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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 sjätte likheten

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ب اب   ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  ن  ي ا ه ام  وب ع  ق ال  فيرب يين  و  ليك  ز  ذ  ك  باا و  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب
بييلي ني السع دع ع  ص  ليهي و  م  ن  س وء  ع  وب ع  ليفيرب

”Och Farao sade: ”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; kanske är detta rätt sätt för mig, rätt sätt att nå
himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.” [Dessa
tankar] ledde Farao till tron att hans onda handlingar var goda och nyttiga och spärrade [för honom]
den rätta vägen.”1

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

”Versen betyder att Farao ville ha ett torn så att han kunde hitta ett rätt sätt för att komma upp till
himlen och se Mûsâs gud:

باا اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  و 

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Det vill säga att jag tror att Mûsâ ljuger när han säger och hävdar att han har en gud och herre
ovanför himlen som har sänt honom till oss:

بييلي ني السع دع ع  ص  ليهي و  م  ن  س وء  ع  وب ع  يين  ليفيرب ليك  ز  ذ  ك  و 

”[Dessa tankar] ledde Farao till tron att hans onda handlingar var goda och nyttiga och spärrade [för
honom] den rätta vägen.”

Så förskönade Allâh för Farao hans fula handlingar när han trotsade och opponerade sig Honom;
han fick till och med för sig att han kunde komma upp till himlarna för att se Mûsâs gud.”2

Imâm ad-Dârimî (d. 280 – rahimahullâh) sade:

”Varken det  här  samfundet  eller  de tidigare  samfunden betvivlade att  Allâh (ta´âlâ)  är  ovanför
himlen och frånskild från skapelsen. Det är bara denna från sanningen avvikande skara som inte vet
det. De opponerar sig Qur'ânen och alla spår av kunskap. Till och med många otrogna samfund och
deras faraoner visste det:

ب اب    ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  باا ي ا ه ام  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب  

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”

På Ibrâhîms (´alayhis-salâm) tid använde sig Nimrod av örnar och kistor för att komma upp till
Allâh (ta´âlâ) ovanför himlen. Det berodde på att profeterna kallade dem till Allâh på det viset.
Israeliterna brukade säga:

”Herre! Du är ovanför himlen och vi är på jorden. Hur skall vi veta om Du är nöjd eller arg?” Han
sade: ”Om Jag är nöjd med er låter Jag era bästa leda er och om Jag är arg på er låter Jag de värsta

1 40:36-37 
2 Djâmi´-ul-Bayân (20/327).



leda er.”

Det finns mycket liknande som är för mycket för att nämna allt här och nu.”3

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

”Kloka människor! Lyssna på ett annat bevis ur Qur'ânen för att Allâh (djalla wa ´alâ) är ovanför
himlen. Trots Faraos otro och tyranni lärde Mûsâ (´alayhis-salâm) honom det. Det är som att han
visste att människans Skapare är ovanför himlen. Hör du inte Allâh berätta:

ب اب    ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  باا ي ا ه ام  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب  

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”?

Farao krävde ett torn för att komma upp till Mûsâs gud. Faraos ord:

باا  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  و 

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

bevisar att Mûsâ (´alayhis-salâm) hade lärt Farao att hans Herre (djalla wa ´alâ) är i höjden och
uppe. Jag tror att Farao sade sådär bara för att förvilla sitt folk. Han (djalla wa ´alâ) berättade för
oss:

ا ل واا ع  ا و  ه مب ظ لبما ت يبق ن تبه ا أ نف س  اسب د وا بيه ا و  ح  ج   و 

”Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de [tecknen], trots att de i sitt innersta var övertygade
om deras äkthet.”4

Allâh  (ta´âlâ)  berättar  alltså  att  det  här  folket  förnekade  muntligt  det  som  deras  hjärtan  var
övertygade om. Det kan liknas vid att Farao sade:

باا  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  و 

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

medan han visste att profeten som Allâh hade talat med var sanningsenlig och ingen lögnare. Allâh
vet bättre om Faraos hjärta var övertygat utmed min tolkning eller om han verkligen beljög honom. 

När Ibrâhîm (´alayhis-salâm) i begynnelsen började begrunda stjärnan, månen och solen, visste han
att hans Herre var upphöjd och ovanför skapelsen. Hör du inte honom säga:

بيي ا ر   ه ذ 

”Detta är min Herre!”5?

Han letade inte efter sin Herre därnere. Han letade efter Honom däruppe, ty han var övertygad om

3 ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 53-54
4 27:14
5 6:78



att hans Herre var ovanför himlen och inte på jorden.”6

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 (ta´âlâ) berättade att Farao sade till Hâmân:

ب اب    ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  باا ي ا ه ام  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب  

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig 
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Sålunda beljög Farao Allâhs profet Mûsâ (´alayhis-salâm) då han hade sagt att  Allâh (´azza wa
djall) är ovanför himlarna.”7

Imâm al-Djuwaynî (d. 438 – rahimahullâh) sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

ب اب   ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  ن  ي ا ه ام  وب ع  ق ال  فيرب يين  و  ليك  ز  ذ  ك  باا و  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب
بييلي ني السع دع ع  ص  ليهي و  م  ن  س وء  ع  وب ع  ليفيرب

”Och Farao sade: ”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; kanske är detta rätt sätt för mig, rätt sätt att nå

6 Kitâb-ut-Tawhîd (1/263-264).
7 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,
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) 



himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.” [Dessa
tankar] ledde Farao till tron att hans onda handlingar var goda och nyttiga och spärrade [för honom]
den rätta vägen.”

Det bevisar att Mûsâ (´alayhis-salâm) berättade för Farao att hans Herre (ta´âlâ) är ovanför himlen.
Således sade han:

باا  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  و 

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”8

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...:

ب اب   ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  باا ي ا ه ام  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب

”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; kanske är detta rätt sätt för mig, rätt sätt att nå himlen och göra
mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”9

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

”Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) berättade att den förbannade Farao sade till Hâmân:

ب اب    ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  باا ي ا ه ام  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب  

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Han sade det  bara för  att  han hade hört  Mûsâ (´alayhis-salâm) säga att  hans  Herre är  ovanför
himlen. Ser du inte att han sade: 

اذيبا  إينيي ل  ظ نهه  ك  و 

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Det vill säga när han säger att det finns en gud ovanför himlen.

Samfundets lärda och Salafs imamer (rahimahumullâh) har aldrig varit oense om att Allâh (ta´âlâ)
är ovanför Sin tron och att Hans tron är ovanför Hans himlar. De bekräftade det åt Honom liksom
Han  (ta´âlâ)  bekräftade  det  åt  Sig  själv.  De  trodde  på  Honom och  bekräftade  Herrens  (djalla

8 Risâlah fî Ithbât-il-Istiwâ' wal-Fawqiyyah, sid. 32-33
9 ar-Risâlah al-Wâfiyah, sid. 52-56 



djalâluh) ord. De sade detsamma som Han (subhânahu wa ta´âlâ) sade om Sin resning över tronen,
vidarebefordrade den ordagrant och anförtrodde Allâh med kunskapen om den. De sade:

ل واب اللبب ابي ر  إيلع أ وب كع ا ي ذع م  بين ا و  ندي ر  نب عي نعا بيهي ك ل  مي  آم 

”Vi tror på detta; allt är från vår Herre.” Men ingen ägnar eftertanke utom de som har förstånd.”10

Allâh (ta´âlâ) berättade att de med djupt rotad kunskap säger så. Han är nöjd med dem och hyllade
dem för det.”11

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

”Vissa av  dem argumenterar  med rapporteringen som återberättas  av ´Abdullâh  bin Dâwûd al-
Wâsitî, från Ibrâhîm bin ´Abdis-Samad, från ´Abdul-Wahhâb bin Mudjâhid, från hans fader, från
Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade om:

ى ت و  شي اسب رب ل ى البع  ن  ع  م  حب الرع

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”12 

”Han tog makten över hela Sin skapelse. Ingen plats undkommer Honom.”

Dels är den rapporteringen från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) svag,  dels  går den emot
autentiska rapporteringar. Dess återberättare är okända och svaga. ´Abdullâh bin Dâwûd al-Wâsitî
och ´Abdul-Wahhâb bin Mudjâhid är svaga. Ibrâhîm bin ´Abdis-Samad är okänd. Dessa människor
accepterar ju inte hadîther som återberättas av enstaka återberättare inom årskullarna (أخبار الحاد), så
hur kan de argumentera med en liknande rapportering? Om de bara hade varit  förståndiga och
rättvisa. Har de inte hört Allâh (subhânah) säga:

ب اب    ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  باا ي ا ه ام  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب  

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”?

Det bevisar att Mûsâ (´alayhis-salâm) hade sagt till Farao att hans  är ovanför himlen medan Farao
trodde att han ljög.”13

Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî (d. 621 – rahimahullâh) sade:

”Han (subhânah) berättade att Farao sade:

ب اب    ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  باا ي ا ه ام  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب

”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; kanske är detta rätt sätt för mig, rätt sätt att nå himlen och göra
mig underrättad om Mûsâs gud. - Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Det vill säga att Mûsâ (´alayhis-salâm) ljuger när han säger att Allâh, hans gud, är ovanför himlen. 

10 3:7
11 ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, sid. 175-189
12 20:5
13 at-Tamhîd (7/132).



Opponenten  i  ämnet  påstår  definitivt  och  övertygat  att  Mûsâ  (´alayhis-salâm)  ljög,  motsäger
skapelsernas Herre, anser att Hans trovärdige profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade fel och
ignorerar metodiken som följdes av följeslagarna, efterföljarna, de tidigare imamerna och alla andra
skapelser. Vi ber Allâh (ta´âlâ) skydda oss mot innovationer och får oss att följa Hans väg.”14

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

”Farao är nekarnas ledare. Följaktligen sade nekarnas analytiker att de har hans dogm. Det säger
panenteisterna  bland  nekande  Djahmiyyah.  Han  negerade  högheten,  beljög  Mûsâ  om den  och
avfärdade att Allâh hade talat med honom. Han (ta´âlâ) sade att Farao sade till Hâmân:

ب اب    ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  باا ي ا ه ام  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب  

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Allâh (ta´âlâ) berättade att Farao förnekade Skaparen och sade:

ين  ال مي به البع  ا ر  م   و 

”Vem är skapelsernas Herre?”15

Han krävde att få ett torn så att han kunde komma upp till Mûsâs gud. Om inte Mûsâ hade berättat
för honom att hans gud är uppe skulle han inte fått för sig det tornet eftersom han inte erkände
Honom. Högheten hade inte bekräftats om inte Mûsâ hade berättat för honom om den. I så fall hade
han inte varit ute efter att klättra uppåt och försöka lura sina medborgare genom att påstå att han har
kommit upp till Mûsâs gud som är uppe i höjden16. I så fall hade hans uppgång till Honom varit
densamma som hans nedstigning i brunnar och floder. Det hade faktiskt varit lättare för honom att
gå nedåt än att kämpa med att bygga ett torn. 

När vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) togs på Himmelsfärden hittade han Âdam (´alayhis-
salâm) i den första himlen, Yahyâ och ´Îsâ i den andra, Yûsuf i den tredje, Idrîs i den fjärde, Hârûn i
den femte,  Mûsâ i  den sjätte och Ibrâhîm i den sjunde,  vilket är  känt från den långa hadîthen.
Därefter togs han upp till sin Herre. Han blev ålagd femtio böner varefter han återvände till Mûsâ
som sade till honom:

”Återvänd och be Honom om reducering för ditt samfund. Ditt samfund klarar inte av det.” Han
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag återvände till min Herre och bad Honom om reducering

14 Ithbâtu Sifat-il-´Uluww, sid. 63-65
15 26:23
16 ´Allâmah ´Abdul-´Azîz ar-Râdjihî sade:

”Vissa människor säger att Mûsâ bekräftade inte alls Allâhs höghet. Då avvisar Shaykh-ul-Islâm dem med att säga
att det i så fall hade varit meningslöst för Farao att säga till Hâmân:

ب اب   ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  باا ي ا ه ام  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig underrättad om
Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Det hade varit meningslöst att bygga ett torn om Mûsâ hade sagt att det inte finns någon gud däruppe. Han ville ha
ett torn för att kunna beljuga Mûsâ. Mûsâ hade sagt att hans gud är uppe. Annars hade det varit meningslöst att vilja
klättra uppåt. I så fall hade det varit detsamma att gå uppåt som att gå ned i en brunn.” (at-Ta´lîqât al-Îdhâhiyyah
´alâl-Qâ´idah al-Marrâkushiyyah, sid. 82)



för mitt samfund.”17 

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade hur han flera gånger gick fram och tillbaka mellan
Mûsâ och sin Herre. Mûsâ hade rätt när han sade att hans Herre är ovanför himlarna18 medan Farao
beljög honom för det.

De  nekande  Djahmiyyah  håller  med  Faraos  folk,  villfarelsens  ledare.  De  bekräftande  Ahl-us-
Sunnah håller med Ibrâhîms ätt, vägledningens ledare. Han (ta´âlâ) sade:

ين    اليحي لبن ا ص  ع  ك لاا ج  ق وب  ن افيل ةا و  ي عب ق  و  ح  ه ببن ا ل ه  إيسب و  إييت اءو  ةي و  ل  إيق ام  الصع اتي و  يبر  ل  البخ  يبن ا إيل يبهيمب فيعب ح  أ وب ن ا و  ري ةا ي هبد ون  بيأ مب لبن اه مب أ ئيمع ع  ج  و 
ين  ابيدي ان وا ل ن ا ع  ك  اةي و  ك   الزع

”Och som ännu en gåva av Vår nåd skänkte Vi honom Ishâq och Ya´qûb och Vi gjorde dem alla till
rättsinniga människor och gjorde dem till ledare som ledde [människorna] enligt Våra befallningar,
och  Vi  ingav  dem  [vilja]  att  göra  gott  och  att  regelbundet  förrätta  bönen  och  att  hjälpa  de
behövande. Och de ägnade Oss hela sin dyrkan.”19

Mûsâ och Muhammad tillhör inte bara Ibrâhîms ätt – de är de bästa från Ibrâhîms (sallâ Allâhu
´alayhim wa sallam) ätt.”20  

Imâm Ibn-ul-Qayyim (d. 751 – rahimahullâh) sade:

”En  hedning  som  bekräftar  Herrens  egenskaper  är  bättre  än  en  hedning  som  förnekar  Hans
fullkomliga egenskaper. På samma sätt är han som bekräftar Konungens kungadöme och faller i
avguderi bättre än honom som förnekar Konungens egenskaper och kungadöme. Att förtala och
förneka de fullkomliga egenskaperna kan inte jämföras med att dyrka medlare mellan Allâh och
skapelsen för att komma Honom närmare.

Förnekelsen är en kronisk sjukdom som saknar botemedel. Därför berättade Allâh att Mu´attilahs
ledare Farao avvisade Mûsâ som sade att hans Herre är ovanför himlarna på följande sätt:

ب اب   ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  ن  ي ا ه ام  وب ع  ق ال  فيرب يين  و  ليك  ز  ذ  ك  باا و  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب
بييلي ني السع دع ع  ص  ليهي و  م  ن  س وء  ع  وب ع  ليفيرب

”Och Farao sade: ”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; kanske är detta rätt sätt för mig, rätt sätt att nå
himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.” [Dessa
tankar] ledde Farao till tron att hans onda handlingar var goda och nyttiga och spärrade [för honom]
den rätta vägen.”

Shaykh Abûl-Hasan al-Ash´arî argumenterade i sina böcker med de ovannämnda verserna mot Mu
´attilah.

17 al-Bukhârî (349), Muslim (163), an-Nasâ'î (450) och Ibn Mâdjah (1399).
18 ´Allâmah ´Abdul-´Azîz ar-Râdjihî sade:

”Häri ligger poängen som fastställer högheten. Muhammad trodde på Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) som
sade till honom:

”Återvänd och be Honom om reducering för ditt samfund.”

Varthän skulle Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) återvända om Allâh inte hade varit ovanför himlen,
vilket Mu´attilah hävdar? Muhammad gick fram och tillbaka mellan Mûsâ och sin Herre, for uppför himlen med Djibrîl
och besteg den sjunde himlen.” (at-Ta´lîqât al-Îdhâhiyyah ´alâl-Qâ´idah al-Marrâkushiyyah, sid. 84)
19 21:72-73
20 al-Qâ´idah al-Marrâkushiyyah, sid. 80-85



Jag har nämnt i andra böcker hur ignorant tal om Allâh och avguderiet är oskiljbara.”21

Imâm adh-Dhahabî (d. 748 – rahimahullâh) sade:

”698 kompilerade jag hadîtherna och rapporteringarna kring högheten. Jag gick emellertid miste om
vissa punkter som jag inte fick med. Därefter fullföljde jag ett verk som inleddes med:

”Fri är Allâh, den Väldige, från brister. Han är lovprisad för Sin ömhet och kunskap.”

Härmed skall jag ordna och klargöra sammanställningen. Jag ber Allâh om hjälp. Han räcker för oss
och Han är den bäste förvaltaren. 

Allâh (ta´âlâ) sade – och vems tal är mer trovärdigt än Allâhs – ..:

ب اب    ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  باا ي ا ه ام  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب  

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Det finns fler liknande verser i den väldiga Qur'ânen.

Allâhs slav! Om du eftersträvar rättvisa så skall du se till att hålla dig till Qur'ânen och Sunnah. Läs
därefter  vad  följeslagarna,  efterföljarna  och  imamerna  sade  om de  verserna  och  Salafs  dogm.
Antingen talar du kunnigt eller också tiger du snällt. Debattera inte och disputera inte. Det är otro
att disputera om Qur'ânen, vilket nämns i den autentiska hadîthen. Efter att profetens (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) hadîther har tagits upp lyder imamernas uttalanden.”22

Imâm Shihâb-ud-Dîn al-Âlûsî (d. 1270 – rahimahullâh) sade:

”Jag har läst hur vissa Salafiyyûn sade att den förbannade hörde antingen Mûsâ (´alayhis-salâm)
eller någon annan troende säga att Allâh (ta´âlâ) är i höjden och ovanför himlen. Det fick Farao att
göra något som är omöjligt i förhållande till Honom (ta´âlâ) och som varken avsågs av Mûsâ eller
någon troende. Han sade så för att manipulera sitt folk. I det här sammanhanget avfärdar imamen
dem  som  säger  att  Allâh  är  ovanför  himlen,  avvisar  deras  argument  och  kallar  dem  för
Mushabbihah. Frågan i sig är lång. Sanningen är dock med Salaf – må de benådas av Konungen,
den Höge. Aldrig, aldrig skulle de likna Allâh vid skapelsen!”23 

Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdjî (d. 1307 – rahimahullâh) sade: 

”Den som tror att Allâh är inne i himlarna och omfattad och omsluten av dem eller att Han är i
behov av tronen eller någon annan skapelse eller att Han har rest Sig över tronen liksom skapelsen
sätter sig på sin stol, är en vilseledd och okunnig innovatör.

Den som tror  att  det inte finns någon dyrkad gud ovanför  himlen och att  det  inte finns någon
tillbedd gud ovanför tronen som man gör Sudjûd till och att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) inte steg upp till sin Herre och att Qur’ânen inte har sänts ned från Honom, är en faraonisk
förnekare. Farao beljög Mûsâ när han sade att hans Herre är ovanför himlarna:

21 ad-Dâ' wad-Dawâ', sid. 169 
22 al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr (2/245-248).
23 Rûh-ul-Ma´ânî (24/70).



باا   اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  ب اب  أ سب ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  ن  ي ا ه ام  وب ع  ق ال  فيرب و 

”Och Farao sade: ”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen
och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Å andra sidan bekräftade Muhammad Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) och fastslog att hans
Herre är ovanför himlarna. Under Himmelsfärden lyftes han upp till Allâh. Hans Herre ålade honom
att förrätta femtio böner om dagen. Han nämnde hur han gick tillbaka till Mûsâ som befallde honom
att  gå  tillbaka  för  att  be  om reducering  för  hans  samfund.  Denna hadîth  finns  i  de  autentiska
böckerna. Den som håller med Farao och motsätter sig Mûsâ och Muhammad är vilsen. Den som
jämför Allâh med skapelsen är vilsen. Den som förnekar något av det som Allâh har beskrivit Sig
själv med är otrogen.”24  

´Allâmah al-Mu´allimî (d. 1386 – rahimahullâh) sade:

”Han (ta´âlâ) berättade att Farao sade till Hâmân:

ب اب    ليي أ ببل غ  الب سب ا لعع  حا رب ان  اببني ليي ص  باا ي ا ه ام  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  اتي ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و  او  ب اب  السعم  أ سب  

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig 
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Sålunda beljög Farao Allâhs profet Mûsâ (´alayhis-salâm) då han hade sagt att  Allâh (´azza wa
djall) är ovanför himlarna.”25

´Allâmah Rabî´ al-Madkhalî (hafidhahullâh) sade:

”Farao förnekade Allâhs existens utav arrogans. Må Allâh förbanna honom! Innerst inne trodde han
på Allâhs existens och att Han är den här skapelsens Herre och Skapare. Allâh (ta´âlâ) sade:

ا ل واا ع  ا و  ه مب ظ لبما ت يبق ن تبه ا أ نف س  اسب د وا بيه ا و  ح  ج  و 

”Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de [tecknen], trots att de i sitt innersta var övertygade
om deras äkthet.”26

Trots det handlade Farao bedrägligt och försökte få sina anhängare att tro att Allâh inte finns och att
Han inte är ovanför himlen. Han är alltså ledare för Mu´attilah som förnekar att Allâh är ovanför
himlen och att Han har rest Sig över tronen.”27

24 Qatf-uth-Thamar, sid. 48-49
25 al-Qâ'id ilâ Tashîh-il-´Aqâ'id, sid. 182-187
26 27:14
27 al-Bayân wal-Îdhâh li ´Aqîdati Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah, sid. 9 


