
غ�ی ���ئغئ سط��ء ا�ح�غسئ ا�تدعر أن افخض شغ� عع ا�ات�غط، ���غ�ی ���ئغئ سط��ء ا�ح�غسئ ا�تدعر أن افخض شغ� عع ا�ات�غط، ���
غآدغ� طظ ا�اقل شغ ظ�ئئ ا�اعازن �غظ ا�ثضعر وا�ظ�ث شغ ا��ةا��غآدغ� طظ ا�اقل شغ ظ�ئئ ا�اعازن �غظ ا�ثضعر وا�ظ�ث شغ ا��ةا��

ا�ظ��ظغ ا�اغ جظع� ا� شغ �طص� .ا�ظ��ظغ ا�اغ جظع� ا� شغ �طص� .  
وصث رأى �سخ ا�سط��ء ا�تدعر أن عثا افط� ���ج �طت��ئ .وصث رأى �سخ ا�سط��ء ا�تدعر أن عثا افط� ���ج �طت��ئ .

ورأی �سخ ا�سط��ء ا�تدعر أظ� غةإ دراجئ ضض ت��ئ طظ ا�ت�قت ا�اغورأی �سخ ا�سط��ء ا�تدعر أظ� غةإ دراجئ ضض ت��ئ طظ ا�ت�قت ا�اغ
��اثسغ ا�ای�ر �ظج ا�ةظغظ طظ صئض أذئ�ء بص�ت وطةطج شاعى.��اثسغ ا�ای�ر �ظج ا�ةظغظ طظ صئض أذئ�ء بص�ت وطةطج شاعى.

أ��زه �سخ سط��ء ا�ح�غسئ ا�تدعر �ت��ئ، وت�ط� �سدعط إق �طد�ورةأ��زه �سخ سط��ء ا�ح�غسئ ا�تدعر �ت��ئ، وت�ط� �سدعط إق �طد�ورة
وطظ ا�د�ورات ا��ا�ص سطغع� أن ا�ةظغظ إن ک�ن طظ �ظج طسغظ ش�غخ�بوطظ ا�د�ورات ا��ا�ص سطغع� أن ا�ةظغظ إن ک�ن طظ �ظج طسغظ ش�غخ�ب
�احعع�ت أو أط�اض �طصغئ ش��ص�سثة ا��صعغئ �صعل�احعع�ت أو أط�اض �طصغئ ش��ص�سثة ا��صعغئ �صعل    ( ا�د�ورات �ئغ�( ا�د�ورات �ئغ�

ا��تزعرات )ا��تزعرات )

أوقً: إ��اء شتعص طثئ�غئ سط� ا�ئغد�ت ا��طصتئ ��رج ا��تط �طاس�ف سط�أوقً: إ��اء شتعص طثئ�غئ سط� ا�ئغد�ت ا��طصتئ ��رج ا��تط �طاس�ف سط�
�ظج ا�ةظغظ: �ط غت�ط� أتث طظ ا�تدعر .�ظج ا�ةظغظ: �ط غت�ط� أتث طظ ا�تدعر .

ب�ظغً�:ب�ظغً�:    ا�اغ�ر �ظج ا�ةظغظ :ا�اغ�ر �ظج ا�ةظغظ :

ب��بً�: ا�اغ�ر �ظج ا�ةظغظ صئض إر��ع ا�ئغغدئ ا��طصتئ إ�� رتط افم �ثیب��بً�: ا�اغ�ر �ظج ا�ةظغظ صئض إر��ع ا�ئغغدئ ا��طصتئ إ�� رتط افم �ثی
إ��اء ا�اطصغ� اقخ�ظ�سغ ا�ث�ر�غ:إ��اء ا�اطصغ� اقخ�ظ�سغ ا�ث�ر�غ:

  ا�اطش ا�سط��ء ا��س�خ�ون شغ عثه ا�����ئ سط� صع�غظ:ا�اطش ا�سط��ء ا��س�خ�ون شغ عثه ا�����ئ سط� صع�غظ:
افول: أظ� غةعز ا�اث�ض ا��ئغ ق�اغ�ر أتث ا�ةظ�غظ، وعع أط� ق غث��ش ا�ح�عافول: أظ� غةعز ا�اث�ض ا��ئغ ق�اغ�ر أتث ا�ةظ�غظ، وعع أط� ق غث��ش ا�ح�ع
وط� عع إق اضاح�ف ��ظئ طظ جظظ ا� ا�ضعظغ� وأن افخض شغ ا�اغ�ر �ظجوط� عع إق اضاح�ف ��ظئ طظ جظظ ا� ا�ضعظغ� وأن افخض شغ ا�اغ�ر �ظج

ا�ةظغظ عع ا���تئ.ا�ةظغظ عع ا���تئ.
وطظ �سخ أد�اعط سط� ا�ةعاز:وطظ �سخ أد�اعط سط� ا�ةعاز:  

ا�ث�غض افول: أن افخض شغ افحغ�ء ا���تئ وا�تض تا� غصعم د�غض ا��ظ�ا�ث�غض افول: أن افخض شغ افحغ�ء ا���تئ وا�تض تا� غصعم د�غض ا��ظ�
وا�تز�.وا�تز�.

ا�ث�غض ا�ب�ظغ: صغ�س ا��سغ شغ �تثغث �ظج ا�ةظغظ سط� طس��ةئ ا�سصطا�ث�غض ا�ب�ظغ: صغ�س ا��سغ شغ �تثغث �ظج ا�ةظغظ سط� طس��ةئ ا�سصط
ا�ثي غ�ضظ طس��ةا�.ا�ثي غ�ضظ طس��ةا�.

ا�صعل ا�ب�ظغ: قغةعز �تثغث �ظج ا�ةظغظ .ا�صعل ا�ب�ظغ: قغةعز �تثغث �ظج ا�ةظغظ .
واجاث�عا �صع�عط ��د�ئ طظع�:واجاث�عا �صع�عط ��د�ئ طظع�:

ا�ث�غض افول: أن ا�س�ض سط� �تثغث �ظج ا�ةظغظ غاد�ظ طظ�زسئ ا� �س���ا�ث�غض افول: أن ا�س�ض سط� �تثغث �ظج ا�ةظغظ غاد�ظ طظ�زسئ ا� �س���
شغ �طص� وطحغؤا�، وط� اْ�َا� �� طظ سطط ط� شغ افرت�مشغ �طص� وطحغؤا�، وط� اْ�َا� �� طظ سطط ط� شغ افرت�م

ا�ث�غض ا�ب�ظغ: أن ا�س�ض سط� �تثغث �ظج ا�ةظغظ ��ب طظ ��وب �شغغ� �طصا�ث�غض ا�ب�ظغ: أن ا�س�ض سط� �تثغث �ظج ا�ةظغظ ��ب طظ ��وب �شغغ� �طص
ا� �س��� ا�ثي عع طظ س�ض ا�حغ��نا� �س��� ا�ثي عع طظ س�ض ا�حغ��ن

  

شص� ا�ظعازل وا���اةثات -شص� ا�ظعازل وا���اةثات -502502
ظ�ز�ئ �تثغث ا�ةظج �طةظغظظ�ز�ئ �تثغث ا�ةظج �طةظغظ

إعداد: خلود عبود الدوسري
إشراف: أ.د/ فتحيةإسماعيل  مشعل 

11- التعريف بمصطلحات النازلة :- التعريف بمصطلحات النازلة :
طسظ� ا�ةظغظ:طسظ� ا�ةظغظ:

�شئ : عع ا���دة ا�اغ �اضعن شغ ا��تط طظ سظخ�ي
ا�تغعان ا��ظعي وا�ئعغدئ، .

اخ�قت�: ذعإ ا����ضغئ وا�ز�ع�غئ و�سخ ا�تظ�غئ
إ�� أن ا�ت�ض غ��� �ظغظ� طظث ا�اص�ء ا�تغعان ا��ظعي

���ئعغدئ وتخعل ا��خ�ب.
وذعإ ا�ح�شسغئ وا�تظ��طئ و��ععر ا�تظ�غئ إ�� أظ�
غ�طص سط� ا�ت�ض �ظغظ� �سث أن غ��رق ا��دشئ

وا�سطصئ تا� غائغظ طظ� حغء طظ �طص ا�دطغ

طسظ� ا�ةظج:طسظ� ا�ةظج:
ْ�ُب ِطْظ ُضض َحْغٍء ْ�ُب ِطْظ ُضض َحْغٍءا�دَّ �شئ: �شئ: ا�دَّ

اخ�قت�: :اخ�قت�: : ا�ِةْظُج (شغ سطط افتغ�ء) : أتث افص��م ا�اخظغ�غئ، ا�ِةْظُج (شغ سطط افتغ�ء) : أتث افص��م ا�اخظغ�غئ،
أسط� طظ ا�ظعع وأدظ� طظ ا��خغض وا�ِةْظُج غ�طص سط� أتِثأسط� طظ ا�ظعع وأدظ� طظ ا��خغض وا�ِةْظُج غ�طص سط� أتِث

َغئ، ُطَ�غَّجًا ���ثُّضعرة أو افُظعبئ (طب) َغئ، ُطَ�غَّجًا ���ثُّضعرة أو افُظعبئ (طب)َحْ��ي افْتغ�ء ا��اَسدِّ َحْ��ي افْتغ�ء ا��اَسدِّ

22- تصوير النازلة :- تصوير النازلة :
�صث حشطئ عثه ا�ظ�ز�ئ ا�س��ط صثغً�� وتثغًب�، و�عخغش عثه ا�ظ�ز�ئ�صث حشطئ عثه ا�ظ�ز�ئ ا�س��ط صثغً�� وتثغًب�، و�عخغش عثه ا�ظ�ز�ئ
ذئًغ� أن سط��َء ا��ّإِ صث �عخطعا إ�� جئِإ تخعل افظعبئ وا�ثضعرةذئًغ� أن سط��َء ا��ّإِ صث �عخطعا إ�� جئِإ تخعل افظعبئ وا�ثضعرة
شغ �ظغِظ ا�ظ��ن، و�عخغُ�� أن �عغدَئ ا���أِة �ت�ُض خئشئ (شغ �ظغِظ ا�ظ��ن، و�عخغُ�� أن �عغدَئ ا���أِة �ت�ُض خئشئ (xx) وط�ُء) وط�ُء
ا���ِض غت�ُض خئشاغظ (ا���ِض غت�ُض خئشاغظ (xx) و () و (yy) ش�ذا ُ�صتئ �عغدُئ ا���أِة �تغعان طظعي) ش�ذا ُ�صتئ �عغدُئ ا���أِة �تغعان طظعي
((xx) ُ�طص ا��ع�عُد أظب�، وإذا �صتئ �تغعان طظعي () ُ�طص ا��ع�عُد أظب�، وإذا �صتئ �تغعان طظعي (yy)ُ�طص ا��ع�عُد)ُ�طص ا��ع�عُد
ذض�ا. و�سث أن �عخطعا إ�� عثا ا��ئِإ وس�شعه اظاصطعا إ�� ط�تطئذض�ا. و�سث أن �عخطعا إ�� عثا ا��ئِإ وس�شعه اظاصطعا إ�� ط�تطئ
ب�ظغئ، وعغ دسعى صثرُ�عط سط� ا�اغ�ِر �ظج ا�ةظغظ، وذ�� سظ ذ�غِصب�ظغئ، وعغ دسعى صثرُ�عط سط� ا�اغ�ِر �ظج ا�ةظغظ، وذ�� سظ ذ�غِص
ا�اثخغإ ا�ثا�طغ أو ا�ث�ر�غ ��تثى خئشاغ ا���ض (ا�اثخغإ ا�ثا�طغ أو ا�ث�ر�غ ��تثى خئشاغ ا���ض (xx) و () و (yy)، ش�ظ)، ش�ظ
غ��ُإ شغ ذض� ُغثخإ �� ���خئشئ (غ��ُإ شغ ذض� ُغثخإ �� ���خئشئ (yy)،وطظ غ��ُإ شغ أظب� ُغثخإ ��)،وطظ غ��ُإ شغ أظب� ُغثخإ ��
���خئشِئ (���خئشِئ (xx)، وص��عا إن ظ�ئَئ ظة�ِح ا�اثخغِإ وا�سطعِق ()، وص��عا إن ظ�ئَئ ظة�ِح ا�اثخغِإ وا�سطعِق (2525 %) ش�ذا �ط %) ش�ذا �ط
ا�اثخغُإ وا�سطعُق ض�ظئ ظ�ئُئ ا�ظة�ِح (ا�اثخغُإ وا�سطعُق ض�ظئ ظ�ئُئ ا�ظة�ِح (9999 %)، وص��عا إن عثا ق غظ�شغ %)، وص��عا إن عثا ق غظ�شغ

ا�رادَة ا��عغَئ، �ض عع طظ ��طِئ افجئ�ِبا�رادَة ا��عغَئ، �ض عع طظ ��طِئ افجئ�ِب

33- تاريخ النازلة :- تاريخ النازلة :
طظث ا�ب��ظغظ�ت واف�ت�ث ��رغئ شغ طع�عع ا�اغ�ر �ظج ا��ع�عدطظث ا�ب��ظغظ�ت واف�ت�ث ��رغئ شغ طع�عع ا�اغ�ر �ظج ا��ع�عد
وا�ص�سثة ا�سط�غئ ا���غ�غئ ا��اس�رف سطغع� ��ن �ظج ا��ع�عد غتثدوا�ص�سثة ا�سط�غئ ا���غ�غئ ا��اس�رف سطغع� ��ن �ظج ا��ع�عد غتثد
X -X - ) ظعع ا�ض�وطعجعم ا�ثي غت�ط� ا�تغعان ا��ظعي إط� أظبعغ� ( �ظعع ا�ض�وطعجعم ا�ثي غت�ط� ا�تغعان ا��ظعي إط� أظبعغ��
chromosomechromosome) أوذض�غ� ( ) أوذض�غ� ( Y- chromosomeY- chromosome) شغ تغظ أن �عغدئ) شغ تغظ أن �عغدئ
افظب� ق �ت�ض إق ( افظب� ق �ت�ض إق ( X-chromosomeX-chromosome) أي ا�ض�وطعجعم افظبعي ش�ذا) أي ا�ض�وطعجعم افظبعي ش�ذا
ض�ن اق�اص�ء �غظ تغعان طظعي غت�ض ا�ض�وطعجعم افظبعي ط�ض�ن اق�اص�ء �غظ تغعان طظعي غت�ض ا�ض�وطعجعم افظبعي ط�
ا�ئعغدئ ( ا�ئعغدئ ( X-XX-X ) ض�ن ظاغةئ ا�اطصغ� أظب�، وإذا ض�ن اق�اص�ء �غظ ) ض�ن ظاغةئ ا�اطصغ� أظب�، وإذا ض�ن اق�اص�ء �غظ
تغعان طظعي غت�ض ا�ض�وطعجعم ا�ثض�ي ( تغعان طظعي غت�ض ا�ض�وطعجعم ا�ثض�ي ( X-YX-Y ) ط� ا�ئعغدئ ض�ن ) ط� ا�ئعغدئ ض�ن
ا�ظ��ب ذض�ًاا�ظ��ب ذض�ًا    . و�سث ذ�� �ع� �تثغث �ظج ا�ةظغظ �سثة ذ�ق وطظع�. و�سث ذ�� �ع� �تثغث �ظج ا�ةظغظ �سثة ذ�ق وطظع�
ا�ةثول ا�خغظغ ، وعع ا���غصئ ا�ت���غئ ��س�شئ �ظج ا��ع�عد،ا�ةثول ا�خغظغ ، وعع ا���غصئ ا�ت���غئ ��س�شئ �ظج ا��ع�عد،
ا���غص�: سثد أغ�م ا�حع� ا�ثي شغ� ا�ثورة + سثد أغ�م ا�حع� ا�ثيا���غص�: سثد أغ�م ا�حع� ا�ثي شغ� ا�ثورة + سثد أغ�م ا�حع� ا�ثي
شغ� ا�عقدة + طة�عس� أت�ف افم وا�ةثة ش�ذا ض�ن ا�ظ��ب سثدشغ� ا�عقدة + طة�عس� أت�ف افم وا�ةثة ش�ذا ض�ن ا�ظ��ب سثد

زو�غ ش��ةظغظ ((و�ث)) وإذاض�ن ا�ظ��ب سثدًا ش�دغً� ش��ةظغظ ((�ظئ))زو�غ ش��ةظغظ ((و�ث)) وإذاض�ن ا�ظ��ب سثدًا ش�دغً� ش��ةظغظ ((�ظئ))

44- تكييف النازلة :- تكييف النازلة :

55- تطبيق الحكم على النازلة :- تطبيق الحكم على النازلة :

66- الترجيح :- الترجيح :
�سث ذض� ا�صع�غظ شغ عثه ا�ظ�ز�ئ ش���ا�� وا� أسطط أن �تثغث �ظج ا��ع�عد�سث ذض� ا�صع�غظ شغ عثه ا�ظ�ز�ئ ش���ا�� وا� أسطط أن �تثغث �ظج ا��ع�عد

غ�ضظ أن غاط �بقث ذ�ق:غ�ضظ أن غاط �بقث ذ�ق:
افو��: ��جاس��ل أطعر ذئغسغئ ض��ظز�م ا�شثا�غ، وعثا ق ت�ج شغ�، إن أبئئافو��: ��جاس��ل أطعر ذئغسغئ ض��ظز�م ا�شثا�غ، وعثا ق ت�ج شغ�، إن أبئئ

أعض اق�اخ�ص �ثوى ذ��، دون أن �ا��إ سطغ� طت�ذغ� ح�سغئ.أعض اق�اخ�ص �ثوى ذ��، دون أن �ا��إ سطغ� طت�ذغ� ح�سغئ.
ا�ب�ظغئ: ���اث�ض ا��ئغ ق�اغ�ر �ظج ا�ةظغظ، وعثا ق غةعز إق شغ ت�ل ا�د�ورةا�ب�ظغئ: ���اث�ض ا��ئغ ق�اغ�ر �ظج ا�ةظغظ، وعثا ق غةعز إق شغ ت�ل ا�د�ورة

ا�سق�غئ شغ�فط�اض ا�عرابغئا�سق�غئ شغ�فط�اض ا�عرابغئ
ا�ب��بئ: �تثغث �ظج ا�ةظغظ أبظ�ء س�طغئ ا�اطصغ� ا�خظ�سغ ��ظ اتا�ج إ�غ� �سثما�ب��بئ: �تثغث �ظج ا�ةظغظ أبظ�ء س�طغئ ا�اطصغ� ا�خظ�سغ ��ظ اتا�ج إ�غ� �سثم
إطض�ن ا�ظة�ب �����غصئ ا��سا�دة، وا�ز�ع� أظ� ق ت�ج شغ� �ئًس� �ةعاز ا�اطصغ�،إطض�ن ا�ظة�ب �����غصئ ا��سا�دة، وا�ز�ع� أظ� ق ت�ج شغ� �ئًس� �ةعاز ا�اطصغ�،
شتغ� و�ث ا��ئإ ا��ئغ� �طاطصغ� ا�خظ�سغ وروسغئ شغ� �عا���، ش�ظ� غةعزشتغ� و�ث ا��ئإ ا��ئغ� �طاطصغ� ا�خظ�سغ وروسغئ شغ� �عا���، ش�ظ� غةعز

�ئًس� ا�اث�ض �اتثغث �ظج ا�ةظغظ�ئًس� ا�اث�ض �اتثغث �ظج ا�ةظغظ
ومما جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي:ومما جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي:

أوًق: غةعز ا�اغ�ر �ظج ا�ةظغظ �����ق ا��ئغسغئ؛ ض��ظز�م ا�شثا�غ، وا�ش�عل ا�ضغ�غ��غ، و�عصغئ ا�ة��ع �ات�ي وصئ ا����ئ؛أوًق: غةعز ا�اغ�ر �ظج ا�ةظغظ �����ق ا��ئغسغئ؛ ض��ظز�م ا�شثا�غ، وا�ش�عل ا�ضغ�غ��غ، و�عصغئ ا�ة��ع �ات�ي وصئ ا����ئ؛
�ضعظع� أجئ�ً�� طئ�تئ ق طتثور شغع�.�ضعظع� أجئ�ً�� طئ�تئ ق طتثور شغع�.

ب�ظًغ�: ق غةعز أي �ث�ض ذئغ ق�اغ�ر �ظج ا�ةظغظ، إق شغ ت�ل ا�د�ورة ا�سق�غئ شغ افط�اض ا�عرابغئ، ا�اغ �خغإ ا�ثضعر دونب�ظًغ�: ق غةعز أي �ث�ض ذئغ ق�اغ�ر �ظج ا�ةظغظ، إق شغ ت�ل ا�د�ورة ا�سق�غئ شغ افط�اض ا�عرابغئ، ا�اغ �خغإ ا�ثضعر دون
ا�ظ�ث أو ���سضجا�ظ�ث أو ���سضج

ب��ًب�:��ورة إغة�د �ع�ت �ط�ص��ئ ا��ئ�ح�ة وا�ثصغصئ سط� ا���اح�غ�ت وا���اضج ا��ئغئ، ا�اغ ���رس طبض عثه ا�س�طغ�ت شغب��ًب�:��ورة إغة�د �ع�ت �ط�ص��ئ ا��ئ�ح�ة وا�ثصغصئ سط� ا���اح�غ�ت وا���اضج ا��ئغئ، ا�اغ ���رس طبض عثه ا�س�طغ�ت شغ
ا�ثول ا�جقطغئ؛ �ا�ظ� أي طث���ئ ��د�عن عثا ا�ص�ار.ا�ثول ا�جقطغئ؛ �ا�ظ� أي طث���ئ ��د�عن عثا ا�ص�ار.

ا���ا��: ا���ا��: ضا�ب طةطئ ا�ئتعث ا�جقطغئ-طعص� سطط ا��س�ظغ -ا��ص� ا��غ��- ضا�ب أرحغش طظاثى اف�عضئ -ضا�ب شا�وى ا�حئضئ ا�جقطغئ-شص� ا�ظعازل ، ��ت�ث �ظ ت�ظ ا�ةغجاظغضا�ب طةطئ ا�ئتعث ا�جقطغئ-طعص� سطط ا��س�ظغ -ا��ص� ا��غ��- ضا�ب أرحغش طظاثى اف�عضئ -ضا�ب شا�وى ا�حئضئ ا�جقطغئ-شص� ا�ظعازل ، ��ت�ث �ظ ت�ظ ا�ةغجاظغ


