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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 åttonde likheten

Allâh (´azza wa djall) sade:

اء نا السمما ا يانزنل  من ما نههاا وا ج  من ر  ا ياخه ما ضن وا اره ا يالنج  فني اله لام  ما شن ياعه ره لاى الهعا ى عا تاوا تمةن أايمام  ث مم اسه ضا فني سن اره اله اتن وا اوا لاقا السمما ه وا المذني خا
ير  ل ونا باصن ما ا تاعه ام  بنما نت مه وا ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما ج  فنيهاا وا ر  ا ياعه ما  وا

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han sig över tronen.
Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån och vad som sänker sig från
himlen och vad som stiger upp mot den. Han är med er, var ni än befinner er, och Allâh ser allt vad
ni gör.”1

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

”Han säger att Han skapade de sju himlarna och jordarna, ordnade dem och allt som finns i dem och
sedan reste Sig över Sin tron, det vill säga besteg den och upphöjde Sig över den. Han (ta´âlâ) sade:

نههاا ج  من ر  ا ياخه ما ضن وا اره ا يالنج  فني اله لام  ما ياعه

”Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån...”

Han talar om Sin egenskap och att ingenting av Hans skapelse är dolt för Honom:

ضن اره ا يالنج  فني اله لام  ما ياعه

”Han vet vad som tränger ned i jorden...”

Det vill säga av skapelsen:

نههاا  ج  من ر  ا ياخه ما وا

”... och vad som utgår därifrån...”

Det vill säga av den:

ج  فنيهاا ر  ا ياعه ما اء وا نا السمما ا يانزنل  من ما  وا

”... och vad som sänker sig från himlen och vad som stiger upp mot den...”

Det vill säga vad som sänker sig från den ned till jorden:

ج  فنيهاا ر  ا ياعه ما وا

”... och vad som stiger upp mot den...”

Från jorden upp mot den:

نت مه ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما وا

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

1 57:4



Han bevittnar  er,  människor,  var  ni  än  är.  Han vet  om er  och  era  handlingar,  vad ni  dagligen
bekymrar er om och er sista destination samtidigt som Han är ovanför Sin tron ovanför Sina sju
himlar.”2 

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

”Detta är dogmen som has av de lärda, Ahl-ul-Hadîth och Ahl-us-Sunnah som håller fast vid dess
grunder,  är kända för den och följs inom den – från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
följeslagare fram till idag. De lärda som jag upplevde i Hidjâz, Levanten och på andra platser hade
den. Den som avviker från någon av dessa dogmer, förtalar dem eller kritiserar dess innehavare är
en innovatör som har lämnat Samlingen och avvikit från Sunnahs väg och sanningens stig.

De sade…

Han har skapat sju himlar ovanpå varandra och sju jordar under varandra. Mellan den högsta jorden
och den nedersta himlen är ett avstånd på 500 år. Avståndet mellan varje himmel är 500 år. Vattnet
befinner sig ovanför den sjunde himlen. Den Nåderikes (´azza wa djall) tron är ovanför vattnet och
Allâh (´azza wa djall) är ovanför tronen. al-Kursî är Hans två fötters plats. Han vet vad som finns i
himlarna, på de sju jordarna, mellan dem och under marken...

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

رنيدن بهلن الهوا نه حا ب  إنلايههن من ن  أاقهرا ناحه وا

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

نت مه ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما وا

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

ن ناى من لا أاده ه مه وا س  ادن ة  إنلم ه وا سا سا مه لا خا ه مه وا ابنع  ثاة  إنلم ه وا را ى ثالا وا ن نمجه ا ياك ون  من ضن ما اره ا فني اله ما اتن وا اوا ا فني السمما لام  ما ا ياعه أالامه تارا أانم ام
ان وا ا كا ه مه أايهنا ما عا ثارا إنلم ه وا ما لا أاكه لنكا 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.”4

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

”Detta är dogmen som has av kunskapens imamer, Ahl-ul-Athar och Ahl-us-Sunnah som är kända
för den och följs inom den – från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare fram till
idag. De lärda som jag upplevde i Irak, Hidjâz, Levanten och på andra platser hade den. Den som
avviker från någon av dessa dogmer, förtalar dem eller kritiserar dess innehavare är en innovatör
som har lämnat Samlingen och avvikit från Sunnahs väg och sanningens stig. 

2 Djâmi´-ul-Bayân (22/386).
3 50:16
4 58:7
5 Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/60).



Denna lära anammades av Ahmad, Ishâq bin Ibrâhîm bin Makhlad, ´Abdullâh bin az-Zubayr al-
Humaydî, Sa´îd bin Mansûr och andra som vi har suttit och studerat med. De sade bland annat:

49 – Allâh har skapat sju himlar ovanpå varandra och sju jordar under varandra. Mellan den högsta
jorden och den nedersta himlen är ett avstånd på 500 år. Avståndet mellan varje himmel är 500 år. 

50 – Vattnet befinner sig ovanför den sjunde och högsta himlen. Den Nåderikes (´azza wa djall) tron
är ovanför vattnet och Allâh (´azza wa djall) är ovanför tronen.

51 – al-Kursî är Hans två fötters plats. 

52 – Han vet vad som finns i himlarna, på de sju jordarna, mellan dem och under marken...

53 – Han är  ovanför  tronen ovanför  den sjunde himlen.  Han avskärmas av ridåer  av eld,  ljus,
mörker och annat som endast Han känner till. 

54 – Om en innovatör, oliktänkare eller kättare argumenterar med Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

رنيدن بهلن الهوا نه حا ب  إنلايههن من ن  أاقهرا ناحه وا

”Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.”6

نت مه ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما وا

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

ن ناى من لا أاده ه مه وا س  ادن ة  إنلم ه وا سا سا مه لا خا ه مه وا ابنع  ثاة  إنلم ه وا را ى ثالا وا ن نمجه ا ياك ون  من ضن ما اره ا فني اله ما اتن وا اوا ا فني السمما لام  ما ا ياعه أالامه تارا أانم ام
ان وا ا كا ه مه أايهنا ما عا ثارا إنلم ه وا ما لا أاكه لنكا 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.”7

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.

55 – Allâh (´azza wa djall) har en tron och tronen har bärare som bär den.

56 – Han har en gräns och Allâh vet bättre om Sin gräns.

57 – Allâh är ovanför Sin tron och det finns ingen sann gud utom Han.”8

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

”Kapitel 27: Vår Herres, den Höges, den Högstes, resning

Han gör det Han vill ovanför Sin tron. Han är ovanför den och ovanför allting annat. Han (djalla wa

6 50:16
7 58:7
8 Kitâb-us-Sunnah, sid. 48-50



´alâ) sade...:

شن ره لاى الهعا ى عا تاوا تمةن أايمام  ث مم اسه ضا فني سن اره اله اتن وا اوا لاقا السمما ه وا المذني خا

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar.  Därefter reste Han Sig över
tronen.”

Vi tror på vår Herres (djalla wa ´alâ) ord om att vår Skapare har rest Sig över Sin tron. Vi ändrar
inte på Allâhs ord och inte heller säger vi något annat än det som har sagts till oss. Det gör Mu
´attilah och Djahmiyyah som säger att Han erövrade tronen, inte att Han reste Sig över den. På så
sätt ändrade de Allâhs ord. Så gjorde även judarna när det sades till dem att säga:

طمة   حن

”Befria oss från bördan av vår synd!”9

Istället sade de:

 حنطة

”Vete.”

Djahmiyyah gör alltså liknande.”10 

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

”Vad beträffar era ord att Allâh inte är ovanför tronen eftersom Han är större än tronen, skall ni veta
att Allâh ville att  Han skulle vara ovanför tronen även om Han är större än den. Allâh (ta´âlâ)
sade...:

شن ره لاى الهعا ى عا تاوا تمةن أايمام  ث مم اسه ضا فني سن اره اله اتن وا اوا لاقا السمما ه وا المذني خا

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar.  Därefter reste Han Sig över
tronen.”

Det  finns  många liknande bevis i  Qur’ânen.  Men en förbannad Djahmî,  Mu´tazilî  och panteist
förnekar detta och håller sig i stället till mindre klara verser för att sprida prövning på grund av
villfarelse i hjärtat.”11 

Imâm Ibn Abî Zamanîn (d. 399 – rahimahullâh) sade: 

”Till  Ahl-us-Sunnahs dogm hör att  Allâh (´azza wa djall)  skapade tronen. Av allt  som Han har
skapat utmärkte Han sin höghet och resning över just den. Därefter reste Han sig över den så som
Han ville. Detta underrättade Han om Sig själv när Han sade...:

شن ره لاى الهعا ى عا تاوا تمةن أايمام  ث مم اسه ضا فني سن اره اله اتن وا اوا لاقا السمما ه وا المذني خا

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar.  Därefter reste Han Sig över
tronen.”

9 2:58
10 Kitâb-ut-Tawhîd (1/231-233).
11 al-Ibânah al-Kubrâ (3/3/137-138).



Fri från brister är Han som är långt borta så att Han inte syns och ändå nära med Sin kunskap och
förmåga så att Han hör den hemliga överläggningen.”12 

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

”Rapportering av vad som har återberättats från Salaf om Ahl-us-Sunnahs dogm och fasthållning
vid den och uppmaning till att den bevaras generation efter generation...13

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:

نت مه ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما وا

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

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:

نت مه ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما وا

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

och:

ن ناى من لا أاده ه مه وا س  ادن ة  إنلم ه وا سا سا مه لا خا ه مه وا ابنع  ثاة  إنلم ه وا را ى ثالا وا ن نمجه ا ياك ون  من ضن ما اره ا فني اله ما اتن وا اوا ا فني السمما لام  ما ا ياعه أالامه تارا أانم ام
ان وا ا كا ه مه أايهنا ما عا ثارا إنلم ه وا ما لا أاكه لنكا 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 Usûl-us-Sunnah, sid. 88
13 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/151).



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.”

Muhammad bin Dja´far blev frågad om Allâhs (ta´âlâ) ord:

ى تاوا شن اسه ره لاى الهعا ن  عا ما حه الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.” 

och sade:

”Den som hävdar att Allâh reste Sig över tronen liksom en skapelse reser sig över en skapelse, har
hädat. Den som tror att Allâh reste Sig över tronen liksom Skaparen reser sig över en skapelse, är
troende.  I  den  här  sakfrågan  räcker  det  att  säga  att  Allâh  har  rest  Sig  över  tronen  utan
föreställning.”14

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

”Jag brukade vara rädd för att bruka ord som höghet, resning och nedstigning för att inte begränsa
och likna Allâh vid skapelsen. Ändå brukade jag läsa i Qur'ânen och Sunnah vad som anvisar att
betydelserna däri är verkliga. Jag såg hur sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttryckligt
beskrev sin Herre på det viset. Självklart visste jag att alla sorters människor satt hos honom (sallâ
Allâhu  ´alayhi  wa sallam);  ädla,  kunniga,  okunniga,  smarta,  osmarta,  beduiner  och  respektlösa
människor. Trots det kommenterade han inte egenskaperna som han beskrev sin Herre med, varken
konkret  eller  ens  tillsynes.  Till  skillnad  från mina  skolastiska lärare vinklade  han (sallâ  Allâhu
´alayhi  wa sallam)  inte  egenskaperna  från  deras  bokstavliga  betydelser.  De tolkade  exempelvis
resningen som erövring och nedstigningen som nedsänkt order. Jag såg inte att han (sallâ Allâhu
´alayhi  wa  sallam)  varnade  människorna  för  att  bokstavligt  tro  på  egenskaperna  som  han
förkunnade, däribland högheten och händerna. Det finns inte en enda rapportering från honom (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) som säger att egenskaperna har en annan, dold, betydelse, som att höghet
betyder hög status eller att hand betyder ynnest och förmåga. 

Jag såg hur Allâh (´azza wa djall) sade:

ى تاوا شن اسه ره لاى الهعا ن  عا ما حه الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”15

شن ره لاى الهعا ى عا تاوا تمةن أايمام  ث مم اسه ضا فني سن اره اله اتن وا اوا لاقا السمما ه وا المذني خا

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar.  Därefter reste Han Sig över
tronen.”16

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

”Håll fast vid er kännedom – må Allâh stödja och hjälpa er – att till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs

14 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (3/387-402). 
15 20:5
16 Risâlah fî Ithbât-il-Istiwâ' wal-Fawqiyyah, sid. 32-33



och de tidiga och senare muslimska lärdas lära, bland Ahl-ul-Hadîth, Fuqahâ’ och skolastikerna, hör
att det första som en person som ansvarar för sina handlingar måste göra är att begrunda Hans
budskap…

Till deras dogm hör även att Han (subhânah) är ovanför Sina himlar, upprest över Sin tron, rådande
över  hela  Sin  skapelse,  frånskild  från  den med  Sin  essens  till  skillnad  från  Sin  kunskap.  Han
omfattar dem och Han känner det som de hemlighåller lika väl som det de öppet visar och Han vet
vad de förtjänar. Deras utgångspunkt är Hans trovärdiga besked och talande bok. Han (ta´âlâ) sade:

ى تاوا شن اسه ره لاى الهعا ن  عا ما حه  الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”17

Hans  (djalla  djalâluh)  resning  är  Hans  höghet,  utan  föreställning,  begränsning,  grannskap eller
vidrörning.  Mâlik  (rahimahullâh)  sade  till  personen  som  frågade  honom  om  resningens
beskaffenhet:

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

Allâh (djalla djalâluh) sade:

اء نا السمما ا يانزنل  من ما نههاا وا ج  من ر  ا ياخه ما ضن وا اره ا يالنج  فني اله لام  ما شن ياعه ره لاى الهعا ى عا تاوا تمةن أايمام  ث مم اسه ضا فني سن اره اله اتن وا اوا لاقا السمما ه وا المذني خا
ير  ل ونا باصن ما ا تاعه ام  بنما نت مه وا ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما ج  فنيهاا وا ر  ا ياعه ما  وا

”Det är  Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar.  Därefter reste Han sig över
tronen. Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån och [Han vet] vad som
sänker sig från himlen och vad som stiger upp mot den. Han är med er, var ni än befinner er, och
Allâh ser allt vad ni gör. ”

Hans kunskap omger dem var de än befinner sig. Beviset för det är Hans ord:

ا لهما ء  عن اطا بنك ل  شايه ا قاده أاحا أانم ام ير  وا ء  قادن لاى ك ل  شايه ا عا وا أانم ام لام   لنتاعه

”Detta  för  att  ni  skall  veta  att  Allâh  har  allt  i  Sin  makt  och  att  Allâh  omfattar  allt  med  Sin
kunskap.”1819

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

”Mina  bröder  i  tron  har  bett  mig  skriva  ned  religionens  fundament  som de  forna  imamerna,
muslimerna och Salaf höll fast vid, efterlevde, kallade alltid folket till, förbjöd allt som går emot
den, älskade den som följde den och hatade den som gick emot den, gjorde Tabdî´ och Takfîr på den
som tyckte annat än den...20 

Ahl-ul-Hadîth tror på och vittnar att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är ovanför de sju himlarna och
ovanför Sin tron, vilket Han (´azza wa djall) själv har sagt i Sin skrift:

شن ره لاى الهعا ى عا تاوا تمةن أايمام  ث مم اسه ضا فني سن الاره اتن وا اوا لاقا السمما م  ا   المذني خا بمك  إننم را

17 20:5
18 65:12 
19 ar-Risâlah al-Wâfiyah, sid. 52-56 
20 ´Aqîdat-us-Salaf wa  Ashâb-il-Hadîth, sid. 9



”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han
sig över tronen.”21

Imâm ´Abdul-Ghanî al-Maqdisî (d. 600 – rahimahullâh) sade:

”Salaf, de bästa efterträdarna, imamerna och samfundets lärda trodde på det som Allâh (ta´âlâ) sade
i  Sin  skrift  och rapporterades  autentiskt  från  Hans  profet  (sallâ  Allâhu ´alayhi  wa sallam).  De
framförde allt det som hade nämnts utan föreställning, liknelse, jämförelse eller tolkning som slutar
med  förnekelse.  De nöjde  sig  med  Muhammads  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  väg  och det
godkända  viset.  De  bytte  inte  ut  dem  mot  nedriga  innovationer.  På  så  sätt  uppnådde  de  den
storslagna nivån och höga statusen. 

En av Allâhs (ta´âlâ) egenskaper som Han har beskrivit Sig själv med, nämns i Hans skrift och som
Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat om är att Han är upprest över Sin tron...

Han sade i ”al-Hadîd”:

شن ره لاى الهعا ى عا تاوا تمةن أايمام  ث مم اسه ضا فني سن اره اله اتن وا اوا لاقا السمما ه وا المذني خا

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar.  Därefter reste Han Sig över
tronen.”

På dessa sju platser berättar Allâh (subhânah) att Han har rest Sig över tronen.

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) säga:

”Allâh  (´azza  wa  djall)  skrev  en  bok  innan  Han  skapade  skapelsen:  ”Min  barmhärtighet  har
övervunnit Min vrede.” Den är hos Honom ovanför tronen.”2223

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

”Abû ´Umar at-Talamankî sade:

”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att Allâh har en tron och att Han är upprest över den
och att Hans kunskap, förmåga och förfogande råder över hela Hans skapelse.”

Han sade också:

”Muslimerna från Ahl-us-Sunnah är enade om att betydelsen av:

21 ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, sid. 175-189
22 al-Bukhârî (3194), Muslim (2751), Ahmad (2/466) med flera. 
23 al-Iqtisâd fîl-I´tiqâd, sid. 80-95. ´Allâmah Muhammad Khalîl Harrâs sade:

”595 rådde en prövning i Damaskus på grund av ´Abdul-Ghanî al-Maqdisî. Han brukade tala på Hanâbilahs plats i
Banû Umayyah-moskén. En dag talade han om dogmatiska frågor som resningen över tronen, nedstigningen till den
nedersta himlen, bokstäverna och rösten och dylikt. Då ordnade guvernören Husâm-ud-Dîn Burghush en sittning
och samlade andra lärda för att debattera med honom. De satte fula ord i hans mun, men han vidhöll och tog inte
tillbaka  något.  Då  sade  Burghush  till  honom:  ”Alla  dessa  är  vilsna  och  bara  du  har  rätt?”  Han  sade:  ”Ja.”
Följaktligen blev guvernören arg och utvisade honom ur staden. Därefter befallde han fångarna i fängelset att slå
sönder Hanâbilahs predikstol. Sedan den dagen upphörde Dhuhr hållas på Hanâbilahs böneplats.” (Ibn Taymiyyah
as-Salafî, sid. 19-20)



نت مه ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما وا

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

och liknande verser handlar om Hans kunskap och att Allâh är ovanför himlarna med Sin essens och
att Han har rest Sig över Sin tron såsom Han har velat.”

Han sade också:

”Ahl-us-Sunnah säger om Allâhs ord:

ى تاوا شن اسه ره لاى الهعا ن  عا ما حه الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”24

att Hans resning över den ärofyllda tronen är verklig och inte metaforisk.”25

 

24 20:5
25 Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 144-145 


