Ulama´s udtalelser om anvendelsen af enmandsberetninger
til bevisførelse i Aqida
 ﻟﻴﺴت اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤن: رﺒﻪ ﻟﻴﻠﺔ اﻹﺴراء واﻟﻤﻌراج ﻗﺎﻝ أﺒو اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻘرطﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻌرض ﺤدﻴﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺤدﻴث رؤﻴﺔ اﻟﻨﺒﻲ
. ٕواﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤن اﻟﻤﻌﺘﻘدات ﻓﻼ ﻴﻛﺘﻔﻰ ﻓﻲﻫﺎ إﻻ ﺒﺎﻟدﻟﻴﻝ اﻟﻘطﻌﻲ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻴﻛﺘﻔﻰ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻷدﻟﺔ اﻟظﻨﻴﺔ

Abu Al-’Abbas Al-Qurtubi sagde i sin omtale af beretningen, hvor Profeten  havde set sin Herre, natten
hvor Al-Israa wal-Mi’raaj fandt sted: ”Det er ikke et emne relateret til handlinger, som støttes af
tvivlsomme beviser. Dette emne er relateret til Aqida, hvis indhold ikke støttes af andet end absolutte
beviser.” 1
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 ﺒﺨﻼف اﻟﻔروع، وﺨﺒر اﻟواﺤد ﻻ ﻴﻔﻴدﻩ ﻛﻤﺎ ﺘﻘدم، وﻫذا ﻷن اﻟﻤطﻠوب ﻓﻲ اﻷﺼوﻝ اﻟﻌﻠم واﻟﻴﻘﻴن:وﻗﺎﻝ ﺼﻔﻲ اﻟدﻴن اﻻرﻤوي
. ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻛﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟظن وﺨﺒر اﻟواﺤد ﻴﻔﻴدﻩ
Og Safiu Al-Deen Al-Armawi sagde: ”Fordi det der kræves i fundamenterne, er viden og vished. Og
enmandsberetninger udgør ikke det, som nævnt tidligere. Hvad angår forgreningerne (dvs. Ahkaam),
så er det tilstrækkeligt, at der er tvivl deri, og enmandsberetninger udgør dette (dvs. tvivl).” 2
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.  وﻗد أﺠﻤﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺨﺒر اﻟواﺤد ﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻝ ﻓﻲ أﺼوﻝ اﻟدﻴن:ًوﻗﺎﻝ أﻴﻀﺎ
Og han sagde yderligere: ”Og vi er blevet enige om, at enmandsberetninger ikke modtages i denne
Deens fundamenter.” 3
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 واﻟشارع إﻨﻤﺎ أﺠﺎز اﻟظن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻫﻲ، ﻷن رواﻴﺔ اﻵﺤﺎد إن أﻓﺎدت إﻨﻤﺎ ﺘﻔﻴد اﻟظن:وﻗﺎﻝ ﺠﻤﺎﻝ اﻟدﻴن اﻻﺴﻨوي
. اﻟﻔروع دون اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﻘواﻋد أﺼوﻝ اﻟدﻴن
Og Jamaal Al-Deen Al-Asnawi sagde: ”Hvis enmandsberetninger skulle udgøre noget, så udgør det
tvivl. Og Shari’ah godkender tvivl indenfor emner relateret til handlinger, og det ligger i forgreninger,
som ikke inkluderer viden; det (tvivl) godkendes ikke i principperne for denne Deens fundamenter.” 4
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 ﻓﺨرج ﻟﻪ ﻤن ﻫذﻩ أن ﺨﺒر اﻟواﺤد ﻻ ﻴﻘﺒﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت وأﺼوﻝ اﻟﻌﻘﺎﺌد وﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﻠﺘﻤس ﻓﻴﻪ: وﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﻀﻲ اﺒن اﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ

.اﻟﻌﻠم

Og Al-Qadi bin Al-Baaqilaani sagde: ”Så det udledes fra dette, at enmandsberetningen ikke godtages i
Al-’Aqliyaat og fundamenterne for Aqida, for alt hvad der berøres i disse ting, udgør viden.”

. اﻋﻠم وﻓﻘك اﷲ ان ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴطﻠب اﻟﻌﻠم ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﻘﺒﻝ ﻓﻴﻪ أﺨﺒﺎر اﻵﺤﺎ د:ًوﻗﺎﻝ أﻴﻀﺎ
Og han sagde yderligere: ”Og du skal vide, må Allah give dig succes: Hvad der kræves for at udgøre
viden, inkluderer ikke enmandsberetninger.” 5
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 أن ﻴرد اﻟﺨﺒر ﻓﻲ ﺒﺎب اﻟﻌﻤﻝ ﻓﺄﻤﺎ إذا ورد ﻓﻲ ﺒﺎب اﻻﻋﺘﻘﺎدات- وﻤﻨﻬﺎ –أي أﻗﺴﺎم اﻵﺤﺎد: وﻗﺎﻝ ﻋﻼء اﻟدﻴن اﻟﺴﻤرﻗﻨدي
 ﻓﻼ ﻴﻛون ﺤﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﺘﻨﻰ،ًوﻫﻲ ﻤن ﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻛﻼم ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻛون ﺤﺠﺔ ﻷﻨﻪ ﻴوﺠب اﻟظن وﻋﻠم ﻏﺎﻟب اﻟرأي ﻻ ﻋﻠﻤﺎً ﻗطﻌﻴﺎ
. ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم اﻟﻘطﻌﻲ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﺤﻘﻴﻘﺔ

Og ’Alaa Al-Deen Al-Samarqandi sagde: ”Og deriblandt - kategorierne af enmandsberetninger - at
beretningen nævnes i kategorien handling, så hvis den nævnes i kategorien om Aqida, og dette er en
del af emnerne i Kalaam, så er det ikke et bevis, fordi det udgør tvivl, og sandsynlig viden, men
beretningen er ikke en absolut viden. Så det er ikke et bevis relateret til det, som bygger på absolut
viden og den rigtige Aqida.” 6
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 ﺒﻝ ﻤﺘﻰ ﻛﺎن ﺤدﻴﺜﺎً ﺼﺤﻴﺤﺎً وﻟو ظﺎﻫ اًر وﻫو ﻤن رواﻴﺔ اﻵﺤﺎد، ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻴس ﻤن ﺸرطﻪ أن ﻴﻛون ﻗﺎطﻌﺎً ﻤﺘواﺘ اًر:وﻗﺎﻝ اﻟﺴﺒﻛﻲ

. ﺠﺎز أن ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻷن ذﻟك ﻟﻴس ﻤن ﻤﺴﺎﺌﻝ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘطﻊ

Og Al-Subki sagde: ”Det er ikke en af dens betingelser, at den er absolut sand (Qaati’an Mutawaatiran),
så når det er en Saheeh Hadith, og endda åbenlys, altså en del af enmandsberetningerne, så godkendes
det, at den tages i brug, så længe det ikke er indenfor emner relateret til Aqida, hvor en af
forudsætningerne er absoluthed.” 7
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 وﻟﻬذا ﻻ ﻴﻛون ﺤﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم اﻟﻘطﻌﻲ وﺨﺒر اﻟواﺤد: وﻗﺎﻝ اﺒو اﻟﺜﻨﺎء ﻤﺤﻤود اﻟﻤﺎﺘرﻴدي
. ًﻴوﺠب ﻋﻠم ﻏﺎﻟب اﻟرأي وأﻛﺒر اﻟظن ﻻ ﻋﻠﻤﺎً ﻗطﻌﻴﺎ
Og Abu Al-Thinaa Mahmuod Al-Maatreedi: ”Og dette er ikke et bevis i spørgsmål relateret til Aqida,
fordi den (Aqida) bygger på absolut viden, og enmandsberetninger bygger på sandsynlig viden og en
stor del tvivl, ikke en absolut viden.” 8
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 ﻷﻨﺎ ﻝو ﻗﺒﻠﻨﺎﻩ، ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺒﻝ ﻓﻴﻪ ﺨﺒر اﻟواﺤد:  ﻓﻨﻘوﻝ، وان أردﺘم إﺜﺒﺎت اﻟﻘدﻴم ﺘﻌﺎﻟﻰ وﺼﻔﺎﺘﻪ: وﻗﺎﻝ ﻋﺒد اﻟﺤﻤﻴد اﻻﺴﻤﻨدي

. ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﺒﻠﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات وﻻ ﻴﺠوز ﻗﺒوﻝ ﺨﺒر اﻟواﺤد ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات

Og ’Abd Al-Hameed Al-Asmandi sagde: ”Hvis I ønsker at bekræfte den Evige og Ophøjede, og Hans
Attributter… Så siger Vi: Enmandsberetninger godtages ikke i disse emner, fordi hvis vi godtog den,
så godtog vi den også i Aqida, og det er ikke i orden at godtage enmandsberetninger i Aqida.” 9
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 أن ذﻟك ﻤﺨﺼوص ﺒﻘواﻋد اﻟدﻴﺎﻨﺎت: وﺠواﺒﻬﺎ: وﻗﺎﻝ أﺒو اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻘراﻓﻲ ﻓﻲ ﺠواﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﻨﻊ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺨﺒر اﻟواﺤد ﻓﻘﺎﻝ
. وأﺼوﻝ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻘطﻌﻴﺎت

Og Abu Al-’Abbas Al-Quraafi sagde i sin besvarelse til den, der forbyder brugen af enmandsberetninger.
Han sagde: ”Svaret er, at dette (forbud) er specifikt indenfor denne Deens principper, og de absolutte
fundamenter for ’Ibadaat.” 10
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.  اﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻤﻝ ﺒﺄﺨﺒﺎر اﻵﺤﺎد ﻓﻲ أﺼوﻝ اﻟدﻴﺎﻨﺎت: وﻗﺎﻝ أﺒو اﻟﺨطﺎب واﺒن ﻋﻘﻴﻝ
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Og Abu Al-Khattaab og Ibn ’Aqeel sagde: ”Enmandsberetninger anvendes ikke i fundamenterne for
denne Deen.” 11

وﻗﺎﻝ اﺒو اﺴﺤق اﻟﺸﻴرازي رداً ﻋﻠﻰ ﻤن ﻗﺎﻝ ﻟو ﺠﺎز أن ﻴﻘﺒﻝ ﺨﺒر اﻟواﺤد ﻓﻲ اﻟﻔروع ﻟﺠﺎز ﻓﻲ اﻷﺼوﻝ ﻤﺜﻝ اﻟﺘوﺤﻴد واﺜﺒﺎت

.  ان ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌﻝ اﻷﺼوﻝ أدﻟﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻤوﺠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠم ﻗﺎطﻌﺔ ﻟﻠﻌذر ﻓﻼ ﺤﺎﺠﺔ ﺒﻨﺎ اﻟﻰ ﺨﺒر اﻟواﺤد: اﻟﺠواب: ﻓﻘﺎﻝ.اﻷﺼوﻝ

Og Abu Ishaaq Al-Sheeraazi sagde: ”Det er forkert at sige, ’hvis det godtages at enmandsberetninger
anvendes i forgreningerne, så godtages det også i fundamenterne som Tawheed, og fundamenternes
bekræftelse.” Så sagde han: ”Svaret er, at der i de fundamentale emner er forstandsmæssige beviser,
hvor absolut viden er forpligtet. Det er umuligt hos os, at der ligger et sådant bevis i
enmandsberetninger.”12
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 ﺨﺒر اﻟواﺤد ﻟﻤﺎ ﻟم ﻴﻔد اﻟﻴﻘﻴن ﻻ ﻴﻛون ﺤﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴرﺠﻊ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻷﻨﻪ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻘﻴن ٕوان ﻛﺎن ﺤﺠﺔ:وﻗﺎﻝ اﻟﺒزدوي

.ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺼد ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻝ

Og Al-Bazdawi sagde: ”Hvad angår det, at enmandsberetninger ikke udgør vished: Det er ikke et bevis
hvad angår det, der vender tilbage til Aqida, fordi den (Aqida) bygger på vished, og hvis det var et
bevis hvad angår indholdet, så er det relateret til handling.” 13
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 أﻨﻪ ﻴﺴوق اﻷﺤﺎدﻴث اﻟﺘﻲ وردت، اﻟذي ﻴظﻬر ﻤن ﺘﺼرف اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘوﺤﻴد: وﻗﺎﻝ اﻟﺤﺎﻓظ اﺒن ﺤﺠر اﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ

ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻘدﺴﺔ ﻓﻴدﺨﻝ ﻛﻝ ﺤدﻴث ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎب وﻴؤﻴدﻩ ﺒﺂﻴﺔ ﻤن اﻟﻘرآن ﻟﻺﺸﺎرة اﻟﻰ ﺨروﺠﻬﺎ ﻋن أﺨﺒﺎر اﻵﺤﺎد ﻋﻠﻰ
… طرﻴق اﻟﺘﻨزﻝ ﻓﻲ ﺘرك اﻻﺤﺘﺠﺎج ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدات
Og Al-Haafidh Ibn Hajr Al-’Asqalaani sagde: ” Det som er tydeligt i Bukharis fremgangsmåde i sin bog
At-tawheed er, at hver gang han nævner en hadith vedrørende det guddommelige attributter så støtter
han den med en ayah fra koran i et emne for sig selv for at henlede opmærksomheden til at disse
ahadith er ikke ahad i form af at afholde sig fra at bruge det som argument i Aqida emner...

Fortsættes...
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