
 منهج الطبراني في معاجمه الثالثة : 
 واألوسط والصغير منهج اإلمام أبي القاسم الطبراني في معاجمه الثالثة :الكبير

  :اإلمام الطرباين ترمجة-1  

هو: اإلمام، احلافظ، الثقة، الرحال اجلوال، حمد ِّث اإلسالم، عَلُم املعمَّرين، أبو القاسم، سليمان بن 
 اللَّخمي الشامي الطرباين، صاحب املعاجم الثالثة.أمحد بن أيوب بن مطري 

 مولده مبدينة عكا يف شهر صفر سنة ستني ومائتني، وكانت أمه عكَّاوية.

وأول مساعه يف سنة ثالث وسبعني، وارحتل به أبوه، وحرص عليه، فإنه كان صاحب حديث، من 
رحتال ولقي الرجال ستة عشر أصحاب دحيم، فأوَّل ارحتاله كان يف سنة مخس وسبعني، فبقي يف اال

عامًا، وكتب عم ن أقبل وأدبر، وبرع يف هذا الشأن، ومجع وصنف، وعم ر دهراً طوياًل، وازدحم عليه 
 احملدثون، ورحلوا إليه من األقطار.

لقي أصحاب يزيد بن هارون، وروح بن عبادة، وأيب عاصم، وحجاج ابن حممد، وعبد الرزاق، ومل 
 قرانه, وحدَّث عن ألف شيخ أو يزيدون.يزل يكتب حىت كتب عن أ

  

 شيوخه:

هاشم بن مرثد الطرباين, وإسحاق الدبري, وإدريس العطار, وبشر بن موسى, وحفص بن عمر, 
وعلي بن عبد العزيز, وأيب زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي, وأيب علي بشر بن موسى 

 األسدي, وعبد هللا بن اإلمام أمحد, والنسائي، وغريهم.

  

 تالمذته:

أبو خليفة اجلَُمحي، وأبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن َمْنده األصبهاين، وأبو بكر 
أمحد بن موسى بن َمْرُدويه األصبهاين, وأبو نعيم األصبهاين، واملسند أبو بكرحممد بن عبد هللا بن 

 طرباين الكبري والصغري.وهو ممن روى معجم ال -أمحد بن إبراهيم بن رِّْيَذة األصبهاين 
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, والفقيه أبو عمر حممد بن احلسني -وهؤالء من شيوخه  -وابن عقدة, وأمحد بن حممد الصحاف 
البسطامي, واحلسني بن أمحد بن املرزابن, وأبو بكر بن أيب علي الذكواين, وأبو الفضل حممد بن 

هراير, وعبد الرمحن بن أمحد أمحد اجلارودي, وأبو احلسني بن فادشاه, وحممد بن عبيد هللا بن ش
 الصفار.

 فضله, وثناء العلماء عليه:

 قال الذهيب: مسند الدنيا.. وكان من فرسان هذا الشأن مع الصدق واألمانة..

وقال: ومل يزل حديث الطرباين رائجًا، انفقًا، مرغوابً فيه، وال سيما يف زمان صاحبه ابن ريذة، فقد 
 حنو مئة نفس منهم.مسع منه خالئق، وكتب الس لفي عن 

قال أبو بكر بن أيب علي املعدل: الطرباين أشهر من أن يدل على فضله وعلمه، كان واسع العلم  
 كثريا التصانيف.

وقال أبو نعيم: مسعت أمحد بن بندار يقول: دخلت العسكر سنة مثان ومثانني ومائتني، فحضرت 
ت أن متلي علي فيقول: حىت حيضر جملس عبدان، وخرج ليملي فجعل املستملي يقول له: إن رأي

الطرباين قال: فأقبل أبو القاسم بعد ساعة متزراً إبزار مرتدايً آبخر، ومعه أجزاء، وقد تبعه حنو 
 عشرين نفساً من الغرابء من بلدان شىت حىت يفيدهم احلديث.

انم على قال أبو بكر بن أيب علي: سأل والدي أبو القاسم الطرباين عن كثرة حديثه فقال: كنت أ
 ثالثني سنة. -يعين: احلصري  -البواري 

قال أبو احلسني أمحد بن فارس اللغوي: مسعت األستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظن أن يف الدنيا 
 حالوة ألذ من الرائسة والوزارة اليت أان فيها،

يغلب أاب بكر حىت شاهدت مذاكرة أيب القاسم الطرباين وأيب بكر اجلعايب حبضريت، فكان الطرباين 
بكثرة حفظه، وكان أبو بكر يغلب بفطنته وذكائه حىت ارتفعت أصواهتما، وال يكاد أحدمها يغلب 

صاحبه، فقال اجلعايب: عندي حديث ليس يف الدنيا إال عندي، فقال: هات، فقال: حدثنا أبو 
ن بن أيوب، خليفة اجلمحي، حدثنا سليمان بن أيوب، وحدث حبديث، فقال الطرباين: أخربان سليما
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ومين مسعه أبو خليفة، فامسع مين حىت يعلو فيه إسنادك، فخجل اجلعايب، فوددت أن الوزارة مل 
 تكن، وكنت أان الطرباين، وفرحت كفرحه، أو كما قال.

  

 مصن فاته:

من تصانيفه: تفسري القرآن الكبري. مسند الشاميني. دالئل النبوة. الطواالت يف احلديث. عشرة 
ب األوائل. كتاب الدعوات. كتاب الرمي. كتاب السنة. كتاب املكارم وذكر األجواد.  النساء. كتا

 كتاب املناسك. كتاب النوادر. املعجم الوسط يشتمل على حنو اثنني ومخسني ألف حديث.

املعجم الصغري يف أمساء شيوخه. املعجم الكبري يف الصحابة. مسند أيب سفيان. مسند شعبة. 
ارم األخالق. األوائل. طرق حديث من كذب علي متعمدا. فضائل الرمي األحاديث الطوال. مك

   وتعليمه. الكىن.

  

 وفاته:

 وقيل: ذهبت عيناه يف آخر أايمه، فكان يقول: الزاندقة سحرتين.

قال أبو نعيم تويف لليلتني بقيتا من ذي القعدة سنة ستني وثالث مائة قلت: استكمل مائة عام 
 أل البالد.وعشرة أشهر وحديثه قد م

  

 (.917-3/912(, تذكرة احلفاظ )130-16/119مراجع الفقرة: سري أعالم النبالء )

 منهجه يف املعجم الكبري -2

 أواًل: اسم الكتاب: "املعجم الكبري".

مرتبني ترتيباً  -أو بعضها  -اثنيًا: موضوعه: معرفة الصحابة بذكر أحواهلم وفضائلهم ومروايهتم 
ين: "هذا كتاب ألْفناه جامع لعدد ما انتهى إلينا ممن روى عن رسول هللا صلى معجمياً، قال الطربا

 هللا عليه وسلم من الرجال والنساء، على حروف ألف ب ت ث" .
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إضافة  -اثلثًا: بيان شرط مؤلفه فيه: التزم الطرباين الرتتيب املعجمي للصحابة من الرجال والنساء، 
واحد منهم حديثاً وحديثني وثالاثً وأكثر من ذلك  حيث يقول: "خرجت عن كل -إىل ما سبق 

على حسب كثرة روايتهم وقلتها، ومن كان من املقلني خرجت حديثه أمجع، ومن مل يكن له رواية 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان له ذكر من أصحابه من استشهد مع رسول هللا صلى هللا 

ملغازي واتريخ العلماء، ليوقف على عدد الرواة عن عليه وسلم أو تقدم موته، ذكرته من كتب ا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذكر أصحابه رضي هللا عنهم، وسنخرج مسندهم ابالستقصاء "، 

 ومما سبق يتبني أن اإلمام الطرباين اشرتط ما يلي:

 عنه يف أن خيرج عدداً من مروايت كل صحايب مكثر أو متوسط، ومل خيرج أليب هريرة رضي هللا -1
معجمه هذا؛ ألنه أفرده مبسند مستقل نظراً لكثرة مروايته، يقول الذهيب: " ليس فيه مسند أيب 

هريرة، وال استوعب حديث الصحابة املكثرين " ، ويتنبه إىل أنه مل يشرتط استيعاب حديث 
 املكثرين.

 التزم ابستيعاب مروايت املقلني من الصحابة رضوان هللا عليهم. - 2

من مروايت  -لتزم إبيراد أمساء الصحابة الذين ليست هلم رواية، وعرف هبم، وذكر فضائلهم ا - 3
 ؛ ألن من أهداف أتليفه هلذا املعجم: معرفة الصحابة.-غريهم 

 التزم برتتيب كل ما سبق على حروف املعجم. - 4

  

 ميكن إمجاهلا فيم يلي:وميكننا القول أبن  منهج الطرباين يف املعجم الكبري على جمموعة من األسس 

بدأ بذكر اخللفاء الراشدين، على ترتيب خالفتهم، مث أتبعهم بذكر بقية العشرة املبشرين  - 1
 ابجلنة.

 رتب أمساء الصحابة على حروف املعجم، وجعله ترتيب عاًما لكل الكتاب. - 2

. مث ما أسنده يف مستهل مسند كل صحايب يرتجم له؛ بذكر نسبه، مث صفته، مث سنده ووفاته - 3
عن رسول هللا ).. هذا إذا كان لديه أحاديث يف هذه األبواب، فإن مل يعثر على شيء تركها دون 

 التزام هبذا الرتتيب.
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إذا اجتمعت جمموعة من األحاديث يف موضوع ما عنون هلا بعنوان مناسب؛ كأن يقول: " ابب   - 4
 كذا ".

وإن كان مقاًل ذكر مجيع أحاديثه وإن روى عن  إن كان الصحايب مكثًرا ذكر بعض أحاديثه، - 5
الصحايب عدد من التابعني، ذكر أحاديث كل اتبعي على حدة، وعنون هلا بعنوان ذكر فيه التابعي 

 عن الصحايب " فالن عن فالن ".

من مل يكن له رواية عن رسول هللا ) أو تقدم موته يذكره نقاًل عن كتب املغازي، واتريخ  - 6
 قف على عدد الرواة عنه (.العلماء ليو 

إذا اشرتك عدد من الصحابة يف اسم واحد أفرد هلم اباًب خاًصا وعنون له بعنوان " ابب من  - 7
 امسه كذا ".

ذكر املؤلف أبوااًب ومل يرتجم هلا برتمجة، فيقول " ابب " فقط هكذا، وهذا يفعله إذا ما كان بني  - 8
 ده اتصال يف املوضوع.هذا الباب والذي قبله أو بينه والذي بع

إذا دارت عدة أحاديث لصحايب حول موضوع واحد، ووجد املؤلف أن هناك مروايت  - 9
لصحايب آخر هلا تعلق هبذا املوضوع، فإنه يذكرها ويغض النظر عن أهنا ليست حتت ترمجة ذلك 

ل الصحايب، قصده بذلك استكمال النفع ابملوضوع الواحد يف موضع واحد، مث يرجع فيستكم
 مروايت الصحايب املرتجم.

رواايت املعجم مجيعها مروية بصيغة األداء " حدثنا " وهي أرفع صيغ األداء عند ابن  - 10
 الصالح.

قل ما يكرر حديثًا بسنده ومتنه كما هو، بل البد من مغايرة، تتمثل غالًبا يف تعدد الطرق،  - 11
 أعلى منها.وهذا من شأنه تقوية احلديث ورفعه من درجة إىل اليت 

  

 رابعًا: بيان مشتمالته :

"صحايب 1600عدد الصحابة الذين َخرَّج هلم الطرباين أو أوردهم مرتمجاً هبم مع التعريف: " -1
تقريبًا، ولكنه قد يورد املختلف يف صحبته وينبه إىل ذلك، مثل صنيعه عند مسند جندب بن كعب 
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ته" ، وعدد مروايت الكتاب املطبوع: حيث يقول: "جندب بن كعب األزدي: قد اختلف يف صحب
 "حديثاً تقريباً.22021"

اشتمل املعجم على املرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو أكثر مروايت الكتاب، وعلى   -2
كثري من املوقوف وال سيما أنه يبدأ ابلتعريف ابلصحايب، ويذكر بعض مشائله وفضائله وأقواله، ومن 

بكر الصديق رضي هللا عنه ، ومسند عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه  ذلك ما ذكر يف مسند أيب
ومسند أيب عبيدة اجلراح رضي هللا عنه ، وفيه أقوال التابعني ومن دوهنم املتعلقة ابلتعريف ابلصحابة 
رضوان هللا عليهم، وذكر صفاهتم وحنوها، وقد نبه إىل ذلك يف مقدمة املعجم الكبري بقوله: "ومن مل 

واية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان له ذِّكر من أصحابه من استشهد مع رسول يكن له ر 
هللا صلى هللا عليه وسلم، أو تقدم موته، ذكرته من كتب املغازي واتريخ العلماء" ، وهو يروي كل 

 ذلك ابإلسناد.

وبلداهنم،  اشتمل املعجم على أقوال الطرباين نفسه ابلتعريف ابلصحابة، وذكر أنساهبم، - 3
وسابقتهم، وتواريخ وفياهتم، وهذا من األمور اليت اعتىن هبا اإلمام الطرباين كثريًا، كما اشتمل 

 الكتاب أيضاً على شرح الطرباين للغريب، ومنه قوله: "احلش: البستان" .

اشتمل املعجم على بيان اختالف الرواة يف مروايهتم، حيث ُعين الطرباين جبمع طرق احلديث  - 4
الذي يرويه، وقد يبوب على ذلك، كما صنع يف مسند عبد هللا بن مسعودرضي هللا عنه، حيث 
يقول: "االختالف عن األعمش يف... " ، ويف موضع آخر قال: "االختالف عن األعمش يف 

 حديث عبد هللا يف صالة النيب صلى هللا عليه وسلم مبىن" ، وغريه .

  

 خامسًا: طريقة ترتيبه:

، ورتب الصحابة على حروف املعجم -يف الغالب  - املروايت على مسانيد الصحابة رتب الطرباين
 ، وقسمهم إىل رجال، ونساء، وتفصيل ذلك كما يلي:-بعامة  -

ولكنه يروي  -يف الغالب  -رتب املروايت على حسب مسانيد الصحابة رضوان هللا عليهم  - 1
عند التعريف هبذا الصحايب، وذكر فضائله، يف مسند الصحايب، أحاديث ليست من روايته، وذلك 
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وعند بيان صحبة من ليست له رواية، وهو يف أكثر األحوال، يسوق: ما يتعلق بنسبة الصحايب، مث 
 ما يتعلق بصفته، مث ما يتعلق بسن ِّه ووفاته، مث يبوب بقوله: "ومما أسند".

 ، منها:تنوعت طريقته يف ترتيب ما يسنده ويرويه الصحايب على أحوال - 2

 يصنف مروايت الصحايب على األبواب الفقهية. -أ 

يقسم مروايت الصحايب املتوسط الرواية أو مكثرها على تراجم من روى عنهم، فإذا كان  -ب 
ذلك الراوي عن الصحايب مكثراً أيضًا، قسم مروايته على حسب من روى عن الراوي عن 

ة رضي هللا عنه، حيث قال: "مساك بن حرب الصحايب، ومن ذلك: ما صنع عند مسند جابر بن مسر 
عن جابر بن مسرة " ، مث قال بعده: "سفيان الثوري عن مساك" وساق مروايت الثوري من هذا 
الطريق, ويبدأ برواية الصحابة ) الرجال مث النساء( عن الصحابة، مث برواية التابعني )الرجال مث 

ن الرواة عن الصحابة على حسب البلدان كما النساء( عن الصحابة، ورمبا رتب اتبع التابعني ع
صنع عند مسند: سهل بن سعد رضي هللا عنه حيث ترجم بقوله: "ما روى أبو حازم: سلمة بن 

دينار عن سهل بن سعد" ، مث ترجم بقوله: "رواية املدنيني عن أيب حازم" وبعد أن ساق مروايهتم، 
مروايهتم، ترجم بقوله: "رواية البصريني عن أيب  ترجم بقوله: "املكيون عن أيب حازم" ، وبعد أن ساق

 حازم" ، وكذا أيضاً قال: "رواية الكوفيني عن أيب حازم" .

جيمع يف مروايت الصحايب بني التصنيف على األبواب الفقهية، وبني تقسيم املروايت على  -ج
ايته على حسب الرتاجم، ومنه صنيعه عند مسند جبري بن مطعم رضي هللا عنه حيث قسَّم مرو 

 حسب من روى عنه، مث صنف أحاديث هؤالء الرواة عن الصحايب، على األبواب الفقهية .

أحياانً يبوب مبا يدل على اقتصاره على غرائب ما رواه الصحايب، مثل صنيعه عند مسند أيب  -د 
 ذر رضي هللا عنه، حيث يقول: "من غرائب مسند أيب ذر" .

ة مبسانيد العشرة املبشرين ابجلنة، وقدم األربعة اخللفاء رضوان بدأ مسانيد الرجال من الصحاب - 3
هللا عليهم، مث ساق ابقي الصحابة، ورتبهم على حروف املعجم، وبدأ أبصحاب األمساء مث أبصحاب 

الكىن، والنساء يف قسم مستقل، فبدأ مبسانيد بنات النيب صلى هللا عليه وسلم ، وقدم منهن: 
ة, مث أم كلثوم بنات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورضي هللا عنهن، مث فاطمة ، مث زينب, مث رقي

أمامة بنت أيب العاص, وهي: بنت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث أعقبهن بزوجات 
النيب صلى هللا عليه وسلم، وقدم منهن: خدجية, مث عائشة, بقية أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم 
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نهن، وقد قال يف مقدمة مسانيد النساء: "ما انتهى إلينا من مسند النساء الاليت روين ورضي هللا ع
ءهن على حروف املعجم، وبدأت ببنات رسول هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، خرجت أمسا

صلى هللا عليه وسلم وأزواجه لئال يتقدمهن غريهن، وكانت فاطمة أصغر بنات رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم، وأحبهن إليه، فبدأت هبا حلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلا"، مث ساق بقية النساء 

 تقسيم الرجال، إال أنه زاد يف النساء: قسم للمبهمات على حروف املعجم، وقسمهن كطريقته يف
 من الصحابيات رضوان هللا عليهن.

  

 عدد أحاديثه:

طبع املعجم الكبري يف عشرين جملدًا، لكن ينقصه مخس جملدات، من اجمللد الثالث عشر إىل السابع 
 عشر.

أهنا مخس وعشرون ألفاً وقدَّر الكتاين عدد أحاديثه بـ: ستني ألفًا، بينما يرى حاجي خليفة 
 (.27فقط)

"حديثاً تقريبًا، ومبراعاة األجزاء املفقودة يتبني  أن 22021والذي وجد يف املطبوع برتقيم السلفي: "
 تقدير حاجي خليفة أقرب للصواب، وهللا أعلم.

  

  

 سابعًا: أهم مميزاته:

 ذات األمهية اجلليلة.يعترب املعجم الكبري للطرباين من مصادر السنة النبوية األصيلة  -1

 يعترب من املوسوعات الكبرية املسندة. - 2

 اشتماله على كثري من الزوائد على الكتب الستة. - 3

 يـَُعد من أبرز املصادر األصيلة يف معرفة الصحابة، وذكر أنساهبم ووفياهتم وفضائلهم. - 4

  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 اثمنًا: جهود أهل العلم يف العناية به:

مة محدي عبد اجمليد السلفي، وقد نبه احملقق إىل أنه سقطت قطعة من طبع الكتاب بتحقيق العال
مسانيد العبادلة، كما يوجد سقط يف مواضع أخر فاكتفى بتحقيق ما وجده، وأحلق به فهارس 

هـ( قطعة تشتمل على عدة مسانيد من 1415متنوعة يف آخر كل جملد، مث استدرك احملقق )عام 
أثناء مروايت عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه، وتنتهي مروايت العبادلة، حيث تبدأ من 

( حديثًا، ومل يفهرس حمتواها يف  475مبروايت عبد هللا أيب يزيد املزين رضي هللا عنه، وحتتوي على )
 كتاب معجم مسانيد احلديث لسامي الُتوين.

 ، وقد اشتملت على كما حقق ُجزءاً من القطعة السابقة الشيخ أبو معاذ: طارق بن عوض هللا
 ( حديثًا، إال أن ما أخرج العالمة محدي السلفي أمت.242)

وإىل جانب ذلك فقد ُعين أهل العلم بتقريب أحاديث املعجم ضمن أحاديث مصادر أخرى، فمنها 
ترتيب أحاديثه على األبواب الفقهية، مثل كتاب كنز العمال ، للعالمة علي بن حسام الدين 

 ، وموسوعة احلديث النبوي للدكتور عبد امللك بن أيب بكر قاضي.-هـ975ت  -اهلندي 

ومنها: مجع زوائده على الكتب الستة املعروفة يف كتاب " البدر املنري يف زوائد املعجم الكبري " 
وترتيب زوائد أحاديثه، يف كتاب "جممع الزوائد ومنبع الفوائد" كالمها للعالمة علي بن أيب بكر 

، وهو يف الزوائد على الكتب الستة، كما أن اإلمام ابن كثري يف كتابه جامع هـ807ت  -اهليثمي 
املسانيد والسنن، قد ُعين بزوائد الطرباين إال أنه رتبها على األسانيد, ورتب األمري عالء الدين على 

 (.2737بن بلبان هذا املعجم على األبواب، كما ذكر ذلك حاجي خليفة يف كشف الظنون)

أوائل ألفاظ متون األحاديث على حروف املعجم، مثل كتاب موسوعة أطراف احلديث ومنها ترتيب 
النبوي الشريف، أليب هاجر: حممد السعيد بن بسيوين، وفهارس املعجم الكبري للطرباين، إعداد: 
عدانن عرعور ، الذي أورد أيضاً فهرساً برتتيبها حبسب الراوي األعلى دون ذكر املروايت, ومثله 

 نيد كتب احلديث لسامي الُتوين.معجم مسا

وقد كثرت نقول أهل العلم واستفادهتم من هذا الكتاب جًدا، السيما كتب التخريج، اليت ال يكاد  
 كتاب منها خيلو من ذكر معجم الطرباين األوسط، ومن ذلك:
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 ( موضًعا، واحلافظ ابن حجر يف288نقل عنه احلافظ املنذري يف الرتغيب والرتهيب يف أكثر من)
 ( موضًعا.69( موضًعا، واملناوي يف فيض القدير يف أكثر من)70فتح الباري يف أكثر من)

  

 املبحث الثالث: طريقة الوصول إىل احلديث فيه:

 للبحث عن موضوع احلديث يف معجم الكبري للطرباين عدة خطوات، منها:

مثل ما روى سعيد  األوىل: أن يستفاد من إسناد ومنت احلديث الذي يراد الوصول إىل مظنته،
املسيب عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إن امليت يعذب 
مبا نيح عليه"، فبمعرفة اسم الراوي األعلى وهو: عبد هللا بن عمر يُتوصل إىل مظنة مروايته داخل 

قسم الرجال ونظراً لكرب حجم  املعجم الكبري؛ ألن الطرباين ذكره يف حرف العني من األمساء يف
معجم الطرباين فيمكن أن يستفاد من أحد كتب املداخل والفهارس اليت تسهل الوصول إىل ذلك، 

مثل: معجم مسانيد كتب احلديث للُتوين حيث إنه فهرس مرتب حبسب الراوي األعلى ترتيباً 
مر يف معجم الطرباين الكبري، معجمياً دقيقاً، فمن خالله يُتعرف على بداية مروايت عبد هللا بن ع

 وابالستفادة من الفهارس واملداخل اليت تقرب حمتوى املعجم يسهل الوصول إىل احلديث املطلوب.

الثانية: أن تُتجاوز املروايت اليت يسوقها الطرباين يف معرفة نسبة الصحايب ونسبه وصفته، وسنه، 
وب عليها الطرباين بقوله: "ومما أسند عبد ووفاته، حىت يتم الوصول إىل مروايت الصحايب واليت يب

 هللا بن عمر" فيبحث فيها.

كما   -رضي هللا عنهما  -الثالثة: أن يُبحث عن مروايت سعيد بن املسيب عن عبد هللا ابن عمر 
يف السابق؛ ألن ابن عمر مكثر، وقد قس م الطرباين مروايت الصحابة املكثرين، حبسب من روى 

لى حروف املعجم، وهلذا يلزم الرجوع إىل الفهرس الذي أعده حمقق معجم عنهم لكنه مل يرتبهم ع
الطرباين، يف آخر اجمللد الذي ُتوجد فيه مروايت الصحايب، ويُبحث عن موضع مروايت سعيد بن 
املسيب عن ابن عمر، فإذا ُعرفت الصفحة اليت تبني بداية مروايت سعيد بن املسيب عن ابن 

احلديث املذكور يف مروايت سعيد ابن املسيب عن ابن عمر، حىت عمر، يتم البحث عندئذ عن 
 يتوصل إليه.
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ومن اجلدير ابلذكر أنه ميكن الوصول إىل أحاديثه عن طريق متنه كأوائل ألفاظه أو موضوعه، من 
خالل الفهارس والكتب اليت ُعنيت برتتيبه على هذا النحو، وتوضيحه يف طرق التخريج بواسطة 

 على احلديث املطلوب يتم خترجيه ابلعزو إىل املعجم وفق األسلوب التوثيقي املعلوم.املنت، فإذا عثر 

وابجلملة فالكتاب موسوعة حديثية؛ احتوت على مروايت عدد جم من الصحابة، وموسوعة اترخيية؛ 
 احتوت على عدد جم من تراجم الصحابة، واحتوت على الكثري من العلم، فرمحة هللا على املؤلف.

لفقرة: هذه الفقرة مستفادة من حبث للشيخ: دخيل بن صاحل اللحيدان, بعنوان: طرق مراجع ا
(. بتصرف, وزايدة من 117التخريج حبسب الراوي األعلى, طبع يف جملة اجلامعة اإلسالمية العدد )

 مصادر أخرى.

 منهجه يف املعحم األوسط -3

 وصف الكتاب ومنهجه:

ين كتاب هام جداً ، وهو يستمد قيمته العلمية ، ومنزلته يف كتاب " املعجم األوسط " لإلمام الطربا
املكتبة اإلسالمية من موضوعه ومكانة مؤلفة . فأما صاحبه ، فهو إمام حافظ كبري له وزنه ومكانته 
العلمية السامية ، واليت ال ختفى على من له اشتغال هبذا العلم الشريف. وأما موضوع " األوسط " 

ديث الغرائب والفوائد والتنصيص على غرابتها وموضوع التفرد أو املخالفة فيتمثل يف مجع األحا
 فيها، فهو يعد مصدراً أساسياً لعلل احلديث.

وقد خلص احلافظ الذهيب وصف هذا الكتاب بقوله: "...املعجم األوسط يف ست جملدات كبار، 
و نظري كتاب األفراد على معجم شيوخه؛ أييت فيه عن كل شيخ مبا له من الغرائب والعجائب، فه

للدارقطين، بني فيه فضيلته وسعة روايته، وكان يقول: " هذا الكتاب روحي " فإنه تعب عليه، وفيه  
 كل نفيس وعزيز ومنكر ((اهـ. 

وقال احلافظ ابن حجر يف "النكت": من مظان األحاديث األفراد "مسند" أيب بكر البزار؛ فإنه 
 عه أبو القاسم الطرباين يف " املعجم األوسط" اهـ.أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتب

فهو إذاً من الكتب اليت اعتنت ابلغرائب, كاملعجم الصغري له، وقد اعتنيا بذكر األحاديث الغرائب 
 ، وبيان وجه الغرابة فيها.
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وابإلضافة إىل ما ذكره احلافظ الذهيب، فقد رتب املؤلف أسامي شيوخه على حروف املعجم، ومل 
برواية عدد معني لكل شيخ؛ بل قد يكثر وقد يقل حبسب روايته عن هذا الشيخ، وحبسب  يتقي د

 املستغرب من املروايت.

ة أحاديث من مروايت شيخ واحد، فإن املؤلف يذكر السند كاماًل يف أول  وإذا تكر ر سند واحد لعد 
السند فيقول فيما  موضع، مث إن تكرر السند بتمامه يقول فيما يليه: " وبه..." وإن تكرر بعض

 يليه: " وبه إىل فالن... ".

واملؤلف يعق ب كل حديث ببيان ما وقع فيه من االنفرادات، فيقول: مل يروه إال فالن عن فالن..، 
 أو تفر د به فالن عن فالن...

( نًصا مسنًدا، منها املرفوع واملوقوف واملقطوع، تباينت أسانيد 9489وقد متثلت مادة الكتاب يف)
اب صحة وضعًفا؛ واملؤلف مل يويل هذا األمر كبري اهتمام ألنه ليس املقصود من هذا الكتاب، الكت

 بل املقصود مجع الغرائب والفوائد، وقد وىف املؤلف ابملقصود فرمحة هللا عليه.

  

(, تذكرة احلفاظ: 1/23مراجع الفقرة: مقدمة حتقيق املعجم األوسط/ طبعة دار احلرمني: )
(, بستان احملدثني للدهلوي 2/708على ابن الصالح للحافظ ابن حجر: ) (, النكت3/912)

 (.82ص )

  

 عناية أهل العلم به:

اعتىن هبذا الكتاب أهل العلم عناية ابلغة، وأبز من خدمه احلافظ نور الدين اهليثمي؛ فقد أفرد 
 زوائده مع زوائد املعجم الصغري، يف كتاب "جممع البحرين".

لى الكتب الستة املعروفة، مث جردمها من أسانيدمها, وكذلك فعل يف املعجم وعين بزوائده أي ع 
 الكبري، ومسانيد أيب يعلى، وأمحد، والبزار، يف كتابه الشهري " جممع الزوائد ومنبع الفوائد ".

املصنفات اليت مجعت بني معاجم الطرباين وغريها من املسانيد والسنن : وأوالها كتاب " احلافظ ابن  
 " " جامع املسانيد والسنن " فإنه ينقل ما يف " األوسط " إبسناده ومتنه .كثري 
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وقد كثرت نقول أهل العلم واستفادهتم من هذا الكتاب جًدا، السيما كتب التخريج، اليت ال يكاد  
 كتاب منها خيلو من ذكر معجم الطرباين األوسط، ومن ذلك:

( موضًعا، واحلافظ ابن حجر يف 246أكثر من) نقل عنه احلافظ املنذري يف الرتغيب والرتهيب يف
 ( موضًعا.132( موضًعا، واملناوي يف فيض القدير يف أكثر من)164فتح الباري يف أكثر من)

  

 أشهر طبعاته:

هـ. 1407حق ق قدر ربع الكتاب د. حممود الطحان، صدر عن مكتبة املعارف ابلرايض، سنة  - 1
(  3000ا أخرج منه ثالثة أجزاء فحسب ، وهي حتتوي على ) إال أن الدكتور مل يتم الكتاب ، وإمن

حديث فقط ، حنو ربع الكتاب ، ومل يتمه حىت اآلن . مث إن طبعته مل تقع حمققة كما ينبغي ، بل كثر 
 فيها التصحيف والتحريف والسقط والزايدة وغري ذلك.

ن إبراهيم احلسيين ، طبع بنفس االسم، بتحقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد، عبد احملس - 2
 هـ.1415صدرت عن دار احلرمني ابلقاهرة، سنة 

 منهجه يف املعجم الصغري -4

 وصف الكتاب ومنهجه:

يعترب املعجم الصغري للطرباين ، من الكتب اليت اعتنت بذكر األحاديث الغرائب، وبيان وجه الغرابة 
 فيها.

رد يف الصغري حديثًا واحًدا يف الغالب, أو والفرق بني املعجمني: الصغري واألوسط: أن الطرباين أو 
 حديثني يف النادر لكل  شيخ من شيوخه.

ت اليت مسعها لكل شيخ من شيوخه.  -رمحه هللا تعاىل  -وأما األوسط: فقد أورد   كل املرواي 

( نًصا مسنًدا، منها ما هو مرفوع ومنها ما دون ذلك، و منهج 1198احتوى هذا الكتاب على)
 الكتاب كما يلي: املؤلف يف هذا

 رتب أمساء شيوخه على حروف املعجم. - 1
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 خرج حتت كل اسم حديثًا أو حديثني. - 2

 عقب كل حديث ببيان ما يف سنده من تفرد. - 3

تكلم على بعض الرواة جرًحا وتعدياًل، وبني أمساء بعض من ذكر بكنيته، وأزال اللبس يف  - 4
الف الواقع يف بعض األمساء، ونبه على بعض األوهام اليت بعض األمساء املتشاهبة، وتكلم على االخت

وقعت من بعض الرواة، يف شيوخهم أو من فوقهم، يف أسانيد هذا الكتاب، إىل مسائل أخرى يف 
 الرجال.

 شرح بعض الكلمات الغريبة، وبني بعض العبارات املبهمة. - 5

 رمبا تعرض لذكر بعض اآلراء الفقهية. - 6

 وفيات بعض الرواة، أو اتريخ القصة اليت وقع فيها احلديث. قد يذكر اتريخ - 7

 وقد يتعرض لتصحيح بعض املروايت. - 8

 وابجلمل ففي الكتاب من الصناعة احلديثية ما ينبئ عن إمامة مؤلفه.

  

 عناية أهل العلم به:

فقد أفرد اعتىن هبذا الكتاب أهل العلم عناية ابلغة، وأبز من خدمه احلافظ نور الدين اهليثمي؛ 
زوائده مع زوائد املعجم األوسط، يف كتاب " جممع البحرين ", وعين بزوائده أي على الكتب الستة 

املعروفة، مث جردمها من أسانيدمها وكذلك فعل يف املعجم الكبري، ومسانيد أيب يعلى، وأمحد، 
 والبزار، يف كتابه الشهري " جممع الزوائد ومنبع الفوائد ".

 ين ختريج عليه مس اه "الروض الداين", وال يزال خمطوطاً.وللعالمة األلبا

وقد كثرت نقول أهل العلم واستفادهتم من هذا الكتاب جًدا، السيما كتب التخريج، اليت ال يكاد  
 كتاب منها خيلو من ذكر معجم الطرباين األوسط، ومن ذلك:
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ًعا، واحلافظ ابن حجر يف ( موض95نقل عنه احلافظ املنذري يف الرتغيب والرتهيب يف أكثر من)
 ( موضًعا.67( موضًعا، واملناوي يف فيض القدير يف أكثر من)51فتح الباري يف أكثر من)

  

 طبعات الكتاب:

 وقد تعددت طبعاته جًدا، ومن أشهرها:

 هـ.1403طبعة عتيقة مقرتنة بعدة رسائل، صورهتا دار الكتب العلمية ببريوت، سنة  - 1

 هـ.1388محن حممد عثمان، صدرت عن املكتبة السلفية ابملدينة، طبعة صححها عبد الر  - 2

 هـ.1407طبعة بتحقيق صاحل حممد الزهراين، كرسالة ماجستري جبامعة أم القرى، سنة  - 3

 هـ.1410طبعة بتحقيق عبد اجلبار الزيدي، كرسالة دكتوراه جبامعة البنجاب، الهور،  - 4

 ملعجم الصغري للطرباين".وقد طبع ابسم: "الروض الداين إىل ا - 5

 هـ1405حققه حممد شكور بن حممود احلاجي أمرير، صدر عن املكتب اإلسالمي ببريوت، 

 واحلمد هلل رب العاملني

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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