





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي وكتابه التعديل والتجريح
	المجلد الأول
	المقدمة
	أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة

	الباب الأول: أبو الوليد الباجي
	المبحث الأول: عصر الباجي من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية
	المبحث الثاني: ترجمة أبي الوليد الباجي
	المبحث الثالث: ترجمة لطائفة من أهم شيوخ الباجي وتلاميذه
	المبحث الرابع: حياته العلمية ونشاطع العلمي في غير التأليف والحديث
	المبحث الخامس: آثاره العلمية والتعريف بأهم كتبه في غير الحديث
	الميحث السادس: جهوده في خدمة الحديث وعلومه والتعريف بكتاب المنتقى
	المبحث السابع: دراسة تفصيلية لكتاب التعديل والتجريح
	عمل الباجي في كتابه
	ترتيبه للكتاب
	تكراره لبعض التراجم
	مادة التراجم
	طول تراجم الكتاب
	شرح الباجي لأنساب بعض الرواة


	الباب الثاني: كتاب التعديل والتجريح: تحقيقه والتعليق عليه
	كلمة بين يدي الكتاب
	نور عثمانية 766

	بداية النص المحقق
	باب معرفة الجرح والتعديل
	باب في جواز الجرح وأنه ليس من باب الغيبة المنهي عنها وإنما هو من الدين
	باب الجرح والتعديل
	باب وصف المجرح الذي يطرح حديثه وتمييزه من العدل الذي يؤخذ بحديثه
	باب في وجوب التحرز في الأخذ عن العدول
	باب ذكر أسانيد متفق على اطراحها
	باب في ذكر أسانيد اتفق على صحتها
	باب نسب محمد بن إسماعيل البخاري وتاريخ مولده ووفاته
	باب في وصف حياته وعلمه
	باب في ذكر تأليفه للكتاب الجامع وحكم الكتاب ومعناه
	حرف الألف
	باب إبراهيم
	باب إسماعيل
	باب إسحاق
	باب أيوب
	باب أنس
	باب آدم
	باب أسود
	باب أزهر
	باب أبي
	باب أسامة
	باب أيمن
	باب إسرائيل
	باب أسلم
	باب أشعث
	باب أسباط
	باب تفاريق الأسماء على الألف

	حرف الباء
	باب بكر
	باب بشير
	باب بشير
	باب بسر
	باب بيان
	باب تفاريق الأسماء على الباء

	حرف التاء
	حرف الثاء
	باب ثور
	باب تفاريق الأسماء على الثاء

	حرف الجيم
	باب جابر
	باب جندب
	باب جبير
	باب جعد
	باب جامع
	باب جويرية
	باب تفاريق الأسماء على الجيم



	المجلد الثاني
	حرف الحاء
	باب الحسين
	باب حسان
	باب حميد
	باب حفص
	باب الحارث
	باب حبيب
	باب الحجاج
	باب حماد
	باب حاتم
	باب الحكم
	باب حصين
	باب حكيم
	باب حمزة
	باب حنظلة
	باب حيوة
	باب حرمي
	باب تفاريق الأسماء على الحاء

	حرف الخاء
	باب خليفة
	باب تفاريق الأسماء على الخاء

	حرف الدال
	حرف الذال
	باب ذر

	حرف الراء
	باب ربيعة
	باب روح
	باب رافع
	باب تفاريق الأسماء على الراء

	حرف الزاي
	باب زياد
	باب الزبير
	باب زكريا
	باب زهير
	باب تفاريق الأسماء على حرف الزاي

	حرف الطاء
	باب طارق
	باب تفاريق الأسماء على الطاء

	حرف الظاء
	حرف الكاف
	باب كعب
	باب كهمس
	باب تفاريق الأسماء على الكاف

	حرف اللام
	حرف الميم
	باب مالك
	باب موسى
	باب معاذ
	باب معاوية
	باب مسلم
	باب منصور
	باب معن
	باب معبد
	باب المغيرة
	باب مروان
	باب مطرف
	باب المنذر
	باب محمود
	باب المسيب
	باب معلى
	باب مخلد
	باب معمر
	تفاريق الأسماء على حرف الميم

	حرف النون
	باب النضر
	باب نصر
	باب النعمان
	باب نفيع
	باب نعيم
	باب تفريق الأسماء على النون

	حرف الصاد
	باب صفوان
	باب صخر
	باب صدقة
	باب تفاريق الأسماء على الصاد

	حرف الضاد
	حرف العين
	باب عبد الرحمن
	باب عبيد الله
	باب عبد العزيز
	باب عبد الملك
	باب عبد الحميد
	باب عبد الواحد
	باب عبد الأعلى
	باب عبد السلام
	باب عبد الرحيم
	باب عبد القدوس
	باب عبد ربه
	باب عبد الكريم
	باب تفاريق الأسماء المعبدين
	باب عبيد
	باب عباد
	باب عبدة
	باب عبادة
	باب عبيدة


	المجلد الثالث
	تابع حرف العين
	باب عمر
	باب عثمان
	باب علي
	باب عمرو
	باب عامر
	باب عاصم
	باب عقبة
	باب عطاء
	باب العباس
	باب عمران
	باب علقمة
	باب عمير
	باب عيسى
	باب عروة
	باب عكرمة
	باب عمارة
	باب عوف
	باب عدي
	باب العلاء
	باب عتبة
	باب عنبسة
	باب تفاريق على الأسماء على العين

	حرف الغين
	حرف الفاء
	باب فضيل
	باب تفاريق الأسماء على الفاء

	حرف القاف
	باب القاسم
	باب قتادة
	باب قبيصة
	باب قرة
	باب قريش
	باب تفاريق الأسماء على القاف

	حرف السين
	باب سعد
	باب سليمان
	باب سالم
	باب سلمة
	باب سهل
	باب سفيان
	باب سلام
	باب سلم
	باب سعدان
	باب سريج
	باب سويد
	باب سيار
	باب السائب
	باب سنان
	باب تفاريق الأسماء على السين

	حرف الشين
	باب شبيب
	باب شجاع
	باب تفاريق الأسماء على الشين

	حرف الهاء
	باب هارون
	باب همام
	باب هلال
	باب هاشم
	باب الهيثم
	باب تفاريق الأسماء على الهاء

	حرف الواو
	باب وهب
	باب تفاريق الأسماء على الواو

	حرف اللام ألف
	حرف الياء
	باب يزيد
	باب يوسف
	باب يونس
	باب يعلى
	باب يعقوب
	باب تفاريق الأسماء على الياء

	الكنى
	حرف الألف
	حرف الباء
	حرف التاء
	حرف الثاء
	حرف الجيم
	حرف الحاء
	حرف الخاء
	حرف الدال
	حرف الذال
	حرف الراء
	حرف الزاي
	حرف الطاء
	حرف الظاء
	حرف الكاف
	حرف اللام
	حرف الميم
	حرف النون
	حرف الصاد
	حرف الضاد
	حرف العين
	حرف الغين
	حرف الفاء
	حرف القاف
	حرف السين
	حرف الشين
	حرف الهاء
	حرف الواو
	حرف الياء

	باب أسماء النساء
	باب كنى النساء
	الفهارس
	فهرس الموضوعات






