
  نمرةة٨۸٠۰ صفر سنة ٢۲٦. مضبطة صوررتهھھا مجلس بني سويف كانن أأررسل لألحكامم قراارر ووأأووررااقق بإفاددةة ررقم ١۱
 تبيین منهھھم أأنن شيیخ ناحيیة االقضابي بمديرية االمنيیا االمسما١۱٣۳٢۲

  للمديرية مع أأشخاصص حامليین نفر مقتولل يدعى٨۸٠۰ محرمم سنة ١۱٥. علي عبد االهھھادديي توجه في يومم ٢۲
قمح حسن من االناحيیة االمذكوررةة ووقررر بأنه كانن بمنزله في ظظهھھر ذذااكك االيیومم

 . وولما سمع عن قتل االنفر االمذكورر ووأأنن االقاتل له إإبرااهھھھيیم االصعيیديي االمقيیم بإبعاددية سعاددةة خليیل باشا٣۳
فبالحالل توجه ووجد االمقتولل بجواارر سكن ناحيیة عزبة االشقر

 . وواالقاتل مضبوطط ووصحبتهھھما كل من عبد هللا حسن أأخخ االمقتولل ووأأحمد مكاوويي من غفرةة ناحيیة االقضابي٤
وولدىى االكشف عليیه بمعرفة حكيیم قسم االفشن بحضورر

 . من لزمم ووجد به جرحح ووخذيي في االجهھھة االمقدمة من أأسفل االعنق ناشئ عن نفوذذ سكيین متجهھھا٥
بالعرضض ساقا للجلد ووااللحم وواالقصبة

 . االريوية أأيي االزوورر ووقاططع االورريد االوااررحي االيیمنى ووبقطع االورريد االمذكورر قد اانسكب االدمم من االقلب إإلى٦
االخاررجج ووهھھھذاا هھھھو سبب ووفاته ووبإجرآآ االتحقيیق

 . عنذلك قد أأجيیب من عبد هللا حسن أأخخ االمقتولل بأنه كانن توجه بالبقرةة تعلقه إإلى ططاحونة بالجزيرةة٧۷
ألجل أأنن يطحن فيیهھھا فوجد االقاتل االمذكورر ببقرته ووحرمتيین

 . آآخرين أأحدتهھھن معهھھا بقرتهھھا بقصد االطحيین عليیهھھا ووإإذذ ذذااكك كانت االطاحونة دداايرةة على ططحيین شخص٨۸
شرقاوويي وولما أأنه في أأثنا ذذلك اانطلقت بهھھيیمة

 . االقاتل مع بهھھيیمة االحرمة االمارر ذذكرهھھھا ووتوجهھھواا االمذكوررين خلفهھھما ووفي تلك االمسافة اانتهھھى ططحيین٩۹
االشرقاوويي فوضع عبد هللا االمذكورر االقاللل بعلقة بالطاحونة

 . ووددوورر عليیهھھا بهھھيیمته ووبحضورر االقاتل االمذكورر تشاجر معه من أأجل ذذلك فقد تركه ووتوجه االجزيرةة ووبعوددته١۱٠۰
هھھھو ووأأحمد مكاوويي االغفيیر وواالمقتولل أأيضا بقصد ضبطه

 . ووشكوااهه نظراا لما حصل منه من االتطاوولل فسحب عليیهھھم سكيینة ووضربب بهھھا االمقتولل في ززووررهه ووماتت١۱١۱
بسبب ذذلك ووباسجواابب االمدعا عليیه بما ااقتضى فأجابب معترفا

 . بأنه لما حصلت االمشاجرةة كما سلف االذكر فما كانن من عبد هللا االمذكورر ووأأحمد مكاوويي إإال أأنهھھما١۱٢۲
هھھھجمواا عليیه ووكال منهھھما كانن معه بندقيیة وونبوتت ووأأحدهھھھما عبد هللا

 . ضربه ببندقيیة وولم تصبه فضبطهھھا منه ثم ضربه ثانيیا بالنبوتت ووأأنن قمح االمذكورر حضر أأيضا وومسك في١۱٣۳
أأكتافه وواالزعبوطط ملبوسه فمن مضايقته منه ضربه بمطوةة

 . كانت معه في ززووررهه ووماتت لوقته ووأأووررىى بأنن االمطوةة االمذكوررةة ووقعت منه بالبحر ووعبد هللا حسن ما كانن١۱٤
يصاددقق عليیما نسب إإليیه من قبل ضربه بالبندقيیة

 . وواالنبوتت ووأأنه ما كانن معه شيیئ من ذذلك ووبالردد على االقاتل االمذكورر بما لزمم فصمم على قوله ااألوولل١۱٥
ووأأنه أأخذهھھھم منهھھم ووسلمهھھم إإلي حنفي شيیخ عزبة االشقر ووأأنه لم

 . يكن معه ثبوتت على حصولل ضربب عبد هللا االمذكورر فيیه بتلك االبندقيیة ثم وولمناسبة عدمم ووجودد حنفي١۱٦
االمذكورر قي سئل من ااألشخاصص االذين كانواا حاضرين االوااقعة



 . ووأأجيیب منهھھم على أأنه بوقت ضبط إإبرااهھھھيیم االمذكورر ما ووجد معه بندقيیة ووال نبوتت ووتبيین عدمم ووجودد١۱٧۷
سواابق للقاتل االمذكورر ثم ووبرؤؤية االدعوىى شرعا لدىى قاضي

  بالحكم٨۸٠۰ محرمم سنة ٢۲٨۸. بني سويف فإلقرااررهه بحصولل االقتل منه عمداا صدرر منه إإعالمم شرعي ررقم ١۱٨۸
عليیه بالقصاصص ووبعد االتصديق عليیه من مفتى االمجلس االمرقومم عطي

 . منه االقراارر بأنه ما دداامم ثبت على إإبرااهھھھيیم االصعيیديي االمذكورر االقتل بإقرااررهه فاستصوبب تنفيیذ ما حكم به١۱٩۹
عليیه شرعا وولما أأنن صارر إإحالة ررؤؤية ااإلعالمم بطرفف

 . مفتي ااألحكامم ووأأجابب بأنن االقصاصص من االقاتل يكونن بطلب أأووليیاء االدمم ووهھھھم لم يسئلواا فيیذلك كما ووأأنه٢۲٠۰
لم يتضح من االتحقيیق حصولل تحريي للمرسي على محل ووجودد

 . ااألسلحة االمارر ذذكرهھھھا ووال ااستجواابب أأحمد مكاوويي ووال شيیخ عزبة االشقر االمقالل عن غيیابه قد تحررر٢۲١۱
لذااكك االمجلس بما يلزمم للوقوفف على حقيیقتما ذذكر ووااآلنن

  تشتمل على أأنه باستجواابب االوررثا بحضورر٦٣۳ نمرةة ٨۸٠۰ جمادد أأوولل سنة ٢۲٩۹ ووررددتت منه ااإلفاددةة ررقم ٢۲٢۲
االقاضي عنما أأشارر به حضرةة مفتي ااألحكامم فأجابواا بطلب االقصاصص

 . كما ووأأنه باستجواابب االعمدةة االمحكي عنه ووأأحمد مكاوويي االغفيیر أأجابواا بما يفيید تكذيب االقاتل االمذكورر٢۲٣۳
فيیما قاله من قبل تلك ااألسلحة ووأأنه ما ووجد بوقتهھھا شيء منذلك

 . ال معه ووال مع أأخخ االمقتولل ووتوررىى مع أأحدهھھھما أأحمد مكاوويي بأنه ووإإنكانن غفيیر لكن  ال لزوومم له في حمل٢۲٤
االبندقيیة ووقتهھھا بما أأنه كانن بيیجمع أأنفارر لعمليیة االترعة

 . وولهھھذاا لم يخرجج االتحقيیق ووال االحكم عن مركزهه ااألصلي ووبإعاددةة ررؤؤية ااإلعالمم بحضرةة مفتي ااألحكامم٢۲٥
فصدقق عليیما فيیه

. ووبالمذااكرةة عنذلك باألحكامم٢۲٦

 . رروويي بأنه ما دداامم ثبت شرعا على إإبرااهھھھيیم االصعيیديي االمذكورر قتل قمح حسن االمرقومم كاعتراافه بذلك٢۲٧۷
ووصدرر عنه إإعالمم شرعي بالحكم بالقصاصص كطلب االوررثة ووتصدقق

 . عليیه من حضرةة مفتي ااألحكامم فما ررآآهه مجلس بني سويف من االحكم على االشخص االمرقومم٢۲٨۸
بالقصاصص كما حكم به شرعا فهھھذاا في محله نداامة له ووعبرةة لغيیرةة ووهھھھذاا

 كما وواافق ووااستقر عليیه االرأأيي ٢۲٩۹

 أأعضا ٣۳٤-٣۳٠۰


