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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 skillnaden

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

Muhammad ar-Râzî (d. 604) sade:

”Det betyder att Han (ta´âlâ) vet vad de säger, döljer, hemlighåller och offentliggör. Det är som att
Han (ta´âlâ) närvarar med dem och beskådar dem. Fjärran är Han från plats och beskådning.”3

Abûl-Barakât an-Nasafî (d. 710) sade:

”Han känner deras hemliga överläggning och inget av deras tillstånd är dolt för Honom. Fjärran är
Han från att ha en plats.”4

al-Baqâ´î (d. 885) sade:

”Han vet vad som händer dem och bland dem. Hans allomfattande kunskap fordrar allomfattande
förmåga för att Hans vittnesbörd skall vara fulländat.

I  och  med  att  generalisering  av  plats  fordrar  generalisering  av  tid  och  att  plats  är  enklare  att
uppfattas av sinnet, sade Han:

انموا  ا كا أايننا ما

”... var de än befinner sig.”

Oavsett plats. Det finns nämligen inget avstånd mellan Honom och tingen, ty det är Han som har
skapat avståndet. Hans kunskap om saker och ting  beror inte på närhet i den bemärkelse att den

1 58:7 
2 Djâmi´-ul-Bayân (23/237).
3 Mafâtîh-ul-Ghayb (29/490).
4 Madârik-ut-Tanzîl, sid. 1202



varierar beroende på deras lokalisering.”5

Abû Su´ûd al-´Imâdî (d. 982) sade:

”Han är med dem vilka platser de än befinner sig på, om än under jorden. Hans (ta´âlâ) kunskap om
saker och ting beror inte på lokalisering i den bemärkelse att den varierar beroende på deras närhet
och avlägsenhet.”6

5 Nadhm-ud-Durar (19/364).
6 Irshâd-ul-´Aql as-Salîm (8/219).


