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 ضوابط ودالئل تصنيف التوأم الملتصق
 الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيد المرسلين

 وبعد،،
ال شــك أن معرفــن اــون التــوأم الملتصـــق شــخص واحــد أو شخصــين مــن ا ىميـــن  

، وليـذا فقـد بماان، لما يترتب على ذلك من أحاام اثيرة تتعلق بيما في مختلـف أبـواب الفقـو
 .ىذا البحث)ضوابط ودالئل تصنيف التوأم الملتصق(عمدت الى 

 أىمين الموضوع وأسباب اختياره:
ترجع أىمين الموضوع من اونو الضابط والحام على المسـائل الفقييـن المتعلقـن بـالتوأم       

الملتصق؛  ن الحام على التوأم الملتصق ال يتم إال بعد معرفن اونو شخًصـا ، أو شخصـين، 
 أو مشال، وال يتم ذلك إال بمعرفن دالئل التصنيف.

 تحليلي.المنيج المتبع في البحث ىو المنيج الوصفي ال 
 وقد اقتضت طبيعن البحث أن يأتي في مقدمن، وثالثن مباحث، وخاتمن: 
 المقدمن: تحدثت فييا عن اىمين الموضوع ، وأسباب اختياره، والمنيج المتبع، والخطن  

 المبحث ا ول: دالئل تصنيف التوأم الملتصق إلى شخص
 المبحث الثاني: دالئل تصنيف التوأم الملتصق إلى شخصين :

 مبحث الثالث: دالئل تصنيف التوأم الملتصق إلى توأم مشالال
 الخاتمن : وفييا أىم النتائج.

 فأرجوا من اهلل التوفيق والسداد 
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 ا ولالمبحث 
 دالئل تصنيف التوأم الملتصق إلى شخص

معرفن اون التوأم الملتصـق شـخص واحـد أو شخصـين مـن ا ىميـن بماـان، لمـا يترتـب      
، وبمراجعـن اـالم أىـل العلـم على ذلك من أحاـام اثيـرة تتعلـق بيمـا فـي مختلـف أبـواب الفقـو 

ومـن خــالل تصـنيفات وتقســيمات أىـل الطــب يماـن تصــنيف التـوأم الملتصــق إلـى شــخص أو 
يحاـم مـن خالليـا علـى التـوأم الملتصـق أنـو شـخص  يناك دالئل خلقيـن ومعنويـن، فشخصين

 واحد وذلك في الحاالت التالين :
 ـ إذا اتحدا في ا مور الطبيعين : 1

مثــل البـــول، وال ــائط، والتـــنفس، ونحــو ذلـــك، فلــو اـــان لــو  لتـــان لاــل مـــن البـــول  
ن بـال وال ائط، وبال منيما مًعا، أو ت وط منيما مًعا ففي ىذه الحالن يعدان شخًصا واحـدً  ا، وا 

من ال واحد منيما على حـده، وت ـوط مـن اـل واحـد منيمـا علـى حـده، فنفسـان، واـذلك فـي 
ن طــط اــل منيمــا فنفســان، حتــى قيــل أنــو  أمــر النــوم إن طــط ططيًطــا واحــًدا فــنفس واحــدة، وا 
ن انتبـو واحـد وبقـي  يترك حتى ينام، ثم يصاح بيما فإن انتبيـا جميًعـا اـان شخًصـا واحـًدا، وا 

 .   (1)ا شخصين اآلخر عد
ســبق فــي الحاــم علــى أول حالــن تـــوأم  -رضــوان اهلل علــييم-ولقــد اــان لحامــن الصــحابن 

، واونيــا أقــدم واقعــن ســجلتيا المصــادر (2)ملتصــق ســجليا التــاريم اإلســالمي وربمــا العــالمي
 العربين فسوف أعرضيا بتوسع، وقد وردت الواقعن بأاثر من رواين، وىي على النحو اآلتي: 

 ن ا ولى : الرواي
" أُِتَي ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، ِبِإْنَسـاٍن َلـُو رَْأَسـاِن، َوَفَمـاِن، َوَأْرَبـُع َأْعـُيٍن، َوَأْرَبـُع َأْيـٍد، َوَأْرَبـُع  

ْحِلـياَلنِ  ، َوُدُبـرَاِن. َفَقـاُلوا: َاْيـَف َيـِرُث َيـا َأِميـَر اْلُمـْنِمِنيَنَ َفـَدَعا ِبَعِلـَي، َفَقـاَل: ِفيِيَمـا (3)َأْرُجٍل، َواِ 
ْن َطـطَّ ُاـل  ِمْنُيَمـ ا َقِضيَّتَاِن، إْحَداُىَما: ُيْنَظـُر إَذا َنـاَم، َفـِإَذا َطـطَّ َطِطـيَط َواِحـٍد، َفـَنْفٌس َواِحـَدٌة، َواِ 

                                                           

 .  51أحكام جراحة فصل التوائم السيامية ص   (1)
 . 221ص  تجربتي مع التوائم السيامية  (2)
اإلحميل:)القضيب( وىو الجزء التناسمي البارز فى الذكر وىو عضوو انتصوابي نتيجوة انصوباب الودماء فيوو   (3)

ص خمو  اإلنسوان بوين الطوب والقور ن  وبواسطتو تنتقل الحيوانات المنوية من الرجل إلى ميبل المرأة. ينظور:
31. 
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ــا ا ــا َفَنْفَســاِن، َوَأمَّ َط ِمْنُيَم ــوَّ ــا، َوَتَ  ــا َجِميًع ــاَل ِمْنُيَم ــِإْن َب ــَقَياِن َف ــاِن َوُيْس ْلَقِضــيَُّن اْ ُْخــَرَ، َفُيْطَعَم
َط ِمْن ُاـلِّ َواِحـٍد َعَلـى ِحـ ْن َباَل ِمْن ُالِّ َواِحٍد ِمْنُيَما َعَلى ِحَدٍة، َوَتَ وَّ َدٍة َجِميًعا، َفَنْفٌس َواِحَدٌة، َواِ 

: اَل َيُاـوُن َفـْرٌج ِفـي -َرِضـَي اللَّـُو َعْنـُو  -ا َااَن َبْعَد َذِلَك َطَلَبا النَِّااَح. َفَقـاَل َعِلـي  َفَنْفَساِن. َفَلمَّ 
: َأمَّا إْذ َحَدَثْت ِفيِيَما الشَّـْيَوُة، َفِإنَُّيَمـا َسـَيُموتَاِن َجِميًعـا َسـ ِريًعا، َفْرٍج َوَعْيٌن َتْنُظُر، ثُمَّ َقاَل َعِلي 

 .  (1)«َأْن َماتَا، َوَبْيَنُيَما َساَعٌن َأْو َنْحُوَىا َفَما َلِبثَا
 الرواين الثانين : 

ِفي َمْوُلوٍد ُوِلَد َلُو رَْأَساِن َوَصْدرَاِن ِفي ِحْقٍو َواِحـٍد،  --َوَقَضى َأِميُر اْلُمْنِمِنيَن َعِلي   
َواِحـٍدَ َفَقـاَل: ُيْتـَرُك َحتَـّى َيَنـاَم، ثُـمَّ ُيَصـاُح ِبـِو، َفــِإْن َفَقـاُلوا َلـُو: َأُيـَورَُّث ِميـرَاَث اْثَنـْيِن، َأْم ِميـرَاَث 

ْن اْنَتَبَو َواِحٌد َوَبِقَي اآْلَخُر، َااَن َلُو ِميرَاُث اْثَنْينِ   .   (2) اْنَتَبَيا َجِميًعا، َااَن َلُو ِميرَاُث َواِحٍد، َواِ 
 الرواين الثالثن : 

تي عمر بن الخطاب بـامرأة قـد ولـدت ولـدا أُ عن سعيد بن جبير بتفصيل أدق، قال :  
لو خلقتان بدنان وبطنان وأربعن أيد ورأسان وفرجان ىذا في النصف ا على وأما فـي ا سـفل 
فلو فخذان وساقان ورجالن مثل سائر الناس فطلبت المرأة ميراثيا من زوجيـا وىـو أبـو ذلـك 

سلم فشاورىم فلم يجيبـوا فيـو الخلق العجيب فدعا عمر بأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو و 
بشيء فدعا علي بن أبي طالب فقال علي: إن ىذا أمر ياون لو نبأ فاحبسيا واحـبس ولـدىا 
واقبض ما ليم وأقم ليم من يخدميم وأنفق علييم بالمعروف ففعل عمر ذلك ثـم ماتـت المـرأة 

تـولى منـو وشب الخلق وطلب الميراث فحام لو علي بأن يقام لو خادم خصي يخـدم فرجيـو وي
ما يتولى ا ميات ما ال يحل  حد سَو الخادم، ثم إن أحد البـدنين طلـب الناـاح فبعـث عمـر 
إلى علـي فقـال لـو: يـا أبـا الحسـن مـا تجـد فـي أمـر ىـذينَ إن اشـتيى أحـدىما شـيوة خالفـو 
ن طلب اآلخر حاجن طلب الذي يليو ضدىا حتى إنو فـي سـاعتنا ىـذه طلـب أحـدىما  اآلخر وا 

إن اهلل أحلــم وأاــرم مــن أن يــَر عبــدا أخــاه وىــو يجــامع أىلــو  ،علــي: اهلل أابــر الجمــاع فقــال
مــا طلــب ىــذا إال عنــد المــوت فعــاش بعــدىا  ،فيــو قضــاء ولاــن عللــوه ثالثــا فــإن اهلل سيقضــي

فشــاورىم فيــو قــال بعضــيم: اقطعــو  --ثالثـن أيــام ومــات فجمــع عمــر أصــحاب رســول اهلل 
فنـو، فقـال عمـر: إن ىـذا الـذي أشـرتم لعجـب أن نقتـل الحي من الميت وتافنـو وتد حتى يبين

                                                           

 .  1/49الطر  الحكمية   (1)
 .  1/48المرجع الساب    (2)
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وضـج الجسـد الحـي فقـال: اهلل حسـبام تقتلـوني وأنـا أشـيد أن ال إلـو إال اهلل  ،حيا لحال ميـت
وأقرأ القر ن فبعث إلى علي فقال: يا أبـا الحسـن أحاـم فيمـا بـين  --وأن محمدا رسول اهلل 

ىــذين الخلقــين، فقــال علــي: ا مــر فيــو أوضــ  مــن ذلــك وأســيل وأيســر، الحاــم أن ت ســلوه 
وتافنــوه مــع ابــن أمــو يحملــو الخــادم إذا مشــى فيعــاون عليــو أخــاه فــإذا اــان بعــد ثــالث جــف 

م أن اهلل ال يبقــى الحــي بعــده أاثــر مــن فــاقطعوه جافــا وياــون موضــعو حــي ال يــألم فــإني أعلــ
: --اآلخر ثالثن أيام ومات، فقـال عمـرثالث يتأذَ برائحن نتنو وجيفتو ففعلوا ذلك فعاش 

 . (1)يا ابن أبي طالب فما زلت ااشف ال شبين وموض  ال حام
بالنظر إلى مـا سـبق ذاـره مـن ىـذه الروايـات يتبـين لنـا أنيـا جميًعـا تـدل علـى قصـن  
واقعــن واحــدة مــع اخــتالف فــي بعــض ا وصــاف الخلقيــن ليــذين التــوأمين، والحالــن واحــدة أو 

التــي وردت فــي القصــن نــوع مــن أنــواع التــوائم الملتصــقن فــي الــبطن والســرة، امــا أن القصــن 
 .(2)اشتملت على فوائد وصفات خلقين دقيقن يمان من خالليا التمييز بين التوائم الملتصقن

ا ول  --الذي ولد في عيد الخليفن عمـر بـن الخطـاب ىذا ويعد التوأم السيامي  
ممــن نوعــو الــذي يوثــق تاريخًيــا، ويوصــف بدقــن، وتنــاقش حالتــو بصــورة علميــن دقيقــن رطــم 
محدوديــن اإلماانــات والمعلومــات الطبيــن  نــذاك، يظيــر ىــذا جلًيــا مــن خــالل الوصــف الــدقيق 

 -رضـوان اهلل علـييم -ن الصـحابن للظاىرة وا سئلن الفقيين القيمن الميمن التي طرحـت، و  
يتصفون دائًما بالحامـن والحناـن، ويجعلـون أمـرىم شـوَر بيـنيم، فقـد استشـار أميرالمـنمنين 

فجاءت إجابتو حايمن بلي ـن تمثـل  --سيدنا علي بن أبي طالب  --عمر بن الخطاب 
 رأًيا سديًدا، حيث قال: فييا قضيتان : 

ن طط ال منيما فنفسان.   إحداىما:  ينظر إذا نام فإذا طط ططيًطا واحًدا فنفس واحدة، وا 
: فيطعمان ويسـقيان فـإن بـال منيمـا جميًعـا وت ـوط منيمـا جميًعـا فـنفس وأما القضين ا خَر

ــى حــدة،  ــى حــده وت ــوط مــن اــل واحــد منيمــا عل ــال مــن اــل واحــد منيمــا عل ن ب واحــدة، وا 
ان وصـدران فـي حقـو أنو قضى في مولود ولد لـو رأسـأيًضا  --فنفسان، وروي عن علي 

                                                           

 (.14549رقم ) 5/841كنز العمال في سنن األقوال واألفعال   (1)
 .87الجنايات الخاصة بالتوائم الممتصقة ص   (2)
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: يترك حتى ينـام ثـم يصـاح بـو، فـإن ميراث اثنين أم ميراث واحدَ فقال: أيورث واحد فقالوا لو
ن انتبو واحد وبقي اآلخر اان لو ميراث اثنين  .(1)انتبيا جميًعا اان لو ميراث واحد، وا 

وافيـن وعلميـن إلـى حـد  –رطـم ضـعف اإلماانـات  –فاانت رنيتيم للظاىرة وحاميـم علييـا    
 .(2)ابير

عـام لـم نـدخل علـى ىـذه ا حاـام  1411فيا نحن بعد »وفي ذلك يقول د/ الربيعن:  
ت ييرًا يذار، وبرطم أن تقنيات التشـخيص المعاصـرة فتحـت لنـا  فاًقـا علميـن جديـدة وسـاعدتنا 

صـق عنـد تـوافر مقومـات حيـاة منفصـلن أاثر فأاثر، إال أن ا صل واحـد، ذلـك أن التـوأم الملت
 .(3)«يعتبرا شخصين ، أما إذا اشتراا في ا جيزة ا ساسين االمم والقلب فيما شخص واحد

 ـ إذا اان التوأم يحمل توأًما طفيليًا :  2
مــن الحــاالت التــي يحاــم علييــا بأنــو شــخص واحــد أن ياــون الشــخص حــاماًل فــي  

اـان ىـذا التــوأم الطفيلـي بـو روح ويتحــرك أم اـان بــال  جسـده مـن الخــارج توأًمـا طفيلًيـا ســواء
روح، بأن ولد ىاذا أو مات وتعذر فصلو عن الجسد الحي، فالتوأم الطفيلي ىنا جزء مـن اـل 

 . (4)ال يستطيع االستقالل بنفسو في تصرف فيتبع حام ا صل
 ـ إذا اان التوأم بداخلو توأم مختٍف )التوأم داخل التوأم(:  3

ت التــي يحاـم علييــا بأنــو شـخص واحــد، إذا اــان ىنـاك شــخص بداخلــو ومـن الحــاال 
تــوأم مختــٍف فــي جســده، فــال عبــرة بــو وال أثــر لــو علــى تصــرفات الشــخص ا صــلي، واــون 

 .   (5)الشخص واحًدا ال شخصين؛  ن التوأم المختفي ياون ميتًا ويشبو الورم
 عيان وال جراحًيا :ـ إذا اان التوأم ملتصًقا بصورة ال يمان فصليا ال في ال 4

فإذا اان التوأمان ملتصقين بصورة ااملن بحيـث يصـيرا اتلـن لحميـن واحـدة متداخلـن  
الــبطن أو الحــوض، بحيــث ال يســتطيع أي الجســدين التصــرف إال فــي اتجــاه واحــد، واإلتيــان 

                                                           

 .  49، 1/48الطر  الحكمية   (1)
 .    215ص  تجربتي مع التوائم الممتصقة  (2)
 . 216تجربتي مع التوائم الممتصقة ص   (3)
،  أحكووام جراحووة 222، تجربتووي مووع التوووائم السوويامية ص 141ص  الجنايووات الخاصووة بووالتوائم الممتصووقة  (4)

 .  53،  52فصل التوائم السيامية ص 
ص ،  أحكوام  222، تجربتوي موع التووائم السويامية 141،  144الجنايات الخاصوة بوالتوائم الممتصوقة ص   (5)

 . 53ص  جراحة فصل التوائم السيامية
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بفعل واحد، فال يستطيع التـوأم ىنـا أن يتصـرف تصـرًفا مختلًفـا، وال يسـتطيع التصـرف بنفسـو 
يحتــاج إلــى مــن يحملــو وينقلــو االشــخص المعــاق الحراــن تماًمــا، حتــى أن اللجــوء لفصــل بــل 

 .(1)ىذه الحاالت جراحًيا يبوء بالفشل بنسبن ابيرة نظرًا للتالحم الشديد بين ا عضاء
 ـ االشتراك في أعضاء مقومات الحياة :  5

فالتوائم الماتملن التي تشـترك بأحـد أعضـاء مقومـات الحيـاة اـالمم والقلـب وبالتـالي  
شـخص » ال يمان فصـليا دون أن يفقـد أحـدىما حياتـو، فـالتوائم ىنـا امـا يقـول د/ الربيعـن: 

 . (2)«واحد ولو حقوق الشخص فقط 
  

                                                           

 . 54، أحكام جراحة فصل التوائم السيامية ص 144الجنايات الخاصة بالتوائم الممتصقة ص   (1)
 .  122ص  تجربتي مع التوائم السيامية  (2)
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 المبحث الثاني
 تصنيف التوأم الملتصق إلى شخصين دالئل 

ِخلقين ومعنوين يحاـم مـن خالليـا علـى التـوأم الملتصـق بأنـو شخصـان، ىناك دالئل  
ىذه الـدالئل قائمـن فـي ا صـل علـى وجـود التـوأم الملتصـق علـى ىيئـن جسـدين ماتملـين، أو 

 ، من أبرز ىذه الدالئل : (1)بأحدىما نقص في بعض ا عضاء
 ـ اختالفيما في الطباع :  1

ــأن ياــون أحــدىما ىــاد  الــنفس، واآلخــر   عاــس ذلــك، أو ياــون أحــدىما ييــَو ا
 . (2)المألوف من ا مور، والثاني ييَو الشذوذ، أو يقع مع أحدىما شجار مع لصيقو

حـدثني »المـنرخ قـال:  (4)عـن ثابـت بـن سـنان -رحمـو اهلل  -(3)ولقد حاى ابن الجـوزي     
 جماعــن مــن أىــل الموصــل ممــن أثــق  بــو: أن بعــض بطارقــن ا رمــن أنفــذ فــي ســنن اثنتــين

ـــن ـــن إلـــى ناصـــر الدول نيما خمـــس ســـرجلـــين مـــن ا رمـــن ملتصـــقين   (5)وخمســـين وثالثمائ
ــان،  ــي المعــدة، وليمــا بطن وعشــرون ســنن ســليمين، ومعيمــا أبوىمــا، وأن االلتصــاق اــان ف

                                                           

 .  136الجنايات الخاصة بالتوائم الممتصقة ص   (1)
 .  55، أحكام جراحة فصل التوائم السيامية ص 136المرجع الساب  ص   (2)
ىو : أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن عمي بون محمود بون عموي بون عبود اش القرموي التميموي البكور    (3)

مام وقتو في الحديث والوعظ، صون  فوي فنوون عديودة  البغداد  الفقيو الحنبمي الواعظ، كان عالمة عصره وا 
ى . 597رمضوان  12نيا : زاد المسير في عمم التفسير، ولو المنتظم في التاريخ والموضوعات، توفي فوي م

 .   3/316، األعالم 3/144ينظر: وفيات األعيان 
وا( ذكور فيوو موا   (4) ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الحراني الصابئ، أبو الحسن : الطبيب المؤرخ ألو  )تاريخا

، موووات إلحووود  عمووورة ليموووة خموووت مووون ذ  القعووودة سووونة خموووس وسوووتين ى295بسووونة  كوووان فوووي أياموووو، ابتووودأه
وثالثمائوة، ولوو كتواب فوي ) أخبوار المووام ومصور( وىوو خوال ىوالل بوون المحسون الصوابئ، وكوان أبوو الحسوون 

 2/98، األعوالم 2/772طبيباا حاذقاا، وأديباا بارعاا . ينظر: معجم األدباء إرمواد األريوب إلوى معرفوة األديوب 
 . 

ناصور الدولووة : ىووو صوواحب الموصوول المموول ناصوور الدولووة أبوو محموود الحسوون بوون عبوود اش بوون حموودان بوون   (5)
حمودون بوون الحوارث التغمبووي أخووو الممول سووي  الدولووة، وكوان أكبوور موون أخيوو سووناا وقوودراا، وكوان مووديد المحبووة 

ده فوي حصون اردمموت ألخيو، فمما توفي أخوه تغيرت أحوالو وساءت أخالقو وضع  عقموو حتوى حبسوو أوا
، وفيوووات 16/186ونقووول إلوووى الموصووول ودفوون فييوووا. ينظووور: سوووير أعوووالم النوووبالء ى 357إلووى أن تووووفي سووونة 

 .  2114األعيان 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحمد خلف أحمد سلمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 44 - 

 

وســرتان، ومعــدتان، وأوقــات جوعيمــا وعطشــيما تختلــف، واــذلك أوقــات البــول والبــراز، ولاــل 
حليـــل، واـــان  واحــد منيمـــا صــدر واتفـــان، وذراعــان، ويـــدان، وفخــذان، وســـاقان، وقــدمان وا 

واآلخـر يميـل إلـى ال لمـان، واـان أحـدىما إذا دخـل إلـى المسـتراح  ،حدىما يميل إلـى النسـاءأ
صــر الدولــن وىــب ليمــا ألفــي درىــم، وأراد أن يحــدرىما إلــى ب ــداد ثــم دخــل قرينــو معــو، وأن نا

 .   (1)«انصرف رأيو عن ذلك
حــدثنا  »وذارىــا ابــن الجــوزي فــي نفــس الموضــع مــن طريــق  خــر بتوســع فقــال :  

جماعن اثيـرة العـدد مـن أىـل الموصـل وطيـرىم ممـن انـا نثـق بيـم ويقـع لنـا العلـم بصـحن مـا 
تره: أنيم شاىدوا بالموصل سنن نيـف وأربعـين وثالثمائـن رجلـين حدثوا بو لاثرتو وظيوره وتوا

أنفــذىما صــاحب أرمينيــن إلــى ناصــر الدولــن ل،عجوبــن منيمــا، واــان ليمــا نحــو مــن ثالثــين 
ســنن، وىمــا ملتزقــان مــن جانــب واحــد ومــن حــد فويــق الحقــو إلــى دويــن اإلبــط، واــان معيمــا 

يلبسان قميصين وسـراويلين اـل واحـد منيمـا،  أبوىما، فذار ليم أنيما ولدا اذلك توأًما تراىما
لـك ذفـي المشـي لضـيق  ـ اللتزاق اتفييما وأيـدييماـ  لباسيما مفردا إال أنيما لم يان يمانيما

جانــب االلتــزاق خلــف ظيــر أخيــو  علييمــا، فيجعــل اــل واحــد منيمــا يــده التــي تلــي أخــاه مــن
نما اانا يرابـان دابـن واحـدة وال يماـن أحـ دىما التصـرف إال بتصـرف اآلخـر  ويمشيان اذلك، وا 

ن لـم ياــن محتاجـا، وأن أباىمـا حـدَّثيم أنــو  ذا أراد أحـدىما ال ـائط قــام اآلخـر معـو  وا  معـو، وا 
نيما يتلفـان  ن التزاقيمـا مـن جنـب الخاصـرة، وأنـو إ لما ولدا أراد أن يفرق بينيما، فقيل لو:

الدولـن، وخلـع علييمـا، واـان  ال يجوز أن يسـلما، فترايمـا، واانـا مسـلمين، فأجازىمـا ناصـر
 الناس بالموصل يصيرون إلييما فيتعجبون منيما وييبون ليما.

قال أبو محمد: وأخبرني جماعن أنيما خرجا إلـى بلـدىما، فاعتـل أحـدىما ومـات وبقـي اآلخـر 
أياًما حتى أنتن وأخوه حي ال يمانو التصرف، وال يمان ا ب دفن الميت إلى أن لحقـت الحـي 
علن من ال ـم والرائحـن، فمـات أيضـا فـدفنا جميعـا واـان ناصـر الدولـن قـد جمـع ليمـا ا طبـاء 

حيلن في الفصل بينيما، فسـأليما ا طبـاء عـن الجـوع، ىـل تجوعـان فـي وقـت وقال: ىل من 
ن شـرب أحـدنا  واحدَ فقال: إذا جاع الواحد منا تبعو جوع اآلخر بشـيء يسـير مـن الزمـان، وا 
دواء مسياًل انحل طبع اآلخر بعد ساعن، وقد يلحق أحدنا ال ائط وال يلحق اآلخـر، ثـم يلحقـو 

                                                           

، وتواريخ 15/262، وذكرىا عنو: ابن كثير في البدايوة والنيايوة 14/151المنتظم في تاريخ الممول واألمم   (1)
 .  4/273، مذرات الذىب 1/288الخمفاء ت
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جوف واحد وسرة واحـدة ومعـدة واحـدة وابـد واحـد وطحـال واحـد، بعد ساعن فنظروا فإذا ليما 
ولـــيس مـــن االلتصـــاق أضـــالع، فعلمـــوا أنيمـــا إن فصـــال تلفـــا، ووجـــدوا ليمـــا ذاـــران، وأربـــع 
بيضات، واان ربما وقـع بينيمـا خـالف وتشـاجر فتخاصـما أعظـم خصـومن، حتـى ربمـا حلـف 

 .     (1)«أحدىما ال أالم اآلخر أياًما، ثم يصطلحان
 لنظر إلى ىذه الواقعن يمان استنتاج واستخالص النقاط التالين : وبا 

أواًل : أن ما وقع في القصـن مـن االخـتالف فـي أوصـاف التـوأمين أو سـنيما، أو السـنن التـي 
نما يقـع ىـذا  حضروا فييا إلى الموصل، ال ذلك ال يعني تعدد الواقعن بل ىي واحدة، وا 

 . االختالف طالًبا بين الرواة والمنرخين
ثانًيــا: أن الواقعــن حقيقيــن نظــرًا لتأايــد ابــن الجــوزي وطيــره مــن رواتيــا علــى رســوخ الثقــن فــي 

 ناقلييا. 
ثالثًا :  أن حدوث ىذه الواقعن وتسجيل المنرخين العرب ليا  يدل على معرفـن العـرب لظـاىرة 

 التصاق التوائم وتدوينيم ليا، قبل تسجيل ال رب ليا . 
ورات ومحــاوالت لفصــل التــوأمين فلــم تفلــ ، نظــرًا لعــدم تقــدم العلــوم رابًعــا : أنــو قــد جــرت مشــا

الطبيــن  نــذاك، أو لتــيقن لحــوق الضــرر بــالتوأمين، وأنــو قــد روعــي تــرك عمليــن فصــل 
 التوأمين العتبارات شرعين وصحين . 

خامًســـا : أن ىـــذه الحالـــن يماـــن تصـــنيفيا ضـــمن القســـم الثـــاني )التـــوائم الملتصـــقن بالقلـــب 
 اصن الملتصق الوسط . والسرة( وبخ

سادًسا : أن بعض الباحثين المعاصـرين قـد أطلـق علـى ىـذا النـوع )التـوائم الموصـلين( نسـبن 
إلـــى الموصـــل، وذاـــر أنـــو لـــو أتيحـــت الفرصـــن لمثـــل ىـــذه الحالـــن أن ينتشـــر خبرىـــا، 

 .   (2) صبحت أشير من السياميين
ذلك الزمن قـد حققـوا سـبًقا علمًيـا فـي وأخيرًا : تبين لنا ىذه الواقعن أن ا طباء المسلمين في 

 .   (3)مجال الطب، في محاولن فصل التوائم الملتصقن 
 ـ اختالفيما في الميول العقلين والفارين :  2

                                                           

 .  152،  14/151المنتظم في تاريخ الممول واألمم   (1)
 .  94،  93ص  الجنايات الخاصة بالتوائم الممتصقة  (2)
 . 342ص  أحكام التموىات البدنية  (3)
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فمــن التــوائم الملتصــقن مــا يختلــف فــي تفايــره وثقافتــو عــن اآلخــر، ممــا يماــن معــو  
 . (1)القول باستقاللين ال منيما ذىنًيا وعقلًيا 

فــي قصــن تــوأمي إيــران )اللــو والدن( : ولــدت التوأمتــان  بــوين مســلمين، فقــد جــاء  
واانت الفتاتان ملتصقتين من الرأس، واان لاـل منيمـا أعضـاء جسـدين ااملـن، ولاـل منيمـا 
تفايرىا الخاص وميوليا المختلفن عن شقيقتيا، فبينمـا اانـت إحـداىما تيـتم بممارسـن بعـض 

علــى الاتـب، وقــد مارسـت الفتاتــان حياتيمـا الطفوليــن  ا لعـاب، اانــت ا خـَر تيــَو االطـالع
بصورة معتادة، حيث التحقتا بإحدَ المدارس الخاصن، وأاملتا دراستيما الثانوين، ثم التحقتـا 
باليــن الحقــوق حتــى حصــلتا علــى الليســانس فــي الحقــوق، وعلــى الــرطم مــن طــول الصــحبن، 

ريقيمــا منفصــلتين، اــل علــى ظلــت الشــقيقتان تبحثــان عــن فرصــن تتــي  ليمــا المضــي فــي ط
ـــو :  ـــا مولعـــن با لعـــاب »حـــده، تقـــول الل ـــا فـــردان مختلفـــان، ولـــدينا أفاـــار مختلفـــن، فأن إنن

واانـت اـل « اإللاترونين، في حين تحب الدن قراءة الصـحف علـى اإلنترنـت، وتبـادل الرسـائل
من ا ختين تخطـط للمسـتقبل بقـدر مـن الخصوصـين اـأي فتـاة طبيعيـن فاالثنـان تخرجتـا مـن 
الين الحقوق، إال أن )اللو( تريد أن تصب  صحفين، وتعشق الضحك والفااىن والنات، بينمـا 

   )الدن( تحب المحاماة، وتميل إلى الجدين . 
أم الـذَ ال يتحـد فـي تـابعتين لقسـم التـو  وبالنظر إلى حالن توأمتي إيـران يتبـين أنيمـا  

   .(2)القلب والسرة
ــا اانــت         ــن الاتــب، بينم ــد اانــت أحــداىما تيــتم بمطالع ــي قصــتيما فق ــى مــا ورد ف وعل

ا خَر تمارس بعض ا لعاب المسلين، أما عن دراستيما للقانون فـإن الحالـن الجسـدين التـي 
 اانت علييا ا ختان ىي التي فرضت علييما ذلك . 

 
 
 ـ وجود نزعن عدوانين بين التوأمين : 3

                                                           

 . 137ص  الجنايات الخاصة بالتوائم الممتصقة  (1)
، مقووال صووحفي، د/ عبوود اليوواد  مصووباح، كاتووب وأسووتاذ مووايكروبيولوجي مصوور ، رحمووة فووي عووالم التوووائم  (2)

 / elaphjournal.comم موقوووع )إيوووال ( 9/14/2443منموووور عموووى موووبكة اإلنترنوووت يووووم الخمووويس 
web/archive  143، 142، الجنايوووات الخاصوووة بوووالتوائم الممتصوووقة ص م18/11/2417تووواريخ الووودخول ،

 .  29تصقة ص أحكام جراحة فصل التوائم المم
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ــل   ــن مــن دالئ ــى شخصــين أن تجــد بينيمــا نزعــن عدواني ــوأم الملتصــق إل تصــنيف الت
 .  (1)بحيث يمان أن يحدث من أحدىما إضرارًا أو إيذاًء باآلخر أو منيما مًعا على طيرىما

ومــن ذلــك : مــا جــاء فــي قصــن المــرأتين اللتــين ر ىمــا اإلمــام الشــافعي، فقــد ذاــرت  
ة ليــا رأســان فناحيــا بمائــن دينــار ونظــر ُأخبــر بــامرأ --معظـم اتــب متــأخري الشــافعين أنــو

 . (2)إلييا ثم طلقيا
ووجــد للقصــن أصــل فــي مصــادر أخــَر فقييــن وتاريخيــن فقــد أوردىــا أبــو نعــيم فــي  

ــِد ْبــِن ُموَســى  »الحليــن حيــث قــال :  ــُن ِإْبــرَاِىيَم، َقــاَل: َســِمْعُت ُيــوُنَس ْبــَن ُمَحمَّ ــُد ْب َحــدَّثََنا ُمَحمَّ
ـِد ْبـِن َعْبـِد اللَّـِو ْبـِن َعْبـِد  ِبيـِع، َيقُـوُل َعـْن ُعَمـَر ْبـِن ُمَحمَّ ، َيُقوُل: َسـِمْعُت ُعَمـَر ْبـَن الرَّ اْلَمْرَوِزيَّ

، َيقُـوُل: " َبْيَنَمـا َأنـا َأُدوُر ِفـي َطَلـِب  اْلَحَاِم، َعْن َأِبيِو، َقاَل: َسِمْعتُ  َد ْبَن ِإْدِريـَس الشَّـاِفِعيَّ ُمَحمَّ
ِطَيا اْلِعْلِم َوَدَخْلُت اْلَيَمَن، َفِقيَل ِلي: ِإنَّ ِبَيا اْمرََأًة ِمـْن َوَسـِطَيا ِإَلـى َأْسـَفَل َبـَدُن اْمـرََأٍة، َوَمـْن َوَسـ

ـــانِ  َق ـــَدَناِن ُمَتَفرِّ ـــْوَق َب ـــى َف ـــاَتاَلِن  ِإَل ـــا َيَتَق ـــا َوُىَم ـــِدي ِبِيَم ـــْيِن، َفَلَعْي ـــْيِن َوَوْجَي ـــٍد َورَْأَس ـــِن َأَي ِبَأْرَبَع
َفَأَقْمـُت  َوَيَتاَلَطَماِن َوَيْصَطِلَحاِن َوَيْأُااَلِن َوَيْشَرَباِن. ثُمَّ ِإنِّي َنَزَلُت َعْنَيا، َوَخَرْجـُت ِمـْن َذِلـَك اْلَبَلـدِ 

ثُمَّ ُعْدُت ِإَلى َذِلَك اْلَبَلِد َفَسأَْلُت َعـْن َذِلـَك الشَّـْخِص "،  -ْحِسُبُو َقاَل َسَنَتْيِن أَ  -ُبْرَىًن ِمَن الزََّمِن 
َقـاَل: ِإنَّـُو تُـُوفَِّي « َمـا َاـاَن ِمـْن َشـْأِنوِ »َفِقيَل ِلي: َأْحَسَن اللَُّو َعزَاَءَك ِفي اْلَجَسِد اْلَواِحـِد. َفُقْلـُت: 

ــدَ  ــاَل  اْلَجَســُد اْلَواِحــُد َفَعَم ــَن. َق ــَل َفُقِطــَع َوُدِف ــِرَك َحتَّــى َذُب ــٍل َوِثيــٍق َوُت ــْن َأْســَفِلِو ِبَحْب ــُرِبَط ِم ــِو َف ِإَلْي
 :  .   (3)«َنْحَو َىِذِه اْ َْلَفاظِ « َفَلَعْيِدي ِباْلَجَسِد اْلَواِحِد ِفي السُّوِق َذاِىًبا َوَجاِئًيا»الشَّاِفِعيُّ
خطـب  -رحمـو اهلل  -علـى أن الشـافعي  وليس ثمـت دليـل فيمـا ذاـره أبـو نعـيم يـدل 

 ىذه المرأة أو تزوجيا . 
ولان الذىبي في سيره أوردىا عـن أبـي نعـيم بلفـظ دل علـى أن الشـافعي قـد خطبيـا  

سطيا إلـى أسـفل بـدن امـرأة ... وتزوجيا حيث جاء في الرواين : فقيل لي : بيا إنسان من و 
: فأحببت أن أنظر إلييا، فلم أستحل حتـى خطبتيـا مـن أبييـا، فـدخلت فـإذا ىـي امـا ذاـر قال

 لي ... إلم القصن . 

                                                           

 المرجع الساب  .   (1)
 .  7/382، نياية المحتاج 6/381، الوسيط في المذىب 5/374مغني المحتاج   (2)
  .9/127حمية األولياء وطبقات األصفياء   (3)
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 . (1)ثم قال الذىبي : ىذه حااين عجيبن منارة، وفي إسنادىا من يجيل  
وبالنظر إلـى القصـن يتبـين أنيـا واقعـن واحـدة رويـت بطـرق عـدة واشـتيار أمـر ىـذه  

المصادر التاريخين والفقيين يفيد ثبوتيا بدرجن ابيرة حيث بل ـت حـد  الواقعن في العشرات من
االستفاضــن، وممــا يماــن أن ينيــد ىــذه الواقعــن مــن العصــر الحاضــر تلــك الصــور التــي تقــدم 
ذارىــا لحــاالت التــوائم الملتصــقن المختلفــن ا شــاال والتــي منيــا التــوأم ذو الرأســين علــى بــدن 

 . (2)واحد 
ودليل اختالف طبائعيما قول الشافعي عنيما : فلعيدي بيما وىمـا يتقـاتالن ويتالطمـان      

 . (3)ويصطلحان ويأاالن ويشربان
 ـ اختالف التوأمين في الخصائص والعوارض الجسدين :  4

من الدالئل اليامن في تصـنيف التـوأم الملتصـق إلـى شخصـين أن تجـدىما مختلفـين  
المطالــب البدنيــن التــي ال حيــاة للمــرء بــدونيا وذلــك مثــل عــوارض فــي العــوارض الجســدين، و 

الجــوع، والعطــش، والشــبع والــري، واليقظــن، والنــوم، وقضــاء الحاجــن، وىــذه ا مــور يماــن 
مالحظتيــا بســيولن فيــي ال تحتــاج إلــى إعمــال ذىــن أو بــذل جيــد، ويحمــد لســلفنا الصــال  

 . (4)توصليم إلى مثل ىذه الدالئل 
ن تــوأمي أرمينيــا : أن االلتصــاق اــان فــي المعــدة وأنــو اــان ليمــا فقــد جــاء فــي قصــ 

بطنــان، وســرتان، وأوقــات جوعيمــا وعطشــيما تختلــف، واــذلك أوقــات البــول والبــراز، وفييــا 
ن لم يان محتاًجا ذا أراد أحدىما ال ائط قام اآلخر معو وا   . (5)أيًضا  ... وا 

 ـ إماانين قيام أحدىما بعمل يخالف عمل اآلخر :  5
من دالئل تصنيف التوأم الملتصق إلـى شخصـين أن يـتمان اـل منيمـا مـن ممارسـن  

 .   (6)عمل يختلف عن عمل اآلخر، وذلك بتراضييما
ومن أمثلن ذلك : قصن توأمتي فيالدلفيا بالواليات المتحدة ا مرياين الفتاتـان )لـوري  

حــدا ىما أطــول مــن ا خــَر وأختيــا )ريبــا( ملتصــقتان مــن الــرأس منــذ حــوالي أربعــين عاًمــا، وا 
                                                           

 .  14/94سير أعالم النبالء   (1)
 .  91،  94الجنايات الخاصة بالتوائم الممتصقة ص   (2)
 .  14/94، سير أعالم النبالء 9/127حمية األولياء   (3)
 . 138ص  الجنايات الخاصة بالتوائم الممتصقة  (4)
 .  152، 14/151المنتظم في تاريخ الممول واألمم   (5)
 . 139الجنايات الخاصة بالتوائم الممتصقة ص   (6)
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 ، بعشــرة ســنتيمترات، وىــذا معنــاه أن واحــدة ال تســتطيع أن تــذىب إلــى أي ماــان دون ا خــَر
حتى عنـدما تـدخل إلـى الحمـام، وبـالرطم مـن أنيمـا تعلمتـا ايـف تتعايشـا مـع بعضـيما إال أن 
، فاانـت  ميوليما مختلفن، حيث تمانت ال منيما من ممارسن عمل يختلف عن عمـل ا خـَر

داىما مطربن شعبين في إحدَ النوادي الليلين في المسـاء، بينمـا ا خـَر تعمـل فـي إحـدَ إح
 .   (1)المستشفيات بالنيار، وذلك بالطبع من خالل جسد االثنين 

 ـ توافر مقومات حياة منفصلن :  6
حيــث يــَر الــبعض أن التــوأم الملتصــق يعــد ويصــنف شخصــين عنــد تــوافر مقومــات  

 .   (2)حياة منفصلن
التـــوائم الماتملـــن : وىـــي التـــي تتـــوافر فييـــا مقومـــات الحيـــاة » قـــول د/ الربيعـــن : ي 

ن اـان بعـض العلمـاء يقيـد المـم  ويمان فصـليا، ونقصـد بمقومـات الحيـاة : المـم والقلـب، وا 
اختلف مع ذلك فإذا وجدت مقومات الحياة )المـم والقلـب( فـي  –طيري واثير  –فقط، ولاني 

 .  (3)«اال التوأمين فإن التوأم اثنان ولال منيما حقوق 
وفارة االستقالل با عضـاء ا ساسـين للحيـاة امرجـع لتصـنيف التـوأم الملتصـق راـز  

اثنـان، فإذا وجدت ىذه ا عضاء في اـل منيمـا فيمـا  -رضوان اهلل علييم -علييا الصحابن 
ذا اشتراا فييا فيما واحد   . (4)وا 

لــو اانــا ملتصــقين وأعضــاء اــل منيمــا ااملــن حتــى »جــاء فــي حاشــين قليــوبي :  
الفرجين، فليما حام اثنين في جميع ا حاام حتى إن لال منيما أن يتزوج سواء اانا ذاـرين 

انــوم  أحــدىما اســتقالالً  ةين أو مختلفــين، فــإن نقصــت أعضـاء أحــداىما فــإن علــم حيـايـثنأو ا
ال فاواحد   .  (5)«أحدىما ويقظن اآلخر فااثنين أيًضا وا 

     ـ  وفاة أحد التوأمين قبل اآلخر :  7

                                                           

 مقال رحمة في عالم التوائم .   (1)
 .56أحكام جراحة فصل التوائم السيامية ص   (2)
 .222ص  تجربتي مع التوائم السيامية  (3)
 .57ص  أحكام جراحة فصل التوائم السيامية  (4)
 .  3/141حاميتا قميوبي وعميرة   (5)
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أن يمـوت أحـدىما قبـل ي تصنف التوأم الملتصق إلى شخصـين من أىم الدالئل الت           
ــو،  ن ال ــل منيمــا روحــو الخاصــن ب ــى أن لا ــا عل ــدل قطًع ــو اآلخــر، فيــذا ي ــدن ال ياــون في ب

روحــان، وال تخــرج روح اإلنســان مــرتين، فــإذا مــات أحــد التــوأمين ثــم تبعــو مــوت اآلخــر بعــد 
 .  (1)ساعات أو أيام، أوأمان قطع الميت من الحي، فيذا خير دليل على أنيما شخصان

  

                                                           

 .  139الجنايات الخاصة بالتوائم الممتصقة ص   (1)
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 المبحث الثالث
 دالئل تصنيف التوأم الملتصق إلى توأم مشال :

إذا انعــــدمت الــــدالئل المتقدمــــن والتــــي تصــــنف التــــوأم الملتصــــق إلــــى شــــخص واحــــد أو    
شخصين، فإن التوأم الملتصق حينئذ ياون مشااًل، بمعنى أنو قد ياـون شخصـين مـن وجـو، 
وشخص من وجو  خر، فيناك من حاالت التوائم الملتصقن ما يثير إشاااًل، ويحدث لبًسا فـي 

، مـن أبـرز ىـذه الحـاالت مـا (1)ب عليـو إشـاال فـي جريـان ا حاـامالعيان وا ذىان، ممـا يترتـ
 يلي: 

 ـ حالن التوأم ذو الرأسين على جسد واحد : 
وىي الحالن التي ياون فييا الشخص ماتمل النمو من أسفلو إلـى أعـاله ولـو زوج واحـد مـن 

رأس ا طــراف علــى حقــو واحــد : أي يــدان، ورجــالن، إال أنــو يحمــل رأســين مــن ا علــى باــل 
، فالتوأم إذا اان ذا رأسين وقلبين واـان لـو فـرج أو ذاـر (2)أعضانىا الااملن من الوجو وطيره

فإنــو ينب ـي أن يعتبـر مــن قبيـل المشــال مـا لــم  –أي ياـون الجســد علـى حقــو واحـد  –واحـد 
يفصل بينيما، بمعنى أنو يعطي حام شخص واحد في بعض ا حاام، ويعطي حاـم شخصـين 

، وىـذا التفصـيل  أي التفرقـن بـين مـا إذا اـان لاـل منيمـا أعضـاء مسـتقلن،  –في أحاام أخَر
علـى حقـو واحـد يعتبـر وبين ما إذا اانا يشتراان في بعض ا عضاء، وأن من اان لو بـدنان 

، ينيـده اـالم ابـن القـيم، فإنـو بعـد (3)واحًدا في بعض ا حاام، ويعتبر اثنـين فـي أحاـام أخـَر
في التـوأم الـذي اـان لـو رأسـان وصـدران فـي حقـو  --أن حاى قضاء علي بن أبي طالب 

ن ا نتبـو واحد وأنو يتـرك حتـى ينـام، ثـم يصـاح بـو فـإن انتبيـا جميًعـا اـان لـو ميـراث واحـد، وا 
َفـِإْن ِقيـَل: َاْيـف َيتَـَزوَُّج َمـْن ُوِلـَد َاـَذِلَكَ ُقْلـت: »واحد وبقي اآلخر، اان لو ميراث اثنـين قـال : 

َيـا رَْأَسـاِن َىِذِه َمْسأََلٌن َلْم َأَر َلَيا ِذْارًا ِفي ُاُتِب اْلُفَقَياِء، َوَقْد َقاَل َأُبو َجَبَلَن: رََأْيت ِبَفاِرَس اْمرََأًة لَ 
َجًن، َتَ اُر َىِذِه َعَلى َىِذِه، َوَىِذِه َعَلى َىِذهِ َوَصْدرَ  َواْلِقَيـاُس: َأنََّيـا تُـَزوَُّج، ، اِن ِفي ِحْقٍو َواِحٍد ُمَتَزوِّ

                                                           

 .  143ص  المرجع الساب   (1)
 .  143الجنايات الخاصة بالتوائم الممتصقة ص   (2)
 .  11ص  األحكام الفقيية المتعمقة بالتوائم الممتصقة  (3)
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ْوُج ِبُالِّ َواِحٍد ِمْن َىَذْيِن اْلَفْرَجْيِن َواْلَوْجَيْيِن، َفِإنَّ ذَ  َيـاَدٌة ِفـي ِلَك زِ َاَما َيَتَزوَُّج النَِّساُء، َوَيَتَمتَُّع الزَّ
 .  (1)«َخْلِق اْلَمْرَأةِ 
ىذه ىي أبـرز الـدالئل والضـوابط التـي يحاـم مـن خالليـا علـى التـوأم الملتصـق بأنـو  

 شخص أو شخصين أو مخلوق مشال .
وبعد ال ما تقدم يمان القول .. بأن ا ولى في تحديد وتصنيف التوأم الملتصق إلـى شـخص 
أو شخصين ىو الرجوع إلى أىل الخبرة واالختصاص من علماء الطب، خاصـن فـي ظـل تقـدم 
العلوم الحديثن إذ ىـم أقـدر مـن طيـرىم علـى الفصـل فـي ىـذه المسـألن مـن خـالل الفحوصـات 

الدقيقــن والتــي يتوصــل بيــا إلــى حقيقــن تاــوين ىــذا المولــود ومــدَ  وا شــعن والتحاليــل الطبيــن
تشــايلو لشــخص واحــد أو شخصــين، وياــون لاــل حالــن قرارىــا الخــاص باســتثناء الحــاالت 

 المتفق علييا والتي تحققت فييا ضوابط اعتبارىما شخص أو شخصين. 
  

                                                           

 .  49، 1/48الطر  الحكمية   (1)
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 الخاتمن
 توصل البحث إلى اثير من النتائج من أىميا:

 بناءً  شخصين أو شخًصا اونو حيث من الجنين على الحام في يعتمدون الفقياء اان -1
 ذلك في الرجوع فينب ي الحاضر عصرنا في العلمي التقدم بعد ولان ظاىرة، عالمات على
 . الثقات ا طباء إلى

اــان لعلمــاء المســلمين فــي القــرن الرابــع اليجــري فضــيلن الســبق فــي التفايــر فــي فصــل  -2
لاــنيم لــم يســتطيعوا تنفيــذ ىــذه الفاــرة لقلــن أو انعــدام اإلماانــات الطبيــن التــوأم الملتصــق 
 المتاحن  نذاك.

 فيما نسب إليو. --لملتصق ىو سيدنا علي بن أبى طالبأول من قضى في التوأم ا -3
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 أىم مراجع البحث:
أحاام التشوىات البدنين، للـداتور: إبـراىيم بـن محمـد بـن صـال  الزبيـدي ، ط : ا ولـى،  -1

ــن الســعودين،  ــاض، المملاــن العربي ــع، الري ــوز أشــبيليا للنشــر والتوزي  -ى 1434دار ان
 م .2113

ا حاام الفقيين المتعلقـن بـالتوائم الملتصـقن، للـداتور/ ناصـر عبـد اهلل الميمـان ، الـدورة  -2
 23 – 19العشرون للمجمع الفقيي اإلسالمي المنعقد في ماـن المارمـن فـي الفتـرة مـن 

 م .2111ديسمبر  29 – 25الموافق  -ى 1422محرم 
أحاــام جراحــن فصــل التــوائم الســيامين، تــأليف الــداتور عبــد الحلــيم محمــد منصــور علــي  -3

أستاذ الفقو المقارن المشارك بجامعتي ا زىر والجامعن الخليجين، مملاـن البحـرين، ط : 
 م .2112ا ولى، الماتب الجامعي الحديث 

ئم السـيامين، للـداتور/ عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز الربيعـن ، ط : ا ولـى، تجربتي مـع التـوا -4
 م .   2119 -ى 1431ماتبن العبياان، الرياض، 

حلين ا ولياء وطبقات ا صفياء،  بى نعيم أحمد بـن عبـد اهلل بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن  -5
 -ى 1394، ط : دار السـعادة مصـر، ى( 431موسى بن ميـران ا صـبياني المتـوفى )

 م .1974
، مقــــال صــــحفي، د/ عبــــد اليــــادي مصــــباح، ااتــــب وأســــتاذ رحلــــن فــــي عــــالم التــــوائم -6

م 9/11/2113مــاياروبيولوجي مصــري، منشــور علــى شــبان اإلنترنــت يــوم الخمــيس 
تـــــاريم الـــــدخول  elaphjournal.com / web/archiveموقـــــع )إيـــــالف( 

 م.18/11/2117
حمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز سير أعالم النـبالء، لشـمس الـدين أبـي عبـد اهلل م -7

ـــذىبي المتـــوفى  ، تحقيـــق: مجموعـــن مـــن المحققـــين بإشـــراف الشـــيم شـــعيب ى748ال
 م.1985ـ ى 1415،منسسن الرسالن، 3ا رنانوط ، ط : 

الطرق الحامين، لمحمد بن أبـي باـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين بـن قـيم الجوزيـن  -8
 ، ماتبن دار البيان.ى 751المتوفى 

شمس الـدين محمـد بـن أحمـد الخطيـب ل ،محتاج إلى معرفن معاني ألفاظ المنياجم ني ال -9
 .م1994 -ى 1415 ،دار الاتب العلمين،1 : ط، ى 977الشربيني الشافعي المتوفى 
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نياين المحتاج إلـى شـرح المنيـاج، لشـمس الـدين محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد بـن  -11
ــــي المتــــوفى  ــــدين الرمل ــــروت، ، ط : أخيــــى  1114حمــــزة شــــياب ال رة دار الفاــــر ، بي

 م.1984 -ى 1414
حامــد بــن محمــد بــن محمــد ال زالــي الطوســي المتــوفى  ىبــ  ،الوســيط فــي المــذىب -11

ـــامر  :تحقيـــق ،ى 515 ـــراىيم ، محمـــد محمـــد ت  ،دار الســـالم ،1: ط، أحمـــد محمـــود إب
 ى .1417 ،القاىرة


