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بسم ا الرحمن الرحيم
Allâh (ta´âlâ) har sagt om Sig själv att Han är ovanför himlen. Också Muhammad
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den siste profeten, har sagt så. Alla lärda bland de

gudfruktiga följeslagarna och de kunniga imamerna är enade om det.

Ibn Qudâmah al-Maqdisî



Den andra skillnaden

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

ا هييم تمُموُر ضم فمإيذم فم بيُكُم المرض سي اء أمن يمخض نتُم ممن فيي السممم أمأممي

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den
skälver och skakar!”1

Imâm at-Tabarî (d. 310 – rahimahullâh) sade:

”Kan ni, otrogna, vara säkra på att Han inte låter jorden uppsluka er, rämna under er och utrota er?

اء نتُم ممن فيي السممم أممض أممي

”Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen…”

Det vill säga Allâh.”2 

Ibn-ul-´Arabî al-Mâlikî (d. 543) sade:

”Det andra sättet är det synbara, liksom Hans (ta´âlâ) ord:

اء نتُم ممن فيي السممم أممض أممي

”Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen…”

Det vill säga Han som dyrkas i himlen.”3

Muhammad ar-Râzî (d. 604) sade:

”Vet att Mushabbihah argumenterar med denna vers för att fastställa en plats åt Allâh. Muslimerna
är enade om att denna vers inte kan förstås ordagrant. Att Han är i himlen innebär att Han omsluts
av himlen från alla håll och är därmed mindre än himlen som är mycket mindre än tronen. Det
fordrar att Allâh är ett obetydligt föremål jämfört med tronen. Det är omöjligt enligt alla muslimer...

Alltså måste versen tolkas på ett bildligt vis:

1 – Han vars straff är i himlen eftersom Allâh straffar den som hädar och trotsar Honom. Så som
Hans (ta´âlâ) straff kommer från himlen kommer även Hans nåd och gåva därifrån.

2 – Abû Muslim sade:

”Araberna trodde på Allâhs existens och att Han är ovanför himlen, liksom Mushabbihah tror. Det
är som att Han (ta´âlâ) sade 'Kan vi vara säkra med Honom som ni erkänner är ovanför himlen'. 

3 – Han vars myndighet, makt och förmåga är i himlen. Just himlen nämns för att demonstrera
Allâhs myndighet och väldiga förmåga. 

1 67:16
2 Djâmi´-ul-Bayân (23/129-130).
3 al-Kitâb al-Mutawassit fîl-I´tiqâd, sid. 167



4 –  Ängeln  som är  betrodd med  straff.  Det  vill  säga  Djibrîl.  Det  betyder  att  han  låter  jorden
uppsluka dem utifrån Allâhs order och lov.”4

Abûl-Hasan as-Sakhâwî (d. 642) sade:

”Det kan tolkas på två sätt:

1 – Han vars myndighet är i himlen. Där lever ju Hans nära änglar.

2 – De trodde på liknelse och att Allâh är ovanför himlen – fjärran är Allâh från det!”5

Abûl-Barakât an-Nasafî (d. 710) sade:

”Det vill säga Han vars herravälde är i himlen. Ty där lever Hans änglar och därifrån stiger Hans
beslut, skrifter, påbud och förbud ned. Det är som att Han sade:

”Eller kan ni vara säkra på att himlens Skapare och Ägare...”

Det kan också vara att de trodde på liknelse och att Han var ovanför himlen och att nåd och straff
kommer därifrån. Därav blev de tilltalade i enlighet med sin dogm. Det vill säga, kan vi vara säkra
med Honom som ni påstår är ovanför himlen. Fjärran är Han från att ha en plats.”6

Abûl-Hayyân al-Andalusî (d. 735) sade:

”Detta är en metafor. Enligt det rationella belägget är Han (ta´âlâ) inte begränsad av någon riktning.
Med andra ord betyder versen Han vars herravälde är i himlen... 

Det kan också vara att de tilltalades i enlighet med sin dogm eftersom de var Mushabbihah. Det vill
säga, kan vi vara säkra med Honom som ni påstår är ovanför himlen. Fjärran är Han från att ha en
plats. 

Det har också sagts att versen betyder 'Han som har skapat det som finns i himlen'. Det har också
sagts att versen åsyftar änglarna. Det har också sagts att det är Djibrîl som är anförtrodd jordskred
och annat. Det har också sagts att högheten syftar på makt och förmåga, inte plats.”7

Abû Su´ûd al-´Imâdî (d. 982) sade:

”Det vill säga änglarna som är anförtrodda att upprätthålla denna värld. Det kan också betyda Allâh
(subhânah) vars order och beslut är ovanför himlen. Det kan också vara i enlighet med arabernas
dogm då de trodde att Allâh var ovanför himlen. Det vill säga, kan vi vara säkra med Honom som ni
påstår är ovanför himlen. Fjärran är Han från att ha en plats.”8

4 Mafâtîh-ul-Ghayb (8/70).
5 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (2/491).
6 Madârik-ut-Tanzîl, sid. 1243-1244
7 al-Bahr al-Muhît (8/296).
8 Irshâd-ul-´Aql as-Salîm (8/7).


