخ عب���د�هلل بن جمدوع 
�آل �سليم���ان �لقرين. �لذي يعم���ل �الآن وكياًل 
الإم���ارة منطقة �لريا�ض، ومن���دوب من وز�رة 
�لزر�عة و�آخر م���ن �ملالية باالإ�ساف���ة �إلى هيئة 
�لنظر يف �لدو�دمي عثم���ان بن �سعود �لبليهد 
و�سعود �لركيَّان، وجمموعة من �خلويا الإمارة 
�لريا�ض و�أخرى من �لع�سكر الأن �لق�سية مهمة 
وله���ا �سو�بق، وبعد و�سولنا �إلى �ملوقع ح�ر 
�الأطر�ف وقالو� لن���ا ل�ستم �أول جلنة وال ميكن 
�أن تنه���و� �لق�سية، فردينا عليهم �أننا ل�سنا جلنة 
ب���ل ق�ساة و�س���وف تنتهي �لق�سي���ة بحول �هلل 
وقوته قبل �أن نرجع و�رعنا يف نظر �لدعوى 
وحتدي���د كل ق�سي���ة وم���ن يدعي فيه���ا ومن 
�ملدعى عليه، وبقينا �ستة �أ�سهر حتى ُحكم يف 

٭ توليت الق�ساء بدون مالزمة 
وبا�سرت الق�سايا واإ�سدار الأحكام

٭ كلفت بق�سايا خارج الخت�سا�ض 
والولية مع نخب من الق�ساة
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�لق�سايا، ورفعت ملحكمة �لتمييز وقد ت�سمنت 
�ل�سكوك عدم ثب���وت �لدعوى وحكم بعدم 
�لتملك الأي من �لطرفن ولكون  �ملدعى فيها 
مو�رد بادية وهي ال متلك �رعاً كما ن�ض على 
ذلك �أه���ل �لعلم من �لفقه���اء، وبعد ت�سديق 
�الأح���كام نفذت �الأح���كام يف ه���دم جميع 
�ملو�رد وجعل م�ساف���ة بن �لطرفن ال تقل عن 
ع�رة �أكي���ال وتبقى �الأر�ض للم�سلحة �لعامة 

حتت نظر ويل �الأمر ونفذ ذلك.
وكلف���ت �أي�س���اً: بنظ���ر ق�ساي���ا مماثلة يف 
منطقة �لق�سيم ويف عفيف و�نتهت مبا �نتهت 
فيها �لق�سية �ل�سابق���ة  و�سدقت �الأحكام من 
�لتمييز. ثم نظرت ق�سية يف حادث �سيارة نتج 
عنه وف���اة �ل�سائق �لقادم م���ن �خللف و�سجن 
�ل�سائ���ق �ل�سائر يف طريقه مل���دة �ستة �أ�سهر ثم 
�أطل���ق �ر�ح���ة قبل نظ���ر �لق�سي���ة. وعندما 
ح����ر �ل�سائق وه���و م�ري �جلن�سي���ة �ساألته 
بعد ح�سور وكيل �لورثة و�ت�سح من �لق�سية 
�أن �ل�سائ���ق ي�س���ري يف �سيارته باجت���اه �لق�سيم 
و�ل�سائ���ق �ملتوفى حلقه من �خلل���ف و�نقلبت 
�ل�سي���ارة يف �خلط  �ملعاك����ض، وعند �الطالع 
عل���ى �لق�سية ر�أي���ت �أن �لتحقيق مل يكتمل، 
فطلب���ت بت�سكي���ل جلنة م���ن �إم���ارة �لريا�ض 
ومن �ملرور ومن �الأدل���ة �جلنائية، ليقفو� على 
�حل���ادث بح�س���ور �ل�سائ���ق ووكي���ل �لورثة 

وي�سورو� �حلادث على �سوء ذلك لكي تظهر 
�حلقيقة، وبررت ذلك باأن �ل�سيارة �لقادمة من 
�خللف مل تالم�ض �ل�سيارة �لت���ي ت�سري �أمامها 
يف طريقه���ا عل���ى �جلانب �الأمي���ن، و�ل�سيارة 
�لقادمة من �خللف جت���اوزت �ل�سيارة �ل�سابقة 
دون تالم�ض بينهما و�لتجاوز يف موقع ممنوع 
�لتجاوز لوج���ود طريق متجه���ة �إلى �لغرب 
فكي���ف �أدين �ل�سائق 100% وه���و ال ذنب له 
ل���ت �للجنة  يف �حل���ادث، ثم بع���د ذلك �ُسكِّ
���ْوَرت �حلادث ثم  وَخّرَجْت على �ملوقع و�سَ
َق���ّرَرت باالإجماع عدم �إد�ن���ة �ل�سائق �ملدعى 

عليه �إال �أن يظهر لل�رع خالف ذلك.
ثم ح����ر �لطرف���ان وتلي عليهم���ا قر�ر 
�للجنة وطلبت من وكيل �لورثة بينة، فقال ال 
بينة لدي، فحكمت ب�سقوط دعوى املدعي، 
و�أن �ل�سائ���ق بريء م���ن �أي ن�سبة يف �ملدعي 
و�أن �حلادث، ثم تلوت �حلكم على �لطرفن 
ومل يقنع وكيل �لورثة وقال �ل�سائق �مل�ري 
�ملدعى عليه �إقر�أ عليَّ �حلكم مرة �أخرى حتى 
�أفهم �حلك���م فاأعدت قر�ءة �حلك���م و�أفهمته 

٭ اإملام القا�سي باحلا�سب الآيل 
مطلب مهم

٭ من الق�سايا امللفتة تربئتي �سائق 
ال�سيارة برغم اتهامه مبوت الآخر
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به. فق���ام و�قفاً و�رخ باكي���اً، وقال عا�ست 
�لعد�لة وعا�ست �ل�ريع���ة، ثم �أردف قائاًل: 
و�هلل ل���و كان عندن���ا حِلُكم علين���ا بالقانون، 
وبه���ذ� �نتهت �لدع���وى بع���د ت�سديقها من 

حمكمة �لتمييز.
ويف عمل���ي يف حمكم���ة �لتميي���ز مبكة، 
عمل���ت يف �لد�ئرة �جلز�ئية ثم �حلقوق، وقد 
�طلعت عل���ى �أعم���ال �لق�س���اة يف �ملناطق، 
�إال �أن���ه لفت نظ���ري يف �جلز�ئي���ة �خلما�سية 
ظاه���رة مل �أعرفها من قبل وهي �لوقوع على 
�ملحارم، و�إف�ساد �الأخالق ب�سبب �ملخدر�ت 
و�مل�سكر�ت، و�ل�سفر �إلى خارج �لبالد، ونتج 
عن هذه �جلر�ئم �أ�سي���اء عظيمة جد�ً ال ميكن 
يت�سورها عاقل. �أ�ساأل �هلل �لعافية لنا وجلميع 

امل�سلمني من هذا النحطاط الأخالقي. 
 ما راأيكم يف اأعمال الق�شاء وهل 	•

و�شلت اإلى مرحلة الن�شج؟

- �أعم���ال �لق�ساء من �الأعم���ال �ل�ساقة، 
وحتت���اج �إلى �إخال�ض يف �لنية وتقوى �هلل عزَّ 
، الأن �لق�ساء من �أولى �الأعمال و�أهمها،  وجلَّ
الأنه ال بد للنا�ض من ق�ساة، وينبغي �أن يكون 
�لقا�سي قدوة ح�سن���ة يف نف�سه وجمتهد يف 
�أعمال���ه  ومت���وكل على �هلل قب���ل كل �سيء، 
الأنه هو �الأ�سا�ض يف �لعمل حتى يكون قدوة 
لغريه م���ن �لق�ساة و�ملوظفن، بحيث يحافظ 

على �لدو�م يف �أول���ه وال يخرج �إال �إذ� �أجنز 
�لعمل بعد نهاية �لدو�م �لر�سمي، ومن توكل 
على �هلل كفاه �هلل �لع���ون يف �لق�ساء، وي�ر 
�أمره وفت���ح له �لطريق �إل���ى �حلكم �ل�سحيح 

�ملو�فق لل�ريعة �ل�سمحة.
 ن�شيحتك للأخوة يف الق�شاء؟	•

- �إنن���ي �أتوجه �إلى �الأخ���وة يف �لق�ساء 
عموم���اً �أن يكونو� يد�ً و�ح���دة ولهم جل�سة 
تعر�ض فيها �لق�سايا وكل يوجه مبا ير�ه حتى 
يك���ون �حلاك���م �ملبا�ر عل���ى عل���ٍم ودر�ية، 
خ�سو�س���اً �إذ� وج���د م���ن �لق�ساة م���ن �سبق 
ل���ه �لق�ساء يف �مل���دن وله خدم���ة طويلة يف 
�لق�ساء، الأن هذ� هو �الأن�سب وترب�أ به �لذمة 
�إن �ساء �هلل تعال���ى، كما ينبغي على �لقا�سي 
�لبحث يف كتب �لعل���م، وتدوين كل حكم 
يف مذك���رة خا�س���ة بالقا�س���ي حت���ى ي�سهل 
�لرجوع �إلي���ه، متى �حتاج ذلك، وهو �لذي 
عليه من �سبقنا من �لق�ساة ومن عا�رنا، الأن 
�ملطل���وب هو �إي�س���ال �حل���ق ل�ساحبه ومتى 
�أخذ �لقا�سي بذل���ك، فاإنه يكون موفقاً، و�إذ� 
�سعب عليه ق�سية م���ا فعليه �لرجوع �إلى �هلل 
وح���ده و�لدع���اء باإخال�ض، و�س���وف يوفق 
يف �لق�سي���ة ويفتح �هلل علي���ه، الأن من توكل 
عل���ى �هلل ودعاه وفقه م���واله لكل خري، وهو 

مو�سوع عظيم ال يعرفه �إال من جربه.
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 هل تتذكر الق�شاة الذين عملت معهم؟	•

- من �لق�ساة �لذين عملت معهم: 
ف�سيل���ة �ل�سي���خ عبد�للطي���ف بن حممد 
�ل�سديد –رحم���ه �هلل- رئي�ض حماكم منطقة 
�لدو�دمي �سابق���اً. وف�سيلة �ل�سيخ عبد�لعزيز 
ب���ن حمم���د �لعقيل ع�س���و حمكم���ة �لتمييز 
بالريا����ض �سابقاً. و�ل�سي���خ عبد�هلل بن حممد 
�لهومي���ل رئي����ض حمكم���ة ��ستئن���اف �سابقاً، 
�لقرعاوي  و�ل�سيخ �سال���ح بن عبد�لرحم���ن 
ع�س���و حمكمة �لتميي���ز مبكة �ملكرم���ة �سابقاً، 
و �ل�سيخ عبد�لرحمن ب���ن فهد �خلليفة رئي�ض 
حمكمة �ال�ستئناف يف �جلوف �سابقاً، و�ل�سيخ 
عبد�ل�سالم بن �سف���ق �لر�سيد رئي�ض حمكمة 
��ستئناف �جلوف، و�ل�سيخ �إبر�هيم بن عبد�هلل 
�لعجالن رئي�ض حمكمة �سقر�ء �سابقاً وقا�سي 
��ستئناف �سابقاً، و�ل�سيخ �إبر�هيم �ل�سالع يف 
حمكمة �جل���وف ورئي�ض حمكم���ة ��ستئناف 
�لعريني  عبد�لرحم���ن  و�ل�سي���خ  بالق�سي���م، 
وقا�س���ي  �جل���وف،  حمكم���ة  يف  �لقا�س���ي 
��ستئن���اف مبك���ة �سابق���اً، و�ل�سي���خ حممد بن 
حم���اد �لن�سيِّف �لقا�س���ي مبحكمة )��ستئناف 
مك���ة �سابقاً(، و�ل�سيخ حم���د �ملقبل ع�سو يف 
�ملحكم���ة �لعليا �سابق���اً، و�ل�سيخ عبد�لرحمن 
بن عبد�لعزيز �لكلي���ة )رئي�ض �ملحكمة �لعليا 
�سابق���اً(، و�ل�سي���خ �سليمان �ملو�س���ى )ع�سو 

�ملحكمة �لعلي���ا �سابقاً(، و�ل�سيخ علي �لرتكي 
رئي�ض حمكمة �ال�ستئناف بالريا�ض.

 حدثنا عن الق�شاء من حيث 	•

املرجعية والثقافة الق�شائية؟

- �الأم���م ال تبل���غ �أوج عزه���ا، وال ترقى 
�إلى عز جمده���ا �إال حن يعلو �لعدل تاجها، 
وتب�سط���ه عل���ى �لقري���ب و�لبعي���د و�لقوي 
و�ل�سعيف، و�إن �لع���دل لي�سل يف �الإ�سالم 
يف  و�لف�س���ل  و�لق�س���اء  �حلك���م  يف  قمت���ه 
�خل�سوم���ات، فالق�س���اء يف �الإ�سالم يرتكز 
على �أ�س���ول وقو�عد وثو�بت ذ�ت عمق يف 
�لعباد، وحف���ظ حقوقهم،  حت�سيل م�سال���ح 
و��ستجالب �الأم���ن و�خلري و�لعدل يف �ستى 
�سور حياتهم، فالعدل مرتبة �ريفة، ومنزلة 
رفيعة، به قام���ت �ل�سماو�ت، و�الأر�ض، وقد 
بعث �هلل تعالى به �لر�سل �سلو�ت �هلل و�سالمه 

عليهم، فقام���و� به �أمت قيام: ڇ ې ې ى   
وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ڇ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ 
�لن�ساء: 105 فبالعدل يرف���ع �لتهاريج، وترد 
�لنو�ئ���ب، ويقمع �لظامل، وين����ر �ملظلوم 
وتقط���ع �خل�سوم���ات، ويوؤم���ر باملع���روف، 
وينهى عن �ملنكر وبه �لدماء تع�سم وت�سفح، 

٭ ل تبلغ الأمم اأوج عّزها اإل حني 
يعلو العدل تاجها
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و�الأب�س���اع حت���رم وتنكح، و�الأم���و�ل يثبت 
ملكه���ا وت�سلب، خطب �سعي���د بن �سويد – 
رحمه �هلل – فحم���د �هلل و�أثنى عليه، ثم قال: 
»�أيه���ا  �لنا�ض، �إن لالإ�سالم حائطاً منيعاً، وباباً 
وثيقاً، فحائط �الإ�سالم �حل���ق، وبابه �لعدل، 
وال ي���ز�ل �الإ�سالم منيعاً م���ا ��ستد �ل�سلطان، 
ولي�ض �سدة �ل�سلطان قتاًل بال�سيف، وال �رباً 
بال�سوط، ولكن الق�ساء باحلق واأخذ العدل.

�سيادته���ا  رم���ز  �الأم���م  عن���د  و�لق�س���اء 
و��ستقالله���ا، و�الأم���ة �لت���ي ال ق�س���اء فيها ال 
ح���ق فيه���ا، وتاري���خ �لق�س���اء يف كل �مة هو 
عنو�ن جمدها، وتاري���خ �الإ�سالم يف �لق�ساء 
و�س���اء، وق�س���اة �مل�سلمن له���م يف هذ� باع 
طويل���ة، و�لناظ���ر �إل���ى �أح���كام �ل�ريعة يف 
�أ�سول �لق�ساء وفروعه يجد ثروة متنوعة من 
�لتقرير�ت يف �لنظريات �ملبنية على �الأ�سول، 
و�لقو�عد �ل�رعية تفيد بنتيجة جازمة حمققة 
ب�سب���ق �ل�ريع���ة وريادتها، وق���د �هتم علماء 
�مل�سلمن �سلفا وخلفاً بدر��سة �لق�ساء، و�آد�ب 
�لق�ساة حت���ى غد� علماً م�ستق���اًل، فمنهم من 
جعل له باباً م�ستقاًل كاالإمام مالك، و�أ�سحاب 
�لكت���ب �ل�ست���ة، وكت���ب �ملذ�ه���ب �لفقهي���ة 
�ملخت�ر منها و�ملطول، و�أفرده بالتاأليف جمع 
من �أهل �لعل���م، وقد بذل بع����ض �ملعا�رين 
جهد�ً جي���د�ً يف جمع جملة منه���ا كالدكتور 

حممد �لزحيلي، ود. �سديقي حممد يا�سن، 
و�ل�سي���خ عبد�هلل ب���ن حمم���د �آل خنن، وقد 
ذكر كتباً كث���رية مل يذكروها. ونظ���ر�ً الأهمية 
معرفة تلك �لكتب للق�ساة و�ملحامن و�أ�ساتذة 
�جلامعات وطلبة �لعلم عزمت على جمع تلك 
الكتب مع بي���ان املطبوع منها واملخطوط قدر 
�الإم���كان، وذكر من ن�سبها ملوؤلفه���ا، لي�ستفيد 
منه���ا �لباحث���ون، وبخا�سة �أن جمل���ة منها مل 
يطبع، وجملة منها �سالح ليكون ر�سالة علمية.

 هل من عمل خريي ي�شاحب عملكم 	•

الر�شمي خلل م�شرية عملكم 

الق�شائية؟

- قم���ت باأعمال جليل���ة وهلل �حلمد و�ملّنة 
و�أذكر منها: �إن�ساء �جلماع���ة �خلريية لتحفيظ 
�لق���ر�آن �لك���رمي يف منطقة �جل���وف حتى مت 
�لرتخي����ض له���ا يف ع���ام 1412ه����، وكنت 
�أتولى رئا�سة جمل�ض �الإد�رة فيها، وع�سو يف 
�ملجل�ض �الأعل���ى للجماعات �خلريية لتحفيظ 

٭ على القا�سي اأن يكون مثاًل 
يحتذى به يف التعامل والإجناز 

والدوام الر�سمي

٭ لي�ض �سدة ال�سلطان قتاًل 
بال�سيف �أو �سرباً بال�سوط و�إمنا 

الق�ساء باحلق والعدل
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�لقر�آن �لكرمي يف �ململكة و�لتي ير�أ�سها معايل 
وزير �ل�سوؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف و�لدعوة 
و�الإر�ساد، وكن���ت رئي�ض �للجنة �ال�ست�سارية 
�مل�ساجد و�لدع���وة و�الإر�ساد مبنطقة  ل�سوؤون 
�جلوف، ورئي�ض �ملجل����ض �لفرعي لالأوقاف 
مبنطق���ة �جل���وف، و�إمام جامع فيه���ا، و�أقوم 
ب�س���الة �لعيد و�ال�ست�سق���اء يف مدينة �سكاكا 
مبنطقة �جلوف، ويل م�س���اركات يف �لدعوة 
و�الإر�س���اد، كم���ا يوجد يل بع����ض �لدرو�ض 
يف �لتف�سري، و�لفق���ه، و�لتوحيد يف م�سجد 
عمر بن �خلطاب مبدينة �سكاكا، باالإ�سافة �إلى 
�لفتاوى فيما يتعل���ق بالعباد�ت. و�الآن ع�سو 

يف جمعية ق�ساء و�أحد �ملوؤ�س�سن لها.
 ما هي املعاير احلديثة التي ينبغي 	•

اعتبارها عند التعيني للقا�شي؟

- هناك جمموعة من �ملعايري �لتي ينبغي 
يف نظ���ري مر�عاته���ا و�الأخذ به���ا يف تعين 
�لق�س���اة وال �سيم���ا يف وقتن���ا �ملعا����ر، فاإن 
�لتق���دم �لذي ي�سهده �لعامل �ليوم يف جميع 
�ملج���االت ي�ستوج���ب و�سع بع����ض �ملعايري 
�لز�ئدة على ما �سب���ق، وفيما يلي بع�ض تلك 

�ملعايري �لتي ر�أيت �أنها مهمة وينبغي �عتبارها 
ومر�عاتها يف �لع�ر �حلديث.

�أواًل: �لعل���م باالأنظمة و�لتعليمات �ملرعية 
و�ملطبق���ة د�خل �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودية 
بدرجة خا�سة، �سو�ء �أكان���ت �أنظمة ق�سائية 
�أم �أنظمة جتارية �أم غريها من �الأنظمة �ملطبقة 
و�ملعمول بها، و�ملق�سود �الإملام بالقدر �لكايف 
منها، وال �سيما �أن معظم �لق�سايا �ملنظورة يف 
�ملحاكم وبخا�س���ة �لتجارية منها حتكمها نظم 
وتعليمات جتاري���ة ومعامالت معا�رة يجب 

�الإملام بها حن �لنظر يف �لق�سية.
و�ل�سبيل �إلى تفعيل ه���ذ� �ملعيار وتطبيقه 
على �أر�ض �لو�قع يف نظري هو �لتو�سع يف 
قبول �لق�ساة �حلا�سلن على �سهادة �ملاج�ستري 
من �ملعهد �لع���ايل للق�ساء، �إذ ميزج �لد�ر�ض 
هناك ب���ن �ملو�رد �ل�رعية و�الأنظمة �ملعمول 

بها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 
ثاني���اً: حت���ري �ساحب �ل���ذكاء و�لفطنة، 
فاإن من�سب �لق�س���اء يحتاج ملثل ذلك. ويف 
ت�سوري �أن هذ� �الأمر ممكن با�ست�سارة من قام 
بتدري�ض �ملر�سح للق�ساء يف مرحلة �لدر��سة 
�جلامعية �أو مرحلة �لدر��سات �لعليا، فاإغفال 
�ض هذ� �ملر�سح �أم غري مت�سح�سن.  دور من درَّ
ث���م �إن �لتجارب قد �أثبتت �أن���ه لي�ض كل من 
ح�سل معداًل مرتفع���اً ي�سلح لتويل �لق�ساء، 

٭ هذه معايري تعيني الق�ساة 

يف الع�سر احلديث اإ�سافة اإلى 

املعايري ال�سرعية
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�إذ رمب���ا يك���ون بعي���د�ً كل �لبعد ع���ن �لفطنة 
و�لذكاء و�إمنا �متاز باحلفظ.

ثالثاً: �الإملام قدر �الإمكان باحلا�سب �الآيل 
و�لتقني���ات �حلديث���ة �مل�ساحب���ة ل���ه، فقدرة 
�لقا�سي على �لدخول للحا�سب، و�الطالع 
على �ل�سج���الت �خلا�سة باخل�س���وم، وغري 
ذل���ك، ي�سهل ل���ه كث���ري�ً يف عملي���ة �لف�سل 

ل من �لعملية �لق�سائية. بينهم، ويعجِّ
وقد �أن�س���اأ �ملعهد �لع���ايل للق�ساء معمل 
�ملالزم���ن  بتدري���ب  ليق���وم  �آيل  حا�س���ب 
�لق�سائين على ��ستخ���د�م �حلا�سب، وهذه 
خط���وة مباركة تدع���م �لعملي���ة �لق�سائية يف 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية وت�سري بها خطو�ت 
�إلى �الأمام ب���ن �لفقهاء، ون�ض نظام �لق�ساء 

عليه فال عربة مبن خالف يف ذلك.
رابع���اً: اأن ����رشط احلري���ة م���ن ال�رشوط 
�لتي لي�ض لها �عتب���ار يف هذ� �لزمن؛ وذلك 
النقطاع �لرق ف���ال يت�سور قا�ض غري حر يف 

هذ� �لزمان.
خام�ساً: �أن �لعد�لة معيار الزم للقا�سي؛ 
لت�ستقي���م �الأمور وي�سل كل ح���ق ل�ساحبه؛ 
والأن �لفا�س���ق ق���د يتالع���ب باالأح���كام وال 
يو�سل �حلقوق �إل���ى م�ستحقيها وال ين�سف 

�لظامل من �ملظلوم.
�ساد�ساً: �أن �حلنفية – رحمهم �هلل- و�فقو� 

�جلمه���ور يف منع �ملر�أة م���ن �لق�ساء؛ وذلك 
عندما قال���و�: يجوز تويل �مل���ر�أة �لق�ساء يف 
غري �حلدود و�لق�سا�ض، وقالو�: ياأثم موليها، 
و�إذ� ق�ست ال ينفذ ق�ساوؤها، وتاأثيم موليها ال 

يكون �إال مبنع �ملر�أة عن �لق�ساء مطلقاً.
�سابعاً: اأن اأقل ما يقال يف ا�سرتاط املجتهد 
�أن يك���ون مبن يعمل يف مرتبة عالية يف �سلك 
�لق�س���اء كقا�س���ي �ال�ستئن���اف ويف رئا�س���ة 
�لق�س���اء وغري ذل���ك من �ملجال����ض �لق�سائية 

�لعالية.
اأم���ا غريهم م���ن الق�ساة فاإن���ه ي�سرتط فيه 
�لعل���م باالأحكام �ل�رعي���ة وكيفية ��ستنباطها 

من �أدلتها �لتف�سيلية.
ثامن���اً: اأن اخل���الف يف ا�س���رتاط �سالمة 
�حلو��ض للقا�سي خالف ي�سري ال يكاد يذكر.

تا�سع���اً: �أن م���ا ي�ساف �إلى ه���ذه �ملعايري 
لي����ض مبعتمد عند �لفقهاء، بل �إن ُجّل �لفقهاء 
ال يذك���رون �إال ه���ذه �ملعايري و�إمن���ا �ختلفت 
تق�سيماتها يف بع�سه���ا، وهذ� مما جعلها تزيد 
�أو يدجمون بع�ض �ملعايري يف �لبع�ض �الآخر.
�أن �لعلم باالأنظم���ة و�لتعليمات  عا����ر�ً: 
�ملرعي���ة، وكذ� �الإملام ق���در �الإمكان باحلا�سب 
�الآيل، وحت���ري �ساح���ب �ل���ذكاء و�لفطن���ة، 
معايري ينبغي يف نظ���ري �عتبارها يف �لع�ر 

�حلديث.
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 اأكرث ق�شمة الرتكات تاأتي عن 	•

الرتا�شي.. فحدثونا عن ق�شم الإجبار 

يف حال الرف�ض اأو الختلف؟

- �إثب����ات ق�سم����ة �لرت��س����ي ع����ن طري����ق 
�ملحكم����ة: قد يتقدم �لورثة بع����د وفاة مورثهم 
للمحكمة، لطلب �إج����ر�ء �لق�سمة بينهم، و�أن 
ما تق����رره �ملحكمة فهم مو�فق����ون عليه. ويف 
ه����ذه �حلالة يطلب �لقا�سي م����ن �لورثة ح�ر 
�لرتكة �ملر�د ق�سمتها، وي�سبط ذلك يف �ل�سبط 
�الإنهائي، ثم يكتب لق�سم �خلرب�ء لتقييم �لرتكة 
و�إمكانية ق�سمتها بالت�ساوي �أو مع �لرد، وبيع ما 
ال ميكن ق�سمته مع �ال�ستعانة بخبري عند �حلاجة 
وبعد ورود خطاب ق�سم �خلرب�ء يقوم بعر�سه 
على �لورث����ة الأخ����ذ �ملو�فقة علي����ه، ثم يقوم 
ب�سبط ذلك و�إثبات �لق�سمة و�حلكم ببيع ما ال 
ميكن ق�سمته م����ع تطبيق ال�رشوط والإجراءات 
�ل�سابق����ة �خلا�سة ب����كل نوع، ويخ����رج �سك 

بذلك ويجري عليه تعليمات �ال�ستئناف.
�أم���ا عن ق�سم���ة �الإجب���ار: فق���د يح�سل 
خ���الف ب���ن �لورثة عل���ى ق�سم���ة �لرتكة �أو 
�لت����رف فيه���ا؛ فيقوم بع����ض �لورثة برفع 
دعوى لق�سمة �لرتكة، ويف هذه �حلالة يكون 
نظرها م���ن �خت�سا����ض �ملحكم���ة �لتي يقع 
يف نطاقه���ا �أكرث �لورث���ة �ملدعى عليهم، ويف 
حال �لت�ساوي يكون �ملدعي باخليار يف �إقامة 

�لدع���وى �أم���ام �أي حمكمة يق���ع يف نطاقها 
حمل �إقام���ة �أحده���م، ح�سب �مل���ادة )34(  
من نظ���ام �ملر�فعات، وعن���د �إحالة �لدعوى 
للقا�س���ي يقوم ب�سبط �لدع���وى يف �ل�سبط 
�حلقوقي لوج���ود نز�ع، ويحك���م بق�سمة ما 
ميك���ن ق�سمته، وبيع ما ال ميكن ق�سمته باملز�د، 
وي�س���در �سك بذلك، ويطب���ق يف ق�سمة كل 

نوع ال�رشوط والإجراءات ال�سابقة.
 ما كيفية ا�شتدعاء املراأة يف 	•

اخل�شومة؟

- ق�س���م �حلنابلة �مل���ر�أة �ملدعى عليها �إلى 
ق�سم���ن: �الأول: �مل���ر�أة �ل���ربزة، وه���ي �لتي 
تربز لق�ساء حو�ئجها. وه���ي �لكهلة �لتي ال 

حتتجب �حتجاب �ل�سو�ب. 
�لثاني���ة: �مل���ر�أة �ملخ���درة، وه���ي �لتي ال 
تربز لق�ساء حو�ئجه���ا. فاإن كانت �ملر�أة برزة 
فحكمه���ا حكم �لرجل يجب عليها �حل�سور، 
لع���دم �لعذر، ولو تطل���ب �الأمر �سفرها لهذ� 
�لغر�ض فال يعت���رب الإح�سارها حمرم؛ لتعينه 
عليه���ا ك�سفر �لهجرة؛ والأن���ه حق �آدمي وهو 

مبني على �ل�سح و�ل�سيق.
و�إن كانت �ملر�أة خم���درة، فعلى �لرو�ية 

٭ هذا هو الفرق بني ق�سمة 
الرتا�سي وق�سمة الإجبار يف 

الرتكة
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�ملعتم���دة – وه���ي �ملذه���ب – �أنه���ا تُوؤم���ر 
بالتوكيل؛ الأن �لوكيل يقوم مقامها فلم تبذل 
م���ن غ���ري حاج���ة، وال يح�رها، مل���ا فيه من 
�مل�سق���ة و�ل�رر. فاإن توجه���ت �ليمن عليها 
بعث �حلاك���م �أميناً معه �ساه���د�ن ي�ستحلفها 
بح�رتهم���ا؛ الأن �إح�ساره���ا غ���ري م�روع، 
و�ليمن ال بد منه���ا، وهذ� طريقه. فاإن �أقرت 
ب�س���يء �سهد� عليها به ليق�س���ي �حلاكم عليها 

ل�سهادتهما بطلب �ملدعي .
 توجد اإ�شكالت يف التنفيذ للأحكام 	•

الق�شائية.. فهل حتدثونا عن ذلك  

وما العقوبة يف املماطلة؟

- �إذ� ح�س���ل �إ�س���كال يف تنفي���ذ �حلكم 
�لق�سائ���ي فيح���ال لقا�سي �لتنفي���ذ للبت يف 
�الإ�سكال �حلا�سل ما د�م حل �الإ�سكال ال يوؤثر 
يف م�سمون �حلكم، كما لو ح�سل �متناع �أو 

تهرب �أو وجود عائق من �لعو�ئق.
�أم���ا �إذ� كان ح���ل �الإ�س���كال يع���ود على 
م�سمون �حلكم بالتغيري �أو يوؤثر يف �ملحكوم 
له���م تاأثري�ً بالغاً فهنا ال بد من �إعادة �ملو�سوع 

�أو خّلف���ه للتوجي���ه م201  مل�س���در �حلك���م 
ويجرى عليه �لتعليمات وما يكت�سب �لقطيعة 

يحال للتنفيذ.
�أما عقوبات تاأخري �لتنفيذ: فلقا�سي �لتنفيذ 
�أن يطلب �إحالة �ملمتنع عن �لتنفيذ رفق �ملدعي 
�لع����ام للمحكمة �ملخت�س����ة لتاأديب����ه وتعزيزه 
لقاء �إتعابه جهات �لتنفي����ذ كما لو كان �لتنفيذ 
ي�ستلزم قي����ام �ملحكوم علي����ه بعمل �سخ�سي 

كبناء �أو هدم �أو ت�سليم ل�سخ�ض �أو لعن.
وق���د ن�ض نظ���ام �لتنفيذ عل���ى عقوبات 
للمماطلن و�ملتهربن ع���ن �لتنفيذ ت�سل �إلى 
م ع����رة �آالف ريال يومي���اً. �إ�سافة  �أن ُيَغ���رَّ
�إلى طل���ب �إيقاع عقوبة �ل�سجن و�جللد لدى 

�ملحكمة �جلز�ئية.
 هل للم�شلم اأن ي�شفع لأخيه يف 	•

ق�شايا احلدود ومتى حترم؟

- ينبغ���ي للم�سلم �أن ي�سف���ع الأخيه �مل�سلم 
عن���د �ل�سالط���ن �أو نو�به���م �أو غريه���م �إذ� مل 
ي�ستطع �ساحب �حلاج���ة �لو�سول �إلى حقه �أو 
رف���ع �ملظلمة عن نف�سه، بل ق���د تكون �ل�سفاعة 
و�جبة حينئذ على من له قدرة �أو جاه ينفع بهما 
�ساحبه – دون عو�ض مادي بل قربة هلل �سبحانه.
و�ل�سفاعة حمرم���ة �إن كانت يف حر�م �أو 
كانت يف »حد« من �حلدود �ل�رعية بعد رفعه 
�إلى �ل�سلطان، و�ملر�د بال�سلطان فيما تو�سلت 

٭ الطريقة املثلى ل�ستدعاء املراأة 
يف التقا�سي

٭ عقوبات تاأخري التنفيذ لالأحكام 
ومعوقاتها
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�إلي���ه ه���و »�لقا�س���ي �ل�رع���ي«، ولي�ض هو 
�لرئي����ض �أو �حلاك���م �الإد�ري، ولي�ض �لوزير، 
وال رئي�ض �ملركز، �أو �لد�ئرة �ملخت�سة، فهوؤالء 
كلهم نو�ب للحاكم – رئي�ض �لدولة-، ووجه 
ذلك �أنه بع���د ع�ر �خللفاء �لر��سدين حتديد�ً 
و�لقرون �لثالثة �ملف�سلة تقريباً �عتزل �حلكام 
جان���ب �لف�سل بن �خل�سوم فيم���ا يتقا�سون 
فيه، فال ينظ���ر �حلاكم »�خلليفة« يف ذلك، بل 
يحيله �إلى �لقا�س���ي، وقد غلب على �حلكام 
باالأح���كام �ل�رعية  �لفق���ه  )�خللفاء( ع���دم 
�لفرعية منذ نهاي���ة �لقرن �لر�بع �لهجري �إلى 
يومنا هذ�، فا�ستقل �لق�ساة بالف�سل بن �لنا�ض 
يف �خل�سوم���ات، ويق���وم �حل���كام بتنفيذ ما 

يقرره �لق�ساة �ل�رعيون.
وعل���ى هذ� ال حترم �ل�سفاعة �ل�رعية يف 
�الأح���كام - ومنها �حل���دود – مبجرد و�سول 
�لق�سية �إلى ويل �الأمر �أو نائبه »�أو علمه به« �أو 
�إلى �حلاك���م �الإد�ري �أو �لقا�سي �الإد�ري... 
�إلخ حتى تتم �إحالت���ه �إلى �لقا�سي �ل�رعي؛ 
الأن عم���ل �أولئك لي�ض ق�س���اء �رعياً، بل هو 
�سيا�سة �إد�رية لهم فيه حق �لتعزير فقط، و�إذ� 
كان �الأم���ر كذل���ك فمن باب �أول���ى ال حترم 
�ل�سفاع���ة مبجرد و�س���ول �لق�سي���ة »�حلدية« 
وما دونه���ا �إلى رئي�ض �ملركز �أو �لد�ئرة �ملعنية 
قبل رفعه���ا وو�سولها �إلى �لقا�سي �ملخت�ض، 

وه���ذ� �ملعنى هو �ملر�د م���ن حديث �ن�ض يف 
�ل�سحيحن: »كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سل���م �إذ� جاءه �ل�سائ���ل �أو �ساحب �حلاجة 
قال الأ�سحابه: ��سفع���و� توؤجرو� وليق�ض �هلل 

على ل�سان ر�سوله ما �ساء«.
فاحلاجة و�ل�سوؤ�ل عامة ت�سمل كل ما كان 
من �حلدود �أو غريها، و�لر�سول  يف مثل هذ� 
�حلديث هو �ل�سلطان �أو رئي�ض �لدولة، وفعله 
هذ� لي�ض ق�س���اء، بل هو من ب���اب �ل�سيا�سة 
�ل�رعية و�مل�سلح���ة �لعامة، وينوب عنه يف 
عام���ة �أفعال���ه من يقوم به���ا يف كل زمان من 
�ل�سا�سة و�لق�ساة و�ملفتن و�الأمر�ء وغريهم. 
ويف حديث �سف���و�ن بن �أمية – عندما »�أتى 
بال�س���ارق �ل���ذي ����رق رد�ءه – �إلى �لنبي 
�سل���ى �هلل علي���ه و�سلم فق���ال: �أ�رقت رد�ء 
هذ�؟ قال: نعم، فاأمر به ليقطع فقال: �سفو�ن: 
�إين مل �أرد هذ� يا ر�سول �هلل، ويف رو�ية: �إين 
�أهب���ه له، فقال له �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: 
ه���ال قبل �أن ت�اأتين���ي به« فيظه���ر �أن �لر�سول 
�سل���ى �هلل عليه و�سلم يف ه���ذ� �حلديث وما 
مياثله ه���و �لقا�سي؛ الأنه ��ستنط���ق �ل�سارق، 
ثم حكم عليه بعد �عرت�فه بالقطع ملا �أقر؛ الأن 

٭ متى يحق للم�سلم اأن ي�سفع يف 

ق�سايا احلدود ومتى يحرم؟
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»�حلدود �إذ� بلغت �ل�سلطان »�لقا�سي« فلعن 
�هلل �ل�ساف���ع و�مل�سف���ع«، وحدي���ث عمر بن 
�خلطاب ملا قال: »يا ر�سول �هلل، �إين نذرت يف 
�جلاهلية �أن �أعتكف ليلة يف �مل�سجد �حلر�م. 
فق���ال: �أوف بنذرك«، وهذ� من باب �لفتوى 
فاإن���ه ال يوجد مدع وال مدعى عليه، فاملفتون 
يف كل زمان نو�ب عن �لر�سول يف �لفتوى، 
و�حل���دود يف �الآيات و�الأحاديث عامة ت�سمل 
حقوق �هلل وحقوق �لعب���اد؛ الأن حقوق �هلل 
مبنية على �لت�سامح وحقوق �لعباد مبنية على 

�مل�ساحة.
  حدثنا عن اإ�شهاماتكم يف البحث 	•

العلمي والتاأليف يف الأدب والقراءة؟

- اأحب البح���ث العلمي ويل ن�ساط يف 
ذلك، كم���ا يل م�س���اركات يف �الأدب و�أقر�أ 
�ل�سعر كث���ري�ً. و�أحفظ �ل�سو�ه���د و�لنو�در، 
و�أح���ب �لبحث و�لق���ر�ءة، وباب���ي مفتوح 
بعد �س���الة �ملغرب �إل���ى �س���الة �لع�ساء ملن 
�أر�د �ل�س���وؤ�ل �أو �لبح���ث، و�أ�ساهم يف حل 
ق�ساياه���م مم���ا �أك�سبن���ي حمبته���م، ول���دي 

موؤلفات �أذكر منها: 
1-�أح���كام �جلن���ن و�حلام���ل يف �لفق���ه 
�الإ�سالمي. ر�سالة مطبوعة عل ورق ��ستن�سل 

كبري وعدد �سفحاتها )163(.
2- ر�سالة �لعقيدة .

3- ر�سالة يف �أحكام �ل�سالة 
4- ر�سالة يف �أحكام �ل�سيام .

5- بحث يف غزوة بدر �لكربى .
6- ر�سالة يف �أحكام �ملخدر�ت و�رره 

على �ملجتمع.
7- ر�سالة يف �الأمر باملعروف و�لنهي عن 

�ملنكر.
8- بح���ث خمت�ر يف �الأدب خ�سو�ساً 

ما يتعلق باالأ�سعار. جميعها مل تطبع بعد.
 نقراأ عن الرتهيب من تويل الق�شاء 	•

فهل من طماأنة اأولئك املعينني؟

- لعل �أكرث ما يرتدد بن �لعامة و�خلا�سة، 
قوله عليه �ل�سالم: »من جعل قا�سياً فقد ذبح 
بغري �سكن«، وقول���ه عليه �ل�سالم: »قا�سيان 
يف �لنار وقا����ضٍ يف �جلنة« وقد �عتنى وكيع 
بهذي���ن �حلديث���ن فبن طرقه���ا و�ألفاظها كما 
�عتن���ى �أي�س���اً بجل ما ذك���ر يف �لرتهيب من 

تويل �لق�ساء.
وع���ن �بن م�سع���ود عن �لنب���ي �سلى �هلل 
عليه و�سل���م: ما من حكم يحك���م بن �لنا�ض 
�إال حب�ض يوم �لقيامة وملك �آخذ بقفاه حتى 
يقفه عل���ى جهنم ثم يرفع ر�أ�س���ه �إلى �هلل عّز 

٭ يف مقابل الرتهيب من تولى 

الق�ساء هناك ترغيب يف القيام به



لقاء العدد

  العدد 60 - �سوال 1434هـ - ال�سنة اخلام�سة ع�سرة292

وج���ّل فاإن قال: �لقه �ألق���اه يف مهوى، فهوى 
�أربعن خريفاً.

وق���د �أُجرب على �لق�س���اء علماء �ساحلون 
يعرفون بالعلم و�لتقوى و�ل�سالح و�لنز�هة 

فامتنعو�.
َب �بن هبرية �أبا حنيفة نحو مائة  َ فقد ����رَ
�سوط على اأن يلي ق�ساء الكوفة فاأبى وجيء 
بخال���د بن �أبي عمر�ن �إلى �أب���ي جعفر ليوليه 
�لق�س���اء فامتنع عليه فته���دده و��سمعه وقال: 
�أن���ت عا�ض فق���ال ل���ه خال���د: �إن �هلل يقول: 

ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ڇۋ 
ې ېېىى ائ ۆئڇ 

�الأح���ز�ب: 72 فل���م ي�سمه���ن ع�س���اه حن 
�أب���ن حمل �الأمانة، وق���ال: ڇ ائ ەئەئ 
�الأح���ز�ب: 72  وئ وئ       ۇئ ۇئ ۆئڇ 

فقال: �خرج فال ت���رى مني خري�ً فلما ��سحر 
�إذ� هو برج���ل ح�سن �لوج���ه و�لثوب طيب 
�لريح فقال له: �ساءك ما خاطبك به هذ�؟ قال 
نعم قال: �أما علم���ت �أن �لعبد �إذ� مل يكن هلل 
في���ه حاجة نبذه �إليهم ق���ال خاقان بن عبد�هلل 
�أريد �أبو قالبه على ق�ساء �لب�رة فهرب �إلى 
�ليمام���ة فاأريد على ق�سائها فهرب �إلى �ل�سام 
فاأريد على ق�سائها، وقيل لي�ض هاهنا غريك، 
ق���ال: فاأنزل���و� �الأمر على ما قلت���م فاإمنا مثلي 
مثل �سابح وقع يف �لبحر ف�سبح يومه فانطلق 

ثم �سبح �ليوم �لث���اين فم�سى �أي�ساً فلما كان 
�ليوم �لثالث، فرتة ي���د�ه، وكان يقال: �علم 

�لنا�ض بالق�ساء �أ�سدهم له كر�هة.
وورد �أي�س���اً ع���ن عائ�سة ر�س���ي �هلل عنها 
قال���ت: �سمع���ت �لنبي �سل���ى �هلل عليه و�سلم 
يقول لياأت���ن على �لقا�سي �لعدل يوم �لقيامة 
�ساعة يتمنى �أنه مل يق�ِض بن �ثنن يف مترة قط. 
وعن عبد�هلل بن �أبي �أوفى قال: قال ر�سول �هلل 
�سلى �هلل علي���ه و�سلم: »�إن �هلل مع �لقا�سي ما 

مل يجر فاإذ� جار وكله �هلل �إلى نف�سه«.
وق���ال حممد بن و��سع بلغني �أن �أول من 
يدعى يوم �لقيامة �إلى �حل�ساب �لق�ساة وقال 
مكحول: الأن �أقدم فت�رب عنقي �أحب �إيلَّ 
من �أن �آتي �لق�س���اء وقال �لف�سيل بن عيا�ض 
�إذ� ويل �لرجل �لق�ساء فليجعل للق�ساء يوماً 

وللبكاء يوماً.
 اأذكر لنا اأ�شهر اأعلم القبيلة 	•

واأبرزهم ونتائج بروزهم؟

- م���ن �أ�سه���ر �أعالم �لقبيل���ة: د. عبد�هلل 
�لناف���ع وكيل جامعة �مللك �سعود �الأ�سبق، د. 
دليهان بن خليوي جامعة �مللك فهد للتربول 
و�ملع���ادن، د. نايف عبيد بن م�سيل���ح �أ�ستاذ 
م�سارك جامعة �مللك �سعود، كلية �ل�سيدلة، 

٭ �سرورة ال�ستفادة من الق�ساة 
قبل وبعد التقاعد
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د. ناي���ف ب���ن عب���د�هلل ب���ن عو����ض طبيب 
مب�ست�سف���ى ق���وى �الأم���ن بالريا����ض، �للو�ء 
�سنهات عبد�هلل �ملخلف���ي متقاعد يف مكتب 
ويل �لعه���د، عمي���د عبد�لرحم���ن �سنهات 
بن عبد�هلل �ملخلفي ملح���ق ع�سكري بكوريا 
�جلنوبي���ة، �ل�سيخ حممد بن دبي���ان بن غادن 
رئي�ض مرك���ز �لنحيتية �لتابع���ة الأمارة منطقة 
حائ���ل، و�ل�سيخ نافع بن بطح���ي وهو رئي�ض 
مرك���ز �لعيثمة �سابق���اً تابعة حلائ���ل، و�ل�سيخ 
عبد�لهادي بن هليل �ل�سبعان رئي�ض مركز يف 
بلدة �جلفن �لتاب���ع للق�سيم، و�ل�سيخ فرحان 
ب���ن �ساوي بن د�ثان رئي����ض مركز عريفجان 
يف �ساح���وق، و�ل�سيخ مق���رح بن مروي يف 
بلد �الكح���ل على طري���ق �لهج���رة �ل�ريع 
تاب���ع الإمارة منطقة �ملدين���ة، و�ل�سيخ علي بن 
م���رزوق بن ناف���ع �ملعدي يف �ملحف���ر �لتابع 
ملحافظة �حلناكية وهو �الآن يعمل رئي�ض مركز 

�ليتمه جنوب �ملدينة.
وهناك �أعالم كرث ي�سعب ذكرهم ومنهم 
�الأطب���اء وغريهم م���ن �ملهند�س���ن و�لكّتاب 
و�الأدب���اء و�أ�سحاب �ل���ر�أي و�مل�سورة وفعل 
�خل���ري و�لتعاون عليه، وهذ� �أم���ر ت�سكر عليه 
���ف  خ�سو�ساً م���ا يتعلق بال�سلح  لَّ قبيلة خَمَ
و�ل�سفاعة �حل�سنة وم�ساع���دة �ملحتاج، ونتج 
ع���ن ذلك �إن�ساء جمعيات خريية نفع �هلل بها، 

و�سكر �هلل للقائمن عليه���ا جهودهم �ملباركة 
يف ب���ذل �خل���ري و�لعم���ل على ن����ره، وهو 

�ملوفق.
 مرئيات ف�شيلتكم حيال جملة 	•

العدل؟

- �سهادت���ي يف جملة �لع���دل جمروحة 
فاأن���ا من �ملعجبن بها و�ملتابعن لكل ما يطرح 
فيها من مو�سوعات فقهية معا�رة وق�سائية. 
وقد ��ستحوذت �هتم���ام �ملخت�سن �ملهتمن 
بال�ساأن �لعديل. وق���د و�كبت تطوير �لق�ساء 
وعاجل���ت كثري�ً م���ن �لن���و�زل و�مل�ستجد�ت 
فقد متيزت بالط���رح و�ملو�سوعية و�ملرجعية 
و�لو�سول �إلى كل جديد ومفيد. وقد القت 
�س���دى كب���ري�ً حي���ث و�سل���ت للجميع يف 
�لد�خل و�خلارج فكان ردود �الأفعال ير�سحها 
�أن تك���ون �ملجلة �ملتخ�س�س���ة �الأولى عربياً. 
فقد قطعت �سوطاً كبري�ً يف م�سريتها و�أنارت 
�لعقول وب�رت �الأفهام ورفعت من �لوعي 
�لق�سائي حتى �أ�سبحت عنو�ناً لوز�رة �لعدل 
و�ملحاكم وكتابات �لعدل. وي�رين �أن �أ�سطر 
�إعجابي يف بحوثها ويف حمكميها وكل من له 

٭  جملة العدل مر�شحة اأن 

تكون املجلة املتخ�ش�شة الأولى 

عربيًا



لقاء العدد

  العدد 60 - �سوال 1434هـ - ال�سنة اخلام�سة ع�سرة294

يد يف �سدورها وعلى ر�أ�سهم معايل �لوزير 
و�أ�سحاب  �لف�سيلة �أع�س���اء هيئة �الإ�ر�ف  
وف�سيلة رئي�ض �لتحرير و�سعادة مدير �لتحرير 
وجمي���ع من�سوب���ي �ملجل���ة و�ملتعاونن معها  
فجز�ه���م �هلل خ���ري �جلز�ء على م���ا يقدمونه 

متمنياً لهم �لتوفيق.
 اختم لنا بكلمة توجهونها اإلى اإخوانكم 	•

القائمني على �شوؤون الق�شاء؟

- يف خت���ام �ملقابلة �أتوجه جلميع �الأخوة 
�الأفا�س���ل و�لق�س���اة و�لقائمن عل���ى �سوؤون 

�لق�ساء مبا يلي:
1- �الإخال����ض يف �حت�س���اب �الأجر يف 
ه���ذ� �ملرفق �لعظي���م ورفع �ساأن���ه، الأن �الأمة 
مطالبة بح�سانة �لق�س���اء و�ملحافظة عليه الأنه 
�رع �هلل عزَّ وجلَّ وهذه �لبالد �لوحيدة �لتي 

تطبق �رع �هلل.
�لق�س���اة،  �ختي���ار  يف  �الجته���اد   -2
وتدريبيهم تدريب���اً كافياً قبل مبا�رة �لق�ساء 
�سو�ء باملالزمة �أو بالتدريب، وكون ذلك يف 
�ملعهد �لعايل للق�ساء �أف�سل و�أولى من غريه 
حتى يك���ون �لقا�سي على در�ي���ة كافية يف 
�لطرق �ل�رعية و�لنظامية و�ملالية و�الإد�رية.
3- �أرى عدم تفري���غ �ملحاكم �لعامة من 
�لق�س���اة �ل�سابقن، الأنه �أ�سم���ن للق�ساء يف 
ح�س���ن �لتوجه ومعرف���ة �الأح���كام و�لطرق 

و�لقو�ع���د �ل�رعية ويجع���ل رئي�ض �ملحاكم 
من ق�ساة �ال�ستئناف، الأنهم يف �ملحاكم �أقدر 
م���ن غريهم من �سغار �لق�س���اة. وال يحر�ض 
على تعين �لقا�سي �جلديد يف �ملدن �لرئي�سة 
�إال بعد مدة تزيد ع���ن خم�ض ع�رة �سنة من 

تاريخ مبا�رة �لق�ساء.
4-  �أرى �أن ي�ستف���اد م���ن �لق�ساة �لذين 
يعمل���ون يف �لتفتي����ض �لق�سائ���ي وجمل�ض 
�لق�س���اء و�ملحكم���ة �لعلي���ا ووز�رة �لع���دل 
ويوجه���ون للمحك���م �لعام���ة و�جلز�ئية الأن 
تفري���غ �ملحاكم من �أهل �خل���ربة و�لدر�ية فيه 
�رر عظيم على �لق�ساء وهذ� من �خت�سا�ض 
�ملجل�ض، وحتى لو �حتيج لقا�سي كلف بندبه 

للعمل ملدة قليلة حمدودة.
5- �أوج���ه ن�سيحتي �إلى جميع �أ�سحاب 
�لف�سيلة �لق�س���اة باالإبتعاد عن �الإعالم �سو�ء 
�مل�سم���وع �أو �ملقروء �أو �لقن���و�ت �لف�سائية، 
وق����ر عملهم على ما ي���رد لهم يف �ملحاكم 

وهو خري ترب�أ به �لذمة، و�هلل �ملوفق.

٭ اأرى عدم تفريغ املحاكم من 
الق�ساة ال�سابقني لأنه اأ�سمن 

للق�ساء
٭ على الق�ساة البتعاد عن و�سائل 

الإعالم ومقر عملهم على ما 
يربئ الذمة


