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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 ة العاديةلدورا

  - الموضوع  -
 

NS 43 

 الفقه واألصول

مسلك العلوم الشرعية شعبة التعليم األصيل  

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

5 

 والتوجيهواالمتحانات  المركز الوطني للتقويم  
   

  

  

 

 

 
 

 مادة الفقه

 ن 2.5  أوال:
 

 

 

 

 

 

 
 .                                        ما تحته خط  عرف في االصطالح ـ 1

 .إلى ثالثة أضرب  الشيوخ المغاربةقسمها نوع القسمة التي  حددـ  2

 ة واحدة.        ـ اذكر الحاالت االستثنائية التي يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين أو أكثر في قرع 3

       ور والعروض. ـ بين حكم ما ال يقبل القسمة في الد   4

           ـ علل الحكم اآلتي:  5

 ال يجوز ادعاء الغبن في قسمة المراضاة بال تعديل وال تقويم.             

 

 ن 2.5 ثانيا: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                     . ـ استخرج من النص شرطين لجواز مبادلة مال ربوي بمثله 1

            ـ استدل  بنص حديثي على تحريم ربا الفضل.   2

             اجتماعية للربا.  أضرار أربعة  ـ اذكر  3

 ية:                                            تاآل ـ أوضح حكم  تصرف المقترضة في الصورة 4

 قبل األجل في بلد القرض، فرفضت أختها ذلك. ارة آالف درهم من أختها، فأرادت أن تردهعش اقتَرضت زينب     

 

 

 ن 3  ثالثا:
 

 

 

 
 
        . في الزكاة حدد المراد بالنقدين ـ  1

 بعد تقويم وتعديل، وقِسمةُ ُمَراَضاةٍ والذي ذكره شيوُخنا المغاربةُ أَنَّ الِقْسَمةَ على ثاَلثَِة أَْضُرٍب: قسمةُ قُرعٍة بعدَ تَعديٍل، »

             « وقِسمةُ ُمَراَضاةٍ من غيِر تقويٍم وال تعديٍل..
قى، شرح الموطأ، كتاب األقضية، باب القضاء في قسم األموال.المنت  

       

                       

  

               

 :    قال هللا     
     

     
  

 .34سورة التوبة، اآلية                                                                                                                                

 

 

، بمعنى أنه يُْشتَرط عند استبدال  شيٍء منهاألَْصنَاُف الر   » لَُع واألَثْماُن التي يَدخلُها ربا الفضل  ْنف ه  مساواةُ العَوَضيْين   بويةُ هي الس    بص 

نهما لآلَخر في القَْدر   ُكل   ْنفَين  ُمْختَل فَْين ب َشْرط  الُمنياجزة  يَيداً  مع الُمناَجزة  يداً بيٍد، وتجوز  م  بينهما المفاَضلَةُ إذا كان العَوَضان من ص 

 .                      «ب يَدٍ 

 3/355مدونة الفقه المالكي وأدلته: الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني ج                                                                                 
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 الموضوع – 2017  الدورة العادية - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 العلوم الشرعيةالتعليم األصيل مسلك شعبة  - الفقه واألصول مادة: -

 

NS  43  
 الصفحة

   

4         
  الجدول بما يناسب.  امألـ  2

         

 الدليل الشرعي المناسب شروط الزكاة

  حوالن الحول

 «ما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.وليس في..» :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي 

  عدم الدين

 

 مؤيدا جوابك بالدليل الشرعي المناسب.، جمهور الاذكر حكم زكاة عروض التجارة عند   -3

 بين المقدار الواجب إخراجه زكاة فيما يأتي:   - 4 

 ن ألف درهم.وخمس  -أ
 باآللة.ألف وخمسمائة كيلو غرام من الشعير المسقي  -ب

                                                   

 ن2  رابعا: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
               ـ حدد القضية التي يعالجها النص.    1

 ـ اشرح ما تحته خط . 2

                عرف الحيازة اصطالحا. -3

 ي نص المادة أعاله:، مستعينا بما ورد فتيتيناآلتين ـ بين المستحق للشفعة في الصور 4

                 

 293التعليل من نص المادة   الحكم الصورة

   وطالبه شريك الهالك بالشفعة تملك أحمد حصته من الدار بإرث، 

   بسبب الزوجية.أراد زيد أن يشفع حصة زوجته 

 

 مادة أصول الفقه

   ن 3:  أوال 

 

 

 

 التعليل. بين نوع المصالح التي ورد النص لحفظها، مع .1

 .رف  المكمل في االصطالح الشرعيع .2

 مثل لما يلي: .3
 رجوع التحسيني إلى تكميل الحاجي والضروري في مجال حفظ العقل. -أ

 الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات. -ب

 امأل خانات الجدول الفارغة بما يناسب: .4

 

ةَ شريكه في العقار أو الحقي»            صَّ ْلك  الُمَشاع َوقت بَْيع  ح  : أَن يُكوَن طال بُها شريكا في الم  ة  َطلَب  الش ْفعة  حَّ  ْشترُط لص 

ة َمَحل  الشفعة؛ وأ صَّ ه  ل ْلجزء  الُمَشاع  سابقا على تاريخ تَمل ك  المشفوع من يده للح  ك 
يُخ تََمل  ن يكون العيني؛  وأن يكوَن تَار 

مدونة  . «وأن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض حائزا لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛

 293المغربية : المادة الحقوق العينية 

ْحفَِة ... فَقَاَل ِلي َرُسوُل  وكانت يدي تطيش في قَاَل: ُكْنُت ُغاَلًما فِي حْجِر َرُسوِل هللاِ  َمَر ْبِن أَبِي َسلََمةَ َعْن عُ      يا «:  الصَّ

ا يَِليكَ  ،َوُكْل بِيَِمينِكَ  ،َسم ِ هللاَ غالم    ."بَْعدُ  طعمتي فََما َزالَْت تِْلكَ » .َوُكْل ِممَّ
 كتاب األطعمةفي  البخاريأخرجه                                                                                
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 الموضوع – 2017  الدورة العادية - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 العلوم الشرعيةالتعليم األصيل مسلك شعبة  - الفقه واألصول مادة: -

 

NS  43  
 الصفحة

   

4         
 مكمله التحسيني مكمله الحاجي مكمله الضروري

ضرورية إقامة الصالة 

 لحفظ الدين

الدخول للمسجد   الجمع بين الصالتين    

 باليمين
 

 ن  2.5:اثاني

 

 

 

 

  .اشرح ما تحته خط .1

 مع التوضيح.المختلفة  تعارض إجابات النبي  إزالة اذكر طريق .2

  .أمر صوري ال حقيقي بين األدلة أن التعارض بين .3

 امأل خانات الجدول الفارغة بما يناسب: .4
 

 وجه النسخ  نوع النسخ  الدليل الناسخ  وخالدليل المنس

 :  قال

﴿ 

 
  

 
 
 
  

  

 ﴾ 
S6U 43. 

 

   

 

 

 ن  2.5:ثالثا 

 

 

 

 

  .لتكليف بأفعال األصناف المذكورة في الحديث الشريفعلل عدم تعلق ا .1

 اذكر القصد من وضع الشريعة. .2

 اشرح القاعدتين: .3

 ال ثواب إال بنية. -أ 

 يتحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام. -ب       

 .تعمده اإلنسانعلى ما  إنما يكونعلى أن اإلثم  ستدل من القرآنا .4
 

 

 ن 2 رابعا: 

 

 

ومنها  ...فأجاب عليه السالم إجابات مختلفة متعارضة: منها الصالة لميقاتها ؟عن أي األعمال أفضل  سئل رسول هللا           

                                                                   ...ومنها حسن الخلق ...ومنها قيام الليل ...لالمرتحِ  الحال  ومنها  ...بر الوالدين

 بتصرف.  75في رحاب أصول الفقه للسنة الثانية من سلك البكالوريا، ص                                                                           

ما كان ساريا في عصر  لعدم الحاجة إليه... ويرى البعض أن لم يكن التلفيق الفقهي موجودا في عصر الرسول      «

ال يقال له  - في مسألة ثم يستفتي غيره في أخرى بعَضهممن أن المرء كان يستفتي  -الصحابة والتابعين واألئمة المجتهدين 

، ولم ينقل عن ...فتي تداخال طبيعيا غير مقصودتألنه من قبيل تداخل أقوال المفتين بعضها في بعض بالنسبة لهذا المس ؛تلفيق...

ال :م أنه قال لمستفتيهأحده ... ولم يظهر مصطلح لئال تلفق بين مذهبين فأكثر ؛يجب عليك مراعاة أحكام مذهب من قلدته أو 

 «التلفيق الفقهي في كتب الفقه المختلفة إال في القرن الخامس الهجري...

ف بتصر 31التلفيق الفقهي بين الرفض والقبول لجابر عبد الهادي سالم: ص   

           ِ ِغيِر َحتَّى يَْكبُ »قَاَل:   َعْن َعائَِشةَ رضي هللا عنها َعِن النَّبِي  َر، ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثاََلٍث: َعِن النَّائِِم َحتَّى يَْستَْيِقَظ، َوَعِن الصَّ

  .«َوَعِن اْلَمْجنُوِن َحتَّى يَْعِقَل أَْو يُِفيقَ 

                            .أخرجه النسائي في كتاب الطالق                                                                                     
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 الموضوع – 2017  الدورة العادية - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 العلوم الشرعيةالتعليم األصيل مسلك شعبة  - الفقه واألصول مادة: -

 

NS  43  
 الصفحة

   

4         
 

 

 

 

 

   لتي يتناولها النص.حدد القضية ا .1

 عرف التلفيق اصطالحا. .2

 فتيا في زمن السلف الصالح تلفيقا.تعدد الاعتبار علل عدم   .3

  للتلفيق من األحوال الشخصية. لمث  .4
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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 لدورة العاديةا

  - عناصر اإلجابة  -
 

NR 43 

 الفقه واألصول

مسلك العلوم الشرعية شعبة التعليم األصيل  

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 نجازمدة اإل

 المعامل

3 

5 

 والتوجيهواالمتحانات  المركز الوطني للتقويم  
   

  

  

 

 

 

 

 

   

 مادة الفقه

  ن2,5                                                                                                                                                         أوال: 

. يعدلوا األنصبة بالقيمة ويأخذ كل واحد نصيبا بالتراضي التي يتوافق عليها الشركاء بدون قرعة، بأن  القسمة التعريف: هيـ  1

 ن5. 0 ..……………………………………………………………………….....………………………………………

 ن0.25 ................................. ............   .ها الشيوخ المغاربة هي: قسمة الذوات أو الرقابذكرالقسمة التي ـ  2

 الحاالت االستثنائية:  -3

 .العصبة مع ذوي الفروض -               

 .ـ أصحاب السهم الواحد                 

 ن 0,75 .................................. .........................................................        .ـ الورثة مع غيرهم                  

)يذكر   .   أو يتركوه مشتركا ،مقابلته بغيرهيترك حتى يتراضى الشركاء على بيعه، أو وض والعرفي الدور  ـ ماال يقبل القسمة 4

 ن0,5 ........... ....................................................(.   ..المترشح  الخيارات الثالثة كلها

 ن0,5 ..............................................................ألنها بيع والمشهور أنه ال قيام بالغبن في البيع . التعليل: ـ   5

 

  ن2.5....................................................................................................................... ثانيا:

 ن 0,5....................................      يد.لمناجزة يدا بـ ا كل منهما لآلخر في القدر  مساواة العوضينالشرطان: ـ    1

:"ال تبيعوا الذهب بالذهب إال سواء بسواء، والفضة بالفضة إال سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة  ملسو هيلع هللا ىلصحديث الرسول الدليل:  ـ  2

 ن0,5    )يقبل كل حديث مناسب(  والفضة بالذهب كيف شئتم" أخرجه البخاري في كتاب البيوع

فقدان التآلف ـ استغالل حاجة المحتاجين ـ تعطيل معاني الفضيلة ـ انقطاع المعروف بين الناس من  : للريا األضرار االجتماعيةـ  3

  ن1   ......................................................... ......................................................القرض.

 ن0.5 ............................................. .................................:        ـ حكم  تصرف المقترضة في الصورة  4

   ها على القبض. تجبر، ولها أن بلد القرضد القرض ألختها قبل األجل في لزينب أن تر يجوز

  ن3                                                                                                                         ثالثا:

كان في حكمهما من األوراق  وكذلك ما ،الذهب والفضة سواء كانا سكة رائجة أو سبائك أو مصوغا المراد بالنقدين في الزكاة: ـ  1

 ن0,5 .........  ....................................................................................النقدية

 

 ن1.25 ................................................................................ .......................................................ـ 2

 دليل شرعي مناسب()يقبل كل             الدليل الشرعي المناسب شروط الزكاة

  أخرجه أبو داود.: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" ملسو هيلع هللا ىلص حديث الرسول حوالن الحول

                                                                                     .أخرجه الترمذي: "من استفاد ماال فال زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه" ملسو هيلع هللا ىلص حديث الرسول أو

 ن0.5

أوال:  اإلجابة ال بحرفيتها التقيد بمضمون عناصر

 ن(2,5)

التي يتوافق عليها الشركاء   القسمة التعريف: هيـ  1

بدون قرعة، بأن يعدلوا األنصبة بالقيمة ويأخذ كل واحد 

 ن0,5 . .نصيبا بالتراضي

ها الشيوخ المغاربة هي: قسمة ذكرسمة التي القـ  2

   .الذوات أو الرقاب

............................................................... 

 ن0.25

 الحاالت االستثنائية:  -3

 .العصبة مع ذوي الفروض -               

 .ـ أصحاب السهم الواحد                 

        .رثة مع غيرهمـ الو                  

.......................................................................

 ن 0,75 ......................................

يترك حتى والعروض في الدور  ـ ماال يقبل القسمة 4

أو يتركوه  ،مقابلته بغيرهيتراضى الشركاء على بيعه، أو 

 .مشتركا

المترشح  الخيارات الثالثة كلها(.    )يذكر     

.......................................................................

 ن0,5 .........................

ألنها بيع والمشهور أنه ال قيام بالغبن في  التعليل: ـ   5

البيع ..................................... 

 ن0,5 ..................................

 

..........................................................ثانيا:

.................................................................

 ن(2.5) ..........

كل منهما لآلخر في  مساواة العوضينالشرطان: ـ    1

      يد.ـ المناجزة يدا ب القدر 

 ن 0,5......................................................

:"ال تبيعوا الذهب  ملسو هيلع هللا ىلصحديث الرسول الدليل:  ـ  2

بالذهب إال سواء بسواء، والفضة بالفضة إال سواء 

بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف 

)يقبل كل حديث   شئتم" أخرجه البخاري في كتاب البيوع

 ن0,5 ...... .............  مناسب(

فقدان التآلف ـ استغالل حاجة  األضرار االجتماعية: ـ  3

المحتاجين ـ تعطيل معاني الفضيلة ـ انقطاع المعروف 

 ن(1بين الناس من القرض.  )

ـ حكم  تصرف المقترضة في الصورة :         4

.......................................................................

 ن0.5 ..........................

بلد د القرض ألختها قبل األجل في لزينب أن تر يجوز

https://inscription.ma/


4    
2
       

 

 عناصر اإلجابة – 2017  الدورة العادية - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 العلوم الشرعيةالتعليم األصيل مسلك شعبة  - الفقه واألصول مادة: -

 

NR  43  
 الصفحة

   

4         
 :"...وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي ن0.25 النصاببلوغ 

 .أخرجه البخاري

عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه كان يقول:" هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين   عدم الدين

 ل أموالكم، فتؤدون منه الزكاة "فليؤد دينه حتى تحص

 ن(0.5)                          أخرجه اإلمام مالك في كتاب الزكاة، باب الزكاة في الدين 

 

 ن0.25...........................................................هو الوجوب جمهور الـ حكم زكاة عروض التجارة عند  3

. .)ويقبل كل دليل شرعي مناسب( 267 ، اآلية ذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم" سورة البقرةيها الألقوله تعالى:"يا 

 ن0.5  ...............................................................................................................

 ن0.5................  ...................................................:.......................المقدار الواجب إخراجهـ  4

 .درهما1250أ ـ             

 من الشعير. كيلوغراما 75 - ب          

                                                                                                                                              رابعا:

 ن(2)
                                                                                 ن0.25 ...........ويقبل كل جواب مناسب(  أو شروط األخذ بالشفعة )شروط الشفيع القضية التي يعالجها النص:  ـ  1

 ن0.25.........................بعوض مالي وليس تبرعا أو إرثا ملك الحصة المبيعة ت منه المشفوع شرح العبارة: أن  - 2

  ن0,5 .................................................الحيازة: وضع اليد على الشيء أو الحق بوجه شرعي أصالة أو نيابة   -3

 ن1............................................................................................................................................ـ  4

   293التعليل من نص المادة    الحكم  الصورة

بإرث،وطالبه شريك  تملك أحمد حصته من الدار 

 .الهالك بالشفعة

أن يكون المشفوع منه ألن من شروط استحقاق الشفعة  ن(0,25ال يستحق)

 ن(0,25د تملك الحصة المبيعة بعوض)ق

شريكا في أن يكون الشفيع   ألن من شروط األخذ بالشفعة ن(0,25ال يستحق) .أراد زيد أن يشفع حصة زوجته

 ن(0,25الملك المشاع)

 

 

  

 

 

 

 مادة األصول

  ن  3                                                                                                                                                           :  أوال
 ن0.25.....  .. ....................... ..............نوع المصالح هو: التحسينيات.......................................... .1

 ن 0.5........... ................اسن العاداتل وهي  من محالتعليل: ألن النص يأمر باألخذ بآداب األك

ما يتم به وسيلة الحفظ المقصود؛ من الضروري أو الحاجي أو التحسيني على أحسن : وه مكمل في االصطالح الشرعيال .2

 ن0.5  الوجوه وأكملها.......................................................................................... 
حفظ العقل من الضروريات، ويتحقق القدر األدنى من ذلك بتجنيبه جميع أنواع المخدرات والمسكرات التي تؤدي إلى  -المثال: أ  .3

اإلخالل به، أما التوسع في حفظه عن طريق صقله بطلب العلم واكتساب المعارف... فمن الحاجيات، وأما تجنيبه المشوشات 

ل بوييفته في التفكير  كالتقليد األعمى  فهو من والمزالق التي تؤدي إلى اإلخال

 ن0.75............. ...............................................التحسينيات...............
 ن0.25.......يورد المترشح أحد المثالين التاليين: جواز الكراء للحاجة.أو الوصية للحاجة..............  -ب

 ن0.75............................................................................................................................... -4

أوال:  اإلجابة ال بحرفيتها التقيد بمضمون عناصر

 ن(2,5)

التي يتوافق عليها الشركاء   القسمة يف: هيالتعرـ  1

بدون قرعة، بأن يعدلوا األنصبة بالقيمة ويأخذ كل واحد 

 ن0,5 . .نصيبا بالتراضي

ها الشيوخ المغاربة هي: قسمة ذكرالقسمة التي ـ  2

   .الذوات أو الرقاب

............................................................... 

 ن0.25

 الحاالت االستثنائية:  -3

 .العصبة مع ذوي الفروض -               

 .ـ أصحاب السهم الواحد                 

        .ـ الورثة مع غيرهم                  

.......................................................................

 ن 0,75 ......................................

يترك حتى والعروض في الدور  ـ ماال يقبل القسمة 4

أو يتركوه  ،مقابلته بغيرهيتراضى الشركاء على بيعه، أو 

 .مشتركا

)يذكر  المترشح  الخيارات الثالثة كلها(.       

.......................................................................
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 عناصر اإلجابة – 2017  الدورة العادية - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 العلوم الشرعيةالتعليم األصيل مسلك شعبة  - الفقه واألصول مادة: -

 

NR  43  
 الصفحة

   

4         
 مكمله التحسيني مكمله الحاجي مكمله الضروري

 الصالة ضرورية

 لحفظ الدين 

 الصالة في الجماعة

 أو

 األذان للصالة

0.25 

 تقصير 

 الصالة الرباعية

0.25 

 لجمع ا

 بين الصالتين

 أخذ 

 الزينة

0.25 

الدخول للمسجد 

 باليمين

 

 

                                                                                                                                                            :  ثانيا

    ن2.5

 ن0.25......... .........................الذي ينهي قراءة القرآن فيبدأ قراءته من جديدهو الحال المرتحل:     - .1

 ن0.25............................   ..............الروايات..................هذا التعارض بالجمع والتوفيق بين  يزال .2

يجيب كل واحد بحسب   إلى تنوع أحوال السائلين ويروفهم، فقد كان النبي ألن هذا التنوع في اإلجابات يرجع  التوضيح:                 

 ن0.5........ ....................................................لحاله ويناسبها. ما يصلح 
بين األدلة الشرعية في نظر يكون  إنما التعارضوالتعارض أمر صوري ألنه ال تناقض بين أحكام الشريعة،  .3

 ن0.5..........................................................................................................جتهد.الم
 ن1.....................................................................................................................الجدول: .4

 ن0.5الدليل الناسخ  خالدليل المنسو

نوع 

النسخ 

 ن0.25

وجه 

النسخ 

 ن0,25

 

 

  

 

 

 

 

 

  

     سورة
 43من  اآلية  النساء 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

     سورة
 90  املائدة

نسخ 

الحكم 

دون 

 التالوة.

النسخ 

دل إلى ب

 أشد.

 

                                                                                                                                                            لثا:  ثا

    ن2.5

 ن 0.5......................................عارية عن القصد.... ة ألنهاالثالث األصناف بأفعال  لتكليفتعلق ايال   .1
القصد من وضع الشريعة : رعاية مصالح العباد عن طريق المحافظة على الضروريات وما يلحق بها من حاجيات  .2

 ن0.5......  .......................................................................................وتحسينيات.......
واب إال بنية: أن شرط اإلثابة على األعمال أن تتوافق نية المكلف وعمله مع قصد الشارع من ال ث  -أ .3

 ن0.5... ..........................................................................................................التشريع.......
تعارض ضرران؛ وكان أحدهما عاما واآلخر خاصا فإنه يرتكب الضرر إذا  يتحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام:-ب

 ن0.5........................................... الخاص إلزالة الضرر العام...............................

األحزاب  "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"االستدالل: قال هللا تعالى:  .4

 ن0.5.............................................................................................................................5

 

  ن 2                                                                                                                                                        رابعا:

 ن0.25............ ......................... ....................التلفيق الفقهي :القضية التي يتناولها النص هي .1
لى :  أن يتتبع المقلد الرخص بإطالق، بحيث يختار األحكام األكثر سهولة عليه من بين المذاهب وأقربها إاصطالحا هوالتلفيق  .2

هواه، فيأخذ في القضية الواحدة ذات األركان أو الجزئيات بقولين أو أكثر كي يصل إلى حقيقة مركبة ال يقرها 

 ن 0.5. ..... .....د بمفردات هذا  التعريف (.)ضرورة التقيأحد
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 عناصر اإلجابة – 2017  الدورة العادية - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 العلوم الشرعيةالتعليم األصيل مسلك شعبة  - الفقه واألصول مادة: -

 

NR  43  
 الصفحة

   

4         
فتي تداخال تلنسبة لهذا المسألنه من قبيل تداخل أقوال المفتين بعضها في بعض بااليعتبر تعدد الفتيا زمن السلف الصالح تلفيقا:  .3

 ن0.5.................................................................طبيعيا غير مقصود
دخل يف ، زوجته ثالثا، ثم تتزوج بقاصر بهدف تحليلها تقليدا لإلمام الشافعي الرجل مثال التلفيق من األحوال الشخصية: أن يطلق .4

وهكذا تصبح الزوجة المطلقة من القاصر مباحة . إلمام أحمددم وجوب العدة عليها تقليدا لمع ع طلقهايثم  بها القاصر

 ن0.75......................... الزواج لمطلقها ثالثا
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