
Skaparens höghet över skapelsen

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm enligt
Qur'ânen, Sunnah och Salafs enighet

Del 4
at-Tabarî

Översättning och kompilering:
 

www.darulhadith.com



 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)



at-Tabarî

Imâm Muhammad bin Djarîr at-Tabarî (d. 310) 

at-Tabarî sade:

”Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

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

”Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär, därefter استوى Han إلى himlen och formade den
till sju himlar. Han har kunskap om allt.”1

Tolkarna är oense om Hans ord:

اء ى إيلصى السممص تصوص ثصمم اس 

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

Vissa säger att det betyder att Han vände Sig mot den. Exempelvis sägs det:

”En person var vänd mot en annan. Därefter استوى han على mig och إيلصى mig och började förtala mig.”

Det vill säga att han vände sig mot mig och började förtala mig. Exempelvis sade poeten:

De snabba kamelerna tog oss genom Sharawrâ
och استوين mot Dhadjû´  

Andra  säger  att  det  inte  var  i  form av  ändring  från  Allâh,  utan  att  Han  avsåg  Sin  handling.
Exempelvis säger du att kalifen var på irakiernas sida för att sedermera ändra sig till Levanten. Det
vill säga, hans handling. 

Somliga säger att det betyder att den (استوت به), det vill säga jämnades till av Honom.

Några säger att  det betyder att  Han avsåg den. Det sägs att  var och en som till  sist  lämnar en
handling som han har hållit på med är مستو إلى det som han har avsett. 

Andra säger att الستواء är höghet (العلو) och höghet är resning (الرتفاع). Till dem som har sagt så hör
ar-Rabî´ bin Anas. Det har berättats för mig från ´Ammâr bin al-Hasan: ´Abdullâh bin Abî Dja´far
berättade för oss, från sin fader, från ar-Rabî´ bin Anas som sade om:

اء ى إيلصى السممص تصوص ثصمم اس 

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

”Det vill säga reste Sig över himlen.”

De som förklarar الستواء i form av höghet och resning har delade åsikter om vem eller vad som reste
sig över himlen. Vissa säger att det är himlens Skapare och Bildare som har rest Sig och upphöjt Sig
över himlen. Andra säger att det är röken som Allâh har låtit vara jordens himmel.

1 2:29



Enligt arabiskan kan الستواء stå för flera saker däribland en fulländad ungdom och styrka. I så fall
sägs det att mannen har  ى تصوص  .اس 

En annan betydelse är korrektion efter snedhet. Det sägs att en persons tillstånd har ى تصوص efter att ha اس 
varit krokigt. 

En tredje är att man åtar sig en handling. Det sägs att en person ى تصوص mot en annan på ett förkastligt اس 
och dåligt sätt efter att ha behandlat honom väl.

En fjärde är erövring (الستيلء) och makt (الحتواء ). Det sägs att en person ى تصوص ett kungadöme, det اس 
vill säga erövrade det och ockuperade det. 

En femte är höghet (العلو) och resning (الرتفاع). Det sägs att en person ى تصوص på sin stol, det vill säga اس 
var på den. 

Den mest korrekta förklaringen till Allâhs ord:

ات   اوص مص ب عص سص اهصنم سص وم اء فصسص ى إيلصى السممص تصوص  ثصمم اس 

”... därefter استوى Han إلى himlen och formade det till sju himlar.”

är att Han höjde och reste Sig över dem2, ordnade dem med Sin styrka och skapade dem till sju
himlar.

Det är märkligt hur vissa förnekar den korrekta betydelsen i arabiskan när de förklarar Allâhs ord:

اء  ى إيلصى السممص تصوص  ثصمم اس 

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

som betyder höghet och resning, vilket är den förstådda tolkningen, för att kunna undkomma det
som de anser fordra, nämligen att Han var under den innan Han upphöjde Sig över den och besteg
den,  och  istället  tolkar  den  på  ett  okänt  och  fördömt  sätt.  Han  lyckas  dock  inte  undkomma
dilemmat. Så det sägs till honom: Menar du att ى تصوص betyder att Han vände sig mot himlen efter att اس 
ha varit bortvänd från den? Om han säger att vändningen syftar på ett upprätthållande och ingen
vändning i form av handling, sägs det till honom att han likaså skall säga att Han reste Sig över den

2 al-Qurtubî sade:

”Den sjätte åsikten är den som at-Tabarî, Ibn Abî Zayd, al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb och grupper av lärda inom Hadîth
och Fiqh har. Det är också vad som framgår i vissa böcker skrivna av al-Qâdhî Abû Bakr (al-Bâqilânî) och Abûl-
Hasan. al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb citerade honom ordagrant, nämligen att Allâh (subhânah) är upprest över tronen
med Sin essens. På vissa platser har de även lagt dit ”ovanför Sin tron”. al-Qâdhî Abû Bakr sade:

”Det är den korrekta åsikten som jag anammar, men utan begränsning, befästning av en plats och vidrörning.”

Detta sade al-Qâdhî Abû Bakr i sin bok ”Tamhîd-ul-Awâ'il”. Detsamma sade Abû Bakr bin Fawrak i sin bok ”Sharh
Awâ'il-id-Adillah”.  Den  åsikten  delar  även  Ibn  ´Abdil-Barr,  at-Talamankî  och  andra  från  Andalusien  samt  al-
Khattâbî i boken ”Shi´âr-ud-Dîn”.” (al-Asnâ fî Sharh Asmâ'illâh al-Husnâ (2/123))

al-Karmî sade:

”Den artonde åsikten är den som at-Tabarî, Ibn Abî Zayd, al-Qâdhî ´Abdul-Wahhâb, grupper av lärda inom Hadîth
och Fiqh, Ibn ´Abdil-Barr, al-Qâdhî Abû Bakr bin al-´Arabî och Ibn Fawrak har, nämligen att Allâh (subhânah) är
upprest över tronen med Sin essens. På vissa platser har de även lagt dit ”ovanför Sin tron”.” (Aqâwîl-uth-Thiqât,
sid. 130-132)



mäktigt och suveränt och inte i form av förflyttning och upphörande. Han kan inte säga något utan
att han tvingas säga samma sak om det3.

Om jag inte hade ogillat att dra ut på boken med obehöriga sakfrågor skulle jag nämnt alla teorier
som motstrider Ahl-ul-Haqqs åsikt. Det som jag har nämnt är dock tillräckligt för den som förstår.”4

at-Tabarî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

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

”Därefter ى تصوص himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller إيلصى Han sig اس 
nödda och tvungna!” - och de svarade: ”Vi kommer villigt!”5

Det vill säga reste Sig över (ارتفع) himlen. Det har redan klargjorts.”6

at-Tabarî sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

ا  بييرا أصل  بيهي خص نص فصاس  مص ح  شي الرم ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ا فيي سي ا بصي نصهصمص مص ضص وص صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص المذيي خص

”Han som har skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar. Därefter
reste Han sig över tronen, Han, den Nåderike! Rikta därför dina frågor om Honom till En som är väl
underrättad!”7

Det sägs att skapandet inleddes en söndag och avslutades en fredag:

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”Därefter reste Han sig över tronen...”

Därefter besteg den Nåderike tronen och höjde Sig över den. Det sägs att det var en lördag.”8

at-Tabarî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

م  بككص ص رص مص ا  ليكص نيهي ذص دي إيذ  ن بصع  فييع  إيلم مي ن شص ا مي رص مص بهرص الصم  شي يصدص ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ضص فيي سي الصر  اتي وص اوص لصقص السممص ص المذيي خص مص ا  بمكص إينم رص

3 Dr. Ahmad al-´Awâyshah sade:

”Imâm Ibn  Djarîrs  syfte  med den  här  diskussionen var  att  visa al-Farrâ's  fel  när  han tolkade i لس¤¤تواء  form av
åtagande.  En sådan  tolkning är  inte  överensstämmande med ordets (لس¤¤تواء)   betydelse i  arabiskan.  Efter  att  ha
begrundat  hela  hans  förklaring  av  verser  som  är  relaterade  till  Allâhs  (´azza  wa  djall)  resning,  höghet  och
upphöjdhet,  klargörs  Imâm Ibn  Djarîr  Salafî-dogm fullständigt  klart  och tydligt.  Han förklarade dessa verser  i
enlighet med Salafs bekräftande metod och intygade dem med ädla hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) samt följeslagarnas, efterföljarnas och Salafs uttalanden.” (al-Imâm Ibn Djarîr at-Tabarî wa Difâ´uhu ´an
´Aqîdat-is-Salaf, sid. 441-442)

4 Djâmi´-ul-Bayân (1/454-458).
5 41:11
6 Djâmi´-ul-Bayân (20/391).
7 25:59
8 Djâmi´-ul-Bayân (17/480-481).



ونص كمرص بصدصوهص أصفصلص تصذص   فصاع 

”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 dyrka! Vill ni inte tänka över?”9

Han (ta´âlâ) sade att er Herre som dyrkas av allting och som ingen annan får dyrkas än, är Han som
skapade de sju himlarna och de sju jordarna på sex dagar. Han skapade dem ensam, utan partner
eller stödjare. Därefter reste Han sig över tronen alltmedan Han upprätthöll skapelsens ordning och
bestämde för den det Han ville. Ingen kan motarbeta Hans bestämmelse. Ingen kan kontra Hans
upprätthållande. Det finns ingen defekt i Hans angelägenheter:

نيهي  دي إيذ  ن بصع  فييع  إيلم مي ن شص ا مي مص

”Ingen kan tala till förmån för en annan utan Hans tillåtelse.” 

På Domedagen kan ingen medla hos Honom utan Hans tillstånd:

م   بككص ص رص مص ا  ليكص ذص

”Detta är Allâh, er Herre.”

Han som besitter dessa egenskaper är er Herre och Beskyddare, inte de gudomar och avgudar som
varken hör, ser, upprätthåller ordningen eller beslutar:

بصدصوهص فصاع 

”Honom skall ni dyrka!”

Dyrka alltså er Herre som har dessa egenskaper – och gör det uppriktigt.”10

at-Tabarî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

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

”Det är Allâh som har rest himlarna utan synligt stöd. Därefter reste Han sig över tronen.”11 

Den mest korrekta åsikten är det Allâh sade:

نصهصا و  د  تصرص مص ي ري عص اتي بيغص اوص فصعص السممص ص المذيي رص ا 

”Det är Allâh som har rest himlarna utan synligt stöd.”

De är alltså resta utan synligt stöd, vilket vår Herre sade. Det finns inget annat besked. Det finns
ingen annan åsikt som är obligatorisk att underkasta sig. 

Hans ord:

9 10:3
10 Djâmi´-ul-Bayân (12/113-114).
11 13:2



شي  ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”Därefter reste Han sig över tronen.”

betyder att Han höjde Sig över den (عل علي¤¤ه). Vi har klargjort betydelsen av (الس¤¤تواء), de delade
åsikterna om den samt den korrekta åsikten tillsammans med intyg. Därav finns inget behov av
repetition här.”12

at-Tabarî sade:

”Allâh (´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? Se hur den
skälver och skakar!”13

Kan ni, otrogna, vara säkra på att Han inte låter jorden uppsluka er, rämna under er och utrota er?

اء نتصم ممن فيي السممص أصم  أصمي

”Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen…”

Det vill säga Allâh:

باا اصي م  حص لصي كص لص عص سي أصن يصر 

”… inte släpper lös en storm över er…”

Det vill säga en sandstorm:

يري ي فص نصذي لصمصونص كص تصع  فصسص

”… så våldsam att ni förstår Min varning.”14

Så att ni, otrogna, inser följderna av Min varning om ni beljuger den och förkastar Mitt sändebud
som upplyser om den.”15

at-Tabarî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

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;

12 Djâmi´-ul-Bayân (13/411).
13 67:16
14 67:17 
15 Djâmi´-ul-Bayân (23/129-130).



och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig.”16

Det vill säga att Han är med dem med Sin kunskap medan Han är ovanför Sin tron. ´Abdullâh bin
Abî Ziyâd berättade för mig: Nasr bin Maymûn al-Madhrûb berättade för mig: Bukayr bin Ma´rûf
berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân, från adh-Dhahhâk som sade om:

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

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

”Han är ovanför tronen och Hans kunskap är överallt.”17

at-Tabarî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

بييرص لييك ال كص ص هصوص ال عص أصنم ام لص وص ن دصونيهي هصوص ال بصاطي عصونص مي ا يصد  أصنم مص قك وص ص هصوص ال حص ليكص بيأصنم ام ذص

”Ja, Allâh är Sanningen och allt det som människor anropar i Hans ställe är sken och lögn. Allâh är
den Höge, den Store.”18

Att Han är den Höge betyder att Han besitter höghet över allting, att Han är ovanför allting och att
allting är under Honom.

Den Store betyder den Väldige, att allting är mindre än Han och att inget är väldigare än Han.”19

at-Tabarî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

ى 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 تصنزييلا مه

”Nedsänd av Honom som har skapat jorden och de högsta himlarna. Den Nåderike har rest Sig över
tronen.”20

Den Nåderike  säger  att  Han  har  upphöjt  Sig  över  och bestigit  tronen.  Jag  har  redan  förklarat
resningens betydelse och de olika åsikterna om den varpå det inte finns något behov av repetition.
Att ordet

نص مص ح  الرم

”Den Nåderike…”

är en nominativ (مرفوع) har två förklaringar:

1 – En är förknippad med

16 58:7 
17 Djâmi´-ul-Bayân (23/237).
18 22:62
19 Djâmi´-ul-Bayân (16/622).
20 20:4-5 



تصنزييلا

”Nedsänd…”

Det vill säga att den – Qur’ânen – har sänts ned av Honom som har skapat jorden och himlarna.
Den har sänts ned av den Nåderike som har rest Sig över tronen.

2 – En är förknippad med

ى تصوص شي اس  ر  لصى ال عص عص

”… rest Sig över tronen.”

Det vill säga den Nåderike.”21

at-Tabarî sade:

”När det kommer till en persons kunskap och lära så räcker det att han håller sig till Allâhs (´azza
wa djall) ord:

نصى س  اء ال حص مص وا  فصلصهص الصس  عص ا تصد  نص أصي اا مم مص ح  وا  الرم عص ص أصوي اد  وا  ا  عص قصلي اد 

”Säg:  ”Anropa Allâh eller  anropa den Nåderike!  Med vilket  namn ni  än anropar  Honom så är
fullkomlighetens sköna namn Hans.”22

وهص بيهصا عص نصى فصاد  س  اء ال حص مص ي الصس  لي  وص

”Allâhs är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dem.”23

Han skall veta att hans Herre är Han som 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. Den som säger något annat har gått förlorad, vilse och under.

Människor! Låt den närvarande underrätta den frånvarande att jag dyrkar Allâh med detta som jag
har nämnt och klargjort för er. Den som säger något annat om mig eller adderar till mina ord eller
påstår att jag har en annan åsikt, är en angripande lögnare, ljugare och mytoman som förtjänar att
drabbas av Allâhs ilska. Må de drabbas av Allâhs vrede och förbannelse i de båda liven.”24

at-Tabarî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

قيهينم ن فصو  نص مي اتص يصتصفصطمر  اوص ادص السممص يمص تصكص ظي لييك ال عص هصوص ال عص ضي وص صر  ا فيي ال  مص اتي وص اوص ا فيي السممص لصهص مص

”Allt  det som himlarna rymmer och det som jorden bär tillhör Honom; Han är den Höge, den
Väldige. Himlarna är nära att rämna ovanifrån.”25

Allt som är i himlarna och på jorden tillhör Allâh:

21 Djâmi´-ul-Bayân (16/11).
22 17:110
23 7:180
24 Sarîh-us-Sunnah, sid. 51 
25 42:4-5 



لييك هصوص ال عص وص

”Han är den Höge…”

Han besitter höghet och upphöjning över allting. Allt annat är under Honom, ty de är under Hans
makt, Hans förmåga förfogar över dem och det Han vill händer dem:

يمص ظي ال عص

”… den Väldige.”

Han besitter väldighet, högmod och högfärd. Han (ta´âlâ) sade:

قيهينم ن فصو  نص مي اتص يصتصفصطمر  اوص ادص السممص تصكص

”Himlarna är nära att rämna ovanifrån.”

Han (ta´âlâ) säger att himlarna håller på att spricka ovanför jordarna på grund av den Nåderikes
väldighet. Liknande sade:

Muhammad bin Sa´d berättade för oss: Min fader berättade för mig: Min farbror berättade för mig:
Min fader berättade för mig, från sin fader, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Det vill säga på grund av den Nåderikes (tabârak wa ta´âlâ) tyngd och väldighet.”

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”Det vill säga på grund av Allâhs väldighet och majestät.”

Muhammad bin ´Abdil-A´lâ berättade för oss: Muhammad bin Thawr berättade för oss, från Ma
´mar, från Qatâdah som sade liknande.

Det sades till mig att al-Husayn sade: Jag hörde Abû Mu´âdh säga: ´Ubayd underrättade oss: Jag
hörde adh-Dhahhâk säga:

”De håller på att brista på grund av Allâhs väldighet.”

Muhammad bin Mansûr at-Tûsî berättade för oss: Husayn bin Muhammad berättade för oss, från
Abû Ma´shar, från Muhammad bin Qays som sade:

”En man kom till Ka´b och sade: ”Ka´b! Var är vår Herre?” Människorna sade: ”Frukta Allâh! Skall
du ställa en sådan fråga?” Ka´b sade: ”Låt honom vara. Om han är kunnig så kommer han bara att
bli än kunnigare och om han är okunnig så kommer han att lära sig. Du frågade var vår Herre är.
Han är tillbakalutad ovanför den väldiga tronen. Han har Sitt  ena ben över det andra.  Den här
jordens avstånd som du är på är 500 år. Avståndet från den ena jorden till den andra är 500 år. De är
500 år tjocka.” Han kom upp i sju jordar. ”Därefter är avståndet från jorden till himlen 500 år. De är
500 år tjocka. Allâh (´azza wa djall) är tillbakalutad ovanför tronen. Sedan rämnar himlarna. Läs om
ni vill:

قيهينم ن فصو  نص مي اتص يصتصفصطمر  اوص ادص السممص تصكص



”Himlarna är nära att rämna ovanifrån.”26

at-Tabarî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) 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 förhöjer dem.”27

Han säger att Hans slavs Dhikr tas upp till Honom av hans goda handlingar i form av lydnad, gjorda
plikter och utförda befallningar.

Till dem som har tolkat versen så är:

Muhammad bin  Ismâ´îl  al-Ahmusî  berättade  för  mig:  Dja´far  bin ´Awn underrättade  mig,  från
´Abdur-Rahmân  bin  ´Abdillâh  al-Mas´ûdî,  från  ´Abdullâh  bin  Mukhâriq,  från  hans  fader  al-
Mukhâriq bin Sulaym som sade: ´Abdullâh [bin Mas´ûd] berättade för oss:

”När vi nämner en hadîth för er så bekräftar vi den med Allâhs skrift. När den muslimske slaven
säger:

سبحان ا و بحمده، الحمد ل، ل اله ال ا، و ا اكبر، تبارك ا

”Fri är Allâh från brister och lovprisad. Lov och pris tillkommer Allâh. Det finns ingen sann gud
utom Allâh. Allâh är större. Allâh är väldig.”

tar en ängel orden och sätter  dem under sina vingar.  Därefter flyger han upp mot himlen. Han
passerar inte en himmel utan att änglarna i den ber om förlåtelse för personen som sade så till dess
att han kommer till den Nåderikes ansikte.”

Därefter läste ´Abdullâh:

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.”28

at-Tabarî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

بصابص  صس  لهي أصب لصغص ال  ا لمعص حا ر  انص اب ني ليي صص نص يصا هصامص و  عص قصالص فير  يهنص وص ليكص زص ذص كص باا وص اذي صظصنكهص كص إينهي لص اتي فصأصطمليعص إيلصى إيلصهي مصوسصى وص اوص بصابص السممص أصس 
بييلي ني السم دم عص صص ليهي وص مص نص سصوءص عص و  عص ليفير 

”Och Farao sade: ”Bygg ett högt torn åt mig, Hâmân; kanske är detta rätt sätt för mig, rätt sätt att nå
himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.” [Dessa
tankar] ledde Farao till tron att hans onda handlingar var goda och nyttiga och spärrade [för honom]
den rätta vägen.”29

26 Djâmi´-ul-Bayân (20/467-468). 
27 35:10
28 Djâmi´-ul-Bayân (19/339).
29 40:36-37 



Versen betyder att Farao ville ha ett torn så att han kunde hitta ett rätt sätt för att komma upp till
himlen och se Mûsâs gud:

باا اذي صظصنكهص كص إينهي لص وص

”Men jag tror bestämt att han ljuger.”

Det vill säga att jag tror att Mûsâ ljuger när han säger och hävdar att han har en gud och herre
ovanför himlen som har sänt honom till oss:

بييلي ني السم دم عص صص ليهي وص مص نص سصوءص عص و  عص يهنص ليفير  ليكص زص ذص كص وص

”[Dessa tankar] ledde Farao till tron att hans onda handlingar var goda och nyttiga och spärrade [för
honom] den rätta vägen.”

Så förskönade Allâh för Farao hans fula handlingar när han trotsade och opponerade sig Honom;
han fick till och med för sig att han kunde komma upp till himlarna för att se Mûsâs gud.”30

at-Tabarî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

لهي أصطمليعص إيلصى إيلصهي مصوسصى ا لمعص حا ر  ل لهي صص عص لصى الطهيني فصاج  انص عص قيد  ليي يصا هصامص ي ريي فصأصو  ن  إيلصه  غص م مه تص لصكص ليم  ا عص ص مص لص نص يصا أصيكهصا ال مص و  عص قصالص فير  وص
بيينص اذي نص ال كص صظصنكهص مي إينهي لص وص

”Och Farao sade: ”Såvitt jag vet finns det för er, stormän, ingen annan gud än jag. Låt då tända
tegelugnarna, Hâmân, och bygg ett torn åt mig så högt att jag kan stiga upp till Mûsâs gud. Men jag
misstänker att han är en av dem som far med lögn.”31

Det vill säga så att jag kan se Mûsâs gud som han dyrkar och kallar till att dyrkas:

بيينص اذي نص ال كص صظصنكهص مي إينهي لص وص

”Men jag misstänker att han är en av dem som far med lögn.”

Det vill säga när han säger att hans gud som han dyrkar är ovanför himlen, att det är Han som
stödjer honom och hjälper honom och att det är Han som har sänt honom till oss.

Vi har fått reda på att Hâmân byggde ett torn åt honom som han besteg. Mûsâ berättade för oss:
´Amr berättade för oss: Asbât berättade för oss, från as-Suddî som sade:

”Farao  sade:  ”Såvitt  jag  vet  finns  det  för  er,  stormän,  ingen  annan  gud  än  jag.  Låt  då  tända
tegelugnarna, Hâmân, och bygg ett torn åt mig så att jag kan se Mûsâs gud.” När tornet stod färdigt
gick han uppför det och befallde att himlen skulle beskjutas med pilar, vilket gjordes. Följaktligen
föll pilarna blodiga ned på marken. Då utbrast han: ”Jag har dödat Mûsâs gud!”

Fjärran är Allâh från vad de säger.”32

30 Djâmi´-ul-Bayân (20/327).
31 28:38 
32 Djâmi´-ul-Bayân (18/255-256).



at-Tabarî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

نصة  ينص أصل فص سص سي م  هص خص ارص ق دص انص مي م  كص وحص إيلصي هي فيي يصو  الرك 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.”33

Allâh säger att änglarna och anden, det vill säga Djibrîl, stiger upp till Honom, det vill säga till
Allâh (´azza wa djall). Pronomenet ”till honom” (إيلصي هي) syftar på Allâh

34:

نصة  ينص أصل فص سص سي م  هص خص ارص ق دص انص مي م  كص فيي يصو 

”… under en dag vars längd är femtiotusen år.”

Deras uppstigning tar så lång tid för dem medan den hade tagit 50.000 år för andra skapelser. Ty de
färdas därifrån Hans befallning slutar på den nedersta jorden och sedan uppöver de sju himlarna där
Hans befallning börjar. Liknande har tolkarna sagt däribland:

Ibn Humayd berättade för oss: Hakkâm bin Salm berättade för oss, från ´Umar bin Ma´rûf, från
Layth, från Mudjâhid som sade om:

نصة  ينص أصل فص سص سي م  هص خص ارص ق دص انص مي م  كص فيي يصو 

”… under en dag vars längd är femtiotusen år.”

”Från Hans orders slut under den nedersta jorden till Hans orders början ovanför himlarna är ett
avstånd på 50.000 år:

نصة  ينص أصل فص سص سي م  هص خص ارص ق دص انص مي م  كص فيي يصو 

”… under en dag vars längd är femtiotusen år.”

Det vill säga från att ordern stiger ned från himlen till jorden och från jorden till himlen under en
dag vars längd är 50.000 år. Avståndet mellan himlen och jorden är 500 år.”35

at-Tabarî sade:

”Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

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.”36

33 70:4
34 ash-Shawkânî sade:

”En annan teori är att ängeln stiger upp till Allâh under en period som hade tagit 1000 år för någon annan att korsa.
Ty det råder 500 år mellan himlen och jorden. Tiden för en nedstigning från himlen till jorden och sedan tillbaka
från jorden till  himlen tar 1000 år. Flera Qur'ân-tolkare valde denna åsikt, däribland Ibn Djarîr.” (Fath-ul-Qadîr
(4/353))

35 Djâmi´-ul-Bayân (23/251).
36 3:55



Muhammad bin Sinân berättade för oss: Abû Bakr al-Hanafî berättade för oss, från ´Abbâd, från al-
Hasan som sade om Allâhs (´azza wa djall) ord:

افيعصكص إيلصيم  رص فهيكص وص تصوص إينهي مص

”Jag skall upphöja dig till Mig.”

”Han tog upp honom till Sig. Han är hos Honom ovanför himlen.”

Jag tycker att den mest korrekta förståelsen i frågan är att Jag skall ta dig från jorden och ta upp dig
till Mig. Det finns nämligen många rapporteringar från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) om det. Han sade:

”´Îsâ bin Maryam kommer att stiga ned och döda ad-Dadjdjâl. Därefter kommer han att leva på
jorden  en  viss  tid  och  dö  varpå  muslimerna  ber  begravningsbönen  för  honom  och  begraver
honom.”37 

at-Tabarî sade:

”Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

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

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

Det  betyder  att  Allâh  lyfte  upp  Messias  till  Sig.  Han  sade  att  de  varken  dödade  honom eller
korsfäste honom. Istället tog Allâh upp honom till Sig och renade honom från dem som hädade
honom.”39

at-Tabarî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

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

”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om
allt.”40

Han är den Förste innan allting och utan gräns. Han är den Siste efter allting och utan slut. Det har
funnits en tid då bara Han fanns till skillnad från allting annat och Han kommer att finnas när allting
annat upphör:

هصهص ج  ء  هصاليك  إيلم وص  كصلك شصي 

”Allt skall förgå utom Hans ansikte.”41

Hans ord:

37 Djâmi´-ul-Bayân (5/450-451).
38 4:158
39 Djâmi´-ul-Bayân (7/662).
40 57:3
41 28:88



الظماهيرص  وص

”Han är den Uppenbare...”

betyder att Han är den Uppenbare över allting annat. Han är den Höge över allting och ingenting är
ovanför Honom:

نص  ال بصاطي وص

”... och den Dolde...”

Han är nära allting. Ingenting är närmare något än vad Han är. Han 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.”42

Liknande  har  rapporterats  från  Allâhs  sändebud  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  och  sagts  av
Qur'ân-tolkarna. 

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade i
samband med:

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

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

”Vi fick reda på att medan Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt med sina följeslagare
strök ett moln förbi. Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vet ni vad det är för
något?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Det är sky som vattnar jorden.
Allâh (tabârak wa ta´âlâ) för den till folk som varken tackar Honom eller tillber Honom. Vet ni vad
som finns ovanför er?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Den nedersta
himlen; ett skyddat valv och en bevarad våg. Vet ni hur långt det är mellan er och den?” De sade:
”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Mellan er och den är ett avstånd på 500 år. Vet ni
vad som är ovanför den?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Ovanför den
finns två himlar. Mellan varje himmel finns ett avstånd på 500 år.” Han kom upp i sju himlar,
avståndet mellan varje himmel var som avståndet mellan himmel och jord. Därefter sade han: ”Vet
ni vad som är ovanför det?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Ovanför
det är tronen. Avståndet mellan den och himlen är som avståndet mellan två himlar. Vet ni vad som
är under er?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Det är jorden. Vet ni vad
som är under den?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Under den finns en
annan  jord.  Mellan  dem båda  sträcker  sig  ett  avstånd  på  500  år.”  Han  kom upp  i  sju  jordar,
avståndet  mellan  varje  jord  var  500  år.  Därefter  sade  han:  ”Jag  svär  vid  Honom i  Vars  hand
Muhammads själ är. Om ni hade kastat ned ett rep till den nedersta jorden så hade det fallit på
Allâh.” Därefter läste han upp:

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

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

42 50:16



allt.”4344

at-Tabarî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

اء نص السممص ا يصنزيلص مي مص ن هصا وص جص مي رص ا يصخ  مص ضي وص صر  ا يصليجص فيي ال  لصمص مص شي يصع  ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  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  وص

”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.”45

Han säger att Han skapade de sju himlarna och jordarna, ordnade dem och allt som finns i dem och
sedan reste Sig över Sin tron, det vill säga besteg den och upphöjde Sig över den. Han (ta´âlâ) sade:

ن هصا جص مي رص ا يصخ  مص ضي وص صر  ا يصليجص فيي ال  لصمص مص يصع 

”Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån...”

Han talar om Sin egenskap och att ingenting av Hans skapelse är dolt för Honom:

ضي صر  ا يصليجص فيي ال  لصمص مص يصع 

”Han vet vad som tränger ned i jorden...”

Det vill säga av skapelsen:

ن هصا  جص مي رص ا يصخ  مص وص

”... och vad som utgår därifrån...”

Det vill säga av den:

جص فييهصا رص ا يصع  مص اء وص نص السممص ا يصنزيلص مي مص  وص

”... och vad som sänker sig från himlen och vad som stiger upp mot den...”

Det vill säga vad som sänker sig från den ned till jorden:

جص فييهصا رص ا يصع  مص وص

”... och vad som stiger upp mot den...”

Från jorden upp mot den:

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

43 Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (3298).
44 Djâmi´-ul-Bayân (22/385-386).
45 57:4



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

Han bevittnar  er,  människor,  var  ni  än  är.  Han vet  om er  och  era  handlingar,  vad  ni dagligen
bekymrar er om och er sista destination samtidigt som Han är ovanför Sin tron ovanför Sina sju
himlar.”46 

at-Tabarî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

ونص  كمرص فييع  أصفصلص تصتصذص لص شص ليي  وص ن وص ن دصونيهي مي م مه ا لصكص شي مص ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ا فيي سي ا بصي نصهصمص مص ضص وص صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص ص المذيي خص  ام

”Det är Allâh som har skapat himlarna och jorden och allt däremellan under sex dagar, därefter reste
Han sig över tronen. Ni har ingen beskyddare utom Honom och ingen som kan tala till er förmån -
vill ni inte tänka över detta?”47

Han (ta´âlâ) sade att den ende som har rätt att dyrkas är Han:

تمةي أصيمام   ا فيي سي ا بصي نصهصمص مص ضص وص صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص المذيي خص

”... som har skapat himlarna och jorden och allt däremellan under sex dagar...”

شي ر  لصى ال عص ى عص تصوص ثصمم اس 

”... därefter reste Han sig över tronen.”

Han reste Sig över Sin tron på den sjunde dagen, efter att Han hade skapat himlarna och jorden och
allt  däremellan.  Bishr  berättade  för  oss:  Yazîd  berättade  för  oss:  Sa´îd  berättade  för  oss,  från
Qatâdah som sade om:

شي  ر  لصى ال عص ى عص تصوص تمةي أصيمام  ثصمم اس  ا فيي سي ا بصي نصهصمص مص ضص وص صر  ال  اتي وص اوص لصقص السممص ص المذيي خص  ام

”Det är Allâh som har skapat himlarna och jorden och allt däremellan under sex dagar, därefter reste
Han sig över tronen.”

”Det var på den sjunde dagen.”...

Han (ta´âlâ) sade:

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

”Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom
under en Dag vars längd, så som ni räknar, är tusen år.”48

Allâh (ta´âlâ) säger att det är Han som styr Sin skapelses ordning, från himlen till jorden. Därefter
stiger ordern upp till Honom.”49

at-Tabarî sade:

46 Djâmi´-ul-Bayân (22/386).
47 32:4
48 32:5
49 Djâmi´-ul-Bayân (18/590-592).



”Allâh (´azza wa djall) sade:

زيي ليكص نصج  ذص كص يصاطي وص 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
ينص ريمي  ال مصج 

”Himlens portar skall förbli stängda för dem som påstår att Våra budskap är lögn och högmodigt
vänder sig ifrån dem; det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för en kamel att tränga
igenom ett nålsöga. Så belönar Vi de obotfärdiga syndarna.”50

Allâh (ta´âlâ) säger att himlens portar skall förbli stängda för dem som högmodigt beljuger Hans
bevis och belägg och vägrar tro på dem och följa Hans sändebud. De kommer inte att öppnas för
dem när deras själar lämnar deras kroppar. Och i det här livet stiger varken deras tal eller handlingar
upp till Allâh (´azza wa djall). Ty deras handlingar är vidriga. Endast rättfärdiga handlingar lyfter
upp det goda ordet:

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.”51 

Därefter har Qur'ân-tolkarna delade åsikter om Hans ord:

اء  ابص السممص لص تصفصتمحص لصهصم  أصب وص

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

Vissa sade att himlens portar är stängda för de otrognas själar. 

Ibn Wakî´ berättade för oss: Ya´lâ berättade för oss, från Abû Sinân, från adh-Dhahhâk, från Ibn
´Abbâs som sade:

”Han syftade på de otrogna. Himlen öppnas inte för deras själar till skillnad från de troendes själar.”

Ibn Wakî´ berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från Abû Sinân, från adh-Dhahhâk
som berättade att Ibn ´Abbâs som sade:

”Himlen öppnas för den troendes själ till skillnad från den otrognes själ.”

Muhammad bin al-Husayn berättade för oss: Ahmad bin al-Mufadhdhal berättade för oss: Asbât
berättade för oss, från as-Suddî som sade:

”När den otrognes själ tas slår jordens änglar den till dess att den lyfts upp till himlen. När den
kommer till den nedersta himlen slår himlens änglar den så att den stiger ned. Då slår jordens änglar
den så att den stiger upp. När den kommer till den nedersta himlen slår himlens änglar den så att
den stiger ned till den nedersta jorden. Och om han var troende tas hans själ upp och himlens portar
öppnas för den. Den kommer inte att passera en ängel utan att den hälsar den, till  dess att den
slutligen kommer till Allâh som förser den med dess behov. Därefter säger Han: ”För tillbaka Min
slavs själ till honom på jorden. Jag har bestämt att han skall skapas av jord, återvända till jorden och
uppstå ur den.”
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Andra sade att varken deras goda handlingar eller böner stiger upp till Allâh (´azza wa djall). 

Ibn Wakî´ berättade för oss: ´Ubaydullâh berättade för oss, från Sufyân, från Layth, från ´Atâ', från
Ibn ´Abbâs som sade om:

اء  ابص السممص لص تصفصتمحص لصهصم  أصب وص

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

”Varken deras tal eller handlingar stiger upp.”

al-Muthannâ berättade för mig: Mu´âwiyah berättade för mig, från ´Alî, från Ibn ´Abbâs som sade
om Hans ord:

اء 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
vänder sig ifrån dem...”

”Det betyder att inga av deras handlingar stiger upp till Allâh.”

Muhammad bin Sa´d berättade för mig: Min fader berättade för mig: Min farbror berättade för mig:
Min fader berättade för mig, från sin fader, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Den öppnas inte för något gott som de gör.”

Ibn Wakî´ berättade för mig: Min fader berättade för mig, från Sufyân, från Mansûr, från Mudjâhid
som sade:

”Varken deras ord eller handlingar stiger upp.”

Matar  bin Muhammad adh-Dhabbî  berättade för  mig:  ´Abdullâh bin Dâwûd berättade för  mig:
Sharîk berättade för mig, från Mansûr, från Ibrâhîm som sade:

”Varken deras handlingar eller böner stiger upp.”

Ibn Wakî´ berättade för mig: Yahyâ bin Âdam berättade för mig, från Sharîk, från Sâlim, från Sa´îd
bin Djubayr som sade:

”Varken deras goda handlingar eller böner stiger upp.”

al-Muthannâ berättade för mig: al-Himmânî berättade för oss: Sharîk berättade för oss, från Sa´îd
som sade:

”Varken deras goda handlingar eller böner stiger upp.”

Andra sade att himlen öppnas varken för deras själar eller handlingar.

al-Qâsim berättade för mig: al-Husayn berättade för mig: Hadjdjâdj  berättade för mig,  från Ibn
Djuraydj som sade:

”Varken deras själar eller handlingar.”



Jag har valt min åsikt i frågan eftersom Allâhs besked om att himlens portar inte skall öppnas för
dem är allmänt. Beskedet har inte gjort något undantag. Jag baserar den på Allâhs allmänna besked
samt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besked som stödjer det:

Abû Kurayb berättade för oss: Abû Bakr bin ´Ayyâsh berättade för oss, från al-A´mash, från al-
Minhâl, från Zâdhân, från al-Barrâ' som berättade att Allâhs sändebud 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
vänder sig ifrån dem; det blir inte lättare för dem att komma in i paradiset än för en kamel att tränga
igenom ett nålsöga.”

Abû Kurayb berättade för oss:  ´Uthmân bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss, från Ibn Abî Dhi'b,
från Muhammad bin ´Amr bin ´Atâ', från Sa´îd bin Yasâr, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh)
som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I samband med att en person dör kommer änglarna till honom och säger om han var en from man:
”Gå ut, du fina själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande
örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den går ut. Därefter
tas den upp till himlen. Det kommer att bes om tillstånd till inträde för den varpå det sägs: ”Vem
där?” Då sägs det vem det är varefter de säger: ”Välkommen, du fina själ som var i en fin kropp. Gå
ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer
att sägas till den till dess att den kommer fram till himlen vilken Allâh (´azza wa djall) är ovanför.
Och om mannen var dålig säger de: ”Gå ut, du vidriga själ som var i en vidrig kropp. Gå ut fördömd
och gläd dig över brännhett vatten, isande mörker och dylikt.” Det kommer att sägas till den till
dess att den går ut. Därefter tas den upp till himlen. Det kommer att bes om tillstånd till inträde för
den varpå det sägs: ”Vem där?” Då sägs det vem det är varefter de säger: ”Du är inte välkommen,
du vidriga själ som var i en vidrig kropp. Gå tillbaka fördömd. Himlens port kommer inte att öppnas
för dig.” Därefter skickas den tillbaka från himlen tills att den återvänder till graven.”5253

at-Tabarî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ي اا ب نصاهص نصجي قصرم ني وص صي مص انيبي الطكوري ال  ن جص ي نصاهص مي نصادص  وص

”Vi kallade på honom från berget Sinais högra sida och drog honom intill Oss i en hemlighetsfull
gemenskap.”54

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

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

53 Djâmi´-ul-Bayân (10/182-186).
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Det sägs att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) drog honom intill Sig så att han kunde höra pennans skrift. Ibn
Bashshâr berättade för oss: Yahyâ berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från ´Atâ' bin as-Sâ'ib,
från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Han blev så pass närmad att han kunde höra pennans skrift.”

Muhammad bin Mansûr at-Tûsî berättade för oss: Yahyâ bin Abî Bukayr berättade för oss: Shibl
berättade för oss, från Ibn Abî Nadjîh: Jag blev rapporterad från Mudjâhid som sade:

”Mellan den fjärde himlen – eller så sade han den sjunde himlen – och tronen finns 70.000 ridåer;
ridåer av ljus, mörker,  ljus och mörker.  Han drog Mûsâ intill  Sig så att  endast en ridå återstod
mellan Honom och honom och han kunde höra pennans skrift:

به أصرينيي أصنظصر  إيلصي كص  رص

”Herre, visa Dig för mig.”55

´Alî bin Sahl berättade för oss: Hadjdjâdj berättade för oss, från Abû Dja´far, från ar-Rabî´, från
Abûl-´Âliyah som sade:

”Han drog honom till Sig så att han kunde höra pennans skrift.”

Ibn Humayd berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från ´Atâ', från Maysarah som sade:

”Han blev så pass närmad att han kunde höra pennans skrift i tavlorna.”

Sa´îd sade:

”Han satt bakom Djibrîl (´alayhis-salâm).”56 

at-Tabarî sade:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

انيي فص تصرص انصهص فصسصو  كص تصقصرم مص بصلي فصإيني اس  لصكيني انظصر  إيلصى ال جص انيي وص به أصرينيي أصنظصر  إيلصي كص قصالص لصن تصرص بكهص قصالص رص هص رص لممص كص يقصاتينصا وص اء مصوسصى ليمي ا جص لصمم   وص

”Och när Mûsâ kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom, sade han: ”Herre,
visa Dig för mig, så att jag får se Dig!” Han sade: ”Du skall inte se Mig; men se på berget - om det
står kvar stadigt där det står, skall du få se Mig.”57

Anledningen att Mûsâ ställde sin Herre den frågan var att Mûsâ bin Hârûn berättade för mig: ´Amr
bin Hammâd berättade för oss: Asbât berättade för oss, från as-Suddî som sade:

”Efter att Mûsâs Herre hade talat till honom ville han se Honom och sade:

انيي فص تصرص و  انصهص فصسص كص تصقصرم مص بصلي فصإيني اس  لصكيني انظصر  إيلصى ال جص انيي وص به أصرينيي أصنظصر  إيلصي كص   قصالص لصن تصرص رص

”Herre, visa Dig för mig, så att jag får se Dig!” Han sade: ”Du skall inte se Mig; men se på berget -
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om det står kvar stadigt där det står, skall du få se Mig.”

Följaktligen samlade Han änglar runt berget och en eld runt änglarna och änglar runt elden och en
eld runt änglarna. Därefter visade Han sig för berget.”

al-Muthannâ berättade för mig: Ishâq berättade för oss: ´Abdullâh bin Abî Dja´far berättade för oss,
från ar-Rabî´ som sade om:

ي اا ب نصاهص نصجي قصرم ني وص صي مص انيبي الطكوري ال  ن جص ي نصاهص مي نصادص  وص

”Vi kallade på honom från berget Sinais högra sida och drog honom intill Oss i en hemlighetsfull
gemenskap.”58

”En person som hade träffat profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare berättade att
hans Herre drog honom till Sig så att han kunde höra pennans skrift. Då sade han utav längtan efter
Honom:

انيي فص تصرص و  انصهص فصسص كص تصقصرم مص بصلي فصإيني اس  لصكيني انظصر  إيلصى ال جص انيي وص به أصرينيي أصنظصر  إيلصي كص   قصالص لصن تصرص رص

”Herre, visa Dig för mig, så att jag får se Dig!” Han sade: ”Du skall inte se Mig; men se på berget -
om det står kvar stadigt där det står, skall du få se Mig.”

al-Qâsim berättade för oss: al-Husayn berättade för oss: Hadjdjâdj berättade för mig, från Abû Bakr
al-Hudhalî som sade:

”Efter att Mûsâ hade varit borta i trettio dagar och hört Allâhs tal, fick han en längtan efter att få se
Honom och sade:

انيي فص تصرص و  انصهص فصسص كص تصقصرم مص بصلي فصإيني اس  لصكيني انظصر  إيلصى ال جص انيي وص به أصرينيي أصنظصر  إيلصي كص   قصالص لصن تصرص رص

”Herre, visa Dig för mig, så att jag får se Dig!” Han sade: ”Du skall inte se Mig; men se på berget -
om det står kvar stadigt där det står, skall du få se Mig.”

Ingen människa klarar av att titta på Mig i detta liv. Den som tittar på Mig dör.” Han sade: ”Min
Gud! Jag har hört Ditt tal och vill därför titta på Dig. Hellre tittar jag på Dig och dör än att jag lever
utan att se Dig. Då sade Han: ”Se på berget - om det står kvar stadigt där det står, skall du få se
Mig.”59

at-Tabarî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

قاا عي رم موسصى صص خص ا وص ك ا لصهص دص عص بصلي جص بكهص ليل جص لمى رص ا تصجص  فصلصمم

”Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en grushög och Mûsâ föll medvetslös till
marken.”60

al-Husayn bin ´Amr bin Muhammad al-´Anqazî berättade för mig: Min fader berättade för mig:
Asbât bin Nasr berättade för oss, från as-Suddî, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade:
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”Det enda som visades av Honom var motsvarande ett lillfinger.”

Mûsâ  bin  Hârûn  berättade  för  oss:  ´Amr  berättade  för  oss:  Asbât  berättade  för  oss:  as-Suddî
hävdade, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Det  som visades  av  Honom motsvarade  ett  lillfinger.  Berget  blev  till  grushög  och  Mûsâ  föll
medvetslös. Han förblev i det tillståndet så länge Allâh ville.”

Ahmad  bin  Suhayl  al-Wâsitî  berättade  för  oss:  Qurrah  bin  ´Îsâ  berättade  för  oss:  al-A´mash
berättade för oss, från en man, från Anas, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som pekade
med sitt finger och sade:

”Då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en grushög.” 

Abû Ismâ´îl visade oss sitt pekfinger.

al-Muthannâ berättade för mig: al-Hadjdjâdj bin al-Minhâl berättade för oss: Hammâd berättade för
oss, från Thâbit, från Anas, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som läste denna vers, lade
sin tumme på lillfingrets fingerspets och sade:

”Berget sjönk.”

al-Muthannâ  berättade  för  mig:  Hudbah  bin  Khâlid  berättade  för  oss:  Hammâd  bin  Salamah
berättade för oss från Thâbit, från Anas som sade:

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

ا ك ا لصهص دص عص بصلي جص بكهص ليل جص لمى رص ا تصجص   فصلصمم

”Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en grushög...”,

placerade tummen nära lillfingrets fingerspets och sade: ”Berget sjönk.”

Humayd sade till Thâbit: ”Säger du det?” Då lyfte Thâbit sin hand, slog på Humayds bröst och
sade: ”Skall jag dölja det efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Anas har
berättat det?”

Muthannâ berättade för mig: Ishâq berättade för oss: ´Abdullâh bin Abî Dja´far berättade för oss:
från sin fader, från ar-Rabî´ som sade:



”När ridån lyftes upp för berget och det fick syn på ljuset, blev det till en grushög61.”62

at-Tabarî sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

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.”63

Han (ta´âlâ) säger att änglarna i himlarna och varelserna på jorden fruktar att deras Herre som är
ovanför dem straffar dem om de trotsar Hans order:

ونص  رص مص ا يصؤ  لصونص مص يصف عص وص

”... och gör vad de är befallda att göra.”

De gör vad Allâh befaller dem; de uppfyller Hans rättigheter och undviker Hans vrede.”64

at-Tabarî sade:

”Vissa säger att al-Kursî är själva tronen. al-Muthannâ berättade för mig: Ishâq berättade för oss:
Abû Zuhayr berättade för oss, från Djuwaybir som sade:

”al-Hasan brukade säga att al-Kursî är tronen.”

Alla dessa åsikter har en poäng och inriktning. Dock är den bästa tolkningen till den här versen
rapporteringen som rapporteras från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), nämligen:

61 Ibn-ul-Qayyim sade:

”Imâm Abû Dja´far Muhammad bin Djarîr at-Tabarîs åsikt – imamen inom Fiqh, Qur’ân-tolkning, Hadîth, historia,
grammatik och Qur’ân...

Den som vill veta vad följeslagarna och efterföljarna sade om det här ämnet skall läsa vad han har framfört från dem
när han tolkade Hans (ta´âlâ) ord:

بصلي بكهص ليل جص لمى رص ا تصجص  فصلصمم

”Och då hans Herre visade Sig för berget...”,

قيهينم ن فصو  نص مي اتص يصتصفصطمر  اوص ادص السممص تصكص

”Himlarna är nära att rämna ovanifrån.”
 
och:

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

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

Därmed kommer det att klargöras vilken av de två grupperna som är närmast Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi  wa  sallam);  de  nekande  Djahmiyyah  eller  de  bekräftande  Ahl-us-Sunnah.”  (Idjtimâ´-ul-Djuyûsh  al-
Islâmiyyah ´alâ Harb-il-Mu´attilah al-Djahmiyyah, sid. 295-296)

62 Djâmi´-ul-Bayân (10/428-430).
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´Abdullâh bin Abî Ziyâd al-Qatawânî berättade för mig: ´Ubaydullâh bin Mûsâ berättade för mig:
Isrâ'îl underrättade oss, från Abû Ishâq, från ´Abdullâh bin Khalîfah som sade:

”En kvinna kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Be Allâh föra in mig i
paradiset.” Han högaktade Herren (´azza wa djall) och sade: ”Hans  Kursî omsluter himlarna och
jorden. Han sitter på den så att inte ens fyra fingrars utrymme återstår av den.” Sedan visade han
med sina fingrar som han förde ihop och sade: ”På grund av Hans tyngd låter den som en ny
sadel.”6566

at-Tabarânî sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

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

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och Hans tron var över vattnet.”67

Han säger att Hans tron var ovanför vattnet innan Han skapade himlarna, jorden och allt som finns
däremellan. Muhammad bin ´Amr berättade för mig: Abû ´Âsim berättade för oss: ´Îsâ berättade för
oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid som sade:

”Hans tron var ovanför vattnet innan Han hade skapat något.”

Liknande rapporterade al-Muthannâ som berättade för mig: Abû Hudhayfah berättade för oss: Shibl
berättade för oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid.

Detsamma rapporterade al-Muthannâ som berättade för mig:  Ishâq berättade för oss:  ´Abdullâh
underrättade oss, från Warqâ', från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid. 

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”Er Herre (tabârak wa ta´âlâ) upplyser er om Sin skapelses begynnelse innan Han skapade himlarna
och jorden.” 

Muhammad bin ´Abdil-A´lâ berättade för oss: Muhammad bin Thawr berättade för oss, från Ma
´mar, från Qatâdah som sade:

”Så var Hans skapelses begynnelse innan Han skapade himlen och jorden.”

al-Muthannâ berättade för mig: al-Hadjdjâdj berättade för oss: Hammâd berättade för oss, från Ya´lâ
bin ´Atâ', från Wakî´ bin Hudus, från sin farbror Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

”Allâhs  sändebud!  Vart  var  vår  Herre  innan  Han  skapade  himlarna  och  jorden?”  Han  sade:
”Ovanför molnen. Ovanför dem fanns luft och under dem fanns luft. Därefter skapade Han sin tron
ovanpå vattnet.”

Ibn  Wakî´  och  Muhammad  bin  Hârûn  al-Qattân  ar-Râziqî  berättade  för  oss:  Yazîd  bin  Hârûn
berättade för oss, från Hammâd bin Salamah, från Ya´lâ bin ´Atâ', från Wakî´ bin Hudus, från sin

65 Kitâb-us-Sifât (37) av ad-Dâraqutnî, as-Sunnah (1/301) av ´Abdullâh bin Ahmad, as-Sunnah (1/251) av Ibn Abî
´Âsim och Naqdhu ´Uthmân bin Sa´îd ´alâ al-Marîsî al-Djahmî al-´Anîd (1/425) av ad-Dârimî.
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farbror Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

”Allâhs  sändebud!  Vart  var  vår  Herre  innan  Han  skapade  Sin  skapelse?”  Han  sade:  ”Ovanför
molnen. Ovanför dem fanns luft och under dem fanns luft. Därefter skapade Han sin tron ovanpå
vattnet.”6869

at-Tabarî 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.”70

Allâh (ta´âlâ) säger att ingen annan än Han har rätt att dyrkas. Ni, människor, är skyldiga att tacka
Honom uppriktigt för alla Hans gåvor. Ändå avgudar de otrogna bland er. 

Det är Han som är Allâh ovanför himlarna och på jorden känner Han det ni hemlighåller lika väl
som det ni öppet visar. Inget är dolt för Honom71. Det är er Herre som förtjänar att lovas och dyrkas
uppriktigt. Det är Han som är beskriven på det här viset, inte de som vare sig klarar av att skada,
gagna, göra någonting eller ens skydda sig själva mot ont.”72

at-Tabarî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

ة  يصادص زي نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”73

Uttolkarna är oeniga om det lovade goda och tillägget. Vissa sade att det goda är paradiset och
tillägget är beskådning av Allâh (ta´âlâ). 

Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Isrâ'îl berättade för oss, från Abû
Ishâq, från ´Âmir bin Sa´d, från Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”De skall få titta på sin Herres ansikte.”

68 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).

69 Djâmi´-ul-Bayân (12/330-332).
70 6:3
71 al-Baghawî sade:

”Muhammad bin Djarîr sade: ”Det vill säga att det är Han som är Allâh ovanför himlarna. På jorden känner Han det
ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar.” (Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/84))

ash-Shawkânî sade:

”Ibn Djarîr sade: ”Det är Han som är Allâh ovanför himlarna och på jorden känner Han det ni hemlighåller lika väl
som det ni öppet visar.” (Fath-ul-Qadîr (2/144))

72 Djâmi´-ul-Bayân (9/155).
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Sufyân berättade för oss: Humayd bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss, från Qays, från Abû Ishâq,
från ´Âmir bin Sa´d, från Sa´îd bin Nimrân, från Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”De skall få titta på Allâhs (ta´âlâ) ansikte.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från
Abû Ishâq, från ´Âmir bin Sa´d som sade:

”De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah
berättade för oss, från Abû Ishâq, från ´Âmir bin Sa´d som sade:

”Tillägget är att de skall titta på den Nåderikes ansikte.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Isrâ'îl berättade för oss, från Abû
Ishâq, från Muslim bin Nudhayr, från Hudhayfah som sade:

”De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Yahyâ bin Talhah al-Yarbû´î berättade för mig: Sharîk berättade för oss: Jag hörde Abû Ishâq säga:

”De skall titta på den Nåderikes ansikte.”

´Alî bin ´Îsâ berättade för mig: Shabânah berättade för oss: Abû Bakr al-Hudhalî berättade för oss:
Jag hörde Abû Tamîmah al-Hudjaymî berätta från Abû Mûsâ al-Ash´arî som sade:

”På Domedagen skall Allâh skicka en ropare till paradisets invånare som skall ropa: ”Har Allâh
infriat Sitt löfte till er?” De kommer att titta på den av Allâh lovade lycksaligheten och säga: ”Ja.”
Då säger Han:

ة  يصادص زي نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”

De får titta på den Nåderikes ansikte.”

al-Muthannâ berättade för mig: Suwayd bin Nasr berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak underrättade
oss, från Abû Bakr al-Hudhalî: Abû Tamîmah al-Hudjaymî underrättade oss: Jag hörde Abû Mûsâ
al-Ash´arî predika från predikstolen i Basrah:

”På Domedagen skall Allâh skicka en ängel till  paradisets invånare som skall säga: ”Paradisets
invånare! Har Allâh infriat Sitt löfte till er?” De kommer att titta och se smycken, kläder, frukter,
floder och renade makar. Sedan säger de: ”Ja. Allâh har infriat Sitt löfte till oss.” Då säger ängeln
tre gånger: ”Har Allâh infriat Sitt löfte till er?” De kommer inte att sakna något som de har blivit
lovade och säger: ”Ja.” Då säger den: ”Ni har en sak kvar. Allâh sade:

ة  يصادص زي نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”



Det goda är paradiset och tillägget är beskådning av Allâhs ansikte.”

Yûnus berättade för mig: Ibn Wahb underrättade mig: Shabîb underrättade oss, från Abân, från Abû
Tamîmah  al-Hudjaymî  som  berättade  att  han  hörde  Abû  Mûsâ  al-Ash´arî  berätta  från  Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”På Domedagen skall Allâh skicka en ropare till paradisets invånare som skall ropa med en röst som
alla i paradiset kommer att höra: ”Allâh lovade er det goda och mer därtill. Det goda är paradiset
och tillägget är beskådning av den Nåderikes ansikte.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för
oss, från Thâbit al-Bunânî, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

”De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Därefter läste han:

لمة  لص ذي وهصهصم  قصتصر  وص جص هصقص وص لص يصر   وص

”Inga skuggor, inga känslor av skam skall förmörka deras ansikten.”74

Det vill säga efter att ha tittat på sin Herres ansikte.”

al-Muthannâ berättade för mig: Suwayd bin Nasr berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak underrättade
oss, från Sulaymân bin al-Mughîrah: Thâbit underrättade oss, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ
som sade:

”När  paradisets  invånare  har  gått  in  i  paradiset  och  erhållit  lycksalighet  och  ynnest  kallas  de:
”Paradisets invånare! Allâh har lovat er mer därtill.” Då visar Han sig för dem. Vad anser ni om dem
efter att deras vågskål har övervägt, fått anteckningsböckerna i sina högra händer, gått över bron
över helvetet, inträtt i paradiset och erhållit lycksalighet och ynnest? Det är ingenting jämfört med
vad de skall se.”

Ibn-ul-Mubârak berättade för oss, från Ma´mar, från Sulaymân bin al-Mughîrah, från Thâbit al-
Bunânî, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

”De skall få titta på sin Herres ansikte.”

al-Hadjdjâdj och Mu´allâ bin Asad berättade för oss:  Hammâd bin Zayd berättade för oss, från
Thâbit, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

”Efter att paradisets invånare har gått in i paradiset säger Han till dem: ”Ni har en rätt som ni än inte
har fått.” Då visar sig Han (tabârak wa ta´âlâ) för dem varpå de ser ned på allt som de har fått:

ة  يصادص زي نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”

Det goda är paradiset och tillägget är att de får titta på sin Herres ansikte. Därefter:

لمة  لص ذي وهصهصم  قصتصر  وص جص هصقص وص لص يصر   وص
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”Inga skuggor, inga känslor av skam skall förmörka deras ansikten.”

Muhammad bin ´Abdil-A´lâ berättade för oss: Muhammad bin Thawr berättade för oss, från Ma
´mar, från Thâbit al-Bunânî, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

”De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: Hawdhah berättade för oss: ´Awf berättade för oss, från al-Hasan
som sade:

”De skall få titta på Herren.”

´Amr bin ´Alî och Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî berättade
för oss, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade om denna vers:

”När paradisets invånare och Eldens invånare har inträtt i paradiset respektive Elden, kallas de:
”Paradisets invånare! Ni har ett löfte hos Allâh.” De skall säga: ”Vilket då? Har Du inte gjort våra
ansikten vita, övervägt våra vågskålar, fört in oss i paradiset och räddat oss från Elden?” Då avtäcks
ridån varvid Han visar Sig för dem. Jag svär vid Allâh att av allt som Han ger dem kommer de inte
att älska något som att titta på Honom.”

Muthannâ berättade för mig: al-Hadjdjâdj bin al-Minhâl berättade för oss: Hammâd berättade för
oss,  från  Thâbit,  från  ´Abdur-Rahmân  bin  Abî  Laylâ,  från  Suhayb  (radhiya  Allâhu  ´anh),  från
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Efter att paradisets invånare och Eldens invånare har gått in i paradiset respektive Elden, kallar en
kallare: ”Paradisets invånare! Ni har ett löfte hos Allâh som Han vill infria för er.” Då säger de:
”Vilket då? Har Allâh inte övervägt våra vågskålar och gjort våra ansikten vita...”

al-Himmânî berättade för oss: Sharîk berättade för oss, från Abû Ishâq, från Sa´îd bin Nimrân, från
Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”De skall få titta på Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ansikte.”

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”Vi har fått reda på att en kallare skall kalla på de troende efter att de har gått in i paradiset: ”Allâh
har  lovat  er  det  goda,  som är  paradiset,  och  mer  därtill,  som är  beskådning av den Nåderikes
ansikte.”

Ibn Humayd berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Mukhtâr berättade för oss, från Ibn Djuraydj, från
´Atâ', från Ka´b bin ´Udjrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Tillägget är beskådning av den Nåderikes (tabârak wa ta´âlâ) ansikte.”

Djarîr berättade för oss, från Layth, från ´Abdur-Rahmân bin Sâbit som sade:

”Det goda är skönhet och tillägget är beskådning av Allâhs (ta´âlâ) ansikte.”

Ibn-ul-Barqî  berättade  för  oss:  ´Amr  bin  Abî  Salamah  berättade  för  oss:  Jag  hörde  Zuhayr
återberätta  från  någon  som hade hört  Abûl-´Âliyah:  Ubayy bin  Ka´b  berättade  för  oss  att  han



frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om:

ة  يصادص زي نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”

varpå han svarade: 

”Det goda är paradiset och tillägget är titta på Allâhs (ta´âlâ) ansikte.”

Andra sade att tillägget syftar på det som återberättas av Yahyâ bin Talhah: Fudhayl bin ´Iyâdh
berättade för oss, från Mansûr, från al-Hakam, från ´Alî som sade:

”Tillägget är ett rum av en pärla. Det har fyra dörrar.”

Ibn Humayd berättade för oss: Hakkâm berättade för oss, från ´Amr, från Mansûr, från al-Hakam,
från ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) som sade liknande. 

Djarîr berättade för oss, från Mansûr, från al-Hakam bin ´Utaybah, från ´Alî som liknande.

Andra sade att det goda är en belöning och att tillägget multipliceras upp till tio gånger. 

Muhammad bin Sa´d berättade för mig: Min fader berättade för mig: Min farbror berättade för mig:
Min fader berättade för mig, från hans fader, från Ibn ´Abbâs som sade om:

ة  يصادص زي نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”

”Det är som Hans ord:

زييد  ي نصا مص لصدص ونص فييهصا وص اؤص ا يصشص  لصهصم مم

”Däri skall de få allt vad de önskar, och mer finns hos Oss.”75

Han belönar dem för deras handlingar och ger dem ytterligare av Sin dygd. 

ثصاليهصا رص أصم  ش  نصةي فصلصهص عص سص اء بيال حص  مصن جص

”Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt.”76

Ibn Humayd berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Qâbûs, från sin fader, från ´Alqamah
bin Qays som sade:

”Detta är det goda; vad är tillägget då?” Han sade: ”Vet du inte att Allâh säger:

ثصاليهصا رص أصم  ش  نصةي فصلصهص عص سص اء بيال حص  مصن جص

”Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt.”
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Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som berättade
att al-Hasan sade om versen:

ة  يصادص زي نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.”

”Tillägget är att en god handling belönas alltifrån tiofaldigt till sjuhundrafaldigt.”

Somliga  sade  att  det  goda är  en  belöning lik  en  annan medan tillägget  är  extra  förlåtelse  och
välbehag från Allâh. 

Muthannâ berättade för mig: Abû Hudhayfah berättade för oss: Shibl berättade för oss, från Ibn Abî
Nadjîh, från Mudjâhid som sade:

ة  يصادص زي نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda...” 

”Det vill säga lik en annan belöning:

ة  يصادص زي وص

”... och mer därtill.”

Det vill säga förlåtelse och välbehag.”

Vissa sade att tillägget är det de får i det här livet. 

Yûnus berättade för mig: Ibn Wahb underrättade oss: Ibn Zayd sade:

”Det goda är paradiset och tillägget är det de får i detta liv. Han kommer inte att ställa dem till svars
för det på Domedagen:

ينص اليحي نص الصم ةي لصمي رص خي إينمهص فيي ال  ن يصا وص هص فيي الدك رص آتصي نصاهص أصج   وص

”Och Vi gav honom hans lön i denna värld och i det kommande livet har han sin plats bland de
rättfärdiga.”77

Det Han ger dem av det som älskas i detta liv är en påskyndad belöning.”

Muthannâ berättade för mig: ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: Mu´âwiyah berättade för mig,
från ´Alî, från Ibn ´Abbâs som sade om:

ة  يصادص زي نصى وص س  نصوا  ال حص سص ينص أصح   لهلمذي

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda...” 

”De som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

Den mest korrekta åsikten är att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har lovat Sina välgörande slavar ge dem
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det goda, belöna dem med paradiset för deras lydnad, göra deras ansikten vita och mer därtill. Till
tillägget hör att de får gå in i paradiset, titta på Honom, erhålla rum av pärlor och utöka deras
förlåtelse  och  välbehag.  Allt  det  tillhör  tillägget  till  det  goda  som  Allâh  ger  till  paradisets
invånare.”78

at-Tabarî sade:

”Enligt mig är den korrekta åsikten den som är överensstämmande med rådande rapporteringar från
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”På Domedagen skall ni se er Herre liksom ni ser fullmånen och solen på en molnfri himmel.”79

De troende skall se Honom och de otrogna skall avskärmas från Honom. Han (´azza wa djall) sade:

وبصونص جص ح  ئيذ  لممص مص بههيم  يصو  كصلم إينمهصم  عصن رم

”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från Allâh.”80

De som avfärdar att Allâh skall beskådas med blickarna på Domedagen, argumenterar med att de
beskådar endast det som är distanserat och på avstånd från dem. En sådan beskådning är omöjlig
enligt dem, eftersom det fordrar att  Han blir  ett  föremål för begränsning och slut varför det är
omöjligt att se Allâh med blickarna. 

De skall  frågas: Känner ni någon upprätthållare,  utöver er Herre,  utan att  denne vidrör er eller
distanserar sig från er? Om de säger att de gör det, krävs de på bevis, vilket de inte kan lägga fram.

Om de säger att de inte gör det, sägs det till dem: Ni vet ju att Han varken vidrör er eller distanserar
Sig från er, att Han upprätthåller och handlar och att ni inte vet någon annan än Han vara på det
sättet.  Ändå tycker ni inte att  det är  omöjligt att ha kunskap om Honom som upprätthåller  och
handlar utan att vidröra er eller distansera Sig från er. 

Om de instämmer, sägs det till dem: Detsamma gäller det ni dementerar om synerna och att de bara
ser det som är distanserat och på avstånd från dem; de kan beskåda utan distans och avstånd. På
samma sätt vet hjärtan ingen upprätthållare utan att denne vidrör dem eller distanserar sig från dem,
ändock era vet. Finns det någon skillnad mellan er och dem som dementerar en upprätthållare och
handlare utan att denne också vidrör skapelsen eller är distanserad från den och ändå tycker det vara

78 Djâmi´-ul-Bayân (12/155-165).
79 al-Bukhârî (554) och Muslim (633).
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möjligt för blickarna att se denne utan vidröring eller distans81?”82

at-Tabarî sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

لهيهينص اري لصفيي عي صب رص  كصلم إينم كيتصابص ال 

”Nej! De rättfärdigas bok är i höjderna.”83

Uttolkarna har delade åsikter om höjdernas innebörd. Vissa sade att de betyder den sjunde himlen. 

Yûnus berättade för mig: Ibn Wahb underrättade oss: Djarîr bin Hâzim underrättade mig, från al-A
´mash, från Shimr bin ´Atiyyah, från Hilâl bin Yisâf som sade:

”Jag var med när Ibn ´Abbâs frågade Ka´b om höjderna. Ka´b svarade: ”De betyder den sjunde
himlen. Där är de troendes själar.”

Ibn  Humayd  berättade  för  oss:  Yahyâ  bin  Wâdhih  berättade  för  oss:  ´Ubaydullâh  (al-´Ataqî)
berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”De är den högsta himlen.”

´Alî bin al-Husayn al-Azdî berättade för mig: Yahyâ bin Yamân berättade för oss, från Usâmah bin
Zayd, från sin fader som sade:

”I den högsta himlen.”

Muhammad bin ´Amr berättade för mig: Abû ´Âsim berättade för oss: ´Îsâ berättade för oss...

Också al-Hârith berättade för mig: al-Hasan berättade för oss: Warqâ' berättade för oss, från Ibn Abî
Nadjîh, från Mudjâhid som sade:

”Den sjunde himlen.”

81 Tâhâ Ramadhân sade:

”Ibn Djarîr bygger sin protest mot dessa på att de erkänner Allâh (ta´âlâ) som skapelsens upprätthållare och skapare
samt att Han varken vidrör den eller distanserar Sig från den. Trots det kan de inte hitta ute i det verkliga livet någon
som upprätthåller och skapar utan att denne antingen är vidrörande eller också distanserad. I så fall skall de stödja
dem som bekräftar beskådningen med blickarna utan att kräva dem på att också bekräfta den begränsning eller det
avstånd som upplevs av det beskådade i det verkliga livet. Han sade:

”Detsamma gäller det ni dementerar om synerna och att de bara ser det som är distanserat och på avstånd från dem; de
kan beskåda utan distans och avstånd. På samma sätt vet hjärtan ingen upprätthållare utan att denne vidrör dem eller
distanserar sig från dem, ändock era vet. Finns det någon skillnad mellan er och dem som dementerar en upprätthållare
och handlare utan att denne också vidrör skapelsen eller är distanserad från den och ändå tycker det vara möjligt för
blickarna att se denne utan vidröring eller distans?”

Ibn Djarîrs protest baseras på att båda parterna är motsägelsefulla då de bekräftar en sak i Qur'ânen och Sunnah
och avfärdar en annan, eller bekräftar vissa av Allâhs (ta´âlâ) namn och egenskaper och dementerar andra på grund av
att de fordrar liknelse eller jämförelse mellan det dolda och det uppenbara. Samma fordring gäller dock även det som de
bekräftar.” (Usûl-ud-Dîn ´indal-Imâm at-Tabarî, sid. 251-252)
82 Djâmi´-ul-Bayân (9/466-467).
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Jag berättades från al-Husayn: Jag hörde Abû Mu´âdh säga: ´Ubayd underrättade oss: Jag hörde
adh-Dhahhâk säga:

”I himlen hos Allâh.”

Andra sade att de betyder tronens högra ben.  

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”Vi har fått reda på att Ka´b sade: ”De är tronens högra ben.”

´Umar bin Ismâ´îl bin Mudjâlid berättade för mig: Mutarrif bin Mâzin (Jemens domare) berättade
för oss, från Ma´mar, från Qatâdah som sade:

”Höjderna är tronens högra ben.”

Ibn ´Abdil-A´lâ berättade för oss: Ibn Thawr berättade för oss, från Ma´mar, från Qatâdah som
sade:

”Ovanför den sjunde himlen, vid tronens högra ben.”

Ibn Humayd  berättade  för  oss:  Ya´qûb  al-Qummî  berättade  för  oss,  från  Hafs,  från  Shimr  bin
´Atiyyah som sade:

”En man kom till Ka´b al-Ahbâr och sade: ”Berätta för mig om Allâhs ord:

لهيهينص اري لصفيي عي صب رص  كصلم إينم كيتصابص ال 

”Nej! De rättfärdigas bok är i höjderna.”

Han sade: ”När de troende själarna grips tas de upp varpå himlens portar öppnas för dem och
änglarna ger dem glädjande besked. Därefter stiger de upp med dem till tronen. Ur tronen kommer
en rulle att komma ut till dem och skrivas ned. Därefter förseglas den med deras kunskap om att de
är räddade på Domedagens räkenskap. Det skall de nära änglarna bevittna.”

Somliga hävdar att höjderna är paradiset. 

´Alî berättade för mig: Abû Sâlih berättade för oss: Mu´âwiyah berättade för mig, från ´Alî, från Ibn
´Abbâs som sade:

”Paradiset.”

Andra sade att de är det yttersta lotusträdet.

Dja´far bin Muhammad al-Buzûrî från Kûfah berättade för mig: Ya´lâ bin ´Ubayd berättade för oss,
från al-Adjlah, från adh-Dhahhâk som sade:

”Då den troendes själ grips tas den upp till himlen. De nära änglarna följer med den till den andra
himlen.” al-Adjlah sade: ”Vilka är de nära änglarna?” Han sade: ”De som är närmast den andra
himlen. De nära änglarna följer med den till den tredje himlen, därefter den fjärde, därefter den
femte, därefter den sjätte, därefter den sjunde och slutligen till det yttersta lotusträdet.” al-Adjlah
sade:  ”Varför  heter  det  ”det  yttersta  lotusträdet”?”  Han  sade:  ”Där  upphör  Allâhs  befallning.



Ingenting överskrider det. De säger: ”Herre! Din slav så-och-så!” Men Han känner ju honom bättre
än de. Han skickar ett förseglat dokument till honom som garanterar honom skydd mot straff. Det är
betydelsen av Allâhs ord:

بصونص قصرم هص ال مص هصدص قصوم   يصش  ر  لهيكونص  كيتصاب  مم ا عي اكص مص رص ا أصد  مص لهيهينص  وص اري لصفيي عي صب رص  كصلم إينم كيتصابص ال 

”Nej! De rättfärdigas bok är i höjderna. Och vad kan låta dig förstå vad höjderna är? - En bok med
outplånlig skrift, bevittnad av de nära.”84

Några menar att höjderna är i himlen hos Allâh. 

Muhammad bin Sa´d berättade för mig: Min fader berättade för mig: Min farbror berättade för mig:
från sin fader, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Deras handlingar är i en bok i himlen hos Allâh.”

Den korrekta åsikten är att Allâh har sagt att de rättfärdigas bok är i höjderna. Höjderna är staplade
ovanpå varandra, högre och högre upp...

Det bevisar att Hans ord:

لهيهينص    لصفيي عي

”... i höjderna...”

betyder att de är i höjden, i skyarna och högheterna. Det är möjligt att den är i den sjunde himlen.
Det är också möjligt att den är vid det yttersta lotusträdet eller tronens högra ben. Det finns inget
definitivt återberättat som utesluter det ena från det andra. Alltså är det korrekta att säga det Han
(djalla wa ´alâ) sade: de rättfärdigas bok är så högt uppe att bara Allâh (´azza wa djall) vet var. Vi
vet inte var dess slutdestination är. Vi vet bara att den inte slutar vid den sjunde himlen, vilket
uttolkarna är eniga om.”85

84 83:18-21
85 Djâmi´-ul-Bayân (24/206-211).


