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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 tredje likheten

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ا انموا ثمم  يمنابئئمهمم بمما ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ن ذا ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ما
لميم  ء  عا ا بمكملئ شاين ةم إمن  ا  ما النقميااما لموا ياون مم  عا

”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.  Till  sist,  på
Uppståndelsens dag, skall Han låta dem veta vad de gjorde. Allâh har kännedom om allt.”1

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

”Det vill säga att Han är med dem med Sin kunskap medan Han är ovanför Sin tron. ´Abdullâh bin
Abî Ziyâd berättade för mig: Nasr bin Maymûn al-Madhrûb berättade för mig: Bukayr bin Ma´rûf
berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân, från adh-Dhahhâk som sade om:

انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ن ذا ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ما

”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.”

”Han är ovanför tronen och Hans kunskap är överallt.”2

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

”Om en innovatör och oliktänkare argumenterar med Allâhs (´azza wa djall) ord:

رميدم بنلم النوا نن حا بم إملاينهم مم نم أاقنرا ناحن وا

”Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.”3

نتممن ا كم من أايننا ما كم عا هموا ما وا

”Han är med er, var ni än befinner er.”4

ناى ممن لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ضم ما ارن ا فمي الن ما اتم وا اوا ا فمي الس ما لامم ما ا ياعن أالامن تارا أان  ا 
انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ذا

”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.”

och liknande mindre tydliga Qur’ân-verser, så skall du säga till honom att Han syftar på kunskap.
Allâh (ta´âlâ)  är  ovanför  tronen ovanför  den sjunde och högsta  himlen och vet  allting.  Han är
frånskild från Sin skapelse medan ingen plats undkommer Hans kunskap.”5

Imâm Ibn Qutaybah ad-Daynûrî (d. 276 – rahimahullâh) sade: 
1 58:7 
2 Djâmi´-ul-Bayân (23/237).
3 50:16
4 57:4
5 Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/60).



”Vi säger att betydelsen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

هممن ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ما

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde.”

är att Han vet deras tillstånd. Det är som när du skickar iväg en person till en stad och säger till
honom:

”Slarva inte. Jag är med dig.”

Det du menar är att du är medveten om hans slarv. Ingen får säga att Allâh (subhânah) är överallt
och inkarnerad i skapelsen när Han säger:

ى تاوا شم اسن رن لاى النعا نم عا ما حن الر 

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”6

och:

هم فاعم المحم يارن لم الص  ما النعا لممم الط يئبم وا دم النكا عا إملاينهم ياصن

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen förhöjer dem.”7

Hur kan något stiga upp till Honom om det redan är med Honom? Hur kan änglarna och Anden
stiga upp till Honom om Han redan är med dem?”8

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

”Vissa av dem argumenterar med blasfemiska ord som jag inte klarar av att nämna. Andra gömmer
sig bakom sina kollegors kätteri och argumenterar med Allâhs (ta´âlâ) ord:

ن ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ضم ما ارن ا فمي الن ما اتم وا اوا ا فمي الس ما لامم ما ا ياعن أالامن تارا أان  ا 
انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ذا

”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.”

Den versen är dock till  vår fördel och till  deras nackdel.  Den betyder att Han är med på varje
hemligt möte och med allihopa med Sin kunskap samtidigt som Han är ovanför tronen. Han vet och
ser allt de gör. Ingenting undkommer Hans kunskap och syn. De kan inte undanhålla något för
Honom. Samtidigt är Han ovanför tronen med Sin fullkomlighet, distanserad från Sin skapelse:

فاى أاخن ر  وا لامم السئ فاإمن هم ياعن

”Han känner det hemliga och det som är än djupare dolt.”9

6 20:5
7 35:10
8 Ta'wîl Mukhtalaf-il-Hadîth, sid. 271 
9 20:7



Trots  att  Han är  ovanför  tronen är  Han närmare  människan än  hennes  egen halspulsåder.  Han
förmår göra det. Ingenting är långt borta från Honom. Ingenting i himlarna eller på jorden är dolt
för Honom. När de är tre är Han den fjärde, när de är fyra är Han den femte, när de är fem är Han
den sjätte. Han är dock inte med dem med Sitt jag, vilket de lärda har förklarat.”10 

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

”Kapitel om Allâhs (´azza wa djall) ord:

ن ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ضم ما ارن ا فمي الن ما اتم وا اوا ا فمي الس ما لامم ما ا ياعن أالامن تارا أان  ا 
انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ذا

”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.”

336 – Jag sade till Ishâq bin Ibrâhîm: ”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ن ذا ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ما

”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.”

Han sade: ”Var du än befinner dig så är Han närmare dig än vad dina pulsådror är. Samtidigt är Han
åtskild från Sin skapelse.” Jag frågade: ”Ovanför tronen med en gräns?” Han svarade: ”Ja.” Sedan
nämnde han hur Ibn-ul-Mubârak sade: ”Han är ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse med en
gräns.”

337 – Sa´îd bin Nûh berättade för mig: Min fader Nûh bin al-Madhrûb berättade för mig: Bukayr
bin Ma´rûf berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân, från adh-Dhahhâk bin Muzâhim som sade
om Allâhs (ta´âlâ) ord:

انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ن ذا ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ما

”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.” 

”Han (tabârak wa ta´âlâ) är ovanför tronen och Hans kunskap är med dem.”

338 – Abû Bakr Muhammad bin Yazîd berättade för oss: ´Alî bin al-Husayn underrättade oss: 

”Jag frågade Ibn-ul-Mubârak: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Hur känner vi vår Herre?” Han sade: ”Genom
att Han är ovanför Sin tron, ovanför himlen och att Hans kunskap och order är överallt.” Jag sade:
”Med en gräns?” Han svarade: ”Med en gräns. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att Han är
här och där på jorden.”

339 – Ahmad bin Hanbal berättade för oss: Suraydj bin an-Nu´mân berättade för oss: ´Abdullâh bin
Nâfi´ berättade för oss: Mâlik sade:

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

10 ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 35



den.”11

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 ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ضم ما ارن ا فمي الن ما اتم وا اوا ا فمي الس ما لامم ما ا ياعن أالامن تارا أان  ا 
انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ذا

”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.”12 

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

”Hans resning (الستواء) betyder inte erövring (الستيلء), vilket Qadariyyah säger. Han (´azza wa djall)
har ju alltid haft allting i Sin makt. 

Likaså vet Han det dolda och det som är mer dolt än det dolda. Ingenting i himlen eller på jorden
undkommer Honom. Det är som att Han är närvarande vid allting. Allâh (´azza wa djall) bevisade
det när Han sade:

ن ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ضم ما ارن ا فمي الن ما اتم وا اوا ا فمي الس ما لامم ما ا ياعن أالامن تارا أان  ا 
انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ذا

”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.”

De lärda säger att det betyder att Hans kunskap omfattar dem var de än befinner sig.”13

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

”Om någon frågar om betydelsen av versen:

هممن ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ما

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde.”

så syftar  den på Hans kunskap. Allâh är ovanför Sin tron medan Hans kunskap omfattar dem.
Versens början och slut bevisar att den handlar om kunskapen medan Han är ovanför Sin tron. Så
säger muslimerna.”14

11 Kitâb-us-Sunnah, sid. 187-189
12 Kitâb-us-Sunnah (11).
13 Risâlah ilâ Ahl-ith-Thagr, sid. 232-236
14 ash-Sharî´ah, sid. 295-303 



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

”Muhammad bin  al-Husayn bin  Ya´qûb underrättade  oss:  Da´ladj  bin  Ahmad underrättade  oss:
Ahmad bin ´Alî al-Abâr berättade för oss: Muhammad bin Mansûr at-Tûsî berättade för oss: Nûh
bin Maymûn berättade för oss: Bukayr bin Ma´rûf berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân som
sade om Hans (ta´âlâ) ord:

ن ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ضم ما ارن ا فمي الن ما اتم وا اوا ا فمي الس ما لامم ما ا ياعن أالامن تارا أان  ا 
انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ذا

”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.”

”Han (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och Hans kunskap är med dem.”

Ahmad bin ´Ubayd underrättade oss: Muhammad bin al-Husayn underrättade oss: Ahmad bin Abî
Khaythamah underrättade oss: Hârûn bin Ma´rûf berättade för oss: Dhamrah bin Sadaqah berättade
för oss: Jag hörde at-Taymî säga:

”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.”

Ahmad  bin  ´Ubayd  underrättade  oss:  Muhammad  bin  al-Husayn  underrättade  oss:  Ahmad  bin
Zuhayr  berättade  för  oss:  Yahyâ  bin  Ma´în  berättade  för  oss:  ´Alî  bin  al-Husayn  bin  Shaqîq
berättade för oss, från ´Abdullâh bin Mûsâ adh-Dhabbî, från Ma´dân som sade:

”Jag frågade Sufyân ath-Thawrî om Hans ord:

نتممن ا كم من أايننا ما كم عا هموا ما وا

”Han är med er, var ni än befinner er.”15

varvid han svarade:

”Det vill säga Hans kunskap.”

Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Hadjdjâdj underrättade oss: Ahmad bin al-Husayn underrättade
oss: ´Abdullâh bin Ahmad berättade för oss: Min fader berättade för mig: Suraydj bin an-Nu´mân
berättade för oss: ´Abdullâh bin Nâfi´ sade:

”Allâhs kungarike är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt. Inget undkommer den.”

Yûsuf bin Mûsâ al-Baghdâdî rapporterade att det sades till Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal:

”Allâh (´azza wa djall) är ovanför den sjunde himlen, ovanför Sin tron, frånskild från Sin skapelse
medan Hans förmåga och kunskap är överallt?” Han svarade: ”Ja, Han är ovanför tronen medan
ingenting undkommer Hans kunskap.”

Hanbal berättade att han blev frågad om:

15 57:4



نتممن ا كم من أايننا ما كم عا هموا ما وا

”Han är med er, var ni än befinner er.”

och:

ن ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ضم ما ارن ا فمي الن ما اتم وا اوا ا فمي الس ما لامم ما ا ياعن أالامن تارا أان  ا 
انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ذا

”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.”

varvid han svarade:

”Det vill  säga Hans kunskap. Han känner det dolda och det uppenbara.  Hans kunskap omfattar
allting och vår Herre är ovanför himlen, utan begränsning eller beskrivning. Hans fotpall omsluter
himlarna och jorden med Hans kunskap.”16

Imâm ad-Dânî (d. 440 – rahimahullâh) sade:

”Hans (´azza wa djall) ord:

ا انموا ثمم  يمنابئئمهمم بمما ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ن ذا ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ما
لميم  ء  عا ا بمكملئ شاين ةم إمن  ا  ما النقميااما لموا ياون مم  عا

”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.  Till  sist,  på
Uppståndelsens dag, skall Han låta dem veta vad de gjorde. Allâh har kännedom om allt.”

syftar på att Han (tabârak wa ta´âlâ) känner till dem och allt som de döljer, visar öppet samt deras
hemliga överläggningar. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord [i början av versen]:

ضم ارن ا فمي الن ما اتم وا اوا ا فمي الس ما لامم ما ا ياعن أالامن تارا أان  ا 

”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär?”

och [i slutet av versen]:

لميم  ء  عا ا بمكملئ شاين إمن  ا 

”Allâh har kännedom om allt.”

Han började med kunskap och slutade med kunskap. Muqâtil bin Hayyân berättade att adh-Dhahhâk
sade om:

انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ن ذا ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ما

”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.”

16 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (3/400). 



”Han (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och Hans kunskap är med dem.”17

Det vill säga att den omger dem.

Fri från brister är Han som inte nås av beskrivarnas beskrivning eller den kunniges föreställning.
Khalaf  bin  Ibrâhîm  al-Mâlikî  berättade  för  oss:  Muhammad  bin  ´Abdillâh  bin  Hayyûyah  an-
Naysâbûrî berättade för oss: Ibrâhîm bin Djamîl underrättade oss: ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal
underrättade oss: Suraydj bin an-Nu´mân underrättade oss: ´Abdullâh bin Nâfi´ underrättade oss:
Mâlik sade:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”18 

Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî (d. 620 – rahimahullâh) sade: 

”Om de säger att vi själva har tolkat verser och hadîther däribland Hans (ta´âlâ) ord:

نتممن ا كم من أايننا ما كم عا هموا ما  وا

”Han är med er, var ni än befinner er.”

och att vi tolkar det som kunskap varför vi hamnar i samma sak som de, säger vi att vi har inte
tolkat något. Att tolka dessa formuleringar på det angivna sättet är ingen tolkning. Tolkning innebär
att ge formuleringen en annan betydelse än den bokstavliga. Den betydelsen som framförs här är
inget annat än den bokstavliga eftersom det är just den man tänker på när man hör skildringen...

Med det sagt, så är det första man tänker på när någon säger ”Allâh är med dig” att Han är det med
skydd. Således sade Allâh (ta´âlâ):

ناا عا ا ما نن إمن  ا  زا لا تاحن

”Sörj inte - Allâh är med oss!”19

أاراى عم وا ما ا أاسن ما كم عا افاا إمن نمي ما لا تاخا

”Ni har ingenting att frukta! Jag skall vara med er; Jag hör och ser.”20

Om Han menade att Han var med alla med Sin essens, skulle de inte varit utmärkta, ty Han är ju
med allihopa i alla fall. Inte heller skulle det fordrat att Abû Bakr slutade sörja. Därmed klargörs det
att dessa verser förstås bokstavligt som angivet och att det inte är någon tolkning. 

Och även om det skulle vare en tolkning, så är den inte vår. Salaf, vars riktighet är bekräftad och
som måste följas, tolkade versen på det viset. Ibn ´Abbâs, adh-Dhahhâk, Mâlik, Sufyân och många
andra lärda sade att versen syftar på Hans kunskap. Därtill har det bekräftats i Qur'ânen, mångfaldig
Sunnah och Salafs samstämmighet att Allâh (ta´âlâ) är ovanför himlen och tronen. Versen nämns
med indicier som anvisar att den syftar på kunskap. Dels säger Han (ta´âlâ) i början:

ضم ارن ا فمي الن ما اتم وا اوا ا فمي الس ما لامم ما ا ياعن  أالامن تارا أان  ا 
17 Djâmi´-ul-Bayân (23/237) av at-Tabarî, as-Sunnah (592) av ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal och al-Asmâ’ was-
Sifât” (430) av al-Bayhaqî. 

18 ar-Risâlah al-Wâfiyah, sid. 52-56 
19 9:40
20 20:46



”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär?”

Dels säger Han (ta´âlâ) i slutet:

لميم  ء  عا ا بمكملئ شاين  إمن  ا 

”Allâh har kännedom om allt.”

Han inledde alltså versen med kunskap och avslutade den med kunskap. Sammanhanget handlar om
att skrämma dem med Allâhs kunskap om dem och att Han kommer att upplysa dem om deras
handlingar på Domedagen och avlöna dem därefter. Alla dessa indicier bevisar att versen behandlar
kunskapen.  Alla  indicier,  hadîthernas  bevisningar  och  Salafs  uttalanden  och  förståelse  är
överensstämmande. Hur kan allt det förknippas med något som går emot Qur'ânen, Sunnah och
Salafs uttalanden?”21

Imâm Ibn Radjab al-Hanbalî (d. 795 – rahimahullâh) sade:

”Med sin nedsatta förståelse och osunda avsikt argumenterade de även med Allâhs (ta´âlâ) ord som:

نتممن ا كم من أايننا ما كم عا هموا ما وا

”Han är med er, var ni än befinner er.”22

och:

ن ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ضم ما ارن ا فمي الن ما اتم وا اوا ا فمي الس ما لامم ما ا ياعن أالامن تارا أان  ا 
انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ذا

”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.”

Då avfärdade Salafs lärda dem och sade att verserna syftar på Hans kunskap. De förkastade deras
teori som de var först med att säga och förstå av Qur'ânen.

Några av dem som sade att det aktuella sällskapet står för Hans kunskap var Muqâtil bin Hayyân.
Det  rapporteras även att han rapporterade det från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs. adh-Dhahhâk sade
detsamma. Han sade:

”Han är ovanför tronen och Hans kunskap är överallt.”

Liknande rapporteras från Mâlik, ´Abdul-´Azîz al-Mâdjishûn, ath-Thawrî, Ahmad, Ishâq och andra
från Salafs imamer. Imâm Ahmad sade: ´Abdullâh bin Nâfi´ berättade för oss: Mâlik sade:

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

Samma innebörd rapporteras även från ´Alî och Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anhumâ). 

21 Dhamm-ut-Ta'wîl, sid. 43-44
22 57:4



al-Hasan sade om Hans (ta´âlâ) ord:

اطا بمالن اسم ب كا أاحا  إمن  را

”Din Herre har full uppsikt över människorna.”23

”Det vill säga, med Sin kunskap om människorna.”

Ibn ´Abdil-Barr och andra har utropat samstämmighet bland följeslagarna och efterföljarna om att
versen:

نتممن ا كم من أايننا ما كم عا هموا ما وا

”Han är med er, var ni än befinner er.”

åsyftar Hans kunskap.”24

Imâm ash-Shanqîtî (d. 1393 – rahimahullâh) sade:

”Vad  beträffar  det  allmänna  sällskapet,  så  gäller  det  alla  skapelser  och  innebär  en  fullkomlig
kontroll, kunskap, verkställd förmåga och att hela skapelsen är i Hans (djalla wa ´alâ) grepp. Alla
skapelser i Hans hand är mindre än ett senapsfrö. Även det här sällskapet nämns i många verser som
exempelvis:

ن ناى مم لا أادن هممن وا سم ادم ة  إمل  هموا سا سا من لا خا هممن وا ابمعم ثاة  إمل  هموا را ى ثالا وا ن ن جن ا ياكمونم مم ضم ما ارن ا فمي الن ما اتم وا اوا ا فمي الس ما لامم ما ا ياعن أالامن تارا أان  ا 
انموا ا كا هممن أايننا ما عا ثارا إمل  هموا ما لا أاكن لمكا وا ذا

”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.”

ير  لمونا باصم ما ا تاعن م بمما ا  نتممن وا ا كم من أايننا ما كم عا هموا ما وا

”Han är med er, var ni än befinner er, och Allâh ser allt vad ni gör.”25

آئمبمينا ن ا غا ا كم ما لنم  وا لاينهمم بمعم ن  عا فالاناقمص 

”… och Vi skall med [fullständig] kunskap underrätta dem om [allt]; ingenting har gått Oss förbi.”26

ونا فميهم ا إمذن تمفميضم من شمهمودا لاينكم ن ا عا ل  إمل  كم ما نن عا لمونا مم ما لا تاعن آن  وا ن قمرن ننهم مم ا تاتنلمو مم ما أنن  وا ا تاكمونم فمي شا ما وا

”Vilken fråga din uppmärksamhet än riktas mot och vilka Allâhs ord du än läser ur Qur’ânen och
vilket arbete ni än ägnar era krafter åt – är Vi vittne till allt då ni griper er an med det.”27

Allâh (djalla wa ´alâ) är, precis som Han har sagt, upprest över Sin tron på ett sätt som tillkommer
Hans fullkomlighet och majestät. Samtidigt har Han full kontroll över Sin skapelse. Alla skapelser
är i Hans hands grepp. Det finns inte en myrvikt, eller något mindre eller större än det, på jorden

23 16:60
24 Fath-ul-Bârî (2/331-332).
25 57:4
26 7:7
27 10:61



eller i himlen, utan att Han känner till den. Allt är nedskrivet i en klar bok.”28

28 Adhwâ'-ul-Bayân (2/208).


