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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هللا خيلق ما يشاء وخيتار, وكل يشء عنده بمقدار, وأصيل وأسـلم عـىل 
 . وعىل آله األطهار, وأصحابه األبرار,سيدنا حممد النبي املختار

 وعـىل األطبـاء . علـيهامً نفـسياًد  فإن التوائم املتالصـقة تـشكل عنـاءــوبع
 بحيث أصبح حيل عناء التوائم بفـصلهام ;ً كبرياًهاء, وقد تطور الطب تطوراوالفق

 وبقـي − ىلهللا تبـارك وتعـاا وهذا من النعم التي تستوجب شكر − بإذن اهللا تعاىل
نوا احلكم الرشعي لكثـري مـن قـضايا التـوائم يأن يبعىل الفقهاء عمل مهم,  وهو 

 ..رسية والتعبدية, واأل,الطبية
 العـرشين, ملجمع الفقهي أيام توفيق لبحث هذه القضية يف دورتـهق اِّفُوقد و

ليخرج إن شاء اهللا تعاىل بقرارات مهمة تنري للمسلمني طريق اهلداية, وتبـني هلـم 
 .دروب الرشاد

 يف هذه املسألة املهمة التـي هـي غريبـة يف طرحهـا وقد أسهمت هبذا البحث
 حتى وصلت بعد التفتيش ,لتقميش يف البحث واًكغرابتها يف نشأهتا, ومل آل جهدا

 لعلهـا تكـون صـائبة إن , فيها, بام بينته يف خامتته من توصـياتًإىل ما رأيته صوابا
 .شاء اهللا تعاىل

   واهللا ويل التوفيق 
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 :تعريف التوأم
َأتأمت:  ومنه قيل. وكل اثنني توأم.ضد الفرد: التوأم ْ  .لدت اثنني املرأة, إذا وَ
َأتأم:  يقال )١(مئا تو:ومجع توأم ْ  .)٢( مع غريه يف بطن واحدولدإذا  َ

 املولـود مـع غـريه يف بطـن مـن :التوأم من مجيـع احليـوان :قال يف القاموس
  .)٣( توائم:مجعه وأنثى, و ًأو ذكرا أو أنثى , ً ذكراًثنني فصاعدااال

يع املزدوجات كـام يقـال وقد يستعار يف مج:  وزاد,ونحوه يف املعجم الوسيط
  .)٤( التوائم)ج(توأمة ولألنثيني توأم : لألنثى

ْالتو: ويف املصباح املنري  اسم لولد يكون معه آخر يف بطـن واحـد ال يقـال )ُمَأَّ
ٌتوءم( َ ْ ٌتوءمـة( واألنثـى ,  إال ألحـدمها, وهـو فوعـل)َ َ َ ْ  , وزان جـوهر وجـوهرة)َ

ِتوءمان(والولدان  َ َ ْ ِتوائ( واجلمع )َ َ ُتؤام( و )ٌمَ َ ِأتأمت( وزان دخان و )ُ َ َ ْ  املـرأة وزان )َ
ٌمتئم(أكرمت وضعت اثنني من محل واحد فهي  ُِ   توأمان? :وهل يقال.)٥( بغري هاء)ْ

 مهـا : توأم للذكر , واألنثى توأمة , فإذا مجعومها قـالوا: يقال: قال يف املحيط
 فقـد ذكـره  ابـن , جـوازه ال يقال ذلك, واملعتمد:قيلقد , و)٦(توأمان , ومها توأم

  أخطأ الليث :قال األزهريف  ,وردوا عىل من اعرتض عليه ,وأيده غريهيت ِّكِّالس
 فيام قال , والقول ما قـال  ابـن الـسكيت, −  أي يف اعرتاضه عىل ابن السكيت –

توأم ومها :  يقال للواحد:وهو قول الفراء  والنحويني الذين يوثق بعلمهم ,  قالوا
  .)٧(ا ولدا يف بطن واحدتوأمان  إذ

مهـا توأمـان :  قـال يف احللـم واألنـاة− ريض اهللا تعاىل عنه − ًوروي أن عليا
  .)٨(ينتجهام علو اهلمة

                                                 
 .١/٣٤٢االشتقاق ) ١(
 .٣/١امي الفصيح من إصدارات جممع اللغة العربية بالقاهرة الع) ٢(
 .١/١٣٩٨القاموس املحيط ) ٣(
 .٢/١٠٠٧املعجم الوسيط )   ٤(
 .١/٨٧املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ) ٥(
 .٩/١٥املحكم واملحيط األعظم ) ٦(
 .٣١/٣١٩تاج العروس من جواهر القاموس ) ٧(
 .١/٢البديع البن املعتز ) ٨(
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 :التعريف االصطالحي
يعرف الفقهاء التوأم بأنه الولدان يف بطن واحد إذا كان بني والدهتام أقل مـن 

 :)١(ستة أشهر, ففي املجموع لإلمام النووي
 أن :أمني, ومعناه ولدان مهـا محـل واحـد, ورشط كـوهنام تـوأمنيولدت تو

يكون بينهام دون ستة أشهر, فإن كان ستة أشهر فهام محالن ونفاسان بال خـالف, 
  .وسواء كان بينهام شهر أو شهران أو أكثر ما مل يبلغ ستة أشهر فهام توأمان

ام أقل من سـتة  بني والدهت, التوأمان مها ولدان من بطن واحد:قال اجلرجاين
  .)٢(أشهر
 ما تقرر عند اللغـويني, أن احلملـني يف بطـن  مل خيالفوا الفقهاءمنه تعلم أن و
 مل يتجـاوز الـستة ن ولو كان بني والدهتام زمـ− انـوأم أو توأمـربان تـد يعتـواح
 إذ يشرتط فيها حتقق وجـود احلمـل − فقد قالوا يف مسألة الوصية للحمل− أشهر

ولو انفصل توأم لدون ستة أشهر من الوصية ثم آخر لدوهنا من « :−حني الوصية
تحقا, وإن زاد ما بني الوصـية وبـني الثـاين عـىل سـتة أشـهر واملـرأة ـوالدة اسـال

 .)٣(» ألهنام محل واحد قال;−ة يعني لتحقق احلمل حني الوصي−فراش
 :التوائم ظاهرة معروفة

بخـالف بعـض ,  بقلـة  طبيعيـة لـد النـساءوأم ظـاهرة احلمـل بـالتيعترب 
 األصل أن تلـد كـل  وإن كانبكثرة ,فإهنا  كالقطط واألرانب  الثدياتاحليوانات

 , وقد ذكر د حيدث غري ذلك ألسباب  نادرة احلدوثـه قـر أنـن, غيـل يف بطـمح
 : هلذا النوع من احلمل كثريةً أسبابا  اجلوزيةقيمبن ا

                                                 
)٢/٥٤٣) ١. 
 .٧٠التعريفات للجرجاين ص) ٢(
 .٣/٤١مغني املحتاج ) ٣(
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يعرض لـه عنـد ات, والرحم  فيفيض إىل بطن الرحم دفع, أحدها كثرة املني
 حركات اختالجية خمتلفة, فربام اتفق أن كان اجلاذب للدفعة احلركة اجلارية للمني

  وللثانية اجلانب اآلخر, أحد جانبيهياألوىل من املن
 فيغفل أحدها ً كثرياي ومنها أن بيت األوالد يف الرحم فيه جتاويف فيكون املن

  .)١( وهكذاعن فضلة يشتمل عليها التجويف الثاين
, ويكون ن يعيشاام أهنا; ألن األغلبوال إشكال يف وجود التوائم يف حد ذاهت

استقالل احلياة, وإن كان قـد  بكل معاين ,ام شخصية ذاتية مستقلةلكل واحد منه
لقـي كـضعف العقـل ُ أو خ, لقي كـضعف البنيـةَيكون فيهام أو أحدمها عيب خ

 : يصف ممدوحهوالتفكري مقارنة بغريه, كام قال عنرتة 
 )٢(حيذي نعال السبت ليس بتوأم        ةـرحـ سـيه فـابـأن ثيـل كـبط
 :مدحه بأربع خصال كرام  إذ 

  ً أي شجاعاً أنه جعله بطال:األوىل 
  شبهه بالرسحة  ,ً جعله طوياله أن:ة الثاني
  للبسه نعال السبتً أنه جعله رشيفا:ة الثالث
 ًلقـاَ ألن التوأم يكون أنقـص خ;ًليس توأما ًميا أنه جعله تام اخللق نا:ة الرابع
  .)٣(ًلقاُ وخًوقوة وعقال

 العاديـة, ناهيـك عـن التـوائم وهذا ملموس بنسبة ال بأس هبا بـني التـوائم
 .السيامية
ذين اشـتهرت   الـ,مني املتالصـقنيأام اإلشكال الكبـري يكـون بـني التـوو إن

 بنـدرة,  وقـدرها املتخصـصون إذ قد حيـدث ذلـك »بالتوائم السيامية«سميتهام ت
                                                 

 .٢٢٢قسام القرآن صأتبيان يف ال) ١(
 .١/٤يات طفيل الغنوي كام يف ديوانه بنسبها الزبيدي يف تاج العروس إىل عنرتة ومل أجده يف ديوانه وهو من أ) ٢(
 .٤/٥٣٧تاج العروس من جواهر القاموس ) ٣(
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 كـل لًمل الغريب , وحالة واحـدة أيـضا يف العا ٢٠٠.٠٠٠بنسبة حالة واحدة لكل 
يتـوىف  التـوائم الـسيامية تولـد ميتـة, ومـن % ٦٠  والدة يف إفريقيا, وأن١٤٠٠٠

وال يكتـب .من املتبقني خالل األسابيع األربعـة األوىل مـن الـوالدة% ٤٠حوايل 
 .)١(%٥مية إال بنسبة العيش لتوائم السيا

 حوادث التوائم السيامية قديمة
قـال   فقـد, بندرة منذ القدمً تتجدد ظهورا من اآلدمينيوال تزال هذه اخلليقة

 روي عن الشافعي ريض اهللا عنه أنه : يف آخرها)٢(القزويني يف عجائب املخلوقات
 ,له بدن امرأة من وسطه إىل أسفً دخلت بلدة من بالد اليمن فرأيت هبا إنسانا:قال

 , ومهـا يتقـاتالن,ومن وسطه إىل فوق بدنان مفرتقان بأربع أيد ورأسني ووجهني
 , ثم غبت عنهام سـنتني ثـم رجعـت, ويأكالن ويرشبان, ويصطلحان,ويتالطامن

من أسفله بحبل وثيق وترك ك يف أحد اجلسدين تويف وربط ء أحسن اهللا عزا:فقيل
 هـا.ً وذاهباًيف السوق جائياثم قطع فعهدي باجلسد اآلخر حتى ذبل,

أنـه اشـتهر يف  :)٣(هــ٧٤٣يف حوادث سـنة  والنهايةوذكر ابن كثري يف البداية
 وأحـرض إىل بـني يـدي نائـب , ولد له رأسان وأربع أيدًن مولوداأوائل رمضان أ

 وكنـت :قـال , وذهب الناس للنظر إليه يف حملة ظـاهر بـاب الفـراديس,السلطنة
 يـوم اخلمـيس ثالـث الـشهر املـذكور بعـد ,ة من الفقهاءفيمن ذهب إليه يف مجاع
 فنظرت :, قال وهو رجل من أهل اجلبل,سعادة:بيهسم أ وا,العرص فأحرضه أبوه

 وركب , فكل قد اشتبكت أفخاذمها بعضهام ببعض,إليه فإذا مها ولدان مستقالن
                                                 

 وذكـر الـدكتور عمـرو صـالح ١٩٩توائم السيامية للـدكتور عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز الربيعـة صجتربتي مع ال) ١(
, ًاستشاري أمراض النساء والتوليد والعقم يف أبو ظبي أن حاالت التوائم السيامية نادرة جدا عىل املـستو العـاملي

 ألف توأم تتم والدته ونسبة والدة ٥٠ ألف إىل٤٠فإن نسبها هي توأم سيامي واحد بني كل , ووفق املراجع العلمية
 . حالة والدة٨٠التوأم العادي هي حالة واحدة بني كل 

 .١/١٩٤ خليلكام يف مواهب اجلليل لرشح خمترص ) ٢(
)١٤/٢٠٦) ٣. 
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ميتـان,   ومهـا, والتحمت فصارت جثة واحـدة,كل واحد منهام ودخل يف اآلخر
أخر  إنه ت: وقالوا, ومها ميتان حال رؤيتي إليهام,اآلخر أنثىوأحدمها ذكر : لوافقا

 وكتـب بـذلك حمـرض مجاعـة مـن ,و نحومهـاموت أحدمها عن اآلخـر بيـومني أ
 .الشهود

 يف حـوادث )١( يف أخبار من ذهب شذرات الذهبوذكر ابن العامد احلنبيل يف 
أن امـرأة : والـذهبي والـسيوطي عن  ابن األثري وابن اجلـوزيً  نقالهـ٤٥٨سنة 

 . وماتت, هلا رأسان ورقبتان ووجهان عىل بدن واحد ببغداد;ًولدت بنتا
 أن امـرأة :عن ابن شـهبة يف تـاريخ اإلسـالمهـ  ٦٠١وذكر يف حوادث سنة

 .)٢( ومات من يومه, وأيد, وأربعة أرجل, له رأسانًولدت ولدا
اهر طفل ميت له رأسـان  أنه أحرض إىل بني يدي الظ)٣(٦٦٢وذكر يف حوادث

 اهـ. وأربعة أعني, وأربعة أيدي, وأربعة أرجل
عنـى بـذكرها املؤرخـون كـام رأيـت, ُ وهذه الظواهر القليلة الوجود التي ي  

 من فقهائنـا األقـدمني مـا  كسائر احلوادث التي تؤرخ, مل حتظوتستدعي اهتاممهم
 كـام عودونـا يف ,تستحقه من البحث الرصني الذي يغني عـن إعـادة بحثهـا اآلن

 ال , من فقهاء العرصإىل بحث فقهي كبريدقائق املسائل وجالئلها, فكانت بحاجة 
 ملا يرتتب عىل هذا الوضع من إشـكاالت مكانة عن البحث واجلهد الطبيني;يقل 

 . أمور كثرية عىل وضعهام وذلك يفرتتبفقهية ت
 ًحل معضلة التوائم طبيا

 ووصل إىل درجـة حـل هـذه املعـضلة ,ًريا كبًوملا كان الطب قد تطور تطورا
, كاململكـة العربيـة الـسعودية التـي ً وتقنيـاً يف كثري من البالد املتقدمة طبيـاًثرياك

                                                 
)٣/٣٠٤) ١. 
 .٥/٢شذرات الذهب ) ٢(
 .٥/٣٠٧املرجع السابق ) ٣(
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 د كبـري مـن التـوائم املتالصـقة, فقـدحققت نجاحات عاملية يف هذا املجال; لعـد
 ة, فقد بعد ذلك عيشة كريم , لتعيشمائ التو تلكاستطاع فريقها الطبي أن يفصل

ن اهللا عـىل َ  مـ,ذكر معايل الدكتور عبد اهللا الربيعة عرشين حالة بالصورة والرشح
 . بالنجاح التام فيهاجهودهم

 وجر نحو ذلك يف اإلمارات العربيـة املتحـدة; فقـد ذكـر الـدكتور أمـني 
 منهـا )٣( ًتوأمـا) ١٤ (  أن  عدد التوائم الـسيامية بلـغ يف اإلمـارات )١(اجلوهري

جريـت هلـا عمليـات  حـاالت أ)٦(ويات فصل خارج الدولـة,ريت هلم عملأج
وبـذلك : قـال. حاالت لتوائم طفيلية غري مكتملـة)٣(  بينها,ةفصل داخل الدول

فإن مستشفيات الدولة وبالذات مستشفى املفرق اكتسب خـربة جيـدة يف إجـراء 
  .)٢(عمليات فصل التوائم السيامية

ذه احلاالت لبيان األحكام الرشعية لذلك كان ال بد للفقه أن يربز جانبه يف ه
 لكـوهنم املبينـني عـن اهللا ; ليستنري األطباء بام يقرره الفقهـاء;املتعلقة هبذه املسألة

تعاىل أحكام رشعه الرشيف, وعليهم املعول يف ذلك دون غـريهم, السـيام وقـد 
 بذل األطباء واجبهم وأثبتوا جدارهتم يف مهنتهم الرشيفة, فكان عـىل الفقهـاء أن

 . جهدهم يف بيان ما يرتتب عىل هذه املسألة من أحكامايبذلو
 :تعريف  التوائم السيامية  

 تـوائم :  عبد العزيز  الربيعة  التوائم السيامية بأهنا  بنّعرف الدكتور عبد اهللا
تنشأ من بويضة و مشيمة واحدة, وتعد متـشاهبة و متطابقـة مل يكتمـل انفـصاهلا, 

تطابقـة اجلـنس و الـصفات وهـي م.  أكثـر مـن اجلـسدفتولد متصلة يف منطقة أو
  االسـم  القـديم  − لـسيام, ويطلق عىل الظاهرة التوائم الـسيامية نـسبة  الوراثية 
 .)٣()إنج وبتشانج بنكر(حيث  اشتهر التوأم  −لتايلند

                                                 
 .استشاري ورئيس قسم جراحة األطفال يف مستشفى املفرق) ١(
 .جلة الطبيةاملتقرير من شبكة املعلومات عن ) ٢(
 .٣١وص, ١٩٩امية صيجتربتي مع التوائم الس) ٣(
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 :  السياميةأسباب وجود التوائم 
ئم غــري واتـصاق بـني التـ  األسـباب العلميــة لالل أنربيعـةالكتور ذكـر الـد

نفـصال مـن األسـبوعني ملتطابقة تنشأ ملتصقة ثـم يبـدأ اال ألن التوائم ا;معروفة
نفصال يف جـزء أو ولكن يف حاالت نادرة ال يكتمل اال, الرابع من احلمل الثاين و

أكثر من اجلسد , فيـؤدي ذلـك إىل حـدوث التـوائم امللتـصقة, وذكـر أن أقـرب 
 :ًاألسباب قبوال لتفسري ذلك هي

 )الذي يتكون من بويضة واحدة(عدم اكتامل االنفصال ; ألن التوأم املتطابق    −١
 لدورة الدموية  أو ألسباب جينية ال يكتمل انفصاله إما لنقص يف ا

  .)١(طابقةنقص اهلرمونات التي تتحكم يف عملية فصل التوائم املت  −٢
 معروفـة ,أن البويضة امللقحة , ألسباب غري  )٢(الدكتور عمرو صالح  وذكر

 مما يشكل التـوأم ضتني منفصلتني إذ تظالن متصلتني ,ال تنقسم بشكل تام إىل بوي
 أيام من ٣ وأوضح أنه إذا انقسمت البويضة امللحقة إىل بويضتني خالل .السيامي

 ٣ لو حدث االنقسام إىل بويضتني بعدوًاديا, ًتلقيح البويضة تكون النتيجة توأما ع
ويضة فإنه حيدث توأمني منفصلني لكل منهام كيس جنينـي  أيام من تلقيح الب٧ إىل

  إىل٧  حدث انقسام البويضة امللحقة بعدولو. .مع وجود مشيمة واحدة لكل توأم
ًيوما من التلقيح تكون النتيجـة تـوأمني منفـصلني مـع كـيس جنينـي واحـد ١٣

ً يومـا مـن تلقـيح البويـضة فـإن ١٣  ولو حدث االنقـسام بعـد,ومشيمة واحدة
   .يضتني تظالن متصلتني وهو ما يشكل التوأم السياميالبو

نه إىل اآلن وعىل املستو العاملي مل تعرف العوامل واألسباب املؤديـة وأكد أ
ن كانـت بعـض  وإإىل حتديد وقت انقسام البويـضة إىل بويـضتني بعـد تلقيحهـا,

 االنقسام يف حتديد وقت امللقحةة األبحاث العاملية تشري إىل عالقة جينات البويض
  .ًيوما من التلقيح١٣  أيام أو أسبوع أو٣  أو بعد,إن كان بعد التلقيح مبارشة

                                                 
 .١٩٩املرجع السابق ص) ١(
 .استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم يف أبو ظبي) ٢(



 − ١٢ −

وأوضح أن أكثر مناطق االتصال بني التوائم السيامية هـي الـصدر والـرأس 
  .)١(والبطن والظهر ثم الفقرات القطنية
كوننا لسنا متخصـصني , إال أننـا نـستنج مـن  لًوهذا وإن كان ال يعنينا كثريا

ذلك أن األسباب العادية هلا أثر يف نشأة هذه النوعية من البـرش, وعـىل البـرش أن 
يسعوا جاهدين إلصالح الوضع بإعادة احليـاة اإلنـسانية الكريمـة لإلنـسان بـام 

 .منحهم اهللا تعاىل من حكمة وعلم
د يكـون فيهـا اجلراحية التي قوهنا يتساءل األطباء عن حكم إجراء العملية 

 ا يف ذلك?وا يف وفاهتام أو بارشوتسبب  قدنوأحدمها, فهل يكونخماطرة بالتوأمني أو
 :حكم إجراء العملية اجلراحية لإلنسان

هـذه املـسألة ال ختـرج عـن قواعـد الفقـه وقبل اإلجابة عـن ذلـك نبـني أن 
 ;الرضر بل تندرج يف قواعد رفع , زئية اجلو أكلية اإلسالمي  ال

 .الرضر يزال: قاعدةك
 . ارتكاب أخف الرضرين إلزالة أكربمها:وقاعدة
 . املفاسد واجتالب املصالحء در:وقاعدة

مـا وجـد جتـب إزالتهـا رضورة حتمية املتالصقني  فإن الفصل بني التوأمني 
 قد يفضالن املوت  ألن بقاءمها كذلك يؤدي إىل تعذر احلياة بينهام,سبيل إىل ذلك;

 الدان واليل, البـالغتني مـن العمـر :ياة كام حدث من التوأمتني اإليرانيتنعىل احل
 أرصتا عىل أن تكـون لكـل مـنهام فقد ني كان تالصقهام يف الرأس ,عاما, اللت ٢٩

 مـع ضـخامة الفريـق ,وقد كـان ذلـك ,حياهتا املستقلة, ولو أد ذلك إىل موهتام
يف عمليـة جراحيـة  م٢٠٠٣ الطبي الذي قـام بالعمليـة يف دولـة سـنغافورا عـام

  .)٢(اشتهرت أهنا أكثر العمليات اجلراحية جرأة يف تاريخ الطب احلديث
                                                 

 مقال منشور من املجلة الطبية عىل الشبكة اإللكرتونية) ١(
 .٢٠٠٣يوليو٩ ١٤٢٤مجاد األوىل٩الصادر يوم األربعاء٨٩٨٩دها جريدة الرشق األوسط الدولية يف عد) ٢(



 − ١٣ −

, بام أويت علـامء الطـب فكان من الرضورة بمكان العمل اجلاد للفصل بينهام
 .من علم وخربة, وما لدهيم من تقنيات طبية عالية ومتطورة

بنـى يلة; ألن م أن الـرضر يـزال عـن اإلنـسان بـأي وسـ:واألصل يف ذلـك
لحة كامنــة يف إزالــة هــذا  املفاســد, واملــصءالــرشيعة عــىل جلــب املــصالح ودر

 .االلتصاق
 فإن بقاء مهجة احلياة مقصد رشعي لالستخالف يف األرض, لذلك كان من 

 − رمحه اهللا تعـاىل −الكليات اخلمس املتفق عليها بني الرشائع, فقد ذكر الشاطبي 
 حفظ مقاصدها يف اخللق, وهذه املقاصـد ال تعـدو أن تكاليف الرشيعة ترجع إىل

 :ثالثة أقسام
 .أن تكون رضورية :أحدها
 .أن تكون حاجية :والثاين
 .أن تكون حتسينية: والثالث
بد منهـا يف قيـام مـصالح الـدين والـدنيا, ال  التي:الرضورية, بأهنا ثم عرف

 وهتـارج وفـوت بحيث إذا فقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة, بل عىل فساد
وذكـر أن . حياة, ويف األخر فوت النجاة والنعـيم, والرجـوع باخلـرسان املبـني

 :احلفظ هلا يكون بأمرين
ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها, وذلـك عبـارة عـن مراعاهتـا مـن : أحدمها

 جانب الوجود
ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقـع فيهـا, وذلـك عبـارة عـن : والثاين

  .)١(اهتا من جانب العدممراع
                                                 

 .٢/١٨: املوافقات) ١(



 − ١٤ −

ئم ترجـع إىل حفـظ الـنفس مـن جانـب اوال شك أن عملية الفصل بني التو
 لـئال يفـيض ; بمحاولة إحياء النفسني أو إحدامها, ومـن جانـب العـدم;الوجود

 ,ِّ ملـا يرتتـب عـىل إبقـائهام مـن الـرضر البـنيبقاؤمها بذلك الوضع إىل املـوت, و
 احلياة اإلنسانية ذلك فإنه يكون قد أعاهنام عىل ع فعل  فمن يستطيألذ الدائم,وا

ــا النــاس مجيعــا:  وقــد قــال اهللا تعــاىلالكريمــة, ً﴿ومــن أحياهــا فكــأنام أحي ِ َ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ َ ََ ََ َّ ََ َ﴾ 
وال ريب أن إجراء العمليـة اجلراحيـة هلـذين التـوأمني فيـه إحيـاء ] ٣٢/املائدة[

لتلـك الـنفس أو النفـسني  ًنقذا,فإذا قام الطبيب املاهر بذلك فإنه يعترب ملنفسيهام
مـن «: −  ملسو هيلع هللا ىلص −وفيه نفع كبري ألخيه املـسلم أو اإلنـسان, وقـد قـال  )١(من اهلالك

  .)٢(»استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل
 :سبق اإلسالم يف إجراء العمليات اجلراحية

 أول مـن أقـر مبـدأ , فهواإلسالم غريبة يف إجراء العمليات اجلراحية ليست
أول عمليـة جراحيـة يف   وقـد جـرتحي ملصلحة دينية أو شخصية, العمل اجلرا

 بأيـدي ,−  ملسو هيلع هللا ىلص −رسـول اهللا لكانـت   حـد مـن البـرشول والعلهـا ألو, اإلسالم
يف حادثة شق صدره الرشيف وهو رضـيع يف باديـة وذلك  ,السفرة  الكرام الربرة

 −  ملسو هيلع هللا ىلص − أن رسـول اهللا −  −ديث أنـس ـن حـلم مـ كام رو مسعد,ـي سـبن
 وهـو −  ملسو هيلع هللا ىلص − أتـاه جربيـل − هنـاكً أي كان رضيعا−بينام كان يف بادية بني سعد

يلعب مع الغلامن , فأخذه فرصعه , فشق عن قلبه , فاستخرج القلب , فاستخرج 
 .)٣(»وقد كنت أر أثر ذلك املخيط يف صدره« :قال أنس.  .منه علقة

 والـسري , بـل قـدال خالف يف ثبوهتا عند علامء السنة هورة  املشوهذه القصة
رمحـه اهللا  −ابن حجر  كام حققه احلافظ  ليلة اإلرساء واملعراج−  ملسو هيلع هللا ىلص −تكررت له 

                                                 
 .٨٦أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها للدكتور حممد املختار الشنقيطي ص) ١(
 عن  ٢١٩٩  :أخرجه مسلم  يف  كتاب السالم باب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة   حديث رقم) ٢(

 .−  −جابر 
 .١٦١ رقم  : حديث− إىل الساموات  −  ملسو هيلع هللا ىلص −أخرجه  مسلم  يف  اإليامن باب اإلرساء برسول اهللا ) ٣(



 − ١٥ −

 إال أن , وإن كانت ليست يف زمن الترشيعاألوىل املرة  يف , وهي)١(يف الفتح − تعاىل
; ألن اهللا تعـاىل قـد ً رشعيـاًن تكون دليالأل تصلح −  ملسو هيلع هللا ىلص −جرياهنا مع املصطفى 

 ري منه أوعليه ما ال يرتضيه رشعه الـذي سيـرشعه لـه أن جي −  ملسو هيلع هللا ىلص − عصم نبيه
لتعري عند بناء البيت, وسامع طرب  عرس كام عصمه من وقائع أخر كا,وألمته

يف مكة كام هو مشهور, فلام أجرت مالئكته الكـرام مثـل هـذه اجلراحـة لـصدره 
 فكـان   حظ الشيطان منه, دل عىل مرشوعية هذا العمـل,تج, واستخرالرشيف

 ألن اهللا تعاىل ال يأمر مالئكته الكرام بام حيرمـه عـىل ; ال مرية فيهً إهلياًذلك ترشيعا
عباده, فهو سـبحانه ال يـأمر بالفحـشاء, واملـال ئكـة  ال يعـصون اهللا مـا أمـرهم 

 أو إشارة عىل مثل هذه العمليات اجلراحية ًويفعلون ما يؤمرون, فكان ذلك دليال
 .النافعة

ومن تأمل ألفاظ األحاديـث الـواردة يف رشح  :هللا تعاىلقال ابن رجب رمحه ا
ضـع ُ ظهر له من ذلك أنه و,و رأفة ورمحة, أو سكينة  وحكمةً وملئه إيامنا,صدره

  حمسوس مشاهد , نشأ عنه ما كـان يف قلبـه مـن هـذه املعـاين , واهللا يف قلبه جسم
ام جيعـل املـوت  حمسوسة مشاهدة , كًسبحانه قادر عىل أن خيلق من املعاين أجساما

  )٢( اهـ.يف صورة كبش أملح يذبح
اختـتن  وهـو «أول من جاء باحلنيفية  واإلسالم    وهووإبراهيم عليه السالم

 .)٣(»ومُدَ , اختتن بالق سنةابن ثامنني
                                                 

وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة اإلرساء وقال إنام كان ذلك وهو صغري يف :    إذ قال٢٧٢ /٢٨ و٥/ ٤) ١(
 عند البعثة كام أخرجه أبو  نعيم يف ًايات به, وثبت شق الصدر أيضابني سعد وال إنكار يف ذلك, فقد تواردت الرو

هذا : الدالئل, ولكل منهام حكمة فاألول وقع فيه من الزيادة كام عند مسلم من حديث أنس فأخرج علقمة فقال
حظ الشيطان منك وكان هذا يف زمن الطفولية فنشأ عىل أكمل األحوال من العصمة من الشيطان, ثم وقع شق 

 زيادة يف إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي يف أكمل األحوال من التطهري ثم وقع شق ةلصدر عند البعثا
الصدر عند إرادة العروج إىل السامء ليتأهب للمناجاة وحيتمل أن تكون احلكمة يف هذا الغسل لتقع املبالغة يف 

  .− ملسو هيلع هللا ىلص −اإلسباغ بحصول املرة الثالثة كام تقرر يف رشعه 
 من النسخة اإللكرتونية ١٠٩ /  ٢ فتح الباري البن رجب  )٢(
:  أخرجه اإلمام  أمحد يف مسنده بحاشية السندي من مسند بني هاشم مسند أيب هريرة ريض اهللا عنـه حـديث رقـم) ٣(

ُ اهليئة القطرية لألوقاف, والقدوم بالتخفيف اسم لآللة وقيل اسم موضع−ط٤٠٨٧  َ. 



 − ١٦ −

  بـل جعلـه مـن ,واالختتان عملية جراحية , وقد جاء اإلسالم بمـرشوعيته
 عن رسـول اهللا −  − أيب هريرة    عنو البخاري  ومسلم رة كام رـنن الفطـس
 اخلتـان , واالسـتحداد , :مخس من الفطرة:قالالفطرة مخس , أو « : قال−  ملسو هيلع هللا ىلص −

, وهو  فجعله أول سنن الفطرة )١(»ونتف اإلبط , وتقليم األظفار , وقص الشارب
جراحة جتري يف الغالب مع الطفـل الـذي قـد يكـون أضـعف مـن حتمـل هـذه 

 .ًالعملية اجلراحية النافعة جائزة رشعااء اجلراحة, فدل عىل أن إجر
ومن  ذلك مرشوعية احلجامة التي هي من التطبب يف اإلسالم , فقد احتجم 

بن عبـاس  كام أخرجه الشيخان من حديث , وأعطى احلجام أجره−  ملسو هيلع هللا ىلص −النبي 
  . )٢(− ريض اهللا تعاىل عنهام −

و رشبة عسل , أو  يف رشطة حمجم , أ:الشفاء يف ثالثة« : يقول−  ملسو هيلع هللا ىلص −وكان 
 .)٣(»كية بنار , وأنا أهنى أمتي عن الكي

إن كان يف يشء من أدويتكم خري , ففـي «:  قال−  ملسو هيلع هللا ىلص −ويف حديث أخر أنه 
ومـا « :−  ملسو هيلع هللا ىلص − قال رسـول اهللا »رشطة حمجم , أو رشبة من عسل , أو لذعة بنار

  .)٤(» قال فجاء بحجام فرشطه , فذهب عنه ما جيد»أحب أن أكتوي
  بـإذن اهللا تعـاىل جـازًة جراحة مؤملة لكن ملا كان النفع منها متوقعـاواحلجام

 . للحاجة, فكذلك ما هو أشد حاجة منها كام نحن بصددهفعلها
وإذا كان العلامء قد اتفقـوا عـىل ارتكـاب الـرضر األخـف إلزالـة الـرضر   
ا أجازوا قطع بعض األعضاء املريضة التي خيشى من بقائها رسيان دائهـف , األكرب

 وهو أحد الفقهاء ,−  − كام جر من عروة بن الزبري , إىل األعضاء الصحيحة
                                                 

 و مسلم  يف الطهـارة بـاب خـصال الفطـرة  حـديث  ٥٥٥٩  :قص الشارب, حديث رقمأخرجه يف  اللباس باب ) ١(
 .٢٥٧ :رقم

 ومـسلم يف املـساقاة بـاب حـل أجـرة احلجامـة ٢٢٧٨ رقـم : البخاري  يف  اإلجارة باب خراج احلجـام  حـديث) ٢(
 .١٢٠٢ رقم :حديث

 .٥٦٨١ :الشفاء يف ثالث , حديث رقم: أخرجه البخاري  يف الطب باب) ٣(
 .٢٢٠٥ :أخرجه مسلم  يف السالم باب لكل داء دواء واستحباب التداوي  حديث رقم)  ٤(



 − ١٧ −

  فقد رو ابنه − الغرغرينة− يوم أن أصيب بداء األكلة يف رجلهالسبعة املشهورين
إن شـئتم, : ? قالًأال ندعو لك طبيبا: كلة, فقيلهشام, أن أباه وقعت يف رجله األ

امض لشأنك, مـا كنـت أظـن أن : ك ? فقال يزول فيه عقلًنسقيك رشابا: فقالوا
يعرف به , فوضع املنشار عىل ركبتـه اليـرس,   يرشب ما يزيل عقله حتى الًخلقا
, ولـئن َ, لقد أبقيتَلئن أخذت«:  فلام قطعها, جعل يقول,ًفام سمعنا له حسا: قال

 . تعاىلرمحه اهللا )١(»وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة., لقد عافيتَابتليت
مثال هذه احلادثة كثري يف تأريخ الطـب وعلـامء املـسلمني, فكانـت جتـر وأ

, فاقتىض ذلك  أن تكون هذه  وموافقة الفقهاء املجتهدين,ملسلمنيبأيدي األطباء ا
 أبو الوليد  −  وهو ما قرره ابن رشد اجلد,املسألة من املسائل التي ال خالف عليها

 يف أن التـداوي بـام عـدا الكـي مـن ال اختالف أعلمـه:  فقد قال− حممد بن أمحد
, ثـم اسـتدل )٢(لـرشيعة غـري حمظـورااحلجامة وقطع العرق وأخذ الدواء مباح يف 

تـداووا «, وقد تقدم ذكر يشء من أدلتها, وبحـديث −  ملسو هيلع هللا ىلص −بحجامة رسول اهللا 
 .)٣(»ءعباد اهللا , فإن اهللا مل يضع داء إال وضع له دوا

 يف نظـر ًأشـد طلبـاهـو   بـل ,لقبيـل من هذا اوال ريب أن فصل التوائم هو
 . لعظيم نفعهالشارع

 : وقد أجر بعضهم األحكام اخلمسة عىل هذه العملية وهي
, ًالوجوب وذلك إذا كان بقاؤمها عىل قيد احلياة ال حيصل إال بفصلهام جراحيا −١

 وأن عدم إجراء العملية يفيض بحياهتام إىل خطر املوت
ال يرتتب عليه ذهاب احلياة, لكن الفصل أفضل االستحباب إذا كان بقاؤمها  −٢

 .هلام
                                                 

 .٤٣٠ / ٤سري أعالم النبالء للذهبي ) ١(
 .٢/٤٩٠املقدمات املمهدات ) ٢(
 برتتيـب ٦٠٢٩: حديث رقم −  −أخرجه ابن حبان  يف الطب  ذكر األمر بالتداوي  من رواية أسامة بن رشيك ) ٣(

 .اإلحسان



 − ١٨ −

 اإلباحة إذا تساو بقاؤمها منفصلني أو متصلني −٣
 لالكراهة إذا كان بقاؤمها ملتصقني أفض −٤
احلرمة إذا كان الفصل يفيض إىل هالكهام أو هـالك أحـدمها , مـع أن تـركهام  −٥

  .)١(دون فصل ال يؤثر عىل بقاء حياهتام
 األحكام اخلمسة عىل هذه العملية فيه نظـر ; ذلـك أن حكمـي إال أن إجراء
 ه مع ذلـك الوضـع الـذي يعيـش,  ال وجه له وكذا االستحباباإلباحة والكراهة

 وانتهـاك , من عناء االلتصاق , وما يرتتـب عليـه مـن كـشف العـوراتالتوأمان
خصوصية كل واحد منهام, فكيف يكون حاله وهو مـسلم أن يقـيض حاجتـه أو 

 ..!? زوجهيعارش
  تزوجت,)الدان  واليل( : الذكرالتوأمتني اإليرانتني  اآلنفتي أن إحد  فلو

 ال بأس به, ودرسـتا وخترجتـا مـن ً? مع أهنام قد عاشتا عمراكيف سيكون حاهلاف
 , سـئمتا احليـاة لقـد?ًكانت حالة كل واحـدة مـنهام نفـسيااجلامعة, ولكن كيف 

 ءريق الطبي يشعر باخلطر الـشديد مـن إجـرا, ولقد كان الف عليهاوفضلتا املوت 
فكيف يكون احلكـم يف حقهـام  .ًراالعملية, بل قد رفضت عمليتهام قبل ذلك مرا

 ? أو االستحباباإلباحة أو الكراهةهو 
قتني  الذين تزوجا من شقي)وانج(و) شانج(  و أما عيش التوأمني السياميني 

جتربتي مع التوائم «تور الربيعة يف  كام ذكر الدكًولدا) ١١(وأنجب كل واحد منهام 
 فلـم يكـن , فذلك قبل ظهور هذه الثورة الطبية, ثم إهنام غري مسلمني)٢(»السيامية

 .مههام يشء من املحاذير التي خيشاها املسلم
فالذي أراه أن احلكم يف هذه املسألة دائر بني الوجـوب واحلرمـة فقـط, فـإن 

كان واجبـا, وإن خـيش مـن إجـراء  حدمهاتعينت اجلراحة إلبقاء حياهتام معا أو أ
  .حرم) واليل. الدان( :العملية موهتام أو موت أحدمها كام يف حال

                                                 
  ٧٦جراحة فصل التوائم املتالصقة للدكتور بندر بـن فهـد الـسوليم   يف جملـة البحـوث الفقهيـة املعـارصة العـدد) ١(

 .١٧٤ص
 .٢٠٨ص) ٢(



 − ١٩ −

 :, فإن البحث يتعني يف ثالث مسائل عملية الفصلءا ثبت جواز إجراوإذ
 من يملك قرار اإلذن بالعملية: األوىل
 من الذي جيري العملية أو ما هي مقومات اجلراح?: الثانية
 .مد مسئولية اجلراح يف الضامن وعدمه: ةالثالث

 : فصل التوائم جراحة اإلذن بعملية
مع أن إجراء العملية اجلراحية  لفصل التـوائم يتفـق مـع مقاصـد الـرشع يف 
احلفاظ عىل النفس وتسعفه نـصوصه الكثـرية, إال أن ذلـك ال يكـون بغـري إرادة 

 فـإن كانـا مـسلويب اإلرادة عي, أو إرادة وليهام الـرش,التوأمني إن كانت هلام إرادة
 كان اإلذن من وليهام الرشعي من أب أو جد أو أخ   أو ابـن ,هامهمها أوعتورصلق

 .عىل ترتيب الوالية عىل القارص ونحوه يف الفقه.. بن عم اأخ  أو عم أو
 ممن ال ويل هلم من عاصب  للقطاء واأليتام ونحوهمفإن مل يوجد ويل كحال ا

 يتوىل اإلذن بإجراء العملية هو ويل األمر, الذي له الوالية أو ذي رحم, فإن الذي
العامة عىل كل نفس, ويمثله يف ذلك جهة االختـصاص مـن وزارات صـحية أو 

 .هيئات طبية ونحوها
 روح, وذلك مـا ال  ملا قد تفيض إليه العملية من تلف عضو أو إزهاقوذلك

الثيـب الـزاين , « : بقولـه−  ملسو هيلع هللا ىلص −  النبـياإال يف ثالث مسائل بينهجيوز يف الرشع 
يفيض مثل ذلـك التلـف قد و )١(»والنفس بالنفس , والتارك لدينه املفارق للجامعة

 .إىل منازعات ودعو الدماء
 : لفصل التوائمحكم اإلذن بإجراء العملية
ن احلكم الـرشعي  يف مثل هذه العملية اخلطرية, إال أًومع كون اإلذن مطلوبا

 ..يف ذلك فيه تفصيل
                                                 

 .١٦٧٦ :حديث رقم −  −أخرجه مسلم  يف القسامة واملحاربني  باب ما يباح به دم املسلم  عن ابن مسعود ) ١(



 − ٢٠ −

 ..ال خيلو أن يكون التوأمان يف حالة خطرة من احلياة أو غري ذلكه  فإن
فإن كانت األوىل فقد اتفق الفقهاء عىل أنه جيب عىل الطبيب اجلراح مبـارشة 

لك واجب عىل كل  أو أحدمها, وذًالفصل دون استئذان, وذلك إلنقاذ حياهتام معا
 وكان قد ,طلوب, وإن ملمن يقدر عىل فعله, فإن متت العملية بنجاح فذلك هو امل

 فإنـه جيـب ًكان املرض وبائيا , وهذا كام لوبذل وسعه فال يشء عليه لعدم تفريطه
   . للرضر عن الناسًدفعا ,مل يأذن املريض إجراء التطبيب واجلراحة ولو

و إن كانت الثانية فإنه ال جيوز للطبيب اجلراح أن يبارش الفصل إال بإذهنام أو 
, وال جيوز الفعـل بـالغري إال بـإذن, لرضر الواجب رفعه حينئذإذن وليهام, لعدم ا

 .)١(فإن أجراها بغري إذن ضمن لتعديه
  أو جهة االختصاص املخولة ويف هذه احلالة هل جيب عىل التوأمني أو وليهام

 اإلذن بإجراء العملية?
  فيه تفصيل;:اجلواب

لـك االلتـصاق  والرضر احلاصل هلـام مـن ذ,ً فإن كان نجاح العملية متوقعا
 : الرضر يزال, وقاعـدة: لقاعدةً إعامال,, فإنه ينبغي القول بوجوب اإلذنسيزول

ُ﴿وال تقت: بعموم قول اهللا تعاىلًرفع احلرج, وأخذا َْ َ َّلـوا أنفـسكم إن اهللاََ ِ ْ َُ ُْ َ ْ كـان بكـم ُ ُ ِ َ َ
ًرحــيام﴾ ِ ــه ســبحانه ]٢٩/النــساء[ َ َّ﴿وال تلقــوا بأيــديكم إىل الت : وقول َُ ِ ْ ُْ ِ َ ِ ُ ْ َ ِهلكــة﴾ َ َ ُ ْ

فإن إبقاء التوأمني بذلك احلال هـو مـن الـرضر املفـيض إىل قتـل ] ١٩٥/البقرة[
وهذا ما ,  ًالنفس و هلكتها وإن كان غري مبارش, فإن للسبب حكم املبارشة أحيانا

  .)٢(ذهب إليه بعض الفقهاء املعارصين
لتوأمني أو  فإنه بوسع ا,ًا مظنون, بأن كان أما إن كان نجاح العملية غري مؤكد

 يف حصول الفصل املطلـوب, وهلـام أن ال يأذنـا ويـصربا عـىل ًوليهام أن يأذنا أمال
                                                 

 و أحكـام اجلراحـة الطبيـة ٢/٥٩٧ للدكتور حممـد عبـد الـرحيم العلـامء أحكام إذن اإلنسان يف الفقه اإلسالمي) ١(
 .٢٦٨واآلثار املرتتبة عليها للدكتور حممد بن حممد املختارص

 .٢٥٨أحكام اجلراحة الطبية ) ٢(



 − ٢١ −

حاهلام خشية من الرضر األكرب الذي قد حيدث, فإن دفع املفاسد أوىل مـن جلـب 
 .املصالح

اإلذن بالعمليـات   مـسألةهذا وقـد نـاقش جممـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل
 الذي جـاء ١٧٢ قراره رقم اوأصدر فيه ,نة عرشةيف دورته الثام ًاجلراحية عموما

  :فيه ما ييل
طـب (اإلسـعافية  جيوز اختاذ التدابري واإلجراءات الطبية الالزمة يف احلاالت: ًأوال

  :احلاالت التالية دون حاجة إىل أخذ موافقة املريض أو وليه يف) الطوارئ
ر احلـصول معهـا عـىل َّ وصول املريض يف حالة إغامء شديد, أو يف حالة يتعذ )أ( 

  .املوافقة قبل التدخل
 أن املريض يف حالة صحية خطرة تعرضه للموت تتطلـب التـدخل الـرسيع )ب(

  .قبل احلصول عىل املوافقة
 أن ال يوجد مع املريض أي من أقاربه الـذين هلـم حـق املوافقـة مـع ضـيق  )ج( 

  .الوقت
  :يشرتط للتدخل الطبي يف مثل تلك احلاالت: ًثانيا

ًأن يكون العالج مقرا من اجلهات الصحية املختصة ومعرتفا به −١  ً. 
رضورة وجود طبيب اختصايص يف فريق ال يقل عن ثالثـة أطبـاء للموافقـة  −٢

َّموقـع عليـه مـن  ج املقرتح, مع إعداد حمرض بـذلك,التشخيص والعال عىل
  .الفريق

تقليـل  اره, مـعتوقعـة مـن العـالج تفـوق أرضرضورة أن تكون الفوائـد امل −٣ 
  .املخاطر قدر اإلمكان

  . عىل الطبيب رشح التفاصيل الكاملة له; املريض بعد إفاقة−٤ 
َّأن تكون املعاجلة جمانية, وإذا كانت هلا تكاليف فتحدد مـن جهـة متخصـصة  −٥ 

  اهـ .حمايدة



 − ٢٢ −

 إال  فإن اإلذن الرشعي بإجراء العملية رشط جلواز إجرائهـا;وبناء عىل ذلك
 :, ويلزم أن تتحقق فيه ثالثة أمور املستثناةاحلاالت

أن يكون الباعث عىل العملية اجلراحية هو فصل التوأمني املتالصقني لتحقيق  −١
  منفصلنيمصلحتهام يف احلياة

  من ذي صفةًأن يكون العمل الطبي اجلراحي صادرا −٢
  .)١(أن يكون العمل الطبي اجلراحي وفق األصـول العلميـة للجراحـة الطبيـة −٣

 إذ اشـرتط ;ن يقوم بالعملية اجلراحية م يف توصيفهًوقد أحسن املجمع صنعا
 وأن يكون الذي يقوم بذلك فريق ال ,أن يكون قرار العملية من جهة خمتصة

ففي  هذه القيود ما جيعل العمليـة  ,ًيقل عن ثالثة, وأن يكون النجاح متوقعا
 . إن شاء اهللا تعاىلأقرب إىل النجاح

السيام الكبـرية إال وهـي  ,طبية فإنه ما من عملية , ال يعني ضامنهإال أن ذلك
وإن كانت ظنية فـإن   يف نسب النجاح وغالب النتائج, ً إذاعرضة للفشل, فالعربة
ة,  التجريبيـالعلوم الطبية  سواء كان يف األحكام الرشعية أو ,العمل بالظني جائز
 .فاوتةنسب متية كلها ظنون ولكن ببل إن العلوم التجريب

 :حكم عملية الفصل مع توقع  الفشل بنسبة كبرية
هتام أو والراجح مو  ,فإن كان النجاح غري متوقع بأن كانت نسبة الفشل كبرية

, ولـو بتعـب ًوكان بقاؤمها عىل ذلك احلال من االلتـصاق  ممكنـا ; موت أحدمها
 ة بـالنفس عىل مثـل هـذه العمليـة واحلالـة هـذه فيـه خمـاطرفإن اإلقدامومشقة, 
َّ﴿وال تقتلوا أنفـسكم إن  :فقد قال اهللا تعاىل وذلك غري جائز رشعا,,املعصومة ِ ْ َُ ُْ َ ُ ُ َْ َ  اهللاََ

ًكان بكم رحيام﴾ ِ َ ْ ُ ِ َ ِ﴿وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة﴾  : وقال سبحانه]٢٩/النساء[ َ َِ ُُ ْْ َّ َُ ِ ْ ْ َ ِ ُ َ َ
مونة العواقـب ن اإلقدام عىل عملية جراحية  غري مـضوال ريب أ ]١٩٥/البقرة[

إلنسان ملك هللا تعاىل ال يقدر عـىل ا ومن إلقائها يف التهلكة, و,هو من قتل النفس
                                                 

 .١٧٩جراحة فصل التوائم املتالصقة يف جملة البحوث الفقهية ص) ١(



 − ٢٣ −

 وذلـك ,الترصف بنفسه إال بوفق رشعه, وقد حرم سبحانه قتل النفس بغري حـق
مـن قتـل « :−  ملسو هيلع هللا ىلص −قـد  قـال رسـول اهللا  فشامل لقتل املرء نفسه كقتل غريه له,

 فيهـا ً خملـداً نار جهنم خالـداوجأ هبا يف بطنه يف فحديدته يف يده يت,نفسه بحديدة
 , ً فقتل نفسه فهو يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبـداً, ومن رشب سامًأبدا

 .)١(»ً فيها أبداً خملداًومن ترد من جبل فقتل نفسه فهو يرتد يف نار جهنم خالدا
 نظـر :قال, −  −من حديث  سهل بن سعد الساعدي   )٢(وأخرج البخاري

 إىل رجل يقاتل املرشكني , وكان من أعظم املـسلمني غنـاء عـنهم, −  ملسو هيلع هللا ىلص −النبي 
 فتبعـه رجـل, »ل من أهل النار , فلينظر إىل هـذامن أحب أن ينظر إىل رج« :فقال

فلم يزل عىل ذلك حتى جرح , فاستعجل املوت , فقال بذبابة سيفه فوضـعه بـني 
إن العبـد « :−  ملسو هيلع هللا ىلص −كتفيه , فقال النبـي ثدييه , فتحامل عليه حتى خرج من بني 

 الناس , عمل أهل اجلنة وإنه ملن أهل النار , ويعمـل فـيام يـر ليعمل , فيام ير
 .»الناس , عمل أهل النار وهو من أهل اجلنة , وإنام األعامل بخواتيمها

ول اهللا ـ رسـأن −  −د اهللا ـدب بن عبــنُديث جـن حـ م)٣(ًاـرج أيضـوأخ
 ًان فيمن كان قبلكم رجل به جـرح , فجـزع , فأخـذ سـكيناـك«: الـ ق −  ملسو هيلع هللا ىلص −

, حرمت  بادرين عبدي بنفسه:فحز هبا يده , فام رقأ الدم حتى مات , قال اهللا تعاىل
 .»عليه اجلنة

 ألنـه  ;دل عىل أن اإلقدام عىل ما فيه إزهاق للروح أو أذية للجسد ال جيـوزف
 من قاتل غريه , وقرروا ًتحر أعظم وزراننوع من االنتحار, وقد قرر الفقهاء أن امل

 ال يغسل وال يصىل عليـه كالبغـاة , : فاسق وباغ عىل نفسه , حتى قال بعضهمأنه
وذلـك لظـاهر النـصوص الـسابقة الـشديدة  )٤( عليـهً ال تقبل توبته تغليظا:وقيل
 .الزجر

                                                 
 ١٠٩ :  حديث رقم−  −اإلنسان نفسه  من حديث أيب هريرة أخرجه مسلم  يف  اإليامن باب غلظ حتريم قتل ) ١(
 ٦٤٩٣ رقم : األعامل باخلواتيم حديث: يف الرقاق باب) ٢(
 .٤٣٦٣ رقم : يف أحاديث األنبياء باب ما ذكر عن بني إرسائيل حديث) ٣(
 .٦/٢٨٣املوسوعة الفقهية الكويتية ) ٤(



 − ٢٤ −

تتني , نعم إن كان بقاؤمها بغري فصل سيودي بحيتهام كـذلك, فهـام بـني مـو
 كحال من هو يف سفينة ووقع  حريق فيهـا, ,نا تأيت مسألة املفاضلة بني املوتتنيهو

 , فام ذا يفعل? رتق , ولو وقع يف املاء غرقوعلم أنه لو ظل فيها اح
 عىل أن لـه أن خيتـار هو قول أيب حنيفةومجهور املالكية واحلنابلة والشافعية , 

 إذا ً حمرمـاً وال يعتـرب ذلـك انتحـارا فإذا رمى نفسه يف املاء ومات جاز ,.أهيام شاء
  .استو األمران

 نه يلزمه املقام والصرب ; إ:أمحد من احلنفية , وهو رواية عن )١(وقال الصاحبان
  .)٢(ألنه إذا رمى نفسه يف املاء كان موته بفعله , وإن أقام فموته بفعل غريه

 العمليـة فقـد راء إجراه أن القول األول أوىل بالقبول; ألنه إن اختاروالذي أ
مرنا باألخذ هبا يف مسائل الدنيا والدين, واملعـاش واملعـاد, ُ التي أأخذ باألسباب

رأ بـإذن اهللا ـداء بــيب دواء الــإذا أصـل داء دواء , فـلك« : −  ملسو هيلع هللا ىلص −ال  ـد قـوق
  .)٣(»عز وجل

 وقـد ,وإن أحجم  فقد أخذ بمبدأ الصرب واالحتـساب إن صـحت لـه النيـة
أن رسول اهللا : − ريض اهللا تعاىل عنهام − من حديث  ابن عباس )٤(أخرج البخاري

 بغري حساب , هم الذين ًبعون ألفاـي سـن أمتـة مـل اجلنـدخـي« :الـ ق−  ملسو هيلع هللا ىلص −
  .»ال يسرتقون , وال يتطريون , وعىل رهبم يتوكلون
 وعليـه مـن اهللا تعـاىل , مـستندٍفهو باخليار بني اإلقدام واإلحجام وله يف كل

 .معتمد
 :مد مسئولية الطبيب عن جراحته

  أو غري ذلكً حاذقاً أن يكون ماهراالطبيب إما
                                                 

 .ً, صاحبا اإلمام أيب حنيفة رمحهم اهللا تعاىل مجيعامها أبو يوسف القايض, وحممد بن احلسن الشيباين) ١(
 .٢٨٤/ ٦املوسوعة الفقهية الكويتية) ٢(
 .٢٢٠٤ :أخرجه مسلم  السالم باب لكل داء دواء واستحباب التداوي رقم حديث) ٣(
 .٦٤٧٢ :ومن يتوكل عىل اهللا فهو حسبه  حديث رقم: يف الرقاق باب) ٤(



 − ٢٥ −

 ..ً له بإجراء العملية أوالًوإما أن يكون مأذونا
فالطبيب املاهر الذي ال يقرص يف عمله وال يتعد موضع العملية التي حيتاج 

مهـام ترتـب عمله,  هلا, ال يلزمه يشء من ضامن وال تلحقه مسئولية ما يرتتب عىل
 : −  ملسو هيلع هللا ىلص − وقـد قـال )١( املتولد من مأذون فيه ال أثر له:عىل عمله من رضر لقاعدة

 −  −وكان عمـر بـن اخلطـاب . )٢(»ب وال يعلم منه طب , فهو ضامنِّطبُمن ت«
من وضع يده من املتطببني يف عالج أحد فهو ضـامن «: يتقدم إىل املتطببني ويقول

 مـن ًوقدم طبيب معروف مـن نجـد فـداو رجـال. »ً معروفاًإال أن يكون طبيبا
ما محلك عىل أن تضع يـدك عـىل «: األنصار فامت فرفع إىل عمر بن اخلطاب فقال

نا طبيب العرب, ولكن يا أمري املؤمنني أ«: فقال. »هذا وليس لك طب تعرف به?
أمري املـؤمنني يا «:  فقال عبادة−  − فسأل عنه عبادة بن الصامت »أجله انقىض

 .)٣( فأخاله عمر»ّن أطب الناسهو م
 ..وقد قسموا األطباء مخسة أقسام

 من رجـل أو طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها, فقطع سلعة:  اخلامس منها
 بغري إذن وليه فتلف,  فإن هذا ًصبي أو جمنون بغري إذنه أو إذن وليه, أو ختن صبيا

وإن أذن لـه البـالغ أو ويل الـصبي أو .  ألنه تولد من فعـل مـأذون فيـه;ال يضمن
 .املجنون

 :وذلك بالرشوط التالية
ة ال عـن زعـم وادعـاء, وال يفيـد أن  عن معرفة ودرايً أن يكون طبيبا−ًأوال

 .تكون له شهرة ال تستند إىل خربة حقيقية
                                                 

 .٣٠٥/ ١ن  السيوطي األشباه والنظائر جلالل الدي) ١(
 من حديث عمرو بـن شـعيب ٤٥٨٦: أخرجه أبو داود يف الديات باب فيمن تطبب بغري علم فأعنت حديث رقم) ٢(

 .عن أبيه عن جده
َضامن الطبيب واملسؤولية الطبية عند عبد امللك بن حبيب السلمي األندليس املالكي ص انظر) ٣(  للدكتور عبد ٥ُ

  عن النسخة  شبكة املعلومات, وهو من إصدار دار البحوث اإلسالمية يف ديبالنارص كعدان بحث منشور عىل
 .اإللكرتونية



 − ٢٦ −

أو بقـصد تنفيـذ الواجـب ( أن يأيت الفعل بقصد العالج وبحسن نيـة −ًثانيا
 ).الرشعي
 لألصول الفنية التي يقررها فن الطـب وأهـل العلـم ً أن يعمل طبقا−ً ثالثا  

 .املسؤوليةبه, فام مل يكن كذلك فهو خطأ جسيم يستوجب 
 .)١(أن يأذن له املريض أو من يقوم مقامه كذوي املريض أو الوايل: ًرابعا

ضـامن الطبيـب سالمي يف دورتـه اخلامـسة عـرشة  جممع الفقه اإلوقد ناقش
نـص عـىل  ١٤٢ رقم ه قرارواحلاالت التي يضمن فيها من غريها, وأصدر بذلك

 :أن الطبيب ال يضمن إال يف احلاالت  اآلتية
 ا تعمد إحداث الرضر إذ−١
 .ً إذا كان جاهال بالطب, أو بالفرع الذي أقدم عىل العمل الطبي فيه −٢
 . إذا كان غري مأذون له من قبل اجلهة الرسمية املختصة−٣
  َإذا أقدم عىل العمل دون إذن املريض أو من يقوم مقامه  −٤
 . إذا غرر باملريض−٥
تقره أصول املهنة, أو وقع منه إمهـال أو  إذا ارتكب خطأ ال يقع فيه أمثاله وال −٦

 .تقصري
   إذا أفشى رس املريض بدون مقتىض معترب −٧
 .إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي يف احلاالت اإلسعافية −٨

ً مسؤوال جزائيـا يف  يكون−َ ومن يف حكمه−كام نص القرار عىل أن  الطبيب  ً
 ة اجلزائية فيام عدا حالة اخلطأ,ياحلاالت السابق ذكرها إذا توافرت رشوط املسؤول

ًفال يسأل جزائيا إال إذا كان اخلطأ جسيام ً ُ. 
ُ إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبـي متكامـل, فيـسأل كـل واحـد وأنه

إذا اجتمعـت مبـارشة الـرضر مـع التـسبب فيـه «ًمنهم عن خطئه تطبيقا للقاعدة 
                                                 

 .املرجع السابق) ١(



 − ٢٧ −

ويكـون رئـيس . »سؤولية منـهفاملسؤول هو املبارش, ما مل يكن املتـسبب أوىل باملـ
ًالفريق مسؤوال مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ يف توجيههم أو قرص 

 .يف الرقابة عليهم
مـسؤولة عـن األرضار إذا تكـون ) عامـة أو خاصـة( املؤسسة الصحية وأن

ّقرصت يف التزاماهتا, أو صدرت عنها تعليامت ترتـب عليهـا رضر بـاملرىض دون 
 .)١(مسوغ
ال ريب أن هذا القرار شامل جلميع اجلراحات التي جيرهيا األطباء ومـن يف و

ومسألة اجلراحة لفصل التـوأمني داخلـة يف هـذا حكمهم من حجامني وخاتنني, 
; إذ ال يقوم هبـا إال األطبـاء املهـرة, وبأعـداد ; خلطرها ودقتهاً أولياًالقرار دخوال

أن يعلمـوا عـدم متكـنهم مـن الفـصل  إال ,ًوافية, فهم عن الضامن يف منأ غالبا
, ; بأن كانت نسبة النجاح ضئيلة, كام كـان مـن حـال التـوأمتني اإليـرانيتنيًغالبا

, فإن الفريق الطبي كان عىل ظن غالـب مـن فـشل عمليتـه, لكنـه اآلنفتي الذكر
,  عىل موافقة التـوأمتني بـإجراء العمليـة ولـو أود بحيـاهتامًخاطر بذلك اعتامدا

    .ًوز رشعاوهذا ال جي
   وحكمهاماألعضاء التناسلية املشرتكة

 فإنـه ال إشـكال يف , إن كانت التوائم السيامية خمتلفة األطـراف واألعـضاء
 فلكـل حكمهام من حيث تعدد اخلطاب التكليفي أو الوضعي لكل واحد مـنهام,

َ﴿وال تـزر ومنهام حكمه وعليه تكاليفه ومـسئولياته الـرشعية واالجتامعيـة,  َُ ِ َ ٌازرة َ َ ِ
﴾َوزر أخر َْ ُ ْ ذلك كام كان من وإن استمر وضعهام ك وال يرض يف ذلك تالصقهام, ِ

ما دام كل واحد مـنهام لـه عقـل و ,  وحمنةالءتباهذا بل )  الدان و اليل(التوأمتني 
 .ً كان مفعوالً فعليه أن يصرب حتى يقيض اهللا أمرا,ميز بهي

فـي حتفـة املحتـاج يف رشح وقد نص الفقهاء عىل هذه املسألة لوضـوحها; ف
البن حجر اهليتمي الفقيه الشافعي يف مسألة مـرياث اجلـد الـسدس مـع  )٢(املنهاج

 :  أخوين ولو كانا غري وارثني يقول
                                                 

 .١٤٠−١٢/١٣٨وانظر بحث هذه املسألة بتوسع يف موسوعة الفقه الكويتية ) ١(
)٣٩٧ / ٦) ٢. 



 − ٢٨ −

 إذ , ملتصقني, ولكل رأس ويدان ورجالن وفـرج− أي األخوين− ولو كانا
 وظاهر ,وهحكمهام حكم االثنني يف سائر األحكام ,كام نقلوه عن ابن القطان وأقر

أن تعدد غري الرأس ليس برشط, بل متى علم استقالل كل بحيـاة كـأن نـام دون 
 .اآلخر كانا كذلك

 :وفرع عىل ذلك مسألة أخر يف مثل هذه الصورة فقال
 ومل يمكــن , ظهـر أحــدمها يف ظهــر اآلخــر, ســئلت عــن ملتــصقني)تنبيـه(

ب طـواف القـدوم انفصاهلام, فأحرما باحلج, ثم أراد أحدمها تقـديم الـسعي عقـ
واآلخر تأخريه إىل ما بعد طواف الركن, فمن املجاب? وهل إذا فعل أحـدمها مـا 
لزمه من األركان والواجبات بموافقـة اآلخـر ثـم أراد اآلخـر ذلـك يلـزم األول 

 أن يفعل مـع ً أو ال? وهل يلزم كالًموافقته وامليش والركوب معه إىل الفراغ أيضا
اء أوجب عليه نظري ما وجب عـىل صـاحبه أو ال اآلخر واجبه من نحو صالة سو

فأجبت بقويل الذي يظهر من قواعدنا أنه ال جيـب عـىل : ضاق الوقت أم ال? قال
أحدمها موافقة اآلخر يف فعل يشء أراده ممـا خيـصه أو يـشاركه اآلخـر فيـه; ألن 
تكليف اإلنسان بفعل ألجل غريه من غري نسبته لتقـصري وال لـسبب فيـه منـه ال 

 ال متكن ; ألن الفـرض ختـالف ًله, وال نظر لضيق الوقت ; ألن صالهتام معانظري 
 اهـ. وجهيهام

ومنه تعلم أن مسألة إعطاء كـل واحـد مـنهام حكمـه عنـد تبـني االنفـصال 
 .واضحة ال لبس فيها

 مـع اخـتالف , أو بعضهاإنام يكمن اإلشكال حينام تتحد األعضاء التناسلية 
 ..حو ذلكطراف والرؤوس والقلوب وناأل

 ?ًاواحدًانئذ شخصني خمتلفني أم شخص فهل يكونان حي
قـيض ُتـ اس, وأنـه−  −كر أن مسألة كهذه حدثت يف أيام سيدنا عيل ُوقد ذ

أي أن أعــضاءمها  −. د ولــه رأســان وصــدران يف حقــو واحــدـود ولـــولـــيف م
 −التناسلية متحدة



 − ٢٩ −

  أيورث مرياث اثنني أم مرياث واحد?:   فقالوا له
 وإن , كان له مرياث واحدً فإن انتبها مجيعا; به يرتك حتى ينام ثم يصاح:فقال

   )١(اهـ.انتبه واحد وبقي اآلخر كان له مرياث اثنني
فإذا صحت هذه الرواية فهي أصل يف هذا احلكم, ويتعني أن يقـىض بنحـوه 

ل األرسيـة  ليس فقط يف املرياث, بل يف العبادات واملعامالت واألحـوايف نظائره,
سـيام مـع التقـدم ىل ما يفيد كوهنام شخصني الواجلنائية وغريها, فإن وجد سبيل إ

  .التعدد فذاك وإال فإن األصل عدمهالطبي بالفصل أو نحوه من عالمات 
 أيت بإنسان له رأسان وفامن وأربع أيد −  −ذكر ابن القيم أن سيدنا عمر  و

 .دبران إحليالن و وأربع أعني وأربع أرجل و
  كيف يرث يا أمري املؤمنني? :ا فقالو

 :  فيها قضيتان: فدعا بعيل فقال
 وإن غط كل منهام , واحدةٌ فنفسٍ واحدَ إحدامها ينظر إذا نام فإن غط غطيط

 .  فنفسان
وتغـوط مـنهام ًيسقيان, فإن بال منهام مجيعا  فيطعامن و:وأما القضية األخر 

 عىل حده وتغوط من كل واحـد  واحدة, وإن بال من كل واحد منهامٌسْمجيعا فنف
 . عىل حدة فنفسان

 ال يكـون فـرج يف فـرج :−  − فلام كان بعد ذلك طلبا النكاح فقـال عـيل 
 ًأما إذ قد حدثت فـيهام الـشهوة فـإهنام سـيموتان مجيعـا: وعني تنظر, ثم قال عيل

 .)٢(فام لبثا أن ماتا وبينهام ساعة أو نحوها. ًرسيعا
  االستدالل عىل كوهنام اثنني أو واحديف وهي نحو القضية السابقة

,  من عدمه عن أدلة حقيقية تفيد التعدد−  −فقد بحث أمري املؤمنني عيل  
س وخمـارج الفـضالت, َ الـنفن خصائص كل واحد إن وجدت, وأمههاوذلك م

                                                 
 .٥٣الطرق احلكمية ص) ١(
 .٥٣الطرق احلكمية ص) ٢(



 − ٣٠ −

 فهام ا, فإن مل يوجداوال شك أن هذين دليالن يقينيان عىل القول بتعددمها إن وجد
 وال يعـدل عـن ,الوحدة, إذ األصل العدم كام هي القاعدة الفقهيةعىل األصل يف 

 . فإن اليقني ال يزول بالشكفإذا مل يوجد يقيني, هذ األصل إال بدليل
وهذا ما نص عىل مثله السادة املالكية, ففي مواهـب اجلليـل لـرشح خمتـرص 

 : ما نصه )١(اخلليل
 إىل أسـفل خلقـة امـرأة  يف امرأة خلقت مـن رسهتـا)٢( قال يف السليامنية:فرع
 إهنا تغسل منهـا حمـل األذ وتغـسل الـوجهني : وإىل فوق خلقة امرأتني,واحدة

  . وتغسل الرجلني, ومتسح الرأسني, واأليدي األربع,فرضا أو سنة
 .  نقله عنها ابن عبد السالم وابن عرفة وابن ناجي وغريهم

 . نعم:أ فتوطأ هذه? قال:  قيل له:زاد يف السليامنية
 .ونقلها ابن عرفة بلفظ ويصح وطؤها بنكاح باإلمجاع 

 . إ هنام أختان:بقوله  عىل النكاح عياضواعرتض
 ,لكن رده ابن عرفة بمنع ذلك لوحدة متعة الوطء الحتاد حمله

 عند احلطاب, فقد ً كان وجيها رمحه اهللا تعاىلعياضالقايض إال أن اعرتاض 
 :قال

 إىل احتاد حمل ً نظرا; امرأةًن يتزوج أيضا هل جيوز أًوانظر لو كان رجال:  قلت
 وال جيوز لرجلني أن يتزوجا امرأة , ألهنام رجالن من فوق; أو يمنع ذلك?الوطء
 اهـ. !ً فتأمله أيضا.واحدة

الذي يـرتجح يل فيـه  هلذا النقاش العلمي, ًأصال −  −فقد كان قضاء عيل 
 ,ً وهو كـون املحـل واحـداه,لستدال اةها لوجًة رمحه اهللا تعاىل, نظراقول ابن عرف

رمحـه  −  ما استدل به احلطـاب وهو, غري متعددً واحداًفيتعني احلكم بكونه إنسانا
 .لني من أعىلُجَّ, إال أنه مل جيزم فيه لشبهة الر− اهللا تعاىل

                                                 
)١٩٤ /  ١) ١. 

 .١٢٥/ ٣هـ كام يف األعالم للزركيل٢٨١نسبة لسليامن بن سامل القطان املعروف بابن الكحالة ت ) ٢(



 − ٣١ −

 حكمهام حكم نفس واحـدة ولـو تعـدد بجعل −  −سيدنا عيل وقد قىض 
 ًفـإن بـال مـنهام مجيعـا«: , إذ قـالًتغوطان معا, و يً مادام أهنام يبوالن معا,املخرج

ٌ فنفس واحدة, وإن بال من كل واحد منهام عىل حـده وتغـوط ًوتغوط منهام مجيعا ْ
  .»من كل واحد عىل حدة فنفسان

 . واحدة, وينقطع فيها النزاعًساْ أوىل بأن تكون نفاحتاد املخرجفمسألة 
 مـا )١( عىل اخلطيـببجريميل ففي حاشية اوهذا ما نص عليه السادة الشافعية

 : نصه
وظاهر أن تعدد غري الرأس ليس برشط , بل متى علم اسـتقالل كـل بحيـاة 

 ودخـل :قـال وعبـارة القليـويب.كأن نام أحدمها دون اآلخر, فاحلكم كذلك اهــ
ما لو كانا ملتصقني وأعضاء كل منهام كاملة حتـى الفـرجني فلهـام حكـم : بالثاين

حتى إن لكل منهام أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيني أو اثنني يف مجيع األحكام, 
ً فـإن علـم حيـاة أحـدمها اسـتقالال كنـوم ;خمتلفني , فإن نقصت أعضاء أحدمها
 ِ وإال فكواحد اهـ,ًأحدمها ويقظة اآلخر فكاثنني أيضا

فقد جعل االستدالل عىل تعددمها ..فإن نقصت أعضاء أحدمها: فتأمل قوله
, فإن فقد ذلك فهام واحد, وهذا ما قىض به سيدنا عيل .. ونحوهباالستقالل بالنوم

−  −. 
امـرأة   أن: فقد ذكر لـه− رمحه اهللا تعاىل −ن القيم وهو ما نص عليه اإلمام اب

 وهـذه عـىل ,هلا رأسان وصدران يف حقو واحد, متزوجـة تغـار هـذه عـىل هـذه
 :ورجح جواز نكاحها بحكم أهنا شخص واحد, فقال.هذه

س أهنا تزوج كام يتزوج النساء ويتمتع الزوج بكل واحـد مـن هـذين  والقيا
 .)٢(الفرجني والوجهني فإن ذلك زيادة يف خلق املرأة

                                                 
 ٣٧٦/  ٤  ونحوه يف حاشية القليويب وعمرية ٣٢٨/  ٣) ١(
 .٥٣الطرق احلكمية  ص ) ٢(



 − ٣٢ −

فكان بحثهم , وقد توسع السادة الشافعية يف مسائل العبادات يف هذه املسألة
, فأعطوا احلكم الفقهي لألصيل دون الزائد, عن العضو أو اجلزء الصيل من الزائد

لـصدق , ف ما قرره احلطاب من وجوب غسل الوجهني واليدين والرجلنيبخال
 .ًمسمى العضو الواجب غسله عليهام معا

 حتفـة املحتـاج البـن حجـر عـىل حاشـيته يفرمحه اهللا تعـاىل قول العبادي يف 
 :)١(اهليتمي الفقيه

 وأربع ركب مثال, فينبغـي , وأربع أرجل,ٍلق له رأسان وأربع أيدُ لو خ:فرع 
 بأن يسجد عىل ; إن علمت أصالة اجلميع كفى السجود عىل سبعة أعظم:قالأن ي

 وعىل بعـض , بأن يسجد عىل بعض جبهة أحد الرأسني;بعض واحد من كل نوع
 وبعض كل من ركبتني من تلـك الركـب, وإن علـم ,كل من يد من تلك األيدي

 باألصيل وجب  فالعربة باألصيل دون الزائد, وإن اشتبه الزائد.زيادة البعض ومتيز
 إذ ال يتحقق اخلـروج , بأن يسجد عىل بعض كل من اجلميع;السجود عىل اجلميع
 .)٢(عن العهدة إال بذلك

 :قال ف, نحو ذلك يف حاشيته عىل التحفة رمحه اهللا تعاىل الرشواينوقرر
 فإن عرف الزائد فال , وأربع أرجل مثال,ٍلق له رأسان وأربع أيدُ لو خ)فرع( 

 وإن , وإنام االعتبار باألصـيل−صيلاأل أي ساو العضو −َن سامت وإ,اعتبار به
 كانت كلها أصلية اكتفى يف اخلروج عـن عهـدة الواجـب بوضـع بعـض إحـد

 واملراد أنه يضع يدا من جهة اليمني ,رجلنيالركبتني وأصابع اليدين والاجلبهتني و
                                                 

 .٢/٧١لصالة  باب صفة ا) ١( 
إذا خلق له رأسان يكفيه يف الوضوء مسح أحدمها بخالف ما لـو :  فقد قال١٦١ /  ١ونحو هذا يف النهاية للرميل ) ٢(

خلق له وجهان جيب عليه غسلهام والفرق أن غسل بعض الوجه ال يكفي بخالف الرأس وكذلك لو خلق له كفان 
ا سئل عمن خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل جيب عليه وضع قال شيخنا وقد أفتى الوالد رمحه اهللا تعاىل مل

بعض كل من اجلبهتني وما بعدمها مطلقا أو يفرق بني أن يكون البعض زائدا أو ال فأجاب بأنه إن عرف الزائد فـال 
 .اعتبار به وإال كفى يف اخلروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء



 − ٣٣ −

 فـال يكفـي , وركبة من هذه وقدما من هذه وقدما من هـذه,ويدا من جهة اليسار
 فإن اشتبه األصيل بالزائد وجب وضـع جـزء مـن كـل ,وضعهام من جهة واحدة

 .)١(منهام وال يكتفي بوضع جزء من بعضها
 :إذ قال ,ًقرر نحو ذلك أيضا:)٢(جريميبال عىل حاشيتهبيني يف  الرشخلطيبوا
 هل جيب عليه وضـع بعـض كـل مـن ; لو خلق له رأسان وأربع أرجل:فرع

 إن عـرف الزائـد فـال : يف ذلـكمها أم ال ? الذي يظهر أنه ينظر داجلبهتني وما بع
 وإال اكتفـى يف اخلـروج عـن عهـدة الواجـب بوضـع بعـض إحـد ,اعتبار بـه
 وأصابع رجلني إن كانـت كلهـا أصـلية , فـإن , وركبتني, وبعض يدين,اجلبهتني

 .اشتبه األصيل بالزائد وجب وضع جزء من كل منها
   .  بالصيغة نفسها)٣(ملحتاجمغني ايف  أعادها كذلك و
وقد سار فقهاء الشافعية مجيعهم عىل هذا التفصيل يف التفرقة بـني األصـيل    
, وهـذا رأي  فيعطى احلكم لألصيل وال يكلف املـرء فـوق ذلـك, إن علموالزائد

وجيه يتفق مع أصول الرشيعة يف عدم التكليف بالزيادة عن القدر الواجب حتـى 
 فإن مل يوجـد فاألصـل بـراءة الذمـة, وقـد احتـاطوا عنـد يدل الدليل عىل ذلك,

 هلم يف مـسألة ً أجد نصافعل ما يقدر عليه, وملبوجوب يف حال السجود االشتباه 
 من التفرقة بـني األصـيل والزائـد عنـد ما تقررفيه لعل املتجه عندهم الوضوء, و

 فيجـب , فيغسل العضو األصيل يف الوضوء دون الزائد, بخالف الغسلالعلم به,
العـضو  فـإن مل يعلـم  من اجلسد,ًغسل مجيع اجلسد يف احلدث األكرب لكونه جزءا

إذ ال  ,مـن وجـوب غـسل األعـضاء كاملـةاملالكيـة  عند السادة تقرر امكفالزائد 
, ولذلك قرروا  , وما ال يتم الواجب إال به فهو واجبيتحقق الواجب إال بذلك

 .وجوب السجود عىل ما تيرس من كل عضو
                                                 

 ٧١/.٢حاشية الرشواين عىل التحفة) ١( )١(
)٢/٣١) ٢( )٢. 
)١/١٦٩) ٣( )٣. 



 − ٣٤ −

 .األخر ولعله لعدم اكتامل البحث أجد نحو ذلك يف املذاهب ملو   
  .وقد بينت احلكم بام تقدم ذكره آنفا, فال حاجة إلعادته

 واهللا تعاىل أعلم               
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 − ٣٦ −
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