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احلمدهلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني اأما بعد:
ومن م�صطلحات التنفيذ الق�صائية: 

احلجر: 
وهو منع الإن�صان من الت�صرف يف ماله)1(. 

وهو ق�صمان:
اأ(احلجر حلفظ حق الغري: وهذا متعلق بالق�صايا احلقوقية؛ لأنه قائم على احلجر على املفل�س، فاإنه ُيحرم من الت�صرف 

يف ماله، حمافظة على حقوق الغرماء))( ، وهو املق�صود به هنا.
ب(احلجر حلفظ النف�س: وذلك باإقامة القيـِّم عليه، واحلجر حلفظ النف�س، يكون على ال�صغري وال�صفيه واملجنون حفاًظا 

على مالهم، وقد م�صى احلديث عنه يف اإثبات الولية.
وقد ن�س نظام املرافعات على ا�صهار احلجر للمفل�س على العامة، ويكون ب�صفة م�صتعجلة)3(. 

اإن احلجر بهذا املفهوم من امل�صطلحات التي ُعرفت عند فهاء الإ�صالم، لفظًا ومعنًا)4(.
فقد عرف بع�صهم احلجر: املنع من الت�صرف يف ماله، اأو املنع عن الت�صرفات، على وجه يقوم الغري فيه مقام املحجور 

عليه.
من  ومنعه  عليه،  القا�صي  حجر  عليه،  احلجر  املفل�س،  الغرماء  طلب  اإذا  اأنه  كما  والــرق،  واجلنون  ال�صغر  واأ�صبابه:   

الت�صرفات))(.
املال،  باإ�صالحه  ر�صده  ويوؤن�س  يبلغ،  حتى  احلاكم،  اأو  و�صيه،  اأو  اأبــوه،  ال�صغري  على  يحجر  قولهم:  ابع�صهم  عن  وورد 

وال�صفيه يحجر احلاكم عليه.
واإذا ادعى املدين الفل�س، وطلب غرماوؤه حب�صه حب�س، فاإن ثبت ع�صره اأنظره، فاإن ظهر له �صيء اأُدمي حب�صه، فاإن �صاألوه 

)1)  ك�شاف القناع 416/3، املغني 593/6.
)))  ينظر: املغني 593/6.

)3)  ينظر: الفقرة )15)، )16) من املادة )32) من نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي.
)))  ينظر: البحر الرائق �شرح كنز الدقائق68/21، التاج والإكليل ملخت�شر خليل 3/8، الأم207/3، التذكرة �ص92، الإقناع 207/2.

)5)  ينظر: الختيار لتعليل املختار101/2، 106، اجلوهرة النرية418/2، البحر الرائق �شرح كنز الدقائق68/21.

كرث  حيث  الق�شائية؛  امل�شطلحات  الق�شاء،  يف  بها  ُيعنى  اأن  ينبغي  التي  املو�شوعات  اأهم  من  اإن 
يف زمننا التقا�شي وتطورت العبارات، مع تقدم الق�شاء يف دولتنا اإداريًا، و كرث يف الواقع التفنن يف 
به  املعمول  ح�شب  بها  والإحاطة  ملعرفتها  فكان  خا�شة؛  وم�شطلحات  اأ�شماء  لها  فاأ�شبح  اجلرائم؛ 
على  احلكم  اإذ  الأحكام؛  على  املفاهيم  اأثر  يخفى  ل  حيث  بالق�شاء،  �شلة  له  من  لكل  مهمة  حاجة 

ال�شيء فرع عن ت�شوره، ولقد عنيت هنا بذكر امل�شطلحات الق�شائية من خالل الأنظمة املرعية.

إعداد: املعاون القضائي باحملكمة العليا
إبراهيم بن أحمد اجلنوبي
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حجره حجر عليه)6(.
كما ورد عنهم قولهم: احلجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خ�صلتني البلوغ والر�صد، فاإذا جمعوا البلوغ والر�صد، مل 
يكن لأحد اأن يلي عليهم اأموالهم، وكانوا اأولى بولية اأموالهم من غريهم، وجاز لهم يف اأموالهم ما يجوز ملن خرج من الولية.

والبالغني اإذا مل يوؤن�س منهم ر�صد، مل تدفع اإليهم اأموالهم، ويثبت عليهم احلجر كما كان قبل البلوغ))(.
وللقا�صي احلجر على مفل�س يف حق من ركبته ديون حالة، زائدة على ماله))(.

وورد اأي�صًا: احلجر: منع الإن�صان، من الت�صرف يف ماله، وهو على �صربني: 
حجر حلق الغري: كحجر على مفل�س.

وحجر حلظ نف�صه: كحجر على �صغري وجمنون و�صفيه.
 فحجر املفل�س: منع احلاكم، من عليه دين حال، يعجز عنه ماله املوجود، مدة احلجر، من الت�صرف فيه)9(.

فاحلجر م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�صتعمل.
الإع�شار:

 وهو عدم قدرة الإن�صان على اأداء ما عليه من ديون يف احلال، �صواء مباٍل، اأو ك�صٍب، اأو فا�صٍل عن حاجته)11(.
فمن له فا�صل ك�صب على نفقته، ومن ميونه، ل ُيَعُد ُمع�ِصرًا.

وقد ن�س نظام املرافعات: اأن املدين املحكوم عليه، متى امتنع عن تنفيذ احلكم ال�صادر �صده، حمتجًا بالإع�صار، وجب 
اإحالته اإلى املحكمة التي اأ�صدرت عليه احلكم، للتحقق من اإع�صاره اأو عدمه، وللقا�صي التي حتال اإليه دعوى الإع�صار، قبل 

�صماع اإع�صاره، �صجنه مدة منا�صبًة، ا�صتظهارًا حلاله، والبحث عن اأمواله، فله ذلك)11(.
واإن الإع�صار بهذا املفهوم من امل�صطلحات التي ُعرف يف الفقه الإ�صالمي، لفظًا ومعنًا))1(.

فقد ورد عنهم قولهم: فاإذا حب�صه مدة يغلب على ظنه اأنه لو كان له مال اأظهره، و�صاأل عن حاله، فلم يظهر له مال خلى 
�صبيله، وتقبل بينة الإع�صار بعد احلب�س بالإجماع وقبله ل)13(.

وعنهم اأي�صًا قولهم: لو اعرتف املدعى عليه باحلق، وادعى الإع�صار، واأن الطالب )املدعي( يعلم ع�صره، واأنكر الطالب 
العلم بع�صره، ول بينة للمطلوب، فاإن الطالب يحلف اأنه ل يعلم بع�صره، ويوؤمر املطلوب باإثبات ع�صره)14(.

كما ورد عنهم اأي�صًا قولهم: فاإن مل يكن للمطلوب مال، وادعى الإع�صار، فاإن كان قد ُعرف له قبل ذلك مال، حب�س اإلى 
اأن يقيم البينة على اإع�صاره، ول يقبل يف ذلك اإل ب�صهادة �صاهدين من اأهل اخلربة بحاله))1(.

اِلك 163/1-164، التاج والإكليل ملخت�شر خليل3/8. )6)  ينظر: اإْر�َشاُد ال�شَّ
)))  ينظر: الأم 215،218/3.

)))  ينظر: الأم207/3، التذكرة يف الفروع على مذهب ال�شافعي �ص92.

)9) الإقناع 207/2، ينظر: اأخ�شر املخت�شرات 180-179/1.
)10)  معجم لغة الفقهاء �ص77، املو�شوعة الكويتية 246/5.

)11) ينظر: نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي املادة )230،231).
)12)  ينظر: الختيار لتعليل املختار96/2، بلغة ال�شالك لأقرب امل�شالك89/4، الإقناع 34/2.

)13) ينظر: الختيار لتعليل املختار96/2، البحر الرائق388/17.
)14) بلغة ال�شالك لأقرب امل�شالك89/4، ينظر: مواهب اجلليل564/5، حا�شية الد�شوقي151/4.

)15) ينظر: التنبيه يف الفقه ال�شافعي94/1، اأ�شنى املطالب187/2، الإقناع يف حل األفاظ اأبي �شجاع168/1، 34/2
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فالإع�صار م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي لفظًا ومعنًا، ول يزال ي�صتعمل.
احلجز وهو نوعان:

1(احلجز التحفظي: وهو منع املدين من الت�صرف يف اأمواله املوجودة بحوزته، اأو على اأمواله املوجودة بحوزة الغري، اأو 
بذممهم، بناء على طلب الدائن، بعد قناعة املحكمة بذلك.

والهدف منه حفظ احلق يف الأموال املحجوزة، والتي �صيطالب بثبوت متلكها، اأو حيازتها، اأو حفظ هذه الأموال؛ ل�صتيفاء 
احلق املطالب به منها، اأو من قيمتها، يف حال احلكم ل�صالح احلاجز)16(.

وقد اعتنى نظام املرافعات باحلجز عمومًا، وخ�ص�س له بابًا لأهميته))1( ، حيث يعترب احلجز التحفظي اإجراًء موؤقت، 
ينح�صر اأثره املبا�صر يف التحفظ على مال، اأو حق معني للمدين، بو�صعه حتت يد املحكمة، مل�صلحة الدائن احلاجز، حتى ل 

يقوم املدين باأي ت�صرف من �صاأنه تهديد حق الدائن))1(.
اإن احلجز التحفظي من امل�صطلحات التي ُعرفت عند الفقهاء من احلنفية، واملالكية، وال�صافعية، واحلنابلة، من حيث 

املعنى، دون اللفظ، وُيعرف عندهم باحلجر مبعناه العام)19( .
فقد ورد عنهم قولهم: املنع من الت�صرف يف ماله، فاإذا طلب الغرماء املفل�س، احلجر عليه، حجر القا�صي عليه، ومنعه 

من الت�صرفات)1)(.
وورد اأي�صا قولهم: واإذا ادعى املديان الفل�س، وطلب غرماوؤه حب�صه حب�س، فاإن ثبت ع�صره اأنظره، فاإن ظهر له �صيء اأُدمي 

حب�صه، فاإن �صاألوه حجره حجر عليه)1)(.
وعنهم اأي�صًا قولهم: وللقا�صي احلجر على مفل�س يف حق من ركبته ديون حالة، زائدة على ماله)))(.

وورد عنهم: احلجر: منع الإن�صان، من الت�صرف يف ماله، وهو على �صربني: 
حجر حلق الغري: كحجر على مفل�س.

وحجر حلظ نف�صه: كحجر على �صغري وجمنون و�صفيه.
 فحجر املفل�س: منع احلاكم، من عليه دين حال، يعجز عنه ماله املوجود، مدة احلجر، من الت�صرف فيه)3)(.

فتبني من ذلك اأن الفقهاء مل يفردوا احلجز التحفظي بتعريف خا�س، واإمنا جاء يف الفقه �صمن ا�صطالح احلجر)4)( ، 
فهو ي�صمل احلجز التحفظي، واحلجز التنفيذي، كما مر بنا من اأقوالهم.

فاحلجز التحفظي م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي من حيث املعنى دون اللفظ.

)16)  ينظر: دليل اإجراءات العمل يف اأق�شام احلجز والتنفيذ لوزارة العدل �ص13.
)17) ينظر نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي الباب الثاين ع�شر.

)18) ينظر: النظام القانوين للحجز التحفظي الق�شائي �ص15.
 ،3/8 خليل  ملخت�شر  والإكليل  التاج  الدقائق68/21،  كنز  �شرح  الرائق  البحر   ،106 املختار101/2،  لتعليل  الختيار  ينظر:   (19(

الأم207/3، التذكرة �ص92، الإقناع 207/2.
)20) ينظر: الختيار لتعليل املختار101/2، 106، اجلوهرة النرية418/2، البحر الرائق �شرح كنز الدقائق68/21.

اِلك 163/1-164، التاج والإكليل ملخت�شر خليل3/8. )21) ينظر: اإْر�َشاُد ال�شَّ
)22) ينظر: الأم207/3، التذكرة يف الفروع على مذهب ال�شافعي �ص92.

)23) الإقناع 207/2، ينظر: اأخ�شر املخت�شرات 180-179/1.
)24) ينظر: املطلب الثالث: احلجر.
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)( احلجز التنفيذي: وهو منع املحكوم عليه من الت�صرف يف اأمواله، املوجودة بحوزته، اأو على اأمواله، املوجودة بحوزة 
الغري، اأو بذممهم بناء على طلب املحكوم له بحكم مكت�صب للقطعية، ومذيل بال�صيغة التنفيذية، بعد امتناع املحكوم عليه 

بال�صداد)1(.
وقد اعتنى نظام املرافعات باحلجز عمومًا، وخ�ص�س له بابًا لأهميته))( ، حيث يعترب احلجز التنفيذي، اإجراء ق�صائي، 

يوقعه الدائن على مال معني، من اأموال املدين، بو�صعه حتت يد املحكمة، متهيدًا لبيعه، وا�صتيفاء الدائن حقه من ثمنه)3(.
اإن احلجز التنفيذي بهذا املفهوم م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي من حيث املعنى، دون اللفظ، وُيعرف عندهم اأي�صًا 

باحلجر مبعناه العام)4(.
وقد بينت يف احلجز التحفظي، اأقوال الفقهاء يف احلجر، واأنه يعني احلجز بنوعيه، يف مفهوم امل�صطلحني))(.

فتبني من ذلك اأن الفقهاء مل يفردوا احلجز التنفيذي بتعريف خا�س، واإمنا جاء يف الفقه �صمن ا�صطالح احلجر، فهو 
ي�صمل احلجز التحفظي، واحلجز التنفيذي، كما مر بنا من اأقوالهم، يف الفرع ال�صابق.
فاحلجز التنفيذي م�صطلح ُعرف يف الفقه الإ�صالمي من حيث املعنى دون اللفظ.

الفروق بني احلجز التحفظي واحلجز التنفيذي)6(:
املال  بيع  اإلى  بذاته  يوؤدي  الت�صرف فيه، ول  املدين من  املال املحجوز عليه، ومنع  اإلى �صبط  التحفظي يهدف  احلجز 

املحجوز عليه باملزاد العلني.
 اأما احلجز التنفيذي فاإنه يهدف اإلى �صبط املال، ومنع الدائن من الت�صرف فيه، اإ�صافة اإلى اأنه يهدف اإلى بيع املال 

باملزاد العلني لي�صتويف الدائن حقه من ثمنه.
يكفي الدائن لتوقيع احلجز التحفظي، اأن يكون دينه حمقق الوجود وحال الأداء، ول يلزم اأن يكون معني املقدار. 

بينما ي�شرتط يف احلق الذي يتم احلجز التنفيذي له، اأن يكون حمقق الوجود، وحال الأداء، ومعني املقدار.
ل يجوز اإيقاع احلجز التحفظي اإلَّ اإذا قامت دلئل قوية على احتمال قيام املدين بتهريب اأمواله.

 اأما احلجز التنفيذي فال يجوز اأن ميتنع املح�صر عن توقيعه طاملا كان لدى الدائن وثيقة تنفيذية ومت عمل مقدمات 
التنفيذ التي تطلبها النظام.

احلجوز التحفظية ل يجوز توقيعها اإلَّ باأمر من القا�صي املخت�س؛ لأنها تتم بغري وثيقة تنفيذية تثبت حق احلاجز.
اأما احلجز التنفيذي فال يحتاج لإيقاعه اإلى اأمر من القا�صي بل يقوم به املخت�س بالتنفيذ.

يقت�صر احلجز التحفظي على املنقولت فقط، دون العقارات، على اأ�صا�س اأن املنقولت ي�صهل اإخفائها وتهريبها. 
بخالف العقارات فال ميكن تهريبها اأو اإخفائها. اأما احلجز التنفيذي فاإنه يرد على املنقولت والعقارات على حد �صواء.

)1) ينظر: دليل اإجراءات العمل يف اأق�شام احلجز والتنفيذ لوزارة العدل �ص3.
)2) ينظر نظام املرافعات ال�شرعية ال�شعودي الباب الثاين ع�شر.

)3) ينظر: التنفيذ اجلربي �ص426.
 ،3/8 خليل  ملخت�شر  والإكليل  التاج  الدقائق68/21،  كنز  �شرح  الرائق  البحر   ،106 املختار101/2،  لتعليل  الختيار  ينظر:   (4(

الأم207/3، التذكرة �ص92، الإقناع 207/2.
)5) ينظر: الفرع الأول: احلجز التحفظي من املطلب اخلام�ص، واملطلب الثالث: احلجر.

املواد  يف  اجلربي  التنفيذ  �ص130،  الكويتي  القانون  يف  اجلربي  التنفيذ  �ص833،  والتجارية  املدنية  املواد  يف  التنفيذ  اإجراءات   (6(
املدنية والتجارية �ص346.

مصطلحات•قضائية
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هذا الكتاب يف طبعته الثانية )143هـ 
وي�صم 343 �صفحة يف جملد واحد.

للن�صر  الــنــفــائــ�ــس  دار  عـــن  ــدر  �ــص
والتوزيع بالأردن، ويعترب مرجعًا يف مادة 
اإلى  مييل  املوؤلف  اأن  وبرغم  العقوبات. 
املذهب املالكي املعتمد يف دولة الإمارات 
الــعــربــيــة املــتــحــدة بــحــكــم تــدريــ�ــصــه يف 
جامعتها، اإل اأن املذهب احلنبلي ي�صود يف 
كثري من ترجيحاته. ويتميز طرح املوؤلف 
ب�صهولة العبارة وو�صوحها واحلر�س على 
اإلى  والرجوع  العقوبات  مفردات  تغطية 
املعتمدة  الفقهية  واملراجع  امل�صادر  اأهم 
الكتاب  احتوى  وقد  الأربعة.  املذاهب  يف 
احلــدود  يف  ومقدمة  ـــواب  اأب ثالثة  على 
وكيفية حماية الإ�صالم لنظمه وت�صريعاته 
ومعنى اجلرمية والعقوبة واحلد والفروق 
بني احلدود والق�صا�س والتعزير وحكمه 
احلدود  عن  الأول  والباب  وم�صروعيتها، 
حد  عن  �صبعة  ف�صول  اإلى  يق�صمها  التي 
الزنا وحد القذف وحد اخلمر واملخدرات 
الردة  وحد  احلرابة  وحد  ال�صرقة  وحد 
اجلناية  عن  الثاين  الف�صل  ويف  والبغي، 

واجلناية  والكفارة  والدية  والق�صا�س  العمد  والقتل 
فيما دون النف�س واجلنني والعقوبات املنا�صبة لها ومن 
الباب الثالث حتدث عن التعزير وم�صروعيته و�صوابطه 
ب�صبهات حول  وختم  فيه  وال�صمان  احلد  والزيادة يف 

العقوبات يف الإ�صالم وجدواها ثم املراجع والفهار�س 
العلم ويو�صل ملعلومة وا�صحة  كتاب قيم يخدم طالب 

التبيان. 
الإميــان  بنور  ب�صائرنا  واأنــار  وبعلمه  به  اهلل  نفع 

واليقني وباهلل التوفيق.

الوجيز يف اأحكام احلدود والق�صا�ص والتعزير

تاأليف: اأ.د. ماجد حممد بو رخية



تعاميم
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نقل•اختصاص•وكالة•التخطيط•إىل•
وكالة•املحاكم•يف•اقرتاح•إنشاء•املحاكم•

أو•دمجها•أو•إلغاؤها
ق�صائيًا  تعميمًا  العدل  وزير  معايل  اأ�صدر 
1436/3/6هـــــ   وتــاريــخ  13/ت/)61)  برقم 
التخطيط  ــة  وكــال اخت�صا�س  بنقل  يق�صي 
والتطوير اإلى الوكالة امل�صاعدة ل�صوؤون املحاكم 
يف اقرتاح اإن�صاء املحاكم اأو دجمها اأو الغائها، 
ن�س  واإلــيــكــم  الــوكــالــة،  وعــمــل  للمهام  وفــقــًا 

التعميم:
»فبناء على العر�س املقدم من وكيل الوزارة 
 3(/3161(39 رقم  املحاكم  ل�صوؤون  امل�صاعد 
وتاريخ 9)/11/)143هـ، امل�صار فيه اإلى برقية 
معال رئي�س الديوان امللكي وال�صكرتري اخلا�س 
خلادم احلرمني ال�صريفني رقم 1)))4 وتاريخ 
توجيه  اإلـــى  فيها  امل�صار  ))/1433/11هـــــــ، 
جمل�س الوزراء باأن تقوم وزارة العدل مبراجعة 
وحتــديــث بــيــانــات املــحــاكــم املــقــرتح اإحــداثــهــا 
وبيانات  للتنمية  العامة  اخلطة  يف  املــدرجــة 
ما  واقرتاح  حاليًا،  القائمة  الإفرادية  املحاكم 
�صعادته  اإلغاوؤه، وطلب  اأ  اأو دجمه  اإن�صاه  ميكن 
ــة الــــوزارة  ــال نــقــل هـــذا الخــتــ�ــصــا�ــس مــن وك
للتخطيط والتطوير اإلى وكالة الوزارة امل�صاعدة 
مت  الــذي  التــفــاق  على  بــنــاًء  املحاكم  ل�صوؤون 
امل�صاعدة  الوكالة  عمل  لطبيعة  وذلــك  بينهما 

ل�صوؤون املحاكم وفقًا للمهام املكلفة بها.
لذا نرغب اإليكم الطالع ومراعاة ما ذكر 

عند الرفع عن ذلك م�صتقباًل.
 واهلل يحفظكم.

وزير العدل 

•تزكية•شهود•اإلثبات
•ال•شهود•اإلقرار

ق�صائيًا  تعميمًا  العدل  وزير  معايل  اأ�صدر 
1)/11/)143هـــ  وتاريخ  13/ت/))4)  برقم 
الإقرار  �صهود  ل  الإثبات  �صهود  بتزكية  يق�صي 
يف  14/م  برقم  العليا  املحكمة  قررته  ملا  طبقًا 

6)/6/)143هـ. واإليكم ن�س التعميم:
»فقد ورد للوزارة كتاب معايل رئي�س املحكمة 
9/19/)143هـــ  يف   3(/((4(4(( رقم  العليا 
يف  ال�شهود  تزكية  ا�تتشتترتاط  يف  النظر  ب�شاأن 
الإنهاءات والتوثيقات من عدمه، وتقرير مبداأ 
بهيئتها  العليا  املحمة  واأن  فيه،  عــام  ق�صائي 
واأ�صدرت  املو�صوع،  هذا  بدرا�صة  قامت  العامة 
ب�صاأنه القرار رقم )14/م( يف 9)/6/)143هـ 
العامة  الهيئة  اأن  املت�صمن  �صورته(  )املرفق 

للمحكمة العليا قررت بالأغلبية ما يلي:
كحجج  اإثــــبــــات،  ــــى  اإل يــحــتــاج  مـــا  اأوًل: 
الأو�صياء،  واإقامة  الورثة،  ال�صتحكام، وح�صر 
فيجب  ذلك،  ونحن  الإعالة،  واإثبات  والأولياء، 

تزكية ال�صهود ما مل يعلم القا�صي عدالتهم.
ي�صدر  ما  على  ال�صهادة  كانت  اإذا  ثانيًا: 
اأمام القا�صي،  اإقرار واعرتاف  من املكلف من 
اأثناء  والرجعة  والطالق،  والوقوف،  كالو�صية، 
العدة، وعقود التعام مع الغري، فال يلزم تزكية 

ال�صهود.
موجبه،  واعتماد  الطالع  اإليكم  نرغب  لذا 

واهلل يحفظكم.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل
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تفويض•ممثليات•اململكة•يف•الخارج•

بإصدار•الوكاالت
اأ�صدر معايل وزير العدل تعميمًا ق�صائيًا 
1/)/1436هـــ  وتاريخ  13/ت/69))  برقم 
يق�صي بتفوي�س ممثليات اململكة يف اخلارج 
ال�صعوديني،  للرعيا  ــوكــالت  ال ــدار  اإ�ــص يف 

واإليكم ن�س التعميم:
»فـــاإ�ـــصـــارة اإلــــى تــعــمــيــم الــــــوزارة رقــم 
وامل�صار  11/11/)141هـــــــ  يف  )/ت/119 
رقــم  اخلـــارجـــيـــة  وزارة  كــتــاب  اإلــــى  ــه  فــي
1/)/4)14هــــــــ  يف   3/14(3/1/1/(4
ب�صاأن الوكالت التي ترد من قنا�صل اململكة 
لقنا�صل  يــحــق  اأنــــه  واملــتــ�ــصــمــن  بـــاخلـــارج 
والوكالت  العقود  اإ�صدار  اململكة  ومفو�صي 
ال�صعوديني  للرعايا  بالن�صبة  �صاببها  ومــا 
ــكــون هــذه  املــقــيــمــني خــــارج املــمــلــكــة، ول ت
بعد  اإلى  ر�صميًا  معتمدة  العقود  اأو  الوكالت 

الت�صديق عليها من قبل وزارة اخلارجية.
اخلارجية  وزارة  وكيل  كتاب  تلقينا  فقد 
يف   31(91(/6/( رقم  القن�صلية  لل�صوؤون 
)/11/)143هـ املت�صمن باأن الوزارة اأوكلت 
ق�صم  لرئي�س  وتوقيعها  الوكالت  اإ�صدار  حق 
ممثليات  جميع  يف  ونائبه  ال�صعوديني  �صوؤون 
الوكالت  تلك  اأن  طاملا  اخلــارج  يف  اململكة 
وزارة  قبل  مــن  عليها  بالت�صديق  منتهية 
ووزارة  فروعها  اأحد  اأو  بالريا�س  اخلارجية 

العدل.
ومــراعــاة ما  اإليكم الطــالع  لــذا نرغب 

ذكر. واهلل يحفظكم.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وزير العدل 

اقتصار•االختصاص•على•الهيئة•العامة•للوالية•
على•أموال•القاصرين•ومن•يف•حكمهم•بداًل•من•

بيوت•املال•يف•املحاكم•
برقم  ق�صائيًا  تعميمًا  العدل  ــر  وزي معايل  اأ�ــصــدر 
باقت�صار  يق�صي  )1/)/1436هـ  وتاريخ  13/ت/91)) 
اأمــوال  على  للولية  العامة  الهيئة  على  الخت�صا�س 
يف  املـــال  بــيــوت  مــن  بـــدًل  حكمهم  يف  ومــن  القا�صرين 

املحاكم، واإليكم ن�س التعميم:
يف  13/ت/))))  رقم  الــوزارة  تعميم  اإلى  »اإ�صارة 
4)/3/)143هـ ب�صاأن �صدور نظام الهيئة العامة للولية 

على اأموال القا�صرين ومن يف حكمهم.
العامة  الهيئة  رئي�س  معايل  كتاب  للوزارة  ورد  فقد 
رقم  حكمهم  يف  ومــن  القا�صرين  اأمـــوال  على  للولية 
))361 يف 9/)/1436هـ امل�صار فيه اإلى املادة التا�صعة 
اأمــوال  على  للولية  العامة  الهيئة  نظام  من  والثالثني 
القا�صرين ومن يف حكمهم والتي ن�صت على اأن: )حتل 
يف  ومــن  القا�صرين  اأمــوال  على  للولية  العامة  الهيئة 
العدل،  لوزارة  التابعة  املال  بيوت  اإدارة  حكمهم، حمل  
وتوؤول اإليها ما لهذه الإدارة ولبيوت املال يف املحاكم من 
حقوق، وما عليها من التزامات(. واأنه يرد للهيئة بع�س 
امل�صمولني  بع�س  تخ�س  املحاكم  بع�س  من  املعامالت 
بنظام الهيئة وي�صار يف هذه الأحكام ال�صادر بها �صكوك 
التعميم  معاليه  وطلب  بذلك.  املــال  بيوت  باخت�صا�س 
ال�صادرة  الأحــكــام  يف  ُين�س  ــاأن  ب املحاكم  كافة  على 
منها – للمعامالت املتعلقة بامل�صمولني بنظام الهيئة – 
اأموال  للولية على  العامة  للهيئة  باأن الخت�صا�س يكون 

القا�صرين ومن يف حكمهم بدًل من بيوت املال.
لذا نرغب اإليكم الطالع ومراعاة موجبه. واهلل يحفظكم.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وزير العدل
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وزير•العدل•يشارك•يف•قمة•القانون•الدولي
  تلبية لدعوة وزير العدل الربيطاين ال�صيد كري�س جريلينج قام معايل وزير العدل ال�صيخ الدكتور وليد بن حممد 
 6-  4 بني  ما  الفرتة  لندن يف  الدولية يف  القانونية  القمة  املتحدة حل�صور  اململكة  اإلى  ر�صمية  بزيارة  ال�صمعاين 

جمادى الأولى 1436 ه املوافق 3) – )) فرباير )11).
اأنحاء  واملحامني من جميع  القانون  والق�صاة وخرباء  العموم  وادعاء  العدل  وزراء  القمة عدد من  وي�صارك يف 

العامل، لتبادل الطروحات القانونية حول امل�صائل املتعلقة بالق�صاء وال�صتثمار واملال.
وتخلل القمة القانونية الدولية اإقامة العديد من ور�س العمل التي يقدمها عدد من الق�صاة واخلرباء القانونيني 
تتناول الأعمال والقت�صاد العاملي وحكم القانون، والعدالة يف الع�صر الرقمي، وغ�صل الأموال، والتنمية امل�صتدامة .

للتواصل• املجال• يفتح• العدل• وزير•

معه•شخصيًا
  دعت وزارة العدل املواطنني للتوا�صل مع معايل 
وزير العدل ال�صيخ الدكتور وليد بن حممد ال�صمعاين 

عرب الإمييل التايل:
minister-office@moj.gov.sa 

الوزير  ا�صتقبال  �صياق  يف  اخلــطــوة  هــذه  وتــاأتــي 
ل�صكاوى املواطنني �صخ�صيًا.

بتنظيم• توجيهًا• تصدر• )العدل(•
صكوك•عقارات•الدولة

وليد  الدكتور  ال�صيخ  العدل  وزيــر  معايل  اأ�ــصــدر 
العدل  كتابات  ــى  اإل توجيهًا  ال�صمعاين  حممد  بــن 
املخ�ص�صة  ال�صكوك  تنظيم  بــاأن  يق�صي  واملحاكم 
امالك  با�صم  يكون  واإخراجها  احلكومية  للجهات 
الدولة وتوثق �صكوك عقارات الدولة با�صم )م�صلحة 

اأمالك الدولة ل�صالح اجلهة امل�صتفيدة(.

استقباالت•معالي•وزير•العدل

•السفري•األملاني
ا�صتقبل معايل وزير العدل ال�صيخ الدكتور وليد بن 
يوم  الوزارة  ال�صمعاين يف مكتبه مبقر ديوان  حممد 
جمهورية  �صفري  الأولــى1436هـــ  جمادى   (6 الثالثاء 

اأملانيا الحتادية باململكة ال�صيد بوري�س روغة.
اجلانبان  وناق�س  الأملــاين،  بال�صفري  معاليه  ورحب 
باجلوانب  يتعلق  فيما  العدلية،  املجالت  يف  التعاون 

الإجرائية والتقنية.

السفري•الفرنسي
الدكتور  ال�صيخ  العدل ف�صيلة  وزير  ا�صتقبل معايل 
وليد بن حممد ال�صمعاين يف مكتبه مبقر ديوان وزارة 
»برتران  باململكة  الفرن�صية  اجلمهورية  �صفري  العدل 

بزان�صنو«. يوم الإثنني )1 جمادى الأولى 1436هـ.
بال�صفري  مــعــالــيــه  رحـــب  ال�ــصــتــقــبــال  ــة  ــداي ب ويف 
الفرن�صي، ثم ناق�س اجلانبان الق�صايا ذات الهتمام 

امل�صرتك بني البلدين ال�صديقني. 
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)2431(•متقدمًا•لرخصة•التوثيق•باململكة•
عرب•موقع•وزارة•العدل•اإللكرتوني

اأعمال  ملمار�صة  متقدمًا  العدل )431)(  وزارة  موقع  التوثيق على  للح�صول على رخ�صة  املتقدمني  بلغ عدد 
التوثيق منذ تد�صني اأعمالها اإلى نهاية ربيع الأول 1436هـ، كما اأر�صلت الوزارة ر�صائل ن�صية اإلى )))16( متقدمًا 
لرخ�صة التوثيق بطلب مراجعة كتابات العدل الثانية يف املناطق املتقدم عليها؛ وذلك من اأجل اإجراء التحقق 
على  العدل  وزارة  وعملت  الــوزارة.  موقع  عرب  املقدمة  امل�صتندات  اأ�صول  ومطابقة  الب�صمة،  عرب  هوياتهم  من 
تخ�صي�س ))1( كتابة عدل ثانية باململكة لتقوم باإجراء التحقق من هوية املتقدمني ومطابقة امل�صتندات، ت�صمل 
العدل  وكتابة  الدمام  الثانية ب  العدل  وكتابة  بالريا�س  الثانية  العدل  وكتابة  املكرمة  الثانية مبكة  العدل  كتابة 
الثانية بجدة وكتابة العدل الثانية باملدينة املنورة وكتابة العدل الثانية يف بريدة وكتابة العدل الثانية بحائل وكتابة 
العدل الثانية باأبها وكتابة العدل الثانية بتبوك وكتابة العدل الثانية بعرعر وكتابة العدل الثانية ب�صكاكا وكتابة 

العدل الثانية بنجران. ومت تخ�صي�س �صا�صة اإلكرتونية �صمن نظام كتابات العدل للتحقق واملطابقة.

ربط•إلكرتوني•بني•وزارة•العدل•ومؤسسة•النقد
العربي  النقد  موؤ�ص�صة  ، وحمافظ  ال�صمعاين  بن حممد  وليد  الدكتور  ال�صيخ  العدل  وزير  معايل  من  بتوجيه 
ال�صعودي الدكتور فهد بن عبداهلل املبارك، د�صن وكيل وزارة العدل ل�صوؤون احلجز والتنفيذ ال�صيخ خالد بن علي 
الداود ونائب املحافظ عبدالعزيز بن �صالح الفريح، عملية الربط الإلكرتوين بني وزارة العدل، ممثلة يف حماكم 
التنفيذ وموؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، يوم اخلمي�س 14 من جمادى الأولى 1436هـ بديوان الوزارة بالريا�س.

واأو�صح وكيل وزارة العدل ل�صوؤون احلجز والتنفيذ، اأن عملية الربط بني الوكالة واملوؤ�ص�صة ت�صاهم يف حتقيق 
العدالة الناجزة من خالل احلجز على اأموال املدين ب�صرعة، لئال يت�صرف يف اأمواله باإخفائها ونحوه، م�صريا اإلى 
اأن عملية التنفيذ لن ت�صتغرق �صوى دقائق معدودة، ومو�صًحا اأن الوكالة تهدف من ذلك اإلى ت�صريع العمل والتفاق 

على ال�صيغ املوحدة لطلبات احلجز، وقد مت توقيع اتفاقية بهذا ال�صاأن.
واأ�صاف، اأنه مت ربط حماكم ودوائر التنفيذ الق�صائية باملوؤ�ص�صة اإلكرتونيًا والتي ت�صرف على املن�صاآت املالية 
ل�صمان �صرعة تنفيذ اأوامر ق�صاة التنفيذ، والذي �صيمّكن قا�صي التنفيذ من تنفيذ عدد من الإجراءات ب�صكل اآيل 

و�صريع؛ من بينها الإف�صاح واحلجز ورفع احلجز.
واأكد وكيل الوزارة ل�صوؤون احلجز والتنفيذ، على اأن حماكم ودوائر التنفيذ منذ مطلع العام املا�صي )143هـ 
وحتى �صهر جمادى الأولى من هذا العام، ا�صتعادت اأكرث من )4 مليارريال من خالل اأكرث من )133( األف طلب 

تنفيذ، وردت اإلى حماكم ودوائر التنفيذ والتي يبلغ عددها )334( دائرة تنفيذ بكافة اأنحاء اململكة.
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اإثراء ظاهر 

وجهود مميزة

ف�صيلة رئي�س التحرير
اأثــر  اهلل  بف�صل  لها  الــعــدل(  )جملة  ــاإن  ف
ظاهر يف الإثراء الفقهي والق�صائي والنظامي، 
ملا ن�صر فيها من مواد متخ�ص�صة، تفيد الق�صاة 
باجلانب  واملــهــتــمــني  واملخت�صني  واملــحــامــني 

الق�صائي.
ف�صكر اهلل جهودكم، وجهود من معكم من 

القائمني عليها وامل�صاركني فيها.
حقق اهلل الآمال واهلل يحفظكم ويرعاكم،،
رئي�ص املحكمة العامة يف �شقراء بالإنابة
حمود بن عبداهلل امل�شعر

اإلى الهند يف 

خدمة الباحثني

ف�صيلة رئي�س الرتحري
واأ�صكركم  جملتكم  بو�صول  �صعيد  اأنــا  كم 
عليها خريًا  والقائمني  يجزيكم  اأن  اهلل  واأدعــو 
نظام  يف  فهر�صتها  حتــت  و�ــصــولــهــا  ــخــذت  ات
حا�صبوي فريد �صمن خزائن مكتبتنا يف الهند 
والأحكام  الق�صاء  الباحثة عن  الأجيال  لفائدة 

ال�صرعية والنوازل احلادثة. 
الإ�ــصــالم  بها  ونــفــع  ف�صيلتكم  اهلل  اأدام 

وامل�صلمني. واهلل يحفظكم ويرعاكم.
مرتجم دائرة الق�شاء يف العني
بدولة الإمارات العربية املتحدة
الدكتور اأبو بكر حممد 

جملتكم كالب�شتان نقطف 

من كل �شطر زهرة 

ف�صيلة رئي�س التحرير
فاأحمد اإليكم اهلل تعالى، على ما منَّ به على 
املجلة  هذه  بــروز  من  والق�صاء  الفقه  رجــالت 
كالب�صتان  هي  والتي  العدل(  )جملة  ال�صامقة 
اأبــالــغ  ول  زهـــرة،  منها  �صطر  كــل  مــن  تقطف 
م�صتمتعًا  فيها  ورقة  كل  اأقراأ  اإنني  اأقول:  حيث 
وم�صتفيدًا. بارك اهلل يف جهودكم وحفظكم ول 

حرمكم الأجرواملثوبة. 
وتقبلوا احرتامي وتقديري،،

رئي�ص املحكمة العامة بنفي
حممد بن م�شاعد بن �شعود العتيبي

ال�شمعة الدولية عرب الآفاق

ف�صيلة رئي�س التحرير
وما  الــعــدل  ملجلة  الــدولــيــة  لل�صمعة  نــظــرًا 
و�صلت اإليه عرب الآفاق، ونظرًا حلاجة اإخوانكم 
والفقه  الق�صاء  تخ�س  معلومات  اليمن من  يف 

والأحكام ال�صرعية املثلى. 
اإ�صهامًا  اإلينا  املجلة  �صوت  اإي�صال  ناأمل 
والتعليم  العلم  ون�صر  احلقوقي  الوعي  رفع  يف 
وامتدادًا وتنفيذًا لقول الر�صول �صلى اهلل عليه 
جهودكم  اهلل  وتقبل  به(،  ينتفع  )وعلمًا  و�صلم 

و�صكر �صعيكم.
رئي�ص مركز ومكتبة الدرب الثقافية يف 
احلديدة باليمن
اأ.حممد اآدم فتيني املرزوقي
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طلب اإدراج 

عدل  كاتب  اخلليل  اأبا  علي  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ   -
بن حمد  ال�صيخ عبداحلكيم  بالدمام،  الأول  العدل  بكتابة 
العقارية،  التنمية  ب�صندوق  املكلف  العدل  كاتب  الدعيج 
باملحكمة  القا�صي  ال�صناد  ال�صيخ عبداللطيف بن عبداهلل 
اجلزائية بتبوك، ال�صيخ عبدالرحمن بن �صليمان احلجيالن 
بن  حمد  ال�صيخ  بالريا�س،  ــة  الإداري املحكمة  يف  القا�صي 
بالريا�س،  ـــة  الإداري باملحكمة  القا�صي  الفا�صل  يو�صف 
ال�صيخ عبداملجيد بن حممد النجيدي القا�صي يف املحكمة 
الودعاين  د. عامر بن عبداهلل  ال�صيخ  بالريا�س،  الإدارية 
وال�صيخ عثمان بن عبداهلل الأحمد وال�صيخ ر�صيد بن حممد 
العبيد وال�صيخ د. نا�صر بن عبداهلل ال�صلطان وال�صيخ فهد 
بن مقحم املقحم وال�صيخ ح�صني بن م�صوح امل�صوح وال�صيخ 
اأِ�صرف بن عبداهلل ال�صويحي وال�صيخ م�صاري بن من�صور 
العتيبي ق�صاة املحكمة اجلزائية بالأح�صاء، ال�صيخ عبداهلل 
بن نا�صر الغليقة القا�صي باملحكمة الإدارية مبكة املكرمة، 
باملحكمة  القا�صي  احلقيني  �صعود  بــن  عــبــداهلل  ال�صيخ 
عبداحلكيم  بــن  حممد  ال�صيخ  املــكــرمــة،  مبكة  الإداريــــة 
العقيل القا�صي باملحكمة الإدارية مبكة املكرمة، عايد بن 
ها�صل هتار�س ال�صراري متقاعد من كتابة عدل طربجل، 
املكلف  الريا�س  مركز  مدير  العطر  عبدالعزيز  الأ�صتاذ 

بجريدة مكة املكرمة.
باإدراج  نثمن لكم حر�صكم واهتمامكم ونفيدكم  ٭  

اأ�صماوؤكم �صمن من تهدى اإليهم املجلة و�صكرًا.

تعديل عنوان 

قا�صي  اجلــدعــان  �صعود  بن  حممد  ال�صيخ   -
ليف  ال�صرعي  امل�صت�صار  باحلريق،  العامة  املحكمة 
وزارة  بفرع  اجلهني  ال�صناين  ر�صيد  بن  عاي�س  بن 
العدل باملدينة املنورة، ال�صيخ �صالح بن عبداهلل اأبا 
اخليل القا�صي باملحكمة العامة بالريا�س، املهند�س 
الــ�ــصــورى،  ع�صو  اخلــريــجــي  عبدالكرمي  بــن  ولــيــد 
ال�صبتي  اإبــراهــيــم  بــن  عــبــداهلل  بــن  خالد  الدكتور 
حمد  بن  نا�صر  بن  حممد  الأ�صتاذ  ال�صورى،  ع�صو 
حممد  بن  �صعد  الدكتور  ال�صورى،  ع�صو  ال�صقر 
نا�صر  الدكتور  ال�صورى،  ع�صو  احلريقي  �صعد  بن 
ال�صورى،  ع�صو  الــداود  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  بن 
ع�صو  هــادي  حممد  بن  اأحمد  بن  عبا�س  املهند�س 
ال�صورى،  ع�صو  هيازع  اآل  حممد  الدكتور  ال�صورى، 
عبدالعزيز  بــن  عــبــدالــكــرمي  بــن  عــبــداهلل  ال�صيخ 
الأمنية،  لل�صوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  العي�صى 
موؤ�ص�صة  رئي�س  املا�صي  حميد  بن  حممد  املهند�س 
بن  ر�صيد  بن  تركي  ال�صيخ  الع�صكرية،  ال�صناعات 
الثانية  العدل  بكتابة  العدل  كاتب  العنزي،  فريح 
اليماين  حممد  بن  عامر  ال�صيخ  الريا�س،  ب�صرق 
كاتب عدل بكتابة العدل الثانية بغرب مكة املكرمة.

٭ جـــرى تــعــديــل عــنــاويــنــكــم اجلــديــدة، 
املجلة  و�صول  �صمان  يف  توا�صلكم  ومقدرين 

ودمتم.

- خالد بن حممد اليو�صف الإدارة العامة ل�صوؤون كتابات العدل بوزارة العدل، خالد حممد اإدري�س، ال�صيخ 
القا�صي  ال�صريف  علي  بن  �صالح  ال�صيخ  جنران،  مبنطقة  يدمة  حمكمة  قا�صي  القحطاين  فرحان  بن  حممد 
باملحكمة اجلزائية بخمي�س م�صيط، املالزم الق�صائي ال�صيخ فرا�س بن عبداهلل املحيميد، املحكمة العامة بربيدة، 

املالزم الق�صائي ال�صيخ ريان بن �صالح املجيدل املحكمة العامة بربيدة، ود. �صالح بن اإبراهيم التويجري.
٭جرى تزويدكم بالأعداد املطلوبة ح�صب الإمكانيات املتاحة . مقدرين اهتمامكم وحر�صكم. اد 

عد
ب اأ

طل
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حممود  عمر  حممود  د.  ٭ 
امللك  اأ�ستاذ م�ساعد بجامعة 

عبدالعزيز بجدة.
املجال  اأ�صتاذة اجلامعات يف  ا�صتقبال بحوث  ي�صرنا   -
املدونة  الن�شر  و�شروط  لأهتتداف  طبقًا  والق�شائي  الفقهي 
خلف غاليف املجلة. ونحيطك اأنه ل مينع بعث ما لديكم من 
بحوث عرب الربيد الإلكرتوين اأو الربيد الر�صمي على عنوان 

املجلة بجهاز الوزارة بالريا�س. 
 Moj.aladl@Gmail.com :الربيد الإلكرتوين

وزارة   114(( الريا�س   (((( ب.  �ــس.  الر�صمي:  الربيد 
العدل/ جملة العدل(.

الأن��ظ��م��ة  ق�����س��م  يف  ط��ال��ب  ال�سنقيطي  اإب���راه���ي���م  الأخ  ٭ 
باجلامعة الإ�سالمية:

)حقوق  املاج�صتري  �صهادة  لنيل  بحثكم  دعم  ي�صرنا   -
الأنظمة  ح�صب  اجلــوي  النقل  عقد  يف  امل�صافر  والتزامات 
ونحيطك  مقارنة(  درا�صة  الدولية.  واملعاهدات  ال�صعودية 
ميكن  منهجيته  ويــواكــب  البحث  مع  يت�صاير  نظام  اأي  اأن 
ال�صتفادة منه بالتوا�صل مع ما ين�صر يف جملة العدل واملجلة 

الق�صائية ومدونة الأحكام ال�صرعية. لك حتياتنا.
٭ ال�سيخ حممد الأ�سمري كاتب عدل بكتابة العدل الأولى 

يف بي�سة:
الوزارة  ومن�صوبي  العدل  وكتاب  للق�صاة  متنح  -املجلة 
عن  �ــصــوؤالــك  اأمـــا  فـــوق.  فما  الثامنة  املرتبة  على  هــم  ملــن 
كيفية ال�صرتاك ملن يرغب احل�صول على الأعداد ال�صابقة 
با�صم  البنوك  اأحد  من  م�صدق  �صيك  عرب  يكون  والالحقة 
كل عدد  ريال عن   (( بواقع  العدل(.  بوزارة  املالية  الإدارة 

وجميع الأعداد متوفرة 1-)6، لك حتياتنا.
٭ الأخ حممد الر�سودي. الدمام:

-نقدر لك اهتمامك باحل�صول على جملة العدل وجملة 
اخليار  ولك  ريــال   (( العدد  قيمة  اأن  ونحيطك  الق�صائية 
با�صم  م�صدق  �صيك  عرب  الأعــداد  جميع  على  احل�صول  يف 

الإدارة املالية بوزارة العدل لك حتياتنا.
٭ اأ�سامة حممد املهدي، املدينة املنورة:

تاأخر  اأن  ونفيدك  عنايتنا،  حمل  واهتمامك  -حر�صك 

اإرادتنا،  عن  خــارج  ال�صدور 
لكن يبقى حقك يف احل�صول 
�صدورها.  منذ  املجلة  على 

وتفاوت الإر�صال ل يعني عن التاأخر. لك خال�س تقديرنا.
٭ الأخ عمر غالب حممد �سحفي وباحث/الريا�ض:

و�شروط  اأهتتداف  يحقق  مبا  معك  بالتعاون  -نت�شرف 
الن�صر، واملجلة تفتح اأبوابها للجميع يف كل ما يخدم العدالة. 

لك حتياتنا.
٭ الأخ م��ب��ارك ب��ن غ��ف��ن��ان ال��دو���س��ري، م��وظ��ف مبحكمة 

ال�سليل العامة:
-نقدر اهتمامك وحر�صك على اإقتناء املجلة. ونحيطك 
فوق  فما  الثامنة  املــرتــبــة  على  هــم  ملــن  تــهــدى  املجلة  اأن 
نظام  وفــق  ال�ــصــرتاك  حق  لك  العدل،  وزارة  من�صوبي  من 

الإ�صرتاك متى ما رغبت، ولك حتياتنا.
٭ الأخ في�سل بن فهد الأحمد، املحكمة اجلزائية بنجران:
عليكم،  الرد  لإمكانية  ب�صخ�صكم  التعريف  -نريد 
وكتابة املعلومات يحقق الو�صول اإلى الهدف، لك حتياتنا.

٭ الأخت اأحالم الالحم. باحثة، اجلوف:
البحث  ل�صاحب  مادية  مكافاأة  متنح  العدل  -جملة 
عندما يتم ن�صره، و�صعدنا توفري ما حتتاجني من مو�صوعات 
العدل  اختيارك ملجلة  تقريرك عن جملتنا. مقدرين  يدعم 

لتكون �صمن ن�صاطك البحثي اجلامعي، لك حتياتنا.
٭ الأخ اإبراهيم بن خليل بن اأحمد ال�سقيفي. مكة املكرمة:
-تاأخر اإ�صدار و�صول املجلة خارج عن اإرادتنا، وحقك 
يف الأعداد مبوجب ا�صرتاكك ن�صم اإي�صالها لك عرب الربيد 

الر�صمي طبقًا لعنوانك ولك حتياتنا.
٭ الأخوة �سالح بن حممد بن فهد املزيد واإبراهيم عاي�ض 
�سداد احلربي واأحمد بن يو�سف بن �سالح كعكي واإبراهيم 
للتوزيع  الوطنية  وال�سركة  ال�سقيقي  اأح��م��د  خليل،  ب��ن 
وحمد بن علي بن حمد احلربي ومكتب علي بن عبداهلل 

بن علي للمحاماة.
تباعًا  املجلة  ت�صلكم  و�ــصــوف  ا�صرتاكاتكم  -و�صلت 
و�صكرًا على اهتمامكم وحر�صكم باقتناء املجلة، ن�صاأل اهلل 

اأن ينفع بها.

ردود خا�شة

بريد•املجلة
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التوازن•يف•العدالة•يف•العفو•العام•

بني•حماية•الحقوق•وأحقية•الجاني

العدلية  الكثري من األنظمة  العام يعترب أحد صور اإلصالح والتهذيب يف  العفو 

اجتامعية تعمل عىل  فيها مؤسسة  السجن  يعد  والتي  املتقدمة  الدول  وخاصة يف 

تحقيق العدالة يف املجتمع وتعنى يف الوقت نفسه بإصالح وتهذيب الجناة من خالل 

دمجهم يف برامج متخصصة تهدف إىل إعادة صياغة السجني ورؤيته للحياة ومنحة 

فرصة للبدء من جديد بعيداً عن مواطن الجرمية وبواعثها ومسبباتها، مبعنى أكرث 

إعادة تأهيل السجني وتدريبه للحصول عىل عمل ومهنة محرتمني تضمن  وضوحاً 

له حياة طبيعية كبقية البرش حتى ال يكون عدم تقبل املجتمع له والفقر والحاجة 

والبطالة سبباً يف العودة للجرمية مرة أخرى، وتجدر اإلشارة إىل أن متطلبات العفو 

العام التي ينبغي أن يحققها السجني يجب آال ُتخل بالتوازن بني حق هذا السجني 

الحاصل عىل العفو العام وبني مصلحة وحقوق املجتمع الذي سيعيش فيه، وذلك 

بصياغة هذه املتطلبات أو الرشوط عىل شكل نقاط يجب عىل السجني أن يحقق 

النقاط بفحص ملف  العفو، وتبدأ عملية حساب  للحصول عىل هذا  نسبة معينة 

العمرية والصحية  النظر يف حالة السجني  الجرمية ونوعها وطبيعتها ودوافعها، ثم 

واألخصايئ  السجن  إدارة  رأي  أخذ  وأخرياً  سابقة،  واالجتامعية وعدم وجود جرمية 

واملهنية  التدريبية  بالربامج  السجني  التحاق  من  والتأكد  املختص،  االجتامعي 

والتأهيلية، ومدى استفادته من هذه الربامج اإلصالحية مثل حفظ القرآن الكريم 

وتوبة الجاين عن ارتكاب الجرمية وانضباط سلوكه داخل السجن.

مدير•التحرير•

محمد•الدبيان•
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 Demolition in Divorce:
Form and Effect
Dr. Khaalid Al-Jaarid
Abstract

Demolition in divorce has always been a point 
of difference among scholars in old and recent 
times. Due to its importance and the need of 
scholars to have comprehensive knowledge of 
it and identify its proofs and the preponderant 
opinion of scholars on it, the author has penned 
a separate study stating its forms and effects.

The author divides the study into two top-
ics comprising six sections beginning with the 
definition of demolition in divorce; a term bor-
rowed by scholars to express this case of di-
vorce. They resemble the case of remarrying 
one’s wife after divorcing her less than three 
times and marrying another husband and then 
divorcing her three times by the second hus-
band with the demolition of a building.

 Effects of Lack of Religious Commitment
on the Judge. A Comparative Juristic Study
Dr. Saamee Farraaj Eid Al-Hazmee
Abstract

The study discusses the authority of the judiciary which is one of the highest authorities. The 
judiciary acquires its authority from the Islamic Sharee’ah which Allah has established for human 
beings as a fair rule. Moreover, the work of the judiciary is to empower the sovereignty of the 
Islamic Sharee’ah, especially the element of justice which is the basis of the work of the judiciary. 
Therefore, the study tackles the ruling on the judge’s maintaining his job if he loses this quality 
and becomes religiously uncommitted. Furthermore, the study tackles the point of appointing an 
uncommitted person as a judge, how valid it is, the position from the judgments he may issue, if 
all his judgments can be effected, the position of the just judge from the judgments issued by the 
religiously uncommitted judge and finally the responsibility of the ruler in this case.

All these issues are discussed in details in this study and their rulings are outlined. 
The study consists of a foreword, an introduction, two topics and conclusions.

Ibn Ruzain Al-
 Hanbali: Life and
Heritage
Dr. Abdullah Al-Abdul Haadee

Abstract
The author desires to serve the heritage of 

Sheikh Ibn Ruzain Al-Hanbali even briefly 
because all his books were lost except for 
his opinion cited in different books. As his 
heritage of knowledge and special juristic 
opinions in the Hanbali School, the author 
chose to shed light on the life and different 
opinions of this scholar which disagree with 
many known rulings of the school with a 
view to give even a simple idea about this er-
udite scholar. The author concludes his study 
about this great scholar with four points 
through which he shed light on the most im-
portant heritage of this scholar.
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 Punishment
 for Kidnapping
Children
Dr. Asmaa’ At-Taalib

Abstract
The crime of children kidnapping 

has recently widely spread in many 
countries and developed in terms 
of ways and purposes in modern 
times. This study elaborates on the 
punishment applied for this crime 
and juristic fundamentals and dis-
cussions on this novel case. 

The researcher reaches a number 
of conclusions which she summed 
up in ten points and seven recom-
mendations including urging judi-
cial authorities to separate the act 
of kidnapping from the crimes as-
sociated with or is a consequence 
to kidnapping when discussing this 
crime and determining the proper 
punishment for it.    

 Offenses by Non-Muslims
 and Their Penalties in
Muslim Countries
Dr. Maahir Abbood

Abstract
One of the features of the Islamic Sharee’ah keen 

interest in protecting human beings is the punishment 
it applies on offenders. Offense is every prohibited 
act that entails harm to human life or otherwise.

Offenses can be divided into six types:
Offenses against life and body, Offenses against 

genealogy, Offenses against honour, Offenses against 
property, Offenses against intellect, andOffenses 
against religion.

The author is of the opinion that it is mandatory to 
apply the punishment of adultery on the dhimmis and 
non-Muslims given a pledge of security if they com-
mit this crime in the Muslim lands.

The author is also of the opinion that rebellion pun-
ishment must be applied on persons given a pledge of 
security if they commit minor theft in Muslim lands.

The author elaborates on the different opinions of 
scholars on whether the pledge of security given to 
non-Muslims in Muslim lands will become ineffective 
if they commit the rebellion crime in two opinions.

 Deliberate Offenses Less than Aggression
on Life in Islamic Jurisprudence
Dr. Sami Abu arjea, Nabeel Kelaanee

Abstract
Islamic Sharee’ah forbids all types and forms of aggression. The verse in the Holy Qur’an on 

prohibition of aggression includes all types of aggression as human life is sacred and dignified. 
Therefore, aggression against human life is prohibited whether it affects life or less than life.

The author opines to pen this comprehensive study on this topic due to the many and diverse 
cases and forms of aggression that take place among people with the aim of collecting detailed 
juristic rulings related to these offenses. 
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 Methods of Assessment of Compensation
for Moral Harm
Dr. Mansoor Al-Haidaree

Abstract
    The author elaborates on the methods of assessing compensation for moral harm.
The author divides the study into three topics as follows:
The first topic discusses the methods of assessing moral harm applied before courts. 

These are the golden rule method, the daily calculation method and the arbitrary com-
pensation method.

The second topic tackles the alternative methods of assessing moral harm which are 
suggested by the author to avoid the drawbacks of the currently applied assessment 
methods including the imaginative market method, the risk removal method and oth-
ers.

The third topic delineates some suggestions on how to assess moral harm assum-
ing equal pain followed by determining levels of pain as well as maximum degree of 
compensation.

The author concludes the study by eleven points in which he sheds light on the con-
clusions of the study.

Juristic Rulings on Imprisoned Women
Dr. Amal As-Sugair
Abstract

Imprisonment is a discretionary punishment approved by the Islamic Sharee’ah with 
the aim of controlling and protecting society against the spread of crime. It is a freedom 
restricting punishment.

Islam gives women great care and attention; it has set forth certain rules and legislations 
that protect their dignity and respect her conditions even in case of punishment.

The author has come with the idea of this study from a number of questions she has 
received from female prison staff.

The study elaborates on the reality of imprisonment, the rulings and controls on the 
imprisonment of women that should be observed and the rulings that apply to imprisoned 
women and their fundamentals in the Islamic Sharee’ah. 

The author concludes the study in fourteen points and five recommendations.
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٭    يشرتط لنرش الدراسات والبحوث يف املجلة:

١ - أن تكون البحوث والدراسات يف إطار ما تعنى به  املجلة.

٢ - أن يتسم البحث أو املقال باألصالة.

واإلسناد  البحث  يف  العلمي  باملنهج  املقال  أو  البحث  يتسم  أن   -  ٣
نهاية  إىل  األرقام  متسلسلة  الهوامش  تكون  أن  واملوضوعية عىل 

البحث.

٤ - أن يكون البحث أو املقال صحيح اللغة قويم األسلوب.

نفسه  عن  شخصية  مبعلومات  مصحوبًا  بحثه  الباحث  يقدم  أن   -٦
تتكون من اسمه ثالثيًا ومعلومات عن تحصيله العلمي واملؤلفات 

والبحوث التي أعدها وعمله الحايل وأرقام هواتفه.

املادة ثالثني صفحة حجم )A٤( وأن  تتجاوز صفحات  ٦ - يجب أال 
يكون مطبوعًا أو مكتوبًا بخط واضح.

٧- يرفق باملادة ملخص لها يف حدود صفحتني.

٨ - أال يكون قد سبق نرشها يف مكان آخر أو تكون مقدمة للنرش يف 
مطبوعة أخرى.

٩ - تخضع البحوث املحكمة يف املجلة إىل تحكيم لجان علمية أكادميية 
متخصصة وفق املعايري املعتربة.

٭    ينبغي أن يرفق البحث بالوعاء اإللكرتوين املطبوع من خالله.
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