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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 skillnaden

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 

Ibn ´Atiyyah (d. 541) sade:

”Det rapporteras att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Då slaven erinrar sig Allâh (ta´âlâ),  talar väl och gör sina plikter,  tas hans ord upp med hans
handlingar. Och om han talar utan att göra sina plikter, avvisas hans tal till hans handling.”

Det uttalandet avvisas av Ahl-ul-Haqq was-Sunnahs dogm och är inte autentiskt rapporterat från Ibn
´Abbâs (radhiya  Allâhu ´anhumâ).  Sanningen är  att  varje  syndare som utelämnar plikterna  och
erinrar sig Allâh (ta´âlâ) och talar väl, får sina goda ord nedskrivna och accepterade. Såväl hans
goda handlingar som hans synder skrivs ned. Allâh accepterar från alla som avstår från avguderi.”3

1 35:10
2 Djâmi´-ul-Bayân (19/339).
3 al-Muharrar al-Wadjîz, sid. 1547



Muhammad ar-Râzî (d. 604) sade:

”Det är ett intyg för att klargöra makten och äran.”4

Abûl-Barakât an-Nasafî (d. 710) sade:

”Att de stiger upp till Honom åsyftar acceptans och välbehag. Allt som beskrivs med upphöjning
och uppstigning syftar på acceptans eller en plats där enkom Hans dom gäller.”5

Abû Hayyân al-Andalusî (d. 754) sade:

”Att de goda orden stiger upp till Honom (ta´âlâ) är metaforiskt. Dels är Han (ta´âlâ) inte i någon
riktning, dels beskrivs inte uttal med uppstigning ty enbart substans stiger upp. Alltså betyder det att
orden är accepterade och fulländade.”6 

al-Mahallî (d. 864) och as-Suyûtî (d. 911) sade:

”Det vill säga att Han vet om dem, som till exempel 'det finns ingen sann gud utom Allâh' och
dylikt.”7

Abû Su´ûd al-´Imâdî (d. 982) sade:

”Att de stiger upp till Honom är metaforiskt och syftar på att Han (ta´âlâ) har accepterat dem. Det
kan också betyda att de skrivande änglarna stiger upp med sina anteckningar.”8

4 Mafâtîh-ul-Ghayb (26/8).
5 Madârik-ut-Tanzîl, sid. 960
6 al-Bahr al-Muhît (7/290).
7 Tafsîr-ul-Djalâlayn, sid. 572
8 Irshâd-ul-´Aql as-Salîm (4/475).


