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 حدثون��� ع��ن ن�ش���أتكم م��ن حيث 	•
�لن�شب و�ملولد وم�شقط �لر�أ�س؟

وال�ص����اة  العامل����ن  رب  هلل  احلم����د   -
وال�ص����ام عل����ى نبين����ا حمم����د وعل����ى اآله 
واأ�ص����حابه اأجمعن وبعد: فبالن�صبة ال�صمي 
هو: غيهب بن حممد بن عبداهلل بن حممد 
ب����ن حمد ب����ن غيه����ب اآل غيهب م����ن قبيلة 
ق�صاعة بني زيد القحطانية. ولدت يف بلدة 
)ملهم( الواقعة �صمال غربي مدينة الريا�ض 

عام 1358ه� ون�صاأت بها بن اأبوين كرمين، 
تعلمت القراآن الكرمي والقراءة والكتابة على 
ي����د معلم الق����راآن الكرمي يف بل����دة )ملهم( 
واإم����ام وخطي����ب جامعها يف ذل����ك الوقت 
ال�ص����يخ/ عبدالعزيز بن نا�رص الرتيكي –

رحمه اهلل-. 
 �أذك��ر لن� ب�لتف�شيل عن تعليمكم 	•

من حيث تلق��ي �لدرو�س و�ملر�حل 
�لنظ�مية؟

 �أجرى �حلو�ر – حمد بن عبد�هلل بن خنني
م�ذ� �أقول ملن ُمنح ثقة ملك �لبالد؟! م�ذ� �أقدم ل�ش�حب �ملع�يل؟! كلم�ت تعجز عن �أن �أكتب 
ممه��دً� لع�مل ف��شل خدم �لق�ش�ء و�ش�ه��م يف �إر�ش�ء �لعد�لة، ط�لب علم ثم مالزمً� ثم ق��شيً� ثم 
ع�ش��و ق��شي هيئ��ة متييز ثم ع�شو للمجل�س �لأعلى للق�ش�ء، ث��م رئي�شً� للمحكمة �لعلي�، 
ه�مة من ه�م�ت �لعلم و�لق�ش�ء ع��س جتربة ق�ش�ئية فذ متخ�شت ب�لثقة �مللكية، ف�أبدع و�عتلى 
�ش�أن��ه. مل يثنه �لعزم فو��شل �ش��ر �لعمل وع�ي�س �خلطط �لتطويري��ة ملر�فق �لق�ش�ء. �ش�حب 
�إخال���س و�أم�نة وهمة ع�لية وتقوى يف �لقول و�لعمل، و�كب �لن�شو�س يف جميع �أحك�مه فلم 
ي�ش���دم ن�ش��ً� �شرعي��ً� ول �إجم�عً� معتربً�. ف�أ�شب��ح على درجة ع�لية من �لعل��م و�لفقه و�ش�ر 
�أه��اًل لالجته�د فيهم� يحق��ق �مل�شلحة �لع�مة للعم��ل �لق�ش�ئي. يتمي��ز يف �أحك�مه �ملثلى 
��شتح�ش�ر دلي��ل �حلكم �أيً� ك�ن نوعه و�لت�شبيب يف �ملح�كم للحكم. من �لرج�ل �ملخل�شني، 
حري�شً� على �إجن���ز ق�ش�ي� �مل�شلمني وحو�ئجهم و�لرفق بهم وت�شهيل �أمورهم، لق�ء ممتع مع 
ه��ذ� �لَعلم �لق�ش�ئي و�مل�شوؤول �لن�جح، �إج�ب�ت و�فية وك�فية وكلم�ت �إبد�عية ر�ئدة. ترتك 

للق�رئ �لطالع على م� د�ر معه من حو�ر م�تع وفو�ئج جّمة، ف�إليكم م� د�ر مع مع�ليه:
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- يف ع����ام 1374ه� انتقل����ت اإلى مدينة 
الريا�ض والتقيت ب�صماحة �صيخنا حممد بن 
اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�صيخ – رحمه 
اهلل- وطلب����ت منه ت�ص����جيلي �ص����من طابه 
الذين يدر�صون على �ص����ماحته يف حلقات 
م�ص����جده  املعروف يف دخن����ة، فوافق على 
ذلك، فدر�صت على �صماحته مع من در�صوا 
عليه يف ذلك العام، كما در�صت على اأخيه 
ف�ص����يلة ال�ص����يخ عبداللطيف بن اإبراهيم اآل 
ال�ص�صيخ – رحمه اهلل- يف الفرائ�ض واللغة 
العربية، ويف ع����ام 1375ه� فتح معهد اإمام 
الدع����وة يف دخن����ة ومت حتويل����ي م����ع اأكرث 
الذين يدر�صون على �صماحته اإلى الدرا�صة 
النظامي����ة في����ه، وا�ص����تمرت درا�ص����تي اإلى 
املرحلة اجلامعي����ة وبعده مت حتويلنا اإلى كلية 
ال�رصيع����ة التابعة جلامعة االإم����ام حممد بن 
�صعود االإ�ص����امية، والتي كانت �صابقاً تابعة 
للرئا�ص����ة العام للكلي����ات واملعاهد العلمية، 
ويف ع����ام 1383ه� - 1384ه� تخرجت من 

كلية ال�رصيعة بالريا�ض.

 م� ه��ي بد�ية �أعم�لك��م �لوظيفية 	•
وكيف تدرجتم ومتى تق�عدمت؟

- بع����د تخرجي من كلي����ة ال�رصيعة عام 
1383ه�����  مت اختياري �ص����من م����ن اختريوا 
للق�ص����اء، وقد حاولت الف����كاك من وظيفة 
الق�ص����اء اإال اأن ذلك مل يح�ص����ل فالتحقت 
بالق�صاء يف منت�صف عام 1384ه� كمازم 
ق�ص����ائي باملحكم����ة الك����رى بالريا�ض ويف 
منت�ص����ف عام 1385ه����� عينت قا�ص����ياً بها 
وا�ص����تمر عملي بها حتى عام 1393ه� حيث 
انتقل����ت اإلى املحكمة امل�ص����تعجلة بالريا�ض 
وبقيت فيها عدة �ص����نوات ثم جرى اإعادتي 
اإل����ى املحكمة الك����رى بالريا�ض. ويف عام 
1400ه����� مت ترقيت����ي عل����ى درج����ة قا�ص����ي 

• ع��ام 	 مفت��ي  ي��د  عل��ى  در���س 
اململكة الأ�س��بق وزامل املفتي 

احلايل
• حم��ك���م��ة 	 رئ�ي���س  ت�����رق��ى 

يف  ع�س��وًا  وعم��ل  ا�س��تئناف 
املجل�س الأعلى للق�ساء
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متييز – قا�صي ا�ص����تئناف حالياً – ويف عام 
1402ه����� مت نقلي اإلى حمكم����ة التمييز يف 
الريا�ض )اال�صتئناف حالياً( ويف اأوائل عام 
1404ه� كلفت برئا�ص����ة املحكمة الكرى يف 
جدة، وبقيت بها حتى �ص����هر ربيع االأول من 
عام 1406ه����� حيث عدت اإل����ى عملي يف 
حمكمة التميي����ز بالريا�ض وا�ص����تمريت بها 
حتى نهاية �ص����هر رم�صان عام 1423ه�، بعد 
ذل����ك مت ترقيتي على درج����ة رئي�ض حمكمة 
متيي����ز – رئي�ض حمكمة ا�ص����تئناف حالياً – 
وتعييني ع�صواً يف جمل�ض الق�صاء االأعلى 
وعملت فيه ع�صواً ق�صائياً حتى اأحلت على 
التقاعد عام 1428ه� لبلوغ ال�ص����ن النظامية 
وبقيت يف العمل ع�ص����واً باملجل�ض كمتعاقد 
باأم����ر ملكي حتى �ص����در االأم����ر امللكي رقم 
اأ/7 وتاري����خ 1430/2/19ه����� بتكوي����ن 
املحكمة العلي����ا اعتباراً من 1430/3/3ه� 
فعينت ع�ص����واً بها حتى �صدر االأمر امللكي 
رقم اأ/72 وتاريخ 1434/3/3ه� بتعييني 
رئي�ص����اً للمحكمة العليا مبرتبة وزير واأ�ص����األ 

اهلل جّل وعا التوفيق وال�ص����داد واأن ي�ص����د 
م����ن اأزري واأزر كل م�ص����وؤول واأن يرزقن����ا 

االإخا�ض يف القول والعمل.

 م��� ه��ي �لأعم���ل �لأخ��رى �لت��ي 	•
م�ر�شتموه� �أثن�ء عملكم �لر�شمي؟

- اأثن����اء عملي الر�ص����مي قم����ت باأعمال 
منها ما هو درا�ص����ي، ومنها ما هو ق�ص����ائي، 
ومنها ما هو جوالت تفتي�صية. اأما الدرا�صي 
فاإنه ملا اأفتتح املعهد العايل للق�ص����اء وكانت 
الدرا�صة فيه م�صائية التحقت به اأنا وكثري من 
الزماء الق�صاة ومن هم يف حقل التدري�ض 
وغريه����م، ونل����ت �ص����هادة املاج�ص����تري عام 
1389ه� وكانت ر�ص����الة املاج�ص����تري بعنوان 
)التعزي����ر يف ال�رصيع����ة االإ�ص����امية(، واأما 

• املحكم��ة 	 يف  ع�س��وًا  ُعين��ت 
ث��م  اإن�س���ائها  بداي��ة  العلي��ا 

رئي�سًا لها
• رحم��ه 	 في�س��ل  املل��ك  باأم��ر 

اهلل عين��ت ع�س��وًا يف ح�س��م 
املنازعات التجارية 
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الق�ص����ائي فقد �ص����در اأمر امللك في�ص����ل بن 
عبدالعزيز اآل �صعود رحمه اهلل رقم 24753 
وتاريخ 1392/12/18ه� بتعييني ع�ص����واً 
اأ�ص����يًا يف هيئة ح�ص����م املنازعات التجارية 
وكان العمل فيها م�صاًء خارج وقت الدوام 
الر�ص����مي وقد ا�ص����تمر عملي فيها اإلى اأوائل 
عام 1404ه� حيث كلفت برئا�ص����ة املحكمة 
الك����رى يف جدة كما تق����دم. اأما اجلوالت 
قم����ت بجولتن  الق�ص����ائية فقد  التفتي�ص����ية 
اإحداهم����ا: ي ع����ام 1400ه����� والثانية: عام 
1402ه�، كما �صاركت يف عدة مهام ق�صائية 

خا�صة.
 نرغب يف �إطالل��ة عمن تذكرون من 	•

�لعلم  �أخ��ذمت  �لذي��ن  م�ش�يخك��م 
عنهم؟

- بالن�صبة للدرا�ص����ة يف حلقات امل�صجد 
ف�ص����يخي هو �ص����يخ الكثري من طاب العلم 
�صماحة ال�صيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�صيخ 
اإبراهيم  ب����ن  ال�ص����يخ عبداللطيف  واأخ����وه 
اآل ال�ص����يخ رحمهما اهلل، اأم����ا بعد االلتحاق 

بالدرا�صة النظامية يف كلية ال�رصيعة واملعهد 
الع����ايل للق�ص����اء فهم كث����ري، واأخ�ض منهم 
�ص����ماحة �ص����يخنا ال�ص����يخ عبدالعزيز بن باز 
وال�ص����يخ عبداهلل بن حميد وال�ص����يخ حممد 
االأم����ن ال�ص����نقيطي وال�ص����يخ عبدال����رزاق 
عفيفي وال�صيخ مناع القطان وال�صيخ �صالح 
العلي وال�ص����يخ عب����داهلل الغديان وال�ص����يخ 
�ص����الح العل����ي احل�ص����ن رحم����ة اهلل على 

اجلميع.
 م��ن �أبرز م��ن در�س وعم��ل معكم 	•

وتولى من��شب متقدمة؟
- من زماء الدرا�صة البارزين بل اأبرزهم 
�ص����ماحة ال�ص����يخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن 
حممد اآل ال�ص����يخ مفتي عام اململكة العربية 
ال�ص����عودية فه����و زميل درا�ص����ة كان يجمعنا 
ف�ص����ل واحد يف غال����ب مراحل الدرا�ص����ة 
حتى تخرجنا من كلية ال�رصيعة ومن املعهد 
الع����ايل للق�ص����اء، وم����ن زماء الدرا�ص����ة 
والعمل اأي�صاً ال�صيخ عبداهلل بن عبدالرحمن 
بن را�صد تولى الق�ص����اء يف املحكمة العامة 
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بالريا�����ض ثم يف حمكمة التميي����ز بالريا�ض 
وال�ص����يخ اأحم����د بن عبدالعزي����ز االأحيدب 
تولى الق�ص����اء يف املحاك����م ثم يف حمكمة 

التمييز مبكة املكرمة – رحمهما اهلل-.
 حدثون��� ع��ن �لق�ش���ء يف نظرك��م 	•

ومر�حل تطوره وتنظيمه؟
- الق�ص����اء كما هو معل����وم فر�ض كفاية 
ويتع����ن على من ي�ص����لح ل����ه اإذا مل يوجد 
غريه، وهو يلي الوالية العظمى يف االأهمية 
اإذ ال بد للنا�ض من قا�ض يحكم بينهم ويف�صل 
بالعدل يف خ�صوماتهم وذلك باحلكم املبني 
على العلم التام بال�رصع والدليل ال�صحيح، 
اأم����ا مراح����ل تط����وره وتنظيمه، ف����اإن هذه 
الدولة املباركة منذ تاأ�صي�ص����ها على يد امللك 
عبدالعزي����ز –ر حمه اهلل – وهي قائمة على 
كتاب اهلل و�صّنة ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم 
منهجاً ود�ص����توراً، وقد ن�صت املادة )7( من 
النظام االأ�صا�ص����ي للحكم على اأن )ي�صتمد 
احلكم يف اململكة العربية ال�ص����عودية �صلطته 
من كتاب اهلل و�ص����نة ر�صوله وهما احلاكمان 

عل ه����ذا النظ����ام وجميع اأنظم����ة الدولة(. 
كما ج����اء يف امل����ادة )46( اأي�ص����اً ما ن�ص����ه 
)الق�صاء �ص����لطة م�ص����تقلة وال �صلطان على 
الق�ص����اة يف ق�صائهم لغري �ص����لطان ال�رصيعة 
االإ�ص����امية( كما جاء يف امل����ادة االأولى من 
نظ����ام املرافع����ات ال�رصعية ما ن�ص����ه )تطبق 
اأمامها  املعرو�ص����ة  الق�ص����ايا  املحاكم عل����ى 
اأحكام ال�رصيعة االإ�ص����امية وفقاً ملا دل عليه 
الكتاب وال�ص����ّنة وما ي�صدره ويل االأمر من 
اأنظم����ة ال تتعار�ض م����ع الكتاب وال�ص����ّنة( 
ولكون الق�ص����اء حامي العدالة ف����اإن عملية 
التطوير م�صتمرة يف كافة مراحلها اإلى وقتنا 
احلا�رص عهد خادم احلرمن ال�رصيفن امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – الذي 
اأولى مرفق الق�ص����اء عنايت����ه الفائقة وتوجه 
مب�رصوع����ه الرائ����د ومر�ص����ومه امللك����ي رقم 
م/78 وتاريخ 1428/9/19ه� املت�ص����من 
�ص����دور نظامي الق�ص����اء ودي����وان املظامل، 
ويعد هذا التنظيم نقله نوعية كبرية يف تطور 
الق�صاء وم�ص����رية حتقيق العدل حيث يقوم 
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على جهتن تتوليان وظيفة الق�ص����اء واإقامة 
الع����دل باململكة وهما: جهة الق�ص����اء العام 
وجهة الق�ص����اء االإداري ول����كل جهة نظامها 
وت�ص����كيلها اخلا�����ض به����ا واالخت�صا�ص����ات 
املمنوح����ة لها. وم����ا تلى ذلك م����ن املوافقة 
الكرمية موؤخراً على نظام املرافعات ال�رصعية 
ونظام املرافعات اأمام ديوان املظامل ونظام 
االإج����راءات اجلزائية ناهي����ك عن م�رصوع 
امللك عبداهلل ب����ن عبدالعزيز لتطوير مرفق 
الق�صاء والذي خ�ص�ض له مبلغاً قدره �صبعة 

مليارات ريال.
م��� هي �أب��رز و�أه��م �لق�ش�ي��� �لتي 	•

و�جهتكم �أثن�ء عملكم يف �لق�ش�ء؟
- كل الق�صايا لها درجة كبرية من االأهمية  
والعناية لكن قد يكون اأهمها واأكرثها حرجاً 
يف اجلملة هي ق�ص����ايا القت����ل باأنواعه وكذا 
القطع يف احلدود لثقل حملها على القا�صي 

كان اهلل يف عون اجلميع.
�أع��الم بل��دة 	• �أح��د  �أنك��م   ق��ر�أت 

)مله��م( فحدثن��� عن ه��ذه �لبلدة 

وعن علم�ئه� وق�ش�ته�؟
- بلدة )ملهم( تقع �ص����مال غربي مدينة 
الريا�����ض وتبعد عنها حوايل �ص����بعن كيلو 
مرتاً تقريب����اً، وهي بلدة معم����ورة ومعروفة 
بهذا اال�ص����م من����ذ العه����د اجلاهل����ي وكان 
ي�ص����كنها يف ذلك الوقت قبائل من بني بكر 
بن وائل الي�ص����كري، ولهم اأخبار لي�ض هذا 
مو�ص����ع ذكره����ا، وكان اأهلها م����ن اأول من 
اأ�ص����لم واآمن بدعوة الر�صول �صلى اهلل عليه 
و�ص����لم م����ن منطقة جن����د، فقد ذكر ال�ص����يخ 
عبداهلل بن خمي�ض يف موؤلفه )تاريخ اليمامة 
اجلزء الثالث( اأنه قدم على ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�ص����لم  عدد منهم وبايعوه، وق�صة 
ثمامة بن اأثال احلنفي وهو منهم م�ص����هورة. 
وبلدة )ملهم( هي اإحدى بلدان ال�ص����عيب 

• نظاما الق�س��اء واملظامل نقلة 	
نوعية يف م�سرية العدالة 

• اأك��ر الق�س��ايا حر�س��ًا عل��ى 	
القا�س��ي القتل والقطع لثقل 

حملها 
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الذي ي�ص����م )حرمياء – القرينة – ملهم( 
وكان����ت تندثر اأحياناً وتعم����ر اأحياناً وكانت 
ما ب����ن ع����ام 1100 -1200ه� تقريباً �ص����به 
موات، وكانت بلدة )حرمياء( قد ا�صرتاها 
بع�ض قبيلة اآل اأب����و رباع من قبيلة عنزة من 
اأمري املنطق����ة اآنذاك )ابن معم����ر( ونزلوها 
وكان����ت قبل ذلك غري عام����رة، فتوافد اإليها 
اأنا�����ض كثريون م����ن بلدان خمتلف����ة، ومن 
�ص����من من جاء اإليها من )الو�ص����م( جد اآل 
غيهب �صكان حرمياء وملهم، وهو بالن�صبة 
يل اجل����د الرابع، وبعد ف����رتة ذهب اأحدهم 
اإلى بل����دة ملهم وهو حمد ب����ن غيهب وهو 
بالن�صبة يل اجلد الثالث فتملك فيها و�صكنها 
مع من قدم����وا اإليها يف حدود عام 1200ه� 
على وج����ه التقريب وبقي����ت ذريته فيها من 
بعده حتى ح�صلت النه�صة يف هذه اململكة 
املباركة فانتقلوا اإلى الريا�ض مع احتفاظهم 

وترددهم على ملكهم يف )ملهم(.
اأما علماء وق�ص����اة )ملهم( فمن اأ�صهرهم 
يف زم����ن الدولة ال�ص����عودية الثانية ال�ص����يخ 

عبدالعزي����ز اآل ح�ص����ن كان����ت اأ�رصت����ه من 
وجهاء ملهم وفيهم اإمارتها يف ذلك الوقت، 
وق����د تولى ق�ص����اء ملهم وم����ا حولها وكان 
م�ص����هوراً ب�رصع����ة البت يف الق�ص����ايا حتى 
����ام( يعني اأنه يح�ص����م الق�صية  لقب )بح�صّ
�رصيعاً ومنهم حفيده ال�صيخ عبدالرحمن بن 
�صعد بن عبدالعزيز اآل ح�صن تولى الق�صاء 
يف الزلف����ي ف����رتة من الزمن ث����م يف منطقة 
ال�ص����عيب �ص����نن طويلة ث����م يف الريا�ض. 
ومنهم ال�ص����يخ نا�����رص بن اإبراهيم املو�ص����ى 
تولى ق�ص����اء رماح �ص����نن طويل����ة، ومنهم 
ال�ص����يخ عبدالرحمن بن اإبراهيم بن حممد 
اآل يحي����ى تولى الق�ص����اء يف ع����دة مناطق 
اآخرها رئا�صة حماكم اخلرج، ومنهم ال�صيخ 
اإبراهيم بن حمد بن �ص����لطان ومنهم ال�صيخ 
عبدالعزيز بن عبداهلل الو�ص����يقري القا�صي 

مبحكمة اال�صتئناف مبنطقة الريا�ض حالياً.

 حدثون� ع��ن عملك��م يف �ملحكمة 	•
توليك��م  بع��د  �لعلي��� وخططك��م 

رئ��شته�؟
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-بعد �ص����دور االأم����ر امللكي رق����م اأ/7 
وتاري����خ 1430/2/19ه����� ُعينُت ع�ص����واً 
يف املحكم����ة العلي����ا وعمل����ت اأربع �ص����نن 
حتى 1434/3/2ه� حي����ث كنت خالها 
رئي�ص����اً للدائ����رة اجلزائية اخلما�ص����ية، ثم يف 
1434/3/3ه� �صدر االأمر امللكي بتعييني 
رئي�ص����اً للمحكمة العليا، وقد وا�ص����لنا �صري 
العمل فيها و�ص����يكون هناك خطط تطويرية 
باإذن اهلل خا�صة بعد �صدور نظامي املرافعات 

ال�رصعية واالإجراءات اجلزائية.
 ن�أم��ل �إعط���ء �لق���رئ �إي�ش�حً� عن 	•

عملك��م يف روؤية �لأهل��ة وكيف تتم 
وطريقة �إعالنه�؟

- م����ا يتعلق برتائي االأهلة فقد �ص����درت 
االأوام����ر الكرمي����ة بتنظيمه����ا، وفيم����ا يتعلق 
باملحكمة العليا فاإنها كجهة خمت�ص����ة تقوم 
بالكتاب����ة للجه����ات ذات العاق����ة، ومنه����ا 
املحاكم بالدعوة اإلى الرتائي واحلر�ض على 
ذلك على مدار العام، وخا�ص����ة هال �صهر 
رم�صان و�ص����وال وذي احلجة، وتقوم بعقد 

جل�صاتها يف اأوقات حتري الروؤية يف االأ�صهر 
الثاث����ة، واإثب����ات ما ي����رد اإليه����ا، والكتابة 
للدي����وان امللك����ي فيما يخ�ض دخول �ص����هر 
رم�ص����ان وعيد الفطر، وكذا ما يخ�ض �صهر 

ذي احلجة الأهمية ذلك فيتم اإعانه.
 م��ن خ��الل جتربتك��م �لطويل��ة يف 	•

�لعم��ل �لق�ش�ئ��ي م��� �ملنطلق���ت 
�لتي ينبغي ملن يعمل يف هذ� �حلقل 

�لت�أكيد عليه� و�لعتن�ء به�؟
- م����ن اأهم املنطلق����ات يف نظري تقوى 
اهلل عّز وجّل وال�ص����عور بامل�صوؤولية واالأمانة 
القول والعم����ل والتحلي  واالإخا�����ض يف 
بال�صر وعدم االن�ص����غال مبا هو خارج عن 
�صميم العمل الق�صائي واحلر�ض كل احلر�ض 

• بالإ�س��افة 	 العلي��ا  املحكم��ة 
بت��رائ��ي  خمت�س����ة  مله��امه��ا 
الهيئ��ة  م��ن  ب��دًل  الأهل��ة 

الدائمة!
• ا�س��ت���ح���س��ار دلي��ل احل��ك��م 	

والت�سبيب يحققا العدالة
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عل����ى اإنه����اء الق�ص����ايا دون تاأخري ح�ص����ب 
االإمكان ومب����ا يحقق العدالة، وا�صتح�ص����ار 
دليل احلكم اأياً كان نوعه والت�صبيب املحكم 
للحكم �صواء مما ورد من ن�صو�ض �رصعية اأو 
قواعد فقهية اأو كام العلماء اأو تعليل معتر 
اأو تعاليم واأنظمة �صادرة من ويل االأمر، كما 
يتاأكد تعاونه مع مرجعه وزمائه فيما يحقق 

امل�صلحة العامة للعمل الق�صائي.
 م� ر�أيكم ب�شرورة ت�شييق �لجته�د 	•

يف �أعم���ل �لق�ش���ء لي�شب��ح �لعمل 
�أكرث دقة و�أح�شن �أد�ء؟

- هذا معناه تقنن االأحكام وفيه اخلاف 
املعروف بن العلماء.

ه��ل تقت�شي ل��دى �لق��شي يف ح�ل 	•
ب�لق��ول �ملرجوح  �مل�شلح��ة �لخذ 
يف  خ��ش��ة  �لر�ج��ح  �لق��ول  عل��ى 

�مل�ش�لح و�ملف��شد؟
- اإذا كان القا�صي قد بلغ درجة عالية من 
العلم والفقه و�صار اأهًا لاجتهاد وا�صت�صار 
كبار العلماء وحتققت لديه امل�ص����لحة وذكر 

ما ي�ص����ند ذلك من اأدلٍة وتعليات �صحيحة 
ومل ي�صادم ن�ص����اً �رصعياً وال اإجماعاً معتراً 

فا يظهر ما مينع من ذلك.
�شلط��ة 	• �أعل��ى  �لعلي���  �ملحكم��ة   

�لق���رئ  تعط��ون  فه��ل  ق�ش�ئي��ة 
فك��رة عن ه��دف �ملحكم��ة �لعلي� 
�لع�م��ة  وهيئته���  وت�شكيله��� 

و�أع�ش�ئه�؟
يف  ال�ص����ادر  الق�ص����اء  نظ����ام   -
1428/9/19ه� جعل التقا�صي على ثاث 
درجات حماكم الدرج����ة االأولى وحماكم 
اال�صتئناف واملحكمة العليا وتوؤلف املحكمة 
العليا من رئي�ض ي�ص����مى باأمر ملكي وتكون 
درجت����ه مبرتبة وزير وال تُنهى خدمته اإال باأمر 
ملكي وعدد كاف من الق�صاة بدرجة رئي�ض 
حمكمة ا�ص����تئناف وتكون ت�صمية االأع�صاء 
باأمر ملكي بناًء على اقرتاح املجل�ض االأعلى 
للق�صاء وتبا�رص املحكمة العليا اخت�صا�صاتها 
من خال دوائر متخ�ص�صة بح�صب احلاجة 
توؤل����ف كل منها من ثاثة ق�ص����اة با�ص����تثناء 
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الدائ����رة اجلزائي����ة التي تنظ����ر يف االأحكام 
ال�ص����ادرة بالقت����ل اأو القط����ع اأو الرج����م اأو 
الق�ص����ا�ض يف النف�ض اأو يف م����ا دونها فاإنها 
توؤلف من خم�ص����ة ق�ص����اة ويكون لكل دائرة 
رئي�ض. وبالن�ص����بة الخت�صا�ص����ات املحكمة 
العلي����ا فقد ن�ص����ت املادة احلادي����ة ع�رصة من 
نظام الق�صاء على اأن )تتولى املحكمة العليا 
– باالإ�صافة اإلى االخت�صا�صات املن�صو�ض 
عليه����ا يف نظام املرافع����ات ال�رصعية ونظام 
االإجراءات اجلزائية – مراقبة �صامة تطبيق 
اأحكام ال�رصيعة االإ�صامية وما ي�صدره ويل 
االأمر من اأنظمة ال تتعار�ض معها يف الق�صايا 
الت����ي تدخل �ص����من والية الق�ص����اء العام، 

وذلك يف االخت�صا�صات االآتية:
1-مراجع����ة االأحكام والق����رارات التي 
ت�ص����درها اأو توؤيدها حماكم اال�ص����تئناف، 
بالقتل اأو القطع اأو الرجم اأو الق�ص����ا�ض يف 

النف�ض اأو فيما دونها.
2-مراجع����ة االأحكام والق����رارات التي 
ت�ص����درها اأو توؤيده����ا حماكم اال�ص����تئناف 

املتعلقة بق�ص����ايا مل ترد يف الفقرة ال�ص����ابقة 
اأو مب�ص����ائل اإنهائي����ة ونحوه����ا، وذل����ك دون 
اأن تتن����اول وقائع الق�ص����ايا، متى كان حمل 

االعرتا�ض على احلكم ما يلي:
اأ( خمالفة اأحكام ال�رصيعة االإ�صامية وما 
ي�ص����دره ويل االأمر من اأنظم����ة ال تتعار�ض 

معها.
ب( �ص����دور احلك����م م����ن حمكم����ة غري 
م�ص����كلة ت�صكيًا �صليماً طبقاً ملا ن�ض عليه يف 

هذا النظام وغريه من االأنظمة.
ج( �ص����دور احلكم من حمكم����ة اأو دائرة 

غري خمت�صة.
د( اخلطاأ يف تكييف الواقعة، اأو و�ص����فها 

و�صفاً غري �صليم(.
كما اأن للمحكمة العليا هيئة عامة برئا�صة 
رئي�����ض املحكمة وع�ص����وية جميع ق�ص����اتها 

تتولى ما يلي:
اأ( تقرير مبادئ عامة يف امل�ص����ائل املتعلقة 

بالق�صاء.
ب( النظر يف امل�ص����ائل التي ين�ض نظام 
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الق�صاء اأو غريه من االأنظمة على نظرها من 
الهيئة العامة.

وال يكون انعقاد الهيئ����ة العامة نظامياً اإال 
اإذا ح�رصه ثلثا اأع�صائها على االأقل مبن فيهم 
الرئي�ض اأو من ينوب عنه وت�ص����در قراراتها 
باالأغلبية لاأع�صاء احلا�رصين، فاإن ت�صاوت 
االآراء يرج����ح اجلان����ب الذي �ص����وت معه 

رئي�ض اجلل�صة، وتعد قراراتها نهائية.
كما اأن����ه اإذا راأت اإح����دى دوائر املحكمة 
العليا يف �ص����اأن ق�ص����ية تنظرها العدول عن 
مبداأ �ص����بق اأن اأخذت ب����ه اأو اأخذت به دائرة 
اأخرى يف املحكمة نف�ص����ها يف ق�صايا �صابقة 
اأو راأت اإح����دى دوائر حمكمة اال�ص����تئناف 
العدول عن مبداأ �ص����بق اأن اأخذت به اإحدى 
دوائر املحكمة العليا يف ق�صايا �صابقة فريفع 
االأمر اإلى رئي�ض املحكمة العليا الإحالته اإلى 

الهيئة العامة للمحكمة العليا للف�صل فيه.
 حدثون� عن تن���زع �لخت�ش��س يف 	•

�ملج�ل �لق�ش�ئي وملن �لف�شل فيه؟
- تنازع االخت�صا�ض يف املجال الق�صائي 

اأنواع منها اإذا رفعت دعوى عن مو�ص����وع 
واحد اأمام اإحدى املحاكم اخلا�ص����عة لنظام 
الق�صاء واأمام اإحدى حماكم ديوان املظامل 
اأو اأيِّ جه����ة اأخ����رى تخت�����ض بالفع����ل يف 
بع�����ض املنازعات ومل تتبخ����ل اإحداهما عن 
نظرها اأو تخلت����ا كلتاهما فريفع طلب تعين 
اجلهة املخت�ص����ة اإلى جلنة الف�صل يف تنازع 
االخت�ص����ا�ض يف املجل�ض االأعلى للق�ص����اء 
حي����ث تخت�ض ه����ذه اللجنة بالف�ص����ل يف 
النزاع  الذي ين�ص����اأ يف �ص����اأن تنفيذ حكمن 
نهائي����ن متناق�ص����ن، اأحدهم����ا �ص����ادر من 
اإح����دى املحاكم اخلا�ص����عة لنظام الق�ص����اء 
واالآخر م����ن اإحدى حماكم دي����وان املظامل 
اأو اجلهة االخرى وي�صدر قرار جلنة الف�صل 
يف تنازع االخت�صا�ض باالأغلبية ويكون غري 
قابل لاعرتا�ض ومنه����ا اإذا كان بن حمكمة 
واأخرى كل منهما خا�ص����عة لنظام الق�ص����اء 

فهذا تف�صل فيه املحكمة العليا.
 م� تعليقكم على تلك �ل�شف�ع�ت 	•

يف حقن �لدم�ء و�لتي ت�شل للماليني 
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وم� �حلل يف نظركم؟
- بالن�ص����بة لل�ص����فاعة يف ه����ذه االأمور، 
فه����ي مرغب فيه����ا �رصعاً ويرجى لل�ص����افع 
فيها االأجر العظيم واإمنا العتب واللوم على 
من ي�ص����تغلون خوف املحكوم عليه وذويه 
من حد ال�صيف فيفر�ص����ون ما ي�صاءون من 
املاين املبالغ فيها دون مراعاة لاحت�ص����اب 
وطل����ب االأجر من اهلل، والواجب بيان ذلك 
من العلماء والدعاة واإبراز هذا اجلانب املهم 
يف و�ص����ائل االإعام املختلفة واأن ما عند اهلل 

خري واأبقى.
 م��� �أب��رز �لكت��ب �لت��ي ت�شمه��� 	•

مكتبتك��م وتعترب مرجع��ً� للق�ش�ء 
و�ملخت�شني؟

- مكتبت����ي مكتبة متوا�ص����عة، اقت�رصت 
فيه����ا عل����ى اأمه����ات الكت����ب يف التف�ص����ري 
واحلديث و�رصوحه والتوحيد واأ�صول الفقه 
وكت����ب الفقه لاأئم����ة االأربعة وكذلك كتب 
املحققن من اأهل العلم، ك�ص����يخ االإ�ص����ام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغريهما وكتب 

اللغ����ة واالأدب والتاريخ، وك����ذا مما جد يف 
هذا الع�رص من مدونات ور�ص����ائل، واأ�صال 
اهلل اأن يرزقنا العلم النافع والعمل ال�صالح.

 موق��ف �أزعج��ك، وموق��ف �آملك، 	•
وموقف �أفرحك؟

- املواق����ف كث����رية ولك����ن االإن�ص����ان يف 
هذه احلياة مي����ر باأفراح واأتراح، كما قال اهلل 

ڇ  ڍ ڍ ڌ            ڌ  ڇ ڇ  ڇ  �ص����بحانه: 
البلد: ٤  ولكن من ف�ص����ل اهلل على املوؤمن اأنه 

اإذا �ص����ر على الباء و�صكر عند النعماء اأنه 
يوؤجر، كما يف احلديث: "عجباً الأمر املوؤمن 
اإن اأمره كله له خري، اإن اأ�ص����ابته �رصاء �صر 

• تن��ازع 	 يف  الف�س��ل  جلن��ة 
الأعلى  باملجل�س  الخت��س��ا�س 

للق�ساء
• ي�س��تغلون 	 م��ن  عل��ى  العت��ب 

خ��وف املحك��وم علي��ه وذويه 
م��ن ح��د ال�س��يف فيعر�س��وا 

عليهم املاليني!
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فكان خرياً له، واإن اأ�صابته �رصاء �صكر فكان 
خرياً له".

 جملة �لعدل �إح��دى �ملن�بر �لعلمية 	•
يف ط��رح �مل�ش�ئ��ل ومع�جلته��� فم��� 

تقييمكم لهذ� �ملنرب؟
- ال �ص����ك اأن جملة الع����دل جملة رائدة 
وناجحة وموؤدية للر�ص����الة التي اأن�صئت من 
اأجلها، قام عليها رجال خمل�صون، و�صارك 
فيها علماء بارزون من ق�صاة وغريهم، فهي 
مو�ص����وعة علمية، فجزى اهلل القائمن عليها 

وكل من �صارك فيها اأح�صن اجلزاء.
م� تودون �أن تنهو� �للق�ء به؟	•

- خ����ري ما اأود اأن اأنه����ي به هذا اللقاء هو 
الو�ص����ية لنف�ص����ي وكل من تولى للم�صلمن 
اأم����راً م����ن الق�ص����اة وغريه����م. بتق����وى اهلل 
�ص����بحانه، واالإخا�����ض يف الق����ول والعمل 
واحلر�����ض كل احلر�����ض على اإجناز ق�ص����ايا 
امل�ص����لمن وحوائجهم والرفق بهم وت�صهيل 
اأمورهم يف كل ما هو حتت �صلطته وواليته، 
واأن ميثل نف�صه مكان �صاحب احلاجة فيحب 
له ما يحب لنف�صه ويحت�صب االأجر والثواب 
يف كل ذل����ك، ويت�ص����امح فيما يعت����ره اأثرة 
عليه اأو تق�ص����رياً يف حق����ه، كما وال يفوتني 
اأن اأتقدم بجزيل ال�ص����كر و�ص����ادق الدعاء 
ملجلة الع����دل ممثلة يف رئي�ض هيئة االإ�رصاف 
عليه����ا معايل ال�ص����يخ الدكت����ور حممد بن 
عبدالك����رمي العي�ص����ى وزير الع����دل ورئي�ض 
املجل�ض االأعلى للق�صاء، الذي اأ�صاأل اهلل له 
كل عون وتوفيق و�ص����داد وال�صكر مو�صول 
الأع�ص����اء هيئ����ة االإ�رصاف ولكاف����ة القائمن 
عليها و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله 

و�صحبه و�صلم.

• تط���ويري��ة 	 خط��ط  هن��اك 
للم��حكم��ة الع������ل�����ي��ا بع��د 
املرافع��ات  نظام��ي  �س��دور 

والإجراءات اجلزائية
• مو�س��وعة 	 الع��دل  جمل��ة 

علمي��ة رائ��دة اأدت ر�س��التها 
بنجاح تام


