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ه ومكانة أقوال نزلة اإلمام دحيم ومنهجه     التعرف على م  إلى   تهدف هذه الدراسة  : ملخـص 

 المتناثرة في كتب الرجال، واعتمد      فـي توثـيق الرواة، استناداً إلى عينة من أقوال دحيم          

 : الباحثان المنهج الوصفي واستعانا بالمنهج االستقرائي، وكان من أهم النتائج
 .وممن يعتمد قوله في توثيق الرواة وخاصة أهل الشام، اً متقناًحافظدحيم يعد إماماً  -
التوثيق تأكيد  : األولى  : يمكـن وضـع مصطلحاته في توثيق الرواة في ثالث مراتب             -

: الثالثة ، التوثيق بصفة واحدة : الثانية ، بصـيغة أفعـل التفضـيل أو بتكرار الصفة       

 .التوثيق بوصف قريب من الجرح
 .     يعتبر دحيم معتدل منصف في الجرح والتعديل  -

 : ويوصي الباحثان بما يلي
ر في حفظ السنة    لما لها من أثر كبي    ، العـناية واالهتمام بالدراسات المتعلقة بنقد الرجال       -

 .وتمييز صحيحها من سقيمها، النبوية
وخاصة من لم   ، االهـتمام بـأقوال النقاد المتقدمين ممن اعتمد قوله في الجرح والتعديل            -

 .  والوقوف على مدلوالتها عندهم والكشف عن مناهجهم ، تجمع أقوالهم في المصنفات

Abdul Rahman Bin Ibrahim  "Duhaym "  
curriculum in the criticism of men  

Abstract: This study aimed at recognising of Duhaym's efforts, his 
curriculum, his rank and the position of his opinions in the criticism of 
the men.  
Research Methodology: Duhaym's  scattered sayings in men's  books 
.  
The study Tool and Sample: The descriptive method was used, as 
well as the inductive method . 
Conclusions: 

- Duhaym is a perfect keeping imam, whose  saying is approved in terms 
of criticism especially in the Midetarian rejoin "Sham" .  

- Duhaym's terms in criticism are placed in three ranks, as perfectly 
assured saying, one world assurance, and as need modification. 


