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Abstract
The present research tries to induce the most important methodologies
used by contemporary jurists (fukaha’) and others to produce advisory
opinion (fatwa) concerning the new events, for the purpose to correlate
between factuality and Sharia’  And what has urged us to do this
induction is the need to explain the delicate juridical rules (ahkam)
related to many social, political, economic and medical problems, and
also the appearance of some anomalous fatwa, which was used as an
excuse to mock the divine law, without paying attention and
differentiating between what is divine and what is a human endeavor
which is subject to error and truth.

 
  1      

       
         

        
}

{162



د. نور الدين بولحيةمناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل الفقهية

2015) جوان 08(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )346( للدراسات القانونية واالقتصادية

         
         
      

 

 


 


            

 




 


 
1 
2 
3 
4 




 
 

          




)347(

)08(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

          


           


 

         




 
        





 
         

          
         

2
3 
 




      






د. نور الدين بولحيةمناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل الفقهية

2015) جوان 08(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )348( للدراسات القانونية واالقتصادية

       
4 



 


   

          
5 
         


         

         

           



      

6 

        

 



7 



)349(

)08(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

–


 
 

    
  

            


 
 

          
  





     

8 
         


       

      


  
      

9 



د. نور الدين بولحيةمناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل الفقهية

2015) جوان 08(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )350( للدراسات القانونية واالقتصادية

10
  



 

  
 

  364        


        
          

11 


         



          

 
12 

        


 
         


 



)351(

)08(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 


 

 

           

  
 


506

         –

13 

   

        

 
1         

        
          


594

       
          
         

         
14 



د. نور الدين بولحيةمناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل الفقهية

2015) جوان 08(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )352( للدراسات القانونية واالقتصادية

      
   15  

        
 

2        


     


 447     
16 


         

 
    

         


 



 
   


          





17 



)353(

)08(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

   
      

 


          
     


          
18


19

–


914 
         
 


 

         


 


           
          

 



د. نور الدين بولحيةمناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل الفقهية

2015) جوان 08(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )354( للدراسات القانونية واالقتصادية

         
          

 
       

          
         





        

       



20 


 
–


  





21 



            





)355(

)08(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 





22 


 
   






          

          
  


        

23 
  


         
          


24 
         

        




د. نور الدين بولحيةمناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل الفقهية

2015) جوان 08(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )356( للدراسات القانونية واالقتصادية

        
    

         
         

           
25 

   

    


 


        

––
     

  


26 


 
         


 
         


      




)357(

)08(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

 




27 



        

 
     

     
 

716
         

         
         

28 


         
 

         
          

 


      






د. نور الدين بولحيةمناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل الفقهية

2015) جوان 08(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )358( للدراسات القانونية واالقتصادية

          
         




29 

        
         

 


          

            

       
          
 


 
          


30 
8




 
  

}



)359(

)08(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

{
1


          


     
 




 
           


 


 

         

        

 



 

 

1
      


117 



د. نور الدين بولحيةمناهج الفقهاء في التعامل مع النوازل الفقهية

2015) جوان 08(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )360( للدراسات القانونية واالقتصادية



 

20119

2
164 

3
19732201

4
14042241 

5    
13982109    

            
 

6
1141219922864 

7      
01141919992189

8
–199839

91227
10     


            

       2
450

11
      

10115 
12

1163 
131476
14       

–2331



)361(

)08(االجتهـــاد العدد....قسم الدراسات القانونية والشرعية

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

15
1951

161266
17      

         
–1986397

18
           

95155814061986134 
19

           
18

20
35

21447
22447
23489
24

–
14092234

2551
2633 
27125 
28           

142963
2915–17 
3011992653


