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حتية اإعجاب من الأردن
معايل وزير العدل

الدار�شني  اأفـــادت  والــتــي  الــعــدل(  اهــداوؤكــم )جملة  على  الحـــرام  ووافـــر  ال�شكر  بجزيل  اإليكم  نتقدم 
والباحثني. واأ�شبحت منارة للمخت�شني واأعطت انطباعاً عن واقع تطور الق�شاء لديكم والنقلة النوعية 

التي �شهدها مرفق العدالة. 
لقد مل�شنا يف طياتها ما و�شلت اإليه وزارة العدل وما حتقق للق�شاء يف عهدكم الزاهر. فهنئياً ملن�شوبيكم 
وللم�شتفيدين من خدماتكم. وحتية اإعجاب لقيادة بالدكم وتطلعها اإلى الرقي والتطور الأمثل. وتقبلوا 

حتياتنا.

مدير عام م�ؤ�س�سة اآل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي بالأردن
الأ�ستاذ الدكت�ر: من�ر املهيد

واجهة رائدة
معايل وزير العدل

فمن املعلوم اأن امل�شادر واملراجع خزائن العلم ومن اأعظم اأ�شباب حت�شيله، ول يخفى على معاليكم ما 
اجلامعات  واأ�شاتذة  للق�شاة  تعترب منرب  التي  العدل  كبري، وجملة  واأجــر  العلم من ف�شل عظيم  ن�شر  يف 
واملخت�شني تعد واجهة رائدة لوزارة العدل. تواكب تطلعات معاليكم وت�شاير النقلة النوعية يف تطور مرافق 

الق�شاء والتوثيق. ول اأخفي معاليكم مدى اإعجابنا بهذه املجلة الرائعة وتقديرنا للعاملني فيها. 
ن�شاأل اهلل عز وجل اأن ينفع بكم الإ�شالم وامل�شلمني واأن يجعل جهودكم مباركة واهلل يحفظكم ويرعاكم.

القا�سيان باملحكمة الإدارية باملدينة املن�رة 
جابر بن �سالح بن عبدالرحمن املحيميد
ماجد بن عبدالعزيز بن عي�سى العي�سى

املجلة واأثرها البالغ
معايل وكيل وزارة العدل 

اأ�شاأل اهلل يل ولكم الإعانة ودوام التوفيق، ل يخفى على �شريف علمكم حاجة القا�شي املا�شة للمراجع 
اأثر بالغ يف  الــوزارة باإ�شدار جملة العدل ومالها من  لقيام  العلمية التي تعينه على القيام بعمله، ونظراً 
الإ�شهام باإثراء العمل باجلديد واملفيد، واأنها دائماً ُتعد املرجع لكثري من النوازل وامل�شتجدات لأهمية ما 

يطرح فيها من مو�شوعات واأنظمة ولوائح وتعاميم.
عليه ن�شكركم جزيل ال�شكر والعرفان على هذا العمل والأداء الرائع واملنرب العديل املتميز.

الق�شاء  مرافق  تطوير  يف  للم�شاهمة  والتقدم  العطاء  من  مــزيــداً  عليها  وللقائمني  لكم  اهلل  ون�شاأل 
والتوثيق.

وتقبلوا خال�ص حتياتي.

القا�سي يف املحكمة العامة بينبع
بندر بن عبدالعزيز فهد الت�يجري

بريد
املجلة 



بريد
املجلة 
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رمز وواجهة 

معايل وزير العدل
كنت ا�شعد طيلة ال�شنوات املا�شية بتلقي ن�شخة من جملة العدل الر�شينة ثم املجلة الق�شائية بحكم 
عملي ع�شواً يف جمل�ص ال�شورى واأ�شاأل اهلل اأن ينفع بهما واأن يجزي معاليكم والقائمني معكم خري اجلزاء.
العدالة  رمــوز  من  رمــزاً  اأ�شبحتا  فقد  املجلتني،  يتم طرحه يف طيات  ما  على  وتقدير  اإجــالل  فتحية 
وواجهة ح�شارية لتطوير الق�شاء والتوثيق. فجزاكم اهلل خرياً و�شددكم واأعانكم واهلل يحفظكم ويرعاكم.

ع�س� جمل�س ال�س�رى �سابقًا 
حمد بن دعيج علي الدعيج

�سكر وتقدير ودعاء
ف�شيلة رئي�ص التحرير

يطيب يل اأن اأتقدم لكم بال�شكر والتقدير على اجلهود املتميزة يف اإ�شدار جملة العدل وما ت�شمنته من 
واملتخ�ش�شني  للق�شاة  مهماً  اأ�شبحت مرجعاً  وامل�شتجدات. حيث  تعالج احلــوادث  بحوث فقهية وق�شائية 

وطلبة العلم ال�شرعي.
اأ�شاأل اهلل لكم دوام التوفيق والتوا�شل يف �شبيل اإجناح م�شرية املجلة مبا يحقق الفائدة املرجوة.

رئي�س املحكمة العامة بالرطاوي
يا�سر بن عبداهلل احلربي

�سكر وتقدير من جامعة ن�رة
ف�شيلة رئي�ص التحرير

اأ�شرة  ونهنئ  توا�شلكم،  لكم  ون�شكر  �شنيعكم  لكم  ونثمن  العدل(،  )جملة  اإهــداء  التقدير  بعد  تلقيت 
التحرير بهذا املنرب الإعالمي املتخ�ش�ص. والذي اأعطى انطباعاً عن تطور وزارة العدل وقطاعاتها. وما 
احتوته من بحوث علمية وامل�شتجدات والنوازل.  داعية اهلل تعالى اأن ميدكم بعونه وتوفيقه واإن ي�شدد على 

طريق اخلري خطاكم اإنه �شميع جميب.
وكيلة جامعة الأمرية ن�رة ل�س�ؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
د. نائلة بنت عبدالرحمن الديحان

منظمة الفاروق ودورها يف اإي�سال )العدل( اإلى مايل
ف�شيلة رئي�ص التحرير

الغراء  جملتكم  خالل  ومن  وامل�شلمني.  الإ�شالم  خلدمة  تقدمونه  ملا  والتقدير  ال�شكر  غاية  ن�شكركم 
والتي �شاهمت يف ن�شر الفقه والق�شاء ال�شرعي واأثرت ال�شاحة بحراك الجتهاد. وا�شتفاد من ذلك جامعتي 

ال�شاحل وكلية طوبى للدرا�شات الإ�شالمية واملعاهد الإ�شالمية يف دولة مايل. 
ولقد كان ملنظمة الفاروق يف مايل �شرف اإي�شال �شوت )جملة العدل( لعموم املخت�شني واملهتمني بهذا 

اجلانب، فجزاكم الرحمن خري اجلزاء واأيدكم اهلل ورعاكم.
مدير منظمة الفاروق يف مايل
اإبراهيم كنتاو
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تعديل عن�ان 
ال�شيخ حممد بن م�شاعد العتيبي رئي�ص املحكمة العامة يف نفي بالدوادمي، اأبو 
بكر اأحمد باقادر املحمدية جدة، املحامي �شالح بن عبدالعزيز بن فهد التويجري 
املحامي  باأبها،  العامة  باملحكمة  القا�شي  علي  اآل  يحيى  بن  علي  ال�شيخ  الريا�ص، 
حممد بن عبداملح�شن العيبان الريا�ص، علي بن مو�شى بن ح�شن الزبيدي رئي�ص 
كتاب ال�شبط بكتابة العدل الأولى بجدة، املحامي حممد بن عبدالعزيز بن حممد 
الر�شودي الريا�ص، ال�شيخ تركي بن عبدالعزيز الركي القا�شي باملحكمة اجلزائية 
ينبغ،  عــدل  بكتابة  العدل  كاتب  الرويثي  اهلل  �شيف  بن  اأحمد  ال�شيخ  بالريا�ص، 
ال�شيخ ح�شني بن علي املحمدي كاتب العدل يف كتابة العدل الأولى باملدينة املنورة، 

ال�شيخ �شعيد بن �شعد بن علي بن ظفري القا�شي مبحكمة ال�شتئناف بع�شري.
جرى تعديل عناوينكم لت�شل لكم املجلة ح�شب طلبكم، وجزاكم اهلل خرياً.

ردود خا�سة
- خالد بن �شامل اخلزاعي، احلفاير مبكة املكرمة: �شوؤالك حمل اهتمامنا ومت 

اإحالته للمخت�ص و�شتجد الإجابة يف زاوية )اأ�شئلة وردود( م�شتقباًل �شكراً.
املــكــرمــة: ميكنك ال�ــشــراك  بــاحــث �شرعي مكة  الــقــنــاوي  -خــالــد بــن حممد 
اأعــداد ف�شلية  اأربعة  لت�شلك  الواحدة  ال�شنة  ريــال يف  بواقع 100  العدل  مبجلة 

على عنوانك لك تقديرنا.
-اأحمد الدرعان م�شرف الإمناء الإدارة العامة: �شوؤالك عن كيفية التوا�شل 

ر مت بعثها عليك عرب ر�شالة SMS �شكراً لك. مع هيئة الُق�شّ
-ال�شيخ �شالح بن حمود اجلهني رئي�ص كتابة عدل الوجه: �شكراً لإفادتنا بنقل 

اأحد من�شوبيكم ونفيدكم اأنه مت تعديل عنوانه لكم خال�ص حتياتنا.
-د. منيف بن �شامل الديدب مدير عام فرع وزارة العدل باحلدود ال�شمالية. �شكراً 

على طلب تزويد رئي�ص حمكمة العويقيلة باأعداد املجلة ونفيدكم اأنه مت الالزم.
-الأخ حممد عابد اجلهني حمامي متدرب املدينة املنورة: نقدر لك اهتمامك 
www.moj.gov.( املوقع  على  الطــالع  وميكنك  املجلة،  على  باحل�شول 

sa( �شتجد كامل الأعداد و�شكراً.
-الأخ عبدالرحمن اخلنيني الفوارة الق�شيم: ميكنك ال�شراك لت�شلك املجلة 

تباعاً على عنوانك و�شكراً.
- عبد الرحمن �شراج حمام متدرب: ميكنك الطالع على بطاقة ال�شراك 

يف املوقع �شكراً لك.

اهداءات 
د. حمد بن �شفر بن اإبراهيم فوده اأ�شتاذ القانون امل�شاعد بكلية اإدارة 
درا�شات  بن عبدالقادر فريق  الدين  املجمعة، �شالح  بجامعة  الأعمال 
عليا، ال�شيخ تركي بن علي بن عبدالرحمن العجالن  مالزم ق�شائي 
باملحكمة العامة بالريا�ص، ال�شيخ عبدالرحمن بن �شالح العمر املالزم 
الق�شائي باملحكمة الإدارية بالريا�ص، ال�شيخ فالح بن عبداهلل بن فالح 
اأبها، ال�شيخ فهد  اآل فهاد اليامي املالزم الق�شائي باملحكمة العامة يف 

بن عبداهلل  اجلدوع رئي�ص املحكمة العامة باخلرج املكلف.
اهتمامكم  مــقــدريــن  طلبتموها  الــتــي  الأعـــــداد  اإهـــداوؤكـــم  مت  لــقــد 

وحر�شكم على اقتناء املجلة.

طلب اإدراج
ال�شيخ �شالح بن �شعد بن �شالح 
احلــربــي كــاتــب الــعــدل بــكــتــابــة عــدل 
الــرا�ــشــدي  بــن حممد  الــر�ــص، يحيى 
كـــاتـــب �ــشــبــط مبــحــكــمــة املــظــيــلــيــف، 
مــنــ�ــشــور بـــن را�ـــشـــد الــ�ــشــنــاين بــاحــث 
�شرعي مبحكمة ينبع العامة، ال�شيخ 
عبداهلل بن اإبراهيم بن عبدالرحمن 
العدل  بكتابة  العدل  كاتب  العجالن 
الأولــــى بــاملــديــنــة املـــنـــورة، حمــمــد بن 
علي بن عبداهلل ع�شريي كاتب �شبط 
بن  اأبها، ح�شام  باملحكمة اجلزئية يف 
الــ�ــشــورى،  الــ�ــشــراج جمل�ص  اإبــراهــيــم 
اإبــراهــيــم  بــن  �شعد  بــن  ولــيــد  ال�شيخ 
الـــفـــالـــح كـــاتـــب عـــــدل بــكــتــابــة عـــدل 
غازي  ال�شيخ  الثانية،  املنورة  املدينة 
بــن مــ�ــشــاعــد بــن �ــشــعــدون اأبــــو غــازي 
كــاتــب عـــدل بــكــتــابــة عـــدل الأحــ�ــشــاء 
الثانية، ال�شيخ عبدالعزيز بن حوا�ص 
القويعيلة  حمكمة  رئي�ص  ال�شمري 
حممد  ال�شمالية،  بــاحلــدود  الــعــامــة 
عايد اجلهني حمامي متدرب املدينة 
املــنــورة، ال�شيخ جــربان بن يحيى بن 
كاتب عدل جنران،  �شامل  بن  �شلمان 
ال�شيخ بدر بن �شامل املجنوين املحكمة 
الإدارية مبكة املكرمة. ال�شيخ ثويني 
بــن ليلى بــن فــرحــان احلــربــي كاتب 
بن  عبدالرحمن  الباطن،  عدل حفر 
عــطــااهلل اخلـــزمي مــديــر عــام الإدارة 
القانونية ب�شندوق التنمية العقارية، 
اآل  حمــمــد  بــن  عبداللطيف  الــ�ــشــيــخ 
باملجل�ص  ال�شرعي  امل�شت�شار  ال�شيخ 
الأعـــلـــى لــلــقــ�ــشــاء، الــ�ــشــيــخ �ــشــعــد بن 
كاتب  ال�شمراين  عائ�ص  بــن  حممد 
عدل الثانية يف بي�شة، ال�شيخ عبداهلل 
بن اأحمد حممد القبيعي كاتب عدل 
اأبها الأولى، ال�شيخ ر�شيد بن �شليمان 
�شعد اجلربين قا�شي املحكمة العامة 

باحل�شاة يف القويعية.
جرى اإدراجكم �شمن من ُتهدى 

اإليهم املجلة، �شكراً لكم.


