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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 skillnaden

Allâh (subhânahu 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 

Ibn ´Atiyyah (d. 541) sade:

”När Farao hade sagt till de sina:

ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى 

”... och göra mig underrättad om Mûsâs gud.”

fordrade det att han erkände Mûsâs gud. Oroligt rättade han till sig och sade:

باا  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  و 

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”3

Muhammad ar-Râzî (d. 604) sade:

”En  stor  mängd  Mushabbihah  använder  sig  av  denna  vers  för  att  bekräfta  Allâhs  befintlighet

1 40:36-37 
2 Djâmi´-ul-Bayân (20/327).
3 al-Muharrar al-Wadjîz, sid. 1637



ovanför himlen. De har de fastställt ur flera synvinklar:

1 – Farao förnekade Allâhs existens. Alla Allâhs egenskaper han nämnde var till följd av att han
hörde Mûsâ beskriva Allâh med dem. Om han inte hade hört Mûsâ säga att Allâh är ovanför himlen
skulle han inte sökt efter Honom ovanför himlen. 

2 – Han sade:
باا  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  و 

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Han sade dock inte vad han ljög om. Via den föregående versen förstår man sammanhanget. Alltså
är det underförstått att han ville komma till guden som enligt Mûsâ är ovanför himlen. Det bevisar
att enligt Mûsâs religion är Allâh ovanför himlen.

3 – Om det finns någon gud så finns Han ovanför himlen. 

Detta hör i helhet till Mushabbihahs bevis. För att bevisa dessa ignoranters fullkomliga förnedring
och villfarelse räcker det att de argumenterar med den förbannade Farao för att argumentera för sin
religions sundhet.”4

Abûl-Barakât an-Nasafî (d. 710) sade:

”Det vill säga, att jag får se Honom.
باا  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  و 

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Det vill säga Mûsâ när han säger att han har en annan gud än mig.”5

Abû Hayyân al-Andalusî (d. 754) sade:

”När han hade sagt:

ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى 

”... och göra mig underrättad om Mûsâs gud.”

var det ett erkännande av Mûsâs gud. Följaktligen korrigerade han erkännandet och sade:

باا  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  و 

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Det vill säga hans påstående om gudomligheten.”6

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

”Det vill säga vägar som leder till den.

4 Mafâtîh-ul-Ghayb (27/65).
5 Madârik-ut-Tanzîl, sid. 1047
6 al-Bahr al-Muhît (7/446).



باا  اذي إينيي ل  ظ نهه  ك  ف أ طعليع  إيل ى إيل هي م وس ى و 

”... och göra mig underrättad om Mûsâs gud. Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Det vill säga Mûsâ när han säger att han har en annan gud än mig. Farao sade så manipulativt.”7

7 Tafsîr-ul-Djalâlayn, sid. 623


