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 اإلىداء

طيمة فترة عمي  جي وأبنائي الكرام ، الذين صبرواأىدي ىذا العمل إلى زو 
 . الستكمال ىذا العمل المتواضع دراستي
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 شكر وتقدير 

الحمد هلل الذي ال يستحق كمال الحمد إال ىو ، سبحانو ال أحصي ثناًء عميو ىو كما أثنى عمى 
نفسو ، ثم الصالة والسالم عمى أفضل خمق هللا ، محمد بن عبد هللا وعمى آلو وصحبو ومن وااله 

 :أما بعد 

ص وأخ ، أتقدم بشكري المتواصل لكل من قدم لي يد العون في إنجاز ىذا العملفإني 
الذي لم يدخر جيدًا في إبداء توجيياتو ، سعيد سالم فاندي  :بالذكر الدكتور الفاضل

رشاداتو  .فجزاه هللا عني خير الجزاء  ، وا 
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 ممخص الدراسة

، وعمى صحبو وأتباعو إلى يوم الحمد هلل ربي العالمين ، والصالة والسالم عمى سيد ولد آدم أجمعين 
 الدين .

العمماء في تدوين ونقد الحديث من األمور الميمة ، التي تساعد طالب العمم عمى  إن دراسة مناىج
 . بمختمف فروعو فيم القضايا الحديثية المختمفة ، وتكون لو باباً واسعًا يمج منو لعمم الحديث الشريف

ك وذل ،ومن ىنا تناولت دراستي موضوع ) محمد أبو زىو ومنيجو في تدوين الحديث الشريف ونقده (
 ( .من خالل كتابيو ) الحديث والمحدثون ، ومكانة السنة في اإلسالم 

وقد تضمنت الدراسة بعد المقدمة ، تمييدًا لمتعريف بالمؤلف ، من خالل عرٍض لبعض جوانب  
 لمتعريف بو وبآثاره العممية . ، حياتو

ي العصور المختمفة  الشريف فمنيج المؤلف في تدوين الحديث  :ثم تناولت الدراسة في الباب األول
صحابتو ، إلى عصر التابعين وتابعييم ، مع بيان بعصر النبي صمى هللا عميو وسمم ، ثم ابتداًء  
  رواية الحديث ، وكتابتو ، وظيور الوضع فيو ضايا التي برزت في ىذه الحقبة ، من مثل أىم الق

 وتدوين الحديث ، وكذلك الشبيات المتعمقة بيذه القضايا .
في القرن ولت الدراسة في الباب الثاني : منيج المؤلف في مصنفات الحديث التي ظيرت وتنا  

 . ذلك، وكذلك المختصرات والشروح التي جاءت بعد اليجري الثالث والرابع 
كما تطرقت الدراسة في الباب الثالث : لمنيج المؤلف في نقد الحديث الشريف سندًا ومتنًا ، وبيان 

 الردود عمى الشبيات الموجية لكمييما .ثم بيما ، القضايا المتعمقة 
بعض  فيرأيو  قضايا الحديثية الميمة ، وكذلك كما اعتنت الدراسة ببيان موقف المؤلف من بعض ال

 الفرق . 
توصل إلييا الباحث من خالل دراسة ىذا الموضوع ، وكذلك وختمت الدراسة بأىم النتائج التي 
م ، الذين بذلوا الجيود الكبيرة ، في مجال إحياء عموم الشريعة توصية ميمة في حق ىؤالء األعال

 اإلسالمية ، ولم يجدوا منا كبير اىتمام . 
 

 الباحث: صالح محمد الحمدي
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Research Abstract 

All praise is due to Allah, Lord of the worlds, and peace be upon His 

Messenger and his companions and followers until the Day of Judgment. 

It is of utmost importance to study the methodologies of the Scholars in 

asserting the validity and authenticity of Hadith, which helps students 

understand various issues surrounding hadith, it would open the door for 

them to delve further into the study of Hadith with its different branches. 

That is why I decided to research the following topic (Mohammed Abu Zaho 

and his Methodology of Evaluating Hadith) 

My research has included after the introduction, a preface detailing the 

author, through which I shed some light on some aspects of his life, hoping 

to reveal some of his intellectual accomplishments. 

 Afterward in the first section: I detailed the methodology of the author 

in evaluating Hadith over the different periods, starting with the 

Prophet's and companion's era, to the era of their successor's, while 

detailing the important issues and causes of suspicion arising in their 

eras, such as the verbal passage of Hadith, the writing of hadith, the 

appearance of wad‘ (fabrication), and the preserving of hadith. 

 In the second section: I detailed the author's methodology in 

evaluating the hadith of the third and fourth century, as well as the 

summaries and annotations that came after the fourth century. 

 In the third section on The author's methodology of critiquing hadith's 

sanad (chain of transmission) and matn (the hadith's text itself) and 

detailing the issues related to them and responding to some of their 

criticisms. 

I made sure to highlight the author's stance on many of Hadith's various 

important issues and of some sects as well. 

I concluded the research with the most important conclusions that I have 

reached while researching this topic. I also included my recommendations in 

commemoration of those great Scholars for their incredible efforts in raising 

the study of Sharia all while being forgotten by us. 
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