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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)



al-Hakamî

 ´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

al-Hakamî sade:

Han är den Höge, den Högste, den Upphöjde
vi tror på Allâhs alla sorters högheter

Med makt, status och essens – majestätisk är vår Herre
Han är inte inkarnerad i oss eller enad med Sin skapelse

På sju platser säger Han konkret att Han har rest Sig över tronen
min Herre, Han är den Ene

Ordet ”ovanför” har nämnts tillsammans med ”Den som”och utan
ett bevis för den som eftersträvar sanningen

Läs ”ovanför himlen” i ”al-Mulk” – det är tydligt
hur många hadîther finns inte om det!

Anden och änglarna stiger upp
är det inte upp till sin Herre som de stiger upp?

Likaså stiger accepterade handlingar uppåt
från slavarna till Honom som de dyrkar

Även Allâhs sändebud togs upp på nattfärden
berätta för mig vem han togs upp till

Under sin predikan på vallfärden
tog han upp huvudet och handen i skyn

Vittnade inte tronens Herre att han har förkunnat
och därefter även de som var på plats?1

al-Hakamî sade:

”Qur'ânens konkreta bevis för Allâhs höghet är otaliga. Några av dem är dessa namn och allt vad de
innebär, andra är bland andra Hans ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

Det nämns på sju platser i Qur'ânen. Han (ta´âlâ) sade också:

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?”3

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.”4

1 al-Djawharah al-Farîdah, sid. 20
2 20:5
3 67:16-17
4 16:50 



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.”5 

نصٍة   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.”6

ونص دو ا تصعص مم نصٍة 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.”7

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.”8 

Det finns många liknande bevis.”9 

al-Hakamî sade:

”Sunnahs bevis för Allâhs höghet är otaliga. Bland annat sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”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.”10

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till slavinnan:

”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.”11

Detsamma gäller hadîtherna om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) himmelsfärd.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

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

5 35:10
6 70:3-4
7 32:5
8 3:55
9 200 Su'âl wa Djawâb fîl-´Aqîdah al-Islâmiyyah, sid. 51
10 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). 

11 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. 



kom till dem och de bad när vi lämnade dem.”12

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger
upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess givare,
liksom ni föder era fålar, så att den blir som ett berg.”13

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh tar ett beslut ovanför himlen börjar änglarna slå med sina vingar utav underkastelse till
Hans ord. Det är som en kedja på ett naket berg. Och när skräcken [efter uppståndelsen] har släppt
sitt grepp om deras hjärtan, skall de fråga [varandra]: ”Vad sade er Herre till er?” - och få svaret
”Sanningen; Han är den Höge, den Store.” Tjuvlyssnarna kommer att höra det och de är så här
ovanpå varandra. En av dem hör det och för vidare det till den som är nedanför honom som för
vidare det till den som är nedanför honom till dess att det når en magiker eller en spåman. Måhända
en komet träffar honom innan han framför det och måhända han framför det innan han träffas av
den. Därtill ljuger han hundra lögner. Således sägs det: ”Sade han inte den och den dagen så och
så?” På grund av ordet som hördes från himlen blir han betrodd.”14 

Det finns många liknande hadîther. Alla skapelser frånsett Djahmiyyah bekräftar dem.”15

al-Hakamî sade:

”Vad sade Salafs imamer om resningen? Alla (rahimahumullâh) sade precis samma sak:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig.  Det är  obligatoriskt att  tro på den och
innovation att fråga om den. Budskapet är från Allâh, sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
plikt var att förkunna det och vår plikt är att bekräfta det.”

De sade samma sak om alla andra verser och hadîther om namnen och egenskaperna:

اا نن ب لل  منن  ع ند  را اا ب ه  ك  آمان

”Vi tror på detta; allt är från vår Herre.”16

ل ملونا اا ملس  ن
ا هاد  ب أ هه  وااش  اا ب الل  آمان

”Vi tror på Allâh; vittna du att vi har underkastat oss Honom!”1718

al-Hakamî sade:

”Hans namn al-´Alî (den Höge) och al-A´lâ (den Högste) består av en egenskap, nämligen Hans
(´azza wa djall) allomfattande höghet. 

Han är uppe ovanför Sin tron, ovanför alla skapelser, frånskild från dem. Han vakar över dem, vet

12 al-Bukhârî (7429).
13 al-Bukhârî (7430) och Muslim (1014).
14 al-Bukhârî (7481).
15 200 Su'âl wa Djawâb fîl-´Aqîdah al-Islâmiyyah, sid. 51-52
16 3:7
17 3:52
18 200 Su'âl wa Djawâb fîl-´Aqîdah al-Islâmiyyah, sid. 52-53



vad de gör och omfattar dem med Sin kunskap. Inget är dolt för Honom.

Hans makt är hög. Ingen kan besegra Honom, tvista med Honom, motsätta Honom eller konfrontera
Honom. Allt är underkastat Honom. Allt är underkuvat Hans makt, underordnat Hans storhet. Allt är
under Hans förfogande och myndighet. Ingen undkommer Hans grepp.

Hans  status  är  hög.  Alla  Hans  egenskaper  är  fullkomliga  och  alla  brister  är  dementerade  från
Honom (tabârak wa ta´âlâ).

Alla dessa högheter är sammanbundna med varandra och oskiljaktiga.”19 

19 200 Su'âl wa Djawâb fîl-´Aqîdah al-Islâmiyyah, sid. 51



Ibn Mâni´

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)

Ibn Mâni´ sade:

”at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

”Han omfattas inte av de sex riktningarna som de gör med skapelserna.”

Det är bevisat i Qur’ânen och Sunnah att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sina skapelser och upprest över
Sin tron. Allâh (ta´âlâ) sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”20

هي بصادي قص عي هصوص ال قصاهيرص فصو   وص

”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”21

De sex riktningarna är uteslutna i förhållande till Honom, ty Han (ta´âlâ) är ovanför dem. Ibn-ul-
Qayyim sade i ”an-Nûniyyah”:

Alla riktningar är uteslutna i förhållande till Honom
Han är ovanför dem med urskillning

Han är frånskild från dem alla
Han omfattar och inte omfattas – Skaparen av skapelserna”22

Ibn Mâni´ sade:

”at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

”Tronen och fotpallen är sanna. Dock är Han inte i behov av tronen eller någonting annat. Han
omfattar allting och Han är ovanför det. Han har inte låtit Sin skapelse omfatta.”

Efter att författaren hade nämnt tronen och fotpallen som är framför tronen underströk han att Allâh
(subhânah) inte är i behov av tronen eller någonting annat. Allâh (ta´âlâ) sade:

ضي  صر  ال  اتي وص اوص ا فيي السممص ي مص م يدص لي مي نييو ال حص ص هصوص ال غص إينم ام

”Allâh tillhör allt i himlarna och på jorden. Allâh är Den som är Sig själv nog, Den som allt lov och
pris tillkommer.”23

Han sade så för att klargöra att Han skapade tronen för att resa Sig över den och inte för att Han
behöver den. Däri har Han handlat utmed en vishet.

Håll fast vid din kunskap att Allâh reste Sig över tronen efter att ha skapat himlarna och jorden.

20 20:5
21 6:61
22 Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 35-36 
23 31:26



Allâh (ta´âlâ) sade:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيماٍم 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 rester Han
Sig över tronen.”24

Därefter (ثم) står för en ordningsföljd och inte bara en konjunktion.”25

24 7:54
25 Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 47 



al-Mu´allimî 

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Yahyâ al-Mu´allimî (d. 1386) 

Jag ställer frågan ”Var är Allâh?” då det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade till den svarta flickan:

”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.”26

Också Abû Razîn al-´Uqaylî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs  sändebud!  Vart  var  vår  Herre  innan  Han  skapade  Sin  skapelse?”  Han  sade:  ”Ovanför
molnen. Under dem fanns luft och ovanför dem fanns luft. Det fanns ingen skapelse då och Hans
tron var ovanför vattnet.”27

´Uthmân sade till en man han trodde var beduin:

”Beduin! Vet du var din Herre är?”

Jag vill passa på att citera Shaykh Abûl-Hasan al-Ash´arî och hans bok ”al-Ibânah”. Enligt ”Rûh-ul-
Ma´ânî” och andra böcker är ”al-Ibânah” hans sista bok. Han sade:

”Om en person undrar vad vi säger om resningen, säger vi att Allâh (´azza wa djall) är upprest över
Sin tron. Han sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”28 

Konungen (´azza wa djall) sade:

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.”29 

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.”30

ونص دو ا تصعص مم نصٍة 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 

26 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). 

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

28 20:5
29 35:10
30 4:158 



under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”31

Han (ta´âlâ) berättade att Farao sade till Hâmân:

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

”Bygg ett högt torn åt mig Hâmân; så att jag finner rätt sätt, rätt sätt att nå himlen och göra mig 
underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.”32

Sålunda beljög Farao Allâhs profet Mûsâ (´alayhis-salâm) då han hade sagt att Allâh (´azza wa
djall) är ovanför himlarna. Han (´azza wa djall) sade: 

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

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”33 

Tronen är ovanför himlarna. I och med att tronen är ovanför himlarna sade Han:

اء نتصم ممن فيي السممص أصأصمي

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

Ty Han är upprest över tronen som är ovanför himlarna.  Allt som är i  skyn kallas för himmel.
Tronen är högre upp än himlarna...

Vi har sett hur alla muslimer lyfter upp händerna mot himlen när de ber. Detta för att Allâh (´azza
wa djall) är upprest över tronen som är ovanför himlarna...

Djahmiyyah, Mu´tazilah och Harûriyyah säger att betydelsen av 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.”34 

är att Han har tagit makten och behärskat den och att Allâh (´azza wa djall) är överallt. De förnekar
att Allâh (´azza wa djall) är ovanför tronen, vilket Ahl-ul-Haqq säger. De menar att resningen är
förmåga. 

Om det hade varit som de säger skulle det inte ha funnits någon skillnad mellan tronen och den
sjunde jorden, ty Allâh har allting i Sin makt. Allâh (subhânah) har jordarna, palmgårdarna och
resten av universumet i Sin makt...

´Affân rapporterade från Hammâd bin Salamah: ´Amr bin Dînâr berättade för oss, från Nâfi´ bin
Djubayr, från sin fader, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Varje natt stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen:
”Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att
Jag må förlåta honom?”35

31 32:5
32 40:36-37 
33 67:16
34 20:5
35 Ahmad (16745), ad-Dârimî (1/347), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd” (1/315), al-Âdjurrî (713), Ibn Abî ´Âsim (507),



Ytterligare bevis för det är Allâhs (´azza wa djall) ord:

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.”36

نصٍة 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.”37

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

”Och Han reste Sig över himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller
nödda och tvungna!” - och de svarade: ”Vi kommer villigt!”38

ا  بييرا أصل  بيهي خص نص فصاس  مص ح  شي الرم ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيماٍم 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!”39

ونص كمرص فييٍع 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 أصيماٍم 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?”40

Allt det bevisar att Han (ta´âlâ) är ovanför himlen, ovanför Sin tron... 

Ytterligare bevis för det är Hans (´azza wa djall) ord:

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

”... och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”41

ةص لئيكص ال مص امي وص مص نص ال غص ص فيي ظصلصٍل مه ونص إيلم أصن يصأ تييصهصمص ا  هصل  يصنظصرص

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”42

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

al-Lâlakâ'î (3/433) och al-Bayhaqî i ”al-Asmâ' was-Sifât” (2/196). Autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Mukhtasar-us-
Sawâ´iq al-Mursalah” (2/234). al-Albânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk enligt Muslims villkor.” (Dhilâl-ul-Djannah, sid. 206)
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”... därefter närmade han sig till dess han stod på två båglängders avstånd eller ännu närmare.”43

Allâh (´azza wa djall) sade till ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm):

افيعصكص إيلصيم  رص فهيكص وص تصوص  إينهي مص

”Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”44 

ا قصتصلصوهص يصقييناا   مص اوص كييما ا حص زييزا ص عص انص ا  كص ص إيلصي هي وص هص ا  فصعص بصل رم  

”Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är
allsmäktig, vis.”45

Samfundet är enat om att Allâh (´azza wa djall) tog upp ´Îsâ till himlen. 

Alla muslimer lyfter upp händerna mot himlen när de råkar ut för något och ber:

”Du som lever ovanför tronen!”

Och när de svär säger de:

”Jag svär vid Honom som har avskärmat Sig med sju himlar.”

Ytterligare bevis för det är Allâhs (´azza wa djall) ord:

بيينص اسي عص ال حص رص هصوص أصس  مص وص ك  قه أصلص لصهص ال حص لصهصمص ال حص و  ي مص وا  إيلصى ا  دو  ثصمم رص

”Därefter förs de tillbaka till Allâh, deras Herre, Sanningen. Är inte domen Hans, Han som snabbast
kallar till räkenskap?”46

قه ا بيال حص بههيم  قصالص أصلصي سص هصذص لصى رص قيفصوا  عص ى إيذ  وص لصو  تصرص  وص

”Om du kunde se dem när de förs fram inför sin Herre [och] Han säger: ”Är inte detta den sanna
verkligheten?”47

م  بههي ندص رص هيم  عي وسي ؤص ريمصونص نصاكيسصو رص ج  ى إيذي ال مص لصو  تصرص  وص

”Om du såg de obotfärdiga syndarna när de står med sänkta huvuden hos sin Herre.”48

ف اا بهكص صص لصى رص وا عص عصريضص  وص

”Och de skall ställas upp i rader inför din Herre.”49

Allt  detta  bevisar  att  Han inte  är  i  Sin  skapelse  eller  att  skapelsen  är  i  Honom samt  att  Han
(subhânahu wa ta´âlâ) är upprest över Sin tron. Sättet som de bekräftar åt Honom innebär att Han
inte är på riktigt eller en. Alla deras tolkningar leder till förnekelse. Alla deras beskrivningar leder

43 53:8-9
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till dementi. På så sätt påstår de att de bara vill frikänna Honom från brister och liknelse. Vi ber
Allâh skydda oss mot ett frikännande som slutar med förnekelse och dementi. 

De lärda har återberättat att ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Tänk på Allâhs skapelse och tänk inte på Allâh (´azza wa djall). Avståndet mellan Hans fotpall och
himlen är 1000 år och Allâh (´azza wa djall) är ovanför det.”50

Ett annat bevis är det som de lärda återberättar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som
sade:

”Slavens fötter kommer inte att förflyttas när han står framför sin Herre förrän han frågas om fyra
saker; om hans liv och hur han har tillbringat det, hans ungdom och hur han har fördrivit den, hans
egendom och hur han har tjänat den och var han har spenderat den och hans kunskap och hur han
har praktiserat den.”51

De lärda har också återberättat att en man kom med en svart slavinna till profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) och sade:

”Allâhs sändebud! Jag vill frigöra henne i form av soning. Får jag göra det?” Han sade till henne:
”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är
Allâhs sändebud.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso
troende.”52

Detta bevisar att Allâh (´azza wa djall) är över tronen, ovanför himlen.”53 

Via al-Ash´arîs ord, och likaså andras ord, vet man att samfundet var enat om var Allâhs är. Salaf
bekräftade  Allâhs  höghet  medan Djahmiyyah  sade  att  Han är  överallt.  Därefter  har  Salafiyyûn
vidhållit Salafs dogm. De fick medhåll överlag av grupper som har dött ut med tiden. 

De tillgjorda delades in i två läger:

1 – En grupp hävdar att den följer Salaf.

2 – En grupp associerar sig med Djahmiyyah. 

Båda grupperna är enade om att dementera var Allâh är. Den första gruppen tycks bekräfta högheten
men tolkar den som immateriell. Den andra gruppen säger att Han (ta´âlâ) är överallt och tolkar
högheten som kunskap och förmåga. Deras agenda är att manipulera och bana vägen för tolkning av
de omnämnda bevisen och uttalandena. 

Hur som helst är al-Ash´arîs ord ett konkret bevis för att Han ansåg att Allâh är ovanför skapelsen
med  Sin  essens.  De  som  tillskriver  sig  honom  svindlar  och  menar  att  han  avfärdade
antropomorfism. Om han verkligen avfärdade antropomorfism konkret, sägs följande till dem:

1 – Han tog tillbaka den åsikten. Hans bok ”al-Ibânah” är som sagt hans sista bok.

50 Abûsh-Shaykh (1/212), Ibn Battah (2331), al-Bayhaqî i ”al-Asmâ' was-Sifât” (2/46) och al-Asbahânî i ”at-Targhîb
wat-Tarhîb” (1/388).

51 Rapporterad  av  al-Bayhaqî  via  Mu´âdh  bin  Djabal  och  at-Tirmidhî  (2417)  via  Abû  Barzah  al-Aslamî  med
formuleringen ”hans kropp” istället för ”hans ungdom”. Se ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1/126)).

52 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.

53 al-Ibânah, sid. 442-448



2 – Han avfärdade antropomorfism som fordrar förbjudna normer, eller som vissa säger:

”En kropp olika andra kroppar.”

3 – Han åsyftade  antropomorfism som fordrar  förbjudna normer,  något  han  inte  tillämpade på
Allâhs (´azza wa djall) omnämnda och bekräftade egenskaper såsom höghet, nedstigning till den
nedersta himlen och ankomst på Domedagen. Enligt honom är det inte antropomorfism. Oavsett
vad, lämnar vi al-Ash´arî och begrundar istället den ursprungliga sakfrågan.

De som bekräftar Allâhs befintlighet ovanför skapelsen, till följd av bevisen i Qur'ânen, Sunnah och
samstämmigheten, argumenterar också med att det är orimligt att något existerar utan att finnas
någonstans. Det är ju en av de absolut största självklarheterna. 

Å andra sidan tycker de tillgjorda att denna självklarhet är ren inbillning. al-Ghazâlî sade:

”6 – Inbillningar. Exempelvis säger inbillningen att allt befintligt måste finnas i någon riktning. Ty
det är omöjligt att en befintlighet är varken sammanbunden med skapelsen eller avskild från den,
innanför skapelsen eller utanför den. Att något existerar utan att vara i en av de sex riktningarna är
omöjligt... Ett liknande exempel är teorin som säger att bortom världen finns varken vakuum eller
materia. Dessa två fall och inbillningar är lögner. 

Vad den förstnämnda beträffar,  känner du dig kanske bekväm med att  beljuga den eftersom du
utövar de rationella bevisen för att en befintlighet saknar riktningar... Även om ämnet är inbillning,
så distanserar sig den inte från det definitiva som upplevs av själen... I dess begynnelse vittnar den
naturliga läggningen om den liksom den vittnar om det rimliga.”54

Tvivelsutan  är  frågan  självklar  och  naturlig.  Hans  påstående  att  den  är  inbillning  är  falsk.
Inbillningar avslöjas klart och tydligt via granskningar. Vanligtvis avslöjar föreskriften sådant som
är  starkt  relaterat  till  religionen,  däribland  denna sakfråga.  Varken det  ena  eller  det  andra  kan
tillämpas i det här fallet.  Föreskriften rentav konstaterar,  bekräftar och understryker ämnet med
uttryckliga och otaliga bevis. Själva föreskrifterna baserades på att ängeln steg ned med dem från
Allâh (´azza wa djall) till Hans profeter. 

Vad teorin beträffar, erkänner al-Ghazâlî att det yttersta som går att bestrida sakfrågan med är att du
kanske känner dig bekväm med att beljuga den eftersom du utövar de rationella bevisen för att en
befintlighet saknar riktningar. Det bevisar att alla dessa bevis tillsammans, än mindre några av dem,
är otillräckliga för att de skall vara övertygande eller ens i närheten av övertygande eller ens likna
övertygelse. Det yttersta som går att säga är att man kanske känner sig bekväm på grund av den
myckna rationalismen som utövas.55

54 al-Mustasfâ (1/46).
55 al-Qâ'id ilâ Tashîh-il-´Aqâ'id, sid. 182-187



Muhammad bin Ibrâhîm Âlush-Shaykh

Imâm Muhammad bin Ibrâhîm Âlush-Shaykh (d. 1389)

Fråga: ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî sade att Allâhs resning över tronen var med Hans essens.

Svar: Det vill säga en verklig resning. Många kända lära och stora imamer använder sig av ordet
”essens”. Andra från Ahl-us-Sunnah vägrar använda det. Båda parterna har rätt. 

De som brukar det  syftar  på att  avfärda stanken av tolkning (لÆÆالتأوي)  som i  själva verket  är  en
förnekelse (التعطيل). Det finns människor som kan acceptera resningen muntligt samtidigt som de
avser att det inte fordrar att den är med essensen. Således brukar vissa ordet ”essens”. 

De som inte använder ordet säger att det inte nämns i Qur'ânen och Sunnah. Deras avsikt är korrekt.
Det är även de förstnämndas. 

De förstnämnda nyttar när det kommer till  dogmen och vägledning av människor och inger en
fullkomligare bekräftelse.

De sistnämnda vill inte säga mer än det som är bevisat. 

Om det finns behov av att nämna något i det här ämnet för att avfärda villfarelse och innovation,
nämner man det. Det är inga problem. Har Han rest Sig med något annat än Sin essens? Även han
som låter bli det ordet har rätt förutsatt att han tycker och tänker som de förstnämnda. 

Fråga: Vad är domen för att säga att Han har rest Sig över tronen utan vidrörning?

Svar: Det är bättre att inte säga så. Det nämns varken i Qur'ânen eller Sunnah. Det är bättre att säga
att Han reste Sig på ett sätt som passar Honom. 

Fråga: Mâlik sade att resningen är känd. Menade han att den är känd hos Allâh?

Svar: Han menade att den är känd hos skapelserna och de lärda. Till följd därav skilde han på
betydelsen och beskaffenheten. Det är ignoranta förvrängare som säger att han menade att resningen
är känd hos Allâh. 

Fråga: Allâh (tabârak wa ta´âlâ) 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.”56

ونص  رص لصكين لم تصب صي م  وص نكص بص إيلصي هي مي نص أصق رص نصح   وص

”Vi, fastän ni inte ser, är honom närmare än ni.”57

Svar: Shaykh-ul-Islâm och andra säger att den omtalade närheten är änglarnas närhet, inte Hans
essens närhet. Åsikten som är mest korrekt – och Allâh vet bättre – är att den handlar om änglarna,
vilket sammanhanget vittnar om. Därtill stödjer alla bevis för resningen också det. 
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Shaykh-ul-Islâm och hans elev sade att den allmänna närheten nämns inte konkret i Qur'ânen och
Sunnah.  Vad  beträffar  Hans  fullkomliga  förmåga  och  sällskap  som  passar  Hans  majestät  och
väldighet, så är de välkända.58

58 Fatâwâ ash-Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm (1/209-211).



ash-Shanqîtî

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

ash-Shanqîtî sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيماٍم 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.”59

Denna och liknande egenskapsrelaterade Qur'ân-verser däribland:

يهيم  قص أصي دي ي فصو   يصدص ام

”Allâhs hand är ovanför deras händer.”60

har varit problematiska för otaligt många människor varför de har gått vilse. Vissa av dem började
förneka medan andra började likna. Fjärran är Allâh från allt det! Faktum är att Allâh (djalla wa
´alâ) har klargjort sakfrågan ytterst klart och tydligt och inte lämnat något som helst oklart eller
problematiskt. Sammanfattningsvis har Han (djalla wa ´alâ) klargjort att sanningen i dessa verser är
förknippad med två dogmer:

1 – Allâh (djalla wa ´alâ) liknar inte skapelsens egenskaper.

2 – Allt som Han har beskrivit Sig själv med och allt som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) har beskrivit Honom med skall betros. Ingen är kunnigare än Allâh om Allâhs egenskaper:

ص لصمص أصمي ا   قصل  أصأصنتصم  أصع 

”Är det ni eller Allâh som vet bäst?”61

Därefter finns ingen kunnigare om Allâhs egenskaper än Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) som Han sade om:

ى ي  يصوحص ح  ى إين  هصوص إيلم وص ني ال هصوص قص عص ا يصنطي مص وص

”Och han talar inte av egen drift – det är endast en uppenbarelse som uppenbaras.”62

Den som avfärdar något som Allâh har beskrivit Sig själv med eller det som Hans sändebud (sallâ
Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  har  beskrivit  Honom  med  eftersom  han  anser  att  den  bokstavliga
skildringen inte tillkommer Allâh (djalla wa ´alâ), har gjort sig själv kunnigare än Allâh och Hans
sändebud om vad som tillkommer Allâh (djalla wa ´alâ):

يم  ظي ا بصه تصان  عص انصكص هصذص ب حص  سص
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”Fri är du från brister - detta är avskyvärt förtal!”63

Den  som tror  att  Allâhs  egenskaper  liknar  skapelsens  egenskaper  är  en  avvikande  och  vilsen
Mushabbih. 

Den som bekräftar åt Allâh det som Han har bekräftat åt Sig själv, eller det som Hans sändebud har
bekräftat  åt  Honom,  är  troende  som  enar  mellan  tro  på  de  fullkomliga  och  majestätiska
egenskaperna  och  dementi  av  liknelse  vid  skapelsen.  Han  är  alltså  både  fri  från  liknelse  och
förnekelse. Detta klargjorde Allâh i versen:

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

”Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.”64

Denna givmilda vers klargör sanningen om de egenskapsrelaterade verserna på ett klart och tydligt
vis.”65

ash-Shanqîtî sade:

”I kapitlet ”al-Furqân” anvisar Allâh (ta´âlâ) att Allâhs resning är baserad på en underrättning från
någon som är väl underrättad om Allâh och Hans egenskaper och vet dels vad som tillkommer
Honom och dels vad som inte tillkommer Honom. Han (ta´âlâ) sade:

ا بييرا أصل  بيهي خص نص فصاس  مص ح  شي الرم ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيماٍم 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!”66

Ägna en tanke åt:

ا بييرا أصل  بيهي خص فصاس 

”Rikta därför dina frågor om Honom till En som är väl underrättad!

efter att du har läst:

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

”Därefter reste Han sig över tronen, Han, den Nåderike!”

Du kommer att inse att den som har sagt att den Nåderike har rest Sig över tronen är väl underrättad
om den Nåderike och Hans egenskaper och vet vilka egenskaper som tillkommer respektive inte
tillkommer  Honom.  Han  som har  berättat  för  oss  att  Allâh  har  rest  Sig  över  Sin  tron  är  den
Allvetande som är väl underrättad om allt – den Nåderike! Det är Han som har sagt:

بييٍر ث لص خص لص يصنصبهئصكص مي وص
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65 Adhwâ'-ul-Bayân (1/416).
66 25:59 



”Och ingen kan låta dig veta så som En som är underrättad om allt.”67

Därmed vet du att de som säger att resningen fordrar en liknelse och att den är olämplig, inte är väl
underrättade. Nej, jag svär vid Allâh, de är verkligen inte väl underrättade.”68

ash-Shanqîtî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

ي اا مص إينسي لهمص ال يصو  ا فصلصن  أصكص ما و  ني صص مص ح  تص ليلرم ر  ا فصقصوليي إينهي نصذص دا ري أصحص نص ال بصشص يينم مي ا تصرص ي ناا فصإيمم ي عص قصره بيي وص رص اش  ليي وص فصكص

”Ät och drick och var vid gott mod! Och om du skulle bli varse en mänsklig varelse, låt honom då
veta att du har avlagt ett löfte till den Nåderike att avhålla dig [från tal], och att du därför i dag inte
skall tala till någon människa.”69

Ibn Kathîrs åsikt är att hon skulle säga det med en gest och att gesten ersätter talet. Ty i den här
versen kallas gesten för tal. Likaså kallar araberna ofta gest för tal.

Du skall  veta  att  en  begriplig  gest  tar  talets  plats.  Det  finns  fler  bevis  för  det.  Ett  av dem är
berättelsen om den svarta slavinnan som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till:

”Var är Allâh?” Hon pekade uppåt. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Släpp henne.
Hon är troende.”

Han betraktade hennes gest som en uttalad tro som är grunden till all religion som tryggar liv och
egendom, leder till paradiset och skyddar mot helvetet. Berättelsen är känd och rapporteras från
flera följeslagare däribland Abû Hurayrah, Ibn ´Abbâs, Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî och
ash-Sharîd bin Suwayd (radhiya Allâhu ´anhum).”70

ash-Shanqîtî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

بصونص سي ا تصك  لصمص مص يصع  م  وص كص هرص جص م  وص كص رم لصمص سي ضي يصع  فيي الصر  اتي وص اوص ص فيي السممص هصوص ا  وص

”Men Han är Allâh i himlarna och på jorden; Han känner det som ni hemlighåller lika väl som det
ni öppet visar och Han vet vad ni förtjänar.”71

Du skall veta att Djahmiyyahs argumentation med den här versen för att Allâh är överallt och på
jorden är en klar villfarelse och ignorans om Allâh (ta´âlâ). Alla världens saker och ting är för små
och oansenliga för att himlarnas och jordens Herre skall vara inkarnerad i någon av dem. Han är ju
större än allting annat och högre än allting annat. Han omfattar allting och inget omfattar Honom.
Himlarna och jorden i förhållande till Hans (djalla wa ´alâ) hand är mindre än vad ett senapsfrö är i
vår hand. Kan man säga att mannen som har ett senapsfrö i sin hand är inkarnerad i fröet? Aldrig –
och Allâh tillkommer den högsta beskrivningen! Fröet är för litet och oansenligt för det.

När du vet det skall du veta att Allâh är större än allting, väldigare än allting, omfattar allting, inget
omfattar Honom och inget är ovanför Honom:
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بييٍن بصرص إيلم فيي كيتصاٍب مو لص أصك  ليكص وص ن ذص رص مي غص لص أصص  ضي وص صر  لص فيي ال  اتي وص اوص ٍة فيي السممص رم ث قصالص ذص ن هص مي بص عص زص لص يصع 

”Ingenting i himlen eller på jorden, [även om det bara har] ett stoftkorns vikt, undgår Honom och
ingenting finns, vare sig mindre eller större än detta, som saknas i en klar bok.”72

Fri från brister och högt upphöjd är Han! Vi klarar inte av att lovprisa Honom som sig bör. Han är
som Han själv har prisat Sig:

ا ل ما يطصونص بيهي عي لص يصحي ل فصهصم  وص ا خص مص يهيم  وص ا بصي نص أصي دي لصمص مص يصع 

”Han vet allt vad de kan veta och allt som är dolt för dem, men de kan inte nå Honom med [sin]
kunskap.”7374

ash-Shanqîtî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

نصونص سي ح  ينص هصم مو المذي ينص اتمقصوا  وم عص المذي ص مص إينم ا 

”Allâh är med dem som fruktar Honom och som gör det goda och det rätta.”75

Hans sällskap med Sina troende slavar betyder att Han hjälper dem, stödjer dem och skänker dem
framgång. Han upprepar den här betydelsen på flera ställen däribland:

ى أصرص 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.”76

م  كص عص ةي أصنهي مص بوكص إيلصى ال مصلئيكص ي رص إيذ  يصوحي

”Och din Herre lät änglarna framföra [detta budskap till de troende]: ”Se, Jag är med er”.”77

نصا عص ص مص ن  إينم ا  زص لص تصح 

”Var inte rädd – Allâh är med oss!”78

يني يصه دي بهي سص يص رص عي كصلم إينم مص

”Nej! Min Herre är med mig och Han kommer att leda mig.”79

Vad beträffar det allmänna sällskapet, så gäller det alla skapelser och innebär en fullkomlig kontroll,
kunskap, verkställd förmåga och att hela skapelsen är i Hans (djalla wa ´alâ) grepp. Alla skapelser i
Hans  hand  är  mindre  än  ett  senapsfrö.  Även  det  här  sällskapet  nämns  i  många  verser  som
exempelvis:
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نصى مين لص أصد  هصم  وص سص ادي ٍة إيلم هصوص سص سص م  لص خص هصم  وص ابيعص ثصٍة إيلم هصوص رص ى ثصلص وص ن نمج  ا يصكصونص مي ضي مص صر  ا فيي ال  مص اتي وص اوص ا فيي السممص لصمص مص ص يصع  أصلصم  تصرص أصنم ام
انصوا ا كص هصم  أصي نص مص عص ثصرص إيلم هصوص مص لص أصك  ليكص وص ذص

”Har du inte klart för dig att Allâh känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär?
När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte;
och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”80

ير  لصونص بصصي مص ا تصع  ص بيمص ام نتصم  وص ا كص م  أصي نص مص كص عص هصوص مص وص

”Han är med er, var ni än befinner er, och Allâh ser allt vad ni gör.”81

آئيبيينص نما غص ا كص مص ل ٍم وص لصي هيم بيعي نم عص فصلصنصقصصم

”… och Vi skall med [fullständig] kunskap underrätta dem om [allt]; ingenting har gått Oss förbi.”82

ونص فييهي ا إيذ  تصفييضص م  شصهصودا لصي كص نما عص ٍل إيلم كص مص ن  عص لصونص مي مص لص تصع  آٍن وص ن قصر  ن هص مي ا تصت لصو مي مص أ ٍن وص ا تصكصونص فيي شص مص وص

”Vilken fråga din uppmärksamhet än riktas mot och vilka Allâhs ord du än läser ur Qur’ânen och
vilket arbete ni än ägnar era krafter åt – är Vi vittne till allt då ni griper er an med det.”83

Allâh (djalla wa ´alâ) är, precis som Han har sagt, upprest över Sin tron på ett sätt som tillkommer
Hans fullkomlighet och majestät. Samtidigt har Han full kontroll över Sin skapelse. Alla skapelser
är i Hans hands grepp. Det finns inte en myrvikt, eller något mindre eller större än det, på jorden
eller i himlen, utan att Han känner till den. Allt är nedskrivet i en klar bok.”84

ash-Shanqîtî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

بصونص سي ا تصك  لصمص مص يصع  م  وص كص هرص جص م  وص كص رم لصمص سي ضي يصع  فيي الصر  اتي وص اوص ص فيي السممص هصوص ا  وص

”Men Han är Allâh i himlarna och på jorden; Han känner det som ni hemlighåller lika väl som det
ni öppet visar och Han vet vad ni förtjänar.”85

Den tredje förklaringen till versen är Ibn Djarîrs tolkning, nämligen att man stannar upp helt vid
Hans ord:

اتي اوص ص فيي السممص هصوص ا  وص

”Men Han är Allâh ovanför himlarna…”

Samtidigt handlar Hans ord:

ضي فيي الصر  وص

”… och på jorden…”
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om resten av versen, nämligen att Han vet det som ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar.

Den här  åsikten  betyder  att  Han (djalla  wa ´alâ)  är  upprest  över  tronen och ovanför  alla  Sina
skapelser samtidigt som Han vet det som människorna hemlighåller lika väl som det de öppet visar
och ingenting är dolt för Honom. Vad som klargör och vittnar för den här åsikten är Hans (ta´âlâ)
ord:

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?”86

och:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”87

tillsammans med:

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

”Han är med er, var ni än befinner er.”8889

ash-Shanqîtî sade:

”Håll  fast  vid  er  kännedom att  alla  Allâhs  egenskaper  som vi  har  nämnt  är  verkliga  och inte
metaforiska och de är på ett sätt som tillkommer enbart Hans fullkomlighet och majestät. Det spelar
ingen roll om det är en egenskap som medför ett namn (som hörsel, syn och liv) eller inte (som
ansikte  och  hand).  Håll  fast  vid  er  kännedom att  det  varken  är  tillåtet  eller  korrekt  att  tolka
resningen (الستواء) i form av en erövring (الستيلء). Detta är Abûl-Hasan al-Ash´arîs (rahimahullâh)
lära. Detta är i princip Salafs (rahimahullâh) lära, inklusive profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
och följeslagarna.

Den  som  påstår  att  Abûl-Hasan  al-Ash´arî  tolkade  egenskaperna  liksom  ansiktet,  handen  och
resningen har ljugit gravt om honom. al-Ash´arî (rahimahullâh) sade uttryckligt i sina storslagna
böcker, som han skrev efter att ha lämnat Mu´tazilah, att hans lära är Salafs lära som går ut på att
tro på och bekräfta det som Allâh har beskrivit Sig själv med samt det som Hans sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med utan föreställning, liknelse eller förnekelse, att
det inte är korrekt att tolka det eller betrakta det som metaforiskt och att det hör till Mu´tazilahs lära
att tolka resningen (الستواء) i form av en erövring (الستيلء).

Han var den kunnigaste personen om Mu´tazilah därför att han var deras störste ledare innan Allâh
vägledde honom till sanningen.”90

ash-Shanqîtî sade:
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”Abûl-Hasan al-Ash´arî (rahimahullâh) sade:

”Djahmiyyah, Mu´tazilah och Harûriyyah säger att betydelsen av 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.”91 

är att Han har tagit makten och behärskat den och att Allâh (´azza wa djall) är överallt. De förnekar
att Allâh (´azza wa djall) är ovanför tronen, vilket Ahl-ul-Haqq säger. De menar att resningen är
förmåga.”92

Så sade Abûl-Hasan al-Ash´arî  (rahimahullâh)  i  sin  sista  bok benämnd ”al-Ibânah ´an Usûl-id-
Diyânah”.  Du  ser  hur  han  (rahimahullâh)  uttryckligt  säger  att  tolkningen  av  resningen  som
maktövertag är Mu´tazilahs, Djahmiyyahs och Harûriyyahs dogm, inte någons från Ahl-us-Sunnah.
Han  fastställde  klara  bevis  som  annullerade  det.  Således  skall  de  som  tolkar  resningen  som
maktövertag veta att deras föregångare i det är Mu´tazilah, Djahmiyyah och Harûriyyah, inte Abûl-
Hasan al-Ash´arî eller någon annan från Salaf (rahimahumullâh).

I samband med Hans (ta´âlâ) ord:

بصونص سي ا تصك  لصمص مص يصع  م  وص كص هرص جص م  وص كص رم لصمص سي ضي يصع  فيي الصر  اتي وص اوص ص فيي السممص هصوص ا  وص

”Men Han är Allâh i himlarna och på jorden; Han känner det som ni hemlighåller lika väl som det
ni öppet visar och Han vet vad ni förtjänar.”93

klargjorde jag att Djahmiyyahs och deras följares dogm om att Allâh är överallt är falsk. Ty alla
existerande platser  är  för  betydelselösa,  små och ynkliga  för  att  rymma himlarnas  och jordens
Skapare  som är  väldigare  och större  än  allting  annat.  Han omger  allting  och ingenting  omger
Honom. 

Därtill skall du veta att teorin som många ignoranter hävdar beträffande resningen, högheten och
upphöjdheten, nämligen att begreppen fordrar riktning, vilket är omöjligt i förhållande till  Allâh
varpå begreppen måste dementeras och tolkas med bevislösa tolkningar,  är  falsk.  Den beror på
deras dåliga tanke om Allâh och Hans skrift.  Han som hävdar att  de uppenbara skildringarna i
Qur'ânen och Sunnah fordrar riktning ställs följande fråga:

Vad menar du med riktning? Om du menar något obefintligt, så står obefintligheten för ingenting.
Klargör först skillnaden mellan en befintlighet och en obefintlighet.”94

ash-Shanqîtî sade:

”Exempelvis säger de att om Allâh har rest Sig över Sin skapade tron, så liknar Han skapelsen som
reser sig över tronen.

Först  och  främst  skall  ni  veta  att  resningen  är  en  fullkomlig  och  majestätisk  egenskap  som
himlarnas och jordens Herre har hyllat Sig själv med. Vad som bevisar det är att Han endast nämner
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den i samband med Sina fullkomliga och majestätiska egenskaper som är häpnadsväckande. Jag
skall ge er exempel på det:

1 – Allâh nämner resningen första gången i ”al-A´râf”. Han sade:

شي  ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيماٍم ثصمم اس  ضص فيي سي الصر  اتي وص اوص لصقص السممص ص المذيي خص مص ا  بمكص رصإينم رص ال قصمص سص وص الشمم  ثييثاا وص لصبصهص حص ي اللمي لص النمهصارص يصط  شي يصغ 
ينص الصمي بو ال عص ص رص كص ا  رص تصبصارص الصم  ل قص وص ريهي أصلص لصهص ال خص اٍت بيأصم  رص خم سص ومص مص النوجص  وص

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han
Sig över tronen. Han låter natten svepa dagen - den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och
stjärnor  lyder  Hans  bud.  Skapelsen  är  Hans  och  Han  befaller  över  allt.  Väldig  vare  Allâh,
skapelsernas Herre!”95

Kan någon dementera några av dessa egenskaper som bevisar fullkomlighet och majestät? 

2 – Allâh sade på den andra platsen i ”Yûnus”:

م  بوكص ص رص مص ا  ليكص نيهي ذص دي إيذ  ن بصع  فييٍع إيلم مي ن شص ا مي رص مص بهرص الصم  شي يصدص ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيماٍم ثصمم اس  ضص فيي سي الصر  اتي وص اوص لصقص السممص ص المذيي خص مص ا  بمكص إينم رص
ينص المذي طي وص اتي بيال قيس  اليحص لصوا  الصم مي عص نصوا  وص ينص آمص زييص المذي هص لييصج  يدص ل قص ثصمم يصعي أص ال خص ق اا إينمهص يصب دص ي حص دص ا  ع  ا وص يعا مي م  جص كص عص جي ر  ونص  إيلصي هي مص كمرص بصدصوهص أصفصلص تصذص فصاع 
نيينص دص السه دص وا  عص لصمص نصازيلص ليتصع  هص مص رص قصدم ا وص رص نصورا ال قصمص يصاء وص سص ضي لص الشمم  عص ونص هصوص المذيي جص فصرص انصوا  يصك  ا كص اب  أصلييم  بيمص ذص عص يٍم وص مي ن  حص اب  مه وا  لصهصم  شصرص فصرص كص

ضي الصر  اتي وص اوص ص فيي السممص لصقص ا  ا خص مص النمهصاري وص تيلصفي اللمي لي وص لصمصونص إينم فيي اخ  ٍم يصع  لص اليصاتي ليقصو  قه يصفصصه ليكص إيلم بيال حص ص ذص لصقص ا  ا خص ابص مص سص ال حي وص
ٍم يصتمقصونص  ليصاٍت لهقصو 

”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. Ingen kan tala till förmån för en annan utan Hans
tillåtelse. Detta är Allâh, er Herre. Honom skall ni tillbe! Vill ni inte tänka över [detta]? Till Honom
skall ni alla vända tillbaka enligt Allâhs sanningslöfte. Han inleder skapelsen och skall när tiden
kommer förnya den för att rättvist belöna dem som hade tron och levde rättskaffens; men de som
hädade skall  bjudas  en  dryck av skållhett  vatten  och de skall  få  utstå  ett  svårt  lidande för  sin
hädelse. Det är Han som skapade solen som ett bländande ljus och månen [som återger dess] sken,
och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna åren och mäta [tiden]. Allâh har inte skapat detta
utan en plan och ett syfte. Han framställer budskapen fast och klart för de insiktsfulla. I växlingen
mellan natt  och dag, och i  allt  vad Allâh har skapat i himlarna och på jorden, ligger i sanning
budskap till dem som fruktar.”96

Kan någon dementera några av dessa egenskaper som bevisar fullkomlighet och majestät? 

3 – Han (djalla wa ´alâ) sade på den tredje platsen i ”ar-Ra´d”:

لص رص يصفصصه بهرص الصم  م اى يصدص سص ٍل مو ريي لصجص رص كصل  يصج  ال قصمص سص وص رص الشمم  سصخم شي وص 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 
ي شي ي ني اث نصي ني يصغ  جص و  لص فييهصا زص عص اتي جص رص ن كصله الثممص مي ا وص أصن هصارا يص وص اسي وص لص فييهصا رص عص جص ضص وص دم الصر  هصوص المذيي مص م  تصوقينصونص  وص بهكص م بيليقصاء رص لمكص اليصاتي لصعص
اٍن ن وص ي رص صي غص ان  وص ن وص يل  صي نصخي ع  وص ر  زص نصاٍب وص ن  أصع  نمات  مه جص ات  وص اويرص تصجص ضي قيطصع  مو فيي الصر  ونص  وص ٍم يصتصفصكمرص يصاٍت لهقصو  ليكص لص اللمي لص النمهصارص إينم فيي ذص

قيلصونص ٍم يصع  يصاٍت لهقصو  ليكص لص ٍض فيي الصكصلي إينم فيي ذص لصى بصع  هصا عص ضص لص بصع  نصفصضه ٍد وص احي اء وص قصى بيمص  يصس 

”Det är Allâh som har rest himlarna utan synligt stöd. Därefter reste Han sig över tronen. Han har
underordnat solen och månen; var och en löper [sitt kretslopp] till en fastställd tidpunkt. Han styr
skapelsens ordning [och] framställer budskapen fast och klart för att stärka er tro på mötet med er
Herre. Och det är Han som har brett ut jordens yta och sänkt ned i den fast förankrade berg och låtit
den genomkorsas av floder. Och åt alla växter på jorden har Han gett två kön. Han sveper in dagen i
natt. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som tänker. På jorden finns det [många

95 7:54
96 10:3-6



sorters] mark som [fastän] de gränsar till varandra [har olika egenskaper - mark som ger] vindruvor
och  [mark  som  ger]  brödsäd  och  [mark  lämplig  för]  dadelpalmer  som  växer  i  klungor  eller
ensamma, och vattnade av samma vatten; några av dessa [frukter] har Vi gett bättre smak än de
andra. I allt detta ligger sannerligen budskap till människor som använder sitt förstånd.”97

Kan någon dementera några av dessa egenskaper som bevisar fullkomlighet och majestät? 

4 – Han sade på den fjärde platsen i ”Tâ Hâ”:

قصى طه   آنص ليتصش  لصي كص ال قصر  ل نصا عص ا أصنزص ىمص تصوص شي اس  ر  لصى ال عص نص عص مص ح  لصى  الرم اتي ال عص اوص السممص ضص وص صر  لصقص ال  ن  خص مم شصى  تصنزييلا مه ن يصخ  ةا لهمص كيرص  إيلم تصذ 
اء مص صس  ص لص إيلصهص إيلم هصوص لصهص ال  فصى ام أصخ  رم وص لصمص السه لي فصإينمهص يصع  هصر  بيال قصو  إين تصج  ى  وص تص الثمرص ا تصح  مص ا وص ا بصي نصهصمص مص ضي وص صر  ا فيي ال  مص اتي وص اوص ا فيي السممص لصهص مص

نصى س   ال حص

”Tâ Hâ. Vi har inte uppenbarat Qur'ânen för dig för att vålla dig oro och bekymmer; [nej, den är]
bara en påminnelse till dem som fruktar, - sänd av Honom som har skapat jorden och de högsta
himlarna. Den Nåderike har rest Sig över tronen. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och
det som jorden bär och allt som finns däremellan och allt som marken gömmer. Vare sig du säger
högt [vad du tänker eller inte, vet Han det], eftersom Han känner hemligheter och det som är än
djupare dolt. Allâh - ingen sann gud finns utom Han; Hans är fullkomlighetens sköna namn!”98

Kan någon dementera några av dessa egenskaper som bevisar fullkomlighet och majestät? 

5 – Han sade på den femte platsen i ”al-Furqân”:

ا   بييرا هي خص بصادي نصوبي عي فصى بيهي بيذص كص هي وص دي م  بهح  بيحص سص يه المذيي لص يصمصوتص وص لصى ال حص كمل  عص تصوص تمةي أصيماٍموص ا فيي سي ا بصي نصهصمص مص ضص وص صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص المذيي خص
ا بييرا أصل  بيهي خص نص فصاس  مص ح  شي الرم ر  لصى ال عص ى عص تصوص  ثصمم اس 

”Sätt din lit till Honom som lever och aldrig dör och lovprisa Honom - Han behöver ingen som
underrättar Honom om Hans slavars synder – 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!”99

Kan någon dementera några av dessa egenskaper som bevisar fullkomlighet och majestät? 

6 – Han (djalla wa ´alâ) sade på den sjätte platsen i ”as-Sadjdah”:

لمهصم  يصه تصدصونص   ن قصب ليكص لصعص يٍر مه ن نمذي ا أصتصاهصم مه ا مم ما رص قصو  بهكص ليتصنذي ن رم قو مي اهص بصل  هصوص ال حص اأصم  يصقصولصونص اف تصرص مص ضص وص صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص ص المذيي خص ام
ونص  كمرص فييٍع 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 أصيماٍم ثصمم اس  ا فيي سي ضي ثصممبصي نصهصمص صر  اء إيلصى ال  نص السممص رص مي صم  بهرص ال   يصدص

يمص حي زييزص الرم ةي ال عص الشمهصادص ي بي وص اليمص ال غص ليكص عص ونص  ذص دو ا تصعص مم نصٍة مه هص أصل فص سص ارص ق دص انص مي ٍم كص جص إيلصي هي فيي يصو  رص  يصع 

”Ändå säger de: ”Han har författat den.” Nej, den är sanningen från din Herre, [och med den] skall
du varna ett folk som ingen varnare har kommit till före dig - kanske skall de låta sig ledas på rätt
väg. 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? 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. Det är
Han som känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna, den Allsmäktige,
den Barmhärtige.”100
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Kan någon dementera några av dessa egenskaper som bevisar fullkomlighet och majestät?

7 – Han sade på den sjunde platsen i ”al-Hadîd”:
 
لييم   ٍء عص ي  هصوص بيكصله شص نص وص ال بصاطي الظماهيرص وص رص وص خي ال  لص وص صوم شيهصوص ال  ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيماٍم ثصمم اس  ضص فيي سي صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص  هصوص المذيي خص
ير  لصونص بصصي مص ا تصع  ص بيمص ام نتصم  وص ا كص م  أصي نص مص كص عص هصوص مص جص فييهصا وص رص ا يصع  مص اء وص نص السممص ا يصنزيلص مي مص ن هصا وص جص مي رص ا يصخ  مص ضي وص صر  ا يصليجص فيي ال  لصمص مص  يصع 

“Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om
allt.  Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han sig över
tronen. Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån och vad som sänker sig
från himlen och vad som stiger upp mot den. Han är med er, var ni än befinner er, och Allâh ser allt
vad ni gör.”101

Ignoranterna tror att detta är en bristfällig egenskap. De anklagar himlarnas och jordens Skapare för
att ha beskrivit Sig med bristfälliga egenskaper. Följaktligen dementerar och tolkar de den, trots att
Allâh (djalla wa ´alâ) har hyllat Sig själv med den, förklarat att den är fullkomlig och majestätisk
och  nämnt  den  i  samband  med  andra  fullkomliga  och  majestätiska  egenskaper  som  är
häpnadsväckande.  Det  bevisar  hur  okunniga och galna folk är som dementerar  vissa av Allâhs
(djalla wa ´alâ) egenskaper via tolkning.”102

ash-Shanqîtî sade:

”Att  grundlöst  tolka  en  formulerings  bokstavliga  skildring  kallas  inte  för  tolkning .(تأويÆÆÆل)   De
principlärda kallar företeelsen för lek (لعب), ty det är en lek med Qur'ânen och Sunnah. Till det hör
de extrema Râfidhahs tolkning av Hans ord:

ةا وا  بصقصرص بصحص م  أصن  تصذ  كص رص ص يصأ مص هي إينم ا  مي إيذ  قصالص مصوسصى ليقصو   وص

”Och när Mûsâ sade till sitt folk: ”Allâh befaller er att offra en ko.”103

De säger att versen syftar på ´Â'ishah (radhiya Allâhu ´anhâ). 

Till denna typ hör även de som tolkar Allâhs resning (الستواء) som erövring (الستيلء). Det är ingen
tolkning eftersom det saknar bevis. Det är en grundlös lek med Qur'ânen, enligt de principlärda. En
sådan sorts tolkning är alltså inte tillåten eftersom den är ett angrepp mot Herrens tal. Salafs lärda
har en princip; det är inte tillåtet att tolka den bokstavliga skildringen i Qur'ânen och Sunnah utan
ett bevis som är obligatoriskt att tillämpas. 

All den här ondskan är resultatet av ett hjärta som har smutsats ned av liknelsens orenhet. När ett
sådant smutsigt hjärta hör en fullkomlig egenskap som Allâh har hyllat Sig själv med, däribland
Hans nedstigning till den nedersta himlen under den sista tredjedelen av natten, resning över tronen
och ankomst på Domedagen, får stackaren direkt för sig att den liknar skapelsens egenskap. Hans
hjärta är nämligen nedsmutsat av liknelsens orenhet. Han uppskattar inte Allâh som sig bör. Han
högaktar inte Allâh som sig bör då han liknar Skaparens egenskap vid skapelsens egenskap. Därmed
är han först och främst en Mushabbih med ett nedsmutsat hjärta av liknelsens orenhet. Därefter leds
han till att dementera Skaparens (djalla wa ´alâ) egenskap därför att han anser att han annars liknar
Skaparen vid skapelsen. Först liknar han, sedan förnekar han – vilsen från början till slutet. Han
angriper skapelsernas Herre när han dementerar Hans egenskap eftersom han anser att den liknar
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skapelsens egenskaper. 

Håll fast  vid er kännedom att  det finns en erkänd princip som säger att det inte var tillåtet  för
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att skjuta upp på klargörandet i tid av behov, framför allt
inte inom dogmatiska frågor, framför allt inte inom egenskapsrelaterade verser som, enligt deras
falska fordringar, är otro att betro bokstavligt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade aldrig
att resningen betyder erövring. Han tolkade aldrig på det viset. Om dessa tolkningar var den sanna
innebörden, skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort dem direkt. Ty det är inte
tillåtet att skjuta upp på klargörandet i tid av behov.”104

ash-Shanqîtî sade:

”Studenten måste veta att alla egenskaper skall behandlas på ett och samma sätt. Det finns ingen
som helst skillnad mellan dem. Den beskrivne med dem är ju en. Han (djalla wa ´alâ) liknar inte Sin
skapelses egenskaper på något som helst sätt. Såsom ni bekräftar Allâhs (djalla wa ´alâ) hörsel och
syn på ett sätt som passar Hans fullkomlighet och majestät och utan någon liknelse vid skapelsens
hörsel och syn, skall ni göra detsamma med Hans resning, nedstigning, ankomst och alla andra
fullkomliga och majestätiska egenskaper som Han har beskrivit Sig själv med. 

Ni skall veta att det är logiskt sett omöjligt att Allâh beskriver Sig själv på ett förbjudet, omöjligt
eller nedsatt vis. Det är omöjligt logiskt sett. Allâh beskriver Sig själv enbart på ett vis som är ytterst
ärat, högt och fullkomligt så att ingen får för sig att Hans egenskaper liknar skapelsens egenskaper.
Han (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.”105

För det andra skall ni veta att egenskaper och essens skall bemötas likadant. Såsom vi bekräftar
Allâhs  (djalla  wa  ´alâ)  essens  i  form av  existens  och  tro  på  den,  inte  i  form av  en  särskild
beskaffenhet, så skall vi även bekräfta Hans egenskaper i form av existens och tro på dem, inte i
form av en särskild beskaffenhet. 

Ni skall veta att många människor säger att verserna om egenskaperna är oklara. Det är fel ur en
synvinkel, möjligt ur en annan, vilket Imâm Mâlik bin Anas klargjorde. Betydelserna är kända hos
araberna. Imâm Mâlik sade:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är innovation att fråga om den.”

Detsamma skall sägas om nedstigningen:

”Nedstigningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är innovation att fråga om den.”

Denna princip skall tillämpas på alla egenskaper. Araberna vet vad egenskaperna betyder. Dock är
Skaparens egenskaper  för fullkomliga,  för majestätiska och för  väldiga för  att  likna skapelsens
egenskaper.  Skaparens  (djalla  wa  ´alâ)  essens  är  sann.  Skapelserna  har  också  sina  essenser.
Skaparens (djalla wa ´alâ) essens är däremot för fullkomlig, för fulländad och för ädel för att likna
skapelsernas essenser. 

All ondska ligger i att likna Skaparen vid skapelsen och smutsa ned hjärtan med den dogmen. Det
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första en muslim måste göra när han hör talas om en av Allâhs egenskaper är att veta att den är
ytterst  fullkomlig  och  ytterst  majestätisk  så  att  han  inte  får  för  sig  att  den  liknar  skapelsens
egenskaper. Jorden skall alltså vara fertil och ren så att den kan ta emot tron på egenskaperna utmed
dementi av brister och versen:

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

”Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.”106

Det finns en fastställd princip som säger att en text som bara kan ha en betydelse kallas för .نص 
Exempelvis säger Han (ta´âlâ):

لصة  امي ة  كص رص شص  تيل كص عص

”... inalles tio fulla [dagar].”107

Om en text kan ha två betydelser, så är antingen den ena betydelsen mer uppenbar eller också är de
jämnstarka. Om de är jämnstarka kallas texten för generell Exempelvis kan du säga att .(مجمÆÆل) 
tjuven angrepp Zayds عين. Det kan betyda att tjuven angrepp Zayds öga så att han blev enögd. Det
kan betyda att han angrepp Zayds källa så att den torkade ut. Det kan betyda att han stal Zayds guld
och silver. Texten är alltså generell. En generell text skall bemötas passivt tills detaljeringen bevisas.

En konkret text skall däremot praktiseras och får inte utelämnas så länge det inte är bekräftat att den
är upphävd. 

Om den ena betydelsen är mer uppenbar, kallas den för tillsynes (ظاهر). I så fall anses den andra
betydelsen vara möjlig och övervägd. Det är obligatoriskt att efterleva betydelsen som tillsynes är
mer korrekt så länge det inte finns bevis som säger något annat. Exempelvis säger du att du såg ett
lejon. Tillsynes syftar du på ett rovdjur, men det är också möjligt att du syftar på en modig man.

Till exempel säger Allâh (ta´âlâ):

يهيم  قص أصي دي ي فصو   يصدص ام

”Allâhs hand är över deras händer.”108

Detsamma gäller Hans egenskaper som nedstigningen, ankomsten och så vidare. Vad är det första
som slår en när man hör dessa egenskaper? Är det att de liknar skapelsen så att vi blir tvungna att
tolka dem och därmed avleda dem från den bokstavliga betydelsen? Eller är vår första tanke att
Herren är fri från brister så att vi åläggs förstå dem ordagrant? Det första varje muslim tänker på när
egenskaper tillskrivs Allâh är att Han inte alls liknar skapelsen. Den ordagranna bekräftelsen är det
korrekta, nämligen att Allâhs egenskaper liknar inte skapelsens egenskaper på något som helst sätt.
Dementerar den kloke att det första sunda hjärnor tänker på är att Skaparens essens och egenskaper
skiljer  sig  från  skapelsens?  Jag  svär  vid  Allâh  att  han  inte  gör  det.  Endast  den  omedgörlige
protesterar mot detta!”109

ash-Shanqîtî sade:
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”De säger:

”Om Allâh har rest Sig över Sin skapade tron, så liknar Han skapelsen.”

Denna hypotes är lögnaktig, lögnaktig, lögnaktig. Faktum är att Han har rest Sig över tronen, precis
som Han sade, utan att likna skapelsen. Ävenså är alla Hans övriga egenskaper, precis som Han
sade, utan att likna skapelsen. Hans resning över tronen, precis som Han sade, fordrar inte alls att
Han liknar  skapelsen på något  vis.  Hans resning är  en  av Hans egenskaper  och inga  av Hans
egenskaper liknar skapelsens egenskaper. På samma sätt liknar inte Hans essens skapelsens essens.
Det ena skall tillämpas på det andra. Det som gäller en sak gäller allting annat. 

Slutligen uppmanar jag mig själv och er att efterleva följande vers i Allâhs skrift:

ء  ث ليهي شصي  مي  لصي سص كص

”Ingenting är som Han...”

Dementera att himlarnas och jordens Herre liknar skapelsen:

يرص  يعص البصصي هصوص السممي وص

”... Han som hör allt, ser allt.”110

Och tro på de fullkomliga och majestätiska egenskaperna som nämns i Qur'ânen och Sunnah utmed
den här dementin. Han sade:

يرص  يعص البصصي هصوص السممي وص

”... Han som hör allt, ser allt.”

efter att ha sagt:

ء  ث ليهي شصي  مي  لصي سص كص

”Ingenting är som Han...”111

ash-Shanqîtî sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

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

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den
skälver och skakar!”112

Ibn Djarîr sade om:

اء   ممن فيي السممص
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”... Han, som är ovanför himlen...”

”Det vill säga Allâh.”113

al-Qurtubî  tillskrev  den  förklaringen  Ibn  ´Abbâs.  Den  intygas  av  det  som  nämns  därnäst  av
jordskred och stormar. Ingen annan än Allâh förmår det, vilket framgår uppenbart i  texten.  Det
avvisar al-Kisâ'î, Abû Hayyân114 och andra som sade att versen är en underförstådd metafor. Enligt
dem är metaforen ”Han, vars herravälde är ovanför himlen” medan det underförstådda är ”Han, vars
herravälde är överallt”. Dock nämns himlen eftersom den huserar Hans änglar, makt, fotpall och
den Bevarade tavlan och därifrån stiger Hans beslut, skrifter, påbud och förbud ned. En annan teori
är att Han som är ovanför himlen är Djibrîl, ängeln som är anförtrodd med jordskred. En tredje teori
är att versen tilltalar hedningarnas dogm att Allâh är ovanför himlen. 

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

”Var är Allâh?” Hon svarade:  ”Allâh är ovanför  himlen.”  Han frågade:  ”Vem är  jag då?” Hon
svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige
henne. Hon är förvisso troende.”115

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

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

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

Det dementerar att Allâh är inne i himlen, ty Han (subhânah) är upprest över Sin tron.”116

113Djâmi´-ul-Bayân (23/129-130).
114al-Bahr al-Muhît (8/296).
115Muslim (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). 
116Adhwâ'-ul-Bayân (5/424-425).


