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نهنئكم بهذا امل�شتوى
املــولــى - جـــلَّ جــالــه - يل ولــكــم التوفيق  اأ�ـــســـ�أل 
اإليه  و�سلت  الــذي  امل�ستوى  بهذا  واأهنئكم  والــ�ــســداد، 
ين�سر  م�  جميع  من  ب��ستف�دتي  واأنـــوه  الــعــدل،  جملة 
فيه� من بحوث قّيمه، حيث اأ�سبحت مرجع�ً للق�س�ة 

وغريهم.
العلم  خلدمة  جهودكم  يف  يب�ركم  اأن  اهلل  واأ�ــســ�أل 

واأهله.
القا�شي باملحكمة العامة بجازان
�شالح بن علي املحمود

اأعجبني ما حتتويه )العدل(

املــجــلــة مــن معلوم�ت  اأعــجــبــنــي مــ� حتــتــويــه  فلقد 
قوية  ف�ئدة  منه�،  العقول  ت�ستنري  وق�س�ئية  فقهية، 

جداً ع�مة وخ��سة ملن هم مبرفق الق�س�ء.
واهلل يحفظكم ويرع�كم.

املوظف باملحكمة العامة بالعيون
خالد اإبراهيم عبدالرحمن الربيع

)العدل( فيها من النفع والفائدة 

اأ�سكركم على اإر�س�ل اأعداد املجلة، والتي جند فيه� 
هن�لك  اإن  حيث  واملتعة،  والــفــ�ئــدة  النفع  مــن  الكثري 

الكثري من املت�سوقني لقراءة هذه املجلة.
اأ�س�أل اهلل اأن يحفظكم ويرع�كم.

ناجي بن عنرب العنرب
القائم باأعمال ال�شفارة ال�شعودية
ليربفيل/ جمهورية اجلابون

نقدر جهودكم

نــقــدر جــهــودكــم الــتــي تــبــذلــونــهــ� يف نــ�ــســر الــعــلــم 
والثق�فة الإ�سامية، ون�سكركم على اإر�س�له� للمكتبة 
الطاب  اآلف  منه�  ي�ستفيد  التي  ب�جل�معة  املركزية 

والأ�س�تذة وندعو اهلل لكم التقدم والتوفيق.

اأمني املكتبة املركزية بجامعة الفالح /الهند

)العدل( �شاهمت يف 
ن�شر الوعي الق�شائي

ن�سكركم على هذه املجلة، اإ�سه�مكم يف ن�سر الوعي 
والتثقيف  العلمية  البحوث  من  حتتويه  مل�  الق�س�ئي 
ب�ل�سوابط والأنظمة املعمول به يف اململكة. �س�ئًا اهلل 

لكم التوفيق وال�سداد.

كاتب عدل احلناكية
عبداهلل بن ناهر احلربي

�شكر وعرفان 

اأ�ــســكــر لــكــم  مــ� قــدمــتــمــوه يف جمـــ�ل خـــدم الفقه 
ك�نت  الــتــي  "العدل"  مــن خـــال جمــلــة  الإ�ــســامــي 
ب�لبحوث  والعلمي  الق�س�ئي  العمل  ترثي  زالــت  وم� 
اأوًل، ثم من�سوبي  العلم  تنفع ط�لب  التي  والدرا�س�ت 

الوزارة. 
جعله� اهلل يف موازين ح�سن�تكم ورفع به� درج�تكم.
كاتب عدل خلي�ص
�شعيد حممد العمودي

)العدل( جملتنا الرائدة 
ي�سرين اأن اأتقدم لكم بوافر ال�سكر والتقدير، مل� تقومون به من جهد وح�سن اختي�ر ملوا�سيع جملتن� 

الرائدة )العدل( والتي حقيقة اأجد يف قراءته� املتعة والف�ئدة بل والت�سوق لتجدده�.
الت�ألق  من  مزيداً  املب�ركة  وملجلتن�  التوفيق  ودوام  والع�فية  ال�سحة  التحرير  اأ�سرة  ولك�فة  متمني�ً 

والإبداع واهلل يحفظكم.
املفت�ص الإداري باملحكمة العامة مبكة املكرمة املكلف 
حممد بن �شعيد الزهراين
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بريد
املجلة 



بريد
املجلة 
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 ال�سيخ/ اإبراهيم بن يحيى اجلهيمي - رئي�س املحكمة 

 - اخل�سر  �سلط�ن  بــن  بــدر  وال�سيخ/  بــ�ــســرورة،  الــعــ�مــة 

الــقــ��ــســي مبحكمة حــفــر الــبــ�طــن، والــ�ــســيــخ/ تــركــي بن 

الــعــيــيــنــة، والــ�ــســيــخ/  الــقــ��ــســي مبحكمة  الــفــهــد -  فــهــد 

عبدالرحمن  وال�سيخ/  �س�لح  بــن  فهد  بــن  عبدالعزيز 

وال�سيخ/  ب�ملجمعة  عـــدل  كــ�تــب   - الــرمــيــح  حمــمــد  بــن 

�س�لح بن عبداهلل ال�سمراين - الق��سي ب�ملحكمة الع�مة 

 - الــوفــيــ�ن  بــن علي  والــ�ــســيــخ/ حممد  املــنــورة،  ب�ملدينة 

اأ�س�مة بن  الع�مة ب�لبدائع، وال�سيخ/  الق��سي ب�ملحكمة 

الع�مة  ب�ملحكمة  الق��سي   - عبداملنعم  بــن  عبدالعزيز 

ب�خلرب، وال�سيخ/ حممد بن عبد اهلل ال�سحيم الق��سي 

عبدالرحمن  وال�سيخ/  ب�لري��س،  اجلزائية  ب�ملحكمة   -

بن �س�ئع العريني - ق��سي ب�ملحكمة اجلزائية ب�لري��س، 

العدل  العنزي - رئي�س كت�بة  وال�سيخ/ خ�لد بن يحيى 

الأولى بتبوك وال�سيخ / ح�س�ن بن عبدالعزيز الطي�ر - 

الق��سي ب�ملحكمة الع�مة ب�ملدينة املنورة، وال�سيخ/ ن��سر 

الع�مة  ب�ملحكمة  التنفيذ  - ق��سي  بن عبداهلل اجلربوع 

الــروميــي  عــبــداهلل  بــن  عبدالرحمن  والــ�ــســيــخ/  بعنيزة، 

- الــقــ��ــســي بــ�ملــحــكــمــة الــعــ�مــة بـــ�لـــدوادمـــي، والــ�ــســيــخ/ 

ب�ملحكمة  الــقــ��ــســي   - الــعــودة  عــبــداهلل  بــن  عبداحلميد 

الع�مة ب�ملدينة املنورة، وال�سيخ/ حمد بن �سعد الثبيتي - 

ك�تب عدل بكت�بة العدل الأولى مبكة املكرمة، وال�سيخ/ 

عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن العبداهلل - ك�تب 

عـــدل بــــوزارة الــداخــلــيــة، والــ�ــســيــخ/ مــ�هــر بــن اإبــراهــيــم 

ب�لري��س،  الأولــى  العدل  بكت�بة  ال�سب�ن�ت - ك�تب عدل 

ك�تب عدل   - التويجري  بن عبدالعزيز  وال�سيخ/ خ�لد 

بوزارة العدل، وال�سيخ/ اإبراهيم بن عبدالعزيز اأبو زيد - 

ك�تب عدل ب�لديوان امللكي، وال�سيخ/ مب�رك بن عبداهلل 

الدو�سري - ك�تب عدل بكت�بة العدل الث�نية ب�لري��س، 

عدل  ك�تب   - ال�سليم�ن  ن��سر  بن  عبدالعزيز  وال�سيخ/ 

بكت�بة الــعــدل الأولــــى بــ�لــريــ��ــس، والــ�ــســيــخ/ اأحــمــد بن 

�ــســ�لــح اجلــــردان - كــ�تــب عـــدل بكت�بة الــعــدل بــربيــدة، 

وال�سيخ/ فهد بن عبداهلل الفري�ن - ك�تب عدل بوزارة 

اليحيى  عبدالرحمن  بن  عبداملجيد  وال�سيخ/  العدل، 

الــعــدل، والــ�ــســيــخ/ عبدالرحمن  بــــوزارة  - كــ�تــب عــدل 

�سرق  عــدل  بكت�بة  عــدل  ك�تب  املريفق  عبدالعزيز  بــن 

بــن �س�لح اجلــديــع - املوظف  الــريــ��ــس، وعــبــدالــعــزيــز 

عبدالرحمن  وال�سيخ/  ب�لق�سيم،  ال�ستئن�ف  مبحكمة 

الأولــى  العدل  بكت�بة  ك�تب عدل   - العم�ر  اإبراهيم  بن 

بربيدة، وال�سيخ/ فهد بن عبدالعزيز ال�سليح - ك�تب 

عبداهلل  وال�سيخ/  بربيدة،  الأولــى  العدل  بكت�بة  عــدل 

ب�لق�سيم،  النبه�نية  عــدل  ك�تب   - اجلــدعــ�ن  علي  بــن 

وال�سيخ/ عم�د بن مطري العريبدي - ك�تب عدل بكت�بة 

العدل الأولى ب�ملدينة املنورة، وال�سيخ/ ن��سر بن �سيف 

اهلل العمري - ك�تب عدل بكت�بة العدل الأولى ب�ملدينة 

املنورة.

�س�كرين  طلبكم،  ح�سب  عن�وينكم  تعديل  جــرى  ـ 

لكم اهتم�مكم ومت�بعتكم.

ردود خا�شة

رئي�س  زي��د  �أب��و  �إبر�هيم  بن  ر�ئ��د  �ل�شيخ/   
عمر  بن  منور  و�ل�شيخ/  �لعامة،  �ملويه  حمكمة 
وحممد  �حلناكية  حمافظة  عدل  كاتب  �حلربي 
�ل�شمان  حمكمة  �إد�رة  مدير  �لغامدي  عبد�هلل 
مدير  �ملطريي  هليل  وحممد  بجدة،  و�لأنكحة 

�إد�رة حمكمة �ل�شويرقية.

ن�شخ  �إع����ادة  يف  حر�شكم  ع��ل��ى  ن�شكركم   
تعاوكم  لكم  مثمنني  �أ�شحابها،  لنتقال  �ملجلة 
معنا، و�هلل يحفظكم ويرعاكم، ون�شاأل �هلل لكم 

�لتوفيق.

تغيري عنوان
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طلبات  

 �لإخوة: �ملحامي/ حممد عبد�هلل يا�شني �ألفي - جدة - و�ل�شيخ/ عبد�ملجيد حممد بجوي �ملالزم 
�لق�شائي باملحكمة �لعامة بجاز�ن، و�ل�شيخ/ عبد�هلل �شالح �لهوميلي �لقا�شي باملحكمة �لعامة ببقعاء 
و�ل�شيخ/ في�شل علي �لق�شري �ملالزم �لق�شائي باملحكمة �لإد�رية بحائل و�ل�شيخ/ عمر ح�شني ع�شريي 
بامل�شيلف  �لعامة  �ملحكمة  رئي�س  �لقرين  حممد  بن  عبد�هلل  و�ل�شيخ/  ببارق  �لعامة  �ملحكمة  رئي�س 
و�ل�شيخ/ �شالح علي �حلمود �لقا�شي مبحكمة جاز�ن �لعامة و�ل�شيخ/ حممد �شعيد �لعبديل �لقا�شي 
و�ل�شيخ/ حممد   - �لريا�س   - �حلمر  كدمو�س  نايف  متعب  و�ملحامي/  �ملكرمة  �لعامة مبكة  باملحكمة 
عبد�هلل �مل�شلم رئي�س �ملحكمة �لعامة مبحافظة �لعال و�ل�شيخ/ �إبر�هيم جا�شر �جلا�شر رئي�س �ملحكمة 
�لعامة بالقريات و�ل�شيخ/ حممد �شالح �ملطوع رئي�س �ملحكمة �جلزئية ب�شكاكا �مل�شاعد، وحممد �أحمد 
�ليامي �ملوظف باملحكمة �جلزئية باملدينة �ملنورة وعبد�ملح�شن حمد �لرفاعي كاتب �شبط يف �ملحكمة 
�لعامة يف ينبع و�ل�شيخ/ حمود دخيل �للحيد�ن �لقا�شي باملحكة �لعامة بالليث و�ل�شيخ/ م�شعب حممد 
بالريا�س،  �لأول��ى  �لعدل  كتابة  �لبهدل  عبد�لعزيز  و�أدي��ب  عرقة  يف  عدل  كاتب  خنني  �بن  �أحمد  بن 
و�ل�شيخ/ عادل ردود �لذبياين كتابة �لعدل �لثانية بغرب مكة �ملكرمة و�ل�شيخ/ مر�د عيا�س �للحياين 
كتابة �لعدل �لثانية مكة �ملكرمة و�ل�شيخ/ عبد�هلل بن ناهر �حلربي كاتب عدل باحلناكية وعبد�حلكيم 

حممد �ل�شعيبي مدير عام �ل�شوؤون �لإد�رية و�ملالية �ملكلف بهيئة �لتحقيق و�لإدعاء �لعام.
 جرى بعث �لأعد�د �لتي طلبتم، مقدرين حر�شكم على �قتناء �ملجلة. �شائلني �هلل �أن ينفع بها.

اهداءات 

• �شعيد 	 �آل  �أمين بن زيد  و�ل�شيخ/  �لأردنية  �لدكتور/ مهند مبي�شني - مدير مكتبة �جلامعة   
مالزم  �ل�شويعي  حممد  بن  فهد  بن  عبد�هلل  و�ل�شيخ/  ببلجر�شي،  �لعامة  باملحكمة  �لقا�شي 
بن  �لإمام حممد  �لتدري�س يف جامعة  �ل�شيخ ع�شو هيئة  وكيل  بن  و�ل�شيخ/ عبد�هلل  ق�شائي 
�شعود �لإ�شالمية كلية �أ�شول �لدين ق�شم �ل�شنة وعلومها و�ل�شيخ/ �شامل بن �شليمان �ملعروف 
كاتب عدل حمافظة �شرورة و�شالح �لدين بن عبد�لقادر فريق - طالب بكلية �ل�شريعة �ملدينة 
�لإ�شالمية  للدر��شات  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  �مللك  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير  نائب  و�لأخ/  �ملنورة، 
و�لعلوم �لإن�شانية بالد�ر �لبي�شاء - �ملغرب. و�ل�شيخ/ عبد�ملح�شن بن �أحمد �لزهر�ين كاتب 
بق�شم  �لتدري�س  هيئة  �أع�شاء  و�لإخ��وة/  عدل  كاتب  �لرحيلي  �شند  بن  هاين  و�ل�شيخ/  عدل 

�لأنظمة بكلية �لدر��شات �لق�شائية و�لأنظمة بجامعة �أم �لقرى مبكة �ملكرمة.

 جرى �إدر�جكم �شمن من تهدى لهم �ملجلة تباعًا، مقدرين لكم حر�شكم على �قتناء �ملجلة، �شائلني 
�هلل �أن ينفع بها.


