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 املقدمة:
والصالة   ،وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا  ،وهدانا اليه  ،ورضي لنا االسالم دينا  ،واتم علينا نعمته  ،الحمد هلل الذي اكمل لنا ديننا

ومن اتبع هديه بإحسان   ،وعلى اله واصحابه  ،يوم القيامة  ،وامام الغر المحجلين  ،وخاتم النبيين  ،والسالم على سيدنا محمد اشرف المرسلين
ك حياتهم  ينظمون  همال  الحياة  هذه  في  عباده  يترك  لم  وجل  بعد:فان هللا عز  الدين.اما  يوم  عقولهمالى  بمقتضى  يشاءون  ونظريات    ،ما 

رِّيَن َوُمنذِّرِّيَن لَِّئًلا َيُكوَن لِّلنااسِّ َعَلى اَّللاِّ ُحجاٌة بَ ْعَد الرُُّسلِّ  "مبشرين ومنذرين:    ، وإنما ارسل اليهم الرسل  ،افكارهم لذلك فقد حوت الشريعة     (1)"رُُّسًلا مَُّبش ِّ
وامرنا الحق سبحانه وتعالى ان نلتزم بها قال تعالى:    ،وعالقتنا  ،حتى نسير عليها في معامالتنا  ،حياتنااالسالمية االحكام المنظمة لشئون  

ولما      ( 2)"وما كان لمؤمن وال مؤمنة اذا قضى هللا ورسوله امرًا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالاًل مبينا"
َياًنا ل ُِّكل ِّ َشْيٍء َوُهداى َوَرْْحَةا  "قال تعالى:    د لها من حكم في كتاب هللا وسنة رسول هللا  كانت كل نازلة في المجتمع ال ب  َونَ زاْلَنا َعَلْيَك اْلكَِّتاَب تِّب ْ

كان لزامًا على الفقهاء والعلماء المختصين بأمور الفقه     (4)"ُثُا إََِّلٰ َرّب ِِّّْم ُُيَْشُرونَ   ۚ  ماا فَ راْطَنا ِفِّ اْلكَِّتابِّ مِّن َشْيٍء    "وقال ايضًا    (3)"َوُبْشَرٰى لِّْلُمْسلِّمِّيَ 
ُهْم طَائَِّفٌة ل ِّيَ تَ َفقاهُ "  والدين ندبهم اليه للنفور لتعلمه في قوله عز وجل: ن ْ .ان يقوموا على  "وا ِفِّ الد ِّينِّ َولُِّينذُِّروا قَ ْوَمُهْم إَِّذا رََجُعوافَ َلْوََل نَ َفَر مِّن ُكل ِّ فِّْرَقٍة م ِّ

لذا كانت الحاجة لهذا العلم ماسة اذ قال عن  العالمة الكاساني: "هو   ،بيان الحكم الشرعي لما يستجد في حياة الناس من حوادث ومشكالت
 اذ ال سبيل الى معرفته بالعقل المحض دونة معونة السمع". ،وانزل الكتب  ،له بعث الرسل ،وعلم الشرائع واالحكام ،علم الحالل والحرام 

 همية البحث:ا
حتى يكون بعض الناس على   ،لعامة الناس وخاصتهم ،تكمن اهمية البحث في بيان وتأصيل الحكم الشرعي لزواج التوائم الملتصقة

التوائم الم الناس  ،لتصقة علم بحكم زواج  التوائم بين مجموع  التوائم مسلوبون من هذا    ،الن في ذلك اقرارًا لحقوق  الناس ان  حتى ال يظن 
الشرعية  ،الحق بإطالق المشكالت  يعتروه من بعض  الناس عن تزويجهم ظنًا منهم بحرمة تزويجهم وبإطالق  ،لما  يمتنع  هذا     ،وحتى ال 

 وخصائصها. ،وانواعها  ،ب  التصاقهاواسبا ،البحث يعرف الناس بمفهوم التوائم
 مشكلة البحث:

عالجها البحث  هذا  يحاول  والتي  اليوم  عالمنا  في  ظهرت  التي  المشكالت  بعض   ،من  من  يكتنفها  وما  التوائم  التصاق  مشكلة 
التوأمين زوجته واالخر بجواره؟ وهل يتعارض ذلك مع كون الزواج حقا    وهل يمكن ان يعاشر احد  ،مثل حكم زواج التوائم الملتصقة  ،االحكام

وما الحكم لو كان التوأمان ملتصقين في محل الوطء هل يجوز لهما الزواج؟ وهل يختلف الحكم لو حكم    ،واحيانًا قد يكون واجباً   ، للتوأم
يعة الناس ملتصقين وغير ملتصقين؟ وهل يجوز لولي  او شخص واحد؟ وهل احكام الزواج يمكن ان تختلف باختالف طب  ، بأنهما شخصان

التساؤالت وغيرها مما احاول من خالل هذا البحث اورد اراء    ،االمر في حالة التصاق التوائم ان يصدر حكما او قرارًا بمنع زواجهم هذا 
 الفقهاء وحتى ال اكون كحاطب ليل نظمت لهذا البحث خطة على النحو التالي: 

 بحث:خطة الدراسة في ال
 ** المبحث االول: 
 وفيه مطالب ثالثة: 

 المطلب االول: التعريف بالتوائم الملتصقة.
 المطلب الثاني: ضوابط اعتبار التوأمين الملتصقين شخصًا واحدًا. 

 المطلب الثالث: ضوابط اعتبار التوأمين الملتصقين شخصين.  
 ** المبحث الثاني حكم زواج التوائم الملتصقة. 

 وفيه مطلبين: 
 لمطلب االول: حكم زواج التوائم الملتصقة مكتملة االعضاء. ا

 المطلب الثاني: حكم زواج التوائم الملتصقة المشتركة في محل الوطء ) التوأم المشكل أمره (. 
 المراجع.

 املبحث االول
 التعريف بالتوائم امللتصقة األول املطلب 
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او    ،ذكرًا كان او انثى  ،التوأم من جميع الحيوان : المولود مع غيره في بطن من االثنين الى ما زاد اواًلــــــ التوأم في اصطالح اللغويين :  
حامل  وقال ابن سيده: أتأمت المرأة وكل ،يقال: أتأمت المرأة اذا ولدت اثنين في بطن واحد  ،وقد يستعار في جميع المزدوجات ،ذكرًا مع انثى

والولدان توأمان. قال   ،وهو تئمه وتوأمه وتئيمه عن ابي زيد في المصادر  ،فاذا كان ذلك لها عادة فهي متئام.وتائم اخاه: ولد معه   ،وهي متئم
مثل قشعم    ،والجمع توائم  ، وهذه توأمة هذه  ،على فوعل  ، االزهري في ترجمة: وأم: قال ابن السكيت وغيره يقال: هما توأمان. وهذا توأم هذا

 وانشد الجوهري لكدير: (1)وتؤام ،وقشاعم
   (2)على الذين ارتحلوا السالم. -كالدر إذ أسلمه النظام -قالت لها ودمعها تؤام

 * ثانيًاـــــ تعريف كلمة االلتصاق:
وهو    ،والتصق والصق غيره  ،وهي اقبحها  ،وربيعة تقول لزق   ، وقيس تقول لسق بالسين  ،لصق: يقال: لصق به يلصق لصوقًا: وهي لغة تميم

وربما قالوا: الصق بساق   ،وقد قاله الشافعي. ويقال: الصق فالن بعرقوب بعيره اذا عقره  ،واللصوق: دواء يلصق بالجرح.  لصقه ولصيقه
وفي حديث حاطب: اني كنت امرًا ملصقًا في    ،ب الفانية والبكر والضرعوقيل لبعض العرب: كيف انت عند القرى فقال: الصقوا بالنا  ،بعيره

 (3)اي اجعل اعتمادك عليها. ،قريش والملصق: هو الرجل المقيم في الحي وليس منهم بنسب. ويقال: اشتر لي لحمًا والصق بالماعز
: هو الولد يكون معه ولد اخر في بطن واحد من االثنين فصاعدًا قال ابن عابدين معرفًا التوأم بانه: "اسم ولد اذا كان  التوأم في االصطالح

     (4)معه اخر في بطن واحد."
   * ثالثاًــــ تعريف التوائم الملتصقة )التوائم السيامية(:
وتعد متشابهة ومتطابقة لم يكتمل   ،بأنها : توائم تنشأ من بويضة ومشيمة واحدةعرف الدكتور عبدهللا بن عبد العزيز الربيعة التوائم السيامية  

ويطلق على الظاهرة التوائم السيامية نسبة   ،والصفات الوراثية  ،وهي متطابقة الجنس  ،فتولد متصلة في منطقة او اكثر من الجسد  ،انفصالها
   (5)وتشانج بنكر. ،حيث اشتهر التوأم انج  –لتايلند  –االسم القديم  –لسيام 

ال يمكن فصلهما اال   ،: "كل مولودين ارتبطا ببعضهما في جزء او اكثر من اجزاء جسميهما خلقةوعرف البعض التوائم الملتصقة بأنها
 ( 1)بأجراء جراحي"

 املطلب الثاني ضوابط اعتبار التوأمني امللتصقني شخصًا واحد او اثنني
وفيما   ،لما يترتب على ذلك من احكام تتعلق بهما في مناح كثيرة  ،امر من االهمية بمكان  ،او اثنين  ،معرفة كون التوأم واحداً ال شك ان  

 او اثنين في المطلبين التاليين: ،يأتي أتناول الضوابط التي تحدث عنها الفقهاء العتبارهما شخصًا واحداً 
 صقين شخصًا واحدًا. المطلب االول: ضوابط اعتبار التوأمين الملت

 المطلب الثاني: ضوابط اعتبار التوأمين الملتصقين شخصين. 
 ضوابط اعتبار التوأمين شخصًا واحداً 

 يعد التوأم الملتصق شخصًا واحدًا في الحاالت التالية: 
 ــــ اذا اتحدا في االمور الطبيعية: 1

ففي هذه الحالة    ،او تغوط منهما معاً   ،وبال منهما معاً   ،فلو كان له آلتان لكل من البول والغائط  ، ونحو ذلك  ،والتنفس  ،والغائط  ، مثل البول
ان غط غطيط واحد    ،وكذلك في امر النوم  ،فنفسان  ،وتغوط من كل واحد على حده  ،وان بال كل منهما على حده  ،يعدان شخصًا واحداً 

وان انتبه واحد وبقي   ،ثم يصاح بهما فان انتبها جميعًا كان شخصًا واحداً   ، تى يناموقيل: يترك ح  ،وان غط كل منهما فنفسان  ،فنفس واحدة
 االخر عدا شخصين. 

وقد ذكر العالمة ابن القيم بعض الحوادث المنسوبة الى سيدنا عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي هللا عنهما فقد روى محمد بن 
بن زيد حدثنا عبدهللا بن العالء عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال: ُأتَي ُعَمُر    سهل حدثنا عبدهللا بن محمد البلوى حدثني عمر

 وإْحليالِن َوُدُبَراِن.  ،َوَأْرَبُع َأْرُجلٍ  ،َوأْرَبُع أَْعُينٍ  ، واربع ايد ،َوَفَمانِ  ،بن اْلَخطَّاب ِبإْنَساٍن له رأَسانِ 
 ل : فيه قضيتان:: كيف يرث يا امير المؤمنين فدعا بعلي فقافقالوا

 وان غط كل منهما فنفسان.  ، : ينظر اذا نام فاذا غط غطيط واحد فنفس واحدةاحدهما
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وتغوط كل   ، وان بال كل منهما على حده ،وتغوط منهما جميعًا فنفس واحدة  ،فان بال منهما جميعاً   ،: فيطعمان ويسقيانواما القضية االخرى 
 من كل واحد على حده فنفسان. 

وروي عن علي رضي هللا عنه ايضًا انه قضي في مولود ولد له رأسان وصدران في حقٍو واحٍد فقالوا : له أيورث ميراث اثنين ام ميراث  
     (1)خر كان له ميراث اثنين.وان انتبه واحد وبقي اال  ،فان انتبها جميعًا كان له ميراث واحد ،واحد؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به

ان يكون احدهما حاماًل لتوأم    ،: من الحاالت التي يحكم عليها بأن التوأمين شخص واحد (1)ــــ اذا كان احد التوأمين طبيعيًا واالخر طفيلياً 2
  (2)او مات وتعذر فصله. ،سواء أكان هذا التوأم الطفيلي به روح يتحرك ام ال روح بأن ولد هكذا  ،طفيلي

  ،: اذا كان هناك شخص وبداخله توأم مختف في جسده فال عبرة به وال اثر له على تصرفات الشخص االصلي(3)ـــ التوأم داخل التوأم3
االم بعد ويرجع ذلك الى ان البويضة في رحم    (4)ألنه يكون ميتًا يشبه الورم.  ،وال أثر لهذا التوأم المختفي  ،ففي هذه الحالة يعد واحد ال اثنين

تلقيحها الى جنينين منفصلين او ملتصقين قد ينمو احدهما نموًا كاماًل فيما ال تكتمل اعضاء االخر ليصبح طفاًل ملتصقًا ومعتمدًا على  
 (5)الجنين االخر.

 ــــ كون التوأم ملتصق بصورة ال يمكن فصلها ال في العيان وال جراحيًا:4
ورة كاملة ومتداخلة بحيث يصيران كتلة لحمية متداخلة البطن او الحوض بحيث ال يستطيع اي وذلك كما لو كان التوأمان ملتصقين بص

  (6)واالتيان بفعل واحد. ،الجسدين التصرف اال في اتجاه واحد
الحياة5 مقومات  في اعضاء  االشتراك  كالمخـــ  الحياة  مقومات  اعضاء  بأحد  تشترك  التي  المكتملة  التوائم  في  الشأن  كما هو    ، والقلب   ،: 

   (7)فالتوأم هنا كما يقول د. الربيعة شخص واحد وله حقوق الشخص فقط. ،وبالتالي ال يمكن فصلهما دون ان يفقد احدهما حياته
 : وقد خرج البعض هذا القول على كالم لإلمام الشافعي رحمه هللا جاء في االم: ")قال( واذا جني على امرأةٍ ـــ التوأم الملتصق واحد مطلقاً 6

 ( 1)واالحتياط ان يعتق اثنين" ،فالالزم له فيه عتق رقبةٍ  ،فخرج منها بدنان في رأس او جمع جنينين شيء واحد من خلقة آدمي
 ضوابط اعتبار التوأمني امللتصقني شخصني املطلب الثالث

 يعد التوأمان الملتصقان شخصين كاملين اذا توافرت الضوابط التالية :
 الطباع والميول:ـــ اختالفهما في 1

هادئا احدهما  لو كانا  المألوفة  ،واالخر بخالفه  ،كما  االمور غير  ارتكاب  الى  يميل  احدهما  لو كان  لو كان   ،واالخر عكسه  ،وكما  وكما 
    (2)كما في قصة التوأم السيامي بنكر. ،احدهما يشرب المسكرات دون االخر

 ـــ توافر مقومات الحياة المنفصلة:2
والقلب فهما    ،اما اذا اشتركا في االجهزة االساسية كالمخ  ،التوأم الملتصق يعد شخصين عند توافر مقومات حياة منفصلةيرى البعض ان  

 وهي التي تتوافر فيها مقومات الحياة ويمكن فصلها".  ،يقول الربيعة: "التوائم الملتصقة المكتملة ،شخص واحد 
 ـــ تعداد الرأس:3

وان كان ال يوجد اال رأس واحد فهو شخص    ، فاذا تعدد الرأس فهما اثنان  ،وأم شخصين هو تعدد الرأسيرى البعض ان ضابط اعتبار الت
 ( 3)واحد.

االنصاري  زكريا  الشيخ  رأسينقال  يستلزمان  حقيقة  "فالبدنان  حقيقة  ،:  واحد  بدن  فالمجموع  واحد  رأس  اال  يكن  لم  االغرة   ،فلو  تجب  فال 
 (4)واحدة"

 مطلقًا: ـــ هما اثنان 4
مطلقا اثنين  يجعلهما  التوأمين  تالصق  مجرد  ان  البعض  اخر  ،يرى  شيء  اعتبار  بعض   ،دون  قاله  ما  على  تخريجه  يمكن  القول  وهذا 

 ( 1)بدليل انهما يحجبان االم من الثلث الى السدس" ،فقد جاء في حواشي الشيرواني: "بخالف الملتصقين فانهما شخصان حقيقة ،الشافعية
 بدن:ـــ تعدد ال5

 واال فشخص واحد.  ،فاذا تعدد البدن فهما اثنان ،يرى البعض ان ضابط اعتبار التوأم شخصين هو تعدد البدن
 (2)اذ الواحد ال يكون له بدنان"  ،: "وان القت بدنين ولو ملتصقين فغرتانقال االنصاري 
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فلو لم يكن اال   ،اذ الواحد ال يكون له بدنان فالبدنان حقيقة يلتزمان رأسين  ،فغرتان  ،ولو ملتصقين  ،: "فروع لو ألقت بدنينوقال الشربيني
 (3)قال تجب اال غرة واحدة " ، فالمجموع بدن واحد حقيقة ،رأس

 .في تحديد كون التوأم الملتصق واحد او اثنين هو الرجوع الى اهل الخبرة واالختصاص من اهل الطبوالرأي الراجح 
 زواج التوائم امللتصقةحكم  املبحث الثاني
 حكم زواج التوائم الملتصقة مكتملة االعضاء

 اختلف الفقهاء في نكاح التوائم الملتصقة التي يتعذر فصلها عن طريق التدخل الجراحي على ثالثة اراء نوردها فيما يلي:
اذا حكم على التوأم بأنه شخص واحد فال اشكال في حل نكاحه وال خالف في جواز نكاح التوائم الملتصقة اذا تم فصلها عن طريق التدخل  

 الجراحي, وذلك لعدم وجود المحذور الشرعي. 
ونسبة ابن القيم الى    (1)ر الشريف.وهذا القول ذهب اليه مجمع البحوث االسالمية باألزه  ، : يرى حرمة زواج التوائم الملتصقة  الرأي االول 

البلوى حدثني عمارة بن زيد حدثنا عبدهللا بن  (2)سيدنا علي رضي هللا عنه القيم: "روى محمد بن سهل حدثنا عبدهللا بن محمد  ابن  .قال 
اربع اعين واربع ارجل العالء عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال أتي عمر بن الخطاب بإنسان له رأسان وفمان واربع ايد و 

فإن )فاذا( غط غطيط   ، فقال: فيهما قضيتان: إحداهما: ينظر اذا نام  ،فقالوا : كيف يرث يا أمير المؤمنين؟ فدعا بعلي  ،وإحليالن ودبران
ا جميعًا فنفس  فان بال منهما جميعًا وتغوط منهم  ،ويسقيان  ،فيطعمان  ،وان غط كل منهما فنفسان.واما القضية االخرى   ، فنفس واحدة  ، واحد
وان بال من كل واحد منهما على حده وتغوط من كل واحد على حدة فنفسان.فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح فقال علي رضي هللا    ، واحدة

فما لبثا ان ماتا وبينهما    ،ثم قال علي: اما اذ قد حدثت فيهما الشهوة فانهما سيموتان جميعًا سريعاً   ،عنه : ال يكون فرج في فرج وعين تنظر
 .  (3)ساعة او نحوها "

 األدلة والمناقشة:
 )أ( أدلة الرأي االول: استدل القائلون بحرمة زواج التوائم الملتصقة بما يأتي:

َسَلفَ   : قوله تعالى: " اواًلـــ من الكتاب َقْد  َما  إَِّلا  اْْلُْخَتْيِّ  َبْيَ  ََتَْمُعوا  زواج المرأتين الملتصقتين يعقد الرجل على امرأة واحدة  وفي حال    (1)"َوَأْن 
وألنه اذا زوجت    ،كاملة االعضاء ويوجد بينها وبين اختها اشتراك في بعض االعضاء فدل ذلك على انه يعقد على جزء من المرأة الثانية

 وحته حرام.واالستمتاع بغير منك ،إحداهما من رجل فال يمكنه االستمتاع بها إال باالستمتاع باألخرى 
ذلك    ،: لما كان االطالع على عورة الغير محرمًا فان منع زواج التوائم الملتصقة يسد هذه الذريعةاالطالع على العورات  (2)ثانيًاـــ سد لذريعة

وال شك ان النظرة الى عورة الغير   ،رجاًل كان او امرأة   ،ان كاًل من التوأمين الملتصقين ال يستطيع ان يعاشر زوجته اال واالخر ينظر اليه
 ومما يؤكد ذلك ما يأتي: ،وتتأكد الحرمة اذا كان النظر عند الجماع ،محرم

    (3)" َتْدُخُلوا بُ ُيوًتا َغْْيَ بُ ُيوتُِّكْم َحَّتاٰ َتْسَتْأنُِّسوا َوُتَسل ُِّموا َعَلٰى َأْهلَِّهاََي أَي َُّها الاذِّيَن آَمُنوا ََل  ــــ قوله تعالى: "1
نَِّي يَ ُغضُّوا مِّْن أَْبَصارِّهِّمْ  ـــ وقوله عز وجل: "2 َناتِّ يَ ْغُضْضَن مِّْن وقوله تعالى: " (4)"ُقل ل ِّْلُمْؤمِّ    (5)"أَْبَصارِّهِّن  َوُقل ل ِّْلُمْؤمِّ

وملكهم االستمتاع فيها على    ، وسترهم فيها عن االبصار  ،: "لما خصص هللا سبحانه وتعالى آدم الذي كرمه وفضله بالمنازلوقال القرطبي
لئال يطلع  ،وأدبهم بما يرجع الى الستر عليهم ،او يلجوها من غير اذن اربابها ،وحجر على الخلق ان يطلعوا على ما فيها من خارج ،االنفراد

   (6)احد منهم على عورة.
 (7) او يسمع حسهما" ،: "وال يجامع بحيث يراهما احدوقال ابن قدامة

 ومعه احد في البيت يقظان او نائما".  ،او أمته ،: "وال يجوز للرجل ان يصيب زوجتهوقال الحطاب
نُكْم َثًَلَث َمرااتٍ ََي أَي َُّها الاذِّيَن " ُلُغوا اْْلُُلَم مِّ     (8)"آَمُنوا لَِّيْسَتْأذِّنُكُم الاذِّيَن َمَلَكْت َأْْيَاُنُكْم َوالاذِّيَن ََلْ يَ ب ْ
قلت يا رسول هللا : عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : احفظ عورتك اال من   ــــ ما روي عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال :3

هللا  قال: "  ،قلت: فالرجل يكون خالياً   ،فافعل  ،او ما ملكت يمينك فقال : الرجل يكون مع الرجل قال : ان استطعت اال يراها احد  ،زوجتك
    (1)"احق ان يستحيا منه

 (2)"وحين يفضي الرجل الى اهله ،اال عند الغائط ،فان معكم من ال يفارقكم ،إياكم والتعري قال: " ــــ ما روي عن النبي 4
 مناقشة هذا االستدالل من ثالثة وجوه: 
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ألن القول بالجواز منوط   ،: ال نسلم لكم القول بحرمة زواج التوأم الملتصق ألنه يؤدي الى االطالع على العورات كما ذكرتمالوجه االول
 بأمرين: 

 : ان تبلغ حاجة التوأم الملتصق الى الزواج درجة الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. األمر االول
 وغض البصر.  ،: إن الجواز منوط بضرورة المبالغة في الستر واالحتياطاالمر الثاني
والجمهور على ان حق العبد مقدم   ،والنكاح من حقوق العباد  ،غير من حقوق هللا عز وجل: إن حرمة االطالع على عورة الالوجه الثاني

   (3)وحقوق هللا عز وجل مبنية على المسامحة. ،ألن حقوق العباد مبنية على المشاحة ،على حق هللا تعالى
ومعظم    ،وفي تفاوتهما  ،ا تعرف به المصالح والمفاسدرابعاًــــ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : قال العز بن عبد السالم : فصل : فيم

  ، وذلك معظم الشرائع؛ إذ ال يخفى على عاقل قبل ورود الشرع ان تحصيل المصالح المحضة  ،معروف بالعقل  ،ومفاسدها  ،مصالح الدنيا
وان درء افسد المفاسد    ،موٌد حسنٌ وان تقديم ارجح المصالح فأرجحها مح  ،وعن غيره محموٌد حسنٌ   ،ودرء المفاسد المحضة عن نفس االنسان

   (4)فأفسدها محموٌد حسٌن.
 (5)خامسًاـــ ما أدى الى الحرام فهو حرام

الممنوح له    سادسًاــــ الزواج في حالة االلتصاق يؤدي الى عدم تمكن الزوج من استيفاء حقه  إذ ال يمكن أن  إن  النكاح كالوطء  بعقد 
 ( 2)"والضرر يزال"  (1)"ال ضرر وال ضراروالقاعدة أنه: " ،يستوفيه إال بتأثر الثانية وتضررها

واذا فعل المكلف ما في وسعه ثم حصل شيء من المحظور مما يشق االحتراز عنه   ،الستر وغض البصر مناقشة هذا االستدالل: ان القول بالجواز منوط بموجب  
ُ نَ ْفساا إَِّلا ُوْسَعَها فإنه معفو عنه. قال تعالى: " َ َما اْسَتطَْعُتمْ  وقال عز وجل: " (3)"ََل يَُكل ُِّف اَّللا  .(4)"فَات اُقوا اَّللا

 ( 5)ـــ إن النكاح له مستلزمات يحرم على أحد الملتصقين االطالع عليها.سابعاً 
وهو قول    (6): ذهب بعض متأخري الشافعية الى القول بجواز نكاح التوائم الملتصقة والى هذا القول ذهبت دار االفتاء المصريةالرأي الثاني

 . (8)قمثل الدكتور عبدالملك السعدي من علماء العرا (7)بعض المعاصرين
الخطيب البيجرمي على  "كالنكاحجاء في حاشية  أو مختلفين  ،:  أنثيين  أو  يتزوج سواء كانا ذكرين  أن  لكل منهما  الستر   ،فيجوز  ويجب 

 . (9)والتحفظ ما أمكن"
الثاني لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجينوجاء في حاشية قليوبي على المنهاج الثنين في  فلهما حكم ا   ،: "ودخل 

فإن نقصت أعضاء أحدهما فان علم حياة أحدهما استقالاًل   ،جميع االحكام حتى لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين
 .(10)وإال فكواحد"  ،كنوم أحدهما ويقظة اآلخر فكأثنين ايضاً 

 التوائم الملتصقة بما يأتي: )ب( أدلة الرأي الثاني: استدل القائلون بمشروعية زواج 
 اواًلـــ األدلة العامة الدالة على مشروعية الزواج ومنها ما يأتي:  

 )أ( من الكتاب:
 ( 1)"فَانكُِّحوا َما طَاَب َلُكم م َِّن الن َِّساءِّ َمْثََنٰ َوُثًَلَث َورََُبعَ  ــــــ قول هللا تعالى: "1
  (2)"ْم َوالصااْلَِِّّي مِّْن عَِّبادُِّكْم َوإَِّمائُِّكمْ َوأَنكُِّحوا اْْلَََيَمٰى مِّنكُ ــــــ وقوله: "2

 وهذا الخطاب موجه لكافة المسلمين ومنهم التوائم الملتصقة. 
 )ب( ومن السنة: 

: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم  ــــــ قول النبي  1
  (3)وجاء"له 
يسألون عن   جاء ثالثة رهط الى بيوت أزواج النبي  ـــــ وقوله عليه الصالة والسالم فيما روي عن انس بن مالك رضي هللا عنه قال: "2

أنا قد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما    فلما ُأخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي    عبادة النبي  
فقال انتم الذين   فأني أصلي الليل ابدًا وقال آخر انا اصوم الدهر وال افطر وقال آخر انا اعتزل النساء فال اتزوج ابدًا فجاء رسول هللا  

فليس  فمن رغب عن سنتي  النساء  من  وأتزوج  وارقد  وافطر واصلي  اصوم  لكني  له  وأتقاكم  إني ألخشاكم هلل  أما وهللا  وكذا  كذا  قلتم 
  (4)"مني
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 فالخطاب يتناول الجميع. ،او غيرهم ،سواء كانوا توائم ملتصقة ، وهذا التوجيه من النبي عليه الصالة والسالم يتناول كل المسلمين
   (5): أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع في الجملة.)ج( من اإلجماع

 ثانيًاـــ من القواعد الفقهية:
 ( 2)تبيح المحظورات  (1)الضرورات: "قاعدة ـــ قاعدة1

َعَلْيهِّ    منها قوله تعالى: "  ،وهذا القاعدة تستند الى كثير من اآليات القرآنية إُِّْثَ  يمٌ   ۚ  َفَمنِّ اْضطُرا َغْْيَ ََبٍغ َوََل َعاٍد َفًَل  َغُفورٌراحِّ  َ وقوله عز    ( 3)"إِّنا اَّللا
يمٌ   ۚ  َفَمنِّ اْضطُرا ِفِّ ََمَْمَصٍة َغْْيَ ُمَتَجانٍِّف ّل ُِِّّثٍْ    وجل: " َغُفوٌر راحِّ  َ يمٌ   وقوله: "  (4) "  فَإِّنا اَّللا َفَمنِّ   وقوله: "  (5)"َفَمنِّ اْضطُرا َغْْيَ ََبٍغ َوََل َعاٍد فَإِّنا رَباَك َغُفوٌر راحِّ

يمٌ  َ َغُفوٌر راحِّ  ( 7)"َوَقْد َفصاَل َلُكم ماا َحراَم َعَلْيُكْم إَِّلا َما اْضطُرِّْرُُتْ إِّلَْيهِّ وقوله تعالى: " (6)"اْضطُرا َغْْيَ ََبٍغ َوََل َعاٍد فَإِّنا اَّللا
 .(8): "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة"ـــ قاعدة2
: حيث إن عدم زواج التوأمين في هذه الحالة فيه ضرر أكبر ألنه مظنة للوقوع في الحرام وهو ارتكاب أخف الضررين دفعًا ألعالهماـــ  3

  (9)والقاعدة أنه يرتكب الضرر األدنى دفعًا للضرر األعلى.  ،واطالع أحدهما أو كليهما على عورة أخيه ضرر اقل ،الزنا
 ( 10)أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما ـــ إذا تعارض مفسدتان روعي4

فترتكب االولى    ،واألكبر هي الوقوع في الزنا  ،مع أخذ االحتياطات الالزمة لعدم رؤيتها  ،والمفسدة االقل هي مظنة االطالع على العورات
 دفعًا للثانية.

وال ضرورة في ارتكاب    ،ألن مباشرة الحرام ال تجوز إال للضرورة  ،فإن اختلفتا يختار اهونهما  ،ـــ إن من ابتلي ببليتين يأخذ بايتهما شاء5
 (11)الزيادة

فان الشريعة جاءت بتحصيل  ،وال دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين ،: "فال يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرقال ابن تيمية
وتكميلها المفاسد  ،المصالح  االمكان  وتعطيل  بحسب  جميعاً   ،وتقليلها  يجتمعا  ان  يمكن  لم  اذا  الخيرين  خير  ترجيح  شر    ،ومطلوبها  ودفع 

 ( 1)اذا لم يندفعا جميعًا" ،الشرين
 ،ألن اعتناء الشارع بالمنهيات  ،: ومعلوم انه اذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة غالباً ـــ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح6

وفي المسألة التي    ( 3)"واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه   ،إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم : "ولذلك قال    (2)اعتنائه بالمأمورات  أشد من
ال سيما    ،وأما المفاسد فتتمثل في وقوع الزنا  ،وعدم رؤية عورته  ،أما المصالح ففي عدم رؤية الغير عند الجماع  ،ومفاسد  ،معنا توجد مصالح

ومن ثم يكون درء   ،في هذه الحالة سيقع في الزنا والمحرمات إن لم يتزوج  ،ممن كان تائقًا للزواج محتاجًا إليه وال تندفع الحاجة إليه بغيره
 مقدمًا على جلب المصالح.  –سالفة الذكر  –المفاسد 

 يأتي:ثانيًاـــ من المعقول بما 
 متى توافرت فيه شروطه وأركانه كان عقدًا صحيحًا.  ـــ إن الزواج عقد من العقود1
  ، فإذا أجرى عقد الزواج تام الشروط واألركان صح عقده  ،وشخصية مستقلة عنه حكما  ،ـــ إن لكل واحد من التوأمين روحًا مغايرة لآلخر2

   (4)ج عنه.ولم تؤثر حالة االلتصاق في إفساد العقد ألنها أمر خار 

وقد ذهب جماهير أهل العلم الى أن حقوق العباد  ،والنكاح من حقوق العباد ،ـــ كما أن حرمة االطالع على العورة من حقوق هللا عز وجل3
 (5)مقدمة على حقوق هللا سبحانه وتعالى.

 ( 6): "ألن حقوق هللا تعالى مع حقوق العباد اذا اجتمعا في محل تقدم حقوق العباد على حقوق هللا تعالى"قال السرخسي
  (7)وال يتوصل اليه اال بالنكاح وما ال يتوصل الى الواجب إال به يكون واجبًا. ـــ والن االمتناع من الزنا واجب4
البعض5 البقوله  (1)ــــ ما ذكره  "الجواز اولى من  او اإلباحة لوجود محظورات يمكن تجاوزها. وعدم  :  الحل  منع ألن فيه منعًا مما أصله 

   (2)الوقوع فيها كما ذكر الشافعية بالتحفظ والتستر"
 أن حكم زواج التوائم الملتصقة يختلف باختالف حالة االلتصاق على النحو اآلتي: (3): يرى بعض المعاصرين الرأي الثالث

وهاك تفصيل هذه    ،وإن كان شديدًا لم يجز  ،فإن كان االلتصاق خفيفًا ال يقيد الحركة جاز  ،وإن كانا ذكرين نظر  ،يينفيحرم إن كانتا انث 
 الحاالت وتعليالتها. 

 الحلة االولى: إذا كان التوأمان الملتصقان انثيين لم يجز نكاحهما مطلقًا لما يأتي:
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وفي هذا عقد على اختين ألنه يعقد على امرأة واحدة كاملة االعضاء    (4)"َوَأْن ََتَْمُعوا َبْيَ اْْلُْخَتْيِّ إَِّلا َما َقْد َسَلفَ   : قوله تعالى: "اواًلـــ من الكتاب
 ويوجد بينهما اشتراك في بعض االعضاء فدل على انه يعقد على جزء من المرأة الثانية. 

 ثانيًاـــ المعقول من وجهين: 
 القدرة على الوفاء بالتزامات عقد النكاح من حقوق الزوج كالطاعة والقرار في البيت ونحو ذلك.: عدم  الوجه االول
: أن هذا يؤدي الى عدم تمكن الزوج من استيفاء حقه الممنوح له بعقد النكاح كالوطء إذ ال يمكن ان يستوفيه إال بتأثر الثانية  الوجه الثاني

   (5)عه وغير ذلك، والقاعدة أنه ال ضرر وال ضرار والضرر يزالوتضررها، ومثله الحمل والوالدة والسفر م
كأن يكون االلتصاق في اصبع    الحالة الثانية: إذا كان التوأمان الملتصقان ذكرين وكان االلتصاق بموضع ال يقيد الحركة بصورة كبيرة،

، كأن يخشى على نفسه من الزنا، وال يصون نفسه إال  من قدم أو يد أو نحوهما، فهنا يجوز نكاح أحدهما إذا كان النكاح في حقه واجباً 
في التي  القدم فقط  او  اليد فقط  التوأمين إال من  الساتر بين  الجماع عن طريق  المرأة والتوأم اآلخر، ويتم  بد هنا من رضا  ها بالنكاح، وال 

 االلتصاق.
، وكذلك الحكم إذا كان التوأمان الملتصقان رجاًل  لنكاح مطلقاً الحالة الثالثة: إذا كان االلتصاق بجزء كبير من البدن، فإنه ال يجوز له ا

  (7)فإن كان االلتصاق خفيفًا جاز النكاح بالضوابط السابقة، وإن كان كبيرًا لم يجز مطلقًا. (6)وامرأة 
بما    –ق بموضع يقيد الحركة  إذا كانتا انثيين، او كانا ذكرين وكان االلتصا  –يضاف الى ما سبق أنه يمكن أن يستدل ايضًا لحالة المنع  

 بما استدل به أصحاب الرأي الثاني.  –إذا كانا ذكرين وكان االلتصاق خفيفًا  –استدل به أصحاب الرأي االول، وعلى حالة الجواز 
 حكم زواج التوائم امللتصقة يف حمل الوطء املطلب الثاني

 ) التوأم المشكل أمره ( 
التوأم الملتصق المكتمل األعضاء، ال يختلف العلماء في أنه يحكم عليه بأنه اثنان، ومن ثم يتأتى فيه الخالف السابق من حيث مشروعية  

ث  زواجه وعدمه، وإنما المشكلة تثار بالنسبة للتوأم الذي يشكل أمره وال يدرى هل هو واحد او اثنان؟ بأن يكون شخصًا من اسفل السرة، بحي 
العضو التناسلي، ذكرًا كان أو انثى، وشخصين من فوقها بأن يكونا جسدين متكاماًل على حقو واحد، فهل يجوز لهذا التوأم الملتصق يتحد  

 المشترك في العضو التناسلي أن يتزوج أو ال؟.
 اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:

 الرأي األول:  
نكاحه اإلمامجواز  الى  القول  هذا  نسب  وقد  دينار    ،  بمائة  فنكحها  رأسان  لها  بامرأة  الشافعي  اخبر  "وقد  الغزالي:  اإلمام  قال  الشافعي 

 ( 1)وطلقها"
وهو قول بعض   (4)والشيعة االمامية  (3)وإليه أيضًا ذهب بعض المالكية  (2)وذهب الى القول بالجواز في هذه الصورة أيضًا العالمة أبن القيم

 .(5)المعاصرين
: "وقضى في مولود ولد له رأسان وصدران في حقو واحد فقالوا له أيورث ميراث اثنين أم ميراث واحد؟ فقال: يترك جاء في الطرق الحكمية

 حتى ينام ثم يصاح، قلت: هذه مسألة لم أرى لها ذكرًا في كتب الفقهاء. 
رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة، تغار هذه على هذه، والقياس أنها تزوج كما يتزوج النساء،   : "رأيت بفارس امرأة لهاوقد قال أبو جبلة

   (1)ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفرجين والوجهين فإن ذلك زيادة في خلق المرأة، هذا إذا كان الرأسان على حقو واحد ورجلين"
 األدلة والمناقشة: 

 ل القائلون بمشروعية واج التوائم المتحدة في محل الوطء بما يأتي: )أ( أدلة الرأي األول: استد
 األدلة العامة الدالة على مشروعية الزواج.  اواًلـــ
إن التوأم المشترك في العضو التناسلي شخص واحد ومن ثم ال يوجد ثمة ما يمنعه من الزواج، واألعضاء األخرى تعد في حكم زوائد    ثانيًاـــ

 ستمتاع بها ذكرًا، كان او انثى.   األعضاء، وله اال
: ذهب بعض المالكية كالقاضي عياض إلى حرمة زواج الملتصقين في محل الوطء قال الحطاب بعد أن ذكر قول ابن عرفه  الرأي الثاني

 (3)ن.وهو قول بعض المعاصري (2)بالجواز: "وتعقبه عياض بأنهما أختان "واليه ذهب مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف
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 سبب الخالف في هذه المسألة:
الملتصقين شخصًا    –يبدو لي وهللا أعلم   التوأمين  اعتبار  الى اختالفهم في تحديد ضابط  المسألة يرجع  العلماء في هذه  أن سبب خالف 

 واحدًا، او شخصين، وبناء على اختالفهم في تحديد هذه الضوابط، وتطبيقها في الواقع العملي، اختلفت نظرتهم في حكم هذه الحالة. 
واحدًا هو اتحاد محل الوطء، يقول بجواز النكاح في هذه الصورة، وأن باقي األعضاء تأخذ حكم    فمثاًل من يرى أن ضابط اعتبارهما شخصاً 

كبد،  الزوائد، وللزوج أو الزوجة االستمتاع بها.ومن رأى ان العبرة هي باكتمال األعضاء التي تقوم عليها مقومات الحياة كالمخ، والقلب، وال
يحرم زواجهما إن كانتا انثيين من رجل واحد، وإن كانا رجلين يحرم زواجهما بامرأة واحدة، ونحو ذلك، قال باعتبارهما شخصين، ومن ثم  

 هذا القول بجواز زواج التوائم الملتصقة، وهناك من يعتبرهما شخصين ويرى عدم مشروعية زواجهما كما في الصورة السابقة. 
 األدلة والمناقشة:

 مشروعية الزواج بين التوائم المشكل أمرها بما يلي:: استدل القائلون بعدم )ب( أدلة الرأي الثاني
 اواًلـــ من الكتاب:

وفي حال التصاق المرأتين في محل الوطء، فيحرم عليها الزواج، لما فيه من عمل خالف مقتضى   ( 1)"َوَأْن ََتَْمُعوا َبْيَ اْْلُْخَتْيِّ   قوله تعالى: "
 زواجهما. قال الحطاب بعد أن ذكر قول ابن عرفه بالجواز: "وتعقبه عياض بأنهما أختان".اآلية وهو ما علل به القاضي عياض حرمة 

الملتصق   ثانيًاـــ التوأم  فكذا زواج  يترتب عليه من محاذير  لما  المشكل ممنوع  الخنثى  أن زواج  فكما  المشكل:  الخنثى  القياس على زواج 
 المشكل أمره.

أن يتزوج رجالن من امرأة واحدة،    -في حال اتحاد محل الوطء    –ما شخصًا واحد، ومشروعية زواجه  أنه يترتب على القول باعتباره  ثالثًاـــ
 .رجل واحد من أختين، وهذا ال يجوز شرعاً وأن ينكح 

رأتين فمن  إن هذا الفعل يؤدي الى مشكلة اختالط األنساب، فلمن ينسب المولود إذا كان التوأم الملتصق رجلين، وايضًا لو كانتا ام  رابعًاـــ
 أمه منهما؟.

 إن هذا الفعل يؤدي الى التنازع والتقاتل واالختالف على نسب المولود، وما أدى إلى الحرام كان حرامًا. خامسًاــــ
 الرأي الراجح: 

اثنين، وأن هذا  الذي يبدو لي أن المرجع في ذلك هم أهل الطب فأن حكموا بأنه واحد فال إشكال، وباقي األعضاء زوائد، وإن حكموا بأنه  
رجالن   الواحدة  المرأة  على  يجتمع  لئال  الحالة،  هذه  في  الزواج  لهما  يجوز  فال  االشتراك،  سبيل  على  لهما  التناسلي  كان    -العضو  إن 

 وكل ذلك ال يجوز.  -إن كانت الملتصقتان انثيين  -أو يجتمع رجل واحد على امرأتين أختين في عقد واحد   -الملتصقان رجالن  
أيده العالمة التهانوي في فتوى حيث سئل عن التوأمتين يكون لكل واحدة منهما رجالن ويدان ورأس ومسلك بول، لكن مسلك الغائط وهذا ما  

 واحدًا أي أن العجز مع الخاصرة واحد فهل تعتبران بنتين أم بنتًا واحدة، وإذا اراد زيد أن ينكحها فهل يجوز له ذلك؟ 
عضاء الزوائد إن كانت تصدر عنها أفعال مختصة بها فهما تعتبران بنتين، وإال فواحدة، فإن اعتبرت واحدة  فأجاب رحمه هللا بقوله: "إن األ

جاز نكاحها من رجل، وباقي األعضاء كالشيء الزائد ال عداد لها، وإن اعتبرتا أنثيين وفصلتا أي بعضهما عن بعض بإجراء عملية جراحية  
ل، ونكاح األخرى من رجل آخر، وإن بقيتا ملتصقتين فال يجوز نكاحهما ألبته، فإن زوجتا من رجل فهما امرأتان يجوز نكاح إحداهما من رج

لزم منه الجمع بين أختين وذلك ال يجوز، وإن زوجت إحداهما من رجل فال يجوز ألنه ال يمكن االستمتاع بها إال باالستمتاع باألخرى،  
ل أن يكون العضو المشترك للمنكوحة، او تشترك فيه المنكوحة وغير المنكوحة، ومن أجل  واالستمتاع بغير منكوحته حرام، وايضًا فإنه يحتم

 (2)هذا االشتباه فإن نكاح الخنثى باطل وقد صرحوا به".
 اخلامتة:

واحد. بطن  في  آخر  معه  كان  إذا  للولد  اسم  التوأم  من  اواًلــــ  جزء  في  ببعضهما  ارتبطا  مولودين  كل  فهو:  الملتصق  التوأم  اجزاء   أما 
 جسميهما خلقة، ال يمكن فصلهما إال بإجراء جراحي وهذا ما قال به فقهاء العالم االسالمي واهل الطب واللغة. 

التوائم  ثانيًاــــ التوائم ثالثة أنواع التوائم المتشابهة، وهذه األخيرة بدورها تتنوع إلى ثالثة أنواع:  الملتصقة,  التوائم غير المتشابهة، والتوائم   :
 تصقة المكتملة، والتوائم الطفيلية، والتوأم داخل توأم،  المل
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، وقد يكون ثالثًاــــ الزواج هو عقد يفيد حل االستمتاع بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع اإلنساني وتعونهما مدى الحياة
 واجبًا وقد يكون محرمًا وقد يكون مندوب وقد يكون مكروهًا.

التوأ يعد  الطبيعية،رابعًاــــ  األمور  في  اتحدا  إذا  واحدًا  شخصًا  توأم،    م  داخل  التوأم  وكذا  طبيعيًا،  واآلخر  طفيليًا،  التوأمين  أحد  كان  او 
 واالشتراك في أعضاء مقومات الحياة، وإذا كانا ملتصقين بشكل ال يمكن فصلهما فيه، ففي هذه الحالة يعد ذلك شخصًا واحدًا. 

 أهم المراجع الواردة
 أواًلــــ كتب اللغة : 

 ـــــ ابن منظور: جالل الدين محمد بن جالل الدين، لسان العرب، طبعة دار المعارف.1
م، تحقيق/ احمد 1979ه/  1399ـــــ أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث واألثر، المكتبة العلمية، بيروت،  2

 لطناحي.طاهر الزاوي ـــــ محمود محمد ا
 االولى.  ،ط  ،ه1405بيروت  ،دار الكتاب العربي ،الجرجاني: التعريفاتـــــ 3

 ثانيًاــــ كتب التفسير: 
 ه(, الجامع ألحكام القرآن, دار الكتب المصرية القاهرة.  671القرطبي: ابي عبدهللا محمد بن احمد القرطبي, )ت ــــ4
 ـــــ ابن العربي: 5

 ثالثًاــــ كتب السنة:
 م. 1987ه/ 1407ــ البخاري: محمد بن إسماعيل ابو عبدهللا، صحيح البخاري، ط، الثالثة، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ـــ6
 ـــــ الترمذي: محمد بن عيسى ابو عيسى، )أ( سنن الترمذي، ط، األولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت.7
 ه. 1357بن يوسف ابو محمد الحنفي، نصب الراية، دار الحديث، مصر،   ــــ الزيلعي: عبدهللا 8
  -ه  1422  -لبنان، بيروت    -ـــــ القاري: علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار النشر: دار الكتب العلمية  9

 م، الطبعة، األولى، تحقيق : جمال عيتاني.2001
 . 1392على صحيح مسلم، إحياء التراث العربي، بيروت، ط، الثانية، ـــــ النووي: شرح النووي 10

 رابعاًــــ كتب الفقه:
 )أ( كتب الحنفية: 

 ـــــ ابن الهمام: كمال الدين محمد عبد الواحد، شرح فتح القدير، دار إحياء التراث العربي، بيروت.11
المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار النشر: دار الفكر للطباعة  ـــــ ابن عابدين: محمد أمين، حاشية رد المختار على الدر  12

 م. 2000  -ه  1421 -بيروت  -والنشر 
 ــــ الزيلعي: فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الناشر دار الكتاب اإلسالمي، ط، الثانية.13
 ه.1406المعرفة، بيروت، لبنان، ـــــ السرخسي: محمد بن احمد، المبسوط دار 14
ن، ــــ الكاساني: اإلمام عالء الدين ابي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، ط، األولي، دار الفكر، بيروت، لبنا15

 م. 1996ه/ 1417
 )ب( كتب المالكية:  

 م. 1992ه/  1412تصر خليل، ط، الثالثة، دار الفكر، ـــــ الحطاب: محمد بن عبدالرحمن المغربي، مواهب الجليل بشرح مخ16
 )ج( كتب الشافعية:    

اإلسالمي، 17 الكتاب  دار  الناشر،  األولى،  ط،  الطالب،  المطالب شرح روض  أسنى  زكريا  بن  احمد  بن  محمد  بن  زكريا  األنصاري:  ـــــ 
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بي على شرح جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين، دار النشر: دار  ـــــ القليوبي: شهاب الدين احمد بن احمد بن سالمة، حاشية قليو 22

 م، الطبعة، األولى، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات.1998ه/ 1419  -لبنان, بيروت  -الفكر 
، الطبعة :  1405  -بيروت    -ـــــ النووي: زكريا يحيى الدين بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، دار النشر: المكتب اإلسالمي  23

 الثانية.
 )د( كتب الحنابلة: 

 ـــــ ابن تيمية: احمد بن عبد الحليم، مجموع فتاوى الكبرى، دار الرحمة للنشر والتوزيع.24
المدني 25 الناشر، مطبعة  القيم،  الشرعية البن  السياسة  في  الحكمية  الطرق  ابو عبدهللا،  الزرعي  ايوب  بكر  ابي  القيم: محمد بن  ابن  ـــــ 
 هرة.القا

 خامسًاــــ كتب اصول الفقه وقواعده الكلية:
، الطبعة  1404  -بيروت    -ـــــ اآلمدي: علي بن محمد اآلمدي ابو الحسن، األحكام في اصول األحكام، دار النشر: دار الكتاب العربي  26

 : األولى، تحقيق: د. سيد الجميلي.
 ائر، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه. ـــــ السيوطي: جالل الدين عبد الرحمن، األشباه والنظ27

 سابعًاــــ الكتب الحديثة: 
ـــــ د. سعد بن ناصر الشثري، التوأم المتالصق السيامي، بحث مقدم الى المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة، في دورته العشرين،  28

 م. 2010ديسمبر  29 -  25ه/ الموافق  1432محرم  -  23  -  19في الفترة من 
الفقهي 29 للمجمع  العشرون  الدورة  وزواجها،  وميراثها  بفصلها  المتعلقة  األحكام  الملتصقة  التوائم  نوازل  البصل،  ابو  الناصر  عبد  د.  ـــــ 

 م. 2010ديسمبر   29  - 25ه/ الموافق  1432محرم   23  -  19اإلسالمي المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 
ه/  1430بن عبد العزيز الربيعة )أ( تجربتي مع التوائم السيامية، مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية، ط، األولى،    ـــــ د. عبدهللا 30

 م. 2009
ة بمكة ـــــ )ب( التوائم السيامية، تعريفها، اسبابها، نسبة حدوثها، انواعها، بحث مقدم الى مجمع الفقه اإلسالمي في دورته العشرين المنعقد31

 م. 2010ديسمبر  29 -  25ه الموافق 1432من المحرم  23الى    - 19المكرمة في الفترة م 
 ـــــ د. محمد شافعي مفتاح، الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة الواقعة منها او عليها في ضوء الفقه اإلسالمي، الناشر، دار الصميعي 32

 ى. للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط، األول
ة المكرمة ـــــ د. ناصر عبدهللا الميمان، األحكام الفقهية المتعلقة بالتوائم الملتصقة، الدورة العشرون للمجمع الفقهي اإلسالمي المنعقدة بمك33

 م. 2010ديسمبر   29  - 25ه/ الموافق  1432محرم   23  -  19في الفترة من 
فص34 جراحة  المعاصرة،  الفقهية  البحوث  مجلة  يراجع:  : ـــــ  موقع  على  لألنترنت  العالمية  الشبكة  على  المتالصقة،  التوائم  ل 

www.fiqhia.com.sa   م. 2007/  10/ 1بتاريخ 
 ثامنًاــــ مقاالت منشورة على االنترنت:  

 ـــــ األزهر يخالف دار اإلفتاء ويرفض زواج التوأم الملتصق. 35
http://azizbellah.com/home/fatwa/12.html    

36  : موقع  على  لألنترنت  العالمية  الشبكة  على  لفضيلته  منشورة  فتوى  الملتصقة،  التوائم  احكام  الطيار،  احمد  د.  ـــــ 
 http://www.dahran.net/dahran/news.php?action=show&id=4     

المل37 عبد  د.  :  ــــ  موقع  على  لألنترنت  العالمية  الشبكة  على  منشور  المتالصقة  التوائم  على  المترتبة  الشرعية  االحكام  السعدي  ك 
http://aljuraisy. topgoo. net/t3253 − topic   ، 

http://www.fiqhia.com.sa/
http://azizbellah.com/home/fatwa/12.html
http://www.dahran.net/dahran/news.php?action=show&id=4
http://aljuraisy.topgoo.net/t3253-topic
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 ة العالمية لألنترنت على موقع":ـــــ التصاق التوائم ظاهرة شبه يومية "منشور على الشبك38
http://www. hamasat. net/vb/showthread. php ? t = 47170   

 ـــــ انواع التوائم الملتصقة، مقال منشور على الشبكة العالمية لألنترنت على موقع:39
align = center −  http://forum. egypt. com/arforum      

 ـــــ التوأم السيامي مقال منشور على الشبكة العالمية لألنترنت على موقع:40
http://www.4ph.net/vb/t18076/   

 نت على موقع:ـــــ التوأم والتوائم الملتصقة، مقال منشور على الشبكة العالمية لألنتر 41
http://forum. sedty. com/t161825. html   

 ـــــ ال له والدن، حلم االنفصال الدامي، مقال منشور على الشبكة العالمية لألنترنت على موقع:42
http://www. islamline. net    :وايضًا موقع 

/http://alfrasha.maktoob.com/alfrasha13/thread905775  . 
 ـــــ رحلة في عالم التوائم السيامية مقال منشور على الشبكة العالمية لألنترنت على موقع:43

http://knol.google.com،   

 ـــــ خبر بعنوان قطة تلد خمسة توائم ملتصقة في السعودية، منشور على الشبكة العالمية لألنترنت على موقع:  44
http://quran. maktoob. com/vb/quran20989/ 

The most important references received 

 First: Language books 

 1-Ibn Manzoor: Jalal al-Din Muhammad bin Jalal al-Din, Lisan Al-Arab, Dar Al-Maarif edition. 

 2-Abu Saadat Al-Mubarak Bin Muhammad Al-Jazari, The End in Gharib Al-Hadith and Al-Athar, The 

Scientific Library, Beirut, 1399 AH / 1979 AD, Investigation / Ahmed Taher Al-Zawi - Mahmoud 

Mohamed Al-Tanahi. 

3-Al-Jarjani: Definitions, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut 1405 AH, I, First 

 Second: Interpretation books 

 4-Al-Qurtubi: Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, (d. 671 AH), The Collector of the 

Rulings of the Qur’an, Egyptian House of Books, Cairo. 

 5-Ibn Al-Arabi 

 Third: The Sunnah Books 

  6-Al-Bukhari: Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, Sahih Al-Bukhari, i, Third, Dar. Ibn Katheer, Al-

Yamamah, Beirut, 1407 AH / 1987 AD 

7-Al-Tirmidhi: Muhammad Ibn Issa Abu Issa, (a) Sunan Al-Tirmidhi, i, First, Arab Heritage Revival 

House, Beirut . 

8-Al-Zayla'i: Abdullah bin Yusef Abu Muhammad Al-Hanafi, Monument of the Banner, Dar. Al-Hadith, 

Egypt, 1357 AH. 

 9-Al-Qari: Ali bin Sultan Muhammad, Mirqat Al-Moftah, Explanation of Mishkat Al-Masbah, Publishing 

House: Dar. Al-Kutub Al-Alami - Lebanon, Beirut - 1422 AH - 2001 AD, first edition, investigation: Jamal 

Itani 

  10-Al-Nawawi: Explanation of al-Nawawi by Sahih Muslim, Revival of Arab Heritage, Beirut, I, II, 1392 

 Fourth: Jurisprudence Books: 

 (A) The Hanafi books : 

 11-Ibn Al-Hamam: Kamal Al-Din Muhammad Abdel-Wahid, Sharh Fateh Al-Qadir, The Arab Heritage 

Revival House, Beirut . 

 12-  Ibn Abdin: Muhammad Amin, a footnote to the response of the Mukhtar to the Al-Mukhtar 

Explanation, Enlightenment of the Sight, Jurisprudence of Abu Hanifa, Publishing House: Dar. Al-Fikr for 

Printing and Publishing - Beirut - 1421 AH - 2000 AD. 

13-Al-Zayla'i: Fakhr al-Din Othman bin Ali, showing the facts, explaining the treasure of the minutes, 

publisher, Islamic Book House, i, second . 

14- Al-Sarkhasi: Muhammad bin Ahmed, Al-Mabsout, Dar Al-Maarefa, Beirut, Lebanon, 1406 AH . 

15-Al-Kasani: Imam Ala Al-Din Abi Bakr Bin Masoud, Badaa'i Al-Sanai’a in Arranging the Cassanian 

Laws, i, First, Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1417 AH / 1996 AD . 

http://forum.egypt.com/arforum
http://www.4ph.net/vb/t18076/
http://www.4ph.net/vb/t18076/
http://www.4ph.net/vb/t18076/
http://www.islamline.net/
http://knol.google.com/
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 (B) Al-Malikiyah Books: 

16-  Al-Hattab: Muhammad bin Abdul Rahman Al-Mughrabi, talents of the Galilee, explained by Mukhtar 

Khalil, i, the third, Dar Al-Fikr, 1412 AH / 1992 AD 

(C) Shafi’i's books : 

17-Al-Ansari: Zakaria bin Muhammad bin Ahmed bin Zakaria Asna Al-Muttalib, Explanation of Rawd Al-

Talib, i, First, the publisher, Islamic Book House, 1422 AH / 2000 AD . 

18-  Al-Bajrami: Sulaiman bin Omar bin Muhammad, a footnote to al-Bajrami to explain the students 

’method (abstraction for the benefit of distant), publishing house: Islamic Library - Diyarbakir - Turkey. 

19-The Camel: Sheikh Suleiman Al-Gamal: A footnote to the Camel to explain the curriculum (by Sheikh 

Zakaria Al-Ansari). Publishing house: Dar Al-Fikr - Beirut - None, Edition: None, investigation. 

20-El-Sherbiny: Mohamed El-Khatib, a singer in need of knowledge of the meanings of Al-Mandhaj, the 

publishing house: Dar Al-Fikr . 

 21-Al-Sherwani: Abdel Hamid Al-Sherwani, Hawashi Al-Sherwani, on the masterpiece of the needy, 

explaining the curriculum, Publishing House: Dar Al-Fikr - Beirut . 

22-  Al-Qalioubi: Shihab al-Din Ahmad bin Ahmad bin Salama, a footnote to Qalioubi explaining 

Jalaluddin Al-Mahali on the platform of the two students, publishing house: Dar Al-Fikr - Lebanon, Beirut 

- 1419 AH / 1998 AD, first edition, investigation: Bureau of Research and Studies. 

23-  Al-Nawawi: Zakaria Yahya Al-Din Bin Sharaf, Rawdat Al-Talibin and Mayor of Muftis, Publishing 

House: Islamic Office - Beirut - 1405, Edition: Second . 

 (D) Hanbali wrote : 

24-  Ibn Taymiyyah: Ahmad bin Abd al-Halim, the grand group of fatwas, Dar al-Rahma for publication 

and distribution. 

25-  Ibn al-Qayyim: Muhammad ibn Abi Bakr Ayoub al-Zara`i Abu Abdullah, Ruling Methods in the Legal 

Policy of Ibn al-Qayyim, The Publisher, Al-Madani Press 

 Fifth: Books on the fundamentals of jurisprudence and its overall rules : 

26-Al-Amedi: Ali bin Muhammad Al-Amidi Abu Al-Hassan, Al-Hikam in the Fundamentals of Rulings, 

Publishing House: Arab Book House - Beirut - 1404, Edition: First, Investigation: Dr.  Mr. Jumaili. 

27-Al-Suyuti: Jalaluddin Abdul Rahman, Al-Ashba and Isotopes, Arab Books Revival House, Essa Al-

Babi Al-Halabi & Co. 

 Seventh: Modern books: 

 28-  d.  Saad bin Nasser Al-Shathri, Siamese conjoined twin, research presented to the Islamic 

Jurisprudence Academy in Makkah, in its twentieth session, from 19-23 - Muharram 1432 AH / 

corresponding to 25-29 December 2010 AD . 

29-d.  Abdel Nasser Abu Al-Basal, the conjunctures of twins who are attached to the provisions related to 

her separation, inheritance, and marriage, the twentieth session of the Islamic Fiqh Council, held in 

Makkah Al-Mukarramah from 19-23 Muharram 1432 AH / corresponding to 25-29 December 2010 AD. 

30-d.  Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabiah (A) My experience with the Siamese twins, Obeikan Library, 

Kingdom of Saudi Arabia, I, First, 1430 AH / 2009AD. 

31-(b) Siamese twins, their definition, causes, incidence, and types, research presented to the Islamic Fiqh 

Academy at its twentieth session, held in Makkah Al-Mukarramah from the period 19-19 to Muharram 

1432 AH corresponding to 25-29 December 2010 AD. 

32-  d.  Muhammad Shafi'i Moftah, Felonies related to conjoined twins located on or in light of Islamic 

jurisprudence, the publisher, Dar Al-Sumaei Publishing and Distribution, Kingdom of Saudi Arabia, i, the 

first. 

33-d.  Nasser Abdullah Al-Mayman, Jurisprudential Rulings on Conjoined Twins, Twentieth Session of the 

Islamic Juristic Council, held in Makkah Al-Mukarramah from 19-23 Muharram 1432 AH / corresponding 

to 25-29 December 2010 AD. 

 34-Review: Journal of Contemporary Jurisprudence Research, Discrete Twin Separation Surgery, on the 

World Wide Web on the Internet 

 اهلوامش
 

 (. 165اية: ) ،سورة النساء (1)
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 (. 36اية: ) ،سورة االحزاب (2)
 (. 89اية: ) ،سورة النحل (3)
 (. 38اية: ) ،سورة االنعام (4)
 . 31/ 1مختار الصحاح  ،الرازي  ،وما بعدها 12/61لسان العرب  ،ابن منظور (1)
  ،ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري   ،178/ 1النهاية في غريب الحديث واالثر    ،ابو السعادات  ،34/26تاج العروس    ،الزبيدي  (2)

 محمود محمد الطناحي.  -تحقيق/ احمد طاهر الزاوي  ،م1979ه/1399 ،بيروت ،المكتبة العلمية
 وما بعدها مادة ) لصق (. 10/329لسان العرب  ،ابن منظور (3)
 . 301/ 1رد المحتار على الدر المختار  ،ابن عابدين (4)
 .  199ص:   -31ص:   ،تجربتي مع التوائم السيامية ،د. الربيعة ( 5)
الدورة العشرون للمجمع الفقهي االسالمي   ، م الملتصقة االحكام المتعلقة بفصلها وميراثها وزواجهانوازل التوائ  ، د. عبد الناصر ابو البصل  (1)

 .  7ص ،م2010ديسمبر  29  -25ه/ الموافق 1432محرم  23 -19المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 
القيم    (1) الشرعية البن  السياسة  في  الحكمية  المدن  ،الناشر  ،78  -77/ 1الطرق  تحقيقمطبعة  القاهرة  غازي   ،ي  تبصرة    ،د. محمد جميل 

معين    ،م2001ه/  1422  ،لبنان  ،بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،الناشر  ،121/ 2  ، الحكام في اصول االقضية ومناهج االحكام البن فرحون 
 وما بعدها. 243/ 2الحكام للطرابلسي  

مثل   ،ويعد متطفاًل على اخيه  ،مكتاًل واالخر مجرد جزء من جسد يفتقد مقومات الحياةالتوائم الطفيلية هي التي يكون فيها احد التوائم    (1)
 ،ومن هنا جاءت هذه التسمية. د.عبدهللا بن عبد العزيز الربيعة  ،او أطراف سفلية  ،او رقبة  ،او رأس  ،وصدر وجزء من بطن  ،اطراف علوية

 م. 2009ه/ 1430االولى   ،ط ،ملكة العربية السعوديةالم ،مكتبة العبيكان ،201ص:  ،تجربتي مع التوائم السيامية
دار    ،الناشر  ، 141ص:    ،الجنايات الخاصة بالتوائم الملتصقة الواقعة منها او عليها في ضوء الفقه االسالمي  ،د.محمد شافعي مفتاح  (2)

 م. 2008 -ه1429  االولى ،ط، المملكة العربية السعودية ،الصميعي للنشر والتوزيع
د.    ،د. الربيعة: " اما يسمى طفل داخل طفل فهو في الواقع جزء من اعضاء جسد داخل بطن مكتمل وبالتالي فهو شخص واحديقول    (3)

 . 222ص:  ،السابق ،الربيعة
 . 140ص:  ،السابق ،د. محمد شافعي مفتاح (4)
خمسة اشهر في عملية نادرة كانت الطفلة تعاني عثر اطباء مستشفى الملك فهد بالباحة على جنين داخل احشاء طفلة لم يتجاوز عمرها ال (5)

من انتفاخ غير طبيعي في البطن منذ والدتها وبعد عرضها على الطبيب محمد عبد الباقي فهمي استشاري جراحة االطفال في المستشفى 
تم اقرار عملية استئصال  تبين من خالل االشعة بالموجات وجود ورم كبير اسفل البطن خلف المبيض يحتل نصف تجويف البطن تقريبًا و 

سم عبارة عن جنين لم يكتمل تحمله الطفلة في احشائها ذكر ذلك الدكتور عبد الحميد الغامدي المشرف  13للورم الذي تبين ان قطره يبلغ  
لمثل هذه    ان هذه الحالة نادرة الحدوث في مجال جراحة االطفال.. ولذلك يجب التشخيص المبكر  -واضاف سيادته-العام على المستشفى.  

الحاالت والطفل بداخل بطن االم حتى يتم تخليص الطفل او الطفلة من هذا الجنين الطفيلي مبكرًا قبل ان يكبر حجمه ويضغط على اعضاء  
             : موقع  على  لألنترنت  العالمية  الشبكة  يراجع  الداخلية.  http://www.ibtesama.com/vb/showthread-الطفل 

t4812.htm1    . 
http://www. 4mukla. com/vb/t24540. htm1    . 

 . 140ص:  ،السابق ،د. محمد شافعي مفتاح (6)
 . 222ص:   ،السابق ،د. الربيعة (7)
 م. 1393 ،الثانية ،ط ،بيروت ،دار المعرفة ،6/110األم  (1)
سنة قضى معظمها في الواليات المتحدة االمريكية بعد ان نقال اليها    63م ( في مدينة سيام وعاشا  1811السيامي بنكر عام )  ولد التوأم    (2)

االمريكيين العسكريين  البحارة  احد  بينهما خالف عنيف   ،بواسطة  الرشد نشأ  بلغا سن  لما  انهما   ..  : بالطرائف منها  وكانت حياتهما غنية 
بل    ، ألنه يتعاطى مشروبات روحيه وهو ال يرغب في ذلك  ، ت احدهما الى رفع شكوى في المحكمة ضد اخيه التوأمتحول الى قضية استدع

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t4812.htm1
http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t4812.htm1


   

         

 حكم زواج التوأمني امللتصقني                               

  

  

 

ويتأثر عقليًا دون اخيه!! وبالطبع كان    ،ان اخاه يشرب الخمر بينما هو الذي يسكر  ،وتضمنت حيثيات شكواه   ،يزعجه الى اقصى الحدود
ولذلك اكتفت المحكمة بنصح اخيه وحثه على التوازن    ،اصدار الحكم لصالحه في مجتمع يبيح تعاطي المشروبات مسألة صعبة وغير ممكنة

 . 329ص:  ،في تناول المسكرات. د/ الربيعة السابق
في    ،في دروته العشرين  ،حث مقدم الى المجمع الفقهي االسالمي بمكة المكرمةب  ،التوأم المتالصق السيامي  ،د. سعد بن ناصر الشثري   (3)

 . 13ص:   ، م2010ديسمبر  29 -25ه/ الموافق 1432محرم  -23  -19الفترة من 
 . 90ص:  ،م2000ه/ 1422 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،االولى ، ط ،4ج ،اسنى المطالب ،الشيخ. زكريا االنصاري  (4)
 .  337ص:   ،4ج ،حواشي الشيرواني على ابن قاسم ،104ص:  ،4ج ،مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني (1)
غاية البيان شرح زيد ابن   ،الرملي  ،104ص:    ،4ج  ،مغني المحتاج  ،الشربيني  ،90ص:    ،4ج  ،اسنى المطالب  ،الشيخ زكريا االنصاري   (2)

 بيروت.   ، دار البشير دار المعرفة ،291ص:  ،1ج ،رسالن
 . 4/104مغني المحتاج  ،الشربيني (3)
م  2009من ابريل  3ه الموافق  1429من ربيع االول    26يراجع قرار مجمع البحوث االسالمية باألزهر الشريف بجلسته المنعقدة بتاريخ    (1)

؛ ألن النكاح له مستلزمات يحرم على احد الملتصقين االطالع عليها وجاء في قرار المجمع: " ال يجوز زواج احد التوائم الملتصقة او كليهما
 ،كما انه ال يجوز للرجل ان يتزوج من امرأتين ملتصقتين لعدم جواز الجمع بين االختين  ، " ان التوأم ال يعدان شخصًا واحداً   –واضاف    –

زواج الملتصق من زاوية انه حق شرعي وال احد يمنع هذا الحق  وعليه يصبح زواج الملتصق في كل االحوال مخالفًا ألحكام الشرع... النظر ل 
وهناك طرف ثالث سواء   ،خاصة انه يصعب الستر في العملية الجنسية بين الزوجين  ،الشرعي ولكنه يختلف مع طبيعة االمر في الملتصقين

ها التوأم اذا وصال الى سن الزواج فال يسمح لهم  او مختلفين... ان الملتصق او الملتصقة بأخيها او اخت  ، اكان الملتصق انثيين او ذكرين
 ،وهناك طرف ثالث موجود  ،واال فكيف سيمارس الملتصق او الملتصقة العالقة بينه وبين زوجته او البنت العالقة بينها وبين زوجها ،بالزواج

قرار مجمع يراجع   " انثى  وليس  ذكرًا  بها  الملتصق  كان  وان  الملتصقة حتى  تتزوج  ان  الشبكة    فال يصح  على  السابق  االسالمية  البحوث 
تحت عنوان : األزهر يخالف دار االفتاء ويرفض    http://azizbellah.com/home/fatwa/12.htmlالعالمية لألنترنت على موقع :  

 زواج التوأم الملتصق.  
 .  79-  78/ 1الطرق الحكمية البن القيم  (2)
 . 79 – 78/ 1الطرق الحكمية البن القيم  (3)
 (.   23اية : )  ،سورة النساء (1)
وسدها معناه رفعها وحسم مادتها واصطالحًا : عرفت    ، خروالذريعة لغة هي : كل ما يتخذ وسيلة وطريقًا الى شيء ا  ، الذرائع جمع ذريعة  (2)

او المتوسل اليه مقيدًا بوصف الجواز او المنع. د. محمد   ، بمعناها العام : كل ما يتخذ وسيلة لشيء اخر بصرف النظر عن كونه الوسيلة
 وما بعدها. 194ص:  ،السعيد عبد ربه االدلة المختلف فيها

الشيخ. محمد الطاهر بن عاشور ص:    ،يجوز لئال يتطرق به الى ما ال يجوز. مقاصد الشريعة االسالمية  وعرفها المازري بأنها : من ما
 م.    2001ه/ 1412  ،ط ،األردن ،دار النفائس للنشر والتوزيع ، 220

 (. 27آية : ) ،سورة النور (3)
 (. 30آية : ) ،سورة النور (4)
 (. 31آية : ) ،سورة النور (5)
وسبب نزول هذه اآلية ما رواه الطبري وغيره عن عدي بن ثابت ان امرأة من االنصار قالت يا رسول هللا :    ، 7434ص  ،5ج  ،القرطبي  (6)

ا  اني اكون في بيتي على حال ال أحب ان يراني عليها أحد ال والد وال ولد فيأتي االب فيدخل علي وإنه ال يزال يدخل علي رجل من اهلي وان
 .  7434ص  ،5ج ،فنزلت اآلية " القرطبيعلى تلك الحال فكيف اصنع؟ 

 . 705ص ،9ج ،المغني (7)
 (. 58آية : ) ،سورة النور (8)

http://azizbellah.com/home/fatwa/12.html


   

         

 حكم زواج التوأمني امللتصقني                               

  

  

 
الترمذي  (1) حسن  ،97ص  ،5ج  ،سنن  حديث  هذا  عيسى  ابو  الكبرى   ،قال  البيهقي  الرزاق  ،225ص  ،2ج  ،سنن  عبد    ، 1ج  ،مصنف 

 تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد. ،دار الفكر ،40ص ،4ج ،سنن ابي داود ،1106برقم  ،287ص
قال    ، 2800برقم    ،112ص  ،5ج  ،سنن الترمذي  ،تحقيق محمد يوسف  ،ه1357  ،القاهرة  ،دار الحديث  ،247ص   ،4ج  ،نصب الراية  (2)

االحوذي، ج  ابو عيسى الوجه، تحفة  اال من هذا  القدير، ج69، ص8: هذا حديث غريب ال نعرفه  البيهقي 126، ص3، فيض  ، سنن 
 . 373، ص 3، الكامل في الضعفاء، ج109، ص 11قال : وإسناده ضعيف، عون المعبود، ج 13275، برقم  86، ص7كبرى، جال
 . 15ص:  ،د. عبد الناصر الميمان (3)
 ،ودرء المفاسد  ، فإن امكن تحصيل المصالح  ،ويقول الشاطبي : " اذا اجتمعت مصالح ومفاسد  5/  1قواعد االحكام في مصالح االنام    (4)

َ َما اْسَتَطْعُتمْ {لقوله سبحانه وتعالى :    ،فعلنا ذلك امتثااًل ألمر هللا تعالى فيهما فإن    ،( ـــــ وان تعذر الدرء والتحصيل  16ـــــــ التغابن)    }فاتَُّقوا َّللاَّ
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم   {قال هللا تعالى :    ، ات المصلحةوال نبالي بفو   ،درأنا المفسدة  ،كانت المفسدة أعظم من المصلحة

( ـــــ حرمهما ألن مفسدتهما اكبر من منفعتهما. اما منفعة الخمر فبالتجارة    219ـــــ البقرة ـــــ )    }كبير ومنافع للناس وأثمهما اكبر من نفعهما  
والصد عن    ،وما تحدثه من العداوة والبغضاء  ،المقمور. وأما مفسدة الخمر فبإزالتها العقولوأما منفعة الميسر فيما يأخذه القامر من    ،ونحوها

القمار فبإذكر هللا وعن الصالة العداوة والبغضاء. وأما مفسدة  الى    ،والصد عن ذكر هللا وعن الصالة  ،يقاع  وهذه مفاسد عظيمة ال نسبة 
وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير    ،المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة  المنافع المذكورة اليها. وإن كانت المصلحة أعظم من

 .  90/ 1بينهما وقد يتوقف فيهما وقد يقع االختالف في تفاوت المفاسد. قواعد االحكام 
 . 184/ 2قواعد االحكام   (5)
  288برقم   77/  3سنن الدار قطني    ،9899برقم   ،6484/  12فيض القدير للمناوي    ،عن ابن عباس  2340برقم   ،784/  2ابن ماجة    (1)

إال أنه منقطع " سنن   ،وقال : " هذا إسناد رجاله ثقات  ،48/  3  ،ضار هللا به " مصباح الزجاجة  ،عن ابي سعيد الخدري بزيادة " من ضار
 . 156/ 6البيهقي الكبرى 

 . 274/ 1غمز عيون البصائر للزركشي    ، 44ص ،بن نجيمال ، 83ص:  ،االشباه والنظائر للسيوطي (2)
 (. 286آية : ) ،سورة البقرة (3)
 (. 16آية : ) ،سورة التغابن (4)
 السابق. ،يراجع قرار مجمع البحوث االسالمية (5)
 يراجع فتوى دار االفتاء المصرية. (6)
 . 15يراجع له : " األحكام الفقهية المتعلقة بالتوائم الملتصقة " ص:  ،ممن قال بذلك د. فيصل الميمان (7)
 . 24ص:  ،نوازل التوائم الملتصقة ،د. عبد الناصر أبو البصل (8)
 . 39/ 4حاشية البيجرمي على الخطيب  (9)
 . 38/  4حاشية البيجرمي على الخطيب  ،141/ 3حاشية قليوبي على منهاج الطالبين  (10)
 (. 3آية : ) ،سورة النساء (1)
 (. 23آية : ) ،سورة النور (2)
 ،كتاب النكاح  ، 140برقم    1013/  2صحيح مسلم    ،باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة  ،180برقم    673/  2صحيح البخاري    (3)

 باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم.  
 ،كتاب النكاح  ،140برقم    ،1020/  2صحيح مسلم    ،باب الترغيب في النكاح  ،كتاب النكاح  ، 477برقم    ، 9194/  5صحيح البخاري    (4)

 باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. 
 . 228/ 2البدائع  (5)
فعرفها الحنفية بأنها : " خوف الضرر أو الهالك على النفس او بعض االعضاء    ،الضرورة : اختلفت كلمة الفقهاء في تعريف الضرورة  (1)

للجصاص   القرآن  أحكام   " األكل  الكبير   ، 159/  1بترك  الشرح   " او ظنًا  الهالك علمًا  النفس من  الخوف على   "  : بأنها  المالكية  وعرفها 
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ص:    ،لم يتناول معه المحظور وقع في الهالك " غمز عيون البصائروعرفها الشافعية بأنها : " بلوغ االنسان حدًا إن    ،103/  2للدردير  
وعرفها الحنابلة بأنها : " خوف اإلنسان التلف ان لم يأكل المحرم غير السم " الروض المربع    ، 85ص:    ،واألشباه والنظائر للسيوطي  ، 106

 وما بعدها.  356/ 2
 . 106ص:  ،غمز عيون البصائر (2)
 (. 3)آية :  ،سورة المائدة (4)
 (. 145آية : ) ،سورة االنعام (5)
 (. 115آية : )  ،سورة النحل (6)
 (. 119آية : ) ،سورة االنعام (7)
 . 88/ 1األشباه والنظائر  (8)
 . 140/  1قواعد الفقه  ،203/ 1شرح القواعد الفقهية  (9)
 . 56/ 1قواعد الفقه  ، 87/ 1األشباه والنظائر  (10)
 . 37/ 1األحكام درر الحكام شرح مجلة  (11)
( من كتاب درر الحكام شرح مجلة األحكام : " يختار أهون الشرين هذه المادة  29نصت المادة )   343/  23مجموع فتاوى ابن تيمية    (1)

ضرورة في   مأخوذة من قاعدة ) ان من ابتلي ببليتين يأخذ بأيتهما شاء فإن اختلفتا يختار أهونهما ألن مباشرة الحرام ال تجوز إال للضرورة وال
 . 37ص:   ،1ارتكاب الزيادة ( ج

 . 290/ 1غمز عيون البصائر   ، 88ص:  ،األشباه والنظائر للسيوطي (2)
 م. 1987ه/  1407 ،االولى ،ط ،دار الريان للتراث ،110ص:  ،9ج ،شرح النووي على صحيح مسلم (3)
 يراجع فتوى دار اإلفتاء المصرية. (4)
 . 18/435ووي على صحيح مسلم  شرح الن ،287/ 4اإلحكام لآلمدي  (5)
وفي االختيار لتعليل المختار : " عن محمد رجل ابتلع درة أو دنانير لرجل ومات ولم يترك مااًل ال يشق بطنه وعليه    2/186المسبوط    (6)

حق هللا تعالى   قيمته ألنه ال يجوز إبطال حرمة اآلدمي لصيانة المال. وروي الجرجاني عن أصحابنا انه يشق ألن حق العبد مقدم على
المعتدي "   الظالم  الدين    332/  2الفروق    ،179/  4ومقدم على حق  المديون ان كان  الزيلعي : " قال رحمه هللا ) وال تصح وصية  قال 

بد محيطًا بما له ( الن الدين مقدمًا على الوصية ألنه أهم لكونه فرضًا والوصية بغير الواجب تبرع وبالواجب وإن كان فرضًا لكن حق الع
 .   185/ 6مقدم وحق الشارع من الصالة وغيره يسقط بالموت على ما عرف في موضعه " 

 . 228/ 2بدائع الصنائع  (7)
 القائل هو د. فيصل بالعمش. (1)
 . 32ص:   ،أحكام التوائم الملتصقة ،د. فيصل بالعمش (2)
 : ما الحكم الشرعي في نكاح التوأمين الملتصقين سواء كانا ذكرين او انثيين؟ ردًا على سؤال وجه لفضيلته مفاده ،د. أحمد الطيار (3)
 (. 23سورة النساء، آية : ) (4)
 د. احمد الطيار، أحكام التوائم الملتصقة، فتوى منشورة لفضيلته على الشبكة العالمية لألنترنت على موقع :  (5)
 http://www.dahran.net/dahran/news.php?action=show&id=4     
لهذا    (6) الشرعي  الحكم  الناحية وال مانع من بيان  افتراض نظري بحث وهو مقبول من هذا  انثى  او  الملتصقين ذكر  التوأمين  افتراض أن 

النوع : ومن ثم فالتوائم    الفرض إن حدث لكن الواقع العملي حتى اآلن بخالف ذلك، حيث ان أولى خصائص التصاق التوائم أنها متحدة 
دة،  الملتصقة إما أن تكون ذكورًا، أو إناثًا، ألن التوائم الملتصقة في األصل هي بييضة واحدة في األصل، ألنها تنشأ من مشيمة وبويضة واح 

انفصالها، وتولد ملتصقة في منطقة أو أكثر من الجسد، وهي متطابقة الجنس، والصفات الوراثية. يراجع   وتعد متطابقة، ومتشابهة لم يكتمل
  : موقع  على  لألنترنت  العالمية  الشبكة  على  منشور  مقال  السيامية،  .ℎ𝑡𝑡𝑝://𝑤𝑤𝑤التوائم  𝑘ℎ𝑎𝑦𝑚𝑎. 𝑐𝑜𝑚/𝑎𝑙𝑚𝑎ℎ𝑡ℎ𝑜𝑜𝑟/

𝑡𝑤𝑖𝑛𝑠. ℎ𝑡𝑚    

http://www.dahran.net/dahran/news.php?action=show&id=4
http://www.khayma.com/almahthoor/twins.htm
http://www.khayma.com/almahthoor/twins.htm
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.knol وايضًا مقال بعنوان : رحلة في عالم التوائم السيامية، منشور على الشبكة العالمية لألنترنت على موقع :  google. comhttp:// 
 د. احمد الطيار، المرجع السابق. (7)
، حواشي الشرواني  551/ 4، تحفة الحبيب  100/  5، حاشية الجمل  104/ 4، مغني المحتاج  90/  4، أسنى المطالب  381/ 6الوسيط    (1)

9 /41 . 
 . 78/ 1الطرق الحكمية ألبن القيم  (2)
 . 194/  1مواهب الجليل  (3)
 . 209  – 208/ 8الروضة البهية للعاملي   (4)
) من علماء العراق ( حيث قال فضيلته : " إذا كان التوأمان الملتصقان بهذه الهيئة بنتين فهل ممن يرى ذلك د. عبد الملك السعدي    (5)

 الزواج منها كامرأة واحدة او مرأتين، والعقد عليها على األساس فقط ام ال بد منن عقد لكل منهما، وإذا تزوجها واحد هل يعتبر جمع بين 
أقول : هذه األمور مرتبطة بما إذا كان لكل توأم فرج مستقل، او فرج واحد للجسم األساس أختين وما هو الحكم من حيث الحمل والرضاعة؟  

ن لكل  فقط. فأن كان فرجًا واحدًا في األساس فأن العبرة له من حيث الزواج والنسب والرضاع والوالدة والجزء الثاني بمثابة عضو زائد. وان كا
وز الجمع بينهما، يعقد على كل واحدة منهما استقالاًل، وإنجاب كل واحدة ينسب اليها، وأحكام  فرج مستقل فأنهما بمثابة امرأتين أختين ال يج

لى  الرضاع كل لها حكمها وزوج الواحدة يحرم عليه قربان الثانية او لمسها إال لعسر التحرز عنها ويطؤها على انفراد ويستتر عن الثانية وع
كشف عورة زوجها الن أمور النكاح والطالق والزنا واألنساب مناطة بوجود الفرج وعدمه.  االخرى أن تغض بصرها عند كشف عورة األخرى و 

  : موقع  على  لألنترنت  العالمية  الشبكة  على  منشور  المتالصقة  التوائم  على  المترتبة  الشرعية  األحكام   : لفضيلته  //:httpيراجع 

aljuraisy. topgoo. net/t3253 − topic   ، 
 . 30د. احمد قاسم الحداد، التوأم المتالصق وحكم فصله، ص: 

 . 78/ 1الطرق الحكمية البن القيم  (1)
 يراجع قرار مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف، والذي سبقت اإلشارة اليه. (2)
وإذا كان التوأمان الملتصقان ذكرين، فإن كان االلتصاق في الجهاز التناسلي ممن قال بذلك د/ احمد الطيار : حيث يقول فضيلته : "    (3)

 كأن يكون لهما معًا جهاز واحد، فهنا ال يجوز ألحدهما النكاح لما يأتي، أنه ال يجوز بحال أن يجتمع على المرأة الواحدة رجالن في وقت 
ا، أنه يشكل على ذلك نسبة الولد فلمن ينسب؟ يراجع : فتاوى حول بعض واحد. أنه إذا كان العقد ألحدهما فإن اآلخر يكون الفعل منه زن

ى  المسائل المتعلقة ) بأحكام التوائم الملتصقة في الفقه اإلسالمي ( أجاب عليها فضيلة الشيخ أ. د/ عبدهللا بن محمد بن احمد الطيار عل 
 الشبكة العالمية لألنترنت على موقع : 

 http://www.dahran.net/dahran/news.php?action=show&id=4   
 (. 23سورة النساء، آية : ) (1)
 وما بعدها. 250/  2إمداد الفتاوى   (2)

http://knol.google.com/
http://aljuraisy.topgoo.net/t3253-topic
http://aljuraisy.topgoo.net/t3253-topic
http://www.dahran.net/dahran/news.php?action=show&id=4

