



























































































































































































































































































































































































































	الميسر في علم الجرح والتعديل
	المقدمة
	الفصل التمهيدي - تعريف الإسناد
	تعريف الإسناد
	أهمية الإسناد
	الإسناد خصيصة للمسلمين
	عناية المحدثين بالإسناد
	المؤلفات في موضوع الإسناد

	الفصل الأول - تعريف علم الجرح والتعديل
	القسم الأول - تعريف الجرح والتعديل
	تعريف الجرح والتعديل لغة واصطلاحا
	تعريف علم الجرح والتعديل
	مشروعية الجرح والتعديل
	نشأة علم الجرح والتعديل
	بدء الكلام في الرجال جرحا وتعديلا

	القسم الثالث - طبقات المتكلمين في رجال الحديث
	طبقة المتشددين
	طبقة المتساهلين
	طبقة المعتدلين

	القسم الثالث - آداب الجارح والمعدل وشروطهما
	آداب الجارح والمعدل
	شروط الجارح والمعدل
	شروط ناقلي الجرح والتعديل


	الفصل الثاني - مباحث مهمة في علم الجرح والتعديل
	القسم الأول - صفة من تقبل روايته ومن ترد
	تعريف العدالة
	شروط العدالة
	ثبوت العدالة
	فروع اختلال العدالة

	تعريف الضبط
	أنواع الضبط
	طريقة معرفة ضبط الراوي
	فروع اختلال الضبط


	القسم الثاني - أحكام المسائل المهمة المتعلقة بالجرح والتعديل
	حكم رواية المجهول
	حكم عمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه أو مخالفته له
	حكم رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو
	حكم رواية من حدث ونسي

	القسم الثالث - حكم الإبهام والتعارض في الجرح والتعديل
	الجرح المبهم
	حكم تعارض الجرح والتعديل


	الفصل الثالث - تعريف ألفاظ الجرح والتعديل
	القسم الأول - ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها
	مراتب التعديل
	مراتب الجرح

	القسم الثالث - شرح بعض العبارا الموهمة في الجرح والتعديل
	إلى الصدق ما هو
	تعرف وتنكر
	تغير بآخره
	ثقة متهم
	حديثه ليس بشيء
	خشبي
	دجال من الدجاجلة
	الرياحي رياح
	سداد من عيش
	سكتوا عنه 
	صدوق
	طير طرأ علينا
	على يدي عدل
	فلان أحب إلي منه
	فيه خلف
	فيه نظر
	كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ أكبادها
	لا بأس به
	لا ينطحكم بقرنيه
	لم تثبت عدالته
	ليس بشيء
	ليس بالقوي
	ليس من أهل الحفظ
	ليس من إبل القباب
	ليس من جمال المحامل
	لين
	مائل عن الحق
	مقارب الحديث
	منكر الحديث
	مود أو مؤد
	نزكوه
	هو شيخ ليس بذاك
	واه بمرة
	يثبج في الحديث
	يحول
	يزرف في الحديث
	يسرق الحديث
	يفتعل الحديث


	الفصل الرابع - تعريف كتب الجرح والتعديل
	كلمة عن نشأة تصنيف كتب الجرح والتعديل وأقسامها
	القسم الاول - كتب الثقات
	القسم الثاني - كتب الضعفاء
	القسم الثالث - كتب جمعت بين الثقات والضعفاء
	القسم الرابع - مصنفات في رجال كتب الحديث المخصوصة
	كتب في رجال صحيح البخاري
	كتب في رجال صحيح مسلم
	كتب في رجال الصحيحين
	كتب في رجال سنن أبي داود
	كتب في رجال جامع الترمذي
	كتب في رجال سنن النسائي
	كتب في رجال سنن ابن ماجه
	كتب في رجال الموطأ
	كتب في رجال السنن الأربعة
	كتب في رجال الكتب الستة
	مصنفات في رجال الكتب العشرة
	مصنفات في رجال كتب الأئمة الاربعة
	كتب في رجال مسند أحمد
	كتب في رجال معاني الآثار
	كتب في رجال مسند أبي حنيفة

	القسم الخامس - كتب السؤالات
	القسم السادس - كتب الجرح والتعديل المخصصة بمكان معين

	كلمة الختام
	المصادر والمراجع
	فهرس الموضوعات
	كتب للمؤلف




