
 − ١ −

 



 − ٢ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٣ −

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
سـيدنا , والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني, احلمد هللا رب العاملني

 :وبعد.. حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
ومع هذا فإن لكل فـرد مـن , فتعد حالة التوأم املتالصق من احلاالت النادرة

وقـد , قد تتفق مـع توأمـه أو ختتلـف, ي هذا التوأم رغبات وحاجات حياتيةفرد
أن يـستقل كـل , وملا كانت الفطرة التـي فطـر اهللا النـاس عليهـا, ًتتعارض أحيانا

كان من حقوق التوأم ,  عنهًإذا كان يمكنه العيش مستقال, خملوق باحلياة عن غريه
حيث يستقل كل منهام باحليـاة عـن ب, ًاملتالصق أن يفصل بينهام إن كان ذلك ممكنا

أو , ويرشع يف األعـامل التـي يراهـا حمققـة غايتـه, فيتخذ السلوك املناسب, توأمه
شـاء ذلـك أم ,  برغبة أو إرادة أو رضا توأمهًدون أن يكون مقيدا, مشبعة حلاجاته

وهلذا كانت هذه العجالة الرسيعة التي أبني فيها حكم إجـراء عمليـة فـصل , أبى
وضـوابطها مـن خـالل املطالـب والفـروع , وحاالت إجرائهـا, ملتالصقالتوأم ا
 .التالية 
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 املطلب األول
 حقيقة التوأم املتالصـق
 وأسباب حدوث التالصق

 الفرع األول
 حقيقة التوأم املتالصق

 :حقيقة التوأم: ًأوال
 :معنى التوأم يف عرف أهل اللغة

ُالتوأم من ْ ًاملولود مع غريه يف بطن من االثنني إىل ما زاد, ذكـرا :  مجيع احليوانَّ َ َْ َ
َكان أو أنثى, أو ذكرا مع أنثى, وقد يـستعار يف مجيـع املزدوجـات وأصـله ذلـك;  ُ َ ُ َِ َ ْ ُ ً َ ْ

ْأتأمت املرأة فهي مت: يقالو ُْ ْم إذا وضعت اثنني يف بطنئَ َْ َ َ فـإذا كـان ذلـك عادهتـا , ْ
َوالولدان , متآمفهي  ْتوأمانَ ِواملفـرد, ُ تؤام وتـوائم:واجلمع, َ ًالتـي تلـد واحـدا: ُ ِ َ ,

َاسم لولد يكون معه آخر يف بطن واحـد, وال يقـال تـوأم إال ألحـدمها, : والتوأم ٌ ُ َ ٌ ِْ ِ ٍ ِ ٍ َِ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ َ َ ُ ََ ْ ٍُ ِ َ ُ
ٌويقال لألنثى توأمة, والولدان توأمان, واجلمع توائم وتؤام َ َُ َ َ َ َ ِْ َِ َْ َ َ ْ ُ ََ ْ ٌُ َ َُ ِ)١( . 

 :معنى التوأم يف عرف الفقهاء
عرف بعض الشافعية واحلنفية واملالكية التـوأم بـالنظر إىل وجـود أكثـر مـن 

أو تأخر نـزول أحـدمها عـن , ًوسواء نزال معا, ً ووضعاًطفل يف رحم واحد محال
هو اسم للولـد إذا كـان معـه آخـر يف : فقالوا, بقطع النظر عن املدة بينهام, اآلخر

بينام عرفه احلنابلة وبعض احلنفية , )٣( ما عرفه  به بعض املحدثنيوهو, )٢(بطن واحد
                                           

القاموس : الفريوز آبادي, ١/١٧٨النهاية يف غريب احلديث : ابن األثري, ١٢/٦١لسان العرب : ابن منظور) ١(
  .١٦/٦٨تاج العروس : الزبيدي, ١٠٦٢/املحيط 

لو ولدت توأمني أحدمها ألقل من سنتني واآلخر ألكثر منهام ثبت نسبهام منه عند أيب حنيفة وأيب «:  ابن نجيمقال) ٢(
: احلطاب, »مها الولدان يف بطن واحد: التوأمان«: وقال احلطاب, ٤/١٧١البحر الرائق : ابن نجيم, »يوسف

م ملجموع الولدين فأكثر يف بطن واحد من اعلم أن التوم بال مهز اس«: وقال البجريمي, ١/٣٧٦مواهب اجلليل 
, ٤/٨٠حاشية البجريمي , »وتثنيته توأمان, وامرأة توأمة مفرد, وهبمز اسم للواحد كرجل توأم, مجيع احليوان

حاشية اجلمل , ٧/١٣٥هناية املحتاج : الرميل, ٤/٤٧٦حاشية الدسوقي , ١/٣٠١رد املحتار : ويراجع كذلك
  .٤/٤٤٦عىل رشح املنهج 

هو املولود مع غريه يف بطن : التوأم«: حيث قال يف تعريفه, ١١٣/معجم لغة الفقهاء : حممد رواس قلعه جي.  د)٣(
  .»ًواحد معا
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, واملالكية ومجهور الشافعية بالنظر إىل املدة التي متيض بني والدة التوأم أو التـوائم
فإن كـان بيـنهام , مها ولدان من بطن واحد بني والدهتام أقل من ستة أشهر: فقالوا

 .)١(ًوليسا توأماستة أشهر فأكثر فهام محالن أو بطنان, 
وإذا كان بعض الفقهاء ير أن التوأم ال يطلق عليه هذا املسمى إال إذا كـان 

وأنه إذا كان بني والدة أحدمها , بني والدة أحدمها واآلخر زمن أقل من ستة أشهر
وإنـام يكـون مـن , فال يصدق علـيهام هـذا املـسمى, واآلخر زمن يزيد عىل ذلك

فإن واقع احلال أنه ال ,  ملن سبقت والدته عليهًوأماتأخرت والدته محل آخر ليس ت
سـواء بتخـصيب بويـضتني أو , يتصور أن يتكون يف الرحم جنينان دفعة واحـدة

إن : ثـم يقـال, يتخلق من كل مـنهام جنـني, انشطار اللقيحة إىل خليتني مستقلتني
 ًالوإنـام يكـون محـ,  لآلخرًاجلنني الذي تأخرت والدته عن سابقه ال يكون توأما

بحـسبان أن اهلرمـون , ألن والدة أحدمها حيرض الرحم عـىل والدة اآلخـر, آخر
يفيض إىل انقباضـه إلخـراج كـل األجنـة , املسبب النقباض الرحم لوالدة األول

ومن ثم فال يكون بني والدة أحـد فـردي التـوأم واآلخـر إال برهـة , املستقرة فيه
 .ة أشهر أو أقل وليست ست, ال تعدو أن تكون بضع دقائق, وجيزة

                                           
التعريفات : اجلرجاين, »بني والدهتام أقل من ستة أشهر, مها ولدان من بطن واحد: التوأمان«: قال اجلرجاين) ١(

ه تاشيح: الدسوقي, »بأن مل يكن بني وضعيهام ستة أشهر, ن يف بطنمها الولدا: التوأمان«: وقال الدسوقي, ٧٠/
رشح : الرصاع التونيس, »ما ليس بني وضعهام ستة أشهر«: وقال الرصاع يف التوأمني, ١/١٧٤عىل الرشح الكبري 

ر رشط كوهنام توأمني أن يكون بينهام دون ستة أشهر, فإن كانت ستة أشه«: وقال النووي, ٢١٤/حدود ابن عرفة 
, »ما مل يبلغ ستة أشهر فهام توأمان, فهام محالن ونفاسان بال خالف, وسواء كان بينهام شهر أو شهران أو أكثر

حتى لو ,  بتوأمني مل تنقض العدة حتى تضعهامًفلو كانت حامال«: وقال يف الروضة, ٢/٥٤٣املجموع : النووي
أو كان بينهام , ًإنام يكونان توأمني إذا وضعتهام معاو, كانت رجعية ووضعت أحدمها فله الرجعة قبل أن تضع الثاين

وقال ابن , ٨/٣٧٥روضة الطالبني : النووي, » فالثاين محل آخر ًفإن كان بينهام ستة أشهر فصاعدا, دون ستة أشهر
, أي إذا ولدت توأمني وبينهام أقل من ستة أشهر, وإن ولدت توأمني فأقر بأحدمها ونفى اآلخر حلقه نسبهام«: مفلح

وإن «: وقال ابن قدامة, ٨/٨٧املبدع : ابن مفلح, »فال جيوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غريه, ألنه محل واحد
رشح فتح : ابن اهلامم: ويراجع كذلك, ٨/٥٧املغني , »وهو أن يكون بينهام دون ستة أشهر, ولدت امرأته توأمني

, ٤/٤٦٧لرشح الكبري مع حاشية الدسوقي عليه ا: الدردير, ٣/٢١تبيني احلقائق : الزيلعي, ٤/٢٩٦القدير 
  .١١/١٥٤الرشح الكبري مع املغني : املقديس



 − ٧ −

فإنه , وما ذكره الفقهاء وإن كان يتصور من وجهة نظرهم يف التوائم املنفصلة
ألن الفـرض أن والدة , ال يتصور يف نظرهم أو نظر غريهم يف التـوائم املتالصـقة

 .  أحدمها تكون مع من التصق به 
 :املقصود بالتوأم يف عرف األطباء

,  يكون معه ولـد آخـر يف بطـن واحـدالولد: عرف التوأم بعض األطباء بأنه
 .  )١(ًاملولود مع غريه يف بطن واحد من االثنني فصاعدا: وعرفه آخر بأنه

 :حقيقة التالصق يف التوأم: ًثانيا
 :معنى التالصق يف عرف أهل اللغة

ًلصق به يلصق لصوقا: يقال ُ َ َُ ْ ََ وقـيس , وهـي أفـصح وأعـىل, وهي لغة متـيم: ِ
َلـزق, وهـي أقبحهـا إال يف أشـياء: عة تقـولَلسق بالسني, وربي: تقول ََّ ِ َ َوالتـصق , َ َ َ

ُوألصق غريه, وهـو لـصقه ولـصيقه ُِ َ ْْ َِ َ ُواللـصوق, إذا كـان بجانبـه, َ دواء يلـصق : َّ
ًلزق اليشء باليشء يلزق لزوقا: ويقال, باجلرح ُُ َْ َ ًكلصق والتزق التزاقا: ُ َِ ْ ََ َ َ ِ ِوقد لصق , َ َ

ْولزق ولسق, وألزقه كأل ْ َ ََ ُ َ َ َ ِ ُصقه, وألزقه به غريه, والزقهِ ُ ََ ََ َُ ْ ْوهذا لزق هـذا , كالصقه: َ ِ
َولزيقه وبلزقه أي لصيقه, وقيل ِ ْ ِ ِ ُ ِ ٌبجانبه, واألنثى لزقة ولزيقة: َ َ ٌ َِ َِ َ ُوأذن لزقاء, ُ َ َالتزق : ُ َ َ

َواللسق مثل اللصق, ْطرفها بالرأس َّ َُّ ُلـسق البعـري ولـصق; واللـسق عنـد : يقال, َ ََ َّ َ َِ ِ
ُلظمأ, سمي لسقا للزوق الرئة باجلنـب, وأصـله اللـزق, وقـال ابـن العرب هو ا ًَ َّ ََ ِّ َ ُ

ُلسق لغة يف لصق, ولسق به ولصق به والتسق به والتزق به وألسقه به غريه : سيده َ َْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِِ ِ
َوفالن لسقي ولصقي وبلسقي وبلصقي ولسيقي ولصيقي أي بجنبي, َوألصقه ِ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِِ ِْ ْ)٢(. 
 :الصق يف التوائم عند الفقهاءمعنى الت
إال أهنـم أطلقـوا عليـه , مل يتعرض الفقهاء لبيان حقيقة التـوأم املتالصـق  

أو , أو بـدنني عـىل حقـو واحـد, بـدنني ملتـصقني: لعل من بينها, مسميات عدة
                                           

  .٦/٢٤٩املوسوعة : البستاين, ٢٢٥/املوسوعة الطبية الفقهية : حممد كنعان. د) ١(
ار ـخمتـ: رازيـالـ, ١٢/٤٢٧روس ـاج العــتـ, ٢١١/ر ـاح املنيــاملـصب: يـومـالفي, ١٠/٣٢٩رب ـان العـلس) ٢(

  .٥٩٧/صحاح ال
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فوقه له بدنان مفرتقان  أو خملوق من وسطه إىل, خملوق له رأسان ورجـالن ويدان
 .)١(ونحو ذلك من إطالقات, جهنيبأربع أيد ورأسني وو

 :معنى التالصق يف التوائم عند األطباء
بأن التوأم هو نتـاج بويـضة :  لاللتصاق يف التوائمًذكر بعض األطباء تفسريا

 يف جزء معـني ًإذا ظل التوأم متالصقا, مل تستكمل عملية انفصاهلا, واحدة خمصبة
 .)٢(من بدنيهام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
, ٤/٩٠أسنى املطالب , ٤/١٠٤مغني املحتاج : الرشبيني, ٣/٢٩٨هناية املحتاج , ١/٢٨١مواهب اجلليل ) ١(

: ابن القيم, ٦٣, ٦٢/كشف اللثام عن أسئلة األنام : املحيل, ٦/٣٨١الوسيط : الغزايل, ٩/٤١حوايش الرشواين 
  .٧٤/الطرق احلكمية 

 :التوائم امللتصقة عىل موقع االنرتنت التايل, ١٠٥/عجائب التوائم :  أيمن احلسيني.د, ١/رحلة يف عامل التوائم ) ٢(
http://news.bbc.co.uk/olmedia/twins.jpg. 
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 الفرع الثاين
 ب احلمل بالتوائمأسبا

 وأسباب التصاقها
 أسباب احلمل بالتوائم: املقصد األول

فتنـشأ , ختصب البييضة باحليوان املنوي يف املوضع املناسب من رحـم املـرأة
 .حيث متر بأطوار اخللق املعروفة , عن ذلك اللقيحة التي يتخلق منها الولد

بـاحليمن خليتـني إال أنه قد حيـدث أن تنقـسم البويـضة األنثويـة املخـصبة 
بتكوين كتلـة مـستقلة , وتبدأ كل خلية منهام يف االستقالل عن األخر, رئيستني

وبعد مرور مراحل التخلق املختلفة عىل , من اخلاليا داخل الكيس املحتوي عليها
ينتج عن كـل مـنهام جنـني يـشرتك مـع اآلخـر يف كـل الـصفات , هاتني اخلليتني
إال أن , s) ’(Identical Twinتوائم املتطابقة ال: وهو ما يطلق عليه, واخلصائص

فـإذا تـم هـذا , للعامل الزمني الذي يمر عىل انقـسام البويـضة أثـر عـىل التـوائم
فإن التوأم املتطابق تكون له ,  األوىل من اإلخصابةاالنقسام خالل األيام األربع

 )نـون األمي( الـسيل  مـنهام يكـون داخـل كـيس ًإال أن كـال, ًمشيمة واحدة غالبا
فـإذا حـدث االنقـسام بعـد تلـك املـدة إىل ثامنيـة أيـام مـن حـدوث , اخلاص به
 منهام يوجد داخل كيس واحد ضمن مـشيمة واحـدة جتمـع ًفإن كال, اإلخصاب

وهـذا النـوع مـن التـوائم , وهو ما يتصور أن يكون عليه التوأم املتالصـق, بينهام
يكون التشابه «: حممد البار. قال د, فهي إما ذكور أو إناث, تكون من جنس واحد

 . )١(» أو أنثىًإما ذكرا, ًأن يكون واحدافجنس اجلنني البد و, ًيف هذا التوأم تاما
أن يفرز مبيض املرأة بييضتان ثم يقذف هبام فتخصب كل واحـدة وقد حيدث 
لينـشأ عـن ذلـك , كل بويضة منهام بمراحل التخلق فيها فتستقل, منهمـا بحيمن

                                           
  .٤٧١/خلق اإلنسان بني الطب والقرآن : حممد البار. د) ١(
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 حيث يشرتك التوأم أو التـوائم غـري ,s)’Twin (Fraternalابقة التوائم غري املتط
مـع محـل بعـض خـصائص الوالـدين , من اخلصائص الوراثية % ٥٠املتطابقة يف 

 .)١(بشكل متفاوت
 :ما ييل, ومن األسباب التي يرتتب عليها حدوث احلمل بتوأم أو أكثر

ن تنـاول املـرأة لـبعض فقـد ذكـر األطبـاء أ: تناول العقاقري الطبية واألدوية) أ ( 
من , األدوية املنشطة للمبايض عند مخوهلا أو ضعفها يساعد عىل احلمل بتوأم

, وأدويــة منــع احلمــل, Pergonal)(,  (Clomid)هــذه العقــاقري واألدويــة
واألدوية التي تتناوهلا احلامل بصورة عشوائية من غري إرشاد متخـصص هلـا 

 .يف تناوهلا 
مما قد يكون له أثر يف احلمل , وامل الوراثة يف ذلكزواج األقارب وتدخل ع) ب(

 .  بالتوأم 
 يف احلمـل ًفإن لـه أثـرا:  نوع الطعام الذي تتناوله املرأة خالل فرتة التبويض )ج( 

ي عـىل مـسببات زيـادة حيث اكتشف أن بعض األطعمة التي حتتو, بالتوائم
واظبـة عـىل يرتتب عـىل امل, يف الدم) Estrogenاإلسرتوجني (نسبة هرمون 

ساء الاليت يتنـاولن وقد اكتشف األطباء أن بعض الن,  احلمل بالتوائم,تناوهلا
باعتبـار أنـه , الذي ينبت يف بعض دول إفريقيـا ينجـبن تـوائم, )اليام(نبات 

 .حيتوي عىل مادة فاعلة يف زيادة نسبة هذا اهلرمون بالدم 
باعتبار أن التعـرض : شعاع التلوث البيئي والتعرض للنفايات الضارة أو اإل )د( 

 )٢(ًمن شأنه أن حيدث طفورا, ر بهـأو تأث, ليهـتمل عـاول ما اشـأو تن, ذلكـل
                                           

جمموعـة مـن , ٢٠٦/وفقهـه الطبيـب أدبـه : حممد البـار. د, زهري السباعي. د, ٥٤/اجلنني املشوه : حممد البار. د) ١(
املوسـوعة الطبيـة : جمموعـة مـن األطبـاء, ٥٣٣/املوسوعة العربية امليرسة : حممد شفيق غربال. العلامء بإرشاف د

, ١٥, ١٠/عجائب التوائم : أيمن احلسيني. د, ٥٦/التوائم ولغز التشابه : صالح عبد الكريم. د, ٥/١١٣احلديثة 
  .٥/ التوائم رحلة يف عامل: عبد اهلادي مصباح. د

تغري فجائى يطرأ عىل املادة الوراثية يف اخللية, ينتقل بعد عملية االنقسام إىل األجيال الالحقة : Mutationالطفرة ) ٢(
  كاالنعزال,: طفرات طبيعية أو تلقائية, حتدث نتيجة للعمليات الطبيعية:  نوعانيل, وهـورة مطابقة لألصـبص

 وطفرات صناعية, حتدث نتيجة التعرض لإلشعاع أو استخدام املواد الكيميائية واالحتادات الوراثية اجلديدة,
  ).٢٠٩/الوراثة واإلنسان: حممد الربيعي. د( ونحوها 
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وإنام يكون له أثر , فيكون له أثر ليس فقط يف احلمل بالتوائم,  يف اخلالياًجينيا
 . يف إحداث التشوه والتالصق بينها 

لتنـشيط , نيـة املختلفـة يزيـد احلمـل بتـوأم مـع اسـتعامل املنـشطات اهلرمو)هـ(
وعـدم انتظـام , يعانني من مـشاكل تـأخر احلمـل التبويض يف النساء اللوايت

 .الدورة والعقم بجميع صوره 
ممـا يزيـد مـن , أكياس عىل املبيض وجود  حيدث احلمل بالتوائم كذلك عند )و( 

عـدد  وحتديـد, املبـيض يصعب حتديد اسـتجابة حيث, نسبة احلمل بالتوائم
 .املريضات  لد هؤالءًالذي عادة ما يكون كبرياالبويضات 

ً كام حيدث إنجاب التوائم أيضا يف حـاالت أطفـال األنابيـب أو اإلخـصاب  )ز( 
ّالطبي اخلارجي بكثرة, ألن األطبـاء ينـشطون مبـيض املـرأة بإعطـاء املـرأة  َ ُ
األدوية املخصصة إلنتاج العديد من البييضات القابلـة للتخـصيب, حيـث 

 ٥ −٣ونقل عدد من البويـضات املخـصبة مـن , تصون بتخصيبهايقوم املخ
ًويميل األطباء إىل مثل هذا اإلجراء ضامنا حلـصول , بويضات إىل رحم املرأة

انغراس البويضات املخصبة يف جدار الرحم من خالل تكثري أعـدادها, ألن 
  غريبة, فإذا مل يلتصق بعضها بجدار الرحمًالرحم يرفضها باعتبارها أجساما

فإن بعضها اآلخر حيتمل أن ينغـرس, ومـن ثـم تتكـون حالـة التـوائم غـري 
 .املتشاهبة 

 بل إن تناول املرأة ألقراص منع احلمل أو غريها من األشـكال الـصيدالنية  )ح( 
يزيد من فرص احلمـل , التي يكون من شأهنا منعه يف وقت قريب من احلمل

عـىل جمموعـة مـن أجـري , حيث أسفرت عمليات مـسح ميـداين, بالتوائم
التوائم املتطابقة يف بريطانيا وكندا واسرتاليا والواليـات املتحـدة, أن النـساء 
الاليت كن يتعاطني حبوب منع احلمل يف مدة قريبة من احلمل, لدهين فرصـة 
حلمل توائم متطابقة أكرب مـن فـرص محـل تـوائم غـري متطابقـة, وأسـفرت 
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سرتاليا باالشرتاك مـع رابطـة يف أ) نيو ساوث ويلز(أبحاث أجريت بجامعة 
من التوائم ولـدهتم أمهـات  % ٤٠الوالدات املتعددة األطفال هبا, أن حوايل 

كن يتعاطني حبوب منع احلمل وقد كـانوا تـوائم متطابقـة, وأظهـرت هـذه 
مــن التــوائم املولــودين يف بريطانيــا مــن أمهــات  % ٨٠الدراســة أن حــوايل 

 .)١( متطابقةاستعملن حبوب منع احلمل كانوا توائم
 أسباب التصاق التوائم: املقصد الثاين

حيث تبـدأ , من بويضة واحدة Conjoined Twin’s)(ينتج التوأم امللتصق 
ومن ثم يتوقف هذا االنقسام بعـد أسـبوعني , البويضة باالنقسام بعد اإلخصاب

لينـتج عنـه بويـضة نـصف منقـسمة تتطـور إىل تـوأمني , من احلمل وال يكتمـل
   .ملتصقني 

إذ تتحول البويضة املخـصبة يف االنقـسام إىل سلـسلة هندسـية متواليـة مـن 
 جوف الرحم, وتقع فيه ماسـة , التي تتجه إىل»التوتة« ىاالنقسامات, حيث تدع

بجداره يف اليوم السابع, ثم تنغرس فيه, وبعد نموها تبدو وكأهنا متعلقة بجداره, 
 عبـارة عـن كتلـة مـن الـدم لتدخل يف طور العلقة, وهي يف هذه املرحلـة تكـون

اجلامد, وحتدث عملية التـصاق األجنـة ببعـضها يف هـذه املرحلـة إذا حـدث مـا 
داخـل كـيس حيث يوجد يف هذه احلالة التـوأم املتالصـق , يقتيض هذا االلتصاق

ولذا فقـد ذكـر األطبـاء أن سـبب والدة , واحد ضمن مشيمة واحدة جتمع بينهام
انقـسمت يف مرحلـة , تيجة بويضة خمـصبة واحـدةأهنا تكون ن, التوائم املتالصقة

 .)٢(وكانت املشيمة واحدة,  إىل كرتني جرثوميتنيًمتأخرة نسبيا
                                           

, ٥٢, ٤٧/عجائب التوائم , ١٧ / بني التقنية العلمية واألحكام الرشعيةيالعالج اجلين:  عبد الفتاح إدريس.د.أ) ١(
, جملة جممع الفقه اإلسالمي, جراحة فصل التوائم املتالصقة: فر بن عيد السويلمس. د, ٥/رحلة يف عامل التوائم 

  .٤٧٨/خلق اإلنسان بني الطب والقرآن : حممد البار. د, ٧٦عدد 
  .٤٧٣/خلق اإلنسان بني الطب والفقه : حممد البار. د) ٢(
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التـي , وقد أطلق األطباء عىل التصاق التوائم بأنه نوع من التشوهات اخللقية
أو ظهـور هـذه التـوائم , أو عيوب خلقيـة, أو مسخ, يرتتب عليها شذوذ والدي

وليست كـل هـذه , عض األعضاء الشاذة بالزيادة أو النقصانوهبا التصاقات أو ب
فمنها البسيط الذي يستكمل اجلنني نمـوه معـه إىل , التشوهات عىل وترية واحدة

ــا ــد حي ــة , ًأن يول ــني أو األجن ــد يفــيض إىل مــوت اجلن ــذي ق ــشديد ال ــه ال ومن
 . )١(وإجهاضها

  :ا ييلم, ومن األسباب التي يرتتب عليها حدوث احلمل بتوأم متالصق
أو , أو املواد الكيميائيـة, تعرض الكتلة اخللوية املتكونة من اللقيحة لإلشعاع) أ ( 

أو تناول األطعمـة أو األرشبـة امللوثـة أو املعاجلـة , عنارص البيئة املحدثة هلا
حيـث حيـدث هلـذه , ونحوها, أو تناول العقاقري الطبية واألدوية, باإلشعاع

تشوهات خلقيـة تتفـاوت شـدة , واحد أو أكثراخلاليا سواء نتج عنها جنني 
وينـشأ عنهـا التـصاق ,  بحسب شدة التأثر هبـذه املـسببات وضـعفهًوضعفا
فقـد أثبتـت دراسـة , إذا نتج التوأم أو التـوائم مـن بويـضة واحـدة, التوائم

 اخللـيج اأنـه حيـنام ألقيـت يف هـذ, أجريت عىل األسامك يف خلـيج باليابـان
فارتفعت نسبة إنتاج التـوائم , ه األسامك بالتلوثتأثرت هذ, نفايات صناعية

 .امللتصقة يف صغارها 
 تفاعـل العوامـل  سببها إىلوبعض التشوهات التي حتدث هلذه الكتلة يعز) ب(

فتحـدث جمموعـة مـن التـشوهات اخللقيـة يف , الوراثية مع العوامل البيئيـة
التـوائم الناجتـة ومما قد حيدثه هذا التفاعل التـصاق , أعضاء اجلسم املختلفة

 .عن هذه الكرة اجلرثومية 
أو التـي تـأثرت بمـسببات التـشوه ,  كام أن اخللل يف انقسام اخلاليا الطافرة )ج( 

يرتتب عليه , أو التشوه الناتج عن تفاعل العوامل الوراثية والبيئية, املكتسب
                                           

 ,٥١/شوه اجلنني امل: حممد البار. د, ٨٥٩, ٥٨٢, ٣١٠/املوسوعة الطبية الفقهية ) ١(
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و مما يـؤدي إىل التـصاقهام يف عـض, احتاد التوأم الذي يكون يف مشيمة واحدة
 .من أعضاء بدنيهام 

إىل نـشوء جنـني كامـل ,  وقد يؤدي اخللل عند انقسام اخلاليا السابقة الذكر )د( 
 بـاجلنني ًفيكون اجلنني النـاقص األعـضاء متـصال, وآخر ناقصها, األعضاء

وهو ما يطلق عليه التـوأم الطفـييل أو ,  بجزء من بدنهًأو متعلقا, الكامل فيها
 .املختفي 

ي يكـون مـن ـالتـ, اتـروســوأم بـبعض الفيـل بالتـامـرأة احلـاملة ـابـ إص)هـ(
خـالل األشـهر األوىل مـن شأهنا إحداث هذا االلتصاق يف التوأم وخاصـة 

 .احلمل هبا
 كــام أشــار األطبــاء إىل أن زواج األقــارب مــن شــأنه أن يفــيض إىل وجــود  )و( 

 .)١(قة عن تسببه يف احلمل بتوائم متالصًفضال, التشوهات يف األجنة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
قضايا : عبد الفتاح إدريس. د.أ, ٨/التخلص من اخلاليا واألجنة التي هبا تشوه وراثي : عبد الفتاح إدريس. د.أ) ١(

. د, ٥٨٢/املوسوعة الطبية الفقهية , ١٠٣/عجائب التوائم , ٦٣/اجلنني املشوه , ١٣٣/طبية من منظور إسالمي 
منشور بصحيفة : مقال, التوائم امللتصقة تبحث عن حل, ٢٤٩/اآليات العجاب يف رحلة اإلنجاب : حامد أمحد

مقال منشور بمجلة , التوائم املتالصقة سببها التلوث البيئي, ١٢/٦/٢٠٠٣عدد األحد , ٣/اجلمهورية املرصية 
    http://www. Islam on line.net: الله والدن حلم االنفصال الدامي بموقع, ١٥٦٤املجتمع عدد 



 − ١٥ −

 الفرع الثالث
 أنواع التوائم

 :أنواع التوائم السوية: املقصد األول
 :مها, ذكر األطباء هلذه التوائم نوعني

 Identical Twins (like):أو املتطابقة  التوائم املتشاهبة*
حيـث يكـون سـبب , أحاديـة البويـضة ًوتعرف هذه التوائم أيضا بـالتوائم

متقـدم أن تنقـسم  أو حيدث يف طـور, ملخصبة إىل خليتنيتكوهنا انقسام البويضة ا
 الكتلة اخللوية إىل جزأين, ثـم تواصـل كـل خليـة نموهـا إىل أن يتكـون اجلنـني
, الكامل, وملا كانت التوائم هنا تتكون من بويضة واحدة خمصبة من حيمن واحد

 إما يفه, التوائم تتشابه من مجيع الوجوه حتى عىل مستو جنس التوائم فإن هذه
أما بالنسبة للمـشيمة فإهنـا تكـون منفـصلة عـن بعـضها إذا كـان  ,ًا أو إناثًاذكور

أو قـد تكـون املـشيمتان ملتحمتـني , يف طور مبكـر انفصال اخلليتني عن بعضهام
اندماج الدماء, أما إذا كـان االنفـصال يف  ولكنهام يف األصل منفصلتان من حيث
مع احتفاظ كل , ت مشيمة واحدة مشرتكةمرحلة البالستوال فإن التوائم تكون ذا

مرحلة متـأخرة كـالتي  جنني بغشاء السيل اخلاص به, وعند حصول االنفصال يف
واحـد  فإن ذلك يؤدي إىل تكوين جنينني بغـشاء سـيل, حتدث للقرص اجلرثومي

ويف هذا النوع يمكـن مالحظـة تكـوين تـوائم ملتـصقة وذلـك , ومشيمة واحدة
ً من جنني يكون حمموال بجوار اجلنني ًا, أو أن جزءًا تامنأن االنفصال مل يك نتيجة
التـي تكـون نتيجـة عـدم اكـتامل , وتعرف هذه التوائم بالتوائم الطفيليـة ,اآلخر

 .التوأمني  التكوين يف أحد
  Fraternal Twins (Unlike): األخوية غري املتشاهبة   التوائم*

التـام الـذي يكـون يف التـوائم يكون بينهام التـشابه  هذا النوع من التوائم ال
املتطابقة, بحسبان أنه ينتج من ختصيب بويضتني خمتلفتني يف الرحم, فينتج عـنهام 
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فيكونـان ذكـرين أو ,  يف اجلـنسنجنينان خمتلفان يف اجلينات الوراثية, وقد يتفقا
إال أن بينهام تـشابه يف ,  أنثىواآلخر ًفيكون أحدمها ذكرا,  فيهنوقد خيتلفا, أنثيني

شأهنام يف ذلك شأن ما يوجد بـني , بعض العوامل الوراثية املنتقلة إليهام من أبوهيام
األخوية, كام تعـرف بـالتوائم ثنائيـة  , لذلك تعرف بالتوائمًاإلخوة بعضهم بعضا

فيخـصب كـل بويـضة حيـوان منـوي  البويضة, حيث إن املبيض يفرز بويضتني
األدويـة  اسـتخدمن بعـضواحد, وحيث إن بعض السيدات املـصابات بـالعقم 

 أكثـر مـن بويـضة خـالل ًافيسبب ذلك هلـن إفـراز, ًاخلاصة بتنشيط املبيض مثال
ويف هـذا النـوع , فيؤدي هذا إىل حدوث احلمل بأكثر من جنـني, الواحدة الدورة

 .)١(من التوائم تكون املشيمتان منفصلتني حيث تكون لكل جنني مشيمة خاصة به
 :ئم املتالصقةأنواع التوا: املقصد الثاين

 :ذكر األطباء أن التوائم املتالصقة ثالثة أنواع
 ):Parasitic Twin’s( التوائم الطفيلية: النوع األول

إذا , وتتكون هذه التوائم من بويضة واحدة خمصبة من حيوان منـوي واحـد
كـالتي حتـدث للقـرص , انفصلت اخللية الناشئة عن اللقيحة يف مرحلـة متـأخرة

واحـد ومـشيمة  ؤدي ذلـك إىل تكـوين جنينـني بغـشاء سـيلحيث يـ, اجلرثومي
عـدم  نتيجـة, ويف هـذا النـوع يمكـن مالحظـة تكـوين تـوائم ملتـصقة, واحدة

ً مـن جنـني يكـون حممـوال بجـوار ًاأو أن جـزء, م يف اخللية اجلنينيةاالنفصال التا
حيـث يكـون , وتكون نتيجة عدم اكتامل التكوين يف أحد التوأمني, اجلنني اآلخر

أو تكـون أطرافـه , أو له رأس وجزء من اجلذع ولكن بال أطـراف,  بال رأسًدناب
, وقد يكون للمولود املكتمل أطراف إضـافية, ون له قلبـد ال يكـوق, رةـامـض

                                           
اجلنـني : حممـد البـار. د, ٢٢٨, ٢٢٥/ة الطبية الفقهيـة ـوعـوسـامل, ٥٣٣, ٢٣٥/رة ـة امليسـربيـ العةـوعـوسـامل) ١(

رحلـة : مقـال: عبد اهلادي مصباح. د, ٢٠٦/الطبيب أدبه وفقهه : زهري السباعي. د, د البارـحمم. د, ٥٤/وه ـاملش
, ٨/بـصحيفة األهـرام املـرصية : ب يف مـرصإنجاز جديد للط: مقال: عبد اهلادي مصباح. د, ٥/وائم ـامل التـيف ع

  .١٨, ١٠/عجائب التوائم , ٣/١١/٢٠٠٥ الصادر يف ٤٣٤٤١عدد 
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إال أن , وهذا النوع يكون يف مشيمة واحدة داخل الرحم, أو رأس أو جذع إضايف
 بـه, ولكـن عنـد حـصول  منهام يكون يف بداية األمـر يف غـشاء سـيل خـاصًكال

فإن ذلك يؤدي إىل تكوين جنينني بغشاء سيل واحد , االنفصال يف مرحلة متأخرة
جيمعهام داخل مـشيمة واحـدة, ويف هـذا النـوع يمكـن مالحظـة تكـوين تـوائم 
ًملتصقة, نتيجة عدم اكتامل انفصاهلام, أو أن جزءا من جنني يكون حمموال بجـوار  ً

وقـد ذكـر , دم اكـتامل التكـوين يف أحـد التـوأمنياجلنني اآلخر, فهي تنتج من ع
وأنـه يمكـن , األطباء أن التوأم الطفييل ال يمكنه أن يستقل باحلياة عىل حاله هـذا

 .ليبقى بعد اجلنني األصيل املكتمل األعضاء , استئصاله
 :)Fetus in Fetus(التوائم املختفية : النوع الثاين

ث يتكون يف داخل اجلنـني املكتمـل حي, هذا النوع من التوائم نادر احلدوث
يـشكل يف , ً أو ضـامراًقـد يكـون ميتـا, جنني آخر غري مكتمل, النمو واألعضاء

وقـد حيـدث هـذا نتيجـة دخـول , جتويف اجلنني األصيل ما يشبه الورم املختفـي
فينتج عنهـا , بويضة خمصبة إىل داخل جتويف بدنه خالل مرحلة من مراحل ختلقه

 واختفاء هذا اجلنني يف جتويف بطن اآلخـر يمكـن الوقـوف ,هذا اجلنني املختفي
غاية ما هنالك أنه قـد يـتمكن , عليه عن طريق وسائل الكشف املبكر عن احلمل

وقـد خيتفـي لـسنوات عـدة بعـد ,  يف األشعةًاملختص من اكتشافه إن كان ظاهرا
بـدن وقد ينتج عن استئـصاله مـن ال, والدة اجلنني املختفي بداخله عىل هيئة ورم

 .املختفي فيه هالك صاحب هذا البدن يف بعض احلاالت 
  :)السيامية(أو ) املوصلية() Conjoined Twin’s(املتالصقة التوائم : النوع الثالث

نتيجـة حـدوث , التوائم يتبع التـوائم املتطابقـة املتالصـقة إن هذا النوع من
حيـث , اجلرثـوميمرحلة متأخرة كالتي حتدث للقرص  انفصال اخللية اجلنينية يف

ويف هـذا النـوع , واحد ومشيمة واحدة يؤدي ذلك إىل تكوين جنينني بغشاء سيل
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يمكن مالحظة تكون توائم ملتصقة نتيجة عـدم تكامـل االنفـصال بـني خليتـي 
 اللقيحة الرئيستني, وقد نرشت وسـائل اإلعـالم أول حالـة هلـذا النـوع يف هـذا

ألبـوين , يف جنـوب رشق آسـيا) سـيام(م لطفلني مـن مدينـة ١٨١١العرص عام 
وقـد , إىل الـرسة) لـصدرعظـم ا( من جهة الصدر ًوكان التوأم متالصقا, صينيني

يعرضان نفسيهام يف السريك إىل أن استقر هبام , األماكن بعد أن كربا  منًاجاال كثري
, وتزوجـا مـن شـقيقتني إنجليـزيتني, بوالية كارولينـا الـشاملية القرار يف مزرعة

م حيـث تـويف أحـدمها قبـل ١٨٧٤وقد توفيا عـام  ,ً وعرشين طفالوأنجبا اثنني
ولذا عرفـت بـالتوائم , ًان عمر يناهز الثالثة والستني عامساعتني ع اآلخر بحوايل

هــ صـاحب كتـاب جـامع ٣٨٤إال أن القايض التنـوخي املتـوىف عـام , السيامية
 ملتـصقني  عن حالة توأمنيًا من كتابه هذا خرب١٤٦ −١٤٤ يف ص التواريخ ذكر

وتعترب هذه أول حالـة , أحرضا من أرمينيا وعرضا عىل صاحب املوصل احلمراين
والتـي عرفـت يف , التـاريخ اإلنـساين لتوأمني ملتصقني أشارت إليها املـصادر يف

نفـس الوصـف للتـوائم  التـي هـي) الـسيامية(الكتـب احلديثـة بحالـة التـوائم 
والتـي سـجلت وعرفـت , ا إليهانسبة إىل مدينة املوصل التي أحرض, )املوصلية(

 .)١(فيها هذه احلالة من حاالت التوائم
 :حاالت التصاق التوائم ونسبة حدوث كل منها: املقصد الثالث

 ًوفقـا, مل يكن العلامء عىل سنن واحد فيام يتعلق بتصنيف التـوائم املتالصـقة
ت التـي ولذا وجد من العلامء مـن ينظـر إىل احلـاال, ملكان التالصق بني كل توأم

ولذا حرص حاالت وأشكال التالصق يف , يكون عليها التوأم املتالصق بوجه عام
أو , أو الظهـر, أو الـرأس, التالصق عنـد الـصدر: هي, التوائم يف ثامنية حاالت

                                           
, ٤٧٨/خلق اإلنـسان بـني الطـب والقـرآن , ٦٤, ٦١, ٥٤/اجلنني املشوه , ٤/١٤٤نشوار املحارضة : التنوخي) ١(

رحلـة يف عـامل : مقـال: د اهلادي مـصباحعب. د, ٥/١١٣املوسوعة الطبية احلديثة , ٥٣٣/املوسوعة العربية امليرسة 
بـصحيفة األهـرام عـدد , ٩, ٨/إنجـاز جديـد للطـب يف مـرص : مقـال: عبد اهلادي مـصباح. د,  ٥, ٤/التوائم 
  .٥٢, ٤٧, ١٦, ١٥/عجائب التوائم , ٤٣٤٤١
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التـوأم : وجيعلون مـن التـوائم املتالصـقة, والتوأم ذو الرأسني, أو العجز, البطن
منهم من وصل بحـاالت وأشـكال التـوائم و, واجلنني داخل جنني آخر, الطفييل

غري أن مـن العلـامء مـن قـسم , املتالصقة إيل ثالثني حالة حسب مكان التالصق
ولـذا ,  ملوضـع التالصـق بـني كـل تـوأمًحاالت التوائم املتالصقة وأشكاهلا تبعا

وآخر , نوع يشمل التالصق يف غري موضعي القلب والرسة: صنفها إىل ثالثة أنواع
وثالث يشمل التالصق النادر الذي ال يكون , صق فيهام أو يف أحدمهايشمل التال

واجلنـني , التـوأم الطفـييل: ويدخل ضـمنه, يف موضع القلب أو الرسة أو غريمها
 : ومن ثم فإن حاالت التوائم املتالصقة ال خترج يف مجلتها عام ييل, داخل اجلنني

 : التصاق عند الرأس −١
, ومنفصل عـن اآلخـر, ً جسد مكتمل غالبال من التوأمنيـون لكـحيث يك

, إال أهنام يتالصقان عند مؤخرة الرأس أو مقدمتها أو أعالهـا أو إحـد جانبيهـا
ويف هـذه ,  من الـصدرًويف بعض حاالت التالصق اجلانبي يشمل التالصق جزءا

من مجلـة  % ٢وحتدث هذه احلالة بنسبة , أو ثالثة, احلالة يكون للتوأم طرفان فقط
 مليـون ١/١٠ونسبة حدوثها بالنسبة حلاالت الوالدة ,  التوائم املتالصقةحاالت

ويتخلف عنهـا أرضار , ويعترب فصل هذه احلالة من الصعوبة بمكان, حالة والدة
ولـذا , بسبب اشرتاكهام يف األجزاء العظميـة للجمجمـة, بالدماغ لكل من التوأم

 .  تالصق يف الرأس فقد سجلت مخس وثالثون حالة فصل ناجحة لتوأم بينهام
 : التصاق عند الصدر −٢

وهو عبارة عن تالصق يكون بني التوأم من جهة الصدر إال أنه يشمل جـزءا 
وهو أكثر حـاالت التالصـق , فيكونان متواجهني أو متحاذيني, من البطن كذلك

مـن حـاالت  % ٤٠−٣٥حيـث تبلـغ نـسبته مـن , ًحدوثا بني التـوائم املالصـقة
ًويشرتك التوأم يف هذه احلالة يف الـصدر وأحيانـا يف القلـب , ئمالتالصق بني التوا

أنـه  مـع, ًاحليـاة غالبـا وهذا النوع من التوائم املتالصق ال يبقى عىل قيـد, كذلك
 . جرت حماوالت لفصلهم 
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 : التصاق عند الظهر −٣
إال أن , يف هذه احلالة يكون التـوأم مكتمـل األعـضاء الداخليـة واخلارجيـة

أو يكـون , ليكون اجتاه كل منهام عكـس اآلخـر, ون يف منطقة الظهرتالصقهام يك
أو يكون التـصاقهام مـن , ًفيكون اجتاههام متقاربا, االلتصاق يف أحد جانبي الظهر

, %٢٠−١٩ذا التالصق بني التوائم من ونسبة حدوث ه, ناحية الكشح أو األليني
ه احلالة يمكن الفـصل وهذ, وهي حالة نادرة, من مجلة حاالت التوائم املتالصقة

ما مل يـشرتكا يف جـزء , دون أن يرتتب عليه وفاة التوأم, بني التوائم املتالصقة فيها
 مـن الـصعوبة ًحيث تواجه عملية الفصل بينهام وجهـا, من عظام وأعضاء الظهر

 . ملا يشرتكان فيها من ذلك ًتبعا
 : التصاق عند العجز −٤

ويكـون لكـل مـنهام , سم التـوأموهو تالصق يكون يف اجلزء األسفل من ج
إال أهنام قد يـشرتكان يف خمـرج أو أكثـر مـن , وأعضاء أخر مستقلة, قلب مستقل

ونسبة حدوث هـذا التالصـق , ًوكذا يف األمعاء واملثانة والكليتني غالبا, السبيلني
ويكـون االلتـصاق فقـط يف , من مجلة حاالت التوائم املتالصـقة % ٦بني التوائم 

ونسبة نجاح فصل هذه التوائم , وهي حاالت نادرة, )أسفل الظهر(منطقة العجز 
قصور أو تعطل يف وظائف إفراز  نه قد حيدثأمع , ائهم عىل قيد احلياة مرتفعةوبق

إال أن نسبة بقائهام عىل قيد احلياة وآفاق املستقبل , الفضالت أو الوظائف اجلنسية
 . تعترب جيدة 

 : التصاق عند البطن −٥
سـواء ,  عند منطقـة الـبطن مـن الـرسةًالة يكون التوأم متالصقاويف هذه احل

ويف هذه احلالة يكون لكل من التوأم , شمل ذلك ما كان أعىل أو أسفل من البطن
ونـسبة , وال يكون بينهام اشرتاك يف القلب أو املعـدة أو األمعـاء, أعضاء مكتملة
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, ئم املتالصـقةمـن مجلـة حـاالت التـوا % ٣٤حدوث هذا التالصق بني التـوائم 
ويمكن فصل التوائم يف هذه احلالة دون تعرض أحدمها ملخاطر تودي بحياته عند 

 . إجراء الفصل 
 : التوأم ذو الرأسني −٦

أي مـن منطقـة , وهو عبارة عن توأم متالصق من اجلزء العلوي مـن البـدن
ويكـون هلـذا البـدن يـدان , ويكون الرأسان عىل حقـو واحـد, الصدر والكتفني

وهـو يعـد مـن أنـدر حـاالت , وجهاز دوري وتنفيس وهضمي واحد, نورجال
, مـن مجلـة حـاالت التـوائم املتالصـقة% ٥حيث تبلـغ نـسبته , َالتالصق حدوثا

 . ويصنفه البعض ضمن حاالت التوأم الطفييل 
 :التوأم الطفييل −٧

 ًأو بدنا, أو العكس,  بال رأسًإذ قد يكون بدنا, وهو جنني غري مكتمل النمو
ويلتصق يف أحد , ًوحجمه أصغر كثريا عن توأمه, أو ضمرت أطرافه,  أطرافبال

هذا النوع يكـون للمولـود أطـراف إضـافية أو رأس أو  ويف, مناطق جسم توأمه
 . ويعتقد أن سبب حدوث ذلك هو وفاة أحد التوأمني داخل الرحم  جذع إضايف,

 :اجلنني الذي يكون بداخل جنني آخر −٨
 بداخل آخر يعد من حاالت التوائم املتالصقة الـشديدة واجلنني الذي يكون

واآلخـر خمتـف , ويف هذه احلالة يكون أحـد التـوأمني مكتمـل األعـضاء, الندرة
 أو ًوقـد يكـون ميتـا,  انتفـاخعـىل هيئـة ورم أو, بتجويف بطنه غري كامل النمـو

 .ًضامرا
ا يولـد وتعد والدة التوائم املتالصقة من أصعب جراحات الوالدة; فعادة مـ

وتبلغ نـسبة التـوائم املتالصـقة عـىل , من هذه التوائم ميتة % ٦٠ −٤٠حوايل من 
 ألف حالة والدة, يبقـى ١٠٠− ٥٠مستو العامل, ما معدله مولود واحد من بني 
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أما التي كتب هلا احلياة بعـد  , % ٣٥عىل قيد احلياة منها ملدة يوم أو يومني ما نسبته 
ا فال تتجاوز فرص بقائهـا عـىل قيـد احليـاة نـسبة إجراءات عمليات الفصل بينه

ويتم إجراء معظم عمليات الفصل يف املرحلة العمرية , فقط % ٢٥−٥ترتاوح بني 
وتكشف السجالت الطبية خالل اخلمـسامئة عـام األخـرية , بني ستة أشهر وعام

, عن وجود حوايل ستامئة حالة تـوائم متالصقــة ظلـت عـىل قيـد احليـاة, ًتقريبا
 .)١( %٧٠نسبة اإلناث بينها أكثر من  توبلغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
, ٥٣٣ /املوسوعة العربية امليرسة, ٤٧٨/خلق اإلنسان بني الطب والقرآن , ٦٤, ٦١, ٥٤/اجلنني املشوه ) ١(

إنجاز : مقال, ٥, ٤/رحلة يف عامل التوائم : مقال, ٦٠ −٥٢/عجائب التوائم , ٥/١١٣املوسوعة الطبية احلديثة 
 : ومواقع االنرتنت التالية, ٥٢, ٤٧, ١٦, ١٥/رحلة يف عجائب التوائم : مقال, ٩, ٨/جديد للطب يف مرص 
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 املطلب الثاين
 فصل التوأم املتالصق

 الفرع األول
 حقيقة فصل التوأم املتالصق

ولـذا فـإين أبـني معنـى اجلراحـة يف , فصل التوائم نوع من أنواع اجلراحات
ومد ما يعرض جلراحة الفصل بني التوائم , ويف عرف الفقهاء, عرف أهل اللغة

 .من خماطر وصعوبات 
 :معنى اجلراحة يف عرف أهل اللغة
مشتقة من اجلرح, وهو أثر الـسالح يف البـدن, : اجلراحة يف عرف أهل اللغة

ًجرحه جرحا أي رضبه بالسكني فشق جلده مثال: الـيق ُواجلرح, ً ْ هـو الـشق يف : ُ
ٌواجلروح قـصاص﴿: ىـه تعالـقال الل, دنـالب َ َ َِ ُ ُ مـة جـرح ولكل, )٤٥:املائـدة( ﴾ْ

 :اجلرح هو الكسب, قال سبحانهأن : ومشتقاهتا استعامالت أخر يف اللغة, منها
َويعل﴿ ْ َ ِم ما جرحتم بالنهار﴾َ َ ْ ََّ ِ ْ َ َ ومنها أن اجلـرح بمعنـى , أي كسبتم)٦٠:األنعام( ُُ

فهـي الـسباع : العيب واالنتقاص, ومجع اجلراحة جراح وجراحات, أما اجلوارح
: وجـوارح اإلنـسان, أي تكـسب هلـم,  جترح ألهلهاوالطري ذوات الصيد; ألهنا
 .)١(أعضاؤه التي تكسب له

وهـو الـشق وأثـر , إال أن املراد باجلراحة يف هذا البحـث هـو املعنـى األول
 .السالح يف البدن 

 :معنى اجلراحة يف عرف الفقهاء
قطع : يستعمل اجلرح يف الفقه بمعنى تأثري اجلناية يف اجلسـم, ولذا عرف بأنه

 .)٢(العضو من غري تقيح ـال اللحم يفاتص
                                           

  .١/٤٢ار الصحاح خمت, ٢/٤٢٢لسان العرب ) ١(
  .١٢١/معجم لغة الفقهاء ) ٢(



 − ٢٤ −

هـو الطبيـب الـذي يتنـاول مـن يطـب : ونص ابن القيم عىل أن اجلرائحـي
 . )١(بمبضعه ومرامهه

 :معنى اجلراحة يف عرف األطباء
عـن , ختصص طبي معني بعالج بعـض األمـراض أو اإلصـابات: اجلراحة

وهـو , احـيالتـدخل اجلر: طريق استخدام يدوي آلالت جراحية, ويطلق عليـه
 .)٢(يطلق عىل اإلجراء الذي يتم به فصل أنسجة أعضاء اجلسم بعضها عن بعض

ويرجع تاريخ أول عملية جراحية يف العـامل لقـدماء املـرصيني, وذلـك بعـد 
,  قبـل املـيالد٢٦٥٠اكتشاف جتاويف بفك سفيل يرجـع تارخيـه إىل حـوايل عـام 

هـذه العمليـات يف العـرص وللملكة العربيـة الـسعودية القـدح املعـىل يف إجـراء 
تـشهد , حيث أجرت بعض املشايف هبا عدة حاالت من تالصق التـوائم, احلارض

وللملكـة بالريـادة يف هـذا , للفريق الذي بارشها باخلربة السامقة يف هـذا املجـال
 . النوع من اجلراحات

وكل حالة من , وتعترب عمليات فصل التوائم من أصعب العمليات اجلراحية
, وعمل طبـي خيتلـف عـن األخـر, وائم املتالصقة هلا وضع خاصحاالت الت

, وحيشد له مجع من أطباء التخدير والعظام والقلب واألوعية الدموية والتجميـل
وتكمن صعوبة إجرائه يف املحافظة عىل حياة التـوأم ولـيس أحـدمها , وغري ذلك

عىل مكـان وتعتمد نسبة نجاحها , سواء عند إجراء عملية الفصل أو بعدها, فقط
ًحيث يكون فصل التوائم غالبا ممكنا يف حالة عدم وجود اشرتاك , التصاق التوائم ً

أو عندما يكون التالصـق عنـد الـرأس أو القلـب أو , يف أوعية القلب أو الدماغ
 .خاصة إذا وجد تداخل يف األوردة والرشايني , الكبد أو اجلهاز البويل والتناسيل

يف الـسنة األوىل , ائم املتالصقة حال صغرهاويفضل إجراء عملية فصل التو
إذ كلـام تقـدم العمـر , كـج١٠ −٨وعندما يكون الوزن من , أو الثانية من عمرها

                                           
  .٤٨/الطرق  احلكمية : ابن القيم) ١(
  .٦/ترشيح اجلسم البرشي : عبد الفتاح إدريس. د.أ) ٢(
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بـسبب اشـتداد الـتعظم وازديـاد , بالتوأم ازدادت صعوبة إجـراء الفـصل بيـنهام
 .الروابط النفسية بني التوأم 

بواسطة اجلـراح م ١٦٨٩وقد أجريت أول عملية ناجحة لفصل توأمني عام 
حيـث وصـلت تكلفـة , األملاين كونيك, كام أن هذه العمليات قد تكـون مكلفـة

فصل إحد التوائم املتالصقة إىل أكثر مـن مليـون دوالر, وأجريـت حتـى اآلن 
 .أكثر من مائتي عملية فصل ناجحة لتوائم ملتصقة 

 بأحـد التضحية, ويتطلب األمر أثناء إجراء عمليات فصل التوائم املتالصقة
ًخصوصا إذا اشرتك التوأم يف قلـب واحـد أو , التوائم ليبقى اآلخر عىل قيد احلياة

حد التوائم أثنـاء أوتصل نسبة وفاة , رية بني التوأمأو وجود فروق كب, دماغ واحد
وقـد , من حاالت التوائم التي جيـر هلـا فـصل % ٦٠ًالفصل أحيانا إىل أكثر من 

 إجراء هذه العمليات وجدواها, كـام أن بعـض أد هذا إىل كثري من اجلدل حول
, اللـه(يـراين إل من التوأمني, كام حدث للتوأم اهذه العمليات قد ينتهي بوفاة كل

حيث استغرق فـصل , وكانت أرسع عملية فصل توأم متالصق يف لندن, )والدن
وكـان ,  وأربعني دقيقـةًم مخسا٢٠٠٣التوأمتني زينب وجنان الرمحن يف يناير عام 

, صاقهام عن طريق البطن ومشرتكتني يف الكبد وكتبت هلام احلياة بعد انفـصاهلامالت
أو إجـراء عمليـات , وقد تستغرق بعض عمليات فصل التوائم سـاعات طويلـة

لتهيئة اجلسم واألوعية الدموية للفصل , متعددة إذا احتاج الفصل إىل عدة مراحل
 .النهائي 

أو خـالل , جـراء عمليـة االنفـصالوعادة ما يتوىف التوأم املتالصـق حـال إ
وال توجد حاالت معروفة لتوأم عاش لفرتة أكثـر مـن , ساعات بعد وفاة أحدمها
وقـد يكـون مـرده إىل حـدوث النـزف أو اجللطـات , يوم بعد وفاة التوأم اآلخـر

 .)١(حدمهاألة بني التوأمني بعد وفاة املنتق
 

                                           
 ,١٢٨٨٧ عدد ١/صحيفة الرياض السعودية : األطباء يعتزمون فصل توأمني: مقال: عبد اهللا ربيعة. د) ١(
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 الفرع الثاين
 فصل التوأم املتالصقمقتضيات 

ِّليس بالرضورة أن التوائم التي بني حاالت تالصقها يف العجالة الـسابقة ال , ُ
بل إن الواقع أثبت حيـاة تـوائم عاشـت , تعيش إال إذا أجريت هلا عمليات فصل

اللتان امتـد ) وكوادلوب, جوزفني(التوأم الكويب : من ذلك, حياهتا دون انفصال
, إنـج( والتوأم السيامي ,حتى بلغا سن التاسعة والتسعنيهبام العمر دون انفصال 

وقد ولدا , ومها أشهر توأم سيامى التصاقا عند القفص الصدري, )وتشانج بانكر
وتزوجـا حيـنام , ً طـويالًوقد عاشا أمـدا, م١٨١١ سنة  )احلالية تايالند(يف سيام 

م ١٨٧٤نة تـويف سـ) تـشانج(إال أن , بلغا الثامنة عرشة من عمرمهـا مـن أختـني
عـن عمـر ينـاهز  ,ثم تويف توأمه بعد ذلك بثالث سـاعات, بسبب جلطة يف املخ

والتـوأم , التاسـع عـرش  يف أوائل القرنًاوأصبحا مشهورين عاملي, ة والستنيالثاني
, م١٩١٢وتوفيتـا سـنة , م١٨٥١اللتان ولـدتا سـنة ) وكرستني, مييل(األمريكي 

, م٢٠٠٣وتوفيتا سنة , م١٩٥٠لدتا سنة اللتان و) وداشا, ماشا(والتوأم الرويس 
ومع هذا عاشت عىل هـذا النحـو , وهذه التوائم ونحوها مل جتر هلا عملية انفصال

 .)١( إىل أن وافتها املنيةً طويالًأمدا
أن يستقل كل إنسان عـن , إال أن الصورة السوية التي خلق اهللا الناس عليها

 عن أن هذا التالصق يمنع ًفضال, هإن كان يمكنه االستقالل بحياته عن غري, غريه
بحيث ال يتوقف فـيام يتخـذه , كل فرد من التوأم أن يامرس حياته بإرادته املنفردة

كام يمنعه التالصق من ممارسة حقه , من سلوك أو ترصف عىل رضاء غريه وإرادته
وإنجـاب , ليتحقق بالزواج منها قضاء الـوطر, يف أن تكون له زوجة يسكن إليها

                                           
(1) - http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_stmhtt 

- p://knoll.google.com/k/ 
- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_stm. 
- http://www.conjoinedtwins.med.sa/a_types.html. 
- http://www.islamonline.net. 
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 عن اآلالم الشديدة التي تنجم عن حركة التـوأم ًفضال, لتي تعمر األرضالذرية ا
إىل غـري , أو سلوك واحد, أو عدم اتفاقه عىل فعل واحد أو امتناع عنه, أو سكونه

 عـن ًفـضال, ذلك من اجلوانب النفسية واملعنوية التي تـنجم عـن هـذا التالصـق
عوبة الفصل بينهام وخطورة وص,  السنامصعوبة التوافق بني التوأم كلام تقدمت هب

سواء كان , ورسيان أثر ما يعاين منه أحدمها إىل اآلخر, نتائجه كلام تقدم العمر هبام
 . من أسبابه أو حتى اهلالك ً أو سبباًمرضا

 :ولذا كان من أهم مقتضيات فصل التوائم املتالصقة ما ييل
يامرس حياته بحرية ل, استقالل كل فرد من التوأم املتالصق باحلياة عن اآلخر −١

 .وليتخذ السلوك أو الترصف املناسب دون أن يقيده يف ذلك توأمه , تامة
 يمنعـه ًباعتبار أن تالصقهام يسبب لكل مـنهام عجـزا, إزالة العجز عن التوأم −٢

ومن , ً وضيقاًمما يلحق به حرجا, من ممارسة كثري من األمور التي البد له منها
,  كل من فردي التوأم من التزوج أو التزوج منهعدم قدرة: مظاهر هذا العجز

ومتكـني اآلخـر مـن , ملا يرتتب عليه من اطـالع أحـدمها عـىل عـورة اآلخـر
أو اطالع زوج إحدامها إن كانـا أنثيـني , االطالع عىل عورة زوجه أو زوجته

وهي مما ال حيل له النظر إليها , من االطالع عىل عورة األخر. 
, سواء يف حركته أو سـكونه, تبة عىل بقاء التالصق بني التوأمإهناء اآلالم املرت  −٣

 .أو صحوه أو منامه 
باعتبـار أن , إهناء اآلالم التي يعاين منهـا ذوو التـوأم مـن بقـائهام متالصـقني −٤

 عـام يقتـضيه ًفضال, ً ومشقة وجهداًبقاءمها عىل هذا النحو يلحق بذوهيام عنتا
مما قـد يثقـل , أم ما داما عىل وضعهام هذاذلك من حتملهم تدبري أمر هذا التو

 .كاهلهم ويلحق هبم ما ال يستطيعون حتمله 
ــرارات أو التــرصفات أو  −٥ ــوأم يف أن يتخــذ مــن الق ــرد مــن الت متكــن كــل ف

 .دون أن يتوقف ذلك عىل إرادة توأمه ,  مصلحتهًالسلوكيات ما يراه حمققا



 − ٢٩ −

دون , لتوقـف بحريـة تامـةممارسة كل منهام حالة الصحو والنـوم واملـيش وا −٦
 .توقف ذلك عىل موافقة اآلخر

 ألحكـام ًحتقيقا, مبارشة أي منهام عالقته اجلنسية بزوجه يف خلوة عن غريمها −٧
 .الرشع احلنيف يف ذلك 

مـن موافقـة أو , استقالل كل منهام بمبارشة تكـاليف الـرشع دون قيـد عليـه −٨
 .معارضة توأمه يف ذلك 

وحتديد املطالب بالضامن ,  يرتكبه كل فرد من فردي التوأمحتديد املسئولية عام −٩
 .أو االعتداء عىل مال الغري , يف حال االعتداء عىل النفس أو ما دوهنا

إذا ارتكب أحدمها ما يوجـب , حتديد من يقتص منه أو يقام عليه احلد منهام −١٠
 .معاقبته عىل ذلك 

إذا , الك التي يصاب هبا توأمهوقاية كل فرد منهام من مسببات املرض أو اهل −١١
ووقاية الصحيح منهام مـن اهلـالك إذا مـات , حدث ألحدمها مرض أو وفاة

 . اآلخر 
إمكان كل منهام من مبارشة أسباب الكسب كـل وفـق ميولـه وثقافتـه ومـا  −١٢

ملا كان و, بحسبان أن مبارشة هذه األسباب من مقدمات الواجب, جبل عليه
فكان هلـذا الفـصل , م إال بالفصل التام بني التوأمتتمبارشة هذه األسباب ال 

 . حكم ما يتوسل به إليه 
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 الفرع الثالث
 موقف الفقه من فصل التوأم املتالصق

باعتبار أن فصل التوائم عىل , مل يؤثر عن فقهاء السلف رأي يف هذه النازلة  
فيه املحافظة عىل حياة كل من فردي التوأم عنـد والذي تتم , النحو الذي يتم اآلن

وإنـام الـذي عـرف يف زمـاهنم هـو , مل يعرف يف عـصور الـسلف, إزالة التالصق
أو عنـد وفـاة , إلمكان توجيهها للقبلة عند دفنهـا, الفصل بني التوائم بعد وفاهتا

 .أحدمها إذا خيف عىل حياة اآلخر
وقع الـسؤال «: ين الشافعيما قاله الرشوا: ومن النصوص التي ذكرت ذلك

بأن الظاهر : ويمكن اجلواب عنه, يف الدرس عام لو مات ملتصقان ماذا يفعل هبام
, وألنه بعد املوت ال رضورة إىل بقائهام ملتـصقني, فصلهام ليوجه كل منهام للقبلة

ولو قيـل بـاإلقراع مل , وفيه توقف, ونقل عن بعض اهلوامش الصحيحة ما يوافقه
فـامت , أن امرأة ولدت ولدين ظهرمها واحد«:  ابن حجر اهليتميورو, )١(»يبعد

يدفن امليت ويتوصـل : وقال أبو حنيفة, ًيدفنان مجيعا: فقال علامء الكوفة, أحدمها
 ابـن ورو, )٢(»اشـي وعــل احلــوا فانفصـففعل, الـالتصع اـراب إىل قطـبالت

فقيل , ودخلت اليمن, لمبينام أنا أدور يف طلب الع«: عبد احلكم عن الشافعي قال
ومـن وسـطها إىل فـوق بـدنان , إن هبا امرأة من وسطها إىل أسفل بدن امـرأة: يل

فلعهدي هبـام ومهـا يتقـاتالن ويـتالطامن , بأربعة أيد ورأسني ووجهني, مفرتقان
وقد خرجت من هذا البلد ثم عدت بعـد مـدة .. ويصطلحان ويأكالن ويرشبان 

فعمـد إليـه فـربط مـن ,  تويف جـسد واحـد:فقيل يل, فسألت عن ذلك الشخص
فلعهدي باجلـسد : قال الشافعي, فقطع ودفن, أسفله بحبل وثيق وترك حتى ذبل

                                           
  .٣/١٧١حوايش الرشواين ) ١(
طبقـات احلنفيـة : القـريش, ١٧٧ −١٧٦/اخلـريات احلـسان يف مناقـب أيب حنيفـة الـنعامن : ابن حجـر اهليتمـي) ٢(

١/٤٨٥. 
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 وكانا ذكرين ًوإن ماتا معا«: وقال الشربامليس, )١(»ً وجائياًالواحد يف السوق ذاهبا
, رهـذا القـول الظـاه,  ودفنـاًوصلينا عليهام معـا, ً وكفنا معاًغسال معا, أو أنثيني

,  وأنثـى وأمكـن فـصلهامًوإن كانا ذكرا, جيب فصلهام إن أمكن: وحيتمل أن يقال
ــه ــاهر وجوب ــه, فالظ ــن فعل ــا أمك ــا م ــن فعلن ــذكر يف , وإن مل يمك ــى ال ويراع

 ًلـو أن شخـصني ولـدا معـا: قلـت: قال يف بـسط األنـوار«: وقال, )٢(»االستقبال
رضر يلحـق احلـي فإن أمكن فصله من احلي مـن غـري , ملتصقني ومات أحدمها

, وإال وجب أن يفعل بامليت املمكن من الغسل والتكفني والـصالة, وجب فصله
 . )٣(»فإن سقط وجب دفن ما سقط, وينتظر سقوطه, لعدم إمكانه, وامتنع الدفن

, ُويمكن أن خيرج رأي للشافعي بجواز الفصل بني التوأم إذا مـات أحـدمها
بناء عىل مـا فعلـه بـالتوأم اليمنـي , يوخيف من رساية سبب اهلالك إىل توأمه احل

وهو املوافق ملا ذكـره , الذي فصل بني احلي وبني توأمه الطفييل حني مات وضمر
, إذا مات أحـدمها, من جواز الفصل بني التوأم املتالصق, الشربامليس يف حاشيته

وهـو مـا حكـاه , ومل يرتتب عليـه رضر يلحـق بـاحلي مـنهام, ًوكان الفصل ممكنا
 .عن أيب حنيفة كام سبق اهليتمي 

ونصوص الفقهاء السابقة مل تتطرق لرأي الفقهاء يف الفصل بني التوأم حـال 
إذا كان التـوأم يمكنـه أن ,  لذلكًمما يومئ إىل أهنم كانوا ال يرون مقتضيا, حياهتام

 .يامرس حياته عىل نحو معني 
ن التـداوي  مـًال يعدو أن يكـون نوعـا, إال أن الفصل بني التوائم املتالصقة

أو وجـود أجـزاء آدمـي , نتج عنه التالصق بني التوأم, والتعالج من تشوه خلقي
أو وجود خلقة آدمي أو جزئها خمتفيـة يف جتويـف , ملتصقة ببدن آدمي تام اخللقة

                                           
عجائـب املخلوقـات : القزوينـي, ١/٢٨١مواهـب اجلليـل : احلطـاب, ١٢٩ −٩/١٢٨حلية األولياء : أبو نعيم) ١(

٢/٣٩٣.  
  .٢/٤٧٤حاشية الشربامليس عىل هناية املحتاج ) ٢(
 .املصدر السابق ) ٣(



 − ٣٣ −

وقد قصد من املداواة واملعاجلة اسـتقاللية كـل فـرد مـن التـوأم , آدمي تام اخللقة
  .ً أو باطناًاآلدمي مما التصق به ظاهراأو ختليص بدن , بحياته عن اآلخر

إال أهنم اختلفـوا يف , وقد اتفق الفقهاء عىل مرشوعية التداوي من األمراض
 :صفته الرشعية عىل مخسة مذاهب

 : املذهب األول
حكـاه النـووي ,  أصحابه استحباب التداوي مـن األمـراض املختلفـةير
الـشافعية , وقـال بـه  هـور جلمهور السلف وعامة اخللف, وإليه ذهـب مجًمذهبا

 .)١(بعض أصحاب أمحد
 : املذهب الثاين

قـال بـه بعـض احلنفيـة إذا ,  من ذهب إليه وجوب التداوي من األدواءير
 بوجوبه إذا ًإن لنا وجها: كان يقطع بزوال املرض بالدواء, وقال ابن حجر اهليثمي

يض الـشفاء يف إذا علـم املـر:  منه التلف, وقال البغويىكان باملريض جرح خيش
 أوجـب التـداوي, وإن كـان ًلست أعلم سـالفا: املداواة وجبت, وقال ابن تيمية 

 − ملسو هيلع هللا ىلص −إن أمـر رسـول اهللا : أصـحاب أمحـد يوجبونـه وقـول ابـن حـزم بعض
 .)٢(بالتداوي هني عن تركـه, يفيد أنه يوجب التداوي

 : املذهب الثالث
إليه مجهور احلنفية, ذهب ,  من ذهب إليه أن التداوي من األمراض مباحير

 عـن »اجلـد«ومذهب املالكية أنه ال بأس بالتعالج من املرض, وحكاه ابـن رشـد 
  .)٣(بعض العلامء , واختاره أبو الوفاء وابن اجلوزي واخلطايب وغريهم من احلنابلة

                                           
 .٢١/٥٦٤, فتاو ابن تيمية ١/٣٥٧, مغني املحتاج ١٤/١٩١رشح النووي عيل مسلم   ٥/٩٦ملجموع ا) ١(
 ,٢١/٥٦٤, فتـاو ابـن تيميـة ١/٣٥٧, مغني املحتـاج ١٨٣, ٣/١٨٢ املحتاج , حتفة٥/٣٥٥الفتاو اهلندية ) ٢(

 . ٧/٤١٨املحيل , ٢/٣٦١, اآلداب الرشعية ٢٦٩, ٢٤/٢٦٧
, كفايـة الطالـب الربـاين ٨/٢٣٧, تكملـة البحـر الرائـق ٥/٢٥٤, الفتاو اهلنديـة ٨/٥٠٠الكفاية عيل اهلداية ) ٣(

, كـشاف ٢١/٥٦٤, فتاو ابن تيميـة ٤/٣٢٩ املوطأ قاين عىل, رشح الزر٣/٤٦٦املمهدات , املقدمات ٤/٤٣١
  .١٠/٣٣٥, عون املعبود ٣/٦٧, زاد املعاد ٢/٧٦القناع 



 − ٣٤ −

 : املذهب الرابع
قـال ,  اهللا سبحانه عىلً أصحابه جواز التداوي إال أن تركه أفضل اتكاالير

النووي والغزايل وغريهم من أصحاب الشافعي, وجواز التداوي مـع أفـضلية به 
, هو املنصوص عن أمحـد, واختـاره ابـن  ملا اختار اهللا تعاىلً واختياراًتركه  تفضال

التـداوي رخـصة وسـعة, : تيمية وبعض أصحاب أمحد, وقال أبو طالـب املكـي
عبد, وترك التداوي وتركه ضيق وعزيمة, والتداوي من املرض ال ينقص توكل ال

 . )١(ري من الصوفية القول هبذا املذهب ابن جزي عن كثىأفضل لألقوياء, وقد حك
 : املذهب اخلامس

 بـام نـزل مـن , ورىض اهللا تعاىل عىلً أصحابه عدم جواز املداواة , اتكاالير
حكاه العيني عن بعض الصوفية, وقد وصفهم النـووي بغـالة الـصوفية, , البالء

 . )٢( عن بعض السلف»اجلد« رشدوحكاه ابن 
 : أدلة املذاهب

 −:  استحباب التداوي من األمراض بام ييلل أصحاب املذهب األول عىلاستد
 : أحاديث منها: السنة النبوية املطهرة: ًأوال

إن اهللا أنزل الداء «:  قال− ملسو هيلع هللا ىلص − أن رسول − −  روي عن أيب الدرداء −١
 .)٣(»ا وال تتداووا بحراموالدواء, وجعل لكل داء دواء, فتداوو

, − ملسو هيلع هللا ىلص −كنـت عنـد النبـي :  قـال−  − روي عن أسامة بـن رشيـك −٢
نعم يا عباد اهللا تداووا, : يا رسول اهللا أنتداو?, فقال«: ت األعراب فقالواوجاء

                                           
, ٤/٢٨٦, إحيـاء علـوم الـدين ١/٣٥٧, مغنـي املحتـاج ١٤/١٩١, رشح النووي عيل مـسلم ٥/٩٦ملجموع ا) ١(

, ٢٢, ٢/٢١, قوت القلـوب ٢/٣٥٨, اآلداب الرشعية ٢/٧٦, كشاف القناع ٢١/٥٦٤, فتاو ابن تيمية ٢٩٢
 . ٢٩٥/القوانني الفقهية 

, عون املعبود ١٤/١٩١ صحيح مسلم , رشح النووي عىل٢١/٢٣٠دة القاري , عم٣/٤٦٦املقدمات املمهدات ) ٢(
١٠/٣٣٥. 

 رجـال الطـرباين: وقـال اهليثمـى, أخرجه البيهقي وأبو داود يف سننيهام وسكتا عنه, وأخرجه الطـرباين يف الكبـري) ٣(
جممـع الزوائـد , ٢٤/٢٥٤, املعجـم الكبـري ٣/٣٣٥سـنن أيب داود , ١٠/٥الـسنن الكـرب . (رجال الـصحيح

٥/٨٦.( 



 − ٣٥ −

: ما هو ? قال: مل يضع داء إال وضع له شفاء, غري داء واحد, قالوا − −فإن اهللا 
 .)١(»اهلرم

ما أنزل اهللا من «:  قال− ملسو هيلع هللا ىلص − أن رسول اهللا −  −يب هريرة روي عن أ −٣
 .)٢(»داء, إال أنزل له شفاء

لكـل «:  قـال − ملسو هيلع هللا ىلص − أن رسول اهللا  −  − روي عن جابر بن عبد اهللا −٤
 .)٣(» دواء الداء بريء بإذن اهللا تعاىلداء دواء, فإذا أصيب

 عىل  − ملسو هيلع هللا ىلص −دخل رسول اهللا «:  قال  −  −روي عن هالل بن يساف  −٥
وأنت تقول ذلك يا رسول : الطبيب, فقال قائل أرسلوا إىل«: مريض يعوده, فقال

  .)٤(»نعم, إن اهللا عز وجل مل ينزل داء إال أنزل له دواء: اهللا?, قال
 أمر غري واحد من الصحابة بالتداوي, من  − ملسو هيلع هللا ىلص −روي أن رسول اهللا   −٦

, فأتـاين ًمرضـت مرضـا«:  قـال  −  −ذلك ما روي عن سعد بن أيب وقـاص 
  يـده بـني ثـديي حتـى وجـدت بردهـا عـىل يعودين, فوضـع − ملسو هيلع هللا ىلص −رسول اهللا 

إنك رجل مفئود, ائت احلارث بن كلـدة أخـا ثقيـف, فإنـه رجـل : فؤادي, فقال
بنـواهن, ثـم ليلـدك  يتطبب, فليأخذ سبع مترات مـن عجـوة املدينـة, فليجـأهن

  .)٥(»هبن
                                           

حسن صحيح, وسكت عنه : أخرجه أمحد يف مسنده والرتمذي وابن ماجة وأبو داود يف سننهم, وقال فيه الرتمذي) ١(
, سنن ٢/١١٣٧, سنن ابن ماجه ٦/٢٣٩مذي , سنن الرت١٧/١٥٦الفتح الرباين يف ترتيب مسند أمحد . (أبو داود
  ).٤/٣أيب داود 

  .٧/٢٢٢أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(
  .٤/١٧٢٩أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٣(
, جممـع ١٧/١٥٦الفـتح الربـاين . (أخرجه أمحد ورجاله رجـال الـصحيح : أخرجه أمحد يف مسنده وقال اهليثمي) ٤(

 ) .٥/٨٤الزوائد 
أي يعـرف الطـب : طبيب العرب يف زمانـه, ويتطبـب:  داء يف فؤاده, واحلارث بن كلدة الثقفيمن أصابه: دوفؤامل) ٥(

أن يأخذ هذه التمرات فيجعلها يف املاء بعـد :صب الدواء يف الفم, واملعني: أي يكرس ويدق, واللدود: , وجيأًمطلقا
:  الكبري, قال أبـو حـاتم وأبـو زرعـةيفواحلديث أخرجه أبو دواد يف سننه والطرباين , دقها ثم يصبها يف فم املريض

, املعجم الكبـري ٤/٨٠٧سنن أيب داود . (وبقية رجاله ثقات, فيه يونس بن احلجاج مل أعرفه: وقال اهليثمي, مرسل
 ).١٠/٣٥٨عون املعبود , ٥/٨٨جممع الزوائد , ٦/٥٠



 − ٣٦ −

 : وجه الداللة من هذه األحاديث
ــ ــداو  − ملسو هيلع هللا ىلص −ادت هــذه األحاديــث أن رســول اهللا أف , ويــصف كــان يت

 ه كان يأمر بالتداوي, فدل هذا عـىلألصحابه األدوية مما أصاهبم من األدواء, وأن
 . اهللا تعاىله ال ينايف التوكل عىلاستحباب التداوي, وأن

 :  املعقولًثانيا
, هللا مقتـضياتإن حقيقة التوحيد ال تتم إال بمبارشة األسباب التـي نـصبها ا

, وأن تعطيلها يقدح يف نفس التوكـل, كـام  ً ورشعاًفعطلها إن تركها ملسبباهتا قدرا
 يف التوكـل, فـإن تركهـا يقدح يف األمر واحلكمة, ويضعفه من حيث يظن أقـو

 اهللا, يف حصول ما ينفع العبـد كل, الذي حقيقته اعتامد القلب عىل ينايف التوًعجزا
ا يرضه فيهام, والبد مع هذا االعتامد من مبارشة األسـباب, يف دينه ودنياه, ورفع م

, وال توكلـه ًوكال للحكمة والرشع , فـال جيعـل العبـد عجـزه تـًوإال كان معطال
 .)١(ًعجزا

 :  وجوب التداوي بام ييلاستدل أصحاب املذهب الثاين عىل
 :الكتاب الكريم  : ًأوال

َ﴿وال تلقوا بأيديكم إىل: قال تعاىل ِ ْ ُْ ِ َ ِ ُ ْ ُ ِ التهلكة﴾َ َ ُ ْ   :وقال سبحانه،]١٩٥:البقرة [َّ
ْ﴿وال تقتلوا أنفسكم﴾ َُ ُْ َ ُ ُ َْ  K]٢٩:النساء[ َ

 : وجه الداللة من اآليتني
هالكهـا,   مـا فيـه عن قتل النفس أو اإللقاء هبـا إىلهني احلق سبحانه وتعاىل

 عنـه, ًوترك التداوي إذا علم أن فيه شفاء من املرض قتل للـنفس, فيكـون منهيـا
 − وهـو التـداوي مـن املـرض − إليه ً, فام كان سبيالًإذا كان حفظ النفس واجباو

 . كذلك ًيكون واجبا
                                           

 .املصدر السابق ) ١(



 − ٣٧ −

 : أحاديث منها: السنة النبوية املطهرة: ًثانيا
إن اهللا أنـزل «: قـال − ملسو هيلع هللا ىلص − أن رسـول اهللا −  −روي عن أيب الدرداء   

  .»رامالداء والدواء, وجعل لكل داء دواء , فتداووا وال تتداووا بح
 : وجه الداللة منه

يف هـذا احلــديث بالتـداوي, واألمــر املطلـق يفيــد  − ملسو هيلع هللا ىلص −أمـر رســول اهللا 
 . الوجوب, فأفاد احلديث وجوب التداوي

 : القياس: ًثالثا
 بنفعه للمريض, ًإن التداوي إذا تعني وسيلة للربء من املرض, وكان مقطوعا

مر ونحـو لقمة بـاخلوإساغة الللمضطر,   األكل من امليتة عىلًوجب فعله , قياسا
  .)١(كذل

 −:  إباحة التداوي من األمراض بام ييلاستدل أصحاب املذهب الثالث عىل
 :أحاديث منها: السنة النبوية املطهرة 
وجـاءت  − ملسو هيلع هللا ىلص −كنت عند النبـي «:  قال −  −روي عن أسامة بن رشيك  −١

اد اهللا تداووا, فـإن نعم يا عب: ?, فقاليا رسول اهللا أنتداو: األعراب, فقالوا
وما هـو ?, : اهللا عز وجل مل يضع داء إال وضـع له شفاء غري داء واحد, قالوا

 .»ماهلر: قال
 : وجه الداللة منه

إن هـذا : أفاد احلـديث طلـب التـداوي مـن األدواء املختلفـة, قـال العينـي
يف هـذا احلـديث : احلديث يدل عيل إباحة التداوي وجواز الطب, وقال اخلطـايب

 .)٢(ثبات الطب والعالج وأن التداوي مباح غري مكروهإ
   − ملسو هيلع هللا ىلص − يف زمـن رسـول اهللا ًأن رجال«   −  −روي عن زيد بن أسلم  −٢

أصابه جرح, فاحتقن الدم, وأن الرجل دعا رجلني مـن بنـي أنـامر, فنظـرا إليـه, 
                                           

 . ١/٣٥٧مغني املحتاج ) ١(
 . ١٠/٣٣٥املعبود عون , ٢٣٠ /٢١عمدة القاري ) ٢(



 − ٣٨ −

يا أويف الطب خري : أيكام أطب ?, فقاال: قال هلام − ملسو هيلع هللا ىلص −فزعم زيد أن رسول اهللا 
أنـزل الـدواء الـذي أنـزل : قـال − ملسو هيلع هللا ىلص −رسول اهللا ?, فزعم زيد أن رسـول اهللا 

 .)١(»األدواء
أبـو  − ملسو هيلع هللا ىلص −حجم رسـول اهللا «:  قال  −  − روي عن أنس بن مالك −٣

  .)٢(»طيبة, فأمر له بصاع من متر, وأمر أهله أن خيففوا من خراجه
 : وجه الداللة من هذه األحاديث
جامة وغريهـا مـن  باحلتداو − ملسو هيلع هللا ىلص −ن رسول اهللا أفادت هذه األحاديث أ

 إباحة  التداوي من األدواء املختلفة, فدلت هذه األحاديث عىلاألدوية, وأقر عىل
 . التداوي من غري كراهة 

باألحاديـث الـسابقة,  جواز التداوي استدل أصحاب املذهب الرابع عىل  
 : أفضلية ترك التداوي بام ييل جواز التداوي واستدلوا عىلفإهنا تدل عىل

 : السنة النبوية املطهرة: ًأوال
يـدخل اجلنـة مـن «:  قال− ملسو هيلع هللا ىلص −أن النبي  −  −روي عن ابن عباس  −١

 بغري حساب, هم الذين ال يسرتقون وال يتطريون وال يكتوون, ًأمتي سبعون ألفا
 . )٣(» رهبم يتوكلونوعىل

 : وجه الداللة منه
 اهللا الــذين ال يتــداوون مــن أمتــه, اتكــاال عــىل − ملسو هيلع هللا ىلص −امتــدح رســول اهللا 

 أن تـركهم عـىل  أهنم يدخلون اجلنـة بغـري حـساب, وهـذا يـدلربسبحانه, وأخ
 . التداوي حممود, وأنه أفضل من فعله 

                                           
املوطأ . ( كذلك ً يف املوطأ برواية حيي الليثي عنه, وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه مرسالًأخرجه مالك مرسال) ١(

 ).٢٣/٣٨٨فتح الباري : ابن حجر, ٨/٣, مصنف ابن أيب شيبة ٦٧٣/
إرشاد . (رجه البخاري يف صحيحه , واحلديث أخً تقريباً غراما٢١٥٦أربعة أمداد, وهو يعادل بالغرامات : الصاع) ٢(

 ).٨/٣٦٨الساري 
ابن . (هو التشاؤم : والتطري) ٣/٨٨, صحيح مسلم ٧/٢٣٠صحيح البخاري .(أخرجه الشيخان يف الصحيحني ) ٣(

 .)٣/١٥٢النهاية : األثري



 − ٣٩ −

إين : , فقالـت− ملسو هيلع هللا ىلص −أن امرأة أتت النبـي« −  −روي عن ابن عباس  −١
اجلنـة, وإن شـئت شئت صربت ولـك  إن: أرصع وإين أتكشف فادع اهللا يل, قال

أصرب ولكنني أتكشف, فادع اهللا أن ال أتكـشف, : دعوت اهللا أن يعافيك, فقالت
 .)١(»فدعا هلا

 : وجه الداللة منه
أفاد احلديث جـواز تـرك التـداوي, وأفـضلية األخـذ بالـشدة عـن األخـذ 

ومل يضعف عن التـزام الـشدة, وأن التـداوي , بالرخصة ملن علم من نفسه الطاقة
 اهللا سبحانه أنجع وأنفع من العالج بالعقاقري, وإنام ينجع ع االلتجاء إىلبالدعاء م
أحدمها من جهة العليل وهو صدق القصد, واآلخر مـن جهـة املـداوي : بأمرين

, وقد قـال ابـن  اهللا تعاىل وقوته بالتقو والتوكل عىل اهللا تعاىلوهو توجه قلبه إىل
 .)٢(خري موضع مل يكن للتًلو كان رفع املرض واجبا: تيمية
 : منها: آثار الصحابة: ًثانيا

?, أال نـدعو لـك الطبيـب: رض قالوا لـه ملا م−  −أن أبا بكر «روي  −٢
 .)٣(»إين فعال ملا أريد:  ?, قالل لكفام قا: قد رآين, قالوا: قال

 مـا تـشتكي?, قـال:  أنه قيل له يف مرضه−  −  روي عن أيب الدرداء −٣
: ?, قـالًمغفرة ريب, قيـل أفـال نـدعو لـك طبيبـا: قال: فام تشتهي ?: ذنويب, قيل

 .)٤(»الطبيب أمرضني
 :وجه الداللة منهام

 أو ً أن األفضل ترك التداوي من املرض, إذ لو كان واجبـادل األثران عىل  
 . ملا تركه هذان الصحابيان وغريمها من الصحابة ًمستحبا

                                           
 . ٢١٢ −٧/٢١١يف صحيحه  أخرجه البخاري) ١(
  .٣/٨٤زاد املعاد , ٢١/٥٦٤فتاوي ابن تيمية ) ٢(
 .٢/٢٣ت القلوب قو) ٣(
 .املصدر السابق ) ٤(



 − ٤٠ −

 : رشع من قبلنا: ًثالثا
 البالء, ومل يتعـاطوا ليهم السالم من ابتيل, وصرب عىل عإن من أنبياء اهللا تعاىل

 , فرتكه التداوي دليـل عـىل)١(األسباب الدافعة له, ومن هؤالء أيوب عليه السالم
 . أنه األفضل

 : املعقول: ًرابعا
إن املرض تزيله أسباب كثرية, ظـاهرة وباطنـة, روحانيـة وجـسامنية, فلـم  

 بـل وال  يظـن دفعـه للمـرض  يف كثـري مـن ,, ألنه ال يستيقنًيتعني الدواء مزيال
 .)٢(األمراض, إذ لو اضطرد ذلك مل يمت أحد
 : حرمة التداوي بام ييلاستدل أصحاب املذهب اخلامس عىل

 : املعقول
 هو يف الرضا إن نزول الداء باملرء هو بقضاء اهللا وقدره, ومتام الوالية هللا تعاىل

 .)٣(ل به ذلك رفعه عنه بالتداويبجميع ما نزل من البالء, فال جيوز ملن نز
 : املناقشة والرتجيح

 بعد استعراض مذاهب الفقهاء يف هذه املسألة, وما استدل به هلـا, فـإين أر
رجحان ما ذهب إليه أصحاب املذهب األول, من استحباب التداوي من األدواء 

ل اهللا  مذهبهم من السنة واملعقـول, وألن رسـواملختلفة, وذلك ملا استدلوا به عىل
 ذلك حتى آخر عمره,  كان يتداوي مما يصيبه من األمراض, فحرص عىل− ملسو هيلع هللا ىلص −

 من األدوية الناجعة يف عـالج ً بالتداوي من األدواء, ووصف كثريا− ملسو هيلع هللا ىلص −وأمر 
, فهذا وغريه  أن األخذ بأسباب الشفاء هو من قدر اهللا تعاىلاألمراض, كام بني 

 . استحباب التداوي من األدواء دليل عىل
                                           

 . ٢٤/٢٦٩, ٢١/٥٦٤فتاو ابن تيمية ) ١(
 . ٥٦٦, ٢١/٥٦٥املصدر السابق ) ٢(
 . ١٠/٣٣٥, عون املعبود ١٤/١٩١, رشح النووي عيل صحيح مسلم ٢١/٢٣٠عمدة القاري ) ٣(



 − ٤١ −

 الفرع الرابع
 الصفة الرشعية لفصل التوأم املتالصق

من القـول بمـرشوعية التـداوي مـن , ً ملا رجحت من آراء الفقهاء قبالًوفقا
وكان التداوي من التشوهات اخللقية املكتسبة أو الوراثيـة , األمراض واستحبابه

بيـل وكـان فـصل التـوأم املتالصـق مـن ق, بإزالتها أو مداواهتا يأخذ احلكم عينه
 من التشوه اخللقـي الـذي تـصاب بـه ًبحسبان التالصق نوعا, مداواهتام من ذلك

إال أن إجراء عملية , بفصل كل منهام عن اآلخر, فإنه يرشع مداواهتام منه, األجنة
باعتبـار أن عـدم الفـصل , فصلهام يف هذه احلالة هو من قبيل املـداواة املفروضـة

حتـى يف ,  أحـد فـردي التـوأم إىل اآلخـريقطع معه بانتقال املرض أو اهلالك مـن
 مـن أسـباب ً بـه سـبباًفيكـون بقـاؤه متالصـقا, صورة التوأم الطفييل أو املختفي

 .أو إصابته برضر بني , هالكه
ُ﴿وال تلقوا : فقال سبحانه, وقد أمر الشارع باملحافظة عىل النفس من اهلالك ْ ُ َ

ِبأيديكم إىل التهلكة﴾ َِ ُُ ْ َّ َ ِ ْ ْ َ ُوال تقت﴿: كام قال عز من قائل ]١٩٥:البقرة [ِ َْ ْلـوا أنفـسكم َ َُ ُْ َ ُ
َّإن اهللاَ ً كان بكم رحيامِ ِ َ ْ ُ ِ َ كـام هنـى عـن مبـارشة أسـباب اإلرضار , ]٢٩:النساء[ ﴾َ

 − ملسو هيلع هللا ىلص −فقد روي عن ابن عباس ريض اهللا عنهام, أن رسول اهللا , بالنفس أو الغري
 مـن األمـراض ومـن , كـام أمـر بـالتوقي)١(»ال رضر وال رضار يف اإلسالم«: قال

ال يـوردن «:    قـال − ملسو هيلع هللا ىلص − أن النبـي −  − روي عن أيب هريـرة فقد , أسباهبا
: قـال  − ملسو هيلع هللا ىلص − أن رسول اهللا − − وروي عن أيب هريرة , )٢(» مصحممرض عىل

 يفـيض إىل ًوملا كـان بقـاء التـوأم متالصـقا, )٣(»فر من املجذوم كام تفر من األسد«
                                           

بن ماجة والدارقطني يف سننهم وعبد الرزاق أخرجه احلاكم يف املستدرك وصحح إسناده, وأخرجه أمحد يف مسنده والبيهقي وا) ١(
, ٢/٧٨٤, سـنن ابـن ماجـة ٦/٦٩, السنن الكرب ١/٣١٣, مسند أمحد ٢/٥٧املستدرك . (يف مصنفه, والطرباين يف الكبري 

 ) .٢/٨٠املعجم الكبري : , الطرباين٣/٧٧سنن الدارقطني 
  .٧/٢٥٣أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(
  .٧/٢٣١ه أخرجه البخاري يف صحيح) ٣(



 − ٤٢ −

بـرساية سـبب هـذا وذاك ممـن حيمـل , و اهلـالكإصابة الصحيح منهام بـاملرض أ
باعتبـار أنـه , ًفإن إجراء هـذا االنفـصال يكـون واجبـا, أسباهبام من فردي التوأم

 .وللوسائل حكم غاياهتا , وسيلة إىل حفظ النفس من اهلالك أو الرضر
سواء كانت مـن قبيـل أداء , كام أمر الشارع بأداء التكاليف الرشعية املختلفة

وال يتـأتى لكـل مـن فـردي التـوأم القيـام هبـذه , أو اجتناب املنهياتاملأمورات 
فيقـع , لتوقف ذلك عىل رغبة اآلخر القيام هبـا كـذلك, التكاليف بإرادته املنفردة

أو , سـواء بـرتك فعـل املـأمورات, املحظور الرشعي ممـن ال يريـد وقوعـه مـنهام
 التوأم يفيض إىل عـدم مما يمكن القول معه بأن عدم الفصل بني, ارتكاب املنهيات

وملا كان فعل املأمور به , اعتبارا ملآالت األشياء, ويوقع يف حمظور رشعي, االمتثال
إال , وكان ذلك ال يتم من املكلف به منهام بإرادته املنفردة, ًوترك املنهي عنه واجبا

م ألن مـا ال يـت, ًفإن الفصل بينهام يكون واجبا, إذا استقل ببدنه وحياته عن توأمه
 .الواجب إال به فهو واجب 

وحرم كشفها أو النظـر إليهـا أو , يضاف إىل هذا أن الشارع أمر بسرت العورة
وكان تالصق التوأم يفيض إىل كشف عورهتام ومتكني , ملسها إال لرضورة أو حاجة

كـام يفـيض إىل كـشفها عنـد زواج , كل منهام من النظر إىل عـورة اآلخـر وملـسها
سـواء كـان , رضة من ال حيل له النظر إليها مـن زوج اآلخـرأحدمها أو كليهام بح

ومتكينه من النظر إليها وملـسها مـن غـري رضورة أو , التوأم من الذكور أو اإلناث
من عدم تسرت مـن يواقـع مـنهام زوجتـه أو ,  عن الوقوع فيام ال حيلًفضال, حاجة

كـني الغـري مـن ومن األدلة الدالة عىل حرمة كشف العورة أو مت, ُيواقع من زوجه
: أو حرمة نظر الغري إليها أو ملسها من غري رضورة أو حاجـة, النظر إليها أو ملسها

ُ﴿قـل للمـؤمنني يغـضوا مـن أبـصارهم وحيفظـوا  :قول احلـق سـبحانه وتعـاىل َ ْ َ َُّ َ ْ ْْ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ْ ْ ْ ُ
ْفروجهم﴾ ُُ َ ْ﴿وقـل للمؤمنـات يغضـضن مـن :وقولـه جـل شـأنه,]٣٠:النور [ُ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َُ ْ ْ ْ ُ 

َأبــصارهن وحيفظــن فــروجهن وال يبــدين زينــتهن إال مــا ظهــر منهــا وليــرضبن  ْ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ِْ ْ َ َ َ ُ ُْ َ َ ُ ُْ َ َِ ِ َِ َّْ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ



 − ٤٣ −

َّبخمرهن عىل جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آبـاء بعـولتهن  ُ ُ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ َّ َ ْ َ َّ ُ َ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َّ ِ ُ َ َ ُِ ُ ُ ُِ ِ َ ِ ِ
ِأو أبنائه ِ َ ْ َْ ْن أو أبنـاء بعـولتهن أو إخـواهنن أو بنـي إخـواهنن أو بنـي أخـواهتن أو َ َّ َ َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ ْ ْ ََّ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ َ

ِنسائهن أو ما ملكت أيامهنن أو التابعني غـري أويل األربـة مـن الرجـال أو الطفـل  ْ ِّ ِ َِ ُ َ َ َِ َ َ َ َّ ُ ْ َِّّ ْ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ِ َ َ ِ َّ َْ َ َ ِ
ُالذين مل يظهر ََ ْ ْ َ َ ِ ِوا عىل عورات النساء﴾َّ َِ َِّ ْ َ ْ﴿والذين هـم  :وقوله سبحانه،]٣١:النور[ ََ ُ َ َِ َّ

َلفروجهم حافظون  ُ ِ َِ ْ ُِ ِ َإال عىل أزواجهم أو ما ملكت أيامهنم فإهنم غـري ملـومني ) ٥(ُ ِ ُ ََ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ُْ ََ َّ ُ ْ َ َِ َِ َ َْ َ ِ ِ ْ َ َّ
َفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ٦( ُ َ ُ َ ْْ َُ َ ََ َِ ُِ َ ََ َ َ َ وروي عـن أيب , )املؤمنون [﴾)٧ (ِ

ال ينظـر الرجـل إىل عـورة «: قـال − ملسو هيلع هللا ىلص −أن رسـول اهللا  −  −سعيد اخلدري 
 −  −وروي عن معاويـة بـن حيـدة , )١(»الرجل, وال تنظر املرأة إىل عورة املرأة

احفظ عورتـك إال : يا رسول اهللا عوراتنا ما نأيت منها وما نذر?, قال: قلت«: قال
: فإذا كان القوم بعضهم يف بعض?, قـال: ما ملكت يمينك, قلتمن زوجتك أو 

فاهللا : ًفإذا كان أحدنا خاليا ?, قال: إن استطعت أن ال يراها أحد فال يرينها, قلت
وروي عن ابن عبـاس ريض اهللا عـنهام أن رسـول , )٢(»يستحيا من الناس أحق أن

 مالئكـة اهللا الـذين ال إن اهللا ينهاكم عن التعري, فاستحيوا من«: قال − ملسو هيلع هللا ىلص −اهللا 
وروي عـن , )٣(»الغـائط, واجلنابـة, والغـسل: يفارقونكم إال عند ثالث حـاالت

مـا مـن امـرأة :  يقـول − ملسو هيلع هللا ىلص −سمعت رسول اهللا «: عائشة ريض اهللا عنها قالت
وروي عـن , )٤(»تضع ثياهبا يف غري بيت زوجها, إال هتكت السرت بينها وبـني رهبـا

                                           
 .١/١٨٣أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(
علقه البخاري يف صحيحه, وأخرجه احلاكم يف املستدرك وصحح إسناده, وأخرجـه أمحـد يف مـسنده, وأبـو داود ) ٢(

, ٤/١٨٠, املـستدرك ١/٣٣١صـحيح البخـاري . (حديث حسن: والبيهقي والرتمذي يف سننهم, وقال الرتمذي
 ).٨/٢٩, سنن الرتمذي ٧/٩٤, السنن الكرب ٢/٣٨٤داود , سنن أيب ٣/٨٧الفتح الرباين 

يف سنده حفص بن سليامن, وهو لني احلديث, وذكـره اهليتمـي يف جممـع الزوائـد : أخرجه البزار يف زوائده, وقال) ٣(
 ).١/٢٦٨, جممع الزوائد ١/٦٠كشف األستار عن زوائد البزار : اهليتمي. (رجاله رجال الصحيح: وقال

اكم يف املستدرك, وأمحـد يف مـسنده, وأبـو داود والرتمـذي وابـن ماجـه والـدارمي يف سـننهم, وقـال أخرجه احل) ٤(
, ٤/٢٨٨املـستدرك . (رجاله رجال الصحيح, وهو أصح مـا يف البـاب: حديث حسن, وقال الشوكايت: الرتمذي

سـنن الـدارمي , ٢/١٢٣٤, سنن ابـن ماجـه ٨/٣٤, سنن الرتمذي ٤/٣٩, سنن أيب داود ٢/١٤٩الفتح الرباين 
 ).١/٣٢٠, نيل األوطار ٢/٢٨١
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ألن يطعن رأس أحدكم بمخيط مـن «: قال − ملسو هيلع هللا ىلص −معقل بن يسار أن رسول اهللا 
 .)١(»حديد, خري له من أن يمس امرأة ال حتل له
, وكان ال يتم إال بالفـصل بـني التـوأم, ًوملا كان اجتناب هذا املحظور واجبا

ومقدمة الواجب هلـا حكـم , بحسبان أنه مقدمة للواجب, ًكان هذا الفصل واجبا
 .ما تكون مقدمة له 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
اإلبرة التي خياط هبا الثوب ونحوه, واحلديث أخرجه البيهقي يف سننه, وذكره اهليتمي يف جممـع الزوائـد, : املخيط) ١(

فيض : , املناوي٤/٣٢٦جممع الزوائد . (رجاله ثقات: رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح, وقال املنذري: وقال
 ).٥/٢٥٩القدير 
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 املطلب الثالث
 ضوابط فصل التوأم وحاالت الضامن فيه

 الفرع األول
 الضوابط الرشعية لفصل التوأم املتالصق

إال , وعمليات فصل التوائم ال يكون جلميعها صفة الفرضـية أو املـرشوعية
ومل يرتتب عليه وفاة التوأم أو تعريـضه للهـالك أو الـرضر , ًإذا كان الفصل ممكنا

بعد , وكان الفصل أوىل من التالصق وأنفع للمفصولني, عيش معهالبني الذي ال ي
ومن ثم فإن مرشوعية فـصل التـوأم املتالصـق إنـام , استئذاهنام أو استئذان وليهام

 :جتوز بالضوابط التالية
ممن , أن جيري عملية فصل التوأم فريق من األطباء املتخصصني يف هذا املجال −١

يعـاون , رس عىل هـذا النـوع مـن اجلراحـاتشهد له باخلربة والكفاءة والتم
بحـسبان أن إجراءهـا ال ,  يف بذل اخلربة أو العمل عند إجرائهاًبعضهم بعضا

 عــدد مــن األطبــاء يف وإنــام يفتقــر إىل, يقتــرص عــىل متخــصص يف اجلراحــة
, واألنسجة, والعظام, والقلب واألوردة الدموية, كالتخدير, ختصصات شتى

 . نحوها مما ال يتم إجراؤها بدوهنم و, وأجهزة التنفس واهلضم
إمكـان , أن يغلب عىل ظن من يقرر إجراءهـا مـن أهـل اخلـربة مـن األطبـاء −٢

ودون أن , الفصل بني التوأم دون أن يلحقهام أو يلحق أحدمها الوفـاة بـسببها
أو يكون من شأنه , يرتتب عىل الفصل إصابتهام أو أحدمها برضر بني ال حيتمل

أو إصـابتهام أو أحـدمها بعاهـة ال يمكـن ,  أو حياة أحـدمهاأن يودي بحياهتام
 .معها أن حييا املصاب هبا حياة مستقرة سوية أو مقاربة هلا 

أن يقرر إمكان الفصل بني التوأم بالقيد الـسابق اثنـان عـىل األقـل مـن أهـل  −٣
فقد اشرتط بعض الفقهاء أن يقـرر , اخلربة واحلذق يف هذا املجال من األطباء
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اواة بأمر فيه خطر أو يتوقع منه الرضر عىل املريض اثنـان عـىل األقـل مـن املد
حيرم أكل طاهر «: قال ابن حجر اهليتمي يف التداوي باملخدر, األطباء العدول
كنبات مسكر غري مطرب, وله التداوي به وإن أسكر إن تعـني, : مرض بالعقل

هـذا اعتـربه اخلطيـب ومثل , )١(»بأن قال له طبيبان عدالن ال ينفع علتك غريه
ْقطع سلعة .. وملستقل بأمر نفسه «: قال, الرشبيني عند قطع السلعة من البدن ِ

إال سـلعة ,  يف إزالـة الـشنيًألن له غرضا, وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه.. منه 
ال خطـر , اخلربة أو واحد كام بحثه األذرعي خموفة قطعها بقول اثنني من أهل

فيمتنـع عليـه القطـع يف , يف قطعها أكثر منه يف تركها أو اخلطر ًيف تركها أصال
ومثـل هـذا قـال بـه بعـض , )٢(»ألنه يؤدي إىل هالك نفـسه, صورتنيهاتني ال

 منه اهلـالك أم ًوعام إذا كان خموفا, احلنابلة يف االعتداد بقول األطباء يف املرض
شه فهي فأما األمراض املمتدة فإن أضني صاحبها عىل فرا«: قال ابن قدامة, ال

فـإن , فيها وجه آخر أهنا خموفة عـىل كـل حـال: وقال أبو بكر, خموفة وإال فال
ألهنـم , أشكل يشء من هذه األمراض رجع إىل قول عدلني مـن أهـل اخلـربة

ومـا , وإن هاجت به الصفراء فهي خموفـة«: وقال ابن مفلح, )٣(»أهل اخلربة به
 تصح لوارث وال ألجنبـي ال.. قال عدالن من أهل اخلربة أنه خموف فعطاياه 

واعتـد بقـوهلام ابـن قدامـة يف إمكـان , )٤(»بزيادة عىل الثلث إال بإجازة الورثة
, استيفاء القصاص من األعضاء دون حيف عىل ما لـيس فيـه قـصاص منهـا

خلع عظم املنكب ويقال له مشط الكف فريجع فيه إىل اثنني من ثقـات «: قال
وإال صـار , فاء أن تـصري جائفـة اسـتوىفيمكن االستي: فإن قالوا, أهل اخلربة

                                           
  .١/٢٢٠الزواجر عن اقرتاف الكبائر : ابن حجر اهليتمي) ١(
  .٤/٢٠٠مغني املحتاج ) ٢(
  .٢/٤٨٦الكايف : ابن قدامة) ٣(
  .٣٨٧ −٥/٣٨٦املبدع : ابن مفلح) ٤(
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: حيـث قـال, ويف تقرير بقاء البرص بعـد اجلنايـة أو ذهابـه, )١(»األمر إىل الدية
, رجع إىل اثنني عدلني مسلمني من أهل اخلربة, وإن اختلفوا يف ذهاب البرص«

ومعرفـة , ملشاهدهتام العني التي هي حمل البرص,  إىل معرفة ذلكًألن هلام طريقا
وهو ما اعتربه فقهاء الشافعية يف القـول بوصـول املجنـي عليـه إىل , )٢(»ابحاهل

وإن شـك يف وصـوله إىل حركـة «: قال اخلطيب, حركة املذبوح باجلناية عليه
كـام قـال الرافعـي أي وعمـل بقـول عـدلني , رجع إىل أهـل اخلـربة, مذبوح
ص التـوأم إال أنه ينبغي أن يكون قصد من جيري عملية الفصل ختلي, )٣(»منهم

وال يقصد من ذلك جمرد اإلعالن والدعاية لنفـسه , مما يعانيه بسبب التالصق
رغبة منـه يف جمـرد , فإن مقصده هذا ربام جره إىل إجراء ما ال حيسن, بإجرائها

فتكون نتيجتها إهالك التـوأم , إظهار مقدرته عىل إجراء هذه اجلراحة اخلطرية
 .ً شديداًأو اإلرضار به رضرا

 مـن ً ورضراًكون إجراء عملية الفصل بني التوأم أنفع هلـام وأقـل خطـراأن ي −٤
, ألن اخلطر أو الرضر من إجرائها إن كان أعىل من عدم إجرائها, عدم إجرائها

أنـه إذا : وقواعد الرشيعة تقرر, فإن املفسدة يف إجرائها تكون أعظم من عدمه
 .)٤(ـا لدفع أعالمهاأرتكب أدنامه, ًعاتعارضـت مفسدتان ومل يمكن دفعهمـا م

بأن كانـا بـالغني , ًإن كان إذهنام معتربا, أن يأذن التوأم يف إجراء عملية الفصل −٥
وأن , عاملني بحقيقة ما جير هلام ومد خطورته عىل حيـاهتام, عاقلني خمتارين

فإن كان ,  أو ما جيري جمر الرصيح من الصيغًيكون إذهنام يف إجرائها رصحيا
أو , أو كانا هبام جنون أو عته, ا صغريينـانـأن كـب, ًاـرعـر شـعتبر مـإذهنام غي

                                           
  .٨/٢٥٦املغني ) ١(
  .٨/٣٤١املغني ) ٢(
  .٤/١٢مغني املحتاج ) ٣(
  .٨٨/ والنظائر األشباه: السيوطي, ١/٣٤٨املنثور : الزركيش) ٤(
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, أو امتنعا من اإلذن يف إجرائها, ال يدركان لقصور فهمهام حقيقة ما جير هلام
وإال , إن كان هلام ويل, فإن وليهام يكون له حق اإلذن يف إجرائها يف هذه احلالة

ني أو نائبه يف البلد الذي يوجد بـه انتقلت الوالية عند عدمه إىل ويل أمر املسلم
 .)١(باعتبار أنه ويل من ال ويل له, مالتوأ

فـإن اختالهلـا أو , وإذا كانت هذه الضوابط لـرشعية إجـراء هـذه اجلراحـة
إمـا ألهنـا تكـون , اختالل أحدها جيعل الفصل بني التوائم عملية غـري مـرشوعة

د تعذر حصول اإلذن مـنهام أو خمالفة للرشع إن متت بدون إذن التوأم أو وليهام عن
وإما ألنه يرتتب عليها مفسدة أعظم من مفسدة بقـاء التـوأم بـدون , امتناعهام منه

أو خيـف منـه , إذا خيف اهلالك عليهام أو عىل أحدمها عند إجراء الفـصل, فصل
أو مل يغلب عىل ,  من بقاء التالصق بينهامًحدوث عاهة هلام أو ألحدمها أكثر رضرا

أو , ا أو غريه من أهل اخلربة هبذه العمليات إمكان الفصل بني التوأمظن من جيرهي
 .بقائهام أو أحدمها عىل قيد احلياة بعد إجرائها 

وقــد انتهــى جممــع البحــوث اإلســالمية بــاألزهر إىل جــواز فــصل التــوائم 
أن يكون القائمون بإجرائها من األطباء املختصني األكفـاء, وأن «: منها, بضوابط
 إن كانت أهلية اإلذن متحققة فيهام, بأن يكونا بالغني ًإجرائها التوأمان معايأذن يف 

فإن احلق يف والية اإلذن باجلراحة يعترب , عاقلني خمتارين, فإن كانا ناقيص األهلية
ُفيقدم األب ثـم اجلـد وإن عـال, ثـم االبـن ثـم اإلخـوة , بحسب قوة التعصيب

ثم األعامم , ألشقاء, ثم بنو اإلخوة ألبثم بنو اإلخوة ا, األشقاء ثم اإلخوة ألب
وال .. األشقاء, ثم األعامم ألب, ثم بنو األعـامم األشـقاء, ثـم بنـو األعـامم ألب 

جيوز للطبيب إجراء اجلراحة إذا مل يوافق عليها من له حق اإلذن, فإن كانت عملية 
التـوأمني وال جيوز إجبـار ..  رفع األمر للقايض لرفع النزاع ًالفصل نجاحها كبريا

                                           
أعـامل الـدورة التاسـعة عـرشة ملجمـع الفقـه «اإلذن يف العمليات اجلراحيـة املـستعجلة : عبد الفتاح إدريس. د.أ) ١(

 .» منظمة املؤمتر, اإلسالمي
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عىل الفصل إن كانا بالغني عاقلني, ماداما راضيني بام ابتليا به, بخالف ما إذا قبـل 
أحدمها ورفض اآلخر, فريجع حينئذ لألطباء املختصني, فإن قالوا بإمكان إجراء 

ملا يف امتناعه , جاز إجبار الرافض منهام عليها, جراحة الفصل اآلمن بني التوأمني
ط أال يرتتب عىل فصل التـوأمني مفـسدة تفـوق مفـسدة وبرش..من مضارة أخيه 

بقائهام ملتصقني, كوفاهتام أو تلف عضو من أحدمها يف مقابل سـالمة اآلخـر, أو 
 .»غلب عىل الظن حدوث ذلك

وصدر من دار اإلفتـاء املـرصية فتـو بجـواز إجـراء عمليـة فـصل التـوأم 
وذلـك يف , ـ هـ١٤٢٣ غـرة مجـاد األوىل ٥٠٠/١٦٢سجلت برقم , املتالصق

وكـان مـن مـربرات القـول , سؤال قدم هلا يف حق توأم متالصق من جهة الرأس
فإن القواعد الرشعية تبني أن املصلحة األعظـم تقـدم عـىل «: بمرشوعية إجرائها

 مع ما فيها من −وال شك أن بقاء الطفلني هبذه الصورة امللتصقة , املصلحة األقل
 من حيث اإلبقـاء عـىل حيـاة إنـسانني  متثل مصلحة−مشكالت وأخطار متوقعة 

حيث تـرجح لـدهيم , وكذلك إقدام الفريق الطبي عىل إجراء العملية, موجودين
وعليه فتقدم املصلحة األعظـم عـىل , إمكان احلياة هلام أو ألحدمها مصلحة أعظم

هلذا نفيد بجواز إجـراء جراحـة فـصل الطفلـني امللتـصقني يف .. املصلحة األقل 
  .»لعمل عىل إبقاء حياهتام أو أحدمها لتوفري معيشة أفضل هلامبنية ا, الرأس

مـن , واملوازنة الصحيحة يف إجراء هذه العملية ليس كام ورد يف هذه الفتو
 بعـد الفـصل ووفـاة ًموازنة بني مصلحة أعظم ولو يف بقاء أحد فردي التوأم حيا

وفـاة توأمـه لـيس ألن بقاء أحدمها بعد الفصل و, وبني بقائهام متالصقني, اآلخر
بل إنه إذا غلـب عـىل ظـن مـن , حتى تكون أعظم من بقائهام, ًفيه مصلحة أصال

ألنـه ال يوجـد يف , جيرهيا أهنا تفيض إىل وفاة أحد فردي التوأم مل جيز لـه إجراؤهـا
ألن نفـس أحـدمها , نصوص الرشع وقواعده ما يسوغ التضحية بأحد ليحيا آخر

فإذا ترتب عىل عدم انفصاهلام بقاء حياهتام وإن , ليست أوىل باحلياة من نفس اآلخر
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فـإن املفـسدة املرتتبـة عـىل , وترتب عىل فصلهام وفـاة أحـدمها, كانت فيه مفسدة
جواز ارتكاب أدنى املفـسدتني لـدفع : وقواعد الفقه تقرر, انفصاهلام تكون أعظم

, الفاملفسدة األعظم تكون يف حالة وفاة أحـدمها عنـد االنفـص, أعظمهام مفسدة
ولـيس يف قواعـد , واألدنى تكون يف بقائهام متالصقني وعدم إجراء اجلراحة هلـام

ألن حتـصيل مطلـق ,  موازنـة بـني مـصلحة أعظـم ومـصلحة أقـلًالرشع أصال
َّبقطـع النظـر عـن مقـدارها قلـت أو , املصلحة املرشوعة مـن مقاصـد التـرشيع

 العامة عىل املصلحة وإنام الذي تقرره قواعد الرشيعة هو تقديم املصلحة, عظمت
لعموم فائدة , اخلاصة وإن كانت األوىل قليلة والثانية عظيمة يف حق من تئول إليه

 . األوىل لعدد غري حمصور من الناس بخالف الثانية 
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 الفرع الثاين
 حاالت الضامن يف عملية فصل التوأم

فـإن إجراءهـا , ًعا فيها رشًوإذا كانت جراحة فصل التوائم املتالصقة مأذونا
ومن ثم فإن , إنام اكتسب صفة الرشعية بإذن الشارع يف املداواة والعالج بضوابطه

, وحدود ما أذن له فيه بالنسبة, من يبارش عملية الفصل جيب أن يتبع قواعد املهنة
أو مل يتبع قواعد املهنة يف إجرائها ضمن رساية , ولذا فإنه إذا خالف هذه الضوابط

سـواء أفـىض ذلـك إىل ,  لقواعد الضامن وأحكامه يف الفقه اإلسـالميًوفقا, فعله
 .    أو حدوث عاهة هبام أو أحدمها , وفاة التوأم أو أحدمها

 سـالمة مـن فاألفعال التي يقصد هبا التطبيب تعد اعتداء مـن املتطبـب عـىل
ت  لـه يف التطبيـب مـن اجلهـاًمأذونـا,  بالطبًما مل يكن القائم بذلك عارفا, يطبه

ومن قبل من يقـع عليـه , املختصة التي ترخص يف مزاولة هذه املهنة ملن تأهلوا هلا
ولـذا فقـد , أو من الويل عليه إن كـان غـري ذلـك, ً عاقالًذلك الفعل إن كان بالغا

 فعله من رساية فيام يرتتب عىل, اعترب الفقهاء النتفاء املسئولية عن الطبيب املعالج
 :الرشوط التالية

فإن مل يكن ,  فيهً بالطب جميداًبأن يكون عاملا, ف منه حذق الصنعة أن يعر−١
فـإذا فعـل ذلـك فـأتلف املـريض , له حذق مل جيز له مبارشة املـداواة أو املعاجلـة

 كـام لـو اعتـد, فإنه يضمن رساية فعله, ًأو أحدث به عيبا, بمداواته أو معاجلته
 طبيـب ىإذا تعـاط: بـن القـيمولـذا قـال ا, عليه ابتداء من غري مداواة أو معاجلة

 إتـالف فقد هجم بجهلـه عـىل, ومل يتقدم  له به معرفة, جاهل علم الطب وعمله
فليزمه الـضامن , فيكون قد غرر بالعليل,  ما ال يعلمهوأقدم بالتهور عىل, األنفس
 يف أن املعالج إذا ًال أعلم خالفا: وقال اخلطايب, وهذا إمجاع من أهل العلم, لذلك
فـإذا ,  ال يعرفـه متعـدً أو عمـالًواملتعاطي علام, ً املريض كان ضامنا فتلفتعد
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ألنه ال يستبد بـذلك بـدون  , وسقط عنه القود, تولد عن فعله التلف ضمن الدية
 .)١(إذن املريض

وقد جاء يف خصوص تضمني الطبيب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
نه طـب قبـل ذلـك  فهـو  يعلم ممن تطبب ومل«:  قال− ملسو هيلع هللا ىلص −جده أن رسول اهللا 

 .)٢(»ضامن
 مبارشة املداواة أو املعاجلة بإذن املريض أو وليه إذا تعـذر حـصول اإلذن −٢

أو طبـب ,  بغـري إذن منـهً مكلفاًفإن طبب مريضا, أو كان غري أهل إلصداره, منه
ضـمن ,  تلف أو حدوث عيـب إىلأو أذن من ال يعترب إذنه فأد, بإذن غري معترب

 .كله الطبيب يف ذلك 
 يف − مـا ذهـب إليـه املالكيـة  عىل− أن يأذن احلاكم أو السلطان للطبيب −٣

إذا ,  املخاطرةاجلراحية املشتملة عىل أو العمليات, إجراء األفعال املتضمنة للرضر
 . إذن سابق من احلاكم أو السلطان  باحلصول عىلًكان القيام هبا مقيدا

بأن جتـاوز , فإن جنت يده, يبارشه أن ال جتني يد الطبيب يف الفعل الذي −٤
أو بارش العالج , أو استعمل آلة يكثر أملها,  غريه فأرض بهاملوضع الذي يعاجله إىل
أو كـان منـه تقـصري يف , أو يف حـال ضـعف املـريض, يف وقت ال يصلح لـذلك

 له يف ً مأذوناًوإن كان حاذقا, فإنه يضمن يف مجيع ذلك,  اإلتالف إىلالتطبيب أد
فأشبه إتالف املال الذي ال , ألنه إتالف ال خيتلف ضامنه بالعمد واخلطأ, التطبيب

فيكـون بمثابـة قطـع , وألنه فعل حمرم فيضمن رسايتـه, خيتلف الضامن فيه بذلك
 .)٣(العضو ابتداء من غري قصد عالج
                                           

  .٢/٤٧٥اآلداب الرشعية , ٣/١٠٩زاد املعاد ) ١(
جه أبو داود وابن ماجة والنـسائي يف سـننهم وأخر, صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: أخرجه احلاكم يف املستدرك وقال) ٢(

. وسكت النـسائي عـن هـذا احلـديث , وال ندري هو صحيح أم ال, مل يروه إال الوليد بن مسلم: وقال فيه أبو داود
 ) .٥٣, ٥٢/ ٨سنن النسائي , ٢/١١٤٨سنن ابن ماجة , ٤/١٩٩سنن أيب داود , ٤/٢١٢املستدرك (

: الرسخـيس, ٨/٣٣تكملة البحر الرائـق , ٥/٤٣الدر املختار ورد املحتار , ٧/٢٠٦) مع نتائج األفكار ( اهلداية ) ٣(
تبـرصة احلكـام : ابـن فرحـون, ٦/٣٢١مواهب اجلليل , ٤/٥٥٧, ٣/٧٩٠رشح منح اجلليل , ١٦/١١املبسوط 

  =مغنـي املحتـاج, ٨/٣٥هناية املحتاج , ٢/٣٠٦املهذب : الشريازي, ٢/٢٣٣بداية املجتهد : ابن رشد, ٢/٣٤٨
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ال , ومل جتن يده فيام أذن لـه فيـه, فالطبيب احلاذق الذي أعطي الصنعة حقها
ومن جهة املريض املكلـف , ن فعله املأذون فيه من جهة الشارعيضمن ما يتولد م
 فعله تلف النفس أو العضو أو فوات منفعته سواء ترتب عىل, أو ويل غري املكلف

 هذا اتفاق الفقهاء كام قـال ابـن املنـذر وابـن قدامـة وابـن وعىل, أو ذهاب صفة
 .)١(القيم

سيدنا حممد وعىل آلـه , لقهوأصيل وأسلم عىل خري خ, ً وآخراًواحلمد هللا أوال
   .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين , وصحبه

 
  عبد الفتاح حممود إدريس.د.أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
زاد املحتـاج , ٥٢٣ −٢/٥٢٢األنوار ألعامل األبرار وحاشية احلـاج إبـراهيم عليـه : األردبييل, ٢٠٢, ٤/٢٠١= 
  .٢/٤٧٤اآلداب الرشعية , ٣٥, ٤/٣٤كشاف القناع , ٤٤١, ٥/٤٤٠, املغني ٤/٢٧٦

  .٣/١٠٩زاد املعاد , ٥/٤٤١املغني , ٤/٢٠٢مغني املحتاج ) ١(
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