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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)



Ibn Taymiyyah

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

Ibn Taymiyyah sade:

”Qur'ânen,  Sunnah (såväl  mångfaldig  som icke-mångfaldig)  och  citaten  från  föregångsmännen,
efterföljarna och de resterande tre generationerna är fulla av olikartade och varierande bevis för
Allâhs (ta´âlâ) höghet över Hans tron. Han säger vilka lydiga som är hos Honom:

دصونص جص لصهص يصس  ونصهص وص بهحص يصسص تيهي وص بصادص ن  عي ونص عص بيرص تصك  بهكص لص يصس  ندص رص ينص عي  *إينم المذي

”De som är hos din Herre finner det inte vara under sin värdighet att tjäna Honom. De lovprisar
Honom och faller ned på sina ansikten [i tillbedjan].”1

Om detta ”hos” hade varit allmänt liksom de inkluderas av Hans förmåga, vilja och liknande, skulle
varje skapelse varit hos Honom. Inte heller hade någon varit för stolt för att dyrka Honom. Tvärtom,
alla hade lovat Honom och fallit ned på sina ansikten. Han (ta´âlâ) sade:

دصونص جص لصهص يصس  ونصهص وص بهحص يصسص تيهي وص بصادص ن  عي ونص عص بيرص تصك  بهكص لص يصس  ندص رص ينص عي  *إينم المذي

”De som är hos din Herre finner det inte vara under sin värdighet att tjäna Honom. De lovprisar
Honom och faller ned på sina ansikten [i tillbedjan].”

Han (subhânah) beskrev änglarna på det viset för att fördöma de otrogna som är för stolta för att
dyrka Honom. Det finns otaligt liknande exempel i Qur'ânen. 

Beträffande hadîtherna och rapporteringarna från följeslagarna och efterföljarna,  så  känner  bara
Allâh  (ta´âlâ)  deras  antal.  Antingen  är  dessa  texter  som  bekräftar  själva  Allâhs  höghet  över
skapelsen sanningen eller också är sanningen rena motsatsen. Sanningen är antingen eller. Antingen
är själva Han ovanför skapelsen eller också är Han inte ovanför skapelsen, vilket Djahmiyyah säger.

Därtill säger de ibland att Han är varken ovanför den, inne i den, innanför den, utanför den, inom
den, distanserad från den eller sammanbunden med den. Ibland säger de att Han är överallt med Sin
essens. Bådadera avfärdar dock att själva Han är ovanför skapelsen. 

Antingen ligger sanningen i att bekräfta högheten eller också att i dementera den. Om sanningen
ligger i att dementera den, så är det välkänt att Qur'ânen har aldrig någonsin klargjort det, vare sig
konkret  eller  ens  tillsynes.  Det  har  inte  heller  sändebudet  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam),
efterföljarna, muslimernas imamer, rättsskolornas imamer eller någon annan gjort. Det är omöjligt
att framföra från någon av dem att de dementerade högheten eller gav besked om dementi. Men vad
gäller alla bekräftande rapporteringar från dessa människor, så är de otaliga.

Om sanningen ligger i att dementera och inte i att bekräfta, samtidigt som Qur'ânen, Sunnah och
samstämmigheten bekräftar och nekar inte alls, fordrar det att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) och de troende talade inte sanning i det här ämnet. Faktum är att de talade villfarelse och
fel,  antingen konkret eller  tillsynes,  som är rena motsatsen till  vägledning och riktighet.  Det är
emellertid välkänt att den som tror något sådant hamnar i allra högsta grad under Hans (ta´âlâ) ord:

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

1 7:206



”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!”23

Ibn Taymiyyah sade:

”Farao är nekarnas ledare. Följaktligen sade nekarnas analytiker att de har hans dogm. Det säger
panenteisterna  bland  nekande  Djahmiyyah.  Han  negerade  högheten,  beljög  Mûsâ  om den  och
avfärdade att Allâh hade talat med honom. Han (ta´âlâ) sade att Farao sade till Hâmân:

بصابص   صس  لهي أصب لصغص ال  ا لمعص حا ر  انص اب ني ليي صص باا يصا هصامص اذي صظصنههص 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.”4

Allâh (ta´âlâ) berättade att Farao förnekade Skaparen och sade:

ينص الصمي به ال عص ا رص مص  وص

”Vem är skapelsernas Herre?”5

Han krävde att få ett torn så att han kunde komma upp till Mûsâs gud. Om inte Mûsâ hade berättat
för honom att hans gud är uppe skulle han inte fått för sig det tornet eftersom han inte erkände
Honom. Högheten hade inte bekräftats om inte Mûsâ hade berättat för honom om den. I så fall hade
han inte varit ute efter att klättra uppåt och försöka lura sina medborgare genom att påstå att han har
kommit upp till Mûsâs gud som är uppe i höjden6. I så fall hade hans uppgång till Honom varit
densamma som hans nedstigning i brunnar och floder. Det hade faktiskt varit lättare för honom att
gå nedåt än att kämpa med att bygga ett torn. 

När vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) togs på Himmelsfärden hittade han Âdam (´alayhis-
salâm) i den första himlen, Yahyâ och ´Îsâ i den andra, Yûsuf i den tredje, Idrîs i den fjärde, Hârûn i
den femte,  Mûsâ i  den sjätte och Ibrâhîm i den sjunde,  vilket är  känt från den långa hadîthen.
Därefter togs han upp till sin Herre. Han blev ålagd femtio böner varefter han återvände till Mûsâ
som sade till honom:

”Återvänd och be Honom om reducering för ditt samfund. Ditt samfund klarar inte av det.” Han
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag återvände till min Herre och bad Honom om reducering

2 4:115
3 al-Qâ´idah al-Marrâkushiyyah, sid. 41-53
4 40:36-37 
5 26:23
6 ´Allâmah ´Abdul-´Azîz ar-Râdjihî sade:

”Vissa människor säger att Mûsâ bekräftade inte alls Allâhs höghet. Då avvisar Shaykh-ul-Islâm dem med att säga
att det i så fall hade varit meningslöst för Farao att säga till Hâmân:

بصابص  صس  لهي أصب لصغص ال  ا لمعص حا ر  انص اب ني ليي صص باا يصا هصامص اذي صظصنههص 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.”

Det hade varit meningslöst att bygga ett torn om Mûsâ hade sagt att det inte finns någon gud däruppe. Han ville ha
ett torn för att kunna beljuga Mûsâ. Mûsâ hade sagt att hans gud är uppe. Annars hade det varit meningslöst att vilja
klättra uppåt. I så fall hade det varit detsamma att gå uppåt som att gå ned i en brunn.” (at-Ta´lîqât al-Îdhâhiyyah
´alâl-Qâ´idah al-Marrâkushiyyah, sid. 82)



för mitt samfund.”7 

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade hur han flera gånger gick fram och tillbaka mellan
Mûsâ och sin Herre. Mûsâ hade rätt när han sade att hans Herre är ovanför himlarna 8 medan Farao
beljög honom för det.

De  nekande  Djahmiyyah  håller  med  Faraos  folk,  villfarelsens  ledare.  De  bekräftande  Ahl-us-
Sunnah håller med Ibrâhîms ätt, vägledningens ledare. Han (ta´âlâ) sade:

ينص   اليحي ل نصا صص عص كصل ا جص قصوبص نصافيلصةا وص يصع  قص وص حص هصب نصا لصهص إيس  وص إييتصاءوص ةي وص لص إيقصامص الصم اتي وص ي رص لص ال خص ي نصا إيلصي هيم  فيع  حص أصو  نصا وص ري ةا يصه دصونص بيأصم  ل نصاهصم  أصئيمم عص جص وص
ينص ابيدي انصوا لصنصا عص كص اةي وص كص  الزم

”Och som ännu en gåva av Vår nåd skänkte Vi honom Ishâq och Ya´qûb och Vi gjorde dem alla till
rättsinniga människor och gjorde dem till ledare som ledde [människorna] enligt Våra befallningar,
och  Vi  ingav  dem  [vilja]  att  göra  gott  och  att  regelbundet  förrätta  bönen  och  att  hjälpa  de
behövande. Och de ägnade Oss hela sin dyrkan. ”9

Mûsâ och Muhammad tillhör inte bara Ibrâhîms ätt – de är de bästa från Ibrâhîms (sallâ Allâhu
´alayhim wa sallam) ätt.”10

Ibn Taymiyyah sade:

Alla verser som handlar om egenskaperna är sanna 
vilket den första generationen har förkunnat

Jag lägger ansvaret på dem som har återberättat dem
och försvarar dem mot allt som föreställs

Så vidrigt gjort att kasta Qur'ânen bakom sig
och argumentera med al-Akhtals ord11

7 al-Bukhârî (349), Muslim (163), an-Nasâ'î (450) och Ibn Mâdjah (1399).
8 ´Allâmah ´Abdul-´Azîz ar-Râdjihî sade:

”Häri ligger poängen som fastställer högheten. Muhammad trodde på Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) som
sade till honom:

”Återvänd och be Honom om reducering för ditt samfund.”

Varthän skulle Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) återvända om Allâh inte hade varit ovanför himlen,
vilket Mu´attilah hävdar? Muhammad gick fram och tillbaka mellan Mûsâ och sin Herre, for uppför himlen med Djibrîl
och besteg den sjunde himlen.” (at-Ta´lîqât al-Îdhâhiyyah ´alâl-Qâ´idah al-Marrâkushiyyah, sid. 84)
9 21:72-73
10 al-Qâ´idah al-Marrâkushiyyah, sid. 80-85
11 ´Allâmah Ahmad an-Nadjmî (rahimahullâh) sade:

”Det är Ashâ´irah som argumenterar med al-Akhtals ord för att tolka resningen (الستواء) som erövring (الستيلء). De
argumenterar med al-Akhtals ord:

Bishr استوى över Irak utan svärd eller spillt blod

De säger att resningen (استوى) här betyder erövring (استولى). Den bevisningen är falsk. Om det sägs att Bishr bin
Marwân erövrade Irak efter att ha varit utan det och det verkligen går att säga så om skapelserna, så går det inte att
säga så om Skaparen. Ingen ägde Allâhs tron innan Honom. Detta är klart och tydligt, men vår Herre har sagt:

دصوري ى ال قصلصوبص المتيي فيي الصه مص لصكين تصع  ارص وص صب صص ى ال  مص  فصإينمهصا لص تصع 

”Det  är  inte  deras  ögon som är  blinda,  nej,  det  är  hjärtana  i  deras  bröst!”  (22:46)  (Ghunyat-us-Sâ'il  bi  mâ fî
Lâmiyyati Shaykh-il-Islâm min Masâ'il, sid. 54-55



De troende skall verkligen se sin Herre
Och Han stiger ned till himlen utan föreställning12

Ibn Taymiyyah sade:

”Antingen tycker Allâh om att vi nekar, bekräftar eller varken det ena eller det andra. Om det är
meningen att vi nekar och att vi anser att Han är varken innanför skapelsen eller utanför skapelsen,
att  det inte finns någon herre  ovanför himlarna eller  gud ovanför tronen,  att  Muhammad (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) inte togs upp till Allâh, utan endast till himlarna, och att änglarna inte
stiger upp till Allâh, utan till Hans kungarike, och att ingenting stiger ned från Allâh eller upp till
Allâh och liknande allmänna och lummiga begrepp som de innoverar däribland att  Han inte är
begränsad och att Han varken är en kropp eller substans och att Han inte är i någon riktning eller på
någon plats och andra begrepp som får lekmännen att tro att de avser att rentvå Herren (ta´âlâ) från
brister då syftet i själva verket är att de vill säga att det inte finns någon herre ovanför himlarna,
ingen dyrkad gud ovanför tronen och att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har
stigit upp till Honom – om Allâh tycker om att vi tror på det här viset, så måste följeslagarna och
efterföljarna som är bättre än vi ha trott så och likaså sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).
Och om det är så att Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är nöjda med det, så
måste den dogmen antingen vara obligatorisk för oss eller också rekommenderad. I så fall måste
sändebudet  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  ha  befallt  oss  det  som  är  obligatoriskt  eller
rekommenderat för oss. I så fall måste sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ha visat vad
Allâh tycker om, behagas av och för oss närmare Honom, särskilt med tanke på att Han (´azza wa
djall) sade:

يناا لصمص دي س  مص الي يتص لصكص ضي رص تيي وص مص م  نيع  لصي كص تص عص م  أصت مص م  وص ينصكص م  دي ل تص لصكص مص مص أصك  ال يصو 

”Denna dag har  Jag fullbordat  det  religiösa  regelverket  för  er  och skänkt  er  Min välsignelse i
fullaste mått. Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”13

Detta gäller särskilt med tanke på att Djahmiyyah gör detta till ett religiöst fundament och kallar det
för ”Tawhîd” som endast den olycklige avviker från. 

Hur  kommer  det  sig  då  att  sändebudet  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  inte  lärde  samfundet
Tawhîd? Hur kommer det sig då att följeslagarna och efterföljarna inte visste Tawhîd? Mu´tazilah,
nekarna  och  deras  anhängare  kallar  ju  nekarnas  dogm för  ”Tawhîd”.  Muhammad  bin  Tûmart
kallade sina anhängare för ”monoteister”. Med det sagt var sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) ålagt att klargöra det. 

Däremot är det välkänt att varken sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller följeslagarna
talade utmed nekarnas dogm. Därmed vet man att den är varken obligatorisk eller rekommenderad.
Den tillhör faktiskt inte den Tawhîd som Allâh (ta´âlâ) har föreskrivit för Sina slavar. 

Och om det är så att Allâh tycker om att vi bekräftar, vilket Han har befallt oss, så har sändebudet
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varit tvunget att klargöra det också. Det är välkänt att Qur'ânen och
Sunnah bekräftar högheten och andra egenskaper mer än vad de bekräftar tvagningen, Tayammum,
fastan,  förbjudna kvinnor,  förbjuden mat och liknande föreskrifter.  Enligt dem som bekräftar är
religionen komplett, sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förmedlat sitt budskap klart
och tydligt och Tawhîd var klart och tydligt för Salaf.”14

12 al-Lâmiyyah, sid. 53-58
13 5:3
14 al-Qâ´idah al-Marrâkushiyyah, sid. 91-94



Ibn Taymiyyah sade:

”När det sades till Mâlik bin Anas (rahimahullâh): 

”Abû ´Abdillâh! 

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”15 

Hur reste Han Sig?”

började Mâlik svettas och åhörarna väntade på hans svar. Slutligen lyfte han på huvudet och sade
till frågeställaren: ”Resningen är inte okänd och beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt
att tro på den och det är innovation att fråga om den. Jag anser att du är en ond människa.” Därpå
befallde han att han kastas ut.

Den som tolkar resningen (الس»»تواء) som erövring (الس»»تيلء) har svarat och färdats på en väg som
skiljer sig från Mâliks (rahimahullâh) svar och väg. Mâliks (rahimahullâh) svar på resningen är
tillräckligt  nog  för  alla  andra  egenskaper  som nedstigningen,  ankomsten,  handen,  ansiktet  och
andra. Sålunda säger man exempelvis om nedstigningen:

”Nedstigningen är känd och beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och det är
innovation att fråga om den.”

Liknande  skall  sägas  om alla  andra  egenskaper  eftersom de  utgör  samma  funktion  som den  i
Qur’ânen och Sunnah omnämnda resningen.”16

Ibn Taymiyyah sade:

”Alla Salaf fördömde de nekande Djahmiyyah. De bekräftade och talade klarspråk om det. Deras
bekräftande uttalanden och avvisningar av nekarna är för många för att ta med här och nu. De kända
imamernas  uttalanden,  liksom Mâlik,  ath-Thawrî,  al-Awzâ´î,  Abû  Hanîfah,  Hammâd bin  Zayd,
Hammâd bin Salamah, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Wakî´ bin al-Djarrâh, ash-Shâfi´î, Ahmad bin
Hanbal, Ishâq bin Râhûyah, Abû ´Ubayd och imamerna från Mâliks, Abû Hanîfahs, ash-Shâfi´îs och
Ahmads respektive rättsskolor, är tillgängliga och otaligt många. Mâlik svar var ett konkret exempel
på bekräftelse. En man sade till honom:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”17 

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

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

I en annan formulering står det:

15 20:5
16 Madjmû´-ul-Fatâwâ (4/4).
17 20:5



”Hans resning är känd (eller begriplig).”

Han (rahimahullâh) berättade att själva resningen är känd men att resningens beskaffenhet är okänd.
Exakt så säger de som bekräftar. De som nekar bekräftar inte resningen, än mindre beskaffenheten.
Enligt dessa tvivlare är resningen okänd. Om resningen är okänd finns det inget behov av att säga
att dess beskaffenhet är okänd, speciellt inte om resningen är dementerad från första början. Det
dementerade existerar ju inte och saknar därmed en beskaffenhet. Mâliks uttalande är en konkret
bekräftelse av resningen och att den är känd och att den även har en beskaffenhet som emellertid är
okänd för vår del. Till följd därav sade han att frågeställaren om beskaffenheten var en innovatör. Ty
vi skall endast bli frågade om saker som vi känner till. Vi känner inte till resningens beskaffenhet.
Bara för att något är känt och har en beskaffenhet, betyder det inte att vi  har kunskap om den
beskaffenheten.

Det klargörs av att både Mâlikiyyah och andra återberättade att Mâlik hade sagt:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”

Det nämnde Cordobas imam Makkî i sin Qur'ân-tolkning vari han samlade Mâliks ord. Abû ´Umar
at-Talamankî, Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr, Ibn Abî Zayd med flera har citerat det från Mâlik. Otaligt
många andra har också gjort det däribland Ahmad bin Hanbal, hans son ´Abdullâh, al-Athram, al-
Khallâl,  al-Âdjurrî,  Ibn Battah och många andra författare från Ahl-us-Sunnah. Om Mâlik hade
tillhört  de  passiva  eller  nekarna  skulle  de  inte  citerat  hans  bekräftelse.  Mâliks  uttalande  hade
dessförinnan sagts av hans lärare Rabî´ah bin Abî  ´Abdir-Rahmân, vilket Sufyân bin ´Uyaynah
rapporterade från honom. ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Abî Salamah al-Mâdjishûn har ett långt
tal däri han nämner den bekräftande metodiken och avvisar nekarna. Mâlikiyyahs fördömanden av
de  nekande  Djahmiyyah  är  kända  i  deras  böcker.  Mâlikiyyahs  imamer  och  deras  äldre  lärdas
bekräftande tal är många och kända.

Deras lärda har till och med utropat Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs enighet om att Allâh är ovanför
Sin tron med Sin essens18. Ibn Abî Zayd nämnde bara det som Salafs andra imamer hade sagt. Ingen
från Mâlikiyyahs imamer gick emot Ibn Abî Zayd i det. Han nämnde det i förordet till ”ar-Risâlah”
så att alla muslimer skulle lära sig det. Ty enligt Ahl-us-Sunnah är det en lära som alla skall lära sig.
Ingen annan än de nekande Djahmiyyahs anhängare avfärdade Ibn Abî Zayd.

Och de som fördömde honom gjorde inte så för att de ansåg att han hade innoverat eller avvikit från
Qur'ânen och Sunnah, utan för att hans och hans jämlikars uttalanden var ologiska. De sade att Ibn
Abî Zayd inte bemästrade skolastik som är avgörande för att veta vad Allâh (´azza wa djall) kan och
inte kan beskrivas med. De senare som avfärdade Ibn Abî Zayd och hans jämlikar fick sitt tänk från
18 ´Allâmah ´Abdul-´Azîz ar-Râdjihî sade:

”Frasen ”med Sin essens” (بذاته) har inte nämnts i Qur'ânen och Sunnah. Syftet med den är att avvisa Djahmiyyah
som dementerar Allâhs (ta´âlâ) höghet över skapelsen och säger att Allâhs höghet är endast i form av position och
makt eller väldighet och tillstånd. De avfärdar essensens höghet. Därför sade han att de är enade om att Allâh är
ovanför Sin tron med Sin essens. 

Högheten kan som sagt delas upp i tre typer:

1 – Höghet med essens. 

2 –  Höghet med makt och myndighet. 

3 – Höghet med position och tillstånd.

Ahl-ul-Bid´a bekräftar de två sistnämnda typerna och förnekar den första.” (at-Ta´lîqât al-Îdhâhiyyah ´alâl-Qâ´idah
al-Marrâkushiyyah, sid. 110)



senare Ashâ´irah som Abûl-Ma´âlî  och hans jämlikar. De i  sin tur hämtade sitt avfärdande från
samma dementerande principer  som Mu´tazilah,  Djahmiyyah och andra har,  medan samfundets
företrädare  och  dess  imamer  är  enade  om  att  bekräfta  och  avvisa  de  passiva  och  nekarna.
Exempelvis rapporterade bland andra al-Bayhaqî att al-Awzâ´î sade:

”Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi
tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”

Abû Mutî´ al-Balkhî rapporterade i sin kända ”al-Fiqh al-Akbar”:

”Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen
eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”19

Hans tron är ovanför de sju himlarna.” Jag sade att personen säger att Han har rest Sig över tronen,
men att han inte vet i fall tronen är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Om han dementerar
att Han är ovanför himlen så har Han hädat, ty Han (ta´âlâ) är högst upp. Han åkallas nedifrån, inte
uppifrån.”20

Ibn Taymiyyah sade:

”Ibn Abî Hâtim rapporterade i sin ”at-Tafsîr”:

309 – ´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Âdam berättade för oss: Abû Dja´far berättade för oss,
från ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah som sade om:

اء ى إيلصى السممص تصوص ثصمم اس 

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

”Det vill säga reste Sig.”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.”21

al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”, i kapitlet ”at-Tawhîd”:

”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...”

19 20:5
20 al-Qâ´îdah al-Marrâkushiyyah, sid. 113-114
21 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (1/105-106).



betyder att Han reste Sig:

ات  اوص مص ب عص سص اهصنم سص وم  فصسص

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

betyder att Han skapade dem.”

Mudjâhid sade:

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

Detsamma rapporterade Ibn Abî Hâtim i sin ”at-Tafsîr” i samband med versen:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”Därefter reste Han sig över tronen.”22

Med samma berättarkedja har det rapporterats från al-Hasan och ar-Rabî´ det som Abûl-´Âliyah
sade.

Abû ´Umar at-Talamankî sade:

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

Han sade också:

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

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

”Han är med er, var ni än befinner er.”23

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

Han sade också:

”Ahl-us-Sunnah säger om Allâhs ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”24

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

Ibn Taymiyyah sade:

22 7:54
23 57:4
24 20:5
25 Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 144-145 



”Om någon skulle undra hur man kan säga att Allâh reste Sig över himlen som var en rök och att
Han reste Sig över tronen om det är så att Han alltid har varit ovanför Sina skapelser, vilket har
föregått, sägs det att på samma sätt stiger Han ned till den nedersta himlen och sedan upp igen
samtidigt som Han (subhânah) hela tiden är ovanför Sin tron. Hans resning är av samma typ som
Hans nedstigning. Om Han (subhânah) stiger ned utan att någonting är ovanför Honom, reser Han
Sig likaså utan att någonting redan är ovanför Honom.”26

Ibn Taymiyyah sade:

”Den som tror på att Allâh är i en riktning och syftar på att Allâh (ta´âlâ) är innanför skapelserna,
omfattad av verken, begränsad av himlarna eller att vissa skapelser är över Honom och andra under
Honom, är en vilsen innovatör. Detsamma gäller den som anser att Allâh behöver något som bär på
Honom (som tronen eller något annat) – även han är en vilsen innovatör. Detsamma gäller den som
anser  att  Allâhs  egenskaper  är  som skapelsens  egenskaper  –  även  han  är  en  vilsen  innovatör.
Qur’ânen och Sunnah har tillsammans med förståndet bevisat att ingen liknar Allâh på något som
helst  sätt.  De har  bevisat  att  Allâh  behöver  ingenting.  De har  bevisat  att  Han är  ovanför  Sina
skapelser och frånskild från dem.

Och den som syftar på att Skaparen (ta´âlâ) är frånskild från Sin skapelse, ovanför Sina himlar och
Sin tron, frånskild från Sin skapelse, att inget av Hans essens finns i Hans skapelser och ingenting
av Hans skapelser finns i Hans essens, att Allâh behöver inte tronen eller någon annan skapelse, att
Han har rest Sig över tronen och att änglarna bär på tronen via Hans förmåga, inte jämför Allâhs
resning med någon annans resning, bekräftar de namn och egenskaper som Allâh har bekräftat åt
Sig själv, dementerar jämförelse med skapelsen och vet att ingen liknar Allâh sett till Hans essens,
egenskaper eller handlingar har en korrekt dogm som är överensstämmande med samfundets Salaf
och imamer.”27

Ibn Taymiyyah 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.”28

Måhända människor som är sysselsatta med hadîther försvagar denna hadîth och på så sätt stödjer
Djahmiyyah ehuru de inte begriper deras dogm eller vilken förnekelse som den består av. En annan
anledning  är  att  de  förkastar  det  som nämns  i  samband  med  sadeln.  Det  gjorde  bland  andra
historikern Abûl-Qâsim [bin ´Asâkir]. Deras argument är att Muhammad bin Ishâq är ensam om att
återberätta den från Ya´qûb bin ´Utbah, från Djubayr. Andra säger att Muhammad bin Ishâq sade

26 Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 147 
27 Dar' Ta´ârudh-il-´Aql wan-Naql (1/38-39).
28 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).



inte vem som har berättat den för honom, vilket innebär att berättarkedjan kan vara avbruten. Andra
argumenterar  med vissa lärdas  uttalanden om Ibn Ishâq.  Trots  det  har  denna hadîth  och andra
hadîther  med  liknande  formuleringar  och  betydelser  alltid  rapporterats  bland  de  lärda.  Salafs
imamer har alltid rapporterat dem vidare, dels för att bekräfta dem, dels för att avvisa Djahmiyyah
som opponerar sig dem. Alltså accepterade de dem. Också Imâm Ibn Khuzaymah (som tog sig an i
sin  bok  ”at-Tawhîd”  att  endast  nämna  hadîther  som återberättas  av  pålitliga  återberättare  med
sammanbundna kedjor) tog med den.”29

Ibn Taymiyyah sade:

”Vi känner inte till att någon har sagt att Allâh är i behov av någon eller något av Sin skapelse.
Ingen säger att Allâh behöver Sin tron. Därtill är det Han som har skapat tronen. Det är ju skapelsen
som behöver Skaparen och inte Skaparen som är i behov av Sin skapelse. Det är via Allâhs förmåga
som tronen och alla andra skapelser finns till. Han behöver inte tronen medan allting är i behov av
Honom.

Den  som  förstår  från  Karrâmiyyah,  och  andra  grupper  som  bekräftar  egenskaperna,  att  Allâh
behöver tronen har ljugit om dem. Hur är det möjligt när de säger att Allâh fanns innan tronen? Om
Han fanns innan tronen bevisar det att Han omöjligt kan vara i behov av den.

Om Allâh är ovanför tronen utan att vara i behov av den, så har Han också skapat skapelserna
ovanpå varandra utan att den högre är i behov av den lägre. Luften är ovanför jorden och är inte i
behov av den. Likaså är molnen ovanför jorden utan att vara i behov av den. Himlarna är ovanför
molnen och luften utan att vara i behov av dem. Tronen är ovanför himlarna utan att vara i behov av
dem. Hur kan då den Höge och den Högste vara i behov av Sina skapelser när Han är ovanför
dem?”30

Ibn Taymiyyah sade:

”Om någon skulle undra om Allâh inte var ovanför tronen om Han reste Sig över den efter att Han
hade skapat himlarna och jorden i sex dagar, säger man att resningen är en specifik höghet. Varenda
en som har rest sig över något är ovanför det, men varenda en som är ovanför något behöver inte ha
rest sig över det. Därför säger man inte om varenda en som är ovanför något att han har rest sig över
det. Däremot säger man om varenda en som har rest sig över något att han är ovanför det. Allâh
sade att resningen ägde rum efter att himlarna och jorden hade skapats, inte själva högheten. Därtill
är det möjligt att Han visst hade rest Sig över tronen innan himlarna och jorden hade skapats då
Hans tron var ovanför vattnet. När Han då skapade skapelsen var Han redan ovanför den utan att ha
rest Sig över den. Efter att Han hade skapat skapelsen, reste Han Sig över den.

Som regel är Allâhs höghet en egenskap som Han alltid är beskriven med precis som Han alltid är
beskriven med Sin väldighet, storhet och förmåga. Vad gäller resningen, reser Han sig med Sin vilja
och förmåga.”31

Ibn Taymiyyah sade:

”Det finns tusentals uttalanden från Salaf beträffande denna fråga.

Å andra sidan finns det inte en enda bokstav i Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) Sunnah eller följeslagarnas, deras efterträdares och samfundets imamers – som upplevde

29 Bayân Talbîs-il-Djahmiyyah (3/254).
30 Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (2/646).
31 Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 148 



dessa drifter och meningsskiljaktigheter – uttalanden som tyder på motsatsen. Det finns varken en
text från dem eller ens något som till synes tyder på det.

Aldrig någonsin har någon av dem sagt att Allâh inte är ovanför himlen.

Aldrig någonsin har någon av dem sagt att Allâh inte är ovanför Sin tron.

Aldrig någonsin har någon av dem sagt att Allâh finns överallt.

Aldrig någonsin har någon av dem sagt att samtliga platser är de samma för Allâh.

Aldrig någonsin har någon av dem sagt att Allâh varken är innanför skapelsen, utanför skapelsen,
åtskild från den eller sammanbunden med den.

Aldrig någonsin har någon av dem sagt att det är förbjudet att peka med fingret upp mot Allâh och
så vidare.

Faktum är att det har rapporterats autentiskt från Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) att
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade under sin väldiga predikan på ´Arafât:

”Har jag förkunnat?” De sade: ”Ja.” Då pekade han med sitt finger mot himlen, tog ned det mot
dem och sade: ”Allâh! Bevittna!”3233

Ibn Taymiyyah sade:

”Om någon säger  att  Allâhs  eventuella  befintlighet  ovanför tronen fordrar att  Han är  större  än
tronen, mindre än tronen eller jämlik med tronen och det är omöjligt, skall han veta att han endast
har förstått av Allâhs resning över tronen det som han har förstått från skapade kroppar. Sådana
fordringar härrör från en sådan förståelse. 

Beträffande resningen som tillkommer Allâhs majestät och är typisk Honom, så fordrar inga av de
falska fordringarna den. Den som säger så påminner om personen som säger att om skapelsen har
en Skapare, måste Han utgöras av substans eller oväsentlighet – och båda är omöjliga i förhållande
till Honom. Ty inget kan existera utan att vara det ena eller det andra. Därtill säger han att om Allâh
är upprest över tronen, liknar Han människan som sitter på stolen och går ombord på båten – det är
det enda som känns från en resning. En person som resonerar på det viset förstår inget annat än en
skapelses resning. 

Sanningen är det som det bästa samfundet har enats om; Allâh är upprest över Sin tron på ett sätt
som tillkommer Hans majestät. På samma sätt som Han vet, ser och förmår på ett vis som inte
liknar skapelsens egenskaper, så är Han (subhânah) även upprest över tronen på ett vis som inte
liknar skapelsens höghet – fjärran är Allâh från det!”34

Ibn Taymiyyah sade:

”Det finns en ädel princip för Allâhs (ta´âlâ) höghet över alla skapelser och Hans tron. Den fordras
av den konkreta Uppenbarelsen. Allâhs höghet är bekräftad i Qur'ânen, Sunnah, samstämmigheten,
det konkreta och sunda intellektet och den bevarade, friska och naturliga läggningen. 

32 Muslim (1218). 
33 al-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 19 
34 Madjmû´-ul-Fatâwâ (5/27-28).



Principen säger att Allâh fanns när ingenting annat fanns. Sedan skapade Han skapelsen. 

Ett alternativ är att Han skapade den i Sig varvid Han blev sammanbunden med den. Det är omöjligt
eftersom Allâh (´azza  wa djall)  är  fjärran från  att  vidröra smuts,  orenhet  och  djävlar  och vara
sammanbunden med dem. 

Ett annat alternativ är att Han skapade den utom Sig och sedan gick in i den. Det är också omöjligt
eftersom Allâh (´azza wa djall) är fjärran från att inkarneras i skapelsen. Muslimerna är enade om
dessa två scenarion.

Ett tredje alternativ är att Han skapade den utom Sig utan att inkarnera sig i den. Detta är sanningen.
Något annat är inte möjligt. Allâh godkänner inte att vi tycker något annat. Han förbjuder faktiskt
det som går emot detta. 

Det  här  argumentet  var  ett  av  Imâm Ahmad bin  Hanbals  (radhiya  Allâhu ´anh)  argument  mot
Djahmiyyah som fanns under prövningen. Det har rapporterats autentiskt från ´Abdullâh bin al-
Mubârak att han fick frågan:

”Hur skall vi lära känna vår Herre?” Han svarade: ”Genom att veta att Han är ovanför Sina himlar
ovanför Sin tron och frånskild från skapelsen.”

Det var följeslagarna, efterföljarna, deras efterföljare och alla andra imamer enade om. Ingen, med
en erkänd åsikt, tyckte annorlunda. 

Den som hävdar att intellektet går emot Qur'ânen och Sunnah och avviker från dem, skall veta att
hans påstående är falskt. Det är omöjligt att det konkreta intellektet går emot det autentiska beviset.
Allting handlar om att de som avviker från Qur'ânen, Sunnah och samstämmigheten och säger sig
ha slående och rationella bevis i själva verket besitter endast rationalistiska tvivel.”35

Ibn Taymiyyah sade:

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

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

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”36

betyder att Han besteg den.”37

al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”:

”Kapitel 22:

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

35 Djâmi´-ul-Masâ'il (1/63-64).
36 20:5
37 al-Albânî sade:

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



”Hans tron var ovanpå vattnet.”38

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

”Han som är Herren till den väldiga tronen.”39

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 den till sju himlar...”

betyder att Han skapade dem.”

Mudjâhid sade:

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

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

”Allâh (´azza wa djall) sade:

لييٌم 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.”40

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

”Det vill säga att Han steg upp över himlen.”41

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

”al-Farrâ' sade:

ى ” تصوص betyder att Han steg upp. Det sade Ibn ´Abbâs. Det är som att du säger till en person: ”Han ثصمم اس 
satt ned, sedan ى تصوص han och stod upp.”42  اس 

38 11:7
39 9:129
40 2:29
41 Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/59-60).
42 al-Asmâ' was-Sifât (2/310).



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

”Den dagen reste Sig er Herre över tronen.”43

Qur'ân-tolkningarna  som  är  återberättade  från  profeten  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam),
följeslagarna och efterföljarna, däribland Qur'ân-tolkningarna av Muhammad bin Djarîr at-Tabarî,
´Abdur-Rahmân bin Ibrâhîm, även kallad för ”Duhaym”, Abû ´Abdir-Rahmân bin Abî Hâtim, Abû
Bakr bin al-Mundhir, Abû Bakr ´Abdul-´Azîz, Abûsh-Shaykh al-Asbahânî, Abû Bakr bin Mardûyah
och dessförinnan Ahmad bin Hanbal, Ishâq bin Râhûyah, Baqiyy bin Makhlad och dessförinnan
´Abd bin Humayd, Sunayd, ´Abdur-Razzâq och Wakî´ bin al-Djarrâh, består av otaliga uttalanden i
sakfrågan som är överensstämmande med dem som bekräftar Allâhs egenskaper. Detsamma gäller
dogmatiska böcker som består  av rapporteringar  från profeten (sallâ  Allâhu ´alayhi  wa sallam),
följeslagarna och efterföljarna.”44

Ibn Taymiyyah sade:

”Efter  att  Djahmiyyah,  som  förövrigt  dementerar  Allâhs  distansering  från  och  höghet  över
skapelsen, hade dykt upp delades människorna upp i fyra åsikter:

1 – Salaf och imamerna sade att Allâh är ovanför Sina himlar, upprest över Sin tron och distanserad
från Sin skapelse, vilket bevisas i Qur'ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet.

2  –  Förnekande  Djahmiyyah  sade  att  Allâh  är  vare  sig  innanför  skapelsen,  utanför  skapelsen,
distanserad från skapelsen eller blandad med den. De kombinerar två motsägelser. Allt existerande
måste vara antingen det ena eller det andra. Denna åsikt delar de flesta Mu´tazilah och de som följer
dem.

3 – Panteistiska Djahmiyyah sade att Allâh är överallt med Sin essens. Det säger anhängarna till
Hasan an-Nadjdjâr och andra Djahmiyyah.

4 – Andra sade att Allâh är ovanför Sin skapelse med Sin essens och likaså överallt. Det säger
somliga skolastiker och Sûfiyyah som Abû Mu´âdh och hans jämlikar.”45

Ibn Taymiyyah sade:

”Principen i sakfrågan är att det är obligatoriskt att bekräfta allt som står i Allâhs (ta´âlâ) skrift och
Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah såsom Herrens höghet och Hans resning
över tronen. Sedan finns innoverade termer som både bekräftar och dementerar. Några av dem är
ifall  Han  är  i  en  riktning  eller  inte  och  ifall  Han  är  begränsad  eller  inte.  Dessa  termer  har
människorna delade åsikter om. Dock kan ingen bevisa dem från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam), följeslagarna, deras rättmätiga efterföljare eller muslimernas imamer. Ingen av dem har
sagt att Allâh (ta´âlâ) är eller inte är i en riktning, begränsad eller obegränsad, kropp och substans
eller  varken  kropp  eller  substans.  Dessa  termer  nämns  varken  i  Qur'ânen,  Sunnah  eller  av
samstämmigheten.  De  som  brukar  dem  kan  syfta  på  korrekt  innebörd.  Om  deras  syfte  är
överensstämmande med Qur'ânen och Sunnah accepteras det från dem. Om deras syfte är osunt och

43 al-Musnad, sid. 70-71. adh-Dhahabî sade:

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

44 Dar' Ta´ârudh-il-´Aql wan-Naql (2/20-22).
45 Madjmû´-ul-Fatâwâ (2/297-298).



avvikande från Qur'ânen och Sunnah avvisas det. 

Om en person säger att Allâh inte är i en riktning, skall han frågas om han menar att Allâh inte är
inne i himlen som omger Honom eller om Han inte är ovanför skapelsen. Om han menar det första,
så är det falskt att säga att Allâh är omfattad av skapelsen. Och om han menar det andra, så är det
korrekt  att  Allâh  är  ovanför  skapelsen  och distanserad  från  den.  Det  betyder  ju  inte  att  någon
skapelse omger Honom eller är ovanför Honom. Det är Han som är ovanför dem, det är Han som
omfattar dem. Han (ta´âlâ) sade:

ريكصونص ا يصش  مم الصى عص تصعص انصهص وص ب حص ينيهي سص يماٌت بييصمي ط وي اتص مص السمماوص ةي وص مص ال قييصامص تصهص يصو  ا قصب ضص يعا مي ضص جص صر  ال  هي وص ري قم قصد  ص حص وا ام رص ا قصدص مص وص

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom
och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över
allt vad de avgudar!”46

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer Allâh (´azza wa djall)  att  ta tag i  jorden. Himlarna kommer att  ligga
hoprullade i Hans högra Hand. Därefter skall Han skaka dem och säga: ”Jag är Konungen! Var är
jordens konungar?”47

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”De sju himlarna och de sju jordarna samt det som finns i dem och mellan dem i den Nåderikes
handflata motsvarar ett senapsfrö i en av era händer.”

Hur kan skapelsen omfatta Honom om Han (ta´âlâ) har alla skapelser i Sin hand?”48

Ibn Taymiyyah sade:

”al-Khallâh  sade:  al-Hasan  bin  Sâlih  al-´Attâr  underrättade  oss:  Hârûn  bin  Ya´qûb  al-Hâshimî
berättade för oss: Jag hörde Abû Ya´qûb bin al-´Abbâs säga:

”Vi  var  hos  Abû  ´Abdillâh  och  frågade  honom om rapporteringen  från  Ibn-ul-Mubârak:  ”Hur
känner vi vår Herre?” Han sade: ”Genom att Han är ovanför den sjunde himlen, ovanför Sin tron,
med en gräns.” Ahmad sade: ”Så är det. Han reste Sig över tronen med en gräns.” Vi sade: ”Vad
betyder Ibn-ul-Mubâraks ord ”Med en gräns”? Han sade: ”Jag känner inte till det, men det intygas
fem gånger i Qur'ânen:

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.”49 

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?”50

46 39:67 
47 al-Bukhârî (1410), Muslim (1014), at-Tirmidhî (661) m fl. 
48 Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/525).
49 35:10
50 67:16-17 



نصة  ينص أصل فص سص سي م  هص خص ارص ق دص انص مي م  كص وحص إيلصي هي فيي يصو  الره 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.”51

Han är ovanför tronen och Hans kunskap är överallt.”

Deras ord ”Vad betyder Ibn-ul-Mubâraks ord ”Med en gräns”? Han sade: ”Jag känner inte till det”
kan betyda två saker:

1 – Jag vet inte exakt vad han menar, men hans ord intygas tillsynes i Qur'ânen och Sunnah som
visar att allt slutar hos Allâh, att Han är ovanför himlen och så vidare. 

2 – Jag vet inte var han har fått det ifrån, men det är intygat. 

al-Khallâl sade: Muhammad bin ´Alî al-Warrâq underrättade oss: Abû Bakr al-Athram berättade för
oss: Muhammad bin Ibrâhîm al-Qaysî berättade för oss: 

”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.”5253

Ibn Taymiyyah sade:

”I själva verket har de förnekande Djahmiyyah samma dogm som Farao; Skaparen förnekas och
Hans tal och religion avfärdas. Samma sak gjorde Farao. Han förnekade Skaparen och sade:

رريي  يه  غيي يل مم مننر إ يك يمرتم ل م ميا عيل رميلي ههيا ال ي
ي يا أ  ي

”Såvitt jag vet finns det för er, stormän, ingen annan gud än jag.”54

Han sade till Mûsâ:

ييني جمون رميسر ككي ميني ال ين جرعيل
ي رريي لي يهاا غيي يل كخيذرتي إ يني ات يئ  ل

”Om du sätter upp någon annan än mig som gud, skall jag minsann låta kasta dig i fängelse!”55

Han förkastade att Allâh hade talat med Mûsâ och att hans Gud är ovanför himlarna. Han ville
annullera dyrkan och lydnaden ägnad åt Allâh så att han kunde dyrkas och lydas istället. I och med
att de förnekande och dementerande Djahmiyyahs ideologi går tillbaka till Faraos ideologi, medför
den att Herren, dyrkan ägnad åt Honom och Hans tal förnekas.”56

Ibn Taymiyyah sade:

51 70:3-4
52 Tabaqât-ul-Hanâbilah (2/233).
53 Bayân Talbîs-il-Djahmiyyah (2/609-610).
54 28:38
55 26:29
56 Madjmû´at-ur-Rasâ'il al-Kubrâ (1/144).



”Muslimerna vet vad de flesta egenskapsrelaterade verserna betyder. När det kommer till de verser
som det  råder  delade  åsikter  om,  så  fördömde  Salaf  Djahmiyyah  för  deras  tolkning  av  dem.
Samtidigt dementerade de kunskap om deras beskaffenhet. Exempelvis sade Mâlik:

”Resningen är känd och beskaffenheten är okänd.”

Samma sak sades av alla Ahl-us-Sunnahs imamer. Därmed klargörs skillnaden mellan den kända
betydelsen och den okända beskaffenheten. 

Om tolkningen  syftar  på  beskaffenhet,  så  är  det  korrekt  att  säga  att  endast  Allâh  känner  den
tolkningen. 

Och om tolkningen syftar på kännedom om betydelsen och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam), Djibrîl, följeslagarna och efterföljarna inte visste vad Hans ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”57 

och:

يم لصق تص بييصدص ا خص دص ليمص جص كص أصن تصس  نصعص ا مص مص

”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”58

betydde, att endast Allâh vet vad det betyder på samma sätt som endast Han vet när Stunden går in
och att de bara läste formuleringar utan kunskap om deras betydelser liksom en person som läser en
text utan att förstå den, så är det en lögn mot dem. Faktum är att de mångfaldiga rapporteringarna
från dem bevisar rena motsatsen och att de visst visste vad texterna betydde såsom de visste vad
resten av Qur'ânen betydde.”59

Ibn Taymiyyah sade:

”Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att hans Herre (subhânah) stiger ned
varje natt till den nedersta himlen, närmar Sig vallfärdarna på ´Arafah-dagen, talade med Mûsâ på
den högra sidan av dalen ur ett träd, som stod på välsignad mark, och reste Sig över himlen, som var
rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!”, så fordrar det inte att
Hans nedstigning liknar den nedstigning som vi ser dessa skapelser göra när de evakuerar en plats
och ockuperar en annan. Inte ens en själs nedstigning och stigning fordrar det. Även änglarna har
samma slags stigning och nedstigning. Vad skall då sägas om skapelsernas Herre? 

Alltså är det inte tillåtet att dementera något namn eller någon egenskap som Allâh har namngivit
eller  beskrivit  Sig  själv  med  eller  som  Hans  sändebud  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  har
namngivit eller beskrivit Honom med. Inte heller är det tillåtet att jämföra dem med skapelsernas
egenskaper, speciellt inte med de synliga skapelserna. 

De osynliga skapelsernas  namn och egenskaper  kan inte  jämföras  med de synliga skapelsernas

57 20:5
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59 Tafsîr Sûrat-il-Ikhlâs, sid. 142



namn och egenskaper. Vad skall då sägas om skapelsernas Herre?”60   

Ibn Taymiyyah sade:

”Abû Hâmid nämnde i ”al-Ihyâ'” dessa tolkande filosofers dogm och sade att de föll i överdriven
tolkning medan Hanâbilah föll i överdriven tröghet. Han tillskrev Ahmad saker och ting som han
inte hade sagt. Han visste varken vad Ahmad eller någon annan från Salaf sade i sakfrågan eller ens
vad som stod i Qur'ânen och Sunnah gällande den.

Han hade hört någon som associerar sig med Hanâbilah säga vad vissa bland dem, eller andra som
Mâlikiyyah  och  Shâfi´iyyah,  säger  om bokstäverna,  rösten  och  andra  egenskaper  däribland  att
Qur’ân-läsarnas hörbara röster är  eviga,  att  Han stiger ned till  den nedersta himlen och lämnar
tronen så att vissa skapelser hamnar ovanför Honom medan andra förblir under Honom och andra
felaktiga teorier. Det finns inte en grupp utan att någon som tillskriver sig den säger något som är
uppenbart osunt. Det är dessa åsikter som sparas av folk som varnar för dem och belackar dem
för.”61

När det är välkänt att Herren är fri från all sorts defekt, kan Han inte beskrivas med låghet eller att
någonting är högre än Han på något sätt. Han är den Höge och den Högste som är endast högst upp.
Han är den Uppenbare som ingen är ovanför, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hans
handlingar är makalösa; nedstigningen, resningen och alla andra. Således är det obligatoriskt att
bekräfta det som bekräftas i Hans skrift och via Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).
Korrekta och rationella  bevis  stödjer  också allt  det  och motstrider  inte  det.  Uppenbarelsen och
rimligheten  motstrids  däremot  av  innovationerna  som  går  emot  Qur'ânen,  Sunnah  och  Salaf.
Följeslagarna  och  deras  rättmätiga  efterföljare  bekräftade  Hans  handlingar  som  resningen  och
nedstigningen. Abû Muhammad bin Abî Hâtim sade: ´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Âdam
berättade för oss: Abû Dja´far berättade för oss, från ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah som sade om:

اء ى إيلصى السممص تصوص ثصمم اس 

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

”Det vill säga reste Sig (ارتفع).”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.”62

Det vill säga al-Hasan al-Basrî. al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” i kapitlet om Tawhîd:

”Abûl-´Âliyah sade:

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

betyder att Han reste Sig (ارتفع).”

Mudjâhid sade:

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

Detsamma rapporterade Ibn Abî Hâtim i sin Qur'ân-tolkning i samband med Hans (ta´âlâ) ord:

60 Tafsîr Sûrat-il-Ikhlâs, sid. 93
61 Tafsîr Sûrat-il-Ikhlâs, sid. 101
62 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (1/105-106).



شي  ر  لصى ال عص ى عص تصوص  ثصمم اس 

”Därefter reste Han sig över tronen.”63

´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Abû Dja´far ar-Râzî berättade för oss, från ar-Rabî´, från
Abûl-´Âliyah som sade om:

ى تصوص ثصمم اس 

”Därefter reste Han sig.”

”Det vill säga besteg (ارتفع).”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.

Min fader berättade för oss: Hishâm bin Khâlid berättade för oss: Shu´ayb bin Ishâq berättade för
oss, från Ibn Abî ´Arûbah, från Qatâdah som sade om:

شي  ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”... därefter reste Han Sig över tronen.”

”Det var den sjunde dagen.”64

Den som säger att إلى استوى  åsyftar avsikt saknar språkligt bevis för det. Inte heller sade någon från
Salaf det. De sade rentav rena motsatsen, vilket har antytts. Den och liknande tolkningar uppstod
först efter att man börjat avfärda Herrens egenskaper som Han gjorde med Sin förmåga och vilja.
Det var då vissa började tolka Qur'ânen på det viset, precis som alla andra Ahl-ul-Bid´a gör när de
tolkar Qur'ânen på ett vis som passar deras dogm. Dock kan ingen citera den tolkningen från Salaf.
Salafs uttalanden i sakfrågan är bekräftade och överensstämmande. Det är inte känt att de har två
åsikter  i  frågan  till  skillnad  från  andra  verser  som de  ibland  kunde  förstå  olika.  Även  om de
uttryckte sig olika,  så var deras syfte ett  och samma, nämligen att  bekräfta Allâhs höghet över
tronen.”65 
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64 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm (6/1925).
65 Madjmû´-ul-Fatâwâ (5/518-521).


