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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 skillnaden

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 Allâh2:

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  

Muhammad ar-Râzî (d. 604) sade:

”De som hävdar att Allâh är på en plats, på tronen eller ovanför den, argumenterar med denna vers
ur två synvinklar:

1 – Versen bevisar att Allâh (ta´âlâ) är beskriven med att många vägar leder upp till Honom. Det gör

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).



de bara om Han är uppe. 

2 – Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp. Änglarnas uppstigning och
stigning till Honom fordrar att Han är uppe.

Avvisningen lyder på följande sätt: I och med att det är bevisat att Han inte kan vara på någon plats
eller  i  någon riktning så måste versen tolkas.  Att  många vägar leder upp till  Honom har redan
förklarats. Att änglarna och den heliga ingivelsens ande stiger upp till Honom syftar inte på en plats,
utan på angelägenheternas slutgiltiga destination, liksom Hans (ta´âlâ) ord:

لوه  ر  ك  ع  الةمف جة إيلةيفهي ي رف   وة

”... och till Honom skall allt återbördas.”4

Det vill säga, allt upphör vid maktens och lycksalighetens plats, liksom:

بيي اهيب  إيلةى رة  إينيي ذة

”Jag skall gå till min Herre.”5

Det indikerar att belöningens plats är den högsta platsen.”6

Abûl-Barakât an-Nasafî (d. 710) sade:

”Pronomenet ”till honom” (إيلةيفهي) syftar på Hans tron varifrån Hans order stiger ned.”7

Abûl-Hayyân al-Andalusî (d. 735) sade:

”Pronomenet refererar till  Allâh (ta´âlâ), det vill säga till Hans tron varifrån Hans (ta´âlâ) order
kommer. Det sägs också att pronomenet refererar till deras boningsplats, nämligen himlen som är
platsen för Hans dygd och lycksalighet.”8

al-Baqâ´î (d. 885) sade:

”Pronomenet ”till honom” (إيلةيفهي) syftar på platsen för Hans hemlighetsfull gemenskap och den högsta
toppen som Hans skapelser kan nå.”9

Abû Su´ûd al-´Imâdî (d. 982) sade:

”Det vill säga till Hans (ta´âlâ) tron och dithän Hans order kommer ifrån. Det sägs också att det är
av samma slag som Ibrâhîms ord:

بيي اهيب  إيلةى رة  إينيي ذة

”Jag skall gå till min Herre.”10

4 11:123
5 37:99
6 Mafâtîh-ul-Ghayb (30/639).
7 Madârik-ut-Tanzîl, sid. 1259
8 al-Bahr al-Muhît (8/327).
9 Nadhm-ud-Durar (20/391).
10 Irshâd-ul-´Aql as-Salîm (9/29-30).


