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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)



´Abdul-Ghanî al-Maqdisî

Imâm ´Abdul-Ghanî bin ´Abdil-Wâhid al-Maqdisî (d. 600)

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

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

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

Han sade i ”Yûnus”:

رص بهرص الصم  شي يصدص 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 helt visst Allâh, som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste
Han sig över tronen. Han styr skapelsens ordning.”2

Han sade i ”ar-Ra´d”:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص نصهصا ثصمم اس  و  د  تصرص مص ي ري عص اتي بيغص اوص فصعص السممص ص المذيي رص ا 

”Det är Allâh som har rest himlarna utan synligt stöd. Därefter reste Han sig över tronen.”3

Han sade i ”Tâ Hâ”:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”4 

Han sade i ”al-Furqân”:

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!”5

Han sade i ”as-Sadjdah”:
1 7:54
2 10:3
3 13:2
4 20:5
5 25:59



ونص  كمرص فييع  أصفصلص تصتصذص لص شص ليي  وص ن وص ن دصونيهي مي م مه ا لصكص شي مص 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 ص المذيي خص  ام

”Det är Allâh som har skapat himlarna och jorden och allt däremellan under sex dagar, därefter reste
Han sig över tronen. Ni har ingen beskyddare utom Honom och ingen som kan tala till er förmån -
vill ni inte tänka över detta?”6

Han sade i ”al-Hadîd”:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ضص فيي سي صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص هصوص المذيي خص

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han Sig över
tronen.”7

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

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

”Allâh  (´azza  wa  djall)  skrev  en  bok  innan  Han  skapade  skapelsen:  ”Min  barmhärtighet  har
övervunnit Min vrede.” Den är hos Honom ovanför tronen.”8

al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttâlib (radhiya Allâhu ´anh) 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.”9

Rapporterad av Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah al-Qazwînî. 

Profetens  (sallâ  Allâhu ´alayhi  wa sallam) hustru Umm Salamah och Mâlik bin Anas sade om
Allâhs (´azza wa djall) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

”Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och otro
att förneka den.”10

6 32:4
7 57:4
8 al-Bukhârî (3194), Muslim (2751), Ahmad (2/466) m fl. 
9 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). 

10 Ibn Taymiyyah sade:



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

”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger att det inte finns en man som kallar på sin kvinna
till sin madrass varpå hon vägrar honom det, utan att Han som är ovanför himlen är arg på henne till
dess att han behagas av henne.”11

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade:

”Litar ni inte på mig när jag är anförtrodd av Honom som är ovanför himlen? Morgon och afton tar
jag emot uppenbarelser från Honom som är ovanför himlen.”12

Mu´âwiyah  bin  al-Hakam as-Sulamî  (radhiya  Allâhu  ´anh)  berättade  att  profeten  (sallâ  Allâhu
´alayhi wa sallam) frågade hans slavinna:

”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är
Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är
förvisso troende.”13

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd och an-Nasâ'î.

En av de mest ignoranta, idiotiska och vilsna människorna är hon som säger att det inte är tillåtet att
ställa frågan ”Var är Allâh?”, alltmedan mannen (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som förkunnade
föreskriften uttryckligt frågade ”Var är Allâh?”

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”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.”14

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

”I samband med att en person dör kommer änglarna till honom och säger om han var en from man:
”Gå ut, du fina själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande
örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den går ut. Därefter
tas den upp till himlen. Det kommer att bes om tillstånd till inträde för den varpå det sägs: ”Vem
där?” Då sägs det vem det är varefter de säger: ”Välkommen, du fina själ som var i en fin kropp. Gå
ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer
att sägas till den till dess att den kommer fram till himlen vilken Allâh (´azza wa djall) är ovanför.
Och om mannen var dålig säger de: ”Gå ut, du vidriga själ som var i en vidrig kropp. Gå ut fördömd
och gläd dig över brännhett vatten, isande mörker och dylikt.” Det kommer att sägas till den till

”Detta svar har rapporterats från Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ), både från henne och från profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam). Dess berättarkedja är dock ingenting som man kan stödja sig på.” (Sharh Hadîth-in-
Nuzûl, sid. 34)

11 al-Bukhârî (5194) och Muslim (1436). Formuleringen finns hos Muslim. 
12 al-Bukhârî (3610, 3344, 4351 och 7433), Muslim (1064) och Abû Dâwûd (4764).
13 Muslim (537),  Abû Dâwûd (930),  an-Nasâ’î  (3/13),  Mâlik (2/776),  Ibn  Abî ´Âsim (479),  al-Bayhaqî,  sid.  422,

Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121. 
14 al-Bukhârî (7420) och at-Tirmidhî (3213).



dess att den går ut. Därefter tas den upp till himlen. Det kommer att bes om tillstånd till inträde för
den varpå det sägs: ”Vem där?” Då sägs det vem det är varefter de säger: ”Du är inte välkommen,
du vidriga själ som var i en vidrig kropp. Gå tillbaka fördömd. Himlens port kommer inte att öppnas
för dig.” Därefter skickas den tillbaka från himlen tills att den återvänder till graven.”15

Abûd-Dardâ' (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade:

”Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför
himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden
liksom Din nåd är i himlen. Förlåt oss för våra synder och illgärningar. Du är de godas Herre. Sänk
ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.” Följaktligen botas han.”16

Det här ämnet har alltför många bevis i Qur'ânen och Sunnah för att allesammans skall nämnas i
den här boken. Den som, efter att ha läst dessa verser och hadîther, nekar att Allâh är i höjden
avviker från Qur'ânen och nekar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. 

Mâlik bin Anas sade:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt. Det finns inte en plats utan att den omges
av Hans kunskap.”17

ash-Shâfi´î sade:

”Abû Bakrs kalifat var korrekt. Allâh beslutade det ovanför Sin himmel och enade Sin profets (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares hjärtan kring det.”18

´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

”Vi känner vår Herre genom att veta att Han är ovanför de sju himlarna, frånskild från Sin skapelse.
Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att Han är här” och pekade på jorden.1920

15 Ibn Mâdjah (4262) och Ahmad (2/364). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3456). adh-Dhahabî
sade:

”Rapporterad av Ahmad i ”al-Musnad” och al-Hâkim i ”al-Mustadrak” som sade: ”Den har samma villkor som al-
Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-´Uluww, sid. 22)

16 Abû Dâwûd (3892), an-Nasâ’î (10877) och al-Hâkim (1/344). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd”
(3892). 

17 at-Tamhîd (7/138). 
18 Ithbâtu Sifat-il-´Uluww, sid. 181
19 Khalq Af´âl-il-´Ibâd, sid. 31
20 al-Iqtisâd fîl-I´tiqâd, sid. 80-95



Ibn Qudâmah

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

Ibn Qudâmah sade:

”Lov  och  pris  tillkommer  Allâh  som  har  rest  Sig  över  Sina  himlar  och  visat  Sig  i  form  av
övertygelse i Sina troende och gudfruktiga slavars hjärtan. Han har bestämt för dem i Sitt öde och
välsignat dem  i Sitt beslut. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, ingen
partner  har  Han,  liksom en person som tror  på träffen med Honom vittnar,  och  jag vittnar  att
Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är Hans slav, sändebud och siste profet.

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.  Det  har rapporterats  så många rapporteringar kring det
ämnet, att det råder en övertygelse om det. Allâh (ta´âlâ) har fört samman muslimernas hjärtan kring
det och ankrat det i alla skapelsers natur. I samband med svårigheter kan du se hur de tittar upp och
riktar sina böner och händer mot himlen. De väntar på att deras Herre skall rädda dem och de säger
det uttryckligt med sina munnar. Detta förnekas bara av den vilsne innovatören och den prövade
efteraparen som följer sin villfarelse.   

Härmed kommer jag att nämna några aktuella rapporteringar som jag har fått reda på från Allâhs
sändebud  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam),  hans  följeslagare  och  de  tidigare  imamerna.  De
rapporteras på ett sätt som inger trosvisshet och övertygelse. Det finns så många aktuella uttalanden
från dem, att  deras mångfald är känd. Syftet  är  att  den troende som läser dem stiger i  tro och
uppmärksammar det som brukade vara dolt för honom, så att han förstår ämnet klart och tydligt och
håller fast vid Sunnahs bevis och belägg. 

Vet  –  må  Allâh  benåda  dig  –  att  det  är  ingalunda  villkor  för  en  mångfaldig  och övertygande
rapportering  att  den  återberättas  av  många  återberättare.  Det  räcker  att  många  rapporteringar
återberättas  kring  ett  och  samma  ämne  från  olika  och  intygande  håll  som inte  beljuger  eller
motsäger varandra så att de fastnar i hjärtan, för att rapporteringen skall vara mångfaldig, definitiv
och  övertygande.  Vi  är  ju  övertygade  om  Hâtims  givmildhet  ehuru  det  inte  finns  en  enda
rapportering med bra berättarkedja kring den, men den omtalas på det omnämnda sättet. Och likaså
är vi övertygade om exempelvis ´Umars rättvisa, ´Alîs mod och ´Â'ishahs kunskap och att hon var
maka till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och dotter till Abû Bakr (radhiya Allâhu
´anhum). Därom råder inga tvivel. Mångfalden finns knappt på något annat vis. 

Ämnet  som  vi  skall  behandla  har  rapporterats  mångfaldigt  och  övertygande  via  autentiska
berättarkedjor  och  är  återberättade  av  pålitliga  och  bra  människor.  Det  finns  så  många
rapporteringar  och  källor,  att  de  är  otaliga  och  omöjliga  för  imamerna  att  begränsa  i  böcker.
Samfundet  har  godtagit  dem utan protest  eller  invändning.  Framför  allt  är  dessa rapporteringar
överensstämmande med den mäktiga Qur'ânen som ingen lögn kan nalkas. Nej, den har sänts ned av
en allvis Allâh, som allt lov och pris tillkommer. Allâh (ta´âlâ) sade:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص  ثصمم اس 

”Därefter reste Han sig över tronen.”21

Denna fras nämns på flera platser i Qur'ânen. Han (ta´âlâ) sade också:

21 7:54, 10:3, 13:2, 25:59 och 32:4.



اء نتصم ممن فيي السممص  أصأصمي

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen...”22

Denna fras nämns två gånger i Qur'ânen. Han (ta´âlâ) sade även:

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.”23

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
under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”24

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 تصع 

”Till  Honom stiger  änglarna  och den heliga  ingivelsens  ande  upp under  en  dag  vars  längd är
femtiotusen år.”25

Han sade till ´Îsâ (´alayhis-salâm):

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.”26

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.”27

هي بصادي قص عي هصوص ال قصاهيرص فصو  وص

”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”28

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.”29

Han (subhânah) berättade att Farao sade:

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; 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.”30

22 67:16 och 67:17
23 35:10
24 32:5
25 70:4
26 3:55
27 4:158
28 6:18
29 16:50
30 40:36-37 



Det vill säga att Mûsâ (´alayhis-salâm) ljuger när han säger att Allâh, hans Gud, är ovanför himlen. 

Opponenten  i  ämnet  påstår  definitivt  och  övertygat  att  Mûsâ  (´alayhis-salâm)  ljög,  motsäger
skapelsernas Herre, anser att Hans trovärdige profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade fel och
ignorerar metodiken som följdes av följeslagarna, efterföljarna, de tidigare imamerna och alla andra
skapelser. Vi ber Allâh (ta´âlâ) skydda oss mot innovationer och får oss att följa Hans väg.”31

Ibn Qudâmah sade:

”Han (ta´âlâ) sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”32

ورص ا هييص تصمص 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?”33 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför
himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden
liksom Din nåd är i himlen. Förlåt oss för våra synder och illgärningar. Du är de godas Herre. Sänk
ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.” Följaktligen botas han.”34

Han sade till slavinnan:

”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är
Allâhs sändebud.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Frige henne. Hon är förvisso
troende.”35

Rapporterat av Mâlik bin Anas, Muslim och andra imamer. 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Husayn:

”Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.” Då sade
profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” Husayn svarade: ”Till Honom som är
ovanför  himlen.”  Då sade  profeten:  ”Lämna  de  sex  och  dyrka  istället  Honom som är  ovanför
himlen, så kommer jag att  lära dig två böner.” Han blev då muslim och profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) lärde honom att säga: ”Allâh, vägled mig till rätt vägledning och skydda mig mot
min själs ondska.”36

Dessutom har det rapporterats i de tidiga skrifterna, att ett av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) och hans följeslagares kännetecken är att de faller ned på ansikte och hävdar att deras gud är

31 Ithbâtu Sifat-il-´Uluww, sid. 63-65
32 20:5
33 67:16
34 Abû Dâwûd (3892), an-Nasâ’î (10877) och al-Hâkim (1/344). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd”

(3892). 
35 Muslim (537). 
36 at-Tirmidhî (3479), Ahmad (4/444), al-Bukhârî i ”at-Târîkh al-Kabîr” (2/1/1) med flera.



ovanför himlen. Abû Dâwûd rapporterade i sin ”Sunan” att al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttâlib:

”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.”37

Detta och liknande är vad Salaf (rahimahumullâh) var ense om beträffande dess överföring och
godtagande. De gav sig inte in i att avslå det, misstolka det, likna det eller jämföra det. Det sades till
Imâm Mâlik bin Anas (rahimahullâh):

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.” 

Hur reste Han sig?” Mâlik (rahimahullâh) svarade:

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

Därefter beordrades det att mannen skulle bli bortförd.”3839

Ibn Qudâmah sade:

”Ahl-us-Sunnah enades om att Qur’ânen är Allâhs tal och att den inte är skapad. Denna Qur’ân som
andra påstod var skapad är ingenting annat än de suror som Allâh kallade för ”arabisk Qur’ân” och
uppenbarade  för  Sitt  sändebud  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam).  Det  har  aldrig  funnits  några
meningsskiljaktigheter kring något annat. En Ash´arî anser dock att de är skapade.

Hans åsikt är helt klart Mu´tazilahs åsikt, men han är manipulativ. Tillsynes säger han det som
stämmer överens med Ahl-ul-Haqq för att sedan förklara det utmed Mu´tazilahs dogm. 

Å ena sidan säger han att Qur’ânen är läst, reciterad, memorerad, nedskriven och hörbar. Å andra
sidan säger han att Qur’ânen upprätthålls i Skaparen och består varken av suror, verser, bokstäver
eller ord. Hur kan man då läsa den, lyssna till den och skriva ned den?

Å ena sidan säger de att Mûsâ (´alayhis-salâm) hörde Allâhs tal. Å andra sidan säger de att det var
utan röst. 

Å ena sidan säger de att Qur’ânen är nedskriven i Mushaf. Å andra sidan säger de att en Mushaf
består endast av bläck och papper. Om en Mushaf bara är bläck och papper kan man undra varför

37 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). 

38 al-Bayhaqî  i  ”Kitâb-ul-Asmâ’ was-Sifât” (867)  och  (868),  ad-Dârimî  i  ”ar-Radd ´alâ  al-Djahmiyyah” (104),  al-
Lâlikâ’î (664) m fl. 

39 Lum´at-ul-I´tiqâd, sid. 44-48 



endast de renade och rena får röra vid den…

Faktum är att deras dogm går ut på att det finns ingen Allâh ovanför himlen, ingen Qur’ân på jorden
och ingen Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är Allâhs sändebud. Det finns inga Ahl-
ul-Bid´a som säger en sak och tycker en annan så mycket som de och det finns ingen som liknar
kättarna så mycket som de.”40

Ibn Qudâmah sade:

”Qurrah bin Khâlid rapporterade från al-Hasan, från sin moder, från Umm Salamah som sade om:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

”Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och otro
att förneka den.”41

Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmân sade:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Budskapet är från Allâh, sändebudets (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) plikt var att förkunna det och vår plikt är att bekräfta det.”

Dessa uttalanden påminner om varandra sett till betydelse och formulering. Det är möjligt att både
Mâlik och Rabî´ah fick reda på vad Umm Salamah hade sagt varvid de rättade sig efter henne på
grund av hennes korrekta och fina uttalande samt för att hon var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) hustru. Det är också möjligt att Allâh (ta´âlâ) vägledde dem till det korrekta och inspirerade
dem till att uttala sig lika riktigt som hon gjorde. De sade:

”Resningen är inte okänd.”

Det  betyder  att  dess  existens  är  inte  okänd,  ty  Allâh  har  berättat  om den.  Hans  besked är  en
övertygad sanning som inte får betvivlas. Den är inte okänd eftersom det finns kunskap om den. I
vissa formuleringar står det:

”Resningen är känd.”

De sade:

”Beskaffenheten är obegriplig.”

Detta därför att beskaffenheten har inte nämnts. Det är inte heller möjligt att få reda på den utan
bevis från Qur'ânen och Sunnah. 

De sade:

”Det är otro att förneka den.”

40 Hikâyat-ul-Munâdharah fîl-Qur'ân, sid. 48-51  
41 Ibn Taymiyyah sade:

”Detta svar har rapporterats från Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ), både från henne och från profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam). Dess berättarkedja är dock ingenting som man kan stödja sig på.” (Sharh Hadîth-in-
Nuzûl, sid. 34)



Ty det rör sig om att avfärda Allâhs besked och häda Allâhs tal. Den som hädar en enda bokstav
som det råder samstämmighet om är otrogen. Vad skall då sägas om personen som hädar sju verser
som nämns på sju platser i Allâhs (ta´âlâ) skrift? Således är det obligatoriskt att tro på den. 

De sade:

”Det är innovation att fråga om den.”

Frågan handlar om något man inte kan veta, är tal om ett otillåtet ämne samt ställdes inte på Allâhs
sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares tid.”42

Ibn Qudâmah sade:

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

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

”Han är med er, var ni än befinner er.”43

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

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

نصا عص ص مص ن  إينم ا  زص لص تصح 

”Sörj inte - Allâh är med oss!”44

أصرصى عص وص مص ا أصس  مص كص عص افصا إينمنيي مص لص تصخص

”Ni har ingenting att frukta! Jag skall vara med er; Jag hör och ser.”45

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

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

ضي صر  ا فيي ال  مص اتي وص اوص ا فيي السممص لصمص مص ص يصع   أصلصم  تصرص أصنم ام

42 Dhamm-ut-Ta'wîl, sid. 23-24
43 57:4
44 9:40
45 20:46



”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär?”46

Dels säger Han (ta´âlâ) i slutet:

لييم  ء  عص ص بيكصله شصي   إينم ام

”Allâh har kännedom om allt.”47

Han inledde alltså versen med kunskap och avslutade den med kunskap. Sammanhanget handlar om
att skrämma dem med Allâhs kunskap om dem och att Han kommer att upplysa dem om deras
handlingar på Domedagen och avlöna dem därefter. Alla dessa indicier bevisar att versen behandlar
kunskapen.  Alla  indicier,  hadîthernas  bevisningar  och  Salafs  uttalanden  och  förståelse  är
överensstämmande. Hur kan allt det förknippas med något som går emot Qur'ânen, Sunnah och
Salafs uttalanden?”48

Ibn Qudâmah sade:

”Det har redan angivits att ´Adî bin ´Umayrah al-´Abdî sade:

”Jag kom ihåg Ibn Shahlâs ord och utvandrade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Då
insåg jag att han och hans följeslagare faller ned på sina ansikten och säger att deras gud är ovanför
himlen.”

Detta är ett besked om dem allesammans. 

Detsamma gäller den svarte slaven som kom till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
följeslagare och frågade dem:

”Vem är den där mannen?” De sade: ”Han är Allâhs sändebud som har skickats av Allâh.” Han
sade: ”Av Honom som är ovanför himlen?” De svarade: ”Ja.”

Detsamma gäller alla andra liknande rapporteringar. Helt klart bekräftade de dem och ansåg att de
var autentiska. När någon av dem frågades var Allâh (ta´âlâ) är svarade de:

”Han är ovanför himlen.”

Också har vi nämnt Hassân bin Thâbits respektive ´Abbâs bin Mirdâs prosa som han läste hos
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Vår Gud är fjärran ovanför tronen
Allâhs plats är högre och väldigare

Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade:

”Vi har blivit rapporterade från flera autentiska håll om att ´Abdullâh bin Rawâhah gick en natt till
sin slavinna och hade samlag med henne. Hans hustru fick syn på honom och förkastade honom för
det. Han förnekade anklagelsen varvid hon sade:

”Läs Qur'ânen om du talar sanning. Den sexuellt orene läser inte Qur'ânen.” Då sade han:

46 58:7
47 58:7
48 Dhamm-ut-Ta'wîl, sid. 43-44



Jag vittnar att Allâhs löfte är sant
och att Elden är de otrognas destination

och att tronen är ovanför vattnet
och att ovanför tronen är världarnas Skapare

den bärs av ädla änglar
och Gudens änglar stormar fram

Hans hustru som inte hade memorerat Qur'ânen sade: ”Du har talat sanningen och jag har beljugit
mina ögon.”49

´Abdullâh  bin  ´Abdir-Rahmân as-Sulamî  underrättade  oss:  Abûl-Qâsim al-Husaynî  underrättade
oss: ´Abdul-´Azîz al-Kinânî underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin ´Uthmân underrättade oss: Min
farbror Muhammad bin al-Qâsim underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin ´Alî bin Sa´îd underrättade
oss: Abû Bakr bin Abî Shaybah underrättade oss: Abû Usâmah berättade för oss, från Nâfi´ som
sade:

”´Abdullâh bin Rawâhah hade en slavinna. Han försökte dölja för sin maka att han hade samlag
med henne. En dag hade han samlag med henne varpå hon beskyllde honom för det.  När han
förnekade det sade hon: ”Läs Qur'ânen då!” Då sade han:

Med Allâhs lov vittnar jag att Muhammad 
är sändebud till Honom som är ovanför himlarna

Och att både Yahyâs fader och Yahyâ 
har accepterade handlingar hos hans Herre

Då sade hon: ”Det är bättre för dig.”50

Umayyah bin Abîs-Salts prosa var känd:

Lova Allâh, Han förtjänar att lovas
Vår Herre är ovanför himlen, har gått kvällen stort till möte

med den högsta byggnaden som föregick skapelsen
Han skapade en tron ovanför himlen

Ögat klarar inte av att se den
men under den finns änglar som tittar uppåt

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hans prosa tror medan hans hjärta hädar.”5152

Ibn Qudâmah sade:

”Lov och  pris  tillkommer  Allâh  för  att  sakfrågan har  klargjorts  med  hjälp  av  definitiva  bevis,
slående  verser,  mångfaldiga  hadîther  och  följeslagarnas  samstämmighet  i  form  av  poesi  och
återberättade uttalanden, både från deras ledande personligheter och allmänhet.  De återberättade
den aktuella dogmen, accepterade den, betrodde den och bekräftade den. Ingen av dem avfärdade

49 al-Istî´âb med Ibn Hadjars ”al-Isâbah” (2/296).
50 Ibn Abî Shaybah (8/697).
51 adh-Dhahabî sade:

”Dess berättarkedja är avbruten.” (al-´Uluww, sid. 50)
52 Ithbâtu Sifat-il-´Uluww, sid. 145-147 



den. Ingen av dem protesterade mot den. Så har generationerna avlöst varandra. De två imamerna
Abû Zur´ah och Abû Hâtim sade:

”Vi träffade de lärda i Hidjâz, Irak, Levanten och Jemen och deras dogm var... 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 är den Hörande, den Seende.”

Bara extrema innovatörer eller vilsna och prövade individer tycker annorlunda. Oss veterligen var
al-Djahm bin  Safwân den förste  som avvek i  sakfrågan.  Imamerna  fördömde honom och hans
anhängare för det och såg stort på deras dogm och innovation.

Därtill är Djahmiyyah tvungna att hålla med muslimerna när de tar upp händerna i åkallan, väntar
på räddning från himlen, säger:

سبحان ربي العلى

”Fri är min Herre, den Högste, från brister.”

och läser av Allâhs (ta´âlâ) tal och den utvalde profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah
vad som tyder på det. Hela tiden hör de dogmen som får dem att klia sig i huvudet och orsakar deras
sorg. Hela tiden hör de den muslimska allmänheten säga i affärerna och samtalen sinsemellan vad
som väcker deras vrede. Dels kan de inte avvisa den, dels kan de inte låta bli att höra den. De har
inget  som  helst  bevis  för  sin  innovation,  varken  i  Qur'ânen  eller  i  Sunnah,  varken  i  någon
följeslagares ord eller i någon bra imams uttalande. De kan bara följa sin drift och gå emot den
utvaldes (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och imamernas uttalanden. 

Den som Allâh (ta´âlâ) vägleder till att beträda den raka vägen, rätta sig efter Hans trovärdige och
pålitlige profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följa hans nobla följeslagare och behagas av det
som behagade muslimernas imamer och de troendes allmänhet, skonar sig själv från att motstrida
muslimerna i det här livet och ett smärtsamt straff i det kommande livet. Allâh kommer att belöna
honom väldigt, vägleda honom till den raka vägen och begåva honom genom att låta honom vara
med profeterna och de troende. Allâh (ta´âlâ) sade:

فييقاا سصنص أصولصئيكص رص حص ينص وص اليحي الصم اء وص هصدص الشو يقيينص وص ده الصه نص النمبييهينص وص لصي هيم مه ص عص مص ا  ينص أصن عص عص المذي لصئيكص مص سصولص فصأصو  الرم ص وص عي ا  ن يصطي مص  وص

”De som lyder Allâh och sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Allâh välsignar med
Sina gåvor - profeterna och de sanningsenliga och martyrerna och de som gjorde det goda och det
rätta - en ädel skara!”53

Må Allâh (subhânah) benåda och vägleda oss till den raka vägen, följa det som behagar Honom och
rätta oss efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den siste profeten, och de rättfärdiga
Salaf.

Härmed är luntan slut. Lov och pris tillkommer Allâh allena. Må Allâh hylla den som inte efterträds
av någon profet.”54

53 4:69
54 Ithbâtu Sifat-il-´Uluww, sid. 191-192 



Ibn Qudâmah sade:

”Vår dogm är överensstämmande och regelrätt, deras dogm är motsägelsefull och olikartad. 

De säger att Mûsâ hörde Allâhs tal av Allâh och utan medlare. Sen säger de att talet är en betydelse i
Honom och inte en röst som uppfattas av sinnet. 

De avvisar Mu´tazilah för att de säger att Qur'ânen är skapad. Sen säger de liksom de att den är
skapad. 

De säger att Allâh lever, existerar och beskådas på Domedagen. Sen säger de att Han är varken
ovanför himlen, på jorden, uppe, nere, till höger eller till vänster. Det går emellertid inte att begripa
att Han existerar på det viset.”55

55 al-Burhân fî Bayân-il-Qur'ân, sid. 92



ad-Dashtî

Imâm Mahmûd bin Abîl-Qâsim ad-Dashtî (d. 665) 

ad-Dashtî sade:

”Lov och pris tillkommer Allâh som har fått  mig att  älska islam, Sunnah och vägledning, hata
villfarelse, innovationer och nedrighet och avsky otro, trots, olydnad och drifter.

Fri från brister är Han som har skapat och format, gett rätt mått och väglett. Han har rest de höga
himlarna och försett dem med skinande stjärnor. Han har jämnat och utvidgat den nedersta jorden.
Därefter reste och distanserade Han sig över tronen med Sin essens.”56

ad-Dashtî sade:

”Jag  läste  i  al-Qâdhî  Abû  Ya´lâ  Muhammad  bin  al-Husayn  al-Farrâ’s  (radhiya  Allâhu  ´anh)
handskrivna bok ”al-Usûl” att han sade:

”Ahmad sade att Allâh (ta´âlâ) har en gräns. Det sade Ahmad i al-Marrûdhîs rapportering varpå han
även nämnde Ibn-ul-Mubâraks ord:

”Vi vet att Allâh är ovanför tronen med en gräns.”

Han berättade att han hade fått reda på det och tyckte om vad han hörde. al-Athram sade:

”Jag sade till  Ahmad: ”Det  sägs  att  Ibn-ul-Mubârak säger  att  vår  Herre är  ovanför  den sjunde
himlen, över Sin tron, med en gräns.”

Ahmad sade:

”Så säger vi.”57

ad-Dashtî sade:

”Abû Yûsuf underrättade oss: Abû Mansûr underrättade oss: Abûl-Hasan underrättade oss: Abûl-
Qâsim underrättade oss: Abû ´Abdillâh bin Battah underrättade oss: Abûl-Qâsim ´Umar bin Ahmad
al-Qasabânî underrättade mig, från Abû Bakr (al-Khallâl): Harb bin Ismâ´îl berättade för mig: Jag
sade till Ishâq bin Râhûyah:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

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.”58

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

56 Ithbât-ul-Hadd lil-Lâh, sid. 91 
57 Ithbât-ul-Hadd lil-Lâh, sid. 110-111 
58 58:7 



frånskild från Sin skapelse med en gräns.”59

ad-Dashtî sade:

”Ahl-ul-Hadîth, som är Ahl-us-Sunnah och muslimernas imamer och lärda, anser och vittnar att den
som säger att Allâh saknar gräns och menar att Han är överallt, att Han inte har rest Sig över tronen,
vilket är ankrat i allmänhetens hjärtan, att Han inte är ett väsen, att Han inte är någonting och att
Han saknar riktning och plats, har avfallit från islam, slutit sig till hedningarna och hädat Allâh,
Hans budskap och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Fjärran är Allâh från
det som våra motståndare säger.

Allâh (ta´âlâ) 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.”60

Det vill säga, Hans essens är inte som andras essenser och Hans egenskaper är inte som andras
egenskaper.  Han  bekräftade  Sina  egenskaper  utan  liknelse  och  dementerade  likhet  utan
förnekelse.”61

ad-Dashtî sade:

”Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im berättade från sin fader som berättade från sin
fader som sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Liven
går under, familjerna hungrar och egendomarna ödeläggs. Be din Herre om regn för oss. Vi ber
Allâh medla inför dig och dig inför Allâh.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fri
är Allâh från brister! Fri är Allâh från brister!” Han fortsatte säga så till dess att det syntes på hans
följeslagares ansikten. Därefter sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ve dig! Allâh skall
inte bes om medling inför någon av Sin skapelse. Ve dig! Vet du vem Allâh är? Allâh är ovanför Sin
tron och Hans tron är ovanför Hans himlar. Han är såhär ovanför den – Wahb visade med sin hand
och formade den lik en kupol. Abûl-Azhar visade också – och den låter på grund av Honom liksom
en ryttares sadel låter.”62

Abû Muhammad al-Baghawî sade:

”Denna hadîth rapporterade Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath i kapitlet mot Djahmiyyah och
Mu´tazilah.”6364

59 Ithbât-ul-Hadd lil-Lâh, sid. 124 
60 42:11
61 Ithbât-ul-Hadd lil-Lâh, sid. 129 
62 Abû Dâwûd (4726) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1547). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî

Dâwûd” (1017). 
63 Sharh-us-Sunnah (1/175/92). 
64 Ithbât-ul-Hadd lil-Lâh, sid. 138



an-Nawawî

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Efter att tvekan och tvivel har dykt upp, förtal och manipulationer har ökat och lust och fanatism har
spridits och lagt sig över alla länder, blev jag frågad om att kompilera de tidigare lärdas uttalanden
om och bevis för bokstäverna och rösten. Jag blev tillbedd att nämna deras meningsskiljaktigheter
och de lärdas och hadîthernas pålitliga återberättares ord. Jag skulle följa de senare skolastikernas
forskningssätt, följa teoretikernas regler och förkorta dem på bästa möjliga vis, objektivt och utan
fanatism. Mitt mål skall vara att klargöra sanningen och stödja följeslagarnas och efterföljarnas väg.
Därtill  skall  jag förse honom med bekräftade rapporteringar från sändebudens mästare och den
ädlaste skapelsen (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)...

Denna sammanfattning består av två indelningar:

1 – Jag har citerat Shaykh, Imâm och Hâfidh Fakhr-ud-Dîn Abûl-´Abbâs Ahmad bin al-Hasan bin
´Uthmân al-Armawî ash-Shâfi´î och hans bok ”Ghâyat-ul-Marâm fî Mas'alat-il-Kalâm”.

2 – Jag har tagit med en del ur min bok ”at-Tibyân”.

Shaykh Abûl-´Abbâs sade i sin bok:...

Vår religion är att hålla fast vid Allâhs (´azza wa djall) skrift, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam)  Sunnah  och  rapporteringarna  från  följeslagarna,  efterföljarna  och  de  kända  Hadîth-
imamerna. Vi tror på alla egenskapsrelaterade hadîther. Vi adderar ingenting till dem, vi drar inte
från dem något. Exempel på sådana hadîther är:

”Han är förvisso enögd, men er Herre (´azza wa djall) är sannerligen inte enögd.”65

Hadîthen om nedstigningen. 

Hadîthen om resningen över tronen.

Hadîthen om hjärtan mellan två av Hans fingrar.

Hadîthen om himlarna och jorden på Hans fingrar.

Vi bekräftar hadîthen om himmelsfärden. 

Vi dyrkar Allâh med att tro på att Han vänder hjärtan.

Detsamma gäller alla andra liknande hadîther. Vi försöker inte tolka dem. Vi för dem bara vidare
ordagrant. 

Tron består av tal och handling, den stiger med goda handlingar och sjunker med synder. 

Vi säger att Allâh kommer på Domedagen, vilket Han själv sade:

ف اا ف اا صص لصكص صص ال مص بوكص وص اء رص جص  وص

65 al-Bukhârî (7131) och Muslim (2933). 



”... och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”66

Och att Allâh närmar Sig sina slavar som Han vill, vilket Han själv sade:

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

”Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder.”67

نصى ي ني أصو  أصد  سص انص قصابص قصو  لمى  فصكص نصا فصتصدص  ثصمم دص

”... därefter närmade han sig till dess han stod på två båglängders avstånd eller ännu närmare.”68

Dessa och liknande egenskapsrelaterade verser låter vi bli att tolka och föreställa oss. Vi håller oss
borta från det liksom Salaf höll sig borta från det.

Vi tror på att Allâh är ovanför Sin tron, vilket Han själv sade i Sin mäktiga skrift. Vi säger inte att
Han är överallt. Han är faktiskt ovanför himlen. Hans kunskap är överallt och ingenting undkommer
den. Han sade:

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?”69

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.”70 

Detsamma gäller hadîthen om himmelsfärden till den sjunde himlen vari det står:

”Därefter närmade han sig sin Herre.”

Detsamma gäller hadîthen om den svarta flickan som skulle friges. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:

”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.”71

Det finns mycket av det i Qur'ânen och Sunnah. Vi tror på det och dementerar ingenting. Pålitliga
återberättare har rapporterat att en man frågade Mâlik bin Anas:

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

66 89:22
67 50:16
68 53:8-9
69 67:16-17 
70 35:10
71 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). 



”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”72

”Hur reste Han Sig?” 

Han svarade:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och det
är innovation att fråga om den.”

Detta är vad jag ville nämna av författarens dogm som står i  ”Ghâyat-ul-Marâm fî  Mas'alat-il-
Kalâm”, skriven av Shaykh Abûl-´Abbâs Ahmad bin al-Hasan al-Armawî ash-Shâfi´î. Detta var de
flesta Salafs och deras efterträdares dogm. Allt som jag har nämnt är  Shaykh Abûl-´Abbâs al-
Armawîs (rahimahullâh) ord...

Allâh! Låt detta vittna för oss och inte mot oss. Led oss och alla vi älskar till Ditt välbehag. Låt oss
dö utmed denna dogm; följeslagarnas, efterföljarnas, de lärdas och de rättfärdigas dogm. Du förmår
allt Du vill. Ena oss med våra lärare, med dem vi älskar samt älskar oss, i Din lycksaliga boning.
Må Allâh hylla och sända frid över Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Jag blev klar med denna nedskrivning torsdagen 3 Rabî´ al-Awwal 6767374.

72 20:5
73 I´tiqâd-us-Salaf fîl-Harf was-Sawt, sid. 67-69 
74 ´Allâmah ´Abdul-Muhsîn al-´Abbâd sade:

”De lärda  som är  kända  för  kunskap  och  vetenskapliga  verk  som studenterna  har  gagnats  av,  är  Hâfidh  Abû
Zakariyyâ Yahyâ bin Sharaf-id-Dîn an-Nawawî (d. 676) och Hâfidh Abûl-Fadhl Ahmad bin ´Alî  bin Hadjar al-
´Asqalânî (d. 852). Några av deras kända verk består av skolastiska dogmer och tolkningar av Ashâ´irah och deras
jämlikar.  Jag  har  verkligen  månat  om  att  hitta  något  som  bevisar  att  deras  dogm  är  ren  på  skolastik  samt
överensstämmande med Salafs dogm när det kommer till att bekräfta Allâhs namn och egenskaper på ett sätt som
tillkommer Hans fullkomlighet och majestät, utan liknelse eller dementi. Allâh (´azza wa djall) 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.” (42:11)

Dels bekräftade Han Sin hörsel och syn, dels dementerade Han att någon liknar Honom. Och Allâh ske lov hittade
jag vad jag letade efter.

Beträffande Hâfidh an-Nawawî, sade han mot slutet av sin bok ”I´tiqâd-us-Salaf fîl-Harf was-Sawt”:

”Allâh! Låt detta vittna för oss och inte mot oss. Led oss och alla vi älskar till Ditt välbehag. Låt oss dö utmed denna
dogm; följeslagarnas, efterföljarnas, de lärdas och de rättfärdigas dogm. Du förmår allt Du vill. Ena oss med våra
lärare, med dem vi älskar samt älskar oss, i Din lycksaliga boning. Må Allâh hylla och sända frid över Muhammad,
hans ätt och hans följeslagare.

Jag blev klar med denna nedskrivning torsdagen 3 Rabî´ al-Awwal 676.” (Sid. 78)
Enligt adh-Dhahabîs ”al-´Ibar” dog an-Nawawî 24 Radjab 676, det vill säga mindre än sex månader efter att ha
skrivit denna bok.” (http://al-abbaad.com/articles/932078)
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