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 إهداء

 

 إلى طُد العلماء وإمام ألاهبُاء

 ضيدها مدمد 

 إلى مً وان ًخمنى أن ٌشهد هرا الُىم

 أبي الغالي )حغمده هللا بزخمخه(

 إلى مً علمخني الصبر مهما جبدلذ الظسوف

 أمي الغاليت

 إلى مً زعاوي زعاًت ألاب الخاوي خالٌ مشىاز البحث

 . ماهز أخمد الطىس يأ.د

م  إلى مً ال شاٌ طىا علمه ًض ئ لىا الطٍس

 أ.د. أخمد دياب شىيدح )رخمه هللا(

مىع " ًُ  إلى مً وان شعازهم " إن العلم ال 

 أضاجذحي الكزام

ــاحي ـــــــــــــ ــــــــ ــــلى بهً حُـــــــــ  إلى مً جحــــــــــــــــــــ

 أخىاحي الحبيباث

اث طفىلتي وشبابيالى مً ًحملىن في   عُىنهم ذهٍس

 إخىحي ألاعشاء

 إلى مً أجمنى أن ًجمعني هللا بهً جحذ ظل عسشه

 صديقاحي الغالياث



 

 ب

 شكر وتقدير

ُسَةِّ ؤًَْصِػْنِِ ؤَىْ ؤَشْىُشَ ًِؼْوَزَهَ الَّزِِ ؤًَْؼَوْذَ ػَلََِّ ًَػَلَ ًالِذََُّ ًَؤَىْ ؤَػْوَلَ صبلِحبً رَشْظبه 

 ًَؤَدْخِلْنِِ ثِشَحْوَزِهَ فِِ ػِجبدِنَ الصَّبلِحِنيَ

ل وعمائه، ومّىه علي بخِظير إجمام هرا البحث على هرا  ًطُب لي في هرا اإلالام أن أحمد هللا  أوال على حٍص

الىحى، وأن أجلدم بالشىس والعسفان، إلى ول مً طاعدعلى إجمام هرا البحث وأعان، فله مني ول الخلدًس 

ه عني خير ما حصي به إوظان، وال والامخ ىان، وأطأٌ الخىان اإلاىان، أن ًثلل له بعمله هرا اإلايزان، وأن ًجٍص

ًفىجني أن أخص بالشىس أطخاذي ومعلمي، فظُلت الدهخىز ماهس أحمد الظىس ي الري أشسف على إهجاش هره 

 ي خير الجصاء.السطالت مظدًا لي الىصح وؤلازشاد، بسحابت صدز، وبشاشت وحه، فجصاه هللا عن

ل ألطخاذي الفاطلين، عظىي لجىت اإلاىاكشت، واللرًً جفظال بمىاكشت هره السطالت،  هما أجلدم بالشىس الجٍص

 وحعدًل ما فيها مً خطأ أو شلل، لخيىن في أحظً صىزة:

عت واللاهىن بالجامعت فضيلت الدكخىر: دح أطخاذ الفله اإلالازن وهائب عمُد ولُت الشَس مؤمً أحمد شٍى

 طالمُت ... مىاكشا داخلُاؤلا 

محمد إطعُد العمىز أطخاذ أصٌى الفله اإلالازن بلظم الدزاطاث ؤلاطالمُت بيلُت آلاداب  فضيلت الدكخىر:

 بجامعت ألاكص ى ... مىاكشا خازحُا

 فبازن هللا لهما في علمهما، وحعل عملهما هرا في ميزان حظىاتهما.

عت واللاهىن إلاا برلىه مً حهد في حعلُمي هما أجىحه بالشىس والخلدًس إلى أطاجرحي الىس  ام في ولُت الشَس

 وجىحُهي خالٌ طىىاث دزاطتي، جلبل هللا  منهم، وحصاهم عني خيرا.

دح؛ فلد وان لي وعم  والشىس مىصٌى إلى الساحل عىا الخالد فُىا فظُلت ألاطخاذ الدهخىز أحمد دًاب شٍى

 ُح حىاجه.اإلاسبُىوعم اإلاعلم، حغمده هللا بسحمخه وأطىىه فظ

وال ًفىجني أن أشىس ألاطخاذ محمىد عجىز؛ لخىسمه مشيىزا باإلطالع على هرا البحث، وإبداء مالحظاجه علُه 

 لُيىن على أهمل وحه.
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 وال ًفىجني أًظا أن أشىس الدهخىز إبساهُم بخُذ، على حشجُعه لي على مىاصلت هرا البحث.

زأطهم والدي الخبِب، الري طاإلاا حثني وشجعني على هما أجىحه بالشىس والامخىان لألهل وألاحبت وعلى 

 مىاصلت حعلُمي الجامعي، زحمه هللا زحمت واطعت، وأطىىه فظُح حىاجه.

 أن ًِظس  لي إجمام هرا البحث. وأمي الغالُت، التي ما فخأث جدعى هللا 

 دزاطتي الجامعُت.وأشىس إخىحي ألاعصاء الرًً واهىا عىها لي، وبرلىا ما في وطعهم مً أحل إجمام 

 وأخىاحي الخبِباث؛ فلطاإلاا مىحىني أشهازا حظس هاظسي، غير آبهاث بما ًؤذي أًدًً مً أشىان.

 وال أوس ى أبىاء وبىاث إخىحي وأخىاحي، فليل واحد منهم مىاكف حظخحم الشىس والخلدًس.

خح شىس وصدًلاحي الغالُاث اللىاحي هً ٌشجعىني دائما على إهجاش هرا البحث، ولصدًلتي إ ًمان حظً شٍس

 خاص؛ إلاا برلخه مً حهد مً أحل إخساج هرا البحث على أفظل صىزة ممىىت.

 فجصي هللا الجمُع عني خيرا، وجلبل منهم صالح أعمالهم.

 وأخيرا ال ٌظعني إال أن أزدد كٌى الشاعس:

 يت بدز الىطق في الىظم والىثروأفى    ولــــــــــــــــــــــــــــى أهني أوجيت كل بالغــــــــــــــــــت  

 ومعترفـــــــــــــا بالعجــــــــــــــــــــــش عن واحــــــــــــــــب الشكـــــــــــــــــــــــــز                     ملا كىت بعــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــــــــىل إال مقصـــــــــــــــــزا    
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 هلخص البحث
 )التىائن السياهية إجهاضها وفصلها وأحكام  عباداتها( 

 يهدؼ هذا البحث إلى كشؼ المثاـ عف حكـ إجهاض كفصؿ التكائـ السيامية كأحكاـ العبادات المتعمقة بها.  

كقد تألؼ البحث مف مقدمة، كثبلثة فصكؿ، كخاتمة، كاشتممت المقدمة عمى أسباب اختيار المكضػكع، كأهميتػ ،   
 كالجهكد السابقة، كالصعكبات التي كاجهت الباحثة، كخطة البحث، كمنهج الباحثة في البحث.

كتحديد شخصيتها، ككذلؾ تعريفها،  كقد تناكؿ الفصؿ األكؿ حقيقة التكائـ السيامية، كأنكاعها، كأسباب التصاقها،  
كسبب تسميتها، مكضحان أنػكاع التػكائـ السػيامية مػف حيػث اكتمالهػا مػف عدمػ ، كعػرض لكيفيػة التصػاقها، كأسػباب ، 
ككسائؿ تحديد شخصيتها مف حيػث ككنهػا شخصػان كاحػدان أـ شخصػيف اثنػيف مسػتقميف، كذلػؾ عنػد كػؿ مػف األطبػا  

 كالفقها .

الثاني حكـ إجهاض التكائـ السيامية، كدكافع إجهاضها، كضكابط ، كمدل تأثير هػذ  الػدكافع بينما تناكؿ الفصؿ   
عمػػى الحكػػـ، كمػػػا تطػػرؽ هػػذا الفصػػػؿ إلػػى حكػػػـ فصػػؿ التػػكائـ السػػػيامية باعتبارهػػا شخصػػان كاحػػػدان، كحكػػـ فصػػػمهما 

 باعتبارهما شخصيف مستقميف، كدكافع فصمهما، كضكابط ذلؾ الفصؿ.

كاألخير فتناكؿ أحكاـ العبادات المتعمقة بالتكائـ السيامية، فتعػرض ألحكػاـ األهميػة، كاإلسػبلـ، أما الفصؿ الثالث   
 كالصبلح، كالطهارة كمدل تأثير اختبلفهما في الطهارة عمى أدا  الفرائض التي يتكقؼ أداؤها عمى الطهارة.

صػبلة، كحكػـ فقػداف أحػدهما لشػرط مػف ككذلؾ أحكاـ الصبلة كمدل تػأثير اختبلفهمػا فيمػا يمزمهمػا عمػى أدائهمػا لم 
 شركط الصبلة، أك عدـ تمكن  مف استيفا  أركاف الصبلة دكف اآلخر، ككذلؾ إلى عددهما في صبلة الجمعة.

كأيضان أحكاـ الصياـ الخاصة بالتكائـ السيامية، كحكـ إيجاب الصياـ عمى كميهما فيما أكجب  أحدهما عمى نفسػ    
 دكف اآلخر كاليميف، كالنذر.

 كما تناكؿ أحكاـ زكاة الماؿ كزكاة الفطر لمتكائـ السيامية مف حيث دفعها، كأخذها.  

كأخيران تناكؿ هذا الفصؿ أحكاـ الحج المتعمقة بالتكائـ السػيامية، مػف حيػث اسػتيفاؤهما ألركػاف الحػج، كحكػـ حمػؽ   
 التكأميف السيامييف لرأسهما أك تقصيرهما.

 اتمة اشتممت عمى أهـ النتائج كالتكصيات.كقد أيتبعت الفصكؿ الثبلثة بخ  
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Abstract 

 (Conjoined twins aborted, separation and related provisions of worship) 
 

This research aims to detect light on the rule of abortion and the separation of 

Conjoined twins and related provisions of worship. 

  The research consisted of an introduction, three chapters and a conclusion, 

and included provided on the reasons for choosing the topic and its 

importance and previous efforts and the difficulties faced by the researcher 

and the research plan and a researcher in the research approach. 

  So first chapter discusses the fact twins Conjoined and types, causes and 

determine her personality, as well as the definition and the reason named, 

explaining types of twins Conjoined in terms of completeness of whether or not 

the display of how sticking its causes, and means to identify her as one person 

or two people, independent and that when all of the doctors and scholars. 

  While the second chapter rule abortion Conjoined twins, motives and controls 

aborted and how it affects the motivation to govern, also touched on this 

chapter to the rule of separation of Conjoined twins as one person and the rule 

of separation as two independent, motivated and controls separated. 

  The third and final chapter handled the provisions of worship on the 

Conjoined twins, showing the civil provisions, and Islam, and righteousness, 

and purity and the impact of their differences in purity to perform the obligatory 

prayers that their performance depends on the purity. 

 As well as the provisions of prayer and the impact of differing they need on 

their performance of prayer, and the rule of losing one of the conditions of 

prayer or not being able to fulfill the prayer without the other, as well as to their 

number in Friday prayers. 

  And also the provisions of fasting Conjoined twins, and the rule of obligatory 

fasting on both enjoined the same one without the other Like Oath and vows. 

  Also addressed the provisions of  AL Zakaat al-Fitr Conjoined twins in terms 

of give and take. 

  Finally taking this chapter provisions pilgrimage on Conjoined twins, where 

Staff completed to the pilgrimage, and the ruling on shaving Conjoined twins to 

theirHeads or Shorten theirhair. 

 

  Has followed the conclusion included three chapters on the main findings and 

recommendations. 
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 املقدمة
 

بظم هللا السحمً السحُم، والخمد هلل زب العاإلاين، والصالة والظالم على أشسف اإلاسطلين، طُدها محمد وعلى 

 آله وصخبه أحمعين، ومً اجبع هداه واطتن بظيخه إلى ًىم الدًً

 أما بعد:

ًيىن حاٌ اإلاسء إذا الخصم بغيره بللب أو هبد أو كد ًسجبط ؤلاوظان بغيره بحبل مً الىد مخين؛ لىً هُف 

 هحىه..

خر كسازا بئحهاطهما كبل أن جبصسهما الشمع وجداعب أهدابهما السكُلت أشعتها الدافئت.
ُ
 ماذا لى اج

وإذا طلما مً ؤلاحهاض، جسي هل ٌعدان هفظا واحدة، أو ًيىن ليل منهما هفظا وإزادة مظخللت؟، جسي  هل 

و جخخلفان؟،وما أثس هرا الالخصاق على جيلُفهما، وهُف ًؤدًان ما ًيلفان به مً صالة جخىافم إزادجيهما أ

 وصُام وحج وهحىه..

إن الخىائم الظُامُت بحاحت ماطت إلاعسفت أحيام إحهاطها أو فصلها وأحيام عباداتها؛ وهرا ما دفعني للىخابت 

 في هرا اإلاىطىع ـ مظخعُىت باهلل، زاحُت أن ًىفلني في ذلً.
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 أسباب اختيار الموضوع: 

 .زيادة عدد التكائـ السيامية عمى مستكل العالـ في اآلكنة األخيرة بشكؿ مثير لئلهتماـ 

  تفضيؿ بعض التكائـ السيامية المكت مع الفصؿ عمى الحياة مع االلتصاؽ، فأردت بهذا البحث المساهمة في
 ف كطئة هذا االلتصاؽ عمى هذ  التكائـ. كشؼ المثاـ عف األحكاـ المتعمقة بهذا المكضكع؛ تخفيفا م

  الحاجة إلى أحكاـ خاصة بالتكائـ السيامية: كإجهاضها، كفصمها، كأحكاـ العبادات؛ فمعؿ هذا البحث يفتح طريقا
 لممهتميف كالمختصيف لبسط مسائم  كبياف أحكام  الشرعية.

 أىمية الموضوع:

 ة بالتكائـ السيامية التي تفتقر إلى العمـ باألحكاـ الخاصة تكمف أهمية هذا المكضكع فيما يتناكل  مف قضايا خاص
 بها.

 .الكقكؼ عمى أسباب كجكد التكائـ السيامية لتجنب كجكد المزيد منها 

 .كضع المعايير التي تحمي التكائـ السيامية مف اإليذا  أك العبث بمصيرها 

 ئـ السيامية.تنمية الممكة الفقهية مف خبلؿ طرح المسائؿ المتعمقة بأحكاـ التكا 

 . كضع شمكلية الشريعة اإلسبلمية تحت دائرة الضك 

  اإلشارة إلى مدل تعظيـ الشريعة اإلسبلمية لحقكؽ اإلنساف كعمى رأسها حق  في الحياة، كحق  في الخصكصية
 كاالستقبللية، حتى في أكثر األحكاؿ تعقيدان. 

 الجيود السابقة:

 باب الذكر ال الحصر: وىذا ذكر لمجيود السابقةمن

  تناكلت بعض كتب الفق  القديمة بعضا مف األحكاـ الخاصة بالتكائـ السيامية، ككانت غالبا فتاكل متناثرة في كتب
 الفقها .



 

 ح

  قدـ د. محمد شافعي مفتاح بكشية أطركحة بعنكاف " أحكاـ الجنايات الخاصة بالتكائـ الممتصقة الكاقعة منها أكعميها
 ـ. ََِٔسبلمي "، في عاـ في ضك  الفق  اإل

  محـر  ِّ-ُٗكما قيدـ لممجمع الفقهي اإلسبلمي في دكرت  العشريف، المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة ما بيف
 ، مجمكعة مف البحكث ذات الصمة بأحكاـ التكائـ السيامية، منها:ََُِديسمبر  ِٗ-ِٓهػ، ُِّْ

o م  د. أحمد بف عبد العزيز بف قاسـ الحداد." التكأـ المتبلصؽ )السيامي( كحكـ فصم  "، قد 

o .فصؿ التكأـ المتبلصؽ كمكقؼ الفقها  من  "، قدم  أ. د. عبد الفتاح محمكد ادريس " 

o .التكائـ السيامية، تعريفها، أسبابها، نسب حدكثها، أنكاعها "، قدم  د. عبد اهلل بف عبد العزيز الربيعة " 

o  الممتصقة "، قدم  أ. د. ناصر عبد اهلل الميماف." األحكاـ الفقهية المتعمقة بالتكائـ 

o .أحكاـ التكائـ الممتصقة في الفق  اإلسبلمي "، قدم  أ. فيصؿ سعيد بالعمش " 

o .التكأـ المتبلصؽ )السيامي( "، قدم  د. سعد بف ناصر الشثرم " 

o  .د. عبد الناصر مكسى أبك " نكازؿ التكائـ الممتصقة )األحكاـ المتعمقة بفصمها كميراثها كزكاجها( "، قدم  أ
 البصؿ.

التكفيؽ في جمعها،  كيبدك كاضحا تفٌرؽ المكضكعات المقصكدة بهذا البحث بيف الجهكد السابقة؛ فأرجك مف اهلل 
خراجها في قالب يحقؽ الفائدة.  كا 

 الصعوبات التي واجيتني:

 . قمة المصادر التي تناكلت هذا المكضكع نظران لحداثت 

 لسيامية مبكران؛ بسبب عسر الكالدة أك ضعؼ األجنة أك غير  مف األسباب.كفاة أكثر التكائـ ا 

 .تعدد أنكاع التكائـ السيامية مما يؤدم إلى تعدد األحكاـ الخاصة بهـ 

 .انقطاع التيار الكهربائي لساعات طكيمة بشكؿ متكرر 
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 خطة البحث:

 اشتممت البحث عمى مقدمة، ك ثبلثة فصكؿ، كخاتمة، عمى النحك اآلتي:

 المقدمة

 واشتممت عمى:

أسباب اختيار المكضكع، كأهمية المكضكع، كالجهكد السابقة، كالصعكبات التي كاجهتني، كخطة البحث، كمنهجي في 
 البحث.

 

 ثبلثة فصكؿ: إلىكينقسـ البحث 

 الفصل األول

 حقيقة التوائم السيامية وأنواعها وأسباب التصاقها وتحديد شخصيتها 

 حث:أربعة مبا إلىكينقسـ 

 التكائـ السيامية، كفي  مطمباف: حقيقةالمبحث األول:

 تعريؼ التكائـ السيامية. المطمب األول:

 سبب تسمية التكائـ السيامية. المطمب الثاني:

 أنكاع التكائـ السيامية، كفي  أربعة مطالب: المبحث الثاني:

 التكائـ السيامية المكتممة. المطمب األول:

 التكائـ السيامية شب  المكتممة. المطمب الثاني:

 التكائـ السيامية غير المكتممة. المطمب الثالث:

 التكائـ الطفيمية. المطمب الرابع:
 : كيفية كأسباب التصاؽ التكائـ السيامية، كفي  مطمباف:المبحث الثالث



 

 ي

 كيفية التصاؽ التكائـ السيامية. المطمب األول:

 ـ السيامية.أسباب التصاؽ التكائ المطمب الثاني:

 تحديد شخصية التكائـ السيامية عند األطبا  كالفقها ، كفي  مطمباف: المبحث الرابع:

 تحديد شخصية التكائـ السيامية عند األطبا . المطمب األول:

 تحديد شخصية التكائـ السيامية عند الفقها . المطمب الثاني:

 الفصل الثاني

 ودوافع كل منهما وضوابطهحكم إجهاض التوائم السيامية وحكم فصلها 

 كينقسـ إلى أربعة مباحث :

 حكـ إجهاض التكائـ السيامية، كفي  مطمباف: المبحث األول:

 تعريؼ اإلجهاض. المطمب األول:

 حكـ إجهاض التكائـ السيامية. المطمب الثاني:

 : دكافع كضكابط إجهاض التكائـ السيامية، كفي  مطمباف:المبحث الثاني

 دكافع إجهاض التكائـ السيامية. المطمب األول:

 ضكابط إجهاض التكائـ السيامية. المطمب الثاني:

 حكـ فصؿ التكائـ السيامية، كفي  مطمباف: المبحث الثالث:

 تعريؼ الفصؿ. المطمب األول:

 حكـ فصؿ التكائـ السيامية. المطمب الثاني:

 باف:دكافع كضكابط فصؿ التكائـ السيامية، كفي  مطم المبحث الرابع:

 دكافع فصؿ التكائـ السيامية. المطمب األول:



 

 ك

 ضكابط فصؿ التكائـ السيامية. المطمب الثاني:

 الفصل الثالث

 أحكام العبادات المتعلقة بالتوائم السيامية

 كينقسـ إلى ستة مباحث:

 :أحكاـ األهمية كاإلسبلـ كالصبلح المتعمقة بالتكائـ السيامية، كفي  ثبلثة مطالبالمبحث األول: 

 أحكاـ األهمية المتعمقة بالتكائـ السيامية. المطمب األول:

 أحكاـ اإلسبلـ المتعمقة بالتكائـ السيامية. المطمب الثاني:

 أحكاـ الصبلح المتعمقة بالتكائـ السيامية. المطمب الثالث:

 أحكاـ الطهارة المتعمقة بالتكائـ السيامية، كفي  مطمباف: المبحث الثاني:

 هارة التكائـ السيامية.ط المطمب األول:

 كضك  التكائـ السيامية. المطمب الثاني:

 أحكاـ الصبلة المتعمقة بالتكائـ السيامية، كفي  أربعة مطالب: المبحث الثالث:

 الصمكات المفركضة عمى التكائـ السيامية. المطمب األول:

 استيفا  التكائـ السيامية لشركط الصبلة. المطمب الثاني:

 استيفا  التكائـ السيامية ألركاف الصبلة. المطمب الثالث:

 عدد التكائـ السيامية في صبلة الجمعة. المطمب الرابع:

 أحكاـ الصياـ المتعمقة بالتكائـ السيامية، كفي  مطمباف: المبحث الرابع:

 الصياـ المفركض عمى التكائـ السيامية. المطمب األول:

 كاف الصياـ.استيفا  التكائـ السيامية ألر  المطمب الثاني:



 

 ل

 أحكاـ الزكاة المتعمقة بالتكائـ السيامية، كفي  مطمباف: المبحث الخامس:

 زكاة أمكاؿ التكائـ السيامية. المطمب األول:
 زكاة فطر التكائـ السيامية. المطمب الثاني:

 أحكاـ الحج المتعمقة بالتكائـ السيامية ، كفي  مطمباف: المبحث السادس:

 التكائـ السيامية ألركاف الحج.: استيفا  المطمب األول
 حمؽ التكائـ السيامية رأسيهما أك تقصيرهما. المطمب الثاني:

 الخاتمة

 كتشتمؿ عمى: أهـ النتائج، كالتكصيات.

 منيجي في البحث: 

إف المنهج الذم سأتبع  في هذا البحث هػك المػنهج الكصػفي االسػتقرائي؛ حيػث أرجػع فػي مكضػكع البحػث إلػى  .ُ
  القػػػدامى، ككػػػذلؾ مػػػا كتبػػػ  المعاصػػػركف، بحيػػػث أجمػػػع مػػػا بػػػيف األصػػػالة كالمعاصػػػرة مػػػا أمهػػػات كتػػػب الفقهػػػا

 استطعت إلى ذلؾ سبيبل.

 سمكت عند عرض المسائؿ المختمؼ فيها المنهج التالي غالبا: .ِ

 تكيؼ المسألة تكيفا فقهيا. .أ 

اإلماـ مالؾ،  ذكر مذاهب الفقها  في كؿ مسألة مع مراعاة الترتيب الزمني مثبل : اإلماـ أبك حنيفة، .ب 
 اإلماـ الشافعي، اإلماـ أحمد بف حنبؿ.

 ذكر منشأ الخبلؼ. .ج 

 ذكر أدلة كؿ مذهب. .د 

 مناقشة األدلة كذكر االعتراضات كاإلجابة عنها. .ق 

 الترجيح مع ذكر مسكغات . .ك 



 

 م

 ذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية عند االستشهاد بآم الذكر الحكيـ . .ّ

 تخريج األحاديث ، كالحكـ عميها. .ْ

 إلى أصحابها. عزك المذاهب .ٓ

لتناكؿ أحكاـ التكائـ  ذكر أحكاـ التكأـ السيامي باعتبار  شخصا كاحدا عند تناكؿ أحكاـ العبادات؛ تكطئةن  .ٔ
 السيامية باعتبارهما شخصيف مستقميف.
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 الفصل ألاول 

 خقيقت الخىائم الطياميت 

 وأهىاعها وأضباب وجدديد شخصيتها

 

 األول: حقيقة التوائم السياميةالمبحث 

 المبحث الثــــــــــاني: أنـــــــــواع التـــــوائم الســـيامية

 المبحث الثالث: كيفية وأسباب التصاق التوائم السيامية

 المبحث الرابع: تحديد شخصية التوائم السيامية عند األطباء والفقياء
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 املبدــــــــــث ألاول 

 الخىائم الطياميتخقيقــت 

 المطــــــمب األول: تعـــــريف التـــــــــوائم الســــــــيامية

 المطــــــمب الثـــــاني: ســـــبب تســـــمية التـــــوائم الســـــــــيامية
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 ادلغهت األًل

 رؼزيف انزٌائى انسيبييخ
كلمكقكؼ عمى معنى التكائـ السيامية التكائـ السيامية مركب لفظي، يتككف مف )تكائـ(، ك)سيامية( 

منهما عمى حد ، كمف ثـ الخمكص إلى تعريؼ التكائـ السيامية.  يتعيف تعريؼ كؿ و

 أًال: رؼزيف انزٌائى

 انزٌأو يف انهغخ:

ذا كاف ذلؾ لها أصؿ تكأـ مف تأـ كمن  أىٍتأىمىًت المرأة إذا كلدت اثنيف في بطف كاحد ٍتًئـه، كا  ، كهي مي
ًلد مع ، كهك ًتٍئمي  كتيٍؤمي  كتىًئيمي ، كيقاؿ لمذكر: تكأـ،  ـى أىخا : أم كي عادة فهي ًمتآـه، كمن  أيضا تا ى

، كقد يستعار في جميع المزدكجات، كيقاؿ لمكاحد منهما تكأـ، كلممثنى تكأماف (ُ)كلؤلنثى: تكأمة
ييف جمهكر النحاة فقالكا: ال يدؿ لفظ تكأـ عمى الكاحد إنما يدؿ ، كخالؼ بعض النحك (ِ)كتكأمتاف

 .(ّ)عمى الكلديف معا كيدؿ تكأماف عمى األربعة

، قاؿ (ٔ)، كهك مف الجمع العزيز، كنظير  في المغة قشعـ قشاعـ(ٓ)، كتكائـ(ْ)كجمع تكأـ تؤاـ
 (ٕ)يَُحلَّيَْن ياقوتًا وَشْذرًا وصيْغة             وَجْزعًا ظفاِريًّا ودُّرًا تَوائِما              الشاعر: 

                                                           

، الزبيدم: تاج العركس )تأـ( ْٗ/ُ، ابف سيد : المخصص ِّٔابف فارس: معجـ مقاييس المغة )تأـ( ص(ُ) 
ُّ/ُّٕ. 

 .ِٔ/ُِ، ابف منظكر: المساف )تأـ( ْٗ/ُابف سيد : المخصص (ِ) 
 .ْْْ/ُٓالزهرم: تهذيب المغة (ّ) 
، الزبيدم: تاج العركس )تأـ( ُٖ/ْ، الفيركزأبادم: القامكس المحيط )تأـ( ُٔ/ُِابف منظكر: المساف )تأـ( (ْ) 

ُّ/ُّٖ. 
 المرجع السابؽ.(ٓ) 
القشعـ: هك النسر المسف كالشيخ الكبير كقيؿ هك الضخـ المسف مف كؿ شي ، الفراهيدم: العيف )قشعـ( (ٔ) 

 .ْْٖ/ُِ، ابف منظكر: المساف )قشعـ( ِٖٔ/ِ
 .ٗٗالمرقشيف: ديكاف المرقشيف ص(ٕ) 
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كقاؿ بعض أهؿ المغة ال يمتنع إطبلؽ تكأًميف عند جمع المذكر، كتكأمات عند جمع المؤنث إذا 
 .(ُ)اختص باآلدمييف

 كما يطمق لفظ توأم في المغة عمى عدة معاٍن منيا:

o يقاؿ: فبلف يغني غنا  متكائمان أم يكافؽ بعض  بعضان الكئاـ: كهك الكفاؽ ،(ِ). 

o .التشابؾ: فيقاؿ: تكائـ لما تشابؾ مف النجكـ كالمؤلؤ 

o  ، : نسىج  عمى خيطيف، كفرس ميتائـ: تأتي بجرمو بعد جرمو التثنية كالمشابهة: كمن : تا ىـ الثكبى
يساكي  في القدر كيرتبط كيطمؽ عمى السَّهـ مف سهاـ الميسر؛ فكؿ سهـ يقابم  سهـه آخر 

بمصير  حاؿ الفكز كحاؿ الخسارة ، كمن  أيضان التىٍكأىًميَّة: كهما درتاف لؤلذنيف إحداهما تكأمة 
 .(ّ)لؤلخرل، إلى غير ذلؾ مف المعاني

كالذم يعنينا مف هذ  المعاني: المعنى األكؿ، كهك إطبلؽ لفظ تكأـ عمى )المكلكد مع غير  في 
 ما زاد عنهما(.بطف، مف االثنيف إلى 

بيد أف هناؾ ترابطا بيف هذ  المعاني؛ ففيها جميعان معنى التثنية كالمشابهة؛ كالمكلكديف معان في 
بطف كاحد يعيشاف في محضف تربكم كاحد، كيكاجهاف الظركؼ نفسها غالبان؛ لذا يككف بينهما 

 قدر كبير مف التكاؤـ كالتكافؽ.

 انزٌأو يف اصغالح انفميبء:

عند تعريفهـ لمتكأـ عمى كجكد مكلكدىيف، أك أكثر في بطف  -جزاهـ اهلل خيرا  -  اتفؽ الفقها
، ككضع (ُ)، كعمى خركج األخ الشقيؽ؛ فقصدكا بالتكأـ مف كاف مع  آخر في بطف كاحد(ْ)كاحد

 .(ّ)؛ مكافقا بهذا القيد لما كرد في كتب أصحاب المذاهب األربعة(ِ)الجرجاني قيدا إلخراج 

                                                           

 .ُّٗ/ُّ، الزبيدم: تاج العركس )تأـ( ِٔ/ُِابف منظكر: المساف )تأـ( (ُ) 
 المرجع السابؽ.(ِ) 
 .َِّ/ُّ، الزبيدم: تاج العركس )تأـ( ُٖ/ْالفيركزأبادم: القامكس المحيط )تأـ( (ّ) 
، ّٕٓ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ َُّ/ُ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ّّّ/ْالحقائؽ  الزيمعي: تبييف(ْ) 

، ِْ/ْ، البجيرمي: حاشية البجيرمي ْْٔ/ْ، الجمؿ: حاشية الجمؿ ِِِ/ٖالخرشي: شرح مختصر خميؿ 
 .ٗٓ، البهكتي: الركض المربع صُِٔ/ُابف مفمح: المبدع 
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 . (ٓ)، بينما زاد الشافعية قيدا إلدخال (ْ)عمى دخكؿ جميع الحيكاف في تعريفهـ لمتكأـكاتفقكا كذلؾ 

كاختمفكا في إطبلؽ لفظ تكأـ عمى الكاحد منهما أـ عميهما معا؛ فأطمق  كؿ مف الحنفية كالمالكية 
 .(ٕ)، في حيف أطمق  الشافعية عمى االثنيف معا(ٔ)كالحنابمة عمى الكاحد منهما

 تعريفاتيم عمى نحٍو يوضح ما سبق:وىذه 

 انزٌأو ػنذ احلنفيخ ًادلبنكيخ ًاحلنبثهخ:

 .(ٖ)هك: "اسـ كلد إذا كاف مع  آخر في بطف كاحد"

 انزٌأو ػنذ انشبفؼيخ :

 .(ٗ)هك: "اسـ لمجمكع الكلديف فأكثر في بطف كاحد في جميع الحيكاف"

 

 

                                                                                                                                                                      

، الخرشي: شرح ّٕٓ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ُْٗ/ٗني: البناية ، العيّّّ/ْالزيمعي: تبييف الحقائؽ (ُ) 
، ابف مفمح: المبدع ِْ/ْ، البجيرمي: حاشية البجيرمي ْْٔ/ْ، الجمؿ: حاشية الجمؿ ِِِ/ٖمختصر خميؿ 

 .َْٕ/ُ، ابف القاسـ: حاشية الركض المربع ُِٔ/ُ
 .ِّالجرجاني: التعريفات ص(ِ) 
، ابف ّْٓ/ِ، النككم: المجمكع ْٖٓ/ٓ، المكاؽ: التاج كاإلكميؿ َْٔ/ُاألنهر شيخي زاد  داماد: مجمع (ّ) 

 .َٕ/ٖقدامة: المغني 
، الخرشي: ّٕٓ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ َُّ/ُ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ُْٗ/ٗالعيني: البناية (ْ) 

، ابف مفمح: ِْ/ْبجيرمي ، البجيرمي: حاشية الْْٔ/ْ، الجمؿ: حاشية الجمؿ ِِِ/ٖشرح مختصر خميؿ 
 .ٗٓ، البهكتي: الركض المربع صُِٔ/ُالمبدع 

 . ِْ/ْ، البجيرمي: حاشية البجيرمي ْْٔ/ْالجمؿ: حاشية الجمؿ  (ٓ)
، الخرشي: شرح ّٕٓ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ُْٗ/ٗ، العيني: البناية ّّّ/ْالزيمعي: تبييف الحقائؽ (ٔ) 

 .ٗٓ، البهكتي: الركض المربع صُِٔ/ُع ، ابف مفمح: المبدِِِ/ٖمختصر خميؿ 
 .ِْ/ْ، البجيرمي: حاشية البجيرمي ْْٔ/ْالجمؿ: حاشية الجمؿ (ٕ) 
، ّٕٓ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ َُّ/ُ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ّّّ/ْالزيمعي: تبييف الحقائؽ (ٖ) 

 .ٗٓ: الركض المربع ص، البهكتئُِ/ُ، ابف مفمح: المبدع ِِِ/ٖالخرشي: شرح مختصر خميؿ 
 .ِْ/ْ، البجيرمي: حاشية البجيرمي ْْٔ/ْالجمؿ: حاشية الجمؿ (ٗ) 
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 رؼزيف اجلزجبَي:

 .(ُ)أقؿ مف ستة أشهر" "هما كلداف مف بطف كاحد بيف كالدتهما

 أسجبة اخزالفيى يف انزؼزيف:

 يعكد السبب في اختبلؼ الفقها  في تعريؼ لفظ تكأـ إلى أمكر منها:

 اختبلؼ أهؿ المغة الذم سبؽ بيان . األمر األول:

حرص بعضهـ عند تعريف  لمتكأـ عمى إخراج الشقيقيف غير التكأميف بكضع قيد "أف  األمر الثاني:
، بينما اكتفى اآلخركف إلخراج الشقيقيف بعبارة "في بطف (ِ)دتهما أقؿ مف ستة أشهر"يككف بيف كال
 .(ّ)بطف كاحد"

إف جميع التعريفات السابقة لمتكأـ قد شممت اإلنساف كالحيكاف عمى حد سكا ، إال  األمر الثالث:
أف تعريؼ الشافعية كضع قيدا إلدخال ؛ فزاد عبارة "في جميع الحيكاف"، بينما اكتفى اآلخركف 

 باإلطبلؽ.

 انزٌأو يف اصغالح األعجبء:

س البكيضة يسمى أحادم هك: )كاحد مف نسميف يتـ في نفس الحمؿ، كلكف الذم يتطكر مف نف
البلقحة، كالذم يتطكر مف بكيضتيف يسمى ثنائي البلقحة حدثا أثنا  عممية التخصيب في نفس 

 .(ْ)الكقت(

 َظزح يزأيهخ يف انزؼزيفبد انسبثمخ:

إف تعريؼ التكأـ في اصطبلح الفقها  جامع غير مانع؛ حيث ال يمتنع دخكؿ الحمؿ عمى  .ُ
 بلح األطبا ، فإن  يمنع دخكل ؛ لتقييد  ببداية التخصيب.في التعريؼ، بخبلؼ اصط (ُ)الحمؿ

                                                           

 .ِّالجرجاني: التعريفات ص(ُ) 
 انظر تعريؼ الجرجاني كمف كافق .(ِ) 
 انظر تعريؼ الحنفية كمف كافقهـ، ككذلؾ تعريؼ الشافعية.(ّ) 
  Dorland's illustrated medical Dictionary 2000: كلياـ الكسندر نيكماف دكرالند (ْ)

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DDorland%2527s%2Billustrated%2Bmedical%2BDictionary%2B2000%26hl%3Dar%26safe%3Dvss%26biw%3D1024%26bih%3D481%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://www.worldcat.org/search%3Fq%3Dau%253ADorland%252C%2BWilliam%2BAlexander%2BNewman.%26qt%3Dhot_author&usg=ALkJrhiAKnaS1jNK06TT5P1254S_MHxOXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DDorland%2527s%2Billustrated%2Bmedical%2BDictionary%2B2000%26hl%3Dar%26safe%3Dvss%26biw%3D1024%26bih%3D481%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://www.worldcat.org/search%3Fq%3Dau%253ADorland%252C%2BWilliam%2BAlexander%2BNewman.%26qt%3Dhot_author&usg=ALkJrhiAKnaS1jNK06TT5P1254S_MHxOXg
http://www.amazon.com/Dorlands-Illustrated-Medical-Dictionary-Standard/dp/0721662544
http://www.amazon.com/Dorlands-Illustrated-Medical-Dictionary-Standard/dp/0721662544
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 تعريؼ الشافعية مخالؼ لما رجح  أهؿ المغة، كهك إطبلؽ لفظ تكأـ عمى الكاحد مف التكأميف. .ِ

ككذلؾ يؤخذ عمى تعريفهـ التكرار، في قكلهـ "في جميع الحيكاف"؛ ألن  يعرؼ بداهة عند إطبلؽ  .ّ
 كشمكل  لمحيكاف أيضا.لفظ تكأـ عدـ اختصاص  باإلنساف 

أما القيد الذم زاد  الجرجاني كمف كافق ، في قكل  "بيف كالدتهما أقؿ مف ستة أشهر"، فإف هذا  .ْ
القيد محؿ نظر؛ حيث إف المعركؼ لدل األطبا  امتناع بقا  األجنة في رحـ األـ بعد كالدة 

ألكؿ ككالدة األخير؛ فقاؿ األكؿ، إال في حاالت نادرة كاختمفكا في تقدير أقصى مدة بيف كالدة ا
، فيما حصر البعض (ِ)بعضهـ: ال تتجاكز الساعات، في حيف قاؿ آخركف: قد تستمر ستة أياـ

 .(ّ)يكـ ّٔالمدة في 

كما أف العبرة في الحمؿ بابتدائ  ال بكضع ؛ فقد تحمؿ المرأة بتكأميف ثـ يسقط أحدهما في أكؿ 
 طبيعي فتككف المدة بينهما أكثر مف ستة أشهر.الحمؿ فيما يستمر اآلخر إلى مكعد الكالدة ال

فإف قيؿ: إف نزكؿ األكؿ يسمى سقطا ال كالدة؛ فيجاب عمي : بعدـ اشتراط القائميف بهذا القيد 
 نزكؿ التكأميف عمى قيد الحياة؟!

 كما أف نزكؿ أحد التكائـ سقطا ال يخرج  عف ككف الحمؿ كاف بتكأميف.

يككف تعريفا لمفظ تكأـ؛ الشتمال  عمى العديد مف  كما أف تعريؼ األطبا  ال يصمح أف .ٓ
المصطمحات الطبية، التي هي بحاجة إلى بياف، كمف المعمـك أف مف شركط التعريؼ أال تستخدـ 

 .(ْ)في  ألفاظ غريبة، أك ألفاظ تساكي  في المعرفة كالجهالة

 
                                                                                                                                                                      

(: حالة شديدة الندرة حيث يككف لدل المرأة ازدكاج رحمي فيحصؿ الحمؿ Superfetationعمى الحمؿ ) الحمؿ(ُ) 
األكؿ في أحد رحمي المرأة، ثـ ينشأ حمؿ جديد في الرحـ اآلخر، كقد يختمؼ عمر الحمميف كيككف لكؿ منهما 

 ،ْٖٗمكعد كالدة مختمؼ عف اآلخر، محمد البار: خمؽ اإلنساف ص
http://www.jazannews.org/news.php?action=show&id=5525 

 http://www.konoz.com/vb/t11074.htmlكهذا ما حدث لمسيدة األمريكية جكليا غركفنبرغ،             

  ََُِ/ٕ/ِِكلؤلمريكية انجي كركمار       

http://www.alarabiya.net/index/searchengine/search?cnt  
 http://www.damasgate.com/vb/t72386ربية إيسيدكرا،                     كهذا ما حدث لمسيدة الص (ِ)
 .ِِٓية صلفقهابية طلاعة وس، نقبل عف أحمد كنعاف: المكُّفيصؿ بالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة ص (ّ)

 .ْٓأحمد خير الديف: عمـ المنطؽ ص(ْ) 

http://www.jazannews.org/news.php?action=show&id=5525
http://www.jazannews.org/news.php?action=show&id=5525
http://www.konoz.com/vb/t11074.html
http://www.alarabiya.net/index/searchengine/search?cnt_search=%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1&lang=ar
http://www.alarabiya.net/index/searchengine/search?cnt_search=%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1&lang=ar
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 انزؼزيف ادلخزبر ًيسٌغبد اخزيبره:

 السابقة يمكف تعريؼ التكأـ بأن :بعد النظر كاإلمعاف في التعريفات 
 )اسم ولد إذا كان معو آخر في حمل واحد سواء اتفقا في الوضع أم ال(.

 وذلك لألسباب التالية:

ككف التعريؼ جامعا مانعا: أما ككن  جامعا؛ فؤلن  شامؿ لجميع أنكاع التكائـ: المتشابهة كغير  .ُ
مكتممة، كغير ذلؾ مف األنكاع سكا  استمرا المتشابهة، كالمنفصمة كالممتصقة، كالمكتممة كغير ال

 معا، أـ نزؿ أحدهما سقطا أك كالدة قبؿ اآلخر.

كأما مانعا؛ فؤلن  منع دخكؿ األخ الشقيؽ غير التكأـ بعبارة )في حمؿ كاحد(، سكا  التقيا في 
 أـ لـ يمتقيا.  ـرغـ ندرتها  ـبطف كاحد، كالحمؿ عمى الحمؿ 

   أهؿ المغة مف إطبلؽ التكأـ عمى الكاحد مف التكأميف.كما أف التعريؼ مكافؽ لما رجح .ِ

إف عبارة "في حمؿ كاحد" أدؽ مف عبارة "في بطف كاحد"؛ فػ "في حمؿ كاحد" يراد ب  كجكد  .ّ
الجنينيف مف بداية التخصيب، أما "في بطف كاحد" فيراد ب  اجتماع األجنة في البطف في فترة مف 

 نظر في تعريؼ التكأـ عند األطبا .الزمف، كيتضح هذا المعنى جميا عند ال

إف الذيف كضعكا في تعريفهـ لمتكأـ شرط ككنهما تكأميف أف يككف بيف كالدتهما أقؿ مف ستة  .ْ
أشهر، لـ يضعكا هذا القيد عبثا كال إتباعا لمهكل، بؿ كاف مستندهـ في ذلؾ االستقرا ؛ فئلخراج 

كالدة التكأميف أقؿ مف ستة أشهر؛ إذ لـ األخ الشقيؽ غير التكأـ كاف ال بد أف تككف المدة بيف 
تكف كقتئذ التقنيات، التي كشفت أمكرا كثيرة لـ تكف معمكمة آنذاؾ: كالحمؿ عمى الحمؿ، كتعذر 
ال لـ تجدهـ متمسكيف بهذا القيد؛ فهـ ال  بقا  األجنة في رحـ األـ بعد كالدة األكؿ، كغيرها، كا 

ف سقط أحدهما في أكؿ ينكركف اطبلؽ لفظ تكأـ عمى الجنيف إذا كاف  مع  آخر في حمؿ كاحد كا 
 الحمؿ، ككانت المدة بيف األكؿ كالثاني أكثر مف ستة أشهر.

 صبَيب: رؼزيف انسيبييخ
السيامية نسبة إلى سياـ: كهي دكلة تقع جنكب شرقي آسيا، تعرؼ اآلف بتايبلند، كقد أطمؽ اسـ 

ـ، كال تزاؿ بعض األقميات، تطمؽ ُْٗٗ ــ ُِٖٕسياـ رسميا عمى هذ  الدكلة في الفترة ما بيف 
 .(ُ)كممة سيامييف عمى سكاف الببلد األصمييف

                                                           

(ُ)                                  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140414 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140414
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 صبنضب: رؼزيف انزٌائى انسيبييخ

التكائـ السيامية هي: "تكائـ تنشأ مف بكيضة كمشيمة كاحدة، كتيعد متشابهة كمتطابقة لـ يكتمؿ 
الجنس كالصفات  انفصالها، كتكلد متصمة في منطقة أك أكثر مف الجسد، كهي متطابقة

 .(ُ)الكراثية"

 

 ادلغهت انضبَي

 سجت رسًيخ انزٌائى انسيبييخ
التي تقع  ـتايبلند حاليا  ـسمٌي هذا النكع مف التكائـ بالتكائـ السيامية؛ نسبة إلى مممكة سياـ 

ـ، ككاف التصاقهما مف ُُُٖفي عاـ (ِ)جنكب شرؽ آسيا؛ حيث كلد بها أشهر التكائـ الممتصقة
الصدر حتى السرة، كيرجع السبب في ذيكع صيتهما إلى اشتغالهما بتقديـ العركض البهمكانية في 

 .(ّ)دكر العرض بأكركبا كأمريكا، كمف هنا استعمؿ اسـ تكأـ سيامي لكصؼ التكائـ الممتصقة

األكلى مف نكعها؛ فقد عرؼ التاريخ إال أنها لـ تكف ، كعمى الرغـ مف شهرة التكأميف السيامييف
تكائـ ممتصقة سبقت التكأميف السيامييف بكثير؛ منها التكأماف الممتصقاف المسمماف المذاف ظهرا في 

                                                           

  .ّعبد اهلل الربيعة: التكائـ السيامية ص (ُ)
ؾ سياـ ػ آنذاؾ هما انج كتشانج: كقد كلدا ألبكيف صينييف، ككاف التصاقهما مف الصدر حتى السرة، كيقاؿ إف مم (ِ)

ػ قرر قتمهما عند كصكؿ خبر كالدتهما إلي  عمى هذا النحك الغريب ثـ عزؼ عف ذلؾ القرار عند تأكد  مف عدـ 
حدكث شر بالمدينة بسبب غرابتهما، كما يقاؿ: إف أمهما باعتهما لتاجر بريطاني حصد الكثير مف األمكاؿ بعد 

ارح مما أثار دهشة الناس، ثـ زكج التكأماف السيامياف مف أختيف إقناعهما بالقياـ بالعركض البهمكانية في المس
كأنجب انج أحد عشر كلدا كبنتا، كما أنجب تشانج عشرة مف األكالد؛ مما اقتضى فصؿ العائمتيف في بيتيف 

استيقظ انج مف نكم  ليجد أخا  جسما باردا، فأدرؾ حينها أن  فارؽ الحياة فتبع  بعد  ُْٕٖمستقميف، كفي عاـ 
 ثبلث ساعات تقريبا عف عمر يناهز الثالثة كالستيف عاما.

 ،ْٖٕ، محمد البار: خمؽ اإلنساف صّعبد اهلل الربيعة: التكائـ السيامية ص (ّ)
http://forum.kku.edu.sa/archive/index.php/t-11734.html 
http://4twin.com/articles-action-show-id-16.htm 

http://forum.kku.edu.sa/archive/index.php/t-11734.html
http://forum.kku.edu.sa/archive/index.php/t-11734.html
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، (ُ)هػِّٓأرمينيا، فأرسمهما بعض بطارقة األرمف إلى ناصر الدكلة بف حمداف بالمكصؿ عاـ 
 .(ِ)متصقة كاهلل تعالى أعمـكلعؿ هذاف التكأماف أيضا لـ يككنا أكؿ التكائـ الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

كاف التصاقهما في البطف فكاف لهما معدة كاحدة ككبد كاحد كطحاؿ كاحد، فإذا جاع أحدهما تبع  جكع اآلخر بعد  (ُ)
ف شرب أحدهما دكا  مسهبل انحؿ طبع اآلخر بعد ساعة، كقد يمحؽ أحدهما الغائط كال يمحؽ  كقت قميؿ، كا 

ينها، ككانا مختمفي الطباع؛ فكاف أحدهما يميؿ إلى النسا  بينما يميؿ اآلخر إلى الغمماف، فمما اآلخر في ح
أرسمهما بطارقة األرمف إلى ناصر الدكلة عرض عميهما اإلسبلـ فأسمما كجمع لهما األطبا  ليرل إف كاف مف 

شاجراف كيتخاصماف كربما حمؼ حيمة في فصمهما، فعممكا أنهما إف فصبل تمفا، ككاف يقع بينهما الخبلؼ فيت
أحدهما ال أكمـ اآلخر أيامنا حتى يصطمحا، كفي يكـو خرجا إلى بمدهما، فاعتؿ أحدهما كمات دكف تكأم ، كلـ 

 يتمكف األب مف دفن  أياما حتى أنتف فمات الحي مف الغـ كالرائحة؛ إذ تعذر فصمهما.
، ابف أيبؾ: ِٖٓ/ُُ، ابف كثير: البداية كالنهايةُِ/ِٔـ ، الذهبي: تاريخ اإلسبلُُٓ/ُْابف الجكزم: المنتظـ  (ِ)

 .َْٗ/ٓكنز الدرر 
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 املبدــــــــــث الثاوي

 أهىاع الخىائم الطياميت 

 المطــــــمب األول: التوائم السيامية المكتممة

 المطــــــمب الثـــــاني: التوائم السيامية شبو المكتممة

 غيـــر المكتمـــــمةالمطــــــمب الثــــــالث: التــــــــوائم الســــيامية 

 المطـــــــــــــــــــــمب الرابــــــــــــــــــــــع: التـــــــــــــــــــــــــوائم الطفيميــــــــــــــــــــــــة
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 أٌَاع انزٌائى انسيبييخ
ا تعددت التكائـ السيامية، كتباينت أنكاعها؛ نظرا لتبايف مناطؽ التصاؽ بعضها ببعض؛ كهذا م

دفع األطبا  إلى تقسيمها حسب منطقة االلتصاؽ، فجعمكا مف أنكاعها: ممتصؽ الصدر، 
 .(ُ)كممتصؽ البطف، كهكذا

كيمكف تقسيـ التكائـ السيامية، بحسب اكتماؿ أعضا  كؿ منهما، كاستغنائ  بها عف تكأم ، أك 
 عدـ اكتمالها.

المكتممة، كشب  المكتممة، كغير  كالتكائـ السيامية بحسب االكتماؿ كعدم ، أربعة أقساـ: كهي
 المكتممة، كالطفيمية.

 ادلغهت األًل: انزٌائى انسيبييخ ادلكزًهخ

كيقصد بالمكتممة، أف يككف لكؿ كاحد مف التكأميف أعضا  كاممة، مستقمة، يستغني بها عف 
 .(ِ)تكأم ؛ بحيث يككف االلتصاؽ بينهما سطحي أك في جز  مف عضك

 

                                                           

 ،ُّعبد الناصر أبك البصؿ: نكازؿ التكائـ الممتصقة ص(ُ) 

http://4twin.com/articles-action-show-id-39.htm 

 http://www.uaelove.net/mltqa/showthread.php?t=10142  

 ،ٓالسيامية صعبد اهلل الربيعة: التكائـ (ِ) 

 http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic/ethics_religion.php   

http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic/ethics_religion.php
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 انسيبييخ شجو ادلكزًهخ ادلغهت انضبَي: انزٌائى

كهي التي يككف لكؿ مف التكأميف الممتصقيف أعضا  أساسية لمحياة: كالرأس كالقمب، كيككف 
اإلشتراؾ بينهما في األعضا  غير األساسية: كاالشتراؾ في الكبد، كالكمى، كاألضبلع، كالعمكد 

  الذم يحيط بالقمب دكف الفقرم، كاألمعا  الدقيقة كالغميظة، كبعض الرأس دكف الدماغ، كالغشا
 .(ُ)القمب، كغيرها مف األعضا  غير األساسية

 ويندرج تحت ىذا النوع:

ممتصؽ البطف، كممتصؽ الجذع، كممتصؽ الظهر، كممتصؽ العجز، كممتصؽ الحكضيف، مما 
 صنؼ حسب منطقة االلتصاؽ.

 

 

 
                                                           

 (ُ)                           http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic/ethics_religion.php 

http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic/ethics_religion.php
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 ادلغهت انضبنش: انزٌائى انسيبييخ غري ادلكزًهخ

، كأف يككنا مشتركيف (ُ)غير مكتممة؛ لعدـ استقبللها باألعضا  األساسية لمحياة تعتبر هذ  التكائـ
في الدماغ، أك القمب، بحيث ال يستغني أحدهما عف اآلخر، كمف صكر : أف يككف لكؿ منهما 
رأس مستقؿ كيككف الرأساف عمى بدف كاحد؛ فيشتركاف في جميع األعضا  التي تحت الرقبة 

(، أك يككنا ممتصقيف في 2ف رأس كاحد عمى بدنيف )انظر الشكؿ(، أك يكك 1)انظر الشكؿ
 (، أك أف يككف االلتصاؽ في الرأسيف، سكا 3الصدر؛ بحيث يتقاسماف قمبا كاحدا )انظر الشكؿ

)انظر  عكسي أك ،(6)انظر الشكؿ عمكم أك ،(5ك 4)انظر الشكؿ جانبي بشكؿ االلتصاؽ كاف
 المكتمؿ. غير صكر مف ذلؾ كغير ،(7الشكؿ

 

 

                                                           

 (ُ)                           http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic/ethics_religion.php 

 

http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic/ethics_religion.php
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 ادلغهت انزاثغ: انزٌائى انغفيهيخ   

؛ (ُ)التكأـ الطفيمي: عبارة عف تكأـ غير مكتمؿ، حيث يككف عضك أك أكثر، يفتقد لمقكمات الحياة
لذا يعتمد بشكؿ كمي عمى الدـ الذم يأتي  مف تكأم ، كتتبايف أشكاؿ التكائـ الطفيمية، فقد يكلد 

(، أك أذرع )انظر ُ)انظر الشكؿ (ِ)ممتصؽ بالتكأـ المكتمؿالتكأـ الطفيمي عمى شكؿ رأس 
 .(ّ)(، أك غير ذلؾ مف األعضا ِالشكؿ

 

                                                           

 ،ٓعبد اهلل الربيعة: التكائـ السيامية ص(ُ) 

 http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic/ethics_religion.php  

 (ِ)                                  http://www.alriyadh.com/2005/03/02/article43858.html 

 (ّ)      http://www.alriyadh.com/Contents/03-06-2002/Mainpage/LOCAL1_438.php 

http://www.4twin.com/news-action-show-id-157.htm 

http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic/ethics_religion.php
http://www.alriyadh.com/2005/03/02/article43858.html
http://www.alriyadh.com/Contents/03-06-2002/Mainpage/LOCAL1_438.php
http://www.4twin.com/news-action-show-id-157.htm
http://www.4twin.com/news-action-show-id-157.htm
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كمف صكر التكأـ الطفيمي أيضا حمؿ التكأـ بتكأم : كهي حالة نادرة تحدث في مرحمة مبكرة جدا 
ى تكأم  مف الحمؿ، عندما يمتؼ أحد الجنينيف عمى اآلخر كيغمف ، فينمك الجنيف المسيطر، كيبق

في جكف ، كيتغذياف خبلؿ فترة الحمؿ مف مشيمة كاحدة، كفي العادة يمكت التكأـ المغمكر قبؿ 
 .(ُ)الكالدة، كقد يبقى داخؿ تكأم  سنكات عديدة، كقد يمكتاف معا جنينيف

 مف أجؿ ذلؾ سمي هذا النكع مف التكائـ السيامية، بالتكائـ الطفيمية.

        

ا المبحث توطئة وتمييدا، لمبحث تحديد شخصية التوائم السيامية، وبيذا التقسيم؛ يكون ىذ
 في نياية ىذا الفصل.  ـبإذن اهلل  ـالذي سيأتي ذكره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  (ُ)                                   http://www.alittihad.ae/details.php?id=28687&y=2012 
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 املبدث الثالث

ـــــباب ـــــت وأضـــــــــــــــــــــ  كيفيــــــــــ

 الخصــــاق الخىائم الطـــــــــياميت 

 كيفيــة التصاق التوائم الســـــــياميةالمطــــــمب األول: 

 المطـــــــمب الثـــــاني: أســـــــباب التصاق التـــــــوائم الســـــيامية
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 ادلغهت األًل

 كيفيخ انزصبق انزٌائى انسيبييخ
قد يتـ الحمؿ بالتكائـ نتيجة إخصاب بكيضتيف أك أكثر؛ فتكٌكف كؿ بكيضة مخصبة جنينا 

،أما (ُ)صفات كراثية مختمفة، كيعرؼ هذا النكع مف التكائـ، بالتكائـ غير المتطابقةمستقبل، يحمؿ 
إذا تـ إخصاب بكيضة كاحدة فقط، ثـ انقسمت هذ  البكيضة إلى خميتيف منفصمتيف؛ فتكٌكف كؿ 

، (ِ)خمية جنينا مستقبل؛ فيحمبلف الصفات الكراثية نفسها، كيعرؼ هذا النكع، بالتكائـ المتطابقة
؛ (ّ)عض األحياف يتأخر انقساـ البكيضة؛ حيث يحدث بعد ثبلثة عشر يكما مف تخصيبهاكفي ب

مما يزيد مف احتماؿ انقساـ البكيضة بشكؿ غير مكتمؿ، فيتكٌكف جنيناف ممتصقاف كهك ما يعرؼ 
ذا (ْ)بالتكائـ السيامية ؛ فإذا كاف االنقساـ مف الطرؼ العمكم فقط؛ التصقا في الطرؼ السفمي، كا 

النقساـ في الطرؼ السفمي؛ فربما أدل ذلؾ إلى كالدة تكأميف ممتصقيف في الرأس، أما إذا كاف ا
 .(ٓ)انقسمت البكيضة مف األطراؼ؛ كاف االلتصاؽ بالصدر أك البطف

كيجدر التنكي  إلى أف هذا االلتصاؽ، ال بد أف يككف في عضكيف متماثميف، فإف كاف االلتصاؽ 
منطقة الصدر، كال يككف التصاؽ يد أحدهما في بطف اآلخر  في الصدر، كاف عند كؿ منهما في

 . (ٔ)أك رأس  عمى سبيؿ المثاؿ

 

                                                           

 (ُ)                                                            http://www.saaid.net/tarbiah/154.htm 
http://www.sehha.com/pedissues/Twins5.htm 

 انظر: المرجع السابؽ (ِ)

 ،ُُلمتبلصؽ كحكـ فصم  صأحمد الحداد: التكأـ ا(ّ) 
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=14274 

 ،ُُفصم  صأحمد الحداد: التكأـ المتبلصؽ كحكـ (ْ) 
http://www.uaelove.net/mltqa/showthread.php?t=10142 

 (ٓ)                                     http://www.uaelove.net/mltqa/showthread.php?t=10142 
 (ٔ)       http://www.tartoos.com/HomePage/Rtable/MedecinMag/Pediatrist/Pedia30.htm 

http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=14274
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=14274
http://www.uaelove.net/mltqa/showthread.php?t=10142
http://www.uaelove.net/mltqa/showthread.php?t=10142
http://www.uaelove.net/mltqa/showthread.php?t=10142
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 ادلغهت انضبَي

 أسجبة انزصبق انزٌائى انسيبييخ
عند الحديث عف أسباب التصاؽ التكائـ السيامية، ال بد مف تناكؿ أسباب كالدة التكائـ بشكؿ عاـ؛ 

ئـ، فكمما زادت كالدة التكائـ؛ زادت فرص كالدة التكائـ ألف التكائـ السيامية نكع مف أنكاع التكا
 .(ِ)، كمف هذ  األسباب: استعماؿ عقاقير الخصكبة، كالعكامؿ الكراثية، كعمر الحامؿ(ُ)السيامية

، كمف أهـ (ّ)كال بد أيضا مف ذكر أسباب تشك  األجنة؛ ألف التكائـ السيامية صكرة مف صكرها
، زكاج األقارب، إصابة الحامؿ (ْ)الخصكبة، التمكث البيئيهذ  األسباب: استعماؿ أدكية 

 .(ٓ)بالفيركسات كتعرضها لؤلشعة

كيتضح مف خبلؿ ما سبؽ، أف أسباب التصاؽ التكائـ السيامية هي مجمكع أسباب كالدة التكائـ، 
 ومن أبرز أسباب التصاق التوائم السيامية:مضافا إليها أسباب تشك  األجنة؛ 

 أدًيخ اخلصٌثخ:أًال: اسزخذاو   

تمجأ المرأة عند تأخر الحمؿ إلى استخداـ العقاقير المنشطة؛ مما يؤدم إلى تحريض المبيض 
، كيككف هذا االستخداـ آمنا إذا تـ تحت مبلحظة طبية، (ٔ)عمى إنتاج أكثر مف بكيضة شهريا

                                                           

 (ُ)       http://www.tartoos.com/HomePage/Rtable/MedecinMag/Pediatrist/Pedia30.htm 
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110516/PrinCon20110516420017.htm 

 (ِ)                     http://kenanaonline.com/users/kidsAtoz/topics/69410/posts/187488  
http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm  

 (ّ)                                  http://www.khosoba.com/articles/060604x01-sr-twin.htm 
 (ْ)                                  http://www.khosoba.com/articles/060604x01-sr-twin.htm            

twin.htm            
 (ٓ)                                        http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=21843 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=21843 
 (ٔ)    http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm 

http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm 
 

http://www.tartoos.com/HomePage/Rtable/MedecinMag/Pediatrist/Pedia30.htm
http://kenanaonline.com/users/kidsAtoz/topics/69410/posts/187488
http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm
http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=21843
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=21843
http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm
http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm
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كاحدة مف هذ  لكف تناكل  بشكؿ عشكائي كبدكف استشارة طبية؛ يؤدم إلى العديد مف المخاطر، 
 .(ُ)المخاطر كالدة التكائـ السيامية

 صبَيب: انزهٌس انجيئي:  

إف لمتمكث البيئي دكرا كبيرا في تمكث األغذية، كما أف تناكؿ األـ لؤلطعمة الممكثة في فترة 
، (ِ)الحمؿ؛ يؤثر سمبا عمى صحة جنينها؛ فقد يؤدم إلى تشكهات األجنة، كمنها التصاؽ التكائـ

تفاع نسبة التكائـ السيامية في العالـ بعد تمكث األسماؾ؛ إثر إلقا  النفايات الصناعية يؤكد ذلؾ ار 
 .(ّ)ـُّٓٗفي خميج ميناماتا في الياباف، في عاـ 

 صبنضب: انؼٌايم انٌراصيخ:

تؤثر العكامؿ الكراثية في كالدة التكائـ؛ فالفتيات يتكارثف كالدة التكائـ مف أمهاتهف؛ حيث إف 
، كما تتسبب العكامؿ الكراثية في تأخير انقساـ البكيضة (ْ)اثية تككف مف جهة األـالعكامؿ الكر 

 .(ٓ)المخصبة؛ مما يؤدم إلى التصاؽ التكائـ

 

 

                                                           

 (ُ)    http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm  
 (ِ)   

http://www.4ph.net/vb/showthread.php?t=18076&s=2cb3c5a0c4e316d1bd5e1b3d66dff
4d5 

   (ّ) http://www.4twin.com/news-action-show-id-187.htm                                     
http://www.4twin.com/news-action-show-id-197.htm 
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/UMessage/Archive/1504/Views/Pages/Sub_T12.asp
x                                                                              

 (ْ)                     http://kenanaonline.com/users/kidsAtoz/topics/69410/posts/187488 
http://kenanaonline.com/users/kidsAtoz/topics/69410/posts/187488 

http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm 
 (ٓ)                               http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=14274 

http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=14274 

http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm
http://kenanaonline.com/users/kidsAtoz/topics/69410/posts/187488
http://kenanaonline.com/users/kidsAtoz/topics/69410/posts/187488
http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm
http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=14274
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=14274
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 راثؼب: رأخز سٍ احلًم:  

تزيد فرصة كالدة التكائـ، إذا حدث الحمؿ بعد تجاكز المرأة الخامسة كالثبلثيف مف عمرها، كييعزل 
الهرمكف المنشط لمتبكيض عند السيدات بعد بمكغهف هذا العمر، كما أف ذلؾ إلى ارتفاع نسبة 

حدكث الحمؿ في مثؿ هذا العمر مف شأن  أف يزيد مف احتماؿ حدكث تشكهات األجنة، 
 .(ُ)كالتصاؽ التكائـ

 خبيسب: رنبًل األدًيخ خالل فرتح احلًم:  

الشهكر الثبلثة األكلى، إال يجدر بالحامؿ عدـ تناكؿ األدكية أثنا  فترة الحمؿ، خصكصا في 
بإذف مف الطبيب األخصائي؛ كذلؾ خشية اإلصابة بالتشكهات الجنينية؛ فقد ينتج عف ذلؾ كالدة 

 .(ِ)التكائـ السيامية، كصكرة مف صكر تمؾ التشكهات

 سبدسب: اإلصبثخ ثبنفريًسبد، أً انزؼزض نألشؼخ:  

السيامية: كؿ مف إصابة الحامؿ ببعض يدخؿ ضمف األسباب المرجحة الحتماؿ كالدة التكائـ 
 .(ّ)الفيركسات في مراحؿ تككيف الجنيف، كتعرضها لبعض أنكاع األشعة

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 (ُ)                   http://ufuqmag.com.accu15.com/Forum/ArtDetail.aspx?id=4&Art=191 
http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm   

 (ِ)                              http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=14274 
 (ّ)                              http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=14274 

http://ufuqmag.com.accu15.com/Forum/ArtDetail.aspx?id=4&Art=191
http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm
http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=14274
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=14274
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 املبدــــــــث الزابع

 جدديد شخصيت الخىائم

  الطياميت عىد ألاطباء والفقهاء

 المطمب األول: تحديد شخصية التوائم السيامية عند األطباء 

 الثـــــاني: تحديد شــــخصية التوائم الســــيامية عنـــد الفقياءالمطـــــــمب 
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 ادلغهت األًل

 حتذيذ شخصيخ انزٌائى انسيبييخ ػنذ األعجبء
إف تحديد شخصية التكائـ السيامية مف حيث ككنها شخصا كاحدا أـ شخصيف، ل  أثر كبير عمى 

الفق  المختمفة، السيما العديد مف المسائؿ كثير مف األحكاـ الخاصة بالتكائـ السيامية في أبكاب 
 المتعمقة بأحكاـ العبادات.

كلمعرفة ككف التكائـ السيامية شخصا كاحدا أـ شخصيف، ال بد مف الرجكع في ذلؾ ألهؿ العمـ 
 كاالختصاص.

كيرل األطبا  أف التكائـ السيامية مف حيث ككنها شخصا أك شخصيف تختمؼ باختبلؼ أنكاعها؛ 
سيامية المكتممة كشب  المكتممة، تعتبر شخصاف مستقبلف؛ نظرا لتفرد كؿ كاحد منهما فالتكائـ ال

 .(ُ)بمقكمات الحياة األساسية، كالدماغ كالقمب

أما التكائـ السيامية غير المكتممة فيبدك اإلشكاؿ كاضحا في تحديدها؛ إلشتراكها في إحدل 
تاج تحديد هذا النكع مف التكائـ السيامية مقكمات الحياة كالدماغ أك القمب أك فيهما معا؛ لذا يح

بنا  عمى ما يقرر  أهؿ العمـ  ـ لمرجكع إلى العبلمات التي تميز كؿ شخص عف اآلخر
؛ ألف هذ  العبلمات تشير  ـكالتحاليؿ المخبرية الدقيقة  كاالختصاص مستعينيف باألجهزة الحديثة

 تقبلليت .إلى مدل استقبللية كؿ منهما بمقكمات الحياة أك عدـ اس

 ومن عالمات استقالل كل منيما عن اآلخر:

  االستقبلؿ بالدماغ الذم يقـك بأدا  الكظائؼ المختمفة مثؿ: اتخاذ القرار، كالشعكر بالمشاعر
المختمفة، كالحركة كالممس، كالمغة كالتخاطب، كيمكف معرفة ذلؾ مف خبلؿ االستعانة باألجهزة 

؛ حيث  ـ FMRI ـكالتصكير بالرنيف المغناطيسي الكظيفي  كالتحاليؿ المخبرية الدقيقة: الحديثة

                                                           

 .ُُ، ناصر الميماف: األحكاـ الفقهية المتعمقة بالتكائـ الممتصقة صُُعبد اهلل الربيعة: التكائـ السيامية ص(ُ) 
http://www.bsharalislam.com/news.php?action=show&id=31 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=457305&issueno=10662 

http://www.bsharalislam.com/news.php?action=show&id=31
http://www.bsharalislam.com/news.php?action=show&id=31
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=457305&issueno=10662
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=457305&issueno=10662
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يتـ رؤية المناطؽ النشطة في المخ بكاسطة تتبع زيادة نسبة األكسجيف في المناطؽ المفعمة؛ فعند 
يتـ تفعيؿ مناطؽ الدماغ المسئكلة عف هذ  الحركة مما  ـ على سبيل المثال ـتحريؾ األصبع 

 .(ُ)باألكسجيف فيهايؤدم إلى زيادة نسبة الدـ المشبع 

هذا كقد نجح باحثكف أمريكيكف في تحديد بعض المناطؽ في المخ كالتي لها دكر أساسي في 
 .(ِ)اختيار اإلنساف لكممات  أثنا  الحديث

كألن  ال يكجد دماغاف متماثبلف فإف نتائجها تككف دقيقة كمكثكقا بها بحيث يستطيع الطبيب 
 المختص القكؿ بانفراد كؿ كاحد مف التكائـ السيامية بدماغ مستقؿ أك إشتراكهما.

  كما أف هناؾ بعض البصمات التي قد تفيد في تحديد شخصية التكائـ السيامية، كبصمة الصكت
، بخبلؼ البصمة (ْ)، كعدـ تشاب  التكائـ المتماثمة فيها(ّ)تفردها في الجسـأك بصمة العرؽ ل

 .(ٓ)الكراثية كبصمة القدميف؛ فهي كاحدة عند التكائـ المتماثمة

 ادلغهت انضبَي         

 حتذيذ شخصيخ انزٌائى انسيبييخ ػنذ انفميبء 
اعة؛ بؿ إف لمفقها  قديما إف الحديث عف ككف التكائـ السيامية شخصا أك شخصيف ليس كليد الس

اجتهادات مبثكثة في كتب الفق ، كنظرا لندرة التكائـ السيامية؛ فقد تعرض عدد قميؿ مف الفقها  
 لمحديث عنها.

                                                           

 (ُ)                                    http://www.alriyadh.com/2011/03/31/article618907.html 
 (ِ)                                    http://www.dakahliaikhwan.com/viewarticle.php?id=3278 
كاألذنيف؛ إذ أنها ليست كاحدة في جسـ اإلنساف، كما أنها ال تتشاب  في بخبلؼ بصمات األصابع، كالعينيف، (ّ) 

 الشخص نفس ، بحيث تختمؼ اليمنى عف اليسرل، كبذلؾ ال يمتنع أف تككف زائدة. 
 (ْ)                                                       http://kottb.5u.com/asrar%20albsmat.htm 

http://www.alltalaba.com/board/lofiversion/index.php/t118592.html 
 (ٓ)                                                       http://kottb.5u.com/asrar%20albsmat.htm 

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-6271.htm 
 

http://www.alriyadh.com/2011/03/31/article618907.html
http://kottb.5u.com/asrar%20albsmat.htm
http://www.alltalaba.com/board/lofiversion/index.php/t118592.html
http://www.alltalaba.com/board/lofiversion/index.php/t118592.html
http://kottb.5u.com/asrar%20albsmat.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-6271.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-6271.htm
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كمف المبلحظ أف آرا  الفقها  القدامى المتعمقة بتصنيؼ التكائـ السيامية كانت عبارة عف فتاكل 
تب الفق  بابا مستقبل، كلـ تحط ب  بشي  مف الشمكلية تتناكؿ حكادث بعينها؛ كلهذا لـ تيفرد ل  ك

 كالتفصيؿ.

كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف آرا  الفقها  آنفة الذكر، تتكا ـ مع آرا  األطبا  حديثا؛ حيث إف 
األطبا  صنفكا التكائـ السيامية بحسب كماؿ األعضا  كعدم ، كجعمكا التكائـ السيامية المكتممة 

 .(ِ)، كهذا ما قاؿ ب  الفقها  أيضا(ُ)قميفكشب  المكتممة شخصيف مست

كما اعتبر الفقها  أف التكائـ السيامية غير المكتممة شخصاف مستقبلف عند كجكد عبلمات عمى 
، كمف هذ  العبلمات أف يككف لكؿ منهما دماغا (ّ)استقبلؿ كؿ منهما بمقكمات الحياة األساسية

 .(ْ)مستقبل

استقبلؿ كؿ منهما بمقكمات الحياة األساسية، كلـ يتمكف  أما عند عدـ كجكد عبلمات ظاهرة عمى
األطبا  مف الحكـ عمى هذ  الحالة فإف التكائـ السيامية في هذ  الحالة شخص كاحد عمبل 
باألصؿ؛ فإف األصؿ أف البكيضة الممقحة تنتج جنينا كاحدا، فإف أنتجت أكثر مف جنيف فإن  

 عمى خبلؼ األصؿ كيحتاج إلى برهاف.

 .وسيتم تناول األحكام المتعمقة بالتوائم السيامية بإذن اهلل 

 

 

 

                                                           

 .ُُعبد اهلل الربيعة: التكائـ السيامية ص(ُ) 
http://www.bsharalislam.com/news.php?action=show&id=31 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=457305&issueno=10662 

، القميكبي: حاشيتا ُٓ/ٔ، الرممي: نهاية المحتاج ّٖٗ/ِ، الشربيني: اإلقناع َٗ/ْاألنصارم: أسنى المطالب (ِ) 
 .ُُ، ناصر الميماف: األحكاـ الفقهية المتعمقة بالتكائـ الممتصقة صُُْ/ّقميكبي كعميرة 

 .ُّ/ْ، الجمؿ: حاشية الجمؿ ُُْ/ّيكبي: حاشيتا قميكبي كعميرة ، القمّٕٗ/ٔالهيتمي: تحفة المحتاج (ّ) 
 .َّٕ/ٓ، الشربيني: مغني المحتاج َٗ/ْاألنصارم: أسنى المطالب (ْ) 

http://www.bsharalislam.com/news.php?action=show&id=31
http://www.bsharalislam.com/news.php?action=show&id=31
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=457305&issueno=10662
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=457305&issueno=10662
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 الفصل الثاوي

 خكم إحهاض الخىائم الطياميت

 وخكم فصلها ودوافع كل منهما وضىابطه

 

 المبحث األول: حكم إجياض التوائم السيامية

 المبحث الثـاني: دوافع وضوابط إجياض التوائم السيامية

 المبحـــــــــث الثـــــــــالث: حــــــــكم فصـــــــــــــل التـــــــوائم الســـــــــيامية 

 المبــــــــحث الرابـــــع: دوافــــــــع وضــــــوابط فصــــــــل التــــــــوائم الســـــــيامية
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 املبدث ألاول 

ــــــــــاض   ـــــم  إحهـــــــــــ  خكــــــــــــــــــ

ــــــــــــىائم الطــــــــــــــــــــــــياميت    الخــــــــــــــــــــــــــ

 المطـــــــــــــــــــمب األول: تعـــــــــــــــــــريف اإلجيــــــــــــــــاض

 ــــــــم إجيــــــــاض التـــــــــوائم الســــــياميةالمطمـــــــــب الثــــــــاني: حكــ

 

 

 

 

 



 

28 

 ادلغهت األًل

 رؼزيف اإلجيبض
 أًال: رؼزيف اإلجيبض يف انهغخ :

، (ِ)، يقاؿ أجهض  عن  أم نحا (ُ)اإلجهاض مف الفعؿ جهض، بمعنى أزاؿ الشي  عف مكان 
 المتنبي:، قاؿ (ّ)كمن  أجهضت الناقة إذا ألقت كلدها لغير تماـ

 (3)وأسقطت األجنة في الواليا            وأجهضت الحوائل والسقابُ 

، كيقاؿ لمف كاف ذلؾ لها (ٓ)أجهضت الناقة إجهاضا فهي مجهض كمجهضة، كالجمع مجاهيض
، فيككف معنى اإلجهاض في المغة: (ٔ)عادة: ًمجهاض، كلمجنيف الذم سقط: جهيض كمجهض

لقائ  قبؿ تمام .هك تنحية الكلد عف مكان ،   كا 

 صبَيب: رؼزيف اإلجيبض يف االصغالح انشزػي :

لـ يعمد الفقها  القدامى لتحديد معنى اإلجهاض، كلـ يخرج استعمالهـ ل  عف المدلكؿ المغكم، 
كهك إلقا  الكلد مع نقصاف في الخمؽ، أك نقصاف في مدة الحمؿ، كعبر الكثير منهـ عف 

 .(ُ)لقا  كالٌطرح كاإلمبلصاإلجهاض بمرادفات  كاإلسقاط كاإل

                                                           

، إبراهيـ مصطفى ُُّ/ٕ، ابف منظكر: المساف )جهض( ْٖٗ/ُابف فارس: معجـ مقاييس المغة )جهض( (ُ) 
 .ُّْ/ُكآخركف: المعجـ الكسيط )جهض( 

، سعدم أبك حبيب: ِٕٗ/ُٖ، الزبيدم: تاج العركس )جهض( ُُّ/ُمي: المصباح المنير )جهض( الفيك (ِ) 
 .ُٕ/ُالقامكس الفقهي )جهض( 

، الزبيدم: تاج العركس ُُّ/ُ، الفيكمي: المصباح المنير )جهض( ُُّ/ٕابف منظكر: المساف )جهض( (ّ) 
 .ُّْ/ُ، إبراهيـ مصطفى كآخركف: المعجـ الكسيط )جهض( ِٕٗ/ُٖ)جهض( 

 .ُٓالمتنبي: ديكاف المتنبي ص(ْ) 
، إبراهيـ ُٕ/ُ، سعدم أبك حبيب: القامكس الفقهي )جهض( ْٖٗ/ُابف فارس: معجـ مقاييس المغة )جهض( (ٓ) 

 .ُّْ/ُمصطفى كآخركف: المعجـ الكسيط )جهض( 
حبيب: القامكس ، سعدم أبك ِٕٗ/ُٖ، الزبيدم: تاج العركس )جهض( ُُّ/ٕابف منظكر: المساف )جهض( (ٔ) 

 .ُٕ/ُالفقهي )جهض( 
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 صبَيب: رؼزيف اإلجيبض يف االصغالح انغيب :

 . (ِ)اإلجهاض عند األطبا  هك: خركج محتكيات الحمؿ قبؿ أف يكمؿ عشريف أسبكعان 

أما خركج محتكيات الحمؿ بعد أف يكمؿ عشريف أسبكعان فميس إجهاضاى؛ بؿ هك كالدة ألن  يمكف 
 .(ّ)أف يستقر حيان 

 انضبَيادلغهت 

 حكى إجيبض انزٌائى انسيبييخ
لقد عني التشريع اإلسبلمي بالجنيف، عناية فائقة؛ فحـر االعتدا  عمي  بالقتؿ كما دكن ، كجعؿ 
حفظ نفس  مف الضركريات الخمس؛ فأذف لؤلـ اإلفطار في نهار رمضاف إف خشيت هبلك ، 

لمجنيف، إلى غير ذلؾ مف  كأمر بتأخير استيفا  العقكبات البدنية لمحامؿ حتى تضع؛ حماية
 صكر عناية اإلسبلـ ب .

لكف، قد تظهر التحاليؿ الطبية كاألشعة أف هذا الجنيف عبارة عف تكائـ سيامية؛ فما مدل تأثير 
 ذلؾ عمى حكـ إجهاضها.

بادئ ذم بد ، فإف حكـ إجهاض التكائـ السيامية لـ يرد ل  ذكر في كتب الفقها  القدامى، فكاف 
إلجهاض مف حيث ككن  قبؿ نفخ الركح أك بعد ، كلـ يتعرضكا لحكـ إجهاض تناكلهـ لحكـ ا

التكائـ السيامية؛ كذلؾ الستحالة اطبلع أطبا  زمانهـ عمى حاؿ الجنيف داخؿ الرحـ، كمف ثـى 
التنب  لكجكد التكائـ السيامية قبؿ كضعها، كيعزل ذلؾ الفتقارهـ إلى التقنيات التي تيسر لهـ 

 حمؿ.التعرؼ عمى حاؿ ال

                                                                                                                                                                      

، حسف السندم: ٕٖ، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض صٔٓ/ِمجمكعة مف العمما : مكسكعة الفق  الككيتية: (ُ) 
 .ِ، عبد المعبكد: اإلجهاض كحؽ الحياة صْْٗعناية الشريعة اإلسبلمية بحقكؽ الطفؿ ص

 ، ّٖأحكاـ اإلجهاض ص ، ابراهيـ رحيـ:َُمحمد البار: مشكمة اإلجهاض ص(ِ) 
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=30402 

 .ّٖ، ابراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض صَُمحمد البار: مشكمة اإلجهاض ص(ّ) 
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لذلؾ يحسف تناكؿ حكـ اإلجهاض عمكما؛ لمكصكؿ إلى حكـ إجهاض التكائـ السيامية؛ فإن  
ف كانت ل  طبيعت  الخاصة.  يندرج تحت حكم ، باعتبار  جنينا، كا 

 حكى اإلجيبض:

تمت اإلشارة إلى أف الفقها  عند تناكلهـ لحكـ اإلجهاض، منهـ مف فرؽ بيف اإلجهاض قبؿ نفخ 
اإلجهاض بعد نفخ الركح، بينما رأل آخركف أف األمر سياف، كفيما يمي بياف مذاهب الركح، كبيف 

الفقها  في حكـ اإلجهاض قبؿ نفخ الركح، كفي حكـ اإلجهاض بعد نفخ الركح، كيحسف البد  
 بحكـ اإلجهاض بعد نفخ الركح؛ ألن  محؿ اتفاؽ، كلكف بعد ذكر كقت نفخ الركح.

 ًلذ َفخ انزًح:

ـ عمى أف نفخ الركح في الجنيف يقع بعد خمؽ جميع األطكار: النطفة كالعمقة اتفؽ أهؿ العم
، كاختمفكا في تحديد المدة التي يبمغ فيها الجنيف هذ  األطكار، كمف ثـ يتهيأ لنفخ (ُ)كالمضغة

الركح؛ كذلؾ الختبلفهـ في تأكيؿ األحاديث الكاردة في ذكر أطكار الجنيف كنفخ الركح في ، كمف 
 ديث:هذ  األحا

  عف ابف مسعكد قاؿ: حدثنا رسكؿ اهلل ،  :كهك الصادؽ المصدكؽ، قاؿ  إن أخدكم يجمع

خلقى فً بطن أمى أربعين يوماَ ثم يكون علقٌ مثل ذلكَ ثم يكون مضػٌ مثل ذلكَ ثم يبعث هللا 

ملكا فيؤمر بأربع كلماتَ ويقال لى: اكتب عملىَ ورزقىَ وأجلىَ وشقً أو سعيدَ ثم ينفخ فيى 

عليى كتابىَ  الروحَ فإن الرجل منكم ليعمل ختٍ ما يكون بينى وبين الجنٌ إِ ذراعَ فيسبق

فيعمل بعمل أهل النارَ ويعمل ختٍ ما يكون بينى وبين النار إِ ذراعَ فيسبق عليى الكتابَ 

فيعمل بعمل أهل الجنٌ 
(ِ) . 

                                                           

، َْٕ/ْ، الدسكقي: حاشية الدسكقي َِّ/ُ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ُْٖ/ْابف نجيـ: البحر الرائؽ (ُ) 
، ابف مفمح: الفركع ْْٖػ  ُْٖ/ُُ، ابف حجر: فتح البارم ُٓٔالشهرزكرم: فتاكل ابف الصبلح ص

، ٕٓ/ِ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ّّٗ، ابف القيـ: التبياف في أقساـ القرآف صُْٔ/ٖ
مدم: فق  القضايا الطبية ، عمي داغي كعمي المحَُِ/ٕمجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية 

 .ّٔ، شرؼ القضاة: متى تنفخ الركح في الجنيف صّْٓالمعاصرة ص
(، صحيح مسمـ: كتاب القدر، باب َِّٖ(، )ح ُُُ/ْصحيح البخارم: كتاب بد  الخمؽ، باب ذكر المبلئكة )(ِ) 

ي ركايت  " في (، ركا  البخارم كمسمـ، كزاد مسمـ فِّْٔ( )ح َِّٔ/ْكيفية خمؽ اآلدمي في بطف أم  )
 ذلؾ"، عند قكل  " ثـ يككف في ذلؾ عمقة مثؿ ذلؾ".
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  عف حذيفة بف أسيد،  قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل :يقكؿ ،  إذا مر بالنطفٌ ثنتان وأربعون

ليلٌَ بعث هللا إليوا ملكاَ فصورها وخلق سمعوا وبصرها وجلدها ولخموا وعظامواَ ثم قال: يا 

رب أذكر أم أنثٍ؟ فيقضً ربك ما شاءَ ويكتب الملكَ ثم يقول: يا رب أجلىَ فيقول ربك ما 

كتب الملكَ ثم يخرج الملك شاءَ ويكتب الملكَ ثم يقول: يا رب رزقىَ فيقضً ربك ما شاءَ وي

بالصخيفٌ فً يدهَ فّ يزيد علٍ ما أمر وِ ينقص 
(ُ). 

أف كؿ طكر مف أطكار خمؽ الجنيف يقع في  أخذ أكثر أهؿ العمـ مف حديث ابف مسعكد 
أربعيف يكما؛ كلذلؾ قالكا بأف نفخ الركح ال يككف إال بعد مائة كعشريف يكما، حتى أن  نيقؿ 

، بالمدة الزمنية، فتككف المدة بعد انتها  طكر  مثل ذلك ؛ كفسركا قكل : (ِ)اإلجماع عمى ذلؾ
لـ يدؿ صراحة عمى ذكر نفخ  ، كقالكا: بأف حديث حذيفة (ّ)المضغة مائة كعشريف يكما

الركح، بؿ صرح بأف إرساؿ الممؾ لكتابة المقادير يقع في أكؿ األربعيف الثانية؛ فيككف إرساؿ 
كحديث حذيفة  يف يكما إرساال آخر، فبل تعارض بيف حديث ابف مسعكد الممؾ بعد مائة كعشر 


(ْ). 

في حيف قاؿ بعض شراح الحديث المتأخريف إف النطفة، كالعمقة، كالمضغة، تقع جميعا في 

فَخَلَمْنَب الْوُعْغَخَ   :، كبمدلكؿ قكل  األربعيف األكلى؛ آخذيف بمدلكؿ حديث حذيفة بف اسيد 

ػِظبهبً
حيث دلت اآلية الكريمة عمى أف خمؽ العظاـ يقع بعد طكر المضغة، كالحديث يشير ؛ (ٓ)

إلى أف العظاـ تخمؽ في اليـك الثاني كاألربعيف؛ فتككف جميع األطكار في هذ  المدة، كليس بعد 
عمى أف مدة كؿ طكر اربعيف يكما؛  ، كال دليؿ في حديث ابف مسعكد (ٔ)مائة كعشريف يكما

يجمع خلقى فً بطن أمى أربعين  : ، معطكؼ عمى قكل  ثم يبعث هللا ملكا  : فقكل  

فهي جممة  ،ثم يكون علقٌ مثل ذلكَ ثم يكون مضػٌ مثل ذلك  : ، أما قكل  يوما 

                                                           

 (.ِْٓٔ( )ح َِّٕ/ْصحيح مسمـ: كتاب القدر، باب كيفية خمؽ اآلدمي في بطف أم  )(ُ) 
 .ِّٗ/ّ، العيني: عمدة القارم ُْٖ/ُُ، ابف حجر: فتح البارئ ُُٗ/ُٔالنككم: المنهاج (ِ) 
 .َُّ/ُٓ، العيني: عمدة القارم ِْٖ/ُُ، ابف حجر: فتح البارم ُٓٓ/ُابف رجب: جامع العمـك كالحكـ (ّ) 
 .ْْٖ/ُُ، ابف حجر: فتح البارم ُٔٔ/ُابف رجب: جامع العمـك كالحكـ (ْ) 
 .ُْسكرة المؤمنكف، اآلية (ٓ) 
 .ْٖٓ/ُُ، ابف حجر: فتح البارم ُٗٓ/ُابف رجب: جامع العمـك كالحكـ (ٔ) 
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في أربعيف  ـكيشمؿ األطكار الثبلثة  ـ، فيككف جمع الخمؽ (ُ)اعتراضية؛ لئبل ينقطع ذكر األطكار
يكما، ثـ يرسؿ الممؾ، كيككف إرساؿ الممؾ لكتابة المقادير كنفخ الركح معا؛ القترانهما ببعضهما 

 .(ِ)، كال تعارض بيف الحديثيفالبعض في حديث ابف مسعكد 

كيتبيف مما سبؽ أف القكؿ بأف خمؽ جميع األطكار يككف في األربعيف األكلى ل  كجاهة؛ فحديث 
، كذكر لـ ي ابف مسعكد  دؿ صراحة عمى أف خمؽ هذ  األطكار يككف بعد مائة كعشريف يـك

بأف جميع األطكار تقع في  ، بينما صرح حديث حذيفة (ّ)األطكار في  مف باب ترتيب األخبار
، السيما أف هناؾ تكافؽ بيف هذا القكؿ كبيف حقائؽ عمـ األجنة؛ فقد تكصؿ (ْ)األربعيف األكلى

نطفة تصير عمقة بعد ستة أياـ مف اإلنعقاد، كيبدأ طكر المضغة في اليـك العمـ الحديث إلى أف ال
 ، فدؿ عمى سعة اطبلعهـ.(ٔ)، كقد سبقهـ إلى ذلؾ بعض الفقها  القدامى(ٓ)الرابع كالعشريف

كال يمـز مف القكؿ بأف جميع األطكار تقع في األربعيف األكلى، أف نفخ الركح يككف فيها أيضا؛ إذ 
، في ؛ فيؤخذ بمدلكؿ حديث حذيفة (ٕ)إنما يككف بعد اكتماؿ هذ  األطكار اتفاقاأف نفخ الركح 

 أف جميع األطكار تككف في أكؿ األربعيف الثانية.

لـ يصرح بذكر نفخ  ، كحديث حذيفة (ٖ)ككقت نفخ الركح ال سبيؿ إلى معرفت  إال بالكحي
أف إرساؿ الممؾ لكتابة  بف مسعكد الركح، كال يمـز مف ذكر  مقترنا بكتابة المقادير في حديث ا

عند أكؿ األربعيف الثانية  مرةالمقادير يقتضي إرسال  لنفخ الركح؛ فيقاؿ بإرساؿ الممؾ غير مرة: 
                                                           

، ابف حجر: فتح البارم ُٓٔ/ُ، عبيد اهلل المباركفكرم: مرعاة المفاتيح ِْٗ/ّ العيني: عمدة القارم (ُ) 
ُُ/ْٖٓ. 

 .ْٖٓػ  ُْٖ/ُُابف حجر: فتح البارم (ِ) 
، شرؼ القضاة: متى تنفخ الركح في ََْ، محمد البار: خمؽ اإلنساف صْٖٓ/ُُابف حجر: فتح البارم (ّ) 

 .ِٓالجنيف ص
 .ْٖٓ/ُُ، ابف حجر: فتح البارم ُٗٓ/ُابف رجب: جامع العمـك كالحكـ (ْ) 
 .ّْ، ّٕ، شرؼ القضاة: متى تنفخ الركح في الجنيف صّٓٗ، ّْٔمحمد البار: خمؽ اإلنساف ص(ٓ) 
، ابف القيـ: التبياف في أقساـ القرآف ُْٖ/ُُ، ابف حجر: فتح البارم َِّ/ُابف عابديف: حاشية رد المحتار (ٔ) 

، عمي داغي كعمي المحمدم: فق  القضايا الطبية َّْ، ّٔٗ، محمد البار: خمؽ اإلنساف صّّٕص
 .ّْٕالمعاصرة ص 

 .ْْٖػ  ُْٖ/ُُ، ابف حجر: فتح البارم ُٓٔ/ُعبيد اهلل المباركفكرم: مرعاة المفاتيح (ٕ) 
 .ّّْ/ُ، العثيميف: الشرح الممتع ّّٕ، ابف القيـ: التبياف في أقساـ القرآف صِْٖ/ُُابف حجر: فتح البارم (ٖ) 

ُ/ّّْ. 
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أخرل لنفخ الركح؛ إذ ال دليؿ عمى نفخ الركح في أكؿ األربعيف الثانية،  ومرةلكتابة المقادير، 
، كيرل (ُ)ظهكر الحركة اإلرادية عند الجنيف السيما أن  مف العبلمات الدالة عمى نفخ الركح

، فيؤخذ بما (ِ)األطبا  أف الحركات اإلرادية: مثؿ الحركة كمص األصبع تبدأ في الشهر الثالث
 كاهلل  ـقال  أكثر أهؿ العمـ مف أف نفخ الركح يككف بعد مائة كعشريف يكما، كهذا هك الراجح 

 .  ـأعمى كأعمـ 

 انزًححكى اإلجيبض ثؼذ َفخ 

ال يجكز إجهاض الجنيف بعد نفخ الركح في ؛ فقد اتفقت كممة الفقها  عمى تحريـ إجهاض  بعد 
 .(ّ)نفخ الركح في 

 األدنخ ػهى حتزيى اإلجيبض ثؼذ َفخ انزًح: 

 القرآن الكريم:  .3

  :، كقكل  (ْ) ًَصَّبوُنْ ثِوِ لَؼَلَّىُنْ رَؼْمِلٌُىًََلَب رَمْزُلٌُا النَّفْظَ الَّزِِ حَشَّمَ اللَّوُ إِلَّب ثِبلْحَكِّ رَلِىُنْ   :قكل  
  :، كقكل  (ٓ) ًَإِرا رٌََلََّ عَؼَ فِِ الْإَسْضِ لُِْفْغِذَ فِْيب ًَُّيْلِهَ الْحَشْسَ ًَالنَّغْلَ ًَاللَّوُ ال ُّحِتُّ الْفَغبدَ

                                                           

 .ْْٖ/ُُ، ابف حجر: فتح البارم ُٔٔ/ُبف رجب: جامع العمـك كالحكـ ا(ُ) 
 .ّْ، شرؼ القضاة: متى تنفخ الركح في الجنيف صِّٓمحمد البار: خمؽ اإلنساف ص(ِ) 
، نظاـ الديف كأخركف: ُٕٔ/ّ، َِّ/ُ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار َُْ/ّابف الهماـ: فتح القدير (ّ) 

، الرهكني: حاشية الرهكني عمى شرح الزرقاني ِٕٔ/ِالدسكقي: حاشية الدسكقي  ،ّٔٓ/ٓالفتاكل الهندية 
، البجيرمي: حاشية البجيرمي ُّّ/ٓ، األنصارم: الغرر البهية َِْ/ِ، الصاكم: حاشية الصاكم ِْٔ/ّ
، الحمد: ّٖٔ/ُ، المرداكم: اإلنصاؼ ّّٗ/ُ، ابف مفمح: الفركع ُْٕ/ْ، البكرم: إعانة الطالبيف َّٔ/ّ
، مجمكعة مف العمما : فتاكل ٕٓ/ِ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ٕ/ِٓح زاد المستقنع شر 

 .ُْٗ،  القرضاكم: الحبلؿ كالحراـ صَِٗ، شمتكت: الفتاكل صَُِ/ٕ، ُّٖ/ِدار اإلفتا  المصرية 
 .ُُٓسكرة األنعاـ، اآلية (ْ) 
 .َِْسكرة البقرة، اآلية (ٓ) 
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ًاَل   :، كقكل  (ُ) ًَال رَمْزُلٌُا ؤًَْالدَوُنْ خَشَْْخَ إِهاْلقٍ ًَحْيُ ًَشْصُلُيُنْ ًَإَِّّبوُنْ إِىَّ لَزْلَيُنْ وبىَ خِطْإً وَجِرياً 

 .(ِ) َّضًْنِيَ ًَال َّمْزُلْيَ ؤًَْالدَىُيَّ ًاَل َّإْرِنيَ ثِجُيْزبىٍ َّفْزَشِّنَوُ ثَْْيَ ؤَّْذِّيِيَّ ًَؤَسْجُلِيِيَّ 

 وجو الداللة من اآليات:

دلت اآليات بشكؿ جمي عمى تحريـ قتؿ النفس التي حـر اهلل إال بالحؽ، كالجنيف بعد نفخ الركح 
نفس؛ فهك تاـ الخمؽ، كمكصكؼ باآلدمية، فيعتبر االعتدا  عمي  باإلجهاض قتبل، السيما أف 

اإلجهاض ، كاردا في النهي عف (ّ) ًَال َّمْزُلْيَ ؤًَْالدَىُيَّ   :بعض المفسريف عد قكل  

خاصة، كهك كاقع بيف النهي عف الزنا، كبيف النهي عف اإلتياف ببهتاف مفترل، كهك أف تمحؽ 
الزكجة بزكجها غير أكالد ، فيككف النهي عف الزنا أكال، فإف كقع، فالنهي عف إجهاض ، فإف 

لد، فالنهي عف إلحاق  بالزكج بهتانا استمرت حيات  حتى كي
أك  ؛ لذا ال يجكز قتؿ األكالد(ْ)

 .(ٓ)إجهاضهـ أجنة

 اإلجماع:  .2

سبؽ نقؿ اإلجماع عمى تحريـ إجهاض الجنيف بعد نفخ الركح في ، كعدِّ  قتبل لمنفس التي حـر اهلل 
 .(ٔ)بغير حؽ

                                                           

 .ُّاإلسرا ، اآلية سكرة (ُ) 
 .ُِسكرة الممتحنة، اآلية (ِ) 
 .ُِسكرة الممتحنة، اآلية (ّ) 
، القرطبي: الجامع ألحكاـ ََُ/ٖ، ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ َّْ/ِّ، َِِ/ُِالطبرم: جامع البياف (ْ) 

 .ِٕ/ُٖ، ُِّ/ٕالقرآف 
، ابف جزم: القكانيف الفقهية ْٗٔ/ٔالمحتار ، ابف عابديف: حاشية رد ّْٕ/ٓابف ماز : المحيط البرهاني (ٓ) 

، مجمكعة مف العمما : ّْٔ/ُّ، العثيميف: الشرح الممتع ّٗٗ/ُ، عميش: فتح العمي المالؾ ُُْص
، الزحيمي: ُِٖ/ْ، التكيجرم: مكسكعة الفق  اإلسبلمي ِٓ/ُْ، ِِٔ/َّ، ٕٓ/ِالمكسكعة الفقهية الككيتية 

 .َُٔٔ/ٗالفق  اإلسبلمي كأدلت  
، نظاـ الديف كأخركف: الفتاكل الهندية ُِٓ/ّ، ابف نجيـ: البحر الرائؽ ّْٕ/ٓابف ماز : المحيط البرهاني (ٔ) 

، عميش: ِْٔ/ّ، الرهكني: حاشية الرهكني عمى شرح الزرقاني ُُْ، ابف جزم: القكانيف الفقهية صّٔٓ/ٓ
، البكرم: َّٔ/ّالبجيرمي ، البجيرمي: حاشية ْْٔ/ْ، الجمؿ: حاشية الجمؿ ّٗٗ/ُفتح العمي المالؾ 

، العثيميف: الشرح الممتع ّٖٔ/ُ، المرداكم: اإلنصاؼ ّّٗ/ُ، ابف مفمح: الفركع ُْٕ/ْإعانة الطالبيف 
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 القياس:  .1

كذلؾ بقياس اإلجهاض عمى الكأد، بجامع التسبب في إيقاؼ الحياة المستمرة في كؿ منهما، 

، فيككف اإلجهاض كذلؾ (ُ) ًَإِرَا الْوٌَْءًُدَحُ عُئِلَذْ * ثِإَُِّ رًَْتٍ لُزِلَذْ   :كالكأد محـر لقكل  

 .(ِ)محرما

 المعقول: .3

في اإلجهاض تفكيت لمقصد هاـ مف مقاصد النكاح، كهك طمب الكلد؛ فقد شرع النكاح مف أجؿ  .أ 
إلى تكثير النسؿ  المحافظة عمى النكع اإلنساني، كاالعتدا  عمى الجنيف يتنافى مع دعكة الشريعة

 . (ّ)كالعناية ب ، باعتبار حفظ النسؿ أحد الكميات الخمس التي جا ت الشرائع السماكية بحفظها

 ـإف عناية الشارع الحكيـ بالجنيف ظاهرة جمية في صكر متعددة: فقد رخص لمحامؿ باإلفطار  .ب 
ف كاف الصكـ كاجبا  استيفا   ، ككذلؾ كجب تأخير(ْ)إف خشيت إلحاؽ الضرر بحممها ـكا 

، كحفظ (ٔ)، كجعؿ لمجنيف أهمية كجكب ناقصة(ٓ)العقكبات البدنية مف الحامؿ حتى تضع حممها
ل  العديد مف الحقكؽ: كحق  في النسب، كالميراث، كالكصية...؛ كتعمد إجهاض  مناقض 

 .(ٕ)لممقصكد مف تشريع هذ  األحكاـ

                                                                                                                                                                      

، مجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  ٕٓ/ِ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ُّْ/ُّ
 .ُْٗالقرضاكم: الحبلؿ كالحراـ ص  ،َِٗ، شمتكت: الفتاكل صَُِ/ٕ، ُّٖ/ِالمصرية 

 .ٖ،ٗسكرة التككير، اآليتاف (ُ) 
 .ََْ/ّ، ابف تيمية: الفتاكل الكبرلّٗٗ/ُ، عميش: فتح العمي المالؾ ْٕٕ/ّالحطاب: مكاهب الجميؿ (ِ) 
 .ْٔإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ّ) 
، ُْْ/ّ، الهيتمي: تحفة المحتاج ُِٔ/ِ، الخرشي: شرح مختصر خميؿ ُّٗ/ِابف ماز : المحيط البرهاني (ْ) 

 .ِِٗ/ّالمرداكم: اإلنصاؼ 
، ابف قدامة: ُُٓ/ُِ، الماكردم: الحاكم الكبير ِّٓ/ٖ، المكاؽ: التاج كاإلكميؿ ُُ/ٓابف نجيـ: البحر الرائؽ (ٓ) 

 .ِّْ/ٖالمغني 
 .ٖٔ، العنزم: تيسير عمـ أصكؿ الفق   صُّٔعبد الكهاب خبلؼ: عمـ أصكؿ الفق  ص(ٔ) 
 .ِِٖإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ٕ) 
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كال يخفى ما يمحؽ باألـ مف  القكؿ بحرمة اإلجهاض في  اعماؿ لقاعدة ال ضرر كال ضرار،  .ج 
أضرار صحية، كنفسية، كاجتماعية، بسبب اإلجهاض، كالضرر مرفكع في الشريعة؛ فبل يجكز 

 .(ُ)اإلجهاض

كيجدر التنكي  إلى أف ما سبؽ هك حكـ اإلجهاض بشكؿ عاـ، أما حكـ إجهاض التكائـ السيامية 
 .فسيأتي الحقا بإذف اهلل 

 حكى اإلجيبض لجم َفخ انزًح:

 حتزيز حمم اننشاع:

إتفؽ الفقها  عمى تحريـ قتؿ اآلدمي، كاختمفكا في اعتبار اإلجهاض قبؿ نفخ الركح قتبل؛ بنا  
 عمى اختبلفهـ في كقت اعتبار الجنيف مكصكفا باآلدمية.

 يذاىت انفميبء يف اإلجيبض لجم َفخ انزًح:

 المذىب األول: اإلباحة

، إلى جكاز إجهاض (ْ)، كالحنابمة(ّ)كبعض الشافعية، (ِ)ذهب الحنفية في المشهكر مف مذهبهـ
، كهك ما أقر  مجمع الفق  (ُ)الجنيف مطمقا، كحمؿ بعض الفقها  القكؿ باإلباحة عمى العذر

                                                           

 .ِِٖإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ُ) 
، نظاـ الديف ُِٓ/ّ، ابف نجيـ: البحر الرائؽ ُّٓ/ُ، ميبل خسرك: درر الحكاـ َُْ/ّابف الهماـ: فتح القدير (ِ) 

، الزحيمي: ِْٖ/َّ، ٕٓ/ِ ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتيةّٔٓ/ٓكأخركف: الفتاكل الهندية 
، مجمكعة مف العمما : ّٓ/ُ، مجمكعة مف العمما : مكسكعة الفق  المصرية ِْٕٔ/ْالفق  اإلسبلمي كأدلت  

 .ُّٖ/ِفتاكل دار اإلفتا  المصرية 
، َّٔ/ّ، البجيرمي: حاشية البجيرمي ُٖٔ/ٕ، الهيتمي: تحفة المحتاج ُّّ/ٓاألنصارم: الغرر البهية (ّ) 

، مجمكعة مف ّٓ/ُ، مجمكعة مف العمما : مكسكعة الفق  المصرية ِْٖٔ/ْالفق  اإلسبلمي كأدلت  الزحيمي: 
 .ُّٖ/ِالعمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية 

، مجمكعة مف ٕ/ِٓ، الحمد: شرح زاد المستقنع ّٖٔ/ُ: اإلنصاؼ ، المرداكمّّٗ/ُابف مفمح: الفركع (ْ) 
 .ِْٖٔ/ْ، الزحيمي: الفق  اإلسبلمي كأدلت  ٖٓ/ِالعمما : المكسكعة الفقهية الككيتية 
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( سنة ِْْٖ، كب  أفتت المجنة الدائمة في فتكاها رقـ )(ِ)اإلسبلمي في دكرت  الثانية عشرة
، ككافق  قرار هيئة كبار العمما  (ْ)ـ أربعيف يكما، فيما حصر  آخركف فيما كاف قبؿ تما(ّ)ـُٖٕٗ
 .(ٓ)ـُٖٔٗ( الصادر سنة َُْرقـ )

 المذىب الثاني: الكراىة
إلى الكراهة مطمقا، كذهب بعض الحنفية كالشافعية إلى كراهة  (ٕ)، كالمالكية(ٔ)ذهب بعض الحنفية

باحت  لعذر الكراهة فيما ( َُ)كالمالكية، (ٗ)، كقيد بعض فقها  الحنفية(ٖ)اإلجهاض لغير عذر، كا 
 .(ُُ)كاف قبؿ أربعيف يكما، كهك قكؿ محتمؿ عند الشافعية

                                                                                                                                                                      

، مجمكعة مف العمما : المكسكعة ُٕٔ/ّ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ُِٓ/ّابف نجيـ: البحر الرائؽ (ُ) 
، مجمكعة مف العمما : مكسكعة ِْٕٔ/ْ، الزحيمي: الفق  اإلسبلمي كأدلت  ِٖٓ/َّ، ٖٓ/ِالفقهية الككيتية 
 .ُّٖ/ِ، مجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية ّٓ/ُالفق  المصرية 

 .ِْ، الربيعة: التكائـ السيامية صِْٕ/ْعفانة: الفتاكل (ِ) 
 .ِْ، الربيعة: التكائـ السيامية صّٗٓ/ِٖأرشيؼ ممتقى أهؿ الحديث (ّ) 
، ّٗٗ/ُ، عميش: فتح العمي المالؾ ْٕٕ/ّ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ٖ/ُِالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف (ْ) 

، ُٕٓ/ُكالحكـ  ، ابف رجب: جامع العمـكّٖٔ/ ُ، المرداكم: اإلنصاؼِْْ/ٖالرممي: نهاية المحتاج 
، ِْٖ/َّ، ٖٓ/ِ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ُُِ/ُالبهكتي: شرح منتهى اإلرادات 

، مجمكعة ّٓ/ُ، مجمكعة مف العمما : مكسكعة الفق  المصرية ِْٖالتكيجرم: مختصر الفق  اإلسبلمي ص
 .ُّٖ/ِمف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية 

، مجمكعة مف العمما : فتاكل الشبكة اإلسبلمية ِٗٗ/ُْف العمما : فتاكل كاستشارات اإلسبلـ اليـك مجمكعة م(ٓ) 
ُّ/َْٕٗ. 

، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية ُّٓ/ُ، ميبل خسرك: درر الحكاـ ّْٕ/ٓابف ماز : المحيط البرهاني (ٔ) 
، مجمكعة مف العمما : فتاكل ّٓ/ُالمصرية  ، مجمكعة مف العمما : مكسكعة الفق ِْٖ/َّ، ٖٓ/ِالككيتية 

 .ُّٖ/ِدار اإلفتا  المصرية 
، مجمكعة مف ٖٓ/ِ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ّٗٗ/ُعميش: فتح العمي المالؾ (ٕ) 

 .ُّٖ/ِ، مجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية ّٓ/ُالعمما : مكسكعة الفق  المصرية 
، الشربيني: مغني المحتاج ُٗٓ/ٔ، ُٕٔ/ّ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ُِٓ/ّف نجيـ: البحر الرائؽ اب(ٖ) 

، مجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  ٖٓ/ِ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ّٗٔ/ٓ
 .ُّٖ/ِالمصرية 

 .ُٔٗ/ُاألندريني: الفتاكل التاتارخانية (ٗ) 
، الزحيمي: الفق  ٖٓ/ِ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ِٕٔ/ِالدسكقي: حاشية الدسكقي (َُ) 

 .ُّٖ/ِ، مجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية ِْٕٔ/ْاإلسبلمي كأدلت  
 .ِْٖٔ/ْالزحيمي: الفق  اإلسبلمي كأدلت  (ُُ) 
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 المذىب الثالث: التحريم

لي  ذهب بعض الحنفية  ، كهك المعتمد عند (ُ)أم تحريـ اإلجهاض مطمقا؛ كلك كاف نطفة، كا 
مف المعاصريف: د. ، كذهب إلي  (ْ)، كالمشهكر عند الحنابمة(ّ)، كالمتج  عند الشافعية(ِ)المالكية

 .(ٔ)، كد. يكسؼ القرضاكم(ٓ)د. حساف شمتكت

 ينشأ اخلالف:

 ينشأ اختالف الفقياء في حكم إجياض الجنين قبل نفخ الروح من:

 اختبلفهـ في الكقت الذم يكصؼ في  الجنيف باآلدمية. .ُ

كاإلنساف تاـ  ـأك ما مآل  أف يككف إنسانا ـاختبلفهـ في اعتبار االعتدا  عمى أصؿ اإلنساف  .ِ
 الخمؽ، كبنا  عمى ذلؾ اختمفكا في اعتبار إجهاض  جناية كقتبل.

فَئًَِّب  : تعارض ظاهر النصكص، الناشئ مف اختبلفهـ في تأكيمها؛ فقد اختمفكا في تأكيؿ قكل   .ّ

 .(ٕ) مَخٍ ًَغَْْشِ هُخَلَّمَخٍ لِّنُجَِّْيَ لَىُنْ خَلَمْنَبوُن هِّي رُشَاةٍ صُنَّ هِي ًُّطْفَخٍ صُنَّ هِيْ ػَلَمَخٍ صُنَّ هِي هُّعْغَخٍ هُّخَلَّ

                                                           

 .ّٔٓ/ٓلديف كأخركف: الفتاكل الهندية ، نظاـ اََّ/َُابف الهماـ: فتح القدير (ُ) 
، ِٕٔ/ِ، الدسكقي: حاشية الدسكقي ْٕٕ/ّ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ُُْابف جزم: القكانيف الفقهية ص(ِ) 

، ِْٖ/َّ، ٖٓ/ِ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ّٗٗ/ُعميش: فتح العمي المالؾ 
، مجمكعة مف ّٓ/ُ، مجمكعة مف العمما : مكسكعة الفق  المصرية ِْٕٔ/ْالزحيمي: الفق  اإلسبلمي كأدلت  

 .ُّٖ/ِالعمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية 
، ْْٔ/ْ، الجمؿ: حاشية الجمؿ ُِْ/ٖ، ُٖٔ/ٕ: تحفة المحتاج ، الهيتميُٓ/ِالغزالي: إحيا  عمـك الديف (ّ) 

، الزحيمي: الفق  ٗٓ/ِ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ُْٕ/ْالبكرم: إعانة الطالبيف 
، مجمكعة مف العمما : فتاكل ّٓ/ُ، مجمكعة مف العمما : مكسكعة الفق  المصرية ِْٕٔ/ْاإلسبلمي كأدلت  

 .ُّٖ/ِ  المصرية دار اإلفتا
، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ٖ/ِٓ، الحمد: شرح زاد المستقنع ّٖٔ/ُالمرداكم: اإلنصاؼ(ْ) 

 .ٗٓ/ِالككيتية 
 .َِٗشمتكت: الفتاكل ص(ٓ) 
 .ُْٗالقرضاكم: الحبلؿ كالحراـ ص(ٔ) 
 .ٓسكرة الحج، اآلية (ٕ) 
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أخذ القائمكف بإباحة اإلجهاض مف هذ  اآلية أف النطفة قبؿ نفخ الركح فيها ال تكصؼ باآلدمية؛  .أ 
 فيجكز إلقاؤها.

لها  بينما أخذ القائمكف بالتحريـ منها كجكب رعاية هذ  النطفة؛ فقد دلت اآلية عمى رعاية اهلل  .ب 
جهاضها عمؿ بنقيض مدلكؿ اآلية.  طكرا بعد طكر، كا 

 كذلؾ اختبلفهـ في تأكيؿ النصكص الدالة عمى تحريـ القتؿ. .ْ

 فمف رأل منهـ أنها تشمؿ اإلجهاض قبؿ نفخ الركح قاؿ بالتحريـ. .أ 

 كمف رأل أنها ال تشمم  قاؿ باإلباحة. .ب 

 األدنخ:

  أدنخ ادلذىت األًل:

استدؿ القائمكف بجكاز إجهاض الجنيف مطمقا قبؿ نفخ الركح في ، بالقرآف الكريـ، كالقياس،  أوال:
 كالمعقكؿ:

 القرآن الكريم:  .3

َّب ؤَُّّيَب النَّبطُ إِى وُنزُنْ فِِ سَّْتٍ هِّيَ الْجَؼْشِ فَئًَِّب خَلَمْنَبوُن هِّي رُشَاةٍ صُنَّ هِي ًُّطْفَخٍ  : استدلكا بقكل  

 .(ُ) صُنَّ هِيْ ػَلَمَخٍ صُنَّ هِي هُّعْغَخٍ هُّخَلَّمَخٍ ًَغَْْشِ هُخَلَّمَخٍ لِّنُجَِّْيَ لَىُنْ 

 وجو الداللة من اآليات:

ة عمى أف التخميؽ يككف في مرحمة المضغة، حيف يستبيف خمؽ اإلنساف، كتنفخ دلت اآلية الكريم
؛ فيصبح بذلؾ معصكما، أما قبؿ ذلؾ فبل يعدك ككن  دـ، كال يعتبر آدميا؛ فيجكز (ِ)في  الركح

 . (ُ)إلقاؤ 

                                                           

 .ٓسكرة الحج، اآلية (ُ) 
 .ٗ/ُِ، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ٗٔٓ/ُٖف الطبرم: جامع البيا(ِ) 



 

40 

 القياس: .2

كالجماد، كذلؾ بقياس اإلجهاض عمى العزؿ، بجامع أف كبلن منهما إلقا  لما ال ركح في ، فهك 

عف  ؛ فدؿ عدـ نهي النبي (ِ)" كىا وعشل والقزآن يجزل "  :ككما أف العزؿ جائز؛ لقكؿ جابر
 .(ّ)العزؿ عمى إباحت ، فكذلؾ اإلجهاض قبؿ نفخ الركح

 المعقول: .1

إف الجنيف قبؿ نفخ الركح في  ال يبعث، فهك امتداد لحياة الحيكاف المنكم، كلك مات قبؿ نفخ 
يغسَّؿ، كال يكفف، كال يصمى عمي ، فمما لـ يثبت ل  حكـ اآلدمي، جاز إلقاؤ ، كلـ الركح في  ال 

 .(ْ)يعتبر ذلؾ اعتدا 

 قيد القائمكف بإباحة اإلجهاض قبؿ تماـ األربعيف يكما، إطبلؽ األدلة السابقة، بعدة قيكد: ثانيا:

كلـ يرد شرعا ما يحظر  (ٓ)البرا ة األصمية: األصؿ في األشيا  اإلباحة ما لـ يرد نص بالتحريـ .ُ
 .(ٔ)إجهاض النطفة

إن النطفٌ تكون فً الرخم أربعين يوما  : إف النطفة ال تزاؿ عمى أصؿ حالها لقكؿ النبي  .ِ

، فالنطفة لـ تتغير عف ككنها ما  ال قيمة ل ، كما لك كاف في صمب (ُ) علٍ خالوا ِ تػير

                                                                                                                                                                      

، العثيميف: الشرح الممتع َِّ/ُ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ّْٕ/ٓابف ماز : المحيط البرهاني (ُ) 
، مسعكدة بكعدالكم: مكقؼ ِْٕٔ/ْ، الزحيمي: الفق  اإلسبلمي كأدلت  ّّٗ/ُ، ابف مفمح: الفركع ِّْ/ُّ

 .ِْٗ، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض صُٓٗاإلجهاض صالشريعة اإلسبلمية مف 
(، صحيح مسمـ: كتاب النكاح، باب حكـ َِٖٓ(، )حّّ/ٕصحيح البخارم: كتاب النكاح، باب العزؿ، )(ِ) 

 (، متفؽ عمي .َُْْ(، )حَُٓٔ/ِالعزؿ، )
، ُٕٔ/ّاشية رد المحتار ، ابف عابديف: حُٔٔ/ِ، الزيمعي: تبييف الحقائؽ ّْٕ/ٓابف ماز : المحيط البرهاني (ّ) 

، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ُّْ/ُّ، العثيميف: الشرح الممتع ّٗٗ/ُعميش: فتح العمي المالؾ 
 .ِٕٗص

، مجمكعة مف العمما : ّّٗ/ُ، ابف مفمح: الفركع ّٖٗ/ِ، ابف قدامة: المغني َِّ/ِابف نجيـ: البحر الرائؽ (ْ) 
، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ِْٖٔ/ْيمي: الفق  اإلسبلمي كأدلت  ، الزحٖٓ/ِالمكسكعة الفقهية الككيتية 

 . ِْٗص

 .َِ، القرضاكم: الحبلؿ كالحراـ صِٕٔ/ُ، الرحيباني: مطالب أكلي النهىَٔالسيكطي: األشبا  كالنظائر ص(ٓ) 
 .ِٖٗ، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض صُُِ/ُالبهكتي: شرح منتهى اإلرادات (ٔ) 
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مادة الحياة؛ فإذا تحكلت النطفة إلى عمقة لـ الرجؿ، بخبلؼ العمقة التي تغيرت إلى الدـ الذم هك 
 .(ِ)يجز إجهاضها

إف إنعقاد النطفة أمر ظني، فقد تنعقد كقد ال تنعقد؛ فيجكز إسقاطها، أما إذا صارت عمقة لـ يجز  .ّ
 .(ّ)اسقاط؛ ألنها كلد انعقد

  أدنخ ادلذىت انضبَي:

 بالسنة الشريفة، كالقياس:استدؿ القائمكف بكراهة إجهاض الجنيف قبؿ نفخ الركح في ، 

 السنة الشريفة: .3

أن امزأجحن من هذيل، رمت إخداهما ألاخزي فطزخت حىينها، فقض ى رضىل هللا  "  :عف أبي هريرة 

  فيها بغزة، عبد أو أمت"(ْ). 

 وجو الداللة من الحديث:

عمى المرأة التي تسببت في إلقا  الجنيف بغرة، دليؿ عمى أف الجنيف نفس  إف قضا  النبي 
 محترمة شرعا، كيترتب عمى هذا االعتدا  اإلثـ كالمؤاخذة، كسكا  كاف االعتدا  مف األـ أـ مف 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

(، إسناد  ضعيؼ كمنقطع، كمخالؼ لمركاية الصحيحة ّّٓٓ(، )حُّ/ٔمسند عبد اهلل بف مسعكد ) مسند أحمد،(ُ) 
 عند مسمـ كغير . 

، مجمكعة مف العمما : المكسكعة ٖ/ِٓ، الحمد: شرح زاد المستقنع ِٕٔ/ُالرحيباني: مطالب أكلي النهى (ِ) 
 .ُِٗ، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض صِٖٓ/َّالفقهية الككيتية 

، العثيميف: الشرح الممتع ِٕٔ/ُ، الرحيباني: مطالب أكلي النهى ُٕٓ/ُابف رجب: جامع العمـك كالحكـ (ّ) 
، َْْ، محمد البار: خمؽ اإلنساف صِٖٓ/َّ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ُّْ/ُّ

 .ِٕٗإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص
(، صحيح مسمـ: كتاب القسامة كالمحاربيف َْٗٔ(، )حُُ/ٗباب جنيف المرأة )صحيح البخارم: كتاب الديات، (ْ) 

 (.ُُٖٔ(، )حَُّٗ/ّكالقصاص كالديات، باب دية الجنيف )
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ذا كاف االعتدا  عمى غير تاـ الخمؽ لـ يترتب عمي  إثـ كإثـ القتؿ، فيأخذ حكـ (ُ)غيرها ، كا 
 .(ِ)الكراهة

 :القياس .2

؛ بجامع أف البيض  كذلؾ بقياس إجهاض الجنيف قبؿ نفخ الركح في ، عمى كسر بيض صيد الحـر
أصؿ الصيد؛ فمآل  أف يصير صيدا، كالنطفة أصؿ اإلنساف كمآلها الحياة، فمما كاف اتبلؼ 
المحـر لبيض صيد الحـر أخؼ مف قتؿ الصيد، فكذلؾ إجهاض الجنيف قبؿ نفخ الركح في  أخؼ 

 .(ّ)إجهاض  بعد نفخ الركح؛ فيأخذ حكـ الكراهةمف 

  أدنخ ادلذىت انضبنش:

 استدؿ القائمكف بتحريـ اإلجهاض بالقرآف الكريـ، كالسنة الشريفة، كالقياس، كالمعقكؿ:

 القرآن الكريم:  .3

 استدلكا بعمـك آيات تحريـ القتؿ كالتي منها: .أ 

  قكؿ اهلل : ًََلَب رَمْزُلٌُا النَّفْظَ الَّزِِ حَشَّمَ اللَّوُ إِلَّب ثِبلْحَكِّ رَلِىُنْ ًَصَّبوُنْ ثِوِ لَؼَلَّىُنْ رَؼْمِلٌُى (ْ). 

   قكل : ًََإِرا رٌََلََّ عَؼَ فِِ الْإَسْضِ لُِْفْغِذَ فِْيب ًَُّيْلِهَ الْحَشْسَ ًَالنَّغْلَ ًَاللَّوُ ال ُّحِتُّ الْفَغبد (ٓ). 

   قكل: ب ؤَحَْْب هَيْ لَزَلَ ًَفْغبً ثِغَْْشِ ًَفْظٍ ؤًَْ فَغبدٍ فِِ الْإَسْضِ فَىَإًََّوب لَزَلَ النَّبطَ جَوِْؼبً ًَهَيْ ؤَحْْبىب فَىَإًََّو

 .(ُ) النَّبطَ جَوِْؼبً

                                                           

 .ّْ/ْالخطابي: معالـ السنف (ُ) 
، مجمكعة ُُٕ/ُّ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ُٗٓ/ٔابف عابديف: حاشية رد المحتار (ِ) 

 .ّٓمما : مكسكعة الفق  المصرية صمف الع
، ابف ُِٓ/ّ، ابف نجيـ: البحر الرائؽ ُّٓ/ُ، ميبل خسرك: درر الحكاـ ّْٕ/ٓابف ماز : المحيط البرهاني (ّ) 

، ِْٖ/َّ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ُٗٓ/ٔ، ُٕٔ/ّعابديف: حاشية رد المحتار 
 .ِٖٓ، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض صّٓالمصرية صمجمكعة مف العمما : مكسكعة الفق  

 .ُُٓسكرة األنعاـ، اآلية (ْ) 
 .َِْسكرة البقرة، اآلية (ٓ) 
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   قكل :  ًًاَل رَمْزُلٌُا ؤًَْالدَوُنْ خَشَْْخَ إِهْالقٍ ًَحْيُ ًَشْصُلُيُنْ ًَإَِّّبوُنْ إِىَّ لَزْلَيُنْ وبىَ خِطْإً وَجِريا (ِ). 

 وجو الداللة من اآليات:

في هذ  اآليات قتؿ النفس التي حـر اهلل إال بالحؽ، بؿ كعد ذلؾ سعيا في األرض   حـر اهلل
 .(ْ)؛ فبل يجكز لؤلـ أك لغيرها قتؿ الجنيف بإجهاض (ّ)بالفساد، كنهى عف قتؿ األكالد خاصة

 .(ٓ) صُنَّ جَؼَلْنبهُ ًُطْفَخً فِِ لَشاسٍ هَىنِيٍ  :قكؿ اهلل  .ب 

 وجو الداللة من اآلية:

النطفة في مكضع حصيف، عبر عن  بالقرار المكيف؛ الستقرارها في ، كحفظها   أكدع اهلل
كحمايتها؛ حتى تككف مهيأة لمحياة بنفخ الركح فيها، فمتى كصمت النطفة إلى هذا المكضع؛ فإف 

؛ فيككف (ٔ)االعتدا  عميها كالتسبب بإسقاطها، مخالفة لمقصكد الشارع الحكيـ مف حفظها
 .(ٕ)إجهاضها محرما

ًَال َّضًِْنيَ ًَال َّمْزُلْيَ ؤًَْالدَىُيَّ ًَال َّإْرِنيَ ثِجُيْزبىٍ َّفْزَشِّنَوُ ثَْْيَ ؤَّْذِّيِيَّ   :قكؿ اهلل  .ج 

 .(ٖ) ًَؤَسْجُلِيِيَّ 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 .ِّسكرة المائدة، اآلية (ُ) 
 .ُّسكرة اإلسرا ، اآلية (ِ) 
 .ُِّ/ٕ، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف َِِ/ُِالطبرم: جامع البياف (ّ) 
 .ُِٖ/ْ، التكيجرم: مكسكعة الفق  اإلسبلمي َُٔ/ّْالفتاكل ابف تيمية: مجمكع (ْ) 
 .ُّسكرة المؤمنكف، اآلية (ٓ) 
 .َُٔ/ُٗ، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف َّْ/ٖابف كثير: تفسير القرآف العظيـ (ٔ) 
 .ِِٕإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ٕ) 
 .ُِسكرة الممتحنة، اآلية (ٖ) 
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 وجو الداللة من اآلية:

عرفت النسا  بأنهف أرؽ قمبا، كأشد عطفا كحنكا عمى أكالدهف ممف سكاهف، كمع هذا فقد جعؿ 
مف شركط صحة البيعة، اجتناب كبائر اإلثـ، كعد مف هذ  الكبائر قتؿ األمهات   اهلل

 .(ِ)، فبل يجكز(ُ)أكالدهف، مما يشمؿ اإلجهاض

 السنة الشريفة: .2

أن امزأجحن من هذيل، رمت إخداهما ألاخزي فطزخت حىينها، فقض ى رضىل هللا   : عف أبي هريرة  .أ 

 فيها بغزة، عبد أو أمت (ّ). 

 الداللة من الحديث:وجو 

، مما يدؿ عمى (ْ)عمى حرمة الجنيف دكف النظر إلى نفخ الركح في  أكعدمها دؿ قضا  النبي 
 .(ٓ)حرمة اإلجهاض

أن تجعل هلل   قمت يا رسكؿ اهلل، أم الذنب أعظـ؟ قاؿ: قاؿ:  عف عبد اهلل ابف مسعكد  .ب 

أن تقتل ولدك خشيٌ أن يأكل معك  قمت: ثـ أم؟ قاؿ:  ندا وهو خلقك
(ٔ). 

 

 

                                                           

، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ََُ/ٖ، ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ َّْ/ِّالطبرم: جامع البياف (ُ) 
ُٖ/ِٕ. 

 .ِِٕإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ِ) 
(، صحيح مسمـ: كتاب القسامة كالمحاربيف َْٗٔ(، )حُُ/ٗصحيح البخارم: كتاب الديات، باب جنيف المرأة )(ّ) 

 (، كالمفظ لمبخارم.ُُٖٔ(، )حَُّٗ/ّ)كالمحاربيف كالقصاص كالديات، باب دية الجنيف 
 .ّْ/ْالخطابي: معالـ السنف (ْ) 
، إبراهيـ رحيـ: ّٓ/ُ، مجمكعة مف العمما : مكسكعة الفق  المصرية ُٗٓ/ٔابف عابديف: حاشية رد المحتار (ٓ) 

 .ِْٕأحكاـ اإلجهاض ص
(، صحيح مسمـ: كتاب ََُٔ(، )حٖ/ٖصحيح البخارم: كتاب األدب، باب قتؿ الكلد خشية أف يأكؿ مع  )(ٔ) 

 (، كالمفظ لمبخارم.ٖٔ(، )حَٗ/ُاإليماف باب ككف الشرؾ أقبح الذنكب )
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 وجو الداللة من الحديث:

؛ فدؿ في الحديث الشريؼ قتؿ األكالد مف أعظـ الذنكب، بؿ كقرن  بالشرؾ باهلل  عد النبي 
، ككذلؾ االعتدا  عمى األجنة بإجهاضها، فهك مثم  (ُ)عمى عظـ إثـ االعتدا  عمى األكالد بقتمهـ

 .(ِ)في اإلثـ كالتحريـ

  القياس: .1

 قياس اإلجياض عمى الوأد: .أ 

استدؿ أصحاب هذا القكؿ بقياس اإلجهاض عمى الكأد بجامع التسبب في إيقاؼ الحياة المستمرة 

، فيككف (ّ) ًَإِرَا الْوٌَْءًُدَحُ عُئِلَذْ * ثِإَُِّ رًَْتٍ لُزِلَذْ  :في كؿ منهما، كالكأد محـر لقكل  

 .(ْ)يدخؿ في عمـك أدلة تحريـ القتؿاإلجهاض كذلؾ محرما؛ فكبلهما 

 قياس اإلجياض قبل نفخ الروح عمى كسر بيض صيد الحرم: .ب 

؛ فإف  كاستدلكا أيضا بقياس إجهاض الجنيف قبؿ نفخ الركح في ، عمى كسر بيض صيد الحـر
البيض أصؿ الصيد؛ فمآؿ البيض أف يصير صيدا، كالنطفة أصؿ اإلنساف كمآلها الحياة، فمما 

؛ لقكل  كاف اتبلؼ ا َّب ؤَُّّيَب الَّزِّيَ آهَنٌُا لَب رَمْزُلٌُا الصَّْْذَ ًَؤًَْزُنْ حُشُمٌ   :لمحـر لبيض صيد الحـر محـر

 ، فكذلؾ اإلجهاض مف باب أكلى؛ فإناإلنساف(ٓ) ًَهَيْ لَزَلَوُ هِنْىُنْ هُزَؼَوِّذًا فَجَضَاءٌ هِضْلُ هَب لَزَلَ هِيَ النَّؼَنِ

أشد حرمة مف الصيد، كعصمة الصيد مؤقتة باإلحراـ، أما عصمة اإلنساف فغير  فإناإلنساف
 .(ٔ)مؤقتة بزمف

 

                                                           

 َُِ/ِِالعيني: عمدة القارم (ُ) 
 .َُْ/ّابف تيمية: الفتاكل الكبرل(ِ) 
 .ٖ،ٗسكرة التككير، اآلية (ّ) 
 .َُٔ/ّْمجمكع الفتاكل  ، ابف تيمية:ّٗٗ/ُ، عميش: فتح العمي المالؾ ْٕٕ/ّالحطاب: مكاهب الجميؿ (ْ) 
 .ٓٗسكرة المائدة، اآلية (ٓ) 
 .ِٕٕإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ٔ) 
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 المعقول: .3

 . (ُ)في اإلجهاض تفكيت لمقصد هاـ مف مقاصد النكاح، كهك طمب الكلد .أ 

 .(ِ)إف عناية الشارع الحكيـ بالجنيف ظاهرة جمية في صكر متعددة قد سبؽ ذكرها .ب 

 .(ّ)القكؿ بحرمة اإلجهاض في  اعماؿ لقاعدة ال ضرر كال ضرار  .ج 

 ينبلشخ األدنخ

 أًال: ينبلشخ أدنخ انمبئهني ثبإلثبحخ ، يٍ لِجم انمبئهني ثبنزحزيى:

 مناقشة أدلة القائمين باإلباحة مطمقا: 

ًُّطْفَخٍ صُنَّ هِيْ ػَلَمَخٍ صُنَّ هِي هُّعْغَخٍ فَئًَِّب خَلَمْنَبوُن هِّي رُشَاةٍ صُنَّ هِي  : كرد عمى استداللهـ بقكل   .ُ

، عمى إباحة اإلجهاض قبؿ نفخ الركح، بأف الجنيف قبؿ نفخ الركح في ، ليس (ْ) هُّخَلَّمَخٍ ًَغَْْشِ هُخَلَّمَخٍ

 أدميا؛ فبل يعتبر نفسا معصكمة، مف كجهيف:

عجاز  في خمؽ الجنيف، كعنايت  بهذا  الوجو األول: أف اآلية الكريمة جا ت ببياف قدرة اهلل كا 
الجنيف منذ المحظة األكلى مف خمق ؛ فبل يصح مقابمة عناية اهلل كحفظ  لهذا الجنيف طكرا بعد 

هدار حيات ؛ فإف هذا نقيض مدلكؿ اآلية الكريمة  .(ٓ)طكر، برفع العصمة عن ، كا 

رفع العصمة عف الجنيف قبؿ نفخ الركح في ، بدعكل أن  لـ يتخمؽ بعد؛ ال يصح  الوجو الثاني:
ألف ما كرد ذكر  في اآلية مف أف التخميؽ يككف في المضغة، إنما يراد من  التخميؽ الظاهر الذم 
يمكف لمحكاس ادرك ، أما قبؿ ذلؾ فيككف التخميؽ خفيا؛ كدليؿ كجكد  في النطفة هك نمكها 

                                                           

 .ِٕٕإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ُ) 
 .ِِٖإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ِ) 
 المرجع السابؽ.(ّ) 
 .ٓسكرة الحج، اآلية (ْ) 
 .َِٗإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ٓ) 
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، كطكرا بعد طكر، هذا كقد أكد األطبا  كجكد التخمؽ قبؿ نفخ الركح، بنا   كتطكرها يكما بعد يـك
 .(ِ)؛ فعدـ ظهكر هذا التخمؽ بشكؿ جمي ال ينفي (ُ)عمى ما تكصؿ إلي  العمـ الحديث

 كرد عمى قياسهـ اإلجهاض قبؿ نفخ الركح عمى العزؿ: .ِ

إلى الرحـ فبل يمكف انعقاد   بأف القياس هنا مع الفارؽ؛ فالعزؿ عبارة عف إلقا  لمما  قبؿ كصكل 
طفبل بحاؿ، ألف الما  قبؿ كقكع  في الرحـ ال يككف مستعدا لقبكؿ الحياة، فهك كما لك كاف في 
صمب الرجؿ، أما اإلجهاض فهك إلقا  لمما  بعد كصكل  إلى الرحـ كامتزاج  بالبكيضة، فانعقاد  

غزالي كاإليجاب كالقبكؿ في العقكد، فكما كاستعداد  لقبكؿ الحياة حينئذ ممكف، كلقد جعم  اإلماـ ال
أف العقكد ال تنعقد باإليجاب كحد ، بؿ يجب النعقادها مكافقة القبكؿ لئليجاب، فكذا ما  الرجؿ 

 .(ّ)يجب النعقاد  أف يمتزج بالبكيضة، حتى يتهيأ لقبكؿ الحياة

حياة قبؿ نفخ الركح كرد عمى استداللهـ مف المعقكؿ، بأف ما ال تحؿ في  الركح ال يبعث، كأف ال .ّ
 هي امتداد لحياة الحيكاف المنكم:

بأف الجنيف قبؿ نفخ الركح في ، في  حياة خفية، تتجمى ركيدا ركيدا حتى تصؿ إلى الظهكر بنفخ 
 .(ْ)الركح في ؛ فيكصؼ باآلدمية، فعدـ ظهكر الحياة في  بشكؿ جمي ال يسكغ إجهاض 

فخ الركح في  إنما هي حركة النمك كاالغتذا  فهك فإف قيؿ: إف الحياة الكامنة في الجنيف قبؿ ن
 . (ٓ)كالنبات

فيمكف الرد عمي ، بأف الحياة في الجنيف تبدأ باستقرار النطفة في الرحـ، كهذا ما خمص إلي  
 .(ُ)األطبا ، بنا  عمى ما تكصؿ إلي  العمـ الحديث

                                                           

، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض َْْ، محمد البار: خمؽ اإلنساف صُٓ/ِالغزالي: إحيا  عمـك الديف (ُ) 
 .ِٖٔص

 .َِٗإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ِ) 
، ُٓ/ِ، الغزالي: إحيا  عمـك الديف ْٕٕ/ّ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ّْٕ/ٓابف ماز : المحيط البرهاني (ّ) 

، مجمكعة مف العمما : مكسكعة الفق  ُٕٓ/ُ، ابف رجب: جامع العمـك كالحكـ ِْْ/ٖالرممي: نهاية المحتاج 
 .ِٕٗػ  َِٖ، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض صَْ، محمد البار: مشكمة اإلجهاض صّٓالمصرية ص

 .ِْٗإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ْ) 
 .ّْٓابف القيـ: التبياف في أقساـ القرآف ص(ٓ) 
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 مناقشة أدلة القائمين باإلباحة قبل تمام األربعين:

 كرد عمى استداللهـ بالبرا ة األصمية:  .ُ

بأف القكؿ بالبرا ة األصمية، يعمد إلي  عند عدـ كركد نص بالتحريـ، أما هنا فقد كردت نصكص 
كثيرة بتحريـ القتؿ، كاإلجهاض نكع مف القتؿ، فيككف النص عمى تحريـ القتؿ نص عمى تحريـ 

 اإلجهاض. 

 كرد عمى استداللهـ بأف النطفة تبقى عمى حالها أربعيف يكما ال تتغير:  .ِ

، (ِ)بأف الحديث اسناد  ضعيؼ، كمنقطع؛ فيسقط اإلحتجاج ب ، كهكمخالؼ لمركايات الصحيحة
إن أخدكم يجمع خلقى فً بطن أمى أربعين يوماَ ثم يكون علقٌ مثل ذلكَ ثم  : فعف النبي 

ث هللا ملكا فيؤمر بأربع كلماتَ ويقال لى: اكتب عملىَ ورزقىَ يكون مضػٌ مثل ذلكَ ثم يبع

وأجلىَ وشقً أو سعيدَ ثم ينفخ فيى الروح 
، كنتيجة هذا الجمع يتغير حاؿ النطفة عما (ّ)

 .(ْ)كانت عمي  كقت االنعقاد

 كرد عمى استداللهـ بأف إنعقاد النطفة أمر ظني:  .ّ

؛ فكما (ٓ)النطفة أمر ظني، ال يصمح أف يككف مسكغا إلباحة إجهاضها إف استداللهـ بأف إنعقاد
أف النطفة قد تنعقد كقد ال تنعقد، فكذلؾ الجنيف بعد نفخ الركح في  فقد تستمر حيات  إلى 

 المخاض، كقد يمكت قبؿ ذلؾ، كال يقاؿ بإباحة اإلجهاض بعد نفخ الركح لهذا االحتماؿ.

 

 
                                                                                                                                                                      

، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض َْْ، محمد البار: خمؽ اإلنساف صُٓ/ِيا  عمـك الديف الغزالي: إح(ُ) 
 .ِٖٔص

 .ُْ/ٔمسند أحمد: (ِ) 
(، صحيح مسمـ: كتاب القدر، باب َِّٖ(، )حُُُ/ْصحيح البخارم: كتاب بد  الخمؽ، باب ذكر المبلئكة، )(ّ) 

 ظ لمبخارم.(، كالمفِّْٔ(، )حَِّٔ/ْكيفية خمؽ اآلدمي في بطف أم ، )
 .ُِٗإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ْ) 
 .ِٖٗالمرجع السابؽ ص(ٓ) 
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 ثبإلثبحخ، يٍ لِجم انمبئهني ثبنكزاىخ:صبَيب: ينبلشخ أدنخ انمبئهني 

نكقشت أدلة القائميف باإلباحة مف ًقبؿ القائميف بالكراهة، بما نكقشت ب  مف قبؿ القائميف بالتحريـ؛ 
بيد أنهـ كجهكا مدلكلها إلى الكراهة؛ ألنهـ يركف أف اإلجهاض قبؿ نفخ الركح تعديا عمى غير تاـ 

محتمؿ، فقد يتـ كقد ال يتـ؛ فبل يؤاخذ بالجزا  مؤاخذة المعتدم الخمؽ، كتماـ خمق  كاكتمال  أمر 
 عمى تاـ الخمؽ، كال يأثـ إثـ القتؿ؛ أك أف الكراهة محمكلة عمى عدـ العذر.

 صبنضب: ينبلشخ أدنخ انمبئهني ثبنكزاىخ، يٍ لِجم انمبئهني ثبإلثبحخ:

أن امزأجحن من هذيل، رمت  : أكرد القائمكف باإلباحة عمى استداللهـ بما ركل أبك هريرة 

 :(ُ) فيها بغزة، عبد أو أمت إخداهما ألاخزي فطزخت حىينها، فقض ى رضىل هللا 

بأف الحديث الشريؼ لـ يشر إلى مدة هذا الحمؿ، كالجنيف حقيقة يطمؽ عمى ما تبيف في  شي  
 .(ِ)مف خمق ؛ أما قبؿ نفخ الركح فبل يسمى جنينا، فبل تجب في  الغرة

أكجب الغرة دكف السؤاؿ عف مدة الحمؿ، كترؾ االستفصاؿ في  بأف النبي  عميو:ويجاب 
، كالفقها  لـ يكجبكا الغرة في (ّ)كقائع األحكاؿ مع قياـ االحتماؿ ينزؿ منزلة العمكـ في المقاؿ

النطفة؛ اعتمادا عمى ما بمغهـ مف أطبا  زمانهـ، أن  ال تخميؽ فيها؛ إذ حكمكا بما ظهر لهـ، في 
لهـ تقنيات فائقة الدقة، يمكنهـ  معارفهـ الطبية، أما أطبا  هذا الزماف فقد سخر اهلل  ضك 

 .(ْ)مف خبللها تصكير الجنيف، كالكقكؼ عمى صكر النمك في  منذ استقرار النطفة في الرحـ

 

 

                                                           

(، صحيح مسمـ: كتاب القسامة كالمحاربيف َْٗٔ(، )حُُ/ٗصحيح البخارم: كتاب الديات، باب جنيف المرأة )(ُ) 
 (.ُُٖٔ(، )حَُّٗ/ّكالقصاص كالديات، باب دية الجنيف )

 .ِٕٓإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ِ) 
، العثيميف: الشرح ّّٕ/ٕ، الهيتمي: تحفة المحتاج ٕٖ/ُ، القرافي: الذخيرة ِٕٔ/ّابف نجيـ: البحر الرائؽ (ّ) 

 .ُْٗ/ُالممتع 
 .ِٕٕ، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض صَْْمحمد البار: خمؽ اإلنساف ص(ْ) 
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 راثؼب: ينبلشخ أدنخ انمبئهني ثبنكزاىخ، يٍ لِجم انمبئهني ثبنزحزيى:

القائمكف بالكراهة بأن  ال خبلؼ في أف اإلجهاض بعد نفخ الركح أشد حرمة، كرد عمى استدالؿ 
من  قبؿ نفخ الركح، لكف هذا ال يسكغ العدكؿ مف التحريـ إلى الكراهة؛ لبقا  عمة التحريـ كهي أف 

 اإلجهاض قبؿ كبعد نفخ الركح، في  إيقاؼ لنمك ما مآل  إلى الحياة، فهك أصؿ اإلنساف.

ؼ بيف القائميف بالكراهة كالقائميف بالحرمة، يجد أف الخبلؼ لفظي ألف الكراهة كالمتأمؿ في الخبل
 .(ُ)المقصكدة هنا هي الكراهة التحريمية، كهي تقابؿ التحريـ عند الجمهكر

 خبيسب: ينبلشخ أدنخ انمبئهني ثبنزحزيى، يٍ لِجم انمبئهني ثبإلثبحخ:

كاألحاديث جا ت بتحريـ القتؿ، كالقتؿ ال يككف  كرد عمى استداللهـ بأدلة تحريـ القتؿ، بأف اآليات .ُ
 .(ِ)إال لما في  ركح، أما اإلجهاض قبؿ نفخ الركح فبل يصدؽ عمي  أن  قتؿ

بأف القتؿ حقيقة يطمؽ عمى االعتدا  الكاقع عمى ما في  ركح، كيمكف اطبلؽ القتؿ  ويجاب عنو:
عمى ما ال ركح في  بالعرؼ المغكم؛ كهذ  األدلة جا ت لمنهي عف القتؿ كهك اعتدا  بإيقاؼ 

 .(ّ)النمك؛ فيصدؽ عمى اإلجهاض، ألف اإلجهاض ما هك إال إيقاؼ لمنمك

أن امزأجحن من هذيل، رمت إخداهما ألاخزي فطزخت حىينها،  : أما استداللهـ بحديث أبي هريرة  .ِ

، فقد سبؽ ذكر ما أكردكا عمي  مف اعتراض (ْ) فيها بغزة، عبد أو أمت فقض ى رضىل هللا 
 كالجكاب عمى هذا االعتراض، عند مناقشتهـ ألدلة القائميف بالكراهة.

 ككرد عمى قياسهـ اإلجهاض عمى الكأد: .ّ
بأف القياس مع الفارؽ؛ فالكأد يطمؽ بعد المركر بالتارات السبع كهي: الطيف، النطفة، العمقة، 

 عمى مف قاؿ عف العزؿ هك  المضغة، العظاـ، المحـ، ثـ يككف خمقا آخر؛ فقد أنكر عمي 

                                                           

 .ِٖٓإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ُ) 
 .ُِٕالمرجع السابؽ ص(ِ) 
 المرجع السابؽ.(ّ) 
(، صحيح مسمـ: كتاب القسامة كالمحاربيف َْٗٔ(، )حُُ/ٗصحيح البخارم: كتاب الديات، باب جنيف المرأة )(ْ) 

 (.ُُٖٔ(، )حَُّٗ/ّكالقصاص كالديات، باب دية الجنيف )
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 ًَلَمَذْ خَلَمْنَب الْئًِْغَبىَ    :: إنما المك كدة بعد التارات السبع، ثـ تبل قكؿ اهلل المك كدة، كقاؿ 

ب الْؼَلَمَخَ هُعْغَخً هِيْ عُلَبلَخٍ هِيْ طِنيٍ *  صُنَّ جَؼَلْنَبهُ ًُطْفَخً فِِ لَشَاسٍ هَىِنيٍ *  صُنَّ خَلَمْنَب النُّطْفَخَ ػَلَمَخً فَخَلَمْنَ

، فبل تسمى (ُ) ًْشَإًَْبهُ خَلْمًب آخَشَ فَزَجَبسَنَ اللَّوُ ؤَحْغَيُ الْخَبلِمِنيَفَخَلَمْنَب الْوُعْغَخَ ػِظَبهًب فَىَغًٌََْب الْؼِظَبمَ لَحْوًب صُنَّ ؤَ

ًَََ إِرَا الْوٌَْءًُدَحُ عُئِلَذْ * ثِإَُِّ رًَْتٍ لُزِلَذْ   : مك كدة حتى تمر بهذ  التارات، دؿ عمى ذلؾ قكل  


الركح ال يبعث، كال يكج  ل   ، فالسؤاؿ إنما يككف لما حمت في  الركح؛ ألف ما لـ تحؿ في (ِ)

 .(ّ)السؤاؿ، كالجنيف قبؿ نفخ الركح في  لـ يمر بالتارات السبع؛ فيككف القياس مع الفارؽ
ذلك الوأد الخفً  سئؿ عف العزؿ فقاؿ:  بأف النبي  ويجاب عميو:

 ، فقد سمى النبي (ْ)
 العزؿ كأدان، كالعزؿ إلقا  لمما  قبؿ أف ينعقد، أما اإلجهاض فهك إلقا  لمنطفة بعد انعقادها فيككف 

إطبلؽ الكأد عمي  مف باب أكلى؛ فيصح قياس اإلجهاض عمى الكأد، بجامع أف كبل منهما اعتدا  
 .(ٓ)مف أجؿ الفرار مف الكلد

: كما كرد عمى قياسهـ اإلجهاض قبؿ نفخ الركح في  عمى .ْ  كسر بيض صيد الحـر
 

بأف المحـر إذا كسر بيض صيد كجب عمي  الضماف، كال يمتفت إلى ككف البيض ممقحا، أك  أوال:
غير ممقح؛ فالبيض مقصكد لذات ، بخبلؼ اإلجهاض فإف المؤاخذة تترتب شرعا عمى االعتدا  

 .(ٔ)الفارؽ عمى النطفة بعد استقرارها في الرحـ، كاستعدادها لقبكؿ الحياة؛ فالقياس مع
بأف الغالب في البيض أن  ممقح، كأحكاـ الشريعة تبنى عمى الغالب، فيصح قياس  ويجاب عميو:

؛ ألف حياة كؿ منهما ليست مستقمة  اإلجهاض قبؿ نفخ الركح في  عمى اتبلؼ بيض صيد الحـر
نما مآل  إلى االستقبلؿ بالحياة  .(ُ)كقت االعتدا  عمي ، كا 

                                                           

 .ُِ،ُّ،ُْسكرة المؤمنكف، اآلية (ُ) 
 .ٖ،ٗسكرة التككير، اآلية (ِ) 
مىطي: المعتصر مف ال(ّ)  ، ُٔٓ/ُ، ابف رجب: جامع العمـك كالحكـ ّّٗ/ُ، ابف مفمح: الفركع َُّ/ُمختصر المى

 .ُِٕ، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض صَِِ/ُالبهكتي: كشاؼ القناع 
 (.ُِْْ(، )ح َُٕٔ/ِصحيح مسمـ: كتاب النكاح، باب جكاز الغيمة، )(ْ) 
 .ُِٕإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ٓ) 
 .ِٖٕالمرجع السابؽ ص(ٔ) 
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يدؿ قطعا عمى التحريـ؛ فالضماف قد يقع عمى فعؿو مباح، كتضميف ترتيب الضماف ال  ثانيا:
 .(ِ)المضطر ألكم  ماؿ الغير عند االضطرار، ككذلؾ تضميف كلي الصبي ما أتمؼ الصبي

إف إيجاب الضماف عمى المضطر، ككلي الصبي؛ لتعمق  بحقكؽ اآلدمييف، كأما  ويجاب عميو:
كرفع القمـ عف الصبي؛ فمك ارتفع االضطرار اإلثـ فمنع مف كقكع  كجكد الرخصة لممضطر، 

 .(ّ)كالصغر عنهما، لعاد حكـ التعدم هنا إلى أصم  كهك التحريـ

كرد عمى استداللهـ مف المعقكؿ، بأف اإلجهاض في  تفكيت لمقصد هاـ مف مقاصد النكاح، كهك  .ٓ
  إلى الحياة، طمب الكلد؛ كهذا كما يقاؿ في اإلجهاض يقاؿ في العزؿ؛ فكؿ منهما إيقاؼ لما مآل

 .(ْ)كالجمهكر يقكؿ بإباحة العزؿ؛ فيككف اإلجهاض قبؿ نفخ الركح في  مباح أيضا

بأن  ال يصح قياس اإلجهاض عمى العزؿ لمفرؽ بينهما؛ فالعزؿ إلقا  لمما  قبؿ  ويجاب عميو:
ر  كصكل  إلى الرحـ، فهك كما لك كاف في صمب الرجؿ، أما اإلجهاض فهك إلقا  لمما  بعد استقرا

في الرحـ، فانعقاد  كاستعداد  لقبكؿ الحياة حينئذ ممكف؛ فيعتبر اإلجهاض جناية بخبلؼ 
 .(ٓ)العزؿ

 ادلذىت انزاجح

أف القكؿ بالتحريـ مطمقا،  ـأعمـ  كاهلل  ـبعد امعاف النظر في مذاهب الفقها  كأدلتهـ، يظهر 
 كلك كاف الجنيف نطفة، هك المذهب الراجح.

 

 
                                                                                                                                                                      

 .ِٕٗإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص(ُ) 
 المرجع السابؽ.(ِ) 
 المرجع السابؽ.(ّ) 
، ُٕٓ/ُ، ابف رجب: جامع العمـك كالحكـ ْٕٕ/ّ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ّْٕ/ٓابف ماز : المحيط البرهاني (ْ) 

 .ِّٕإبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض ص
، ُٕٓ/ُ، ابف رجب: جامع العمـك كالحكـ ِْْ/ٖي: نهاية المحتاج ، الرممُٓ/ِالغزالي: إحيا  عمـك الديف (ٓ) 

 .ِْٕ، إبراهيـ رحيـ: أحكاـ اإلجهاض صَْْمحمد البار: خمؽ اإلنساف ص
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 يسٌغبد انرتجيح

خبلؿ المناقشة تبيف كجاهة ما ذهب إلي  القائمكف بالتحريـ كقكة حجتهـ؛ كيظهر ذلؾ بتأمؿ مف 
 ما يمي:

القكؿ بتحريـ اإلجهاض قبؿ نفخ الركح ينسجـ مع ركح التشريع اإلسبلمي؛ حيث إن  حـر االعتدا   .ُ
ا  عمكما، كهذا اعتدا  عمى اإلنساف في أشد حالت  ضعفا، فجا ت الشريعة الغرا  بحمؿ لك 

 الحماية ل .

حفظت الشريعة اإلسبلمية لمجنيف الكثير مف الحقكؽ: كالنسب، كالميراث، كالكصية...، فحفظ  .ِ
 حق  في الحياة مف باب أكلى.

ف كاف الحمؿ مف الزنا؛ لعدـ كقكع  .ّ يجب تأخير استيفا  الحدكد مف الحامؿ حتى تضع حممها، كا 
 الجناية من ، فكذلؾ هنا.

 إنما هك أصؿ اإلنساف؛ فهك آيؿ لمتخمؽ، كهك أكؿ مراحؿ الكجكد. إف الجنيف قبؿ نفخ الركح .ْ

 دعت الشرائع السماكية جميعا إلى حفظ ، كعدت حفظ  مف الكميات الخمس. .ٓ

 حكى إجيبض انزٌائى انسيبييخ

بعد التأمؿ في مذاهب الفقها  في اإلجهاض، يتبيف تحريـ اإلجهاض بعد نفخ الركح باإلجماع، 
جيح؛ كذلؾ لممسكغات آنفة الذكر، كيستنبط مما سبؽ تحريـ إجهاض التكائـ كقبؿ نفخ الركح بالتر 

السيامية، فبل يختمؼ الحكـ بالنسبة إلجهاضها؛ فبل دليؿ عمى تخصيصها، السيما أف اكتشاؼ 
ف أمكف (ُ)التصاقها يثبت بعد نفخ الركح فيها ؛ فيككف حكـ اجهاضها التحريـ باإلجماع؛ كا 

؛ فيككف حكـ اجهاضها التحريـ في الراجح مف مذاهب (ِ)الركح فيهااكتشاؼ التصاقها قبؿ نفخ 
 الفقها ؛ لكجكد مسكغات تحريـ اإلجهاض في ، باإلضافة إلى المسكغات التالية:

                                                           

 .ُٕٕ/ُٓعفانة: الفتاكل (ُ) 
 .ُٔالربيعة: التكائـ السيامية ص(ِ) 
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احتماؿ كركد الخطأ عمى الفحكصات الطبية التي مف شأنها الكشؼ عف كجكد التكائـ السيامية؛  .ُ
مف  ـ بفضؿ اهلل  ـكد تشك  في الجنيف؛ فكلد كج ـفي كثير مف الحاالت  ـفقد ظف األطبا  

 أفضؿ األطفاؿ صحة كنضارة.

 إف مصير الكثير مف التكائـ السيامية اإلجهاض التمقائي، أك المكت عقب الكالدة. .ِ

إف إجهاض التكائـ السيامية رحمة بها، كقتؿ الرحمة؛ كال يصح شرعا؛ فقتؿ اإلنساف رحمة ب  ال  .ّ
 السبب يقتضى القكؿ بإباحة إقداـ التكأـ السيامي عمى االنتحار.يسكغ القتؿ، كاإلجهاض لهذا 

أما إذا كاف إجهاض التكائـ السيامية؛ تخميصا ألهمها مف األعبا  المادية، فبل يصح أيضا أف  .ْ
 يككف مبررا لمقتؿ.

، فكـ مف أصحاب االحتياجات الخاصة في كالدة التكائـ السيامية حكمة ال يعممها إال اهلل  .ٓ
 حكل  ببراعت  في مجاؿ معيف، كما أف كجكدهـ في  عظة لمناس.أذهؿ مف 

 .إجهاض التكائـ السيامية في  سك  ظف باهلل  .ٔ

 

 

 

 

 

 
 



 

55 

 

 

 

 

 

 املبدث الثاوي   

ــــــىابط      دوافـــــــــــــــع وضــــــ

ــــــــــىائم الطــــــياميت      إحهــــــاض الخــ

 دوافــــع إجيــــاض التــــوائم الســــيامية المطـــــــــــــــــــمب األول:

 المطمــــــــــب الثـــــــــاني: ضـــــــــوابط إجيـــــــــاض التـــــــــوائم الســـــــيامية
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 ادلغهت األًل

 دًافغ إجيبض انزٌائى انسيبييخ 
اقتصادية، أك نفسية، أك إف التفكير في إجهاض التكائـ السيامية؛ قد يككف لدكافع صحية، أك 

 اجتماعية.

 أًال: انذًافغ انصحيخ:

 الدوافع الصحية الخاصة بالتوائم السيامية:

ال يخفى عمى أحد ما ينتظر التكائـ السيامية مف ظركؼ صحية تتفاكت صعكبتها بحسب نكعها، 
هي التكائـ ، كأشدها صعكبة (ُ)فإف أقمها تعرضا لممشكبلت الصحية هي التكائـ السيامية المكتممة

؛ مف أجؿ ذلؾ فالتكائـ السيامية غالبا تحتاج إلى رعاية صحية فائقة، (ِ)السيامية غير المكتممة
تبدأ مف الحمؿ، كتحتاج إلى رعاية خاصة عند الكضع كبعد ، كهذا ما قد يدفع ذكيهـ أك األطبا  

 إلجهاضهـ تخميصا لمتكائـ السيامية مف المتاعب الصحية المتكقعة. 

 الصحية الخاصة باألم: الدوافع

حَوَلَزْوُ   : ، كقكل  (ّ) حَوَلَزْوُ ؤُهُّوُ ًَىْنًب ػَلََ ًَىْيٍ  : كصؼ القرآف الكريـ الحمؿ بقكل  

، فاألـ يمحقها مف الحمؿ الكهف كالضعؼ، فكيؼ إذا كاف الحمؿ بتكأميف، (ْ) ؤُهُّوُ وُشْىًب ًًََظَؼَزْوُ وُشْىًب

الحمؿ بتكأميف ممتصقيف؛ فإف ذلؾ غالبا يمحؽ أضرارا صحية باألـ، كقد كاألشد من  إذا كاف 
 يككف في استمرار الحمؿ خطر عمى حياتها.

                                                           

 .ُِراجع ص(ُ) 
 .ُْراجع ص(ِ) 
اآلية (ّ)   .ُْسكرة لقماف، و
 .ُٓاألحقاؼ، اآلية سكرة (ْ) 
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كقد تككف الدكافع الصحية الخاصة باألـ؛ مف حيث عجزها عف رعاية التكائـ السيامية بعد 
ة التي تحتاجها؛ كالدتهما؛ بسبب مرض زمف، ال يمكنها مع  منح التكائـ السيامية الرعاية الخاص

 فتفكر حينئذ بإجهاضها.

 صبَيب: انذًافغ اإللزصبديخ:

تتكبد عكائؿ التكائـ السيامية نفقات هائمة؛ السيما أف كالدتها ال تتـ إال بإجرا  عممية قيصرية، 
كالمكث في المشفى لتمقى العناية الطبية البلزمة، كذلؾ ينبغي عمى الدكلة تأميف دكر الرعاية 

كقد يعجز الخاصة لمتكائـ السيامية، كاإلنفاؽ عمى عمميات فصمهـ، أك تيسير سفرهـ إلجرائها، 
 مف تقع عمى كاهم  تمؾ األعبا  المادية عف اإلنفاؽ؛ فيتفاداها بإجهاض التكائـ السيامية. 

 صبنضب: انذًافغ اننفسيخ:

بالنقص، كربما ـ كغيرهـ مف ذكم االحتياجات الخاصة  ـمف المتكقع شعكر التكائـ السيامية 
عؿ مع عناصر المجتمع، إذا لـ يجدكا بالعجز، فقد يتممكهـ اليأس، كيميمكا لبلنطكا ، كعدـ التفا

 دعما نفسيا كافيا لتخفيؼ معاناتهـ.

كقد تعاني التكائـ السيامية مف انعداـ الخصكصية كاالستقبلؿ؛ لكجكد حالة االلتصاؽ التي تحد 
مف تمتعها بالقدر الكافي مف الحريات الشخصية، كالنكـ كاليقظة، كالحركة كالسككف، كممارسة 

 ؛ فيميؿ البعض إلجهاضها تجنبا لكقكعها فريسة األزمات النفسية.األنشطة المختمفة

 راثؼب: انذًافغ اإلجزًبػيخ:

ألشكاؿ التكائـ السيامية طبيعة خاصة؛ بسبب إلتصاقها، فقد تثير غرابة أشكالها خكؼ الناس، 
كنفكرهـ منها، إلى جانب ذلؾ، فإف ذكم االحتياجات الخاصة كالتكائـ السيامية يعتمدكف في 

عالة أنفسهـ، كقضا  حكائجهـ عمى كقكؼ أبنا  مجتمعهـ إلى جانبهـ، كأخذهـ بأيديهـ، كتقبمهـ ا
اجتماعيا؛ لكف بعض المجتمعات قد تنبذ هذ  الفئة؛ تنصبل مف مسؤكلياتها تجاههـ؛ فتركف إلى 

 إجهاض التكائـ السيامية.
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 رأصري انذًافغ انسبثمخ ػهى حكى إجيبض انزٌائى انسيبييخ

كؿ حكـ اإلجهاض عند الفقها ، كمف خبلؿ النظر في أقكالهـ كأدلتهـ يتبيف أف هذ  سبؽ تنا
الدكافع قد تؤثر في حكـ اإلجهاض عند القائميف باإلباحة مطمقا أك لعذر قبؿ نفخ الركح؛ فقد عدكا 
خشية الحامؿ عمى رضيعها مف انقطاع لبنها، كليس لؤلب استئجار ظئر، عذرا يبيح 

لدكافع السابقة ما يماثؿ هذا العذر كما يزيد عمي ؛ فيككف حكـ إجهاض التكائـ ، كفي ا(ُ)اإلجهاض
 التكائـ السيامية عندهـ اإلباحة.

أما القائمكف بتحريـ اإلجهاض قبؿ نفخ الركح كبعد  فإف هذ  الدكافع ال تسكغ عندهـ إباحة 
 : اإلجهاض، إال إذا كاف في استمرار الحمؿ خطرا عمى حياة األـ؛ كهنا تنكعت أراؤهـ

فمنهـ مف حـر إجهاض  بعد نفخ الركح؛ ألن  بنفخ الركح صار نفسا معصكمة، فبل يجكز قتمها 
 .(ِ)إلحيا  أخرل، كما أف االحتماؿ يطرأ عمى مكت األـ ب 

كمنهـ مف أجاز إجهاض  قبؿ كبعد نفخ الركح؛ عمبل بقاعدة ارتكاب أخؼ الضرريف، فإف بقاؤها 
أكلى ألنها أصم ، كألف حياتها مستقرة كاستقرار حيات  غير متيقف، كهذا هك الرأم الراجح؛ لتكافق  

 .(ّ)أعمـ كاهلل  ـمع مقاصد الشريعة كقكاعدها 

 

 

 

                                                           

، مجمكعة مف العمما : المكسكعة ُٕٔ/ّ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ُِٓ/ّابف نجيـ: البحر الرائؽ (ُ) 
 .ّٓ/ُ، مجمكعة مف العمما : مكسكعة الفق  المصرية ٖٓ/ِالفقهية الككيتية 

 .ِّٖ/ِ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ِّّ/ٖابف نجيـ: البحر الرائؽ (ِ) 
، القرضاكم: َِٗ، شمتكت: الفتاكل صَُِ/ٕ، ُّٖ/ِمجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية (ّ) 

 .ُٕٕ/ُٓ، عفانة: الفتاكل ُْٗالحبلؿ كالحراـ ص
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 ادلغهت انضبَي

 انزٌائى انسيبييخضٌاثظ إجيبض 
هك تحريـ اإلجهاض  ـأعمـ  كاهلل  ـعكد عمى بد : يتبيف مف خبلؿ ما سبؽ أف الرأم الراجح 

مطمقا، سكا  قبؿ أك بعد نفخ الركح؛ إال في حالة كاحدة، كهي أف يككف في استمرار الحمؿ خطرا 
 محققا عمى حياة األـ، كقد كضعكا لذلؾ ضكابط كهي:

 الحمؿ عمى حياة األـ أمر متيقنا، كليس متكهـ. أف تككف خطكرة استمرار .ُ

 أال يككف هناؾ سبيبل آخرا إلنقاذ األـ سكل اإلجهاض. .ِ

 .(ُ)أف يثبت ذلؾ بنا  عمى تقرير لجنة مف األطبا  الثقات مف ذكم االختصاص .ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، القرضاكم: َِٗ، شمتكت: الفتاكل صَُِ/ٕ، ُّٖ/ِمجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية (ُ) 
 .ُٕٕ/ُٓنة: الفتاكل ، عفاُْٗالحبلؿ كالحراـ ص
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 املبدث الثالث

 خكـــــــــــــــــــــــم  فصــــــــــــــــــــل  

ـــــــــــــىائم الطــــــــــــــــــــــياميت      الخـــــــــــــــــــــــــ

 المطـــــــــــــــــــمب األول: تعـــــــــــــــــــريف الفصــــــــــــــــــل

 المطمـــــــــب الثــــــــاني: حكــــــــــم فصــــــــــل التـــــــــوائم الســــــيامية
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 ادلغهت األًل

 رؼزيف انفصم

 أًال: رؼزيف انفصم يف انهغخ 

، مف هذ   الفصؿ مف الفعؿ فصؿ، يفصؿ، فصبل، كفصكال، كيطمؽ في المغة عمى عدة معافو
 المعاني:

: فيقاؿ فاصمة الخرزة التي تتكسط الخرزتيف في النظاـ، كيقاؿ لمفطاـ التفريق بين الشيئين 

؛ ألف في  تفريؽ بيف الكلد كالرضاعة، (ُ) ًَفِصبلُوُ فِِ ػبهَْْي :ِ فصاال كمن  قكؿ اهلل 

 .(ِ)كلذلؾ يسمى المبعد عف أم  مف اإلبؿ فصيبل

 .(ّ): يطمؽ الفصؿ كيراد ب  القطع كاإلبانة، فيقاؿ فصم ، أم قطع القطع 

الفصؿ يدؿ عمى تميز الشي  عف الشي ، فيطمؽ عمى القضا  فصبل؛ ألن  تمييز التمييز:  

؛ ففي  (ْ) إِىَّ ٌَّْمَ الْفَصْلِ هِْمبرُيُنْ ؤَجْوَؼنِيَ  : لمحؽ كفصؿ ل  عف الباطؿ، كمن  قكؿ اهلل 

 .(ٓ)يميز بيف عباد 

، أم (ٔ) فَصَلَذِ الْؼرِيًَُلَوَّب  : يقاؿ فصؿ فبلف مف عندم أم خرج، كمن  قكؿ اهلل  الخروج: 

 .(ُ)خرجت

                                                           

 .ُْسكرة لقماف، اآلية (ُ) 
، إبراهيـ مصطفى ُّٔ/َّ، الزبيدم: تاج العركس )فصؿ( َٓٓ/ْابف فارس: معجـ مقاييس المغة )فصؿ( (ِ) 

 .ُٗٔ/ِكآخركف: المعجـ الكسيط )فصؿ( 
 المرجع السابؽ.(ّ) 
 .َْسكرة الدخاف، اآلية (ْ) 
، الزبيدم: تاج العركس )فصؿ( ٖٔٔأبك البقا : الكميات )فصؿ( ص، ِِٓ/ُُابف منظكر: المساف )فصؿ( (ٓ) 

َّ/ُّٔ. 
 .ْٗسكرة يكسؼ، اآلية (ٔ) 
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كبنا  عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ الفصؿ في المغة بأن : التفريؽ بيف شيئيف، أك بيف أجزا  الشي  
 الكاحد، بآلة حادة أك بغيرها.

 صبَيب: رؼزيف انفصم يف االصغالح انشزػي 

منهـ عف الفصؿ لـ يخرج استعماؿ الفقها  لمفصؿ عف المدلكؿ المغكم، كقد عبر الكثير 
بمرادفات : كالقطع، كاإلبانة، فقالكا: باف الشي  إذا انفصؿ عن ، كضرب  فأباف رأس  عف جسد ، 

 .(ِ)أم فصم 

 صبنضب: رؼزيف انفصم يف  اصغالح األعجبء

 .(ّ)عند إطبلؽ األطبا  لمفصؿ فإنهـ يقصدكف ب : تبايف المتصؿ، كتباعد أجزائ 

 السيامية ىو: التفريق بين جسدييما باستخدام الجراحة.فيكون المقصود بفصل التوائم 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

، الزبيدم: تاج العركس )فصؿ( ٖٔٔ، أبك البقا : الكميات )فصؿ( صِِٓ/ُُابف منظكر: المساف )فصؿ( (ُ) 
 .ُٗٔ/ِ، إبراهيـ مصطفى كآخركف: المعجـ الكسيط )فصؿ( ُْٔ/َّ

، الجاكم: ّٕٕ/ِ، البكرم: إعانة الطالبيف ُٔٔ/ِ، الصاكم: حاشية الصاكم ِّْ/ّالبحر الرائؽ ابف نجيـ: (ِ) 
 .َّ، مجمكعة مف العمما : مكسكعة الفق  المصرية: صِٕنهاية الزيف ص

 (ّ)   http://www.altibbi.com/definition/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84   
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 ادلغهت انضبَي

 حكى فصم انزٌائى انسيبييخ
قبؿ بياف الحاالت التي يجكز فيها فصؿ التكائـ السيامية، ال بد مف التذكير بأنكاع التكائـ 

 السيامية، كهي: 

 مستقمة. التكائـ السيامية المكتممة: كيككف لكؿ كاحد مف التكأميف أعضا  .ُ

التكائـ السيامية شب  المكتممة: كيككف االشتراؾ بينهما في األعضا  غير األساسية: كالكبد،  .ِ
 كالكمى ...إلخ.

التكائـ السيامية غير المكتممة: كيككف االشتراؾ بينهما في األعضا  األساسية: كالدماغ، أك  .ّ
 القمب.

عبارة عف عضك أك أكثر، يفتقد لمقكمات التكأـ الطفيمي: كيككف أحد التكأميف مكتمؿ، كاآلخر  .ْ
 الحياة بمفرد .

كيبلحظ مما سبؽ أف اختبلؼ أنكاع التكائـ السيامية يفضي إلى االختبلؼ في تحديد شخصية 
التكائـ السيامية؛ فمنها ما يعتبر شخصيف: كالتكائـ السيامية المكتممة، كشب  المكتممة، كغير 

 كؿ منهما بمقكمات الحياة األساسية. المكتممة عند كجكد عبلمات عمى استقبلؿ

كمنها ما يعتبر شخصا كاحدا: كالتكائـ الطفيمية، كالتكائـ السيامية غير المكتممة عند عدـ كجكد 
 عبلمات عمى استقبلؿ كؿ منهما بمقكمات الحياة األساسية.

ف كؿ كبنا  عمى ذلؾ، ففي حاؿ اعتبار التكائـ السيامية شخصيف، تككف األعضا  أصمية في بد
منهما، كفي حاؿ اعتبار التكائـ السيامية شخصا كاحدا، تككف األعضا  بعضها أصمي كبعضها 

 زائد.
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 حكى فصم انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرىب شخصب ًاحذا

في حاؿ اعتبار التكائـ السيامية شخصا كاحدا، تككف بعض أعضائ  أصمية كبعضها زائد؛ فتككف 
لؤلعضا  الزائدة، كقد تكمـ الفقها  القدامى عف حكـ إزالة األعضا  عممية الفصؿ عبارة عف إزالة 

 الزائدة، كاليد، كاألصبع، كالسف، كهذ  مذاهبهـ كأدلتهـ:

 حتزيز حمم اننشاع

اتفؽ الفقها  عمى تحريـ إزالة األعضا  الزائدة، إذا ترتب عمى إزالتها خطر عمى حياة اإلنساف، 
 .(ُ)رتب عمى إزالتها خطر عمى حياة اإلنسافكاختمفكا في حكـ إزالتها إذا لـ يت

 يذاىت انفميبء يف إسانخ األػضبء انشائذح

 ادلذىت األًل: اإلثبحخ

معة ، كهك ما (ِ)ذهب أصحاب هذا المذهب إلى جكاز إزالة العضك الزائد، كأصبع، كيد، كسف، كسى
، كب  (ٔ)الفقها  المعاصريف، ككثير مف (ٓ)، كالحنابمة(ْ)، كالشافعية(ّ)ذهب إلي  أكثر فقها  الحنفية

 .(ٕ)أفتت المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتا 

 

                                                           

، ابف القيـ: َٕ/ٔ، العمراني: البياف ْْٗ/ٕ، عميش: منح الجميؿ َّٔ/ٓنظاـ الديف كأخركف: الفتاكل الهندية (ُ) 
 .َُٓالطب النبكم ص

السمعة هي: زيادة تحدث في البدف كالغدة تتحرؾ اذا حركت، كقد تككف مف الحمصة إلى البطيخة، )الشيرازم: (ِ) 
 (.َُٓ، ابف القيـ: الطب النبكم صّٔٓ/ٓ، الشربيني: مغني المحتاج ُِْالتنبي  ص

 .ِْٕ/ُُ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية َّٔ/ٓنظاـ الديف كأخركف: الفتاكل الهندية (ّ) 
، الشربيني: مغني ُٕٓ/ُ، األنصارم: أسنى المطالب ّٕٕ/َُ، ابف حجر: فتح البارم َٕ/ٔالعمراني: البياف (ْ) 

 .ِِّ/ٓالمحتاج 
 .َُٓبف القيـ: الطب النبكم صا(ٓ) 
، ابف باز: فتاكل عاجمة لمنسكبي الصحة ِٔٓمحمد بف إبراهيـ آؿ الشيخ كابف باز: فتاكل الطب كالمرضى ص(ٔ) 

، ُٗٗ/ٕ، مجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية ِ/ٗ، العثيميف: فتاكل نكر عمى الدرب ّٖص
 .ُٔ، الشثرم: التكأـ المتبلصؽ السيامي صُِْ/ُٓالفتاكل  ، عفانة:َْشبير: أحكاـ جراحة التجميؿ ص

 .ٖٓ/ِٓفتاكل المجنة الدائمة (ٕ) 
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 ادلذىت انضبَي: انزحزيى

كقاؿ أصحاب هذا المذهب بعدـ جكاز إزالة العضك الزائد، إال أف يككف الزائد مؤلما، كذهب إلى 
 .(ّ)، كبعض الحنابمة(ِ)، كبعض الشافعية(ُ)هذا القكؿ بعض المالكية

 اخلالف:ينشأ 

ينشأ اختبلؼ الفقها  في حكـ قطع األعضا  الزائدة مف اختبلفهـ في هذ  األعضا ، فمف رأل 
مقي؛ ذهب إلى إباحة إزالتها، كمف رأل أنها أصمية،  أنها مغايرة لمخمقة المعهكدة، كاعتبرها عيب خى

 .(ْ)؛ ذهب إلى تحريـ إزالتهاكفي قطعها تغيير لخمؽ اهلل 

 األدنخ:

 ت األًل: اسزذل انمبئهٌٌ  جبٌاس إسانخ ىذه األػضبء مبب يهي:أدنخ ادلذى

؛ لذا عد  كثير مف (ٓ)األعضا  الزائدة عبارة عف شيف كعيب، يغاير بها البدف الخمقة المعهكدة .ُ
 .(ٕ)، كفي التخمص مف هذ  الزكائد إزالة لمعيكب؛ فهك جائز(ٔ)الفقها  عيب يرد ب  المبيع

الزائدة ) كاليد، كاألصبع، كالسف،..( ال يكجب الدية، إنما يكجب إف االعتدا  عمى األعضا   .ِ
 .(ُ)حككمة عدؿ عند جمهكر الفقها 

                                                           

، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية ّّٗ/ٓ، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ْْٗ/ٕعميش: منح الجميؿ (ُ) 
 .ِْٕ/ُُالككيتية 

، مجمكعة مف العمما : المكسكعة ّٕٕ/َُفتح البارم  ، ابف حجر:ٓٗ/ُالعز بف عبد السبلـ: قكاعد األحكاـ (ِ) 
 .ِْٕ/ُُالفقهية الككيتية 

، شبير: أحكاـ جراحة التجميؿ ُِٓ/ُ، المرداكم: اإلنصاؼ َُِ/ِأحمد بف حنبؿ: مسائؿ اإلماـ أحمد (ّ) 
 .َّٕ، الشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية صَْص

 .َْشبير: أحكاـ جراحة التجميؿ ص(ْ) 
، ْٖٔ/ٖ، ابف قدامة: المغني ُْٔ/ٔ، ّٔٓ/ٓ، الشربيني: مغني المحتاج ُٕٓ/ُ: أسنى المطالب األنصارم(ٓ) 

 .ُِْ/ُٓ، عفانة: الفتاكل َْ، شبير: أحكاـ جراحة التجميؿ صُّّ/ٖالعثيميف: الشرح الممتع 
 .ْٖٔ/ٖ، ابف قدامة: المغني ُّٔ/ُٖالسرخسي: المبسكط (ٔ) 
 .ِ/ٗالعثيميف: فتاكل نكر عمى الدرب (ٕ) 
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بقا  األعضا  الزائدة يسبب لصاحبها ضررا حسيا؛ فقد يعيق  العضك الزائد كيؤلم ، كقد يسبب  .ّ
هذا فكات منفعة العضك، كما يسبب ضررا معنكيا؛ لما يمحؽ بصاحب  مف الضيؽ كالحرج لكجكد 

 .(ِ)العيب المشيف، فجاز ل  إزالتها

 أدنخ ادلذىت انضبَي:  اسزذل انمبئهٌٌ ثؼذو  جٌاس إسانخ انؼضٌ انشائذ إال أٌ يكٌٌ يؤدلب  مبب يهي:

ًَٓهُشًََّيُنْ فَلَُْغَِّْشُىَّ خَلْكَ اللَّوِ ً  :استدؿ القائمكف بالتحريـ بقكل   .ُ
(ّ). 

 وجو الداللة من اآلية:

كرد في اآلية الكريمة ذـ لمف يتبع خطكات الشيطاف، كيفعؿ ما يأمر ب  مف تغيير خمؽ اهلل 


زالة األعضا  الزائدة في  تغيير لخمؽ اهلل ، (ْ) ؛ فيككف اتباعا لما يأمر ب  الشيطاف، فبل كا 

 .(ٓ)يجكز

والمتفلجات للخسنَ لعن هللا الواشمات والمستوشماتَ والمتنمصاتَ  : كما استدلكا بقكل   .ِ

المػيرات خلق هللا تعالٍ 
(ٔ). 

 وجو الداللة من الحديث:

، (ِ)، أك نمص(ُ)بأم كسيمة مف كشـ نص الحديث الشريؼ عمى ذـ كلعف مف غير خمؽ اهلل 
زالة األعضا  الزائدة في  تغيير لخمؽ اهلل (ّ)كتفمج  .(ْ)؛ فيأخذ حكم  كهك التحريـ، كا 

                                                                                                                                                                      

، الحدادم: َْ/ٓ ، المكصمي: اإلختيارِْٔ، المرغيناني: بداية المبتدم صُٔٔ/ِٔالسرخسي: المبسكط (ُ) 
، ابف قدامة: ُّْ/ٓ، الشربيني: مغني المحتاج ُٕٗ/ُِ، الحاكم الكبير: الماكردمُِّ/ِالجكهرة النيرة 

، مجمكعة مف العمما : فتاكل دار ٕٕ/ُِ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ْٖٔ/ٖالمغني 
 .ُْ، شبير: أحكاـ جراحة التجميؿ صُٗٗ/ٕاإلفتا  المصرية 

 .ُِْ/ُٓعفانة: الفتاكل (ِ) 
 .ُُٗسكرة النسا ، اآلية (ّ) 
 .ٕٔٓ/ُ، الزمخشرم: الكشاؼ ِِِ/ٗالطبرم: جامع البياف (ْ) 
، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية ّّٗ/ٓ، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ْْٗ/ٕعميش: منح الجميؿ (ٓ) 

 .ُِْ/ُٓ، عفانة: الفتاكل َّٓلطبية ص، الشنقيطي: أحكاـ الجراحة إِْ/ُُالككيتية 
 (.ُّٗٓ(، )ح ُْٔ/ٕصحيح البخارم: كتاب المباس، باب المتفمجات لمحسف، )(ٔ) 
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 ينبلشخ األدنخ:

 أدنخ انمبئهني ثبجلٌاس:ينبلشخ 

 مناقشة الدليل األول:

ال يصح إزالة األعضا  الزائدة؛ لمتخمص مف الشيف كالعيب؛ ألف ذلؾ مف باب تغيير خمؽ اهلل 
كهك مخالؼ لمنصكص الكاردة بتحريم ، كلعف مف يفعم ؛ فبل يجكز إزالتها ،(ٓ). 

؛ ألف  مف تغيير خمؽ اهللبأن  ال يصدؽ عمى إزالة األعضا  الزائدة أنها وأجيب عنو: 
المقصكد باإلزالة هك األعضا  المغايرة لمخمقة المعهكدة، كال يخالؼ النصكص الكاردة بتحريـ 

؛ ألف النهي كارد في طمب الحسف لذات ، كقصد زيادة الجماؿ، أما إزالة تغيير خمؽ اهلل 
يأتي تبعا لذلؾ، كليس مقصكد األعضا  الزائدة فالمقصكد منها هك إزالة العيب كالضرر، كالحسف 

 .(ٔ)لذات ؛ فيجكز إزالتها

 

 

                                                                                                                                                                      

الكشـ: غرز إبرة أك نحكهما في البدف حتى يسيؿ الدـ ثـ حشك ذلؾ المكضع بالكحؿ كنحك  فيخضر، )النككم: (ُ) 
 (.َُٔ/ُْشرح النككم عمى مسمـ 

، ابف حجر: فتح البارم َُٔ/ُْر مف الحاجبيف، )النككم: شرح النككم عمى مسمـ النمص: إزالة الشع(ِ) 
َُ/ّٕٕ.) 

الفمج: برد ما بيف األسناف كجعؿ فرجة الثنايا كالرباعيات، كتفعؿ ذلؾ العجكز إظهارا لمصغر، كحسف األسناف، (ّ) 
 (.َُٔ/ُْ)النككم: شرح النككم عمى مسمـ 

، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية ّّٗ/ٓطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ، القر ْْٗ/ٕعميش: منح الجميؿ (ْ) 
 .ُِْ/ُٓ، عفانة: الفتاكل َّٓ، الشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية صِْٕ/ُُالككيتية 

، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية ّّٗ/ٓ، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ْْٗ/ٕعميش: منح الجميؿ (ٓ) 
، شبير: أحكاـ جراحة التجميؿ ُٗٗ/ٕ، مجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية ِْٕ/ُُالككيتية 

 .ُِْ/ُٓ، عفانة: الفتاكل َّٕ، الشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية صَْص
، ِ/ٗ، العثيميف: فتاكل نكر عمى الدرب ِٕٓمحمد بف إبراهيـ آؿ الشيخ كابف باز: فتاكل الطب كالمرضى ص(ٔ) 

، عفانة: َْ، شبير: أحكاـ جراحة التجميؿ صُٗٗ/ٕمف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية  مجمكعة
 . ُِْ/ُٓالفتاكل 
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 مناقشة الدليل الثاني:

إف اسقاط القيمة المعتبرة لؤلعضا  األصمية، عند االعتدا  عمى األعضا  الزائدة بقطعها في 
الجنايات، ال يدؿ عمى إسقاط حرمة هذ  األعضا  الزائدة؛ بدليؿ إيجاب حككمة عدؿ حاؿ 

 .(ُ)فيدؿ ذلؾ عمى حرمتها، كعدـ جكاز االعتدا  عميها بإزالتهااالعتدا  عميها؛ 

بأف إيجاب حككمة عدؿ عند االعتدا  عمى األعضا  الزائدة بقطعها في الجنايات؛ وأجيب عنو: 
ف لـ يكف فيها جماؿ  إنما هك لككف هذ  الزكائد جز  مف بدف اآلدمي؛ كأجزا  اآلدمي مضمكنة كا 

، كالعتبار األثر الناجـ عف قطعها؛ فإف (ِ)عدؿ تشريفا لآلدميأك منفعة؛ فكجبت فيها حككمة 
نما لـ تجب فيها القيمة المعتبر لؤلعضا  األصمية؛ ألنها شيف (ّ)قطعها يكرث شينا كألما ، كا 

بغير  ـتخميصا لصاحبها مف الضرر كالعيب  ـكعيب، بؿ قد عد بعض الفقها  إزالة هذ  الزكائد 
 .(ْ)إذن  إحسانا، كلـ يكجب الضماف بقطعها

 مناقشة الدليل الثالث:

يجكز إزالة األعضا  الزائدة التي تسبب لصاحبها ضررا حسيا، أما الزكائد التي تسبب ضررا 
عميها، كهك  معنكيا مف غير ألـ، فبل يجكز إزالتها؛ ألف ذلؾ تغيير لمخمقة التي خمق  اهلل 

معة  ـ، ككذلؾ يمنع إزالة بعض األعضا  الزائدة (ٓ) ة بتحريم مخالؼ لمنصكص الكارد ما لـ  ـكالسى
 .(ٔ)لـ يكف في بقائها خطر عمى حياة صاحبها؛ خشية سرايت  إلى الركح

 

 

                                                           

 .َّٕالشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية ص(ُ) 
، مجمكعة مف ُِّ/ِ، الحدادم: الجكهرة النيرة َْ/ٓ، المكصمي: اإلختيار ْٕٔ/ْالمرغيناني: الهداية (ِ) 

 .ُٗٗ/ٕاإلفتا  المصرية  العمما : فتاكل دار
 .َِٗ/َُ، البابرتي: العناية ُّْ/ٔ، الزيمعي: تبييف الحقائؽ ُٔٔ/ِٔالسرخسي: المبسكط (ّ) 
 .َُٓ، ابف القيـ: الطب النبكم صْْٖ/ٖابف قدامة: المغني (ْ) 
المكسكعة الفقهية ، مجمكعة مف العمما : ّّٗ/ٓ، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ْْٗ/ٕعميش: منح الجميؿ (ٓ) 

، الشنقيطي: أحكاـ الجراحة ُٗٗ/ٕ، مجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية ِْٕ/ُُالككيتية 
 .َّٓالطبية ص

 .ٓٗ/ُالعز بف عبد السبلـ: قكاعد األحكاـ (ٔ) 
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 وأجيب عنو من وجيين:

إف الضرر المترتب عمى بقا  األعضا  الزائدة سكا  كاف الضرر حسيا أـ معنكيا، يكجب األول: 
؛ اعماال لقاعدة "الحاجة تنزؿ استثنا  إزالت  مف النصكص الكاردة بتحريـ تغيير خمؽ اهلل 

، فالحاجة الداعية هي إزالة الضرر، كليس طمب (ُ)منزلة الضركرة عامة كانت أك خاصة"
نما جا  .(ِ)  الحسف تبعا لذلؾ؛ فبل يشمم  النهي؛ إذ النهي فيما كاف طمبا لمحسفالحسف، كا 

إف قكؿ بعض الفقها  القدامى بمنع إزالة األعضا  الزائدة؛ خشية تعريض صاحبها  الثاني:
لمخطر ل  كجاهة؛ إذ أف قطع األعضا  في  مخاطرة بالنفس؛ لعدـ قدرة األطبا  آنذاؾ عمى 

دم ذلؾ إلى المكت، أما في كقتنا الحاضر فإف هذا األمر مأمكف، إيقاؼ النزؼ غالبا، كقد يؤ 
 .(ّ)فيجكز إزالة األعضا  الزائدة؛ إذ ليس في  خطر

 ينبلشخ أدنخ انمبئهني ثبنزحزيى:

 مناقشة الدليل األول:

ًَلَأهُشًََّيُنْ فَلَُْغَِّْشُىَّ خَلْكَ اللَّوِ ً  :كرد عمى استداللهـ بقكل  
األعضا  الزائدة ليست ، بأف إزالة (ْ)

المنهي عن ؛ ألف المراد بذلؾ هك العكدة بالبدف إلى أصؿ الخمقة   مف باب تغيير خمؽ اهلل
زالة األعضا  المغايرة لمخمقة المعهكدة، هك إزالة لمعيب كالضرر؛ فيجكز إزالتها  .(ٓ)كا 

 

                                                           

كسكعة الفقهية ، مجمكعة مف العمما : المٖٖ، السيكطي: األشبا  كالنظائر صٖٕابف نجيـ: األشبا  كالنظائر ص(ُ) 
 .ِٔٓ/ُٔالككيتية 

 .ُِْ/ُٓعفانة: الفتاكل (ِ) 
 .ُّّ/ٖالعثيميف: الشرح الممتع (ّ) 
 .ُُٗسكرة النسا ، اآلية (ْ) 
، ُّّ/ٖ، العثيميف: الشرح الممتع ِٕٓمحمد بف إبراهيـ آؿ الشيخ كابف باز: فتاكل الطب كالمرضى ص(ٓ) 

، عفانة: َْ، شبير: أحكاـ جراحة التجميؿ صُٗٗ/ٕمجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية 
 . ُِْ/ُٓالفتاكل 
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ما الزكائد التي يجكز إزالة األعضا  الزائدة التي تسبب لصاحبها ضررا حسيا، أ وأجيب عنو:
 تسبب ضررا معنكيا مف غير ألـ، فبل يجكز إزالتها؛ ألف ذلؾ تغيير لمخمقة التي خمق  اهلل 

 .(ُ)عميها مف غير ضركرة تدعك إلى ذلؾ؛ فبل يجكز إزالتها

بأف الضرر المترتب عمى بقا  األعضا  الزائدة سكا  كاف الضرر حسيا  ورد عمى ىذا الجواب:
؛ ألف الحاجة أك معنكيا، يكجب استثنا  إزالت  مف النصكص الكاردة بتحريـ تغيير خمؽ اهلل 

نما جا  الحسف  تنزؿ منزلة الضركرة، كالحاجة الداعية هي إزالة الضرر، كليس طمب الحسف، كا 
 .(ِ)نهي؛ إذ النهي فيما كاف طمبا لمحسفتبعا لذلؾ؛ فبل يشمم  ال

 مناقشة الدليل الثاني:

لعن هللا الواشمات والمستوشماتَ والمتنمصاتَ والمتفلجات  : ككرد عمى استداللهـ بقكل  

للخسنَ المػيرات خلق هللا تعالٍ 
، بأف إزالة األعضا  الزائدة ليست مف باب تغيير خمؽ (ّ)

المنهي عن ؛ ألف المراد مف إزالة األعضا  الزائدة هك إزالة العيب كالشيف؛ فيجكز   اهلل
 .(ْ)إزالتها

يصح إزالة األعضا  الزائدة؛ لمتخمص مف الشيف كالعيب، فهك كفعؿ الكشـ وأجيب عنو: ال 
 .(ٓ)، فبل يجكزكالنمص كالتفميج، كقد لعف مف يفعؿ ذلؾ؛ ألف ذلؾ مف باب تغيير خمؽ اهلل 

 بأف إزالة األعضا  الزائدة يختمؼ عف الكشـ كالنمص كالتفميج، فإف ذلؾ  ورد عمى ىذا الجواب:

                                                           

، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية ّّٗ/ٓ، الجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي ْْٗ/ٕعميش: منح الجميؿ (ُ) 
، الشنقيطي: أحكاـ الجراحة ُٗٗ/ٕ، مجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية ِْٕ/ُُالككيتية 

 .َّٓالطبية ص
 .ُِْ/ُٓعفانة: الفتاكل (ِ) 
 (.ُّٗٓ(، )ح ُْٔ/ٕصحيح البخارم: كتاب المباس، باب المتفمجات لمحسف، )(ّ) 
، ِ/ٗ، العثيميف: فتاكل نكر عمى الدرب ِٕٓف إبراهيـ آؿ الشيخ كابف باز: فتاكل الطب كالمرضى صمحمد ب(ْ) 

، عفانة: َْ، شبير: أحكاـ جراحة التجميؿ صُٗٗ/ٕمجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية 
 . ُِْ/ُٓالفتاكل 

، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية ّّٗ/ٓ، الجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي ْْٗ/ٕعميش: منح الجميؿ (ٓ) 
، شبير: أحكاـ جراحة التجميؿ ُٗٗ/ٕ، مجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية ِْٕ/ُُالككيتية 

 .ُِْ/ُٓ، عفانة: الفتاكل َّٕ، الشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية صَْص
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، والمتفلجات للخسن  : يقصد بفعم  طمب الحسف لذات ، كقصد زيادة الجماؿ؛ بدليؿ قكل  
أما إزالة األعضا  الزائدة فالمقصكد منها هك إزالة العيب كالضرر، كالحسف يأتي تبعا لذلؾ، 

 .(ُ)كليس مقصكد لذات ؛ فيجكز إزالتها

 ادلذىت انزاجح:

أف القكؿ بجكاز إزالة األعضا   ـأعمـ  كاهلل  ـبعد عرض كمناقشة أدلة كؿ فريؽ يتبيف 
  الزائدة؛ لكجكد الضرر سكا  الحسي أـ المعنكم، هك المذهب الراجح.

 يسٌغبد انرتجيح

كمعنكيا، كال يقؿ الضرر المعنكم في كثير  إف بقا  األعضا  الزائدة يسبب لصاحبها ضررا حسيا .ُ
مف الحاالت عف الضرر الحسي، السيما إذا نبتت هذ  الزكائد في غير مكضعها المعتاد، كأف 

 يخمؽ بذراع زائدة عمى صدر ، ككذلؾ إذا كلد بعدد كبير مف األطراؼ كاألخطبكط.

تعريض صاحبها لمخطر ل   إف قكؿ بعض الفقها  القدامى بتحريـ إزالة األعضا  الزائدة؛ خشية .ِ
كجاهت ؛ إذ أف قطع األعضا  في  مخاطرة بالنفس؛ لعدـ قدرة األطبا  آنذاؾ عمى إيقاؼ النزؼ 

 .غالبا، كقد يؤدم ذلؾ إلى المكت، أما في كقتنا الحاضر فإف هذا األمر مأمكف بإذف اهلل 

الفصل خطر عمى  فيجوز فصل التوائم السيامية باعتبارىا شخصا واحدا، ما لم يترتب عمى
 حياتو.

 حكى فصم انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرمهب شخصني يسزمهني:

إف فصؿ التكائـ السيامية كغيرها مف النكازؿ الطبية المعاصرة، التي تحتاج إلى كفا ة طبية 
عالية، كنجاحها مكقكؼ عمى كجكد تقنيات خاصة بذلؾ، كبدكف الكفا ة الطبية كالتقنيات المذككرة 
 فإف محاكلة الفصؿ بينهما تككف ضربا مف العبث، كالقتؿ العمد، كهذا ما حدث في أكؿ محاكلة

                                                           

، عفانة: الفتاكل ُٗٗ/ٕاكل دار اإلفتا  المصرية ، مجمكعة مف العمما : فتُّّ/ٖالعثيميف: الشرح الممتع (ُ) 
ُٓ/ُِْ . 
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ـ، حيث تـ فصؿ تكأميف ُْٓٗلفصؿ التكائـ السيامية عمى طريقة الجزاريف، في ألمانيا، عاـ 
  .(ُ)ممتصقي الرأس باستخداـ الفأس؛ مما أدل إلى هبلكهما معا

كذلؾ فإف كالدة التكائـ السيامية يغمب عميها الندرة، كتحتاج إلى تكفر رعاية صحية خاصة لحفظ 
ينهما؛ مف أجؿ ذلؾ كم  لـ يتطرؽ الفقها  القدامى لبياف حكـ فصؿ حياتهما إلى أف يتـ الفصؿ ب

التكائـ السيامية، كأيلقي عمى ككاهؿ الفقها  المعاصريف مسؤكلية استنباط الحكـ الشرعي لهذ  
، يمكف تمخيصها ـ  بإذف اهللـ القضية الطبية المعاصرة، فكانت لهـ جهكد مشككرة كمأجكرة 

 فيما يمي:

التكائـ السيامية باعتبارهما شخصيف مستقميف؛ باختبلؼ أحكالهما مع بقا  االلتصاؽ يختمؼ حكـ 
 بينهما، كلهما صكرتاف:

 أف يغمب عمى ظف المختصيف أف بقا  االلتصاؽ ال يهدد حياتهما. األولى:

 أف يغمب عمى ظف المختصيف أف بقا  االلتصاؽ يسبب هبلكهما. الثانية:

حاالت مختمفة، ككؿ حالة منهما لها حكـ خاص بها، كهذا  كلكؿ صكرة مف هاتيف الصكرتيف
 بياف تمؾ الصكرتيف كحاالت كؿ منهما:

 الصورة األولى: إذا كان بقاء االلتصاق ال ييدد حياة التوأمين: 

 كلهذ  الصكرة ثبلث حاالت:

 الحالة األولى:

فصؿ في هذ  أف يغمب عمى ظف المختصيف أف الفصؿ بينهما يترتب عمي  سبلمتهما معا، فال
؛ لضركرة إزالة الضرر الحاصؿ ببقائهما (ّ)، فهك مف باب المداكاة المفركضة(ِ)الحالة كاجب

                                                           

 ،ّالربيعة: التكائـ السيامية ص(ُ) 
 http://aawsat.com/details.asp?section=43&article=621846&issueno=11857 

د: ، أحمد الحدإُ، سعد الشثرم: التكأـ المتبلصؽ السيامي صُّفيصؿ بالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة ص(ِ) 
 .ُِالتكأـ المتبلصؽ السيامي كحكـ فصم  ص

، ُٕ، أحمد الحداد: التكأـ المتبلصؽ السيامي كحكـ فصم  صُْعبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ ص(ّ) 
 .َّبندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ ص
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، كلتحقيؽ الخصكصية (ُ)ممتصقيف، كخشية سراية المرض أك الهبلؾ مف أحدهما لآلخر
كاالستقبللية، كما يترتب عمي  مف ستر العكرات، كألف كثيرا مف الكاجبات ال يمكف أداؤها إال 

 .(ِ)بفصمهما؛ كما ال يتـ الكاجب إال ب  فهك كاجب

 الحالة الثانية:

أف يغمب عمى ظف المختصيف أف فصمهما يؤدم إلى هبلكهما معا، فبل يجكز الفصؿ في هذ  

ًَلَب رَمْزُلٌُا   :، كقد كردت كثير مف النصكص بتحريـ القتؿ، منها قكؿ اهلل (ْ)؛ ألن  قتؿ(ّ)الحالة

، كألف الضرر ال يزاؿ بضرر أشد (ٓ) النَّفْظَ الَّزِِ حَشَّمَ اللَّوُ إِلَّب ثِبلْحَكِّ رَلِىُنْ ًَصَّبوُنْ ثِوِ لَؼَلَّىُنْ رَؼْمِلٌُىَ

 .(ٔ)من 

 الحالة الثالثة:

أف يغمب عمى ظف المختصيف أف فصمهما يؤدم إلى هبلؾ أحدهما، فبل يجكز الفصؿ في هذ  
 .(ٗ)، فبقاؤهما معا خير مف هبلؾ أحدهما كبقا  اآلخر(ٖ)؛ ألن  قتؿ ألحدهما(ٕ)حالة أيضاال

 

 

 

 
                                                           

 .ِٖفصؿ التكائـ ص، بندر سكيمـ: جراحة ُٕػ ُِأحمد الحداد: التكأـ المتبلصؽ السيامي كحكـ فصم  ص(ُ) 
 .ُٕ، سعد الشثرم: التكأـ المتبلصؽ السيامي صِْػِٕعبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ ص(ِ) 
، أحمد ُٕ، سعد الشثرم: التكأـ المتبلصؽ السيامي صْٓعبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ ص(ّ) 

 .ّْمـ: جراحة فصؿ التكائـ ص، بندر سكيُٖالحداد: التكأـ المتبلصؽ السيامي كحكـ فصم  ص
 .ّْ، بندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ صُٕسعد الشثرم: التكأـ المتبلصؽ السيامي ص(ْ) 
 .ُُٓسكرة األنعاـ، اآلية (ٓ) 
 .ِٖبندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ ص(ٔ) 
، أحمد ُٕي ص، سعد الشثرم: التكأـ المتبلصؽ السيامْٓعبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ ص(ٕ) 

 .ّْ، بندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ صُٖالحداد: التكأـ المتبلصؽ السيامي كحكـ فصم  ص
 .ّْ، بندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ صُٕسعد الشثرم: التكأـ المتبلصؽ السيامي ص(ٖ) 
 .ّٓبندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ ص(ٗ) 
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 الصورة الثانية: إذا كان بقاء االلتصاق ييدد حياة التوأمين معا: 

 كلهذ  الصكرة ثبلث حاالت:

 الحالة األولى:

فالفصؿ في هذ  أف يغمب عمى ظف المختصيف أف الفصؿ بينهما يترتب عمي  سبلمتهما معا، 
؛ لكجكب حفظ النفس، فإف هبلكهما ضرر يجب دفع ، كال سبيؿ لذلؾ إال (ُ)الحالة كاجب

 .(ّ) ًَال رُلْمٌُا ثِإَّْذِّىُنْ إِلََ الزَّيْلُىَخِ  :، كقد قاؿ اهلل (ِ)بالفصؿ؛ فتعيف

 الحالة الثانية:

؛ ألف (ْ)فالفصؿ هنا محـرأف يغمب عمى ظف المختصيف أف فصمهما يؤدم إلى هبلكهما معا، 
، فبل ترجيح لمصمحة الفصؿ عمى ترك ، كيجب عمى الطبيب عدـ (ٓ)الضرر ال يزاؿ بضرر مثم 

، كالظاهر أف الفصؿ في مثؿ (ٔ)عدـ اإلقداـ عمى المداكاة حتى يظهر ل  فيها مصمحة راجحة
ي  مف هذ  الحالة مصمحة مرجكحة؛ لما في  مف مشقة كحرج، ككشؼ لمعكرات، كما يحتاج إل

نفقة، كما أف هبلؾ التكأميف ببقا  االلتصاؽ، خير مف هبلكهما بالفصؿ؛ إذ ال يجكز قتمهما 
 رحمة بهما، أك تمبية لرغبة مف يطمب القتؿ.

 الحالة الثالثة:

أف يغمب عمى ظف المختصيف أف فصمهما يؤدم إلى هبلؾ أحدهما كنجاة اآلخر، كقد اختمؼ 
 فصمهما:الفقها  المعاصركف في حكـ 

                                                           

 .ّْ، بندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ صُْعبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ ص(ُ) 
 .ِْعبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ ص(ِ) 
 .ُٓٗسكرة البقرة، اآلية (ّ) 
 .ّٓ، بندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ صُٖأحمد الحداد: التكأـ المتبلصؽ السيامي كحكـ فصم  ص(ْ) 
 .ِٖبندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ ص(ٓ) 
 .ٔ/ُعبد السبلـ: قكاعد األحكاـ العز بف (ٔ) 
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ذهب بعض هؤال  الفقها  إلى كجكب الفصؿ، كتككف التضحية بأكثرهما كهنا كمرضا؛ ألف 
تركهما بدكف فصؿ يفضي إلى هبلكهما معا، أما فصمهما كالتضحية بأحدهما فهك عمؿ بأخؼ 

 .(ُ)الضرريف

حد كذهب بعضهـ إلى تحريم ؛ ألن  قتؿ نفس إلحيا  أخرل كهذا غير جائز، كما أف التضحية بأ
التكأميف ليبقى اآلخر يقاس عمى أكؿ المضطر غير  لحفظ نفس ، بجامع أف حياة أحدهما خير 
مف هبلكهما جميعا، ككما أف أكؿ المضطر غير  ال يجكز فكذلؾ ال يجكز التضحية بأحدهما 
ليحيا اآلخر، باإلضافة إلى ذلؾ فإف هبلؾ المضطر لعدـ األكؿ كقتا طكيبل يمكف الجـز ب ، 

؛ ألف در  ـأعمـ  كاهلل  ـ، كهذا هك الراجح (ِ)نا؛ فإف األمر مبني عمى غمبة الظفبخبلف  ه
 المفاسد أكلى مف جمب المصالح.

 

 احلبالد انيت جيٌس فييب فصم انزٌائى انسيبييخ:

بعد تأمل ما قرره الفقياء في حكم فصل التوائم السيامية باعتبارىما شخصا، وكذلك باعتبارىما 
 الحاالت المشروعة لفصل التوائم السيامية، ىي:شخصين؛ يتبين أن 

 فصؿ التكائـ السيامية باعتبارها شخصا كاحدا، إذا لـ يترتب خطر عمى حياتهما مف جرا  الفصؿ. .ُ

 فصؿ التكائـ السيامية باعتبارها شخصيف، في عدة حاالت، كهي: .ِ

قيف خطر عمى إذا غمب عمى ظف المختصيف حياتهما بعد فصمهما، سكا  كاف في بقائهما ممتص .أ 
 حياتهما، أك لـ يكف.

إذا كاف في بقائهما ممتصقيف خطر عمى حياتهما، كفي فصمهما تضحية بأحدهما، عند مف قاؿ  .ب 
 بمشركعية فصمهما في هذ  الحالة.

 

 

                                                           

 .ّٓ، بندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ صُٖأحمد الحداد: التكأـ المتبلصؽ السيامي كحكـ فصم  ص(ُ) 
 .ِّفيصؿ بالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة ص(ِ) 
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 املبدث الزابع

ــــــىابط      دوافـــــــــــــــع وضــــــ

ـــــــــــىائم الطــــــياميت      فصــــــل الخـ

 المطـــــــــــــــــــمب األول: دوافــــع فصــــل التــــوائم الســــيامية

 المطمــــــــــب الثـــــــــاني: ضـــــــــوابط فصـــــــــل التـــــــــوائم الســـــــيامية
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 ادلغهت األًل

 انسيبييخدًافغ فصم انزٌائى 

 .(ُ)إزالة الضرر الحاصؿ مف بقائهما ممتصقيف، سكا  كاف الضرر حسيا أك معنكيا .ُ

تحقيؽ استقبلؿ كؿ مف التكأميف عف اآلخر، مما يتيح لهما ممارسة األنشطة المختمفة، كالنـك  .ِ
 .(ِ)كاليقظة، كالحركة كالسككف، بإرادة حرة دكف التكقؼ عمى مكافقة اآلخر

 .(ّ)كستر العكرة الحفاظ عمى الخصكصية، .ّ

القدرة عمى أدا  الكاجبات المفركضة عمى كؿ كاحد منهما، كالتي يقؼ التصاقهما حائبل بينهما  .ْ
 .(ْ)كبيف أدائها عمى الكج  المأمكر ب  شرعا

 .(ٓ)تمكينهما مف تحصيؿ الكسب، إذا كاف التصاقهما يمنع مباشرة أسباب  .ٓ

 .(ٔ)خشية سرياف المرض أك الهبلؾ مف أحدهما لآلخر .ٔ

 .(ٕ)تحديد المسؤكلية فيما يصدر عنهما مف تصرفات .ٕ

 .(ٖ)تخفيؼ أعبا  رعايتهما عف ذكيهـ .ٖ

                                                           

الشيخ  ، محمد بف إبراهيـ آؿ الشيخ: فتاكل كرسائؿ محمد بف إبراهيـ آؿّٕٕ/َُابف حجر: فتح البارم (ُ) 
، ُٗٗ/ٕ، مجمكعة مف العمما : فتاكل دار اإلفتا  المصرية ِ/ٗ، العثيميف: فتاكل نكر عمى الدرب ُٓٔ/ّ

، عبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ ُِْ/ُٓ، عفانة: الفتاكل َْشبير: أحكاـ جراحة التجميؿ ص
 .ِٖكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ ص، بندر سُِ، أحمد الحداد: التكأـ المتبلصؽ السيامي كحكـ فصم  صِٖص

 .ِٗعبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ ص(ِ) 
 .ُّ، الميماف: األحكاـ الفقهية المتعمقة بالتكائـ الممتصقة صُّالربيعة: التكائـ السيامية ص(ّ) 
 .ِٗعبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ ص(ْ) 
 المرجع السابؽ.(ٓ) 
 .ِّ، بندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ صُْالتكأـ المتبلصؽ السيامي كحكـ فصم  صأحمد الحداد: (ٔ) 
، الميماف: األحكاـ الفقهية ُْ، الربيعة: التكائـ السيامية صِٗعبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ ص(ٕ) 

 .ُّالمتعمقة بالتكائـ الممتصقة ص
 .ِٖعبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ ص(ٖ) 
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 .(ُ)قد يككف فصمهما في بعض الحاالت ألغراض عممية طبية تجريبية .ٗ

 ادلغهت انضبَي

 ضٌاثظ فصم انزٌائى انسيبييخ
سي  ال مكافقة التكأميف أك كليهما عمى إجرا  عممية فصمهما، ما لـ يككنا في كضع صحي  .ُ

 .(ِ)يمكنهما بسبب  اإلذف أك عدـ اإلذف

أف يقطع عدد مف األطبا  الثقات ذكم الخبرة كاالختصاص بأف فصؿ التكأميف في  مصمحة  .ِ
 .(ّ)راجحة

 .(ْ)أال يترتب عمى فصمهما ضرر يساكم بقا  االلتصاؽ أك يفكق  .ّ

 .(ٓ)أال يككف فصؿ التكائـ السيامية ألغراض عممية طبية تجريبية محضة .ْ

 

 
 
 

                                                           

 .ّْبندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ ص(ُ) 
، ِْ، شبير: أحكاـ جراحة التجميؿ صَُٗ، الشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية صُِْالشيرازم: التنبي  ص(ِ) 

، أحمد الحداد: التكأـ المتبلصؽ السيامي كحكـ فصم  ْٓعبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ ص
 .ّٔ، بندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ صُٓص، الربيعة: التكائـ السيامية ُٗص

، الربيعة: التكائـ ْٓ، عبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ صِ/ٗالعثيميف: فتاكل نكر عمى الدرب (ّ) 
 . ّٓ، بندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ صُّ، بالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة صُٓالسيامية ص

، ِْ، شبير: أحكاـ جراحة التجميؿ صِٕٓبف باز: فتاكل الطب كالمرضى صمحمد بف إبراهيـ آؿ الشيخ كا(ْ) 
، ُٓ، الربيعة: التكائـ السيامية صْٔ، عبد الفتاح إدريس: فصؿ التكأـ المتبلصؽ صُِْ/ُٓعفانة: الفتاكل 

 .ّٓبندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ ص
 .ّْبندر سكيمـ: جراحة فصؿ التكائـ ص(ٓ) 
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 الفصل الثالث

 أخكام العباداث املخعلقت بالخىائم الطياميت

 

 المبحث األول: أحكام األىمية واإلسالم والصالح المتعمقة بالتوائم السيامية

 المبحث الثـاني: أحكام الطيارة المتعمقة بالتوائم الســـيامية

 المبحـــث الثـــــالث: أحكام الصالة المتعمقة بالتـــــوائم الســـــــيامية 

 المبــــــــــحث الرابـــــع: أحكام الصــــــيام المتعمقة بالتــــــــوائم الســـــــيامية

 المبحث الخــــــامس: أحكام الزكـــــاة المتعمقة بالتوائم الســـــيامية

 ام الحج المتعمقة بالتوائم السياميةالمبحث السادس: أحك
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 أحكبو انؼجبداد ادلزؼهمخ ثبنزٌائى انسيبييخ

 
إف حياة التكائـ السيامية مزدحمة بالمشاؽ التي تبدك الحياة معها مستحيمة، كعمى الرغـ مف ذلؾ 

كبعضهـ ، (ُ)قدر لمعديد منها البقا  عمى قيد الحياة، حتى بمغ بعضهـ خمسيف عاما فإف اهلل 
 .(ِ)تجاكزها

، (ّ)كقد أظهر الكاقع تكيؼ هذ  التكائـ مع بقا  االلتصاؽ بينهما؛ فقد مارسكا األنشطة المختمفة
 .(ْ)كناؿ بعضهـ درجات عممية طمحكا في نيمها

فإف دؿ ذلؾ عمى شي  فإن  يدؿ عمى القدرات التي تتمتع بها هذ  التكائـ، برغـ ما تعاني  مف 
 قصكر كعجز.

السيامية ليست بمنأل عف اإلسبلـ، فغريزة التديف فطرة في البشر، كقد عيرض اإلسبلـ  كالتكائـ
عمى  ، ككؿ مسمـ مكمؼ يجب عمي  أدا  الفرائض التي فرضها اهلل (ٓ)عمى بعضهـ كأسممكا

  المسمميف، كالصبلة، كالصياـ، كالزكاة، كالحج، ما استطاع إلى ذلؾ سبيبل.

ذ  الفرائض أحكاؿ؛ فبعضها يعتبر شخصا كاحدا، فيما يعتبر البعض كلمتكائـ السيامية في أدا  ه
 اآلخر شخصيف مستقميف، كقد يتفقاف في الرشد، كالديف، كاالستقامة، كقد يختمفاف.

                                                           

 (ُ) 
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/Aworld.aspx?articleid=227035
&zoneid=194&m=0 

 (ِ)                                                             http://www.alarab.net/Article/443831 
http://forum.kku.edu.sa/showthread.php?t=11734 

 (ّ)                                              http://forum.kku.edu.sa/showthread.php?t=1173  
http://www.alarab.net/Article/443831 
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/Aworld.aspx?articleid=22
7035&zoneid=194&m=0  

 (ْ) http://q8st.net/forum/showpost.php?p=68999&postcount=222                             
 .ِٖٓ/ُُابف كثير: البداية كالنهاية ، ُِٓ/ُْابف الجكزم: المنتظـ  (ٓ)

http://www.alarab.net/Article/443831
http://forum.kku.edu.sa/showthread.php?t=1173
http://www.alarab.net/Article/443831
http://www.alarab.net/Article/443831
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كقد تجب بعض الفرائض عميهما معا، كقد تجب عمى أحدهما دكف اآلخر، كقد يتعاكنا عمى أدا  
كقد يستطيعا أدا ها معا، كقد ال يستطيعاف ذلؾ إال  الفرائض، كقد يأبى أحدهما مكافقة األخر،

 بالتناكب؛ لعدـ تمكنهما مف استقباؿ القبمة معا كنحك ، كممتصقي الظهر.

إلى غير ذلؾ مف المسائؿ المتعمقة بأحكاـ العبادات الخاصة بالتكائـ السيامية التي سيتـ تناكلها 
 .في هذا الفصؿ بإذف اهلل 
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 املبدث ألاول    

 أخكام ألاهليت وإلاضالم

 والصالح املخعلقت بالخىائم الطياميت 

 المطــــــمب األول: أحكــــــــام األىــــــــمية المتعـــــمقة بالتـــــوائم الســـيامية    

 بالتـــــــــــوائم الســـــــياميةالمطــــــمب الثـــــاني: أحكـــــام اإلســــــــالم المتعــــــــمقة  

 المطــــــــمب الثــــــــالث: أحكــــــــام الصـــــــــالح المتعـــــــــــمقة بالتــــــــــوائم الســـــــــيامية
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 ادلغهت األًل

 أحكبو األىهيخ ادلزؼهمخ ثبنزٌائى انسيبييخ
الصبلحية، أك الجدارة، أك االستحقاؽ، كهي مصدر أهؿ، يقاؿ: فبلف أهؿ  األىمية في المغة:

 .(ُ)لهذا األمر أم يصمح ل ، أك يستحق ، أك جدير ب 

 .(ِ)هي " صبلحية اإلنساف لصدكر الشي  كطمب  من  كقبكل  إيا  " واألىمية في االصطالح:

 كاألهمية تنقسـ إلى قسميف:

 .(ّ)ف لكجكب الحقكؽ المشركعة ل  كعمي  "كهي " صبلحية اإلنسا أىمية الوجوب:

 كأهمية الكجكب قسميف:

كتعني صبلحية الشخص لثبكت الحقكؽ ل ، كالنسب، كالميراث،  أىمية الوجوب الناقصة:
 .(ْ)كالكصية، كالكقؼ، كتثبت هذ  األهمية لمشخص جنينا حتى يكلد

كهي صبلحيةي اإلنساف أف تثبت ل  حقكؽ كتجب عمي  كاجبات، كمف  أىمية الوجوب الكاممة:
الحقكؽ التي تثبت ل  الهبة كالصدقة، كمف الكاجبات التي تجب عمي  الزكاة في مال  كضماف ما 

 .(ٓ)أتمف ، كيؤدي  كلي  نيابة عن ، كتثبت هذ  األهمية لمشخص منذ كالدت  حيا حتى مكت 

 .(ٔ)إلنساف لصدكر الفعؿ من  عمى كج  يعتد ب  شرعا "كهي " صبلحية ا وأىمية األداء:

 

                                                           

 .ُّٔ/ُ، أحمد مختار عمر: معجـ المغة العربية المعاصرة )أهؿ( َّ/ُُابف منظكر: لساف العرب )أهؿ(  (ُ)
 .ُْٔ/ِابف أمير حاج: التقرير كالتحبير  (ِ)
يـ زيداف: الكجيز في ، عبد الكر ُِّ/ِ، التفتازاني: شرح التمكيح عمى التكضيح ِّٕ/ْالبزدكم: كشؼ األسرار  (ّ)

 .ِٗأصكؿ الفق  ص
 .ْٗ، عبد الكريـ زيداف: الكجيز في أصكؿ الفق  صَِْ/ْالبزدكم: كشؼ األسرار (ْ) 
 المرجع السابؽ.(ٓ) 
 .ُِّ/ِالتفتازاني: شرح التمكيح عمى التكضيح (ٔ) 
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 كأهمية األدا  قسميف:

كهي صبلحية أدا  بعض األعماؿ كترتب األثر عميها، كعبادة الصغير  أىمية األداء الناقصة:
 .(ُ)المميز كمعامبلت  المأذكف ل  بها، كتثبت لمشخص مف سف التمييز إلى سف البمكغ

ي صبلحية الشخص ألدا  الفرائض، كتثبت لمشخص حاؿ اجتمعت في  كه أىمية األداء الكاممة:
شركط التكميؼ، كالبمكغ، كالعقؿ، كالعمـ، كالقدرة، كتبدأ مف سف البمكغ حتى المكت، أك فقداف 

 .(ِ)الشخص لشرط مف شركط التكميؼ

 أًال: أىهيخ انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرىب شخصب ًاحذا

 ة يتضح اختبلؼ أهمية التكأـ السيامي باختبلؼ أحكال :بنا  عمى ما سبؽ مف أقساـ األهمي

 تثبت ل  حاؿ ككن  جنينا حتى يكلد حيا. أىمية الوجوب الناقصة:

 كتثبت ل  بعد كالدت  حيا إلى كفات .أىمية الوجوب الكاممة: 

 تثبت ل  مف سف التمييز إلى سف البمكغ.أىمية األداء الناقصة: 

 كتثبت ل  مف سف البمكغ إلى المكت أك فقداف شرط مف شركط التكميؼ. أىمية األداء الكاممة:

 صبَيب: أىهيخ انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرمهب شخصني يسزمهني 

 كتختمؼ أهمية التكأميف السيامييف باختبلؼ أحكالهما أيضا:

 كتثبت لهما حاؿ ككنهما جنينيف حتى كالدتهما عمى قيد الحياة. أىمية الوجوب الناقصة:

 كتثبت لهما بعد كالدتهما إلى كفاتهما.مية الوجوب الكاممة: أى

 

 

                                                           

 .ٕٗ، عبد الكريـ زيداف: الكجيز في أصكؿ الفق  صَّْ/ِالسرخسي: أصكؿ السرخسي  (ُ)
 .َّْ/ِالسرخسي: أصكؿ السرخسي  (ِ)
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 تثبت لهما مف سف التمييز إلى سف البمكغ.أىمية األداء الناقصة: 

كتثبت لهما معا إذا بمغا مستكفييف لشركط التكميؼ، أما إذا بمغا فاقديف  أىمية األداء الكاممة:
إذا بمغ أحدهما مستكفيا لشركط التكميؼ دكف لشرط مف شركط التكميؼ؛ فبل تثبت لهما معا، كأما 

اآلخر؛ فتثبت لممستكفي لها دكف غير ، كتثبت هذ  األهمية مف سف البمكغ إلى المكت أك فقداف 
 شرط مف شركط التكميؼ.

 ادلغهت انضبَي

 أحكبو اإلسالو ادلزؼهمخ ثبنزٌائى انسيبييخ
ظهار الخضكع هك مصدر أسمـ، يسمـ، كهك مف االستسبل اإلسالم في المغة:  .(ُ)ـ، كاالنقياد، كا 

، (ِ)هك االستسبلـ هلل بالتكحيد كاالنقياد ل  بالطاعة كالخمكص مف الشرؾ  اإلسالم في االصطالح:

ػَلَْْنَب إًَِّهَ ؤًَْذَ  سَثَّنَب ًَاجْؼَلْنَب هُغْلِوَْْيِ لَهَ ًَهِيْ رُسَِّّّزِنَب ؤُهَّخً هُغْلِوَخً لَهَ ًَؤَسًَِب هَنَبعِىَنَب ًَرُت :ْ كمن  قكؿ اهلل 

 .(ّ) الزٌََّّاةُ الشَّحِْنُ

 أًال: اسالو انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرىب شخصب ًاحذا

صدكرهـ لئلسبلـ، فإف ل  ما لممسمميف مف حقكؽ،   إذا كاف التكأـ السيامي ممف شرح اهلل
كعمي  ما عميهـ مف كاجبات؛ فيحؿ ل  الزكاج بمسممة، كيرث المسمميف كيكٌرثهـ، كيصمى عمي  
عند مكت ، كيدفف في مقابر المسمميف، كعمي  ما عمى المسمميف مف فرائض، كالصبلة، كالصياـ، 

 : اليمف عندما أرسم  إلى لمعاذ بف جبؿ   كل كالزكاة، كالحج، ما استطاع إلى ذلؾ سبيبل؛ لق
 إنك تقدم علٍ قوم أهل كتابَ فليكن أول ما تدعوهم إليى عبادة هللا َفإذا عرفوا هللا َ

                                                           

 .ِّٗ/ُِابف منظكر: لساف العرب )سمـ(  (ُ)
، صالح الفكزاف: ُِ، الدكسرم: األجكبة المفيدة لمهمات العقيدة صٖحافظ الحكمي: أعبلـ السنة المنشكرة ص (ِ)

سبلمي ، التكيجرم: مكسكعة الفق  اإلَُٓ، سفر الحكالي: شرح الطحاكية صِٕٓالتعميقات المختصرة ص
ُ/ٕٓ. 

 .ُِٖسكرة البقرة، اآلية (ّ) 
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فأخبرهم أن هللا فرض عليوم خمس صلوات فً يوموم وليلتومَ فإذا فعلواَ فأخبرهم أن هللا قد 

فترد علٍ فقراُومَ فإذا أطاعوا بواَ فخذ منوم وتوق  فرض عليوم زكاة تؤخذ من أغنياُوم

 .(ُ) كراُم أموالوم

ذا كاف التكأـ السيامي مف أهؿ الكتاب، فبل يكر  أهؿ الكتاب عمى اإلسبلـ؛ لقكؿ اهلل لَب  :  كا 

وْغَهَ إِوْشَاهَ فِِ الذِّّيِ لَذْ رَجََّْيَ الشُّشْذُ هِيَ الْغَِِّ فَوَيْ َّىْفُشْ ثِبلطَّبغٌُدِ ًَُّؤْهِيْ ثِبللَّوِ فَمَذِ اعْزَ

ثِبلْؼُشًَْحِ الٌُْصْمََ  
(ِ). 

بدُ ًَطَؼَبمُ الَّزِّيَ ؤًُرٌُا الٌَْْْمَ ؤُحِلَّ لَىُنُ الطَِّّْج :َ  كيجكز لممسمميف أكؿ ذبيحتهـ، كنكاح نسائهـ؛ لقكل 

ٌا الْىِزَبةَ هِيْ الْىِزَبةَ حِلٌّ لَىُنْ ًَطَؼَبهُىُنْ حِلٌّ لَيُنْ ًَالْوُحْصَنَبدُ هِيَ الْوُؤْهِنَبدِ ًَالْوُحْصَنَبدُ هِيَ الَّزِّيَ ؤًُرُ

 .(ّ) لَجْلِىُنْ

حَزََّ  :  الجزية؛ لقكل فإذا سكنكا دار اإلسبلـ فمهـ الحماية كاألماف بعقد الذمة، كعميهـ 

، كما أف عميهـ احتراـ مشاعر المسمميف كشعائرهـ، (ْ) ُّؼْطٌُا الْجِضَّْخَ ػَيْ َّذٍ ًَىُنْ صَبغِشًُىَ

 .(ٓ)كمراعاة هيبة الدكلة اإلسبلمية

، فم  األماف ـ (ٔ)كهك الحربي الذم دخؿ دار اإلسبلـ بأماف ـأما إذا كاف التكأـ السيامي مستأمنا 

ًَإِىْ ؤَحَذٌ هِيَ الْوُشْشِوِنيَ اعْزَجبسَنَ  : لقكل  ؛ (ٕ)داـ عقد األماف بين  كبيف المسمميفما 

فَإَجِشْهُ حَزََّ َّغْوَغَ واَلمَ اللَّوِ، صُنَّ ؤَثْلِغْوُ هَإْهَنَو ُ
(ٖ) . 

                                                           

 (.ُٗ(، )ح ُٓ/ُصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب الدعا  إلى الشهادتيف كشرائع اإلسبلـ، )(ُ) 
 .ِٔٓسكرة البقرة، اآلية (ِ) 
 .ٓسكرة المائدة، اآلية (ّ) 
 .ِٗسكرة التكبة، اآلية (ْ) 
 .ٓصالقرضاكم: غير المسمميف في المجتمع اإلسبلمي  (ٓ)
 .ِْٓ/ٓ، التكيجرم: مكسكعة الفق  اإلسبلمي ِّٓالنككم: تحرير ألفاظ التنبي  ص (ٔ)

 .ٕٗٔ/ِ، سيد سابؽ: فق  السنة ْٕ/ُِالحمد: شرح زاد المستقنع (ٕ) 
 .ٔسكرة التكبة، اآلية (ٖ) 
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ًَلبرِلٌُا  : يقكؿ اهلل ؛ (ُ)فإذا كاف حربيا معاديا لممسمميف ال يمكف اجتناب خطر ، فإف دم  هدر

 .(ِ) فِِ عَجِْلِ اللَّوِ الَّزِّيَ ُّمبرِلًٌَُىُنْ ًَال رَؼْزَذًُا إِىَّ اللَّوَ ال ُّحِتُّ الْوُؼْزَذِّيَ

 صبَيب: إسالو انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرمهب شخصني يسزمهني 

 كالكاجبات؛إذا اتفؽ التكأماف السيامياف في االعتقاد؛ فهما كالشخص الكاحد فيما يتعمؽ بالحقكؽ 

 فإذا كانا مسمميف، فإف لهما ما لممسمميف مف حقكؽ، كعميهما ما عميهـ مف كاجبات.

ذا كانا كتابييف، فبل يكرهاف عمى اإلسبلـ، كما يجكز لممسمميف أكؿ ذبيحتهما، كنكاح نسائهما،  كا 
ذا سكنا دار اإلسبلـ فمهما الحماية كاألماف بعقد الذمة، كعميهما الجزية كاحتراـ  مشاعر كا 

 المسمميف كشعائرهـ، كمراعاة هيبة الدكلة اإلسبلمية.

 أما إذا كانا مستأمنيف فمهما األماف ما داـ عقد األماف بينهما كبيف المسمميف.

ذا كانا حربييف معادييف لممسمميف، ال يمكف اجتناب خطرهما، فدمهما هدر.  كا 

فإف اختمفا في االعتقاد فكاف أحدهما مسمما دكف تكأم ؛ فإف لممسمـ منهما ما لممسمميف مف حقكؽ 

وُلُّ ًَفْظٍ ثِوَب وَغَجَذْ   : قاؿ كعمي  ما عميهـ مف كاجبات، كال يضير  اتباع أخي  ممة أخرل؛ فقد 

سَىِْنَخٌ 
، كلكف ينبغي عمى المسمـ منهما دعكة غير المسمـ لئلسبلـ بطيب الكبلـ كلين ، كأحسف (ّ)

ادْعُ إِلََ عَجِْلِ سَثِّهَ ثِبلْحِىْوَخِ ًَالْوٌَْػِظَخِ الْحَغَنَخِ ًَجَبدِلْيُنْ ثِبلَّزِِ  : كقد قاؿ كأحسف الكعظ كأنفع ، 

 .(ْ) يْ عَجِْلِوِ ًَىٌَُ ؤَػْلَنُ ثِبلْوُيْزَذِّيَىَِِ ؤَحْغَيُ إِىَّ سَثَّهَ ىٌَُ ؤَػْلَنُ ثِوَيْ ظَلَّ ػَ

                                                           

، ُٔ/ِالتشريع الجنائي ، عبد القادر عكدة: ِٕٔ/ِ، ميارة: اإلتقاف كاإلحكاـ ِّٕ/ٖابف نجيـ: البحر الرائؽ (ُ) 
 .َّٖ/ِمجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية 

 .َُٗسكرة البقرة، اآلية (ِ) 
 .ّٖسكرة المدثر، اآلية (ّ) 
 .ُِٓسكرة النحؿ، اآلية (ْ) 
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ف كاف أحدهما كتابيا دكف اآلخر؛ فإف لمكتابي منهما ما ألهؿ الكتاب مف حقكؽ كعمي  ما  كا 
 عميهـ مف كاجبات.

 ادلغهت انضبنش

 أحكبو انصالح ادلزؼهمخ ثبنزٌائى انسيبييخ
 .(ُ)هك مصدر صمح، يصمح، صبلحا، كصمكحا، كهك ضد الفساد الصالح في المغة:

ًَاػْوَلٌُا صَبلِحًب  :  ، كمن  قكؿ اهلل(ِ)االستقامة عمى ما تكجب  الشريعة الصالح في االصطالح:

إًِِِّ ثِوَب رَؼْوَلٌُىَ ػَلِْنٌ 
(ّ). 

 أًال: صالح انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرىب شخصب ًاحذ ا:

، كالصبلح إف اإلسبلـ يقتضي أف يككف المسمـ صالحا؛ فاإلسبلـ هك اإلذعاف كاالستسبلـ هلل 
جتناب نكاهي ، فإذا صمح التكأـ السيامي هك اإلستقامة عمى ما أكجب  اهلل  ، بإمتثاؿ أكامر  كا 

هَيْ  :  كاستقاـ؛ فقد جمب لنفس  راحة القمب، كسبلمة الصدر، كصفا  العيش؛ قاؿ اهلل

حْغَيِ هَب وَبًٌُا َّؼْوَلٌُىَ  وِلَ صَبلِحًب هِيْ رَوَشٍ ؤًَْ ؤًُْضََ ًَىٌَُ هُؤْهِيٌ فَلَنُحَِْْْنَّوُ حََْبحً طَِّْجَخً ًَلَنَجْضَِّنَّيُنْ ؤَجْشَىُنْ ثِإَػَ


نة ل  مف الخسراف المبيف؛ لقكل (ْ)  إِىَّ الْئًِْغَبىَ  ًَالْؼَصْشِ   :  ، كيككف صبلح  جي

إِلَّب الَّزِّيَ آهَنٌُا ًَػَوِلٌُا الصَّبلِحَبدِ ًَرٌََاصٌَْا ثِبلْحَكِّ ًَرٌََاصٌَْا ثِبلصَّجْشِ   لَفِِ خُغْشٍ  
، ككضع نفس  عمى (ٓ)

                                                           

 .ُٔٓ/ِ، ابف منظكر: لساف العرب )صمح( ُٖٕالرازم: مختار الصحاح )صمح( ص (ُ)
 .ّٕٔ/ّ، البغكم: معالـ التنزيؿ ْٖٕ/ّالسمعاني: تفسير القرآف  (ِ)

 .ُٓسكرة المؤمنكف، اآلية (ّ) 
 .ٕٗسكرة النحؿ، اآلية (ْ) 
 سكرة العصر.(ٓ) 
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ًَهَيْ ػَوِلَ صَبلِحًب هِيْ رَوَشٍ ؤًَْ ؤًُْضََ ًَىٌَُ  :  ، دؿ عمى ذلؾ قكل ـبإذف اهلل  ـطريؽ الجنة 

هُؤْهِيٌ فَإًُلَئِهَ َّذْخُلٌُىَ الْجَنَّخَ ُّشْصَلٌُىَ فِْيَب ثِغَْْشِ حِغَبةٍ 
(ُ). 

عن ، كقد قاؿ  فإذا عدؿ عف طريؽ االستقامة؛ فقد خالؼ المنهج السميـ، كأتى ما نهى اهلل 

ًَلَب رُفْغِذًُا فِِ الْإَسْضِ ثَؼْذَ إِصْلَبحِيَب ًَادْػٌُهُ خٌَْفًب ًَطَوَؼًب إِىَّ سَحْوَذَ اللَّوِ لَشِّتٌ هِيَ  :  اهلل

الْوُحْغِنِنيَ  
الَّزِّيَ وَفَشًُا ًَصَذًُّا ػَيْ  :  ، كأعد لممفسديف عذابا عظيما، في قكل (ِ)

 .(ّ) الْؼَزَاةِ ثِوَب وَبًٌُا ُّفْغِذًُىَ عَجِْلِ اللَّوِ صِدًَْبىُنْ ػَزَاثًب فٌَْقَ 

 صبَيب: صالح انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرمهب شخصني يسزمهني :

، كاجتناب نكاهي ؛ فقد استحقا ما إذا صمح التكأماف السيامياف، كاستقاما باالمتثاؿ ألكامر اهلل 

هَيْ ػَوِلَ صَبلِحًب هِيْ رَوَشٍ ؤًَْ ؤًُْضََ ًَىٌَُ هُؤْهِيٌ  :  الصالحيف في قكل  كعد اهلل 

فَلَنُحَِْْْنَّوُ حََْبحً طَِّْجَخً ًَلَنَجْضَِّنَّيُنْ ؤَجْشَىُنْ ثِإَحْغَيِ هَب وَبًٌُا َّؼْوَلٌُىَ  
(ْ). 

ذا عدال عف طريؽ االستقامة؛ فإنهما بذلؾ أتيا ما نهى اهلل   عن ، فاستحقا العذاب في قكل  كا 

:   َالَّزِّيَ وَفَشًُا ًَصَذًُّا ػَيْ عَجِْلِ اللَّوِ صِدًَْبىُنْ ػَزَاثًب فٌَْقَ الْؼَزَاةِ ثِوَب وَبًٌُا ُّفْغِذًُى (ٓ). 

فإف صمح أحدهما دكف اآلخر، فإف التصاقهما ال يقتضي اشتراكهما في األفكار، كاالعتقاد، 
كالطباع؛ فمكؿ منهما شخصيت  المستقمة، كقد ذيكر أف أحد التكائـ السيامية كاف مدمنا لمخمر 
كتكأم  ال يطيؽ رائحتها، كما ذيكر أف أحدهما كاف يميؿ إلى النسا  بينما يميؿ اآلخر إلى 

                                                           

 .َْسكرة غافر، اآلية (ُ) 
 .ٔٓسكرة األعراؼ، اآلية (ِ) 
 .ٖٖسكرة النحؿ، اآلية (ّ) 
 .ٕٗسكرة النحؿ، اآلية (ْ) 
 .ٖٖسكرة النحؿ، اآلية (ٓ) 
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ماف، كال أدؿ عمى اختبلؼ التكائـ السيامية في الطباع مف حصكؿ المشاجرة بينهما، فقد الغم
 .(ُ)يتخاصماف، كال يكمـ أحدهما اآلخر أياما عدة

هَيِ اىْزَذٍَ فَئًَِّوَب َّيْزَذُِ   :  ففي هذ  الحالة، ال يضر الصالح عصياف العاصي؛ لقكل 

لُّ ػَلَْْيَب ًَلَب رَضِسُ ًَاصِسَحٌ ًِصْسَ ؤُخْشٍَ  لِنَفْغِوِ ًَهَيْ ظَلَّ فَئًَِّوَب َّعِ
، كعمى مف يتحمى بالصبلح منهما أمر (ِ)

من رأى منكم منكرا فليػيره بيدهَ فإن  :  اآلخر بالمعركؼ كنهي  عف المنكر؛ اتباعا لقكل 

لم يستطع فبلسانىَ فإن لم يستطع فبقلبىَ وذلك أضعف اإليمان 
؛ فإف أبى تكأم  اإلصغا  (ّ)

 .ـ أعمـ كاهلل ـ  ، فهك آثـإلي ، كاإلذعاف ألمر اهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، ابف ِٖٓ/ُُ، ابف كثير: البداية كالنهاية ُِ/ِٔ، الذهبي: تاريخ اإلسبلـ ُُٓ/ُْابف الجكزم: المنتظـ  (ُ)
، سعد الشثرم: التكأـ المتبلصؽ السيامي ُٕ، بالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة صَْٗ/ٓأيبؾ: كنز الدرر 

 .ْ، عبد الناصر أبك البصؿ: نكازؿ التكائـ الممتصقة صَُص
 .ُٓإلسرا ، اآلية سكرة ا(ِ) 
 (.ْٗ(، )ح ٗٔ/ُصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، بياف ككف النهي عف المنكر مف اإليماف، )(ّ) 
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 املبدث الثاوي   

 أخـــــــــــــــــــــكام الطهــــــــــــــــــــارة

 املخعــــلقت بالخـــــىائم الطـــياميت 

 التــــــــــوائم الســــــــــياميةالمطـــــــمب األول: طيـــــــــــــارة 

 المطــــــــــــمب الثــــــــــــاني: وضــــــــــــوء التـــــــــــــــوائم الســـــــــــيامية
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 ادلغهت األًل

 عيبرح انزٌائى انسيبييخ 

 أًال: عيبرح انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرىب شخصب ًاحذ ا:

اإلسبلمية بالطهارة في كثير مف الصكر، كال أدؿ عمى ذلؾ مف أف يخبر ظهرت عناية الشريعة 

إِىَّ اللَّوَ ُّحِتُّ الزٌََّّاثِنيَ ًَُّحِتُّ الْوُزَطَيِّشِّيَ  :  أن  يحب عباد  المتطهريف؛ فقد قاؿ  اهلل


(ُ) . 

الطهارة، كيشترط طهارة التكأـ السيامي ألدا  بعض العبادات التي تتكقؼ صحة أدائها عمى 
 كالمقصكد بالطهارة: طهارة الجسد، كالثياب، كالمكاف:

 أوال: طيارة الجسد:

يجب طهارة جسد  مف الحدث بنكعي : الحدث األصغر كهك الذم يرتفع بالكضك ، كالحدث 

فَبغْغِلٌُا ًُجٌُىَىُنْ  َّب ؤَُّّيَب الَّزِّيَ آهَنٌُا إِرَا لُوْزُنْ إِلََ الصَّلَبح :ِ  األكبر كهك الذم يرتفع بالغسؿ؛ لقكل 

يَّشًُا ًَإِىْ وُنْزُنْ ًَؤَّْذَِّىُنْ إِلََ الْوَشَافِكِ ًَاهْغَحٌُا ثِشُءًُعِىُنْ ًَؤَسْجُلَىُنْ إِلََ الْىَؼْجَْْيِ ًَإِىْ وُنْزُنْ جُنُجًب فَبطَّ

زُنُ النِّغَبءَ  هَشْظََ ؤًَْ ػَلََ عَفَشٍ ؤًَْ جَبءَ ؤَحَذٌ هِنْىُنْ هِيَ الْغَبئِطِ ؤًَْ لَبهَغْ
(ِ). 

إذا أقبلت الخيضٌَ فدعً  : لقكل  ؛ (ّ)كيجب طهارة جسد  مف النجاسة غير المعفك عنها

الصّةَ وإذا أدبرتَ فاغسلً عنك الدم وصلً 
(ُ). 

                                                           

 .ِِِسكرة البقرة، اآلية (ُ) 
 .ٔسكرة المائدة، اآلية (ِ) 
، الجكيني: َٖ/ِ، القرافي: الذخيرة َِْ/ُ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ٓٗ/ُالزيمعي: تبييف الحقائؽ (ّ) 

، الحجاكم: اإلقناع ٕٗ/ُ، البكرم: إعانة الطالبيف ُْْ/ُ، الجمؿ: حاشية الجمؿ ِّٖ/ِنهاية المطمب 
، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ٖٔ/ُ، عبد العزيز السمماف: األسئمة كاألجكبة ٓٗ/ُ

ِٗ/ّٗ. 
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 ثانيا: طيارة الثوب:

ًَصَِْبثَهَ فَطَيِّشْ   :  ؛ كذلؾ لقكؿ اهلل(ِ)كيجب طهارة ثكب  مف نجاسة غير معفك عنها
، ككذلؾ (ّ)

طهارة ما يحمم  أثنا  أدا  العبادات التي تعتبر طهارة الثكب شرطا لصحة أدائها، فبل يصح 
 .(ْ)حمم  قاركرة فيها نجاسة، أك صبيا عمي  نجاسة غير معفك عنها؛ ألنها ليست في معدنها

 ثالثا: طيارة المكان:

بلمس جسد  أثنا  أدا  العبادة التي تتكقؼ صحة أدائها كينبغي طهارة الحيز الذم يشغم ، كي

، فإف (ٔ) ًَطَيِّشْ ثَْْزَِِ لِلطَّبئِفِنيَ ًَالْمَبئِوِنيَ ًَالشُّوَّغِ الغُّجٌُد :ِ  ؛ لقكل (ٓ)عمى طهارة المكاف

، فتكر  الصبلة في المكاطف التي ال تخمك مف اشتراط طهارة المكاف أقرب إلى تعظيـ اهلل 
 .(ٕ)النجاسة غالبا: كالمقبرة، كالمزبمة، كالمجزرة، كالحماـ

 

 

 

                                                                                                                                                                      

(، صحيح مسمـ، كتاب ُّّ(، )ح ّٕ/ُ)صحيح البخارم، كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر، (ُ) 
 (، كالمفظ لمبخارم.ّّّ(، )ح ِِٔ/ُالحيض، باب المستحاضة كغسمها كصبلتها، )

، النفراكم: َٖ/ِ، القرافي: الذخيرة َِْ/ُ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ُِٖ/ُابف نجيـ: البحر الرائؽ (ِ) 
، ُٗ/ِ، ابف مفمح: الفركع ّٗلجاكم: نهاية الزيف ص، إَ، المعبرم: فتح المعيف صُِٖ/ُالفكاك  الدكاني 

 .ّٗ/ِٗ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ِٖٖ/ُالبهكتي: كشاؼ القناع 
 .ْسكرة المدثر، اآلية (ّ) 
، ِّٕ/ِ، الجكيني: نهاية المطمب َِْ/ُ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ُِٖ/ُابف نجيـ: البحر الرائؽ (ْ) 

 .ٓٗ/ُ، الحجاكم: اإلقناع ِّْ/ُ، ابف مفمح: المبدع ُْْ/ُؿ: حاشية الجمؿ الجم
، النفراكم: ْٗ/ِ، القرافي: الذخيرة ُِٖ/ُ، ابف ماز : المحيط البرهاني ُُٓ/ُالكاساني: بدائع الصنائع (ٓ) 

، ابف قدامة: المغني َٕ: فتح المعيف ص، المعبرمُِٔ، الهيتمي: المنهاج القكيـ صُِٖ/ُالفكاك  الدكاني 
 .َٖ، البهكتي: الركض المربع صّٓ/ِ

 .ِٔسكرة الحج، اآلية (ٔ) 
، الخف ُِٓ، الهيتمي: المنهاج القكيـ صُِٕ/ُ، النفراكم: الفكاك  الدكاني ّٓ/ِابف نجيـ: البحر الرائؽ (ٕ) 

 .َٖ، البهكتي: الركض المربع صُِٔ/ُكآخركف: الفق  المنهجي 
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 من صمى وببدنو أو ثوبو أو موضع صالتو نجاسة غير معفو عنيا:

ف خرج كقت أدائها، عند  إذا كان عالما بيا، ذاكرا ليا، قادرا عمى إزالتيا: كجبت عمي  اإلعادة، كا 
 .(ُ)جمهكر الفقها 

ذا كان جاىال بيا، أو ناسيا   ليا، أو عاجزا عن إزالتيا:وا 

، دكف العاجز؛ فهك مخير بيف الصبلة (ِ)ذهب الحنفية إلى كجكب إعادتها عمى الجاهؿ كالناسي
 .(ّ)بالثكب النجس أك عريانا، كال تجب عمي  اإلعادة

 .(ْ)كذهب المالكية إلى كجكب اإلعادة في الكقت، فإف خرج كقت الصبلة فبل تجب إعادتها

، أما العاجز فيصمي عريانا كال (ٓ)ية كجكب االعادة عمى الجاهؿ كالناسيكظاهر مذهب الشافع
 .(ٔ)يعيد

، كذهب بعضهـ (ٕ)كالمشهكر مف مذهب الحنابمة كجكب اإلعادة عمى الجاهؿ كالناسي كالعاجز
 .(ٖ)إلى عدـ كجكب اإلعادة

هك عدـ كجكب اإلعادة عمى الجاهؿ كالناسي كالعاجز، في  :-أعمـ  كاهلل  -والمذىب الراجح 
 الكقت كفي غير ؛ كالدليؿ عمى عدـ اإلعادة عمى الجاهؿ بكجكد النجاسة ما ركم أف النبي 

                                                           

، العثيميف: الشرح ِِٖ/ُ، النككم: ركضة الطالبيف ُُّ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ْٔٓ/ُلعيني: البناية ا(ُ) 
 .ُٖٕ/ِالممتع 

 .ْٔٓ/ُ، العيني: البناية ْٗ/ُالكاساني: بدائع الصنائع (ِ) 
 .ْٕ/ُ: الجكهرة النيرة  ، الحدادْٔ/ُ، المكصمي: اإلختيار ُّ: بداية المبتدم ص المرغيناني(ّ) 
 .ٖٔ/ُ، الدسكقي: حاشية الدسكقي َُّ/ُ، الخرشي: شرح مختصر خميؿ َُْ/ُمالؾ: المدكنة (ْ) 
 .ٖٗ/ُ، البكرم: إعانة الطالبيف ٗٓ/ُ، زكريا األنصارم: فتح الكهاب ِّالنككم: منهاج الطالبيف ص(ٓ) 
 .ْٔ/ِ، الشاشي: حمية العمما  ُٕٔ/ِ، الماكردم: الحاكم الكبير ُُِ/ُالشافعي: األـ (ٔ) 
، ابف قاسـ: حاشية الركض المربع ّّٕ/ُ، الرحيباني: مطالب أكلي النهىِٔابف حنبؿ: مسائؿ اإلماـ أحمد ص(ٕ) 

 .َٓٓ/ُالمربع 
 .ِٔٓ/ٓ، ابف باز: فتاكل نكر عمى الدرب ِِْ/ُِابف تيمية: مجمكع الفتاكل (ٖ) 
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إن   :، فقاؿ خلعت فخلعىاقالكا:   ما لكم  :خمع نعمي  في الصبلة فخمع الناس، فقاؿ 

أو أذى  -جبريل أخبرنً أن فيوما قذرا 
(ُ). 

في صبلت  دكف إعادة ما صبل  عمى صحة ما صمى قبؿ  دؿ استمرار النبي  وجو الداللة:
ف كاف المصمي (ِ)عمم  بكجكد النجاسة ، كلك كانت الصبلة غير صحيحة مع كجكد النجاسة كا 

جاهبل بها؛ فإف ذلؾ يقتضي كقكع بعضها صحيحا كالبعض اآلخر غير صحيح، كلك صح ذلؾ 
ألعادها النبي 

(ّ). 

سَثَّنَب ال رُؤَاخِزًَْب إِىْ  :  ؛ ألن  يدخؿ في عمكـ قكل (ْ)كعدـ كجكب اإلعادة عمى الناسي

ًَغِْنَب
(ٓ). 

كأما عدـ كجكب اإلعادة عمى العاجز عف إزالة النجاسة؛ فؤلف القكؿ بكجكب اإلعادة يقتضي  
مرتيف مطمقا، كالعاجز أحدا بصبلة الفرض  تكميؼ العاجز بالصبلة مرتيف، كلـ يكمؼ اهلل 

غير مفرط، فيصمي حسب استطاعت  كيسقط عن  ما عجز عن ، كما أف العجز قد يطكؿ فيككف 
 .(ٔ)في تكميف  باإلعادة مشقة كحرج

كما أف صبلة العاجز بالثكب النجس خير مف الصبلة عريانا؛ لعدـ اختصاص الستر بالصبلة، 
ف صمى خاليا فكقك  لعجز  عف  -بثكب نجس  ف  بيف يدم اهلل كاختصاص الصبلة بالطهارة، كا 

خير مف الكقكؼ عريانا؛ ألف في الصبلة بالثكب النجس ترؾ لفرض كاحد كهك إزالة  -تطهير  
 .(ٕ)النجاسة، كفي صبلة عريانا تركا لعدة فركض: كستر العكرة كالقياـ كالرككع كالسجكد

 

                                                           

 صحيح عمى شرط البخارم. (، حديثْٖٔ(، )ح ِّٓ/ُالحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الطهارة، )(ُ) 
 . ّّّ/ُابف عبد البر: االستذكار (ِ) 
 .ُٕٗ/ِ، العثيميف: الشرح الممتع َّّ/ٕابف باز: فتاكل نكر عمى الدرب (ّ) 
 .ِ/ٖ، العثيميف: فتاكل نكر عمى الدرب َّّ/ٕابف باز: فتاكل نكر عمى الدرب (ْ) 
 .ِٖٔسكرة البقرة، اآلية (ٓ) 
 .ُِٖ/ِ، العثيميف: الشرح الممتع ِِْ/ُِتاكل ابف تيمية: مجمكع الف(ٔ) 
 .ُِٖ/ِ، العثيميف: الشرح الممتع ْٔ/ُالمرغيناني: الهداية (ٕ) 
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 صبَيب: عيبرح انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرمهب شخصني يسزمهني 

تناكؿ الفقها  الحديث عف القضايا السابقة المتعمقة بالطهارة، باعتبارها خاصة بكؿ شخص 
بعين ، فإذا كاف التكأماف السيامياف عبارة عف شخصيف مستقميف؛ فإف األحكاـ السابقة تخص كؿ 

منهما عند أدا  العبادات التي تتكقؼ صحة أدائها عمى كاحد منهما بعين ، فيجب طهارة كؿ 
الطهارة؛ كالمقصكد طهارة جسد كؿ منهما مف الحدثيف األصغر كاألكبر، كمف النجاسة غير 

 المعفك عنها، ككذلؾ طهارة ثكب كؿ منهما، كمكان .

ميف بها، ، فإذا كانا عالفإذا صميا وببدنييما، أو ثوبييما، أو مكانيما، نجاسة غير معفو عنيا
ف خرج كقت أدائها، عند جمهكر  ذاكريف لها، قادريف عمى إزالتها، كجبت عميهما اإلعادة، كا 

 .(ُ)الفقها 

كأما إذا كانا جاهميف بها، أك ناسييف لها، أك عاجزيف عف إزالتها، فبل تجب عميهما اإلعادة، سكا  

 .-أعمـ  كاهلل  -، في الراجح مف مذاهب الفقها  (ِ)في كقت األدا  أك بعد خركج 

فإف كاف أحدهما عالما بها، أك ذاكرا لها، أك قادرا عمى إزالتها دكف اآلخر؛ فيجب عمى العالـ 
 كالذاكر كالقادر اإلعادة دكف اآلخر.

 اختالف التوأمين السياميين في الطيارة: 

إزالتها كجب إذا أصاب بدف أحد التكأميف السيامييف أك ثكب  نجاسة دكف اآلخر، فإف استطاع 
 .(ّ)عمي  إزالتها ليصح من  كمف تكأم  أدا  العبادات التي تتكقؼ صحة أدائها عمى الطهارة

                                                           

، الدسكقي: َُّ/ُ، الخرشي: شرح مختصر خميؿ ُُّ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ْٔٓ/ُالعيني: البناية (ُ) 
، العثيميف: ِٔمسائؿ اإلماـ أحمد ص، ابف حنبؿ: ِِٖ/ُ، النككم: ركضة الطالبيف ٖٔ/ُحاشية الدسكقي 

 .ُٖٕ/ِالشرح الممتع 
، العثيميف: فتاكل نكر عمى ِٔٓ/ٓ، ابف باز: فتاكل نكر عمى الدرب ِِْ/ُِابف تيمية: مجمكع الفتاكل (ِ) 

 .ِ/ٖالدرب 
، َِْ/ُ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ُِٖ/ُ، ابف نجيـ: البحر الرائؽ ٓٗ/ُالزيمعي: تبييف الحقائؽ (ّ) 

، الجاكم: نهاية الزيف ٕٗ/ُ، البكرم: إعانة الطالبيف ُْْ/ُ، الجمؿ: حاشية الجمؿ َٖ/ِالقرافي: الذخيرة 
، عبد العزيز السمماف: األسئمة كاألجكبة ِٖٖ/ُ، البهكتي: كشاؼ القناع ُٗ/ِ، ابف مفمح: الفركع ّٗص
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ف لـ يستطع إزالتها، كأف تككف احدل التكأمتيف السياميتيف حائضا دكف األخرل، فهي معذكرة  كا 
جكب ، فتصمي مف ليست بحائض، كفي ك (ُ)بالعجز عف إزالتها ككذلؾ تكأمتها مف باب أكلى

الخبلؼ الكارد بيف الفقها  فيمف صمى بثكب نجس عجز  -عند طهارة تكأمتها  -إعادتها لمصبلة 
 أن  ال تجب عميها اإلعادة. -أعمـ  كاهلل  -عف إزالة النجاسة عن ، كالراحج 

ف طاؼ التكأماف السيامياف ككاف ببدف أحدهما أك ثكب  نجاسة عجز عف إزالتها، فيجب إعادة  كا 
؛ فإف تعذر عميهما البقا  إلى حيف (ِ)د القدرة عمى إزالة النجاسة باتفاؽ الفقها الطكاؼ عن

حصكؿ الطهارة أجزأهما الطكاؼ بغير طهارة، ككجب عميهما جبر ترؾ الطهارة بدـ عند 
 .-أعمـ  كاهلل  -، كهك الراجح (ّ)الحنفية

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

ؿ بالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة ، فيصّٗ/ِٗ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ٖٔ/ُ
 .ّٕص

 .ّٕفيصؿ بالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة ص(ُ) 
، ْٗٔ/ِ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ُُٕ/ُ، الحداد: الجكهرة النيرة ُِٗ/ِالكاساني: بدائع الصنائع (ِ) 

خبلصة الجكاهر  ، ابف تركي:ّٕٓ/ُ، النفراكم: الفكاك  الدكاني ُّّ/ِالخرشي: شرح مختصر خميؿ 
، ابف ّّّ/ِ، البكرم: إعانة الطالبيف ّٕٔ/ِ، الجمؿ: حاشية الجمؿ ِٖٗ، المعبرم: فتح المعيف صْٕص

 .ِّٔ/ُضكياف: منار السبيؿ 
 .ْٗٔ/ِ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ُُٕ/ُ، الحداد: الجكهرة النيرة ّٖ/ْالسرخسي: المبسكط (ّ) 
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 ادلغهت انضبَي

 ًضٌء انزٌائى انسيبييخ

 انسيبييخ ثبػزجبرىب شخصب ًاحذ ا:أًال: ًضٌء انزٌائى 

  ؛ لقكؿ اهلل(ُ)اتفؽ الفقها  عند الكضك  عمى كجكب غسؿ الكج  كاليديف كالرجميف، كمسح الرأس

 :ْثِشُءًُعِىُنْ غَحٌُا َّب ؤَُّّيَب الَّزِّيَ آهَنٌُا إِرَا لُوْزُنْ إِلََ الصَّلَبحِ فَبغْغِلٌُا ًُجٌُىَىُنْ ًَؤَّْذَِّىُنْ إِلََ الْوَشَافِكِ ًَاه

 .(ِ) ًَؤَسْجُلَىُنْ إِلََ الْىَؼْجَْْيِ

َّب ؤَُّّيَب  :  يجب عمى التكأـ السيامي غسؿ الكج  عند الكضك ؛ لقكل  أوال: غسل الوجو:

الَّزِّيَ آهَنٌُا إِرَا لُوْزُنْ إِلََ الصَّلَبحِ فَبغْغِلٌُا ًُجٌُىَىُنْ  
مؽ لمتكأـ السيامي كجهاف، (ّ) فينظر إذا ، فإذا خي

كاف الكجهاف أصمييف، أك كاف أحدهما أصميا كاآلخر زائدا، كلـ يتميز األصمي مف الزائد، فيجب 
 .(ْ)غسمهما جميعا؛ لكقكع اسـ الكج  عميهما، أما إذا تميز األصمي فيجب غسم  دكف الزائد

؛ كذلؾ يجب عمى التكأـ السيامي غسؿ اليديف إلى المرفقيف عند الكضك  ثانيا: غسل اليدين:

، أما إذا كاف لمتكأـ السيامي يداف في جنب كاحد، فينظر: (ٓ) ًَؤَّْذَِّىُنْ إِلََ الْوَشَافِكِ  :  لقكل 

فإف كانتا أصميتيف، أك كانت إحداهما أصمية كاألخرل زائدة، كلـ تتميز األصمية مف الزائدة؛ 
ذا تميزت األصمية؛ كجب غسؿ األصمية، أما الزائدة فينظر: إف نبتت في  كجب غسمهما معا، كا 

                                                           

، ابف جزم: َٖ/ُ، ابف رشد: المقدمات الممهدات َِنببللي: نكر اإليضاح ص، الشر ٕ/ُالمكصمي: اإلختيار (ُ) 
، ابف الممقف: التذكرة ٔٗ/ُ، الجكيني: نهاية المطمب َُْ/ُ، الصاكم: حاشية الصاكم ُٗالقكانيف الفقهية ص

فق  ، الجزيرم: الِّ/ُ، الحجاكم: اإلقناع ُٗ/ُ، ابف مفمح: المبدع ُُ، ابف النقيب: عمدة السالؾ صُِص
 .ِّّ/ّْ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ٗٓ/ُعمى المذاهب األربعة 

 .ٔسكرة المائدة، اآلية (ِ) 
 .ٔسكرة المائدة، اآلية (ّ) 
، سعد ُٔٔ/ُ، الرممي: نهاية المحتاج ُّٔ/ُالهيتمي: تحفة المحتاج  ،ُْٗ/ُالحطاب: مكاهب الجميؿ (ْ) 

 .َِالسيامي صالشثرم: التكأـ المتبلصؽ 
 .ٔسكرة المائدة، اآلية (ٓ) 
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ف كانت في غير محؿ محؿ الفرض، كجب غسمها مع األصمية ك األصبع الزائدة في الكؼ، كا 
ف حاذت محؿ الفرض فيجب غسمها عند (ُ)الفرض كلـ تحاذ محؿ الفرض، ال يجب غسمها ، كا 

الحنفية كالمالكية كفي المشهكر مف مذهب الشافعية كعند بعض الحنابمة؛ لكقكع اسـ اليد 

الْوَشَافِكِ ًَؤَّْذَِّىُنْ إِلََ  :  ، فتدخؿ في قكؿ اهلل(ِ)عميها
(ّ). 

كذهب بعض الشافعية كالحنابمة في األصح عندهـ إلى عدـ كجكب غسمها؛ ألنها ليست في محؿ 
 .(ْ)الفرض

عدـ كجكب غسمها؛ ألف كقكع اسـ اليد عميها ال يكجب غسمها، بدليؿ أف ما كانت في والراجح: 
ال يجب غسمها، فالعبرة غير محؿ الفرض كلـ تحاذ الفرض، فإن  يقع عميها اسـ اليد كمع هذا 
 بككنها نابتة في محؿ الفرض أك ال، كليس لكقكع اسـ اليد عميها أك عدم .

ًَاهْغَحٌُا  :  ؛ لقكل (ٓ)اتفؽ الفقها  عمى كجكب مسح الرأس عند الكضك  ثالثا: مسح الرأس:

ثِشُءًُعِىُنْ  
، كاختمفكا في القدر الكاجب مسح  مف الرأس، فذهب الحنفية إلى كجكب مسح ربع (ٔ)

                                                           

، الرافعي: فتح ّٗ/ُ، الشيرازم: المهذب ُْٗ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ُْ/ُابف نجيـ: البحر الرائؽ (ُ) 
، مجمكعة مف العمما : المكسكعة ُٕٓ/ُ، المرداكم: اإلنصاؼ ُٗ/ُ، ابف قدامة: المغني ُّٓ/ُالعزيز 

 .ّّْ/ّْالفقهية الككيتية 
، النككم: ُُِ/ُ، العمراني: البياف ٕٖ/ُ، الدسكقي: حاشية الدسكقي َُِ/ُابف عابديف: حاشية رد المحتار (ِ) 

، مجمكعة مف العمما : المكسكعة ُٕٓ/ُ، المرداكم: اإلنصاؼ ُٗ/ُ، ابف قدامة: المغني ّٖٖ/ُالمجمكع 
 .ّّْ/ّْالفقهية الككيتية 

 .ٔسكرة المائدة، اآلية (ّ) 
، المرداكم: اإلنصاؼ ُٗ/ُ، ابف قدامة: المغني ُّٓ/ُ، الرافعي: فتح العزيز ُُِ/ُالبياف العمراني: (ْ) 

 .ّّْ/ّْ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ُٕٓ/ُ
، ابف جزم: ُٗ/ُ، ابف رشد: بداية المجتهد َِ، الشرنببللي: نكر اإليضاح صٕ/ُالمكصمي: اإلختيار (ٓ) 

، ابف مفمح: المبدع ُُ، ابف النقيب: عمدة السالؾ صُِ، ابف الممقف: التذكرة صُٗالقكانيف الفقهية ص
، مجمكعة مف العمما : ٗٓ/ُ، الجزيرم: الفق  عمى المذاهب األربعة ِّ/ُ، الحجاكم: اإلقناع ُٗ/ُ

 .ّْٕ/ّْالمكسكعة الفقهية الككيتية 
 .ٔسكرة المائدة، اآلية (ٔ) 
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، (ِ)، كذهب المالكية كالحنابمة في المشهكر مف مذهبهـ إلى كجكب مسح جميع الرأس(ُ)الرأس
 .(ّ)بينما ذهب الشافعية إلى أف الكاجب هك مسح أقؿ ما يصدؽ عمي  اسـ المسح

فإف كانا أصمييف، أك كاف أحدهما أصميا كاآلخر زائدا كال يمكف فإذا خمؽ لمتكأـ السيامي رأساف 
التمييز بيف األصمي كالزائد؛ كجب مسح ربع كؿ رأس منهما عند الحنفية، كجميع الرأسيف عند 

، فإف كاف أحدهما (ْ)المالكية كالحنابمة، كأقؿ ما يصدؽ عمي  المسح مف الرأسيف عند الشافعية
ح األصمي دكف الزائد، عمى الخبلؼ السابؽ بيف العمما  في القدر أصميا كاآلخر زائدا؛ كجب مس

 .(ٓ)الكاجب مسح  مف الرأس

 يجب عمى التكأـ السيامي غسؿ الرجميف إلى الكعبيف عند الكضك ؛ لقكل  رابعا: غسل الرجمين:

األحكاـ الكاردة ، فإذا خمؽ ل  ًرجؿ زائدة؛ فتجرم فيها (ٔ) ًَؤَسْجُلَىُنْ إِلََ الْىَؼْجَْْي :ِ اهلل 

 .(ٕ)في اليد الزائدة أنفة الذكر، كينزؿ الكعب منزلة المرفؽ

 صبَيب: ًضٌء انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرمهب شخصني يسزمهني :

إذا كاف التكأماف السيامياف عبارة عف شخصيف مستقميف؛ فيجب عمى كؿ كاحد منهما غسؿ 

َّب ؤَُّّيَب  :  الرجميف إلى الكعبيف؛ لقكل الكج ، كاليديف إلى المرافؽ، كمسح الرأس، كغسؿ 

                                                           

، مجمكعة ّٔ/ُ، ابف مازة: المحيط البرهاني ّالمرغيناني: بداية المبتدم ص ،ْ/ُالكاساني: بدائع الصنائع (ُ) 
 .ّْٖ/ّْمف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية 

، الزركشي: ّٗ/ُ، ابف قدامة: المغني ِٗٓ/ُ، القرافي: الذخيرة ُٕ/ُ، الثعمبي: التمقيف ُِْ/ُمالؾ: المدكنة (ِ) 
، مجمكعة مف العمما : ِٖ، البهكتي: الركض المربع صَُٓ/ُ ، ابف مفمح: المبدعَُٗ/ُشرح الزركشي 

 .ّْٖ/ّْالمكسكعة الفقهية الككيتية 
، مجمكعة مف العمما : المكسكعة َْ/ُ، الشيرازم: المهذب ِّ، الماكردم: اإلقناع صُْ/ُالشافعي: األـ (ّ) 

 .ّْٗ/ّْالفقهية الككيتية 
 .ِٓ/ُ، البكرم: اعانة الطالبيف ُٕٔ/ُالمحتاج  ، الرممي: نهايةْٓ/ُالنككم: ركضة الطالبيف (ْ) 
 .َِسعد الشثرم: التكأـ المتبلصؽ السيامي ص(ٓ) 
 .ٔسكرة المائدة، اآلية (ٔ) 
، ْٓ/ُ، النككم: ركضة الطالبيف ٕٖ/ُ، الدسكقي: حاشية الدسكقي َُِ/ُابف عابديف: حاشية رد المحتار (ٕ) 

 .ُْٗ/ُشية البجيرمي ، البجيرمي: حإُٓ/ُالشربيني: مغني المحتاج 
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ًعِىُنْ ًَؤَسْجُلَىُنْ إِلََ الَّزِّيَ آهَنٌُا إِرَا لُوْزُنْ إِلََ الصَّلَبحِ فَبغْغِلٌُا ًُجٌُىَىُنْ ًَؤَّْذَِّىُنْ إِلََ الْوَشَافِكِ ًَاهْغَحٌُا ثِشُءُ

 غير السيامييف. ، كال فرؽ بينهما في ذلؾ كبيف غيرهما مف(ُ) الْىَؼْجَْْيِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٔسكرة المائدة، اآلية (ُ) 
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 املبدث الثالث   

 أخـــــــــــــــــــــكام الصــــــــــــــــــــالة

 املخعــــلقت بالخـــــىائم الطـــياميت

 المطـــــــمب األول: الصموات المفروضة عمى التوائم السيامية

 التوائم السيامية لشروط الصــالةالمطــــــــــــمب الثــــــــــــاني: استيفاء 

 المطـــــمب الثــــــالث: اســــــتيفاء التـــــــوائم الســــــــيامية ألركان الصــــــــالة

 المطـــــــــمب الرابـــــــع: عـــــــــدد التــــــــوائم الســــــيامية في صـــــــالة الجمعـــــــــــــة
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 ادلغهت األًل

 انصهٌاد ادلفزًضخ ػهى انزٌائى انسيبييخ
بنً اإلسّم علٍ خمس:  :  إف الصبلة هي الركف الثاني مف أركاف اإلسبلـ، قاؿ رسكؿ اهلل

شوادة أن ِ إلى إِ هللا وأن مخمدا رسول هللاَ وإقام الصّةَ وإيتاء الزكاةَ والخحَ وصوم 

رمضان 
فقد جا  األمر بإقامة الصبلة بعد اإلقرار بالشهادتيف؛ لتككف إقامتها برهانا عمى  ،(ُ)

بالحفاظ عميها في الصحة كالمرض، كفي الحضر كالسفر، كفي  صحة العقيدة، كقد أمر اهلل 
 . السمـ كالحرب، فدؿ ذلؾ عمى عظيـ قدرها عند اهلل

 

 ثبػزجبرىب شخصب يسزمال:أًال: انصهٌاد ادلفزًضخ ػهى انزٌائى انسيبييخ 

عمى المسمميف خمس صمكات في اليكـ كالميمة، كاألصؿ في كجكب الصبلة  لقد فرض اهلل 

ًَؤَلِْوٌُا الصَّلَبحَ ًَآرٌُا الضَّوَبح  :َ  قكؿ اهلل
حَبفِظٌُا ػَلََ الصَّلٌََادِ ًَالصَّلَبحِ الٌُْعْطََ  :  ، كقكل (ِ)

، فإف فات التكأـ السيامي أدا  الصبلة المفركضة حتى خرج كقت أدائها، (ّ)َ ًَلٌُهٌُا لِلَّوِ لَبًِزِنيَ 

عنواَ  من نسً صّةَ أو نام : ، قاؿ: قاؿ نبي اهلل ؛ فعف أنس بف مالؾ (ْ)لزم  قضاؤها

فكفارتوا أن يصليوا إذا ذكرها 
، كما يجب عمي  أدا  الصبلة التي قد يكجبها عمى نفس  (ٓ)

ًَلٌُْْفٌُا ًُزًُسَىُنْ  :َ  اهلل ، فقد قاؿ(ٔ)بنذر
(ُ). 

                                                           

 (.ٖ( ، )ح ُُ/ُ: بني اإلسبلـ عمى خمس )صحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب قكؿ النبي (ُ) 
 .ّْسكرة البقرة، اآلية (ِ) 
 .ِّٖسكرة البقرة، اآلية (ّ) 
، النفراكم: ُِٗ/ُابف رشد: بداية المجتهد ،ٕٔ/ُ، الحداد: الجكهرة النيرة ْٖٓ/ُالبابرتي: العناية شرح الهداية (ْ) 

، ُّّ/ُ، ابف مفمح: المبدع ُّٖ/ُ، الرممي: نهاية المحتاج َٓ/ِ، العمراني: البياف ِِٔ/ُالفكاك  الدكاني 
 .َِٔ/ُالبهكتي: كشاؼ القناع 

 (.ْٖٔ(، )حْٕٕ/ُصحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب قضا  الصبلة الفائتة، )(ٓ) 
، ابف ٖٓٓ/ُ، مالؾ: المدكنة ِٗ/ٓ، الكاساني: بدائع الصنائع َّْ/ِعبل  الديف السمرقندم: تحفة الفقها  (ٔ) 

، ابف قدامة: ْٓٓ، الحصني: كفاية األخيار صِْٗ/ّ، النككم: ركضة الطالبيف َْٔ/ُعبد البر: الكافي 
 .ُٔٗ/ٕ، الزركشي: شرح الزركشي ِٕٔ/ُالمغني 
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 صبَيب: انصهٌاد ادلفزًضخ ػهى انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرىب شخصني يسزمهني:

عمى كؿ كاحد مف التكأميف السيامييف خمس صمكات في اليكـ كالميمة؛ كأصم   فرض اهلل 

ًَؤَلِْوٌُا الصَّلَبحَ ًَآرٌُا الضَّوَبح  :َ  قكل 
، فإف فاتهما أدا  الصبلة المفركضة حتى خرج كقتها، (ِ)

من نسً صّةَ أو نام عنواَ  : لزمهما قضاؤها؛ فعف أنس بف مالؾ، قاؿ: قاؿ نبي اهلل 

فكفارتوا أن يصليوا إذا ذكرها 
ف أكجبا عمى نفسيهما صبلة بنذر، فيجب عميهما الكفا  (ّ) ، كا 

ًُزًُسَىُنْ ًََلٌُْْفٌُا  :  بنذرهما؛ لقكؿ اهلل
(ْ). 

 ما وجب عمى أحدىما دون اآلخر:

أما ما كجب عمى أحدهما دكف اآلخر، كقضا  الفائتة، أك أدا  ما أكجب  عمى نفس  مف نذر، فقد 
ذهب بعض فقها  الشافعية كبعض الفقها  المعاصريف إلى عدـ كجكب مكافقة أحد التكأميف 

اآلخر؛ لما في  مف مشقة كتكميؼ ل  بفعؿ ألجؿ السيامييف لآلخر فيما كجب عمى أحدهما دكف 
 .(ٓ)غير  مف غير تسبب من  أك تقصير

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 .ِٗسكرة الحج، اآلية (ُ) 
 .ّْسكرة البقرة، اآلية (ِ) 
 (.ْٖٔ(، )حْٕٕ/ُصحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب قضا  الصبلة الفائتة، )(ّ) 
 .ِٗسكرة الحج، اآلية (ْ) 
، ِّٖ/ّ، البجيرمي: حاشية البجيرمي ِٖٔ/ّ، الرممي: نهاية المحتاج ّٕٗ/ٔالهيتمي: تحفة المحتاج (ٓ) 

 .َّمتصقة صبالعمش: أحكاـ التكائـ الم
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 ادلغهت انضبَي

 اسزيفبء انزٌائى انسيبييخ  نشزًط انصالح

 أًال: اسزيفبء انزٌأو انسيبيي نشزًط انصالح:

ثكب ، أك ، فبل تصح صبلت  إذا أصاب بدن ، أك (ُ)يشترط لصحة صبلة التكأـ السيامي طهارت 

، كيشترط ستر (ِ)مكان ، نجاسة غير معفك عنها، كهك يعمـ بها، كيذكرها، كيقدر عمى إزالتها

ذا كانت أنثى  عكرت ، فإذا كاف التكأـ السيامي ذكرا كجب عمي  ستر ما بيف سرت  إلى ركبت ، كا 

ًَحَْْشُ  :  ، ككذلؾ استقباؿ القبمة؛ لقكل (ّ)كجب عميها ستر سائر جسدها عدا الكج  كالكفيف

هَب وُنْزُنْ فٌََلٌُّا ًُجٌُىَىُنْ شَطْشَه  ُ
، كيككف التكج  إلى القبمة في جميع أجزا  الصبلة، كال يعدؿ عف (ْ)

القبمة في الفرض أك النفؿ، إال لعجز عف استقباؿ القبمة كالخائؼ، أك المربكط إلى غير القبمة، 

                                                           

، الماكردم: ْٗٔ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ُّٖ/ِ، المكاؽ: التاج كاإلكميؿ ْٓ/ُالمرغيناني: الهداية (ُ) 
 .ٖٔ/ُ، ، البهكتي: الركض المربع ّٔ/ُاإلقناع 

، الخرشي: شرح ُُّ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ْٔٓ/ُ، العيني: البناية ّٓالرازم: تحفة الممكؾ ص(ِ) 
، ابف حنبؿ: مسائؿ ِِٖ/ُ، النككم: ركضة الطالبيف ُُٔ/ُ، الشيرازم: المهذب َُّ/ُمختصر خميؿ 
 .ِْٓ/ُ، عبد الرحمف ابف قدامة: الشرح الكبير ِٔاإلماـ أحمد ص

، الصاكم: ُُِ/ُ، الدسكقي: حاشية الدسكقي ْٔ/ُ، الحداد: الجكهرة النيرة ٓٗ/ُالزيمعي: تبييف الحقائؽ (ّ) 
، الرحيباني: مطالب أكلي ِٕ، ابف الممقف: التذكرة صَّ/ُلنككم: منهاج الطالبيف ، أَِ/ُحاشية الصاكم 

 .ُْٖ/ِ، العثيميف: الشرح الممتع ِّٕ/ُالنهى 
 .ُْْسكرة البقرة، اآلية (ْ) 
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يشترط عمم  بدخكؿ كقت الصبلة، فإف صمى قبؿ ، كما (ُ)كنحك ، أك نافمة في السفر عمى الراحمة

 .(ِ)دخكؿ الكقت، فبل تصح صبلت 

 صبَيب: اسزيفبء انزٌأيني انسيبييني نشزًط انصالح:

يشترط أيضا لصحة صبلة التكأميف السيامييف الطهارة، فبل تصح صبلتهما إذا أصاب بدنيهما، 
عالميف بها، ذاكريف لها، قادريف عمى أك ثكبيهما، أك مكانهما، نجاسة غير معفك عنها، كهما 

 .(ّ)إزالتها، كيجب عميهما إعادة الصبلة

أما إذا كانا جاهميف بها، أك ناسييف لها، أك عاجزيف عف إزالتها، فصبلتهما صحيحة، كال يجب 
ف كاف أحدهما عالما بها، كذاكرا لها، كقادرا عمى إزالتها دكف اآلخر؛ فيجب  عميهما اإلعادة، كا 

 .(ْ)لـ كالذاكر كالقادر اإلعادة دكف اآلخر، عمى الراجح مف مذاهب الفقها عمى العا

ذا أصاب بدف أحد التكأميف السيامييف أك ثكب  نجاسة دكف اآلخر، فإذا استطاع إزالتها كجب  كا 
ف لـ (ٓ)عمي  إزالتها ليصح من  كمف تكأم  أدا  العبادات التي تتكقؼ صحتها عمى الطهارة ، كا 

                                                           

، المكاؽ: التاج َٔ/ُ، ميبل خسرك: درر الحكاـ ْٔ/ُ، الحداد: الجكهرة النيرة ْٕ/ُالمرغيناني: الهداية (ُ) 
، الماكردم: اإلقناع َِٔ/ُ، الصاكم: حاشية الصاكم ِِِ/ُ، الدسكقي: حاشية الدسكقي ُْٗ/ِكاإلكميؿ 

، عبد الرحمف ابف قدامة: الشرح الكبير ِٕ، ابف الممقف: التذكرة صُِٗ/ُ، الشيرازم: المهذب ّٕ/ُ
 .َِٔ/ِ، العثيميف: الشرح الممتع ُٖ/ُ، البهكتي: الركض المربع ِْٖ/ُ

، الصاكم: حاشية ْٗٔ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ْٔ/ُ، الحداد: الجكهرة النيرة ّٓلممكؾ صالرازم: تحفة ا(ِ) 
، البهكتي: الركض المربع ِٕ، ابف الممقف: التذكرة صَّ/ُ، النككم: منهاج الطالبيف َِٔ/ُالصاكم 

 .ٔٗ/ِ، العثيميف: الشرح الممتع َّٔ/ُ، الرحيباني: مطالب أكلي النهى ٖٔ/ُ
، الدسكقي: َُّ/ُ، الخرشي: شرح مختصر خميؿ ُُّ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ْٔٓ/ُبناية العيني: ال(ّ) 

، العثيميف: ِٔ، ابف حنبؿ: مسائؿ اإلماـ أحمد صِِٖ/ُ، النككم: ركضة الطالبيف ٖٔ/ُحاشية الدسكقي 
 .ُٖٕ/ِالشرح الممتع 

، العثيميف: فتاكل نكر عمى ِٔٓ/ٓب ، ابف باز: فتاكل نكر عمى الدر ِِْ/ُِابف تيمية: مجمكع الفتاكل (ْ) 
 .ِ/ٖالدرب 

، َِْ/ُ، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ُِٖ/ُ، ابف نجيـ: البحر الرائؽ ٓٗ/ُالزيمعي: تبييف الحقائؽ (ٓ) 
، البكرم: إعانة َٕ، المعبرم: فتح المعيف صِّٖ/ِ، الجكيني: نهاية المطمب َٖ/ِالقرافي: الذخيرة 

، البهكتي: ٓٗ/ُ، الحجاكم: اإلقناع ُٗ/ِ، ابف مفمح: الفركع ّٗنهاية الزيف ص ، الجاكم:ٕٗ/ُالطالبيف 
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كأف تككف احدل التكأمتيف السياميتيف حائضا دكف األخرل، فهي معذكرة بالعجز  يستطع إزالتها،
، فتصمي مف ليست بحائض منهما، كفي كجكب (ُ)عف إزالتها ككذلؾ تعذر تكأمتها مف باب أكلى

الخبلؼ الكارد بيف الفقها  فيمف صمى بثكب نجس عجز  -عند طهارة تكأمتها  -إعادتها لمصبلة 
 أن  ال يجب عميها اإلعادة. -أعمـ  كاهلل  -عن ، كالراحج عف إزالة النجاسة 

كيشترط ستر العكرة، فيسترا ما بيف سرتيهما إلى ركبتيهما إذا كانا ذكريف أما إذا كانتا أنثييف 
 .(ِ)فتغطياف سائر جسديهما عدا الكج  كالكفيف

فإن تعذر عمى التوأمين ، (ّ)ككذلؾ استقباؿ القبمة، فبل يعدالف عف القبمة في الفرض أك النفؿ
كأف يككنا ممتصقا الظهر، فإف ذلؾ يقتضي تخالؼ كجهيهما،  السياميين استقبال القبمة معا،

فاستقباؿ أحدهما لمقبمة يعني استدبار اآلخر لها؛ لذا ذهب بعض فقها  الشافعية إلى أن  ييحـر 
، (ْ)خر بالصبلة مستقببل القبمةأحدهما أكال بالصبلة مستقببل القبمة، ثـ يستدبر القبمة فييحـر اآل

لكف هذا عمى سبيؿ الندب كاالستحباب، كال يجب عمى أحدهما مكافقة اآلخر؛ ألن  تكميؼ ل  
بفعؿ ألجؿ غير  مف غير تسبب من  أك تقصير، كال يجبر أحدهما في مقابؿ إلزاـ اآلخر باألجرة، 

الفاتحة باألجرة أمر نفع  يطكؿ  كاإلجبار عمى تعميـ الفاتحة باألجرة؛ ألف اإلجبار عمى تعميـ
بفعؿ قميؿ، بخبلؼ إجبار أحدهما عمى مكافقة اآلخر فيما يجب عمي  مف صبلة كنحكها، فإن  

                                                                                                                                                                      

، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية ٖٔ/ُ، عبد العزيز السمماف: األسئمة كاألجكبة ِٖٖ/ُكشاؼ القناع 
 .ّٕ، فيصؿ بالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة صّٗ/ِٗالككيتية 

 .ّٕئـ الممتصقة صفيصؿ بالعمش: أحكاـ التكا(ُ) 
، المكاؽ: التاج كاإلكميؿ ْٔ/ُ، الحداد: الجكهرة النيرة ّٓ، الرازم: تحفة الممكؾ صْٓ/ُ: الهداية المرغيناني(ِ) 

، ّٕ/ُ، الماكردم: اإلقناع َِٔ/ُ، الصاكم: حاشية الصاكم ُُِ/ُ، الدسكقي: حاشية الدسكقي ُٕٕ/ِ
، ْٓٓ/ُرح الكبير ، عبد الرحمف ابف قدامة: الشِٕ، ابف الممقف: التذكرة صُِْ/ُالشيرازم: المهذب 

 .ِّٕ/ُ، الرحيباني: مطالب أكلي النهى ِٕ/ُالبهكتي: الركض المربع 
، الحطاب: مكاهب َٔ/ُ، ميبل خسرك: درر الحكاـ ْٔ/ُ، الحداد: الجكهرة النيرة ّٓالرازم: تحفة الممكؾ ص(ّ) 

رازم: المهذب ، الشئَِ/ُ، الصاكم: حاشية الصاكم ِِِ/ُ، الدسكقي: حاشية الدسكقي َٕٓ/ُالجميؿ 
، عبد الرحمف ابف قدامة: الشرح الكبير ِٕ، ابف الممقف: التذكرة صَّ/ُ، النككم: منهاج الطالبيف ُِٗ/ُ
 .َِٔ/ِ، العثيميف: الشرح الممتع ُٖ/ُ، البهكتي: الركض المربع ِْٖ/ُ

 .ْْٕ/ِالرممي: نهاية المحتاج (ْ) 
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أمر يتكرر ما دامت حياتهما، كهذا أمر في  مشقة كحرج؛ فبل يجب بؿ يتركا حتى يصطمحا عمى 
 .(ُ)شي  يتفقاف عمي 

اؿ بكجكب فعؿ أحدهما مع اآلخر كاجب  مف كخالفهـ في ذلؾ بعض الفقها  المعاصريف، كق
صبلة كنحكها، مما كجب عميهما؛ ألف هذا مف قبيؿ التعاكف عمى البر كالتقكل، فأدا  كؿ منهما 
لمصبلة المفركضة عمي  ال يتأتى ل  إال بمكافقة اآلخر، كما أف عدـ إلزام  بمكافقة اآلخر يفضي 

 .(ِ)إلى ترؾ الصبلة بالكمية

لـ يكمؼ المسمـ السميـ مف العمؿ  إلي  فقها  الشافعية؛ لما ذكركا، كألف اهلل ما ذهب  والراجح:
بأدا  الفرائض مرتيف مف غير تسبب من  أك تقصير، فبل يكمؼ بذلؾ ذكم اإلحتياجات الخاصة 
كالتكأميف السيامييف، فهما أكلى بالتخفيؼ كالتيسير مف غيرهما؛ لما يعانياف مف مشقة كحرج، 

ما شرط استقباؿ القبمة في الصبلة؛ فقد ذهب الفقها  إلى اسقاط شرط استقباؿ فيسقط عف أحده
القبمة عند العجز، كالخكؼ، أك الربط إلى غير القبمة، كنحك ، فيسقط هنا عف أحدهما رفعا لمحرج 

 .(ّ)كالمشقة عنهما

كما يشترط لصحة الصبلة العمـ بدخكؿ الكقت، فإف صميا قبؿ دخكؿ الكقت، فبل تصح 
 .(ْ)هماصبلت

 

                                                           

 .ِّٖ/ّ، البجيرمي: حاشية البجيرمي ِٖٔ/ّمحتاج ، الرممي: نهاية الّٕٗ/ٔالهيتمي: تحفة المحتاج (ُ) 
 .َّفيصؿ بالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة ص(ِ) 
، ابف عابديف: حاشية رد المحتار ِّْ، الطحطاكم: حاشية الطحطاكم صِٗالشرنببللي: مراقي الفبلح ص(ّ) 

، ِّْ/ّالمجمكع  ، النككم:ِِْ/ُ، الدسكقي: حاشية الدسكقي َٕٓ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ِْٕ/ُ
، مجمكعة مف ِِٕ/ُ، البهكتي: كشاؼ القناع ُّٔ/ُ، ابف قدامة: المغني ّٖٔ/ِالرممي: نهاية المحتاج 

 .ْٕ/ْالعمما : المكسكعة الفقهية الككيتية 
، الدسكقي: حاشية ْٗٔ/ُ، الحطاب: مكاهب الجميؿ ْٔ/ُ، الحداد: الجكهرة النيرة ّٓالرازم: تحفة الممكؾ ص(ْ) 

، النككم: منهاج الطالبيف ّٕ/ُ، الماكردم: اإلقناع َِٔ/ُ، الصاكم: حاشية الصاكم َُِ/ُي الدسكق
، البهكتي: الركض المربع ِْٓ/ُ، عبد الرحمف ابف قدامة: الشرح الكبير ِٕ، ابف الممقف: التذكرة صَّ/ُ
 .ٔٗ/ِ، العثيميف: الشرح الممتع َّٔ/ُ، الرحيباني: مطالب أكلي النهى ٖٔ/ُ
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 ادلغهت انضبنش

 اسزيفبء انزٌائى انسيبييخ ألركبٌ انصالح

 أًال: اسزيفبء انزٌأو انسيبيي ألركبٌ انصالح :

، كالقياـ مع القدرة في (ُ)لمصبلة أركاف ال بد منها لتصح صبلة التكأـ السيامي، كالنية 

، كالسجكد، كمحؿ (ٓ)كاالعتداؿ من ، كالرككع، (ْ)، كقرا ة الفاتحة(ّ)، كتكبيرة اإلحراـ(ِ)الفريضة

إقامة فرض  في الراجح مف مذاهب الفقها  سبعة أعضا ، كهي: الجبهة مع األنؼ، كالكفاف، 

 .(ٔ)كالركبتاف، كأطراؼ القدميف

 
                                                           

، ِّّ/ُ، الدسكقي: حاشية الدسكقي َِٔ/ِ، المكاؽ: التاج كاإلكميؿ ُٓعسكر: ارشاد السالؾ ص ابف(ُ) 
 .َْٓ/ُ، الرممي: نهاية المحتاج ُُْ/ُ، األنصارم: اسنى المطالب َُُالحصني: كفاية األخيار ص

، الدسكقي: َِٓ/ِ، المكاؽ: التاج كاإلكميؿ ِٓ/ُ، الشرنببللي: نكر اإليضاح ْٓالرازم: تحفة الممكؾ ص(ِ) 
، ابف قدامة: عمدة ُِٗ/ُ، الخف كآخركف: الفق  المنهجي ِٖ، ابف الممقف: التذكرة صُِّ/ُحاشية الدسكقي 

 .ُْْ/ُ، ابف مفمح: المبدع ِٔالفق  ص
، ابف عسكر: ارشاد ُٕٔ/ِ، القرافي: الذخيرة ْٕ/ُ، المرغيناني: الهداية ُُْ/ُالكاساني: بدائع الصنائع (ّ) 

، البهكتي: الركض المربع ْٗٓ/ُ، الرممي: نهاية المحتاج َُّ، الحصني: كفاية األخيار صُٓالسالؾ ص
 .ِٓٗ/ّ، العثيميف: الشرح الممتع َُِص

، الدسكقي: حاشية ُُِ/ِ، المكاؽ: التاج كاإلكميؿ ُٔ، ابف عسكر: ارشاد السالؾ صُٕٔ/ِالقرافي: الذخيرة (ْ) 
، األنصارم: اسنى المطالب َُْ، الحصني: كفاية األخيار صِٖ، ابف الممقف: التذكرة صِّٔ/ُالدسكقي 

، البهكتي: ُْْ/ُ، ابف مفمح: المبدع ِٔ، ابف قدامة: عمدة الفق  صِْٕ/ُ، الرممي: نهاية المحتاج ُْٗ/ُ
 .ِٔٗ/ّ، العثيميف: الشرح الممتع َُِالركض المربع ص

، المكاؽ: َُٗػ ُٕٖ/ِ، القرافي: الذخيرة ِٓ/ُ ، الشرنببللي: نكر اإليضاحَُٓ/ُالكاساني: بدائع الصنائع (ٓ) 
، ابف مفمح: ُٔٓ/ُ، األنصارم: اسنى المطالب َُٔ، الحصني: كفاية األخيار صُِْ/ِالتاج كاإلكميؿ 

 .َُِ، البهكتي: الركض المربع صُْْ/ُالمبدع 
، الخف ِٗة ص، ابف الممقف: التذكر ِّٗ/ُ، الدسكقي: حاشية الدسكقي ُٔابف عسكر: ارشاد السالؾ ص(ٔ) 

 .َّٓ/ّ، العثيميف: الشرح الممتع ِٔ، ابف قدامة: عمدة الفق  صُّٓ/ُكآخركف: الفق  المنهجي 
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 فإن كان لمتوأم السيامي جبيتان أو أربعة أكفف، أو أربعة ركب، أو أربعة أقدام، ينظر:

ممت أصالة جميع هذ   األعضا ، فيمزم  السجكد عمى بعض إحدل الجبهتيف، كبعض إف عي

اليديف، كالركبتيف، كالرجميف، عمى أف تككف إحدل اليديف كالركبتيف كالرجميف مف جهة اليميف، 

 كاألخرل مف جهة اليسار.

ف كاف بعض هذ  األعضا  أصمي كبعضها زائد، كقد تميز األصمي مف الزائد، فبل اعتبار  كا 

 عمى بعض الجبهة األصمية، كبعض اليديف، كالركبتيف، كالقدميف األصمييف.بالزائد، كيسجد 

أما إف لـ يتميز األصمي مف الزائد، فيمزم  السجكد عمى بعض كؿ مف األصمي كالزائد؛ لمخركج 

 .(ُ)مف عهدة الكاجب

، (ّ)، كالجمكس األخير، كالتشهد األخير(ِ)كمف أركاف الصبلة أيضا الجمكس بيف السجدتيف

 .(ٓ)، كالتسميـ، كالترتيب بيف جميع هذ  األركاف(ْ)في التشهد األخير  بلة عمى النبيكالص

 

 

 
                                                           

، سعد ّٓ/ِ، البجيرمي: حاشية البجيرمي ُّٔ/ُ، الشربيني: اإلقناع ُُٔ/ُاألنصارم: أسنى المطالب (ُ) 
 .ِّؽ السيامي ص، أحمد الحداد: التكأـ المتبلصُِالشثرم: التكأـ المتبلصؽ السيامي ص

، الرممي: نهاية ِٗ، ابف الممقف: التذكرة صَِْ/ُ، الدسكقي: حاشية الدسكقي ُِٖ/ِالمكاؽ: التاج كاإلكميؿ (ِ) 
 .َّٔ/ّ، العثيميف: الشرح الممتع َُِ، البهكتي: الركض المربع صُٕٓ/ُالمحتاج 

، ابف قدامة: عمدة َُٗكفاية األخيار ص، الحصني: ُٖٗ/ِ، القرافي: الذخيرة ْٓالرازم: تحفة الممكؾ ص(ّ) 
 .ِٔالفق  ص

، الرممي: ُٓٔ/ُ، األنصارم: اسنى المطالب ِٗ، ابف الممقف: التذكرة صُٔابف عسكر: ارشاد السالؾ ص(ْ) 
 .َُّ/ّ، العثيميف: الشرح الممتع َُّ، البهكتي: الركض المربع صُٗٓ/ُنهاية المحتاج 

، الرممي: نهاية َُُ، الحصني: كفاية األخيار صُِٖ/ِ، المكاؽ: التاج كاإلكميؿ ُٖٗ/ِالقرافي: الذخيرة (ٓ) 
 .ِْْ/ُ، ابف مفمح: المبدع ِٔ، ابف قدامة: عمدة الفق  صّٓٓ/ُالمحتاج 
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 صبَيب: اسزيفبء انزٌأيني انسيبييني ألركبٌ انصالح :

إذا تبين أن التوأمين السياميين شخصان مستقالن، فإن كل واحد منيما يطالب عند أدائو 

ما استطاع إلى ذلؾ سبيبل، فإف عجز عف أدا  بعض األركاف فإف اهلل  لمصالة باستيفاء أركانيا

 .ال يكمؼ نفسا إال كسعها، كفي عدد أركانها الخبلؼ المذككر أنفا 

 ادلغهت انزاثغ

 ػذد انزٌائى انسيبييخ يف صالح اجلًؼخ

ا ، فإذ(ُ)يشترط الشافعية إلنعقاد الجمعة أف يصؿ عدد المصميف إلى أربعيف مصميافما فكؽ

حضر التكأـ السيامي صبلة الجمعة ككاف مما يعتبر شخص كاحد لعدـ استقبلؿ أحد التكأميف 

عف اآلخر فإن  يعد كاحدا في صبلة الجمعة، أما إذا تبيف استقبلؿ كؿ كاحد منهما عف اآلخر 

، كذهب بعض الشافعية كبعض الفقها  المعاصريف إلى (ِ)فإنهما يعداف اثنيف في صبلة الجمعة

يعداف اثنيف إذا تكجها إلى القبمة، أما إذا تخالؼ كجهيهما فاستقبؿ أحدهما القبمة كاستدبرها أنهما 

ف (ّ)اآلخر فإن  يعد المتكج  إلى القبمة في عدد الجمعة دكف اآلخر ، كالظاهر أنهما اثناف كا 

 استدبر أحدهما القبمة؛ العتبار مف صمى قاعدا لمعذر في الجمعة، فكذلؾ هنا.

 

                                                           

 .َُٗ/ِ، البجيرمي: حاشية البجيرمي ُٓالماكردم: اإلقناع ص(ُ) 
 .ِّيامي صسعد الشثرم: التكأـ المتبلصؽ الس(ِ) 
 .َْ، فيصؿ بالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة صِّٗ/ّالبجيرمي: حاشية البجيرمي (ّ) 
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 املبدث الزابع   

 أخـــــــــــــــــــــكام الصــــــــــــــــــــيام

 املخعــــلقت بالخـــــىائم الطـــياميت

 المطـــــــمب األول: الصيام المفروض عمى التوائم السيامية

 المطــــــــــــمب الثــــــــــــاني: استيفاء التوائم السيامية ألركان الصــيام
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 دلغهت األًلا

 انصيبو ادلفزًض ػهى انزٌائى انسيبييخ
بنً اإلسّم علٍ خمس: شوادة أن ِ إلى  :  إف الصياـ ركف مف أركاف اإلسبلـ، قاؿ النبي

إِ هللا وأن مخمدا رسول هللاَ وإقام الصّةَ وإيتاء الزكاةَ والخحَ وصوم رمضان 
(ُ) ،

َّب ؤَُّّيَب الَّزِّيَ آهَنٌُا وُزِتَ ػَلَْْىُنُ الصَِّْبمُ وَوَب وُزِتَ ػَلََ الَّزِّيَ  :  كاألصؿ في كجكب  قكؿ اهلل

هِيْ لَجْلِىُنْ لَؼَلَّىُنْ رَزَّمٌُىَ 
(ِ). 

 أًال: انصيبو ادلفزًض ػهى انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرىب شخصب ًاحذا :

ذا كاف التكأـ يتعمؽ كجكب الصياـ بالتكأـ السيامي إذا كاف مسمما، بالغا،  عاقبل، مقيما، قادرا، كا 
 .(ّ)السيامي أنثى؛ فينبغي أف تككف خالية مف المكانع كالحيض كالنفاس

  عمي  ابتدا ، كصكـ رمضاف، قاؿ اهلل مف الصياـ الكاجب عمى التكأـ السيامي ما أكجب  اهلل  .ُ

 :   ُفَوَيْ شَيِذَ هِنْىُنُ الشَّيْشَ فَلَْْصُوْو
فَوَيْ   :  قد يفطر  مف رمضاف، قاؿ، كقضا  ما (ْ)

وَبىَ هِنْىُنْ هَشِّعًب ؤًَْ ػَلََ عَفَشٍ فَؼِذَّحٌ هِيْ ؤََّّبمٍ ؤُخَش َ
(ٓ). 

ًَلٌُْْفٌُا ًُزًُسَىُنْ   :َ  كمن  ما قد يككف التكأـ السيامي سببا في إيجاب  عمى نفس  كالنذر، قاؿ .ِ
(ٔ). 

 

                                                           

 (.ٖ(، )ح ُُ/ُ: بني اإلسبلـ عمى خمس )صحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب قكؿ النبي (ُ) 
 .ُّٖسكرة البقرة، اآلية (ِ) 
، َّّ/ُ، ابف عبد البر: الكافي ُِٓإليضاح ص، الشرنببللي: نكر إِٕ - ِٕٔ/ِابف نجيـ: البحر الرائؽ (ّ) 

، ابف قدامة: عمدة الفق  ُْٔ/ّ، العمراني: البياف ّٓٗ/ّ، الماكردم: الحاكم الكبير ْْٗ/ِالقرافي: الذخيرة 
 .ُِٕ/ّ، التكيجرم: مكسكعة الفق  اإلسبلمي ِْٖ/ْ، ابف مفمح: الفركع ُْص

 .ُٖٓسكرة البقرة، اآلية (ْ) 
 .ُْٖآلية سكرة البقرة، ا(ٓ) 
 .ِٗسكرة الحج، اآلية (ٔ) 
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فَوَيْ لَنْ  :  لعمة، كالكفارات، كمنها: كفارة القتؿ؛ لقكل كمن  ما قد يجب عمى التكأـ السيامي  .ّ

فَوَيْ لَنْ َّجِذْ فَصَِْبمُ صَلَبصَخِ ؤََّّبمٍ رَلِهَ وَفَّبسَحُ  :  ، ككفارة اليميف؛ لقكل (ُ) َّجِذْ فَصَِْبمُ شَيْشَّْيِ هُزَزَبثِؼَْْيَِ

 الكفارات.، كغيرها مف (ِ) ؤَّْوَبًِىُنْ إِرَا حَلَفْزُنْ 

 صبَيب: انصيبو ادلفزًض ػهى انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرمهب شخصني يسزمهني:

وُزِتَ ػَلَْْىُنُ الصَِّْبم ُ  :  الصياـ عمى التكأميف السيامييف المكمفيف؛ لقكؿ اهلل لقد فرض اهلل 


ف كاف أحدهما أهبل ل  دكف(ّ) اآلخر،  ، فإف كانا غير مكمفيف فهما ليسا مف أهؿ الخطاب، كا 

فإف الخطاب يتكج  ل  دكف فاقد األهمية، فيجب عمى كؿ كاحد مف التكأميف السيامييف المكمفيف 
صياـ شهر رمضاف، كقضا  ما قد يفطرا  من ، ككذلؾ صياـ ما قد يكجبا  عمى نفسيهما مف 

 نذر، أك ما يجب عميهما لعمة كالكفارات.

جب عمى أحدهما قضا  ما أفطر  مف رمضاف، أك فإف اختمفا فيما يمزمهما أك يمـز أحدهما؛ بأف ي
أكجب  أحدهما عمى نفس  بنذر، أك كجب عمى أحدهما لعمة كفارة دكف اآلخر؛ فقد ذهب بعض 
فقها  الشافعية كبعض الفقها  المعاصريف إلى عدـ كجكب مكافقة أحدهما لآلخر فيما يخص  أك 

جؿ غير ، مف غير تسبب أك تقصير يشارك  اآلخر في ؛ لما في  مف مشقة كتكميؼ ل  بفعؿ أل
 .(ْ)من ، ككذلؾ إف اختمفا في صياـ النافمة مف باب أكلى

 

 

 

                                                           

 .ِٗسكرة النسا ، اآلية (ُ) 
 .ٖٗسكرة المائدة، اآلية (ِ) 
 .ُّٖسكرة البقرة، اآلية (ّ) 
، ِّٖ/ّ، البجيرمي: حاشية البجيرمي ِٖٔ/ّ، الرممي: نهاية المحتاج ّٕٗ/ٔالهيتمي: تحفة المحتاج (ْ) 

 .َّبالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة ص
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 ادلغهت انضبَي

 اسزيفبء انزٌائى انسيبييخ ألركبٌ انصيبو

 أًال: اسزيفبء انزٌائى انسيبييخ ألركبٌ انصيبو ثبػزجبرىب شخصب ًاحذا:

لصحة صياـ التكأـ السيامي ينبغي أف يتحقؽ في الصياـ ركنا ، كهما: النية، كاإلمساؾ؛ فبل بد 
كابتغا  مرضات  باإلمساؾ عف المفطرات، كال يقصد بترؾ  أف ينكم الصياـ امتثاال ألمر اهلل 

إنما األعمال بالنيات  : النبي  المفطرات أمرا آخرا؛ لقكؿ
(ُ()ِ). 

السيامي عند نية الصياـ أف يمتنع عف المفطرات كالطعاـ، كالشراب، كالجماع، مف كال بد لمتكأـ 

ًَوُلٌُا ًَاشْشَثٌُا حَزََّ َّزَجََّْيَ لَىُنُ الْخَْْطُ الْإَثَْْطُ هِيَ  :  طمكع الفجر إلى غركب الشمس؛ لقكل 

اللَّْْلُِ  الْخَْْطِ الْإَعٌَْدِ هِيَ الْفَجْشِ صُنَّ ؤَرِوٌُّا الصَِّْبمَ إِلََ 
، فإذا كصؿ شي  مف المفطرات إلى جكؼ (ّ)

ذا كاف ناسيا فإن  يتـ صيام ؛ لقكؿ رسكؿ  التكأـ السيامي، فإف كاف ذاكرا لمصياـ، فإن  يفطر، كا 
إذا نسً فأكل وشربَ فليتم صومىَ فإنما أطعمى هللا وسقاه  :  اهلل

، ككذلؾ ال يفطر (ْ)
االحتراز عن ، كبمع الريؽ، كغبار الطريؽ، كغربمة الدقيؽ، إذا كصؿ إلى جكف  ما ال يمكن  

 .(ٓ)كنحك  مما ال طاقة ل  بدفع 

 

                                                           

 (.ُ(، )حٔ/ُالبخارم، كتاب الكحي، باب بد  الكحي ) صحيح(ُ) 
، ُّٗ/ُ، األنصارم: فتح الكهاب ُِٗ، القركم: الخبلصة الفقهية صٓٗٔ/ُالصاكم: حاشية الصاكم (ِ) 

 .ُْٔ/ِالشربيني: مغني المحتاج 
 .ُٕٖسكرة البقرة، اآلية (ّ) 
، باب الصائـ إذا أكؿ أك شرب ناس(ْ)   (.ُّّٗ(، )ح ُّ/ّيا، )صحيح البخارم، كتاب الصـك
، ابف ّّْ/ُ، ابف عبد البر: الكافي ُُِ/ُ، المرغيناني: الهداية ُّْ/ُعبل  الديف السمرقندم: تحفة الفقها  (ٓ) 

، الهيتمي: تحفة ُٖٗ، الحصني: كفاية األخيار صَْٓ/ّ، العمراني: البياف ّٗعسكر: ارشاد السالؾ ص
، الرحيباني: مطالب أكلي ِٔ/ّابف مفمح: المبدع  ،ُِِ/ّ، ابف قدامة: المغني َّْ/ّالمحتاج 

 .ُُّ/ِّ، مجمكعة مف العمما : المكسكعة الفقهية الككيتية ُّٗ/ِالنهى
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 صبَيب: اسزيفبء انزٌائى انسيبييخ ألركبٌ انصيبو ثبػزجبرمهب شخصني يسزمهني:

كيجب لصحة صياـ التكأميف السيامييف أف يتحقؽ في الصياـ ركنا  كهما: النية كاإلمساؾ؛ فبل بد 
إنما األعمال بالنيات  : النبي  الصياـ بإمساكهما عف المفطرات؛ لقكؿأف ينكيا 

، فإذا (ُ)
ذا لـ ينكيا الصياـ بإمساكهما فبل  نكيا الصياـ بإمساكهما عف المفطرات فإن  يعتد بصيامهما، كا 

ف نكل أحدهما دكف اآلخر فإن  يعتد بصياـ مف نكل منهما دكف اآلخر.   يعتد بصيامهما، كا 

الصياـ كحدها ال تكفي ما لـ يصدقها اإلمساؾ عف المفطرات مف طمكع الفجر إلى غركب كنية 

ًَوُلٌُا ًَاشْشَثٌُا حَزََّ َّزَجََّْيَ لَىُنُ الْخَْْطُ الْإَثَْْطُ هِيَ الْخَْْطِ الْإَعٌَْدِ هِيَ الْفَجْشِ صُنَّ  :  الشمس؛ لقكل 

ؤَرِوٌُّا الصَِّْبمَ إِلََ اللَّْْلُِ  
، فإذا كصؿ شي  مف المفطرات إلى جكفيهما بتعمدهما فإنهما يفطراف، (ِ)

ذا كانا ناسييف لمصياـ فإنهما يتما صيامهما؛ لقكل   إذا نسً فأكل وشربَ فليتم  : كا 

صومىَ فإنما أطعمى هللا وسقاه 
ف كاف أحدهما متعمدا كاآلخر ناسيا فإف المتعمد منهما (ّ) ، كا 

 يفطر كيتـ الناسي صيام .

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُ(، )حٔ/ُصحيح البخارم، باب بد  الكحي )(ُ) 
 .ُٕٖسكرة البقرة، اآلية (ِ) 
، باب الصائـ إذا أكؿ أك شرب ناسيا، )(ّ)   (.ُّّٗح (، )ُّ/ّصحيح البخارم، كتاب الصـك
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 املبدث الخامظ   

 أخـــــــــــــــــــــــــكام الشكـــــــــــــــــــــــاة

 املخعـــــــلقت بالخـــــــىائم الطــــــياميت

 المطـــــــمب األول: زكـــــــاة أمـــــــوال التــــــوائم الســـــيامية

 زكــــــــاة فطـــــــــر التــــــــــوائم الســــــــياميةالمطــــــــــــمب الثــــــــــــاني: 
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 ادلغهت األًل

 سكبح  يبل انزٌائى انسيبييخ

ًَؤَلِْوٌُا الصَّلَبحَ ًَآرٌُا الضَّوَبحَ   :  الزكاة أحد أركاف اإلسبلـ الخمسة، كهي كاجبة؛ لقكؿ اهلل
، كيدؿ (ُ)

فأعلموم أن هللا   عندما بعث  إلى اليمف: لمعاذ بف جبؿ  عمى كجكبها أيضا قكؿ النبي 

افترض عليوم صدقٌ تؤخذ من أغنياُوم فترد فً فقراُوم 
، كالزكاة نكعاف: زكاة الماؿ، (ِ)

 .(ّ)كزكاة الفطر

 أًال: سكبح يبل انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرىب شخصب ًاحذا:

التكأـ السيامي: المسمـ، الحر، المالؾ  أما زكاة الماؿ، فقد أجمع الفقها  عمى كجكبها عمى
 .(ْ)لنصاب الزكاة

: أف يككف هذا الماؿ مممككا، كناميا، يصؿ حد ويشترط لتعمق وجوب الزكاة بمال التوأم السيامي
النصاب، فاضبل عف حكائج  األصمية، سالما مف الديف، كأف يحكؿ عمى امتبلؾ التكأـ السيامي 

كاف الماؿ مف األنعاـ أك النقكد أك عركض التجارة، كال يشترط ، إذا -أم سنة  -ل  حكال كامبل 
 .(ٓ)في غيرها مف األمكاؿ كالزكع كالثمار كالركاز مركر سنة عمى امتبلك  لها

                                                           

 .ّْسكرة البقرة، اآلية (ُ) 
 (.ُٗ(، )ح َٓ/ُصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب الدعا  إلى الشهادتيف كشرائع اإلسبلـ )(ِ) 
، ابف جزم: ٕ/ّ، القرافي: الذخيرة ِّٔ/ُ، عبل  الديف السمرقندم: تحفة الفقها  ُْٗ/ِالسرخسي: المبسكط (ّ) 

، ّٖٕ/ُ، ابف قدامة: الكافي َِٔ/ُ، الشيرازم: المهذب ّ/ِـ ، الشافعي: األٕٔالقكانيف الفقهية ص
 .ٔ، عبد اهلل عمكاف: أحكاـ الزكاة عمى ضك  المذاهب األربعة صِّٕ/ ِالزركشي: شرح الزركشي 

، ابف جزم: القكانيف ِٕٗ/ُ، ابف رشد: المقدمات ٓٗ/ُ، المرغيناني: الهداية ِ/ِالكاساني: بدائع الصنائع (ْ) 
، بها  الديف المقدسي: العدة ٖٔ، الماكردم: اإلقناع صُٓٔابف المحاممي: المباب ص ،ٕٔالفقهية ص

، عبد اهلل عمكاف: أحكاـ الزكاة عمى ضك  المذاهب ّْٕ/ِ، عبد الرحمف ابف قدامة: الشرح الكبير ُّٓص
 .ٖاألربعة ص

، ابف رشد: المقدمات ُٔ/ِ ،ِ/ِ، الكاساني: بدائع الصنائع ُِٕ/ُعبل  الديف السمرقندم: تحفة الفقها  (ٓ) 
، الحصني: كفاية األخيار ُٓٔ، ابف المحاممي: المباب صٖٔػ  ٕٔ، ابف جزم: القكانيف الفقهية صِٕٗ/ُ
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  :  ، الكارد ذكرها في قكل وُيعطى التوأم السيامي من الزكاة إذا كان أحد األصناف الثمانية

الْغَبسِهِنيَ ًَفِِ عَجِْلِ إًَِّوَب الصَّذَلَبدُ لِلْفُمَشَاءِ ًَالْوَغَبوِنيِ ًَالْؼَبهِلِنيَ ػَلَْْيَب ًَالْوُؤَلَّفَخِ لُلٌُثُيُنْ ًَفِِ الشِّلَبةِ ًَ

اللَّوِ ًَاثْيِ الغَّجِْلِ فَشِّعَخً هِيَ اللَّوِ ًَاللَّوُ ػَلِْنٌ حَىِْنٌ  
كاف فقيرا، أك مسكينا، ؛ فيجكز صرفها ل  إذا (ُ)

أك عامبل في جباية الزكاة، أك ممف يرجى اسبلم  أك كؼ شر ، أك مدينا، أك غازيا في سبيؿ اهلل 
 كأسقط الحنفية كبعض المالكية المؤلفة قمكبهـ مف هذ  (ِ)، أك مسافرا انقطع في سفر ،

المالكية الشافعية ، كالراجح ما ذهب إلي  بعض (ّ)األصناؼ؛ لعزة اإلسبلـ كاستغنائ  عنهـ
كالحنابمة كهك اعتبار المؤلفة قمكبهـ مف األصناؼ التي تصرؼ إليها الزكاة؛ لمآلية، كألف إعطا  

 حديثي العهد باإلسبلـ مف الزكاة يساعد عمى تثبيتهـ عمى اإلسبلـ، كليس دفعا لشرهـ فحسب.

 صبَيب: سكبح يبل انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرمهب شخصني يسزمهني:

الفقها  عمى كجكب زكاة الماؿ عمى التكأميف السيامييف المسمميف، الحريف، المالكيف أجمع 
لنصاب الزكاة، فإذا كانا كافريف، أك مممككيف، أك كاف ما يممك  كؿ كاحد منهما أقؿ مف 
النصاب، فبل تجب الزكاة عمى كاحد منهما، فإف كاف أحدهما مسمما كاآلخر كافرا، أك كاف 

صاب دكف اآلخر، فإف الزكاة تجب عمى المسمـ الحر المالؾ لمنصاب منهما أحدهما مالكا لمن
 دكف اآلخر.

كتجب الزكاة في ماليهما إذا كاف هذا الماؿ مممككا، ناميا، بالغا لمنصاب، فاضبل عف حكائجهما 
األصمية، سالما مف الديف، حاؿ عمي  الحكؿ في ممؾ صاحب ، أما إذا فقد ماليهما أحد هذ  

ف تكافرت هذ  الشركط في ماؿ أحدهما دكف اآلخر الشركط فإ نها ال تجب الزكاة في أم منهما، كا 
 فإف الزكاة تجب في  دكف اآلخر.

                                                                                                                                                                      

، عبد اهلل َْْػ  ّْٗ/ِ، عبد الرحمف ابف قدامة: الشرح الكبير ُّٔ، بها  الديف المقدسي: العدة صُٗٔص
 .ُُػ  ٖصعمكاف: أحكاـ الزكاة عمى ضك  المذاهب األربعة 

 .َٔسكرة التكبة، اآلية (ُ) 
، الخف كآخركف: الفق  المنهجي ُِّ، ابف قاسـ الغزم: فتح القريب صُٓٔابف الحاجب: جامع األمهات ص(ِ) 

 .ُِٗ/ٔ، العثيميف: الشرح الممتع ُْٓ، بها  الديف المقدسي: العدة صَٔ/ِ
، القيركاني: النكادر ِّٓ/ُعبد البر: الكافي  ، ابفِٗٓ/ِ، البابرتي: العناية ُُٖ/ُالمكصمي: اإلختيار (ّ) 

 .َِٖ/ِكالزيادات 
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  :  كييصرؼ لمتكأميف السيامييف مف الزكاة إذا كانا أحد األصناؼ الثمانية، المذككرة في قكل 

بهِلِنيَ ػَلَْْيَب ًَالْوُؤَلَّفَخِ لُلٌُثُيُنْ ًَفِِ الشِّلَبةِ ًَالْغَبسِهِنيَ ًَفِِ عَجِْلِ إًَِّوَب الصَّذَلَبدُ لِلْفُمَشَاءِ ًَالْوَغَبوِنيِ ًَالْؼَ

اللَّوِ ًَاثْيِ الغَّجِْلِ فَشِّعَخً هِيَ اللَّوِ ًَاللَّوُ ػَلِْنٌ حَىِْنٌ  
، فإذا كاف أحد التكأميف السيامييف كاحد مف هذ  (ُ)

 الزكاة دكف اآلخر.األصناؼ دكف اآلخر فإن  ييعطى مف 

 ادلغهت انضبَي

 سكبح  فغز انزٌائى انسيبييخ

 أًال: سكبح فغز انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرىب شخصب ًاحذا:

إف زكاة الفطر كاجبة عمى التكأـ السيامي المسمـ، الحر، الذم يممؾ ما يزيد عف قكت يكم ، 
ا ذهب إلي  جمهكر المالكية، كقكت مف تجب عمي  نفقتهـ، كما يزيد عف حكائج  األصمية، كهذا م

، في حيف أكجبها الحنفية عمى المالؾ لنصاب الزكاة كليس قكت يكم  (ِ)كالشافعية، كالحنابمة
، كالراجح ما ذهب إلي  الجمهكر؛ ألن  أدعى إلى تحقيؽ التكافؿ االجتماعي بيف (ّ)فحسب

 المسمميف.

أكالد  القصر، كعمف يعكؿ، فيخرج كيجب عمى التكأـ السيامي إخراج زكاة الفطر عف نفس ، كعف 
؛ لما كرد عف ابف عمر رضي (ْ)صاعا مف التمر أك الشعير أك الزبيب كنحك  عف كؿ شخص

سكاة الفطز صاعا من جمز، أو صاعا من شعحر على العبد  فزض رضىل هللا  " اهلل عنهما، قاؿ:

                                                           

 .َٔسكرة التكبة، اآلية (ُ) 
، الشيرازم: التنبي  َٕػ ٗٔ، الماكردم: اإلقناع صُِّ/ُ، بف عبد البر: الكافي ُٕالقيركاني: الرسالة ص(ِ) 

 .ِِٕػ  ِِٔ/ ُ، ابف تيمية: المحرر ّٖ، ابف قدامة: عمدة الفق  صَٔص
 .ُِّ/ُ، الحداد: الجكهرة ُِّ/ُالمكصمي: اإلختيار (ّ) 
/ ُ، ابف تيمية: المحرر ّٖ، ابف قدامة: عمدة الفق  صَٕػ  ٗٔ، الماكردم: اإلقناع صٕٔ/ُالثعمبي: التمقيف (ْ) 

 .ِِٕػ  ِِٔ
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والحز، والذكز وألاهثى، والصغحر والكبحر من املطلمحن، وأمز بها أن جؤدي قبل خزوج الىاص إلى الصالة 

"(ُ). 

كيجزئ إخراج زكاة الفطر مف أكؿ رمضاف كاألفضؿ إخراجها آخر ، كيخرج كقتها بصبلة 
 .(ِ)العيد

 صبَيب: سكبح فغز انزٌائى انسيبييخ ثبػزجبرمهب شخصني يسزمهني:

الفطر عمى التكأميف السيامييف المسمميف، الحريف، إذا ممكا ما يزيد عف قكت يكمهما تجب زكاة 
كقكت عيالهما، فاضبل عف حكائجهما األصمية، عمى الراجح مف مذاهب الفقها ، فإف كانا 
كافريف، أك عبديف، أك ال يممكاف ما يزيد عف قكت يكمهما أك قكت عيالهما فإن  ال يجب عميهما 

ف كاف أحدهما مسمما، حرا، مالكا ما يزيد عف قكت يكم  أك قكت عيال ، إخراج زكاة ا لفطر، كا 
 دكف اآلخر فيجب عمي  إخراج زكاة الفطر دكف اآلخر.

كيخرجاف زكاة الفطر عف نفسيهما، كعمف يعكال، فيخرجا صاعا مف التمر أك الشعير كنحك  عف 
كاألفضؿ إخراجها آخر ، كيخرج كقتها كؿ شخص، كيجزئهما إخراج زكاة الفطر مف أكؿ رمضاف 

 بصبلة العيد.

 

 

 

                                                           

 (.َُّٓ(، )ح َُّ/ِصحيح البخارم، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر )(ُ) 
، ِٕػ  ُٕ، القيركاني: الرسالة صُّٓػ  ُِّ/ُ، الحداد: الجكهرة ُِْػ  ُِّ/ُالمكصمي: اإلختيار (ِ) 

 .ّٖ، ابف قدامة: عمدة الفق  صَٔ، الشيرازم: التنبي  صَٕػ  ٗٔ، الماكردم: اإلقناع صٕٔ/ُالتمقيف 
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 املبدث الطادص   

 أخــــــــــــــــــــــــــــــــكام الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

 املخعـــــــلقت بالخـــــــىائم الطــــــياميت

 حجالمطـــــــمب األول: استيفاء التوائم السيامية ألركان ال

 المطــــــــــــمب الثــــــــــــاني: حمق التوائم السيامية رأسييما أو تقصيرىما
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 ادلغهت األًل

 اسزيفبء انزٌائى انسيبييخ ألركبٌ احلج

ًلَِلَّوِ  :  إف الحج ركف مف أركاف اإلسبلـ، كهك عبادة مفركضة، كاألصؿ في كجكب  قكؿ اهلل

خطبىا رضىل ، قاؿ: ؛ فعف أبي هريرة (ِ)، كيجب الحج مرة في العمر(ُ) الْجَْْذِػَلََ النَّبطِ حِجُّ 

أكل عام يا رضىل ، فقاؿ رجؿ: أيوا الناس قد فرض هللا عليكم الخحَ فخجوا  : فقال  هللا

 .(ّ) لو قلت: نعم لوجبتَ ولما استطعتم:  ؟ فسكت حتى قالها ثبلثا، فقاؿ رسكؿ اهلل هللا

 اسزيفبء انزٌائى انسيبييخ ألركبٌ احلج ثبػزجبرىب شخصب ًاحذا:أًال: 

يجب الحج عمى التكأـ السيامي المسمـ، البالغ، العاقؿ، الحر، القادر عمى الحج أف يحج مرة 
كاحدة في عمر ، فإذا كاف التكأـ السيامي أنثى فيجب عند الحنفية كالحنابمة مرافقتها لزكج أك 

، باإلضافة إلى الشرك  ، كلـ يشترط المالكية كالشافعية مرافقة المحـر إف كجدت (ْ)ط السابقةمحـر
، كهذا هك الراجح؛ فإف كجدت الرفقة المأمكنة مع النسا ، السيما أف السفر (ٓ) الرفقة المأمكنة

ألدا  فريضة الحج اآلف يتـ عف طريؽ مؤسسات خاصة ب ، حيث ييشكىؿ فريؽ مف العمما  

                                                           

 .ٕٗسكرة آؿ عمراف، اآلية (ُ) 
، ابف عسكر: إرشاد السالؾ ٖٕ/ُمبي: التمقيف ، الثعِ/ِ، الزيمعي: تبييف الحقائؽ ِ/ْالسرخسي: المبسكط (ِ) 

، البهكتي: شرح منتهى ّْٔ/ُ، ابف قدامة: الكافي ٖ/ْ، العمراني: البياف ّٖٓ/ُ، الشيرازم: المهذب ُْص
 .ُُٓ/ُاإلرادات 

 (.ُّّٕ(، )ح ٕٓٗ/ِصحيح مسمـ، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، )(ّ) 
، الحجاكم: ُِّ/ّ، ابف قدامة: المغني ِ/ِ، الزيمعي: تبييف الحقائؽ ُِّػػ َُِ/ِالكاساني: بدائع الصنائع (ْ) 

 .ّّْػ ّّْ/ُاإلقناع 
، النككم: المجمكع ُٔٗ، ابف المحاممي: المباب صٔ/ِ، الصاكم: حاشية الصاكم ٕٗػ ٖٕ/ُالثعمبي: التمقيف (ٓ) 

ٕ/ٖٔ. 
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اية الدكلة، فأمف كحماية النسا  المسافرات لمحج معهـ مسؤكلية تقع كاألطبا  المكثكقيف تحت رع
.  عمى عاتقهـ؛ فيقكمكف بذلؾ مقاـ المحـر

فإذا أراد التكأـ السيامي أدا  فريضة الحج فينبغي عمي  تحقيؽ أركاف الحج، كهي: اإلحراـ، 
ج عند جمهكر كالكقكؼ بعرفة، كطكاؼ اإلفاضة، كالسعي بيف الصفا كالمركة، فهذ  أركاف الح

، كعد بعض الشافعية الحمؽ أك التقصير ركف مف أركاف (ُ)الفقها  مف المالكية كالشافعية كالحنابمة
، بينما حصر الحنفية أركاف الحج في الكقكؼ بعرفة، كطكاؼ اإلفاضة، كاعتبركا (ِ)أركاف الحج

ا مف كاجبات اإلحراـ شرطا كليس ركنا، أما السعي بيف الصفا كالمركة، كالحمؽ أك التقصير فهم
 .(ّ)الحج عندهـ

كلمتكأـ السيامي تقديـ السعي بيف الصفا كالمركة عمى طكاؼ اإلفاضة، إذا تقدـ السعي طكاؼ 
 .(ْ)صحيح

 صبَيب: اسزيفبء انزٌائى انسيبييخ ألركبٌ احلج ثبػزجبرمهب شخصني يسزمهني:

احدة في العمر إذا يجب عمى كؿ كاحد مف التكأميف السيامييف أف يحج بيت اهلل الحراـ مرة ك 
تكفرت في  شركط الحج: كاإلسبلـ، كالبمكغ، كالعقؿ، كالحرية، كاالستطاعة، فإف لـ تتكفر فيهما 
ف تكفرت في أحدهما دكف اآلخر كجب عمي  الحج  هذ  الشركط فبل يجب عمى أحد منهما، كا 

 دكف اآلخر.
فقد ذهب بعض فقها   فإف اختمفا فيما يمزمهما، كأف كجب الحج في حؽ أحدهما دكف اآلخر،

، إلى عدـ كجكب مكافقة أحدهما لآلخر؛ ألن  تكميؼ ل  بفعؿ (ُ)، كبعض المعاصريف(ٓ)الشافعية

                                                           

، أبك شجاع: متف أبي َٖيرازم: التنبية ص، الشّْ، ابف عسكر: ارشاد السالؾ صُٖ/ُالثعمبي: التمقيف (ُ) 
 .ّٕٗ/ُ، الحجاكم: اإلقناع ِِْ/ ُ، ابف تيمية: المحرر َِشجاع ص

 .َُٔ/ِ، القميكبي: حاشيتا  قميكبي كعميرة ِٖٓ/ِالشربيني: مغني المحتاج (ِ) 
 .ٖ/ِ، الزيمعي: تبييف الحقائؽ ُّّ/ِالكاساني: بدائع الصنائع (ّ) 
، الصاكم: ُُُ/ِ، ابف رشد: بداية المجتهد ِّّ/ِ، ابف نجيـ: البحر الرائؽ ُّٓ/ِ: بدائع الصنائع الكاساني(ْ) 

، ِِٔ/ّ، ابف مفمح: المبدع ِٖٓ، الهيتمي: المنهاج صِٕ/ٖ، النككم: المجمكع َْ/ِحاشية الصاكم 
 .ْٖٖ/ِالبهكتي: كشاؼ القناع 

 .ِّٖ/ّالبجيرمي ، البجيرمي: حاشية ِٖٔ/ّالرممي: نهاية المحتاج (ٓ) 
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بفعؿ ألجؿ غير ، كما أف أدا  الحج يقتضي كقكع المشقة كالحرج؛ فبل يجب عمى الصحيح في 
 العمر إال مرة كاحدة، فبل يجب عمى مريض كالتكأـ السيامي مرتيف.

التكأماف السيامياف أدا  فريضة الحج فينبغي عميهما تحقيؽ أركاف الحج، كلهما تقديـ فإذا أراد 
السعي بيف الصفا كالمركة عمى طكاؼ اإلفاضة، إذا تقدـ السعي طكاؼ صحيح، فإف اختمفت 
إرادتيهما في تقديـ السعي عمى طكاؼ اإلفاضة، فيجاب مف دعا إلى أخؼ األمريف، فإف استكل 

 .(ِ)يتركا حتى يصطمحا األمراف، فإنهما

 ادلغهت انضبَي

 حهك انزٌائى انسيبييخ رأسييًب أً رمصريمهب

 أًال: حهك انزٌأو انسيبيي رأسو أً رمصريه:

اختمؼ الفقها  في القدر الكاجب مف الحمؽ أك التقصير؛ فذهب الحنفية إلى أف الكاجب حمؽ أك 
، (ٓ)كب تعميـ الرأس بالحمؽ أك التقصيركالحنابمة إلى كج( ْ)، كذهب المالكية(ّ)تقصير ربع الرأس

، كالراجح ما ذهب إلي  (ٔ)فيما اقتصر الشافعية عمى أقؿ ما يصدؽ عمي  الحمؽ أك التقصير
 المالكية كالحنابمة؛ ألن  يكر  القزع.

 

                                                                                                                                                                      

 .َّبالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة ص(ُ) 
، بالعمش: أحكاـ التكائـ الممتصقة ِّٖ/ّ، البجيرمي: حاشية البجيرمي ّٕٗ/ٔالهيتمي: تحفة المحتاج (ِ) 

 .َّص
 .ُُْ/ِالكاساني: بدائع الصنائع (ّ) 
 .َِٖ/ِعميش: منح الجميؿ (ْ) 
 .ِْٓ/ُابف قدامة: الكافي (ٓ) 
 .ُِْ/ٖككم: المجمكع الن(ٔ) 
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مؽ لمتكأـ السيامي رأساف فينظر: إف كاف أحد الرأسيف أصميا متميزا عف الزائد فيجب حمؽ  فإف خي
ف كاف الرأساف أصمييف، أك كاف أحدهما أصميا كاآلخر زائدا، أك تقصير  األصمي دكف الزائد، كا 

 كلـ يتميز األصمي عف الزائد فيجب حمقهما أك تقصيرهما.

أما إذا نكل التكأـ السيامي أدا  الحج كالعمرة معا، فقد ذهب بعض فقها  الشافعية إلى حمؽ 
خالفهـ في ذلؾ بعض الفقها  المعاصريف، ، ك (ُ)أحدهما في العمرة، كحمؽ اآلخر في الحج
، كالراجح ما ذهب إلي  فقها  الشافعية إذا كاف (ِ)فأكجب تعميـ الرأسيف في الحمؽ أك التقصير

ف  الرأساف أصمييف، أك كاف أحدهما أصميا كاآلخر زائدا غير متميز عف األصمي؛ النتفا  القزع، كا 
 صمي فيجب حمؽ األصمي أك تقصير  دكف الزائد.كاف أحدهما أصميا كاآلخر زائدا متميزا عف األ

 

 صبَيب: حهك انزٌائى انسيبييخ رأسييًب أً رمصريمهب ثبػزجبرمهب شخصني يسزمهني

اختمؼ الفقها  في القدر الكاجب عمى كؿ كاحد منهما مف الحمؽ أك التقصير، كالراجح ما ذهب 
 التقصير؛ لكراهية القزع.كالحنابمة، كهك كجكب تعميـ الرأس بالحمؽ أك  إلي  المالكية

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ِٗٔ/ِ، الشربيني: مغني المحتاج ُُٗ/ْالهيتمي: تحفة المحتاج (ُ) 
 .َِسعد الشثرم: التكأـ المتبلصؽ السيامي ص(ِ) 
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 اخلامتة
 

 

الخمد هلل حمدا هثيرا طُبا مبازوا فُه، ملء ما في الظماواث، وملء ما في ألازض، وملء ما شئذ مً ش يء، 

ظس لي طبل اهجاشه، وأطأٌ هللا  أن ًخلبله بلبٌى حظً،  الخمد هلل الري أعاهني على إجمام هرا البحث، َو

 :وأن ًىفع به، فلد برلذ فُه حل حهدي، وإن وان ال ًخلى مً هلص؛ فالىلص صفت في البشس، كاٌ ألاصفهاوي

د هرا ليان ٌظخحظً ولى  زأًذ أهه ال ًىخب إوظان هخابا في ًىمه إال كاٌ في غده لى غير هرا ليان أحظً ولى ٍش

ولى جسن هرا ليان أحمل وهرا مً أعظم العبر وهى دلُل على اطدُالء الىلص على حملت  كدم هرا ليان إفظل

 البشس.

لٌى اإلاصوي: كسأث هخاب )السطالت( على ؤلامام الشافعي ثماهين مسة، فما مً مسة إال وان ًلف على خطأ، فلاٌ:  ٍو

  -الشافعي: هُه 
ْ

ُفف
ْ
 غير ه -أي حظبً واه

ً
 خابه(.أبى هللا أن ًيىن هخاب صخُحا

 فما وان مً صىاب فبخىفُم مً هللا، وما وان مً شلل فمً هفس ي ومً الشُطان.
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 النتائج 
  ،لمتكائـ السيامية بحسب اكتمالها أربعة أنكاع، كهي: المكتممة، كشب  المكتممة، كغير المكتممة

 كالطفيمية.

  .يحدث التصاؽ التكائـ نتيجة تأخر انقساـ البكيضة إلى ما بعد ثبلثة عشر يكما مف تخصيبها 

 .ال يككف التصاؽ التكائـ في عضكيف غير متماثميف 

  إف مف أبرز أسباب التصاؽ التكائـ السيامية: استخداـ أدكية الخصكبة، التمكث البيئي، العكامؿ
ة خبلؿ فترة الحمؿ، اإلصابة بالفيركسات، أك التعرض الكراثية، تأخر سف الحمؿ، تناكؿ األدكي

 لؤلشعة.

  يرل األطبا  كالفقها  أف كؿ مف التكائـ السيامية المكتممة كشب  المكتممة شخصيف مستقميف، كما
يركا أف التكائـ الطفيمية شخص كاحد، أما التكائـ السيامية غير المكتممة فشخصاف مستقبلف عند 

ؿ كؿ منهما بمقكمات الحياة األساسية، كشخص كاحد عند عدـ كجكد عبلمات عمى استقبل
 االستقبلؿ.

  ال يجكز إجهاض التكائـ السيامية إال في حالة كاحدة، كهي خطكرة استمرار الحمؿ عمى حياة
األـ، كذلؾ بضكابط منها: التيقف مف خطكرت  عمى األـ، بتقرير لجنة مف األطبا  الثقات، كأف 

 ياتها.يتعيف اإلجهاض إلنقاذ ح

  يجكز فصؿ التكائـ السيامية باعتبارها شخصا كاحدا، ما لـ يترتب عمى الفصؿ خطر عمى
 حيات .

  يجكز فصؿ التكائـ السيامية باعتبارهما شخصيف مستقميف، إذا غمب عمى ظف المختصيف
حياتهما معا بعد الفصؿ، كذلؾ بضكابط، منها: مكافقة التكأميف أك كليهما، كأف يقطع األطبا  

ثقات ذكم الخبرة بأف فصؿ التكأميف في  مصمحة راجحة، بعيدا عف األغراض العممية الطبية ال
 التجريبية المحضة.

 .تختمؼ أهمية التكأميف السيامييف باختبلؼ أحكالهما 
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 اتباع تكأم  ممة أخرل التكأـ السيامي ال يضير. 

 التكأـ السيامي فسكؽ تكأم . ال يضير 

  السياميتيف دكف األخرل، فتجب الصبلة عمى غير الحائض منهما، إذا حاضت إحدل التكأمتيف
 كال تجب عميها إعادة الصبلة عند طهارة تكأمتها مف الحيض.

 .عند كضك  التكأميف السيامييف ال يعتد بما لدي  مف أعضا  زائدة 

  ،ال يجب مكافقة أحد التكأميف السيامييف لآلخر فيما كجب عمى أحدهما دكف اآلخر مف صبلة
 ك صياـ، أك زكاة، أك حج.أ

 .إذا تعذر عمى التكأميف السيامييف استقباؿ القبمة معا، سقط عف أحدهما 

 .عند سجكد التكأميف السيامييف ال يعتد بما لدي  مف أعضا  زائدة 

 .ال فكاحد  يعد التكأماف السيامياف اثنيف في صبلة الجمعة إذا تبيف استقبللهما، كا 

 ييف ايصاؿ شي  مف المفطرات إلى جكف ، فإف المتعمد منهما يفطر إف تعمد أحد التكأميف السيام
 كيتـ اآلخر صيام .

  إذا تكافرت شركط كجكب الزكاة في ماؿ أحد التكأميف السيامييف دكف اآلخر فإف الزكاة تجب في
 مال  دكف اآلخر.

 ال ، دكف إف كاف أحد التكأميف السيامييف مسمما، حرا، مالكا ما يزيد عف قكت يكم  أك قكت عي
 اآلخر فيجب عمي  إخراج زكاة الفطر دكف اآلخر.

  ،إف اختمفت إرادتيهما في تقديـ السعي عمى طكاؼ اإلفاضة، فيجاب مف دعا إلى أخؼ األمريف
 فإف استكل األمراف، فإنهما يتركا حتى يصطمحا.

  دكف الزائد.إذا أحـر التكأـ السيامي بالحج أك العمرة فيجب عمي  حمؽ الرأس األصمي أك تقصير 
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 التىصيات

 
 .القياـ بحمبلت تكعكية لآلبا  كاألمهات مف أجؿ الحد مف تشك  األجنة، كمنها التصاؽ التكائـ 

 .حفظ حؽ التكائـ السيامية في الحياة كعدـ إجهاضها بسبب التصاقها 

 .تأميف الرعاية الصحية البلزمة لمتكائـ السيامية، تحت إشراؼ ذكم االختصاص 

  النفسي لمتكائـ السيامية كتأهيمها لتقبؿ ذاتها.الدعـ 

 .تسهيؿ إجرا  عمميات الفصؿ، أك سفرهـ إلجرائها عند تقرير األطبا  الثقات ذكم الخبرة 

 .عدـ التضحية بأحدهما مف أجؿ اآلخر 

 . عمى الفقها  محاكلة كشؼ المثاـ عف األحكاـ المتعمقة بالتكائـ السيامية في جميع أبكاب الفق 
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 الفهارس العامة
 

 فهسض آلاًاث اللسآهُت

ت  فهـــــــسض ألاحــــــــــــــادًث الىبـــــــــــٍى

ـــازفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسض   آلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسض اإلاساحــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعاثفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسض اإلاىطــــــــــــــــــــــــــ
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 فهرس اآليات القرآنية
 

 اآلية

 

 السورة

 

 رقم اآلية

 

 مكان ورودها

ةى كىآتيكا الزَّكىاة  َُّ ّْ البقرة كىأىًقيميكا الصَّبلى

يًَّتنىا أيمَّةن ميٍسًممىةن لىؾى  ًمٍف ذيرِّ ٍيًف لىؾى كى بَّنىا كىاٍجعىٍمنىا ميٍسًممى  ٖٓ ُِٖ البقرة رى

ـٍ شىٍطرى    لُّكا كيجيكهىكي ا كيٍنتيـٍ فىكى ٍيثي مى  َُٓ ُْْ البقرة كىحى

ـي  يىا ـي الصِّ مىٍيكي  ُُّ ُّٖ البقرة يىا أىيُّهىا الًَّذيفى آمىنيكا كيًتبى عى

مىى سىفىرو فىًعدَّةه ًمٍف أىيَّاـو أيخىر ا أىٍك عى ـٍ مىًريضن  ُُّ ُْٖ البقرة فىمىٍف كىافى ًمٍنكي

ٍم ي  ـي الشٍَّهرى فىٍميىصي  ُُّ ُٖٓ البقرة فىمىٍف شىًهدى ًمٍنكي

بيكا كيميكا كىاٍشرى دً  كى ٍيًط اأٍلىٍسكى ٍيطي اأٍلىٍبيىضي ًمفى اٍلخى ـي اٍلخى تَّى يىتىبىيَّفى لىكي  ُُٓ ُٕٖ البقرة حى

ـٍ كىال تىٍعتىديكا قاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّ  الًَّذيفى ييقاًتميكنىكي  ٕٖ َُٗ البقرة كى

ـٍ ًإلىى التٍَّهميكىةً   ْٕ ُٓٗ البقرة كىال تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي

ذا  ٍرثى كىالنٍَّسؿى كىاً  ييٍهًمؾى اٍلحى لَّى سىعى ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفيها كى  ّّ َِْ البقرة تىكى

ييًحبُّ اٍلميتىطىهًِّريفى   ِٗ ِِِ البقرة ًإفَّ المَّ ى ييًحبُّ التَّكَّاًبيفى كى

قيكميكا ًلمًَّ  قىاًنًتيفى  ٍسطىى كى ًة اٍلكي مىكىاًت كىالصَّبلى مىى الصَّ اًفظيكا عى  َُّ ِّٖ البقرة حى

 ٖٔ ِٔٓ البقرة الى ًإٍكرىا ى ًفي الدِّيًف قىٍد تىبىيَّفى الرٍُّشدي ًمفى اٍلغىيِّ 

بَّنىا ال تيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا  ٓٗ ِٖٔ البقرة رى

مىى النَّاًس ًحجُّ اٍلبىٍيتً  ًلمًَّ  عى  ُِّ ٕٗ آؿ عمراف كى
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ٍيًف ميتىتىاًبعىٍيففىمىٍف  ـي شىٍهرى ـٍ يىًجٍد فىًصيىا  ُُْ ِٗ النسا  لى

ٍمؽى المَّ ً  ـٍ فىمىييغىيِّريفَّ خى نَّهي  ٔٔ ُُٗ النسا  كىآلميرى

ـٍ  ـي الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًحؿٌّ لىكي طىعىا ـي الطَّيِّبىاتي كى  ٖٔ ٓ المائدة اٍليىٍكـى أيًحؿَّ لىكي

ًة فىاٍغًسميكا كيجيكهىكيـٍ يىا أىيُّهىا الًَّذيفى   ِٗ ٔ المائدة آمىنيكا ًإذىا قيٍمتيـٍ ًإلىى الصَّبلى

مىٍفتيـٍ  ـٍ ًإذىا حى اًنكي ثىًة أىيَّاـو ذىًلؾى كىفَّارىةي أىٍيمى ـي ثىبلى ـٍ يىًجٍد فىًصيىا ٍف لى  ُُْ ٖٗ المائدة فىمى

ٍيدى كىأىٍنتيـٍ  ـه  يىا أىيُّهىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍقتيميكا الصَّ ري  ْٓ ٓٗ المائدة حي

ـى المَّ ي ًإالَّ ًباٍلحىؽِّ  رَّ  ّّ ُُٓ األنعاـ كىالى تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى

ًحهىا  ٖٗ ٔٓ األعراؼ كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍصبلى

ده ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجارىؾى فىأىًجٍر ي  ٍف أىحى  ٖٔ ٔ التكبة كىاً 

تَّى  كفى حى اًغري ـٍ صى  ٖٔ ِٗ التكبة ييٍعطيكا اٍلًجٍزيىةى عىٍف يىدو كىهي

دىقىاتي ًلٍمفيقىرىاً  كىاٍلمىسىاًكيفً  ا الصَّ  ُُٗ َٔ التكبة ًإنَّمى

مىًت اٍلًعيري  لىمَّا فىصى  َٔ ْٗ يكسؼ كى

ـٍ عىذىابنا دُّكا عىٍف سىًبيًؿ المًَّ  ًزٍدنىاهي كا كىصى  ٖٗ ٖٖ النحؿ الًَّذيفى كىفىري

يىاةن طىيِّبىةن  ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىهيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّ ي حى اًلحن  ٖٖ ٕٗ النحؿ مىٍف عىًمؿى صى

سىنىةً  ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بِّؾى ًباٍلًحٍكمى  ٕٖ ُِٓ النحؿ اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى

 َٗ ُٓ اإلسرا  كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل

يَّاكيـٍ كىال  ـٍ كىاً  ٍشيىةى ًإٍمبلؽو نىٍحفي نىٍرزيقيهي ـٍ خى  ّْ ُّ اإلسرا  تىٍقتيميكا أىٍكالدىكي
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مىقىةو ثيّـَ ًمف مٍُّضغىةو  مىٍقنىاكيـ مِّف تيرىابو ثيّـَ ًمف نٍُّطفىةو ثيّـَ ًمٍف عى  ّٖ ٓ الحج فىًإنَّا خى

طىهٍِّر بىٍيًتيى  كدً كى  ّٗ ِٔ الحج ًلمطَّاًئًفيفى كىاٍلقىاًئًميفى كىالرُّكًَّع السُّجي

ٍلييكفيكا نيذيكرىهيـٍ   َُْ ِٗ الحج كى

عىٍمنا ي نيٍطفىةن ًفي قىرارو مىًكيفو   ّْ ُّ المؤمنكف ثيّـَ جى

مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظامان   ُّ ُْ المؤمنكف فىخى

ا ًإنِّي ًبمىا  اًلحن ًميـه كىاٍعمىميكا صى  ٖٖ ُٓ المؤمنكف تىٍعمىميكفى عى

مىى كىٍهفو  مىٍت ي أيمُّ ي كىٍهننا عى مى  ٔٓ ُْ لقماف حى

ًفصالي ي ًفي عامىٍيفً   َٔ ُْ لقماف كى

نَّةى  ميكفى اٍلجى ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىهيكى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى يىٍدخي اًلحن مىٍف عىًمؿى صى  ٖٗ َْ غافر كى

 َٔ َْ الدخاف اٍلفىٍصًؿ ًميقاتيهيـٍ أىٍجمىًعيفى ًإفَّ يىٍكـى 

عىٍت ي كيٍرهنا مىٍت ي أيمُّ ي كيٍرهنا كىكىضى مى  ٔٓ ُٓ األحقاؼ حى

 ّْ ُِ الممتحنة كىال يىٍقتيٍمفى أىٍكالدىهيفَّ 

ًثيىابىؾى فىطىهِّر  ّٗ ْ المدثر كى

 ٕٖ ّٖ المدثر كيؿُّ نىٍفسو ًبمىا كىسىبىٍت رىًهينىةه 

ذىا اٍلمىٍك يكدىةي سيًئمىٍت     ّٓ ٖ التككير كىاً 

 ٖٖ ُ العصر ًَالْؼَصْشِ
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 فهرس األحاديث النبىية

 

 الحديث

 

 الراوي

 

 الحكم

 

 مكان وروده

 ِٗ صحيح الشيخاف إذا أقبلت الخيضٌَ فدعً الصّة

 ُّ صحيح مسمـ إذا مر بالنطفٌ ثنتان وأربعون ليلٌ

 ُُٓ صحيح البخارم إذا نسً فأكل وشربَ فليتم صومى

 َّ صحيح الشيخاف إن أخدكم يجمع خلقى فً بطن أمى أربعين يوما

 َْ ضعيؼ أحمد إن النطفٌ تكون فً الرخم أربعين يوما علٍ خالوا ِ تػير

 ْْ صحيح الشيخاف أن تقتل ولدك خشيٌ أن يأكل معك

 ٓٗ صحيح الحاكـ إن جبريل أخبرنً أن فيوما قذرا

 ُُٓ صحيح البخارم بالنياتإنما األعمال 

 ُِّ صحيح مسمـ أيوا الناس قد فرض هللا عليكم الخحَ فخجوا

 َُّ صحيح البخارم بنً اإلسّم علٍ خمس

 ُٓ صحيح مسمـ ذلك الوأد الخفً

 ٖٔ صحيح مسمـ فأخبرهم أن هللا فرض عليوم خمس صلوات

 ُُٖ صحيح مسمـ فأعلموم أن هللا افترض عليوم صدقٌ

 ٔٔ صحيح البخارم لعن هللا الواشمات والمستوشمات

 َٗ صحيح مسمـ من رأى منكم منكرا فليػيره بيده

 َُّ صحيح مسمـ من نسً صّةَ أو نام عنوا
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 فهرس اآلثار

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الحديث

 

 مكان وروده

 ُْ أن امزأجحن من هذيل، رمت إخداهما ألاخزي فطزخت حىينها :عف أبي هريرة 

 َْ والقزآن يجزل  كىا وعشل  :عف جابر

 ُُِ سكاة الفطز صاعا من جمز فزض رضىل هللا  ، قاؿ:عف ابف عمر 
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 املراجـع

 أًال: انمزآٌ  ًانزفسري :
 القرآن الكريم. 

السمعاني  أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزلتفسير القرآن:  
هػ(، تحقيؽ: ياسر بف إبراهيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ، ْٖٗالتميمي الحنفي ثـ الشافعي )ت 

 ـ.ُٕٗٗ -هػ ُُْٖالرياض،  -الطبعة األكلى، دار الكطف 

هػ(، ْٕٕأبك الفدا ، إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي )ت  تفسير القرآن العظيم: 
 ُُْٗبيركت،  -طبعة األكلى، دار الكتب العممية تحقيؽ: محمد حسيف شمس الديف، ال

 ـ. ُٗٗٗ -هػ 

: أبك جعفر، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي جامع البيان في تأويل القرآن 
 َُِْهػ(، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة، َُّالطبرم )ت 

 ـ. َََِ -هػ 

عبد اهلل، محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح القرطبي )ت أبك  الجامع ألحكام القرآن: 
براهيـ أطفيش، الطبعة الثانية، دار الكتب ُٕٔ هػ(، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 ـ. ُْٔٗ -هػ ُّْٖالقاهرة،  -المصرية 

أبك القاسـ، محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم)ت  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 
 .ـ ُٕٖٗهػ ػ  َُْٕبيركت،   -هػ(، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي ّٖٓ

الرياض،  -عبد اهلل بف أحمد بف عمي الزيد، الطبعة األكلى، دار السبلـ  معالم التنزيل: 
 ـ. ُٓٗٗ -هػ ُُْٔ

 صبَيب: انؼميذح
عبد الرحمف بف محمد بف خمؼ بف عبد اهلل الدكسرم )ت عقيدة: األجوبة المفيدة لميمات ال 

 .ـ ُِٖٗ -هػ  َُِْالككيت،  -الطبعة الثانية، مكتبة دار األرقـ ، هػ(ُّٗٗ
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حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي  أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة: 
كزارة الشؤكف اإلسبلمية هػ(، تحقيؽ: حاـز القاضي، الطبعة الثانية، ُّٕٕ)ت 

 ـ. ََِِ -هػ ُِِْالرياض،  -كاألكقاؼ

صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف، دار التعميقات المختصرة عمى متن العقيدة الطحاوية:  
 العاصمة لمنشر كالتكزيع.

 .عبد اهلل بف صالح الفكزاف، مكتبة الرشد حصول المأمول بشرح ثالثة األصول: 

 سفر بف عبد الرحمف الحكالي. ة:شرح العقيدة الطحاوي 

 صبنضب: انسنخ ًشزًحيب :
أبك عبد اهلل، محمد بف فتكح بف عبد اهلل بف  تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسمم: 

ًميدم )ت  هػ(، تحقيؽ: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، ْٖٖفتكح بف حميد األزدم الميكرقي الحى
 ـ. ُٓٗٗ -هػ  ُُْٓة، القاهر  -الطبعة األكلى، مكتبة السنة 

: زيف الديف عبد الرحمف بف جامع العموم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكمم 
إبراهيـ باجس،  -هػ(، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط ٕٓٗأحمد بف رجب بف الحسف الحنبمي )ت 

 ـ. ََِِ -هػ ُِِْبيركت،  -الطبعة السابعة، مؤسسة الرسالة 

: أبك عبداهلل، محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي، تحقيؽ: محمد الجامع المسند الصحيح 
 ـ. ََِِ -هػ ُِِْزهير بف ناصر الناصر، الطبعة األكلى، دار طكؽ النجاة، 

أبك محمد، محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف  عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 
 بيركت. -يا  التراث العربي هػ(، دار إحٖٓٓحسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى )ت 

 : أبك الفضؿ، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني الشافعيفتح الباري شرح صحيح البخاري 

 هػ.ُّٕٗبيركت،  -الطبعة الثانية، دار المعرفة 

: أبك الحسف، عبيد اهلل بف محمد عبد السبلـ بف خاف مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
هػ(، الطبعة الثالثة، إدارة ُُْْالديف الرحماني المباركفكرم )ت  محمد بف أماف اهلل بف حساـ

 .ـ ُْٖٗ -هػ  َُْْبنارس الهند،  -البحكث العممية كالدعكة كاإلفتا  
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: أبك عبد اهلل، الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكي  بف المستدرك عمى الصحيحين 
هػ(، تحقيؽ: َْٓؼ بابف البيع )ت نيعيـ بف الحكـ الضبي الطهماني النيسابكرم المعرك 

 َُٗٗ -هػ  ُُُْبيركت،  -مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية 
 ـ.

أبك عبد اهلل، أحمد بف محمد بف حنبؿ بف هبلؿ بف أسد  مسند اإلمام أحمد بن حنبل: 
ة األكلى، عادؿ مرشد، كآخركف، الطبع -هػ(، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط ُِْالشيباني )ت 

 ـ. ََُِ -هػ  ُُِْمؤسسة الرسالة، 

هػ(، ُِٔ: أبك الحسف، مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم )ت المسند الصحيح المختصر 
 بيركت. -تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيا  التراث العربي 

م )ت : أبك زكريا، محيي الديف يحيى بف شرؼ النكك المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج 
 هػ. ُِّٗبيركت،  -هػ(، الطبعة الثانية، دار إحيا  التراث العربي ٕٔٔ

 راثؼب: كزت ادلذاىت انفمييخ:

 :كزت ادلذىت احلنفي 

: أبك الفضؿ، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي الحنفي اإلختيار لتعميل المختار 
 ـ. ُّٕٗ -هػ  ُّٔٓالقاهرة،  -هػ(، مطبعة الحمبي ّٖٔ)ت 

هػ(، ُٖٗ: أبك عبد اهلل، محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني )ت األصل المعروف بالمبسوط 
 كراتشي. -تحقيؽ: أبك الكفا األفغاني، إدارة القرآف كالعمـك اإلسبلمية 

: زيف الديف بف إبراهيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
 نية، دار الكتاب اإلسبلمي.هػ(، الطبعة الثإَٗالمصرم )ت 

عبل  الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 
 ـ.ُٖٔٗ -هػ َُْٔهػ(، الطبعة الثانية، دار الكتب العممية، ٕٖٓ)ت 
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: أبك محمد، محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى البناية شرح اليداية 
 َُِْبيركت،  -هػ(، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية ٖٓٓى بدر الديف العينى )ت الحنف
 ـ. َََِ -هػ 

ْمِبيِّ   : عثماف بف عمي بف محجف البارعي فخر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
 ُُّّبكالؽ،  -هػ(، الطبعة األكلى، المطبعة الكبرل األميرية  ّْٕالديف الزيمعي الحنفي )ت 

 هػ.

هػ(، الطبعة َْٓ: أبك بكر، محمد بف أحمد بف أبي أحمد السمرقندم )ت نحك تحفة الفقياء 
 ـ. ُْٗٗ -هػ  ُُْْبيركت،  -الثانية، دار الكتب العممية 

: أبك عبد اهلل، زيف الديف محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )ت تحفة المموك 
بيركت،  -هػ(، تحقيؽ: د. عبد اهلل نذير أحمد، الطبعة األكلى، دار البشائر اإلسبلمية ٔٔٔ

 هػ. ُُْٕ

ًبيًدٌم اليمني الحنفي )ت  الجوىرة النيرة:  أبك بكر، بف عمي بف محمد الحدادم العبادم الزَّ
 هػ.ُِِّػ(، الطبعة األكلى، المطبعة الخيرية، هََٖ

أحمد بف محمد بف إسماعيؿ  حاشية الطحطاوي عمى مراقي الفالح شرح نور اإليضاح: 
هػ(، تحقيؽ: محمد عبد العزيز الخالدم، الطبعة األكلى، دار ُُِّالطحطاكم الحنفي )ت 

 ـ. ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖبيركت،  -الكتب العممية 

 هػ(،ٖٖٓمحمد بف فرامرز بف عمي الشهير بمبل خسرك )ت األحكام: درر الحكام شرح غرر  

 دار إحيا  الكتب العربية.

ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف  رد المحتار عمى الدر المختار: 
 ـ. ُِٗٗ -هػ  ُُِْبيركت،  -هػ(، الطبعة الثانية، دار الفكر ُِِٓالدمشقي الحنفي )ت 

: أبك عبد اهلل، محمد بف محمد بف محمكد ابف الشيخ شمس الديف ابف ليدايةالعناية شرح ا 
 هػ(، دار الفكر.ٖٕٔالشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي )ت 

ق(، تحقيؽ: ٖٕٔالنصارم االندربتي الدهمكم الهندم )ت ابف العبل  ا: الفتاوى التاتارخانية 
 الهند. -، الطبعة األكلى، مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية سجاد حسيف

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i001604.pdf
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i001604.pdf
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 َُُّ: لجنة عمما  برئاسة نظاـ الديف البمخي، الطبعة الثانية، دار الفكر، الفتاوى اليندية 
 هػ.

دة بف إبراهيـ الغنيمي الدمشقي الميداني : عبد الغني بف طالب بف حماالمباب في شرح الكتاب 
 بيركت. -هػ(، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العممية ُِٖٗالحنفي )ت 

: أبك الحسف، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ متن بداية المبتدي في فقو اإلمام أبي حنيفة 
 القاهرة. -ح هػ(، مكتبة كمطبعة محمد عمي صبّٗٓالفرغاني المرغيناني )ت 

عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المعركؼ بشيخي مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر:  
 هػ(، دار إحيا  التراث العربي.َُٖٕزاد  )ت 

: أبك المعالي، برهاف الديف محمكد المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة 
هػ(، تحقيؽ: عبد الكريـ ُٔٔالبخارم الحنفي )ت  بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف مىازىةى 

 ـ. ََِْ -هػ  ُِْْبيركت،  -سامي الجندم، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية 

حسف بف عمار بف عمي الشرنببللي المصرم الحنفي مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح:  
 ـ. ََِٓ -هػ  ُِْٓهػ(، الطبعة األكلى، المكتبة العصرية، َُٗٔ)المتكفى: 

هػ(، تحقيؽ: ُْٔ: أبك الحسف، عمي بف الحسيف بف محمد السٍُّغدم )ت النتف في الفتاوى 
 ـ. ُْٖٗ -هػ  َُْْعماف،  -صبلح الديف الناهي، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة 

: حسف بف عمار بف عمي الشرنببللي المصرم الحنفي )ت نور اإليضاح ونجاة األرواح 
 ـ. ََِٓ -هػ  ُِْٔمد أنيس مهرات، المكتبة العصرية هػ(، تحقيؽ: محَُٗٔ

 :كزت ادلذىت ادلبنكي 
أبك زيد، عبد الرحمف بف محمد بف عسكر البغدادم،  إرشاد السالك إلى أشرف المسالك: 

 –هػ(، الطبعة الثالثة، مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالد  ِّٕشهاب الديف المالكي )ت 
 مصر.

أبك الكليد، محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد  المقتصد:بداية المجتيد ونياية  
 ـ. ََِْ -هػ ُِْٓالقاهرة،  -هػ(، دار الحديث ٓٗٓالقرطبي الشهير بابف رشد الحفيد )ت 
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: أبك العباس، أحمد بف محمد الصاكم بمغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي 
 هػ(، دار المعارؼ.ُُِْالمالكي )ت 

أبك عبد اهلل، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ  ج واإلكميل لمختصر خميل:التا 
هػ(، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، ٕٖٗالعبدرم الغرناطي، المكاؽ المالكي )ت 

 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْٔ

أبك محمد، عبد الكهاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم  التمقين في الفقة المالكي: 
هػ(، تحقيؽ: أبي أكيس محمد بك خبزة الحسني التطكاني، الطبعة األكلى، ِِْالمالكي )ت 

 ـ.ََِْ -هػ ُِْٓدار الكتب العممية، 

محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي )ت  حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير: 
 هػ(، دار الفكر.َُِّ

ؼ الرهكني )ت محمد بف أحمد بف محمد ابف يكس حاشية الرىوني عمى شرح الزرقاني: 
 ـ. ُٖٕٗ -هػ  ُّٖٗبيركت،  -هػ(، دار الفكر َُِّ

: أحمد بف تيٍركي بف أحمد المنشميمي المالكي )ت خالصة الجواىر الزكية في فقو المالكية 
 ـ. ََِِأبك ظبي،  -هػ(، المجمع الثقافي ٕٗٗ

: محمد العربي القركم، دار الكتب الخالصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية 
 بيركت. -لعممية ا

: أبك العباس، شهاب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشهير بالقرافي الذخيرة 
 ُْٗٗبيركت،  -هػ(، تحقيؽ: محمد حجي، الطبعة األكلى، دار الغرب اإلسبلمي ْٖٔ)ت 
 ـ.

أبك عبد اهلل، محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي )ت  شرح مختصر خميل لمخرشي: 
 بيركت. -ػ(، دار الفكر لمطباعة هَُُُ

: محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك فتح العمي المالك في الفتوى عمى مذىب اإلمام مالك 
 هػ(، دار المعرفة.ُِٗٗعبد اهلل المالكي )المتكفى: 
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أحمد بف غنيـ بف سالـ النفراكم األزهرم الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني:  
 ـ.ُٓٗٗ -هػ ُُْٓهػ(، دار الفكر، ُُِٔت المالكي )

أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم الكمبي  القوانين الفقيية: 
 هػ(.ُْٕالغرناطي )ت 

أبك عمر، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ  الكافي في فقو أىل المدينة: 
محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني، الطبعة هػ(، تحقيؽ: محمد ّْٔالنمرم القرطبي )ت 

 ـ.َُٖٗ -هػ ََُْالرياض،  -الثانية، مكتبة الرياض الحديثة 

هػ(، ّٖٔأبك محمد، عبد اهلل بف عبد الرحمف النفزم، القيركاني، المالكي )ت  متن الرسالة: 
 دار الفكر.

بعة األكلى، هػ(، الطُٕٗمالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت  المدونة: 
 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْٓدار الكتب العممية، 

هػ(، الطبعة َِٓأبك الكليد، محمد بف أحمد بف رشد القرطبي )ت  المقدمات المميدات: 
 ـ. ُٖٖٗ -هػ  َُْٖاألكلى، دار الغرب اإلسبلمي، 

: أبك عبد اهلل، محمد بف أحمد بف محمد عميش، المالكي )ت منح الجميل شرح مختصر خميل 
 ـ.ُٖٗٗ -هػ َُْٗبيركت،  -، دار الفكر هػ(ُِٗٗ

: أبك عبد اهلل، محمد بف محمد بف عبد الرحمف مواىب الجميل في شرح مختصر خميل 
هػ(، الطبعة الثالثة، دار ْٓٗالطرابمسي المغربي، المعركؼ بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت 

 ـ.ُِٗٗ -هػ ُُِْالفكر، 

يادات عمى َما في المَدوَّ   أبك محمد، عبد اهلل بف عبد  نة من غيرىا من اأُلمياِت:النَّوادر والزِّ
هػ(، تحقيؽ: عبد الفتٌاح محمد الحمك، الطبعة ّٖٔالرحمف النفزم، القيركاني، المالكي )ت 

 ـ. ُٗٗٗبيركت،  -األكلى، دار الغرب اإلسبلمي 
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 :كزت ادلذىت انشبفؼي 
هػ(، دار َٓٓأبك حامد، محمد بف محمد الغزالي الطكسي )ت  إحياء عموم الدين: 

 بيركت. -المعرفة 

أبك يحيى، زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم، زيف  أسنى المطالب في شرح روض الطالب: 
 هػ(، دار الكتاب اإلسبلمي.ِٔٗالديف السنيكي )ت 

ا الدمياطي )ت بعد أبك بكر، ابف محمد شط إعانة الطالبين عمى حل ألفاظ فتح المعين: 
 ـ. ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖهػ(، الطبعة األكلى، دار الفكر، َُِّ

: شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
 بيركت. -هػ(، تحقيؽ: مكتب البحكث كالدراسات، دار الفكر ٕٕٗ)ت 

د بف محمد بف حبيب البصرم أبك الحسف، عمي بف محم اإلقناع في الفقو الشافعي: 
 هػ(.َْٓالبغدادم، الشهير بالماكردم )ت 

الشافعي أبك عبد اهلل، محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب  األم: 
بيركت،  -هػ(، دار المعرفة َِْبف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )ت 

 ـ.َُٗٗ -هػ َُُْ

: أبك الحسيف، يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني البيان في مذىب اإلمام الشافعي 
جدة،  -هػ(، تحقيؽ: قاسـ محمد النكرم، الطبعة األكلى، دار المنهاج ٖٓٓالشافعي )ت 

 ـ. َََِ -هػ  ُُِْ

هػ(، تحقيؽ: ٕٔٔأبك زكريا، محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت  تحرير ألفاظ التنبيو: 
 هػ.َُْٖدمشؽ،  -األكلى، دار القمـ عبد الغني الدقر، الطبعة 

سميماف بف محمد بف  تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب = حاشية البجيرمي عمى الخطيب: 
 ـ.ُٓٗٗ -هػ ُُْٓهػ(، دار الفكر، ُُِِعمر البجيرمي المصرم الشافعي )ت 

 أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الهيتمي، المكتبة التجارية تحفة المحتاج في شرح المنياج: 
 ـ. ُّٖٗ -هػ  ُّٕٓمصر،  -الكبرل 
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ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف  التذكرة في الفقو الشافعي البن الممقن: 
هػ(، تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ، الطبعة َْٖأحمد الشافعي المصرم )ت 

 ـ. ََِٔ -هػ  ُِْٕبيركت،  –األكلى، دار الكتب العممية 

مصطفى ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي،  متن الغاية والتقريب:التذىيب في أدلة  
 ـ. ُٖٗٗ -هػ  َُْٗدمشؽ،  -الطبعة الرابعة، دار ابف كثير 

هػ(، ْٕٔأبك اسحاؽ، إبراهيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم )ت  التنبية في الفقو الشافعي: 
 عالـ الكتب.

بيركت،  -د البرلسي عميرة، دار الفكر أحمد سبلمة القميكبي كأحم حاشيتا قميوبي وعميرة: 
 ـ.ُٓٗٗ -هػ ُُْٓ

: أبك الحسف، عمي بف محمد بف محمد بف الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي 
هػ(، تحقيؽ: الشيخ عمي محمد معكض َْٓحبيب البصرم البغدادم، الشهير بالماكردم )ت 

 ُُْٗبيركت،  -كتب العممية كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الطبعة األكلى، دار ال
 ـ. ُٗٗٗ -هػ 

أبك بكر، محمد بف أحمد بف الحسيف بف عمر،  حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء: 
هػ(، تحقيؽ: َٕٓالشاشي القفاؿ الفارقٌي، الممقب فخر اإلسبلـ، المستظهرم الشافعي )ت 

 ـ.َُٖٗركت، بي -ياسيف أحمد إبراهيـ درادكة، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة 

هػ(، ٕٔٔأبك زكريا، محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت  روضة الطالبين وعمدة المفتين: 
 ـ.ُُٗٗ -هػ ُُِْبيركت،  -تحقيؽ: زهير الشاكيش، الطبعة الثالثة، المكتب اإلسبلمي 

هػ(، دار ُّّٕ: العبلمة محمد الزهرم الغمراكم )ت بعد السراج الوىاج عمى متن المنياج 
 بيركت. -فة لمطباعة كالنشر المعر 

أبك العباس، أحمد بف لؤلؤ بف عبد اهلل الركمي، شهاب الديف ابف  عمدة السالك وعدة النَّاسك: 
 ـ. ُِٖٗقطر،  -هػ(، الطبعة األكلى، الشؤكف الدينية ٕٗٔالنًَّقيب الشافعي )ت 

بف زكريا : أبك يحيى، زكريا بف محمد بف أحمد الغرر البيية في شرح البيجة الوردية 
 هػ(، المطبعة الميمنية.ِٔٗاألنصارم السنيكي )ت 
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أبك عمرك، عثماف بف عبد الرحمف، تقي الديف المعركؼ بابف الصبلح  فتاوى ابن الصالح: 
هػ(، تحقيؽ: مكفؽ عبد اهلل عبد القادر، الطبعة األكلى، مكتبة العمكـ ّْٔ)ت 

 هػ.َُْٕبيركت،  -كالحكـ 

 هػ(، دار الفكر.ِّٔعبد الكريـ بف محمد الرافعي القزكيني )ت فتح العزيز بشرح الوجيز:  

: أبك عبد اهلل، محمد بف قاسـ بف محمد بف فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب 
هػ(، الطبعة األكلى، دار ابف حـز لمطباعة كالنشر ُٖٗمحمد، شمس الديف الغزم، )ت 

 ـ. ََِٓ -هػ  ُِْٓبيركت،  -كالتكزيع 

: زيف الديف أحمد بف عبد العزيز بف زيف الديف بف المعين بشرح قرة العين بميمات الدينفتح  
.ٕٖٗعمي بف أحمد المعبرم المميبارم الهندم )ت   هػ(، الطبعة األكلى، دار بف حـز

أبك يحيى، زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، فتح الوىاب بشرح منيج الطالب:  
 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْْلمطباعة كالنشر،  هػ(، دار الفكرِٔٗ)ت 

سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي األزهرم،  فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منيج الطالب: 
 هػ(، دار الفكر.َُِْالمعركؼ بالجمؿ )ت 

مصطفى الخف كآخركف، الطبعة الرابعة، دار  الفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعي: 
 ـ. ُِٗٗ -هػ  ُُّْدمشؽ،  - القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع

أبك الحسف، أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ الضبي، ابف  المباب في الفقو الشافعي: 
هػ(، تحقيؽ: عبد الكريـ بف صنيتاف العمرم، الطبعة األكلى، دار ُْٓالمحاممي الشافعٌي )ت 

 هػ.ُُْٔالمدينة المنكرة،  -البخارل 

أبك بكر، بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معمى  ر:كفاية األخيار في حل غاية اإلختصا 
هػ(، تحقيؽ: عمي عبد الحميد بمطجي كمحمد ِٖٗالحسيني الحصني، تقي الديف الشافعي )ت 
 ـ. ُْٗٗدمشؽ،  -كهبي سميماف، الطبعة األكلى، دار الخير 

اب أبك شجاع، أحمد بف الحسيف بف أحمد، شه متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب: 
 هػ(، عالـ الكتب.ّٗٓالديف أبك الطيب األصفهاني )ت 
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هػ(، تحقيؽ: ٕٔٔ: أبك زكريا، محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت المجموع شرح الميذب 
 جدة. –محمد نجيب المطيعي، مكتبة الرشاد 

هػ(، دار ٕٔٔ: أبك زكريا، محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت المجموع شرح الميذب 
 الفكر.

شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب  ي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج:مغن 
 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْٓهػ(، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، ٕٕٗالشربيني الشافعي )ت 

أبك زكريا، محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت منياج الطالبين وعمدة المفتين في الفقو:  
 ـ.ََِٓ -هػ ُِْٓأحمد عكض، الطبعة األكلى، دار الفكر،  هػ(، تحقيؽ: عكض قاسـٕٔٔ

أبك العباس، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الهيتمي السعدم األنصارم،  المنياج القويم: 
هػ(، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، ْٕٗشهاب الديف شيخ اإلسبلـ )ت 

 ـ.َََِ -هػ َُِْ

، إبراهيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم )ت أبك اسحاؽ الميذب في فقة اإلمام الشافعي: 
 هػ(، دار الكتب العممية.ْٕٔ

محمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إقميما، التنارم بمدا )ت  نياية الزين في إرشاد المبتدئين: 
 بيركت. -هػ(، الطبعة األكلى، دار الفكر ُُّٔ

حمد بف حمزة شهاب شمس الديف محمد بف أبي العباس أ نياية المحتاج إلى شرح المنياج: 
 ـ.ُْٖٗ -ق َُْْبيركت،  -هػ(، دار الفكر ََُْالديف الرممي )ت 

أبك المعالي، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد  نياية المطمب في دراية المذىب: 
هػ(، تحقيؽ: عبد العظيـ محمكد الٌديب، الطبعة ْٖٕالجكيني، الممقب بإماـ الحرميف )ت 

 ـ.ََِٕ -هػ ُِْٖ، األكلى، دار المنهاج

هػ(، تحقيؽ: أحمد َٓٓأبك حامد، محمد بف محمد الغزالي الطكسي )ت  الوسيط في المذىب: 
 هػ.ُُْٕالقاهرة،  -محمكد إبراهيـ، محمد محمد تامر، الطبعة األكلى، دار السبلـ 
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 :كزت ادلذىت احلنجهي 

محمد بف محمد المختار الشنقيطي، الطبعة  أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عمييا: 
 ـ. ُْٗٗ -هػ  ُُْٓجدة،  -الثانية، مكتبة الصحابة 

أبك محمد، عبد العزيز بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد المحسف  األسئمة واألجوبة الفقيية: 
 هػ(.ُِِْالسمماف )ت 

ى بف سالـ بف أبك النجا، مكسى بف أحمد بف مكس اإلقناع في فقو اإلمام أحمد بن حنبل: 
هػ(، تحقيؽ: المطيؼ محمد مكسى ٖٔٗعيسى بف سالـ الحجاكم المقدسي، الصالحي )ت 

 بيركت. -السبكي، دار المعرفة 

 أبك الحسف، عبل  الديف عمي بف سميماف المرداكم اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: 
 هػ(، الطبعة الثانية، دار إحيا  التراث العربي.ٖٖٓالدمشقي الصالحي الحنبمي )ت 

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  التبيان في أقسام القرآن: 
 بيركت. -هػ(، تحقيؽ: محمد حامد الفقي، دار المعرفة ُٕٓ)ت 

 ابف الحاجب الكردم المالكي. جامع األميات: 

عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي الحنبمي  حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: 
 هػ. ُّٕٗهػ(، الطبعة األكلى، ُِّٗالنجدم )ت 

: منصكر بف يكنس بف دقائق أولي النيى لشرح المنتيى المعروف بشرح منتيى اإلرادات 
لطبعة األكلى، عالـ هػ(، آَُُصبلح الديف ابف حسف بف إدريس البهكتى الحنبمى )ت 

 ـ.ُّٗٗ -هػ ُُْْالكتب، 

منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس  الروض المربع شرح زاد المستقنع: 
 مؤسسة الرسالة. -هػ( دار المؤيد َُُٓالبهكتى الحنبمى )ت 

 أبك الفرج، عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسيالشرح الكبير عمى متن المقنع:  
 هػ(، دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع.ِٖٔالجماعيمي الحنبمي )ت 
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هػ(، الطبعة ُُِْمحمد بف صالح بف محمد العثيميف )ت  الشرح الممتع عمى زاد المستقنع: 
 هػ. ُِِْاألكلى، دار ابف الجكزم، 

 حمد بف عبد اهلل بف عبد العزيز الحمد. شرح زاد المستقنع: 

هػ(، ِٕٕحمد بف عبد اهلل الزركشي المصرم الحنبمي )ت شمس الديف م شرح الزركشي: 
 ـ. ُّٗٗ -هػ  ُُّْالطبعة األكلى، دار العبيكاف، 

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف  شفاء العميل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعميل: 
 ـ.ُٖٕٗ -هػ ُّٖٗبيركت،  -هػ(، دار المعرفة ُٕٓسعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ت 

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ت  لطب النبوي:ا 
 بيركت. -هػ(، دار الهبلؿ ُٕٓ

أبك محمد، عبد الرحمف بف إبراهيـ بف أحمد، بها  الديف المقدسي )ت  العدة شرح العمدة: 
 ـ. ََِّ -هػ ُِْْالقاهرة،  -هػ(، دار الحديث ِْٔ

لديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي أبك محمد، مكفؽ ا عمدة الفقو: 
هػ(، تحقيؽ: أحمد محمد عزكز، َِٔالدمشقي الحنبمي، الشهير بابف قدامة المقدسي )ت 

 ـ.ََِْ -هػ ُِْٓالمكتبة العصرية، 

أبك العباس، تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف الفتاوى الكبرى البن تيمية:  
هػ(، الطبعة ِٖٕاهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )ت عبد 

 ـ.ُٕٖٗ -هػ َُْٖاألكلى، دار الكتب العممية، 

أبك عبد اهلل، محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، شمس الديف المقدسي الرامينى  الفروع: 
ف التركي، الطبعة األكلى، هػ(، تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسّٕٔالصالحي الحنبمي )ت 

 ـ. ََِّ -هػ  ُِْْمؤسسة الرسالة، 

أبك محمد، مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة  الكافي في فقو اإلمام أحمد: 
هػ(، الطبعة َِٔالجماعيمي المقدسي الدمشقي الحنبمي، الشهير بابف قدامة المقدسي )ت 

 ـ. ُْٗٗ -هػ  ُُْْاألكلى، دار الكتب العممية، 
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منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس  كشاف القناع عن متن اإلقناع: 
 هػ(، دار الكتب العممية.َُُٓالبهكتى الحنبمى )ت 

أبك إسحاؽ، إبراهيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح )ت  المبدع في شرح المقنع: 
 ـ. ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖت، بيرك  -هػ(، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية ْٖٖ

محمد بف صالح بف محمد  مجموع فتاوى ورسائل فضيمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 
 هػ. ُُّْهػ(، دار الكطف، ُُِْالعثيميف )ت 

أبك البركات، عبد السبلـ بف عبد اهلل بف المحرر في الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل:  
الرياض،  -هػ(، الطبعة الثانية، مكتبة المعارؼ ِٓٔت الخضر بف محمد، ابف تيمية الحراني )

 ـ.ُْٖٗ -هػ َُْْ

أبك عبد اهلل، أحمد بف محمد بف مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح:  
 الهند. -هػ(، الدار العممية ُِْحنبؿ بف هبلؿ بف أسد الشيباني )ت 

ف سعد بف عبد  السيكطي شهرة، مصطفى ب مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى: 
هػ(، الطبعة الثانية، المكتب اإلسبلمي، ُِّْالرحيبانى مكلدا الدمشقي الحنبمي )ت 

 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْٓ

أبك عبد اهلل، محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي )ت  المطمع عمى ألفاظ المقنع: 
هػ(، تحقيؽ: محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب، الطبعة األكلى، مكتبة السكادم َٕٗ

 ـ. ََِّ -هػ ُِّْلمتكزيع، 

أبك محمد، مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي  المغني: 
هػ(، مكتبة القاهرة، َِٔبمي، الشهير بابف قدامة المقدسي )ت الدمشقي الحن

 ـ.ُٖٔٗ -هػ ُّٖٖ

هػ(، تحقيؽ: ُّّٓابف ضكياف، إبراهيـ بف محمد بف سالـ )ت  منار السبيل في شرح الدليل: 
 ـ.ُٖٗٗ -هػ  َُْٗزهير الشاكيش، الطبعة السابعة، المكتب اإلسبلمي، 
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 :كزت انفمو انؼبو 

أبك عبد اهلل، محمد بف أحمد  اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة: 
 هػ(، دار المعرفة.َُِٕبف محمد الفاسي، ميارة )ت 

 كريـ حسنيف إسماعيؿ عبد المعبكد، مصر. اإلجياض وحق الحياة: 

لطبعة األكلى، إبراهيـ بف محمد قاسـ بف محمد رحيـ، ا أحكام اإلجياض في الفقو اإلسالمي: 
 ـ. ََِِ -هػ  ُِّْ

فيصؿ سعيد بالعمش، المجمع الفقهي  أحكام التوائم الممتصقة في الفقو اإلسالمي: 
 ـ. ََُِ -هػ  ُِّْمكة المكرمة،  -اإلسبلمي 

ناصر عبد اهلل الميماف، المجمع الفقهي  األحكام الفقيية المتعمقة بالتوائم الممتصقة: 
 ـ. ََُِ -هػ  ُِّْمكة المكرمة،  -اإلسبلمي 

 محمد عثماف طاهر شبير. أحكام جراحة التجميل في الفقو اإلسالمي: 

 ُّٖٗعبد اهلل ناصح عمكاف، دار السبلـ،  أحكام الزكاة عمى ضوء المذاىب األربعة: 
 ـ. ُٖٕٗ -هػ 

عبد القادر عكدة، دار الكاتب التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي:  
 ت.بيرك  -العربي 

عبد اهلل بف عبد العزيز الربيعة،  التوائم السيامية )تعريفيا، أسبابيا، نسب حدوثيا، أنواعيا(: 
 ـ. ََُِ -هػ  ُِّْمكة المكرمة،  -المجمع الفقهي اإلسبلمي 

مكة المكرمة،  -سعد بف ناصر الشثرم، المجمع الفقهي اإلسبلمي التوأم المتالصق السيامي:  
 ـ. ََُِ -هػ  ُِّْ

أحمد بف عبد العزيز بف قاسـ الحداد، المجمع  المتالصق )السيامي( وحكم فصمو: التوأم 
 ـ. ََُِ -هػ  ُِّْمكة المكرمة،  -الفقهي اإلسبلمي 

يكسؼ القرضاكم، الطبعة الثالثة عشر، المكتب اإلسبلمي،  الحالل والحرام في اإلسالم: 
 ـ. َُٖٗ -هػ  ََُْ
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 َُّْي البار، الطبعة الرابعة، الدار السعكدية، محمد عم خمق اإلنسان بين الطب والقرآن: 
 ـ. ُّٖٗ -هػ 

 ُِْٗحسف بف خالد بف حسف السندم، أـ القرل،  عناية الشريعة اإلسالمية بحقوق الطفل: 
 هػ.

 يكسؼ القرضاكم. غير المسممين في المجتمع اإلسالمي: 

 القاهرة. -محمكد شمتكت، دار الشركؽ  الفتاوى: 

 لجنة الفتكل بالشبكة اإلسبلمية. اإلسالمية:فتاوى الشبكة  

 مجمكعة مف العمما .: فتاوى دار اإلفتاء المصرية 

محمد بف إبراهيـ آؿ الشيخ كابف باز، جمع: صالح بف فكزاف الفكزاف،  فتاوى الطب والمرضى: 
 رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتا .

هػ(، جمع: َُِْ بف باز )ت عبد العزيز بف عبد اهلل فتاوى عاجمة لمنسوبي الصحة: 
المممكة العربية  -معكض عائض المحياني، كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

 هػ.ُُْٗالسعكدية، 

 هػ(.ُُِْمحمد بف صالح بف محمد العثيميف )ت  فتاوى نور عمى الدرب: 

 مجمكعة مف العمما . فتاوى واستشارات موقع اإلسالم اليوم: 

محمد بف إبراهيـ بف عبد المطيؼ آؿ الشيخ )ت  ورسائل محمد بن إبراىيم آل الشيخ:فتاوى  
مكة  -هػ(، تحقيؽ: محمد بف عبد الرحمف بف قاسـ، الطبعة األكلى، مطبعة الحككمة ُّٖٗ

 هػ. ُّٗٗالمكرمة، 

فمسطيف،  -حساـ الديف بف مكسى عفانة، الطبعة األكلى، مكتبة دنديس  فتاوى يسألونك: 
 ػ.ه ُِْٕ

عبد الفتاح محمكد ادريس، المجمع الفقهي  فصل التوأم المتالصق وموقف الفقياء منو: 
 ـ. ََُِ -هػ  ُِّْمكة المكرمة،  -اإلسبلمي 

 سكرية. -كهبة بف مصطفى الزحيمي، الطبعة الرابعة، دار الفكر الفقو اإلسالمي وأدلتو:  
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 ُّٕٗبيركت،  -لكتاب العربي هػ(، الطبعة الثالثة، دار اَُِْسيد سابؽ )ت  فقو السنة: 
 ـ. ُٕٕٗ -هػ 

هػ(، الطبعة َُّٔعبد الرحمف بف محمد عكض الجزيرم )ت  الفقو عمى المذاىب األربعة: 
 ـ. ََِّ -هػ  ُِْْبيركت،  -الثانية، دار الكتب العممية 

عمي داغي كعمي المحمدم، الطبعة الثانية، دار البشائر : فقو القضايا الطبية المعاصرة 
 ـ. ََِٔ -هػ  ُِْٕبيركت،  -مية اإلسبل

 َُُْعماف،  -شرؼ القضاة، الطبعة األكلى، دار الفرقاف  متى تنفخ الروح في الجنين: 
 ـ. َُٗٗ -هػ 

جدة،  -محمد عمي البار، الطبعة األكلى، الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع  مشكمة اإلجياض: 
 ـ. ُٖٓٗ -هػ  َُْٓ

هػ(، دار الكطف ُُِْف صالح بف محمد العثيميف )ت محمد ب المنتقى من فرائد الفوائد: 
 هػ. ُِْْالرياض،  -لمنشر 

محمد بف إبراهيـ بف عبد اهلل التكيجرم، الطبعة األكلى، بيت  موسوعة الفقو اإلسالمي: 
 ـ. ََِٗ -هػ  َُّْاألفكار الدكلية، 

مجمكعة مف العمما ، كزارة األكقاؼ كالشئكف  الموسوعة الفقيية الكويتية: 
 الككيت. -سبلمية اإل

عبد الناصر مكسى  نوازل التوائم الممتصقة )األحكام المتعمقة بفصميا وميراثيا ووزواجيا(: 
 ـ. ََُِ -هػ  ُِّْمكة المكرمة،  -أبك البصؿ، المجمع الفقهي اإلسبلمي 

 خبيسب: كزت األصٌل ًانمٌاػذ:

هػ(، الطبعة ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت  األشباه والنظائر: 
 ـ.َُٗٗ -هػ ُُُْاألكلى، دار الكتب العممية، 
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زيف الديف بف إبراهيـ بف محمد، المعركؼ  األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان: 
 ُُْٗبيركت،  -هػ(، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية َٕٗبابف نجيـ المصرم )ت 

 ـ. ُٗٗٗ -هػ 

عياض بف نامي بف عكض السممي الطبعة األكلى،  أصول الفقو الذي ال يسع الفقيو جيمو: 
 ـ. ََِٓ -هػ  ُِْٔالرياض،  -دار التدمرية 

أبك عبد اهلل، شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعركؼ بابف أمير  التقرير والتحبير: 
 ـ.ُّٖٗ -هػ َُّْدار الكتب العممية، هػ(، الطبعة الثانية، ٕٖٗحاج الحنفي )ت 

عبد اهلل بف يكسؼ بف عيسى بف يعقكب اليعقكب الجديع العنزم،  تيسير عمم أصول الفقو: 
 ـ. ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖبيركت،  -الطبعة األكلى، مؤسسة الرياف 

هػ(، مكتبة ّٕٗسعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني )ت  شرح التمويح عمى التوضيح: 
 مصر. -صبيح 

 محمد حبش. شرح المعتمد في أصول الفقو: 

هػ(، المؤسسة ُّٕٓعبد الكهاب خبلؼ )ت  عمم أصول الفقو وخالصة تاريخ التشريع: 
 مصر. -السعكدية 

هػ(، ُٖٔكماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف الهماـ )ت  فتح القدير: 
 دار الفكر.

أبك محمد، عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي  قواعد األحكام في مصالح األنام: 
هػ(، مكتبة الكميات َٔٔالقاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمما  )ت 

 ـ. ُُٗٗ -هػ  ُُْْالقاهرة،  -األزهرية 

عبد العزيز بف أحمد بف محمد، عبل  الديف البخارم  كشف األسرار شرح أصول البزدوي: 
 هػ(، دار الكتاب اإلسبلمي.َّٕالحنفي )ت 

 ـ.ُٕٔٗ -هػُّٔٗعبد الكريـ زيداف، مؤسسة قرطبة،  الوجيز في أصول الفقو: 
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 سبدسب: كزت انهغخ:

قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي  أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقياء: 
دار الكتب العممية، هػ(، تحقيؽ: يحيى حسف مراد، ٖٕٗالقكنكم الركمي الحنفي )ت 

 ـ.ََِْ -ق ُِْْ

أبك الفيض، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني،  تاج العروس من جواىر القاموس: 
 هػ(، دار الهداية.َُِٓالممقب بمرتضى الزَّبيدم )ت 

هػ(، الطبعة األكلى، ُٖٔعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )ت  التعريفات: 
 هػ.َُّٔصر، م -المطبعة الخيرية 

هػ( تحقيؽ: محمد َّٕ: أبك منصكر، محمد بف أحمد بف األزهرم الهركم )ت تيذيب المغة 
 ـ.ََُِبيركت،  -عكض مرعب، الطبعة األكلى، دار إحيا  التراث العربي 

 أبك الطيب، أحمد بف الحسيف المتنبي الكندم. ديوان المتنبي: 

ؽ. هػ(، كالمرقش األصغر عمرك بف  ٕٓالمرقش األكبر عمرك بف سعد )ت  ديوان المرقشين: 
 ُٖٗٗبيركت،  -ؽ. هػ(، تحقيؽ: كاريف صادر، الطبعة األكلى، دار صادر  َٓحرممة )ت 

 ـ.

مصر،  –. ، الطبعة األكلى، المطبعة الرحمانية ْٓأحمد عبد  خير الديف: ص عمم المنطق: 
 ـ. َُّٗ -هػ  ُّْٖ

 ُٖٖٗ -هػ  َُْٖدمشؽ،  -: سعدم أبك حبيب، الطبعة الثانية، دار الفكر القاموس الفقيي 
 ـ.

هػ(، الطبعة الثالثة،  ُٕٖمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم )ت  القاموس المحيط: 
 هػ.َُُّالمطبعة االميرية، 
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أبك البقا ، أيكب بف مكسى الحسيني  الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية: 
هػ(، تحقيؽ: عدناف دركيش كمحمد المصرم، مؤسسة َُْٗيمي الكفكم الحنفي )ت القر 

 بيركت. -الرسالة 

هػ(، الطبعة الثالثة، دار ُُٕابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمى )ت  لسان العرب: 
 هػ. ُُْْبيركت،  -صادر 

هػ( ٔٔٔت أبك عبد اهلل، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم ) مختار الصحاح: 
بيركت،  -تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، الطبعة الخامسة، المكتبة العصرية 

 ـ.ُٗٗٗ -هػ َُِْ

هػ(، تحقيؽ: خميؿ ْٖٓأبك الحسف، عمي بف إسماعيؿ بف سيد  المرسي )ت  المخصص: 
 ـ.ُٔٗٗهػ ُُْٕبيركت،  -إبراهـ جفاؿ، الطبعة األكلى، دار إحيا  التراث العربي 

أبك العباس، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي  ريب الشرح الكبير:المصباح المنير في غ 
 بيركت. -هػ(، المكتبة العممية َٕٕالحمكم، )ت  نحك 

أبك عبد اهلل، محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي )ت   المطمع عمى ألفاظ المقنع: 
تبة السكادم هػ( تحقيؽ: محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب، الطبعة األكلى، مكَٕٗ

 ـ. ََِّ -هػ ُِّْلمتكزيع، 

هػ(، الطبعة األكلى، ُِْْأحمد مختار عبد الحميد عمر )ت  معجم المغة العربية المعاصرة: 
 ـ. ََِٖ -هػ  ُِْٗعالـ الكتب، 

 إبراهيـ مصطفى كآخركف، تحقيؽ: مجمع المغة العربية بالقاهرة ، دار الدعكة. المعجم الوسيط: 

هػ(، تحقيؽ: عبد ّٓٗأبك الحسيف، أحمد بف فارس بف زكريا  )ت  معجم مقاييس المغة: 
 ـ.ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗالسبلـ محمد هاركف،  دار الفكر، 

كلياـ : Dorland's illustrated medical Dictionary 2000القاموس الطبي:  
 .ـ َََِسكندرز،  :[UA] ، فيبلدلفياالكسندر نيكماف دكرالند

 

http://www.amazon.com/Dorlands-Illustrated-Medical-Dictionary-Standard/dp/0721662544
http://www.amazon.com/Dorlands-Illustrated-Medical-Dictionary-Standard/dp/0721662544
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DDorland%2527s%2Billustrated%2Bmedical%2BDictionary%2B2000%26hl%3Dar%26safe%3Dvss%26biw%3D1024%26bih%3D481%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://www.worldcat.org/search%3Fq%3Dau%253ADorland%252C%2BWilliam%2BAlexander%2BNewman.%26qt%3Dhot_author&usg=ALkJrhiAKnaS1jNK06TT5P1254S_MHxOXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DDorland%2527s%2Billustrated%2Bmedical%2BDictionary%2B2000%26hl%3Dar%26safe%3Dvss%26biw%3D1024%26bih%3D481%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://www.worldcat.org/search%3Fq%3Dau%253ADorland%252C%2BWilliam%2BAlexander%2BNewman.%26qt%3Dhot_author&usg=ALkJrhiAKnaS1jNK06TT5P1254S_MHxOXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DDorland%2527s%2Billustrated%2Bmedical%2BDictionary%2B2000%26hl%3Dar%26safe%3Dvss%26biw%3D1024%26bih%3D481%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://www.worldcat.org/search%3Fq%3Dau%253ADorland%252C%2BWilliam%2BAlexander%2BNewman.%26qt%3Dhot_author&usg=ALkJrhiAKnaS1jNK06TT5P1254S_MHxOXg
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 انسري:سبدسب: انرتاجى ً

أبك الفدا ، إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم الدمشقي )ت  البداية والنياية: 
 ُٖٖٗ -هػ  َُْٖهػ(، تحقيؽ: عمي شيرم، الطبعة األكلى، دار إحيا  التراث العربي، ْٕٕ

 ـ.

أبك عبد اهلل، محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم: 
هػ(، تحقيؽ: عمر عبد السبلـ التدمرم، الطبعة الثانية، دار الكتاب ْٖٕالذهبي )ت 

 ـ. ُّٗٗ -هػ  ُُّْبيركت،  -العربي

أبك بكر بف عبد اهلل بف أيبؾ الدكادارم، تحقيؽ: محمد السعيد جماؿ  كنز الدرر وجامع الغرر: 
 ـ.  ُُٖٗ -هػ  َُِْالديف، القاهرة، 

جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  مموك:المنتظم في تاريخ األمم وال 
هػ( تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا كمصطفى عبد القادر عطا، الطبعة ٕٗٓالجكزم )ت 

 ـ. ُِٗٗ -هػ  ُُِْاألكلى، دار الكتب العممية، بيركت، 

 سبثؼب: يٌالغ انشجكخ انؼنكجٌريخ:

 موقع إخوان الدقيمية: 
http://www.dakahliaikhwan.com/viewarticle.php?id=3278 

 موقع إسالم ويب: 
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=30402 

 

 موقع اإلسالم اليوم: 
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-6271.htm 

 الطبي: موقع 
http://www.altibbi.com/definition/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A

7%D9%84  

 التوائم الممتصقة: -موقع المممكة العربية السعودية  
http://www.conjoinedtwins.med.sa/arabic/ethics_religion.php 

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-6271.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-6271.htm
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 موقع أىل الحديث: 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140414 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62049 

 موقع جامعة الممك خالد: 
http://forum.kku.edu.sa/showthread.php?t=11734 

 موقع جامعة الممك سعود: 
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/UMessage/Archive/1504/Views/Pages/Sub_T12.

aspx 

 موقع جريدة اإلتحاد: 
http://www.alittihad.ae/details.php?id=28687&y=2012 

 دة الشرق األوسط:موقع جري 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=457305&issueno=10662 

http://aawsat.com/details.asp?section=43&article=621846&issueno=11857 

 جريدة الرياض:موقع  
http://www.alriyadh.com/Contents/03-06-2002/Mainpage/LOCAL1_438.php 

http://www.alriyadh.com/2005/03/02/article43858.html 

http://www.alriyadh.com/2011/03/31/article618907.html 

 موقع جريدة عالم اليوم: 
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=14274 

 موقع خصوبة دوت كوم: 
http://www.khosoba.com/articles/060604x01-sr-twin.htm 

 موقع داماس بوابة العمم والنور: 
http://www.damasgate.com/vb/t72386 

 موقع شبكة كنوز الثقافية: 
 http://www.konoz.com/vb/t11074.html 

 موقع صحة: 
http://www.sehha.com/pedissues/Twins5.htm 

 موقع صحيفة بشائر اإلسالم: 
http://www.bsharalislam.com/news.php?action=show&id=31 

 

 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140414
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140414
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/UMessage/Archive/1504/Views/Pages/Sub_T12.aspx
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/UMessage/Archive/1504/Views/Pages/Sub_T12.aspx
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=457305&issueno=10662
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=457305&issueno=10662
http://www.alriyadh.com/Contents/03-06-2002/Mainpage/LOCAL1_438.php
http://www.alriyadh.com/Contents/03-06-2002/Mainpage/LOCAL1_438.php
http://www.alriyadh.com/2005/03/02/article43858.html
http://www.alriyadh.com/2005/03/02/article43858.html
http://www.khosoba.com/articles/060604x01-sr-twin.htm
http://www.khosoba.com/articles/060604x01-sr-twin.htm
http://www.konoz.com/vb/t11074.html
http://www.bsharalislam.com/news.php?action=show&id=31
http://www.bsharalislam.com/news.php?action=show&id=31
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 موقع صحيفة جازان: 
http://www.jazannews.org/news.php?action=show&id=5525 

 موقع صحيفة عكاظ: 
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110516/PrinCon20110516420017.htm 

 موقع صيد الفوائد: 
http://www.saaid.net/tarbiah/154.htm 

 وس:موقع طرط 
http://www.tartoos.com/HomePage/Rtable/MedecinMag/Pediatrist/Pedia30.htm 

http://www.tartoos.com/HomePage/MainFrame/forwomen/info/page8/info430.htm 

 :موقع طمبة الكويت 
http://q8st.net/forum/showpost.php?p=68999&postcount=222 

 موقع قطب: 
  http://kottb.5u.com/asrar%20albsmat.htm 

 قناة العربية اإلخبارية: موقع 
http://www.alarabiya.net/index/searchengine/search?cnt_search=%D9%83%D8%B

1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1&lang=ar 

 موقع كل الطمبة: 
http://www.alltalaba.com/board/lofiversion/index.php/t118592.html 

 موقع كنانة أون الين: 
http://kenanaonline.com/users/kidsAtoz/topics/69410/posts/187488 

 :4twin.comموقع لمتوائم  
http://4twin.com/articles-action-show-id-16.htm 

http://4twin.com/articles-action-show-id-39.htm 

http://www.4twin.com/news-action-show-id-157.htm 

http://www.4twin.com/news-action-show-id-187.htm 

http://www.4twin.com/news-action-show-id-197.htm 

 موقع مجمة األفق: 
http://ufuqmag.com.accu15.com/Forum/ArtDetail.aspx?id=4&Art=191 

 موقع ممتقى العرب: 
http://www.uaelove.net/mltqa/showthread.php?t=10142 

 ن العرب(:موقع واتا)الجمعية الدولية لممترجمين والمغويي 
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=21843 

http://www.saaid.net/tarbiah/154.htm
http://www.saaid.net/tarbiah/154.htm
http://www.tartoos.com/HomePage/Rtable/MedecinMag/Pediatrist/Pedia30.htm
http://www.tartoos.com/HomePage/Rtable/MedecinMag/Pediatrist/Pedia30.htm
http://kottb.5u.com/asrar%20albsmat.htm
http://www.alarabiya.net/index/searchengine/search?cnt_search=%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1&lang=arموقع
http://www.alarabiya.net/index/searchengine/search?cnt_search=%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1&lang=arموقع
http://www.alltalaba.com/board/lofiversion/index.php/t118592.html
http://www.alltalaba.com/board/lofiversion/index.php/t118592.html
http://4twin.com/articles-action-show-id-16.htm
http://4twin.com/articles-action-show-id-16.htm
http://4twin.com/articles-action-show-id-39.htm
http://4twin.com/articles-action-show-id-39.htm
http://www.4twin.com/news-action-show-id-157.htm
http://www.4twin.com/news-action-show-id-157.htm
http://ufuqmag.com.accu15.com/Forum/ArtDetail.aspx?id=4&Art=191
http://ufuqmag.com.accu15.com/Forum/ArtDetail.aspx?id=4&Art=191
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=21843
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=21843
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 فهرس املىضىعات

  

 الموضوع

 

 الصفحة

 أ إهداء

 ب شكر وتقدير

 و المقدمة

 ز أسباب اختيار الموضوع

 ز أهمية الموضوع

 ز الجهود السابقة

 ح الصعوبات التي واجهتني

 ط خطة البحث

 ل منهجي في البحث

 3 حقيقة التكائـ السيامية كأنكاعها كأسباب كتحديد شخصيتهاالفصل األول: 

 2 التكائـ السيامية حقيقة األول: المبحث

 1 تعريؼ التكائـ السيامية األول: المطلب

 5 سبب تسمية التكائـ السيامية المطمب الثاني:

 33 أنكاع التكائـ السيامية الثاني: المبحث

 32 التكائـ السيامية المكتممة المطمب األول:
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 31 التكائـ السيامية شب  المكتممة المطمب الثاني:

 33 التكائـ السيامية غير المكتممة المطمب الثالث:

 31 التكائـ الطفيمية المطمب الرابع:

 33 التكائـ السيامية: كيفية كأسباب التصاؽ الثالثالمبحث 

 34 كيفية التصاؽ التكائـ السيامية المطمب األول:

 35 أسباب التصاؽ التكائـ السيامية المطمب الثاني:

 22 تحديد شخصية التكائـ السيامية عند األطبا  كالفقها  المبحث الرابع:

 21 تحديد شخصية التكائـ السيامية عند األطبا  المطمب األول:

 23 تحديد شخصية التكائـ السيامية عند الفقها  الثاني:المطمب 

الثاني: حكم إجهاض التوائم السيامية وحكم فصلها ودوافع كل  الفصل

 منهما وضوابطه

22 

 23 حكـ إجهاض التكائـ السيامية المبحث األول:

 24 تعريؼ اإلجهاض المطمب األول:

 25 حكـ إجهاض التكائـ السيامية المطمب الثاني:

 11 : دكافع كضكابط إجهاض التكائـ السياميةالمبحث الثاني

 12 دكافع إجهاض التكائـ السيامية المطمب األول:

 15 ضكابط إجهاض التكائـ السيامية المطمب الثاني:

 21 حكـ فصؿ التكائـ السيامية المبحث الثالث:

 23 تعريؼ الفصؿ المطمب األول:



 

163 

 21 حكـ فصؿ التكائـ السيامية المطمب الثاني:

 32 دكافع كضكابط فصؿ التكائـ السيامية المبحث الرابع:

 33 دكافع فصؿ التكائـ السيامية المطمب األول:

 34 ضكابط فصؿ التكائـ السيامية المطمب الثاني:

 35 الثالث: أحكام العبادات المتعلقة بالتوائم السيامية الفصل

 42 األهمية كاإلسبلـ كالصبلح المتعمقة بالتكائـ السياميةأحكاـ األول:  المبحث

 41 أحكاـ األهمية المتعمقة بالتكائـ السيامية المطمب األول:

 41 أحكاـ اإلسبلـ المتعمقة بالتكائـ السيامية المطمب الثاني:

 44 أحكاـ الصبلح المتعمقة بالتكائـ السيامية المطمب الثالث:

 53 أحكاـ الطهارة المتعمقة بالتكائـ السيامية المبحث الثاني:

 52 طهارة التكائـ السيامية المطمب األول:

 54 كضك  التكائـ السيامية المطمب الثاني:

 312 أحكاـ الصبلة المتعمقة بالتكائـ السيامية المبحث الثالث:

 311 الصمكات المفركضة عمى التكائـ السيامية المطمب األول:

 311 استيفا  التكائـ السيامية لشركط الصبلة الثاني:المطمب 

 315 استيفا  التكائـ السيامية ألركاف الصبلة المطمب الثالث:

 333 عدد التكائـ السيامية في صبلة الجمعة المطمب الرابع:

 332 أحكاـ الصياـ المتعمقة بالتكائـ السيامية المبحث الرابع:
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 331 الصياـ المفركض عمى التكائـ السيامية المطمب األول:

 331 استيفا  التكائـ السيامية ألركاف الصياـ المطمب الثاني:

 333 أحكاـ الزكاة المتعمقة بالتكائـ السيامية المبحث الخامس:

 334 زكاة أمكاؿ التكائـ السيامية المطمب األول:

 321 زكاة فطر التكائـ السيامية المطمب الثاني:

 322 أحكاـ الحج المتعمقة بالتكائـ السيامية المبحث السادس:

 321 : استيفا  التكائـ السيامية ألركاف الحجالمطمب األول

 321 حمؽ التكائـ السيامية رأسيهما أك تقصيرهما المطمب الثاني:

 323 الخاتمة

 325 النتائج

 313 التوصيات

 312 الفيارس العامة

 311 فيرس اآليات القرآنية

 312 فيرس األحاديث النبوية

 313 فيرس اآلثار

 314 المراجـع

 323 فيرس الموضوعات


