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 بسم ا الرحمن الرحيم

ا يرا سصاءت  مصصي هصنممص وص ليهي جص نصص  لمى وص ا تصوص لههي مص نيينص نصوص مي ؤ  بييلي ال مص ي رص سص يصتمبيع  غص ا تصبصيمنص لصهص ال هصدصى وص دي مص ن بصع  سصولص مي اقيقي الرم ن يصشص مص  وص

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill
gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom

brinna i helvetet - vilket jämmerligt mål!” (4:115)



Inledning

Imâm adh-Dhahabî (d. 748 – rahimahullâh) sade:

”698 kompilerade jag hadîtherna och rapporteringarna kring högheten. Jag gick emellertid miste om
vissa punkter som jag inte fick med. Därefter fullföljde jag ett verk som inleddes med:

”Fri är Allâh, den Väldige, från brister. Han är lovprisad för Sin ömhet och kunskap.”

Härmed skall jag ordna och klargöra sammanställningen. Jag ber Allâh om hjälp, Han räcker för oss
och Han är den bäste förvaltaren. 

Allâh (ta´âlâ) sade – och vems tal är mer trovärdigt än Allâhs:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ضص فيي سي الصر  اتي وص اوص لصقص السممص ص المذيي خص مص ا  بمكص إينم رص

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över tronen.”1

اء لصى ال مص هص عص شص ر  انص عص كص تمةي أصيمام  وص ضص فيي سي الصر  اتي وص اوص لصق السممص هصوص المذيي خص وص

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och Hans tron var över vattnet.”2

تصوصى شي اس  ر  لصى ال عص نص عص مص ح  الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”3 

ا  بييرا أصل  بيهي خص نص فصاس  مص ح  شي الرم ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ا فيي سي ا بصي نصهصمص مص ضص وص صر  ال  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!”4

ينص هاا قصالصتصا أصتصي نصا طصائيعي ر  ا أصو  كص عا ضي ايئ تييصا طصو  صر  ليل  ان  فصقصالص لصهصا وص هييص دصخص اء وص ى إيلصى السممص تصوص  ثصمم اس 

”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!”5

لييم  ء  عص هصوص بيكصله شصي  ات  وص اوص مص ب عص سص اهصنم سص وم اء فصسص ى إيلصى السممص تصوص يعاا ثصمم اس  مي ضي جص ا فيي الصر  م مم لصقص لصكص  هصوص 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.”6

ونص دو ا تصعص مم نصة  مه هص أصل فص سص ارص ق دص انص مي م  كص جص إيلصي هي فيي يصو  رص ضي ثصمم يصع  صر  اء إيلصى ال  نص السممص رص مي صم  بهرص ال  يصدص

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom

1 7:54
2 11:7
3 20:5
4 25:59
5 41:11
6 2:29



under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”7

هص فصعص اليحص يصر  لص الصم مص ال عص ليمص الطميهبص وص دص ال كص عص إيلصي هي يصص 

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”8 

افيعصكص إيلصيم رص فهيكص وص تصوص يسصى إينهي مص  يصا عي

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”9 

ا كييما ا حص زييزا ص عص انص ا  كص ص إيلصي هي وص هص ا  فصعص  بصل رم

”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”10

يري ي فص نصذي لصمصونص كص تصع  باا فصسص اصي م  حص لصي كص لص عص سي اء أصن يصر  نتصم ممن فيي السممص ا هييص تصمصورص أصم  أصمي ضص فصإيذص مص الصر  فص بيكص سي اء أصن يصخ  نتصم 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! 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?”11

نصة  ينص أصل فص سص سي م  هص خص ارص ق دص انص مي م  كص وحص إيلصي هي فيي يصو  الرو ةص وص ئيكص لص جص ال مص رص اريجي  تصع  عص ي ال مص ي ذي نص ام مه

”...  från  Allâh  till  vilken  många  vägar  leder  upp.  Till  Honom stiger  änglarna  och  den  heliga
ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”12

بصابص   صس  لهي أصب لصغص ال  ا لمعص حا ر  انص اب ني ليي صص باا يصا هصامص اذي صظصنوهص كص إينهي لص اتي فصأصطمليعص إيلصى إيلصهي مصوسصى وص اوص بصابص السممص أصس   

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”13

Det finns fler liknande verser i den väldiga Qur'ânen.

Allâhs slav! Om du eftersträvar rättvisa så skall du se till att hålla dig till Qur'ânen och Sunnah. Läs
därefter  vad  följeslagarna,  efterföljarna  och  imamerna  sade  om de  verserna  och  Salafs  dogm.
Antingen talar du kunnigt eller också tiger du snällt. Debattera inte och disputera inte. Det är otro
att disputera om Qur'ânen, vilket nämns i den autentiska hadîthen. Efter att profetens (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) hadîther har tagits upp lyder imamernas uttalanden. 

Må Allâh ena våra hjärtan om gudsfruktan och skydda oss mot dispyter och lustar. Vi står helt säkert
på en korrekt grund och vi har en stark dogm sett till att ingen kan jämföras med Allâh och att vi
tror på det som har bekräftats om Hans egenskaper liksom Hans essens. Egenskaperna medföljer ju
essensen. Vi begriper Skaparens existens och anser att den saknar like, men vi saknar kunskap om
dess beskaffenhet. Detsamma gäller Hans egenskaper. Vi tror på dem och begriper deras existens.
Vi känner till dem i helhet utan att begripa dem, likna dem, föreställa oss dem eller jämföra dem
med  Hans  skapelsers  egenskaper.  Imâm  Mâlik  och  andra  sade  att  resningen  är  känd  och  att

7 32:5
8 35:10
9 3:55
10 4:158 
11 67:16-17 
12 70:3-4
13 40:36-37 



beskaffenheten är okänd.”14

14 al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr (2/245-248).



ash-Shâfi´î

Imâm Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î (d. 204)

ash-Shâfi´î sade:

”Allâh (djalla wa ´azz) sade:

نصوهص تصأ ذي تمى يصس  هصبصوا حص ع  لصم  يصذ  امي ر  جص لصى أصم  هص عص عص انصوا مص ا كص إيذص سصوليهي وص رص ي وص نصوا بيالم ينص آمص نصونص المذي مي ؤ  ا ال مص  إينممص

”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.”15

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.”

Han hette Mu´âwiyah bin al-Hakam, vilket andra än Mâlik rapporterade det som. Jag tror inte Mâlik
memorerade hans namn.”16

ash-Shâfi´î sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ا اسم ن قصب لي أصن يصتصمص قصبصة  مه رييرص رص ا قصالصوا فصتصح  ائيهيم  ثصمم يصعصودصونص ليمص ن نهسص ونص مي ينص يصظصاهيرص المذي  وص

”De som på detta sätt förskjuter sin hustru men tar tillbaka sitt ord skall [som bot] skänka en slav
friheten, innan samlivet [med den förskjutna] får återupptas.”17

Om det blir obligatoriskt för den förskjutande mannen, som har tillgång till en slav eller en slavs
värde, att sona, så är boten inte giltig om han inte friger en slav. Han får dock inte frige en slav som
inte är muslim. Allâh (´azza wa djall) sade i samband med dråp:

نصة  مي ؤ  قصبصة  مو رييرص رص طصئاا فصتصح  ناا خص مي ؤ  ن قصتصلص مص مص  وص

”Den som av misstag har dödat en troende skall befria en troende slav...”18

15 24:62
16 ar-Risâlah, sid. 33-34
17 58:3
18 4:92



Allâhs (´azza wa djall) krav för boten efter ett dråp är – och Allâh vet bättre – även ett bevis för
boten efter en förskjutning, nämligen frigivning av en troende slav. På ett liknande vis kräver Allâh
(´azza wa djall) i två sammanhang att vittnena är hederliga medan Han på tre andra platser nämner
vittnena oinskränkt. I och med att de alla är vittnen nöjer vi oss med Allâhs (´azza wa djall) angivna
krav  och tillämpar  dem även  på  de  oinskränkta  vittnesmålen.  Allâh  låter  de  troende,  och  inte
hedningarna, få de troendes egendomar. Alltså är det ogiltigt att frige en slav som inte är troende. I
så fall är han skyldig att frige en troende slav. Jag föredrar att slaven är könsmogen och troende.
Och om han är utlänning och uttrycker sin islam, räcker det. Mâlik 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) 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.”

Mannen hette Mu´âwiyah bin al-Hakam, vilket rapporteras av az-Zuhrî och Yahyâ bin Abî Kathîr.”19

Jag  läste  för  al-Mubârak:  Muhammad  bin  ´Alî  bin  al-Fath  underrättade  dig:  ´Alî  bin  Mardak
underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim underrättade oss: Yûnus bin ´Abdil-A´lâ al-Misrî
berättade för oss:  Jag hörde Abû ´Abdillâh Muhammad bin Idrîs  ash-Shâfi´î  bli  frågad om hur
Allâhs egenskaper skall betros varpå han svarade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har namn och egenskaper som nämns i Hans skrift och som Hans profet
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat för sitt samfund. Ingen av Allâhs (ta´âlâ) skapelser som
får reda på dem får avfärda dem. Ty Qur'ânen har sänt ned dem och de har rapporterats autentiskt
från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via pålitliga återberättare. Den som avviker
från dem efter  att  ha  fått  reda på dem är  otrogen.  Innan dess  ursäktas  han för  sin  okunnighet
eftersom det är ingen kunskap som uppnås via intellekt, beskådning eller tankar. Allâh (subhânahu
wa ta´âlâ) har gett oss besked om att Han är hörande. Han har sagt att Han har två händer:

ب سصوطصتصاني  اهص مص بصل  يصدص

”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”20

Han har sagt att Han har en högerhand:

اتص السمماوص ينيهيوص يمات  بييصمي ط وي  مص

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”21

Han har sagt att Han har ett ansikte:

هصهص ج  ء  هصاليك  إيلم وص  كصلو شصي 

”Allt skall förgå utom Hans ansikte.”22

امي رص ك  ي ال  لي وص لص بهكص ذصو ال جص هص رص ج  يصب قصى وص وص

19 al-Umm (6/705-707).
20 5:64
21 39:67
22 28:88



”Men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”23

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att Han har en fot:

”Herren kommer att placera Sin fot över den så att den säger: ”Det räcker, det räcker.”24

Det vill säga över helvetet. 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att Han skrattar:

”Allâh  (ta´âlâ)  skrattar  åt  två  personer.  En  av  dem dödar  den  andre  och  båda  två  träder  in  i
paradiset.”25

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att Han stiger ned varje natt till  den
nedersta himlen.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att Han inte är enögd i samband med att han
nämnde ad-Dadjdjâl:

”Han är förvisso enögd, men er Herre (´azza wa djall) är sannerligen inte enögd.”26

Han har sagt att de troende skall beskåda sin Herre på Domedagen med sina ögon liksom de ser
fullmånen. 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt att Han har fingrar:

”Det finns inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar.”27 

Dessa betydelser  som Allâh har  beskrivit  Sig själv med och som Hans sändebud (sallâ  Allâhu
´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med kan inte uppfattas av tanke och beskådning. Därför
hädar inte den okunnige om dem förrän han får reda på dem. Om det är ett förståeligt besked som
nämner dem, blir det obligatoriskt för alla som hör talas om dem att tro på deras realia och vittna
om dem, precis som om han hade upplevt och hört dem från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam). Han skall bekräfta dessa egenskaper och avfärda liknelse. Det gjorde Han (ta´âlâ) själv
när Han sade:

يرص يعص البصصي هصوص السممي ء  وص ث ليهي شصي  مي  لصي سص كص

”Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.”2829 

23 55:27
24 al-Bukhârî (4848) och Muslim (2846).
25 al-Bukhârî (2826) och Muslim (1890). 
26 al-Bukhârî (7131) och Muslim (2933). 
27 Muslim (2654), Ahmad (2/168) och an-Nasâ'î (7739).
28 42:11
29 Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/268-270).



al-Humaydî

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî (d. 219) 

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

ب سصوطصتصاني اهص مص ا قصالصوا  بصل  يصدص نصوا  بيمص لصعي يهيم  وص لمت  أصي دي لصولصة  غص غ  ي مص قصالصتي ال يصهصودص يصدص ا  وص

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för
dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”30

اتص السمماوص ينيهيوص يمات  بييصمي ط وي  مص

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”31

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

ى تصوص شي اس  ر  لصى ال عص نص عص مص ح  الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”32

Den som säger något annat är en förnekande Djahmî.33

30 5:64
31 39:67
32 20:5
33 Usûl-us-Sunnah, sid. 88-91 



Ibn Abî Shaybah

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Abî Shaybah (d. 235) 

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.”34

34 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)



Ahmad bin Hanbal

Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 241)

Ahmad sade:

”Allâh har talat om för oss att Han är ovanför himlen. Han sade:

ا هييص تصمصورص ضص فصإيذص مص الصر  فص بيكص سي اء أصن يصخ  نتصم ممن فيي السممص أصأصمي

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”35 

هص فصعص اليحص يصر  لص الصم مص ال عص ليمص الطميهبص وص دص ال كص عص إيلصي هي يصص 

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.”36 

افيعصكص إيلصيم رص فهيكص وص تصوص يسصى إينهي مص  يصا عي

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”37 

ا كييما ا حص زييزا ص عص انص ا  كص ص إيلصي هي وص هص ا  فصعص  بصل رم

”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”38

تصوصى شي اس  ر  لصى ال عص نص عص مص ح  الرم

“Den Nåderike har rest Sig över tronen.”39 

ونص رص مص ا يصؤ  لصونص مص يصف عص قيهيم  وص ن فصو  بمهصم مه افصونص رص يصخص

”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”40

Detta är Allâhs ord. Han underrättar oss om att Han är ovanför himlen.”41

Ahmad sade:

”Om du vill veta att en Djahmî ljuger om Allâh när han säger att Allâh är överallt, skall du fråga
honom:

”Har det inte varit en tid då Allâh existerade och ingenting annat?”

35 67:16
36 35:10
37 3:55
38 4:158 
39 20:5
40 16:50 
41 ar-Radd ´alâz-Zanâdiqah wal-Djahmiyyah, sid. 146-147. Ibn ´Aqîl al-Hanbalî sade:

”Imâm Ahmad (rahimahullâh) har skrivit en bok vid namnet ”ar-Radd ´alâz-Zanâdiqah wal-Qadariyyah.” (al-Âdâb
ash-Shar´iyyah (1/274))

Ibn Kathîr sade:

”... och så sade Ahmad bin Hanbal i boken ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”.” (Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (3/304))



Han kommer att säga:

”Jo.”

Säg till honom:

”När Han väl skapade skapelsen, skapade Han den utanför Sig eller inne i Sig?”

Här kan han endast svara på tre sätt:

1 – Om han säger att Allâh skapade skapelsen inne i Sig, hädar han då det innebär att djinner,
människor och djävlar är inne i Allâh.

2 – Om han säger att Han skapade den utanför Sig och sedan gick in i den, hädar han då det innebär
att Allâh har gått in i alla smutsiga och orena platser.

3 – Om han säger att Han skapade den utanför Sig utan att gå in i den, tar han tillbaka sin åsikt –
och detta är Ahl-us-Sunnahs åsikt.”42

Ahmad 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:

رييدي ب لي ال وص ن  حص بص إيلصي هي مي نص أصق رص نصح  وص

”Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.”43

نتصم  ا كص م  أصي نص مص كص عص هصوص مص وص

”Han är med er, var ni än befinner er.”44

نصى مين لص أصد  هصم  وص سص ادي ة  إيلم هصوص سص سص م  لص خص هصم  وص ابيعص ثصة  إيلم هصوص رص ى ثصلص وص ن نمج  ا يصكصونص مي ضي مص صر  ا فيي ال  مص اتي وص اوص ا فيي السممص لصمص مص ص يصع  أصلصم  تصرص أصنم ام
انصوا ا كص هصم  أصي نص مص عص ثصرص إيلم هصوص مص لص أصك  ليكص وص ذص

42 ar-Radd ´alâz-Zanâdiqah wal-Djahmiyyah, sid. 155-156 
43 50:16
44 57:4



”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.”45

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.”46

Rizqullâh underrättade oss, från Muhammad bin Abîl-Fawâris: Abû ´Umar bin Hayyûyah berättade
för oss: Dja´far bin Muhammad as-Sandalî berättade för oss: Ahmad bin al-Âdamî berättade för oss:
al-Fadhl bin Ziyâd underrättade oss: Abû ´Abdullâh berättade för oss: Nûh bin Maymûn berättade
för oss: Bukayr bin Ma´rûf berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân, från adh-Dhahhâk som sade
om:

انصوا ا كص هصم  أصي نص مص عص ثصرص إيلم هصوص مص لص أصك  ليكص وص ن ذص نصى مي لص أصد  هصم  وص سص ادي ة  إيلم هصوص سص سص م  لص خص هصم  وص ابيعص ثصة  إيلم هصوص رص ى ثصلص وص ن نمج  ا يصكصونص مي مص

”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.”

Abû ´Abdillâh sade:

”Det är Sunnah.”47

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

”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.”48

al-Maymûnî sade:

”Jag frågade Ahmad bin Hanbal privat, försäkrade mig om vissa saker och sade: ”Abû ´Abdillâh! Vi
har  prövats med dessa Djahmiyyah.  Vad säger  du om den som säger  att  Allâh inte  är ovanför
tronen?” Han svarade: ”Alla deras åsikter roterar runt otro.” Jag sade: ”Vad säger du om den som
säger att Allâh inte talade med Mûsâ?” Han svarade: ”Tvivelsutan otrogen.” Jag sade: ”Den som
säger att Allâhs namn är skapade?” Han svarade: ”Otrogen.” Sedan sade han till mig: ”Allâh är ett
av Hans namn. Den som säger att de är skapade påstår att Allâh är skapad.” Han började se gravt på
dem och göra Takfîr på dem. Därefter läste han upp:

ليينص صوم مص ال  بم آبصائيكص رص م  وص بمكص ص رص  ام

”Allâh, er Herre och era förfäders Herre!”49

45 58:7
46 Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/60).
47 Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/191).
48 Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/233).
49 37:126



Han nämnde även en annan vers. Jag sade: ”Den som säger att Allâh fanns utan kunskap?” Hans
ansiktsdrag förändrades. Där och då förändrades det som mest och då blev han också argast. Sedan
sade han till mig: ”Otrogen.”50

Yûsuf bin Mûsâ al-Qattân sade:

”Det  sades  till  Abû ´Abdillâh:  ”Allâh (ta´âlâ)  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.”51

50 Masâ'il Abîl-Hasan ´Abdil-Malik bin ´Abdil-Hamîd al-Maymûnî, sid. 157-158
51 Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/568).



al-Bukhârî

Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (d. 256)

al-Bukhârî 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.”52

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.”53

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.”54

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.”55

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.”56

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.”57

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.”58

Ibn ´Abbâs sade:

52 Khalqu Af´âl-il-´Ibâd, sid. 30
53 Ibid, sid. 31
54 Ibid, sid. 31
55 Ibid, sid. 36
56 Ibid, sid. 36
57 Ibid, sid. 36
58 Ibid, sid. 37



”När Allâh talade med Mûsâ, kom rösten från himlen och Allâh var ovanför himlen.”59

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.”60

Ibn Mas´ûd sade om Hans ord:

ى تصوص شي اس  ر  لصى ال عص نص عص مص ح  الرم

“Den Nåderike har rest Sig över tronen.”61 

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

al-Bukhârî sade:

”Kapitel 22:

اء لصى ال مص هص عص شص ر  انص عص كص  وص

”Hans tron var ovanpå vattnet.”62

يمي ظي شي ال عص ر  بو ال عص هصوص رص  وص

”Han som är Herren till den väldiga tronen.”63

Gällande Hans ord:

اء لصى ال مص هص عص شص ر  انص عص كص  وص

”Hans tron var ovanpå vattnet.”

så sade Abûl-´Âliyah:

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

betyder att Han reste Sig:

ات  اوص مص ب عص سص اهصنم سص وم  فصسص

”... och formade dem till sju himlar...”

betyder att Han skapade dem.”

Mudjâhid sade:

59 Ibid, sid. 41
60 Ibid, sid. 43
61 20:5
62 11:7
63 9:129



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

7418 – ´Abdân berättade för oss, från Abû Hamzah, från al-A´mash, från Djâmi´ bin Shaddâd, från
Safwân bin Muhriz, från ´Imrân bin Husayn som sade:

”Jag var hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en grupp människor från Banû Tamîm
kom. Han sade: ”Ta emot det glada budskapet, Banû Tamîm!” De sade: ”Du har glatt oss, så ge
oss.” En grupp jemeniter kom in. Han sade: ”Ta emot det glada budskapet,  jemeniter,  ty Banû
Tamîm gjorde inte det.” De sade: ”Vi tar emot det. Vi har kommit till dig för att förstå religionen
och för att fråga dig om begynnelsen.” Han sade: ”Allâh fanns och ingenting fanns innan Honom.
Hans  tron  var  ovanpå  vattnet.  Därefter  skapade  Han  himlarna  och  jorden  och  skrev  ned  i
Påminnelsen allt som skulle ske.” En man kom till mig och sade: ”´Imrân! Gå och hämta din kamel.
Den har sprungit iväg.” Jag gick iväg för att leta rätt på den och såg att den var långt borta. Jag svär
vid Allâh att jag önskar att den hade sprungit iväg och att jag inte hade rest mig upp.”

7419 – ´Alî bin ´Abdillâh berättade för oss: ´Abdur-Razzâq berättade för oss: Ma´mar underrättade
oss, från Hammâm: Abû Hurayrah berättade för oss, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
som sade:

”Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. Vad
säger ni om att Han har skänkt uppehälle alltsedan Han skapade himlarna och jorden utan att något
som finns i Hans högra hand har reducerats? Hans tron är ovanpå vattnet och i Hans andra hand
ligger vågen som Han sänker och höjer.”

7420  –  Ahmad  berättade  för  oss:  Muhammad  bin  Abî  Bakr  al-Muqaddamî  berättade  för  oss:
Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Thâbit, från Anas som sade:

”Zayd bin al-Hârithah kom och klagade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frukta
Allâh  och  behåll  din  hustru.”  Om Allâhs  sändebud  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  skulle  ha
undanhållit något från er hade han undanhållit det här. Zaynab brukade skryta inför profetens (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: ”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh
(ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”

Thâbit sade:

يهي ب دي ص مص ا ام كص مص فيي فيي نصف سي تصخ   وص

”Och av rädsla för människorna gömde du inom dig vad Allâh skulle ge till känna.”64

Den uppenbarades i samband med Zaynab och Zayd bin al-Hârithah.”

7421 – Khallâd bin Yahyâ berättade för oss: ´Îsâ bin Tahmân berättade för oss: Jag hörde Anas bin
Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) säga:

”Versen om slöjan uppenbarades i samband med Zaynab bint Djahsh. På hennes bröllop bjöd han på
bröd och kött.  Hon brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvinnor och
säga: ”Allâh vigde mig ovanför himlen.”

7422 – Abûl-Yamân berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss: Abûz-Zinâd berättade för oss, från
al-A´radj, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

64 33:37



”När Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen skrev Han en bok som är hos Honom ovanför
Hans tron: Min nåd har övervunnit Min vrede.”

7423 – Ibrâhîm bin al-Mundhir berättade för oss: Muhammad bin Fulayh berättade för mig: Min
fader  berättade för mig:  Hilâl  berättade för mig,  från ´Atâ'  bin Yasâr,  från Abû Hurayrah,  från
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Det  tillkommer  Allâh  att  införa  den  som  tror  på  Allâh  och  Hans  sändebud,  ber  och  fastar
Ramadhân i paradiset, oavsett om han utvandrar för Allâhs sak eller stannar kvar i sin födelseort.”
De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte berätta det för människorna?” Han sade: ”I paradiset finns
hundra nivåer som Allâh har förberett för kämparna för Hans sak. Avståndet mellan varje nivå är
som avståndet mellan himlen och jorden. När ni tillber Allâh så skall ni fråga Honom om Firdaws
som är  paradisets  bästa  och  högsta  nivå.  Ovanför  den  är  den  Nåderikes  tron.  Därifrån  rinner
paradisets floder.”

al-Bukhârî sade:

”Kapitel 23: Allâh (ta´âlâ) sade:

وحص إيلصي هي الرو ةص وص ئيكص لص جص ال مص رص تصع 

”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp.”65

ليمص الطميهبص دص ال كص عص  إيلصي هي يصص 

”De goda orden stiger upp till Honom.”66 

Abû Hamzah berättade att Ibn ´Abbâs sade:

”När Abû Dharr fick reda på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade blivit sänd, sade han
till sin broder: ”Lär mig kunskapen från den här mannen som säger att han får uppenbarelser från
himlen.”

Mudjâhid sade:

”Den goda handlingen upphöjer det goda ordet. Till Honom som många vägar leder upp ( اريجي عص ي ال مص (ذي
betyder att änglarna stiger upp till Allâh.”

7429 – Ismâ´îl berättade för oss: Mâlik berättade för mig, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû
Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade:

”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i samband med Fadjr-bönen och
´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp varpå Han frågar dem – och
Han vet bättre än de: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi lämnade dem och de
bad när vi kom till dem.”

7430 – Khâlid bin Makhlad sade: Sulaymân berättade för oss: ´Abdullâh bin Dînâr berättade för
mig, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:

65 70:4 
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”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger
upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess givare,
liksom ni föder er fålar, så att den blir som ett berg.”

Även  Warqâ'  berättade  den  från  ´Abdullâh  bin  Dînâr,  från  Sa´îd  bin  al-Musayyab,  från  Abû
Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Endast det lovliga stiger upp till Allâh.”



al-Muzanî

Imâm Ismâ´îl bin Yahyâ al-Muzanî (d. 264) 

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

دصورص فيي الصو ا تصخ  مص يصني وص صع  ائينصةص ال  لصمص خص يصع 

”Han ser de falska blickarna och Han vet vad som göms i människornas bröst.”6768

67 40:19
68 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
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.



al-Muzanî sade:

”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.”69

Ibn Salâmah underrättade oss, från Abû Dja´far at-Tartûsî, från Yahyâ bin Mandah: Ahmad bin al-
Fadhl berättade för oss: al-Yâtarqânî underrättade oss: Jag hörde Abû ´Umar as-Sulamî: Jag hörde
Abû Hafs ar-Rifâ´î: Jag hörde ´Amr bin Tamîm al-Makkî säga: Jag hörde Muhammad bin ´Îsâ at-
Tirmidhî säga: Jag hörde al-Muzanî säga:

”Ingens Tawhîd är korrekt förrän han vet att Allâh är ovanför tronen med Sina egenskaper.” Jag
sade:  ”Som vilka  till  exempel?”  Han  sade:  ”Han  är  Hörande,  den  Seende,  den  Vetande,  den
Förmögne.”

Rapporterad av Ibn Mandah i ”at-Târîkh”

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) 

69 as-Sunnah, sid. 31 



al-Muzanî var sin epoks lärd i Egypten och ash-Shâfi´îs ädlaste student. Han dog 264, drygt 80 år
gammal70.

70 al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr (1/186-187).



Abû Zur´ah ar-Râzî och Abû Hâtim ar-Râzî

Imâm Abû Zur´ah ´Ubaydullâh bin ´Abdil-Karîm ar-Râzî (d. 264) och Imâm Abû Hâtim
Muhammad bin Idrîs ar-Râzî (d. 277)

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:

يرص يعص البصصي هصوص السممي ء  وص ث ليهي شصي  مي  لصي سص كص

”Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.”71

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...”72

Abû Zur´ah sade:

”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besked om beskådningen, att Allâh skapade
Âdam i Sin skepnad, nedstigningen och liknande skall betros utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) syfte och underkastas. Abû Mûsâ al-Ansârî berättade för mig: Sufyân bin ´Uyaynah
sade:

”Tolkningen av allt som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har beskrivit Sig själv med i Sin skrift är att läsa
det. Ingen annan än Allâh har rätt att tolka det.” 

Abû Zur´ah sade:

”Qur'ânen är Allâhs tal och den är oskapad. Den som tvivlar på det och den som säger att den är

71 42:11
72 Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/197-198).



skapad är jämlika. Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) brukade säga: ”Djahmiyyah har delat upp sig i
tre grupper:

1 – De som säger att Qur'ânen är skapad.

2 – De som är passiva.

3 – De som säger att deras uttal av Qur’ânen är skapat.”

Abû Zur´ah sade:

”Vi anser att tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker. Den som säger något annat
är innovatör och Murdji'î.”73

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 تصوص شي اس  ر  لصى ال عص نص عص مص ح  الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”74

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!”75

73 Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/59).
74 20:5
75 al-´Uluww, sid. 1153



Abû Dâwûd

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

19 – Kapitel om Djahmiyyah

4103 – Muhammad bin as-Sabbâh al-Bazzâz berättade för oss: al-Walîd bin Abî Thawr underrättade
oss, från Simâk, från ´Abdullâh bin ´Amîrah, från al-Ahnaf bin Qays, från al-´Abbâs bin ´Abdil-
Muttalib som sade:

”Jag var i Bathâ' bland en grupp människor som även Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) befann sig i. Han tittade på ett moln som strök förbi och sade: ”Vad kallar ni det för?” De
sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han sade: ”Sky då?” De sade:
”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Det vet
vi inte.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år. Detsamma gäller himlen ovanför
den.” Han kom upp i sju himlar och sade: ”Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som
avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän
är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan
två himlar. Därefter är Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”76

4104 – ´Abdul-A´lâ bin Hammâd, Muhammad bin al-Muthannâ och Ahmad bin Sa´îd ar-Ribâtî
berättade för oss: Wahb bin Djarîr berättade för oss (Ahmad sade: Vi skrev ned från hans exemplar
och formuleringen är hans): Min fader berättade för mig: Jag hörde Muhammad bin Ishâq berätta
från Ya´qûb bin ´Utbah, från Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im, från sin fader, från
sin fader 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.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam): ”Ve dig! Vet du vad du säger?” 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! Allâh skall inte bes om medling inför någon av
Sin skapelse. Allâhs angelägenhet är väldigare än så. Ve dig! Vet du vem Allâh är? Hans tron är
ovanför Hans himlar så här” och formade sina fingrar till  en kupol ”och den låter på grund av
Honom liksom en ryttares sadel låter.”77

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
Ishâq, vilket Ahmad också sade. Jag har fått reda på att  ´Abdul-A´lâ,  Ibn-ul-Muthannâ och Ibn

76 Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193),
Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid.
19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid, 87, och svag enligt al-Albânî
i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577). 

77 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). 



Bashshâr har hört den från ett och samma exemplar.”

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 مص ح  ا مم قصاما بوكص مص ثصكص رص سصى أصن يصب عص  عص

”Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en berömvärd plats.”78

”Han kommer att sätta honom på Sin tron.”

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.”79

78 17:79
79 as-Sunnah (1/214).



Ibn Mâdjah

Imâm Muhammad bin Yazîd bin Mâdjah al-Qazwînî (d. 275)

13 – Kapitel om det som förnekas av Djahmiyyah

182 – Abû Bakr bin Abî Shaybah och Muhammad bin as-Sabbâh berättade för oss: Yazîd bin Hârûn
berättade för  oss:  Hammâd bin Salamah underrättade oss,  från Ya´lâ  bin ´Atâ',  från  Wakî´ bin
Hudus, från sin farbror Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

”Allâhs  sändebud!  Vart  var  vår  Herre  innan  Han  skapade  Sin  skapelse?”  Han  sade:  ”Ovanför
molnen. Under dem fanns luft och ovanför dem fanns luft. Det fanns ingen skapelse då och Hans
tron var ovanför vattnet.”80

192 – Muhammad bin Yahyâ berättade för oss: Muhammad bin as-Sabbâh berättade för oss: al-
Walîd bin Abî Thawr al-Hamdânî berättade för oss, från Simâk, från ´Abdullâh bin ´Amîrah, från
al-Ahnaf bin Qays, från al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttâlib som sade:

”Jag var i Bathâ' bland en grupp människor som även Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) befann sig i. Han tittade på ett moln som strök förbi och sade: ”Vad kallar ni det för?” De
sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han sade: ”Sky då?” De sade:
”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Det vet
vi inte.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år.” Han kom upp i sju himlar och
sade: ”Ovanför den sjunde himlen finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två himlar.
Ovanför allt det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet mellan
två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar. Därefter är
Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”81

195 – ´Alî bin Muhammad berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från al-A´mash,
från ´Amr bin Murrah, från Abû ´Ubaydah, från Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) som berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss om fem saker och sade: ”Allâh
sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger
natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han
hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”82

80 Autentisk enligt at-Tabarî i ”Târîkh-ur-Rusul wal-Mulûk” (1/40), Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (6141), Ibn-ul-´Arabî i
”´Âridhat-ul-Ahwadhî” (6/208) och Ibn-ul-Qayyim i ”A´lâm-ul-Muwaqqi´în” (4/224), god enligt at-Tirmidhî i ”al-
Djâmi´” (3109) och adh-Dhahabî i ”al-´Uluww” (18) samt svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (181).

81 Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193),
Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid.
19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid, 87, och svag enligt al-Albânî
i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577). 

82 Muslim (179). 



Ibn Qutaybah

Imâm ´Abdullâh bin Muslim bin Qutaybah ad-Daynûrî (d. 276) 

Ibn Qutaybah sade:

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

هصم  ابيعص ثصة  إيلم هصوص رص ى ثصلص وص ن نمج  ا يصكصونص مي مص

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde.”83

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 تصوص شي اس  ر  لصى ال عص نص عص مص ح  الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”84

och:

هص فصعص اليحص يصر  لص الصم مص ال عص ليمص الطميهبص وص دص ال كص عص إيلصي هي يصص 

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen förhöjer dem.”85

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?”86

Ibn Qutaybah 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.”87

Ibn Qutaybah sade:

”Djahmiyyah säger att Hans (ta´âlâ) ord:

ى تصوص شي اس  ر  لصى ال عص نص عص مص ح  الرم

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”88

83 58:7
84 20:5
85 35:10
86 Ta'wîl Mukhtalaf-il-Hadîth, sid. 271 
87 Ta'wîl Mukhtalaf-il-Hadîth, sid. 182 
88 20:5



betyder att Han erövrade (تولىÍÍاس). Det är emellertid inte känt i arabiskan att säga ”Jag erövrade
huset” (استوليت) när man vill säga att man har gått uppför det (استويت). I det här sammanhanget står
resningen för en befästning (استقر), liksom Allâh (ta´âlâ) sade:

لصى ال فصل كي كص عص عص مصن مم ي تص أصنتص وص تصوص ا اس   فصإيذص

”Och när du och de som är med dig har gått ombord på ( ي تص تصوص arken...”89 (اس 

Det vill säga tagit plats. Om en person ser en annan vara alert, befaller han honom att استو, det vill
säga var på din plats (استقر).

Angående Hans (ta´âlâ) ord:

لييم  ء  عص هصوص بيكصله شصي  ات  وص اوص مص ب عص سص اهصنم سص وم اء فصسص ى إيلصى السممص تصوص يعاا ثصمم اس  مي ضي جص ا فيي الصر  م مم لصقص لصكص  هصوص المذيي خص

”Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär, därefter himlen och formade إلى Han استوى 
dem till sju himlar. Han har kunskap om allt.”90

så betyder de att Han avsåg dem. Den som sysslar med något och sedan lämnar det för något annat,
oavsett orsak, har استوى إلى det sistnämnda. 

Detta  är  alltså  det  här  folkets  inriktning  när  de  tolkar  Qur'ânen  med  sina  dogmer  och  egna
principer.”91

89 23:28
90 2:29
91 al-Ikhtilâf fîl-Lafdh war-Radd ´alâl-Djahmiyyah wal-Mushabbihah, sid. 36-37



at-Tirmidhî

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

at-Tirmidhî sade:

”Tolkning av kapitlet Hûd

3109  –  Ahmad  bin  Manî´  berättade  för  oss:  Yazîd  bin  Hârûn  berättade  för  oss,  Hammâd  bin
Salamah underrättade oss, från Ya´lâ bin ´Atâ', från Wakî´ bin Hudus, från sin farbror Abû Razîn al-
´Uqaylî som sade:

”Allâhs  sändebud!  Vart  var  vår  Herre  innan  Han  skapade  Sin  skapelse?”  Han  sade:  ”Ovanför
molnen.  Ovanför  dem fanns luft  och under  dem fanns luft.  Och Han skapade Sin tron ovanpå
vattnet.”92

Hadîthen är god.”93

at-Tirmidhî 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
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:

لييم  ء  عص هصوص بيكصله شصي  نص وص ال بصاطي الظماهيرص وص رص وص خي ال  لص وص صوم  هصوص ال 

”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om
allt.”9495

92 Autentisk enligt at-Tabarî i ”Târîkh-ur-Rusul wal-Mulûk” (1/40).
93 al-Djâmi´ (3109).
94 57:3
95 Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (3298).



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.”96

96 al-Djâmi´ (3298).


