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 املقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد سيد االولين واالخرين وبعد.فان الشريعة االسالمية جاءت لرعاية         
النفس فهي من  العباد هي حفظ  اعظم مصالح  الظروف, وان من  تغيرت  المعاش والمعاد في كل زمان ومكان مهما  في  العباد  مصالح 

لتي امر هللا تعالى بالحفاظ عليها من الهالك وحمايتها من الضياع وتكون بواسطة )القصاص والديات واالروش (؛ ,  الضروريات الخمس ا 
ومن هنا كان لكل من القصاص والدية عقوبات رادعة لمن اعتدى على هذه النفس المصانة في الدنيا واالخرة ومصداقا لقوله صلى هللا عليه  

, ولما كانت مسائل القصاص في النفس والطرف كثيرة أحببت أن أسهم ببيان (1)س، يوم القيامة، في الدماء "  وسلم: " أول ما يقضى بين النا
شيء من أحكامهن خالل هذه الرسالة القصيرة المسماة) العروش العلوية في االروش الشرعية( تأليف بن سنبل محمد طاهر بن محمد سعيد  

ء األول من هذا المخطوط فيما يتعلق بالجنايات وأفردتها ببحث خاص لها, وذلك لكبر المخطوط, هـ دراسة وتحقيق.وقد جعلت الجز   1219  –
وجعلت الجزء الثاني ببحث خاص لها, وهي فيما يتعلق بالديات وهو البحث الذي بين ايدينا, وجعلت كل بحث مستقل عن اآلخر. وقسمت 

حياة المؤلف, ووصف النسخ الخطية, وبيان منهجي في التحقيق, والقسم الثاني   هذا البحث الى قسمين القسم األول القسم الدراسي ويشمل:
                                وهي فيما يتعلق بالديات.ويشتمل على النص المحقق، 

 القسم الدراسي
 .(2) محمد طاهر بن محمد سعيد سنبل المكياسمه:

 .(3) عالم بفقه الحنفية من أهل مكة، مولدا ووفاةوالدته: 
تسعه وستين ومائتين والف وأعقب بنتا ماتت من غير عقب .  خلف ابنين هما عبدالوهاب و عبدالمحسن أما األول فمات بمكة سنهأوالده:

والده والحاصل ان المترجم لم يكن له نسل  ب فسافر الى الهند ومات بها عقيما وروى عنه كثير من أفاضل علماء الهند تبركا واما عبد المحسن 
 .(4)  اقربائه ودفن بالمعالة االن وبيت سنبل الموجودن نسل

الشيخ علي الصديقي  المكرمة ونشأ بها وقرأ على والده، وأكثر أخذه عنه، وعن  : ولد بمكة  (6) حنفي المذهب من عائلة علمية     :(5)علمه
بن حسن الفتني، والشيخ   عارف جمال، والشيخ يحي بن محمد الحباب، والشيخ عبدالرحمن الشيخمفتي مكة المكرمة يومها، وكذلك عن  

أفندي اإلسالمبولي ـ قاضي المدينة المنورة،   النقشبندي، والشيخ محمد سعيد سفر المدني، والمال عبدهللا إبراهيم فيض هللا، والشيخ إسماعيل
 .المصيلحي، والشيخ أحمد بن عبيد العطار وغيرهم د الدمنهوري، والشيخ محمدمحمد الجوهري الصغير، والشيخ أحم وابنه الشيخ

 :(7) فقد كان مدرسا بمكة، وصنف كتبا، منهاكتبه:
 النفحة القدسية شرح المنظومة القدسية. .1
 ِضَياء األبصار على منسك الّدّر اْلُمْخَتار. .2
 فتاوى كان المعول عليها في الحجاز. .3
 اإلرشاد ألكمل الدين الحنفي. فتح الجواد شرح في  .4
 فتح المبين شرح فرائض الدين للسيد عبد هللا المحجوب الميرغني.  .5
 االنتصار لألولياء األبرار.  .6
 حاشية على شرح الشنشوري.  .7
 شرح على اإلفصاح. .8
 القول التام في حكم صالة بعض الرجال خلف النساء بالمسجد الحرام. .9

 الحرير. نعمة القدير فيما يحل لبسه للرجال من  .10
 العروش العلوية في االروش الشرعية ) بحثنا هذا(.  .11
 القول المجتبى في الفعل المخلص من الريا.  .12
 اإليقاف على عريضة األوقاف.  .13
 شرح على لب األلباب في المناسك لمال علي القاريء وصل فيه فصل اإلحرام.  .14
 (:8كتبه كما في هدية العارفين)  .15
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ين  .16  للمحجوب َحاِشَية. اإلفصاح المتين على َفَرائض الدَّ
ْعَوى من در اْلُمْخَتار. .17  َحاِشَية على كتاب الدَّ
 شرح اإلرشاد من فروع الحنفية. .18
 ِضَياء األبصار على منسك الّدّر اْلُمْخَتار. .19
 العقد الوضاح ِفي ُشُروط عقد النَِّكاح.  .20
 العوائد السنبلية على اْلَفَواِئد الشنشورية. .21
َبا.   الَقْول اْلُمْجَتبى ِفي فعل المخلص  .22  من الرِّ
 اْلمَعاِني البهية على شرح الشنشورى للرحيبة. .23
 النفحة القدسية لحل ألفاظ اْلَمْنُظوَمة النسفية.  .24

 .(9) م( 1803 -هـ 1218هـ ، وعلى ذكر أكثر المصادر انه توفي 1219هـ وقيل 1218قيل وفاته:
 بيان منهجي يف التحقيق

إخراجه وإبرازه على النحو الذي يريده مصنفه، وأن يصل المحقق بالكتاب إلى  فمن المعلوم أن الغرض من تحقيق أي مخطوط هو  
 أفضل صورة ممكنة، حتى يستفاد منه على أحسن وجه وأفضله. وتلخص منهجي في خدمته في األمور اآلتية:

 اعتمدت في التحقيق على ثالث نسخ خطية سبق بيانها بالتفصيل. .1
 وأظهرت الفرق والسقط بينها. قابلت بين النسخ الثالث المتوفرة عندي  .2
نسخت النص باإلمالء المعاصر المشهور سالمًا من التصحيف أو التحريف، وقسمته على فقرات مستخدمًا في ذلك عالمات الترقيم  .3

 الحديثة.  
 ذكرت موضع اآلية من القران الكريم سورة ورقمًا. .4
لحديث واألثر من الصحة والضعف عند العلماء معتمدًا المنهج العلمي خرجت األحاديث واآلثار واألقوال من مصادرها مبينًا مدى درجة ا  .5

 الدقيق وهو:  
 يذكر اإلمام بن سنبل ناقاًل الحديث فأضع الحديث في الهامش بتمامه مشكاًل قدر المستطاع .  •
 وبعد ذلك أقوم بتخريج الحديث من كتب الحديث . •
 ترجمت لألعالم الموجودة في النص المحقق عند ذكره ألول مرة . •
 رجعت إلى كتب الفقه األصلية لكل مذهب غالبا للتحقق من األقوال .   .6
الفقهية ،  .7 المصطلحات  الكتاب، وعرفت بعض  قد يغمض معناها على بعض قراء  التي  الكلمات  الهامش معاني بعض  شرحت في 

 ورجعت في ذلك الى معاجم اللغة .
عند التعريف باإلعالم وكذلك التعريف بالكتب ألول مرة أعرفهم كامال وعند ذكرهم مرة ثانية لم أقل سبق التعريف به )الكتاب( أو سبقت  .8

 ترجمته )العلم(؛الن ذلك سيثقل البحث, علما أني في الفهارس سأذكر رقم الصحيفة عند ذكر الكتاب أو العلم . 
 من المتن فيضعه في الهامش )قد وقع في النسخ( فبدوري أضعه في مكانه وأنبه عنه في الهامش.أحيانا يستدرك الناسخ ما سقط منه  .9

 كما وضعت بين األقواس بعض األمور الواردة في الكتاب وكما موضح فيما يلي .10
 لألحاديث واآلثار: )) ....... (( . -  ب.  ......لآليات:   - أ

 بعض الكلمات والعبارات الساقطة من نسخة )أ( أي زيادة من )ب( و)ج( وضعتها ما بين المعقوفتين ] ...... [.   -ب
 } ... { وضعت لما يزاد إلى النص كترقيم لوحة )أ( وغيرها من الزيادات.  -ت

 ر في )ب( و)ج(. سقط من )ب(أو )ج(  : زيادة من )ب( و)ج(. وما أثبته هو من )ب( و )ج(. ليست في )ب( و)ج(. لم تذكهي األلفاظ 
 أما الرموز المستخدمة في تحقيق النص فهي.

 : أي نسخة األم . أرمز: 
 : النسخة الثانية.              برمز:  
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 : النسخة الثالثة. جرمز: 
 :أي لوحة .  ل رمز:

 : أي الوجه األيسر للوحة . ب : أي الوجه األيمن للوحة . رمز:أرمز: 
 : أي التاريخ الميالدي.م الطبعة.. رمز:: أي طرمز: 

 : أي التاريخ الهجري.هرمز : 
 ( الوجه اليمين )أ( والوجه اليسار )ب(. 1أي لوحة رقم ) ب{.  -1أ {.أو}ل  -1} لجعلت الترقيم للمخطوط من نسخة)أ( في المتن. مثال .1
ع هامشا على الكلمة )بدون المعقوفتين( وانزل إلى  إذا كان هناك سقط من النسخ األخرى أو إضافة كلمة الصواب من النسخ األخرى أض .2

 الهامش واذكر ما يجب ذكره.
اعتمدت في الهامش طريقة التوثيق المختصر بذكر اسم الكتاب، ورقم الجزء والصفحة وأضع بينهما عالمة، للفصل بينهما، واضع اسم   .3

 المؤلف إن وجد تشابه بين الكتب واألسماء.
 حققت في رسائل جامعية اذكر بعد اسم الكتاب اسم المحقق والجزء والصفحة والمعلومات كاملة ان وجد.  عند التوثيق من الكتب التي  .4
العربي   - التراث  لكتب  الشامل  الفهرس  أو عن طريق  المختلفة  العالمية  للمكتبات  المخطوطات  فهارس  فإننا نبحث عنه في  لم نجده  وإذا 

 واإلسالمي المخطوط.
هب الحنفي من مخطوطات نادرة وعزيزة الوجود في العراق والعالم اإلسالمي لم يتسن لواحد الوقوف عليها،  اعتمدت على التوثيق في المذ -

 والتي حصلت عليها بعد جهد وعناء وسهر ليال طوال.  
والرسائل العلمية الموجودة منها في العراق والبالد األخرى والتي تم تحميلها من االنترنيت من جامعات عربية وعالمية    استعنت باالطاريح -

 للتوثيق منها.  
 ختمت التحقيق بجداول فهرست فيها األمور اآلتية:  -
 اآليات القرآنية مرتبة على حسب السور ورقم آيات السور .  -
 األحاديث واآلثار واألقوال على حسب حروف الهجاء .  -
 األلفاظ والمصطلحات.  -
 . األعالم حسب حروف الهجاء  -
  .الكتب التي وردت في النص المحقق -
 المصادر والمراجع .  -

الذي سخرنا هللا تعالى إلخراج أحد مؤلفاته، بعد سنيين من وفاته، أدعو    - رحمه هللا تعالى - وختاما فإن دعائي مبذول لصاحب هذا الكتاب  
هذا واني قد اجتهدت في هذا التحقيق وأوليته  هللا تعالى ان يرحمه ويعفو عنه، ويرفع درجته، ويجزل مثوبته، وأن ينفع هللا بعلمه اإلسالم والمسلمين.  

في صورة ترضي هللا تعالى عني، ثم تسرُّ أهل العلم وطالبه، فما كان في عملي    اهتمامي وعنايتي ليظهر سليمًا من التصحيف والتحريف
صواب فمن هللا تعالى وحده، وما كان من زلل فمن نفسي، أسال هللا تعالى أن يتقبل عملي هذا، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم، ويعفو عن  

المين، وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه وإتباعه إلى  زللي، ويمنحني األجر العظيم، انه سميع مجيب، والحمد هلل رب الع
 المالحق ووصف النسخ الخطية للمخطوط )العروش العلوية في االروش الشرعية( ومنهجي في التحقيق يوم الدين.

 :  هي نسخثالث  على تحقيق النص في اعتمدت وقد، العالم من مختلفة مكتبات في لمخطوط عديدة خطية نسخ توجد
 نسخة ) أ ( :  أوال

 الرياض  -المكتبة المركزية المملكة العربية السعودية    8،216
 ع . س

 هـ  1219 –العروش العلوية في االروش الشرعية ، تأليف ابن سنبل محمد طاهر بن محمد 
 خط القرن الثالث عشر الهجري تقديرًا 

 x  5 ,17 24, 5س                   24ق         7
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 نسخة جيدة خطها نسخ معتاد       1685
 ( : نسخة )بثانيا

 الرياض  -المكتبة المركزية -المملكة العربية السعودية   8،216
 2003ع . س                         

 هـ  1219 – العروش العلوية في االروش الشرعية ، تاليف ابن سنبل محمد طاهر بن محمد
 هـ  1281بخط إبراهيم بن علي بن حديب   

 سم ، خطها نسخ معتاد        x  5  ,16 23س        25ق         7
 (  نسخة )ج ثالثا:

 الرياض  -المكتبة المركزية -المملكة العربية السعودية   8،216
 ع . س

هـ كتبت في القرن الثالث عشر الهجري   1219  –ابن سنبل محمد طاهر بن محمد سعيد      العروش العلوية في االروش الشرعية ، تاليف
 نسخة حسنة ,  خطها نسخ معتاد ، ناقصة األخر   2772تقديرًا  

 سم   x 5  ,23 33س                  44  ق                    4   
 

 ة سخة )أ( الواجهة بداي                                                       
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 بداية نسخة )ب( الواجهة                                
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 بداية نسخة )ب( الموضوع                                  

 

 

 

 بداية نسخة )ج( الواجهة                                   

 

 

 نهاية نسخة)ج(                                             
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 بداية نسخة)ج( الموضوع 

 

 فصل في بيان أصناف الدية وقدرها                           
ــعيرة كما في التتارخانية (10)الدية من الذهب ألف دينار]كل دينار[    ، فالدينار الشـــــــرعي زائد (13)وغيرهما]من الفتاوى[ (12)والفتح  (11)مائة شـــــ

وأربعمائة  (14)على المثقال العرفي بأربع شــــعيرات؛ فعلى هذا تكون الدية من كل من الدنانير الموجودة في زماننا ســــوى المحاببيب ألف دينار
ــبعين دينارا ــر جزءا (16)ونصــــــف دينار وجزح من إحدى  (15)وســــ ــتون[  (18)قفلة وقيراط من دينار؛ الن كل دينار  (17)عشــــ   ( 19) ]وهما ثمانية وســــ

أخماس شـــعيرة، فعلى هذا ينقص مما مر ســـبعة عشـــر  (21)وأربعة  (20)شـــعيرة، ثم حررت وزنة الدنانير على وجه التحقيق فوجدتها قفلة وقيراط
ــين  دينار،]وتكون الدية من دنانير زمان (24)عشـــــــر جزءا من (23)وربع دينار ونصـــــــف جزح من احدي  (22)دينارا نا ألفا وأربعمائة وثالثة وخمســـــ
 (27)على وجه التحقيق، ومن الفضـة عشـرة أالف درهم كل درهم]سـبعون[(26)وربع دينار ونصـف جزح من احد عشـر جزء من دينار[  (25)دينارا

هنا كما في كثير من المعتبرات،  (31)وغيرهما من كتاب الزكاة، والدرهم المعتبر]هناك هو المعتبر[  (30()29)والتتارخانية (28)شـعيرة كما في الفتح
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التي  (36)الرياالت الفرانســة (35)، فعلى هذا تكون الدية]من[  (34)شــعيرات (33)الدرهم العرفي المســمى بالقفلة ســتة (32)فالدرهم الشــرعي زائد على
واثنين وســتين ريال ؛ الن كل ريال   ريال (40)ريال ومائتين (39)ألف(38) الف ومائتين واثنين وســتينالنقد الغالب من الفضــة في زماننا  (37)هي

في الشـرع بعشـرة دراهم كما في  (41)منها تسـعة دراهم إال ثلث درهم عرفية، وال يخفى أنها اقل من دية الذهب اآلن، وأما سـابقا فالدينار متقوما
عليهـا   (46)خـاض وهي التي تممن بنـت م (45)أربـاعـا خمس وعشــــــــــــــرون   (44)، وتجـب في شــــــــــــــبـه العمـد(43)وغيره، ومن اإلبـل مـائـة  (42)التبيين

ــنة[ (47)حول ــرون (49)الثانية (48)وطعنت في]الســــــ وطعنت في الثالثة، وخمس  (51)من بنت لبون وهي التي تم عليها حوالن  (50)، وخمس وعشــــــ
الدية المغلظة، وال تغليظ  (52)وعشـرون حقة وهي التي طعنت في الرابعة، وخمس وعشـرون جذعة وهي التي طعنت في الخامسـة , وهذه هي

بهما ال يزاد على ما مر، وتجب في الخطأ وما جرى مجراه أخماســـا من كل   (54)، فلو قضـــي(53)إال في اإلبل، فال تغليظ في الدنانير والدراهم
ــاطها في ــرون، وقد اخبرني أهل المعرفة بقيمة اإلبل ان قيمة أوســـ ــرون, ومن ابن مخاض من الذكور عشـــ جهاتنا أي في  من المذكورات عشـــ

،  ( 58), وبنت لبون بثمانية]ريال[(57), وبنت مخاض بســــــتة]ريال[(56)ريال (55)مكة المشــــــرفة ونواحيها في اغلب األوقات ابن مخاض بخمســــــون 
قضـى  بخمسـة عشـر، فعلى هذا تكون الدية منها اقل من الدراهم لكن ال يخفى انه إذا    أ/ -5ل /بعشـرة إلى اثني عشـر، والجذعة   (59)  والحقة

، والمعتبر الوســــــــــــــط من كـل منهـا كمـا يفيـده كالم (61)المـذكورة  (60)بـالـدراهم ال تعتبر قيمـة اإلبـل، وان قضــــــــــــــى بـاإلبـل فالبـد من األســــــــــــــنـان
جهاتنا القضـاء بالدراهم، ويتعين واحد من األصـناف الثالثة بالرضـا والقضـاء، وقال شـيخ  (64)_ وغيره، والغالب في(63)_]رحمه هللا[(62)الزيعلي

، وعلى األول عمل القضــاة، وكل األنواع أصــول كما قال (66)من الشــراح كالزيعلي وغيره  (65)اإلســالم أن التعين إلى القاتل ومشــى عليه كثير
, وقيل يعتبر (70( )69)، وقيل اإلبل اصـــل, وهو مذهب الشـــافعي]رحمه هللا[(68)الرموز، وهذا ظاهر مذهب أصـــحابنا, كذا في جامع (67)الزيلعي

، وللمرأة في دية النفس وما دونها نصــــف ما للرجل، وال فرق (73)]رحمه هللا[ (72)، وهو مذهب مالك(71)في كل نوع منها أهله، كذا في المحيط
 وال بين الكبير والصغير ولو رضيعا والذمي كالمسلم.  في الدية بين العزيز والوضيع، وال بين الغني والفقير،

 فصل فيما تجب فيه الدية أو بعضها 
, والعقل والســمع والبصــر, والشــم والذوق ,واللحية إن لم تنبت   (75), واللســان, والذكر والحشــفة(74)تجب الدية في النفس, واألنف والمارن    

شــلت, وعين ذهب ضــوحها, وصــلب أو صــدر انقطع ماحه, ودبر ال يســتمســك  (77)عضــو ذهب نفعه كيد  (76),وشــعر الرأس كذلك، وفي كل
, واألنثيين أي الخصــيتين واإلليتين (79)ها، وكذا تجب في العينين والحاجبين واإلذنين والشــفتين وثديي المرأة وحلمتي(78)وذكر كذلك بســلس 

وواحد    (80)وفرج المرأة من الجانبين وفي كل واحد من هذه األشـياء المزدوجة نصـف الدية وهي خمسـة آالف درهم شـرعية وهي سـتمائة ريال
نصــف ما مر، وفي الجائفة واآلمة ريال ومن اإلبل خمســون من األنواع الســابقة، ولم يصــرحوا به اكتفاء بما ســبق ومن الدنانير  (81)وثالثون 

وثلثا ريال؛ فان   (85)اربعمائة ريال وعشــــــرون]ريال[  (84)وهي  (83)آالف وثالثمائة وثالثة وثالثون درهم]شــــــرعية[  (82)ثلث الدية وهي ثالثة
ربعها وهي ألفان وخمسـمائة  (89)وفي إحداهما  (88)الدية,]وهي ضـعف ما ذكر وفي أهداب العينين الدية[   (87)الجائفة ففيها ثلثا (86)نفذت

ــف ريال ــر ريال ونصـ ــة عشـ ــرعية وهي ثالث مائة ريال وخمسـ ــمائة (90)درهم شـ ــر, وهي الف درهم وخمسـ ــف  عشـ ــر ونصـ . وفي المنقلة عشـ
وثالثة أعشــــار ريال, وفي أصــــابع اليدين والرجلين الدية, وفي كل أصــــبع   (92)وتســــعة وثمانون ريال وخمس ريال  (91)درهم, وهي مائة ريال

ــتة  (94)كارش الهاشـــمة وهي  (93)منها عشـــرها ب  فيها  -5وعشـــرون ريال وخمســـة ريال وما ل  (95)ألف درهم شـــرعية, وهي مائة ريال وسـ
ــب ــابع؛ ففي احدها ثلث دية اصـ ــل من األصـ ــرعية وهي (98)وثالثة وثالثون درهما  (97)وهي ثالثمائة درهم  (96)عثالث مفاصـ , وثلث درهم شـ

, وغرة  (101)فيها مفصـالن وهي نصـف عشـر الدية كارش الموضـحة  (100)وثلثا عشـر ريال ونصـف دية أصـبع لو  (99)اثنان وأربعون ريال
وما    (106)أيضــــا  (105)يال, وهي ارش كل ســــنوعشــــر ر  (104)رياال  (103)وهي خمســــمائة درهم شــــرعية وهي ثالثة وســــتون   (102)الجنين

رضـي   -، فقد قضـى عمر(109)المرأة نصـفها، وقد يجب بضـربة واحدة ديات متعددة  (108)الرجل وفي حق  (107)ذكر من التقدير ففي حق
بعضــها في  ، وإنما تجب الدية أو (112)والبصــر والكالم  (111)ديات حيث ذهب بها العقل والســمع  (110)في ضــربة واحدة بأربع    -هللا عنه
إذا كانت الجناية خطأ أو تعذرت المماثلة في القصـــــــــاص، فان كانت الجناية عمدا ولو بغير الســـــــــالح فيما دون النفس وأمكن    (113)ما]مر[

 الجاني أو يصالح. (115)فالواجب القصاص إال أن يعفى]عن[ (114)المماثلة في القصاص
 فصل في حكومة العدل  

ولسان األخرس واليد   (116)  كذا في الشارب ولحية الكوسج وثدي الرجل وحلمته وذكر الخصى والعنينفي اإلصبع الزائدة حكومة عدل، و  
يدل على    (118)، وكذا في عين الطفل ولســانه وذكره إذا لم تعلم صــحة ذلك بما(117)الشــالء والعين العوراء والرجل العرجاء والســن الســوداء
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ان لم يجب القصـــــــــاص، وكذا في   (122)فكالبالغ، وكذا فيما زاد على الكف والقدم (121)؛ فان علم(120)وبتحرك ذكره وبكالمه  (119)إبصـــــــــاره
في الرأس فهو شــــــجاج كما مر، وكذا في كســــــر كل عظم   (125)وأما ما ســــــوى الجائفة كما مر.  (124)  الجراحات الكائنة في البدن (123)كل

 (130)األثر ومعـه فمـا(129)هـذا    بال  (128)، وحكومـة العـدل هي أن تقوم عـبد(127)  ه ارش مـقدرليس فـي  (126)كمـا مر، وكـذا في كـل عضــــــــــــــو
]رحمهم  (135)المعتبرات وهو مذهب مالك والشــافعي (134)في كثير من  (133)كما  (132)  نســبته من ديته، به يفتى (131)نقص من قيمته وجب

ــحة (139)]رحمه هللا[ (138)، وقال الكرخي(137)وهذا قول الطحاوي  (136)هللا[ ــجة من الموضـــــ فيجب بقدر ذلك  (140)ينظر كم مقدار هذه الشـــــ
كانت الجناية  (145)بان (144)بالثاني (143)ينظر المفتي في هذا ان أمكنه ]الفتوى[(142) (141)من نصــــف عشــــر الدية، وقال الصــــدر الشــــهيد

ــاء أفتى بأول  (148)، وان لم يتيســـــــــر(147)يفتي بالثاني  (146)في الرأس والوجه ؛ ألنه أيســـــــــر، قال (149)عليه ذلك يفتي بالقول األول وان شـــــــ
ــالم من  (151)المرغناني (150)وكان ــيخ اإلسـ ــي هللا عنه  (152) يفتي به، وقال شـ ــح؛ الن عليا رضـ  /اعتبره بهذا الطريق (153)قول الكرخي اصـ

قطع لســـــانه بالنطق بالحروف ثم نظر  (157)من  (156)]أمر[(155)باختصـــــار أي انه  (154)فيمن قطع طرف لســـــانه، كذا في التبيينأ /   -6ل
ــدره ــدر بقـ ــه وقـ ــا لم ينطق بـ ــإذا  (158)إلى مـ ــة على القولين فـ ــال الحكومـ ــة، ومثـ ــديـ ــت ربع إذن]حر[  (159)من الـ مثال فعلى قول   (160)قطعـ

القطع   (165)مع هـذا  (164)كـان عبـدا ســــــــــــــليمـا من هـذا القطع وثمـانين ريـاال  (163)مـائـة ريـال ولو  (162)يقوم فلو كـانـت قيمتـه  (161)الطحـاوي 
ثمن الدية    (167)وخمســــــا ريال وعلى قول الكرخي الواجب  (166)فالتفاوت الخمس فيجب خمس الدية وهي مائتا ريال واثنان وخمســــــون رياال

ــون رياال (168)وهي مائة ريال إال ربع ريال؛ الن الواجب في اإلذن نصــــــــف الدية وفي ربعها ثمنها، ولو كان المجني   (169)وثمانية وخمســــــ
ــرون رياال ــتة وعشــــــــ ، وعلى قول الكرخي (170)عليه امرأة وكانت قيمتها لو كانت امة ما مر؛ فعلى قول الطحاوي الحكومة مائة ريال وســــــــ

 أولى. (173)ة الرجل، وال يخفى أن قول الكرخي هنا؛ الن دية المرأة نصف دي(172)إال ثمن رياال  (171)تسعة وسبعون رياال
 يجب االرش المقدر (174) فصل وإنما

ــجاج والجراحات إذا برأت وبقى لها اثر فلو ــع  (175)وحكومة العدل في الشـــ ــعر حتى ال يرى موضـــ ــحة فبرأت ونبت عليه الشـــ ــجه موضـــ شـــ
، (179)، وكذا لو برئت الجراحة ولم يبقى لها اثر، كما في البزازية(178)الخانية  (177)عند اإلمام, كذا في]الفتاوى[  (176)الشجة فال شيء عليه

الطبيب، كذا في المحيط، زاد في  (182)رةيســـتحســـن ان يجعل عليه حكومة عدل أج  (181)يوســـف ممحمد ]رحمهم هللا تعالى[  (180)وقال أبو
 (186)، وقال الشــــــــــــــافعي  (185)انه ال شــــــــــــــي علـيه إال ثمن األدوية(184)، وفي البزازية الفتوى على قول محـمد]رحـمه هللا[(183)التبيين والـمدواة 

القيمة والجراحة سائلة وال يعاد جرح المجني عليه في الطرف    (188)إن لم ينقص القيمة إال حال سيالن الدم اعتبرنا  (187)]رحمه هللا تعالى[
جـناـية فيترـتب علـيه    (190)؛ ألـنه ربمـا يســــــــــــــري إلى النفس فمـا لم يســــــــــــــتقر على شــــــــــــــي ـبالبرء او الهالك لم ـيدري اـنه أي(189)إال بعـد برى 

 .(191)الحكم
 لنفس واالرش فصل فيمن تجب عليه دية ا

فيهما على العاقلة, وفي شـــبه العمد لو  (192)المال الواجب بالعمد المحض  يجب في مال القاتل فيما دون النفس وفي النفس والخطأ     
ا على العاقلة وفيما دونها ــً الجاني، ثم رأيت  (195)القاتل]أي[، ومراده بقوله على   القاتل، كذا في البزازية  (194), وان بلغ الدية]على[(193)َنْفســ

في  (198)اســمائهم (197)أي الجيش الذي كتبت-الخالصــة ولفظها: على الجاني وكل دية وجبت على العاقلة وهي أهل الديوان   (196)عبارة
ــنين فان خرجت العطايا  في أكثر من ثالث  (199)ان كان القاتل منهم تؤخذ من عطاياهم في ثالث  -الديوان  ب/ -6  ل/أو اقل    (200)ســــــــ

الثلث ففي ســـنة واحدة ومن لم يكن   (202)تؤخذ في ســـنتين، وان كان  (201)اخذ منها، وان كان الواجب في الجناية خطأ ثلثي الدية ونصـــفها
ــنة إال درهم أو درهم وثلث فان لم    (203)ديوانيا فعاقلته قبيلته، وتقســـم الدية عليهم في عطايا ثالث ــنين ال يؤخذ من كل عطية في كل سـ سـ

فهو على الجاني، كذا   (204)لقبيلة لذلك ضــم إليهم اقرب القبائل على ترتيب العصــبات والقاتل كأحدهم والباقي من الدية بعد الضــمتتســع ا
انـه ال عـاقلـة لهم، وأفتى البعض ان لهم عـاقلـة,    (205)في جـامع الرموز، واختلف المتـأخرون في العجم فـأفتى الفقيـه واإلمـام ظهير الـدين

القولين, ثم  (208)في البزازية وفيها: وذكر في الخزانة  (207)، وان تاجر فكذلك]كذا ذكره[  (206)فيهم بالحرف فهم عاقلتهوالحق ان التناصــــــر  
ــرة ومن ال  (211)في النقاية (210)مختارون، وقد ذكرنا الحق الذي يقبله الدليل انتهى؛ فلذا قال  (209)قال والكل والمعتبر في العجم أهل النصـ

كل ســــــنة ثالثة دراهم أو أربعة         (213)وإال فعلى الجاني فيودي]في[  (212)عاقلة له يعطي الدية من بيت المال ان كان موجودًا أو مضــــــبوطاً 
ســــــــــــنين كما قال  (217)الثكثير من المواضــــــــــــع انه يودي في ث (216)إذ في (215)، وهذا حســــــــــــن البد من حفظه(214)على ما قاله الناطفي

، وقد (222)، وهو مشـــــــــــــــكل في دية قـتل شـــــــــــــــبه العمـد(221()220)، والمنتقى(219)، كذا في جامع الرموز ونحوه في الدر المخـتار(218)الزاهدي
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الن ؛ (227)[ (226)محتملة (225)سـنين؛ بل عبارة ] القهسـتاني (224)إذا قتل األصـل فرعه ان الدية تؤخذ من ماله في ثالث  (223)صـرحوا فيما
  ( 231)، وال تحتمل العاقلة ما وجب(230)ســــنين، وســــيأتي في كالمه ما يؤيده  (229)في ثالث  (228)المذكور في مواضــــع من الكتب أنها تطلق

بقتل خطأ لم يصدق أي القاتل العاقلة في ذلك اإلقرار فانه على   (234)  اقر  اجل أو  (233)فانه على القاتل حاال إذا (232)بصلح عن دم عمد
ــتاني[  (235)ثالمقر في ثال ــنين، كذا في]جامع الرموز للقهســـــــ ــقط    (236)ســـــــ قوده  (237)وهو يؤيد لما مر، وال يحتمل ما وجب بقتل عمد ســـــــ

أو احدهما بحديد واآلخر بعصـــــا فانه ينصـــــف الدية   (240)صـــــبي أو معتوه واألخر بالغ عاقل (239)كما إذا قتال رجال واحدهما  (238)بشـــــبهة
الدية على   (244)األبوة فوجب  (243)ابنه عمدا فانه وجب القود بنفس القتل إال انه ســــــــــــقط بحرمة (242)أو ما يجب بســــــــــــبب قتله  (241)بينهما

أ/  - 7/ل   على حر خطأ فانه على مواله، كذا (248)جناية عبد  (247)وال يتحملون ،  (246)سـنين صـيانة للدم عن الهدر  (245)األب في ثالث
بــارش   (253)بــالجنــايــة  فيملكــه وليهــا أو فــداه   (252)خطــأ دفعــه  (251)يعني انــه إذا جني عبــده  (250)] للقهســــــــــــــتــاني [(249)في جــامع الرموز

غير اإلبهام،   (256)مادون ارش الموضحة من بدل طرف هو اقل من خمسمائة يعني كمفصل أصابع (255)، وفيه وال يتحملون (254)الجناية
قـتل عـبد غيره خطـأ وقيمـته اـقل من ارشــــــــــــــهـا يحملوا ـفان القيمـة في    (257)وان كـاـنت الجـناـية خطـا، ـقال وإنمـا قلـنا من ـبدل طرف؛ ألـنه من

ــلح وغيره علي الجاني انتهى ما(259)في الكفاية  (258)العبد قائمة مقام الدية في الحر كما  (260)؛ بل يحمل الواجب مما ذكر من بدل الصـــــــ
 .(261)في شرح النقاية ] للقهستاني، وفي المحيط الصحيح ان حكومة العدل ال تتحمل العاقلة، وان كانت أكثر من ارش الموضحة[

 يسقط القصاص بموت الجاني  (262) فصل
ــباه     ــواء وجب على الجاني أو على عاقلته لتعلقه بالذمة وفي األشـ ــقط المال سـ ــمن (263)لفوات المحل وال يسـ الميت إال في   (264)ال يضـ

الداقلة كا  االعهبار في    (267). انههي . ولو هبدلت(266)كانت الدية على عاقله  (265)مات فوقع فيها إنساا  بدد موه مســـألة ما إذا حفر ب را تعديا ثم 

 .(268)ذلك لوقت القضاء، كذا في الهبيي  في آخر كهاب الجنايات قبل كهاب الوصايا

العبد شــــيء، وإنما يجب على    (271)فاعتقه مواله  ثم وقع فيها إنســــان فهلك ال يجب]على[ (270)ولو حفر العبد ب را  (269)]فصــــل[   
شــــــــــــــيء وإنمــا يجــب على المولي فيجــب عليــه قيمــة واحــدة، ولو مــات فيهــا ألف نفس   المولي قيمتــه؛ الن جنــايــة العبــد ال توجــب عليــه

، وقد كررنا بعض المســـــائل لزيادة اإليضـــــاح مهللا (274)الجناية المملوك (273)بالحصـــــص، كذا في التبيين في باب  (272)فيقســـــمونها
، وقد تم جمعها]لســــــــبع بقين من  (275)المؤلف رحمه هللا [الهادي إلى الصــــــــواب]واليه المرجع والمغب ال رب غيره وال معبود ســــــــواه، قال  

شهر ذي القعدة الحرام سنة خمس ومائتين وألف هجرية، وصلى هللا على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، تمت الرسالة الميمونة على يد 
وجميع   (276)ـلدـيه وألصــــــــــــــوـله وفروعـهالفقير المحـتاج إلى عفو عـالم الشــــــــــــــهـادة والغـيب عـبده إبراهيم بن علي بن حرـيب غفر هللا ـله ولوا

 .  (277)[ 1281المسلمين ربيع ثاني سنة 
 هوامش البحث 

 
 في كتاب الديات ، باب المجازاة في اآلخرة، من حديث عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنه. ( 35 8صحيح البخاري )ـ(1)
 .(173  6)(, األعالم: 805  2) 5787 113ينظر: فهرس الفهارس  (2)
 (21، المجلد 3فصلية المنهل ) جـ (.135)ص سير وتراجم بعض علمائنا  ينظر:   (3)
 (.135سير وتراجم )ص  ينظر: : (4)
 (.1096  7م  )1999, اعالم بمن في تاريخ الهند 135ينظر: سير وتراجم ص  (5)
 .(1273  8نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ) ,(36  10)فهرس الفهارس  (,354  2)هدية العارفين   ينظر: (6)
 ..(834)ص: حلية البشر (, 135ينظر: سير وتراجم )ص  (7)
 (. 528 – 527، ص  1) ج2000(, أعالم المكيين 354  2العارفين ) هدية (8)
 (.135)  األوائل السنبلية )القسم الدراسي ((، 354  2هدية العارفين )ينظر:   (9)
 زيادة من )ب(و)ج(. (10)
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هذه الفتاوى ولم في )أ(:]الســــــارخاســــــر[ وما أثبته من النســــــخ هو الصــــــواب. والتتارخانية بن عالء حنفي فاضــــــل من اثاره  (11)

يسـمها مؤلفها باسـم فسـميت بذلك فسـميت بذلك نسـبة للملك)تاتار خان( وقيل انه سـماها )زاد المسـافر(. ينظر : هدية العارفين 
 (.268 1(,كشف الظنون )435 1)
ــيواســـي المعروف بابن الهمام )المتوفى:  ينظر:   (12) ناشـــر: دار  هـــــــــــــــــ(ال861فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السـ

 .(274  10)الفكر 
 زيادة من )ج(. (13)
 ]دينار[سقط من )ج(. (14)
 في)ب(و)ج(:]دينار[. (15)
 في)ب(:]احد[. (16)
 في)ب(:]جزح[. (17)
رد المحتار على  القيراط : هو جزء من اربعة عشـــــــر جزءا من الدرهشـــــــم او جزءا من عشـــــــرين جزءا من الدينار . ينظر:  (18)

ــ(,الناشر: دار  1252محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:   الدر المختار البن عابدين، هــــــــــــ
 م »الدر المختار للحصفكي شرح تنوير األبصار للتمرتاشي«1992 -هـ 1412بيروت,الطبعة: الثانية، -الفكر

 زيادة من )ب(و)ج(. (19)
 في)ج(:]وقيراطا[. (20)
 في)ب(:]وأربع[. (21)
 في)أ(و)ج(:]دينار[. (22)
 في)ب(:]احد[. (23)
 سقط من)ب(. (24)
 في)ج(:]دينار[. (25)
 زيادة من)ب(و)ج(. (26)
 زيادة من)ب(و)ج(. (27)
 (.213  2ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام ) (28)
 في )أ(:]السارخاسر[وما أثبته من النسخ هو الصواب. (29)
حيدر اباد –ه( تحقيق ســــجاد حســــين ,دائرة المعارف العثمانية 786عالء الدهلوي )تينظر: الفتاوى التتارخانية لعالم بن   (30)

 (.231 2)1987, 1ط-الهند–
 زيادة من )ب(و)ج(. (31)
 عن[. في)أ(:] (32)
 في)ب(:]ست[وفي)ج(:]بستة[.  (33)
 (.296 2م )1992؛2ط-بيروت-ه(،دار الفكر1252حاشية ابن عابدين لمحمد بن حسين بن عمر بن عبد العزيز)ت (34)
 زيادة من)ب(و)ج(. (35)
، كان الوحدة النقدية إلمبراطورية النمســا الصــادر في عهد ماري    تيريز 6  5الرياالت الفرانســة: وهو ريال فضــي عيار  (36)

ــا عن التعامل به عام    1780 ــكله ودقة وزنه، ويعرف عندهم 1858م، وتوقفت النمســــ ــواحل رغبوا به لشــــ ــكان الســــ م، ولكن ســــ
 (.297  39رنسة.ينظر: تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار.)بالريال الف

 ]التي هي[ في )ب(:]إلى هذا[. (37)
  [.1262 سقط في)ب(وفي)أ(:] (38)
 ]ألف[سقط من)ج(. (39)
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 في)ب(:]مائتي[. (40)
 في)ج(:]متقوم[. (41)
فخر الـــدين أبو محمـــد عثمـــان بن علي الزيلعي )وهو غير عبـــد هللا   والزيلعي :هو  (.127   6)  تبيين الحقـــائق.  ينظر:  (42)

هـــــــــــــــــ. الدرر الكامنة في 743الزيلعي صــاحب نصــب الراية(، فقيه حنفي أصــله من الصــومال ســكن القاهرة وفيها وفاته ســنة 
 ( 258  3أعيان المائة الثامنة )

 قاسه[.في)ا(:] (43)
 في)أ(:]سيد العهد[. (44)
 في)أ(و)ب(:]وعشرين[. (45)
 في)ب(و)ج(:]مر[. (46)
 في)أ(و)ج(:] الحول[. (47)
 زيادة من)ب(. (48)
 في)ج(:]الثاني[. (49)
 في)ج(:]وعشرين[. (50)
 في)ب(:]الحوالن[. (51)
 ]هي[سقط من)ج(. (52)
 في)ب(:]الدراهم والدنانير[. (53)
 في)ج(:]قلنا[. (54)
 في)ب(:]بخمسة[. (55)
 في)ج(:]رياالت[. (56)
 زيادة من)ج(. (57)
 زيادة من)ج(. (58)
 [.والحق في)أ(و)ج(:] (59)
 في)ج(:]األشياء[. (60)
 في)أ(و)ج(:]المذكور[. (61)
 (.126  6تبيين الحقائق )ينظر:   (62)
 زيادة من)ب(. (63)
 بعدها في)ج(:]زماننا في[. (64)
 في)ب(: ]كثيرون[. (65)
 (.126  6تبيين الحقائق )ينظر:   (66)
ه(، تفـقه على أبي 305والرازي: هو احـمد بن علي ابو بكر الرازي المعروف بالجصــــــــــــــاص )ولد  في)أ( و )ج(:]الرازي[. (67)

الحسـين الكرخي، وكان مشـهورًا بالزهد والورع له: أحكام القرآن، وشـرح مختصـر الكرخي، وشـرح مختصـر الطحاوي، وله كتاب 
لجواهر المضـــــــية في طبقات الحنفية ) ه(. ينظر ترجمته في : ا370في األصـــــــول، وشـــــــرح الجامعين لمحمد بن الحســـــــن)ت  

 (.127  6ينظر المسألة في: تبيين الحقائق )(. و  48 2(، تاج التراجم  84 1
ــرح النقاية : كتاب  جامع الرموز (68) ــمس الدين: فقيه حنفي. كان مفتيا ببخارى. له كتب، منها في شــــــ ــتاني، شــــــ لمحمد القهســــــ

(, األعالم 430   10شذرات الذهب )ينظر : هـــــــــ ( .  953، )توفي نحو  مختصر الوقاية، لصدر الشريعة عبيد هللا بن مسعود
 .171( جامع الرموز ص11  7للزركلي )

 زيادة من)ب(. (69)
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 (.198 10)1997ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز  (70)
 (278  11معجم المؤلفين  (،128  2المحيط : ) (71)
 (.195 4ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) (72)
 زيادة من)ب(. (73)
 (.396المارن: بكسر الراء جمع موارن، ما الن من طرف األنف. معجم لغة الفقهاء )ص:  (74)
 في)ب(:والحشفة والذكر[. (75)
 في)ج( :]محل[. (76)
 في)أ(:]ليد[. (77)
 في)ب(:]كسلس[، في)أ(:]سلس[. (78)
 في)أ(و)ج(:] وحلمتها[. (79)
 ]ريال[سقط من)ج(. (80)
 في)ب(:]وثالثين[. (81)
 في)أ(و)ج(:]ثالث[. (82)
 زيادة من)ج(.وفي)ب(:]وثلث درهم شرعي[. (83)
 في)ب(:]وهو[. (84)
 زيادة من)ب(و)ج(. (85)
 في)أ(و)ج(:] تعدت[.  (86)
 في)أ(:] فيها ثلث[في)ج(:]ففيها بالثلث[.  (87)
 زيادة من)ب(و)ج(. (88)
 في)أ(و)ج(:] احديها[.  (89)
 سقط من)ج(. (90)
 سقط من)ج(. (91)
 ]وخمس ريال[سقط من)ج(. (92)
 في)ج(:]عشر الدية[. (93)
 في)ب(:]وهو[. (94)
 في)ا(:]وتسعة[. (95)
 في)أ(:]اإلصبع[في)ج(:]األصابع[. (96)
 ]درهم[سقط من)ج(. (97)
 في)ب(:]وثالثا وثالثون درهم[.في)ج(:]وثالثة وثالثين درهم[. (98)
 في)ب(:]رياال[. (99)
 في)ج(:]و[. (100)
 في)أ(] سبره[. (101)
 في)ب(:]جنين[. (102)
 في)أ(و)ب(:]وستين[ (103)
 في)أ(و)ج(:]ريال[. (104)
 في)أ(:]سبرة[. (105)
 ]أيضا[سقط من)ج(. (106)
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 في)أ(]حقي[.  (107)
 في)أ(]حقي[.  (108)
 في)أ(:]دماة فيتعدده[في)ج(:]رميات متعددة[.. (109)
 )أ(و)ج(:]بأربعة[.في (110)
 في )ج(:]والسمع والعقل[. (111)
 [ .26892[ ، كتاب الديات: باب إذا ذهب سمعه وبصره، حديث ]359  5األحاديث واآلثار ]المصنف في ينظر:  (112) 
 زيادة من)ج(. (113)
 عبارة:]فان كانت الجناية عمدا ولو بغير السالح فيما دون النفس وأمكن المماثلة في القصاص[ سقط من)ب(. (114)
 زيادة من)ب(. (115)
 في)ا(:]والعينين[. (116)
 )ج(:]األسود[.في  (117)
 في)ب(:]مما[. (118)
 في)ج(:]العبارة[. (119)
 في)ج(:]بكالمه [أي بدون واو. (120)
 في)أ(و)ج(:]علمت[. (121)
 في)أ(:]فر[وأظنه تصحيف.في)ج(:]قس[ وما اثبته من )ب(هو الصواب. (122)
 ]كل[ سقط من)ب(. (123)
 في)أ(و)ج(:]العدل[. (124)
 ]ما[سقط من)ج(. (125)
 عضو[سقط من)ج(.]كما مر وكذا في كل  (126)
 في )أ(:]يقدر[ في)ج(:]تعدي[. (127)
 في)أ(:]عبدا[. (128)
 بعدها في)ج(:]االرش[. (129)
 في)ج(:]ما[. (130)
 بعدها زيادة في)ج(:]من[. (131)
 في)أ(:]نعني[. (132)
 ]كما[في)ب(و)ج(:]بما مر[. (133)
 ]من[في )ج(:]لقبور[. (134)
 (.334-333 7م)1990-بيروت–ه(دار المعرفة 204ينظر: االم للشافعي ) (135)
 لم تذكر في)أ(. (136)
بن محمد بن سـالمة بن سـلمة األزدي الطحاوي، أبو جعفر: فقيه انتهت إليه    والطحاوي:أحمد  في)أ( و)ب(:] الضـحاك[.(137) 

هــ(، وتفقه على مذهب الشافعي، ثم تحول   321ت  -  239رياسة الحنفية بمصر. ولد ونشأ في )طحا( من صعيد مصر )ولد
ــ فاتصل بأحمد بن طولون، فكام من خاصته، وتوفي بالقاهرة, م268حنفيا, ورحل إلى الشام سنة  ن تصانيفه )شرح معاني هـــــــ

ــالــة في 206   1(, األعالم للزركلي )58   1ط( في الحــديــث، مجلــدان. ينظر: هــديــة العــارفين )  -اآلثــار   (. وينظر: المســـــــــــــ
 (.105  5) مختصر اختالف العلماء
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، كان  الكرخي: هو عبيد هللا بن الحســـــين بن دالل، ابو الحســـــن الكرخي انتهت اليه رأســـــه اصـــــحاب ابي حنيفة بالعراق (138)

ه(، صــــــــنف: المختصــــــــر، والجامع الكبير، والجامع الصــــــــغير. ينظر في ترجمته: 340ت:  -ه 260واســــــــع العلم والرواية،)و:
 (.29 2, طبقات الحنفية )  337 1الجواهر المضية: 

 لم تذكر في)أ(فقط حرف )ح(.. (139)
 في)أ(:]موضحة[. (140)
 دون الصدر المسند[.في)أ(:] (141)
الشـهيد)الحسـام الشـهيد(: هو اإلمام حسـام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي المعروف الصـدر   (142)

ه(، صـــنف الفتاوى الصـــغرى والكبرى، والواقعات وغيرها. ينظر في 536بالصـــدر الشـــهيد، وبرهان االئمة رزق الشـــهادة ســـنة )
 (. 1 1كشف الظنون عن  ،127   2؛ طبقات الحنفية للحنائي: 61ترجمة: تاج التراجم:

 زيادة من)ب(و)ج(. (143)
 الثاني[ في )ج(:]بالبيان[.في )أ(:] (144)
 ]بان[ سقط من )ج(. (145)
 في)ب(:]وللوجه[. (146)
 في)ج(:]بالعالي[. (147)
 في)أ(:]تيسر[. (148)
 شاء أفتى باألول[سقط من)ب(.]وان  (149)
 ]وقال لو كان[ .في)أ(: (150)
ه( ، وتصــانيفه كلها مقبولة معتمدة كما  593االمام علي بن ابي بكر المرغيناني صــاحب الهداية )ت:  المرغناني:  هو (151)

, دار  9ه1304( الفوائـد البهيــة في تراجم الحنفيــة لعبــد الحي اللكنوي )ت    232يقول اإلمـام اللكنوي في الفوائـد البهيــة )ص  
ب مختــار مجموع النوازل، وهو كتــاب جمع فيــه مــا اختــاره من ، قــال: ولــه كتــا  207، وفي تــاج التراجم :  المعرفــة , بيروت

 .   1624 2مسائل الهداية وغيرها ، ينظر: كشف الظنون : 
 ]من[ زادها في نسخة )أ( واسقطت من)ب(و)ج(.وارى انه ليس لها معنى في هذا المكان.  (152)
 في)أ(:]رحم[. (153)
 (.133  6تبيين الحقائق )ينظر: (154)
 في)ب(]فانه[. (155)
 زيادة )ب(و)ج(. (156)
 ]من[سقط من)ج(. (157)
 في)ج(:]بقدر[. (158)
 في)ج(:]ما إذا[. (159)
 الضحاك زيادة من)ج(. (160)
 في)أ(و)ج(:] الضحاك[.  (161)
 في)أ(:]قيمه[. (162)
 في)ب(:] لو[ يدون واو. (163)
 في)ج(:]ريال[. (164)
 ]هذا[ سقط من)ب(. (165)
 في)ج(:]مائتان ريال واثنين وخمسون ريال[. (166)
 ]الواجب[سقط من)ب(. (167)
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 ]ريال[سقط من)ج(. (168)
 في)ج(:]ريال[. (169)
 في )ج(:]وخمسة وعشرون ريال[في)ب( بعدها ]وخمس ريال[.. (170)
 في)ج(:]ريال[. (171)
 ]رياال[سقط من)ج(.. (172)
 ]هنا[ سقط من)ج(. (173)
 في)ب(:]إنما[. (174)
 في)ج(:]ولو[. (175)
 ]عليه[سقط من)ج(. (176)
 زيادة من)ج(. (177)
ــنة اثنتين  (178) ــور االوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى ســ ــن بن منصــ الخانية: هي فتاوى قاضــــي خان ل مام فخر الدين حســ

(. وينظر: فتاوى قاضـــي خان لفخر الدين  224   2األعالم للزركلي )  (,151وتســـعين وخمســـمائة.  ينظر: تاج التراجم )ص:  
 (.267 3(و)270 3)592منصور األوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة حسن بن 

ُهور بـِاْبن البزازي  (179) افظ اـلّدين بن ُمَحـمَّد بن ُمَحـمَّد الكردري اْلَمشــــــــــــــْ ُهور ِفي الفـتاوي  الفـتاوى البزازـية :هي لحـَ لـَُه كـتاب َمشــــــــــــــْ
ي هللا َعنُه فقيه حنفي َماَت َرحَمه هللا   ــِ تهر بالفتاوي اْلَبزَّاِزيَّة َوله كتاب ِفي َمَناِقب اإلمام األعظم أبي حنيَفة َرضــــــــ ــْ َعَلْيِه ِفي اشــــــــ

رين َوَثَمانِماَئة.   ان سـنة سـبع َوعشـْ مانية الحمد بن مصـطفى بن خليل، أبو الشـقائق النعمانية في علماء الدولة العثأواسـط َرَمضـَ
ُكْبري َزاَدْه )المتوفى:  ــْ ــام الدين طاشــ ( وينظر: معجم 21)ص:  بيروت   –هـــــــــــــــــــ(الناشــــر: دار الكتاب العربي 968الخير، عصــ

 (.45  7(,األعالم للزركلي )223  11المؤلفين )
 قي)ج(:]أبي[. (180)
 في)أ(:]ح[. (181)
 في)ج(:]وأجرة[. (182)
 (.138  6ئق )تبيين الحقاينظر: (183)
 اإلضافة من)ب(. (184)
 ]بمن دونه[.في)أ(: (185)
ه(تحقيق:مجـدي محمـد  710ينظر: كـفاـية النبـيه شــــــــــــــرح التنبـيه الحـمد بن محـمد االنصــــــــــــــاري المعروف ـبابن الرفـعة )ت  (186)

 (483 15سرور؛ دار الكتب العلمية: )
 لم تذكر في)أ(و)ج(. (187)
  في)أ(و)ب(:]اعتبر[. (188)
 في)ب(:]براه[. (189)
 ]أي[سقط من)ب(و)ج(. (190)
 في)أ(:]الحاكم[. (191)
 الخطأ[. في )ب( :]وفي (192)
 دونهما[.في)أ(:] (193)
 زيادة من)ب(و)ج(. (194)
 زيادة من)ب(و)ج(. (195)
 في)ب(و)ج(:]عبارة[بدون ]واو[. (196)
 في)ج(:]كتب[. (197)
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 اساميهم[.في)أ(:] (198)
 في)ج(:]ثالثة[. (199)
 في)ج(:]فأكثر من ثالثة[ (200)
 في)ب(و)ج(:]أو نصفها[. (201)
 في)ج(:]كانت[ (202)
 في)ج(:]ثالثة[ (203)
 [.الصحةفي)أ(:] (204)
ــي الحنفي)ت  ينظر:(205) ه(مكتبة داماد ابراهيم  619الفتاوى الظهيرية مخطوط لظهير الدين ابي بكر محمد بن احمد القاضـــــــــــ

 (. 348)لكتاب الجنايات تركيا.-(استانبول709ه(رقم) 666المنسوخة سنة)
 في)ج(:]عاقلة[ (206)
 زيادة من)ب(. (207)
م(وتمام   1345 -  000هــــــــــــــــ      746  -  000كتاب لحسـين بن محمد بن حسـين السـمنقاني: فقيه حنفي، من العلماء) (208)

(،األعالم  703   1خ( في فروع الحنفية، مجلدان، و)الشــافي في شــرح الوافي(. كشــف الظنون ) -اســم الكتاب )خزانة المفتين 
 (.256  2للزركلي )

 في)أ(و)ج(:]ولكل[. (209)
 ل[.في)ج(:]أو  (210)
ــريعة )ت (211) ــدر الشـ ــعود بن احمد بن برهان اإلمام العالمة صـ ه(،من علماء الحنفية، وجاء في رد 747-النقاية: كتاب لمسـ

رَ  مَّاُه ]ُنَقاَيُة اْلِوَقاَيِة[ ُثمَّ شـَ ِريَعِة َوسـَ ْدُر الشـَّ َرَها صـَ ِريَعِة َواْخَتصـَ ْرُح َوِإْن  َحُه َفاْلِوَقاَيُة  المحتار: "اْلِوَقاَيَة ِلَتاِج الشـَّ ِه اَل َلُه َفاْفَهْم َوالشـَّ ِلَجدِّ
ْرًحا َلَها". حَّ َجْعُلُه شـــــــَ َرًة ِمْن اْلِوَقاَيِة صـــــــَ رد المحتار على الدر المختار البن عابدين، محمد  َكاَن ِللنَُّقاَيِة َلِكْن َلمَّا َكاَنْت ُمْخَتصـــــــَ

ــ(,الناشــــــر: دار الفكر1252أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشــــــقي الحنفي )المتوفى:  بيروت,الطبعة: الثانية، -هــــــــــــــــــ
 م »الدر المختار للحصفكي شرح تنوير األبصار للتمرتاشي«.1992 -هـ 1412

 .197   4؛ واالعالم للزركلي: 167  2( ينظر في ترجمته: الجواهر المضية : 429  2) 
 في)ج(:]مبسوطا[. (212)
 زيادة من)ج(. (213)
النـاطفي : أحمـد بن محمـد بن عمر أبو العبـاس النـاطفي: فقيـه حنفي، من أهـل الري. نســــــــــــــبتـه إلى عمـل النـاطف. )ت   (214)

ــ (, من كتبه )األجناس   446 ب( و   1208خ( في البلدية )ن    -خ( في أوقاف بغداد، و )الفروق( و )الروضــــــــــــــة   -هــــــــــــــــــــــــــ
 ( .213  1(، األعالم للزركلي )1  1ب والفنون )خ( .ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكت -)الواقعات( و )األحكام 

 في)أ(:]حطه[. (215)
 ]في[سقط من)ب(. (216)
 في)ج(:]ثالثة[. (217)
الزاهـدي: هو مخـتار بن محمود بن محمـد الزاهـدي أبو الرجـاء الغزميني، الملـقب نجم اـلدين، ـكان من كـبار األئـمة واعـيان   (218)

؛ وطبقات    295(. ينظر في ترجمته: تاج التراجم: 658ه )القنية( وغيرها)ت الفقهاء: شـــــــرح القدوري شـــــــرحًا نفيســـــــًا نافعًا، ول
 .  349؛ والفوائد البهية:  216 2الحنفية: 

الـدر المختـار وحـاشــــــــــــــيـة ابن عـابـدين )رد ينظر:  في)أ(:] ونحوه في الـدرين المختـار[.في)ب(:]ومثلـه في الـدر المختـار[.  (219)
لمحمد بن علي بن محمد كتاب  (. والدر المختار في شـــــــــــرح تنوير األبصـــــــــــار:  171(. جامع الرموز)ص646   6المحتار( )

 (.294  6األعالم للزركلي ) هـ مفتي الحنفية في دمشق، مولده. 1088الحصني المعروف بعالء الدين الحصكفي: )ت 
 .في)أ(:]والمشفي[ (220)
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ــنة أربع وثالثين  (221) ــهيدا ســـــــ ــل محمد بن محمد بن احمد المقتول شـــــــ ــهيد أبي الفضـــــــ اْلُمْنَتقى في فروع الحنفية: للحاكم الشـــــــ

 وثالثمائة وقيل هو المبتغى بالباء والغين ولن ذكره في طبقات تقي الدين بالنون والقاف.
 (.1851  2كشف الظنون) (,441  2المضية في طبقات الحنفية ) ينظر:الجواهر

 شبه العهد[في )ج(:] مشكل في دية قتل العمد[. ليفي)أ(:]بكل في قي (222)
 ]صرحوا فيما[في )ج(:]تم جوابهما[. (223)
 في)ج(:]ثالثة[. (224)
ط( في شـرح  -منها )جامع الرموز  القهسـتاني محمد القهسـتاني، شـمس الدين: فقيه حنفي. كان مفتيا ببخارى. له كتب،   (225)

شـذرات الذهب في أخبار من ينظر : هـــــــــــــــ ( .  953النقاية مختصـر الوقاية، لصـدر الشـريعة عبيد هللا بن مسـعود، )توفي نحو 
 (.11  7(, األعالم للزركلي )430  10ذهب )

 في)أ(:]مجهلة[. (226)
 زيادة من )ب(و)ج(. (227)
 في)ب(:]مطلقا[وفي)ج(:مطلق[. (228)
 في)ج(:]ثالثة[. (229)
 في)ج(:]ما يكون[. (230)
 في)ج(:]فأوجب[. (231)
 في)أ(:]عهد[في)ب(:]العمد[.. (232)
 في)ج(:]حاال إذا[غير واضحة. (233)
 في)أ(و)ب(:]اقرار[. (234)
 في)ج(:]ثالثة[. (235)
 زيادة من )ب(و)ج(. (236)
 في)ج(:]يسقط[. (237)
 في)ج(:]شبهه[. (238)
 في)ج(:]قتل رجل او احدهما[. (239)
 في)ب(:]بالغ عاقل[. (240)
 في )ج(:]منهما[. (241)
 في)ج(:]قتل[. (242)
 في)ج(:]بسبب الحرمة[. (243)
 في)ج(:]فوجبت[. (244)
 في)ج(:]ثالثة[. (245)
 في)ج(:]الهدل[. (246)
 ]وال يحتملون[.في)أ(و)ب(. (247)
 في)ب(:]العبد[. (248)
 (.170ينظر:جامع الرموز)ص (249)
 زيادة من)ب(و)ج(. (250)
 في)ج(:]عبدا[. (251)
 سقط من)ج(. (252)
 [وفي)ب(:]وافداه[. أفداه  في)أ(:] (253)
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 بارشها[.في)ب(:] بارش الجناية[] (254)
 ]ال يحتملون[ بدون ]واو[ وفي)أ(:]وال يحتملون[. في )ب(: (255)
 في)ب(:]إصبع[. (256)
 في)ب(:]طرفي ال من[. ]طرف ألنه من[ (257)
 في)ب(:]هما[. (258)
في)أ(: ]الكف[وفي)ب( غير واضـحة . والكفاية شـرح الهداية لالمام جالل الدين بن شـمس الدين الخوارزمي الكرالني )لم  (259)

(, معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوســــف بن إليان بن موســــى 2022-2(و)1499 2تذكر وفاته( ينظر: كشــــف الظنون)
 (.839  2م) 1928 -هـ  1346هـ( الناشر: مطبعة سركيس بمصر 1351سركيس )المتوفى: 

 ]ما [ سقط من)ج(. (260)
 زيادة من)ب(و)ج(. وهنا تنتهي نسخة )ج(. (261)
 [.تذييل في)أ(:] (262)
 أي كتاب األشباه والنظائر سأعرفها في موضعها. (263)
 [.يضمن في)أ(:] (264)
 [.موت في)ب(:] (265)
َباُه َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَهِب َأِبْي َحِنْيَفَة النُّْعَماِن  لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم ا  ينظر: (266) لمصـري اأْلَشـْ

لبنان الطبعة:   –هــــــــــــ( وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  970)المتوفى:  
 (.258م)ص:  1999 -هـ  1419األولى، 

 [.تركت في)أ(:] (267)
 (.181  6تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )ينظر:  (268)
 زيادة من )ب(. (269)
 [.ب ر في)أ(:] (270)
 زيادة من)ب(. (271)
 [.يقسمونها في)أ(:] (272)
  [.ديارفي)أ(:] (273)
 (159  6ينظر:تبيين الحقائق ) (274)
 زيادة من)ب(. (275)
 غير واضحة في )ب(.بعدها كلمة (276) 
 زيادة من)ب(. (277)


