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ملأت فراغًا علميًا
معايل وزير العدل

رئي�س هيئة الإ�شراف
نــتــقــدم ملــعــالــيــكــم وفــقــكــم اهلل 
لكل خري بجزيل ال�شكر والعرفان 
عــلــى هـــذه املــجــلــة الــرائــعــة والــتــي 
اإ�شدارها  بعد  علمياً  فراغاً  ملأت 
ي�شتفيد  ثــريــاً  مرجعاً  تعد  والــتــي 
والباحث  واملحامي  القا�شي  منه 
واملـــخـــتـــ�ـــس واملــــهــــتــــم واملـــــواطـــــن 
واملــقــيــم ملــا فيها مــن املــو�ــشــوعــات 
الــهــامــة بـــالأحـــداث والـــنـــوازل وملــا 
ويف  والتعاميم  الأنظمة  من  فيها 
مــثــل )جمــلــة الـــعـــدل( نــفــخــر بها 
لأنها ت�شاعد على معرفة الأحكام 
وال�شوابق الق�شائية ون�شتفيد من 
وطــرق  الق�شايا  فهم  يف  خللها 
الأحكام.  ت�شبيب  وكيفية  تكييفها 
ومقدراً جهودكم يف جمال  �شاكراً 

العدالة.
املحامي فهد بن اإبراهيم 
قا�سم
اأ�سول للمحاماة 
واال�ست�سارات القانونية

من االأردن ن�سكركم
ف�شيلة رئي�س التحرير

اآل  موؤ�ش�شة  اإلــيــكــم  تــتــقــدم 
البيت امللكية للفكر الإ�شلمي 
بالأردن بجزيل ال�شكر وعظيم 
الكرمي  اإهدائكم  التقدير على 
املتمثل بن�شختني من جملتكم 
وقد  الــعــدل(،  )جمــلــة  القيمة 
املوؤ�ش�شة  مبكتبة  اإيــداعــهــا  مت 

لفائدة الدار�شني والباحثني. 
ــاكــريــن لــكــم تــوا�ــشــلــكــم  �ــش

وتقبلوا فائق الحرتام.
املدير العام للموؤ�س�سة
اأ.د. منور املهيد

تلم�س الواقع 
ف�شيلة رئي�س التحرير

اأ�شكركم على جهودكم التي تقومون بها لن�شر العلم عن طريق هذه املجلة 
الرائعة التي عرف عنها بحوثها املحكمة وملم�شتها الواقع العديل والق�شائي 
�شبيل  يف  معكم  العاملني  على  واأثني  وتقديري  اإعجابي  لكم  اأ�شطر  والفقهي، 

اإ�شدار هذه املجلة بروعة واإخراج متميز وتقبلوا فائق حتياتي.
�سالح بن �سليمان الربعي
املعيد بق�سم الفقه بكلية ال�سريعة بجامعة الق�سيم

اإبداع وغاية املنى
ف�شيلة رئي�س التحرير

ا�شكر لكم كل ما تقدمونه من خري ومعروف يف نفع العباد والبلد 
واأ�شاأل اهلل اأن يبارك لكم يف جهودكم ويجعل ذلك يف ميزان اأعمالكم.

لــقــد اأبــدعــتــم يف )جمــلــة الــعــدل( اأميـــا اإبــــداع وحققتم غــايــة ومنى 
الباحث وطالب الفائدة. مقدراً لكم التفاين وطيب العطاء.

�سلطان بن حذيفة الطوالة
طالب الدكتوراه بق�سم الفقه بكلية ال�سريعة
جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سلمية

متيز اأمثل واإ�سهام حي
ف�شيلة رئي�س التحرير

العدل( من �شمعة طيبة وملا حتتويه من  ملا تتمتع به )جملة  نظراً 
والق�شائية  الفقهية  والــدرا�ــشــات  الــبــحــوث  جمــال  يف  قيمة  معلومات 
اجلبارة  اجلــهــود  هــذه  على  ال�شكر  بجزيل  لكم  اأتــقــدم  عليه  املعا�شرة. 

والتميز الأمثل والإ�شهام احلي يف رفع الوعي العديل. 
متمنياً لكم دوام التقدم والزدهار وتقبلوا وافر الحرتام.

مدير االإدارة القانونية بجامعة الباحة
امل�ست�سار: عميد بن حممد العمري

م�سرية مباركة
ف�شيلة رئي�س التحرير

الإ�شدار  هــذا  على  وامتناين  �شكري  بالغ  عن  لف�شيلتكم  اأعــر  اأن  ي�شرين 
املجال  ملا حتتويه من مو�شوعات علمية يف  وذلــك  العدل(  القيم من )جملة 
الفقهي والق�شائي، والتي ت�شاهم ب�شكل فاعل يف رفع الوعي الق�شائي والعديل.
واإلــى  جهودكم  يف  يبارك  واأن  بها  ينفع  اأن  الكرمي  العلي  اهلل  اأ�ــشــاأل 

مزيد من التقدم والرقي يف م�شرية هذه املجلة املباركة.
�شاكراً جهودكم والعاملني معكم.

رئي�س دائرة التحقيق واالإدعاء العام ببلجر�سي
ح�سن بن �سعيد القرين
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..بعدًا اإعلميًا
ف�شيلة رئي�س التحرير

ن�شاأل اهلل جّل وعل اأن ميدكم بعونه وتوفيقه 
جهود  مــن  تبذلونه  مــا  على  خــرياً  يجازيكم  واأن 
م�شكورة على اإ�شدار )جملة العدل(. فقد حققت 
اأعطت  فقد  اجلميع.  اإلــيــه  ويتطلع  لــه  ن�شبو  مــا 
بعداً اإعلمياً را�شخاً للو�شول اإلى املعلومة املفيدة 
فتحية  وال�شّنة.  الكتاب  من  امل�شتمدة  واحلقائق 
تــقــديــر واإعـــجـــاب بــهــذه املــ�ــشــرية املــبــاركــة وبـــاهلل 

التوفيق.
رئي�س كتابة عدل الدوادمي
نا�سر بن عبداهلل ال�سبيل

فوائد جمة
ف�شيلة رئي�س التحرير

نقدر اجلهود املبذولة يف خدمة الق�شاء واأهله 
من خلل اإ�شدار )جملة العدل(.

القيمة  الفوائد  ملا فيها من  ا�شتمرارها  اآملني 
والأبحاث املفيدة والإفهام مبا يدور حول الق�شاء 

وي�شاهم بالوعي العديل. 
احلق  دروب  على  و�شدد  ورعــاكــم  اهلل  حفظكم 

خطاكم.
رئي�س املحكمة العامة بطربجل
مقرن بن �سالح املقرن

..مل�سنا االأثر
ف�شيلة رئي�س التحرير

اأ�ـــشـــاأل اهلل لــكــم الــتــوفــيــق والــ�ــشــداد يف الــقــول 
العدل(  اإعــداد )جملة  والعمل. ونقدر جهوكم يف 
ونــ�ــشــكــركــم عــلــى هـــذه املــجــلــة الــتــي حتــتــوي على 
فوائد جمة ل ي�شتغنى عنها املتخ�ش�س يف املجال 

الق�شائي.
فــقــد ملــ�ــشــنــا اأثـــرهـــا واألــفــنــاهــا تــ�ــشــاهــم يف رفــع 
الوعي احلقوقي لدى املتلقي والطلع على اأبرز 

الأبحاث امل�شتجدة.
والتوجيهات  والتعاميم  املــحــدثــة  والأنــظــمــة 
التي تخدم امل�شتفيد. نتمنى لكم مزيداً من التاألق 

والنجاح واهلل يرعاكم وميدكم بعونه وتوفيقه.
رئي�س املحكمة العامة بالطائف
د. را�سد بن مفرح ال�سهري

طلب اإهداء
�شلطان بن حذيفة الطوالة طالب الدكتوراه يف 
و�شالح  الإمــام  بجامعة  ال�شريعة  بكلية  الفقه  ق�شم 
بن �شليمان الربعي املعيد بق�شم الفقه بكلية ال�شريعة 
قا�شم  اإبــراهــيــم  بــن  فهد  واملــحــامــي  الإمــــام  بجامعة 
الريا�س وال�شيخ فهد بن �شامي بن �شلمان ال�شنيخ 
وال�شيخ  بالدمام،  الأولــى  العدل  بكتاب  العدل  كاتب 
بكتابة  العدل  كاتب  الها�شم  ال�شيد  اأحمد  بن  ح�شن 
خالد  بــن  �شعود  وال�شيخ  بــالأحــ�ــشــاء،  الثانية  الــعــدل 
الأولى  العدل  بكتابة  العدل  �شعود احللبي كاتب  بن 
كاتب  الثقيل  ح�شر  بــن  يو�شف  وال�شيخ  بــالأحــ�ــشــاء، 
العدل بكتابة عدل الريا�س الأولى، وحمد بن حمد 
عبيداهلل  بــن  عبيد  بــن  ورعـــد  القحطاين  مــانــع  بــن 
وال�شيخ  الهذيلي  �شامل  بن  وعبدالعزيز  العوي�شاين 
مــ�ــشــعــل بـــن �ــشــلح بـــن عــلــي الــ�ــشــفــي كــاتــب الــعــدل 
اجلدعاين  �شعد  بــن  وحممد  الثانية  الــعــدل  بكتابة 
بن  اأميـــن  وال�شيخ  ينبع،  عــدل  بكتابة  الــعــدل  كــاتــب 
رابع وال�شيخ  العدل بكتابة عدل  علي احلربي كاتب 
اأن�س بن علي بن عبداهلل ال�شلطان القا�شي باملحكمة 
البلو�شي.  يعقوب  بــن  وحمــمــد  بالطائف  اجلــزائــيــة 
العامة  املحكمة  الفحام  اأحمد  بن  حمود  بن  وبا�شم 
بالزلفي وال�شيخ عبدالعزيز بن زيد بن عبدالكرمي 
الفايز القا�شي باملحكمة العامة بالريا�س واملحامي 
بن  وفهد  الريا�س  امل�شعل  اإبراهيم  بن  عبدالرحمن 
علي  وال�شيخ  الريا�س  �شحيم  بن  حممد  بن  �شلمان 
رئي�س حمكمة حمايل  بن ح�شن ع�شريي  اأحمد  بن 
عــ�ــشــري. واملــحــامــي عــابــر بــن �ــشــالــح الــنــومــ�ــس حائل 
والــ�ــشــيــخ خــطــاب بــن عــبــداهلل بــن حمــمــد الــربــيــعــان 
كاتب العدل املندوب لإدارة احلجز والتنفيذ بالوزارة 
وال�شيخ  عرقة  عــدل  كتابة  العتيبي  �شعود  وع�شاف 
عــلــي بـــن عــبــدالــعــزيــز بـــن عــلــي املــطــلــق كــاتــب عــدل 
العامة  الإدارة  عــام  ومدير  الريا�س  ب�شرق  الثانية 
بن  يو�شف  وال�شيخ  بالوزارة  الأحكام  ون�شر  لتدوين 
ال�شخ�شية  الأحوال  القا�شي مبحكمة  املقرن  م�شعد 
رئي�س  الع�شيمي  فهد  بن  حمود  وال�شيخ  بالريا�س 
املحكمة العامة براأ�س تنورة. وال�شيخ عبدالعزيز بن 
العامة  باملحكمة  املتدرب  القا�شي  ال�شماري  من�شور 

بالريا�س.
- نقدر لكم حر�شكم على اقتناء املجلة ونفيدكم 
املتاحة  بــالأعــداد  بتزويدكم  طلبكم  حتقيق  مت  اأنــه 

ولكم حتياتنا.
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بن  نايف  بــن  �شعود  الأمـــري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ٭ 
اآل �شعود امري املنطقة ال�شرقية و�شاحب  عبدالعزيز 
ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز 
فهد  واملهند�س  املنورة  املدينة  منطقة  اأمري  �شعود  اآل 
ال�شرقية  املنطقة  اأمني  بن حممد بن عثمان اجلبري 
ال�شهيب  �شعد  بن  عبدالرحمن  بن  �شالح  والدكتور 
نــائــب وزيـــراخلـــدمـــة املــدنــيــة والأ�ـــشـــتـــاذ �ــشــلــيــمــان بن 
املوؤ�ش�شة  حمــافــظ  القويز  عــبــداهلل  بــن  عبدالرحمن 
بن  حممد  واملهند�س  الجتماعية  للتاأمينات  العامة 
للموؤ�ش�شة  العام  الرئي�س  ال�شويكت  حممد  بن  خالد 
ال��ع��ام��ة للخطوط احل��دي��دي��ة وال��دك��ت��ور حم��م��د بن 
التنفيذي  الرئي�س  امل�شعل  �شليمان  بن  عبدالرحمن 
بن  ريا�س  والدكتور  والـــدواء  للغذاء  العامة  للهيئة 
للإعلم  العامة  الهيئة  رئي�س  جنم  خ�شر  بن  كمال 
املرئي وامل�شموع والأ�شتاذ عبيداهلل بن فهد بن حممد 
والــدكــتــور  ال�شعودية  الأنــبــاء  وكــالــة  رئي�س  احل�شني 
عبدالعزيز بن جمال الدين بن زين الدين ال�شاعاتي 
مدير جامعة امللك في�شل بالأح�شاء، والدكتور اأحمد 
معهد  عـــام  مــديــر  ال�شعيبي  عي�شى  بــن  عــبــداهلل  بــن 
الإدارة العامة والدكتور خالد بن �شعد بن عبدالعزيز 

بن �شعيد مدير جامعة �شقراء.
مت  اأنـــه  ونفيدكم  اجلــديــدة  التعيينات  لكم  نــبــارك   -

اإدراجكم �شمن من تهدى اإليهم املجلة.

٭ الأخوة اأع�شاء جمل�س ال�شورى:  
- حممد بــن اأمــني بــن اأحــمــد اجلــفــري )نــائــب رئي�س 

جمل�س ال�شورى(.
�شفق احلمد  بــن  معتاد  بــن  فهاد  الــدكــتــور/  - معايل 

)م�شاعد رئي�س جمل�س ال�شورى(. 
�شليمان  بــن  عبدالرحمن  بــن  اإبــراهــيــم  الأ�ــشــتــاذ/   -  

البليهي.
- الدكتور/ اإبراهيم بن عبداهلل بن حممد الراهيم.
- الدكتور/ اإبراهيم بن حممد بن عبداهلل اأبو عباة .

- معايل الأ�شتاذ/ اأحمد بن اإبراهيم بن اأمني احلكمي.
- الدكتور/ اأحمد بن �شعد بن اأحمد اآل مفرح.

اآل عقيل  بـــن حمــمــد  بـــن عــمــر  اأحـــمـــد  الـــدكـــتـــور/   -
الزيعلي.  

- الدكتور/ اأحمد بن حممد بن عبو�س الغامدي. 
 -الدكتور/ اأحمد بن مهدي بن حممد ال�شويخات.

- الأ�شتاذ/ اأ�شامة بن علي بن ماجد قباين.

- الدكتورة/ اإلهام بنت حمجوب بن اأحمد ح�شنني.

- الدكتورة/ اأمل بنت �شلمه بن �شليمان ال�شامان.
- املهند�س/ ثامر بن عبداملح�شن بن م�شاعد القناوي.

- الدكتور/ ثامر بن نا�شر بن فهد بن غ�شيان.
- الــدكــتــورة/ ثــريــا بــنــت اأحــمــد بــن عبيد بــن حممد 

عبيد.
 -  الدكتورة/ ثريا بنت اإبراهيم بن ح�شني العري�س.
 - الأ�شتاذ/ جران بن حامد بن علي دباره القحطاين.
بــن حممد عري�شي. بــن ح�شن  الــدكــتــور/ جــريــل   - 
 - الدكتورة/ اجلوهرة بنت اإبراهيم بن حممد بوب�شيت.
 - الدكتور/ حامت بن ح�شن بن حمزه اأبو ح�شني املرزوقي.
 - الدكتور/ حامد بن �شايف بن حممد الوردة ال�شراري.
عبدالعزيز  بــن  عبداملح�شن  بــن  ح�شام  الــدكــتــور/   -

العنقري.
 - الدكتور/ حمد بن عاي�س بن حممد بن حمد اآل فهاد.
- اللواء مهند�س طيار ركن/ حمد بن عبدالرحمن بن 

عبداهلل احل�شون.
 - الــدكــتــورة/ حــمــده بــنــت خــلــف بــن مقبل الــعــنــزي.
ال�شيخ الدكتور/ حمزه بن ح�شني بن حمزة الفعر   -

ال�شريف.
- الـــدكـــتـــورة/ حــنــان بــنــت عــبــدالــرحــيــم بـــن مطلق 

الأحمدي.
�شندي. ح�شن  بــن  �شليمان  بنت  حــيــاة  الــدكــتــورة/   - 
 - الدكتور/ خالد بن اإبراهيم بن عبدالرحمن العواد.
 - الدكتور/ خالد بن �شعد بن عبدالعزيز بن �شعيد.
- �ـــشـــمـــو الأمـــــــــري الـــــدكـــــتـــــور/ خــــالــــد بـــــن عـــبـــداهلل 
�ــــشــــعــــود. اآل  املـــــ�ـــــشـــــاري  مـــــقـــــرن  بــــــن  حمــــمــــد   بــــــن 
 - الدكتور/ خالد بن عبداملح�شن بن حممد املحي�شن.
 - الـــدكـــتـــور/ خـــالـــد بـــن حمــمــد بـــن عــلــي الــ�ــشــيــف.
 - الــدكــتــور/ خــالــد بــن مــنــ�ــشــور بــن نــا�ــشــر العقيل.
 - معايل الدكتور/ خ�شر بن عليان بن علي القر�شي.
 - الأ�ــشــتــاذ/ خليفة بــن اأحــمــد بــن را�ــشــد الــدو�ــشــري.
كــردي. خليل  بــن  عبدالفتاح  بــن  خليل  الــدكــتــور/   - 
 - الــدكــتــورة/ خــولــة بــنــت �ــشــامــي بــن �شليم الــكــريــع.
 - الـــدكـــتـــورة/ دلل بــنــت خمــلــد بـــن جــهــز احلــربــي.
 - الـــدكـــتـــور/ را�ـــشـــد بـــن حــمــد بـــن را�ـــشـــد الــكــثــريي.
 - الـــدكـــتـــور/ زهــــري بـــن فــهــد بـــن جـــابـــر احلـــارثـــي.
 - الــدكــتــورة/ زيــنــت بنت مثنى بــن عــبــده اأبــوطــالــب.
- �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية/ �شارة بنت في�شل بن 

عبدالعزيز اآل �شعود.

اإهداء
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 - الــدكــتــور/ �ــشــامل بــن عــلــي بــن �ــشــامل الــقــحــطــاين .

 - الـــدكـــتـــور/ �ــشــامــي بـــن حمــمــد بـــن حــ�ــشــني زيــــدان.

لنجاوي. عــبــداهلل  بــن  �شعود  بــن  �شطام  الــدكــتــور/   - 

 - الدكتور/ �شعد بن عبدالرحمن بن حممد البازعي.

 - الدكتور/ �شعد بن حممد بن اأحمد مارق ع�شريي.

ال�شعدون. �شعدون  بن  �شعد  بن  �شعدون  الدكتور/   - 

ال�شبيعي. رمــيــزان  بــن  بــن حميد  �شعود  الــدكــتــور/   - 

 - الأ�شتاذ/ �شعود بن عبدالرحمن بن را�شد ال�شمري.

ال�شيخ. عي�شى  بــن  عــبــداهلل  بــن  �شعيد  الــدكــتــور/   - 

ال�شلطان. �شلطان  بن  ح�شن  بن  �شلطان  الدكتور/   - 

 - الــدكــتــورة/ �ــشــلــوى بــنــت عــبــداهلل بــن فــهــد الــهــزاع.
بن عبدالرحمن  �شعد  بن  �شليمان  الأ�شتاذ/  - معايل 

احلميد.
املــاجــد. نــا�ــشــر  بــن  بــن عــبــداهلل  الــ�ــشــيــخ/ �شليمان   - 
العفالق. عــبــداهلل  بــن  بــن ح�شن  �ــشــالــح  الأ�ــشــتــاذ/   - 
 - الأ�شتاذ/ �شالح بن عبدالعزيز بن عبداهلل احلميدي.
احل�شيني. حــمــدان  بــن  عيد  بــن  �شالح  الأ�ــشــتــاذ/   - 
 - الــــدكــــتــــور/ طــــــارق بــــن عـــلـــي بــــن حــ�ــشــن فـــدعـــق.
اآل م�شبل. عــلــي  بـــن  �ــشــعــيــد  بـــن  عــــازب  الأ�ـــشـــتـــاذ/   - 
 - الدكتور/ عبدالرحمن بن اأحمد بن حممد هيجان.
عبدالرحمن  بن  را�شد  بن  عبدالرحمن  الأ�ــشــتــاذ/   -

الرا�شد.
بن  عبدالعزيز  بــن  عبدالرحمن  الــدكــتــور/  معايل   -

اأحمد ال�شويلم.
بن  عبداملح�شن  بن  عبدالرحمن  الأ�ــشــتــاذ/  معايل   -

عبداهلل العبدالقادر.
 - الدكتور/ عبدالرحمن بن نا�شر بن �شليم العطوي.
اإبراهيم بن �شعد الهدلق. الأ�شتاذ/ عبدالعزيز بن   - 
بــن عبدالعزيز  اإبــراهــيــم  بــن  الــدكــتــور/ عبدالعزيز   -

احلرقان.
عبداهلل  بن  اإبراهيم  بن  عبدالعزيز  دكتور/  اللواء   -

ال�شعب.
بــن ح�شن طاهر. اأديـــب  بــن  عبدالعزيز  الــدكــتــور/   - 
بن  تركي  بن  عبدالعزيز  مهند�س/  دكتور  العميد   -

عبداهلل العطي�شان.
مقبل  بــن  عبدالرحمن  بــن  عبدالعزيز  الــدكــتــور/   -

ال�شامخ.
- الأ�شتاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكرمي بن عبدالعزيز 

العي�شى.
 - الدكتور/ عبدالعزيز بن قبلن بن مقبول ال�شراين.
 - الدكتور/ عبداهلل بن اإبراهيم بن عبداهلل الع�شكر.
 - الـــدكـــتـــور/ عـــبـــداهلل بـــن اأحـــمـــد بـــن عــلــي الــفــيــفــي.

 - الدكتور/ عبداهلل بن حمود بن حميد اللهيبي احلربي.

 - الـــدكـــتـــور/ عـــبـــداهلل بـــن زبــــن بـــن عــيــد الــعــتــيــبــي.

 - الــدكــتــور/ عــبــداهلل بــن �ــشــامل بــن جــابــر املــعــطــاين.

النجيدي. املهند�س/ عبداهلل بن �شالح بن حممد   - 
- الـــلـــواء طــيــار ركــــن/ عـــبـــداهلل بـــن عــبــدالــكــرمي بن 

عبداهلل ال�شعدون.
 - الـــدكـــتـــور عـــبـــداهلل بـــن عــلــي بـــن حمــمــد املــنــيــف.
 - الدكتور/ عبداهلل بن حمارب بن �شيحان الظفريي.
اأحمد اجلغيمان. بن  الدكتور/ عبداهلل بن حممد   - 
 - الأ�ــشــتــاذ/ عــبــداهلل بــن حمــمــد بــن حــمــد الــنــا�ــشــر.
ن�شيف. �شالح  بــن  بــن حممد  عــبــداهلل  الــدكــتــور/   - 
 - ال�شفري الدكتور/ عبداملح�شن بن فهد بن مارك املارك.
 - الـــدكـــتـــور/ عـــدنـــان بـــن اأحـــمـــد بـــن حــ�ــشــن الـــبـــار.
اأبــــو ثنني. بــن في�شل  �ــشــامل  بــن   - الأ�ــشــتــاذ عــ�ــشــاف 
اأبوح�شن. م�شلم  بن  اأحمد  بن  اهلل  عطا  الدكتور/   - 
 - الأ�ــــشــــتــــاذ/ عــطــا بـــن حـــمـــود بـــن عــطــا الــ�ــشــبــيــتــي.
الطخي�س. اإبــراهــيــم  بــن  �شعد  بــن  علي  الــدكــتــور/   - 
. الثويني   - الدكتور/ علي بن عبدالكرمي بن نا�شر 
 - الدكتور/ علي بن عبداهلل بن �شعيد مغرم الغامدي.
 - الــلــواء ركـــن/ عــلــي بــن حمــمــد بــن فــهــد التميمي.
 - الأ�ــــشــــتــــاذ/ عـــلـــي بــــن نـــا�ـــشـــر بــــن دهـــ�ـــس الـــــــوزرة.
 - الـــدكـــتـــور/ عـــمـــرو بـــن اإبـــراهـــيـــم بـــن بــكــر رجــــب .
 - الدكتور/ عو�س بن خزمي بن علي اآل �شرور الأ�شمري.
 - ال�شيخ/ عي�شى بن عبداهلل بن عبدالرحمن الغيث.
 - الدكتور/ غازي بن في�شل بن �شعيد حممد بن زقر.
- الدكتورة/ فاطمة بنت حممد بن حم�شن اآل �شعيد 

القرين.
 - الـــدكـــتـــور/ فـــالـــح بـــن حمــمــد بـــن فـــالـــح الــ�ــشــغــري.
 - الـــدكـــتـــور/ فــايــز بـــن عـــبـــداهلل بـــن عــلــي الــ�ــشــهــري.
 - الدكتورة/ فدوى بنت �شلمه بن عوده اأبو مريفه.
ال�شالح. �شعود بن حممد  بنت  الدكتورة/ فردو�س   - 
 - الدكتور/ فهد بن حمود بن �شالح الفقريي العنزي.
- الدكتورة/ لبنى بنت عبدالرحمن بن حممد الطيب 

الأن�شاري.
اإبــراهــيــم  بــنــت عــثــمــان بــن  الـــدكـــتـــورة/ لطيفة   -

ال�شعلن.
 - الــدكــتــور/ مــاجــد بــن عــبــداهلل بــن اإبــراهــيــم املنيف.
 - الدكتور/ حم�شن بن علي بن فار�س بن ح�شني احلازمي.
 - الأ�ـــشـــتـــاذ/ حمــمــد بــن حــامــد بــن اأحــمــد الــنــقــادي.
ال�شحيمي  بــن عبدربه  داخــل  بــن  الأ�ــشــتــاذ/ حممد   -

املطريي.
 - الــ�ــشــيــخ/ حمــمــد بــن �شعد بــن عــبــداهلل الــ�ــشــعــدان.
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اأحــمــد  اآل  اأحــمــد  بــن  الــدكــتــور/ حمــمــد بــن �شعيد   -
القحطاين.

 - الــ�ــشــيــخ/ حمــمــد بـــن �ــشــالــح بـــن عــلــي الــدحــيــم.
اآل  بــن عــبــداهلل بــن عبدالرحمن  الــدكــتــور/ حممد   -

ناجي القحطاين.
 - العميد ركن/ حممد بن في�شل بن جابر اأبو �شاق.
 - الأ�ـــشـــتـــاذ/ حمــمــد بــن مــر�ــشــد بــن را�ــشــد الرحيلي
 - الدكتور/ حممد بن مهدي بن عبداملح�شن اخلنيزي.
 - الأ�شتاذ/ حممد ر�شا بن من�شور بن ح�شن ن�شر اهلل.
 - الدكتور/ حممود بن حممد بن م�شطفى البديوي.
احل�شيني  ليف  بــن  عبيد  بنت  م�شتورة  الــدكــتــورة/   -

ال�شمري.
ال�شلمي. بـــن حمــمــد  بـــن فــهــم  الـــدكـــتـــور/ مــ�ــشــعــل   - 
حممد  بن  احل�شن  حممد  بن  م�شطفى  الدكتور/   -

الأدري�شي.
 - املهند�س/ مفرح بن حممد بن �شالح ال�شاهر الزهراين.
الر�شيدي. �شبيل  بن  دغيمان  بن  مفلح  الدكتور/   - 
الكريدي�س. فهد  بــن  �شعد  بــن  من�شور  الــدكــتــور/   - 
اآل م�شيط. الدكتورة/ منى بنت عبداهلل بن �شعيد   - 
الدو�شري. �شالح  بن  حممد  بنت  منى  الدكتورة/   - 
 - الــدكــتــور/ مــوافــق بــن فــــواز بــن حـــلف الــرويــلــي.
بنت خالد  الأمــرية/ مو�شي  امللكي  ال�شمو  - �شاحبة 

بن عبدالعزيز اآل �شعود.

 - الدكتورة/ مو�شي بنت حممد بن عبدالعزيز الدغيرث.

 - الدكتور/ نا�شر بن راجح بن حممد التوبي ال�شهراين.

 - الـــدكـــتـــور/ نــا�ــشــر بـــن عــلــي بـــن عـــبـــداهلل املــو�ــشــى.
- اللواء مهند�س/ نا�شر بن غازي بن نا�شر ال�شيباين 

العتيبي.
 - الأ�ـــشـــتـــاذ/ نــايــف بـــن مـــــرزوق بـــن مــانــع الــفــهــادي.
 - الدكتورة/ نهاد بنت حممد �شعيد بن اأحمد اجل�شي.
 - الـــدكـــتـــور/ نـــــواف بـــن بـــــداح بـــن عـــبـــداهلل الــفــغــم.
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  بنت  نــورة  الــدكــتــورة/   -

املبارك.
الأ�شقه. اإبراهيم  بن  نورة بنت عبداهلل  الدكتورة/   - 
بــنــت عــبــداهلل بــن عبدالرحمن  نـــورة  الــدكــتــورة/   -

العدوان.
 - الأ�ـــــشـــــتـــــاذ/ هـــا�ـــشـــم بــــن عـــلـــي بــــن حــــمــــزة راجـــــح.
خا�شقجي. اإبراهيم  بن  يو�شف  بن  هاين  الدكتور/   - 
 - الأ�شتاذة/ هدى بنت عبدالرحمن بن �شالح احللي�شي.
املنيع. نا�شر  بن  عبدالعزيز  بنت  هياء  الدكتورة/   - 
 - الــدكــتــورة/ وفـــاء بنت حمــمــود بــن عــبــداهلل طيبة.
- الـــدكـــتـــور/ يــحــيــى بـــن عـــبـــداهلل بـــن عــبــدالــعــزيــز 

ال�شمعان.
جملة  اإلــيــه  تــهــدى  مــن  �شمن  اإدراجـــكـــم  ي�شعدنا  ٭ 
العدل. اآملني اأن حتوز على ر�شاكم، واأن جتددوا فيها 

املتعة والفائدة.   

طلب اإدراج 

٭ الــ�ــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بـــن عـــبـــداهلل بن 
باملحكمة  الــقــا�ــشــي  طــالــب  اآل  عــبــدالــعــزيــز 
بن  عبدالرحمن  وال�شيخ  بالريا�س  العامة 
بن  تركي  والدكتور  عبدالرحمن  بن  اإ�شحاق 
الق�شري  بــن حممد  وخــالــد  الــدو�ــشــري  عيد 
بنت  �ــشــارة  امللكي  ال�شمو  و�شاحبة  الــريــا�ــس 
رئي�شة  �ــشــعــود  اآل  عــبــدالــعــزيــز  بـــن  مــ�ــشــاعــد 
جــمــعــيــة مـــــودة لــلــحــد مـــن الـــطـــلق واآثــــــاره 
بــالــريــا�ــس. و�ــشــعــد بــن عــبــدالــعــزيــز احلــامــد 
وعـــبـــداهلل بـــن اأحـــمـــد احلـــديـــد وعــبــداملــجــيــد 
العلوان  العرفج وعــادل بن حممد  اأحمد  بن 

املوظفني مبحكمة اجلفر بالأح�شاء.
- نــفــيــدكــم اأنــــه مت اإدراجــــكــــم �ــشــمــن من 
فيها  جتــدوا  اأن  اآمــلــني  املجلة،  اإليهم  تهدى 

املتعة والفائدة و�شكراً لكم.

ردود �سريعة
بــن منــران  بــن ح�شني  �ــشــدام  القانوين  الباحث  ٭ 

احلارثي املحكمة اجلزائية بنجران.
- نفيدك باأن املجلة ل تهدى ملن�شوبي الــوزارة ملن هم 
على املرتبة الثامنة فما فوق وميكنك ال�شرتاك و�شكراً.
٭ الأخ اأحمد بن مهديل فار�س مدير اإدارة حمكمة الدرب.
-�شكراً لك على اإعادة املجلة لنقل �شاحبها، نتمنى 
حذوك  حتــذوا  اأن  العدل  وكتابات  املحاكم  بقية  من 
ل�شاحبها  املجلة  و�ــشــول  ليتم  بياناتهم  حتديث  يف 

مبا�شرة يف مقر عمله.
٭ ال�شيخ عــبــداهلل بــن عــمــر بــن عــبــداهلل اجلــنــدي 

القا�شي باملحكمة الإدارية بريدة.
- مت تعديل ال�شم ون�شكرك على التنبيه.

٭ املحامي رائد باجندوح – جدة.
- متت معاجلة و�شول الأعداد طبقاً للعنوان، �شكراً لك.
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تعديل عنوان
٭ معايل ال�شيخ غيهب بن حممد بن عبداهلل الغيهب رئي�س 
�شايف بن ظافر احلقباين ع�شو  ال�شيخ  العليا، ف�شيلة  املحكمة 
غرمان  اآل  حممد  بن  مب�شر  وال�شيخ  للق�شاء،  الأعلى  املجل�س 
بــن عــبــداهلل  �ــشــعــود  والــ�ــشــيــخ  لــلــقــ�ــشــاء،  الأعــلــى  املجل�س  ع�شو 
املعجب ع�شو املجل�س الأعلى للق�شاء، وال�شيخ حممد بن اأمني 
وال�شيخ  للق�شاء،  الأعلى  املجل�س  ع�شو  مــرداد  عبداملعطي  بن 
للق�شاء،  الأعلى  املجل�س  ع�شو  الن�شار  حممد  بن  عبدالعزيز 
العليا،  املحكمة  ع�شو  املحيميد  اإبــراهــيــم  بــن  نا�شر  وال�شيخ 
للق�شاء،  الأعــلــى  املجل�س  ع�شو  املــاجــد  �شعد  بــن  فهد  وال�شيخ 
العام  الأمــني  ن�شوان  بن  �شلمان بن حممد بن حممد  وال�شيخ 
علي  بــن  حممد  بــن  �شعد  وال�شيخ  للق�شاء  الأعــلــى  للمجل�س 
الغامدي ع�شو املحكمة العليا، وال�شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن 
حممد  وال�شيخ  العليا،  املحكمة  ع�شو  قا�شم  عبدالعزيز  بــن 
وال�شيخ  العليا،  املحكمة  ع�شو  ال�شعبي  �شرمي  بــن  حممد  بــن 
املحكمة  ع�شو  احل�شني،  حممد  بــن  اإبــراهــيــم  بــن  عبدالعزيز 
ع�شو  املــزروع  عبدالرحمن  بن  حمد  بن  اأحمد  وال�شيخ  العليا، 
املحكمة العليا، وال�شيخ �شليمان بن اإبراهيم بن را�شد احلديثي 
بن  عبدالعزيز  بــن  عــبــدالإلــه  وال�شيخ  العليا،  املحكمة  ع�شو 
بن  عبدالعزيز  وال�شيخ  العليا،  املحكمة  ع�شو  الفريان  حممد 
عبداهلل بن عبدالعزيز ال�شبيعي ع�شو املحكمة العليا، وال�شيخ 
باملحكمة  القا�شي  ال�شحيمان  بن عبدالعزيز بن حممد  �شالح 
الــعــامــة بــحــائــل، والــ�ــشــيــخ اأحــمــد بــن نــا�ــشــر الــفــهــيــد القا�شي 
عطيف  حممد  بــن  عبده  وال�شيخ  باملجمعة،  العامة  باملحكمة 
نا�شر  بن  اإبراهيم  وال�شيخ  بتبوك،  العامة  باملحكمة  القا�شي 
بن  حممد  وال�شيخ  بالدمام،  العامة  املحكمة  رئي�س  ال�شياري 
م�شفر بن حممد النفري الغامدي القا�شي مبحكمة ال�شتئناف 
بالباحة، ال�شيخ علي بن يحيى اآل علي القا�شي باملحكمة العامة 
باأبها، والدكتور حامد بن مده بن حميدان اجلدعاين جامعة 
اليحيى  يحيى  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  املكرمة،  مبكة  القرى  اأم 
ح�شني  بــن  عثمان  وال�شيخ  اليحيى  يحيى  بــن  حممد  وال�شيخ 
مبحكمة  الق�شاة  العتيبي  عبداهلل  بن  خالد  وال�شيخ  العبداهلل 
بن  عدنان  د.  وال�شيخ  ال�شرقية  باملنطقة  الإداريـــة  ال�شتئناف 
حممد الدقيلن قا�شي ال�شتئناف واملفت�س الق�شائي وال�شيخ 
ال�شتئناف  مبحكمة  القا�شي  املــطــوع  عبداملجيد  بــن  عــبــداهلل 
اآل علي ع�شريي  بن يحيى  وال�شيخ علي  املكرمة  مبنطقة مكة 

قا�شي املحكمة العامة باأبها.
على  حلر�شكم  و�شكراً  اجلــديــدة  عناوينكم  تعديل  مت   -
�شرعة  احلــذو حذوكم يف  ونتمنى من اجلميع  املجلة  اقتناء 

حتديث عناوينهم لو�شول املجلة اإليهم.

طلب االأعداد ال�سابقة
الإخوة امللزمني الق�شائيني امل�شايخ: 

ع�شام بن حمود بن لآمي احلربي املحكمة 
عبدالعزيز  بــن  من�شور  بــالــريــا�ــس،  الــعــامــة 
بن  اإبــراهــيــم  للق�شاء،  الــعــايل  املعهد  الــبــاتــل 
للق�شاء،  العايل  املعهد  مــدهلل  اآل  عبدالعزيز 
العامة  املحكمة  امل�شعود  اأحمد  بن  عبدالعزيز 
بالريا�س، عبدالعزيز علي اآل عيا�س ع�شريي 
نا�شر  اأحــمــد  حممد  للق�شاء،  الــعــايل  املعهد 
الــقــحــطــاين املــعــهــد الــعــايل لــلــقــ�ــشــاء، اأحــمــد 
باأبها،  العامة  املحكمة  العلكمي  علي  حممد 
را�ـــشـــد بـــن حمــمــد حـــمـــدي املــحــكــمــة الــعــامــة 
بـــجـــازان، عــبــداهلل بــن زويـــد الــزويــد املحكمة 
الــعــامــة بـــريـــدة، �ــشــلــطــان بـــن �ــشــلــمــان جــابــر 
اأحمد ح�شني  باأبها،  العامة  القا�شمي املحكمة 
جابر امل�شنوي الفيفي املحكمة العامة بخمي�س 
مــ�ــشــيــط، عـــلـــي �ــشــعــيــد حمـــمـــد الــقــحــطــاين 
حممد  بن  عبداملجيد  باأبها،  العامة  املحكمة 
بن  فــهــد  بــن  في�شل  الــعــدل،  وزارة  اخلــ�ــشــري 
بالريا�س،  العامة  املحكمة  الأحــمــد  عــبــداهلل 
عبداهلل بن عبدالعزيز املقبل املحكمة العامة 
بالريا�س، حممد بن اأحمد بن حممد القرين 
املنورة، خالد حممد  باملدينة  العامة  املحكمة 
م�شيط،  خمي�س  حمكمة  القحطاين،  فني�س 
اآل قــا�ــشــم املحكمة  مــبــارك بــن �ــشــامل مــبــارك 
العامة بخمي�س م�شيط، حممد مذكر م�شرع 
القحطاين املحكمة العامة باأبها، عبداهلل بن 
زيد التميمي املحكمة العامة بالريا�س، هادي 
اأحمد  الــعــدل،  وزارة  م�شيار  اآل  ح�شن  حممد 
باخلرج،  العامة  املحكمة  الع�شكر  �شالح  بــن 
العامة  املحكمة  العري�شي  حممد  بن  حم�شن 
بجازان، اأحمد بن عبداهلل ال�شاعدي احلربي 
عبدالرزاق  املــنــورة،  باملدينة  العامة  املحكمة 
بن اإبراهيم احل�شني وزارة العدل، حممد بن 
عواد بن �شامل العنزي املحكمة العامة بحائل، 
العامة  املحكمة  احلكمي  حممد  بــن  عكرمة 
بـــجـــازان ولــيــد بــن خــالــد الــغــامــدي املحكمة 

العامة بالريا�س.
- نفيدكم اأنه مت حتقيق طلبكم وتزويدكم 
للإمكانيات  وفقاً  للمجلة  ال�شابقة  بــالأعــداد 

املتاحة، نقدر لكم توا�شلكم.


