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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 tionde likheten

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

”När det kommer till en persons kunskap och lära så räcker det att han håller sig till Allâhs (´azza
wa djall) ord:

نىى سن اء النحس مى وان فىلىهس الىسن عس ا تىدن نى أىيااا ما مى حن وان الرا عس ى أىو  ادن وان اا عس قسل  ادن

”Säg:  ”Anropa Allâh eller  anropa den Nåderike!  Med vilket  namn ni  än anropar  Honom så är
fullkomlighetens sköna namn Hans.”1

وهس ب هىا عس نىى فىادن سن اء النحس مى ا  الىسن ل  وى

”Allâhs är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dem.”2

Han skall veta att hans Herre är Han som har rest Sig över tronen. Honom tillhör allt det som
himlarna  rymmer  och det  som jorden  bär  och  allt  som finns  däremellan  och allt  som marken
gömmer. Den som säger något annat har gått förlorad, vilse och under.

Människor! Låt den närvarande underrätta den frånvarande att jag dyrkar Allâh med detta som jag
har nämnt och klargjort för er. Den som säger något annat om mig eller adderar till mina ord eller
påstår att jag har en annan åsikt, är en angripande lögnare, ljugare och mytoman som förtjänar att
drabbas av Allâhs ilska. Må de drabbas av Allâhs vrede och förbannelse i de båda liven.”3

Imâm ash-Shâfi´î (d. 204 – rahimahullâh) sade:

”Allâh (djalla wa ´azz) sade:

نسوهس تىأنذ  تاى يىسن هىبسوا حى ع  لىمن يىذن ام  ر  جى لىى أىمن هس عى عى انسوا مى ا كى إ ذى سسول ه  وى رى نسوا ب الا  وى ينى آمى نسونى الاذ  م  ؤن ا النمس  إ نامى

”Troende är inga andra än de som har en orubblig tro på Allâh och Hans sändebud och som, när de
deltar med honom i en sammankomst som angår samfundet i dess helhet, inte avlägsnar sig därifrån
utan att först begära hans tillstånd.”4

Han lät  tron fulländas  från  första  början med tron på Allâh  och Hans sändebud.  Allting  annat
medföljer det. Om en slav tror på Honom till skillnad från Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam), har han ingen fulländad tro förrän han därtill tror på Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam). Så gjorde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han skulle pröva någons
tro. 

Mâlik bin Anas underrättade oss, från Hilâl bin Usâmah, från ´Atâ' bin Yasâr, från ´Umar bin al-
Hakam som sade:

”Jag kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med en slavinna och sade: ”Allâhs
sändebud.  Jag är  ålagd att  frige en slav.  Skall  jag frige henne?” Allâhs  sändebud (sallâ  Allâhu
´alayhi wa sallam) sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han sade: ”Vem
är jag då?” Hon sade: ”Du är Allâhs sändebud.” Han sade: ”Frige henne.”

1 17:110
2 7:180
3 Sarîh-us-Sunnah, sid. 51 
4 24:62



Han hette Mu´âwiyah bin al-Hakam, vilket andra än Mâlik rapporterade det som. Jag tror inte Mâlik
memorerade hans namn.”5

Imâm Abû Bakr al-Humaydî (d. 219 – rahimahullâh) sade: 

”Det hör till dogmen att tro på det som står i Qur’ânen och Sunnah däribland:

بنسسوطىتىان  اهس مى ا قىالسوان بىلن يىدى نسوان ب مى لسع  يه من وى لاتن أىيند  لسولىة  غس غن قىالىت  النيىهسودس يىدس اا  مى وى

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för
dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”6

اتس الساماوى ين ه وى ياات  ب يىم  طنو   مى

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”7

Vi lägger inte till och vi tolkar inte. Vi stannar där Qur’ânen och Sunnah stannar och säger:

ى تىوى ش  اسن رن لىى النعى نس عى مى حن الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”8

Den som säger något annat är en förnekande Djahmî.”9

Imâm Ibn Abî Shaybah (d. 235 – rahimahullâh) sade: 

”Vad som har sagts om tron...

84 – Ibn ´Ulayyah berättade för oss, från al-Hadjdjâdj bin Abî ´Uthmân, från Yahyâ bin Abî Kathîr, 
från Hilâl bin Abî Maymûnah, från ´Atâ', från Mu´âwiyah bin al-Hakam som sade:

”Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg
och tog ett  lamm från henne.  Jag är ju en vanlig människa och blir  arg precis som alla andra
människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll. Därefter gick jag till Allâhs sändebud.
Jag såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte frige henne?” Han
sade: ”Hämta henne till mig istället.” Hon fördes fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) varvid han sade till henne: ”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.”10

Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 241 – rahimahullâh)

al-Athram sade: Muhammad bin Ibrâhîm al-Qaysî berättade för mig: 

5 ar-Risâlah, sid. 33-34
6 5:64
7 39:67
8 20:5
9 Usûl-us-Sunnah, sid. 88-91 
10 Kitâb-ul-Îmân, sid. 36. al-Albânî sade:

”Dess berättarkedja är  autentisk i  enlighet  med al-Bukhârîs  och Muslims villkor.  Muslim rapporterade den via
författarens håll samt andra håll.” (Kitâb-ul-Îmân, sid. 36)



”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.”11

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

”Wahb bin Djarîr (d. 206) sade:

”Djahmiyyah är kättare och de vill inget annat än att säga att Allâh inte har rest Sig över tronen.”

Sa´îd bin ´Âmir (d. 208) sade:

”Djahmiyyah har värre dogm än judarna och nasaréerna. Alla religioner inklusive muslimerna är
enade om att Allâh är ovanför tronen. Men Djahmiyyah säger: “Det finns ingen ovanför tronen.”

Ibn-ul-Mubârak (d. 181) sade:

”Vi säger inte det Djahmiyyah säger och att Han är här på jorden. Faktum är att Han reste Sig över
tronen.”

Det sades till honom:

”Hur skall vi lära känna vår Herre?” Han sade: ”Han är ovanför Sina himlar ovanför Sin tron.”

al-Fudhayl bin ´Iyâdh (d. 187) sade:

”Om en Djahmî säger till dig att han inte tror på en Herre som stiger ned från Sin plats, skall du
säga till honom att du tror på en Herre som gör vad Han vill.”

Yazîd bin Hârûn (d. 206) varnade för Djahmiyyah och sade:

”Den som säger att den Nåderike reste Sig över tronen på ett annat sätt än det sätt som förstås av
allmänheten, är en Djahmî.”

Sulaymân at-Taymî (d. 143) sade:

”Om jag får frågan var Allâh är, säger jag att Han är ovanför himlen. Om han frågar mig var Hans
tron var innan himlen, säger jag att den var ovanför vattnet. Om han frågar mig var Hans tron var
innan vattnet, säger jag att jag inte vet.”

Muhammad bin Yûsuf al-Farabrî (d. 292) sade:

”Den som säger att Allâh inte är ovanför Sin tron är otrogen. Den som säger att Allâh inte har talat
med Mûsâ är otrogen.”

Ibn ´Abbâs sade:

”När Allâh talade med Mûsâ, kom rösten från himlen och Allâh var ovanför himlen.”

11 Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/233).



Djubayr bin Mut´im berättade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh är säkerligen ovanför Sin tron ovanför Sina himlar och Hans himlar är ovanför Hans jordar
som en kupol.”

Ibn Mas´ûd sade om Hans ord:

ى تىوى ش  اسن رن لىى النعى نس عى مى حن الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”12 

”Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han känner till ert tillstånd.”13

Imâm al-Muzanî (d. 264 – rahimahullâh) sade: 

”Lov och pris tillkommer Allâh som har mest rätt till att nämnas och tackas. Jag prisar Honom. Han
är En och Den som alla är i behov av och som inte är i behov av någon. Han har varken hustru eller
barn. Han är höjder från en jämlike. Ingen liknar Honom och ingen motsvarar Honom. Han är den
Hörande, den Seende, den Vetande om det uppenbara och det dolda som ingen kan överväldiga, den
Upphöjde.

Han är ovanför Sin tron med Sin majestät och med Sin essens. Han är nära Sin skapelse med Sin
kunskap. Hans kunskap omfattar allting. Allt Han beslutar äger rum. Han är den Givmilde, den
Förlåtande:

دسورس ف ي الصد ا تسخن مى يسن  وى ىعن ائ نىةى الن لىمس خى يىعن

”Han ser de falska blickarna och Han vet vad som göms i människornas bröst.”1415

12 20:5
13 Khalqu Af´âl-il-´Ibâd, sid. 30-43
14 40:19
15 as-Sunnah, sid. 11-13. adh-Dhahabî sade:

”En annan kull som består av al-Muzanî, adh-Dhuhlî, al-Bukhârî och Abû Zur´ah... al-Muzanî sade:

”Lov och pris tillkommer Allâh som har mest rätt till att nämnas och tackas. Jag prisar Honom. Han är En och Den
som alla är i behov av och som inte är i behov av någon. Han har varken hustru eller barn. Han är höjder från en
jämlike. Ingen liknar Honom och ingen motsvarar Honom. Han är den Hörande, den Seende, den Vetande om det
uppenbara och det dolda som ingen kan överväldiga, den Upphöjde.

Han är ovanför Sin tron. Han är nära Sin skapelse med Sin kunskap. Hans kunskap omfattar  allting. Allt  Han
beslutar äger rum...

Allâhs ord och Allâhs förmåga, Hans beskrivningar och egenskaper, är fullkomliga och inte skapade. De är eviga för
alltid. De är inte skapade så att de upphör. Inte heller har vår Herre varit bristfällig och sedan vuxit till Sig.

Fjärran är Han från att Hans egenskaper skall likna skapelsernas egenskaper. Beskrivarnas förstånd når inte Honom.
Han är nära med svar när Han tillbes. Han är långt borta med styrka så att Han inte nås. Han är ovanför Sin tron och
åtskild från Sin skapelse...”

Därefter nämnde han resten av dogmen.” (al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr (1/185))

Ibn-ul-Qayyim sade:

”Hans elev och sin tids imam av Shâfi´iyyah Abû Ibrâhîm Ismâ´îl  bin Yahyâ al-Muzanî sade i  sin dogmatiska



Imâm Abû Zur´ah ar-Râzî (d. 264 – rahimahullâh) och Imâm Abû Hâtim ar-Râzî (d. 277 –
rahimahullâh)

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

”Jag frågade min fader och Abû Zur´ah om Ahl-us-Sunnahs dogm inom religionens grunder och
vilken dogm de lärda, som de har träffat världen över, har haft och vad de två anser om det. De
sade: 

”Vi träffade de lärda i Hidjâz, Irak, Levanten och Jemen och deras dogm var:

avhandling som återberättades av Abû Tâhir as-Silafî med hans berättarkedja och som jag härmed skall jag citera till
fullo:

”Lov och pris tillkommer Allâh som har mest rätt till att nämnas och tackas. Jag prisar Honom. Han är En och Den 
som alla är i behov av och som inte är i behov av någon. Han har varken hustru eller barn. Han är höjder från en 
jämlike. Ingen liknar Honom och ingen motsvarar Honom. Han är den Hörande, den Seende, den Vetande om det 
uppenbara och det dolda som ingen kan överväldiga, den Upphöjde.

Han är ovanför Sin tron. Han är nära Sin skapelse med Sin kunskap. Hans kunskap omfattar  allting. Allt  Han
beslutar äger rum...

Allâhs ord och Allâhs förmåga, Hans beskrivningar och egenskaper, är fullkomliga och inte skapade. De är eviga för
alltid. De är inte skapade så att de upphör. Inte heller har vår Herre varit bristfällig och sedan vuxit till Sig.

Fjärran är Han från att Hans egenskaper skall likna skapelsernas egenskaper. Beskrivarnas förstånd når inte Honom.
Han är nära med svar när Han tillbes. Han är långt borta med styrka så att Han inte nås. Han är ovanför Sin tron och
åtskild från Sin skapelse. Han existerar och är inte icke-existerande...” (Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah, sid. 168)

Djamâl ´Azzûn sade:

”Hâfidh Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî tillskrev honom avhandlingen och citerade en del ur den. Vad ´Allâmah Ibn-ul-
Qayyim beträffar,  tog  han  med hela  avhandlingen  och  tillskrev  den  al-Muzanî.  Jag  har  inte  heller  sett  någon
tillskriva avhandlingen någon annan än al-Muzanî.

Min granskning av avhandlingen handlar om:

1 – Kopiera avhandlingen. Jag har utgått ifrån det första exemplaret, som är originalet, på grund av följande orsaker:

Den första: Både Ibn-ul-Qayyim och adh-Dhahabî utgick ifrån dess berättarkedja.

Den andra: Det består av tillägg och förklaring av ord som inte finns i andra exemplar. 

Den tredje: Det är kändare.

2 – Stämpla det andra exemplaret med (ب), det tredje med (ج) och det som finns i adh-Dhahabîs ”al-´Uluww” med (
 .(ع

3 – Klargöra tilläggen i (ج) ,(ب) och (ع) med parenteser...

al-Muzanî sade:

”Lov och pris tillkommer Allâh som har mest rätt till att nämnas och tackas. Jag prisar Honom. Han är En och Den
som alla är i behov av och som inte är i behov av någon. Han har varken hustru eller barn. Han är höjder från en
jämlike. Ingen liknar Honom och ingen motsvarar Honom. Han är den Hörande, den Seende, den Vetande om det
uppenbara och det dolda som ingen kan överväldiga, den Upphöjde.

Han är ovanför Sin tron med Sin majestät och med Sin essens (ج). Han är nära Sin skapelse med Sin kunskap. Hans
kunskap omfattar allting. Allt Han beslutar äger rum...” (Sharh-us-Sunnah, sid. 64-65) 



1 – Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker.

2 – Qur'ânen är Allâhs tal och den är inte skapad på något som helst sätt.

3 – Ödet, dess goda och dess onda, är från Allâh (´azza wa djall).

4 – Det här samfundets bästa människor efter dess profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Abû
Bakr as-Siddîq, ´Umar bin al-Khattâb, ´Uthmân bin ´Affân och ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu
´anhum). De är de renläriga och vägledda kaliferna.

5 – De tio som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namngav och bekräftade paradiset
åt är sanning.

6 – Båda sade också att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse. Så
har Han beskrivit Sig själv i Sin skrift och via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det
skall inte föreställas. Han omfattar allting med Sin kunskap:

يرس يعس البىص  هسوى السام  ء  وى ثنل ه  شىين م   لىينسى كى

”Ingenting är som Han - Han är den Hörande, den Seende.”16

7 – Allâh (tabârak wa ta´âlâ) skall beskådas i nästa liv. Paradisets folk kommer att se Honom med
sina ögon och höra Hans tal hur Han vill och som Han vill...”17

adh-Dhahabî sade:

”Abû Ismâ´îl al-Ansârî (författaren till ”Dhamm-ul-Kalâm wa Ahlih”) sade: Abû Ya´qûb al-Qarrâb
underrättade oss: Min farfar underrättade oss: Jag hörde Abûl-Fadhl bin Ishâq säga: Muhammad bin
Ibrâhîm al-Asbahânî berättade för mig: Jag hörde Abû Zur´ah ar-Râzî bli frågad om förklaringen av:

ى تىوى ش  اسن رن لىى النعى نس عى مى حن الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Han blev arg och sade: ”Dess förklaring är som du läser det. Han är ovanför Sin tron och Hans
kunskap är överallt. Må Allâh förbanna den som säger någonting annat!”18

Imâm Abû Dâwûd as-Sidjistânî (d. 275 – rahimahullâh) sade:

”Ibn Bashshâr sade i sin hadîth:

”Allâh är sannerligen ovanför Sin tron och Hans tron är ovanför Hans himlar.”

Därefter nämnde han hadîthen: ´Abdul-A´lâ, Ibn-ul-Muthannâ och Ibn Bashshâr sade, från Ya´qûb
bin ´Utbah, från Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im, från sin fader, från sin fader som
sade.

Abû Dâwûd sade: Hadîthen med Ahmad bin Sa´îds berättarkedja är den autentiska. Flera håller med
honom om det däribland Yahyâ bin Ma´în och ´Alî al-Madînî. Andra har rapporterat den från Ibn

16 42:11
17 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/197-198).
18 al-´Uluww, sid. 1153



Ishâq, vilket Ahmad också sade. Jag har fått  reda på att ´Abdul-A´lâ, Ibn-ul-Muthannâ och Ibn
Bashshâr har hört den från ett och samma exemplar.”19

al-Khallâl sade:

”Abû  Dâwûd  as-Sidjistânî  underrättade  oss:  Ibrâhîm  bin  Mûsâ  ar-Râzî  berättade  för  oss:
Muhammad bin Fudhayl berättade för oss, från Layth, från Mudjâhid som sade om:

ا ودا مس حن ا ما قىاما بدكى مى ثىكى رى سىى أىن يىبنعى  عى

”Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en berömvärd plats.”20

”Han kommer att sätta honom på Sin tron.”21

Jag hörde Abû Dâwûd säga:

”Den som förnekar detta är misstänkt enligt oss. Människorna har alltid återberättat detta för att
förarga Djahmiyyah. Djahmiyyah förnekar nämligen att det finns något ovanför tronen.”22

Imâm Ibn Qutaybah ad-Daynûrî (d. 276 – rahimahullâh) sade: 

”Om dessa människor bara hade refererat till sin läggning sett till kunskapen om Skaparen, så hade
de insett att Allâh (´azza wa djall) är den Höge och den Högste, att händerna lyfts upp mot Honom i
samband  med tillbedjan  och att  alla  folkslag  bland icke-araber  och  araber  tror  på  att  Allâh  är
ovanför himlen. Men deras läggningar har ändrats.”23

Imâm at-Tirmidhî (d. 279 – rahimahullâh) sade:

”Tolkning av kapitlet al-Hadîd

3298 – ´Abd bin Humayd med flera berättade för oss: Yûnus bin Muhammad berättade för oss:
Shaybân bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss, från Qatâdah: al-Hasan berättade från Abû Hurayrah
som sade:

”Medan Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt  med sina följeslagare strök ett moln
förbi. Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vet ni vad det är för något?” De sade:
”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Det är sky som vattnar jorden. Allâh (tabârak wa
ta´âlâ) för den till folk som varken tackar Honom eller tillber Honom. Vet ni vad som finns ovanför
er?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Den nedersta himlen; ett skyddat
valv och en bevarad våg. Vet ni hur långt det är mellan er och den?” De sade: ”Allâh och Hans
sändebud vet bättre.” Han sade: ”Mellan er och den är ett avstånd på 500 år. Vet ni vad som är
ovanför den?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Ovanför den finns två
himlar. Mellan varje himmel finns ett avstånd på 500 år.” Han kom upp i sju himlar, avståndet
mellan varje himmel var som avståndet mellan himmel och jord. Därefter sade han: ”Vet ni vad som

19 as-Sunan (4104).
20 17:79
21 at-Tabarî sade:

”Även om den  korrekta  åsikten  är  det  som vi  har  nämnt  från  Allâhs  sändebud (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam),
följeslagarna och efterföljarna,  så är Mudjâhids åsikt  om att Allâh skall  sätta Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) på Sin tron inte förkastad, vare sig sett till beskeden eller teorin.” (Djâmi´-ul-Bayân (15/51))
22 as-Sunnah (1/214).
23 Ta'wîl Mukhtalaf-il-Hadîth, sid. 182 



är ovanför det?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Ovanför det är tronen.
Avståndet mellan den och himlen är som avståndet mellan två himlar. Vet ni vad som är under er?”
De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Det är jorden. Vet ni vad som är under
den?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Under den finns en annan jord.
Mellan dem båda sträcker sig ett avstånd på 500 år.” Han kom upp i sju jordar, avståndet mellan
varje jord var 500 år. Därefter sade han: ”Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ är. Om
ni hade kastat ned ett rep till den nedersta jorden så hade det fallit på Allâh.” Därefter läste han upp:

ل يم  ء  عى هسوى ب كسل  شىين نس وى النبىاط  الظااه رس وى رس وى خ  الن لس وى ىوا  هسوى الن

”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om
allt.”2425

Denna hadîth är främmande från det här hållet. Det rapporteras från Ayyûb, Yûnus bin ´Ubayd och
´Alî bin Zayd att al-Hasan inte har hört från Abû Hurayrah.

Vissa lärda tolkade denna hadîth och sade att repet hade i så fall fallit på Allâhs kunskap, förmåga
och myndighet. Allâhs kunskap, förmåga och myndighet finns ju överallt medan Han är ovanför
tronen, vilket Han själv har sagt i Sin skrift.”26

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

”Angående ditt påstående att Allâh är varken omfattad eller blandad med skapelsen, så stämmer det.

Beträffande ditt  påstående att  Han inte är frånskild och att  det  inte  finns något avstånd mellan
Honom och Hans skapelse, så har du ljugit och gått vilse. Allâh är visst frånskild från Sin skapelse.
Han är ovanför Sin tron och avståndet är klart och tydligt. De sju himlarna är ju mellan Honom och
Hans skapelser på jorden. Han är ovanför Sin tron och vet vad de gör. Inget på jorden är dolt för
Honom. Så har Allâh (ta´âlâ), Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Hans sändebuds
följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) berättat för oss.”27

Imâm Harb bin Ishâq al-Kirmânî (d. 280 – rahimahullâh) sade:

”´Amr bin al-´Abbâs al-Ahwâzî berättade för oss: 

”Jag hörde hur det sades till ´Abdur-Rahmân bin Mahdî att Djahms anhängare säger att Qur'ânen är
skapad. Han sade: ”De vill dementera att Qur'ânen är Allâhs tal. De vill dementera att den Nåderike
har rest Sig över Sin tron. De vill dementera att Allâh talade med Mûsâ. Allâh nämnde ju det i Sin
skrift och sade:

ا ل يما س مسوسىى تىكن لامى اا كى  وى

”Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”28

Jag tycker att de skall krävas på ånger. Antingen ångrar de sig eller också halshuggs de.”

Han sade också: Jag hörde ´Abdur-Rahmân säga:

24 57:3
25 Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (3298).
26 al-Djâmi´ (3298).
27 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 240-241 
28 4:164



”Jag tycker att Djahms anhängare skall hotas med svärdet.”29

Imâm Ibn Abî ´Âsim (d. 287 – rahimahullâh) sade:

”Kapitel 104: Vad som har rapporterats om att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin himmel och inte på Sin
jord

Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî sade:

”Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg
och tog ett  lamm från henne.  Jag är ju en vanlig människa och blir  arg precis som alla andra
människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
såg stort på det. Jag sade: ”Allâhs sändebud, ska jag inte frigöra henne?” Då sade han: ”Kalla på
henne.” Därefter sade han till henne: ”Var är Allâh?” Hon sade: ”Ovanför himlen.” Då sade han:
”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Han sade:  ”Frige henne. Hon är förvisso
troende.”30

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290 – rahimahullâh) sade:

”Mâlik (rahimahullâh) sade:

”Allâh (´azza wa djall)  är  ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.  Ingenting undkommer
den.”

Därtill läste han den här versen:

ن نىى م  لى أىدن هسمن وى سس اد  ة  إ لا هسوى سى سى من لى خى هسمن وى اب عس ثىة  إ لا هسوى رى ى ثىلى وى ن ناجن ا يىكسونس م  ض  مى ىرن ا ف ي الن مى ات  وى اوى ا ف ي السامى لىمس مى ى يىعن أىلىمن تىرى أىنا اا
انسوا ا كى هسمن أىيننى مى عى ثىرى إ لا هسوى مى لى أىكن ل كى وى ذى

”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär?
När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte;
och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”31

Ahmad bin Ibrâhîm ad-Dawraqî berättade för mig: ´Alî bin al-Hasan bin Shaqîq berättade för oss:

”Jag frågade ´Abdullâh bin al-Mubârak: ”Hur bör vi känna vår Herre (´azza wa djall)?” Han sade:
”Genom att Han är ovanför de sju himlarna. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att Han är här
på jorden.”

Muhammad bin Ishâq berättade för mig: Ahmad bin Nasr bin Mâlik berättade för oss: En man
underrättade mig från Ibn-ul-Mubârak som sade: 

”Abû ´Abdir-Rahmân! Jag bävar för Allâh (´azza wa djall) på grund av alla böner som jag ber mot
Djahmiyyah.” Han sade: ”Bäva inte. De påstår att din gud som är ovanför himlen är ingenting.”

Ahmad bin Ibrâhîm ad-Dawraqî och ´Alî bin Muslim at-Tûsî berättade för mig: Sulaymân bin Harb
berättade för oss: Jag hörde Hammâd bin Zayd nämna dessa Djahmiyyah och säga:

”De försöker säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.”

29 Kitâb-us-Sunnah, sid. 222-223
30 as-Sunnah, sid. 479
31 58:7



´Abbâs al-´Anbarî berättade för mig: Shâdh bin Yahyâ berättade för oss: Jag hörde Yazîd bin Hârûn
bli frågad om vilka Djahmiyyah är varvid han svarade:

”Den som säger att den Nåderike reste Sig över tronen på ett annat sätt än det sätt som förstås av
allmänheten, är en Djahmî.”

Ziyâd bin Ayyûb bin Dallûyah berättade för mig: Jag hörde Yahyâ bin Ismâ´îl al-Wâsitî säga: Jag
hörde ´Abbâd bin al-´Awwâm säga: 

”Jag talade med Bishr al-Marîsî och hans anhängare och insåg att deras tal slutar med att ingen
finns ovanför himlen.”32 

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

”De säger att Djahmiyyah säger att det inte finns någon skärm mellan Allâh (´azza wa djall) och
Hans skapelse. De negerar tronen och att Allâh är ovanför den och himlarna. De säger att Allâh är
överallt och att varken Han distanseras från skapelserna eller de från Honom förrän Han utplånar
dem alla. Han är med den siste och Hans sista skapelse är blandad med Honom. När Han utplånar
Sin skapelse distanseras Han från dem och de från Honom. Fjärran är Allâh från det som de säger!
De som uttalar sig på det viset förnekar sin Herre.

De vetande vet att Allâh var distanserad och frånskild från Sin skapelse innan Han skapade den. Hur
hamnade Han inne i den? Fjärran är Allâh från att beskrivas på detta vis!

Nej, Han är ovanför tronen, precis som Han själv har sagt. Han omfattar den och är distanserad och
frånskild från Sin skapelse.”33 

Imâm an-Nasâ'î (d. 303 – rahimahullâh) sade:

”[Förklaring av] Fussilat (41)

Han (ta´âlâ) sade:

ينى هاا قىالىتىا أىتىيننىا طىائ ع  رن ا أىون كى عا ض  ا ئنت يىا طىون ىرن ل لن ان  فىقىالى لىهىا وى ه يى دسخى اء وى ى إ لىى السامى تىوى  ثسما اسن

”Därefter reste Han sig över himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt
eller nödda och tvungna!” - och de svarade: ”Vi kommer villigt!”34

11401 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss, från Mâlik, från Hilâl bin Usâmah, från ´Atâ' bin
Yasâr, från ´Umar bin al-Hakam som sade:

”Jag kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag har
en slavinna som vallade mina får. Jag såg att ett lamm saknades och frågade henne om det. Hon
sade: ”En varg åt upp det.” Jag blev arg på henne. Jag är bara en människa och slog henne i ansiktet.
Jag är ålagd att frige en slav. Skall jag frige henne?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han sade: ”Vem är jag
då?” Hon sade: ”Du är Allâhs sändebud.” Han sade: ”Frige henne.”

32 as-Sunnah (11-65).
33 Kitâb-ul-´Arsh, sid. 276-286 
34 41:11



11402 – Sulaymân bin Dâwûd underrättade oss, från Ibn Wahb: Ibn Djuraydj underrättade mig att
Abûz-Zubayr underrättade honom att ´Alî al-Asadî underrättade honom att ´Abdullâh bin ´Umar
lärde honom:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ى تىوى :på sin kamel för att resa sade han اسن

ا أىكبر ا أىكبر ا أىكبر

”Allâh är större. Allâh är större. Allâh är större.”

Sedan sade han:

نقىل بسونى ب نىا لىمس إ ناا إ لىى رى ن ينى وى قنر  ناا لىهس مس ا كس مى ا وى رى لىنىا هىذى خا بنحانى الاذ ي سى سس

”Fri från brister är Han som låter oss förfoga över detta; själva skulle vi inte ha kunnat ta det i vår
tjänst! Vi skall vända tillbaka till vår Herre!”35

Sedan sade han:

بس هس اللاهسما أىننتى الصاح  دى ناا بىعن ا واطنو  عى نىا هىذى فىرى لىيننىا سى نن عى ى. اللهسما هىو  ضى ل ما تىرن مى نى النعى م  ى وى ا البرا والتاقنوى نىا هذى فىر  أىلسكى في سى اللهسما إ ن ي أىسن
ال  والىهنل  ننقىل ب في النمى سسوء  النمس ننظىر  وى آبىة  النمى كى فىر وى ثىاء  السا عن نن وى وذس ب كى م  ل يفىةس في الىهنل  اللاهسما إ ني أىعس فىر  والنخى في السا

”Allâh! Vi ber dig om fromhet, gudsfruktan och handlingar som behagar Dig under vår resa. Allâh!
Underlätta för oss vår resa och förkorta för oss det långa avståndet. Du är Den som vakar under
resan  och  bevarar  den  kvarblivande  familjen.  Allâh!  Jag  söker  skydd  hos  Dig  mot  resans
svårigheter, en tragisk syn och en dålig återkomst till egendomen och familjen.”36

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

”Han (djalla wa ´alâ) sade:

لىى ىعن ب كى الن مى رى ب ح  اسن سى

”Förklara din Herres, den Högstes, namn vara fritt från brister!”37

Enligt språket är den Högste högre än allting annat och ovanför allting annat. Allâh har i flera
sammanhang sagt att Han är den Höge och den Väldige. 

Kloka människor! Är inte den Höge högst uppe och inte högst uppe, längst nere, i mitten, med allt
och överallt på jorden, i himlarna och i djurmagarna, vilket förnekande Djahmiyyah säger? Om de
bara hade funderat på en enda vers tillsammans med Allâhs vägledning, skulle de insett att de är
ignoranter som inte förstår vad de säger.”38

Imâm Abû Bakr al-Khallâl (d. 311 – rahimahullâh) sade:

”Djahmiyyahs, Allâhs fienders, dogm:

1776 – Ahmad bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Sadaqah berättade för oss: Bishr bin Khâlid al-
´Askarî berättade för mig: Yahyâ bin Âdam berättade för oss: Abû Bakr bin Abî ´Ayyâsh sade till

35 43:13-14 
36 as-Sunan al-Kubrâ (11401-11402).
37 87:1
38 Kitâb-ut-Tawhîd (1/254-257).



mig:

”Djahmiyyah försöker säga att ingenting finns ovanför himlen.”

1781 – ´Abdullâh bin Ahmad underrättade oss: ´Alî bin Muslim berättade för mig: Sulaymân bin
Harb berättade för oss: Jag hörde Hammâd bin Zayd nämna Djahmiyyah och säga:

”De försöker säga att ingenting finns ovanför himlen.”39

Imâm at-Tahâwî (d. 321 – rahimahullâh) sade:

”Detta  är  ett  klargörande  av  Ahl-us-Sunnah  wal-Djamâ´ahs  dogm enligt  religionens  lärda  Abû
Hanîfah an-Nu´mân bin Thâbit al-Kûfî, Abû Yûsuf Ya´qûb bin Ibrâhîm al-Ansârî och Abû ´Abdillâh
Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybânî och deras tro inom religionens fundament som de dyrkade
skapelsernas Herre med – må Allâh vara nöjd med dem...40

Tronen och fotpallen är sanna. Dock är Han inte i  behov av tronen eller  någonting annat.  Han
omfattar allting och Han är ovanför det. Han har inte låtit Sin skapelse omfatta Honom.”41

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

”De lärda har återberättat att ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Tänk på Allâhs skapelse och tänk inte på Allâh (´azza wa djall). Avståndet mellan Hans fotpall och
himlen är 1000 år och Allâh (´azza wa djall) är ovanför det.”42

Ett annat bevis är det som de lärda återberättar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som
sade:

”Slavens fötter kommer inte att förflyttas när han står framför sin Herre förrän han frågas om fyra
saker; om hans liv och hur han har tillbringat det, hans ungdom och hur han har fördrivit den, hans
egendom och hur han har tjänat den och var han har spenderat den och hans kunskap och hur han
har praktiserat den.”43

De lärda har också återberättat att en man kom med en svart slavinna till profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) och sade:

”Allâhs sändebud! Jag vill frigöra henne i form av soning. Får jag göra det?” Han sade till henne:
”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är
Allâhs sändebud.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso
troende.”44

39 as-Sunnah (1776-1781).
40 at-Tahâwiyyah, sid. 20
41 at-Tahâwiyyah, sid. 47 
42 Abûsh-Shaykh (1/212), Ibn Battah (2331), al-Bayhaqî i ”al-Asmâ' was-Sifât” (2/46) och al-Asbahânî i ”at-Targhîb
wat-Tarhîb” (1/388).

43 Rapporterad  av  al-Bayhaqî  via  Mu´âdh  bin  Djabal  och  at-Tirmidhî  (2417)  via  Abû  Barzah  al-Aslamî  med
formuleringen ”hans kropp” istället för ”hans ungdom”. Se ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1/126)).

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), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.



Detta bevisar att Allâh (´azza wa djall) är över tronen, ovanför himlen.”4546

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

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

”Efter att  Allâh (´azza wa djall)  hade förutbestämt skapelsen,  skrev Han i  en bok som är med
Honom ovanför tronen: ”Min barmhärtighet har övervunnit Min vrede.”47

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâh reste Sig över Sin tron innan Han hade skapat något. Det första Han skapade var pennan.
Han beordrade den att skriva ned allt som skulle äga rum till Domedagen.”

Dessa rapporteringar tyder alla på att Allâh är ovanför Sin Tron ovanför Sina himlar. Hans kunskap
omfattar allting. Han hör och Han ser. Han vet och Han är underrättad.”48

45 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) 

46 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Han argumenterade med denna hadîth för att bevisa att Allâh är ovanför himlen. Därmed vet man att han förbjöd
inte den frågan.  Tvärtom, han bekräftade den och fördömde dem som tolkar  resningen över tronen med makt,
dominans, förmåga och annat som för övrigt omfattar både tronen och allting annat. Han fastställde att resningen är
särskild över tronen och att Han är ovanför tronen, inte bara att Allâh gjorde något ovanför tronen utan att vara över
den.” (Bayân Talbîs-il-Djahmiyyah (1/135))

47 al-Bukhârî (3194), Muslim (2751), Ahmad (2/466) m fl. 
48 ash-Sharî´ah, sid. 295-303 



Imâm Abûsh-Shaykh al-Asbahânî (d. 369 – rahimahullâh) sade:

”Kapitel om Herrens (tabârak wa ta´âlâ) tron och fotpall och deras storhet samt Herrens (tabârak wa
ta´âlâ) höghet över tronen

198 – Muhammad bin al-´Abbâs berättade för oss: Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss:
Wahb bin Djarîr bin Hâzim berättade för oss: Min fader berättade för mig: Jag hörde Muhammad
bin Ishâq berätta från Ya´qûb bin ´Utbah bin al-Mughîrah från Djubayr bin Muhammad bin Djubayr
bin Mut´im, från sin fader, från hans farfar Djubayr bin Muhammad (radhiya Allâhu ´anh) som
sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven
går under, familjerna hungrar, egendomarna ödeläggs och boskapen dör. Be Allâh om regn för oss.
Vi ber Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
började förklara Allâh vara fri från brister till  dess att det syntes på hans följeslagares ansikten.
Därefter sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Vet du vem Allâh är? Hans tron är
ovanför Hans himlar och Hans jordar så här” och formade sina fingrar till en kupol ”och den låter
på grund av Honom liksom en ryttares sadel låter.”49

201  –  Muhammad  bin  ´Abdillâh  bin  Rustuh  berättade  för  oss:  ´Uthmân  bin  Sa´îd  al-Anmâtî
berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin ´Abdillâh ad-Dashtakî berättade för oss: Abû Dja´far ar-Râzî
berättade för oss, från Qatâdah, från al-Hasan, från Abû Hurayrah som sade:

”Medan Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt  med sina följeslagare strök ett moln
förbi. Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vet ni vad det är för något?” De sade:
”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Det är sky som vattnar jorden. Allâh (tabârak wa
ta´âlâ) för den till folk som varken tackar Honom eller tillber Honom. Vet ni vad som finns ovanför
er?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Den nedersta himlen; ett skyddat
valv och en bevarad våg. Vet ni hur långt det är mellan er och den?” De sade: ”Allâh och Hans
sändebud vet bättre.” Han sade: ”Mellan er och den är ett avstånd på 500 år. Vet ni vad som är
ovanför den?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Ovanför den finns två
himlar. Mellan varje himmel finns ett avstånd på 500 år.” Han kom upp i sju himlar, avståndet
mellan varje himmel var som avståndet mellan himmel och jord. Därefter sade han: ”Vet ni vad som
är ovanför det?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Ovanför det är tronen.
Avståndet mellan den och himlen är som avståndet mellan två himlar. Vet ni vad som är under er?”
De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Det är jorden. Vet ni vad som är under
den?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Under den finns en annan jord.
Mellan dem båda sträcker sig ett avstånd på 500 år.” Han kom upp i sju jordar, avståndet mellan
varje jord var 500 år. Därefter sade han: ”Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ är. Om
ni hade kastat ned ett rep till den nedersta jorden så hade det fallit på Allâh.” Därefter läste han upp:

ل يم  ء  عى هسوى ب كسل  شىين نس وى النبىاط  الظااه رس وى رس وى خ  الن لس وى ىوا  هسوى الن

”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om
allt.”505152

Imâm Abû Bakr al-Ismâ´îlî (d. 371 – rahimahullâh) sade: 

49 Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî
Dâwûd” (1017), god enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah” (3/1068). 

50 57:3
51 Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (3298).
52 al-´Adhamah (198-201).



”Vet – må Allâh förbarma Sig över oss och er – att Ahl-ul-Hadîths, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah,
metodik är grundad på att tro på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud och acceptera det
som står i Allâhs (ta´âlâ) skrift och autentiskt rapporteras från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam). Det skall varken utelämnas eller avvisas. De var befallda att följa Qur'ânen och Sunnah
och ansåg att bådadera består av vägledning. De vittnade att deras profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) leder till den Raka vägen och aktade sig för prövningarna och det stränga straffet som är
följderna av att gå emot honom.

De anser att Allâh (ta´âlâ) åkallas med Sina namn som Han har namngett Sig själv med, egenskaper
som Han har beskrivit Sig själv med och de namn och egenskaper Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) har namngett och beskrivit Honom med. 

Han skapade Âdam med Sin hand. 

اء ينفى يىشى بنسسوطىتىان  يسنف قس كى اهس مى  بىلن يىدى

”Hans händer är utsträckta och Han fördelar som Han vill.” 53

Det skall däremot inte föreställas. 

ش   رن لىى النعى ى عى تىوى ثسما اسن

”Därefter reste Han sig över tronen.”54

Det skall inte heller föreställas. Han kungjorde att Han reste Sig över tronen utan att berätta hur Han
gjorde det.”55

Imâm Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî (d. 386 – rahimahullâh) sade:

”Han är den Höge, den Väldige, den Allvetande som upprätthåller allt, den Förmögne, den Hörande,
den Seende, den Höge, den Store.

Han är ovanför Sin majestätiska tron med Sin essens och överallt med Sin kunskap. 

Han har skapat människan och Han vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Han är närmare henne
än hennes egen halspulsåder. Inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet i jordens mörker,
eller det gröna eller det som vissnat, saknas, utan att det står i en klar skrift.

Han har rest Sig över tronen och omfattat herraväldet.

Han har de sköna namnen och de höga egenskaperna. Han har alltid haft Sina egenskaper och namn.
Fjärran är Han från att ha skapade egenskaper eller nyuppkomna namn.”56

Imâm Ibn Battah al-´Ukbarî (d. 387 – rahimahullâh) sade:

”Vi kommer härmed att förklara Sunnah, beskriva den och förklara dess innehåll och det som får
slaven som håller fast vid den och dyrkar Allâh därefter att kallas efter den och förtjäna att inträda
Ahl-us-Sunnah.
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55 I´tiqâdu A’immati Ahl-il-Hadîth, sid. 396 
56 ar-Risâlah, sid. 35-37 



Och den som motsäger det eller något av det som jag har förklarat, och som muslimerna och det
resterande samfundet har enats om alltsedan Allâh skickade Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi  wa
sallam) fram till idag, inträder de vilsna Ahl-ul-Bid´a som vi utpekar, nämner och varnar för.

5 – Därefter skall det tros på Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) egenskaper och att Han är levande, talande,
hörande och seende:

فىى أىخن را وى لىمس الس  فىإ ناهس يىعن

”Han känner det hemliga och det som är än djupare dolt.”57

Han vet vad som finns på jorden och i himlen, vad som är synligt och vad som är under marken.
Han är vis, vetande, förmögen, kärleksfull, nådig och barmhärtig.

Han hör och ser och Han är på den högsta platsen. Han griper och skänker, tar och ger. Han är
ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse. Han tar liv och ger liv, orsakar fattigdom och
berikar, förargas och behagas, talar och skrattar:

م  لى نىون نىة  وى هس س  ذس لى تىأنخس

”Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn.”5859

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

”Kapitel om ytterligare bevis för vad som har angivits samt att det hör till tron att tro på att Allâh
(´azza wa djall) är ovanför himlen:

Muhammad bin Ya´qûb bin Yûsuf underrättade oss: Muhammad bin ´Awf berättade för oss: Abûl-
Mughîrah berättade för oss: ...60 berättade för oss: Yahyâ bin Abî Kathîr berättade för mig, från Hilâl
bin Abî Maymûnah, från ´Atâ' bin Yasâr, från Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî som sade:

”Allâhs sändebud! Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En
dag kom en varg och tog ett lamm från henne. Jag är ju en vanlig människa och blir arg precis som
alla andra människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Skall jag inte frige henne?” Han sade:
”Hämta henne till mig.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne: ”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.”61

Imâm ´Abdul-Wahhâb al-Mâlikî (d. 422 – rahimahullâh) sade:

”Ibn Abî Zayd sade:

”Han är  ovanför  Sin  majestätiska  tron (فÉÉوق عرشÉÉه المجيÉÉد)   med Sin  essens  och  överallt  med  Sin
kunskap. 
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59 ash-Sharh wal-Ibânah, sid. 39-40 
60 Tomt i manuskriptet. 
61 Kitâb-ut-Tawhîd, sid. 772-773



Han har skapat människan och Han vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Han är närmare henne
än hennes egen halspulsåder. Inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet i jordens mörker,
eller det gröna eller det som vissnat, saknas, utan att det står i en klar skrift.

Han har rest Sig över tronen (على العرش) och omfattat herraväldet.”

Jag föredrar  den sista  frasen ”över  tronen” (رشÉÉى العÉÉعل)  mer  än  den första  frasen ”ovanför  Sin
majestätiska tron” (فوق عرشه المجيد). Detta för att frasen ”över tronen” (على العرش) nämns i Qur'ânen
och  Sunnah  till  skillnad  från  ordet  ”ovanför” ,(فÉÉوق)   ändock  de  betyder  samma  sak.  I  det  här
sammanhanget betyder ordet ”ovanför” (فوق) detsamma som ”över” (ىÉعل). Det är dock bättre att
bruka de ord som nämns i Qur'ânen och Sunnah. 

Vad som bekräftar författarens (rahimahullâh) ord om att Han är över Sin tron och inte överallt, är
de många bevisen för det. Exempelvis sade Han (ta´âlâ):

ى تىوى ش  اسن رن لىى النعى نس عى مى حن الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”62 

Det bevisar att det inte är tillåtet att Han är över något annat. Han (ta´âlâ) sade också:

هس فىعس ال حس يىرن لس الصا مى النعى ل مس الطاي بس وى دس النكى عى إ لىينه  يىصن

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”63 

ش  رن لىى النعى ى عى تىوى تاة  أىياام  ثسما اسن ضى ف ي س  الىرن ات  وى اوى لىقى السامى س الاذ ي خى مس اا باكس إ نا رى

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över tronen.”64

ير  ينفى نىذ  لىمسونى كى تىعن باا فىسى اص  من حى لىينكس لى عى س  اء أىن يسرن نتسم مان ف ي السامى ا ه يى تىمسورس أىمن أىم  ضى فىإ ذى مس الىرن فى ب كس س  اء أىن يىخن نتسم مان ف ي السامى  أىأىم 

”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?”65

Ett annat bevis är den kända hadîthen vari en man ville frige sin slavinna. Han hämtade henne till
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade till henne:

”Vem är jag?” Hon sade: ”Allâhs sändebud.” Han frågade: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför
himlen.”66

Han fördömde inte henne. Faktum är att han bekräftade hennes tro. 

Dessutom är samfundet enat om att vi dyrkar genom att lyfta händerna upp mot skyn och vare sig
nedåt, till höger, till vänster eller mot något annat håll. Det dementerar att Han är överallt.”67
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66 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). 

67 Sharh ´Aqîdat-il-Imâm Mâlik as-Saghîr, sid. 26



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

”Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron med Sin essens och
att Hans kunskap är överallt. Han och andra rapporterade det från ´Abdullâh bin Nâfi´, från Mâlik
bin Anas (rahimahullâh). Liknande har pålitliga återberättare rapporterat från Sufyân bin Sa´îd ath-
Thawrî. Imamerna har även rapporterat liknande från al-Awzâ´î. 

Ahl-ul-Haqq anser alltså att Allâh (subhânah) är ovanför Sin tron med Sin essens utan vidrörning.
Karrâmiyyah och deras anhängare tror på vidrörning, vilket är villfarelse.

al-Ash´arî accepterar hadîthen om nedstigningen för att sedan säga:

”Nedstigningen är en handling som Han skapar i himlen.”

Några av hans kollegor säger att det är Hans order som stiger ned. Det är inte möjligt enligt deras
egna teori. Enligt Ahl-ul-Haqq är det Hans essens som stiger ned, utan föreställning. 

al-Ash´arî säger att Allâh (subhânah) är varken blandad med skapelsen eller distanserad från den, att
platserna är varken tomma på Honom eller fulla av Honom. Det är värdelösa och betydelselösa ord
som bara handlar om dementi efter bekräftelse. 

Några av hans kollegor håller med Mu´tazilah och andra Djahmiyyah om att Allâh är överallt med
Sin essens. Det sägs att när Bishr al-Marîsî blev frågad om Han likaså är i hans åsna, sade han:

”Ja.”

Den som säger så är otrogen. Fjärran är Allâh från vad de säger!

Enligt Ahl-ul-Haqq är Allâh distanserad från Sin skapelse med Sin essens och ovanför Sin skapelse.
Det skall inte föreställas då det inte finns någon plats. Det har bekräftats i Mâlik bin Anas ”al-
Muwatta'” och andra lärdas böcker att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till slavinnan
som var tilltänkt att friges:

”Var är Allâh?” Då svarade hon: ”Ovanför himlen.” Då sade han: ”Frige henne. Hon är förvisso
troende.”68

Enligt al-Ash´arî är den som anser att Allâh är ovanför tronen med Sin essens otrogen.”69

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

”Jag uppmanar till tron på och vittnar själv att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är upprest över himlen,
vilket Han klargjorde i Sin skrift när Han (ta´âlâ) sade:

ش  رن لىى النعى ى عى تىوى تاة  أىياام  ثسما اسن ضى ف ي س  الىرن ات  وى اوى لىقى السامى س الاذ ي خى مس اا باكس إ نا رى

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över Tronen.”70

68 Muslim (537),  Abû Dâwûd (930),  an-Nasâ’î  (3/13),  Mâlik (2/776),  Ibn Abî  ´Âsim (479),  al-Bayhaqî,  sid.  422,
Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121. 

69 ar-Radd ´alâ man ankaral-Harf was-Sawt, sid. 122-129 
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ا  ب يرا أىلن ب ه  خى نس فىاسن مى حن ش  الرا رن لىى النعى ى عى تىوى تاة  أىياام  ثسما اسن ا ف ي س  ا بىيننىهسمى مى ضى وى ىرن الن ات  وى اوى لىقى السامى الاذ ي خى

”Han som har skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar. Därefter
reste Han sig över tronen, Han, den Nåderike! Rikta därför dina frågor om Honom till En som är väl
underrättad!”71

Det nämns i flera verser. Även sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde det. 

Hans  resning  över  tronen  skall  inte  föreställas.  Inte  heller  skall  någon  försöka  bekräfta  dess
beskaffenhet  via  egna handlingar,  förståelse  och  idéer.  Vi  känner  nämligen inte  till  vår  Herres
egenskapers  beskaffenhet.  Mâlik  bin  Anas  (radhiya  Allâhu  ´anh),  som var  sin  tids  ledare  för
muslimerna, sade när han blev frågad om resningens beskaffenhet:

”Resningen  är  känd.  Beskaffenheten  är  okänd.  Det  är  obligatoriskt  att  tro  på  den.  Det  är  en
innovation att fråga om den. Jag tror att du är en kättare. Ta ut honom ur moskén.”72

Imâm Abû Ya´lâ al-Hanbalî (d. 458 – rahimahullâh) sade:

”Mu´âwiyah bin al-Hakam sade:

”Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg
och tog ett  lamm från henne.  Jag är ju en vanlig människa och blir  arg precis som alla andra
människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll. Därefter gick jag till Allâhs sändebud .
Jag såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte frige henne?” Han
sade: ”Hämta henne till mig istället.” Hon fördes fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) varvid han sade till henne: ”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.”73

Denna hadîth behandlar två frågor:

1 – Det är tillåtet att fråga var Han (subhânah) är och det är tillåtet att svara att Han är ovanför
himlen. 

2 – Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Frige henne. Hon är förvisso troende.”

Den första frågan är uppenbar. Frågan fordrar att den är tillåten och att det är tillåtet att svara att
Han är ovanför himlen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju till henne:

”Var är Allâh?”

Om den inte hade varit tillåten skulle han inte ha ställt den. Hon svarade att Han är ovanför himlen
och han godkände hennes  svar.  Om det  inte  hade  varit  tillåtet  att  svara att  Han (subhânah)  är
ovanför himlen skulle han inte godkänt det.”74
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72 Tabaqât-ush-Shâfi´iyyah al-Kubrâ (4/285).
73 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). 
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Imâm Ibn ´Abdil-Barr (d. 463 – rahimahullâh) sade:

”De lärda är enade om att  det finns kunskap som alla muslimer måste kunna och att  det finns
kunskap som enbart vissa måste kunna. Om en del kan den, behöver resten inte göra det. Däremot
har de delade åsikter om var gränsen för denna kunskap går. Det som alla måste ha kunskap om och
som ingen får vara okunnig om av de ålagda plikterna är exempelvis att  bekänna muntligt och
acceptera med hjärtat att Allâh är En utan någon partner, jämlike eller vederlike, att Han varken har
avlat eller avlats, att ingen är som Han, att Han har skapat allting, att allting skall återvända till
Honom och att Han lever och aldrig kommer att dö.

Ahl-us-Sunnah tror på att Han alltid har funnits med Sina egenskaper och namn, att Han saknar en
början och ett slut och att Han har rest Sig över tronen.

De vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud och siste profet.

De tror på Återuppståndelsen efter döden för räkenskap för handlingarna och att paradisets lyckliga
invånare och helvetets olyckliga invånare kommer att leva i respektive boning för alltid.

De tror på att Qur’ânen är Allâhs tal och att den består av en sanning från Allâh och att det är
obligatoriskt att tro på hela den.”75

Imâm al-Baghawî (d. 561 – rahimahullâh) sade:

”Allâh (subhânah) sade:

ش  رن لىى النعى ى عى تىوى تاة  أىياام  ثسما اسن ضى ف ي س  الىرن ات  وى اوى لىقى السامى س الاذ ي خى مس اا باكس إ نا رى

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över Tronen.”76

al-Kalbî och Muqâtil sade:

”Det vill säga stadgade Sig.”

Abû ´Ubaydah sade:

”Det vill säga besteg.”

Mu´tazilah tolkar resningen som maktövertag medan Ahl-us-Sunnah säger att resningen över tronen
är Allâhs (ta´âlâ) egenskap som inte skall föreställas. Det är obligatoriskt att tro på den och överlåta
kunskapen om den till Allâh (´azza wa djall). En man frågade Mâlik bin Anas om Hans ord:

ى تىوى ش  اسن رن لىى النعى نس عى مى حن الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”77

”Hur reste Han Sig?” Han sänkte huvudet en lång stund så att han började svettas. Därefter sade
han: ”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och

75 Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (1/29).
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det är en innovation att fråga om den. Jag kan inte se att du är något annat än vilseledd.” Därefter
befallde han att han körs ut. 

Det  rapporteras  att  Sufyân  ath-Thawrî,  al-Awzâ´î,  al-Layth  bin  Sa´d,  Sufyân  bin  ´Uyaynah,
´Abdullâh  bin  al-Mubârak  och  andra  lärda  från  Ahl-us-Sunnah  sade  om  dessa  oklara
egenskapsrelaterade verser:

”Framför dem som de har kommit utan att tolka dem.”78

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.”79

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. 

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. 

78 Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/165).
79 al-Bukhârî (7131) och Muslim (2933). 



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 صى لىكس صى النمى بدكى وى اء رى جى  وى

”... och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”80

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

ر يد  بنل  النوى نن حى بس إ لىينه  م  نس أىقنرى نىحن وى

”Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.”81

نىى ينن  أىون أىدن سى انى قىابى قىون لاى  فىكى نىا فىتىدى  ثسما دى

”... därefter närmade han sig till dess han stod på två båglängders avstånd eller ännu närmare.”82

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:

ير  ينفى نىذ  لىمسونى كى تىعن باا فىسى اص  من حى لىينكس لى عى س  اء أىن يسرن نتسم مان ف ي السامى ا ه يى تىمسورس أىمن أىم  ضى فىإ ذى مس الىرن فى ب كس س  اء أىن يىخن نتسم مان ف ي السامى  أىأىم 

”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?”83

هس فىعس ال حس يىرن لس الصا مى النعى ل مس الطاي بس وى دس النكى عى إ لىينه  يىصن

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”84 

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.”85

80 89:22
81 50:16
82 53:8-9
83 67:16-17 
84 35:10
85 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). 



Det finns mycket av det i Qur'ânen och Sunnah. Vi tror på det och dementerar ingenting. Pålitliga
återberättare har rapporterat att en man frågade Mâlik bin Anas:

ى تىوى ش  اسن رن لىى النعى نس عى مى حن الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”86

”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.”8788

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

86 20:5
87 I´tiqâd-us-Salaf fîl-Harf was-Sawt, sid. 67-69 
88 ´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:

يرس يعس البىص  هسوى السام  ء  وى ثنل ه  شىين م  لىينسى كى

”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


”Alla Salaf fördömde de nekande Djahmiyyah. De bekräftade och talade klarspråk om det. Deras
bekräftande uttalanden och avvisningar av nekarna är för många för att ta med här och nu. De kända
imamernas  uttalanden,  liksom Mâlik,  ath-Thawrî,  al-Awzâ´î,  Abû Hanîfah,  Hammâd bin  Zayd,
Hammâd bin Salamah, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Wakî´ bin al-Djarrâh, ash-Shâfi´î, Ahmad bin
Hanbal, Ishâq bin Râhûyah, Abû ´Ubayd och imamerna från Mâliks, Abû Hanîfahs, ash-Shâfi´îs och
Ahmads respektive rättsskolor, är tillgängliga och otaligt många. Mâlik svar var ett konkret exempel
på bekräftelse. En man sade till honom:

ى تىوى ش  اسن رن لىى النعى نس عى مى حن الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”89 

Hur reste Han sig?” Mâlik (rahimahullâh) svarade:

”Resningen  är  känd.  Beskaffenheten  är  okänd.  Det  är  obligatoriskt  att  tro  på  den.  Det  är  en
innovation att fråga om den.”

I en annan formulering står det:

”Hans resning är känd (eller begriplig).”

Han (rahimahullâh) berättade att själva resningen är känd men att resningens beskaffenhet är okänd.
Exakt så säger de som bekräftar. De som nekar bekräftar inte resningen, än mindre beskaffenheten.
Enligt dessa tvivlare är resningen okänd. Om resningen är okänd finns det inget behov av att säga
att dess beskaffenhet är okänd, speciellt inte om resningen är dementerad från första början. Det
dementerade existerar ju inte och saknar därmed en beskaffenhet. Mâliks uttalande är en konkret
bekräftelse av resningen och att den är känd och att den även har en beskaffenhet som emellertid är
okänd för vår del. Till följd därav sade han att frågeställaren om beskaffenheten var en innovatör. Ty
vi skall endast bli frågade om saker som vi känner till. Vi känner inte till resningens beskaffenhet.
Bara för att  något är  känt och har en beskaffenhet,  betyder det inte att  vi har kunskap om den
beskaffenheten.

Det klargörs av att både Mâlikiyyah och andra återberättade att Mâlik hade sagt:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”

Det nämnde Cordobas imam Makkî i sin Qur'ân-tolkning vari han samlade Mâliks ord. Abû ´Umar
at-Talamankî, Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr, Ibn Abî Zayd med flera har citerat det från Mâlik. Otaligt
många andra har också gjort det däribland Ahmad bin Hanbal, hans son ´Abdullâh, al-Athram, al-
Khallâl,  al-Âdjurrî,  Ibn Battah och många andra författare från Ahl-us-Sunnah. Om Mâlik hade
tillhört  de  passiva  eller  nekarna  skulle  de  inte  citerat  hans  bekräftelse.  Mâliks  uttalande  hade
dessförinnan sagts av hans lärare Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmân,  vilket  Sufyân bin ´Uyaynah
rapporterade från honom. ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Abî Salamah al-Mâdjishûn har ett långt
tal däri han nämner den bekräftande metodiken och avvisar nekarna. Mâlikiyyahs fördömanden av
de  nekande  Djahmiyyah  är  kända  i  deras  böcker.  Mâlikiyyahs  imamer  och  deras  äldre  lärdas
bekräftande tal är många och kända.

Deras lärda har till och med utropat Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs enighet om att Allâh är ovanför
Sin tron med Sin essens90. Ibn Abî Zayd nämnde bara det som Salafs andra imamer hade sagt. Ingen

89 20:5
90 ´Allâmah ´Abdul-´Azîz ar-Râdjihî sade:



från Mâlikiyyahs imamer gick emot Ibn Abî Zayd i det. Han nämnde det i förordet till ”ar-Risâlah”
så att alla muslimer skulle lära sig det. Ty enligt Ahl-us-Sunnah är det en lära som alla skall lära sig.
Ingen annan än de nekande Djahmiyyahs anhängare avfärdade Ibn Abî Zayd.

Och de som fördömde honom gjorde inte så för att de ansåg att han hade innoverat eller avvikit från
Qur'ânen och Sunnah, utan för att hans och hans jämlikars uttalanden var ologiska. De sade att Ibn
Abî Zayd inte bemästrade skolastik som är avgörande för att veta vad Allâh (´azza wa djall) kan och
inte kan beskrivas med. De senare som avfärdade Ibn Abî Zayd och hans jämlikar fick sitt tänk från
senare Ashâ´irah som Abûl-Ma´âlî och hans jämlikar.  De i sin tur hämtade sitt  avfärdande från
samma dementerande principer  som Mu´tazilah,  Djahmiyyah och andra har,  medan samfundets
företrädare  och  dess  imamer  är  enade  om  att  bekräfta  och  avvisa  de  passiva  och  nekarna.
Exempelvis rapporterade bland andra al-Bayhaqî att al-Awzâ´î sade:

”Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi
tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”

Abû Mutî´ al-Balkhî rapporterade i sin kända ”al-Fiqh al-Akbar”:

”Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen
eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

ى تىوى ش  اسن رن لىى النعى نس عى مى حن الرا

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”91

Hans tron är ovanför de sju himlarna.” Jag sade att personen säger att Han har rest Sig över tronen,
men att han inte vet i fall tronen är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Om han dementerar
att Han är ovanför himlen så har Han hädat, ty Han (ta´âlâ) är högst upp. Han åkallas nedifrån, inte
uppifrån.”92

”Frasen ”med Sin essens” (بذاته) har inte nämnts i Qur'ânen och Sunnah. Syftet med den är att avvisa Djahmiyyah
som dementerar Allâhs (ta´âlâ) höghet över skapelsen och säger att Allâhs höghet är endast i form av position och
makt eller väldighet och tillstånd. De avfärdar essensens höghet. Därför sade han att de är enade om att Allâh är
ovanför Sin tron med Sin essens. 

Högheten kan som sagt delas upp i tre typer:

1 – Höghet med essens. 

2 –  Höghet med makt och myndighet. 

3 – Höghet med position och tillstånd.

Ahl-ul-Bid´a bekräftar de två sistnämnda typerna och förnekar den första.” (at-Ta´lîqât al-Îdhâhiyyah ´alâl-Qâ´idah
al-Marrâkushiyyah, sid. 110)
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92 al-Qâ´îdah al-Marrâkushiyyah, sid. 113-114


