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٭ حدثون��� ع��ن ن�ش���أتكم م��ن حي��ث 

�لن�شب و�ملولد وم�شقط �لر�أ�س؟

-اإبراهي���م ب���ن عي�سى ب���ن اإبراهيم بن 
عبداهلل ب���ن اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم 
العود العي�سى ينتهي ن�سبنا اإلى اآل عي�سى 
من البداري���ن من قبيلة الدوا�رس يف ثادق 
عا�سمة بل���دان املحمل، قال حمد اجلا�رس 

يف كتاب���ه جمه���رة الأ����رس املتح�رسة يف 
جن���د ����ص607 )اآل عي�س���ى يف ثادق من 
البداري���ن من الدوا����رس(، وكان ميالدي 
يف ثادق عام 1365ه����، وهي تقع �سمال 
غرب مدين���ة الريا����ص يف ح�سن طويق 
و�سط اإقلي���م املحمل، وتبع���د عن مدينة 

الريا�ص مائة وثالثني كياًل.

أجرى الحوار: حمد بن عبدالله بن خنني

ترعرع يف بيت والدّيه فنشــأ التنشئة اإلســالمية فحببا إلّيه مكارم األخالق 

والخصــال الحميدة، والتحق بالُكّتاب يف بلدته ثــادق وقرأ عند ُمقرئها إمام 

املســجد عبدالرحمن بــن عبدالله املطوع، ثم التحق باملدرســة النظامية يف 

بلدته ثادق وأكمل املرحلة االبتدائية بها وحفظ بها القرآن الكريم، ثم سافر 

إىل الرياض والتحق باملعهد العلمي بالرياض، ثم كلية الرشيعة بجامعة اإلمام 

بالرياض، ثم تم اختياره للعمل يف السلك القضايئ عىل درجة مالزم قضايئ يف 

املحكمة الكربى بالرياض إىل أن صدر قراراً بتعيينه قاضياً يف محكمة محافظة 

قريــة العليا وتدرج يف مراتب الســلك القضــايئ إىل أن ترقى إىل درجة قايض 

اســتئناف مبحكمة االستئناف باملنطقة الرشقية، ثم تم ندبه باملحكمة العامة 

مبحافظــة قرية العليــا إىل أن متت إحالته للتقاعد، وقــد انتدب خالل هذه 

الفرتة بالعمل يف عدد من املحاكم، نرتككم مع هذا الحوار:
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٭ �أذكرو� لن� ب�لتف�ش��يل عن تعليمكم 

من حي��ث تلقي �لدرو�س م��ن �ملر�حل 

�لنظ�مية.

-ترعرعت يف بيت والدّي الكرميني – 
رحمهم���ا اهلل رحمة وا�سعة وجزاهما عني 
خ���ر اجلزاء واأوف���اه – فن�س���اأيّن التن�سئة 
الإ�سالمي���ة فحبب���ا اإيّل م���كارم الأخالق 
واخل�س���ال احلميدة، والتحق���ت بالُكّتاب 
يف بلدتي ثادق وق���راأت عند ُمقرئها اإمام 
امل�سجد عبدالرحمن بن عبداهلل املطوع – 
رحمه اهلل – وحفظ���ت من القراآن الكرمي 
ثماني���ة اأج���زاء، ث���م التحق���ت بعد ذلك 
باملدر�سة النظامية يف بلدتي ثادق واأكملت 
املرحل���ة البتدائية بها وحفظت بها القراآن 
الكرمي كاماًل وهلل احلمد والف�سل واملّنة، ثم 
�سافرت بعد ذلك اإلى الريا�ص والتحقت 
باملعه���د العلمي بالريا����ص وذلك يف عام 
به للمرحلتني  1379ه� واأنهيت درا�ست���ي 
املتو�سطة والثانوية وذلك يف عام 1383ه� 
- 1384ه�، ث���م وا�سل���ت تعليمي بكلية 

ال�رسيع���ة بجامعة الإمام حممد بن �سعود 
الإ�سالمية بالريا����ص لال�ستزادة من األوان 
العلم واملعرفة ودر�ست بها حتى حت�سلت 
على ال�سهادة العالية اللي�سان�ص وذلك عام 

1387ه� - 1388ه�.

٭ م��� ه��ي بد�ي��ة �أعم�لك��م �لوظيفية 

وكيف تدرجت ومتى تق�عدمت؟

- بع���د تخرجي من كلي���ة ال�رسيعة مت 
اختي���اري للعم���ل يف ال�سل���ك الق�سائي 
عل���ى درجة مالزم ق�سائ���ي من بني �سبعة 
ع�رس مالزم���اً ق�سائياً وكان ذل���ك بالقرار 
ال�سادر م���ن �سماحة رئي�ص الق�ساة ال�سيخ 
حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ – رحمه اهلل 
– بتاري���خ 1388/9/25ه���� وقد كانت 

التحقت بالكتاب  يف بلدتي ثادق وقرأت 	 

عند مقرئها إمام املسجد عبدالرحمن 

املطوع 

 نالت محافظة ثادق الشرف باحتضانها 	 

لجملة من القضاة األجالء
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املالزمة يف املحكمة الكربى بالريا�ص لدى 
ف�سيل���ة القا�سي باملحكم���ة ال�سيخ حممد 
بن عب���داهلل بن الأمر وفق���ه اهلل لكل خر 
وال�سيخ عبدالرحمن ب���ن حممد الهوميل  
رحم���ه اهلل ث���م وا�سل���ت يف املالزمة اإلى 
اأن �سدر قرار تعيين���ي قا�سياً يف حمكمة 
حمافظة قرية العليا مبوجب القرار املوؤرخ 
يف 1394/5/1ه���� وال�سادر من معايل 
وزير العدل اآنذاك ال�سيخ حممد بن علي 
احلركان رحم���ه اهلل وبا����رست العمل بها 
يف يوم ال�سب���ت املوافق 1394/7/1ه�  
وا�ستمريت يف العم���ل بها وتدرجت يف 
مرات���ب ال�سلك الق�سائ���ي اإلى اأن ترقيت 
ا�ستئن���اف مبحكمة  اإل���ى درج���ة قا�س���ي 
بتاري���خ  ال�رسقي���ة  باملنطق���ة  ال�ستئن���اف 
1431/5/10ه���� وبا����رست العم���ل بها 
ثم تقدم���ت بطل���ب ندبي ملع���ايل رئي�ص 
املجل�ص الأعل���ى للق�س���اء وذلك للعمل 
باملحكمة العامة مبحافظة قرية العليا فتمت 
املوافقة على ذل���ك، ووا�سلت العمل بها 

اإل���ى اأن متت اأحالتي للتقاعد لبلوغ ال�سن 
النظامية وذلك بتاريخ 1435/6/30ه�، 
وقد انتدبت خالل هذه الفرتة بالعمل يف 
عدد م���ن املحاكم وهي حمكم���ة الرفيعة 
من عام 1401ه� اإل���ى 1408ه� وحمكمة 
حفر الباط���ن وحمكمة اخلفجي وحمكمة 
النعري���ة وحمكم���ة الزغ���ني وحمكم���ة 

ال�رسار وحمكمة مليجة.

٭ نرغ��ب �إطالل��ة عم��ن تتذك��رون من 

م�ش�يخكم �لذين �أخذمت �لعلم منهم؟

-تلقيت العلم خالل م�سواري العلمي 
على علماء وم�سايخ ف�سالء منهم ال�سيخ: 
عب���داهلل بن حممد ب���ن حمي���د – رحمه 
اهلل – در�س���ت عليه يف الفق���ه، وال�سيخ: 
�سالح بن فوزان الفوزان در�ست عليه يف 
احلديث والفرائ����ص، وال�سيخ: �سالح بن 
عبدالرحمن الأطرم در�ست عليه يف الفقه 
اأي�س���اً، وال�سيخ: فالح ب���ن مهدي املهدي  
رحم���ه اهلل در�س���ت علي���ه يف العقي���دة، 
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وال�سيخ حمود ب���ن عبداهلل العقالء رحمه 
اهلل يف العقيدة اأي�ساً، وال�سيخ عبدالرزاق 
عفيف���ي رحمه اهلل در�ست عليه يف اأ�سول 
الفق���ه، وال�سي���خ: عبدالفت���اح اأب���و غدة 
در�ست عليه يف اأ�س���ول الفقه، وال�سيخ: 
�سالح بن علي النا�رس رحمه اهلل يف الفقه 
ب���ن عبدالعزيز  اأي�س���اً، وال�سيخ: حممد 
املهيزع يف الفق���ه اأي�ساً، وكذلك ال�سيخ: 
عبدالعزي���ز بن حممد ال���داود يف الفقه، 
وال�سي���خ: �سالح بن ر�س���ود در�ست عليه 
يف التف�س���ر، وال�سي���خ: نا����رس الط���رمي 
در�ست عليه يف اللغ���ة العربية، ودر�ست 
عل���ى ال�سي���خ عبدالع���ال عط���وه رحمه 
اهلل يف اأ�س���ول الفق���ه، وال�سي���خ حممد 
عبدالوهاب البح���ري رحمه اهلل در�ست 
علي���ه يف احلديث وعدد م���ن امل�سايخ من 

علماء الأزهر.
وممن تتلمذت واأخذت العلم عنهم يف 
املرحلة البتدائية الأ�ستاذ عبدالرحمن بن 
حممد بن عمار، والأ�ستاذ عبدالرحمن بن 

�سال���ح ال�سهيب، والأ�ست���اذ عبدالرحمن 
بن عبداهلل بن علي���ق، والأ�ستاذ دبا�ص بن 
عبدالرحمن ال�سويل���م، والأ�ستاذ عبداهلل 

بن عبدالعزيز اخلالد.

٭ من �أبرز من در�س وعلم معكم وتولى 

من��شب متقدمة؟

-م���ن زمالئي ف�سيل���ة ال�سيخ الدكتور 
عبدالرحم���ن  ب���ن  حم���د  ب���ن  اإبراهي���م 
ال�سلط���ان وه���و قا�سي ا�ستئن���اف رئي�ص 
املحكمة العام���ة بالطائف �سابق���اً وف�سيلة 
ال�سي���خ اإبراهيم بن حمم���د احل�سني وهو 
قا�س���ي ا�ستئناف ورئي�ص للمحكمة العامة 
بالأح�س���اء �سابق���اً وف�سيل���ة ال�سيخ �سعد 
بن حمم���د بن عبداهلل الر�سي���د رحمه اهلل 

 تلقيت العلم خالل مشواري العلمي 	 

على علماء ومشايخ فضالء

االبن الشيخ أحمد بن إبراهيم بن 	 

عيسى العود رئيس املحكمة العامة 

بمحافظة تربة
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قا�س���ي حمكمة حر����ص �سابق���اً وال�سيخ 
حممد بن م���رزوق بن معيتق قا�سي متييز 
مبحكمة التميي���ز مبنطقة مكة املكرمة �سابقاً 
وكذلك م���ن الزمالء ال�سيخ الدكتور بكر 
بن عبداهلل اأبو زيد رحمه اهلل ع�سو اللجنة 
الدائمة لالإفتاء وال�سيخ الدكتور اأحمد بن 
علي بن �سر مباركي ع�سو اللجنة الدائمة 
لالإفتاء وال�سيخ عبداهلل بن حممد الر�سيني 
ع�س���و هيئ���ة التدري����ص بكلي���ة ال�رسيعة 
بجامعة الإمام وال�سيخ عثمان بن اإبراهيم 
بن مر�س���د املر�سد رحم���ه اهلل ع�سو هيئة 
التدري����ص بكلية ال�رسيع���ة بجامعة القرى 
وجامعة الإم���ام اأي�ساً وال�سيخ عبدالعزيز 
بن حممد بن حم���د بن مر�سد ويعمل يف 
الإر�س���اد الديني ب���وزارة الدفاع وال�سيخ 
حممد ب���ن عبداملح�سن الريا����ص الأ�ستاذ 
يف اإح���دى مدار����ص الريا����ص، وال�سيخ 
�سعد بن حم���د املن�سور كاتب العدل يف 
حمافظة ثادق �سابقاً، وال�سيخ عبدالعزيز 
بن حممد القا�سم املدر�ص باملعهد العلمي 

بالريا����ص، وال�سي���خ هومي���ل ب���ن حممد 
الغنام املدر�ص باملعهد العلمي بعرعر.

٭ يع��د ف�ش��يلتكم من �أب��رز �لأعالم يف 

�أ�شرتكم فمن غريكم؟

- الأ����رسة فيه���ا العلم���اء والف�س���الء 
ورجال الفكر، ومنهم على �سبيل املثال ل 

احل�رس:
1-ال�سي���خ عي�سى ب���ن حممد العي�سى 
اأر�سله املل���ك عبدالعزي���ز قا�سياً  ال���ذي 
ومر�سداً يف بلدة بدر مبنطقة املدينة املنورة 
وبق���ي يف الق�س���اء فيها حت���ى تويف عام 
1347ه� ومن اأبرز م�سايخه العاّلمة عبداهلل 
ب���ن عبداللطي���ف اآل ال�سي���خ، وحفي���ده 
ال�سيخ عي�سى ب���ن حممد العي�سى تخرج 

من كلية ال�رسيعة عام 1384ه�.
2-اأخي ال�سقيق ال�سيخ الدكتور عبداهلل 
بن عي�س���ى العي�سى عمي���د كلية ال�رسيعة 
�سابقاً ورئي�ص اجلمعية الفقهية وع�سو هيئة 
التدري����ص بكلية ال�رسيع���ة بجامعة الإمام 
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حممد بن �سعود الإ�سالمية.
3-ال�سيخ اإبراهيم بن حممد بن عبداهلل 
احلمي���دان قا�س���ي ال�ستئن���اف مبحكم���ة 

ال�ستئناف مبنطقة الريا�ص.
4- ال�سي���خ عبدالعزي���ز ب���ن عب���داهلل 
بن �سليم���ان العي�سى قا�س���ي ال�ستئناف 

مبحكمة ال�ستئناف مبنطقة الريا�ص.
5-الب���ن ال�سي���خ اأحمد ب���ن اإبراهيم 
بن عي�س���ى العود رئي����ص املحكمة العامة 

مبحافظة تربة.

٭ حدثون� عن �لق�ش�ء يف بلدتكم ومنهم 

�لق�ش�ة �لذين تت�بعو� فيه�؟

-حمكمة ثادق: 
نالت حمافظة ث���ادق )م�سقط الراأ�ص( 
ال����رسف باحت�سانه���ا جلملة م���ن الق�ساة 

الأجالء ومن اأبرزهم:
1-ال�سي���خ: عب���داهلل ب���ن عبداملح�سن 
ب���ن عثمان بن ح�سن اأب���ا ح�سني الوهيبي 
التميمي عينة الإمام �سعود بن عبدالعزيز 

قا�سياً يف ال�سعيب واملحمل.
2-ال�سي���خ: حمم���د ب���ن عبدالعزي���ز 
العو�سج���ي الب���دراين الدو����رسي عين���ة 
الإمام �سع���ود بن عبدالعزي���ز قا�سياً يف 

بلدان املحمل.
3-ال�سي���خ: حممد بن مق���رن بن �سند 
بن علي الودع���اين الدو�رسي عينه الإمام 
�سع���ود ب���ن عبدالعزيز قا�سي���اً يف بلدان 
ال�سعي���ب واملحم���ل وا�ستم���ر فيها حتى 

تويف عام 1267ه�.
4-ال�سيخ: عبدالرحمن بن عبداهلل بن 
عدوان الربوع���ي التميمي تولى الق�ساء 
يف حرمي���الء واملحم���ل نيابة ع���ن �سيخه 

األسرة فيها العلماء والفضالء ورجال 	 

الفكر

إبان عملي يف محافظة قرية العليا كان 	 

لدي درس يومي بعد صالة املغرب يف 

منزلي، وقد قرأنا فيه كثريًا من الكتب 

يف مجال العقيدة والفقه والتفسري 

والحديث والسرية النبوية وغريها 
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حممد بن مقرن.
5- ال�سي���خ: عبدالعزي���ز ب���ن ح�س���ن 
ب���ن عب���داهلل ب���ن حمم���د م���ن اآل ح�سن 
م���ن الف�س���ول األزم���ه الإم���ام في�سل بن 
تركي بولية الق�س���اء يف بلدان ال�سعيب 

واملحمل.
6-ال�سي���خ: حم���د ب���ن عبدالعزيز بن 
حمم���د العو�سجي الب���دراين الدو�رسي 
عني يف ق�س���اء ال�سعي���ب واملحمل خلفاً 
ل�سيخ���ه عبدالعزي���ز بن ح�س���ن اإلى �سنة 

1320ه�.
7-ال�سيخ: عبداهلل بن حمد بن عبداهلل 
احلجازي عينه امللك عبدالعزيز – رحمه 
اهلل – قا�سي���اً لبل���دان ال�سعيب واملحمل 

خلفاً لل�سيخ حمد بن عبدالعزيز.
8-ال�سيخ: عبداهلل بن في�سل بن �سلطان 
الوادع���ي الدو�رسي عني قا�سي���اً لبلدان 
ال�سعي���ب واملحمل خلف���اً لل�سيخ عبداهلل 

احلجازي.
9-ال�سي���خ: اإبراهي���م ب���ن �سليمان بن 

نا�رس بن حم���د اآل را�سد من األ اأبو رباع 
من قبيل���ة عنزة عني ع���ام 1349ه� قا�سياً 
يف بلدان ال�سعيب واملحمل خلفاً لل�سيخ 

عبداهلل بن في�سل.
10-ال�سي���خ: مبارك ب���ن عبداملح�سن 
بن ب���از عني قا�سي���اً يف بل���دان ال�سعيب 
واملحمل خلفاً لل�سيخ اإبراهيم بن �سليمان 

عام 1355ه�.
11-ال�سيخ: �سليم���ان بن عبدالرحمن 
بن حممد بن عمر اآل عمري تولى الق�ساء 
خلفاً لل�سيخ مبارك بن عبداملح�سن بن باز 

عام 1356ه�.
12-ال�سي���خ: عبدالرحمن بن �سعد بن 
عبدالعزيز بن ح�س���ن من الف�سول تولى 

ق�ساء ال�سعيب واملحمل عام 1361ه�.
13-ثم اأ�س�ست املحكم���ة ر�سمياً با�سم 
حمكم���ة ث���ادق واملحم���ل وكان اأول من 
تولى ق�سائه���ا بعد تاأ�سي�سه���ا هو ال�سيخ: 
عبداهلل ب���ن حممد بن ر�سي���دان من عام 

1370ه� - 1378ه�.
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14-ال�سيخ: اأحمد بن علي حميدان م 
عام 1378ه� - 1386ه�.

15- ال�سي���خ: مقب���ل ب���ن عب���داهلل بن 
عبدالعزيز الع�سيمي من عام 1388ه� - 

1391ه�.
16- ال�سي���خ: حمم���د بن عب���داهلل بن 

معيذر من عام 1391ه� - 1401ه�.
17- ال�سيخ: حممد بن فرحان من عام 

1401ه� - 1402ه�.
18- ال�سي���خ: عبدالرحم���ن بن حممد 

الرقيب من عام 1402ه� - 1403ه�.
19- ال�سي���خ: عبدالرحم���ن بن حممد 

الرقيب من عام 1403ه� - 1404ه�.
20- ال�سيخ: �سعد بن علي ال�سدي من 

عام 1404ه� - 1407ه�.
21- ال�سي���خ: حمم���د بن عب���داهلل بن 
عبدالعزي���ز العمار من ع���ام 1407ه� - 

1412ه�.
22-ال�سي���خ: زي���اد بن زرع���ه من عام 

1412ه� - 1415ه�.

23- ال�سي���خ: عبداملجي���د ب���ن را�سد 
العبود من عام 1415ه� - 1432ه�.

ب���ن �سعد ال�رسهيد  24-ال�سيخ: خالد 
ول زال.

25- ٭ واأما حمكمة قرية العليا:
التي عمل���ت بها فقد عم���ل فيها ق�ساة 

ف�سالء قبل عملي فيها وهم:
1-ال�سيخ: عل���ي بن حممد بن زيد بن 

غيالن وذلك عام 1343ه�.
2-ال�سي���خ: في�س���ل ب���ن عبدالعزي���ز 

املبارك من 1347ه� - 1348ه�.
3-ال�سيخ: عبدالعزي���ز بن عبداهلل بن 

ل�سودا من 1349ه� - 1364ه�.

 املقصد من القضاء هو إقامة العدل 	 

وصيانة األنفس وحفظ األموال 

واألعراض وحماية األفراد والجماعات 

والفصل فيما يحصل بينها من الخالفات 

وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية 

واألنظمة املرعية التي ال تخالف 

الشريعة
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4-ال�سيخ: را�سد ب���ن جلعود من عام 
1365ه�  اإلى 1366ه�.

5-ال�سي���خ: عبدالعزيز ال�سحيباين من 
عام 1366ه� اإلى 1368ه�.

6-ال�سيخ: اإبراهيم بن عبداهلل الهوي�ص 
من عام 1368ه� اإلى 1371ه�.

7- ال�سي���خ: �سعد بن حممد بن في�سل 
املبارك من عام 1373ه� اإلى 1382ه�.

8- ال�سي���خ: عبدالعزي���ز ب���ن حم���اد 
الركيان من عام 1383ه�  اإلى 1384ه�.

9-ال�سيخ: عبدالعزيز بن حماد اركيان 
من عام 1384 اإلى 1385ه�.

10-ال�سيخ: اإبراهيم بن نا�رس اخلنيزان 
من عام 1385ه� اإلى 1391ه�.

11-ال�سيخ: حم���د بن حممد احلناكي 
من عام 1392ه� اإلى 1393ه�.

ملع�ي��ري  يخ�ش��ع  �لق�ش���ة  �ختي���ر  ٭ 

ومو��شف�ت فم� هي؟ ومل�ذ�؟

-ملا كان املق�سد م���ن الق�ساء هو اإقامة 

الع���دل و�سيانة الأنف����ص وحفظ الأموال 
والأعرا����ص وحماية الأف���راد واجلماعات 
والف�سل فيم���ا يح�سل بينها من اخلالفات 
وفقاً لأحكام ال�رسيعة الإ�سالمية والأنظمة 
املرعي���ة التي ل تخال���ف ال�رسيعة، لأجل 
ذلك اعتن���ى الفقه���اء قدمي���اً وحديثاً مبن 
يتولى مثل هذا الأم���ر وجعلوا له �رسوطاً 
وموا�سفات، فاأول م���ن ف�سل بني النا�ص 
بع���د اإن ج���اء الإ�س���الم ه���و نبينا حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم، فقد قال اهلل تعالى: 

چ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  

ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ  

چ  وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ  

الن�س���اء: 65 وق���د اأر�س���ل النب���ي �سلى اهلل 

علي���ه و�سلم معاذ بن جب���ل ر�سي اهلل عنه 
اإل���ى اليمن، ث���م ا�ستمر على ه���ذا النهج 
اخللفاء الرا�س���دون حتى تو�سعت الدولة 
الإ�سالمي���ة وب���داأ اختيار ق�س���اة يف �سائر 

الأقاليم للف�سل بني النا�ص.
فم���ن اأهم املعاير الت���ي ل بد اأن تكون 
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فيمن يتولى الق�ساء هي الإ�سالم والبلوغ 
والعقل والعدالة وهذه متفق عليها وهناك 
معاي���ر خمتلف فيها كاحلري���ة والجتهاد 

وغرها.
ويف نظام الق�س���اء ال�سعودي ال�سادر 
يف  م/78  رق���م  امللك���ي  باملر�س���وم 
1428/9/19ه���� وال���ذي مبوجبه جعل 
�رسوطاً ل�سغل ه���ذا املن�سب، فقد ن�ست 
امل���ادة )31( منه عل���ى م� ي�أت���ي: ي�شرتط 

فيمن يويل الق�ساء :
1- اأن يكون �سعودي اجلن�سية بالأ�سل.
2-اأن يكون ح�سن ال�سرة وال�سلوك.

3- اأن يك���ون متمتع���اً بالأهلية الكاملة 
للق�ساء بح�سب ما ن�ص لعيه �رسعاً. 

4- اأن يكون حا�س���اًل على �سهادة من 
اإح���دى كليات ال�رسيعة باململكة اأو �سهادة 
�أخ���رى مع�دلة له�، ب����رط �أن ينجح يف 
احلالة الأخ���رة يف امتح���ان خا�ص يعده 

املجل�ص الأعلى للق�ساء.
 5- األ تق���ل �سن���ه ع���ن اأربع���ني )اإذا 

كان تعيين���ه يف درجة قا�س���ي ا�ستئناف( 
وعن اثنتني وع�رسي���ن �سنة اإذا كان تعيينه 
يف درجة قا�س���ي ا�ستئن���اف وعن اثنتني 
وع�رسي���ن �سن���ة اإذا كان تعيينه يف اإحدى 

درجات ال�سلك الق�سائي الأخرى. 
6- األ يك���ون حمكوم���اً علي���ه بجرمية 
خملة بالدين اأو ال�رسف اأو �سدر يف حقه 
ق���رار تاأديبي بالف�سل من وظيفة عامة ولو 

كان قد رد اإليه اعتباره.

�لدرو���س  يف  �إ�ش��ه�م�ت  لك��م  ه��ل  ٭ 

�لدعوية؟

-اإب���ان عملي يف حمافظ���ة قرية العليا 
كان لدي در����ص يومي بعد �سالة املغرب 
يف منزيل، وقد قراأنا فيه كثراً من الكتب 

وسائل اإلثبات الحديثة تعترب قرائن 	 

موصلة للحق وبعضها أقوى من بعض.

من طرق اإلثبات التي نصت عليها 	 

شريعتنا: اإلقرار وهو أقوى األدلة، 

البينة ثم الشهادة
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يف جم���ال العقي���دة والفق���ه والتف�س���ر 
واحلديث وال�سرة النبوية وغرها.

٭ م� ر�أيكم يف �لتطوير �جلديد يف �ملر�فق 

�لق�ش�ئية؟

-املرف���ق الق�سائ���ي مرف���ق تتعل���ق به 
م�سال���ح النا����ص املادي���ة منه���ا واملعنوية 
وكلما كان���ت الدقة وال�سب���ط فيها اأعلى 
كان���ت املخرج���ات عالي���ة ول اأدل على 
ذلك م���ن امل�رسوع الكبر ملرف���ق الق�ساء 
وهو م����رسوع خادم احلرم���ني ال�رسيفني 
لتطوير مرفق الق�س���اء والذي ح�سل فيه 
اخلر الكثر والنفع العظيم �سدد اهلل خطى 
العامل���ني فيه وب���ارك يف جهودهم ونفع 

بها.

�ل�ش��تع�نة  �إمك�ني��ة  ت��رون  كي��ف  ٭ 

و�لتع�م��ل مع و�ش���ئل �لإثب�ت �حلديثة 

�لن��ووي  و�حلم���س  �لع��ن  كب�ش��مة 

و�لو�ش���ئل  �لإلكرتوني��ة  و�لإثب�ت���ت 

�لطبية �ملتنوعة؟

-و�سائل الإثب���ات احلديثة تعترب قرائن 
مو�سلة للح���ق وبع�سها اأقوى من بع�ص، 
فمن مهام القا�س���ي الو�سول اإلى احلق، 
وطرق الإثبات التي ن�ست عليها �رسيعتنا 
منه���ا الإقرار وهو اأق���وى الأدلة، وكذلك 
ويختل���ف  ال�سه���ادة  الثاني���ة  املرتب���ة  يف 
الع���دد املطل���وب من ال�سهود م���ن ق�سية 
اإل���ى اأخرى، وعن���د الرج���وع اإلى كالم 
العمل  الفقهاء والعلماء املعا�رسين حول 
بالقرائن عموماً يتب���ني لنا اأن هناك قولن 
للفقه���اء اأولهما جواز العمل بالقرائن كما 
هو ق���ول لبع�ص احلنيفة وابن فرحون من 
املالكية والعز بن عبدال�سالم من ال�سافعية 
وابن القيم من احلنابلة، وثانيهما املنع من 
العمل بالقرائن وهذا قول لبع�ص متاأخري 
احلنفية والقرايف من املالكية، ول �سك اأن 
القول بالعم���ل بالقرائن اأق���وى لأن عدم 
الأخذ بها مطلقاً يوؤدي اإلى �سياع احلقوق 
خا�س���ة يف اأوقاتن���ا املتاأخ���رة التي كرثت 
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فيه���ا و�سائل التحلي���ل والتالعب، وهذه 
القرائن التي ذك���رت يف ال�سوؤال اإمنا هي 
نوع من البين���ات، فالبين���ة املق�سودة بها 
بيان احلق واإظهاره وهذا يح�سل يف مثل 
ه���ذه القرائن، وابن القيم – رحمه اهلل – 
له كالم جميل يف مثل هذا املو�سع حيث 
يق���ول: "اإن اأهمله���ا احلاكم اأ�س���اع حقاً 
كثراً واأقام باطاًل كبراً واإن تو�سع وجعل 
معموله عليها دون الأو�ساع ال�رسعية وقع 
يف اأن���واع الظلم والف�س���اد" وما ذكرت 
من قرائن معا�رسة ميك���ن ال�ستفادة منها، 
وه���ي تعني القا�سي بعد ع���ون اهلل له اإلى 
الو�سول اإلى احلق ول يكتفي بها لوحدها 
جم���ردة ع���ن غرها م���ن القرائ���ن فكلما 
تع���ددت القرائ���ن املوجهة اإل���ى �سخ�ص 
مع���ني كان الو�س���ول اإل���ى احل���ق اأقوى 

واأظهر واأبراأ للذمة.

٭ من خالل جتربتكم �لطويلة يف �لعمل 

�لق�ش���ئي، م� �ملنطلق�ت �لتي ينبغي 

مل��ن يعمل يف هذ� �حلقل �لت�أكيد عليه� 

و�لعتن�ء به�؟

-الأمور الت���ي ينبغي التاأكيد عليها ملن 
يعم���ل يف ه���ذا احلقل كث���رة ومنها على 

�سبيل الإيجاز:
1-تق���وى اهلل تعال���ى وه���ي و�سية اهلل 

لالأولني والآخرين.
والأمانة  بامل�سوؤولية  القا�سي  2-�سعور 

الكبرة املحملة اإياه.
3-الإخال����ص هلل تعالى يف هذا العمل 

والتقرب اإليه بهذه العبادة العظيمة.
4-ال�س���رب وحتم���ل اأذى النا����ص وم���ا 

يح�سل منهم.
5-العم���ل عل���ى اإنه���اء الق�سايا وبذل 

الو�سع والجتهاد فيها.

كلما كان باب االجتهاد متاحًا للقاضي 	 

كان وصوله إىل الحق أظهر

القضايا واألحوال املحيطة تختلف من 	 

قضية إىل أخرى ومن زمان إىل زمان 

ومن مكان إىل آخر
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6-اللني مع غر ال�سع���ف والقوة من 
غر عنف وعدم العجلة.

٭ م� ر�أيكم ب�شرورة ت�شييق �لجته�د يف 

كثري من �أعم�ل �لق�ش���ء لي�شبح �لعمل 

�أكرث دقة و�أح�شن �أد�ء؟

الإ�سالمي���ة  ال�رسيع���ة  يف  -الق�س���اء 
يرتك���ز عل���ى م�ساأل���ة كبرة وه���ي م�ساألة 
الجته���اد والبح���ث وب���ذل الو�س���ع يف 
الو�سول اإل���ى احلق، فما يعر�ص للقا�سي 
م���ن م�سائل ل ب���د فيها من اجته���اده قبل 
اأن يق���وم باإ�س���دار احلكم فيه���ا، ولذلك 
جاء يف احلدي���ث ال�سحيح ال���ذي رواه 
ال�سيخ���ان يف �سحيحيهما عن عبداهلل بن 
عمرو بن العا����ص ر�سي اهلل عنه اأنه �سمع 
 ر�س���ول اهلل �سلى اهلل علي���ه و�سلم يقول: 
"اإذا حك���م احلاك���م فاجهد ث���م اأثاب فله 
اأج���ران"، ولقد تكلم الفقهاء رحمهم اهلل 
يف كتبه���م ع���ن ��شرت�ط �الجته����د فيمن 
يتول���ى الق�س���اء، وما تق���دم يف ال�سوؤال 

الذي ذكرت هي م�ساألة تكلم عنها الفقهاء 
وهي تقنني الفقه ولكل فريق من املجيزين 
واملانع���ني اأدلته التي توؤيد م���ا ذهب اإليه، 
ولك���ن كلم���ا كان ب���اب الجته���اد متاحاً 
للقا�س���ي كان و�سول���ه اإلى احل���ق اأظهر، 
فالق�سايا والأح���وال املحيطة بها تختلف 
من ق�سية اإلى اأخرى ومن زمان اإلى زمان 

ومن مكان اإلى اآخر.

٭ هل من �ل�شرورة �إيج�د �شيغة موحدة 

يف ن�شر �لق�ش�ي� �أثن�ء وبعد تد�وله�؟

- كلما كانت هناك �سيغة موحدة لن�رس 
الق�سايا ومن م�س���در موثوق كلما كانت 
الدقة اأعلى، واأي�ساً فيه قطع للطريق على 
ال�سفه���اء الذين يخو�سون يف املاء العكر 

ولكي تظهر الأمور على حقيقتها.

٭ حدثون��� عن تن���زع �لخت�ش����س يف 

�ملج�ل �لق�ش�ئي وملن �لف�شل فيه؟

-اإذا رفعت دعوى عن مو�سوع واحد 
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اأم���ام اإح���دى املحاك���م اخلا�سع���ة لنظام 
الق�س���اء واأم���ام اإح���دى حماك���م ديوان 
املظامل اأو اأي جهة اأخرى تخت�ص بالف�سل 
يف بع�ص املنازع���ات ومل تتخل اإحداهما 
عن نظره���ا اأو تخلتا كلتاهما فرفع طلب 
تعيني اجلهة املخت�سة اإلى جلنة الف�سل يف 
تن���ازع الخت�سا����ص يف املجل�ص الأعلى 
للق�س���اء كم���ا ورد ذل���ك يف ن����ص املادة 

ال�سابعة والع�رسين من نظام الق�ساء.
-عند التنازع على الخت�سا�ص املكاين 
اإيجاباً اأو �سلباً حتال الدعوى اإلى املحكمة 
العلي���ا للف�سل يف ذلك كما يف ن�ص املادة 
الأربع���ني من نظ���ام املرافع���ات ال�رسعية 

ولئحته التنفيذية.
-اإذا راأت الدائرة املحال اإليها الدعوى 
عدم اخت�سا�سها النوعي واأنها اخت�سا�ص 
دائرة اأخ���رى ذات اخت�سا�ص نوعي اآخر 
�سواء يف املحكم���ة نف�سها اأو يف حمكمة 
اأخ���رى فتحك���م بعدم الخت�سا����ص فاإذا 
اكت�س���ب احلك���م القطعي���ة فتحيله���ا اإلى 

املحكم���ة اأو الدائرة املخت�س���ة واإذا راأت 
الأخرة ع���دم اخت�سا�سها فتحكم بذلك 
وبع���د اكت�ساب���ه القطعية يرف���ع للمحكمة 

العليا للف�سل فيه وما تقرر يكون ملزماً.
-اإذا راأت الدائ���رة ع���دم اخت�سا�سها 
بنظ���ر للق�سية واأنها م���ن اخت�سا�ص دائرة 
اأخرى يف املحكمة نف�سه���ا ومماثلة لها يف 
الخت�سا����ص النوعي فعل���ى من اأحيلت 
اإلي���ه اأوًل اأن يبع���ث بكتاب اإل���ى الدائرة 
املخت�س���ة، فاإن عادت اإلي���ه ثانياً ومل تقنع 
اإلى  بع���دم اخت�سا�سه���ا رفعت وجوب���اً 
حمكمة ال�ستئناف للف�سل فيه وما تقرره 

يكون ملزماً.
-اإذا كان التدافع يف الخت�سا�ص بني 

كلما تعددت القرائن املوجهة إىل شخص 	 

معني كان الوصول إىل الحق أقوى وأظهر 

وأبرأ للذمة

إذا كان التدافع بني محكمة وكتابة 	 

عدل فرتفع األوراق للمحكمة العليا 

للفصل فيه وما تقرره يكون ملزمًا
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دائرتني يف حمكمة ال�ستئناف اأو املحكمة 
العليا فيف�سل في���ه رئي�ص املحكمة ويكون 

ملزماً.
-اإذا كان التدافع ب���ني حمكمة وكتابة 
ع���دل فرتف���ع الأوراق للمحكم���ة العليا 

للف�سل فيه وما تقرره يكون ملزماً.
وم���ا �سب���ق كله ق���د ن�ست علي���ه املادة 
الثامن���ة وال�سبع���ني من نظ���ام املرافعات 

ال�رسعية ولئحته التنفيذية.
٭ م���ذ� ق��دم �لعلم�ء يف تفري��غ �أحك�م 

�جلزئي���ت �لن�زلة م��ن �لقو�عد �لث�بتة 

و�لكلي�ت �ملتينة �لر��شخة؟

-العلم���اء رحمه���م اهلل وجزاه���م عن 
الإ�س���الم وامل�سلمني خر اجل���زاء قدموا 
كث���راً له���ذه الأمة وم���ا زال���وا يقدمون 
اأي�س���اً، فيجته���دون يف تنزي���ل الأحكام 
عل���ى امل�ستجدات يف �سوء اأدلة ال�رسيعة 
وقواعده���ا، وخ���ر دلي���ل لذل���ك تل���ك 
الهيئ���ات العلمية واملجام���ع الفقهية فلها 

جهود م�سكورة يف ذلك.

٭ بعد م��رور ه��ذ� �لوق��ت �لطويل من 

عملك��م يف �ملج�ل �لق�ش���ئي، فم� هي 

�لن�شيحة من و�قع جت�ربكم؟

-اأقول كما يف اإجاب���ة ال�سوؤال ال�سابق 
عن املنطلقات واأ�سيف عليها، اأن الق�ساء 
اأمره عظيم وهو م���ن امل�سوؤوليات الكبار 
يج���ب على كل م���ن ويل اأم���ره اأن يتقي 
اهلل وي�س���رب عل���ى اأذى النا�ص واملراجعني 
وي�سعى يف ق�ساء حوائجهم قدر امل�ستطاع 
مبا ل يخالف ����رسع اهلل ول يخالف اأي�ساً 
الأنظمة، واأن يتحل���ى بالأخالق الفا�سلة 
مع روؤ�سائه وموظفي���ه والنا�ص، واأن يلجاأ 
اإلى اهلل تعال���ى يف كل اأمر وي�ساأله الإعانة 
وال�سداد والتوفيق، واأن يرجع اإلى كتب 
اأهل العلم فيما ي�س���كل عليه ويجتهد يف 
البح���ث وي�س���األ وي�ست�سر اأه���ل املعرفة 
والخت�سا����ص، واحلر����ص اأي�س���اً عل���ى 
احل�س���ور املبك���ر والن����رساف يف اآخ���ر 

الدوام.
-ال�رسيع���ة الإ�سالمية �سامل���ة لكل ما 
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يحتاج���ه الب����رس لت�سير �س���وؤون حياتهم 
ودليل ذلك قول���ه تعالى: چ ڦ  ڦ  
ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

ولق���د   89 النح���ل:  چ  ڃ   ڃ   ڃ  

كان اأ�سح���اب ر�س���ول اهلل علي���ه و�سلم 
يجته���دون يف امل�سائل احلادث���ة والنازلة، 
فقد ق���ال ابن القي���م رحم���ه اهلل يف كتابه 
"اإن �ساحاب رل�سول  اإعالم املوقع���ني: 
اهلل �سل���ى اهلل عليه و�سل���م يجتهدون يف 
الن���وازل ويقي�سون بع����ص الأحكام على 
بع����ص ويعتربون النظر بنظ���ره" وديننا 
الإ�سالم���ي �سالح لكل زم���ان ومكان قال 

ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ  تعال���ى: 
چ  ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
املائ���دة: 3 ولقد ا�ستج���دت يف هذا الع�رس 

ح���وادث ون���وازل مل تك���ن موجودة يف 
الع����رس ال�سابق اأو كان���ت هناك حوادث 
ون���وازل قريبة منها، ولقد بذل اأهل العلم 
يف ذلك و�سعهم وطاقتهم يف بحث هذه 
امل�ستجدات وا�ستعانوا باأهل الخت�سا�ص 

يف تل���ك امل�سائ���ل، ونوازل ه���ذا الع�رس 
وم�ستجدات���ه كث���رة، فهناك ن���وازل يف 
اأبواب العبادات كنوازل ال�سالة والزكاة 
وال�سي���ام واحلج ومنها عل���ى �سبيل املثال 
تطه���ر املي���اه امللوث���ة بالو�سائ���ل احلديثة 
وال�سالة يف الطائرة وغ�سيل الكلى واأثره 
يف الطهارة وزكاة الأ�سهم وزكاة الرواتب 
والو�سائل العالجات احلديثة واأثرها على 
ال�سائ���م، وهن���اك ن���وازل يف املعامالت 
امل�س���ارف  م�سائ���ل  مث���ل  كث���رة  وه���ي 
الإ�سالمي���ة والأ�سه���م والأوراق املالي���ة، 
وكذلك نوازل يف اأحكام الأ�رسة واأحكام 
اجلناي���ات واحلدود، وكذل���ك نوازل يف 
اأح���كام الأطعم���ة مث���ل حك���م الأطعمة 
امل�ست���وردة والذبح بال�سع���ق الكهربائي، 
وهن���اك نوازل طبية وغره���ا مت بحثها من 

املتأمل يف جرائم الوقت الحاضر يجد 	 

العجب العجاب من حيث تنوعها 

وكثرتها واألساليب املستخدمة

مجلة العدل من أجود املجالت وأفضلها	 
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خالل املجامع الفقهية والهيئات ال�رسعية 
والر�سائل اجلامعية.

٭  م��� �أب��رز �لكت��ب �لت��ي تت�ش��منه� 

للق�ش���ء  مرجع��ً�  وتعت��ر  مكتبتك��م 

و�ملخت�شن؟

-من الكت���ب الفقهية: املغني والكايف 
واملقن���ع والعم���دة كله���ا ملوف���ق الدي���ن 
ابن قدام���ة، وك�ساف القن���اع للبهوتي، 
والإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف 
للمرداوي، والإقناع للحجاوي، ومنتهى 
الإرادات للفتوح���ي، وحا�سي���ة الرو�ص 
املرب���ع لب���ن قا�س���م، واملجم���وع �رسح 
املهذب للن���ووي، ورد املحتار على الدر 

املختار املعروف بحا�سية ابن عابدين.
الأح���كام  الق�سائي���ة:  الكت���ب  وم���ن 
ال�سلطاني���ة والوليات الدينية للماوردي، 
والأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى، والطرق 
احلكمية يف ال�سيا�سة ال�رسعية لإبن القيم، 
وتب����رسة احل���كام يف اأ�س���ول الأق�سي���ة 

ومناه���ج احل���كام لبن فرح���ون املالكي، 
����رسح جمل���ة الأح���كام  ودرر احل���كام 
لعل���ي حيدر، ونظرية الدع���وى للدكتور 
حممد نعي���م يا�سني، ُم�سعفة احلكام على 
الأح���كام لأبي �سالح حمم���د بن عبداهلل 

التمر تا�سي.
ويف التف�س���ر: فتح القدير لل�سوكاين، 
واجلامع لأحكام القراآن للقرطبي، تف�سر 
ابن كثر، وتف�سر اب���ن �سعدي، واأ�سواء 

البيان لل�سنقيطي.
ويف احلديث: فتح الباري لبن حجر، 
و�رسح النووي على �سحيح م�سلم و�سنن 

اأبي داود وم�سند الإمام اأحمد.
ويف الفت���اوى: جمم���وع فت���اوى ابن 
تيمية، وفت���اوى اللجنة الدائم���ة لالإفتاء، 
وفتاوى ال�سيخ حممد بن اإبراهيم، وفتاوى 
ال�سيخ عب���داهلل بن حميد، وفتاوى ال�سيخ 

عبدالعزيز بن باز رحم اهلل اجلميع.

٭ كيف ترون �حلد من �جلر�ئم �لتي ز�دت 
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يف �ملجتمع�ت وم� �لعالج �لن�جح؟

-املتاأم���ل يف اجلرائ���م الت���ي تق���ع يف 
الوقت احلا����رس يجد العج���ب العجاب 
من حي���ث تنوعه���ا وكرثته���ا والأ�ساليب 
الإلكرتونية  فيه���ا كاجلرائ���م  امل�ستخدم���ة 
واملخ���درات وال�رسق���ات وغره���ا، ومن 
اأه���م اأ�سباب ك���رثة اجلرائم قل���ة الوازع 
الديني و�سعف الإمي���ان وقلة اخلوف من 
اهلل، والغفلة عن ذك���ره و�سعف الرتبية، 
وكذلك وجود بع�ص الو�سائل املعينة على 

حدوث اجلرائم والتدريب عليها.
اأم���ا الع���الج الناج���ح وه���و اأعظمه���ا 
التم�سك بالكتاب العزيز وب�سّنة امل�سطفى 
الأم���ني �سل���ى اهلل عليه و�سل���م والدعوة 
اإليها، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
وتنمي���ة الرقاب���ة الذاتي���ة، وكذل���ك اإقامة 
الزواج���ر التي متن���ع اجلرائم وحت���د منها 
كاحل���دود والتعازي���ر املنا�سبة ل���كل حالة، 
والبت يف ق�سايا اجلرائ���م وعدم التهاون 

بها واحلزم وال�سدة يف ذلك.

٭ جملة �لعدل �إح��دى �ملن�بر �لعلمية يف 

طرح �مل�ش�ئل ومع�جلته� فم� تقييمكم 

لهذه �ملجلة بعد جت�وز �شدوره� �أكرث من 

عقد من �لزمن؟ 

-جمل���ة العدل م���ن اأج���ود املجالت 
واأف�سلها فهي حتت���وي على عدد كبر من 
البحوث املحّكمة والت���ي تهم طلبة العلم 
وخا�س���ة الق�ساة، وتهتم اأي�س���اً بالأبحاث 
الق�سائي���ة املعا�رسة، ولها اأي�س���اً اأثر فّعال 
يف تنمي���ة الثقافة العدلي���ة لي�ست للق�ساة 
فح�سب، بل كذلك ي�ستفيد منها من�سوبوا 
واملحام���ون  والباحث���ون  الع���دل  وزارة 
وغرهم، وهذه املجلة ل ينبغي اأن ي�ستغني 
عنها القا�سي بل يك���رث من الإطالع عليها 
واأن ل تخلوا منها مكتبته، وهذه املجلة مل 
ت�سل اإلى م���ا و�سلت اإليه من رقي وتقدم 
اإل بف�س���ل  اهلل اأوًل ث���م بجه���ود القائمني 
عليها زادهم اهلل توفيقاً و�سداداً وبارك يف 

اأعمالهم واأعمارهم.
٭ م�ذ� تودون �أن تنهو� �للق�ء به؟
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-اأود يف نهاي���ة هذا اللق���اء التاأكيد 
على اأهمية العناية بهذا املرفق العظيم 
مرف���ق الق�س���اء �س���واء م���ن حي���ث 
الهتم���ام بجودة اختي���ار وانتقاء من 
الق�ساء م���ن املالزمني  ي�سم ل�سل���ك 
الق�سائي���ني وغره���م، وك���ذا العناية 
بالق�س���اة وتوفر ما يل���زم لهم لإجناح 
م�س���رة الق�ساء، كم���ا اأود اأن توا�سل 
ه���ذه املجل���ة م�سرته���ا وجناحها كما 
عهدن���اه منه���ا، واأخت���م ه���ذا اللقاء 
بحمد اهلل والثناء علي���ه ثم اإنني اأوجه 

بال���غ ال�سك���ر واأوف���ره للقائمني على 
هذه املجلة لقاء ما يبذلونه من جهوٍد 
م�سكورة ومثمرة يف �سبيل الرقي بهذه 
املجلة، وال�سكر مو�سول اأي�ساً جلميع 
العامل���ني يف وزارة الع���دل، وكذلك 
يف جميع مرافق الدولة �سائاًل اهلل لهم 
اأ�ساأله  التوفيق والإعانة والقب���ول كما 
�سبحان���ه اأن يحفظ هذه البالد من كل 
�سوء ومك���روه واأن ي���دمي عليها نعمة 
الأمن والأمان واأن يكفيها �رس احلاقدين 

واحلا�سدين و�سائر بالد امل�سلمني.


