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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 nionde likheten

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة وح  إيلةيفهي فيي يةوف الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”1

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

”Allâh säger att änglarna och anden, det vill säga Djibrîl, stiger upp till Honom, det vill säga till
Allâh (´azza wa djall). Pronomenet ”till honom” (إيلةيفهي) syftar på Allâh

2:

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة فيي يةوف

”… under en dag vars längd är femtiotusen år.”

Deras uppstigning tar så lång tid för dem medan den hade tagit 50.000 år för andra skapelser. Ty de
färdas därifrån Hans befallning slutar på den nedersta jorden och sedan uppöver de sju himlarna där
Hans befallning börjar. Liknande har tolkarna sagt däribland:

Ibn Humayd berättade för oss: Hakkâm bin Salm berättade för oss, från ´Umar bin Ma´rûf, från
Layth, från Mudjâhid som sade om:

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة فيي يةوف

”… under en dag vars längd är femtiotusen år.”

”Från Hans orders slut under den nedersta jorden till Hans orders början ovanför himlarna är ett
avstånd på 50.000 år:

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة فيي يةوف

”… under en dag vars längd är femtiotusen år.”

Det vill säga från att ordern stiger ned från himlen till jorden och från jorden till himlen under en
dag vars längd är 50.000 år. Avståndet mellan himlen och jorden är 500 år.”3  

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

”Kapitel 23: Allâh (ta´âlâ) sade:

وح  إيلةيفهي الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

1 70:4
2 ash-Shawkânî sade:

”En annan teori är att ängeln stiger upp till Allâh under en period som hade tagit 1000 år för någon annan att korsa.
Ty det råder 500 år mellan himlen och jorden. Tiden för en nedstigning från himlen till jorden och sedan tillbaka
från jorden till  himlen tar 1000 år.  Flera Qur'ân-tolkare valde denna åsikt, däribland Ibn Djarîr.” (Fath-ul-Qadîr
(4/353))

3 Djâmi´-ul-Bayân (23/251).



”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp.”4

ليم  الطييبب  د  الفكة عة  إيلةيفهي يةصف

”De goda orden stiger upp till Honom.” 

Abû Hamzah berättade att Ibn ´Abbâs sade:

”När Abû Dharr fick reda på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade blivit sänd, sade han
till sin broder: ”Lär mig kunskapen från den här mannen som säger att han får uppenbarelser från
himlen.”

Mudjâhid sade:

”Den goda handlingen upphöjer det goda ordet. Till Honom som många vägar leder upp (اريجي عة ي الفمة (ذي
betyder att änglarna stiger upp till Allâh.”

7429 – Ismâ´îl berättade för oss: Mâlik berättade för mig, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû
Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade:

”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i samband med Fadjr-bönen och
´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp varpå Han frågar dem – och
Han vet bättre än de: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi lämnade dem och de
bad när vi kom till dem.”

7430 – Khâlid bin Makhlad sade: Sulaymân berättade för oss: ´Abdullâh bin Dînâr berättade för
mig, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:

”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger
upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess givare,
liksom ni föder era fålar, så att den blir som ett berg.”

Även  Warqâ'  berättade  den  från  ´Abdullâh  bin  Dînâr,  från  Sa´îd  bin  al-Musayyab,  från  Abû
Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Endast det lovliga stiger upp till Allâh.”5

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...:

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة وح  إيلةيفهي فيي يةوف الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”

4 70:4 
5 al-Bukhârî (7429).



Den här gruppen bekräftar dessa verser muntligt och påstår att de tror på dem. Därefter annullerar
de sitt påstående genom att säga att Allâh är överallt. Därmed har de annullerat sin tro på Herrens
resning över tronen. Då säger de att de tolkar resningen som makt och dominans över tronen. Men
finns det någon plats vari Han inte mäktar och dominerar varför Han särskilde just tronen med
resningen och nämnde den på flera ställen i Sin skrift? Vad är syftet med att särskilja tronen om ni
ändå anser att Han mäktar överallt liksom Han mäktar över tronen?”6

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

”´Abdullâh bin Bakr as-Sahmî sade: Hishâm bin ´Abdillâh berättade för oss, från Yahyâ bin Abî
Kathîr,  från  Hilâl  bin  Abî  Maymûnah:  ´Atâ'  bin Yasâr  berättade  för  oss  att  Rifâ´ah  al-Djuhanî
berättade för honom:

”En gång när vi var på väg hem tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
kom vi fram till Kadîd. Han började lova och prisa Allâh varefter han sade: ”När en tredjedel av
natten har gått – eller så sade han två tredjedelar – stiger Allâh (´azza wa djall) ned till himlen och
säger fram till gryningen: ”Vem är det som tillber Mig så att Jag må bönhöra honom? Vem är det
som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge
honom?”7

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

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة وح  إيلةيفهي فيي يةوف الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”8

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.”9

6 ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 40-41 
7 Ahmad (16215) och at-Tabarânî (4557).
8 70:4 
9 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
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



Imâm Ibn Battah al-´Ukbarî (d. 387 – rahimahullâh) sade:

”Vad beträffar era ord att Allâh inte är ovanför tronen eftersom Han är större än tronen, skall ni veta
att Allâh ville att  Han skulle vara ovanför tronen även om Han är större än den. Allâh (ta´âlâ)
sade...:.

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة وح  إيلةيفهي فيي يةوف الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”

Det  finns  många liknande bevis i  Qur’ânen.  Men en förbannad Djahmî,  Mu´tazilî  och panteist
förnekar detta och håller sig i stället till mindre klara verser för att sprida prövning på grund av
villfarelse i hjärtat.”10

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...:

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة وح  إيلةيفهي فيي يةوف الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”11

Imâm Ibn ´Abdil-Barr (d. 463 – rahimahullâh) sade:

”Den här hadîthens betydelser är klara och tydliga och behöver inte diskuteras. Vad gäller hans
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fråga ”Var är Allâh?” och hennes svar ”Ovanför himlen.”, så är det
Ahl-ul-Haqqs dogm eftersom Allâh (´azza wa djall) sade...:

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة وح  إيلةيفهي فيي يةوف الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

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) 

10 al-Ibânah al-Kubrâ (3/3/137-138).
11 ar-Risâlah al-Wâfiyah, sid. 52-56 



”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”

Det finns mycket av det i Qur'ânen, något vi har framfört i Ibn Shihâbs kapitel i samband med
hadîthen om nedstigningen. Däri avvisas Mu´tazilah och likaså klargörs Allâhs (´azza wa djall) ord:

ى تةوة شي اسف رف لةى الفعة ن  عة مة حف الري

”Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”12 

Muslimerna har alltid och överallt i tid av svårigheter lyft sina händer mot himlen i hopp om att
Allâh (´azza wa djall) skonar dem.”13

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

”´Alî bin ´Umar al-Harbî (d. 442) sade i sin ”Kitâb-us-Sunnah”14:

”Allâh (ta´âlâ) stiger (يةنزيل) 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 (يةنزيل)
eller sänder ned (ي نزيل), så är det verbet stiger ned (يةنزيل) som gäller. Den som säger att det handlar
om verbet sänder ned (ي نزيل) 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...:

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة وح  إيلةيفهي فيي يةوف الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”15

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

”Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة وح  إيلةيفهي فيي يةوف الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”

12 20:5
13 al-Istidhkâr (23/167).
14 al-Khatîb al-Baghdâdî sade:

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



Anden är Djibrîl:

إيلةيفهي 

”Till Honom...”

Det vill säga till Allâh:

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة فيي يةوف

”... under en dag vars längd är femtiotusen år.”

Det vill säga från det här livets år om en människa hade gått upp längst ned från den sjunde himlen
där  Allâhs  (ta´âlâ)  order  slutar  och  sedan uppöver  den sjunde himlen där  Allâhs  (ta´âlâ)  order
börjar.”16

Imâm ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî (d. 561 – rahimahullâh) sade:

”Han är uppe, rest över Sin tron. Han har all makt och Hans kunskap omger allting:

ه  فةع  اليح  يةرف ل  الصي مة الفعة ليم  الطييبب  وة د  الفكة عة إيلةيفهي يةصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen förhöjer det.”17

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة وح  إيلةيفهي فيي يةوف الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”

Det är inte tillåtet att säga att Han är överallt. Det skall sägas att Han är ovanför tronen, vilket Han
själv sade:

ى تةوة شي اسف رف لةى الفعة ن  عة مة حف الري

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1819

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.   

16 Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/392).
17 35:10 
18 20:5
19 al-Ghunyah (1/71). 



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. 

Vet  –  må  Allâh  benåda  dig  –  att  det  är  ingalunda  villkor  för  en  mångfaldig  och  övertygande
rapportering  att  den  återberättas  av  många  återberättare.  Det  räcker  att  många  rapporteringar
återberättas  kring  ett  och  samma  ämne  från  olika  och  intygande  håll  som  inte  beljuger  eller
motsäger varandra så att de fastnar i hjärtan, för att rapporteringen skall vara mångfaldig, definitiv
och  övertygande.  Vi  är  ju  övertygade  om  Hâtims  givmildhet  ehuru  det  inte  finns  en  enda
rapportering med bra berättarkedja kring den, men den omtalas på det omnämnda sättet. Och likaså
är vi övertygade om exempelvis ´Umars rättvisa, ´Alîs mod och ´Â'ishahs kunskap och att hon var
maka till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och dotter till Abû Bakr (radhiya Allâhu
´anhum). Därom råder inga tvivel. Mångfalden finns knappt på något annat vis. 

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
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...:

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة وح  إيلةيفهي فيي يةوف الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”20

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

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

3 – Uppstigning till Honom nämns konkret:

نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة وح  إيلةيفهي فيي يةوف الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”21

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:

20 Ithbâtu Sifat-il-´Uluww, sid. 63-65
21 Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 372-394



نةٍة ينة أةلففة سة سي مف ه  خة ار  قفدة انة مي ٍم كة وح  إيلةيفهي فيي يةوف الرو ة  وة ئيكة لة ج  الفمة ر  تةعف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”22

22 ad-Durar as-Saniyyah (3/214-215).


