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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



al-Lâlakâ'î

Imâm Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan al-Lâlakâ’î (d. 418) 

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

Abû ´Abdillâh Sufyân bin Sa´îd ath-Thawrîs (radhiya Allâhu ´anh) dogm

314 – Sufyân ath-Thawrî sade:

”Qur'ânen är Allâhs oskapade tal. Den började från Honom och till Honom skall den återvända. Den
som säger något annat hädar.”

Sufyân bin ´Uyaynahs (radhiya Allâhu ´anh) dogm

316 – Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”Dogmen består av tio sakfrågor: den som besitter dem har fulländat dogmen och den som lämnar
någon av dem har lämnat dogmen:

1 – Bekräfta ödet.

2 – Prioritera Abû Bakr och ´Umar.

3 – Betro dammen och medlingen.

4 – Betro vågen.

5 – Betro vägen. 

6 – Tron består av tal och handling.

7 – Qur'ânen är Allâhs tal.

8 – Betro straffet i graven.

9 – Betro uppståndelsen på Domedagen.

10 – Fastslå ingenting för en muslim.”

Ahmad bin Hanbals (radhiya Allâhu ´anh) dogm 

317 – Ahmad bin Hanbal sade:

”Vi anser att Sunnah är grundad på att hålla fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) följeslagares metodik och rätta sig efter dem, undvika innovationer då varje innovation är
en villfarelse, undvika dispyter,  undvika umgänge med Ahl-ul-Ahwâ’ och undvika ordväxlingar,
debatter och tvister inom religionen. 

Vi anser att Sunnah är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar. Sunnah
förklarar och klargör Qur’ânen. Det finns ingen analogi i  Sunnah. Den skall inte jämföras med



något annat. Den begrips inte med intellektet och lustar. Det handlar bara om att följa och avstå
lustarna.

Det finns ingen analogi i Sunnah. Den skall inte jämföras med något annat. Den begrips inte med
intellektet och lustar. Det handlar bara om att följa och avstå lustarna. 

Det finns Sunnah som är så pass obligatorisk att den som lämnar en aspekt av den och låter bli att
acceptera den och tro på den utesluts från dess folk. Till den Sunnah hör tron på ödet, det goda och
det onda i det och bekräftelsen av och tron på hadîtherna kring det. Frågor som ”Varför?” och
”Hur?” skall inte ställas. Det handlar bara om att bekräfta det och tro på det.

Den som får reda på en hadîth som han inte förstår skall veta att det finns folk som förstår den och
bemästrar den åt honom. Han måste tro på den och underkasta sig den. Exempel på sådana hadîther
är den om den ”trovärdige och betrodde” och hadîther om ödet och alla hadîther om Beskådningen.
Det spelar ingen roll om vissa inte klarar av att höra dem eller tar illa upp av att lyssna på dem. Han
skall bara tro på dem och inte förkasta en enda bokstav från dem eller från några andra hadîther som
är rapporterade av pålitliga återberättare. Han skall inte disputera eller debattera med någon. Han
skall inte lära sig batalj. Tvister om ödet, Beskådningen, Qur’ânen och andra trosläror är förkastade
och förbjudna. Den som gör det tillhör inte Ahl-us-Sunnah – ehuru han skulle tala utmed trosläran –
så länge han inte låter bli att debattera och underkastar sig och tror på rapporteringarna.

”Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad. Man skall inte vika sig för att säga att den inte är
skapad. Allâhs tal är inte åtskilt från Honom och inget från Honom är skapat. Jag varnar dig för att
debattera med dem som innoverar i frågan. Den som säger att uttalet av Qur’ânen är skapat eller
förhåller sig passivt till det och säger:

”Jag vet inte om uttalet är skapat eller inte – Qur’ânen är helt enkelt Allâhs tal.”

är en innovatör lik personen som säger att det är skapat. Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte
skapad....”

Abû Zur´ah ar-Râzîs och Abû Hâtim ar-Râzîs dogm

321 – 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:

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:

ير  يع  البصصي ه وص السممي ء  وص ثءليهي شصيء مي  لصيءسص كص

”Ingenting är som Han - Han är den Hörande, den Seende.”1

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...”2

Abû Dja´far Muhammad bin Djarîr at-Tabarîs dogm

325 – Abû Dja´far Muhammad bin Djarîr sade:

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

نصى سء اء الءح  مص واء فصلصه  الصسء ع  ا تصدء نص أصيااا مم مص حء واء الرم ع  ص أصوي ادء واء اا ع  ق لي ادء

”Säg:  ”Anropa Allâh eller  anropa den Nåderike!  Med vilket  namn ni  än anropar  Honom så är
fullkomlighetens sköna namn Hans.”3

وه  بيهصا ع  نصى فصادء سء اء الءح  مص ي الصسء ا لي وص

”Allâhs är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dem.”4

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.”56

1 42:11
2 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/197-198).
3 17:110
4 7:180
5 Sarîh-us-Sunnah, sid. 51 
6 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/151).



Abû Ya´lâ

Imâm Abû Ya´lâ Muhammad bin al-Husayn al-Farrâ' al-Hanbalî (d. 458)

3 – Ahmad fördömde liknelse (التشبيه). Hanbal berättade att han sade:

”Liknelse innebär att man säger att [Allâhs] syn är som min syn, [Allâhs] hand är som min hand,
[Allâhs] fot är som min fot. Den som säger så liknar Allâh vid Hans skapelse.”

4 – Han sade i Yûsuf bin Mûsâs rapportering:

ير  يع  البصصي ه وص السممي ء  وص ثءليهي شصيء مي لصيءسص كص

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”7

Det är inte tillåtet att tillämpa Abû Hurayrahs hadîth på dem som bekräftar egenskaperna. Allâh har
ju beskrivit Sig själv på flera ställen i Qur’ânen, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har
gjort likaså i autentiska hadîther och Salaf har bekräftat dem, vilket vi kommer att klargöra. Alltså
kan hadîthen endast tillämpas på dem som talar om Allâh på ett sätt som saknar bevis i föreskriften.
Håll fast vid din kännedom att dessa hadîther inte får avfärdas såsom Mu´tazilah avfärdar dem eller
tolkas såsom Ashâ´irah tolkar dem. Det är obligatoriskt att tro på dem bokstavligt och anse att de är
Allâhs egenskaper som inte liknar skapelsernas egenskaper.  Inte heller  anser vi  att  Allâh liknar
skapelsen med Sina egenskaper.  Istället  säger vi  det som vår  Shaykh och imam Abû ´Abdillâh
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal och andra imamer från Ahl-ul-Hadîth sade om dessa hadîther:

”Framför dem som de har kommit.”

Därav  förstod  de  dem  bokstavligt  utmed  att  de  är  Allâhs  (ta´âlâ)  egenskaper  som inte  liknar
skapelsens egenskaper.

5 – Ahmad sade i avhandlingen som återberättas av ´Abdûs bin Mâlik al-´Attâr:

”Den som får reda på en hadîth som han inte förstår skall veta att det finns folk som förstår den och
bemästrar den åt honom. Han måste tro på den och underkasta sig den. Exempel på sådana hadîther
är den om den ”trovärdige och betrodde” och hadîther om ödet och alla hadîther om Beskådningen.
Det spelar ingen roll om vissa inte klarar av att höra dem eller tar illa upp av att lyssna på dem.”

6 – Han sade i Hanbals återberättelse:

”Vi avfärdar ingen egenskap från Honom till följd av allt förtal som har uppstått.”

7 – Han sade i al-Marrûdhîs återberättelse:

”Egenskapsrelaterade hadîther skall förkunnas bokstavligt.”

8 – Han sade i Abû Tâlibs återberättelse:

”Varje gång en hadîth som ”Slavens hjärta befinner sig mellan den Nåderikes två fingrar” eller
”Allâh skapade Âdam med Sin hand” rapporterats anammar vi den.”

9 – Han sade i Hanbals återberättelse om hadîtherna:

7 42:11



”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) stiger ned till den lägsta himlen.”

”Ni kommer att se er Herre med ögonen liksom ni ser fullmånen och solen en molnfri dag.”

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

زييٍد ن مم هصلء مي

”Finns det fler?”8

till dess att Han placerar Sitt ben – eller Sin fot – över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”9 

”Vi betror och bekräftar dem utan föreställning och förklaring. Vi avfärdar ingenting från dem. Om
de har rapporterats autentiskt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam),  vet vi  att  de är
sanning.”

13 – ad-Dâraqutnî sade i ”Kitâb-us-Sifât”:  Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-´Abbâs
bin Muhammad ad-Dûrî  berättade för  oss:  Jag hörde Yahyâ bin Ma´în säga:  Jag bevittnade att
Zakariyyâ bin ´Adî frågade Wakî´:

”Abû Sufyân! Vad sägs om dessa hadîther, som den om fotpallen och andra?” Wakî´ sade: ”Vi var
med om att Ismâ´îl bin Abî Khâlid, Sufyân och Mis´ar återberättade dessa hadîther utan att tolka
något.”

14 – Han sade också: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Abûl-´Abbâs Ishâq bin Ya´qûb
berättade för oss: Jag hörde Ahmad bin ad-Dawraqî säga: Ahmad bin Nasr berättade för mig: Jag
hörde Sufyân bin ´Uyaynah säga hemma hos honom efter ´Ishâ', efter att jag hade frågat honom
ihärdigt:

”Låt mig andas.” Jag sade: ”Abû Muhammad! Jag vill fråga dig något.” Han sade: ”Fråga inte.” Jag
sade: ”Jag måste fråga dig. Vem annars skall jag fråga?” Han sade: ”Låt gå.” Jag sade: ”Hur är
hadîthen från ´Ubaydah, från ´Abdullâh, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Har du fått reda på att Allâh (´azza wa djall) skall bära himlarna på ett finger, jordarna på ett
finger...”

”Människornas hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar...”

”Allâh (´azza wa djall) förvånas och skrattar.”?

Sufyân  sade:  ”De  är  som  de  har  återberättats.  Vi  bekräftar  dem  och  återberättar  dem  utan
föreställning.”

15 – al-Khallâl rapporterade i ”as-Sunnah” via al-Awzâ´î som sade:

”az-Zuhrî och Makhûl brukade säga om egenskapsrelaterade hadîther: ”Framför dem ordagrant.”

8 50:30
9 al-Bukhârî (4848), Muslim (2188), Ahmad (3/129), at-Tirmidhî (3272), an-Nasâ'î i ”al-Kubrâ” (7719), ad-Dârimî i
”ar-Radd ´alâ Bishr  al-Marîsî,  sid.  69,  al-Bayhaqî  i  ”al-Asmâ'  was-Sifât”,  sid.  348-349,  Ibn Khuzaymah i  ”at-
Tawhîd”, sid. 92-93, och Ibn Mandah i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 42, som sade: 

”Hadîthen är bekräftad enligt samstämmighet.”



16 – al-Walîd bin Muslim sade: 

”Jag  frågade  Mâlik  bin  Anas,  Sufyân  ath-Thawrî,  al-Layth  bin  Sa´d  och  al-Awzâ´î  om
egenskapsrelaterade hadîther. De sade: ”Framför dem ordagrant.”

17 – ad-Dâraqutnî rapporterade i ”Kitâb-us-Sifât”: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-
´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga
om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller
på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre
(´azza  wa djall)  placerar  Sin  fot  över  det  varpå  det  säger  ”Det  räcker,  det  räcker”  och  dylika
hadîther:

”Dessa hadîther är autentiska. Pålitliga återberättare har framfört dem från varandra till dess att de
har nått oss. Vi anser att de är tvivelsutan sanna. Men om vi får frågan om hur Han placerar Sin fot
eller hur Han skrattar, säger vi att det inte skall tolkas och att vi inte har hört någon tolka det.”10

19 – Abû Dja´far Muhammad bin Djarîr at-Tabarî sade i ”at-Tabsîr fî Ma´âlim-id-Dîn”:

”Exempel på egenskaperna som endast kan kännas vid via Qur’ânen och Sunnah är när Han (´azza
wa djall) berättar att Han…

1 – … hör och ser…

2 – … har två händer när Han säger:

بءس وطصتصاني اه  مص بصلء يصدص

”Nej, Hans två händer är tvärtom utsträckta.”11

3 – … har ett ansikte när Han säger:

بككص ه  رص جء يصبءقصى وص وص

”Men din Herres ansikte förblir.”12

4 – … har en fot. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… till dess att Herren placerar Sin fot över det.”

5 – … skrattar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… kommer att träffa Allâh som kommer att skratta mot honom.”

6 – … stiger ned till den nedersta himlen, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade.

7 – … har fingrar. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

10 Autentisk enligt Ibn Taymiyyah i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (5/51).
11 5:64 
12 55:27 



”Det finns inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes fingrar.”

Dessa betydelser och liknande som jag har nämnt har Allâh beskrivit Sig själv med och likaså har
Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort det. De går inte att bekräfta via tänk och
funderingar.  Vi gör dock inte Takfîr  på någon som är okunnig om dem förrän han får reda på
dem.”13

Därefter sade han:

”Må Allâh förbanna och vredgas över den som avvisar mig, lägger ord i min mun eller hittar på om
mig och påstår  att  jag säger  något  annat.  Må änglarna och alla  andra  som förbannar  förbanna
honom.”

Så sade den kände at-Tabarî som utgör en referens.”14

13 Sid. 132 
14 Ibtâl-ut-Ta'wîl (1/43-50).



al-Baghawî

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 561)

Allâh (´azza wa djall) sade:

ب ونص سي ا تصكء لصم  مص يصعء مء وص ك  هرص جص مء وص ك  رم لصم  سي ضي يصعء فيي الصرء اتي وص اوص ه وص اا  فيي السممص وص

”Men Han är Allâh i himlarna och på jorden; Han känner det som ni hemlighåller lika väl som det
ni öppet visar och Han vet vad ni förtjänar.”15

Muhammad bin Djarîr sade: 

”Det  vill  säga  att  det  är  Han  som  är  Allâh  ovanför  himlarna.  På  jorden  känner  Han  det  ni
hemlighåller lika väl som det ni öppet visar.”16

15 6:3
16 Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/84).



al-Qurtubî 

Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî (d. 671)

Den sjätte åsikten är den som  at-Tabarî, Ibn Abî Zayd, al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb och grupper av
lärda inom Hadîth och Fiqh har. Det är också vad som framgår i vissa böcker skrivna av al-Qâdhî
Abû  Bakr  (al-Bâqilânî)  och  Abûl-Hasan.  al-Qâdhî  ´Abdul-Wahhâb  citerade  honom  ordagrant,
nämligen att Allâh (subhânah) är upprest över tronen med Sin essens. På vissa platser har de även
lagt dit ”ovanför Sin tron”. al-Qâdhî Abû Bakr sade:

”Det är den korrekta åsikten som jag anammar, men utan begränsning, befästning av en plats och
vidrörning.”

Detta sade al-Qâdhî Abû Bakr i sin bok ”Tamhîd-ul-Awâ'il”. Detsamma sade Abû Bakr bin Fawrak i
sin bok ”Sharh Awâ'il-id-Adillah”. Den åsikten delar även Ibn ´Abdil-Barr, at-Talamankî och andra
från Andalusien samt al-Khattâbî i boken ”Shi´âr-ud-Dîn”.17

17 al-Asnâ fî Sharh Asmâ'illâh al-Husnâ (2/123).



Ibn Taymiyyah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Salafs, imamernas och deras återberättares tal i ämnet är många och finns i Qur'ân-tolkningar och
fundamentala böcker. Ishâq bin Râhûyah sade: Bishr bin ´Umar berättade för oss:

”Jag hörde flera Qur'ân-tolkare säga att:

ى تصوص شي اسء رء لصى الءعص ن  عص مص حء الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”18

betyder att Han besteg den.”19

al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”:

”Kapitel 22:

اء لصى الءمص ش ه  عص رء انص عص كص  وص

”Hans tron var ovanpå vattnet.”20

يمي ظي شي الءعص رء ب  الءعص ه وص رص  وص

”Han som är Herren till den väldiga tronen.”21

اء لصى الءمص ش ه  عص رء انص عص كص  وص

”Hans tron var ovanpå vattnet.”

Abûl-´Âliyah sade:

”...  därefter استوى Han إلى himlen...”

betyder att Han reste Sig:

اٍت اوص مص بءعص سص اه نم سص وم  فصسص

”... och formade den till sju himlar...”

betyder att Han skapade dem.”

Mudjâhid sade:

”Att Han استوى betyder att Han höjde Sig över tronen.”

18 20:5
19 al-Albânî sade:

”Berättarkedjan är autentisk och består av pålitliga och memorerande återberättare i rad.” (Mukhtasar-ul-´Uluww,
sid. 160)

20 11:7
21 9:129



al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî sade i sin kända Qur'ân-tolkning:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

لييم  ٍء عص يء ه وص بيك لك شص اٍت وص اوص مص بءعص سص اه نم سص وم اء فصسص ى إيلصى السممص تصوص يعاا ث مم اسء مي ضي جص ا فيي الصرء م مم لصقص لصك  ه وص المذيي خص

”Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär. Därefter reste Han sig över himlen och
formade den till sju himlar. Han har kunskap om allt.”22

Ibn ´Abbâs och majoriteten av Salafs Qur’ân-tolkare sade:

”Det vill säga att Han steg upp över himlen.”23

al-Bayhaqî rapporterade i ”al-Asmâ' was-Sifât”:

”al-Farrâ' sade:

ى ” تصوص betyder att Han steg upp. Det sade Ibn ´Abbâs. Det är som att du säger till en person: ”Han ث مم اسء
satt ned, sedan ى تصوص han och stod upp.”24  اسء

ash-Shâfi´î  rapporterade  från  Anas  (radhiya  Allâhu  ´anh)  att  profeten  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa
sallam) sade om fredagen:

”Den dagen reste Sig er Herre över tronen.”25

Qur'ân-tolkningarna  som  är  återberättade  från  profeten  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam),
följeslagarna och efterföljarna, däribland Qur'ân-tolkningarna av Muhammad bin Djarîr at-Tabarî,
´Abdur-Rahmân bin Ibrâhîm, även kallad för ”Duhaym”, Abû ´Abdir-Rahmân bin Abî Hâtim, Abû
Bakr bin al-Mundhir, Abû Bakr ´Abdul-´Azîz, Abûsh-Shaykh al-Asbahânî, Abû Bakr bin Mardûyah
och dessförinnan Ahmad bin Hanbal, Ishâq bin Râhûyah, Baqiyy bin Makhlad och dessförinnan
´Abd bin Humayd, Sunayd, ´Abdur-Razzâq och Wakî´ bin al-Djarrâh, består av otaliga uttalanden i
sakfrågan som är överensstämmande med dem som bekräftar Allâhs egenskaper. Detsamma gäller
dogmatiska böcker  som består av rapporteringar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi  wa sallam),
följeslagarna och efterföljarna.26

22 2:29
23 Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/59-60).
24 al-Asmâ' was-Sifât (2/310).
25 al-Musnad, sid. 70-71. adh-Dhahabî sade:

”Alla dessa återberättande vägar stärker varandra – må Allâh låta oss och er uppleva sötman av att få se Hans
givmilda ansikte.” (al-´Uluww, sid. 29-30)

26 Dar' Ta´ârudh-il-´Aql wan-Naql (2/20-22).



Ibn ´Abdil-Hâdî

Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (d. 744) 

Skaparens (subhânahu wa ta´âlâ), Han som gör vad Han vill, resning över Sin tron. Han (ta´âlâ)
sade:

ى تصوص شي اسء رء لصى الءعص ن  عص مص حء الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”27

شي رء لصى الءعص ى عص تصوص ث مم اسء

”Därefter reste Han sig över tronen.”28

al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”:

”Mudjâhid sade:

”Att Han استوى betyder att Han höjde Sig över tronen.”

Muhammad bin Djarîr at-Tabarî sade om: 

ا  بييرا أصلء بيهي خص ن  فصاسء مص حء شي الرم رء لصى الءعص ى عص تصوص تمةي أصيماٍم ث مم اسء ا فيي سي ا بصيءنصه مص مص ضص وص صرء الء اتي وص اوص لصقص السممص المذيي خص

”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!”29

”Därefter besteg den Nåderike tronen och höjde Sig över den. Det sägs att det var en lördag.”30

Abûl-´Âliyah ar-Rayâhî sade om:

”...  därefter استوى Han إلى himlen...”31

”Besteg.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

al-Baghawî sade:

”Ibn ´Abbâs och majoriteten av Salafs Qur’ân-tolkare sade:

”Det vill säga att Han steg upp över himlen.”32 

27 20:5
28 7:54
29 25:59
30 Djâmi´-ul-Bayân (17/480-481).
31 2:29
32 Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/59-60).



adh-Dhahabî 

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) 

adh-Dhahabî sade:

”Imamernas uttalanden efter al-Djahms och hans dogms uppdykande...

Zakariyyâ as-Sâdjî

524 – Imâm Abû ´Abdillâh bin Battah al-´Ukbarî – författare till det dogmatiska verket ”al-Ibânah
al-Kubrâ” – sade: Abûl-Hasan Ahmad bin Zakariyyâ bin Yahyâ as-Sâdjî berättade för oss: Min fader
sade:

”Dogmen som jag såg våra kollegor Ahl-ul-Hadîth besitta är att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron
ovanför Sin himmel. Han närmar Sig sin skapelse som Han vill...”

as-Sâdjî  var  den  lärde  av  Basrah.  Det  var  under  honom som Abûl-Hasan al-Ash´arî  studerade
Hadîth och Ahl-us-Sunnahs dogm. Han reste till al-Muzanî och ar-Rabî´ och studerade under dem.
Han har skrivit böcker som ”´Ilal-ul-Hadîth” och ”Ikhtilâf-ul-Fuqahâ'”. Han träffade Abûr-Rabî´ az-
Zahrânî och hans kull. Han blev drygt 80 år och dog 307. 

Muhammad bin Djarîr

525 – Abûl-Fadhl Ahmad bin Hibatillâh bin ´Asâkir underrättade oss: al-Hasan bin Muhammad
underrättade oss: Abûl-Qâsim al-Asadî underrättade oss: Abûl-Qâsim bin Abîl-´Alâ' underrättade
oss: ´Abdur-Rahmân bin Abî Nasr underrättade oss: Abû Sa´îd ad-Daynûrî, Muhammad bin Djarîrs
skribent, underrättade oss: Det läses upp för Muhammad bin Djarîr med jag lyssnade. Han sade:

”Det räcker för en person att veta att hans Herre är Han som har rest Sig över tronen. Den som säger
något annat har gått förlorad och under.”

Ibn Djarîrs Qur'ân-tolkning är full av Salafs bekräftande citat. I samband med Hans (ta´âlâ) ord:

اء ى إيلصى السممص تصوص ث مم اسء

”...  därefter استوى Han إلى himlen...”33

återberättade han från ar-Rabî´ bin Anas att det betyder att Han reste Sig. Och i samband med:

شي رء لصى الءعص ى عص تصوص تمةي أصيماٍم ث مم اسء ضص فيي سي الصرء اتي وص اوص لصقص السممص م  اا  المذيي خص بمك  إينم رص

”... därefter ى تصوص لصى  Han Sig اسء tronen.”34 عص

återberättade han i alla sammanhang att det betyder att Han höjde och reste Sig över den (عل عليه
:Efter att han hade citerat Mudjâhid sade han .(ارتفع

”Inga islamiska grupper förnekar detta; vare sig de som bekräftar att Allâh är ovanför tronen eller de
som förnekar det som Djahmiyyah och andra.”

33 2:29
34 7:54



Han sade i boken ”at-Tabsîr fî Ma´âlim-id-Dîn”:

”Exempel på egenskaperna som endast kan kännas vid via Qur’ânen och Sunnah är när Han (´azza
wa djall) berättar att Han…

1 – … hör och ser…

2 – … har två händer när Han säger:

بءس وطصتصاني اه  مص بصلء يصدص

”Nej, Hans två händer är tvärtom utsträckta.”35

3 – … har ett ansikte när Han säger:

بككص ه  رص جء يصبءقصى وص وص

”Men din Herres ansikte förblir.”36

4 – … har en fot. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… till dess att Herren placerar Sin fot över det.”

5 – … skrattar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… kommer att träffa Allâh som kommer att skratta mot honom.”

6 – … stiger ned till den nedersta himlen, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade.

7 – … har fingrar. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes fingrar.”

Dessa betydelser och liknande som jag har nämnt har Allâh beskrivit Sig själv med och likaså har
Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort det. De går inte att bekräfta via tänk och
funderingar.  Vi gör dock inte Takfîr  på någon som är okunnig om dem förrän han får reda på
dem.”37

Hammâd al-Bûshandjî

527 – Shaykh-ul-Islâm al-Harawî sade: Abûl-´Âlî underrättade oss: Min farfar Mansûr underrättade
oss: Ahmad bin al-Ashraf berättade för mig: Hammâd bin Hannâd al-Bûshandjî berättade för oss: 

”Detta är vad vi har sett världens folk rätta sig efter och betro – ett klargörande av de lärdas metodik
och Sunnahs och Ahl-us-Sunnahs drag: Allâh är ovanför den sjunde himlen ovanför Sin tro och
distanserad från Sin skapelse. Hans kunskap, myndighet och förmåga är överallt.”

Ibn Khuzaymah, imamernas imam

35 5:64 
36 55:27 
37 Sid. 132 



528 – al-Hâkim Abû ´Abdillâh sade: Jag hörde Abû Dja´far Muhammad bin Sâlih bin Hâni' säga:
Jag hörde Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah säga:

”Den som inte erkänner att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och att Han har rest Sig över
Sina sju himlar hädar sin Herre. Det är tillåtet att avrätta honom. Antingen ångrar han sig eller också
halshuggs han. Därefter skall hans lik kastas på en soptipp så att stanken från hans kadaver inte
besvärar muslimerna och de otrogna som har avtal med dem.”38

adh-Dhahabî sade:

”Ishâq bin Râhûyah sade: Jag hörde Bishr bin ´Umar säga: Jag hörde flera Qur'ân-tolkare säga om:

ى تصوص شي اسء رء لصى الءعص ن  عص مص حء الرم

”Den Nåderike ى تصوص ”.över tronen اسء

”Det vill säga reste Sig (ارتفع).”

Abûl-´Âliyah sade så.

al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”

”Mudjâhid sade:

”Att Han استوى betyder att Han höjde Sig över (عل) tronen.”39

ad-Dâraqutnî rapporterade från Ishâq al-Hâdî som sade: Jag hörde Abûl-´Abbâs Tha´lab säga:

”

اء  ى إيلصى السممص تصوص ث مم اسء

”... därefter استوى Han إلى himlen...”40

شي رء لصى الءعص ى عص تصوص ث مم اسء

”Därefter ى تصوص لصى Han sig اسء tronen.”41 عص

Det vill säga att Han höjde Sig över (عل) tronen.”

Muhammad bin Djarîr at-Tabarî sade i sin Qur'ân-tolkning:

شي رء لصى الءعص ى عص تصوص ث مم اسء

”Därefter ى تصوص لصى Han sig اسء ”.tronen عص

”Det vill säga att Han höjde Sig (عل) och reste Sig (ارتفع).”

38 al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, sid. 205-206
39 as-Sahîh, Kitâb-ut-Tawhîd, Kapitel 22.
40 2:29
41 7:54



Imâm Abû Sulaymân Dâwûd bin ´Alî al-Asbahânî sade: 

”Vi var hos Ibn-ul-A´râbî när en man kom till honom och sade: ”Vad betyder Allâhs (ta´âlâ) ord:

ى تصوص شي اسء رء لصى الءعص ن  عص مص حء  الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”?

Han svarade: ”Han är ovanför Sin tron precis som Han (´azza wa djall) har sagt om Sig själv.” Han
sade: ”Abû ´Abdillâh! Det är inte betydelsen. Det betyder att Han tog makten (استولى).” Han sade:
”Tyst med dig. Ingen tar makten över någon utan att han har en rival. Den som besegrar den andre
har tagit makten.”42

42 al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 36-38



Ibn-ul-Qayyim 

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ibn-ul-Qayyim sade:

”Imâm Abû Dja´far Muhammad bin Djarîr at-Tabarîs åsikt – imamen inom Fiqh, Qur’ân-tolkning,
Hadîth, historia, grammatik och Qur’ân.

Han sade i ”Sarîh-us-Sunnah”:

”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.”43

Han sade i sin stora Qur’ân-tolkning i samband med Hans (ta´âlâ) ord:

شي رء لصى الءعص ى عص تصوص تمةي أصيماٍم ث مم اسء ضص فيي سي الصرء اتي وص اوص لصقص السممص م  اا  المذيي خص بمك  إينم رص

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över tronen.”44

”Upphöjde Sig och besteg.”45

Han sade i samband med Hans (ta´âlâ) ord:

ينص هاا قصالصتصا أصتصيءنصا طصائيعي رء ا أصوء كص عا ضي ايئءتييصا طصوء صرء ليلء ان  فصقصالص لصهصا وص هييص د خص اء وص ى إيلصى السممص تصوص ث مم اسء

”Och Han reste 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!”46

”Han (ta´âlâ) menar att Han därefter höjde Sig över himlen. Vi har redan klargjort det.”47

Han sade i samband med Hans (ta´âlâ) ord:

ا ودا م  حء ا مم قصاما ب كص مص ثصكص رص سصى أصن يصبءعص دء بيهي نصافيلصةا لمكص عص نص اللميءلي فصتصهصجم مي وص

”Och vaka under någon del av natten i frivillig bön; helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge
dig en berömvärd plats.”48

”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.”49

Han sade i samband med Hans (´azza wa djall) ord:

43 Sarîh-us-Sunnah, sid. 51
44 7:54
45 Djâmi´-ul-Bayân (8/205). 
46 41:11
47 Djâmi´-ul-Bayân (24/98). 
48 17:79 
49 Djâmi´-ul-Bayân (15/51). 



بصابص  صسء لكي أصبءل غ  الء ا لمعص حا رء ان  ابءني ليي صص ن  يصا هصامص وء عص قصالص فيرء يكنص وص ليكص ز  ذص كص باا وص اذي صظ ن ه  كص إينكي لص اتي فصأصطمليعص إيلصى إيلصهي م وسصى وص اوص بصابص السممص أصسء
بييلي ني السم دم عص ص  ليهي وص مص نص س وء  عص وء عص ليفيرء

”Och Farao sade: ”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; kanske är detta rätt sätt för mig, rätt sätt att nå
himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.” [Dessa
tankar] ledde Farao till tron att hans onda handlingar var goda och nyttiga och spärrade [för honom]
den rätta vägen.”50

”Versen betyder att Farao ville ha ett torn så att han kunde hitta ett rätt sätt för att komma upp till
himlen och se Mûsâs gud:

باا اذي صظ ن ه  كص إينكي لص وص

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Det vill säga att jag tror att Mûsâ ljuger när han säger och hävdar att han har en gud och herre
ovanför himlen som har sänt honom till oss.”51

Han sade i sin bok ”at-Tabsîr fî Ma´âlim-id-Dîn”:

”Exempel på egenskaperna som endast kan kännas vid via Qur’ânen och Sunnah är när Han (´azza
wa djall) berättar att Han…

1 – … hör och ser…

2 – … har två händer när Han säger:

بءس وطصتصاني اه  مص بصلء يصدص

”Nej, Hans två händer är tvärtom utsträckta.”52

3 – … har ett ansikte när Han säger:

بككص ه  رص جء يصبءقصى وص وص

”Men din Herres ansikte förblir.”53

4 – … har en fot. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… till dess att Herren placerar Sin fot över det.”

5 – … skrattar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… kommer att träffa Allâh som kommer att skratta mot honom.”

6 – … stiger ned till den nedersta himlen, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade.

50 40:36-37 
51 Djâmi´-ul-Bayân (20/327). 
52 5:64 
53 55:27 



7 – … har fingrar. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes fingrar.”

Dessa betydelser och liknande som jag har nämnt har Allâh beskrivit Sig själv med och likaså har
Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort det. De går inte att bekräfta via tänk och
funderingar.  Vi gör dock inte Takfîr  på någon som är okunnig om dem förrän han får reda på
dem.”54

Den som vill veta vad följeslagarna och efterföljarna sade om det här ämnet55 skall läsa vad han56

har framfört från dem när han tolkade Hans (ta´âlâ) ord:

بصلي ب ه  ليلءجص لمى رص ا تصجص  فصلصمم

”Och då hans Herre visade Sig för berget...”57,

قيهينم ن فصوء نص مي ات  يصتصفصطمرء اوص اد  السممص تصكص

”Himlarna är nära att rämna ovanifrån.”58

 
och:

اء لصى الءمص ه  عص ش  رء انص عص كص تمةي أصيماٍم وص ضص فيي سي الصرء اتي وص اوص لصق السممص ه وص المذيي خص وص

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och Hans tron var över vattnet.”59

Därmed kommer  det  att  klargöras  vilken av  de två  grupperna som är  närmast  Allâh och Hans
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); de nekande Djahmiyyah eller de bekräftande Ahl-us-
Sunnah.”60 

Ibn-ul-Qayyim sade:

”När  Djahmiyyah  sade  att  resningen  är  en  metafor,  sade  Ahl-us-Sunnah  uttryckligt  att  Han  är
upprest över tronen med Sin essens. De flesta som uttryckte sig så var Mâlikiyyahs imamer. Imâm
Ibn Abî Zayd uttryckte sig så tre gånger i sina böcker. Den kändaste är ”ar-Risâlah” samt ”Djâmi´-
un-Nawâdir” och ”Kitâb-ul-Âdâb”. Den som vill  läsa det får  referera till  hans böcker.  al-Qâdhî
´Abdul-Wahhâb uttryckte sig också på det viset och sade:

”Han är upprest över tronen med Sin essens.”

al-Qâdhî Abû Bakr al-Bâqilânî, som även han var Mâlikî, likaså. al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb citerade
honom, vilket Abû ´Abdillâh nämnde konkret i sin bok ”al-Asnâ fî Sharh Asmâ'illâh al-Husnâ”.
Han sade:

”Den sjätte åsikten är den som at-Tabarî, Ibn Abî Zayd, al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb och grupper av

54 Sid. 132 
55 Det vill säga Allâhs höghet och resning över tronen.
56 Det vill säga at-Tabarî.
57 7:143
58 42:5 
59 11:7
60 Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah ´alâ Harb-il-Mu´attilah al-Djahmiyyah, sid. 295-296



lärda inom Hadîth och Fiqh har. Det är också vad som framgår i vissa böcker skrivna av al-Qâdhî
Abû  Bakr  (al-Bâqilânî)  och  Abûl-Hasan.  al-Qâdhî  ´Abdul-Wahhâb  citerade  honom  ordagrant,
nämligen att Allâh (subhânah) är upprest över tronen med Sin essens. På vissa platser har de även
lagt dit ”ovanför Sin tron”. al-Qâdhî Abû Bakr sade:

”Det är den korrekta åsikten som jag anammar, men utan begränsning, befästning av en plats och
vidrörning.”

Detta sade al-Qâdhî Abû Bakr i sin bok ”Tamhîd-ul-Awâ'il”. Detsamma sade Abû Bakr bin Fawrak i
sin bok ”Sharh Awâ'il-id-Adillah”. Den åsikten delar även Ibn ´Abdil-Barr, at-Talamankî och andra
från Andalusien samt al-Khattâbî i boken ”Shi´âr-ud-Dîn”.”6162

61 al-Asnâ fî Sharh Asmâ'illâh al-Husnâ (2/123).
62Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah (2/133) med Imâm Muhammad bin Muhammad bin al-Mawsilîs förkortning. 



Ibn Kathîr

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774) 

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ب ونص سي ا تصكء لصم  مص يصعء مء وص ك  هرص جص مء وص ك  رم لصم  سي ضي يصعء فيي الصرء اتي وص اوص ه وص اا  فيي السممص وص

”Han är Allâh i himlarna och på jorden; Han känner det ni hemlighåller lika väl som det ni öppet
visar och Han vet vad ni förtjänar.”63

Qur'ân-tolkarna är oense om denna vers efter att ha enats om att avvisa Djahmiyyah som säger att
Allâh är överallt – fjärran är Allâh från det de säger.

Den mest korrekta åsikten är att versen betyder att Allâh är den tillbedde i himlarna och på jorden,
det vill säga att skapelserna i himlarna och på jorden enbart dyrkar Honom och bekräftar Hans
gudomlighet. De kallar Honom för ”Allâh” och ber till Honom med hopp och fruktan. Detta görs av
samtliga förutom otrogna djinner och människor. Denna vers enligt denna tolkning är som versen:

ضي إيلصه  صرء فيي الء اء إيلصه  وص ه وص المذيي فيي السممص وص

”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden.”64

Det vill säga att Han är Gud till dem som är i himlen och Gud till dem som är på jorden.

Den andra åsikten: Allâh är Han som vet vad som finns i himlarna och på jorden och Han känner till
det ni hemlighåller och de ni visar öppet. På så sätt blir orden ”Han vet” bifogade till ”i himlarna
och på jorden”. I detta fall blir den underförstådda betydelsen:

”Det är Allâh som känner det ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar i himlarna och på
jorden.”

Den tredje  åsikten:  Att  man  stannar  upp vid  ”Han är  Allâh  ovanför  himlarna”  för  att  därefter
fortsätta läsa predikatet ”och på jorden känner Han det ni hemlighåller lika väl som det ni öppet
visar och Han vet vad ni förtjänar”. Denna åsikt har Ibn Djarîr.”65
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65 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (2/170-171).



al-Karmî 

Imâm Mar´î bin Yûsuf al-Karmî (d. 1033)

Den artonde åsikten är den som at-Tabarî, Ibn Abî Zayd, al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb, grupper av lärda
inom Hadîth och Fiqh,  Ibn ´Abdil-Barr,  al-Qâdhî  Abû Bakr bin al-´Arabî  och Ibn Fawrak har,
nämligen att Allâh (subhânah) är upprest över tronen med Sin essens. På vissa platser har de även
lagt dit ”ovanför Sin tron”. al-Qâdhî Abû Bakr (al-Bâqilânî) sade:

”Det är den korrekta åsikten som jag anammar, men utan begränsning, befästning av en plats och
vidrörning.”6667

66 al-Qurtubî sade:

”Den sjätte åsikten är den som at-Tabarî, Ibn Abî Zayd, al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb och grupper av lärda inom Hadîth
och Fiqh har. Det är också vad som framgår i vissa böcker skrivna av al-Qâdhî Abû Bakr (al-Bâqilânî) och Abûl-
Hasan. al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb citerade honom ordagrant, nämligen att Allâh (subhânah) är upprest över tronen
med Sin essens. På vissa platser har de även lagt dit ”ovanför Sin tron”. al-Qâdhî Abû Bakr sade:

”Det är den korrekta åsikten som jag anammar, men utan begränsning, befästning av en plats och vidrörning.”

Detta sade al-Qâdhî Abû Bakr i sin bok ”Tamhîd-ul-Awâ'il”. Detsamma sade Abû Bakr bin Fawrak i sin bok ”Sharh
Awâ'il-id-Adillah”.  Den  åsikten  delar  även  Ibn  ´Abdil-Barr,  at-Talamankî  och  andra  från  Andalusien  samt  al-
Khattâbî i boken ”Shi´âr-ud-Dîn”.” (al-Asnâ fî Sharh Asmâ'illâh al-Husnâ (2/123))

67 Aqâwîl-uth-Thiqât, sid. 122-123



ash-Shawkânî

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1260)

Allâh (´azza wa djall) sade:

ب ونص سي ا تصكء لصم  مص يصعء مء وص ك  هرص جص مء وص ك  رم لصم  سي ضي يصعء فيي الصرء اتي وص اوص ه وص اا  فيي السممص وص

”Men Han är Allâh i himlarna och på jorden; Han känner det som ni hemlighåller lika väl som det
ni öppet visar och Han vet vad ni förtjänar.”68

Ibn Djarîr sade: 

”Det är Han som är Allâh ovanför himlarna och på jorden känner Han det ni hemlighåller lika väl
som det ni öppet visar.”69
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ash-Shanqîtî

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393) 

Allâh (ta´âlâ) sade:

ا هييص تصم ور  ضص فصإيذص م  الصرء فص بيك  سي اء أصن يصخء نت م ممن فيي السممص  أصأصمي

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den
skälver och skakar!”70

Ibn Djarîr sade om:

اء   ممن فيي السممص

”... Han, som är ovanför himlen...”

”Det vill säga Allâh.”71

al-Qurtubî  tillskrev  den  förklaringen  Ibn  ´Abbâs.  Den  intygas  av  det  som  nämns  därnäst  av
jordskred och stormar.  Ingen annan än Allâh förmår det,  vilket framgår uppenbart  i texten. Det
avvisar al-Kisâ'î, Abû Hayyân72 och andra som sade att versen är en underförstådd metafor. Enligt
dem är metaforen ”Han, vars herravälde är ovanför himlen” medan det underförstådda är ”Han, vars
herravälde är överallt”. Dock nämns himlen eftersom den huserar Hans änglar, makt, fotpall och
den Bevarade tavlan och därifrån stiger Hans beslut, skrifter, påbud och förbud ned. En annan teori
är att Han som är ovanför himlen är Djibrîl, ängeln som är anförtrodd med jordskred. En tredje teori
är att versen tilltalar hedningarnas dogm att Allâh är ovanför himlen. 

Alla dessa teorier är baserade på att förneka Allâhs (ta´âlâ) höghet och dementera det som de anser
vara liknelse. Salafs dogm är däremot någonting helt annat. Salafs dogm är överensstämmande med
Ibn Djarîrs ord. Deras bevis är slavinnans hadîth:

”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

Shaykhen har forskat så djupt och klart i den här frågan, att han har vare sig lämnat någon oklarhet
eller något tvivel efter sig. Ingen muslim kan vara utan det, oavsett om han är lärd eller student. Den
lärde lär sig sund undervisning och vist klargörande medan studenten lär sig den raka, klara, tydliga
och sunda dogmen som åligger honom. 

Måhända säger någon att i versen betyder att Han är i himlen, vilket fordrar liknelse vid det  في«ي 
begränsade. Men Allâh (subhânah) är inte i någonting. Sunnah har bevisat rena motsatsen och att
något sådant är omöjligt i förhållande till Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tronen i den Nåderikes handflata motsvarar ett senapsfrö i en av eras händer.”

70 67:16
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72 al-Bahr al-Muhît (8/296).
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). 



Det dementerar att Allâh är inne i himlen, ty Han (subhânah) är upprest över Sin tron.74

74 Adhwâ'-ul-Bayân (5/424-425).



al-Albânî 

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) 

Imâm ´Abdullâh bin al-Mubârak sade om Djahmiyyah:

”De påstår att din gud som är ovanför himlen är ingenting.”

´Abbâd bin al-´Awwâm sade: 

”Jag talade med Bishr al-Marîsî och hans anhängare och kom fram till att de säger att det inte finns
någon ovanför himlen. Jag anser att man varken skall ingå i äktenskap med dem eller ärva dem.”

Liknande sade ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Wahb bin Djarîr, al-Qa´nabî, Abû Ma´mar al-Qatî´î och
andra imamer. De gjorde dock inte Takfîr på den som hade den dogmen förrän han fick reda på
sanningen, vilket Imâm Ibn Djarîr at-Tabarî sade.75

75 Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 57-58



Ibn ´Uthaymîn

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

لييم  ٍء عص يء ه وص بيك لك شص اٍت وص اوص مص بءعص سص اه نم سص وم اء فصسص ى إيلصى السممص تصوص يعاا ث مم اسء مي ضي جص ا فيي الصرء م مم لصقص لصك   ه وص المذيي خص

”Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär, därefter استوى Han إلى himlen och formade det
till sju himlar. Han har kunskap om allt.”76

Det vill säga efter att ha skapat allt vad jorden bär på:

اء ى إيلصى السممص تصوص اسء

”... därefter استوى Han إلى himlen...”

Det vill säga besteg himlen. Så förklarade Ibn Djarîr [at-Tabarî] (rahimahullâh) versen. En annan
förklaring är att Han avsåg himlen. Den förklaringen valde Ibn Kathîr (rahimahullâh). De lärda har
alltså två åsikter om اء ى إيلصى السممص تصوص :اسء

1 – Avsikt. När en avsikt är fulländad sägs det ى تصوص :Han (ta´âlâ) sade .اسء

ا لءما عي ا وص ما كء ى آتصيءنصاه  ح  تصوص اسء ه  وص ا بصلصغص أصش دم لصمم وص

”Och när han hade vuxit upp och nått full mognad till kropp och själ…”77

Det vill säga när han hade blivit fulländad. De som säger att när verbet ى تصوص efterträds av اسء menar إلى
att det syftar på avsikt.

2 – De som menar att ى تصوص endast står för höghet tolkar اسء som إلى nämligen ovanför. Den åsikten ,على
är dock svag. Allâh (ta´âlâ) har aldrig rest Sig över himlen, utan över tronen.

Alltså är Ibn Kathîrs åsikt den korrekta, nämligen att verbet ى تصوص i den här versen står för fulländad اسء
avsikt.78
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78 Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm, al-Baqarah (1/109-110).


