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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 sjunde likheten

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen förhöjer dem.”1

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

”Han säger att Hans slavs erinran tas upp till Honom av hans goda handlingar i form av lydnad,
gjorda plikter och utförda befallningar.

Till dem som har tolkat versen så är:

Muhammad bin Ismâ´îl  al-Ahmusî  berättade  för  mig:  Dja´far  bin  ´Awn underrättade  mig,  från
´Abdur-Rahmân  bin  ´Abdillâh  al-Mas´ûdî,  från  ´Abdullâh  bin  Mukhâriq,  från  hans  fader  al-
Mukhâriq bin Sulaym som sade: ´Abdullâh [bin Mas´ûd] berättade för oss:

”När vi nämner en hadîth för er så bekräftar vi den med Allâhs skrift. När den muslimske slaven
säger:

سبحان ا و بحمده، الحمد ل، ل اله ال ا، و ا اكبر، تبارك ا

”Fri är Allâh från brister och lovprisad. Lov och pris tillkommer Allâh. Det finns ingen sann gud
utom Allâh. Allâh är större. Allâh är väldig.”

tar en ängel orden och sätter  dem under sina vingar.  Därefter flyger han upp mot himlen. Han
passerar inte en himmel utan att änglarna i den ber om förlåtelse för personen som sade så till dess
att han kommer till den Nåderikes ansikte.”

Därefter läste ´Abdullâh:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen förhöjer dem.”2

 
Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 241 – rahimahullâh) sade: 

”Allâh har talat om för oss att Han är ovanför himlen. Han sade...:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”

Detta är Allâhs ord. Han underrättar oss om att Han är ovanför himlen.”3

1 35:10
2 Djâmi´-ul-Bayân (19/339).
3 ar-Radd ´alâz-Zanâdiqah wal-Djahmiyyah, sid. 146-147. Ibn ´Aqîl al-Hanbalî sade:

”Imâm Ahmad (rahimahullâh) har skrivit en bok vid namnet ”ar-Radd ´alâz-Zanâdiqah wal-Qadariyyah.” (al-Âdâb
ash-Shar´iyyah (1/274))



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

”Kapitel 23: Allâh (ta´âlâ) sade:

وُح إحلعيفهح الرو ةُ وع ئحكع لع ُرُج الفمع تععف

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

لحُم الطايبُب ُد الفكع عع  إحلعيفهح يعصف

”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 (ارحجح عع ي الفمع (ذح
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 Ibn Qutaybah ad-Daynûrî (d. 276 – rahimahullâh) sade:

Ibn Kathîr sade:

”... och så sade Ahmad bin Hanbal i boken ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”.” (Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (3/304))
4 70:4 
5 al-Bukhârî (7429).



”Ingen får säga att Allâh (subhânah) är överallt och inkarnerad i skapelsen när Han säger:

ى تعوع شح اسف رف لعى الفعع ُن عع مع حف الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”6

och:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

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

Hur kan något stiga upp till Honom om det redan är med Honom? Hur kan änglarna och Anden
stiga upp till Honom om Han redan är med dem?”7

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...:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”

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?”8

Imâm Muhammad bin ´Uthmân bin Abî Shaybah (d. 297 – rahimahullâh) sade:

”Allâh (ta´âlâ) har alltså rest Sig över tronen. Han ser allt i himlarna och på jorden. Han vet och hör
allting samtidigt  som Han är  ovanför tronen.  Den ridån som Han avskärmar Sig med från Sin
skapelse hindrar inte Honom från att se och höra vad som händer på den nedersta jorden. Han har
skapat ridån och tronen liksom Han har skapat skapelsen; för det ändamålet som Han vill och hur
Han vill. Det enda som håller Honom uppe är Hans egen väldighet. Han sade..:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen förhöjer dem.”9

Alla skapelser tar upp händerna mot himlen. Om Han hade varit på jorden skulle de inte ha lyft
händerna mot himlen. 

6 20:5
7 Ta'wîl Mukhtalaf-il-Hadîth, sid. 271 
8 ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 40-41 
9 35:10



Det finns många rapporteringar om att Allâh (ta´âlâ) skapade tronen och sedan reste Sig över den
med Sin essens. Därefter skapade Han jorden och himlarna – från jorden till himlen, från himlen till
tronen. 

Han är alltså ovanför tronen och ovanför himlarna med Sin essens, distanserad från Sin skapelse
och frånskild från den. Hans kunskap är bland Hans skapelser som de aldrig kan undkomma.”10

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

”Allâh (´azza wa djall) sade:

زحي لحكع نعجف ذع كع يعاطح وع مب الفخح ُل فحي سع مع تاى يعلحجع الفجع ناةع حع ُخلُونع الفجع لع يعدف اء وع اُب السامع نفهعا لع تُفعتاُح لعهُمف أعبفوع بعُرواف عع تعكف اسف بُواف بحآيعاتحنعا وع ذا ينع كع إحنا الاذح
ينع رحمح  الفُمجف

”Himlens portar skall förbli stängda för dem som påstår att Våra budskap är lögn och högmodigt
vänder sig ifrån dem; det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för en kamel att tränga
igenom ett nålsöga. Så belönar Vi de obotfärdiga syndarna.”11

Allâh (ta´âlâ) säger att himlens portar skall förbli stängda för dem som högmodigt beljuger Hans
bevis och belägg och vägrar tro på dem och följa Hans sändebud. De kommer inte att öppnas för
dem när deras själar lämnar deras kroppar. Och i det här livet stiger varken deras tal eller handlingar
upp till Allâh (´azza wa djall). Ty deras handlingar är vidriga. Endast rättfärdiga handlingar lyfter
upp det goda ordet:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”

Därefter har Qur'ân-tolkarna delade åsikter om Hans ord:

اء  اُب السامع لع تُفعتاُح لعهُمف أعبفوع

”Himlens portar skall förbli stängda för dem...”

Vissa sade att himlens portar är stängda för de otrognas själar. 

Ibn Wakî´ berättade för oss: Ya´lâ berättade för oss, från Abû Sinân, från adh-Dhahhâk, från Ibn
´Abbâs som sade:

”Han syftade på de otrogna. Himlen öppnas inte för deras själar till skillnad från de troendes själar.”

Ibn Wakî´ berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från Abû Sinân, från adh-Dhahhâk
som berättade att Ibn ´Abbâs som sade:

”Himlen öppnas för den troendes själ till skillnad från den otrognes själ.”

Muhammad bin al-Husayn berättade för oss: Ahmad bin al-Mufadhdhal berättade för oss: Asbât
berättade för oss, från as-Suddî som sade:

”När den otrognes själ tas slår jordens änglar den till dess att den lyfts upp till himlen. När den

10 Kitâb-ul-´Arsh, sid. 289-290 
11 7:40



kommer till den nedersta himlen slår himlens änglar den så att den stiger ned. Då slår jordens änglar
den så att den stiger upp. När den kommer till den nedersta himlen slår himlens änglar den så att
den stiger ned till den nedersta jorden. Och om han var troende tas hans själ upp och himlens portar
öppnas för den. Den kommer inte att passera en ängel utan att den hälsar den, till  dess att den
slutligen kommer till Allâh som förser den med dess behov. Därefter säger Han: ”För tillbaka Min
slavs själ till honom på jorden. Jag har bestämt att han skall skapas av jord, återvända till jorden och
uppstå ur den.”

Andra sade att varken deras goda handlingar eller böner stiger upp till Allâh (´azza wa djall). 

Ibn Wakî´ berättade för oss: ´Ubaydullâh berättade för oss, från Sufyân, från Layth, från ´Atâ', från
Ibn ´Abbâs som sade om:

اء  اُب السامع لع تُفعتاُح لعهُمف أعبفوع

”Himlens portar skall förbli stängda för dem...”

”Varken deras tal eller handlingar stiger upp.”

al-Muthannâ berättade för mig: Mu´âwiyah berättade för mig, från ´Alî, från Ibn ´Abbâs som sade
om Hans ord:

اء اُب السامع نفهعا لع تُفعتاُح لعهُمف أعبفوع بعُرواف عع تعكف اسف بُواف بحآيعاتحنعا وع ذا ينع كع  إحنا الاذح

”Himlens portar skall förbli stängda för dem som påstår att Våra budskap är lögn och högmodigt
vänder sig ifrån dem...”

”Det betyder att inga av deras handlingar stiger upp till Allâh.”

Muhammad bin Sa´d berättade för mig: Min fader berättade för mig: Min farbror berättade för mig:
Min fader berättade för mig, från sin fader, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Den öppnas inte för något gott som de gör.”

Ibn Wakî´ berättade för mig: Min fader berättade för mig, från Sufyân, från Mansûr, från Mudjâhid
som sade:

”Varken deras ord eller handlingar stiger upp.”

Matar  bin Muhammad adh-Dhabbî  berättade för mig:  ´Abdullâh bin Dâwûd berättade för mig:
Sharîk berättade för mig, från Mansûr, från Ibrâhîm som sade:

”Varken deras handlingar eller böner stiger upp.”

Ibn Wakî´ berättade för mig: Yahyâ bin Âdam berättade för mig, från Sharîk, från Sâlim, från Sa´îd
bin Djubayr som sade:

”Varken deras goda handlingar eller böner stiger upp.”

al-Muthannâ berättade för mig: al-Himmânî berättade för oss: Sharîk berättade för oss, från Sa´îd
som sade:



”Varken deras goda handlingar eller böner stiger upp.”

Andra sade att himlen öppnas varken för deras själar eller handlingar.

al-Qâsim berättade för mig: al-Husayn berättade för mig: Hadjdjâdj berättade för mig,  från Ibn
Djuraydj som sade:

”Varken deras själar eller handlingar.”

Jag har valt min åsikt i frågan eftersom Allâhs besked om att himlens portar inte skall öppnas för
dem är allmänt. Beskedet har inte gjort något undantag. Jag baserar den på Allâhs allmänna besked
samt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besked som stödjer det:

Abû Kurayb berättade för oss: Abû Bakr bin ´Ayyâsh berättade för oss, från al-A´mash, från al-
Minhâl, från Zâdhân, från al-Barrâ' som berättade att Allâhs sändebud nämnde att syndarens själ tas
upp till himlen och sade:

”De kommer att stiga upp med den. Varje gång de passerar en samling änglar säger de: ”Vad är det
för vidrig själ?” Då säger de vem det är och nämner de fulaste namnen som han fick i det här livet.
Sedan kommer de till den nedersta himlen varpå de ber om att den öppnas för den, men den får
avslag.” Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp:

يعاطح مب الفخح ُل فحي سع مع تاى يعلحجع الفجع ناةع حع ُخلُونع الفجع لع يعدف اء وع اُب السامع نفهعا لع تُفعتاُح لعهُمف أعبفوع بعُرواف عع تعكف اسف بُواف بحآيعاتحنعا وع ذا ينع كع   إحنا الاذح

”Himlens portar skall förbli stängda för dem som påstår att Våra budskap är lögn och högmodigt
vänder sig ifrån dem; det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för en kamel att tränga
igenom ett nålsöga.”

Abû Kurayb berättade för oss:  ´Uthmân bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss, från Ibn Abî Dhi'b,
från Muhammad bin ´Amr bin ´Atâ', från Sa´îd bin Yasâr, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh)
som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I samband med att en person dör kommer änglarna till honom och säger om han var en from man:
”Gå ut, du fina själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande
örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den går ut. Därefter
tas den upp till himlen. Det kommer att bes om tillstånd till inträde för den varpå det sägs: ”Vem
där?” Då sägs det vem det är varefter de säger: ”Välkommen, du fina själ som var i en fin kropp. Gå
ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer
att sägas till den till dess att den kommer fram till himlen vilken Allâh (´azza wa djall) är ovanför.
Och om mannen var dålig säger de: ”Gå ut, du vidriga själ som var i en vidrig kropp. Gå ut fördömd
och gläd dig över brännhett vatten, isande mörker och dylikt.” Det kommer att sägas till den till
dess att den går ut. Därefter tas den upp till himlen. Det kommer att bes om tillstånd till inträde för
den varpå det sägs: ”Vem där?” Då sägs det vem det är varefter de säger: ”Du är inte välkommen,
du vidriga själ som var i en vidrig kropp. Gå tillbaka fördömd. Himlens port kommer inte att öppnas
för dig.” Därefter skickas den tillbaka från himlen tills att den återvänder till graven.”1213

Imâm Ibn Khuzaymah (d. 311 – rahimahullâh) sade:

12 Ibn Mâdjah (4262) och Ahmad (2/364). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3456). adh-Dhahabî
sade:

”Rapporterad av Ahmad i ”al-Musnad” och al-Hâkim i ”al-Mustadrak” som sade: ”Den har samma villkor som al-
Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-´Uluww, sid. 22)

13 Djâmi´-ul-Bayân (10/182-186).



”Han (´azza wa djall) sade:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

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

Kloka människor! Begriper vi inte att Herren är ovanför personen som säger det goda ordet varpå
det stiger upp till Allâh, och inte som förnekande Djahmiyyah säger, nämligen att det sjunker ned
till Honom liksom det stiger upp till Honom?”14

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

”Om en person undrar vad vi säger om resningen, säger vi att Allâh (´azza wa djall) är upprest över
Sin tron. Han sade:

ى تعوع شح اسف رف لعى الفعع ُن عع مع حف الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”15 

Konungen (´azza wa djall) sade:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”16 

14 Kitâb-ut-Tawhîd (1/254-257).
15 20:5
16 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
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,



Imâm al-Âdjurrî (d. 360 – rahimahullâh) sade:

”Å andra sidan säger de lärda att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron ovanför Sina himlar.
Hans kunskap omfattar allting. Han har kunskap om allt Han har skapat i himlarna, på jorden och
mellan dem båda. Han har kunskap om det hemliga och det dolda. Han har kunskap om viljorna och
tankarna.  Han hör  och Han ser.  Han (subhânah)  är  alltså  ovanför  Sin  tron.  Till  Honom stiger
slavarnas handlingar upp...

Vad som bevisar det i Allâhs skrift är bland andra Hans ord...:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”17

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...:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”18

Imâm Abû ´Abdillâh bin Mandah (d. 395 – rahimahullâh) sade:

”Ännu ett bevis för att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sina himlar, Sin tron och Sin skapelse medan Han
är härskande, hörande och vetande:

Allâh (ta´âlâ) sade:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”

Muhammad bin al-Husayn bin al-Hasan underrättade oss: Ahmad bin Yûsuf as-Sulamî berättade för
oss:  ´Abdur-Razzâq  underrättade  oss:  Ma´mar  bin  Râshid  underrättade  oss,  från  Hammâm bin
Munabbih som sade: Detta är vad Abû Hurayrah berättade för oss: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna som är hos er avlöser varandra dag och natt. De samlas i samband med Fadjr-bönen och
´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp till Honom och deras Herre
frågar dem – och Han vet bättre än dem: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi
kom till dem och de bad när vi lämnade dem.”19

Imâm Abûl-Fadhl at-Tamîmî (d. 410 – rahimahullâh) sade:

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) 

17 ash-Sharî´ah, sid. 292
18 al-Ibânah al-Kubrâ (3/3/137-138).
19 al-Bukhârî (7429).



”Till Ahmad bin Hanbals (radhiya Allâhu ´anh) dogm hör att han trodde på att...

… Allâh  (´azza  wa djall)  är  upprest  över  den  majestätiska tronen.  En grupp rapporterade  från
honom att resningen är en handlingsegenskap, medan andra rapporterade från honom att resningen
är en essensegenskap. 

Han sade att resningen betyder höghet och uppstigning och att Allâh (ta´âlâ) har alltid varit hög och
upphöjd, även innan Han skapade Sin tron. Han är alltså ovanför allting och över allting. Allâh
särskilde emellertid tronen eftersom den är olik alla andra skapelser. Tronen är den bästa och högsta
skapelsen. Allâh hyllade Sig själv genom att säga att Han har rest Sig över tronen, det vill höjt Sig
över den. Det är dock inte tillåtet att tro att resningen bestod av vidrörning och beröring. Fjärran är
Allâh från det! Vare sig innan skapandet av tronen eller efter skapandet av tronen har Allâh varit
föremål för förändring, skifte eller begränsning. 

Han fördömde dem som sade att Allâh är överallt med Sin essens, ty alla platser är begränsade. Han
återberättade från ´Abdur-Rahmân bin Mahdî som berättade att Mâlik sade:

”Allâh  har  rest  Sig  över  Sin  majestätiska  tron  såsom Han har  sagt.  Hans  kunskap är  överallt.
Ingenting undkommer den.”

Han såg väldigt allvarligt på den teorin och förkastade den. Han vet alla saker och upprätthåller dem
utan blandning och inkarnation. Han är över dem, distanserad från dem. 

Ahmad bin Hanbal läste...:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”20

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

”Rapportering av vad som har återberättats från Salaf om Ahl-us-Sunnahs dogm och fasthållning
vid den och uppmaning till att den bevaras generation efter generation...21

Rapportering av vad som har återberättats kring:

ى تعوع شح اسف رف لعى الفعع ُن عع مع حف الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”22 

och att Allâh är ovanför Sin tron ovanför himlen.

Han (´azza wa djall) sade:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”23

20 I´tiqâd-ul-Imâm al-Munabbal Abî ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal, sid. 37-39
21 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/151).
22 20:5
23 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (3/387-402).



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...:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”24

Imâm as-Sidjzî (d. 444 – rahimahullâh) sade:

”Angående att Ashâ´irah visar en sak och tycker en annan, liksom hycklarna, så syns det när de
bekräftar Allâhs (subhânah) resning över tronen samtidigt som de anser att det inte är tillåtet att säga
att Allâh (subhânah) är ovanför himlen, på jorden, ovanför tronen eller uppe. al-Bâqilânî sade:

”Resningen är Hans handling som Han skapade ovanför tronen.”

Det går emot samfundets lärda. När Mâlik bin Anas (rahimahullâh) blev frågad om detta sade han:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig.  Det är  obligatoriskt att  tro på den och
innovation att fråga om den.”

Allâh (subhânah) sade:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”25 

Imâm as-Sâbûnî (d. 449 – rahimahullâh) sade:

”Mina  bröder  i  tron  har  bett  mig  skriva  ned  religionens  fundament  som de  forna  imamerna,
muslimerna och Salaf höll fast vid, efterlevde, kallade alltid folket till, förbjöd allt som går emot
den, älskade den som följde den och hatade den som gick emot den, gjorde Tabdî´ och Takfîr på den
som tyckte annat än den...26 

Ahl-ul-Hadîth tror på och vittnar att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är ovanför de sju himlarna och
ovanför Sin tron, vilket Han (´azza wa djall) själv har sagt i Sin skrift..:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

24 ar-Risâlah al-Wâfiyah, sid. 52-56 
25 ar-Radd ´alâ man ankaral-Harf was-Sawt, sid. 122-129 
26 ´Aqîdat-us-Salaf wa  Ashâb-il-Hadîth, sid. 9



”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen förhöjer det.”27

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:

ا هحيع تعُموُر ضع فعإحذع فع بحُكُم العرف سح اء أعن يعخف نتُم مان فحي السامع أعأعمح

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den
skälver och skakar!”28

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

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

نعٍة ينع أعلففع سع سح مف اُرهُ خع قفدع انع مح ٍم كع وُح إحلعيفهح فحي يعوف الرو ةُ وع ئحكع لع ُرُج الفمع تععف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”29 

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 تعوع شح اسف رف لعى الفعع ُن عع مع حف الرا

”Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”30 

Muslimerna har alltid och överallt i tid av svårigheter lyft sina händer mot himlen i hopp om att
Allâh (´azza wa djall) skonar dem.”31

Imâm Ibn-ul-Bannâ' al-Baghdâdî (d. 471 – rahimahullâh) sade:

”Abû Bakr al-Âdjurrî sade:

”I  Qur'ânens  finns bevis för  att  Allâh (ta´âlâ)  är  ovanför  himlen,  ovanför  tronen,  och att  Hans
kunskap omger hela Hans skapelse. Allâh (´azza wa djall) sade...:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”

Hadîtherna och rapporteringarna är mångfaldigt och autentiskt rapporterade om det. 

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen skrev Han en bok som är hos Honom ovanför
27 ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, sid. 175-189
28 67:16
29 70:4
30 20:5
31 al-Istidhkâr (23/167).



Hans tron: Min nåd har övervunnit Min vrede.”323334

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:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

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

نعٍة ينع أعلففع سع سح مف اُرهُ خع قفدع انع مح ٍم كع وُح إحلعيفهح فحي يعوف الرو ةُ وع ئحكع لع ُرُج الفمع تععف

”Till  Honom stiger  änglarna  och  den heliga  ingivelsens  ande upp under  en  dag vars  längd  är
femtiotusen år.”35

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

ى تعوع شح اسف رف لعى الفعع ُن عع مع حف الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”3637

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.   

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

32 al-Bukhârî (3194) och Muslim (2751).
33 ash-Sharî´ah, sid. 290
34 al-Mukhtâr fî Usûl-is-Sunnah, sid. 75-76
35 70:4 
36 20:5
37 al-Ghunyah (1/71). 



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...:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen förhöjer dem.”38

Imâm an-Nawawî (d. 677 – rahimahullâh) sade:

”Efter att tvekan och tvivel har dykt upp, förtal och manipulationer har ökat och lust och fanatism
har  spridits  och  lagt  sig  över  alla  länder,  blev  jag  frågad  om att  kompilera  de  tidigare  lärdas
uttalanden  om  och  bevis  för  bokstäverna  och  rösten.  Jag  blev  tillbedd  att  nämna  deras
meningsskiljaktigheter och de lärdas och hadîthernas pålitliga återberättares ord. Jag skulle följa de
senare skolastikernas forskningssätt, följa teoretikernas regler och förkorta dem på bästa möjliga
vis, objektivt och utan fanatism. Mitt mål skall vara att klargöra sanningen och stödja följeslagarnas
och  efterföljarnas  väg.  Därtill  skall  jag  förse  honom  med  bekräftade  rapporteringar  från
sändebudens mästare och den ädlaste skapelsen (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)...

Denna sammanfattning består av två indelningar:

1 – Jag har citerat Shaykh, Imâm och Hâfidh Fakhr-ud-Dîn Abûl-´Abbâs Ahmad bin al-Hasan bin
´Uthmân al-Armawî ash-Shâfi´î och hans bok ”Ghâyat-ul-Marâm fî Mas'alat-il-Kalâm”.

2 – Jag har tagit med en del ur min bok ”at-Tibyân”.

Shaykh Abûl-´Abbâs sade i sin bok:...

Vår religion är att hålla fast vid Allâhs (´azza wa djall) skrift, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam)  Sunnah  och  rapporteringarna  från  följeslagarna,  efterföljarna  och  de  kända  Hadîth-
imamerna. Vi tror på alla egenskapsrelaterade hadîther. Vi adderar ingenting till dem, vi drar inte
från dem något. Exempel på sådana hadîther är:

”Han är förvisso enögd, men er Herre (´azza wa djall) är sannerligen inte enögd.”39

Hadîthen om nedstigningen. 

Hadîthen om resningen över tronen.

Hadîthen om hjärtan mellan två av Hans fingrar.

Hadîthen om himlarna och jorden på Hans fingrar.

Vi bekräftar hadîthen om himmelsfärden...

38 Ithbâtu Sifat-il-´Uluww, sid. 63-65
39 al-Bukhârî (7131) och Muslim (2933). 



Vi dyrkar Allâh med att tro på att Han vänder hjärtan.

Detsamma gäller alla andra liknande hadîther. Vi försöker inte tolka dem. Vi för dem bara vidare
ordagrant. 

Tron består av tal och handling, den stiger med goda handlingar och sjunker med synder. 

Vi säger att Allâh kommer på Domedagen, vilket Han själv sade:

فااا فااا صع لعُك صع الفمع بوكع وع اء رع جع  وع

”... och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”40

Och att Allâh närmar Sig sina slavar som Han vill, vilket Han själv sade:

رحيدح بفلح الفوع نف حع ُب إحلعيفهح مح ُن أعقفرع نعحف وع

”Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.”41

نعى يفنح أعوف أعدف سع انع قعابع قعوف لاى  فعكع نعا فعتعدع  ثُما دع

”... därefter närmade han sig till dess han stod på två båglängders avstånd eller ännu närmare.”42

Dessa och liknande egenskapsrelaterade verser låter vi bli att tolka och föreställa oss. Vi håller oss
borta från det liksom Salaf höll sig borta från det.

Vi tror på att Allâh är ovanför Sin tron, vilket Han själv sade i Sin mäktiga skrift. Vi säger inte att
Han är överallt. Han är faktiskt ovanför himlen. Hans kunskap är överallt och ingenting undkommer
den. Han sade...:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”43 

Detsamma gäller hadîthen om himmelsfärden till den sjunde himlen vari det står:

”Därefter närmade han sig sin Herre.”

Detsamma gäller hadîthen om den svarta flickan som skulle friges. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:

”Var är  Allâh?” Hon svarade:  ”Allâh är  ovanför  himlen.”  Han frågade:  ”Vem är  jag då?” Hon
svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige
henne. Hon är förvisso troende.”44

Det finns mycket av det i Qur'ânen och Sunnah. Vi tror på det och dementerar ingenting. Pålitliga

40 89:22
41 50:16
42 53:8-9
43 35:10
44 Muslim (537),  Abû Dâwûd (930),  an-Nasâ’î  (3/13),  Mâlik (2/776),  Ibn Abî  ´Âsim (479),  al-Bayhaqî,  sid.  422,
Ahmad (5/447) och Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105). 



återberättare har rapporterat att en man frågade Mâlik bin Anas:

ى تعوع شح اسف رف لعى الفعع ُن عع مع حف الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”45

”Hur reste Han Sig?” 

Han svarade:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och det
är innovation att fråga om den.”

Detta är vad jag ville nämna av författarens dogm som står i  ”Ghâyat-ul-Marâm fî Mas'alat-il-
Kalâm”, skriven av Shaykh Abûl-´Abbâs Ahmad bin al-Hasan al-Armawî ash-Shâfi´î. Detta var de
flesta Salafs och deras efterträdares dogm. Allt  som jag har nämnt är  Shaykh Abûl-´Abbâs al-
Armawîs (rahimahullâh) ord...

Allâh! Låt detta vittna för oss och inte mot oss. Led oss och alla vi älskar till Ditt välbehag. Låt oss
dö utmed denna dogm; följeslagarnas, efterföljarnas, de lärdas och de rättfärdigas dogm. Du förmår
allt Du vill. Ena oss med våra lärare, med dem vi älskar samt älskar oss, i Din lycksaliga boning.
Må Allâh hylla och sända frid över Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Jag blev klar med denna nedskrivning torsdagen 3 Rabî´ al-Awwal 676.”4647

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

”al-Khallâh  sade:  al-Hasan  bin  Sâlih  al-´Attâr  underrättade  oss:  Hârûn  bin  Ya´qûb  al-Hâshimî

45 20:5
46 I´tiqâd-us-Salaf fîl-Harf was-Sawt, sid. 67-69 
47 ´Allâmah ´Abdul-Muhsîn al-´Abbâd sade:

”De  lärda  som är  kända för  kunskap och  vetenskapliga  verk  som studenterna  har  gagnats  av,  är  Hâfidh  Abû
Zakariyyâ Yahyâ bin Sharaf-id-Dîn an-Nawawî (d.  676) och Hâfidh Abûl-Fadhl Ahmad bin ´Alî bin Hadjar al-
´Asqalânî (d. 852). Några av deras kända verk består av skolastiska dogmer och tolkningar av Ashâ´irah och deras
jämlikar.  Jag  har  verkligen  månat  om  att  hitta  något  som  bevisar  att  deras  dogm  är  ren  på  skolastik  samt
överensstämmande med Salafs dogm när det kommer till att bekräfta Allâhs namn och egenskaper på ett sätt som
tillkommer Hans fullkomlighet och majestät, utan liknelse eller dementi. Allâh (´azza wa djall) sade:

يُر يُع البعصح هُوع السامح ء  وع ثفلحهح شعيف مح لعيفسع كع

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.” (42:11)

Dels bekräftade Han Sin hörsel och syn, dels dementerade Han att någon liknar Honom. Och Allâh ske lov hittade
jag vad jag letade efter.

Beträffande Hâfidh an-Nawawî, sade han mot slutet av sin bok ”I´tiqâd-us-Salaf fîl-Harf was-Sawt”:

”Allâh! Låt detta vittna för oss och inte mot oss. Led oss och alla vi älskar till Ditt välbehag. Låt oss dö utmed denna
dogm; följeslagarnas, efterföljarnas, de lärdas och de rättfärdigas dogm. Du förmår allt Du vill. Ena oss med våra
lärare, med dem vi älskar samt älskar oss, i Din lycksaliga boning. Må Allâh hylla och sända frid över Muhammad,
hans ätt och hans följeslagare.

Jag blev klar med denna nedskrivning torsdagen 3 Rabî´ al-Awwal 676.” (Sid. 78)

Enligt adh-Dhahabîs ”al-´Ibar” dog an-Nawawî 24 Radjab 676, det vill säga mindre än sex månader efter att ha
skrivit denna bok.” (http://al-abbaad.com/articles/932078)

http://al-abbaad.com/articles/932078


berättade för oss: Jag hörde Abû Ya´qûb bin al-´Abbâs säga:

”Vi  var  hos  Abû  ´Abdillâh  och  frågade  honom om rapporteringen  från  Ibn-ul-Mubârak:  ”Hur
känner vi vår Herre?” Han sade: ”Genom att Han är ovanför den sjunde himlen, ovanför Sin tron,
med en gräns.” Ahmad sade: ”Så är det. Han reste Sig över tronen med en gräns.” Vi sade: ”Vad
betyder Ibn-ul-Mubâraks ord ”Med en gräns”? Han sade: ”Jag känner inte till det, men det intygas
fem gånger i Qur'ânen:

فعُعهُ الحُح يعرف ُل الصا مع الفعع لحُم الطايبُب وع ُد الفكع عع إحلعيفهح يعصف

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”48 

يرح يففع نعذح لعُمونع كع تععف باا فعسع اصح لعيفُكمف حع لع عع سح اء أعن يُرف نتُم مان فحي السامع ا هحيع تعُموُر أعمف أعمح ضع فعإحذع فع بحُكُم العرف سح اء أعن يعخف نتُم مان فحي السامع  أعأعمح

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den
skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en
storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”49

نعٍة ينع أعلففع سع سح مف اُرهُ خع قفدع انع مح ٍم كع وُح إحلعيفهح فحي يعوف الرو ةُ وع ئحكع لع ُرُج الفمع ارحجح  تععف عع ي الفمع ح ذح نع اا مب

”...  från  Allâh  till  vilken  många  vägar  leder  upp.  Till  Honom stiger  änglarna  och  den  heliga
ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”50

Han är ovanför tronen och Hans kunskap är överallt.”

Deras ord ”Vad betyder Ibn-ul-Mubâraks ord ”Med en gräns”? Han sade: ”Jag känner inte till det”
kan betyda två saker:

1 – Jag vet inte exakt vad han menar, men hans ord intygas tillsynes i Qur'ânen och Sunnah som
visar att allt slutar hos Allâh, att Han är ovanför himlen och så vidare. 

2 – Jag vet inte var han har fått det ifrån, men det är intygat. 

al-Khallâl sade: Muhammad bin ´Alî al-Warrâq underrättade oss: Abû Bakr al-Athram berättade för
oss: Muhammad bin Ibrâhîm al-Qaysî berättade för oss: 

”Jag sade till Ahmad: ”Det sägs att Ibn-ul-Mubârak blev frågad hur vi skall lära känna vår Herre
(´azza wa djall). Då sade han: ”Han är ovanför den sjunde himlen, över Sin tron, med en gräns.”

Ahmad sade:

”Så säger vi.”5152

48 35:10
49 67:16-17 
50 70:3-4
51 Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/233).
52 Bayân Talbîs-il-Djahmiyyah (2/609-610).


