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منهج اإلمام ابن الجوزي
 الكشف لمشكل الصحيحين:في كتابو


أحمد دحالن

Abstract
Salah satu cabang ulum hadis yang tidak boleh dilewatkan begitu saja
oleh pengkaji hadis adalah ilmu musykil hadis. Di kalangan ulama klasik,
ada beberapa ulama yang mendedikasikan dirinya menggeluti salah satu
cabang ulum hadis tersebut.Salah satu di antara mereka adalah Imam
Ibnu al-Jauzi dengan karyanya yang berjudul ‘Al-Kasyf li Musykil alShahihain’. Tulisan ini berusaha untuk mengenal lebih dalam karya
tersebut, dengan menitik-beratkan pada metodologi yang ditempuh oleh
pengarangnya. Diantara keunikan kitab ini adalah pengarangnya
menertibkan hadis-hadis yang dianggap musykil tidak berdasarkan tema,
melainkan berdasarkan musnad (riwayat Sahabat). Dalam hal ini, dia
terinspirasi oleh musnad al-Humaidi. Sebelum menjelaskan hadis yang
dianggap musykil, dia mendahulinya dengan riwayat singkat Sahabat
yang meriwayatkan hadis tersebut. Setelah itu dia menghadirkan redaksi
(matan) hadisnya. Terkadang dia meriwayatkan hadis secara maknanya
(tidak literal). Yang patut dicatat dalam kitab ini adalah tidak semua yang
dibahas dan diulas oleh pengarangnya adalah termasuk dalam kategori
musykil hadis--sebagaimana yang didefinisikan dalam Musthalah Hadis.
Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Ibnu al-Jauzi
meskipun tidak termasuk hadis musykil. Dia melakukan itu untuk
memperkuat argumentasinya ketika menjelaskan hadis tertentu, atau untuk
mengambil dalil dari hadis tersebut, atau untuk tambahan penjelasan.

(UIN  اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان كاليجاكا جوكجاكرتا. قسم علوم القرآن والتفسَت،كلية أصول الدين والفكر اإلسالمي
Sunan Kalijaga Yogyakarta)
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يعد علم مشكل احلديث من أىم علوم احلديث الذي ال بد لدارس احلديث االىتمام بو،
وإذا تتبعنا جذور ىذا العلم صلد بعض ادلتقدمُت من العلماء قد خاضوا يف ىذا العلم ،ومن
بُت ىؤالء ىو اإلمام ابن اجلوزي الذي ألف كتاب "الكشف دلشكل الصحيحُت" .حياول
ىذا البحث ادلوجز التعرف على ىذا الكتاب القيم مركزا على منهج مؤلفو .خيرج البحث
بنتائج منها :انتهاج ادلؤلف طريقة ادلسند يف تصنيف األحاديث ادلشكلة ،وىو يف ىذا
ادلنوال ينهج منهج احلميدي يف ترتيب مسنده ،ولو خالفو يف بعض ادلناىج ،فعنون لكل
مسند بقولو" :كشف ادلشكل من مسند فالن" ،وذكر اسم الصحايب ،مث قام بتعريف
موجز عن الصحايب بذكر شيء من فضائلو وعدد أحاديثو ،مث أخذ يذكر جزءاً من احلديث
الذي يريد شرح إشكالو ،ويف الغالب سرد لفظو من أولو ،مث توقف عند موضع اإلشكال،
وردبا ذكر احلديث متصرفاً ،فرواه بادلعٌت .مل يكن مجيع ما تطرق ابن اجلوزي لشرحو من
قبيل ادلشكل -على ادلصطلح ادلستقر يف علوم احلديث  .لذلك صلد يف كتابو بعض
األحاديث الذي ليس مشكالً ،إال أن ابن اجلوزي ذكره من أجل االستشهاد أو االستدالل
على شيء أو زيادة بيان.

كلمات مفتاحية :مشكل احلديث ،غريب احلديث ،ناسخ ،ومنسوخ
أ -مقدمة

إن حفظ أحاديث النيب صلى اهلل عليو وسلم من الضياع ،وتنقيحها ،وتيسَت

االستفادة منها ،شلا قام بو علماؤنا األوائل يف العصور األوىل من تارخينا الغراء .ومن بُت
اجملاالت اليت اىتم األولون بالعناية هبا ،الكشف عما يستشكل من متون األحاديث النبوية
وبيان األحكام الكامنة فيها ،تسهيالً للمسلمُت الذين يشتاقون إىل فهمها مث العمل هبا.
وقد كان من بُت العلماء الذين أفرغوا جهودىم يف خدمة احلديث النبوي ،اإلمام
أبو الفرج ابن اجلوزي يف كتابو "الكشف دلشكل الصحيحُت" ،حيث قام فيو بشرح مشكل
أحاديث الصحيحُت ،فأجاد فيو وبرع ،حىت غدا كتابو مرجعاً لكثَت شلن كتب بعده يف
ذلك ادلوضوع .يهدف ىذا البحث إىل دراسة منهج ادلؤلف يف كتابو السابق يف ثنايا ترتيب

144

Dialogia, Vol. 12 No. 1 Juni 2014

الكتاب الشكلي وأسلوب مؤلفو يف شرح ادلشكل للوقوف على شليزات الكتاب وما عليو
من مآخذ إن وجدت.
لكن قبل اخلوض يف حبار الكتاب ،جدير بنا أن نتعرف على صاحب الكتاب
ولو على سبيل اإلجياز.
اإلمام ابن الجوزي
ب-التعريف ب

ىو مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن زلمد بن علي بن عبيد اهلل بن

عبد اهلل بن محادي بن أمحد بن زلمد بن جعفر بن عبد اهلل بن النضر بن القاسم بن زلمد
بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن القاسم بن زلمد بن أيب بكر الصديق ،القرشي التيمي
()1
البكري البغدادي احلنبلي.
اختلف يف مولده ،فقيل سنة تسعة أو عشرة بعد ادلائة اخلامسة .ومل جيزم ىو نفسو،
()2

حيث إنو عندما سئل عن ذلك قال" :يكون تقريباً سنة عشر".
نشأ ابن اجلوزي يف كنف عمتو ،حيث مات أبوه ولو من العمر ثالث سنوات،
وانصرفت عنو أمو ،فربتو عمتو واعتنت بو .ودلا ترعرع ،ذىبت بو إىل احلافظ أيب الفضل بن
ناصر ،فحفظ القرآن الكرمي ،ومسع منو احلديث .أحب الوعظ منذ الصغر ،فوعظ الناس
وىو صيب ،وتعلم فنونو من ابن الزاغوين ،مث تفقو على أيب بكر الدينوري احلنبلي ،وابن
الفراء ،وقرأ القرآن على سبط اخلياط ،مث قرأه على مجاعة من القراء بالروايات ،وأخذ اللغة
()3
عن أيب منصور بن اجلوالقي.
القاسم بن احلصُت ،وأبو عبد اهلل
تتلمذ على عدد من مشايخ عصره ،منهم :أبو
احلسُت بن زلمد البارع ،وعلي بن عبد الواحد الدينوري ،وغَتىم )4( .زبرج على يديو
()1

انظر :الذىيب ،أبا عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثمان بن قيماز،

سير أعالم النبالء  ،ربقيق :شعيب األورنؤوط وزلمد نعيم

العرقوسي (بَتوت :مؤسسة الرسالة ،ط 1413 ،9ىـ) ،ج  ،21ص  ،365ابن العماد احلنبلي ،شذرات الذىب في أخبار من ذىب (بَتوت:
دار الفكر1979 ،م) ج ،4ص ،329والداودي ،طبقات المفسرين (بَتوت :دار الكتب العلمية ،د.ت) ،ج  ،1ص.276
( )2ادلرجع نفسو ،ج  ،21ص.366
()3
()4

ادلرجع نفسو.
ادلرجع نفسو.
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علماء أفاضل ،نذكر منهم :سبطو الواعظ مشس الدين يوسف بن قزغلي احلنفي ،واحلافظ
عبد موفق الدين ابن قدامة ادلقدسي ،وابن الدبيثي ،وابن النجار ،والضياء ادلقدسي،
()5
وغَتىم.
تويف رمحو اهلل يف ليلة اجلمعة بُت ادلغرب والعشاء يف اليوم الثالث عشر من شهر
رمضان سنة سبع وتسعُت ومخسمائة للهجرة ،بعد مرض مخسة أيام ،ولو من العمر سبعة
()6
ومثانون سنة.
ترك ابن اجلوزي ثروة ىائلة من العلم ،فبلغت مؤلفاتو أكثر من مخسمائة وعشرين
كتاباً )7(،منها :زاد ادلسَت يف علم التفسَت ،صفة الصفوة ،صيد اخلاطر ،ذم اذلوى ،تلبيس
إبليس ،ادلوضوعات الكربى ،وغَتىا كثَت.
جـ-التعريف بكتاب "الكشف لمشكل الصحيحين"

اعتٌت اإلمام أبو عبد اهلل زلمد بن فتوح احلميدي (  488ىـ) ( )8باجلمع بُت
فسمى كتابو بـ "اجلمع بُت الصحيحُت" ،مجع فيو بُت أحاديث صحيح
الصحيحنّ ،

البخاري وصحيح مسلم ،مع حذف األسانيد ،وترتيبو على حسب مسانيد الصحابة،
()9
وشرح بعض الغريب.

()5
()6

ادلرجع نفسو.
ادلرجع نفسو.

( )7انظر :الغزويل ،عبد العزيز سيد ىاشم ،ابن الجوزي ،اإلمام المربي ،والعالم البليغ ،والعالم المتفنن (دمشق :دار القلم ،ط ،1
2000م) ص.145
( )8ىو أبو عبد اهلل زلمد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهلل احلميدي ،من قرطبة .ولد يف جزيرة ميورقة باألندلس قبل سنة عشرين
وأربعمائة للهجرة النبوية ،ومسع علماء عصره يف األندلس ،مث ارربل إىل ادلشرق ،فتنقل بُت مصر ،ومكة ،ودمشق ،مث استقر ببغداد .من بُت
شيوخو ادلشهورين :أبو القاسم أصبغ بن راشد ،وأبو عمر بن عبد الرب ،وابن حزم الظاىري الذي الزمو وأكثر عنو ،وروى كتبو .كما أخذ عن
اخلطيب البغدادي ،وابن ماكوال وغَتىم من األئمة يف عصره .وقد حصل على مكانة عالية يف العلم ،فأخذ منو عدد من الشيوخ ،منهم :أبو
عامر العبدري ،وزلمد بن طرخان ،وأبو القاسم السمرقندي ،وزلمد بن ناصر ،وأبو زلمد األكفاين وغَتىم .كما حدث عنو شيخاه اخلطيب
البغدادي وابن ماكوال .لو مؤلفات يف احلديث واآلداب والتاريخ والًتاجم والعربية ،ومن أشهرىا :أدب األصدقاء ،واألماين الصادقة ،وجذوة
ادلقتبس يف تاريخ األندلس ،ومجل تاريخ اإلسالم وغَتىا .وأكثر كتبو شهرة ىو الكتاب الذي ضلن بصدد وىو اجلمع بُت الصحيحُت .انظر ترمجتو
يف :ابن كثَت ،البداية والنهاية ،ج ،12ص ،2والذىيب ،سير أعالم النبالء ،ج ،19ص.120
()9

أربع رللدات.

الكتاب مطبوع ،بطبعة دار ابن حزم سنة  1419ىـ  1998 -م (الطبعة األوىل) بتحقيق الدكتور علي حسُت البواب ،ويقع يف
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مث صار لكتابو مكانة متميزة بُت العلماء ادلؤلفُت من بعده يف سلتلف الفنون،
( )10
حيث استفادوا منها بالنقل واالستشهاد بكالمو ،كما فعل ذلك القرطيب يف تفسَته،
)13
واخلازن )11(،واحلافظ ابن حجر يف فتح الباري )12 ( ،و ابن بطال يف شرحو للصحيحُت
وغَتىم.
عرف ابن اجلوزي ىذه ادلكانة لكتاب احلميدي .لذا ،عندما سألو أحد الناس عن
شرح ما استشكل من احلديث النبوي ،اختيار كتاب احلميدي ليكون عمدة يف ترتيب
()14
األحاديث اليت يريد شرح مشكلها.
أما عن العنوان الذي وضعو لكتابو ،فقد اختلفت ادلصادر يف ذكره ،فسبطو يوسف
بن قزغلي أبو ادلظفر يف مرآة الزمان يف تاريخ األعيان ( )15ذكره باسم "الكشف عن معاين
الصحيحُت ".أما ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة ( )16فسماه بـ "الكشف دلشكل
الصحيحُت" ،كما فعل ذلك أيضا الصفدي يف الوايف بالوفيات ( .)17وأما الزركلي يف
األعالم( )18فذكره بعنوان" :شرح مشكل الصحيحُت ".وأما حاجي خليفة يف كشف
الظنون( )19فقال بأن عنوانو" :كشف مشكل الصحيحُت".
وردبا السبب يف ذلك راجع إىل اختالف النسخ اليت وصلت إليهم ،أو أهنم ذكروه
باعتبار ادلوضوع الذي ألّف الكتاب من أجلو ،ومل ينووا ربديد عنوانو.
()10

انظر :القرطيب ،أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن أيب بكر ،الجامع ألحكام القرآن ،ربقيق :أمحد عبد العليم الربدوين (القاىرة:

دار الشعب ،ط1372 ،2ىـ) ج ،7ص.4
()11

ص.177

()12

انظر :خلازن ،أبو احلسن علي بن زلمد الشيحي،

لباب التأويل في معاني التنزيل ،ادلكتبة الشاملة ،اإلصدار الثاين ،ج ،1

انظر :ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،ربقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي

وزليي الدين اخلطيب (بَتوت :دار ادلعرفة 1379 ،ىـ) ج ،1ص.170
()13

انظر :ابن بطال ،شرح البخاري البن بطال ،ادلكتبة الشاملة ،اإلصدار الثاين ،ج  ،3ص.177

( )14انظر :ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي،

كشف المشكل من حديث الصحيحين (الرياض :دار الوطن ،ط ،1

1997م) ج ،1ص.6

( )15انظر ،ابن اجلوزي ،كشف المشكل من حديث الصحيحين ،مقدمة احملقق ،ج ،1ص.55

( )16انظر :ابن رجب احلنبلي ،ذيل طبقات الحنابلة ،ادلكتية الشاملة ،اإلصدار الثاين ،ج  ،1ص.271
( )17انظر :ابن اجلوزي ،كشف المشكل من حديث الصحيحين ،مقدمة ادلؤلف ،ص.55
( )18انظر :الزركلي ،األعالم ،ج ،3ص.317

( )19انظر :حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص.1495
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ودييل الباحث يف ىذه القضية إىل أن العنوان الصحيح الذي وضعو مؤلفو ىو:
"الكشف دلشكل الصحيحُت" ،واعتمد يف ذلك على تصريح معاصر ابن اجلوزي وىو
يذمو يف منهجو
إسحاق بن أمحد بن زلمد بن غاًل العلثي يف رسالة أرسلها إىل ابن اجلوزي ّ
20
يف مسألة األمساء والصفات ،كما ذكر ذلك ابن رجب يف ذيل طبقات احلنابلة.
أما طبعة الكتاب اليت اعتمد عليها الباحث ،فقد كتب على غالفها" :كشف
ادلشكل من حديث الصحيحُت" بتحقيق :الدكتور علي حسُت البواب ،الطبعة األوىل سنة
 1997ىـ ،طبعة دار الوطن .ويبدو أن ذلك من تصرف زلققق الكتاب ،واهلل أعلم.
د -منهج اإلمام ابن الجوزي في كتابو الكشف لمشكل الصحيحين
أوالًال :الترتيب الشكلي للكتاب

رتّب ابن اجلوزي األحاديث على ترتيب احلميدي يف اجلمع بُت الصحيحُت،
فرتّبها على مسانيد الصحابة ،فبدأ دبسانيد العشرة ادلبشرين باجلنة ،مث مسانيد ادلتقدمُت
بعد العشرة ،مث مسانيد ادلكثرين ،مث مسانيد ادلقلُت ،مث مسانيد النساء.
ومع أن ابن اجلوزي اتبع احلميدي يف ذلك الًتبيب ،إال أنو مل يفعلو عن قنانة،

حيث نقده نقداً شديداً ،ألنو رأى أن احلميدي مل يف هبذا الشرط ،فقال" :اعلم ،أن ىذا
21
الًتتيب ما وىف فيو الشرط ،فإنو ذكر يف ادلقدمُت خلقاً من ادلؤخرين".
وبيان ذلك أن احلميدي بعد ذكره دلسانيد العشرة ادلبشرين باجلنة ذكر مسانيد كل
من حارثة بن وىب ،وأيب ذر ،وحذيفة ،وأيب موسى األشعري ،وجرير بن عبد اهلل ،ومل
يكونوا قد شهدوا بدراً ،بل كان إسالم جرير متأخر جداً وىو يف السنة العاشرة من اذلجرة.
كما أنو ذكر يف ادلقلُت مجاعة لو أحاديث كثَتة ،منهم عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،وذكر
لو مخسة وأربعُت حديثاً.
وقد كان الصواب مع ابن اجلوزي يف ىذه القضية ،فإن احلميدي نقض بعض
شروطو اليت ذكرىا يف ادلقدمة بًتتيب كتابو على النحو الذي ذكره ابن اجلوزي.
 20انظر :ابن رجب احلنبلي ،ذيل طبقات الحنابلة ،ادلكتية الشاملة ،اإلصدار الثاين ،ج  ،1ص.271
 21انظر :ابن اجلوزي ،كشف المشكل من حديث الصحيحين ،مقدمة ادلؤلف ،ص.10
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انياًال :أسلوب ابن الجوزي في شرح المشكل

أما أسلوب ابن اجلوزي الذي سلك بو يف شرح مشكل أحاديث كتاب احلميدي،
فيتضح يف النقاط اآلتية .وقد استفدت يف عرض بعض ىذه األفكار شلا ذكره احملقق يف
ادلقدمة ،حيث إنو يشَت إىل بعضها ،ومل يتوسع يف مناقشتها.
فأسلوب ابن اجلوزي يف شرح ادلشكل ىو:

- 1عنون لكل مسند بقولو" :كشف ادلشكل من مسند فالن" ،وذكر اسم الصحايب.

- 2بدأ بتعريف موجز عن الصحايب بذكر شيء من فضائلو وعدد أحاديثو ،وما أخرج لو

يف الصحيحُت قبل بدء شرح مسانيده .فمثالً ،يف مسند عمر بن اخلطاب رضي اهلل
عنو قال" :أسلم يف سنة ست من النبوة ،وقيل :يف سنة مخس .قال ىالل بن يساف:
أسلم بعد أربعُت رجالً وإحدى عشرة امرأة .وقال الليث :أسلم بعد ثالثة وثالثُت

رجالً .يقال :إنو أمت األربعُت ،فنزل جربيل فقال« :يا زلمد ،استبشر أىل السماء
بإسالم عمر» ومسي الفاروق ،ألن اإلسالم ظهر يوم أسلم .ومجلة ما روى عن رسول
()22
اهلل  مخسمائة وسبعة وثالثون حديثاً ،أخرج لو يف الصحيحُت أحد ومثانون".

وقد يكتفي ابن اجلوزي بذكر عدد أحاديث الصحايب دون ذكر فضائلو كما يف مسند زيد
بن خالد اجلهٍت ( )23وجابر بن مسرة ( ،)24وسليمان بن صرد ( )25وغَتىم رضي اهلل عنهم
أمجعُت.
- 3ذكر جزءاً من احلديث الذي يريد شرح إشكالو ،ويف الغالب سرد لفظو من أولو ،مث

توقف عند موضع اإلشكال ،مث بدأ بشرح مشكل ذلك احلديث .فمثالً ،يف مسند
أيب بكر الصديق أنو قال لرسول اهلل « :علمٍت دعاءً أدعو بو يف صاليت» .قال:

«قل :اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثَتاً ،وال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر يل مغرفة
( )22ابن اجلوزي ،كشف ادلشكل من حديث الصحيحُت ،ج  ،1ص.47
( )23انظر :ادلرجع نفسو ،ج  ،2ص.261
( )24انظر :ادلرجع نفسو ،ج  ،1ص.448
( )25انظر :ادلرجع نفسو ،ج  ،1ص.467
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من عندك ،وارمحٍت ،إنك أنت الغفور الرحيم» .)26( .قال ابن اجلوزي" :احلديث
األول :أنو قال لرسول اهلل « :علمٍت دعاءً أدعو بو يف صاليت» .قال« :قل :اللهم
إين ظلمت نفسي ظلماً كثَتاً ،وال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر يل مغفرة من
عندك» قولو" :اللهم" جعلو الزجاج :قال اخلليل وسيبويو ومجيع النحويُت ادلوثوق

بعلمهم :اللهم دبعٌت يا اهلل ،وادليم مشددة زيدت عوضاً من "يا"...إخل" (.)27
وردبا ذكر احلديث متصرفاً ،فرواه بادلعٌت ،غَت ملتزم بنص احلديث كما ذكره احلميدي يف
كتابو .فمثالً ،يف مسند أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو ،قال احلميدي " :الثالث :حديث

الرحل :عن الرباء بن عازب قال :جاء أبو بكر إىل أيب يف منزلو فاشًتى منو رحالً ،فقال
لعازب :ابعث معي ابنك حيملو معي إىل منزلو ،فقال يل أيب :امحلو ،فحملتو ،وخرج أيب
معو ينتقد مثنو ،فقال لو أيب :يا أبا بكر ،كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول اهلل ؟ قال:
نعم ،أسرينا ليلتنا كلها...إىل آخر احلديث يف حديث طويل عن قصة ىجرة رسول اهلل

 )28(.قال ابن اجلوزي " :ويف احلديث الثالث قال الرباء بن عازب :اشًتى أبو بكر من
()29
عازب رحالً ،وقال :ابعث معي ابنك ،فحملتو...إخل.
وىذا التصرف من ابن اجلوزي جيعل الفصل بُت الكتابُت أمراً صعباً ،إذ يلزم قارئ كتاب
ابن اجلوزي أن يرجع إىل نص احلديث األصلي يف كتاب احلميدي ،حىت حيصل لو الفهم
الشامل للحديث.

- 4عٌت ابن اجلوزي عناية فائقة بشرح األلفاظ الغريبة اليت حيتاج إىل توضيح ،وصلد ىذا يف
جل أحاديث الكتاب ،بل ردبا كلها .فقال يف حديث أيب بكر عن مانعي الزكاة:

"فأما قولو« :لو منعوني عقاال» فالعقال :اسم مشًتك يقع على الذي يشد بو البعَت،
فإن أراد ذلك فهو للمبالغة ،ويقع العقال على صدقة عام .قال األصمعي :العقال
زكاة عام ،وأنشد:
سعى عقاال فلم يًتك لنا سبدا  فكيف لو قد سعى عمرو عقالُت
( )26احلميدي ،الجمع بين الصحيحين ،ج ،1ص.81
( )27ادلرجع السابق ،ج ،1ص.12
( )28ادلرجع السابق ،ج  ،1ص.82
( )29ادلرجع السابق ،ج ،1ص.14
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()30

وادلعٌت :أخذ عمرو صدقة عام.
وقد يتعرض ابن اجلوزي لبيان األلفاظ ادلعربة ،ونقل كثَتاً عن شيخو أيب منصور اجلواليقي
ادلعرب" .قال يف بيان معٌت "طست" " :قرأت على شيخنا أيب منصور
صاحب كتابَّ " :
اللغوي عن أيب عبيد عن أيب عبيدة قال :وشلا دخل يف كالم العرب الطست ،وىو فارسي
()31

معرب".
توسعاً زائداً إذا كان اللفظ ادلشروح من القرآن ،حىت خييل إلينا عند
وتوسع ابن اجلوزي ّ
ّ
قراءتو أننا نقرأ كتاباً من كتب التفسَت.

- 5اىتم ابن اجلوزي كذلك باختالف ألفاظ احلديث .ففي حديث « :كان إذا صلى
الفجر جلس في مصالّه حتى تطلع الشمس حسناء » ،قال" :الذي قرأناه على
()32

مشاخينا" :حسناء" ،ورأيتو خبط أيب عبد اهلل احلميدي" :حسناً".
ونبو أحياناً على حلن بعض طالب احلديث ،فيقول مثالً يف « المتنمصات»" :وبعض قرأة

احلديث تقول :ادلنتمصة بتقدمي النون .والذي ضبطناه عن أشياخنا يف كتاب أيب عبيد
()33
بتقدمي التاء مع التشديد".
كما نبو كذلك على حلن العوام من الناس ،فيقول يف "القيء"" :القيء مهموز ،والعامة
()34
تثقلو وال هتمزه".

األىم عنده،
- 6انتقل ابن اجلوزي بعد شرح الغريب إىل شرح ادلعٌت العام للحديث ،وىو ّ
حيث كان ىو اذلدف من تأليف الكتاب .ويعترب شرحو للغريب مرحلة من مراحل

شرح ادلعٌت ،كما ىو دأب كثَت من شراح احلديث .فسلك ابن اجلوزي يف ىذا اإلطار
مسالك متنوعة ،فقد يشرح احلديث معٌت إمجالياً ،فيقول مثالً يف حديث:

«أ نى

رجل عند النبي" :»معٌت احلديث :أ نك عرضت صاحبك للهالك دبدحك إياه،

( )30ادلرجع نفسو ،ج ،1ص.27

( )31ادلرجع نفسو ،ج ،1ص.356
( )32ادلرجع نفسو ،ج ،1ص.461
( )33ادلرجع نفسو ،ج ،1ص.273
( )34ادلرجع نفسو ،ج.93 ،1
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ألن ادلدح حيرك إىل اإلعجاب بالنفس والكرب )35(".ومثل ىذا الشرح اإلمجايل كثَت
يف كتابو.
وقد يسختلص ابن اجلوزي الفوائد واألحكام ادلستنبطة من احلديث .فيقول يف حديث أيب
بكر الصديق يف قصة الغار" :ويف ىذا احلديث ما يدل على جواز اذلرب من اخلوف،
()36

والتمسك باألسباب".
وفيما يتعلق باستنباط األحكام ،فإن نفس ابن اجلوزي يف ىذا اجملال كان طويالً ،وكثَت ما
عرض اآلراء الفقهية حول احلديث ،وأصحاهبا وحجة كل قول .وقد رجح كثَتاً مذىب

اإلمام أمحد يف ادلسألة ،وال عجب يف ذلك ،إذ كان حنبلي ادلذىب.
ففي حديث ابن عمر عن ربرمي اخلمر قال " :نزل ربرمي اخلمر وىي من مخسة :من العنب،
والتمر ،والعسل ،واحلنطة ،والشعَت .واخلمر ما خامر العقل .إمنا ذكر عمر ىذه اخلمسة،
ألن الغالب عمل اخلمر منها ،وقد تعمل من غَتىا .وقد اتفق علماء اإلسالم على أن
اخلمر اسم لعصَت العنب ادلشتد الذي حيصل بو السكر .واختلفوا يف ادلشتد من غَته مثل
نقيع التمر ،والزبيب ،واحلنطة ،وضلو ذلك ،فذىب اجلمهور ،منهم مالك والشافعي وأمحد
بن حنبل إىل أنو يقع عليو اسم اخلمر ،ويشارك ادلتفق عليو يف التحرمي ،وخالف يف ذلك
()37

أبو حنيفة .وقول عمر اخلمر ما خامر العقل دليل على ما قلنا".
وقد يكون شرحو إجابة على استفسارات بعض طالبو أو الناس يف زمانو حول مسألة من
ادلسائل .ويف ىذا الصدد ،ذىب ابن اجلوزي إىل ما ىو أبعد من ذلك ،حيث إنو حاول أن
جييب على كل تساؤالت أو إشكاليات ديكن إثارهتا حول احلديث ادلشروح ،بأن ينشئ
أسئلة فرضية ،فيقول مثالً :فإن قيل كذا ،فجوابو كذا.
ففي احلديث عن أكرب الكبائر قال " :إن قال قائل :كيف بدأ بالشرك يف ىذا احلديث ويف
حديث ابن مسعود ادلتقدم؟ مث ثٌت ىناك بقتل الولد ،فثلث بالزنا ،وثٌت ىنا بعقوق
الوالدين ،وثلث بشهادة الزور ،ومسى ىذه أكرب الكبائر ،ومعلوم أن القتل والزنا أعظم من
( )35ادلرجع نفسو ،ج ،2ص.14
( )36ادلرجع نفسو ،ج ،1ص.14
( )37ادلرجع نفسو ،ج ،1ص.60
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العقوق وشهادة الزور؟ فاجلواب :أنو كأنو عليو السالم ذكر لكل قوم ما خياف أن يصدر
منهم أكثر من غَته ،كما قال لبعضهم« :ال تغضب» كأنو أحس منو بشدة الغضب.

وحيتمل أن يكون اقتصر يف حديث ابن مسعود على الذنوب اليت بُت العبد وبُت ربو،
وذكر ىاىنا بعد الشرك ما يتعلق باآلدمي وجنسو .فإن قيل :فكيف عظم شهادة الزور

بتفخيم أمرىا ،وتكرار ذكرىا والشرك أعظم؟ فاجلواب :أن تعظيم أمر الشرك قد عرف،
فأراد تعظيم ما ال يعرف قدر وقعو ،فكرر ،كما أكثر ذكر عيب قوم لوط بالفاحشة ،وقوم
()38
شعيب بالتطفيف ،وإن كان الشرك أعظم".
وال شك أن ىذا اجلهد الذي بذلو ابن اجلوزي يف زلاولتو لدفع كل شبهة ،وإجابة كل
سؤال ،ورد كل إشكالية يف أحاديث النيب  جهد مشكور زلسوب يف حسنات ىذا
العامل.

- 7اىتم ابن اجلوزي بالتنبيو على بعض التصرفات اخلاطئة يف زمانو ،وقام بالرد عليها
بداللة احلديث الذي ىو بصدد شرحو .ومثال ذلك ،أنو رد على احتجاج بعض

ادلتأخرين من أصحاب احلديث على أخذ األجرة يف التحديث حبديث أيب بكر
الثالث ،وفيو أن أبا بكر الصديق اشًتى رحالً من عازب أيب الرباء ،فطلب أبو بكر
منو أن يرسل ابنو معو ليحملو ،فامتنع عازب إال أن حيدث أبو بكر بقصة ىجرتو مع
الرسول  .قال ابن اجلوزي " :كان بعض ادلتأخرين من شيوخ احملدثُت الذين مل يذوقوا
طعم العلم ،فلم يبارك ذلم فيما مسعوه لسوء مقاصدىم ،حيتج هبذا يف جواز أخذ
األجرة على التحديث ،وال يبعد من ناقل ال يفهم ما ينقل أن يكون مبلغ علمو
االحتجاج دبثل ىذا .فأما من اطلع على سَت القوم بفهم ،فإنو يعلم أنو ما كان ىذا
بينهم على وجو األجرة ،فإن أبا بكر مل يكن ليبخل على عازب باحلديث ،وال ىو
()39
شلن يبخل عليو حبمل الرحل ،وإمنا ىو انبساط الصديق إىل صديقو".

( )38ادلرجع نفسو ،ج ،2ص.13-12
( )39ادلرجع نفسو ،ج ،1ص.15
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وقال يف حديث النهي عن ازباذ القبور مساجد " :وقد أغرب أىل زماننا بالصلوات عند
()40
قرب معروف وغَته ،وذلك لغلبة اجلهلة وملكة العادات".

- 8اعتٌت ابن اجلوزي بضبط مبهمات األعالم ،وىي من مل يسم يف احلديث.

فقال يف مسند عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو" :بلغ عمر أن فالناً باع مخراً...الكنابة
()41
بفالن عن مسرة بن جندب".
وقد ال جيد ابن اجلوزي اسم ذلك ادلبهم يف احلديث ،فيمر عليو ابن اجلوزي دون ضبطو،
()42

كما يف حديث رجل استطلق بطنو ،فأمره النيب  أن يسقيو عسالً.
- 9نبو ابن اجلوزي على وقوع النسخ يف احلديث الذي ىو بصدد شرحو.

ففي حديث «توضأوا شلا مست النار» قال :ىذا احلديث منسوخ ،روى ابن عباس أن
النيب  أكل عرقاً أو كتفاً مث مضى إىل الصالة ومل يتوضأ .وقال ابن مسعود :كان رسول
()43
اهلل  يأكل اللحم مث يقوم إىل الصالة ومل ديس ماء.

وضح ابن اجلوزي ما أدرج من كالم بعض الصحابة أو الرواة ،شلا قد يظن أن من
ّ - 10
كالم النيب  .فقال معلقاً على حديث" :وكان أصحابو يتبعون األحدث واألحدث
من أمره" :من كالم الزىري ،وإمنا أدرجو الراوي يف احلديث ومل يبُت ،وقد بُت ذلك
()44
معمر بن راشد وزلمد بن إسحاق عن الزىري".

- 11ذكر ابن اجلوزي يف أثناء شرحو للحديث كثَتاً من القصص واألشعار والفوائد

ادلتنوعة ،وقد يستطرد يف بعضها ويطيل.
ففي حديث اذلجرة يعرض لكلميت "سرى وأسرى" ،فاستطرد يف ذكر األفعال اليت على وزن
()45

"فعل وأفعل" ونقل كالم علماء اللغة يف ذلك.
()46
ويف حديث تعذيب ادليت والنوح عليو ذكر عادات العرب وأشعارىم يف ذلك.
( )40ادلرجع نفسو ،ج ،2ص.50

( )41ادلرجع نفسو ،ج ،1ص.77
( )42ادلرجع نفسو ،ج ،3ص.159
( )43ادلرجع نفسو ،ج ،3ص.581
( )44ادلرجع نفسو ،ج ،2ص.314

( )45ادلرجع نفسو ،ج ،1ص.17-16
( )46ادلرجع نفسو ،ج ،1ص.57
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مر على ذكر يزيد الفقَت ،علق عليو قائالً" :أما تسمتيو بالفقَت فإنو مل يكن فقَتاً،
وعندما ّ
وإمنا كان يشكو فقار صلبو ،فقيل لو فقَت ،ومثل ىذا فَتوز احلمَتي ،فإنو كان من الديلم،
ال من محَت ،ولكن نزل يف محَت ،فقيل لو :احلمَتي .وكذلك سليمان التيمي نزل يف تيم،
فنسب إليهم ،وإال فهو موىل بٍت مرة بن عباد .وكذلك أبو سعيد ادلقربي نزل ادلقابر فقيل
()47

ادلقربي".
وىكذا مأل ابن اجلوزي كتابو بالفوائد والطرائف ،شلا يدل على تبحره يف سلتلف العلوم
والفنون.

- 12مل يكن مجيع ما تطرق ابن اجلوزي لشرحو من قبيل ادلشكل -على ادلصطلح ادلستقر
يف علوم احلديث  .لذلك صلد يف كتابو بعض األحاديث الذي ليس مشكالً ،إال أن

ابن اجلوزي ذكره من أجل االستشهاد أو االستدالل على شيء .فثمالً ،يف احلديث
الرابع من مسند حذيفة بن اليمان" :ويف احلديث الرابع« :أحصوا لي كم يلفظ

باإلسالم» فقلنا :يا رسول اهلل ،أزباف علينا ،وضلن ما بُت الستمائة إىل السبعمائة؟
قال« :إنكم ال تدرون لعلكم أن تبتلوا» فابتلينا حىت جعل الرجل منا ال يصلي إال
سراً" .قال ابن اجلوزي " :ظاىر ىذا احلديث يدل على أن حذيفة أسلم دبكة ،ألن
ىذه األشياء إمنا جرت دبكة ال بادلدينة ،وإمنا يقع االبتالء للمؤمنُت بقهر الكافرين ذلم
()48

مع قدرة ادلعبود سبحانو على النصر ،ليسلموا ألفعالو وليصربوا على قضائو".
ويفسر ألفاظاً ال غرابة فيها ،ألجل
وىكذا صلد ابن اجلوزي يشرح أحاديث ال إشكال فيهاّ ،
بعض الفوائد واألحكام اليت يرى احلاجة إىل ذكرىا والتنبيو عليها .وقد وجدنا أحاديث
كثَتة من ىذا القبيل.
وهبذا يتبُت لنا أن ادلراد من "اإلشكال" الذي يريد ابن اجلوزي كشفو -كما ىو واضح من
أعم من مدلول لفظ اإلشكال الذي يتبادر إىل ذىن القارئ ،وأعم من
عنوان الكتابّ -
معٌت مصطلح مشكل احلديث ادلتعارف عند دارسي علوم احلديث.

( )47ادلرجع نفسو ،ج ،3ص.71
( )48ادلرجع نفسو ،ج ،1ص.277
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- 13أما منهج ابن اجلوزي يف تأويل مشكل احلديث ،فإنو ذكر كل أوجو تأويل احلديث
اليت وقف عليها .ويف الغالب ،اآلراء اليت ذكرىا نقلها شلن سبقو من العلماء ،مع
العزو إىل قائلو أو بدونو .مث قام بالرد على األوجو اليت مل يعجبو دبا أويت بو من األدلة.
مث ترك سواىا دون تعليق ،شلا يفهم أنو الراجح عنده.
فمثالً ،يف حديث « :ال يدخل الجنة من كان في قلبو مثقال ذرة من كبر » ذكر ستة
توجيهات للمراد من احلديث ،وىي:
- 1أن ادلراد ال يدخل اجلنة اليت ىي أشرف اجلنان وأنبلها.
- 2أن تكون مشيئة اهلل تعاىل مضمرة يف ىذا الوعيد فيكون ادلعٌت إال أن يشاء اهلل.
- 3أن ادلراد من الكرب الكفر.
- 4أن ادلراد حكم من فعل ىذا ال يدخل اجلنة ،أي :إن جازاه فهذا قدر استحقاقو.
- 5أن ادلراد ال يدخل اجلنة ابتداءً.
()49
- 6أنو عند دخول أىل اجلنة اجلنة نزع من قلوهبم الكرب.
ومل يرد ابن اجلوزي على واحد من ىذه اآلراء ،شلا يدل أنو قبلها كلها.
وكان من منهج ابن اجلوزي أنو يذكر يف كل توجيو أدلة تؤيده ،ومربرات ذبعلو مقبوالً
ومستساغاً ،سواء كان من القرآن أو احلديث أو الداللة اللغوية أو شلا عرف من عادة
العرب أو غَت ذلك.
وقد ال يذكر ابن اجلوزي إال توجيهاً واحداً ،كما يف حديث أم حرام ،أهنا كانت تفلي رأس
رسول اهلل  .قال ابن اجلوزي " :إمنا كان رسول اهلل  يقيل يف بيتها ،وتفلي رأسو ،لقرابة
()50
بينهما".
وقد جلأ ابن اجلوزي كثَتاً يف تفسَته ألحاديث الصفات إىل التأويل ،مع جرأتو على رد
الروايات بتخطئة الرواة .وكان ىذا من ادلآخذ على كتابو ،وسوف نفرد لذلك حبثاً.
الثاًال :مصادر كتاب الكشف لمشكل الصحيحين
( )49ادلرجع نفسو ،ج ،1ص.323-321
( )50ادلرحع نفسو ،ج ،4ص.468
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من خالل توثيق النصوص اليت قام بو زلقق الكتاب ،يتبُت لنا أن ابن اجلوزي مل
يكن مبدعاً يف كثَت من األقوال اليت ذكرىا يف كتابو ،بل كثَتاً ما نقلها عن سابقيو من
األئمة .وال عيب يف ذلك ،إذ كان العلم إفادة واستفادة ،فكل متأخر يستفيد شلا كتبو
متقدمو ،مث ىو يفيد من جاء بعده.
وقد اعتمد ابن اجلوزي على مصادر كثَتة يف سلتلف الفنون من اللغة ،واألدب،
والفقو ،واحلديث وغَت ذلك .أما عن طريقة نقل ابن اجلوزي لكالم اآلخرين ،فإنو مل يلتزم
بذكر ادلصادر ،فيذكر يف بعض األحيان قوالً رلرداً من صاحبو .ويبدو أن ىذا كان دأب

ادلتقدمُت من العلماء ،حيث صلد ادلنهج نفسو مطبقاً يف كثَت من كتب الًتاث.
وعند توثيق ابن اجلوزي دلن نقل عنو ،قد يذكر اسم ادلؤلف مع اسم كتابو ،وىو
نادر ،وأغلب صنيعو أن يذكر صاحب القول دون اإلشارة إىل كتابو .وقد كان ىذا األمر
من بُت الصعوبات اليت يواجهها زلقق الكتاب عند عملو يف توثيق النصوص ،خاصة فيما

إذا كان صاحب القول لو مؤلفات كثَتة يف فنون متنوعة ،أمثال اخلطيب البغدادي،
واخلطايب ،والزجاج ،وغَتىم .وقد زاد األمر تعقيداً صنيع ابن اجلوزي يف أسلوبو يف النقل،
حيث كان كثَتاً ما يتصرف يف األلفاظ ،بل وقد ينقل األقوال بادلعٌت .قال زلقق الكتاب:

"فهو مثالً ،ينقل عن الزجاج ،وبشيء من اخلربة ،ديكن أن تستدل على أن النص يف
"ادلعاين" أو "خلق اإلنسان" ،ولكن األمر يف منتهى الصعوبة عندما يكون العامل ومؤلفاتو
ذات مادة متقاربة ،فهو ينسب النصوص للخطايب ،وال تستطيع دون الرجوع أن تعرف إن
كان ىذا يف "ادلعامل" أو "األعالم" أو "الغريب" أو يف غَتىا ،وقد تقف على النص قريباً
يف أحد ىذه الكتب ،ولكن لتصرف ادلؤلف يف النصوص تضطر على البحث عن النقول
()51
يف كتاب آخر للمؤلف لعلك ذبده بصورة أقرب إىل ما نسبو إليو ابن اجلوزي".
وباالعتماد على توثيق النصوص اليت قام بو زلقق الكتاب ،ديكن ذكر ادلصادر

اليت نقل عنها ابن اجلوزي كما يلي:
- 1أسند األحاديث واألخبار والنصوص من طريق مشاخيو إىل مسند اإلمام أمحد،
وطبقات ابن سعد ،وحلية األولياء أليب نعيم وغَتىا من أمهات الكتب.
( )51ادلرجع نفسو ،مقدمة احملقق ،ص.51

157

Ahmad Dahlan, Manhaj al-Imâm Ibn al-Jawzî

- 2نقل عن كتب اإلمام أبو سلميان اخلطايب وىي :أعالم احلديث ،ومعامل السنن،
وغريب احلديث ،وشأن الدعاء ،وإصالح غلط احملدثُت .فنقوالت ابن اجلوزي عن
اخلطايب كثَتة جداً ،وإن مل يذكر أمساء الكتب اليت نقل منها.
- 3نقل عن كتب ابن قتيبة الدينوري وىي :غريب احلديث ،وتفسَت غريب القرآن،
وتأويل سلتلف احلديث ،وتأويل مشكل القرآن ،وأدب الكاتب ،وإصالح غلط أيب
عبيد وغَتىا.
- 4نقل عن كتاب غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم .اعتمد عليو يف أخذ أقوال
اللغويُت ،وآرائهم ،ونقل الشواىد.
- 5نقل عن كتب الزجاج مثل :معاين القرآن ،وفعلت وأفعلت ،وخلق اإلنسان ،وغَتىا.
- 6نقل عن كتب ابن فارس مثل ادلقاييس واجململ.
- 7نقل عن التهذيب لألزىري.
- 8نقل عن كتب أيب منصور اجلواليقي مثل ادلعرب وتكلمة حلن العامة.
- 9نقل عن التمهيد البن عبد الرب.
- 10نقل عن ابن عقيل يف قضايا العقيدة وادلنطق.
رابعاًال :مميزات كتاب الكشف لمشكل الصحيحين

من خالل قراءة ما تيسر من كتاب ابن اجلوزي ،يظهر للباحث بعض شليزات
الكتاب ،وىي:

- 1استدرك ابن اجلوزي على متقدميو ،شلا يدل على سعة علمو ورسوخ فهمو.
توسع يف ذكر أوجو تأويل مشكل احلديث يف كثَت من األحاديث اليت تعرض
ّ - 2
لشرحها.
3
4
5
6

نبّو على التصحيف الواقع يف ألفاظ احلديث.عٍت بضبط مبهمات األعالم الواردة يف احلديث.توسع يف ذكر معاين الغريب ،وذكر اشتقاق األلفاظ ،ونقل أقوال اللغويُت.
 ّ-وضع أسئلة افًتاضية شلا قد يستشكل احلديث هبا ،مث أجاب عنها جبواب شاف.
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- 7استطرد أحياناً يف ذكر القصص ،والطرائف ،واألشعار ،والفوائد ادلتنوعة ،شلا يثري
ثقافة القارئ ،ويعطي متعة عند القراءة.
- 8قام بًتجيح األقوال يف توجيو معٌت احلديث.
خامساًال :المآخذ على كتاب الكشف لمشكل الصحيحين

مل يسلم أي إنسان من زلة ،ألن اخلطأ والنسيان من طبيعة البشر .وألن ل
جواد كبوةً ،ولكل عامل ىفوة ،وكفى بادلرء نبالً أن تع ّد معاييبو .وفيما يلي بعض

كل

االنتقادات على كتاب ابن اجلوزي وىي:
فسر الكهف بالغار ،والقصر بادلنزل
فسر كلمات ليست من قبيل الغريب .فهو ّ
ّ - 1
ادلبٍت ،وادلقعد دبوضع القعود ،واحللف باليمُت ،والنبأ باخلرب وغَت ذلك كثَت .وال شك
ّ
أن معاين ىذه األلفاظ واضحة ال حيتاج إىل تفسَت.
- 2ذكر أحاديث ليست من قبيل ادلشكل .لذلك نقل حاجي خليفة عن بعض من
اختصر كتاب ابن اجلوزي قولو" :رأيتو يذكر فيو شيئاً من األحاديث غَت
()52
مشكل".
- 3الشدة والغلظة يف بعض كالم ابن اجلوزي على سلالفيو .وىذا األمر معروف عنو،
وسجلو بعض العلماء يف ترمجتو .قال ابن األثَت" :وكان كثَت الوقيعة يف الناس ،ال
ّ
()53
سيما يف العلماء ادلخالفُت دلذىبو".
- 4جرأتو على رد الروايات ونسبة الوىم إىل الرواة الثقات ،خاصة إذا خالفت
منهجو.فمثالً ،يف حديث « :ال تزال جهنم يلقى فيها وتقول :ىل من مزيد؟ حتى
يضع رب العزة فيها قدمو» أ ّول لفظ "القدم" ونسبو إىل احلسن البصري ،وقال بأن

ادلراد :قوم يقدمهم من شرار خلقو .مث نسب الوىم إىل الرواة فقاق " :فإن قيل :كيف

( )52حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،2ص.1495

( )53الشيباين ،زلمد بن زلمد بن عبد الواحد ،الكامل في التاريخ ،ربقيق :عبد اهلل القاضي (بَتوت :دار الكتب العلمية ،ط ،2
1995م) ،ج ،9ص.225
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يصح ىذا التأويل؟ وسيأيت يف حديث أيب ىريرة « يضع فيها رجلو» فاجلواب أن ىذا
()54

من ربريف بعض الرواة ،ألنو ظن القدم ىي الرجل ،فروى بادلعٌت الذي يظنو".
ىـ -الخاتمة

ويف اخلتام نقول ،إن ىذا الكتاب لو مكانتو العلمية يف رلال علم مشكل
احلديث ،مع بعض ادلآخذ على بعض ادلناىج اليت سلكها مؤلفو .وىو كتاب غٍت بادلسائل
العلمية من العقيدة ،واحلديث ،والفقو ،واللغة ،والشعر ،والقصص ،وغَتىا من الفنون.
وبادلميزات اليت امتاز هبا الكتاب ،يستحق أن يكون مرجعاً أولياً يف كثَت من األحاديث
اليت قد يستشكلو العوام ،فضالً عن طالب العلم .فرحم اهلل اإلمام ابن اجلوزي رمحة
واسعة ،وأدخلو يف زمرة العلماء العاملُت ،آمُت.
المراجع
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