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ًاحلمد هللا الـذي أعطـى فـأجزل, وأنعـم فأكمـل, وأحـسن فأفـضل, محـدا 

 وال  ,متواصل األوائل واألواخر, متـشاكل املـوارد و املـصادر, ال ينقطـع مـدده
نـسان إلخلـق ا , ولـه احلمـد كلـهمحده سبحانهأ  , وال ينتهي أمده ,ينقيض عدده

لم عـىل خـاتم الرسـل   ونـصيل و نـس ,, وجعله يف أحـسن تقـويمع صورتهفأبد
 .نبياء, سيدنا حممد بن عبد اهللا و عىل آله وأزواجه وأصحابه األصفياءألوا

 ;أما بعد
د كانت كتب التاريخ تطالعنـا بأخبـار مـا حيـدث للنـاس مـن  حـوادث ـفق

ة واحلروب وتغـري ونوازل معروفة لدهيم مما يألفونه من أحداث, كاملوت والوالد
 غـري أن املـؤرخني وهـم ; ومـا حيـدث مـع العلـامء والنـاس ,الدول واإلمارات
يشاهدونه وما يسمعون عنه مـن  يغفلون ذكر  بعض العجائب مما يذكرون هذا ال

ىل إالتي وردت آثار تنبئ نبأها تعـود كحادثة التوائم امللتصقة  ,غرائب غري مألوفة
عـن «: مام ابـن القـيم يف الطـرق احلكميـة إلرد ا; فقد أوعرص اخللفاء الراشدين

بإنـسان  −  −  عمر بن اخلطابأيت: الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال 
له رأسان وفامن وأربع أعني وأربع أيد وأربـع أرجـل وإحلـيالن ودبـران فقـالوا 

فقال فيها قضيتان إحـدامها ينظـر  −  −كيف يرث يا أمري املؤمنني ? فدعا بعيل 
وأمـا   وإن غط من كل منهام فنفسان, ,إذا نام فإن غط غطيط واحد فنفس واحدة

 وإن بال من  ,ًالقضية األخر فيطعامن ويسقيان فإن بال منهام مجيعا فنفس واحدة
كـان بعـد  فلام  ,كل واحد منهام عىل حدة وتغوط من كل واحد عىل حدة فنفسان

 يف فرج وعني تنظر ثم قـال أمـا يكون فرج ال −  − ذلك طلبا النكاح فقال عيل
ًإذا قد حدث فيهام الشهوة فإهنام سيموتان مجيعا رسيعا  فـام لبثـا أن ماتـا وبيـنهام  ,ً

 .)١(»ساعة أو نحوها
                                                            

 الطرق احلكمية البن القيم) ١(
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ثامئة إىل الثنتني ومخسني وثا بطارقة  األرمن الذي  أنفذ يف سنة »وقصة أحد«
عـرشون سـنة نارص الدولة بن محدان رجلني من األرمن ملتصقني سنهام مخـس و

..  ومعدتان وجوعهام ورهيام خيتلفـانملتحمني ومعهام أبومها وهلام رستان وبطنان
وكان يقع بينهام خصومة وتشاجر وربام حيلـف اآلخـر ال يكلـم اآلخـر فيمكـث 

 ثم يصطلحان وهبهام نارص الدولة ألفي درهم وخلع عليهام ودعامهـا ًكذلك أياما
د أن يبعثهام إىل بغداد لريامها الناس ثم رجع عن إىل اإلسالم فيقال إهنام أسلام وأرا

ذلك ثم إهنام رجعا إىل بلدمها مع أبيهام فاعتل أحدمها ومـات وأنـتن رحيـه وبقـي 
اآلخر ال يمكنه التخلص منه وقد كان اتصال ما بينهام من اخلـارصتني وقـد كـان 

لـام نارص الدولة أراد فصل أحدمها عن اآلخر ومجع األطباء لـذلك فلـم يمكـن ف
مات أحدمها حار أبومها يف فصله عن أخيه فاتفق اعتالل اآلخر مـن غمـه ونـتن 

  .)١(» يف قرب واحدً فدفنا مجيعاًأخيه فامت غام
 أو أهنا حـدثت مـرة ومل حتـدث  ,وهذه احلوادث مل تكن جمرد أخبار وحسب

 عـرشات مـن بـني أو أهنا حادث والدة ميتـة يـسمع عنهـا  ,و بسننيـدها, ولـبع
 , فهي حوادث تتكرر, والنزال نسمع عنها يف كل بالد العامل ,ن املواليدـف ماأللو
دم علـم جراحـة ـة علام عـىل تقــوائم امللتصقـل التـد أصبحت عمليات فصـوق

ورعاية خادم احلرمني وتربعه الـسخي  ,ائم يف اململكة العربية السعوديةفصل التو
ينكـر ويزيـد مـن تـشجيع  ية ال بتكاليف مثل هذه العمليات النوع− حفظه اهللا −

 هذه اجلهـود  مبثوثـة   ومعلوم أن أخبار ,البحث والتقدم يف هذا املجال اإلنساين
 فكـم دخلـت الـسعادة  ,عالم التي تتابع هذه املوضـوعات بدقـةإلوسائل ا عرب

يـات فكيـف بمـن كـانوا حتـت قلوب  كثري من الناس نتيجـة نجـاح تلـك العمل
 .?املعاناة

                                                            
البدايـة انظـر : أورد هذه القصة عدد من املؤرخني منهم ابن اجلوزي يف املنتظم وابن كثـري وابـن العـامد وغـريهم ) ١(

  ٢٤٣\١١والنهاية 
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 املوجزة التي كلفت فيها من قبل إدارة املجمـع حفظهـم اهللا يف هذه الدراسة
ول املقدمات والقواعـد التـي حتكـم نازلـة ألوسدد خطاهم  تناولت يف املطلب ا

 ويف ,)ذكـرا فقـط(أنواع التـوائم املتالصـقة  ويف املطلب الثاين  التوائم امللتصقة,
 املطلـب الرابـع يفو ,ضوابط اعتبار التـوائم امللتـصقة شخـصني :املطلب الثالث

 .أحكام التوائم امللتصقة يف باب املرياث, ثم اخلامتة 
 .واهللا ويل التوفيق

 
 البصل بوأالنارص بن موسى  د عبد. أ 
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 التعريف بالتوائم امللتصقةمتهيد يف 
ُالتوأم من مجيـع احليـوان«: رقال ابن منظو َ ْ ْريه يف بطـن مـن املولـود مـع غـ: َّ َ

ُاإلثنني إىل ما زاد, ذكرا كان أو أنثـى, أو ذكـرا مـع أنثـى, وقـد يـستعار يف مجيـع  َ ُ ًَ ًْ َ
ٌاملزدوجات وأصله ذلك; واجلمع توائم وتؤام ُ َ َ ِ َ ْ ُ«)١(. 

وبإضافة امللتصق  ,وهذا التعريف هو التعريف االصطالحي الواقعي للتوائم
عضهام يف جزء أو أجزاء  من جسميهام بب كل مولودين ارتبطا«نستطيع القول بأهنام 

 .»يمكن فصلهام إال بإجراء جراحي خلقة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .لسان العرب حرف التاء فصل امليم) ١(
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 املطلب األول
 مقدمات وقواعد حتكم نازلة التوائم امللتصقة

 مكتمل اجلسم واألعضاء والعقل  ,خلق اهللا اإلنسان يف أحسن تقويم  :ًأوال
ْلقد﴿ :لقوله سبحانه) قصانال زيادة وال ن( َ َخلقنـا َ َْ َاألنـسان َ َ ْ ِ ِأحـسن ِيف ْ َ ْ ٍتقـويم َ ِ ْ َ﴾ 
 .) ٤:التني(

ًوهذه هي الفطرة وأصل اخللقة, وما كان مغايرا هلذه الصفة جيعلنا أمام حالة 
 وال ,مرضية قد تستدعي التدخل لعالجها إلعادة هذا اجلسم إىل األصل ما أمكن

 .لق اهللا, بل هو إعادة إىل أصل اخللقة ًيعد هذا اإلجراء تغيريا خل
 ,األصل انفراد كل إنـسان بأعـضائه وأجهـزة جـسمه واسـتقالله هبـا :ًثانيا

 أي −  فهـوًفظة عىل هذا اجلـسد واجـب رشعـاواستعامهلا وفق ما رشع له, واملحا
 لد صاحبه عىل سبيل األمانة, وهلذا كان األصل عدم الـسامح بـإهالك − اجلسد

 كام يمنع التنازل عـن بعـض أجـزاء اجلـسم إال يف حـدود  ,ر هباالنفس واإلرضا
 .الرضورة, كالتربع بالدم وبالكلية وبالقرنية وفق تفصيل ال يتسع املقام إليراده

 مراعـاة ; واآلداب املستندة إىل قواعـد الـرشع;تقيض القواعد الرشعية :ًثالثا
ع واألرسة, وهذه اآلداب أحكام النظر واخللوة واخللطة والتسرت واحلياء يف املجتم

َقل للمؤمنني ﴿ :حمكومة بنصوص واضحة الداللة عىل املراد فيها, كقوله سبحانه ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُ
َيغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذ ْ ُ ْ َُ َ َ َ ْ ُْ ُ َ ْ َ ُِّ ِِ َ َّلك أزكى هلم إن اهللاَُ ِ ْ َُ َ ْ َ َ َ خبـري بـام يـصنعون ِ ُ َْ ََ َ ٌِ ِ

َوقل للمؤمنات يغضـضن ) ٣٠( َْ ُ ْ َ ُِ ِ َِ ْ ْ ْ َمـن أبـصارهن وحيفظـن فـروجهن وال يبـدين ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ِْ ِ ُِ َُ ُ ُ ْ َ ْ َ ِ َ
َّزينتهن إال ما ظهر منها وليرضبن بخمرهن عـىل جيـوهبن وال يبـدين زينـتهن إال  َ َِّ َِّ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َ ْ َ َُّ َ َ َُ َ ُ ْ َ َِ ِِ ِ ُِ ُ ُ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ْ ْ َ

َّلبعولتهن ُ ُِ ِ  )٣١−٣٠: النور (﴾..َِ
َيا أهيـا الـذين﴿ :وقوله عز وجل ِ َّ َ ُّ َ ْ آمنـوا ليـستأذنكم الـذين ملكـت أيامنكـم َ ْ َ ُ ْ َ َُ ُ َ ُ َْ َ ْ َ َُ ََّ ِ ِ ِْ َ

َوالذين مل يبلغوا احللم منكم ثالث مرات من قبـل صـالة الفجـر وحـني تـضعون  ُ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ْ ُ ُ ََّ َِ َ َ ََّ َ ْ َ َُ ُُْ ْ َ
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ٍثيابكم من الظهرية ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ َُ ََ ََ ُْ َ ِ َلكـم لـيس علـيكم وال َّ َ َ َْ ْ ْ ُْ َُ َ َ
َعليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم عـىل َ ْ َ َ َّ َّ ُ ْ َ ٌ ُ َْ ْ ْ ْ ُْ ُُ َ ََ ُ َ َ َ ُ بعـض كـذلك يبـني اهللاُ لكـم ِ ِّ ُُ َ ُ َ ْ ََ ِ َ َ ٍ

َاآليات واهللاُ ِ َ َ ٌ عليم حكيم ْ ٌِ َِ َوإذا بلـغ األطفـال مـنكم احللـم فليـستأذنوا كـام ) ٥٨(َ َ ُ ُِ ِْ َ ْ َْ َ َ ُْ ُ ََ ُْ ُ َ ْ َ ْ َ ََ ِ
ْتأذن الذين من قـبْاس ْ ََ ِ ِ َّ َ َ ْ َلهم كـذلك يبـني اهللاُ لكـم آياتـه واهللاَُ َِ ِ ِ َِ ْ ِّ ُ َْ ُ َ ُ َ َ َ ٌ علـيم حكـيم ِ ٌِ َِ َ)٥٩( ﴾

 ).النور(
احليـاء  ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة قال قـال رسـول اهللا «فيام رواه الرتمذي عن  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 ..»من اإليامن واإليامن يف اجلنة والبذاء من اجلفاء واجلفاء يف النار
حييـى بـن سـعيد حـدثنا هبـز بـن حكـيم (فيام رواه الرتمذي عن  ملسو هيلع هللا ىلص وقوله

حدثني أيب عن جدي قال قلت يا رسول اهللا عوراتنا ما نـأيت منهـا ومـا نـذر قـال 
احفظ عورتك إال من زوجتك أو مما ملكت يمينك فقال الرجل يكون مع الرجل 

فاهللا أحق  قال ًفعل قلت والرجل يكون خاليااقال إن استطعت أن ال يراها أحد ف
 .قال أبو عيسى هذا حديث حسن) أن يستحيا منه

األحكام والفتاو الرشعية التـي تبنـى عـىل املعـارف الطبيـة تكـون  :ًرابعا
موقوتة باملعرفة الطبية التي صدرت يف ظلها الفتو, فإذا تغريت القواعد الطبيـة 

سبيل املثال أو ظهر عدم صحتها أو تبديلها, وجب تغيري االجتهاد والفتو, فعىل 
منـع كانت الفتو حينام ظهرت احلاجة إىل نقل الدم للمصابني واملحتاجني للـدم 

 بالدم خلطورة النقل وعدم حصول ظـن بوجـود املـصلحة للمنقـول إليـه, التربع
واليوم وبعد معرفة زمر الدم وحتديد الزمرة املحتاج إليهـا وانتفـاء املخـاطر التـي 

 األوىل تغـري احلكـم وأصـبح مـن اجلـائز بـل كانت موجودة إبان صدور الفتو
 .ًالواجب أحيانا السامح بنقل الدم والتربع به

وكذلك األمر بخصوص املعرفـة اجلراحيـة لفـصل التـوائم كـان احلكـم يف 
السابق املنع للخطورة البالغة هلذا الفصل, ولكن اليوم وبفعل تقدم علم اجلراحـة 

 .حلالة املعروضةوالطب يمكن القول بأن الفتو تعتمد عىل ا
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مكان واالسـتحالة منـصب عـىل إلجراء الطبي  من حيث اإلواحلديث عن ا
 . املعرفة العلمية احلالية وبحسب استطاعة البرش 

 :)١(تراعى القواعد الفقهية التالية :ًخامسا
 .الرضورة تقدر بقدرها −١
 .الرضورات تبيح املحظورات −٢
 .الرضر يزال −٣
 .عي أعظمهام بارتكاب أخفهامإذا تعارض مفسدتان رو −٤

األصل منع أي إجراء له مساس باجلسد إال بإذن من له اإلذن بذلك  :ًسادسا
 بأن يكون مـن اإلجـراءات املـسموح هبـا,  ,اإلجراء رشيطة موافقة الرشع ابتداء

أو الـصغري    والقـارص ,ويفرق يف هذا الباب بني البالغ العاقل, فيكـون اإلذن لـه
وافر املـصلحة, ويف بـاب التـوائم امللتـصقة يكـون األطبـاء فيكون للـويل مـع تـ

وأصحاب االختصاص الثقات هم الذين يقـدمون النـصح للـويل بمـد تـوافر 
املصلحة يف اإلجراء, أو عدم إجرائه بالنسبة للتوائم الذين هم قبل  البلـوغ أو  يف 

 .طور األجنة
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .  راجع األشباه والنظائر للسيوطي  والبن نجيم) ١(
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 املطلب الثاين
 ع التوائم املتالصقةأنوا

تقسم التوائم امللتـصقة  بحـسب مكـان االلتـصاق يف اجلـسم إىل احلـاالت 
 :)١(اآلتية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            

ــــع) ١( ــــسيامت إىل موق ــــصور والتق ــــذه ال ع) t_twins/sa.med.conjoinedtwins.www:(  يرجــــع يف ه  وموق
http://emedicine.medscape.com/article/934680-overview \www.thedailyinquirer.net/.../071899)  ( وموقع www.magdy.net/egy/showthread.php?5558-%CD%E3%...  



 − ١٤ −

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ١٥ −

 املطلب الثالث
 ضوابط اعتبار التوائم امللتصقة شخصني

ًاألصل أن يكون املولود شخصا واحدا مـستقال ً  حتـى لـو كـانوا أكثـر مـن ً
  فإذا وجدت زيادة  ,ص يف البطن الواحد فكل واحد منهام مستقل عن اآلخرشخ

أو كان املولود أكثر من شخص ملتصقني ببعضهام, ) يف جسد املولود( عىل األصل
ًوكانت فيهام حياة, فأر أن يكون قرار اعتبارمهـا شخـصا واحـدا أو شخـصني  ً

ألجهزة احلديثـة ألهل االختصاص من علامء الطـب البـرشي مـع االسـتعانة بـا
 والتحاليل املخربية الدقيقة; وذلك للوصول إىل حقيقة تكوين هذا املولود ومد
تشكله جلسد واحد أو جلسدين وشخصني يربط بينهام اتـصال يف جـزء أو أجـزاء 
من جسميهام, ويكون لكل حالة قرارها اخلاص باستثناء احلـاالت املتفـق عليهـا 

 .ا شخصني والتي حتققت فيها ضوابط اعتبارمه
ويف هذا البـاب بحـث علـامء اإلسـالم خـالل تنظـيمهم ألحكـام املـرياث 

 ويف النقاط التالية بعض ما أشاروا ,وغريها بعض الضوابط ,والطهارة واجلنايات
ًإليه من  معايري حيكم من خالهلا عىل هذه األجسام امللتصقة أهنـا تـشكل شخـصا 

 :ًواحدا أو شخصني
رأسـان (إذا كانت أعضاء كل جسد منهام كاملـة ) معيار تعدد األعضاء( −١

فلهـام يف هـذه ....) وفامن وأربع أعني وأربع أيد وأربع أرجـل وفرجـان ودبـران
 .)١(احلالة حكم شخصني يف مجيع األحكام

إذا كان هلام رأسان فهام اثنان ولو كانا عـىل رجلـني  )معيار تعدد الرأس( −٢
الواحـد ال يكـون لـه بـدنان, «: وحوض وفرج واحـد, جـاء يف أسـنى املطالـب

                                                            
, الرشواين عـىل ٣/١٤٠, قليويب وعمرية ١/٢٤٨٠, البجريمي; حتفة احلبيب ٢/١٩٤ االقناع  − الرشبيني: انظر) ١(

 )٢٥(ية ص مالطرق احلك: القيمبن ا, ١١/٢١٣التحفة 
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س واحـد فـاملجموع بـدن أستلزمان رأسـني, فلـو مل يكـن إال رفالبدنان حقيقة ي
 .)١(»واحد

وهذا يعني أن تعدد الرأس جيعـل لكـل رأس شخـصية مـستقلة, وإذا كـان 
 .)٢(ًالبدنان هلام رأس واحد فهام إذا شخص واحد وليسا شخصني

ذكـر بعـض العلـامء  )هر احليـاةمعيار االستقالل يف اإلحـساس ومظـا( −٣
إذا نقصت أعضاء أحد اجلـسدين ينظـر فـإن علـم حيـاة أحـدمها «ضابطا مفاده 

 فاحليـاة »ًاستقالال كنوم أحدمها ويقظة اآلخر فلهام حكم االثنـني, وإال فكواحـد
املستقلة واإلحساس املستقل ألحدمها عـن اآلخـر تثبـت أهنـام شخـصان وليـسا 

ًشخصا واحدا ً«)٣(. 
 اإلمام ابن القـيم يف هد عن بعض الصحابة مثل هذا الضابط فيام ذكروقد ور

يف مولود ولـد لـه رأسـان  −  − أي سيدنا عيل وقىض«: قوله )٤(الطرق احلكمية
وصدران يف حقو واحد فقالوا له أيورث مرياث اثنـني أم مـرياث واحـد? فقـال 

احد وإن انتبـه واحـد ًيرتك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها مجيعا كان له مرياث و
فإن قيل فكيف تزوج من ولدت كـذلك قلـت . وبقي اآلخر كان له مرياث اثنني 

نا بفارس امـرأة هلـا يًهذه مسألة مل أر هلا ذكرا يف كتب الفقهاء وقد قال أبو جبلة رأ
رأسان وصدران يف حقو واحد متزوجـة تغـار هـذه عـىل هـذه وهـذه عـىل هـذه 

لنـساء ويتمتـع الـزوج بكـل واحـد مـن الفـرجني والقياس أهنا تزوج كام تزوج ا
 هذا إذا كان الرأسان عـىل حقـو واحـد  ,والوجهني فإن ذلك زيادة يف خلقة املرأة

) حـدثنا(بن سـهل حقوين وأربعة أرجل فقد رو حممد ا عىل ـانـورجلني فإن ك

                                                            
 .٤/٩٨غني املحتاج م/ , الرشبيني١١/٢١٣, الرشواين عىل التحفة ٨/٢١٨أسنى املطالب ) ١(
 أسني املطالب) ٢(
 ١/٢٤٨٠ بحتفة احلبي) ٣(
 )٢٥(الطرق احلكمية ص ) ٤(
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عبيـد اهللا بـن العـالء ) حـدثنا(عامرة بن يزيـد ) حدثني(عبد اهللا بن حممد البلوي 
أتى عمر بن اخلطـاب ريض : أيي سلمة بن عبد الرمحن قال ) عن(الزهري ) نع(

اهللا عنه بإنسان له رأسان وفامن وأربع أعني وأربع أيـد وأربـع أرجـل وإحلـيالن 
فقال فيهـا قـضيتان  −  −ودبران فقالوا كيف يرث يا أمري املؤمنني? فدعا بعيل 
 وإن غط من كل مـنهام  ,حدةإحدامها ينظر إذا نام فإن غط غطيط واحد فنفس وا

 ًوأما القضية األخر فيطعامن ويسقيان فإن بال منهام مجيعا فنفس واحدة.فنفسان 
  , وإن بال من كل واحد منهام عىل حدة وتغوط من كل واحد عىل حدة فنفـسان,

يكون فرج يف فرج وعني تنظر  ال −  −فلام كان بعد ذلك طلبا النكاح فقال عىل 
ً قد حدث فيهام الشهوة فإهنام سيموتان مجيعا رسيعاثم قال أما إذا  فام لبثا أن ماتـا  ,ً

 .وبينهام ساعة أو نحوها
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 املطلب الرابع
 أحكام التوائم امللتصقة يف باب املرياث

 : يتضمن ثالثة فروع»لتوائم امللتصقةا«احلديث عن مرياث 
 .يف باب احلجب: لثاًباعتباره مورثا, والث: والثاينًباعتباره وارثا, : األول
 ًالتوأم امللتصق باعتباره وارثا: الفرع األول

, ويرث )ولو للحظات بأن استهل ثم مات(ًحيث يرث من غريه إذا ولد حيا 
ضـوابط اعتبـاره ) امللتـصق ببعـضه(مرياث شخصني إذا توافرت يف هذا املولود 
 . مل تتوافر فيه تلك الضوابطشخصني, ويرث مرياث شخص واحد إذا

 هـذا فإذا ولدا ثم ماتا, فريثان ثم يورث عنهام ذلك املرياث, مع مالحظـة أن
ًالتوأم إذا ولد وكان أحد الشقني حيا واآلخـر ميتـا يـرث األول دون الثـاين, ألن  ً
الثاين مل تثبت حياته, ولو ولدا أحياء ثـم مـات أحـدمها فريثـان نـصيبهام وينتقـل 

 .نصيب اآلخر الذي مات إىل ورثته
 :احلمل بمولودين ملتصقني

بالكـشف الطبـي, وإذا كان احلمل عبارة عن جنينني ملتصقني وظهـر هـذا 
 وعىل فرض األفضل هلام, فـإذا ولـدا أحيـاء ًفيحجز هلام نصيب شخصني احتياطا

أعطيا نصيبهام, وإذا ولدا أحياء ثم ماتا يرثان وتنتقل أمواهلام لـورثتهام, وإذا ولـد 
ًأحدمها حيا واآلخر نزل ميتا فيعطى احلي نصيبه ويوزع نصيب اآلخر لورثته ً. 

انت ضوابط اعتبار هذا املولود شخصني غري متوافرة, أما إذا ولدت املرأة وك
 . ويوزع الباقي حسب االستحقاقًا واحدًافيعطى نصيب

أما الدول التي تطبق أحكام الوصية الواجبة فـال خيتلـف نـصيب احلمـل أو 
باعتبار أهنم شخص واحد أو ) إذا كانوا يستحقون تلك الوصية(التوائم امللتصقة 

جـدمها أو (يب والدمها الذي مات حال حياة أبيـه أو أمـهأكثر ألن املعترب هو نص
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يأخذون مثـل نـصيب أبـيهم ) املستحقون للوصية(وهم ) جدهتام بالنسبة للجنني
رشيطة أن ال يزيد عىل ثلث الرتكة, ولكنهم يتقاسمونه للذكر مثل حـظ األنثيـني 

ًإذا كانوا ذكورا وإناثا, وبالتساوي إذا كانوا ذكورا فقط أو إناثا ً ً  .)١( فقطً
ومن املسائل التي خيتلف فيها الواحد عن اجلمع يف املـرياث املتعلـق بـالتوأم 

 ومل يكن هناك أخ »اإلخوة ألم«امللتصق ما لو كانت قرابة هذا التوأم املورث قرابة 
وإذا اعتـرب ) بـرشوطه(آخر له سواه, فإذا اعتـرب شخـصني فإنـه يـستحق الثلـث 

ًشخصا واحدا فله السدس لقوله تع ٌوإن كان رجل يـورث كاللـة أو امـرأة ﴿: اىلً َ ََ ْ َ ُ َِ ً َُ ٌَ َ َُ ََ ْ ِ
ُوله أخ أو أخت فلكل واحد منهام السدس فإن كانوا أكثر من ذلـك فهـم رشكـاء  َ ْ ََ َُ َْ َ ُُّ َُ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ْ ُ ََ ُ َ َُ ُْ ِ ُ ْ ٌ ْ ٌِّ َ

ٍّيف الثلث من بعد وصية يوىص هبا أو ديـن غـري مـضار ُ ْ ْ َ ُ ََّ َ َ ٍ َ ْ َ ْ َ َْ ِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ُ ُّ َّ وصـيِ ِ َة مـن اهللاِ واهللاَُ َ ِ ٌ علـيم ً ِ َ
ٌحليم ِ  .)١١: النساء (﴾َ

 :ًالتوأم امللتصق باعتباره مورثا: الفرع الثاين
 :ملوت التوأم امللتصق حالتان, مها

ويبقى اآلخر ولو دقيقة بعده; ففـي ) الشخصني(أن يموت أحد الشقني  −١
 إذا مل يكـن ًهذه احلالة تقسم تركة الذي مـات أوال ويـرث الـشقيق اآلخـر منـه,

 .ًحمجوبا بغريه من الورثة
 .كأن يتزوج األول ويرزق بأبناء ذكور فهؤالء حيجبون األخ من املرياث

أما لو كان الورثة هم إخوة هلذا الذي مات فقط فإن أخاه الـذي بقـي بعـده 
 .ولو للحظات يرث منه وتقسم الرتكة بطريقة املناسخات

ًن الـذي مـات أوال, فهـؤالء أن يموتا يف وقت واحـد, أو ال يعـرف مـ −٢
فال يـرث أحـدمها مـن اآلخـر, بـل ) احلرقى والغرقى واهلدمى(يعاملون معاملة 

                                                            
 وكـذلك نـص ١٩٩٧ربـد أ, طبع مؤسسة محـادة,  أبو البصل نظر كتاب الرتكات  يف الفقه والقانون لعبد النارصا) ١(

 .قانون األحوال الشخصية األردين
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انظر رد املحتار مع ( .ًخر غري موجود أصالآلوزع تركة كل واحد مستقلة وكأن ات
 )٣/٢٦مغني املحتاج , ٦/٧٩٨الدر املختار 
 :التوأم امللتصق يف باب احلجب: الفرع الثالث
لة نص عليهـا الفقهـاء واعتربومهـا شخـصني, فيحجبـان األم مـن هذه احلا
قال الرشبيني  من الشافعية يف حجب األم من الثلث للسدس مع . الثلث للسدس

قـد يـشمل مـا لـو ولـدت امـرأة «: ًاثنني فصاعدا من اإلخوة واألخوات ما نصه
ر ثـم ولدين متلصقني هلام رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان, وهلام ابـن آخـ

مات هذا االبن وترك أمه وهذين, فيرصف هلا السدس وهو كذلك ألن حكمهـام 
 .)١(»...حكم االثنني

فإهنام شخصان حقيقة بدليل أهنام حيجبـان «: وقال الرشبيني يف مغني املحتاج
 )٢/٥٩مغني املحتاج  (»األم من الثلث إىل السدس

ث يف نحـو حجـب لو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنني يف باب املـريا«
 .)٢(»األم من الثلث إىل السدس

ال فـرق يف جـنس األخـوين بـني أن «: وقال ميارة من املالكية يف هذا املقـام
يكونوا أشقاء أو ألب أو خمتلفتني أو ألم أو أحدمها كذا من غري فـرق حجبـوا أم 

ًال, ذكورا كانوا أو إناثا, أو خمتلفتني أو خنثيـني سـاملني أو خمتلفـني حتـى و لـدت ً
 .)٣(»ولدين ملتصقني حلجباها إىل السدس

 
 
 

                                                            
  .١٩٤/ ٢اإلقناع ) ١(
 .كتاب الصالة/ ١حتفة املحتاج ) ٢(
 .٢/٣٠٥اإلتقان واألحكام ) ٣(
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 املطلب اخلامس
 أحكام زواج التوائم امللتصقة

تثري مسألة اخلطبة وال مسألة إجراء العقد من قبل أحد التوأمني امللتصقني  ال
 إجراء العقد بحضور اآلخر وكذلك كـل ًأية إشكاالت تذكر, حيث يمكن عمليا

 . اء معلنإجر
أما إذا تم العقد وأراد التوأم امللتصق سـواء كانـا ذكـرين أو أنثيـني الزفـاف 

 فهنا تثار مشكالت عملية تتعلق بقواعد النظر والسرت والعورة, ;وإنجاب األوالد
األمر الذي جيعل مسألة زواج التوأم امللتصق خمتلفة عـن زواج اإلنـسان العـادي 

 .الطبيعي
 :املسألةنصوص الفقهاء يف هذه 

نص بعض الفقهـاء عـىل جـواز زواج التـوائم امللتـصقة عـىل أسـاس أهنـام 
شخصان وتثبت هلام كل حقوق الشخص املنفرد جاء يف حاشية قليويب وعمرية ما 

 :)١(نصه
لو كانا ملتصقني وأعضاء كل منهام كاملة حتى الفرجني فلهام حكم اثنني يف «

سـواء كانـا ذكـرين أو أنثيـني أو مجيع األحكـام حتـى إن لكـل مـنهام أن يتـزوج 
 .)٢(»خمتلفني

 أن −  أي امللتـصقني− فيجـوز لكـل مـنهام«: وقال البجريمي مـن الـشافعية
يتــزوج ســواء كانــا ذكــرين أو أنثيــني أو خمتلفــني, وجيــب الــسرت والــتحفظ مــا 

 .)٣(»...أمكن
                                                            

)٣/١٤٠) ١ 
 .. لكون أصلهام بويضة واحدة وهي إما ذكر أو أنثىًالقول بأن امللتصقني ذكر وأنثى فيه نظر علميا) ٢(
 ١/٢٤٨٠حتفة احلبيب للبجريمي ) ٣(
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ًوقد رو أيضا أن اإلمام الشافعي أخرب عن إمرأة هلا رأسـان فتزوجهـا عـىل 
 .)١( مائة دينار فنظر إليها ثم طلقهامهر

 : يف زواج امللتصقنيةالفتاو املعارص
اختلفت وتنوعت فتاو علـامء العـرص يف زواج التـوأم امللتـصق إىل ثالثـة 

 :اجتاهات
اجلواز مع مراعاة السرت ما أمكن وهو القول املوافق ملذهب الشافعية : األول

ي كل من دار اإلفتـاء املـرصية والـدكتور وممن قال هبذا الرأ. اـرناه آنفـذي ذكـال
امللك السعدي من علامء العراق وغريهم, حيث جاء يف فتو اإلفتاء املرصية  عبد
ًتى توافرت فيه رشوطه وأركانه كان عقدا صحيحا, مالزواج عقد من العقود «أن  ً

ًكام أن لكل واحد من التوأمني روحا مغايرة لآلخر, وشخصية مستقلة عنه حكام,  ً
إذا أجر عقد الزواج تام الرشوط واألركان صح عقده ومل توثر حالة االلتصاق ف

 .)٢(»يف إفساد العقد ألهنا أمر خارج عنه
وجاء يف فتو السعدي التي جاءت يف الرد عـىل سـؤال عـن زواج تـوأمني 

 : جاء اجلواب».... رؤية زوجة أخيه أو عورهتا −  أحدمها– وكيف حيق له«
ب عىل التوأم الذي جينب اآلخر الذي يريد مواقعة زوجتـه يف هذه احلالة جي«

أن يعرض عنهام وأن يغطي برصه أو يغمضه وال جيوز له أن ينظر إىل عورة زوجة 
 .)٣(»...اآلخر وال إىل عورة أخيه عند كشفها

املنع وعدم جواز زواج التوأم امللتصق وممـن قـال هبـذا القـول جممـع  :الثاين
زهــر حيــث رفــض زواج امللتــصقني وجــاء يف قــرار البحــوث اإلســالمية يف األ

 : )٤(املجمع
ال جيوز زواج أحد التوائم امللتصقة أو كليهام, ألن النكـاح لـه مـستلزمات «

 كام »ً واحداًأن التوأم ال يعدان شخصا« و»حيرم عىل أحد امللتصقني االطالع عليها
                                                            

 حاشية اجلمل) ١(
 انظر موقع) ٢(
 نظر موقع األمة الوسطا) ٣(
 ىل املوقعراجع قرار املجمع ع) ٤(
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اجلمـع بـني أنه ال جيوز للرجل أن يتـزوج مـن امـرأتني ملتـصقتني لعـدم جـواز 
: ًاألختني, وعليه يصبح زواج امللتصق يف كـل األحـوال خمالفـا ألحكـام الـرشع

وعلل مقرر جلنة البحوث الفقهيـة يف املجمـع القـرار العتبـارات عمليـة حيـث 
يصعب السرت يف العملية اجلنسية بني الزوجني وهناك طـرف ثالـث سـواء كـان «

 .»امللتصقني أنثيني أو ذكرين أو خمتلفني
 :التفريق بني ثالث حاالت :لثالثا

ً إذا كانا أنثيني, والثانية إذا كانا ذكرين, والثالثة إذا كانا رجال وامرأة, :األوىل
 حالة كوهنام أنثيني وجيـوز يف احلـاالت األخـر إذا كـان االلتـصاق ًفيمنع مطلقا

ا اهللا الطيار ونـصه ًخفيفا ويلتزم السرت قدر اإلمكان وهذه هي فتو الدكتور عبد
 : عىل النحو اآليت

 :ًإذا كان التوأمان امللتصقان أنثيني مل جيز نكاحهام مطلقا ملا يأيت
عدم القدرة عىل الوفاء بالتزامات عقد النكاح من حقوق الزوج كالطاعة  −١

 .والقرار يف البيت ونحو ذلك
ُوأن جتمعـو﴿: أنه ال جيوز اجلمع بني األختني يف عقد النكاح قال تعـاىل −٢ ََ ْ َ ْ ا َ

َبني األختني إال ما قد سلف َ َ َ ْ ْْ َ َْ َّ ِْ ِ ُ َ  ويف هذا عقد عىل أختني ألنه يعقد عىل امرأة واحدة ﴾َ
كاملة األعضاء ويوجد بينهام اشرتاك يف بعض األعضاء فدل عىل أنـه يعقـد عـىل 

 .جزء من املرأة الثانية
أن هذا يؤدي إىل عدم متكن الزوج من اسـتيفاء حقـه املمنـوح لـه بعقـد  −٣

كاح كالوطء إذ ال يمكن أن يستوفيه إال بتأثر الثانية وتـرضرها, ومثلـه احلمـل الن
 .والوالدة والسفر معه وغري ذلك, والقاعدة أنه ال رضر وال رضار والرضر يزال

وإذا كان التوأمان امللتصقان ذكرين, فإن كان االلتصاق يف اجلهـاز التناسـيل 
 :ز ألحدمها النكاح ملا يأيتًكأن يكون هلام معا جهاز واحد, فهنا ال جيو

 . أنه ال جيوز بحال أن جيتمع عىل املرأة الواحدة رجالن يف وقت واحد−١
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 . أنه إذا كان العقد ألحدمها فإن اآلخر يكون الفعل منه زنا−٢
  أنه يشكل عىل ذلك نسبة الولد فلمن ينسب?−٣

وإذا كــان االلتــصاق بموضــع ال يقيــد احلركــة بــصورة كبــرية كــأن يكــون 
اللتصاق يف أصبع من قدم أو يد أو نحومها, فهنا جيـوز نكـاح أحـدمها إذا كـان ا

ــا, وال يــصون نفــسه إال  ــا, كــأن خيــشى عــىل نفــسه الزن ًالنكــاح يف حقــه واجب
بالنكاح,والبد هنا من رضا املرأة والتوأم اآلخر, ويتم اجلامع عـن طريـق الـساتر 

 .فيها االلتصاقبني التوأمني إال من اليد فقط أو القدم فقط التي 
 .ًوإذا كان االلتصاق بجزء كبري من البدن, فإنه ال جيوز له النكاح مطلقا

ًوكذلك احلكم إذا كان التوأمان امللتصقان رجال وامرأة, فإن كان االلتـصاق 
ًخفيفا جاز النكاح بالضوابط السابقة, وإن كان كبريا مل جيز مطلقا ً ً. 

نق جاز عقد النكاح له, وذلك عـىل وإذا كان التوأمان برأس واحدة حتى الع
 .)١(وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد.واهللا أعلم. اعتبار أنه شخص واحد له ذكران

 : تعقيب ومناقشة
التوائم امللتصقة بحسب املراجع الطبية تقرر أهنام من جنس واحـد, فإمـا أن 

 يف حـدود −فأمر مستبعد ) ذكر وأنثى ملتصقني(يكونا ذكرين أو أنثيني; أما فكرة 
بـني الـذكر ) الكروموسـومات(ً نظرا لالختالف يف الصبغيات –ما اطلعت عليه 

من خليـة واحـدة ) ًحدوث التوائم امللتصقة حتديدا(واألنثى, واألصل أن يكون 
 .ًذكرا أو أنثى

من هنا سنتطرق لبحث زواج التـوائم امللتـصقة عـىل أسـاس حـالتني كـون 
 .)٢( فقطً أو إناثاًالتوائم ذكورا

                                                            
ــوائم  )http://m-islam.net/articles.php?action=show&id=705( راجــع الفتــو عــىل املوقــع) ١( ــاو يف الت فت

 )  د عبد اهللا بن حممد الطيار.أجاب عليها فضيلة الشيخ أ(امللتصقة 
ًوهبذا يستبعد كوهنام ذكرا وأنثى أو خنثى أيضا الستبعاد فكرة الزواج حينئذ) ٢( ً. 
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األصل يف مسألة الزواج أنه مرشوع ويأخذ لد كثري مـن العلـامء األحكـام 
 .اخلمسة

ًويف مسألة زواج التوائم امللتصقة عىل اعتبار أهنام شخصان ال شخصا واحدا ً 
 :ً واحدا جلميع احلاالت وبيان ذلك يف اآليت ًيمكن أن نصدر حكام ال

اق لعـدم باتفـ) أنثيني (ال جيوز لشخص واحد أن يعقد عىل امللتصقتني :ًأوال
ويمكن القول باجلواز يف حالة التوأم الطفييل فقط حيث .ختنيألجواز العقد عىل ا

 آخـر فاملحـاذير غـري ًيـشكل شخـصا ول والأل عـىل اًيكون اجلسم الثاين متطفال
 .متوافرة 
العقـد عـىل إمـرأة واحـدة لعـدم جـواز ) ذكرين(ال جيوز للملتصقني  :ًثانيا

 .أة باتفاق العلامءاالشرتاك يف امر
إذا كانت لكل من امللتصقني أعضاؤه التناسلية مستقلة وكان االلتصاق  :ًثالثا

بحيث يمكن معه املعارشة الزوجية مع السرت وعدم ارتكاب حمظور فيمكن القول 
بجواز زواج هذا النوع من حاالت االلتصاق مع االلتـزام بقواعـد غـض البـرص 

 ...وحفظ األرسار
ًكان لكل من امللتصقني أعضاؤه وكان أحدمها عاقال واعيا واآلخر إذا  :ًرابعا ً

بخالف ذلك وال يرض وجوده عىل اآلخر من حيث االطالع والوجود مـع أخيـه 
 . يمكنه الزواج لعدم وقوع املحظور−  إن وجد− فهذا

ــسا ــارشة دون  :ًخام ــدمها املع ــن ألح ــث ال يمك ــصقان بحي ــان امللت إذا ك
ام عىل العورات التي ال جيـوز لآلخـر االطـالع عليهـا; االنكشاف منهام واطالعه

واجب عىل طالب الزواج منهام ففي هذه احلالة يمتنع الـزواج,  وكان الزواج غري
ً أما إذا كان الـزواج بحقـه واجبـا فتطبـق قواعـد تعـارض  ,ويمنعان من إجرائه

نه  خاصة أ;والرضورات تبيح املحظورات ,املصالح واملفاسد ولكل حالة حكمها
 .حكام السرت ما أمكن أحمالة, وتراعى  سيقع يف املحرم ال
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إذا كان امللتصقان برأسني وصدرين ولكن بحوض واحـد وسـاقني : ًسادسا
وفرج واحد ففي هذه احلالة يمتنع الزواج وحيظر عليها إجراء العقد, إال إذا كـان 

سـلية معرفة من هـو صـاحب األعـضاء التنا) مع االستعانة بالطب(باالستطاعة 
فتطبق عىل هذه احلالة حينئذ أحكـام احلـاالت ) لئال ختتلط األنساب ابتداء(منهام 

 .السابقة
إذا كان امللتصقان أنثيني يكون العتبارات احتامالت احلمـل وتـأثريه  :ًسابعا

عىل اجلسدين امللتصقني دور يف توجيه احلكم الـرشعي لـزواجهام أو إحـدامها ملـا 
 . اجلسد امللتصقهلذا املوضوع من خطورة عىل


