
)1312هـ - 1383هـ(

/
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اأحد منارات العلم واخلري والت�صامح �صاحب ال�صيم الكرمية والأدب اجلم وال�صرية 
العلم الغزير ذا عقل منري  اإلى جانب  النبيلة والورع والتقوى كان  العطرة وال�سفات 

وخلق كرمي.
اإمام من اأئمة العلم والق�صاء ال�رصعي كانت جتلله املهابة والوقار وي�صع من عينيه 
ووجهه نور الإميان والطماأنينة وال�صكينة. حبيب اإلى القلوب والعقول ياأ�رص جل�صاءه 
بالب�سا�سة وطيب احلديث وكرم االأخالق وغزارة العلم وعظم التوا�سع كان يتدفق 
عليها  توؤثر  مل  متقنة  حافظة  ذاكرة  له  واملعارف  العلوم  يف  كال�سيل  املخزون  علمه 
عوامل الزمن وال تقدم العمر، عا�ض يتيم االأبوين كان يلقي بع�ض الدرو�ض يف جامع 
الدوادمي واأتقن حفظ القراآن يف هذه الفرتة خالل اأربعة اأ�سهر، وا�ستمر يف الدرا�سة 
حتى جاوز الع�رشين من عمره ودر�ض على يد ال�سيخ عبداهلل العنقري، وتخّرج مع 
تعيينه من  قبل احلكومة ق�صاة يف جند فقد مت  تعيينهم من  الذين مت  الأولى  الأفواج 
امللك عبدالعزيز قا�سياً يف عرجاء �سنة 1341ه� ومكث قا�صياً فيها اإلى �صنة 1344ه�، 

ثم عنّي قا�صياً لل�صعراء والدوادمي وما يتبعهما يف عالية جند �صنة 1350ه�.

مولده ون�ساأته

ال�صيخ �صالح بن �صليمان بن حممد بن �صلوم، من اأُ�رصة ال�صّلوم اأهل القراين بالو�صم 
والدوادمي، وهومن اأ�رصة العناقر من بني �صعد بن زيد مناة من بني متيم، ولد يف بلدة 
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عمره،  من  ال�صابعة  يبلغ  مل  وهو  والده  وتويف  1312ه�،  �صنة  حوايل  بالقرائن  غ�صلة 
غ�صلة  بلدة  ون�صاأ يف  الأبوين،  يتيم  فعا�ض  �صنتني،  اأو  ب�صنة  ذلك  بعد  والدته  وتوفيت 

بالقرائن حتت كفالة ال�صيخ حممد بن اإبراهيم بن �صلوم.

تعليمه وم�سايخه:

اإلى  اإبراهيم بن عبدالكرمي  ال�صيخ حممد بن  اإمام جامعها  بلدته على يد  در�ض يف 
مثل  يد علمائها  العلم علي  للريا�ض وطلب  ثم ذهب  الثالثة ع�رصة من عمره،  بلغ  اأن 
ال�صيخ عبداهلل بن عبداللطيف اآل ال�صيخ، وال�صيخ حمد بن عتيق، وال�صيخ ابن فار�ض، 
وال�صيخ اإ�صحاق بن عبدالرحمن اآل ال�صيخ، وال�صيخ ابن حممود، وال�صيخ عبدالرحمن 
بن �سحمان، واأتقن حفظ القراآن يف هذه الفرتة خالل اأربعة اأ�سهر، وا�ستمر يف الدرا�سة 
ثم رحل  ال�صنة،  تلك  فر�صه  بلدته وحج  اإلى  عاد  ثم  الع�رصين من عمره،  حتى جاوز 
باإ�صارة من  للريا�ض مرة اأخرى للدرا�صة ومكث فيه ثالث �صنوات ثم ذهب للمجمعة 
ال�سيخ عبداهلل بن عبداللطيف اآل ال�سيخ ودر�ض على يد ال�سيخ عبداهلل العنقري اأربع 
�صنني، وتخّرج من الأفواج الأولى الذين كان يتم تعيينهم من قبل احلكومة ق�صاة يف 
اأن يذهب للداهنة ويدر�ض على يد ال�سيخ  اإليه ال�سيخ عبداهلل العنقري  اأ�سار  جند، ثم 

عبداهلل بن زاحم وكان ذلك ملدة ثالث �صنني و�صار اإماماً لأحد م�صاجد الداهنة.

تعيينه يف ق�ساء عرجاء

مت تعيينه من امللك عبدالعزيز قا�سياً يف عرجاء �سنة 1341ه� ومكث قا�صياً فيها اإلى 
�صنة 1344ه�، ثم رجع اإلى بلدته غ�صلة بالقرائن.
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تكليفه بالدعوة واالإر�ساد

ثم اأمره امللك عبدالعزيز بالذهاب لل�سمال لالإر�ساد هو وال�سيخ )عثمان بن 
�سليمان( واأر�سل معهما بع�ض املرافقني، فذهبوا اإلى االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد 
بن جلوي، فاأر�سلهم على بع�ض مدن ال�سمال وزادهم بع�ض املرافقني، وجل�سوا 
ت�سعة اأ�سهر هناك لالإر�ساد ونفع اهلل بهما خلقاً كثرياً، ثم رجعوا لالأمري عبدالعزيز 
اأمر من امللك عبدالعزيز برجوع ال�سيخ عثمان بن  بن م�ساعد يف حائل، فجاء 
�صليمان وبقاء ال�صيخ �صالح بن �صلوم يف ال�صمال يف بلدة )ال�صنينة( فبقي فيها 
اأثناء  اإلى عام 1347ه�، وكان له دور يف االإر�ساد والتعليم يف غزوة ال�سبلة ثم 
اإلى عرجاء  ال�صعراء، ثم رجع  الدهينة، ثم رجع بعدها وح�رص اجتماع  حادثة 

�صنة 1350ه�.

تعيينه يف ق�ساء ال�سعراء والدوادمي

فقد  1350ه���  �صنة  جند  عالية  يف  يتبعهما  وما  والدوادمي  لل�صعراء  قا�صياً  عنّي 
فيها،  قا�ٍض  اأول  ال�صيخ  وكان  1350ه�  �صنة  بالدوادمي  ال�رصعية  املحكمة  تاأ�ص�صت 
وخلفه يف الق�صاء ال�صيخ حممد بن هلّيل، وكانت املحكمة رئا�صية تتبعها عدد من 
وحمكمة  ع�صيلة  وحمكمة  �صاجر  وحمكمة  خف  وحمكمة  نفي  حمكمة  املحاكم: 
احلنابج  وحمكمة  حديجة   وحمكمة  القري  وحمكمة  القرارة  وحمكمة  عرجاء 
وحمكمة كب�سان وحمكمة البجادية وحمكمة االأرطاوي وحمكمة اجلم�ض وحمكمة 

عروى وحمكمة الفي�صة بال�رص.
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درو�سه وطالبه

كان يلقي بع�ض الدرو�ض يف جامع الدوادمي، كما كان له در�ض علمي يف بيته بعد 
�صالة املغرب يومياً، وكان ممن يح�رص ذلك املجل�ض: ال�صيخ اإبراهيم بن �صعد بن نا�رص، 
واأخوه ال�سيخ عبدالعزيز، وال�سيخ فهد ال�سميت، وال�سيخ عبداهلل ال�سميت، وال�سيخ 

عبداهلل الغيهب، وال�صيخ عبداهلل بن �صقريان وغريهم.
وا�صتمر على هذه احلال حتى تويف رحمه اهلل رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته.

وفاته

تويف يف الدوادمي يف منت�صف �صهر �صعبان �صنة 1363ه�، و�صلي عليه يف اجلامع 
الكبري بالدوادمي واأّم امل�صلني ال�صيخ عبداهلل بن �صقريان.

زوجته واأوالده

زوجته – رحمها اهلل- هي ابنة عبداهلل بن عبدالرحمن العمار، وله منها ثالثة اأبناء من 
الذكور: اأكربهم ال�صيخ حممد رئي�ض هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بالدوادمي 
�صابقاً منذ افتتاحها عام 1370ه� حتى عام 1384ه� ثم انتقل بعدها اإلى املحكمة، وهو 
اإمام اجلامع الكبري بالدوادمي �صابقاً، وتويف فجر يوم ال�صبت املوافق 1429/10/5ه�، 
ثم ال�صيخ �صليمان رئي�ض هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بالدوادمي �صابقاً، بعد 
اأخيه ال�صيخ حممد من عام 1384ه� حتى تقاعد عام 1411ه�، وهو اإمام م�صجد اللوح 
�صابقاً، وقد تويف يوم اجلمعة املوافق 1431/11/21ه�، ثم ال�صيخ عبداهلل اإمام جامع 
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�صنة،  يتجاوز 36  �صنة 1380ه� وعمره مل  تويف  عام 1370ه� حتى  �صابقاً من  الرفايع 
اأبناء ي�صكن بع�صهم الدوادمي والبع�ض يف الريا�ض، وغريهما من املدن  وجميعهم له 

لغر�ض الدرا�صة اأو الوظيفة.

�سفاته واأخالقه:

يف  اإليهم  يلجاأون  النا�ض  كان  الذين  الق�صاة  من  الأول  الرعيل  من  ف�صيلته  يعترب 
ف�ض املنازعات وحل اخلالفات دون احلاجة اإلى ا�صتدعاء اأو مواعيد فينهون اإليهم ول 
اإلى  اإل وقد ر�صي كل مبا �صمع من حكم. فاملتنازعون يذهبون  يخرجون من عندهم 
تكن خالفاتهم  را�سية ومل  ونفو�سهم  اأحكامهم طواعية  عند  وينزلون  اختياراً  الق�ساة 

تف�صد الود بينهم.
وف�صيلته اإلى جانب علمه ال�رصعي كان ميلك من احلكمة واملعرفة بالعادات والتقاليد 
والأعراف ما يعينه على اإ�صالح ذات البني والف�صل يف املنازعات واخلالفات مبا ير�صي 

جميع الأطراف وهو يف كل ذلك ل تاأخذه يف �رصع اهلل لومة لئم.
كان رحمه اهلل حمباً للعلم واأهله مينح طالبه ف�صحة من وقته للتعلم وال�صوؤال والبحث 

والنقا�ض وفتح بيته لذلك وا�صتقبلهم برحابة �صدر.
لقد رزقه اهلل حب النا�ض واحرتامهم وتقديرهم له ملا ات�سف به من العلم والعدل 

واحللم.
كان رجل العلم واحللم واالإ�سالح رفيقاً يف تعامله مع اخل�سوم وذوي احلاجات. 
يكرم �سيفه ويتوا�سل مع اجلار ويزور امل�سافر ويعود املري�ض. وكان اأمره خرياً و�سطياً 
يف ت�رصفاته لطيف املع�رص لي�ض فيه جتهم ول عبو�ض. كان �صيخاً جلياًل وعاملاً عابداً 
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العلم  اأئمة  اإماماً من  قيامه وقعوده وخلوته وجلوته كان  تعالى يف  اهلل  بذكر  ل هجاأ 
الإميان  نور  ووجهه  عينيه  من  وي�صع  والوقار  املهابة  جتلله  كانت  ال�رصعي  والق�صاء 
وطيب  بالب�صا�صة  جل�صاءه  ياأ�رص  والعقول  القلوب  اإلى  حبيباً  وال�صكينة.  والطماأنينة 
املخزون  علمه  يتدفق  كان  التوا�سع  وعظم  العلم  وغزارة  االأخالق  وكرم  احلديث 
كال�سيل يف العلوم واملعارف له ذاكرة حافظة متقنة مل توؤثر عليها عوامل الزمن وال 
تقدم العمر يتذكر اأحداثاً عا�صها منذ ع�رصات ال�صنني فيحدد وقائعها باليوم وال�صهر 

وال�صنة.
له العديد من ال�سفات املميزة فهو من امل�سايخ املعروفني علماً وعقاًل وحكمة ومن 
احلكماء الذين يتقبل اخل�سوم حكمهم بقناعة ور�سا حيث ال يلوث �سريته اأي �سوائب 
تبعث ال�سك يف �سالمة حكمه وهو من كرام العرب امل�سهود لهم وهو رجل ال يفرت 
عن ذكر اهلل تعالى وتالوة القراآن. �صاكراً م�صتغفراً اأواباً منيباً بل كن �صيخاً جلياًل وعاملاً 
عابداً لقد كان اأحد منارات العلم واخلري والت�صامح �صاحب ال�صيم الكرمية والأدب اجلم 
وال�سرية العطرة وال�سفات النبيلة والورع والتقوى كان اإلى جانب العلم الغزير ذا عقل 

منري وخلق كرمي.

ممن كتب عنه

• ن�رصة )املنهل( التي ت�صدر عن مدر�صة حتفيظ القراآن الكرمي بالدوادمي، العدد 	
الرابع 20-11-1417ه�.

• اجلنيدل، 	 �صعد  لل�صيخ  جند،  عالية  ال�صعودية،  العربية  للبالد  اجلغرايف  املعجم 
الق�صم الثاين 541.
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• )ال�صيخ �صالح بن �صليمان ال�صلوم �صريته وم�صريته(، للباحث زكي اأبو معطي، 	
جريدة اجلزيرة ال�سعودية، العدد 12407، الأحد 24 �صعبان.

• الذي ذكره عند 	 الطخي�ض،  �سعد بن حممد  االأ�ستاذ:  تاأليف  الدوادمي،  كتاب 
كتابته عن ق�صاء الدوادمي من �صل�صلة هذه بالدنا التي ت�صدر عن الرئا�صة العامة 

لرعاية ال�صباب، يف �صفحتي 130 و131.
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٭ حدثنا عن ن�ساأتكم وعن تعليمكم؟
- ال�صم: علي بن حممد اأحمد مقبول 
�صعبي. من مواليد عام 1361ه�، م�صقط 

الراأ�ض �صامطة.
 تلقيت الدرو�ض اأوًل باملدر�صة الأمريية 
التابعة لوزارة املعارف ملدة �صنة واحدة ثم 
ب�سامطة  القرعاوي  مدار�ض  اإلى  انتقلت 
املعهد  اإل���ى  انتقلت  ث��م  وج��ي��زة،  ل��ف��رتة 
ملدة  التمهيدي  ق�سم  ب�سامطة  العلمي 
عام  ويف  الثانوية  اإلى  انتقلت  ثم  �صنتني 
1384ه� التحقت بكلية ال�رصيعة بالريا�ض 

حتى تخرجت منها عام 87، 1388ه�.
٭ نريد �سريتكم العملية يف ال�سلك 

الق�سائي وتدرجكم فيه؟
- بداية اأعمايل الوظيفية بعد التخرج 
من الكلية ُعينت مالزماً ق�صائياً يف حمكمة 
جدة ثم قا�سياً يف حمكمة املندق بزهران 
يف  )ب(  بدرجة  الباحة  لق�صاء  التابعة 
با�رصت  عام 1394ه�  عام 1390ه�، ويف 
ومكثت  بلجر�صي  حمكمة  يف  عملي 
قرار  �صدر  ثم  عاماً  ع�رص  ثمانية  قرابة  بها 
التابعة  اإلى حمكمة خمي�ض م�صيط  بنقلي 

و�شل  اأن  اإلى  وتدرج  قا�شيًا  ثم  مالزمًا  عني  القرعاوي,  مدر�شة  خريجي  اأحد 
الق�شايا  من  كثري  يف  طرحه  مت  ما  على  اإجاباته  يف  اأبدع  ا�شتئناف.  حمكمة  رئي�س 
اأعطى جل وقته للق�شاء فكانت  املثرية. كان يت�شم باحلكمة والروية وال�شفافية. 
عدد  بني  متنقاًل  ق�شاها  عامًا   41 اأم�شى  حيث  به.  يحتذى  مثااًل  العملية  �شريته 
يف  يزاملهم  ممن  وا�شتفاد  اأفاد  الق�شائية  جتربته  ر�شيد  من  ذلك  فزاد  املحاكم  من 
للحكم  للو�شول  واجتهد  معها  التعامل  فاأجاد  الق�شايا  من  كثريًا  واجه  العمل. 
فيها بالوجه ال�شرعي. ذكر مواقفه يف العمل ووجهة نظره يف تطور الق�شاء واآراءه 
يف عدد من االأمور فكانت اإجاباته تنم عن �شاحب خربة وعميق فكرة وراأى �شديد 
قا�شي  �شعبي  مقبول  اأحمد  بن  حممد  بن  علي  ال�شيخ  ف�شيلة  اإنه  ر�شيد.  وعمل 

حمكمة اال�شتئناف بالريا�س, فاإليكم ما دار معه من لقاء:
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عينت  1415ه���  عام  ويف  ع�صري،  لق�صاء 
حتى  بها  وعملت  بالريا�ض  متييز  قا�سي 
الق�ساء  جمل�ض  قرار  �سدر  1426ه�  عام 
اإلى درجة رئي�ض حمكمة  االأعلى برتقيتي 
رئي�ض  اإل��ى  بعد  فيما  حت��ورت  التي  متييز 
1431ه����  ع��ام  ويف  ا�صتئناف  حمكمة 
بتقاعدي  العدل  ب��وزارة  اخلدمة   انتهت 

لإكمال ال�صن النظامية.

٭ حدثنا عن عالقتك مب�سقط 
راأ�سك وجمتمعك فيها؟

-اإن جل اإقامتي خارج مدينة �صامطة، 
العيدين  العطل،  اأيام  يف  فيها  وتواجدي 
ما  باإ�صالح  فيها  نقوم  ق�صرية  اإج��ازة  اأو 
عائلية  خالفات  من  جمتمعنا  يف  يح�سل 
نقدر  مبا  وتوجيههم  واإر�صادهم  اأ�رصية  اأو 

عليه جتاههم ح�صب احلال والظروف.

٭ من هم اأبرز م�سايخك الذين 
در�ست عليهم وزمالء درا�ستك؟

على  در���ص��ن��ا  ال��ذي��ن  امل�صايخ  م��ن   -
وال�صيخ  خلوفه  نا�رص  ال�صيخ  اأيديهم 
حمد  وال�صيخ  احلكمي  اأحمد  بن  حافظ 
اأحمد احلكمي وال�صيخ اأحمد يحيى جنمي 

وال�صيخ  جنمي  اأحمد  بن  ح�صني  وال�صيخ 
تويف  م��ن  على  اهلل  رحمة  بهكلي  علي 

وعافا من بقي.
اأما اأبرز من در�ض وعمل معي اأ�صحاب 
علي  اأح��م��د  الدكتور  ال�صيخ  الف�صيلة 
وال�صيخ  الإفتاء  يف  حالياً  يعمل  مباركي 
متييز  الغروي ع�سو  الدكتور حممد عمر 
متقاعد وال�سيخ حممد علي �سلوي ع�سو 

متييز متقاعد ومتوفى.

٭ حدثنا عن الق�ساء يف بلدتكم 
ومن تذكر من ق�ساتها؟

قدمي  عهد  منذ  بلدتنا  يف  الق�صاء   -
اهلل  رحمه  والدي  كان  اإذ  والدتي  قبل  من 
يحدثني عن بع�ض الق�صاة الذين ا�صتغلوا 
بالق�صاء يف �صامطة ومن الذين تتابعوا يف 
الق�صاء يف بلدتنا اأ�صحاب الف�صيلة ال�صيخ 
عبدالرحمن املحيميد من الق�صيم وال�صيخ 

• تدرجُت يف ال�شلك الق�شائي اإلى 	
اأن و�شلت رئي�ض حمكمة ا�شتئناف

• التطوير الذي ح�سل ملرافق 	
الق�شاء �شاهم يف اإجناز الكثري 

من الأعمال الق�سائية 
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حممد بن م�صلم وال�صيخ اأبا اخليل وال�صيخ 
علي  وال�صيخ  مدخلي  جابر  حممد  اأحمد 
بن علي مدخلي وال�صيخ حممد بن حمود 
�رصمي  حممد  حممد  وال�صيخ  خ��ريات  اآل 
خ��ريات  اآل  حمود  ب��ن  من�صور  وال�صيخ 

وال�صيخ ح�صن اإبراهيم جنمي.

٭ اأعط القارئ فكرة عن عملكم يف 
حمكمة التمييز؟

بل  النظر  هو  التمييز  يف  الق�ساء   -
درا�سة ما يرد ملحكمة التمييز من معامالت 
من  ���ص��درت  باأحكام  منتهية  و�صكوك 
�صدر  ما  وهل  حكامها  الف�صيلة  اأ�صحاب 
منهم من اأحكام �صحيحة موافقة للكتاب 
وال�صّنة اأم ل، فاإذا كانت الأحكام �صحيحة 
وما  ت�صديقها،  جرى  مالحظة  عليها  ول 
خالف الكتاب وال�صّنة تُعدُّ عليها املالحظة 

الالزمة بقرار من الدائرة املخت�صة ثم تعاد 
املالحظة  بقرار  م��زودة  وال�سك  املعاملة 
القا�صي  ا�صتجاب  ف��اإن  حاكمه  لف�صيلة 
دق  �صُ املالحظة  ق��رار  يوافق  مبا  وع��ّدل 
احلكم، واإن امتنع وكان احلكم غري �صالح 
جرى نق�صه واإعادة املعاملة لف�صيلته وعلى 
من  الق�صية  يف  النظر  اخللف  القا�صي 
جديد اإذا رغب اأطراف النزاع اأو املدعي 

وحده.
اأما ر�صانا عن �صري العمل فيه فعلى قدر 

معرفتنا نقول بالر�صا بذلك.

٭ ما اأبرز واأهم الق�سايا التي 
واجهتكم خالل عملكم يف الق�ساء؟

عملنا  اأثناء  واجهتنا  التي  الق�صايا   -
�صد  دعوى  اأقامت  ام��راأة  اأن  ومنها  كثرية 
خملفات  م��ن  بن�صيبها  تطالبه  اأخ��ي��ه��ا  
اأخته،  تكون  اأن  فاأنكر  الزراعية،  والدها 
وحتديدها  ال��رتك��ة  بح�رش  طالبناها  ومل��ا 
اأعرفها لأن املخلفات حتت يده،  قالت ل 
وحتديدها،  ال��رتك��ة  ح�رش  منه  فطلبُت 
�صناً،  مني  الأكرب  لأنها  حتددها  هي  فقال: 
ومن هنا اأح�ض  باأنه وقع يف الفخ فاعرتف 
واأعطاها  بينهما  الإ�صالح  فتم  اأخته،  باأنها 

• الت�شجيل العيني للعقار �شهل من 	
عملية الإفراغ وق�شى على تكرار 

ال�سكوك

• يعر�ض للقا�شي اأمور ل يجد لها 	
�شندًا فيلجاأ لالجتهاد 

• اأرى اأن املكفوف ي�شلح للق�شاء	
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ن�صيبها من الإرث.

٭ ما هي املعايري واملوا�سفات يف 
اختيار الق�ساة يف نظركم؟

ملعايري  يخ�صع  ال��ق�����ص��اة  اخ��ت��ي��ار   -
القا�صي  يف  توفرها  يجب  وموا�صفات 
عاقاًل  بالغاً  ح��راً  م�صلماً  يكون  اأن  فمنها 
مبا  عارفاً  عدًل  متكلماً  ب�صرياً  �صميعاً  ذكراً 
يق�صي به عاملاً بالكتاب وال�صّنة، واأنا اأرى 
ينق�صه  ل  للق�صاء  �صالح  املكفوف  اأن 
حيث  فقط  النزاع  اأطراف  اإلى  النظر  اإال 
للق�صاء  اأثبتوا جدارتهم و�صالحهم  اأنهم 
م�صاركتهم  اإبان  عنهم  وعرفناه  مل�صناه  ملا 
والأنهم  التمييز  يف  الق�سايا  نظر  يف  معنا 
�صلوات  نبيه  و�صّنة  اهلل  كتاب  يحفظون 
اأكرث بكثري ممن هم غري  ربي و�صالمه عليه 
وال�صمع  والعقل  البلوغ  ولن  مكفوفني 
والكالم مطلوب يف القا�صي اإذ ل ي�صلح 

ال�صغري واملجنون والأ�صم والأخر�ض.

٭ ما هو انطباعكم حيال تطوير 
الق�ساء والتوثيق؟

يح�سل  ال��ذي  اجلديد  التطوير  اإن   -
�صاعد  فقد  ممتاز،  الق�صائية  املرافق  ويف 

الق�صائية  الأع��م��ال  من  كثري  اإجن��از  على 
واأ�صاحب  واملوظفني  للق�صاة  وي�رصها 
ال��ذي  االآيل  احل��ا���س��ب  ومنها  الق�سايا 
وخ�س�ست  ال���وزارة  اأج��ه��زة  يف  اأدخ���ل 
نظماً لالت�صالت الإدارية واأ�صبح باإمكان 
ال�صتعالمات  بهواتف  الت�صال  املراجع 
لال�صتف�صار عن �صري معاملته  داخل الوزارة 
وكذا  ملتابعتها  احل�صور  اإلى  احلاجة  دون 
الت�صجيل  من  العدل  كتابة  يف  يعمل  ما 
من  واكتمل  ذل��ك  مت  اإذا  للعقار  العيني 
جميع جوانبه فاإنه ي�صهل عملية الإفراغ ملا 

يتم بيعه من عقار اأو ق�صمة اأو غري ذلك.
٭ هل ميكن اال�ستعانة بو�سائل 

االإثبات احلديثة واعتبارها بينة 
يوؤخذ بها؟

مع  والتعامل  ال�صتعانة  اإمكانية   -
و���ص��ائ��ل الإث��ب��ات احل��دي��ث��ة ك��الإث��ب��ات��ات 
يتخذ  الطبية.  الو�سائل  مع  االإلكرتونية 

• قد تقت�شي امل�شلحة لدى القا�شي 	
بالأخذ بالقول املرجوع كق�سايا 

تكافوؤ الن�شب

• لي�ض من ال�شرورة اإيجاد �شيغة 	
موحدة يف ن�سر الق�سايا
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على  فيها  ي�صتند  كقرائن  تلك  القا�صي 
ملت�صقة  دامت  ما  للجاين  التهمة  توجيه 
يقوي  �سوئها  وعلى  املحقق  نظر  يف  به 
بها حكمه يف الق�صية وكذا التقارير الطبية 
اإي�صاح  يف  اأي�صاً  القا�صي  بها  ي�صتعني 
اجلنايات وحجمها واأرو�صها اإذا اتفقت مع 

ما قرره الفقهاء رحمهم اهلل.

٭ ما هي املنطلقات التي ينبغي 
ملن يعمل يف حقل الق�ساء التاأكيد 

عليها؟
- املنطلقات التي ينبغي ملن يعمل يف 
الإخال�ض  عليها.  التاأكيد  الق�صاء  حقل 
يف  ما  على  وال�صري  وارتقائه  العمل  يف 
امل�صطفى �صلى  ر�صوله  و�صّنة  اهلل  كتاب 
والجتهاد  والقيا�ض  و�صلم  عليه  اهلل 
من  �صنداً  لها  يجد  مل  التي  الأم��ور  يف 
امل�ساواة  ويلزمه  ر�سوله  و�سّنة  اهلل  كتاب 
اإليهم  والنظر  املجل�ض  يف  اخل�صوم  بني 

وعدم  احل�صنة  بالأخالق  والتحلي  �صوياً 
الوارد  للنهي  احلدود  يف  ال�صفاعة  قبول 
الدوام  على  املحافظة  ومثالية  ذلك  يف 
و�رصعة  العمل  اأداء  يف  والن�صباطية 

الإجناز.

٭ ما احلل اإذا ُعر�ست على القا�سي 
اأمور ال يوجد له �سند يف الكتاب 

وال�سّنة؟
لها  اأمور ليجد  للقا�صي  تعر�ض  -قد 
لها يف  الكتاب وال�صنة وليجد  �صنداً يف 
اإلى الجتهاد  في�صطر  العلماء حاًل،  كتب 
الجتهاد  ت�صييق  اأرى  فال  امل�صاألة،  يف 
القا�صي  على  ب��ل  ذك��ر  م��ا  الأم���ر  م���ادام 
اإلى ذلك  الجتهاد يف امل�صاألة التي حتتاج 
وقد اأثنى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم على 
معاذ حينما بعثه اإلى اليمن، فقال احلمد هلل 

الذي وفق ر�سول  ر�سول اهلل.

٭ هل ميكن االأخذ بالقول املرجوح 
على القول الراجح يف اإ�سدار 

االأحكام؟
القا�صي  لدى  امل�صلحة  تقت�صي  قد   -
الأخذ بالقول املرجوح خا�صة يف امل�صالح 

• املحافظة على الدوام من اأبرز 	
�شفات القا�شي املثايل الكفء

• ال�سفاعة جائزة يف غري احلدود من 	
باب ال�سفاعة احل�سنة 
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واملفا�صد يف حالت معينة كما هو احلال 
يف الق�سايا الزوجية لعدم تكافوؤ الن�سب 
بني الزوجني مما ي�سطر القا�سي اإلى االأخذ 
حت�صل  قد  ملف�صدة  دفعاً  املرجوح  بالقول 

ب�صبب ذلك.

٭ هل من ال�سرورة اإيجاد �سيغة 
موحدة لن�سر الق�سايا؟

�صيغة  اإي��ج��اد  ال�����رصورة  م��ن  لي�ض   -
�صواء كان ذلك  الق�صايا  ن�رص  موحدة يف 

اأثناء املرافعة اأو بعد تداولها.

٭ ما هو الفي�سل يف تنازع 
االخت�سا�س يف حالة عدم قناعة 

املحكمتني؟
الخت�صا�ض  يف  تنازع  ح�صل  اإذا   -
بني حمكمتني اأو دائرتني مبوجب مكاتبات 
منهما  كل  يقتنع  ومل  ذل��ك،  يف  بينهما  
براأي االآخر، فريد االأمر يف ذلك اإلى اجلهة 
امل�سار  وهي  النزاع  ف�سل  يف  املخت�سة 

اإليها يف التعليمات املتعلقة بذلك.

٭ ما ن�سيحتكم ملن تولى الق�ساء؟
- الن�صيحة ملن تولى الق�صاء اأن يراقب 

اهلل �صبحانه وتعالى يف جميع اأحواله ويف 
ويعطيها  عليه  تُعر�ض  التي  الق�صايا  كل 
اخل�صوم  يكون  واأن  الهتمام  من  حقها 
لديه �صوا�صية ل يجامل اأحداً من اخل�صوم 
جلاهه  اأم  يزاوله  الذي  ملن�سبه  كان  �سواًء 
اأم لقرابة اأياً كان نوعها بل عليه العدل يف 

كل الق�صايا حتى يخرج منها ب�صالم.

٭ هل تقبل ال�سفاعة عمومًا يف 
الق�سايا؟

�صواء  جتوز  ل  احلدود  يف  ال�صفاعة   -
اأو  اأو خارج العمل  اأثناء العمل  كان ذلك 

بعد التقاعد. 
باأ�ض  فال  احل��دود  غري  يف  ال�صفاعة  اأم 
فيه  التدخل  ُيطلب  مو�سوع  اأي  يف  بها 
اخل��الف  واإن��ه��اء  النا�ض  ب��ني  ل��الإ���ص��الح 
�صفاعة  ي�صفع  من  لأن  بينهم،  احلا�صل 

ح�صنة يكن له ن�صيب منها.

• التقاعد �شبيل اإلى ال�شتقرار 	
النف�شي والجتماعي يف م�شقط 

الراأ�س

• قلة الوازع الديني �شبب يف كرثة 	
اجلرائم والف�شاد
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٭ هل من عمل خريي بجانب عملكم 
يف الق�ساء؟

يف  ع�صوية  ع��ل��ّي  ع��ر���ض  ن��ع��م،   -
اجلمعية اخلريية يف بلجر�صي التابعة ملنطقة 

الباحة وعملت بها فرتة من الزمن.

٭ ماذا بعد تقاعدكم؟
- من بعد تقاعدنا عن العمل ا�صتقرينا 
البيت  ومن  وحمبينا  اأهلنا  بني  بالدنا  يف 
اإلى امل�صجد ومن امل�صجد اإلى البيت جنتمع 
ونتدار�ض  واأ�صدقائنا  واإخواننا  اأبنائنا  مع 
من  راجني  ومبجتمعنا  بنا  اخلا�صة  اأمورنا 
بال�صحة  اأن مين علينا  اهلل �صبحانه وتعالى 
يحبه  مبا  اأعمالنا  لنا  يختم  واأن  والعافية 
وير�صاه، ونقول لأبنائنا واأحفادنا اتقوا اهلل 
�صبحانه وتعالى وراقبوه يف ال�رص والعلن 

وافعلوا اخلري لعلكم تُفلحون.

٭ ما اأبرز الكتب التي ت�سمها 

مكتبتكم؟
مكتبتنا  ت�صمها  التي  الكتب  اأب��رز   -
هي املغني لبن قدامة والك�صاف للبهوتي 
والإن�����ص��اف  الكبري  وال�����رصح  وامل��ق��ن��ع 
ورو�سة  الرتكي  عبداهلل  الدكتور  حتقيق 
ال��ط��ال��ب��ني وامل��ب��دع ����رصح امل��ق��ن��ع ودرر 
الرو�ض  وحا�صية  احلكام  وتب�رصة  احلكام 
�رصح  واملجموع  عابدين  اب��ن  وحا�صية 
وفتاوى  تيمية  لب��ن  وال��ف��ت��اوى  امل��ه��ذب 
ال�سيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل وكتب 
وفتح  القراآن  لأحكام  اجلامع  التف�صري  يف 
فتح  احلديث  ويف  البيان  واأ�صواء  القدير 
الباري وابن كثري ومو�سوعة �رشوح املوطاأ 
و�سحيح  الرتكي  عبداهلل  الدكتور  حتقيق 
اجلامع ال�سغري وزيادته و�سحيح البخاري 

و�صحيح م�صلم.

٭ ما �سبب كرثة اجلرائم وانت�سار 
الف�ساد يف املجتمعات؟

- كرثة اجلرائم والف�صاد يف املجتمعات 
خمافة  وعدم  الديني  الوازع  قلة  ب�صبب 
الأ���ص��ب��اب  وك���رثة  وت��ع��ال��ى  �صبحانه  اهلل 
امل�سلمني  اختالط  وكرثة  لل�سباب  املغرية 
مبن ل دين له ول اأخالق له وكرثة انت�صار 

• الق�شاء يف تهامة من املواقف التي 	
اأزعجتني �شعودًا ونزوًل عرب جبالها 

• اأجنزت ق�شية خالف دامت ع�شرات 	
ال�شنني يف بلقرن!
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املخدرات بني الكبار وال�صغار. والعالج 
التم�صك  اإل��ى  امل�صلمني  دع��وة  هو  لذلك 
عليه  اهلل  �صلى  ر�صوله  و�صّنة  اهلل  بكتاب 
ال�صليم والأمر  التوجيه  و�صلم وتوجيههم 
باملعروف والنهي عن املنكر من امل�صلمني 
كالهيئات  االخت�سا�ض  ذوي  ومن  عامة 

والدعوة امل�صند اإليهم ذلك.

٭ اأذكر لنا موقفًا اأزعجك واآخر 
اأفرحك؟

- موقف اأزعجني عندما كنت قا�صياً 
منطقة  وه��ي  للباحة  التابعة  زه��ران  يف 
لتفقد  الهيئة  ورئي�ض  اأن��ا  نزلت  جبلية 
بع�ض الأمور يف و�صط اجلبل ومل اأ�صتطع 
اجلبل  ت�صلق  على  القدرة  لعدم  العودة 
اإلى  طلوعاً من مو�سع نزولنا فا�سطررنا 
موا�صلة ال�صري على الأقدام حتى و�صلنا 
ول  ال�صم�ض  غ��روب  بعد  اجلبل  اأ�صفل 
وعندما  القمر  �صوء  �صوى  �صوء  يوجد 
اأيادينا  وندخل  نتمدد  امل��اء  اإل��ى  نحتاج 
حتى ت�صل اإلى العني يف اجلبل ون�رصب 
بوا�صطة اأكّفنا ثم وا�صلنا ال�صري عوداً اإلى 
بيوتنا من طريق ثاٍن وكنت م�صاباً بالربو 
واأرت��اح  دقائق  ع�رص  اأ�صري  فكنت  اآن��ذاك 

ال�صاعة  بيوتنا  و�صلنا  حتى  �صاعة  رب��ع 
الغروبي  بالتوقيت  م�صاًء  ع�رصة  احلادية 
نتج عن هذه الرحلة املوقف املوؤمل الذي 
تهامة  اأهل  من  الق�صايا  اأ�صحاب  يعانيه 
ا�سطرين  مما  اجلبل  من  ون���زواًل  طلوعاً 
تهامة وعدم  اأهل  اإجناز ق�صايا  اإلى �رصعة 

تطويلها.
يف  قا�صيا  فكنت  املفرح  املوقف  اأم��ا 
يف  وانتدبت  الباحة  منطقة  من  بلجر�صي 
حجاز  العليا  �صبت  حمكمة  يف  ق�صية 
هذه  وكانت  ع�صري  ملنطقة  التابعة  بالقرن 
اهلل  وبف�صل  كثرياً  اأمدها  طال  قد  الق�صية 
الق�صية يف خالل  تلك  اأنهيت  منه  وعون 
لأنهم  املتخا�صمني  بني  �صلحاً  اأ�صبوع 
�صمل  مّل  ومت  واأن�صاب  عمومة  اأبناء  قرابة 
اجلميع مباأدبة اأقيمت  مبنا�صبة �صلحهم على 
اخلالف الذي ا�ستمر ع�رشات ال�سنني يف 

اأ�رشاب من اآبار م�سرتكة.

• خدمت 41 عامًا يف الق�ساء متنقاًل 	
بني عدد من املحاكم 

• اإذا امتنع القا�شي عن مالحظة 	
التمييز وكان احلكم غري �سالح 
جرى نق�شه ونقل الق�شية اإلى 

قا�ٍض اآخر
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٭ ماذا تقول لتلك املوؤ�س�سات التي 
ت�ساهم يف بيان احلق ون�سر الف�سيلة؟
- اأن ما تقوم به املوؤ�ص�صات يف اأقطار 
لل�رصيعة  وبيان  للحق  بيان  من  املعمورة 
ما  على  ت�صكر  باأن  جديرة  هي  الإ�صالمية 
تقوم به من عمل جليل يف خدمة الإ�صالم 
اأهل  من  تدعم  ب��اأن  وجديرة  وامل�صلمني 
موا�صلة  منها  ونريد  ومعنوياً  مادياً  اخلري 
م�صاعيها ودعمها لن�صاطها ونرجو لها اخلري 
اهلل  من  وال��ث��واب  والأج���ر  به  تقوم  فيما 

�صبحانه وتعالى.

٭ نظرتكم ملجلة العدل واإ�سهامها 
يف ق�سايا النوازل.

املنارات  من  منارة  العدل  جملة  اإن   -
و�رصح من �رصوح العلم واملعرفة ا�صتملت 
على العديد من املوا�صيع املدرجة من قبل 
الذين  والعلماء  الق�صاة  الف�صيلة  اأ�صحاب 
بالبحوث  املجلة  هذه  اإث��راء  يف  اأ�صهموا 
العلمية وامل�صائل الفقهية التي تعني الق�صاة 
بع�ض  يف  عليهم  ي�صكل  م��ا  ح��ل  ع��ل��ى 
امل�صائل املطروحة عليهم يف املرافعات فهي 
وزارة  من  العدل  جملة  م�سماه  على  ا�سم 
يف  النا�ض  بني  العدل  هو  والق�صاء  العدل 

اخل�صومات ودفع الظلم.

٭ ما الذي  تودون اأن تنهوا اللقاء به؟
هذه  على  القائمني  اأ�صكر  اأن  اأود   -
الإ���رصاف  هيئة  رئي�ض  من  ب��دءاً  املجلة 
حممد  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال��ع��دل  وزي���ر 
الهيئة  فاأع�صاء  العي�صى  عبدالكرمي  بن 
ال�صيخ غيهب بن حممد الغيهب وال�صيخ 
الغزي  حممد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
ال�صيخ  اآل  عبداملح�صن  الدكتور  وال�صيخ 
اأبا  عبداهلل  بن  �صليمان  الدكتور  وال�صيخ 
اإبراهيم  بن  نا�رص  الدكتور  وال�صيخ  اخليل 
املحيميد وال�صيخ الدكتور علي بن را�صد 
الدبيان وال�صيخ عبداللطيف احلارثي على 
اإبراز هذه  بذلوه من جهود جبارة يف  ما 
عليه  ا�صتملت  ملا  املالئمة  ب�صورتها  املجلة 
وان  مفيدة  متنوعة  ومقالت  بحوث  من 
ي�صتمر احلال على تطويرها اأكرث فاأكرث كما 
خنني  بن  عبداهلل  بن  حمد  ال�صيخ  اأ�صكر 
على  اهلل  و�صلى  العدل  بوزارة  امل�صت�صار 

�صيدنا ونبينا حممد واآله و�صحبه و�صلم.

• جملة العدل �شرح من �شروح العلم 	
واملعرفة و�شكرًا لهيئة الإ�شراف 

والتحرير على اجلهد املبذول




