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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 första likheten

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

لييم  ء  عل هلول بيكلل  شليء ات  ول اول بءعل سلمل اهلن  سل و  اء فلسل ى إيللى الس مل تلول يعا  ثلم  اسء مي ضي جل ا فيي اللرء م م  للقل للكل  هلول ال ذيي خل

”Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär, därefter استوى Han إلى himlen och formade den
till sju himlar. Han har kunskap om allt.”1 

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

”Tolkarna är oense om Hans ord:

اء ى إيللى الس مل تلول ثلم  اسء

”...  därefter استوى Han إلى himlen...”

Vissa säger att det betyder att Han vände Sig mot den. Exempelvis sägs det:

”En person var vänd mot en annan. Därefter استوى han على mig och إيللى mig och började förtala mig.”

Det vill säga att han vände sig mot mig och började förtala mig. Exempelvis sade poeten:

De snabba kamelerna tog oss genom Sharawrâ
och استوين mot Dhadjû´  

Andra  säger  att  det  inte  var  i  form av  ändring  från  Allâh,  utan  att  Han  avsåg  Sin  handling.
Exempelvis säger du att kalifen var på irakiernas sida för att sedermera ändra sig till Levanten. Det
vill säga, hans handling. 

Somliga säger att det betyder att den (استوت به), det vill säga jämnades till av Honom.

Några säger att  det betyder att  Han avsåg den. Det sägs att  var och en som till  sist  lämnar en
handling som han har hållit på med är مستو إلى det som han har avsett. 

Andra säger att الستواء är höghet (العلو) och höghet är resning (الرتفاع). Till dem som har sagt så hör
ar-Rabî´ bin Anas. Det har berättats för mig från ´Ammâr bin al-Hasan: ´Abdullâh bin Abî Dja´far
berättade för oss, från sin fader, från ar-Rabî´ bin Anas som sade om:

اء ى إيللى الس مل تلول ثلم  اسء

”...  därefter استوى Han إلى himlen...”

”Det vill säga reste Sig över himlen.”

De som förklarar الستواء i form av höghet och resning har delade åsikter om vem eller vad som reste
sig över himlen. Vissa säger att det är himlens Skapare och Bildare som har rest Sig och upphöjt Sig
över himlen. Andra säger att det är röken som Allâh har låtit vara jordens himmel.

Enligt arabiskan kan الستواء stå för flera saker däribland en fulländad ungdom och styrka. I så fall
sägs det att mannen har  ى تلول  .اسء
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En annan betydelse är korrektion efter snedhet. Det sägs att en persons tillstånd har ى تلول efter att ha اسء
varit krokigt. 

En tredje är att man åtar sig en handling. Det sägs att en person ى تلول mot en annan på ett förkastligt اسء
och dåligt sätt efter att ha behandlat honom väl.

En fjärde är erövring (الستيلء) och makt (الحتواء ). Det sägs att en person ى تلول ett kungadöme, det اسء
vill säga erövrade det och ockuperade det. 

En femte är höghet (العلو) och resning (الترتفاع). Det sägs att en person ى تىوى på sin stol, det vill است
säga var på den. 

Den mest korrekta förklaringen  är att Han höjde och reste Sig över dem (عل عليه==ن و اترتف==ع),
ordnade dem med Sin styrka och skapade dem till sju himlar.

Det är märkligt hur vissa förnekar den korrekta betydelsen i arabiskan när de förklarar Allâhs ord:

اء  ى إيللى الس مل تلول  ثلم  اسء

”... därefter استوى Han إلى himlen...”

som betyder höghet och resning, vilket är den förstådda tolkningen, för att kunna undkomma det
som de anser fordra, nämligen att Han var under den innan Han upphöjde Sig över den och besteg
den,  och  istället  tolkar  den  på  ett  okänt  och  fördömt  sätt.  Han  lyckas  dock  inte  undkomma
dilemmat. Så det sägs till honom: Menar du att ى تلول betyder att Han vände sig mot himlen efter att اسء
ha varit bortvänd från den? Om han säger att vändningen syftar på ett upprätthållande och ingen
vändning i form av handling, sägs det till honom att han likaså skall säga att Han reste Sig över den
mäktigt och suveränt och inte i form av förflyttning och upphörande. Han kan inte säga något utan
att han tvingas säga samma sak om det2.”3

Imâm al-Bukhârî (d. 256 – rahimahullâh) sade:

”Abûl-´Âliyah sade:

”...  därefter استوى Han إلى himlen...”

betyder att Han reste Sig (ارتفع).”

Mudjâhid sade:

”Att Han استوى betyder att Han höjde Sig över (عل) tronen.”4

2 Dr. Ahmad al-´Awâyshah sade:

”Imâm Ibn  Djarîrs  syfte  med den här  diskussionen var  att  visa  al-Farrâ's  fel  när  han  tolkade i لس{{تواء  form av
åtagande.  En sådan tolkning är  inte  överensstämmande med ordets (لس{{تواء)   betydelse  i  arabiskan.  Efter  att  ha
begrundat  hela  hans  förklaring  av  verser  som  är  relaterade  till  Allâhs  (´azza  wa  djall)  resning,  höghet  och
upphöjdhet,  klargörs  Imâm Ibn  Djarîr  Salafî-dogm fullständigt  klart  och tydligt.  Han förklarade  dessa  verser  i
enlighet med Salafs bekräftande metod och intygade dem med ädla hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) samt följeslagarnas, efterföljarnas och Salafs uttalanden.” (al-Imâm Ibn Djarîr at-Tabarî wa Difâ´uhu ´an
´Aqîdat-is-Salaf, sid. 441-442)

3 Djâmi´-ul-Bayân (1/457).
4 as-Sahîh, Kitâb-ut-Tawhîd, Kapitel 22.



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

”´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Âdam berättade för oss: Abû Dja´far berättade för oss, från
ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah som sade om:

اء ى إيللى الس مل تلول ثلم  اسء

”... därefter استوى Han إلى himlen...”

”Det vill säga reste Sig (ارتفع).”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.”5 

Imâm al-Lâlakâ'î (d. 418 – rahimahullâh) sade:

”Ahmad bin Muhammad bin Mûsâ bin al-Qâsim underrättade oss: Abû Bakr al-Anbârî berättade för
oss: Abû Bakr Muhammad bin Ahmad bin an-Nadhr berättade för oss: 

”Abû ´Abdillâh bin al-A´râbî var vår granne. Hans natt var den bästa natten. Han berättade för oss
att Ibn Abî Du'âd hade frågat honom: ”Vet du något om ى تلول i språkligt (استولى) kan betyda erövra اسء
sammanhang?” Han svarade: ”Det gör jag inte.”

Jag har läst  Abûl-Hasan ad-Dâraqutnîs (rahimahullâh)  handskrift,  från Ishâq al-Hâdî:  Jag hörde
Abûl-´Abbâs Tha´lab6 säga:

”Ordet ى تلول :betyder att åta sig något ehuru det inte är krokigt اسء

اء  ى إيللى الس مل تلول ثلم  اسء

”... därefter استوى Han إلى himlen...”7

شي رء للى الءعل ى عل تلول ثلم  اسء

”Därefter ى تلول للى Han sig اسء tronen.”8 عل

Det vill säga reste Sig över den.”9

Imâm as-Sam´ânî (d. 489 – rahimahullâh) sade:

”Ibn ´Abbâs och majoriteten av Salafs Qur’ân-tolkare sade:

”Det vill säga att Han steg upp och höjde Sig över (ارتفع و عل) himlen.”10

5 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (1/105-106).
6 Ibn Abî Ya´lâ sade:

”Ahmad  bin  Yahyâ  bin  Zayd,  Abûl-´Abbâs  an-Nahawî  ash-Shaybânî,  även  känd  som Tha´lab.  Kûfahs  imam i
grammatik och språk. Tha´lab sade: ”Jag ville träffa Ahmad bin Hanbal varpå jag reste till honom. När jag kom in
till honom frågade han mig vad jag studerar. Jag sade: ”Grammatik och arabiska.” (Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/211))

7 2:29
8 7:54
9 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (3/387-402).
10 Tafsîr-ul-Qur'ân (1/437-438).



Imâm al-Baghawî (d. 561 – rahimahullâh) sade:

”Ibn ´Abbâs och majoriteten av Salafs Qur’ân-tolkare sade:

”Det vill säga att Han steg upp över (ارتفع) himlen.”11

Imâm Ibn Taymiyyah (d. 728 – rahimahullâh) sade:

”När det är välkänt att Herren är fri från all sorts defekt, kan Han inte beskrivas med låghet eller att
någonting är högre än Han på något sätt. Han är den Höge och den Högste som är endast högst upp.
Han är den Uppenbare som ingen är ovanför, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hans
handlingar är makalösa; nedstigningen, resningen och alla andra. Således är det obligatoriskt att
bekräfta det som bekräftas i Hans skrift och via Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).
Korrekta och rationella  bevis stödjer också allt  det  och motstrider  inte  det.  Uppenbarelsen och
rimligheten  motstrids  däremot  av  innovationerna  som  går  emot  Qur'ânen,  Sunnah  och  Salaf.
Följeslagarna  och  deras  rättmätiga  efterföljare  bekräftade  Hans  handlingar  som  resningen  och
nedstigningen. Abû Muhammad bin Abî Hâtim sade: ´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Âdam
berättade för oss: Abû Dja´far berättade för oss, från ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah som sade om:

اء ى إيللى الس مل تلول ثلم  اسء

”... därefter استوى Han إلى himlen...”

”Det vill säga reste Sig (ارتفع).”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.”12

Det vill säga al-Hasan al-Basrî. al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” i kapitlet om Tawhîd:

”Abûl-´Âliyah sade:

”...  därefter استوى Han إلى himlen...”

betyder att Han reste Sig (ارتفع).”

Mudjâhid sade:

”Att Han استوى betyder att Han höjde Sig över (عل) tronen.”

Detsamma rapporterade Ibn Abî Hâtim i sin Qur'ân-tolkning i samband med Hans (ta´âlâ) ord:

شي  رء للى الءعل ى عل تلول  ثلم  اسء

”Därefter reste Han sig över tronen.”13

´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Abû Dja´far ar-Râzî berättade för oss, från ar-Rabî´,  från
Abûl-´Âliyah som sade om:

ى تلول ثلم  اسء

11 Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/59-60).
12 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (1/105-106).
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”Därefter reste Han sig.”

”Det vill säga besteg (ارتفع).”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.

Min fader berättade för oss: Hishâm bin Khâlid berättade för oss: Shu´ayb bin Ishâq berättade för
oss, från Ibn Abî ´Arûbah, från Qatâdah som sade om:

شي  رء للى الءعل ى عل تلول ثلم  اسء

”... därefter reste Han Sig över tronen.”

”Det var den sjunde dagen.”14

Den som säger att إلى استوى  åsyftar avsikt saknar språkligt bevis för det. Inte heller sade någon från
Salaf det. De sade rentav rena motsatsen, vilket har antytts. Den och liknande tolkningar uppstod
först efter att man börjat avfärda Herrens egenskaper som Han gjorde med Sin förmåga och vilja.
Det var då vissa började tolka Qur'ânen på det viset, precis som alla andra Ahl-ul-Bid´a gör när de
tolkar Qur'ânen på ett vis som passar deras dogm. Dock kan ingen citera den tolkningen från Salaf.
Salafs uttalanden i sakfrågan är bekräftade och överensstämmande. Det är inte känt att de har två
åsikter  i  frågan  till  skillnad  från  andra  verser  som de  ibland  kunde  förstå  olika.  Även  om de
uttryckte sig olika,  så var deras syfte ett  och samma, nämligen att  bekräfta Allâhs höghet över
tronen.”15 

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...

Abûl-´Âliyah ar-Rayâhî sade:

”Det vill säga reste Sig (ارتفع).”

Rapporterad av al-Bukhârî.

al-Baghawî sade:

”Ibn ´Abbâs och majoriteten av Salafs Qur’ân-tolkare sade:

”Det vill säga att Han steg upp över (ارتفع) himlen.”16

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

”Ishâq bin Râhûyah sade: Jag hörde Bishr bin ´Umar säga: Jag hörde flera Qur'ân-tolkare säga om:

ى تلول شي اسء رء للى الءعل نل عل مل حء الر 

14 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (6/1925).
15 Madjmû´-ul-Fatâwâ (5/518-521).
16 al-Kalâm ´alâ Mas'alat-il-Istiwâ' ´alâl-´Arsh, sid. 26



”Den Nåderike ى تلول ”.över tronen اسء

”Det vill säga reste Sig (ارتفع).”

Abûl-´Âliyah sade så.

al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”

”Mudjâhid sade:

”Att Han استوى betyder att Han höjde Sig över (عل) tronen.”17

ad-Dâraqutnî rapporterade från Ishâq al-Hâdî som sade: Jag hörde Abûl-´Abbâs Tha´lab18 säga:

”

اء  ى إيللى الس مل تلول ثلم  اسء

”... därefter استوى Han إلى himlen...”19

شي رء للى الءعل ى عل تلول ثلم  اسء

”Därefter ى تلول للى Han sig اسء tronen.”20 عل

Det vill säga att Han höjde Sig över (عل) tronen.”

Muhammad bin Djarîr at-Tabarî sade i sin Qur'ân-tolkning:

شي رء للى الءعل ى عل تلول ثلم  اسء

”Därefter ى تلول للى Han sig اسء ”.tronen عل

”Det vill säga att Han höjde Sig (عل) och reste Sig (ارتفع).”

Imâm Abû Sulaymân Dâwûd bin ´Alî al-Asbahânî sade: 

”Vi var hos Ibn-ul-A´râbî när en man kom till honom och sade: ”Vad betyder Allâhs (ta´âlâ) ord:

ى تلول شي اسء رء للى الءعل نل عل مل حء  الر 

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”?

Han svarade: ”Han är ovanför Sin tron precis som Han (´azza wa djall) har sagt om Sig själv.” Han
sade: ”Abû ´Abdillâh! Det är inte betydelsen. Det betyder att Han tog makten (استولى).” Han sade:
”Tyst med dig. Ingen tar makten över någon utan att han har en rival. Den som besegrar den andre

17 as-Sahîh, Kitâb-ut-Tawhîd, Kapitel 22.
18 Ibn Abî Ya´lâ sade:

”Ahmad  bin  Yahyâ  bin  Zayd,  Abûl-´Abbâs  an-Nahawî  ash-Shaybânî,  även  känd  som Tha´lab.  Kûfahs  imam i
grammatik och språk. Tha´lab sade: ”Jag ville träffa Ahmad bin Hanbal varpå jag reste till honom. När jag kom in
till honom frågade han mig vad jag studerar. Jag sade: ”Grammatik och arabiska.” (Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/211))

19 2:29
20 7:54



har tagit makten.”21

Imâm Ibn-ul-Qayyim (d. 751 – rahimahullâh) sade:

”Verbet (ى تلول :kan inskränkas på tre sätt (اسء

1 – Med (إيللى), som i:

اء  ى إيللى الس مل تلول  ثلم  اسء

”... därefter استوى Han إلى himlen...”22 

Man säger att en person إلى استوى  taket eller rummet. Han (subhânah) inskränkte det verbet med  (
:”två gånger i Sin skrift. En gång i ”al-Baqarah (إيللى

لييم  ء  عل هلول بيكلل  شليء ات  ول اول بءعل سلمل اهلن  سل و  اء فلسل ى إيللى الس مل تلول يعا  ثلم  اسء مي ضي جل ا فيي اللرء م م  للقل للكل  هلول ال ذيي خل

”Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär, därefter استوى Han إلى himlen och formade den
till sju himlar. Han har kunskap om allt.”

Och en gång i ”as-Sadjdah”:

ينل ه ا قلاللتلا ألتليءنلا طلائيعي رء ا ألوء كل ع  ضي ايئءتييلا طلوء لرء ليلء ان  فلقلالل للهلا ول هييل دلخل اء ول ى إيللى الس مل تلول ثلم  اسء

”Och Han ى تلول himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller إيللى Sig اسء
nödda och tvungna!” - och de svarade: ”Vi kommer villigt!”23

Salaf var enade om att det verbet står för höghet och uppstigning. 

2 – Med (للى :som i ,(عل

لليءهي يءتلمء عل تلول ا اسء مء إيذل ب كل ةل رل مل وا نيعء كلرل للى ظلهلوريهي ثلم  تلذء وا عل تلول  ليتلسء

”... för att ni, efter att ha tagit dem i er tjänst och stigit ombord eller suttit upp på dem...”24

ينل مي الظ اليمي دا  ل لءقلوء قييلل بلعء ي  ول ودي للى الءجل تء عل تلول اسء ول

”... och den kom till vila på berget al-Djûdî. Då ljöd ropet: ”Det är ute med de orättfärdiga!”25

للى سلوقيهي ى عل تلول  فلاسء

”... och reser sina raka stjälkar...”26

Språkvetare är enade om att också det verbet står för höghet, uppstigning och korrektion.

3 – Med ( ى) som i ,(ول تلول ) vattnet (اسء brädan. De är jämlika, vill säga.”27 (ول

21 al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 36-38
22 2:29
23 41:11
24 43:13
25 11:44 
26 48:29
27 Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah (3/889) med Imâm Muhammad al-Mawsilîs förkortning.



Imâm ash-Shawkânî (d. 1260 – rahimahullâh) sade:

”Språkligt betyder (الستواء) upprätthet och rakhet, sade författaren till ”al-Kashshâf”. Det kan också
betyda uppstigning och höjd. Han (ta´âlâ) sade:

للى الءفللءكي كل عل عل ن م  مل يءتل ألنتل ول تلول ا اسء  فلإيذل

”Och när du och de som är med dig har gått ombord på ( يءتل تلول arken...”28 (اسء

لليءهي يءتلمء عل تلول ا اسء مء إيذل ب كل ةل رل مل وا نيعء كلرل للى ظلهلوريهي ثلم  تلذء وا عل تلول  ليتلسء

”... för att ni, efter att ha tagit dem i er tjänst och stigit ombord eller suttit upp på dem...”29

Det är denna betydelse som är lämpad för den här versen.”30

28 23:28
29 43:13
30 Fath-ul-Qadîr (1/96).


