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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 skillnaden

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

1 2:29



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

Ibn ´Atiyyah (d. 541) sade:

”Vissa säger att det betyder att Han upphöjde Sig utan föreställning och begränsning. Det är at-
Tabarîs åsikt. Den underförstådda betydelsen är att Hans order, förmåga och myndighet höjde sig.
Ibn Kaysân sade:

”Det vill säga att Han ämnade himlen.”

Det vill säga att skapa och bilda den. Det sägs också att Han fulländade den. Andra säger att versen
berör röken, vilket inte stämmer in på sammanhanget. En annan teori att versen betyder att Han tog
makten. Poeten sade:

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).



Bishr reste sig (ى تلول  över Irak ( اسء
utan svärd eller spillt blod

Den tolkningen tillämpas dock på versen:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”4 

Grundregeln i denna och liknande verser är att dementera förflyttning och föremål för uppkomst.
Alltså är förmåga och myndighet den enda gällande förklaring.”5

Ibn-ul-Djawzî (d. 597) sade:

”Det vill säga att Han avsåg den.”6

Muhammad ar-Râzî (d. 604) sade:

”Allâhs ord:

ى  تلول  ثلم  اسء

”... därefter استوى Han...”

fordrar ett uppskjutande. Om ordet (الستواء) hade åsyftat en höghet relaterad till plats, skulle den
högheten redan varit ett faktum. Och om den redan hade varit ett faktum, skulle den inte ägt rum
först efter att det som finns på jorden skapats. När det är bekräftat måste versen tolkas som rakhet,
liksom det sägs att käppen استوى, det vill säga rests och rätats. Därefter sägs det ى إيللى تلول som en väl ,اسء
avsedd pil som, när den skjuts iväg, inte svänger åt något annat håll.”7

Abûl-Hasan as-Sakhâwî (d. 642) sade:

”Efter att ha skapat jorden avsåg Han att bringa himlen till existens. Ingen annan skapelse uppstod
däremellan.”8

Abûl-Barakât an-Nasafî (d. 710) sade:

”Efter  att  ha  skapat  jorden  avsåg  Han  att  skapa  himlen  utan  att  vilja  skapa  någon  skapelse
däremellan.”9

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

”Vissa sade att det betyder att Han höjde Sig (عل) utan föreställning och begränsning. Den åsikten
valde at-Tabarî. Den underförstådda betydelsen är att Hans order, förmåga och myndighet höjde
sig.”10

4 20:5
5 al-Muharrar al-Wadjîz, sid. 70
6 Zâd-ul-Masîr (1/49).
7 Mafâtîh-ul-Ghayb (2/169).
8 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (1/63).
9 Madârik-ut-Tanzîl (1/43).
10 al-Djawâhir al-Hisân (1/58).



Abû Su´ûd al-´Imâdî (d. 982) sade:

”Han avsåg dem med Sin vilja och önskan på ett korrekt vis, utan något som distraherade eller
avledde Honom från att vilja skapa en annan skapelse...”11

11 Irshâd-ul-´Aql as-Salîm (1/136).


