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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)



ad-Dârimî

Imâm ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî (d. 280) 

ad-Dârimî sade:

”Kapitel  3:  Herrens  (tabârak  wa  ta´âlâ)  resning  över  tronen,  Hans  bestigning  av  himlen  och
distansering från skapelsen

Detta har de också förnekat trots att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

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

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han Sig över
tronen.”1

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

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.”3

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.”4

هي بصادي قص عي هصوص ال قصاهيرص فصو   وص

“Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”5

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.”6

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

”Till  Honom stiger  änglarna  och den heliga  ingivelsens  ande  upp under  en  dag  vars  längd är
femtiotusen år.”7

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

1 57:4
2 20:5
3 3:55
4 35:10
5 6:18
6 16:50 
7 70:4 



storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”8

Den här gruppen bekräftar dessa verser muntligt och påstår att de tror på dem. Därefter annullerar
de sitt påstående genom att säga att Allâh är överallt. Därmed har de annullerat sin tro på Herrens
resning över tronen. Då säger de att de tolkar resningen som makt och dominans över tronen. Men
finns det någon plats vari Han inte mäktar och dominerar varför Han särskilde just tronen med
resningen och nämnde den på flera ställen i Sin skrift? Vad är syftet med att särskilja tronen om ni
ändå anser att Han mäktar överallt liksom Han mäktar över tronen?”9

ad-Dârimî sade:

”Ni säger ju att Allâh är överallt och i varje skapelse. Var Allâh en enda gud innan Han skapade
skapelsen och platserna? De kommer att säga: ”Ja.” Kunde Han, efter att ha skapat skapelserna och
platserna, förbli där Han var i Sin evighet utan någon plats utan att inkarneras i skapelserna och
platserna som Han har skapat? Eller var Han tvungen att inkarneras i dem och bero på det? De
kommer att säga: ”Jo, det kunde Han.” Vad fick den fullkomlige Konungen som var ovanför Sin
tron i Sin makt och ära och frånskild från Sin skapelse att inkarneras i smutsiga platser, människors,
fåglars och djurs magar och hörn, stenar och överallt, vilket ni påstår? 

Om detta är er guds egenskaper, så har ni helt säkert förvrängt honom. Allâh är högre och ädlare än
dessa  egenskaper.  Ni  måste  bevisa  ert  påstående  med  Qur'ânen,  Sunnah  eller  muslimernas
samstämmighet, något ni aldrig kommer att göra.”10

ad-Dârimî sade:

”Vissa av dem argumenterar med blasfemiska ord som jag inte klarar av att nämna. Andra gömmer
sig bakom sina kollegors kätteri och argumenterar med Allâhs (ta´âlâ) ord:

ن نصى مي لص أصد  هصم  وص سص ادي ة  إيلم هصوص سص سص م  لص خص هصم  وص ابيعص ثصة  إيلم هصوص رص ى ثصلص وص ن نمج  ا يصكصونص مي 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.”11

Den versen är dock till  vår fördel och till  deras nackdel. Den betyder att  Han är med på varje
hemligt möte och med allihopa med Sin kunskap samtidigt som Han är ovanför tronen. Han vet och
ser allt de gör. Ingenting undkommer Hans kunskap och syn. De kan inte undanhålla något för
Honom. Samtidigt är Han ovanför tronen med Sin fullkomlighet, distanserad från Sin skapelse:

فصى أصخ  رم وص لصمص السه فصإينمهص يصع 

”Han känner det hemliga och det som är än djupare dolt.”12

Trots  att  Han är  ovanför  tronen är  Han närmare  människan än  hennes  egen halspulsåder.  Han
förmår göra det. Ingenting är långt borta från Honom. Ingenting i himlarna eller på jorden är dolt
för Honom. När de är tre är Han den fjärde, när de är fyra är Han den femte, när de är fem är Han

8 67:16-17 
9 ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 40-41 
10 ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 34-35
11 58:7
12 20:7



den sjätte. Han är dock inte med dem med Sitt jag, vilket de lärda har förklarat.”13

ad-Dârimî sade:

”Varken det  här  samfundet  eller  de tidigare samfunden betvivlade  att  Allâh  (ta´âlâ)  är  ovanför
himlen och frånskild från skapelsen. Det är bara denna från sanningen avvikande skara som inte vet
det. De opponerar sig Qur'ânen och alla spår av kunskap. Till och med många otrogna samfund och
deras faraoner visste det:

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.”14

På Ibrâhîms (´alayhis-salâm) tid använde sig Nimrod av örnar och kistor för att komma upp till
Allâh (ta´âlâ) ovanför himlen. Det berodde på att profeterna kallade dem till Allâh på det viset.
Israeliterna brukade säga:

”Herre! Du är ovanför himlen och vi är på jorden. Hur skall vi veta om Du är nöjd eller arg?” Han
sade: ”Om Jag är nöjd med er låter Jag era bästa leda er och om Jag är arg på er låter Jag de värsta
leda er.”

Det finns mycket liknande som är för mycket för att nämna allt här och nu.”15

ad-Dârimî sade: 

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ا جص وص ل لمهص عي عص لصم  يصج  هي ال كيتصابص وص ب دي لصى عص لص عص ي المذيي أصنزص م دص لي م  ال حص

”Allâh ske lov och pris, som har sänt ned denna Skrift till  Sin slav och som inte har låtit dess
mening skymmas av slingrande formuleringar.”16

يلص نجي الي اةص وص رص لص التمو  أصنزص ي هي وص ا بصي نص يصدص قاا لهمص ده قه مصصص تصابص بيال حص لصي كص ال كي لص عص  نصزم

”Steg för steg sänder Han ned till dig denna Skrift och med den sanningen och bekräftelse av det
som  ännu  består  [av  äldre  tiders  uppenbarelser];  det  är  Han  som  uppenbarade  Tora  och
Evangeliet.”17

يميحم   حي ني الرم مص ح  نص الرم تصنزييل  مه  

”Hâ Mîm. En nedsändning av den Nåderike, den Barmhärtige.”18

ري لصةي ال قصد  ل نصاهص فيي لصي   إينما أصنزص

”Se, Vi har sänt ned den under Ödets natt.”19

13 ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 35
14 40:36-37 
15 ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah, sid. 53-54
16 18:1
17 3:3
18 41:1-2
19 97:1



ونص كمرص م  تصذص لمكص ل نصا فييهصا آيصات  بصيهنصات  لمعص أصنزص نصاهصا وص ض  فصرص ل نصاهصا وص ة  أصنزص  سصورص

”En sura som Vi har  sänt  ned  med klara och tydliga  föreskrifter  och  i  den har  Vi uppenbarat
budskap [som] klara vittnesbörd, för att ni skall lägga [allt] på minnet.”20

Det finns många liknande verser i Allâhs skrift. Alla bevisar att Allâh (´azza wa djall) har sänt ned
den från Sig från himlen. Om det hade varit som dessa vilsna säger och att Han är både under jorden
och ovanför himlen liksom Han är ovanför tronen och den sjunde himlen, skulle Han ha sagt att
Han har skickat upp den till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och liknande begrepp. 

Han (subhânah) berättade att änglarna sade:

بهكص ري رص لص إيلم بيأصم  ا نصتصنصزم مص  وص

”Vi stiger inte ned annat än på din Herres befallning.”21

ينص صمي وحص ال  لص بيهي الرو  نصزص

”Ingivelsens trogna ande har stigit ned med den.”22

ينص ليمي س  ى ليل مص رص بصش  هصداى وص نصوا  وص ينص آمص قه لييصثصبهتص المذي بهكص بيال حص ن رم وحص ال قصدصسي مي لصهص رص  قصل  نصزم

”Säg: ”Helighetens ande har, steg för steg, sänt ned den från din Herre med sanningen för att stärka
de troende och ge muslimerna vägledning och ett glatt budskap om hopp.”23

Han sade inte att de kommer från jorden eller att den stiger upp från den. 

Qur'ânen, både till det utvändiga och det invändiga, bevisar vad vi har sagt. Vi behöver nämligen
ingen tolkning (التأويل). Både lekmännen och eliten förstår. Det finns ingenting att tolka. Det är bara
han som innerst inne beljuger som döljer sig bakom tolkning.”24

ad-Dârimî sade:

”Abû Bakr ´Abdullâh bin Abî Shaybah berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från al-
A´mash, från al-Minhâl bin ´Amr, från Zâdhân, från al-Barrâ' (radhiya Allâhu ´anh) som berättade
att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde att syndarens själ tas upp till himlen
och sade:

”De kommer att stiga upp med den. Varje gång de passerar en samling änglar säger de: ”Vad är det
för vidrig själ?” Då säger de vem det är och nämner de fulaste namnen som han fick i det här livet.
Sedan kommer de till den nedersta himlen varpå de ber om att den öppnas för den, men den får
avslag.” Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp:

يصاطي مه ال خي لص فيي سص مص تمى يصليجص ال جص نمةص حص لصونص ال جص خص لص يصد  اء وص ابص السممص ن هصا لص تصفصتمحص لصهصم  أصب وص وا  عص بصرص تصك  اس  بصوا  بيآيصاتينصا وص ذم ينص كص   إينم المذي

”Himlens portar skall förbli stängda för dem som påstår att Våra budskap är lögn och högmodigt
20 24:1
21 19:64
22 26:193
23 16:102
24 ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, sid. 54-55



vänder sig ifrån dem; det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för en kamel att tränga
igenom ett nålsöga.”25

I Hans (tabârak wa ta´âlâ) ord:

اء ابص السممص لص تصفصتمحص لصهصم  أصب وص

”Himlens portar skall förbli stängda för dem...”

finns ett klart bevis för att Allâh (´azza wa djall) är ovanför himlen. Himlens portar öppnas endast
för  de troende och deras  handlingar  tas  upp till  Allâh (´azza wa djall).  Var  stiger  själarna och
handlingarna upp om Han med Sitt jag är med den döde och handlaren på jorden? Varför öppnas
himlen för vissa till skillnad från andra om Han, vilket ni säger, är på jorden? Vilket värde anser de i
så fall finns i:

اء ابص السممص لص تصفصتمحص لصهصم  أصب وص

”Himlens portar skall förbli stängda för dem...”?

Den som tror på Qur'ânen vars verser vi  har argumenterat med och bekräftar sändebudet (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) vars rapporteringar vi har nämnt, blir tvungen att erkänna att Allâh är
ovanför Sin skapelse och Sina himlar med Sin fullkomlighet. Annars får han söka efter en annan
Qur'ân, ty han tror inte på denna.”26

ad-Dârimî sade:

”Kapitel 4: Fördoldheten

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

كييم  ليي  حص اء إينمهص عص ا يصشص نيهي مص يص بيإيذ  سصولا فصيصوحي لص رص سي اب  أصو  يصر  جص اء حي رص ن وص ياا أصو  مي ح  ص إيلم وص هص ام لهمص ر  أصن يصكص انص ليبصشص ا كص مص  وص

”Det är inte människan givet att Allâh talar till henne på annat sätt än genom ingivelse eller från
andra sidan av ett förhänge eller genom ett sändebud som Han sänder och som uppenbarar det Han
vill. Allâh är hög, vis.”27

´Alî bin al-Madînî berättade för oss: Mûsâ bin Ibrâhîm bin Kathîr bin Bashîr bin al-Fâkih al-Ansârî
as-Sulamî berättade för oss: Jag hörde Talhah bin Kharrâsh bin ´Abdir-Rahmân bin Kharrâsh bin as-
Simah al-Ansârî as-Sulamî säga: Jag hörde Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) säga:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tittade på mig och sade: ”Djâbir! Hur kommer
det sig att du är bekymrad?” Jag sade: ”Min fader dog martyrdöden och lämnade efter sig skuld och
familj.” Han sade: ”Skall jag inte berätta en sak för dig? Allâh har aldrig talat till någon på annat
sätt än från andra sidan av ett förhänge, men med din fader talade Han utan förhänge och sändebud
och sade till honom: ”Min slav! Önska dig något från Mig så skall Jag ge dig.”

´Amr bin ´Awn al-Wâsitî berättade för oss: Hushaym underrättade oss, från Dâwûd, från ash-Sha
´bî: Masrûq berättade för oss: 

25 7:40
26 ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, sid. 58-89
27 42:51



”Jag var hos ´Â'ishah när hon sade: ”Abû ´Â'ishah! Den som säger att Muhammad (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) har sett sin Herre har ljugit väldigt om Allâh.” Därefter läste hon:

بييرص يفص ال خص هصوص اللمطي ارص وص ريكص الصب صص هصوص يصد  ارص وص هص الصب صص ريكص لم تصد 

”Blickarna  omfattar  Honom inte,  men  Han  omfattar  blickarna.  Han  är  den  Outgrundlige  som
genomskådar allt och är underrättad om allt.”28

كييم  ليي  حص اء إينمهص عص ا يصشص نيهي مص يص بيإيذ  سصولا فصيصوحي لص رص سي اب  أصو  يصر  جص اء حي رص ن وص ياا أصو  مي ح  ص إيلم وص هص ام لهمص ر  أصن يصكص انص ليبصشص ا كص مص  وص

”Det är inte människan givet att Allâh talar till henne på annat sätt än genom ingivelse eller från
andra sidan av ett förhänge eller genom ett sändebud som Han sänder och som uppenbarar det Han
vill. Allâh är hög, vis.”2930

´Uthmân bin Abî Shaybah berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från al-A´mash, från ´Amr bin
Murrah, från Abû ´Ubaydah, från Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) som berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss om fyra saker och sade: ”Allâh
sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger
natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han
hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”31

Mahbûb bin Mûsâ al-Antâkî berättade för oss: Abû Ishâq al-Fazâzî underrättade oss, från Sufyân,
från ´Ubayd al-Mukattab, från Mudjâhid, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”Allâh har dolt Sig från Sin skapelse med fyra saker: eld, mörker, ljus och mörker.”

Vem kan uppskatta ridåerna som Allâh har avskärmat Sig med? Vem annan än Han som omger allt
med Sin kunskap känner till deras beskaffenhet:

ا دا دص ء  عص ى كصلم شصي  صص أصح   وص

”Han håller räkning på allt.”32?

Detta bevisar också att Han är distanserad och avskärmad från Sin skapelse. Inte ens Djibrîl, som är
Honom nära, kan närma sig Hans ridåer. Det är inte alls som dessa vilsna säger, nämligen att Han är
med dem överallt. Annars hade ridåerna varit meningslösa. Det som är överallt är inte avskärmat
från något. Hur kan fördoldheten vara densamma för den som är utanför ridåerna som för den som
är innanför dem? Enligt dessa människor är Allâhs (´azza wa djall) ord:

اب   جص اء حي رص ن وص مي

”... från andra sidan av ett förhänge...”

ej sanna.”33

ad-Dârimî sade:

28 6:103
29 42:51
30 al-Bukhârî (4855) och Muslim (177). 
31 Muslim (179). 
32 72:28
33 ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, sid. 60-62



”95 – ´Abdullâh bin Abî Shaybah berättade för oss: Abû Usâmah berättade för oss, från Zakariyyâ,
från Abû Ishâq, från Sa´d bin Ma´bad: Asmâ’ bint ´Umays berättade för mig:

”Medan de var i Abessinien kom Dja´far till henne gråtandes. Hon sade: ”Vad är det med dig?” Han
sade: ”Jag såg en rik abessinier, ung och ståtlig, gå förbi en kvinna och hälla ut hennes mjöl så att
det skingrades i vinden. Hon sade: ”Jag låter dig vara till Dagen då Konungen sätter Sig på al-Kursî
och tar från förtryckaren och ger till den förtryckte.”

96 – Yahyâ al-Himmânî berättade det för oss: Khâlid bin ´Abdillâh berättade för oss, från ´Atâ’ bin
as-Sâ’ib, från ´Abdullâh bin Buraydah, från sin fader som sade:

”Efter att Dja´far hade återvänt från Abessinien frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
honom: ”Vad är det märkligaste som du har sett i Abessinien?” Han sade: ”Jag såg en kvinna bära
på en korg med mat på sitt huvud. Då kom en ryttare och kastade bort den. Hon satte sig ned och
började samla ihop den.  Därefter  vände hon sig om och sade:  ”Ve dig!  Vad skall  du göra om
Konungen placerar Sin fotpall och tar från förtryckaren och ger till den förtryckte?” Profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta och förundrades över det. Sedan sade han (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam): ”Må Allâh inte rena ett samfund som inte tar från den starke och ger till den
svage utan att denne besväras.”34

98 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd – Ibn Salamah – berättade för oss, från ´Âsim,
från Zirr, från Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Avståndet mellan den sjunde himlen och fotpallen är 500 år. Avståndet mellan fotpallen och vattnet
är 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han känner ert tillstånd.”

99 – Yahyâ al-Himmânî och Abû Bakr berättade för oss: från Wakî´, från Sufyân, från ´Ammâr ad-
Duhnî, från Muslim al-Batîn, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ)
som sade:

”al-Kursî är de två fötternas plats och tronen kan bara uppskattas av Allâh.”35

101 – Yahyâ al-Himmânî berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från al-A´mash, från
Mudjâhid som sade:

”Himlarna och jorden i förhållande till fotpallen är som en ring i ödemarken.”

al-Marîsî! Ta dessa kända och återberättade rapporteringar och jämför dem med din tolkning som
du har motstridit Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund med!”36

34 adh-Dhahabî sade: ”Dess berättarkedja är sund.” (al-´Uluww, sid. 68)
35 al-Hâkim sade: 

”Autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-Mustadrak (2/282)) 

adh-Dhahabî sade: 

”Dess återberättare är pålitliga.” (al-´Uluww, sid. 61) 

al-Azharî sade: 

”Den här rapporteringens autenticitet har de lärda enats om.” (Tahdhib-ul-Lughah (10/61))
36 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 210-233



ad-Dârimî sade:

”Du citerade Ibn-uth-Thaldjî som sade:

”Jag diskuterade med Bishr al-Marîsî om Allâh är ovanför tronen. Bishr sade till mig: ”Jag säger
inte att Han är ovanför Sin tron som en skapelse ovanför en annan skapelse.”

Bara att du, ath-Thaldjî, frågar al-Marîsî om tronen bevisar din villfarelse. Till och med kvinnor och
barn kan sådant.

Ve dig! Kunde du inte fråga någon annan lärd bland muslimerna och de lärda? Någon som du själv
vet har en bättre tro på och kunskap om tronen än vad Bishr har? Därefter tycker du om hans
förklaring och sprider den bland försumliga människor så att de kan tro på det viset. Han är sin tids
störste förnekare av tronen. Det finns ingen som tillskriver sig islam som förkastar den så starkt som
han. Att du av alla lärda väljer just Bishr al-Marîsî för att få tronen förklarad bevisar hur tvetydig du
är.

Vet du inte hur dålig lära Bishr har? Vet du inte att han är skandaliserad i sitt hemland? Skall du
vara hans nära granne? Den ledde skall dra lärdom av ledaren och vännen av vännen. Räcker det
inte,  Ibn-uth-Thaldjî,  att  Allâh  har  nämnt  och  förklarat  tronen?  Räcker  det  inte  med  Allâhs
sändebuds (sallâ  Allâhu ´alayhi  wa sallam) rapporteringar  om den? I  och med att  inget  av det
behagade dig så var du tvungen att diskutera med al-Marîsî. Diskussioner om tronen är tvivelsutan
tvetydiga. Ty till och med obildade och okunniga kvinnor och barn tror på den. Vad skall man då
säga om en person som associeras med kunskap?

Om man är tvungen att diskutera med al-Marîsî så skall han få veta att Allâh inte är ovanför tronen
liksom skapelsen är ovanför skapelsen. Han är en givmild Konung och Skapare och ingen skapelse.
Han är ovanför en väldig tron som är en kolossal skapelse hur mycket du än hatar det. Den som inte
tror  på det  hädar  Allâhs  uppenbarelse  och förnekar  Hans budskap och Allâhs  sändebuds (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar.

När du säger att Allâh inte är ovanför tronen liksom en skapelse är ovanför en skapelse så faller du i
liknelse, bluff och tillgjordhet som inte finns i vår religion. Vi säger som Han sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”37

Vi säger som det utvalda sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade och att Han är ovanför
Sin höga tron, ovanför Sina höga himlar. Den som tror på detta håller ett stadigt grepp och den som
inte gör det har gått över gränsen.”38

ad-Dârimî sade:

”Angående ditt påstående att Allâh är varken omfattad eller blandad med skapelsen, så stämmer det.

Beträffande ditt  påstående att  Han inte  är frånskild och att  det inte finns något  avstånd mellan
Honom och Hans skapelse, så har du ljugit och gått vilse. Allâh är visst frånskild från Sin skapelse.
Han är ovanför Sin tron och avståndet är klart och tydligt. De sju himlarna är ju mellan Honom och
Hans skapelser på jorden. Han är ovanför Sin tron och vet vad de gör. Inget på jorden är dolt för

37 20:5
38 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 237-238 



Honom. Så har Allâh (ta´âlâ), Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Hans sändebuds
följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) berättat för oss.”39

ad-Dârimî sade:

”Vad beträffar din rapportering från Ibn-uth-Thaldjî  (utan att  ha hört  honom säga det),  från as-
Suddî, från Abû Mâlik, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade om Hans (ta´âlâ) ord:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”40

”Hans namn och lovprisning har rest sig över Hans skapelse.”

och:

”Hans order och förmåga reste sig över Hans skapelse.”

och likaså det du rapporterar via Ibn-uth-Thaldjî, från Djuwaybir, från al-Kalbî, från Abû Sâlih, från
Ibn ´Abbâs som läste:

شي ر  لصى ال عص نص عص مص ح  الرم

”Den Nåderike över tronen.”

och stannade upp för att sedan fortsätta läsa:

ضي صر  ا فيي ال  مص اتي وص اوص ا فيي السممص ى لصهص مص تصوص اس 

”Till Honom reste sig det som är i himlarna och på jorden.”

för att  negera Allâhs  resning över  tronen och istället  förknippa resningen med det  som finns i
himlarna och på jorden, så skall du veta att det inte hade utgjort något argument alls om du hade
hört  Ibn-uth-Thaldjî  säga  det.  Dessa  rapporteringar  motsvarar  inte  ens  dynga.  Det  är  bara
oförskämda syndare som argumenterar med dem för att beljuga tronen.

Den första misstanken ligger i att du rapporterar från Ibn-uth-Thaldjî vars religion är misstänkt.

Den andra misstanken ligger i al-Kalbî, som är Ibn-uth-Thaldjîs kusin, och Djuwaybir.

Om al-Kalbîs och Djuwaybirs rapportering hade varit autentisk från Sufyân, Shu´bah och Hammâd
bin Zayd, skulle vi  inte lagt någon större vikt vid den eftersom ingen av dem utgör ett  bevis i
rapporteringar som handlar om de minsta plikterna, än mindre när det handlar om att förneka tronen
och Tawhîd. Trots det kan vi inte se något annat än att de är påhittade om Djuwaybir och al-Kalbî.
Men den som vill avvika från den raka vägen argumenterar för sin dogm med det som inte utgör
något argument.

Det är märkligt hur folk förkastar rapporteringar som återberättas av az-Zuhrî, från ´Atâ’ bin Yazîd
al-Laythî,  från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd al-Khudrî  (radhiya  Allâhu ´anhumâ) från profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), och från Zayd bin Aslam, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Abû Sa´îd, och

39 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 240-241 
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från  Sa´îd  al-Maqbarî  och  Thâbit  al-Bunânî  via  Ma´mar,  Sufyân,  Shu´bah,  Mâlik  bin  Anas,
Hammâd bin Zayd och deras jämlikar från muslimernas största lärda och istället  fäster  sig vid
rapporteringar från Ibn-uth-Thaldjî, al-Marîsî och andra misstänkta människor som försöker föra
ignoranterna bakom ljuset med minsta lilla relevanta sak.”41

ad-Dârimî sade:

”Du, al-Marîsî, hävdar att Allâhs (ta´âlâ) ord:

بوكص ةص أصو  يصأ تييص رص ونص إيلم أصن تصأ تييهصمص ال مصلئيكص هصل  يصنظصرص

”Väntar de bara på att änglarna skall komma till dem eller att din Herre själv skall komma...”42

och:

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

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”43

inte syftar på Allâhs ankomst eftersom du anser att Allâh inte rör på Sig. Istället menar du att det
betyder att Allâh skall låta Domedagen äga rum. Och du menar att versen:

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

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

betyder att Hans befallning kommer att komma med molnens tronhimmel och inte att Allâh själv
kommer. Därefter säger du att det har samma betydelse som Allâhs ord:

قيهيم  ن فصو  ق فص مي لصي هيمص السم رم عص دي فصخص اعي نص ال قصوص ص بصن يصانصهصم مه ن قصب ليهيم  فصأصتصى ا  ينص مي رص المذي كص قصد  مص

”... men Allâh lät allt det som de hade byggt upp skakas i sina grundvalar så att taken störtade in
över deras huvuden.”44

och:

بصوا تصسي ي ثص لصم  يصح  ن  حص ص مي فصأصتصاهصمص ام

”Men Allâhs hårda slag drabbade dem från ett håll som de inte hade räknat med.”45

Må Allâh bekriga dig, al-Marîsî! Så våghalsigt, okunnigt och blint du uppför dig mot Allâh och
Hans skrift! Allâh berättar för dig att Han kommer medan du säger att Han inte alls kommer och att
det har samma betydelse som:

قيهيم  ن فصو  ق فص مي لصي هيمص السم رم عص دي فصخص اعي نص ال قصوص ص بصن يصانصهصم مه ن قصب ليهيم  فصأصتصى ا  ينص مي رص المذي كص قصد  مص

”... men Allâh lät allt det som de hade byggt upp skakas i sina grundvalar så att taken störtade in
över deras huvuden.”
41 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 248-249 
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Du skiljer på det som Allâh enar och enar det som Allâh skiljer på. Bara en person som är okunnig
om Qur’ânen och Sunnah anser att dessa verser har samma betydelse. Ty varje vers skall tolkas
utmed dess sammanhang. Endast en ignorant som du är okunnig om det.

Muslimerna är enade om att Allâh är ovanför Sin tron och Sina himlar och att Han inte stiger ned
för att straffa någon innan Domedagen. De tvivlar inte på att Allâh stiger ned på Domedagen för att
döma Sina slavar, ställa dem inför rätta och avlöna dem. Himlarna kommer att brista när Han stiger
ned och Han kommer att skicka ned änglarna:

انييصة  ئيذ  ثصمص مص قصهصم  يصو  بهكص فصو  شص رص ر  لص عص مي يصح  ائيهصا وص جص لصى أصر  لصكص عص ال مص وص

”… och änglarna [skall stiga fram] från alla håll och över dem skall åtta [bärare] den Dagen bära
din Herres tron.”4647

ad-Dârimî sade:

”För att förneka Allâhs (´azza wa djall) rörelse argumenterar du, al-Marîsî, med barnsliga argument.
Du säger att Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han såg stjärnan, solen och månen:

بو الفيليينص ا أصفصلص قصالص ل أصحي بهي فصلصمم ا رص هصذص

”Detta är min Herre!” Men när den sjönk [under horisonten], sade han: ”Jag kan inte dyrka något
som sjunker och försvinner.”48

Sedan säger du:

”Ibrâhîm svor sig fri från att älska en gud som försvinner.”

Du menar alltså att när Allâh stiger ned från en himmel till en annan eller när Han stiger ned på
Domedagen för  att  döma slavarna,  så  har  Han sjunkit  och försvunnit  liksom solen och månen
sjunker. Följaktligen svor sig Ibrâhîm (´alayhis-salâm) fri från deras herravälde. Om en turk eller
romare hade gjort den här jämförelsen skulle han inte klarat av att uttala sig vidrigare och gräsligare
än så.

Ve  dig!  Vilken  skapelse  säger  att  när  Allâh  (ta´âlâ)  stiger  ned,  rör  på  Sig  eller  stiger  ned  på
Domedagen, så sjunker Han ned i något liksom solen sjunker under horisonten. Allâh sjunker inte i
någon  skapelse  oavsett  om Han stiger  ned  eller  reser  Sig,  till  skillnad  från  solen,  månen  och
stjärnorna. Han är ovanför allting och omfattar alltid allting; när Han stiger ned och när Han reser
Sig upp. Han gör vad Han vill och Han sjunker inte in i något. Allt ödmjukar sig inför Honom.
Solen, månen och stjärnorna är skapade skapelser. När de sjunker, sjunker de ned i ett hav av gyttja,
vilket  Allâh  har  sagt.  Allâh  är  högre  och  ädlare  än  så.  Inget  omfattar  Honom,  inget  omger
Honom.”49

ad-Dârimî sade:

”Du hävdar att människor som är kunnigare om Allâh, Hans skrift och Hans profets (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) Sunnah än vad du och dina kollegor är påstår att Allâhs kunskap är inte Allâh, att
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den är separerad från Honom och att den Vetande är ovanför himlen medan kunskapen är på jorden.

Den protesterande lögnaren skall veta att ingen säger så frånsett en ignorant som du. Det de säger
begriper inte en person som du.

De menar  att  den fullkomligt  Vetande med hela Sin kunskap är  ovanför Sin tron och att  Hans
kunskap inte är separerad från Honom. Med kunskapen som Han har i Sig vet Han vad som finns i
himlarna och på jorden och under den, trots det långa avståndet mellan dem. När de säger att Hans
kunskap är på jorden så menar de detta här och inte ditt lögnaktiga påstående om att Allâhs kunskap
är separerad från Honom och förkroppsligad på jorden. Annars är de lika okunniga och vilsna som
du och dina ledare al-Marîsî, Ibn-uth-Thaldjî och deras jämlikar.”50

ad-Dârimî sade:

”Opponenten sade att vissa människor menar att versen:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”Därefter reste Han Sig över tronen.”51

betyder att Han har tagit makten och att det är en möjlig tolkning.

Den  blinde,  vilsne  och  prövade  opponenten  som  inte  vet  vad  han  säger  skall  veta  att  dessa
tolkningar hör till den fulaste villfarelsen och värsta omöjligheten. Endast okunniga och djupt vilsna
människor tolkar så.

Ve dig! Fanns det något som Allâh inte hade bemästrat och känt till varför just tronen särskildes?
Känner vi till att det finns en myrvikt i himlen och på jorden som Allâh inte bemästrar och har i Sin
makt varför just tronen är särskild? Fanns det någon som tvistade med Allâh om makten över tronen
som Allâh besegrade och sedan tog makten över den? Du har uttryckligen sagt så när du jämförde
Allâh och Hans tron med en person som tar makten över en stad. Enligt dig finns det ingen garanti
för att Allâh inte skall besegras. En makttagare kan både besegra och besegras.

Vem har hört någon vara så okunnig om Allâh att han påstår att Allâh har tagit makten över tronen
via en tvist och sedan jämför Honom med en segrare?

Det hade varit bättre för dig att din moder födde dig döv och stum än att du tolkar Allâh (ta´âlâ) och
Hans tron på detta vis.”52

ad-Dârimî sade:

”Opponenten sade:

”Om de frågar dig ‘Var är Allâh?’, så skall svaret vara: ”Om ni syftar på om Han är på en viss plats
som begrips av skapelsen, så är Han fjärran från det. Han är ovanför tronen och överallt och skall
inte beskrivas med ‘Var?’.”

Att blanda in skapelsen är en tillgjordhet och ett bedrägeri från din sida. Ingen av de lärda säger så.
Han är på en plats som visst begrips av skapelserna som tror på Allâhs budskap; Han är ovanför

50 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 274 
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tronen ovanför de sju himlarna och ingen annanstans. Hans kunskap omger alla platser. Den som
inte känner Honom på det viset tror inte på Allâh och vet inte vem han dyrkar.

Trots det är du, din opponent, motsägelsefull när du säger att Han inte är på en begriplig plats. Du
säger ju själv att Han är överallt, i himlen och på jorden.”53

ad-Dârimî sade:

”Den som inte vet att hans Herre är ovanför Sin tron och Sina himlar dyrkar någon annan än Allâh.
När en sådan person dyrkar, så dyrkar han en gudom på jorden. Den som dyrkar en gudom på
jorden dyrkar i själva verket en avgud. Ty den Nåderike är ovanför tronen medan avgudarna är på
jorden. Han sade om Djibrîl:

ين  كيين  مصطصاع  ثصمم أصمي شي مص ر  ي ال عص ندص ذي ة  عي ذيي قصوم

”… en som äger stor makt och vars plats är nära Herren till allmaktens tron, åtlydd och därhän högt
betrodd!”54

I ordet ”därhän” ( finns bevis för ett avstånd och en gräns. Han är alltså inte här i avträdena och (ثصمم
toaletterna, vilket ni påstår. Om du vägrar tro på att Allâh är ovanför Sin tron, så skall du veta att det
inte skadar dem som säger var Han är. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade var Han
är när han sade till slavinnan: ”Var är Allâh?” Hon sade: ”Ovanför himlen.” Följaktligen sade han
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”5556

ad-Dârimî sade:

”Angående ditt påstående att Allâh inte är ovanför skapelsen liksom en skapelse är ovanpå en annan
skapelse, så säger inte vi heller det. Vi säger att Allâh är en väldig Herre och en stor och givmild
Konung. Han är himlarnas och jordens ljus. Han dyrkas i himlarna och på jorden. Han är ovanför en
väldig och skapad tron ovanför de sju himlarna och ingen annanstans. Den som inte vet det hädar
Honom och  Hans  tron.  Det  finns  inget  skapat  ljus  utan  att  det  har  ett  strålande  sken  och  en
storslagen  skönhet.  Vad  skall  då  sägas  om det  största  ljuset,  ljusens  Skapare,  som ingen  kan
likna?”57

ad-Dârimî sade:

”Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg
och tog ett  lamm från henne.  Jag är ju en vanlig människa och blir  arg precis som alla  andra
människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll.  Därefter gick jag till  profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom vad som hade hänt. Efteråt var jag bedrövad och
sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte frige henne?” Han sade: ”Kalla på henne.” Jag kallade på
henne. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till henne: ”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.”58
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Hadîthen bevisar att den som inte vet att Allâh (´azza wa djall) är ovanför himlen är inte troende.
Inte ens en slav får friges i det fallet om kravet är att han skall vara troende och inte vet att Allâh är
ovanför himlen. Ser du inte hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät hennes tro
kännetecknas av hennes kunskap om Allâhs befintlighet ovanför himlen?

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fråga ”Var är Allâh?” beljuger den som säger att
Allâh är överallt och att frågan inte får ställas. Det är omöjligt att ställa en sådan fråga om någon
som finns överallt. Och inte heller frågar man om någons befintlighet om denne inte är på en plats
till  skillnad från en  annan.  Om det  hade varit  som dessa vilsna människor  säger  skulle  Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömt slavinnan för hennes svar och agerande. Men
hon kunde svaret och fick både sitt svar och sin tro bekräftade av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam). Om Allâh hade varit på jorden på samma sätt som Han är ovanför himlen skulle
hennes tro inte varit fulländad förrän hon hade vetat att Han är på jorden liksom Han är ovanför
himlen.  Allâh  (tabârak  wa ta´âlâ)  är  ovanför  Sin  tron  och Sina himlar  och  frånskild  från  Sina
skapelser. Den som inte vet det känner inte sin gud som han dyrkar. Med Sin kunskap ovanför
tronen är Han lika nära skapelsen som är längst bort från Honom som skapelsen som är närmast
Honom. Ingenting är långt borta från Honom!”59

ad-Dârimî sade:

”´Uthmân bin Abî Shaybah berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från al-A´mash, från ´Amr
bin Murrah, från Abû ´Ubaydah, från Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) som berättade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss om fyra saker och sade: ”Allâh
sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger
natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han
hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”60

Vem stiger  handlingarna  upp  till?  Enligt  ert  lögnaktiga  påstående  är  Allâh  med  Sitt  jag  hos
handlaren när han är hemma, i moskén, på dagen och på natten. Fjärran högt är Allâh från vad de
säger!”61

ad-Dârimî sade:

”För att annullera dina argument i den här frågan skall jag nämna autentiska rapporteringar som
används av den som Allâh har låtit bekämpa din avvikelse.

131 – Musaddad berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från ´Amr (bin Dînâr), från Abû Qâbûs,
från ´Abdullâh bin ´Amr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den Nåderike  (tabârak  wa  ta´âlâ)  benådar  de  barmhärtiga.  Benåda  dem som är  på  jorden så
kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”62

59 ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, sid. 17-18 
60 Muslim (179). 
61 ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, sid. 53
62 al-Albânî sade:

”Rapporterad av Abû Dâwûd (4941), at-Tirmidhî (1/350), Ahmad (2/160), al-Humaydî (591), via honom al-Bukhârî
i ”at-Târîkh” (64/574), Ibn Abî Shaybah (8/526), al-Hâkim (4/159) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll
med, al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” (3/260), al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (7/476) och Abûl-Fath al-Khiraqî i ”al-
Fawâ’id al-Multaqatah” (222-223) via Sufyân bin ´Uyaynah, från ´Amr bin Dînâr, från Abû Qâbûs, ´Abdullâh bin
´Amr  bin  al-´Âs  slav,  från  profeten  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam).  at-Tirmidhî  sade:  ”Hadîthen  är  god  och
autentisk.” (Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/596))



132 – Sa´îd bin Abî Maryam al-Misrî berättade för oss: al-Layth underrättade oss, från Ziyâdah bin
Muhammad al-Ansârî, från Muhammad bin Ka´b al-Quradhî, från Fadhâlah bin ´Ubayd, från Abûd-
Dardâ’ som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför
himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden
liksom Din nåd är i himlen. Förlåt oss för våra synder och illgärningar. Du är de godas Herre. Sänk
ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.” Följaktligen botas han.”63

Ser du inte, din opponent, hur han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att Han är ovanför himlen
och inte på jorden när han sade:

”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen.”?

Liknande rapporteras från ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh).

133 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Wakî´ berättade för oss: Sa´îd bin ´Abdil-´Azîz
at-Tannûkhî berättade för oss, från Ismâ´îl bin ´Ubaydillâh, från ´Abdur-Rahmân bin Ghunm som
berättade att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Olyckliga jordens domare den Dag de får träffa himlens Domare.”

134 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: ´Aqîl berättade för mig,
från Ibn Shihâb: Sâlim bin ´Abdillâh underrättade mig att Ka´b sade till ´Umar:

”Olyckliga  jordens  makthavare  med  himlens  Makthavare.”  ´Umar  sade:  ”Förutom  han  som
rannsakar sig själv.” Då sade Ka´b: ”Förutom han som rannsakar sig själv.”

Detta bevisar att Allâh är distanserad från skapelsen och att Han är ovanför himlen och inte på
jorden. Allâh är ju himlarnas och jordens Domare och Makthavare,  men Hans plats  är ovanför
himlen och inte på jorden. Han är därhän, ovanför tronen och ingen annanstans.

135 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Wahb bin Djarîr berättade för oss: Min fader
berättade för mig: Jag hörde Muhammad bin Ishâq berätta, från Ya´qûb bin ´Utbah och Djubayr bin
Muhammad  bin  Djubayr  bin  Mut´im,  från  sin  fader,  från  sin  farfar  som  berättade  att  Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh är ovanför Sin tron och Hans tron är ovanför Hans himlar…”

136 – ´Abdullâh bin Abî Shaybah berättade för oss: Muhammad bin al-Fudhayl berättade för oss,
från sin fader, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött sade Abû Bakr: ”Människor! Om
Muhammad var guden som ni dyrkade, så har han dött. Och om er gud är Allâh som är ovanför
himlen, så har Han inte dött.” Därefter läste han upp:

ي ئاا ص شص رم ا  قيبصي هي فصلصن يصضص لصىص عص ن يصنقصليب  عص مص م  وص قصابيكص لصى أصع  اتص أصو  قصتيلص انقصلصب تصم  عص سصلص أصفصإين مم ن قصب ليهي الرو لصت  مي سصول  قصد  خص د  إيلم رص مم حص ا مص مص وص
ص الشماكيريينص زيي ا  يصج  سص وص

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



”Muhammad är ingenting mer än ett  sändebud och [andra] sändebud har kommit  och gått  före
honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Den som vänder
helt om vållar inte Allâh någon skada. Men Allâh skall belöna dem som visar tacksamhet.”64

137 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från ´Âsim, från
Zirr, från Ibn Mas´ûd som sade:

”Avståndet  mellan den nedersta himlen och den nästkommande himlen är 500 år.  Mellan varje
himmel är avståndet 500 år. Avståndet mellan den sjunde himlen och fotpallen är 500 år, mellan
fotpallen och vattnet är 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han vet
ert tillstånd.”

138  –  an-Nufaylî  berättade  för  oss:  Zuhayr  (bin  Mu´âwiyah)  berättade  för  oss:  ´Abdullâh  bin
´Uthmân bin Khuthaym berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Ubaydillâh bin Abî Mulaykah berättade
för oss att Dhakwân, ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) vakt, berättade:

”Ibn ´Abbâs gick in till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) när hon låg inför döden och sade till henne:
”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade dig mest av alla sina hustrur. Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade bara det goda. Allâh rentvådde dig ovanifrån de
sju himlarna, vilket den Pålitlige anden framförde. Därefter finns inte en moské vari Allâh nämns
utan att det läses i den natt och dag.”65

140 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Abû Bilâl berättade för oss: Qatâdah berättade för oss:

”Israeliterna sade: ”Herre! Du är ovanför himlen och vi är på jorden. Hur skall vi veta om Du är
nöjd eller arg?” Han sade: ”Om Jag är nöjd med er låter Jag era bästa leda er och om Jag är arg på er
låter Jag era värsta leda er.”

Allâhs  sändebud  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam),  Abû  Bakr,  ´Umar,  de  bästa  följeslagarna,
efterföljarna och till och med israeliterna motsäger er lära att Allâh är överallt. Det här ämnet är
långt och det finns många rapporteringar om det, men det som vi har nämnt räcker för den kloke.”66

ad-Dârimî sade:

”Om du läser Qur’ânen och kan lite arabiska så inser du att du ljuger om Allâh när du säger att
Allâh inte har sagt att Han är på en viss plats. Han har visst sagt att Han är på en viss plats. Han har
sagt att Han är ovanför Sin tron. Tronen är ovanför himlarna. Det vet till och med många kvinnor
och barn. Vad skall då män säga? Allâh (ta´âlâ) sade:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”67

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

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

64 3:144
65 al-Bukhârî (4753), Ahmad (1905) och al-Hâkim (4/8-9). 
66 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 296-304 
67 20:5



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.”68

افيعصكص إيلصيم رص فهيكص وص تصوص يسصى إينهي مص ص يصا عي إيذ  قصالص ا 

”Och Allâh sade: ”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”

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

”… [ett straff] 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.”

Det vill säga från den nedersta himlen. Allâh sade också:

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 lyfter upp dem.”

Han sade inte att de goda orden stiger ned till Honom under jorden.

Alla dessa verser berättar för dig att Allâh är på en viss plats och att Han är ovanför himlen och inte
på jorden och att Han är ovanför tronen och ingen annanstans. Det vet alla som läser Qur’ânen och
tror på den och bekräftar Allâhs ord däri.

Din  svage  slav!  Varför  dömer  du  Allâh  när  Han  beljuger  dig  i  Sin  skrift  och  likaså  beljuger
sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dig? Känner du inte till hadîthen när profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi  wa sallam)  sade till  den  svarta  slavinnan:  ”Var  är  Allah?”  Hon sade:  ”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.”69?

Detta upplyser dig om att Han är ovanför himlen och inte på jorden. Hur kan du lämna det Allâh
och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade för det som sägs av Bishr, Ibn-uth-Thaldjî
och andra Djahmiyyah?”70 

ad-Dârimî sade:

”Angående ditt påstående att Allâh inte är omfattad eller omsluten, så säger även vi det. Ty Han är
ovanför tronen. Därborta finns ingen annan än Han och det finns ingen himmel ovanför Honom.
Enligt din och dina trosfränders dogms analogi är Han både omfattad och omsluten, sammanbunden
och vidrörd. Det har du själv råkat erkänna eftersom du anser att Han är överallt i himlarna och på
jorden. Enligt er är himlarna ovanför något av Honom. Enligt er är Han i alla stängda hem. Enligt er
är Han i alla låsta lådor. Enligt er är Han omsluten och vidrörd. Det finns inget som är överallt utan
att det vidrörs av platserna som det är på. Enligt er omfattas Han av jorden, himlarna, husväggarna,
låsen och bommarna. Vi avsvär oss inför Allâh för att beskriva Honom med dessa drag.

Nej, Han är ovanför Sin tron, ovanför alla skapelser, på den högsta och renaste platsen. Allâh (ta

68 16:50 
69 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.
70 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 242-243 



´âlâ) sade:

هي بصادي قص عي هصوص ال قصاهيرص فصو   وص

”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”71

Ovanifrån de sju himlarna vet Han vad som finns i himlarna, på jorden och under marken. Därifrån
håller Han ordning på ordern som stiger upp till Honom på en dag som motsvarar 50.000 år. Inget
omfattar Honom. Ingen vägg och inget tak omsluter Honom. Ingen jord håller  i  Honom, ingen
himmel täcker Honom, tvärtemot ditt påstående, din prövade människa, om att Han är i alla rum,
hörn, avträden och toaletter som är Satans hemvist och övernattningsställe. Fjärran är Allâh från din
beskrivning!”72

ad-Dârimî sade:

”Du tolkar tronen på samma sätt som Djahm bin Safwân gjorde. Du citerade några av dina lärda och
ledare att Allâhs ord:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”Därefter reste Han sig över tronen.”73

betyder att Han tog makten över den. Du intalar dem som är runtom kring dig att en lärd har sagt så.
De vet inte att det är en idiot som har sagt så. Jag har redan förklarat versen för dig i början av
boken och klargjort för dig hur omöjlig och avlägsen från sanningen och riktigheten den läran är.
Berätta för oss vad Qur’ân-tolkaren heter så att  vi  kan veta ifall  han är lärd eller  idiot.  Sådant
rapporterar du bara från al-Marîsî eller någon som är än vidrigare än han.”74

ad-Dârimî sade:

”Du säger också att Han inte skall beskrivas med frågan ”Var?”. Det är grunden till Djahms teori
och tvärtemot vad Allâh (´azza wa djall), Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de
troende säger. Ty Allâh (ta´âlâ) sade:

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

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den
skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en
storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”

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.”

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

71 6:18
72 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 244 
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74 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 319-320 



Allâh har berättat för Sina slavar var Han är och om Sin plats. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) har sagt var Han är i flera hadîther.

129  –  Musaddad  berättade  för  oss:  Abûl-Ahwas  berättade  för  oss,  från  Abû  Ishâq,  från  Abû
´Ubaydah, från ´Abdullâh som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte benådar dem som är på jorden benådas inte av Honom som är ovanför himlen.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”

Om inte Allâh hade beskrivits med frågan ”Var?”, vilket du, din opponent, hävdar, skulle Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) aldrig ställt  slavinnan den frågan. I  så fall  hade han
förfelat med sin fråga. Och om hennes svar ”Ovanför himlen” hade varit fel skulle Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömt henne och lärt henne. Istället använde han (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sig av hennes svar för att bevisa hennes tro då hon visste att Allâh är ovanför
himlen. Detsamma har vi blivit rapporterade om Ibn-ul-Mubârak.

130 – al-Hasân bin as-Sabâh berättade för oss: ´Alî bin al-Hasan ash-Shaqîqî berättade för oss:

”Jag frågade Ibn-ul-Mubârak: ”Hur känner vi vår Herre?” Han sade: ”Genom att Han är ovanför
himlen, ovanför Sin tron, distanserad från Sin skapelse.” Jag sade: ”Med en gräns?” Han svarade:
”Med en gräns.”75

ad-Dârimî sade:

”´Abdullâh bin al-Mubârak blev frågad:

”Hur känner vi vår Herre?” Han svarade: ”Genom att veta att Han är ovanför tronen, frånskild från
Sin skapelse.” Det sades: ”Med en gräns?” Han svarade: ”Med en gräns.”

Den som hävdar att  Allâh inte har någon gräns har  förkastat  Qur’ânen och påstått  att  Allâh är
ingenting. Ty Allâh har begränsat Sin plats på flera ställen i Sin skrift och sagt:

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

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

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!”

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.”

افيعصكص إيلصيم رص فهيكص وص تصوص يسصى إينهي مص ص يصا عي إيذ  قصالص  ا 

”Och Allâh sade: ”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”

75 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 293-296 



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

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

Allt detta och liknande bevisar gränsen. Den som inte erkänner den hädar Allâhs uppenbarelse och
förnekar Allâhs verser.”76

ad-Dârimî sade:

”´Imrân bin al-Husayn berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till hans fader:

”Husayn! Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.”
Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” al-Husayn svarade: ”Till Honom
som är ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Lämna de sex och dyrka istället Honom som är ovanför
himlen, så skall jag lära dig två böner.”77

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde inte den otrogne som visste att skapelsernas
Gud är ovanför himlen, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv har sagt. al-Husayn al-
Khuzâ´î, som var otrogen då, var kunnigare om Allâh än vad al-Marîsî och hans anhängare som
tillskriver sig islam är. Han såg skillnaden mellan Allâh och Skaparen som är ovanför himlen och de
skapade gudomarna och statyerna som är på marken.

Muslimer och hedningar är enade om att Allâh är ovanför himlen. Det är bara den vilsne al-Marîsî
och hans anhängare som tycker annorlunda. Till och med barn som blir könsmogna känner Honom
för det. När barnet råkar ut för något lyfter det upp händerna mot himlen och tillber sin Herre; det
vänder sig inte någon annanstans. Alla är kunnigare om Allâh och Hans plats än Djahmiyyah.”78

ad-Dârimî sade:

”Därefter  poängterade  opponenten  sin  teori  om  att  Allâh  är  överallt  med  en  jämförelse  som
vilseledde honom långt bort. Han sade:

”Förstår du inte att man inte säger att personen som har bestigit ett berg är närmare Allâh (ta´âlâ) för
det?”

Vem har berättat för dig att bergstoppen inte är närmare Allâh (ta´âlâ) än vad bergsfoten är? Den
som tror  på att  Allâh är  ovanför Sin tron och ovanför  Sina himlar  vet  med all  övertygelse att
bergstoppen är närmare Allâh än vad bergsfoten är och att den sjunde himlen är närmare Allâh än
vad den sjätte himlen är, att den sjätte himlen är närmare Allâh än vad en femte himlen är och så
vidare ned till jorden.

128 – Ishâq bin Ibrâhîm al-Handhalî berättade att Ibn-ul-Mubârak sade:

”Toppen av minareten är närmare Allâh än vad dess grund är.”

Ibn-ul-Mubârak hade rätt.  Ju högre upp något  är  desto närmare är  det  Allâh.  Allâhs  närhet  till
skapelserna  är  densamma,  ingen  är  långt  borta  från  Honom.  Det  finns  dock  skapelser  som är
närmare Honom än vad andra är, vilket jag har förklarat nyligen när jag tog upp himlen och jorden.

76 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 57-58 
77 at-Tirmidhî (3483) som sade: ”God och främmande.” Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf at-Tirmidhî”. 
78 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 61-62 



Änglarna som bär på tronen är närmare Allâh än vad resten av änglarna i himlarna är. Tronen är
närmare Honom än vad den sjunde himlen är. Allâhs närhet till allt det omnämnda är logisk och
rimlig för alla frånsett dem som inte tror på att det finns en Gud ovanför tronen. Allâh kallade
änglarna för ”nära” och 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  i  din  Herres  närhet  finner  det  inte  vara  under  sin  värdighet  att  tjäna  Honom.  De
lovprisar Honom och faller ned på sina ansikten [i tillbedjan].”79

Om Allâh hade varit här på jorden, vilket Djahmiyyah säger, så hade Allâhs ord:

بهكص ندص رص ينص عي إينم المذي

”De som är hos din Herre…”

saknat betydelse. Enligt dem är ju alla skapelser hos Allâh och med Allâh; troende och otrogna,
lydiga och olydiga. De flesta på jorden dyrkar inte Honom. Om Allâh hade varit överallt och med
allihopa skulle versen varit betydelselös. Vad är då så speciellt med änglarna? Enligt Djahmiyyah är
ju alla skapelser liksom änglarna i versen.”80

ad-Dârimî sade:

”Beträffande ditt villkor som du sätter när du blir frågad var Allâh är och säger ”Om du menar det
och det…”, så är det ett ogiltigt villkor. Inga imamer har satt det villkoret för den som vill känna
Allâh. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade den svarta slavinnan var Allâh är, satte
hon inget villkor på profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvärtemot dig. Hon sade istället:

”Ovanför himlen.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nöjde sig med det svaret. Han frågade inte henne hur Han
är ovanför himlen och hur Han är inkarnerad i den.”81

ad-Dârimî sade:

”Vi har läst Qur’ânen precis som du, al-Marîsî, har läst den. Vi har förstått att ingen är som Allâh,
förnekat det Allâh har förnekat om Sig själv och beskrivit Honom som Han har beskrivit Sig själv.
Mer än så har vi inte gjort.

Däremot vägrar du att beskriva Honom såsom Han beskrivit Sig och förnekar det som Han har
beskrivit Sig själv med. Därtill beskriver du Honom på ett sätt som motsäger Hans egenskaper.

Allâh har berättat för oss i Sin skrift att Han har hörsel, syn, två händer, ansikte, själ, kunskap, tal
och att Han är ovanför Sin tron ovanför Sina himlar. Vi tror på allt som Han har beskrivit Sig själv
med  utan  att  föreställa  oss  det.  Du  däremot  förnekar  allt  det  med  blinda  argument  och
föreställningar. Du menar exempelvis att Allâhs ansikte betyder själva Allâh och att Han saknar en
själ. Du menar att Hans hörsel är Hans uppfattning av ljud och att Hans syn är beskådning av färger,
berg, stenar och statyer som stirrar på dig utan att se dig. Du säger att Hans händer betyder Hans två
försörjningar. Du säger att Hans kunskap och tal är skapade och nykomna. Du säger att Hans namn

79 7:206 
80 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 290-291 
81 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 293 



är lånade, skapade och nykomna. Du anser att Han är ovanför Sin tron på samma sätt som Han är i
den djupaste avgrunden och säger att Allâhs namn påminner om folks ordspråk. Du drar paralleller
med Honom och skapelsen och jämför Honom med skapelsen på ett sätt som saknar motstycke.

Vilken föreställning är värre än den här om du förnekar dessa Allâhs (ta´âlâ) egenskaper, och likaså
andra egenskaper, med hjälp av jämförelser och vilseledande villovägar?”82

ad-Dârimî sade:

”121 – Abû Hishâm ar-Rifâ´î berättade för oss: Ishâq bin Sulaymân berättade för oss: Abû Dja´far
ar-Râzî berättade för oss, från ´Âsim bin Bahdalah, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah (radhiya
Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Ibrâhîm blev kastad i elden sade han: ”Allâh! Du är ensam ovanför himlen och jag ensam
dyrkar Dig på jorden.”83

122 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss, från Abân bin Yazîd al-´Attâr, från Yahyâ bin Abî
Kathîr, från Hilâl bin Abî Maymûnah, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Mu´âwiyah bin al-Hakam som
berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till den svarta slavinnan:

”Var är Allâh?” Hon sade: ”Ovanför himlen?” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Frige
henne. Hon är förvisso troende.”

Opponent! Hur skall vi förhålla oss till din och din ledare al-Marîsîs åsikt när vi har Muhammads
och  Ibrâhîms  (sallâ  Allâhu  ´alayhimâ  wa  sallam)  ord?  Den  enda  lösningen  är  att  spola  den  i
toaletten.

Qur’ânen, från början till slutet, bekräftar och verifierar de bådas ord. Allâh sade bland annat:

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?”

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

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

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

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

هي بصادي قص عي هصوص ال قصاهيرص فصو  وص

82 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 234 
83 adh-Dhahabî sade:

”Berättarkedjan är god. Flera stycken har återberättat den från Ishâq.” (al-´Uluww, sid. 21)

adh-Dhahabî sade också:

”God.” (Kitâb-ul-´Arsh (50))



“Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”

وا  فصرص ينص كص نص المذي كص مي مصطصههرص افيعصكص إيلصيم وص رص فهيكص وص تصوص يسصى إينهي مص ص يصا عي إيذ  قصالص ا 

”Och Allâh sade: ”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig och Jag skall
rena dig från de otrogna.”84

ad-Dârimî sade:

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

”Allâh är ovanför Sin tron, ovanför Sina himlar.”

Han sade till den svarta slavinnan:

”Var är Allah? Hon sade: ”Ovanför himlen.” Han sade: ”Vem är jag?” Hon sade: ”Du är Allâhs
sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso
troende.”85

Allâhs  sändebuds (sallâ  Allâhu ´alayhi  wa sallam)  ord ”Frige  henne.  Hon är  förvisso troende”
bevisar att hon inte hade varit troende om hon inte hade sagt att Allâh är ovanför himlen och att det
inte är tillåtet att frige en slav som inte tror på att Allâh är ovanför himlen, vilket Allâh och Hans
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.”86

ad-Dârimî sade:

”Du påstår att Allâh inte har sagt att Han är på en viss plats och menar att Han är överallt. Du tolkar
precis som Djahm bin Safwân brukade tolka och argumenterar med versen:

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

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte;
och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”

Därefter nämnde du Abû Mûsâs hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Människor! Ta det lugnt! Ni åkallar inte någon som är döv eller frånvarande. Ni åkallar någon som
hör, ser och är nära. Den ni åkallar är sannerligen närmare er än vad era riddjurs halsar är.”87

Den här opponenten skall veta att Allâh är såsom Han har beskrivit Sig själv och såsom sändebudet
(sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  har  beskrivit  Honom. Han  är  alltså  med  den  hemliga
överläggningen, Han är närmre skapelsen än vad deras egna pulsådror är. Han är närmre dem med
kunskap,  syn  och hörsel  samtidigt  som Han är  ovanför tronen.  Inget  av det  de gör  är  dolt  för
Honom. Han är ovanför Sin tron och vet med Sin omfattande kunskap vad de gör. Han är ovanför
Sin tron och ser allt vad de gör.

Om de är tre, är Han den fjärde. Om de är fyra, är Han den femte. Om de är fem, är Han den sjätte.
84 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 277-280 
85 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.
86 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 58-59 
87 al-Bukhârî (2992). 



Han vet allt vad de gör och på Domedagen skall Han underrätta dem om vad de brukade göra. På
samma sätt är Han med alla som samlas till en hemlig överläggning. Det är nämligen inte som ni
påstår  att  Han är med varenda en som urinerar,  tömmer tarmarna och har  samlag inne i  deras
toaletter, avträden och sängkammare.

Herraväldets storhet och förmågans väldighet känns endast vid genom att Allâh (ta´âlâ) är ovanför
Sin tron och vet vad som finns i himlarna, på jorden och under marken och är med alla hemliga
överläggningar. Han sade:

ةي الشمهصادص ي بي وص اليمص ال غص عص

”Han känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna.”88

Om Han hade varit på jorden, vilket ni påstår, bredvid alla hemliga överläggningar, hade det inte
varit märkvärdigt att Han på Domedagen berättar för dem vad de brukade göra. Om vi hade haft
samma förhållande till dem skulle vi också berättat för dem vad de brukade göra, säga och hålla
hemligt. Hur skiljer sig då Han som känner till det dolda från skapelsen som inte känner till det
dolda, enligt dig?”89

ad-Dârimî sade:

”´Abdullâh bin Abî Shaybah berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl berättade för oss, från sin
fader, från Nâfi´, från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött sade Abû Bakr: ”Människor! Om
Muhammad var guden som ni dyrkade, så har han dött. Och om er gud är Allâh som är ovanför
himlen, så har Han inte dött.” Därefter läste han upp:

ي ئاا ص شص رم ا  قيبصي هي فصلصن يصضص لصىص عص ن يصنقصليب  عص مص م  وص قصابيكص لصى أصع  اتص أصو  قصتيلص انقصلصب تصم  عص سصلص أصفصإين مم ن قصب ليهي الرو لصت  مي سصول  قصد  خص د  إيلم رص مم حص ا مص مص وص
ص الشماكيريينص زيي ا  يصج  سص وص

”Muhammad är ingenting mer än ett  sändebud och [andra] sändebud har kommit  och gått  före
honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Den som vänder
helt om vållar inte Allâh någon skada. Men Allâh skall belöna dem som visar tacksamhet.”9091

Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Djarîr bin Hâzim berättade för oss: Jag hörde Abû Yazîd (al-
Madanî) säga:

”En kvinna vid namnet Khawlah bint Tha´labah träffade ´Umar medan han gick med folk. Hon bad
honom stanna varpå han stannade och närmade sig henne. Han lyssnade på henne tills hon var klar
och gick därifrån. En man sade: ”Du troendes ledare! Fördröjde du Qurayshs män på grund av den
här gumman?” Han sade: ”Ve dig!  Vet  du vem hon är?” Han sade:  ”Nej.” Han sade: ”Hon är
kvinnan vars klagomål Allâh hörde ovanför de sju himlarna. Jag svär vid Allâh att om hon inte hade
gått förrän natten hade jag stått kvar och tagit hand om hennes ärende. Jag hade i så fall bara gått
och bett och sedan kommit tillbaka för att ta hand om hennes ärende.”92

88 13:9 
89 Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd, sid. 241-242 
90 3:144
91 adh-Dhahabî sade:

”Hadîthen är autentisk. al-Bukhârî rapporterade i sin ”at-Târîkh” med en reducerad berättarkedja via Fudhayl bin
Ghazwân.” (al-´Uluww (2/600))

92 adh-Dhahabî sade:



Ahmad bin Yûnus berättade för oss: Abû Shihâb al-Hannât berättade för oss, från al-A´mash, från
Khaythamah som berättade att ´Abdullâh sade:

”När en slav får för sig att göra något relaterat till affärer eller ledarskap och det hela verkar gå
vägen för honom, tittar Allâh på honom ovanifrån de sju himlarna och säger till ängeln: ”Avvärj det
från honom”, vilket den gör. Förvirrad tror han att någon annan hann före, men det är ingen annan
än Allâh.” 

Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd (bin Salamah) berättade för oss, från ´Âsim, från Zirr
som berättade att ´Abdullâh bin Mas´ûd sade:

”Avståndet  mellan den nedersta himlen och den nästkommande himlen är 500 år.  Mellan varje
himmel är avståndet 500 år. Avståndet mellan den sjunde himlen och fotpallen är 500 år, mellan
fotpallen och vattnet är 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh (ta´âlâ) är ovanför tronen och
Han vet ert tillstånd.”

Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Djuwayriyah (bin Asmâ') berättade för oss: Jag hörde Nâfi´
säga: ´Â'ishah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag svär vid Allâh att jag fruktar att jag hade dödats om jag hade velat att han dödas. Allâh vet
ovanifrån Sin tron att jag inte ville att han dödas.”

Hon syftade på ´Uthmân. 

an-Nufaylî berättade för oss: Zuhayr (bin Mu´âwiyah) berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Uthmân bin
Khuthaym berättade för oss:  ´Abdullâh bin ´Ubaydillâh bin Abî Mulaykah berättade för oss att
Dhakwân, ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) vakt, berättade:

”Ibn ´Abbâs gick in till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) när hon låg inför döden och sade till henne:
”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade dig mest av alla sina hustrur. Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade bara det goda. Allâh rentvådde dig ovanifrån de
sju himlarna, vilket den Pålitlige anden framförde. Därefter finns inte en moské vari Allâh nämns
utan att det läses i den natt och dag.”93

Muhammad bin ´Imrân bin Abî Laylâ berättade för oss: Mûsâ berättade för oss, från Khâlid bin
Yazîd bin ´Abdillâh, från sin fader, från sin farfar som sade:

”´Alî predikade i sin sista predikan för folket: ”Lov och pris tillkommer Allâh som närmar Sig i Sin
höghet och avlägsnar Sig i  Sin närhet.  Ingenting kan komma till  Hans plats  och ingenting kan
förhindra Honom från det som Han vill.”94

ad-Dârimî sade:

”Vi gör även Takfîr på Djahmiyyah eftersom de varken vet var Allâh är eller beskriver Honom med
”Var?” Allâh beskrev Sig själv med ”Var?” när Han sade:

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

”Berättarkedjan är sund, dock avbruten. Abû Yazîd träffade aldrig ´Umar.” (al-´Uluww, sid. 113)
93 al-Bukhârî (4753), Ahmad (1905) och al-Hâkim (4/8-9). 
94 ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, sid. 44-48



”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”95

هي بصادي قص عي هصوص ال قصاهيرص فصو   وص

”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”96

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.”97 

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.”98

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?”99

Allt detta beskriver ”Var?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu´alayhi wa sallam) beskrev också Honom
med ”Var?” Han sade till den svarta 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.”100

Djahmiyyah hädar det. Det är också ett tydligt bevis för deras otro. Hela Qur'ânen avvisar dem. De
vet  om det,  eller  åtminstone  vissa  av  dem.  Trots  det  är  de  högmodiga  och bedrägliga  mot  de
svaga.”101 

95 20:5
96 6:18
97 3:55
98 16:50 
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100 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. 
101 ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, sid. 175


