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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني; املتفرد بـاخللق والتكـوين; وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا; 

أنذر فأعذر; صىل اهللا   عبده ورسوله;ًخلق فسو; وقدر فهد; وأشهد أن حممدا
 :  أما بعدعليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا;

 لألحكـام التـي حيتـاج إليهـا ًز وجل تفضل بإنزال القـرآن شـامالفإن اهللا ع
ٍ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكـل يشء﴾ :الناس كام قال تعاىل ِ ِ ِْ َ ِّ ْ َ ُْ ًَ َ ْْ َ َ ََ َ ; وبمقـدار تكـرر ََّ

الواقعة يف حياة الناس يكون الترصيح بحكمها; والوقائع التي يقل وقوعها يرتك 
 اسـتخراج حكمهـا ليكثـر ثـواب املجتهـدين;  لبحثهـا واالجتهـاد يفًفيها جمـاال

ل التي حتتاج لبحث ملعرفة وليستمر البحث والنظر يف األدلة الرشعية; ومن املسائ
 ولندرة وقـوع  املسمى بالسيامي;أحكام التوأم املتالصق: عي مسألةحكمها الرش

َهذه مـسأ: (هذا النوع من التوائم قل بحث العلامء ألحكامهم; قال ابن القيم ْ ٌلة مل َ َ
َأر هلا ْ ذكرَ ِ يف كتب الفقهاءًاِ َ َ ُ ْ ِ ُ وبناء عىل دعوة كريمة من جممع الفقه اإلسالمي تم  )١()ُ

 :بحث املوضوع عىل وفق العناوين اآلتية
  تعريف التوأم:ًأوال● 
 من كالم علامء الرشيعة عن التوأم :ًثانيا ●
 التوأم السيامي : ًثالثا ●
  السيامي وقائع تأرخيية للتوأم: ًارابع ●
  هل هو شخص واحد أم شخصان ?:ًخامسا ●

  حكم عمليات الفصل:ًسادسا● 
 : أحكام التوأم املتالصق:ًسابعا● 

                                                 
 .٧٨الطرق احلكمية ص) ١(
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  غسل الوجه يف الوضوء:املسألة األوىل
 املسح عىل الرأس يف الوضوء : نيةاملسألة الثا

 نتقاض الوضوء بلمس أحدمها لآلخر  ا:املسألة الثالثة
 جود باألعضاء السبعة  الس:رابعةاملسألة ال

  العدد يف حضور اجلمعة :اخلامسةاملسألة 
  دفن املتالصقني :سألة السادسةامل

  موت أحد املتالصقني :ة السابعةاملسأل
 ع أحد رأسيه يف العمرةتحلق املتم :املسألة الثامنة
  نطق الرأسني بدينني خمتلفني :ةاملسألة التاسع
  خيار املجلس :املسألة العارشة

 كام إرثه أح:سألة احلادية عرشةامل
  أحكام نكاحه:املسألة الثانية عرشة
  أحكام جنايته:املسألة الثالثة عرشة
 أحكام اجلناية عليه:املسألة الرابعة عرشة
 أحكام املتالصق يف العقيقة والذبائح:املسألة اخلامسة عرشة

 
 .ل اهللا التوفيق واإلعانةأوأس
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 : تعريف التوأم:ًأوال
 ولدان فأكثر خيرجان من بطن واحد بني والدتـيهام أقـل مـن :وأم يف اللغةالت

ثنان توأم أو الام بأنه توأم اآلخر; وهل يسمى استة أشهر ; يقال عن كل واحد منه
توأمان موطن خالف بني اللغويني, واجلمهور عىل جواز االسـمني, وأنقـل مـن 

  :كالم العلامء يف رشح هذه الكلمة يف اللغة ما يأيت
 من مجيع احليوان املولـود مـع غـريه يف بطـن مـن التوأم (:قال الفريوزآبادي

 تـوأمج توائم وتؤام كرخال ويقال )  وأنثىًأو ذكرا( أو أنثى ً ذكراًاالثنني فصاعدا
 وقـد أتأمـت األم فهـي متـئم وتـوأم توأمـان لألنثى فإذا مجعا فهام وتوأمةللذكر 

  .)١()ومعتادته متئام وتاءم أخاه ولد معه
 توأمـانيقال أتأمت املرأة إذا وضعت اثنني يف بطن والولدان  (:قال العينيو

  .)٢()يقال هذا توأم هلذا وهذه توأمة هلذه واجلمع توائم
التوم بال مهز اسم ملجموع الولدين فـأكثر يف بطـن واحـد  (:قال البجريميو

وتثنيتـه من مجيع احليوان وهبمز اسم للواحـد كرجـل تـوأم وامـرأة توأمـة مفـرد 
الفرق بني التوم بال   كام يف املتن فاعرتاضه بأنه ال تثنية له وهم ملا علمت منتوأمان

 .)٣()مهز والتوأم باهلمز وأن تثنية املتن إنام هي للمهموز ال غري
َويقال توأم للذكر وتوأمة لألنثـى فـإذا مجعـا فهـام توأمـان ( (:وقال الزبيدي َ َْ ْ ْ َُ ْ َ ََ َ ٌ َِّ ُ ُ َ ٌِ َ ُ

ٌوتوأم َ ْ ٍ قال محيد بن ثور )َ ْ ُْ ُ َ ُ 
ِفجاءوا بشوشاة مزاق تر هبا َِ َُ ٍ ِ ٍ ْ َ  ندوبا من األنساع فذا وتوأما      َ َ ْ ََ ْ ُ َُ ًِ َ 

ّوشاهد التوأمة قول األخطل بن ربيعة أنشده ابن بري  َ ُ ْ ِّْ َ َِ َ َْ َ ُ ِ َ َّ ُ ِ 
َول َة ذي نصـَلـْيـَ ُّب بتهـَ ِ َر توأمـَْىل ظهـ         ع اـٍ َ ْ َ َة ناحلـِ ِ  ْهـٍ

                                                 
 .١٣٩٨ ص )توأم(القاموس املحيط ) ١(
 .٢١/١٠٤ي  عمدة القار) ٢(
 .٤/٨٠حاشية البجريمي ) ٣(
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َوقال الليث التوأ ْ َم ولدان معَّ َ ُ وال يقال مها توأمان ولكن يقال هذا توأم هـذه ًاَ َ ََ َُ ْ ْ ُُ ُ
ُوهذه توأمته فإذا مجعا فهام توأم قال األزهري أخطأ الليث فيام قال والقول ما قال  َُّ َ ُّ ْ ُ ٌْ َ ََ ََ ُ َِ ُِ

َابن السكيت وهو قول الفراء والنحويني الذين يوث َ َُ ّ ْ ْ ُِ ّ ُِ َّ َّ ِق بعلمهم قالوا يقـال للواحـد ِِّّ ِ ِ َِ ِ ْ ِ ُ
َتوأم ومها توأمان إذا ولدا يف بطن واحد قال عنرتة  ٌَ ْ َ ٍ ٍِ ْ َ ُ ْ َْ ََ َُ 

ٍبطل كأن ثيابه يف رسحة َِ ُ َ َ َْ َ َّ ََ َ ِ حيذ نعال السبت ليس بتوأم      ٌ َ ْ َ ْ َْ ِ َ َِ ِِّ َ ْ ُ 
ٌوقد أتأمت األم فهي متئم( ُ َ ُّ َِ ِ ِْ ِْ ُ َ ْ كمحسن إذا ولـدت اثنـني)َ َُ ْ ٍ ِ ْ ٍ يف بطـن واحـد وإذاَ ْ َ 

ِولدت واحد َ َ ٌ فهي مفرد وقال ابن سـيده أتأمـت املـرأة وكـل حامـل فهـي متـئم ًاَ ُ ْ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ ْ ٍَ ُّ ُ َ ََ َ ُ ٌ ِ ْ
ٌومعتادته متآم( ُْ ُِ َ ٍ كمحراب )ْ ْ ِ َ 

ُوتاءم أخاه( َ ً متاءمة إذا )َ َ َ ُولد معه وهو تئمه بالكرس وتؤمه(َُ ُ َ ُُ ُ َْ ُْ َِ ِ()١(. 
 :الرشيعة عن التوأمكالم علامء من  :ًثانيا

ُّ يعلم ما حتمـل كـل ﴿اهللاُ :تكلم علامء الرشع عن التوأم ففرسوا به قوله تعاىل ُ َُ ِ ْ َ َ ُ َْ
ُأنثى وما تغيض األرحام وما تزداد﴾ َ َ َ َْ َ ََ ُ ْ ََ ْ ُ ِ َ ْ وقيـل : (خ الـشنقيطيقال الشي ).٨:الرعد (ُ

 .)٢() فأكثرتوأمنيتغيض تشتمل عىل واحد وتزداد تشتمل عىل 
إذا مكثت النطفـة يف ( :قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي   حديث عبد اهللا بن عمرو جاء يفكام

الرحم أربعني ليلة جاءها ملك فقال اخلق يا أحسن اخلالقني فيقيض اهللا مـا شـاء 
 ,توأم أواحد أم : ثم يقول, فيبني له,سقط أم تامأ يارب :ثم يدفع إىل امللك فيقول

 األجـل أم تـام األجـل أناقص :ول ثم يق. فيبني له,ذكر أم أنثىأ : فيقول.فيبني له
 ثم يقطع له رزقه مـع خلقـه فيهـبط . فيبني له,شقي أم سعيدأ : ثم يقول.فيبني له

 .)٣()هبام
                                                 

 .١٥/٤٤٥هتذيب اللغة :  وانظر٣١/٣١٩تاج العروس ) ١(
 .٢/٢٢٦أضواء البيان ) ٢(
بسند فيه ) ١٢٣٦(والاللكائي يف اعتقاد أهل السنة ) ١٤١٨(وابن بطة يف اإلبانة ) ٤٥(أخرجه ابن وهب يف القدر ) ٣(

 .١١/٤٨٣باري فتح ال: ضعف ألنه من طريق ابن هليعة; وانظر
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فـة وربام خيلق من نط (:وتكلم علامء الرشيعة عن خلق التوأم قال البيضاوي
 .)١() وأنثىً ذكراتوأمنيواحدة 

لدان يف بطن واحـد ملاء وقيل فهل يمكن أن خيلق من افإن  (:وقال ابن القيم
 وهو ممكن بل وقع وله أسباب أحدها كثرة املني فيفيض إىل التوأمقيل هذه مسألة 

بطن الرحم دفعات والـرحم يعـرض لـه عنـد احلركـة اجلاريـة للمنـي حركـات 
اختالجية خمتلفة فربام اتفق أن كان اجلاذب للدفعة األوىل مـن املنـي أحـد جانبيـه 

 .)٢()وللثانية اجلانب اآلخر
 :ية املتعلقة بالتوأمالضوابط الفقهومن 
  .)٣( كثري معتادالتوأمنيوالدة  −١
 .)٤( وال انتفاءً من ماء رجل واحد يف محل واحد فال يتبعضان حلوقاالتوأمان −٢

 :التوأم السيامي:ثالثا
 إال أهنـام ًتم تعريـف التـوأم الـسيامي بـأهنام وليـدان مكـتمال النمـو تقريبـا

 .حامن خلقة بنسيج عضيل ملتصقان أو ملت
 )وانـج(و) شـانج( نسبة إىل متالصـقني مهـا وسبب تسميتهام هبذا االسم  

 وكانـا م ألبـوين صـينيني١٨١١ عـام )ًتايالند حاليا(اللذين ولدا يف مملكة سيام 
  .متالصقني من جهة الصدر

وغادرا إىل الواليات املتحـدة األمريكيـة وعمـال سـنني طويلـة يف الـسريك 
 فعرفهم الناس هناك واشـتهر أمرمهـا بـسبب االسـتغراب )البهلوانيةالعروض (

الذي يثريانه بشكلهام وخفة حركتهام; وبعد اعتزاهلام الـسريك عاشـا يف مزرعـة يف 
                                                 

 .٤/٢٢٤تفسري البيضاوي ) ١(
 .١/٢٢٤التبيان يف أقسام القرآن ) ٢(
 /.٦ املغني ٦/٢٠٩املبدع ) ٣(
 .١/٣٧٥مواهب اجلليل  ٤/٤٤٠رشح املنهج) ٤(
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 وماتـا عـام ً ولـدا٢٢ شقيقتني انجليزيتني وانجبا والية كارولينا الشاملية وتزوجا
 علـل قـرب وفـاتيهام م وتويف أحدمها قبل اآلخر بحـوايل سـاعتني, وقـد١٨٧٤

 .باشرتاكهام يف الدورة الدموية حيث إن الدم يذهب من احلي إىل امليت ثم ال يعود
وحدوث التوأم املتشابه ينتج من انقسام البويضة امللقحة; ويف بعض املـرات 

فيحدث والدة ملتالصقني وقد يكون ذلك بسبب بعـض  ًال يكون االنقسام كامال
 .ة أثناء نموها الصعوبات التي تواجه األجن

وتعترب والدة امللتصقني من أصعب جراحات الوالدة ; وااللتصاق قد يكون 
 وقد يكـون يف احلوضـني يف اجلنبني وقد يكون يف الظهرين وقد يكون يف الرأسني

 . وقد يكون يف العجزين وقد يكون يف الصدرين
 : وقائع تأرخيية للتوأم السيامي:ًرابعا

عـن وجـود تـوأم فيها املؤرخون دث أرخيية التي حتعدد من الوقائع التهناك 
 :; ومن تلك الوقائع مما يدل عىل ندرة ذلكمتالصق 
ٍ رو حممد بن سهل حدثنا عبد اهللاَِّ بن حممد البلو حدثني عامرة بن زيد −١ ٍْ ْ ََ ُ َ ُُ َ َ َّ َ ٍَ

َحدثنا عبد اهللاَِّ بن العالء عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ََ ََ ِّْ َِ ْ ُّ ُ قـال أيت عمـر ِ َ ُ َ ِ ُ
ٍبن اخلطاب بإنـسان لـه رأسـان وفـامن وأربـع أيـد وأربـع أعـني وأربـع أرجـل ا ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ٍْ ْ ِ ِ ٍَ َّْ ِ ِ ِ ْ

َوإحليالن ودبران فقالوا كيف ي ْ ُ ُ َ ْ ََ َ ُ َ َ َِ َِ ِ َرث يا أمري املؤمنني ِ ِْ ِ ُِْ َ َ ُ ٍّفدعا بعيل فقال ِ ِ َ ِ َ َ ِفيهام قـضيتان َ َ َّ ِ َ
َإحدامها ينظ ْ ُ َْ ُ َر إذا نام فإن  غط غطيط واحـد فـنفس واحـدة وإن غـط كـل مـنهام َ َ ُُ َ َ ٌ َْ َِ ِ ٍ ِ ٌِّ ُ َّ ْ ْ َ َ َّ ََ َ َِ ٌ َ َ

ِفنفسان َ ْ ًوأما القضية األخر فيطعامن ويسقيان فإن بال منهام مجيعا; ََ ْ َ َ ْ َ ُ ََ ْ َ َ َُّ َ َ ُ َ َ ُ َّ َْ ِ َ ِْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ َ وتغوط منهام َ ُ َّ َْ ِ َ َ َ
َ فنفس واحدة وإن بال مًمجيعا َ َ َ ٌْ ْ َِ ٌ َ ِ ٍن كل واحد منهام عىل حدة وتغوط من كـل واحـد َ ِ ِ ٍ َِ َّ َ ُ ََ َ َ َ ْ

ٌّعىل حدة فنفسان فلام كان بعد ذلك طلبا النكاح فقال عيل  ِ ٍ َِ َ َ ْ ََ ِّ ََ َ ْ ََ َِ َ−  − ال يكون فـرج ٌ َْ َ ُ ُ َ
ُيف فرج وعني تنظر ْ ُْ َْ َ ٌ َ َ ٌّ ثم قال عيل,ٍ ِ َ َّ ُ أما إذ قد حدثت فيهام الـشهوة فـإهن:ُ َّ َ َِّ َ َ ُْ ََ ْ ََّ ِ ِ ْ ِام سـيموتان َ َ ُ َ ََ

ِ رسيعًمجيعا َ فام لبثا أن ماتا وبينهام ساعة أو نحوهاًاَ ُ ْ ُ ْ َ ََ ٌَ ْ ََ َ َ ََ َ ِ َ()١(.  
                                                 

 . والبلوي وعامرة متهامن٧٩ − ٧٧الطرق احلكمية ص ) ١(
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عن سعيد بن جبري قـال أيت عمـر بـن اخلطـاب بـامرأة قـد  (:ويف كنز العامل
 له خلقتان بدنان وبطنان وأربعة أيد ورأسان وفرجان هذا يف النصف ًولدت ولدا

فل فله فخذان وساقان ورجالن مثـل سـائر النـاس فطلبـت األعىل وأما يف األس
املرأة مرياثها من زوجها وهو أبـو ذلـك اخللـق العجيـب فـدعا عمـر بأصـحاب 

 فلم جييبوا فيه بيشء فدعا عيل بن أيب طالب فقـال ; فشاورهم − ملسو هيلع هللا ىلص − رسول اهللا
ن  إن هذا أمر يكون له نبأ فاحبسها واحبس ولدها واقبض ما هلم وأقم هلم م:عيل

 ففعل عمر ذلك ثم ماتـت املـرأة وشـب اخللـق ;خيدمهم وأنفق عليهم باملعروف
وطلب املرياث فحكم له عيل بأن يقام له خادم خيص خيدم فرجيه ويتوىل منـه مـا 

 ثم إن أحـد البـدنني طلـب النكـاح ;يتوىل األمهات ما ال حيل ألحد سو اخلادم
يف أمر هـذين إن اشـتهى أحـدمها  يا أبا احلسن ما جتد :فبعث عمر إىل عيل فقال له

شهوة خالفه اآلخر وإن طلب اآلخر حاجة طلب الذي يليه ضـدها حتـى إنـه يف 
 ساعتنا هذه طلب أحدمها اجلامع فقال عيل اهللا أكرب إن اهللا أحلم وأكرم من أن ير

 فإن اهللا سيقيض قضاء فيه مـا طلـب ً أخاه وهو جيامع أهله ولكن عللوه ثالثاًعبدا
 فعاش بعدها ثالثة أيام ومات فجمع عمـر أصـحاب رسـول ;د املوتهذا إال عن

 فشاورهم فيه قال بعضهم اقطعه حتى يبني احلي مـن امليـت وتكفنـه − ملسو هيلع هللا ىلص − اهللا
 حلـال ميـت وضـج ً إن هذا الذي أرشتم لعجب أن نقتل حيـا:وتدفنه فقال عمر
 ًوأن حممـدا اهللا حسبكم تقتلـوين وأنـا أشـهد أن ال إلـه إال اهللا :اجلسد احلي فقال

 يا أبا احلسن أحكم فيام بني : وأقرأ القرآن فبعث إىل عيل فقال  − ملسو هيلع هللا ىلص − رسول اهللا
 احلكـم أن , األمر فيه أوضح من ذلـك وأسـهل وأيـرس:هذين اخللقني فقال عيل

تغسلوه وتكفنوه مع ابن أمه حيمله اخلادم إذا مشى فيعاون عليه أخاه فإذا كان بعد 
كون موضعه حي ال يأمل فـإين أعلـم أن اهللا ال يبقـى  ويًثالث جف فاقطعوه جافا

احلي بعده أكثر من ثالث يتأذ برائحة نتنه وجيفته ففعلـوا ذلـك فعـاش اآلخـر 
يا ابن أيب طالب فام زلـت كاشـف كـل شـبهة −  −ثالثة أيام ومات فقال عمر 

 .)١(ورجاله ثقات إال أن سعيد بن جبري مل يدرك عمر ).وموضح كل حكم
                                                 

  .٥/٣٣١كنز العامل ) ١(



 − ١٠ −

 واقعة أخر يف زمن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالـب ر أنه حدثتذك كام −٢
 − − َوقىض (:قال ابن القيم َ ٍ يف مولود ولد له رأسان وصدران يف حقو واحـد  َ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ُ ٍْ ْ ِ َِ َ َ َْ َْ ُ

َفقالوا له أيورث مرياث اثنني أم مرياث واحد فقال يرتك حتى ينام ثـم يـصا ُ َ ُ َ َ َُّ َ َ ْ ْ َُّ َ ْ َ ُ َ ََ ْ َُ ٍ ِ ِ َِ ََ َِ ِه ِ بـُحُ
ًفإن انتبها مجيعا ْ ََ َ َ ْ ُ كان له مرياث واحد وإن انتبه واحد وبقي اآلخر كان لـه مـرياث ِ ْ َُ َِ ِ ِ ٍ ِ ُِ ََ ْ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ ْ ِ

ِاثنني ْ َ ْ()١(. 
هلا رأسـان  بامرأة  أخرب−  − الشافعي   ذكر طائفة من العلامء أن اإلمام−٣

  .)٢(فنكحها بامئة دينار ونظر إليها وطلقها
أبو نعيم حدثنا ابن املقرئ سمعت يوسف بن حممد بن يوسف ( :قال الذهبي

املروزي يقول عن عمر بن حممد بن عبـد اهللا بـن عبـد احلكـم عـن أبيـه سـمعت 
الشافعي يقول بينام أنا أدور يف طلب العلم ودخلت اليمن فقيل يل هبا إنـسان مـن 

أيـد وسطها إىل أسفل بدن امرأة ومـن وسـطها إىل فـوق بـدنان مفرتقـان بـأربع 
ورأسني ووجهني فأحببت أن أنظر إليها فلـم أسـتحل حتـى خطبتهـا مـن أبيهـا 
فدخلت فإذا هي كام ذكر يل فلعهدي هبام ومها يتقـاتالن ويـتالطامن ويـصطلحان 
ويأكالن ثم إين نزلت عنها وغبت عن تلك البلد أحـسبه قـال سـنتني ثـم عـدت 

ليه فربط من أسفل بحبل فقيل يل أحسن اهللا عزاءك يف اجلسد الواحد تويف فعمد إ
وترك حتى ذبل فقطع ودفن قال الشافعي فلعهـدي باجلـسد الواحـد يف الـسوق 

 . أو نحوهً وجائياًذاهبا
 .)٣()هذه حكاية عجيبة منكرة ويف إسنادها من جيهل :قال الذهبي

 وحكى ابن اجلوزي يف املنتظم عن ثابت بن سـنان املـؤرخ قـال حـدثني −٤
ثامئة إىل ض بطارقة األرمن أنفذ يف سنة ثنتني ومخسني وثالمجاعة ممن أثق هبم أن بع

                                                 
  .٧٩  − ٧٧الطرق احلكمية ص ) ١(
  .٤/١٠٤ مغني املحتاج ٣٨١ /٦ط الوسي) ٢(
  .١٠/٩٠سري أعالم النبالء ) ٣(



 − ١١ −

 سنهام مخـس وعـرشون سـنة ملتصقنينارص الدولة بن محدان رجلني من األرمن 
ملتحمني ومعهام أبومها وهلام رستان وبطنان ومعدتان وجـوعهام ورهيـام خيتلفـان 

كـث وكان يقع بينهام خصومة وتشاجر وربام حيلـف اآلخـر ال يكلـم اآلخـر فيم
 ثم يصطلحان وهبهام نارص الدولة ألفي درهم وخلع عليهام ودعامهـا ًكذلك أياما

إىل اإلسالم فيقال إهنام أسلام وأراد أن يبعثهام إىل بغداد لريامها الناس ثم رجع عن 
ذلك ثم إهنام رجعا إىل بلدمها مع أبيهام فاعتل أحدمها ومـات وأنـتن رحيـه وبقـي 

قد كان اتصال ما بينهام من اخلـارصتني وقـد كـان اآلخر ال يمكنه التخلص منه و
نارص الدولة أراد فصل أحدمها عن اآلخر ومجع األطباء لـذلك فلـم يمكـن فلـام 
مات أحدمها حار أبومها يف فصله عن أخيه فاتفق اعتالل اآلخر مـن غمـه ونـتن 

 .)١( يف قرب واحدً فدفنا مجيعاًأخيه فامت غام
رأسان ورقبتان ووجهان عىل بدن واحد ولدت بنت هلا  )٤٥٨(ويف سنة  −٥

  .)٢(ببغداد بباب األزح وماتت
كامالن عىل صدر واحـد ويـدين ومـن هلا رأسان  ابنة ويف بعض املصادر أهنا

 .)٣(حتت الرسة تنقسم إىل شكل نصفني يف كل نصف رجالن كاملتان فلم تعش
ن جبهتـه مفروقـة أوذلـك لـه رأسـان  ولد ببغداد طفـل ٥٩٧ ويف سنة −٦

 .)٤(مقدار ما يدخل فيها ميلب
 ولد له رأسـان وأربـع أيـد ًن مولوداأ ٧٤٣نة اشتهر يف أوائل رمضان س −٧

وأحرض إىل بني يدي نائب السلطنة وذهب الناس للنظر إليه يف حملـة ظـاهر بـاب 
الفراديس يقال هلا حكى الوزير وكنت فيمن ذهب إليه يف مجاعة من الفقهـاء يـوم 

                                                 
 ; شـذرات ٣/٣٣٤ ; النجوم الزاهـرة ٤٠١ ; تاريخ اخللفاء ٢٦/١٢ , تاريح اإلسالم ١١/١٥٢البداية والتهاية ) ١(

  .٣/٩الذهب 
 .٤٢٠ تأريخ اخللفاء ٢٩٢ /٣٠ تاريخ اإلسالم ٣/٣٠٤شذرات الذهب ) ٢(
 .٥/١٧٨السلوك ) ٣(
 ٢٧٦ / ١٠الكامل ) ٤(

 ٥/٢٠٧ و٥/٢وانطر شذرات الذهب 



 − ١٢ −

بيـه سـعادة وهـو أسـم اذكور بعد العرص فأحرضه أبوه واخلميس ثالث الشهر امل
رجل من أهل اجلبل فنظرت إليه فإذا مهـا ولـدان مـستقالن فكـل قـد اشـتبكت 

فخاذمها بعضهام ببعض وركب كـل واحـد مـنهام ودخـل يف اآلخـر والتحمـت أ
حدمها ذكر اآلخر أنثى ومها ميتـان حـال  ميتان فقالوا أفصارت جثة واحدة ومها

و نحومهـا وكتـب ومني أ وقالوا إنه تأخر موت أحدمها عن اآلخر بيـرؤيتي إليهام
 .)١(بذلك حمرض مجاعة من الشهود

 وله أيدي وأربعة برأسني ًن امرأة ولدت مولوداأ( حدث١٢٣١ويف سنة  −٨
 ;وقيل حلد الصدر; وجهان متقابالن والوجهان بكتفيهام مفروقان من حد الرأس 

 أقـامنـه إ : فيقـالأصابع هلا عرشة األرجل حد وإ;أرجلوالبطن واحدة وثالثة 
 كتخـدا بـك ورآه القلعة إىل وشاهده خلق كثري وطلعوا به ; وماتً وليلة حياًيوما

 .)٢() فسبحان اهللا اخلالق العظيم; بديوانهًوكل من كان حارضا
 ?هل هو شخص واحد أم شخصان :ًاخامس

 فالبـد مـن )اميالتـوأم الـسي(إذا أردنا أن نعـرف أحكـام التـوأم امللتـصق 
 شـخص واحـد أو  املتالصـق هـل التـوأم الـسيامي:اإلجابة عـن الـسؤال اآليت

 شخصان ?
عة تسيمكن إرجاع أقواهلم يف هذه املسألة إىل وعند مراجعة كالم أهل العلم 

 :أقوال
 أن املرجع يف ذلك هو متام األعضاء ; فإن كان كـل واحـد مـن :القول األول

 .د فهام شخص واحعضاءثنان ; أما إذا مل يكمل هلم األالتوأم كامل األعضاء فهام ا
 وأعضاء كل منهام كاملة حتـى ملتصقنيلو كانا : (شهاب الدين القليويبقال 

 .)٣()الفرجني فلهام حكم اثنني يف مجيع األحكام
                                                 

 ٢٠٧ / ١٤البداية والنهاية ) ١(
  .٣/٥١٥عجائب اآلثار ) ٢(
 ٣/١٤١حاشية قليويب ) ٣(



 − ١٣ −

 مـع متـام أعـضائهام كـاالثنني يف مجيـع وامللتـصقان (: اجلمـلوقال سـليامن
 .)١()األحكام
; بداللـة  يف إثبات استقالل اإلنسانً صحيحااء ليس معنىن متام األعضكول

تكتمل األعضاء لدهيم ; فهناك من يولد بـال يـدين   مستقلني الًأننا نجد أشخاصا
 .وهناك من خيلق بال رجلني 

 أن العربة بتعدد الرأس , فإذا تعدد الرأس فهام اثنان ; وإن كـان :القول الثاين
 .احدال يوجد إال رأس واحد فهو شخص و

َّفالبدنان حقيقـة يـستلزمان رأسـني فلـو مل يكـن إال  (:زكريا األنصاريقال  ْ َ ْ َ َ َُ َ ْ َْ ً َ َِ ْ َ َ َ ْْ ِ ِِ َ َ َِ
ٌرأس فاملجموع بدن واحد حقيقة فال جتب إال غرة واحدة َ ٌ ٌ َِ ِ َِ ُ َ َ َ ُ ْ ٌَّ ُ َُ َّ ِ َ َ َ ً َ ٌ ََْ ْ()٢(. 

ويف هذا القول نظر ; من جهة أن تعدد الرأس ال يعني تعدد األشـخاص وال 
 .اختالف اإلحساس 
, وإن س , فإن اختلف حسهام فهام اثنـاناالعتبار باختالف احل:القول الثالث

احتد حسهام فهام شخص واحد , ومن األدلة عىل اختالف احلس ما لو نام أحدمها 
 .دون اآلخر 

ُقال يرتك حتى ينام ثم يـصاح(أنه  −  − وقد نقل عن عيل َ ُ َ َُّ َ َُ َ َبـه فـإن انتبهـا ُْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ 
ِ كان له مرياث واحد وإن انتبه واحد وبقي اآلخر كان له مرياث اثننيًمجيعا ْ ُ ََ ْ ُ ْ َُ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ ْ ِ()٣(. 

فإن نقصت أعضاء أحدمها فإن علم حياة أحـدمها اسـتقالال ( :وقال قليويب
 .)٤() وإال فكواحدًكنوم أحدمها ويقظة اآلخر فكاثنني أيضا

خل و املخرج دالطعام وخمرجه , فإن احتد املخل د أن العربة بم:القول الرابع
 .فهام واحد وإن اختلف فهام اثنان 

                                                 
 .٤/١٣حاشية اجلمل عىل رشح املنهج ) ١(
 .٤/٩٠أسنى املطالب ) ٢(
 .٧٧الطرق احلكمية ص ) ٣(
 .٣/١٤١حاشية قليويب ) ٤(



 − ١٤ −

ًفيطعامن ويسقيان فإن بال منهام مجيعـا (:قوله −  −  عن عيلً نقل أيضافقد ْ َ َ َْ ْ َُ َ َ ُ َ َ ُْ ِ َ ِ ِ ِ 
ًوتغوط منهام مجيعا ََ ُ َّ َْ ِ َ َ فنفس واحدة وإن بال من كل واحد منهام عـىل حـدَ ُ َ َ َ َ ٌْ َِ ٍ ِ َِ ْ ْ َِ ٌ َه وتغـوط َ َّ ََ َ

ِمن كل واحد عىل حدة فنفسان َ ْ ََ ٍ ِ ٍ َِ َ()١(. 
 .ً أهنام اثنان مطلقا:القول اخلامس

فإهنام شخصان حقيقة بدليل أهنام امللتصقني بخالف  (:قال عدد من الشافعية
 .)٢()حيجبان األم من الثلث إىل السدس

 . أنه واحد مطلقا :القول السادس
َوإذا جني عىل امرأة فخـرج  (:ام الشافعيوقد يؤخذ هذا القول من قول اإلم َ َ َْ َ ٍ َ

ِبدنانمنها  َ َ ُ يف رأس أو مجع جنينني يشء واحد من خلقة آدمي فالالزم له فيه عتـق َ ْ ٌِ ِ ِ ِ ِ ُِ ٍّ ٌ ْ َِ َّ َ ََ َ َ َْ ْ َ ِ َ َ َ ٍ ْ
ٍرقبة َ َ َ()٣(. 

 .أن العربة بتعدد البدن :القول السابع
واحـدة فكـذلك لـو ًولو ألقت جسدا عليه رأسان ففيه غرة  (:قال املاوردي

 ولـو ألقـت ; جلـواز أن يكونـا عـىل جـسد واحـد ;ًألقت رأسا ففيه غرة واحـدة
 .)٤()جسدين ففيه غرة واحدة جلواز أن يكون عليهام رأس واحدة

 فغرتان إذ الواحد ال يكون له ملتصقنيلو ألقت بدنني ولو : (الرشبينيوقال 
 رأس فـاملجموع بـدن واحـد بدنان فالبدنان حقيقة يلتزمان رأسني فلو مل يكن إال

 .)٥()حقيقة فال جتب إال غرة واحدة
 ملتـصقني فامت فدية وغرة أو بدنني ولو ً وحياًولو ألقت ميتا (:وقال الرميل

فغرتان أو أربع أيد أو أرجل ورأسني فغرة ال مكان كوهنـا جلنـني واحـد بعـضها 
 .)٦() وبعضها زائدأصيل

                                                 
 .٧٧الطرق احلكمية ص ) ١(
 .٢/٤٥ مغني املحتاج ٤/٣٣٧حوايش الرشواين ) ٢(
 .٦/١١٠األم ) ٣(
 .١٢/٣٨٨احلاوي ) ٤(
 .٤/١٠٤مغني املحتاج ) ٥(
 .٢٩١غاية البيان ص) ٦(



 − ١٥ −

ألن الشخص الواحـد ال يكـون لـه ولو ألقت بدنني فغرتان  (:النوويوقال 
 .)١() بحالبدنان

ومن املعلوم أن اهللا عز وجل خيلق عند بعض الناس أعضاء زائدة عن بعـض 
 .ً متكامالًالناس وقد تصل هذه األعضاء إىل أن تكون بدنا

 .)٢( يف مجيع األبوابً واحداًأنه ال يعطى حكام:القول الثامن
 :وهذا القول غري منضبط من جهتني

 عدم وجود الضابط الدقيق املحدد للمسائل التي حيكم عىل السيامي :ىلاألو
 .فيها بأنه واحد أو اثنان 

هـل هـو  أن هذا القول مل يوضح العلة التي حيكـم هبـا عـىل الـسيامي:الثانية
 .واحد أو اثنان 

 أن املرجع إىل أعراف الناس فإن سـمومها اثنـني فهـام كـذلك :القول التاسع
 .وإال فهو واحد 

 فيـنقض إال ملتـصقنيوشمل الرجل واملرأة ما لو كانا  (:ففي حاشية قليويب 
 أو امرأة ومل يقيده شيخنا الـرميل بـام ًفيام يشق وشمل بعض كل حيث سمي رجال

 .)٣()زاد عىل النصف
 .فتعليق احلكم بتسمية الناس دليل عىل الرجوع إىل أعرافهم 

 أو اثنني تابع ًملتالصق واحداوهذا القول فيه ضعف ألن احلكم بكون التوأم ا
 . للتصورات الصادرة من اآلخرين ًحلقيقته التي خلقه اهللا عليها وليس تابعا

 :الراجح
بالنظر يف األقوال السابقة واملناقشات الواردة عليهـا يظهـر أن الـراجح هـو 
اعتبار اختالف احلس كـام يف القـول الثالـث, ألن احلكـم عـىل التـوأم املتالصـق 

                                                 
 ٩/٣٦٨روضة الطالبني ) ١(
 .٢/٤٣١حوايش الرشواين : انظر اإلشارة هلذا القول يف) ٢(
   ١/٣٦حاشية قليويب ) ٣(
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و التعدد مبني عىل النظر يف تعدد روحه; وتعدد الروح أمر خفي خلفـاء بالوحدة أ
الروح; لكن يستدل عىل الروح باإلحساس ; فتعرف أن الشخص به روح إذا كان 

 .لديه إحساس , ومن هنا فإننا نستدل عىل تعدد الروح باختالف اإلحساس 
 :حكم عمليات الفصل:ًساساد

ليه بأنه شخص واحد أو شخصان كام ال خيلو حال املتالصق من أن نحكم ع
 :تقدم وينبني عىل ذلك احلكم يف عمليات الفصل

 وبالتـايل ;احد  عنده أعضاء زائدة أن حيكم عليه بأنه شخص و:احلال األوىل
 :ال خيلو حاله مما يأيت

 أن يتبني العضو األصيل من الزائد وبالتايل جيوز قطع العضو الزائـد إذا مل −١
وفيـه مـسائل إحـداها يف  (: قـال النـووياألعضاء األصليةيكن هناك رضر عىل 

 من العاقل املستقل بأمر نفسه والسلعة بكرس السني وهي غـدة السلعةحكم قطع 
خترج بني اللحم واجللدة نحو احلمصة إىل اجلوزة فام فوقها وقد خياف منها وقد ال 

زالة الشني فله  إلقطعها خطر وأراد املستقل قطعهاخياف لكن تشني فإن مل يكن يف 
 خطر نظر إن مل يكن يف بقائها خطر مل قطعها بنفسه ولغريه بإذنه وإن كان يف قطعها

 نظر إن كان اخلطر يف القطع ًجيز القطع إلزالة الشني فإن كان يف بقائها خوف أيضا
أكثر مل جيز القطع وإن كان يف اإلبقاء أكثر جاز القطع عىل الصحيح وقيـل ال ألنـه 

وح بخالف اإلبقاء وإن تساو اخلطر جاز القطع عىل األصـح إذ ال فتح باب الر
 .)١()معنى للمنع مما ال خطر فيه

 واليد املتأكلة واملداواة إذا غلبت الـسالمة السلعة قطعوله  (:وقال الرشبيني
 .)٢()وإال امتنع عليه ذلك

 عىل البدن ويف قطعها إزالـة الـشني وتوقـع الـشفاء زائدالسلعة حلم  (:وقال
 .)٣()ودوام البقاء فهو من باب املداواة
                                                 

 .٥٣٧ والرساج الوهاج ص ٤/٣١٠مغني املحتاج : ظر وان١٠/١٧٩روضة الطالبني ) ١(
 .٢/١٣٦مغني املحتاج ) ٢(
 ٤/٣١٠مغني املحتاج ) ٣(
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 :وجيوز يف هذه احلال دفع األجرة من أجل قطع العضو الزائد قال ابن قدامة
; وألنـه ً ال نعلم فيـه خالفـاالسلعةوجيوز االستئجار عىل اخلتان واملداواة وقطع (

 .)١() فجاز االستئجار عليه كسائر األفعال املباحةًفعل حيتاج إليه مأذون فيه رشعا
ويشري الفقهاء إىل عالمات يفرقون هبا بني العضو األصيل والزائد ومن أمثلة 

فإن كان لرجـل كفـان يف ذراع ال يـبطش هبـا فهـي كاليـد ( :ذلك قول ابن قدامة
الشالء ألن نفعها غري موجود فإن كان يبطش بأحدمها دون اآلخر فالبـاطش هـو 

 وإن كان يبطش هبام إال أن أحـدمها األصيل فيه القود أو الدية واآلخر خلقة زائدة
 ألن اليـد خلقـت للـبطش فاسـتدل بـه عـىل زائد فهو األصيل واآلخر ًأكثر بطشا

 .)٢()األصيل منهام
إذا مل يتم التمكن من التفريق بني العضو األصـيل والزائـد فهنـا ال جيـوز  −٢

 .قطع أي واحد منهام الحتامل أن يكون هو العضو األصيل 
ن حيكم عىل املتالصق بأنه اثنان فهل جيوز إجراء عملية الفصل  أ:احلال الثاين

 :ة أمورأربعبينهام ; ال ختلو املسألة من أحد 
أن يغلب عىل ظن األطباء املختـصني مـوهتام ففـي هـذه احلـال ال جيـوز  −١

َ﴿وال  : بالنصوص الواردة بتحريم قتل النفس; قال تعاىلًإجراء العملية استدالال
َّتقتلوا الن ُ َُ َفس التي حرم اهللاَُّ﴾ْ َّ َ َِ َّ ْ.  

أن يغلب عىل ظن األطباء املختصني حياهتام مع عدم حصول رضر عليهام فهنا  −٢
ألهنا وسيلة لتمكن كل واحد من أداء العبادات املـأمور هبـا , يرشع إجراء العملية

فعمليـة الفـصل بـني املتالصـقني ,  ويتحرز بذلك من مشاهدة عورة غريه ًرشعا
 يف هذه احلـال واجبـة ألن  وأر أن العملية;قيق أمور يقصدها الرشعوسيلة لتح

 .ما اليتم الواجب إال به فهو واجب
                                                 

  .٥/٣١٣املغني ) ١(
  .٤/١١الكايف ) ٢(
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 موت أحـدمها أن العملية تؤدي إىل أن يغلب عىل ظن األطباء املختصني −٣
 بأدلـة ً , والذي يظهر حتريم إجراء العملية يف هـذه احلـال اسـتدالالوحياة اآلخر

 .حتريم قتل النفس
ذا مات أحدمها فهل يفصل اآلخر منه ; فإن خـيش مـن اإلبقـاء علـيهام إ −٤

موت احلي وجب إجراء العملية إن غلب عىل الظن حياتـه بعـد العمليـة; وإن مل 
خيش من اإلبقاء موت احلي فاألمر يرجع إىل احلي , وملا حدثت واقعة املتالصقني 

 فشاورهم فيه − ملسو هيلع هللا ىلص − مجع عمر أصحاب رسول اهللا( يف عهد عمر ومات أحدمها
قال بعضهم اقطعه حتى يبني احلي من امليت وتكفنه وتدفنـه فقـال عمـر إن هـذا 

اهللا حسبكم :  حلال ميت وضج اجلسد احلي فقالًالذي أرشتم لعجب أن نقتل حيا
 وأقـرأ القـرآن  − ملسو هيلع هللا ىلص −  رسـول اهللاًتقتلوين وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا

حكم فيام بني هذين اخللقني فقال عيل األمر فيـه اسن احلفبعث إىل عيل فقال يا أبا 
أوضح من ذلك وأسهل وأيرس; احلكم أن تغسلوه وتكفنوه مـع ابـن أمـه حيملـه 

 ويكون ًاخلادم إذا مشى فيعاون عليه أخاه فإذا كان بعد ثالث جف فاقطعوه جافا
 يتـأذ موضعه حي ال يأمل فإين أعلم أن اهللا ال يبقى احلي بعـده أكثـر مـن ثـالث

  ويف القـصة )١() ثـم مـاثبرائحة نتنه وجيفته ففعلوا ذلك فعاش اآلخر ثالثة أيام
وغبت عن تلك البلـد أحـسبه  (:املروية عن اإلمام الشافعي قال عن املتالصقتني

عدت فقيل يل أحسن اهللا عزاءك يف اجلسد الواحد تويف فعمـد إليـه قال سنتني ثم 
قطع ودفن قال الشافعي فلعهدي باجلسد فربط من أسفل بحبل وترك حتى ذبل ف

 .)٢() أو نحوهً وجائياًالواحد يف السوق ذاهبا
 ومات ملتصقان ًقال يف بسط األنوار لو ولد شخصان معا( :وقال البجريمي

أحدمها فإن أمكن فصله من احلي من غري رضر يلحق احلي وجب غسله والصالة 
                                                 

 ٥/٣٣١كنز العامل ) ١(
  .١٠/٩٠سري أعالم النبالء ) ٢(
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 الغـسل والتكفـني والـصالة عليه ودفنه وإال وجب أن يفعل بامليت املمكـن مـن
 وكان ًوامتنع دفنه لعدم إمكانه وينتظر سقوطه فإن سقط وجب دفنه وإن ماتا معا

 واآلخر أنثى وأمكن فصلهام فالظاهر وجوب الفـصل وإن مل يمكـن ًأحدمها ذكرا
 .)١()فعلنا ما أمكن فعله ويراعى الذكر يف استقبال القبلة

 يفعل هبام ويمكن اجلواب عنـه بـأن لو مات ملتصقان ماذا( :قال الرشواينو
الظاهر فصلهام ليوجه كل منهام للقبلـة وألنـه بعـد املـوت ال رضورة إىل بقـائهام 

 ونقل عن بعض اهلوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش وفيـه توقـف ولـو ملتصقني
 .)٢()قيل باإلقراع مل يبعد

 : أحكام التوأم املتالصق:ًسابعا
 :لوضوء غسل الوجه يف ا:املسألة األوىل

 فإذا حكمنا بـأن املتالصـق اثنـان )٣(غسل الوجه يف الوضوء واجب باإلمجاع
وجب عىل كل منهم وضوء مستقل ; وإن حكمنا بأنه واحد له وجهان فإنه جيـب 

 لدخوهلام يف مسمى الوجه ولوجوب استيعاب الوجه بالغسل ًغسل الوجهني معا
 وجب غسل الـوجهني أسنيرجهان عىل  لو كان له و( :يف الوضوء ; قال النووي

 .)٤()ذكره الدارمي
قال يف السليامنية يف امرأة خلقت من رسهتا إىل أسفل ( :قال احلطاب الرعيني

خلقة امرأة واحدة وإىل فوق خلقة امرأتني إهنا تغـسل منهـا حمـل األذ وتغـسل 
 أو سنة واأليدي األربع ومتسح الرأسـني وتغـسل الـرجلني نقلـه ًالوجهني فرضا

 ن عبد السالم وابن عرفة وابن ناجي وغريهم عنها اب
 ل املفــروض واملــسنون كاملضمــضةـ أو ســنة يعنــي تغــسًاـرضـــه فـولـــوق

 .)٥()واالستنشاق
                                                 

 ١/٤٥٢حاشية البجريمي ) ١(
 ٣/١٧١حوايش الرشواين ) ٢(
  .١/٤٣١ ; املجموع ١/٨١املغني ) ٣(
 .١/٤٤٣املجموع ) ٤(
 ١/١٩٤مواهب اجلليل ) ٥(
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 : املسح عىل الرأس يف الوضوء:املسألة الثانية
 مـع االخـتالف يف )١(املسح عىل الرأس من فروض الوضـوء بإمجـاع العلـامء

 فيجب استيعابه يف مـذهب مالـك وأمحـد ه;املقدار املجزئ من الرأس عند مسح
 .)٢(سموعند احلنفية جيزئ الربع وعند الشافعي يكفي أقل ما يصدق عليه اال
 كـل رأس يف ومن كان عنده رأسان إن حكمنا بأنه شخـصان وجـب مـسح

 .وضوء مستقل لكل منهام
هام عنـد مـن أوجـب عوأما إن حكمنا بأنه شخص واحد فإنه جيب مسح مجي

 . ; وأما من مل ير وجوب التعميم فقد يقع االختالف عندهم تعميم الرأس
فإن كانـا أصـليني كفـى مـسح له رأسان ولو كان ( :قال الدمياطي الشافعي

 ومتيـز وجـب مـسح بعـض ً واآلخر زائـداًبعض أحدمها وإن كان أحدمها أصليا
 .)٣()األصيل دون الزائد ولو سامت أو اشتبه وجب مسح بعض كل منهام

كفــاه مــسح أحــدمها وفيــه احــتامل لــه رأســان لــو كــان ( :يوقــال النــوو
    .)٤()للدارمي
ولو كان له رأسان أجزأه مسح أحدمها وقيل جيب مسح جزء من كل  (:وقال

  .)٥()رأس
 : انتقاض الوضوء بلمس أحدمها لآلخر:املسألة الثالثة

اختلف الفقهاء هل ينـتقض وضـوء الرجـل بمـس املـرأة ; فقـال الـشافعي 
وضوء ونفى أبوحنيفة ذلك وقـال مالـك وأمحـد املـس بـشهوة يـنقض ينتقض ال

 .)٦(الوضوء بخالف املس بدوهنا
                                                 

 ١/٨٦املغني ) ١(
  .٣/٩عمدة القاري )  ٢(
 ١/٤٠إعانة الطالبني ) ٣(
 ١/٥٤روضة الطالبني ) ٤(
 ١/٥٤روضة الطالبني ) ٥(
  .١/١٢٣ ; املغني ١/٣٤٥رشح السنة ) ٦(
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ينتقض وضوؤه بمس أعضاء نفـسه  فإن حكمنا عىل املتالصق بأنه واحد فال
 واآلخر أنثى فهل ينـتقض ًغري الفرج ; وإن حكمنا بأنه اثنان وكان أحدمها رجال

ذه املسألة ختـرج عـىل املـسألة اخلالفيـة وضوء الذكر بمس األنثى فهل يقال إن ه
 السابقة ; أو يقال يعفى عن ذلك هنا ملشقة التحرز? 

 فينقض إال فيام يـشق ملتصقنيوشمل الرجل واملرأة ما لو كانا  (:قال قليويب
 أو امرأة ومل يقيده شيخنا الرميل بـام زاد عـىل ًوشمل بعض كل حيث سمي رجال

 .)١()النصف
 :سجود باألعضاء السبعة ال:املسألة الرابعة

السجود ركن من أركان الصالة باإلمجاع ; ويرشع أن يكـون عـىل األعـضاء 
:  بوجـوب الـسجود عليهـا; وقـال اجلمهـور:; قال الشافعي وأمحدً اتفاقاالسبعة

 .)٢(الواجب السجود عىل اجلبهة فقط
فإذا حكمنا عىل املتالصق بأنـه شخـصان وجـب عـىل كـل شـخص صـالة 

;  اجلبهة عىل اخلالف السابقيكفي عىل األعضاء السبعة أوًسجودامستقلة تتضمن 
 أوهلـام أن :أما إذا حكمنا عليه بأنه شخص واحد فال خيلو احلال من أحـد أمـرين

نتمكن من متييز العضو األصيل من الزائد فحينئـذ يـسجد املـصيل عـىل األصـيل, 
 يـسجد املـصيل عـىل  أن ال نتمكن من التمييز بني األصـيل والزائـد فهنـا:وثانيهام

 .العضوين
وأربع أيد وأربع أرجـل هـل جيـب عليـه له رأسان لو خلق ( :قال الرشبيني

وضع بعض كل من اجلبهتني وما بعدمها أم ال الذي يظهـر أنـه ينظـر يف ذلـك إن 
عرف الزائد فال اعتبار به وإال اكتفى يف اخلروج عن عهدة الواجب بوضع بعـض 

بتني وأصابع رجلني إن كانت كلها أصلية فـإن إحد اجلبهتني وبعض يدين ورك
 . يعني يف السجود)٣()اشتبه األصيل بالزائد وجب وضع جزء من كل منهام

                                                 
   ١/٣٦حاشية قليويب ) ١(
  .٢/٢٨٧; نيل األوطار ٦/٩٠ ; عمدة القاري ٢/٢٩٧فتح الباري ) ٢(
 ١/١٣٦اإلقناع للرشبيني ) ٣(
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لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل جيب عليه وضع بعض ( :وقال
 أو ال مل أر ً أو يفصل بني أن يكون البعض زائداًكل من اجلبهتني وما بعدمها مطلقا

لذلك ولكن أفتاين شيخي فيها بأنه إن عرف الزائد فال اعتبار بـه وإال من تعرض 
اكتفى يف اخلروج عن عهدة الوجوب بـسبعة أعـضاء منهـا أي إحـد اجلبهتـني 
ويدين وركبتني وأصابع رجلني إذا كانت كلها أصلية للحديث فإن اشتبه األصيل 

 .)١()بالزائد وجب وضع جزء من كل منها
وأربعة أيد وأرجل فـإن علـم األصـيل مـن له رأسان ن لو كا( :وقال الرميل

الزائد فالعربة باألصيل دون الزائد وأن التبس فال بد من وضع جزء من كل منهـا 
 .)٢()عضاء منهاعلمت أصالة اجلميع كفى وضع سبعة أوإن 

 : العدد يف حضور اجلمعة:املسألة اخلامسة
:  الشافعي وأمحديشرتط لصحة اجلمعة حضور عدد ممن وجبت عليهم , قال

 . )٣( أربعة:يكفي أربعون وقال مالك; عدد بال حتديد وقال أبو حنيفة
فحضور املتالصق هل يعد بحضور واحد أو اثنني ? فمن قلنا بأنـه شـخص 

قـول ( :واحد عددناه بواحد وإن قلنا عنه شخصان اعتربناه باثنني , قال الرشواين
 عـن الـرميل شـيخنا ً قاله الرمحاين نقال كامملتصقني أي ولو كانوا )بأربعني(املتن 

عبارة سم ولو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنني يف باب املرياث فهل يعـدان 
هنا اثنني الوجه أهنام يعدان هنا اثنني بل يف عبارة ابـن القطـان أن حكمهـام حكـم 

 .)٤()االثنني يف سائر األحكام
 : دفن املتالصقني:املسألة السادسة

ويف حالة التالصـق , , )٥(ء أن األصل عدم مجع اثنني يف قرب واحديقرر الفقها
إن حكمنا عىل املتالصق بأنه شخص واحد دفن يف قرب واحد أما إن حكمنـا بأنـه 

                                                 
 .١/١٦٩مغني املحتاج ) ١(
 .٨٧غاية البيان ص  ) ٢(
  .٢/٨٨ ; املغني ٤/٣٤٣تفسري البغوي ) ٣(
 .٢/٤٣١حوايش الرشواين ) ٤(
  .١/١١١; الرساج الوهاج ٢/٢٠٩ ; البحر الرائق ٦٦ ; القوانني الفقهية ص٢/٢٧٥ ; املبدع ٥/٢٤١املجموع ) ٥(



 − ٢٣ −

يـت يـرشع أكثر من واحد فكيف يفعل هبـم? وكيـف يوجهـون للقبلـة ? ألن امل
 .)١(توجيهه يف القرب للقبلة

يفعل هبام ويمكـن اجلـواب عنـه بـأن لو مات ملتصقان ماذا ( :قال الرشواين
الظاهر فصلهام ليوجه كل منهام للقبلـة وألنـه بعـد املـوت ال رضورة إىل بقـائهام 

 ونقل عن بعض اهلوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش وفيـه توقـف ولـو ملتصقني
 .)٢() مل يبعدقيل باإلقراع

 : موت أحد املتالصقني:املسألة السابعة
مات فامذا يفعل للميت منهام مـن جهـة التغـسيل لو قدر أن أحد املتالصقني 
 ًقال يف بـسط األنـوار لـو ولـد شخـصان معـا( :والتكفني والدفن قال البجريمي

 ومات أحدمها فإن أمكن فصله من احلـي مـن غـري رضر يلحـق احلـي ملتصقان
وجب غسله والصالة عليه ودفنه وإال وجب أن يفعل بامليت املمكن من الغـسل 

ة وامتنع دفنه لعدم إمكانه وينتظر سقوطه فإن سقط وجب دفنه والتكفني والصال
 واآلخر أنثى وأمكـن فـصلهام فالظـاهر وجـوب ً وكان أحدمها ذكراًوإن ماتا معا

 .)٣()الفصل وإن مل يمكن فعلنا ما أمكن فعله ويراعى الذكر يف استقبال القبلة
 ً يـؤدي حجـااملتمتـع :ع أحـد رأسـيه يف العمـرةتـحلق املتم :املسألة الثامنة

; وعند انتهاء العمرة يفضل أن يقرص شعر رأسه ليـوفر شـعره ليحلقـه يف وعمرة
; فإذا كان له له رأسان فهل حيلق أحدمها يف العمرة واآلخر يف احلج كام قال )٤(احلج

 . بذلك بعض الشافعية 
فحلق واحدة يف العمرة وأخر األخر إىل له رأسان لو كان ( :قال البجريمي

 .)٥()لق أفضلاحلج فاحل
                                                 

  .٢/٢٣٦ ; حاشية ابن عابدين ٢/١٣٧كشاف القناع ) ١(
 ٣/١٧١حوايش الرشواين ) ٢(
 ١/٤٥٢حاشية البجريمي ) ٣(
  .٣/٥٦٤ ; فتح الباري ٣/١٩٦املغني ) ٤(
 ٢/١٣٤حاشية البجريمي ) ٥(



 − ٢٤ −

مل يكره حلق أحدمها يف العمـرة واآلخـر له رأسان لو خلق ( :وقال الرشواين
  .)١()يف احلج النتفاء القزع
قال الزركيش وإنـام مل يـؤمر بحلـق بعـض رأسـه يف احلـج  (:وقال الرشبيني

ويؤخذ من ذلك أنه لو خلق له رأسان وحلق ; وبعضه يف العمرة ألنه يكره القزع 
  .)٢()العمرة واآلخر يف احلج مل يكرهأحدمها يف 

والذي يظهر أن أحد الرأسني ليس أصليا بـل هـو رأس زائـد فـال جيـوز    
 . إذا قلنا بوجوب تعميم الرأس يف احللق والتقصريًاالكتفاء به ; خصوصا
 : نطق الرأسني بدينني خمتلفني:املسألة التاسعة

ويف الفنـون فـيمن ولـد ( :نقل عدد من فقهاء احلنابلـة هـذه املـسألة فقـالوا
 :برأسني فلام بلغ نطق أحد الرأسني بالكفر و  نطق الرأس  اآلخر باإلسـالم  قيـل

إن تقدم  النطق باإلسـالم  عـىل   والصحيح أنه; حيكم بكفره:حيكم بإسالمه وقيل
, الكفر منه بعد اإلسالم لوجود ;النطق بالكفر فمرتد  جتري عليه أحكام املرتدين

  ًمعـا الرأسـان وإن نطقا أي ;نطق باإلسالم فمسلم بالكفر عىل الوإن تقدم النطق
 وحيث ال مـرجح ;ً والثاين كافرا;ًأحدمها يكون مسلام أي يف آن واحد  فاحتامالن

 .)٣() باألصلًألحدمها فيتعارضان ويتساقطان وحيكم عليه بالكفر عمال
 : خيار املجلس:املسألة العارشة

, لكن لو حصل البيع )٤( ما مل يتفرقا خيار املجلسأثبت أكثر العلامء للمتبايعني
بني متالصقني فإىل أي مد يستمر خيار املجلس , اختلف الفقهاء يف ذلـك عـىل 

 :قولني
و تبايع شخصان ملتصقان دام ل (: قال الرشبينيً أنه يستمر أبدا:القول األول

خيارمها ما مل خيتارا أو أحدمها بخالف األب إذا باع البنه أو اشـرت منـه وفـارق 
                                                 

 ٤/١١٩حوايش الرشواين ) ١(
 ١/٥٠٢مغني املحتاج ) ٢(
 ٩/١٧٥ وانظر املبدع٢/٥٢٤مطالب أويل النهى ) ٣(
  .٦/١٢٨ ; طرح التثريب ١٠/١٧٣ ; رشح مسلم للنووي٤/٥املغني ) ٤(



 − ٢٥ −

 امللتـصقنياملجلس انقطع اخليار ألنه شخص واحد لكن أقيم مقام اثنني بخالف 
  .)١()فإهنام شخصان حقيقة بدليل أهنام حيجبان األم من الثلث إىل السدس

و تبايع شخـصان ملتـصقان دام خيارمهـا مـا مل خيتـارا أو ل( :وقال الرشواين
أحدمها بخالف األب إذا باع البنه أو اشرت منه وفـارق املجلـس انقطـع اخليـار 

 فإهنام شخصان حقيقـة امللتصقنيألنه شخص واحد لكنه أقيم مقام اثنني بخالف 
  .)٢()بدليل أهنام حيجبان األم من الثلث إىل السدس

 خيار املجلـس هلـام ينتهـي بمفـارقتهام جملـس العقـد , قـال  أن:القول الثاين
كويل باع ماله لطفله أو عكسه فينقطع خيارمها بمفارقته جملـسه وقياسـه  (:قليويب

 .)٣()ً كذلك ونقل عن شيخنا اخلطيب بقاء اخليار هلام دائامامللتصقنييف 
 .ولعل القول الثاين أرجح مراعاة الستقرار العقود

 :أحكام إرثه :ة عرشاملسألة احلادية
 :يتعلق باملتالصقني نوعان من األحكام يف أبواب املواريث

 هل يرث مرياث واحد أو مرياث اثنـني , كـام لـو هلـك هالـك عـن :األول
ثالثة أبناء وتوأم متالصق فهل تقسم تركته عىل أربعة أو تقسم عىل مخسة ? ينبنـي 

 . أو شخصني ً واحداًهذا عىل احلكم بكونه شخصا
? كـام ثنني أو تأثري واحد يف باب احلجـب هل يؤثر املتالصق تأثري ا:ثاينال  

لو مات عن أم وتوأم متالصق ; فإن حكمنا عليه بأنه واحد ورثـت األم الثلـث ; 
 .عليه بأنه اثنان ورثت األم السدسوإن حكمنا 

 قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولـدين ملتـصقني )اثنني(قوله ( :قال الرشبيني
 وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان وهلام ابن آخر ثم مات هذا االبن وترك انرأسهلام 

                                                 
 .٢/٤٥مغني املحتاج ) ١(
 .٤/٣٣٧حوايش الرشواين ) ٢(
 .٢/٢٣٨حاشية قليويب ) ٣(



 − ٢٦ −

أمه وهذين فيرصف هلا السدس وهو كذلك ألن حكمهام حكم االثنـني يف سـائر 
  .)١()األحكام من قصاص ودية وغريمها

 فخـرج بـاألول مـا لـو تعاقـب ً ولو حكـامً أي يقينا)أو اثنان( :وقال قليويب
ة وأتت بولد ومات قبل إحلاقه بأحـدمها وألحـدمها ابنـان رجالن عىل امرأة بشبه

 ملتـصقنيفلألم منه الثلث الحتامل إحلاقه ممن ال ولد له ودخل بالثاين ما لو كانـا 
وأعضاء كل منهام كاملة حتى الفرجني فلهام حكم اثنني يف مجيع األحكام حتى إن 

 فـإن نقـصت أعـضاء لكل منهام أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيني أو خمتلفـني
 ً كنوم أحدمها ويقظة اآلخر فكاثنني أيـضاًأحدمها فإن علم حياة أحدمها استقالال

 .)٢()وإال فكواحد
 ولكـل رأس ويـدان ورجـالن وفـرج إذ ملتـصقنيولو كانـا ( :وقال الرميل

  .)٣()حكمهام حكم االثنني يف سائر األحكام كام يف فروع ابن القطان
 حكام نكاحهأ :املسألة الثانية عرشة

أحكام نكاح املتالصقني كام تبنـى عـىل مـسألة هـل مهـا شـخص واحـد أو 
شخصان? كذلك يمكن بناؤها عىل مسألة اطالع كـل واحـد عـىل عـورة اآلخـر 
واطالع أحدمها عىل مجاع اآلخر وعورة زوجته? واألظهر جواز زواج كـل مـنهام 

ألن رشوعية الزواج; و من عموم أدلة مًذاـر; أخـزوج اآلخـرة ليـمغاة ـعىل زوج
نئذ تسرت العورات بأكرب قدر وحي, لكل واحد منهام شهوة حيتاج لقضائها باحلالل

 .ممكن
َفإن قيل كيف يتزوج من ولد كذلك  (:قال ابن القيم ِ ِ َِ ْ ََ ََ َُ ُ َّ َ َْ َ َقلت هذه مسألة مل أر ? ِ ْ ََ ٌ َُ َْ

ِهلا ذكرا يف كتب الفقهاء وقد قال أبو مجيلة  َ َ ُ ْ ِ ُ ُ ًْ ِرأيت بفارس امرأة هلا رأسـان ) جبلة(ِ َ َ َ ْ َْ َ ًَ َ ِْ َ ِ
ُوصدران يف حقو واحد متزوجة تغار هذه عىل هذه وهذه عىل هذه والقياس أهنـا   َ َ َ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ُ ُ ََ َ َ ًْ َْ ٍ ِ

                                                 
 .٣/٢٥١حاشية البجريمي ٣/١٠مغني املحتاج :  وانظر٢/٣٨٩اإلقناع للرشبيني ) ١(
 .٣/١٤١حاشية قليويب ) ٢(
 .٦/١٥هناية املحتاج ) ٣(



 − ٢٧ −

َتزوج كام يتزوج النساء ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفـرجني والـوجه ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ُ َّْ ْ ِِّ ْ ْ َ ُ ََ َِ َ ٍ ِ ُ ِ َّ َ ََّ َ َ ِني ُِّ ْ
ِفإن ذلك زيادة يف خلق املرأة هذا إذا كان الرأسان عىل حقو واحد ورجلني ْ َ َّ َْ ْْ َ َ َ َِ ِ ٍِ ِ ِ ٍِ ْ َِ ْ َ َْ َ ٌ()١(. 

فرع قال يف السليامنية يف امرأة خلقت من رسهتا إىل  (:وقال احلطاب الرعيني
 أسفل خلقة امرأة واحدة وإىل فوق خلقـة امـرأتني إهنـا تغـسل منهـا حمـل األذ

 أو سنة واأليدي األربع ومتسح الرأسني وتغسل الرجلني ًوجهني فرضاوتغسل ال
 أو سـنة ًنقله عنها ابن عبد السالم وابن عرفة وابن ناجي وغـريهم وقولـه فرضـا

يعني تغسل املفروض واملسنون كاملضمضة واالستنشاق زاد يف السليامنية قيل لـه 
بنكاح وتعقبـه عيـاض أفتوطأ هذه قال نعم ونقلها ابن عرفة بلفظ ويصح وطؤها 

 بأهنام أختان ورده ابن عرفة بمنع ذلك لوحدة متعة الوطء الحتاد حمله 
 إىل احتـاد حمـل ً امرأة نظراً هل جيوز أن يتزوج أيضاًقلت وانظر لو كان رجال

الوطء أو يمنع ذلك ألهنام رجالن من فوق وال جيـوز لـرجلني أن يتزوجـا امـرأة 
  . أعلم واهللا تعاىلًواحدة فتأمله أيضا

ورأيت يف تاريخ ابن األثري يف حوادث سنة ثامن ومخسني وأربعامئة أن صـبية 
 ولدت هلا رأسان ورقبتان ووجهان وأربع أيد عىل بدن واحد انتهى 

 −  −وقال القزويني يف عجائب املخلوقات يف آخرها روي عن الـشافعي 
ه إىل أسـفله بـدن  مـن وسـطًأنه قال دخلت بلدة من بالد اليمن فرأيت هبا إنسانا

امرأة ومن وسطه إىل فـوق بـدنان مفرتقـان بـأربع أيـد ورأسـني ووجهـني ومهـا 
يتقاتالن ويتالطامن ويصطلحان ويأكالن ويـرشبان ثـم غبـت عـنهام سـنتني ثـم 

ل ـك يف أحد اجلسدين تويف وربط من أسفله بحبءزاـن اهللا عـل أحسـت فقيـرجع
 ً وذاهبـاًاآلخـر يف الـسوق جائيـاوثيق وترك حتى ذبل ثم قطع فعهـدي باجلـسد 

  .)٢()انتهى
                                                 

 .٧٨الطرق احلكمية ص) ١(
 .١/١٩٤مواهب اجلليل ) ٢(



 − ٢٨ −

  أحكام جنايته :املسألة الثالثة عرشة
إذا جنى املتالصق عىل غريه فهل يقتص منـه? فهـذا خيتلـف بـاالختالف يف 

 : أو اثنني , فيكون له حاالنً واحداًكونه شخصا
 إذا حكمنا بأنه واحد فحينئذ جيري عليه القـصاص يف الـنفس :ولاحلال األ

فإنـه إذا  وأما بالنسبة للقصاص فيام دون الـنفس وم أدلة مرشوعية القصاص;لعم
جنى جناية فيام دون النفس يثبت القصاص فيها فإنه يقتص مـن عـضوه األصـيل 

 . للمساواة املشرتطة يف القصاص فيام دون النفس ًدون الزائد حتقيقا
وال زائـدة ( ألن الزائـدة دوهنـا )ال تؤخـذ أصـلية بزائـدةو (:قال ابن مفلح

وإن ( ًتفاوتا قـدرا لوً بمثله موضعا وخلقة وزائد ألهنا ال متاثلها و يؤخذ )بأصلية
ال جيـوز برتاضـيهام ألن الـدماء  ً ألن ما ال جيوز أخذه قصاصا)تراضيا عليه مل جيز

 .)١()تستباح باإلباحةال
ولـو ( بأصيل لعدم املساواة يف املكان واملنفعـة زائدفال يؤخذ  (:وقال البهويت

بـه لعـدم املقاصـة ويؤخـذ   أخذه)مل جيز( عىل أخذ أصيل بزائد أو عكسه )تراضيا
 .)٢() وخلقةً بمثله موضعازائد

 أو ً بأصيل أو بزائد دونه مطلقازائد وال ًوال أصيل بزائد مطلقا (:وقال الرميل
 بخالف مـا لـو سـاو ًمثلها ولكنه يف حمل آخر غري حمل ذلك الزائد لذلك أيضا

 .)٣()ألصيل وكان بمحله للمساواة حينئذالزائد أو االزائد 
 بأصيل إذا كان الزائد زائدوال يؤخذ عضو أصيل بزائد وال  (:وقال الرشبيني

 يف غري موضع نبات األصيل وإال فيقطـع بـه إذا ريض املجنـي عليـه إال إذا مل ًثابتا
 .)٤()ينقطع الدم كاليد الشالء تؤخذ بالصحيحة بالرشط املذكور

                                                 
  .٨/٣١١املبدع ) ١(
  .٣/٣٧٣الروض املربع ) ٢(
 .٧/٢٨٨هناية املحتاج ) ٣(
 ٤/٣١مغني املحتاج ) ٤(



 − ٢٩ −

 إذا حكمنا بأهنام اثنان فإن كان القصاص من اجلاين ال يؤثر عـىل :ل الثايناحلا
, وإن كـان إثبـات ينـا القـصاص متـى وجـدت علتـه ورشوطـهاملالصق له أجر

نجري القصاص , وقد قرر الفقهاء مثل ذلك  القصاص يؤثر عىل املالصق فإننا ال
 .يف احلامل 

 أنه ال يقاد منها حتـى ًلت عمدا إذا قتاحلاملوأمجعوا عىل أن  (:قال ابن رشد
 .)١() محلهاتضع

وال جيوز أن يقتص من حامل قبـل وضـعها سـواء كانـت  (:وقال ابن قدامة
 يف القـصاص وقت اجلناية أو محلت بعـدها قبـل االسـتيفاء وسـواء كـان ًحامال

ِ﴿فال يرسف يف القتـل﴾ النفس أو يف الطرف أما يف النفس فلقول اهللا تعاىل ْ َْ ْ ِ ِ ْ ُ  وقتـل َ
 وألن هذا إمجاع من أهل العلـم ال نعلـم ...ً قتل لغري القاتل فيكون إرسافااحلامل

 يف الطـرف فألننـا منعنـا االسـتيفاء فيـه خـشية القصاصبينهم فيه اختالفا وأما 
الرساية إىل اجلاين أو إىل زيادة يف حقه فألن متنع منه خشية الرساية إىل غـري اجلـاين 

٢() لغري اجلاينً منها قتالالقصاص وألن يف تفويت نفس معصومة أوىل وأحر(. 
وإن كان القصاص عىل مرأة حامـل مل يقـتص منهـا حتـى  (:وقال الشريازي

ِومن قتل مظلومـا فقـد جعلنـا لوليـه سـلطانا فـال يـرسف يف ﴿ تضع لقوله تعاىل ْ َ ِْ ْ ُ ُ ِّ َ ََ ًَ ًَ ْْ ْ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ُ
ِالقتل﴾ ْ َ  .)٣() من قتل ومن مل يقتلويف قتل احلامل إرساف يف القتل ألنه يقتل ْ

 أحكام اجلناية عليه:املسألة الرابعة عرشة
ام لعمـوم  عىل التوأم املتالصق عنـد وفـاهتًيرشع القصاص عند اجلناية عمدا

 ثبوت القصاص عند وفـاة أحـدمها ً; واألظهر أيضاالنصوص الواردة بالقصاص
ِ﴿أن النفس بالنفس﴾ لعموم قوله ْ َّْ َِّ َ َّ َ. 

                                                 
 .٢/٣٠٣بداية املجتهد ) ١(
  .٨/٢٧٠املغني ) ٢(
 .٢/١٨٥املهذب ) ٣(



 − ٣٠ −

قصاص وجبت الدية واحدة إن حكمنا بأنه واحد وديتـان إن وإذا مل يثبت ال
ومن املسائل التي ذكرها الفقهاء ما لـو جنـى جـان عـىل , حكمنا بأهنام شخصان 

 أو جتـب ًحامل فأسقطت ما له أعضاء متعددة فهـل جتـب غـرة باعتبـاره واحـدا
م غرتان بناء عىل أنه شخصان ? وما الضابط الذي يرجع إليه يف هـذا البـاب لعـد

معرفتنا بتعدد اإلحساس هنا لوفاته , ولعيل أنقل من كالم الفقهاء مـا فيـه إشـارة 
 .لذلك 

كثـر مـن غـرة ألن  أو أربعة أيـد مل جيـب أرأسنيوإن ألقت ( :قال ابن قدامة
  .)١()من واحد فال جيب الزائد بالشك ذلك حيتمل أن يكون

 ألن ذلك جيوز أن وإن ألقت رأسني أو أربع أيد مل جيب أكثر من غرة (:وقال
 يكون من جنني واحد 

وجيوز أن يكون من جنينني فلم جتب الزيادة مـع الـشك ألن األصـل بـراءة 
 .)٢()الذمة

ًولو ألقت جسدا عليه رأسان ففيه غرة واحدة فكـذلك لـو  (:وقال املاوردي
ًألقت رأسا ففيه غرة واحدة جلواز أن يكونا عىل جسد واحد ولو ألقـت جـسدين 

احدة جلواز أن يكون عليهام رأس واحدة ولو ألقت رأسني وجـسدين ففيه غرة و
 .)٣()ففيهام غرتان النتفاء االحتامل

 فغرتان إذ الواحد ال يكون له ملتصقنيلو ألقت بدنني ولو ( :وقال الرشبيني
بدنان فالبدنان حقيقة يلتزمان رأسني فلو مل يكن إال رأس فـاملجموع بـدن واحـد 

 من األيدي أو األرجل أو ً أو أربعاً واحدة ولو ألقت ثالثاحقيقة فال جتب إال غرة
رأسني وجب غرة فقط إلمكان كوهنا جلنني واحد بعـضها أصـيل وبعـضها زائـد 

                                                 
 .٤/٨٤الكايف ) ١(
 .٨/٣١٨املغني ) ٢(
 .١٢/٣٨٨احلاوي ) ٣(



 − ٣١ −

 أنه أخرب بامرأة هلـا رأسـان فنكحهـا بامئـة − ريض اهللا تعاىل عنه −وعن الشافعي 
 .)١()دينار ونظر إليها وطلقها وظاهر أنه جيب للعضو الزائد حكومة

 ملتـصقني فامت فدية وغرة أو بدنني ولو ً وحياًولو ألقت ميتا( :وقال الرميل
مكـان كوهنـا جلنـني واحـد بعـضها أربع أيد أو أرجل ورأسني فغرة إلفغرتان أو 

 .)٢() وبعضها زائدأصيل
 ويف سـم بعـد ذكـر , اه مغنـي.جيب للعضو الزائد حكومة( :وقال الرشواين

فه شيخنا الشهاب الرميل فقال ال جيـب غـري مثله عن رشح الروض ما نصه وخال
الغرة انتهى ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكام ال جيب للجملة غـري الديـة 

 بجنايته ثم اجلملة كذلك ال ًوإن كثر ما فيها من األيدي واألرجل وإن تلفت أوال
م اجتـه جيب للجملة غري الغرة وإن كثر ما فيها مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشـت األ

وجوب غرة يف نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر من ذلـك حتـى عنـد شـيخنا 
الشهاب فتأمل اه أقول وظاهر صنيع الشارح والنهاية موافقة الـشهاب الـرميل يف 

 )تعـدده( أي انقطع اه ع ش قوله )بأن(عدم وجوب احلكومة للعضو الزائد قوله 
 − ريض اهللا تعـاىل عنـه −فعي  وروي أن الـشا)فقد وجد رأسـان(أي البدن قوله 

 اه مغنـي زاد ع ش .أخرب بامرأة هلا رأسان فنكحها بامئة دينار ونظر إليها وطلقهـا
فكان إذا بكـى بكـى هبـام له رأسان عن الدمريي عىل ذلك وأن امرأة ولدت ولدا 

 أي ولو بالتصاق اه مغنـي )إن ألقت أكثر من بدن(وإذا سكت سكت هبام اه قوله 
 فلـو مل يكـن إال رأس فـاملجموع بـدن واحـد )حقق احتاد الرأس إلخومل يت(قوله 

 أي الغرة وقوله بعدده أي )تعددت(حقيقة فال جيب إال غرة واحدة اه مغني قوله 
 أي بحسب االستقراء وهـو املعمـول )ال يكون له بدنان إلخ(البدن اه ع ش قوله 

ستلزم تعدد البـدن  أي ال ي)كتعدد الرأس(به حتى يتحقق خالفه اه رشيدي قوله 
 .)٣()تعدد الرأس فال جيب إال غرة واحدة

                                                 
 .٤/١٠٤مغني املحتاج ) ١(
 .٢٩١غاية البيان ص) ٢(
 .٩/٤١حوايش الرشواين ) ٣(



 − ٣٢ −

ْوإن ألقت بدنني ولو  (:وقال زكريا األنصاري َ َ ََ ِْ ْ َ َ ْ َ َْ ِملتصقنيِ ْ َُ ِ َ َ فغرتان إذ الواحد ال ْ ُ َِ َ ْ ْ َِ َّ ُ
َيكون له بدنان فالبدنان حقيقة يستلزمان رأسني فلـو مل يكـن إال ر ْ َ َ َ َّْ ْ َ ْ َ َ َ َ َُ َُ ْ َْ ً َ َ ُِ ْ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ُأس فـاملجموع َِ ْ ٌُ َْ َ ْ

ٌبدن واحد حقيقة فال جتب إال غرة واحدة َ ٌ ٌ َِ ِ َِ ُ َ َ ََّ ُ َّ ِ َ َ َ ً َ ٌ()١(. 
وقد تطرق اإلمام الشافعي ملسألة الدية والكفـارة عنـد اجلنايـة عـىل اجلنـني 

َوإذا جني عىل امرأة فخرج منها ( :− رمحه اهللا − قالاملتالصق ف َ َ َْ َ ٍ ِبـدنانَ َ َ ٍ يف رأس أو َ ْ َ
ِمجع جن َ َ َ ْينني يشء واحد من خلقة آدمي فالالزم له فيـه عتـق رقبـة واالحتيـاط أن َ ُ َ َّ َ ََ َ ْ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ٍّ ٌ ُْ ْ ٌِ ْ ْ َ ِ َ

َيعتق اثنني وكذلك لو خرج رأسان من فرج امرأة ثـم ماتـت ومل يتتـام خـروجهام  ُ َّ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ُْ ُ َ َ َ ْ ُُ ََ َ َْ ُ َ َ ٍْ ِ َِ ِْ ِ َ َ ِ َ َ
ِفيعرفان مل أقض فيهام إال بد ِِ َّ َ َِ ِ ْ َ ََ ِ ْ َية جنني واحد ولزم اجلاين عتق رقبـة وكـان أن يعتـق ُ ُِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ َْ ََ َ َ َْ ِ ْ ِ َ ٍ

ُرقبتني يف هذا املعنى أوكد عليه ََ ْ ْ ََ َ َْ ِ ْ ِ ألن األغلب أن الرأسني من بدنني مفرتقني مـا مل ;ََ ِ ِْ ُ ْ ْ َ ََّ ْ َّ َِّ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َْ ِ
ْيعلم اجتامعهام بمعاينته ولو اضطرب يش َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ ََ ُ َ َ َْ ْ ََ َِ ِ َِ ْء يف بطن أمه فامتت أحببـت للجـاين أن ِ َ َْ َ ُِ َ ْ َ ْ َْ ِ ُِ ْ َ َ ِّ ٌِ

َال يدع أن يعتق وحيتاط ف َ َْ َْ َ َ ْ ُ َ ََ ِ َ َيعتق رقبتني أو ثالثَ َ َِ ْ ََ َ ْ َُ ٌ وال يبني أن يلزمه يشء ًاِ َْ َ ُ َ َ ََ ُْ ْ َ ِ ُألنه مل يعلمه َ ْ َ ُْ َ َّ َ ِ
ًولدا َ َ()٢(. 

لقت يدين أو رجلني اجلنني ال يضمن حتى ينفصل كله ولو أ( :وقال النووي
 أو ً أو أربعـاً ولو ألقت من األيدي واألرجل ثالثاً وجبت غرة قطعاً ورجالًأو يدا

رأسني فغرة عىل الصحيح وقيل غرتان ولو ألقـت بـدنني فغرتـان ألن الـشخص 
 بحال كـذا ذكـره اإلمـام والغـزايل والبغـوي وغـريهم بدنانالواحد ال يكون له 

 خالفـه وجـوز بـدنني لـرأس −  رمحـه اهللا− وحكى الروياين من نـص الـشافعي
 .)٣()كرأسني لبدن

ولو ألقت رأسني أو أربعة أيد مل نزد عىل غرة واحدة الحتامل ( :وقال الغزايل
بامرأة  −  − ولو ألقت بدنني فغرتان وقد أخرب الشافعي ًأن يكون اجلنني واحدا

                                                 
 .٤/٩٠أسنى املطالب ) ١(
 .٦/١١٠األم ) ٢(
 .٩/٣٦٨روضة الطالبني ) ٣(



 − ٣٣ −

 ً ميتاًجنينا ثم ألقت ًيدا فنكحها بامئة دينار ونظر إليها وطلقها ولو ألقت رأسانهلا 
  .)١()سليم اليدين مل نزد عىل غرة الحتامل اهنا كانت زائدة فسقطت وانمحى أثرها

  والذبائحالعقيقةأحكام املتالصق يف :املسألة اخلامسة عرشة
هل يرشع عند والدة التوأم املتالصق عقيقتان أو عقيقة واحدة ? هـذا ينبنـي 

 مل ً واحـداً أو شخصان ; فإن كـان شخـصاعىل احلكم عليه هل هو شخص واحد
ترشع له إال عقيقة واحدة ; وإن حكمنـا عـىل املتالصـق بأنـه شخـصان رشع لـه 

 .عقيقتان 
وقد نص عدد من فقهاء املالكية عىل أنه تتعدد العقيقة بتعـدد املولـود فلكـل 

 يف بطن واحدة عق عـن كـل واحـد توأمان له ولدمولود ذكرا أو أنثى عقيقة ولو 
 .)٢(اممنه

 .)٣() لزمته عقيقتانتوأمان له ن من ولدإ (:قال الشيخ الشنقيطي
ومن املسائل املتعلقة بذلك عند احليوان ما لو وجد حيوان عنده رقبتان فهـل 
جتزئ التذكية يف إحدامها ? واألظهر أنه البد من التذكية يف مجيع الرقبتني إن كانتا 

 .أصليتني 
وعنقـان ويف كـل عنـق حلقـوم ومـريء ن له رأسـالو خلق ( :قال الرشواين
 كانا أصليني ال بد من قطع كل حلقوم ومـريء مـن كـل عنـق فينبغي أن يقال إن

 فإن علم فالعربة باألصيل وإن اشتبه باألصيل مل حيل بقطـع ًوإن كان أحدمها زائدا
أحدمها الحتامل أنـه الزائـد وال بقطعهـام إذ مل حيـصل الزهـوق بمحـض الـذبح 

وبغريه وهو قطع الزائد وذلك يقتيض التحريم كام لو قـارن الـذبح الرشعي بل به 
جرحه أو نخسه يف حمل آخر وحيتمل أن حيل بقطعهام ألن الزائد من جنس األصيل 

                                                 
 .٦/٣٨٢الوسيط ) ١(
 .١/١٦٨ ; اخلالصة الفقهية ٢/٩٦ ; بلغة السالك ٢/١٢٦حاشية الدسوقي ) ٢(
 ٥/١٠٣أضواء البيان ) ٣(



 − ٣٤ −

وكذا األمر فيام لو خلق له مريئان ولو خلق حيوانان ملتصقان وملكا عىل التعيـني 
د إىل مـوت لشخصني فهل لكل مالك ذبـح ملكـه أو فـصله مـن اآلخـر وإن أ

اآلخر أو تلف عضو منه أو منفعته كام أن لإلنسان أن يترصف يف ملكه عىل العادة 
 من قـول ابـن القطـان إن للبـدنني امللتـصقني ًوإن أد إىل تلف ملك جاره أخذا

 .)١()حكم الشخصني يف سائر األحكام أوال فيه نظر واألول غري بعيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٩/٣٢٢ الرشواين حوايش) ١(



 − ٣٥ −

 ةــــامتــاخل
 لألحكام التي حيتـاج إليهـا النـاس كـام قـال ً بإنزال القرآن شامالتفضل اهللا

ٍ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل يشء﴾ :تعاىل ِ ِ ِْ َ ِّ ْ َ ُْ ًَ َ ْْ َ َ ََ َ ; وبمقدار تكرر الواقعـة يف حيـاة ََّ
 ًالناس يكون الترصيح بحكمها; والوقائع التـي يقـل وقوعهـا يـرتك فيهـا جمـاال

حكمها ليكثر ثواب املجتهدين; وليستمر البحـث لبحثها واالجتهاد يف استخراج 
ي والنظر يف األدلة الرشعية; ومن املسائل التي حتتاج لبحث ملعرفة حكمها الرشع

 املسمى بالسيامي; ولندرة وقـوع هـذا النـوع مـن أحكام التوأم املتالصق: مسألة
 .التوائم قل بحث العلامء ألحكامهم

 من بطن واحد بني والدتيهام أقـل مـن ولدان فأكثر خيرجان:  التوأم يف اللغة
ثنـان تـوأم ال بأنه توأم اآلخر ; وهل يسمى استة أشهر ; يقال عن كل واحد منهام

 .أو توأمان موطن خالف بني اللغويني, واجلمهور عىل جواز االسمني
 إال أهنـام ملتـصقان ًويعرف التوأم السيامي بأهنام وليدان مكتمال النمو تقريبا

تالصـقني املة بنسيج عضيل وسبب تسميتهام هبذا االسم نسبة إىل أو ملتحامن خلق
  .)ًتايالند حاليا(اللذين ولدا يف مملكة سيام 

وحدوث التوأم املتشابه ينتج من انقسام البويضة امللقحة; ويف بعض املـرات 
 فيحدث والدة ملتالصقني وقد يكون ذلك بسبب بعـض ًال يكون االنقسام كامال

 . اجه األجنة أثناء نموها الصعوبات التي تو
هناك عدد من الوقائع التأرخيية التي حتدث فيها املؤرخون عـن وجـود تـوأم 

 .متالصق  مما يدل عىل ندرة ذلك
 فالبد من )التوأم السيامي( إذا أراد الباحث أن يعرف أحكام التوأم امللتصق 

أو  هـل التـوأم الـسيامي املتالصـق شـخص واحـد :اإلجابة عـن الـسؤال اآليت
 شخصان ?
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وعند مراجعة كالم أهل العلم يمكن إرجاع أقـواهلم يف هـذه املـسألة إىل   
تسعة أقوال تقدم ذكرها والراجح أن االعتبـار بـاختالف احلـس , فـإن اختلـف 
حسهام فهام اثنان, وإن احتد حسهام فهام شخص واحد , ومن األدلة عىل اخـتالف 

 .احلس ما لو نام أحدمها دون اآلخر 
ُيرتك حتى ينام ثم يصاح( :أنه قال −  − عن عيل وقد نقل َ ُ َ َُّ َ َُ َ َبـه فـإن انتبهـا  ُْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ

ِ كان له مرياث واحد وإن انتبه واحد وبقي اآلخر كان له مرياث اثننيًمجيعا ْ ُ ََ ْ ُ ْ َُ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ ْ  , ألن )ِ
روحـه; احلكم عىل التوأم املتالصق بالوحدة أو التعدد مبني عـىل النظـر يف تعـدد 

وتعدد الروح أمر خفي خلفاء الـروح; لكـن يـستدل عـىل الـروح باإلحـساس ; 
فتعرف أن الشخص به روح إذا كان لديه إحساس , ومن هنـا فإننـا نـستدل عـىل 

 .تعدد الروح باختالف اإلحساس 
 : بني املتالصقني إىل أحوالينقسم احلكم يف عمليات الفصل

واحد  عنده أعضاء زائدة; وبالتـايل  أن حيكم عليه بأنه شخص :احلال األوىل
 :ال خيلو حاله مما يأيت

 أن يتبني العضو األصيل من الزائد وبالتايل جيوز قطع العضو الزائـد إذا مل −١
 يكن هناك رضر عىل األعضاء األصلية 

 إذا مل يتم التمكن من التفريق بني العضو األصـيل والزائـد فهنـا ال جيـوز −٢
 .ل أن يكون هو العضو األصيل قطع أي واحد منهام الحتام

 أن حيكم عىل املتالصق بأنه اثنان فهل جيوز إجراء عملية الفصل : احلال الثاين
 :بينهام ; ال ختلو املسألة من أحد أربعة أمور

 أن يغلب عىل ظن األطباء املختصني موهتام ففـي هـذه احلـال ال جيـوز −١    
 .تحريم قتل النفس بالنصوص الواردة بًإجراء العملية استدالال

 أن يغلب عىل ظن األطباء املختـصني حيـاهتام مـع عـدم حـصول رضر − ٢
ألهنا وسيلة لتمكن كل واحد من أداء العبادات , عليهام فهنا يرشع إجراء العملية 
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فعمليـة الفـصل بـني , املأمور هبا رشعا ويتحرز بذلك من مـشاهدة عـورة غـريه 
 الرشع ; وأر أن العملية يف هذه احلـال املتالصقني وسيلة لتحقيق أمور يقصدها

أن يغلـب عـىل ظـن األطبـاء . واجبة ألن ما اليتم الواجب إال بـه فهـو واجـب 
أن العملية تؤدي إىل موت أحدمها وحياة اآلخر , والذي يظهـر حتـريم  املختصني

 . بأدلة حتريم قتل النفس ًإجراء العملية يف هذه احلال استدالال
هل يفصل اآلخر منه ; فإن خـيش مـن اإلبقـاء علـيهام إذا مات أحدمها ف −٣

موت احلي وجب إجراء العملية إن غلب عىل الظن حياتـه بعـد العمليـة ; وإن مل 
  .احلياختيار خيش من اإلبقاء موت احلي فاألمر يرجع إىل 

 .وتم تذييل البحث بعدد من املسائل التطبيقية 
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد 
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 رس املراجعفه
عيل بن إسامعيل بن أيب برش األشعري أبو احلـسن, دار : اإلبانة عن أصول الديانة, تأليف −١

 .فوقية حسني حممود. د: األوىل, حتقيق: , الطبعة١٣٩٧ − القاهرة −دار األنصار : النرش
  تأليف الشيخ زكريا األنصاريأسنى املطالب يف رشح روض الطالب −٢
حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكنـي : إيضاح القرآن بالقرآن, تأليفأضواء البيان يف  −٣

ــشنقيطي ــرش. ال ــ: , دار الن ــة والن ــر للطباع ــريوت−.  رشدار الفك ـــ ١٤١٥ −.  ب  −ه
 .مكتب البحوث والدراسات: , حتقيق.م١٩٩٥

 −ر دار الفك: حممد الرشبيني اخلطيب, دار النرش: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع, تأليف −٤
 . دار الفكر−مكتب البحوث والدراسات : , حتقيق١٤١٥ −بريوت 

 − بـريوت −دار املعرفـة : حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا, دار النـرش: األم, تأليف −٥
 الثانية: , الطبعة١٣٩٣

دار : بـن نجـيم احلنفـي, دار النـرشزيـن الـدين :  كنز الدقائق, تأليفالبحر الرائق رشح −٦
 .الثانية :  بريوت, الطبعة−املعرفة 

حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطبي أبو الوليد, : بداية املجتهد وهناية املقتصد, تأليف −٧
 . بريوت–دار الفكر : دار النرش

مكتبـة : إسامعيل بن عمر بن كثري القريش أبو الفـداء, دار النـرش: البداية والنهاية, تأليف −٨
  بريوت−املعارف 

 −دار الكتـب العلميـة : أمحد الصاوي, دار النـرش: السالك ألقرب املسالك, تأليفلغة ب −٩
حممـد عبـد : األوىل, ضـبطه وصـححه: م, الطبعة١٩٩٥ −هـ ١٤١٥ −بريوت / لبنان

 السالم شاهني
: حممد مرتىض احلسيني الزبيدي, دار النرش: تاج العروس من جواهر القاموس, تأليف −١٠

 .وعة من املحققنيجمم: دار اهلداية, حتقيق
شمس الـدين حممـد بـن أمحـد بـن : تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم, تأليف −١١

م, ١٩٨٧ −هــ ١٤٠٧ −بريوت /  لبنان−دار الكتاب العريب : عثامن الذهبي, دار النرش
 .عمر عبد السالم تدمر. د: األوىل, حتقيق: الطبعة
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 −مطبعـة الـسعادة : ن أيب بكر السيوطي, دار النرشعبد الرمحن ب: تاريخ اخللفاء, تأليف −١٢
 .حممد حمي الدين عبد احلميد: األوىل, حتقيق: م, الطبعة١٩٥٢ −هـ ١٣٧١ −مرص 

عبد الرمحن بن حـسن اجلـربيت, دار : تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار, تأليف −١٣
 . بريوت–دار اجليل : النرش

أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن : أليفالتبيان يف أقسام القرآن, ت −١٤
 .دار الفكر: سعد الزرعي الدمشقي, دار النرش

خالـد عبـد :  بـريوت, حتقيـق−دار املعرفة : البغوي, دار النرش: تفسري البغوي, تأليف −١٥
 .الرمحن العك

 ت بريو−دار الفكر : البيضاوي, دار النرش: تفسري البيضاوي, تأليف −١٦
دار إحيـاء : أبو منـصور حممـد بـن أمحـد األزهـري , دار النـرش: هتذيب اللغة , تأليف −١٧

 .حممد عوض مرعب: األوىل , حتقيق: م, الطبعة٢٠٠١ − بريوت  −الرتاث العريب  
سـليامن بـن : , تأليف)التجريد لنفع العبيد(حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب  −١٨

 . تركيا– ديار بكر −املكتبة اإلسالمية : ر النرشعمر بن حممد البجريمي, دا
دار : حممـد عرفـه الدسـوقي, دار النـرش: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبـري, تـأليف −١٩

 .حممد عليش:  بريوت, حتقيق−الفكر 
سـليامن : , تـأليف)لزكريـا األنـصاري(حاشية الشيخ سليامن اجلمل عىل رشح املـنهج  −٢٠

 . بريوت−الفكر  دار : اجلمل, دار النرش
ابـن : حاشية رد املختار عىل الدر املختار رشح تنوير األبـصار فقـه أبـو حنيفـة, تـأليف −٢١

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ −.   بريوت−.  دار الفكر للطباعة والنرش: , دار النرش. عابدين
شـهاب : عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطـالبني, تـأليف: قليويب. حاشيتان −٢٢

 −بـريوت /  لبنـان −دار الفكـر : ين أمحد بن أمحد بـن سـالمة القليـويب, دار النـرشالد
 .مكتب البحوث والدراسات: األوىل, حتقيق: م, الطبعة١٩٩٨ −هـ ١٤١٩

عـيل بـن : احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين, تأليف −٢٣
 − بـريوت −دار الكتب العلمية : ار النرشحممد بن حبيب املاوردي البرصي الشافعي, د

 −الـشيخ عـيل حممـد معـوض : األوىل, حتقيـق: م , الطبعـة١٩٩٩− هـ ١٤١٩ −لبنان 
 .الشيخ عادل أمحد عبد املوجود
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عبـد احلميـد الـرشواين, دار : حوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج, تأليف −٢٤
 . بريوت–دار الفكر : النرش

: حممد العريب القـروي, دار النـرش:  الفقهية عىل مذهب السادة املالكية, تأليفاخلالصة −٢٥
 . بريوت–دار الكتب العلمية 

منصور بن يـونس بـن إدريـس البهـويت, دار : الروض املربع رشح زاد املستقنع, تأليف −٢٦
 ١٣٩٠  − الرياض −مكتبة الرياض احلديثة : النرش

  −املكتـب اإلسـالمي : النـووي, دار النـرش: تـأليفروضة الطالبني وعمـدة املفتـني,  −٢٧
 .الثانية: , الطبعة١٤٠٥ −بريوت 

: العالمة حممد الزهري الغمـراوي, دار النـرش: الرساج الوهاج عىل متن املنهاج, تأليف −٢٨
 . بريوت −دار املعرفة للطباعة والنرش 

د بن عيل بن عبـد القـادر تقي الدين أيب العباس أمح: السلوك ملعرفة دول امللوك, تأليف −٢٩
 −هــ ١٤١٨ −بـريوت /  لبنـان−دار الكتـب العلميـة : العبيدي املقريـزي, دار النـرش

 .حممد عبد القادر عطا: األوىل, حتقيق: م, الطبعة١٩٩٧
حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الـذهبي أبـو عبـد اهللا, دار : سري أعالم النبالء, تأليف −٣٠

ــرش ــالة : الن ــسة الرس ــريوت −مؤس ــة١٤١٣ − ب ــق:, الطبع ــعة, حتقي ــعيب :  التاس ش
 .حممد نعيم العرقسويس, األرناؤوط

عبـد احلـي بـن أمحـد بـن حممـد العكـري : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب, تأليف −٣١
عبد القـادر : , حتقيق١ط: هـ, الطبعة١٤٠٦ − دمشق −دار بن كثري  : احلنبيل, دار النرش

 .األرنؤوط, حممود األرناؤوط
: رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة من الكتاب والسنة وإمجاع الـصحابة, تـأليف −٣٢

 − الريـاض −دار طيبـة : هبة اهللا بن احلسن بن منصور الاللكائي أبو القاسم, دار النـرش
 .أمحد سعد محدان. د: , حتقيق١٤٠٢

 دمشق −إلسالمي املكتب ا: احلسني بن مسعود البغوي, دار النرش: رشح السنة, تأليف −٣٣
 حممـد −شـعيب األرنـاؤوط : الثانية, حتقيق: م, الطبعة١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣ − بريوت _

 .زهري الشاويش
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أبو زكريا حييى بن رشف بـن مـري النـووي, دار : صحيح مسلم برشح النووي, تأليف −٣٤
 الطبعة الثانية: , الطبعة١٣٩٢ − بريوت −دار إحياء الرتاث العريب : النرش

زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسيني : , تأليفتثريب يف رشح التقريبطرح ال −٣٥
:  حتقيـقاألوىل: م , الطبعـة٢٠٠٠ −ريوت   ب−دار الكتب العلمية  : العراقي , دار النرش
 .عبد القادر حممد عيل

 أبو عبد اهللا شمس الدين حممد بن أيب بكر: الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية, تأليف −٣٦
. د:  القـاهرة, حتقيـق−مطبعـة املـدين : بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, دار النـرشا

 .حممد مجيل غازي
بدر الدين حممود بـن أمحـد العينـي, دار : عمدة القاري رشح صحيح البخاري, تأليف −٣٧

 . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : النرش
: د بن أمحد الرميل األنـصاري, دار النـرشحمم: غاية البيان رشح زبد ابن رسالن, تأليف −٣٨

 . بريوت–دار املعرفة 
أمحـد بـن عـيل بـن حجـر أبـو الفـضل : فتح الباري رشح صـحيح البخـاري, تـأليف −٣٩

 .حمب الدين اخلطيب:  بريوت, حتقيق−دار املعرفة : العسقالين الشافعي, دار النرش
 −دار الفكـر  : ي, دار النـرشزكريا األنصار: فتح الوهاب رشح منهج الطالب, تأليف −٤٠

 بريوت
مؤسـسة الرسـالة : حممد بن يعقوب الفريوزآبادي, دار النرش: القاموس املحيط, تأليف −٤١

  بريوت−
عبد اهللا بـن وهـب بـن مـسلم القـريش, دار : القدر وما ورد يف ذلك من اآلثار, تأليف −٤٢

عبد العزيز عبد . د:  حتقيقاألوىل,: , الطبعة١٤٠٦ − مكة املكرمة −دار السلطان : النرش
 الرمحن العثيم

 .حممد بن أمحد بن جزي الكلبي الغرناطي: القوانني الفقهية, تأليف −٤٣
عبد اهللا بن قدامة املقديس أبو حممد, : الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل, تأليف −٤٤

 . بريوت −املكتب االسالمي : دار النرش
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أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبـد الكـريم : أليفالكامل يف التاريخ, ت −٤٥
, ٢ط: هـ, الطبعـة١٤١٥ − بريوت −دار الكتب العلمية : ابن األثري الشيباين, دار النرش

 .عبد اهللا القايض: حتقيق
منـصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـويت, دار : كشاف القناع عن متن اإلقناع, تـأليف −٤٦

 .هالل مصيلحي مصطفى هالل: , حتقيق١٤٠٢ − بريوت −دار الفكر : النرش
عالء الدين عيل املتقي بـن حـسام الـدين : كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال, تأليف −٤٧

األوىل, : م, الطبعة١٩٩٨−هـ١٤١٩ − بريوت −دار الكتب العلمية : اهلندي, دار النرش
 .حممود عمر الدمياطي: حتقيق

إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن مفلح احلنبيل أبو إسحاق, : نع, تأليفاملبدع يف رشح املق −٤٨
 ١٤٠٠ − بريوت −املكتب اإلسالمي : دار النرش

 م١٩٩٧ − بريوت −دار الفكر : النووي, دار النرش: املجموع, تأليف −٤٩
مـصطفى الـسيوطي الرحيبـاين, دار : مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى, تـأليف −٥٠

 م١٩٦١ − دمشق −املكتب اإلسالمي : النرش
عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقـديس : املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين, تأليف −٥١

 .األوىل: , الطبعة١٤٠٥ − بريوت −دار الفكر : أبو حممد, دار النرش
بيني, دار حممـد اخلطيـب الـرش: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفـاظ املنهـاج, تـأليف −٥٢

 . بريوت−دار الفكر : النرش
إبـراهيم بـن عـيل بـن يوسـف الـشريازي أبـو : املهذب يف فقه اإلمام الشافعي, تأليف −٥٣

 . بريوت−دار الفكر : إسحاق, دار النرش
حممد بن عبد الرمحن املغريب أبـو عبـد اهللا, : مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل, تأليف −٥٤

 .الثانية: , الطبعة١٣٩٨ −ريوت  ب−دار الفكر : دار النرش
مجال الدين أيب املحاسـن يوسـف بـن : النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة, تأليف −٥٥

 . مرص−وزارة الثقافة واإلرشاد القومي : تغري برد األتابكي , دار النرش



 − ٤٣ −

بن محزة شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد : , تأليف. هناية املحتاج إىل رشح املنهاج −٥٦
 −دار الفكـر للطباعـة : , دار النـرش.ابن شهاب الدين الرميل الشهري بالشافعي الـصغري

 .م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤ −بريوت 
حممد بن عـيل بـن : نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقى األخبار, تأليف −٥٧

 .١٩٧٣ − بريوت −دار اجليل : حممد الشوكاين, دار النرش
دار : حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبـو حامـد, دار النـرش: ملذهب, تأليفالوسيط يف ا −٥٨

حممـد حممـد , أمحد حممود إبـراهيم : األوىل, حتقيق: , الطبعة١٤١٧ − القاهرة −السالم 
 .تامر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٤٤ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 


