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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 femte skillnaden

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 

Ibn ´Atiyyah (d. 541) sade:

”Det är ett begrepp för hans förflyttning nedifrån upp. Att den tillskrivs Allâh är en tillskrivning i
form av ära sett till att himlen är Hans och en ädel, högaktad och åtråvärd riktning. För övrigt är det
välkänt att Han (subhânah) inte är begränsad i en riktning.”3

Abûl-Barakât an-Nasafî (d. 710) sade:

”Det vill säga till Min himmel och Mina änglars boning.”4

Abû Hayyân al-Andalusî (d. 754) sade:

”Upptagning är förflyttning nedifrån upp. 'Till Mig' är en tillskrivning i form av ära. Det vill säga
till Min himmel och Mina änglars boning. Det är känt att Skaparen (ta´âlâ) inte är begränsad i en
riktning. Mushabbihah håller fast vid denna vers för att bekräfta en plats åt Honom (ta´âlâ). Det har
också sagts att versen åsyftar en plats som bara Allâhs dom råder på till skillnad från jorden där Han
ger skapelser en synbar makt.”5 

´Abdur-Rahmân ath-Tha´âlabî (d. 756) sade:

”Det är ett begrepp för hans förflyttning nedifrån upp. Att den tillskrivs Allâh är en tillskrivning i
1 3:55
2 Djâmi´-ul-Bayân (5/450-451).
3 al-Muharrar al-Wadjîz (1/441).
4 Madârik-ut-Tanzîl (1/161).
5 al-Bahr al-Muhît (3/177).



form av ära. För övrigt är det välkänt att Han (subhânah) inte är begränsad i en riktning.”6

Abû Su´ûd al-´Imâdî (d. 982) sade:

”Det vill säga till Min lycksalighets och Mina änglars boning.”7

6 al-Djawâhir al-Hisân (1/259).
7 Irshâd-ul-´Aql as-Salîm (1/493).


