
at-Tabarî och Allâhs höghet – 
till försvar av at-Tabarîs dogm och kunskap

Del 2
Tio likheter mellan at-Tabarî och resterande Ahl-

us-Sunnah wal-Djamâ´ah

www.darulhadith.com



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 femte likheten

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”1 

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

”Muhammad bin Sinân berättade för oss: Abû Bakr al-Hanafî berättade för oss, från ´Abbâd, från
al-Hasan som sade om Allâhs (´azza wa djall) ord:

افلعككي إلليي   ري فييكي وي تيوي إلنيي مك

”Jag skall upphöja dig till Mig.”

”Han tog upp honom till Sig. Han är hos Honom ovanför himlen.”

Jag tycker att den mest korrekta förståelsen i frågan är att Jag skall ta dig från jorden och ta upp dig
till Mig. Det finns nämligen många rapporteringar från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) om det. Han sade:

”´Îsâ bin Maryam kommer att stiga ned och döda ad-Dadjdjâl. Därefter kommer han att leva på
jorden  en  viss  tid  och  dö  varpå  muslimerna  ber  begravningsbönen  för  honom  och  begraver
honom.”2 

Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 241 – rahimahullâh) sade: 

”Allâh har talat om för oss att Han är ovanför himlen. Han sade...:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”

Detta är Allâhs ord. Han underrättar oss om att Han är ovanför himlen.”3

Imâm ad-Dârimî (d. 280 – rahimahullâh) sade:

”Kapitel  3:  Herrens  (tabârak  wa  ta´âlâ)  resning  över  tronen,  Hans  bestigning  av  himlen  och
distansering från skapelsen

Detta har de också förnekat trots att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade...:

1 3:55
2 Djâmi´-ul-Bayân (5/450-451).
3 ar-Radd ´alâz-Zanâdiqah wal-Djahmiyyah, sid. 146-147. Ibn ´Aqîl al-Hanbalî sade:

”Imâm Ahmad (rahimahullâh) har skrivit en bok vid namnet ”ar-Radd ´alâz-Zanâdiqah wal-Qadariyyah.” (al-Âdâb
ash-Shar´iyyah (1/274))

Ibn Kathîr sade:

”... och så sade Ahmad bin Hanbal i boken ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”.” (Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (3/304))



افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”4

Imâm Muhammad bin ´Uthmân bin Abî Shaybah (d. 297 – rahimahullâh) sade:

”Allâh (ta´âlâ) har alltså rest Sig över tronen. Han ser allt i himlarna och på jorden. Han vet och hör
allting samtidigt  som Han är  ovanför tronen.  Den ridån som Han avskärmar Sig med från Sin
skapelse hindrar inte Honom från att se och höra vad som händer på den nedersta jorden. Han har
skapat ridån och tronen liksom Han har skapat skapelsen; för det ändamålet som Han vill och hur
Han vill. Det enda som håller Honom uppe är Hans egen väldighet. Han sade...:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”

Alla skapelser tar upp händerna mot himlen. Om Han hade varit på jorden skulle de inte ha lyft
händerna mot himlen. 

Det finns många rapporteringar om att Allâh (ta´âlâ) skapade tronen och sedan reste Sig över den
med Sin essens. Därefter skapade Han jorden och himlarna – från jorden till himlen, från himlen till
tronen. 

Han är alltså ovanför tronen och ovanför himlarna med Sin essens, distanserad från Sin skapelse
och frånskild från den. Hans kunskap är bland Hans skapelser som de aldrig kan undkomma.”5

Imâm Ibn Khuzaymah (d. 311 – rahimahullâh) sade:

”Studenter! Har ni inte hört Honom (tabârak wa ta´âlâ) säga till ´Îsâ bin Maryam:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”?

Det upphöjda går nedifrån uppåt, inte uppifrån nedåt. 

Allâh (´azza wa djall) sade:

ا كليما ا حي زليزا ك عي اني ا  كي ك إللييههل وي هك ا  فيعي  بيل ر 

”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”6

Det är omöjligt att man stiger upp från jordens yta ned till underjorden eller från en låg plats till en
än lägre plats. Enligt arabiskan som vi har tilltalats på sker upphöjningen från en lägre plats till en
högre plats.”7

Imâm Ibn-ul-Mundhir (d. 318 – rahimahullâh) sade:

4 ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 40-41 
5 Kitâb-ul-´Arsh, sid. 289-290 
6 4:158 
7 Kitâb-ut-Tawhîd (1/254-257).



”´Alî bin al-Mubârak berättade för oss: Zayd berättade för oss: Ibn Thawr, från Ibn Djuraydj som
sade:

”Han tog upp honom till Sig, kallade honom till Sig och renade honom från de otrogna.”

Zakariyyâ berättade för oss: ´Amr berättade för oss: Ziyâd berättade för oss, från Muhammad bin
Ishâq som sade:

”Det vill säga, Jag skall ta tag i dig och lyfta upp dig till Mig.”

Zakariyyâ  berättade  för  oss:  Muhammad  bin  Yahyâ  berättade  för  oss:  Muhammad  bin  Yûsuf
berättade för oss: Muhriz berättade för oss: Jag frågade al-Hasan om Allâhs (´azza wa djall) ord:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”

Han  svarade:  ”´Îsâ  är  upphöjd  hos  Herren  (tabârak  wa  ta´âlâ)  och  skall  stiga  ned  innan
Domedagen.”8

Imâm Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 324 – rahimahullâh) sade:

”Allt det bevisar att Han (ta´âlâ) är ovanför himlen, ovanför Sin tron. Alla människor är enade om
att himlen inte är jorden. Det bevisar att Allâh (ta´âlâ) är ensam om Sin enhet, upprest över Sin tron,
precis som Han själv har beskrivit Sig.

Ytterligare bevis för det är Hans (´azza wa djall) ord...:

افلعككي إلليي   ري فييكي وي تيوي  إلنيي مك

”Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”

ا قيتيلكوهك ييقليناا   مي اوي كليما ا حي زليزا ك عي اني ا  كي ك إللييههل وي هك ا  فيعي بيل ر   

”Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är
allsmäktig, vis.”9

Samfundet är enat om att Allâh (´azza wa djall) tog upp ´Îsâ till himlen.”10

8 Tafsîr-ul-Qur'ân, sid. 223-224
9 4:158 
10 al-Ibânah, sid. 442-448. Hâfidh al-Bayhaqî (rahimahullâh) sade:

”ash-Shâfi´î (rahimahullâh) nämnde bevis för att Qur'ânen som vi läser med våra tungor, hör med våra öron och
skriver i våra Masâhif är Allâhs (´azza wa djall) tal. Allâh (´azza wa djall) har tilltalat Sina slavar med den genom att
sända Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med den. Liknande har även ´Alî bin Ismâ´îl nämnt i boken ”al-
Ibânah”.” (al-I´tiqâd wal-Hidâyah ilâ Sabîl-ir-Rashâd, sid. 31)

Hâfidh Ibn ´Asâkir (rahimahullâh) sade:

”Abûl-Hasans (rahimahullâh) status är högre än vad de anklagar honom för. De lärda föredrar att nämna hans dygder
och be om nåd för honom istället för att kritisera honom. Hans position bland världens lärda är känd. Han nämns
som sin tids mest framstående inom hans ämne. Han beskrevs med religion, skarpsinnighet och ädelhet. Han var
känd för sitt  stamträd och sin härkomst. Hans tal  om skapelsen har han ärvt från sina fäder och förfäder.  Den



Imâm Ibn Abî Hâtim (d. 327 – rahimahullâh) sade:

”al-Hasan bin Ahmad berättade för oss: Mûsâ bin Muhkim berättade för oss: Abû Bakr al-Hanafî
berättade för oss: ´Abbâd bin Mansûr berättade för oss: Jag frågade al-Hasan om Hans ord:

افلعككي إلليي  ري وي

”Jag skall upphöja dig till Mig.”

varvid han svarade:

”Han tog upp honom till Sig. Han är hos Honom ovanför himlen.”11

Imâm al-Âdjurrî (d. 360 – rahimahullâh) sade:

”Å andra sidan säger de lärda att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron ovanför Sina himlar.
Hans kunskap omfattar allting. Han har kunskap om allt Han har skapat i himlarna, på jorden och
mellan dem båda. Han har kunskap om det hemliga och det dolda. Han har kunskap om viljorna och
tankarna.  Han hör  och Han ser.  Han (subhânah)  är  alltså  ovanför  Sin  tron.  Till  Honom stiger
slavarnas handlingar upp...

Vad som bevisar det i Allâhs skrift är bland andra Hans ord...:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك ك ييا عل إلذه قيالي ا 

”Och Allâh sade: ”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”12

Imâm Abûl-Fadhl at-Tamîmî (d. 410 – rahimahullâh) sade:

”Till Ahmad bin Hanbals (radhiya Allâhu ´anh) dogm hör att han trodde på att...

… Allâh  (´azza  wa djall)  är  upprest  över  den  majestätiska tronen.  En grupp rapporterade  från

statusen ärvde Abû Mûsâ al-Ash´arîs (radhiya Allâhu ´anh) barn från honom.

De lärda känner till  hans böcker.  Forskarna beskriver dem som bra och korrekta.  Den som läser hans bok ”al-
Ibânah” inser vilken kunskap och religion han besatt.” (Tabyîn Kadhib-il-Muftarî fî mâ nusiba ilâl-Imâm Abîl-Hasan
al-Ash´arî, sid. 17-18) 

Imâm Ibn Dirbâs ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade:

”Bröder! Ni skall veta att Imâm Abûl-Hasan ´Alî bin Ismâ´îl al-Ash´arîs bok ”al-Ibânah ´an Usûl-id-Diyânah” är det
slutgiltiga som han trodde på och dyrkade Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) med efter att ha tagit tillbaka Mu´tazilahs
dogm. Alla dogmer som skiljer sig från det som står i den boken har han tagit tillbaka och avsvurit sig från inför
Allâh (subhânah). Hur skall han inte göra det när han däri säger att dess innehåll är hans religion som han dyrkar
Allâh med? Där rapporterar och bekräftar han följeslagarnas, efterföljarnas, de forna imamernas samt Ahmad bin
Hanbals religion och att den bevisas av Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.
Är det tillåtet att säga att han lämnade det för något annat? Vad lämnade han det för? Lämnade han Allâhs skrift,
Allâhs profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och följeslagarnas, efterföljarnas och de forna imamernas
metodik efter att ha känt till den och återberättat den från dem? Det är inte tillåtet att tillskriva muslimska lekmän,
än mindre religionens imamer. Eller var han okunnig om det som han återberättade från Salaf efter att ha ägnat hela
sitt liv åt att forska de olika inriktningarna och känna religionerna? Det kan inte en rättvis människa få för sig. Det
påstår endast en arrogant överdrivare.” (adh-Dhabb ´an Abîl-Hasan al-Ash´arî, sid. 107-108) 

11 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (2/297).
12 ash-Sharî´ah, sid. 292



honom att resningen är en handlingsegenskap, medan andra rapporterade från honom att resningen
är en essensegenskap. 

Han sade att resningen betyder höghet och uppstigning och att Allâh (ta´âlâ) har alltid varit hög och
upphöjd, även innan Han skapade Sin tron. Han är alltså ovanför allting och över allting. Allâh
särskilde emellertid tronen eftersom den är olik alla andra skapelser. Tronen är den bästa och högsta
skapelsen. Allâh hyllade Sig själv genom att säga att Han har rest Sig över tronen, det vill höjt Sig
över den. Det är dock inte tillåtet att tro att resningen bestod av vidrörning och beröring. Fjärran är
Allâh från det! Vare sig innan skapandet av tronen eller efter skapandet av tronen har Allâh varit
föremål för förändring, skifte eller begränsning. 

Han fördömde dem som sade att Allâh är överallt med Sin essens, ty alla platser är begränsade. Han
återberättade från ´Abdur-Rahmân bin Mahdî som berättade att Mâlik sade:

”Allâh  har  rest  Sig  över  Sin  majestätiska  tron  såsom Han har  sagt.  Hans  kunskap är  överallt.
Ingenting undkommer den.”

Han såg väldigt allvarligt på den teorin och förkastade den. Han vet alla saker och upprätthåller dem
utan blandning och inkarnation. Han är över dem, distanserad från dem. 

Ahmad bin Hanbal läste...:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”13

Imâm ad-Dânî (d. 440 – rahimahullâh) sade:

”Håll fast vid er kännedom – må Allâh stödja och hjälpa er – att till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs
och de tidiga och senare muslimska lärdas lära, bland Ahl-ul-Hadîth, Fuqahâ’ och skolastikerna, hör
att det första som en person som ansvarar för sina handlingar måste göra är att begrunda Hans
budskap…

Till deras dogm hör även att Han (subhânah) är ovanför Sina himlar, upprest över Sin tron, rådande
över  hela  Sin  skapelse,  frånskild  från  den med  Sin  essens  till  skillnad  från  Sin  kunskap.  Han
omfattar dem och Han känner det som de hemlighåller lika väl som det de öppet visar och Han vet
vad  de  förtjänar.  Deras  utgångspunkt  är  Hans  trovärdiga  besked och talande  bok.  Han (ta´âlâ)
sade...:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”14

Imâm Ibn-ul-Bannâ' al-Baghdâdî (d. 471 – rahimahullâh) sade:

”Abû Bakr al-Âdjurrî sade:

”I  Qur'ânens  finns bevis för  att  Allâh (ta´âlâ)  är  ovanför  himlen,  ovanför  tronen,  och att  Hans
kunskap omger hela Hans skapelse. Allâh (´azza wa djall) sade...:

13 I´tiqâd-ul-Imâm al-Munabbal Abî ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal, sid. 37-39
14 ar-Risâlah al-Wâfiyah, sid. 52-56 



افلعككي إلليي   ري فييكي وي تيوي إلنيي مك

”Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”15

Imâm Abûl-Qâsim al-Asbahânî (d. 535 – rahimahullâh) sade: 

”´Alî bin ´Umar al-Harbî (d. 442) sade i sin ”Kitâb-us-Sunnah”16:

”Allâh (ta´âlâ) stiger (يينزلل) varje natt ned till den nedersta himlen. Det har profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sagt och skall inte föreställas. Om någon frågar i fall verbet är stiger ned (يينزلل)
eller sänder ned (يكنزلل), så är det verbet stiger ned (يينزلل) som gäller. Den som säger att det handlar
om verbet sänder ned (يكنزلل) har innoverat. 

Det är också innovation samt en avvisning av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att säga att
ett ljus eller sken stiger ned.”

Han sade också:

”Vi anser också att Allâh (´azza wa djall) har en tron, att Han är ovanför tronen och att tronen är
skapad av röda juveler. Hans kunskap omfattar allting. Inte ett löv faller utan Hans vetskap och
varken fröet i jordens mörker, eller det gröna eller det som vissnat, saknas, utan att det står i en klar
skrift.  Den som säger  att  tronen är  en  makt  eller  att  fotpallen inte  är  en  fotpall  vars  innebörd
människor känner till, är en innovatör. Allâh (ta´âlâ) sade...:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”17

Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî (d. 621 – rahimahullâh) sade:

”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.  Det har rapporterats  så många rapporteringar  kring det
ämnet, att det råder en övertygelse om det. Allâh (ta´âlâ) har fört samman muslimernas hjärtan kring
det och ankrat det i alla skapelsers natur. I samband med svårigheter kan du se hur de tittar upp och
riktar sina böner och händer mot himlen. De väntar på att deras Herre skall rädda dem och de säger
det uttryckligt med sina munnar. Detta förnekas bara av den vilsne innovatören och den prövade
efteraparen som följer sin villfarelse.   

Härmed kommer jag att nämna några aktuella rapporteringar som jag har fått reda på från Allâhs
sändebud  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam),  hans  följeslagare  och  de  tidigare  imamerna.  De
rapporteras på ett sätt som inger trosvisshet och övertygelse. Det finns så många aktuella uttalanden
från dem, att  deras mångfald är känd. Syftet  är att  den troende som läser dem stiger i  tro och
uppmärksammar det som brukade vara dolt för honom, så att han förstår ämnet klart och tydligt och
håller fast vid Sunnahs bevis och belägg. 

Ämnet  som  vi  skall  behandla  har  rapporterats  mångfaldigt  och  övertygande  via  autentiska
berättarkedjor  och  är  återberättade  av  pålitliga  och  bra  människor.  Det  finns  så  många

15 al-Mukhtâr fî Usûl-is-Sunnah, sid. 75-76
16 al-Khatîb al-Baghdâdî sade:

”Han var avhållsam och en av Allâhs rättfärdiga slavar.” (Târikh Baghdâd (12/42))
17 al-Hudjdjah fî Bayân-il-Mahadjdjah (1/248-250).



rapporteringar  och  källor,  att  de  är  otaliga  och  omöjliga  för  imamerna  att  begränsa  i  böcker.
Samfundet  har godtagit  dem utan protest  eller  invändning.  Framför  allt  är  dessa rapporteringar
överensstämmande med den mäktiga Qur'ânen som ingen lögn kan nalkas. Nej, den har sänts ned av
en allvis Allâh, som allt lov och pris tillkommer... Allâh (ta´âlâ) sade till ´Îsâ (´alayhis-salâm):

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”18

Imâm Ibn ´Abdil-Hâdî (d. 744 – rahimahullâh) sade:

”Skaparens (subhânahu wa ta´âlâ), Han som gör vad Han vill, resning över Sin tron. Han (ta´âlâ)
sade...:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”19

Imâm adh-Dhahabî (d. 748 – rahimahullâh) sade:

”698 kompilerade jag hadîtherna och rapporteringarna kring högheten. Jag gick emellertid miste om
vissa punkter som jag inte fick med. Därefter fullföljde jag ett verk som inleddes med:

”Fri är Allâh, den Väldige, från brister. Han är lovprisad för Sin ömhet och kunskap.”

Härmed skall jag ordna och klargöra sammanställningen. Jag ber Allâh om hjälp. Han räcker för oss
och Han är den bäste förvaltaren. 

Allâh (ta´âlâ) sade – och vems tal är mer trovärdigt än Allâhs – ..:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”

Det finns fler liknande verser i den väldiga Qur'ânen.

Allâhs slav! Om du eftersträvar rättvisa så skall du se till att hålla dig till Qur'ânen och Sunnah. Läs
därefter  vad  följeslagarna,  efterföljarna  och  imamerna  sade  om de  verserna  och  Salafs  dogm.
Antingen talar du kunnigt eller också tiger du snällt. Debattera och disputera inte. Det är otro att
disputera om Qur'ânen, vilket nämns i den autentiska hadîthen. Efter att  profetens (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) hadîther har tagits upp lyder imamernas uttalanden.”20

Imâm Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî (d. 792 – rahimahullâh) sade:

”Hans höghet över skapelsen kan bekräftas på nästintill 20 sätt...

5 – Upplyfta skapelser till Honom nämns konkret däribland:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

18 Ithbâtu Sifat-il-´Uluww, sid. 63-65
19 al-Kalâm ´alâ Mas'alat-il-Istiwâ' ´alâl-´Arsh, sid. 25-34 
20 al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr (2/245-248).



”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”

ا كليما ا حي زليزا ك عي اني ا  كي ك إللييههل وي هك ا  فيعي  بيل ر 

”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”2122

Imâm ´Abdur-Rahmân Âlush-Shaykh (d. 1285 – rahimahullâh) sade:

”Han (subhânah) har nämnt Sin resning över Sin tron på sju platser i Qur'ânen: al-A´râf, Yûnus, ar-
Ra´d, Tâ Hâ, al-Furqân, as-Sadjdah och al-Hadîd. Inte en enda gång sade Han att Han har rest Sig
över någonting annat än tronen. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inte heller sagt
det. Därmed vet man att det inte tillhör Hans egenskaper som Han får beskrivas med. Den som inför
en egenskap som varken nämns i Qur'ânen eller Sunnah är en Djahmî som talar om Allâh utan
kunskap.

Allâh (ta´âlâ) har sagt...:

افلعككي إلليي  ري فييكي وي تيوي يسيى إلنيي مك  ييا عل

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”23

Imâm as-Sa´dî (d. 1376 – rahimahullâh) sade:

”Allâh lyfte upp Sin slav och Sitt sändebud ´Îsâ till Sig och lät en annan människa få hans utseende.
De grep hans like, dödade honom och korsfäste honom varpå de föll i en väldig synd för att de
avsåg att döda Allâhs sändebud. Allâh (ta´âlâ) sade:

بيهي ليهكمه ليكلن شك ليبكوهك وي ا صي مي ا قيتيلكوهك وي مي وي

”Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så.”24

Versen bevisar också Allâhs (ta´âlâ) höghet och att Han har rest Sig över Sin tron på riktigt. Det står
i  Qur’ânen  och  profetiska  hadîther  som  har  godtagits  av  Ahl-us-Sunnah  med  tal,  tro  och
underkastelse.  Allâh är  mäktig,  stark och överväldigande.  Till  Hans makt  hör  att  Han hindrade
israeliterna från att döda ´Îsâ (´alayhis-salâm) ehuru de var fast beslutna om att döda honom och
saknade hinder på vägen för att göra det.”25

21 4:158 
22 Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 372-394
23 ad-Durar as-Saniyyah (3/214-215).
24 4:157
25 Taysîr-ul-Karîm, sid. 132 


