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ملخص البحث
بسم اهللا الرمحان الرحيم وبعد :

هذه الدراسة بعـض املسـائل الفقهيـة الـيت تراجـع عنهـا اإلمـام مالـك رمحـه اهللا ، واهلـدفيف تناولت 
األهــم مــن هــذا البحــث هــو إظهــار مــا اســتقر عليــه مــذهب مالــك مــن بــني قوليــه ؛ مــن أجــل الفتــوى 
والقضــاء ، وكــذلك اهلــدف منهــا هــو بيــان األســباب الــيت أدت باإلمــام مالــك أن يرتاجــع ، إذ ال بــد 

يبـىن علــى مسـتند ، ومعرفـة مسـتند كــل قـول وسـبب كـل قــول حـريٌّ أن يـَُيِسـر لنـا معرفــة لكـل قـول أن 
لفرق بني أقوله اليت جتري وفق أصوله وقواعده ، من األقوال اليت ال جتري وفق أصوله .ا

املدونــة تــدوين أقــوال اإلمــام مالــك يف وقــد قــدمُت الدراســة يف فصــل متهيــدي أبنــت فيــه عــن تــاريخ 
ا ، واعتمادمها يف الفتوى ؛ مع إسهامات املالكيني يف شروحهما واختصارمه، وطرق نقلهما ،واملوطأ 

وقد عنونته بـ : اإلمام مالك وكتايب املوطأ واملدونة ، وقسمته إىل ثالث مباحث ؛ األول عن املدونة ، 
والثاين عن املوطأ ، والثالث عن منزلتهما يف الفتوى .

ــــ:  ـــه عـــن الرتاجعـــات، وأومستـــه ب مث أردفـــت هـــذا الفصـــل بفصـــل أول وهـــو فصـــل نظـــري ؛ أتكلـــم في
تها باجتهادات علمـاء املـذهب ، وقسـمته إىل ثـالث مباحـث ؛ األول بينـت 

أحكـــــام 

بالدراسة ، مث أبنت عن دور الرتاجعات يف تعدد األقوال والرواية داخل املذهب ، أما املبحث الثالـث 
حت فيه األسباب والبواعث اليت أفضت باإلمام مالك أن يرتاجع عن قوله األول .فأوض

مث تناولــت بالبحــث والدراســة يف فصــل ثــاٍن عــن املســائل الفقهيــة الــيت تراجــع عنهــا اإلمــام مالــك يف 
بايب العبادات واملعامالت من خالل املدونة واملوطأ ؛ وذلك باستقراء هذه املسائل ، مث وضع منهجية 

يف دراستها ختدم املذهب املالكي ، وحتقق اهلدف من هذا البحث . 
مث أردفت هـذه الدراسـة بفهـارس فنيـة ُتسـهل الرجـوع إىل اآليـات واألحاديـث ، وإىل الكتـب املعتمـدة 

يف البحث ، وإىل املوضوعات .
وختمت هذا كله خبامتة أبنت فيها عن النتائج اليت توصلت إليها أثناء هذه الدراسة .
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ABSTRACT
In the name of Allah the merciful and the most kind
In my discussion , I have studied some issues of " fikh"

that " Imam Malik" mercy of Allah be upon  him retracted
about and , I pointed out two of his sayings on which his
doctrine was based These letters are " Fatwa" and
"Kadhaa" ( justice)
In addition I wanted to show reasons that led "Imam

Malek" to retract because there must be a document to
relying in this case I did so believing it will permit us to
show the difference between his sayings that go along with
his perceptions and those which do not
In the Introductory part I' have demonstrated how  the

sayings of "Imam Malek" in "Moudawana" and "Mowata"
have been recorder throughout history and  the way were
transmitted through Of course depending on "fatwa" and
sharing of Imam's followers in explaining  and summarizing
both books
This part However is entitled :"Imam Malek and

Moudawana , Nowata books" . I also divided this part  into
three secondary parts ; the first is a bout "Moudawana" ,
the second deals with:" El mowata "  and  the last speaks
about the importance of both records in "fatwa" .
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The former part is followed by a first theoretical
chapter in which , I treated the fact of retract by " Imam"
and I labeled it :" reasons of retract and its relation ship
with efforts douse by followers of this doctrine ". It is also
split into three sub divisions firstly I spoke about nature  of
retract and differences of terms related to it .Secondly I
showed rules of retract by mentioning ways to know the
subject retracted about . Thirdly , I dealt with laws which
govern retract action . Thus , I divided the absolute retract
into reference ( Mufti ) and judge ( kadhi ) and required
know ledge in both cases . Later , I focused on impel
mention this retract option in " Imam's doctrine" as it is the
target points of the whole study .
Moreover , I handled the retract 's role in creating

various saying within the doctrine . The third part ,
includes reasons that pushed " Imam Malek" to retract .
Besides , I tackled the subject of " Fikh" and I classified  it
in : worshiping ( Ibadat) and relationships (moa'amalat)
acts . I referred to researches and surveys that Imam
retracted about . Then I put a favorable methodology that
serves the Imam's doctrine and the objective was fulfilled .
This study was joined with effective indexes and

books whiles facilitate to the reader to go back and check
verses of " Koran" , sayings of the prophet Mohamed
(mercy be upon him and to have a look at other subjects .
I ended by a conclusion in which I pointed out results

in my study .


