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 ةـــدمــمق
 يستطلع هذا البحث األحكام املتعلقة بالتوائم امللتصقة يف الفقه :املستخلص

وجود حاالت متزايـدة لـوالدة التـوائم : اإلسالمي, وتكمن أمهيته يف أمور أوهلا
 إظهـار اهـتامم: وثانيهـا. امللتصقة, وهي بحاجة ماسة لبيان األحكام املتعلقة هبـا

الفقهاء املسلمني يف العـصور املختلفـة بمثـل هـذه القـضايا, وعنـايتهم ببحثهـا, 
أن دراسة مثل هذه املسائل تبني امللكة الفقهية : وثالثها. وإظهار حكم الرشع فيها

للباحث, وتدربه عىل دراسة املسائل احلادثة, وحماولة إظهار احلكم الـرشعي هلـا, 
 .ألصولية املختلفةًمستدال بالنصوص الرشعية واألدلة ا

وقد اشتملت هذه الدراسة عىل مقدمة, ومتهيد, ومبحثني تنـدرج حتـت كـل 
 .منهام عدة مسائل, وخامتة, وفهرس للمصادر واملراجع

حتدثت يف التمهيد عن تعريف التوائم امللتصقة وأسـباب والدهتـا, وذكـرت 
 .ًعددا من التوائم امللتصقة يف التاريخ القديم واحلديث

فقـد خصـصته لـذكر املـسائل العامـة املتعلقـة بـالتوائم : حث األولأما املب
ذكرت املسائل الفقهية الفرعية املتعلقة هبم واملبثوثـة : امللتصقة, ويف املبحث الثاين

 .يف أبواب الفقه املختلفة
 .ثم ختم البحث بخامتة فيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

ائل املـستجدة يف أبـواب املناكحـات يف هذا العـرص احلـديث تكـاثرت املـس
واملعــامالت والطــب وغريهــا, وكثــرت أســئلة النــاس عــن هــذه املــستجدات, 
فانعقدت املجامع العلمية للفصل يف كثري من هذه القضايا, وانرب هلا أهل العلم 
والفقه فاجتهدوا فيها وكتبوا وألفوا, وأظهروا بذلك سـعة هـذا الـدين وعظمتـه 

ومـع ذلـك ال زالـت الـساحة بحاجـة ملزيـد مـن . ومكانوصالحيته لكل زمان 
 .الكتابة والبحث والتوثيق يف كثري من هذه املسائل
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فمــن هــذا البــاب أحببــت املــسامهة بالكتابــة يف واحــدة مــن هــذه املــسائل 
املستجدة, وهي وإن كانت نادرة يف هذا الزمان, لكن احلاجة هلا قائمة, وكـم مـن 

فكان اختيـاري . حت شائعة يف غريه من األزمانمسألة كانت نادرة يف زمن فأصب
 ال سـيام وقـد اشـتهرت بالدنـا وهللا ).أحكام التـوائم امللتـصقة(ابتداء للكتابة يف 

احلمد بتبنيها لعمليات فصل التوائم امللتصقة, حتى صارت من أشـهر الـدول يف 
 .هذا الباب
د لـه عـىل , فهذا جهد برشي, فام كان فيه من صواب فمن اهللا فاحلمـًاوأخري

كرمه وإنعامه وعظيم فضله وجزيل امتنانه, وما كان فيـه مـن خطـأ فمـن العبـد 
 ًاّ أن يتقبل هذا العمـل وجيعلـه ذخـرًالقارص الفقري إىل رمحة اهللا وعفوه, راجيا منه

ٌلكل من أسهم فيه وأعان عليه يوم ال ينفع مال وال بنـون إال مـن أتـى اهللا بقلـب 
 .سليم
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 ملوضوعأمهية ا
 :تكمن أمهية املوضوع يف النقاط التالية

 حاجة الناس املاسة إىل بيان حكم الرشع يف كثـري مـن القـضايا املتعلقـة −١
 .بالتوائم, ال سيام مع الزيادة املضطردة يف نسبة والدة التوائم ويف أعداد التوائم

ه  وجود حاالت وإن كانت معدودة لوالدة التوائم امللتـصقة, إال أن هـذ−٢
 .احلاالت مهام كانت قليلة بحاجة ماسة لبيان األحكام املتعلقة هبا

 إظهار اهتامم الفقهاء املسلمني يف العصور املختلفـة بمثـل هـذه القـضايا −٣
 .وعنايتهم ببحثها وإظهار حكم الرشع فيها

 إن دراسة مثل هذه املسائل تبني امللكة الفقهيـة للباحـث, وتدربـه عـىل −٤
ًادثة, وحماولة إظهار احلكم الـرشعي هلـا, مـستدال بالنـصوص دراسة املسائل احل

 .الرشعية, واألدلة األصولية املختلفة
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 املنهج املتبع يف البحث
 بذلت كل جهدي يف استخراج ما كتبه الفقهاء األقدمون يف هذه املسألة, −١

 .ًموثقا هذه النقول من مصادرها
ذه املسائل ما وسعني ذلك, حيث إن أكثـر مـن بحـث  استدللت لكل ه−٢

 .ملثل هذه املسائل ذكرت جمردة عن الدليل والتعليل
 . اكتفيت بذكر املسائل املختصة بالتوائم امللتصقة دون التوائم املنفصلة−٣
ً كثري من املسائل املبحوثة مل أجد إال واحدا أو اثنني من أهل العلم تكلـم −٤

ريقة البحث طريقـة البحـوث املقارنـة التـي تـشتمل عـىل فيها, ولذلك مل تكن ط
عرض اآلراء ثم االستدالل ثم الرتجيح, وإنام أعرض ما وجدت مـن أقـوال ثـم 
ًأبني أدلتها إن وجدت, باذال وسعي يف الوصول إىل احلكم الراجح, مستدال له ما  ً

 .لعلمًاستطعت, حامال هلذه املسائل عىل ما شاهبها من مسائل تكلم فيها أهل ا
 . اآليات الواردة يف البحث أعزوها بذكر السورة ورقم اآلية−٥
 األحاديث الواردة يف البحث أعزوها بذكر مصدرها ووصف موضـعها −٦

بذكر الكتاب والباب والرقم واجلزء والصفحة متى وجدت كل ذلك أو بعـضه, 
فإن وجدهتا يف صحيح البخاري, أو صحيح مـسلم, أو كلـيهام اكتفيـت بـذلك, 

إال فإين أبحث يف السنن األربعة فإن وجدت احلديث فيها اكتفيت, وال أتعداها و
إال لزيادة فائدة, فإن مل أجد احلديث يف الصحيحني وال يف الـسنن األربعـة أنتقـل 
ًإىل الكتب احلديثية األخر, ثم إن وجدت أحدا من العلامء حكم عـىل احلـديث 

 .خالل دراسة إسنادهذكرت ذلك, وإال اجتهدت يف احلكم عليه من 
 قمت بإثبات تراجم مـوجزة وخمتـرصة لألعـالم الـذين مـر ذكـرهم يف −٧

َالبحث بذكر اسم العلم وتاريخ وفاته وأهم ما عـرف بـه وذلـك يف أول موضـع  َ
وتركـت الرتمجـة للخلفـاء يأيت ذكره فيه, ثم إنني أحيـل عـىل املراجـع للتوسـع, 
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 لكوهنـا معروفـة −رمحهـم اهللا−عـة  واألئمـة األرب−ريض اهللا عـنهم −الراشدين 
مشتهرة, كام تركت الرتمجة لألعالم الوارد ذكرهم يف أسانيد األحاديـث متـى مـا 
عرف احلكم عىل احلديث بغري الرتمجة هلم, أو بالرتمجة لبعضهم, وذلـك رغبـة يف 

 .االختصار
 .ّ عرفت ما مر يف البحث من أسامء لألمكنة والوقائع−٨
ما أذكره من تواريخ ميالدية إىل تواريخ هجرية,  حرصت عىل حتويل كل −٩

ًمع ذكر التواريخ امليالدية التي نصت عليها املراجع, مستعينا ببعض املواقـع عـىل 
 .شبكة اإلنرتنت التي تقدم هذه اخلدمات
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 خطة البحث
 :تشتمل اخلطة عىل مقدمة فتمهيد فمبحثني ثم خامتة

 ).ة املوضوع, واملنهج املتبع يف البحث, وخطة البحثأمهي(املقدمة, وتشمل 
 : متهيد, ويشمل

 .ً تعريف التوائم امللتصقة لغة واصطالحا−
 . أسباب والدة التوائم امللتصقة, ونسبة حدوثها−
 . احلاالت القديمة للتوائم امللتصقة−
 . احلاالت احلديثة للتوائم امللتصقة−

 :)١(لتوائم امللتصقةأحكام عامة متعلقة با: املبحث األول
ًضوابط اعتبارمها شخصا واحدا أو اثنني: املسألة األوىل ً . 

احلكم إذا اختلفا يف أداء ما يلـزمهام ومـد لـزوم موافقـة : املسألة الثانية              
 .أحدمها لآلخر

 .حكم فصلهام يف احلياة وبعد املامت: املسألة الثالثة
 .حكم فصلهام حال حياهتام: ًالأو
 .فصلهام بعد موهتام: ًاثاني

 .حكم دفن شخصني يف قرب واحد: املسألة األوىل
 .حكم توجيه امليت إىل القبلة يف القرب: املسألة الثانية

 .فصلهام إذا مات أحدمها دون اآلخر: ًاثالث
 :مسائل فقهية يف أبواب الفقه املختلفة: املبحث الثاين

 .دن أحدمها بالنسبة لآلخرحكم النجاسة املتعلقة بب: املسألة األوىل
                                                            

بنيـة أفردت هذه املسائل يف املبحث األول, ألن بياهنا يغني عن اخلوض يف كثري من املـسائل الفقهيـة التفـصيلية امل) ١(
 .عليهام يف شتى أبواب الفقه 
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ويلحق . (حكم استقبال القبلة إذا كانا ملتصقني من الظهر: املسألة الثانية              
 ).هبا مسألة توجيههام إىل القبلة يف القرب

 .اعتبارمها يف العدد يف صالة اجلمعة: املسألة الثالثة
 .جواز نكاحهام: املسألة الرابعة
 .لبيع وصورته بني امللتصقنيخيار ا: املسألة اخلامسة
 .ُحكم القصاص من أحدمها إذا احتمل رضر باآلخر: املسألة السادسة

 . اخلامتة−
 . قائمة املصادر−
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 متهيد
 ًاًف التوائم امللتصقة لغة واصطالحتعري

 :التعريف اللغوي
َالتوائم مجع توأم, وأصلها الثالثي  ْ َوأم(َ َ ومهـا : ( طجاء يف القـاموس املحـي) َ

َتوائم و تؤام: توأمان, وهذا توأم, وهذه توأمة, ج ولـدت : , وقد أتأمت املـرأة...ُ
ٌاثنني يف بطن, فهو متئم ُِ كلمة : الواو واهلمزة وامليم: (ويف معجم مقاييس اللغة. )١()ْ

 .)٢()الوئام املوافقة: تدل عىل موافقة ومقاربة, يقولون
الـالم والـصاد والقـاف : (يس اللغـةوأما االلتصاق فقد جاء يف معجم مقاي
 .)٣()أصل صحيح يدل عىل مالزمة اليشء لليشء

 :التعريف االصطالحي للتوائم امللتصقة
ُوالتوأم اسم لولد يكون : (قال يف املصباح املنري يف تعريف التوأم عند الفقهاء ُ َ َ ْ ٍَ َِ ٌ ْ ُ َ َّ

َمعه آخر يف بطن واحد, ال يقال توأم إال ألح ُ َ َ ُ ََ ٌ ُ ََ ُ َ ٍْ ِ ٍ ِ ٌدمها, وهو فوعـل, واألنثـى توأمـة, َ ََ ََ ْ ْ َ ََ ٌ َ ُ ِ ِ
ٍوزان جوهر وجوهرة, والولـدان توأمـان, واجلمـع تـوائم وتـؤام وزان دخـان,  ِ َِ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ َُ َ َِ ٌِ ُ ْ َ َ َُ َ َ َِ ٍْ َ ْ َ ٍَ

ِوأتأمت املرأة وزان أكرمت وضعت اثنني من محل واحد, فهي متئم ب ٌ ُ َ ْ َ َ ْ َِ ٍ ِ ِْ ُ ِْ َ ْ َُ ْ َ َ ٍَ ْ َ َ َِ َِ ْ ْ ْْ َ َ ََْ ٍغري هاءَ َ ِ ْ َ()٤( . 
: وجاء يف رشح حدود ابن عرفة إضافة قيد مهم عىل ما جاء يف املصباح فقال

 واملطـالع )٥()ما ليس بني وضعهام ستة أشهر: − رمحه اهللا −باب يف التوأمني, قال (
لكتب الفقهاء جيد أن املذاهب األربعة قد اتفقت عىل زيادة هذا القيـد يف تعريـف 

                                                            

 ) .وأم(, مادة ٤/١٦٠بادي, أ, للفريوز»القاموس املحيط«) ١(
 ) .وأم(, مادة ٦/٨٠, البن فارس, »معجم مقاييس اللغة«) ٢(
 ) .لصق(, مادة ٥/٢٤٩, البن فارس, »معجم مقاييس اللغة«) ٣(
  .٥٨, ص»املغرب« . ٣١ص, للفيومي, »املصباح املنري رشح غريب الرافعي الكبري«) ٤(
  .٢١٤, للرصاع املالكي, ص »رشح حدود ابن عرفة«) ٥(
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ورشط كـوهنام : ( عدم اخلالف يف هذا فقال يف املجموع)١(نوويالتوائم, بل نقل ال
توأمني أن يكون بينهام دون ستة أشهر, فإن كانت ستة أشهر فهام محالن ونفاسـان 
بال خالف, وسواء كان بينهام شهر أو شهران أو أكثر ما مل يبلـغ سـتة أشـهر فهـام 

ته توأمان, وهو أن يكـون وإن ولدت امرأ: ( يف املغني)٣(, قال ابن قدامة)٢()توأمان
ومها اللـذان : (يف تبيني احلقائق )٥(, وقال الزيلعي)٤(... )بينهمــا دون ستة أشــهر

التوأمـان مهـا ولـدان مـن : ()٧(, وقال اجلرجاين)٦()بني والدهتام أقل من ستة أشهر
 .)٨()بطن واحد بني والدهتام أقل من ستة أشهر

ائم ال تزيد يف الغالب عن بضع دقائق, ألن والواقع أن الفرتة بني والدة التو (
والدة التوأم األول حترض الرحم عىل والدة التوأم أو التـوائم األخـر, وإذا مـا 

                                                            

حييى بن شـرف الـدين, أبـو زكـريا, املحـدث األصويل الفقيه, شيخ املذهب يف زمانـه, لقـب بـالنووي نـسبة إىل ) ١(
, وتـويف هبـا  )ق من قر حوران من أعـامل دمـش(هـ يف قرية نو ٦٣١قرية نو حيث ولد ونشأ, كان مولده سنة 

املجمـوع رشح «, »رشح صـحيح مـسلم«: هـ, له مصنفات كثرية كتب اهللا هلا القبول عند النـاس, منهـا٦٧٦سنة  
, يف فقـه الـشافعية» املنهـاج«و » روضة الطـالبني وعمـدة املفتـني«, »رياض الصاحلني«, يف الفقه املقارن » املهذب

البـن , »طبقـات الـشافعي« ; ٢/٢٦٦, لإلسـنوي, »قـات الـشافعيةطب«. وغريها, »األربعني النووية«, »األذكار«
  .٢/١٥٣قايض شهبة, 

  .٢/٥٤٣, للنووي, »املجموع رشح املهذب) ٢(
ِ هــ يف مجاعيـل ٥٤١عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس الصاحلي احلنبيل, موفق الدين أبو حممد, ولد سنة ) ٣( َّ ُ

 هـ بدمشق ودفن بجبل قاسيون, عامل متبحـر يف خمتلـف العلـوم, ٦٢٠ويف سنةوت) إحد قر نابلس يف فلسطني(
, »املقنـع«, »الكـايف«, »املغنـي«: وكان إمام احلنابلة بجامع دمـشق, لـه مـصنفات معتمـدة يف فقـه احلنابلـة, منهـا

 .٤/١٤٨» املنهج األمحد«. وغريها , يف األصول » روضة الناظر«, »العمدة«
  .٨/٥٧امة, , البن قد»املغني«) ٤(
ّعثامن بن عيل بن حمجن بن يونس, فخر الدين, الزيلعي, كنيته أبو عمر وقيل أبو حممد, قدم القاهرة فدرس وأفتـى ) ٥(

ويعـد ) تبيني احلقـائق رشح كنــز الـدقائق: (ًوكان مشهورا بمعرفة الفقه والنحو والفرائض, له عدة تصانيف منها
وهو من كتب التخريج املشتهرة املتداولـة التـي نفـع ) ختريج أحاديث اهلداية(ًأكثر رشوح الكنـز شهرة واعتامدا, و 

, تويف بقــرافة مـرص, يف شـهر رمـضان سـنة )رشح املختار للموصيل(, و)رشح اجلامع الكبري للشيباين(اهللا هبا, و 
 .١٤٤, ص»تاج الرتاجم« ; ٥٢٠−٢/٥١٩, »اجلواهر املضية«.  هـ٧٤٣

  .٣/٢١ للزيلعي» تبيني احلقائق«) ٦(
ًالرشيف عيل بن حممد احلنفي اجلرجاين, كان عالمة دهره, يقال إن مصنفاته زادت عىل مخسني مصنفا, مـات سـنة ) ٧(

 .٢/١٩٦, »بغية الوعاة«.  أربع عرشة وثامنامئة
  .٧٠, للجرجاين, ص»التعريفات«) ٨(



 − ١٣ −

تأخرت والدة التوأم اآلخر عن بضع ساعات أمست حياته يف خطر, فإن تأخرت 
ًكثريا قىض نحبه ونزل ميتا, وأما ما ذكره الفقهاء يف القديم من أن الفرتة بني  والدة ً

 .)١()ًا عدة شهور, فهو أمر ال يثبت علميالتوأمني قد تطول إىل
وهذا القيد إنام خيتص بالتوائم املنفصلة, أما التوائم امللتصقة فال تـرد بـشأهنا 
ًهذه املسألة, والفقهاء مل يذكروا هلا تعريفا نصيا خيتص هبا, ولذا يمكننا بعـد بيـان  ً

الولـد : (توائم أن نعرف التوأم امللتصق بأنهالتعريف اللغوي, وتعريف الفقهاء لل
يكون معه ولد آخر أو أكثر يف بطن واحد بحيث تضعهم األم ملتصقة أجـسادهم 

 ).من أي موضع كان هذا االلتصاق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
أطـول فـرتة موثقـة : (٢٢٨ص ) ١(قـم ثم قال يف احلاشية ر. ٢٢٥, ألمحد كنعان, ص»طبية الفقهياملوسوعة ال«) ١(

والـسبب يف تباعـد والدة التـوأمني يف هـذه احلالـة لـيس .. .ً يوما لسيدة إيطاليـة ٣٦مني هي  بني والدة توأًارسمي
 ) .ًطبيعيا, بل يعود إىل أن هذه السيدة كانت تعالج باهلرمونات ألهنا كانت تعاين من اإلجهاض املتكرر
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 أسباب والدة التوائم امللتصقة ونسبة حدوثها
أن هـذه (يذكر األطباء أن سبب والدة التوائم امللتصقة عىل هذه احلالـة هـو 

ًالتوائم تكونت نتيجة بويضة واحدة ملقحة انقسمت يف مرحلة متأخرة نـسبيا إىل 
 . )١()كرتني جرثوميتني وكانت املشيمة واحدة

    وهلذا فإن التوائم امللتصقة ال يمكن أن تكون جلنسني خمتلفني, فهام إمـا أن 
شاهبة, يقول الدكتور يكونا ذكرين أو أنثيني, بل إن هذا األمر يعم مجيع التوائم املت

البار يف معرض حديثه عن التوائم املتشاهبة التي تنشأ عن انقسام البويضة امللقحة 
ًويكون التشابه يف هذا النوع من التوائم تاما, فجنس اجلنـني البـد : (إىل بويضتني

ًأن يكون واحدا, إما ذكرا أو أنثى وأمـا نـسبة حـدوث التـوائم امللتـصقة . )٢(... )ً
 ألف والدة إىل ٢٠٠ب البلدان, إال أهنا ترتاوح بني حالة واحدة لكل ختتلف حس

 .)٣( ألف والدة٤٠٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
  .٤٧٣, ملحمد عيل البار, ص»والقرآنخلق اإلنسان بني الطب «) ١(
  .٤٧١, ملحمد عيل البار, ص»خلق اإلنسان بني الطب والقرآن«) ٢(
 .هـ  ١٤٢٢ شعبان ٩, اخلميس ١٢١٧٦صحيفة الرياض السعودية, عدد ) ٣(
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 احلاالت القديمة للتوائم امللتصقة
ذكر أعالم املؤرخني املـسلمني عـدة حـاالت للتـوائم امللتـصقة عاينوهـا أو 
سمعوا عنها, بعضها امتد هلا العمـر, وبعـضها ماتـت عقـب والدهتـا, وبعـضها 
ولدت ميتة, وكانت أول حادثة من هذا النوع مذكورة يف كتب السابقني مـا نقلـه 

حـدثنا عبـد اهللا : )٢(فقد رو حممد بن سهل: ( يف الطرق احلكمية فقال)١(ابن القيم
عـن , حـدثنا عبـد اهللا بـن العـالء, )٤(حدثني عـامرة بـن زيـد, )٣(بن حممد البلويا

ُأيت عمـر بـن اخلطـاب, بإنـسان لـه : لعن أيب سلمة بن عبد الرمحن, قا, الزهري
.  )٥(...)وفامن, وأربع أعني, وأربع أيد, وأربع أرجل, وإحليالن, ودبـران, رأسان

اهللا بـن حممـد  لكن سند هذه القصة ال يصح بحال, ألن حممـد بـن سـهل وعبـد
البلوي وعامرة بن زيد كلهم من وضاعي احلديث, اتفق عىل تضعيفهم واهتـامهم 

 .ديثبالوضع أئمة احل
 اتــلوقـب املخـائــاب عجــن كتــ ع)٦(يـكـالـل احلطــاب املــا نقــكم

                                                            
الميـذ هـ, وهو أبرز ت٧٥١هـ, وتويف سنة ٦٩١هو حممد بن أيب بكر الزرعي, املعروف بابن قيم اجلوزية, ولد سنة ) ١(

إعـالم املـوقعني, : شيخ اإلسالم ابن تيمية, وله من التصانيف الكثري يف شتى أبواب العلم, ومن تـصانيفه الفقهيـة
املـنهج األمحـد يف تـراجم أصـحاب اإلمـام «. الطرق احلكمية, زاد املعاد, حتفة املودود يف أحكام املولود, وغريهـا 

  .٥/٩٢, للعليمي, »أمحد
, وقـد نقـل ابـن حجـر يف )كان ممن يضع احلديث: (الرمحن العطار, قال فيه الدارقطني ن عبدهو حممد بن سهل ب) ٢(

املغني «; ٥/٣١٤, للخطيب البغدادي, »تاريخ بغداد«. اللسان تضعيفه واهتامه بالوضع عن عدد من أئمة احلديث 
 .٥/١٩٤, البن حجر, »لسان امليزان«; ٢/٥٩٠, للذهبي, »يف الضعفاء

, قال )وهو هذا انقلب: (اهللا البلوي, قال ابن حجر ن حممد البلوي, وجاء يف بعض الرتاجم حممد بن عبداهللا ب عبد) ٣(
املغنـي يف «. الدراقطني بأنه يضع احلديث, وقد وضع أحاديث منكرة منها قصة ملفقة للشافعي حني أخذ للعـراق 

 .٥/٢١٩ و ٣/٣٣٨, البن حجر, »لسان امليزان«; ٢/٥٩٨, للذهبي, »الضعفاء
, البـن »الـضعفاء واملرتوكـني«. عامرة بن زيد, رو أبوه عن عمرو بن شعيب, وأما عامرة فمتهم بوضع احلديث ) ٤(

 ] .٢/٤٦١, للذهبي, »املغني يف الضعفاء«; ٢/٢٠٤اجلوزي, 
 .٤٨, البن القيم, ص »الطرق احلكمية«) ٥(
هــ ٩٠٢عيني, أصله من املغرب, ولـد بمكـة سـنة اهللا حممد بن حممد املعروف باحلطاب الر شمس الدين أبو عبد) ٦(

 يف الفقـه »مواهـب اجلليـل رشح خمتـرص خليـل«: هـ, من تـصانيفه٩٥٤واشتهر هبا, وتويف بطرابلس الغرب سنة 
هديـة «. , وغريهـا »قـرة العـني بـرشح الورقـات إلمـام احلـرمني« يف اللغة العربيـة, »متممة اآلجرومية«املالكي, 
 .٢/٢٤٢, »العارفني



 − ١٦ −

دخلت بلدة من بالد الـيمن :  أنه قالروي عن الشافعي : ( أنه قال)١(للقزويني
ًفرأيت هبا إنسانا من وسطه إىل أسفله بـدن امـرأة, ومـن وسـطه إىل فوقـه بـدنان 

يتقـاتالن, ويـتالطامن, ويـصطلحان, مفرتقان بأربع أيد ورأسني ووجهني, ومها 
ويأكالن, ويرشبان, ثم غبت عنهام سنتني ثم رجعت فقيل أحـسن اهللا عـزاءك يف 
أحد اجلسدين تويف وربط من أسفله بحبل وثيق وترك حتى ذبل ثم قطع, فعهدي 

وهذه احلادثة يروهيا عن اإلمام الشافعي . )٢()ًا وذاهبًسد اآلخر يف السوق جائياباجل
غـري أن .  للهجرة, واهللا أعلم بصحتها فإين مل أجـدها عنـد غـريه٢٠٤سنة املتوىف 

 فنكحها بامئة دينـار رأسان بامرأة هلا وقد أخرب الشافعي : ( قال)٣(اإلمام الغزايل
وقد ذكر هذا كذلك بعض أصـحاب الـرشوح واحلـوايش  ,)٤()ونظر إليها وطلقها

 .)٥(من الشافعية
قلها عند املؤرخني تلك احلادثة التي وقعت سـنة أما احلادثة املوثقة التي كثر ن

, أن توأمني ملتصقني أحرضا مـن أرمينيـا إىل )٦(هـ, ورواها القايض التنوخي٣٥٢
, ويروي هـذه احلادثـة مفـصلة )٧(نارص الدولة احلسن بن محدان صاحب املوصل

                                                            
, مؤرخ جغرايف, من القضاة, ولد بقزوين ورحل  زكريا بن حممد بن حممود القزويني, من ساللة أنس بن مالك )١(

 مطبوع »آثار البالد وأخبار العباد«: إىل العراق والشام, وويل قضاء واسط أيام املستعصم العبايس, له تصانيف منها
 .٣/٤٦, للزركيل, »األعالم« ., وغريها »عجائب املخلوقات«, و»خطط مرص«يف جملدين, و

  .١/١٩٤, للحطاب املالكي, »مواهب اجلليل«) ٢(
هــ, أصـويل ٤٥٠حممد بن حممد بن حممد الطويس الغزايل, حجة اإلسالم زين الدين أبو حامد, ولد بطوس سـنة ) ٣(

, »افعيةطبقـات الـش«. هــ ٥٠٥فقيه صويف متبحر, له تصانيف كثرية يف الفقه واألصـول والتـصوف, تـويف سـنة 
 .١/٢٩٣, البن قايض شهبة, »طبقات الشافعية« ; ٢/١١١لإلسنوي, 

  .٦/٣٨١, للغزايل, »الوسيط«) ٤(
 .٩/٤١, »حوايش الرشواين« ; ٥/٢٤, »الغرر البهية« ; ٤/٩٠, »أسنى املطالب« ; ٤/١٠٤, "مغني املحتاج«) ٥(
هــ, لـه مـن ٣٨٤امء البرصة, تويف ببغـداد سـنة ٍاملحسن بن عيل بن حممد التنوخي البرصي, أبو عيل, قاض من عل) ٦(

, »تـاريخ بغـداد«. , وغريهـا »نـشوار املحـارضة« وهو املـسمى »جامع التواريخ«, »الفرج بعد الشدة«: املصنفات
١٣/١٥٦. 

ًاهللا بن محدان, له حروب ومواقف مشهودة, وكانت دولته بضعا وعرشين سنة, وكان  نارص الدولة احلسن بن عبد) ٧(
ني بويه, ويف سنة تسع وستني التقى الغضنفر وعسكر املرصيني بالرملـة, فانكـرس مجعـه وأرس وقتـل سـنة يداري ب
 .١٦/١٨٦, »سري أعالم النبالء«.  هـ ٣٥٨
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 . أخر)٢( من طريق التنوخي مرة, ومن طريق ثابت بن سنان)١(اإلمام ابن اجلوزي
حـدثني مجاعـة مـن أهـل : قال ثابت بن سـنان املـؤرخ: (يقول ابن اجلوزي

املوصل ممن أثق به, أن بعض بطارقة األرمن أنفذ يف سنة اثنتني ومخسني وثالثامئـة 
إىل نارص الدولـة رجلـني مـن األرمـن ملتـصقني سـنهام مخـس وعـرشون سـنة, 

بطنـان ورستـان سليمني, ومعهـام أبومهـا, وأن االلتـصاق كـان يف املعـدة وهلـام 
ومعدتان, وأوقات جوعهام وعطشهام ختتلف, وكـذلك أوقـات البـول والـرباز, 
ولكل واحد منهام صـدر وكتفـان وذراعـان ويـدان وفخـذان وسـاقان وقـدمان 
وإحليل, وكان أحدمها يميل إىل النساء, واآلخر يميل إىل الغلامن, وكان أحـدمها 

رص الدولة وهب هلـام ألفـي درهـم, وأن نا. إذا دخل إىل املسرتاح دخل قرينه معه
 .ُوأراد أن حيدرمها إىل بغداد ثم انرصف رأيه عن ذلك

:  بن املحـسن التنـوخي عـن أبيـه قـال طاهر أخربنا عيلأخربنا حممد بن أيب
: حدثني أبو حممد حييى بن حممد بن فهد وأبو عمر أمحـد بـن حممـد اخلـالل قـاال

غريهم ممن كنـا نثـق هبـم ويقـع لنـا حدثنا مجاعة كثرية العدد من أهل املوصل, و
العلم بصحة ما حدثوا به لكثرته وظهوره وتواتره, أهنم شـاهدوا باملوصـل سـنة 
نيف وأربعني وثالثامئة رجلني أنفذمها صاحب أرمينية إىل نارص الدولة لألعجوبة 
منهام, وكان هلام نحو من ثالثني سنة, ومها ملتزقان من جانـب واحـد ومـن حـد 

وكان معهام أبومهـا, فـذكر هلـم أهنـام ولـداه كـذلك  ىل دوين اإلبط,فويق احلقو إ
ًتوأما, ترامها يلبسان قميصني أو رسوالني, كل واحد منهام لباسه مفرد, إال أهنام مل 
يكن يمكنهام اللتزاق كتفيهام وأيدهيام امليش لضيق ذلك عليهام, فيجعل كل واحد 

                                                            
عبد الرمحن بن عيل بن حممد, مجال الدين أبو الفرج القريش البغدادي, عالمة عرصه يف التـاريخ واحلـديث, كثـري ) ١(

هــ ببغـداد, ونـسبته إىل حملـة ٥٩٧هـ وتويف سـنة ٥٠٨فاته الثالثامئة كتاب, ولد سنة التصانيف حيث تقارب مصن
 .٢١/٣٦٥, للذهبي, »سري أعالم النبالء«. اجلوز من حمال بغداد 

ًثابت بن سنان بن ثابت بن قرة احلراين, أبو احلسن, طبيب مؤرخ, خدم عددا من خلفاء بني العباس, وألف تارخيًا ) ٢(
  .٢/٩٨, للزركيل, »األعالم«. هـ ٣٦٥هـ إىل حني وفاته سنة ٢٩٥ يف أيامه, ابتدأه بسنة ذكر ما كان فيه
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لف ظهـر أخيـه ويمـشيان كـذلك, منهام يده التي تيل أخاه من جانب االلتزاق خ
وأهنام كانا يركبان دابة واحدة وال يمكن أحدمها املنرصف إال أن ينـرصف اآلخـر 

, وأن أبامهـا ًاجـط قـام اآلخـر معـه وإن مل يكـن حمتامعه, وإذا أراد أحدمها الغـائ
إهنام يتلفان ألن التزاقهام من جنب : حدثهم أنه ملا ولدا أراد أن يفرق بينهام فقيل له

وكانا مسلمني فأجازمهـا نـارص الدولـة . خلارصة وإنه ال جيوز أن يسلام ; فرتكهاما
 .وخلع عليهام, وكان الناس باملوصل يصريون إليهام فيتعجبون منهام وهيبون هلام

عتـل أحـدمها ومـات وأخربين مجاعة أهنام خرجا إىل بلدمها فا: قال أبو حممد
يمكنه الترصف وال يمكن األب دفن  حتى أنتن, وأخوه حي ال ًاوبقى اآلخر أيام

 .ًاًوالرائحة فامت أيضا, فدفنا مجيعامليت, إىل أن حلقت احلي علة من الغم 
هل من حيلة يف الفصل بيـنهام, : وكان نارص الدولة قد مجع هلام األطباء وقال

إذا جاع الواحد منـا : فسأهلام األطباء عن اجلوع هل جتوعان يف وقت واحد? فقال
 انحل طبع ًالزمان, وإن رشب أحدنا دواء مسهالآلخر بيشء يسري من تبعه جوع ا

اآلخر بعد ساعة, وقد يلحق أحدنا الغـائط وال يلحـق اآلخـر, ثـم يلحقـه بعـد 
ساعة, فنظروا فإذا هلام جوف واحد, ورسة واحدة, ومعدة واحدة, وكبد واحـد, 

صال تلفـا, ُوطحال واحد, وليس يف موضع االلتصاق أضالع, فعلموا أهنام إن فـ
ووجدوا هلام ذكرين وأربـع بيـضات, وكـان ربـام وقـع بيـنهام خـالف وتـشاجر 

 ثـم ًفتخاصام أعظم خـصومة حتـى ربـام حلـف أحـدمها ال يكلـم اآلخـر أيامـا
 .)١()يصطلحان
 :هـ قال٤٥٨حوادث, فمن حوادث سنة دة ـه عـ يف تارخي)٢(ر ابن األثريـوذك

                                                            
, البـن »البدايـة والنهايـة« ;  ٤/١٤٤, للقايض التنـوخي, »نشوار املحارضة« ; ٧/١٦, البن اجلوزي, »املنتظم«) ١(

  .١١/٢٥٢كثري, 
جـامع «ث العالمـة البـارع املـصنف البليـغ, صـاحب املبارك بن حممد الشيباين اجلزري, أبـو الـسعادات, املحـد) ٢(

, »ســري أعــالم النــبالء«. هـــ باملوصــل ٦٠٦, تــويف ســنة »الكامــل يف التــاريخ« و»غريــب احلــديث« و»األصــول
٢١/٤٨٨. 
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ورقبتني ووجهني وأربع أيدي عىل بـدن ً ولدا برأسني )١(ولدت صبية بباب األزج(
وفيهـا ولـد ببغـداد طفـل لـه : (هـ حيث قال٥٩٧ واحلادثة الثانية سنة ,)٢()واحد
, والثالثـة سـنة )٣(), وذلك أن جبهته مفروقة بمقدار مـا يـدخل فيهـا ميـلرأسان
 وأربـع رأسـان,ًويف هذه السنة ولدت امرأة ببغداد ولدا لـه : (هـ حيث قال٦٠١

 .)٤()ومات يف يومهأرجل ويدان 
ُوفيهـا ولـد : (هــ قـال٧٤٣ يف كتاب العرب من حوادث سنة )٥(وذكر الذهبي

ٌلرجل من أهل اجلبل ولد برأسني, وأربع أيد, فحكى يل شيخنا عـامد الـدين ابـن  َ
ذهبت إليه ونظرت إليه فإذا مها ولدان, قد اشتبكت أفخاذمهـا بعـضها : كثري قال

خـل يف اآلخـر, والتحمـت فـصارت جثـة يف بعض, وركب كل واحد مـنهام ود
 .)٦()واحدة ومها ميتان

وحتى البهائم حيصل عندها مثل هذه التوائم امللتصقة, وقد ذكـر املؤرخـون 
 .)٧(يف كتبهم عدة حاالت مشاهبة

 
 
 

                                                            
حملة كبرية ذات أسواق كثرية وحمال كبار يف رشقي بغداد, : باب األزج: (, ١/١٦٨قال ياقوت يف معجم البلدان, ) ١(

 ) .حمال, كل واحدة منها تشبه أن تكون مدينةفيها عدة 
  .٨/٣٨٨, البن األثري, »الكامل يف التاريخ«) ٢(
  .١٠/٢٩٨, البن األثري, »الكامل يف التاريخ«) ٣(
  .١/٤٥٦, »تاريخ اخللفاء«وذكرها السيوطي يف  . ١٠/٢٧٦, البن األثري, »الكامل يف التاريخ«) ٤(
اهللا, احلافظ املؤرخ العالمة املحقق, تركامين األصل, طـاف  ي, شمس الدين, أبو عبدحممد بن أمحد بن عثامن الذهب) ٥(

ًكثريا من البلدان, وكف برصه قبل وفاته بسنوات, له تصانيف كثرية يف احلديث والسري والتاريخ واجلرح والتعديل 
 .٥/٦٦ »الدرر الكامنة«.  هـ ٧٤٨وغريها, تويف سنة 

  .٦/٢٣٢للذهبي, , »العرب يف خرب من غري«) ٦(
; ٤/١٤٤, »شـذرات الـذهب« ; ١/٥١٠, للـسيوطي, »تـاريخ اخللفـاء« ; ١٠/٢٥٨, البن اجلوزي, »املنتظم«) ٧(

  .١/٥٨٤, للجربيت, »عجائب اآلثار«



 − ٢٠ −

 احلاالت احلديثة للتوائم امللتصقة
ُإن أول حالة للتوائم امللتصقة عرفـت واشـتهرت يف التـاريخ احلـديث هـي  ُ

, وهلذا تعـرف التـوائم امللتـصقة − وهي دولة تايالند اليوم −) سيام( من لطفلني
) وانـج(و) تـشانج(, وقد ولد الطفالن )التوائم السيامية(عند أهل الطب اليوم بـ

, مـن أبـوين صـينيني, وكانـا )م١٨١١/هــ١٢٢٦(يف قرية قرب بـانكوك عـام 
ة طويلة, وسافرا إىل ملتصقني من اجلنب من جهة الصدر إىل الرسة, وقد عاشا فرت

 ١٢ثامنة عـرشة, وأنجـب أحـدمها أوروبا وأمريكا, وتزوجا بشقيقتني ومها يف ال
) م١٨٧٤(هـ ١٢٩٠ويف أواخر عام .  وأنجب اآلخر عرشة بني إناث وذكورًاولد

نتيجة جلطة يف املخ, وبعد ثالث سـاعات حلـق بـه أخـوه, وكـان ) تشانج(مات 
 .ًا عام٦٢عمرمها آنذاك 
ارة هنا إىل أن ثمة حاالت لتوائم ملتصقة كانـت سـابقة للتـوأمني جتدر اإلش

السياميني, إال أن استمرار التوأمني السياميني يف احلياة هذه السنوات الطويلة كان 
وراء شهرهتام, ونسبة الناس هذا النوع هلام, ومن تلـك احلـاالت الـسابقة توأمـان 

مكتمل واآلخر نـاقص أحدمها طبيعي ) م١٦١٧/هـ١٠٢٦(ولدا يف جنيف سنة 
 . )١(التكوين

وفيـه وقـع : (هــ١٢٣١ ذكر من حوادث سنة )٢(ويف عجائب اآلثار للجربيت
ٍمن النوادر أن امرأة ولدت مولودا برأسني وأربعة أيـد, ولـه وجهـان متقـابالن,  ً
والوجهان بكتفيهام مفروقان من حد الرأس, وقيل حلد الصدر, والبطن واحـدة, 

ًألرجل هلا عرشة أصابع, فيقال إنه أقام يومـا وليلـة حيـا وثالثة أرجل, وإحد ا ً
 .)٣()ومات, وشاهده خلق كثري

                                                            
  .٤٧٢ , ملحمد عيل البار, ص »خلق اإلنسان بني الطب والقرآن«) ١(
عها وسري رجاهلا, ولد يف القاهرة وتعلـم يف األزهـر, ويل ّعبد الرمحن بن حسن اجلربيت, مؤرخ مرص, ومدون وقائ) ٢(

 .٣/٣٠٤, »األعالم«. هـ ١٢٣٧إفتاء احلنفية يف زمن حممد عيل باشا, نسبته إىل جربت من بالد احلبشة,  تويف سنة 
  .٣/٥١٥, للجربيت, »عجائب اآلثار«) ٣(
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ولـد يف اهلنـد توأمـان ملتـصقان مـن جهـة ) م١٨٧٤/هــ١٢٩١(ويف عام 
 .الصدر

وصـف أحـد اجلـراحني اإلنجليـز تـوأمني ) م١٨٨٣/هــ١٣٠٠(ويف عام 
س األسفل عينيه برأسني منفصلني إال أن كل رأس فوق األخر, وإذا حرك الرأ

حتركت عينا الرأس العلوي يف نفس االجتاه, لكن إحساسهام باألمل غـري متكـافئ, 
فإذا ما وخز الرأس العلوي مل يشعر بذلك الرأس السفيل, وقد ماتا بلدغـة ثعبـان 

 .عندما بلغا عامني من عمرمها
ولد يف تشيكوسلوفاكيا توأمان ملتصقان من ) م١٩٨١/هـ١٤٠١(ويف عام 

صدر يف وضع غريب, حيث إن رأس األول عند قدم الثاين والعكس, وقد جهة ال
 .)١(تم فصلهام بنجاح تام

ويف السنوات األخرية ظهرت حاالت عدة للتوائم امللتـصقة, أمكـن فـصل 
كثري منها بنجاح تام, أسهم يف ذلك التطور التقنـي الكبـري الـذي حـدث يف عـامل 

 .الطب واجلراحة
ٌ إسـهام كبـري يف عمليـات فـصل التـوائم امللتـصقة وقد كان لبالدنا وال زال

بتوجيه من قادة هذه البالد املباركة, وبجهود كبرية من القائمني عىل مدينـة امللـك 
ُعبدالعزيز الطبية بالرياض من أطباء ومسؤولني, حيث أجريت إىل اليوم أكثر من 

ض إلجراء عرش عمليات لفصل التوائم امللتصقة, الذين يأتون من شتى بقاع األر
 .)٢(هذه العملية بأيد سعودية خالصة

 
                                                            

ً, وقد أرفق املؤلف يف كتابه صورا لعدد ٤٧٧−٤٧٢ , ملحمد عيل البار, من ص»خلق اإلنسان بني الطب والقرآن«) ١(
من التوائم امللتصقة يف أوضاع خمتلفة, وقد عاشت هذه التوائم كام يبدو من الصور سنوات عدة, لكنـه مل يـذكر أي 

 .يشء عن أصحاب هذه الصور وقصصهم 
ا املوقــع راجــع هــذ: ريت هلــا ومتابعتهــاـيل العمليــات التــي أجـــاصـــاالت وتفـذه احلـــة هـــرفـــملع) ٢(

)www.conjoinedtwins.med.sa/arabic. ( 
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 املبحث األول
 أحكام عامة متعلقة بالتوائم امللتصقة

  أو اثننيًا واحدًاضوابط اعتبارمها شخص: ألة األوىلاملس
 أو اثنـني وبيـان الـضوابط ًا اعتبار التوأمني امللتصقني واحـدإن بحث مسألة

املسائل الفقهية التفـصيلية املبنيـة عليهـا املعتمدة يف ذلك يغني عن بحث كثري من 
 :يف شتى أبواب الفقه, فمن املسائل التي تنبني عىل هذه املسألة ما ييل

 مسألة الطهارة, وحكم غسل األعضاء الزائدة, فإنه متى ما اعتربا اثنـني −١
ًوجب عىل كل واحد غسل مجيع أعضاء وضوءه, ومتى اعتربا واحدا فهل يغـسل 

 .)١(ة أم ال?األعضاء الزائد
 مسألة السجود عىل األعضاء السبعة, فإنه متى ما اعتربا اثنني وجب عىل −٢

 ما أمكنـه ذلـك, ومتـى كل واحد أن يسجد عىل أعضائه السبعة, أو ما وجد منها
 .)٢( فهل جيب عليه أن يسجد عىل األعضاء الزائدة أم ال?ًااعتربا واحد

  أم اثنني? ًا, وهل يعدان واحد)٣(ام يوم اجلمعة مسألة إكامل العدد هب−٣
 مسألة حلق الرأس يف العمرة واحلج, فإنه متى ما اعتربا اثنني وجب عىل −٤

ليه لـو كـان لـه ًكل واحد حلق رأسه أو تقصريه, ومتى اعتربا واحدا فهل جيب ع
 .)٤( أم حلق أحدمها?ًارأسان حلقهام مجيع

ن يتزوجا امرأة واحـدة,  مسألة الزواج, فلو كان التوأمان رجلني مل جيز أ−٥
ًولو كانا واحدا جاز, وكذا لو كان التوأمان امرأتني, فمتى اعتربتا اثنتني فال جيوز 

 .)٥(أن تتزوجا بواحد, ومتى اعتربتا واحدة جاز
                                                            

  .١/١٩٤, للحطاب, »مواهب اجلليل«, ١/٤١٦,٤٣٨, للنووي, »املجموع«) ١(
حاشية عىل «, ٢/٧١, للعبادي, »حاشية عىل حتفة املحتاج«, ٢/٣٥, للخطيب, »اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع«) ٢(

  .١/١٦٠, للرميل, »أسنى املطالب
  .٣/٣٢٨, للسويفي, »حتفة احلبيب«, ٢/٤٣١, للعبادي, »عىل حتفة املحتاجحاشية «) ٣(
  .١/٤٩١, »أسنى املطالب«) ٤(
حتفــة احلبيــب عــىل رشح «, ١/١٩٤, للحطــاب, »مواهــب اجلليــل«, ٤٨, البــن القــيم, ص»الطـرق احلكميــة«) ٥(

  .٤/٣٧٦, »حاشيتا قليويب وعمرية«, ٣/٣٢٨, لعثامن السويفي الشافعي, »اخلطيب
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ٍ باب املرياث, وهل يرثان إرث واحد أم اثنني−٦  َ)١(? 
واحـدة أم  باب الديات, فلو سقطا ميتني بجناية عىل األم هل فـيهام ديـة −٧
 .?)٢ (اثنتان
 فإمـا القـصاص أو ًاص, فلو قتلهام شخص, إن كانا واحـد مسألة القصا−٨

دية واحدة, وإن كانا اثنني فعىل خالف بني العلامء, هل يقتل هبام وال دية, أو يقتل 
بأحدمها, وعليه الدية باآلخر, وإن عفا أولياؤمها إىل الدية فهل عليه دية واحد أو 

 .?)٣(اثنني
ذي يعنينا يف بحثنا هذا املسائل املختـصة بـالتوائم امللتـصقة دون التـوائم وال

ّان اثنني, أما ما عدا فيـه واحـداملنفصلة, والتي يعد فيها التوأم  فتعتـرب األعـضاء ًاُ
ًالباقية من قبيل الزائد, وللفقهاء تفصيل يف مسائل األعضاء الزائدة كام أرشنا آنفا, 

 .وهذه خارجة عن بحثنا
,  أو اثنـني ًاأعنـي اعتبارمهـا واحـد −ني الفقهاء األولون هبذه املسألة وقد ع

ُوقد رويت حادثة قديمة عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أنه عرضت عليه حالة 
كهذه فجمع هلا الصحابة, وهي احلادثة التي ذكرها اإلمـام ابـن القـيم يف الطـرق 

 سـندها ثالثـة مـن وضـاعي احلكمية, وقد بينا يف الفصل األول ضـعفها وأن يف
ُفقد رو حممـد بـن : (قال ابن القيم. احلديث ْ َُ َّْ ََ ُ َ ٍسـهلَ ْ ُحـدثنا عبـد اهللاِ: َ َّْ ََ َ ٍ بـن حممـد َ َّ َ ُ ُ ْ

ُالبلوي, حدثني عامرة بن  ْ َ ُّ َُ ََّ َ ُ ِ َ ِ َ ُزيد, حدثنا عبد اهللاِْ َّْ َ َْ ََ َ ِ بن العـالء, عـن الزهـري, عـن أيب ٍ َ ْ ِّ ْ ُ َْ ُّ َِ ْ
ِسلمة بن عبد ْ َْ ِ َ َ َ الرمحن, قالََ َ ِ َ ْ ِأيت عمر بن اخلطـاب, بإنـسان لـه رأسـان, وفـامن, (: َّ ِ ٍَ َ َ َ ُ ََ ََّ ُ َ ُ ْ َْ َُ ْ ِ ِ ِ ْ ُ ِ

ِوأربع أعني, وأربع أيد, وأربع أرجل, وإحليالن, ودبران َِ ْ ْ ْ ُ ُْ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َِ ِ ٍ َ َ َ َ َ ٍَ ٍ ُفقالوا. ْ َ َكيف يرث يـا : َ َ ُْ ِ َ َ
َأمري املؤمنني ? فدعا بعيل, ف ٍَّ َِ ِ ِ َِ ِ َ َ َْ ُْ َقالَ ِفيهام قضيتان: َ َ َّ ِ َ َ ِ َإحدامها, ِ ُ َ َّينظر إذا نـام, فـإذا غـط : ْ َ َ َ ََ ِ َ َُ ْ ُ

                                                            
  .١٥−١٤ / ٦, »هناية املحتاج«, ٢/١٤٦, »تبرصة احلكام«, ٤٨, البن القيم, ص »الطرق احلكمية«) ١(
  .٩/٤٠, البن حجر اهليتمي, »حتفة املحتاج«, ٨/٣١٧, البن قدامة, »املغني«, ٦/١١٩, للشافعي, »األم«) ٢(
  .٣/٣٢٨, للسويفي, »حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب« ,٨/٢٤٩, البن قدامة, »املغني«: انظر) ٣(
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ٍغطيط واحد ِ َِ َ َ , ,َفنفس واحدة, وإن غط كل منهام فنفسان, وأما القـضية األخـر َّ َ َْ ُ َ ْ َ َّ ْ ْ ََّ َ ُ َ َ ٌِ ْ ٌَّ ِ َ ْ َِ ُِ َ ِ ٌ َ
َفيطعامن ويسقيان فإن بال منهام مجيعا, وتغ َ َ ً ُ َ َ ُ َ َ ُِ َِ َ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َوط منهام مجيعا, فنفس واحدة, وإن بال ِ َ َ َ ٌ ً ُ َّْ ْ َ َِ ٌ َ ِ ِ َِ َْ َ

َمن كل واحد منهام عىل حدة, وتغوط من كل واحد عىل حدة فنفسان, فلـام كـان  َ ْ َ ََ ُ َُّ َ ََ ِّ ِِّ َ ٍْ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ََ ََ ََ ْ َّ َ ُ َ َْ
َبعد ذلك طلبا النكاح َ ْ ََ ِّ َ َ ََ ِ ٌّفقال عيل . َ ِ َ َ َ َ :ٍال يكون فرج يف فرج ْ َْ َ ُِ ٌ َ وعني تنظـر, ثـم قـال َُ َ ُ َُّ ُ ْْ َ ٌ َ َ

ٌّعيل ِ ُأما إذ حدثت فيهام الشهوة: َ ََ ْ ََّ َ َِّ ِ ْ َ ْ َفإهنام, َ َُّ ِ ِ سيموتان مجيعا رسيعـَ َ ُ ًَ َِ َ ِ َ, فـام لبثـا أن ماتـا, ًاَ َ َْ َ ََ ِ َ
َوبينهام ساعة أو نحوها ُ ْ ْ ُ ْ َ ََ َ ٌ َ َ َ َ. ( 

َوقىض : (وقال يف موضع سابق َ َ يف م−  أي أمري املؤمنني عيل −َ َولـود ولـد ِ ِ ٍُ ُْ
ُله رأسان وصدران يف حقو واحد, فقالوا لـه َ َ َ َُ ُ ََ َ ٍْ ِ ٍِ ِ ِ َِ َ َْ َأيـورث مـرياث اثنـني, أم مـرياث : ْ ْ َ َُ َِ ِْ ْ ََّ َِ َ َ ُ

َواحد ? فقال َ َ ٍ ِ ُيرتك حتى ينام, ثم يصاح به, فـإن انتبهـا مجيعـا, كـان لـه مـرياث : َ َ ْ َ َُ ِ ِ ُِ ً َ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ َ َ ْ َِّ ِ َّ َ ََ ُْ
َواحد, وإن انت ْ ْ ِ َ ٍَ ِبه واحد وبقي اآلخر, كان له مرياث اثننيِ ْ ُ ََ ْ ُ ََ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ََ َ َ ٌ()١(. 

 أنـه يـر − وإن مل تثبـت −فيظهر من رواية اإلمام ابـن القـيم هلـذه القـصة 
االعتامد عىل عالمات ظاهرة ملموسة يف بيان حقيقـة التـوأمني امللتـصقني وهـل 

ًيعدان واحدا أم اثنـني, كمـسألة التبـول والتغـوط, ومـس َّ ألة الغطـيط يف النـوم, ُ
 .ومسألة تنبيههام من النوم

ْولـو : ()٢(ُوهكذا فعل الفقهاء الذين أوردوا هذه املسألة من بعد, قال اهليتمي ََ
ِكانا ملتصقني ولكل رأس ويدان ورجالن وفرج ; إذ حكمهـام حكـم االثنـني يف  ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ ْ َُ ْ ْ َ َْ ْ ُُ ُ ُ ٌ َ ْ َ َ َ ٌ َِ ِِ َ َ َْ ٍّ ِْ ِ َ

َسائر األحكام كام ََ ِ َ ْ َ ِ َ نقلوه عن ابن القطان وأقروه, وظاهر أن تعدد غري الرأس ليس ِ ْ َ َ َ ُ َ ْ ْ َُ ْ ُِ ْ َ ََّ ْ ٌ ُِّ َ ُّ َ ََّ َ َ َّ َ َِ ِ ِ َ
َبرشط بل متى علم استقالل كل بحياة كأن نام دون اآلخر كانا كذلك ِ ٍ ِ ٍَ َ ْ َْ َ َ َُ َ َِ َ ُ َ َ ََ ْ َ ََ ِ ٍِّ ُ ِْ ُ َْ()٣(. 

                                                            
 .١٦٨, ص»معني احلكام« ; ٢/١٤٦, »تبرصة احلكام« , ٤٨, البن القيم, ص »الطرق احلكمية«) ١(
أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري الشافعي, وكنيته أبو العباس, ولقب باهليتمي نـسبة إىل ) ٢(

هــ, لـه ٩٧٤ هـــ, وتـويف بمكـة سـنة ٩٠٩لد, وكان مولده سنة حيث و) من إقليم الغربية بمرص(حملة أيب اهليتم 
, »الزواجر عن اقرتاف الكبائر«, »مبلغ األرب يف فضائل العرب« , »الفتاو الفقهية الكرب«: مصنفات عدة منها

 .١/٢٣٤, للزركيل, »األعالم«. , وغريها »حتفة املحتاج لرشح املنهاج«
  .٦/٣٩٧, للهيتمي, »حتفة املحتاج«) ٣(



 − ٢٦ −

ٍتقالل كل مـنهام  عىل اسًاأن تعدد الرأس يصري رشطُونص اهليتمي يفهم منه 
 فقـد حيتمـل كـوهنام اثنـني أو ًبحياة, وأهنام اثنان حقيقة ال واحدا, دون تعدد غريه

, إال أنه ليس بني أيـدينا أدلـة علميـة يمكـن ًوهذا وإن كان يسلم له عقال. ًاواحد
ِّاالستناد والركون إليهـا يف قبـول مثـل هـذه القاعـدة, واعتبـار اطرادهـا يف كـل 

 ً حمـتمالًاٍي جعل وجود رأسني لشخص واحـد أمـرإلمام النوواحلاالت, بل إن ا
ُّلو كان له وجهان عىل رأسني وجب غسل الوجهني, ذكـره الـدارمي : (حني قال َ ْ ْ ْ َ َِ ِ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ ََ َِ ِْ ُ َ ََ ْ َ َ ِ

َقال َوجيزئه مسح أحد الرأسني, قال: َ َ ِ ْ َ َّ ْ َْ َِ َ ُ ُ َُ ِ ْ ِّوحيتمل أن جيب مسح بعض كل: ُ ُُ ِ ْ َ ُ َ َْ َ َِ َ ُْ َ َ ٍ رأسْ ْ َ()١( ,
ُوالفرق أن الواجب يف الوجه غسل مجيعه فيجب : (َّوعلله يف أسنى املطالب فقال َ ْ َ َ َ َِ َِ َّ ُ َِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ْْ َْ ِ َ

َغسل مجيع ما يسمى وجها, ويف الرأس م َّ َّ َ َ ِْ ْ ِ َ ً ْ َ ُ ِ ِ َ ُ ْسح بعض ما يسمى رأسَ َ َّ َ َ ُْ ْ َ ُ, وذلك حيصل ًاُِ ُ َْ َ َ ِ َ
َببعض أحدمها ِ ِ َ ْ ََ ِ ِ()٢(. 
 خاصة يف ظل العرص احلديث والتقدم − تساؤل من األمهية بمكان ويرد هنا

هل يكفي االعتامد عىل الدالئل الظاهرة املذكورة : −اهلائل يف جمال الطب وتقنياته 
ًآنفا, بحيث حيكم القايض مبـارشة عـىل أساسـها, أم أنـه البـد مـن الرجـوع إىل 

لدالئل الظـاهرة قـد األطباء, وأهل االختصاص يف هذا الشأن?, خاصة أن هذه ا
ًال تفي بالغرض وال تفيد شيئا يف بعض احلاالت, مثل األطفال حـديثي الـوالدة, 
كأن يولد توأمان ملتصقان ثم يموتان بعد والدهتـام بلحظـات, فهـل يرثـان مـن 

وليس هـذا إال مثـال ملـسألة . مورث هلام مات قبل والدهتام مرياث واحد أم اثنني
 .ذا ما اكتفينا باحلكم هبذه الدالئل الظاهرةيمكن أن تكون موضع إشكال إ

وقد نص الفقهاء عىل الرجوع إىل قول طبيبـني عـدلني يف مـسائل عديـدة يف 
 )٣(الفقه اإلسالمي, كمسألة احلكم يف اجلناية عىل احلواس, وبيان ذهاهبا من بقائها

                                                            
  .١/٤١٦, للنووي, »املجموع«) ١(
  .١/٢٣, لزكريا األنصاري, »أسنى املطالب«) ٢(
  .٧/٣١٧, للكاساين, »بدائع الصنائع«) ٣(
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 , واحلكم فيام يرض من األفعال وما ال يرض مـن ناحيـة)١(وكذلك يف بعض اجلروح
, وغـري )٣(, ومسألة حتديد املرض املخـوف مـن غـريه)٢(طبية كمسألة املاء املشمس

 .ذلك من املسائل
 أن الرجـوع إىل قـول طبيبـني عـدلني يف هـذه −واهللا أعلم −والذي يظهر يل 

 ًا واضـحًاـر جليـن األمـا مل يكـرة, مـهاـل الظـدالئـة أوىل من احلكم بالـألـاملس
 .اختالف فيه ال

 احلكم إذا اختلفا يف أداء ما يلزمهام أو يلزم أحدمها:  الثانيةاملسألة
ال شك أن حياة إنسانني ملتصقني ليست باحلياة السهلة, إذ أن قضاء حاجـة 
أحدمها ال تتأتى إال بموافقة اآلخر له, وقد ينشأ اخلالف بيـنهام يف بعـض األمـور 

مالت فيـأبى اآلخـر التي تلزم أحدمها, سواء كانت من أمـور العبـادات أو املعـا
موافقته, كأن يريد أحدمها صالة اجلمعة ويأبى اآلخر, أو يريـد أحـدمها أن حيـج 
ًفيأبى اآلخر, أو يريد أحدمها أن يقوم بعمله الذي تلقى عليه أجرا فيأبى اآلخـر, 

 .ونحو ذلك من أوجه اخلالف
يـأثم لزمه, وهل  ل يف كل ماُفإذا ما حصل هذا فهل يلزم الثاين بموافقة األو

 بمعارضته له, وهل يؤاخذ يف الدنيا بذلك?
بعد بحثي يف كتب الفقهاء مل أجد من نص عىل يشء يف هذه املسألة إال اإلمام 

ِسئلت عن ملتصقني ظهر أحدمها يف ظهر : (ابن حجر اهليتمي الشافعي حيث قال ْ َ ْ َْ َ َِ َ ُ ْ ُ ُِ ِ َِ ِ ِ َ ْ َْ
َاآلخر ومل يمكن انفصاهلام, فأحر َ ْْ َ ْ ُ ََ َ ُ ُ ِ ِْ ْ َ ِ َما باحلج, ثم أراد أحدمها تقـديم الـسعي عقـب َ ْ َ َ ِِّ َِ ِ َّ َ َ َ َّ َ َْ َُ ُُ َ َ ْ ِ

َطواف القدوم واآلخر تأخريه إىل ما بعد طواف الركن فمـن املجـاب? وهـل إذا  َ َ ُ َْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ُْ َ ُّ َ ُِ ْ ِ ِ َِ َ َُ َ ْ َ ِ
ِفعل أحدمها ما لزمه من األركان والواجبات بموافقة اآل ِ َِ َ ََ َ َ َ ْ ُ َ َُ ْ َ َ َِ ِ ْ َ َِ َ َُ ِ ُ َخر ثم أراد اآلخر ذلـك َ ِ َ ُُ َ ََّ ََ َ ِ

                                                            
  .١٠/٢٤٠, البن قدامة, »املغني«) ١(
  .٣٩٢, للسيوطي, ص »األشباه والنظائر«, ١/١٣٤, للنووي, »املجموع«) ٢(
 .٣/٣٨, »أسنى املطالب«, ٤/٦٦٧, البن مفلح, »الفروع«, ٦/١٠٩, البن قدامة, »املغني) ٣(
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ًيلزم األول موافقته وامليش والركوب معه إىل الفراغ أيضا أو ال? وهل يلـزم كـال  ُُ َ َ ُّ ُ َُ ً ْ َْ ْ ْ َ َْ َ ْ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ َّ ََ َ َ ِ ََ َ َُ َْ ُ
َأن يفعل مع اآلخر واجبه من نحو صالة سواء أوجب عليه نظري مـا وجـب عـ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ َ ََ ٌ َ َُ ِ ِ ٍ َِ ََ ََ َِ ِ ِ َ ْ َىل ْ

ْصاحبه أو ال ضاق الوقت أم ال?  َ َُ ْ ََ ْ َْ َ ِ ِِ 
ِفأجبت بقويل ْ ْ ََ َِ ِالذي يظهر من قواعدنا أنه ال جيب عىل أحدمها موافقة اآلخر : َ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ ُ َ ْ َ َُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َِ َّ َ َّ

َيف فعل يشء أراده مما خيصه أو يشاركه اآلخـر فيـه, ألن تكليـف اإل ِ ْ َ َّ ِ ِ ِ ُِ ََ ُ ُ ْ ُ ُّ ُ َ ُْ َِ َ َُ َ َّ ٍ ْ َ ِ ٍنـسان بفعـل ِ ْ ِ ِ ِ َ ْ
ِألجل غريه من غري نسبته لتقصري وال لسبب فيه منه ال نظري لـه, وال نظـر لـضيق  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ َْ َ َُ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ٍ ٍ ِ َِ َ ِ

ِالوقت  ْ َ ُ ألن صالهتام معا ال متكن؛ْ ً َِ ْ َ َ ُُ َ ألن الفرض ختالف وجهيهام؛َ ِْ ْ َ ْ َ ُ ُ َْ َ َ َ. 
َفإن قلت ْ ُ ْ ْمل ال نجربه ويل: َِ ُ َ ُ ُْ ِ ُ َ َزم اآلخر باألجرة كام هو قياس مسائل ذكروهـا?ِ ُُ َ َ َ َ ُ َُ ََ َ ِ ِ ُِ َ َ ْ ُ ِ َ َ .

ُقلت ْ َتلك: ُ ْ َ ليست نظري مسألتناِ ِ َِ ََ ْ َ ََ َ ْ ٍ ألهنـا ترجـع إىل حفـظ الـنفس تـارة كمرضـعة ؛ْ ِ َِ ُِ ْ ُ َ ْ َّ ً َ َِ ْ َّْ َ ِ
َتعينت, واملال أخر كوديع تعني َّ ََ َ َ َّ ََ ٍَ ِ َ ْ ُ ِ َْ ْ َ, وما هنا إنام هو إ)١(َ َُ َُ ََّ َجبـار ملحـض عبـادة وهـي َ ٌِ َ َ َ ْ َ ٍْ ِ ِِ َ

َيغتفر فيها ما ال يغتفر فيهام ُ َ ُِ ِ َِ ََ َْ ُْ َ ُ. 
َفإن قلت ْ ُ ْ ِعهدنا اإلجبار باألجرة للعبادة كتعليم الفاحتة بـاألجرة: َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ َ َ ْ َ ْ ِْ َِ ََ ْ ِْ ِ َ َ ُقلـت. )٢(َُ ْ ُ :

ٍيفرق بأن ذاك أمر يدوم نفعه بفعل قليل  ٍِ َ ْ َ َّ ُ َْ ُ ُ َ ُِ ِ َِ ُُ ٌ ْ ََّ َ ُال يتكرر بخالف ما هنا فإنه يلـزم تكـرر َ ُّ ُ َ ُ ََّ ََ َّ ََ ْ َ ُ َِ َ َ ُ ِ ِ ِ
ُاإلجبار بل دوامه ما بقيت احلياة, وهذا أمر ال يطاق فلم يتجه إجيابـه ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ِ َّ ُْ ٌ ْ َ َ َُ َْ ُ َ ََ َ ْ ْ ِ َفـإن رفعـا . ِ َ ْ ََ ِ

ْاألمر للحاكم يف يشء من ذلك أعرض عـنهام إىل أن يـص َ ُ ْ َْ ََ ََ َ َْ َ َ ْ َ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ ِ ِ ِطلحا عـىل يشء يتفقـان ْ َ َِ َّ َ ٍَ ْ َ َ َ ِ
َعليه أخذا مما ذكروه أواخر العارية بل أوىل ْ َ َّ َ َ ُ َْ َ َْ ْ َُ َ ًِ َ ُِ ِ َِ َّ ْ ٌّ, فتأمل ذلك فإنه مهم)٣(َ ُ َِّ ُ َّ َِ َ َ ََ ِ ْ َ()٤(. 

                                                            

 .أي إذا مل توجد مرضعة أخر أو مل يقبل الرضيع غريها, وكذا يف مسألة الوديعة إذا مل يوجد من يستودع غريه) ١(
  .٣/٢١٦, لزكريا األنصاري, »أسنى املطالب« ; ٦/٩٨, للهيتمي, »حتفة املحتاج«) ٢(
 أرض آخر لزرع أو غرس ثم رجع املعري, فإن اختلفا فيام جيب عىل املستعري, فـأراد وهي مسألة ما إذا استعار رجل) ٣(

, لزكريـا »رشح البهجـة الورديـة«. املعري القلع وأراد املستعري تبقية الزرع باألجرة, فينظرمها احلاكم حتى يصطلحا 
  .٣/٢٤٠األنصاري, 

قال العبادي يف حاشـيته . صحاب احلوايش من الشافعية ونقله عنه عدد من أ . ٦/٣٩٧, للهيتمي, »حتفة املحتاج«) ٤(
 بـاخلروج معهـا ًا نحو تكليف زوج أفسد نسكها عدوان لعله احرتاز عن»من غري نسبته لتقصري«قوله : (عىل التحفة

فيـه «قوله .  لعله احرتاز عن نحو تكليف ويل أحرم موليه بإحضاره لألعامل »وال لسبب إلخ «قوله . لقضاء نسكها 
 ) . أي يف الغري من اإلنسان»منه
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وهذه املـسألة التـي سـئل عنهـا اإلمـام ابـن حجـر اهليتمـي, وإن كانـت يف 
كل ملتصقني عـىل أي وجـه كـان ملتصقني ظهر أحدمها بظهر اآلخر, لكنها تعم 

 .التصاقهام
ّغري أن كالم اإلمام هنا ال يسلم له من كل وجه, فإن القول هبذا قد يفيض إىل 
ًترك العبادة بالكلية, كام لو كان أحـدمها تاركـا للفـرائض, ثـم مل نلزمـه بموافقـة 

 . اآلخر ألفىض إىل ترك اآلخر كذلك للفرائض كلها
ّ ما ال يغتفر يف غريها, فهذا كذلك ليس بمـسلم لـه وأما قوله بأنه يغتفر فيها

من كل وجه, فإن ترك الصالة بالكلية يفيض إىل الكفر والعياذ باهللا, لقـول النبـي 
ّوإن كـان قـدم . )١(»العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمـن تركهـا فقـد كفـر«: ملسو هيلع هللا ىلص

ِّمسألة املرضعة املتعينة واملودع املتعني لكوهنام من باب حفظ  َ النفس واملال, فام هـا ِّ
 .هنا من باب حفظ الدين وهو أعظم

ً    وأما استدالله بأنه ال نظري له فليس بحجة أصال, فإنه ال يلزم وجود نظـري 
لكل مسألة لنحكم هبا, وليس القياس هو الدليل الوحيد, فللعلامء أدلة كلية كثرية 

 .يستدلون هبا كاملصالح املرسلة, وسد الذرائع ونحوها
والذي يظهر يل يف املسألة القول بالتفصيل, وذلك بالتفريق بني الفـروض     

ٍوغريها, والتفريق بني ما وجب عىل كل واحد منهام, وبني ما وجب عىل أحـدمها 
 :دون اآلخر, وبني اختالفهام يف أمور فاضلة ومفضولة, فأقول وباهللا التوفيق

                                                            
, والرتمذي يف كتاب اإليـامن, بـاب مـا ]١/٢٣١[أخرجه النسائي يف كتاب الصالة, باب احلكم يف تارك الصالة ) ١(

, وابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها, باب مـا جـاء فـيمن تـرك الـصالة ]٥/١٣[جاء يف حرمة الصالة 
اهللا بن بريـدة عـن أبيـه  , كلهم أخرجوه من حديث عبد]١/٤٨[ كتاب اإليامن , احلاكم يف مستدركه يف]١/٣٤٢[

, )ويف الباب عن أنس وابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريـب: (قال الرتمذي. ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 
بريـدة  بعبد اهللا بن ًا بوجه من الوجوه, فقد احتجا مجيعهذا حديث صحيح اإلسناد ال تعرف له علة: (وقال احلاكم

 ) .ًاحلديث شاهد صحيح عىل رشطهام مجيععن أبيه, واحتج مسلم باحلسني بن واقد, ومل خيرجاه هبذا اللفظ, وهلذا ا
 هو قول كثري من أهل العلم, وذهب بعضهم إىل أن كفره هذا ال حيرم عليه اجلنة, ًا  والقول بكفر تارك الصالة هتاون      

 .شات كثرية وقالوا بأنه كفر دون كفر, وهلم نقا
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الصيام واحلـج ونحوهـا, ٍ عىل كل واحد منهام كالصالة وًاما كان فرض: ًأوال
 ,فإننا نلزمهام بموافقة بعضهام فيه, ألن هذا من قبيل التعاون عـىل الـرب والتقـو

آلخـر, واآلخـر كـذلك, وال يمكن ألحـدمها أن يـؤدي مـا عليـه إال إذا وافقـه ا
 يطرح اإلشكال وحيقق كامل العدل, دون اللجوء إىل مسألة اإلجبار ًاوإلزامهام مع

 .واألجرة
ٍ بنذر, ًاأن يوجب عىل نفسه شيئ: اآلخر مثلما وجب عىل أحدمها دون : ًاثاني

ّفهذا يمكن أن نرجح فيه اختيار اإلمام ابـن حجـر اهليتمـي بأنـه ال يلـزم اآلخـر 
 .موافقته, ألنه قد يكون فيه مشقة ليس ثمة ما يوجب عىل الثاين أن حيتملها

هـذا ال يلـزم فيـه ما كان من السنن واملـستحبات وتـرك املكروهـات ف: ًاثالث
 .أحدمها بموافقة اآلخر, ألن إتيانه يف األصل غري الزم

ما كان اختالفهام فيه بني أمور فاضلة وأخر مفضولة, أو اخـتالفهام : ًارابع
يف أمر تقديم فعل أو تأخريه يف حدود اجلواز, فالـذي يظهـر يل أن الرتجـيح هنـا 

ادة ليست بالزمة, والـالزم يكون لألخف من األمرين, ألن مقابل األخف فيه زي
:  الذي يقول فيهملسو هيلع هللا ىلصًإنام هو أقل ما يقوم به الفعل, ولعل لنا دليال يف حديث النبي 

 وإذا الضعيفإذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصالة فإن فيهم الكبري وفيهم «
 فإن اإلمام إذا اجتمع معه غريه وجـب عليـه .)١(»قام وحده فليطل صالته ما شاء

ذلك باإلتيان بأدنى الكامل دون التطويل, كـام قـال النـووي يف رشح التخفيف, و
, وإذا صـىل وحـده فلـه أن يطيـل )٢()بحيث ال خيل بسنتها ومقاصدها(: احلديث

 .شاءما
ما استو فيه األمران, ومل يكن أحدمها أخف من اآلخر, ففي مثـل : ًاخامس

 .واهللا تعاىل أعلم. ُهذا يمكن أن يرتكا حتى يصطلحا
                                                            

, بألفـاظ عـدة, ]١/٣٤١, ٤٦٧[أخرجه مسلم يف صحيحه, يف كتاب الصالة, باب أمر األئمة بتخفيف الـصالة ) ١(
 .وثمة أحاديث كثرية حول هذا املعنى . وعند البخاري بنحوه 

  .٤/١٨٤, للنووي, »رشح صحيح مسلم«) ٢(
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 حكم فصلهام يف احلياة وبعد املامت: ألة الثالثةاملس
 حكم فصلهام حال حياهتام: ًأوال

مل يتعرض الفقهـاء الـذين تكلمـوا يف مـسألة فـصل امللتـصقني بعـد ممـاهتام 
لفصلهام حال احلياة, ويبدو يل أهنم تركوا ذلك بناء عـىل أن األصـل هـو الفـصل 

 امت أوىل منه الفصل حال احلياة إنبينهام ما أمكن ذلك, فإن قوهلم بالفصل بعد امل
 من الواجبـات املتحتمـة علـيهام, ال يتـأتى ًاأمكن من غري رضر, وذلك ألن كثري

فعلها إال بفصلهام كمسائل النذور إذا مل يوافق أحدمها اآلخر, وأداء العبـادات إذا 
ْعجز أحدمها عنها وقـدر اآلخـر, فـإن عجـز األول يمنعـه, ومـسألة االسـتتار, 

 .النكاح ونحو ذلك من املسائلومسألة 
ولذا يمكننا القول بأنه جيب يف حال والدة توأمني ملتصقني الرجوع إىل قول 
طبيبني عدلني يف بيان إمكان فصلهام دون رضر أكرب من بقـائهام متـصلني, وهـذا 
نظري ما ذكروه يف مسائل عديدة من الرجوع إىل أهل الطب يف مـسائل كهـذه كـام 

 . األوىل, والوجوب هنا متعلق بوليهام قبل التكليف, وهبام بعدهأسلفنا يف املسألة
واملسألة يف كثري من األحيان يعود احلكم فيها إىل أهل الطب, ألنه قد يكـون 
ِّبقاؤمها ملتصقني فيه رضر عليهام, وفصلهام كـذلك فيـه رضر, فـريجح األطبـاء 

 .حينها أخف الرضرين كام هو مقرر عند أهل العلم
ُب الفصل بينهام هنا متعلق بالقدرة, ألن عمليات فـصل التـوائم إال أن وجو

ُّامللتصقة تكلف الكثري, وربام ال يقدر ويل أمرمها عىل حتمل هذه النفقات, وكذلك  ِّ ُ
مها إذا بلغا, فحينها ال شك أن الوجوب يـسقط عـنهم, ومتـى مـا كـان بقاؤمهـا 

ال املسلمني, فإن عجـز ملتصقني هيدد حياهتام, فيكون الوجوب حينئذ عىل بيت م
ّأو تعذر أخذ النفقة منـه, فعـىل مجاعـة املـسلمني القـادرين أن يـسعوا لفـصلهام, 

ِفـصل يف ذكـر فـرض : ()١(ويكون هذا من فـروض الكفايـات, قـال ابـن مفلـح ْ َ َِ ْ ِ ِ ٌ ْ
                                                            

عبد اهللا, ولد ببيت املقدس, واختلف يف سنة مولده فقيل أبو , حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقديس الصاحلي ) ١(
أعلم أهل عرصه باملذهب, له مصنفات عـدة ,  هـ, فقيه جمتهد ٧٦٣, وتويف بدمشق سنة ٧١٢ و ٧١٠ و ٧٠٨عام 
. وغريهـا , »الفوائـد الـسنية عـىل مـشكل املحـرر« , »رشح املقنـع« , »الفروع«, »اآلداب الرشعية الكرب«: منها

 .٥/١١٨, »ألمحداملنهج ا«



 − ٣٢ −

َالكفايات, منها َْ ِ ِ َِ ِدفع رضر املسلمني كسرت العاري, وإشباع اجلائ: ْ َِ َ ْْ ُِْ َ َ َ ُ َْ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َِ َ َع عىل القـادرين ْ ِ ِ َ ْ َ َِ
َإن عجز بيت املال عن ذلك, أو تعذر أخذه منه, ومنها َ ُ ُ َ ْ ْ ْ َ َْ ِْ ِ ُِ َّ َ ْْ َ ََ َ َ َ َ َِ َْ َعيادة املرىض: ُ ْ َْ ُ َ َ  فإذا )١(... ), ِ

 .كان سرت العاري وإشباع اجلائع كذلك, فام ها هنا يف مسألتنا أوىل
ِّءمها متـصلني يعـرض اغري أن ثمة إشكال هنا, وهو ما إذا قرر األطباء أن بق

 للخطر, وفصلهام سينقذ حياة أحدمها دون اآلخر, فهل جيوز الفصل ًاحياهتام مجيع
ًبينهام حينها حفاظا عىل حياة أحدمها? وهل يمكن القول بأن هذا من باب أخـف 

نظري هذه املسألة مسألة املضطر الذي خياف اهلالك عىل نفسه من شدة . الرضرين?
 حياة أحدمها قتل معصوم الدم ليأكله, بناء عىل أن احلفاظ عىلاجلوع, فهل له أن ي
 ?ًاخري من موهتام مجيع
ْوإن مل جيد إال آدميا حمقون الدم, مل: (قال ابن قدامة َْ َِ َّ َْ ُ ْْ َ ََ َِ ِ َ يبح له قتلـه إمجاعـِ ْ ُ ُ ْ َ ُُ َْ  , والًاَ

ًإتالف عضو منه, مسلام ِ ْ ُ ُ ْ ِ ٍ ْ ُ ُ َ كان أو كْ َْ َ ْ ألنه مث؛ ًاِافرَ ِ ُ ِله, فال جيوز أن يبقي نفسه بإتالفهَّ ِ ِْ َِ ِ ُ ْ ُ َُ َْ ْ َ ُ َُ ُ .
ِوهذا ال خالف فيه ِ َِ َ َ َ()٢( . 

وال شك أن القول هبذا يف مسألتنا أوىل, ألن وفاة املضطر بعـدم األكـل مـدة 
طويلة يمكن اجلزم به, وأما وفاة امللتصقني إذا مل يفصال فهو من باب غلبة الظـن, 

 . هذه احلالة أوىل, واهللا تعاىل أعلمفالقول بعدم جواز فصلهام يف
 :وهذه املسألة تنضوي حتتها مسألتانفصلهام بعد موهتام , : ًاثاني

 حكم دفن شخصني يف قرب واحد: املسألة األوىل
, وأنـه ملسو هيلع هللا ىلصال خالف بني الفقهاء يف أن األصل دفن كل ميت يف قرب ألنه فعله 

وا حلـال الـرضورة بكثـرة َّجيوز حال الرضورة دفن اجلامعـة يف قـرب واحـد, ومثلـ
ُ, كام حدث يوم أحد أن )٣(املوتى, أو رضورة تدفع لالستعجال بدفنهم ونحو ذلك

                                                            
  .٣/٥٥٤, البن مفلح, »اآلداب الرشعية واملنح املرعية«) ١(
  .ًام, وفيام إذا وجد معصوم الدم ميتثم ذكر اخلالف يف غري معصوم الد .  ٩/٣٣٥, البن قدامة, »املغني«) ٢(
  .٢/٢٢٢, البن قدامة ,»املغني«,  ٥/٢٤٧, للنووي ,»املجموع«) ٣(
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َيا رسول اهللاِ: ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة قالوا للرسول  ُ َ َاحلفر علينا: َ ْ َ َ ُ َْ ٌ لكل إنسان شديد؛ْ ِْ َِ ٍ َ ِّ َفقـال . ُ َ َ
ُرسول اهللاَِّ  ُ ْاحفروا وأعمقوا, وأحسنوا, واد: ((ملسو هيلع هللا ىلصَ َ ْ َ َ ُْ ِ ِ َِ َُ ْ ٍفنـوا االثنـني والثالثـة يف قـرب ُ ْ َْ َ َ َّ ِْ َ ِ َ ُ ِ
ُواحد, قالوا َ ٍ ِ َمن نقدم يا رسول اهللاَِف: َ ُ َ َُ ِّْ َُ َ? قالِ ْقدموا أكثرهم قرآن: َ ْ َ ُُ َ َُ ْ َ  .)١())ًاِّ

 : ثم اختلفوا يف احلكم يف غري حال الرضورة عىل ثالثة أقوال
و قـول بعـض الكراهـة, وهـ: وثانيها. )٢(التحريم, وهو قول اجلمهور: أوهلا
اجلواز, وهو روايـة : وثالثها. )٦(, ورواية عند أمحد)٥( واحلنفية)٤( والشافعية)٣(املالكية

 .)٧(ثالثة عن أمحد
 حكم توجيه امليت إىل القبلة يف القرب: املسألة الثانية

ذهب مجهور العلامء إىل وجوب توجيه امليت للقبلة, ومل أر من خالف يف هذا 
, وذكر النووي )١١( من الشافعية)١٠( والقايض أبو الطيب)٩(الكية من امل)٨(إال ابن رشد

 .أنه وجه شاذ ضعيف
                                                            

الواحد واالثنني مـن قـتىل أحـد يف قـرب واحـد عنـد  ملسو هيلع هللا ىلصحديث حسن صحيح, وأصل مجعه : رواه الرتمذي وقال) ١(
 .البخاري 

 ; ٥/٢٤٧, للنـووي, »املجمـوع«; ٢/٢٣٦, للحطـاب, »مواهب اجلليـل«; ٢/١٤٢, البن اهلامم, »فتح القدير«) ٢(
  .٢/٢٢٢, البن قدامة, »املغني«

  .٣/٤٦, للمواق, »يلالتاج واألكل« ; ٢/٢٣٦, للحطاب, »مواهب اجلليل«) ٣(
  .٥/٢٤٧, للنووي, »املجموع« ;  ١/٣١٥, للشافعي, »األم«) ٤(
  .١/٤٠٠, »حاشيتي قليويب وعمرية«) ٥(
)٦ (»الكرب ٢/٥٥١, للمرداوي, »اإلنصاف« ; ٥/٣٢٦, البن تيمية, »الفتاو. 
  .٢/٢٧٧, البن مفلح, »الفروع«) ٧(
 له عن حفيده الفيلسوف, كان قايض اجلامعة بقرطبـة, ًامتييز) اجلد(عروف بـ الوليد, املحممد بن أمحد ابن رشد, أبو) ٨(

يف فقه املالكية, وغريها من املؤلفات, تويف ) البيان والتحصيل(و) املقدمات واملمهدات(وهو من أعيان املالكية, له 
 .٣٧٣, ص»الديباج املذهب«هـ ٥٢٠سنة 

  .٣/٤٣, للحطاب, »مواهب اجلليل«) ٩(
هـ, من أئمة الشافعية, فقيـه ٣٤٨اهللا بن طاهر, أبو الطيب الطربي نسبة إىل طربستان, ولد هبا سنة   بن عبدطاهر) ١٠(

, البـن قـايض »طبقـات الـشافعية«. هــ ٤٥٠, تويف ببغداد سـنة »املجرد« و »التعليق«: أصويل حمقق, من تصانيفه
 .١/٢٢٦شهبة, 

  .٥/٢٥٨, للنووي, »املجموع«) ١١(



 − ٣٤ −

ُإال أن اجلمهور اختلفوا يف مسألة ما إذا تبني أنه دفن لغري القبلـة بعـد دفنـه,  ّ
ُ إىل أنه ينبش القرب وحيول ما مل خيش عليـه )٣( واحلنابلة)٢( والشافعية)١(فذهب املالكية َّ ُ
ُ إىل أنه إذا أهيل عليه الـرتاب فـال ينـبش, وإن كـان قبـل )٤(احلنفيةُّالتغري, وذهب 

 .إهالة الرتاب فال بأس بتغيريه
وبعد بيان هاتني املسألتني, نـأيت إىل بيـان مـا ذكـره الفقهـاء يف مـسألة دفـن 

ٌامللتصقني, وحكم فصلهام ليدفن كـل مـنهام عـىل حـدة, قـال العبـادي ُ َوقـع : ()٥(ُ ََ
َّالسؤال يف الد ِ ُ َ َّرس عام لو مات ملتصقان ماذا يفعل هبام?, ويمكن اجلواب عنه بأن ُّ ْ َ ََ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُ َ َ َ ْْ َ ََ ْ َ َ ُ َ َّ ْْ ِ ُ ْ َِ ِ َ َ ِ

َالظاهر فصلهام ليوجه كل منهام للقبلة, وألنـه بعـد املـوت ال رضورة إىل بقـائهام  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ ْ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ُ َْ َ َ َُّ َ َْ َ ْ ٌّ ُْ ُ ِ
َملتصقني, ونقل عن ب ْ ََ َ ِْ ُ َِ ْ َُ َعض اهلوامش الصحيحة ما يوافقه, وفيه توقف, ولـو قيـل ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ ٌْ ُّ َُ َ ِ َ ْ ِ

ْباإلقراع مل يبعد ُ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ِ()٦( . 
ِّوإن ماتا معا وكانا ذكـرين أو أنثيـني غـس: ()٧(وجاء يف حاشية الشربامليس ْ َ َ َُ ِ َ ْ ْ َ ً ََ َ ْْ َ َُ َ ِ َ َ ال ِ

َ, وكفنا معًاـَمع َ ِّ ُ ِ, وصلينا عليهًاـَ ْ ْ َ ََ ََّ َام معَ َ, ودفنا, هًاـَ َ ِ ُ ْذا الـَ ُول الظـاهرَقــَ ِ َّ ُ ْوحيتمـل أن . ْ َ ُ ِ َ ْ َ َ
َيقال َ ْجيب فصلهام إن: ُ ََ ُ ْ ُُ ِ َ أمكن, وإن كانـا ذكـرَ ََ َْ ِ َ َ َ ْ ُ وأنثـى, وأمكـن فـصلهام فالظـاهر ًاَ َ ِْ َّ َ َ َُ ْ َ َ َُ َ َ ُْ

َوجوبه, وإن مل يمكن فعلنا ما أمكن فعله, ويراع َ ْ َ ُْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ ُُ ِْ َِ َ َ َ ْْ َ ِى الـذكر يف االسـتقبال ونحـوه, ِ ِِ ْ َ ََ ِ ْ َّْ ُِ َ
ُواهللاَُّ أعلم َ ْ َ َ َ()٨(. 

                                                            

  .٣/٤٣, للحطاب, »ليلمواهب اجل«) ١(
  .٥/٢٦٧, للنووي, »املجموع« ; ١/٣٠٩, للشافعي, »األم«) ٢(
  .٢/٢١٦, البن قدامة, »املغني«) ٣(
  .١/٣١٩, للكاساين, »بدائع الصنائع« ; ٢/٧٤, للرسخيس, »املبسوط«) ٤(
ٍ حـواش عـدة عـىل كتـب ّأمحد بن قاسم الصباغ العبادي املرصي, شهاب الدين, من علـامء الـشافعية بمـرص, لـه) ٥(

 .١/١٩٨, للزركيل, »األعالم«. هـ ٩٩٢الشافعية يف الفقه واألصول, تويف سنة 
  .٣/١٧٢, للعبادي, »حاشية عىل حتفة املحتاج«) ٦(
ِعيل بن عيل الشربامليس, أبو الضياء نور الدين, نسبته إىل ) ٧( ِِّ َ ْ ِّشرباملس(َّ ِ َ ْ إحد مدن الغربية بمرص, هكـذا ضـبطها ) َ

ِشرباملس(حب خالصة األثر, وينطقها أهلها اليوم صا ّ, وهو فقيه شافعي مـرصي, تعلـم وعلـم بـاألزهر, ولـه )ُ ّ
 .٤/٣١٤, للزركيل, »األعالم«. هـ ١٠٨٧ٍحواش عدة عىل كتب متأخري الشافعية, تويف سنة 

  .٤٧٤/ ٢, للشربامليس, »حاشية عىل هناية املحتاج«) ٨(



 − ٣٥ −

ُولقائل أن يقول إن فصلهام يف هذه احلالة قد يكون فيه نوع من املثلة بامليـت,  ٌ
ّوقد يفيض إىل تغريه بسبب بقائه مدة إلجراء عملية الفـصل, ولـيس هـذا القـول  ُ

 .ببعيد
ملـسائل, الـذي يـرتجح عنـدي أهنـام فبعد بيان أقوال أهـل العلـم يف هـذه ا

ذا ـإن هــوف, فـاء اجلـد إىل أعضـ ال يتعًاـاقهام بسيطـان التصـالن إذا كـُيفص
 دفـنهام مـستقلني,  وليس فيه تشويه للميت, ونحقق بـهًا يسريًاال يستغرق إال وقت
يف  كـأن يكونـا مـشرتكني ًوأما إذا كان التصاقهام عميقا. )١( للقبلةًاوتوجيههام مجيع

ًبعض األعضاء, فاألوىل دفنهام عىل حاهلام, حفاظا عىل حرمتهام, ال سـيام إذا كانـا 
ل األول أن التوائم امللتصقة مـن ناحيـة ـرنا يف الفصـد ذكـد, فقـن جنس واحـم

طبية علمية ال يمكن أن تكون خمتلفة اجلنس, وهبـذا يكـون اخلطـب أيـرس, واهللا 
 . تعاىل أعلم
 :ت أحدمها دون اآلخرفصلهام إذا ما: ًاثالث

يبقى اإلشكال فيام إذا مات أحدمها دون اآلخر, وهذا ما حـدث لعـدد مـن 
 . التوائم امللتصقة التي ذكرناها يف التمهيد

َّويف هذه الصورة ال شـك أن مـصلحة احلـي مقدمـة عـىل مـصلحة امليـت, 
وحرمته آكد, بل إن الفصل يف هذه الصورة من مصلحة االثنني فهو يـريح احلـي 
من نتن امليت, ويسرت امليت وحيفظ حرمته, لكن املسألة ترد فيام إذا اضطررنا لقطع 
بعض األعضاء من أحدمها فإن القطع من امليت أوىل, كيف وقد أجاز بعض أهل 

 . )٢(ًالعلم للمضطر أن يأكل امليت ولو كان امليت مسلام

                                                            

وهنام ملتصقني من الظهر أو البط, إال أن التصاقهام من اجلنب كذلك فيه إشكال, فإن هذا وإن كان يظهر يف حال ك) ١(
 .دفن أحدمها عىل جنبه واآلخر معتمد عليه قد يكون فيه رضر بالذي هو أسفل 

  .٩/٤٧, للنووي, »املجموع«.  وهو قول الشافعية وبعض احلنفية ) ٢(
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ٌفائدة: (قال الشربامليس َ ِ ِقال يف بسط األنوار: َ َ َْ ِ ْ ِ َ َلـو أن شخـصني ولـدا : ْلتُق: َ ِ ُ َ ِْ ْ ْ َ َّ َ َ
َّمعا ملتصقني ومات أحدمها, فإن أمكن فصله من احلي من غري رضر يلحق احلي  َ ْ ِّ َ ْ َ َ ْ ُ َْ ُْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ًْ ُ ٍْ َ َ ِ َِ ِ ِ َ ْ َ ََ َ َُ ُ ََ ِ ِ

َوجب فصله, وإال وجب أن يفعل بامليت املمكن من الغسل والتكفـني وا َ ْ ُ ِّ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ ِ ْ ُْ ْ َ ُُْ َْ ِ ْ ْ َّلـصالة ََ
َوامتنع الدفن لعدم إمكانه, وينتظر سقوطه, فإن سقط وجب دفـن مـا سـقط َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َْ َ َ ُ ُ ْ ُْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َِ َ َ َّ َْ َِ ِ َِ ِ()١( .

 .واهللا تعاىل أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
  .٤٧٤ /٢, للشربامليس, »حاشية عىل هناية املحتاج«) ١(
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 املبحث الثاين
 مسائل فقهية يف أبواب الفقه املختلفة

 نسبة لآلخرحكم  النجاسة املتعلقة ببدن أحدمها بال: املسألة األوىل
هذه املسألة مبنية عىل مسألة محل النجاسة, أو اتصاهلا بالبدن حـال الـصالة, 
وقد اتفق أصحاب املذاهب عىل أن صالة من عىل بدنه أو ثوبه نجاسة وهو يقـدر 
عىل إزالتها ال تصح, مع اختالفهم فـيام يعـد مـن النجاسـات, ومـا ال يعـد, ويف 

 .)١(ال يعفىمقدار ما يعفى عنه من النجاسة, وما 
فإذا أصاب أحد امللتصقني نجاسة هل تصح صالة اآلخر قبل زوال النجاسة 

 وذهـب إىل )٢(من عىل صاحبه?, ذكر هذه املسألة الشيخ عثامن السويفي الـشافعي
َويلغـز بـذلك : (أنه ليس له أن يصيل قبل زوال النجاسة عـن صـاحبه, ثـم قـال ِ َ ِ ُ َ ْ ُ َ

ُفيقال َ َشخص أصابته نج: َُ ُ َ َ ٌَ ْ َ ْ ْاسة فحرم عىل غريه أن يصيل حتى تزول النجاسـة مـن َ َ َ َ ُ َِ ُِ ْ َ ٌَ ْ َ ُ ََّ َ ُ ََ َّ َ ِّ ََ ِ َ
ِعىل بدن من هي عليه ْ ْ ََ َ ََ َِ ِ َ َ()٣(. 

وهذه املسألة معطوفة عىل مسألة اختالفهام يف أداء ما يلزمهام, فـإن النجاسـة 
ته إذا وقعت ببدن أحدمها وهو قادر عىل إزالتها فإنه يلـزم بإزالتهـا لتـصح صـال

وصالة أخيه, وإن كان غري قادر فهو معذور بعدم القدرة, وبـذلك يعـذر أخـوه, 
 .واهللا أعلم

وطرح بعضهم مسألة أخر وهي ما لو مـات أحـدمها فهـل تـصح صـالة 
َّومعلـوم أن : (اآلخر مع اتصال النجاسة التي يف جوف امليت به, قال الشربامليس َ ٌ َُ ْ َ

                                                            
; ١/١٣١, للحطـاب, »مواهـب اجلليـل« ; ١/٢٠٢, البـن اهلـامم, »فتح القـدير« ; ١/١١٠, للشافعي, »األم«) ١(

  .١/٢٩٠, للبهويت, »كشاف القناع«
عثامن بن سليامن بن حجازي بن عثامن السويفي, : ًمل أقف له عىل ترمجة, وذكر هو يف آخر احلاشية اسمه كامال وهو) ٢(

, »حتفـة احلبيـب«. هــ ١٢١١يخ سليامن البجريمي, وأنـه فـرغ مـن تبيـيض الكتـاب سـنة ـذ الشـيه تلمـر أنـوذك
  .٤/٥٠٥للسويفي, 

  .٣/٣٢٨, للسويفي, »حتفة احلبيب«) ٣(
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َصالة احلي صحيحة وإن ح َ َ َ َْ ٌِ ِ ِّ َ ْ ِكمنا بنجاسة ما يف جوف امليت كام لو حبس احلـي يف َ ُِّ َ َ َ َ ْْ ََْ ُ ْ ِّ ْ َ َِ َِ َ ِ ِ ِ َ َ َ
ُمكان نجس, وإذا فصل امليت بعد فينبغي أنه جيب عىل احلي قضاء ما صاله ألنـه  ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ ِّ ََّ َّ ُ ََ ُ ِّ َ ََ َ ََ َ ُ َْ ََْ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ِ ٍ ِ َ

ِتبني أنه صىل وهو حامل نجاسة يف جـوف ا ِْ َ َ َ َ َ َ ُ َِ ً َ ََّ َّ ٌَ ُ َّ َ َمليـت, وهـي وإن كانـت بمعـدهنا ال َ ِ ِ ِْ َ َ َِّ َِ ْ َ َ ْ ِ ِ َْ
ِتعطى حكم الظاهر إال ما دام صاحبها حيا, وحيتمل عدم وجوب القضاء لتنزيلـه  ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ َ ُِ َ َ ََ َّ َْ ُِ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ َْ ِ ْ

ُمنه ما دام متصال منزلة اجلزء ولعل هذا هـو األقـرب َ َ َ َ َُ ُ َ ُ َ َْ َ َُ َ َّ َ َِ ْ ْ ِ ْ ًْ ِ َّ ل بوجـوب , وأمـا القـو)١()ِ
 .قضاء الصالة فإنه ال وجه له, فإننا متى ما قلنا بصحة صالته أجزأته وال يعيد

 حكم استقبال القبلة إذا كانا ملتصقني من الظهر: املسألة الثانية
وهذه املسألة ليست واردة يف كل صالة, فـإن الـصالة املكتوبـة مـا مل يـضق 

 للقبلة, ثم يـصيل اآلخـر إليهـا وقتها فاألمر فيها أيرس, إذ يمكن أن يصيل أحدمها
َفلو كان ظهر أحـدمها : (كذلك, وكذلك احلال بالنسبة للنوافل, قال الشربامليس ُِ ِ َ ْ َْ َ َ ََ َ

ْملصقا بظهر اآلخر أحرم أحدمها أوال بالصالة للقبلة, فإذا أتم صالته استدبر من  َ ُ َ ْ َّ َّ َ ْ ْ ََ َ ْ َّ َ َ َ ُْ َ َ َ َُ َ َ ََ َ َ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ًِ ُ ِ ِ
َصىل القبلة َ ْْ َِ َّ وأحرم اآلخر إليها وصىلَّ َ َ َ ْ ْ ََ ُ َ ََ َ()٢(. 

 : غري أن ثمة ثالث صور حيدث فيها اإلشكال     
, فإن صىل أحـدمها )٣(صالة اجلمعة ألهنا صالة ال ترشع إال يف مجاعة: أوالها

 .إىل القبلة فاتت اآلخر
ٌإذا ضاق وقت الصالة ومل يتسع ليؤدي كل منهام الصالة, وإن كـان : والثانية

عليهام أن يعمدا إىل الصالة قبل أن يضيق الوقت بحيث يبقى منـه مـا يتـسع جيب 
 . لصالة كل منهام

 .)٤(صالة اجلامعة عند من يقول بوجوب اجلامعة: والثالثة
                                                            

  .٤٧٤/ ٢, للشربامليس, »حاشية عىل هناية املحتاج«) ١(
  .٤٧٤/ ٢, للشربامليس, »حاشية عىل هناية املحتاج«) ٢(
 .دين عند من يقول بوجوهبا واشرتاط اجلامعة فيها وكذا صالة العي) ٣(
  .٢/٣, البن قدامة, »املغني«: انظر أقوال العلامء يف حكم صالة اجلامعة يف) ٤(



 − ٣٩ −

أما صالة اجلمعة, وصالة العيدين, فلكوهنام متكررتني فإنه البد أن يصطلحا 
 اجلامعـة ويـصليها اآلخـر  مـعًارة معينة, كأن يصيل أحدمها أسبوعبينهام عىل صو

إذ . ان يف األسبوع التايل وهكذا, وكذلك الشأن بالنسبة للعيدينـ ثم يعكسًارـظه
 .ال يتحقق العدل بينهام إال هبذا

فإن كـان أحـدمها هـو سـبب : وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ضاق الوقت
يكـن منـه التأخري دون اآلخر, فإن إدراك الوقت يكون مـن حـق اآلخـر ألنـه مل 

 .ُتقصري, وإن استويا يف األمر فيقرع بينهام, واهللا أعلم
وأما صالة اجلامعة, فعىل قول من يقول بوجوهبـا فـإهنام كـذلك يـصطلحان 

 يف اجلامعة ثم يصيل اآلخر وحـده, ًاصورة معينة, بأن يصيل أحدمها يومبينهام عىل 
اقهام, وأمـا عـىل أو يصىل األول صالة واآلخر صالة, أو عىل أي صورة وقع اتفـ
 .قول من يقول بأهنا فرض كفاية, أو سنة مؤكدة فليس ثمة إشكال

 اعتبارمها يف العدد يف صالة اجلمعة: املسألة الثالثة
 يف العـدد الواجـب لـصحة صـالة اجلمعـة, − رمحهـم اهللا −اختلف العلامء 

اجلمعـة, ً إىل اشرتاط أربعني رجال ممـن تنعقـد هبـم )٢( واحلنابلة)١(فذهب الشافعية
 أال يقلوا عن اثني عرش, واشرتط أبو حنيفة ثالثة سو اإلمام, )٣(واشرتط املالكية

 .وأدلتهم مبسوطة يف مواضعها. )٤(واشرتط حممد بن احلسن اثنني سو اإلمام
 يف صـالة ًاُ مـن جهـة الظهـر, هـل حيـسبان مجيعـومسألتنا هنا يف امللتصقني

 دون اآلخر?    اجلمعة, أو حيسب املصيل منهام للقبلة 
ُويف اجلمعة فإهنام يعدان من األربعني حيـث : (قال الشيخ السويفي الشافعي َْ َ َ ْ ُ َ َ ََ ِ ِ ِْ َ َّ ُ ُِ َّ ُ ِ ْ ِ

ْكانا متوجهني إىل القبلة بأن كان كل منهام بجنب اآلخر, أما لو كانا خمتلفـني بـأن  َ َ َْ َِ ِ ِِ ِْ َّ َ ْ ُِ َ َ َ َْ ُ َ ُ َ َْ َ ُ ْ َ ِّ ََ ٌّ َ َْ ِ َ ِ ْ ْ ِ ِ ِ َ
                                                            

  .٤/٣٧٠, للنووي,  »املجموع« ; ١/٢١٩, للشافعي, »األم«) ١(
  .٢/٨٨, البن قدامة, »املغني«) ٢(
  .٢/١٦٢, »مواهب اجلليل«) ٣(
  .١/٢٦٨, »بدائع الصنائع« ; ٢/٢٤لرسخيس, , ل»املبسوط«) ٤(



 − ٤٠ −

ِكان ظهر أحد َ َْ ُ َ َ ِمها لظهر اآلخر فال يتأتى ذلك ويكون هذا عذرا يف إسقاط اجلمعـة َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ُ ْ ً َْ َ ْ َ ُ َ َ َِ ُ َ ُ َ َّ ََ ِ َِ
َعن أحدمها ِ ِ َ َْ َ()١(. 

 .وهذا الذي ذهب إليه هو الظاهر, واهللا أعلم
 جواز نكاحهام ومها ملتصقني: املسألة الرابعة

ًاثنني ال واحـدا كـام واحلديث يف هذه املسألة إنام يكون بعد الفصل يف كوهنام 
ًبينا يف املسألة األوىل من املبحث األول, ولقد استوقفني كثريا ما ذكره اإلمام ابـن  َّ

َوقد قال أبو جبلة: (القيم يف الطرق احلكمية حيث قال َ ََ ََ َ ُ ََ َرأيت بفـارس امـرأة هلـا : ْ َ ً َ ََ ْ ََ ِْ َ ِ
َرأسان وصدران يف حقو واحد متزوجة, ت َ ًْ َْ ِّ َ َ ََ ُ َ َ ٍَ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِغار هذه عـىل هـذهْ ِ ِ َِ ََ َ ُ ِوهـذه عـىل هـذه, َ ِ ِ َِ ََ َ َ .

ُوالقياس َ َِ ِأهنا تزوج, كام يتزوج النساء, ويتمتع الـزوج بكـل واحـد مـن هـذين : ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ُ ََّ َ ِ ٍ ِ ِّ ُ ِ َّ َ ََّ َ َ َُ ُ َ َ َِّّ َ َ َ
ِالفرجني والوجهني, فإن ذلك زيادة يف خلق املرأة َِ ْ ْ ْ َْْ ِ ِْ ْ َْ ِ ٌ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َّ َ َِ ِ تغـار هـذه عـىل ( قوله , فإن )٢()ِ

يشعر أهنام اثنتان ال واحدة, فكيف جيوز للرجل أن يتـزوج ) هذه, وهذه عىل هذه
 . االثنتني فيكون قد مجع بني األختني

 إىل هـذا اعـتامده عـىل دليـل حـيس جمـرد يف − رمحه اهللا −والسبب يف ذهابه 
َهذا إذا كان: (اعتبارمها واحدة أو اثنتان, ألنه قال بعد ذلك َ ََ ٍ الرأسـان عـىل حقـو َ ْ ِ َ َ ِ َ َّْ

ٍواحد ورجلني فإن كانا عىل حقوين, وأربعة أرجل ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َْ َِ ِ ٍ ِِ ْ ْ ََ َ َ َ ِ ِ َ ثم ذكر يف الصورة الثانية ... ) ِ
 .  أهنام ال يتزوجانعن عيل 

ّ     وللخروج من هذا اإلشكال بيقني ال خياجله شك رجحت القول بالرجوع 
 أو اثنني, فإن جمرد النظر للظـاهر ًاة اعتبارمها واحد عدلني يف مسألإىل قول طبيبني

 .ال يمكن االعتامد عليه يف مثل هذه احلاالت
    وأما السبب يف بحث مسألة نكاح التوأمني امللتصقني ذكرين كانا أو أنثيني 

ّ مع أن األصل يف النكاح احلل, بل هو مرغب فيه − ًإذا ثبت كوهنام اثنان ال واحدا
                                                            

  .٣/٣٢٨, للسويفي, »حتفة احلبيب«) ١(
  .٤٨, البن القيم, ص »الطرق احلكمية«) ٢(



 − ٤١ −

 أن ثمـة حمظـورات قـد ترتتـب عـىل −يف أحاديـث كثـرية  ملسو هيلع هللا ىلصبي كام صح عن الن
 .ٍنكاحهام, وعىل رأسها مسألة استتار كل منهام عن اآلخر حال اجلامع

ولذلك ذهب بعض أهل العلم إىل حتـريم نكـاحهام, وقـد نقـل هـذا القـول 
ًكام يف القصة املذكورة سابقا, حيث قـال اإلمام ابن القيم عن أمري املؤمنني عيل 

َفلام كان بعد ذلك طلبا النكاح: ( القيم يف آخرهاابن َ ْ ََ ِّ َ ََ َ َ ََ ِ َ َ ٌّفقال عيل . َّ ِ َ َ َ َ : ٌال يكون فرج َْ َ ُ ُ
ُيف فرج وعني تنظر ْ ُْ َْ َ ٌ َ َ ٍ ٌّثم قال عيل, ِ ِ َ َ َ ُأما إذ حدثت فيهام الشهوة: َُّ ََ ْ ََّ َ َِّ ِ ْ َ ْ ًفإهنام سيموتان مجيعا , َ َِ َ ِ َ ُ َ َ َُّ ِ َ

َرسيعا, فام لبثا  َِ َِ َ َأن ماتاًَ َ ْ َ, وبينهام ساعة أو نحوها)١(َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ََ َ ٌ َ َ َ َ()٢(. 
ال يصح وال يعتمـد عليـه لكـون الروايـة مـن  ونسبة هذا احلكم إىل عيل 

أصلها موضوعة, وإنام ذكرهتا هنا لذكر اإلمام ابن القيم هلا, وسكوته عنها املشعر 
 .بتأييده

واز زواجهـام مـع والذي ذهب إليه متأخرو الشافعية ممن بحـث املـسألة جـ
ِفلهـام حكـم اثنـني يف : (أمرمها بالتسرت والتحفظ, جاء يف بعض حوايش الشافعية ِ ْ ُ ََ ْ َْ ُ ُ َ

ْمجيع األحكام حتـى إن لكـل مـنهام أن يتـزوج, سـواء كانـا ذكـرين أو أنثيـني أو  َ ْ ْ َ َ َّ َ ُ َ َْ ُ َ َِ ْ َ ٌ َ ََ َ ْ َّْ َ َ َِّ َ َ َ َْ ِ ِ ٍِّ ُ َِ ِ
ِخمتلفني ْ َ ِ َ ْ َفيجوز لكـل مـنهام أن يتـزوج : (ح اخلطيب, ويف حتفة احلبيب عىل رش )٣()ُ َّ َ ُ ُ ََ َُ ْ ََ َ ْ ِ ٍِّ ُ

ُسواء كانا ذكرين أو أنثيني أو خمتلفني, وجيب السرت والتحفظ ُّ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ََّ َ ْ َُ َّ ْ ْ َ ً َْ ِ َ ِْ ِِ ُ َ ََ ُ َ ِ()٤(. 
ًوهذا ال شك أوىل من منعهام مـن النكـاح مطلقـا, ألن يف مـنعهام ممـا أصـله 

اوزها وعدم الوقوع فيهـا كـام ذكـر الـشافعية اإلباحة لوجود حمظورات يمكن جت
بالتحفظ والتسرت, أما املنع من النكاح فقد يفيض إىل وقـوعهام يف احلـرام والعيـاذ 

 .باهللا تعاىل
واحلكم السابق إنام يكون إذا ما تعـدد حمـل الـوطء أو آلتـه, إمـا إذا اشـرتك 

املجتهـدين, ألهنـام امللتصقان يف حمل الوطء, فهذه مسألة أخر حتتاج إىل اجتهاد 
                                                            

 يف موهتام, فقد ذكرنـا يف الفـصل األول أن بعـض التـوائم امللتـصقني قـد ًا جمرد حدوث الشهوة فيهام ليس سببإن) ١(
 .لسنوات, وهذا مما يؤيد ضعف هذه القصة تزوجوا وأنجبوا وامتدت حياهتم عرشات ا

  .٤٨, البن القيم, ص »الطرق احلكمية«) ٢(
  .٤/٣٧٦, »حاشيتا قليويب وعمرية«) ٣(
  .٣/٣٢٨, للسويفي, »حتفة احلبيب«) ٤(



 − ٤٢ −

إذا اعتربا اثنني واشرتكا يف حمل الوطء سـواء كانـا ذكـرين أو أنثيـني, فهـل جيـوز 
ٌنكاحهام, حيث يرتتب عليه أن ينكح رجالن امـرأة واحـدة, أو أن يـنكح رجـل 

 .أختني
وقد ذكر بعض فقهاء املالكية هذه املسألة, فاختلفوا فيام بينهم يف جواز نكاح 

ا إىل أسفل خلقة امرأة واحدة ومن أعالها خلقـة امـرأتني, امرأة خلقت من رسهت
ُزاد يف السليامنية قيل له: (قال يف مواهب اجلليل َّ ْ ََ َ َِ ِ َ ُّ ِ َأفتوطأ هذه ? قال: َ َ َ َِ ِ َ ُ ُ ْنعم: َ َ َونقلها . َ ََ َ َ

َابن عرفة َ َ َ ُ ِ بلفظ)١(ْ ْ َ ٍويصح وطؤها بنكاح: (ِ َ ِ ِ َ ُ ْ َ ُّ َ ٌوتعقبه عياض) َِ َ ُ َ َ َِ َّ ُ بأهن)٢(َ َّ َ ِام أختانِ َ ْ ُ ُورده ابن , َ ْ ُ َّ ََ
ِعرفة بمنع ذلك لوحدة متعة الوطء الحتـاد حملـه ِ ِ ِ ِ ِِّ َْ َ َ َِّ ِ ْ َ َ ََ َ ْ َْ َُ َ ََ ِ ْ , ثـم عقـب املـصنف بـاحتامل )ِ

َّوانظر لو كان رجال هل جيوز أن يتـزو: (عكس هذه الصورة فقال َ ُ ْ ََ ُ ََ ْْ َ َُ ُ ْ ََ ً ََ ًج أيـضا امـرأة ْ َ ََ ْ ً ْ َ
َنظر ِ إىل احتاد ًاَ َ ِّ َحمل الوطء أو يمنع ذلك َ ِ َ ُْ ُ ْ ََ ْ َ ِ ْ ِّ َ ِ ألهنام رجالن من فوق, وال جيوز لرجلني ؛َ ْ َ َ َ ََّ ُ ْ ْ ُِ ُِ َُ ُ َ ِ ُ

ُأن يتزوجا امـرأة واحـدة, فتأملـه أيـضا, واهللاَُّ تعـاىل أعلـم َّ َ َْ ْْ ً ََ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ َّ ََ َ ً َ ً ََ َ َْ , ويظهـر يف هـذه  )٣()ِ
ِّهو عدم اليقني يف عـدمها  والنصوص السابقة ذات اإلشكال الذي ذكرناه من قبل

 . أو اثننيًاواحد
 خيار املجلس يف البيع وصورته بني امللتصقني: املسألة اخلامسة

 إىل أن املتبايعني باخليار مـا مل يتفرقـا حلـديث ابـن )٤(ذهب الشافعية واحلنابلة
ِإذا تبايع الرجالن فكل واحد مـنهام باخل«:  املتفق عليهعمر  ِ ٍ ِْ ِ َ َُّ َ ُ َ َ َْ ُّ ُ َ َِ ْيـار, مـا ملَ َ َ ِ َ يتفرقـا, َ ََّ َ َ

ِوكانا مجيع َ َ َ َ, أو خيري أحدمها اآلخر, فإن خري أحدمها اآلخـر, فتبايعـا عـىل ذلـك, ًاَ ِ َ َ ْ ََ َ َُ َ َ َ َ َْ ُ َُ َ َّ َ َ َِّ َ َُ َُ َ ََ ُِ َ
                                                            

وقي املالكي, من علامء العربية, مـن أهـل دسـوق بمـرص, تعلـم وأقـام وتـويف ـدسـة الـرفـد بن عـد بن أمحـحمم) ١(
, »األعـالم«) .  احلـدود الفقهيـة(زهـر, لـه كتـب مـن أشـهرها ألهـ, وكان من املدرسني يف ا١٢٣٠ هرة سنةبالقا

  .٦/١٧للزركيل, 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي, أبو الفضل, عامل املغرب وإمام أهل احلـديث يف وقتـه, ) ٢(

وتـويف بمـراكش سـنة .  قضاء سبتة, ثـم قـضاء غرناطـة كان من أعلم الناس بكالم العرب وأنساهبم وأيامهم,ويل
 املـسالك يف ترتيب املدارك وتقريب(و ) الشفا بتعريف حقوق املصطفى(هـ, له مصنفات كثرية مشهورة منها ٥٤٤

 .٥/٩٩, للزركيل, »األعالم«.  وغريها ) مام مالكإلمعرفة أعالم مذهب ا
  .١/١٩٤, للحطاب املالكي, »مواهب اجلليل«) ٣(
  .٤/٥, البن قدامة, »املغني« ; ٩/٢١١, للنووي, »املجموع رشح املهذب« ; ٨/١٧٢, للشافعي, »األم«) ٤(



 − ٤٣ −

َفقد وجب البيع, وإن تفرقا بعد أن تبايعا, ومل يـرتك أحـدمها البيـع, ف ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َْ ُ َُّ ُ َ َ َ َْ َْ ْ ْ َ َقـد وجـب ِ َ َ ْ َ
ُالبيع ْ َ : ُ مستندين إىل ما روي عن عمـر )٢(وخالف يف ذلك أبو حنيفة ومالك. )١(»ْ

ٌالبيع صفقة أو خيار( َ ْ َ ُ ْ َِ َ ٌ َ ْ وعاب كثري من أهل العلم عىل مالـك : (, قال ابن قدامة )٣()ْ
 ال: − رمحـه اهللا −خمالفته للحديث, مع روايته له, وثبوته عنده, وقـال الـشافعي, 

وقال ابن . عبد اهللا بن عمر: ? وأعظم أن أقولًاهل اهتم مالك نفسه أو نافعأدري 
 .)٤()يستتاب مالك يف تركه هلذا احلديث: أيب ذئب

وليس هذا حمل مناقشة مسألة ثبـوت خيـار املجلـس, أو عـدم ثبوتـه, لكـن 
 املسألة هنا يف صورة هذا اخليار بني امللتصقني عند من يقول بثبوته, فإن تفرقهام ال

 .يمكن ومها عىل هذا احلال, فبأي يشء تتم الصفقة إذن ?
َلو تبايع شخصان ملتـصقان دام : (قال العبادي يف حاشيته عىل حتفة املحتاج َُ َ َ َ َ ِْ َِ ِ َ َْ َْ َ

َخيارمها, ما مل خيتارا أو أحدمها, بخالف األب إذا باع البنه أو اشرت منه وفـارق َ ََ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ َِ ُ َ َ ْ َ 
ِاملجلس انقطع اخليار, ألنه شخص واحد لكنه أقيم مقام اثنني, بخالف امللتصقني  ِْ ْ َ َ َ َُ ْ َ َ َِ َ ٌ َّ ْْ َُْ ْ َِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُّ ُ َ ٌ ُ َ َ َ ْْ َ ِ

ِفإهنام شخصان حقيقة بدليل أهنام حيجبان األم من الثلث إىل السدس ُ َُّ َ َّ َ ََّ ِ ِ ِ ُِ ُّ ً َ َْ َ ُ َ َِ ِْ َ ُ َُ ِ ِ ْ َ ِ()٥(. 
ًرب عمال ببقية احلديث الـسابق املتفـق عليـه وما ذهب إليه العبادي هو األق

َأو خيري أحدمها اآلخر, فإن خري أحدمها اآلخر, فتبايعا عىل ذلك, «: حيث جاء فيه ِ َ َ ْ ََ َ َُ َ َ َ َ َْ ُ َُ َ َّ َ َ َِّ َ َُ َُ َ ََ ُِ َ
ُفقد وجب البيع ْ َ َ َ َْ ْ َ َ«. 
 حكم احلد أو القصاص من أحدمها إذا احتمل رضره باآلخر: املسألة السادسة
, لكنهم تعرضـوا ملـسألة ًا أجد من تعرض هلا من الفقهاء نصسألة ملوهذه امل

أعم منها وهي مسألة حكم القصاص من أحدمها إذا تعد الرضر إىل غري اجلاين, 
                                                            

, ]٢/٧٤٤, ٢٠٠٦[َّأخرجه البخاري يف كتاب البيوع, باب إذا خري أحدمها صاحبه بعد البيع فقـد وجـب البيـع ) ١(
 ] .٣/١١٦٣, ١٥٣١[ومسلم يف كتاب البيوع, باب ثبوت خيار املجلس 

  .٣/٢٦٩, للقرايف, »أنوار الربوق« ; ٢/٢٥٤, للجصاص, »أحكام القرآن«) ٢(
)٣ ( فقال ] ٥/٢٧٢[أخرجه البيهقي يف السنن الكرب) وروي عن مطرف بن طريف تارة عن الشعبي عن عمر وتارة

 )  ., وكالمها مع األول ضعيف النقطاع ذلك)البيع صفقة أو خيار( عن عطاء بن أيب رباح عن عمر 
  .٤/٥, البن قدامة, »املغني« )٤(
  .٢/٤٠٧, للعبادي, »حاشية عىل مغني املحتاج« ; ٤/٣٣٧, للعبادي, »حاشية عىل حتفة املحتاج«) ٥(
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فقالوا بأنـه إذا وذكروا هلا املثال املعروف, وهو مسألة القصاص من املرأة احلامل, 
ُذا وضعت مل تقتـل حتـى ُوجب القصاص عىل حامل مل تقتل حتى تضع محلها, وإ

تسقي ولدها اللبأ, فإن مل يكن للولد مـن يرضـعه مل جيـز قتلهـا حتـى جيـيء أوان 
, ملا ورد يف احلديث عن عمـران بـن )٢(, وحكى ابن املنذر اإلمجاع عىل هذا)١(فطامه

َّاحلصني عن أن امرأة من جهينة أتت نبي اهللاَِّ  َ ِْ َ َ ًْ َ َ ََ ََّ ْ َ ِّوهي حبىل من الز ملسو هيلع هللا ىلصُ َ ْ ُ ََ يـا : َنى فقالتِ
ُّنبي اهللاَِّ أصبت حدا فأقمه عيل, فدعا نبي اهللاَِّ  ْ َِّ َِ َ ََ ََ ََّ َ ُ َ ْ َِ َ ُ َوليها فقال ملسو هيلع هللا ىلصَ َّ َأحـسن إليهـا فـإذا «: َِ ْ ْ َْ ِ ِ َ

ْوضعت فائتني هبا َ ُّففعل, فأمر هبا نبي اهللاَِّ » ََ َ َِ َ َ َ َ ََ َفشكت عليهـا ثياهبـا ثـم أمـر هبـا  ملسو هيلع هللا ىلصَ َ َّ َ َُ ُ ََ ِ ْ َّ ُ
َّفرمجت ثم ُُ َْ َ ُ وكذا حديث الغامدية التي جـاءت إىل النبـي )٣(احلديث...  صىل عليهاِ َّ ِ ِ َ ْ

َّيا رسول اهللاَِّ إين قد زنيت فطهرين, وإنه رد: فقالت  ملسو هيلع هللا ىلص ُ َ ِّ َْ ْ ُ ََّ َِ ِ َ َ ُ َ ُها فلام كـان الغـد قالـتَ َ ْ َ :
َرسول اهللاَِّ مل تردين لعلـك أن تـردين كـام رددت مـاعزا فـويا ْ َ َّ َ َُّ ًْ ِ َ َ ُ ُ ُ ََ ِ َِ ََ َ َّ َ ََ َاهللاَِّ إين حلـبىل, قـالِ ْ ُ َ :
ِفاذهبي حتى تلدي« ِ َ ِ َ ْ ٍفلام ولدت أتته بالصبي يف خرقة, قالـت» َ َِ ْ ِّ ِ َِّ ُ َْ َ ََ ْ ُهـذا قـد ولدتـه, : َ َُ ْ َ

ِاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه«: قال ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِ ْ َ ِ ٍفلام فطمته أتته بالصبي يف يـده كـرسة خبـز » َ ْ َ َّ ُ ُُ ُ ْ َ َْ ْ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ
ِهذا يا نب: فقالت ٍي اهللاَِّ قد فطمته وقد أكل الطعـام, فـدفع الـصبي إىل رجـل مـن َ ُ َّ َ َ َُ َّ َ ْ َِّ َ َ َّ َ ََ َُ َ َ

َاملسلمني ثم أمر هبا فحفر هلا إىل صدرها وأمر الناس فرمجوها َُ َ ََ َ َ َ َ َ َّ َْ َ َُ ََ َ ُِ ْ ِ ِ ِ  وألن .)٤(احلديث... ُْ
ًيف قتل احلامل قتال لولدها, فيكون إرسافا يف القتل, واهللا تبـارك وتعـ اىل يقـول يف ً

ْيرسف َفال﴿: كتابه ِ ْ ِالقتل ِيف ُ ْ َ ً, وألن يف القصاص من احلامل قتال )٣٣:االرساء( ﴾ْ
ُتزر َوال﴿: َّلغري اجلاين وهو حمرم, إذ قال تعاىل ِ ٌوازرة َ َ ِ َوزر َ ْ ِ َأخر ْ ُ﴾)٥(. 

غري أن مسألتنا هذه ختتلف عـن مـسألة احلامـل يف أن احلمـل أمـر عـارض 
عده استيفاء القصاص أو احلد, لكن االلتصاق قد يتعـذر مؤقت يزول ثم يمكن ب

                                                            

, البن »الفروع«, للشافعي,  »األم« ; ٩/٧٤, للقايض عليش, »منح اجلليل«; ٣/١٧٥, للزيلعي, »تبيني احلقائق«) ١(
  .٥/٦٦١مفلح, 

  .٦٩ املنذر, ص, البن»اإلمجاع«) ٢(
 ] .٣/١٣٢٤, ١٦٩٦[أخرجه مسلم يف صحيحه, يف كتاب احلدود, باب من اعرتف عىل نفسه بالزنا ) ٣(
 ].٣/١٣٢٣, ١٦٩٥[أخرجه مسلم يف صحيحه, يف كتاب احلدود, باب من اعرتف عىل نفسه بالزنا ) ٤(
  .٣٨, سورة النجم; آية ٧ سورة الزمر; آية , ١٨, سورة فاطر; آية ١٥, سورة اإلرساء; آية ١٦٤سورة األنعام; آية ) ٥(
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ًزواله, فحينها يمنع استيفاء القصاص ويلجأ إىل استيفاء الدية بدال منه, قياسا عىل  ً ُ ُ
 من شـجاج )١(مسائل ذكروها يتعذر فيها استيفاء القصاص مثل ما فوق املوضحة

يف عىل املقـتص منـه  ألنه ال يؤمن فيها احل)٢(الرأس حيث أمجعوا أال قصاص فيها
وجتاوز احلد يف القصاص, وما ها هنا أوىل ألنه ال يؤمن فيه احليف عـىل امللتـصق 

 .ًباجلاين وهو ال ذنب له أصال
ًويبقى اإلشكال يف احلدود, فلو وجب عىل أحدمها حد الزنا وكان حمصنا, أو 
وجب عليه اجللد يف حد القذف أو رشب اخلمـر أو الزنـا وهـو غـري حمـصن, أو 
ُوجب عليه القطع لرسقة, واحتمل أن يترضر أخوه بإقامة احلد, فهل يسقط احلـد 
ٌمطلقا?, الذي يظهر يل أن احتامل ترضر اآلخـر مـسقط للحـد, وينتقـل القـايض  ً
ُحينها إىل التعزير للجاين بام ال يرض بأخيه امللتصق به, إذ احلدود يف اإلسالم تـدرأ 

 .نب أوىل, واهللا أعلمبالشبهات, ودرؤها هنا بترضر غري املذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
, للفيـومي, »املـصباح املنـري«; ١٦٥, للنـسفي, ص»طلبـة الطلبـة«. أسالشجة التي تكشف عظم الـر: املوضحة) ١(

 .٦٦٣ص
  .٨/٢٥٦, البن قدامة, »املغني« ; ٧٢, البن املنذر, ص»اإلمجاع«) ٢(
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 أبيض
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 ةـــمـاتــاخل

حثها بفقد يقول قائل بأن هذه املسائل ليست من األمهية بمكان, وأن .. ُوبعد
يعد من الرتف, وتضييع األوقات فيام ال طائل من ورائه, لكون حـاالت التـوائم 

ن يفـصل بيـنهام يف سـن مبكـر أو أن امللتصقة أندر من النادرة, وأن غالبهـا إمـا أ
ً حـني بحثـوا كثـريا مـن − رمحهـم اهللا −لقد أحسن فقهاؤنا : فأقول. يتوفامها اهللا

املسائل التي مل تكن واردة يف عـصورهم, لكنهـا أضـحت يف زمـن مـن األزمـان 
 .شائعة, فأفدنا من علمهم, وهنلنا من معينهم

 إىل احلكم فقط, بل جمرد كام أن بحث هذه املسائل ليس الغرض منه الوصول
ٌالبحـث مقـصود بحــد ذاتـه لتنميــة امللكـة الفقهيـة, ولتفتيــق األذهـان للبحــث 

 .والتفكري
ولعيل هنا أن أوجز بعض الفوائد والنتائج العامة التي خرجت هبا مـن هـذا 
ًالبحث, تاركا الفوائد الفقهية التفصيلية ليستفيد منهـا القـارئ كـام هـي يف ثنايـا 

 :البحث
ص فقهاء املسلمني وعلامئهم عىل مر العصور عىل فقه النوازل, وحماولتهم  حر−١

اجلادة للحكم فيها, بل ويف صـور مل حتـدث يف عـرصهم لكـنهم اسـتبقوها 
فتصوروها وأفتوا فيها, وهذا مما يدفع طالب العلم للبحث يف كل ما جيـد يف 
 حياة الناس ودراسته وعرضه عىل نصوص الكتـاب والـسنة وفقـه الـسلف

 .للوصول إىل احلكم الرشعي
ً سعة الرشيعة اإلسالمية وسامحة ديننا احلنيف, حيث يرس كثريا من العبادات −٢ َّ

 .والتكاليف الرشعية عىل من تشق عليه
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 أنه ينبغي للباحث يف الفقه أال ينـسى وهـو يبحـث يف مثـل هـذه القـضايا أن −٣
ن يـشكر نعمـة اهللا يتفكر يف عظيم صنع اهللا, وبديع خلقه, وسعة مقدرته, وأ

 .تبارك وتعاىل عليه أن عافاه مما ابتىل به بعض خلقه
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 املصادر واملراجع
, )م١٩٨٨−هــ١٤٠٨(, ابن املنذر, أبو بكر حممد بـن إبـراهيم بـن املنـذر النيـسابوري

 ) .هـ٣١٨ت (اإلمجاع, جزء واحد, بريوت, دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية, 
 جملـدات, بـريوت, دار ٣, أحكام القـرآن, .)ت.د(, ص, أبوبكر بن عيل الرازياجلصا

 ) .هـ٣٧٠ت(الفكر, 
, اآلداب الرشعية واملنح املرعية, بريوت, دار عامل الكتب, .)ت.د(, املقديس, ابن مفلح

 ) .هـ٧٦٣ت(
أجـزاء ٤, أسنى املطالب بـرشح روض الطالـب, .)ت.د(, األنصاري, زكريا بن حممد

ــي( ــع حاش ــرميل تم ــدين ال ــمس ال ـــ١٠٠٤ة ش ــريوت)ه ــالمي, , ب ــاب اإلس , دار الكت
 .)هـ٩٢٦ت(

, األشباه والنظائر, جملد واحد, بريوت, دار .)ت.د(, السيوطي, عبدالرمحن بن أيب بكر
 ) .هـ٩٩١ت(الكتب العلمية, 

 جملدات, بريوت, دار العلـم للماليـني, ٨, األعالم, )هـ١٩٨٤(, الزركيل, خري الدين
 )  .هـ١٣٩٦ت(لسادسة, الطبعة ا

, اإلقناع يف حل ألفـاظ أيب )هـ١٤١٥(, الرشبيني, شمس الدين حممد بن حممد اخلطيب
 )  .هـ٩٧٧ت (شجاع, جزأين, بريوت, دار الفكر, 

ــس ــن إدري ــد ب ــشافعي, حمم ــة, ٨, األم, .)ت.د(, ال ــريوت, دار املعرف ــدات, ب  جمل
 ).هـ٢٠٤ت(

, اإلنـصاف يف معرفـة الـراجح مـن .)ت.د(, املرداوي, عالء الـدين عـيل بـن سـليامن
 ) .هـ٨٨٥ت (ً جملدا, بريوت, دار إحياء الرتاث العريب, ١٢اخلالف, 

, بدائع الصنائع يف ترتيب الـرشائع, .)ت.د(, الكاساين, عالء الدين أبو بكر بن مسعود
 ) .هـ٥٨٧ت( جملدات, بريوت, دار الكتب العلمية, ٥أجزاء يف ٧

ً جـزءا, بـريوت, ١٤, البداية والنهاية, .) ت.د( , عيل بن عمرابن كثري, أبو الفداء إسام
 ).هـ٧٧٤ت (دار املعارف, 

, تاج الرتاجم, جملـد )م١٩٩٢−هـ١٤١٢(, ابن قطلوبغا, حافظ الدين قاسم أبو العدل
 ).هـ٨٧٩ت(إبراهيم صالح, بريوت, دار املأمون للرتاث, الطبعة األوىل, : واحد, حتقيق



 − ٥٠ −

, التـاج واإلكليـل ملختـرص خليـل , ) هــ١٣٩٨( , مد بن يوسفاملواق, أيب عبداهللا حم
 ). هـ٨٩٧ت (, بريوت, دار الفكر, )مطبوع بأسفل مواهب اجلليل(جملدات ٨

ي يـحممـد حم: , تـاريخ اخللفـاء, حتقيـق) هـ ١٣٧١(, السيوطي, عبدالرمحن بن أيب بكر
 ).هـ٩٩١ت(  , الدين عبداحلميد, جزء واحد, مرص, مطبعة السعادة, الطبعة األوىل,

ً جملـدا, بـريوت, دار ١٤, تـاريخ بغـداد , .) ت.د( , اخلطيب, أمحد بن عـيل البغـدادي
 ).هـ٤٦٣(الكتب العلمية, 

 . جملدات, بريوت, دار اجليل٣, تاريخ عجائب اآلثار , .) ت.د(, اجلربيت, عبدالرمحن
وت, دار , تبـرصة احلكـام , جملـدين, بـري) هــ١٣٠١( , ابن فرحون, إبراهيم بن عـيل

 ).٧٩٩ت (الكتب العلمية, 
, تبيـني احلقـائق رشح كنـز الـدقائق ,  .) ت.د( , الزيلعي, فخر الـدين عـثامن بـن عـيل

 ).هـ٧٤٣ت(جملدات, بريوت, دار الكتاب اإلسالمي , ٦
 جملـدات, ٤, حتفة احلبيـب عـىل رشح اخلطيـب, .) ت.د(, السويفي, عثامن بن سليامن

 .بريوت, دار الفكر 
, )هــ٩٧٤ت(, حتفة املحتاج برشح املنهاج, .) ت.د(,  اهليتمي, أمحد بن حممدابن حجر

, بـريوت, دار إحيـاء الـرتاث )هــ٩٩٢مع حاشية أمحد بن قاسم العبـادي, ت( جملدات ١٠
 .العريب 

, التعريفات , جملـد واحـد, بـريوت, دار الكتـب ) هـ١٤١٦(, اجلرجاين, عيل بن حممد
 .العلمية 

املعـروف (, اجلامع الـصحيح .) ت.د( , حممد بن عيسى بن سورةالرتمذي, أبو عيسى 
−٢٠٩(أمحد حممد شاكر , بـريوت, دار إحيـاء الـرتاث :  جملدات, حتقيق٥, )بسنن الرتمذي

 ).هـ٢٧٩
, اجلـامع )م١٩٩٠−هــ١٤١٠( , البخاري, أبـو عبـداهللا حممـد بـن إسـامعيل اجلعفـي

ب البغا, دمـشق وبـريوت, دار ابـن مصطفى دي:  جملدات مع الفهارس, حتقيق ٧الصحيح , 
 ) . هـ٢٥٦−١٩٤(كثري ودار الياممة, الطبعة الرابعة, 

, اجلـواهر )م١٩٩٣−هــ١٤١٣( , القادر بـن حممـد القريش, حميي الدين أيب حممد عبد
الفتـاح احللـو, بـريوت,  عبـد:  جملدات مـع الفهـارس, حتقيـق ٥املضية يف طبقات احلنفية , 
 ) .هـ٧٧٥−٦٩٦(لثانية, مؤسسة الرسالة, الطبعة ا
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, حاشـيتا قليـويب وعمـرية,  .) ت.د( , القليويب , أمحد سالمة , وعمرية , أمحد الربلـيس
 .جملدات, بريوت, دار إحياء الكتب العربية ٤

 . أجزاء, بريوت, دار الفكر ١٠, حوايش الرشواين, .) ت.د( , احلميد الرشواين, عبد
إلنسان بني الطب والقرآن, جملـد واحـد, جـدة, , خلق ا) هـ١٤١٥(البار , حممد عيل , 

 .الدار السعودية للنرش والتوزيع, الطبعة العارشة 
, الدرر الكامنة من أعيان املائة الثامنة, ) هـ١٣٩٢( , العسقالين , أمحد بن عيل ابن حجر

لثانيـة,  جملدات, حيدر أباد, جملس دائرة املعارف العثامنية, الطبعة ا٦حممد عبداملعيد, : حتقيق 
 ) .هـ٨٥٢ت (

, الـديباج املـذهب يف معرفـة )هــ١٤١٧(, ابن فرحون, برهان الدين إبراهيم بـن عـيل
ّمأمون اجلنان, بريوت, دار الكتب العلمية, الطبعـة : أعيان علامء املذهب , جملد واحد, حتقيق

 ).هـ٧٩٩ت (األوىل, 
سـنن ابـن ماجـه, جملـدين, ,  .) ت.د( , اهللا حممد بن يزيد ابن ماجه القزويني, أبو عبد

 ).هـ٢٧٥−٢٠٧(الباقي, بريوت, دار الفكر,  حممد فؤاد عبد: حتقيق
حممـد :  أجـزاء, حتقيـق٤, سـنن أيب داود , .) ت.د( , السجستاين, سليامن بن األشعث

 ).هـ٢٧٥−٢٠٢(احلميد, بريوت, دار الفكر,  حمي الدين عبد
حممـد : , السنن الكرب , حتقيـق) ـه١٤١٤(, البيهقي, أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل

 ).هـ٤٥٨ت ( جملدات, مكة املكرمة, مكتبة دار الباز, ١٠عبدالقادر عطا, 
الفتاح  عبد:  جملدات, حتقيق٨, سنن النسائي , ) هـ١٤٠٦( , النسائي , أمحد بن شعيب

 ) .هـ٣٠٢ت(أبو غدة, حلب, مكتب املطبوعات, الطبعة الثانية, 
, شـذرات الـذهب يف أخبـار مـن ذهـب , ) هـ١٤٠٦( , قيالعكربي, عبداحلي الدمش

 جملدات, دمـشق, دار ابـن كثـري, الطبعـة األوىل, ١٠القادر وحممود األرناؤوط,  عبد: حتقيق
 ).هـ١٠٨٩ت(

, رشح حـدود ابـن عرفـة , جـزء واحـد, بـريوت, .) ت.د(الرصاع, حممد بن قاسم , 
 ).هـ٨٩٤ت(املكتبة العلمية , 

ــن رشف ــى ب ــووي, حيي ــسلم , ) هـــ١٣٩٢(,  الن ) ٩( جــزء يف ١٨, رشح صــحيح م
 ).هـ٦٧٦ت(جملدات, بريوت, دار إحياء الرتاث, الطبعة الثانية, 
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 ٥, صـحيح مـسلم, .)ت.د(, القشريي, أبو احلسني مـسلم بـن احلجـاج النيـسابوري
 ).هـ٢٦٠−٢٠٦(الباقي, بريوت, دار إحياء الرتاث ,  حممد فؤاد عبد: جملدات, حتقيق

: , الضعفاء واملرتوكني, حتقيـق) هـ١٤٠٦(, الرمحن بن عيل , أبو الفرج عبدابن اجلوزي
 ) .هـ٥٩٧ت ( أجزاء, بريوت, دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل, ٣عبداهللا القايض, 

, طبقـات ) م١٩٨٧−هـ١٤٠٧(, ابن قايض شهبة, تقي الدين أبو بكر بن أمحد بن حممد
عة أجزاء يف جملدين,  بريوت, دار عامل الكتب, الطبعـة العليم خان, أرب عبد: الشافعية, حتقيق

 ).هـ٨٥١−٧٧٩(األوىل, 
, ) م١٩٨٧−هــ١٤٠٧( , الـرحيم بـن احلـسن األسنوي, مجـال الـدين أيب حممـد عبـد

كامل يوسف احلوت, بريوت, دار الكتب العلمية, الطبعـة : طبقات الشافعية , جملدين, حتقيق
 ).هـ٧٧٢−٧٠٤(األوىل, 

, الطرق احلكمية , جزء واحد, مكتبـة دار .) ت.د( , ية, حممد بن أيب بكرابن قيم اجلوز
 ).هـ٧٥١ت(البيان, 

ــن حفــص ــدين عمــر ب ــسفي, نجــم ال ــة يف ) م١٩٨٦−هـــ١٤٠٦(, الن ــة الطلب , طلب
خليل امليس, بريوت, دار القلم, الطبعـة األوىل, : االصطالحات الفقهية, جملد واحد, حتقيق

 ).هـ٥٣٧ت(
صالح : , العرب يف خرب من غرب, حتقيق) م١٩٨٤( , ن حممد بن أمحدالذهبي, شمس الدي

 ).هـ٧٤٨ت ( أجزاء, الكويت, مطبعة حكومة الكويت, الطبعة الثانية, ٥الدين املنجد, 
 جملـدات, ٥, الغرر البهية رشح البهجة الوردية , .) ت.د( , األنصاري, زكريا بن حممد

 ).هـ٩٢٦ت(مرص, املطبعة امليمنية, 
, فـتح القـدير , .) ت.د( , الواحـد الـسيوايس امم, كـامل الـدين حممـد بـن عبـدابن اهل

 ) .هـ٨٦١ت (جملدات, بريوت, دار الفكر, ١٠
 جملـدات, بـريوت, دار عـامل الكتـب, ٦, الفروع , .) ت.د( , ابن مفلح, حممد املقديس

 ) .هـ٧٦٣ت(
لـربوق يف أنـوار أنـواء ا(, الفـروق .) ت.د( , القرايف, شهاب الدين أمحـد بـن إدريـس

 ) .هـ٦٨٤ت ( أجزاء يف جملدين, بريوت, عامل الكتب, ٤, ) الفروق
) م١٩٩٥−هــ١٤١٥(, الفريوز أبادي, جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي الـشافعي

 ) .هـ٨١٧ت ( جملدات, بريوت, دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل, ٤القاموس املحيط , 



 − ٥٣ −

: , الكامل يف التـاريخ , حتقيـق) هـ١٤١٥( , يل بن حممدابن األثري اجلزري, عز الدين ع
 ) .هـ٦٣٠ت (ً جملدا, بريوت, دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية, ١١عبداهللا القايض, 

, كـشاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع , .) ت.د( , البهويت, منصور بن يونس بن إدريـس
 ) .هـ ١٠٥١ت (جملدات, بريوت, دار الكتب العلمية, ٦

 جملـدات, ٧, لسان امليـزان, ) م١٩٨٦−هـ١٤٠٦(,  حجر العسقالين, أمحد بن عيلابن
دائرة املعارف النظامية باهلند, بريوت, مؤسسة األعلمي للمطبوعات, الطبعة الثالثـة, : حتقيق

 ).هـ٨٥٢ت(
ً, املبسوط , ثالثون جزءا .) ت.د(, الرسخيس, شمس الدين حممد بن أمحد بن أيب سهل

 ) .هـ٤٩٠ت (ًلدا, بريوت, دار املعرفة, الطبعة الثالثة, يف مخسة عرش جم
ً جملدا, مـرص, املطبعـة ١١, املجموع رشح املهذب , .) ت.د(, النووي, حييى بن رشف

 ) .هـ٦٧٦ت(املنريية , 
, املستدرك عىل )م١٩٩٠−هـ١٤١١(, اهللا النيسابوري اهللا حممد بن عبد احلاكم, أبو عبد

القـادر عطـا, بـريوت, دار الكتـب العلميـة,  مصطفى عبد :  جملدات, حتقيق٤الصحيحني , 
 ).هـ٤٠٥−٣٢١(الطبعة األوىل, 

, املـصباح املنـري , جملـد واحـد, )م١٩٨٧( , الفيومي, أمحد بن حممـد بـن عـيل املقـري
 ).هـ٧٧٠ت (بريوت, مكتبة لبنان, 

اخلـصمني , معني احلكام فيام يرتدد بـني .) ت.د(, الطرابليس, عالء الدين عيل بن خليل
 ) . هـ٨٤٤ت (من األحكام, جزء واحد, بريوت, دار الفكر, 

, املغرب , جملد واحد, بـريوت, دار .) ت.د( , السيد املطرزي, أبو الفتح نارص بن عبد
 ) . هـ٦١٦ت(الكتاب العريب, 

, املغنـي , .) ت.د(, اهللا بن أمحد بن حممد املقديس ابن قدامة, موفق الدين أيب حممد  عبد
 ).هـ٦٢٠−٥٤١(لدات, بريوت, دار إحياء الرتاث العريب,  جم١٠

, مغنـي املحتـاج إىل معرفـة .) ت.د( , الرشبيني, شمس الدين حممد بن حممد اخلطيـب
, بـريوت, دار )هـ٩٧٧مع حاشية أمحد بن قاسم العبادي ت( جملدات ٦معاين ألفاظ املنهاج, 

 .,)هـ٩٧٧ت (الكتب العلمية, 
, )هــ٧٤٨ت (, املغنـي يف الـضعفاء .) ت.د(, بـن أمحـدالذهبي, شمس الدين حممـد 

 .نور الدين عرت : حتقيق
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:  جملـدات, حتقيـق٦, مقـاييس اللغـة, .) ت.د(, ارس, أمحد بن فارس بن زكرياـابن ف
 ) .هـ٣٩٥ت(السالم هارون, بريوت, دار اجليل,  عبد

ًءا, بـريوت,  جـز١٨, املنتظم, )هـ١٣٥٨(, الرمحن بن عيل ابن اجلوزي, أبو الفرج عبد
 )  .هـ٥٩٧ت (دار صادر, الطبعة األوىل, 

 جملــدات, بــريوت, دار الفكــر, ٩, مــنح اجلليــل, .) ت.د(, علــيش, حممــد بــن أمحــد
 ) .هـ١٢٩٩ت(

, املنهج األمحد )هـ١٩٩٧(, الرمحن بن حممد املقديس العليمي, جمري الدين أيب اليمن عبد
 ٦القـادر األرنـاؤوط,   بـإرشاف عبـديف تراجم أصحاب اإلمام أمحـد, حققـه عـدة حمققـني

 ) .هـ٩٢٨ت(جملدات, بريوت, دار صادر, الطبعة األوىل, 
, مواهـب اجلليـل لـرشح .) ت.د(, اهللا حممد بن حممد املغريب الرعيني احلطاب, أيب عبد

 ) .هـ٩٥٤ت ( جملدات, بريوت, دار الفكر, ٦خمترص خليل, 
لفقهيـة, جملـد واحـد, بـريوت, دار , املوسـوعة الطبيـة ا) هــ١٤٢٠( , كنعان , أمحـد

 .النفائس, الطبعة األوىل 
 جملدات, بريوت, دار صادر, ٨, نشوار املحارضة, .) ت.د(, التنوخي, املحسن بن عيل

 ) .هـ٣٤٨ت(الطبعة األوىل, 
, هنايـة .) ت.د(, الرميل, شمس الدين اجلامل حممد بن أمحد بن محزة بـن شـهاب الـدين

, بـريوت, )ومعه حاشية أيب الضياء عـيل الشرباملـيس(  جملدات ٨, املحتاج إىل رشح املنهاج
 ) .هـ١٠٠٤ت (دار الفكر, 

, هدية العارفني أسامء املـؤلفني وآثـار ) م١٩٩٢−هـ١٤١٣(, البغدادي , إسامعيل باشا
مطبـوع يف املجلـد اخلـامس والـسادس مـن كـشف (املصنفني من كـشف الظنـون, جملـدين 

 .العلمية, بريوت, دار الكتب )الظنون
أمحد حممود إبراهيم, حممد حممد : , الوسيط, حتقيق)هـ١٤١٧( , الغزايل, حممد بن حممد

 ).هـ٥٠٥ت ( جملدات, القاهرة, دار السالم, الطبعة األوىل, ٧تامر, 
 
 


