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

Del 3
Tio skillnader mellan at-Tabarî och skolastikerna

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 fjärde skillnaden

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ى تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت لىى الرح ات  التع  اوى السحمى ضى وى ىرت لىقى الت نت خى مح تىنز يل  مم

”Nedsänd av Honom som har skapat jorden och de högsta himlarna. Den Nåderike har rest Sig över
tronen.”1

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

”Den Nåderike säger att Han har upphöjt Sig över och bestigit ارتفع)  و  tronen. Jag har redan (عل 
förklarat resningens betydelse och de olika åsikterna om den varpå det inte finns något behov av
repetition. Att ordet

ن  مى حت الرح

”Den Nåderike…”

är en nominativ (مرفوع) har två förklaringar:

1 – En är förknippad med

تىنز يل 

”Nedsänd…”

Det vill säga att den – Qur’ânen – har sänts ned av Honom som har skapat jorden och himlarna.
Den har sänts ned av den Nåderike som har rest Sig över tronen.

2 – En är förknippad med

ى تىوى ش  است رت لىى التعى عى

”… rest Sig över tronen.”

Det vill säga den Nåderike.”2  

Abûl-Mudhaffar al-Isfarâyînî (d. 471) sade:

”Hans ord:

ى  تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

betyder att Han avsåg att skapa tronen.”3

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

1 20:4-5 
2 Djâmi´-ul-Bayân (16/11).
3 at-Tabsîr fîd-Dîn, sid. 383



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

ى  تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Det vill säga Han har överkommit och behärskat den.”4 

Muhammad ar-Râzî (d. 604) sade:

”Förtal av rimlighet innebär förtal av både rimlighet och Uppenbarelse. Alltså finns inget annat
alternativ än att fastslå rimlighetens sundhet och sysselsätta oss med tolkning av Uppenbarelsen.
Det är ett slående bevis i sakfrågan. När det är bekräftat säger vi att vissa lärda sade att (الستواء)
betyder erövring (الستيلء). Poeten sade:

Bishr reste sig (ى تىوى över Irak utan svärd eller spillt blod5 ( است

Abûl-Hasan as-Sakhâwî (d. 642) sade:

Om du hör något vars formulering 
antyder antropomorfism eller liknelse
så har Allâh lärt dig att dementera6

as-Suyûtî (d. 911) kommenterade prosan och sade:

”Som till exempel Hans (ta´âlâ) ord:

ى  تىوى ش  است رت لىى التعى ن  عى مى حت الرح

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Enligt de senare generationerna skall versen tolkas (medan Salaf anförtrodde Allâh med kunskap
om betydelsen) varför verserna som handlar om (الستواء) betyder erövring (الستيلء).”7

Abûl-Barakât an-Nasafî (d. 710) sade:

”Han tog makt över den. az-Zadjdjâdj sade:

”Han nämnde just tronen därför att den är den största skapelsen.”8 

Abû Su´ûd al-´Imâdî (d. 982) sade:

”Resningen över tronen är ett bildligt uttryck för makt och myndighet.”9

4 al-Kitâb al-Mutawassit fîl-I´tiqâd, sid. 167
5 Mafâtîh-ul-Ghayb (22/7).
6 al-Kawkab al-Waqqâd fî Sahîh-il-I´tiqâd, sid. 2
7 al-Iqtisâd fî Sharh-il-Kawkab al-Waqqâd, sid. 45-46
8 Madârik-ut-Tanzîl, sid. 676
9 Irshâd-ul-´Aql as-Salîm (3/612).


