
لقاء العدد

ف�شيلة ال�شيخ حممد 
بن مرزوق املعيتق

رئي�س حمكمة الزلفي وقا�شي التمييز �شابقًا



لقاء العدد

300  العدد 57 - حمرم 1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

   
     

اأجرى احلوار: حمد بن عبداهلل بن خنني

ن�شاأ بني والديه وتعلم القراآن وكان يف �شباه طموحاً ع�شامياً متطلعاً لطلب العلم واملعرفة برغم ظروفه 

واحلياة القا�شية يف ذلك الوقت اإل اأنه تطلع اإلى الآفاق فاعتلى القمم، حيث رجل راحاًل لطلب العلم يف 

الريا�ض وتعلق قلبه بالعلوم ال�شرعية وحلقات الذكر فالتحق بها يف م�شجد ال�شيخ حممد بن اإبراهيم 

و�ضكن الرباط ووا�ضل تعليمه �ضباحاً وم�ضاًء ثم التحق باملعهد العلمي اإال اأن وفاة زوجي اأختيه ا�ضطره 

لرتك التعليم والعودة مل�ضقط راأ�ضه كادحاً مت�ضبباً من اأجل لقمة عي�ش اأيتام زوجي اأختيه، ولكن تعلقه 

واملعهد  ال�شريعة  وكلية  العلمي  املعهد  ب�شهادة  والظفر  تعليمه  ملوا�شلة  �شنوات  بعد  يعود  جعله  بالعلم 

العايل للق�ضاء مما كان االختيار املوّفق يف تعيينه ما�ضياً مبا�ضرة تقديراً لتفوقه فاأ�ضبح رئي�ضاً ملحكمة 

الزلفي طيلة �ضني خدمته التي اختتمها بتعيينه قا�ضي متييز، فكانت ت�ضعة وثالثني عاماً مليئة بالعطاء 

مار�ض خاللها الإمامة واإلقاء الدرو�ض وتراأ�ض عدد من اجلمعيات اخلريية، زرناه مبت�شماً مهلاًل ومرحباً 

وهو على �ضريره االأبي�ش وعندما علم اأننا من وزارة العدل كاأنه فك من عقال فقد ن�ضي مر�ضه الع�ضال 

واأخذ يبحر يف م�ضرية حياته املليئة بالعطاء والتوهج، فعاًل منوذج القا�ضي املتمكن ومدر�ضة يف �ضنوف 

التقا�ضي وخربة عميقة. كان لنا ال�ضبق من تفتي�ش اأغوار هذا العلم الفذ، فاإليكم ما دار معه من حوار:

• خدمتي كلها يف ق�شاء الزلفي ختمتها 
بالتمييز

وتعليمكم؟ ن�شاأتكم  عن  • حدثنا 
- بداية ا�شمي حممد بن مرزوق بن معيتق اآل معيتق من 
مواليد قرية نطاع الواقعة بني ال�شرار والنعريية ويطلق 
وتتبع  العجمان  وادي  اأو  املياه  وادي  البلدان  تلك  على 
كنف  حتت  ون�شاأُت  1350هـ  عام  ولدت  ال�ضرقية.  املنطقة 
والدّي وتعلمت قراءة القراآن لدى ال�ضيخ عبدالعزيز بن 
ال�ضيخ عبدالواحد  اأهايل ثادق ولدى  حممد املزيعل من 
عام  الريا�ش  اإلى  انتقلت  بعدها  احلميدي.  �ضعد  بن 
العلم  لطلب  �شعياً  وذلك  والدي  وفاة  بعد  1371هـ 
يف  اإبراهيم  بن  حممد  ال�شيخ  م�شجد  بحلقات  فالتحقت 
دخنة و�ضكنت يف �ضكن طالب العلم مبا ي�ضمى )الرباط( 
حلقات  يف  كم�ضتمع  �ضباحاً  فدر�ضت  )اأربطة(  وجمعها 
الدرو�ض الدينية وكان يدر�شنا ال�شيخ حممد بن اإبراهيم 
ووا�ضلت الدرا�ضة م�ضاء يف اللغة العربية والفرائ�ش لدى 
ال�ضيخ عبداللطيف بن اإبراهيم ودر�ضت اأي�ضاً الفقه لدى 
حبيب  اأبو  عبدالعزيز  وال�ضيخ  عباد  بن  حممد  ال�ضيخ 
ال�ضرثي. ويف عام 1375هـ مت عمل تقييم لنا ر�ضحت بعدها 
للدرا�ضة مبعهد اإمام الدعوة بالريا�ش وكان ال�ضيخ علي 
بن حممد اخلمي�ش امل�ضرف على طالب املعهد وكان مدير 

املعهد ال�ضيخ عبدالعزيز ال�ضلهوب.
اأتوقعه،  مل  اأمر  يل  ح�ضل  باملعهد  درا�ضتي  م�ضرية  ويف 
كرث  اأيتاماً  خمّلفني  اأختاي  زوجي  من  كل  تويف  حيث 
راأ�ضي  التعليم والرجوع مل�ضقط  ا�ضطررت خاللها ترك 
كادحاً من اأجل لقمة عي�ض الأيتام، وبعد خم�ض �شنوات 
عدت لإكمال الدرا�شة وتخرجت من املعهد عام 1384هـ 
ثم  1388هـ  عام  وتخرجت  ال�ضريعة  بكلية  التحقت  ثم 
عام  فيه  وتخرجت  للق�ضاء  العايل  باملعهد  التحقت 
1391هـ وكانت ر�ضالة املاج�ضتري بعنوان: )اال�ضتفادة من 
عبدالعال  ال�ضيخ  عليها  امل�ضرف  وكان  ال�ضهادة(  اأحكام 
عطوة وع�ضوي ال�ضيخ عبدالرزاق عفيفي وال�ضيخ مناع 

خليل القطان..
زوجات  بثالث  تزوجت  فقد  االجتماعية  الناحية  ومن 
ولد،  ع�ضر  واإحدى  بنتاً  ع�ضر  اإحدى  منهن  وخّلفت 

واحلمد هلل على نعمة املال والولد.

والق�شاء؟ الدرا�شة  يف  زمالوؤك  من  تذكر  • من 
بن  عبدالعزيز  العلمي:  املعهد  يف  زمالئي  اأبرز   -
وحممد  املطريي  �شنف  ونا�شر  الدهي�شي  عبداملح�شن 
واإبراهيم  املطريي  مرزوق  وفهد  العنزي  الدغماين 

الزايدي.
وال�ضيخ  ال�ضلطان  حمد  بن  اإبراهيم  ال�ضيخ  الكلية  ويف 
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بكر اأبو زيد وال�ضيخ عبدالرحمن بن عقيل.
حماكم  رئي�ش  احل�ضني  حممد  بن  اإبراهيم  وال�ضيخ 
بن  اإبراهيم  ال�ضيخ  العايل  املعهد  ويف  �ضابقاً.  االأح�ضاء 
وال�ضيخ  النا�ضر  اإبراهيم  وال�ضيخ  اأي�ضاً  ال�ضلطان  حمد 

علي بن حممد الرتكي.
اأما يف الق�ضاء: ال�ضيخ عبداهلل بن عبدالعزيز التويجري 
بن  عبداهلل  وال�ضيخ  ال�ضغري  الزامل  عبداهلل  وال�ضيخ 
اإبراهيم الغفيلي وال�ضيخ حممد العريني وال�ضيخ �ضالح 
وال�ضيخ  احلربي  فايز  بن  عبدالرحمن  وال�ضيخ  احلمود 

حممد بن لعبون.

• من تذكر من معلميك الذين دّر�شوك يف خمتلف 
املراحل؟

- در�ضني يف املعهد العايل للق�ضاء كل من:
1- ال�ضيخ عبدالرزاق عفيفي.

2- ال�ضيخ عمر املرتك.
3- الدكتور طه الد�ضوقي.

4- ال�ضيخ عبداهلل بن حممد بن حميد.
ر�شالة  على  امل�شرف  وهو  عطوة  اأحمد  الدكتور   -5

املاج�ضتري.
6- الدكتور حممد البحريي.

وممن دّر�ضني يف كلية ال�ضريعة:
1- ال�ضيخ مناع خليل القطان.

2- ال�ضيخ �ضالح بن علي النا�ضر.
3- ال�ضيخ الدكتور �ضالح بن فوزان الفوزان.

4- الدكتور اأحمد �ضري املباركي.
5- ال�ضيخ عبدالرحمن بن نا�ضر الرباك.

6- ال�ضيخ نا�ضر الطرمي.
7- ال�ضيخ حممد بن مهيزع ال�ضعيبي.

8- ال�ضيخ حمود بن عقالء.
9- ال�ضيخ فالح بن فالح الدو�ضري.

وممن دّر�ضني يف معهد اإمام الدعوة:
1- ال�ضيخ عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين.
2- ال�ضيخ حممد بن عبدالرحمن بن قا�ضم.

3- ال�ضيخ عبدالعزيز بن داود.
4- ال�ضيخ �ضعد بن فالح الدو�ضري.

5- ال�ضيخ اإبراهيم بن حممد العثمان.
6- ال�ضيخ عمار اجلزائري.

7- الدكتور حممد عيد اخلطراوي.

يف  ق�شيتها  عامًا  وثالثون  ت�شعة   •
الق�شاء

يف  َمتا  َف�شُ حمكمتني  الزلفي  يف  كان   •
حمكمة واحدة

الزلفي؟ يف  واملحكمة  الق�شاء  عن  • حدثنا 
- الق�ضاء يف الزلفي قدمي، حيث كان القا�ضي يق�ضي يف 
مقر االإمارة ويف امل�ضجد ويف منزله وبعد توحيد اململكة 
ال�ضمايل  جزئها  يف  االأولى  حمكمتني:  الزلفي  يف  اأن�ضئ 
التويجري  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  رئي�ضها  وكان 
ال�شيخ  ثم  الر�ض  اأهل  من  احلوا�ض  ع�شاف  ال�شيخ  ثم 

عبداهلل العبدان. والثانية: يف اجلزء اجلنوبي.
وعنّي  الزلفي  و�ضط  يف  املحكمتني  �ضم  مت  ذلك  بعد 
رئي�ضاً عليها ال�ضيخ عبداهلل بن عبدالعزيز التويجري ثم 
ال�ضيخ عبداهلل بن زامل ال�ضغري ثم اأنا، وتوالى الق�ضاة 
تباعاً ال�شيخ حمد العريني وال�شيخ علي الهديب وال�شيخ 
حممد اللعبون، وال�ضيخ �ضالح احلمود. وال�ضيخ اإبراهيم 

بن حممد احل�ضني وال�ضيخ اإبراهيم احل�ضيني.

تتذكرون اأ�شماء الق�شاة الذين توالوا يف  • هل 
الق�شاء مبحكمة الزلفي؟

ت�ضل�ضلهم فمنهم من  الزلفي ح�ضب  - هوؤالء هم ق�ضاة 
ولكنه  معه  اأو  بعده  ياأتي  من  ومنهم  االآخر  بعد  ياأتي 

توايل تقريبي قد يكون قريباً من ال�ضواب:
عبداهلل  ال�ضيخ  معيذر،  بن  عبداهلل  بن  حممد  ال�ضيخ 
بن  عبدالرزاق  ال�ضيخ  العنقري،  عبدالعزيز  بن 
ال�ضغري،  عثمان  بن  فالح  ال�ضيخ  املطوع،  عبدالرحمن 
ال�شيخ عبدالرحمن بن �شعد ح�شام، ال�شيخ �شليمان بن 
عبدالرحمن  ال�شيخ  1365هـ(،   –  1354( ال�ضلمي  عبيد 
بن حممد الهوميل )1365 – 1367هـ(، ال�شيخ �شعد بن 
عبدالرحمن بن حمارب )1367 – 1370هـ(، ال�شيخ حمود 
بن عبداهلل التويجري )1370 – 1382هـ(، ال�ضيخ عبداهلل 
بن عبدالعزيز عيدان )1374 – 1382هـ(، ال�ضيخ عبداهلل 
ع�شاف  ال�شيخ  – 1388هـ(،   1383( الغفيلي  اإبراهيم  بن 
زامل  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  1413هـ(،   –  1406( احلوا�ش 
ال�ضيخ  معيتق،  بن  مرزوق  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضغري، 
حممد بن عبدالعزيز اللعبون )1403 – 1403هـ(، ال�شيخ 
�ضالح بن اإبراهيم احلمود، ال�ضيخ عبداهلل بن عبدالعزيز 
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• ل يوجد نق�س يف عدد الق�شاة واإمنا 
النق�س من تق�شرينا

بت�شييق الجتهاد واحلد من  اأطالب   •
زيادة الأحكام

الأحكام  يف  الق�شاء  على  �شلطان  ل   •
ولي�س على الدوام واالن�ضباط!!

هي حكاية ظهور الفقع يف حمكمة الزلفي؟ • ما 
الزبيدي  نوع  )الفقع(  الكماأة  نبات  بخروج  فوجئنا   -
ا�شتطاع  حيث  املبنى،  �شور  داخل  امل�شفلتة  املواقف  يف 
عدة  يف  خرج  وقد  االإ�ضفلت،  طبقة  مقاومة  النبات  هذا 
به  �ضبيهاً  نوعاً  اأي�ضاً  وخرج  متتابعة،  �ضنوات  ويف  اأماكن 
الأمطار  هطول  تتابع  ب�شبب  جاء  وهذا  طرثوث  ي�شمى 
يف تلك ال�ضنوات ومعروف اأن اأرا�ضي الزلفي بكر �ضاحلة 
جريدة  يف  طلعت  التي  ال�ضور  ولعل  الربية.  للنباتات 
اجلزيرة وموقع براري وموقع الرحالت خري �ضاهد على 

هذه احلادثة.

• �شيء �شد انتباهك ولفت نظرك يف اأهايل الزلفي؟
- اأهل الزلفي لديهم غرية على الدين ياأمرون باملعروف 
وينهون عن املنكر، ومن اأبرز ذلك اأنهم ا�ضرتوا حمالت 
لذلك  اإ�ضالمية،  اأ�ضرطة  اإلى  وحولوها  االأغاين  لبيع 
يحبون اخلري وبذل الن�ضيحة وهم اأهل كرم و�ضهامة - 
الزلفي  اأر�ش  – فمنذ وطئت قدماي  جزاهم اهلل خرياً 
اأخوية  ملا وجدته من معاملة ح�شنة وحمبة  واأنا مرتاح 
زلت  ول  العمل  يف  عندهم  �شنة   32 م�ضي  �ضاهد  وخري 
بح�ضن  �ضدوين  فقد  معهم،  ومتوا�ضل  عندهم  اأ�ضكن 

اجلوار وكرمي املعا�ضرة.

التعزيرية؟ الأحكام  تقنني  يف  راأيكم  • ما 
االأحكام  زيادة  من  واحلد  االجتهاد  بت�ضييق  اأطالب   -
التعزيرية، حيث اأ�ضبحت ظاهرة ت�ضيئ للق�ضاء وال�ضمعة 
الدولية، فاملبالغة اأمر م�ضتهجن ي�ضل يف بع�ضه تخطي 
اأمر ي�ضر  الواقع واحلدود، فتكدي�ش النا�ش يف ال�ضجون 
التوازن  من  بد  ال  الدولة،  كاهل  من  ويزيد  باملجتمعات 

عند اإ�ضدار االأحكام.

كالأ�شرة  اأخرى  اأطراف  اإلى  اجلزاء  ميتد   • هل 
واملجتمع والدولة؟

متتابعة  زيارات  تنظيم  �ضرورة  املنرب  هذا  من  اأنا�ضد   -
للق�ضاة لزيارة ال�ضجون كي يتاأكد لهم فداحة االأمر عند 
احلكم، ال بد اأن يزور القا�ضي عدداً من ال�ضجون خالل 
بدائل ولعل  امل�ضهد،  كاآبة  كثب  عن  ليقف  عمله  فرتة 
 ال�شجون طريقاً اإلى حل كثري من تلك املعاناة ومع هذا 
ال�شجن كي  اأعلى ملدة  اأن يو�شع حد مقنن و�شقف  ل بد 
االجتهادية  االأحكام  من  كثري  يف  ازدواجية  يحدث  ال 

والتفاوت الذي بان اأثره، مما يتطلب الت�ضريع يف تقنني 
ون�ضر االأحكام لال�ضتفادة منها والعودة اإلى الواقع، حيث 
املبالغ فيها والتي قد  ال�ضابق تلك االأحكام  مل ن�ضمع يف 

ت�ضيئ اإلى الق�ضاء والدولة.

ق�شاء الديون عن  معاجلة  يف  �شافع  خري  كنت   •
املع�شرين، فما حكاية هذا العمل اخلريي العظيم؟
- نعم كنُت خري معني و�ضافع وو�ضيط بني املع�ضر وطالبي 
اخلري والثواب و�ضاهمُت يف ق�ضاء ديون الكثريين ومن 
الديون،  باز ل�شداد  ابن  ال�شيخ  اأكتب ل�شماحة  ذلك كنت 
جزء  عن  بالتنازل  الدين  معاجلة  حماولة  اإلى  اإ�ضافة 
ذلك  ومن  البني  ذات  اإ�ضالح  يف  اأ�ضاهم  كنت  كما  منه. 
من  وكم  الطالق  اإلى  متتد  قد  التي  الزوجية  امل�ضاكل 
الع�ضرة  ح�ضن  اإلى  والرجوع  معها  العي�ش  ا�ضتمر  عائلة 
والوفاق، وهذا من ف�ضل ربي وهذه االأعمال كنوز عظيمة 
اأدخرها يوم القيامة واأحت�ضب فيها االأجر والثواب، فما 
والبهجة  ال�شرور  امل�شلم  اأخيك  على  تدخل  اأن  اأح�شن 

والوئام، جعل اهلل حياتنا هانئة هادية.

بعده؟ بك  �شار  وماذا  مع�شلة  التقاعد  هل   •
النف�ض  ملراجعة  رحب  ومنطلق  حياة  بداية  التقاعد   -
ولقد  االأرحام..  و�ضلة  والطاعات  بالتقوى  والتزّود 
ۉچ  ۉ  ۅ  الدعوةچ  جمال  يف  نف�ضي  �ضّخرت 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   )7 )ال�ضرح: 
چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
)اآل عمران: 110(، يا لها من حياة جميلة ورائعة مع اهلل 

�ضبحانه والقرب منه واجللو�ش يف جمال�ش الذكر.

من معوقات لو�شولها للق�شاء؟ املراأة  تعاين  • هل 
ولكن  والوقار  لل�ضرت  ت�ضعى  حمافظة  بيئة  يف  نحن   -
الإ�شالم اأعطى املراأة احلقوق والواجبات ومنها الو�شول 
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حمكمة  يف  الفقع  نبات  حكاية  هذه   •
الزلفي

• التقاعد بداية حياة ومنطلق للتزّود 
بالطاعات

بني  توا�شل  و�شيلة  العدل  جملة   •
الوزارة وعمالئها

للق�ضاء يف حاجتها، ولقد �ضررت مبا تو�ضلت له اللجنة 
الوزارية امل�ضّكلة يف هذا ال�ضاأن، والتي اأو�ضت بالعديد من 
ال�شخ�شية  الأحوال  حماكم  اإن�شاء  من  للمراأة  احلقوق 
واإيجاد اأق�ضام ن�ضائية يف املحاكم وكتابات العدل، وتزويد 
بها  اخلا�ضة  املالية  الوثائق  جميع  من  ب�ضورة  املراأة 
والتوكيل  التنازل  م�ضائل  والتاأكد من  حماية حلقوقها 
ومعاجلة املماطلة التي مت�ش حقوق املراأة ومنع اأي عنف 
ثبوتها  حال  يف  املنا�شبة  العقوبات  واتخاذ  له  تتعر�ض 
التي  الوثائق  ب�ضورة م�ضدقة من جميع  املراأة  وتزويد 
بحقوقها  الوعي  وزيادة  وغريه  النكاح  كعقد  تخ�ضها 
عممت  وقد  الن�ضاء  من  الواردة  بال�ضكاوى  والعناية 
هذه التو�ضيات من ِقبل وزارة العدل، وهذا �ضاهد على 

االهتمام والعدالة التي ين�ضدها اجلميع.

متّلك  حق  اإثبات  و�شيلة  ال�شتحكام  • حجج 
الأرا�شي والعقارات، فما هي نظرتكم حيال ما 

يطراأ الآن من اأنظمة ب�شاأنها؟
املحاكم  من  ت�ضتخرج  وثائق  عن  عبارة  احلجج   -
وقد  باالإحياء،  الغالب  يف  يكون  وقد  امللكية،  الإثبات 
موجة  هو  احلجج  تلك  على  للح�ضول  النا�ش  دفع 
هدفاً  فهي  ال�ضكاين،  النمو  ت�ضخم  نتيجة  االأ�ضعار 
جاءت  وقد  اليد،  بو�ضع  جاء  اإ�ضرتاتيجياً  ا�ضتثمارياً 
احلقوق  اأ�ضحاب  لتحفظ  املبلغة  والتعليمات  االأنظمة 
وجه  بغري  التعدي  ومتنع  حقهم  نيل  من  الفعليني 
االإحياء  بتقييد  ال�ضامي  االأمر  وجاء  �ضرعي،  حق 
تقييد  قرار  تبعه  ثم  1387هـ  عام  قبل  ملا  ال�شرعي 
ويف  عليها،  التملك  ا�ضتخراج  واآلية  احلجج  يف  النظر 
الآونة الأخرية ا�شتدعت احلقوق العامة لقطع الطريق 
للتملك اخلا�ض، فنحن يف زمن املراقبة واملحا�شبة وهو 
منطلق  من  وغريها  العدلية  الدوائر  به  مناط  دور 

احلجج  نظام  فخرج  العامة  امل�ضلمني  م�ضالح  مبداأ 
االأوامر  فيها و�ضدرت  باباً  ي�ضم  الذي  املرافعات  ونظام 

والتعليمات حفظاً للحق العام..

جتربتكم  واقع  من  للق�شاة  ن�شيحتك  ما   •
الطويلة؟

ويعلمون  اأنف�ضهم  اهلل يف  تقوى  للق�ضاء  ن�ضيحتي   -
عّما  و�ضي�ضاألهم  �ضبحانه  اهلل  اأمام  موقوفون  اأنهم 

حكموا به واأال يحكموا اإال مبا اأنزل اهلل چ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہچ، ثم اإن �ضلطان الق�ضاة على 
واالن�ضباط،  والدوام  االأفعال  على  ولي�ش  االأحكام 
من  النق�ش  بل  الق�ضاة،  يف  نق�ش  هناك  فلي�ش 
تق�ضرينا فلو حر�ضنا على الوقت ملا تكد�ضت الق�ضايا، 
فالدوام لي�ش ملكاً لنا وما نقب�ضه من راتب فهو على 
املدة الزمنية املطالبني بها، فكلما �ضّيعنا جزءاً كلما 
والقدوة  املثالية  من  اإننا  ثم  حرام،  نقب�ضه  ما  كان 
القا�ضي  حركات  تكون  اأن  بد  ال  الت�ضرفات؟!!  وكل 
متقنة ومقننة وال يجوز التفريط واالإ�ضاءة، فالعيون 
وخارجها..  املحكمة  داخل  يف  القا�ضي  على  تتمركز 
اإلى  بالق�ضاة  يعودوا  باأن  الق�ضاة  همة  نلتهب  لذا 
نعي�ش يف نه�ضة ح�ضارية وكثافة  عاهد وقته فنحن 
مما  النا�ش  وحاجة  الق�ضايا  عدد  يف  وزيادة  �ضكانية 
يتطلب تكاتف اجلميع باالإبحار يف الق�ضاء اإلى �ضاحل 

العدالة التي ياأملها اجلميع.

راأيكم يف جملة العدل وانطباعكم حولها؟ • ما 
- املجلة تعترب من اأروع املجالت واأقيمها وهي حمكمة 
بها من البحوث التي مت�ش اأحكام الواقع وتنزل على 
�ضك عالمة م�ضيئة  بال  وهي  وامل�ضتجدات  احلوادث 
اأياً  للمتلقي  العدل  وزارة  من  ور�ضالة  قوي  ورابط 
اأو  معلومة  عن  بحثاً  اجلميع  فيقراأها  �شفته،  كانت 
ن�ضر  �ضاهمت م�ضاهمة قوية يف  اأو من�ضط وقد  نظام 
معرّبة  �ضورة  واأ�ضبحت  والق�ضائي  العديل  الوعي 
عن واقع التطور امللمو�ش الذي ت�ضهده الوزارة. اأ�ضكر 
وبذل  وكل من عمل  التحرير  ورئي�ش  الوزير  معايل 
خلدمة الق�ضاء واأهله، اآمل اأن توا�ضل امل�ضرية بخطى 
االآفاق  ي�ضل  متميز  اإعالمي  منرب  تكون  واأن  واثقة 
العربية  اململكة  يف  ال�ضرعية  العدالة  ق�ضة  ويحكي 

ال�ضعودية، وبارك اهلل يف اجلميع.


