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 الملخص

فيتزوج ويرث خلق هللا اإلنسان يف أحسن تقومي وأجرى عليه أحكام الشريعة الغراء وهو هبذه اهليئة 
 ويوصى له.

لكن يف حاالت اندرة قد يولد اإلنسان هبيئة توأم متالصق حبيث ال ميكن فصل هذا التالصق إال 
ابلتداخل اجلراحي وبطبيعة احلال فإن هكذا حالة تقتضي تطبيق أحكام خاصة على هذا الكائن وقد عىن 

ألة ووضعوا له مجلة من اإلحكام مبا يقتضي فقهاء الشريعة اإلسالمية منذ عصور اإلسالم األوىل هبذه املس
اإلسرتشاد هبذه األحكام بغية الوصول إىل حلول انجعة تعاد املشاكل اليت تثريها حالة التالصق بني التوأم 

 من الناحية القانونية.
 الكلمات املفتاحية: التوأم السيامي، الفقه اإلسالمي، األحوال الشخصية.
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Abstract 
God created man in the best calendar and applied to him the provisions 

of the noble Sharia while he is in this form, so he marries, inherits and 

bequeaths to him. 

But in rare cases, a person may be born in the form of conjoined twins, 

so that this conjoining can only be separated by surgical intervention. Of 

course, such a situation requires the application of special provisions on this 

being. The jurists of Islamic Sharia since the early ages of Islam have been 

concerned with this issue and put a set of rulings for it that requires guidance 

These provisions are made in order to reach effective solutions that deal 

with the problems raised by the case of conjoined twins from a legal point of 

view. 

 المقدمة

اهليئة فيتزوج ويرث  خلق هللا اإلنسان يف أحسن تقومي وأجرى عليه أحكام الشريعة الغراء وهو هبذه
 ويوصى له.

لكن يف حاالت اندرة قد يولد اإلنسان هبيئة توأم متالصق حبيث ال ميكن فصل هذا التالصق إال 
ابلتداخل اجلراحي وبطبيعة احلال فإن هكذا حالة تقتضي تطبيق أحكام خاصة على هذا الكائن وقد عىن 

ذه املسألة ووضعوا له مجلة من اإلحكام مبا يقتضي فقهاء الشريعة اإلسالمية منذ عصور اإلسالم األوىل هب
اإلسرتشاد هبذه األحكام بغية الوصول إىل حلول انجعة تعاد املشاكل اليت تثريها حالة التالصق بني التوأم 

 من الناحية القانونية.
 تحديد نطاق البحث:

صل والزواج واملرياث يتحدد نطاق البحث يف حبث أحكام التوأم السيامي بنواحي معينة هي حكم الف
والوصية وحبث هذه األمور ابلتأكيد يقتضي التمهيد حول مفهوم التوأم السيامي وهبذه األمور يتحدد نطاق 

 حبثنا.
 أهمية املوضوع:

ميكن أن جنمل أمهية املوضوع من انحيتني عملية وعلمية فأما العملية أتيت من املشاكل اليت يثريها هذا 
أما من الناحية  ؟وما هي أحكام أرثه ؟ي على الصعيد العملي فما هي أحكام زواجهالنوع من التوأم السيام

العلمية فتتمثل أمهية املوضوع بقلة الدراسات اليت تناولت موضوع التوأم السيامي خصوصًا يف اجلانب 
القانوين فأغلب الدراسات اليت وقعت بني أيدينا تناولت املوضوع من جهة الفقه االسالمي فقط ومل جند 

لك يدعوان إىل تناول املوضوع ابلبحث عسى دراسة متخصصة تناولت املوضوع من الناحية القانونية كل ذ
 أن نصل إىل نتائج يسرتشد من خالهلا املشرع للوصول لرؤاي تؤهله إىل أن ينظم أحكام التوأم السيامي.
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 مشكلة البحث: 
 اً تتلخص مشكلة البحث ابخللل التشريعي الذي ينطوي على صورة الفراغ التشريعي فال جند نصوص

 ضمن املنظومة القانونية العراقية وكذلك العربية. تنظم أحكام التوأم السيامي
 منهجية البحث:

ملنهج التحليلي اإلستقرائي لآلراء الفقهية اليت قيلت حول موضوع التوأم السيامي مع اسنتبع يف حبثننا 
 مقارنة هذه اآلراء بني خمتلف املذاهب اإلسالمية.

 خطة البحث:
وحكم زواجها  ،ملبحث األول التعريف ابلتوائم السياميةسنقسم هذا البحث على مبحثني، سنتناول يف ا

ومن مث نتناول يف املبحث الثاين أحكام أرث التوأم السيامي ووصيته، وسنختم هذا البحث خبامتة توضح 
 فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقرتحات.

 المبحث األول: التعريف بالتوائم السيامية وحكم زواجها

السيامية وحتديد معناه بشكل دقيق أمهية كبرية لتميزه عن غريه من األوضاع اليت قد للتعريف ابلتوائم 
تشتبه معه كالتوأم العادي وكذلك تشوه بعض األعضاء ومن األمهية مبكان معرفة مدى أعتبار هذا الكائن 

 ؟وما هو حكم هذه اجلراحة ؟أو شخصني وهل من املمكن التدخل جراحيًا لفصلهما اً واحد اً شخص
كل هذه أألسئلة سنقسم هذا املبحث على مطلبني نتناول يف املطلب األول التعريف ابلتوائم   نلإلجابة ع

 م السيامية.ائالسيامية وحكم فصلها ومن مث نتناول يف املطلب الثاين حكم زواج التو 
 املطلب األول: التعريف بالتوائم السيامية وحكم فصلها

يف الفرع االول تعريف التوائم السيامية و انواعه ويف الفرع سنقسم هذا املطلب على فرعني سنبحث 
 الثاين سنبحث التوصيف القانوين لتوأم السيامية وحكم فصلها.

 وانواعه: تعريف التوائم السيامية األول:الفرع 
التوأم يف اللغة ولدان فأكثر خيرجان من بطن واحدة بني والدتيهما أقل من ستة أشهر يقال لكل واحد 
منهما أبنه توأم اآلخر وهل يسمى توأم أو تؤمان فهنا موطن خالف بني اللغوين فيقول الفريوز أابدي 

و أنثى أو ذكر وأنثى ويقال توأم )التوأم من مجيع احليوان املولود مع غريه يف بطن من األثنني فصاعداً ذكرأ أ
ويف  (4)للذكور وتوأمة لإلنثى فإذا مجعا فهما توأمان وتوأم أأتمن األم فهي متئم ومتائم أخاه أي ولد معه 

هذا يف إطار معىن كلمة التوأم لغة أما ابلنسبة للتعريف  (5)رأي آخر فإن التوأم مشتقة من الوائم واملوافقة 
ة فتعريف هذا املصطلح املركب يقتضي الرجوع إىل املعىن اللغوي لكلمة )متالصقة( اللغوي للتوائم املتالصق

 وهي مشتقة من لصق مبعىن لزق يقال لصق الشئ بغريه لصقاً ولصوقاً لزق به فهما الصق ولصاق.
 .(6)ويقال ألصق الشئ ابلشئ أي ألزقه به والصقه الزقه وألتصق به تالصقاً 

                                                        
 .160ص  ،1ط ،بريوت ،4اجمللد  ،القامو  احمليط ،جمد الدين الفريوز أابدي -4
  ؟؟؟؟؟؟؟.80ص  (،مادة وأم) ،اجلزء الساد  ،أيب فار  معجم مقاييس اللغة -5
 .366ص  ،3ج (،مادة )لصق ،لسان العرب ،أبن منظور -6



  

 احكام االحوال الشخصية للتوأم السيامي املتالصق )دراسة قانونية استقرائية يف ضوء الفقه االسالمي( 

207 

م املتالصقة لغة على إهنا ما ولد ائمفردة املتالصقة نستطيع أن نعرف التو  وبدمج معىن مفردة التوأم مع
 .من بطن واحدة وبوقت واحد وألتصق جسميهما معاً 

أما أصطالحًا فقد عرفت على إهنا توائم تنشأ من بويضة ومشيمة واحدة وتعد متشاهبة ومتطابقة مل 
يكتمل إنفصاهلا فتولد متصلة يف منطقة أو أكثر من اجلسد وهي متطابقة اجلنس والصفات الوراثية و يطلق 

 (7)ثر فيها هذه الظاهرة على هذه الظاهرة التوائم السيامية نسبة لسيام )األسم القدمي لتايلند حيث تك
ويعرفها آخرون على أهنا كل مولودين أرتبطا ببعضهما يف جزء أو أكثر من أجزاء جسميهما خلقة ال ميكن 

 .(8)فصلهما إال إبجراء جراحي 
وعرفت أيضًا على أهنا التوائم اليت تنشأ من مشيمة وبيضة واحدة وتعد متشاهبة ومتطابقة مل يكتمل 

 .(9)تصقة يف منطقة أو أكثر من اجلسد وهي متطابقة اجلنس والصفات الوراثية وتولد مل ،أنفصاهلا
وهناك من عرف التوائم امللتصقة على أهنا توأمان متالمحان هلما يف كثري من األحيان أعضاء مشرتكة 

(10). 
ال اخللقة اجلنينان التوأمان املتطابقان مكتم))أما )األجنة املتالصقة( فهناك من عرف هذا املصطلح أبنه 

 ((املتالمحان يف أثناء احلمل تالمحاً غري طبيعي وهلما يف كثري من األحيان أعضاء مشرتكة ،ومتحدا اجلنس
(11). 

ومن كل ما تقدم ميكننا أن نعرف التوائم السيامية أبهنا التوائم املتحدة يف الصفات اليت تنشأ من بويضة 
 ابلتدخل اجلراحي ويف مجيع األحوال يكون اجلنينان ومشيمة واحدة وتكون متصلة بشكل ال ميكن فصله إال

 من جنس واحد وال يزيد عدد التوائم املتالصقة عن أثنني.
وحنن إذ نضع هذا التعريف نؤكد على أن حاالت التوائم السيامية ال ميكن أن تكون إال من جنس 

تالصق بني أكثر من الور واحد ذكران أو أنثيان وكذلك جيب أن ال يزيد عددهم عن أثنني فال ميكن تص
 أثنني وكذلك جيب أن يكون التالصق اتماً حبيث ال ميكن فصلهما إال ابلتدخل اجلراحي.

( تصنف التوائم السيامية بتصنيفني األول يعتمد على معيار :الفقرة الثانية / أنواع التوائم السيامية
اإللتصاق واجلزء الذي يتم فيه اإللتصاق اإلكتمال من عدمه أما التصنيف الثاين فهو الذي يعتمد على نوع 

 يف اجلسم ولزايدة اإليضاح سنشارك كل من هذين التصنيفني:
أنواع التوائم السيامية أبعتبار اإلكتمال وعدمه/ تتنوع التوائم السيامية إىل عدة أنواع ذكرها األطباء  -1

 نوردها تباعاً:

                                                        
 .105، ص 2009 ،الرايض ،مكتبة العبكان ،جتربيت مع التوائم السيامية ،الربيعةد. عبد هللا بن عبد العزيز  -7
مقالة مقدمة يف الدورة العشرون  ،نوازل التوائم امللتصقة األحكام املتعلقة بفصلها ومرياثها وزواجها ،د. عبد الناصر رأبو البصل -8

 .81ص  ،2010للمجمع الفقهي اإلسالمي املنعقد مبكة 
 ،2010 ،مكة ،مقالة مقدمة يف الدورة العشرون للمجمع الفقهي،األحكام الفقهية للتوائم املتالصقة،عبد هللا أطباند.انصر  -9

 .7ص
رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة اإلمام حممد بن  ،أحكام التوائم امللتصقة يف الفقه اإلسالمي ،علي بن عبد هللا احلمد -10

 .8ص  ،هـ 1423 ،قسم الفقه اإلسالمي ،سعود
 .أحكام األجنة املتالصقة حبث منشور يف جملة ،فهد بن عبد الكرمي السنبدي -11
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مكتماًل واآلخر جمرد جزء من جســــــــــــــــد يفتقـد التوائم الطفيليــة: هي اليت يكون فيهــا أحــد التوائم  .أ 
مقومات احلياة ويعد متطفالً على أخيه ومن هنا جاءت التســـــــــــــــمية وخيتلف العلماء يف إطالق 
صــفة )ســيامي( على هذا النوع ألن أعضــاء احلياة موجودة فقط يف أحدمها، أما اآلخر فأعضــاؤه 

ة خمصـــبة من حيوان منوي واحد إذا وتتكون هذه التوائم من بيضـــة واحد (12)ال تقوم معها احلياة 
الناشـــــــئة حتت اللفســـــــجة يف مرحلة متأخرة كاليت حتدث للقرص اجلرثومي حيث أنفصـــــــلت اخللية 

يؤدي ذلك إىل تكوين جنينني بغشـــاء ســـلي واحد ومشـــيمة واحدة ويف هذا النوع ميكن مالحظة 
ءاً من جنني يكون حمموالً توائم متالصـــقة نتيجة عدم اإلنفصـــال التام يف اخللية اجلنســـية أو أن جز 

جبوار اجلنني اآلخر وتكون نتيجــة عــدم أكتمــال التكوين يف أحــد التوأمني وقــد ذكر األطبــاء أن 
التوأم الطفيلي ال ميكنه أن يســـتقل ابحلياة على حاله هذا وأنه ميكن أســـتئصـــاله ليبقى بعد اجلنني 

 (13)مكتمل األعضاء 
حلــدوث حــالــة التوأم داخــل توأم آخر حني يكون هنــاك التوأم داخــل توأم: من احلــاالت النــادرة ا .ب

يكون غري مكتمل ويكون جنني مكتمل النمو وبداخله جنني آخر يف مرحلة النمو املبكر حبيث 
وقد حيدث هذا نتيجة  ،ميتاً أو ضـــامراً بشـــكل يف جتويف اجلنني األصـــلي ما يشـــبه الورم املختفي

هذا اجلنني وقد ذكر  رحلة ختلقه فينتج عنهادخول بيضـــة خمصـــبة إىل داخل جتويف بدنه خالل م
 .(14)مليون حالة  /1األطباء أن هذه احلالة حتدث بنسبة 

من التوائم يتبع التوائم املتطابقة املتالصـــــــــــــقة نتيجة حدوث إنفصـــــــــــــال  التوائم املكتملة: هذا النوع .ج
حيــث يؤدي ذلــك إىل تكوين  ،اخلليــة اجلنينيــة يف مرحلــة متــأخرة كــاليت حتــدث للقرص اجلرثومي

جنينني بغشـــــاء ســـــلي واحد ومشـــــيمة واحدة يف هذا النوع ميكن مالحظة تكون التوائم ملتصـــــقة 
وتقســــــم هذه الفئة حســــــب  (15)ييت اللفســــــجة الرئيســــــيتني نتيجة عدم تكامل اإلنفصــــــال بني خل

وقد قيل يف تفســـــــــــــــري هذه احلالة نظريتان النظرية األقدم هي نظرية  ،مواقع اإلتصـــــــــــــــال هلذ التوأم
الثانية واألكثر قبوالً عند اهل اإلنشطار حيث تنقسم البويضة املخصبة أنقساماً جزئياً أما النظرية 

حيث تنقسم البويضة املخصبة إنقساماً كامالً لكن  ،اإلندماجاالختصاص من االطباء هي نظرية 
اخلالاي اجلذعية )اليت تبحث عن خالاي مماثلة( جتد مثيالً اخلالاي اجلذعية على التوأم اآلخر وينتج 

والدة مع وجود نســـبة أعلى  189000احلالة نســـبة حالة واحدة لكل التوأمان معاً وحتدث هذه 
وميوت ما يتعدى نصـــــــف التوائم الســـــــيامية يف  ،ا وأفريقيا والربازيلنوعاً ما يف جنوب شـــــــرق آســـــــي

الرحم قبل الوالدة واجلزء اآلخر منهم يولد مع تشـــــوهات يصـــــعب العيش حبيث يبلغ معدل احلياة 

                                                        
 ،الطبعة األوىل ،املكتب اجلامعي احلديث ،أحكام زواج التوائم السيامية دراسة فقهية مقارنة ،عبد احلليم حممد منصور علي -12
 .21ص  ،2013

 .22ص  ،املصدر السابق ،د. عبد احلليم حممد منصور -13
ص  ،2008 ،الطبعة األوىل ،دار األصمعي للنشر والتوزيع ،اجلينات املتالصقة وموقف الفقهاء منه ،حممد مفتاح الشافعي -14

 .22ص  ،املصدر السابق ،أشار إليه د. عبد احلليم حممد منصور ،70
 .23ص  ،املصدر السابق ،د. عبد املنعم أمحد سلطان -15
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ــــة %25والبقــــاء عليهــــا  ــــامي ــــداين )تشـــــــــــــــــــانج وانج  وكــــان األخوين ،من التوأم الســـــــــــــــي ــــايالن الت
 .(16)املتالصقة  ( أشهر زوج من التوأم1874 -1811بنكر)

املتالصقة حسب منطقة اإللتصاق: تصنف التوائم السيامية حبسب جهة اإللتصاق  أنواع التوائم -2
 على أنواع متعددة نذكرها تباعاً:(

من األطراف حيث ميكن أن  مع تشــــكيلةيكون اإللتصــــاق من الناحية اجلانبية  :ملتصــــق اجلانبني .أ
ربعة أطراف وعملية الفصل ممكنة مع أن نتيجتها ستكون يكون التوأم بطرفني فقط أو ثالثة أو أب

 .(17)ياة أبطراف صناعية حلا
 إلتصاق التوأمني من منطقة الظهر أو اخللف عند العمود الفقري: وهي حالة اندرة جداً. .ب
ملتصــق الرأســني: يف هذه احلالة يكون اإللتصــاق أما من الناحية اخللفية للرأ  أو اجلانبية ويكون  .ج

ني ممكناً مع أن حدوث أضرار ابلدماغ أمراً مألوف وقد شهدت جراحة فصل التوائم فصل التوأم
ما  من حتقيق طفرة فيهامللتصــــــــــــقة من الدماغ تطوراً كبرياً يف الســــــــــــنوات األخرية ولكن على الرغم 

زالت معدالت النجاح قليلة فقد بلغ عدد احملاوالت لفصـــــــــل توأم ملتصـــــــــقة الرأ  يف مجيع أحناء 
من بني  26( ثالثني حماولة حيث بقي على قيد احلياة 1987 -1928الفرتة ما بني )العامل يف 

 .(18)توأماً أجريت هلم مثل هذه اجلراحة  60
ملتصـق احلوضـني: يكون ألتصـاق احلوضـني عادة من الناحية األمامية أو البطنية ويشـرتك التوأمان  .د

 ونســـــــبة جناح فصـــــــل هذا النوع من التوأم غالباً يف األمعاء واملثانة واألعضـــــــاء التناســـــــلية والكليتني
وبقائها على قيد احلياة مرتفعة مع أنه حيدث قصـــــــــــــور أو تعطل يف وظائف أفراز الفضـــــــــــــالت أو 

 .(19)الوظائف اجلنسية 
ملتصــــــق الســــــاقني: يكون اإللتصــــــاق من الناحية اجلبهية مبنطقيت الرأ  والصــــــدر وعادة ما يوجد  .ه

النوع متقابلني من الرأ  وهذا النوع من التوائم ال يبقى على قيد احلياة  وجهان على اجلانبني هذا
 .(20)ففي اغلب احلالت ميوت مباشرة بعد الوالدة 

يكون اإللتصـــــاق من املنطقة اخللفية للحوض وهي حاالت اندرة ولكن نســـــبة  :ملتصـــــق العجزين .و
 .(21)بقائها على قيد احلياة وآفاق احلياة تعترب جيدة 

اإللتصاق يف هذه احلالة يكون من الناحية األمامية لو البطنية عند الصدر مع  :رينملتصق الصد .ز
اإلشــــــــــــرتاك يف قلب واحد عادة وهذا النوع من التوائم الســــــــــــيامية ال يبقى على قيد احلياة مع أنه 

 جرت حماوالت لفصلهم.

                                                        
  www.ar.m.wiklpedia.oryذكرت هذه املعلومة يف موسوعة وكابيداي العاملية على شبكة األنرتنت على الرابط:  -16
 .43ص  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،أحكام التوأم امللتصق بني الشريعة والقانون ،د. عبد املنعم أمحد سلطان -17
 .http// form.sedty.com /t161825.html:مقالة بعنوان التوأم والتوائم امللتصقة منشورة على شبكة األنرتنت على الرابط -18
 .24ص  ،املصدر السابق ،عبد احلليم حممد منصور -19
 .25ص  ،املصدر نفسه -20
 .44ص  ،املصدر السابق ،عبد املنعم أمحد سلطان -21



  

210 

 30: العدد

يكون التصــاق البطنني من اجلهة األمامية وعادة ما يشــرتك التوأمان يف الكبد ويف  :ملتصــق البطن .ح 
هذا النوع من اإللتصــاق بنصــفني أعلى معدالت البقاء على قيد احلياة فأنســجة الكبد هي النوع 
الوحيد من بني أنســــــجة اجلســــــم القادرة على جتديد نفســــــها مما جيعل فصــــــل الكبد إىل أثنني أمراً 

 .(22)ممكناً 
 الفرع الثاين: التوصيف االقانوين للتوائم السيامية وحكم فصلها.
أم شخصني وما  اً واحد اً شخص دتثار مسألة مهمة جداً وهي هل أن هذا النوع من التوأم امللتصق يع

هذه  نلإلجابة ع ؟هذا السؤال وكذلك ما هو حكم فصل التوائم املتالصقة نهو املعيار املعتمد لإلجابة ع
نقسم هذا الفرع على فقرتني نتناول يف الفقرة األوىل التوصيف القانوين للتوائم السيامية ومن مث األسئلة س

 نتناول يف الفقرة الثانية حكم فصل التوائم السيامية.
 التوصيف القانوين للتوائم السيامية: :الفقرة األور

اليت مبوجبها وأم وحتديد الضوابط يقصد ابلتوصيف القانوين للتوائم السيامية الوقوف على حقيقة هذا الت
ن من كل ما تقدم اوكذلك حتديد الضوابط اليت ميكن من خالهلا أن حنكم أبهنما شخص اً واحد اً شخص ديع

 ن األول ضوابط أعتبار التوأمني شخص واحد ومن مث نتناول اثنياً ضوابطيمر اسنتناول ضمن هذه الفقرة 
 أعتبار التوأمني شخصني.

 :اً واحد اً التوأمني شخص عد   ضوابط  :أوالً 

 يف احلاالت التالية: اً واحد اً يعد التوأم امللتصق شخص
لتان لكل من البول آإذا أحتد يف األمور الطبيعية مثل البول والغائط والتنفس وحنو ذلك ما كان له  -1

احلالة شخصاان والغائط وابل كل واحد منهما على حدة وتغوط من كل واحد على حدة فيعترب يف هذه 
وكذلك األمر يف النوم  اً واحد اً ابل كل منهما معاً أو تغوط معاً ففي هذه احلالة يعدان شخص ، اما اذا(23)

مث يصاح هبما  ،وقيل يرتك حىت ينام ،وأن غط كل منهما فنفسان ،أن غط كل منهما معًا فنفس واحدة
شخصني وهو ما آثر عن أمري املؤمنني  ااآلخر عد واحدا وأن أنتبه واحد وبقي اً شخص انافإن إنتبها مجيعاً ك

قد ورد يف األثر أنه قال )يرتك حىت ينام مث يصاح به فإن أنتبها مجيعاً كان له  --علي بن أيب طالب 
، ويف رواية أخرى يذكر أبن القيم بعض (24)مرياث واحد وإن أنتبه واحد وبقي اآلخر كان له مرياث أثنني 

فقد )روى حممد بن سهل  --اخلليفة عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب احلوادث املنسوبة إىل 
حدثنا عبد هللا بن حممد البلوي حدثين عمارة بن زيد حدثنا عبد هللا بن العال عن الزهري عن أيب سلمة 
عن عبد الرمحن قال أيت عمر بن اخلطاب إبنسان له رأسان وفمان وأربع أيدي وأربع أعني وأربع أرجل 

قضيتان أحدمها ينظر إذا  فقال فيهما -- اً علي ان ودبران فقالوا كيف يرث اي أمري املؤمنني فدعواحليال
انم فإذا غط غطيط واحد فنفس واحدة وإن غط كل منهما فنفسان وأما القضية الثانية فيطعمان ويسقيان 

                                                        
 .www.4ph.net//vb/t18676منشور على شبكة األنرتنت على الرابط:التوأم السيامي مقال  -22
 .51ص  ،املصدر السابق ،عبد احلليم منصور علي -23
 .36ص  ،املصدر السابق ،إىل األثر د. سعد بن انصر الشندي أشار -24
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فإن ابل منهما مجيعاً وتغوط منهما مجيعاً فنفس واحدة وإن ابل من كل واحد منهما على حدة وتغوط من 
 .(25)كل واحد على حدة فنفسان( 

وأمني طبيعيًا واآلخر طفيليًا من احلاالت اليت حيكم عليها أبن التوأمني شخص إذا كان أحد الت -2
واحد أن يكون أحدمها حامالً لتوأم طفيلي سواء أكان هذا التوأم الطفيلي به روح يتحرك أم كان بال روح 

 .(26)أبن ولد هكذا أو مات وتعذر فصله 
م خمتلف يف جسده فال عربة به وال أثر له التوأم داخل التوأم: إذا كان هناك شخص وبداخله توأ -3

على تصرفات الشخص األصلي ففي هذه احلالة يعد واحداً ال إثنني وال أثر هلذا التوأم املختفي ألنه يكون 
ميتاً يشبه الورم ويرجع ذلك إىل أن البويضة يف رحم األم بعد تلقيحها إىل جنينني منفصلني أو ملتصقني 

 .(27)الً فيما ال تكتمل أعضاء اآلخر ليصبح طفالً ملتصقاً ومعه على اجلنني اآلخرقد ينمو أحدمها منواً كام
كما هو الشأن يف التوائم املكتملة اليت تشرتك أبحد أعضاء   :اإلشرتاك يف أعضاء مقومات احلياة -4

د وله مقومات احلياة كاملخ والقلب وابلتايل ال ميكن فصلهما دون أن يفقد أحدمها فالتوأم هنا شخص واح
 .(28)حقوق شخص واحد فقط 

وقد اسند البعض هذا القول على كالم اإلمام الشافعي فقد جاء يف  :التوأم امللتصق واحد مطلقاً  -5
ثر عنه قال )وإذا جىن على أمرأة فخرج منها بدانن يف رأ  مجع جنينني شيء واحد من خلقه ادمي أما 

 .(29)فالالزم له فيه عنق رقبة..خل( 
 بط اعتبار التوأمني املتالصقني شخصني:ضوا :اثنياً 

 كاملني إذا توافرت الضوابط التالية:  ن شخصنياالتوأمان املتالصقيعد 
أختالفهما يف الطباع وامليول: كما لوكان أحدمها هادائً واآلخر خبالفه، وكما لو كان أحدمها مييل  -1

إىل إرتكاب اإلمور غري املألوفه واآلخر عكسه، وكما لوكان أحدمها يشرب املسكرات دون اآلخر، كما يف 
كانت حياهتما غنية   سنة 63يف مدينة سيام وعاشا  1811قصة التوأم السيامي )بنكر( املولود عام 

ابلطرائف، منها أهنما ملا بلغا سن الرشد نشأ بينهم خالف عنيف حتول إىل قضية أستدعت أحدامها إىل 
رفع شكوى يف احملكمة ضد أخيه التوأم ألنه يتعاطى مشروابت روحية وهو ال يرغب يف ذلك بل يزعجه 

                                                        
، أشار إليه د. عبد 78-77ص  ،القاهرة ،مطبعة املدين ،اجلزء األول ،الطرف احلكمية يف السياسة الشرعية ،القيم أبن -25

 .52 -51ص  ،املصدر السابق ،احلليم حممد منصور
 .53ص  ،املصدر السابق ،احلليم حممد منصور عبد -26
 يتجاوز عمرها اخلمس أشهر يف عملية اندرة أطباء مستشفى امللك فهد يف السعودية على جنني داخل أحشاء طفلة مل عثر -27

كانت الطفلة تعاين من إنتفاخ غري طبيعي يف البطن منذ والدهتا بعد عرضها على الطبيب تبني من خالل األشعة ابملوجات وجود ورم 
سم عبارة  13ن قطره يبلغ كبري أسفل البطن خلف املبيض حيتل نصف جتويف البطن تقريباً ومت أقرار عملية أستئصال للورم الذي تبني أ

عن جنني مل يكتمل فحملته الطفلة يف أحشائها ذكر ذلك أحد أطباء املستشفى وأضاف أهنذه احلالة اندرة يف جمال جراحة األطفال 
بل ولذلك جيب التشخيص املبكر ملثل هذه احلاالت والطفل بداخل بطن األم حىت يتم ختليص الطفل أو الطفلة من هذا اجلنني مبكراً ق

 .http//www:للمزيد من التفاصيل يراجع شبكة األنرتنت الرابط ،أن يكرب حجمه
Ibtesama.com/vb/showthead.t4812.htm.. 

 .54ص  ،املصدر السابق ،عبد احلليم حممد منصور د. -28
 .35ص  ،املصدر السابق ،. سعد بن انصر الشنديد -29
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بينما هو الذي يسكر ويتأثر عقله يشرب اخلمر  إىل أقصى احلدود، وتضمنت حيثيات شكواه أن أخاه 
دون أخيه وابلطبع كان إصدار احلكم لصاحله يف جمتمع بيح تعاطي املشروابت ومنعه من تعاطيها يعد 

 .(30)مسألة صعبة وغري ممكنة لذلك أكتفت احملكمة بنصح أخيه وحثه على التوازن يف تناول املسكرات 
ئم حيب القراءة واآلخر مييل إىل األلعاب املسلية كما وقد يكون إختالف الطباع على هيئة أن أحد التوا

الدن( فقد كانت اللة شديدة الولع أبجهزة الكمبيوتر واإللعاب األلكرتونية  ،التوأم االيراين )اللهيف قضية 
تصبح صحفية وتعشق قراءة الصحف  ابإلضافة إىل حبها الشديد للقانون يف حني كانت الدن تريد أن

(31). 
ات احلياة املنفصلة: يرى البعض أن التوأم امللتصق يعد شخصني عند توفر مقومات توفر مقوم -2

 :األجهزة األساسية كاملخ والقلب فهما شخص واحد يقول الدكتور الربعيةاحلياة املنفصلة أما إذا أشرتكا يف 
مات احلياة املخ التوائم امللتصق املكتملة وهي اليت تتوافر فيها مقومات احلياة وميكن فصلها ونقصد مبقو 

والقلب وأن كان بعض العلماء يكتفي ابالشرتاك يف املخ فقط لكن اإلجتاه الراجح يرى أن مقومات احلياة 
 .(32))املخ والقلب( يف كال التوأمني فإن التوأم إثنان ولكل منهما حقوقه 

حدًا أو أكثر فقهية أخرى حاولت أن تضع معيارًا يصنف التوأم السيامي إذا كان وا وهناك اجتاهات
وإذا كان ال يوجد إال رأ  واحد فهو شخص واحد  ،كالقول بتعد الرأ  فإذا تعدت الرأ  فهما إثنان

وهناك من حكم أبهنما شخص واحد مطلقًا واألرجح هو  (34)وهناك من حكم أبهنما أثنان مطلقًا  (33)
 اً واحد اً أن املرجع يف اعتباره شخص اإلجتاه الذي ال يعطى حكماً واحداً يف مجيع األبواب وهنالك إجتاه يرى

ومن كل ما تقدم يبدو لنا أن الطب والعلم يف هذه األايم بلغ من املقدرة ما  (35)أو شخصني هو العرف 
يؤهله وميكنه من تشخيص حالة التوأم هل هو شخص واحد أو شخصان من خالل توافر األجهزة األساسية 

 أو شخصني. اً واحد اً ىل معرفة ما إذا كان التوأم شخصلكل منهما أو عدمه وهبذا ميكننا الوصول إ
 حكم فصل التوائم السيامية: :الفقرة الثانية

خيتلف حكم فصل التوائم السيامية عن بعضهما إبختالف أنواع اإللتصاق اليت أشران إليها سابقاً وميكن 
احلالة الثانية تتمثل حبكم فصل إمجال هذه األحكام يف أربع صور األوىل تتمثل حبكم فصل التوائم املكتملة و 

التوائم الطفيلية واحلالة الثالثة تتمثل حبكم فصل التوأم امليت عن صاحبه واحلالة الرابعة تتمثل حبكم فصل 

                                                        
 .55د. عبد احلليم منصور، املصدر السابق، ص  -30
ولد التوأم )اللة و الدن( من أسرة فقرية إيرانية مما أدى إىل عدم إجراء عملية الفصل ومها طفلتان لتكاليف العملية الباهضة  -31

وكرب التوأمان ودرستا احلقوق حىت خترجا من جامعة طهران وأقدمت التوأم )اللة و الدن( على إجراء عملية انفصال قال التوأمان إن 
عاماً  29لعملية هي رغبة كل منهما رؤية وجه اآلخر والتخلص من تعقيدات احلياة، عاشت التوأمان ملتصقتني ملدة أهم دافع إلجراء ا

دقيقة ويذكر أن آية هللا  90وبفارق  2003دقيقة فقط منفصلني قبل وفاهتما عام  60ومل تتحمال عملية الفصل حيث عاشتا لدة 
اإلسالم حيرمها وستعترب عملية قتل طاملا أكد األطباء أهنم يعرفون مقدمًا أهنا تنتهي اخلميين رفض إصدار فتوى بفصلهما وقال )إن 

يفضل  ابلوفاة وأفىت أيضاً يف أحدى املرات اليت زارته فيها التوأمان مع أبيهما أن التوأمني أمرأاتن كاملتان لذلك عليهما الزواج من رجلني
 رابط:أن يكوان شقيقني للمزيد من املعلومات زايرة ال

 .222هللا بن عبد العزيز الربيعة، املصدر السابق، ص  د. عبد -32
 .36زكراي األنصاري أشار إليه د. سعد بن انصر الشرتي، املصدر السابق، ص  وهو قول -33
 شرتي.)بدليل أهنما جيبان األم من الثلث إىل السد  "مغين احملتاج" أشار إليه د. سعد الدين ال وهو قول عدد من الشافعية -34
 .37ص  ،املصدر نفسه ،وهو قول اإلمام الشافعي أشار إليه د. سعد الشرتي -35
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التوائم امللتصقة بعد الوفاة، وحنن اذ نشري اىل هذه االحكام ننوه اىل ان احلكم الذي نقصده هو احلكم 
 م و الرأي الطيب.وأإبرادة الت قانوين يبقى مرهوانً الشرعي على اعتبار ان احلكم ال

حكم فصل التوائم املكتملة: ميكن إمجال اإلجتاهات الفقهية اليت قبلت يف حكم هذه احلالة إىل  :أوالً 
 إجتاهني أحدمها جييز مطلقاً واآلخر يفصل يف األمر.

فأما اإلجتاه اجمليز فقد قا  عملية الفصل على عملية التداوي واستدل مبجموعة من األدلة منها أن هللا 
اخللقة ومن كان مغايراً هلذه اخللقة جيعلنا أمام حالة  هي الفطرة وأصلمي وهذه خلق اإلنسان يف أحسن تقو 

ومن التربيرات اليت ساقها هذا اإلجتاه أن عدم الفصل بني التوائم  (36)مرضية قد تستدعي التدخل العالجي 
ر ويرتتب اآلخ مبرض معني فإنه ينتقل إىل الطرفامللتصقة قد يكون سببًا هلالكهما فإذا أصيب أحدمها 

و ال  ذلك هالك الشخص السليم واإلسالم يدعو إىل عدم إلقاء النفس يف التهلكة كما يف قوله تعاىل على 
ُلك ةِ  وكذلك أستدلوا على هذا احلكم أبن بقاء التوائم امللتصقة على هذا النحو  (37)تـُل ُقوا أبِ ي ِديُكم  ِإىل  التـ ه 

لى رفع الضرر كما يف قوله عليه الصالة والسالم )ال ضرر وال إضرار هبما والشريعة اإلسالمية عملت ع
ضرار( وكذلك استدلوا أبن يف عملية الفصل مصلحة للتوأمني املتالصقني حيث تؤدي عملية الفصل إىل 

 .(38)التوسعة على التوأمني امللتصقني والرفق هبما 
فرت حكم إبابحة عملية الفصل وأن فإذا تو  اً أما اإلجتاه اآلخر فهو اإلجتاه املفصل فقد أشرتط شروط

 ابحلرمة وهذه الشروط هي: ختلفت حكم
أن يغلب على ظن األطباء املختصني حياهتما مع عدم حصول الضرر عليهما فهنا جتاز عملية  -1

 الفصل.
، (39)أن يغلب على الظن أن كالمها سيعيش بعد الفصل فإن أحتمل موت أحدمها حكم ابحلرمة  -2

وضمن هذا اإلجتاه فصلوا يف احلاالت املختلفة للتوأم السيامي وكما يلي فذهب بعضهم ومنهم السيد 
ه )أن اإلسالم من التوائم املكتملة وقال ما نص التوأم )الله والدن( ومهااخلميين حيث يرى عدم جواز فصل 

 (40)حيرمها "أي العملية" وستعتب عملية قتل طاملا أكد األطباء أهنم يعرفون مقدمًا إهنا ستنتهي ابلوفاة(
وأفىت أيضاً يف أحدى املرات اليت زارته فيها التوأمتان مع أبيهما أن التوأمتني إمرأاتن كاملتان لذلك عليهما 

 هذا خالصة احلكم فيما خيص عملية فصل التوائم املتكاملة. (41)الزواج من رجلني يفضل أن يكوان شقيقني 
حكم فصل التوائم الطفيلي والتوأم داخل توأم: مر بنا مفهوم التوأم الطفيلي والتوأم داخل توأم  :اثنياً 

األعضاء الزائدة وفرقوا فيها بني وفصل هذا النوع من التوائم ميكن أتصيله على قول الفقهاء يف حكم فصل 

                                                        
دار الكتب والواثئق القومية،  ،املكتب اجلامعي احلديث ،أحكام جراحة فصل التوائم السيامية ،عبد احلليم حممد منصور -36

 .84ص  ،2012 ،الطبعة األوىل
 .98 -97ص  ،املصدر السابق ،أحكام فصل التوائم السيامية ،د. عبد احلليم حممد منصور -37
 .98ص  ،املصدر نفسه -38
 .41 -40ص  ،د. سعد بن انصر الشرتي، املصدر السابق -39
 .56ص  ،املصدر السابق ،أحكام جراحة فصل التوائم املتالصقة ،د. عبد احلليم حممد منصور -40
 اهلامش الثاين. ،51ص  ،املصدر نفسه -41



  

214 

 30: العدد

إلحتمال قطع  ألول اال ميكن التفريق بني األصل والزائد ويف هذه احلالة ال جيوز الفصل بني التوائمأمرين ا 
 .(42)األصل 

يكون الفصل بني األصل والزائد ممكنًا ويكون يف بقاء هذه األعضاء شيء ظاهر أو األمر الثاين أن 
قال النووي و التربزي وقال أبن قدامه ضرر على الشخص األصلي ففي هذه احلال قال الفقهاء ابجلواز وبه 

)جيوز قياسًا على اخلتان واملداواة وقطع السلعة( والسلعة بكسر السني هي غده خترج بني اللحم واجللد 
 .(43)سائر األفعال املباحة فجاز استئصاهلا عليهما ك

الفصل  يةاألدلة بقيا  عملوكذلك استدلوا على جواز عملية الفصل يف هذه احلالة مبجموعة من 
للضرر عن التوأم  اً بعملية التداوي والتداوي مشروع يف جمملة لدى الفقهاء، وكذلك أن يف عملية الفصل رفع

األصلي وقد تثار مسألة التفرقة بني األصلي والزائد ورمبا كانت هذه املسألة جديرة ابلبحث فيما مضى أما 
 .(44)الزائد أمراً يسرياً  اآلن ومع تقدم علوم الطب أصبح تشخيص األصيل ومتيزه عن

حتدث فقهاؤان القدامى عن فصل التوأم امليت عن  :حكم فصل التوأم امليت عن صاحبه احلي :اثلثاً 
من غري ضرر يلحق احلي فصل وإال ربط امليت حببل حىت يذبل مث يفصل  أن أمكن ذلكصاحبه فقالوا 

 .(45)عن احلي 
وار لو ولد شخصان معاً ملتصقان ومات أحدمها فإن يف حاشية البيجرمي )قال يف سبط األنفقد جاء 

أمكن فصله من احلي من غري ضرر يلحق ابحلي وجب غسله والصالة عليه ودفنه واألوجب أن يفعل 
ابمليت املمكن من الغسل والتكفني والصالة وأمتنع دفنه لعدم أمكانه وينظر سقوطه فإن سقط وجب دفنه 

ل )دخلت بلدة اليمن فرأيت هبا أنسان من وسطه إىل أسفله بدن وروي عن اإلمام الشافعي أنه قا (46)
واحد ومن وسطه إىل أعاله بدانن مقرتانن برأسني وبوجهني وأربع أيدي ومها أيكالن ويشرابن ويتقاتالن 
ومتالمحان ويصطلحان قال ملا غبت عنهما قلياًل ورجعت فقيل يل )أحسن هللا عزائك يف أحد الشقيقني 

 فقيل ربط يف أسفله حبل وثيق وترك حىت ذبل مث قطع ورأيت اجلسد اآلخر ابلسوق ؟به وكيف صنع :فقلت
 .(47)ذاهباً راجعاً 

وروي أيضاً عن سعيد بن جبري قال )أتى عمر بن اخلطاب أبمرأة ولدت ولداً له خلقتان بدانن وبطنان 
وساقان ورجالن مثل سائر  وأربع أيدي ورأسان وفرجان هذا يف النصف األعلى وأما يف األسفل فله فخذان

-هللا مرياثها من زوجها وهو أبو ذلك اخللق العجيب فدعا عمر أبصحاب رسول  فطلبت املرأةالنا  
أن هذا أمر يكون له  :علي قال --طالب فلم جييبوا فيه بشيء فدعا علي بن أيب  فشاورهم -

نبأ فأحبسها، وأحبس ولدها وأقتص ماهلم واقم هلم من جتدمهم وأنفقت عليهم ابملعروف ففعل عمر ذلك 
مث ماتت املرأة، ونسب اخللق وطلب املرياث فحكم له علي أبن يقام له خادم خصي خيدم فرجيه ويتوىل 

                                                        
 .40عد بن انصر الشرتي، املصدر السابق، ص د. س -42
 .41د. املصدر نفسه، ص  -43
 .95 -94ص  ،املصدر السابق ،أحكام جراحة فصل التوائم املتالصقة ،د. عبد احلليم حممد منصور -44
 .96املصدر نفسه، ص  -45
 .96املصدر السابق، ص  ،عبد احلليم حممد منصور .د أشار إليه ،586ص  ،1ج ،البيجرمي على منهج الطالب حاشية -46
املصدر السابق، ص  ،عبد احلليم حممد منصور .أشار أليه د ،90ص  ،10ج ،سري أعالم النبالء ألبن حجر العسقالين -47

 .42ص  املصدر السابق، ،وينظر يف املعىن نفسه د. سعد بن انصر الشرتي 97 -96
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حد البدنني طلب النكاح فبعث عمر إىل علي منه ما يتوىل األمهات ما ال حيل ألحد سوى اخلادم مث أن أ
فقال له اي أاب احلسن ما جتد يف أمر هذين؟ ان اشتهى أحدمها شهوة خالفه اآلخر وأن طلب اآلخر حاجة 

إن  ،هللا أكرب --طلب الذي يليه ضدها حىت أنه يف ساعتنا هذه طلب أحدمها اجلماع، فقال علي 
و جيامع أهله، ولكن عللوه ثالاثً، فإن هللا سيقضي قضاء فيه ما هللا أحلم وأكرم من أن يرى عبد أخاه وه

 --طلب هذا إال عند املوت، فعاش بعدها ثالثة أايم ومات فجمع عمر أصحاب رسول هللا 
فقال عمر إن هذا الذي أشرمت  ،فشاورهم فيه قال بعضهم: أقطعه حىت يبني احلي من امليت، ونكفنه وندفنه

ميت، وضج اجلسد احلي فقال هللا حسبكم تقتلوين وأان أشهد أن ال إله إال هللا  لعجب أن تقتل حياً حلال
فقال اي أاب احلسن أحكم فيما بني هذين اخللقني  --وأن حممداً رسول هللا وأقرأ القرآن فبعث إىل علي 

وأسهل ما يسر احلكم أن تغسلوه وتكفنوه مع أبن أمه األمر فيه أوضح من ذلك  :--فقال علي 
جف فاقطعوه جافاً ويكون موضعه حي ال  مله اخلادم إذا مشى فيعاون عليه أخاه فإذا كان بعد ثالثحي

أيمل فأين )علم أن هللا ال يبقي احلي بعده أكثر من ثالث يتأذى برائحة نتنه وجيفه فافعلوا ذلك فعاش اآلخر 
 .(48)كل حكم   شبهة وموضعاي أبن أيب طالب ما زلت كاشف كل  فقال عمرثالثة أايم ومات 

وبناءً على ما تقدم ميكن القول أن فصل التوأم امليت من صاحبه أمر جائز بل قد يكون واجباً ال سيما 
وقد تقدمت علوم الطب واجلراحة بشكل واضح وميكن أتجيل ذلك على جمموعة من احلجج منها أن يف 

فصل اجلزء عدم فصل امليت عن احلي هالك له وكذلك أن يف فصلهما رفع للضرر عن احلي وكذلك أن 
 .(49)امليت فيه حفاظ على حرمة امليت 

ومن كل ما تقدم يبدو جلياً أن فصل التوأم امليت عن احلي مسألة مشروعة وقد تكون واجبة إذا أدى 
 أعلم.بقاء اجلزء امليت إىل تضرر احلي وهللا 

حال حياهتما  كتملةالوفاة: رأينا فيما تقدم أن فصل التوائم املحكم فصل التوائم امللتصقة بعد  :رابعاً 
أمر جائز وكذلك األمر فيما لو مات أحدمها وبقي اآلخر حياً لكن ما احلكم لو توفيا قبل أن جتري عليهما 
عملية الفصل هل جيوز فصلهما ليتمكن من غسل كل منهما منفرداً عن اآلخر وكذلك تكفينهما والصالة 

 ؟عليهما ودفنهما متوجهني إىل القبلة أمر ال جيوز
الوفاة واستدل على ذلك مبجموعة من  الغالب يف الفقه إىل جواز عملية الفصل بعدب االجتاه يذه

 األدلة نستعرضها تباعاً:
غسل امليت وتكفينه والصالة عليه ودفنه متجهاً إىل القبلة أمر واجب وال يتم ذلك إال بفصلهما  ن  إ -1

 .(50)القبلة إذ يف حالة اإللتصاق ال ميكن توجيه كل منهما معاً إىل 

                                                        
 ص. ،املصدر السابق ،، أشار إليه د. عبد احلليم331ص  ،5ج ،كنز العمال  -48
 .101ص  ،املصدر السابق ،د. عبد احلليم حممد منصور ينظر -49
قال العباري )الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما إىل إىل القبلة وألنه بعد املوت ال ضرورة إىل بقاؤمها ملتصقني ونقل عن بعض  -50

من علماء الشافعية مبصر له حواشي عدن على كتب الشافعية  ،تبصر أمحد بن قاسم الصباغ العباري املصريالدراسات الصحية ما بواقته 
حبث مقدم إىل  ،أحكام التوأم امللتصق يف الفقه اإلسالمي ،هـ وأشار إليه د. فيصل سعيد ابلعمشاه 992يف الفقه واألصول تويف سنة 

 .34ص  ،2010 ،مكة ،الدورة العشرون للمجمع الفقهي اإلسالمي
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من املعلوم شرعاً وجوب دفن كل إنسان يف قرب مستقل إال إذا اقتضت الضرورة دفنهما مجيعاً ففي  -2 
 قوال يدفن ميت يف موضع فيه ميت إال أن يعلم أنه قد بلي ومل يب)هذه احلالة يدفنون معاً قال الشريازي 

فصل التوائم السيامية بعد  ما تقدم يبدو أن ومن كل (51)بتلك األخبار منه شيء ويرجع فيه إىل أهل اخلربة 
يرى الوفاء أييت لضرورة توجيه كل منهما إىل القبلة فإن أمكن توجيههما إىل القبلة جاز دفنهما معاً كما 

 .تشكل هذه احلالة امهية كبرية من الناحية القانونية وال (52)الشربامنسي
 املطلب الثاني: أحكام زواج التوائم السيامية

التوائم ن تعرفنا يف املطلب األول على مفهوم التوائم السيامية وأنواعها واحلكم الشرعي لفصل هذه بعد أ
عن بعض أنيت اآلن لبيان احلكم الشرعي لزواج التوائم امللتصقة ونعتقد أن عملية زواج التوائم السيامية تتعقد 

 الكثري من املشاكل فيما يتعلق ابلتوأم بتعقد حالة اإللتصاق اليت تكون بني التوائم السيامية فهي ال تثري
الطفيلي وهي بكل أتكيد مستحيلة فيما يتعلق ابلتوأم داخل توأم لكن املسألة تدق وحتتاج إىل البحث 

هذا املطلب على  ابلنسبة للتوائم امللتصقة املكتملة وكذلك التوائم املشرتكة يف حمل الوطء لذلك سنقسم
كم زواج التوأم امللتصقة مكتملة األعضاء ومن مث نتناول يف الفرع الثاين فرعني نتناول يف الفرع األول ح

 .ءحكم زواج التوائم امللتصقة املشرتكة يف حمل الوط
 حكم زواج التوائم امللتصقة مكتملة األعضاء: الفرع األول

فالزواج يف هذه احلالة ء أتفق الفقهاء على جواز زواج التوائم امللتصقة الذي يكون مشروط بعدم الوط
وكذلك احلكم  (53)كثرية كقيام املرأة خبدمة زوجها أو اإلنفاق على الزوجة ال إشكال فيه ألن مقاصد الزواج  

فيما لو حكم عليه أبنه شخص واحد لكن وقع اخلالف بني الفقهاء يف حكم نكاح التوائم امللتصقة فيما 
هية اليت قيلت يف ثالث إجتاهات الرأي األول يرى حرمة زواج عدا هااتن احلاالاتن وميكن إمجال اآلراء الفق

ونسبه أبن القيم إىل  (54)التوائم امللتصقة وهذا القول ذهب إليه جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر الشريف 
أنه  --ويف رواية أخرى ينسب إليه  (55)كما ذكران يف رواية أشران إليها سابقًا   --اإلمام علي 

أما إذا حدثت فيهما الشهوة فإهنما سيمواتن  --فرج يف فرج وعني تنظر مث قال علي  قال )ال يكون
 .(56)مجيعاً سريعاً فما لبثا أن ماات وبينهما ساعة أو حنومها( 

م( حني سأل عن  1943 -هـ  1362الشيخ أشرف التهانوي املتويف )وذهب إىل هذا اإلجتاه العالمة 
لورك وكل واحدة منها تستقل بكل أعضائها حىت جمرى الطمث وهو حمل ني كانتا ملتصقتني ابتتوأمتني أثن

اجلماع فأفىت رمحه هللا أبنه ال حيل وطوؤها إال أن أمكن اإلتيان يف القبل بال تعدد وال ميكن ذلك بدون 
 ز للواطئ أن يتمتع ابألخرى ألهنما أختان واجلمع بينهما حرام قطعاً والمعصية فإذا وطئت أحدمها فال جيو 
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األمل املذكور أن يطأ  أمامها فتحرم عليها بناًء علىميكن أن يتمتع عن ملس األخر والنظر إليها والتعري 
 .(57)أحدمها يف هذا اجملال 

وجاء يف قرار جممع البحوث اإلسالمية يف األزهر الشريف )ال جيوز زواج أحد التوائم امللتصقة أو كالمها 
وأضاف أن التوائم ال يعد أنه شخص حد امللتصقني اإلطالع عليها ألن النكاح له مستلزمات حيرم على أ

أن يتزوج من أمرأتني ملتصقتني لعدم جواز اجلمع بني األختني وعليه يصبح  واحد كما أنه ال جيوز للرجل
وجاء يف منهاج الصاحلني للشهيد الصدر الثاين  (58)ألحكام الشرع  اً زواج امللتصق يف كل األحوال خمالف

)من كان ذا رأسني فإن حكم شرعاً على أنه فرد واحد فال إشكال يف ترتيب أحكام الزواج والطالق وسائر 
جسمني على عضو واحد وهو ال شك املعامالت عليه، وأما إذا حكم بكونه فردين كأن يكون مكون من 

ياط الوجويب للزوم أطالع الطرف على الفرد الثاين اللصيق به وابلعكس خمالف لإلحت يف كونه معدد فزواجه
 .(59)وهو حرام سواء كاان رجلني أو أمرأتني أو خمتلفني 

وذهب كذلك إىل حرمة زواج التوأم السيامي إذا حكم بكونه شخصني أبن ابز وكذلك الدكتور عبد 
 .(60)هللا الطيار

إىل القول جبواز نكاح التوائم امللتصقة وإىل هذا القول ذهب ذهب بعض متأخري الشافعية  :الرأي الثاين
حاشية ووجاء يف  ،(61)دار اإلفتاء املصرية وكذلك ذهب إىل هذا اإلجتاه العالمة عبد امللك السعدي

 ،خمتلفنيكالنكاح فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كاان ذكرين أو أنثيني أو   :البيجرمي على اخلطيب
 .(62)إن أمكن  ظوجيب السرت والتحف

حاشية قليويب على املنهاج )ودخل الثاين ما لو كاان ملتصقني وأعضاء كل منهما كاملة حىت وجاء يف 
الفرجني فلهما حكم أثنني يف مجيع األحكام حىت أن لكل منهما أن يتزوج سواء كاان ذكرين أو أنثيني أو 

اًل كنوم أحدمها ويقظة اآلخر فكائنني خمتلفني فإن نقصن أعضاء أحدمها فإن علم حياة أحدمها استقال
 .(63)أيضاً وإال فواحد 

ورات وكذلك إرتكاب ظواستدل أصحاب هذا الرأي مبجموعة من األدلة منه أن الضرر وأن يتيح احمل
حقوق  والنكاح منأخف الضررين دفعاً ألعالمها وكذلك أن اإلطالع على العورة من حقوق هللا عز وجل 

ق هللا وكذلك ضرورة اإلمتناع عن الزان وإىل اإلجتاه اجمليز ذهب السيد اخلميين يف العباد مقدمة على حقو 
فتواه اليت أصدرها خبصوص التوأم )الله والدن( إذ أفىت حبرمة فصلهما إلحتمال املوت الذي كان راجحاً 
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رجلني يفضل أن على أحتمال احلياة ويف الوقت نفسه أفىت أبهنما أمرأاتن كاملتان لذلك عليهما الزواج من  
 .(64)يكوان شقيقني 

ومن كل ما تقدم يبدو أن الرأي األول الذي ال جييز هو األرجح فأن أمكن فصلهما جاز هلما أن 
إذ نرجح اإلجتاه األول نؤكد على ضرورة مراعاة التفاصيل اخلاصة لكل حالة على حدة فمن يتزوجا وحنن 

 املتالصقة املتكاملة.خاص بكل حاالت التوائم  الصعب إعطاء حكم قانوين
 )التوأم املشكل(  ءحكم زواج التوائم امللتصقة املشرتكة يف حمل الوط: الفرع الثاين

 اً حنن اآلن بصدد شخصني من األعلى وشخص واحد من األسفل حبيث يتحد العضو التناسلي ذكر 
أختلف العلماء  ؟كان أو أنثى، فهل جيوز هلذا التوأم امللتصق املشرتك يف العضو التناسلي أن يتزوج أم ال

 يف هذه املسألة على رأيني:
وقد نسب ء ذهب هذا اإلجتاه إىل جواز نكاح التوأم املشرتك يف حمل الوط :جواز نكاحه :الرأي األول

 وقد أخرب الشافعي أبمرأة هلا رأسان فنكحها مبئة دينار وطلقها قول إىل اإلمام الشافعي قال اإلمام الغزايل
(65). 

 (66)وذهب إىل القول ابجلواز يف هذه الصورة أيضاً العالمة أبن القيم وإليه أيضاً ذهب بعض املالكية 
ذهب صاحب الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية إىل جواز نكاحهما إذ جاء يف ومن الشيعة اإلمامية 

معة ما نصه )أما يف النكاح فهما واحد من حيث الذكورة واألنوثة أما من جهة العقد ففي توقف صحته الل
على رضامها معًا نظر ويقوي توقفه فلو مل يرضيا معًا مل يقع النكاح ولو اكتفيا برضا الواحد ففي صحة 

 .(67)نكاح اآلخر لوكان أنثى إشكال وكذا يقع اإلشكال يف الطالق 
اه يذهب الدكتور عبد امللك السعدي حيث يقول )إذا كان التوأمان امللتصقان هبذه اهليئة وهبذا اإلجت

بنني فهل الزواج منهما كأمرأة واحدة أو أمرأتني والعقد عليها على األسا  فقط أم ال بد من عقد لكل 
هذه :)ة أقولمنهما وإذا تزوجها واحد هل يعترب مجع بني أختني وما هو احلكم من حيث احلمل والرضاع

األمور مرتبطة مبا إذا كان لكل توأم فرج مستقل أو فرج واحد للجسم األسا  فقط فإن كان فرجاً واحداً 
يف األسا  فإن العربة له من حيث الزواج والنسب والرضاع والوالدة واجلزء الثاين مبثابة عضو زائد وإن كان 

اجلمع بينهما بعقد على كل واحدة منهما أستقالالً  لكل فرج مستقل فإهنما مبثابة أمرأتني أختني ال جيوز
حكمها وزواج الواحدة حيرم عليه قرابن الثانية أو وأجناب كل واحدة ينسب إليها وأحكام الرضاع كل هلا 

رها عند ظجلسمها إال لعسر التحرز عنها ويطؤها على أنفراد ويسترت عن الثانية وعلى األخرى أن تغض ن

                                                        
 ينظر املزيد من التفاصيل حول فتوى اخلميين الرابط التايل: -64

http//form.alfnnan.org/showthread.php>>>……??????……. 
 .97ص  ،مصدر سابق ،أحكام زواج التوأم السيامي ،د. عبد احلليم حممد -65
 .97ص  ،املصدر نفسه -66
منشورات  ،8ج ،الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية ،زين الدين العاملي ،الشهيدين حممد بن مجال الدين مكي العاملي -67

 .احلليب



  

 احكام االحوال الشخصية للتوأم السيامي املتالصق )دراسة قانونية استقرائية يف ضوء الفقه االسالمي( 

219 

بوجود الفرج  عورة زوجها إلن أمور النكاح والطالق والزان واألنساب متأصلة كشف عورة األخرى وكشف
 .(68)وعدمه 

حرمة الزواج: ذهب بعض املالكية كالقاضي عياض إىل حرمة زواج امللتصقني يف حمل  :الرأي الثاين
ب جممع وإليه ذه (69)أبن عرفه ابجلواز وتعقبه عياض أبهنما أختان قال احلطاب بعد أن ذكر قول ء الوط

البحوث اإلسالمية ابألزهر الشريف وهو قول الدكتور أمحد الطيار حيث يقول )وإذا كان التوأمان امللتصقان 
ذكرين فإن كان اإللتصاق يف اجلهاز التناسلي كأن يكون هلما معاً جهاز واحد فهنا ال جيوز ألحدمها النكاح 

ة رجالن يف وقت واحد إنه إذا كان العقد ألحدمها ملا أييت: أنه ال جيوز حبال أن جنمع على املرأة الواحد
 (70)فإن اآلخر يكون الفعل منه زان، وأنه يشكل على ذلك نسبة الولد فلمن ينسب؟ 

التوأم املشكل أمر صعب واألفضل أن عطاء حكم شامل جلميع حاالت إومن كل ما تقدم نقول أن 
 إشكال يف زواجه وابقي األعضاء زوائد يكون املرجع يف ذلك هم أهل الطب فإن حكموا أبنه واحد فال

يف هذه  ن وأن هذا العضو التناسلي هلما على سبيل اإلشرتاك فال جيوز هلما الزواجاثناوأن حكموا أبنه 
احلالة لئال جنمع على املرأة الواحدة رجالن أو جيتمع رجل واحد على أمرأتني أختني يف عضو واحد إن كان 

 ال جيوز.ن وكل ذلك اثنان اامللتصق
 المبحث الثاني: أحكام أرث التوأم السيامي ووصيته

زواج التوأم السيامي أنيت اآلن لبيان أحكام أرث ووصية التوأم السابق أحكام املبحث بعد أن بينا يف 
السيامي، لذلك سنقسم هذا املبحث على مطلبني نتناول يف املطلب ألول أحكام أرث التوأم السيامي 

 املطلب الثاين أحكام وصية التوأم السيامي.ومن مث نتناول يف 
 أحكام مرياث التوأم السيامي: املطلب األول

يتعلق ابملتالصقني جمموعة من األحكام يف أبواب املواريث وهذه األحكام ميكن ردها إىل مرحلتني 
دة اإليضاح سنتناول األوىل تتعلق ابلتوأم املتالصق وهو جنني يف بطن أمه والثانية تتعلق به بعد الوالدة ولزاي

 كل مرحلة من هذه املراحل تباعاً:
أحكام مرياث التوأم املتالصق وهو جنني يف بطن أمه: نثبت للتوأم املتالصق يف هذه  :الفقرة األوىل

ألن وذلك  ،ان يثبت العكس املرحلة أهلية وجوب انقصة على اعتبار ان القانون قد افرتض حياة اجلنني اال
قائمة بذاهتا بعد الوالدة  لإلنفصال وصريورته تنشأذه املرحلة بقرار األم وأيضًا ألنه معد ه نتقاله يفاقرار 

تصلح ألن جتب له احلقوق فقط وذلك مثل ثبوت نسبه من أبيه لذلك جعل الشارع له أهلية انقصة  (71)
خالهلا على أن  اليت ميكن أن يستدل من ويثار يف هذه املرحلة سؤال مهم وهو ما هي الدالئل ،ومرياثه له
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ن رأينا فيما مضى الصعوبة اليت تثريها هذه املسالة ابلنسبة للتوأم اهذا اجلنني شخص واحد أو شخص 
 :املتالصق املولود فما ابلك لوكان هذا التوأم املتالصق ال يزال جنيناً 

ة اخلنثى إذا أنعدمت الدالئل اليت تصف التوأم امللتصق إىل شخصني أو شخص واحد متاماً كما يف حال
املشكل حينما ال تنب فيه عالمات الذكورة واألنوثة فإن التوأم حينئذ يكون مشكاًل مبعىن أنه قد يكون 

 .(72)شخصني من وجه وشخص من وجه آخر
عن طريق األشعة ففي هذه احلالة ينظر ما سيسفر عنه من نتائج يف  اً لتصاقالكن إذا عرف أن هناك 

وعلى ذلك فتورثه )التوأم امللتصق( وهو جنني يف بطن أمه يتم وفق قواعد التعرف على نوعية اجلنني وعدده 
وحتل هذه املسألة بطريقتني أما أن يتم أتخري قسمة الرتكة حىت والدة اجلنني امللتصق لكي يتم  ،املرياث

لكن املشكلة تثار لو مل يرضى  (73)التأكد بشكل قطعي من عدده وجنسه ومن مث ال تثري املسألة صعوبة 
وقد أختلف الفقهاء حول املقدار الذي يرتك  (74)الورثة بتأخري قسمة الرتكة فال ميكن إجبارهم على ذلك 

 :اليت قيلت هبذا الصدد يف أربعة آراء كما يلي من الرتكة وميكن إمجال اإلجتاهات الفقهية
ربع إانث أيهما أكثر ويعطى ابقي الورثة اأو نصيب  ،يوقف للحمل نصيب أربعة بنني :الرأي األول

أقل األنصبة وذلك لإلحتياط وهذا الرأي أليب حنيفة رواه عنه أبن املبارك وكذلك هو رواية عند أشهب من 
 .(75)املالكية 

 .(76)يوقف للحمل بنصيب ثالثة بنني أو ثالث بنات أيهما أكثر  :الرأي الثاين
د أو أبنة واحدة أيهما أكثر وذلك ألن املعتاد الغالب أن يوقف للحمل نصيب أبن واح :الرأي الثالث

ومن كل ما تقدم جند أن  (77)ثلث املرأة يف بطن واحدة إال ولداً واحداً فيبىن عليه احلكم ما مل يعلم خالفه 
 الرأي الثالث هو أرجح اآلراء.

من األحكام يف هذه   نوعنيتتعلق ابملتالصقني :أحكام مرياث التوأم السيامي بعد الوالدة :الفقرة الثانية
 (:املرحلة

أو مرياث أثنني كما لو هلك هالك عن ثالثة أبناء وتوأم متالصق فهل  اً واحد هل يرث مريااثً  :األول
 ؟نقسم تركته على أربعة أو نقسم على مخس

الصق كما لو مات عن أم وتوأم مت  ؟هل يؤثر املتالصق أتثري أثنني أو أتثري واحد يف ابب احلجب :الثاين
 ورثت األم نيثنافإن حكمنا عليه أبنه واحد ورثت األم الثلث )عند القائلني هبذا الرأي وأن حكمنا عليه 

 .(78)السد ( 

                                                        
 .150ص  ،املصدر نفسه -72
 .286ص  ،املصدر السابق ،د. فهد بن عبد الكرمي -73
74- 
 .151ص  ،املصدر السابق ،أشار إىل رأي احلنفية د. عبد املنعم أمحد سلطان -75
 .151ص  ،املصدر نفسه ،د. عبد املنعم أمحد سلطان -76
 -331ص  ،2003 ،دار النهضة العربية ،أحكام املرياث والوصية يف الفقه اإلسالمي والقانون ،حممد نبيل سعد الشاذيلد.  -77

332. 
 .151ص  ،املصدر السابق ،د. عبد املنعم أمحد سلطان -78
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يشمل ما لو ولدت أمرأة ولدين ملتصقني هلما رأسان وأربع أرجل وأربع  قال الشربيين قوله )أثنني( قد
ه وهذين فيصرف هلما السد  وهو كذلك ألن أيد وفرجان وهلما أبن آخر مث مات هذا األبن وترك أم

 .(79)حكمهما حكم اإلثنني يف سائر األحكام 
رأ  وبدن ورجالن وفرجان أن حكمهما حكم األثنني يف سائر وقال الرملي لوكاان ملتصقني ولكل 

وجاء يف الروضة البهية أنه يورث حبسب اإلنتباه فإذا كاان انئمني ونبه أحدمها  (80) األحكام ومنها األرث
 .(81)--اآلخر فواحد وأن مل ينتبه اآلخر فإثنان كما قضى به علي 

وال تشري مسألة جنس التوأم الكثري من املشاكل ألن التوأم يف مجيع األحوال يكون من جنس واحد 
 .(82)ذلك  كما أثبت العلم والوقائع التأرخيية

أو شخصني  اً واحد اً شخص دوبدوران نرجح إتباع الوسائل العلمية احلديثة يف حتديد هل أن هذا التوأم يع
وهللا أعلم أن يعتمد معيار تعدد القلب فإذا  الطبية احلديثة ونرىوابلتايل يعتمد على األشعة أو األجهزة 

ما يتوافق مع نكون أمام شخص واحد وهو  تعدد القلب نكون أمام شخصني وإذا كان التوأم بقلب واحد
ِ يِف ج و ِفهِ قوله تعاىل  ُ لِر ُجل  ِمن  قـ ل ب ني   .(83) م ا ج ع ل  اَّلل 

فإذا كان له قلبني أخذ حصتني حبسب جنسه وإن كان له قلب واحد أخذ حصة شخص واحد حبسب 
 .جنسه

 أحكام وصية التوائم السيامية :املطلب الثاني
اث فإن أحكام الوصية اليت يوصى هبا للتوائم السيامية ختتلف أحكامها فيما لوكان كما هو شأن املري 

 املرحلتني نيالتوأم ال يزال جنني يف بطن أمه عن تلك االحكام بعد والدهتما لذلك سنحاول ان نفصل هات
 :تباعا

اذا كان التوأم امللتصق جنيناً  :احكام الوصية اىل التوأم امللتصق وهو جنني يف بطن امه األوىل:الفقرة 
 يف بطن أمه وأوصى له انسان بوصية فيشرتط لصحة الوصية الشروط التالية:

وان يستمر وجوده اىل ما بعد موت املوصى خالفاً للمالكية  ،ان يكون موجودا عند انشاء الوصية -1
ين ال يشرتطون هذا الشرط حيث يقولون بصحة الوصية للمعدوم وبتحقق هذا الشرط اذا وجد احلمل الذّ 

 .(84)خالل مدة معينة من انشاء الوصية 
احلنفية  قهاء إبستثناءمجهور الفوالدته حياً: واحلياة هنا مشرتطة لكال التوأمني وهذا ما ذهب اليه  -2

 .(85)اجلزء االصيل يف حالة التوأم الطفيلي  ين اكتفوا حبياة اكثر احلمل أيالذّ 

                                                        
 ص. ،املصدر السابق ،أشار إىل رأي الشربيين د. سعد بن انصر الشرتي -79
 ص. ،املصدر السابق ،د. سعد بن انصر الشرتي ،أشار إىل رأي الرملي -80
 .206ص  ،املصدر السابق ،الشهيدين حممد بن مجال الدين العاملي وزين الدين العاملي -81
 .45ص  ،املصدر السابق ،أحكام جراحة فصل التوائم السيامية ،د. عبد احلليم حممد منصور -82
 (.3اآلية ) ،سورة األحزاب -83
 .152ص  ،املصدر السابق ،امحد سلطاند.عبد املنعم  -84
 .152ص  ،املصدر نفسه -85
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ثبوت نسب التوأم امللتصق البيه شرعاً: حسب اجتاه جانب من الفقه ان يكون التوأم املتالصق  -3 
الفقهي املتقدم نعتقد انه هذا الشرط الن االجتاه  وال نتفق مع(86) لكي يستحق الوصيةاثبت النسب البيه 

 71( من قانون الوصية املصري رقم 36قد خلط بني احكام الوصية واحكام املرياث وقد اشارة املادة )
يف وقت واحد او يف وقتني أبقل له حيث نص )اذا جاء احلمل  حالة تعدد احلمل املوصىاىل  1946لسنة 

ما ابلتساوي إال اذا نصت الوصية خالف ذلك من ستة اشهر بولدين صبيني او اكثر كانت الوصية بينه
وان مات احد االوالد بعد الوالدة كانت حصته  ،إن انفصل احدمها غري حي استحق احلي منهم كل الوصية

 .(87)بني ورثته يف الوصية ابالعيان وتكون لورثته املوصى يف الوصية ابملنافع 
 والدته.يتعلق أبحكام الوصية للجنني املتالصق قبل ما هذا اهم 

أحكام الوصية للتوأم السيامي بعد الوالدة: تصنف الوصية من جهة الشخص الذي  :الفقرة الثانية
النافعة نفعاً حمضاً والتوأم السيامي )املتالصق( شأنه شأن سيتلقى الوصية )املوصى له( أبهنا من التصرفات 

 ،غري املميز ومرحلة كمال األهليةحلة عدم التمييز ومرحلة الصالشخص العادي مير بثالث مراحل وهي مر 
أقواله كلها هدراً وتصرفاته ابطلة حىت لوكانت انفعة نفعاً  دوفيما يتعلق ابملرحلة األوىل ال يعتد أبقواله وتع

 .(88)وينوب عنه وليه الشرعي فيها  ،حمضاً كقبوله اهلبات أو الوصية
 (89)قبوله صحيحاً دون أن يتوقف على إجازة أحد دأما فيما يتعلق بقبوله الوصية يف مرحلة التمييز فيع

إذا بلغ سن الرشد ابلتحديد  يتعلق بتصرفات التوأم املتالصقتصرفاً ضاراً ال يعتد به أما فيما  دأما الرفض فيع
قبوله للوصية فإن التوأم السيامي إذا بلغ سن الرشد يصبح مكلفاً جبميع التكاليف وفيما يتعلق بقبوله للوصية 

 :تيةأمام الفرضيات الثالث االكون فنحن ن
 إذا قبل كال التوأمني املتالصقني الوصية أستحق كل منهما نصيبه حسب صيغة الوصية. -1
 .تنفذ الوصية حبقهماإذا رفض كل من التوأمني الوصية فال  -2
وصى اآلخر فإذا كانت صيغة الوصية تقضي أبن يتملكان املإذا رفض أحد التوأمني الوصية وقبلها  -3

كانت الوصية تقضي بتملك كل واحد منهما   به على الشيوع أنتقل نصيب الرافض إىل نصيب القابل وإن
 .جزء من املوصى به أمتلك القابل وأنتقلت حصة الرافض إىل الورثة هذا ابلنسبة للتوأم املتكامل

رى أن يعمل بعبارة القابل أما ابلنسبة للتوأم املشكل فإذا قبل اإلثنان فال مشكلة أما إذا رفض اإلثنان ن
 .وهتدر عبارة الرافض ملا فيه خري على التوأم السيامي وهللا أعلم

 الخاتمة

 بعد حبثنا إلحكام التوائم السيامية توصلنا إىل جمموعة من النتائج واملقرتحات نعرضها تباعاً:

                                                        
 .152ص  ،املصدر نفسه -86
 .1946لسنة  71( من قانون الوصية املصري رقم 36نص املادة ) -87
  .161ص  ،املصدر السابق ،د. عبد املنعم أمحد سلطان -88
 .162ص  ،املصدر نفسه -89
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 النتائج: :أواًل
ا التوائم متحدة اجلنس والصفات اليت يف إطار تعريف التوائم السيامية اقرتحنا أن تعرف على أهن -1

 تنشأ من بويضة ومشيمة واحدة وتكون متصلة وبشكل ال ميكن فصله إال ابلتدخل اجلراحي.
 وأثبت العلم نين أو أنثييأما التصاق ذكر  اً يف مجيع حاالت التوائم املتالصقة يكون اجلنس متحد -2

 ى.أنه ال ميكن أن يولد توأم متالصق ذكر وأنثوالتجربة 
أما وفق معيار اإلكتمال من عدمه أو وفق املنطقة  املتالصقة بتصنيفات متعددةتصنف أنواع التوائم  -3

 اليت حيدث فيها اإللتصاق.
تعددت املعايري يف إعتبار التوأمني شخص واحد أو شخصني منها من قال إبختالف الطباع  -4

ياة املنفصلة يف كل جزء من التوأمني ومنهم من وامليول كمعيار للتمييز ومنها من اعتمد توفر مقومات احل
 أو أثنني. اً من قال أن العرف هو املعيار يف تصنيف التوأم إذا كان شخص قال بتعدد الرأ  ومنهم

يف إطار زواج التوأم السيامي وجدان أن كلمة الفقه اتفقت على جواز زواج التوأم السيامي املشروط  -5
 فيما لو حكم عليه أبنه شخص واحد.وكذلك احلكم ء بعدم الوط

ن اختلفت اآلراء حول زواجه فذهب أحد ايف إطار زواج التوأم الذي حيكم عليه أبنه شخص -6
االجتاهات الفقهية إىل حرمة زواجه وذهب إجتاه آخر إىل جواز زواجهما ومنيل مع الرأي األول فيما يتعلق 

الصعب إعطاء حكم عام  وتقدر بقدرها فمنة كل حالة ابلتوائم املتالصقة املكتملة على أن ترعى خصوصي
 وشامل يف هذه احلالة.

بني جميز وحمرم ء اختلفت اآلراء اليت قبلت حول جواز نكاح التوائم امللتصقة املشرتكة يف حمل الوط -7
 من أستند إىل سد الذرائع يف حترمي زواج التوائم.من أجاز أستند على أهنما شخص واحد ومن حرم 

 --إطار التوائم املتالصقة وجدان أن أول من أفىت يف أرث التوأم السيامي هو اإلمام علي يف -8
التوأم ويهمس  شخصني حيث ينيمأو  اً واحد اً يف احلكم على التوأم إن كان شخص اً خاص اً وأعتمد معيار 

ن وبناًء على يف أذن أحدمها فإن أفاق اإلثنان فهي نفس واحدة وإن أفاق أحدمها دون اآلخر فهما نفسا
 ذلك ترتتب أحكام األرث.

أختلفت اآلراء حول أرث التوأم السيامي وهو جنني يف بطن أمه منهم من قال إبيقاف توزيع الرتكة  -9
 ةإىل أن يولد التوأم السيامي ومنهم من قال وقف مقدار معني من الرتكة كحصة ذكرين أو أنثيني أو ثالث

الرأي الذي يوقف للتوأم السيامي حصة ذكران أو أنثيان اآلراء هو ذكور أو ثالث أانث ونعتقد أن أرجح 
 أيهما أكثر.

أو أثنني هو  اً واحد اً ه شخصعدّ أما فيما يتعلق أبرث التوأم بعد الوالدة جند أن أفضل معيار يف  -10
ُ لِر جُ تعاىل معيار تعدد القلب وإننا إذ نضع هذا املعيار نستند إىل قوله  ِ يف ج و ِفهِ م ا ج ع ل  اَّلل   ل  ِمن  قـ ل ب ني 

 .(3ألحزاب اآلية )سورة ا
من التصرفات النافعة نفعا حمضا وابلتايل هي  ديف اطار وصية التوأم السيامي جند ان الوصية تع -11

تتأثر ابملراحل العمرية الثالث اليت مير هبا التوأم السيامي ففي إطار مرحلة عدم التمييز يقوم وليه او وصية 
 ةه تصرفا انفعا نفعا حمضا وال عرب عدقوله يف قبول وصية ب دمقامه يف قبول وصيه ويف اطار مرحلة التمييز يع



  

224 

 30: العدد

اما يف مرحلة متام االهلية فإن قبل االثنان استحق الوصية وإن رفض  اً حمض اً ه تصرف ضار ضرر ابلرفض الن 
كانت صيغة الوصية هلما   وقبل االخر فينظر املال املوصى به فإناالثنان بطلت الوصية وإن رفض احدمها 

به ورد الباقي اىل على الشيوع انتقلت حصة الرافض إىل القابل وإن مسي لكل منهما جزء اخذ القابل نصي
 الورثة.

 املقرتحات: :ثانيًا
م السيامية ضمن قانون االحوال الشخصية النافذ على ائنقرتح على املشرع العراقي ان ينظم احكام التو 

 ان يراعى املسائل التالية:
او إثنني نقرتح ان يعتمد معيار تعدد  اً واحد اً يف اطار احلكم على التوأم السيامي إن كان شخص -1

 القلب.
 ءيف اطار زواج التوأم السيامي نقرتح على املشرع ان يبيح زواج التوأم السيامي املشروط بعدم الوط -2

 أما يف اطار التوأم املكتمل نقرتح ان ال يبيح زواجهم إال اذا امكن فصلهم.
 ر زواجهم بشكل مطلق.ظن حيفيما يتعلق ابلتوأم املشكل نقرتح على املشرع ا -3
يف بطن امه نقرتح ان يوقف من الرتكة ما يعادل  اً يف اطار إرث التوأم السيامي إن كان التوأم جنين -4

نصيب ذكرين فإن ولد التوأم كذكرين استحقا احلصة وإن ولد التوأم كأنثيني أخذا حصتهما ورد الباقي إىل 
 .الورثة

قرتح على املشرع ان ينظمها ضمن احكام قانون االحوال الشخصية يف اطار وصية التوأم السيامي ن -5
ويف حالة رفض احد التوأمني الوصية بعد بلوغ سن الرشد يعمل ابحلل الذي توصلنا اليه فإذا كانت الوصية 

 .ةمشاعة انتقل نصيب الرافض إىل القابل وإن مل تكن مشاعة إنتقل نصيب الرافض اىل الورث
 المصادر قائمة

 :املعاجم :أواًل
 .1ط ،بريوت ،4 اجمللد ،احمليط القامو  ،أابدي الفريوز الدين جمد -1
 (.وأم مادة) ،الساد  اجلزء ،اللغة مقاييس معجم فار  أيب -2
 .3ج ،(لصق) مادة ،العرب لسان ،منظور أبن -3

 :الكتب :ثانيًا
 .2009 ،الرايض ،العبيكان مكتبة ،السيامية التوائم مع جتربيت ،الربيعة العزيز عبد بن هللا عبد. د -1
 مقالة ،وزواجها ومرياثها بفصلها املتعلقة األحكام امللتصقة التوائم نوازل ،البصل الناصرأبو عبد. د -2
 .2010 مبكة املنعقد اإلسالمي الفقهي للمجمع العشرون الدورة يف مقدمة
 للمجمع العشرون الدورة يف مقدمة مقالة ،املتالصقة للتوائم الفقهية األحكام،هللا عبد انصر.د -3

 .2010 ،مكة ،الفقهي
 إىل مقدمة ماجستري رسالة ،اإلسالمي الفقه يف امللتصقة التوائم أحكام ،احلمد هللا عبد بن علي -4
 (.ه 1423 ،اإلسالمي الفقه قسم ،سعود بن حممد اإلمام جامعة
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 الفقهية اجلمعية جملة يف منشور حبث املتالصقة األجنة أحكام ،السنبدي الكرمي عبد بن فهد -5
 .2011 األوىل مجادي /9 العدد ،السعودية

 اجلامعي املكتب ،مقارنة فقهية دراسة السيامية التوائم زواج أحكام ،علي منصور حممد احلليم عبد -6
 .2013 ،األوىل الطبعة ،احلديث

 ،والتوزيع للنشر األصمعي دار ،منه الفقهاء وموقف املتالصقة اجلينات ،الشافعي مفتاح حممد -7
 .2008 ،األوىل الطبعة
 ،العربية النهضة دار ،والقانون الشريعة بني امللتصق التوأم أحكام ،سلطان أمحد املنعم عبد. د -8
 .القاهرة
 .القاهرة ،املدين مطبعة ،األول اجلزء ،الشرعية السياسة يف احلكمية الطرف ،القيم أبن -9
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